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 كلية القانون -ة تكريت ـجامع   

 

 

 ةـــذيــقــًانـ
لكل محكمة والية وصالحية لمفصل في المنازعات التي يجوز لقد منح المشرع       

( لسنة 160عرضيا عمى القضاء, حيث نص قانون التنظيم القضائي ذو الرقم )
المعدل عمى تشكيل محكمة بداءة  إذ اكثر في مركز كل محافظة أو قضاء,  1979

 .(1)عمىومن الجائز تشكيميا في النواحي ولكن ببيان يصدره رئيس مجمس القضاء األ
والحدود االدارية لالختصاص المكاني لكل محكمة إنما يتحدد تبعًا لمتقسيمات 

, وفي إطار 1969( لسنة 159) التي نظميا قانون المحافظات رقم االدارية
االختصاص المكاني لممحاكم وىو عمى صمة وثقى بفحوى بحثنا, فقد رسم قانون 

كل ما يتعمق بتحديد  1969سنة ( ل83المرافعات المدنية العراقي ذو الرقم )
االختصاص المكاني لممحاكم عند نظر الدعوى االعتيادية وذلك في المواد من 

إال انو أحيانًا تجري المرافعة بحق المدعى عميو غيابًا, وتصدر  (. 36-43)
المحكمة التي نظرت الدعوى )وىي غير مختصة مكانيًا( حكمًا غيابيًا في موضوع 

ون  من حق المدعى عميو قانونًا ان  يطعن بيذا الحكم الذي النزاع, وعندىا يك
صدر بحقو بطريق االعتراض عمى الحكم الغيابي متى توافرت شروطو, وحيث ان 
من الطعون الشكمية ىو اعتراضو عمى عدم االختصاص المكاني في نظر الدعوى, 

ية, بصدد وعندما ستدق المشكمة التي غالبًا ما يقع بعض القضاة في أخطاء قانون
                                                           

كان تشكٌل المحاكم ببٌان ٌصدره وزٌر العدل بموجب  امر سلطة االئتالف المؤقت رقم  -1
 ( , واصبح اآلن ببٌان ٌصدره رئٌس مجلس القضاء االعلى .6القسم ) 2003( لسنة 35)

 انذفع بعذو االختصاص املكاني 
 ي يرحهة االعرتاض عهى احلكى  انغيابيـف
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معالجتيا وذلك النتفاء وجود نص قانوني, حيث يكيفون حاليم بأنيم أمام حالة تنازع 
في االختصاص, بل وتنازع سمبي إذ ترى كل واحدة  أنيا ليست بمختصة بنظر 
الدعوى مكانيًا فتحيميا الى محكمة أخرى, وىذه الثانية بدورىا أيضًا ترفض اإلحالة 

( 160( من المادة )3يمثل غفمة عن ادراك نص الفقرة )وىذا الحال إنما  وىكذا .
مرافعات مدنية التي صرحت ببقاء الحكم مرعيًا ومعتبرًا ما دام صادرًا من محكمة 
مالم يبطل من قبل المحكمة نفسيا او يفسخ أو ينقض من قبل محكمة أعمى منيا 

 وفق الطرق القانونية.
اكل بعد اختالف في رأي الفقو والقضاء وانطالقًا مما أثاره ىذا الموضوع من مش    

عميو فقد اثرنا البحث فيو عمنا نغني المعرفة القانونية بما نطرحو من شروحات 
 وأفكار, وبذلك فقد قسمنا خطة البحث كما يأتي:

 

 الغصل االول : االختصاص الػضائي .
 .المبحث االول : أنواع االختصاص  القضائي

 ميا القانون لبيان المحكمة المختصة مكانيًا.المبحث الثاني : الطرق التي رس
 الغصل الثاني : االعتراض على الحكم العيابي. 

 التعريف باالعتراض عمى الحكم الغيابي.المبحث االول : 
 المبحث الثاني : أحكام االعتراض عمى الحكم الغيابي.

 الغصل الثالث : مشكلظ الدفع بطدم االختصاص المكاني على الحكم العيابي
المبحثثثثثثثث االول : مشثثثثثثثكمة االعتثثثثثثثراض عمثثثثثثثى الحكثثثثثثثم الغيثثثثثثثابي بالثثثثثثثدفع بعثثثثثثثدم 

 االختصاص المكاني .
المبحثثثثث الثثثثثاني: السثثثثبل القانونيثثثثة لتجثثثثاوز مشثثثثكمة الثثثثدفع بعثثثثدم االختصثثثثاص 

 المكاني في المرحمة االعتراضية .
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 م االولـانفص
 يـائـضـقـاص انـصـتـاالخ 

مما ىو معروف في الساحة القانونية ان المشرع العراقي في قانون المرافعات       
المعدل لم يعرف االختصاص بخالف قانون  1969لسنة  83المدنية الحالي رقم 

( 20وتحديدًا في المادة ) 1956لسنة  88المرافعات المدنية والتجارية الممغى رقم 
المحكمة لرؤية القضية منو حيث رادف مصطمح االختصاص عمى أنو أىمية 

بمقتضى القانون, وبعبارة أخرى تعيين الجية القضائية التي خوليا القانون لمفصل 
  . (1)في المنازعات 

أما قواعد االختصاص فيي القواعد القانونية التي تحدد والية المحاكم       
انواع , وعميو سنقسم ىذا الفصل الى مبحثين , المبحث االول بعنوان (2)المختمفة

االختصاص القضائي , والمبحث الثاني بعنوان الطرق التي رسميا القانون لبيان 
 المحكمة المختصة مكانيًا.

 املبحث االول
 أنىاع االختصاص انقضائي 

 

أسمفنا الذكر بأن قواعد االختصاص ىي تمك القواعد التي تحدد المنازعات       
صالحية كل محكمة , عميو فإن ىناك والقضايا والمسائل التي تدخل ضمن والية أو 

 اص ىي: ثثثثواع لالختصثثثثثثة أنثثثثثثالث
النوع االول االختصاص الوظيفي ويراد بو السمطة التي يخوليا المشرع لييئة من 

( مرافعات 29الييئات القضائية لمفصل في النزاع , وىو ما خصتو بالذكر المادة )

                                                           

, بغداد, 1,ج1969لسنة  83القاضً مدحت المحمود, شرح قانون  المرافعات المدنٌة  رقم  - 1
 .44,ص1994

 .76, 2009, العاتك لصناعة الكتب, القاهرة , 2آدم وهٌب النداوي, قانون المرافعات المدنٌة , ط -2
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ى جميع االشخاص الطبيعية والمعنوية بما في مدنية بقوليا ) تسري والية المحاكم عم
 ذلك الحكومة تختص بالفصل في كافة المنازعات ( .

وقواعثثثد ىثثثذا االختصثثثاص ال يجثثثوز مخالفتيثثثا وال اال تفثثثاق عمثثثى خالفيثثثا مطمقثثثًا      
    نيثثة عمثثى أنثثو ( مرافعثثات مد77ألنيثثا مثثن النظثثام العثثام, وبيثثذا الصثثدد نصثثت المثثادة )

بسبب عدم واليتيا لمثا تحكثم بثو المحكمثة مثن تمقثاء  المحكمة ) الدفع بعدم اختصاص
نفسيا ويجثوز ابثداؤه فثي أيثة حالثة  تكثون عمييثا الثدعوى ولكثن لمخصثوم التمسثك بيثذا 
           الثثثثثثثدفع اذا اقيمثثثثثثثت الثثثثثثثدعوى امثثثثثثثام جيثثثثثثثة غيثثثثثثثر مختصثثثثثثثة وفثثثثثثثي ايثثثثثثثة حالثثثثثثثة تكثثثثثثثون 

 .  (1)عمييا الدعوى
أما النوع الثاني من االختصاص القضائي فيو االختصاص النوعي , ويراد بو      

كل القواعد التي تعين أصناف المحاكم ودرجتيا واختصاص كل منيا في رؤية نوع 
معين من أنواع الدعاوى تبعًا لطبيعتيا أو لقيمتيا وليس ليا الخروج عنيا ويجوز 

بل في مرحمة االستئناف والتمييز, الدفع بيذا الدفع في جميع مراحل التقاضي ويق
      بأنو  24/7/2005وبيذا  الصدد قضت محكمة تمييز اقميم كوردستان بتاريخ 

)... ولدى النظر في الحكم المميز القاضي برد الدعوى من جية االختصاص وجد 
( من قانون المرافعات المدنية 29أنو غير صحيح ومخالف لمقانون ألن المادة )

بسريان والية المحاكم المدنية عمى جميع االشخاص الطبيعية  المعدل تقضي
 .(2 )والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات ...(

