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صــدرت الطبعــة األولــى مــن هــذا الكتــاب حتــت عنــوان ( الوجيــز ) بعــد صــدور
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  2001لســد حاجــة ملحــة
للمشــتغلني بالقانــون مــن قضــاة ومحامــن وطلبــة كليــات احلقــوق نظــرا ملــا تضمنــه هــذا
القانــون مــن أحــكام جديــدة أثــارت جــدال ونقاشــا واختالفــا يف الــرأي والتطبيــق ،
وأحســب أنهــا قــد أدت الغــرض .
وبعــد مــرور مــدة كافيــة علــى تطبيق القانون وصــدور العديد من أحكام محكمة
النقــض التــي عاجلــت العديــد مــن نصوصــه  ،واســتقرار بعــض املفاهيــم واألحــكام يف
العمــل ،صــدرت الطبعــة الثانيــة حتــت عنــوان ( الــكايف) مبزيــد مــن الشــرح والتعليــق ،
مستشــهدة مبــا قررتــه محكمــة النقــض بعــد حتليلهــا وتأييــد مــا قررتــه ،أو معلقــة علــى
بعضهــا ملــا نــراه مــن ضــرورة تعديــل أو إضافــة  .وقــد كان عملــي يف محكمــة النقــض
فرصــة أتاحــت لــي االطــاع علــى مــا يعتــور نصــوص القانــون مــن ثغــرات  ،ومــا أثــاره مــن
تســاؤالت  ،جهــدت أن أجيــب عليهــا يف هــذه الطبعــة  ،كمــا أن معايشــة النصــوص يف
الواقــع العملــي أدت إلــى إعــادة النظــر يف بعــض املســائل التــي وردت يف الطبعــة األولــى
وتصويبهــا.
ثــم صــدرت الطبعــة الثالثــة عــام  2012يف جزأيــن ،األول يتعلــق بالتنظيــم القضائــي
وإجــراءات التقاضــي ،والثانــي خصــص لألحــكام وطــرق الطعــن فيهــا ،ويف عــام 2014
صــدر كل مــن القــرار بقانــون رقــم  15لســنة  2014بشــأن تعديــل قانــون تشــكيل
احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  ،2001والقــرار بقانــون رقــم  16لســنة  2014بشــأن
تعديــل قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  ،2001لذلــك كان
لزامــا أن تتضمــن هــذه الطبعــة الرابعــة تلــك التعديــات ،حتــى تكــون مواكبــة لتطــور
التشــريع .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

وعلــى كل حــال فــإن هــذا اجلهــد املتواضــع يبقــى محاولــة ال تخلــو مــن النواقــص
والثغــرات  ،ولكــن آمــل أن ال تخلــو مــن الفائــدة  .ذلــك أنــه كمــا قيــل " إن فــراغ العلــم ال
يســد ،وحســب املــرء أن ميــأ جانبــا فيــه؛ أو يضــيء بعــض جوانبــه.
واهلل من وراء القصد .
اخلليل يف  6شوال لسنة  1439هجرية
وفق  2018 / 6 / 20ميالدية .
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كان إصــدار قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة 2001
خطــوة ضروريــة لتوحيــد اإلجــراءات أمــام احملاكــم النظاميــة يف مناطــق الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) .ذلــك أن هــذا القانــون يعــد مــن أهــم
التشــريعات التــي تتكفــل برســم الطريــق املوصــل إلــى احلــق والعدالــة  ،وحتديــد الوســائل
الواجــب اتباعهــا والوقــت الــازم للحصــول علــى احلــق  .وتوحيــد قواعــد احملاكمــات
وتطويرهــا مبــا يســهل وييســر إجــراءات التقاضــي واحلــد مــن املماطلــة ويســهم إلــى حــد
كبيــر يف حســن أداء اجلهــاز القضائــي لوظيفتــه يف حســم املنازعــات وحتقيــق العدالــة .
وقــد وحــد القانــون اجلديــد أيضــا النصــوص املتعلقــة بأصــول احملاكمــات أمــام
محاكــم الصلــح والبدايــة  ،وألغــى قانــون محاكــم الصلــح  ،وهــذه خطــوة موفقــة مــن
املشــرع إذ ال يوجــد حكمــة أو فائــدة مــن وجــود قانــون خــاص مبحاكــم الصلــح  ،علمــا
بــأن القانــون املذكــور لــم يكــن يشــمل ســوى بعــض األحــكام وكان قانــون أصــول
احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يعتبــر مكمــا ألحــكام قانــون محاكــم الصلــح .
وعلــى الرغــم مــن أن املشــرع قــد ســها عليــه إدراج قانــون محاكــم الصلــح رقــم 15
لسنة  1952الذي كان ساريا يف الضفة الغربية يف املادة ( )292التي عدد فيها القوانني
التــي قــرر إلغــاء العمــل بهــا  ،فإنــه ميكــن القــول بــأن قانــون محاكــم الصلــح املذكــور قــد
ألغــي ضمنــا بإعــادة تنظيــم املوضــوع الــذي يتناولــه مــن جديــد ( ،)1وإن كان مــن األنســب
أن يتــدارك املشــرع هــذا األمــر بنــص صريــح  ،كمــا ألغــاه صراحــة يف املــادة  485مــن
قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم  3لســنة  2001بخصــوص القضايــا اجلزائيــة .
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وفضــا عــن تقســيم القانــون اجلديــد إلــى أبــواب يشــمل كل بــاب منها املــواد املتعلقة
مبوضــوع معــن بحيــث يســهل علــى املشــتغلني بالقانــون اإلملــام بأحكامــه وقواعــده ،فقــد
قــن أحكامــا كانــت مســتقرة يف الفقــه والقضــاء  ،واســتحدث أحكامــا جديــدة عــدل
مبوجبهــا عمــا كان مطبقــا يف ظــل القانــون القــدمي مــن ذلــك :
 -1تنظيم تنازع القوانني من حيث الزمان بخصوص قواعد األصول (م.)1
 -2تنظيــم شــرط املصلحــة يف الدعــوى باعتبــاره منــاط الدعــوى بحيــث ال توجــد
الدعــوى إال بوجــوده (م.)3
 -3تنظيــم البطــان كجــزاء علــى مخالفــة اإلجــراءات واملواعيــد  ،مــع التخفيــف
مــن خطــورة هــذا اجلــزاء واحلــد مــن آثــاره  ،وإتاحــة الفرصــة لتصحيــح اإلجــراء الباطــل .
 -4تعديــل القواعــد اخلاصــة بالتبليغــات وتبــادل اللوائــح والطلبــات والدفــوع وحصــر
البينــة وســماعها بهــدف تســهيل اإلجــراءات واإلســراع يف نظــر القضايــا والقضــاء علــى
املماطلــة والتســويف وحتقيــق العدالــة يف أقصــر وقــت ممكــن .
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( )1انظر كتابنا  ،املدخل لدراسة القانون  ،باالشتراك مع د .عوني بدر  ،الطبعة األولى  ، 1994 ،صفحة . 129
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 -5نظــم االختصــاص بالدعــاوى ذات العنصــر األجنبــي حتــت عنــوان االختصــاص
الدولــي للمحاكــم .
 -6استحدث نظام التسوية القضائية يف محاولة للتوفيق بني اخلصوم (املواد )78-68
 -7اســتحدث نظــام القضــاء املســتعجل (املــواد  114-102واملــواد )278-266
وبــن حاالتــه  ،وكيفيــة نظــر الطلــب املســتعجل  ،والطعــن يف القــرار الصــادر فيــه ،
بهــدف حمايــة احلــق مؤقتــا حتــى يفصــل يف النــزاع مــن محكمــة املوضــوع .
 -8ألغى نظام احملاكمة الغيابية وطريق الطعن يف احلكم بطريق االعتراض .
 -9قــرر نظــام إحالــة الدعــوى إلــى احملكمــة املختصــة يف حالــة احلكــم بعــدم
اختصــاص احملكمــة التــي تنظــر الدعــوى ( املادتــان 60و ، ) 93ولــم يعــد هنــاك مجــال
لــرد الدعــوى لعــدم االختصــاص .
 -10عــدل عــن نظــام إســقاط الدعــوى يف حالــة غيــاب اخلصــوم أو غيــاب املدعــي
إلــى نظــام شــطب الدعــوى .
 -11قــرر للقاضــي دورا إيجابيــا يف توجيــه الدعــوى مبــا ميكنــه مــن التدخل لتحقيق
حســن ســير العدالــة  ،حتــى يحــول دون غــش اخلصــوم أو إهمالهــم  ،فحيــاد القاضــي لــم
يعــد حيــادا ســلبيا بــل حيــادا إيجابيــا بحيــث يوجــه الدعــوى بهــدف الكشــف عــن احلــق
وتقريــره وهــو بذلــك يوجــه الدعــوى وال يوجــه اخلصــوم .
 -12نظــم قواعــد مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مدنيــا عــن أعمالهــم
الوظيفيــة  ،مبــا يكفــل لهــم جــوا صاحلــا للعمــل دون تــردد .
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وألهميــة مــا اســتحدثه القانــون اجلديــد مــن أحــكام بخصــوص تنظيــم الدعــوى،
وقيدهــا ،وإجــراءات الســير فيهــا  ،فقــد رأينــا أن نحــاول شــرح هــذه األحــكام بأســلوب
عملي يســهل فهمه  ،بعيدا عن اجلدل الفقهي  ،ليكون عونا للزمالء القضاة واحملامني
يف ممارســة مهنتهــم العمليــة  ،وحافــزا للباحثــن ملزيــد مــن التمحيــص والتحليــل والنقد .
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خة
نس

يقــرر القانــون احلقــوق ويحميهــا  ،وتنقســم قواعــد القانــون يف هــذا الشــأن إلــى قواعــد
موضوعيــة تبــن احلقــوق والواجبــات  ،وكيفية نشــوئها واســتعمالها وانقضائهــا مثل قواعد
القانــون املدنــي والتجــاري  ،وقواعــد شــكلية تبني األوضاع واإلجــراءات التي يجب اتباعها
للوصــول إلــى احتــرام القواعــد املوضوعيــة  ،وحمايــة احلقــوق التــي تنظمهــا  ،ومنهــا قواعــد
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة.
ويعهــد القانــون بحمايــة احلقــوق وحســم مــا يقــوم حولهــا مــن منازعــات إلــى ســلطة
تســتقل بــه هــي القضــاء الــذي يســهر علــى تطبيــق القوانــن وحتقيــق العدالــة بــن املواطنــن
يف الدولــة  ،فالدولــة يف عصرنــا احلاضــر ال تبيــح لألفــراد أن يســتوفوا حقوقهــم بأيديهــم
بالقــوة بعضهــم مــن بعــض  ،وإمنــا يجــب علــى مــن يدعــي حقــا قبــل آخــر أن يلجــأ إلــى الدولــة
لتمكينــه مــن حقــه أو حلمايتــه لــه .
ووســيلة األفــراد القانونيــة يف اســتيفاء احلقــوق أو حمايتهــا بوســاطة الســلطة العامــة
هــي الدعــوى  ،فهــي الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه املــرء للحصــول علــى حقــه أو الدفــاع
عنــه  ،والوســيلة إلــى حتقيــق احلمايــة التــي يقررهــا القانــون للحــق .
وحتــى يقــوم القضــاء بتحقيــق العدالــة البــد أن يقــوم علــى مبــادئ تكفــل ذلــك  ،وأن
تتوفــر يف رجــال القضــاء القــدرة علــى حتقيقهــا .

مج

اني
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وبنــاء علــى مــا تقــدم تشــمل دراســة أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ثالثــة
موضوعــات هــي  :التنظيــم القضائــي (احملاكــم واالختصــاص) ،والتقاضــي (الدعــوى
واخلصومــة) ،واألحــكام وطــرق الطعــن فيهــا .
وســوف نتنــاول كل موضــوع مــن هــذه املوضوعــات يف قســم علــى التوالــي  ،بعــد أن
نقــدم لهــا بتمهيــد يتضمــن تطبيــق قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
مــن حيــث الزمــان ملــا لهــذه املســألة مــن أهميــة خاصــة يف مجــال اخلصومــة القضائيــة التــي
تتميــز بأنهــا تتكــون مــن جملــة أعمــال متتابعــة زمنيــا  ،متتــد لوقــت طويــل ممــا يســتدعي
بيــان أثــر هــذا التشــريع اجلديــد علــى األعمــال اإلجرائيــة املكونــة لتلــك اخلصومــة
القضائيــة .
وبذلك تكون دراستنا على النحو التالي :
متهي ــد  :تطبيق قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية من حيث الزمان .
القسم األول  :التنظيم القضائي يف فلسطني .
القسم الثاني  :إجراءات التقاضي .
القسم الثالث  :األحكام وطرق الطعن فيها .

بيع
ل
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تمهيـد
سريان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد
من حيث الزمان

خة
نس

نصــت املــادة ( )293مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة
 2001علــى أنــه ( يعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية).
وقــد نشــر القانــون يف العــدد ( )38مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ ، 2001/9/5
وبذلــك فإنــه واجــب التطبيــق اعتبــارا مــن  .2001/12/5وقــد نشــر القانــون يف العــدد
ذاتــه الــذي نشــر فيــه قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  ،2001ونــص يف
ذلــك القانــون علــى أنــه يعمــل بــه بعــد ثالثــن يومــا مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية
(مــادة  ،)42وذلــك حتــى يتــاح وقــت كاف إلعــادة ترتيــب احملاكــم خــال فتــرة األشــهر
الثالثــة الالزمــة لســريان قانــون أصــول احملاكمــات  ،نظــرا ألن هــذه احملاكــم تفتقــر
إلــى العــدد الــكايف مــن القضــاة والســتكمال احملاكــم بتشــكيل احملكمــة العليــا
بشــقيها محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا  ،فبــدون ذلــك يتعــذر تطبيــق قانــون
األصــول اجلديــد .
كمــا أن األشــهر الثالثــة ضروريــة إلتاحــة الفرصــة للقضــاة واحملامــن لدراســة
القانــون والتعــرف علــى مــا ورد فيــه مــن أحــكام جديــدة وآليــة تطبيقــه يف العمــل ،
وبخاصــة أنــه تضمــن تغييــرا جذريــا وكبيــرا يف طريقــة ســير الدعــوى بهــدف حتقيــق
العدالــة وســرعة الفصــل يف الدعــاوى .
أمــا مــن حيــث الدعــاوى واإلجــراءات التــي يســري عليهــا القانــون اجلديــد فقــد
تناولتهــا املــادة األولــى مــن القانــون حيــث نصــت علــى أنــه :

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
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مــادة  - 1يســري هــذا القانــون علــى مــا لــم يكــن قــد فصــل فيــه مــن الدعــاوى أو مت
من اإلجراءات قبل تاريخ العمل به ويســتثنى من ذلك :
أ -النصوص املعدلة لالختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب املرافعة
يف الدعوى.
ب -النصــوص املعدلــة للمواعيــد متــى كان امليعــاد قــد بــدأ ســريانه قبــل بــدء تاريخ
العمل بها.
ج -النصــوص املنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة إلــى مــا صــدر مــن أحــكام قبــل تاريــخ
العمــل بهــا متــى كانــت هــذه النصــوص ملغيــة أو منشــئة لطريــق مــن تلــك الطــرق.
 -2كل إجــراء مت صحيحــا يف ظــل قانــون معمــول بــه يبقــى صحيحــا مــا لــم ينــص
القانــون علــى خــاف ذلــك.
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 -3ال يجــري مــا يســتحدث يف مواعيــد الســقوط أو غيرهــا مــن مواعيــد اإلجــراءات
إال مــن تاريــخ العمــل بالقانــون الــذي اســتحدثها ".

يتبــن أن هــذا النــص قــرر قاعــدة عامــة وعــددا مــن االســتثناءات علــى تلــك القاعــدة
علــى النحــو التالــي :
أوال  :القاعدة العامة – مبدأ األثر المباشر للقانون ومبدأ عدم رجعية القانون

خة
نس

نصت هذه املادة على سريان القانون على كل دعوى منظورة أمام احملاكم
ولــم يكــن قــد فصــل فيهــا ،وعلــى كل إجــراء لــم يتــم قبــل تاريــخ العمــل بالقانــون
اجلديــد وتكــون بذلــك قــد أخــذت مببــدأ األثــر املباشــر للقانــون الــذي تخضــع لــه ســائر
القوانــن مــن حيــث ســريانها ،فهــي كغيرهــا ذات أثــر فــوري أي أنهــا تطبــق علــى
الدعــاوى املســتقبلة التــي ترفــع بعــد ســريانها ،كمــا تطبــق علــى الدعــاوى التــي رفعــت
قبــل نفاذهــا ولــم يتــم الفصــل فيهــا وكذلــك علــى مــا لــم يكــن قــد مت مــن اإلجــراءات
قبــل تاريــخ العمــل بهــا.
وعلــى ذلــك يســري القانــون اجلديــد اعتبــارا مــن  2001/12/5علــى كل دعــوى
منظــورة أمــام احملاكــم ولــم يكــن قــد فصــل فيهــا وعلــى اإلجــراءات التــي لــم تتــم قبــل
هــذا التاريــخ ،فلــو كانــت دعــوى قيمتهــا ( )5000خمســة آالف دينــار مثــا قــد ســجلت
بتاريــخ  2001/9/1لــدى محكمــة البدايــة باعتبارهــا صاحبــة الصالحيــة بنظــر هــذه
الدعــوى وفــق القانــون القــدمي  ،وكانــت احملكمــة قــد اســتمعت جزءا من البينــة  ،فإنها
وفــق القانــون اجلديــد تصبــح غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى اعتبــارا مــن ، 2001/12/5
وعليهــا وفــق املادتــن (60و )93إحالــة هــذه الدعــوى إلــى محكمــة الصلــح التــي أصبحت
مختصــة بنظــر الدعــوى اختصاصــا قيميــا وفــق املــادة (. )39
وعلــى احملكمــة إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الصلــح طاملــا لــم يتــم إقفــال بــاب
املرافعــة يف الدعــوى  ،أي حتــى لــو كانــت احملكمــة قــد اســتمعت البينــة كاملــة ولــم
يبــق ســوى مرافعــات اخلصــوم النهائيــة .
كمــا أخــذ املشــرع الفلســطيني مببــدأ األثــر املباشــر للقانــون يف القانــون رقــم 5
لســنة  2005لــدى تعديــل املــادة  39مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
حــن خفــض االختصــاص القيمــي حملكمــة الصلــح إلــى عشــرة آالف دينــار بــدال مــن
عشــرين ألفــا ،فنــص يف املــادة  3منــه علــى أن ( حتــال جميــع القضايــا املنظــورة حاليــا
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أمــام محاكــم الصلــح وأصبحــت خارجــة عــن اختصاصهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون إلــى
محكمــة البدايــة إال إذا كانــت محجــوزة للمرافعــة النهائيــة أو إصــدار احلكــم ).

ويالحــظ أن املشــرع قــد اكتفــى بحجــز الدعــوى للمرافعــة النهائيــة ولــو لــم تكــن
قــد قدمــت فعــا ،خالفــا ملــا كان عليــه النــص األصلــي مــن ضــرورة أن يكــون بــاب
املرافعــة قــد أقفــل بحيــث أصبحــت الدعــوى محجــوزة للحكــم فيهــا
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كمــا يتبــن مــن هــذا النــص أيضــا أن املشــرع أخذ مببــدأ عدم رجعيــة القوانني صيانة
للمراكــز القانونيــة واحلقــوق املكتســبة التــي متــت يف ظــل القانــون القــدمي ،حيــث بــن يف
الفقــرة الثانيــة أن كل إجــراء مت صحيحــا يف ظــل القانــون القــدمي يبقــى صحيحــا ،حتــى
لــو اعتبــره القانــون اجلديــد غيــر صحيــح مــا لــم ينــص القانــون اجلديــد صراحــة علــى خــاف
ذلــك )1(.وهــذا تطبيــق ملبــدأ األثــر املباشــر للقانــون وعــدم رجعيتــه الــوارد يف صــدر الفقــرة
األولــى مــن املــادة األولــى ،فصحــة أو بطــان أي إجــراء مــن إجــراءات احملاكمــة ومــا يترتب
عليــه مــن آثــار يكــون وفــق القانــون الســاري املفعــول بتاريــخ اتخــاذ هــذا اإلجــراء ومتامــه،
فــإذا كان اإلجــراء قــد مت صحيحــا وفــق القانــون القــدمي ويف ظلــه فــإن أي تعديــل أو تبديــل
يف هــذا اإلجــراء ينــص عليــه القانــون اجلديــد ال ينطبــق علــى هــذا اإلجــراء الــذي مت صحيحــا
يف ظــل القانــون القــدمي .أمــا إذا كان اإلجــراء قــد وقــع باطــا يف ظــل القانــون القــدمي فإنــه ال
ينقلــب صحيحــا ولــو أصبــح كذلــك وفــق نــص القانــون اجلديــد ،بــل ينبغــي اتخــاذه مجــددا
يف ظــل القانــون اجلديــد ووفقــا ألحكامــه  ،مــا لــم يــرد يف القانــون اجلديــد نــص صريــح علــى
خــاف ذلــك  ،أي علــى اعتبــار اإلجــراء الباطــل القــدمي صحيحــا .
فمثــا لــم يكــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة لســنة  1952امللغــى يحــدد
ســاعات معينــة للتبليــغ فــكان التبليــغ صحيحــا حتــى لــو مت التاســعة ليال مثــا أو يوم عطلة
رســمية  ،ولكــن املــادة ( )8مــن القانــون اجلديــد أوجبــت أن يتــم التبليــغ مــا بــن الســابعة
صباحــا والســابعة مســاء يف يــوم عمــل رســمي  ،لذلــك إذا جــرى التبليــغ الســاعة التاســعة
مســاء أو يــوم اجلمعــة مثــا فإنــه يكــون باطــا  .ولكــن هــذا احلكــم ال يســري علــى التبليــغ
الــذي جــرى يــوم  2001/12/4أي قبــل بــدء ســريان القانــون اجلديــد ،بــل يبقــى هــذا التبليــغ
صحيحــا وفــق القانــون القــدمي لعــدم ســريان القانــون اجلديــد عليــه بأثــر رجعــي .
ومثــال ذلــك أيضــا أن املــادة  61مــن القانــون اجلديــد تنــص علــى أنــه ال تقبــل دعــوى
يف محاكــم البدايــة دون محــام مــزاول ولــم يكــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة
امللغــى يشــترط مثــل هــذا احلكــم ،فــكان يجــوز للمدعــي تقــدمي الدعــوى حملكمــة
البدايــة والســير فيهــا بنفســه .لذلــك تعــد الدعــوى املقدمــة للمحكمــة مــن غيــر محــام قبــل
 2001/12/5صحيحــة ألنهــا كانــت صحيحــة وفــق القانــون الــذي متــت يف ظلــه ،ولكــن
علــى اخلصــم املدعــي أن يــوكل عنــه محاميــا مــزاوال ملتابعــة الســير يف الدعــوى اعتبــارا مــن
 ، 2001/12/5وال يجــوز لــه بعــد هــذا التاريــخ الســير يف الدعــوى بنفســه دون محــام .
ويجــدر التنبيــه هنــا إلــى الدعــاوى التــي كانــت احملكمــة قــد قــررت الســير فيهــا
بحــق املدعــى عليــه غيابيــا ،حيــث يســري عليهــا القانــون اجلديــد الــذي ألغــى احملاكمــات
واألحــكام الغيابيــة  ،وأصبــح مــن الــازم أن تصــدر األحــكام فيهــا حضوريــا  .وهــذا
يســتلزم أن تدقــق احملكمــة يف تبليــغ املدعــى عليــه ،فــإذا كان املدعــى عليــه قــد تبلــغ
الئحــة الدعــوى بالــذات تســتمر احملكمــة يف نظــر الدعــوى وتصــدر حكمهــا حضوريــا .
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أمــا إذا كان املدعــى عليــه الغائــب لــم يتبلــغ بالــذات ،فــإن علــى احملكمــة أن تطبــق عليــه
قواعــد احلضــور والغيــاب الــواردة يف القانــون اجلديــد فتعيــد تبليغــه ثانيــة .وإذا كانــت قــد
حجــزت الدعــوى للحكــم عليهــا أن تعيــد فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد عمــا باملــادة
( )166مــن القانــون اجلديــد  ،ثــم تقــرر تبليــغ املدعــى عليــه ثانيــة للحضــور .
أمــا بخصــوص اإلجــراءات التــي متــت يف الدعــوى قبــل حضــوره فإنهــا تعــد صحيحــة،
فــإذا كان املدعــي قــد ختــم بينتــه تكلــف احملكمة املدعى عليه بتقــدمي بينته الدفاعية،
ثــم تعطــي املدعــي حــق تقــدمي بينتــه املفنــدة (م  .)119أمــا إذا كان املدعــي لــم يختــم بينتــه
بعــد ،تعــد البينــة التــي قدمهــا صحيحــة وتســتمر الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا .
وكذلــك إذا كانــت محكمــة االســتئناف قــد أعــادت ملــف الدعــوى إلــى محكمــة
الدرجــة األولــى لســماع بينــات إضافيــة ورفــع اســتنتاجاتها ،ورفعــت محكمــة الدرجــة األولى
اســتنتاجاتها فعــا عمــا باملادتــن  224و 225مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة قبــل
نفــاذ القانــون اجلديــد الــذي يوجــب علــى محكمــة االســتئناف ســماع البينــات والدفــوع عمــا
باملــادة  220منــه ،فــإن هــذا اإلجــراء يكــون صحيحــا ويبقــى صحيحــا وتفصــل محكمــة
االســتئناف يف الطعــن وفــق االســتنتاجات املرفوعــة لهــا مــن محكمــة الدرجــة األولــى إال
إذا قــررت عــدم األخــذ بهــا )2(.أمــا إذا بــدأ ســريان القانــون اجلديــد قبــل أن تســمع محكمــة
الدرجــة األولــى البينــات أو بعــد ســماع البينــات وقبــل رفــع اســتنتاجاتها ال يكــون اإلجــراء قــد
مت قبــل تاريــخ العمــل بالقانــون اجلديــد لذلــك فــإن عليهــا أن تعيــد ملــف الدعــوى إلــى محكمــة
االســتئناف لتقــوم هــي بســماع البينــات ،فــإن خالفــت ذلــك ورفعــت اســتنتاجاتها حملكمــة
االســتئناف علــى هــذه احملكمــة أن تصــرف النظــر عنهــا وتســمع البينــات مــن جديــد مبــا لهــا
مــن صالحيــة وإال كان حكمهــا باطــا .كمــا ال يجــوز حملكمــة االســتئناف بعــد ســريان
القانــون اجلديــد أن تعيــد الدعــوى حملكمــة الدرجة األولى لســماع البينات ورفع اســتنتاجاتها
ألن القانــون اجلديــد أوجــب عليهــا أن تســمع هــي البينــات وتفصــل يف الدعــوى.
وإذا كانــت محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية تختــص بنظــر االســتئناف املقــدم
للطعــن يف حكــم صــادر عــن محكمــة الصلــح  ،ثــم صــدر قانــون جديــد ( قــرار بقانــون)
يجعــل االختصــاص بنظــر هــذا االســتئناف حملكمــة االســتئناف  ،فــإن علــى محكمــة
البدايــة وقــد أصبحــت ال متلــك حــق نظــره  ،إحالــة ملــف الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف
بعــد أن أصبحــت اجلهــة املختصــة بنظــره  ،فــإن لــم تفعــل فــإن حكمهــا يغــدو واجــب النقــض
لصــدوره مــن غيــر جهــة اختصــاص  .وتتصــدى محكمــة النقــض لهــذه املســألة مــن تلقــاء
ذاتهــا لتعلقهــا بالنظــام العــام ملــا لهــا مــن مســاس مباشــر بالتنظيــم القضائــي  ،وال يغيــر مــن
األمــر شــيئا أن يعــاد االختصــاص حملاكــم البدايــة بإلغــاء القانــون ( القــرار بقانــون) املشــار
إليــه طاملــا أن اإللغــاء أصبــح نافــذا قبــل أن تفصــل محكمــة البدايــة يف الطعــن )3(.
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( )2نقض مدني  2008/47تاريخ  ، 2008/12/29مجموعة املبادئ ج  4ص .250
( )3نقض مدني  2007/35 ، 2007/33 ،2007/22 ، 2007/20تاريخ  ، 2008/2/4ونقض مدني  2007/16تاريخ 2008/2/6
 ،ونقــض مدنــي  2007/30تاريــخ  ، 2008/2/7ونقــض مدنــي  2007/24تاريــخ  ، 2008/7/10ونقــض مدنــي  2007/19تاريــخ
 ، 2008/9/2مجموعــة املبــادئ ج  4ص  . 87 – 65وقــد صــدرت هــذه األحــكام مبناســبة إلغــاء القــرار بقانــون رقــم  9لســنة 2006
املعــدل ألحــكام قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة املنشــور يف العــدد  64مــن الوقائع الفلســطينية  ،والــذي أصبح نافذا بتاريخ
 2006/5/31وألغــي نفــاذه بتاريــخ . 2007/6/11
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أمــا بخصــوص االختصــاص ،إذا قــررت محكمــة البدايــة إحالــة الدعــوى إلــى
محكمــة الصلــح نتيجــة قواعــد االختصــاص اجلديــدة بــأن كانــت قيمــة الدعــوى عنــد
بــدء ســريان القانــون اجلديــد تقــل عــن عشــرين ألــف دينــار ،فــإن محكمــة الصلــح
تســير يف الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا قبــل اإلحالــة .وكذلــك احلــال إذا
قــررت محكمــة الصلــح إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة البدايــة نتيجــة تعديــل قواعــد
االختصــاص بالقانــون رقــم  5لســنة  2005بــأن كانــت قيمــة الدعــوى تزيــد علــى عشــرة
آالف دينــار ،فــإن محكمــة البدايــة تســير يف الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليها قبل
اإلحالــة عمــا باملــادة ( )124التــي تنــص علــى أنــه " إذا تغيــر تشــكيل هيئــة احملكمــة أثنــاء
احملاكمــة تواصــل الهيئــة اجلديــدة النظــر يف الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا ".
ويجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن العمــل جــرى علــى أن تــدون هيئــة احملكمــة اجلديــدة قــرارا
يف محضــر احملاكمــة يقضــي بأنــه ( نظــرا لتبــدل الهيئــة احلاكمــة تقــرر احملكمــة
الســير بالدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا ) وهــذا القــرار هــو تــرداد حلكــم القانــون
وال يترتــب علــى إغفالــه أي أثــر ذلــك أن نــص املــادة  124املذكــور إمنــا يبــن للمحكمــة
كيفيــة الســير بالدعــوى عنــد تغيــر الهيئــة احلاكمــة فيوجههــا إلــى الســير فيهــا مــن
النقطــة التــي وصلــت إليهــا دون حاجــة إلعــادة اإلجــراءات مــن جديــد ،وهــذا األمــر ليــس
بحاجــة لقــرار مــن الهيئــة ،فــإذا اســتمرت الهيئــة اجلديــدة يف نظــر الدعــوى مــن النقطــة
التــي وصلــت إليهــا دون قــرار منهــا بذلــك تكــون اإلجــراءات صحيحــة وســليمة.
ويالحــظ أن املــادة األولــى تشــتمل علــى فقــرة ثالثــة تنــص علــى أنــه " ال يجــري مــا

مج

اني

ةل

يس

يســتحدث يف مواعيــد الســقوط أو غيرهــا مــن مواعيــد اإلجــراءات إال مــن تاريــخ العمــل
بالقانــون الــذي اســتحدثها ".

تل

وهــذه الفقــرة كمــا يبــدو تؤكــد املبــدأ العــام الســابق وهــو ســريان القانــون بأثــر
مباشــر ،فــإذا اســتحدث القانــون اجلديــد ميعــادا للســقوط لــم يكــن معروفــا يف القانــون
القــدمي فــإن هــذا امليعــاد ال يبــدأ ســريان مدتــه إال مــن تاريــخ ســريان القانــون اجلديــد وال
يضــاف إليهــا مــا يكــون قــد انقضــى مــن مــدة ســابقة وقعــت يف ظــل القانــون القــدمي.
واملقصــود مبواعيــد الســقوط املعنــى األعــم الــذي يشــمل كل جــزاء مــن شــأنه زوال أثــر
اإلجــراء مــا دام مترتبــا علــى مخالفــة ميعــاد)4(.

بيع
ل

ثانيا  :االستثناءات

بعــد أن قــررت هــذه املــادة املبــدأ العــام وهــو ســريان القانــون بأثــر مباشــر اعتبــارا
مــن تاريــخ العمــل بــه  ،أوردت اســتثناءات ثالثــة علــى هــذا املبــدأ مــدت فيهــا تطبيــق
( )4أحمــد املليجــي ،املوســوعة الشــاملة يف التعليــق علــى قانــون املرافعــات ،اجلــزء األول ،الطبعــة الرابعــة ،طبعــة نــادي القضــاة ،ســنة
 ، 2005صفحــة .123
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القانــون القــدمي إلــى مــا بعــد هــذا التاريــخ بحيــث يبقــى ســاريا علــى الدعــوى أو اإلجــراء
رغــم إلغــاء القانــون  .وهــذه االســتثناءات هــي :
 -1النصــوص املعدلــة لالختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل بهــا بعــد إقفــال بــاب
املرافعــة يف الدعــوى .

خة
نس

فالقاعــدة أن التشــريع اجلديــد الــذي يعــدل قواعــد االختصــاص يســري فــورا علــى
الدعــاوى القائمــة ،حتقيقــا لهــدف املشــرع مــن هــذا التعديــل .غيــر أن املشــرع اســتثنى
مــن هــذه القاعــدة الدعــاوى التــي تكــون احملاكمــة قــد ختمــت فيهــا ،فبمجــرد إقفــال
بــاب املرافعــة ال يســري التشــريع اجلديــد وتبقــى الدعــوى مــن اختصــاص احملكمــة التــي
نظرتهــا وفقــا للتشــريع الســابق .واملقصــود هنــا إقفــال بــاب املرافعــة للفصــل يف موضــوع
الدعــوى كلــه ،أمــا إذا تعلــق األمــر مبســألة فرعيــة تتعلــق بســير الدعــوى فــإن الدعــوى
تبقــى خاضعــة للقاعــدة العامــة .
فلــو كانــت الدعــوى وفــق قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى مــن
اختصــاص محكمــة البدايــة  ،كمــا لــو كانــت قيمتهــا ( )15000خمســة عشــر ألــف
دينــار فــإن محكمــة البدايــة تصبــح غيــر مختصــة بنظــر هــذه الدعــوى وفقــا للقانــون
اجلديــد الــذي نــص يف املــادة  39منــه علــى أن محكمــة الصلــح تختــص بالدعــاوى التــي
ال تتجــاوز قيمتهــا  20000دينــار ،ولكــن إذا كانــت احملكمــة قــد اســتمعت ملرافعــات
اخلصــوم النهائيــة وقــررت إقفــال بــاب املرافعــة وحجــزت القضيــة إلصــدار احلكــم بتاريــخ
 ،2001/11/30وكانــت جلســة إصــدار احلكــم  2001/12/7مثــا أو بعــد ذلــك،
فــإن محكمــة البدايــة تبقــى مختصــة بنظــر الدعــوى علــى الرغــم مــن خروجهــا عــن
هــذا االختصــاص وفــق املبــدأ العــام الســابق ذكــره  ،وال يؤثــر يف ذلــك تأجيــل الدعــوى
إلصــدار احلكــم غيــر مــرة يف ظــل القانــون اجلديــد طاملــا لــم يفتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد
 .ويبــدو أن املشــرع قــرر ذلــك النعــدام احلكمــة واملصلحــة يف رفــع يــد محكمــة البدايــة
وإحالــة القضيــة حملكمــة الصلــح بعــد أن أمتــت احملكمــة حتقيقهــا وســماع املرافعــات،
وأصبحــت صاحلــة للحكــم ولــم يبــق علــى الفصــل فيهــا ســوى النطــق باحلكــم  .وعلــى
ذلــك فــإن علــى محكمــة البدايــة الفصــل يف هــذه الدعــوى بإصــدار حكمهــا فيهــا .
ولكــن إذا قــررت احملكمــة فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد عمــا باملــادة  166ألي
ســبب كان ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم ،فإنهــا تعــود غيــر
مختصــة بنظــر الدعــوى وعليهــا إحالتهــا للمحكمــة املختصــة ،ألن إعــادة فتــح بــاب
املرافعــة يعنــي أن الدعــوى غيــر جاهــزة للفصــل فيهــا األمــر الــذي تنتفــي معــه احلكمــة
مــن االســتثناء .
وقــد ســبق القــول إن املشــرع الفلســطيني قــد عــاد يف القانــون رقــم  5لســنة 2005
وعــدل املــادة  39بحيــث أصبحــت محكمــة الصلــح تختــص بنظــر الدعــاوى التــي ال
تتجــاوز قيمتهــا عشــرة آالف دينــار أردنــي ،ونــص يف املــادة  3منــه علــى أن حتــال جميــع

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
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القضايــا املنظــورة حاليــا أمــام محاكــم الصلــح وأصبحــت خارجــة عــن اختصاصهــا
وفقــا ألحــكام هــذا القانــون إلــى محكمــة البدايــة إال إذا كانــت محجــوزة للمرافعــة
النهائيــة أو إصــدار احلكــم  .فلــو كانــت قيمــة الدعــوى ثالثــة عشــر ألفــا وكانــت مقدمــة
حملكمــة الصلــح وفقــا الختصاصهــا قبــل التعديــل  ،وقـ ّـدم اخلصــوم ّبيناتهــم وطلــب
املدعــي إمهالــه لتقــدمي مرافعتــه اخلتاميــة (النهائيــة ) ،ثــم أصبــح التعديــل نافــذا تســتمر
محكمــة الصلــح بســماع املرافعــات وتصــدر حكمهــا يف الدعــوى ولــو أنهــا أصبحــت
غيــر مختصــة بنظرهــا بعــد التعديــل املذكــور اســتثناء مــن القاعــدة العامــة .
 -2النصــوص املعدلــة للمواعيــد متــى كان امليعــاد قــد بــدأ ســـريانه قبــل بــدء تاريــخ
العمــل بهــا .

تل

يس

ةل

اني

مج

امليعــاد هــو مــدة أو فتــرة زمنيــة يحددهــا القانــون ويقيــد بهــا اإلجــراءات القضائيــة
بحيــث يوجــب أن يتخــذ اإلجــراء خاللــه أو بعــد انتهائــه أو قبــل بدئــه ،فال يكــون اإلجراء
صحيحــا ويرتــب آثــاره – كقاعــدة – إذا لــم يتــم يف امليعــاد القانونــي .فــإذا كان هنــاك
ميعــاد معــن يف اخلصومــة ،محــدد وفقــا لتشــريع قائــم ،مثــل ميعــاد اخلصومــة أو الطعن يف
احلكــم ،ثــم صــدر تشــريع جديــد ينقــص هــذا امليعــاد أو ميــده ،فتطبيقــا ملبــدأ عــدم رجعية
القوانــن ،يخضــع هــذا امليعــاد مــن حيــث مدتــه للقانــون الســاري وقــت بدئــه .
ويشترط لتطبيق هذا االستثناء شرطان :
األول  :أن يبدأ امليعاد يف ظل القانون القدمي .
والثاني  :أن يكون القانون اجلديد قد عدل امليعاد بزيادة مدته أو نقصها .
وعلــى ذلــك إذا بــدأ امليعــاد يف ظــل القانــون القــدمي يبقــى مــن حيــث مــدة ســريانه
وانتهائــه خاضعــا لهــذا القانــون حتــى لــو صــدر أثنــاء ســريان امليعــاد أو بعــد انقضائه قانون
جديــد يطيــل مدتــه أو يقصرهــا .فلــو كان القانــون القــدمي (أصــول احملاكمــات احلقوقية
امللغــى) يحــدد ميعــادا معينــا التخــاذ إجــراء معــن خاللــه ،وبــدء ســريان هــذا امليعــاد قبــل
 ،2001/12/5ثــم عــدل القانــون اجلديــد (أصــول احلاكمــات املدنيــة والتجاريــة) هــذا
امليعــاد بالزيــادة أو النقــص  ،فــإن امليعــاد القــدمي يســتمر بعــد  2001/12/5وال يتأثــر
بالتعديــل اجلديــد .
ولفــظ املواعيــد هنــا جــاء عامــا مطلقــا ،لذلــك فإنــه يشــمل كل املــدد واآلجــال
ســواء كانــت مواعيــد تتعلــق باإلجــراءات أم بالطعــون ،وقــد رأى املشــرع أنــه متــى بــدأ
امليعــاد يف ظــل قانــون معــن أن ينتهــي وفــق هــذا القانــون ذاتــه ،حتقيقــا للعدالــة حتــى ال
يتجــزأ امليعــاد أو يضطــرب حســاب بدايتــه ونهايتــه ومدتــه .
ومثــال ذلــك أن املــادة  3/216مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى
كانــت تنــص علــى أنــه يحــق للمســتأنف عليــه أن يقــدم الئحــة جوابيــة خــال أســبوع
مــن تاريــخ تبليغــه الئحــة االســتئناف .بينمــا تنــص املــادة  212مــن القانــون اجلديــد علــى
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أنــه يجــوز للمســتأنف عليــه أن يقــدم الئحــة جوابيــة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ
تبليغــه الئحــة االســتئناف .
فلــو تبلــغ املســتأنف عليــه الئحــة االســتئناف يــوم  2001/12/3يســري يف حقــه
امليعــاد احملــدد يف قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة وهــو مــدة أســبوع  ،أي يحــق
للمســتأنف عليــه تقــدمي الئحتــه اجلوابيــة حتــى  2001/12/10ألن هــذا امليعــاد بــدء
ســريانه قبــل  2001/12/5وهــو تاريــخ العمــل بامليعــاد اجلديــد .
وكذلــك كانــت املــادة ( )3/28مــن قانــون محاكــم الصلــح لســنة  1952امللغــى
تنــص علــى أنــه للمحكــوم عليــه أن يســتأنف احلكــم خــال عشــرة أيــام .بينمــا تنــص
املــادة ( )1/205مــن القانــون اجلديــد علــى أنــه يكــون ميعــاد الطعــن باالســتئناف ثالثــن
يومــا مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك  .ولــم تفــرق يف امليعــاد بــن األحــكام
الصــادرة عــن محاكــم الصلــح وتلــك الصــادرة عــن محاكــم البدايــة .
وعلــى ذلــك إذا صــدر حكــم عــن محكمــة الصلــح بتاريــخ  2001/12/3قابــل
لالســتئناف ،فــإن مــدة الطعــن فيــه باالســتئناف تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتفهيمــه أي
 ، 2001/12/4ولذلــك فــإن ميعــاد االســتئناف يف هــذه احلالــة يكــون عشــرة أيــام فقــط
وفــق نــص املــادة  28مــن قانــون محاكــم الصلــح وال يســري امليعــاد املعــدل الــوارد يف
القانــون اجلديــد  ،ألن ميعــاد الطعــن قــد بــدأ ســريانه قبــل بــدء تاريــخ العمــل بامليعــاد املعدل .
أمــا إذا كان امليعــاد لــم يبــدأ إال يف ظــل القانــون اجلديــد فإنــه يخضــع لهــذا
القانــون ويطبــق امليعــاد الــذي نــص عليــه القانــون اجلديــد  .فــإذا كان ميعــاد الطعــن يف
كل مــن القانــون القــدمي والقانــون اجلديــد يبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم  ،وصــدر حكــم
يف ظــل القانــون القــدمي ولــم يبلــغ إال بعــد ســريان القانــون اجلديــد  ،فــإن ميعــاد الطعــن
يكــون وفقــا للقانــون اجلديــد الــذي مت تبيلــغ احلكــم وبــدأ امليعــاد يف ظلــه .
مثال ذلك صدور حكم غيابي عن محكمة الصلح ضد املدعى عليه الذي لم يقدم
الئحــة جوابيــة ولــم يحضــر أي جلســة مــن جلســات احملاكمة  ،فإن ميعــاد الطعن يف احلكم
وفــق املــادة  3/28مــن قانــون محاكــم الصلــح هــو عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم ،يف
حــن أن هــذا امليعــاد يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة هــو  30يومــا مــن تاريــخ
تبليــغ احلكــم أيضــا  ،فــإذا كان احلكــم لــم يبلــغ للمحكــوم عليــه إال بعــد 2001/12/5
أي بعــد نفــاذ القانــون اجلديــد  ،ففــي هــذه احلالــة يســري امليعــاد القانوني اجلديد وهــو  30يوما
مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم وليــس عشــرة أيــام كمــا كان يف القانــون القدمي .
أمــا إذا عـ ّـدل القانــون اجلديــد بدايــة امليعــاد  ،بــأن كان ميعــاد الطعــن يبــدأ مثــا
مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم ثــم جــاء القانــون اجلديــد وجعــل العبــرة بتاريــخ صــدور احلكــم
ولــم يكــن احلكــم قــد مت تبليغــه  ،فــا يحســب امليعــاد مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم ألن
النــص القــدمي قــد ألغــي قبــل تبليــغ احلكــم  ،ويخضــع امليعــاد للقانــون اجلديــد  .ولكــن
مــدة الطعــن يف هــذه احلالــة تبــدأ مــن تاريــخ ســريان القانــون اجلديــد بأثــر مباشــر وليــس
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مــن تاريــخ صــدور احلكــم ،ألن القانــون اجلديــد ال يســري بأثــر رجعــي حتــى ال يضــار
الطاعــن باحتمــال فــوات امليعــاد عليــه.
مثــال ذلــك أن تصــدر محكمــة الصلــح حكمــا غيابيــا علــى املدعــى عليــه الــذي
قــدم الئحــة جوابيــة أو حضــر بعــض جلســات احملاكمــة بتاريــخ  ، 2001/11/28فــإن
ميعــاد الطعــن يف هــذا احلكــم باالســتئناف وفــق قانــون محاكــم الصلــح هــو عشــرة أيــام
مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم  ،فــإذا لــم يبلــغ احلكــم إال بتاريــخ  2001/12/10فــإن الطعــن
باحلكــم يخضــع للقانــون اجلديــد الــذي يبــدأ ميعــاد الطعــن يف هــذا احلكــم وفقــا للمــادة
 2/193منــه مــن تاريــخ إصــدار احلكــم  ،ولكــن ال يحســب هــذا امليعــاد مــن تاريــخ
صــدور احلكــم يف  2001/11/28ألن هــذا القانــون اجلديــد ال يســري بأثــر رجعــي ،
بــل يحســب يف هــذه احلالــة مــن تاريــخ ســريان القانــون اجلديــد أي بتاريــخ 2001/12/5
وملــدة  30يومــا مــن هــذا التاريــخ .
أمــا إذا عـ ّـدل القانــون اجلديــد بدايــة امليعــاد بــأن جعلهــا مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم ،
بينمــا كانــت يف القانــون القــدمي مــن تاريــخ صــدور احلكــم  ،وكان احلكــم قــد صــدر
يف ظــل القانــون القــدمي  ،فــإن احلكــم يبقــى خاضعــا للقانــون القــدمي ألن امليعــاد بــدأ يف
ظلــه فيحســب مــن تاريــخ صــدور احلكــم ال مــن تاريــخ تبليغــه .
وجتــدر اإلشــارة أخيــرا إلــى أنــه إذا اســتحدث القانــون اجلديــد ميعــادا لــم يكــن
منصوصــا عليــه يف القانــون القــدمي  ،يســري هــذا امليعــاد مــن تاريــخ العمــل بالقانــون
اجلديــد ،ســواء كان اإلجــراء الــذي يبــدأ بــه هــذا امليعــاد واردا يف القانــون القــدمي أم جــاء
بــه القانــون اجلديــد )5( .
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 -3النصــوص املنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة إلــى مــا صــدر مــن أحــكام قبــل تاريــخ
العمــل بهــا متــى كانــت هــذه النصــوص ملغيــة أو منشــئة لطريــق مــن تلــك الطــرق .

