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 اإلهــــــــــــــــــداء

 إىل من وهبين وبعث أيل احلياة وسقاني احلنان والكرامة...

 إىل الرجل الذي جاهد ليجعلنا أعظم منه...

 اسكنه اهلل فسيح جناته ...إىل أبي 

 إىل من احتوتين بني ضلوعها وروتين برحيق روحها  ...

 إىل من أغنتين بديفء قلبها ووضع اجلنة حتت أقدامها ...

 ... إىل أمي احلبيبة .

 إىل املصابيح اليت تنري طريقي ...

 إىل من كانوا يل سنداً يف حضوري...

 وصلوا يل شوقا يف غيابي ...

 أخوتي ... وأخواتي. ...

 إىل رفيق الدرب واىل كل من ساهم يف جناح هذا البحث ...

 لكم مجيعاً اهدي جهدي املتواضع هذا عرفاناً وتقديراً...

 ... اسأل اهلل أن ينال رضاكم وإعجابكم.
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 شكر وامتنان

( نبصندددو محمددد   الحمددد  ب ال المدددولمصال  اللددد ع  اليددد خ ق دددع يدددص  ال  ددد  ا ممدددصال     

  وتخ النبصصال  ق ع ال بصته الطصبصال الطوهاصال  ق ع لحبه ا ممصال.

 امو بم  ...

البدد  لنددو  نحددال ن طدد   ط اتنددو ال صدداع جددع الحصددوع ال وممصدد  مددال    دد  نمدد    لددع  قدد اخ     

 ضدددصنوهو جدددع احدددول ال وممددد  مدددا  يدددوتقتنو الندددااخ الدددقصال  ددد م ا لندددو الن صدددا بدددوقلصال بدددقل  

اع جدددع بندددوا  صدددل الاددد  لتبمددد  المددد  مدددال   صددد   .   بدددل  ال نمضدددع ن ددد خ  يدددمع  هددد  ا نبصددد

آصددوا الرددنا  االمتنددوال  الت دد صا  المحبدد   لددع الددقصال حم دد ا   دد . ايددول  جددع الحصددوع ...  لددع 

 القصال مه  ا لنو طاص  الم خ  المماج  ...  لع  مصا  يوتقتنو الجوضل .

 ددع  ق تدده لددع جددع اقدد ا  هددقا البحدد  الم مددع الحمدد  ب  رددناى ق ددع جضدد ه  احيددونه  ق    

الدددقا ندددوال   ال طصددد  قبدد  المددد ا. الددد نت ا حيدددوخالمت اضددا    دددت بولت ددد صا  الردددنا الددع 

 عصدد  الميددوق ع     نددد عالمدد ال  مدد  لددد عق ددع  تمددوخ هدددقا البحدد    دد خ لدددلدده ال ضددل النبصدددا 

ندد اا صضددظ ال  مدد  التددع ت دد  احصونددو جددع  عجنددوال لدد بولمم  مددوا ال  مدد  متمددوخ هددقا البحدد 

 الميددددوق اا  التيددددهص ا  االجنددددواع   دددد خ لدددد بددددعهدددد ى مددددال  ال الت ددددو ل جددددع   ع طاص دددد

 له منو نل الرنا  االمتنوال .

  اليصويددددص   الم دددد خ ال ددددون ال ن صدددد /   صددددولع  وممدددد   الددددع  االمتنددددوال الرددددنا بدددد اجا ات دددد خ    

 . قل  لتح ص  التيهص ا نوج   ت  صمهو  اايتع منمول لع ال ال  متوح 

 

 

 

 البوح 

 
 



 المحتويات

  

 

 الصفحة المدنية ىالدعو الموضوع

  المن اال 

  اآلص  ال اآنص  

  االه اا 

   امتنوال الرنا 

 1 الم  م    

 1 اهمص  البح   

 1 ارنولص  البح  

 2 منهج البح   

 2 ت يصخ البح   

 7-3    الم نص    ىموهص  ال ق  المبحث االول

  5-3   الم نص    ىال ق  تماص  المطلب االول

   7-6   الم نص    ىاللصا  ال ون نص  ل  ق  المطلب الثاني

     الم نص   بصونوتهو  ا واهو   ىرا ط  ب ل ال ق  المبحث الثاني

 14-8    الم نص    ىرا ط  ب ل ال ق  المطلب االول

   19-15    الم نص    ىبصونوا ال ق  المطلب الثاني

 21-20  الم نص  ىا وا ال ق  المطلب الثالث

 22   الخاتمة 

 24-23   المصادر



 اقرار المشرف 

 ددددداى تحدددددا  الم نصددددد ( الددددد ق ىيددددد خ بمنددددد اال   ارددددده  اال اقددددد ا  هدددددقا البحددددد  الم    

ارددددددااجع جددددددع ن صدددددد  ال ددددددون ال  الم دددددد خ اليصويددددددص  /  وممدددددد   صددددددولع  هدددددد   دددددد ا مددددددال 

 متط بوا نصل رهو ع البنول اص . جع  يخ ال ون ال . 
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 المقدمة

 األمتتت  ، الثتتت   أو القصتتتا  ط  تتت  عتتت  تحستتت  القتتت    فتتت  البشتتت  بتتت   النزاعتتتا  كانتتت      

 بتت   المعتتام   تضتتبط قواعتت  إ جتتا  ضتت و   إلتت  ا ى ممتتا االستتتق ا  عتت   التت  أ ى التت  

 النزاعتتتتا  هتتت   تكفتتتت  عامتتت  ه ئتتتت  إ جتتتا  تطلتتتت  الحتتت    المفهتتتتو  أ  إال ، المجتمتتت  أفتتت ا 

 شتتتكل   ختتت   متتت  العملتتت  الواقتتت  فتتت   تجستتت  القضتتتائ  والنشتتتاط ، القضتتتائ   بالستتتلط  تتتت ع 

 ونظامتتتا   إج ائ تتتا   منهجتتتا   لهمتتتا وضتتت  المشتتت   وأ  ، األمتتت  وشتتتك  الحكتتت  شتتتك  ، أساستتت   

 متتت  نشتتتاط   باشتتت  ال ب نتتت  ال ولتتت  فتتت  األختتت ى الم افتتت  علتتت   متتتتاز القضتتتا  جهتتتاز وا 

 تلتت  طتتالب  متت  عل تت  تعتت   لحاجتت  استتتجاب  القضتتائ   الحما تت  بتقتت     قتتو  بتت  نفستت  تلقتتا 

 أو طب ع تتا   شخصتتا   كتتا  ستتوا    لتت  متنكتت  أو مغتصتت  حتت  للشتتخ   كتتو  عنتت ما ، الحما تت 

 وبهتتتت ا ، الحتتت   لتتت  علتتت  للحصتتتو  القضتتتا  ستتتتلط  إلتتت  اللجتتتو  ستتتوى لتتت  لتتت   معنو تتتا  

 طتتت   ستتتلوك  فتتت  الح تتتا  ، ضتتتوابط متتت  تتنتتتاق  استتتال   إلتتت  اإلنستتتا  لجتتتو  عتتت   نضتتتم 

 ا  ح تت  القتتانو  وفتت  الحقتتو  تلتت  إلثبتتا  القضتتا  ستتاح  التت  واللجتتو  حقتت  إلتت  الوصتتو 

 .  الح  وإلحقا  للع   ساح  القضا 

 اهمية البحث 

 فتتت  الحقتتتو  تلتتت  علتتت  للحصتتتو  القانون تتت  الطتتت    تتتنظ  الم ن تتت  الم افعتتتا  قتتتانو  ا      

 الحقتتتو  لحما تتت  العملتتت  التنظتتت   طتتت   تشتتتك  القانون تتت  القواعتتت  تلتتت  وإ  ، الم ن تتت  التتت عوى

 الحقو  . الستحصا  القانون   الوسائ  أه  الم ن   اح ى ال عوى أصبح  ل ا

 اشكالية البحث 

 بحثتتت  خطتتت  بإعتتت ا  قمتتت  لتتت االم ن تتت   ىالتتت عو موضتتتو  فتتت  البحتتت  فكتتت   لتتت   ولتتت       

 قبتتتو  الم ن تتت  وفتتت  المبحتتت  الثتتتان  شتتت وط ىالتتت عو ماه تتت  األو  المبحتتت  فتتت  أتنتتتاو  لكتتت 

 . واثا ها وب اناتها الم ن   ىال عو
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 منهج البحث 

 استخ   الباح  المنهج التحل ل  و ل  لطب ع  المنهج المتب  م  طب ع  البح  .    

 تقسيم البحث 

 مبحثتتتت   مستتتتبوق   بمق متتتت  ، سنخصتتتت  المبحتتتت فتتتت   الم ن تتتت   ىالتتتت عو وستتتتنتناو      

تع  تتتت   الم ن تتتت  ، والتتتت   ستتتتنتناول  فتتتت  مطلبتتتت   ، المطالتتتت  األو  ىماه تتتت  التتتت عواالو  

 الم ن   . ىالم ن   ، والثان  الص غ  القانون   لل عو ىال عو

الم ن تتت  وب اناتهتتتا واثا هتتتا ،  ىشتتت وط قبتتتو  التتت عو فستتتنتناو  ف تتت  أمتتتا المبحتتت  الثتتتان      

، الم ن تتتت   ىشتتتت وط قبتتتتو  التتتت عو ث ثتتتت  مطالتتتت  ، المطلتتتت  االو  فتتتت  ستتتتنتناول  والتتتت  

 .     الم ن   ىالم ن   ، المطل  الثال  اثا  ال عو ىب انا  ال عو المطل  الثان 

 ... وم  هللا التوف   ...
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 المبحث االول

 الدعوى المدنيةماهية 

التتت عوى عنصتتت  مهتتت  متتت  عناصتتت  القضتتتا  المتتت ن  ، بتتت   مكتتت  القتتتو  انهتتتا الجتتتز          

االهتتتت  والفعتتتتا  فتتتت  هتتتت ا التتتتنمط متتتت  القضتتتتا  والتتتت عوى فتتتت  تنظ مهتتتتا تتتتت   علتتتت  ظتتتتاه   

حضتتتتا    فتتتت  ح تتتتا  المجتمتتتت  ونضتتتتود فتتتت  فكتتتت   الستتتتلط  وال ولتتتت  ، ال  التتتت عوى تمثتتتت  

الحكتتتوم  المتتتنظ  التتت   تتتت     وتشتتت   انتقتتتاال متتت  القضتتتا  الفتتت    الختتتا  التتت  القضتتتا  

عل تتتت  ال ولتتتت  بعتتتت  ا  منعتتتت  االفتتتت ا  متتتت  استتتتت فا  حقتتتتوقه  ب نفستتتته  ، وا  تح  تتتت  فكتتتت   

التتت عوى متتت  اكثتتت  االمتتتو  صتتتعوب  و قتتت  و عتتتو   لتتت  التتت  اخت طهتتتا بكث تتت  متتت  المفتتتاه   

  االج ائ تت  ثتت  متتا  كتشتت  تح  تت  الع قتت  بتت   التت عوى والحتت  التت   تحم تت  متت  صتتعوب    تت

خاف تتت  للباحتتت  فتتت  هتتت ا الفتتت   متتت  فتتت و  القتتتانو  التتت  حتتت   صتتت  التتت  ا  تتتتت ث  الحما تتت  

القضتتتائ   للحقتتتو  ممثلتتت  بالتتت عوى اال   ولوج تتت  الستتتائ   فتتت  مجتمتتت  متتتا فتتت  فتتتت   زمن تتت  

  . (1)مع ن  

لتتت ل   ا  البحتتت  فتتت  فكتتت   التتت عوى الم ن تتت   ستتتتلز  تع  فهتتتا ثتتت  ب تتتا  طب عتهتتتا القتتتانون      

  -مطلب   هما :   ه ا ف سنتكل  ع

 الم ن    ىمفهو  ال عو -المطل  االو  :