أما النوع الثالث من أنثواع االختصثاص فيثو االختصثاص المكثاني ويثراد بثو  مثا      
لمحكمثثة معينثثة مثثن اختصثثاص فثثي نظثثر الثثدعاوى التثثي تقثثع فثثي حثثدود مكانيثثة محثثددة 
تحقيقثثثًا العتبثثثارين, اعتبثثثار تحقيثثثق الموازنثثثة العادلثثثة مثثثا بثثثين الخصثثثوم فثثثي الثثثدعاوى, 

                                                           

, بغداد,  الدكتور صالح الدٌن الناهً , الوجٌز فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة -1
 ..377, ص1962

, غٌر  2005\7\24( بتارٌخ 2005( هٌئة مدنٌة )112قرار محكمة التمٌٌز المرقم ) -2
منشور , اذ اشٌر الٌه فً المبادئ القانونٌة لقرارات محاكم مٌٌز اقلٌم كوردستان, المحامً 

 . 30, ص2003, مطبعة الشهاب : اربٌل ,2حاجً الزٌباري , ط
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كثثون بإمكانثثو أكثثثر مثثن غيثثره واعتبثثار تثثوخي نظثثر الثثدعوى مثثن قبثثل القاضثثي الثثذي ي
, ومثثثن التطبيقثثثات التمييزيثثثة بيثثثذا (1)االحاطثثثة بتفاصثثثيل موضثثثوع الثثثدعوى لقربثثثو منثثثو

الصثثدد مثثا تضثثمن بثثو محكمثثة التمييثثز بأنثثو ) وجثثد ان القثثرار غيثثر صثثحيح ومخثثالف 
لمشرع والقانون ألن الدعوى المقامة عمى المميز عمييا ىي دعوى مطاوعة لثذلك تقثام 

       ( مثثثثثن قثثثثثانون المرافعثثثثثات لثثثثثذا 303مثثثثثدعى عميثثثثثو  وفثثثثثق المثثثثثادة )فثثثثثي محثثثثثل اقامثثثثثة ال
 .(2 )( قرر نقضو

  ًبحث انثانيـان
 انطرق انتي رمسها انقانىٌ نبياٌ احلكًة املختصة يكانيا  

من الميم القول بأن قانون المرافعات المدنية لم يأت بقاعدة عامة لتحديد      
د تناول ثثالدعاوى لمحكمة معينة , فقاالختصاص المكاني بل حدد لكل نوع من 

( في  ) الصالحية المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية االختصاص المكاني
( فقرر بأنو تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعمقت بحق 43-36المواد من )

عيني وفي محكمة موطن المدعى عميو أو مركز معامالتو أو المحل الذي نشأ فيو 
اللتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان إلقامة الدعوى إذا كانت ا

و الشخص الدعوى متعمقة بدين أو منقول حيث ان الموطن ىو المكان الذي يقيم في
ولكن ىنالك انوع من الدعاوى ليست من انواع  , (3)عادة ويقصد بو االستقرار

الدعاوى التي حددىا المشرع كما في دعوى تعديل أو تبديل البيانات في شيادات 
   الوالدة أو الوفاة وغيرىا, فعندما يتعذر تحديد المحكمة المختصة مكانيًا بنظرىا 

   صاص لذلك البد من تالفي ىذا النقص التشريعي وصياغة قاعدة عامة في االخت
 .(4)المكاني 

                                                           

 . 96الدكتور آدم وهٌب النداوي , المرجع السابق, ص - 1
        منشررررور  2003\11\14( فررررً 2003 \شخصررررٌة\2107قرررررار محكمررررة التمٌٌررررز المرررررقم ) -2

 .8,ص2003فً مجموعة االحكام القضائٌة التمٌٌزٌة ,
 .1951( لسنة 40( من القانون المدنً العراقً رقم)42تنظر المادة) - 3
 . 139,ص2006, 1, ط2رحٌم حسن العكٌلً ,دراسات فً قانون المرافعات المدنٌة ,ج -4
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( مرافعات مدنية عمى ان الدفع بعدم االختصاص المكاني 74وقد نصت المادة )   
يجب ابداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى واال سقط الحق فيو وىذا يؤكد في كونو 

فمثاًل المدعى  من الدفوع الشكمية ويقدم قبل الدفوع الموضوعية واال سقط الحق فيو,
ما يدعيو المدعي يسقط حقو بعدىا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة عميو اذا أنكر 

, كما ال يشترط ان يقدم ىذا الدفع في الجمسة االولى المحددة لنظر  (1)المكاني
نما يجب ان يقدم قبل أي دفع موضوعي آخر ألنو ليس من النظام العام  الدعوى وا 

قضي بو بناًء عمى دفع وال تمتمك المحكمة ان تقضي بو من تمقاء نفسيا و إنما ت
الخصم اذا توجو الى اجراءات الخصومة أو الى الوسيمة التي تحمي ىذا الحق 
عندما تتحقق من كونيا غير مختصة مكانيًا بنظر الدعوى وفي ىذه الحالة عمى 
المحكمة التي نظرت النزاع إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة استنادًا لنص 

مع االحتفاظ لممدعي بما دفع من رسوم وتبميغ الطرفين  ( مرافعات مدنية78المادة )
أو الحاضر منيما بالحضور أما المحكمة التي أحيمت إلييا الدعوى في موعد تحدده 
عمى أن ال يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ اتخاذ قرار اإلحالة ثم تتم فيرسة 

مختصة حتى تصل محتويات الدعوى وتتولى المحكمة ارساليا فورًا الى المحكمة ال
قبل الموعد المحدد لنظرىا . واذا حل الموعد ولم تصل الدعوى الى المحكمة المحال 
عمييا تقوم المحكمة التي نظرت الدعوى أواًل بعد حضور الخصوم أو أحدىما بفتح 
اضبارة فرعية ويحرر محضر يثبت فيو الخصوم ويتم تأجيل النظر في الدعوى الى 

د الدعوى فتتولى المحكمة السير فييا من النقطة  التي وقفت موعد آخر انتظارًا لورو 
عندىا وعند عدم حضورىما أو حضور أحد الخصوم وتخمف اآلخر تتخذ قرارىا في 

( مرافعات مدنية المتعمقة بحضور الخصوم 57, 56, 54ضوء أحكام المواد )
 وغيابيم حسب مقتضى الحال.

                                                           

صادق حٌدر, شرح قانون المرافعات المدنٌة, محاضرات مسحوبة على الرنٌو ملقاة على  -1
 . 62, ص1986طلبة المعهد القضائً, الصف االول, بغداد, 
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ة إلييثثثا الثثثدعوى فسثثثتكون أمثثثام أحثثثد ويعثثثد ان تصثثثل الثثثدعوى الثثثى المحكمثثثة المحالثثث   
امثثرين, فيثثي إمثثا ان تقبميثثا وتسثثير فييثثا مثثن النقطثثة التثثي وصثثمت الييثثا أو ان تثثرفض 
قبوليا إذا رأت انيا غير مختصة بنظثر الثدعوى وعنثدىا تتخثذ قثرارًا بعثدم اختصاصثيا 
عمثثى ان يكثثون مسثثببًا وتتثثولى اعثثادة الثثدعوى الثثى محكمتيثثا أو محكمثثة ثانيثثة وسثثيكون 

              القثثثثثثثثرار قثثثثثثثثاباًل لمطعثثثثثثثثن فيثثثثثثثثو بطريثثثثثثثثق التمييثثثثثثثثز مثثثثثثثثن كثثثثثثثثال الطثثثثثثثثرفين اسثثثثثثثثتنادًا ىثثثثثثثثذا 
( مرافعات مدنية وذلك أمام محكمة استئناف المنطقة التثي 2, 1/ 216لنص المادة )

,  فثي حثين يكثون الطعثن لثدى (1)تتبعيا المحكمة  التي اتخذت القرار برفض اإلحالة 
رات صثثثادرة مثثثن محثثثاكم االحثثثوال الشخصثثثية أو محكمثثثة التمييثثثز ان كانثثثت تمثثثك القثثثرا

 محاكم المواد الشخصية أو محاكم االستئناف بصفتيا االستئنافية .
وفي ىذا الواقع يتحقق التنازع السمبي الذي ذكرناه من قبل وسيبقى الخصوم في      

حيرة من أمرىم وأمام تأخر في حسم الدعوى وبذلك فقد رسم قانون التنظيم القضائي 
( كيفية الخروج من ىذه 2/ أواًل ب/13في المادة ) 1979( لسنة 160رقم )ذي ال

الحمقة حيث أناطت بالييئة الموسعة لمحكمة التمييز النظر في النزاع الحاصل بشأن 
تحديد االختصاص في نظر الدعوى فعندما تحال الدعوى الى المحكمة المقامة 

عة محكمة التمييز لفض الخالف, اماميا الدعوى ابتداًء  سيكون ليذه المحكمة مراج
وىذا يعني بمفيوم المخالفة انو ليس لممحكمة الثانية ان تطمب ذلك الى محكمة 
نما ليا ان تقرر رفض اإلحالة حتى يتسنى لمخصوم الطعن بقرار رفض  التمييز وا 
اإلحالة اال في حالة الخطأ الذي تقع فيو المحكمة االولى اذا ما أصرت عمى رأييا , 

ه الحالة عمى المحكمة الثانية اال تقع في نفس الخطأ وتستخدم اسموب ففي ىذ
نما عمييا ان تطمب الى محكمة التمييز تعيين المحكمة  االصرار عمى الرأي, وا 

 المختصة بفض النزاع.
 
