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 محاضرات

 في

 (1)ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية

 أ.د. عثمان التكروري 

 فصل تمهيدي

 وحدة الخصومة

 :تعريف الخصومة

ف بين شخصين أو أكثر، أيا كان محل النزاع؛ مسألة الالخصومة لغة هي النزاع أو الخ
 علمية أو لغوية أو مالية .... الخ.

 القانوني تطلق على النزاع عندما يعرض على القضاء.والخصومة في االصطالح 

وهي تطلق على النزاع في ذاته، فتعرف بأنه الحالة القانونية التي تنشأ من حين عرض النزاع 
 على القضاء.

كما تطلق على النزاع في مظهره، فيقصد بها مجموعة األعمال اإلجرائية التي يوجب القانون 
نهايتها، والتي يقوم بها الخصوم والقاضي بقصد تطبيق القانون القيام بها لتصل الخصومة إلى 

في حالة معينة؛ والحصول على حكم قضائي. وهي تبدأ بالمطالبة القضائية؛ وتنتهي عادة 
بصدور حكم يفصل في النزاع، وقد تنتهي قبل ذلك بسبب من أسباب انقضاء الخصومة بغير 

 حكم في موضوعها. 

 :التكييف القانوني للخصومة

عمال واإلجراءات فيها؛ أليتفق الفقه على أن الخصومة المدنية تكون وحدة رغم تعدد ا 
 واختالف مصالح أطرافها وتعارضها.
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إال أن الفقه يختلف حول التكييف القانوني لتلك الوحدة، فيعتبرها بعضهم رابطة قانونية،  
لخصومة هي شكل إجرائي ويرى بعضهم أنها تكون مركزا قانونيا، ويذهب رأي ثالث إلى أن ا

 للعمل القضائي.

غير أننا نميل إلى التكييف الذي يرى أن الخصومة هي عمل قانوني مركب تتابعي،  
 فالخصومة تتكون من مجموعة من األعمال اإلجرائية التي يقوم بها أشخاص مختلفون هم ؛
القاضي وأعوانه؛ والخصوم أو وكالؤهم؛ والغير. وتتوالى هذه األعمال المختلفة وتتتابع بشكل 
منتظم لتحقيق غاية واحدة هي صدور الحكم القضائي، وهذه الغاية هي التي تجمع بين مختلف 

 األعمال القانونية وتشكل وحدتها. 

به عدة أشخاص، ومن فالخصومة عمل قانوني مركب من الناحية الشخصية؛ إذ يقوم  
الناحية الموضوعية؛ إذ يتكون من عدة أعمال يمكن أن ينتج بعضها أو غالبيتها آثارا خاصة 
بها، ولكنها كلها تجتمع إلنتاج أثر نهائي هو ما يترتب على الحكم من آثار. هذه اآلثار تعد آثارا 

تجها؛ بل تشترك معه مباشرة للعمل النهائي وهو الحكم، ولكن الحكم وحده ال يستطيع أن ين
 عن طريق غير مباشر.األعمال السابقة في ذلك 

وهي عمل تتابعي، ألن األعمال التي تتكون منها الخصومة تجمعها وحدة زمنية ووحدة  
 منطقية، بحيث يعد كل عمل كنتيجة لسابقه؛ ومقدمة منطقية ومفترضة للعمل الذي يليه.

 مبدأ وحدة الخصومة:

طرفين على األقل يقوم بينهما النزاع بداية؛ هما المدعي والمدعى تفترض الخصومة وجود 
 عليه. والمدعي هو الذي يبدأ الخصومة ويحدد نطاقها؛ سواء من حيث األشخاص أو الموضوع.

يتحدد نطاق وقد كان المبدأ التقليدي هو ثبات النزاع بالصورة التي بدأ بها المدعي دعواه، ف
؛ أو للقاضي تعديل هذا النطاق أو تغييره، سواء أو لخصمه ؛وز له؛ فال يجالنزاع بالطلب األصلي

من حيث الموضوع؛ أم السبب؛ أم األطراف. فال يجوز إبداء طلبات جديدة احتراما لحق الدفاع 
الذي يقتضي عدم مفاجأة الخصوم بطلبات جديدة بعد أن يكونوا قد استعدوا للدفاع في نطاق 

د بعد استعدادهم للدفاع في مواجهة أطراف الطلب األصلي الطلب األصلي وحده، أو بخصوم جد
 فقط. 

؛ وحسن سير العدالة؛ وتوقي تضارب كثيرة، منها االقتصاد في الخصومةغير أن اعتبارات 
توابعه؛ وما األحكام واستحالة تنفيذها، توجب حسم النزاع المطروح أمام القضاء بكافة جوانبه و 

. لذلك جاءت فكرة تطور النزاع؛ وأجازت أغلب التشريعات ؛ جملة واحدةيرتبط به من منازعات
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الحديثة للمتقاضين؛ تعديل نطاق الخصومة الذي بدأت به، وذلك بالسماح لهم بتقديم طلبات 
جديدة؛ تتناول الطلب األصلي بالتعديل؛ أو اإلضافة، سواء تعلق ذلك بعنصر األشخاص أو 

 المحل أو السبب. 

 أوال: تعدد أطراف الخصومة:

تفترض الخصومة بالضرورة وجود طرفين على األقل؛ هما المدعي والمدعى عليه. غير  
 أن الخصومة قد تضم بين جنباتها أكثر من اثنين.

فقد تبدأ الخصومة متعددة األطراف؛ فيكون التعدد في هذه الحالة تعددا أصليا، ويحدث  
 ذلك في فرضين:

دعى عليهم، ويحدث ذلك غالبا عندما أن تقام الدعوى من عدة مدعين؛ أو على عدة م -1
يكون الحق موضوع الدعوى ذاته متعدد األطراف، كالدعوى التي يقيمها ورثة الدائن 

 للمطالبة بحق مورثهم.
أن تقام عدة دعاوى مرتبطة من عدة مدعين ضد مدعى عليه واحد، أو من مدع واحد  -2

 ضد عدة مدعى عليهم.

ه واحد، ثم تصبح متعددة األطراف أثناء سيرها، وقد تبدأ الخصومة بمدع واحد ومدعى علي
 التعدد في عدة فروض: ه الحالة تعددا عارضا، ويحدث هذاويكون التعدد في هذ

خال انضماميا؛ أو تدخال هجوميا أن يتدخل الغير في الخصومة، سواء كان تد -1
 اختصاميا(.)
بناء على أمر أن يختصم الغير في الخصومة، إما بناء على طلب أحد الخصوم؛ أو  -2

المحكمة، وال يكون الغير في هذه الحالة طرفا في الخصومة إال إذا وجه إليه طلب من 
الخصوم؛ أو وجه منه طلب إليهم، ففي هذه الحالة فقط يكون الغير طرفا حقيقيا في 

 الخصومة؛ وتصبح الخصومة متعددة األطراف.
أطرافا في الخصومة في  أن يتوفى أحد الخصوم ويكون له عدة ورثة؛ فيصبح الورثة -3

 مورثهم.ذات مركز 
عن طريق الدفع باإلحالة؛ أو أن تجمع عدة دعاوى بين عدة أطراف في خصومة واحدة  -4

 عن طريق الضم.
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 ثانيا: تعدد الطلبات.

األصل أن يتحدد نطاق النزاع بالطلب األصلي، ومع ذلك فإن هناك اعتبارات كثيرة  
ير والسماح للخصوم والغير بتقديم طلبات عارضة أثناء سضرورة تعديل نطاق النزاع توجب 

 : الطلبات اإلضافية، والطلبات المقابلة، والتدخل. الخصومة، والطلبات العارضة هي

فيجوز للمدعي تقديم طلبات جديدة يعدل بها طلبه األصلي؛ أو يغيره؛ أو يضيف إليه.  
األصلي للمدعي. ويجوز لكل منهما ويجوز للمدعى عليه تقديم طلبات جديدة ردا على الطلب 

أن يختصم الغير ممن كان يجوز اختصامه في الدعوى عند إقامتها. ويجوز للغير التدخل في 
الخصومة القائمة بين أطرافها األصليين للدفاع عن مصالحه التي قد يعرضها الحكم الذي 

 سيصدر بين األطراف األصليين للخطر.

خصومة يسمح بتعدد الخصوم؛ أو تعدد الطلبات بهدف وعلى الرغم من أن مبدأ وحدة ال 
االقتصاد في الوقت والنفقات؛ والسعي لتحقيق العدالة، إال أن قيام الخصوم والغير بتقديم طلبات 
عارضة دون ضوابط؛ وفي غياب معيار واضح، من شأنه أن يقضي على وحدة الخصومة؛ 

القاضي أمام سلسلة ال تنتهي من ويتيح المجال لإلطالة في اإلجراءات؛ ويضع الخصوم و 
الطلبات الجديدة، فتتعدد الخصومة؛ ويتأخر الفصل فيها؛ ويضيع الهدف الذي قصد المشرع 
تحقيقه؛ وهو االقتصاد في اإلجراءات وتوفير الوقت والجهد. لذلك ال بد من ضابط يتالفى كل 

الطلبات العارضة؛ وطلبات  ذلك، وهذا الضابط يتمثل في فكرة االرتباط التي تؤدي إلى عدم قبول
 التدخل؛ واالختصام التي ال يوجد بينها وبين الطلب األصلي أي عالقة ارتباط. 

لذلك فإن جمع عدة أشخاص؛ أو عدة طلبات في خصومة واحدة يحتاج إلى وجود  
عالقة أو رابطة بين هؤالء األشخاص؛ أو هذه الطلبات تبرر هذا الجمع. وهذه الرابطة لن تكون 

تماثل الدعاوى؛ أو وحدة المسألة القانونية المثارة، بل ال بد أن تكون هذه الرابطة كافية.  مجرد
نما قررها ألنه رأى أن هناك إفالمشرع عندما قرر األحكام للمحافظة على وحدة الخصومة، 

حاالت توجد فيها عالقة بين الخصوم؛ أو صلة بين الطلبات، يقتضي حسن سير العدالة جمعها 
 فيها معا؛ وإال فإنه قد يصدر حكمان متعارضان، وهذه العالقة تسمى عالقة االرتباط. والحكم

فاالرتباط إذن شرط ضروري لوحدة الخصومة عند تعدد الخصوم؛ أو تعدد الطلبات،  
سواء كان هذا التعدد أصليا أم تعددا عارضا، فشرط االرتباط ليس شرطا للتعدد؛ وإنما هو شرط 

 التعدد.لوحدة الخصومة عند 
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وقد تصل العالقة بين األشخاص إلى حد عدم التجزئة، مما يعني أن اجتماع هؤالء  
ومالئما؛ ولكنه أمر حتمي، وذلك ألن  األشخاص في خصومة واحدة؛ ليس فقط أمرا مسموحا به

طبيعة الموضوع غير القابل للتجزئة تحتم وجود الجميع في ذات الخصومة؛ حتى يصدر حكم 
 ية بالنسبة للجميع، لتفادي صدور أحكام متعارضة ويستحيل تنفيذها. واحد يحوز الحج

ويختلف كل من االرتباط؛ وعدم التجزئة عن مسألة قيام ذات النزاع، مما يستوجب  
 التفريق بينهم؛ وبيان المقصود بكل من هذه المصطلحات الثالثة فيما يأتي: 

 أوال: قيام ذات النزاع

إذا أقيم النزاع ذاته بذات عناصره الثالثة أمام محكمتين  توجد حالة قيام ذات النزاع، 
 مختلفتين، وكانت كل منهما مختصة في آن واحد.

وقد يكون تكرار إقامة النزاع أمام أكثر من محكمة مقصودا من الخصوم؛ أو يتم عن  
 جهل وغفلة منهم. ويستوي أن تقام الدعوى األولى أو الثانية كطلب أصلي؛ أو كطلب عارض. 

 ويترتب على إقامة الدعوى ذاتها أمام أكثر من محكمة أضرار عديدة منها: 

 زيادة عدد القضايا أمام المحاكم. -1
 مضاعفة النفقات والمصاريف. -2
احتمال صدور أحكام متعارضة أو متناقضة في الدعوى الواحدة؛ مما يمس هيبة  -3

 ضاء؛ ويخل بوحدة النظام القانوني.الق

المشرع وسيلة فنية في يد المدعى عليه لضم الدعويين معا؛ هي ولتالفي هذه العيوب؛ وضع 
الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين. ويشترط للتمسك بهذا الدفع توفر الشروط 

 اآلتية:

 أن تكون القضيتان دعوى واحدة فعال؛ باتحاد الخصوم؛ والموضوع؛ والسبب. -1
 أن تكون الدعوى قائمة بالفعل أمام محكمتين. -2
أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة، فال يقبل الدفع حتى لو أقيمت الدعوى  -3

 أمام دائرتين مختلفتين في ذات المحكمة.
أن تكون المحكمة المطلوب اإلحالة إليها مختصة بالدعوى من كل الوجوه، ألنه ال معنى  -4

 لإلحالة إلى محكمة غير مختصة؛ ولو كان عدم االختصاص محليا. 
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 ثانيا: عدم قابلية موضوع الخصومة للتجزئة أو االنقسام

عدم قابلية موضوع الخصومة للتجزئة يعني أن عناصر الخصومة قد وصلت درجة  
عالية من التداخل؛ بحيث تشكل كال واحدا ال ينقسم.  وفي هذه الحالة يصبح ضم الدعاوى غير 

القابل للتجزئة تحتم اختصام جميع القابلة للتجزئة أمر واجبا حتما، ألن طبيعة الموضوع غير 
ومة؛ حتى يصدر حكم واحد يحوز الحجية بالنسبة للجميع، لتفادي الخصوم في ذات الخص

صدور أحكام متعارضة ويستحيل تنفيذها، لذلك تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها؛ ولو سكت 
 الخصوم عن طلبه أو تعمدوا عدم إثارته. 

ب وعدم القابلية للتجزئة أو االنقسام، إما أن تكون بحسب طبيعة موضوع النزاع؛ أو بحس 
 قصد المتعاقدين؛ أي عدم قابلية لالنقسام اتفاقية.

القابلية للتجزئة العائد إلى طبيعة النزاع، حق االرتفاق؛ وحق الرهن؛ والقيام  ومثال عدم  
بعمل كتسليم حيوان حي؛ واالمتناع عن عمل؛ وصحة أو تزوير سند؛ وحالة الشخص التي تحدد 

 لس؛ والزوج. وضعه القانوني في المجتمع؛ مثل مركز المف

 .زامنالتجزئة: استحالة التنفيذ المتموضوع الخصومة قابلية معيار عدم 

غير أنه يمكن لتجزئة، قابلية موضوع الخصومة للم يضع المشرع الفلسطيني معيارا لعدم  
القول بأن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة؛ في حالة وجود استحالة مطلقة للتنفيذ 

 وإعمال هذا المعيار يقتضي توفر شرطين: المتزامن أو المتعاصر لحكمين متعارضين. 

 .الشرط األول: احتمال وجود حكمين متعارضين

صدور أكثر من حكم، وهذا الفرض وهذا الشرط يفترض أن يحتمل الفصل في النزاع  
يمكن أن يتوافر أمام محاكم أول درجة؛ أو أمام محكمة واحدة في دائرتين مختلفتين، إذا وجدت 
صلة قوية بين الدعويين. ويقع عبء تقدير هذا الشرط على فطنة القاضي وحسن تقديره، الذي 

ارض مع حكم آخر سيصدر أن يتع لعليه أن يقدر سلفا ما إذا كان الحكم الذي سيصدره يحتم
 أو سبق صدوره بين نفس الخصوم، بما له من سلطات كبيرة في إدارة الخصومة المدنية. 
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 والشرط الثاني: استحالة التنفيذ المتزامن للحكمين المتعارضين.

؛ وجود عقبة مادية منيعة ال يمكن التغلب عليها وتحول دون ويقصد باستحالة التنفيذ 
 ين. إمكانية تنفيذ الحكم

ن يكون كال الحكمين قابال للتنفيذ، بأن يكون حكما حائزا لحجية أويفترض هذا الشرط  
األمر المقضي به، وأن يكونا قابلين للتنفيذ المتزامن. فقد حكم بأنه يتوافر شرط التزامن في الحكم 

 الصادر بمنح حضانة الصغير إلى األب؛ والحكم اآلخر القاضي بمنحها إلى األم. 

ا التنفيذ كان أحد الحكمين سيتوقف تنفيذه مؤقتا لوجود الحكم اآلخر الذي منع هذ فإذا  
 مؤقت للتنفيذ وليس استحالة تنفيذ متزامن. الفوري؛ نكون بصدد وقف

وال فرق بين أنواع االستحالة، فإذا تحقق القاضي من استحالة تنفيذ الحكمين، ال أهمية  
فيستوي أن تكون االستحالة بسيطة؛ أو مطلقة، واقعية؛ بعد ذلك لنوع أو درجة هذه االستحالة، 

 أو مادية. 

أما إذا كان يمكن تنفيذ الحكمين معا رغم تعارضهما؛ ال نكون أمام موضوع غير قابل  
للتجزئة؛ حتى لو كان هناك صعوبة في التنفيذ. فوجود التعارض بين األحكام يعني فقط أننا أمام 

د الخاصة باالرتباط، وهي تختلف على األقل في الدرجة عن حالة ارتباط تبرر تطبيق القواع
القواعد التي تنطبق في حالة عدم التجزئة، فالتعارض شرط ضروري لمعيار عدم التجزئة؛ ولكنه 

 غير كاف. 

 لتجزئة وقيام ذات النزاع:قابلية الموضوع لمقارنة بين عدم 

يكون النزاع واحدا إذا أقيمت الدعوى ذاتها دون أن يختلف أي عنصر من عناصرها  
الثالثة أمام محكمتين مختلفتين، ويحق للمدعى عليه في هذه الحالة الدفع باإلحالة لقيام ذات 
النزاع تفاديا لصدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة. فالدفع بقيام ذات النزاع ال شأن له 

 دعوى وما إذا كان قابال أو غير قابل للتجزئة. بموضوع ال

أما عدم قابلية الموضوع للتجزئة فهو بحث في موضوع الدعوى ؛ وتحليل له لمعرفة ما  
 إذا كان يقبل تعدد الحلول؛ أو أنه ال يقبل إال حال واحدا. 

كما أن عدم القابلية للتجزئة ال تقتضي وحدة الدعويين إال من حيث الموضوع، فقد 
يختلف الخصوم في الدعويين؛ ومع ذلك تكون هناك عدم قابلية للتجزئة إذا كان الموضوع واحدا؛ 
وال يقبل إال حال واحدا بعينه بالنسبة لجميع أطرافه. مثال ذلك الدعوى التي يقيمها دائن على أحد 
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دينين بالتزام غير قابل للتجزئة لمطالبته بالدين، والدعوى التي يقيمها دائن آخر على مدين الم
آخر للمطالبة بذات الدين، فالموضوع واحد في الدعويين؛ وهو غير قابل للتجزئة، بالرغم من 

 اختالف الخصوم في الدعويين. 

 تقسيم:

 نتناول الموضوع في بابين:

، وصور الطلبات المرتبطة، ووسائل جمعها يشمل تعريف االرتباطو  يتناول االرتباط الباب األول 
 في خصومة واحدة، وأثر االرتباط على قواعد االختصاص، في فصول أربعة.

 ويتناول ارتباط الدعاوى والطعن في األحكام  الباب الثاني
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 الباب األول

 االرتباط

، وصور الطلبات المرتبطة، ووسائل جمعها في تعريف االرتباط يشمل هذا الباب
 خصومة واحدة، وأثر االرتباط على قواعد االختصاص، في فصول أربعة.

 الفصل األول

 تعريف االرتباط

، وبيان تعريف االرتباط يقتضي بيان العناصر الالزمة لوجوده، والوقوف على معياره 
 خصائصه في ثالثة مطالب.

 األولالمطلب 

 عناصر االرتباط

عناصر الدعوى ثالثة: األطراف؛ والمحل )أو الموضوع(؛ والسبب.  وإذا اتحدت دعويان في 
؛ وليس أمام دعويين مرتبطتين. فاالرتباط هذه العناصر الثالثة فهذا يعني أننا أمام دعوى واحدة
 يفترض دعويين مختلفتين على األقل في أحد العناصر.

ل عنصر من هذه العناصر؛ لبيان أثر اتحاد أو اختالف دعويين في لذلك يلزم تناول ك 
 ذلك العنصر على وجود االرتباط أو عدمه.

 وحدة الخصوم.  -أ

يقصد بوحدة الخصوم، أن يكون الخصوم في الدعوى األولى هم أنفسهم في الدعوى الثانية. 
العناصر الالزمة لوجود ويذهب القضاء والفقه إلى أن وحدة الخصوم في الدعويين ليست من 

االرتباط، فيمكن أن يوجد ارتباط بالرغم من انتفاء تلك الوحدة، مثال ذلك الدعوى التي يقيمها 
 الدائن ضد المدين والضامن.

كما قد ينتفي االرتباط بالرغم من وحدة الخصوم في الدعويين، مثال ذلك أن يقيم المؤجر 
ضد بالتعويض  للمطالبة المؤجر أيضا دعوى ، ويقيم دعوى إلخالء المأجور ضد المستأجر

 نتيجة إصابة المستأجر له في حادث. المستأجر 
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 الموضوع(.وحدة المحل ) -ب

يقصد بوحدة المحل؛ أن يكون ما يطلبه الخصوم في إحدى الدعويين؛ هو ذاته الشيء 
 المطلوب في الدعوى األخرى.

االرتباط بينهما، ولكنها ليست ضرورية. وتعد وحدة المحل في الدعويين أمرا كافيا لقيام 
فقد يقوم االرتباط بين دعويين بالرغم من عدم اتحاد المحل فيهما. مثال ذلك: دعوى تنفيذ 

الستحقاق التي يقيمها )أ( ضد )ب(؛ ودعوى عقد؛ ودعوى فسخه أو بطالنه، وكذلك دعوى ا
 ه بضمان االستحقاق.المدعى عليه )ب( ضد البائع له )ج( إللزامالضمان التي يقيمها 

غير انه ال ينفي وحدة المحل في الدعويين؛ أن يكون المطلوب في الدعوى هو نفي 
حة عقد؛ ودعوى بطالنه، فال شك أن الدعويين صالمطلوب في دعوى أخرى، كدعوى 

 مرتبطتان لوحدة المحل فيهما. 

 ج( وحدة السبب

نونية المنتجة التي يتمسك بها يقصد بوحدة السبب في الدعويين، أن تكون الوقائع القا 
 المدعي في إحدى الدعويين؛ هي ذاتها المتمسك بها في الدعوى األخرى.

واتحاد الدعويين في السبب كاف بذاته لقيام االرتباط بينهما، فإذا باع شخص شيئا إلى  
شخصين؛ فإن دعواه بالثمن ضد أحدهما تعد مرتبطة بدعواه بالثمن ضد اآلخر، لوحدة السبب 

 ي الدعويين وهو عقد البيع.ف

ولكن وحدة السبب ليست الزمة، فقد يوجد االرتباط بالرغم من عدم اتحاد السبب، كالدعوى       
التي يقيمها المؤجر ضد المستأجر باإلخالء؛ ودعواه ضده بالتعويض عن المدة التي انتفع فيها 

ست من العناصر الالزمة لقيام بالعين بعد انتهاء عقد اإليجار. فوحدة السبب في الدعويين لي
 (2)االرتباط بينهما. 

 
 
 
 

                                                           
مجرد تشابه الوقائع في الدعويين ال يكفي لوحدة السبب بينهما، لذلك ال يجوز االعتماد على مجرد تشابه الوقائع للقول بقيام  (2)

 بزعم وحدة السبب فيهما.االرتباط بين الدعويين 
كما ال يكفي لوحدة السبب وقيام االرتباط بين دعويين؛ مجرد وحدة المحرر المثبت فيه سبب كل من الدعويين، طالما أن كل سبب    

 متميز عن اآلخر وال صلة له به.
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 المطلب الثاني
 معيار االرتباط

الف في اتجاهين تخاليختلف الفقه والقضاء حول معيار االرتباط، ويمكن حصر هذا ا
 أساسيين:

االتجاه األول: هو االتجاه الموضوعي، الذي يبحث عن معيار االرتباط بين دعويين بتحليل 
 الدعويين للوقوف على العناصر المشتركة بينهما للقول بوجود ارتباط أو انتفائه.هاتين 

واالتجاه الثاني هو االتجاه الغائي، الذي يبحث عن معيار االرتباط بالنظر إلى غايته والفائدة 
 التي تجنى من جمع الدعاوى المرتبطة أمام محكمة واحدة.

 ر الموضوعي.االتجاه األول: المعيا

وف على العناصر ذا االتجاه معيار االرتباط من خالل تحليل الدعاوى للوقيحدد ه 
 :ير أن أنصار هذا االتجاه اختلفوا، غالمشتركة بينها )المحل والسبب(

فذهب بعضهم إلى أن االرتباط يقتضي أن تشترك الدعويان في عنصر السبب؛ أو  
 عنصر الموضوع. 

ا وليس اتحادا في عنصر السبب؛ أو واكتفى بعضهم بأن يكون هناك اشتراكا جزئي
 الموضوع لتوافر االرتباط. 

وذهب آخرون إلى أن االرتباط يتوافر عندما تكون المنازعة واحدة؛ إذا كانت طبيعة 
الخالف واحدة؛ وإن اختلفت الدعويان في المحل والسبب.  مثال ذلك دعوى البطالن ودعوى 

طبيعة الخالف لم تتغير، حيث إن المقصود دائما الفسخ، فهما تختلفان في المحل والسبب؛ ولكن 
 هو إنهاء عدم التوازن االقتصادي بالفسخ أو البطالن. 

بينما ذهب غيرهم إلى أن الفروض التي يقدمها االرتباط تختلف، فهو يتغير من الحد 
األقصى مقتربا من فكرة قيام ذات النزاع؛ والحد األدنى الذي ال يتطلب إال شرطين ضروريين 

 :كافيينو 

 األول: أن يكون هناك طرف مشترك في الدعويين.

 والثاني: أن تكون المسألة القانونية المثارة واحدة؛ وواردة في ذات الموضوع المادي.
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ولكن يالحظ على هذا االتجاه التحليلي، أنه قاصر عن شمول بعض صور الدعاوى  
بالرغم من اختالف السبب؛ وتنوع التي يجمع الفقه والقضاء على توافر صلة االرتباط بينها؛ 

 المحل في كل دعوى، فهو ليس جامعا لكل الصور التي تندرج تحت محل التعريف.

مثال ذلك االرتباط القائم بين دعوى البائع على المشتري بتنفيذ العقد ودفع الثمن؛ ودعوى  
التعويض عن  المشتري بفسخ العقد أو بطالنه. واالرتباط المتوافر بين دعوى الحيازة ودعوى 

االعتداء على الحيازة أو التعرض لها، وكذلك دعوى المشتري على البائع بتسليمه الشيء المباع؛ 
 ودعوى السمسار على المشتري والبائع بأتعابه عن إبرام العقد.

ومع ذلك فإنه يمكن االسترشاد بهذا المعيار للكشف عن وجود ارتباط بين دعويين  
أي عنصر موضوعي، فاشتراك دعويين أو أكثر في المحل؛ أو السبب، مختلفتين؛ إذا اشتركا في 

 يكشف عن وجود ارتباط بينهما. 

 .االتجاه الثاني: المعيار الغائي أو النفعي

لى غايته والفائدة التي تجنى من إيبحث هذا المعيار عن االرتباط بين الدعاوى؛ بالنظر  
 محكمة واحدة. جمع دعويين معا لتحقيقهما والحكم فيهما معا من

وتقرير االرتباط من عدم وجوده متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ؛ طبقا لما  
 يراه من ظروف كل دعوى على حده.

وقد اتجه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر إلى هذا المعيار؛ ولكن عبروا عن تبنيهم له  
 رتباط والفائدة المرجوة منه.د من االو بعبارات مختلفة، وذلك الختالفهم حول الهدف المقص

فعرفه بعضهم بأنه صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة  
 (3)جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقيقهما والحكم فيهما معا. 

وعرفه بعضهم بأنه صلة توجد بين طلبين أو دعويين إذا كان الحكم في إحداهما يؤثر   
 (4)من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معا.  في األخرى؛ مما يجعل

وعرفه آخر بأنه صلة وثيقة بين طلبين تجعل من المصلحة أن تنظرهما وتفصل فيهما  
ا؛ إذا نظرت الطلبين ممحكمة واحدة؛ تفاديا لصدور أحكام قد يصعب أو يستحيل التوفيق بينه

 (5)وفصلت فيهما محكمتان مختلفتان. 

                                                           
 من قانون المرافعات الجديد. 101تبنى المشرع الفرنسي هذا المعيار في المادة  (3)
 . 263صفحة  179والي، الوسيط، بند  فتحي (4)
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الذي نؤيده فهو الذي يذهب إلى أن االرتباط هو صلة بين دعويين أو  أما التعريف 
أكثر؛ تؤدي إلى جعل الحكم الصادر في إحداها مؤثرا على الحكم الصادر في األخرى، مما 
يقتضي جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقيقهما والفصل فيهما معا بحكم واحد، وذلك نزوال على 

 أو يصعب التوفيق بينها. فيا لصدور أحكام متناقضة،اء؛ وتالمقتضيات حسن إدارة القض

 وهذا التعريف: 

يكتفي لوجود االرتباط بين دعويين؛ وجود صلة بينهما؛ دون تحديد أو توصيف تلك  -1
في العناصر الموضوعية أو  الصلة، التي يمكن الكشف عنها من خالل االشتراك

 الشخصية أو غيرها.
 مترتبة على تلك الصلة وليس على الصلة ذاتها.يعول لوجود االرتباط على اآلثار ال -2
ال يشترط أن تؤدي تلك الصلة إلى جعل تنفيذ الحكمين مستحيال؛ وذلك في حالة صدور  -3

حكمين متميزين من محكمتين مختلفتين، ويكفي أن تكون هناك صعوبات تعوق تنفيذهما 
 معا، ألن استحالة التنفيذ ليست من خصائص االرتباط وال من شروطه. 

 المطلب الثالث

 خصائص االرتباط والمقارنة بينه وبين ما يشبهه

 نبين خصائص االرتباط في فرع أول، ثم المقارنة بينه وبين ما يشبهه في فرع ثان.

 الفرع األول

 خصائص االرتباط

ارتباط بالرغم من  ال يتطلب االرتباط وحدة الخصوم في الدعويين، فقد رأينا أنه يوجد -1
صوم في الدعويين. وبالعكس ال يوجد ارتباط بالرغم من وحدة الخ اختالف الخصوم.
القضائية في هذا الموضوع؛ ما حكم به من عدم وجود ارتباط بين دعوى ومن التطبيقات 

ض ياألخرى بالمطالبة بالتعو د ما دفعه إليه بغير حق؛ ودعواه المستأجر ضد المالك بر 
 يجار. إلالعين المؤجرة قبل انتهاء مدة اضرار التي أصابته من جراء طرده من ألعن ا

ال يشترط لوجود االرتباط اتحاد المحل أو السبب في الدعويين؛ أو مجرد اشتراكهما، ألن  -2
بالرغم من اختالف المحل والسبب في كل دعوى، إال أن  -كما ذكرنا –االرتباط يوجد 

 ارتباط بينها.  اشتراك دعويين أو أكثر في المحل أو السبب يمكن أن يكشف عن وجود
                                                                                                                                                                      

 . 338، صفحة 303رمزي سيف، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بند  (5)
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يختلف االرتباط عن تشابه الدعاوى، إذ ال يوجد االرتباط بمجرد إقامة عدة دعاوى  -3
بطلبات مختلفة على شخص واحد؛ ولو اتحد الدفاع في كل منها، فال يوجد ارتباط بين 

من عدد من العمال ضد صاحب العمل بسبب الفصل التعسفي؛ إذا مقامة الدعاوى ال
 ناء على عقود عمل مستقلة. كان استخدامهم تم ب

كثر من دعوى ترمي جميعا أيختلف االرتباط عن تزاحم الدعاوى، فالتزاحم يعني وجود  -4
لى تحقيق هدف قانوني واحد؛ وتحقيق الهدف القانوني بواسطة دعوى واحدة يؤدي إلى إ

 انقضاء باقي الدعاوى األخرى. وتزاحم الدعاوى قد يكون:
د المحل واألشخاص في الدعاوى؛ ولكن يختلف السبب عندما يتح –تزاحما موضوعيا  -أ

 فيها، كما إذا طالب شخص بملكية شيء باعتباره مشتريا له أو باعتباره وارثا له.
عندما تتحد دعويان في كل من المحل والسبب مع اختالف في  –تزاحما شخصيا  -ب

ذات األشخاص، مثال ذلك دعوى الوارث بإبطال الوصية؛ ودعوى وارث آخر بإبطال 
 الوصية لذات السبب.