بيع
ل

قاعــدة عــدم رجعيــة القانــون وســريانه بأثــر مباشــر تقتضــي أن تخضــع آثــار العمــل
القانونــي للتشــريع الســاري وقــت تكوينــه  .ومبــا أن قابليــة احلكــم للطعــن فيــه أو عــدم
قابليتــه للطعــن وبالتالــي حيازتــه قــوة األمــر املقضــي تعــد مــن آثــار احلكــم  ،فــإن إعمــال
القاعــدة الســابقة يوجــب تطبيــق القانــون الســاري عنــد صــدور احلكــم  ،بحيــث يخضــع
احلكــم مــن حيــث جــواز الطعــن فيــه أو عــدم جــواز ذلــك للقانــون الــذي صــدر يف ظ ّلــه )6(.
وعلــى ذلــك إذا صــدر تشــريع جديــد يلغــي طريــق طعــن قائــم  ،أو ينشــئ طريــق طعــن
جديــد  ،ال يســري هــذا القانــون علــى األحــكام الصــادرة قبــل نفــاذه  .فــإذا صــدر حكــم
قبــل تاريــخ ســريان القانــون اجلديــد ( )2001/12/5وكان هــذا احلكــم قابــا للطعــن
( )5أنور طلبة ،موسوعة املرافعات املدنية والتجارية ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،1995 ،اجلزء الثاني ،صفحة .20
( )6نقــض مدنــي  2002/10تاريــخ  2003/1/22ج  2ص  ،540نقــض مدنــي  2002/3تاريــخ  2003/4/20ج  2ص  ،543نقــض
مدنــي  2002/4تاريــخ  2003/4/23ج  2ص  ،549نقــض مدنــي  2002/5تاريــخ  2003/4/23ج  2ص .553
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فيــه وفــق القانــون القــدمي (امللغــى) ،بينمــا نــص القانون اجلديد على عدم قابليته للطعــن  ،فإن
هــذا احلكــم يبقــى قابــا للطعــن فيــه وفــق أحــكام القانــون القــدمي وال يســري عليــه حكــم
القانــون اجلديــد الــذي ألغــى طريــق الطعــن بهــذا احلكــم  .وكذلــك إذا لــم يكــن الطعــن يف
احلكــم الصــادر يف ظــل القانــون القــدمي جائــزا طبقــا لنصــوص هــذا القانــون ،وجــاء القانــون
اجلديــد منشــئا لطريــق طعــن فيــه ،فــإن القانون اجلديد ال يســري علــى هذا احلكم ويبقى غير
قابــل للطعــن فيــه ،والعبــرة يف صــدور احلكــم هــي بتاريــخ النطــق بــه ولــو أودعــت مســودته أو
نســخته األصليــة يف ملــف الدعــوى بعــد ذلــك ،إذ أن حــق اخلصــوم يتعلــق باحلكــم حلظة النطق
بــه  .ويســري هــذا احلكــم بالنســبة لطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة .
ومثــال هــذا االســتثناء الطعــن باملعارضــة يف األحــكام الغيابيــة ،حيــث كانــت
املــادة ( )31مــن قانــون محاكــم الصلــح امللغــى تنــص علــى أنــه يجــوز االعتــراض علــى
احلكــم الغيابــي خــال خمســة أيــام مــن اليــوم التالــي للتبليــغ  .وكانــت املــادة ()1/195
مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى جتيــز االعتــراض علــى األحــكام الغيابيــة
خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التبليــغ .
ولــم يأخــذ القانــون اجلديــد يف املادتــن  63و  85منــه باحلكــم الغيابــي ،واعتبــر
احلكــم الــذي يصــدر ضــد املدعــى عليــه الــذي تبلــغ مــرة تاليــة للحضــور وتقــدمي دفاعــه ولــم
يحضــر حكمــا حضوريــا  ،وبذلــك فقــد ألغــى الطعــن باالعتــراض ألنــه لــم يعــد لــه مبــرر .
ومــع ذلــك إذا صــدر حكــم غيابــي قبــل  2001/12/5وفــق نصــوص قانــون محاكــم
الصلــح أو قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغيــان  ،فإن من حق احملكوم عليه أن يطعن
يف هــذا احلكــم باملعارضــة وفــق النصــوص التــي جتيــز لــه ذلــك  ،علــى الرغــم مــن أن القانــون
اجلديــد قــد ألغــى الطعــن باملعارضــة يف األحــكام التــي تصــدر اعتبــارا مــن . 2001/12/5
وإذا رفــع الطعــن ســندا للقانــون القــدمي وبعــد بــدء ســريان القانــون اجلديــد فــإن
إجــراءات الطعــن تخضــع للقانــون اجلديــد الــذي متــت يف ظ ّلــه ،لذلــك تتبــع يف تقــدمي الطعــن
والســير فيــه اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف القانــون اجلديــد ولــو صــدر احلكــم أو مت
تبليغــه للمحكــوم عليــه يف ظــل القانــون القــدمي  .مــن ذلــك أن حكــم محكمــة الصلــح يف
دعــوى تزيــد قيمتهــا علــى عشــرة دنانيــر كان يســتأنف حملكمــة االســتئناف عمــا باملادة
 2/28مــن قانــون محاكــم الصلــح  ،وكانــت محكمــة االســتئناف تنظــره وتفصــل فيــه
تدقيقــا دون ســماع الطرفــن عمــا باملــادة  217مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة
 .ولكــن بصــدور قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد أصبــح مثــل هــذا
احلكــم اعتبــارا مــن  2001/12/5غيــر قابــل لالســتئناف عمــا باملــادة  39منــه ،كمــا
أن اســتئناف األحــكام الصــادرة عــن محاكــم الصلــح أصبــح مــن اختصــاص محاكــم
البدايــة بصفتهــا االســتئنافية التــي تنظرهــا مرافعــة .فلــو صــدر حكــم مــن محكمــة

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
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الصلــح بتاريــخ  2001/11/31يف دعــوى قيمتهــا  200دينــار ،فإنــه يكــون قابــا للطعــن
فيــه باالســتئناف وفــق قانــون محاكــم الصلــح الــذي صــدر احلكــم يف ظلــه .ولكــن إذا
قــدم االســتئناف بتاريــخ  2001/12/6مثــا فإنــه يجــب أن يقــدم حملكمــة البدايــة
بصفتهــا االســتئنافية التــي تنظــره مرافعــة وفقــا للقانــون اجلديــد.
وقــد يكــون إلغــاء أو إنشــاء طريــق مــن طــرق الطعــن عــن طريــق زيــادة النصــاب
النهائــي حملكمــة الدرجــة األولــى فيصبــح احلكــم غيــر قابــل للطعــن فيــه بعــد أن كان
قابــا لالســتئناف ،أو تخفيــض هــذا النصــاب بحيــث يصبــح احلكــم قابــا للطعــن فيــه
بعــد أن كان غيــر قابــل للطعــن.
مثــال ذلــك احلكــم الصــادر يف دعــوى قيمتهــا تقــل عــن ألــف دينــار ،فقــد كان هــذا
احلكــم قابــا لالســتئناف يف ظــل القانــون القــدمي ،ولكــن القانــون اجلديــد نــص علــى
أن مثــل هــذا احلكــم يعــد نهائيــا غيــر قابــل لالســتئناف (م  .)1/39فــإذا كان احلكــم
قــد صــدر قبــل  2001/12/5يبقــى قابــا لالســتئناف ،أمــا احلكــم الــذي يصــدر بعــد
 2001/12/5فإنــه ال يكــون قابــا لالســتئناف ،وإن كانــت اخلصومــة قــد نشــأت يف
ظــل القانــون الســابق .

مج

اني
ةل
يس
تل
بيع
ل
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القســم األول

ةل
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التنظيم القضائي الفلسطيني

تل
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(احملاكم واالختصاص)
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تمهيد

يتنــاول هــذا القســم بيــان املبــادئ األساســية التــي يرتكــز عليهــا التنظيــم القضائــي
بصفــة عامــة يف بــاب متهيــدي ثــم بحــث التنظيــم القضائــي يف فلســطني مــن حيــث ترتيــب
احملاكــم وهــي التــي يعبــر عنهــا الفقــه عــادة (بنظــام القضــاء)  ،كمــا يتنــاول أيضــا
مســألة توزيــع االختصــاص باعتبارهــا نتيجــة حتميــة لتعــدد احملاكــم وتنوعهــا .

خة
نس

وهكذا يشمل هذا القسم ما يأتي:

باب متهيـدي  :املبادئ األساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي .

مج

البـاب األول  :يف ترتيب احملاكم أو نظام القضاء .
البـاب الثاني  :يف قواعد االختصاص .
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الباب التمهيدي

ةل

المبادئ األساسية التي يرتكز عليها
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التنظيم القضائي
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يقــوم التنظيــم القضائــي يف الدولــة احلديثــة علــى أصــول هامــة تعــد املبادئ األساســية
يف التنظيــم القضائــي ومنها :
 -1الدولة مصدر القضاء .
 -2استقالل السلطة القضائية .
 -3املساواة أمام القضاء .
 -4مجانية القضاء .
 -5عالنية اجللسات .
 -6التقاضي على درجتني .
 -7حصول اإلجراءات يف مواجهة اخلصوم .
 -8مبدأ اشتراك اخلصوم والقاضي يف تسيير الدعوى .
 -9مبدأ تركيز اخلصومة .
ونتناول كل واحد من هذه املبادئ بكلمة موجزة .

مج

اني

أوال  :الدولة مصدر القضاء

تل

يس

ةل

تتولــى الدولــة إقامــة العــدل بــن النــاس عــن طريــق القضــاء والتنفيــذ  .والقضــاء هــو
الهيئــة التــي تعهــد إليهــا الدولــة بفــض النزاع بــن األفراد واجلماعــات  .ويقوم بتنفيذ أحكام
القضــاء موظفــون ملحقــون بالهيئــة وحتــت إشــراف القضاء تســمى دائــرة التنفيــذ /اإلجراء.
وتســتأثر الدولــة بتنظيــم القضــاء وأدائــه علــى إقليمها  ،فال يجــوز لدولة أو هيئة أجنبية
أن تقيــم قضــاء لهــا علــى إقليــم دولــة أخــرى وإال كان ذلــك انتقاصــا مــن ســيادتها الدوليــة .
كمــا ال يجــوز أليــة جماعــة أن يقيمــوا لهــم قضــاء مســتقال عــن قضــاء الدولــة وإال كان ذلــك
انتقاصــا مــن ســيادتها علــى شــعبها  ،ويطلــق علــى هــذه القاعــدة "إقليميــة القضــاء " .
ولكــن القضــاء ال يحتكــر فــض املنازعــات بــن األفــراد  ،بــل يجــوز لألفــراد اللجــوء
إلــى التحكيــم وفــق التنظيــم القانونــي الــذي وضعه املشــرع لذلك يف قانون التحكيــم رقم 3
لســنة  ، 2000الــذي يبــن متــى يجــوز اللجــوء إلــى التحكيــم  ،ومتــى ميتنــع ذلــك  .وإجــراءات
التحكيــم  ،وأســباب الطعــن يف قــرار هيئــة التحكيــم  ،وكيفيــة تنفيــذ هــذا القــرار .

بيع
ل

ثانيا  :استقالل السلطة القضائية

تعهــد الدولــة عــادة بالوظيفــة القضائيــة إلــى هيئــات تســمى احملاكــم  ،ويطلــق
علــى احملاكــم يف مجموعهــا الســلطة القضائيــة  ،ويف فض ــها للمنازعــات ينحصــر عمــل
احملكمــة يف حتقيــق الوقائــع وتطبيــق القانــون  ،ثــم تصــدر بنــاء علــى الوقائــع الثابتــة
وبالتطبيــق ألحــكام القانــون عليهــا  ،حكمــا قضائيــا حتــدد بــه حــق اخلصــوم .
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وتختص الســلطة القضائية بحق القضاء يف جميع املواد  ،وعلى جميع األشــخاص،
ويترتــب علــى ذلــك – وفقــا ملبــدأ اســتقالل القضــاء – عــدم جواز قيام الســلطتني التشــريعية
والتنفيذيــة يف الدولــة بالفصــل يف اخلصوم ــات التــي تنشــأ بــن األفــراد  ،كما ال يجوز لهما
تعديــل األحــكام التــي تصدرهــا احملاكــم بــل إن هــذه األحــكام تفــرض عليهمــا  .كما ال
يجــوز لرجــال احلكومــة التدخــل لــدى القضــاة  .كمــا وميتنــع على الســلطة القضائيــة القيام
بوظيفــة غيــر تطبيــق القانون علــى املنازعات املطروحــة أمامها.
وقــد أكــد القانــون األساســي املعــدل للســلطة الوطنية الفلســطينية( )1على اســتقالل
الســلطة القضائيــة يف املــادة  97منــه بقولهــا  :الســلطة القضائيــة مســتقلة وتتوالهــا احملاكــم
علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا ،ويحــدد  )..كمــا نصــت املــادة  98منــه علــى أن " القضــاة

مج

مســتقلون ال ســلطان عليهــم يف قضائهــم لغيــر القانــون  ،وال يجــوز أليــة ســلطة التدخــل يف
القضــاء أو يف شــؤون العدالــة " .وكذلــك نصــت املــادة( )1مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم
 1لســنة  2002علــى أن  :الســلطة القضائيــة مســتقلة ،ويحظــر التدخل يف القضاء أو يف شــؤون
العدالــة  .واملــادة ( )2منــه بقولهــا " القضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم يف قضائهــم لغيــر
القانــون "( .)2وزيــادة يف ضمــان اســتقالل الســلطة القضائيــة نــص قانــون الســلطة القضائيــة

تل

يس

ةل

اني

يف املــادة  3منــه علــى أن تكــون للســلطة القضائيــة موازنتهــا اخلاصــة تظهــر كفصل مســتقل
ضمــن املوازنــة العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،يتولى مجلس القضــاء األعلى
إعــداد مشــروعها وإحالتــه إلــى وزيــر العــدل إلجــراء املقتضــى القانونــي وفقــا ألحــكام قانــون
تنظيــم املوازنــة واملاليــة العامــة  ،كمــا يتولــى املجلــس مســؤولية اإلشــراف علــى تنفيذهــا .
وملــا كان اســتقالل القضــاء ال يعنــي فصــل الســلطة القضائيــة عــن غيرهــا مــن
ســلطات الدولــة بصفــة مطلقــة ،فقــد حــرص املشــرع علــى وضــع قواعــد تكفــل للقضــاة
الطمأنينــة يف عملهــم ،وحتميهــم مــن تدخــل رجــال احلكومــة حتــى يحكــم القاضــي وفــق
القانــون ومــا ميليــه عليــه ضميــره واقتناعــه  .وهــذه القواعــد تفــرض ضمانــات تتعلــق بتعيــن
القضــاة ونقلهــم وترقيتهــم وتأديبهــم وعزلهــم  ،كمــا تتعلــق بكيفيــة مقاضاتهــم إذا
أخلــوا بواجباتهــم إخــاال جســيما ،وعهــد بــكل ذلــك إلــى املجلــس القضائــي املنصــوص
عليــه يف قانــون تشــكيل احملاكــم ســواء النظاميــة أم الشــرعية .

بيع
ل

ثالثا  :المساواة أمام القضاء

للمواطنــن كافــة احلــق يف االلتجــاء إلــى القضــاء دون متييــز بينهــم بســبب اللغــة أو
اجلنــس أو اللــون  .لــذا نصــت املــادة السادســة مــن الدســتور األردنــي علــى أنــه " األردنيــون
أمــام القانــون ســواء ال متييــز بينهــم يف احلقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا يف العــرق أو

( )1نشــر القانــون األساســي يف العــدد املمتــاز مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادر بتاريــخ  . 2002/7/7ثــم نشــر القانــون األساســي املعــدل
يف العــدد املمتــاز رقــم  2بتاريــخ  . 2003/3/19ومت تعديــل بعــض أحكامــه ســنة  2005ونشــر يف العــدد  57بتاريــخ . 2005/8/18
( )2نشر يف العدد  40من الوقائع الفلسطينية بتاريخ . 2002/5/18
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اللغــة أو الديــن "  .كمــا أكــدت املــادة ( )101منــه علــى أن " احملاكــم مفتوحــة للجميــع
ومصونــة مــن التدخــل يف شــؤونها " .
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وقــد نصــت علــى ذلــك أيضــا املــادة ( )9مــن القانــون األساســي للســلطة الفلســطينية
بقولهــا " الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو
اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة " .
ويعتبــر مبــدأ املســاواة مــن أهــم املبــادئ التــي يقــوم عليهــا النظــام القضائــي ألنــه
يحقــق ثقــة النــاس يف القضــاء ويجعلــه موضــع طمأنينتهــم .
رابعا  :مجانية القضاء

ةل

اني

مج

يقصــد مبجانيــة القضــاء أن مــن يلجــأ إلــى القضــاء ال يدفــع أجــرا للقاضــي  ،وأن
أفــراد الهيئــة القضائيــة يتلقــون رواتبهــم وأجورهــم مــن الدولــة  .فالقضــاء يف النظــم احلديثــة
يعــد خدمــة عامــة تســتوجب أن تتحمــل خزانــة الدولــة رواتــب القضــاة وليــس اخلصــوم.
وال تعنــي مجانيــة القضــاء عــدم حتمــل املتقاضــن أيــة أعبــاء ماليــة عنــد التجائهــم
إلــى القضــاء  ،بــل يدفــع املدعــي رســوما عنــد إقامــة الدعــوى يتحملهــا يف النهايــة اخلصــم
الــذي يخفــق يف إثبــات مــا يدعيــه .
وال يتنافــى دفــع الرســوم مــع مبــدأ مجانيــة القضــاء طاملــا أن هنــاك نصوصــا
قانونيــة توفــر املســاعدة القضائيــة ملــن يحتاجهــا ،ومــن ذلــك نــص املــادة ( )5مــن نظــام
رســوم احملاكــم الشــرعية رقــم  2لســنة  1951التــي تنــص علــى أنــه " إذا أثبــت شــخص

يس

للمحكمــة عجــزه عــن دفــع الرســوم بصــورة موجبــة للقناعــة الكاملــة ،يجــوز للمحكمــة
أن تقــرر تأجيــل دفعهــا "  .فــإذا ظهــر يف أي دور مــن أدوار احملاكمــة أن الشــخص الــذي

تل

تقــرر تأجيــل اســتيفاء الرســوم منــه قــادر علــى دفعهــا ،فللمحكمــة وفــق املــادة ( )6أن
تقــرر وقــف اإلجــراءات إلــى أن تدفــع الرســوم املســتحقة  .كمــا أنــه وفــق املــادة ( )7إذا
لــم ينجــح املدعــي يف دعــواه فللمحكمــة أن تأمــر بدفــع الرســوم املؤجلــة إذا حتقــق لهــا
يســاره ،وإذا جنــح فتحكــم احملكمــة علــى املدعــى عليــه بالرســوم .
كمــا يجــوز أن يقــدم طلــب تأجيــل دفــع الرســوم للمحاكــم النظاميــة عمــا
بأحــكام قانــون رســوم احملاكــم النظاميــة رقــم  1لســنة  2003مرفقــا باملســتندات
التــي تؤيــده ،وللمحكمــة ســلطة تقديريــه يف قبــول الطلــب أو رفضــه .

بيع
ل

خامسا  :علنية الجلسات

يقصــد بعلنيــة اجللســات أن يحصــل حتقيــق الدعــوى واملرافعــة فيهــا يف جلســات يكون
لكل شــخص حق احلضور فيها ،وأن ينطق باألحكام يف جلســة علنية ،وأن يســمح بنشــر
مــا يــدور يف اجللســات كمــا يســمح بنشــر األحــكام التــي تصدرها الســلطة القضائية .
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وتعــد علنيــة اجللســات مــن الضمانــات األساســية للتقاضــي ألنهــا متكــن اجلمهــور مــن
متابعــة اخلصومــة وتكفــل بذلــك نوعــا مــن الرقابــة الشــعبية علــى أعمــال الهيئــة القضائية ،
وتبعــث االطمئنــان يف نفــوس املتقاضــن  ،وحتــث القضــاة علــى الدقــة و األنــاة يف أعمالهــا.
غيــر أن هنــاك بعــض القضايــا يكــون للعلنيــة فيهــا تأثيــر ســلبي علــى املتقاضــن
والغيــر لذلــك نــص املشــرع صراحــة علــى جــواز إجرائهــا ســرا .
وقــد نصــت املــادة ( )105مــن القانــون األساســي علــى أنــه " جلســات احملاكــم علنيــة

خة
نس

إال إذا قــررت احملكمــة أن تكــون ســرية مراعــاة للنظــام العــام أو اآلداب ويف جميــع األحــوال
يتــم النطــق باحلكــم يف جلســة علنيــة " كمــا نصــت املــادة ( )3مــن قانــون تشــكيل
احلاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  2001علــى أنــه " تكــون جلســات احملاكــم علنيــة إال إذا
قــررت احملكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم عقدهــا ســرية مراعــاة
لــآداب أو للمحافظــة علــى النظــام العــام ويكــون النطــق باحلكــم يف جميــع األحــوال يف
جلســة علنيــة " .وهــو مطابــق لنــص املــادة  15مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة .2002

مج

ةل

اني

واألصــل أن املرافعــات تكــون شــفوية  ،وهــذا املبــدأ يكمــل املبــدأ الســابق ،ألنــه
يحقــق رقابــة اجلمهــور علــى مــا يســري أمــام القضــاء  ،وال يتنافــى هــذا املبــدأ مــع الســماح
للخصــوم بتقــدمي دفــوع ووثائــق خطيــة طاملــا أنهــا يف الغالــب تتلــى علنــا .
علــى أن النطــق باحلكــم يجــب أن يكــون يف جلســة علنيــة دائمــا حتــى لــو نظــرت
الدعــوى يف جلســة ســرية  ،وذلــك حرصــا علــى إطــاع الــرأي العــام علــى احلكــم .

يس

سادسا  :التقاضي على درجتين

تل

تنقســم احملاكــم إلــى درجتــن  ،وتقــام الدعــوى أوال إلى محكمة تســمى محكمة
الدرجــة األولــى  ،ثــم يكــون للخصــوم حــق التظلــم مــن حكمهــا بعــرض النــزاع أمــام
محكمــة الدرجــة الثانيــة مــن جديــد عــن طريــق االســتئناف لتفصــل فيــه بحكــم نهائــي .

بيع
ل

ومبــدأ التقاضــي علــى درجتــن مــن املبــادئ العامــة التي تقــوم عليها النظــم القضائية
املعاصــرة  ،وهــو يحقــق فائــدة مزدوجــة  ،إذ يحــث قضــاة محكمــة الدرجــة األولــى علــى
العنايــة بفحــص ادعــاءات اخلصــوم وصحــة تطبيــق القانــون حتقيقــا للعدالــة  .كمــا ميكــن
اخلصــوم مــن طلــب تصحيــح أحــكام محكمــة الدرجــة األولــى التــي أصدرتهــا عــن خطــأ
أو جهــل أو تقصيــر بعــرض النــزاع مــن جديــد أمــام محكمــة أعلــى درجــة وقضاتهــا أكثــر
عــددا أو أكثــر خبــرة  .وميكنهــم أيضــا مــن تــدارك مــا فاتهــم مــن أوجــه دفــاع أمــام
محكمــة أول درجــة .
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خة
نس

ولكــن يالحــظ أن املشــرع الفلســطيني وإن كان قــد أخــذ مببــدأ التقاضــي علــى
درجتــن كقاعــدة عامــة  ،إال أنــه العتبــارات خاصــة لــم يجــز بالنســبة لبعــض الدعــاوى
الطعــن يف احلكــم الصــادر باالســتئناف  ،بــل جعــل الفصــل فيهــا مــن محكمــة الدرجــة
األولــى نهائيــا  ،مــن ذلــك املــادة ( )39مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
معدلــة بالقانــون رقــم  5لســنة  2005التــي تنــص علــى أنــه يكــون حكــم محكمــة
الصلــح قطعيــا يف الدعــاوى املتعلقــة مببلــغ نقــدي أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة املدعــى
بــه ال تتجــاوز ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا )3(.
سابعا  :حصول اإلجراءات في مواجهة الخصوم

ةل

اني

مج

مــن املبــادئ األساســية وجــوب حصــول اإلجــراءات يف مواجهــة اخلصــوم  ،أي وجــوب
إخبــار كل خصــم مبــا يجريــه اخلصــم اآلخــر لكــي يتمكــن مــن الدفــاع عــن مصاحلــه .
لذلــك يوجــب القانــون علــى املدعــي أن يعلــن املدعــى عليــه بالطلبــات املوجهــة إليــه،
ويلــزم كل خصــم متكــن خصمــه مــن اإلطــاع علــى األوراق التــي قدمهــا تأييــدا لدعــواه
 .وأن ال يبنــي القاضــي حكمــه إال علــى األقــوال التــي ســمعها واملســتندات التــي قدمــت
إليــه يف أثنــاء املرافعــة  .وأن ميتنــع بعــد إقفــال بــاب املرافعــة عــن ســماع أقــوال مــن أحــد
طــريف اخلصومــة أو قبــول أيــة ورقــة لــم يطلــع عليهــا خصمــه .
ثامنا  :مبدأ اشتراك الخصوم والقاضي في تسيير الدعوى

تل

يس

كان االجتــاه التقليــدي الســائد يف الفقــه أن اخلصــوم هــم الذيــن يتولــون تســيير
الدعــوى مــن البــدء يف املطالبــة القضائيــة والســير يف إجراءاتهــا ،وتقــدمي األدلــة أو وقفهــا
أو تركهــا بإرادتهــم  .أمــا القاضــي فــدوره ســلبي يقتصــر علــى مراعــاة اتبــاع قواعــد
األصــول ،وحتقيــق األدلــة ،والفصــل فيمــا يقدمــه إليــه اخلصــوم ،وهــو مــا يعبــر عنــه بحياد
القاضــي  .فــكان القاضــي بــن اخلصــوم كاحلكــم يف مبــاراة يراقــب ســير املبــاراة ويعلــن
نتيجتهــا يف النهاي ــة .

بيع
ل

غيــر أن االجتــاه احلديــث يف الفقــه يبــرز حقيقــة أن القضــاء وظيفــة عامــة  ،لــذا ال
ميكــن أن يتــرك نشــاطه لهــوى األفــراد  ،بــل يلــزم أن يكــون للقاضــي دور إيجابي يف ســير
الدعــوى  ،وهــذا الــدور ال يتنافــى مــع حيــاده .
وقــد كان املوقــف الســلبي للقاضــي ســائدا يف ظــل قانــون أصــول احملاكمــات
احلقوقيــة امللغــى ،غيــر أن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد أخــذ
باالجتــاه احلديــث يف الفقــه ،ومنــح القاضــي دورا إيجابيــا يف توجيــه ســير الدعــوى
( )3عدلــت هــذه املــادة بالقانــون رقــم  5لســنة  ، 2005وكانــت قبــل تعديلهــا تنــص علــى أن ...ويكــون حكمهــا نهائيــا إذا كانــت قيمــة
الدعــوى ال جتــاوز ألــف دينار ...
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وحتقيقهــا  ،فخولــه ســلطة إخــراج أي مــن املدعــى عليهــم يف الدعــوى  ،وأن يدخــل فيهــا
مــن يــرى إدخالــه إلظهــار احلقيقــة أو ملصلحــة العدالــة (م ، )82كمــا خولــه وقــف الســير يف
الدعــوى (م . )126كمــا منحــه قانــون البينــات اجلديــد رقــم  4لســنة  2001دورا كبيــرا يف
اإلثبــات ،بحيــث أصبحــت القاعــدة أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر مــن تلقــاء نفســها باتخــاذ
أي إجــراء مــن إجــراءات اإلثبــات عــدا احلــاالت التــي ينــص القانــون صراحــة على ضــرورة طلب
اخلصــم لهــذا اإلجــراء ،مثــل االدعــاء بالتزويــر (م ، )59وطلــب توجيــه اليمــن احلاســمة .

خة
نس

مج

فأصبــح للمحكمــة ســلطة حتقيــق أو اســتجواب خصــم (م ، )123أو إجــراء املعاينة
(م ، )150أو نــدب خبيــر (م )156مــن تلقــاء نفســها  .ولهــا أن تطلــب أوراقــا أو مســتندات
مــن الدوائــر الرســمية (م ،)35أو مــن الغيــر (م  )34وأن تأمــر باإلثبــات بشــهادة الشــهود
يف األحــوال التــي يجــوز فيهــا ذلــك ( م 40و. )80
وهكــذا لــم يعــد توجيــه الدعــوى حكــرا علــى اخلصــوم  ،بــل أصبــح القاضــي
يشــاركهم فيــه بعــد أن أصبحــت مهمتــه البحــث عــن احلقيقــة .

اني

تاسعا  :مبدأ تركيز الخصومة

تل

يس

ةل

يقصــد بهــذا املبــدأ ســرعة الفصــل يف اخلصومــة  ،حتــى يصــل احلــق إلــى صاحبــه يف
وقــت مناســب  .ومــن مظاهــر هــذا املبــدأ .
 -1إلــزام اخلصــوم إرفــاق صــور عــن مســتنداتهم املؤيــدة مــع الئحــة الدعــوى والالئحــة
اجلوابيــة  ،حتــى يطلــع كل طــرف علــى مســتندات الطــرف اآلخــر فيعــد دفاعــه وال يفاجــأ
مبــا يطيــل أمــد احملاكمــة (م 53و.)62
 -2إلــزام اخلصــوم بحصــر نقــاط اخلــاف وأن تكــون البينــة علــى هــذه النقــاط
فقــط(م.)120
 -3حصر الشهود وبيان الوقائع التي سيشهد عليها كل واحد منهم (م . )120
 -4ســقوط احلــق يف القيــام باإلجــراء إذا لــم يتخــذ يف امليعــاد أو الترتيــب الــذي نــص
عليــه القانــون  ،كســقوط حــق اخلصــم يف إبــداء الدفــع الشــكلي بعــد إبدائــه دفعــا
موضوعيــا (م . )92-90
 -5احملافظــة علــى وحــدة اخلصومــة مبنــع الطعــن يف األحــكام التــي ال تنهــي
اخلصومــة إال مــع الطعــن يف احلكــم املنهــي لهــا  ،حتــى ال تتمــزق أوصــال القضيــة بــن
احملاكــم املختلفــة (م .)192

بيع
ل
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خة
نس

الباب األول

ةل

اني

مج

نظام القضاء في فلسطين

يتناول هذا الباب املوضوعات التالية

يس

الفصل األول  :تشكيل احملاكم ودرجات التقاضي
الفصل الثاني  :رجال القضاء وأعوانهم

تل

الفصل الثالث  :القضاء املستعجل

بيع
ل

خة
نس

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

الفصل األول
تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي

خة
نس

نصــت املــادة  97مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن ( الســلطة القضائيــة
مســتقلة  ،وتتوالهــا احملاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا .ويحــدد القانــون طريقــة
تشــكيلها واختصاصاتهــا  . ) ...كمــا نصــت املــادة  101منــه علــى أن (  -1املســائل
الشــرعية واألحــوال الشــخصية تتوالهــا احملاكــم الشــرعية والدينيــة وفقــا للقانــون -2 .
تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة .وليس لهذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج
نطــاق الشــأن العســكري ) .ونصــت املــادة  102علــى أن ( يجــوز بقانــون إنشــاء محاكــم
إداريــة للنظــر يف املنازعــات اإلداريــة والدعــاوى التأديبيــة ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا
األخــرى واإلجــراءات التــي تتبــع أمامهــا ).
ونصــت املــادة  6مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة  2002علــى أن ( تتكون احملاكم
الفلسطينية من-:
أوال  :احملاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون .
ثانيا احملكمة الدستورية العليا وينظمها القانون .
ثالثا  :احملاكم النظامية وتتكون من :
 -1احملكمة العليا وتتكون من  :أ -محكمة النقض  .ب_ محكمة العدل العليا.
 -2محاكم االستئناف .
 -3محاكم البداية .
 -4محاكم الصلح .

مج

اني

ةل

يس

تل

وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون

بيع
ل

يتبني من النصوص السابقة أن احملاكم يف فلسطني تنقسم إلى أربعة أنواع :
 -1احملاكم النظامية .
 -2احملاكم الدينية .
 -3احملاكم اخلاصة .
 -4احملكمة الدستورية العليا .
ونتناول كل نوع منها يف مبحث على التوالي .
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خة
نس

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

المبحث األول
المحاكم النظامية

خة
نس

تعــد احملاكــم النظاميــة صاحبــة الواليــة العامــة مــن حيــث املوضــوع ومــن حيــث
األشــخاص إال مــا يســتثنى بنــص قانونــي خــاص  .فهــي تختــص بالفصــل يف كافــة
املنازعــات وجميــع اجلرائــم أيــا كانــت طاملــا أنهــا لــم تخــرج عــن اختصاصهــا بنــص خــاص.
ويف ذلــك تنــص املــادة الثانيــة مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة
 2001يف فقرتهــا األولــى علــى أنــه "  -1تنظــر احملاكــم النظاميــة يف فلســطني يف املنازعــات
واجلرائــم كافــة إال مــا اســتثني بنــص قانونــي خــاص  ،ومتــارس ســلطة القضــاء علــى جميــع

مج

األشــخاص " .وهــو مطابــق لنــص املــادة  14مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
وتنقســم احملاكــم النظاميــة إلــى محاكــم عاديــة ومحكمــة إداريــة هــي محكمــة
العــدل العليــا وســنتكلم عــن كل منهــا يف مطلــب علــى التوالــي .

اني

المطلب األول

ةل

المحاكم العادية

تل

أوال  :محاكم الدرجة األولى

يس

تشــمل احملاكــم العاديــة محاكــم الدرجــة األولــى ومحاكــم الدرجــة الثانيــة
باإلضافــة إلــى محكمــة النقــض .

بيع
ل

 -1محاكــم الصلــح :نصــت املــادة  13مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002
على أن (  -1تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب احلاجة ويصدر
بتحديــد مقرهــا ودائــرة اختصاصهــا قــرار مــن وزيــر العــدل -2 .يجــوز أن تعقــد محاكــم
الصلــح جلســاتها يف أي مــكان بدائــرة اختصاصهــا عنــد الضــرورة بقــرار يصــدر مــن رئيــس
محكمــة البدايــة ).

كمــا نصــت املــادة ( )8مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة
 2001على أنه " تنشــأ يف دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حســب احلاجة،
ومتارس االختصاصات املخولة لها طبقا للقانون " .وتشكل محكمة الصلح وفق املادة
( )9مــن قــاض منفــرد يعــرف بقاضــي الصلــح  .كمــا يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى وفــق
املــادة ( )10تنظيــم أعمــال محاكــم الصلــح وتقســيمها إلــى دوائــر متخصصــة إذا دعــت
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احلاجــة إلــى ذلــك  .وقــد حــددت صالحيــات محاكــم الصلــح يف املــادة ( )39مــن قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  3لســنة ، 2001ويف نصــوص متفرقــة يف
قوانــن أخــرى .
 -2محاكــم البدايــة  :نصــت املــادة  12مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002
علــى أن (  -1تكــون مقــار محاكــم البدايــة يف مراكــز احملافظــات -2 .تؤلــف كل محكمــة

خة
نس

بدايــة مــن رئيــس وعــدد كاف مــن القضــاة -3 .يجــوز أن تعقــد محاكــم البدايــة يف أي
مــكان خــارج نطــاق اختصاصهــا احمللــي بقــرار مــن رئيــس احملكمــة العليــا بتغييــر املرجع يف
حالــة الضــرورة ) .كمــا نصــت املــادة  12مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم
 5لســنة  2001علــى أن (تنشــأ محاكــم البدايــة يف مراكــز احملافظــات حســب مقتضــى
احلــال ) ،وهــي صاحبــة الواليــة العامــة يف نظــر جميــع الدعــاوى والطلبــات التــي ال تدخــل

تل

يس

ةل

اني

مج

يف اختصــاص أيــة محكمــة أخــرى ،وتكــون يف هــذه احلالــة محكمــة درجــة أولــى(.)1
كمــا تنظــر يف األحــكام املســتأنفة الصــادرة عــن محكمــة الصلــح والتــي ينــص قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة أنهــا تســتأنف إلــى محكمــة البدايــة ،ويف أي
حكــم آخــر ينــص أي قانــون آخــر علــى اســتئنافه إلــى محكمــة البدايــة ،وتكــون يف
هــذه احلالــة محكمــة درجــة ثانيــة بصفتهــا محكمــة اســتئنافية .
وتشــكل محكمــة البدايــة مــن رئيــس وعــدد مــن القضــاة  ،وتنعقــد هيئة احملكمة
مــن ثالثــة قضــاة تكــون الرئاســة لرئيــس احملكمــة أو ألقدمهــم للنظــر يف اجلرائــم التــي
ينــص القانــون علــى أن عقوبتهــا إحــدى العقوبــات التاليــة واجلرائــم املتالزمــة مــع هــذه
اجلرائــم :
أ -اإلعــدام  .ب -األشــغال الشــاقة املؤبــدة .ج -االعتقــال املؤبــد .د -احلبــس املؤبــد.
ه -الســجن أو احلبــس الــذي يزيــد عــن ( )10ســنوات.
كما تنعقد محكمة البداية من قاض فرد يف األحوال اآلتية:
أ -للنظــر يف كافــة اجلنايــات غيــر املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة واجلنــح
املتالزمــة معهــا.
ب-للنظــر يف كافــة الدعــاوى املدنيــة اخلارجــة عــن اختصــاص محاكــم الصلــح
مهمــا بلغــت قيمتهــا)2( .
ويجــوز انعقــاد محكمــة البدايــة يف القضايــا اجلزائيــة خــارج دائــرة اختصاصهــا
مبقتضــى قــرار يصــدر عــن رئيــس احملكمــة العليــا بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام)3( .

بيع
ل

( )1املادة  41من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية .
( )2وفــق القــرار بقانــون رقــم  15لســنة  2014املعدلــة للمــادة  14مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة األصلــي رقــم  5لســنة .2001
وقــد نشــر يف الوقائــع الفلســطينية عــدد  108بتاريــخ .2014/7/15
( )3املواد 13و 14معدلة بالقانون رقم  2لسنة  2005و 16من قانون تشكيل احملاكم النظامية.
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ثانيا  :محاكم الدرجة الثانية

خة
نس

يتبــن مــن نصــوص قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  2001أن
هنــاك نوعــن مــن محاكــم االســتئناف :
 -1محاكــم البدايــة بصفتهــا محكمــة اســتئناف وتنظــر يف األحــكام الصــادرة
عــن محكمــة الصلــح كمــا ســبق بيانــه .
 -2محاكــم االســتئناف  ،نصــت املــادة  11مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة
 2002علــى أن (  -1تنشــأ محاكــم اســتئناف يف القــدس وغــزة ورام اهلل  -2 .تؤلــف كل
محكمــة اســتئناف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن القضــاة ) .كمــا نــص قانــون تشــكيل
احملاكــم النظاميــة علــى أنــه تنشــأ محاكــم اســتئناف يف كل مــن  -1العاصمــة
القــدس -2 .غــزة -3 .رام اهلل .وتشــكل محكمــة االســتئناف مــن رئيــس وعــدد كاف
مــن القضــاة ،وتنعقــد مــن ثالثــة قضــاة برئاســة أقدمهــم يف القضايــا اجلزائيــة واملدنيــة
املســتأنفة إليهــا .وهــي تختــص بالنظــر يف االســتئنافات املرفوعــة إليهــا بشــأن األحــكام
والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم البدايــة بصفتهــا محكمــة أول درجــة ،وأي اســتئناف
يرفــع إليهــا مبوجــب أي قانــون آخــر)4(.

مج

ةل

اني

ثالثا  :محكمة النقض

تل

يس

مقرهــا الدائــم يف العاصمــة القــدس ،وتنعقــد مؤقتا يف مدينتي غزة ورام اهلل حســب
مقتضــى احلــال ،وهــي تشــكل مــن رئيــس ونائــب أو أكثــر وعــدد كاف مــن القضــاة()5
وتنعقــد برئاســة رئيــس احملكمــة وأربعــة قضــاة  ،وعنــد غيــاب الرئيــس يرأســها أقــدم
نوابــه فالقاضــي األقــدم يف الهيئــة  .وتنحصــر مهمتهــا يف اإلشــراف علــى صحــة تطبيــق
القانــون ،لــذا فهــي تقــوم بتدقيــق األحــكام املرفوعــة إليهــا مــن ناحية مخالفتهــا ألحكام
القانــون دون التعــرض للوقائــع ،وتقــوم بتقريــر املبــادئ الصحيحــة يف النــزاع املعــروض
عليهــا إذا كان الطعــن يف احلكــم املرفــوع إليهــا مبنيــا علــى مخالفــة القانــون أو خطــأ يف
تطبيقــه أو يف تأويلــه .فــإذا نقضــت محكمــة النقــض احلكــم املطعــون فيــه فإنهــا تعيــد
القضيــة إلــى احملكمــة التــي أصدرتــه لتحكــم فيهــا مــن جديــد  ،ومــع ذلــك فقــد أجــازت
قوانــن األصــول املدنيــة واجلزائيــة حملكمــة النقــض النظــر يف املوضــوع يف بعــض احلــاالت.

بيع
ل

وتختص محكمة النقض بالنظر يف (:)6
 -1الطعــون املرفوعــة إليهــا عــن محاكــم االســتئناف يف القضايــا اجلزائيــة واملدنيــة
ومســائل األحــوال الشــخصية لغيــر املســلمني .
( )4املواد 18و19و20و21و 22من قانون تشكيل احملاكم النظامية.
( )5املادة  24من قانون تشكيل احملاكم النظامية.
( )6املادة  30من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة . 2001
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 -2الطعون املرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها االستئنافية .
 -3املسائل املتعلقة بتغيير مرجع الدعوى .
 -4أية طلبات ترفع إليها مبوجب أي قانون آخر .
المطلب الثاني
محكمة العدل العليا

خة
نس

تنــص املــادة  102مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أنــه ( يجــوز بقانــون إنشــاء
محاكــم إداريــة للنظــر يف املنازعــات اإلداريــة والدعــاوى التأديبيــة  .ويحــدد القانــون
اختصاصاتهــا األخــرى واإلجــراءات التــي تتبــع أمامهــا ) .ونصــت املــادة  104منــه علــى أن
( تتولــى احملكمــة العليــا مؤقتــا كل املهــام املســندة للمحاكــم اإلداريــة  .)..ولــم يصــدر قانــون

تل

يس

ةل

اني

مج

خــاص بإنشــاء محاكــم إداريــة ،بينمــا نصــت املــادة  32مــن قانــون تشــكيل احملاكم على
أن (تنعقــد محكمــة العــدل العليــا مــن رئيــس احملكمــة العليــا وقاضيــن علــى األقــل ،وعنــد
غيــاب الرئيــس يــرأس احملكمــة أقــدم نوابــه ،فالقاضــي األقــدم يف هيئــة احملكمــة ).
ويشــترط يف الطلبــات والطعــون املرفوعــة حملكمــة العــدل العليــا أن يكــون ســبب
الطعــن متعلقــا بواحــد أو أكثــر مــن :
 -1االختصاص .
 -2وجود عيب يف الشكل .
 -3مخالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها .
 -4التعسف و االنحراف يف استعمال السلطة على الوجه املبني يف القانون (.)7
وقــد بينــت املــادة  33مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة اختصــاص محكمــة
العــدل العليــا .بينمــا أفــرد قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة
 2001البــاب الرابــع عشــر منــه ألصــول احملاكمــات املتبعــة أمــام محكمــة العــدل العليــا
ويشــمل املــواد . 291 – 283

المحكمة العليا

بيع
ل

المطلب الثالث

تنــص املــادة  8مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن (  -1تؤلــف احملكمــة العليــا
مــن رئيــس ونائــب أو أكثــر وعــدد كاف مــن القضــاة -2 .يكــون املقــر الدائــم للمحكمــة
العليــا يف القــدس ،وتنعقــد مؤقتــا يف مدينتــي غــزة ورام اهلل حســب مقتضــى احلــال ).