 

                                                           

 .137القاضً مدحت المحمود , المرجع السابق, ص -1
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 انفصم انثاني 
 االعرتاض عهى احلكى انغيابي 

قد خال  1969لسنة  (83من المعموم لدينا ان قانون المرافعات المدنية رقم )     
من إيراد تعريف الحكم الغيابي ألن ميمة المشرع في صياغة القواعد العامة المجردة 
ال الخوض في وضع التفاصيل والتعاريف ألن ذلك ىو من ميام الفقو والقضاء, 
وبذلك فقدد عرف الحكم الغيابي بأنو ) الحكم الذي صدر بحق أحد الخصوم في 

وى من أول جمسة حتى صدور الحكم فييا رغم تبميغو حالة غيابو عند نظر الدع
 .(1 )الصحيح(

كما عرف بأنو ) الحكم الذي صدر بحق المعترض غيابًا لعدم حضوره أية جمسة   
( من قانون 56من جمسات المرافعة في الدعوى وفق القواعد التي نظمتيا المادة )

 .( 2)  المرافعات المدنية
    أحكثثثام االعتثثثراض عمثثثى الحكثثثم الغيثثثابي وبيثثثان فحثثثواهوسثثثنحاول ان نفصثثثل فثثثي       

 في المبحثين اآلتيين: 
  املبحث االول

 انتعريف باالعرتاض  عهى احلكى انغيابي
 

لقد عرف االعتراض عمى الحكم الغيابي بأنو ) طريق من طرق الطعن في      
االحكام بمقتضاه يتقدم من صدر حكم في غيبتو الى ذات المحكمة التي أصدرتو 
عادة نظر الدعوى من واقع دفاعو الذي لم يبده حال صدور الحكم  طالبًا سحبو وا 

  .(3)الغيابي ضده 

                                                           

 . 154, ص1999لً محمد إبراهٌم, أصول الدعوى المدنٌة, مطبعة الزمان: بغداد, ع -1
وتطبٌقاترره  1969لسررنة  83القاضررً مرردحت المحمررود, شرررح قررانون المرافعررات المدنٌررة رقررم  -2

 .63, ص2000, االحكام وطرق الطعن فٌها, مطبعة الخٌرات: بغداد, 2العملٌة, ج
, 1957, مطبعة العانً : بغداد, 1المدنٌة والتجارٌة,ط منٌر القاضً, شرح أصول المرافعات -3

  . 287ص
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كما عرف بأنو ) طريق طعن عادي في االحكام الغيابية يتقدم بو من صدر عميو  
, وىذا يعني ان االعتراض (1)حكم في غيابو  طالبًا ابطال الحكم الغيابي أو تعديمو

عمى الحكم الغيابي يعني حق الخصم الغائب الذي لم يحضر أية جمسة من جمسات 
عة فيو ابوابيا وحتى صدور الحكم رغم تبمغو التقاضي ابتداًء من أول يوم تفتح المراف

تبميغًا صحيحًا وفق القانون, وينبغي عدم اغفال الحكمة التشريعية من وراء سن مثل 
ىذا الحق إذ من خاللو يتسنى لمخصم الغائب ان يقدم دفاعو, ألن االعتراض عمى 

لقاعدة تقضي الحكم الغيابي ييدف الى إعادة النظر في الدعوى والحكم فييا مجددًا وا
, ىذا باإلضافة الى ان الفمسفة (2)بعدم جواز الحكم عمى شخص دون سماع دفاعو 

التشريعية إلقرار مثل ىذا الحق أيضًا تقوم عمى اساس اعتماد مبدأ المواجية , وىذا 
عطائو الفرصة الالزمة لمرد  يعني تمكين الخصوم من العمم بطمبات ودفوع كل منيم وا 

اح ليم بإجراء السجال في المسائل التي يفصل فييا قاضي عمييا من خالل السم
, وان االخالل بمثل ىذا الحق سيؤدي حتمًا الى بطالن الحكم ألن (3)الموضوع 

الحكم الغيابي حتمًا انو استند الى حجج طرف واحد لذا فأنو ال يقبل اال اذا صدر 
( من 56تيا المادة )الحكم غيابيًا واعتبر كذلك بحق المعترض وفق الغياب التي نظم

 قانون المرافعات المدنية.
وبيذا الصدد قررت محكمة التمييز ) لدى عطف النظر في عمى الحكم       

المميز وجد انو غير صحيح ومخالف لمقانون حيث ان المحكمة أصدرت قرارىا 
المميز باعتباره حضوريًا اال ان بعض المدعى عمييم تجري  المرافعة بحقيم غيابيًا 

                                                           

د. عباس العبودي, شرح أحكام قانون المرافعات المدنٌة, دراسة مقارنرة ومعرززة بالتطبٌقرات   -1
 .405, ص2000القضائٌة, دار الكتب للطباعة: جامعة الموصل, 

, 1973المدنٌرررة , بغرررداد, د. ضرررٌاء شرررٌت خطررراب , الررروجٌز فرررً شررررح قرررانون المرافعرررات  -2
 .292ص

 .393, ص1978, دار الفكر العربً: القاهرة, 1د. وجدي راغب فهمً, مبادئ القضاء, ط -3
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ان عمى المحكمة اعتبار القرار غيابيًا بحق المدعى عمييم الذين استمرت المرافعة فك
 .( 1)  بحقيم غيابيًا(

أما اذا حضر الخصم أية جمسة من جمسات المرافعة ثم تخمف بعدىا عن      
حضور بقية الجمسات رغم تبميغو فتجري المرافعة بحقو حضوريًا استنادًا لحكم المادة 

( من قانون المرافعات المدنية, وبذلك يسقط حقو بالطعن بالحكم بطريق 55)
عوى  من أحوال طارئة كإيقاف االعتراض , وينبغي التنويو الى ان ما يطرأ عمى الد

المرافعة فييا واعتبارىا مستأخرة حتى يتم الفصل في الموضوع الذي يتوقف الحكم 
فييا عميو أو قفيا باتفاق  الطرفين عمى عدم السير فييا مدة ال تزيد عمى ثالثة 

فإنو لن يؤثر في اعتبار المرافعة  -أشير أو ترك الدعوى لممراجعة وتجديدىا
 الخصم الغائب.  حضورية بحق

وعمينا اإلشارة في ىذا الصدد انو عمى الرغم من حضور الخصم بعض جمسات     
المرافعة واعتبار الحكم حضوريًا بحسب االصل العام اال ان المشرع العراقي في 

المعدل فان كان قد خرج عن ىذه القاعدة  1979( لسنة 107قانون االثبات رقم )
ضور الخصم وبذلك يحق لو الطعن بالحكم بطريق واعتبر الحكم غيابيًا رغم ح
 االعتراض وذلك في حالتين : 

اذا صدر الحكم غيابيًا معمقًا عمى االستكتاب والنكول عن اليمين الحالة االولى:  
عند االعتراض وذلك فيما اذا كانت بينة المدعي سندًا عاديًا منسوبًا لممدعى عميو 

( 41قياس لمتطبيق وىذا ما نصت عميو المادة )الغائب ولم يتمكن المدعي من أراء م
( مرافعات مدنية إذ يجوز 55/1إثبات ومؤدى ىذه الحالة مخالفة ألحكام المادة )

لممحكمة في ىذه الحالة بناًء عمى طمب المدعي ان تصدر حكمًا غيابيًا بحق 
المدعى عميو الحاضر فعاًل معمقًا عمى االستكتاب واجراء التطبيق والنكول عن 

نكاره صدور السند عنو.  اليمين عن اعتراضو عمى الحكم وا 

                                                           

   2006/ 11/9( فً 2006/الهٌئة المدنٌة الثانٌة/ 1137قرار محكمة التمٌٌز ذو الرقم)  -1
 )غٌر منشور(.



