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 إدارة الدعوى المدنية في التشريع الفلسطيني 
 مقدمة البحث:

للمحكمة الحق في رسم السياسة العامة التي تتبعها في إدارتها للدعوى، فهي من يملك الحق  
الدعوى بشكل يضمن لها أفضل السبل في تحقيق الهدف منها، فهي ال تلزم بإتباع إجراءات  في تسيير

صارمة وثابتة بشكل ثابت ودائم، وإنما تتولى إتباع سبل مختلفة بهدف تحقيق الغاية من الدعوى؛ فتطبق 
وأطرافها  من اإلجراءات ما تراه مناسبا؛ أي طبقا الجتهادها بعد أن تقوم بدراسة القضية وموضوعها

وأهميتها، فدور المحكمة في ذلك أقرب إلى دور المهندس الذي يضع نموذجا لكل بناء على حدة وفقا 
لطبيعته. والمعيار األساسي الذي ترتكز عليه إدارة الدعوى يقوم على عامل الوقت واختصار أمد 

: نظام شامل إلدارة الوقت المنازعة، وعليه يمكن تعريف إدارة الدعوى باالعتماد على هذا العامل بأنها
واألحداث واإلجراءات التي تتم في قضية ما منذ بداية تسجيلها في قلم المحكمة حتى نهايتها وإغالق 

 ملفها. 

وسوف نتناول في هذا البحث مفهوم الدعوى المدنية ونشأتها، واألسباب واألهداف لألخذ بنظام 
دارة الدعوى المدنية في فلسطين ومراحل إدارة الدعوى إدارة الدعوى المدنية. كما نتناول بالبحث نظام إ

 المدنية، وذلك وفقا للخطة البحثية التالية:
 

 مشكلة البحث:-أوال
 يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:  

 ما هي األهمية العلمية والعملية لألخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية في التشريع الفلسطيني.
 أن نستنبط من السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:ونستطيع 

 ماهية مفهوم وأسباب وأهداف إدارة الدعوى المدنية. -1
هل يهدف المشرع من وراء هذا النظام تحديد المدة التي يحق لقاضي إدارة الدعوى الفصل فيها،  -2

 دون منحه الصالحية لتحديد تلك المدة؟
 دنية والتجارية الفلسطيني نظام إدارة الدعوى؟هل أخذ قانون أصول المحاكمات الم -3
هل سيساهم أي تعديل تشريعي لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تجاه إقرار نظام إدارة  -4

 الدعوى المدنية في حل مشكلة تكدس القضايا أمام القضاء الفلسطيني؟
 ى المدنية حال إقراراها والبدء بتطبيقها؟هل تتوافر اإلمكانيات البشرية والمالية لألخذ بنظام إدارة الدعو  -5
 

 إشكاليات البحث:-ثانيا
 عدم كفاية الدراسات في إدارة الدعوى المدنية. -
 ندرة اهتمام الفقه القانوني بالبحث والدراسات في إدارة الدعوى المدنية. -
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 تعدد التشريعات المنظمة إلجراءات التقاضي أمام المحاكم الفلسطينية. -
 

 بحث:أهمية ال-ثالثا

من المستقر عليه أن القضاء يلعب دورا مهما فيما يتعلق بإدارة الدعوى المدنية، ويعد األخذ 
أصول المحاكمات المدنية محددات فاعلية قانون المرافعات )بنظام إدارة الدعوى المدنية أحد أهم 

هذا البحث على  والتجارية( والسير في إجراءات الدعوى القضائية في أي دولة من الدول، وسوف يساهم
هذا النظام.  عليهارفع مستوى العلم بنظام إدارة الدعوى المدنية من حيث األسس والمرتكزات التي يقوم 

كما يساعد كل من يهمه مجال استقالل القضاء والعدالة الناجزة لمعرفة نهج مشرعنا الفلسطيني في إدارة 
 الدعوى المدنية.

 
 أهداف البحث:-رابعا

 تي منحها المشرع للقاضي لتسهيل السير في إجراءات الدعوى.بيان السلطات ال -1
 بيان األسباب الموجبة لألخذ بنظام الدعوى المدنية. -2
 بيان األهداف الرئيسية إلدارة الدعوى المدنية. -3
 تحديد مرتكزات وأسس بناء نظام في إدارة الدعوى. -4
 في فلسطين. الوقوف على أية تعديالت تشريعية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة -5

 منهجية البحث:-خامسا

تتبع هذه الدراسة المنهج التحليلي. تقوم الدراسة بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة 
بموضوع البحث في القوانين الفلسطينية سارية المفعول. تأخذ الدراسة قانون أصول المحاكمات المدنية 

ألحكام الخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي م كأساس ونستعين أيضا با2001( لسنة 2والتجارية رقم )
م وقانون رسوم المحاكم 2001لسنة ( 4المواد المدنية والتجارية رقم )كما جاءت في قانون البينات في 

م، مما سيمكننا من معرفة أين يقف المشرع الفلسطيني فيما يتعلق 2003( لسنة 1النظامية رقم )
ف عن الجوانب التي يكتنفها الغموض في التشريعات بموضوع الدراسة. ويهدف التحليل إلى الكش

الفلسطينية، وتقديم الحلول والضمانات الكافية إلزالة هذا الغموض واالستفادة منه في التسريع في سير 
إجراءات الدعوى. تستعين الدراسة بآراء الفقه المختلفة حول الموضوع محل البحث وما دار حولها من 

 تخالص المبادئ التي يستند إليها نظام إدارة الدعوى المدنية.جدل واختالف في الرأي الس

 أداة البحث:-سادسا

اعتمد الباحث على المراجع والكتب والدوريات العربية واألجنبية والزيارات الميدانية لمجلس 
 القضاء ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات الحقوقية
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 اإلطار النظري للبحث:-سابعا

الدعوى المدنية على السيطرة المبكرة على الدعاوى القضائية من خالل وصفها  يقوم مبدأ إدارة
منذ تقديمها تحت إشراف قاض مختص يسمى قاضي إدارة الدعوى المدنية ويتولى هذا القاضي مراقبة 
جميع إجراءات الدعوى بما فيها عملية التسجيل لدى قلم المحكمة وتبادل اللوائح والتبليغ واستكمال 

ات واالجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الخالف واالتفاق وتحديد جوهر النزاع وتقديم تقرير بذلك البيان
 مع محضر الجلسة إلى قاضي الموضوع الذي بدوره سيتولى النظر في القضية.

وتهدف إدارة الدعوى المدنية إلى اختصار اإلجراءات اإلدارية والقضائية التي تؤخر فصل 
 وضوع إلى التأجيل مرة بعد مرة إلتمام هذه اإلجراءات.الدعاوى وتضطر قاضي الم

 خطة البحث: -ثامنا

تم تقسيم هذا البحث إلى ثالثة مباحث. يناقش المبحث األول مفهوم ونشأة نظام إدارة الدعوى المدنية. 
وى المبحث الثاني يدرس أسباب وأهداف إدارة الدعوى المدنية. المبحث الثالث يتناول إجراءات إدارة الدع

 المدنية في التشريع الفلسطيني. ونختم هذا البحث بعدد من النتائج والتوصيات.
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 المبحث األول

 مفهوم ونشأة نظام إدارة الدعوى المدنية

نظرا لحداثة موضوع إدارة الدعوى المدنية واألخذ بهذا النظام من قبل بعض الدول وفقا لطبيعة  
ذه الدول، لذلك نجد هناك العديد من التعريفات اللغوية واالصطالحية، النظام القانوني لكل دولة من ه

 وهذا ما سنوضحه من خالل المطلبين التاليين:

 المطلب األول

 مفهوم إدارة الدعوى المدنية

قبل الخوض في المقصود بالدعوى المدنية والتعرف على ماهية إدارة هذه الدعوى، يجب أن  
 حا وذلك كما يلي:نبين مفهوم اإلدارة لغة واصطال

 تعريف اإلدارة لغة أوال: 

لغة مشتقة من الفعل أدار أي أحاط، فأدار الشيء أحاط به. وهو االسم والمصدر من اإلدارة  
 (1). يتولى إدارة جهة معينة من البالد، والمدير هو من يتولى النظر في الشيء أو من أدار

 تعريف اإلدارة اصطالحا ثانيا: 

. ، وإنما يحدد تعريفها وفق الغاية التي أنشئت من أجلهاواحد جامع مانع لإلدارةجد تعريف ال يو  
المختلفة  ولكن يمكن تعريفها بمعناها العام بكونها توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية

  (2). من أجل تحقيق هدف معين

محور العملية اإلدارية هو  ، أي أنيه الجهد البشري لتحقيق هدف معينفاإلدارة تعني توج 
يع جمنطبق على ذا المعنى يوه (3). االتصال الجيد بين جميع األطراف العنصر البشري ومدى القدرة في

 . أنواع اإلدارة العامة والخاصة

                                                           
، صفحة 1990طباعة والنشر، لبنان، لسان العرب البن منظور، المجلد الرابع، طبعة أولى، دار صادر لل (1)

296 . 

، 1977د. عبد الكريم درويش و د. ليلى تكال، أصول اإلدارة العامة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  (2)
 . 49صفحة 
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: المعرفة أو اإللمام الدقيق لما تريد أن يحقق من قبل أشخاص ومن التعريفات الشائعة لإلدارة 
. وكذلك منها أن اإلدارة هي القيام بأعمال التنبؤ األمر قد تم تنفيذه بالشكل الحسناإلدارة والتأكد أن 

سير هات واألوامر التي تضمن ، وبالنتيجة إصدار التوجيبق ومن ثم القيام بأعمال التنظيموالتخطيط المس
 (4). تتولى التنسيق والرقابة على ذلك العمل وأن

تباعها في سياسة إ. وال يوجد سبل ثابتة يجب ائم بذاتهاإلضافة إلى أنها علم قواإلدارة فن ب 
واألفضل لتحقيق أعلى درجات  اإلدارة الختيار اإلدارة األنجح بد أن يترك األمر لمن يتولى ال، بل اإلدارة

واإلدارة األنجح هي اإلدارة القادرة على استغالل جميع  (5).وى بأقل التكاليف وأسرع وقت ممكنالجد
 .مع ككلوتسخيرها لتحقيق حاجات المجتعناصر اإلنتاج 

ورة ذاتها في ، بدأ التفكير بتطبيق الصحققته اإلدارة في مجال المنشآتوبسبب النجاح الذي  
. حيث بدأت الدول المتقدمة بإدخال اإلدارة إلى معظم مجاالت الحياة، ومن هذه المجاالت مجال القضاء

الدعاوى وتحقيق الغاية من التقاضي بأسرع وقت  الدعوى القضائية بغية الحصول على سرعة في فصل
الدعوى وكأنها منشأة بحاجة إلى إدارة  تم معاملة. وقد ف تحت مظلة إدارة الدعوى المدنيةوأقل تكالي

ادية التي أقيمت تتولى شئونها العامة والخاصة وتحدد لها السياسة العامة من أجل تحقيق الجدوى االقتص
 . من أجلها الدعوى 

، فهي من ة التي تتبعها في إدارتها للدعوى أن للمحكمة الحق في رسم السياسة العام ُأِقر  لذلك  
، فهي ال تلزم أفضل السبل في تحقيق الهدف منها يملك الحق في تسيير الدعوى بشكل يضمن لها

من ية تباع سبل مختلفة بهدف تحقيق الغاإ، وإنما تتولى ات صارمة وثابتة بشكل ثابت ودائمتباع إجراءإب
قضية ؛ أي طبقا الجتهادها بعد أن تقوم بدراسة الطبق من اإلجراءات ما تراه مناسبا؛ فتالدعوى 

ا لكل ، فدور المحكمة في ذلك أقرب إلى دور المهندس الذي يضع نموذجوموضوعها وأطرافها وأهميتها
 (6). بناء على حدة وفقا لطبيعته

                                                                                                                                                                      
د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، أصول علم اإلدارة العامة، الكتاب األول، ماهية اإلدارة العامة، العملية  (3)

 وما بعدها.  20، صفحة 1982ية، الدار المصرية الحديثة، اإلسكندرية، اإلدار 

، 2010د. محمد نصر رواشدة، إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (4)
 . 38صفحة 

هيم اإلدارية الحديثة، الطبعة د. فؤاد الشيخ سالم ود. زياد رمضان ود. أميمة الدهان ود. محسن مخاترة، المفا (5)
 . 10، صفحة 1995الخامسة، مركز الكتب األردني، 

 .127د. محمد نصر رواشدة، المرجع السابق، صفحة  (6)
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عامل الوقت واختصار أمد عوى يقوم على والمعيار األساسي الذي ترتكز عليه إدارة الد 
: نظام شامل إلدارة الوقت باالعتماد على هذا العامل بأنها ، وعليه يمكن تعريف إدارة الدعوى المنازعة

لمحكمة حتى نهايتها وإغالق واألحداث واإلجراءات التي تتم في قضية ما منذ بداية تسجيلها في قلم ا
 (7). ملفها

 المدنية  المقصود بالدعوى ثالثا: 

، الوسيلة أو األداة التي يستخدمها األفراد بشكل  وى المدنية في مجال إدارة الدعوى يقصد بالدع 
، أي إلى لجانب الشكلي أو اإلجرائي للدعوى ، حيث ينظر إلى اوني للدفاع عن حقوقهم أو إقرارهاقان

راءات التي يقوم بها القاضي تحديد وجه السير بالدعوى وتنظيمها القانوني باعتبارها مجموعة من اإلج
وتحديد جوهر النزاع  من صحة تمثيل الخصوم وحصر البينةطوال فترة التقاضي ويتم من خاللها التأكد 

صحة  سجيله في سجالت المحكمة لمراقبة بهدف السيطرة المبكرة على ملف الدعوى فور وروده وت
وإتاحة  ،غ الخصوم وتبادل اللوائح والبينةتبلي ؛ بما في ذلك إجراءاتجراءات الالزمة قبل بدء المحاكمةاإل

لتبادل وجهات النظر والمذكرات تحت إشراف قضائي لتحديد نقاط االتفاق والخالف  الفرصة لألطراف
بينهم قبل السير بإجراءات التقاضي بهدف تضييق فجوة الخالف بين األطراف وتحديد جوهر النزاع 

، لتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في غير المنتجة البينة تجة المتعلقة به واستبعادواألدلة المن
م أو الوساطة الدعوى من قبل القاضي أو خالل إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل التحكي

 . القضائية أو الخاصة

ويتبين من ذلك أن إدارة الدعوى هي أسلوب يتم اعتماده بهدف ضمان سير الدعوى المدنية  
سواء على المحكمة أو على  جية سليمة لضمان الفصل فيها بأسرع وقت ممكن وأقل التكاليفبطريقة منه

 : لحظة تسجيله في المحكمة من خالل ، وذلك بالسيطرة المبكرة على ملف الدعوى منذالخصوم

 .التأكد من صحة تمثيل الخصوم -1
 .التأكد من صحة التبليغات -2
 التأكد من دفع الرسوم القانونية كاملة. -3
 .تهم كافةام الخصوم بحصر وتجهيز بينإلز  -4
 .رية وصوال إلى تحديد جوهر النزاعالف واستبعاد النقاط غير الجوهتخالحصر نقاط االتفاق وا -5
 .و وكالئهم أو حله بالطرق البديلةعرض الصلح على الخصوم أ -6

                                                           
 . 47د. محمد نصر رواشدة، المرجع السابق، صفحة  (7)
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لقاضي إذا لم تتم المصالحة أو لم يتفق األطراف على حل النزاع بإحدى الوسائل البديلة يقوم ا -7
 . هاالفصل في موضوعبالسير في إجراءات الدعوى و 

ويتبين من ذلك أن ما يتم في إدارة الدعوى المدنية ليس بالعمل القضائي البحت، فهي تعتبر مرحلة 
، فهي أقرب لمؤسسة تعمل على إدارة ئي مع بقاء الصفة القضائية عليهاتخرج بأصلها عن العمل القضا

، كمة حتى تصل إلى لحظة الفصل فيهاالمرحلة السابقة على المحا ملف الدعوى وضبط حركتها من
 .ور الجدوى لضمان سرعة الفصل فيهاوتسيره بشكل يحقق أعلى ص

، سلوك القاضي أو طريقة تصرفه في يقصد بإدارة سير الدعوى المدنية ونخلص من ذلك أنه
، وسرعة الفصل وسيطرته عليها قق ضبط الجلسة، بما يحنسبة لكل إجراء أو طلب يقدم إليهالجلسة بال

 .يخالف األصول المقررة في القانون فيها بما ال 

 

 المطلب الثاني

 نشأة إدارة الدعوى المدنية وتطورها 

، وعدم القضاة واإلداريين المساعدين لهمكانت المعاناة في السابق ناتجة عن العدد البسيط من  
النفقات مثل أجهزة لى اختصار الوقت والجهد و توفر الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد ع

، كما أن نظام اإلجراءات المتبع كان يقيد القضاة في ل كانت المحاضر تحرر بكتابة اليد، بالحاسوب
 . يسود مبدأ الحياد السلبي للقاضي ؛ حيث كانعطيهم صالحيات واسعة في االجتهادكافة المحاكم وال ي

م ؛ وازدياد حجر النشاطات االقتصادية كما ونوعاول وتطو غير أن تزايد عدد السكان في الد 
، والتطورات التكنولوجية وتعقيد التجارة بأنواعها وأشكالها كافة ، ورواجاالستثمارات المحلية واألجنبية

، وتضخم نية، أدى إلى تطور كمي ونوعي في النزاعات المدت والدعاوى الجديدة الناتجة عنهاالعالقا
، السلبي للقاضي في الدعاوى مناسبا. لذلك لم يعد موقف الحياد تي تسجل لدى المحاكمد الدعاوى الأعدا

؛ وتمكين القاضي من السيطرة المبكرة على يسير إجراءات التقاضي في المحاكموأصبح ملحا التفكير بت
ملف الدعوى بمنحه صالحيات تمكنه من إدارة ملف الدعوى واإلشراف عليه من خالل حياد إيجابي 

اليب جديدة ، وهو ما دعا الدول للبحث عن أسكم القضايا وزيادة تكلفة التقاضيول دون المماطلة وترايح
 .في التقاضي وإجراءاته
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وقد بدأت فكرة نظام إدارة الدعوى المدنية لدى الواليات المتحدة األمريكية بعد الثورة االقتصادية  
، والزيادة السكانية غير المتوقعة 1900 – 1850بين مر بها االقتصاد األمريكي في الفترة الواقعة التي 

، يا المعروضة على المحاكم وتنوعهاالتي شهدتها خالل هذه الفترة والتي أدت إلى الزيادة في حجم القضا
، وتعاقبت الدراسات ة تطوير القضاء وإجراءات التقاضيمما حدا باإلدارة األمريكية إلى دراسة مسأل

، وكانت جميع الدراسات التي أجريت لحل مسألة تأخير الفصل مرات القضائيةمؤتواالقتراحات خالل ال
في الدعاوى وتزايد الطلب على المحاكم تركز على دراسة اإلجراءات التي تمر بها الدعوى منذ تسجيلها 

مثل أ، بهدف الوصول إلى نظام المختص في المحكمة وحتى صدور الحكم بين أطرافها من القاضي
لحد من ؛ واليل النفقات القضائية على الخصومقاضي يهدف إلى تبسيط عملية التقاضي وتقإلجراءات الت

 .الحق في الحصول على محاكمة عادلةال يؤثر ذلك كله في  ن، على أإضاعة أوقات جميع األطراف

وفي دراسة األسباب التي تؤدي إلى المماطلة والتأخير في الفصل في الدعاوى تبين أن هذه  
لقانونية . والثاني يتعلق باإلجراءات ااألول: يتعلق بعمل المحكمة اإلداري  ننقسم إلى قسميسباب تاأل

 .للدعاوى وعملية التقاضي

ر األداء القضائي من وبالنتيجة كان االتفاق بين جميع الباحثين على التركيز على تطوي 
 :ناحيتين هما

، لوسائل التقليدية في حل النزاعاترق وا: التوسع في استخدام أي طريق بديل عن الطالناحية األولى
 .حكيم والوساطة والتسوية القضائيةمثل الت

: هي إدارة الدعوى القضائية التي كانت األساس األول في وضع نظام قانوني جديد في والناحية الثانية
ى بموجبه . وبذلك يتحول دور القاضي من دوره التقليدي الذي يتلقتصار أمد المحاكماتخإدارة الدعوى وا

دارة أعمال إ، إلى مسئول عن طبيق النصوص القانونية عليهاالمعلومات القانونية والقضائية ويقوم بت
. ومن هنا بدأت النواة األولى لوضع إطار عام إلدخال اإلدارة بمفهومها العام إلى الدعاوى القضية ككل

القاضي زمام األمور في وقت مبكر ، بحيث تولى القضائي واستثمار منافع اإلدارة بإدماجها في العمل
وم ؛ ولز جراءات المحاكمة الواجبة التطبيقفيما يتعلق بالدعوى من خالل وضع حد زمني لكل إجراء من إ

راف حتى يتم مراعاة ؛ ولزوم إجراء المشاورات األولية بين جميع األطتقدير أوقات المحامي والمحكمة
 . مصلحة الجميع

، أقر الكونغرس قانون السلطة ت المقدمة من المؤتمرات القضائيةراحاوبناء على الدراسات واالقت 
الذي تضمن قواعد خاصة بعملية التقاضي  31/2/1925بتاريخ  Judiciary Actالقضائية األمريكية 
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/أ 16نصت المادة  Federal Rules of Civil Procedureاعد اإلجراءات المدنية الفدراليةسميت بقو 
 : ما يلي Pretrial Conferenceف اجتماع ما قبل المحاكمة منه على أن أهم أهدا

 .ألطراف على التعجيل في اإلجراءاتتشجيع ا -1
يساعد المحكمة وأطراف النزاع على ترتيب ملف الدعوى بما يحتويه من أوراق ووثائق مما   -2

اع في اجتماع يساعد في اختصار أمد المحاكمة ألن التحضير يكون شامال بحضور طرفي النز 
 .سمي أمام قاض مختصر 