 الم ن    ىالطب ع  القانون   لل عو -المطل  الثان  :

 المطلب االول

 المدنية ىالدعو تعريف

متت  المدكتتت  ا  ب تتتا  وا ضتتتاق ا  مفهتتتو  قتتتانون   ستتتاع  علتتت  تح  تتت  وفهتتت  هتتت ا االمتتت        

المتتت ا  ب انتتت  وا ضتتتاح  ب قتتت  و و  تتتت خ  او تقتتتاط  متتت  االمتتتو  االختتت ى وهتتت ا متتتا ستتتنعم  

متتت  ح تتت  اللغتتت  ثتتت  التعتتتا    التتتت  او  هتتتا  ىستتتنع   التتت عو ف ننتتتاال تتت  فتتت  هتتت ا المبحتتت  

 . (2)تش  عا وفقها  ىالقانون  لل عوث  التع     ىالمسلمو  لل عو

  

 

                                                           

 . 105, ص2006,  المكتبة الوطنية,  بغداد , 1د . ادهم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , ط 1-

دار الثقافوة للنشور  , , عموا  1ط,  القضواي  والتنظويم المدنيوة المحاكموات اصوول,  القضوا  عوواد مفلح.  د 2-

 .162ص,  2008 والتوزيع ,
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 أنهتتتا كمتتتا ، الكتتت   أو الصتتت    حتمتتت  التتت   القتتتو  أ  ، التتتزع  تعنتتت  لغتتت     فالتتت عوى      

 والطلتتت  التتتزع  عنصتتت   علتتت    تكتتتز للتتت عوى اللغتتتو  فالمتتت لو  ، والتمنتتت  الطلتتت  تعنتتت 

 وتتتتت   ، القتتتتانو  فتتتت  المعتمتتتت  االصتتتتط ح  المفهتتتتو  عتتتت  كث تتتت ا    بتعتتتت  ال متتتت لو  وهتتتتو ،

  قصتت  أختت ى وأح انتتا   القضتتا  أمتتا  المطالبتت  تعنتت  ف ح انتتا   ، معتتا  عتت   علتت   لغتت التت عوى

 بمضتتتمو  حكتتت  فتتت  الحتتت  بمعنتتت  أ ضتتتا   التتت عوى لفتتتظ و ستتتتعم  ، اال عتتتا  التتت عوى بلفتتتظ

 بمعنتتت  ، القضتتتا  امتتتا  اإلجتتت ا ا  علتتت  لل اللتتت  تستتتتعم  وأح انتتتا   ، المتتت ع  لصتتتال  معتتت  

  . (2) (  تتتت ع  لمتتتتا أستتتت  أ ) اال عتتتتا  ومصتتتت    استتتت : والتتتت عوى . (1)القضتتتتائ    المطالبتتتت 

 اإلنستتتا  اضتتتاف  أ  التتت عوى، ومعنتتت  ، لنفستتت  الف نتتت  الشتتت   طلبتتت  أ  ، أ ع تتت :  قتتتا 

(3) لتتت   نحتتتو أو صتتتف    أو استتتتحقاقا   أو ملكتتتا   شتتت ئا   لنفستتت 
فتتت  المفهتتتو  اللغتتتو   ىوالتتت عو.  

 -اس  م  اال عا  ولها معا  متع    نجملها عل  النحو االت  :

 4))الطل  والتمن  : جا  ف  قول  تعال  )له  ف ها فاكه  وله  ما   عو  ( . -1

التت عا  : جتتا  فتت  قولتت  تعتتال  ) عتتواه  ف هتتا ستتبحان  اللهتت  وتح تتته  ف هتتا ستت   واختت   -2

 . (5) عواه  ا  الحم  هلل    العالم   ( 

متعتتتت    قتتتت  او   الفقهتتتتا  المستتتتلمو  تعتتتتا    امتتتتا فتتتت  اصتتتتط ق الفقتتتت  االستتتت م  ف      

االحكتتتتا  ( متتتت  مجلتتتت  1613ونعتقتتتت  ا  افضتتتت  هتتتت   التعتتتتا    هتتتتو التتتت   او  تتتتت  المتتتتا   )

هتت  طلتت  احتت  حقتت  متت  رختت  فتت  حضتتو  القاضتت  و قتتا   ىالع ل تت  فجتتا  ف هتتا ا    التت عو

 . (6)ل  الم ع  واالخ  الم ع  عل     

 أو ثابتتت  بحتتت  المطالبتتت  بالتتت عوى الم ن تتت   قصتتت  ىامتتتا التع  تتت  االصتتتط ح  للتتت عو       

 ضتتت  المتتت ع ،:   تتت ع  أكثتتت  أو شتتتخ   تبنتتتا  بتتت  متعهتتت  التتتتزا  بتنف تتت  أو الثبتتتو  محتمتتت 

 إلتتتت  ل لتجتتتتا  المعتتتتتا   الوستتتت ل  هتتتت : فالتتتت عوى ، عل تتتت  المتتتت ع : وهتتتتو أكثتتتت  أو شتتتتخ 

 التتتت   فعهتتتتا عتتتت   نشتتتتا ومتتتتا التتتت عوى فتتتت  اساستتتتا    ت كتتتتز القضتتتتائ  النشتتتتاط وا  ، القضتتتتا 

 للحصتتتو  القضتتتا  التتت  المتتت ع  ط  تتت  هتتت  فالتتت عوى ، للقتتتانو  وفقتتتا   خصتتتوم  متتت  القضتتا 

                                                           

 العورب لسوا ,  االفريقو  الرويفعو  االنصاري منظور اب  الدي  جمال,  الفضل ابو عل  ب  مكرم ب  محمد 1-

 . 234, ص هـ1414,  بيروت,  صادر دار,  3ط( , هـ711ت, )
 .  106مصدر سبق ذكره , ص , النداوي وهيب ادهم.  د 2-
, 2008 دار المعوارف ,  بغوداد , , األول الجوز  , المدنيوة المرافعوات قوانو  , شرح العالم عبدالرحم د .  -3

 .33ص
 .57سور  يس : اآلية  4-

 . 10سور  يونس : اآلية  -5

,  2016, كلية القانو  , جامعة بغوداد ,  1طد . عباس العبودي , شرح احكام قانو  المرافعات المدنية ,  6-

 . 223ص
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 للفتتت   القتتتانو  حما تتت  علتتت  الحصتتتو  حتتت  ا  ،عل تت   المتتت ع  قبتتت    ع تتت  التتت   الحتتت  علتت 

 للشتتتخ  حتتت  إنهتتتا: للتتت عوى التقل تتت   والتع  تتت  ، التتت عوى أو القضتتتائ   بالتتت عوى  ستتتم 

 الفقهتتتا  وع فهتتتا . (1)لتتت   اال ا  واجتتت   كتتتو  او  ملكتتت  متتتا بكتتت  القضتتتا  امتتتا  المطالبتتت  فتتت 

 علتتت  للحصتتتو  القضتتتا  التتت  الشتتتخ  بهتتتا  توجتتت  قانون تتت  وستتت ل  ب نهتتتا: ا ضتتتا   المحتتت ثو 

.  (2)االنتفتتتا   هتتت ا متتت  تعو ضتتت  أو بتتت  االنتفتتتا  متتت  تمك نتتت  أو حما تتتت  أو لتتت  حتتت  تق  تتت 

 فتت   وبهتت ا ، القضتتا  ط  تت  عتت  حقتت  علتت  للحصتتو  للشتتخ  القتتانو  كفلهتتا وستت ل  فهتت 

 . (3) القضائ   والمطالب  اال عا  وح  ال عوى مفهو  ب   القضا 

 فتتت  التتت عوى عتتت   وتع   تتتت  1969 لستتتن  83  قتتت  الم ن تتت  الم افعتتتا  قتتتانو  ولكتتت       

 فالتتت عوى ،( القضتتتا  امتتتا  رختتت  متتت  حقتتت  شتتتخ  طلتتت  التتت عوى) علتتت  ونصتتت ( 2) المتتتا  

 -: ه  عناص  ث ث  عل  تحتو  التع    ه ا حس 

 .شفاها   الطل   كو  ا   نف  ف  ، تح     طل  -1

  لتتتت  متتتت  التتتت عوى خلتتتت  فتتتتإ ا ، القتتتتانو   قتتتت    حتتتت  علتتتت  منصتتتتبا   الطلتتتت   كتتتتو  ا  -2

 الجه  . ه   م  ال   واجب  تكو  العنص 

 . (4) القضا   ال  الطل   وج  ا  -3

 فتتت  المجتتت   للحتتت  المفتتتاه   فتتت  اختتتت   هنتتتا  بتتت   لنتتتا  تضتتت  تقتتت   متتتا ختتت   متتت     

 ستتب  ح تت  متت  الحتت  عتت  التت عوى فتختلتت  ، القضتتا  امتتا  مما ستتتها حتت  وبتت   التت عوى

 والمصتتتتا   مشتتت و    تتتت  عمتتت    أو كتتتتا  عقتتت ا   قانون تتت  واقعتتتت  ستتتبب  فتتتتالح  ، منهمتتتا كتتت 

 ممتتتا عل تتت  والمتتت ع  المتتت ع  بتتت   النتتتزا  ستتتببها التتت عوى إ  حتتت   فتتت  ، ل لتتتتزا  األختتت ى

 التتت   الحتتت  عتتت  مستتتتق  ك تتتا  لهتتتا فالتتت عوى ، لحستتتم  القضتتتائ   الستتتلط  تتتت خ   قتضتتت 

 تختلتتت  التتت عوى أ  كمتتتا ، نفستتت  الحتتت  ول ستتت  الحتتت  لحما تتت  قانون تتت  وستتت ل  فهتتت  تحم تتت  ،

 ال ستتتتو  كفلهتتتا التتتت  العامتتت  الحقتتتو  متتت  الحتتت  لكتتتو  القضتتتا  التتت  اللجتتتو  فتتت  الحتتت  عتتت 

 حتتت  استتتعما  عتتت  تنشتت  التتتت  القانون تت  االجتتت ا ا  عتت  عبتتتا   التت عوى أمتتتا ، شتتخ  لكتت 

 عتتت  مستتتتق  شخصتتت  حتتت  فالتتت عوى ، للخصتتتو  وواجبتتتا  حقتتتو  عل هتتتا و ت تتتت  التتت عوى

 . (5) تحم    ال   الح 
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 المطلب الثان 

 المدنيةى للدعو القانونية الطبيعة

بتت   الفقتت  القتتانون  هتت  لقتت  اثتتا  ب تتا  الطب عتت  القانون تت  للتت عوى الم ن تت  نقاشتتا حتتا ا 

ا  التتت عوى هتتت  الحتتت  الموضتتتوع  نفستتت  ا  ا  التتت عوى مستتتتقل  عتتت  الحتتت  و مكتتت  حصتتت  

 - أ  الفق  ف  النظ  ا  االت   :

 اوال / النظرية التقليدية 

متتتا هتتت  اال الحتتت  نفستتت  وعلتتت  حتتت  تعب تتت   ى تتت ه  انصتتتا  هتتت   النظ  تتت  التتت  ا  التتت عو    

ا  الفتتت   بتتت   الحتتت  والتتت عوى هتتتو االنتقتتتا  متتت  القتتتو  الكامنتتت  التتت  مظهتتت   (كتتت  )االستتتتا  

ى ا  الحتتت   مثتتت  حالتتت  قانون تتت  ها ئتتت  وا  التتت عو (جا ستتتون  )الح كتتت  ، و تتت ى االستتتتا  

مثتتت  الحالتتت  القانون تتت   اتهتتتا وقتتت  التحتتت   ، ولتتت ل  استتتتق  التتت أ  انتتت  ال  عتتتوى  و  حتتت  ت

  -و ستن  اصحا  ه   النظ    ال  اال ل  االت   :

ا  الحتتت  والتتت عوى  نشتتت   معتتتا و بقتتت  احتتت هما متتتا بقتتت  ا ختتت  ولكتتت  حتتت   عتتتوى وا   -1

  مجتت   حتت  التت عوى هتت  فتت   متت  الحتت  ونت جتت  الزمتت  لتت  فتت  حتت  اال ولتت   عتتوى وا

 وجو  الح   وج  وجو  ال عوى .