 

 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية

  ( 23 العـــــدد )(  6السنة )  

 م2014 ولــلـاي

 هـ1435 – دةـــذو القع

 دـبــــد عـــأ محمـــــنبد. .م
 

260 

وتتمثل بعجز الخصم عن اثبات ادعائو او دفعو حيث يكون لزامًا الحالة الثانية: 
عمى المحكمة عندىا ان تسأل مما اذا أراد تحميف خصمو اليمين الحاسمة من 

كن حاضرًا فمن عدمو, فإذا كان الخصم حاضرًا بنفسو حمفتو المحكمة , أما اذا لم ي
الجائز ليا ان تصدر الحكم غيابيًا معمقًا عمى النكول عن اليمين عند االعتراض بناء 
عمى طمب الخصم حتى لو كان الخصم اآلخر قد حضر بعض جمسات المرافعة, 

 ( من قانون اإلثبات.118وىذا ما نصت عميو المادة )
ة حكمًا غيابيًا معمقًا عمى والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا فيما لو أصدرت المحكم    

النكول عن اليمين عند االعتراض واالنكار من جانب آخر وقع االعتراض عمى 
الحكم الغيابي, فيل يجوز عندىا لمخصم الذي طمب اصدار الحكم الغيابي ) وىو 
المعترض عميو( الرجوع عن طمبو بتوجيو اليمين أثناء نظر الدعوى االعتراضية 

 .(1) دليل آخر؟ويطمب اثبات دعواه ب
 ولإلجابة عمى ىذا التساؤل اتجو قضاء محكمة التمييز في اتجاىين: 

: ويذىب الى انو ال يحق لمخصم الذي طمب توجيو اليمين وأصدر االتجاه االول
عن اليمين عند االعتراض واالنكار  الحكم عمى اساسو غيابيًا معمقًا عمى النكول

الرجوع عن طمبو , ألن ىذا الطمب إقرار من جانبو بالتنازل عن بقية طرق االثبات 
       /أواًل( 111في اثبات ادعائو, وحجة ىذا االتجاه ىو صراحة نص المادة )

, وبذلك قضت محكمة التمييز بأنو ليس لممدعي طمب سماع البينة بعد ان (2)اثبات 
ب اصدار الحكم غيابيًا بحق المدعى عميو معمقًا عمى نكولو عند االعتراض طم

 .(3)واالنكار مما يعتبر معو متنازاًل عن بقية وسائل االثبات االخرى
اعطاء الخصم الذي طمب توجيو اليمين الحق في  ويذىب الى االتجاه الثاني:

ىذا االتجاه نص المادة الرجوع عن طمبو واالستناد في االثبات الى دليل اخر, وحجة 
                                                           

 .26, ص2010الجٌل العربً,  ,2اجٌاد ثامر ثابت , االعتراض على الحكم الغٌابً, ط -1
)طلب توجٌه الٌمٌن تتضرمن النرزول عمرا عرداها مرن طررق االثبرات بالنسربة للواقعرة الترً ٌررد  -2

 علٌها اذا بقى طالبها مصراً على توجٌهها(
 )غٌر منشور(.1996/ 28/12فً  1986/م/654رقم القرار  -3
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/ ثانيًا( اثبات حيث قررت ) يجوز لمن وجو اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان 111)
يحمف الخصم(, وبذلك قضت محكمة التمييز بأنو ) رجوع الخصم عن طمب تحميف 
نما  اليمين  لوجود بينة تثبت الدفع بالتسديد ال يعني رفض طمب تحميف اليمين وا 

يجة استماع البينة, ولذلك يمنح حق التحميف بعد عجزه عن يعني إرجاؤىا الى نت
 .(1)االثبات بالبينة المذكورة( 

ونحن من جانبنا نؤيد االتجاه الثاني وذلك لصراحة داللتو وال مبرر قانوني      
لالجتياد والقول بخالف ذلك اذ ال اجتياد في مورد النص فما دام طمب توجيو 

إرادة منفردة فميس ىناك ما يحول دون الرجوع عنو اليمين تصرف قانوني صادر عن 
قبل تأديتو ولمجوء الى أي من طرق االثبات االخرى ويبقى حقو بطمب توجيو اليمين 
مستمرًا ان عجز عن اثبات دعواه بتمك الطرق االخرى التي حددىا القانون والرجوع 

 .(2)ثانية الى طمب توجيو اليمين الحاسمة لحسم الدعوى
 ثانياملبحث ان

 أحكاو االعرتاض عهى احلكى انغيابي 
 

لقد تناول المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية أحكام الطعن بطريق      
االعتراض عمى الحكم الغيابي في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني 

عميو ان ( وابتداء فإن الحكم الغيابي يعترض 184 -177وتحديدًا في المواد من )
كان صادرًا من محكمة البداءة أو محكمة االحوال الشخصية وذلك في غير المواد 
المستعجمة خالل عشرة ايام , وان اي طعن بطريق آخر في الحكم الغيابي يعد نزواًل 
 اعن حق الطعن بطريق االعتراض المكفول قانونًا, ومن التطبيقات التمييزية بيذ

تمييز بقوليا: )... لدى التدقيق والمداولة وجد انو لم الصدد ما ذىبت اليو محكمة ال

                                                           

حكام العدلٌة, العدد االول, ) منشور فً مجموعة اال14/3/1981فً  1981/ 21رقم القرار -1
 . 116, ص1981السنة الثانٌة عشر, 

, مطبعة 1الواحد , كتاب المواهب العلمٌة فً المرافعات االهلٌة والشرعٌة, طمحمد عبد -2
 .184, ص1990مصر: 
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يثبت تبميغ المميز )المعترض( بالحكم الغيابي وفق الطريق الذي رسمو قانون 
( منو وان عممو بالحكم الغيابي عند 21 -14المرافعات المدنية بالمواد من ) 

ث ان المحكمة سارت مراجعتو مديرية التنفيذ ال يعتر تبميغًا من الناحية القانونية, حي
بخالف ذلك وردت االعتراض بداعي وقوعو خارج المدة القانونية فإن قرارىا لم يكن 
عادة االضبارة الى محكمتيا لمسير فييا وفق  صوابًا, لذا قرر نقض الحكم المميز وا 

 .(1)( 2/5/1999القانون وصدر القرار باألكثرية في 
ط القانون ان تتضمن البيانات الجوىرية وبذلك فإن في الدعوى االعتراضية اشتر     

من حيث اسم المعترض والمعترض عميو والمحل  المختار لمتبميغ وكذلك اسباب 
االعتراض عمى الحكم الغيابي , والتي يجب ان تكون واضحة كي يتسنى لممحكمة 

 .(2)إعادة النظر في الحكم الذي اصدرتو في ضوء ىذه االسباب
ريخو والمحكمة التي أصدرتو وان يقوم الطاعن مع والحكم محل الطعن وتا    

مرفقات العريضة صورًا كي يبمغ بيا الخصوم ويجب ان تقدم الى المحكمة  التي 
اصدرت الحكم الغيابي )المعترض عميو( مباشرًة أو بواسطة المحكمة التي تقع في 

ت محل المعترض والتي عمييا ان تبمغو بالحضور أمام نفس المحكمة التي أصدر 
الحكم بعد ان ترسل العريضة االعتراضية ومرفقاتيا مع ورقة التبميغ الى المحكمة 
المختصة بنظر االعتراض, حيث يمزم قانونًا ان تنظر الدعوى االعتراضية المحكمة 

( مرافعات 178/1التي اصدرت الحكم الغيابي )محل االعتراض ( استنادًا لممادة )
                                                           

 ,2/5/1999( فً 3/99/م786) القرار التمٌٌزي الصادر من محكمة التمٌٌز باالضبارة  -1
 )غٌر منشور(. 

وفً حالة صحتها ٌصبح المعترض محقاً فً اعتراضه مما ٌتعٌن  إبطال الحكم المعترض  -2
علٌه أو تعدٌله وبذلك قررت محكمة التمٌٌز بأنه ).. القضاء استقر على تقدٌم العرٌضة 
االعتراضٌة للطعن بالحكم الغٌابً واحتواء هذه العرٌضة على ما ٌشٌر الى مخالفة الحكم 

بحق المعترض ٌعنً ان االعتراض مشتمل على اسبابه وٌلزم ان تنظر  للقانون أو انه مجحف
فٌه محكمة الموضوع اذا قدم ضمن المدة القانونٌة لالعتراض و حٌث ان عرٌضة الدعوى 
االعتراضٌة تضمنت ما تقدم ذكره لذا كان الواجب قبولها من الناحٌة الشكلٌة, والسٌر فٌها 

مٌز قد قضى بخالف ما تقدم لذا قرر نقضه وإعادة وفق القانون علٌه وحٌث ان الحكم الم
الدعوى الى محكمتها للسٌر فٌها وفق ما تقدم ( ٌنظر القرار التمٌٌزي الصادر من محكمة 

 .11/1999/ 24فً  99/ م م/2244التمٌٌز باإلضبارة 
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ة  أعمى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم مدنية وكذلك انو ال يرفع الى محكم
الغيابي ألنو ال يتضمن تجريحًا لمحكم وال يرفع الى محكمة أخرى من نفس درجة 
المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي )محل الطعن( ألن القاعدة تقضي بأن ال 

 .( 1)يسمط قضاء عمى قضاء من نفس الدرجة
         الصثثثثدد مثثثثا ذىبثثثثت اليثثثثو محكمثثثثة التمييثثثثز مثثثثنومثثثثن التطبيقثثثثات التمييزيثثثثة بيثثثثذا      

انو )... ان االعتراضات التمييزية ال سند ليا من القانون ذلك ان المميزة لم تورد فثي 
الدعوى االعتراضثية أي سثبب مثن شثأنو جثرح وابطثال الحكثم الغيثابي المعتثرض عميثو 

 .(2) وكذلك في جمسات المرافعة المتكررة(
( 1/ 66أما عن مصاريف الدعوى االعتراضية فيي مستثناة من حكم المادة )    

من قانون المرافعات التي تقضي بأن يتحمميا الطرف الخاسر في الدعوى حيث عمى 
من  27  المحكمة ان تنظر في ىذه الدعوى, لدعوى تقضي ان تقضي بحكم المادة 

المعترض مصاريف  حيث يتحمل 1981لسنة  114قانون الرسوم العدلية رقم 
 الدعوى وحده رغم االعتراض وميما كانت نتيجة الدعوى االعتراضية .