وهــو مطابــق لنــص املــادة  24مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة  .كمــا نصــت
( )7املادة .34
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املــادة  25مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة املعدلــة بالقــرار بقانــون رقــم 15
لســنة  2014علــى أن  :تنعقــد هيئــة احملكمــة العليــا برئاســة رئيســها أو القاضــي األقــدم

يف الهيئــة وحضــور عشــرة مــن أعضائهــا بنــاء علــى طلــب رئيســها أو إحــدى دوائرهــا يف
احلــاالت التاليــة  -1 :العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســبق أن قررته احملكمــة ،أو لرفع تناقض
بــن مبــادئ ســابقة  -2 .إذا كانــت القضيــة املعروضــة عليهــا تــدور حــول نقطــة قانونيــة
مســتحدثة ،أو علــى جانــب مــن التعقيــد ،أو تنطــوي على أهميــة خاصة.

خة
نس

كما نصت املادة  46من قانون السلطة القضائية لسنة  2002على أن :

مج

 -1تختــص احملكمــة العليــا دون غيرهــا بالفصل يف طلبات اإللغاء والتعويض ووقف
التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك
الفصل يف املنازعات اخلاصة بالرواتب واملعاشات واملكافآت املستحقة لهم أو لورثتهم .
 -2ترفــع الطلبــات املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاه بعريضــة تــودع لــدى قلــم احملكمــة
العليــا بغيــر رســوم متضمنــة أســماء اخلصــوم وموضــوع الطلــب وأســانيده.

تل

يس

ةل

اني

ويفيــد هــذا النــص أن املشــرع قــد أخــرج الدعــاوى التــي تتعلــق بالقضــاة ســواء كان
موضوعهــا حقــوق ماليــة أم طعــون إداريــة مــن اختصــاص احملاكــم العاديــة ومحكمــة
العــدل العليــا  ،وجعــل هــذا االختصــاص للمحكمة العليــا دون غيرها ومنحها اختصاصا
كامــا باإللغــاء والتعويــض  ،وذلــك زيــادة يف ضمانــات القضــاة وعــدم اضطرارهــم
للجــوء إلــى احملاكــم كباقــي املتقاضــن حفاظــا علــى مكانــة وهيبــة القضــاء .
ويثير هذا النص املسائل التالية :
املســألة األولــى  :مــا املقصــود بإحــدى دوائرهــا ،ذلــك أن احملكمــة العليــا تتكــون
مــن محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا ،وكل محكمــة منهمــا لهــا مــكان
انعقــاد يف رام اهلل وآخــر يف غــزة ،وال يوجــد يف القانــون مــا يشــير إلــى تقســيم أي مــن
احملكمتــن املذكورتــن إلــى دوائــر؛ كالدائــرة املدنيــة؛ والدائــرة اجلزائيــة ...ويف هــذا
املجــال يبــدو مــن حــاالت انعقــاد احملكمــة العليــا مــن الناحيــة العمليــة؛ أن املقصــود
بالدائــرة هــو إحــدى هيئــات محكمــة النقــض أو العــدل العليــا ،حيــث إنها تعقد جلســاتها
وتصــدر أحكامهــا بنــاء علــى طلــب هيئــة مــن هيئــات محكمــة النقــض.
املســألة الثانيــة :مــا املقصــود باحملكمــة يف عبــارة ( قررتــه احملكمــة) الــواردة يف
الفقــرة األولــى مــن النــص ،وهــل يعنــي العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســابق قررتــه احملكمــة
العليــا ذاتهــا ،أم قررتــه محكمــة النقــض أو العــدل العليــا؟ ويف هــذا املجــال جنــد يف
الواقــع العملــي أن احملكمــة العليــا كانــت تنعقــد للرجــوع عــن مبــدأ قانونــي كانــت قــد
قررتــه محكمــة النقــض أو لرفــع التناقــض بــن مبــادئ صــادرة عــن محكمــة النقــض،
بنــاء علــى طلــب مــن هيئــة مــن هيئــات محكمــة النقــض مبناســبة نظــر طعــن مقــدم إليهــا

بيع
ل
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خة
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مــن أحــد اخلصــوم .ولكنهــا يف النقــض  2015/1قــررت الرجــوع عــن مبــدأ كانــت قــد
قررتــه هــي ذاتهــا يف نقــض جــزاء رقــم  2010/117تاريــخ 6/21م 2011ونقــض جــزاء
رقــم  2011/189تاريــخ 28م 2011/12املتعلقــان بنــدب القضــاة ،وقــد انعقــدت بطلــب
مــن رئيســها دون وجــود طعــن منظــور للفصــل فيــه.
ويفهــم مــن التطبيــق العملــي املشــار إليــه أن رئيــس احملكمــة العليــا يدعــو هيئــة
احملكمــة لالنعقــاد عندمــا تدعــو احلاجــة للعــدول عــن مبــدأ كانــت قــد قررتــه احملكمــة
ذاتهــا ،ويف هــذه احلالــة ال يشــترط وجــود طعــن منظــور أمامهــا؛ ألن احملكمــة العليــا بهــذه
الصفــة ال يطعــن أمامهــا مــن قبــل اخلصــوم ،ويقتصــر اختصاصهــا وفــق املــادة  46مــن
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم  1لســنة  2002علــى الطلبــات واملنازعــات التــي يرفعهــا
القضــاة .بينمــا تدعــى مــن قبــل إحــدى هيئــات محكمــة النقــض أو العــدل العليــا يف
احلــاالت األخــرى ،ويكــون ذلــك مبناســبة وجــود طعــن منظــور أمــام الهيئــة التــي طلبــت
انعقــاد هيئــة احملكمــة العليــا للســبب الــذي تبديــه يف طلبهــا.
المســألة الثالثــة :اإلجــراءات الواجبــة اإلتبــاع لــدى المحكمــة  ،ذلــك أن املشــرع لــم
يضــع إجــراءات خاصــة ولــم يبــن مــا هــي اإلجــراءات الواجبــة اإلتبــاع  ،لذلــك وملــا كانــت
احملكمــة العليــا تضــم محكمتــي النقــض والعــدل العليــا ولــكل منهمــا إجــراءات خاصــة
بهــا  ،نــرى أن موضــوع الدعــوى هــو املرجــع يف حتديــد اإلجــراءات  ،فــإن كان هــذا
املوضــوع يدخــل بحســب األصــل يف اختصــاص القضــاء العــادي وجــب تطبيــق اإلجــراءات
التــي يتبعهــا هــذا القضــاء وهــي أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة  ،وإن كان
موضــوع الدعــوى بحســب األصــل مــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا وجــب اتبــاع
اإلجــراءات املعمــول بهــا لــدى هــذه احملكمــة  .ذلــك أن إســناد االختصــاص للمحكمــة
العليــا ال يغيــر مــن طبيعــة موضــوع الدعــوى  ،فاختصــاص احملكمــة شــيء وطبيعــة
موضــوع الدعــوى شــيء آخــر .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
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المبحث الثاني
المحاكم الدينية

تنقســم احملاكــم الدينيــة إلــى نوعــن  ،احملاكــم الشــرعية للمســلمني  ،ومجالــس
الطوائف الدينية للديانات األخرى من غير املسلمني  .ونتناول كال منها يف مطلب مستقل.

خة
نس

المطلب األول

المحاكم الشرعية

المطلب الثاني

تل

يس

ةل

اني

مج

مت تشــكيل احملاكــم الشــرعية مبوجــب قانون خاص بذلك صــدر بتاريــخ 1951/5/1
وحــل محلــه قانــون تشــكيل احملاكــم الشــرعية رقــم  19لســنة  1972نــص علــى أن تشــكل
محاكــم شــرعية ابتدائيــة يف األلويــة و األقضيــة (أو يف أي مــكان آخــر) ومحكمــة اســتئناف
شــرعية واحــدة أو أكثــر حســب احلاجــة بنظــام يقــره مجلــس الــوزراء مــن آن إلى آخــر(.)8
وتؤلــف احملكمــة الشــرعية االبتدائيــة مــن قــاض منفــرد  .أمــا محكمــة االســتئناف
الشــرعية فتؤلــف مــن رئيــس وعــدد مــن األعضــاء  ،وتنعقــد مــن رئيــس وعضويــن ،
وتصــدر قراراتهــا باألكثريــة وتكــون أحكامهــا قطعيــة (. )9
وقــد حــددت املــادة ( )22مــن قانــون تشــكيل احملاكــم الشــرعية االختصــاص
الوظيفــي لهــذه احملاكــم  ،وســوف نبينــه عنــد كالمنــا عــن االختصــاص الوظيفــي
للمحاكــم فيمــا بعــد (.)10

بيع
ل

مجالس الطوائف الدينية

نــص قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة رقــم  2لســنة  – 1938والــذي كان ســاريا يف
شرقي األردن ومت تطبيق أحكامه على الضفة الغربية مبوجب القانون رقم  9لسنة 1958
– يف مادتــه الثالثــة علــى أن للطوائــف غيــر املســلمة املؤسســة يف شــرقي األردن (اململكــة
األردنيــة الهاشــمية فيمــا بعــد) واملعتــرف بهــا مــن قبل احلكومــة  ،أن تؤســس محاكم تعرف
مبجالــس الطوائــف تكــون لهــا صالحيــة البــت يف القضايــا التــي ينــص عليهــا القانــون .
( )8املادة /21أ .
( )9املادة /21ب .
( )10يرجع إلى ما بعده ص .119
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والقاعــدة يف اختصــاص هــذه املجالــس أنهــا تختــص يف مســائل األحــوال الشــخصية
بــن أفــراد الطائفــة الواحــدة  .ومنــاط حتديــد األحــوال الشــخصية يكــون بقياســها
باألحــوال الشــخصية للمســلمني بقــدر مــا تســمح بــه قواعــد الطائفــة الدينيــة .
ولهــذه املجالــس كذلــك صالحيــة النظــر والبــت يف الشــؤون املتعلقــة بإنشــاء
الوقــف ،وإدارة األوقــاف املنشــأة ملصلحــة الطائفــة الدينيــة التــي يتبعهــا املجلــس .

خة
نس

وتعترف احلكومة األردنية بالطوائف املسيحية التالية :
 -1طائفة الروم األرثوذكس .
 -2طائفة الروم الكاثوليك.
 -3طائفة األرمن .
 -4طائفة الالتني .
 -5الطائفة اإلجنيلية األسقفية العربية .
 -6الطائفة املارونية .
 -7الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية .
 -8طائفة السريان األرثوذكس .
 -9طائفة األدفنتست السبتيني (.)11

مج

اني

ةل

المبحث الثالث

يس

المحاكـم الخاصـة

تل

تشــكل احملاكــم اخلاصــة ومتــارس وظيفتهــا القضائيــة مبقتضــى أحــكام
قوانينهــا اخلاصــة  .واحملاكــم اخلاصــة كثيــرة ومتنوعــة  ،بعضهــا يتبــع وزارة العــدل
وبالتالــي ميــارس القضــاء فيهــا قضــاة نظاميــون يعينهــم املجلــس القضائــي  ،ويخضعــون
لكافــة قوانــن وأنظمــة الســلطة القضائيــة  .وهــذه احملاكــم هــي :
 -1محكمة استئناف ضريبة الدخل .
 -2محكمة أمالك الدولة .
 -3محكمة تسوية األراضي واملياه .
 -4محكمة اجلمارك البدائية واالستئنافية .

بيع
ل

( )11يرجع إلى جدول الطوائف املعترف بها يف مجموعة التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية جمع الشيخ راتب الظاهر ص . 174
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خة
نس

 -5محاكم البلديات .
 -6احملاكم العسكرية .
 -7محكمة اجلنايات الكبرى)12(.
وبعــض هــذه احملاكــم اخلاصــة ال يتبــع قضاتهــا وزارة العــدل وال ينطبــق عليهــم
قانــون اســتقالل القضــاء  .ومــن هــذه احملاكــم مــا يتحــدد اختصاصهــا للنظــر والفصــل يف
موضوعــات معينــة ســواء كانــت هــذه املوضوعــات مدنيــة أو جزائيــة مثــل محاكــم أمــن
الدولــة واحملاكــم العرفيــة .
ومنهــا مــا يشــمل اختصاصهــا طائفــة معينــة مــن الشــعب مثــل محاكــم العشــائر،
واحملاكــم العســكرية إذ أن اختصاصهــا يف األصــل يتنــاول أفــراد قــوى األمــن ومــن يف
حكمهــم بغــض النظــر عــن اجلرميــة التــي يرتكبونهــا  ،ومحكمــة الشــرطة .
ومــن هــذه احملاكــم اخلاصــة مــا هــو دائــم مثــل احملاكــم العســكرية ومحكمــة
الشــرطة ،ومنهــا مــا هــو مؤقــت .

مج
المبحث الرابع

اني

المحكمة الدستورية

ةل

تل

يس

تنص املادة  103من القانون األساسي املعدل على أن :
 -1تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر يف :
أ -دستورية القوانني واللوائح أو النظم وغيرها.
ب -تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات.
ج -الفصــل يف تنــازع االختصــاص بــن اجلهــات القضائيــة وبــن اجلهــات اإلداريــة ذات
االختصــاص القضائــي.
 -2يبــن القانــون طريقــة تشــكيل احملكمــة الدســتورية العليــا ،واإلجــراءات
الواجبــة
اإلتباع ،واآلثار املترتبة على أحكامها.
كمــا تنــص املــادة  104منــه علــى أنــه (تتولــى احملكمــة العليــا مؤقتــا كل املهــام
املســندة ...واحملكمــة الدســتورية العليــا .)...

بيع
ل

( )12أنشــأت بالقــرار بقانــون رقــم  24لســنة  2017املنشــور يف العــدد  139مــن الوقائــع الفلســطينية تاريــخ  .2018/1/8ونصــت
املــادة( )5منــع علــى أنــه  :تختــص احملكمــة بالنظــر يف اجلرائــم اآلتيــة -1 :جرائــم القتــل ،مــا عــدا القتــل اخلطــأ -2 .جرائــم االغتصــاب
وهتــك العــرض واخلطــف اجلنائــي -3 .اجلرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي واخلارجــي -4 .جرائــم اجلنايــات الــواردة يف القــرار بقانــون
رقــم  18لســنة  ،2015بشــأن مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة -5 .جرائــم بيــع أو تأجيــر أي جــزء مــن األراضــي الفلســطينية إلــى
دول معاديــة أو أي مــن مواطنيهــا أو رعاياهــا -6 .الشــروع والتدخــل والتحريــض يف اجلرائــم احملــددة يف الفقــرات الســابقة مــن هــذه املــادة.
 -7اجلرائــم املرتبطــة باجلرائــم احملــددة يف الفقــرات الســابقة مــن هــذه املــادة.
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وقــد صــدر قانــون احملكمــة الدســتورية العليــا رقــم  3لســنة  2006ونشــر يف
العــدد  62مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ  ، 2006 / 3 / 25ونــص يف املــادة  24منــه
علــى أنــه  :تختــص احملكمــة دون غيرهــا مبــا يلــي :
 -1الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة .

 -2تفســير نصــوص القانــون األساســي والقوانــن يف حــال التنــازع حــول حقــوق الســلطات
الثــاث وواجباتهــا واختصاصاتهــا.

خة
نس

 -3الفصــل يف تنــازع االختصــاص بــن اجلهــات القضائيــة وبــن اجلهــات اإلداريــة ذات
االختصــاص القضائــي .

 -4الفصــل يف النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــن نهائيــن متناقضــن صــادر أحدهمــا
مــن جهــة قضائيــة أو جهــة ذات اختصــاص قضائــي واآلخــر مــن جهــة أخــرى منهــا.
 -5البــت يف الطعــن بفقــدان رئيــس الســلطة الوطنيــة األهليــة القانونيــة وفقــا ألحــكام البند

مج

( /1ج ) مــن املــادة  37مــن القانــون األساســي املعــدل لســنة  2003م  ،ويعتبــر قرارهــا نافــذا مــن تاريــخ
مصادقــة املجلــس التشــريعي عليــه بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه.

ةل

اني

وقــد نصــت املــادة الثانيــة منــه علــى أن تؤلــف احملكمــة مــن رئيــس ونائــب لــه وســبعة
قضــاة وتنعقــد هيئــة احملكمــة مــن رئيــس وســتة قضــاة علــى األقــل وتصــدر قراراتهــا
باألغلبيــة  .كمــا نصــت املــادة الرابعــة علــى الشــروط التــي يجب توافرها فيمــن يعني عضوا
باحملكمــة .بينمــا نصــت املــادة  31علــى أنــه ال يجــوز مباشــرة اإلجــراءات أمــام احملكمــة إال

بواســطة ممثــل عــن هيئــة قضايــا الدولــة  ،أو بواســطة محــام ال تقــل مــدة خبرتــه باحملامــاة
عــن عشــر ســنوات متصلــة  ،ويعــن رئيــس احملكمــة محاميــا للمدعــي الــذي يثبــت إعســاره .

تل

يس

ويالحــظ علــى نــص كل مــن املادتــن  103مــن القانــون األساســي و 24مــن
قانــون احملكمــة الدســتورية مــا يلــي :
 -1أغفلــت املــادة  24كلمــة ( وغيرهــا ) الــواردة يف الفقــرة /1أ مــن املــادة ،103
وقــد أثــارت هــذه الكلمــة اختالفــا يف تفســير وحتديــد املقصــود بهــا  ،ودون تفصيــل يف
ذلــك نــرى ضــرورة حذفهــا بتعديــل تشــريعي.
 -2جــاء يف الفقــرة (ب) مــن املــادة  103اختصــاص احملكمــة بتفســير التشــريعات
وهــذا يشــمل القوانــن واألنظمــة أو اللوائــح  ،كمــا جــاء النــص عامــا مطلقــا  .بينمــا جنــد
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  24قصــرت التفســير علــى القوانــن فقــط وبذلــك أخرجــت
تفســير األنظمــة أو اللوائــح مــن اختصــاص احملكمــة  ،ومــن ناحيــة أخــرى فإنهــا قيــدت
تفســير القوانــن وقصرتــه علــى حالــة واحــدة هــي التنــازع حــول حقــوق الســلطات الثــاث
وواجباتهــا واختصاصاتهــا ،ونــرى أن هــذا التقييــد ق ّلــص مــن صالحيــات احملكمــة
دون داع ولذلــك يلــزم تعديــل هــذه الفقــرة ومنــح احملكمــة صالحيــة تفســير التشــريعات
بشــكل عــام مطلــق انســجاما مــع نــص املــادة . 103
 -3أضافت الفقرتان  3و  4من املادة  24اختصاصان للمحكمة لم يردا يف املادة .103

بيع
ل
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الفصل الثاني
رجال القضاء وأعوانهم
المبحـث األول
رجـال القضـاء

خة
نس

مج

متــارس الدولــة ســلطتها القضائيــة بواســطة القضــاة الذيــن يعملــون باحملاكــم التــي
تنظمهــا الدولــة ألداء هــذه الوظيفــة  .ويقصــد بالقضــاة كل مــن يتولــى القضــاء ســواء يف
احملاكــم العاديــة  ،أي محاكــم الصلــح أو البدايــة أو االســتئناف أو النقــض أو العــدل
العليــا .أو يف احملاكــم الشــرعية  ،أي رئيــس وأعضــاء محكمــة االســتئناف الشــرعية ،
وأي قــاض مــن قضــاة احملاكــم االبتدائيــة الشــرعية .
وســوف نتكلــم يف شــروط تعيــن القضــاة  ،ثــم يف ضماناتهــم  ،وأخيــرا يف رد
القضــاة وتنحيتهــم .

اني

المطلب األول

ةل

شروط تعين القضاة

تل

يس

نصــت املــادة  99مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن تعيــن القضــاة  ...يكــون
بالكيفيــة التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة  .ونصــت املــادة ( )16مــن قانــون
الســلطة القضائيــة الفلســطيني علــى أنــه يشــترط فيمــن يتولــى القضــاء :
 -1أن يكون متمتعا باجلنسية الفلسطينية وكامل األهلية .
 -2أن يكــون حاصــا علــى إجــازة احلقــوق أو إجــازة الشــريعة والقانــون مــن إحــدى
اجلامعــات املعتــرف بهــا .
 -3أال يكــون قــد حكــم عليــه مــن محكمــة أو مجلــس تأديــب لعمــل مخــل بالشــرف
ولــو كان قــد رد إليــه اعتبــاره أو شــمله عفــو عــام .
 -4أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والئقا طبيا لشغل الوظيفة .
 -5أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي .
 -6أن يتقن اللغة العربية .

بيع
ل

ونصت املادة  19منه على أنه :

 -1يجــوز أن يعــن قاضيــا يف محاكــم الصلــح والبدايــة واالســتئناف أو عضــوا يف
النيابــة العامــة :
أ -القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون .
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ب -المحامون.

ج -أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

ويحــدد مجلــس القضــاء األعلــى القواعــد العامــة لمــدد الخبــرة الالزمة للتعييــن في كل

درجــة ممــا ذكــر فــي الفقــرة ( )1أعــاه ،واألعمــال األخــرى التــي يعتبرهــا نظيــرة للعمــل القضائــي.
 -2ويشــترط فيمــن يعيــن رئيســا لمحكمــة االســتئناف أن يكــون قــد جلــس للقضــاء

بدوائــر إحــدى محاكــم االســتئناف مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات .

خة
نس

كما نصت املادة ( )20منه على أنه
 -1يشــترط فيمــن يعيــن قاضيــا بالمحكمــة العليــا أن يكــون قــد شــغل لمــدة ثــاث

ســنوات علــى األقــل وظيفــة قــاض بمحاكــم االســتئناف أو مــا يعادلهــا بالنيابــة العامــة أو

عمــل محاميــا مــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات .

 -2يشــترط فيمــن يعيــن رئيســا للمحكمــة العليــا أو نائبــا لــه أن يكــون قــد جلــس

تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة .

مج

للقضــاء بدوائــر المحكمــة العليــا مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات أو عمــل محاميــا لمــدة ال

ويكــون شــغل الوظائــف القضائيــة وفــق املــادة 18

بقــرار مــن رئيــس الســلطة

المطلب الثاني

بيع
ل

ضمانات القضاة

تل

يس

ةل

اني

الوطنيــة الفلســطينية بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى وفقــا لمــا يلــي :
أ -بطريق التعيني ابتداء.
ب -الترقية على أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ج -التعيني من النيابة العامة.
د -االســتعارة مــن الــدول الشــقيقة  .ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط الــواردة يف املــادة
 16عــدا شــرط اجلنســية الفلســطينية شــريطة أن يكــون عربيــا .

أحــاط املشــرع القاضــي بضمانــات كثيــرة حتميــه مــن تدخــل الســلطات األخــرى،
ومــن عبــث املتقاضــن  ،وحتميــه أيضــا مــن نفســه  .وذلــك لتهيئــة جــو صالــح للقاضــي
يكفــل لــه إصــدار قضــاء بعيــد عــن الشــبهات ويشــيع الطمأنينــة يف نفــوس املتقاضــن.
ومن هذه الضمانات ما يأتي:
أوال :االســتقالل  ،فنــص يف املــادة  98مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن :

القضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم يف قضائهــم لغيــر القانــون ،وال يجــوز أليــة ســلطة
التدخــل يف القضــاء أو يف شــؤون العدالــة .ولتحقيــق هــذه الضمانــة نصــت املــادة 100

مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن ( ينشــأ مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــن القانــون
48
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طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد ســير العمــل فيــه ،ويؤخــذ رأيــه يف مشــروعات
القوانــن التــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة مبــا يف ذلــك النيابــة العامــة .
ثانيا  :عدم القابلية للعزل

خة
نس

نصــت املــادة  2/99مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن القضــاة غيــر قابلــن
للعــزل إال يف األحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة  .كمــا نصــت املــادة ()27
مــن قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني علــى أن "القضــاة غيــر قابلــن للعــزل إال يف
األحــوال املبينــة يف هــذا القانــون" .ويتبــن مــن هــذا النــص أن مبــدأ عــدم القابليــة للعــزل ال
يعنــي أن يظــل القاضــي غيــر قابــل للعــزل طــوال حياتــه  ،وأنــه يحتفــظ مبنصبــه ولــو بــدرت
منــه تصرفــات غيــر مقبولــة  .وإمنــا معنــاه أن القاضــي ال يفصــل أو يحــال علــى التقاعــد أو
يوقــف عــن العمــل إال يف األحــوال وبالكيفيــة املبينــة يف القانــون .
وقــد أنــاط املشــرع هــذه املهمــة مبجلــس القضــاء األعلــى حمايــة للقاضــي مــن تعســف
احلكومــة  ،وحتــى ال يكــون ذلــك وســيلة لالعتــداء علــى اســتقالل القضــاء .

مج

ثالثا :احلصانة القضائية

تل

يس

ةل

اني

فــرض قانــون الســلطة القضائيــة قيــودا بالنســبة للقبــض علــى القاضــي يف أيــة جرميــة
فقــد نصــت املــادة ( )57مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه " يختــص مجلــس القضــاء
األعلــى بالنظــر يف توقيــف القاضــي وجتديــد حبســه مــا لــم يكــن األمــر منظــورا أمــام
احملاكــم اجلزائيــة املختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــي بذلــك " .كمــا نصــت املــادة
( )56منــه علــى أنــه " يف غيــر حــاالت التلبــس باجلرميــة  ،ال يجــوز القبــض علــى القاضــي أو
توقيفــه إال بعــد احلصــول علــى إذن بذلــك مــن مجلــس القضــاء األعلــى  .ويف حــاالت التلبــس
يجــب علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع األمــر إلــى املجلــس
خــال األربــع والعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه  ،وللمجلــس أن يقــرر بعــد ســماع أقوال
القاضــي إمــا اإلفــراج عنــه بكفالــة أو بغيــر كفالــة وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي
يقررهــا ولــه متديــد هــذه املــدة  .ويجــري توقيــف القاضــي وتنفيــذ العقوبــة املقيــدة للحريــة
عليــه يف مــكان مســتقل عــن األماكــن املخصصــة للســجناء اآلخريــن .
وقد رتبت املادة  58من القانون املذكور على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال
وظيفتــه ،كمــا أجــازت ملجلــس القضــاء األعلــى بناء على طلب مــن وزير العــدل أو من القاضي
املنتــدب للتحقيــق أن يأمــر بوقــف القاضي عن مباشــرة أعمال وظيفته أثنــاء إجراءات التحقيق
عــن جرميــة منســوب إليــه ارتكابهــا .كمــا نصــت املــادة  59منــه علــى أنــه ال ترفــع الدعــوى
اجلنائيــة علــى القاضــي إال بــإذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى ،ويحــدد املجلــس احملكمــة التــي
تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد االختصاص املكاني املقررة يف القانون.
كمــا تضمــن قانــون الســلطة القضائيــة قواعــد خاصــة لتنظيــم مســألة نقــل القضــاة
وندبهــم وإعارتهــم مــن جهــة  ،ومســاءلتهم تأديبيــا مــن جهــة أخــرى  .ونعــرض لهاتــن
املســألتني يف فرعــن علــى التوالــي .

بيع
ل
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الفرع األول
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

خة
نس

نصــت املــادة  99مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن نقــل القضــاة وانتدابهــم
يكــون بالكيفيــة التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة  .وقــد نصــت املــادة ( )22مــن
قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه " ال يجــوز نقــل القضــاة أو ندبهــم أو إعارتهــم إال يف
األحــوال والكيفيــة املبينــة يف القانــون "  .كمــا نصــت املــادة ( )23منــه علــى أنــه .
 -1ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير اجللوس للقضاء إال برضائهم .

 -2يكــون نقــل القضــاة أو ندبهــم بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى  ،ويعتبــر تاريــخ النقــل
أو النــدب من تاريــخ التبليغ بالقرار .

 -3اســتثناء ممــا ورد يف الفقرتــن أعاله يجوز ندب القاضي مؤقتــا للقيام بأعمال قضائية

مج

غيــر عملــه أو باإلضافــة إليــه أو للقيــام بأعمــال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحــة وطنية بقرار
مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى .

اني

أما املادة ( )24منه فقد نصت على أنه :

بينما نصت املادة  26منه على أنه :

يس

ةل

وفقا ألحكام هذا القانون يجوز ملجلس القضاء األعلى :
 -1أن ينــدب مؤقتــا للعمــل باحملكمــة العليــا أحــد قضــاة محاكــم االســتئناف ممــن
تتوافــر فيهــم شــروط العمــل باحملكمــة العليــا ملــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد .
 -2أن ينــدب أحــد قضــاة محاكم االســتئناف أو البداية للعمــل يف محكمة أخرى من
ذات الدرجة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد .

تل

 -1جتــوز إعــارة القاضــي إلــى احلكومــات األجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن
رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى.
 -2ال يجوز أن تزيد مدة الندب أو اإلعارة عن ثالث ســنوات متصلة إال إذا اقتضت
ذلــك مصلحــة وطنيــة  ،وال يجــوز نــدب أو إعــارة القاضــي إال إذا كان قــد أمضــى الســنوات
األربعــة الســابقة يف عملــه بدوائــر احملاكم واســتوفى تقارير الكفاية.

بيع
ل

كمــا نصــت املــادة  35مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة معدلــة بالقــرار
بالقانــون رقــم  15لســنة  2014علــى أنــه  :علــى الرغــم ممــا ورد يف أي تشــريع آخــر،

لرئيــس املجلــس أو لنائبــه حــال غيابــه أن ينتــدب أي قــاض ألي محكمــة أعلــى أو أقــل
بدرجــة واحــدة ملــدة ال تزيــد علــى ســنة ،علــى أن يصــادق مجلــس القضــاء األعلــى علــى
ذلــك يف أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدور قــرار النــدب ،وملجلــس القضــاء األعلــى متديــد
االنتــداب للمــدة التــي تقتضيهــا مصلحــة العمــل ومبــا ال يتجــاوز ســنة أخــرى.
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وقــد حســم هــذا التعديــل اخلــاف الــذي ثــار يف ظــل النــص الســابق حــول مــا إذا
كان يجــوز نــدب القاضــي مــن محكمــة أعلــى إلــى محكمــة أقــل درجــة  ،غيــر أنــه غفــل
عــن بيــان شــروط نــدب القاضــي مــن محكمــة أقــل درجــة إلــى محكمــة أعلــى درجــة
كمــا كان احلــال يف النــص القــدمي ،حيــث كان يشــترط أن تتوافــر يف القاضــي شــروط
العمــل يف احملكمــة التــي ســينتدب ليجلــس قاضيــا فيهــا ،وهــو شــرط جوهــري ،نأمــل أن
يأخــذه مجلــس القضــاء األعلــى ورئيســه يف االعتبــار عنــد ممارســة النــدب.

خة
نس

الفرع الثاني

مساءلة القضاة تأديبيا

اني

مج

نصــت املــادة  1 / 99مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن مســاءلة القضــاة تكــون
بالكيفيــة التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة  .وقــد وضــع املشــرع يف الفصــل الرابــع
مــن قانــون الســلطة القضائيــة قواعــد خاصــة مبســاءلة القضــاة تأديبيــا عمــا قــد يقــع منهــم
مخالفــا لواجباتهــم أو ملقتضيــات وظيفتهــم  .ونتنــاول يف هــذا املوضــوع بيــان األفعــال التــي
تســتوجب املســاءلة التأديبيــة  ،والعقوبــات التأديبيــة التــي توقــع علــى القضــاة  ،والســلطة
املختصــة بالتأديــب  ،واإلجــراءات التأديبيــة  ،وانقضــاء الدعــوى التأديبيــة  ،والطعــن يف
قــرار التأديــب .

ةل

أوال  :األفعال التي تستوجب مساءلة القضاة تأديبيا

تل

يس

األفعــال التــي تســتوجب املســاءلة التأديبيــة بشــكل عــام ال تقــع حتــت حصــر ،ذلــك
أن مــن غيــر املمكــن صياغــة واجبــات املوظفــن العموميني يف عبــارات محددة ومنضبطة
لكــي ترتبــط بعقوبــات معينــة  ،فكثيــر مــن واجبــات املوظفــن تعتمــد يف تنفيذهــا علــى
االلتــزام بقواعــد الشــرف املنظمــة لكيفيــة أداء العمــل ومــن العســير صياغتهــا يف قوالــب
جامــدة  ،لذلــك فــإن مــا يــرد منهــا يف التشــريعات يكــون علــى ســيبل املثــال .

بيع
ل

وميكن تقسيم األفعال التي تستوجب مساءلة القاضي إلى ثالث مجموعات:
املجموعــة األولــى  ،هــي أفعــال تنطــوي علــى جرائــم جنائيــة كمــا يف الرشــوة
وغيرهــا مــن األفعــال املعاقــب عليهــا يف قانــون العقوبــات .
واملجموعــة الثانيــة  ،هــي أفعــال ترتبــط بحســن الســمعة والســلوك العــام للقاضــي.
فــإذا كان يشــترط فيمــن يعــن قاضيــا أن يكــون محمــود الســيرة وحســن الســمعة
(م  ، ) 4/16فــإن هــذا الشــرط الزم قيامــه طــوال شــغل القاضــي ملنصبــه ألن شــروط
الصالحيــة لشــغل املنصــب ال تقتصــر علــى القاضــي شــخصيا  ،بــل متتــد إلــى مركــزه
يف األســرة ويف املجتمــع  .ذلــك أن ســلوك القاضــي الشــخصي يف غيــر نطــاق الوظيفــة
ينعكــس علــى ســلوكه العــام يف مجــال الوظيفــة مــن حيــث اإلخــال بكرامتهــا
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ومقتضياتهــا  ،لذلــك يجــب أن يلتــزم يف ســلوكه مــا ال يفقــده الثقــة واالعتبــار ألنــه لــن
يســتطيع القيــام بأعبــاء املنصــب إذا فقــد الهيبــة بــن النــاس  ،إذ ال يقــوم عــازل ســميك
بــن احليــاة العامــة واحليــاة اخلاصــة مينــع كل تأثيــر متبــادل بينهمــا .
فنــوع احليــاة التــي يحيياهــا القاضــي  ،واملظهــر الــذي يظهــر بــه بــن النــاس  ،ومــن
يخالطهــم مــن األصدقــاء  ،واألماكــن التــي يرتادهــا  ،ومعاملتــه لزوجتــه وأوالده ومــدى
قيامــه بواجبــه كــرب أســرة  ،كل ذلــك ميكــن أن يكــون موضــع مســاءلة  .لذلــك يتعــن
علــى القضــاة أن يضعــوا نصــب أعينهــم االبتعــاد عــن مواطــن الشــبهات والريــب ،وجتنــب
كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فضيحــة عامــة  ،كالظهــور بحالــة ســكر ظاهــر يف
محــل عــام  ،ولعــب القمــار علــى اختــاف أنواعــه  ،وارتيــاد احملــات العامــة واملالهي التي
ال تتناســب مــع شــخصيته أو وظيفتــه  ،واملضاربــة يف البورصــات  ،ومخالطــة أشــخاص
أو أســر ذات ســمعة ســيئة  ،واإلفــراط يف االســتدانة مبــا يهــدد اســتقراره املالــي ويــؤدي
إلــى ارتبــاك حياتــه ،والتقصيــر يف إشــرافه علــى أســرته  ،وعــدم اســتغالل الوظيفــة أو
النفــوذ الرســمي ملنفعــة أو ربــح شــخصي أو تســوية املســائل اخلصوصيــة ،ملــا مــن شــأن
ذلــك املســاس بهيبــة القاضــي لــدي اجلماهيــر أو املســاس بســمعة الوظيفــة  ،ألن أثــر ذلــك
كلــه ال يقتصــر علــى القاضــي وحــده بــل قــد ميتــد إلــى اجلهــاز القضائــي الــذي يعمــل فيــه .
بــل إن األمــر ميتــد ليشــمل ســلوك زوج القاضــي وبناتــه  ،وال ميكــن أن يثــار هنــا مبــدأ
( شــخصية املســئولية ) علــى أســاس أن احملاســبة التأديبيــة يجــب أن تنصــب علــى أمــور
ارتكبهــا القاضــي نفســه  ،وأن زوجــه وبناتــه إذا كــن قــد بلغــن ســن الرشــد فهــن أحــرار
يف تصرفاتهــن  ،فــإن هــذا املنطــق إذا صــدق يف مجــال العقوبــات  ،فإنــه غيــر مقبــول يف
املجــال التأديبــي  ،ألن احليــاة اخلاصــة للقاضــي تنعكــس – كمــا قلنــا – علــى مركــزه
الوظيفــي  ،وكثيــرا مــا يضطــر بعــض رجــال اإلدارة إلــى االســتقالة بســبب فضيحــة
تنســب إلــى زوجــه أو أحــد أفــراد أســرته املقربــن  ،ومركــز القاضــي أكثــر حساســية
مــن منصــب اإلداري مهمــا علــت مكانتــه )1( .
واملجموعــة الثالثــة  ،هــي أفعــال تتعلــق بالوظيفــة العامــة التــي يشــغلها القاضــي ،وقــد
نــص قانــون الســلطة القضائيــة وقوانــن أخــرى علــى حظرهــا  .ومــن هــذه األفعــال:
 -1القيــام بعمــل جتــاري  :فــا يجــوز للقاضــي القيــام بــأي عمــل جتــاري ( م،)1/28
واملقصــود بالعمــل التجــاري هنــا األعمــال التــي نــص قانــون التجــارة علــى أنهــا أعمــال
جتاريــة  ،وهــذا املنــع يشــمل القيــام بالعمــل بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ،باســمه أو
بأســماء أخــرى  .غيــر أنــه ليــس ممنوعــا علــى القاضــي اســتثمار أموالــه بالطــرق التــي ال
تنــدرج يف النطــاق التجــاري  .وقــد راعــى املشــرع وهــو يحــرم اشــتغال القضــاة بالتجــارة
أنهــا فضــا عــن تعارضهــا مــع مبــدأ التفــرغ الوظيفــي تتعــارض مــع هيبــة القضــاء وتعــرض
القاضــي ملخاطــر غيــر محــدودة إذا مــا توقــف عــن الدفــع وأشــهر إفالســه.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )1د .ســليمان الطمــاوي  ،القضــاء اإلداري ،اجلــزء الثالــث ،قضــاء التأديــب  ، 1971 ،دار الفكــر العربــي  ،القاهــرة  ،صفحــة
198و. 199

52

أصول المحاكمات

خة
نس

 -2ممارســة العمــل السياســي ( :م )2/29فيحظــر علــى القاضــي االنتمــاء لألحــزاب
أو اجلماعــات السياســية  ،واالشــتراك يف اجتماعــات أو مظاهــرات حزبيــة أو دعايــات
انتخابيــة  ،أو القيــام بــأي نشــاط سياســي ،أو نشــر مقــاالت سياســية يف الصحــف
واملجــات بإمضــاء صريــح أو مســتعار  ،أو حمــل شــارة حــزب مــا أو أن يتشــيع لــه ،أو أن
يشــترك بأيــة صــورة مــن الصــور يف أي نشــاط بهــدف حتقيــق هــذه الغايــات .
 -3القيــام بــأي عمــل ال يتفــق واســتقالل القضــاء وكرامتــه  ،ويدخــل يف ذلــك قبــول
هديــة أو منحــة أو امتيــاز بســبب أدائــه ألعمــال وظيفتــه  ،أو االقتــراض مــن أصحــاب
املصالــح املتعلقــة بهــذه الوظيفــة .
 -4إفشــاء أســرار املــداوالت أو املعلومــات الســرية التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء
تأديتهــم لعملهــم  (.م . )1 / 29
 -5إنــكار العدالــة ،ذلــك أن واجــب القاضــي هــو أن يفصــل يف اخلصومــات املعروضــة
عليــه  ،فــإذا امتنــع عــن الفصــل يف الدعــوى دون ســبب  ،أو أخــر الفصــل فيهــا رغــم
صالحيتهــا لذلــك  ،فإنــه يعتبــر منكــرا للعدالــة  .وال يشــترط أن يظهــر االمتنــاع يف
صــورة إيجابيــة تتمثــل يف رفــض القاضــي صراحــة الفصــل يف الدعــوى  ،وإمنــا يكفــي
مجــرد اتخــاذ موقــف ســلبي يتجســد يف عــدم بــذل القاضــي نشــاطا ولــو لــم يصــرح بذلــك .
كمــا ال يشــترط تعمــد القاضــي االمتنــاع عــن مباشــرة وظيفتــه  ،بــل مجــرد حتقــق واقعــة
االمتنــاع بصــرف النظــر عــن قصــد القاضــي أو عــدم قصــده ذلــك  .غيــر أن مجــرد تأجيــل
الفصــل يف الدعــوى ال يعــد امتناعــا طاملــا كان لهــذا التأجيــل مــا يبــرره  ،كمزيــد
مــن الدراســة أو لظــروف طارئــة أملــت بالقاضــي ولــم يســتطع معهــا العمــل .وال يعــد طــول
الوقــت يف نظــر الدعــوى امتناعــا طاملــا أن القاضــي ينظــر الدعــوى ويجــد فيهــا مشــاكل
معقــدة تتطلــب وقتــا للتفكيــر يف حلهــا.
 -6الغيــاب بــدون معــذرة  ،فــا يجــوز للقاضــي وفــق املــادة  1/31مــن قانون الســلطة
القضائيــة أن يتغيــب أو ينقطــع عــن عملــه بغيــر عــذر قبــل إخطــار رئيــس احملكمــة التابــع
لهــا  .ذلــك أن الغيــاب بــا عــذر يعتبــر أخطــر مــا يهــدد فاعليــة إجنــاز العمــل ملــا يــؤدي إليــه
مــن إربــاك يف تعيــن موعــد اجللســات ونظــر الدعــاوى وتأجيلها.لذلــك اســتقر القضــاء
علــى أن الغيــاب بــا اســتئذان ســابق – مــا دام هــذا ممكنــا – يعتبــر ســببا للمســاءلة
التأديبيــة  .وال يقتصــر معنــى الغيــاب علــى االنقطــاع عــن احلضــور يف أوقــات العمــل
التقيــد بأوقــات الــدوام باحلضــور متأخــرا أو االنصــراف قبــل
الرســمية  ،بــل يشــمل عــدم
ّ
نهايــة الــدوام بــدون إذن  .وإذا كان ممنوعــا علــى القاضــي أن يتغيــب عــن العمــل ألي
ســبب كان  ،فإنــه ممنــوع عليــه مــن بــاب أولــى أن ( يضــرب عــن العمــل)  ،ألن اإلضــراب
فيــه معنــى التعطيــل العمــدي ملرفــق القضــاء  .ويالحــظ أن املــادة  31املذكــورة قــد فرقــت
بــن الغيــاب غيــر املتصــل والغيــاب املتصــل  ،فنصــت يف الفقــرة الثانيــة منهــا علــى أنــه
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 -2يعتبــر القاضــي مســتقيال إذا انقطــع عــن عملــه مــدة خمســة عشــرة يومــا متصلــة بدون
عــذر يقبلــه مجلــس القضــاء األعلــى ولــو كان ذلــك بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه أو إعارتــه أو
ندبــه لغيــر عملــه  .وعلــى ذلــك فــإن الغيــاب املتصــل ملــدة تزيــد علــى خمســة عشــر يومــا
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بــدون عــذر ال يعــد ســببا للمســاءلة التأديبيــة ألن االســتقالة مــن العمــل تعــد ســببا النقضــاء
الدعــوى التأديبيــة ولذلــك ال تصلــح ســببا للمســاءلة التأديبيــة مــن بــاب أولــى ملــا يف ذلــك مــن
تناقــض .
 -7اخلــروج عــن واجــب اللياقــة يف معاملــة الرؤســاء والزمــاء واملرءوســن وأفــراد
اجلمهــور ،فاالحتــرام والتوقيــر بــن الرئيــس واملــرءوس  ،وبــن الزمــاء بعضهــم وبعــض ،
وحســن معاملــة أفــراد اجلمهــور مــن املتقاضــن وغيرهــم هــو واجــب أخالقــي يتبــع االثنــن
يف كل مــكان يلتقيــان فيــه  .وهــذا االحتــرام ال يقيــد املــرءوس يف ممارســة حرياتــه
وحقوقــه ال داخــل الوظيفــة وال خارجهــا ،ألنــه أمــر يتعلــق باألســلوب ال باملوضــوع .وهــو
يفــرض علــى القاضــي أن ميتنــع عــن توجيــه االتهامــات الباطلــة والنقــد الــاذع إلــى زمالئــه
ورؤســائه ومرءوســيه ولــو حتــت ســتار الغيــرة علــى الصالــح العــام .
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نصــت املــادة  55مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى  -1أن العقوبــات التأديبيــة
التــي يجــوز توقيعهــا علــى القاضــي هــي  :أ -التنبيــه .ب -اللــوم .ج -العــزل .
وقــد اقتصــر املشــرع علــى هــذه العقوبــات الثــاث ولــم يــورد العقوبــات التأديبيــة
األخــرى الــواردة يف املــادة  68مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم  4لســنة  ، 1998مثــل اخلصم
مــن الراتــب  ،واحلرمــان مــن العــاوة الدوريــة أو الترقيــة ،والوقــف عــن العمــل ،وتخفيــض
الدرجــة  ،ملــا ملكانــة القاضــي وهيبــة القضــاء مــن أهميــة  ،بحيــث يــؤدي توقيــع واحــدة
مــن تلــك العقوبــات علــى القاضــي إلــى زوال هيبتــه أمــام املتقاضــن ووكالئهــم ويقلــل مــن
احترامــه يف نظرهــم  ،لذلــك فــإن القاضــي الــذي يصـ ّـر علــى ارتــكاب مخالفــة مــا بعــد
تنبيهــه أو لومــه يفقــد صالحيتــه لالســتمرار يف عملــه القضائــي وال يبقــى ســوى عزلــه .
ال ميلــك رئيــس احملكمــة التابــع لهــا القاضــي ســوى توقيــع عقوبــة التنبيــه ســواء
كان شــفاها أم كتابــة  ،بينمــا ميلــك مجلــس التأديــب توقيــع أي مــن العقوبــات الثــاث .