ا  التتت عوى تتصتتت  بتتتنف  اوصتتتا  الحتتت  فهتتت  مثلتتت  امتتتا ع ن تتت  او شخصتتت   او عقا  تتت   -2

 او منقول  . 

ا  موضتتتو  التتت عوى هتتتو نفتتت  موضتتتو  الحتتت  فصتتتاح  الحتتت   لتجتتت  التتت  القضتتتا   -3

 . (1) للمطالب  بنف  المنفع  الت   كتسبها ف ما لو اق  ل  مجتمع  

 رية الحديثة ثانيا / النظ

ومقتضتتتت  هتتتت   النظ  تتتت  ا  التتتت عوى ل ستتتت   ا  الحتتتت  وانمتتتتا مستتتتتقل  عنتتتت  فالتتتت عوى      

توجتتت  بغ تتت  ثبتتتو  وجتتتو  حتتت  موضتتتوع  كمتتتا فتتت  الطلتتت  باتختتتا  اجتتت ا  وقتتتت  احت تتتاط  

 . (2) -و ستن و  ف   ل  عل  اال ل  ا ت   :

انهمتتا  ختلفتتا  متت  ناح تت  ستتب  كتت  منهمتتا ، فستتب  الحتت  هتتو العقتت  او اال ا   المنفتت     -1

او العمتتتت    تتتت  المشتتتت و  او الكستتتت   و  ستتتتب  او نتتتت  فتتتت  القتتتتانو  ، امتتتتا ستتتتب  

التتتت عوى فهتتتتو النتتتتزا  بتتتت   الخصتتتتو  والتتتت    تمثتتتت  باالعتتتتت ا  علتتتت  الحتتتت  او الم كتتتتز 
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و   عتتتتوى و حتتتت   هتتتت ا ا ا القتتتتانون  وقتتتت  توجتتتت  التتتت عوى وتنقضتتتت  و بقتتتت  الحتتتت   

 انقض  ال عوى بالتقا   . 

 ختلفتتا  متت  ناح تت  شتت وط استتتعما  كتت  منهمتتا ، فقتت   ملتت  التت عوى شتتخ  رختت    تت   -2

 صاح  الح  كما هو الحا  ف  الول  والوص  ال    باش   عوى القاص  

قتتت   تصتتتو  فتتت  بعتتت  الحتتتاال  وجتتتو  التتت عوى  و  وجتتتو  حتتت   ستتتتن  ال تتت  صتتتاحبها  -3

  فتتت   عتتتوى الح تتتاز  وقتتت   وجتتت  الحتتت   و  ا  تحم تتت   عتتتوى كمتتتا هتتتو كمتتتا هتتتو الحتتتا

 الحا  بالنسب  للحقو  الناقص  الت   قابلها م  جان  الم    االلتزاما  الطب ع   

ا  الحتتت  الواحتتت  قتتت  تحم تتت  اكثتتت  متتت   عتتتوى ا   جتتتوز لصتتتاح  الحتتت  ا    فتتت   عتتتوى  -4

مطالبتتا بحقتت  وقتت    فتت   عتتوى مطالبتتا بتعتتو   الضتت   التت    صتت   الحتت  وقتت    فتت  

 عتتتتوى مطالبتتتتا باتختتتتا  اجتتتت ا ا  تحفظ تتتت  او وقت تتتت  لحما تتتت   ا  الحتتتت  وهمتتتتا ثتتتت   

(1) عاوى ال  عوى واح   
 . 

 قية ثالثا / النظرية التوفي

وهتتتت   النظ  تتتت   د  هتتتتا  الب تتتت  الفقتتتت  المعاصتتتتت  وتعتتتت  متتتت  افضتتتت  النظ  تتتتا  التتتتتت      

اوضتتتح  ب تتتا  الطب عتتت  القانون تتت  للتتت عوى الم ن تتت  فالتتت عوى ل ستتت  بتتت ا  الحتتت  ول ستتت  

مستتتتقل  عنتتت  وانمتتتا هتتت  جتتتز  ال  تجتتتزأ منتتت  فتتت   تصتتتو  وجتتتو  التتت عوى ا  لتتت  تستتتتن  التتت  

ى ، وا ا كانتتت  للتتت عوى مظتتتاه  تختلتتت  الحتتت  كمتتتا انتتت  ال  وجتتت  حتتت   و  ا  تحم تتت   عتتتو

عتتت  مظتتتاه  الحتتت  فانتتت   جتتت  ا  ال تستتتتبع  متتتا ب نهمتتتا متتت  ا تبتتتاط فتتتالح    تكتتتز علتتت  

تعب تت  عتت  الحما تت  المعتبتت    كنتتا منتت  ولكتت  الحتت  لتت   هتتو كتت  شتت   فتت   ألنهتتاالتت عوى 

التتت عوى فلكتتت  متتت  التتت عوى والحتتت  نطاقتتت  المستتتتق  بتتتال    متتت  ا  فكتتت   الحتتت  متصتتتل  

وى اتصتتاال وث قتتا ال ستتب   التت  انكتتا   ولكنهتتا منفصتتل  عنتت  فتت  الوقتت  نفستت  انفصتتاال بالتت ع

ال  مكتتتت  فتتتت  الواقتتتت  تجاهلتتتت  فتتتتالح  فكتتتت   موضتتتتوع   والتتتت عوى فكتتتت   اج ائ تتتت  ولكنهمتتتتا 

 . (2)  تبطا  ا تباط النت ج  بالسب  
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 المبحث الثان 

     واثارها وبياناتها المدنية ىالدعو قبول شروط

شتتت وط قبتتتو  التتت عوى هتتت  تلتتت  المقتضتتت ا  التتتت   تطلبهتتتا ، التتت عوى متتت  القاضتتت         

وبتتت و  وجتتتو  هتتت   الشتتت وط فتتتا  التتت عوى ال تستتتم  المحكمتتت  فتتت  موضتتتوعها وال تصتتت   

ف هتتا حكمتتتا بتتتال ف  او االجابتت  ، المحكمتتت  بعتتت   قبتتو  التتت عوى فالبحتتت  فتت  قبتتتو  التتت عوى 

بتتو  التت عوى او عتت   قبولهتتا لتت   بحتت  ستتاب  علتت  بحتت  موضتتوعها ولتت ل  فتتا  الحكتت  بق

حكمتتتا فتتت  موضتتتوعها وال  شتتتت ط لقبتتتو  التتت عوى امتتتا  القضتتتا  وجتتتو  نتتت  فتتت  القتتتانو  

الحتت  فتت  الحما تت  القضتتائ   لحقتت  او  ج تتز  فعهتتا فلكتت  متت  اهتت   لتت  حتت  او م كتتز قتتانون  

م كتتتز  القتتتانون   و  حاجتتت  التتت  وجتتتو  نتتت  فتتت  القتتتانو   قتتت   حقتتت  فتتت  التتت عوى كمتتتا ا  

 . (1)ز القانون   ف  التش    الح    ال تق  حص  الم اك

 المحكمتتت  قبتتت  متتت  ف هتتتا النظتتت  لقبتتتو  تتتتتواف  ا   جتتت  التتتت  هتتت  التتت عوى وشتتت وط      

 ( متتت  6 و 5 و 4 و 3) المتتتوا  نصتتت  و ، التتت عاو  جم تتت  فتتت  تواف هتتتا  جتتت  التتتت  وهتتت 

 فتتت  البحتتت  القاضتتت  علتتت   جتتت  التتتت  وهتتت  الشتتت وط هتتت   علتتت  الم ن تتت  الم افعتتتا  قتتتانو 

 أو تخلتتتت  علتتتت  و ت تتتتت  ، األصتتتتل  التتتت عوى موضتتتتو  فتتتت  الختتتتو  قبتتتت  تواف هتتتتا متتتت ى

 الشتتك  ح تت  متت  األستتبا  هتت   متت  لستتب  التت عوى بتت   الحكتت  ، جم عهتتا أو احتت اها   تتا 

 فتتتت  فصتتتت     عتبتتتت  ال أ  الموضتتتتو  جهتتتت  متتتت    ا    عتبتتتت  ال الحكتتتت  وهتتتت ا ، االصتتتتول  أ 

 الحتت   تنتتاو  ف  هتتا ، شتت وطها أستتتكمل  متتا إ ا ج  تت  متت   فعهتتا و جتتوز النتتزا  موضتتو 

  . (2) ال عوى ب  الم فوع  الح   م  وال ال عوى  ف  ف 

 المطلب االول

 شروط الدعوى المدنية

 ف تتت  تتتتتواف  أ  مع نتتت  بتتت عوى القضتتتا  إلتتت  اللجتتتو     تتت  متتت  كتتت  علتتت  و تعتتت          

 الشتت وط هتت  تستتم  و واحتت  أ  وفتت  جملتت  تواف هتتا متت  البتت  وهتت  ، قانونتتا   محتت    شتت وط

 -:  ل بالش وط العام  وه  كما 
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   ةلغ / األهلية -1

 علتتت  الشتتتخ  قتتت    تعنتتت  -:واصتتتط حا   ، األمتتتو  متتت  ألمتتت  والكفتتتا   الجتتت ا   هتتت     

 قتتتت    متتتت ى تعنتتتت  التقاضتتتت  ف هل تتتت  ، ومما ستتتتتها الحقتتتتو  واكتستتتتا  االلتزامتتتتا  تحمتتتت 

  اتهتتتتا وهتتتت  ، التقاضتتتت  إجتتتت ا ا  لمباشتتتت   القانون تتتت  الناح تتتت  متتتت  الشتتتتخ  وصتتتت ح  

ال شتتتت   ستتتت  بلتتتت  شتتتتخ  فكتتتت .   (1)  القانون تتتت  التصتتتت فا  ابتتتت ا  فتتتت  المشتتتتت ط  األهل تتتت 

  و  المتتتت ن  القتتتتانو  متتتت ( 106) المتتتتا   بموجتتتت  كاملتتتت  ستتتتن ( 18)بتتتت  المحتتتت   القتتتتانون 

 فتتإ  القاصتت  وأمتتا بنفستت  ، التقاضتت  إجتت ا ا  مباشتت   فتت  األهل تت   ملتت  األهل تت  عتتوا  

 ممثلتت  فتت   المعنتتو  الشتتخ  وأمتتا التقاضتت  أهل تت   ملتت  التت   هتتو القتتانون  ممثلتت  ول تت  أو

 المتت ن   القتتانو  متت ( 48) المتتا   الشتت   بهتت ا وتطبتت  األهل تت  هتت    ملتت  التت   هتتو القتتانون 

  تمتعتتتتتو  للخصتتتتتوم  أهتتتتت    التتتتت عوى ط فتتتتت   كتتتتتو  أ  تعنتتتتت  التقاضتتتتت  اهل تتتتت  وا .  (2)

 اجتتت ا  األهل تتت  متتت  والتحقتتت  ، التتت عوى بهتتتا تتعلتتت  التتتت  الحقتتتو  استتتتعما  أ  ، باألهل تتت 

 ال األهل تتت  فاقتتت  وا  ،  تتت   لتتت  أو الخصتتتو  أحتتت  متتت  بتتت   فتتت  و   ستتتوا  المحكمتتت  بتتت  تقتتتو 

 الثالثتتت  المتتتا   متتت  والمقصتتتو  ،  عط تتت  ال الشتتت   فاقتتت  أ  باعتبتتتا  الغ تتت  توك تتت  حتتت   مكنتتت 

