
 

 

 (:11المحاضرة )

 التبلٌغات المضائٌة:

 مضمون ورلة التبلٌغ:

ورلة التبلٌغ : هً الورلة التً تحرر من لبل المحكمة بنسختٌن او اكثر تسلم احدهما الى 

 فً اضبارة الدعوى بعد ولوع التبلٌغ.المطلوب تبلٌغه وتعاد الثانٌة الى المحكمة  لتحفظ 

الهدف من التبلٌغ: هو معرفة المحكمة وصول العلم لدى المدعى علٌه بان هنان دعوى ممامة 

 ضدة وبمن الامها وموعد المرافعة وموضوع الدعوى.

 ٌلً: وتتضمن ورلة التبلٌغ ما

 اسم المحكمة الممامة امامها الدعوى . -1

 رلم الدعوى -2

 تداعٌن وعناوٌنهم ومحل التبلٌغ لكل منهمااسماء الم -3

اسم المائم بالتبلٌغ وغالبا ما ٌكون مبلغ لضائً من المحكمة , وتولٌعه مع بٌان تارٌخ    -4

 التبلٌغ بالساعة والٌوم والشهر كون ذلن ضروري جدا لتحدٌد المدد المانونً للتبلٌغ.

 االشخاص المائمٌن على التبلٌغ:

( مرافعات  وهم المبلغون المضائٌون 13/1م وزٌر العدل)المادة االشخاص الذي ٌعٌنه -1

 وهذا ما معمول به حالٌا بالمحاكم.

موظفو البرٌد   ) وهذا االسلوب لدٌم وغٌر معمول به حالٌا كونه بطًء ال ٌتناسب مع  -2

 المدد المانونٌة المطلوب االلتزام بها.

 ضر .رجال الشرطة  وهذا معمول به اٌضا بالولت الحا -3

 مدة التبلٌغ:

ٌراعى ان تكون المدة بٌن ٌوم تبلٌغ المدعى علٌه وٌوم المرافعة  ثالثة اٌام او اكثر , اما اذا 

كانت الل من ثالثة اٌام فان التبلٌغ ٌعتبر باطل فً حالة عدم حضور المدعى علٌه, وهذا بحالة 

 المدعى علٌه داخل البلد.

 ٌوما. 45العراق او اجنبً فان المدة تكون اما اذا كان المطلوب تبلٌغه خارج 

 اذا صادف موعد المرافعة ٌوم عطلة فتمدد الى الٌوم التالً, 

 اجراءات التبلٌغ:



 

 

االصل ٌتم تبلٌغ المطلوب تبلغه شخصٌا بالدعوى واخذ تولٌعه ولكن المانون اجاز تبلٌغ من 

 او الشركة .ٌساكنه من البالغٌن او العاملٌن معه فً نفس المحل او الدائرة 

 س/ ما الفرق بٌن الشخص الطبٌعً والشخص المعنوي:

 الشخص الطبٌعً: هو االنسان

الشخص المعنوي: هو دوائر الدولة او الشركات والمؤسسات اوجد لها المانون شخصٌة كون 

 لها استمالل مالً واداري وهً لٌس شخصٌة حمٌمٌة وانما اعتبارٌة لغرض الخصومة.

 شخص الطبٌعً:س/ كٌف ٌتم تبلٌغ ال

 االصل ٌبلغ شخصٌا اما عن طرٌك البٌت او الوظٌفة او اي مكان ٌتواجد به المطلوب تبلغٌه .

او عن طرٌك احد افراد عائلته من البالغٌن الساكنٌن معه فً نفس الدار  الزوجة او االب او 

جة خصم فً االم او االوالد  بشرط ان ال تكون هنان الخصومة مع احدهم // فال ٌجوز ان الزو

 دعوى وتتبلغ عن زوجها المدعى علٌه, او االبن له خصومة مع ابٌه فال ٌعتد بتبلٌغه عنه.

او ٌتم تبلٌغ احد العاملٌن معه فً نفس المحل وتبلٌغ هؤالء ٌعتبر تبلٌغ اصولً للمطلوب 

 تبلغه.

تاب رسمً تبلٌغ الموظف ٌكون عن طرٌك دائرته , حٌث ٌسلم المائم بالتبلٌغ ورلة التبلٌغ بك

الى الدائرة وٌستلمها موظف االدارة وٌؤشر االستالم وتارٌخه وٌعتبر هذا موعد التبلٌغ وعلى 

موظف االدارة تبلٌغ الموظف فً نفس الٌوم او بالولت المناسب الذي ٌحفظ المدة المانونٌة , 

محكمة بانه واذا تم تبلٌغ الموظف ٌرسل جواب الى المحكمة وان تعذر تبلٌغه اٌضا ٌتم اجابة ال

 سبب. أليلم ٌتسنى لنا التبلٌغ 

اذا ذهب المبلغ الى دار سكن المطلوب تبلغه ولم ٌجد احد فٌها فٌؤشر ذلن بانه مجهول محل 

 االلامة بعد اشعار من المختار.

اذا كان موجود او عائلته ولكن لم ٌفتح الباب رغم طرله من لبل المبلغ فهنا ٌلصك ورلة 

 بحضور شاهدٌن وٌعتبر مبلغ.التبلٌغ على الباب 

 تبلٌغ مجهول محل االلامة  سواء كان بالداخل او الخارج ٌكون عن طرٌك الصحف.

 تبلٌغ الدوائر عن طرٌك االدارة.

 تبلٌغ السجٌن : عن طرٌك ادارة السجن وملزمة تحضره الى المحكمة بالموعد المحدد.