ومن الميم ذكره بأنو يترتب عمى االعتراض عمى الحكم الغيابي آثار منيا      
إيقاف تنفيذ الحكم المعترض عميو اال اذا كان مشمواًل بالنفاذ المعجل حيث ستستمر 

راض عميو اال اذا قررت المحكمة التي تنظر االجراءات التنفيذية رغم االعت
االعتراض وقف ىذه االجراءات لنتيجة الدعوى االعتراضية أو الغاء القرار  الصادر 
بالنفاذ وذلك منعًا من الحاق الضرر بالمعترض اذا استمرت ىذه االجراءات إذ ربما 

بي المعترض يكون الضرر من النوع الذي ال يمكن معالجتو اذا ما ابطل الحكم الغيا

                                                           

القاضً رحٌم العكٌلً, االعتراضان) االعتراض على الحكم الغٌابً واعتراض الغٌر فً  -1
 .38المرافعات المدنٌة, مكتبة الصباح: بغداد, ص

فً  93/  حقوقٌة /25القرار التمٌٌزي الصادر من محكمة استئناف منطقة بغداد, بغداد  -2
 , )غٌر منشور(. 2/3/1993
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( 183عميو كأن يكون الحكم متضمنًا بتخميو عقار وىذا الحكم كرستو المادة )
 .(1)/ أواًل( تنفيذ53مرافعات مدنية والمادة )

كما من آثار ىذا الطريق من طرق الطعن ىو انو يعيد طرح النزاع مجددًا امام 
عميو وما حكم المحكمة المختصة اذا ما قبمتو شكاًل وفي حدود ما حصل االعتراض 

بو عمى الخصم الغائب, وقد اثار ىذا الموضوع بون بين عمى صعيد الفقو حيث 
يرى اتجاه بأن االعتراض ال يعد خصومة جديدة منفصمة عن الخصومة االصمية 
وانما ىو امتداد لمخصومة السابقة ويحتفظ كل خصم بمركزه ما قبل االعتراض  

 سواء كان مدعيًا أو مدعى عميو.
معنى ىذا ان الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن شيئًا مذكورًا  في حين انو و و      

ابطمو وبذلك يرد عمى ىذا كأي حكم آخر ال يزول اال بالحكم الصادر بالطعن اذا ما 
تقدم , فالطعن بالحكم الغيابي بطريق  اما البعض االخر فيرى عكس ما االتجاه

العتراض ال يمس الحكم الغيابي الى ان االعتراض يعد طرحًا لخصومة جديدة ورفع ا
, وىذا مردود كذلك وال (2) تقضي محكمة الموضوع بإبطال الحكم الغيابي أو تعديمو 

يمكن ان يجري عمى إطالقو من اعتبار االعتراض خصومة جديدة  في حين ان 
الخصمين ومن الناحية الموضوعية سيقفان نفس موقفيما السابق, وىناك رأي ثالث 

ان يوفق تكييفًا وسطًا لواقع الحال حيث يرى بأن االعتراض يعد امتداد  يحاول 
لمخصومة االصمية وامتداد لدعوى المحكوم بيا غيابًا ما خال االجراءات الخاصة 

, وقد (3)بترك االعتراض لممراجعة أو اسقاطو ففي ىذه الحالة تعتبر خصومة جديدة 
انتقد ىذا االتجاه ألنو يرى ان االعتراض خصومة جديدة في حدود االجراءات 
الخاصة بترك االعتراض لممراجعة و اسقاط العريضة االعتراضية واغفل احكامًا أىم 

                                                           

وتطبٌقاته العملٌة, مطبعة  1980( لسنة45القاضً مدحت المحمود, شرح قانون التنفٌذ  رقم) -1
 .144-142ص ,1992االقالم: بغداد, 

, منشأة المعارف: االسكندرٌة , 8احمد ابو الوفا, نظرٌة الدفوع فً قانون المرافعات,ط -2
 . 327, ص1988

, دار التضامن للطباعة والنشر: 2د. عبد الرحمن  العالم, قواعد قانون المرافعات العراقً, ج -3
 .329, ص1962بغداد, 



 

 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية

  ( 23 العـــــدد )(  6السنة )  

 م2014 ولــلـاي

 هـ1435 – دةـــذو القع

 دـبــــد عـــأ محمـــــنبد. .م
 

265 

منيا كتمك التي تتعمق بإصالح االخطاء والنواقص وابطال العريضة االعتراضية 
المعترض اذا استمر في ذلك ستة اشير بدون الستمرار انقطاع المرافعة فييا بفعل 

عذر مشروع , اما االتجاه االخير فيرى بأن االعتراض من الناحية الموضوعية 
امتداد لمنزاع االصمي الصادر فيو حكمًا غيابيًا ولكنو ليمثل خصومة جديدة من حيث 

لعمل , ونحن من جانبنا نؤيد ىذا االتجاه ذلك انو يجسد واقع حال ا(1)االجراءات 
القضائي فالمعترض يبقى بمركزه القانوني في المرحمة االعتراضية بعد صدور الحكم 
الغيابي ويبقى عبء االثبات واقعًا عمى عاتق المدعي )المعترض عميو( ىذا من 
الناحية الموضوعية, اما من ناحية االجراءات فيقف المعترض موقف المدعى عميو 

 والمعترض عميو  موقف المدعي .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .52ر السابق, صالقاضً رحٌم العكٌلً, االعتراضات, المصد -1
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 انفصم انثانث
 يشكهة وقىع انذفع بعذو االختصاص املكاني  

 ي املرحهة االعرتاضية ـف
من المعموم بأن الدفع بعدم االختصاص المكاني يعد من الدفوع الشكمية التي      

يراد بيا الوسائل التي يستعين بيا المدعي عميو لتفادي الدعوى بغير ان يواجو 
موضوعيا او يناقشو ذلك من خالل الطعن باالختصاص أو بإنكار شكل الدعوى 

التي اتخذت في سبيل الحصول بحيث ال يوجو الى اصل الحق وانما الى االجراءات 
عميو , وفي ىذه الحالة ال تكتسب الدعوى قوة اللشيء المقضي بو عند الحكم بردىا 

نما يمكن رفع الدعوى مجددًا بعد تالفي ىذه االخطاء , ورغم ان ىذه الدفوع (1)وا 
ليست بالنظام العام, وانما مقررة لصالح من يريد التمسك بيا اال انو ثمة مشكمة 

بالدفع بعدم االختصاص المكاني والتي قد تثار بعد صدور الحكم غيابيًا حيث تتعمق 
يدفع بو في المرحمة االعتراضية وىو يمثل المشكمة في بحثنا لذا فإننا سنتناول 

 بالدراسة المبحثين اآلتيين: 
 املبحث االول 

 يشكهة االعرتاض عهى احلكى انغيابي بانذفع بعذو االختصاص املكاني
مشكمة ) موضوع البحث( إنما تحصل بعد ان يصدر حكم غيثابي بحثق أحثد ان      

الخصثثوم فثثي حالثثة تغيبثثو عنثثد نظثثر الثثدعوى مثثن أول جمسثثة حتثثى صثثدور الحكثثم فييثثا 
رغثثثم تبمغثثثو , فيحصثثثل ان يعتثثثرض الخصثثثم الغائثثثب ويثثثدفع بعثثثدم االختصثثثاص , وقثثثد 

وى والحكمثثة االختصثثاص المكثثاني بنظثثر الثثدع اجثثاز لثثو القثثانون الحثثق فثثي الثثدفع بعثثدم
التي توخاىا المشرع من ىذا الجواز ىي منثع اسثتغالل الخصثم فرصثة غيثاب خصثمو 
وعندما يقدم المثدعى عميثو مثثل ىثذا الثدفع فثي مرحمثة االعتثراض عمثى الحكثم الغيثابي  

                                                           