 وإال للتقاضتتت  أهتتت    الثالتتت  والشتتتخ  التتت عوى ط فتتت   كتتتو  أ :  الم افعتتتا  قتتتانو  متتت 

 . (3) قانونا    مثله  م  مقامه  قا 

واالهل تتتت  المقصتتتتو   هتتتت  االهل تتتت  ال زمتتتت  الستتتتتعما  الحقتتتتو  وهتتتت  مماثلتتتت  ألهل تتتت        

التعاقتتت  وهتتت  بهتتت ا المعنتتت  ال تختتت د عتتت  اهل تتت  اال ا  ، و  جتتت  فتتت  بحتتت  االهل تتت  التتت  

( متتت  93وقتتت  نصتتت  المتتتا   ) ،عا تتت  القاصتتت    احكتتتا  القتتتانو  المتتت ن  واحكتتتا  قتتتانو   

القتتانو  المتت ن  الع اقتت  ا  كتت  شتتخ   كتتو  اهتت  للتعاقتت  متتا لتت   قتت   القتتانو  عتت   اهل تتت  

 ط االهل تت  منهتتا ، وتجتت   االشتتا   التت  ا  التت ا  التت اج  فتت  الفقتت   م تت  التت  ا  شتتاو  جتت  

ال  عتتت  شتتت طا لقبتتتو  التتت عوى وانمتتتا هتتتو شتتت ط لصتتتحتها ، ال  التتت عوى عتتت    االهل تتت  او 

ناقصتتتتها تكتتتتو  مقبولتتتت  ا ا تحققتتتت  مصتتتتلح  فتتتت   فعهتتتتا وتولتتتت   ل  تتتت  الصتتتتف  وال  ت تتتتت  

                                                           

المكتبوة , بغوداد , 1ط , المدنيوة المرافعوات قوانو  أحكوام بمقتضو  القانونية , الصيغ الدوري جابر محمد. د 1-

 .90ص , 1990القانونية , 
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( 3) بتسلسول فقر  تضاف) عل  العراق كوردستا  اقليم ف  المعدل 1959 لسنة 118 رقم الشخصية االحوال
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علتت  عتت   تتتواف  االهل تت  ل  تت  عجتتز  عتت  مباشتت   التت عوى بنفستت  وانمتتا  جتت  ا   باشتت ها 

فاألهل تتت  شتتت ط لمباشتتت   التتت عوى ال لقبولهتتتا أ  شتتت ط لصتتتح  ن ابتتت  عنتتت  ول تتت  او وصتتت   

المطالب  القضائ   واج ا ا  الخصوم  
(1) . 

  الخصومة أو الصفة -2

 بحتتت  المطالبتتت  فتتت  الحتتت  لتتت   متتتن  التتت   للشتتتخ  القتتتانون  الم كتتتز بالصتتتف   قصتتت       

 ف عتبتتت  عل تتت  المتت ع  خصتتتم  أمتتتا ، عل تت  المعتتتت ى م كتتتز فتت   كتتتو  المتتت ع  ا  إ  ، معتت  

 تتتتوف   شتتتت طو  الفقهتتتا  أ لتتت  أ  الصتتت   هتتت ا فتتت  اإلشتتتا   وتجتتت   ، المعتتتت   م كتتتز فتتت 

 أ   جتتت  التتت عوى ا  علتتت  ومدكتتت    ستتتوا  حتتت  علتتت  عل تتت  والمتتت ع  المتتت ع  فتتت  الصتتتف 

 اقتصتتت   الم افعتتتا  قتتتانو  متتت ( 4) المتتتا   ا    تتت  ، صتتتف     علتتت  صتتتف     متتت  ت فتتت 

عل    الم ع  عل 
(2)

 . 

 بالشتت   مباشتت   ع قتت  علتت  كونتت  فتت  تتمثتت  المتقاضتت  الشتتخ  صتتف  أ  نجتت  عمل تتا       

 مالتتت  أنتت  فتت  تتمثتت  كانتت  ط  قتت  ب  تت  إل تتت  تعتتو  أ   فتت  المنتتاز  فصتتف  ، بتت  المتت ع 

 لستتتك  مستتتت ج  كونتتت  هتتت  المستتتت ج  وصتتتف .  التتت ..مستتتتع   أو لتتت  موهتتت  أو ، وا   أو

 التتتت  هتتت  فالصتتف  ، التتت ... وهكتتت ا حتتائز  كونتتت  هتت  الح تتتاز  فتتت  المنتتاز  وصتتتف  لمحتت  او

 فشتت ط ، ضتت   التت عوى  فتت  صتتف  لتت  عل تت  والمتت ع  التت عوى ب فتت  الق تتا  المتت ع  تختتو 

 كمتتا ولكتت ،  التت عوى فتت  لتت  الشخصتت   المصتتلح  بهتتا  قصتت  المتت ع  فتت  الخصتتوم  تتتواف 

  ت تتتت  خصتتتما    كتتتو  بتتت   عل تتت  المتتت ع  علتتت  اقتصتتت  الم ن تتت  الم افعتتتا  قتتتانو  ا  ب ننتتتا

 تتحقتت  والمحكمتت  ، عل تت  والمتت ع  المتت ع   قصتت  ف هتتا المشتت   ولكتت  ، حكتت  اقتت ا   علتت 

 التتتت   هتتتتو باعتبتتتا   منهتتتتا، المتتت ع  عفتتتت   فتتتت  الطتتت ف   التتتت  الخصتتتوم  وتنصتتتت   منهتتتا

 ،  عتتوا  قبتتو   تتت  حتتت  مطلوبتت  صتتف  وهتت  بتت  المتت ع  الحتت  صتتاح  وهتتو بتتالح   طالتت 

 أ  ، منتت  اقتت ا  صتت و  بتقتت    حكتت  اقتت ا   علتت  و ت تتت  الحتت   لتت   نكتت  عل تت  والمتت ع 

 عل تتت  المتتت ع  اقتتت ا  تصتتتو  هتتتو لهتتتا مع تتتا ا   أو   الم افعتتتا  قتتتانو  متتت ( 4) المتتتا   ا 

 منتت  التحقتت   تتت  الخصتتوم  امتت  فتتإ  االحتتوا  كتت  وفتت  . (3)  االقتت ا  بهتت ا إلزامتت  و بتتالح 

 ألطتتتت ا  و كتتتتو .  (4)  التتتت عوى أستتتتا  فتتتت  النظتتتت  مباشتتتت تها قبتتتت  المحكمتتتت  قبتتتت  متتتت 
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 فتتتإ ا ، الموضتتتوع   التتت فو  متتت  ألنتتت  ، الخصتتتوم  متتت  التحقتتت  بتتت ف  التمستتت  حتتت  التتت عوى

 متتت  ، الخصتتتوم  أل  ، التتت عوى بتتت   تحكتتت  أ  المحكمتتت  علتتت  ، الخصتتتوم  شتتت ط تخلتتت 

   تتت  الخصتتتوم  كانتتت  فتتتإ ا ، نفستتتها تلقتتتا  متتت  تث تتت   ا  للمحكمتتت  و حتتت  ، العتتتا  النظتتتا 

  نت جتهتتتا بحتتت  بتتت و  أ  أساستتتها فتتت  التتت خو   و  التتت عوى بتتت   المحكمتتت  تحكتتت  متوجهتتت 

(1) . 

واستتتتتثن  المشتتتت و  متتتت   لتتتت  الخصتتتتوم  متتتت   تتتتتواف  ل  تتتت  ستتتتلط  التمث تتتت  القتتتتانون        

امتتا  المحتتاك  وهتت   الستتلط  امتتا ا  تكتتو  اتفاق تت  كمتتا فتت  حالتت  الوك تت  ن ابتت  عتت   لألصتت  

الموكتتت  وامتتتا تكتتتو  قضتتتائ   بقتتت ا  متتت  القاضتتت  كتتتالق   لمتتتا  القاصتتت  والمحجتتتو  والغائتتت  

وخصتتتوم  المتتتتول  بالنستتتب  لمتتتا  الوقتتت  وامتتتا بتتتن  القتتتانو  كمتتتا فتتت  ستتتلط  التتتول  عتتت  

لتتت عوى المباشتتت   و عتتتوى عتتت   نفتتتا  التصتتت   ا  الصتتتغ   والتتت ائ  ن ابتتت  عتتت  م  نتتت  فتتت  ا

اجتتتاز القتتتانو  للتتت ائ  فتتت  التتت عوى المباشتتت   باستتتتعما  حقتتتو  م ن تتت  و لتتت  تحق قتتتا لمصتتتلح  

التتت ائ  للمحافظتتت  علتتت  متتتا  ضتتتم  حقوقتتت  ف ستتتتط   التتت ائ  ا   ستتتتعم  حقتتتو  م  نتتت  وا  

الحقتتتو    تتت  كتتتا  حقتتت    تتت  مستتتتح  اال ا  باستتتتثنا  الحقتتتو  المتصتتتل  بشتتتخ  المتتت    او 

قابلتتت  للحجتتتز وا ضتتتا اجتتتاز المشتتت   للتتت ائ  فتتت   عتتتوى عتتت   نفتتتا  التصتتت   ا   قتتت    عتتتوى 

علتتت  متتت    م  نتتت  بتتتال    متتت  انتتت  ال ت بطتتت  بتتت  ا تتت  ع قتتت  و و  ا   عمتتت  باستتت  م  نتتت  

ومثالهتتا  عتتوى المتتدج  قبتت  المستتت ج  متت  البتتاط  والتت عوى التتت   فعهتتا الموكتت  او نائتت  

عتتتوى المقتتتاو  متتت  البتتتاط  متتت  قبتتت  صتتتاح  العمتتت  بمتتتا ال  جتتتاوز الموكتتت  علتتت  ا ختتت  و 

القتتت   التتت    كتتتو  متتت  نا للمقتتتاو  متتت  وقتتت   فتتت  التتت عوى وتطب قتتتا لتتت ل  قضتتت  محكمتتت  

التم  تتتز الع اق تتت  انتتت    تصتتت  خصتتتوم  وزا   الصتتتح  للمتتت ع  المقتتتا  فتتت  التتت عوى التتتت  

هتتت  المتعاقتتت  معتتت   طالتتت  ف هتتتا ببق تتت  اجتتتو   عتتت  انشتتتا  مستشتتتف  ولتتتو لتتت  تكتتت  التتتوزا   

  . (2)طالما ثب  انها صاحب  المصلح  ف  العق  وا  العق  والعم  ت  لحسابها   

 

 

 

                                                           

 . 12, مصدر سبق ذكره , ص الكرباس  ابراهيم محمد عل .  د 1-

 . 231ص,  ذكره سبق مصدر,  العبودي عباس.  د 2-



(12) 
 

  المصلحة -3

تحق قهتتتا نت جتتت   والتتتت   تتت ا  و حم هتتتا القتتتانو   ق هتتتا التتتت  العمل تتت  الفائتتت    قصتتت  بهتتتا      

 القضتتتا  إلتتت  االلتجتتتا  بنت جتتت  التتت عوى  افتتت  علتتت  تعتتتو  والتتتت .  (1)االلتجتتتا  التتت  القضتتتا  

 قانون تتت  تكتتتو  أ  المصتتتلح  فتتت  و شتتتت ط ، ك   تتت   عتتتوى مجتتت   اعتبتتت   وإال ، والحكتتت 

 لصتتتتاحبها تكتتتتو  ا   جتتتت  التتتت عوى شتتتت وط فمتتتت  ، االعتتتتت ا  هتتتت ا فعتتتت     تتتتت  أ  بمعنتتتت 

 القضتتتائ   الحما تتت  التتت  الحاجتت  تعنتتت  التتت عوى فتتت  والمصتتلح  ، طب عتهتتتا كانتتت  أ تتتا   مصتتلح 

 الحتتت   كتتتو  ا  و قتضتتت .  (2) التتت عوى منتتتاط وهتتت  التتت عوى  فتتت  التتت  التتت اف  الباعتتت  فهتتت 

 علتتت  المحكمتت   و   قتصتتت  ا  علتت  و حم هتتتا القتتانو   ق هتتتا التتت  الحقتتتو  متت  بتتت  المتت ع 

 بغ تتتت   عتتتوى فتتت  ، المتتت ع  اصتتتتا  ضتتت  ا   هنتتتا  وا  ، الحتتت  هتتتت ا وجتتتو  متتت  التحقتتت 

 الحتتت  هتتتو ف ساستتتها ، منتتت  ا تصتتت  أو عل تتت  اعتتتت   لحتتت  شتتتخ  حما تتت  فهتتت  ، مصتتتلح 

 تبتتت   واستتتت  ا   ، فتتتإ ا الحتتت   لتتت  حما تتت  هتتتو التتت عوى متتت  والهتتت   عل تتت  المعتتتت ى الثابتتت 

  هتتتتا  وجتتتت  ، التتتت عوى فتتتت  المصتتتتلح  وجتتتتو  عتتتت   للمحكمتتتت 
(3)

 اعتبتتتت  المشتتتت   أل .  