بيع
ل

ثالثا  :السلطة المختصة بالتأديب

تبنــى قانــون الســلطة القضائيــة النظــام اإلداري يف تأديــب القضــاة  ،فعهــد بذلــك
إلــى رئيــس احملكمــة التــي يتبعهــا القاضــي  ،أو مجلــس التأديــب املشــكل لهــذه الغايــة،
ولــم ينشــئ محكمــة تأديبيــة كمــا هــو احلــال يف بعــض تشــريعات الــدول األخــرى .
 -1رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي

نصــت املــادة  47مــن قانــون الســلطة القضائيــة يف فقرتهــا األولــى علــى أن لرئيــس كل
محكمــة اإلشــراف علــى القضــاة العاملــن بهــا وعلــى ســير العمــل فيها .كما منحــت الفقرة
54
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الثانيــة مــن هــذه املــادة لرئيــس كل محكمــة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته
أو ملقتضيــات وظيفتــه  .ويقتصــر هــذا االختصــاص لرئيس احملكمــة على املخالفة التأديبية
التــي تقــع ألول مــرة  ،ولــه يف هــذه احلالــة أن يوجــه للقاضــي تنبيهــا يبــن فيــه وجــه املخالفــة
وضــرورة عــدم تكرارهــا  .وقــد يكــون التنبيــه شــفويا ويكــون يف هــذه احلالــة نهائيــا غيــر
قابــل للطعــن فيــه باالعتــراض أو غيــره مــن طــرق الطعــن  .كمــا قــد يكــون التنبيــه كتابــة،
ويف هــذه احلالــة يجــوز للقاضــي االعتــراض علــى هــذا التنبيــه اخلطــي خالل خمســة عشــر يوما
مــن تبليغــه إليــه وفقــا لإلجــراءات املقــررة يف املــادة  45مــن هــذا القانــون .
ومــن اجلديــر بالذكــر هنــا أن صالحيــة رئيــس احملكمــة بتنبيــه القاضــي إلــى
املخالفــة التأديبيــة قاصــرة علــى تلــك املخالفــات التــي ال تنطــوي علــى جــرم جنائــي ،أمــا
إذا كان الفعــل املنســوب للقاضــي يشــكل جرمــا جنائيــا فــإن علــى رئيــس احملكمــة
رفــع األمــر ملجلــس القضــاء األعلــى التخــاذ اإلجــراء الــازم إلحالــة القاضــي إلــى التحقيــق
اجلنائــي عمــا باملادتــن  56و  57مــن قانــون الســلطة القضائيــة .
ويالحظ على هذا النص ما يلي :
أ -إنه نص على حق القاضي يف االعتراض على التنبيه اخلطي  ،بينما جند أن املادة
 45تتكلم عن تظلم وليس اعتراض.
ب -ورد يف املــادة  2/47أنــه إذا اعتــرض القاضــي علــى التنبيــه اخلطــي تقضــي
احملكمــة
إمــا برفــض االعتــراض أو باعتبــار التنبيــه كأن لــم يكــن  ،بينمــا جنــد أن
التظلــم وفــق املــادة  45يقــدم بعريضــة إلــى دائــرة التفتيــش القضائــي التــي عليهــا عــرض
التظلــم علــى مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يفصــل يف التظلــم ويصــدر قــراره قبــل إجــراء
احلركــة القضائيــة بوقــت كاف .
ويتبــن مــن ذلــك وجــود تناقــض يف نصــوص قانــون الســلطة القضائيــة املنظمــة لهــذه
املســألة تســتوجب تدخــل املشــرع لتصويبــه .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

 -2مجلس التأديب

بينــت املــادة  48مــن قانــون الســلطة القضائيــة أن تأديــب القضــاة بجميــع درجاتهــم
مــن اختصــاص مجلــس يســمى مجلــس التأديــب يكــون لهــذه الغايــة  .ويؤلــف هــذا املجلس
مــن أقــدم اثنــن مــن قضــاة احملكمــة العليــا وأقــدم قــاض مــن قضــاة محاكــم االســتئناف
مــن غيــر أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى ،وعنــد غيــاب أحــد األعضــاء أو وجــود منــاع
لديــه يحــل محلــه األقــدم فاألقــدم ممــن يلونــه يف األقدميــة مــن اجلهــة التــي يتبعهــا  .ويتولــى
رئاســة املجلــس أقــدم أعضائــه احلاضريــن مــن احملكمــة العليــا ،وتصــدر القــرارات
باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه .
أصول المحاكمات
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ولضمــان احليــدة يف عمــل املجلــس فإنــه ال يجــوز أن يشــترك يف عضويتــه مــن اشــترك يف
التحقيــق أو ســبق لــه االتصــال مبراحــل االتهــام ،أو مــن وجــد بالنســبة لــه ســبب مــن أســباب
التنحــي املنصــوص عليهــا يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،حتــى يكــون
متجــردا مــن التأثيــر بعقيــدة ســبق أن كونهــا عــن القاضــي موضــوع احملاكمــة التأديبيــة .
ويختــص مجلــس التأديــب بنظــر الدعــاوى التأديبيــة التــي حتــال إليــه مــن النيابــة
العامــة يف حالتــن :األولــى حالــة مــا إذا تكــررت املخالفــة بعــد تنبيــه القاضــي مــن قبــل
رئيــس احملكمــة ،أو اســتمرت بعــد صيــرورة التنبيــه نهائيــا ،والثانيــة حالــة إحالــة
القاضــي إلــى مجلــس التأديــب بنــاء علــى حتقيــق جنائــي .وللمجلــس أن ميــارس نوعــن
مــن االختصاصــات ،اختصــاص يتعلــق بتوقيــع العقوبــة املناســبة علــى الفعــل املنســوب
للقاضــي ،وهــذا االختصــاص لــه طابــع قضائــي  .واختصــاص لــه طابــع والئــي يتمثــل وفــق
مــا نصــت عليــه املــادة  3/50يف وقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه حتــى تنتهــي
محاكمتــه  ،ولــه أن يعيــد النظــر يف قــرار الوقــف يف أي وقــت  .ولــه كذلــك النظــر يف
وقــف راتــب القاضــي أو جــزء منــه  ،ذلــك أن قــرار وقــف القاضــي عــن العمــل ال يترتــب
عليــه وقــف مرتبــه مــدة الوقــف إال إذا قــرر مجلــس التأديــب غيــر ذلــك .

مج

اني

رابعا :اإلجراءات التأديبية

تل

 -1اإلحالة إلى التحقيق :

يس

ةل

يقصــد باإلجــراءات هنــا املعنــى الضيــق  ،أي اخلطــوات املنظمــة التــي يتعــن اتباعهــا
للتحقــق مــن ارتــكاب القاضــي للمخالفــة املنســوبة إليــه متهيــدا لتوقيــع العقوبــة التأديبيــة
املناســبة عليهــا ،وهــي تتمثــل يف اإلحالــة إلــى التحقيــق  ،واإلحالــة إلــى مجلــس التأديــب ،
ومــن ثــم الفصــل يف الدعــوى التأديبيــة .

بيع
ل

البــدء بالتحقيــق هــو مجــرد إجــراء متهيــدي ولكــن قــد يترتــب عليــه نتائــج خطيــرة
قبــل القاضــي  ،لذلــك ضمانــا الســتقرار القاضــي يف عملــه وعــدم تعريضــه للحــرج ،
يجــب أال يبــدأ التحقيــق معــه إال إذا كانــت هنــاك خطــورة حقيقيــة واحتمــال معقــول
الرتــكاب الفعــل املنســوب إليــه  ،ألن مــن شــأن التحقيــق – حتــى ولــو انتهــى باحلفــظ – أن
يثيــر غبــارا حــول القاضــي ويعرضــه لألقاويــل ممــا يزعــزع مركــزه .
وقــد نصــت املــادة  49مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن الدعــوى التأديبيــة تقــام
علــى القاضــي بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل أو مــن رئيــس احملكمــة العليــا أو مــن
رئيــس احملكمــة التــي يتبعهــا القاضــي  ،ولكــن ال تقــام هــذه الدعــوى إال بنــاء علــى
حتقيــق جنائــي إذا كان الفعــل املنســوب للقاضــي ينطــوي علــى جــرم جنائــي ويف هــذه
احلالــة تتــواله النيابــة العامــة  .أو بنــاء علــى حتقيــق يجريــه أحــد قضــاة احملكمــة العليــا
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يندبــه رئيســها لذلــك مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل أو مــن النائــب
العــام أو مــن رئيــس احملكمــة التــي يتبعهــا القاضــي .
ويهــدف التحقيــق إلــى كشــف احلقيقــة  ،وقــد منحــت املــادة  2/49القاضي املنتدب
للتحقيــق صالحيــات احملكمــة بالنســبة لســماع الشــهود الذيــن يــرى ســماع أقوالهــم ،
وينظــم محضــرا بالتحقيــق.
وأول مــا يجــب أن يقــوم عليــه التحقيــق هــو مواجهــة القاضــي احملــال للتحقيــق مبــا هــو
منسوب إليه دون لبس أو إبهام  ،ومتكينه من الدفاع عن نفسه بجميع الوسائل املشروعة،
وإذا انتهــى التحقيــق يرســل امللــف متضمنــا التوصيــات إلــى اجلهــة التي طلبت إجــراء التحقيق.
 -2اإلحالة إلى مجلس التأديب :

تل

يس

ةل

اني

مج

إذا انتهى التحقيق – أيا كانت اجلهة التي أجرته – بغير احلفظ  ،فإن القاضي
يحــال إلــى مجلــس التأديــب  .ويف هــذه احلالــة تقــام الدعــوى التأديبيــة علــى القاضــي
مــن قبــل النائــب العــام مبوجــب عريضــة تشــتمل علــى التهمــة أو التهــم التــي انتهــت إليهــا
التحقيقــات  ،وتــودع العريضــة لــدى ســكرتارية مجلــس التأديــب (.م .)1/50
ويبحــث مجلــس التأديــب عريضــة الدعــوى  ،ولــه أن يتخــذ مــن اإلجــراءات القانونيــة مــا
يوصلــه إلــى احلقيقــة  ،بغــض النظــر عمــا مت مــن هــذه اإلجــراءات يف مرحلــة التحقيــق اإلداري
أو اجلنائــي  .فــإذا وجــد أن مــا نســب للقاضــي ال يشــكل مخالفــة تأديبيــة قــرر حفظهــا  .وإذا
تبــن لــه وجــود نقــص يف التحقيقــات فلــه أن يســتويف مــا يــراه من نقص أو أن ينــدب لذلك أحد
أعضائــه  ،ويكــون لــه يف هــذه احلالــة صالحيــات احملكمــة فيمــا يختــص بســماع الشــهود
الذيــن يــرى ســماع أقوالهــم ( م  ، )51وللقاضــي يف هــذه احلالــة أن يســتدرك مــا فاته من بينات
وأن يفنــد التحقيــق وأن يقــدم أمــام املجلــس مــا يشــاء مــن أدلــة قانونيــة
أمــا إذا رأى املجلــس وجهــا للســير يف اإلجــراءات فإنــه يأمــر بتكليــف القاضــي
باحلضــور يف املوعــد الــذي يحــدده لنظــر الدعــوى التأديبيــة  ،ويجــب أن يشــتمل التكليــف
علــى بيــان كاف مبوضــوع الدعــوى وأدلــة اإلثبــات  ،وتســلم للقاضــي بنــاء علــى طلبــه
وبغير رســوم صورة عن أوراق الدعوى قبل موعد اجللســة بأســبوع على األقل ( م .)3/50
وحفاظــا علــى ســمعة القاضــي نصــت املــادة  1/52علــى أن تكــون جلســات احملاكمــة
التأديبيــة ســرية إال إذا طلــب القاضــي املرفوعــة عليــه الدعــوى أن تكــون علنيــة .ويف
اليــوم املعــن لنظــر الدعــوى يحضــر القاضــي بشــخصه أمــام مجلــس التأديــب ،ولــه أن
يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن ينيــب أحــد القضــاة أو أحــد احملامــن يف الدفــاع عنــه .وإذا لــم
يحضــر القاضــي أو مــن ينــوب عنــه جــاز للمجلــس أن يحكــم يف غيبتــه بعــد التحقــق مــن
صحــة إعالنــه ( م  . )2/52كمــا ميثــل االدعــاء العــام أمــام مجلــس التأديــب النائــب العــام
أو أحــد مســاعديه( م. )3/49
ويكــون واجــب مجلــس التأديــب محصــورا يف الفصــل فيمــا إذا كانــت الوقائــع

بيع
ل
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املنســوبة إلــى القاضــي قــد حدثــت فعــا  ،ومــا إذا كان هــو مرتكبهــا  ،وأنهــا تكــون
جرميــة تأديبيــة  ،ومــن ثــم حتديــد العقوبــة املناســبة لهــا  .ومــن ثــم ليــس للمجلــس أن
يتعــرض لغيــر القاضــي الــوارد اســمه يف عريضــة الدعــوى  ،أو أن يعاقــب القاضــي علــى
غيــر األفعــال التــي نــص عليهــا صراحــة يف قــرار اإلحالــة  ،غيــر أنــه ال يتقيــد بالوصــف
القانونــي الــذي تســبغه النيابــة علــى الوقائــع التــي وردت فيــه  ،فلــه تغييــر وصــف التهمــة
وينــزل عليــه حكــم القانــون .
ويصــدر مجلــس التأديــب قــراره يف الدعــوى التأديبيــة بعــد ســماع طلبــات االدعــاء
ودفــاع القاضــي  ،ويجــب أن يشــتمل القــرار علــى األســباب التــي بنــي عليــه  ،وتتلــى عنــد
النطــق بالقــرار يف جلســة ســرية ( م .)53
خامسا  :الطعن في قرار مجلس التأديب

تل

 -1االعتراض أو التظلم :

يس

ةل

اني

مج

بالرغــم مــن أن القــرار الصــادر مــن رئيــس احملكمــة أو مــن مجلــس التأديــب هــو
قــرار إداري باملعنــى الفنــي لهــذا االصطــاح  ،إال أنــه قــرار إداري يصــدر مــن جهة قضائية
ذات اختصــاص قضائــي  ،لذلــك فــإن رئيــس احملكمــة أو مجلــس التأديــب ال يســتطيع
أن يســحب قــراره أو يعيــد النظــر فيــه عقــب صــدوره  ،بــل يكــون وفــق املــادة  2/47مــن
قانــون الســلطة القضائيــة للقاضــي أن يعتــرض علــى التنبيــه الكتابــي الصــادر مــن رئيــس
احملكمــة  ،كمــا يكــون للقاضــي وللنائــب العــام وفــق املــادة  53مــن القانــون املذكــور
الطعــن علــى قــرار مجلــس التأديــب بطريــق التظلــم  ،وفقــا لإلجــراءات املقــررة يف املــادة
 45مــن هــذا القانــون .وعلــى ذلــك يكــون الطعــن يف القــرار التأديبــي علــى مرحلتــن ،
األولــى طعــن إداري بطريــق االعتــراض أو التظلــم .والثانيــة الطعــن القضائــي باإللغــاء.

بيع
ل

يتبني من نص املادة  45من قانون السلطة القضائية أن االعتراض أو التظلم من
القــرار الصــادر بعقوبــة تأديبيــة يكــون بعريضــة تقــدم إلــى دائــرة التفتيــش
القضائــي ،وعلــى هــذه الدائــرة عــرض االعتــراض أو التظلــم علــى مجلــس القضــاء
األعلــى خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ تقدميــه لهــا.
وبينمــا أوجبــت املــادة  2/47علــى القاضــي تقــدمي االعتــراض خــال خمســة عشــر
يومــا مــن تبليغــه التنبيــه الكتابــي  ،لــم تبــن املــادة  53املــدة التــي يجــب أن يقــدم خاللهــا
التظلــم ،لذلــك فــإن للقاضــي أو النائــب العــام تقــدمي التظلــم خــال املــدة املقــررة للطعــون
اإلداريــة بوجــه عــام وهــي ســتني يومــا مــن صــدور قــرار مجلــس التأديــب أو تبليغــه للقاضــي
إذا صــدر يف غيابــه حســب احلــال.
ويفصــل مجلــس القضــاء األعلــى يف االعتــراض أو التظلــم بعــد االطــاع علــى
األوراق وســماع أقــوال املعتــرض أو املتظلــم  ،ويصــدر قــراره قبل إجراء احلركة القضائية
بوقــت كاف يخطــر بــه صاحــب الشــأن بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول(م .)2/45
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ملــا كان القــرار التأديبــي الــذي يجــوز الطعــن فيــه باإللغــاء لــدى احملكمــة
املختصــة هــو القــرار النهائــي  ،وملــا كان قانــون الســلطة القضائيــة قــد أوجــب تقــدمي
اعتــراض أو تظلــم علــى القــرار الصــادر مــن رئيــس احملكمــة أو مــن مجلــس التأديــب،
فــإن القــرار الصــادر عــن رئيــس احملكمــة أو مجلــس التأديــب ال يجــوز الطعــن املباشــر
فيــه لــدى احملكمــة ألنــه إمــا أن يكــون ليــس قــرارا نهائيــا غيــر قابــل للطعن أمــام القضاء
مــا دام قابــا لالعتــراض أو التظلــم منــه ،أو أن ال يعتــرض عليــه أو يتظلــم منــه يف امليعــاد
فيصبــح قطعيــا فــا يقبــل الطعــن فيــه أيضــا ، .وعلــى ذلــك فإنــه ال يجــوز الطعــن املباشــر
لــدى احملكمــة يف هــذا القــرار قبــل أن يفصــل مجلــس القضــاء األعلــى يف االعتــراض أو
التظلــم  ،وإال كان الطعــن القضائــي ســابقا ألوانــه وتقــرر احملكمــة عــدم قبولــه)2( .
كمــا أنــه ال يجــوز مــن ناحيــة أخــرى أن يقــرر مجلــس القضــاء األعلــى رفــض االعتــراض
أو التظلــم لوجــود طعــن يف قــرار مجلــس التأديــب لــدى احملكمــة ،ألن الطعــن املباشــر يف
قــرار مجلــس التأديــب لــدى احملكمــة العليــا ال يعــد ســببا موجبــا لرفــض االعتــراض أو
التظلــم ،ويكــون قــرار مجلــس القضــاء األعلــى حريــا باإللغــاء .
فــإذا مــا أصــدر مجلــس القضــاء األعلــى قــراره يف االعتــراض أو التظلــم  ،يكــون
للقاضــي يف احلالــة األولــى  ،وللقاضــي أو النائــب العــام يف احلالــة الثانيــة ،الطعــن يف
قــرار املجلــس لــدى احملكمــة العليــا ســندا للمــادة  46مــن قانــون الســلطة القضائيــة
التــي تنــص علــى أنــه -1:تختــص احملكمــة العليــا دون غيرهــا بالفصــل يف طلبــات
اإللغــاء والتعويــض ووقــف التنفيــذ التــي يرفعهــا القضــاة علــى القــرارات اإلداريــة املتعلقــة
بــأي شــأن مــن شــؤونهم ...وداللــة املــادة 4/33مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة
رقــم  5لســنة  2001التــي تنــص علــى أن  :تختــص محكمــة العــدل العليــا بالنظــر فيمــا
يلــي  -4 :املنازعــات املتعلقــة بالوظائــف العموميــة مــن حيــث التعيــن أو الترقيــة ....أو
التأديــب ، ...باعتبــاره قــرارا إداريــا يطعــن فيــه باإللغــاء وإن كان قــد صــدر عــن جهــة
إداريــة ذات اختصــاص قضائــي .ذلــك أن املوضــوع الــذي فصــل فيــه ليــس منازعــة قضائيــة
بــل محاكمــة مســلكية تأديبيــة  ،فهــو قــرار إداري بجــزاء تأديبــي يف مؤاخــذة مســلكية
تنشــئ يف حــق القاضــي الصــادرة يف شــأنه مركــزا قانونيــا جديــدا مــا كان لينشــأ مــن
غيــر هــذا القــرار  .وعلــى ذلــك فــإن الطعــن يف هــذا القــرار يكــون وفــق اإلجــراءات املتبعــة
للطعــن يف القــرارات اإلداريــة وليــس وفــق القواعــد العامــة الــواردة يف أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة .
وتفصــل احملكمــة العليــا يف الطعــن يف حالــة االعتــراض إمــا برفضــه أو باعتبــار
التنبيــه كأن لــم يكــن (م ،)3/47كمــا تفصــل يف الطعــن يف حالــة التظلــم إمــا برفــض
الطعــن أو بإلغــاء القــرار املطعــون فيــه  ،وبالتالــي يعتبــر كأن لــم يكــن أيضــا .
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سادسا :انقضاء الدعوى التأديبية

تنــص املــادة  54مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه :تنقضــي الدعــوى التأديبية
باســتقالة القاضــي أو بإحالتــه إلــى املعــاش وال تأثيــر للدعــوى التأديبيــة علــى الدعــوى
اجلنائيــة أو املدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاتهــا.
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وتكــون االســتقالة صريحــة  ،ويف هــذه احلالــة تعتبــر االســتقالة مقبولــة بعــد
أســبوعني مــن تاريــخ تقدميهــا لرئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ،ويصــدر بقبولهــا قــرار مــن
وزيــر العــدل اعتبــارا مــن ذلــك التاريــخ عمــا باملــادة  33مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
كمــا قــد تكــون االســتقالة ضمنيــة وذلــك يف احلالــة التــي نصــت عليهــا املــادة  31مــن
القانــون املذكــور بقولهــا  -2 :يعتبــر القاضــي مســتقيال إذا انقطــع عــن عملــه مــدة

خمســة عشــرة يومــا متصلــة بــدون عــذر يقبلــه مجلــس القضــاء األعلــى ،ولــو كان ذلــك
بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه أو إعارتــه أو ندبــه لغيــر عملــه.
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كمــا تنقضــي الدعــوى التأديبيــة بإحالــة القاضــي إلــى املعــاش ،وعلــى ذلــك فــإن
هــذه الدعــوى تنقضــي ببلــوغ القاضــي ســبعني ســنة مــن العمــر عمــا باملــادة 1/34
مــن قانــون الســلطة القضائيــة التــي تنــص علــى أنــه  -1 :ال يجــوز أن يبقــى يف وظيفــة
قــاض أو يعــن فيهــا مــن جــاوز عمــره ســبعني ســنة .وبذلــك فإنــه يعــد محــاال إلــى املعــاش
بحكــم القانــون وال يعــود قاضيــا مــن تاريــخ بلوغــه الســبعني مــن العمــر ولــو تأخــر صــدور
قــرار بذلــك مــن اجلهــة اإلداريــة املختصــة ،ألن هــذا القــرار هــو قــرار كاشــف وليــس
قــرارا منشــئا .وبالتالــي فــإن اســتمرار القاضــي يف عملــه بعــد بلــوغ الســبعني مــن العمــر
يعــد مخالفــا للقانــون وتكــون جميــع القــرارات أو األحــكام التــي يصدرهــا منعدمــة
لصدورهــا عــن غيــر ذي صفــة ،كمــا تكــون القــرارات واألحــكام التــي يشــارك يف
إصدارهــا باطلــة لصدورهــا عــن هيئــة غيــر مشــكلة وفــق القانــون.
ومــن البديهــي أن تنقضــي الدعــوى التأديبيــة بوفــاة القاضــي ،ذلــك أن العقوبــة
التأديبيــة  -شــأنها شــأن العقوبــة اجلنائيــة – تتســم بالطابــع الشــخصي ،ومــن ثــم يجــب
أن توقــع علــى شــخص حــي .وعلــى ذلــك إذا تــويف القاضــي بعــد وقــوع الفعــل وقبــل صــدور
قــرار اإلحالــة للتحقيــق أو مجلــس التأديــب فــا محــل إلحالتــه لذلــك .وإذا تــويف بعــد رفــع
الدعــوى التأديبيــة وقبــل صــدور قــرار فيهــا ،فإنــه يتعــن علــى مجلــس التأديــب أن يقــرر
انقضــاء الدعــوى لوفــاة القاضــي .وإذا تــويف القاضــي بعــد صــدور القــرار التأديبــي وأثنــاء
الطعــن فيــه ،فــإن الدعــوى تنقضــي أيضــا ،ســندا لألصــل الــوارد يف املــادة  3/425مــن
قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم  3لســنة  2001التــي تنــص علــى أن تنقضــي العقوبــة
بوفــاة احملكــوم عليــه  ،وهــذا األصــل هــو الواجــب االتبــاع عنــد وفــاة املتهــم أثنــاء نظــر
احملاكمــة التأديبيــة ،ســواء أكان ذلــك أمــام مجلــس التأديــب أم أمــام احملكمــة العليــا .
ويالحــظ أن قانــون الســلطة القضائيــة لــم ينــص علــى مــدة معينــة تنقضــي بعدهــا
الدعــوى التأديبيــة ،علــى أنــه إذا كانــت الدعــوى التأديبيــة تكــون يف الوقــت ذاتــه جرميــة
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جنائيــة ،فــإن الدعــوى التأديبيــة يف هــذه احلالــة تســقط بتقــادم الدعــوى اجلنائيــة ،وهــذا
يــؤدي إلــى نتيجــة شــاذة وغيــر مقبولــة  ،ذلــك أنــه إذا كانــت الدعــوى التأديبيــة ال تكــون
جرميــة جنائيــة ال يعقــل عــدم انقضائهــا  ،فليــس مــن املنطــق واملعقــول أن اجلرائــم التأديبيــة
اخلطيــرة التــي تشــكل جرمــا جنائيــا تســقط بالتقــادم  ،يف حــن أن األخطــاء اليســيرة
ميكــن أن يعاقــب عنهــا القاضــي طيلــة بقائــه يف اخلدمــة  .لذلــك نــرى ضــرورة أن يبــادر
املشرع لتاليف هذا النقص يف التشريع .
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المطلب الثالث

عدم صالحية القضاة وتنحيهم وردهم
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حفاظــا مــن املشــرع علــى مظهــر احليــدة الــذي يجــب أن يتحلــى بــه القاضــي،
وحمايــة للقاضــي مــن التأثــر مبيولــه ومصاحلــه الشــخصية لدوافــع يذعــن لهــا عــادة أغلــب
النــاس ،وزيــادة يف االحتيــاط لســمعة القضــاء مظنــة عجــز القاضــي عــن احلكــم يف
قضيــة معينــة بغيــر ميــل إلــى جانــب أحــد اخلصــوم ،أورد نصوصــا نظــم فيهــا موضــوع
عــدم صالحيــة القضــاة وتنحيهــم وردهــم ،ســواء يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة رقــم  2لســنة  ، 2001أو قانــون الســلطة القضائيــة رقــم  1لســنة . 2002
ويتبــن مــن نصــوص املــواد  141و  142و  143و 144مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،واملــادة  30مــن قانــون الســلطة القضائيــة ،أن أســباب
عــدم الصالحيــة والــرد تقســم إلــى ثــاث مجموعــات حســب أهميتهــا وخطورتهــا علــى
حيــاد القاضــي.
املجموعــة األولــى  :عــدم الصالحيــة املطلقــة للقاضــي  ،وهــي أكثــر احلــاالت أهميــة
حيــث يجــب علــى القاضــي أن يتنحــى مــن تلقــاء نفســه ولــو لــم يطلــب اخلصــوم رده .
واملجموعــة الثانيــة  :عــدم صالحيــة نســبية  ،تتوقــف على طلــب اخلصم رد القاضي،
فــإن لــم يطلــب أحــد اخلصــوم رده كان لــه نظــر الدعــوى واحلكم فيها .
واملجموعــة الثالثــة  :تركهــا املشــرع لضميــر القاضــي ذاتــه  ،فأجــاز لــه التنحــي عــن
نظــر الدعــوى إذا استشــعر احلــرج مــن نظرهــا ألي ســبب ال يرقــى إلــى مســتوى
أسباب عدم الصالحية أو الرد .
وســنتناول أســباب عــدم صالحيــة القضــاة وأســباب ردهــم يف ثالثــة فــروع علــى
التوالــي ،ثــم نبــن طلــب الــرد وإجراءاتــه يف فــرع رابــع .
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الفرع األول
عدم صالحية القاضي
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يقصــد بنظــام عــدم صالحيــة القاضــي كفالــة حيــاد القاضــي ،أي حتليــه
باملوضوعيــة والبعــد عــن أي قضيــة لــه صلــة بهــا تؤثــر علــى روح االســتقالل لديــه .
وصالحيــة القاضــي لنظــر الدعــوى مــن األســس اجلوهريــة التــي يقــوم عليهــا التنظيــم
القضائــي ،حتقيقــا للحيــدة الواجــب توافرهــا يف القضــاة واالبتعــاد بهــم عــن مظنــة امليــل
والهــوى ،وحتــى يتوافــر االطمئنــان لــدى اخلصــوم .ولذلــك يجــب علــى القاضــي أن ميتنــع
عــن نظــر الدعــوى ولــو لــم يطلــب رده أحــد اخلصــوم إذا توافــرت إحــدى احلــاالت التــي
نصــت عليهــا املــادة  141مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة
 2001واملــادة  30مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم  1لســنة  2002وإال كان حكمــه
باطــا ولــو التــزم فيــه صحيــح القانــون لصــدوره علــى غيــر مقتضــى التنظيــم القضائــي،
فقــد وضــع املشــرع قرينــة قاطعــة ال تقبــل إثبــات العكــس أن القاضــي ال بــد وأن يفقــد
حيــاده ،حتــى ولــو لــم يفقــده يف الواقــع ،ولذلــك يكــون غيــر صالــح لنظــر الدعــوى ســواء
طلــب اخلصــوم ذلــك أم لــم يطلبــوا  .وإذا لــم يتنحــى القاضــي مــن تلقــاء نفســه يجــوز ألحــد
اخلصــوم طلــب رده.كمــا أنــه إذا توافــر ســبب مــن أســباب عــدم الصالحيــة  ،وطعــن يف
احلكــم ألســباب أخــرى وتبــن حملكمــة الطعــن عــدم صالحيــة القاضــي الــذي أصــدره
أو أحــد قضــاة الهيئــة  ،وجــب عليهــا ولــو مــن تلقــاء نفســها القضــاء ببطــان احلكــم ،
كمــا يجــوز للمســتأنف التمســك بذلــك يف أيــة حالــة يكــون عليهــا االســتئناف لتعلــق
هــذه احلــاالت ،بالنظــام العــام .
وقــد وردت هــذه احلــاالت علــى ســبيل احلصــر فــا يجــوز القيــاس عليهــا ،وهــذه
احلــاالت هــي :
 -1وجــود قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة بــن القضــاة يف الهيئــة التــي
تنظــر الدعــوى وقــد نصــت علــى هــذه احلالــة الفقــرة األولــى مــن املــادة  30مــن قانــون
الســلطة القضائيــة بقولهــا ( ال يجــوز أن يجلــس يف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو
مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة) ويرمــي هــذا املنــع فضــا عــن ضمــان حيــاد القاضــي
بــن اخلصــوم ،إلــى ضمــان حســن إعمــال مبــدأ تعــدد القضــاة ،ويكفــي لتوفــر عــدم
الصالحيــة أن تقــوم هــذه القرابــة أو املصاهــرة بــن عضويــن مــن أعضــاء الهيئــة ولــو كانــا
معــا أقليــة ،وهــو مــا يتحقــق يف هيئــة محكمــة النقــض املشــكلة مــن خمســة أعضــاء،
واحملكمــة العليــا ،واحملكمــة الدســتورية .
 -2وجــود قرابــة أو مصاهــرة بــن القاضــي وعضــو النيابــة أو ممثــل اخلصــوم أو أحــد
طــريف اخلصومــة للدرجــة الرابعــة  .وقــد نصــت علــى هــذه احلالــة الفقــرة الثانيــة مــن املــادة
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 30مــن قانــون الســلطة القضائيــة بقولهــا ( ال يجــوز أن يجلــس للقضــاء أي مــن القضــاة
الذيــن تربطهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة مــع عضــو النيابــة أو ممثــل
اخلصــوم أو أحــد طــريف اخلصومــة )  .ويالحــظ أن نــص هــذه الفقــرة قــد جــاء مطلقــا ولــم
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يفــرق بــن مــا إذا كانــت وكالــة ممثــل اخلصــم ســابقة لقيــام القاضــي بنظــر الدعــوى
أم الحقــة لهــا ،لذلــك ميكــن أن يعمــد أحــد اخلصــوم ممــن ال يريــد عــرض الدعــوى علــى
قــاض معــن إلــى توكيــل محــام لــه صلــة بالقاضــي أثنــاء نظــر الدعــوى بقصــد الوصــول
إلــى تنحيــه عــن نظرهــا ،لذلــك كان املشــرع املصــري موفقــا حــن اســتثنى هــذه احلالــة
بالنــص يف املــادة  2/75مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه ( ال يعتــد بتوكيــل
احملامــي الــذي تربطــه بالقاضــي الصلــة املذكــورة إذا كانــت الوكالــة الحقــة لقيــام القاضــي
بنظــر الدعــوى)
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 -3قبــول مخاصمــة القاضــي ،وقــد نصــت علــى هــذه احلالــة املــادة  159مــن قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة بقولهــا ( يكــون القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعوى
مــن تاريــخ احلكــم بقبــول دعــوى املخاصمــة ) وســنعود لدراســة هــذه احلالــة فيمــا بعــد
مبناســبة مخاصمــة القضــاة .
 -4إذا كان القاضــي قريبــا أو صهــرا ألحــد اخلصــوم أو زوجــه حتــى الدرجــة الرابعــة
ويقــوم ســبب عــدم الصالحيــة يف هــذه احلالــة ســواء كان القاضــي قريبــا أو صهــرا ألحــد
اخلصــوم ،أو قريبــا أو صهــرا لــزوج أحــد اخلصــوم ،أو قريبــا للخصمــن معــا ،أو ألحــد
اخلصــوم وزوج اخلصــم اآلخــر ولــو يف نفــس الدرجــة .وال يشــترط لقيــام عالقــة املصاهــرة
أن تكــون رابطــة الزوجيــة قائمــة ،أو أن يكــون الــزوج علــى قيــد احليــاة ،فوفــاة الــزوج ال
تقطــع عالقــة املصاهــرة بــل تظــل قائمــة ،أمــا إذا مت الطــاق فرغــم أن عالقــة املصاهــرة
تنقطــع ويصبــح أقــارب أحدهمــا غربــاء بالنســبة للــزوج اآلخــر إال أن الســبب يبقــى قائمــا
ألن النــص جــاء عامــا مطلقــا ولــم يخصــص بشــرط قيــام املصاهــرة فعــا  ،فضــا عــن
أن كــون أحــد اخلصــوم قريبــا لــزوج القاضــي الــذي انفصــل عنــه أمــر قــد يدعــو القاضــي
إلــى االنحــراف عــن طريــق العدالــة وامليــل مــع اخلصــم اآلخــر بدرجــة أكبــر مــن أن مييــل
القاضــي إلــى اخلصــم قريــب زوجــه الــذي لــم ينفصــل عنــه)3(.
 -5إذا كان للقاضــي أو زوجــه خصومــة قائمــة مــع أحــد اخلصوم أو زوجــه يف الدعوى،
ألن اخلصومــات تثيــر األحقــاد وحتمــل علــى التشــفي مبــا يخشــى معــه انحــراف القاضــي
عــن طريــق العدالــة أو اتهامــه بذلــك .وهــذا النــص يفتــرض حــاالت أربــع ،خصومــة بــن
القاضــي وأحــد اخلصــوم ،أو خصومــة بــن القاضــي وزوج أحــد اخلصــوم  ،أو خصومــة
بــن زوج القاضــي وأحــد اخلصــوم  ،أو خصومــة بــن زوج القاضــي وزوج أحــد اخلصــوم .
ويشــترط يف هــذه احلــاالت أن تكــون اخلصومــة قائمــة وقــت رفــع الدعــوى وأن تظــل قائمــة
حتــى هــذا الوقــت ،فــإذا كانــت قــد انتهــت وقــت رفــع الدعــوى أو لــم تكــن قائمــة وقــت
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رفــع الدعــوى بــل رفعــت مــن اخلصــم أو زوجــه علــى القاضــي أو زوجــه بعــد رفــع الدعــوى،
ال يكــون ذلــك ســببا لعــدم الصالحيــة حتــى ال يتحايــل اخلصــوم علــى منــع القاضــي مــن
نظــر الدعــوى بإثــارة خصومــة معــه أو مــع زوجــه .وال يلــزم لتوفــر اخلصومــة أن تكــون
هنــاك دعــوى مقامــة بهــا ،وإمنــا يلــزم أن تكــون اخلصومــة مــع ذلــك علــى جانــب مــن اجلــد،
كأن تكــون هنــاك شــكوى يتــم التحقيــق فيهــا  ،أو تكــون هنــاك إجــراءات قانونيــة
اتخــذت بــن القاضــي أو زوجــه واخلصــم أو زوجــه متهيــدا لرفــع الدعــوى أو اســتكماال
إلجراءاتهــا ،كتوجيــه إخطــار عدلــي متهيــدا لرفــع دعــوى إخــاء مأجــور وفــق قانــون
املالكــن واملســتأجرين  ،أو للمطالبــة بتعويــض عــن ضــرر )4( .
 -6إذا كان القاضــي ممثــا قانونيــا ألحــد اخلصــوم ،أو شــريكا ألحــد اخلصــوم ،أو

مج

وارثــا ظنيــا ألحــد اخلصــوم ،أو لــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بأحــد أوصياء
اخلصــوم أو القيــم عليــه ،أو لــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بأحــد أعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة املختصمــة أو بأحــد مديريهــا.
(أضــاف النــص املصــري :وكان لهــذا العضــو أو املديــر مصلحــة شــخصية يف الدعــوى)
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– مبعنــى أن يكــون يف مركــز قانونــي يتأثــر باحلكــم يف الدعــوى ،وتتحقــق املصلحــة
الشــخصية إذا أدى احلكــم إلــى اغتنــاء ذمــة الشــركة ســواء بصــدور احلكــم بإلــزام اخلصم
بطلبــات الشــركة أو برفــض طلباتــه املوجهــة إليهــا ملــا يترتــب علــى اغتنــاء ذمــة الشــركة
مــن اغتنــاء الشــركاء فيهــا ،وهــو قيــد نقتــرح أن يأخــذ بــه املشــرع الفلســطيني عنــد تعديــل
القانــون .ويجــب أن تكــون الوكالــة أو الشــراكة أو الوصايــة أو القوامــة قائمــة عنــد نظــر
الدعــوى ،فــإذا كانــت قــد انقضــت قبــل رفــع الدعــوى فإنهــا ال متنــع القاضــي مــن نظرهــا.
ويســتوي أن تكــون الوكالــة عامــة أو خاصــة ،رســمية أو عرفيــة ،ظاهــرة أو مســتترة،
واخلصــم الــذي يدعــي وجودهــا عليــه عــبء إثباتهــا بكافــة الطــرق املقــررة قانونــا باعتبــاره
مــن الغيــر بالنســبة لهــا .أمــا الــوارث الظنــي فيقصــد بــه أن يكــون القاضــي ممــن ميتــون
ألحــد اخلصــوم بســبب مــن أســباب اإلرث بفــرض وفــاة اخلصــم ولــو وجــد مــن يحجبــه عنــه أو
يحرمــه منــه ،ألن للشــخص احملتملــة وراثتــه مصلحــة يف زيــادة األمــوال التــي ينتظــر أن تؤول
إليــه .فقــد يــزول ســبب احلجــب أو احلرمــان ألن الورثــة ال يتعينــون إال عنــد الوفــاة ،أمــا إذا
كان اإلرث قــد حتقــق بالفعــل قبــل رفــع الدعــوى ال يكــون القاضــي ممنوعــا مــن نظرهــا
وفــق هــذه احلالــة بــل وفــق الســبب التالــي .كمــا أنــه إذا كانــت مظنــة أن يــرث أحــد اخلصــوم
القاضــي فــا تقــوم حالــة عــدم الصالحيــة ألنــه ليــس للقاضــي يف هــذه احلالــة مصلحــة يف
زيــادة األمــوال التــي ينتظــر أن تــؤول إليــه يف اســترضاء الــوارث احملتمــل.
 -7إذا كانــت الدعــوى تنطــوي علــى مصلحــة قائمــة للقاضــي أو لزوجــه أو ألحــد

بيع
ل

( )4يذهــب رأي إلــى أن املقصــود باخلصومــة هــذه هــو املعنــى االصطالحــي لهــا أي إجــراءات نظــر الدعــوى واحلكــم فيهــا أمــام القضــاء،
فــا تكفــي مجــرد املنازعــة حتــى لــو اتخــذت هــذه املنازعــة ســبيل الشــكوى املتبادلــة أمام اجلهات اإلداريــة  ،أو أن تكون هناك إجراءات
قانونيــة اتخــذت بــن القاضــي وخصمــه متهيــدا لرفــع الدعــوى أو اســتكماال إلجراءاتهــا ،ألن القــول بذلــك يجعــل القاضــي حتــت رحمــة
اخلصــوم يســتطيعون تهديــده يف أيــة حلظــة  ،كمــا يجعــل أســباب عــدم الصالحيــة يف يــد اخلصــوم يســتطيعون اصطناعهــا يف أي وقــت .د.
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أقاربــه أو أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة أو ملــن يكــون هــو ممثــا قانونيــا لــه .ويقصــد
باملصلحــة أن يكــون أحــد املذكوريــن يف مركــز قانونــي يتأثــر باحلكــم يف الدعــوى ولــو
لــم يكــن خصمــا فيهــا ،كالدعــوى التــي تقــام مــن أحــد املســاهمني يف شــركة يســاهم
فيهــا القاضــي أو أحــد املذكوريــن ،ويكــون مــن شــأن موضــوع الدعــوى أن يحقــق لــه أو
لهــم مصلحــة وإن كانــت غيــر ظاهــرة .
 -8إذا كان قبــل اشــتغاله يف القضــاء قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد اخلصــوم يف الدعــوى
أو كتــب أو أدلــى بشــهادة فيهــا ،ألن يف كل ذلــك معنــى إبــداء الــرأي ،وهــو مــا يتعــارض مــع
مــا يشــترط يف القاضــي مــن خلــو الذهــن عــن موضوعهــا واحلريــة يف تكويــن رأيــه يف ضــوء
مــا يجــري يف مواجهــة اخلصــوم ومــا يقدمونــه مــن أدلــة ليســتطيع أن يــزن حجــج اخلصــوم وزنا
مجــردا ،كمــا أن فيــه مظنــة امليــل إلــى جانــب مــن حصــل اإلفتــاء أو املرافعــة أو الكتابــة
أو الشــهادة لصاحلــه  .ويجــب أن يكــون اإلفتــاء أو الترافــع أو املرافعــة أو الكتابــة يف ذات
الدعــوى ،فــإن كان يف دعــوى أخــرى ولــو مشــابهة ال يصلــح ســببا لعــدم الصالحيــة ،إذ
يشــترط أن يكــون إبــداؤه الــرأي يف شــكل نصيحــة أو فتــوى يف ذات القضيــة املطروحــة
عليــه .أمــا بالنســبة ألداء الشــهادة فيكفــي أن يكــون القاضــي قــد شــهد يف خصومــة
أخــرى تعتبــر اخلصومــة احلاليــة اســتمرارا لهــا أو أن تكــون مرتبطــة بهــا ارتباطــا وثيقــا
ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى أن يحكــم القاضــي مبعلوماتــه الشــخصية .ولكــن ال يكفــي
أن يكــون القاضــي قــد اكتفــى يف شــهادته بأنــه ال يعــرف شــيئا ،أو إذا كان قــد طلــب
للشــهادة بقصــد منعــه مــن نظــر الدعــوى ،أو إذا كان اخلصــوم قــد انتــووا دعوتــه للشــهادة
فيهــا .أمــا الــرأي العلمــي املجــرد يف مؤلــف أو بحــث علمــي منشــور يف مجلــة علميــة ليــس
ســببا لعــدم الصالحيــة ،كمــا أن إبــداء القاضــي رأيــا قانونيــا يف دعــوى أخــرى مشــابهة
أصــدر حكمــا فيهــا ال يعــد ســببا لعــدم الصالحيــة ،ألن معنــى القــول بغيــر ذلــك أن ميتنــع
علــى القاضــي أن ينظــر يف دعويــن متشــابهتني وهــو قــول غيــر معقــول.
 -9إذا كان قــد ســبق لــه نظرهــا بصفتــه قاضيــا أو خبيــرا أو محكمــا أو وســيطا(ف/و)
ويقصــد بســبق نظــر الدعــوى كقــاض هــو ســبق نظرهــا يف مرحلــة أو درجــة أخــرى)5(،
أو أيــة خصومــة ســبق ترديدهــا بــن اخلصــوم أنفســهم وأثيــرت فيهــا ذات احلجــج واألســانيد
التــي أثيــرت يف اخلصومــة بحيــث تعتبــر اســتمرارا لهــا وعــودا إليهــا ،فــإذا نظرهــا وحكــم
فيها يف الدرجة األولى ال يجوز له أن ينظرها يف االســتئناف ،وإذا حكم فيها اســتئنافا
ال يجــوز لــه االشــتراك يف هيئــة محكمــة النقــض التــي يطعــن يف احلكــم أمامهــا .أمــا ذات
الدرجــة فيجــوز لــه نظرهــا ولــو كان قــد أبــدى رأيــا فيهــا ،كمــا لــو أصــدر حكمــا يف
الدعــوى وعــادت مــن االســتئناف بعــد فســخها ،فــإن ذلــك ال يحــول دون نظرهــا مجــددا .
واملهــم لعــدم صالحيــة القاضــي أن يكــون قــد كشــف عــن اقتناعــه بــرأي معــن
يف الدعــوى قبــل احلكــم فيهــا كمــا لــو أصــدر فيهــا حكمــا فاصــا أو حكمــا فرعيــا

مج

اني

ةل

يس

تل
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ل

( )5نقض مدني  2005/98تاريخ  2006/3/4ج  2ص  ، 442نقض مدني  2005/203تاريخ  2006/4/24ج  2ص .446
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قطعيــا يف جــزء منهــا ،أو اتخــذ فيهــا إجــراء أو قــرارا يشــف عــن إبــداء رأيــه أو وجهــة
نظــره فيهــا يتعــارض مــع مــا يشــترط يف القاضــي مــن خلــو الذهــن عــن موضــوع الدعــوى()6
لذلــك فــإن اتخــاذ القاضــي إجــراء متعلقــا بتنظيــم ســير إجــراءات اخلصومــة يف الدعــوى ال
يكشــف عــن اجتــاه معــن يف موضوعهــا ال يفقــده صالحيتــه نظــر االســتئناف املقــام علــى
احلكــم الصــادر فيهــا مــن قــاض آخــر ،كمــا لــو اقتصــر علــى تأجيــل الدعــوى وتبليــغ
الشــهود املطلوبــن لســماع شــهاداتهم مــن الســابق  )7(،أو أصــدر قــرارا متهيديــا باإلثبــات
كمــا لــو قــرر ســماع الشــهود ،أو انتــداب خبيــر )8(،أو حضــر بعــض اجللســات التــي
نظــرت فيهــا الدعــوى دون أن يصــدر فيهــا أي حكــم ،أو أثبــت مبلــف الدعــوى عبــارة
تــدل علــى تلخيــص دفــاع اخلصــم ،أو نظــر دعــوى مماثلــة ،أو اشــترك يف تــاوة احلكــم
لتخلــف أحــد القضــاة الذيــن أصــدروه عــن حضــور جلســة النطــق بــه ،أو أصــدر قــرارا يف
طلــب مســتعجل ،أو قضــى بعــدم قبــول الدعــوى تأسيســا علــى عــدم االختصــاص ،وغيــر
ذلــك ممــا ال ينبــئ عــن تكوينــه رأيــا خاصــا يف الدعــوى .