والصورة الثالثة للتزاحم هي حالة وجود خيار شخصي بين دعويين ناشئتين عن سبب  -ج
واحد، مثال ذلك ما للمتعاقد عند إخالل الطرف اآلخر بالتزامه من الحق في دعوى 
التنفيذ العيني؛ أو دعوى التعويض. وفي هذه الحالة يوجد اتحاد في األشخاص والسبب 

 ل مختلف. ولكن المح

ويجوز للمدعي أن ينتقل من دعوى التنفيذ العيني إلى دعوى التعويض؛ دون أن يعد 
 ذلك تغييرا في الطلب، ألن الهدف االقتصادي في الدعويين واحد.

كما يجوز للمدعي أن يقيم الدعويين في خصومة واحدة؛ إما في صورة طلبين، أو في 
إحدى الدعويين؛ سواء لمصلحته أو  صورة طلب أصلي وطلب احتياطي. وإذا حكم في

 لمصلحة خصمه، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء حقه في الدعوى األخرى.

ومن ذلك يتبين أن االختالف األساسي بين االرتباط وتزاحم الدعاوى يكمن في اختالف 
هدف كل منهما، فالدعاوى المتزاحمة ترمي إلى تحقيق هدف قانوني واحد، وتحقيق هذا 

أي دعوى يؤدي إلى انقضاء باقي الدعاوى األخرى. أما االرتباط فإن هدف  الهدف بواسطة
كل دعوى يختلف عن هدف الدعوى األخرى، بل قد يتعارض معها؛ نظرا الختالف مصالح 
الخصوم وتقابلها في الدعاوى المرتبطة. واختالف هدف كل نظام عن اآلخر يؤدي إلى 

 اختالف اإلجراءات واألحكام بينهما. 
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قامة أكثر إيختلف االرتباط عن جمع الدعاوى، ويقصد بجمع الدعاوى قيام المدعي بكما  -5
، ويمكن أن تشكل كل دعوى خصومة مستقلة، ويقوم المدعي واحدة الئحةمن دعوى في 

المدعي( بالجمع في النفقات. مثال ذلك قيام المؤجر )بذلك اختصارا للوقت واقتصادا في 
، األولى طلب إخالء المأجور؛ والثانية طلب ستأجرعويين ضد المالئحة واحدة بين د
 األجرة المستحقة. 

 ويشترط لقيام المدعي بالجمع بين عدة طلبات في الئحة واحدة:
أن تكون اإلجراءات بالنسبة لجميع الدعاوى واحدة، فال يجوز الجمع إذا اختلفت  -أ

 إجراءات كل دعوى عن األخرى.
وم في حالة تعددهم؛ سواء كان التعدد أن توجد رابطة قانونية بين جميع الخص -ب

من جانب المدعي أو المدعى عليه، وتكون هناك رابطة قانونية إذا كان اإلجراء 
 الواقع في الدعوى له نتيجة بالنسبة لجميع الخصوم.

 أن تكون الدعاوى الواردة في الئحة واحدة من اختصاص محكمة واحدة.  -ج

 الفرع الثاني

 يشبهه المقارنة بين االرتباط وما

 نقارن في هذا الفرع بين االرتباط وبين قيام ذات النزاع، ثم بينه وبين عدم القابلية للتجزئة. 

 مقارنة بين االرتباط وقيام ذات النزاع:

 :أوجه التشابه -1
التشابه في الشكل، إذ ينظم المشرع الفلسطيني والمقارن الدفع باإلحالة لالرتباط  -أ

والدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع في مكان واحد وفي مادة واحدة أو مواد متتالية ) 
مرافعات، وفي  112أصول مدنية، وفي مصر المادة  95 – 91واد في فلسطين الم
  مرافعات(. 107 – 100فرنسا المواد 

كل من االرتباط وقيام ذات النزاع يثيران تنازعا خفيا في االختصاص بين محكمتين  -ب
 مختلفتين لنظر النزاع أو لنظر الدعويين المرتبطتين.

يشترك كل من الدفع باإلحالة لالرتباط والدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع في هدف  -ج
عويين المرتبطتين، مشترك هو تالفي نظر محكمتين مختلفتين ذات النزاع أو الد

وذلك للحيلولة دون صدور أحكام متعارضة أو متناقضة في القضية الواحدة أو 
 القضايا المرتبطة؛ نزوال على مقتضيات حسن سير العدالة.
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الدفع باإلحالة لالرتباط والدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع ال يتعلقان بالنظام العام؛  -د
 ك ال تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها.وإنما بالمصلحة الخاصة للخصوم، لذل

والدفع لالرتباط يجب إثارته قبل الكالم في الموضوع  كل من الدفع لقيام ذات النزاع -ه
  (6)وقبل الدفع بعدم القبول وإال سقط الحق فيه.

 
 :أوجه االختالف -2

أول مظهر لالختالف بينهما يتعلق بطبيعتهما ومفهومهما، فقيام ذات النزاع  -أ
عرض النزاع؛ باتحاد عناصره الثالثة؛ على محكمتين. بينما االرتباط يفترض 

يفترض دعويين مختلفتين بينهما صلة تجعل من المناسب أن تنظرهما محكمة 
. والرأي الغالب في فقد المرافعات ال يشترط وحدة عناصر الدعويين؛ وال واحدة

 حتى اشتراك الدعويين في العناصر الموضوعية.
باإلحالة لقيام ذات النزاع يجب إثارته أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع الدفع  -ب

مؤخرا، بينما الدفع لالرتباط يجوز إثارته أمام أي من المحكمتين. أما إذا كانت 
المحكمتان مختلفتين في الدرجة فال تجوز إثارة الدفع إال أمام المحكمة األقل 

 درجة.

 لية للتجزئة:مقارنة بين االرتباط وعدم القاب

؛ أم ، سواء من حيث الطبيعة القانونيةالتمييز بين االرتباط وعدم القابلية للتجزئة يمكن 
 اآلثار التي تترتب على كل منهما. 

، االرتباط هو صلة بين دعويين، أي أنه يفترض وجود الطبيعة القانونيةفمن حيث  
؛ الخصوم أو المحل أو السبب. أما الثالثةقل في أحد عناصر الدعوى دعويين مختلفتين على األ

عدم التجزئة فهو صفة في موضوع الدعوى ذاته؛ تجعل الموضوع غير قابل لالنقسام؛ لذلك فعدم 
 قابلية الموضوع لالنقسام قد تكون أسبق في الوجود من الدعوى ذاتها.

قواعد  ، فإن االرتباط يؤثر فيآثار االرتباط وعدم القابلية للتجزئةأما من حيث  
االختصاص؛ حيث يصبح بموجبه لمحكمة البداية اختصاصا تبعيا للفصل في الطلبات المرتبطة 
والعارضة؛ حتى ولو لم تكن من اختصاصها النوعي أو المحلي. ويتم بموجبه إحالة الطلب من 

المنظور أمام المحكمة األخيرة  المحكمة المختصة به أصال إلى محكمة أخرى الرتباطه بالطلب
 لمحال إليها(.ا)

                                                           
 منه إثارة الدفع باالرتباط في أي حالة تكون عليها الدعوى.  103بينما يجيز قانون المرافعات الفرنسي في المادة  (6)
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أما عدم القابلية للتجزئة فله أثر مختلف؛ سواء من حيث الدرجة أو النطاق، فيترتب على  
طرح موضوع غير قابل للتجزئة على المحاكم حتمية نظر هذا الموضوع بمعرفة محكمة واحدة؛ 

ألن  –؛ بحيث يصدر حكم واحد يحوز الحجية في مواجهة الجميع وفي مواجهة جميع أطرافه
 بيعة الموضوع غير القابل للتجزئة تقتضي أن يكون الحل واحدا بالنسبة لجميع األطراف.ط

كما أن تأثير الموضوع غير القابل للتجزئة يتجاوز االختصاص ليشمل الخصومة  
 برمتها؛ بدءا من إقامة الدعوى حتى صدور الحكم البات فيها.

 

 الفصل الثاني

 صــور الـطـلـبـات المـرتـبـطـة

 الطلبات العارضة()

تعد الطلبات المرتبطة أكثر اتساعا من الطلبات العارضة، ألن الطلبات المرتبطة قد  
تكون أصلية؛ وقد تكون عارضة. فكل طلب عارض هو طلب مرتبط؛ وليس كل طلب مرتبط 

 طلبا عارضا.

ف وسوف نتناول هنا الطلبات المرتبطة العارضة، أما الطلبات المرتبطة األصلية؛ فسو  
 نتناولها تحت الكالم عن صور جمع الدعاوى المرتبطة. 

وسنركز على شرط االرتباط في الطلبات العارضة لبيان الدور الذي يقوم به لقبولها، أما  
 دراسته موضوع أثر االرتباط على قواعد االختصاص.اختصاص المحكمة فمكان 

 : الطلبات اإلضافية، والطلبات المقابلة، والتدخل. والطلبات العارضة هي 
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 المطلب األول

 الــطــلــبــات اإلضـافــيــة

نبين في هذا المطلب االعتبارات التي تتنازع حق المدعي في تقديم الطلبات اإلضافية، 
الطلبات  ، واالرتباط باعتباره مناط قبول الطلبات اإلضافية، ثممضار الطلبات اإلضافيةفوائد و و 

 اإلضافية المرتبطة قانونا بالطلب األصلي، في فروع أربعة.

 الفرع األول

 االعتبارات التي تتنازع حق المدعي في تقديم الطلبات اإلضافية

 يتنازع هذا الموضوع اعتباران: 

تعلق ثبات النزاع بحق الدفاع الممنوح للمدعى عليه، وهذا االعتبار يقتضي تشدد االعتبار األول: 
 لمشرع مع المدعي بعد إقامته للدعوى؛ وتقييد حريته في تقديم الطلبات أو تعديلها وذلك: ا

مراعاة لموقف المدعى عليه وتحقيقا للمساواة بين أطراف الخصومة، حتى ال يفاجأ  -أ
المدعى عليه بعد إعداد دفاعه وتجهيز مستنداته ووسائل إثباته في نطاق الئحة الدعوى 

 ي بتعديل جوهري لطلباته بقصد إرباكه للحيلولة دون دفاعه.وحدودها، بقيام المدع
تمكين القاضي من توجيه الدعوى وإدارة الخصومة وهو مطمئن إلى ثبات معالم الطلب  -ب

األولى ثباتا نسبيا ال يتعارض مع تطور النزاع بحسب ما تملكه ظروف المتقاضين 
 ومصلحة التقاضي.

 أجله وال يسهل فّضه.حتى ال تصبح الخصومة صراعا مانعا يطول  -ج

: ضرورة عدم حرمان المدعي من تصحيح طلباته على ضوء ما استجد لديه من االعتبار الثاني
مستندات؛ وتوافر لديه من وسائل إثبات، أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق؛ أو مع 

ضيات حق الدفاع ما آلت إليه العالقة القانونية، ومنحه فرصة تعديل طلباته نزوال على مقت
الممنوح لكل من المدعي والمدعى عليه على قدم المساواة، حتى ال يضطر إلى إقامة دعوى 

مام ذات المحكمة أو أمام محكمة أخرى لمواجهة التطورات التي طرأت على الطلب أجديدة 
 للدعوى  األولى. -حسب األحوال –األول، ثم يطلب من المحكمة الضم أو اإلحالة 

لسماح بتقديم طلبات إضافية من المدعي يحقق مصلحة عامة متمثلة في حسن كما أن ا 
تمكن المحكمة من اإللمام بكافة عناصر  -بصفة عامة  –سير القضاء، ألن الطلبات العارضة 
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مر الذي ينعكس على الحكم الصادر ألن ألالنزاع؛ والوقوف على مختلف ادعاءات الخصوم، ا
 يفصل في الطلب العارض.  محكمة الطلب األصلي هي خير من

مراعاة لهذين االعتبارين، أقرت معظم التشريعات المقارنة حق المدعي في أن يضيف  
؛ أو من يتناوله بالتعديل؛ إما من جهة موضوعه بأي طل –أثناء نظره  –إلى طلبه األصلي 

يد ، ألن ارتباط الطلب الجده بالطلب األصليجهة سببه، طالما كانت هناك صلة ما تربط
جب على المدعى عليه أن يعد بالطلب األصلي ينفي المفاجأة ويكون حق الدفاع محفوظا، إذ ي

؛ ليس في حدود الطلب األصلي فحسب؛ بل وفي نطاق ما يرتبط به من طلبات، دفاعه
ذا كان ناتجا عن الواقعة القانونية التي نشأ عنها إوخصوصا أن الطلب ال يكون مرتبطا إال 

 الطلب األصلي.

 

 الفرع الثاني

 الطلبات اإلضافية  د ومضارئاو ف

 أوال: فـــوائـــد الطلبات اإلضافية.

 تحول دون كثرة الخصومات؛ بأن تنظر المحكمة أكثر من ادعاء في خصومة واحدة. -1
يؤدي إلى االقتصاد في النفقات؛ وسرعة الفصل في الخصومات؛ والحيلولة دون تناقض  -2

 األحكام. 

 .الـطـلـبـات اإلضـافـيـةمـضـار ثانيا: 

 عرقلة سير الخصومة وتأخير الفصل فيها. -1
ع من خالل سير المدعي هذه الرخصة لإلضرار بحقوق خصمه؛ عندما يتوق قد يستعمل -2

 ؛ فيتقدم بطلبات إضافية صورية إلطالة أمد النزاع.الدعوى خسارته لها
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 الفرع الثالث

 تباط مناط قبول الطلبات اإلضافيةاالر 

يمكن تالفي العيوب الناشئة عن تقديم الطلبات اإلضافية؛ بتطلب وجود صلة ارتباط بين  
هذه الطلبات والطلب األصلي، بحيث تسمح باتساع الخصومة في النطاق المعقول؛ وتحفظ 

 في الدفاع. هللمدعى عليه حق

داة الفنية الالزمة لتحقيق التوازن والمساواة بين أطراف الخصومة ألفاالرتباط هو ا 
المدنية، فهو يسمح للمدعي بتعديل طلباته أو تصحيحها بما يتفق مع التطورات التي طرأت على 

، وفي نطاق بما ال يضر بحق األخير في الدفاععالقته بالمدعى عليه بعد إقامة الدعوى؛ 
 الحفاظ على وحدة الخصومة.

 مـعـيـار االرتباط بين الطلب اإلضافي والطلب األصلي:

إلى التماس ذلك المعيار  اتجاه أولاختلف الفقه والقضاء حول معيار االرتباط، فذهب  
ذات الطلب األصلي؛ أو بمعنى آخر اعتماده على  ضافي علىإلمن خالل استناد الطلب ا

. وهذا المعيار متشدد وال يعطي المدعي الواقعة القانونية التي اتخذها الطلب األول أساسا له
 الفرصة بتعديل طلباته إال في حدود ضيقة ال تتجاوز محل الدعوى.

إلى أن الطلب اإلضافي المرتبط هو الذي له صفة التبعية والخضوع  اتجاه ثانوذهب  
بالطلب األصلي، ويكون له هذه الخاصية إذا كان الغرض من تقديمه تعديل محل الطلب 

دون المساس بسببه. مثال ذلك الطلب اإلضافي المقدم من المؤجر بالمطالبة باألجرة األصلي 
 التي استحقت بعد إقامة الدعوى.

الطلب اإلضافي مع الطلب األصلي من ناحية  كإلى أنه يكفي اشترا اتجاه ثالثوذهب  
المحل أو السبب. وهذا االتجاه خفف من قيود قبول الطلب اإلضافي، غير أنه لم يحدد مدى هذا 
االشتراك ونطاقه، فإذا توسعنا في مفهوم االشتراك فإن ذلك يؤدي إلى تشجيع المدعي على 

دعى عليه؛ وإذا ضيقنا مفهوم االشتراك اإلفراط في تقديم الطلبات اإلضافية إضرارا بحقوق الم
 فإن ذلك يضر بحقوق المدعي.

إلى التفريق بين الطلب اإلضافي بالزيادة؛ والطلب اإلضافي بالتعديل.  اتجاه رابعوذهب  
فالطلب اإلضافي بالزيادة هو الذي يؤدي إلى اتساع محل الطلب األول؛ لذلك يكفي لقبوله أن 

رتباط من ناحية السبب. أما الطلب اإلضافي بالتعديل فهو يشترك مع الطلب األصلي بصلة ا
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يرمي إلى تعديل سبب الطلب األصلي؛ لذلك يقبل إذا اشترك مع الطلب األصلي في وحدة 
الغاية؛ حتى لو اختلف األساس القانوني للطلبين. وهذا االتجاه يؤدي إلى تعقيد الموضوع 

 طلب اإلضافي قبل تطبيق المعيار.والدخول في مسائل فرعية تتعلق بمسألة تكييف ال

فذهب إلى أن الطلب اإلضافي المرتبط هو " الطلب المؤسس على  االتجاه األخيرأما  
تصرف أو واقعة واردة في الئحة الدعوى".  وهذا االتجاه له سند في بعض التشريعات ومنها 

 .منه 97، في المادة 2001لسنة  2مدنية والتجارية رقم قانون أصول المحاكمات ال

 

 الفرع الرابع

 ة المرتبطة قانونا بالطلب األصليالـطـلـبات اإلضافي

ائزة قبااال أن تاااورد ( ثاااالث فقااارات لبياااان الطلباااات اإلضاااافية الخاصاااة الجااا97أوردت الماااادة )      
. وهي تختلف عن قاعدة االرتباط فاي أن واردة على سبيل المثال ال الحصر ، وهيالقاعدة العامة
، وعلااااى ، ألن المشااارع تااااولى عنهاااا هاااذا التقاااديرلهاااا سااالطة تقديريااااة بشاااأن قبولهاااايس المحكماااة لااا

 ، وهذه الحاالت هي:المحكمة قبول الطلب متى تحققت إحدى هذه الحاالت

موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو ما يتضمن تصحيح الئحة الدعوى أو تعديل  -1
 تبينت بعد إقامتها. 

 :وهذا النص تضمن حالتين

بما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب وذلك  ما يتضمن تصحيح الئحة الدعوى؛ :ىالحالة األول
الدعوى مع بقاء موضوعها على حاله. فقد يتبين للمدعي بعد إقامة الدعوى أنه أخطأ في 
تأسيسها؛ أو أنه اعتمد لها أساسا ضعيفا، لذلك أجاز له المشرع تدارك ذلك الخطأ بتغيير السبب 

مع ثبات موضوع الدعوى. فالمدعي مخير بين تعديل السبب أو تعديل أو باإلضافة إليه ولكن 
ألن مناط قبول الطلبات  الموضوع، ولكن ال يمكنه أن يتناول السبب والموضوع معا بالتغيير،

مل توجود صلة تربطها بالطلب األصلي؛ وتقديم طلب إضافي يش –بصفة عامة  -العارضة 
ب والموضوع معا يجعله طلبا أجنبيا منقطع الصلة على تعديل الطلب األصلي من ناحية السب

 بالطلب األصلي.
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على عقد شراء؛ بناء عين ومثال إضافة سبب جديد، أن تكون الدعوى األصلية ملكية   
بناء على الميراث أو التقادم المكسب. ومثال تغيير سبب العين فيمكن إضافة طلب ملكية 

الدعوى؛ أن يطالب بالتعويض عن فقد الشيء المعار، ثم يؤسس حقه في التعويض على تلف 
 الشيء المعار أو هالكه. 

فقد يتبين للمدعي بعد إقامة الدعوى وبعد ما يتضمن تعديل موضوع الدعوى،  والحالة الثانية:
ووسائل إثباته أنه أخطأ في تحديد طلباته، كما قد يرجع الخطأ إلى تطور  مراجعته لمستنداته

جاز له المشرع أن يعدل موضوع الدعوى من أالعالقة القانونية التي تستند إليها الدعوى، لذلك 
حيث مقداره؛ أو حدوده؛ أو بدايته؛ أو نهايته، فينزل به إلى طلب أقل؛ أو يرتفع به إلى طلب 

 ناصر الطلبات متداخلة؛ وكانت مستندة على ذات السبب وبين نفس الخصوم. أكثر، ما دامت ع

ولاام يشااترط المشاارع أن يكااون الطلااب اإلضااافي قااد أسااس علااى ظااروف جدياادة طاارأت بعااد 
إقامة الدعوى، وإنماا يمكان أن تكاون هاذه الظاروف موجاودة قبال إقاماة الادعوى؛ ولكان المادعي لام 

، فااإن العباارة عنااد الحكاام بالطلبااات ماادعي طلباتااه فااي الاادعوى إذا عاادل الو يعرفهااا إال بعااد إقامتهااا. 
 الختامية ال بالطلبات السابقة عليها .

العاااين فااايمكن ، ثاام يتباااين لاااه هااالك أن يطلاااب المااادعي ملكيااة عاااين معيناااة ذلااكوماان أمثلاااة       
أو أن  ،ثااام يطلاااب مناااع التعااارض ؛أو أن يطلاااب وقاااف األعماااال الجديااادة ،تعديلاااه فيطلاااب قيمتهاااا

أو يطلااب تنفيااذ عقااد ثاام  ،ثاام يتبااين لااه غلااط فااي الحساااب فيطلااب مبلغااا أكباار ؛باادين معااينطالااب ي
، أو أن يرفااع الماادعي دعااوى بااإلزام وكيلااه بتقااديم حساااب عاان أعمااال يعاادل عنااه إلااى طلااب فسااخه

الوكالاااة وتنااادب المحكماااة خبيااارا لبحاااث هاااذه األعماااال ينتهاااي إلاااى حصااارها وإلاااى المبلااا  المساااتحق 
 فيقدم المدعي طلبا عارضا بإلزامه بأن يدفع له هذا المبل . ؛ى عليهللمدعي في ذمة المدع

ويجااب أن يقتصاار الماادعي فااي طلبااه العااارض علااى تعااديل موضااوع الاادعوى مااع بقاااء الساابب 
على حاله، أو إضافة أو تعاديل فاي سابب الادعوى ماع بقااء موضاوع الطلاب األصالي علاى حالاه، 

ألجارة، ثام يتقادم بطلاب عاارض يغيار بموجباه هاذا كالمؤجر يرفاع دعاوى إخاالء ماأجور لعادم دفاع ا
. أماااا إذا تنااااول بالتعاااديل باااأن يساااتند إلاااى اإلضااارار بالماااأجور السااابب أو يضااايف إلياااه ساااببا آخااار

الموضااوع والساابب معااا خاارج بااذلك عاان نطاااق الطلااب العااارض وتعااين عاادم قبااول طلبااه باعتباااره 
، فااإذا أقااام دعااوى للمطالبااة بحصااته فااي عقااار ينطااوي علااى دعااوى جدياادة مغااايرة للاادعوى القائمااة
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بصفته وارثا؛ ال يجوز له أن يطلب بعاد ذلاك بزياادة حصاته اساتنادا علاى عقاد شاراء أو بنااء علاى 
 وصية. 

الئحة الدعوى أو مترتبا عليها أو متصال بها اتصاال ال يقبل ما يكون مكمال  -2
 (7).التجزئة

 أن يطلب تقديم حساب، ثم يطلب بعد ذلكومثال الطلب اإلضافي المكمل للطلب األصلي، 
رض؛ ثم يتقدم أأن يطالب بتسليم  وأ ،بنتيجة الحسابالمبل  المترصد  إلزام المدعى عليه بدفع

 بطلب إضافي إلزالة البناء المقام عليها.

ومثااااال الطلااااب اإلضااااافي المترتااااب علااااى الطلااااب األصاااالي، أن يكااااون الطلااااب األصاااالي المطالبااااة 
القانونيااة علااى المبلاا   أن يطلااب الفوائااد أو، اإلضااافي طلااب اإلزالااة والتعااويضبالملكيااة، والطلااب 

 .أو طلب الحيازة ، أو يطلب الثمار تبعا لطلب الملكيةالمدعى به

أن يكون الطلب ومثال الطلب اإلضافي المتصل بالطلب األصلي اتصاال ال يقبل التجزئة، 
أجر طلبا بتقرير صحة عقد يقدم المست ، ثمزام المؤجر بتسليم العين المؤجرةاألصلي هو إل

لب إضافي ، ثم يتقدم بطالمستأجر بدفع أجرة دورية مستحقة. أو أن يطلب المؤجر إلزام اإليجار
 .لتقرير صحة عقد اإليجار

 طلب األمر بإجراء تحفظي أو وقتي  -3
فاي  على الرغم من أن المشرع قد نص على اختصااص قاضاي األماور المساتعجلة بالفصال      

كمااة الموضااوع تبعااا للاادعوى ، إال أنااه أجاااز تقااديم هااذه الطلبااات لمحالطلبااات الوقتيااة أو التحفظيااة
، األمار الاذي يجعال محكماة العاارض والطلاب األصالي مان ارتبااط ، نظرا لما باين الطلاباألصلية

 ، ومثاال ذلاك طلاب إجاراء الحجازا علاى تقادير لازوم اإلجاراء الاوقتيالموضوع أكثر قدرة مان غيرها
فقاة مؤقتاة حتاى ، أو تحدياد نعلاى العاين المتناازع علاى ملكيتهاا التحفظي أو تعيين حارس قضاائي

 .يفصل في أصل الدين

 

                                                           
، بممل يكممون مكمممب للطلممب كمممل الئحممة الممدعوى، فالطلممب ااضمافي )العمماري( ال يصمميا ة هممذا البنممدالمشممرع موفقمما فممي لمم يكممن       (7)

 األصلي الوارد في البئحة .
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 .  ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلبات الواردة في الئحة الدعوى  -4

وهذه الحالة أجاز فيها المشرع للمدعي أن يقدم أي طلب إضافي مرتبط بالطلب األصلي 
لطلب والمقصود باالرتباط وجود صلة أو عالقة بين الطلب األصلي واالوارد في الئحة الدعوى 

. وهذا االرتباط هو يصل إلى حد عدم القابلية للتجزئة، ولو لم العارض من حيث سببه أو محله
 .جمعهما في خصومة واحدةالذي يبرر 

، ثاام يقاادم طلبااا عارضااا )إضااافيا( يطلااب فسااخ مثااال ذلااك، أن يطالااب المااؤجر بااأجرة متااأخرة      
المااؤجرة بعااد انتهاااء عقااد  أو بااأن ياادفع المسااتأجر مبلغااا آخاار مقاباال االنتفاااع بااالعين ؛عقااد اإليجااار

ة العاين نهماا تبادو فاي وحاد، إال أن هنااك صالة بيعلى الرغم من اختالف سبب الطلباين، فاإليجار
 .محل االنتفاع في الطلبين

ويجوز كذلك أن يقدم المدعي طلبا أصليا بطلب تعويض عن غصب عين معيناة، ثام يقادم       
وإزالااة البناااء الااذي أقامااه عليهااا، ألنهااا جميعااا تقااوم علااى  طلبااا إضااافيا )عارضااا( بطاارد الغاصااب

 .سبب واحد

، باال تاارك المحكمااة بتقااديم الطلااب، فلاام يكتااف بشاارط االرتباااطون أن تااأذن وقااد اشااترط القااان      
. فللمحكمااة أن تاارفض قبااول الطلااب العااارض ة فااي قبااول الطلااب أو رفضااهللمحكمااة ساالطة تقديرياا

هناا ال  ولو توافر االرتبااط، متاى تباين لهاا أن القصاد مان إبدائاه إعناات الخصام، وسالطة المحكماة
 .تخضع لرقابة محكمة النقض

 المطلب الثاني

 الـطـلـبـات الـمـقـابـلـة

نبين في هذا المطلب تعريف الطلب المقابل وخصائصه، ومزايا الطلبات المقابلة 
وعيوبها، وطبيعة الطلب المقابل، وشروط قبوله، ثم الطلبات المقابلة في قانون أصول 

 المحاكمات المدنية والتجارية في فروع خمسة. 
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 الفرع األول

 وخصائصه المقابلتعريف الطلب 

دون أن يشارك في تحديد  يقتصر دور المدعى عليه عادة في الرد على طلبات المدعي 
في بعض األحيان التزام المدعى عليه موقف الدفاع النزاع أو تطوره بتقديم طلبات عارضة، ولكن 

 قد يعرضه لضرر يلحقه؛ أو منفعة تفوت عليه. 

لذلك عمل المشرع على تحقيق التوازن بين أطراف الخصومة المدنية؛ بمنح المدعى  
عليه الحق في إبداء ما يعن له من طلبات ودفوع، وعلى ذلك قد  يلجأ المدعى عليه إلى تطبيق 
القاعدة الشائعة بأن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ويتقدم بطلب مقابل يخرج به من نطاق 

ا المدعي؛ ويثير به وجود دعوى أخرى في مواجهة المدعي؛ لذلك يسمى الدعوى التي قدمه
الطلب المقابل بدعوى المدعى عليه أو باالدعاء المضاد، وبه يتسع نطلق الخصومة من حيث 
الموضوع؛ مع بقاء أطرافها دون تغيير، كما تؤدي إلى تغيير الصفات اإلجرائية للخصوم، وهو 

وسيلة دفاعية بحتة يقصد منه المدعى عليه مجرد رفض بذلك يختلف عن الدفع الذي يعد 
 طلبات المدعي أو تأخير الفصل فيها. 

ومن المستقر عليه فقها وقضاء تعريف الطلب المقابل بأنه الطلب العارض المقدم من  
المدعى عليه في مواجهة المدعي؛ للحصول على ميزة أخرى أكثر من مجرد رفض الطلب 

 األصلي. 

المقابل بازدواج وظيفته، ألنه يعد وسيلة دفاع في يد المدعى عليه في  ويتميز الطلب 
مواجهة الطلب األصلي، كما يستخدم كوسيلة هجوم كالطلب األصلي؛ ويهدف إلى إيجاد مركز 

 قانوني جديد.

ويرى البعض أن حق المدعى عليه في إبداء الطلب المقابل يعد انعكاسا لحق الدعوى  
د الحصول على الحماية القضائية لمواجهة االعتداء الواقع عليه. الذي يمنح لكل شخص بقص

وأنه بتقديم الطلب المقابل توجد دعويان متقابلتان؛ وال يؤثر انقضاء إحداهما على األخرى، ألن 
إال أن ذلك ال يمحو الفوارق الطلب المقابل يوجد خصومة جديدة تختلف عن الخصومة األصلية. 