 ال عوى لقبو  اساسا   المصلح 
(4)

 . 

وعل تت  فتتتا  المصتتتلح  ل ستتت  لقبتتو  التتت عوى فحستتت  بتتت  هتت  شتتت ط لقبتتتو  أ  طلتتت  او      

 فتت  او حتتت  طعتت  فتت  حكتت  باعتبتتا  ا  استتتعما  التت عوى  كتتو  بط  تت  التت عوى والتت ف  ، 

 لتتتت  ا  حتتتت  اللجتتتتو  التتتت  القضتتتتا  قتتتت  شتتتت   لحما تتتت  الحقتتتتو  ول ستتتت  التتتت عوى والطلتتتت  

  التتتت   ق هتتا القتتانو  فتتت   جتتوز متتتث  والتت ف  والطعتت  فتتت  الحكتت  اال وستتائ  لحما تتت  الحقتتو

للخصتتت  ا   تقتتت   بتتت عوى  ستتتته   منهتتتا الحصتتتو  علتتت   ا  المحكمتتت  القتتتانون  ال  هتتت ا 

التتت ا  وا  كتتتا  الخصتتت   ستتتتف   منتتت    تتت  انتتت  ال  كتتتو  حكمتتتا قتتتاب  للتنف تتت  ، و تضتتت  متتت  

تكتتتو  نتتت  المتتتا   السا ستتت  لقتتتانو  الم افعتتتا  الع اقتتت  انتتت  ال  كفتتت  لقبتتتو  التتت عوى ا  

هنتتتا  مصتتتلح  متتت  اقامتهتتتا امتتتا  المحكمتتت  وانمتتتا  لتتتز  لتتت ل  ا  تتتتتواف  فتتت  هتتت   المصتتتلح  

اوصتتتا  وخصتتتائ  مع نتتت  فتتتا ا تتتتواف   المصتتتلح  فتتت  التتت عوى ولكنهتتتا لتتت  تكتتت  مستتتتكمل  

للخصائ  المطلوب  ف  المصلح  فا  ال عوى ال تكو  مقبول  
(5)

 . 
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  -بغ  ا  تكو  عل  النحو االت  : ن للمصلح والخصائ  الت   ستلزمها القانو  ف  

 نتتتتاف  بشتتتتك  المع وفتتتت ) بمعنتتتت  ، مجهولتتتت    تتتت  تكتتتتو  ا  أ  -:المعلومتتتت  المصتتتتلح  -أ

 العلتتتت  هتتتت ا ضتتتتو  علتتتت  أل  ، بتتتتالمجهو  القضتتتتا   صتتتت  ال إ  ،( الق متتتت  ومحتتتت    للجهالتتتت 

 .  فع  الواج  القضائ  ال س  مق ا  و ع   ال عوى ق م  تتح  

 ع  ضتتتت  فتتتت  بتتتت  المطالتتتت  الحتتتت   كتتتتو  ا  أ  القائمتتتت  بمعنتتتت  -:الحالتتتت  المصتتتتلح  - 

 فتتت  المصتتتلح  قبتتتو   جتتتوز ولكتتت  ، أجتتت  إلتتت  مضتتتا  أو شتتت ط علتتت  معلتتت    تتت  التتت عوى

 . الحك  عن  االج  م اعا  بش ط المدج  الح 

 التحقتتت  ممكنتتت    تتت  أو الوقتتتو  مستتتتح ل  المصتتتلح  تكتتتو  ال ا  -:الممكنتتت  المصتتتلح  - جتتت 

  -واالستحال  عل  نوع   : عق    المقبول  ه  المحتمل  المصلح  أما ،

المصلح  الج     بالحما   ه  الت  تستتن  الت  حت  او م كتز قتانون   -االستحال  القانون   : -

وعل   ف  تقب  ال عوى الت  ت ف  للمطالب  بحص  فت  اال   علت  خت   متا تقت    احكتا  

الش  ع  االس م   ، وال ال عوى الت  ت فعها ام أ  عل  شخ  تسب  ف  وفا  عش قها أل  

الش ع   ال تنش  للخل ل  حقا  حم   القانو   المعاش      
(1)

 . 

 ومثالها المطالب  ب ثبا  نس  شخ  م  رخ  أكب  من  سننا . -االستحال  الما    : -

 الم كتتتتز أو الحتتتت  علتتتت  بالفعتتتت  وقتتتت  قتتتت  االعتتتتت ا   كتتتتو  أ  أ  -:المحققتتتت  المصتتتتلح  - 

 لتتتت  ا ا القضتتتتا  إلتتتت   لجتتتت  أ  فتتتت  الحتتتت  لصتتتتاح  حاجتتتت  فتتتت  ، حما تتتتت  المتتتت ا  القتتتتانون 

، ولعلتتت  فتتت  هتتت ا الشتتت ط واضتتتح  أنتتت  ال حاجتتت  لصتتتاح  الحتتت  فتتت  ا   لجتتتا  أحتتت   نازعتتت 

التت  القضتتا  ا ا لتت   نازعتت  احتت  فتت  حقتتت  او م كتتز  القتتانون  فضتت  عتت  ا  مهمتت  القضتتتا  

هتتت  الفصتتت  فتتت  المنازعتتتا  وح تتت  ال منازعتتت  حتتتو  الحتتت  او الم كتتتز القتتتانون  فانتتت  ال 

ضتتتا  بمنازعتتتا  لتتت  تقتتت  بعتتت  فالتتت عوى كمبتتت أ عتتتا  هتتت  وستتت ل  ع ج تتت   صتتتل  ا   شتتتغ  الق

 ت م  ال  ع د ما وقع  فع  م  اعت ا ا  واض ا  .

اجاز ن  المتا   السا ست  مت  قتانو  الم افعتا  المت كو   ستابقا بنتا   -المصلح  المحتمل  : - 

تبتت   لهتتا وجاهتت  التت عوى علتت  استتا  المحتملتت  فتتا  المحتتاك  الع اق تت  تطبتت  هتت ا التتن  كلمتتا 

االحتما  وا  هنا  تخوفا ج  ا وحق ق ا م  الحا  الضت   بالمت ع  كستقوط الحت  فت  المطالبت  

القضائ   واه  تطب قا  فك   المصلح  المحتمل  او  ها المش   ه  تثب   ح  انك  وا  ل  تق  

عقب  ف  سب ل  استعمال  
(2)

 . 

                                                           

 .123ص,  ذكره سبق مصدر,  النداوي وهيب ادمد .  1-

  . 234ص,  ذكره سبق مصدر,  العبودي عباس.  د 2-
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 متتت  بعتتت  فتتت  تواف هتتتا القتتتانو  اف ضتتته التتتت  الشتتت وط فهتتت  الخاصتتت  الشتتت وطامتتتا      

 -:إقامتها عن  م اعاتها ف ج  ال عاوى انوا 

 قتتت   كتتتو  ال أ  التتت عوى فتتت   شتتتت ط إ  ، ستتتابقا   بهتتتا حكتتت  التتتت  التتت عوى  د تتت   جتتتوز ال -1

 أل  و لتتتت  ، البتتتتتا    جتتتت  وحتتتتاز  موضتتتتوعها فتتتت  حكتتتت  وصتتتت   ف هتتتتا الفصتتتت  ستتتتب 

 . الحقو  م  ف ها فصل  بما حج  البتا    ج  حاز  الت  األحكا 

 وقتتتت  ، القتتتتانون  ممثلتتتت  أو بتتتت  المتتتت ع  الحتتتت  صتتتتاح  هتتتتو التتتت عوى  افتتتت   كتتتتو  ا  -2

  ق مهتتتا التتتت  التتت عوى ومثالهتتتا ،  لتتت  متتت  المباشتتت     تتت  التتت عوى قبتتتو  القتتتانو  استتتتثن 

 عتت  ن ابتت  العمال تت  النقابتتا  تباشتت ها التتت  والتت عاوى ، البتتاط  متت  المستتت ج  علتت  المتتدج 

 . العم  محاك  ف  العم  أصحا  ض  العما 

 المتتتان  الزمتتتا  متتت و  قبتتت  أ  القتتتانو  حتتت    التتت   الم عتتتا  فتتت  التتت عوى تقتتتا  أ   جتتت  -3

 تتتت     متتت  ستتتن  ختتت   تقتتتا  ا  الح تتتاز   عتتتوى فتتت   شتتتت ط متتتث    ،( التقتتتا  ) ستتتماعها متتت 

 . معا ض  من   عوى تقا  ا   ج  مض  فإ ا ، اإلنتزا 

 ، الم فوعت  الت عوى بصت   الخصتو  بت   الصتل  ف هتا تت  قت  كا  ا ا ال عوى  ف   جوز ال -4

 . الط ف   حقو  وتح    الصل  عق  لتفس    عوى  ف  م   من  ال ه ا ا  عل 

 النزا  موضو  ف  التحك   عل  اتفقا الط فا   كو  ال ا  -5
(1)

 . 

 تنتتتتاز  إ ا إال ، واحتتتت  ر  فتتتت  الملك تتتت  و عتتتتوى الح تتتتاز   عتتتتوى المتتتت ع  متتتت  تستتتتم  ال -6

 بالملك تتت  المطالبتتت  و عتتتوى الح تتتاز   عتتتوى بتتت   الجمتتت   جتتتوز ال إ  ، الح تتتاز   عتتتوى عتتت 

 بالح از  إ عاد  سقط وإال
(2)

 . 

 الحتتتتت  أل  ، الشخصتتتتت  بتتتتتالح  الملتتتتتتز  علتتتتت  تقتتتتتا  ا   جتتتتت  الشخصتتتتت   التتتتت عاو  -7

 . الم    عل  ال ائ  ك عوى ، ب  الملتز  ع  إال ب   حتج ال الشخص 

 .الع   ح از  إل   تدو  شخ  أ  عل  اقامتها  جوز الع ن   ال عاو  -8

 ستتتتلب  التتتت   للعقتتتتا  حتتتتائزا   المتتتت ع   كتتتتو  أ   جتتتت  الح تتتتاز  استتتتت  ا   عتتتتاوى فتتتت  -9

 قتتت  الح تتتاز  فقتتت ا  و كتتتو  إنقطتتتا  بتتت و  متواصتتتل  كاملتتت  ستتتن  ح ازتتتت  وتكتتتو  ، ح ازتتتت 

 . فق انها  ت     م  سن  خ   ال عوى وتق   ، والح ل  الخ ا  أو والقو  بالعن  وق 

 مش وعا   ال    سب   كو  أ  ال     عوى ش وط وم  -10
(3)

 . 