مج

الحكم في حالة توافر أحد أسباب عدم الصالحية:

ةل

اني

نصــت املــادة  145مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه
يتعــن علــى القاضــي إذا توافــرت إحــدى حــاالت عــدم الصالحيــة أن يعلــم كتابيــا رئيــس
احملكمــة التابــع لهــا عــن ســبب التنحــي ،ويصــدر رئيــس احملكمــة قــرارا بإحالــة القضية
إلــى هيئــة أخــرى أو لقــاض آخــر.
الفرع الثاني

يس

أسباب رد القاضي

تل

نصــت علــى هــذه األســباب املــادة  143مــن قانــون أصــول احملاكمات املدنيــة والتجارية،
وهي أقل تأثيرا على حياد القاضي من أسباب عدم الصالحية ،لذلك إذا لم يتنحى القاضي
مــن تلقــاء نفســه تــرك املشــرع للخصــم تقديــر األمر ،إن شــاء رد القاضــي عن نظر الدعــوى وإن
لــم يطلــب ذلــك جــاز للقاضــي أن ينظرهــا وأن يحكــم فيهــا ،وإن تقدم بطلب لــرد القاضي ولم
يقبل طلبه يكون للقاضي املطلوب ر ّده أن ينظر الدعوى إال إذا استشعر هو احلرج بعد ذلك .
وهذه األسباب هي :
 -1إذا كان للقاضــي أو لزوجــه دعــوى مماثلــة للدعــوى التــي ينظرهــا .ويقصــد
بالتماثــل أن تثيــر دعــوى القاضــي أو زوجــه نفــس املســألة القانونيــة التــي تثيرهــا الدعــوى
املطلــوب رده عنهــا ،بحيــث تكــون املســألة القانونيــة يف الدعويــن واحــدة ،أو تكــون

بيع
ل

( )6نقــض مدنــي  2004/219و 2004/221تاريــخ  2005/2/28ج  2ص  421حيــث كان القاضــي عضــوا يف الهيئــة التــي اســتمعت
البينات يف محكمة البداية فإن ذلك يشعر باحتمال تكوين رأي له يف املوضوع  .نقض مدني  2005/155تاريخ  2006/4/4ج  2ص
= 450حيــث كان القاضــي قــد أصــدر قــرارا بعــدم جــواز ســماع شــهادة الطاعــن وكان هــذا القــرار أحــد أســباب الطعــن باالســتئناف.
نقــض مدنــي  2006/18تاريــخ  2007/4/9ج  3ص  ، 343نقــض مدنــي 16و 2006/17تاريــخ  2007/4/28ج  3ص ، 346
( )7نقض مدني  2003/55تاريخ  2003/2/29ج  2ص .413
( )8نقض مدني  2004/217تاريخ  2005/3/9ج  2ص .426
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وقائعهمــا متماثلــة ،ويخشــى أن مييــل إلــى احلكــم يف االجتــاه الــذي يتفــق مــع مصلحتــه
مدفوعــا يف ذلــك بشــعوره الطبيعــي  .ويشــترط أن تكــون هنــاك دعــوى قائمــة بالفعــل
جديــا ،ولكــن
أمــام احملكمــة فــا يكفــي النــزاع الــذي لــم يرفــع إلــى القضــاء ولــو كان ّ
ال يلــزم أن تكــون الدعويــان متطابقتــن بــل يكفــي أن تكــون هنــاك نقــاط قانونيــة أو
وقائــع متماثلــة للفصــل فيهــا .
 -2إذا وجــدت للقاضــي أو لزوجــه خصومــة مــع أحــد اخلصــوم أو مــع زوجــه بعــد

خة
نس

ســماع الدعــوى املنظــورة أمــام القاضــي ،مــا لــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بقصــد
رده عــن نظــر الدعــوى املنظــورة أمامــه .ويلــزم لتحقــق هــذه احلالــة توافــر شــرطني :أ) أن
ّ

مج

تنشــأ اخلصومــة بعــد قيــام الدعــوى املطروحــة علــى القاضــي  ،أمــا إذا كانــت ســابقة
فإنهــا تكــون ســببا لعــدم الصالحيــة  .ب -أال يكــون املقصــود مــن رفــع اخلصومــة ر ّد
القاضــي عــن نظــر الدعــوى املطروحــة عليــه ،حتــى ال يتخــذ اخلصــوم مــن هــذا الســبب
وســيلة للتحايــل بقصــد الوصــول إلــى ر ّد القاضــي ،وتقديــر ذلــك متــروك إلــى محكمــة
الــرد .ويتــم رد القاضــي يف هــذه احلالــة علــى أســاس وجــود عــداوة بينــه وبــن اخلصــم .
 -3إذا كان ملطلقــة القاضــي التــي لــه منهــا ولــد أو ألحــد أقاربــه أو أصهــاره حتــى

ةل

اني

الدرجــة الرابعــة خصومــة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد اخلصــوم يف الدعــوى أو مــع
زوجــه ،مــا لــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بعــد ســماع الدعــوى املنظــورة أمــام القاضــي
رده  .وهــذه احلالــة تعـ ّـد ســببا للــرد ســواء كانــت اخلصومــة قــد أقيمــت قبــل رفــع
بقصــد ّ

تل

يس

الدعــوى املطروحــة علــى القاضــي أو بعــد رفعهــا ،ولكــن يف احلالــة الثانيــة يشــترط أن ال
تكــون قــد أقيمــت بقصــد رد القاضــي .
تبعيــة
 -4إذا كان أحــد اخلصــوم عامــا لــدى القاضــي ،مبعنــى أنــه تربطــه بــه رابطــة ّ
كالوكيــل والكاتــب والســكرتير واخلــادم والســائق والبــواب ،حتــى لــو انتهــت خدمتــه.
وال يقــوم ســبب الــرد إذا لــم يكــن اخلصــم نفســه خادمــا للقاضــي بــل كان ابنــه أو أخيــه أو
والــده هــو اخلــادم لــدى القاضــي .كمــا ال ينطبــق هــذا الســبب إذا قــام العكــس ،مبعنــى
أن القاضــي كان يعمــل يف وقــت ســابق لــدى أحــد اخلصــوم ســكرتيرا أو وكيــا هــو أو
أحــد أقاربــه ،مــع أن هــذه الصــور ميكــن أن تدخــل حتــت ســبب آخــر وهــو استشــعار احلــرج
ويف هــذه احلالــة يتنحــى مــن تلقــاء نفســه.
 -5إذا كان بــن القاضــي وبــن أحــد اخلصــوم كراهيــة أو مــودة يرجــح معهــا عــدم
احليــدة يف احلكــم .وهــذا الســبب عــام تنــدرج حتتــه كثيــر مــن الصــور كأســباب الــرد
أو غيرهــا  .وال يشــترط أن تصــل العــداوة إلــى اخلصومــة التــي ترفــع إلــى القضــاء  .ومــن
أمثلــة املــودة االعتيــاد علــى املؤاكلــة بــأن يعتــاد علــى تنــاول الطعــام علــى مائــدة اخلصــم
تقبــل دعوتــه لتنــاول الطعــام علــى مائدتــه ،ودعــوة القاضــي للخصــم لتنــاول
أو تكــرار ّ
الطعــام عنــده ،والســكن املشــترك ولــو لبعــض الوقــت بــأن يقيمــا معــا يف مســكن
أحدهمــا أو يف حجــرة واحــدة أو جنــاح واحــد يف الفنــدق وأن يعتــادا ذلــك بصــرف النظــر

بيع
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عمــن يقــوم بــأداء نفقــات اإلقامــة ،وقبــول الهدايــا قبــل رفــع الدعــوى ولــو بطريــق غيــر
مباشــر كمــا لــو قدمــت الهديــة لشــخص مــن أقــارب القاضــي املقيمــن معــه ألن ذلــك
دليــل املــودة ،ويجــب أن يكــون القاضــي قبــل الهديــة فــإن رفضهــا ال يقــوم ســبب الــرد.
وكــون القاضــي دائنــا أو مدينــا ألحــد اخلصــوم ،أو كــون أحــد أصولــه أو فروعــه دائنــا أو
مدينــا ألحــد اخلصــوم  .ويجــب أن تكــون العــداوة أو املــودة شــخصية ،فــا يكفــي اتفــاق
أو اختــاف القاضــي مــع اخلصــم يف آرائــه الفكريــة أو السياســية علمــا بــأن القضــاة ال
يشــتغلون بالسياســة  .كمــا يجــب أن ال تكــون العــداوة قــد بدأهــا اخلصــم مــع القاضــي
بعــد رفــع الدعــوى بقصــد رده عنهــا  .أمــا اخلصومــة بــن القاضــي ومحامــي أحــد اخلصــوم
فإنهــا ال تقــوم ســببا لعــدم الصالحيــة ألن احملامــي ال يعتبــر طرفــا يف الدعــوى .كمــا
يجــب أن تكــون املــو ّدة أو العــداوة مــن القــوة بحيــث يرجــح معهــا عــدم اســتطاعة القاضــي
احلكــم بغيــر ميــل أي مــن شــأنها أن تدفعــه إلــى القضــاء بغيــر حــق  .فمجــرد املعرفــة
أو اجليــرة أو اتفــاق املصالــح ال يعــد ســببا مــن أســباب الــرد ،كمــا أن صلــة املــودة مــع
شــقيق اخلصــم ال تكفــي للقــول بقيــام املــودة مــع اخلصــم ذاتــه بحيــث ال يســتطيع القاضــي
احلكــم بغيــر ميــل علــى نحــو مــا توجبــه املــادة  1/43مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة  .وال يكفــي مجــرد االدعــاء بوجــود املــودة أو الكراهيــة بــل يجــب
إقامــة الدليــل علــى ذلــك  .وتقديــر توافــر إحــدى حــاالت هــذا الســبب العــام للــر ّد متــروك
حملكمــة املوضــوع حســب ظــروف ومالبســات الدعــوى ،وال تخضــع يف تقديــر وجــوده أو
نفيــه لرقابــة محكمــة النقــض متــى أقامــت حكمهــا علــى أســباب ســائغة .

مج

اني

ةل

يس

الفرع الثالث

تل

استشعار الحرج
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إذا لــم تتوافــر يف القاضــي أي حالــة مــن حــاالت عــدم الصالحيــة أو مــن حــاالت
الــرد  ،ليــس ألي خصــم أن يطلــب رده .ولكــن املشــرع أراد أن يحــرر ضميــر القاضــي
مــن أي قيــد يحــول دون حيــاده وموضوعيتــه يف قضائــه ولــو لــم يكــن ســبب ذلــك مــن
األســباب التــي ذكرهــا لعــدم صالحيتــه أو رده  ،فنــص يف املــادة  144مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه ( يجــوز للقاضــي يف غيــر احلــاالت املذكــورة يف

املادتــن  141و  143مــن هــذا القانــون إذا استشــعر احلــرج من ســماع الدعوى ألي ســبب أن
يتنحــى عــن نظرهــا وإعــام رئيــس احملكمــة التابــع لهــا ) .

والتنحــي يف هــذه احلالــة جــوازي للقاضــي إذا شــعر أنــه لــن يســتطيع أن يفصــل يف
الدعــوى بحيــاد كامــل ،ومتــروك أمــره لضميــره ومــا يستشــعره وجدانــه دون رقيــب عليــه
يف ذلــك ،وأســباب احلــرج متروكــة لتقديــر القاضــي دون اخلصــوم فــإن لــم يقــم بالتنحــي
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ليــس ألي مــن اخلصــوم ر ّده  ،كمــا أن احلكــم الــذي يصــدره يعتبــر حكمــا صحيحــا .
ومــن أســباب استشــعار احلــرج يف نظــر الدعــوى أن يكــون قــد أبــدى رأيــا علميــا يف مؤلــف
أو بحــث قانونــي يخــدم أحــد طــريف الدعــوى ،أو أن يكــون أحــد اخلصــوم صديقــا لقريــب
لــه أو يعنيــه أمــره مــن بعيــد أو بصــورة غيــر مباشــرة.
وقــد اكتفــى املشــرع بــأن يقــوم القاضــي بإعــام رئيــس احملكمــة التابــع لهــا حتــى
يكلــف قاضيــا آخــر بنظــر الدعــوى ،بينمــا ع ّلــق املشــرع املصــري رغبــة القاضــي يف
التنحــي يف هــذه احلالــة علــى إقــرار احملكمــة أو رئيســها بغــرض ضمــان وجــود مبــرر
حقيقــي للتنحــي حتــى ال تكــون شـ ّـدة حساســية القاضــي أو فــرط استشــعاره للحــرج
ســبيال الختــال عمــل احملاكــم ووســيلة لعــدم أداء القاضــي لواجبــه يف نظــر الدعــوى .
الفرع الرابع

مج

طلب رد القاضي وإجراءاته

تل

وقت تقديم طلب الرد:

يس

ةل

اني

وضــع املشــرع نظامــا خاصــا لــرد القاضــي وازن فيــه بــن حمايــة حقــوق اخلصــوم
بإبعــاد أي قــاض قــد يتأثــر حيــاده ،وبــن حمايــة القاضــي مــن ادعــاءات وافتــراءات
اخلصــوم ،وقــد وازن بــن املصلحتــن مبــا يكفــل ســد الثغــرات التــي ميكــن أن ينفــذ
خاللهــا بعــض اخلصــوم واحملامــن يف محاولــة لتأخيــر الفصــل يف الدعــوى مــن خــال
النيــل مــن حيــاد ونزاهــة وســمعة القاضــي  .ونبحــث يف هــذا الفــرع وقــت تقــدمي طلــب الــرد
وإجراءاتــه والفصــل فيــه.

بيع
ل

تنــص املــادة  147مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه يجــب
علــى طالــب الــرد يف احلــاالت املذكــورة يف املــادة  143املشــار إليهــا أعــاه أن يقــدم طلــب
الرد قبل الدخول يف الدعوى .ما لم يكن ســبب الرد ناشــئا بعد الدخول فيها فيشــترط
عندئــذ لقبــول طلــب الــرد أن يقــدم يف أول جلســة تاليــة لنشــوء الســبب والعلــم بــه .وال
يقبــل طلــب الــرد بعــد إقفــال بــاب املرافعــة  ،كمــا ال يقبــل طلــب الــرد ممن ســبق لــه طلب
رد نفــس القاضــي يف ذات الدعــوى .

ويستفاد من نص هذه املادة أنه يفرق بني حالتني :
احلالــة األولــى  :أن ينشــأ ســبب الــرد قبــل اجللســة األولــى  ،ويف هــذه احلالــة يجــب
أن يقــدم طلــب الــرد قبــل الدخــول يف الدعــوى  ،أي قبــل تقــدمي أي دفــع أو دفــاع فيهــا وإال
ســقط احلــق فيــه.
أصول المحاكمات
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احلالــة الثانيــة  :أن ينشــأ ســبب الــرد بعــد الدخــول يف الدعــوى  ،ويف هــذه احلالــة
يشــترط لقبــول طلــب الــرد أن يقــدم يف أول جلســة تاليــة لنشــوء الســبب والعلــم بــه .
وتقديــر توافــر الســبب أو العلــم بــه بعــد الدخــول يف الدعــوى مــن املســائل
املوضوعيــة التــي تخضــع لســلطة قاضــي املوضــوع دون رقابــة مــن محكمــة النقــض متــى
أقــام قضــاءه علــى أســباب ســائغة تكفــي حلملــه .
كمــا يســتفاد مــن املــادة املذكــورة أن حــق اخلصــم يف طلــب الــرد يســقط يف حــاالت
محــددة علــى ســبيل احلصــر وهــي :
 -1إذا قــدم طلــب الــرد بعــد الدخــول يف الدعــوى ،أي بعــد تقــدمي أي دفــع أو دفــاع
فيــه ،ألن إبــداء أي دفــع ولــو كان شــكليا يتعلــق أو ال يتعلــق بالنظــام العــام يعــد رضــاء
مــن اخلصــم بــأن يتولــى القاضــي الفصــل يف الدفــع أو الدعــوى ،وبالتالــي فإنــه يتنافــى مــع
طلــب الــرد .
 -2إذا كان طلــب الــرد بعــد إقفــال بــاب املرافعــة ،فــا يقبــل طلــب الــرد مبجــرد
حجــز القضيــة للحكــم ولــو كان طلــب الــرد مســتندا إلــى ســبب لــم ينشــأ إال بعــد إقفــال
بــاب املرافعــة أو لــم يعلــم بــه اخلصــم إال بعــد هــذا اإلقفــال .ولكــن إذا أعيــد فتــح بــاب
املرافعــة ســواء مــن تلقــاء ذات احملكمــة أو بنــاء علــى طلــب اخلصــوم ،وأيــا كان ســبب
إعــادة الدعــوى للمرافعــة  ،فإنــه يجــوز تقــدمي طلــب بــرد القاضــي  .كمــا أنــه إذا تبدلــت
الهيئــة التــي ســمعت املرافعــات اخلتاميــة وقــررت الهيئــة اجلديــدة ســماع املرافعــات  ،يجــوز
طلــب رد قــاض دخــل الهيئــة .
 -3طلــب رد نفــس القاضــي يف ذات الدعــوى ،فــإذا كان أحــد اخلصــوم قــد طلــب
رد أحــد القضــاة الذيــن ينظــرون الدعــوى ،ال يجــوز لــه أن يقــدم طلبــا آخــر لــرد نفــس
القاضــي عــن نظــر ذات الدعــوى  .ويســتوي يف هــذا أن يكــون الطلــب الســابق مــا زال
قائمــا أم أنــه قــد زال لتنــازل الطالــب عنــه ،أو للحكــم بعــدم قبولــه أو برفضــه ،أو
بانتهــاء اخلصومــة فيــه ألي ســبب مــن األســباب  .ويالحــظ أن هــذا الســبب قــد جــاء عامــا
مطلقــا ،ممــا قــد يعنــي أنــه ال يقبــل طلــب الــرد اجلديــد ولــو تعلــق بســبب جديــد ظهــر بعــد
تقــدمي الطلــب األول أو لــم يعلــم بــه الطالــب إال بعــد هــذا الطلــب ،وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى
اإلضــرار بالعدالــة  .لذلــك نــرى أنــه ينبغــي تفســير النــص علــى أســاس عــدم جــواز تقــدمي
طلــب الــرد اجلديــد لــذات الســبب ،أمــا إذا كان الســبب مختلفــا أي ال يوجــد احتــاد يف
الســبب فــإن الطلــب اجلديــد يكــون مقبــوال.
وإذا طلــب القاضــي التنحــي وكان أحــد اخلصــوم قــد طلــب رده ،يســار يف إجــراءات
التنحــي وال يكــون لطلــب الــرد واحلكــم فيــه محــل .
ومــن ناحيــة أخــرى إذا أصــدر القاضــي غيــر الصالــح لرؤيــة الدعــوى حكمــه فيهــا،
ولــم يطعــن يف هــذا احلكــم خــال مــدة الطعــن القانونيــة  ،أصبــح باتــا وحــاز قــوة األمــر
املقضــي.
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وفــق املــادة ( )148مــن القانــون يقــدم طلــب رد القاضــي باســتدعاء إلــى رئيــس
محكمــة البدايــة إذا كان املطلــوب رده قاضــي صلــح أو أحــد قضــاة محكمــة البدايــة،
وإلــى رئيــس محكمــة االســتئناف إذا كان املطلــوب رده رئيــس محكمــة البدايــة أو
قاضيــا يف محكمــة االســتئناف ،وإلــى رئيــس محكمــة النقــض إذا كان املطلــوب رده
رئيــس محكمــة اســتئناف أو قاضيــا يف محكمــة النقــض .
ويقــدم طلــب الــرد مــن املدعــي أو املدعــى عليــه أو املتدخــل أو الضامــن ،ويجــب أن
يشــتمل اســتدعاء طلــب الــرد علــى األســباب املوجبــة ملنــع القاضــي مــن ســماع الدعــوى .
ولــم ينــص القانــون اجلديــد علــى تقــدمي تأمــن مالــي يرفــق مــع طلــب الــرد ،كمــا كان
احلــال عليــه يف املــادة ( )124مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى  .وإمنــا نــص
يف املــادة ( )151منــه علــى أنــه " عنــد رفــض طلــب الــرد ،أو ســقوط احلــق فيــه أو عــدم قبولــه ،أو
إثبــات التنــازل عنــه  ،جــاز للمحكمــة أن حتكــم علــى طالــب الــرد بغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار وال
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تتجــاوز خمســمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا "
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ويبلــغ طلــب الــرد إلــى القاضــي املطلــوب رده ،ويتعــن عليــه اإلجابــة علــى الطلــب
خــال ثالثــة أيــام مــن تســلمه إيــاه (م  . )2/148وبعــد ورود اجلــواب ينظــر رئيــس احملكمــة
املختــص يف طلــب الــرد بحضــور طالــب الــرد ،ويصــدر قــراره بقبــول الطلــب أو رفضــه
خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب .
أما إذا امتنع القاضي املطلوب رده عن اإلجابة كتابة خالل املدة املذكورة،
فإنــه يجــوز لرئيــس احملكمــة املختــص إذا كانــت أســباب طلــب الــرد تصلــح قانونــا
للــرد أن يصــدر أمــرا مبنعــه مــن ســماع الدعــوى ونــدب قــاض آخــر لســماعها  .وعلــى كل
حــال فإنــه ال يجــوز يف حتقيــق طلــب الــرد اســتجواب القاضي وال توجيه اليمني لــه ( .م)149

بيع
ل

وترتــب املــادة ( )150مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى تقــدمي
طلــب الــرد إلــى رئيــس احملكمــة املختــص وقــف الســير يف الدعــوى األصليــة إلــى أن
يحكــم فيــه نهائيــا  ،ومــع ذلــك يجــوز لرئيــس احملكمــة املختــص يف حالــة االســتعجال
وبنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم نــدب قــاض آخــر .
وإذا قــدم أحــد اخلصــوم طلبــا لــرد القاضــي ومــع ذلــك اســتمر يف نظــر الدعــوى فــإن
حكمــه يكــون باطــا إذا قضــي بعــد ذلــك بــرده ،أو صحيحــا إذا حكــم برفــض طلــب
الــرد أو عــدم قبولــه.
كمــا يجــوز ملــن قــدم طلبــا لــرد القاضــي أن يتنــازل عــن هــذا الطلــب بالطريقــة التــي
قــدم بهــا ،وإذا قــدم التنــازل مــن محامــي اخلصــم يجــب أن يكــون مــوكال بذلــك .ويترتــب
علــى هــذا التنــازل عــودة القاضــي لنظــر الدعــوى.
أصول المحاكمات
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نصــت املــادة ( )149مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه ..

ويكــون قــرار الرفــض قابــا لالســتئناف أو النقــض مــع القــرار الفاصــل يف الدعــوى مــا لــم
يكــن القــرار صــادرا عــن رئيــس محكمــة النقــض .

خة
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وقــد يحــدث أن يصــدر احلكــم حضوريــا يف حــق املدعــى عليــه الــذي لــم يحضــر ولــم
يقــدم الئحــة جوابيــة أو تخلــف عــن احلضــور ولــم يقــدم مذكــرة إلــى احملكمــة يف جميــع
اجللســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد وقــف الســير فيهــا ألي ســبب مــن األســباب ،دون أن
يعلــم باســم القاضــي ،ثــم يتبــن لــه ســبب مــن أســباب الــرد الــواردة يف املــادة  143بعــد صــدور
احلكــم يف الدعــوى ،ويف هــذه احلالــة ال يعتبــر احلكــم باطــا وال ميلــك احملكــوم عليــه ســوى
الطعــن فيــه بطريــق الطعــن املناســب علــى اعتبــار أن احلكــم صحيــح بحيــث ال ميلــك أن يتمتــع
باحلــق املخــول لــه يف املــادة املذكــورة ولــو لــم يعلــم بقيــام ســبب الــرد إال بعــد صــدور احلكــم .
وعلــى ذلــك إذا كان احلكــم الصــادر يف الدعــوى غيــر قابــل لالســتئناف أو
النقــض ،كاألحــكام الصــادرة يف بعــض القضايــا الصلحيــة ،ال يجــوز معهــا لطالــب
الــرد أن يطعــن بالقــرار الصــادر برفــض طلبــه ،مــع أن العدالــة تقتضــي أن يســمح ملــن
رفــض طلبــه بــرد القاضــي الطعــن يف هــذا القــرار ولــو كان احلكــم الصــادر يف موضــوع
الدعــوى مــن األحــكام النهائيــة .
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مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
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قــدر املشــرع أن القاضــي قــد يرتكــب خطــأ أثناء ممارســته لعمله فاخلطأ اليســير ال
يســلم منــه قــاض ،وأن تركــه كباقــي موظفــي الدولــة ليكــون مســئوال مســئولية مدنيــة
عــن أي خطــأ يرتكبــه خــال تأديتــه لوظيفتــه ســيؤدي إلــى عــدم شــعوره باالســتقالل يف
الــرأي عنــد إصــدار حكمــه ،وهــو مــا يتنافــى مــع حســن ســير القضــاء ملــا يترتــب عليــه
مــن تهيــب القضــاة التصــرف واحلكــم .لذلــك قــرر مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن  ،بحيــث
ميكــن للخصــوم تصويــب مــا قــد يعتــري احلكــم مــن خطــأ أو نقــص ،وذلــك بالطعــن
فيــه بالطــرق احملــددة يف القانــون ،فــإذا اســتنفذت هــذه الطــرق وفاتــت مواعيدهــا ثبتــت
للحكــم حجيتــه التــي ال تقبــل إثبــات العكــس وأصبــح عنوانــا للحقيقــة ،ولــم يعــد
للخصــوم ذريعــة للزعــم بــأن القاضــي قــد أخطــأ يف تطبيــق القانــون وأن هــذا اخلطــأ رتــب
ضــررا للخصــم يســتوجب أن يقــوم القاضــي بتعويضــه عنــه ،وإال أصبــح القاضــي خصمــا
لــكل مــن صــدر احلكــم لغيــر صاحلــه وشــغل بالدفــاع عــن نفســه بــدل أداء واجبــه ،ممــا
يــؤدي – كمــا قــال البعــض بحــق – إلــى أن يقضــي القاضــي نصــف عمــره يف إصــدار
األحــكام والنصــف اآلخــر يف الدفــاع عنهــا.
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لذلــك وضــع املشــرع نظامــا خاصــا ملســاءلة القضــاة يؤمن القضاة يف مباشــرة عملهم
ويحميهــم مــن إســراف اخلصــوم يف رفــع الدعــاوى التــي تفتقــد إلــى األســاس للكيــد بهــم،
ويوفــر احتــرام حجيــة األحــكام التــي يصدرونهــا هــو نظــام مخاصمــة القضاة.
ويقــوم هــذا النظــام علــى أســاس أن األصــل هــو عــدم مســاءلة القاضــي عــن أي خطــأ
فيمــا يصــدر عنــه مــن أحــكام وأوامــر وقــرارات أثنــاء عملــه ،ألنــه يســتعمل يف ذلــك حقــا
خولــه لــه القانــون وتــرك لــه ســلطة التقديــر فيــه .ولكــن اســتثناء مــن هــذا األصــل حــدد
املشــرع حــاالت معينــة علــى ســبيل احلصــر أجــاز مســاءلة القاضــي عــن خطئــه فيهــا إذا
انحــرف عــن واجبــات وظيفتــه وأســاء اســتعمالها ،مــع عــدم خضوعــه يف ذلــك للقواعــد
العامــة مــن الناحيــة اإلجرائيــة ،وإمنــا جتــري وفــق نظــام إجرائــي خــاص يحفــظ للقضــاء
جديــة املخاصمــة وســرعة الفصــل فيهــا.
هيبتــه ويضمــن ّ
فدعــوى مخاصمــة القاضــي ،أو دعــوى التعويــض التــي يرفعهــا اخلصــم املضــرور
علــى القاضــي لســبب مــن األســباب التــي نــص عليهــا القانــون ،هــي نظــام خــاص ملســاءلة
القضــاة مدنيــا عــن أعمالهــم الوظيفيــة ،أفــرد لهــا املشــرع أحكامــا وإجــراءات معينــة.
وقصــر هــذه املســؤولية علــى حالــة إخــال القاضــي بواجبــه إخــاال جســيما ،وأحاطــه يف
هــذه احلالــة بضمانــات حتــى ال تتخــذ مقاضاتــه وســيلة للتشــهير بــه .
وتقتصر قواعد املخاصمة على مسؤولية القاضي عن عمله الوظيفي فقط ،أما ما يقع
من القاضي من أخطاء خارج نطاق عمله فإنه يخضع للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية .
وال يقتصــر الغــرض مــن رفــع دعــوى املخاصمــة علــى مطالبــة بالتعويــض فحســب،
بــل إنهــا تهــدف أيضــا إلــى احلكــم ببطــان مــا اتخــذه القاضــي املخاصــم مــن أحــكام
وقــرارات .وميكــن توجيــه الدعــوى إلــى جميــع القضــاة ،كمــا يجــوز أن توجــه إلــى
أعضــاء النيابــة العامــة.
ولــم يكــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يأخــذ بهــذا املبــدأ  ،كمــا
لــم يأخــذ بــه قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي لعــام  .1988وقد اقتبســه املشــرع
الفلســطيني يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد مــن قانــون املرافعات
املصــري الــذي نظمــه يف املــواد  494ومــا بعدهــا ،مــع اختــاف يف بعــض التفاصيــل.

مج

اني

ةل

يس

تل
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أسباب المخاصمة

نــص املشــرع علــى ثــاث حــاالت تصلــح ســببا ملخاصمــة القضــاة  ،وهــذه احلــاالت
وردت علــى ســبيل احلصــر يف املــادة ( )153مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة اجلديــد وهــي :
الحالة األولى :الغش والتدليس

يقصــد بالغــش  ،االنحــراف عــن العدالــة بقصــد وســوء نيــة العتبــارات خاصــة
تتنافــى مــع النزاهــة ،نتيجــة خلضــوع القاضــي إلــى عامــل احملبــة أو البغضــاء أو املصلحــة
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الشــخصية .فهــو يصــدر عــن القاضــي بقصــد ،أي أنــه عمــد إلــى االنحــراف يف عملــه
عــن بصيــرة وإدراك ،ســواء للرغبــة يف إيثــار أحــد اخلصــوم أو االنتقــام منــه ،أو لتحقيــق
مصلحــة شــخصية لــه.
وصــور الغــش متعــددة وال ميكــن حصــره ،فهــو يقــوم يف كل حالــة ينحــرف
فيهــا القاضــي عــن العدالــة مســتعمال وســائل التحريــف العمــد يف الوقائــع أو األقــوال أو
املســتندات التــي أســس عليهــا حكمــه أو قــراره أو تصرفــه ،قاصــدا اإلضــرار بأحــد
اخلصــوم أو محاباتــه علــى حســاب العدالــة  .مــن ذلــك تغييــر شــهادة الشــهود ،وحتريــف
أقــوال اخلصــوم ،ووصــف مســتند بغيــر مــا اشــتمل عليــه ،وتغييــر يف مســودة احلكــم،
كمــا يعــد غشــا انحــراف القاضــي يف اســتعمال ســلطته التقديريــة عــن غايتهــا وهــي
حتقيــق القانــون إلــى حتقيــق مصلحــة خاصــة ولــو لــم يكــن القاضــي قــد جلــأ إلــى وســائل
احتياليــة)9(.

مج

ةل

اني

وال يختلــف التدليــس عــن الغــش فهــو يقــع عندمــا يصــدر احلكــم أو األمــر عــن
القاضــي مخالفــا العدالــة ،واجلامــع بينهمــا هــو ســوء النيــة ،أي العمــد وقصــد اإلضــرار
باخلصــم وذلــك بانحــراف عــن علــم وســوء قصــد عــن جــادة الصــواب ،لذلــك ميكــن
االكتفــاء بالغــش باعتبــار أنــه يشــمل كذلــك التدليــس.
الحالة الثانية :الخطأ المهني الجسيم

تل

يس

اخلطــأ املهنــي اجلســيم هــو اخلطــأ الــذي يرتكبــه القاضــي لوقوعــه يف غلــط فاضــح
مــا كان ليســاق إليــه لــو اهتــم بواجباتــه االهتمــام العــادي  ،أو بســبب إهمالــه يف عملــه
إهمــاال مفرطــا أو جلهــل ال يغتفــر .فهــو اخلطــأ الــذي ال يرتكبــه القاضــي املتبصــر احلريــص
يف عملــه)10( .
والفــارق بــن الغــش واخلطــأ اجلســيم  ،أن الغــش يفتــرض العمــد ويلــزم لتوافــره ســوء
النيــة وهــو أمــر عســير اإلثبــات  .بينمــا اخلطــأ يفتــرض اإلهمــال وال يشــترط فيــه ســوء
النيــة لذلــك يســهل إثباتــه  .فيكفــي أن يثبــت املتقاضــي أن القاضــي قــد ارتكــب خطــأ
جســيما ،كمــا لــو ســها يف تســبيب حكــم أصــدره وترتــب علــى ذلــك بطــان احلكــم،
أو أنــه تســبب عــن غيــر قصــد فلــم يطبــق قانونــا جديــدا نافــذا  .ومــن ذلــك أيضــا اجلهــل
الفاضــح باملبــادئ األساســية للقانــون ،وتســبب القاضــي عــن غيــر قصــد يف ضيــاع أحــد
املســتندات الهامــة يف الدعــوى ،واجلهــل الفاضــح بالوقائــع الثابتــة يف ملــف الدعــوى كأن
يقــرر عــدم وجــود واقعــة رغــم كونهــا ظاهــرة يف األوراق.

بيع
ل

( )9د .احمــد املليجــي ،اجلــزء الســادس ،صفحــة  . 734د .أحمــد هنــدي ،أصــول قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ،الــدار اجلامعيــة
اجلديــدة للنشــر  ،اإلســكندرية  ،2002 ،صفحــة . 54
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وال يعــد خطــأ جســيما ،اخلطــأ يف تقديــر الوقائــع أو يف تكييفهــا ،أو يف تفســير
القانــون علــى وقائــع الدعــوى ،أو يف تســبيب احلكــم طاملــا كان القاضــي يف ذلــك حســن
النيــة)11( .وكل رأي أو تطبيــق قانونــي يخلــص إليــه القاضــي بعــد إمعــان النظر واالجتهاد
يف اســتنباط احللــول بالنســبة للمســألة القانونيــة املطروحــة ولــو خالــف يف ذلــك أحــكام
القضــاء أو آراء الفقهــاء .واشــتراك أحــد القضــاة يف املداولــة دون ســماعه للمرافعــة
النهائيــة ،وأمــر القاضــي باحلبــس يف جنحــة ال يجيــز فيهــا القانــون احلبــس االحتياطــي()12
وعــدم إثبــات تخلــف أحــد القضــاة عــن النطــق باحلكــم مــع توقيعــه علــى مســودته وحلــول
غيــره محلــه ،ال يعــد ســببا للمخاصمــة وإن كان يترتــب عليــه بطــان احلكــم .
وقــد اشــترط املشــرع ملســاءلة القاضــي عــن اخلطــأ املهنــي اجلســيم أن يكــون هــذا
اخلطــأ ال ميكــن تداركــه .وبذلــك وضــع معيــارا ميكــن مبوجبــه معرفــة متــي يكون اخلطأ
املهنــي اجلســيم موجبــا للمســاءلة .فــإذا كان ميكــن تــدارك هــذا اخلطــأ ال مســؤولية عنــه
رغــم جســامته حتــى لــو كان هــذا اخلطــأ محــل مســاءلة تأديبيــة ،أمــا إذا كان ال ميكــن
تداركــه فإنــه يكــون خطــأ مهنيــا جســيما موجبــا للمســؤولية املدنيــة واملخاصمــة  .وعلــى
ذلــك فــإن القاضــي ال يكــون محــا للمســاءلة إذا كان احلكــم الــذي أصــدره قابــا
للطعــن فيــه ،فســبيل تــدارك اخلطــأ يف هــذه احلالــة هــو الطعــن يف احلكــم بطريــق الطعــن
املناســب  )13(.وعلــى ذلــك ال يكــون قاضــي الصلــح محــا للمســاءلة إال إذا كان احلكــم
الــذي أصــدره غيــر قابــل لالســتئناف ،وال يكــون قاضــي البدايــة محــا للمســاءلة إال إذا
نظــرت احملكمــة الدعــوى بصفتهــا االســتئنافية وكان حكمهــا أو قرارهــا غيــر قابــل
للطعــن بالنقــض ،وكذلــك احلــال بالنســبة لقاضــي االســتئناف.
وحتديــد الفعــل املنســوب صــدوره مــن القاضــي مــن الوقائــع املكونــة لــه مســألة
واقــع تســتقل بتقديــره محكمــة املوضــوع وال تخضــع يف ذلــك لرقابــة محكمــة النقــض
متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة ،غيــر أن وصــف احملكمــة هــذا الفعــل بعــد
اســتخالصه مــن الوقائــع بأنــه يعتبــر خطــأ مهنيــا جســيما أو ال يعتبــر ،أي تقديــر مــدى
جســامة اخلطــأ هــي مســألة قانونيــة تتعلــق بتكييــف وقائــع الدعــوى ،والتكييــف مســألة
قانــون يخضــع لرقابــة محكمــة النقــض.
وعلــى أي حــال يجــب عنــد تقديــر قيــام اخلطــأ اجلســيم أن يؤخــذ يف االعتبــار
الظــروف التــي يعمــل القاضــي مــن خاللهــا ،ويقصــد بهــذه الظــروف عــدد القضايــا
التــي ينظرهــا ،وانتظــام وصــول القوانــن اجلديــدة إليــه ،وعــدد اجللســات التــي يعقدهــا
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( ) 11احلكم املشار إليه ذاته.
( )12د .أحمد املليجي ،املرجع السابق ،صفحة . 730
( )13لــم يــرد يف املــادة  1/491مــن قانــون املرافعــات املصــري مثــل هــذا الشــرط ،لذلــك ميكــن يف مصــر مخاصمــة القاضــي عــن اخلطــأ
اجلسيم حتى ولو كان ميكن تداركه بطريق الطعن يف احلكم .كما أن املادة املذكورة أضافت يف الفقرة الثانية منها حالة ليس لها
مثيــل يف قانــون = = أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني وهــي إذا امتنــع القاضــي مــن اإلجابــة علــى عريضــة قدمــت لــه أو
مــن الفصــل يف قضيــة صاحلــة للحكــم وذلــك بعــد إعــذاره مرتــن علــى يــد محضر خالل مدد محــددة يف الفقرة املذكورة.
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كل أســبوع ،وتخصــص أو عــدم تخصــص القاضــي ،ووجــود أو عــدم وجــود اإلدارات
القانونيــة التــي تســاعد القاضــي يف أداء عملــه ،ووســائل إمــداد القاضــي باملعلومــات
احلديثــة واملتطــورة()14
ثانيــا  :يف األحــوال األخــرى التــي يقضــي فيهــا القانــون مبســؤولية القاضــي واحلكــم
عليــه بالتعويضــات

خة
نس

ويشــترط يف هــذه احلالــة أن يكــون هنــاك نــص يف القانــون يرتــب مســؤولية
علــى القاضــي لســبب معــن ،وأن يقــرر هــذا النــص صراحــة أن جــزاء هــذه املســؤولية هــو
احلكــم علــى القاضــي بالتعويضــات .
نصــت املــادة  3 / 30مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أنــه ( يترتــب علــى اخلطــأ
القضائــي تعويــض مــن الســلطة الوطنيــة يحــدد القانــون شــروطه وكيفياتــه) .غيــر أنــه ال
يوجــد يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة نــص يحدد شــروط وحاالت التعويض
عــن اخلطــأ القضائــي ســوى مــا جــاء يف املــادة  2/160بأنــه ( إذا قضــت احملكمــة للمدعــي
بطلباتــه حتكــم علــى املدعــى عليــه بالتعويضــات واملصاريــف وببطــان تصرفــه) .بينمــا
تقضــي املــادة ( )175مــن قانــون املرافعــات املصــري باحلكــم علــى القاضــي بالتضمينــات إذا
لــم يــودع مســودة احلكــم املشــتملة علــى أســبابه يف امليعــاد الــذي حــدده القانــون إذا ترتــب علــى
ذلــك بطــان احلكــم ،كمــا تقضــي املــادة  179منــه بضــرورة توقيــع رئيس اجللســة وكاتبها
علــى نســخة احلكــم األصليــة خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن إيــداع املســودة يف القضايــا
املســتعجلة وســبعة أيام يف القضايا األخرى وإال كان املتســبب يف التأخير ملزما بالتعويض.
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المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة

تل

حتــرص التشــريعات املختلفــة علــى جعــل االختصــاص بدعــوى املخاصمــة حملكمــة
أعلــى درجــة مــن احملكمــة التــي يتبعهــا القاضــي املدعــى عليــه ،لضمــان عــدم عــرض
الدعــوى علــى زمــاء للمدعــى عليــه ممــا قــد يؤثــر يف حيادهــم.
لذلــك جنــد أنــه وفــق املــادة ( )158مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
حتــدد احملكمــة املختصــة برؤيــة دعــوى املخاصمــة علــى النحــو التالــي :
 -1إذا كان املدعــى عليــه قاضيــا باحملكمــة العليــا (النقــض أو العــدل العليــا) أو
مبحكمــة االســتئناف أو نائبــا عامــا ،تختــص بنظــر الدعــوى إحــدى دوائــر محكمــة
النقــض ،وإذا كانــت املخاصمــة موجهــة إلحــدى هيئــات محكمــة النقــض قدمــت
الدعــوى لهيئــة أخــرى.
 -2إذا كان املدعــى عليــه قاضيــا أو عضــو نيابــة مــن غيــر املذكوريــن ســابقا،
تختــص بنظــر الدعــوى محكمــة االســتئناف التابــع لهــا القاضــي أو عضــو النيابــة .
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ل

( )14د .أحمد هندي ،املرجع السابق ،صفحة 59و.60
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تقــام دعــوى املخاصمــة علــى القاضــي الــذي قــام بــه ســبب مــن أســباب املخاصمــة
أيــا كانــت درجتــه أو احملكمــة التــي يعمــل فيهــا .بــل ميكــن مخاصمــة الهيئــة التــي نظــرت
الدعــوى بكاملهــا ولــو كانــت مبحكمــة النقــض ،ألن نظام ســرية املداولة يقف عادة عقبة
يف ســبيل معرفــة القاضــي الــذي ينســب إليــه اخلطــأ ،فضــا عــن أن احلكــم يصــدر عن الهيئة
بكاملهــا ،إال إذا وجــد رأي مخالــف .وال يســتثنى مــن ذلــك ســوى الهيئــة العامــة باحملكمــة
العليــا ،فالقــول بإمكانيــة مخاصمتهــا يجعــل دعــوى املخاصمــة بغيــر محكمــة تنظرهــا.
ويعتــد بصفــة القاضــي – أو عضــو النيابــة العامــة – عنــد ارتــكاب اخلطــأ الــذي
ترفــع الدعــوى بســببه ،لذلــك يجــوز رفــع دعــوى املخاصمــة علــى القاضــي حتــى بعــد
إحالتــه إلــى املعــاش .وباعتبارهــا دعــوى تعويــض فإنــه يف حــال وفــاة القاضــي ميكــن
أن ترفــع علــى ورثتــه .كمــا يجــوز اختصــام الدولــة يف نفــس اخلصومــة ألنهــا املســئولة
املباشــرة عــن أداء مرفــق القضــاء لوظيفتــه بشــكل معيــب باعتبــار القاضــي تابعــا لهــا
تطبيقــا لقواعــد مســئولية املتبــوع عــن أعمــال التابــع.
وتوجــب املــادة ( )154مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى
املدعــي يف دعــوى املخاصمــة قبــل إقامتهــا أن يخطــر مجلــس القضــاء األعلــى مبــا يســنده
إلــى املدعــى عليــه ســواء كان قاضيــا أو عضــو نيابــة ،فــإذا أقــام دعــوى املخاصمــة قبــل
إخطــار املجلــس بذلــك كانــت دعــواه حريــة بعــدم القبــول  ،وال يكفــي طلــب اإلذن
باملخاصمــة مــن رئيــس املجلــس فهــذا الطلــب ال يغنــي عــن إخطــار املجلــس بذاتــه)15(.
بينمــا تبــن املــادة ( )155منــه أن دعــوى املخاصمــة تقــام بالئحــة تقــدم إلــى محكمــة
االســتئناف التابــع لهــا القاضــي أو عضــو النيابــة موقعــة مــن املدعــي أو مــن وكيله مبوجب
توكيــل خــاص  .ويجــب أن تشــتمل الالئحــة علــى بيــان أوجــه املخاصمــة وأدلتهــا وأن ترفــق
بهــا األوراق املؤيــدة لهــا  .وعلــى املدعــي إيــداع خزينــة احملكمــة مبلــغ مائتــي دينــار أردنــي
أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا علــى ســبيل الكفالــة .
ويأمر رئيس محكمة االســتئناف بتحديد جلســة ســرية لنظر دعوى املخاصمة
يبلــغ بهــا اخلصــوم (م .)156وتعــرض الدعــوى علــى احملكمــة املختصــة بنظرهــا ،وتقــوم
احملكمــة بســماع اخلصــوم (املدعــي أو وكيلــه والقاضــي أو عضــو النيابــة املدعــى عليــه)
مرافعــة أو مبوجــب مذكــرات مكتوبــة ،لتتحقــق مــن صحــة اإلجــراءات واملواعيــد،
كمــا تتحقــق مــن املســتندات مــن قيــام الدعــوى علــى حالــة مــن حــاالت املخاصمــة .فــإذا
تبــن لهــا هــذا قــررت قبــول دعــوى املخاصمــة ويكــون القاضــي غيــر صالح لنظــر الدعوى
مــن تاريــخ هــذا احلكــم (م. )159
ويجــوز للمدعــي تــرك اخلصومــة يف دعــوى املخاصمــة مــا دام القاضــي املخاصــم
لــم يبــد أي طلبــات ،وإال فإنــه ال يجــوز احلكــم بتــرك اخلصومــة إال بقبولــه عمــا باملــادة
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( )15نقض مدني  2006/186تاريخ  2007/4/30ج  3ص  ، 357ونقض مدني  2007/58تاريخ  2007/11/1ج  3ص .360
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 138مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  ، 2001ذلــك أن
هــذا النــص هــو نــص عــام مفــاده جــواز تــرك اخلصومــة أيــا كان موضوعهــا ولــم يســتثن
دعــوى املخاصمــة مــن حكمهــا)16(.
الحكم في دعوى المخاصمة