المبررة في الدعوى  يساعد في اختصار أمد المحاكمة من خالل التقليل من عدد التأجيالت غير -3
 .ها على الدعوى في مراحلها األولى، وذلك ألن المحكمة تبسط سيطرتأمام المحكمة

نات يساعد في التقليل من اإلجراءات التي تسبق إقامة الدعوى ومن هذه اإلجراءات جمع البي -4
 .مفاوضات غير الرسمية بين األطرافوال

 . خدام الوسائل البديلة عن التقاضييسهل على المحكمة عرض تسوية النزاع بين الطرفين باست -5
، كما توالت المحاوالت لتحسين عمل قام الكونغرس بتعديل هذا القانون  1938وفي عام 

طرة اعد الفدرالية إلجراءات السيحيث قام القضاء الفدرالي بتعديل القو  1983القضاء حتى عام 
، كما بدء العمل على إدخال نظام إدارة القضية وتطبيق نظام المبكرة على القضايا المدنية

 .وتحديد يوم محدد لجلسات الشركات جدولة الجلسات

مجموعة  1983وقد تضمنت التعديالت التي أدخلت على القوانين الفدرالية لإلجراءات في عام 
القضائي في الدعوى المدنية يدة على نظام إدارة الدعوى من أجل زيادة التدخل من األسس الجد

عقد قبل والمصادقة على سلطة القضاء إلجبار جميع األطراف على حضور جلسات المشاورات التي ت
تجاوزها ، وتفعيل النقاط التي يتفق عليها األطراف في هذه االجتماعات بحيث يالمحاكمة والتقيد بالوقت

 . ضي الذي ينظر الدعوى القا

بصدور قانون إصالح  1983تم تعديل القوانين الفدرالية لإلجراءات لعام  1990وفي عام 
 . القضاء المدني

) بريطانيا( فقد بدأت أصوات المطالبة بالتطوير متأثرة بالفكرة األمريكية أما في المملكة المتحدة 
تكليف اللورد وولف لمراجعة  28/3/1994م في ، ونتيجة لذلك ت1985ة نسبيا ، وذلك في عام متأخر 

تقف وراء بطء اإلجراءات اإلجراءات القضائية في المحاكم البريطانية وتحديد األسباب الحقيقية التي 
، وبناء على هذا التقرير أجرت 1996ائي في الشهر السابع من عام ؛ حيث نشر تقريره النهوتعقيدها
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اسات بهدف معرفة مدى النجاح الذي حققه في سبيل حل المشكلة ، الحكومة البريطانية العديد من الدر 
 1998لعام  CPRوبالنتيجة تم اعتماده كأساس بنيت عليه فيما بعد قواعد اإلجراءات المدنية اإلنجليزية 

ة الدعوى من هذه القواعد على أن إدار  1/4وقد نصت المادة . 26/4/1999تي بدأ تطبيقها بتاريخ ال
 :ن ما يليبشكل فعال تتضم

 .عضهم بعضا فيما يتعلق باإلجراءاتتشجيع األطراف على التعاون مع ب -1
 . الخالف في مرحلة مبكرة من النزاعتحديد النقاط محل  -2
تحديد الوقائع التي تحتاج للبحث والتحري وصرف النظر عن الوقائع التي ال تتعلق بجوهر  -3

 .زاعالن
 . تحديد الطريقة األفضل لحل النزاع -4
طراف على اللجوء إلى الحلول البديلة عن المحاكمة التقليدية بحيث تكون المحاكمة تشجيع األ -5

 .وء إلى التقاضي هو الخيار األخيرواللج

على أنه "  نصتقد  1952لسنة  15من قانون محاكم الصلح رقم  14وفي األردن كانت المادة 
الحية يورد الطرفان الواحد بعد في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمن والوظيفة والص

اآلخر جميع مدعياتهما ومرافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي أن يعطي قرارا واحدا في 
جميع ذلك دون الحاجة إلى إصدار قرارات في كل منها إال ما كان إعطاء القرار بأساس الدعوى يتوقف 

. وعندما صدر لكشف فيصدر القرار فيه على حدة "جراء اعلى إعطاء قرار فيه كاالستعانة بالخبراء أو إ
أ حصر على مبد 59و 56نص في المادتين  1988سنة ل 14رقم  قانون أصول المحاكمات المدنية

ة من خالل عقد كإدارة مستقلبدأ التفكير في مسألة إدارة الدعوى المدنية  1995. وفي مطلع عام البينة
بموجب  1988لسنة  24م تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ، ونتيجة ذلك تعدة ندوات قانونية

، وبموجب الفقرة رمكر  59ومن ضمن هذه التعديالت إضافة نص المادة  2002لسنة  26القانون رقم 
عمان ألول مرة بتاريخ  هذه المادة تم استحداث إدارة الدعوى المدنية ضمن محكمة بداية األولى من

1/10/2002.  

وع الدعوى التي أشرف على ارة الدعوى في األردن ممنوع بنص القانون من نظر موضوقاضي إد
. وقد انتقد الفقه ذلك معتبرا أنه في ذلك يكمن جزء من الخلل في هذا النظام ألن قاضي إدارة إدارتها
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 الدعوى أصبح أكثر من غيره من القضاة إلماما بموضوع الدعوى وبالتالي فهو أقدر من غيره على
 (8) .صل في موضوعها ضمن زمن قياسيالف

 نظام إدارة الدعوى المدنية في فلسطين

هو أن الدعوى  1952لسنة  42كان المبدأ السائد في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم      
ملك الخصوم يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فكان دور القاضي سلبيا ال يتدخل في 

كانت سلطته في توجيه الخصوم وتيسير إجراءات التقاضي منعدمة، فكان عليه أن سير الدعوى، و 
 . الدعوى للفصل فيها ثم يصدر الحكمينتظر حتى يقدم الخصوم كل دفوعهم وبيناتهم ودفاعهم وتتهيأ 

، غير أن القانون األخير نص في 1952لسنة  15م وكذلك الحال في قانون محاكم الصلح رق
، ومرور الزمن والوظيفة والصالحية ى أنه " في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضررمنه عل 14المادة 

يورد الطرفان الواحد بعد اآلخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي 
أن يعطي قرارا واحدا في جميع ذلك دون حاجة إلى إصدار قرارات في كل منها إال إذا كان إعطاء 

الكشف فيصدر القرار القرار بأساس الدعوى يتوقف على إعطاء قرار فيه كاالستعانة بالخبراء أو إجراء 
 .فيه على حدة"، ولكن هذا النص بقي دون تطبيق

وقد أدى هذا الدور السلبي للقاضي إلى تعطيل الفصل في القضايا، حيث كان الخصوم يشغلون      
والموضوعية والمسائل الفرعية وأوجه البطالن التي يتوجب عليه القاضي بالعديد من الدفوع الشكلية 

بحثها والفصل فيها قبل الحكم في الدعوى، وكلما فصل في دفع أو مسألة أثير أمامه دفع أو طلب آخر 
لقضاء وهي إيصال لينشغل به عن بحث الحقوق األساسية وتحقيق الغاية المرجوة من االلتجاء إلى ا

 . الحقوق ألصحابها

إلى تراكم القضايا في المحاكم وبطء  –باإلضافة لعوامل أخرى  –كما أدى هذا الدور السلبي      
الوصول إلى الحق، بحيث أصبح من مصلحة كل مماطل أن يلجأ خصمه إلى القضاء باعتباره ميدانا 

طرحه  إلعاقة حق يجد فيه المماطل متسعا للمراوغة والتعطيل، كما رسخ في ذهن الناس أن خير سبيل
. وقد نتج عن ذلك زيادة الميل إلى اغتصاب الحقوق والمماطلة في تأدية االلتزامات على ساحة القضاء

من جهة، والتجاء أصحاب الحقوق في تحصيل حقوقهم إلى وسائل أخرى تصل حد استعمال العنف 
 . قانون من جهة ثانيةومخالفة ال

                                                           
 .262د. محمد نصر الرواشدة، المرجع السابق صفحة  (8)
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دام سلطات مل احتجاجا على إقعن الع 1976وقد أدى إضراب القضاة والمحامين عام 
؛ إلى فراغ في القضاء حاولت سلطة االحتالل إلى تالفيه بتعيين عدد محدود االحتالل على ضم القدس

. كما أن التطور في المجاالت االقتصادية واالجتماعية أسهم قضاة حديثي التخرج وقليلي الخبرةمن ال
، األمر الذي أدى إلى إرهاق ة على المحاكمد النزاعات المعروضفي زيادة حجم وعدد وتنوع وتعقي

 . ات والتكاليف وضياع الجهد والوقتالمتقاضين بمزيد من النفق

، تم دراسة اإلجراءات القضائية التي تطيل أمد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لذلك بعد 
يغ الخصوم ومرحلة ، فوجد أن أكثر المراحل إطالة كانت مرحلة تبللدعاوى وحصر مواطن التأخير فيهاا

. لذلك وانسجاما مع التوجهات الحديثة في إدارة ديم البينة وخاصة البينة الشخصيةتبادل اللوائح وتق
الدعوى كان ال بد للمشرع أن يتدخل من أجل اختصار اإلجراءات دون التأثير على سالمة العملية 

، محاوال منع اكمة عادلةخصوم في الحصول على محالقضائية ككل متكامل ودون المساس بحق ال
، مما يجعل استمرار النزاع أطول فترة ممكنة المماطلة التي يتبعها بعض أطراف الدعوى سعيا منهم إلى

 . م المنازعاتالقضايا أكثر تراكما ويؤثر في الثقة العامة بالقضاء وقدرته على حس

 2001لسنة  2تجارية رقم لذلك تدخل المشرع في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وال     
، وجعل للقاضي دورا إيجابيا أكثر فاعلية، 2001لسنة  4وقانون البي نات في المواد المدنية والتجارية رقم 

سواء قبل بدء المحاكمة أو خالل نظر الدعوى والسير في إجراءاتها، مقررا أن مهمة القضاء هي البحث 
سند للقاضي إدارة سير الدعوى وتحقيق عناصرها عن الحقيقة والفصل في الدعاوى بسرعة، لذلك أ

وأدلتها لضمان حسن تنفيذ القوانين اإلجرائية والحد من الدفوع واإلجراءات التحكمية التي يسعى إليها 
األساسية للتقاضي الخصوم لتأجيل نظر الدعاوى، ولسرعة الفصل في القضايا دون المس بالضمانات 

 . المقررة للخصوم

حت القاعدة اآلن، إن الخصوم أحرار في االلتجاء إلى القضاء وأن يطالبوا بحقوقهم أو ولذلك أصب     
يتصالحوا عليها، إال أنهم ليسوا أحرارا في إدارة الدعوى وتسييرها حسب أهوائهم، إنما ذلك هو واجب 

ل أدلتها القاضي الذي له تسيير الخصومة وتوجيهها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الدعوى واستكما
وصوال إلى الفصل فيها بقدر ما يستطيع من السرعة، باعتبار أن القضاء هو وظيفة عامة وأن وظيفة 

هذا األمر القاضي ال تقتصر على حسم النزاع وإنما تمتد إلى تطبيق القانون مما يقتضي أال يترك 
 . لمشيئة الخصوم
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ع ما يمكن ومنع المماطلة ورد الحق إلى وهذا الدور اإليجابي للقاضي في تحقيق العدالة بأسر      
صاحبه يؤدي إلى قلة الميل إلى اغتصاب الحقوق، ويضطر كل فرد أن يؤدي ما عليه من التزامات 
طوعا حتى ال يجبر على أدائها كرها عن طريق السلطة العامة، كما يشجع الخصوم على الوصول إلى 

لفصل فيه، كما يحول دون تهاون الخصوم تسوية مقبولة بينهم وعدم عرض النزاع على القضاء ل
وركونهم إلى وسائل المماطلة والتسويف والكيد لكسب الوقت وتأخير الفصل في الدعاوى، وبذلك يضمن 

قويمها واستتباب األمن المساواة بين المواطنين أمام قضاء عادل مما يؤدي إلى تهذيب أخالق الشعب وت
 . في البالد

ف الحياد اإليجابي للقاضي في  قانون أصول المحاكمات المدنية وقد تمثل تبني المشرع موق 
وى وعدم تركها ومنحه سلطات واسعة في السيطرة المبكرة على الدع 2001لسنة  2والتجارية رقم 

، ومن بينها لنظر في إجراءات الدعوى ومراحلها، وذلك  من خالل إعادة المحض إرادة الخصوم
بادل اللوائح وتحديد وقائع الدعوى والرد عليها بصورة واضحة ومحددة إجراءات تبليغ الخصوم ومراقبة ت

، وحصر نقاط االتفاق الئحة الدعوى والالئحة الجوابية وإلزام الخصوم بإرفاق مستندات كاملة مع
، فجوة الخالف وتحديد جوهر النزاع واالختالف بينهم قبل السير في إجراءات التقاضي بهدف تضييق

البدء في سماعها وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في وحصر البينة قبل 
؛ حتى تتمكن المحكمة من التحقق من جدوى البينة وتعلقها البينة الشخصية لكل شاهد على حدةإثباتها ب

أوال  مدعي، وإلزام الخصوم بتقديم بينتهم دفعة واحدة وبشكل متناسق من قبل البالدعوى وإنتاجيتها فيها
 . األمر الذي يمكن القضاء من اإلسراع في البت في الدعاوى ويسهل مهمةومن قبل المدعى عليه ثانيا

، ويحقق هدفا أساسيا وهو تجاوز المرحلة المفتوحة زمنيا في تبادل المتقاضين في الوصول إلى حقوقهم
، مما يربك دفاع التقيد بمواعيدهود دون حصر ودون البينة الخطية أو التقدم بطلبات لسماع شهادة الش

ن صور إنكار العدالة من جهة الخصم من جهة ويؤخر الوصول إلى الحق األمر الذي يشكل صورة م
 .أخرى 

، ولم يأخذ بنظام قاضي إدارة الدعوى وى وقد عهد هذا القانون لقاضي الموضوع بإدارة الدع 
فيا بذلك االنتقادات التي وجهت للنظام ، متالأصول المحاكمات المدنية األردني الذي أخذ به قانون 

   .78 – 68ي المواد من القضائية في الباب الرابع منه ف ، كما أنه أخذ بنظام التسويةالمذكور

، شكل رئيس 2001لسنة  2ة والتجارية رقم وبعد صدور قانون أصول المحاكمات المدني 
، حيث قامت هذه اللجنة بالتعاون مع يةطنية إلدارة سير الدعوى الحقوقمجلس القضاء األعلى لجنة و 

بإعداد الخطة الوطنية إلدارة سير الدعوى االستشارية    DPKمشروع سيادة القانون الذي تنفذه شركة 
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، 2003األولى منها في تشرين األول الصلح والبداية ونشرت الطبعة  –الحقوقية في المحاكم الفلسطينية 
على لهذه الخطة بأنها " تهدف إلى العمل على إدارة جميع وجاء في تقديم رئيس مجلس القضاء األ

القضايا بشكل فعال يمكن من السيطرة على سير اإلجراءات بما يضمن تحقيق الجدوى المنشودة منها 
ومعالجة القضايا المتراكمة وتقليص المدد الزمنية الالزمة للفصل فيها ". ورغم أن مجلس القضاء األعلى 

، ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أنها حاولت األخذ بنظام إدارة نها بقيت دون تطبيقه الخطة إال أأقر هذ
ية ، وعدم متابعة الجهات المعنخصوصية الوضع الفلسطيني من ناحيةالدعوى األمريكي دون مراعاة ل

 .من جهة أخرى 

أصدر مجلس القضاء األعلى تعليمات إلدارة الدعوى توضح ما نظمه  1/9/2008بتاريخ و  
المحاكمات وتنظيم ون أصول المحاكمات المدنية الجديد من إجراءات تساعد في اختصار أمد قان

، إال أن التطبيق العملي ألحكام هذا القانون عبر السنوات يبين أن العديد من أحكامه عمليات التقاضي
دات ، بسبب عدم وضوح جوانب اإللزام فيها وغياب االجتهانت مهملة التطبيق من قبل المحاكمكا

 القضائية حول إلزام تطبيقها 

أعدت دائرة التدريب في مجلس القضاء األعلى برنامجا للتدريب على إدارة  2012وفي عام  
 ، إال أنمج بعد موافقة رئيس المجلس عليهاوبدأ تنفيذ هذا البرناوى المدنية لقضاة الصلح والبداية، الدع

 .البرنامج توقف بعد اللقاء األول

 

 يالمبحث الثان

 أسباب وأهداف وجهة إدارة الدعوى المدنية

 المطلب األول

 األسباب الموجبة لنظام إدارة الدعوى 

للفصل في الدعاوى أمام  تعود األسباب التي أسهمت بدور كبير في إطالة المدد الطبيعية والمتوقعة
 :جب األخذ بنظام إدارة الدعوى إلىوالتي تو المحاكم 

فقه من زيادة ضاء من قضاة وكوادر إدارية وتجهيزات وما راضعف البنية التحتية لمرفق الق -1
 .األعباء على القاضي
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ب؛ إما تكلفة التقاضي المتزايدة باطراد سريع ال يتناسب مع الوضع االقتصادي ألفراد الشع -2
، مما أدى إلى وى مع النفقات المطلوبة إلقامتها؛ أو لعدم تناسب حجم الدعلظروفهم االقتصادية

 .ر من الناس عن اللجوء للقضاءكبي عزوف عدد
، في غياب مين باستغالل جهل الناس بالقانون الممارسات غير الالئقة التي يسلكها بعض المحا -3

ون ممارسة مهنة نص القانون الحازم إزاء هذه الممارسات سواء في قانون األصول أو في قان
مين من حيث تعمد . وكذلك ممارسات بعض أطراف النزاع من غير المحاالمحاماة وآدابها

على قبول أو المماطالت غير المبررة للضغط على الطرف اآلخر إلضعاف موقفه وإجباره 
عن جزء من حقه بهدف إنهاء ، مما يؤدي إلى تنازل صاحب الحق عرض تسوية غير عادلة

 . النزاع
 .لعبه نقابة المحامين على أعضائهاضعف الدور الرقابي الذي يفترض أن ت -4
التي تنظم المدد وترتب السليم من قبل المحاكم لبعض النصوص القانونية غياب التطبيق  -5

جهات ، وعدم وضوح بعض النصوص القانونية وغياب التفسير السليم لها من قبل اإلجراءات
 . الجتهادات القضائية لمحكمة النقض، وكذلك غياب االتفسير المعنية

 المطلب الثاني

 أهداف نظام إدارة الدعوى 

 :إلى تحقيق مجموعة من األهداف هي م إدارة الدعوى يسعى نظا 

تقليص أو الحد من المماطلة في أمد النزاع والتخلص من البيروقراطية اإلدارية والقضائية  -1
 .ة إلطالة أمد الخصومةالمسبب

 .على زيادة الثقة العامة بالقضاء العمل -2
 .هات النظرلقضية عن طريق تقريب وجمساعدة األطراف على حل جزء أو أكثر من ا -3
المتعلقة بالدعوى  اختصار إجراءات المحاكمة من خالل التعامل مع أكبر عدد من اإلجراءات -4

 . واحد معا أو أكثر من دعويين معا ، ومحاولة الفصل في أكثر من طلبفي جلسة واحدة
 . ير الدعوى بأقصى سرعة وأقل تكلفةإصدار القرارات الضرورية لضمان س -5
، وعرض هذه المعلومات بحضور وكافية عن سير القضية وتنظيمهاة توفير معلومات مقبول -6

، وكذلك وى أطراف الدعوى لمساعدتهم في اتخاذ القرار الصائب حول موقفهم القانوني من الدع
 .أو أحد الطرق البديلة لفض النزاعالقرار الصائب في اتباع طريق المحاكمة 
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 ، بتعيين وتحديد جلسات االستماعتهاى لتسهيل عملية مراقبة إجراءاوضع جدول زمني للدعو  -7
، وتحديد الموعد الالزم التخاذ أي إجراء في الدعوى أو قبول وفق ما تراه مناسبا لسير الدعوى 

، وتحديد الوقت الذي يتوجب على أطراف الدعوى االلتزام عد المقترح من أي من األطرافالمو 
 ة المدة أو تقصيرها حسب ما تراه.، ويجوز لها إطالبتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة خالله

اللجوء إلى وسائل التكنولوجيا والمعلوماتية الحديثة بالقدر الممكن وبشكل يمكن األطراف من  -8
  . مما يساعد على السرعة في اإلنجازإتمام اإلجراءات بدون الحضور أمام المحكمة 

 المطلب الثالث

 الجهة المختصة بإدارة الدعوى 

 :بإدارة الدعوى إلى ثالث فئات هي في الجهة المختصة الدول المختلفةقسم التشريعات في ت 

لكفاءة والخبرة ومدربين تشريعات تعهد بإدارة الدعوى إلى موظفين إداريين على درجة عالية من ا -1
 .بشكل جيد

تشريعات تذهب إلى إدارة الدعوى من قبل قضاة متخصصين كما في قانون أصول المحاكمات  -2
 .ن نظام والية كلفورنيا األمريكيةالذي نقل عالمدنية األردني 

تشريعات يكون القاضي الذي ينظر الموضوع هو نفسه من يشرف على إدارته منذ البداية   -3
عوى بعد سواء بنفسه أو بواسطة القسم الذي يتبع له في المحكمة مما يمكنه من الفصل في الد

وى أمام القاضي نفسه الذي الدع، أي أن كل قضية تخضع إلدارة االستماع ألقوال الطرفين
كما في  ،دعوى بالنسبة للدعوى التي ينظرها، بمعنى أن كل قاض هو قاضي إدارة ينظرها
 .اإلنجليزي النظام 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 المبحث الثالث

 مراحل إدارة الدعوى المدنية

 الجلسة، سلوك القاضي أو طريقة تصرفه في يقصد بإدارة سير الدعوى المدنيةذكرنا سابقا أنه 
، وسرعة الفصل فيها بما ا يحقق ضبط الجلسة وسيطرته عليها، بمليهإيقدم  بالنسبة لكل إجراء أو طلب