                                                           

 .14ص مصدر سبق ذكره ,,  الربيع  سعيد جمعة.  د 1-

 المدنية العراق  الحال  . المرافعات قانو  م ( 12) الماد انظر نص  2-

  .15ص,  ذكره سبق مصدر,  الربيع  سعيد جمعة.  د 3-



(15) 
 

 المطلب الثان                                     

 بيانات الدعوى المدنية                                

بنتتتتا  علتتتت  طلتتتت  القضتتتتا  المتتتت ن  مطلتتتتو  ا  ا  القاضتتتت  المتتتت ن  ال  تحتتتت   اال        

 قتت   ال تت  وهتت ا الطلتت   لتتز  ا   قتت   بشتتك  مكتتتو   طلتت  عل تت  ع  ضتت  التت عوى ا ا تتتن  

متت  قتتانو  الم افعتتا  )كتت   عتتوى  جتت  ا  تقتتا  بع  ضتت ( و لتتز  ا  تضتت  هتت    44المتتا   

متتت  قتتتانو  الم افعتتتا  الم ن تتت   46الع  ضتتت  جملتتت  متتت  الب انتتتا  وعلتتت  هتتت ا نصتتت  المتتتا   

   - ها  ج  ا  تشم  الع  ض  عل  الب انا  االت  :الناف   ا ا جا  ف

 اسم المحكمة الت  تقام امامها الدعوى  -1

الغ   م  اشت اط  ك  ه ا الب ا  هو مع ف  المحكم  الت  ت ف  ال عوى امامها مت  ناح ت      

االختصتتا  النتتوع  والمكتتان  وال  جتتوز تقتت    ع  ضتت  التت عوى عتت  ط  تت  م جتت  ا ا   

حتتافظ ال   لتت   تعتتا   متت  استتتق   القضتتا  وا ا كتتا  للقضتتا  صتتفا  متعتت    كتتالوز   او الم

كقاض  ب ا    و احوا  شخص   وجزا  و البا ما  كو   لت  فت  النتواح  واالقضت   ف لتز  فت  

ه   الحالت  ب تا  صتف  القاضت  الت   ت فت  ال ت  الت عوى و جتوز اقامت  الت عوى  توستط محكمت  

بغ ا  و     ا   ق   ال عوى عل  شخ  ف  البص   ف جوز  اخ ى فمث  الشخ  ال    ق   ف 

ل  ا   ق   الت عوى لت ى محكمت  بت ا   بغت ا  التت  ت ستلها الت  احت ى محتاك  البصت   التت   قت   

 . الم ع  عل   ف  ح و  اختصاصها المكان  بع  است فا  ال س 

 تاريخ عريضة الدعوى -2

التتزم  التت   قتت م  ف تت  ع  ضتت  التت عوى التت    ستتتلز  القتتانو  وجتتو  هتت ا التتتا    لتح  تت       

المحكم  ول   لتح    ع  ض  ال عوى ع ق   بتتا    اقامت  الت عوى ال  الت عوى تعتبت  قائمت  

 م  تا     ف  ال سو  عنها.

 ذكر اسم كل م  المدع  والمدع  عليه وشهرته وصنعته ومحل اقامته -3

مهنتت  والصتف  التت  اقتا  بهتا الت عوى وا ا و ب ا الم ع  ب ك  اسم  الث ث  ولقب  وشه ت  و    

كا  اجنب ا  ك  جنس ت  ال   ل  مه  ف  تح    االهل   واجت ا  التبل غتا  ثت   ت ك  است  المت ع  

عل   الث ث  ومح  اقامت  والصف  الت  اق م  بها ال عوى وه  اق مت  عل ت  الت عوى اصتال  ا  

عتا  كمتا انت   بت و  كت  هت   المعلومتا  كون  ممث  لشتخ  اخت  توجت  الخصتوم  فت  النظتا  ال

 تع   اج ا  التبل غا  وب و  اج ا  التبل غا   تع   تح    موع  لنظ  ال عوى  تد    لت  الت  

 (1) . ابطالها بع  م   مناسب 

                                                           

  162-161, ص 2015,  , بيروت , دار الفكر العرب  1د. آدهم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , ط 1-
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 بيا  المحل الذي يختاره المدع  لغرض التبليغ -4

المحتت  ستتوا  كتتا  هتتو قتت     تت  المتت ع  فتت  اخت تتا  محتت  معتت    تتت  تبل غتت  علتت  هتت ا       

متت  القتتانو   45موطنتت  التت ائ  ا  متتوط  مختتتا  فعل تت  ا   بتت    لتت  وقتت  نصتت  عل تت  المتتا   

 الم ن  الع اق  ح   جا  ف ها:

  جوز اتخا  موط  مختا  لتنف   عم  قانون  مع  . - أ

والمتتتوط  المختتتتا  لتنف تتت  عمتتت  قتتتانون   كتتتو  هتتتو المتتتوط  بالنستتتب  لكتتت  متتتا  تعلتتت  بمتتتا  -  

ا ا  التنف تتت  اال ا ا نتتت  صتتت اح  علتتت  قصتتت  المتتتواط  هتتت ا علتتت  اعمتتتا  فتتت   لتتت  اجتتت 

  و  اخ ى 

وال  جتتتتوز اثبتتتتا  المتتتتوط  المختتتتتا  اال بالكتابتتتت  وعلتتتت  هتتتت ا استتتتتلز  التتتتن  ا   ثبتتتت   -  

المتت ع  عنوانتت  التت    حتت    لغتت   التبل تت  بالكتابتت  وحستت  المكتتا  التت    تت ا  م ئمتتا 

 . (1) ل 

 بيا  موضوع الدعوى -5

 عتبتتت  موضتتتو  التتت عوى متتت  عناصتتت ها الهامتتت  التتتت  تحتتت   نطاقهتتتا وتوضتتت  معالمهتتتا       

و عتتت   موضتتتو  التتت عوى بانتتت  متتتا  طلبتتت  المتتت ع  متتت  المحكمتتت  فتتت  ع  ضتتت   عتتتوا  فهتتتو 

الحتت  او الم كتتتز القتتتانون  التتت    ستتتع  المتتت ع  لحما تتتت  ستتتوا  تعلتتت    لتتت  بشتتت   متتتا   ا  

  وجتتتو  حتتت  او م كتتتز قتتتانون  او التتتزا  معنتتتو  لتتت ا فانتتت  عبتتتا   عتتت  تق  تتت  وجتتتو  او عتتت 

الخصتتتت  بتتتت  ا  شتتتت   او الق تتتتا  بعمتتتت  او االمتنتتتتا  عتتتت  عمتتتت  و تحتتتت   موضتتتتو  التتتت عوى 

حستتتت  طب عتتتتت  فتتتتا ا كتتتتا    نتتتتا  كتتتت  ستتتتبب  وتتتتتا    وقوعتتتت  واستتتتتحقاق  وا ا كتتتتا  متتتت  

المنقتتتوال  ف جتتت  ب تتتا  جنستتت  ونوعتتت  وق متتتت  و اوصتتتاف  وا ا كتتتا  متتت  العقتتتا ا  وجتتت  

. ا  ب تتتا  موضتتتو  التتت عوى  (2) وحتتت و   وستتتن   الع اقتتت  ا ا كتتتا  موجتتتو ا تع تتت   موقعتتت 

 ضتتت و   جتتت ا فعلتتت  استتتا  تتتتتمك  المحكمتتت  متتت  الحكتتت  ألنتتت  ال  صتتت  القضتتتا  بتتتالمجهو 

(3)
. وا  القاضتتت  المتتت ن  ملتتتز  بمتتتا  طالتتت  بتتت  المتتت ع  فتتت   جتتتوز لتتت  ا   حكتتت  بتتت كث  ممتتتا 

طلبتت   الخصتت  او بغ تت  متتا طلبتت  الخصتت  ولهتت ا كتتا  للقاضتت  ا   طلتت  متت  المتت ع  ا ضتتاق 

                                                           

جا  ف  قرار لمحكمة التمييز ) لدى عطف النظر عل  القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانو  حيث  -1

ا  المميز المدع  له يبي  عنوانا صحيا الخيه المدع  عليه لغرض تبليغه رغم طلب المحكموة منوه ذلوال خوالل 
ة تاريخ اصارها المميز بأبطوال لغاي 28/4/1982مد  منتسبة واعتبارا م  تاريخ تقديمه عريضة الدعوى ف  

 .   1969, لسنة  83م  المرافعات الدولية , رقم  1-50, الماد   1983/ 9/3عريضة الدعوى ف  
تنص الفقر  الخامسة م  الماد  السادسة واالربعوي  مو  قوانو  المرافعوات ) بيوا  موضووع الودعوى  انظر -2

فاذا كا  منقوال ذكر جنسه ونوعوه وقيمتوه و اوصوافه وا  كوا  عقوارا ذكور موقعوه وحودوده او موقعوه ورقموه 
 وتسلسله(.

غيوور  1987/ 31/3فوو   86/87, موسووعة اولوو  ,  247الهييووة الموسووعة لمحكمووة التمييووز ,قوورار رقووم   -3

 . منشور
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متتتت  قتتتتانو   59وتتتتتن  الفقتتتت   الثالثتتتت  متتت  المتتتتا    . (1) موضتتتو   عتتتتوا  ا ا كتتتتا   امضتتتا

 علتتت  التتت عوى باستتتتثنا  التتت عوى الحا ثتتت  ) لتتت   للطتتت ف   ا   ز تتت ا الم افعتتتا 
(2)

. كمتتتا ال   

  جتتتوز تغ تتت  المتتت ع  بتتت (
(3)

. واح انتتتا تتتت ه  المحتتتاك  التتت  االمعتتتا  فتتت  الشتتتكل   فتتت  هتتت ا 

المحتتا  التتت    جتت    تتت  مقبولتت  فقتتت   هبتت  محكمتتت  التم  تتز فتتت  ق ا هتتا التتت  اعتبتتا  تغ  تتت  

/ 1/4ونتتت  مبتتتت   فتتت  التتت  ك 1/4/1959المتتت ع  بتتت  متتت  طلتتت  فستتت  العقتتت  المبتتتت   متتت  

تغ  تت ا فتتت  موضتتو  التتت عوى واو ا عتت  المتتت ع  بتتا  ستتتب  الغلتتط خطتتت  مطبعتتت  1957
(4)

 

. وكتتت ل  ال  جتتتوز للمحكمتتت  تعتتت    المبلتتت  المتتت ع  بتتت  حتتتت  ولتتتو بتتت   الخبتتت ا  انتتت   ستتتتح  

 اكثتتت  ممتتتا طلتتت  بتتت  فتتت  ع  ضتتت   عتتتوا 
(5)

والمحكمتتت  ال  جتتتوز لهتتتا تغ  تتت  موضتتتو   . 

 التت عوى حتتت  ولتتو  ضتت  المتت ع  بهتت ا التغ  تت  ال   لتت  ال  ضتتف  علتت  هتت ا االمتت  الباطتت 

(6) 
ولكتت  محكمتت  التم  تتز لتت  تتت  فتت  تعتت    المتت ع  لتت عوا  متت  االكثتت  التت  االقتت  تغ  تت ا  .

المتتت ع   )ال  عتبتتت  طلتتت  منتتت  المتتت و  بعتتت  طلتتت  فتتت  قتتت ا  لهتتتا 56للمتتت ع  بتتت  فهتتت  تقتتتو 

فتت  استتتت عا  التتت عوى منتتت  التجتتتاوز تغ  تتت ا جوه  تتتا للتتت عوى ال  المتتت ع   ستتتتط   ا   قلتتت  

. لهتتت   االعتبتتتا ا  لتتتز  االمتتت  باالعتنتتتا  التتتتا   (7) متتت   عتتتوا  وال  ستتتتط   ا   ز تتت  عل هتتتا(

 بموضو  ال عوى وتح     التح    ال    غط  بمجمو  طلبا  الم ع  بكاملها.