خة
نس

إذا قضــت احملكمــة بعــدم قبــول دعــوى املخاصمــة أو بردهــا  ،حتكــم علــى
املدعــي بغرامــة ال تزيــد علــى خمســمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
قانونــا  ،ومبصــادرة الكفالــة مــع التعويضــات إذا كان لهــا وجــه (م .)1/160ويجــوز
للقاضــي أن يتولــى الفصــل يف الدعــوى إذا لــم يقــم أي عائــق يف ســبيل ذلــك ،كمــا إذا
أقيمــت عليــه دعــوى تأديبيــة .وال يحكــم للقاضــي املخاصــم بالتعويــض يف حــال رفــض
دعــوى املخاصمــة إال إذا طلــب ذلــك بدعــوى فرعيــة أثنــاء نظــر املخاصمــة ،كمــا يجــوز
لــه رفــع دعــوى أصليــة لــدى احملكمــة املختصــة أصــا وفــق القواعــد العامــة.
أمــا إذا قضــت احملكمــة بصحــة املخاصمــة فإنهــا حتكــم علــى القاضــي أو عضــو
النيابــة املدعــى عليــه بالتعويضــات واملصاريــف وببطــان تصرفــه ،ولكــن يف هــذه احلالــة
فــإن علــى احملكمــة وفــق املــادة ( )161أن ال حتكــم ببطــان احلكــم الصــادر ملصلحــة
خصــم آخــر غيــر املدعــي إال بعــد تبليغــه إلبــداء أقوالــه حتــى ال يؤخــذ بحكــم يف خصومــة
لــم يكــن طرفــا فيهــا ودون أن تتــاح لــه فرصــة الدفــاع عــن مصلحتــه ،وذلــك احترامــا
حلقــوق الدفــاع .
ويترتــب علــى بطــان احلكــم إعــادة احلــال إلــى مــا كان عليــه قبــل صــدور احلكــم
 .وتوفيــرا للوقــت واجلهــد أجــاز املشــرع للمحكمــة التــي تقضــي ببطــان احلكــم أن
حتكــم يف الدعــوى األصليــة إذا رأت أنهــا صاحلــة للحكــم يف موضوعهــا بعــد ســماع
اخلصــوم (م .)2/160أمــا إذا اكتفــت بتقريــر البطــان فإنهــا حتيــل الدعــوى للمحكمــة
املختصــة لنظرهــا واحلكــم فيهــا مــن جديــد.
ويالحــظ هنــا أن الدولــة تكــون مســئولة عمــا يحكــم مــن التضمينــات علــى
القاضــي أو عضــو النيابــة ،وأن لهــا حــق الرجــوع عليــه طبقــا للقواعــد العامــة يف القانــون .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

الطعن في الحكم

أجــازت املــادة ( )162الطعــن يف احلكــم الصــادر يف دعــوى املخاصمــة مــا لــم يكــن
صــادرا مــن محكمــة النقــض  .مبعنــى أن الدعــوى إذا كانــت مقامــة لــدى محكمــة
االســتئناف فإنــه يجــوز الطعــن يف احلكــم الصــادر عــن هــذه احملكمــة بطريــق النقــض  .أمــا
إذا كانــت الدعــوى قــد نظــرت أصــا يف إحــدى دوائــر النقــض فــإن احلكــم يكــون نهائيــا
( )16د .أحمــد املليجــي ،املرجــع الســابق ،صفحــة  ،783حيــث يقــول ذهــب رأي يف الفقــه إلــى أنــه ملــا كانــت دعــوى املخاصمــة تتعلــق
باملصلحــة العامــة فإنــه يتعــن أن تنظــر ولــو نــزل عنهــا املدعــي ،ألن املصلحــة العامــة تقتضــي حتمــا الفصــل فيهــا متــى رفعــت ( أبــو الوفــا) .
ولكــن قضــاء محكمــة النقــض املصريــة مســتقر علــى جــواز تــرك اخلصومــة يف دعــوى املخاصمــة.
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غيــر قابــل للطعــن ،وقــد جــاء ســياق عبــارة النص عاما مطلقا يــدل على أن مراد املشــرع يف أن
يكــون منــع الطعــن منصبــا علــى كافــة األحــكام التــي تصدرها هــذه احملكمــة يف دعاوى
املخاصمــة دون قيــد أو تخصيــص ،لذلــك ال يجــوز مخاصمــة هيئــة محكمــة النقــض التــي
أصــدرت احلكــم يف دعــوى املخاصمــة )17( .وهــذا أمــر بديهــي ألن القــول بغيــر ذلــك يجعــل
من دعوى املخاصمة ســيفا مســلطا على قضاة محكمة النقض بحيث إذا لم حتكم هيئة
احملكمــة لصالــح خصــم القاضــي أو الهيئــة املخاصمــة قــام مبخاصمتهــا ،وهكــذا وهــو مــا
يتنافــى مــع املنطــق ومــع طبيعــة دعــوى املخاصمــة باعتبارهــا أجيــزت علــى ســبيل االســتثناء.
تقادم دعوى مخاصمة

حددت املادة ( )163مدة قصيرة لتقادم دعوى املخاصمة فنصت على أنه :

اني

مج

 -1تســقط دعــوى املخاصمــة مبضــي ثالثــة أشــهر تبــدأ من تاريــخ اكتشــاف الغش أو
التدليــس أو اخلطــأ املهنــي اجلســيم .
 -2ويف جميــع األحــوال تســقط هــذه الدعــوى مبضــي ثــاث ســنوات علــى ارتــكاب
الفعــل املســتوجب للمخاصمــة .
المبحث الثاني

ةل

أعوان القضاء

أوال  :كتاب احملاكم

تل

يس

لتســهيل عمــل القضــاة وتأمــن ســير العدالــة علــى الوجــه الصحيــح  ،يلــزم وجــود
عــدة أشــخاص يقومــون مبعاونــة رجــال القضــاء يف تأديــة وظائفهــم  ،ومعاونــة املتقاضــن
يف القيــام باألعمــال التــي يتطلبهــا ســير الدعــوى  ،ويســمون أعــوان القضــاء  ،وميكــن
تصنيفهــم إلــى الفئــات التاليــة :

بيع
ل

كتــاب احملاكــم هــم موظفــون إداريــون يقومــون بأعمــال كثيــرة أهمهــا تقديــر
الرســوم القضائيــة وحتصيلهــا  ،وتســجيل الدعــاوى  ،وحتريــر محاضــر اجللســات ،
وكتابــة األحــكام والتوقيــع عليهــا  .وال تصلــح جلســات احملاكــم إال بحضــور الكاتــب ،
كمــا أن األحــكام ال تســتكمل شــكلها القانونــي إال بتوقيعــه عليهــا ،وذلك عمال باملادة
 1/118مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة التــي تنــص علــى  -1:يحضــر مــع

هيئــة احملكمــة كاتــب يتولــى تدويــن إجــراءات احملاكمــة ويوقــع محضــر اجللســة مــن هيئــة
احملكمــة وكاتــب اجللســة .املــادة  176مــن القانــون املذكــور التــي تنــص علــى أنــه :يوقــع رئيس
اجللســة وكاتبهــا نســخة احلكــم األصليــة ....وحتفــظ يف ملــف الدعــوى.
( )17نقض مدني دعوى املخاصمة رقم  2007/65تاريخ  2008/6/24غير منشور.
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غيــر أن عــدم توقيــع الكاتــب علــى محضــر احملاكمــة أو على نســخة احلكــم األصلية
ال يرتــب البطــان  ،ذلــك أن املشــرع لــم يرتــب البطــان علــى مخالفــة حكــم هاتــن املادتــن،
وعلــى ذلــك فإنــه ال يكفــي عــدم التوقيــع للحكــم بالبطــان بــل يلــزم يف ضــوء املــادة 1/23
مــن القانــون املذكــور أن يقــدم الطاعــن مــا يثبــت أن الغايــة مــن اإلجــراء الــذي خولــف
لــم تتحقــق بســبب هــذا العيــب .ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض إن عــدم توقيــع كاتــب
احملكمــة علــى نســخة احلكــم األصليــة املوقعــة مــن هيئــة احملكمــة ال يعــد ســببا للطعــن يف
احلكــم وينطــوي علــى اإلغــراق يف التمســك بالشــكليات خالفــا إلرادة املشــرع)18(.
وميكــن يف ضــوء نــص املــادة  118املذكــورة القــول أيضــا إن غايــة املشــرع مــن
حضــور الكاتــب هــو معاونــة القاضــي يف إدارتــه للجلســة بتدويــن احملضــر ليــس إال،
فــإذا قــام القاضــي بهــذا العمــل بنفســه فــإن عملــه هــذا يكــون صحيحــا ال مطعــن عليــه
وال بطــان فيــه مــا دام قــد وقــع علــى محضــر احملاكمــة أو احلكــم.

مج

ثانيا  :احملضرون (مأمورو التبليغ)

ثالثا  :احملامون

يس

ةل

اني

احملضــرون وفــق قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى أو مأمــورو التبليــغ
وفــق قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد هــم موظفــون يقومــون بتبليــغ
األوراق القضائيــة علــى اختــاف أنواعهــا إلــى أطــراف الدعــوى والشــهود واخلبــراء  .كمــا
يقومــون بتنفيــذ األحــكام والســندات الرســمية .وهــم يخضعــون كســائر موظفــي الدولــة
إلــى قانــون اخلدمــة املدنيــة مــن حيــث التغيــب والترقيــة والعــزل واملســؤولية .

تل

احملامــون هــم طائفــة مــن رجــال القانــون متخصصــون يف تقــدمي املســاعدة ملــن
يطلبهــا مــن املتقاضــن  ،بإبــداء النصــح إليهــم  ،ومباشــرة إجــراءات اخلصومــة عنهــم أمــام
احملاكــم بطريــق الوكالــة لقــاء أجــر .
وينظــم مهنــة احملامــاة النظاميــة يف فلســطني القانــون رقــم  3لســنة  1999وتعديالته،
باإلضافــة إلــى أنظمــة نقابــة احملامــن الداخليــة التــي وضعتهــا النقابــة  .أمــا مهنــة احملامــاة
الشــرعية فينظمهــا القانــون رقــم  12لســنة  ، 1952واحملامــون ال يعــدون مــن املوظفــن .
وال يعــد احملامــي طرفــا يف اخلصومــة ولــو كان نائبــا يف اخلصومــة عــن أحــد
اخلصــوم ،فهــو يقــدم مســاعدة فنيــة للخصــم الــذي يوقــع علــى الئحــة دعــواه أو ينــوب عنــه
يف اخلصومــة  ،ولكــن تظــل صفتــه األساســية يف اخلصومــة أنــه مــن أعــوان القضــاء بــل
يطلــق عليــه اســم القضــاء الواقــف مقارنــة بالقضــاء اجلالــس وهــم القضــاة .

بيع
ل

( )18نقــض مدنــي رقــم  2008/201تاريــخ  2008/9/11ج  4ص  ، 582ونقــض مدنــي  2008/93تاريــخ  2008/12/29ج  4ص
 .269وعكــس ذلــك قانــون املرافعــات املصــري حيــث نــص يف املــادة  25منــه علــى أنــه :يجــب أن يحضــر مــع القاضــي يف اجللســات ،ويف
جميــع إجــراءات اإلثبــات كاتــب يحــرر احملضــر ويوقعــه مــع القاضــي وإال كان العمــل باطال.
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لذلــك نصــت املــادة  5/20مــن قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة رقــم  3لســنة 1999
علــى أنــه  :ب -ال يجــوز النظــر يف الدعــاوى أمــام محكمــة العــدل العليــا دون محــام
مــزاول  ،وال تقبــل الئحــة اســتئنافية أو الئحــة دعــوى أو الئحــة جوابيــة أمــام محكمــة
البدايــة دون أن تكــون موقعــة مــن محــام مــزاول  ،إال أن املــادة ( )61مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد لســنة  2001ذهبــت خطــوة أخــرى فنصــت علــى
أنــه " ال تقبــل دعــوى يف محاكــم البدايــة أو االســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول ".
ومرجــع هــذا احلظــر مــا تثيــره الدعــاوى يف مثــل هــذه احلــاالت مــن مشــاكل قانونيــة
دقيقــة تقتضــي فيمــن يتصــدى لهــا أن يكــون علــى جانــب كبيــر مــن اخلبــرة والدرايــة ،
واحملامــي مبــا لــه مــن معرفــة وخبــرة يف القانــون يســتطيع أن يصيــغ الدعــوى أو الدفــاع
صياغــة قانونيــة ســليمة  ،وهــو بذلــك يعــن القاضــي يف أداء رســالته يف تطبيــق القانــون .
ولــذا ال تعــد القواعــد املنظمــة لهــذه املعاونــة مقــررة للمصلحــة اخلاصــة للخصــم ،بــل تعــد
مقــررة للمصلحــة العامــة ومتعلقــة بالنظــام العــام  ،ممــا يجيــز للمحكمــة أن تقضــي بعــدم
قبــول الدعــوى مــن تلقــاء نفســها عنــد مخالفــة هــذا النــص .
ولــم يشــترط قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة ســوى أن يكــون احملامــي مســجال يف
ســجل احملامــن املزاولــن ملمارســة مهنــة احملامــاة ومنهــا الترافــع أمــام احملاكــم بكافــة
درجاتهــا وأنواعهــا ،دون اعتبــار لعــدد ســنوات املزاولــة  .ولكــن اســتثناء مــن ذلــك نصــت
املــادة  31مــن قانــون احملكمــة الدســتورية العليــا رقــم  3لســنة  2001علــى أنــه:ال

مج

اني

ةل

يجــوز مباشــرة اإلجــراءات أمــام احملكمــة إال بواســطة ممثــل عــن هيئــة قضايــا الدولــة ،أو
بواســطة محــام ال تقــل مــدة خبرتــه باحملامــاة عــن عشــر ســنوات متصلــة.

تل

يس

وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الفصــل العاشــر مــن قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة قــد بــن
واجبــات احملامــي يف املــواد  26و  27و  28منــه  ،فــإذا خالــف احملامــي هــذه الواجبــات بــأن
قبــل دعــوى ضــد زميــل لــه أو ضــد مجلــس النقابــة قبــل إجازتــه مــن املجلــس ،أو ضــد شــخص
كان وكيــا عنــه يف نفــس الدعــوى ولــو بعــد انتهــاء وكالتــه مثــا  ،أو ترافــع محاميــان
شــريكان أو متعاونــان يف مكتــب واحــد أحدهمــا ضــد اآلخــر أو مثلــوا يف دعــوى لفريقــن
مختلفــي املصالــح ،ولــم يعتــرض اخلصــم علــى ذلــك أمــام احملكمــة قبــل الســير يف الدعــوى،
وأصــدرت احملكمــة حكمهــا  ،فــإن هــذا احلكــم يكــون صحيحــا ال مطعــن عليــه وإن
كان احملامــي عرضــة للمســاءلة التأديبيــة عمــا باملــادة  29مــن القانــون املذكــور .ذلــك أن
املشــرع لــم ينــص علــى بطــان اإلجــراءات أو احلكــم نتيجــة مخالفــة احملامــي لواجبــات مهنته
الــواردة يف هــذا القانــون ،بــل علــى تعرضــه للعقوبــات الــواردة يف املــادة  29منــه)19(.

بيع
ل
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رابعا  :اخلبــراء

اخلبيــر هــو شــخص غيــر موظــف لديــه درايــة ومعلومــات فنيــة خاصــة  ،ميكــن أن
تســتعني بــه احملكمــة يف بعــض املســائل التــي يســتلزم حتقيقهــا هــذه املعلومــات مثــل
حتقيــق اخلطــوط واملضاهــاة  ،دون أن تتقيــد احملكمــة بــرأي اخلبيــر  .واخلبــرة وســيلة مــن
وســائل اإلثبــات  ،وقــد نظــم أحكامهــا قانــون البينــات رقــم  4لســنة  2001يف املــواد
 156حتــى  191منــه .

خة
نس

خامسا  :املترجمون

ويتــم االســتعانة بهــم يف الدعــاوى التــي يكــون اخلصــوم أو أحدهــم أجنبــي ال
يعــرف اللغــة العربيــة  .وتعــد وزارة العــدل قائمــة بأســماء املترجمــن القانونيــن الذيــن
تتوافــر فيهــم الشــروط القانونيــة ملمارســة هــذه املهنــة ،ومتنحهــم ترخيصــا لذلــك .

مج
اني
ةل
يس
تل
بيع
ل
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الفصل الثالث
الطلبات المستعجـلة
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اســتحدث املشــرع يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد رقــم 2
لســنة  2001نظــام الطلبــات املســتعجلة الــذي يهــدف إلــى حمايــة احلــق مؤقتــا باتخــاذ
إجــراءات كفيلــة بإيجــاد حلــول ســريعة تســتقر بهــا األوضــاع مؤقتــا إلــى أن يفصــل يف
النــزاع مــن محكمــة املوضــوع ،وأفــرد لــه قضــاء خاصــا يســمى بالقضــاء املســتعجل ،وقد
كان هــذا النظــام معروفــا يف ظــل قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى ،ولكنــه
لــم يكــن بالتنظيــم الــوارد يف القانــون اجلديــد .
ضرورة القضاء المستعجل

يس

ةل

اني

مج

يســير القضــاء املوضوعــي برويــة وأنــاة يف حتقيــق ادعــاءات اخلصــوم وإصــدار
األحــكام ،ويتيــح للخصــوم فرصــة تقــدمي بيناتهــم وإعــداد وســائل دفاعهــم ،ولذلــك فــإن
إجــراءات التقاضــي تتســم بالبــطء وقــد تطــول ويتأخــر الفصــل يف الدعــوى  .وقــد يــؤدي هذا
التأخيــر إلــى اإلضــرار مبصالــح اخلصــوم ضــررا ال ميكــن تالفيــه ،بحيــث تصبــح احلمايــة
القضائيــة عدميــة اجلــدوى مــا لــم يتدخــل القضــاء بســرعة حلمايــة احلــق  .فهــاك املــال يف يــد
الغاصــب ال يجــدي معــه احلكــم مبلكيــة املــال بعــد ذلــك ،وقيــام املديــن بتهريــب أموالــه
يــؤدي إلــى أن ال يجــد الدائــن مــاال يف ذمتــه ينفــذ عليــه  .لذلــك ينبغــي التدخــل بســرعة قبــل
وقــوع الضــرر النهائــي ملنــع وقوعــه وإال صــارت حمايــة احلــق غيــر مجديــة .

تل

لذلــك أنشــأ املشــرع القضــاء املســتعجل إلــى جانــب القضــاء العــادي ،ومنحــه
صالحيــة اتخــاذ إجــراءات وقتيــة ســريعة لتأمــن احلــق ضــد اخلطــر الــذي يتهــدده ،دون
التعــرض ألصــل احلــق املتنــازع عليــه ،والــذي يلــزم عرضــه علــى احملكمــة املختصــة
للفصــل فيــه بالطريــق العــادي وفقــا ملقتضيــات العــدل  .فيقــرر مثــا وضــع املــال املتنــازع
علــى ملكيتــه حتــت احلراســة القضائيــة حتــى ميكــن احملافظــة عليــه قبــل الفصــل يف
امللكيــة ،أو احلجــز التحفظــي علــى أمــوال معينــة للمديــن بهــدف منعــه مــن التصــرف فيهــا
أو تهريبهــا قبــل صــدور حكــم بالديــن وتنفيــذه .

بيع
ل

خصائص القضاء المستعجل

يعــد القضــاء املســتعجل صــورة مــن صــور احلمايــة القضائيــة  ،إال أنــه يتميــز عــن
القضــاء العــادي (املوضوعــي) بعــدة خصائــص هــي :
 -1ضــرورة توافــر االســتعجال يف األمــر املطــروح علــى احملكمــة ،يواجــه القضــاء
املســتعجل عارضــا قانونيــا هــو خطــر التأخيــر أو االســتعجال ،وهــو عبــارة عــن احتمــال
فــوات فرصــة احلمايــة القانونيــة عنــد تأخيرهــا .
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 -2وظيفــة القضــاء املســتعجل هــي وظيفــة مســتعجلة ،فالطلــب املســتعجل هــو وســيلة
للتحفــظ واالحتيــاط يرمــي إلــى حتقيــق غايــة قانونيــة بحتــة  ،هــي حمايــة احلقــوق مــن خطــر
التأخيــر  ،وال يتخــذ إال عندمــا يطــرأ خطــر التأخيــر  .ويرمــي هــذا الطلــب إلــى أن حتقــق
الدعــوى املوضوعيــة هدفهــا ،لذلــك يكفــي فيــه رجحــان وجــود احلــق واحتمــال صــدور
قضــاء موضوعــي يف املســتقبل ســواء كانــت الدعــوى قــد رفعــت بالفعــل أم ينتظــر رفعهــا .
 -3قــرار القضــاء املســتعجل مؤقــت ال ميــس املوضــوع وال يؤثــر علــى أصــل احلــق ،وهــو
يرتــب أثــره إلــى حــن الفصــل يف الدعــوى املوضوعيــة ،فالقــرار مبنــع املدعــى عليــه مــن
الســفر مثــا ينتهــي أثــره بصــدور احلكــم بــرد الدعــوى .
الفرق بين الطلبات المستعجلة وما يشتبه بها

يتعــن أن نفــرق بــن الطلبــات املســتعجلة وبــن كل مــن الدعــاوى التــي تنظــر
علــى وجــه الســرعة مــن جهــة ،وبينهــا وبــن الطلبــات الوقتيــة مــن جهــة أخــرى.

مج

أوال:الفرق بني الطلبات املستعجلة وبني الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة:

تل

يس

ةل

اني

تختلــف الطلبــات املســتعجلة التــي تدخــل يف اختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة عــن
املسائل التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ،مثل الدعاوى العمالية وقضايا
ضريبــة الدخــل املســتأنفة وقضايــا االعتــداءات علــى أراضــي وأمــاك الدولة ،فهــذه الدعاوى
هــي دعــاوى عاديــة رأى املشــرع العتبــارات خاصــة نظرهــا علــى وجــه الســرعة وحــث القاضــي
علــى التعجيــل بالفصــل فيهــا  ،وهــي تختلــف عــن الطلبــات املســتعجلة مــن عدة وجــوه منها:
 -1طبيعــة كل منهــا ،فالطلبــات املســتعجلة ذات طبيعــة وقتيــة بينمــا الدعــوى التــي
يفصــل فيهــا علــى وجــه الســرعة ذات طبيعــة موضوعيــة .
 -2الطلبات املستعجلة تستمد صفة االستعجال من طبيعة الطلب ووقائعه فهي ال تدخل
حتت حصر ،بينما الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة ينص القانون عليها صراحة.
 -3القــرار الصــادر يف الطلــب املســتعجل هــو قــرار يصــدر بإجــراء وقتــي ال ميــس أصل
احلــق وال يقيــد محكمــة املوضــوع ،وإذا تغيــرت املراكــز القانونيــة أو الوقائــع والظــروف
يجــوز لقاضــي األمــور املســتعجلة الرجــوع عنــه أو إلغائــه أو تعديلــه ،بينمــا احلكــم الصادر
يف الدعــوى التــي ينــص القانــون علــى أنهــا تفصــل علــى وجــه الســرعة هــو حكــم نهائــي
يحســم املنازعــة وبصــدوره تســتنفذ احملكمــة واليتهــا عليــه ،وال يكــون أمــام اخلصــم
ســوى مباشــرة حقــه يف الطعــن فيــه إذا توافــرت شــروط ذلــك.
 -4الطلبــات املســتعجلة تقــدم إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة وإلــى محكمــة
املوضــوع التــي تنظــر الطلبــات املســتعجلة كطلبــات متفرعــة عــن الدعــوى املوضوعيــة،
أمــا الدعــوى التــي نــص املشــرع علــى أنهــا تفصــل علــى وجــه الســرعة فترفع أمــام محكمة
املوضــوع وفقــا لقواعــد االختصــاص النوعــي باعتبارهــا قضيــة موضوعيــة ويجــري الســير
يف إجراءاتهــا والطعــن فيهــا طبقــا لقواعــد القضــاء املوضوعــي.

بيع
ل
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جــرى اســتعمال تعبيــري ( املســتعجل والوقتــي) كتعبيريــن مترادفــن فيقــال طلــب
مســتعجل أو طلــب وقتــي ،ويعــود ذلــك إلــى أن اإلجــراء املطلــوب يف كال الطلبــن هــو
إجــراء وقتــي ال يتعــرض ألصــل احلــق وال ميســه ،وألن األثــر املترتــب علــى كل منهمــا هــو
احلــل املؤقــت وليــس احلــل النهائــي ،ومــع ذلــك هنــاك فــرق جوهــري بــن االســتعجال ووقتيــة
اإلجــراء بوجــه عــام ،أي بــن الطلــب املســتعجل والطلــب الوقتــي يتمثــل يف :
 -1كل مــن الطلــب املســتعجل والطلــب الوقتــي هــو مجــرد طلــب بإجــراء وقتــي،
ولكــن الطلــب املســتعجل يزيــد عــن الطلــب الوقتــي بتوافــر صفــة االســتعجال ،أي اخلطــر
احملــدق باحلــق املــراد حمايتــه والــذي يتطلــب احلصــول علــى حمايــة قضائيــة مؤقتــة وعاجلة.
 -2الطلــب الوقتــي قــد يحتــاج الفصــل فيــه بحثــا موضوعيــا كونــه غيــر واضــح مــن
ظاهــر املســتندات ،وبالتالــي يخــرج مــن اختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة الــذي يجــب
أن ال ميــس أصــل احلــق.
 -3هنــاك فــرق بــن اختصــاص قاضــي املوضــوع بنظــر الطلــب الوقتــي واختصــاص
قاضــي األمــور املســتعجلة بنظــر هــذا الطلــب ،فيشــترط الختصــاص قاضــي األمــور
املســتعجلة أن تتوافــر صفــة االســتعجال وعــدم املســاس بأصــل احلــق .أمــا عنــد نظــر قاضــي
املوضــوع الطلــب الوقتــي فإنــه ال يشــترط ســوى أن يكــون املطلــوب إجــراء وقتيــا حتــى وإن
لــم يكــن هنــاك اســتعجال ،ولــه أن يتحــرى احلقيقــة مــن خــال بحثهــا بحثــا موضوعيــا.
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ويتبــن مــن ذلــك أن القــرار الوقتــي ال يكــون مســتعجال بينمــا القــرار املســتعجل
هــو بطبيعتــه قــرار وقتــي  ،فــكل قــرار مســتعجل هــو قــرار وقتــي بينمــا ليــس كل قــرار
وقتــي هــو قــرار مســتعجل .مثــال ذلــك قــرار احملكمــة بتحديــد تاريــخ توقــف املفلــس
عــن الدفــع ســندا للمــادة  2/322مــن قانــون التجــارة رقــم  12لســنة ،1966إذ يجــوز
للمحكمــة أن ترجــع وقــت التوقــف عــن الدفــع إلــى تاريــخ أســبق بقــرار أو عــدة قــرارات
بتبديــل التاريــخ املذكــور ،تصدرهــا بنــاء علــى تقريــر القاضــي املنتــدب أو مــن تلقــاء
نفســها أو بنــاء علــى طلــب كل ذي مصلحــة ال ســيما طلــب الدائنــن.

بيع
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وسنتكلم عن الطلبات املستعجلة يف خمسة مباحث على النحو التالي .
املبحث األول  :شروط الطلبات املستعجلة .
املبحث الثاني  :املسائل املستعجلة .
املبحث الثالث  :احملكمة املختصة بنظر األمور املستعجلة .
املبحث الرابع  :إجراءات الطلبات املستعجلة .
املبحث اخلامس  :الطعن يف القرارات الصادرة يف األمور املستعجلة .
املبحث السادس  :طلبات مستعجلة خاصة .
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المبحث األول
شروط الطلبات المستعجلة

يلزم يف الطلبات املستعجلة توفر الشروط التالية:

الشرط األول  :احتمال وجود الحق

خة
نس

أســاس احلمايــة القانونيــة يف القضــاء املســتعجل هــو رجحــان وجــود حــق ،لذلــك
يصــل قاضــي األمــور املســتعجلة إلــى رأي ظنــي عــن طريــق حتقيــق مختصــر وســطحي
لالدعــاء علــى ظاهــر األدلــة واملســتندات يستشــف منــه احتمــال وجــود احلــق محــل احلمايــة
القانونيــة مــن الناحيــة الفعليــة  ،دون أن يطلــب مــن املدعــي إثبــات الوقائــع القانونيــة لســبب
احلــق  ،فقاضــي األمــور املســتعجلة ممنــوع مــن التعــرض ملوضــوع النــزاع  ،وهــذا يقتضــي
منعــه أيضــا مــن بحــث وفحــص مســتندات اخلصــوم املتعلقــة باحلــق  ،ولكــن لــه فحــص هــذه
املســتندات بالقــدر الــذي يتيــح لــه معرفــة النــزاع وهــل هــو موضوعي أم مؤقت ،وعلى ســبيل
االســتئناس  ،فــإذا جتــاوز ذلــك جتــاوزا ميــس أصــل احلــق يكــون قــد خالــف القانــون .

مج

اني

الشرط الثاني  :االستعجال أو الخطر من التأخير

ةل

يجــب أن توجــد خشــية مــن احتمــال وقــوع ضــرر باحلــق املوضوعــي – علــى فــرض
وجــوده – إذا لــم يتمكــن املدعــي مــن احلصــول علــى احلمايــة الوقتيــة املطلوبــة  .وينــص
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى ذلــك يف املــادة ( )102بقولهــا " يجــوز

يس

ملــن يخشــى حــدوث ضــرر محتمــل مــن فــوات الوقــت أن يقــدم طلبــا إلــى قاضــي األمــور
املســتعجلة يطلــب فيــه اتخــاذ إجــراءات وقتيــة … الــخ ".

تل

ويتحقــق ركــن االســتعجال كلمــا توافــر أمــر يتضمــن خطــرا داهمــا  ،أو
يتضمــن ضــررا قــد ال ميكــن تالفيــه إذا جلــا اخلصــوم إلــى القضــاء العــادي نظــرا لطــول
الوقــت الــذي تســتغرقه إجــراءات التقاضــي لــدى محكمــة املوضــوع  .ويلــزم أن تكــون
اخلشــية مــن اإلضــرار باحلــق احملتمــل حا ّلــة وليســت محتملــة ،وقاضــي األمــور املســتعجلة
هــو الــذي يقــدر اخلشــية موضوعيــا بالنظــر إلــى الظــروف املوضوعيــة ،وليــس بالنظــر
إلــى اعتقــاد املدعــي ورغبتــه أو توافقــه مــع املدعــى عليــه علــى وجودهــا ،أي أن القاضــي
يقــدر توافــر صفــة االســتعجال يف ضــوء ظــروف كل طلــب ومالبســاته ،فهــي تنشــأ مــن
طبيعــة احلــق املطلــوب حمايتــه أو مــن الظــروف احمليطــة بــه ومــن طبيعــة االعتــداء بحيــث
يســتظهرها القاضــي مــن كل ذلــك ال مــن إرادة اخلصــوم أو رغبتهــم يف احلصــول علــى
حكــم ســريع وال مــن اتفاقهــم علــى اختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة.
فــإذا تبــن للقاضــي مــن خــال الئحــة الطلــب ،أو مــن ظــروف واقــع احلــال أن هنــاك
خطــرا محدقــا ،وأن هنــاك صعوبــة يف حمايــة احلــق مــن خــال اإلجــراءات العاديــة ،وأن هذا
اخلطــر وشــيك الوقــوع وليــس مجــرد احتمــال بعيــد ،يســتظهر مــن ذلــك صفــة االســتعجال

بيع
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التــي يتحقــق معهــا اختصاصــه ،باإلضافــة إلــى عــدم املســاس بأصــل احلــق .وهــو يراعــي يف
ذلــك الزمــان واملــكان والبيئــة املرتبــط وقائعهــا مبوضــوع الطلــب املتنــازع فيــه.
ويتوافــر وصــف االســتعجال بغــض النظــر عــن طبيعــة أصــل احلــق أو نوعــه وســواء
كان عقــارا أم منازعــة مدنيــة أو جتاريــة ،فهــذا الوصــف يلحــق الطلــب ال أصــل احلــق.
وللخشــية مــن فــوات الوقــت مظهــران:
املظهــر األول :اخلشــية مــن زوال املعالــم مــع مــرور الوقــت إذا كان املســتدعي يف
الطلــب املســتعجل يهــدف إلــى إثبــات بعــض الوقائــع التــي يريــد أن يســتند إليهــا فيمــا بعــد
يف دعــوى موضوعيــة ،مثــال ذلــك أن يقــوم شــخص بإغــراق أرض جــاره بامليــاه بعــد أن
يكــون أعدهــا للزراعــة ،ويرغــب صاحــب األرض يف إثبــات هــذه احلالــة فــورا ،وظاهــر
أن فــوات الوقــت يــؤدي إلــى جفــاف امليــاه وزوال معالــم الواقعــة التــي يريــد صاحــب األرض
االســتناد إليهــا يف طلــب التعويــض مســتقبال.
واملظهــر الثانــي :هــو اخلشــية مــن فــوات املصلحــة أو ضيــاع احلــق ،كمــا يف حالــة
املســتأجر الــذي يتــرك العــن املؤجــرة بعــد أن يخربهــا أو يتلفهــا ،ففــي هــذه احلالــة ال
تــزول معاملهــا مبــرور الوقــت ،ولكــن يترتــب علــى البــطء يف إثباتهــا تفويــت حــق املؤجــر
يف االنتفــاع بالعــن أو تأجيرهــا للغيــر .وكمــا إذا توقــف املقــاول عــن العمــل ،ويطلــب
صاحــب العمــل إثبــات حالــة البنــاء وقــت توقــف املقــاول ليقــوم بعــد ذلــك بإكمــال البنــاء.
ووصــف االســتعجال مؤقــت عرضــة للــزوال ،ومــرور الوقــت دون تقــدمي الطلــب
املســتعجل قــد يعتبــر تراخيــا يهــدم هــذا الوصــف مــا لــم يكــن لــه ما يبــرره ،كمــا إذا كان
اخلصــم يســعى بالفعــل إلــى تفــادي تقــدمي الطلــب املســتعجل بصلــح أو حتكيــم أو تهيئــة
جــو صالــح لالتفــاق )1(.فيشــترط أن يكــون التراخــي مــن شــأنه أن يفقــد الطلــب وصــف
االســتعجال يف القضيــة ذات اخلصومــة املطروحــة للبحــث ،فمجــرد تــرك الطلــب للشــطب
أو تراخــي الســير فيــه ال يــؤدي بالضــرورة إلــى زوال صفــة االســتعجال عنــه ،وعلــى القاضــي
أن يبحــث مــن خــال ظــروف الطلــب والوقائــع املطروحــة أمامــه واحلــق املــراد حمايتــه عــن
الســبب يف تراخــي املســتدعي يف تقــدمي طلبــه املســتعجل أو متابعتــه ،ولكــن إذا كانــت
مــدة التراخــي طويلــة فــإن ذلــك يعنــي التنــازل عــن احلــق يف طلــب اإلجــراء املســتعجل واإلقرار
ضمنــا بعــدم وجــود خطــر أو أن االســتعجال قــد زال .ويقــدر القاضــي املــدة الزمنيــة التــي
تراخــى فيهــا املســتدعي يف تقــدمي الطلــب املســتعجل وأثــر ذلــك.
والعبــرة يف توافــر صفــة االســتعجال – وفــق الــرأي الراجــح يف الفقــه -هــي بوقــت
الفصــل يف الطلــب املســتعجل ،فــإذا لــم يكــن شــرط االســتعجال متوافــرا وقــت تقــدمي
الطلــب ،ثــم توافــر هــذا الشــرط أثنــاء نظــر الطلــب ،فــإن قاضــي األمــور املســتعجلة
يكــون مختصــا بنظــره وال مينــع اختصاصــه أن صفــة االســتعجال قــد اســتجدت يف الطلــب
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بعــد تقدميــه ولــم تكــن قائمــة وقــت تقدميــه ،فتقديــر قاضــي األمــور املســتعجلة ألســباب
االســتعجال التــي تســوغ اختصاصــه بنظــر الطلــب يجــب أال ترتبــط وتتقيــد بوقــت تقــدمي
الطلــب بــل بتوافــر االســتعجال وقــت الفصــل فيــه.
وعلــى ذلــك أيضــا إذا توافــرت صفــة االســتعجال عنــد تقــدمي الطلــب املســتعجل،
ولكنهــا زالــت وقــت صــدور القــرار ،يجــب علــى احملكمــة أن تقضــي بــرد الطلــب ألنــه
أصبــح مفتقــدا لركــن أساســي يف تكوينــه واســتمراره.
كمــا أنــه إذا أصــدر قاضــي األمــور املســتعجلة قــراره يف الطلــب لتوافــر صفــة
االســتعجال ،وأثنــاء مــدة االســتئناف زالــت صفــة االســتعجال ،ميكــن أن يقــدم طلــب
لــذات القاضــي الــذي أصــدر القــرار لتعديلــه أو إلغائــه دون حاجــة إلــى اســتئناف القــرار،
وذلــك اســتنادا لتغيــر الوقائــع والظــروف التــي صــدر القــرار يف ظلهــا .أمــا إذا كان القــرار
قــد مت اســتئنافه فــإن محكمــة االســتئناف تقــرر تعديــل أو إلغــاء القــرار الصــادر عــن
قاضــي األمــور املســتعجلة لتغيــر الظــروف والوقائــع التــي بنــي عليهــا القــرار (م . )109
أما الضرر الذي يخشى منه فهو محتمل ،ولكن يجب أن تتوفر فيه شروط ثالثة:
أ -أن يلحــق الضــرر بنفــس احلــق املوضوعــي الــذي ترفــع الدعــوى املســتعجلة لتحقيق
حمايــة وقتيــة لــه .
ب -أن يكون وشيك الوقوع وليس مجرد احتمال بعيد .
ج -احتمــال عــدم تــايف الضــرر ،أي أن ال يكــون احلكــم املوضوعــي احملتمــل
كافيــا إلزالتــه  ،إذ لــو كانــت احلمايــة املوضوعيــة – بصــرف النظــر عــن تأخيرهــا –
كافيــة  ،ال تقــوم حاجــة للحمايــة املؤقتــة .
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يهــدف الطلــب املســتعجل إلــى رد االعتــداء مؤقتــا عــن احلــق املــراد حمايتــه،
أو االحتيــاط لهــذا االعتــداء ،لذلــك يشــترط أن ال يكــون مــن شــأن الفصــل يف الطلــب
املســتعجل املســاس بأصــل احلــق املدعــى بــه مــن جانــب أحــد الطرفــن أو باملراكــز القانونية
للخصــوم ،ويقصــد بأصــل احلــق كل مــا يتعلــق بهــذا احلــق وجــودا وعدمــا ،ويشــمل ذلــك
كل مــا ميــس صحــة هــذا احلــق أو يؤثــر يف كيانــه أو يغيــر فيــه أو يف اآلثــار القانونيــة
التــي نظمهــا القانــون أو التــي هــدف إليهــا املتعاقــدان .وعــدم املســاس بأصــل احلــق كشــرط
الختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة يتمثــل يف جملــة مواضــع ،فالطلبــات املطروحــة علــى
القاضــي يجــب أن ال تكــون طلبــات موضوعيــة تتعلــق بأصــل احلــق كاحلكــم بامللكيــة أو
املديونيــة أو الفســخ أو البطــان أو عــدم ســماع الدعــوى ملــرور الزمــن.
ويف بحــث املســتندات لــه االطــاع علــى الوثائــق واملســتندات املثبتــة ألصــل احلــق
ليتأكــد بعــد أن يبحــث بشــكل عرضــي ظاهــر املســتندات احتمــال وجــود هــذا احلــق،
وبنــاء علــى ذلــك يقــرر القاضــي بحســب الظاهــر اتخــاذ التدبيــر املؤقــت بينمــا يبقــى أصــل
احلــق للفصــل فيــه مــن محكمــة املوضــوع ،وال يجــوز لــه أن يتعمــق يف بحــث املســتندات
أو يقطــع يف شــأنها بــرأي حاســم أو يفســرها ،بــل يبحثهــا عرضيــا أو يتحسســها.
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ويف تســبيب القــرار يجــب أن ال يســتند قاضــي األمــور املســتعجلة يف أســبابه إلــى ثبــوت
احلــق أو نفيــه ،بــل يقتصــر علــى ترجيــح االحتمــاالت دون أن يقطــع بــرأي يف أصــل احلــق،
فيســتعمل عبــارات مثــل وحيــث إنــه يبــدو ...وحيــث إن الظاهــر مــن األوراق ...أو مــن الظــروف..
وال يجــوز لــه أن يعلــل قــراره بعبــارة ..وحيــث إنه ثبت ..ألنه بذلك يكون قد جتاوز اختصاصه.
ويف منطــوق القــرار ال يجــوز أن يقــرر ثبــوت احلــق أو نفيــه أو إلــزام أحــد اخلصمــن بــأداء حــق
على آخر  ،بل يقرر اتخاذ إجراء مؤقت تقتضيه الضرورة والعجلة.
وتظــل للقــرار الوقتــي الصــادر يف الطلــب املســتعجل صفــة الوقتيــة حتــى لــو ترتــب
عليــه ضــرر دائــم أو ضــرر يتعــذر تداركــه ،كمــا يف حالــة القــرار بالهــدم إذا مــا مت الهــدم
ثــم تبــن بعــد ذلــك أمــام قاضــي املوضــوع أن مــن صــدر القــرار بالهــدم لصاحلــه لــم يكــن
محقــا يف طلبــه مــن الناحيــة املوضوعيــة ،فــإن تعــذر إعــادة احلــال إلــى مــا كانــت عليــه ال
ينفــي أن اإلجــراء كان مــع ذلــك وقتيــا ،مقصــودا بــه تــدارك اخلطــر العاجــل الــذي كان
ماثــا أمــام قاضــي األمــور املســتعجلة مــع بقــاء أصــل احلــق ســليما)2(.
ويجــب توافــر الشــروط الثالثــة مجتمعــة النعقــاد االختصــاص لقاضــي األمــور
املســتعجلة ،فــا يغنــي أي شــرط منهــا عــن اآلخــر ،فلــو توافــر االســتعجال واخلطــر وطلــب
مــن القاضــي إجــراء وقتــي ،ولــم يكــن لــدى املســتدعي مــا يستشــف منــه احتمــال وجــود
حــق لــه جديــر باحلمايــة كان غيــر مختــص.
وكذلك لو توافر شــرط االســتعجال واخلطر وقدم املســتدعي مســتندات يستشــف
منهــا رجحــان وجــود احلــق ولكــن تبــن أن هنــاك مساســا بأصــل احلــق كان القاضــي غيــر
مختــص مهمــا بلغــت درجــة اخلطورة.
ولــو طلــب مــن القاضــي إجــراء وقتــي ولــم يكــن يف ذلــك مســاس بأصــل احلــق ولكــن
انتفــى االســتعجال يكــون غيــر مختص.
وإذا قــدم للقاضــي طلــب مســتعجل ،وحتقــق فيــه ركن االســتعجال أو اخلطــر ،وكان
املطلــوب فيــه إجــراء وقتيــا أو حتفظيــا ،ولكــن ثــار فيــه نــزاع جـ ّـدي يتوقــف علــى الفصــل فيه
القــرار يف الطلــب املســتعجل باإلجــراء الوقتــي ،وكان هــذا النــزاع اجلـ ّـدي موضوعيــا ،فــإن
اختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة يرتفــع أو ينحســر يف هــذه احلالــة ويتعــن عليــه أن يقــرر
عــدم االختصــاص  .فقــد يتوافــر االختصــاص بنظــر الطلــب ولكــن ال يتوافــر االختصــاص
بالتقريــر فيــه ،ويف هــذه احلالــة وجــب علــى القاضــي أن يتوقــف وأن يقــرر عــدم اختصاصــه،
ويتحقق ذلك كما ســبق وذكرنا يف صورتني  :األولى أن يزول ركن االســتعجال أو اخلطر
بعــد أن كان موجــودا يف بدايــة تقــدمي الطلــب ،كمــا لــو قــدم طلب مســتعجل إلثبــات حالة ثم
تغيب املســتدعي واملســتدعى ضده وشــطب ولم يجدده املســتدعي إال بعد مضي فترة طويلة
كفيلة بزوال حالة االســتعجال ،فهذا التراخي يزيل االســتعجال .والثانية أن يثور أثناء نظر
الطلــب نــزاع موضوعــي جـ ّـدي ويكــون الفصــل فيــه ضروريــا للحكــم يف الدعــوى.
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يعــد القضــاء املســتعجل جــزءا مــن القضــاء املدنــي ،لذلــك فــإن قاضــي األمــور
املســتعجلة يختــص باتخــاذ اإلجــراءات الوقتيــة يف جميــع املســائل املدنيــة والتجاريــة ،وال
يجــوز لــه احلكــم باتخــاذ إجــراءات وقتيــة تتعلــق بحــق يدخــل النــزاع فيــه يف اختصــاص
جهــة قضائيــة غيــر جهــة القضــاء املدنــي ،كمــا لــو كان مــن اختصــاص القضــاء اجلنائــي
أو اإلداري أو محكمــة خاصــة .
ويجب أن يصدر القرار يف الطلب املستعجل قبل صدور احلكم املوضوعي
احلائز قوة الشيء احملكوم به يف ذات النزاع املوضوعي  .فإذا صدر احلكم املوضوعي
يف أصل النزاع وحاز قوة الشيء احملكوم به  ،ال يقبل الطلب املستعجل يف هذه احلالة .
المبحث الثاني