 .لمقررة في القانون ال يخالف األصول ا

ة هي تحقيق العدل بأسرع وقت ممكن؛ ألن العدالة فمن المسلم به أن مهمة القاضي الرئيسي
الدعوى بقواعد تحقق التوازن بين في اءات السير . ولتحقيق هذه الغاية نظم المشرع إجر البطيئة ظلم

. لذلك فإن بحقوق الطرف اآلخر ؛ دون أن يخلنهم الفرصة إلبداء طلباته ودفوعهالخصوم وتتيح لكل م
عدم التزام القاضي باإلجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يؤدي إلى اإلخالل 

جراءات . فميزان العدل في اإلرف الذي تقررت اإلجراءات لمصلحتهالط بهذا التوازن واإلجحاف بحق
 . يتحقق بااللتزام بها بدقة

القاضي صالحيات  2001نة لس 2وقد منح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
لى . ولممارسة هذا الدور عحيث أصبح دوره إيجابيا رغم حيادهها بفيواسعة في إدارة الدعوى والسير 

. من صالحيات وما قرره من إجراءات، وأن يمارسها بالفعل يلم بما قرره له القانون الجديد أنالقاضي 
ذلك أن حسن سير الدعوى وسرعة الفصل فيها يتوقف على ما يتخذه القاضي من خطوات لإللمام 

. الجلسة األولى حديد الخطوات الالزمة للفصل فيها، سواء قبل الجلسة األولى، أم فيبعناصر الدعوى وت
؛ دون أن ، يمكنه أن يسير فيها بكل سهولةفإذا بذل بعض الجهد والوقت لفهم الدعوى في هذه المرحلة

لزم القيام به . لذلك فإننا سنبين ما يلعرقلة اإلجراءات أو إطالة أمدهايتيح أي مجال للخصوم أو وكالئهم 
 .ها من جلساتوما يلي ، ثم نتبعه بالجلسة األولىقبل الجلسة األولى
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 المطلب األول

 قبل الجلسة األولى مرحلة ما

ويه من الئحة تقبل الجلسة األولى أن يطلع على ملف الدعوى بما يح يتعين على القاضي 
 :وى والالئحة الجوابية ومرفقاتهما، وأن يتحقق مما يأتيالدع

ال تقبل  2003لسنة  1كم رقم من قانون رسوم المحا 3: ذلك أنه وفق المادة  أوال : الرسوم المدفوعة
الدعاوى مثل دعوى دون دفع الرسوم كاملة ما لم تكن الرسوم مؤجلة أو الدعوى معفاة من الرسوم 

ما إذا كان -من نوع الدعوى -، أن يتحقق ي غير الدعاوى المعفاة من الرسومالعمالية . فعلى القاضي ف
ل نقصها ، وتكليف المدعي بإكمال الرسوم في حاوأن الرسوم عنها مدفوعة بالكامل تقدير قيمتها صحيحا

 .قبل بدء السير في الدعوى 

لتجارية قواعد تقدير قيمة صول المحاكمات المدنية واأمن قانون  38 – 31وقد حددت المواد  
حتى يمكنه التحقق من صحة التقدير وبالتالي أن الرسوم بها ؛ التي يفترض أن يلم القاضي الدعوى 

 . أم الكاملة المدفوعة صحيحة و 

ليها وهي حق فتقدير قيمة الدعوى تقديرا صحيحا ال يتوقف عليه مقدار الرسوم المستحقة ع 
بة ، سواء بالنسا تحديد االختصاص القيمي للمحكمة، بل إن ذلك يتوقف عليه أيضللخزينة  فقط

مة البداية وما إذا تنظر الدعوى في محككانت ، أم بالنسبة للهيئة التي الختصاص محاكم الصلح والبداية
ألف دينار وما زاد على  100هو ، حيث كان نصاب القاضي الفرد كانت من قاض فرد أم هيئة ثالثية

من  2إلى أن ألغيت الهيئة الثالثية في الدعاوى المدنية بموجب المادة  ذلك من اختصاص هيئة ثالثية؛
ن الوقائع الفلسطينية بتاريخ م 108المنشور في العدد رقم  2014لسنة  15القرار بقانون رقم 

والتي  2001لسنة  5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  14التي عدلت المادة  15/7/2014
للنظر في كافة الدعاوى  –/ب منها على أنه " تنعقد محكمة البداية من قاض فرد 2نصت في الفقرة 

وهذه المسائل كلها تتعلق بالنظام  .المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها"
.أن تكون قد استغرقت سنوات طويلة العام وإغفالها قد يترتب عليه بطالن اإلجراءات ونقض الحكم بعد

وال مشكلة  ى يكون صحيحا في كثير من القضاياوعلى الرغم من أن تقدير المدعي لقيمة الدعو  
؛ وقفة تدقيق وتحقق في بعض الدعاوى قدير يحتاج إلى ، إال أن هذا التي ذلك بالنسبة للمطالبات الماليةف

يات الرسوم بقيمة أقل من عي لغادفغالبا ما يقدرها المعقارا، وبخاصة تلك التي يكون موضوعها 
؛ أو لتنظر من قاض فرد في محكمة البداية. حقيقتها؛ إما لتنظر من محكمة الصلح؛ أو لتوفير الرسوم
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أن يتحقق من القيمة الحقيقية للعقار وقت إقامة الدعوى عمال  لذلك على القاضي في هذه الدعاوى 
 .ل مدنيةأصو  31بالمادة 

، وع الدعوى المطالبة بأكثر من شيءوكذلك يلزم التدقيق في رسوم الدعوى عندما يكون موض 
، حيث 11/10/2003ى قلم المحكمة بتاريخ صلح نابلس المسجلة لد 691/2003كما في الدعوى رقم 

وع عنها ، غير أن الرسم المدفدينار أردني 2250ومطالبة بمبلغ  : تخلية مأجورالدعوى  كان موضوع
يدفع رسما م لالمدعي ن ، أي رسم المبلغ المطالب به ولم يلتفت القاضي أدينار فقط 22.5كان مبلغ 

مستأنف ، وكذلك محكمة البداية بصفتها االستئنافية التي قررت الحكم بتخلية العن دعوى إخالء المأجور
بعد  ، مما أدى إلى نقض الحكم لعدم دفع الرسم عن دعوى التخلية3/5/2011عليه من المأجور بتاريخ 

 .هذه المدة الطويلة من الزمن

كما يلزم في حالة تعدد المدعين التحقق مما إذا كانوا يطلبون حقا واحدا أم حقوق متعددة، كما  
، حيث 26/6/2006دى قلم المحكمة بتاريخ ل سجلت التي بداية جنين 96/2006ي الدعوى رقم ف

 11116.5شيكل يعادل  71146كانت المدعيتان تطالبان بحقوق عمالية من المدعى عليها مبلغ ) 
، وأن حق كل منهما مبلغ هو مجموع التعويض للمدعيتيندينار أردني ( ولم تلحظ المحكمة أن هذا ال

ص بنظر الدعوى من حيث قيمة حق كل منهما ، وأن االختصاناشئ عن عقد عمل مستقل عن األخرى 
صول المحاكمات المدنية من قانون أ 37/1الختالف سبب المطالبة عمال بالمادة يعود لمحكمة الصلح 

، ولم تلتفت محكمة 6/9/2009صدرت حكمها فيها بتاريخ ، ولذلك سمعت الدعوى وأوالتجارية
ها في االستئناف بتاريخ وأصدرت حكم االستئناف لمسألة االختصاص من حيث قيمة الدعوى أيضا

 . ظرها من جديد من قبل محكمة الصلح، مما أدى إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى لن7/2/2010

ن ، فقد جرت عادة المحامير قيمتها دعوى تنفيذ وكالة دوريةومن الدعاوى التي تحتاج إلى تقدي 
، ة العقار المحدد فيها إلى المدعيهي نقل ملكي، في حين أن الغاية منها على اعتبارها غير مقدرة القيمة

 .بقيمة العقار 34متها وفق المادة بمعنى أنها تعد دعوى عقارية وتقدر قي

، عمل اإلضافي في الدعاوى العماليةليها بدل ساعات الإكما أن من المسائل التي يلزم االنتباه  
 (9)رسوم تخضع لإلعفاء من الالحديثة ال فهي وفق أحكام محكمة النقض 

                                                           
فرقت المحكمة بين ساعات العمل اإلضافي التي ال  28/5/2012 تاريخ 28/2012في نقض مدني رقم   (9)

ساعة في األسبوع حيث تعد معفاة من الرسوم، وما زاد على ذلك غير معفى، ولكن عادت عن هذا  12تزيد عن 
 االجتهاد وقررت أن جميع ساعات العمل اإلضافي غير معفاة من الرسوم.  
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 سواء بالنسبة ،  ثانيا : االختصاص

وقد ، وهو يتوقف على قيمة الدعوى التي تحقق القاضي من صحة تقديرها القيمي االختصاص -1
 .عند الكالم في تقدير قيمة الدعوى سبق اإلشارة إليه 

. على سبيل الحصر 39حدد في المادة ، حيث إن اختصاص قاضي الصلح النوعي مالنوعي -2
؛ حيث درج المحامون لك المادةالتي تحتاج إلى وقفة ما ورد في الفقرة )ه( من ت ومن المسائل

؛ ولم يتنبه في منفعة عقار لدى محاكم البدايةعلى إقامة دعوى إثبات ملكية ومنع المعارضة 
ي العقار وبين ملكية المنفعة فقط، فاألولى تخضع لتقدير القضاة إلى الفرق بين إثبات الملكية ف

 في األراضي وهي تكون كذلك ؛نية من اختصاص محاكم الصلح نوعياينما الثا، بقيمتها
كما سنبين  ؛ بينما تكون ملكية الرقبة للوقفث ال يكون للمدعي سوى حق المنفعة، حيالوقفية

 .تكييف الدعوى  فيالكالم  عند
ذا كانت الدعوى من اختصاص القضاء النظامي العادي أم من إ، للتحقق مما الوظيفي -3

، كما سنبين عند الكالم في المحاكم الشرعية مثالالعليا أم  صاص محاكم أخرى سواء العدلاخت
قد  –الضفة الغربية  –ولكن يالحظ هنا أن المحاكم في المحافظات الشمالية  .تكييف الدعوى 

ا بأن هذه الدعاوى معل‘ جرت على نظر دعاوى إبطال قيود في دائرة ضريبة األمالك ) المالية(
ن اختصاص المحاكم النظامية، ألن قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق تخرج ع

حدد الخطوات واإلجراءات  1955لسنة  26ل بالقانون رقم دالمع 1954لسنة  11البلديات رقم 
التي يجب على لجنة التخمين اتباعها لوضع قائمة التخمين واإلعالن بإيداعها... وأجاز ألي 

غ لجنة التخمين إشعارا خطيا باعتراضه خالل ثالثين يوما من تاريخ شخص ذي عالقة أن يبل
منه ألي شخص يعتبر أنه لحقه  10( وقرر في المادة 9إعالن إيداع قائمة التخمين ) المادة 

حيف من جراء القرار الذي تتخذه لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين؛ الحق 
لجنة التخمين؛ ر اأربعة عشر يوما من تاريخ تبلغه اإلشعار بقر  في أن يستأنف ذلك القرار خالل

 ، ويكون قرار لجنة االستئناف نهائيا.-كم المحلي حالياحال –ى لجنة استئناف يعينها وزير إل
ولم يفطن أي من القضاة أو المحامين لالختصاص في هذا النوع من القضايا رغم تعلقه 

ارة الدفع بعدم االختصاص في دعوى لدى محكمة بداية بالنظام العام، غير أنه تم مؤخرا إث
رد الدعوى لعدم  2019حيث قررت المحكمة عام ، 34/2010الخليل تحمل الرقم 

االختصاص، وتم استئناف الحكم، ولكن محكمة االستئناف أحالت الملف إلى محكمة التسوية، 
 . ولم يفصل فيه بعد
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، ويقصد بتكييف ييف باالختصاص النوعي والوظيفيتك، من حيث ارتباط الثالثا ـ تكييف الدعوى 
، الوقائع الواردة في الئحة الدعوى الدعوى أن يقوم القاضي بوصفها الوصف القانوني الصحيح وفق 

، بعض الدعاوى . وهو يكون ضروريا قبل الجلسة األولى في به المدعي دون التفات إلى ما يصفها
 :على القضاء ضما عر ممن ذلك 

 .وقائع كل منهما تختلف عن األخرى  ، ولكنللمطالبة بمصاغ ذهبي قيمت دعويانأ -1
، أن المدعية تزوجت المدعى عليه كزوجة ثانية ووعدها بأن جاء في الئحة الدعوى األولى -أ

 . ف بوعدهو ولكنه بعد أن تزوجا لم ي يعطيها مصاغا ذهبيا بعد الزواج
بي ترض منها مصاغها الذهأما الدعوى الثانية فورد فيها أن زوجها المدعى عليه اق  -ب

 . ف بوعدهو ، ولكنه لم يووعدها بأن يعيده لها بعد سنة
، إال أن وقائع الدعوى األولى يتبين الدعويين هو المطالبة بمصاغ ذهبيورغم أن موضوع 

. بينما الدعوى ر وهي من اختصاص المحاكم الشرعيةمنها أن الدعوى تتعلق بتوابع مه
 . اختصاص المحاكم النظامية العاديةى مدنية من الثانية تتعلق بقرض وهي دعو 

، من المهم معرفة نوع الدعوى وهل هي دعوى ملكية تتعلق برقبة العقار أم في الدعاوى العقارية -2
بداية أريحا فقد ذكر  28/2000 . ومثال ذلك دعوى حقوق رقمكما سبق بيانه ،منفعتهمجرد 

. ولكن المدعى عليه ضة في ملكية عقاروضوعها منع معار المدعيان في الئحة الدعوى أن م
يشغل الغرفتين موضوع ) نهأفي الئحته الجوابية أقر بملكية المدعيين للعقار ودفع الدعوى ب

، لذلك فإن الدعوى في (روعة بعلم وموافقة وكيل المدعيينالدعوى ويضع يده عليهما بصورة مش
وتكون من اختصاص محكمة حقيقتها تكون منع معارضة في منفعة عقار وليس في ملكيته 

 .صول المحاكمات المدنية والتجارية/ه من قانون أ39/2الصلح وفق المادة 
. فإذا كان معارضة في منفعة العقارومن ذلك أيضا تحديد دعوى إخالء المأجور ودعوى منع ال -3

يكون موضوع الدعوى إخالء  المدعى عليه يشغل العقار محل الدعوى بناء على عقد إيجار
بصورة  كان المدعى عليه يده على العقاروضع حتى لو انتهت مدة العقد ما دام مأجور 
الدعوى . أما إذا كان ال يستند إلى عقد إيجار صحيح يكون غاصبا ويكون موضوع مشروعة

تها هو منع وكذلك إذا كان موضوع الدعوى كما ورد في الئح. منع معارضة في منفعة عقار
أنه مستأجر للعقار  لمدعى عليه في الئحته الجوابية ادعى، ولكن امعارضة في ملكية عقار

، فعلى القاضي في هذه الحالة تكييف الدعوى بأنها منع معارضة في منفعة موضوع الدعوى 
 . عقار وليس في ملكيته، والسير فيها على هذا األساس؛ وخاصة بالنسبة لمسالة االختصاص
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الحق وبين المطالبة بأصل الورقة التجارية ة المدعي بقيمة الفرق بين مطالبومن ذلك أيضا  -4
. ففي الحالة األولى  يعد المدعى عليه ملزما بأداء قيمة الورقة الذي حررت الورقة للوفاء به

، إذ تعد الورقة في مثل هذه الحالة سندا خطيا ن التوقيع المدون فيها هو توقيعهبمجرد إقراره بأ
، ولم يورد دفعا ينفي ما أن من الثابت صدورها عنهه طالكافيا إلثبات انشغال ذمة المدعى علي

التقادم  انشغال ذمته بقيمتها ،وتكون المطالبة بقيمة الورقة التجارية عادة قبل انقضاء مدة
، وإن ذكر هذا سبب حصوله عليها في الئحة الدعوى ، وال يلزم أن يبين المدعي الصرفي

الدين في هذه الحالة ألن مثل هذه الوقائع السبب فإنه ال يطلب منه تقديم أية بينة على سبب 
ال يطلب قانونا تقديم البينة عليها إال حين المطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطيت الورقة 

 التجارية. 
ثبات في دعوى المطالبة تقديم الورقة التجارية كدليل لإلأما في الحالة الثانية فيكون       

ال تكفي بذاتها إلثبات  في هذه الورقة سبب المديونية فإنها، حيث إنه إذا لم يذكر بأصل الحق
إكماله بكافة طرق ، بل تكون مجرد قرينة أو مبدأ ثبوت يلزم أن يقوم المدعي بأصل الحق

يا إلثبات أصل الحق المذكور . أما إذا ذكر فيها سبب المديونية فإنها تعد دليال كافاإلثبات
، وتقدم المستفيد بدعوى ن قيمتها وصلت ثمن بضاعةة مثال أ. فإذا ذكر في الكمبيالفيها

، فإن الكمبيالة في هذه م الكمبيالة كدليل في هذه الدعوى لمطالبة المحرر بثمن البضاعة وقد
يال خطيا صادرا الحالة تعد دليال كافيا النشغال ذمة المدعى عليه بثمن البضاعة باعتبارها دل

من قانون التجارة  217تمييز " حيث إن المادة . وفي ذلك قضت محكمة العنه ويحمل توقيعه
قد أجازت للدائن بالرغم من انقضاء مدة التقادم على الورقة التجارية إقامة الدعوى ضمن مدة 

. رقة وتقبل الورقة في معرض البينةالتقادم العادي بطلب الحق الذي من أجله أعطيت هذه الو 
على الدائن الذي يطالب بأصل الحق أن ال وحيث إن االجتهاد القضائي استقر على أنه يجب 

 –يكتفي بالورقة التجارية كبينة بل عليه إثبات أصل الحق بمحله وسببه الذي جعل المدين 
. وحيث التجارية بيانا عن سبب المديونيةمدينا للمستفيد إال إذا تضمنت الورقة  –المدعى عليه 

، كما لم يقدم أية بينة تتضمن سبب المديونية ا لدعواه لمإن ورقة الشيك التي قدمها المدعي إثبات
 (10)إلثبات أصل الحق مما يجعل دعواه مستوجبة الرد". 

 

                                                           
 .1242صفحة  2006قابة لسنة ه.ع. مجلة الن 1255/2005تمييز حقوق  (10)
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وتستخلص محكمة الموضوع ما إذا كان المدعي يطالب بقيمة الورقة التجارية أم بأصل الحق 
يها أن المدعى ، فإذا ذكر المدعي فلوقائع التي ترد في الئحة الدعوى الذي أعطيت الورقة من أجله من ا

، قدم مؤرخ في .....مسحوب على بنك كذا عليه مدين للمدعي بمبلغ كذا وذلك بموجب شيك رقم ...
. واكتفى المدعي بهذه الوقائع أو ذكر في بند ه وأعيد بدون صرف لعدم وجود رصيدللبنك المسحوب علي

لحالة هذه تكون دعوى ثان أن المبلغ موضوع الشيك هو قرض / أو ثمن بضاعة ... فإن الدعوى وا
 صرفية يكفي فيها إبراز الورقة التجارية كبينة. 

أما إذا ورد في الئحة الدعوى أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ كذا ثمنا لبضاعة أو أجرة 
ل الحق ال يكفي بيت ... وقد حرر له بالمبلغ شيكا ... أو كمبيالة ... فإن الدعوى تكون مطالبة بأص

، أما إذا تضمنت بيانا عن سبب المديونية بأن كانت كمبيالة ذكر فيها بيان وصول ينةفيها الشيك كب
 القيمة فإنها تكون بينة كافية. 

وفي ذلك قضت محكمة النقض أن " القواعد العامة في االلتزام الصرفي توجب أن يكون سبب 
موقع على الشيك هو العالقة ، ولما كان سبب التزام الالشيك كورقة تجارية موجود ومشروعااللتزام في 

العالقة ، سواء كانت هذه و ما يعبر عنه ببيان وصول القيمةاألصلية التي أدت إلى إنشاء الشيك وه
، ولما كان المستفيد من الشيك يملك المطالبة بقيمته وفق أحكام قانون التجارة باعتباره تجارية أم مدنية

ي متخذا من الشيك دليال من أدلة اإلثبات في الدعوى، ورقة تجارية كما يمكن أن يطالب بالدين األصل
ولما كان البند األول من وقائع وأسباب الدعوى ينص على أن ) المدعى عليه مدين المدعي بمبلغ 

شيكل وذلك بموجب الشيك المسحوب من المدعى عليه لصالح المدعي على بنك  25000
إن المبلغ بند الثاني من الالئحة على أن )ل. بينما ينص ا4/7/1995..ومستحق األداء بتاريخ ..