   وقايع الدعوى وادلتها وطلبات المدع  واسانيدها  -6

 قصتتت  بهتتتا الوقتتتائ  القانون تتت  او الحتتتوا   الما  تتت  التتتت  تستتتب  فتتت   -: وقتتتائ  التتت عوى  - أ

ق تتتتا  حالتتتت  النتتتتزا  و فتتتت  التتتت عوى كحتتتتا   اصتتتتط ا  ستتتت ا   ووقتتتتو  اضتتتت ا  ما  تتتت  

وجستتم   او طلتت  فستت  عقتت  ف لتتز  ا   وضتت  ب تتا  االمتتو  الموجبتت  لطلتت  فستت  العقتت  

   وف  طل  تخل   م جو  عل   ا   ق   المب   القانون  لطل  التخل
(8)

 . 

                                                           

 . 188, ص  , مصدر سبق ذكرهضيا  شيت خطاب   -1

مجلووة الفضووا  ,   15/2/1961فوو   1961, حقوقيووة ,  21181, قوورار  الهييووة العامووة لمحكمووة التمييووز  -2

 . 665-664, ص  4-3العدد 
لتمييوز , العوراق , المجلود , قضوا  محكموة ا 3/8/1958, حقوقيوة , فو   569محكمة التمييز , قرار رقم  -3

 . 283الثالث , ص
 . 118, المصدر السابق , ص  21/12/1958ف   1958/  2185قرار رقم  -4
, النشر  القضايية , السنة الثانيوة , ايلوول ,  1971/ 2/12, ف   1971, مدنية اول  / 257القرار رقم  -5

 . 123, العدد الرابع , ص  1973
, النشر  القضايية , العدد االول , السنة الثالثوة  1972/ 3/ 16ف   1972اول  , , مدنية  10القرار رقم -6

 . 142, ص  1973, كانو  االول, 
, قضووا  محكمووة التمييووز العووراق  23/9/1968, فوو  1986/ حقوقيووة غيوور منقووول /  679القوورار رقووم  -7

 . 47والمجلس الخامس , ص 
,  1975, االحكوام العدليوة , العودد االول ,  23/2/1975 , فو  1974/ مدنيوة رابعوة / 1719قرار رقوم  -8

 . 32ص 
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و قصتتت  بتتت ل  الوستتتائ  التتتت  حتتت  ها قتتتانو  االثبتتتا  لت ك تتت  او نفتتت  ا   -ا لتتت  التتت عوى:  -  

 ا عتتتتا  او  فتتتت  بعتتتت   امتتتتا  القضتتتتا 
(1)

. وهتتتت   مستتتت ل  تتتتت    فتتتت   نطتتتتا  قتتتتانو   

االثبا  وا ا ص   حك  خ   ه ا االم  فان   نق 
(2)

  . 

ا  االمتتتت  او النهتتتت  التتتت    طلتتتت  المتتتت ع  متتتت  المحكمتتتت  اصتتتت ا    -طلبتتتتا  المتتتت ع : -  

لضتتتما  حقتتت  او    االعتتتت ا  التتت   وقتتت  عل تتت  وازالتتت  اثتتتا   ا ا كتتتا  قتتت  تخلتتت  عنتتت  

 بع  االثا  كاست  ا  المغصو  او اعا   اقام  ج ا  ت  ه م .

ا  المصتتت   القتتتانون  التتت    ستتتتن  ال تتت  المتتت ع  فتتت   عتتتوا   -استتتان   طلبتتتا  المتتت ع : -  

كتتت    كتتتو   لتتت  العقتتت  او اال ا   المنفتتت    او الفعتتت  الضتتتا  او االثتتت ا  بتتت و  ستتتب  او 

القتتتتانو  وال  قصتتتت  بتتتت ل  المتتتتا   القانون تتتت  ال  تك  تتتت  التتتت عوى ومع فتتتت  التتتتن  التتتت   

  نطب  عل ها م   مها  القاض  كما سن ى  ل  الحقا عن  بح  نظ    االحكا .

 توقيع المدع  او وكيله  -7

  مفتتو  بستتن  مصتت   عل تت  متت  جهتت  مختصتت  : المتت ع  ا ا كتتا  هتتو التت   ا ا كتتا  الوك تت

اقتتتتا  التتتت عوى فعل تتتت  ا   وقتتتت  ا ا كتتتتا   عتتتت   الكتابتتتت  وا ا كتتتتا  ال  عتتتت   الكتابتتتت  ف وقتتتت  

 بطبعتتت  ابهامتتت  فقتتتط )بصتتتم  االبهتتتا (
(3)

امتتتا ا ا كتتتا  متتت  اقتتتا  التتت عوى وكتتت   بوكالتتت   . 

ف جتتتوز لتتت  التوق تتت  امتتتا ا ا اتتتت  الوكالتتت  الحقتتتا مصتتت ق  بتتتتا    ستتتاب   علتتت  اقامتتت  التتت عوى 

 إلقامتتت  التتت عوى فتتت   قبتتت  توق عتتت 
(4)

وال شتتت  ا  هتتت ا التح  تتت  لب انتتتا  التتت عوى لتتت  فوائتتت   . 

 الكب    سوا  بالنسب  ألط ا  النزا  او القاض  ال    نظ  ال عوى تتض  ف ما  ل  : 

  التتتت  هتتت  محتتت  ا  متتت  مصتتتلح  اطتتت ا  النتتتزا  ا   ع فتتتوا بالضتتتبط متتتاه  االمتتتو - أ

نتتزا  ب تتنه  فقتتت   كتشتتفو  ا  نتتزاعه   نصتتت  حتتو  ال شتت   فقتتت  ال  نكتت  المتت    التتت    

  ولكن  بمنح  اج  قضائ ا )نظ   م س  ( او تقس ط  فهو ال  نك  
(5)

 . 

لمعتتت   ط فتتت  النتتتزا  ال ق قتتت  للوقتتتائ  الموضتتتوع   التتتت   ستتتتلز  اثباتهتتتا فتتت  المحكمتتت   -  

ستت كو  متت عا  لبتت   جهتتتو  كب تت   وصتت   نفقتتا  وقضتتتا  فائتت   كب تت   ال  الجهتت  بهتتتا 

                                                           

, النشور  القضوايية, العودد الثوان  , السونة االولو   1970/  19/4, ف   1969/ الحة/ ص 485قرار رقم  -1

 . 23, ص  1970

 غير منشور , محكمة التمييز . 17/4/1988, ف   87/1988/ ادارية / 1043قرار رقم   -2

, النشر  القضايية و العدد الثالث , السنة الثانية , ص  1971/ 18/8/ مدنية ثالثة , ف  718رقم القرار  -3

111 . 

, مجموعوة االحكوام العدليوة , العودد  17/3/1981, تاريخ القورار فو   1981-, تمييزية  188قرار رم    -4

 .108, ص  1981االول , 
 . 166-164ص , ذكرهمصدر سبق ,  النداوي وهيب آدهم. د 5-
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اوقتتتتا  طو لتتتت  ألثبتتتتا  وقتتتتائ  قتتتت  ال تكتتتتو  محتتتت  نتتتتزا  او ل ستتتت  بحاجتتتت  التتتت  اثبتتتتا  

باإلضتتاف  التتت  ا  هتتت ا التح  تتت   منتت  الخصتتتو  متتت  مفاجتتت   بعضتته  التتتبع  بتتت مو    تتت  

 متوقع  اثنا  الم افع .

تع تتت   االستتتلو   ألجتتت  مكتتت   تح  تتت  طب عتتتت  و لتتت   -:عتتت  ط  تتت  تح  تتت  نقتتتاط النتتتزا   -  

الصتتتح   للم افعتتت  فقتتت  تبتتت   جوانتتت  فتتت  التتت عوى  لتتتز  االمتتت  ف هتتتا استتتتعان  بخب تتت  او 

 الق ا   او اج ا  تحق قا  ل ى جها  اخ ى الزم .

ا  تثب تتت  االمتتتو  محتتت  النتتتزا  فتتت  ع  ضتتت  التتت عوى وتحتتت  ها ب قتتت   -لحستتت  التتت عوى: -  

  متتت  قبتتت  اطتتت ا  النتتتزا  بصتتت   هتتت   االمتتتو  ألنهتتتا بعتتت   منتتت  متتت  اقامتتت   عتتتوى ثان تتت

 الحكتتت  ستكستتت  حج تتت  االمتتت  المقضتتت  ف تتت 
(1)

. وا ا كتتتا  هتتت ا التح  تتت  مف تتت ا ألطتتت ا   

النتتتزا  فانتتت  ا ضتتتا علتتت  جانتتت  كب تتت  متتت  االهم تتت  بالنستتتب  للقاضتتت  فعتتت  ط  تتت  هتتت ا 

وهتتتو التح  تتت   تتتتمك  القاضتتت  متتت   صتتت   ق  تتتت  التتت  التوج تتت  والستتت   فتتت  التتت عوى 

مطمتت   ألثبتتا  معالمهتتا ثباتتتا نستتب ا  منتت  انكماشتتها واتستتا  نطاقهتتا علتت  نحتتو جتتوه   

 غ تت  متت  معالمهتتا  ستتا علتت  عقتت  و منتت  ا  تصتتب  التت عوى نزاعتتا مائعتتا  طتتو  اجلتت  

 . وال  سه  فض  وتمض  ال عوى ف  ط     ب و وكان  ال نها   ل 

 الت  تقدم مع عريضة الدعوى  المستمسكات -8

 جتتت  علتتت  المتتت ع  عنتتت  تقتتت    ع  ضتتت  التتت عوى ا    فتتت  بهتتتا نستتتخا بقتتت   عتتت   المتتت ع   

علتت ه  وقائمتت  بالمستتتن ا  التتت   ستتتن  ال هتتا م فقتتا صتتو ا متت  هتت   المستتتن ا  و جتت  عل تت  

ا   وقتتتت  هتتتتو او وك لتتتت  علتتتت  كتتتت  و قتتتت  متتتت  اقتتتت ا   بمطابقتهتتتتا لألصتتتت  وتقتتتتو  المحكمتتتت  

 بتبل غهتتتتا للخصتتتت 
(2)

)خالتتتت ( اقامتتتت  التتتت عوى علتتتت  ول تتتت  مطالبتتتتا ا تتتتا  بتتتت    ا  ا ا ا ا   . 

ستتتتنا ا التتت  ستتتن  فعل تتت  ا   قتتت   نستتتخت   متتت  ع  ضتتت  التتت عوى التتت  المحكمتتت  متتت  نستتتخت   ا

متت  الستتن  متت  الع  ضتت  والستتن  التت  الخصتت  والنستتخ  االختت ى لكتت  متت  الستتن  والع  ضتت  

 تكتتتتو  فتتتت  اضتتتتبا   التتتت عوى
(3) 

ا بقتتتت   عتتتت   . ال تقبتتتت  ع  ضتتتت  ا ا لتتتت    فتتتت  بهتتتتا نستتتتخ

المتتتت ع  علتتتت ه  وقائمتتتت  بالمستتتتتن ا  التتتتت   ستتتتتن  ال تتتت  المتتتت ع  اال ا ا كانتتتت  التتتت عوى متتتت  

 ال عاوى الت   ج  اقامتها خ   م   مع ن  ا  لها تقا   زمن  قص   لسماعها
(4)

 . 