مج

المسائل المستعجلة
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ال تدخــل املســائل املســتعجلة حتــت حصــر ،فهــي جميــع املســائل التــي يخشــى
عليهــا مــن فــوات الوقــت بغــض النظــر عــن طبيعــة أصــل احلــق أو نوعــه ،فلقاضــي األمــور
املســتعجلة االختصــاص ولــو تعلقــت هــذه املســائل بعقــار أو مبنازعــات جتاريــة أو بحريــة
كمنــع ســفينة مــن اإلبحــار .
وال يشــترط املشــرع بشــأن هــذه املســائل ســوى االســتعجال ،وقــد تــرك تقديــر ذلــك
لقاضــي األمــور املســتعجلة دون رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض .
ومن أمثلة هذه املسائل ما يأتي :
 -1طلبات إثبات الحالة :
وهــي طلبــات يطلــب فيهــا املدعــي إثبــات وقائــع معينــة يســتند إليهــا يف إثبــات حــق
ترفــع بشــأنه دعــوى يف املســتقبل ،وتتوافــر حالــة االســتعجال متــى كانــت احلالــة املــراد
إثباتهــا قابلــة للتغييــر مــع مــرور الوقــت ،ســواء بالزيــادة أو بالنقــص ،وســواء أكان ذلــك
يرجــع إلــى عوامــل طبيعيــة أو بســبب فعــل اخلصــم.
وقــد نصــت علــى هــذه احلالــة املــادة ( )113مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة اجلديــد بقولهــا " يجــوز ملــن يخشــى ضيــاع معالــم واقعــة أو إحــداث تغييــرات مــن شــأنها
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املســتعجلة إثبــات احلالــة مبعرفــة منــدوب احملكمــة ومنــع املســتدعى ضــده مــن إجــراء التغييــرات
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ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه يشــترط الختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة بدعــاوى
إثبــات احلالــة شــرطان :
األول :أن تكــون الواقعــة املطلــوب إثباتهــا محــل نــزاع أمــام القضــاء أو ممــا يحتمــل
أن تصبــح محــل نــزاع أمــام القضــاء.
الثانــي  :أن يخشــى ضيــاع معالــم هــذه الواقعــة إذا انتظــر اخلصــم حتــى يعــرض النــزاع
علــى احلــق أمــام القضــاء .ومثــال هــذه الدعــوى طلــب إثبــات حالــة بضاعــة (مــواد غذائيــة) قــام
املــورد بتوريدهــا ،وذلــك إلثبــات إخاللــه بالتزامــه ،متهيــدا لرفــع دعــوى تعويــض أو فســخ لعقد
التوريــد .أو أن يوجــد ضــرر يتفاقــم ويــزداد مبــرور الوقــت كمــا يف الطلــب الــذي يقدمــه رب
العمــل عنــد توقــف مقــاول مثــا عــن البنــاء إلثبــات حالــة البنــاء وقــت توقــف املقــاول ،حتــى
يتمكــن مــن إمتــام البنــاء وعــدم االنتظــار حتــى تفصــل احملكمــة يف الدعــوى ،ملــا يترتــب على
ذلــك مــن ضــرر يــزداد مــع مــرور الوقــت .وإثبــات حالــة املأجــور لرفــع دعــوى إخــاء مأجــور
للضرر.
 -2طلب سماع شاهد :
يجــوز ملــن يخشــى ضيــاع فرصــة االستشــهاد بشــاهد يف موضــوع لــم يعــرض علــى
القضــاء بعــد ويحتمــل عرضــه عليــه  ،أن يطلــب ســماع ذلــك يف مواجهــة اخلصــوم  ،وقــد
نصــت علــى ذلــك املــادة ( )104مــن قانــون البينــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني
رقــم  4لســنة  2001بقولهــا " يجــوز ملــن يخشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بشــاهد أمــام
القضــاء أن يطلــب يف مواجهــة ذوي الشــأن ســماع ذلــك الشــاهد " .
يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي :
أ -أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .
ب -أن تكــون الواقعــة موضــوع الشــهادة لــم تعــرض بعــد أمــام القضــاء ويحتمــل
عرضهــا عليــه .
ج -أن يخشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بالشــاهد عنــد نظــر دعــوى املوضــوع ،
كمــا لــو كان الشــاهد مريضــا مرضــا خطيــرا يخشــى وفاتــه يف أي وقــت  ،أو كان
مقبــا علــى ســفر ملــدة طويلــة .
وتقــوم احملكمــة بســماع الشــاهد بحضــور الطرفــن حتــى تتــم مناقشــته حســب
أصــول  ،وال يشــترط يف هــذه احلالــة إقامــة الدعــوى خــال ثمانيــة أيــام .
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 -3طلــب إعــادة خدمــة ضروريــة  ،وقــد نصــت علــى هــذه احلالــة املــادة ( )112مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة بقولهــا " يجــوز ملــن قطعــت عنــه امليــاه أو

تيــار الكهربــاء أو غيرهــا مــن املرافــق اخلدماتيــة الضروريــة أن يطلــب مــن قاضــي األمــور
املســتعجلة إعادتهــا وفقــا ألحــكام هــذا الفصــل .
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ويشــترط للحصــول علــى قــرار بإعــادة اخلدمــة أن يكــون قطعهــا ال يســتند إلــى
مبــرر أو ســند قانونــي ،مبعنــى أن ال يكــون املســتفيد مــن اخلدمــة مخالفــا ألي شــرط مــن
الشــروط القانونيــة التــي ينظمهــا القانــون مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه اخلدمــات .فــإذا
خالــف أي شــرط مــن هــذه الشــروط ،كأن يقــوم بالبنــاء بــدون ترخيــص ثــم يطلــب مــن
البلديــة تزويــده بالكهربــاء وامليــاه أو ال يلتــزم بدفــع قيمــة بــدل مــا يتلقــاه مــن خدمــة ،ال
يكــون حقــه محميــا قانونــا مــن أجــل توفيــر احلمايــة القانونيــة املؤقتــة أو االســتمرار يف
تقــدمي اخلدمــات الضروريــة لــه.
وللمســتفيد مــن اخلدمــة الضروريــة اللجــوء إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة ســواء
كانــت اخلدمــة موصولــة لــه وقطعــت ،أم أن مــزود اخلدمــة املكلــف بتوصيلهــا ممتنــع
أصــا عــن إيصــال هــذه اخلدمــة مــن األســاس.
ونــرى أنــه ليــس ملــزود اخلدمــة أن يقــوم بقطــع هــذه اخلدمــة كإجــراء عقابــي علــى
مخالفــة املســتفيد منهــا لبعــض األمــور القانونيــة التــي يجــب االلتــزام بهــا ،فلو قام شــخص
ببنــاء بيــت وفــق شــروط رخصــة البنــاء املمنوحــة لــه وحصل علــى خدمة الكهربــاء واملياه،
ثــم بعــد ذلــك أضــاف ملحقــا للبنــاء دون احلصــول علــى رخصــة بذلــك ،ال يجــوز ملــزود
اخلدمــة -يف حــال كان هــو البلديــة -أن يقــوم بقطــع التيــار الكهربائــي أو امليــاه بســبب
هــذه املخالفــة  ،ألن القانــون حــدد اجلــزاء علــى فعــل البنــاء بــدون ترخيــص وليــس منــه
قطــع امليــاه والكهربــاء  ،لذلــك يحــق للمســتفيد اللجــوء إلــى احملكمــة إلعــادة اخلدمــة .
أمــا إذا كان مــزود اخلدمــة شــخصا آخــر غيــر البلديــة كشــركة كهربــاء أو
هاتــف ،فــا يجــوز لــه أن ميتنــع عــن تزويــد اخلدمــة لطالبهــا أو قطعهــا بادعــاء أن البنــاء
غيــر مرخــص ألن ذلــك ال يدخــل يف اختصاصــه.
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المبحث الثالث
المحكمة المختصة بنظر األمور المستعجلة

تنــص املــادة ( )103مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه :

خة
نس

تقــدم الطلبــات املتعلقــة باملســائل املســتعجلة إلــى :
 -1قاض األمور املستعجلة بصورة مستقلة .
 -2احملكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى األصلية .

مج

يفتــرض هــذا النــص وجــود قــاض لألمــور املســتعجلة بصورة مســتقلة وأن اختصاصه
بهــذه األمــور هــو اختصــاص مطلــق بحيــث يشــمل جميــع الدعــاوى الداخلــة يف اختصــاص
محاكــم الدرجــة األولــى ســواء كانــت محكمــة صلــح أو محكمــة بدايــة  .وقــد نصــت
املــادة  11مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  2001علــى أنــه :بقــرار

ةل

اني

مــن مجلــس القضــاء األعلــى ينتــدب قاضــي صلــح أو أكثــر للنظــر يف األمــور الوقتيــة
واملســتعجلة ويســمى قاضــي األمــور املســتعجلة طبقــا ألحــكام قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة  .كمــا نصــت املــادة  17مــن ذات القانــون علــى أنــه :بقــرار مــن مجلــس
القضــاء األعلــى ينتــدب قاضــي بدايــة للنظــر يف األمــور الوقتيــة واملســتعجلة ويســمى
قاضــي األمــور املســتعجلة طبقــا ألحــكام قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة.

تل

يس

ويتبــن مــن هذيــن النصــن أن قاضــي األمــور املســتعجلة يف محكمــة الصلح يختص
فقــط يف الطلــب املســتعجل متــى كانــت الدعــوى املوضوعيــة تدخــل يف اختصــاص
محكمــة الصلــح ،أي ال يختــص بنظــر الطلــب املســتعجل إال إذا كانــت قيمــة احلــق
املــراد حمايتــه كحــد أعلــى تصــل إلــى مبلــغ عشــرة آالف دينــار أردنــي أو كانــت الدعــوى
املوضوعيــة تتعلــق مبســألة مــن املســائل التــي تدخــل يف اختصــاص قاضــي الصلــح بنــص
القانــون .أمــا إذا كانــت الدعــوى املوضوعيــة تدخــل يف اختصــاص محكمــة البدايــة فــإن
الطلــب املســتعجل يكــون مــن اختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة املنتــدب يف محكمــة
البدايــة .فــإذا قــدم الطلــب إلــى قــاض غيــر مختــص بنظــره عليــه إحالــة هــذا الطلــب إلــى
قاضــي األمــور املســتعجلة املختــص عمــا باملادتــن 60و ، 93كمــا يجــوز للمســتدعى
ضــده يف حــال نظــر الطلــب بحضــور الطرفــن أن يدفــع بعــدم االختصــاص واإلحالــة .
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يجــوز تقــدمي طلــب مســتعجل أمــام محكمــة االســتئناف
باعتبارهــا محكمــة موضــوع ألن ذلــك يتعــارض مــع نــص املــادة  110مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة التــي تقضــي بــأن القــرار الصــادر يف الطلــب املســتعجل علــى
ذمــة الدعــوى األصليــة يكــون قابــا لالســتئناف .لذلــك ال يكــون أمــام املســتدعي يف هــذه
احلالة سوى تقدمي طلبه املستعجل إلى قاضي األمور املستعجلة املختص.
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واالختصــاص بالطلبــات املســتعجلة يرجــع إلــى نــوع هــذه الطلبــات ،أي كونهــا
تتعلــق مبســائل مســتعجلة يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت بصــرف النظــر عــن أي اعتبــار
آخــر ،فــا عبــرة بطبيعــة أصــل احلــق أو نوعــه ،وإمنــا العبــرة يف انعقــاد هــذا االختصــاص
هــي بتوافــر االســتعجال .واألصــل أن االختصــاص النوعــي يف املســائل املســتعجلة يكــون
لقاضــي األمــور املســتعجلة الــذي ينــدب يف مقــر محكمــة البدايــة أو لقاضــي محكمــة
الصلــح الــذي ينــدب لذلــك .غيــر أنــه يجــوز اســتثناء عــرض الطلــب العــارض املســتعجل
علــى محكمــة املوضــوع بالتبعيــة للدعــوى األصليــة ولــو لــم تكــن مختصــة بنظــره أصــا
فيمــا لــو رفــع لهــا بصفــة مســتقلة .واختصــاص قاضــي املوضــوع االســتثنائي بنظــر الطلــب
املســتعجل ال يكــون إال إذا كان الطلــب املســتعجل مرتبطــا بالطلــب األصلــي ،وقيــام
االرتبــاط مســألة موضوعيــة متروكــة لتقديــر احملكمــة .وعلــى محكمــة املوضــوع وهــي
بصــدد الفصــل يف الطلــب املســتعجل أن تتحقــق مــن توافــر صفــة االســتعجال باعتبارهــا
تنظــر هــذا الطلــب كمحكمــة قضــاء مســتعجل .
وبالنســبة لالختصــاص املكانــي لقاضــي األمــور املســتعجلة نصــت املــادة  49مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه :تختــص محكمــة موطــن املدعــى

مج

اني

عليــه أو احملكمــة املطلــوب حصــول اإلجــراء يف دائرتهــا بالدعــاوى املتضمنــة اتخــاذ إجــراء
وقتــي أو مســتعجل .ويالحــظ علــى هــذا النــص أنــه معيــب مــن حيــث الصياغــة إذ ميكــن

تل

يس

ةل

أن يفهــم منــه أنــه إذا رفعــت دعــوى موضوعيــة وتضمنــت الئحــة الدعــوى طلــب اتخــاذ إجــراء
وقتــي أو مســتعجل فــإن احملكمــة املطلــوب حصــول اإلجــراء يف دائرتهــا تكــون مختصــة
بنظــر الدعــوى ولــو لــم تكــن مختصــة بنظرهــا وفــق قواعــد االختصــاص املكانــي الــواردة
يف القانــون  .وهــذا الفهــم غيــر صحيــح بــل املقصــود بهــذا النــص أن احملكمــة املطلــوب
حصــول اإلجــراء يف دائرتهــا تختــص بنظــر الطلــب املســتعجل ولــو لــم تكــن مختصــة بنظــر
الدعــوى املوضوعيــة  ،لذلــك نقتــرح تعديــل هــذا النــص واســتخدام كلمــة الطلبــات بــدل
الدعــاوى حتــى يســتقيم املعنــى وال ينشــأ عــن ذلــك غمــوض أو خــاف.

بيع
ل

ويجــوز تقــدمي الطلــب لقاضــي األمــور املســتعجلة ســواء قبــل تقــدمي الدعــوى حملكمــة
املوضــوع أم بعــد أن ترفــع الدعــوى للمحكمــة املختصــة  .كمــا يجــوز أن يقــدم الطلــب
املســتعجل حملكمــة املوضــوع بطريــق التبعيــة للدعــوى األصليــة ،وعلــى ذلــك فــإن واليــة
إحــدى احملكمتــن ال تنفــي واليــة احملكمــة األخــرى  .وإذا قــدم الطلــب لقاضــي األمــور
املســتعجلة املختــص وقبــل إصــدار قــراره أقيمــت الدعــوى باملوضــوع ،فــإن قاضــي األمــور
املســتعجلة يبقــى مختصــا بنظــر الطلــب باعتبــاره صاحــب االختصــاص األصيــل  ،وال
يجــوز للخصــوم طلــب إحالــة الطلــب املســتعجل إلــى قاضــي املوضــوع الختــاف طبيعــة
الطلــب املســتعجل عــن دعــوى املوضــوع ،مبعنــى أن الطلــب املســتعجل يبقــى أمــام قاضــي
األمــور املســتعجلة والدعــوى أمــام قاضــي املوضــوع .
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ولكــن يثــور الســؤال يف حــال تقــدمي طلــب لقاضــي األمــور املســتعجلة ورفــض
القاضــي هــذا الطلــب  .هــل يجــوز تقــدمي الطلــب حملكمــة املوضــوع تبعــا للدعــوى األصليــة
رغــم عــدم تغيــر املعطيــات والظــروف ؟
ونحــن نــرى أنــه مــا دام املشــرع قــد أجــاز اســتئناف قــرار قاضــي األمــور املســتعجلة
فإنــه ال يجــوز تقــدمي ذات الطلــب حملكمــة املوضــوع  ،بــل علــى املســتدعي اللجــوء إلــى
االســتئناف  ،حتــى ال يكــون هــذا اخليــار بالنســبة لــه وســيلة للتحايــل  ،وحتــى ال تهــدر أيــة
قيمــة لقــرارات القضــاء املســتعجل  ،ويصــدق هــذا القــول كذلــك يف حالــة تقــدمي الطلــب
إلــى محكمــة املوضــوع ورفضــه  ،فــا يجــوز اللجــوء إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة إال
إذا تغيــرت الظــروف التــي أدت إلــى رفــض القــرار مــن قبــل احملكمــة .
القضاء المستعجل واالتفاق على التحكيم:

اني

مج

ميكــن أن يكــون أطــراف العالقــة القانونيــة قــد اتفقــوا على حل اخلالفات التي تنشــأ
عــن هــذه العالقــة بطريــق التحكيــم ،فــإذا نشــأت حالــة اســتعجال ورغب أحــد الطرفني يف
اتخــاذ إجــراء مســتعجل هــل يلجــأ لقاضــي األمور املســتعجلة أم لهيئة التحكيم ؟
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال جنــد أن املــادة  33مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني
رقــم  3لســنة  2000تنــص علــى أنــه :يجــوز لهيئــة التحكيــم أثنــاء نظــر النــزاع أن تصــدر

ةل

أمــرا باتخــاذ أيــة إجــراءات حتفظيــة أو مســتعجلة تراهــا مناســبة بحــق أحــد أطــراف
التحكيــم إذا نــص اتفــاق التحكيــم علــى ذلــك ،ويكــون لهــذا األمــر قــوة األمــر الصــادر عــن
احملكمــة املختصــة ويجــري تنفيــذه بــذات الطريقــة التــي تنفــذ بهــا األحــكام والقــرارات.

يس

ويتبني من هذا النص أنه فرق بني حالتني:

تل

احلالــة األولــى عــدم وجــود نــص صريــح يف اتفــاق التحكيــم  ،ويف هــذه احلالــة ال يجــوز
لهيئــة التحكيــم اتخــاذ أي إجــراء حتفظــي أو مســتعجل ويبقــى ذلــك مــن اختصــاص قاضي
األمــور املســتعجلة .ويف هــذه احلالــة إذا جلــأ اخلصــم إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة قبــل بــدء
إجــراءات التحكيــم ،علــى القاضــي أن يضمــن قــراره إلــزام املســتدعي البــدء بإجــراءات
التحكيــم خــال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ القــرار املســتعجل وإال اعتبــر القــرار الصــادر يف
الطلــب كأن لــم يكــن عمــا باملــادة  107مــن قانــون أصول احملاكمــات املدنية والتجارية
باعتبــار هيئــة التحكيــم محكمــة موضــوع بالنســبة للدعــوى األصليــة .أمــا إذا جلــأ إلــى
قاضــي األمــور املســتعجلة أثنــاء نظــر النــزاع مــن قبــل هيئــة التحكيــم ،فإنــه يصــدر قــراره
دون أن يضمنــه هــذه العبــارة ألن الدعــوى األصليــة يف هــذه احلالــة تكــون منظــورة فعــا.

بيع
ل

واحلالــة الثانيــة وجــود نــص صريــح يف اتفــاق التحكيــم يجيــز لهيئــة التحكيــم
اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة واملســتعجلة ،ويف هــذه احلالــة فــإن األصــل هــو اختصــاص

قاضــي األمــور املســتعجلة بنظــر الطلبــات املســتعجلة ،ســواء قبــل بــدء إجــراءات
التحكيــم أم أثنــاء نظــر النــزاع مــن قبــل هيئــة التحكيــم .ولكــن قانــون التحكيــم أجــاز
يف هــذه احلالــة للخصــم أثنــاء نظــر النــزاع ،أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم اتخــاذ أي
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إجــراء حتفظــي أو مســتعجل وللهيئــة أن تأمــر باتخــاذ أيــة إجــراءات حتفظيــة أو مســتعجلة
تراهــا مناســبة .ولكــن النــص وهــو يجيــز لهيئــة التحكيــم اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة
أو املســتعجلة ،لــم يســلب قاضــي األمــور املســتعجلة اختصاصــه يف هــذه احلالــة ،لذلــك
يجــوز للخصــم أن يقــدم الطلــب املســتعجل لقاضــي األمــور املســتعجلة أثنــاء نظــر هيئــة
التحكيــم للنــزاع .كمــا أنــه لــم يوجــب علــى هيئــة التحكيــم يف حــال تقــدمي الطلــب لهــا
أن تفصــل فيــه ،لذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تأمــر باتخــاذ اإلجــراء املناســب أو أن
متتنــع عــن قبــول الطلــب وتكلــف اخلصــم بتقــدمي طلبــه لقاضــي األمــور املســتعجلة إذا لــم
يكــن باســتطاعتها الفصــل يف الطلــب املســتعجل ألي ســبب.
المبحث الرابع

إجراءات الطلب المستعجل

تل

يس

ةل

اني

مج

بســط املشــرع إجــراءات تقــدمي
نظــرا للســرعة التــي تقتضيهــا صفــة االســتعجال ّ ،
الطلــب املســتعجل  ،بحيــث يقــدم باســتدعاء إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة مباشــرة ،
فيقــال مثــا  :لــدى قاضــي األمــور املســتعجلة يف رام اهلل .
كمــا يجــوز تقــدمي االســتدعاء إلــى محكمــة املوضــوع ســواء مــع الدعــوى األصليــة
بالئحــة واحــدة أم بطلــب عــارض مــن اخلصــوم أثنــاء نظــر الدعــوى وفقــا لإلجــراءات التــي
حددهــا املشــرع يف املــادة  108مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،أي
باإلجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم اجللســة مــع مراعــاة األحــكام اخلاصــة باملــواد
املســتعجلة ،وبذلــك يوجــه إلــى قاضــي املوضــوع بوصفــه قاضيــا لألمــور املســتعجلة تبعــا
للدعــوى املوضوعيــة املنظــورة أمامــه ،فيقــال مثــا  :لــدى قاضــي بدايــة  /صلــح رام اهلل
بوصفــه قاضيــا لألمــور املســتعجلة تبعــا للدعــوى املنظــورة أمامــه برقــم /

بيع
ل

وباإلضافــة إلــى ذكــر اســم كل مــن املســتدعي واملســتدعى ضــده بالكامــل ومهنتــه
أو محــل عملــه أو موطنــه ،واســم مــن ميثلــه قانونا (كما هو احلــال يف الئحة الدعوى) ،يجب
أن يشــتمل االســتدعاء علــى موضــوع الطلــب املســتعجل ،وبيــان دواعــي العجلــة واألوجــه
القانونيــة للطلــب املســتعجل ،ويرفــق بــه البيانــات والوثائق املؤيدة للطلب املســتعجل ،كما
يرفــق بــه كفالــة ماليــة تضمــن للمســتدعى ضــده كل عطــل وضــرر يترتــب علــى اإلجــراء
املتخــذ إذا تبــن أن املســتدعي غيــر محــق يف طلبــه( . )3وعلــى محكمــة املوضــوع وهــي
بصــدد الفصــل يف الطلــب املســتعجل الــذي يقــدم إليهــا بالتبعيــة لدعــوى موضوعيــة ،أن
تتحقــق مــن شــروط اختصــاص القضــاء املســتعجل بالفصــل يف الطلــب ،إذ أنهــا تصــدر
قرارهــا فيــه باعتبارهــا محكمــة أمــور مســتعجلة ،وقرارهــا فيــه قابــل لالســتئناف يف
جميــع احلــاالت حتــى لــو كان الطلــب املوضوعــي غيــر قابــل لالســتئناف.

( )3يالحظ أن قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد جعل تقدمي الكفالة جوازيا للمحكمة وليس وجوبيا  ،فلها أن تأمر
بتقدمي الكفالة ولها أن تقبل الطلب املســتعجل دون تقدمي كفالة .
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وألن القــرار يف الطلــب املســتعجل يصــدر بصفــة مؤقتــة وال ميــس أصــل احلــق فــا بــد
أن يكــون مرتبطــا بدعــوى موضوعيــة ،ســواء كانــت مرفوعــة أم ســترفع مســتقبال ،ألن
القــرار املســتعجل مآلــه أن يكــون حتــت نظــر قاضــي املوضــوع .
لذلــك أوجبــت املــادة ( )107مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
اجلديــد علــى قاضــي األمــور املســتعجلة إذا قــرر إجابــة الطلــب واتخــاذ اإلجــراء املطلــوب
قبــل إقامــة الدعــوى األصليــة أن يتضمــن القــرار إلــزام املســتدعي بتقــدمي الئحــة دعــواه
خــال ثمانيــة أيــام وإال اعتبــر القــرار الصــادر يف الطلــب كأن لــم يكــن .
وال يحــوز القــرار يف الطلــب املســتعجل أي حجيــة عنــد نظــر الدعــوى املوضوعيــة وال
تتقيــد بــه احملكمــة التــي يعــرض عليهــا النــزاع علــى أصــل احلــق ،ولــو كانــت هــي نفــس
احملكمــة التــي أصدرتــه  .وينقضــي القراراملســتعجل بحمايــة القضــاء املوضوعــي للحــق
والتنفيــذ القضائــي ،فينقضــي احلجــز التحفظــي مثــا باحلكــم يف دعــوى احلــق وتنفيــذه .
ويقــدم االســتدعاء إلــى قلــم احملكمــة ،وتســتوفى عنــه الرســوم القضائيــة ،ثم يقيد
يف دفتــر خــاص برقــم متسلســل ،ويوضــع عليــه وعلــى األوراق املرفقــة بــه ختــم احملكمــة،
ويذكــر أمــام الرقــم تاريــخ القيــد ،وينظــم لــه ملــف خــاص حســب األصــول .
ويعــرض االســتدعاء علــى قاضــي األمــور املســتعجلة (أو قاضــي املوضــوع إذا كان
الطلــب مقدمــا تبعــا للدعــوى) ،الــذي أجــاز لــه القانــون اتخــاذ أحــد موقفــن :
املوقــف األول أن ينظــر الطلــب بحضــور املســتدعي فقــط ،ويف غيــاب املســتدعى
ضــده ،ويصــدر قــراره بعــد التحقــق مــن احتمــال وجــود احلــق وصفــة االســتعجال وعــدم
املســاس بأصــل احلــق.
املوقــف الثانــي أن يقــرر تعيــن جلســة خــال مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام لنظــر الطلــب
وتبليــغ املســتدعى ضــده باحلضــور (م  ،)104ويكــون ذلــك إذا لــم يكــن ظاهــر البينــات
وجديــة النــزاع.
املقدمــة مــن املســتدعي كاف للداللــة علــى احتمــال وجــود احلــق،
ّ
ويف هــذه احلالــة تســري علــى الطلــب املســتعجل إجــراءات التقاضــي املقــررة يف
القانــون مــن حيــث التبليــغ واحلضــور والغيــاب ،مــع مراعــاة األحــكام اخلاصــة باملــواد
املســتعجلة ،بحيــث يحــدد القاضــي مــدة قصيــرة للتبليــغ ،ويصــدر قــراره بعــد االســتماع
إلــى اخلصــوم دون التعــرض ألصــل احلــق .
وال يجــوز لقاضــي األمــور املســتعجلة أن يحيــل الطلــب املســتعجل إلــى التحقيــق،
كســماع شــهود حــول موضــوع النــزاع أو توجيــه ميــن حاســمة أو التحقيــق يف االدعــاء
بالتزويــر ،ولكــن يجــوز لــه أن يقــرر ســماع شــاهد أو املعاينــة أو نــدب خبيــر لتوضيــح
ظاهــر الوقائــع مــن أجــل معرفــة كــون الطلــب املعــروض أمامــه يســتدعي احلمايــة املؤقتــة
أم ال ،أي باعتبــار ذلــك وســيلة للتحقــق مــن اختصاصــه .مثــال ذلــك تقــدمي طلــب لوقــف
أعمــال البنــاء أو الهــدم يف عقــار مجــاور ألن ذلــك يهــدد عقــار املســتدعي ،يجــوز للقاضــي
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أن ينــدب خبيــرا للتثبــت مــن أن هــذه األعمــال تهــدد عقــار املســتدعي ،فــإذا تبــن لــه ذلــك
كان مختصــا وإال فــإن ركــن اخلطــر ينتفــي وينتفــي معــه اختصاصــه()4
وينظر قاضي األمور املســتعجلة الطلب املقدم إليه على صفة االســتعجال ،فإذا كان
اإلجــراء املطلــوب مــن اإلجــراءات التــي نظمهــا املشــرع بنــص خــاص مثــل احلجــز التحفظــي أو
القيــم أو املنــع مــن الســفر أو توصيــل خدمــة ضروريــة ،فــإن حالــة االســتعجال يف هــذه
تعيــن ّ
الطلبــات مفترضــة بحكــم القانــون .أمــا يف غيــر هــذه احلــاالت فــإن االســتعجال كوصــف
للطلــب يســتمد مــن ظــروف ووقائــع النــزاع والظروف احمليطة بالطلب ،فالقاضي املســتعجل
هــو الــذي يقــرر وصــف االســتعجال وعليــه التحقــق من وجوده من تلقاء نفســه ألنه من عناصر
التحقــق مــن اختصاصــه النوعــي املتعلــق بالنظــام العــام ،فــإذا تبــن لــه مــن الئحــة الطلــب
وظــروف احلــال عــدم توافــر صفــة االســتعجال قــرر عــدم قبــول الطلــب لعــدم االختصــاص .أمــا
إذا تبــن لــه توافــر صفــة االســتعجال ،تلمــس مــن ظاهــر البينــات التــي يقدمهــا املســتدعي،
احتمــال وجــود احلــق املــراد حمايتــه ،وأن اإلجــراء املطلــوب ال ميــس أصــل احلــق ،فــإن لــم
يستشــعر احتمــال وجــود أصــل احلــق أو استشــعر أن اإلجــراء املطلــوب ميــس أصــل احلــق ،قــرر
رد الطلــب لتخلــف شــروطه.وإن استشــعر احتمــال وجــود أصــل احلــق وأن اإلجــراء املطلــوب ال
ميــس أصــل احلــق قــرر اتخــاذ اإلجــراء املناســب )5( .ويجــب على القاضي أن يســبب قراره حتى
تتمكــن محكمــة االســتئناف مــن التحقــق مــن ســامة هــذا القــرار.
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الطعن في القرارات الصادرة في األمور المستعجلة

نصــت املــادة ( )109مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى

تل

أنــه " يحــق للمســتدعى ضــده أن يقــدم طلبــا إلــى القاضــي الــذي أصــدر القــرار مــن أجــل
إلغائــه أو تعديلــه " كمــا نصــت املــادة ( )110منــه علــى أنــه " يكــون القــرار الصــادر يف
الطلــب املســتعجل علــى ذمــة الدعــوى األصليــة قابــا لالســتئناف " .

بيع
ل

ويتبني من هذين النصني أن أمام املستدعى ضده سلوك أحد طريقني:
األول  :تقــدمي طلــب إللغــاء أو تعديــل القــرار املســتعجل  ،ســواء كان هــذا القــرار
صــادرا مــن قاضــي األمــور املســتعجلة أم عــن قاضــي املوضــوع بصفتــه قاضيــا لألمــور
املســتعجلة تبعــا للدعــوى األصليــة .
فاحلكــم الصــادر يف األمــور املســتعجلة ملــزم للخصــوم واجــب التنفيــذ  ،إال
أنــه يقــوم علــى وقائــع قابلــة للتغييــر والتعديــل  ،لذلــك فــإن حجيتــه مؤقتــة مرهونــة بثبــات
( )4د .أحمد املليجي  ،اجلزء األول  ،صفحة .1157
( )5عكــس ذلــك أحمــد الســويطي  ،القضــاء املســتعجل يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني رقــم  2لســنة
 ، 2001رســالة ماجســتير  ،جامعــة القــدس  ، 2004 ،بــدون ناشــر  ،صفحــة  ، 71حيــث يــرى أن شــرط االســتعجال هــو شــرط ليقــرر
القاضياحلمايــة املؤقتــة للحــق وليــس شــرطا لنظــر الطلــب ،ألن قاضــي األمــور املســتعجلة ينظــر الطلــب بحكــم القانــون.
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الوقائــع واملراكــز القانونيــة للخصــوم  ،وبالتالــي يجــوز ملــن أصــدره أن يعــدل عنــه إذا
تغيــرت الظــروف القائــم عليهــا  ،علــى أنــه ال يجــوز الرجــوع عــن القــرار الصــادر يف األمــر
املســتعجل إال إذا تغيــرت الظــروف  .فــإن تغيــر مركــز اخلصــوم أو تغيــرت الظــروف القائــم
عليهــا احلكــم ،أمكــن تعديلــه وفقــا للظــروف اجلديــدة ،أمــا إذا لــم تتغيــر الظــروف
يكــون للحكــم حجيــة الشــيء احملكــوم بــه مثلــه يف ذلــك مثــل احلكــم القطعــي .

خة
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الثانــي  :اســتئناف القــرار املســتعجل  ،نصــت املــادة ( )110مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه " يكــون القــرار الصــادر يف الطلــب املســتعجل علــى
ذمــة الدعــوى األصليــة قابــا لالســتئناف " .
ويتبــن مــن هــذا النــص أن املشــرع أجــاز الطعــن يف القــرار الصــادر يف الطلــب
املســتعجل باالســتئناف مهمــا تكــن قيمــة الدعــوى ،وإذا كان القــرار صــادرا مــن
محكمــة املوضــوع فإنــه يجــوز اســتئنافه فــور صــدوره قبــل احلكــم يف املوضــوع ،وذلــك
خالفــا للقاعــدة العامــة بالنســبة للقــرارات الصــادرة أثنــاء نظــر الدعــوى وال تنتهــي بهــا
كل اخلصومــة ،فهــذه األحــكام ال يجــوز الطعــن املباشــر فيهــا إال بعــد صــدور احلكــم
املنهــي لــكل اخلصومــة  .وقــد نصــت علــى هــذا االســتثناء أيضا املادة ( )192مــن القانون،
وهــذه املــادة تغنــي عــن نــص املــادة ( ،)110إال أن املشــرع كمــا يبــدو هــدف مــن املــادة
( )110تأكيــد أن القــرار يف الطلــب املســتعجل يقبــل االســتئناف حتــى لــو كان صــادرا
مــن قاضــي املوضــوع املقــدم لــه الطلــب تبعــا للدعــوى األصليــة ،وليــس فقــط القــرارات
الصــادرة مــن قاضــي األمــور املســتعجلة .
وإذا قــرر قاضــي األمــور املســتعجلة رد الطلــب لعــدم توافــر صفــة االســتعجال،
واســتأنف املســتدعي هــذا القــرار ،واســتجدت وقائــع أمــام محكمــة االســتئناف توافــرت
معهــا صفــة االســتعجال قبــل الفصــل يف االســتئناف ،ســواء تعلــق ذلــك بتغييــر األســباب
التــي اســتند إليهــا القاضــي يف قــراره بعــدم توافــر صفــة االســتعجال ،أم ظهــور أســباب
جديــدة تتوافــر معهــا صفــة االســتعجال أمــام محكمــة االســتئناف ،فــإن محكمــة
االســتئناف تقبــل االســتئناف وتقــرر اتخــاذ اإلجــراء التحفظــي املطلــوب ،ولــو كانــت
صفــة االســتعجال غيــر متوافــرة عنــد رفــع االســتئناف إليهــا.
كمــا أنــه لــو وجــدت محكمــة االســتئناف أن صفــة االســتعجال كانــت متوافرة
وقــت تقــدمي الئحــة االســتئناف إليهــا ،ولكنهــا تخلفــت قبــل الفصــل يف االســتئناف ،فإنها
تــرد االســتئناف لتخلــف صفــة االســتعجال يف هــذه احلالــة.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
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والقــرار الصــادر عــن محكمــة االســتئناف بنتيجــة الطعــن يف القــرار الصــادر يف
طلــب مســتعجل ال يخضــع للطعــن بطريــق النقــض ،ألن املشــرع حصــر طريــق الطعــن
املباشــر بالنقــض يف األحــكام النهائيــة الفاصلــة يف موضــوع الدعــوى فقــط ،بينمــا
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القــرارات التــي تتخذهــا احملكمــة ال تتســم بصفــة األحــكام النهائيــة وال تعــدو أن
تكــون قــرارات وقتيــة ال ينتهــي بهــا النــزاع .كمــا أن طبيعــة الطلبــات املســتعجلة التــي
تنظــر يف الغالــب بحضــور فريــق واحــد إال إذا رأت احملكمــة خــاف ذلــك ،تقتضــي
ســرعة الفصــل ،األمــر الــذي حــدا باملشــرع إلــى تقصيــر ميعــاد الطعــن فيهــا باالســتئناف
وعــدم إخضاعهــا لطريــق الطعــن بالنقــض ،ولــو أراد عكــس ذلــك لذكرهــا صراحــة
ولقصــر ميعــاد الطعــن فيهــا بالنقــض علــى غــرار مــا فعــل يف االســتئناف)6(.
ّ

خة
نس

المبحث السادس

طلبات مستعجلة خاصة

ةل

اني

مج

بعــد أن بــن املشــرع األحــكام العامــة للطلبــات املســتعجلة يف الفصــل الثانــي مــن
البــاب الســادس  ،أورد يف البــاب الثالــث عشــر حتــت عنــوان خصومــات وإجــراءات
خاصــة ،بعــض الطلبــات املســتعجلة  ،فنظــم يف الفصــل الثانــي منــه احلجــز التحفظــي ،
ويف الفصــل الثالــث تعيــن قيــم علــى املــال واملنــع مــن الســفر .
وتتميــز هــذه املوضوعــات الثالثــة عــن غيرهــا مــن الطلبــات املســتعجلة األخــرى
بضــرورة أن يتخــذ القــرار فيهــا يف غفلــة عــن املديــن املســتدعى ضــده حمايــة ملصلحــة الدائن
املســتدعي  .لذلــك يلــزم أن نعــرض لهــذه املوضوعــات بإيجــاز يف املطالــب الثالثــة التاليــة .
المطلب األول

يس

الحجز التحفظي

تل

معنى الحجز التحفظي والغرض منه

بيع
ل

يقصــد بحجــز مــال املديــن حتفظيــا  ،وضعــه حتــت يــد القضــاء ملنــع صاحبــه مــن
التصــرف فيــه تصرفــا يضــر بحقــوق الدائــن احلاجــز .
ويهــدف احلجــز التحفظــي إلــى حمايــة الدائــن مــن تصــرف املديــن يف أموالــه بضبطها
ملنــع املديــن مــن تهريبهــا إلــى أن يحصــل الدائــن علــى ســند تنفيــذي بحقــه  .لذلــك فإنــه
يعــد وســيلة عاجلــة للحمايــة القضائيــة للدائــن  ،بإجــراء مؤقــت بعــد أن يتحســس القاضــي
توافــر االســتعجال واخلطــر الــذي يبــرر االلتجــاء إلــى القضــاء املســتعجل  ،وبعــد أن يطمئــن
إلــى ظاهــر احلــق املطلــوب توقيــع احلجــز بنــاء عليــه .
( )6كانــت محكمــة النقــض املنعقــدة يف رام اهلل يف بدايــة تشــكيلها تقبــل الطعــن بالنقــض يف القــرارات الصــادرة عــن محكمــة
االســتئناف يف األمــور املســتعجلة  ،ويرجــع يف ذلــك إلــى اجلــزء الثانــي ص  ، 527- 467غيــر أنهــا عدلــت عــن ذلــك وقــد اســتقر اجتهادهــا
علــى عــدم جــواز الطعــن بالنقــض يف هــذه القــرارات يف العديــد مــن أحكامهــا ومنهــا نقــض مدنــي  2006/92تاريــخ ، 2007/5/14
ونقــض مدنــي  2006/42تاريــخ  ، 2007/5/29ونقــض مدنــي  2006/113تاريــخ  ، 2007/6/30ونقــض مدنــي رقــم 2006/191
تاريــخ  ، 2007/12/12جــزء  3صفحــة  ، 375 - 365ونقــض مدنــي  2007/87تاريــخ  ، 2008/9/2ونقــض مدنــي 2007/90
تاريــخ  2008/9/2ونقــض مدنــي  2008/10تاريــخ  2008/10/16ونقــض مدنــي  2008/240تاريــخ  ، 2008/10/16ونقــض مدنــي
 2008/242تاريــخ  2008/10/16ونقــض مدنــي  2008/132تاريــخ  2008/10/28ونقــض مدنــي  2008/152تاريــخ 2008/10/28
ونقــض مدنــي  2008/296تاريــخ  2008/12/17وغيرهــا يف اجلــزء الرابــع صفحــة .743-705
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غير أن احلجز التحفظي يختلف عن الطلبات املستعجلة األخرى بأمرين :
األمــر األول  :وجــوب أن يقتــرن طلــب احلجــز بكفالــة تضمــن مــا قــد يلحــق باحملجــوز
عليــه مــن عطــل وضــرر إذا ظهــر أن طالــب احلجــز غيــر محــق يف دعــواه (م ، )2/266فــا
يقبــل الطلــب إذا لــم يكــن مقترنــا بالكفالــة بينمــا يقبــل الطلــب يف الطلبــات املســتعجلة
األخــرى دون كفالــة  ،وقــد أجــاز املشــرع يف املــادة ( )114لقاضــي األمــور املســتعجلة
أن يكلــف طالــب اإلجــراء املســتعجل بتقــدمي كفالــة ماليــة  ،ولــم يشــترط ذلــك يف كل
األحــوال  ،بــل تــرك ذلــك لتقديــر قاضــي األمــور املســتعجلة حســب قناعتــه وظــروف احلــال.
األمــر الثانــي  :املــراد باحلجــز التحفظــي هــو ضبــط املــال املــراد حجــزه ملنــع املديــن
مــن التصــرف فيــه ومباغتتــه بهــذا احلجــز  ،لذلــك مــن الطبيعــي أن ال يبلــغ احملجــوز
عليــه بطلــب احلجــز وإال فاتــت الغايــة املرجــوة منــه  ،وإمنــا يبلــغ بقــرار احلجــز الواقــع علــى
أموالــه بعــد صــدور هــذا القــرار وتنفيــذه فعــا  ،وخــال أســبوع مــن تاريــخ احلجــز (م
 ،)271بينمــا يجــوز لقاضــي األمــور املســتعجلة يف الطلبــات املســتعجلة أن يقــرر تعيــن
جلســة خــال مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تقــدمي الطلــب ،لنظــر هــذا الطلــب  ،وتبليــغ
املســتدعى ضــده باحلضــور (م . )104

مج

اني

شروط الحجز التحفظي

تل

يس

ةل

حتــى يجــوز للدائــن تقــدمي طلــب حلجــز أمــوال املديــن حجــزا حتفظيــا  ،يلــزم أن
تتوافــر يف احلــق الــذي يدعيــه الشــروط اآلتيــة :
 -1أن يكــون مبلغــا مــن النقــود  ،فــا يجــوز أن يوقــع احلجــز التحفظــي علــى مــال
للمديــن إلجبــاره علــى القيــام بالتــزام بعمــل  ،كمــا أنــه إذا كان موضــوع احلــق منقــوال أو
قيــم علــى املــال  .ولكــن ال أهميــة لنــوع الديــن ســواء
عقــارا فــإن للدائــن أن يطلــب تعيــن ّ
كان مدنيــا أم جتاريــا مــادام محلــه مبلغــا مــن النقــود .
 -2أن يكــون مقــدار الديــن معلومــا  ،وهــذا الشــرط يقتضــي أن يكــون الديــن ثابتــا
بســبب ظاهــر يــدل علــى وجــوده  ،ولكــن ال يلــزم أن يكــون محقــق الوجــود خاليــا مــن
النــزاع  ،بــل يكفــي أن يكــون بيــد الدائــن الدليــل الظاهــر علــى احلــق الــذي يتــم احلجــز مــن
أجلــه وقــت توقيــع احلجــز  ،وهــذا ال ينفــي قيــام النــزاع بصــدده أو احتمــال حصولــه .
كمــا يجــب أن يكــون الديــن معــن املقــدار حتــى يعلــم احملجــوز عليــه أو احملجــوز
لديــه مبقــدار الديــن  .فــإذا كان مقــدار الديــن غيــر معلــوم عينتــه احملكمــة علــى وجــه
التقريــب (م ،)3/266وذلــك حتــى يتمكــن الدائــن مــن توقيــع احلجــز التحفظــي دون
انتظــار تعيــن حقــه خشــية أن يهــرب املديــن أموالــه يف هــذه األثنــاء .
 -3أن يكــون مســتحق األداء  ،فــا يكــون مقترنــا بأجــل لــم يحــل بعــد  ،إال إذا
كان األجــل مقــررا ملصلحــة الدائــن ونــزل عــن حقــه فيــه  .فيصبــح الديــن حــاال مســتحق
األداء .