, وكذلك عبد الرحمن العالم, المرجع السابق, 125د. عباس العبودي, المصدر السابق, ص -1
 .118ص
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فثثال يمكثثن لممحكمثثة عنثثدىا ان تقثثرر عثثدم اختصاصثثيا وتحيثثل الثثدعوى الثثى المحكمثثة 
( مرافعثثثات مدنيثثثة 160/3ة لحكثثثم المثثثادة )المختصثثثة ألن ذلثثثك يمثثثثل مخالفثثثة صثثثريح

حيثثث نصثثت عمثثى أنثثو ) الحكثثم الثثذي يصثثدر مثثن محكمثثة يبقثثى مرعيثثًا ومعتبثثرًا مثثالم 
يبطثثثل  مثثثن قبثثثل المحكمثثثة نفسثثثيا أو يفسثثثخ أو يثثثنقض مثثثن محكمثثثة أعمثثثى منيثثثا وفثثثق 
الطثثرق القانونيثثة(, وىنثثا يثثثار التسثثاؤل الثثذي يفثثتح بثثاب المناقشثثة والبحثثث وىثثو مثثاىي 

الواجثثب عمثثى المحكمثثة اتباعيثثا عنثثد الثثدفع بعثثدم االختصثثاص المكثثاني فثثي االجثثراءات 
مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي ؟ وىل يمكنان يحصل التنازع فثي االختصثاص 
بثثثين محكمتثثثين اذا تقثثثدم المعتثثثرض برفعثثثو وأثبثثثت صثثثحة دفعثثثو فيثثثو؟ ذلثثثك ان العمثثثل 

عنثد عثرض نثزاع مثن القضائي يشير الى ان من المحثاكم مثا تقثع فثي اخطثاء قانونيثة 
ىثثثثثذا القبيثثثثثل حيثثثثثث تعتقثثثثثد بإمكانيثثثثثة حصثثثثثول تنثثثثثازع فثثثثثي االختصثثثثثاص فثثثثثي المرحمثثثثثة 

( المشار اليو أعاله وىذا مثا يقودنثا الثى 3/ 160االعتراضية غافمة عن نص المادة )
نتيجة فثي غايثة االىميثة وىثي عثدم حصثول تنثازع فثي االختصثاص بثالمعنى القثانوني 

عمثثى الحكثثم الغيثثابي ألن االصثثل ان يرفثثع ىثثذا بثثين محكمتثثين فثثي مرحمثثة االعتثثراض 
الدفع حصرًا عمى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي المعترض عميثو تأسيسثًا عمثى 
االصل العام في االعتثراض وىثو ان تنظثره ذات المحكمثة التثي صثدرت الحكثم ولثيس 
 أليثثة محكمثثة اخثثرى يرفثثع الييثثا الطعثثن النظثثر فيثثو ولثثو كانثثت ىثثي المختصثثة نوعيثثًا أو
وظيفيثثثًا أو مكانيثثثًا بنظثثثثر اصثثثل النثثثثزاع دون المحكمثثثة التثثثي اصثثثثدرت الحكثثثم الغيثثثثابي 

, وبخثثالف ذلثثك أي اذا رفثثع االعتثثراض عمثثى االختصثثاص المكثثاني (1)المعتثثرض عميثثو
الثثثثى غيثثثثر المحكمثثثثة التثثثثي اصثثثثدرت الحكثثثثم الغيثثثثابي فعمييثثثثا إحالثثثثة الثثثثدعوى الثثثثى تمثثثثك 

, وتطبيقثًا لثذلك (2)الطعن شثكاًل  المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيو قبل قبول
ابتثثثثثداء خالفثثثثثثًا  الثثثثثزوج ىثثثثثثو الثثثثثذي أقثثثثثام الثثثثثدعوى ذىبثثثثثت محكمثثثثثة التمييثثثثثز الثثثثثى ان )

                                                           

 .357د. آدم  وهٌب النداوي, المرجع السابق, ص -1
 .160أ. صادق حٌدر,  المرجع السابق,ص -2
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لالختصاص المكاني وعمى فرض صحة ذلك الدفع فيعتبثر متنثازاًل عثن ىثذا الثدفع وال 
 .(1)يجوز لو إيراده في مرحمة االعتراض ( 

  

 ًبحث انثاني ـان
بم انقانىنية نتجاوز يشكهة انذفع ب 

ُ
 عذو االختصاص املكاني ـانس

 ي املرحهة االعرتاضيةـف
من الثابت قضاًء انو ليس لمحكمة الموضوع ان تقرر عدم اختصاصيا المكاني      

في المرحمة االعتراضية وتحيل الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وانما عمييا 
ان تنظر في االعتراض عمى ىذا االختصاص اذا اثبت المدعى عميو ) المعترض( 

فس المحكمة حكميا في الدعوى حقو بيذا النوع من الدفع خالل المرافعة وتصدر ن
االعتراضية, وقد اخذ القضاء العراقي بثالثة اتجاىات مختمفة بصدد تقديم مثل ىذا 
الدفع في مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي استنتجت من خالل قرارات محكمة 

 التمييز وسنتطرق إلييا في الفروع الثالثة اآلتية: 
 ورد الدعوى الفرع االول : إبطال الحكم الغيابي

وبموجب ىذا االتجاه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصيا المكاني في نظر الدعوى 
فتمضي بنظر االعتراض وتقرر إبطال الحكم الغيابي  ورد الدعوى شكاًل وىذا يعني 
انو لممدعي إقامتيا مجددًا أمام المحكمة المختصة مكانيًا, وحجة ىذا االتجاه 

عمى  وحرصاً  ية التي نصت عمى انو )رافعات المدناالسباب الموجبة لقانون الم
تيسير اجراءات التقاضي ذىب القانون الى تالفي مساوئ الدفع بعدم االختصاص 
فنص عمى انو اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصيا القيمي أو المكاني تحيل 

( مرافعا مدنية حتى ال تنقضي الخصومة برد  78الدعوى الى المحكمة المختصة)م 
ئ تجديدىا بدعوى مبتدئة الدعوى لعدم االختصاص وحتى ال يتحمل رافعيا عب

                                                           

       , منشرررور 1999/ 2/ 22فرررً  1998/ موسرررعة أولرررى/ 391قررررار محكمرررة التمٌٌرررز رقرررم)  -1
 .8, ص2000( , 76و 67فً الموسوعة العدلٌة, ع 
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ورسوم قضائية جديدة, وظاىر ان حكمة النص عمى اإلحالة الى الجية المختصة ال 
تتوفر وال يكون لمعمل بيا محل  اذا قضت المحكمة في اساس الدعوى وطعن في 

ىذه الحالة ال يكون لممحكمة  االعتراض أو االستئناف ...( ففي حكميا بطريق
 ان تقضي بفسخ الحكم المطعون فيو ورد الدعوى لعدم المرفوع الييا الطعن اال

 اختصاص المحكمة التي اصدرتو(. 
         ة التمييثثز مثثن انثثو ومثثن التطبيقثثات القضثثائية ليثثذا االتجثثاه مثثا ذىبثثت اليثثو محكمثث     

و المداولة تبثين ان محكمثة االحثوال الشخصثية قثد أحالثت الثدعوى فثي ) لدى التدقيق 
فثي الزىثور حسثب االختصثثاص  الثى محكمثة االحثثوال الشخصثية المرافعثة االعتراضثية

المكاني  ولم تالحظ بأن االسباب الموجبة فثي قثانون المرافعثات المدنيثة صثرحت بثأن 
اإلحالة الى الجيثة المختصثة ال تتثوفر وال يكثون لمعمثل بيثا محثل اذا قضثت المحكمثة 

وفثثثي ىثثثذه  بطريثثثق االعتثثثراض او االسثثثتئناففثثثي اسثثثاس الثثثدعوى وطعثثثن فثثثي حكميثثثا 
الحالثثة ال يكثثون لممحكمثثة المرفثثوع الييثثا الطعثثن اال ان تقضثثي بفسثثخ الحكثثم المطعثثون 
فيثثثثو ورد الثثثثدعوى لعثثثثدم اختصثثثثاص المحكمثثثثة التثثثثي اصثثثثدرتو وعمثثثثى ىثثثثذا كثثثثان عمثثثثى 
المحكمة ان تقضي بإبطال الحكم الغيابي الذي اصدرتو ورد الدعوى فثي حالثة مثا اذا 

    ر ىثثثثثي المختصثثثثثة وحثثثثثدىا فثثثثثي نظثثثثثر كانثثثثثت محكمثثثثثة االحثثثثثوال الشخصثثثثثية فثثثثثي الزىثثثثثو 
 .( 1 )الدعوى (

وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز انو ) اذا قضت المحكمة في موضوع       
الدعوى غيابيًا فال يجوز ليا في مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي ان تقرر إحالة 

نما يتعي الدعوى عمى محكمة أخرى بعد الدفع بعدم االختصاص ن عمييا المكاني وا 
بطال الحكم الغيابي ورد الدعوى اذا كان الدفع المذكور واردًا وبعكسو إان تقضي ب