                                                           

    . 168-167ص مصدر سبق ذكره ,,  النداوي وهيب آدهم. د -1

 العراق  الحال  .م  قانو  المرافعات  47م  الماد    الفقر  االولانظر نص  -2
 .العراق  الحال  م  قانو  المرافعات  47الفقر  الثانية م  الماد   نص انظر -3

 .    169ص,  ذكره سبق مصدر,  النداوي وهيب آدهم. د 4-
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 المطلب الثالث 

 قامة الدعوىااثار 

اعتبتتتا  التتت عوى قائمتتت  متتت  تتتتا    ال ستتت  القضتتتائ  عنهتتتا او صتتت و  قتتت ا  القاضتتت          

  -بت ج    ف  ال س  أو االعفا  من   ت ت  عل   االثا  القانون   التال   :

 قيام حالة النزاع  -1

ا  االثتتت  المهتتت  التتت    ت تتتت  علتتت   فتتت  التتت عوى امتتتا  القضتتتا  هتتتو ق تتتا  حالتتت  النتتتزا      

والتتتتتزا  القاضتتتت  بضتتتت و   نظتتتت  التتتت عوى وصتتتتوال التتتت  اصتتتت ا  حكتتتت  ف هتتتتا ، وال عتتتت  

القاضتتت  م تبكتتتا لج  متتت  انكتتتا  الع التتت  باعتبتتتا   ممتنعتتتا عتتت  احقتتتا  الحتتت  ، وقتتت  وضتتتع  

الم ن تتت  النافتتت  ) ال  جتتوز أل تتت  محكمتتت  ا   ( متتت  قتتتانو  الم افعتتا 30 لتت  صتتت اح  المتتا   )

تمتنتتتت  عتتتت  الحكتتتت  بحجتتتت   متتتتو  القتتتتانو  أو فقتتتت ا  التتتتن  أو نقصتتتت  واال عتتتت  القاضتتتت  

ممتنعتتا عتت  احقتتا  الحتت  ، و عتت  ا ضتتا التتت خ     تت  المشتت و  عتت  اصتت ا  الحكتت  امتناعتتا 

عتت  احقتتا  الحتت ( 
(1)

  تبتت   وامتنتتا  القاضتت  عتت  احقتتا  الحتت   كتتو  احتت  االستتبا  التتت.  

الشتتتكوى منتتت  كمتتتا ب نتتتا  لتتت  عنتتت ما بحثنتتتا  لتتت  ، وهنتتتا تبتتت ز صتتتف  هامتتت  مم تتتز  للقضتتتا  

المتتت ن  عتتت  القضتتتا  الجنتتتائ  ففتتت  الوقتتت  التتت   نجتتت  ا  القاضتتت  الجنتتتائ  تحكمتتت  قاعتتت   ال 

ج  متتت  وال عقوبتتت  اال بتتتن  ن حتتتظ ا  التتتتزا  القاضتتت  المتتت ن  بوجتتتو  الحكتتت  فتتت  كتتت  

نقتتت   متتتت  القاعتتت   الستتتابق  وم جتتت   لتتت  تبتتتا   طب عتتتت   عتتتوى تقتتت   ال تتت   كتتتو  علتتت  ال

القضائ    
(2)

 . 

 انقطاع التقادم المانع م  سماع الدعوى للحق المتنازع بشأنه  -2

متت  القتتانو  المتت ن  الع اقتت  بانتت  تنقطتت  المتت    (437نصتت  الفقتت   االولتت  متت  المتتا   )    

المقتتت    بعتتت   ستتتما  التتت عوى بالمطالبتتت  القضتتتائ   ولتتتو  فعتتت  التتت عوى التتت  المحكمتتت    تتت  

مختصتت  عتت   لتتط مغتفتت  فتتا  طالتت  التت ائ     متت  فتت  المحكمتت  ولتت  تفصتت  التت عوى حتتت  

العتتا  فتت   جتتوز  تستتم  بعتت ها والتقتتا   فتت  التشتت    الع اقتت  ال  عتت  متت  النظتتا  ف نهتتامضتت  

للمحكمتت  ا  تمتنتت  متت  تلقتتا  نفستتها متت  ستتما  التت عوى لمتت و  الزمتتا  بتت   جتت  ا   كتتو  

 لتت  بنتتا  علتت  طالتت  المتت    او بنتتا  علتت  طلتت   ائنتت  او ا  شتتخ  رختت  لتت  مصتتلح  فتت  

هتتت ا التتت ف  ولتتت   تمستتت  بتتت  المتتت    
(3)

وبتتت ل   ختلتتت  المشتتت و  الع اقتتت  عتتت  القتتتوان   .  

                                                           

 . النافذ العراق   المدنية المرافعات قانو  م ( 30) الماد انظر نص  1-

 .177-176ص,  ذكره سبق مصدر,  النداوي وهيب ادم.  د 2-

 الحال  . العراق  المدن  القانو  م ( 437) الماد  م  االول  الفقر  نصانظر  3-
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القتتتانو  المتتت ن  الف نستتت  والقتتتانو  المصتتت   أل  التقتتتا    كتتتو  مستتتقطا الم ن تتت  االختتت ى ك

 للح  ول   مانعا م  سما  ال عوى .

 اعذار المدع  عليه ووضعه موضع المقصر ف  التنفيذ  -3

االعتت ا  هتتو  عتتو  المتت    متت  قبتت   ائنتت  التت  تنف تت  التزامتت  ووضتتع  فتت  حالتت  التتت خ       

 ت  عتتت  االضتتت ا  التتتت  تصتتت   التتت ائ  نت جتتت  هتتت ا فتتت  التنف تتت  تتتت خ ا تت تتتت  عل تتت  مستتتدول

التتت خ  فالمتت ع  عل تت   صتتب  مستتدوال عتت  التعتتو   لتتت خ   فتت  تنف تت  االلتتتزا  متتا لتت   تتن  

القانو  عل       ل  
(1)

 . 

 سريا  الفوايد القانونية  -4

متتت  القتتتانو  المتتت ن  الع اقتتت  الوقتتت  التتت   تستتتتح  ف تتت  الفوائتتت   (171حتتت    المتتتا   )     

بقولهتتتا )ا ا كتتتا  محتتت  النتتتزا  مبلغتتتا متتت  النقتتتو  وكتتتا  معلتتتو  المقتتت ا  وقتتت  نشتتتو  االلتتتتزا  

وتتت خ  المتت    فتت  الوفتتا  بتت  كتتا  ملزمتتا ا   تت ف  للتت ائ  علتت  ستتب   التعتتو   عتت  التتت خ   

% فتتت  المستتتائ  التجا  تتت  وتستتت   هتتت   5و % فتتت  المستتتائ  الم ن تتت  4فوائتتت  قانون تتت  قتتت  ها 

الفوائتتت  متتت  تتتتا    المطالبتتت  القضتتتائ   بهتتتا ا  لتتت   حتتت   االتفتتتا  او العتتت   التجتتتا   تا  ختتتا  

رختتت  لستتت  انها وهتتت ا كلتتت  متتتا لتتت   تتتن  القتتتانو  علتتت    تتت   ، ا  الفوائتتت  فتتت  هتتت   الحالتتت  

 ا  الضتتت   اعتبتتت   تعو ضتتتا والتعتتتو   مقابتتت  للضتتت   ا   جتتت  ا   تحتتت   مقتتت ا ها بمقتتت

ال بمجتت   المتت   ألنتت  ا ا لتت   ثبتت  التت ائ  انتت  قتت  أصتتاب  ضتت   فتت   ستتتح  هتت   الفوائتت  ألنهتتا 

التتت  انهتتتا فوائتتت   بو تتت   باإلضتتتاف تصتتتب  مجتتت   فوائتتت   بو تتت  او كستتت   و  ستتتب  مشتتت و  

هتتتو ال تستتتتن  أل  مبتتت   شتتت ع  للحكتتت  بهتتتا فتتت  بلتتت   تتتن   ستتتتو   علتتت  ا    تتت  ال ولتتت  

االس  
 (2)

 . 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 260ص,  ذكره سبق مصدر,  العبودي عباس.  د 1-

 .  179ص,  ذكره سبق مصدر,  النداوي وهيب ادم.  د 2-
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 الخاتمة

قتتتت  توصتتتتل  التتتت   مبحثتتتت   فتتتت  الم ن تتتت  التتتت عوى حتتتتو  البحتتتت  لهتتتت ا كتتتتتابت  نها تتتت  فتتتت 

    -االستنتاجا  االت   :

 بتتتتإ ا   قتتتتانون  تصتتتت   الم ن تتتت  فهتتتت  ىالتتتت عو ماه تتتت  تناولتتتت  االو  المبحتتتت  فتتتت   -1

 القضتتتا  التتت  االلتجتتتا  حتتت  أو ستتتلط  وهتتت  الحتتت  لصتتتاح  اخت تتتا   أمتتت  أ  منفتتت   

 الحتتت   لتتت  حما تتت  أو ، لتتت  المتنكتتت  أو المغتصتتت  لحقتتت  حكتتت  أو تق  تتت  علتتت  للحصتتتو 

 .، وم  ث  تناول  الطب ع  القانون   لل عوى الم ن   ب   االنتفا  م  تمك ن  أو

 الحكتتت  فتتتا  ولتتت ل  موضتتتوعها بحتتت  علتتت  ستتتاب  بحتتت  التتت عوى قبتتتو  فتتت  لبحتتت ا  ا -2

 التتت عوى لقبتتتو   شتتتت ط وال موضتتتوعها فتتت  حكمتتتا لتتت   قبولهتتتا عتتت   او التتت عوى بقبتتتو 

 م كتتتز او حتتت  لتتت  اهتتت   متتت  فلكتتت   فعهتتتا  ج تتتز القتتتانو  فتتت  نتتت  وجتتتو  القضتتتا  امتتتا 

 وجتتتو  التتت  حاجتتت   و  القتتتانون  م كتتتز  او لحقتتت  القضتتتائ   الحما تتت  فتتت  الحتتت  قتتتانون 

 . ال عوى ف  حق   ق   القانو  ف  ن 

 الحقتتتو  الستتتتعما  ال زمتتت  االهل تتت هتتت  متتت  شتتت وط التتت عوى الم ن تتت  وهتتت    االهل تتت ا   -3

 . اال ا  اهل   ع  تخ د ال المعن  به ا وه  التعاق  ألهل   مماثل  وه 

 الم كتتتز بالصتتتف   قصتتت و ا  الصتتتف  هتتت  شتتت وط الثتتتان  متتت  شتتت وط التتت عوى الم ن تتت    -4

  كتتو  المتت ع  ا  إ  ، معتت   بحتت  المطالبتت  فتت  الحتت  لتت   متتن  التت   للشتتخ  القتتانون 

 . المعت   م كز ف  ف عتب  عل   الم ع  خصم  أما ، عل   المعت ى م كز ف 

 تكتتتو  أ  المصتتلح  فتتت ا  المصتتلح  هتت  الشتتت ط الثالتت  متت  شتتت وط التت عوى الم ن تت  و -5

 تكتتتتو  ا   جتتتت  التتتت عوى شتتتت وط فمتتتت  ، االعتتتتت ا  هتتتت ا فعتتتت     تتتتت  أ  بمعنتتتت  قانون تتتت 

 التتتت  الحاجتتتت  تعنتتت  التتتت عوى فتتت  والمصتتتتلح  ، طب عتهتتتا كانتتتت  أ تتتا   مصتتتتلح  لصتتتاحبها

 . ال عوى مناط وه  ال عوى  ف  ال  ال اف  الباع  فه  القضائ   الحما  

 موضتتتتتو  و عتتتتت  ا  متتتتت  ب انتتتتتا  التتتتت عوى الم ن تتتتت  هتتتتت  ب تتتتتا  موضتتتتتو  التتتتت عوى  -6

 او الحتتتت  فهتتتتو  عتتتتوا  ع  ضتتتت  فتتتت  المحكمتتتت  متتتت  المتتتت ع   طلبتتتت  متتتتا بانتتتت  التتتت عوى

 ا  متتتتا   بشتتتت    لتتتت   تعلتتتت  ستتتتوا  لحما تتتتت  المتتتت ع   ستتتتع  التتتت   القتتتتانون  الم كتتتتز

 . معنو 

 علتت   ت تتت  التت   المهتت  االثتت  ا ا  متت  اثتتا  التت عوى الم ن تت  هتتو ق تتا  حالتت  النتتزا  و -7

 نظتتت  بضتتت و   القاضتتت  والتتتتزا  النتتتزا  حالتتت  ق تتتا  هتتتو القضتتتا  امتتتا  التتت عوى  فتتت 

 . ف ها حك  اص ا  ال  وصوال ال عوى
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