( ولما كان ضا عدا ونقداموضوع الشيك الموصوف في البند السابق قبضه المدعى عليه من المدعي قر 
ما ورد في البند الثاني من الئحة الدعوى يبين العالقة األصلية التي كانت سببا لتحرير الشيك موضوع 

، فإن ما قررته محكمة المدعى عليه قيمته عدا ونقداقبض الدعوى وأنها ناشئة عن عقد قرض 
ون مخالفا للقانون وحريا االستئناف فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى للتناقض بين بندي الدعوى يك

 (11).بالنقض"

وراق التجارية مسألة التحقق من التظهير ألومن المسائل المهمة في تكييف الدعوى في دعاوى ا
في الدعوى  لملكية أم مجرد تظهير توكيلي كمال الدعوى وما إذا كان تظهيرا ناقال لالوارد على الورقة مح

                                                           
  11/10/2007تاريخ  69/2006نقض مدني  (11)
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، وطالب فيها البنك 10/4/2004في قلم المحكمة بتاريخ التي سجلت بداية نابلس  55/2004رقم 
ودفع المدعى عليه  ساحب هذه الشيكات والمستفيد فيها،شيكات من المدعى عليهما  10المدعي بقيمة 

) المستفيد( الدعوى في الئحته الجوابية  بأنه قام بوضع الشيكات في حسابه لدى البنك المدعي  الثاني
مع ذكر رقم حسابه لغايات من أجل تحصيلها وقيدها في حسابه وقام بالتوقيع على ظهر هذه الشيكات 

يخ ستئنافي األول بتار ، والحكم اال3/4/2008ا محكمة البداية بتاريخ وفصلت فيه. التحصيل
وأعيد لمحكمة االستئناف التي أصدرت حكما جديدا  12/3/2009، الذي نقض بتاريخ 17/1/2008

 . 18/11/2010 فيه بتاريخ

 :وذلك بالتدقيق في وكالة المحامي والئحة الدعوى، للتحقق من ،رابعا صحة الخصومة

م بالنيابة عن ، وما إذا كان خصما فيها بصفته الشخصية أن الموكل له صفة في إقامة الدعوى أ -1
، مبلغصلح الخليل وموضوعها المطالبة ب 75/2010ففي الدعوى رقم  غيره كالولي والوصي ..,

المدعى  قام المدعي بتوقيع عقد ضمان بينه وبين -1جاء في البند األول من أسباب الدعوى ) 
ا العقد ي هذ. وبالتدقيق ففق صورة عقد الضمان موضوع الدعوى ، وأر عليه مؤرخا في .... الخ(

، ولم يلتفت قاضي الموضوع ألن محمد .... نيابة عن زوجته ..... :تبين أن الطرف األول
ئناف ، ولكن محكمة االستشخصية وحكم له بالمبلغ المدعى بهالمدعي أقام الدعوى بصفته ال

المدعى عليه(  لخصومة غير قائمة بين المستأنف )ألن اقررت فسخ الحكم ورد الدعوى 
للمستأنف عليه في إقامة الدعوى ألن المصلحة لعدم وجود مصلحة و ليه ) المدعي( والمستأنف ع

، ومع ذلك تم الطعن في الحكم بالنقض بعد سنتين من تاريخ إقامة الدعوى هي لزوجته، ولكن 
، مع أنه كان على قاضي الصلح أيدت حكم االستئناف بعد سنة أخرى إلى محكمة النقض التي 

 . جلسة األولىدم قبول الدعوى في الع
 .قانونا أم البذلك  ذا كان الموقع على الوكالة مخوالممثل الشخص االعتباري وما إ -2

 : : التحقق من شروط الدعوى أو مقوماتها ، وشروط قبولها من حيثخامسا

 –إن وجدت  –، وما إذا كانت الجهالة ئحة الدعوى أو الالئحة الجوابيةعدم وجود جهالة في ال -1
حشة يترتب عليها عدم قبول . أم جهالة فايف الخصم بتوضيح الدعوى يمكن تكلبسيطة ف

  .الدعوى 
 . ود مصلحة وصفة ألطراف الدعوى وج -2
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. ومن ليه بشيء ومستوجبة الحكم عليه بهكون الدعوى على تقدير ثبوتها ملزمة للمدعى ع -3
دل ، وموضوعها المطالبة بببداية رام هللا 3/2000لدعوى رقم تطبيقات ذلك في القضاء ا
حيث تم تسجيل الدعوى بتاريخ   .قيمتها ثالثون ألف دوالر أمريكي تعويض عن أضرار معنوية

جلسة منها  44، وكان عدد الجلسات فيها 3/12/2007وتم الفصل فيها بتاريخ ، 4/1/2000
. وفي هيئات ثالثية 8,ضاة بصورة فرديةق 5، ونظرها سة تأجيالت قلم ألسباب مختلفةجل11

أن موضوع الدعوى يتعلق بالتزام عقدي وأن المدعي لم يثبت للقاضي األخير النهاية تبين 
 .  وتم استئناف الحكم وفصلت محكمةإخالل المدعى عليهما بالتزامهما لذلك قرر رد الدعوى 

، ووصلت إلى محكمة النقض التي قررت بأن الدعوى ال 13/4/2001االستئناف فيه بتاريخ 
تعويض معنوي عن اإلخالل الساري المفعول يوجد في القانون  ألنه التقوم على أساس قانوني 
ى عليهما قد نفذا التزامهما ، علما بأن المدعوجود مثل هذا اإلخالل بالتزام عقدي على فرض

 (12) .فعال

ألن عدم وجود . : التحقق من وجود تبليغ المدعى عليه / عليهم الئحة الدعوى ومرفقاتهاسادسا
؛ وبالتالي تأجيل الجلسة األولى يعني عدم انعقاد الخصومة لدعوى قبل الجلسةنسخة التبليغ في ملف ا

 .ب وهو ما يمكن تالفيه قبل الجلسة، وفي ذلك إشغال للمحكمة دون سبللتبليغ

جود التبليغ وليس التحقق من على التحقق من و قبل الجلسة األولى ويقتصر دور القاضي  
، تها بل يلزم أن يتمسك بها الخصومرها المحكمة من تلقاء ذا، ألن صحة التبليغ وبطالنه ال تثيصحته

 . مدعى عليه / عليهم الجلسة األولىويتوقف ذلك على حضور أو عدم حضور ال

                                                           
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي سافر إلى كندا مع عائلته وفي يوم العودة تأخر في المطار لمدة  (12)

وألفراد  ساعات، ونقل إلى طائرة أخرى غير التي كان مقررا عودته عليها، ولم يجد مقاعد متجاورة في الطائرة له
عائلته، ولكنه وصل البالد في اليوم المحدد لذلك. وعندما اشتكى لشركة الطيران من سوء المعاملة والقلق النفسي 

دوالر؛ فاعتبر ذلك إهانة له وأقام  200الذي أصابه وأسرته من كل ذلك اعتذرت له وأرسلت له تذكرة بقيمة 
لتي لحقت به وبأسرته. ورغم أن موضوع الدعوى يتعلق الدعوى للمطالبة بالتعويض عن األضرار المعنوية ا

بنقطة قانونية هي: هل هناك تعويض معنوي عن اإلخالل بالتزام عقدي في حال حصوله أم ال؟ وكان على 
القاضي تكليف المدعي بالمرافعة حول هذه النقطة، إال أن القضاة الذين نظروا الدعوى استمعوا لشهادات شهود، 

خطية كثيرة رغم عدم وجود أي خالف حول الوقائع بل كان الخالف حول إخالل المدعى وتم تقديم بينات 
عليهما بالتزامهما واستحقاق المدعي للتعويض رغم وصوله في الموعد المحدد. أي أن الفصل في هذه الدعوى لم 

 يكن يحتاج سوى مرافعة الطرفين حول هذه النقطة القانونية. 
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مشروحا المطلوب تبليغها للمدعى عليه وفي حال أعيدت مذكرة تبليغ الئحة الدعوى والمرفقات  
. فإن أفاد بوجود عنوان م إعالم وكيل المدعي بذلكعليها من مأمور التبليغ )المحضر( بعدم العثور، يت

. أما إذا أفاد وكيل المدعي به على الفور إلصدار تبليغ جديد آخر للمدعى عليه يتم تزويد قلم المحكمة
، يصدر القاضي قرارا بتبليغه بالنشر والتعليق حسب أحكام المادة بعدم وجود عنوان آخر للمدعى عليه

وعادة ما يتم كمات المدنية والتجارية ويسلم هذا القرار لوكيل المدعي لتنفيذه. من قانون أصول المحا 20
 . ائرة لغايات السرعة في اإلجراءاتإخبار وكيل المدعي هاتفيا لمراجعة الد

، ، والنص الذي يحكمها: تدقيق الئحة الدعوى والالئحة الجوابية لتحديد نقطة / نقاط الخالفسابعا
 ضي اتخاذ اإلجراء المناسب في الجلسة األولى كما سنرى الحقا. ألن ذلك يسهل على القا

لمدعى عليه قد رتبها وفق وما إذا كان ا : التحقق من ترتيب الدفوع الواردة في الالئحة الجوابيةثامنا
 ، ألثر ذلك في مسألة التمسك بالدفوع بعد تكرار الالئحة الجوابية كما سنرى الحقا.القانون 

 المطلب الثاني

 في الجلسة األولىرحلة الثانية مرحلة إدارة الدعوى الم

 :الغياب في الجلسة األولىأوال: 

عليه الئحة الدعوى  ذكرنا سابقا أن على القاضي أن يتأكد قبل الجلسة من وجود تبليغ المدعى 
  ،وموعد الجلسة

 .المدعي والمدعى عليه، تقرر المحكمة شطب الدعوى  –ب الطرفان إذا غا -1
 . أو شطبهاتأجيل الدعوى ، للمحكمة إما دعي وحضر المدعى عليهذا غاب المإ -2
 :المدعى عليه قد قدم الئحة جوابيةولم يكن وحضر المدعي  فإذا غاب المدعى عليه  -3

 .الدعوى وتقديم الالئحة الجوابية يتأكد القاضي من مراعاة المدد في تبليغ الئحة -أ
أي أن ورقة التبليغ قد  ،يه صحيحغ الئحة الدعوى للمدعى عليتأكد القاضي من أن تبلي -ب

، وأن إجراء التبليغ كان ضمن الحدود والشروط ات األساسية التي يطلبها القانون تضمنت البيان
ألن ، غ والشخص الذي تسلم ورقة التبليغالتي رسمها القانون من حيث تاريخ وساعة التبلي

، فإذا كان التبليغ باطال ا صحيحاعليه الئحة الدعوى تبليغ غ المدعىليالخصومة ال تنعقد إال بتب
 .ة ويكلفه بتقديم الئحته الجوابيةوموعد الجلسة القادميقرر إعادة تبليغه الئحة الدعوى ومرفقاتها 
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يتحقق  ،المدعى عليه قد قدم الئحة جوابيةأو كان  ،ذا كان تبليغ الئحة الدعوى صحيحاإ -ت
قرر السير ي، وفي هذه الحالة ى بالذاتيه قد تبلغ الئحة الدعو القاضي فيما إذا كان المدعى عل

 صدر حكمها فيها يثم  الختاميةومرافعته ريا وسماع بينة المدعي في الدعوى ومحاكمته حضو 
 .أصول( 85/2المادة )

، وجب على القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية بالذاتأما إذا لم يكن المدعي قد تبلغ  -ث
، تقرر غه تبليغا صحيحام دفاعه، فإذا غاب رغم تبلييبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقدي

. ولم يشترط القانون أن يكون التبليغ الثاني محاكمته حضوريا وتفصل في الدعوى  المحكمة
 للمدعى عليه بالذات كما في التبليغ األول. 

 إذا حضر الطرفان في الجلسة األولى  :الحضور في الجلسة األولىثانيا:/ 

ي بعد أن يبدي سببا لعدم ، يمكن للقاضوابيةى عليه لم يقدم الئحة جإذا كان وكيل المدع -1
 : تقديمها

 .يمها في الجلسة إذا كان قد أعدهابتقدأن يسمح له  -أ
أو أن يجيب على الئحة الدعوى شفاها في الجلسة ويسجل ذلك في المحضر إن كان  -ب

 .ديه مستندات يلزم إرفاق صور عنهافي حال لم يكن لمستعدا لذلك 
بلغ المدعي نسخة عنها ( لتقديمها على أن يرة )ثالثة أو أربعة أيامأن يمهله فترة قصيأو   -ت

من تعليمات مجلس القضاء األعلى في الفقرة الثانية  5وقد نصت المادة  (13) .قبل الجلسة
من قانون أصول المحاكمات  64يجوز للمحكمة استنادا لنص المادة  -2منها على أنه " 
أن تسمح للمدعى عليه بتقديم الئحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة  المدنية والتجارية

تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى على أن يرفق بها ما هو منصوص عليه في البنود ) أ، 
 من هذه المادة ".  1ب، ج( من الفقرة 

 ثائق التي تثبت صحةإذا كان وكيل المدعي قد قدم الئحة جوابية يتأكد القاضي من الو  -2
، أي صحة الوكاالت المقدمة من الوكالء من حيث اشتراط المصادقة من قبل تمثيل الخصوم

                                                           
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو مجرد  62عاد الوارد في المادة ويتبين من ذلك أن المي (13)

بينما فرض المشرع األردني على المدعى عليه الذي لم يقدم  ميعاد تنظيمي ال يتضمن أي نوع من الجزاء. 
ن أصول الئحته الجوابية خالل المدة القانونية المحددة جزاء من نوع خاص بموجب القانون المعدل لقانو 

، يتمثل في حرمانه من اإلجابة 2006لسنة  16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  14المحاكمات المدنية رقم 
على الدعوى ومن تقديم أي بينة فيها، ويقتصر حقه بتقديم دفوعه واعتراضاته على بينة المدعي، ولكن سمح له 

 بأن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي. 
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. وحدود على الوكاالت العامة أو العدلية المحامين في الوكاالت الخاصة والكاتب العدل
يم الطلبات الواردة فيها الوكالة الممنوحة للوكيل والتأكد من حق الوكيل في إقامة الدعوى وتقد

 . من عدمه
إذا كانت الئحة الدعوى أو الالئحة الجوابية مشوبة بالغموض أو عدم الوضوح في بنودها  -3

، أو المدعى عليه لتقديم الئحة جوابية ي لتقديم الئحة دعوى أكثر تفصياليمكن توجيه المدع
من أجل التعرف على النقاط القانونية والوقائع محل النزاع بشكل واضح عمال أكثر وضوحا 

 . صول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون أ 66بالمادة 
م يكلف القاضي ث، ومن المدعى عليه قد قدم الئحة جوابية، يتم تكرار اللوائحإذا كان وكيل  -4

 .ين تحديد نقاط االتفاق واالختالفوكيلي الطرف
 

 تكرار اللوائح :ثالثا

ن المدعي والمدعى عليه بما ورد ، تأكيد تمسك كل مالئحة الدعوى والالئحة الجوابية تكرارب يقصد -1
 .هيدا للدخول في إجراءات المحاكمةتمدون تغيير في الئحته 

له ضرورة لتعديل بنودها إذا تبين لخصوم الكل واحد من والغاية من تكرار اللوائح إتاحة الفرصة  -2
 .بدء المحكمة في بحث موضوع الدعوى ذلك بعد أن قدمها وقبل 

إن وجد بعد تبلغه الالئحة الجوابية أن هناك حاجة ئحة الدعوى، اللذلك يمكن للمدعي قبل تكرار  -3
قبل يطلب من المحكمة  أن، الطلبات الواردة في الئحة الدعوى لتعديل بعض البنود أو الوقائع أو 

، إما في محضر الجلسة ا بما يتفق وما استجد من معلوماتعديل بند أو أكثر فيهتتكرار الئحته 
الدعوى وبعد ذلك يكرر الئحة  ،وم بتبليغ المدعى عليه نسخة عنهايق تقديم الئحة معدلةب أو

 وبذلك يتدارك ما شاب الالئحة األصلية من قصور. ،بصورتها النهائية المعدلة
قائع جديدة تؤثر في و ، إذا تبين له بعد تقديم الئحته الجوابية وكذلك الحال بالنسبة للمدعى عليه -4

؛ بأن ذكر فوعه في الالئحة بصورة غير سليمة، أو رتب دجوهريافل دفعا ، أو أنه أغنتيجة الدعوى 
يحرمه إذا كرر  فع شكلي غير متعلق بالنظام العام؛ ما قدمثال دفعا متعلقا بالنظام العام قبل د

يستدرك هذا القصور . فله قبل تكرار الئحته الجوابية أن ه الجوابية من التمسك بهذا الدفعالئحت
عنه أو أخر ترتيبه في الالئحة، ويسجل ذلك في محضر المحاكمة، أو فل يثير الدفع الذي غو 

 . يقدم الئحة جوابية معدلة
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أو قد تبين له لدى تدقيق الئحة الدعوى وجود غموض ، إذا كان اضي قبل تكرار اللوائحوعلى الق -5
 م بعد ذلك، ثجهالةفي بنودها أن يطلب من المدعي توضيح هذا الغموض أو إزالة هذه الجهالة 

كما سيرد  –، فقد درج المحامون ك الحال بالنسبة لالئحة الجوابيةوكذل .يسمح له بتكرار الئحته
الحقا على تضمين الالئحة الجوابية عدة بنود عامة تتسم بالجهالة كالدفع بعدم صحة الخصومة 

دعى أو التناقض ... كما قد يقتصر المحامي في رده على بنود الئحة الدعوى على القول بأن الم
. ففي دعوى ن أن يبين ما هو الصحيح من جانبهعليه ال يسلم بما ورد في البند كذا  .. دو 

، ويرد وكيل شيكل 100دعوى أن األجرة اليومية المطالبة بحقوق عمالية قد يرد في الئحة ال
المدعى عليه بأنه ال يسلم بصحة ما ورد في الئحة الدعوى بالنسبة لألجر دون أن يذكر ما هو 

على القاضي أن يكلفه ببيان و . وهذا البند يكون فيه جهالة دعيه المدعى عليهيدار األجر الذي مق
بأن مقدار األجر ردا على ما ورد في الئحة الدعوى قبل أن يسمح له بتكرار الالئحة الجوابية 

 .شيكل مثال ... وهكذا 80يقول 

ون بين مسألة ترتيب الدفوع في الالئحة ويجدر التنبيه هنا إلى أن كثيرا من الفقهاء والقضاة يخلط
ة الجوابية دخوال في أساس ، ويعتبرون تكرار الالئحالجوابية وبين مسألة وقت الدخول في أساس الدعوى 

تكرار الالئحة الجوابية يعني تمسك المدعى عليه بما ورد فيها من دفوع شكلية . في حين أن الدعوى 
 .ةدفوع بعدم القبول أو موضوعيوغيرها من 

بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى الدخول في أساس الدعوى يعني البدء في بحث موضوعها بينما 
ء أبداه ذا الشأن كتابة أو يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سوا

وال يكون ذلك إال ، إلى حقه فيها يفطن، وسواء قصد النزول عن الدفوع الشكلية أم لم يقصد أو لم شفاها
كمة قد بدأت ، ففي هذه اللحظة تكون المحن بتحديد نقاط االتفاق واالختالفحين يكلف القاضي الطرفي

 . في نظر موضوع الدعوى 

؛ فيتعلق بترتيب ع شكلي ألنه كرر الئحته الجوابيةلة سقوط حق المدعى عليه بالتمسك بدفأأما مس
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص  89ادة . ذلك أن المع في الالئحة الجوابيةالدفو 

. بينما حدة قبل الدخول في أساس الدعوى "على أنه " يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة وا
، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أن " الدفع بعدم االختصاص المحليعلى  91/1تنص المادة 

، يجب إبداؤها سائر الدفوع المتعلقة باإلجراءات، و ا أو لالرتباط، والدفع بالبطالنم ذات النزاع أمامهلقيا
 . إال سقط الحق فيما لم يبد منها "، أو دفع بعدم القبول، و إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى  معا قبل
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، يةن يرتب دفوعه في الئحته الجواب، أن على المدعى عليه أص في التطبيق العمليومعنى هذا الن
غير المتعلقة ، ثم يتبعها دفوع عدم القبول 91/1الشكلية الواردة في المادة  بحيث يذكر أوال الدفوع

عدم االختصاص -1: ، فيذكر مثالم الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ثبالنظام العام، ثم الدفوع الموضوعية
رى سواء عدم ن أو الدفوع األخمرور الزم -3. البطالن -2اإلحالة للمحكمة المختصة. المكاني وطلب 

 الدفع بعدم صحة الخصومة أو انعدام الصفة ... الخ.  -4. القبول أو الموضوعية

؛ والطلب من المحكمة االنتقال لرؤية دفعه فإذا ذكر دفوعه بهذا الترتيب، يمكنه تكرار الئحته الجوابية
حة الجوابية وأطلب من المحكمة االنتقال فيقول أكرر الالئ ،غيره مما ال يتعلق بالنظام العامالشكلي أو 

لفصل فيه عمال وفي هذه الحالة يكون طلبه مقبوال وتنتقل المحكمة لرؤية الدفع وا لرؤية الدفع .... 
 .أصول 91/2بالمادة 

عدم الدفع ب -3. الدفع بمرور الزمن -2. الدفع بعدم صحة الخصومة -1: أما إذا رتب دفوعه مثال
؛ . ففي هذه الحالةرى سواء عدم القبول أو الموضوعيةالدفوع األخ 4. البطالن االختصاص المكاني أو

والدفع بمرور الزمن قبل الدفع الدفع بعدم صحة الخصومة  الئحة الجوابية فإنه يكون قد أبدىإذا كرر ال
حقه في التمسك أصول ويفقد  91/1بعدم االختصاص المكاني أو البطالن مخالفا بذلك نص المادة 

؛ ولكن ألنه أبدى دفعا بعدم القبول أو دفعا الدفع الشكلي. ليس ألنه دخل في أساس الدعوى  بهذا
. وعليه حتى يحتفظ بالدفع أن يبديه قبل تكرار كلي مخالفا بذلك المادة المذكورةموضوعيا قبل الدفع الش

بدي أن المحكمة أنني إ: قبل تكرار الالئحة الجوابية فابية، وفي هذه الحالة عليه أن يقولالالئحة الجو 
با إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، أو يبدي الدفع غير مختصة مكانيا .. مبينا سبب ذلك وطال

حتفظ في الئحته الجوابية واحالة يكون قد تدارك العيب الوارد ، وفي هذه البالبطالن )ويتعلق بالتبليغ(
  . أصول 91/2ة لرؤيته عمال بالمادة لمحكم، وتنتقل ابحقه في إبداء الدفع الشكلي، ويكون دفعه مقبوال

ار هذه الالئحة في على أن ترتيب الدفوع بصورة سليمة في الالئحة الجوابية ال يكفي وحده عند تكر 
، بل يلزم أن يردف وكيل المدعى عليه تكرار الالئحة الجوابية بالطلب من المحكمة نظر الجلسة األولى

 . عد متنازال عن التمسك بهذا الدفع، وإال ل منهاشكلي الوارد في البند األو الدفع ال

بناء على ذلك يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية بطلب رفض طلبات المدعي، أي طلب رد 
الدعوى موضوعا، أو مجرد مناقشتها أو عرض أدائها أو بعضها أو تفويض األمر للمحكمة في شأنها، 

ضامن أو تقديم مستند إلثبات براءة الذمة أو لالطالع  أو إبداء طلب عارض أو طلب التأجيل إلدخال
على مستندات متعلقة بالموضوع، أو الصلح، أو لتقديم مستندات تتعلق بالموضوع، أو طلب وقف 
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الدعوى اتفاقا أو طلب وقفها لحين الفصل في مسألة أولية، أو طلب ضم الدعوى ألخرى، أو أي طلب 
أو انقطاعها أو اعتبارها كأن لم تكن، أو وجوب عرضها على  من شأنه زوال الخصومة كطلب إسقاطها

محكمين.  ويسقط الحق في الدفع الشكلي كذلك بإبداء الدفع بعدم القبول سواء كان دفعا يتعلق 
بالموضوع أو باإلجراءات التخاذها بعد الميعاد أو المناسبة التي حددها المشرع أو لرفعها من غير ذي 

 ا.صفة أو لسبق الفصل فيه

، أو طلب االطالع طلب التأجيل لالطالع واالستعداد ولكن ال يسقط الحق في الدفع بمجرد 
على المستندات التي تتعلق بالدفع المراد إبداؤه، أو طلب رد القاضي. كما أن مجرد حضور الخصم إلى 

 المحكمة ال يسقط حقه في التمسك بالدفوع الشكلية ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 

ولقاضي الموضوع تكييف ما يبديه الخصم قبل الدفوع الشكلية لمعرفة إن كان يعد تعرضا  
للموضوع يسقط حقه في هذه الدفوع. وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. ويعد قبول الدفع قضاء 

 لي مع الفصل في الموضوع رفضاضمنيا بعدم سقوط الحق فيه، بينما يعد إغفال الفصل في الدفع الشك
 له.