تمتع به الطلب المقابل من خصائص تميزه عن الطلب األصلي، وأهم بين الطلبين؛ نظرا لما ي
 هذه الخصائص هي:

الطلب المقابل طلب عارض يقدم أثناء سير الخصومة األصلية، ويمكن أن يكون محال  -1
 .خصومة مستقلة ومتميزة عن الخصومةل
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ال يهدف إلى مجرد رفض الطلب األصلي والحكم على المدعي بمصاريف الخصومة،  -2
 هدف به المدعى عليه إلى الحصول على ميزة أخرى مستقلة. بل ي

يجب أن يكون مؤسسا على تصرف أو واقعة مثارة في الئحة الدعوى األصلية، أو  -3
بمعنى آخر؛ يجب أن يكون هناك ارتباط بين الطلب المقابل والطلب األصلي بالمفهوم 

 الذي سنوضحه عند كالمنا عن شروط قبول الطلب المقابل.
 

 الثاني الفرع

 مـزايـا وعـيـوب الـطلبـات المقـابلـة

 أوال: مزايا الطلبات المقابلة.

للمدعى عليه أن يطرح ادعاءاته على القضاء دون اضطراره للجوء إلى الطريق يمكن  -1
 العادي إلقامة الدعوى؛ مما يحول دون كثرة الخصومات؛ ويقلل عدد الدعاوى.

ة؛ وتوفير الوقت؛ وتقليل المصاريف، ألن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المرتبط -2
 المحكمة سوف تنظر أكثر من دعوى في وقت واحد.

يكون لدى المحكمة القدرة على النظرة الشمولية للنزاع واإللمام بالمراكز القانونية للخصوم  -3
للوقوف على االدعاءات المتبادلة بين األطراف، مما يمكنها من إصدار أحكام أكثر 

 تفاقا مع المراكز الواقعية للخصوم.عدالة؛ وأكثر ا
قيام محكمة واحدة بنظر الدعاوى المرتبطة؛ يعد إعماال لمبدأ تركيز الخصومة؛ ويحول  -4

 دون صدور أحكام متعارضة؛ أو أحكام يصعب التوفيق بينها.
الطلب المقابل بالمقاصة القضائية يقي المدعى عليه من خطر إعسار المدعي، فإذا  -5

أصلية بعد الفصل في الدعوى األولى، يمكن أن تحكم المحكمة اضطر إلقامة دعوى 
 لصالحه؛ إال أنه ال يستطيع أن يجني ثمرة الحكم إلعسار المدعي.

 ثانيا: عيوب الطلبات المقابلة.

لب المقابل دون ضوابط أو قيود؛ يؤدي إلى إشاعة الفوضى في طالتوسع في قبول ال -1
 إدارة العدالة.

تعقيد القضية وتشابك إجراءات الخصومة؛ مما يؤدي إلى الطلب المقابل يؤدي إلى  -2
 تأخير الفصل في الدعوى األصلية.
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طيع القاضي في ظل الطلب المقابل؛ تسيير الخصومة وتوجيه الدعوى وهو تال يس -3
، وال أن يمنع من أن تصبح مطمئن إلى ثبات مصالحها ثباتا يمكن من الفصل فيها

 يسهل فّضه؛ وتمضي معه الخصومة في طريق الخصومة صراعا مائعا؛ يطول أجله وال
 ال نهاية لها.

قد يستخدم المدعى عليه الطلب المقابل لمخالفة قواعد االختصاص؛ أو للنيل من مبدأ  -4
 التقاضي على درجتين.

كن يمكن اإلقالل منها بقدر اإلمكان، بوضع شروط لقبول لوهذه العيوب ال يمكن تالفيها؛ و 
كمة سلطة تقديرية واسعة في قبول الطلب؛ وتشديد الجزاء على الطلب المقابل؛ ومنح المح

 المدعى عليه إذا تعمد بالطلب المقابل عرقلة سير الدعوى. 

ومع كل هذه العيوب المترتبة على قبول الطلب المقابل؛ فإنه ال يكاد يخلو تشريع من النص 
 المطلوبة لقبوله. واختالف الشروط عليه، وتتفاوت هذه التشريعات من حيث نطاق القبول؛

 الفرع الثالث

 :طـبيـعـة الـطلـب الـمـقابـل

 هل يعد الطلب المقابل دفعا موضوعيا؛ أم مطالبة قضائية؛ أم خليطا منهما؟  

هو الذي يوجه إلى ذات الحق المدعى به، أو هو -حسب السائد في الفقه – الدفع الموضوعي
النتفاء األساس القانوني لها النقضاء الحق الذي يتقدم به المدعى عليه ضد دعوى المدعي 

 .المطالب به

، فهي العمل اإلجرائي الذي يقوم به الشخص إعماال لحقه في االلتجاء إلى المطالبة القضائيةأما 
 القضاء؛ أو حقه في الدعوى حسب األحوال.

 يرى الرأي السائد أن للطلب المقابل طبيعة مختلطة، فهو يقترب من الدفع الموضوعي 
في أنه يهدف إلى رفض الطلب األصلي وإبعاده. ولكنه يهدف أيضا إلى استصدار تقرير قضائي 

 لصالح المدعى عليه ويقترب بذلك من المطالبة القضائية. 

ونحن نرى أن الطلب المقابل ليس له سوى طبيعة واحدة؛ هي طبيعة الطلب القضائي،  
محل وسبب وأشخاص. فمحله مستقل ومتميز نه يتوافر فيه عناصر الطلب القضائي؛ من ألنظرا 

عن محل الطلب األصلي، وسببه يختلف عن السبب في الطلب األصلي؛ ولو كانت الوقائع 
السببية في كل منهما مشتركة في بعض األحيان، واتحاد الخصوم في الطلبين األصلي والمقابل 
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ن أن يسلك الطريق ال ينفي عن الطلب المقابل طبيعته كطلب قضائي. فالمدعى عليه يمك
العادي إلقامة الدعوى إذا رفض طلبه المقابل، في حين أنه ال يستطيع هذا الطريق إذا رفض 

 دفعه الموضوعي. 

 الفرع الرابع

 :شـروط قـبـول الـطلـب الـمقـابـل

 :لقبول الطلب المقابل توافر شرطينينبغي       

 األول: أن يكون صادرا من المدعى عليه األصلي.

 والثاني: أن تكون هناك عالقة ارتباط بينه وبين الطلب األصلي.

 . الشرط األول : أن يكون الطلب المقابل صادرا من المدعى عليه األصلي

هاااو مااان يقااادم فاااي مواجهتاااه الطلاااب  –فاااي التعرياااف الساااائد فاااي الفقاااه  –المااادعى علياااه 
يوجاه الطلاب القضاائي إلاى  نأ –طبقا لارأي محكماة الانقض الفرنساية  –القضائي، ولكن ال يكفي 

 شخص كي يصبح مدعى عليه، بل يجب أن يكون له مصلحة شخصية في الخصومة. 

قااادم بطلاااب مقابااال فاااي مواجهاااة وفاااي حالاااة تعااادد المااادعى علااايهم يجاااوز ألي مااانهم أن يت
هاة . كما أنه في حالة تعدد المادعين يجاوز للمادعى علياه أن يتقادم بطلاب مقابال فاي مواجالمدعي

 . في مواجهتهم جميعاأي منهم أو 

وفاااي حالاااة التااادخل االختصاااامي يجاااوز لكااال مااان المااادعي والمااادعى علياااه فاااي الخصاااومة 
األصلية أن يتقدم بطلب مقابل في مواجهة المتادخل اختصااميا الاذي أصابح يحتال مركاز المادعي 

 .مدعى عليه مع المدعى عليه األصليفي مواجهة المدعي األصلي الذي أصبح 

؛ ويصابح المادعي األصالي المدعى عليه طلبا مقابال؛ فإنه يصابح مادعياوفي حال تقديم 
فته مادعى علياه فاي أن يقادم طلباا مقاابال بصاك يجيز فقه المرافعات الحديث لاه مدعى عليه، ولذل
، عمال بحاق الادفاع الممناوح لكال مان المادعي والمادعى علياه فاي الادعوى المدنياة الدعوى الفرعية

 المساواة بين الخصوم.على قدم المساواة، ومبدأ 
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 .: أن يكون هناك ارتباط بين الطلب المقابل والطلب األصليالشرط الثاني

أي أن يكاااون الطلاااب المقابااال مؤسساااا علاااى تصااارف أو واقعاااة مثاااارة فاااي الئحاااة الااادعوى  
. واالرتباط ينصرف إلى كل طلب له عالقة أصيلة بالطلب األصلي مما يوجب التصادي األصلية

ذا انفصاال وصادر حكام نهاائي فاي أحادهما كانات لاه حجياة علاى نفاس الخصاوم لهما معا بحياث إ
عند نظر الطلب اآلخار. مثاال ذلاك طلاب صاحة العقاد وطلاب فساخه، إذ يتعاين التصادي للطلباين 

الوقات الحكام بارفض طلاب الفساخ أو العكاس.  ذاتمعا بحياث إذا قضاي بصاحة العقاد قضاي فاي 
عقااد، وحينئااذ يتعااين التصاادي للاادعويين معااا حتااى ال كاال ماان المتعاقاادين دعااوى بفسااخ ال يقاايموقااد 

 يقضى في إحداها بالفسخ واألخرى بالرفض. 

فااالمبرر لتقااديم الطلااب المقاباال بغياار الطريااق العااادي إلقامااة الاادعوى وقبولااه؛ هااو وجااود 
 ارتباط بينه وبين الطلب األصلي، وهاذا االرتبااط باين الطلباين مطلاوب علاى وجاه العماوم، إال أناه

 :المقابل بدون وجود عالقة ارتباط من هذا الشرط حالتان يقبل فيهما الطلبيستثنى 

 عمال المقاصة القضائية . إ: إذا كان الغرض من الطلب المقابل المطالبة ب الحالة األولى

إذا اساااتخدم الطلاااب المقابااال كوسااايلة دفااااع ضاااد الااادعوى األصااالية . باااأن كاااان  : والحالـــة الثانيـــة
الحكااام القضاااائي الطلاااب المقابااال يرماااي إلاااى اساااتبعاد كلاااي الدعااااء المااادعي أو إلاااى مجااارد تعاااديل 

 .لصالح المدعى عليه

يكاااون الطلاااب المقابااال هاااو ، فياااذ عقااادومثاااال ذلاااك أن يكاااون موضاااوع الطلاااب األصااالي تنف
، فيكاون موضاوع الطلاب المقابال يكون الطلب األصالي هاو ملكياة أرض أن . أوبطالن ذلك العقد

 .للطلب المقابل وظيفة دفاعية بحتةحق ارتفاق بالمرور ففي هذين المثلين 

وقااد اختلااف الفقااه والقضاااء حااول معيااار االرتباااط بااين الطلااب المقاباال والطلااب األصاالي،  
لبااين إذا اسااتند الطلااب المقاباال علااى ذات ولكاان االتجاااه الغالااب ياارى وجااود عالقااة ارتباااط بااين الط

 الوقائع التي يقوم عليها االدعاء األصلي، ويتم ذلك بالرجوع إلى أصل النزاع.

أماااا إذا انتفااات عالقاااة االرتبااااط باااين الطلاااب المقابااال والطلاااب األصااالي؛ باااأن كاااان الطلاااب  
خير الفصال فاي المقابل مؤسسا على وقائع أجنبية عن وقائع الطلاب األصالي، وكاان مان شاأنه تاأ
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و عدم أالطلب األصلي، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله، وللمحكمة سلطة تقدير وجود 
وجااود االرتباااط؛ دون أن تخضااع فااي ذلااك لرقابااة محكمااة الاانقض، ودون أن تلتاازم ببيااان عناصاار 

 االرتباط التي اعتمدتها؛ ألن القانون لم يعرف االرتباط.

 الفرع الخامس

 المقابلة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةالطلبات 
ة ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد الطلباات المقابلا98حددت المادة )      

 .قابلة، ثم أوردت قاعدة عامة، فبينت ثالثة أنواع من الطلبات المالتي يجوز للمدعى عليه تقديمها

 : القاعدة العامة أوال
يجوز للمدعى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات ( على أنه " 98نصت الفقرة الثالثة من المادة )      

 ".العارضة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلبات الواردة في الئحة الدعوى 

وباااذلك يكاااون المشااارع قاااد تبناااى قاعااادة عاماااة بالنسااابة لكافاااة الطلباااات العارضاااة هاااي قاعااادة       
ط، وذلااك ألن االرتباااط هااو المباارر للجمااع بااين الطلبااات فااي خصااومة واحاادة. واألخااذ بهااذه االرتبااا

واردة علاى سابيل المثاال ال  القاعدة يجعل الطلبات األخرى المنصاوص عليهاا فاي الفقارات الساابقة
ة ، فيجااوز للمحكمااة قبااول أي طلااب ماان الماادعى عليااه، ولااو لاام يكاان ماان الطلبااات الخاصااالحصاار

 .بالطلب األصلي طالما أنه مرتبط

جاب أن تاأذن المحكماة بتقاديم ، كماا يفر االرتبااط لتقادير قاضاي الموضاوعويخضع مدى توا      
، حتاى ال يساتخدم هاذه الطلباات وفاق ماا تاراه مناسابا ، وقاد تارك لهاا المشارع قباول أو رفاضالطلاب

 .ت كوسيلة لتأخير الفصل في الدعوى المدعى عليه هذه الطلبا

م ، فيتقادوكيل تقديم حساب بمناسبة الوكالاة، أن يطلب موكل من الومثال الطلبات المرتبطة      
 .الوكيل بطلب األتعاب والمصاريف
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 : الطلبات المقابلة الخاصة ثانيا

( فقاااارتين لبيااااان الطلبااااات المقابلااااة الخاصااااة التااااي يجااااوز للماااادعى عليااااه 98أوردت المااااادة )      
، وهاااي تتضااامن ثاااالث حااااالت واردة علاااى سااابيل المثاااال ال القاعااادة العاماااة يمها قبااال أن تاااوردتقاااد

 :قبولها لسلطة المحكمة التقديرية، وهذه الحاالت هي الحصر وال يخضع

 طلب المقاصة القضائية  -1

المقاصااة القضااائية ماان أهاام تطبيقااات الطلبااات المقابلااة، لااذلك نااص عليهااا قااانون أصااول  
المحاكماااات المدنياااة والتجارياااة صاااراحة فاااي معااارض بياااان حاااق المااادعى علياااه فاااي تقاااديم االدعااااء 

      المقابل. 

و ماان المعلااوم أن المقاصااة قااد تكااون قانونيااة إذا كااان موضااوع كاال ماان الاادينين نقااودا أو  
ق األداء صالحا للمطالباة ، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحدة في النوع والجودةمثليات متح
وة القااانون وبغيار حاجااة إلااى ، وهااي تااتم بقاترتااب علااى المقاصاة انقضاااء الادينين، حياث يباه قضاااء
 .اموضوعي يشكل ادعاء ، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفعطلبها

ازعاا ، كماا لاو كاان ديان المادعى علياه متنالمقاصاة القانونياةف شرط مان شاروط أما إذا تخل      
على المدعى علياه أن يطالاب  ، فإنكدين التعويض الناشئ عن عمل ضار ،في وجوده أو مقداره

، فالمقاصاااة ك بالمقاصاااة باااين ديناااه وديااان المااادعي، فاااإذا قضااات باااه المحكماااة أمكناااه التمسااابديناااه
 .الخصمين بعد تقدير حقوق كل منهماأحد القضائية تقع بحكم من القضاء بناء على طلب 

دعوى أصلية للمطالبة بدينه قد يعاود علياه بالضارر إذا  بإقامةوحيث إن قيام المدعى عليه       
ول المادعى علياه علاى حكام فاي ، ثم أعسر المادعي قبال حصاما نفذ الحكم الصادر بدين المدعي

ة القضااائية بصااورة عارضااة )دعااوى ، فقااد أجاااز المشاارع للماادعى عليااه تقااديم طلااب المقاصاادعااواه 
باين ديان المادعي وديان المادعى مقابلة(، ولو لم يكن هناك ارتباط من حياث الموضاوع أو السابب 

ت الاذي يكاون هاذا ، وذلك حتى يتفادى الحكم عليه بطلبات المدعي كلها أو بعضها في الوقاعليه
 .دى المدعى عليه خطر إعسار المدعي، وبذلك يتفاالمدعي مدينا له
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يطلاب فياه الحكام بحقاه قبال  ويعد طلب المقاصة القضاائية طلباا عارضاا ألن المادعى علياه      
، وهذا ما يميزه عن الادفع بالمقاصاة القانونياة التاي تاؤدي إلاى انقضااء المدعي، ثم إجراء المقاصة

 .بقوة القانون متى توافرت شروطها الدين

 في وجوه كثيرة منها:وتختلف المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية  

مااا يتعلااق بالشااروط، فقااد تشاادد المشاارع فااي المقاصااة القانونيااة؛ فتطلااب لوقوعهااا أن يكااون  -أ
هناك تماثل وتقابل ما بين الدينين، وأن يكون كل منهما خاليا من النزاع؛ مستحق األداء؛ 

 صالحا للمطالبة به قضاء.
، النازاع؛ وعادم معلومياة المقادار مع عدم خلاو الادين مان عأما المقاصة القضائية؛ فإنها تق

ويهاادف الماادعى عليااه ماان ورائهااا إلااى تحسااين مركاازه القااانوني؛ بالفصاال فااي الاادين الااذي 
 وال؛ ثم الحكم بالمقاصة بعد ذلك. أيدعيه 

مااا يتعلااق بوساايلة التمسااك بالمقاصااة، هناااك اخااتالف إجرائااي كبياار بااين نااوعي المقاصااة،  -ب
ن أصورة دفع موضوعي يبديه المدعى عليه؛ دون فالتمسك بالمقاصة القانونية يكون في 

يلتازم فاي دفعااه بشاكل خااص أو ترتيااب معاين. وإنماا يجااوز لاه إباداءه فااي أياة حالاة تكااون 
 عليها الخصومة؛ طبقا للنظام اإلجرائي الخاص بالدفوع الموضوعية.

أمااا التمسااك بالمقاصااة القضااائية؛ فإنااه يكااون فااي صااورة طلااب مقاباال يبديااه الماادعى عليااه 
مام محكمة الطلاب األصالي، لاذلك يارى الابعض أن الطلاب المقابال يعاد المصادر الفعلاي أ

 للمقاصة القضائية. 

 تية.وهناك اختالفات أخرى بين المقاصتين، سنبينها عند تناول المقاصة القضائية في النقاط اآل

 شروط قبول المقاصة القضائية 
، ال باد مان تاوافر الدينين بقدر األقل منهمااانقضاء حتى تؤدي المقاصة القضائية غرضها ب      

 .بعضها شروط إيجابية وبعضها سلبية ؛شروط معينة فيها
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 الشـروط اإليجابيـة : -أ
ال يشترط في المقاصاة القضاائية تاوفر جمياع شاروط المقاصاة القانونياة ألن القاضاي يتمتاع       

، نظاارا ة فااي المقاصااة القضااائيةروط الناقصاابساالطة تقديريااة كبياارة تمكنااه ماان اسااتكمال بعااض الشاا
 .لتكميلي للمشرعلدوره ا

الاادينين  هااو أن يكااون كاال ماان ةمقاصاالنااوعي ال والشاارط المتفااق عليااه فقهااا وقضاااء بالنساابة      
 .صالحا للمطالبة به قضاء

غيار مطلااوبين فاي المقاصااة أماا بالنسابة لشاارطي الخلاو مان الناازاع ومعلومياة المقاادار فإنهماا       
باال تقباال المقاصااة إذا كااان الاادين محاال ناازاع أو غياار معااين المقاادار ألن القاضااي يقااوم ، القضااائية

 .المثار حول الدين وتحديد مقداره بالفصل في النزاع

الاذي  ، فيادعي المادين باالحق فاي التعاويض عان الضارر: أن يطلاب دائان مديناه بديناهمثال      
ن ما عليه من دين وما لاه مان حاق. فاإن ، مطالبا بإجراء المقاصة بيالدائن أصابه من جراء خطأ

علااااى القاضااااي أن يقااااوم أوال بالفصاااال فااااي دعااااوى المسااااؤولية وتحديااااد مقاااادار التعااااويض ثاااام يوقااااع 
 المقاصة بعد ذلك.

، الباااب للتحاياال والمماطلااة ماان جانااب القضااائية ويمكاان أن يفااتح الطلااب المقاباال بالمقاصااة      
ولكاان خضااوع الطلااب المقاباال لرقابااة القاضااي ، ليااه إذا لاام يكاان لااه أساااس ماان الصااحةالماادعى ع

، فيمكنه أن يرفض ل المقاصة القضائية في غير غرضهاوتقديره كفيل بأن يحد من إساءة استعما
وأن الفصااال فاااي الطلاااب المقابااال  ؛الطلاااب إذا تباااين لاااه أن هنااااك صاااعوبة فاااي التحقاااق مااان الااادين

 .ه تأخير الفصل في الدعوى األصليةسيترتب علي

 :لسلبيـةب( الشـروط ا
فاااي أحاااد الااادينين وتحاااول دون ، تلاااك الصااافات الموجاااودة شاااروط السااالبية للمقاصاااةيقصاااد بال      
. أو ناتجاااا عااان عمااال غيااار مشاااروع ؛أحاااد الااادينين ال يجاااوز الحجاااز علياااه ، كماااا لاااو كاااانوقوعهاااا

 .م تحققها لوقوع المقاصة القضائيةفالشروط السلبية يجب عد

بقولهاااا " تقااااع  لمااادني المصاااري مااان القااااانون ا 364وقاااد نصااات علاااى هااااذه الشاااروط الماااادة       
 :ها وذلك فيما عدا األحوال اآلتيةالمقاصة في الديون أيا كان مصدر 
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 .حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون  -أ
 .مال وكان مطلوبا ردها عارية استعإذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معار  -ب
 (8) ".قابل للحجز  إذا كان أحد الدينين حقا غير -ج

، إال أنااه تضاامن شااروطا لاانص ورد بخصااوص المقاصااة القانونيااةوعلااى الاارغم ماان أن هااذا ا      
ويقتضاايها المنطااق وتوجبهااا المبااادع العامااة فااي القااانون  نااوعي المقاصااةعامااة يجااب توافرهااا فااي 

يتناافى ماع العقال والمنطاق الساماح للمادعى علياه بطلاب إجاراء المقاصاة ، ذلك أنه القانوني السليم
 .طريقا غير مشروع في الحصول عليه القضائية بدين له في ذمة المدعي سلك

 مدى تطلب االرتباط بين طلب المقاصة والطلب األصلي:

وكاااذلك  ماااا فياااه المشااارعان الفرنساااي والمصاااري ب –التشاااريع المقاااارن فاااي مجملاااه ال يأخاااذ  
باالرتباااااط كشاااارط لقبااااول المقاصااااة القضااااائية؛ فعاااادم لاااازوم االرتباااااط ماااان  –المشاااارع الفلسااااطيني 

خصااائص المقاصااة القضااائية، باإلضااافة إلااى أنهااا ليساات وساايلة دفاااع؛ وإنمااا تشااكل طلبااا قضااائيا 
 حقيقيا له عناصره األساسية المميزة له عن الطلب األصلي. 

بين؛ وخصوصاااا بالنسااابة مجاااال العقاااود الملزماااة للجاااانولكااان يمكااان أن يوجاااد ارتبااااط فاااي  
الناشاائة عاان تنفيااذ ذات العقااد، حيااث يظهاار االرتباااط مااثال بااين الطلااب األصاالي المقاادم لاللتزامااات 

من المقاول بالمطالبة بأجرته وثمن األدوات التي استخدمها؛ والطلب المقابل بالمقاصة المقدم من 
تنفيااذ المعيااب؛ أو التااأخير فااي التنفيااذ. ويشااكل االرتباااط لاالماادعى عليااه بالتعويضااات الناشاائة عاان 

في هذه الحالة قيدا على سالطة المحكماة فاي قباول الطلاب المقابال؛ إذ أناه عناد انتفااء تلاك الصالة 
ناه بمطلاق يّ تكون سلطة المحكمة في قبول الطلب أو رفضاه واساعة دون معقاب عليهاا تبعاا لماا تتب

 سلطتها من أوراق الدعوى.

عاادم وجااود ارتباااط بااين المقاصااة القضااائية والطلااب األصاالي؛ فإنااه يجااب علااى  أمااا عنااد 
لرفضاها ساببا، نظارا لماا يمثلاه االرتبااط المحكمة قبول المقاصة القضائية؛ أو على األقل أن تباين 

 من قيد على سلطة المحكمة في قبول أو رفض المقاصة القضائية.
                                                           

منه بقولها: ال تقع المقاصة القانونية في الحاالت  399نص مشروع القانون المدني الفلسطيني على ذلك في المادة  (8) (1)

 اآلتية:

 دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.إذا كان أحد الدينين شيئا نزع  -أ
 إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال. -ب
 إذا كان حق أحد الدائنين  ير قابل للحجز. -ج
 إذا كان أحد الدينين تعويضا عن ضرر جسدي.  -د
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 ا فيهالحكم الصادر  دور القاضي في الحكم بالمقاصة القضائية وطبيعة

تحقاق يملك القاضاي تجااه المقاصاة القضاائية سالطة كبيارة ساواء مان حياث مبادأ قبولهاا أو ال      
 .من شروطها وسلطة الفصل فيها

، فقاد يارى مان المالئام قباول الطلاب الحرياة فاي قباول أو رفاض ذلاك الطلابفللقاضي مطلق       
الساهل جعال الادين خالياا مان النازاع ويمكان تحدياد مقاداره المقابل والفصال فياه إذا تباين لاه أن مان 

 :رفض الطلبكما قد ي

 .ة تعطيل الفصل في الدعوى األصليةإذا تبين له أن القصد من تقديمه الكيد والمماطلة بغي -أ
 .الطلب المقابل ليس له أساس واضح إذا ظهر له أن -ب
 .ن الطلب المقابل غير ظاهر الجديةإذا تبين له أ -ج

االتجاااه السااائد إلااى أن الحكاام الصااادر بالمقاصااة القضااائية يعااد حكمااا منشاائا ولاايس  ويمياال      
ألن المقاصااة القضااائية ال يمكاان أن تقااع دون تاادخل القاضااي لتكملااة  (9)حكمااا تقريريااا أو كاشاافا 

الشاارط الناااقص بجعاال الاادين خاليااا ماان الناازاع معلااوم المقاادار . وعناادما يخلااي القاضااي الاادين ماان 
، بعكاااس ودا مااان قبااالمقاااداره فإناااه يكاااون قاااد أنشاااأ مركااازا قانونياااا جديااادا لااام يكااان موجاااالنااازاع ويحااادد 

 .(10)تحقق من توافر شروطها والحكم بهاالمقاصة القانونية التي يقتصر دور القاضي فيها على ال

 تحديد تاريخ المقاصة القضائية 

دياااد تاااريخ المقاصاااة ، فااإن تحالمقاصااة القضاااائية يعااد حكمااا منشااائامااا دام الحكاام الصاااادر ب      
القضااائية يكااون هااو تاااريخ الحكاام الصااادر بهااا ألنهااا لاام تكاان موجااودة قباال ذلااك الحكاام حتااى لااو 

 .(11)استوفت شروطها

 
                                                           

المركز القانوني الحكم التقريري أو الكاشف هو الحكم الذي يقتصر على مجرد الكشف عن وجود أو عدم وجود  (9)
 المدعى به دون أن يلزم المدعى عليه بأداء معين، كالحكم الصادر ببراءة الذمة أو االعتراف بالجنسية.

والحكم المنشئ هو الحكم الذي ينشئ مراكز قانونية موضوعية جديدة لم تكن موجودة من قبل كالحكم الصادر بفسخ        
فة ثالثة من األحكام هي أحكام االزام التي تقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء العقد أو إفبس أحد التجار . وهناك طائ

 معين قابل للتنفيذ الجبري .
 -فكل منهما تعد أداة ضمان  -القضائية والقانونية سواء من حيث الغاية  نوعي المقاصةيذهب رأي في الفقه إلى تشابه  (10)

قاصة القضائية ال تخرج عن كونها مقاصة قانونية، تقع عندما يتوافر أو من حيث أن حقيقة كل منهما واحدة ، وأن الم
في حكم القاضي شرط الخلو من النزاع الذي كان ينقصها، لذلك فإن الحكم الصادر بالمقاصة القضائية يعد حكما 

 تقريريا أو كاشفا .
 تاريخ المطالبة بها . الرأي الذي يعتبر الحكم بالمقاصة القضائية كاشفا يرجع تاريخ المقاصة إلى (11)
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 . ذي لحقه من جراء إجراءات التقاضيطلب الحكم للمدعى عليه بالتعويضات عن الضرر ال -2
عى علياه نتيجاة وذلك ألن محكمة الدعوى األصلية أقدر على تقدير الضرر الذي وقع للماد      

اطي أو منااع . فااإذا كااان الماادعي فااي الاادعوى األصاالية قااد طلااب الحجااز االحتيااإجااراء اتخااذ أمامهااا
إما ألن الدين المطلاوب الحجاز بشاأنه ؛ المدعى عليه من السفر، وكان هذا الطلب في غير محله

، فإن للمدعى عليه من السفر ألجله غير مستحق األداء، أو ألن الدائن مؤمن على دينهمنع أو ال
أن يتقاادم بطلااب عااارض للحكاام علااى الماادعي بااالتعويض عاان الضاارر الااذي لحقااه بساابب تعسااف 

 .خاصمته أو طريقة سلوكه في الدعوى المدعي في م

 . ة الدعوى اتصاال ال يقبل التجزئةأي طلب يكون متصال بالئح -3
، كماااا هاااو الحاااال بالنسااابة تصاااال الطلاااب العاااارض بالطلاااب األصاااليويقصاااد بهاااذه الحالاااة ا      

، يطلاااب المااادعي تقريااار ملكيتاااه لعقاااار . ومثاااال ذلاااك أنالساااابق ذكرهاااالطلباااات المااادعي العارضاااة 
رر الاااذي . أو أن يطلاااب المااادعي تعاااويض الضااادعى علياااه تقريااار ملكيتاااه هاااو للعقاااارفيطلاااب المااا

. أو أن يااه بااالتعويض بمناساابة الحااادث ذاتااه، فيطالااب الماادعى علمعااين أصااابه ماان جااراء حااادث
لحيازة ومنع تعرض المدعي يطلب المدعي منع التعرض فيقدم المدعى عليه طلبا يدعي بموجبه ا

  .له فيها

ي المنازعاااات ويقصاااد مااان قباااول هاااذه الطلباااات بصاااورة عارضاااة تفاااادي تنااااقض األحكاااام فااا      
 .المرتبطة بعضها ببعض

 
 المطلب الثالث

 االرتباط والتدخل في الخصومة

أدى تطور العالقات االقتصادية إلى تداخل العالقات القانونية وتشابكها، وأصبحت إمكانية 
تأثير الحكم القضائي على حقوق الغير ومصالحه كثيرة، وقد يتعذر تدارك األضرار التي تصيب 

وال يغني عن التدخل ل في الخصومة. الغير من جراء الحكم الصادر؛ إذا أغلق طريق التدخ
 طريق اعتراض الخارج عن الخصومة؛ ألن هذا الطريق ليس دائما مفتوحا أمام الغير. 

لذلك أفسحت التشريعات الطريق أمام الغير للتدخل في الخصومة القائمة؛ للدفاع عن  
حقوقه أو حقوق أحد أطرافها التي تنعكس إيجابا أو سلبا على حقوقه أو للحكم في الدعوى في 
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من قانون  96/2من ذلك نص المادة  مواجهته أو إللزامه ببعض األداءات لصالح أحد الخصوم.
يجوز لمن له مصلحة في دعوى بأنه ) 2001لسنة  2التجارية رقم المدنية و  أصول المحاكمات

قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصا ثالثا منضما أو مخاصما فإذا اقتنعت 
 ويؤدي التدخل إلى اتساع نطاق الخصومة من حيث أطرافهاالمحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله(. 