 كٌف تتعامل المحكمة مع التبلٌغ:

حدد سلفا تنادي المحكمة على اطراف الدعوى فاذا حضر المدعً فً موعد المرافعة الم

وحضر المدعى علٌه فتسٌر المحكمة فً اجراءات الدعوى وال تنظر الى التبلٌغ ان كان 

 صحٌح او باطل ) اي بحضور المطلوب تبلٌغه ال ٌعتد بالتبلٌغ وال تنظره المحكمة.



 

 

ورلة التبلٌغ هل هً اصولٌة هل تم  اذا لم ٌكن المدعى علٌه حاضر فهنا المحكمة تنظر فً

تبلٌغه فً الموعد المحدد اي لبل ثالثة اٌام من موعد المرافعة هل له شخصٌا ام احد افراد 

عائلته وتنظر التولٌع , كذلن تولٌع المائم بالتبلٌغ وشرحه على الورلة , اي ان المحكمة تدلك 

المباشرة بالدعوى , واذا وجدت  بكل تفاصٌل الورلة فً حالة عدم حضور المدعى علٌه لبل 

 ان التبلٌغ غٌر موافك للمانون تؤجل الدعوى وتعٌد التبلٌغ .

 س/ كٌف ٌتم تبلٌغ شخص فً الخارج ) خارج العراق(

من اصعب حاالت التبلٌغ اذا كان المدعى علٌه خارج العراق وتطلب االمر تبلٌغه , فالمحكمة 

 انون طرٌمٌن للتبلٌغ :ال تسٌر بالدعوى اال بتبلٌغه ولد رسم الم

:  بعد اشعار المختار بانه ال ٌوجد فً المنطمة التً ثبتها المدعً فً  مجهول محل االلامة

دعوى, فٌجري تبلٌغه عبر الصحف الٌومٌة , وهذا اسهل الطرق لتبلٌغ المدعى علٌه الساكن 

تبلٌغ بمرار بالخارج, وتربط نسخة من الجرٌدة مع عرٌضة الدعوى , وبنفس الطرٌمة ٌتم ال

 الحكم الغٌابً.

معلوم محل االلامة بالخارج: وهنا ٌجري تبلٌغه الى محل سكنه بالخارج عن طرٌك وزارة 

الخارجٌة الى السفارة او المنصلٌة العرالٌة بالخارج ومحل سكناه اذا وجد اتفالٌة بٌن العراق 

لكن من الصعب وصول ٌوم لورود التبلٌغ و 45 -15وتلن الدولة , وحدد المانون المدة من 

التبلٌغ خالل تلن الفترة فتضطر المحكمة ألبطال عرٌضة الدعوى اذا زادة المدة عما ذكر 

اعاله, ونرى لو وضع حل اسلم من ذلن وهو عند سفر اي عرالً للخارج ان ٌطلب منه اما 

ثٌر ان ٌعٌن وكٌل عنه او ٌحدد تبلٌغه عن طرٌك االمٌل الشخصً كحل لمشكلة ٌعانً منها الك

من المواطنٌن, خاصة بعد انتشار العرالٌٌن فً كل بلدان العالم وتوجد مصالح بٌن الداخل 

 والخارج , وٌجب استغالل الوسائل الحدٌثة بالتبلٌغ.

س/ باعتبارن محامً توكلت عن امرأة فً دعوى تفرٌك من زوجها الساكن فً امرٌكا , 

 السؤال كٌف ٌتم تبلٌغه؟.

الولى معلوم محل االلامة فً امرٌكا وهنا ٌتم تبلٌغه عن طرٌك وزارة ج/ نمٌز بٌن حالتٌن / ا

الخارجٌة الى المنصلٌة العرالٌة فً امرٌكا ومنطمة سكنه وتعود االجابة بنفس الطرٌك بشرط 

ٌوم التً حددها المانون. الثانٌة مجهول محل االلامة فً امرٌكا وهنا ٌتم  45ان ال تتعدى 

حلٌة بعد اشعار من المختار بانه ال ٌعلم بسكنه فً العراق او تبلٌغه عن طرٌك الصحف الم

 الخارج.

 س/ متى ٌعتبر التبلٌغ باطل:

ج/ ٌعتبر التبلٌغ باطل اذا وجدت فٌه مخالفات شكلٌة تتعلك بالشخص المطلوب تبلٌغه او احد 

ٌغ و موعد الساكنٌن معه فً نفس الدار او التوالٌع او موالٌد من تم تبلٌغه او المدة بٌن التبل

 المرافعة. 

 س/ كٌف ٌتم تبلٌغ السجٌن :



 

 

ج/ عن طرٌك ادارة السجن )مدٌر السجن( وتلزم االدارة بإحضاره فً الموعد المحدد  الى 

 المحكمة.

 س/ متى ٌكون الدفع ببطالن التبلٌغ منتجاً؟ 

 ج/ عند االعتراض على الحكم الغٌابً

لم ٌعترض على الحكم الغٌابً ولم ٌطعن س/ شخص حكم علٌه غٌابٌا امام محكمة البداءة , 

ً , وطعن تمٌٌزاً  ودفع ببطالن التبلٌغ المضائً , ماذا تتولع ان ٌكون لرار محكمة  استئنافا

 التمٌٌز بهذا الدفع مع السند المانونً؟؟؟.

ج/ ال ٌعتد بدفعه كون محكمة التً ال ٌطعن امامها باي دفع لم ٌدفع به امام محاكم الموضوع 

مرافعات وهً االختصاص والخصومة وسبك الفصل فً  22ما جاء بالمادة  باستثناء

 الدعوى.

 