 .( 2)تمضي في نظر الدعوى االعتراضية وتفصل فييا 
                                                           

 ) غٌر منشور( .2003/ 13/7( فً 2003/ شخصٌة/1805قرار محكمة التمٌٌز رقم ) -1
,مشار ألٌه فً المختار 12/7/1991فً  1991/ شخصٌة/1313قرار محكمة التمٌٌز رقم  -2

, مطبعة 1من قضاء محكمة التمٌٌز, قسم المرافعات المدنٌة, القاضً إبراهٌم المشاهدي, ج
 .12, ص1998الزمان : بغداد 
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وقد انتقد الفقو ىذا االتجاه فما دام االختصاص المكاني ليس من النظام العام      
الوظيفي او النوعي ويمكن لمخصم ان يسقط حقو فيو عمى عكس االختصاص 

والقيمي الذي من النظام العام وعمى المحكمة ان تقضي بو من تمقاء نفسيا كما ان 
تبمغ المدعى عميو )المعترض( وتغيبو عن حضور المرافعات المتعمقة بالدعوى في 
مواعيدىا المحددة يعني انو خصم مماطل غايتو تأخير حسم الدعوى فال يستحق ان 

الحكم الغيابي ورد الدعوى مما يؤدي الى اضرار المدعي حيث تقرر المحكمة إبطال 
 .(1)انو سيقيم الدعوى من جديد ويتحمل ما بذلو من وقت ومصاريف

 الفرع الثاني 
حالة الدعوى الى المحكمة المختصة  إبطال الحكم الغيابي وا 

ثثثثثثانك لمحكمثثثثثة التمييثثثثثز ألزمثثثثثت فيثثثثثو المحكمثثثثثة اذا قضثثثثثت بعثثثثثدم  وفثثثثثي اتجثثثثثاه        
( 78اختصاصثيا المكثاني ات تحيثل الثدعوى الثى المحكمثة المختصثة اسثتنادًا لممثثادة )

مرافعثثات مدنيثثة حيثثث قضثثت بأنثثو ) ان محكمثثة التمييثثز مثثا دامثثت قثثد نقضثثت الحكثثم 
يثثا الثثى المميثثز مثثن جيثثة االختصثثاص المكثثاني كثثان عمييثثا عثثدم رد الثثدعوى بثثل إحالت

  بعثثثثثض  , وىثثثثثو مثثثثثا أيثثثثثده ايضثثثثثاً (2)محكمثثثثثة بثثثثثداءة المحثثثثثل المخثثثثثتص بنظثثثثثر النثثثثثزاع ( 
, وحجة ىذا االتجاه انو اذا وجدت المحكمة في مرحمة االعتراض عمثى الحكثم (3)الفقو

الغيثثثابي انيثثثا غيثثثر مختصثثثة مكانيثثثًا بنظثثثر الثثثدعوى فبإمكانيثثثا ان تقثثثرر إبطثثثال الحكثثثم 
حكمثثثة المختصثثثة اسثثثتنادًا الثثثى صثثثراحة وقطعيثثثة الغيثثثابي فقثثثط وتحيثثثل الثثثدعوى الثثثى الم

( حيثثث قضثثثى بأنثثو ) اذا قضثثت المحكمثثة بعثثدم اختصاصثثثيا 78داللثثة نثثص المثثادة )
القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو المكاني وجب عمييا ان تحيل الدعوى الى المحكمة 
المختصثثة مثثع االحتفثثاظ بمثثا دفثثع مثثن رسثثوم قضثثائية( وكثثذلك لتالفثثي تحمثثل المثثدعي 

ديثثثدىا مثثرة ثانيثثثة ومثثا يتبثثثع ذلثثك مثثثن ىثثدر الوقثثثت والجيثثد وبثثثذل المصثثثاريف عثثبء تج

                                                           

 .76, ص2رحٌم العكٌلً, المرجع السابق, ج -1
 , غٌر منشور .1972/ 19/2( فً 1971مة/ / عا6قرار محكمة التمٌٌز رقم ) -2
 .76, ص2مدحت المحمود, المرجع السابق,  ج -3
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فالثثدعوى االصثثمية اذا مثثا أبطثثل الحكثثم الصثثادر فييثثا نتيجثثة الطعثثن بعثثدم اختصثثاص 
التثثي اصثثدرتو مكانيثثًا فثثان الحثثال يعثثود الثثى مثثا كثثان عميثثو قبثثل صثثدور الحكثثم وىثثو مثثا 

فييثا وفثي حقيقثة االمثر انمثا يعني إلثزام احالثة الثدعوى الثى المحكمثة المختصثة لمنظثر 
( مطمقًا فيو لم يشر الثى ان الثدعوى حضثورية أم غيابيثة أو ان 78جاء نص المادة )

الحكم قد صدر وجاىًا أو غيابيًا وحيث ان المطمق يجري عمى إطالقو لذا فثان االمثر 
يقتضثثي تأييثثد إحالثثة الثثدعوى الثثى المحكمثثة المختصثثة ابتثثداًء بنظثثر الثثدعوى ومصثثداق 

( مرافعثثات مدنيثثة حيثثث نصثثت عمثثى انثثو ) يجثثري 184ا قضثثت بثثو المثثادة )كالمنثثا مثث
عمثثى الثثدعوى االعتراضثثية مثثا يجثثري عمثثى القضثثايا المنظثثورة وجاىثثًا سثثواء فيمثثا يتعمثثق 
باإلجراءات أو باألحكام  مالم ينص القانون عمى خالف ذلك ( والنقد الذي يوجو الى 

لموجبثة لقثانون المرافعثات المدنيثة ىذا الرأي انو ال ينسجم مع ما جثاءت بثو االسثباب ا
ومثثا اسثثتقر عميثثة قضثثاء محكمثثة التمييثثز فثثي االتجثثاه االول كمثثا انثثو يتصثثدى لثثبعض 
االوضاع القانونية التي يجب عثدم التعثرض ليثا كتمثك المتعمقثة بالحثل والحرمثة ومنيثا 
تثبيثثت الطثثثالق الثثذي يوقعثثثو الثثزوج اثنثثثاء المرافعثثة عمثثثى الثثرغم مثثثن ان بعثثض الكتثثثاب 

( 78, يؤيدون ىذا االتجاه عمى اعتبار انو تطبيثق عممثي لثنص المثادة )( 1)ثين والباح
( من قانون المرافعات المدنيثة فيجثدون مثن كمتثا المثادتين انثو سثيان فثي 184والمادة )

حالثثثة المرافعثثثة الحضثثثورية الوجاىيثثثة والمرافعثثثة الغيابيثثثة كمثثثا ان االتجثثثاه االول يواجثثثو 
كحالة تثبيت الطالق الذي يوقعو المدعي) الثزوج( وقائع عممية يصعب التعامل معيا 

 امام المحكمة .
 دم قبول الدفع بعدم االختصاص المكانيـــالفرع الثالث  : ع

وفحوى ىذا االتجاه ىو عدم قبول الدفع بعدم االختصاص المكاني الذي يقوم في 
مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي وتبرير ىذا االتجاه ىو ان التشريعات الحديثة 

                                                           

, 114؛ رحٌم العكٌلً , المرجع السابق , ص76, ص2مدحت المحمود , المرجع السابق, ج -1
, مكتبة الجٌل العربً : الموصل, 2إجٌاد  ثامر ناٌف, االعتراض على الحكم الغٌابً , ط

 .136, ص2010
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أخذت تميل الى التضييق أو الحد من ىذا الطريق من طرق الطعن طالما ان 
قانون فيو بذلك ال يستحق ىذه المعترض قد تخمف عن الحضور رغم تبميغو وفق ال

الحماية, وحيث ان ىذا االتجاه يتفق وروح القانون فاألخذ بو يقضي عمى ما أسميناه 
)مشكمة( التي تعد من المشاكل القانونية التي يقع فييا بعض القضاة جراء اعتقادىم 
غير الدقيق بوقوع تنازع في االختصاص في مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي 

( مرافعات مدنية ومن القرارات التمييزية التي اخذت بيذا 3/ 16فًا لنص المادة )خال
االتجاه ما ذىبت اليو محكمة التمييز من القول بأن ) محكمة االحوال الشخصية في 
الرصافة كانت قد نظرت لمدعوى غيابًا ودخمت في اساسيا واصدرت حكمًا غيابيًا 

ة إحالة الدعوى الى محكمة اخرى وانما عمييا فييا فميس ليا في المرحمة االعتراضي
, وفي حقيقة االمر ان المالحظ في الواقع (1) (177 ن تنظر فييا وفقًا ألحكام المادةا

العممي ىو ان المدعى عميو ورغم تبميغو الصحيح اال انو ال يحضر المرافعة متعمدًا 
فع بعدم بقصد الطعن في الحكم بطريق االعتراض عمى الحكم الغيابي والد