ول المحاكمات المدنية على أن ترتيب الدفوع في الئحة الدعوى وفق ما نص عليه قانون أص 
والتجارية، أمر موجه للخصوم، بينما على المحكمة أن تفصل في هذه الدفوع وفق ترتيب آخر يفرضه 
المنطق فرغم أن على المدعى عليه أن يدفع بمرور الزمن قبل أي دفع آخر وإال سقط الحق فيه، إال ان 

رور الزمن، ففي نقض مدني رقم على المحكمة أن تبحث الدفع بعدم صحة الخصومة قبل الدفع بم
قبل الدخول في األساس  المدعى عليه قدم طلبا لرد الدعوى نجد أن  18/1/2009تاريخ  79/2008

للجهالة الفاحشة.  وقررت محكمة الصلح  -3لعدم صحة الخصومة.  -2لمرور الزمن ) التقادم(  -1
من قانون المخالفات  66ها في المادة رد الدعوى كونها مقدمة بعد فوات المدة القانونية المنصوص علي

. وعندما وصلت الدعوى لمحكمة النقض قررت أنه المدنية وعدم بحث باقي الدفوع بداعي عدم جدواها
كان على محكمة الصلح أن تبحث أوال الدفعين الثاني والثالث والتصدي لهما والفصل فيهما قبل معالجة 

إذ ال مجال لبحث التقادم حال ثبوت عدم صحة الخصومة  مسألة التقادم، وذلك طبقا لألصول والمنطق،
أو الجهالة الفاحشة، والقول بغير ذلك فيه إهدار لمبدأ األولوية في المعالجة وهذا غير جائز فقها وقانونا 

 واجتهادا. 

كما أن على المحكمة معالجة الدفع بعدم االختصاص قبل أي دفع آخر، ألنها إن لم تكن  
ى فال جدوى من ضياع وقتها في بحث الدفوع األخرى. وعليها أن تبحث الدفع بعدم مختصة بنظر الدعو 



33 
 

. فإن كانت غير مختصة االختصاص المكاني أوال وقبل الدفع بعدم االختصاص النوعي أو القيمي
 مكانيا قررت إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، وتركت لها بحث الدفوع األخرى. 

 ، وحصر البينة.االختالفتحديد نقاط االتفاق و  :رابعا

 تحديد نقاط االتفاق واالختالف. -1

في اختصار الوقت وعدم تكليف الخصوم بتقديم بينة على مسألة متفق عليها  يفيد تحديد نقاط االتفاق
 ألن البينة في هذه الحالة تكون غير منتجة في الدعوى وال لزوم لها. 

 :في ويفيد تحديد نقاط االختالف

تاج إلى ، وما إذا كانت مسألة قانونية تحالخالف من حيث طبيعتها مسألة محلال تحديد -1
 ، أم واقعة مادية تحتاج إلى إثبات بالبينة.مرافعة حولها من الطرفين

، ، أم يمكن إثباتها بشهادة الشهودتحديد وسيلة اإلثبات، وما إذا كانت تتطلب بينة خطية -2
 .أم يلزم فيها الخبرة الفنية

لى إ، أم أن المحكمة عليها نقل عبء اإلثبات ت وهل هو المدعيد المكلف باإلثباتحدي -3
، أم أن اإلثبات يقع على الطرفين بحيث يكون على المدعي إثبات بعض المدعى عليه

 . والمدعى عليه إثبات بعضها اآلخر النقاط المختلف عليها
 ئيسية التيويتوقف حصر نقاط االتفاق واالختالف على نوع الدعوى والعناصر الر  -4

 .يتطلبها القانون فيها

 :تطبيقات عملية

 : دعوى إخالء المأجور لعدم دفع األجرة -أ

 :يلزم أن ترد في الئحة الدعوى هي نجد أن العناصر التي

صحة الخصومة بأن يكون للمدعي الحق في إقامة الدعوى. فإذا كان المدعي هو المؤجر  -1
. أما إذا كان بين المستأجرخصومة متوفرة بينه و الوارد اسمه في عقد اإليجار كانت ال

، فليزم إرفاق حجة حصر إرث مورثهم المؤجر عددين بأن كانوا بعض ورثة المؤجرالمؤجرون مت
العام لذلك . وهذه المسألة تتعلق بالنظام أصالة ووكالة عن باقي الورثة صفتهم سواءإلثبات 

فسه ويقرر فيها في ن ، يلزم أن يقوم القاضي بالتحقق منها من تلقاءاختصارا للوقت والجهد
 .الجلسة األولى



34 
 

وجود عقد إيجار صحيح. وعلى المدعي إرفاق صورة عقد اإليجار بالئحة الدعوى، وفي حال  -2
 . كتوب يكفي في ذلك إقرار المستأجر باإلجارة في الئحته الجوابيةعدم وجود عقد م

 لتي استحقت عنها.، ويتم تحديد مقدار األجرة والمدة اخلف المستأجر عن دفع أجرة مستحقةت -3
إخطار المستأجر بواسطة الكاتب العدل بضرورة دفع األجرة، وتبليغه اإلخطار تبليغا صحيحا،  -4

. ويرفق المدعي صورة اإلخطار مع علم وخبر فعها خالل مدة اإلخطار القانونيةوتخلفه عن د
 التبليغ بالئحة الدعوى. 

الدعوى بالتفصيل في الئحته الجوابية.  وعلى المدعى عليه أن يجيب على كل بند من بنود الئحة
، وكان المدعي هو المؤجر الوارد اإليجار المرفق بالئحة الدعوى  فإذا أقر بأنه مستأجر بموجب عقد

اسمه في العقد ال مجال لدفع الدعوى لعدم صحة الخصومة بزعم أنه غير مالك وفق تعريف المالك في 
ألنه بذلك يتناقض مع إقراره بأنه مستأجر  1271رقم  قانون المالكين والمستأجرين المعدل باألمر

 . المحرر له من المدعي بموجب عقد اإليجار

 وال يبقى أمام المدعى عليه سوى أحد دفعين لرد الدعوى:

إذا لم يكن التبليغ وفق األصول، وعليه في هذه الحالة بيان  الدفع األول: بطالن تبليغ اإلخطار العدلي
وخبر التبليغ هذا الدفع بالتدقيق في ورقة علم  عيه حتى تتحقق المحكمة من صحةسبب البطالن الذي يد

وهذا للتثبت من توافر البيانات والشروط التي يتطلبها القانون في التبليغ وتقرر فيه في ذات الجلسة. 
، بطالنمدعى عليه يبين فيها وجه الالدفع يتعلق بنقطة قانونية ال تحتاج لبينة بل لمجرد مرافعة من ال

ردت  ، ثم تفصل المحكمة فيه، فإذا تبين لها أن التبليغ باطلدعي يبين فيها رده على هذا الدفعوالم
 .، وإن وجدت أن التبليغ صحيح حكمت باإلخالءالدعوى ألنها سابقة ألوانها

: سداد األجرة أو عرضها على المؤجر عرضا حقيقيا خالل مدة اإلخطار ورفضه والدفع الثاني
 ا.استالمه

رفق تلك ، ويفترض أن المدعى عليه قد أوبراءة الذمة بالبينة الخطيةويكون إثبات الوفاء باألجرة 
المحكمة  ، إال إذا وجدتفيقوم بإبرازها فور تكليفه بذلك، وال حاجة لتأجيل الجلسة ،البينة بالئحته الجوابية

 . مبررا لمنحه مهلة قصيرة

 فإن إثبات هذا الدفع على المدعى عليه، ،اإلخطارفع بعرض األجرة خالل مدة وبالنسبة للد
، ويمكن إثبات عرض األجرة بكافة طرق اإلثبات باعتباره واقعة بذلكتكلف المحكمة المدعى عليه ف

، هي في حال رفض المؤجر استالم األجرةمادية. وفي هذا المجال فإن أفضل وسيلة أمام المستأجر 
من قانون أصول  279خالل مدة اإلخطار عمال بالمادة إيداع مبلغ األجرة في صندوق المحكمة 
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، وما على المدعى عليه في هذه الحالة سوى إبراز وصل اإليداع وتتحقق حاكمات المدنية والتجاريةالم
.  أما إذا طلب د الدعوى أم بعدها فتقرر اإلخالءالمحكمة من تاريخه وأنه مودع خالل المدة القانونية فتر 

العرض ومكانه ويحصر  ، فعليه أن يحدد تاريخواقعة عرض األجرة بشهادة الشهود المدعى عليه إثبات
الدفع وسيلة .  ولكي ال يكون هذا ذلك فال يحتاج إلى مهلة لبيانها يعلم كلأسماء شهوده، ويفترض أنه 

مقتضى هذا الدفع أن  نون يشترط في الدفع أن يكون جديا، ولما كان، وألن القاللمماطلة وكسب الوقت
، فإن للمحكمة أن تكلفه لمدعي الذي رفض استالمهااألجرة موجودة لدى المدعى عليه وعرضها على ا

قبل سماع  بإثبات جدية دفعه بعرض األجرة بأن يقوم فعال بدفع المبلغ المطالب به خالل فترة تحددها
 .بينته على واقعة العرض

 :دعوى إخالء المأجور لإلضرار -ب

بات ، والبينة المقبولة إلثاألضرار المدعى بها في الئحة الدعوى  المدعي يبينفي هذه الدعوى 
، لذلك تقوم المحكمة بعد تكرار اللوائح وال يجوز إثباتها بشهادة الشهود ،هذه الدعوى هي الخبرة الفنية

مجال ، وتتيح الم يتفقا تقرر تكليف خبير بالمهمة، وإن لطرفين باختيار خبير إلجراء الكشفبتكليف ال
 ، ثم تصدر حكمها. ين لمناقشته في تقريرهللطرف

 : في القضايا العمالية  -ج 

 .نقطة االتفاق هي وجود عقد العمل يفترض أن -
 أما نقاط الدعوى األخرى فهي: -

 .جر اليومي أو الشهري ألمقدار ا  -1
 .تاريخ بدء ونهاية عقد العمل-  -2
 .ساعات العمل اإلضافي إن وجدت -3
 .ية واألعياد الرسمية) في العمل اليومي( والسنو  بدل اإلجازات األسبوعية -4
فصل تعسفي  –أو إنهاء صاحب العمل العقد  –سبب إنهاء العقد ) ترك العامل العمل  -5

 أم ال (. 
 .مدة العمل، تبقى المسائل األخرى إذا تم االتفاق على مقدار األجر أو  -
 :إذا اختلف الطرفان على أي منها -
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 : مقدار األجر -أوال -
، وأن المدعى عليه ليومي أو الشهري في الئحة الدعوى فترض أن المدعي حدد األجر اي  -

 . جر من جانبه في الئحته الجوابيةحدد األ
، الذي كان العامل المدعي يتقاضاه إذا لم يبين المدعى عليه في الئحته الجوابية مقدار األجر -

، وال حاجة لتأجيل لالئحة الجوابية قبل قبول تكراره، لذلك يكلف بتحديده تكون مشوبة بالجهالة
 .ض أن وكيله على علم بهذه الواقعةالجلسة لهذه الغاية بل يفتر 

 :على صاحب العمل عدة واجبات منها يالحظ أن القانون يفرض -
 .تحديد مقدار األجر ومعلومات أخرى عمل عند تشغيل العامل و إشعار مكتب ال -1 -
 .يةكشوف شهرية باالقتطاعات الضريبتقديم  -2 -
 .اصة يسجل فيها ساعات عمله اليوميكما يفترض أن يكون لكل عامل بطاقة خ -3 -
 . ن دفع األجرة يكون بموجب وصل قبضكما يفترض أ -4 -
ع وتطلب منه إبراز هذه لذلك يمكن أن تقرر المحكمة استجواب المدعى عليه حول هذه الوقائ -

 .المستندات
 :  األجر واإلجازات :ثانيا

في األجر واإلجازات األسبوعية )للعامل العمل يفرض القانون للعامل حقوقا ثبوت عقد بمجرد  -
 . باليوم أو األسبوع(، والسنوية، واألعياد الرسمية

على األجر أو أي من هذه اإلجازات، تكلفه إذا ادعى صاحب العمل أن العامل حصل  -
كون البينة ت . ويفترض في هذه الحالة أنوتقديمها، وبحصر بينته المحكمة بإثبات ذلك

 . خطية، أي مستندات موقعة من العامل

 :: سبب إنهاء العقدثالثا

 .قد محدد المدة أم غير محدد المدةتتحقق المحكمة ما إذا كان الع -
يتوقف إثبات سبب إنهاء عقد العمل على ما  –وهو الغالب  –المدة إذا كان العقد غير محدد  -

قد أنهى العقد عمال  صاحب العمل ما إذا كانو  ،ةوالالئحة الجوابي يرد في الئحة الدعوى 
أو أن العامل ترك العمل لسبب من األسباب ، من قانون العمل 41أو المادة  40 بالمادة

. وتقوم 46من القانون المذكور، أم أنه كان سندا للمادة  45أو المادة  42الواردة في المادة 
. وتقدر في ضوء ذلك ما إذا اإلثباتت ووسيلة لف باإلثباكالمحكمة في كل حالة بتحديد الم

 .ن إنهاء عقد العمل تعسفيا أم الكا
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 :  : ساعات العمل اإلضافيرابعا

 . عن ساعات العمل اإلضافييتحقق القاضي أوال من دفع الرسم القانوني  -
 إلثبات ادعائه.عبء إثباتها على العامل ويحدد له جلسة أو جلستين حسب عدد شهوده  -
والكشوف الشهرية ، ن خالل استجواب صاحب العمل، أو بطاقات العاملمنها ميمكن التحقق  -

 . للدوام إن توفرت

ديد نقاط االتفاق ويتبين من ذلك أن وضوح الئحة الدعوى والالئحة الجوابية يؤدي إلى سهولة تح
د ، وقكلف باإلثبات، ويمكن القاضي من تحديد وسيلة إثبات نقاط االختالف والطرف المونقاط االختالف

. وإذا ما مجرد مطالعة قانونية من الطرفين تكون نقطة الخالف تتعلق بالقانون وال تحتاج إلى بينة بل
، وال يرد القول م الخصوم بما يراه في هذا المجالمارس القاضي صالحياته وفق القانون فإنه يملك أن يلز 

، فإذا أصر ونقاط االختالف ديد نقاط االتفاقإن دور القاضي في هذه المسألة هو تكليف الخصوم بتح
، فالقاضي القاضي أن يشرع في سماع البينات كل منهما على موقفه وتمسك بما ورد في الئحته على

، من خالل ديد النقاط التي تحتاج إلى إثبات، ووسيلة إثباتها، والمكلف بذلكوفق القانون الجديد يملك تح
لخصومة بما يحقق سرعة دور إيجابي في تسيير اما ورد في اللوائح المقدمة من الخصوم بما له من 

 .الفصل فيها

 .في دعوى إزالة الضرر -د

كما لو أقام المدعي دعوى جاء فيها أن المدعى عليه يملك محجرا مجاورا ألرضه وأنه وضع  -
األتربة والحجارة التي تخرج من المحجر في أرض المدعي، وطلب الحكم عليه بإزالتها. فإن 

ادية تحتاج في إثباتها للمعاينة بانتقال المحكمة إلى أرض الواقع والتحقق من هذه الواقعة الم
من قانون  150صحة ما يدعيه المدعي. ويمكن للقاضي قبل أن يقرر المعاينة وفق المادة 

، أن يستجوب المدعى عليه حول هذه 2001لسنة  4البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 
أن المحكمة سوف تقرر  خالل االستجواب دما يعرف المدعى عليهالنقطة، وفي الغالب عن

سوف يقول الحقيقة وبذلك يكفي إقراره للفصل في الدعوى. ويمكن للقاضي االنتقال للمعاينة 
 أن ينتدب خبيرا إذا كانت طبيعة الضرر تستدعي ذلك.
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ة الجديد وفق المراحل اريويتم السير في الدعوى وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتج      
 :التالية

  حصر نقاط االتفاق ونقاط االختالف  -أ

-1( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه " 120/1نصت المادة )      
تكلف المحكمة الخصوم في الجلسة األولى لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح تحديد نقاط االتفاق 

". وقد هدف المشرع من ذلك  سائل المتعلقة بالدعوى ويدون ذلك في محضر الجلسةواالختالف في الم
النقاط التي ستخرج من الخصومة ألنها ليست محل نزاع يتم تحديد اختصار إجراءات المحاكمة بحيث 

حث في المسائل يقتصر الب، بحيث ات في حدود النقاط المختلف عليهاوحصر الخصومة وعبء اإلثب
ستجوب الخصوم )المدعي والمدعى عليه( يفي هذه المرحلة أن  للقاضيو  . ا فقطالمختلف عليه

، كما طرفي الدعوى مستخدما خبرته كقاض بعض األمور التي تهم الدعوى والنزاع من ليستوضح
عرفة نقاط االختالف بينهم تمكن من ميل، ير في ضبط اجتماع األطراف بحضورهيستخدم خبرته كمد

  .وحصرها

 .ماهية هذا الخالف؛ على القاضي أن يدقق في هذه النقاط لتحديد نقاط الخالفوبعد حصر  

ن بإعداد مرافعة حول هذه ، يكلف الطرفيتتعلق بمسألة قانونيةنقطة الخالف إذا كانت ف  -1
، بل تكون مجال اجتهاد في التفسير القانوني مسائل القانونية ال تثبت بالبينة؛ ألن الالمسألة

 . ة من اختصاص المحكمةهو في النهايالذي 
 ، يلجأ إلى المعاينة والخبرة .وإذا كانت مسألة فنية -2
 . ة يكلف الخصوم بحصر بينتهم حولهاففي هذه الحالقانونية أما إذا كانت وقائع  -3

ما يتمسك كل  ، غالبان بتحديد نقاط االتفاق واالختالفويالحظ أنه عندما يكلف القاضي الطرفي 
من  13ويؤدي إلى إطالة أمد الدعوى لذلك نصت المادة ا الموقف غير جائز . وهذمن الطرفين بالئحته

من قانون أصول  120تعليمات مجلس القضاء األعلى أن " على المحكمة إعمال نص المادة 
عوى وتدوين المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بتحديد نقاط االتفاق واالختالف في المسائل المتعلقة بالد

حديد هذه النقاط بأن يقرر مثال ولذلك على القاضي في هذه الحالة أن يقوم بتلجلسة ". ذلك في محضر ا
، وبالتدقيق لى تحديد نقاط االتفاق واالختالف، وحيث إن الطرفين لم يتفقا عرفانبالنظر فيما أبداه الط)

تالية ....... وأن في الئحة الدعوى والالئحة الجوابية تجد المحكمة أن الطرفين قد اتفقا على األمور ال
  . ذه األمور(االختالف بينهما كان على األمور التالية ...... لذلك يكلف الطرفان بحصر بينتهما حول ه
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 :البينة حصر  -2
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 120تنص الفقرة الثانية من المادة )      

( من هذه المادة يتوجب على كل خصم حصر وتحديد بيناته 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) أنه "
التي يرغب في تقديمها حول المسائل المختلف عليها وتحدد المحكمة مواعيد الجلسات لسماع بينات 

 ." كل منهما

، وأنه ال حاجة عليها فقط المطلوب حصرها تتعلق بالمسائل المختلف البينةوتبين هذه الفقرة أن      
الخطية  حصر البينة يشمل البينةأرفقها الخصوم بلوائحهم إلثبات مسائل تم االتفاق عليها.  فالتي  للبينة

 . دلة الكتابية( والشفوية )الشهود()األ

تحديد ما سيتولون طرحه  انوني يوجب على أطراف النزاع لزومومبدأ حصر البينة هو مبدأ ق 
اطالع أطراف الخصومة على جميع البينة التي ، األمر الذي يضمن تقديمه من بينة أثناء سير الدعوى و 

، وتمكين المحكمة بمواجهة الطرف اآلخر ايات تمكين الخصم من إعداد دفاعهستقدم أثناء الدعوى لغ
ما إذا كانت الوقائع المطلوب تقديم البينة إلثباتها منتجة في الدعوى من دراسة البينة التي ستقدم لتحديد 

، وبالنتيجة تمكين المحكمة من السيطرة من عدمه هذه البينة قبولالتالي وعلى صلة بموضوعها أم ال وب
 .عوى والفصل فيهاعلى الد