ضمن طائفة الطلبات العارضة المقدمة  –ر إلى طبيعتها بالنظ –وتدخل طلبات التدخل  
أثناء سير الخصومة األصلية، ولكن تناولنا للتدخل هنا يقتصر على بيان الدور الذي يقوم به 

ب األصلي، سواء بالنسبة االرتباط لقبوله، لذلك سوف نركز على شرط االرتباط بين التدخل والطل
 ( الغير. اختصامإدخال )للتدخل االختياري، أم 

 الفرع األول

 االختياري التدخل 

تدخل شخص من الغير من تلقاء نفسه في خصومة قائمة لم التدخل االختياري هو  
حد طرفي الخصومة؛ أو للمطالبة بمحل أيوجدها ولم يكلف بالحضور إليها، للدفاع عن 

 الخصومة لنفسه؛ أو بشيء متعلق بهذا المحل أو مترتب عليه.

 والتدخل االختياري قد يكون تدخال انضماميا؛ وقد يكون تدخال اختصاميا. 

 التدخل االنضمامي. -1

التدخل االنضمامي هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة؛ لمساعدة أحد أطرافها 
دون أن يطالب بشيء خاص لنفسه؛ وإن كان الهدف من تدخله حماية مصالحه في المدى 

 البعيد.

 نضمامي إما إلى:ويهدف التدخل اال

 تدخل دفاعي(، أو؛ بما لديه من أوجه دفاع ودفوع )تأييد طلبات من تدخل لمساعدته -أ
المقرر مراقبة دفاع مدينه بقصد تجنب إهماله أو غشه؛ حتى ال يتأثر الضمان العام  -ب

 تدخل رقابي(. للدائن على أموال مدينه )

هي المصلحة القائمة على رفع ضرر  والمصلحة التي تبيح للغير التدخل االنضمامي 
محتمل للمتدخل؛ يهدف بتدخله إلى توقيه والحيلولة دون وقوعه. وتكون هناك مصلحة للغير في 

 التدخل االنضمامي في كل حالة يوجد فيها التزام بالضمان على عاتق المتدخل.
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ي، فإذا لم يسمح مثال ذلك: تدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المباع المقامة على المشتر 
له بالتدخل؛ فإن المشتري سيرجع عليه بالضمان. وتدخل صاحب المصنع في الدعوى المقامة 
على البائع بسبب عيب في اآللة المباعة؛ إذا لم يتدخل صاحب المصنع ونجح المشتري في 

 الحصول على التعويض من البائع؛ سوف يرجع على صاحب المصنع بالضمان.

طلب التدخل االنضمامي وجود ارتباط بين التدخل االنضمامي والطلب وال يشترط لقبول  
األصلي، ألن المتدخل االنضمامي ليس له أن يتقدم بطلبات مستقلة أو متميزة عن طلبات من 
انضم إليه، ويقتصر دوره على مساعدته في الدفاع؛ بتقديم ما لديه من مستندات ووسائل إثبات. 

المصلحة المطلوب لقبول التدخل االنضمامي؛ يكشفان عن وجود فوحدة الطلبات مع توافر شرط 
 ارتباط بين التدخل االنضمامي والطلب األصلي.

 .التدخل االختصامي -2

في التدخل االختصامي بدور المدعي ويطالب بملكية الشيء المتنازع عليه يقوم المتدخل 
 .صليينأللنفسه في مواجهة الخصمين ا

مثال ذلك: وجود خصومة على ملكية عقار معين بين شخصين؛ وتدخل شخص ثالث من الغير  
ليطالب بملكية العقار لنفسه في مواجهة الخصمين األصليين. وتدخل دائن البائع في الخصومة 
القائمة حول تنفيذ البيع؛ للتمسك ببطالن البيع حفاظا على الضمان العام المقرر للدائن على 

ل مدينه. وتدخل أحد الشركاء على الشيوع في دعوى الملكية المقامة على شريك آخر جميع أموا
 على الشيوع، للتمسك بملكيته. 

ويجوز للغير التدخل حتى لو كان ال يجوز الدفع في مواجهته بحجية األمر المقضي،  
ألن من مصلحة الغير التدخل في الخصومة القائمة ليتوقى ما قد يصيبه من أضرار؛ ولتفادي 
ازدواج غير ضروري للخصومة. فالتدخل االختصامي يكون لألشخاص الذين لهم حقوق غير 

 كالدائنين الممتازين والمرتهنين وغيرهم.  مستمدة من حقوق الطرفين،

، وجود صلة ارتباط بين طلب دخل االختصامي بجانب شرط المصلحةويشترط لقبول الت 
ويحول شرط االرتباط دون عرقلة سير الخصومة بتدخالت صورية المتدخل والدعوى األصلية. 

التدخل االختصامي  ؛ بقصد تأخير الفصل في الدعوى، وينظمبإيعاز من أحد طرفي الخصومة
ويضعه في النطاق المعقول حماية لمصالح الخصوم في الدعوى؛ ولحسن سير العدالة، كما أن 

 له دورا هاما في تبرير قبول طلبات التدخل االختصامي. 
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 الفرع الثاني

 اختصام الغير(إدخال الغير )

حريته في إجبار الشخص على الدخول في خصومة قائمة؛ يعد اعتداء على األصل في  
كما أن إدخال  اختيار الوقت المالئم الذي يلجأ فيه إلى القضاء؛ حسبما تمليه عليه مصلحته.

 المنهي عنه لدى غالبية الفقه.الغير قسرا عنه هو نوع من دعوى قطع النزاع 

ومع ذلك فإن إدخال الغير قد يؤدي إلى تحقيق بعض المزايا والمصالح التي اعتبرها  
 لى المصلحة الخاصة للمختصم ألنه:المشرع ورجحها ع

ون الهدف منه الحكم على المختصم بذات كيحول دون كثرة الخصومات؛ عندما ي -1
 الطلبات المقامة بها الدعوى األصلية.

يمنع من تجدد الخصومات بامتداد حجية األمر المقضي إلى المختصم؛ مما يحول دون  -2
 إنكاره للحكم أو التحلل من حجيته.

حقيق بعض االعتبارات المتعلقة بإدارة الخصومة المدنية؛ عندما يكون قد يرمي إلى ت -3
الغرض منه إلزام المختصم بتقديم ورقة أو مستند لديه إلى المحكمة؛ مما سيمكنها من 
الفصل في الدعوى بالسرعة المطلوبة؛ والعدالة المرغوبة؛ وتفادي تناقض األحكام أو 

 تعارضها. 

ائد والمزايا المترتبة على إدخال الغير؛ واالستفادة منها على ولكن ال يمكن تحقيق هذه الفو 
ط يحكم هذا اإلدخال وينظمه بالحد من اتساع نطاق الخصومة، الوجه األمثل، دون وجود ضاب

وهذا الضابط يتمثل في االرتباط الذي يلعب دورا هاما في تنظيم إدخال الغير والحفاظ على وحدة 
 الخصومة المدنية. 

إلى  ، استنادا، في حدود معينةفي الدعوى  الغير إدخالأجازت كثير من التشريعات  لذلك      
، أو تناقض األحكام في الدعوى الواحدة نظرية االرتباط بين الدعاوى، وذلك لتالفي تجديد النزاع

، وحماية الغير من غش الخصوم في الدعوى لمرتبطة برباط ال يقبل التجزئةأو في الدعاوى ا
هم، واستكمال عناصر الدعوى باستكمال أشخاصها مما يؤدي إلى فض النزاع بكامله ؤ وتواط

واعتدادا بدور القاضي في وحسم جميع المسائل المرتبطة به لدى الحكم في الدعوى األصلية، 
 .قق مصلحة العدالة وإظهار الحقيقةتوجيه وإدارة حركتها بما يح
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ويشاترط  الادعوى بشخصاه ولام يكان مماثال فيهاا.والغير هو الشخص الذي لام يكان طرفاا فاي      
لااب الموجااه للغياار ، وقيااام ارتباااط بااين الطوجااود مصاالحة ماان إدخالااه فااي الاادعوى  ،الغياار إلدخااال

أماااا إذا تعلاااق األمااار بااادعوى ، بااااوأن يكاااون إدخالاااه فاااي الااادعوى جاااائزا ال واج ،والااادعوى األصااالية
ماان واحااد أو علااى واحااد فقااط  إقامتهااان ماان متعااددين أو علااى متعااددين، فااإ إقامتهااايوجااب القااانون 

لاك . وتقادير ذقاديم الطلاب قبال قفال بااب المرافعاةوت ،كون واجبة الرد لعدم صحة الخصاومةفإنها ت
 .متروك لسلطة القاضي التقديرية

ويقصاد مان ؛ الغير في الدعوى معناه تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها وإدخال
 :غراض التاليةثالث تحقيق أحد األ إدخال خصم

 .األصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة بها الدعوى  لمقامةالحكم عليه بذات الطلبات ا -1
جعل الحكم في الدعوى األصلية حجاة علياه حتاى ال ينكار حجيتاه باعتباار أناه لام يكان طرفاا  -2

 .يهاف
 .(12)إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى األصلية تكون تحت يده -3

 

ة، وقاد يكاون بنااء يصالاألوإدخال الغير قاد يكاون بنااء علاى طلاب أحاد أطاراف الخصاومة       
 على أمر من المحكمة.

 إدخال الغير بناء على طلب أحد الخصوم  -1

ماان قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الجديااد علااى أنااه "  96/1نصاات المااادة       
 ".ه فيها عند إقامتهامكان يصح اختصايجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من 

ويهدف الخصم من إدخال شخص من الغير في الخصومة القائمة إلى الحكم عليه باذات       
الطلباااات األصااالية، أو جعااال الحكااام الصاااادر فاااي الااادعوى األصااالية حجاااة علياااه. ويخضاااع هاااذا 

                                                           
( من قانون البينات الجديد للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحمت يمده 34أجازت المادة ) (12)

السبب مع أن ذلمك جمائز قانونما، وبخاصمة إذا     منتجة في الدعوى، وبذلك لم يعد حاجة ادخال الغير في الدعوى لهذا
 كان طالب اادخال ير ب في إلزام المطلوب إدخاله بقرار المحكمة المتعلق بهذا السند.
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أن الغاارض ماان هااذا الطلااب لمطلااق تقاادير المحكمااة فلهااا أن تقبلااه ولهااا أن ترفضااه إذا تبااين لهااا 
  (13). الطلب عرقلة سير الخصومة، ويكون القرار الصادر بعدم قبول الطلب قابال لالستئناف

ويتضح من النص أن المقصود بالغير هو الشخص الذي كاان يجاوز اختصاامه عناد بادء       
ام وليس من كان يجوز اختصامه بدل أحد أطرافها، فاالختص (14)الخصومة إلى جانب أطرافها،

 يقتصر على حالة التعدد االختياري دون اإلجباري.

 أقااااموماان أمثلاااة اختصااام الغيااار بناااء علاااى طلااب أحاااد الخصااوم، أن يطلاااب الاادائن الاااذي       
أحاد  يقيمهاا، ودعاوى المطالباة بالملكياة التاي د مدينياه إدخاال المادينين اآلخارينالدعوى علاى أحا

، ودعاوى ب فيها إدخال الباقين مان الشاركاءالشركاء على الشيوع في مواجهة أحد الشركاء ويطل
عليااه دعااوى اسااتحقاق المبيااع ماان الغياار بطلااب  تقاااممثاال قيااام المشااتري الااذي الضاامان الفرعيااة 

فااي هااذه الاادعوى، فااإذا حكاام علااى المشااتري فااي دعااوى -الااذي يلتاازم بالضاامان –ال البااائع إدخاا
 . ي ذات الخصومة على حكم ضد البائعق حصل المشتري فاالستحقا

لاى الغيار، ألن الفوائاد إومن الضروري وجود ارتباط بين الطلب األصالي والطلاب الموجاه  
والمزايااا المترتبااة علااى إدخااال الغياار ال يمكاان تحقيقهااا إذا لاام يوجااد ارتباااط بااين الطلااب األصاالي 

البات فاي هاذا الطلاب أن تتحقاق مان والطلب الموجه إلى الغيار، لاذلك يجاب علاى المحكماة قبال 
أو عادم وجاود ذلاك  بناء علاى وجاودوافر أو عدم توافر ذلك االرتباط، ويكون رفضها أو قبولها ت
 لشرط.ا

 إدخال الغير بأمر المحكمة -2

يقضااي مباادأ ساايادة الخصااوم بااأن الخصااومة ملااك ألطرافهااا؛ لهاام وحاادهم حااق تسااييرها أو  
وقفهااا؛ ولهاام حااق اختصااام ماان يرونااه ماان الغياار، وأن دور القاضااي فااي الخصااومة المدنيااة ساالبي 

 يقتصر على المراقبة دون التوجيه. 

                                                           
 أصول مدنية. 96/3المادة  (13)
ها عقد لذلك ال يقبل طلب الطاعن إدخال زوج المطعون ضدها شخصا ثالثا في دعوى ااخبء طالما أن دعوى ااخبء يحكم (14)

 19/12/2003تاريخ  7/2003نقي مدني  .إدخاله كان يقبي األجور عن زوجتهاايجار، وال يبرر طلب الطاعن اادخال أن المراد 

 . 298ص  2ج 
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التي وقعت في القرن العشرين؛ وشملت مختلف نواحي الحياة، أدت إلاى إال أن التطورات  
تغيير كبيار فاي بعاض المفااايم القانونياة التاي كانات ساائدة مان قبال؛ والتاي كانات ترقاى فاي نظار 
بعض الفقه؛ إلى مصاف المبادع القانونية التاي ال يجاوز مخالفتهاا أو العمال بماا يتعاارض معهاا. 

علااى نشاااط -لمجاااالت التااي كاناات حكاارا ماان قباال ة فااي كثياار ماان اوماان مظاااهر ذلااك تاادخل الدولاا
 األفراد، ورجحان المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية.

المرافعااات( ل المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة )وقااد انعكااس ذلااك التطااور علااى قااانون أصااو  
، حياث ذهاب الفقاه فعااتامفهوم الخصومة المدنية نتيجة تغير النظرة إلى طبيعة قاانون المر فتغير 

اإلجرائاي الاراجح إلااى اعتبااره فرعااا مان فااروع القاانون العاام، وانعكساات هاذه الطبيعااة العاماة لقااانون 
المرافعااات علااى مفهاااوم الخصااومة ودور الخصااوم فيهاااا، وأدت إلااى إفساااح المجاااال أمااام القاضاااي 

سالطة العاماة وهاو ممثال ال –ليقوم بدور فعال في تسيير الخصومة؛ حتى ال نعلاق عمال القاضاي 
دور القاضااي فااي الاادعوى المدنيااة، وأناايط بااه القيااام باادور مااؤثر علاى إرادة األفااراد. وبااذلك تغياار  –

ال يتفاق ماع معطياات العصار الحاالي. لاذلك في توجيه الخصومة، وأصبح الدور السالبي للقاضاي 
ت المدنيااة قااام المشاارع اإلجرائااي فااي كثياار ماان الاادول بمراجعااة قااانون المرافعااات/ أصااول المحاكمااا
    لمواكبة ذلك التطور، ولالنسجام مع األدوار التي تقوم بها الدولة في المجاالت األخرى. 

للمحكمـة علاى أناه " مان قاانون أصاول المحاكماات المدنياة والتجارياة  82/1الماادة  لذلك نصت
أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله إلظهار الحقيقة أو لمصلحة ……ولو من تلقاء نفسها 

 (15)". العدالة

وهذا النص من مظااهر رجحاان المصالحة الجماعياة علاى المصالحة الفردياة، وتغيار دور       
القاضااي فااي الاادعوى المدنيااة ومنحااه دورا مااؤثرا فااي توجيااه الخصااومة، وقااد وضااع قاعاادة عامااة 

مااا لطة إدخااال ماان تااراه تبعااا لتقااديرها تحقيقااا ألحااد أماارين: إإلدخااال الغياار تاارك فيهااا للمحكمااة ساا
 أو إظهارا للحقيقة. ؛مصلحة العدالة

وفااي إدخااال الغيااار لمصاالحة العدالااة، يجاااوز للمحكمااة أن تااأمر بإدخاااال كاال شااخص مااان       
الغير يجوز اختصامه عند رفع الدعوى، أي في حالاة التعادد االختيااري، مان ذلاك أن يتباين لهاا 

                                                           
 على إدخال الغير بأمر المحكمة جريا على الفقه التقليدي. 1952من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة  50لم تنص المادة  (15)
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 ؛الدعوى فاي غفلاة عناه أقيمتأثناء نظر الدعوى أن الحق المدعى به ملك لشخص من الغير و 
ولم يتدخل اختصاميا في مواجهة الخصمين األصليين، أو أن دعوى قسمة التركة  ؛ولم يبل  بها

 قد شملت الذكور من الورثة دون اإلناث.

وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة يعاد إعمااال لسالطتها فاي التحقاق مان تلقااء نفساها مان       
 أصحاب الشأن أو عليهم.من جميع  أقيمتأن الدعوى قد 

 
أما إدخال الغير إلظهار الحقيقة فيقصد به أن تلزم المحكمة الغير بتقديم ورقة أو مستند       

تحت يده مفيد في حل القضية، أو لغرض مساعدة أحد الخصوم إذا تبين للقاضي حاجته إلى 
هذه المساعدة الستجالء الحقيقة، وقد يكون الغرض من إدخال الغير في البداية االستعالم منه 

 جيه طلب منه أو إليه من الخصوم. شيء بخصوص الدعوى، ثم ينتهي األمر بتو  عن

 :غير بأمر المحكمةال إدخال دور االرتباط في

 :الغير باختالف الغرض منه إدخاليختلف أثر       

إلزامه بتقديم ورقة أو  واقتصر األمر على بهدف إظهار الحقيقةفإذا كان إدخال الغير       
أو لالستعالم منه عن أمر يخص الدعوى، فال يكون  ،مفيد في حل النزاعمستند تحت يده 

ال يترتب على قرار المحكمة باختصامه في هذه الحالة أن يصبح الشخص لالرتباط دور يؤديه. و 
، جة عليهالصادر فيها حجة له أو ح المختصم طرفًا في الخصومة وبالتالي ال يكون الحكم

أما إذا تجاوز الغير دوره الذي أدخل من  .غير لهذا الغرض ولو في االستئنافويجوز إدخال ال
جله وبادل الخصوم الطلبات والمذكرات؛ فال بد من وجود ارتباط بين هذه الطلبات والدعوى أ

 األصلية حفاظا على وحدة الخصومة المدنية. 

فإنه يبرز دور االرتباط؛ ألن  بهدف تحقيق العدالةر إدخال الغيالغرض من  أما إذا كان       
المحكمة ال تأمر بإدخال الغير لهذا الغرض؛ إال إذا تبين لها أن محل النزاع يخص شخصا آخر 

كما في حالة الرغبة في تفادي  ؛أن الدعوى ال تستقيم إال باختصام هذا الغيرو  غير المتنازعين؛
فيها حجة  توحيد المنازعة حتى يكون الحكم الصادر الغش والتواطؤ من أطراف الدعوى ، أو

شخص دعوى على أحد الورثة وال يخاصم يقيم ، ومثال ذلك أن على كل من تمسه الدعوى 
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، وخشية أن ورثة ليصبح الحكم فيها حجة عليهمفيكون من المصلحة اختصام جميع ال ؛الباقين
ستغالل عجز هذا أو إلى ا ؛معه يكون االقتصار على أحد الورثة راجعًا إلى تواطؤ المدعي

، ففي هذه الحالة يلزم إدخال هؤالء في الخصومة أمام محكمة الدرجة األولى الوارث عن الدفاع
حتى ال نفوت عليهم درجة من درجات التقاضي واحترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين لتعلق هذا 

 المبدأ بالنظام العام .

على عاتقه  في الخصومة له كافة حقوق الخصم وتقع رفاويصبح الغير في هذه الحالة ط      
لدعوى حجة له أو ، كما يكون الحكم الصادر في اكافة أعبائه وواجباته. ويجوز له تقديم دفوع

. وتترتب هذه النتائج ولو وقف المختصم من الخصومة موقفا سلبيا عليه، ويجوز له الطعن فيه
 .ولم يقدم فيها أية دفوع أو طلبات

 الثالث الفصل

 المرتبطة في خصومة واحدةوسائل جمع الطلبات 

إذا جمع المدعي عدة طلبات في الئحة دعواه؛ سواء في مواجهة مدعى عليه واحد؛ أم  
 عدة مدعى عليهم، فال توجد مشكلة في هذه الحالة.

غير أنه قد يحدث أن يقيم المدعي طلبين بالئحتين مختلفتين أمام ذات المحكمة، سواء  
ذات الدائرة؛ أو أمام دائرتين مختلفتين. كما قد يقيم المدعي الطلبين أمام محكمتين أمام 

 مختلفتين.

يقتضي حسن سير العدالة أن  وجود ارتباط بين دعويين أو أكثر؛ وحيث إنه في حالة 
تقوم محكمة واحدة بالتحقيق والفصل في الدعاوى المرتبطة، فقد أورد المشرع بعض الوسائل 
اإلجرائية لتحقيق هذا الغرض، وذلك بجمع الدعاوى أمام محكمة واحدة، وتكون وسيلة جمع 

لمقامة أمام أكثر من الدعاوى القائمة أمام محكمة واحدة هي الضم، أما جمع الدعاوى المرتبطة ا
 محكمة فإن وسيلة جمعها هي الدفع باإلحالة لالرتباط. 
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 المطلب األول

 ضــم الدعــاوى 

 المقصود بضم الدعاوى 

… إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة على أنه "  80/2تنص المادة            
طلب أحد الخصوم أن تضم ، فيجوز للمحكمة بناء على وكانت متحدة في السبب والموضوع

 ". هذه الدعاوى في خصومة واحدة

المرتبطة؛  ن القاضي يتم بموجبه جمع الدعاوى أن الضم هو قرار يصدر م هذا النصمن  يتبينو 
المرفوعة أمام ذات المحكمة، في أو غير القابلة للتجزئة، ، المتحدة في السبب والموضوعأي 

 (16) .، بناء على طلب أحد الخصومخصومة واحدة

 ونبين في هذا المطلب شروط ضم الدعاوى، ونطاق إعماله، وآثاره في فروع ثالثة. 

 الفرع األول

 الدعاوى  ضـم شـروط

الجديد حتى يمكن ضم الدعاوى معا في خصومة واحدة وفق قانون أصول المحاكمات       
 :يجب أن تتوافر ثالثة شروط

الدائرة أم أمام دائرة  ذات، سواء أمام ذات المحكمة: أن تكون الدعاوى منظورة أمام الشرط األول
أخرى إذا كانت محكمة الصلح تضم عدة قضاة أو محكمة البداية تضم عدة هيئات. أما 
إذا كانت كل دعوى منظورة أمام محكمة مختلفة، فإن جمع الدعاوى أمام محكمة واحدة 

 .سنرى يكون عن طريق طلب اإلحالة كما 

متحدة في بأن تكون  الدعاوى المطلوب ضمهابين هناك عالقة ارتباط : أن تكون الشرط الثاني
، ولم يكتف المشرع باتحاد الدعاوى في عنصر واحد فقط كعنصر السبب والموضوع

، فيجوز ضم السبب وحده أو عنصر الموضوع وحده. كما لم يشترط وحدة الخصوم

                                                           
 لم ينص المشرع على صبحية المحكمة بضم الدعاوى المرتبطة من تلقاء ذاتها.  (16)
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الدائن ضد المدين  يقيمهاالتي  الدعاوى بالرغم من انتفاء وحدة الخصوم مثل الدعوى 
 .ضد الضامن يقيمهاوالدعوى التي 

، فلم يعط المشرع : أن يطلب أحد الخصوم ضم هذه الدعاوى في خصومة واحدةالشرط الثالث
، علما بأن حسن سير العدالة وعدم ة ضم هذه الدعاوى من تلقاء نفسهاللمحكمة صالحي

الدعاوى  حية وبخاصة إذا كان بين هذهتضارب األحكام يوجب منح المحكمة هذه الصال
 .ارتباط ال يقبل التجزئة

 

 الفرع الثاني

 نطاق إعمال ضم الدعاوى 
، أو محكماة البداياة(، ماام محكماة أول درجاة )محكماة الصالحالغالب أن ياتم ضام الادعاوى أ      

، لذلك إذا توافرت شروط الضم الدرجة الثانيةولكن ال يوجد ما يمنع من جواز إعماله أمام محكمة 
 تقااررولكاان عناادما  .(210تقاارر ضاامهما )م فإنااه يجااوز للمحكمااة أن  اسااتئنافين علااى الحكاام،بااين 

، ألن األمار يخضاع ضم االستئنافين فإنها ال تلتزم بأن تحكم فيهما بحكم واحاد محكمة االستئناف
جاااوز لهاااا أن تحكااام فيهماااا ا ي، كمااابحكااام واحاااد ، فيجاااوز لهاااا أن تحكااام فيهماااا معاااالمطلاااق تقاااديرها

 .بحكمين

 طبيعة القرار الصادر بالضم ومدى قابليته للطعن فيه 
يعااد القاارار الصااادر ماان المحكمااة بضاام الاادعاوى ماان إجااراءات اإلدارة القضااائية التااي تتعلااق       

حكماا قضاائيا وال حتااى ، وبالتاالي فإناه ال يعااد فاق القضاااء وال يماس مصاالح األفاارادبساير وإدارة مر 
، كماا ال يلازم المحكماة التاي أصادرته، فلهاا أن ترجاع عناه، ، لاذلك فإناه ال يقبال الطعانعمال والئيا

 .إلى استنفاذ سلطتها بشأن الخصومةألن مباشرة المحكمة هذا اإلجراء ال تؤدي 

 سلطة المحكمة في ضم الدعاوى 
التاي تتاوفر فيهاا الشاروط  منح النص للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقرير ضم الدعاوى       
، فيجااوز لهااا أن تاارفض طلااب الضاام الااذي تقاادم بااه أحااد الخصااوم إذا قاادرت أنااه ال توجااد السااابقة

، أو إذا كانااات إحااادى ة إذا نظااارت كااال دعاااوى دائااارة مختلفاااةمخااااطر مااان صااادور أحكاااام متعارضااا
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مع اإلشارة إلاى  .د من التحقيقاتللحكم فيها واألخرى يحتاج الفصل فيها إلى مزي الدعويين جاهزة
فااي حالااة عاادم التجزئااة فااإن الضاام يكااون إجااراء ضااروريا ولاايس مفياادا فحسااب ألنااه يااؤدي إلااى  أنااه

 الحيلولة دون صدور أحكام متعارضة يستحيل تنفيذها.

 

 الفرع الثالث

 الدعاوى  ضــمآثــار 
ماا لام  باساتقاللها عان األخارى   يفقد أيا منها استقاللها بل تحتفظ كل دعاوى ضم الدعاوى ال      

يكن موضوع الطلب في إحادى الادعويين هاو بذاتاه موضاوع الطلاب فاي األخارى، واتحادا خصاوما 
 وسببا، ففي هذه الحالة تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقاللها. 

لديها فاإن هاذا الضام لايس مان شاأنه  لذلك إذا قضت المحكمة بضم الدعويين المنظورتين
طالماا أن كاال منهماا تظال محتفظاة بكيانهاا وقيمتهاا واساتقاللها  أن يؤثر على قواعد االختصااص،
 (17)ولم تتحدا موضوعا وسببا وأطرافا.

والفصاال فيهمااا معااا ماان محكمااة ومااع ذلااك فااإن ضاام الاادعاوى لالرتباااط يسااتهدف تحقيقهمااا       
دمجت تلاك الادعاوى ، وهاذا ال يتحقاق إال إذا اناوقت والجهد واإلجراءاتن توفير ال، فضال عواحدة

لها ، ولاااذا فاااإذا كاااان ضااام الااادعاوى ال يترتاااب علياااه فقااادان كااال منهاااا اساااتقالفاااي خصاااومة واحااادة
 .نها تكون في مجموعها خصومة واحدة، إال أواندماجها معا في دعوى واحدة

 أثر الضم على قواعد االختصاص:

مختصااة بنظاار كاال  الاادعاوى المطلااوب ضاامها لااديهاة قامااع أن المحكمااة المافتاارض المشاار       
 المحلاي بالنسبة لقواعاد االختصااصمشكلة ضم الدعاوى أي  ال يثير، ولذلك دعوى على استقالل

، فتبقى المحكمة مختصة حتى لو أدى الضم ووحدة الخصومة إلاى أن وقواعد تقدير قيمة الدعوى 
 . بالخصومة الموحدةحكمة غير مختصة تصبح الم

                                                           
 .192ص  2ج  12/4/2006تاريخ  7/2006نقي مدني  (17)
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غيااار أناااه قاااد تثاااار مشاااكلة فيماااا يتعلاااق باالختصااااص الناااوعي والقيماااي، إذا حااادث ضااام  
لاااة قاااد تكاااون المحكماااة لة االختصااااص، وفاااي هاااذه الحاأالااادعاوى قبااال أن تحكااام المحكماااة فاااي مسااا

 غير مختصة نتيجة قرار الضم أو العكس. مختصة ثم تصبح

لضام نازع االختصااص باالطلبين معاا مان هاذه فبالنسبة لمحكمة الصلح، قاد يترتاب علاى ا 
المحكماة، وإساناده إلاى محكماة البداياة، وذلاك إذا كااان أحاد هاذه الطلباات ال يادخل فاي اختصاااص 
محكماة الصالح النااوعي؛ وكاان يترتاب علااى الفصال باين الطلبااات ضارر بساير العدالااة، وذلاك كلااه 

لصالح محتفظاة بالطلاب الاذي بالرغم من أنه لو بقيت الطلباات منفصالة دون ضام لظلات محكماة ا
 يدخل في اختصاصها.

وبالنساابة لمحكمااة البدايااة مااثال، قااد يترتااب علااى الضاام أن يمتااد إليهااا االختصاااص بأحااد  
الطلبات المرتبطة المنضمة؛ وذلك بالتبعية الختصاصها بالطلب اآلخر؛ بالرغم مان أناه لاو بقيات 

تقضااي بعااادم االختصااااص واإلحالاااة الطلبااات منفصااالة دون ضااام لوجااب علاااى محكماااة البداياااة أن 
 بالنسبة للطلب الذي ال يدخل في اختصاصها.

 أثر الضم على قواعد تقدير قيمة الدعوى.

قد يؤثر الضم على قواعد تقدير قيمة الدعوى؛ إذا كان الطلباان المنضامان يساتندان علاى  
لاادعوى بجمااع ؛ أن يااتم تقاادير قيمااة ايااث يترتااب علااى الضاام فااي هااذه الحالااةساابب قااانوني واحااد، ح

قيمة الطلبين معا، مما قد يترتب عليه عدم اختصاص محكمة الصلح بالطلبين مجتمعين؛ باالرغم 
كانت مختصة بكل منهما على حدة.  وفي هذه الحالة إذا قررت المحكماة ضام الطلباين؛ من أنها 

ا إلاى يجب عليها في ذات الوقت أن تحكم ولو من تلقاء نفسها؛ بعادم االختصااص بهماا وإحالتهما
 محكمة البداية المختصة. 