  االختصاص المكاني بقصد إطالة امد النزاع وتأخير حسم الدعوى. 
ولما ذكر من أسباب آنفًا ولما نراه من ان المرحمة االعتراضية ىي امتداد      

لممرحمة البدائية وليس درجة من درجات التقاضي أو باألحرى ليست درجة ثانية من 
وان كان االعتراض عمى الحكم الغيابي  درجات التقاضي ما قبل المرحمة االستئنافية

 يعد جزء من المرحمة البدائية فميس من العدل واالنصاف ان يكافأ المدعى عميو
الغائب عمى عدم حضوره وىي مرحمة يقتضي التقميل منيا ألن االحكام الحضورية 
اكثر اقناعًا وعدالة من األحكام الغيابية, اضف الى ذلك ان ىذا الدفع  بعدم 

طريق االختصاص المكاني ىو ليس من النظام العام فيمكن تعديل القواعد الخاصة ب
في قانون المرافعات المدنية بالنص عمى عدم قبول  االعتراض عمى الحكم الغيابي

ان تخمف ىذا الدفع في مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي فالمعترض الذي سبق و 
تراضية ويتمسك بالدفع بعدم المرافعة االع عن الحضور وىو اآلن يحضر

                                                           

 .1980/ 9/ 1( فً 1980, الهٌئة الموسعة االولى , 278قرار محكمة التمٌٌز رقم ) -1
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االختصاص المكاني فإن العدالة توجب عدم اجابتو وتكميفو ببيان دفوعو االخرى 
وعدم السماح لو بنسف الدعوى من االساس وتجاىل الجيد الذي بذلتو المحكمة 

 وىدر كل النفقات والوقت من جانب المدعي.
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 اتـــات واملقرتحــاالستنتاج
 أواًل: االستنتاجات 

ىنالك جممة من المبادئ القانونية التي تم استخالصيا من البحث في ضوء      
 قرارات محكمة التمييز منيا ما يمي: 

( من قانون المرافعات المدنية ال يجوز لممحكمة التي 161استنادًا لنص المادة )  -1
عمى الحكم وقع أماىما دفع بعدم االختصاص المكاني في مرحمة االعتراض 

حالة الدعوى الى  الغيابي وان تأكدت من صحة ىذا الدفع االستجابة مباشرة وا 
المحكمة المختصة مكانيًا ألن الحكم اذا ما صدر وفق الشكمية المرسومة لو في 
القانون فإنو يبقى مرعيًا ومعتبرًا من قبل المحكمة التي أصدرتو  ما لم يبطل أو 

خ أو ينقض من محكمة أعمى منيا وفق الطرق يعدل من المحكمة نفسيا أو يفس
 القانونية .

تمزم المحكمة التي وقع اماميا دفع بعدم االختصاص المكاني في مرحمة  -2
االعتراض عمى الحكم الغيابي وىي ذاتيا التي اصدرت الحكم الغيابي المطعون 
فيو وبعدىا تبين عدم اختصاصيا مكانيًا ان تقضي بإبطال الحكم الغيابي ورد 

لدعوى شكاًل بمعنى آخر انو عمى المحكمة ان تجمع بين اإلبطال والرد بالنسبة ا
لمحكم الصادر منيا فال تقضي بمجرد اإلبطال دون الرد, ذلك ان االسباب 
الموجبة لقانون المرافعات المدنية صرحت بان اإلحالة الى الجية المختصة ال 

وى وطعن في حكميا تتوفر وال يكون لمعمل بيا محل اذا قضت بأساس الدع
 بطريق االعتراض عمى الحكم الغيابي أو االستئناف.

عمى المحكمة التي يقدم إلييا الدفع بعدم االختصاص المكاني في مرحمة  -3
االعتراض عمى الحكم الغيابي ان تتأكد من عدم اختصاصيا قبل ان تتخذ قرار 

قد يثبت بعض  إبطال الحكم الغيابي وترد الدعوى شكاًل الن الحكم الذي يصدره
االوضاع القانونية والشرعية المتعمقة بالحل والحرمة التي ال يمكن الرجوع عنيا 
كتثبيت الطالق الذي وقع خارج المحكمة مثاًل أو يقع امام المحكمة اثناء 
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المرافعة حيث يحصل ان يقوم الزوج بتمفظ صيغة الطالق أثناء المرافعة 
 تثبيت واقعة الطالق .فالمحكمة في ىذه الحالة تكون ممزمة ب

ال يجوز ألي محكمة ان تتصدى لقرار حكم صادر من محكمة أخرى وان كانت  -4
بنفس الدرجة ما خال اذا كانت المحكمة اعمى من تمك التي اصدرت الحكم 
ووفق طرق الطعن باألحكام المحددة في القانون ألن القول بخالف ذلك يشكل 

ن المرافعات المدنية لذلك فان قرار ( من قانو 3/ 160تعارضًا مع نص المادة )
الحكم الغيابي ال يمكن التصدي لو اال من قبل المحكمة التي اصدرتو حتى وان 
كانت في االصل غير مختصة بنظره أو من قبل المحكمة األعمى منيا في حالة 
الطعن استئنافًا أو تمييزًا في حالة التنازل عن الحق في االعتراض عمى الحكم 

 ( مرافعات مدنية.177/2تنادًا لنص المادة )الغيابي اس
 المقترحاتثانيًا : 

( من قانون المرافعات المدنية ليصبح )الدفع بعدم 74يقترح تعديل نص المادة)  -1
االختصاص المكاني يجب تقديمو قبل الدخول الى بأساس الدعوى وال سقط 

عن الحق فيو( وصراحة ىذا النص يقضي بأن الدخول بأساس الدعوى يقطع 
الخصم الغائب إثارة حق الدفع بعدم االختصاص المكاني ألن التمسك بو يوجب 
رد الدعوى كونو دفعًا شكميًا وليس دفعًا موضوعيًا فيو ال يتعرض ألساس الحق 

 المدعى بو.
( من قانون المرافعات المدنية لتنسجم مع نص 216/1تعديل نص المادة ) -2

ن تمييزًا بقرار رفض اإلحالة لعدم ( من نفس القانون لتشمل الطع78المادة )
االختصاص الوظيفي أو القيمي أو النوعي أو المكاني دون ان تقتصر عمى 
االختصاص القيمي والمكاني ويكون التمييز بيا أمام محكمة االستئناف بصفتيا 

 التمييزية.
نأمل من المشرع العراقي وحسمًا لمخالف القضائي والفقيي مما يثار بصدد تقديم  -3

الدفع بعدم االختصاص المكاني في مرحمة االعتراض عمى الحكم الغيابي تعديل 
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( من قانون المرافعات المدنية وذلك بإضافة فقرة ثانية تنص 184نص المادة )
اص اذا قضت المحكمة في عمى انو )ال يعمل بقواعد اإلحالة لعدم االختص

اساس الدعوى وطعن في حكميا بطريق االعتراض أو االستئناف وعمى المحكمة 
حالة الدعوى الى  المرفوع الييا الطعن ان تقضي بإبطال الحكم الغيابي وا 
المحكمة المختصة مكانيًا مع االحتفاظ بما دفع من رسوم أو فسخ الحكم ورد 

 ي اصدرتو(.الدعوى لعدم اختصاص المحكمة  الت
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Abstract 

     We have granted the legislature of each state court and 
validity to settle the disputes that may be displayed on the 
judiciary, where the text of the law of judicial organization is the 
number ( 160 ) of 1979, the rate on the formation of the Court 
of First Instance as more in the center of each province or 
spend , and may be formed in the areas , but a statement 
issued by the Chairman of the Supreme Judicial Council. 
The administrative boundaries of the jurisdiction of the spatial 
each court is determined according to the administrative 
divisions organized by the provincial law No. ( 159 ) of 1969 , 
as part of Venue shall be a linked bonds, and the content of 
our research, we have to draw a Code of Civil Procedure Iraqi 
with a number ( 83 ) 1969 All about determine the spatial 
jurisdiction of the courts at the hearing and that the usual 
materials of ( 36-43). 
However, he sometimes conducts the proceedings against the 
defendant's absence , and the court hearing the case (which is 
not competent spatially ) sentenced in absentia in the subject 
of the dispute , and then have the right to the defendant by law 
to appeal against this judgment passed on him by way of 
objection to the judgment becomes available conditions , and 
that's where appeals formalism is objecting to lack of 
jurisdiction spatial in the proceedings , and when Stdq problem 
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that is often located some judges in the legal errors , the 
process of treatment and that the absence of the existence of a 
legal text , where adapting their experience of being in front of 
the case of a conflict of jurisdiction, and even fought negative 
as everyone sees that they are not spatially Bmokhtsh 
consideration of the case to another court Fathalha , and this in 
turn also rejects the second referral and so on. Based on what 
sparked the topic of problems after a difference of opinion 
jurisprudence and eliminate it we opted to search publicly sing 
legal knowledge, including asking the explanations and ideas. 