فقد سبق أن رأينا أن المدعي ملزم بإرفاق صورة عن مستنداته الخطية مع  وبالنسبة لألدلة الخطية      
، ومن الئحة الجوابيةداته الخطية مع الالئحة الدعوى، وأن المدعى عليه ملزم بإرفاق صور عن مستن

م ، وحيث تدعوى والالئحة الجوابية من وقائعهي أن هذه المستندات تتعلق بكل ما ورد في الئحة اليالبد
علقة الخطية المت ة، فإن على كل طرف أن يحدد ويحصر البينحصر نقاط االختالف بين الخصمين

إلثبات عكس الوقائع المتفق الدعوى  ألي طرف في ةفال يجوز تقديم بين . بالمسائل المختلف عليها فقط
إقرار ألن االتفاق بين الخصوم على أية مسألة مختلف عليها أصال في الدعوى يعد بمثابة ، عليها

، كونه يمثل اعترافا من قبل الخصم بالحق المدعى به عليه أمام قضائي يؤثر في سير الخصومة
 . فسه بما أقرة بذلك وبقصد إلزام نالمحكمة أثناء نظر الدعوى الخاص

ألنها تكون غير منتجة إلثبات وقائع بعيدة عن الوقائع المختلف عليها كما ال يجوز تقديم بينة 
 .في الدعوى 

، فقدت جرت العادة أن يتم إبراز المستند العرفي  الخطية بالنسبة إلبراز هذه البينةأما 
يله على قبول المستند إذا قدم من ، وعادة ما يعترض الخصم أو وكالتقارير الطبية من خالل منظميهاك
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، غير أن هذا اإلجراء ليس الزما وليس في القانون ما يوجبه، بل يمكن إبراز هذه خصمه مباشرة
القانون ال ينص "  قضت محكمة النقض بأنالمستندات الخطية مباشرة من الخصم أو وكيله، وفي ذلك 
القانون نص يلزم الخصم في وال يوجد  ظمهافي أي مادة منه على عدم جواز إبراز ورقة دون دعوة من

القانونية إبرازه من  بإبراز أي مستند بواسطة من نظمه فالمستند هو نفسه الدليل وال يقلل من قيمته
 (15). "نظمهمن  الخصم وليس 

، وأن يبدي هذه المستندات أن يتحقق من صحتهاومن حق الخصم وقد حصل على صورة عن       
، ويعود تقدير قيمة ةخطي ما اشتملت عليه مما لديه من بينةأن يقدم ما يدحض أي دفع بخصوصها و 

 .المقدمة من الطرفين إلى المحكمة الخطية هذه البينة

كمة بتمييز وترقيم هذه وقد كان الخصم في السابق يبرز مستنداته الواحد تلو اآلخر  وتقوم المح 
لمحكمة أن تكلف الخصم بإبراز ، لذلك فإن لرةكان يستغرق وقتا طويال دون ضرو ، وهو ما المبرزات

، وذلك بما لها من حافظة مستندات تشتمل على كشف بها، وتميزها دفعة واحدةته الخطية ضمن بين
، ومع ذلك نجد أن التعليمات الصادرة دون حاجة إلى وجود نص في القانون صالحية في إدارة الجلسة 

د نصت في المادة الثانية منها على أنه " على المدعي ق 1/9/2008عن مجلس القضاء األعلى بتاريخ 
 أن يقدم إلى قلم المحكمة الئحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:

 .اه مع قائمة بمفردات هذه الحافظةحافظة مستندات مؤيدة لدعو  -1
 .ته الخطية الموجودة تحت يد الغيرقائمة ببينا -2
البينة الشخصية لكل عناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بقائمة بأسماء شهوده و  -3

 .شاهد على حدة
يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من األوراق الموجودة ضمن حافظة  -4

 ". رقة مطابقة لألصل إذا كانت صورة المستندات وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الو 

على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم -1هذه التعليمات على أنه "  ة منكما نصت المادة الخامس
المحكمة المختصة خالل خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الئحة الدعوى جوابا كتابيا 

 ر بعدد المدعين مرفقا به ما يلي على هذه الالئحة من أصل وصو 

 .ذه الحافظةبه مع قائمة بمفردات هحافظة المستندات المؤيدة لجوا -أ

                                                           
 .18/5/2009تاريخ  40/2009 قمنقض مدني ر  (15)
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 .ته الخطية الموجودة تحت يد الغيرقائمة ببينا -ب

البينة الشخصية لكل شاهد قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها ب -ج
 .على حدة

فإن على كل طرف أن يحصر أسماء الشهود الذين يرغب في سماعهم  أما البينة الشفوية      
( من 125كل شاهد. وقد نصت المادة ) ختالف وبيان الوقائع التي سيشهد عليهابخصوص نقاط اال

يسري قانون البينات في المواد المدنية قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه  " 
 2001لسنة  4"، وبالرجوع إلى قانون البينات الجديد رقم والتجارية على إجراءات اإلثبات في الدعوى 

، وبالنسبة للشهود ، فإن حسن إدارة الدعوى صالحيات واسعة في عملية اإلثباتنجد أنه منح المحكمة 
 يقتضي االلتزام بما نص عليه قانون البينات والمتمثل فيما يلي:

هود على واقعة يجوز إثباتها بذلك، أن تكليف الخصم الذي يرغب في اإلثبات بشهادة الش  -1
 . لواقعة التي سيشهد عليها كل منهم، واء كاملة والعناوينيحصر شهوده، مبينا األسما

حكمة لسماع الشهود وفقا لعددهم والوقت الذي تقدر المجلسة أو جلستين أو العدد الالزم تحديد  -2
 .الحاجة إليه لسماع شهاداتهم

، من قانون البينات 81ليها المادة أن تتضمن ورقة دعوة الشهود البيانات التي نصت ع -3
تعرض لها في ، والتنبيه إلى العقوبة التي يمبلغ النفقات التي ستصرف للشاهد يانوبخاصة ب

إما رغبة في الحصول  ، ألن ذلك سيدفعه إلى الحرص على الحضور،حال تخلفه عن الحضور
 .على النفقات، أو تالفيا للتعرض للعقوبة

ي الجلسة سه فمن قانون البينات في حال عدم إحضار الخصم شهوده بنف 84تطبيق المادة  -4
دم منح الخصم ، بأن تقرر المحكمة تكليف الشهود بالحضور وعالتي كلف بإحضارهم فيها

 . مهلة أخرى إلحضارهم

، ولذلك يجيز القاضي سماع أقوال الشهود في سماعها اويلزم أن تكون شهادة الشهود جائز 
 :وهي الحاالت التي نص عليها قانون البينات

 .إلثبات وقائع مادية -1
 .ات تصرفات تجاريةإلثب -2
 .دينار 200أقل من  قيمتها إلثبات تصرفات -3
 .ات الظروف التي أحاطت بتنظيم سندإلثب -4



42 
 

 .إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة -5
 . د مانع من الحصول على دليل كتابيإذا وج -6
 .د المكتوب لسبب ال يد له بفقدانهإذا فقد الدائن السن -7
، أو إذا ادعى مخالف للنظام العام أو اآلداب أوعندما يطعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون  -8

 . ريق الغش أو االحتيال أو اإلكراه أحد األطراف بأنه أخذ عن ط

 :شهادة الشهود في الحاالت اآلتية وال يجيز القاضي سماع

  .في ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي -1
 .اته بشهادة الشهودحق ال يجوز إثبمن إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء  -2
 . دينار 200م عدل طلبه إلى أقل من دينار ث 200إذا طالب أحد الخصوم بما تزيد قيمته عن  -3
 . بات عكس ما ورد في السند المكتوبال تقبل البينة الشخصية )شهادة الشهود( إلث -4

 :بأقوالهم كشهود تحت القسم ومنهم كما أن المشرع منع بعض األشخاص من اإلدالء

 .عقله يكن سليم اإلدراك لعاهة فيمن لم  -1
، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة -2

 .بينات( 74)المادة يمين على سبيل االستدالل 
 . تحقق له مغنما أو تدفع عنه مغرمامن له مصلحة في الدعوى  -3
 .بينات( 75ة الدولة )الماد بأمنالذين لديهم معلومات تتعلق  -4
 .بينات( 76المادة ) ومن في حكمهمالمحامون والوكالء واألطباء  -5
 . بينات( 77الزوج بغير رضا زوجه اآلخر )المادة  -6

، يكلف المدعى عليه )أو بالنسبة للدفع( من تقديم بيناته وبعد أن يفرغ المدعي )أو المدعى عليه      
 أو أثار الدفع() ، ثم يكون للخصم الذي بدأ في الدعوى ذاتها فع( بتقديم بينته بالطريقةالمدعي بالنسبة للد
، وبعد ذلك يقدم مرافعته النهائية أو المدعى عليه في الدفع() . ثم يقدم المدعي(16)أن يقدم بينة مفندة

 . مرافعته النهائية ، وتعلن المحكمة ختام المحاكمة ) أو المدعي في الدفع( المدعى عليه

                                                           
مةةةن قةةةانون أصةةةول المحاكمةةةات الحقوقيةةةة  135/3البينةةة المفنةةةدة هةةةي مةةةا كةةةان يطلةةةق عليةةةه البينةةةة الداحضةةة فةةةي المةةةادة  (16)

، لةذلك فإنهةا وفةق القةانون القةديمالملغى، وسميت كذلك ألن المدعي يفند بها ما قدمه المدعى عليه من بينة أي يدحضها 
دود تفنيةةد بينةةة المةةدعى عليةةه وال يجةةوز أن تشةةتمل علةةى بينةةات جديةةدة ال صةةلة لهةةا ببينةةة المةةدعى تكةةون محصةةورة فةةي حةة

 عليه.
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صم اآلخر سواء لمواجهة إطالع الخصم أو وكيله على كل مذكرة يقدمها الخويقتضي مبدأ ا      
( كما رأينا 53، أو تمكينه من االطالع عليها في ملف الدعوى لذلك أوجبت المادة )بتسليمه صورة عنها

دقة منه بما أن يرفق المدعي بالئحة الدعوى صورا عن المستندات التي يستند إليها تأييدا لدعواه مص
 .( بالنسبة لالئحة الجوابية62دة ). وكذلك الحال في المامطابقتها لألصليفيد 

من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى تنص على أن للفريق  135/3قد كانت المادة و       
الذي بدأ في الدعوى أو يورد بينته لدحض بينة الخصم ثم يسرد الفريق اآلخر أقواله ودفاعه األخير 

الذي بدأ في الدعوى بمرافعته األخيرة، بمعنى أن من بدأ الخصومة هو آخر من يتكلم فيها.  وبعدها يدلي
من قانون أصول المحاكمات المدنية  119غير أن المشرع لم يأخذ بهذه القاعدة في نص المادة 

ة تنطبق القاعد، وهذه (17)المدعى عليه هو آخر من يتكلموالتجارية بما يعني العدول عنها إلى قاعدة أن 
. وال يعني هذا ذكراته، وذلك لتمكينه دائما من إبداء دفاعه على أقوال المدعي ومأيضا على المذكرات

، وإنما ر من يتكلم أو آخر من يقدم مذكرةأنه يشترط لصحة الحكم أن يكون المدعى عليه هو فعال آخ
 .له قوله أن ال يكرر ما سبق ولكن على الخصم في هذه الحالةيكفي تمكينه من ذلك 

 خامسا: معالجة الدفوع الواردة في الالئحة الجوابية:

وضع عدد من البنود في مقدمة الالئحة الجوابية تتضمن دفوعا شكلية درج المحامون على  
 :موضوعية ودفوعا بعدم القبول منهاو 

 .مردودة شكال وغير مسموعة قانونا الدعوى  -1
 .الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة -2
 .مردودة لعدم االختصاصالدعوى  -3
 .الخصومة الدعوى مردودة النعدام -4
 . الدعوى مردودة للتناقض -5
 .الرد ألنها ال تنطوي على أي سبب الدعوى واجبة -6
 .ند إلى سبب قانوني أو واقعي صحيحالدعوى واجبة الرد ألنها ال تست -7
 . منوع قانونا من إقامة هذه الدعوى المدعي م -8
 .لألصول والقانون  الدعوى مردودة لمخالفتها -9

                                                           
لسنة  24من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني رقم  76/1نص على هذه القاعدة صراحة في المادة  (17)

 أمرت المحكمة بخالف ذلك.( .  بقولها ) ..... ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إال إذا 1988
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 .الدعوى مردودة ألنها كيدية -10

أن  ، رغمإلى هذه البنود ون التفات القاضيوعادة ما يكرر وكيل المدعى عليه الئحته الجوابية د
، ثم يقدم طلبا لرد الدعوى قبل الدخول في األساس متضمنا واحدا أو أكثر منها ما يتعلق بالنظام العام

 . ئحة الجوابيةمن الدفوع الواردة في الال

نص صراحة على دفوع  2001لسنة  2ورغم أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
، إال أن عية أخذا بالتقسيم الحديث للدفوععدم القبول باعتبارها دفوعا مختلفة عن الدفوع الشكلية والموضو 

قبول شكلية وموضوعية ويعتبر دفوع عدم الكثيرا من القضاة ال زال يتمسك بالتقسيم التقليدي للدفوع إلى 
. كما ال زال كثير من المحامين يخلط بين الدفوع الشكلية أو الموضوعية إما دفوعا شكلية أو موضوعية
 .لرد الدعوى قبل الدخول في األساسودفوع عدم القبول في طلباتهم 

، وأن يبادر إلى ة ومحددةلذلك من المهم للقاضي أن يلم بكل نوع من أنواع الدفوع بصورة واضح
خصوم للمماطلة وإطالة ، وتفويت الفرصة على الفوع بطريقة تحقق سرعة الفصل فيهاالتعامل مع هذه الد

، في الجدول نواع الثالثةي كل نوع من هذه األ. ولتحقيق ذلك نبين أهم الدفوع التي تدخل فأمد النزاع
 التالي:

       الدفوع الشكلية

لمخالفتها القواعد اإلجرائية المستوجب لصحة  في صحة إجراءات الدعوى التي تمت نتهدف إلى الطع
      ، وهي تشمل : انعقاد الخصومة

   الوظيفي . -القيمي . د -النوعي ج -المحلي . ب -عدم االختصاص : أ -1

 .الن تبليغ األوراقبط –البطالن -2
        الضم-3
 . اإلحالة-4

       
   فوع الشكلية ال تتعلق بالنظام العام.األصل أن الد -
  االستثناء االختصاص النوعي والقيمي والوظيفي يتعلق بالنظام العام. -
أي إنهاء  –تسعى الدفوع الشكلية لعدم الحكم في موضوع الدعوى أو تأخير هذا الحكم  -

    الخصومة دون الفصل في موضوعها أو تأخير هذا الفصل. 
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 دفوع عدم القبول

 ،تي يتطلبها القانون لقبول الدعوى ، لعدم توفر الشروط الدم أحقية المدعي في إقامة الدعوى عتتعلق ب
 :وهي تشمل

 المصلحة -1
 الصفة  -2
 األهلية. -3
 الجهالة.  -4
 التناقض.  -5
 التقادم(.مرور الزمن )  -6
 .مثل إخطار عدلي(م اتخاذ إجراء يتطلبه القانون. )أن الدعوى سابقة ألوانها لعد  -7
 .قبل أو بعد الميعاد() ر المناسبة أو الميعاد المحددرفعها في غي -8
 حجية األمر المقضي. -9

 وبين الطلب األصلي.  قبول التدخل لعدم االرتباط بينه عدم -10
: هذا الدفع له حكم خاص في قانون التحكيم الفلسطيني حيث اتفاق تحكيم وجود -11

( أو قانون التحكيم األردنيكما في وقف اإلجراءات وليس رد الدعوى ) بموجبه تقرر المحكمة
 . (كما في قانون التحكيم المصري دم قبولها )ع

 
 الدفوع الموضوعية

 :وئه أو بقائه أو مقداره وهي تشملوهي توجه لذات الحق المدعى به سواء من حيث نش

 .الدفع بالصورية –. إنكار وجود الحق أصال -1
 إنكار التوقيع على العقد. -2
 .ؤدي للمسئوليةالدفع بانتفاء الضرر الم -3
 .التمسك ببطالن العقد -4
 .المقاصة –اإلبراء  –الوفاء  –ين انقضاء الد -5
 .الدفع ببراءة الذمة -6
 الدفع بعدم التنفيذ. -7
 الدفع بالفسخ.  -8
 الدفع بعدم مشروعية العقد أو سند الدين. -9
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 الدفع باستحالة التنفيذ. -10
، أو ، وهي تستند إلى العقدتحصروهذه الدفوع مجرد أمثلة ألن الدفوع الموضوعية ال يمكن أن  -

 ، أو القواعد العامة.القانون 
 .واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى : تبدى مرة أصول مدنية 89وهي وفق المادة  -
 .بالنظام العام بل بمصالح األشخاصواألصل أنها ال تتعلق  -
روعية السبب أو بالنظام العام مثل عدم مشمن ذلك قد يتعلق الدفع الموضوعي واستثناء  -

 .المحل
 .  رفض طلبات المدعي كلها أو بعضها تهدف إلى -

ي أي وقت وقد كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية يجيز للخصوم إبداء أي دفع موضوعي ف
للمدعى عليه بالمماطلة  ، وكان هذا األمر يطيل إجراءات المحاكمة ويسمحقبل إقفال باب المرافعة

 :لتجارية عن ذلك لسببينالمدنية واالمشرع في قانون أصول المحاكمات  . لذلك عدلوالتسويف
 .الفرصة على المدعى عليه للمماطلة: سرعة البت في القضايا وتفويت األول

 .ق واالختالف وحصر مسائل االختالف: حتى تتمكن المحكمة من تحديد نقاط االتفاوالثاني
غير  –يقدم الخصوم طلباتهم ودفوعهم  ر على وجوب أنمن القانون المذكو  89لذلك نص في المادة 

. ولكنه لم واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى مرة -عية العام ومنها الدفوع الموضو  المتعلقة بالنظام
، وإنما ترك المجال التمسك بها قبل الدخول في األساسينص على سقوط الحق في إبدائها إذا لم يتم 

، وسمح له بتقديمها لدى محكمة االستئناف إذا لم يكن قد فاته منها ولو بتقصيره للمدعى عليه لتدارك ما
 . لدرجة األولى كالدفع بمرور الزمنسقط حقه في إبدائها أمام محكمة ا

 
 الفصل في الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول   -1

، لتعرض لموضوع الدعوى يهدف الدفع الشكلي والدفع بعدم القبول إلى انقضاء الخصومة دون ا      
، ألن ثبوت لذلك فإن من حسن اإلدارة القضائية أن تتصدى المحكمة للفصل في هذه الدفوع إن وجدت

 .لى المحكمة والخصوم الوقت والجهدالدفع يوفر ع

، وأن في الدعوى يفترض اختصاصها بنظرهاوعلى الرغم من أن تصدي المحكمة للفصل       
، إال أن حكمة إثارته من تلقاء نفسهاز للمعيا وقيميا يتعلق بالنظام العام ويجو االختصاص وظيفيا ونو 

. وحيث إن من حق لمسألة وترك إثارة الدفوع للخصومعلى عدم التصدي لهذه ااعتادوا القضاة غالب 
عدم ، قد يعمد الخصم إلى في أية مرحلة تكون عليها الدعوى  الخصم إثارة الدفع المتعلق بالنظام العام

، فيكون لى هذا الدفع إال بعد صدور الحكم، بل وقد ال يلتفت إالدفع في بداية سير الخصومة هذا إثارة
 .سببا للطعن فيه
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اختصاصها المتعلق  لذلك فإن من الحكمة أن تبادر المحكمة بعد تكرار اللوائح إلى التأكد من      
حالة الدعوى إلى المحكمة و نوعيا أو قيميا قررت إ، فإن وجدت أنها غير مختصة وظيفيا أبالنظام العام

وكان المدعى عليه قد دفع  –وهو الغالب  -، وإن وجدت أنها مختصة وظيفيا ونوعيا وقيميا المختصة
رت ، فإن ثبت لها عدم اختصاصها محليا قر محلي تتحقق المحكمة من هذا الدفعبعدم االختصاص ال

ن ثبت أنها مختصة محليا أو لم يكن المدعى عليه قد أثار هذا . وإإحالة الدعوى للمحكمة المختصة
. فإن كان المدعى عليه قد دفع بعدم قبول فإنها تسير في الدعوى  –ازال عنه بحيث يعد متن –الدفع 

 وإال فإنها تنتقل مباشرة إلى الخطوة التالية  (14)،لدعوى تفصل المحكمة في هذا الدفعا

 وموضوع الدعوى  الفصل في الدفوع الموضوعية -2

يه من دفوع شكلية أو بعد أن تتحقق المحكمة من اختصاصها وتفصل في ما أثاره المدعى عل      
. وبالنسبة لهذه المسألة قد يقتصر المدعى عليه على مجرد ، تنتقل إلى رؤية موضوع الدعوى بعدم القبول

 . ى بهإنكار ما ورد في الدعوى أو يثير دفعا موضوعيا يمس الحق المدع

وتفصل المحكمة في هذا الدفع على استقالل ألن الفصل فيه قد يغني عن بحث موضوع الدعوى، ولكن 
، فإن لها في هذه ل في الدفع دون بحث موضوع الدعوى إذا تبين للمحكمة أنها غير قادرة على الفص

قرارها بخصوص هذا  ، ولكن عليها أن تبين في حكمها ما هوة أن تأمر بضم الدفع إلى الموضوعالحال
 (.91/2الدفع وإال كان حكمها معيبا وعرضة للطعن فيه )م 

، فإن أثبت المدعى عى عليه فإنها تكلفه بإثبات دفعهوعندما تبحث المحكمة الدفع الذي يثيره المد      
تحليف المدعي اليمين وطلب ، وإن عجز عن إثبات دفعه الدفع حكمت المحكمة على ضوء ذلك عليه
، وإن لم يوجه المدعى عليه اليمين عن حلفها تقرر المحكمة رد الدعوى ، ونكل المدعي اسمةالح

من ثم تسير في الدعوى حسب ، تقرر المحكمة رد الدفع و سمة أو وجهها وحلف المدعي اليمينالحا
 .األصول

 

 

                                                           
. وقد ورد فيه إن ثبوت السبب األول الذي 408ص  4ج  30/10/2008تاريخ  58/2008نقض مدني  (14)

يعني عدم توافر الخصومة يغني عن البحث في موضوع الدعوى وال يجوز بحث الموضوع مع ثبوت عدم صحة 
 الخصومة.