 أثر الضم بالنسبة للطعن المباشر في األحكام:

يترتب على ضم طلبين مرتبطين؛ أن يصبح الحكم الصادر فاي أحاد هاذين الطلباين غيار  
قابل للطعن المباشر فيه، وذلك ألنه وإن كان ينهي الخصومة بالنسبة لهاذا الطلاب؛ فإناه ال ينهاي 

االنتظااار حتااى صادور الحكاام فاي الطلااب اآلخاار. وسايأتي تفصاايل ذلااك الخصاومة برمتهااا، ويجاب 
 فيما بعد.
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 المطلب الثاني

 لالرتباط. اإلحالــــةالدفع ب

اإلحالاة هااي نقال الاادعوى ماان المحكماة المرفوعااة إليهاا ابتااداء إلااى محكماة أخاارى. والحكاام  
حتااى ال تتااردد  بعاادم االختصاااص واإلحالااة تقيااد كااال المحكمتااين وفيهااا رعايااة لمصاالحة الخصااوم

الاادعوى بااين المحكمااة التااي أحالتهااا وبااين المحكمااة المحااال إليهااا ممااا يااؤدي إلااى حرمااان صاااحب 
وقد أخذ المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنياة  الحق من الحصول على الحماية القضائية.

ال يتحمااال والتجاريااة الجديااد بنظاااام اإلحالااة لالقتصاااد فاااي الوقاات وفااي اإلجاااراءات والنفقااات حتااى 
المدعي عبء رفع دعوى جديدة بعد أن كان القضاء فاي ظال قاانون أصاول المحاكماات الحقوقياة 

     الملغى يرد الدعوى لعدم االختصاص. 

اإلحالااااة بعااااد الحكاااام بعاااادم ، فقااااد تقاااارر المحكمااااة حاااااالت الاااادفع باإلحالااااة فااااي القااااانون تتعاااادد و   
، النااازاع أماااام محكماااة أخااارى، أو لالرتبااااط قياااام ذات، وقاااد تاااتم اإلحالاااة باالتفااااق أو لاالختصااااص

( من قانون أصول 40وأخيرا قد تتم اإلحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية عمال بالمادة )
 وما يعنينا هنا هو حالة الدفع باإلحالة لالرتباط. . حاكمات المدنية والتجارية الجديدالم

فاااإن وسااايلة الجماااع كمتاااين مختلفتاااين، فاااإذا كانااات الااادعويان المرتبطتاااان مقامتاااان أماااام مح 
بينهمااا تكااون بقاارار يصاادر عاان إحاادى المحكمتااين بإحالااة الاادعوى المنظااورة أمامهااا إلااى المحكمااة 

 المختصة بالدعوى األخرى المرتبطة، ويصدر هذا القرار بناء على الدفع باإلحالة لالرتباط. 

فيكفاااي االشاااتراك  ،يين واحااادالسااابب والموضاااوع فاااي الااادعو ويتحقاااق االرتبااااط ولاااو لااام يكااان ا      
وال يلازم أن يكاون ، بالمحل أو بالسبب الاذي تنشاأ عناه الجزئي لعناصر الدعوى الموضوعية سواء

. ومن أمثلة االرتباط ، دعويا الفسخ اللتاان يرفعهماا في إحداهما هم الخصوم في األخرى  الخصوم
عقاد ودعاوى  بصاحة ونفااذعوى كل من الطرفين على اآلخر بسبب عدم الوفااء بااللتزاماات ، والاد

ببطالنااه ، ودعااوى الاادائن علااى الماادين ودعااواه علااى الكفياال ، ودعااوى  بفسااخه أو الطاارف اآلخاار
، وطلاب الموكل على الوكيل بتقديم حساب ودعوى الوكيل على الموكال بطلاب أتعاباه ومصااريفه 
ماان البااائع التعااويض فااي حااادث تصااادم مااثال الااذي يوجهااه كاال منهمااا ل خاار ، وطلااب المشااتري 
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تسليم العين المباعة وطلب البائع من المشتري دفع الثمن ، والادعوى بطلاب صاحة رهان والادعوى 
 بطلب شطبه ، ودعوى طلب تثبيت حجز والدعوى بطلب بطالنه أو استرداد األشياء المحجوزة .

فاااإذا وجااادت أماااام محكمتاااين دعوياااان مختلفتاااان تتصاااالن بصااالة االرتبااااط جااااز الااادفع فاااي       
 ، لتقوم بنظرهما معا. ائمة أمامها الدعوى األخرى حداهما بإحالتها إلى المحكمة القإ

وتقتضااي اإلحالااة لالرتباااط تااوافر شااروط معينااة تتحقااق منهااا المحكمااة المطلااوب اإلحالااة  
منهااا قباال أن تصاادر قرارهااا باإلحالااة. كمااا يخضااع الاادفع باإلحالااة ألحكااام خاصااة بااه ماان حيااث: 
الوقت الذي يجوز فيه إثارة هذا الدفع، وصفة الشخص الذي يجوز له ذلك، والمحكمة التي يجاوز 

ونباين ومدى سلطتها إزاء هاذا الادفع، ومادى جاواز الطعان فاي الحكام الصاادر فياه.  إثارته أمامها،
 ذلك في فروع ثالثة.

 

 الفرع األول

 لالرتباط شروط اإلحالة

؛ قبال أن تصادر حكمهاا؛ أن تتحقاق لالرتبااط يجب على المحكمة المطلاوب منهاا اإلحالاة  
 من توافر عدة شروط هي:

لدعويين، كأن يكون محال الادعويين أو ساببهما واحادا، أو أن تكون هناك عالقة ارتباط بين ا -1
أنه بالرغم من اختالف المحل والسبب فيهما؛ فإن الفصل بينهما يؤثر في قدرة الخصوم على 

لتقاادير -كمااا قلنااا سااابقا –اإلثبااات؛ ويااؤدي إلااى صاادور أحكااام متعارضااة. ويخضااع كاال ذلااك 
طالماا أناه اساتند إلاى أساباب تساو  ماا قاضي الموضوع باال رقاباة علياه مان محكماة الانقض؛ 

 توصل إليه من نتيجة.

 .كل من المحكمتين مختصة بالدعوى المقامة أمامها وظيفيا ونوعيا وقيمياأن تكون  -2
فيجب أن تكون المحكمة المقدم إليها الدفع باإلحالة مختصة بالادعوى المطلاوب إحالتهاا؛ 
اختصاصاااا وظيفياااا ونوعياااا وقيمياااا؛ حتاااى تساااتطيع أن تحيلهاااا إلاااى محكماااة أخااارى، ألن فاقاااد 
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الشايء ال يعطياه. أماا االختصااص المكااني فايمكن التغاضاي عناه إذا لام يتمساك باه الخصاام 
 المناسب.  المقرر لمصلحته في الوقت

كماااا يجاااب أن تكاااون المحكماااة المطلاااوب اإلحالاااة إليهاااا مختصاااة بالااادعوى القائماااة أمامهاااا 
اختصاصااا وظيفياااا ونوعياااا وقيمياااا، أماااا بالنسااابة لالختصااااص المحلاااي فاااال يشاااترط اساااتمراره؛ 
فيجاااوز اإلحالاااة إليهاااا ولاااو كانااات غيااار مختصاااة محلياااا بالااادعوى التاااي أمامهاااا إذا ساااقط حاااق 

ض علاااى عااادم اختصاصاااها المحلاااي. ولكااان يشاااترط اختصاصاااها محلياااا الخصااام فاااي االعتااارا
بالدعوى التي ستحال إليها حتى ال تنزع الدعوى مان محكماة مختصاة وتحاال إلاى محكماة ال 

 اختصاص لها. 
وعلاى المحكمااة المقاادم لهااا طلااب اإلحالااة أن تتحقاق ماان صااحة هااذا االختصاااص قباال أن 

ماارة أخاارى إذا كاناات المحكمااة األخاارى قااد قضاات تحكاام باإلحالااة، حتااى ال ترتااد إليهااا الاادعوى 
بعدم اختصاصها قبل الحكم باإلحالة؛ وما يؤدي إليه من تأخير الفصل في الدعوى. كما أنه 
إذا ثااار ناازاع حااول هااذا االختصاااص؛ وجااب علااى المحكمااة المطلااوب منهااا اإلحالااة أن توقااف 

 حالة إليها.الفصل في الدفع؛ حتى يتم الفصل في اختصاص المحكمة المطلوب اإل
أمااا إذا كاناات إحاادى المحكمتااين غياار مختصااة بالاادعوى التااي أمامهااا، فااإن وساايلة تجنااب 
صااااادور أحكاااااام متناقضاااااة؛ هاااااي الااااادفع بعااااادم االختصااااااص، فاااااإذا حكمااااات المحكماااااة بعااااادم 

أمااا إذا  ،د هااذا الحكاام سااوى دعااوى أمااام محكمااة مختصااة واحاادةاختصاصااها فإنااه ال توجااد بعاا
فإناه يمكان إثاارة الادفع  كل محكمة نحاو الفصال فاي الادعوى، رفضت المحكمة الدفع؛ وسارت

 الحتمال صدور حكمين متناقضين في هذه الحالة.لالرتباط  باإلحالة
نوعيااا  أن تكااون المحكمااة المطلااوب اإلحالااة إليهااا مختصااة بنظاار الاادعوى المطلااوب إحالتهااا -3

أهميااااة ماااان ، أمااااا االختصاااااص المحلااااي فلاااايس شاااارطا ألن دواعااااي االرتباااااط أكثاااار ووظيفيااااا
 .قوم عليها قواعد االختصاص المحلياالعتبارات التي ت

ولكن فيما يتعلق بهذا الشرط؛ يجب أن نميز بين ما إذا كانت المحكمة المحال إليهاا هاي 
محكمة البداية أو محكمة الصلح. فإذا كانت المحكمة المحال إليها محكمة البداية ال يلزم أن 

المحالة إليها؛ ألنه سينعقد لها االختصاص بها بالتبعية  تكون مختصة نوعيا بالنسبة للدعوى 
الختصاصها بالادعوى المنظاورة أمامهاا، لاذلك يجاوز اإلحالاة مان محكماة الصالح لادعوى مان 

 اختصاصها إلى محكمة البداية. 
أما إذا كانت المحكمة المطلوب اإلحالة إليها هي محكمة صلح، فيلزم أن تكاون مختصاة 

لااة إليهاااا، ألنااه ال ينعقااد لهااا أي اختصااااص نااوعي بالتبعيااة، فيجاااب أن نوعيااا بالاادعوى المحا
تكون مختصة نوعيا بالنسبة لكافة الطلبات المقامة لديها سواء كانت طلبات أصلية أم فرعية 

 أم محالة.
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إال داخل الجهاات ذات فال تجوز اإلحالة ، متان تابعتين لجهة القضاء العاديأن تكون المحك -4
لواحااد، وهااذا الشاارط يزكيااه اسااتقالل كاال جهااة قضااائية عاان األخاارى، االختصاااص الااوظيفي ا

وعااادم تااادخل جهااااة قضاااائية فاااي تحديااااد اختصااااص الجهاااات القضااااائية األخااارى، فاااال يجااااوز 
 محكمة العدل العليا(. لالرتباط دعوى للقضاء اإلداري ) لمحكمة عادية أن تحيل

صالية لحاين الفصال ولكن يجوز لمحكمة الطلب األصلي أن تؤجال الحكام فاي الادعوى األ
في المسالة األولية التي تدخل في اختصااص جهاة قضاائية أخارى، وذلاك عان طرياق تكلياف 

ثار المسألة األولية؛ باستصدار حكم من المحكمة المختصة بها، حتاى يمكنهاا أالخصم الذي 
الفصل في الدعوى األصلية.  وبذلك يمكن التوفيق باين مبادأ اساتقالل كال جهاة قضاائية عان 

 ، وتجنب تناقض األحكام المتعارضة.رى األخ
تاب علااى ذلاك إخااالل باادرجات ، وإال تر مان درجااة واحاادة يلازم كااذلك أن تكاون المحكمتااانو 

 .إلاى محكماة ثااني درجاة والعكاس صاحيحفال تجوز اإلحالة من محكماة أول درجاة  التقاضي
ولكن إذا كانت إحدى الدعويين أمام محكمة الصلح واألخارى أماام محكماة البداياة فإناه يجاب 
أن يقدم الدفع باإلحالة لالرتباط إلى محكمة الصلح لتحيل الدعوى المختصة بها إلى محكماة 

 . باعتبارها صاحبة الوالية العامة البداية لتنظرها بالتبعية
إحدى  إذا كانت، فال محل لإلحالة تينأمام المحكمبالفعل  تينقائم اما زالت يانأن تكون الدعو  -5

، بأن تكون قاد حكام فاي موضاوعها؛ أو ألي سبب من أسباب االنقضاءانقضت الدعويين قد 
 انقضت بغير حكم في الموضوع ألي سبب إجرائي أو موضوعي.

الحكااام أماااا إذا قضااات المحكماااة المطلاااوب اإلحالاااة إليهاااا فاااي الااادعوى القائماااة أمامهاااا بعاااد 
باإلحالة، فليس هناك ما يمناع هاذه المحكماة مان الحكام فاي الادعوى التاي أحيلات إليهاا، علاى 
اعتبار أن الهدف من اإلحالة هو الفصل في الدعويين المارتبطتين بمعرفاة محكماة واحادة؛ ال 

 الفصل فيهما معا بحكم واحد.
مرتبطاااة بااادعوى أخااارى أن يقااايم المااادعى علياااه الااادليل علاااى أن الااادعوى التاااي يااادفع بإحالتهاااا  -6

 درجتها، ويتم ذلك بتقديم الئحة الدعوى األخرى.  ذاتمنظورة أمام محكمة أخرى في 
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 الفرع الثاني

 أحكام الدفع باإلحالة لالرتباط

 .المحكمة التي يجوز إثارة الدفع أمامها -1

كال محكماة مختصاة بالادعوى ، إذ أن مان المحكمتاين أماام أيالدفع باإلحالة لالرتبااط  يجوز إثارة
لاااديها علاااى قااادر متسااااو مااان اختصااااص المحكماااة األخااارى، دون أن يكاااون ألياااة محكماااة المقاماااة 

 أفضلية على المحكمة األخرى في الفصل في الدعاوى المرتبطة؛ ولو كانت قد أقيمت لديها أوال. 

 :ع باإلحالة لالرتباط إلى نتيجتينويرمي الخصم من إثارة الدف 

 .ازل المحكمة عن نظر الدعوى المقامة لديها: تناألولى

 : إحالتها إلى المحكمة األخرى.الثانية

باإلحالاااة لالرتبااااط عاااادة إلاااى المحكماااة المطلاااوب اإلحالاااة منهاااا، وال  الااادفعويقااادم الخصااام  
يجااوز إثااارة هااذا الاادفع إال أمااام إحاادى المحكمتااين، والعباارة بتاااريخ إثااارة هااذا الاادفع، فااإذا دفااع كاال 

 خصم باإلحالة أمام كل محكمة على حدة، يعتبر الدفع الالحق في التاريخ كأن لم يكن. 

 : رتباطمن يجوز له إثارة الدفع لال  -2

األصاال أنااه يجااوز لكاال خصاام إثااارة هااذا الاادفع دون تفرقااة بااين الماادعي والماادعى عليااه. أمااا 
بالنسبة للمحكمة، فإن الفقه فاي مجملاه يارى أناه ال يجاوز للقاضاي إثاارة الادفع باالرتبااط مان تلقااء 
ا نفسااااه؛ علااااى أساااااس عاااادم تعلااااق هااااذا الاااادفع بالنظااااام العااااام، فاإلحالااااة لالرتباااااط يجااااب أن يطلبهاااا

 الخصوم؛ أو على األقل يجب أن يقترحونها.

ولكاان يالحااظ أن غالبيااة الفقااه عنااد تناولهااا هااذا الموضااوع، تااذهب إلااى التعماايم والشاامول دون 
 تفرقة بين االرتباط وبين عدم القابلية للتجزئة، في حين أننا نرى ضرورة التفرقة بين النوعين.

باااة علاااى قياااام محكمتاااين مختلفتاااين بنظااار ، يمكااان معالجاااة األضااارار المترتفبالنسااابة لالرتبااااط
دعويين مرتبطتين بالتوفيق بين األحكام المتناقضة؛ بتنفيذ كال حكام فاي اتجاهاه، لاذلك فاإن وجاود 

 االرتباط ال يخول القاضي أن يحل محل الخصوم ويثير االرتباط من تلقاء نفسه.
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جسيمة؛ وأضرار كثيرة من ، فإن األمر يختلف لوجود مخاطر أما بالنسبة لعدم القابلية للتجزئة
قيام محكمتين مختلفتين بالفصل في دعويين موضاوعهما ال يقبال التجزئاة، نظارا الساتحالة التنفياذ 
المتعاصر والمتزامن للحكمين الصادرين، لذلك وبالنظر لقياام عادم القابلياة للتجزئاة علاى اعتباارات 

إلحالاة مان تلقااء نفساه؛ ألناه مكلاف تتعلق بالمصلحة العامة، فإنه يجوز للقاضي أن يثير الادفع با
 بالحفاظ على النظام العام.

 وقت إثارة الدفع باإلحالة لالرتباط: -3

في مصر وفلسطين اعتبر المشرع الادفع باإلحالاة لالرتبااط دفعاا شاكليا يجاب إباداءه فاي بداياة 
فيااه اإلجااراءات وقباال إبااداء أي طلااب أو دفاااع فااي الاادعوى أو دفااع بعاادم القبااول وإال سااقط الحااق 

 الم في الموضوع.كسببه بعد ال أ، ما لم ينش(18)

منااه علااى أن " الاادفع باالرتباااط  103أمااا فااي فرنسااا، فقااد نااص قااانون المرافعااات فااي المااادة 
ان الغارض مان وراء إثارتاه يجوز تقديمه في أية مرحلة تكون عليها الادعوى؛ إال أناه يساتبعد إذا كا

 نية المماطلة". متأخرا 

لمشاارع الفرنسااي هااو األساالم والااذي يتفااق مااع طبيعااة الاادفع باإلحالااة، ألن وال شااك أن موقااف ا
الهاادف ماان هااذا الاادفع هااو الحيلولااة دون صاادور أحكااام متعارضااة فااي الناازاع الواحااد أو المنازعااات 
المرتبطااة. ولااذلك يجااب أن نمكاان الخصااوم والمحاااكم ماان تحقيااق هااذا الهاادف فااي أيااة حالااة كاناات 

االرتباط التي تبرر اإلحالة ليس من السهل اكتشاافها فاي أغلاب  عليها الدعوى، خاصة وأن عالقة
 األحوال ألول وهلة، بل غالبا الذي يكشف عنها هو مجرى التحقيق وعرض الموضوع للمناقشة. 

 :سلطة المحكمة التي يطلب منها اإلحالة في إجابة الطلب أو رفضه -4

المحكماة ملزماة باإلحالاة؛ أم يجاوز لهاا إذا تبين للمحكمة توافر شاروط اإلحالاة لالرتبااط، هال 
 أن ترفض الطلب وتستمر في نظر الدعوى؟

 نفرق في اإلجابة على هذا السؤال بين االرتباط وبين عدم التجزئة.

                                                           
 أصول مدنية فلسطيني. 91/1مرافعات مصري، والمادة  108المادة  (18)
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، ماان المساالم بااه فقهااا وقضاااء أن اإلحالااة اختياريااة، ويملااك القاضااي ساالطة فبالنساابة لالرتباااط
ولاو تحققات ه. فقاد تارفض المحكماة طلاب اإلحالاة تقديرية واسعة فاي قباول طلاب اإلحالاة أو رفضا

 ، كماااا لاااو كاناااتشاااروط اإلحالاااة الماااذكورة ساااابقا إذا وجااادت اعتباااارات أخااارى تعلاااو علاااى االرتبااااط
أو أن الدعوى المقامة ؛ لدى المحكمة األخرى  من الدعوى المقامة الدعوى التي أمامها أكثر أهمية
، فااال ينتظاار أن تااؤخر للحكاام فااي موضااوعه ى قااد صااارت صااالحةأمامهااا أو أمااام المحكمااة األخاار 

 المحكمة الفصل فيها ليصدر الحكم معا في الدعويين

، فإن المحكمة تلزم باإلحالة؛ سواء طلبها أحاد الخصاوم أو مان تلقااء بالنسبة لعدم التجزئةأما 
ذاتها، ولكن بعد أن تجاري تحقيقاا تقاف فياه علاى طبيعاة الصالة باين الادعويين ومادى قوتهاا. فاإذا 

أت أن رفااض اإلحالااة يمكااان أن يااؤدي إلااى مخااااطر صاادور أحكااام متعارضاااة يسااتحيل تنفياااذها؛ ر 
 فإنها تأمر بإحالة الدعوى التي أمامها إلى المحكمة األخرى. 

مثاااال ذلاااك: باااائع طلاااب تنفياااذ عقاااد بياااع وإلااازام المشاااتري بساااداد بااااقي الاااثمن.  وأماااام المحكماااة 
استرداد مقدم الثمن. في هذه الحالة تلازم المحكماة دعوى مقامة من المشتري بفسخ العقد و األخرى 

 باإلحالة لتعلق األمر بالنظام العام. 

 الفرع الثالث

 الحكم الصادر في الدفع باإلحالة الطعن في

قد تقبل المحكمة الدفع وتحيل الدعوى التي أمامها إلى المحكماة األخارى، كماا قاد تارفض  
  يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدفع؟ فهلالمحكمة الدفع وتستمر في نظر الدعوى. 

يقباال الحكاام الصااادر فااي الاادفع باإلحالااة الطعاان؛ سااواء كااان بقبااول اإلحالااة أم برفضااها،  
 ولكن يختلف األمر من ناحية مدى القابلية للطعن المباشر.

يكاااون فاااي الغالاااب ضااامنيا؛ يعااارف مااان خاااالل اساااتمرار  بااارفض اإلحالاااةفاااالحكم الصاااادر  
الااادعوى، ويعتبااار هاااذا الحكااام قطعياااا؛ ألناااه يفصااال فاااي مساااألة إجرائياااة متعلقاااة  المحكمااة فاااي نظااار

باالختصاااص. ولكنااه ال يعتباار فاصااال فااي موضااوع الاادعوى؛ وال منهيااا للخصااومة؛ وإنمااا يقتصاار 
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؛ وإنماا الطعان المباشار أناه ال يقبالعلى الفصل في مسألة فرعية، لذلك يذهب الفقه والقضااء إلاى 
 ر الحكم المنهي للخصومة كلها. يجوز الطعن فيه بعد صدو 

 ، فقد اختلف الفقه بشأنه:بقبول اإلحالةأما الحكم الصادر  

فياااذهب رأي إلاااى جاااواز الطعااان فاااي الحكااام الصاااادر باإلحالاااة مباشااارة دون الحاجاااة إلااااى 
انتظااااار الحكاااام المنهااااي للخصااااومة كلهااااا، ألن المحكمااااة بصاااادور حكاااام اإلحالااااة تكااااون قااااد أنهاااات 

 برر جواز استئنافه على استقالل. الخصومة أمامها، مما ي

بينمااا يااذهب رأي آخاار فااي الفقااه إلااى أن الحكاام باإلحالااة يااؤدي فقااط إلااى نقاال الخصااومة  
 بحالتها إلى المحكمة األخرى، وال يعتبر منهيا للخصومة، ولذلك ال يجوز الطعن المباشر فيه. 

ونحن نؤيد الرأي الثاني؛ التساقه ماع الحكماة مان تنظايم االرتبااط التاي تتمثال فاي الحفااظ  
على وحادة الخصاومة المدنياة بعادم تشاتيتها، لاذلك علاى الخصام المتضارر مان اإلحالاة أن ينتظار 
صدور الحكام المنهاي للخصاومة كلهاا؛ حتاى يساتطيع الطعان فاي الحكام باإلحالاة، وقاد يغنياه عان 

 صادر في الموضوع إذا كان هذا الحكم لصالحه. ذلك الحكم ال

وال يااارد القاااول هناااا بجاااواز الطعااان المباشااار فاااي الحكااام الصاااادر باإلحالاااة لالرتبااااط عماااال  
ماان قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة التااي نصاات علااى جااواز الطعاان  192/4بالمااادة 

المحكمااة المختصااة..( ألن هااذا المباشاار فااي )األحكااام الصااادرة بعاادم االختصاااص واإلحالااة إلااى 
التاااي نصااات علاااى أناااه ال يجاااوز الطعااان فاااي القااارارات ناء علاااى القاعااادة العاماااة الااانص جااااء اساااتث

صاار علااى حالااة التمهيدياة التااي تصاادر أثناااء الساير فااي الاادعوى وال تنتهااي بهااا الخصاومة، وهااو قا
حالااة اإلحالااة ، وهناااك فاارق بااين حالااة اإلحالااة لعاادم االختصاااص وبااين الحكاام بعاادم االختصاااص

 واالستثناء ال يقاس عليه.  ؛ رغم وجود االختصاص،لالرتباط
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 الفصل الرابع

 تأثير االرتباط على قواعد االختصاص

ينقساام االختصاااص القضااائي إلااى اختصاااص وظيفااي؛ واختصاااص نااوعي؛ واختصاااص  
قيماااااي؛ واختصااااااص محلاااااي. ويختلاااااف تاااااأثير االرتبااااااط علاااااى قواعاااااد االختصااااااص بحساااااب ناااااوع 

 االختصاص وطبيعته، ونوع الدعاوى؛ وقيمتها.

وقااد يكاااون تااأثير االرتبااااط إيجابيااا؛ عنااادما يمااد اختصااااص محكمااة الطلاااب األصاالي إلاااى  
خارج نطاق اختصاصها القانوني؛ لكي تاتمكن مان نظار الطلاب المارتبط، لاذلك يتحادث الفقاه عان 

 امتداد قانوني الختصاص المحكمة نتيجة االرتباط. 

قااادم إلاااى محكماااة الطلاااب األصااالي؛ طلاااب يرا سااالبيا، ويكاااون ذلاااك عنااادما يوقاااد يكاااون تاااأث 
يخااارج عااان اختصاصاااها المطلاااق، وال تساااتطيع الفصااال فاااي الطلاااب األصااالي وحاااده دون عاااارض 

المساااس بحساان سااير العدالااة، ففااي هااذه الحالااة يوجااب عليهااا القااانون أن تحياال الطلبااين معااا إلااى 
 المحكمة المختصة بالطلب العارض.

رع فاااي الحاااالتين هاااو الحفااااظ علاااى وحااادة الخصاااومة المدنياااة؛ وعااادم توزياااع ف المشااادوهااا 
بالعدالاااة؛ وتعاااارض محتمااال باااين علاااى أكثااار مااان محكماااة؛ تالفياااا لإلضااارار بنظرهاااا االختصااااص 

 األحكام في الدعاوى المرتبطة. 

 

 المطلب األول

 تأثير االرتباط على االختصاص الوظيفي

قضائية من والية القضاء، وتحدد قواعده جهة االختصاص الوظيفي هو نصيب كل جهة 
 (19). ء الواجب رفع النزاع أمامهاالقضا

                                                           
اء، أما الدول التي تأخذ بوحدة النظام القضائي ال تثور مشكلة االختصاص الوظيفي إال في الدول التي تأخذ بتعدد جهات القض (19)

كإنجلترا مثب، فب تعرف هذه المشكلة؛ ألنه ال توجد لديها سوى جهة قضائية واحدة تختص بنظر كافة المنازعات المدنية واادارية 
 والجنائية. 
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والقاعدة في االختصاص الوظيفي هي أن قاضي الدعوى هو قاضي الادفع، وتشامل هاذه  
القاعدة جميع وسائل الدفاع، سواء كانت دفوعا إجرائية أم دفوعا موضوعية؛ أم دفعا بعدم القبول، 

تقرير الفرعية التي يتمسك فيها المدعى عليه بوجود رابطة قانونية أوساع مان تلاك وكذلك دعاوى ال
 كانت وسائل الدفاع إيجابية أم سلبية.اء ؛ وسو مسك بها المدعي؛ أو متعارضة معهاالتي يت

ومن النتائج التي تترتب على هذه القاعدة فيما يتعلق باالختصاص أنها تخول محكمة  
ولو كان يثير مسألة تخرج عن اختصاصها العادي إذا رفعت إليها  الطلب األصلي نظر أي دفع

كدعوى أصلية، ولكن ترد على هذه القاعدة استثناءات تتعلق بالمسائل األولية التي يثيرها 
 الخصوم أمام المحكمة.

ويذهب الفقه الغالب إلى تقسيم المسائل األولية إلى مسائل أولية خاصة؛ وهي المسائل  
اختصاص محكمة تابعة لجهة من جهات المحاكم لتدخل في اختصاص محكمة التي تخرج عن 

أخرى تابعة لذات الجهة، وسوف نعرض لهذه المسألة عند الكالم عن تأثير االرتباط على 
 االختصاص النوعي واالختصاص القيمي. 

ومسائل أولياة عاماة، وهاي المساائل التاي تثيار اختصااص جهاة قضاائية أخارى. فاإذا دفاع  
لخصوم أمام القضاء المدني بمساألة أولياة تادخل فاي اختصااص جهاة قضاائية أخارى؛ ساواء أحد ا

كانااااات مااااان اختصااااااص القضااااااء الجناااااائي أم القضااااااء اإلداري؛ أم محكماااااة خاصاااااة؛ أم المحااااااكم 
الشاارعية؛ أم الدينيااة، فيجااب علااى المحكمااة المدنيااة أن تؤجاال الفصاال فااي الاادعوى األصاالية لحااين 

 ة من الجهة المختصة بها.الفصل في المسألة األولي

ولكن ال تلتزم المحكمة بالتأجيل إال إذا كان الفصل في المسألة األولية الزما للفصل في  
الدعوى، بمعنى أن تكون هناك صلة ارتباط وتبعية بين الدعوى األصلية والمسألة األولية. أما إذا 

األصلية؛ وكان القصد من كان الحكم في المسألة األولية ال يؤثر على الفصل في الدعوى 
إثارتها الكيد وعرقلة سير الدعوى، فإن المحكمة ال تلتزم بوقف الدعوى وتمضي نحو الفصل 

 فيها.
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كما أنه إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر موضوع الدعوى؛ فإنها تحكم بعدم  
ولية من االختصاص وال تلتزم بتأجيل الفصل في الدعوى األصلية لحين الفصل في المسألة األ

 جهة القضاء المختص.

 

 المطلب الثاني

 تأثير االرتباط على االختصاص النوعي

قواعد االختصاص النوعي تحدد نوع الدعاوى التي تختص بها المحكمة؛ بالنظر إلى 
طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية القانونية، بصرف النظر عن قيمتها أو أهميتها، فهي تحدد 

 الواحدة من طبقات جهة قضائية معينة من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها.نصيب الطبقة 

وتعد قواعد االختصاص النوعي من النظام العام؛ ألنها تقوم على اعتبارات متعلقة 
بالمصلحة العامة، فالمشرع عندما يحدد اختصاص محكمة ما بنوع معين من الدعاوى؛ إنما يفعل 
ذلك بالنظر إلى ما يتوافر لدى تلك المحكمة من ضمانات وخبرات اكتسبتها نتيجة لتخصصها 

 (20)الدعاوى. في هذا النوع من 

وبالنسبة للمحاكم النظامية؛ تعد محكمة البداية هي المحكمة ذات الوالية العامة بين 
صة بنظر جميع الدعاوى الحقوقية )المدنية محاكم الدرجة األولى، بمعنى أنها المحكمة المخت

ح.  يجعلها المشرع من اختصاص محكمة الصل باستثناء الدعاوى التي  والتجارية( والجزائية،
من قانون تشكيل المحاكم  14وقد أكد المشرع هذه الوالية العامة لمحكمة البداية في المادة 

تنعقد محكمة البداية من قاض فرد في التي نصت على أنه ) 2001لسنة  5النظامية رقم 
للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح  -األحوال اآلتية: .... ب

                                                           
 جازها في اآلتي:يترتب على اعتبار قواعد االختصاص النوعي من النظام العام بعي النتائج يمكن إي (20)

 ال يجوز للخصوم االتفاق على مخالفة القواعد المنظمة لبختصاص النوعي؛ وإذا وقع االتفاق يكون باطب. -1

يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها النوعي من تلقاء نفسها عند سكوت الخصوم عن إثارة هذا الدفع، أو عند موافقتهم  -2

 ير مختصة نوعيا.على طرح النزاع على محكمة  

 يجوز ألي من الخصوم الدفع بعدم االختصاص النوعي للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى؛ ولو أمام محكمة النقي. -3

 يجب على النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى أن تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى. -4

ر مختصة نوعيا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة التي أصدرته؛ ومحاكم الجهات األخرى، ألن إال أن الحكم الصادر من محكمة  ي -5

حجية األمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام المتعلقة باالختصاص النوعي، فب يصح إهدار هذه الحجية بمقولة أن المحكمة 
 خرجت عن اختصاصها النوعي. 
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 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  41لغت قيمتها(، وكذلك في المادة مهما ب
التي نصت على أنه )تكون محكمة البداية صاحبة الوالية العامة في نظر جميع  2001لسنة 

 الدعاوى والطلبات التي ال تدخل في اختصاص محكمة الصلح(. 

 البداية: تأثير االرتباط على االختصاص النوعي لمحكمة

تطبيقا لقاعدة الوالية العامة لمحكمة البداية؛ فإنها تختص بنظر جميع الطلبات العارضة  
تلك الطلبات تخرج عن اختصاصها العادي لو قدمت إليها في صورة والمرتبطة، ولو كانت 

 طلبات أصلية. 

أمامها، ويشترط الختصاصها بتلك الطلبات؛ أن تقدم إليها بمناسبة قيام دعوى أصلية  
وثبوت اختصاصها بتلك الدعوى األصلية. ألن االختصاص بالطلبات العارضة يرتبط 

 باختصاصها بالدعوى األصلية واستمراره لها.

 :تأثير االرتباط على اختصاص محكمة الصلح

منح المشرع محكمة الصلح اختصاصا نوعيا محددا، ونظرا لهذا االختصاص المحدد؛  
؛ إذا تجاوز نصاب اختصاصها القيمي؛ أو الطلب العارض والمرتبط بالفصل فيفإنها ال تختص 

من قانون أصول المحاكمات  40/1وفي ذلك نصت المادة كان يخرج عن اختصاصها النوعي، 
ال تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب  -1المدنية والتجارية على أنه ) 

  (21)مته ونوعه ال يدخل في اختصاصها(.المرتبط بالطلب األصلي إذا كان بحسب قي

وفق المادة فإذا قدم لها طلب عارض يخرج عن اختصاصها النوعي أو القيمي، كانت 
 بين أحد أمرين:من قانون األصول المدنية والتجارية  40/2

أن تحكم في الطلب األصلي وحده وتحيل الطلب العارض إلى محكمة البداية  األمر األول:
لم يترتب على الفصل بين الطلب األصلي والطلب العارض ضرر بسير العدالة. المختصة، إذا 

إذا كان من شأن الفصل بين الطلبين أن يؤثر على قدرة الخصم على ويتحقق هذا الضرر 
 قدرة القاضي على تحقيق الطلب؛ أو يعوقه عن الوصول إلى الحقيقة.  واإلثبات؛ أ

                                                           
 الصواب ) أو نوعه(  (21)
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إلى محكمة البداية المختصة؛ األصلي والعارض أو المرتبط  إحالة الطلبين وجوب األمر الثاني:
الفصل بين الطلب األصلي والطلب العارض يؤدي إلى اإلضرار بسير العدالة. وفي هذه  كانإذا 

الحالة نجد أن الطلب العارض هو الذي يجذب الطلب األصلي؛ خالف الوضع العادي الذي 
 يجذب فيه األصل الفرع. 

ال تجوز إال في حالة عدم االختصاص القيمي أو النوعي لمحكمة  حظ أن اإلحالةالوي 
؛ أو نوعه؛ يدخل في إذا كان الطلب العارض بحسب قيمتهالصلح بنظر الطلب العارض. أما 

اختصاص محكمة صلح أخرى، فيجوز لمحكمة الصلح التي تنظر الطلب األصلي؛ أن تمد 
حساب االختصاص المحلي لمحكمة اختصاصها بالفصل في الطلب العارض والمرتبط؛ على 

 صلح أخرى. 

 المطلب الثالث

 تأثير االرتباط على االختصاص القيمي

 يقصد باالختصاص القيمي؛ توزيع االختصاص بالدعاوى حسب قيمة النزاع. فالمشرع 
فمحاكم الصلح يعتد بقيمة الدعوى عند توزيع االختصاص على محاكم الصلح ومحاكم البداية. 

من قانون أصول  39/1تختص بالفصل في الدعاوى قليلة القيمة؛ وهي وفق نص المادة 
المحاكمات المدنية والتجارية؛ الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها عشرة آالف دينار أو ما يعادلها 

ل منقول؛ بالعملة المتداولة قانونا. ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبل  نقدي أو ما
 إذا كانت قيمة المدعى به ال تتجاوز ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 

وال يثير تقدير قيمة الدعوى صعوبات في الدعاوى البسيطة؛ التي ال تشتمل إال على  
طلب واحد؛ مقدم من خصم في مواجهة خصم واحد.  ولكن تظهر المشاكل في الدعاوى التي 

ويظهر تأثير االرتباط في تلك الدعاوى؛ ألنه قد يكشف عن ها الطلبات؛ والخصوم، تتعدد في
وجود أساس قانوني واحد بين مختلف الطلبات، مما يقتضي تقدير القيمة اإلجمالية للطلبات 
المتعددة.  أما إذا استند كل طلب على سبب مختلف؛ أو بمعنى آخر انتفى االرتباط بين 

 التقدير باعتبار كل طلب على حدة.  الطلبات المتعددة؛ كان
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 الفرع األول

 تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد الطلبات 

الفلسطيني والمشرع  1975الفرنسي في قانون المرافعات الصادر عام المشرع كل من يعتد 
، بمعيار وحدة 2001سنة  2لمدنية والتجارية رقم من قانون أصول المحاكمات ا 37في المادة 
 ؛لتقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات، فإذا كانت الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحدالسبب 

كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة؛ كان التقدير 
 باعتبار قيمة كل طلب على حدة.

كمبرر لجمع قيمة الطلبات ولكن الفرق بين المشرعين أن المشرع الفرنسي يعتد باالرتباط 
المتعددة، حيث اشترط لجمع قيمة االدعاءات المتعددة أن تكون ناشئة عن سبب واحد أو 
مرتبطة. فإذا كانت الطلبات المتعددة مرتبطة يعتد بالقيمة اإلجمالية لهذه الطلبات؛ ولو لم تكن 

ر لجمع قيمة الطلبات ناشئة عن سبب واحد، بينما المشرع الفلسطيني ال يأخذ باالرتباط كمبر 
؛ كان التقدير حسب قيمة كل طلب ن هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحدالمتعددة، فإذا لم تك

علما بأن وحدة السبب قد تكشف  على حدة ولو كان هناك ارتباط بين هذه الطلبات المتعددة. 
 عن وجود ارتباط؛ ألن وحدة السبب أحد مصادر االرتباط. 

التي يستمد منها المدعي حقه في االدعاء؛ أو هو األساس القانوني الذي والسبب هو الواقعة 
مال فعال ضارا )ع ء كان عقدا؛ أم إرادة منفردة؛ أمتستند عليه الدعوى، أي منشأ االلتزام؛ سوا
 ؛ أم نصا في القانون. غير مشروع(؛ أم فعال نافعا )إثراء بال سبب(

خر؛ وحرر للبائع بالثمن سندات متعددة؛ اشترى شخص سيارة من آ :تحاد السببا ومثال
 ككمبياالت مثال، تقدر قيمة الدعوى بمجموع المبال  المطلوبة؛ ألن السبب واحد وهو عقد البيع.
وطلب العامل األجرة وبدل اإلشعار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، 

 . جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل

، طلب المؤجر من المستأجر سداد األجرة المتأخرة، ودفع مقابل انتفاعه أما مثال اختالف السبب
، والطلب الثاني سببه اإلثراء بال ر. الطلب األول سببه عقد اإليجاربالعين بعد انتهاء عقد اإليجا

 سبب. 
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ى عقد وتعد األسباب مختلفة ولو تماثلت في النوع، فإذا عمل شخص لدى آخر بمقتض 
عمل، ثم أبرم عقد عمل آخر لدى نفس صاحب العمل لفترة عمل أخرى، ثم ثار نزاع بينهما، 
وطالب العامل صاحب العمل باألجرة المستحقة له عن الفترتين، وفق القانون الفلسطيني ال تقدر 

بقيمة الطلبين معا؛ وإنما تقدر قيمة كل طلب على حدة الختالف السبب. وكذلك إذا الدعوى 
طالب محام موكله بأتعابه عن عدة قضايا باشرها بمقتضى توكيالت متعددة، قدرت قيمة كل 

 على حدة.  طلب

 الفرع الثاني
 تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات وتعدد الخصوم

 عن مسلك القانون الفلسطيني بالنسبة لهذه المسألة: يختلف مسلك القانون الفرنسي

لطلبات المتعددة خذ المشرع الفرنسي بقيمة أكبر الطلبات المتعددة بشرط اشتراك تلك اأفقد 
مرافعات(؛ ولكن المشرع لم يحدد المقصود بالسند المشترك، إال أن  36المادة في سند الدعوى )

الفقه والقضاء متفقان على أن المشرع يهدف من وراء إيراد هذا المصطلح التيسير على الخصوم. 
ويرى بعض الفقه أنه يجب أن يفهم السند المشترك بمعنى أكثر اتساعا من فكرة السبب القانوني 

 المولد للحق. 

من قانون  37/2بينما أخذ المشرع الفلسطيني بمعيار وحدة السبب أو تعدده فنص في المادة 
إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على مات المدنية والتجارية على أنه )أصول المحاك

واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى 
 يب كل منهم(. نص

 ويشترط لالعتداد بمجموع قيمة الطلبات المتعددة وفقا لهذه المادة توفر ثالثة شروط هي:

أن يكون هناك تعدد في الخصوم، بأن تقام الدعوى من خصم في مواجهة أكثر من  -1
؛ أو أن تقام الدعوى من أكثر من خصم على خصم واحد؛ أو أن تقام الدعوى من خصم

 اجهة أكثر من خصم.أكثر من خصم في مو 
أو قابال للتجزئة،  النظر عن طبيعة االلتزام، بسيطا تعدد الطلبات في الدعوى بصرف -2

 تضامنيا أو غير قابل للتجزئة. 
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سباب أل، أما إذا اختلفت ا(22)أن تكون الطلبات المتعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد  -3
في الطلبات المتعددة؛ ولو تماثلت في النوع، فالعبرة تكون بقيمة كل طلب على حدة؛ 

 ولو وردت الطلبات المتعددة في الئحة دعوى واحدة. 
 

 الفرع الثالث 
 دور االرتباط في توزيع االختصاص القيمي 

دثه طرح هذا الطلب يثير تقديم طلب عارض في الدعوى التساؤل عن األثر الذي يح 
على اختصاص محكمة الطلب األصلي، فهل يعتد بقيمة هذا الطلب العارض؛ وإعادة توزيع 
االختصاص بحسب ما يتضمنه من قيمة؟ أم ال يعتد بقيمته ويبقى االختصاص منعقدا للمحكمة 

 بالدعوى ابتداء؟ 

ون أصول من قان 31أجاب المشرع الفلسطيني على هذا التساؤل، ونص في المادة  
يكون  المحاكمات المدنية والتجارية على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد االختصاص

؛ أي بالطلبات الختامية، على أساس أن الطلبات األخيرة هي على أساس آخر طلبات الخصوم
التي تعبر عن القيمة الحقيقية للدعوى، على شرط أن يتعلق األمر بتعديل الطلب األصلي؛ 

 س بطلب جديد يزيل الطلب األصلي. ولي

 –لذلك إذا أغفل المدعي في مرافعته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديدا جامعا  
لبعض الطلبات التي كان قد أوردها في الئحة الدعوى؛ فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات 

 األخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم. 

 تتحدد بما ورد في الئحة الدعوى؛ وإنما من خالل وعلى ذلك فإن قيمة الدعوى ال
باب المرافعة، وال يهم أن يشتمل الطلبات التي يتقدم بها الخصوم أثناء سير الدعوى؛ حتى إقفال 

الطلب العارض على قيمة أعلى أو أقل من الطلب األصلي؛ إنما يشترط أن يكون ذلك التعديل 
 في النطاق المسموح به قانونا.

                                                           
بب في المسئولية التقصيرية هو الفعل الضار وحده، أما الضرر فب يعد عنصرا في السبب؛ وإنما يعد عنصرا من عناصر الس (22)

تقدير التعويي المستحق لكل مدع، فعلى المحكمة أن تحكم لكل مضرور بما يستحقه من تعويي يتناسب مع قدر الضرر الذي 
 أصابه.
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تأثير الطلبات العارضة على االختصاص القيمي لكل من محكمة الصلح؛ وسنتناول 
 ومحكمة البداية.

 أثر الطلبات العارضة على االختصاص القيمي لمحكمة الصلح -1

صول المحاكمات المدنية من قانون أ 40/1في المادة  حظر المشرع الفلسطيني
المرتبط بالطلب األصلي؛  ، على محكمة الصلح الفصل في الطلب العارض أو الطلبوالتجارية

وإذا قدم لها طلب عارض من هذا القبيل؛  إذا كان بحسب قيمته ال يدخل في اختصاصها.
فللمحكمة أن تفصل في الطلب األصلي وحده وتحيل الطلب العارض إلى المحكمة المختصة به 

ما سيترتب إذا رأت أنه ال يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة. أما إذا رأت أن هناك ضررا جسي
على الفصل بين الطلبين بسبب االرتباط؛ فإنها تحيل الطلبين معا إلى محكمة البداية المختصة 

 (23)بالطلب العارض.

ولكن هل تلتزم محكمة الصلح بالحكم باإلحالة إذا جاوزت قيمة الطلب العارض وحده 
 صاصها؟ اختصاصها، أم جاوزت قيمة الطلب األصلي مع قيمة الطلب العارض نصاب اخت

فإذا قدم المدعي طلبا أصليا قيمته سبعة آالف دينار، ثم تقدم بطلب إضافي قيمته أربعة 
آالف دينار، هل تختص المحكمة بالفصل في الطلبين على أساس أن قيمة كل طلب ال تزيد 

 ؟ أم تحكم باإلحالة ألن قيمة الطلبين معا تزيد عن نصاب اختصاصها؟ عن نصاب اختصاصها

المشرع الفلسطيني نصا مباشرا بالنسبة لمحكمة الصلح، ولكنه أشار لهذه المسألة لم يورد 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعلى ذلك إذا كان الطلب  37في المادة 

؛ كان التقدير باعتبار قيمة الطلبين معا؛ لعارض ناشئين عن سبب قانوني واحداألصلي والطلب ا
مة الطلبين على عشرة آالف دينار تلتزم المحكمة باإلحالة. أما إذا اختلف فإذا زاد مجموع قي

السبب القانوني للطلب العارض عن السبب القانوني للطلب األصلي؛ كان التقدير باعتبار قيمة 

                                                           
موقف المشرع الفرنسي بالنسبة لحرية محكمة الصلح في ااحالة، فبينما قيّد المشرع اختلف موقف المشرع الفلسطيني عن  (23)

الفرنسي من حرية المحكمة باشتراط أن يكون هناك دفع بعدم االختصاص مثار من الخصم الذي تقدم بالطلب العاري؛ فب يكون 
المشرع الفلسطيني على المحكمة أن تحكم من تلقاء للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم االختصاص بسبب قيمة الدعوى، أوجب 

نفسها  بعدم االختصاص بسبب قيمة الدعوى؛ وبإحالة الدعوى األصلية والطلب العاري أو المرتبط إلى محكمة البداية ؛ إذا تبين لها 
 ة عملية ااثبات. أن الفصل بين الطلبين يمكن أن يضر بسير العدالة، ألنه سيؤدي إلى ااخبل بحقوق الدفاع أو إعاق
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كل طلب على حدة؛ وتختص محكمة الصلح بالحكم في الطلبين ولو كان مجموعهما يزيد عن 
 نصاب اختصاصها. 

 ات العارضة على االختصاص القيمي لمحكمة البدايةثر الطلبأ -2

ة بالطلب األصلي؛ تختص محكمة البداية بالحكم في سائر الطلبات العارضة أو المرتبط
ولو كانت غير مختصة بها إذا قدمت إليها تلك الطلبات كطلبات أصلية.  مهما تكن قيمته؛

يمد اختصاصها القيمي على حساب جابي على اختصاص محكمة البداية، فهو يثر إأفلالرتباط 
 محاكم الصلح.

ر بالنسبة للطلب اإلضافي الذي يقدمه المدعي؛ متضمنا تعديال لقيمة و ولكن السؤال يث
الدعوى بالنزول بها إلى ما هو أقل من اختصاص محكمة البداية، كما لو كانت قيمة الطلب 

 فقط.  ( دينار9000( دينار؛ وعدلت هذه القيمة إلى )12000األصلي )

ولإلجابة على هذا السؤال، نجد أن المشرع  بالنسبة لالختصاص القيمي قد نص في 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن تقدير قيمة الدعوى يكون على  31المادة 

أساس آخر طلبات الخصوم، وعلى ذلك إذا كان الطلب المتضمن تعديل قيمة الدعوى يخرج عن 
مة البداية؛ يجب عليها أن تحكم بعدم االختصاص واإلحالة إلى محكمة الصلح محكاختصاص 

المختصة، قياسا على التزامها باإلحالة إذا أصبحت الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وفقا 
لقانون جديد معدل لنصاب االختصاص، وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ألن االختصاص 

 القيمي من النظام العام. 

 المطلب الرابع 

 تأثير االرتباط على االختصاص المحلي

يقصد باالختصاص المحلي، تحديد نصيب المحكمة الواحدة من محاكم طبقة معينة من  
والية القضاء، ويباشر االرتباط تأثيرا كبيرا على االختصاص المحلي؛ ألنه يسمح لمحكمة الطلب 

 وعها.ناص محكمة أخرى من ذات األصلي أن تنظر الطلب المرتبط؛ ولو كان من اختص
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ويرجع هذا التأثير القوي لالرتباط إلى طبيعة قواعد االختصاص المحلي؛ والهدف منها  
 الذي يتمثل في التيسير على المتقاضين بجعل المحاكم قريبة منهم.

 ويباشر االرتباط تأثيره على االختصاص المحلي في حالتين: 

محل إقامة  أوليهم حيث يكون االختصاص المحلي موطن : حالة تعدد المدعى عالحالة األولى
 أحدهم.

خاصة بالطلبات العارضة والمرتبطة، فالمشرع يسمح لمحكمة الطلب األصلي : الحالة الثانية
 بامتداد اختصاصها بنظر هذه الطلبات، ولو كانت خارجة عن اختصاصها المحلي.

 المدعى عليهم أوال: تأثير االرتباط على االختصاص المحلي عند تعدد

في االختصاص المحلي هي أن يسعى المدعي إلى المدعى عليه في  القاعدة العامة 
من قانون  42/1محكمة موطنه، أي إلى أقرب المحاكم إليه، وقد وردت هذه القاعدة في المادة 

االختصاص للمحكمة التي  يكون  -1ية والتجارية التي نصت على أنه )أصول المحاكمات المدن
 يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله...(.

يجب أن تقام الدعوى مواطنهم، وطبقا لهذه القاعدة، إذا تعدد المدعى عليهم واختلفت  
أمام محكمة موطن كل واحد منهم، ولكن ذلك يؤدي إلى أضرار جسيمة؛ تنال من الخصوم؛ 

 لقضاء عند تعارض األحكام. وتضر بالعدالة؛ وتخل بهيبة ا

لذلك أجاز المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة إذا تعدد المدعى عليهم؛ إقامة  
الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم. للحفاظ على وحدة 

ة في الدعاوى التشتت؛ ولتوفير النفقات؛ ولتجنب صدور أحكام متعارضالخصومة المدنية من 
المرتبطة. وقد وفق المشرع بذلك بين مصالح المدعى عليهم ومصلحة المدعي من ناحية، 

 ومصالح الخصوم والمصلحة العامة من ناحية أخرى. 

بق على الوطنيين طوتشمل هذه القاعدة األشخاص الطبيعية واألشخاص المعنوية، كما ت 
رها المدعي إلقامة دعواه أمامها محكمة مدعى واألجانب. وال يهم أن تكون المحكمة التي اختا

عليه واحد؛ في حين أن بقية المدعى عليهم لهم موطن واحد، وسواء كان تكليف المدعى عليهم 
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بالحضور متعاصرا؛ أو متتابعا، وسواء كان مصدر التزام المدعى عليهم عقديا أو تقصيريا. أما 
ر تكون وحدها مختصة بصرف النظر عن الدعاوى العينية العقارية فإن محكمة موقع العقا

 موطن الخصوم. 

 :شروط تطبيق القاعدة

يجب أن يكون المدعي حسن النية في اختياره إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أي  
مدعى عليه، ولضمان ذلك يجب أن تتوفر شروط معينة عند استعمال هذا الحق، وهذه الشروط 

 هي:

إقامة الدعوى أمام  ال يجوزال صوريا، ف تعددا حقيقيايجب أن يكون تعدد المدعى عليهم  -1
محكمة موطن شخص ال صلة له بالنزاع؛ بغرض جلب المدعى عليهم الحقيقيين أمام 
محكمة غير مختصة بالنسبة ألي منهم، ولكن يجب على المتضرر أن يثبت سوء نية 

ي أقيمت رفض الدعوى ضد المدعى عليه الذكفي مجرد يالمدعي بوقائع مؤكدة، فال 
 الدعوى أمام محكمة موطنه.

ينا بصفة دكما يجب أن يتعدد المدعى عليهم بصفة أصلية، ال أن يكون بعضهم م -2
 أصلية؛ واآلخر بصفة احتياطية، لذلك ال يعمل بهذه القاعدة في الحاالت اآلتية:

إذا أقيمت الدعوى على شركة وعلى فرع تابع لها؛ فال تعدد من ناحية المدعى عليهم،  -أ
 لذلك يجب إقامة الدعوى أمام محكمة مركز إدارة الشركة.

إذا أقيمت الدعوى على مدعى عليه، وعلى آخر ليقدم ما لديه من مستندات؛ أو لكي  -ب
 يسمع الحكم في مواجهته.

عند إقامة الدعوى على الكفيل بقصد جلب المدين األصلي أمام محكمة غير محكمته،  -ج
 تبعية؛ وليس بصفة أصلية أو أساسية. ألن الكفيل ملتزم بصفة احتياطية أو

كما يجب أن تقام الدعوى أمام محكمة موطن أو محل إقامة أحد المدعى عليهم وفقا  -3
ز إقامة الدعوى أمام محكمة أخرى للقاعدة العامة في االختصاص المحلي، فال يجو 

يكون سبب اختصاصها اتفاق بين المدعي وأحد المدعى عليهم؛ أو بناء على اعتبار 
 خر خاص به.آ
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ل االختصاص من نصيب محكمة ومن ناحية أخرى إذا وجدت قاعدة معينة تجع
 فيجب إقامة الدعوى أمامها ولو تعدد المدعى عليهم. -كمحكمة موقع العقار  -معينة 

ضرورة وجود صلة أو عالقة بين الطلبات المتعددة؛ أو بين المدعى عليهم. وقد اتفق  -4
الفقه والقضاء على هذا الشرط؛ للحيلولة دون تعسف المدعي في استعمال حق 
االختيار؛ ومخالفة القاعدة العامة لالختصاص المحلي، بجلب المدعى عليهم أمام 

، فبينما اكتفى بعض طبيعة تلك الصلة ال أنهما اختلفا حولإمحكمة غير محكمتهم. 
حدهم؛ أالفقه بوجود ارتباط بين الطلبات لجواز اختصام المدعى عليهم أمام محكمة 

لتمكين المحكمة من اإلحاطة بكل المسائل المرتبطة بعضها ببعض، دون أن يشترط 
ى الموضوع( أو وحدة السبب. ذهب بعض الفقه إلم هذا االرتباط على وحدة المحل )قيا

ضرورة وحدة الموضوع بالنسبة لجميع المدعى عليهم؛ للحيلولة دون صدور أحكام 
 متضاربة في الموضوع الواحد.

، أهم الشروط التي تبرر لمتعددة الموجهة إلى المدعى عليهمويعد االرتباط بين الدعاوى ا
 الخروج على القاعدة العامة في االختصاص المحلي.

ق؛ وأقام الدعوى طبقا للقاعدة العامة في االختصاص وإذا تنازل المدعي عن هذا الح
ليس مقررا حالة، ألن هذا االستثناء إلالمحلي، يجوز لكل مدعى عليه أن يدفع باالرتباط ويطلب ا

لمصلحة المدعي فقط؛ وإنما يتعلق بالمصلحة العامة أيضا، التي يتعارض معها أن تقوم أكثر 
مما يؤدي إلى احتمال صدور أحكام متناقضة في من محكمة بالفصل في الدعاوى المرتبطة، 

 المسائل المرتبطة.
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 الباب الثاني

 ارتباط الدعاوى والطعن في األحكام

 :موضوع إلى ثالث مسائلسنعرض في هذا ال

: بعض القواعد العامة التي تسري على خصومة الطعن؛ ولها صلة باالرتباط؛ وتعمل على األولى
 المدنية، وهي:الحفاظ على وحدة الخصومة 

قاعدة عدم جواز الطعن على استقالل في القرارات التي تسبق صدور الحكم المنهي  -1
 للخصومة.

 قاعدة تتناول أطراف خصومة الطعن. -2
 أهم القواعد العامة لالرتباط في خصومة الطعن. –قاعدة نسبية إجراءات الطعن  -3

 طرق الطعن العادية شيوعا. اف باعتباره أكثرن: أحكام االرتباط في خصومة االستئالثانية

 : ارتباط الدعاوى ومحكمة النقض، من خالل مدى جواز التدخل أمام محكمة النقض.الثالثة

 الفصل األول

 القواعد العامة لالرتباط في خصومة الطعن 

هناك قواعد عامة لخصومة الطعن تصلح للتطبيق على كافة طرق الطعن؛ بصرف  
عاديا؛ أو غير عادي، وهي قواعد تتميز بالعمومية؛ والشمول؛ النظر عما إذا كان هذا الطريق 

 والتعدد؛ والتنوع. وسوف نركز على بعض هذه القواعد من خالل االحتكام إلى معيارين:

عمال إ : وحدة الخصومة، بدراسة القواعد التي تعمل على الحفاظ على تلك الوحدة، و المعيار األول
 :دي إلى تناول قاعدتينؤ هذا المعيار ي

 ، التي تنهى عن الطعن في القرارات التي تسبق صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.األولى

، أطراف خصومة الطعن لبيان أثر اختالف الخصوم في الطعن عن الخصوم في الحكم والثانية
 محل الطعن، على قبول الطعن.
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تي تقر مبدأ نسبية أثر : فكرة االرتباط، وطبقا لهذا المعيار؛ نعرض للقاعدة الالمعيار الثاني
 الطعن، واستثناء االرتباط غير القابل للتجزئة من هذه القاعدة. 

 المطلب األول

 قاعدة عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة

وازن المشرع بين الفوائد التي تجنى من حظر الطعن على استقالل في القرارات غير  
واألضرار المترتبة على هذا التأجيل، سعيا للحصول على أكبر قدر من المنهية للخصومة، 

الفوائد؛ وأقل ضرر ممكن. فجعل القاعدة العامة هي عدم جواز الطعن على استقالل في القرارات 
غير المنهية للخصومة، ونص على استثناء بعض المسائل التي ال يحتمل موضوعها تأجيل 

ل القرارات الوقتية والمستعجلة؛ ثم المنهي للخصومة كلها، مالطعن في القرار لحين صدور الحك
والقرارات الصادرة بوقف الدعوى؛ والقرارات القابلة للتنفيذ الجبري؛ واألحكام الصادرة بعدم 

 االختصاص واإلحالة. 

وهدف المشرع من ذلك هو الحفاظ على وحدة الخصومة؛ فضال عن أن الطعن في  
قد يصبح غير مجد؛ إذا صدر الحكم المنهي للخصومة كلها  القرار غير المنهي للخصومة

 لصالح المحكوم عليه في القرار غير المنهي.

 الفرع األول

 قرارات غير المنهية للخصومة:مفهوم ال

يقصد بالقرارات غير المنهية للخصومة، القرارات التي تصدر قبل الفصل في الدعوى؛  
سواء تعلقت بإجراءات الخصومة؛ أو بموضوع الدعوى؛ وال تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. 

، كالدفع بعدم االختصاص؛ تها، وهي تشمل القرارات الصادرة برفض الدفوع الشكليةأو بطريقة إثبا
والدفع ببطالن إجراءات الخصومة أو بسقوط الخصومة، وكذلك القرار الصادر برفض الدفع بعدم 

خصومة ال يجوز الطعن فيها على استقالل؛ وإنما يطعن قبول الدعوى. فالقرارات غير المنهية لل
 فيها مع الحكم المنهي للخصومة؛ أو بعد الطعن إذا كان ميعاد الطعن في الحكم المنهي مفتوحا.
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فإذا طعن في هذه القرارات على استقالل؛ ودون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة  
 عدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.كلها، فإن محكمة الطعن تحكم من تلقاء نفسها ب

. وتسري هذه القاعدة ولو تعدد أطراف الخصومة؛ إذا حصل التعدد بعد بدء الخصومة 
وفي هذه الحالة ال ينظر إلى ما يتعلق بكل خصم على حدة؛ أو إلى الخصومة عند بدئها، وإنما 

 ينظر إلى الخصومة برمتها.

 الفرع الثاني

 للخصومة هيالمقصود بالحكم المن

يقصد بالحكم المنهي للخصومة، الحكم الذي يرفع يد المحكمة عن ملف الدعوى سواء  
كان صادرا في موضوع الدعوى برمته، أي الحكم الختامي المنهي للنزاع في كل الطلبات التي 
أقيمت بها الدعوى. وال يعد الحكم منهيا للخصومة كلما استبقى جزءا من الدعوى لم يفصل فيه. 

خصومة هي التي تنشأ بمقتضى الطلب األصلي وما تبعه من طلبات عارضة مقدمة من وال
 الخصوم؛ أو من الغير في حاالت التدخل واختصام الغير.

ويعد كذلك حكما منهيا للخصومة؛ ولو انتهت الخصومة بغير حكم في موضوعها،  
الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة، أو ببطالن الئحة الدعوى؛ أو باعتبارها كأن لم تكن، 
أو بعدم قبولها، فكل هذه األحكام تقبل الطعن الفوري ألنها تنهي الخصومة كلها وترفع يد 

 المحكمة عنها. 

ي حالة ضم الدعاوى، فإذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين هو ذات أما ف 
الطلب في الدعوى األخرى، واتحدا خصوما وسببا؛ أو كان الفصل في أحد الطلبين يعد أساس 

علق بدعوى واحدة، والقرار الصادر في إحدى الدعويين يتن األمر إالفصل في الطلب اآلخر، ف
الفصل في الموضوع؛ ويعد غير منه للخصومة، وال يجوز الطعن  بعد الضم يعد قرارا صادرا قبل

فيه على استقالل. وفي غير هذه الحالة، فإن صدور حكم في إحدى الدعويين ينهي الخصومة 
دون حاجة النتظار صدور الحكم في الدعوى األخرى، ألن  المتعلقة بها؛ ويجيز الطعن فيه؛

 الضم ال يمحو استقالل كل دعوى عن األخرى.
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 الفصل الثاني

 الخصوم في الطعن 

نبين في هذا الفصل الشروط الواجب توافرها في خصوم الطعن، ثم تحديد خصوم الطعن في 
 مطلبين.