48 
 

 تأجيـل الجلســة سادسا:

ضور، ولكن هذا ال يحدث إال الحمذكرة األصل أن تنظر المحكمة الدعوى في الجلسة المحددة ب      
، فتحدد تاريخا آخر التأجيل وتجيبه المحكمة إلى طلبه، إذ غالبا ما يطلب أحد الخصوم أو وكيله نادرا

ن التأجيل مسألة تقديرية . والقاعدة أأن تقرر التأجيل من تلقاء نفسها ، كما يجوز للمحكمةلنظر الدعوى 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه 121دة ). وفي ذلك تنص الماةللمحكم

للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت آلخر وفق مقتضى الحال وال يجوز التأجيل ألكثر من مرة لذات " 
 ". السبب إال إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك

لذات السبب مما فتح مجاال إلطالة وقد جرت العادة أن يستجيب القضاة لطلبات التأجيل حتى ولو       
إال . غير أن القانون الجديد افترض أن المدعي ال يقدم دعواه عات وتراكم القضايا أمام المحاكمأمد المناز 

، وأن المدعى عليه ال يجيب على الدعوى إال بعد أن يكمل دراسة تهبعد أن يكون قد هيأ كامل بين
أي من الطرفين للمماطلة ظيما جديدا يكفل تفويت الفرصة على الئحتها ويهيئ وسائل دفاعه ، فوضع تن

ومن ذلك عدم جواز التأجيل  ،جيل إذا ما التزم القضاة باتباعه، ويقلل من أسباب طلب التأوالتسويف
مثل  ،أصول مدنية( 121رة ذلك ) المادة المحكمة بضرو ألكثر من مرة لذات السبب إال إذا اقتنعت 

، كما لو قدم لتمكينه من مباشرة حقه في الدفاعب أحد الخصوم عندما يكون الزما تأجيل بناء على طلال
للمحكمة سلطة ، ويترك القانون ب الخصم اآلخر التأجيل للرد عليهخصم طلبا عارضا في الجلسة فطل

  .تقدير فترة التأجيل

من قانون  186/2، يمكن للمحكمة تفعيل نص المادة تقليل طلب التأجيل من قبل الخصومول
، ى التأجيل لمرة ثانية لذات السبب، بحيث يمكن في حال الموافقة علصول المحاكمات المدنية والتجاريةأ

من تعليمات مجلس القضاء األعلى  14وقد نصت المادة  .صاريف الجلسةتقرر للخصم اآلخر م أن
وز للمحكمة تأجيل الدعوى فيما عدا حاالت التي يجب إثبات أسبابها في المحضر ال يج -1على أنه " 

. ة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوملمدة تزيد على ثالثين يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مر 
 (18)ال يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثالثين يوما ".  -2

                                                           
في ما عدا حالة  -1لمحاكمات المدنية األردني على أنه : من قانون أصول ا 77في حين نصت المادة  (18)

الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر ال يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر 
وال يجوز حجز القضية  -2يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم . 
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 ، مثله في مهل محددةلقيام بما كلفوا بيفضل تكليف الخصوم باوفي حال تأجيل الجلسة  
، ومن ثم غ نسخة عنها لوكيل المدعى عليهليتكليف وكيل المدعي بتقديم مرافعته خالل سبعة أيام وتب

، حكمة لدراسة الملفإضافة مهلة للم، و لمدعى عليه ليقدم مرافعته خاللهاتحديد مهلة سبعة أيام لوكيل ا
 لحكم .وبالتالي تأجيل الجلسة مرة واحدة تشمل المدد الثالثة ، وذلك إلصدار ا

يتبين مما سبق أن المشرع منح القاضي دورا إيجابيا كبيرا وصالحيات واسعة في إدارة الدعوى  
 وتسيير إجراءاتها بما يحقق حسم المنازعات بسرعة يحول دون الخصوم ومحاولة المماطلة والتسويف. 

ال لكي وغني عن القول إن من المسلم به في القضاء والفقه أن نصوص القانون ال توضع إ 
تطبق، وأن النص الذي ال تعمل المحاكم حكمه ال جدوى منه، وأن محاسن أي قانون وأوجه القصور فيه 
ال تبدو جلي ة واضحة إال بتطبيق أحكامه، حيث يعين ذلك في أن يتلم س المشرع أوجه النقص والقصور 

 ويعالجها.

را وصالحيات واسعة في إدارة الدعوى يتبين مما سبق أن المشرع منح القاضي دورا إيجابيا كبي       
 . ة والتسويفلخصوم ومحاولة المماطلوتسيير إجراءاتها بما يحقق حسم المنازعات بسرعة ويحول دون ا

وغني عن القول إن من المسلم به في الفقه والقضاء أن نصوص القانون ال توضع إال لكي تطبق،      
، وأن محاسن أي قانون وأوجه القصور فيه ال وى منهوأن النص الذي ال تعمل المحاكم حكمه ال جد

شرع أوجه النقص والقصور ، حيث يعين ذلك في أن يتلمس المدو جلية واضحة إال بتطبيق أحكامهتب
 . ويعالجها

ومع أن الدور اإليجابي للقاضي في الخصومة المدنية سواء بالنسبة إلجراءات نظرها أو إثباتها      
بصدور ونفاذ كل من قانون أصول  2001نافذا في التشريع الفلسطيني منذ عام أصبح أمرا واقعا و 

، إال أن المالحظ أن بعض القضاة ما زالوا متأثرين بما لمدنية والتجارية وقانون البيناتالمحاكمات ا
اعتادوا عليه في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى من دور سلبي، وأن تطبيقهم لما ورد في 

دما رغم مرور ما يزيد على هذين القانونين من أحكام متعلقة بالدور اإليجابي للقاضي يكاد يكون منع
، ويبدو أنه غاب عن الكثير منهم كيفية استخدام هذه األدوات وممارسة هذا الدور اإليجابي سنة 15

والكيد وكسب الوقت، الذي يمكنهم من توجيه الدعاوى إلى طريقها المستقيم، والحيلولة دون المماطلة 

                                                                                                                                                                      

لى ثالثين يوما وإذا أعيدت القضية للمرافعة يجب أن يكون ذلك ألسباب جدية تثبت في للحكم لمدة تزيد ع
 محضر الجلسة . 
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، وأتاح الفرصة د من تراكم القضايا أمام المحاكماألمر الذي  أبقى على بطء الفصل في الدعاوى وزا
 . لباطل لالستمرار في تحقيق مآربهمللمماطلين وآكلي حقوق الناس با

      

 النتائج والتوصيات

النتائج: -أوال  

-خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:  

ة للفصل في الدعاوى ألسباب التي أسهمت بدور كبير في إطالة المدد الطبيعية والمتوقعتعود ا  -1
 والتي توجب األخذ بنظام إدارة الدعوى إلى : أمام المحاكم

ضةةعف البنيةةة التحتيةةة لمرفةةق القضةةاء مةةن قضةةاة وكةةوادر إداريةةة وتجهيةةزات ومةةا رافقةةه مةةن زيةةادة  -أ
 األعباء على القاضي.

المتزايةةدة بةةاطراد سةةريع ال يتناسةةب مةةع الوضةةع االقتصةةادي ألفةةراد الشةةعب؛ إمةةا  تكلفةةة التقاضةةي -ب
لظةةروفهم االقتصةةادية؛ أو لعةةدم تناسةةب حجةةم الةةدعوى مةةع النفقةةات المطلوبةةة إلقامتهةةا، ممةةا أدى إلةةى 

 عزوف عدد كبير من الناس عن اللجوء للقضاء.
جهل الناس بالقةانون، فةي غيةاب  الممارسات غير الالئقة التي يسلكها بعض المحامين باستغالل -ج

نةةةص القةةةانون الحةةةازم إزاء هةةةذه الممارسةةةات سةةةواء فةةةي قةةةانون األصةةةول أو فةةةي قةةةانون ممارسةةةة مهنةةةة 
المحامةةةةاة وآدابهةةةةا. وكةةةةذلك ممارسةةةةات بعةةةةض أطةةةةراف النةةةةزاع مةةةةن غيةةةةر المحةةةةامين مةةةةن حيةةةةث تعمةةةةد 

قبةول أو عةرض  المماطالت غير المبررة للضةغط علةى الطةرف اآلخةر إلضةعاف موقفةه وإجبةاره علةى
 تسوية غير عادلة، مما يؤدي إلى تنازل صاحب الحق عن جزء من حقه بهدف إنهاء النزاع.

 ضعف الدور الرقابي الذي يفترض أن تلعبه نقابة المحامين على أعضائها. -د
غيةةةاب التطبيةةةق السةةةليم مةةةن قبةةةل المحةةةاكم لةةةبعض النصةةةوص القانونيةةةة التةةةي تةةةنظم المةةةدد وترتةةةب  -ه

دم وضةةةوح بعةةةض النصةةةوص القانونيةةةة وغيةةةاب التفسةةةير السةةةليم لهةةةا مةةةن قبةةةل جهةةةات اإلجةةةراءات، وعةةة
 التفسير المعنية، وكذلك غياب االجتهادات القضائية لمحكمة النقض.

إدارة الدعوى المدنية ليس بالعمل القضائي البحت، فهةي تعتبةر مرحلةة تخةرج بأصةلها عةن العمةل  -2
رب لمؤسسةةة تعمةةل علةةى إدارة ملةةف الةةدعوى القضةةائي مةةع بقةةاء الصةةفة القضةةائية عليهةةا، فهةةي أقةة

وضبط حركتها من المرحلة السةابقة علةى المحاكمةة حتةى تصةل إلةى لحظةة الفصةل فيهةا، وتسةيره 
 بشكل يحقق أعلى صور الجدوى لضمان سرعة الفصل فيها.

ترتكز إدارة الدعوى على معيةار أساسةي يقةوم علةى عامةل الوقةت واختصةار أمةد المنازعةة، وعليةه  -3
: نظام شةامل إلدارة الوقةت واألحةداث باالعتماد على هذا العامل بأنها يف إدارة الدعوى يمكن تعر 

واإلجةةراءات التةةي تةةتم فةةي قضةةية مةةا منةةذ بدايةةة تسةةجيلها فةةي قلةةم المحكمةةة حتةةى نهايتهةةا وإغةةالق 
 ملفها.
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وفةةق إدارة الةةدعوى، للمحكمةةة الحةةق فةةي رسةةم السياسةةة العامةةة التةةي تتبعهةةا فةةي إدارتهةةا للةةدعوى،   -4
فهي من يملك الحق في تسيير الدعوى بشكل يضمن لها أفضل السةبل فةي تحقيةق الهةدف منهةا، 
فهةةي ال تلةةزم بإتبةةاع إجةةراءات صةةارمة وثابتةةة بشةةكل ثابةةت ودائةةم، وإنمةةا تتةةولى إتبةةاع سةةبل مختلفةةة 
بهدف تحقيق الغاية من الدعوى، فتطبق من اإلجراءات مةا تةراه مناسةبا؛ أي طبقةا الجتهادهةا بعةد 

 وم بدراسة القضية وموضوعها وأطرافها وأهميتها.أن تق
 في الجهة المختصة بإدارة الدعوى إلى ثالث فئات هي: قسم التشريعات في الدول المختلفةت  -5
تشريعات تعهد بإدارة الدعوى إلى موظفين إداريين على درجة عالية من الكفاءة والخبةرة ومةدربين  -أ

 نيا األمريكية.بشكل جيد كما هو الحال في والية كلفور 
تشريعات تذهب إلى إدارة الدعوى من قبل قضاة متخصصين كمةا فةي قةانون أصةول المحاكمةات  -ب

المدنيةةةةة األردنةةةةي الةةةةذي نقةةةةل عةةةةن نظةةةةام إدارة الةةةةدعوى فةةةةي التشةةةةريع الفيةةةةدرالي للواليةةةةات المتحةةةةدة 
 األمريكية.

ه منةذ البدايةة سةواء تشريعات يكون القاضي الذي ينظر الموضوع هو نفسه من يشرف على إدارت -ج
وى بعةةةد بنفسةةه أو بواسةةةطة القسةةةم الةةةذي يتبةةةع لةةةه فةةةي المحكمةةةة ممةةةا يمكنةةةه مةةةن الفصةةةل فةةةي الةةةدع

أي أن كةةل قضةةية تخضةةع إلدارة الةةدعوى أمةةام القاضةةي نفسةةه الةةذي  االسةةتماع ألقةةوال الطةةرفين،
كمةةا فةةي  ينظرهةةا، بمعنةةى أن كةةل قةةاض هةةو قاضةةي إدارة دعةةوى بالنسةةبة للةةدعوى التةةي ينظرهةةا،

 النظام اإلنجليزي.
 2تةةةةدخل المشةةةةرع الفلسةةةةطيني فةةةةي كةةةةل مةةةةن قةةةةانون أصةةةةول المحاكمةةةةات المدنيةةةةة والتجاريةةةةة رقةةةةم   -6

، وجعةةل للقاضةةي 2001لسةةنة  4وقةةانون البي نةةات فةةي المةةواد المدنيةةة والتجاريةةة رقةةم  2001لسةةنة
راءاتهةا، دورا إيجابيا أكثر فاعلية، سواء قبل بدء المحاكمةة أو خةالل نظةر الةدعوى والسةير فةي إج

مقةةةررا أن مهمةةةة القضةةةاء هةةةي البحةةةث عةةةن الحقيقةةةة والفصةةةل فةةةي الةةةدعاوى بسةةةرعة، لةةةذلك أسةةةند 
للقاضةةةي إدارة سةةةير الةةةدعوى وتحقيةةةق عناصةةةرها وأدلتهةةةا لضةةةمان حسةةةن تنفيةةةذ القةةةوانين اإلجرائيةةةة 
والحد من الدفوع واإلجراءات التحكمية التي يسعى إليها الخصوم لتأجيةل نظةر الةدعاوى، ولسةرعة 

 .صل في القضايا دون المس بالضمانات األساسية للتقاضي المقررة للخصومالف
اهةةتم قةةانون البينةةات فةةي المةةواد المدنيةةة والتجاريةةة الفلسةةطيني بإظهةةار الةةدور اإليجةةابي للقاضةةي،  -7

فقةةرر لةةه سةةلطة واسةةعة فةةي تقةةدير قيمةةة مةةا يقةةدم لةةه مةةن أدلةةة دون انتظةةار دفةةاع الخصةةوم بشةةأنها 
فةي اإلسةراع فةي الفصةل فةي النزاعةات إذا مةا تةم اسةتعمال هةذه السةلطات ا يساهم بشةكل كبيةر وهذ

سةلطة القاضةي  بشكل يتناسب وطبيعة البينة المقدمة من الخصوم. نذكر منها على سةبيل المثةال
في أن يقضي بمجموعة مةن الجةزاءات المدنيةة والماليةة علةى مةن يتسةبب فةي تعطيةل الفصةل فةي 

ويةر فةي سةند لةم يثبةت صةحته أو تةوانى فةي إثباتةه أو أهمةل الدعاوى بسةبب يرجةع إلةى ادعةاء التز 
 .في متابعته

مع أن الدور اإليجابي للقاضي في الخصومة المدنيةة سةواء بالنسةبة إلجةراءات نظرهةا أو إثباتهةا   -8
بصةةدور ونفةةاذ كةةل مةةن قةةانون  2001أصةةبح أمةةرا واقعةةا ونافةةذا فةةي التشةةريع الفلسةةطيني منةةذ عةةام 
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لتجاريةة وقةانون البينةات، إال أن المالحةظ أن بعةض القضةاة مةا زالةوا أصول المحاكمات المدنية وا
متأثرين بما اعتادوا عليه في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى مةن دور سةلبي، وأن 
تطبةةةيقهم لمةةةا ورد فةةةي هةةةذين القةةةانونين مةةةن أحكةةةام متعلقةةةة بالةةةدور اإليجةةةابي للقاضةةةي يكةةةاد يكةةةون 

سنة، األمر الذي  أبقى على بطء الفصةل فةي الةدعاوى وزاد  13ى منعدما رغم مرور ما يزيد عل
مةةةةن تةةةةراكم القضةةةةايا أمةةةةام المحةةةةاكم، وأتةةةةاح الفرصةةةةة للممةةةةاطلين وآكلةةةةي حقةةةةوق النةةةةاس بالباطةةةةل 

 لالستمرار في تحقيق مآربهم
على الرغم من نفاذ كل من قانون أصول المحاكمةات المدنيةة والتجاريةة وقةانون البينةات منةذ عةام  -9

 أن الباحث في أحكام المحاكم يرى أن غالب القضاة نادرا ما مارسوا دورهم المهةيمن ، إال2001
فةةي إدارة الةةدعوى وتحقيةةق أدلتهةةا وفةةق مةةا رسةةمه هةةذان القانونةةان، لةةذلك بقيةةت نصوصةةهما مجةةرد 
أدوات جامدة ال حراك فيها، فالنص الذي ال تطبقه المحاكم هو مجرد نةص ميةت، فإحيةاء الةنص 

بيقةةةه. ويبةةةدو أنةةةه غةةةاب عةةةن الكثيةةةر مةةةن القضةةةاة كيفيةةةة اسةةةتخدام هةةةذه األدوات ال يكةةةون إال بتط
وممارسةةة هةةذا الةةدور اإليجةةابي الةةذي يمكةةنهم مةةن توجيةةه الةةدعاوى إلةةى طريقهةةا المسةةتقيم والحيلولةةة 
دون تهةاون الخصةوم وركةونهم إلةى وسةائل المماطلةة والكيةد وكسةب الوقةت، األمةر الةذي أدى إلةةى 

 تراكم القضايا أمامهم.
يسةةتجيب القضةةاة لطلبةةات التأجيةةل حتةةى ولةةو لةةذات السةةبب ممةةا فةةتح مجةةاال إلطالةةة أمةةد   -10

 المنازعات وتراكم القضايا أمام المحاكم.
تبةةةين مةةةن الدراسةةةة فةةةي إجةةةراءات الةةةدعوى فةةةي التشةةةريع الفلسةةةطيني بأنةةةه عنةةةدما يكلةةةف    -11

رفين بالئحتةةه، القاضةةي الطةةرفين بتحديةةد نقةةاط االتفةةاق واالخةةتالف، غالبةةا مةةا يتمسةةك كةةل مةةن الطةة
 وهذا الموقف غير جائز ويؤدي إلى إطالة أمد الدعوى. 