 المطلب األول

  الشروط الواجب توافرها في خصوم الطعن

 : هما يشترط في الطاعن شرطان 

أن يكون له مصلحة في الطعن بأن يكون الحكم الصادر قد ألزمه بشيء ما؛ أو حرمه  -1
 من حق أو مركز قانوني يدعيه. لذلك ال يقبل الطعن ممن قضي له بكل طلباته. 

ل الحكم صراحة أو ضمنا؛ أو قام بتنفيذه مختارا، دون أن يكون مضطرا بأال يكون قد قو  -2
 (1)لذلك؛ دفعا للحيلولة دون تنفيذه جبرا عنه. 

 هما: يشترط في المطعون ضده شرطانكما 

 فيه.المطعون أن يكون قد استفاد من الوضع القانوني المترتب على صدور الحكم  -1
وأال يكون قد تنازل عن المنفعة التي حصل عليها من الحكم. وهذا الشرط يقابل شرط   -2

 المصلحة بالنسبة للطاعن. 

يهدفان للحفاظ على  يجب أن يتوافر في خصوم الطعن شرطانوباإلضافة لهذه الشروط، 
 وحدة الخصومة في مراحلها المختلفة هما: 

 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.أن يكون خصوم الطعن أطرافا في الخصومة  -1
 أن يختصموا بذات الصفة التي كانت لهم. -2

                                                           
 أصول مدنية. 191/2المادة  (1)
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 وسنعرض لهذين الشرطين بشيء من التفصيل.

 الشرط األول: أن يكون الخصم في الطعن طرفا في الخصومة محل الطعن.

ويعد هذا الشرط تطبيقا لمبدأ نسبية إجراءات المرافعات المعمول به في كافة القوانين  
رائية، فال يجوز االحتجاج بالحكم القضائي إال في مواجهة خصوم الدعوى التي صدر فيها اإلج

الحكم، وال يجوز االحتجاج بهذا الحكم في مواجهة الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة؛ ألنه 
، كما يمتنع عليه الطعن في هذا الحكم ألنه لم يؤثر على حقوقه سلبا أو يعد أجنبيا بالنسبة له

 جابا.إي

 الشرط الثاني: وحدة الصفة

يلزم أن تكون صفات الخصوم في خصومة الطعن هي ذات صفاتهم التي كانت لهم في  
الخصومة محل الطعن. والعبرة في صفات الخصوم بما ورد في الطلبات الختامية من الخصوم؛ 

 لذلك قد تتغير صفة الخصوم أثناء سير الخصومة. 

ويمكن أن تحدد الصفة في االستئناف عن طريق الحكم الصادر من محكمة أول درجة،   
ولكن يمكن للخصم أن ينازع في الصفة التي خلعها عليه ذلك الحكم؛ إذا أثبت أن هذه الصفة 

 قائمة على وقائع خاطئة. 

 

 المطلب الثاني

 تحديد خصوم الطعن

ناف، ثم المقصود بالخصم في النقض في نبين في هذا المطلب المقصود بالخصم في االستئ
 فرعين. 
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 الفرع األول

 تبادل الطلبات(المقصود بالخصم في االستئناف )

ومة من خالل تبادل الطلبات في خص –طبقا لهذا المعيار  –يتحدد الخصم في االستئناف 
؛ والمدعى عليه؛ وكل من المتدخل والمختصم في الدعوى الذي الدرجة األولى، فيشمل المدعي

اشترك في تبادل الطلبات مع الخصوم؛ واعتبر خصما في الحكم الصادر في الخصومة محل 
 الطعن. 

فال يتحدد الخصم في االستئناف بما جاء في الئحة الدعوى األصلية؛ وإنما يعتد بما ورد في 
ة الدرجة األولى، ألنه قد يكون الشخص خصما حقيقيا في الطلبات الختامية المقدمة في خصوم

 بداية النزاع؛ ثم تنتفي عنه هذه الصفة فيما بعد بالتنازل أو الترك.

ولكن بالنسبة للمتدخل االختصامي الذي يقتصر الحكم على رفض تدخله؛ أو عدم قبول 
له، ويمتنع عليه تدخله، فال يجوز له الطعن إال في الحكم الصادر برفض أو عدم قبول تدخ

 الطعن في الحكم الصادر في موضوع الخصومة؛ ألنه لم يكن طرفا فيها.

 الفرع الثاني

 فكرة المصلحة( –م في النقض ) تبادل الطلبات المقصود بالخص

باإلضافة إلى تبادل الطلبات في خصومة االستئناف، فإن محاكم النقض تعّول على شرط 
تعد معيارا احتياطيا لتبادل الطلبات؛ فإذا لم يكن  فالمصلحةلحة لتحديد خصوم النقض. المص

، فإنه يجوز قبول الطعن بالنقض من بات، كما في حالة صدور حكم غيابيهناك تبادل طل
 شخص لم يكن حاضرا في الخصومة المطعون في حكمها بالنقض. 

خصوما  ومن المستقر قضاء أن الخصومة في الطعن بالنقض ال تكون إال بين من كانوا
، كما يجب أن يكون الشخص قد اختصم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه

 في االستئناف؛ فال يكفي أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة. 
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؛ ولو كمعيار احتياطي، يفترض ة كمعيار لتحديد الخصوم في النقضواستعمال المصلح
ن بالنقض، ألن مجرد الخسارة ال تكفي لسلوك هذا الطريق، توافر الشروط األخرى الالزمة للطع

ك هذا الطريق من و بل يجب أن تتوافق الخسارة مع أحد األسباب التي نص عليها القانون لسل
طرق الطعن، أي يلزم أن يشوب الحكم المطعون فيه عيب من العيوب التي أوردها المشرع على 

 ن أصول المحاكمات المدنية والتجارية.من قانو  226و 225سبيل الحصر في المادتين 

 

 الفصل الثالث

 قاعدة نسبية الطعن واالستثناءات الواردة عليها 

 ، ثم االستثناءات الواردة عليها في مطلبين. في هذا الفصل قاعدة نسبية الطعن نبين

 المطلب األول

 قاعدة نسبية أثر الطعن

القاعدة العامة عند تعدد الخصوم؛ سواء من جانب المحكوم له أم من جانب المحكوم  
عليه، هي نسبية األثر المترتب على إجراءات المرافعات، بمعنى أن اإلجراء عند قبوله ال يفيد إال 

من قانون أصول المحاكمات  191/5من باشره؛ وعند رفضه ال ينال غيره، فقد نصت المادة 
 ال يفيد من الطعن إال من رفعه وال يحتج به إال على من رفع عليه(.تجارية، على أنه )المدنية وال

فإذا تعدد المحكوم عليهم؛ وطعن بعضهم في الحكم دون بعضهم اآلخر، سواء لقبوله  
الحكم أم إلهماله في رفع الطعن في الميعاد، فإنه ال يستفيد من الطعن عند تعديل الحكم من 

 من رفع الطعن دون سواه. محكمة الطعن إال 

وكذلك األمر عند تعدد المحكوم لهم، فإذا رفع الطعن على بعضهم فقط دون بعضهم  
. فإذا عّدل الحكم لصالح اآلخر، فإنه ال يعد خصما في الطعن إال من رفع الطعن عليه

لم  الطاعنين؛ فإن ذلك التعديل يجب أن يتم دون المساس بمراكز المحكوم لهم اآلخرين الذين
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يرفع الطعن عليهم. فمن لم يشترك في خصومة الطعن يعد من الغير بالنسبة لهذه الخصومة؛ 
 ولو كانت مصلحة الخصوم واحدة، أو كانت طلباتهم مشتركة، أو كانت غاياتهم متشابهة. 

 المطلب الثاني

 االستثناءات الواردة على قاعدة النسبية

الخروج على قاعدة النسبية؛ ألنها تقوم على رأى المشرع أن هناك حاالت معينة تقتضي  
اعتبارات تعلو على هذه القاعدة، حفاظا من المشرع على وحدة الحل عند تعدد الخصوم في 
الدعاوى التي ال يقبل موضوعها التجزئة، وذلك للحيلولة دون صدور أحكام متعارضة؛ أو 

 متناقضة في تلك الدعاوى.

دنية والتجارية، من قانون أصول المحاكمات الم 200وقد وردت هذه الحاالت في المادة  
 ، وهذه الحاالت هي

 .لتجزئةل حالة عدم قابلية االلتزام -أ
الستفادة الخصم من هذا االستثناء أن يكون مختصما ويشترط  التضامن،االلتزام بحالة   -ب

في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكفي أن يطلب التضامن من 
 وال يشترط أن يصدر الحكم قاضيا بالتضامن.المحكمة؛ 

 حالة الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة.   -ج

 أصول محاكمات مدنية: 200شروط إعمال المادة 

 ال يجوز الخروج على قاعدة النسبية إال إذا توافرت الشروط الثالثة اآلتية: 

صحيح مرفوع من أحد المحكوم عليهم؛ حتى يستطيع أن يكون هناك على األقل طعن  -1
باقي المحكوم عليهم اآلخرون االستفادة من رفعه الطعن بعد الميعاد؛ أو بعد قبول 

 الحكم.
وإذا تنازل مقدم الطعن الصحيح عن استئنافه؛ أو حكم باعتبار خصومة 

لميعاد، ألن االستئناف كأن لم تكن؛ انقضى مبرر قبول الطعون األخرى المرفوعة بعد ا
 هذه الطعون تستمد بقاءها واستمرارها من صحة الطعن األول واستمراره.
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إن فأما إذا تعدد المحكوم لهم، ورفع الطعن على أحدهم صحيحا وفي الميعاد، 
و بأمر من المحكمة، وإذا الطاعن يلتزم باختصام المحكوم لهم اآلخرين من تلقاء نفسه؛ أ

 بعدم قبول الطعن.محكمة؛ فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم و لم يمتثل ألمر ال؛ ألم يفعل
أن ينضم المحكوم عليه الذي ضيع على نفسه حقه في الطعن؛ إلى الطاعن في طعنه،  -2

بأال يطالب لنفسه بحقوق متميزة أو مستقلة عن حقوق رافع الطعن الصحيح؛ أو تزيد 
 على طلباته.

 –الذي يريد االنضمام إلى الطعن الصحيح المرفوع من زميله  –أن يثبت المحكوم عليه  -3
، وتقدر  200بأن الدعوى المحكوم فيها تندرج ضمن الحاالت الواردة في المادة 

، وبصرف النظر 200المحكمة المرفوع إليها الطعن مدى تطابق هذه الحالة على المادة 
 عن حكم أول درجة. 

 لقضائية:التطبيقات ا

 :200تطبيق المادة  حكام الصادرة عن محكمة النقض فيمن األ 

 .27/1/2013تاريخ  243/2011نقض مدني رقم 

 الوقائع:

عويضات تشركة التأمين للمطالبة ب -2فراس...  -1أقام المدعي سامر دعوى ضد كل من  -
متضامنين بدفع ين عن أضرار جسدية. وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليهما متكافل

 .التعويض للمدعي
شركة التأمين( بالحكم فطعن وكيلها فيه لدى محكمة لم تقبل المدعى عليها الثانية ) -

سامر... وقررت المحكمة رد  -2فراس...  -1المستأنف عليهما ستئناف ضد كل من اال
 االستئناف .

قام باختصام طعنت شركة التأمين في الحكم لدى محكمة النقض، وبتكليف من المحكمة  -
 أصول مدنية. 200سامر منضما إليها عمال بالمادة 

يشترط أن يكون للخصوم في االستئناف ذات الصفة التي كانت لهم لدى محكمة الدرجة  -
األولى بحيث ال يجوز لمدعى عليه في الدعوى أن يختصم مدعى عليه آخر فيها لدى 

 تأنفا عليه. محكمة االستئناف بحيث يكون أحدهما مستأنفا واآلخر مس
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صحة الخصومة في االستئناف من النظام العام. وكان على محكمة االستئناف أن تلتفت  -
إلى هذه المسألة وتطلب من المستأنفة تصحيح الئحة االستئناف باختصام المستأنف عليه 

أ.م.م. ت. وليس مستأنفا عليه كما  200الثاني سامر... مستأنفا منضما إليها عمال بالمادة 
ارد في الئحة االستئناف والحكم الصادر في االستئناف ما دام أن محكمة الدرجة هو و 

 األولى قد قررت الحكم عليهما متكافلين متضامنين.

 .13/1/2013تاريخ  735/2011نقض مدني رقم 

 الوقائع:

قررت محكمة االستئناف الحكم للمستأنفة بالمبل  المحكوم به وإلزام المدعى عليه األول  -
. والمدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني بالمبل  المحكوم به بالتكافل جودة ..

 والتضامن.. 
 طعن الصندوق الفلسطيني في الحكم لدى محكمة النقض. -

 حكم النقض:

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن المستأنف عليه والمدعى عليه األول  -
من والتكافل، ولم يطعن المدعى عليه األول في جودة... بدفع المبل  المحكوم به بالتضا

الحكم بالنقض خالل المدة القانونية، ولم ينضم للطاعن في طعنه، فإن المحكمة تقرر 
من  200تكليف الطاعن باختصام المدعى عليه األول المذكور منضما إليه عمال بالمادة 

 .2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

 

 لفصل الثالثا

 أحكام ارتباط الدعاوى في االستئناف

في خصومة االستئناف بعض الصعوبات والمشاكل، يثير موضوع أحكام االرتباط  
وسنقتصر هنا على موضوعين يتصالن اتصاال مباشرا باالرتباط هما: قاعدة حظر إبداء طلبات 
جديدة في االستئناف؛ والدور الذي يؤديه االرتباط في الخروج على هذه القاعدة. والعالقة بين 

 عن ذات الخصومة.  االستئناف األصلي واالستئنافات األخرى المرفوعة
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 المبحث األول

 قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في االستئناف 

 .والدور الذي يؤديه االرتباط في الخروج على هذه القاعدة

 تقتضي دراسة قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في االستئناف؛ دراسة ثالثة مسائل: 

 تقديمه في االستئناف.المسألة األولى: تحديد معيار الطلب الجديد الذي يحظر 

المسألة الثانية: دور االرتباط في قبول الطلبات الجديدة في االستئناف استثناء من القاعدة 
 المذكورة.

 المسألة الثالثة: الطلبات العارضة في االستئناف.

 

 المطلب األول

 معيار الطلب الجديد في االستئناف

 تحديد عناصر الطلب القضائي:

بالنص في ، واكتفى لب الجديد الذي يحظر تقديمه في االستئنافلم يعرف المشرع الط 
ال تقبل الطلبات الجديدة في االستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها على أنه ) 221/1المادة 

 بعدم قبولها(. 

لذلك يرجع في تعريف الطلب الجديد إلى القواعد العامة، ووفقا لها فإن الطلب الجديد هو  
يث الطلب األصلي في أي عنصر من عناصره الثالثة، أطرافه؛ سواء من ح الذي يختلف مع

 ، أو سببه. األشخاص أم الصفات، أو محله )موضوعه(

ويناط بالمحكمة االستئنافية سلطة تقدير ما إذا كان الطلب المقدم إليها يعد جديدا؛ أو  
سبق طرحه على محكمة أول درجة، وذلك من خالل قيامها بمقارنة عناصر ذلك الطلب 
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بعناصر الطلب األصلي. وهذا التقدير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى 
 سباب سائغة.أقامت قضاءها على أ

 الطلبات الجديدة بأطرافها:

 :غيير ألطراف خصومة الدرجة األولىيعد الطلب جديدا إذا انطوى على ت 

سواء من حيث أشخاصهم، بأن قدم الطلب من شخص لم يكن موجودا في خصومة أول  -أ
 ؛ أم في مواجهة شخص لم يكن طرفا في خصومة أول درجة. درجة

ستئناف عن الصفة التي كان متصفا الالخصوم في اأو صفاتهم، ألن تغيير صفة أحد  -ب
بها في أول درجة؛ يتساوى مع تغيير الشخص ذاته؛ ويؤدي إلى عدم قبوله باعتباره طلبا 

 جديدا. مثال ذلك 
إذا أقام الدعوى بصفته الشخصية، فال يجوز له في االستئناف أن يترافع بصفته ناظر  -

 وقف.
له في االستئناف أن يترافع بصفته الدائن ، ال يجوز إذا أقام دعوى غير مباشرة -

 الشخصي.
إذا أقام الدعوى لدى محكمة أول درجة بصفته الشخصية، ال يجوز له أن يترافع في  -

 االستئناف باسم شخص آخر. 

 

 الطلبات الجديدة بموضوعها:

ال تنظر المحكمة االستئنافية سوى نزاعا سبق طرحه على محكمة أول درجة؛ وأصدرت  
، فهي تنظر ذات القضية التي سبق أن نظرها قاضي أول درجة. وطرح طلبات جديدة فيه حكما

 بموضوعها يتعارض مع األثر الناقل لالستئناف؛ ويخالف مبدأ التقاضي على درجتين.

 :ويقصد بموضوع الطلب؛ الشيء المطالب به أمام القضاء، وهو يتكون من عنصرين 

 تمسك بها الشخص أمام القضاء. ، وهو الحق أو المنفعة التيعنصر قانوني -
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و المطالب به الذي يمثل موضوع أوعنصر مادي، وهو الشيء المتنازع عليه؛  -
الخصومة. سواء كان شيئا ماديا؛ أم معنويا يمكن ترجمته إلى شيء محسوس كتعويض 

 نقدي، كما في دعوى التعويض عن الضرر األدبي. 

في أي من عنصري موضوعه، لذلك فهو ويعد الطلب جديدا إذا اختلف مع الطلب األصلي 
 يعد جديدا في حالتين:

: إذا طالب الخصم بذات الحق على شيء مختلف، كما لو طالب في أول درجة الحالة األولى
 بحق الملكية على بناء، وفي استئناف طالب بملكية األرض.

ق بآخر من : إذا طالب بحق مخالف على ذات الشيء، وذلك في حالة إبدال حوالحالة الثانية
درجة ألخرى. مثال ذلك تغيير موضوع الطلب من حق ملكية إلى حق ارتفاق، وتغيير طلب 
 فسخ العقد في أول درجة؛ إلى طلب بطالن ذلك العقد في االستئناف؛ أو إلى صحة العقد ونفاذه. 

وعلى العكس ال يعد الطلب جديدا؛ بالرغم من اختالف موضوعه عن موضوع الطلب  
اقتصر االختالف على الكم أو الشكل ولم يتعلق بجوهر الموضوع أو مضمونه  األصلي؛ إذا

األساسي، كما لو طالب الشخص في الدرجة األولى بالتنفيذ العيني، وطالب في االستئناف 
 بالتنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض. 

 الطلبات الجديدة بسببها:

األصلي؛ يعد طلبا جديدا، ويجب إذا اختلف سبب الطلب في االستئناف عن السبب  
 ؛ أسوة بالطلبات الجديدة بأطرافها أو موضوعها. على المحكمة االستئنافية أن تحكم بعدم قبوله

غير أن هناك اعتبارات أخرى؛ أوجبت وضع حلول مختلفة بالنسبة للطلبات الجديدة  
إذا كانت الطلبات في بأسبابها؛ نزوال على مبدأ االقتصاد في اإلجراءات. ووفق هذا المبدأ، 

االستئناف ترمي إلى حماية ذات المركز القانوني الذي سبقت حمايته من محكمة أول درجة؛ فإنه 
 ال يوجد مبرر لعدم قبولها؛ ولو كان سببها مختلفا عن سبب الطلب األصلي. 
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ومع ذلك ما زالت فكرة السبب يكتنفها كثير من الغموض والصعوبات؛ مما أدى إلى  
مع األفكار السائدة التي تسيطر اختالف الحلول التشريعية في كل من مصر وفرنسا، بما يتالءم 

 على خصومة االستئناف في كل منهما.

ز مع بقاء وكذلك يجو من قانون المرافعات على أنه "  235/3ففي مصر نصت المادة  
موضوع الطلب األصلي على حاله تغيير سببه واإلضافة إليه". ومعنى ذلك أنه يجوز للشخص 
الذي طالب بملكية عين للشراء؛ أن يطالب بملكيتها أمام محكمة االستئناف بناء على الميراث أو 

ن للغلط طالب بالبطاليالوصية؛ أو التقادم المكسب. ويجوز لمن طالب ببطالن عقد لإلكراه؛ أن 
 لتغرير(.اأو التدليس )

ومن تطبيقات ذلك في مصر، حكم بجواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى  
وأن إغفال محكمة أول بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين، البوليصية متى كان الدائن يهدف 

وأنه يجوز لمن طالب  لبا جديدا في االستئناف.طدرجة الفصل في طلب الصورية ال يجعله 
بزيادة األجرة بسبب قيام المستأجر باستغالل الشقة مفروشة؛ أن يطلب في االستئناف زيادة 
األجرة الستغالل الشقة مستشفى. ويجوز لمن طالب بالتعويض على أساس المسئولية العقدية؛ أو 

 يؤسس طلبه في االستئناف على أساس المسئولية التقصيرية. 

من قانون المرافعات على أن االدعاءات ال تكون جديدة  565المادة  وفي فرنسا نصت 
ولو كان األساس  إذا كانت تهدف إلى ذات غايات االدعاءات المطروحة على قاضي أول درجة،

القانوني لهذه االدعاءات مختلفا.  وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كان موضوع االدعاء وغاياته 
وتجنب المشرع الخوض في تفاصيل هذا االختالف الفقهي، فتان، فكرة واحدة أم فكرتان مختل

 لصعوبة الفصل بينهما كونهما مترادفين ويستعمالن بمعنى واحد.

أساس االدعاء( في كل من مصر تغيير سبب الطلب ) زوخالصة القول إنه يجو  
ن أو أ ؛وفرنسا؛ بشرط أن يبقى موضوع الطلب األصلي على حاله؛ كما هو الوضع في مصر

يرمي الطلب في االستئناف إلى ذات غاية الطلب األصلي في فرنسا. وأن الطلبات الجديدة 
بأسبابها المحظورة في االستئناف هي التي تؤدي إلى تغيير موضوع الطلب؛ لمخالفة ذلك لمبدأ 
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ر سبب الطلب في التقاضي على درجتين. ومع ذلك فإن بعض الفقه يتشكك في إمكانية تغيي
 ون أن يترتب على ذلك تعديل موضوع الطلب. االستئناف د

 . وال يوجد نص مماثل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

 

 المطلب الثاني

 دور االرتباط في قبول الطلبات الجديدة في االستئناف

 اختالف نطاق االستثناءات في كل من مصر وفرنسا:

يختلف نطاق االستثناءات الواردة على قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في االستئناف   
في فرنسا عنه في مصر، نظرا للتطور في التشريع الفرنسي في المبادع التي تحكم خصومة 

 االستئناف. لذلك سنتناول كال منهما على حدة.

 

 أوال: الوضع في فرنسا.

شرع الفرنسي على قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة المتعددت االستثناءات التي أوردها  
في االستئناف؛ بهدف تمكين محكمة االستئناف من الفصل في النزاع برمته. وقد وردت هذه 

 (2)من قانون المرافعات. 567و  566و  564االستثناءات في المواد 

الجديدة وسوف نتناول هنا نوعين من الطلبات الجديدة في االستئناف هما: الطلبات  
الناشئة عن اكتشاف واقعة، والطلبات الجديدة التي كانت تكمن في الطلب األصلي. أما الطلبات 

 المقابلة في االستئناف سنتناولها عند الكالم عن الطلبات العارضة في االستئناف.

 الطلبات الجديدة الناشئة عن اكتشاف واقعة: -1
                                                           

على أنه )ال يستطيع الخصوم أن يقدموا ادعاءات جديدة إلى محكمة االستئناف، إال إذا كانت بمقاصة؛ أو كانت  564تنص المادة  (2)

 تهدف إلى استبعاد ادعاءات الخصم؛ أو تهدف إلى الفصل في المسائل الناشئة عن تدخل الغير؛ أو اكتشاف واقعة جديدة(.  

)يستطيع الخصوم أن يوضحوا كذلك االدعاءات االحتمالية الكامنة في الطلبات والدفوع التي سبق على أنه  566كما تنص المادة     

 طرحها على قاضي أول درجة، كما يمكن أن يتقدموا بالطلبات التابعة أو الناتجة أو المكملة للطلب األصلي(. 

 فتنص على قبول الطلبات المقبلة في استئناف.  567أما المادة      
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ثناء سير خصومة أئا عن اكتشاف واقعة يقبل االدعاء الجديد في االستئناف؛ إذا كان ناش
أو عن طريق  االستئناف من خالل المستندات والمذكرات المقدمة إلى محكمة االستئناف،

إجراءات التحقيق التي اتخذتها المحكمة. كما يمكن أن يساعد الحكم الصادر من محكمة أول 
إلجرائية التي تشوب ذلك درجة في الكشف عن تلك الواقعة بطريق غير مباشر؛ نتيجة األخطاء ا

 الحكم. 

وأما عن  واكتشاف الواقعة يخول الخصم؛ إما تعديل طلبه األصلي؛ أو تقديم طلب جديد.
؛ فهي قد تكون واقعة مادية محضة؛ أو يشوبها عنصر قانوني، وقد أوصاف الواقعة المكتشفة

 تكون واقعة قانونية، مكيفة أو غير مكيفة.

فقط، نتيجة سهو  اعروفة لطرفي النزاع؛ أو غير معروفة ألحدهموهذه الواقعة قد تكون غير م
أو نسيان، أو بسبب غش أو تدليس الطرف اآلخر. وال يجوز للخصم الذي يعرفها التمسك بها 

 أمام المحكمة االستئنافية ليقدم بناء عليها طلبا جديدا.

 دور االرتباط في قبول الطلب الجديد الناشئ عن اكتشاف واقعة:

يم طلب جديد أمام المحكمة االستئنافية نتيجة اكتشاف واقعة، يلزم ديجوز للخصم تقحتى  
أن تكون هناك صلة بين الواقعة المكتشفة والطلب األصلي؛ حفاظا على وحدة الخصومة 
المدنية. أما إذا كان الطلب الجديد الناشئ عن اكتشاف الواقعة مختلفا تماما عن موضوع الطلب 

 غير مقبول.  األصلي؛ فإنه يكون 

وتكون الواقعة المكتشفة مؤثرة في قبول الطلب الجديد، إذا كانت موجودة في خصومة  
الدرجة األولى؛ ولكن لم يكتشفها الخصم إال في مرحلة االستئناف، وبذلك تختلف الواقعة 
المكتشفة عن الواقعة الجديدة التي ال تعطي للخصم الحق في تقديم طلب جديد ناشئ عنها؛ 

الف موضوع الطلب الجديد عن موضوع الطلب األصلي، أو بمعنى آخر النتفاء صلة الخت
 االرتباط بين الطلبين. 
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 الطلبات االحتمالية الكامنة في الطلب األصلي: -2

يستطيع الخصوم أن يوضحوا ) من قانون المرافعات الفرنسي على أنه 566تنص المادة 
 الكامنة في الطلبات والدفوع المطروحة على محكمة أول درجة(.  االدعاءات االحتمالية

وقد كان القضاء يطبق هذه الحلول قبل أن ينص المشرع عليها، لذلك حكم بأن طلب القسمة 
المقدم في خصومة الدرجة األولى؛ يجوز تحويره في االستئناف إلى طلب تخصيص. وأن دعوى 

فع الكمبياالت المستحقة عليه. داالستئناف مطالبته ب الدائن بإشهار إفالس مدينه؛ يجوز له في
وأن دعوى النفقة المرفوعة من األم على الزوج للحصول على نفقة ألطفالها؛ تسمح لها في 
االستئناف المطالبة باستمرار الحضانة على أطفالها؛ ألن دعوى النفقة تنطوي بالضرورة على 

 استمرار الحضانة.

ي موضوع الطلبات االحتمالية، ما قضي به، إن دعوى المسئولية ومن التطبيقات القضائية ف
المقامة على المقاول لعيوب في البناء، تجيز للمدعي أن يطالبه في االستئناف بإصالح العيوب 

التي ظهرت بعد إيداع تقرير الخبير. وأنه إذا كتبت الئحة الدعوى بعبارات غامضة الجديدة 
بات جديدة في االستئناف تحتملها تلك العبارات. بينما قضي عامة؛ فإن ذلك يؤدي إلى قبول طل

بعدم قبول الطلب الجديد في االستئناف؛ إذا كان الطلب األصلي ال يحتمله الختالف موضوعه 
 عن موضوع الطلب األصلي. 

 االرتباط بين الطلب األصلي والطلب االحتمالي:

باط بين الطلب األصلي والطلب لقبول الطلب االحتمالي في االستئناف، يجب وجود ارت  
االحتمالي. ونرى أنه يجب أن تصل درجة االرتباط بينهما إلى عدم التجزئة، ألن الطلب 
االحتمالي ال يقبل إال إذا كان مستندا على واقعة موجودة في الطلب األصلي؛ وأن يهدف لذات 

 غاياته، وذلك حفاظا على وحدة الخصومة المدنية في مختلف مراحلها.

وتتفق فكرة الطلبات االحتمالية مع التطور الذي أصاب وظيفة االستئناف؛ والهدف الذي  
نشده المشرع من المحكمة االستئنافية؛ وهو فض النزاع السابق طرحه على محكمة أول درجة، ي

ما ظهر أمامها وما خفي عنها، وذلك تجنبا لنزول الخصوم في االستئناف إلى محكمة أول درجة 
ح طلباتهم االحتمالية الكامنة في الطلب األصلي. فالسماح للخصوم بتقديم تلك ليعيدوا طر 
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الطلبات مباشرة إلى المحكمة االستئنافية يوفر الكثير من الوقت والنفقات، خصوصا وأن أصل 
 تلك الطلبات موجود في الطلب األصلي ولم تنقطع عنه البتة.

فقهي؛ لتعارضها الظاهر مع مبدأ ومع ذلك فإن فكرة الطلبات االحتمالية محل جدل  
التقاضي على درجتين، كما عزفت محكمة النقض الفرنسي عن تطبيقها؛ األمر الذي يعكس قلة 
األحكام الصادرة عنها في موضوع الطلبات االحتمالية. ولذلك لم يرد النص عليها في القانون 

 الفلسطيني.

 .ثانيا: الوضع في فلسطين

ديم بعض الطلبات الجديدة في االستئناف استثناء من القاعدة أجاز المشرع الفلسطيني تق 
 العامة وهي:

وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات طلب األجور والفوائد والمرتبات  -1
 الختامية أمام محكمة الدرجة األولى.

ويالحظ أن هذه الطلبات كان يتعذر طلبها أمام محكمة أول درجة لعدم استحقاقها بعد،  
وليس من المقبول إلزام الخصم بالرجوع إلى محكمة أول درجة لكي يطلبها أمامها، ألن ذلك 

 يخالف مبدأ االقتصاد في اإلجراءات.

 . طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية -2

فإذا كان موضوع الطلب األصلي أمام محكمة أول درجة هو المطالبة بالتعويض عما أصاب 
المدعي من ضرر، فإنه يجوز له أن يطلب في االستئناف زيادة مبل  التعويض عن المبل  
المطلوب من محكمة أول درجة؛ إذا تفاقم الضرر عما كان عليه أمام قاضي أول درجة. وقد 

ضرر متغيرا؛ على القاضي النظر فيه، ال كما كان عندما وقع؛ بل كما قضي بأنه كلما كان ال
 صار إليه عند الحكم. 

ويشترط لقبول الطلب الجديد بزيادة التعويض، أن يكون عن ذات الواقعة المطلوب التعويض 
عنها أمام محكمة أول درجة. أما إذا كان طلب التعويض يسند إلى واقعة جديدة؛ فإنه يكون غير 
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الزيادة عما ورد في طلباته الختامية أمام أول  م أن يقدم الخصم ما يبرر طلب هذه. كما يلز مقبول
 درجة.