 

 التوصيات: -ثانيا 

 في ضوء ما تقدم توصي الدراسة بما يلي:
 إعةةداد مراحةةل إدارة الةةدعوى فةةةي كتيةةب واضةةح وتوزيعةةةه علةةى القضةةاة للعمةةل وفةةةق مةةا جةةاء فيةةةه. -1

اسةةتثمار منةةافع اإلدارة بإدماجهةةا فةةي ووضةةع إطةةار عةةام إلدخةةال اإلدارة بمفهومهةةا العةةام إلةةى الةةدعاوى و 
العمةل القضةائي، بحيةةث يتةولى القاضةي زمةةام األمةور فةي وقةةت مبكةر فيمةا يتعلةةق بالةدعوى مةن خةةالل 
وضةةع حةةد زمنةةي لكةةل إجةةراء مةةن إجةةراءات المحاكمةةة الواجبةةة التطبيةةق؛ ولةةزوم تقةةدير أوقةةات المحةةامي 

 راف حتى يتم مراعاة مصلحة الجميع.والمحكمة؛ ولزوم إجراء المشاورات األولية بين جميع األط
 عقد دورات تدريبية للقضاة حول إدارة الدعوى وكيفية تطبيق مراحلها المختلفة. -2
 متابعة تطبيق القضاة لنظام إدارة الدعوى في عملهم اليومي للتأكد من حسن تطبيقه. -3
مةات المدنيةة مةن قةانون أصةول المحاك 77 – 68تفعيل نظام التسوية القضائية الةوارد فةي المةواد  -4

 والتجارية، والطرق البديلة األخرى مثل التحكيم والوساطة.
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 : بعملية التقاضي تهدف إلى ما يلي قواعد خاصةوضع  -5
 تشجيع األطراف على التعجيل في اإلجراءات.-أ

مساعدة المحكمةة وأطةراف النةزاع علةى ترتيةب ملةف الةدعوى بمةا يحتويةه مةن أوراق ووثةائق ممةا يسةاعد -ب
أمةةد المحاكمةةة ألن التحضةةير يكةةون شةةامال بحضةةور طرفةةي النةةزاع فةةي اجتمةةاع رسةةمي أمةةام  فةةي اختصةةار

 قاض مختص.
المساعدة فةي اختصةار أمةد المحاكمةة مةن خةالل التقليةل مةن عةدد التةأجيالت غيةر المبةررة فةي الةدعوى -ج

 أمام المحكمة، وذلك ألن المحكمة تبسط سيطرتها على الدعوى في مراحلها األولى.
عدة فةةةي التقليةةةل مةةن اإلجةةةراءات التةةةي تسةةةبق إقامةةة الةةةدعوى ومةةةن هةةذه اإلجةةةراءات جمةةةع البينةةةات المسةةا -د

 والمفاوضات غير الرسمية بين األطراف.
 التسهيل على المحكمة في عرض تسوية النزاع بين الطرفين باستخدام الوسائل البديلة عن التقاضي.-ه
علةةةةى سةةةةلطة القضةةةةاء إلجبةةةةار جميةةةةع  زيةةةةادة التةةةةدخل القضةةةةائي فةةةةي الةةةةدعوى المدنيةةةةة والمصةةةةادقة -6

األطةةةراف علةةةى حضةةةور جلسةةةات المشةةةاورات التةةةي تعقةةةد قبةةةل المحاكمةةةة والتقيةةةد بالوقةةةت، وتفعيةةةل 
النقةةاط التةةي يتفةةق عليهةةةا األطةةراف فةةي هةةةذه االجتماعةةات بحيةةث يتجاوزهةةةا القاضةةي الةةذي ينظةةةر 

 الدعوى.
ي أمةد النةزاع والةتخلص مةن تعديل التشريعات القائمة بما يضةمن تقلةيص أو الحةد مةن المماطلةة فة -7

ومسةةاعدة األطةةراف علةةى حةةل  البيروقراطيةةة اإلداريةةة والقضةةائية المسةةببة إلطالةةة أمةةد الخصةةومة.
جزء أو أكثر من القضية عن طريق تقريب وجهات النظر، ووضع جدول زمنةي للةدعوى لتسةهيل 

 لسةةير الةةدعوى،عمليةةة مراقبةةة إجراءاتهةةا، بتعيةةين وتحديةةد جلسةةات االسةةتماع وفةةق مةةا تةةراه مناسةةبا 
وتحديةةةةد الموعةةةةد الةةةةالزم التخةةةةاذ أي إجةةةةراء فةةةةي الةةةةدعوى أو قبةةةةول الموعةةةةد المقتةةةةرح مةةةةن أي مةةةةن 
األطراف، وتحديد الوقت الذي يتوجب على أطراف الدعوى االلتزام خاللةه بتنفيةذ أي قةرار يصةدر 

 عن المحكمة، ويجوز لها إطالة المدة أو تقصيرها حسب ما تراه.
سةةائل التكنولوجيةةا والمعلوماتيةةة الحديثةةة بالقةةدر الممكةةن وبشةةكل يمكةةن وو   2تطةةوير نظةةام ميةةزان  -8

يسةةةاعد علةةةى السةةةرعة فةةةي  األطةةةراف مةةةن إتمةةةام اإلجةةةراءات بةةةدون الحضةةةور أمةةةام المحكمةةةة ممةةةا
هةةو نظةةام وضةةعه خبةةراء فةةي مجلةةس القضةةاء األعلةةى إلدارة  2مالحظةةة: نظةةام ميةةزان اإلنجةةاز. )

 في الضفة الغربية(.  الدعوى وهو يطبق حاليا في جميع المحاكم
فةةي اسةةتعمال السةةلطات التقديريةةة الواسةةعة التةةي منحهةةا المشةةرع الفلسةةطيني للقاضةةي فةةي تقةةدير  التوسةةع-9

ا يسةةاهم بشةةكل كبيةةر فةةي اإلسةةراع فةةي قيمةةة مةةا يقةةدم لةةه مةةن أدلةةة دون انتظةةار دفةةاع الخصةةوم بشةةأنها وهةةذ
اسةب وطبيعةة البينةة المقدمةة مةن الخصةوم الفصل في النزاعات إذا ما تم استعمال هذه السلطات بشةكل يتن

سةةةلطة القاضةةي فةةةي أن يقضةةةي بمجموعةةة مةةةن الجةةةزاءات المدنيةةة والماليةةةة علةةةى مةةن يتسةةةبب فةةةي  وخاصةةة
تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب يرجع إلى ادعةاء التزويةر فةي سةند لةم يثبةت صةحته أو تةوانى فةي إثباتةه 

 .أو أهمل في متابعته
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دم جواز تأجيل الجلسات لذات السبب أكثر من مرة واحةدة، حيةث مةن إعمال نص القانون الخاص بع-10
المفتةةرض وفةةق قةةانون أصةةول المحاكمةةات المدنيةةة والتجاريةةة الجديةةد أن المةةدعي ال يقةةدم دعةةواه إال بعةةد أن 
يكةةون قةةةد هيةةأ كامةةةل بينتةةةه، وأن المةةدعى عليةةةه ال يجيةةةب علةةى الةةةدعوى إال بعةةةد أن يكمةةل دراسةةةة الئحتهةةةا 

عةةةةه، فوضةةةةع تنظيمةةةةا جديةةةةدا يكفةةةةل تفويةةةةت الفرصةةةةة علةةةةى أي مةةةةن الطةةةةرفين للمماطلةةةةة ويهيةةةةئ وسةةةةائل دفا
مةن  186/2والتسويف، ويقلل من أسباب طلب التأجيل إذا ما التةزم القضةاة باتباعةه. وتفعيةل نةص المةادة 

قانون أصول المحاكمةات المدنيةة والتجاريةة بةالحكم للخصةم بأتعةاب الجلسةة فةي حةال التأجيةل للمةرة الثانيةة 
 أكثر.  أو

مبةةدأ حصةةر البينةةة هةةذا المبةةدأ القةةانوني يوجةةب علةةى أطةةراف النةةزاع لةةزوم تحديةةد مةةا سةةةيتولون تفعيةةل -11
طرحةةه وتقديمةةه مةةن بينةةة أثنةةاء سةةير الةةدعوى، األمةةر الةةذي يضةةمن اطةةالع أطةةراف الخصةةومة علةةى جميةةع 

طةرف اآلخةر، وتمكةين البينة التي ستقدم أثناء الدعوى لغايةات تمكةين الخصةم مةن إعةداد دفاعةه بمواجهةة ال
المحكمة من دراسة البينة التي ستقدم لتحديد ما إذا كانت الوقائع المطلوب تقديم البينة إلثباتهةا منتجةة فةي 
الدعوى وعلى صلة بموضوعها أم ال وبالتالي قبةول هةذه البينةة مةن عدمةه، وبالنتيجةة تمكةين المحكمةة مةن 

 السيطرة على الدعوى والفصل فيها
مةن قةانون أصةول المحاكمةات المدنيةة والتجاريةة وذلةك بتحديةد نقةاط االتفةاق  120مادة إعمال نص ال-12

واالخةةتالف فةةي المسةةائل المتعلقةةة بالةةدعوى وتةةدوين ذلةةك فةةي محضةةر الجلسةةة ". ولةةذلك علةةى القاضةةي فةةي 
ة هذه الحالة أن يقوم بتحديد هذه النقاط في ضوء ما قةدم لةه مةن وقةائع وبينةات فةي الئحةة الةدعوى والالئحة

 الجوابية وبعد التدقيق بما ورد في تلك اللوائح. 
 

 ملحق

 نصوص القانون المتعلقة بسلطة القاضي في إدارة الدعوى المدنية

 أوال : قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

منح هذا القانون للقاضي سلطة تقديرية في كثير من المسائل سواء قبل نظر الدعوى أم خالل        
 راءات المحاكمة نعرض لبعضها فيما يأتي : سير إج

 قبل نظر الدعوى  -1
سلطة قاضي األمور المستعجلة في تقدير الضرورة الموجبة إلصدار اإلذن بأن يتم التبليغ ) أو -1

 ( . 2/  8التنفيذ ( في غير المواعيد المقررة في القانون ) المادة 

ا لتعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات سلطة القاضي في تقدير مدى جدية التحريات وكفايته -2
 ( . 13وصحة تبليغ من يقيم معه ) المادة 
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سلطة القاضي في تبليغ من له موطن معلوم في الخارج بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو  -3
 ( .  1/  18بأية طريقة أخرى . ) المادة 

التحقق من تعذر التبليغ وفق األصول المقررة  بعد 20سلطة القاضي في تقرير التبليغ وفق المادة  -4
 في القانون .

سلطة القاضي في تقييم دواعي ومبررات الحكم بالبطالن والحد من حاالت بطالن اإلجراءات وعدم  -5
 ( . 23الحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا تحققت الغاية من اإلجراء )المادة 

ولو بعد التمسك بالبطالن متى تم التصحيح في الميعاد سلطة القاضي في تصحيح اإلجراء الباطل  -6
 (.  25المقرر في القانون أو الذي يحدده القاضي لذلك ) المادة 

سلطة القاضي في تحويل اإلجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح متى توافرت عناصره وفي انتقاص  -7
 ( .  26اإلجراء إذا كان باطال في جزء منه ) المادة 

 ( .33لقاضي في تقدير قيمة الدعوى عندما يرتاب في تقدير المدعي لها ) المادة سلطة ا -8

سلطة القاضي في استصدار القرار الذي يستصوبه في حال اشتمال الدعوى على عدة أسباب،  -9
 ( . 58سواء بنظر كل سبب على حدة أو غير ذلك ) المادة 

ة الدعوى التي جمع فيها المدعي أسباب متعددة سلطة القاضي في إجراء التعديل الالزم على الئح -10
 ( . 59) المادة 

 في مرحلة نظر الدعوى  -2

سلطة القاضي في السماح للمدعى عليه بتقديم الئحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها  -1
 ( .  64المحكمة للنظر في الدعوى ) المادة 

 ( 85/1المدعى عليه ) المادة سلطة القاضي في شطب الدعوى إذا لم يحضر المدعي وال  -2
سلطة القاضي في تأجيل الدعوى أو شطبها إذا غاب المدعي في الجلسة األولى وحضر  -3

 ( .  85/3المدعى عليه ) المادة 
سلطة القاضي في الحكم في الدعوى إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بالذات ولو تغيب عن  -4

 (. 85/2المادة الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة ) 
 هيمنة القاضي على إجراءات الجلسة ونظام نظر الدعاوى : -5



56 
 

لعام أو اآلداب أو حرمة األسرة سلطة القاضي في إجراء المحاكمة سرا محافظة على النظام ا -أ
 ( .  115المادة )

ن مرة للسبب الواحد ) المادة سلطة القاضي في عدم االستجابة إلى تأجيل الدعوى أكثر م -ب
121 . ) 

 ( . 120/1لطة القاضي في تحديد نقاط االتفاق واالختالف  ) المادة س -ت
 ( .  120/2سلطة القاضي في تحديد مواعيد الجلسات لسماع البينات ) المادة  -ث
سلطة القاضي في ضبط الجلسة وإخراج من يخل بنظامها من القاعة أو تغريمه ) المادة  -ج

117/2  . ) 
أو المخالفة لآلداب أو النظام العام من محضر  سلطة القاضي في شطب العبارات الجارحة -ح

 ( . 3/ 117الجلسة ) المادة 
سلطة القاضي في القبض على من يرتكب جرما في الجلسة وإحالته للنيابة ، أو الحكم عليه  -خ

 ( .  5و  4/ 117بالعقوبة المقررة ) المادة 
لمصلحة العدالة أو هيمنة القاضي على إجراءات إدخال الخصوم واإلذن بالطلبات العارضة  -6

 إلظهار الحقيقة .
سلطة القاضي في إدخال من يرى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو إخراج من  -أ

 ( . 1/ 82لم يكن هناك محل إلدخاله ) المادة 
سلطة القاضي في أن يأذن أو ال يأذن بقبول الطلب العارض من المدعي مما يكون  -ب

( وكذلك األمر بالنسبة للطلب العارض المقدم 97/4مرتبطا بالطلب األصلي ) المادة 
 (  98/3من المدعى عليه)المادة 

يف المدعي أن يعدل الئحة دعواه سلطة القاضي في حالتي اإلدخال والتدخل بتكل -ت
 ( . 99/1المادة )

سلطة القاضي في ضم الدفوع التي يبديها المدعى عليه إلى موضوع الدعوى أو الحكم فيها  -7
 ( .91/2مادة على استقالل ) ال

 ( . 92سلطة القاضي في إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه ) المادة  -8
سلطة القاضي في حالة اتفاق الخصوم على إحالة الدعوى لمحكمة أخرى غير مختصة بنظرها  -9

 ( . 94في إجابة الطلب أو عدم إجابة الطلب ) المادة 
بحضور المستدعي وحده   101/1لمقدم له سندا للمادة سلطة القاضي في نظر االستدعاء ا-10

 ( .101/2أو تبليغ الخصم اآلخر صورة عن االستدعاء ) المادة  

سلطة القاضي في وقف السير في الدعوى إذا رأى أن الحكم في موضوعها يتوقف على  -11
 ( .  126/1الفصل في مسألة أخرى ) المادة 
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 الخصم المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليتهسلطة القاضي في تبليغ ورثة  -12   

 ( . 84/1للخصوم أو زالت صفة من كان يمثله ) المادة          

سلطة القاضي في إعادة فتح باب المرافعة ألسباب جدية وضرورية للفصل  في الدعوى  -13    
 ( .166)المادة 

كتابية أو حسابية خطاء مادية بحتة في األحكام من أ سلطة القاضي في تصحيح ما قد يرد – 14    
 ( .  183/1وذلك بقرار يصدره من تلقاء نفسه ) المادة 

 

 ثانيا : قانون البينات في المواد المدنية والتجارية

 سلطة القاضي في تقدير قيمة األدلة المقدمة إليه -1
 

ر قيمة ما يقدم له اهتم هذا القانون بإظهار الدور اإليجابي للقاضي ، فقرر له سلطة واسعة في تقدي
 من أدلة دون انتظار دفاع الخصوم بشأنها ، ويظهر ذلك في األحوال اآلتية : 

سلطة القاضي في تقدير قيمة العيوب المادية التي تلحق بالسند من كشط أو محو أو تحشير  -1
أو غير ذلك من العيوب المادية  سواء بإسقاط أو إنقاص  قيمته في اإلثبات واألخذ ببعض أو 

 ( .  1/  38ما تضمنه السند ) المادة  كل
سلطة القاضي إذا كانت صحة السند محل شك في نظره أن يدعو الموظف الذي صدر عنه  -2

 ( .  38/2أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه  )المادة 
في وقائع سلطة القاضي في حالة إنكار التوقيع على السند أن يرد على المنكر إنكاره إذا كان  -3

الدعوى ومستنداتها ما يكفي القتناعه بأن التوقيع صحيح دون حاجة إلجراء التحقيق 
 ( . 40بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ) المادة 

سلطة القاضي في أن يحكم برد أي سند وبطالنه إذا ظهر له بجالء من حالته أو من ظروف  -4
( وذلك تأكيدا لدور القاضي في 67وير ) المادة الدعوى أنه مزور ولو لم يدعى أمامه بالتز 

 محاربة الفساد والغش في إجراءات اإلثبات . 
سلطة القاضي في أن يقضي بمجموعة من الجزاءات المدنية والمالية على من يتسبب في  -5

تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب يرجع إلى ادعاء التزوير في سند لم يثبت صحته أو توانى 
 همل في متابعته  منها :في إثباته أو أ 
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سلطة القاضي في أن يحكم على الخصم الذي أنكر توقيعه على السند  و تخلف عن  -أ
الحضور لالستكتاب بغير عذر مقبول بغرامة ال تتجاوز مائة دينار أردني أو ما 
يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، وأن يحكم بصحة نسبة السند إليه  إذا تكرر عدم 

 ( . 44ادة حضوره ) الم
سلطة القاضي في الحكم بسقوط ادعاء مدعي التزوير إذا لم يعلن خصمه بمذكرة يبين  -ب

فيها مواضع التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خالل المدة التي 
 ( .  59/2يحددها القاضي ) المادة 

لمدعى بتزويره وأن سلطة المحكمة في أن تكلف الخصم بتسليم السند الذي تحت يده ا -ت
 ( . 61/1تأمر بضبطه إذا لم يقم بذلك ) المادة 

سلطة القاضي عند عدم حضور المدعى عليه في دعوى تحقيق الخطوط األصلية  -ث
بغير عذر مقبول أن يحكم في غيبته بصحة الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة  

 ( .  56) المادة 
ي تنازل المطعون ضده بالتزوير عن سلطة القاضي في أن يأمر بضبط السند الذ -ج

 ( .  66/2التمسك به متى طلب الطاعن ذلك لمصلحة مشروعة  )المادة 
سلطة القاضي إذا حكم بصحة السند في أن يحكم على من أنكره بغرامة ال تتجاوز  -ح

 (. 52مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ) المادة 
 

 اتخاذ إحدى وسائل اإلثبات من تلقاء نفسه سلطة القاضي في -2

أجاز القانون للقاضي اتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل اإلثبات من تلقاء نفسه للوصول إلى   
 الحقيقة دون طلب من الخصوم على التفصيل التالي :

 (.34سلطة القاضي في تكليف الخصم أو  الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده ) المادة  -1
 (. 35لقاضي في أن يطلب أوراقا أو سندات من الدوائر الرسمية )المادة سلطة ا -2
سلطة القاضي في أن يأمر من تلقاء نفسه باإلثبات بشهادة الشهود في األحوال التي يجيز  -3

 ( . 80/1القانون فيها ذلك متى رأى في ذلك فائدة للحقيقة )المادة 
ته إظهارا للحقيقة ) المادة سلطة القاضي في استدعاء من يرى لزوما لسماع شهاد -4

80/2). 
سلطة القاضي في الحكم على الشاهد الذي لم يحضر في المرة األولى بغرامة ال تتجاوز  -5

مائة دينار ، وإذا تخلف عن الحضور بعد تكليفه بذلك للمرة الثانية إصدار أمر بإحضاره ، 
 ( .  87مادة وسلطته بإعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبوال )ال
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سلطة القاضي في الحكم على الشاهد الذي امتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمين أو  -6
 (.  94عن اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه بغرامة ال تجاوز مائة دينار ... ) المادة 

وما  122ي الدعوى ) المادة سلطة القاضي في استجواب الخصوم إظهارا للحقيقة ف -7
قبول اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن إذا تخلف الخصم عن الحضور ( . و بعدها

 (. 130لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني ) المادة 
سلطة القاضي في استنباط القرائن من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة  -8

 ( .  108تقديرية ) المادة 
في تعديل صيغة اليمين الحاسمة بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة سلطة القاضي  -9

( ، كما أن له أن يرفض توجيه اليمين إذا كان 137/1المطلوب الحلف عليها ) المادة 
 ( .  132/2الخصم متعسفا في توجيهها ) المادة 

لمادة  سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه ألي من    الخصمين) ا-10
( . وكذلك يمين التقويم لتحديد قيمة المدعى به الذي استحال تحديد قيمته بطريقة 146/1

( . كما في حالة استرداد الشيء المسروق أو المودع الذي تعذر رده 148/1أخرى ) المادة 
 عينا . 

دة سلطة القاضي في االنتقال للمعاينة كأحد أدلة الدعوى المطلوب تحقيقها    ) الما -11
151. ) 

سلطة القاضي في ندب خبير لالستنارة برأيه في المسائل التي يستلزمها الفصل في   -12
( ، وفي تكليف خبير ليقدم له شفاهة استشارة في مسألة فنية أو تقديم 156الدعوى ) المادة 

 ( . وفي الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته ولم يكن قد أعفي159استشارة خطية ) المادة 
من أدائها بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها وبالتعويضات وبالجزاءات التأديبية ) المادة 

( . وفي الحكم عليه بالغرامة إذا تأخر في إيداع  تقريره في األجل المحدد دون مبرر ) 164
( أما إذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم كان له أن يحكم عليه بغرامة ال 182/2المادة 

 زيد على مائة دينار مع جواز الحكم  بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبيرت

 (. 182/3) المادة 

 . (183ه إن رأى حاجة لذلك )المادةسلطة القاضي في استدعاء الخبير لمناقشته في تقرير  -13

أو عن سلطة القاضي في أن يحكم على الخصم الذي تخلف عن تقديم مستنداته للخبير  -14
تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما تعذر معه على الخبير مباشرة 
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عمله بغرامة ال تتجاوز مائة دينار أو إنذاره بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين 
 ( . 176/1الخبير ) المادة 

ع أقوالهم عن الحضور سلطة القاضي في الحكم على من يتخلف ممن يرى الخبير سما -15
أمامه بغير عذر مقبول بغرامة ال تتجاوز مائة دينار ، وفي إعفائه من الغرامة إذا حضر وأبدى 

 ( . 176/3عذرا مقبوال ) المادة 

سلطة القاضي في أن يعدل عما أمر به من إجراءات اإلثبات إذا طرأت ظروف تبرر   -16
يعدل عن إلزام خصم بتقديم ورقة تحت يده، أو ( فللقاضي مثال أن 6/1هذا العدول ) المادة 

 عن سماع الشهود أو استجواب الخصوم . 

( ،  6/2سلطة القاضي في عدم األخذ بنتيجة إجراء اإلثبات الذي أمر به   )المادة    -17
(، أو بما ورد في  شهادة  الشهود ، على أن يبين 185فله عدم األخذ بتقرير الخبير ) المادة 

 في حكمه. أسباب ذلك 

 معاونة الخصوم في إظهار وجه الحق المطالب به -3

سلطة القاضي أثناء سير الدعوى بتكليف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده في األحوال  -1
 ( .34من القانون ) المادة  28واألوضاع المنصوص عليها في المادة 

و يحرزه سلطة القاضي في أن يكلف شخصا من غير الخصوم بعرض شيء يحوزه أ -2
يدعي أحدهم حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به 

( . وكذلك إذا تعلق األمر بأوراق أو سندات أخرى ) 36/1من حيث وجوده ومداه ) المادة 
 (. 36/2المادة 

سلطة القاضي في الحيلولة دون تعطيل سير الدعوى بتقييد الحق في سحب ورقة أو سند  -3
من أحد الخصوم إال بإذن من القاضي بعد أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى قدم 

 ( .  33ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها لألصل ) المادة 
( وذلك  32-28سلطة القاضي في إلزام خصم بتقديم سندات أو أوراق تحت يده ) المواد  -4

 على النحو التالي : 
ورقة أو السند في الحال أو في أقرب موعد يحدده إذا األمر بإلزام الخصم بتقديم ال -أ

 ( .31/1أقر بأن الورقة أو السند في حيازته أو سكت ) المادة 
األمر باعتبار صورة الورقة أو السند المقدم من الخصم مطابقة ألصلها أو األخذ  -ب

بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه إذا لم يكن قد قدم الصورة وذلك إذا لم يقم 
صم الذي بيده الورقة أو السند بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة أو الخ
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(  ) 31/2امتنع من أنكر وجود السند لديه عن حلف اليمين الواردة في المادة 
 ( .  32المادة 
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