 : طلب الحكم بالتعويض عن االستئناف الكيدي -3

يجوز للمستأنف عليه أن يطلب من المحكمة االستئنافية الحكم له بالتعويض إذا كان 
 النص ليس سوى تطبيق للقواعد العامة في المسئولية.  وهذا .(3)االستئناف قد قصد به الكيد 

أول درجة؛ ألن الحكم لم ويرجع سبب استثناء هذا الطلب إلى استحالة تقديمه إلى محكمة 
كما أن من المصلحة أن تقوم المحكمة االستئنافية بالفصل في طلب التعويض نظرا  يصدر بعد،

 علها أقدر من غيرها للفصل فيه. جلالرتباط الوثيق بينه وبين االستئناف الكيدي، ألن ذلك ي

 

 

 المطلب الثالث

 الطلبات العارضة في استئناف

 أنواع الطلبات العارضة:

المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني هي: الطلبات العارضة في قانون أصول  
 والتدخل.ت المقابلة، والطلبات اإلضافية، الطلبا

واألصل في القانون الفلسطيني حظر تقديم طلبات عارضة في االستئناف، لذلك فإن  
الطلب العارض الذي يقدم ألول مرة في االستئناف يعد طلبا جديدا وبالتالي يكون غير مقبول. 

الذي يجوز تقديمه في االستئناف خل االنضمامي يستثني المشرع الفلسطيني من ذلك إال التدوال 
 من القانون المذكور. 222/2وفق نص المادة 

أما قانون المرافعات الفرنسي فقد نص صراحة على قبول الطلب المقابل في االستئناف،  
 كما سمح بالطلبات اإلضافية؛ والتدخل. 

                                                           
 أصول مدنية. 221/3مادة ال (3)
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 الفرع األول

 ات اإلضافيةالطلب

يجوز للمدعي األصلي أن يتقدم بطلبات إضافة في االستئناف لمواجهة ظروف طرأت  
أو تبّينت بعد صدور حكم أول درجة.  ويشترط لقبول تلك الطلبات في االستئناف أن ترتبط 
بالطلب األصلي بصلة كافية؛ أسوة بالطلبات اإلضافية أمام محكمة أول درجة، ألن االرتباط 

يلزم توافره لقبول جميع الطلبات العارضة، وفي مختلف درجات التقاضي، باستثناء  شرط عام
 طلبات المقاصة القضائية. 

ويقصد المدعي األصلي من وراء تقديم الطلب اإلضافي في االستئناف: إما إلى طرح  
الناشئة وسائل دفاع جديدة، أو تقديم مستندات أو أدلة إثبات جديدة، أو طلب الفصل في المسائل 

عن تدخل الغير؛ أو اكتشاف واقعة، أو المقاصة، أو تقديم ادعاءات احتمالية كامنة في الطلب 
وباإلضافة إلى ما سبق؛ هناك طائفة أخرى من الطلبات يصدق عليها بحق؛  األصلي.

األصلي وهي: الطلبات التابعة؛ والطلبات المترتبة؛  ات اإلضافية؛ إذا قدمت من المدعيالطلب
 ويجوز تقديم هذه الطلبات كذلك من المدعى عليه األصلي.والطلبات المكملة للطلب األصلي. 

، بشرط استحقاقها والقانون الفلسطيني القانون المصري كل من وتقبل هذه الطلبات في  
بأنه  221/2عبر عنه في المادة  وهو ما. بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة

 سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة األولى()

ومن أمثلة الطلبات اإلضافية التبعية، يجوز لمن طالب باتخاذ إجراءات تحفظية أو  
لتعويض بسبب ارتفاع وقتية؛ أن يطالب في االستئناف بتعيين حارس. كما يجوز زيادة قيمة ا

 األسعار؛ أو بسبب تفاقم الضرر.

ومن أمثلة الطلبات اإلضافية الناتجة أو المترتبة على الطلب األصلي؛ والتي ال يمكن  
المطالبة بها أمام محكمة أول درجة، الفوائد المستحقة بعد صدور الحكم االبتدائي. كما أنه إذا 
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وني؛ يجوز للمدعي في االستئناف المطالبة قضت محكمة أول درجة ببطالن التصرف القان
 بالتعويض عن الفترة التي كانت فيها العين في حيازة المدعى عليه.

ومن أمثلة الطلبات المكملة، طلب زيادة قيمة التعويض في االستئناف؛ ألن الطلبين  
 يشتركان في ذات الغاية وهي جبر الضرر. وكذلك الطلب المقدم في االستئناف بدفع قيمة

 الكمبيالة التي استحق ميعاد دفعها بعد صدور حكم أول درجة. 

والناتجة أية مشاكل في مصر وفرنسا. بينما ينظر الفقه وال يثير طرح الطلبات التبعية  
إلى الطلبات المكملة بعدم االرتياح؛ ألنها يمكن أن تؤدي إلى مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين 

حجة السماح للنزاع باسترداد حجمه الطبيعي أمام محكمة إذا توسع القضاء في قبولها؛ ب
االستئناف. لذلك فقد اختلفت المعايير القضائية لقبول الطلب المكمل؛ وأنه ال يكفي ارتباطه 

 بالطلب األصلي؛ وإنما يجب أن يهدف إلى ذات غاياته أو أن يتضمنه الطلب األصلي.

ة في االستئناف في صفة عامة وهي ويالحظ اشتراك جميع الطلبات اإلضافية المقبول 
ارتباطها بالطلب األصلي بصلة كافية، لذلك يمكن القول إن مناط قبول أي طلب جديد في 

هو ارتباطه بالطلب األصلي؛ وانتفاء تلك الصفة  –في حدود االستثناءات المقررة  –االستئناف 
 كفيل بعدم قبوله؛ ولو استوفى الشروط األخرى. 

 الفرع الثاني

 الطلبات المقابلة

 لمدنية والتجارية على أنه )يجوزمن قانون أصول المحاكمات ا 1/ 217نصت المادة  
إلى ما قبل انتهاء الجلسة األولى لنظر االستئناف أن يرفع استئنافا مقابال للمستأنف عليه 

 باإلجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه(. 

المقابل في االستئناف، ما يشترط لقبوله أمام أول درجة؛ من حيث ويشترط لقبول الطلب  
ضرورة ارتباطه بالطلب األصلي بصلة كافية. ونرى أنه يكفي ارتباط الطلب المقابل بالطلبات 
الواردة في الئحة االستئناف؛ وليس من الضروري ارتباطه بالطلب األصلي، ألنه طبقا لألثر 

االستئناف ال ينقل إلى المحكمة االستئنافية إال ما فصلت فيه الناقل لالستئناف؛ فإن الطعن ب
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محكمة أول درجة؛ وفي حدود الجزء من الحكم المطعون فيه فعال، وإن القول بضرورة ارتباط 
الطلب المقابل بالطلب األصلي قد يخالف األثر الناقل عندما يتصل الطلب المقابل بالطلب 

 حكمة أول درجة؛ أو الذي لم يرفع عنه استئناف.األصلي في الجزء الذي لم تفصل فيه م

 الفرع الثالث

 :التدخل أمام محكمة االستئناف

مام محكمة االستئناف؛ أو اختصامه أول مرة ألاألصل أنه ال يجوز للغير التدخل  
 ، ألن ذلك يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي بالنسبة له أو بالنسبة للخصوم.أمامها

ينبغي أن ، بل عموما أمام محكمة االستئناف التدخل عدم إطالق القول بحظر إال أنه ينبغي
؛ أم أنه ال يتعدى ا إذا كان ينطوي على طلبات جديدةفّرق بين التدخل بحسب هدفه؛ لمعرفة من

 .كونه وسيلة دفاع

فأجاز التدخل االنضمامي في االستئناف ولم يجز وقد أخذ المشرع الفلسطيني بهذه التفرقة 
من قانون أصول المحاكمات المدنية  222فنصت المادة دخل األصلي أو اختصام الغير. الت

 والتجارية على أنه:

ال يجوز في االستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم  -1
 المستأنف ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

 إلى أحد الخصوم. ال يجوز التدخل في االستئناف إال ممن يطلب االنضمام  -2

ويناط بالمحكمة االستئنافية تحديد نوع التدخل، كما ال يعتد بما يصفه الخصوم للتدخل، وإنما 
 العبرة بما يرتبه الحكم في التدخل من آثار لصالح المتدخل. 

أما بالنسبة للوضع في فرنسا، فقد انتهج المشرع فلسفة يجوز بموجبها تدخل الغير  
ثاني درجة؛ بهدف تمكين المحكمة االستئنافية من اإللمام بكافة عناصر  واختصامه أمام محكمة

 النزاع الموضوعية والشخصية؛ حتى تستطيع الفصل في النزاع برمته.
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نون من قا 554فبالنسبة للتدخل االختياري أمام محكمة االستئناف تنص المادة  
إذا كانت هناك مصلحة  افنخصومة االستئ يمكن التدخل فيالمرافعات الفرنسي على أنه )

ولم يتواجدوا فيها بأي صفة شخاص؛ ولم يكونوا أطراف وال ممثلين في خصومة أول درجة ألل
أخرى(. ويخضع شرط المصلحة المطلوب للتدخل االختياري؛ للسلطة التقديرية لقاضي 

 الموضوع. كما قضي بضرورة وجود ارتباط بين طلب التدخل والطلب األصلي.

على أن  555تئناف، فتنص المادة دخال الغير أمام محكمة االسأما بالنسبة إل 
يمكن اختصامهم أمام محكمة االستئناف بهدف الحكم  554األشخاص السابق ذكرهم في المادة )

عليهم عندما يتضمن تطور النزاع ضرورة هذا اإلدخال(.  غير أن المشرع لم يبين المقصود 
في تفسير ذلك. فذهب اتجاه إلى التفسير الموسع لتطور بتطور النزاع، لذلك اختلفت االتجاهات 

 النزاع؛ وذهب اتجاه آخر إلى التفسير الضّيق له.

فاالتجاه الموسع لتطور النزاع يرى أنه يكفي إلدخال الغير أمام محكمة االستئناف؛ أن  
 يستند هذا اإلدخال على واقعة موجودة في الطلب األصلي؛ تم اكتشافها عن طريق إجراءات

؛ أو في تقرير خبير؛ أو من خالل أوراق جديدة قدمت إلى درجة ثانيالتحقيق أمام محكمة 
 محكمة االستئناف.

بينما يرى أنصار التفسير الضّيق أنه إذا لم يتمسك بالواقعة المولدة لهذا التطور أمام  
أول درجة،  ة أماماء على تلك الواقعة التي كانت موجودنمحكمة أول درجة؛ فإن اختصام الغير ب

؛ تمسكا بمبدأ التقاضي على درجتين الذي يوجب حظر إدخال الغير أمام يكون غير مقبول
محكمة االستئناف حماية للضمانات التي يقررها المبدأ والمتعلقة بحقوق الدفاع. وقد قضت بعض 

؛ تمسكا منها بمبدأ التقاضي على دخال الغير أمام محكمة االستئنافحكام بعدم قبول إألا
 درجتين. 

 وعلى وجه العموم فإنه يشترط إلدخال الغير أمام محكمة االستئناف شرطان:  

: أن يتطور النزاع من خالل اكتشاف واقعة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة االستئناف، وأن األول
اكتشافها  شترط أن تكون الواقعة جديدة تماما؛ بل يكفي أن يتمييكون هذا االكتشاف طارئا، وال 

 من جديد.
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 : أن يكون هناك ارتباط بين تطور النزاع والطلب الموجه إلى الغير. الثاني

وإذا لم يتوفر أحد هذين الشرطين فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول اختصام الغير 
 أمامها. 

 

 المبحث الثاني

 عن ذات القضية العالقة بين االستئناف األصلي واالستئنافات األخرى المرفوعة

إذا طلب المدعي طلبين فأجابت المحكمة أحدهما ورفضت اآلخر، أو قدم المدعى عليه       
طلبا مقابال فأجابت المحكمة أو رفضت كال الطلبين األصلي والمقابل، أو طلب المدعي تعويضا 
ثالثة آالف دينار فحكمت المحكمة بألف وخمسمائة فقط، يعتبر كل من طرفي الخصومة 
محكوما له ومحكوما عليه، وفي هذه الحاالت يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم باعتباره 
محكوما عليه. فإذا رفع كل منهما استئنافا مستقال عن اآلخر، يعد كل منهما استئنافا أصليا 
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضم االستئنافين لوحدة السبب والموضوع عمال بالمادة 

 ( والفصل فيهما بحكم واحد.210)

  ( على أنه:217وباإلضافة لذلك فقد نصت المادة )      

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة األولى لنظر االستئناف أن يرفع استئنافا  -1
 مقابال باإلجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

د مضي ميعاد االستئناف اعتبر استئنافا فرعيا يتبع إذا رفع االستئناف المقابل بع -2
 االستئناف األصلي ويزول بزواله.

الحكم بقبول ترك الخصومة في االستئناف األصلي يستتبع الحكم بسقوط االستئناف  -3
 الفرعي.

 
وهذه المادة تعالج كال من االستئناف المقابل واالستئناف الفرعي، ونعرض لهما بإيجاز في       

 الفرعين التاليين لبيان مدى صلتهما وعالقتهما باالستئناف األصلي.
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 الفرع األول

 االستئناف المقابل

يمكن تعريف االستئناف المقابل بأنه االستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة       
 المستأنف في ميعاد االستئناف إذا لم يكن قد سبق قبوله الحكم.

فإذا كان كل من طرفي الخصومة محكوما له ومحكوما عليه، وتقدم أحدهما بالطعن في       
 المستأنف عليه اتخاذ أحد المواقف التالية.الحكم باستئناف أصلي، كان أمام 

 –كما قلنا  –: أن يتقدم باستئناف أصلي خالل ميعاد االستئناف، وفي هذه الحالة الموقف األول
 يجوز للمحكمة أن تضم االستئنافين معا، أو أن تنظر في كل منهما على حدة.

ي المقدم ضده، وفي هذه الحالة : أن يتخذ موقفا دفاعيا بحتا في االستئناف األصلالموقف الثاني
تنظر المحكمة فيما تظلم منه المستأنف األصلي، ويبقى ما حكم فيه ضد المستأنف عليه قائما 

  (4) عمال بقاعدة أنه ال يضار الطاعن بطعنه وال يفيد من الطعن إال من رفعه.

ل في ذات : أن يرد المستأنف عليه على االستئناف األصلي باستئناف مقابالموقف الثالث
الخصومة حتى يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل فيها الحكم لمصلحة 
خصمه، حتى لو كان االستئناف األصلي قد طرح على المحكمة االستئنافية كل القضية التي 
فصل فيها الحكم الصادر من أول درجة، إذا أراد المستأنف عليه من المحكمة االستئنافية إصدار 

سوأ بالنسبة للمستأنف األصلي، فاالستئناف المقابل يمكن صاحبه من تعديل الحكم حكم أ
المستأنف لصالحه. مثال ذلك إذا حكم بإلزام المدعى عليه بخمسمائة دينار في طلب قيمته ألف 
ومئتا دينار، واستأنف المدعي الحكم توصال لتعديل المبل  المحكوم به إلى ألف ومائتي دينار، 

 نف عليه يقدم استئنافا مقابال حتى يتوصل إلى تخفيض المبل  المحكوم به أو إلغائه.فإن المستأ

 

                                                           
 أصول مدنية. 5و191/4المادة  (4)
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ة ؛ أو بمذكر باإلجراءات المعتادةيرفع االستئناف المقابل في ميعاد االستئناف، ويجب أن 
فإذا رفع بعد الميعاد عد استئنافا فرعيا. وفي كل األحوال يجب االستئناف،  مشتملة على أسباب

 (5) االستئناف المقابل قبل انتهاء الجلسة األولى لنظر االستئناف وإال كان غير مقبول.أن يرفع 

واالستئناف المقابل له كيانه المستقل عن االستئناف األصلي؛ ألنه يرفع في ميعاد 
الطعن الخاص به؛ وطبقا للشكل الخاص به، لذلك فإنه ال يزول بزوال االستئناف األصلي؛ 

صلي أو سقوطه أو الحكم بعدم قبوله ال يؤثر على قبول االستئناف األفشطب االستئناف 
 ن أن يتحول إلى استئناف أصلي.  كالمقابل؛ ويم

 

 الفرع الثاني

 االستئناف الفرعي

االستئناف الفرعي هو نوع من أنواع االستئناف المقابل تابع لالستئناف األصلي، يرد به       
فقد قدر المشرع أن أحد  (6)المستأنف عليه في مواجهة المستأنف بعد فوات ميعاد االستئناف،

يفوت ميعاد االستئناف على نفسه، الخصوم في الدعوى األصلية الصادر فيها هذا الحكم قد 
اعتمادا على أن خصمه لم يستأنفه وأنه قد رضي به. فإذا تبين أن هذا الخصم قد استأنف  وذلك

الحكم في الميعاد، ال يتحقق ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين، لذلك 
 من فّوت الميعاد. وإلعادة هذا التوازن أباح له المشرع رغم فواتفي حق فإنه من الظلم أن يظل 

ويجب تقديم  ا مقابال يسمى باالستئناف الفرعي.ميعاد االستئناف أن يعود ويقدم استئناف
االستئناف الفرعي قبل انتهاء الجلسة األولى لنظر االستئناف األصلي، فهو نوع من االستئناف 

 المقابل رفع بعد ميعاد االستئناف.

، وذلك ألن االستئناف وجودا وانقضاء االستئناف األصلييتبع واالستئناف الفرعي 
األصلي يعتبر مفترضا قانونا لوجود وصحة االستئناف الفرعي، فهو يوجد بوجود االستئناف 
األصلي ويزول بزواله. فقبول االستئناف الفرعي يتوقف على قبول االستئناف األصلي، وإذا حكم 

                                                           
 من قانون المرافعات أن يرفع االستئناف المقابل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة.  237في مصر يجوز وفق المادة  (5)
 فلسطيني.  217مرافعات مصري حالة قبول الحكم قبل رفع االستئناف األصلي. ولم ترد هذه الحالة في المادة  237أضافت المادة  (6)
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م يكن، وكذلك إذا بعدم قبول االستئناف األصلي ألي سبب، أو حكم ببطالنه، أو اعتباره كأن ل
حكم بسقوط الخصومة في االستئناف األصلي أو قبول تركها، زال االستئناف الفرعي أيضا أو 

 (7)كان غير مقبول.

ويجب أن يكون االستئناف الفرعي مرتبطا باالستئناف األصلي أو ردا عليه، وفي ذلك        
يطعن بجزء من قرار محكمة  قررت محكمة النقض أنه : لما كان الطاعن في استئنافه الفرعي

الصلح متعلق برد طلبه وقف تنفيذ الدعوى اإلجرائية فقط، في حين أن االستئناف األصلي 
أخطأت بالحكم بمنع المطعون ضده انصب على مسألة واحدة ووحيدة أال وهي أن المحكمة 

يه بشكل المستأنف استئنافا أصليا( من تأجير العقار موضوع الدعوى أو هدمه أو التصرف ف)
يحول بينه وبين قابليته أن يكون محال لالنتفاع به، فإن االستئناف الفرعي يغدو غير مرتبط 
باالستئناف األصلي وليس ردا عليه، وأن ما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها االستئنافية في 

 (8)لذلك قررت رد الطعن. ،حكمها المطعون فيه يتفق من حيث النتيجة مع ما تم بيانه

ومع أن القاعدة أن االستئناف الفرعي يتبع االستئناف األصلي ويزول بزواله، إال أن ذلك  
؛ وإنما له كيانه المستقل وطلبه ال يعني بالضرورة ارتباطه في موضوع االستئناف األصلي

الخاص به، كأي استئناف آخر. فإذا صدر الحكم برفض االستئنافين؛ وطعن أحد الطرفين في 
دون الطرف اآلخر؛ فإن الطعن ال يفيد منه إال رافعه، وال يتناول حكم النقض  الحكم بالنقض

سوى موضوع االستئناف المطعون فيه؛ وال يمتد إلى موضوع االستئناف اآلخر؛ إال إذا كانت 
 المسألة التي نقض الحكم بسببها أساسا للموضوع اآلخر أو غير قابلة للتجزئة.

 

 لرابعالفصل ا

 النقضاالرتباط ومحكمة 

تتصل محكمة النقض بفكرة االرتباط من ناحيتين: األولى مدى جواز التدخل واإلدخال  
 أمامها. والثانية تتعلق بمدى رقابتها على سلطة قاضي الموضوع في تقديره وتكييفه لالرتباط.

                                                           
 . 286ص  1ج  25/9/2005تاريخ  152/2005نقي مدني  (7)
 .286ص  1ج  25/9/2005تاريخ  152/2005نقي مدني  (8)
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 المبحث األول

 واإلدخال في خصومة النقض التدخل

الطعن بالنقض طريق طعن غير عادي له طبيعة خاصة؛ مستمدة من الهدف الذي من  
أجله أنشئت محكمة النقض؛ وهو المحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية في أنحاء الدولة، 
إعماال لمبدأ مساواة األفراد أمام القانون، ومراقبة تطبيق المحاكم للقانون الموضوعي واإلجرائي 

 معا. 

ذلك فإن التدخل واإلدخال أمام محكمة النقض يقتصر على من كان طرفا في ل 
الخصومة محل الطعن بالنقض، أما الغير فإنه طبقا للوضع السائد في فلسطين، ال يجوز تدخله 

 (9)أو اختصامه أمام محكمة النقض. 

 وردت فيكما أن تدخل الخصوم  وإدخالهم أمام محكمة النقض محدد بحاالت معينة  
إذا كان الحكم “حيث نصت على أنه من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  200المادة 

صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها 
اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن 

اء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زمالئه منضما إليه في طلباته فإن لم يطعن فيه أثن
يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في 

 ”.الميعاد يجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم

ويتبين من هذا النص أن المشرع ذكر حاالت ثالث أجاز فيها للمحكوم عليه الذي فوت       
ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن ينضم لمن طعن في الحكم في الميعاد، وأوجب اختصامه إن لم 
يطلب االنضمام، كما أوجب اختصام باقي المحكوم لهم إذا رفع الطعن على أحدهم في الميعاد 

واته بالنسبة إليهم، وذلك حتى يسري الحكم الصادر في الطعن في حقهم، وهذه ولو بعد ف
 (10)الحاالت هي:

                                                           
افعات الفرنسي تدخل الغير االختياري بصفة تبعية؛ ولو لم يكن طرفا أصليا ولم يسبق له من قانون المر 327/2بينما أجازت المادة  (9)

التدخل في خصومة االستئناف تدخب منضما لتأييد ومؤازرة الطاعن األصلي في طلباته، إذا كانت هناك ظروف ومصالح استثنائية 
 حة ، ويخضع تقدير ذلك لمحكمة النقيتبرر تدخله ، وكانت له مصلحة  تبرر هذا التدخل لحماية تلك المصل

 .100ص  3ج  10/10/2007تاريخ  43/2006نقي مدني  (10)



98 
 

، مثل حق ارتفاق مقرر لعقار أو على عقار مملوك على الشيوع لعدة حالة عدم التجزئة -1
أشخاص. وذلك ألن طبيعة الحق نفسه وما يقتضيه عدم قابليته للتجزئة، تستوجب حتما أن يكون 

ادر في الدعوى واحدا بالنسبة لجميع ذوي الشأن؛ الستحالة تنفيذ أحكام متعارضة في الحكم الص
 مسألة غير قابلة للتجزئة.

ويشترط الستفادة الخصم من هذا االستثناء أن يكون مختصما في الخصومة التي  التضامن، -2
يصدر صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكفي أن يطلب التضامن من المحكمة، وال يشترط أن 

 (11)الحكم قاضيا بالتضامن.
، كدعوى الشفعة، حيث يجب الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها -3

اختصام بائع العقار المشفوع فيه والمشتري منه. فهذه الدعاوى يعاملها المشرع معاملة الدعاوى 
طلب الذي اعتبره القانون في حالة عدم التجزئة؛ حتى ال تتعارض األحكام في الطلب الواحد. فال
 (12)واحدا رغم توجيهه إلى متعددين؛ اعتبر بحكم القانون مما ال يقبل التجزئة.

المذكورة والخروج على قاعدة النسبية توافر الشروط الثالثة  200ويشترط إلعمال المادة       
 اآلتية:

حتى  عليهم، أن يكون هناك على األقل طعن صحيح مرفوع من أحد المحكوم -1    
يستطيع باقي المحكوم عليهم اآلخرون االستفادة من رفع الطعن بعد الميعاد، أو بعد 

 قبول الحكم.

وإذا تنازل مقدم الطعن الصحيح عن استئنافه، أو حكم باعتبار خصومة االستئناف كأن لم       
ن تستمد بقاءها تكن، انقضى مبرر قبول الطعون األخرى المرفوعة بعد الميعاد، ألن هذه الطعو 

 واستمرارها من صحة الطعن األول واستمراره.

أما إذا تعدد المحكوم لهم، ورفع الطعن على أحدهم صحيحا وفي الميعاد، فإن الطاعن       
يلتزم باختصام المحكوم لهم اآلخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكمة، وإذا لم يفعل أو 

 ز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الطعن.يمتثل ألمر المحكمة، فإنه يجو 

بأال  في طعنه إلى الطاعن أن ينضم المحكوم عليه الذي ضيع على نفسه حقه في الطعن-2
 يطالب لنفسه بحقوق متميزة أو مستقلة عن حقوق رافع الطعن الصحيح أو تزيد على طلباته.

                                                           
 .148ص  4ج  16/10/2008تاريخ  73/2008نقي مدني  (11)
 .90ص  4ج  27/2/2008تاريخ  5/2008نقي مدني  (12)
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 –المرفوع من زميله الذي يريد االنضمام إلى الطعن الصحيح  – أن يثبت المحكوم عليه -3
، وتقدر المحكمة 200بأن الدعوى المحكوم فيها تندرج ضمن الحاالت الواردة في المادة 

، وبصرف النظر عن حكم أول 200المرفوع إليها الطعن مدى تطابق هذه الحالة مع المادة 
 درجة.

 المبحث الثاني

 مدى رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تقديره لالرتباط

هل لمحكمة النقض حق الرقابة على قضاة الموضوع في تقريرهم لوجود االرتباط من عدمه، وفي 
 تقريرهم لقابلية أو عدم قابلية الخصومة للتجزئة؟

يثور هذا السؤال ألن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة واقع، فليس من  
 اختصاصها التحقيق في وقائع الدعوى أو إثباتها.

تجاهان حول موضوع رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تقديره هناك ا 
 لالرتباط أو تكييفه له. 

الموضوع في تقدير االرتباط أو في تكييفه له، حيث يذهب : يطلق يد قاضي االتجاه األول
غالبية الفقه والقضاء في مصر وفرنسا إلى أن لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدير االرتباط 

عنها رقابة محكمة النقض متى استند في تقديره لالرتباط على أسباب سائغة وحمل على  تنحسر
 (13)مبررات معقولة، وأن قاضي الموضوع يتمتع بذات السلطة عند تكييفه لالرتباط.

: يذهب إلى بسط رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع فيما يتعلق بسلطته االتجاه الثاني
 اط وفي تكييفه. في تقدير توافر االرتب

بأي من االتجاهين على إطالقه، فتقدير االرتباط من خالل ونحن نرى عدم األخذ  
الوقائع يعود لقاضي الموضوع متى استند ألسباب سائغة، بينما مسألة تكييف االرتباط فهي 

  مسألة قانون وتخضع لرقابة محكمة النقض. 

                                                           
السنة  1309، الطعن رقم  25/12/1988ي ، ونقي مدن 264صفحة  179فتحي والي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات، بند  (13)

 . 1261الجزء الثالث صفحة  17، والسنة   1640الجزء الثاني صفحة  26. مجموعة أحكام النقي السنة  56القضائية 
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وأساسه، لذلك فإنه حتى تقوم محكمة فمن المعلوم أن وقائع الدعوى هي مادة الحكم  
النقض بوظيفتها كمحكمة قانون، فإنها تبسط رقابتها على الوقائع من زاوية رقابتها على التسبيب 

 وذلك من ناحيتين:

: من حيث األسباب الواقعية أو عدم مسخها أو تحريفها، ألن القصور في أسباب الناحية األولى
 قض من قيامها بمراقبة مدى مطابقة الحكم للقانون.الحكم الواقعية ال يمكن محكمة الن

: استخالص القاضي للوقائع استخالصا منطقيا سائغا، ألن عدم منطقية والناحية الثانية
األسباب يعني أن هذه األسباب ال تؤدي منطقيا إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة، فال تصلح 

النقض ال تقوم بمراقبة الوقائع لذاتها؛ هذه األسباب أن تكون مقدمة منطقية للحكم. فمحكمة 
ولكن حتى يمكنها القيام بواجباتها في مراقبة القانون، بعكس مراقبتها للقانون إذ تراقبه لذاته. 
فكلما كانت مراقبة الوقائع أمرا ضروريا لمراقبة القانون؛ فإن مراقبة الواقع تدخل في اختصاص 

 فهو واجب. محكمة النقض؛ إذ ما ال يتم الواجب إال به

وإذا انتقلنا لمسألة االرتباط وعدم القابلية للتجزئة، نجد أن القاضي يمر بمرحلتين  
 مختلفتين:

: مرحلة استخالص االرتباط أو عدم القابلية للتجزئة من وقائع الدعوى، وفي هذه المرحلة األولى
منها االرتباط أو  المرحلة لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في استخالص الوقائع التي يكون 

 عدم القابلية للتجزئة، ويقتصر نطاق رقابة محكمة النقض على منطقية هذا االستخالص.

فإذا كان استخالصا سائغا ال رقابة لمحكمة النقض. أما إذا كان هذا االستخالص غير  
سائ ؛ فإنه يتعرض للنقض بسبب عدم منطقية األسباب الواقعية للحكم. وكذلك إذا كانت الوقائع 
التي ساقها غير كافية الستخالص عدم القابلية للتجزئة؛ إذ يتعرض الحكم للنقض لعدم كفاية 

 الواقعية.األسباب 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه " لما كان الذي أورده الحكم يقوم على 
استخالص سائ  لقيام االرتباط يكفي لحمله، وكان تقدير المحكمة لقيام االرتباط هو تقدير 
موضوعي، فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عن رقابة محكمة 

 النقض".

قضت بأنه " إذا كان الحكم االستئنافي إذ قضى بقبول االستئناف وإلغاء الحكم  كما
االبتدائي وصحة ونفاذ البيع استنادا إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، لم يبين كيف 
توافر لديه الدليل على هذا؛ فإنه يكون قد شابه قصور مبطل له في قضائه، ألنه متى كان 
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إنه ال يصح إطالق القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان سند المبيع قطعة أرض ف
 لهذا القول". 

ن عدم أوقضت محكمة النقض الفرنسية بنقض حكم محكمة االستئناف الذي قضى ب
قبول االستئناف بالنسبة ألحد الخصوم يؤدي إلى عدم قبوله بالنسبة لجميع األطراف لكون 

 أن يبين كيف كانت الخصومة غير قابلة للتجزئة.  موضوع غير قابل للتجزئة دون ال

: تكييف الوقائع ليقرر أنه مرتبطة أو أنه بصدد موضوع غير قابل للتجزئة، وفي المرحلة الثانية
هذه المرحلة يخضع لرقابة محكمة النقض؛ ألن التكييف مسألة قانون وتراقب محكمة النقض 

 فته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.تطبيقه للقانون في تكييفه الوقائع وعدم مخال
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