بيع
ل
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 -4أن يكون غير مقيد بشرط  ،أي غير معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد.
 -5أن يكــون ثابتــا بالكتابــة  ،فقــد اشــترط املشــرع أن يكــون طلــب احلجــز مؤيدا
باملســتندات ،وهــذا يفتــرض أن يكــون احلــق مكتوبــا ،ســواء يف ســند عريف أم رســمي.
األموال التي يجوز الحجز عليها

خة
نس

األصــل أنــه يجــوز أن يوقــع احلجــز التحفظــي علــى جميــع أمــوال املديــن منقولــة
وعقاريــة  ،باعتبارهــا ضامنــة للوفــاء بديونــه  ،وللدائــن أن يختــار املــال الــذي يريــد احلجــز
عليــه ســواء كان هــذا املــال منقــوال أم عقــارا  ،يف حيــازة مدينــه أم لــدى الغيــر  .ولكــن
ال يجــوز أن يحجــز مــن أمــوال املديــن إال مبــا يفــي مبقــدار الديــن والرســوم والنفقــات مــا
لــم يكــن املــال احملجــوز غيــر قابــل للتجزئــة (م . )4/266
غيــر أن املشــرع اســتثنى بعــض أمــوال املديــن مــن احلجــز عليهــا احتياطيــا لعــدم جــواز
التنفيــذ عليهــا ألســباب إنســانية مردهــا الرأفــة باملديــن  ،بحيــث يتــرك لــه مــا يكفيــه مــن
العيــش  ،حتــى ال يكــون هــو وأســرته عبئــا علــى املجتمــع والدولــة .
وقد نص على هذا االستثناء يف املادة ( )268بقولها :

مج

اني

تستثنى األموال التالية من الحجز :

تل

يس

ةل

 -1األلبســة واألســرة والفــرش الضروريــة للمديــن وأفــراد عائلتــه املقيمــن معــه يف
معيشــة واحــدة .
 -2بيت املدين الالزم لسكنه ومن يعولهم .
 -3أواني ومستلزمات الطبخ وأدوات األكل للمدين ومن يعولهم .
 -4الكتب واآلالت واألوعية واألمتعة الالزمة ملزاولة املدين مهنته أو حرفته .
 -5مقــدار املؤونــة التــي تكفــي املدين وأفــراد عائلته املقيمني معه يف معيشــة واحدة
ومقدار البذور واألسمدة التي تكفي األرض التي اعتاد زراعتها إن كان مزارعا ملدة موسم
زراعي واحد .
 -6احليوانات الالزمة لزراعته ومعيشته إن كان مزارعا .
 -7مــا يكفــي احليوانــات املســتثناة مــن احلجــز مــن أعــاف مــدة ال تتعــدى موســم
البيــدر .
 -8اللباس الرسمي ملوظفي احلكومة ولوازمهم الرسمية األخرى .
 -9األدوات واألثــواب واحللــل التــي تســتعمل خــال إقامــة الصــاة ومــا يلــزم للقيــام
بالواجبــات الدينيــة .
 -10أموال الدولة املخصصة للنفع العام .
 -11النفقة .
 -12ما زاد على ربع رواتب املوظفني وأجور العمال .
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وقت تقديم طلب الحجز التحفظي

يجــوز للدائــن تقــدمي طلــب احلجــز التحفظــي ســواء قبــل تقــدمي الدعــوى  ،أو عنــد
تقدميهــا  ،أو أثنــاء الســير فيهــا  .ولكــن وفــق املــادة ( )267إذا وقــع احلجــز قبــل إقامــة
الدعــوى فيجــب علــى طالــب احلجــز أن يقيــم دعــواه خــال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ قــرار
احلجــز وإال اعتبــر القــرار كأن لــم يكــن .
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إجراءات الحجز التحفظي

تل

يس

ةل
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مج

يقــدم طلــب احلجــز التحفظــي باســتدعاء إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة أو
احملكمــة املختصــة بالدعــوى  ،ويتضمــن هــذا الطلــب احلــق املــراد احلجــز مــن أجلــه  ،و
مبــررات طلــب احلجــز  ،وبيــان واف للمــال املطلــوب حجــزه  ،ويرفــق الطلــب باملســتندات
املؤيــدة والكفالــة املطلوبــة .
وتنظــر احملكمــة طلــب احلجــز بحضــور طالــب احلجــز وحــده  ،وتصــدر قرارهــا
فيــه بعــد أن تتأكــد مــن اســتيفاء الشــروط القانونيــة  ،وأن حــق طالــب احلجــز ظاهــر
الوجــود  .وال يبلــغ املديــن حلضــور اجللســة ألن املقصــود مــن احلجــز التحفظــي مباغتــة املديــن
ومفاجأتــه  ،فــإن تبلــغ قبــل احلجــز تهيــأت لــه فرصــة تهريــب أموالــه  ،لذلــك يكــون
تبليغــه بقــرار احلجــز الواقــع علــى أموالــه خــال أســبوع مــن تاريــخ احلجــز عليهــا فعــا ،
ويجــوز لــه تقــدمي طلــب لرفــع احلجــز إلــى احملكمــة التــي أصــدرت القــرار  ،وللمحكمــة
أن تقــرر رفــع احلجــز بكفالــة أو بدونهــا (م  .)271وترفــع احملكمــة احلجــز إذا تبــن لهــا
أن احملجــوز عليــه ليــس لديــه نيــة التصــرف يف املــال احملجــوز أو تهريبــه وقنعــت بذلــك ،
أو إذا قــدم لهــا احملجــوز عليــه ضمانــات كافيــة تقنــع بهــا ،وبخاصــة إذا كان اســتمرار
احلجــز يلحــق ضــررا باحملجــوز عليــه .
غيــر أن القاضــي قــد يجــد أن املســتندات املؤيــدة للطلــب غيــر كافيــة  ،وأنــه يلــزم
قبل إصدار قراره بقبول الطلب أو رفضه أن يجري حتقيقا مختصرا  ،وأن من املناســب
تعيــن جلســة وفــق املــادة ( )104وتبليــغ املســتدعى ضــده باحلضــور  ،ولكــن حتــى يحقــق
احلجــز هدفــه فإنــه يلــزم أن يقــرر يف هــذه احلالــة التحفــظ علــى األمــوال املطلــوب احلجــز
عليهــا ملنــع املســتدعى ضــده مــن تهريبهــا  ،ثــم بعــد اســتكمال حتقيقاتــه لــه أن يقــرر
احلجــز عليهــا حتفظيــا أو أن يرفــض الطلــب .ولكــن ال يجــوز بــأي حــال أن يقــرر القاضــي
تعيــن جلســة ودعــوة املســتدعى ضــده للحضــور دون التحفــظ علــى املــال املــراد حجــزه ،
وإال فاتــت الغايــة املرجــوة مــن احلجــز .
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تنفيذ قرار الحجز

فــرق املشــرع يف تنفيــذ قــرار احلجــز بــن مــا إذا كان املطلــوب إيقــاع احلجــز عليــه
يف حيــازة املديــن أم لــدى الغيــر .
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 -1إذا كان المــال المــراد حجــزه فــي حيــازة المديــن  ،فــإن احلجــز يحصــل بــأن ينتقــل
منــدوب احملكمــة إلــى املــكان الــذي توجــد فيــه األموال املــراد حجزها  ،ويقــوم بجردها
ووصفهــا وصفــا نافيــا للجهالــة بحيــث ال ميكــن تبديلهــا  ،وذكرهــا يف محضــر احلجــز
 ،وتقديــر قيمتهــا علــى وجــه التقريــب  ،وينظــم محضــرا بذلــك ويوقعــه ثــم يقدمــه إلــى
احملكمــة (م  ، )270وإذا لــم يجــد منــدوب احملكمــة شــيئا يحجــزه أو لــم يجــد ســوى
مــال ال يجــوز حجــزه وجــب عليــه أن يثبــت ذلــك يف احملضــر .
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وإذا كان التصــرف يف املــال خاضعــا للتســجيل  ،فيتــم إيقــاع احلجــز التحفظــي على
املــال يف دفاتــر تســجيله أو بوضــع إشــارة احلجــز يف ســجله  ،كمــا يف العقــارات حيــث
توضــع إشــارة احلجــز علــى صحيفتهــا يف دفتــر تســجيلها مــن قبــل دائــرة تســجيل األراضــي
بعــد تبليغهــا قــرار احلجــز  ،والســيارات حيــث يتــم التأشــير باحلجــز يف ســجالت دائــرة
الســير وكذلــك احلــال بالنســبة للســفن  ،ويحظــر إجــراء أي تصــرف يف املــال احملجــوز
وال يرفــع احلجــز إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة (م . )269

-2

حجز ما للمدين لدى الغير
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ويكــون للمحكمــة حفــظ األمــوال احملجــوزة بالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة مبــا
يف ذلــك وضــع تلــك األمــوال لــدى شــخص ثالــث أمــن ينــاط بــه حفــظ األمــوال أو إدارتهــا
وذلــك حلــن صــدور تعليمــات مغايــرة مــن احملكمــة املختصــة (م ، )272وليــس يف القانــون
مــا مينــع مــن تعيــن صاحــب األمــوال احملجــوز عليهــا مــن قبــل احملكمــة للمحافظــة عليهــا
وإدارتهــا إذا اقتنعــت بأمانتــه .

تل

أجــاز القانــون للدائــن حجــز أمــوال مدينــه املوجــودة لــدى الغيــر كحجــز أمــوال
املديــن املودعــة يف أحــد البنــوك  ،أو ثمــن مبيــع أو مبلــغ قــرض  ،أو أجــرة عــن  ،أو أربــاح أو
نصيــب يف شــركة  ،أو تامــن أو وديعــة أو عاريــة  ،فيحجــز الدائــن عليهــا لــدى هــذا الغيــر.
وقــد رســم املشــرع لهــذا احلجــز إجــراءات تختلــف عــن إجــراءات حجــز املــال لــدى
املديــن وذلــك رعايــة ملصلحــة الغيــر احملجــوز لديــه وجتنبــا لإلســاءة لــه أو اإلضــرار بــه إذا
انتقــل منــدوب احملكمــة إلــى مــكان املــال املــراد حجــزه وضبطــه بعــد معاينتــه  ،حيــث
ال يجــوز دخــول هــذا املــكان إال إذا رضــي احملجــوز لديــه .
لذلــك يحصــل احلجــز مبجــرد تبليــغ الغيــر بقــرار احلجــز فــورا  ،والتنبيــه عليــه بعــدم
التصــرف يف األمــوال املوجــودة للمديــن بحوزتــه أو املســتحقة للمديــن عليــه إال بقــرار مــن
احملكمــة املختصــة  ،وأن عليــه بيــان هــذه األمــوال وأن يوقــع محضــرا بذلــك (م. )273
ويرتــب توقيــع احلجــز التزامــان قانونيــان علــى احملجــوز لديــه  ،أولهمــا ســلبي هــو
التزامــه بــان ميتنــع عــن الوفــاء لدائنــه (احملجــوز عليــه)  ،فــإذا خالــف هــذا االلتــزام كان
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ضامنــا لقيمــة األمــوال احملجــوزة للحاجــز  .وثانيهمــا إيجابــي وهــو التزامــه ببيــان مــا يف
ذمتــه يف محضــر مكتــوب  ،يشــمل تقريــرا مفصــا يبــن فيــه األمــوال املوجــودة للمديــن
احملجــوز عليــه يف ذمتــه أو الديــون املســتحقة عليــه لذلــك املديــن  .وكذلــك مــا إذا كان
الديــن قــد انقضــى  ،أو أنــه بــريء الذمــة وليــس مدينــا أصــا  ،أو أن هنــاك نــزاع حــول
الديــن بينــه وبــن احملجــوز عليــه .
وبعــد تبليــغ احملجــوز لديــه يجــب تبليــغ املديــن احملجــوز عليــه بقــرار احلجــز
وفــق املــادة ( ، )271فهــو املديــن الــذي يوجــه احلجــز ضــده  ،ويجــب أن يعلــم باحلجــز
لكــي يفــي بالديــن إن أراد رفــع احلجــز  ،أو ليتقــدم للمحكمــة بطلــب لرفــع احلجــز أو
التمســك ببطــان إجراءاتــه إن كانــت باطلــة  ،وأيضــا لكــي يعلــم الســبب احلقيقــي
المتنــاع احملجــوز لديــه عــن الوفــاء لــه بحقــه فــا يطالبــه بالوفــاء بغيــر جــدوى .
طبيعة البيان وآثاره

مصير الحجز التحفظي
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مج

إذا كان البيــان الصــادر مــن الغيــر ســلبيا يــدل علــى عــدم مديونيــة احملجــوز
لديــه للمحجــوز عليــه  ،أو عــدم حيازتــه ألي مــال لــه ،ولــم يســتطع احلاجــز أو احملجــوز
عليــه إثبــات مــا يخالفــه بطريــق املنازعــة فيــه ،كان احلجــز باطــا لــوروده علــى غيــر محل.
أمــا إذا كان إيجابيــا  ،فإنــه يعــد إقــرارا صــادرا مــن احملجــوز لديــه مبديونيتــه
للمحجــوز عليــه  ،أو حيازتــه ألمــوال مملوكــة لــه علــى النحــو الــذي أورده البيــان  ،ويعــد
احلجــز واردا علــى مــا أقــر بــه احملجــوز لديــه مــن حــق للمحجــوز عليــه  ،وميتنــع عليــه
التصــرف يف األمــوال احملجــوزة أو تبديدهــا وإال كان ضامنــا لقيمتهــا .

تل

حيــث إن قــرار احلجــز يتــم يف غيبــة املديــن املطلــوب احلجــز علــى أموالــه ،
فقــد أوجبــت املــادة ( )271تبليغــه بهــذا القــرار خــال أســبوع مــن تاريــخ احلجــز علــى
أموالــه  ،ويجــوز لــه تقــدمي طلــب لرفــع احلجــز إلــى احملكمــة التــي أصــدرت القــرار ،
وللمحكمــة أن تقــرر رفــع احلجــز بكفالــة أو بدونهــا  .ويكــون القــرار الصــادر يف طلــب
احلجــز التحفظــي قابــا لالســتئناف .
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مصيــر احلجــز يتوقــف علــى احلكــم النهائــي يف الدعــوى،
فــإذا قــررت احملكمــة رفــض الدعــوى يســتتبع ذلــك إلغــاء احلجــز التحفظــي  ،وإذا
حكمــت للمدعــي بطلباتــه ينقلــب احلجــز التحفظــي إلــى حجــز تنفيــذي .

بيع
ل
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المطلب الثاني
تعيين قيم على المال

خة
نس

تعيــن القيــم هــو إجــراء مؤقــت يقصــد بــه إلــى وضــع املــال املتنــازع عليه منقــوال كان
أم عقــارا حتــت يــد شــخص أمــن يحافــظ عليــه ويســلمه ملــن يثبــت أنــه صاحــب احلــق فيــه .
ومــن أمثلــة ذلــك أن يكــون هنــاك نــزاع علــى ملكيــة عــن يخشــى مــن بقائهــا يف
حيــازة حائزهــا كأن يكــون معســرا ويخشــى منــه التصــرف يف العــن  ،فيطلــب تعيــن
قيــم عليهــا ليتولــى حفــظ العــن واســتغاللها حتــى يفصــل يف النــزاع علــى ملكيتهــا .
أو منــزل يؤجــر أو مصنــع يــدار  ،ثــم تــوزع غلتــه كلهــا أو بعضهــا أو تــودع يف خزانــة
احملكمــة لتصــرف ملــن يثبــت لــه احلــق فيهــا .
ويجــب لتعيــن القيــم أن يكــون هنــاك نــزاع جــدي علــى إدارة املــال أو علــى ملكيتــه
أو حيازتــه  ،كمــا هــي احلــال بالنســبة لألمــوال الشــائعة التــي تكــون مملوكــة لعــدة
أشــخاص إذا قــام نــزاع بــن الشــركاء املشــتاعني حــول ملكيــة املــال أو إدارتــه  ،وكمــا
هــي احلــال بالنســبة للشــركات والتــركات  .كمــا يجــوز طلــب تعيــن قيــم علــى مــا مت
حجــزه مــن أمــوال املديــن حجــزا احتياطيــا .
وقــد نظــم املشــرع تعيــن القيــم علــى املــال يف املــواد  274وحتــى  278مــن قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد .
وقد نصت املادة  274على أنه

مج

اني

ةل

تل

يس

 -1يف كل قضيــة يقــدم طلــب لتعيــن قيــم علــى مــال أو تقــرر فيهــا احلجــز على مال
وطلــب تعيــن قيــم عليــه يجــوز للمحكمــة إذا رأت أن هــذا الطلــب عــادل أن تقــرر :
أ -تعيني قيم على ذلك املال سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار باحلجز أم بعده .
ب -رفع يد أي شخص عن التصرف باملال أو أخذه من عهدته .
ج -تسليم املال إلى القيم أو وضعه يف عهدته أو حتت إدارته .
د -تفويــض القيــم يف ممارســة جميــع أو بعــض الصالحيات التي يحــق لصاحب املال
ممارســتها بنفسه .
ه -يجــب علــى احملكمــة قبــل أن تصــدر قرارهــا بتعيني قيــم أن تأخذ بعــن االعتبار
قيمــة املــال املطلــوب تعيني قيم عليه ومقــدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات
احملتمــل إنفاقها بســبب تعيينه .

بيع
ل

قيــم أن تكــون هنــاك دعــوى
وعبــارة يف كل قضيــة تفيــد أنــه يشــترط لطلــب تعيــن ّ
منظــورة أمــام القضــاء  .وهــذا النــص يخــول احملكمــة املوازنــة بــن مصلحــة مــن يطلــب تعيني
القيــم وبــن مصلحــة خصمــه  ،فــإذا كان مقــدار الديــن املطلــوب قليــل مقارنــة مــع قيمــة املال
املطلــوب تعيــن قيــم عليــه  ،أو كانــت نفقــات تعيــن القيــم احملتملــة تعــادل املــال املطلــوب
تعيــن القيــم عليــه أو مقــدار الديــن املدعــى بــه  ،أو تســتغرق معظمــه مثــا  ،فعــدم تعيــن قيــم
أولــى مــن تعيينــه  .ويكــون القــرار الصــادر يف طلــب تعيــن القيــم قابــا لالســتئناف (م .)278
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كمــا أن للمحكمــة حتديــد صالحيــات القيــم علــى املــال ومــا إذا كانــت تقتصــر
علــى مجــرد حفــظ ذلــك املــال  ،أو إدارتــه  ،أو اســتغالله  ،ومقابــل ذلــك حتــدد احملكمــة
أجــرا للقيــم وحتــدد الطــرف امللــزم بدفــع هــذا األجــر  ،ما لــم يكن القيم متبرعــا (م .)275
ويتعني على القيم وفق املادة ( )276ما يلي :
أ -تقدمي احلساب عن كل ما يقبضه يف املواعيد والكيفية التي تأمر بها احملكمة.
ب -دفع املبالغ احملصلة حسبما تأمر احملكمة .

خة
نس

ويكون القيم مسؤوال عن أية خسارة تلحق باألموال يف حالتني فقط .
 -1حالة تقصيره املتعمد .
 -2حالة إهماله الشديد .
مبعنــى أن املطلــوب مــن القيــم أن يبــذل عنايــة الرجــل املعتــاد يف احملافظــة علــى املــال
وإدارتــه  .ولــم يتطلــب القانــون أن يقــدم القيــم كفالــة كمــا هــو احلــال يف املــادة ()155
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي  ،وذلــك حتــى ال يعــزف مــن يعــن قيمــا
عــن قبــول هــذه املهمــة إذا اشــترط عليــه أو طلــب منــه تقــدمي كفالــة .

مج

اني

المطلب الثالث

ةل

المنع مـن السفر

تل

يس

تنــص املــادة ( )277مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية اجلديد على أنــه " إذا
اقتنعــت احملكمــة بنــاء علــى مــا قــدم إليهــا مــن بينات بــأن املدعى عليــه أو املدعــي الذي أقيمت
ضــده دعــوى متقابلــة قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج فلســطني وأنه على وشــك
أن يغادرهــا وذلــك بقصــد عرقلــة تنفيــذ أي قــرار قــد يصدر يف حقه جاز لهــا أن تصدر مذكرة
تأمــره باملثــول أمامهــا وأن تكلفــه بتقــدمي كفالــة ماليــة تضمــن مــا قــد يحكــم بــه عليــه  ،فإذا
امتنــع عــن تقــدمي الكفالــة تقــرر منعــه مــن مغــادرة البالد حلني الفصــل يف الدعــوى ".
ويكون القرار الصادر يف طلب املنع من السفر قابال لالستئناف عمال باملادة (.)278

بيع
ل

ويقــدم طلــب املنــع مــن الســفر إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة أو إلــى احملكمــة
املختصــة باملوضــوع  ،ويشــترط لقبــول الطلــب أن يثبــت املســتدعي أن املطلــوب منعــه
مــن الســفر (ســواء كان املدعــى عليــه يف الدعــوى األصليــة  ،أم يف الدعــوى املتقابلــة)
قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج فلســطني  ،أمــا إذا كانــت لديــه أمــوال
ال زالــت يف فلســطني رغــم أنــه تصــرف أو هــرب معظــم أموالــه  ،وكانــت هــذه األمــوال
املوجــودة كافيــة للوفــاء منهــا باحلــق املدعــى بــه  ،فــإن علــى املســتدعي أن يطلــب احلجــز
عليهــا حجــزا حتفظيــا وال يقبــل طلبــه منــع املســتدعى ضــده مــن الســفر .
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خة
نس

ويجوز تقدمي طلب املنع من السفر إذا كان املدعى عليه ال ميلك أمواال أصال يف فلسطني،
وكان على وشك مغادرتها هربا من تنفيذ احلكم عليه  ،حيث تتحقق يف هذه احلالة احلكمة
من منعه من السفر  ،كما لو كان له أموال وتصرف فيها جميعا فأصبح بال مال .
وتكلــف احملكمــة املطلــوب منعــه مــن الســفر بــأن يقــدم كفالــة ماليــة تضمــن مــا
قــد يحكــم بــه عليــه  ،فــإذا قــدم الكفالــة املطلوبــة حتفــظ الطلــب  ،وإذا امتنــع عــن
تقــدمي الكفالــة تقــرر منعــه مــن مغــادرة البــاد حلــن الفصــل يف الدعــوى .
ويالحــظ أن نــص املــادة ( )277قــد أخــذ عــن نــص ( )157مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة األردنــي رقــم  24لســنة  ،1988غيــر أن النــص األردنــي ورد فيــه "
قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج البــاد أو أنــه علــى وشــك أن يغادرهــا وذلك
رغبــة منــه يف تأخيــر دعــوى اخلصــم … الــخ ".

اني

مج

أي أن قناعة احملكمة البد أن تكون منصبة على :
أ -أن املدعى عليه قد تصرف بجميع أمواله .
ب -أو أن املدعى عليه هرب أمواله خارج البالد .
ج -أو أن املدعــى عليــه علــى وشــك أن يغــادر البــاد بهــدف تأخيــر دعــوى اخلصــم …
ولــو لــم يقــم بالتصــرف بأموالــه أو تهريبهــا .

ةل

بينمــا ورد يف املــادة ( " )277قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج
فلســطني وأنــه علــى وشــك أن يغادرهــا …الــخ " .معنــى أن قناعــة احملكمــة ال بــد أن تشــمل

تل

يس

نقطتــن معــا يف كل حالــة  ،أي :
أ -أن املدعى عليه قد تصرف بجميع أمواله و أنه على وشك أن يغادر فلسطني.
ب -أن املدعى عليه قد هرب أمواله خارج فلسطني وانه على وشك مغادرتها .
أمــا إذا لــم يكــن قــد تصــرف بأموالــه ولــم يهربهــا وكان علــى وشــك أن يغــادر
فلســطني بهــدف تأخيــر دعــوى اخلصــم  ،وكان لــه مــال موجــود ميكــن التنفيــذ عليــه ،
فــا تصــدر احملكمــة قرارهــا مبنعــه مــن الســفر وعلــى املدعــي أن يطلــب حجــز هــذا املــال
احتياطيــا  ،حيــث إن ســفر املدعــى عليــه يف هــذه احلالــة يــؤدي إلــى أن تســير احملكمــة يف
الدعــوى دون حضــوره إن لــم يكــن لــه وكيــل وتصــدر احلكــم بحقــه حضوريــا .
وتنــص املــادة  111علــى أنــه يجــوز لقاضــي األمــور املســتعجلة عنــد إصــدار قــراره
مبنــع املســتدعى ضــده مــن الســفر بنــاء علــى أســباب جديــة تدعــو إلــى االعتقــاد بأنــه
علــى وشــك مغــادرة فلســطني أن يكلــف املســتدعي بتقــدمي كفالــة ماليــة لضمــان مــا قــد
يصيــب املســتدعى ضــده مــن عطــل أو ضــرر إذا تبــن أنــه غيــر محــق يف دعــواه .
وهــذا النــص هــو تطبيــق للحكــم العــام الــوارد يف املــادة  114وكان علــى املشــرع
االســتغناء عنــه اكتفــاء باملــادة  ، 114أو وضعــه بعــد املــادة  277اخلاصــة باملنــع مــن
الســفر باعتبــاره نصــا خاصــا بهــذه احلالــة .

بيع
ل
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الباب الثاني

خة
نس

قواعد االختصاص

مج

الفصل األول  :االختصاص الدولي

اني

الفص الثاني  :االختصاص الوظيفي

الفصل الرابع  :االختصاص النوعي

تل

الفصل اخلامس  :االختصاص احمللي

يس

ةل

الفصل الثالث  :االختصاص القيمي

الفصل السادس  :النتائج املترتبة على مخالفة قواعد االختصاص

بيع
ل

الفصل السابع  :تعيني املرجع

خة
نس

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

تمهيد
التعريف باالختصاص
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واليــة القضــاء تعنــي ســلطة احلكــم مبقتضــى القانــون املمنوحــة لكافــة
محاكــم الدولــة ،أي جلميــع أعضــاء الســلطة القضائيــة التــي تقابــل الســلطتني التشــريعية
والتنفيذيــة يف الدولــة.
واالختصــاص هــو نصيــب كل محكمــة مــن هــذه الواليــة ،إذ تختــص كل
محكمــة مــن هــذه احملاكــم بنصيــب معــن مــن واليــة القضــاء .فاختصــاص محكمــة
مــا معنــاه نصيبهــا مــن املنازعــات التــي يجــوز لهــا الفصــل فيهــا.
وينشــأ االختصــاص بســبب تعــدد جهــات القضــاء يف الدولــة  ،وتكــون كل
جهــة مــن عــدة درجــات  ،واشــتمال كل درجــة علــى عــدة محاكــم  .لــذا يلــزم توزيــع
العمــل – مبعرفــة املشــرع – بــن هــذه احملاكــم واجلهــات القضائيــة املختلفــة .
ويتدرج االختصاص يف الدولة الواحدة على النحو التالي :
 -1االختصــاص الوظيفــي  ،أي توزيــع االختصــاص بــن جهــات القضــاء املختلفــة يف
الدولــة الواحــدة  ،فيبــن نصيــب كل جهــة قضائيــة مــن واليــة القضــاء  ،وحتــدد قواعــده
جهــة القضــاء الواجــب رفــع النــزاع أمامهــا .
 -2االختصــاص القيمــي والنوعــي  ،أي توزيــع االختصــاص بأنــواع القضايــا املختلفــة
بــن محاكــم اجلهــة القضائيــة الواحــدة ،طبقا لقيمة الدعوى أو طبيعة املنازعة أو أهميتها.
 -3االختصــاص احمللــي  ،أي توزيــع االختصــاص بالقضايــا توزيعــا جغرافيــا بــن
احملاكــم املختلفــة مــن حيــث املوقــع أو املــكان .
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ونتكلــم عــن كل نــوع مــن أنــواع االختصــاص بعــد أن نبــن االختصــاص الدولــي
للمحاكــم  ،ثــم نبــن النتائــج املترتبــة علــى مخالفــة قواعــد االختصــاص وأخيــرا نتعــرض
ملســألة تنــازع االختصــاص (تعيــن املرجــع) وذلــك يف الفصــول الســبعة التاليــة .
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الفصل األول  :االختصاص الدولي .
الفصل الثاني  :االختصاص الوظيفي .
الفصل الثالث  :االختصاص القيمي .
الفصل الرابع  :االختصاص النوعي .
الفصل اخلامس  :االختصاص احمللي .
الفصل السادس  :النتائج املترتبة على مخالفة قواعد االختصاص .
الفصل السابع  :تعيني املرجع .
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الفصل األول
االختصاص الدولي
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يعــد القضــاء مظهــرا مــن مظاهــر ســيادة الدولــة ،لذلــك فــإن واليتــه تشــمل كافــة
مواطنيهــا املتمتعــن بجنســيتها ،وكافــة املقيمــن علــى إقليمهــا .فســيادة الدولــة متتــد إلــى
رعاياهــا ســواء كانــوا مقيمــن داخلهــا أو خارجهــا ،لذلــك تختــص محاكــم هــذه الدولــة
بكافــة الدعــاوى التــي ترفــع علــى الوطنــي ســواء كان مقيمــا داخــل الدولــة أم خارجهــا،
وســواء أكان النــزاع ناشــئا عــن عالقــة قانونيــة قامــت داخــل تلــك الدولــة أم خارجهــا.
كمــا أن للمحاكــم يف الــدول املختلفــة واليــة علــى األجنبــي املقيــم فيهــا.
واألصــل أن األجنبــي الــذي ال يقيــم يف أرض الدولــة ال يخضــع حملاكمهــا  ،غيــر
أن التشــريعات يف مختلــف الــدول تنظــم مــدى واليــة محاكمهــا علــى األجانــب الذيــن ال
يقيمــون فيهــا  ،حمايــة ملواطنيهــا وتيســيرا عليهــم  ،فليــس مــن العــدل مثــا أن يحــرم
فلســطيني مــن مقاضــاة أجنبــي اشــترى منــه منقــوال  ،أو ارتكــب يف فلســطني فعــا
يرتــب مســؤوليته املدنيــة  ،ألن ذلــك األجنبــي ال يقيــم يف فلســطني .
ولكــن وجــود املدعــى عليــه يف فلســطني وجــودا عارضــا ال يكفــي وحــده أساســا
النعقــاد االختصــاص حملاكــم فلســطني مــا دامــت عناصــر الدعــوى املوضوعيــة واقعــة
جميعهــا يف اخلــارج ،مثــال ذلــك أن يبــرم فرنســي مــع فرنســي آخــر ( أو مــع إيطالــي)
يف فرنســا ( أو إيطاليــا) عقــدا لينفــذ فيهــا ،ويكــون االثنــان متوطنــن يف فرنســا ( أو
إيطاليــا) ،أو يكــون املديــن بااللتــزام علــى األقــل متوطنا فيها ،ثــم ينتهز الدائن بااللتزام
فرصــة قــدوم مدينــه إلــى فلســطني للســياحة ويرفــع عليــه دعــوى أمــام محاكمهــا ،فــا
تختــص هــذه احملاكــم بنظــر مثــل هــذه الدعــوى.
وقــد كانــت املــادة الثانيــة مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  26لســنة
 1952تنــص علــى أنــه " متــارس احملاكــم النظاميــة يف (اململكــة األردنيــة الهاشــمية) حــق
القضــاء علــى جميــع األشــخاص يف املــواد املدنيــة واجلزائيــة باســتثناء املــواد التــي يفــوض فيهــا
حــق القضــاء إلــى محاكــم دينيــة أو محاكــم خاصــة مبوجــب أحــكام أي قانــون آخــر " .
غيــر أن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى لــم يكــن يتضمــن نصوصــا
تبــن قواعــد االختصــاص القضائــي الدولــي حملاكــم فلســطني  ،أي اختصاصهــا
باملنازعــة التــي تشــتمل علــى عنصــر أجنبــي يف مجــال القانــون اخلــاص .
أمــا التشــريعات الفلســطينية اجلديــدة فقــد نصــت املــادة ( )2مــن قانــون تشــكيل
احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  2001علــى أنــه
 -1تنظــر احملاكــم النظاميــة يف فلســطني يف املنازعــات واجلرائــم كافة إال ما اســتثني
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بنــص قانونــي خــاص  ،ومتــارس ســلطة القضــاء علــى جميع األشــخاص .
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 -2حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون .

وقــد نظــم قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة 2001
اختصــاص احملاكــم يف البــاب الثانــي منــه  ،وأفــرد الفصــل األول مــن هــذا البــاب
لالختصــاص الدولــي بــن فيــه حــدود واليــة القضــاء حملاكــم فلســطني يف الدعــاوى
املدنيــة والتجاريــة يف املــواد  27حتــى . 30
ويتبني من نصوص هذه املواد األحكام اآلتية :
أوال  :الدعاوى املدنية والتجارية التي تقام على فلسطيني

خة
نس

إذا كان املدعــى عليــه فلســطينيا  ،يجــوز رفــع الدعــوى عليــه يف املــواد املدنيــة
والتجاريــة أمــام احملاكــم الفلســطينية ســواء كان لــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني،
أم كان مقيمــا يف اخلــارج وليــس لــه يف فلســطني موطــن أو محــل إقامــة  .ســواء كان رافــع
الدعــوى فلســطينيا أم أجنبيــا ،متوطنــا يف فلســطني أو مقيمــا فيهــا أو موجــودا يف فلســطني
أو يف اخلــارج  .وســواء كان النــزاع حــول منقــول أو عقــار يف فلســطني  ،أم منقــول موجــود
يف اخلــارج  .أو كان الســبب الــذي أنشــأ العالقــة قــد مت يف فلســطني أم يف اخلــارج .فــا يجــوز
للفلســطيني يف هــذه احلالــة أن يدفــع الدعــوى بــأن العالقــة نشــأت يف اخلــارج ،أو بأنه يقيم يف
اخلــارج ،ألن احملاكــم الفلســطينية تبســط واليتهــا علــى الفلســطيني أينمــا كان ويف جميع
املنازعــات التــي يكــون الفلســطيني طرفــا مدعــى عليــه فيهــا أيــا كانــت هــذه املنازعــات،
فيكفــي أن يكــون املدعــى عليــه فلســطينيا لكــي ينعقد االختصاص حملاكم فلســطني.
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وتنــص علــى هــذه األحــكام املــادة ( )27مــن القانــون اجلديــد بقولهــا " تختــص
احملاكــم يف فلســطني بنظــر الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة التــي تقــام علــى الفلســطيني
ولــو لــم يكــن لــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني …  .وذلــك كلــه فيمــا عــدا الدعــاوى
العقاريــة املتعلقــة بعقــار واقــع يف اخلــارج ".

تل

ويبــدو مــن نــص هــذه املــادة أنهــا أخــذت بضابــط شــخصي لالختصــاص هــو جنســية
املدعــى عليــه ،فعلــى الرغــم مــن أن األصــل يف واليــة القضــاء هــو اإلقليميــة بالنســبة
للوطنيــن واألجانــب ،إال أنهــا شــخصية بالنســبة للوطنيــن تشــمل الفلســطيني ملجــرد
كونــه وطنيــا بصــرف النظــر عــن موطنــه أو محــل إقامتــه ،وســواء أكان النــزاع ناشــئا
عــن عالقــة قانونيــة قامــت داخــل فلســطني أو خارجهــا.
واختصــاص احملاكــم الفلســطينية بالدعــاوى التــي ترفــع علــى الفلســطيني يعــد
تطبيقــا لقاعــدة أن املدعــي يســعى إلــى املدعــى عليــه يف محكمتــه ،وحتقيقــا لســلطان
الدولــة علــى رعاياهــا ،كمــا أنــه يف الوقــت ذاتــه يهــدف إلــى تيســير اخلصومــة ألن احلكــم
الصــادر مــن محاكــم دولــة يتبعهــا املدعــى عليــه يســهل تنفيــذه  ،بينمــا إذا صــدر احلكــم
مــن محكمــة أجنبيــة فيلــزم اســتصدار أمــر بتنفيــذه مــن محاكــم دولتــه .
ويظل االختصاص منعقدا للمحاكم الفلسطينية حتى لو اكتسب الفلسطيني جنسية
دولــة أخــرى طاملــا بقيــت لــه اجلنســية الفلســطينية ،فــإذا أســقطت عنــه اجلنســية الفلســطينية ال
ينعقد االختصاص للمحاكم الفلسطينية .وشرط متتع املدعى عليه باجلنسية هو شرط ابتداء
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وانتهــاء ،مبعنــى أنــه يشــترط أن يكــون املدعــى عليــه فلســطينيا عنــد رفــع الدعــوى وأن يظــل
كذلك حتى صدور احلكم النهائي فيها .فإذا كان فلســطينيا عند رفع الدعوى وأســقطت
عنــه هــذه اجلنســية قبــل صــدور احلكم النهائي فيها ،انتفى هــذا االختصاص ،فــإذا دفع بعدم
االختصــاص دوليــا بنظــر الدعــوى أو تغيــب عــن احلضــور ،يتعــن علــى احملكمــة أن تقضــي
بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها عمــا باملــادة  30مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة ،وتقــف عنــد هــذا احلــد ،ويكــون للمدعــي أن يقيــم دعــوى جديــدة أمــام احملكمــة
املختصــة دوليــا .أمــا إذا قبــل املدعــى عليــه واليــة القضاء الفلســطيني صراحــة أو ضمنا ،تنظر
احملكمــة الدعــوى عمــا باملــادة  1/29مــن القانــون املذكــور.
وقــد اســتثنت املــادة  27مــن االختصــاص الدولــي للمحاكم الفلســطينية ،الدعاوى
التــي ترفــع علــى مواطــن فلســطيني إذا تعلقــت بعقــار يف اخلــارج ،وهــذا االســتثناء يتفــق مــع
فكــرة النظــام العــام التــي تتمســك بهــا كل دولــة باعتبــار أن الثــروة العقاريــة متــس كيــان
الدولــة االقتصــادي ،وأن أي دولــة ال تقبــل تنفيــذ حكــم صــادر مــن محكمــة أجنبيــة
ميــس هــذا الكيــان .لذلــك فــإن واليــة قضــاء الدولــة الواقــع فيهــا العقــار تشــمل املنازعــات
املتعلقــة بــه حتــى ولــو كان املدعــى عليــه يف تلــك املنازعــة فلســطينيا.
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ثانيــا  :الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة التــي تقــام علــى أجنبــي لــه موطــن أو محــل
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وهــذه الدعــاوى تختــص محاكــم فلســطني بنظرهــا علــى أســاس معيــار موطــن
املدعــى عليــه أو محــل إقامتــه  ،واملوطــن يشــمل املوطــن العــام  ،واملواطــن اخلــاص مثــل
موطــن األعمــال أو املوطــن التجــاري وغيــره  ،ويرجــع يف حتديــد مختلف هــذه املواطن إلى
القانــون الفلســطيني  .وتنظــر محاكــم فلســطني يف جميــع الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة
املرفوعــة علــى ذلــك األجنبــي فيمــا عــدا الدعــاوى العقاريــة (أي العينيــة العقاريــة) املتعلقــة
بعقــار واقــع يف اخلــارج  ،ألن هــذه الدعــاوى مــن اختصــاص محكمــة موقــع العقــار فقــط .
وال يكفــي التواجــد العابــر ألجنبــي يف فلســطني لتختــص احملاكــم الفلســطينية
بالدعــاوى املدنيــة والتجاريــة التــي ترفــع عليــه ،بــل يلــزم أن يتوافــر يف هــذا التواجــد
عنصــر االســتقرار فيهــا ،بحصــول األجنبــي علــى اإلقامــة مــن الســلطة املختصــة.
وإذا كان لألجنبــي موطــن يف فلســطني وموطــن يف اخلــارج ،وكان يتــردد بينهمــا،
كانــت احملاكــم الفلســطينية مختصــة بالدعــاوى التــي ترفــع عليــه أمامهــا.

بيع
ل

ثالثــا  :الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة التــي تقــام علــى أجنبــي ليــس لــه موطــن أو
محــل إقامــة يف فلســطني .

وقــد بينــت املــادة  28مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة أن محاكــم
فلســطني تختــص بنظــر هــذه الدعــاوى يف احلــاالت اآلتيــة :
 -1إذا كان لألجنبــي ســواء كان شــخصا طبيعيــا أو معنويــا ،موطــن مختــار يف
فلســطني ،علــى أن تكــون املنازعــة متعلقــة بالعمــل أو املوضــوع الــذي اختيــر لــه املوطــن
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املختــار ،ومــرد هــذا االختصــاص هــو فكــرة اخلضــوع االختيــاري ،إذ أن قيــام املدعــى
عليــه األجنبــي بتعيــن موطــن مختــار لــه يف فلســطني بالنســبة للعمــل القانونــي يفيــد اختيــاره
اخلضــوع للمحاكــم الفلســطينية بالنســبة جلميــع املنازعــات التــي ترتبــط بهــذا العمــل .
واختيــار األجنبــي موطنــا مختــارا لــه يف فلســطني ال يحــول دون رفــع الدعــوى
عليــه أمــام محاكــم موطنــه األصلــي يف اخلــارج ،إذ يصبــح االختصــاص مشــتركا بــن
محاكــم دولــة املوطــن األصلــي ومحاكــم دولــة املوطــن املختــار .ويقــع علــى املدعــي عــبء
إثبــات املوطــن املختــار لألجنبــي يف فلســطني.
 -2إذا كانــت الدعــوى متعلقــة مبــال (عقــار أو منقــول) مــادي أو معنــوي موجــود
يف فلســطني  ،ســواء كانــت دعــوى شــخصية كطلــب تنفيــذ االلتــزام بتســليم املبيــع أو
االلتــزام بالضمــان ،أم عينيــة كدعــوى امللكيــة يف مــال موجــود يف فلســطني  ،وذلــك ألن
احملاكــم الفلســطينية هــي أقــرب إلــى املــال مــن غيرهــا  ،وقــد يســتلزم حتقيــق الدعــوى
انتقــال احملكمــة إلــى محــل املــال ملعاينتــه .
 -3إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بالتــزام نشــأ يف فلســطني ،بصــرف النظــر عمــا
إذا كان االلتــزام تعاقديــا أم تقصيريــا ،فقــد ينشــأ االلتــزام عــن عمــل مــادي وقــع يف
فلســطني ،كأن يســبب ســائح أجنبــي حــادث طــرق يترتــب عليــه ضــرر  ،فيجــوز مطالبتــه
بالتعويــض أمــام احملاكــم الفلســطينية ولــو كان قــد غــادر البــاد ،بــل ويجــوز اللجــوء
إلــى القضــاء املســتعجل ملنعــه مــن الســفر وفــق الشــروط املقــررة يف القانــون.
 -4إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نفذ يف فلســطني أو كان واجبا تنفيذه فيها ،
ولــو كان االلتــزام قــد نشــأ يف اخلــارج ،ملــا لهــذه الدعــاوى مــن صلــة واضحة بإقليم فلســطني
ممــا يبــرر عقــد االختصــاص حملاكمهــا .وميكــن التعــرف علــى ذلــك مــن بنــود العقــد أو
ظــروف التعاقــد وقصــد املتعاقديــن ،مثــال ذلــك عقــد عمــل صاحــب العمــل فيــه شــركة
أجنبيــة ليــس لهــا موطــن يف فلســطني فــإذا نفــذ العمــل يف فلســطني أو كان واجبــا تنفيــذه
فيهــا كالتعاقــد مــع مهنــدس إلنشــاء مصنــع يف فلســطني وتركيــب آالتــه ومعداتــه تكــون
احملاكــم الفلســطينية مختصــة بنظــر الدعــوى رغــم اتفــاق اخلصــوم يف عقــد العمــل علــى
اختصــاص محاكــم غيــر فلســطينية بنظــر مــا قــد ينشــأ عــن العقــد مــن منازعــات .وال ميلــك
املدعــى عليــه دفــع الدعــوى بعــدم اختصــاص احملاكم الفلســطينية ألن قواعد االختصاص
القضائــي الدولــي يف فلســطني تعــد مــن النظــام العــام ،لذلــك ال يجــوز للخصــم أن يســتبعد
اختصــاص احملاكــم الفلســطينية إذا كانــت هــذه احملاكــم مختصــة بنظــر الدعــوى وفقــا
للقانــون الفلســطيني ،فالقانــون يجيــز لــه مــد االختصــاص احملاكــم الفلســطينية علــى
أســاس اإلرادة ،ولكــن ال يجيــز لــه اخلــروج عليــه علــى أســاس اإلباحــة.
 -5إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بإفــاس أشــهر يف فلســطني  ،كالدعــوى التــي
يرفعهــا وكيــل الدائنــن علــى أجنبــي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني بإبطــال
تصــرف حلصولــه يف فتــرة الريبــة ،ويظــل هــذا االختصــاص منعقــدا إلــى أن تغلق التفليســة.
 -6إذا تعدد املدعى عليهم وكان ألحدهم موطن أو محل إقامة يف فلسطني .
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ويشترط خلضوع األجنبي للقضاء الفلسطيني يف هذه احلالة شرطان :
أ -أن يكون أحد املدعى عليهم معه له موطن أو محل إقامة يف فلسطني .
ب -أن يتصــل النــزاع باملدعــى عليــه الــذي لــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني
حقيقــة  ،حتــى ال يكــون القصــد مــن رفــع الدعــوى عليــه مجــرد جلــب األجنبــي أمــام
احملاكــم الفلســطينية .
ويجــب أن يكــون التعــدد حقيقيــا ،وأن يكــون املدعــى عليــه املقيــم يف فلســطني
خصمــا حقيقيــا ،فــإن كان خصمــا غيــر حقيقــي ال ينعقــد االختصــاص للمحاكــم
الفلســطينية .ويســتوي أن يكــون املدعــى عليــه الــذي لــه موطــن أو محــل إقامــة يف
فلســطني شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا ،وســواء اختصــم منــذ رفــع الدعــوى أم أدخــل فيهــا
بعــد ذلــك طاملــا كان خصمــا حقيقيــا ،حتــى ال يــؤدي الســهو عنــه يف الئحــة الدعــوى إلــى
نفــي اختصــاص احملاكــم الفلســطينية.
ويهــدف مــد االختصــاص يف هــذه احلالــة إلــى تفــادي رفــع دعــاوى متعــددة أمــام
محاكــم تتبــع دوال مختلفــة ،فتتضاعــف نفقــات التقاضــي ،وقــد تتناقــض األحــكام .
 -7إذا قبــل اخلصــوم واليــة احملاكــم الفلســطينية صراحــة أو ضمنــا ولــو لــم تكــن
الدعــوى داخلــة يف اختصاصهــا ،ويشــترط يف هــذه احلالــة قبــول املدعــن و املدعــى عليهــم
معــا ،فاخلصــوم تشــمل الفريقــن مهمــا تعــدد أطــراف كل منهــم  .أمــا إذا كانــت
احملكمــة الفلســطينية غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى ،وقبــل بعــض املدعــى عليهــم
بواليتهــا بينمــا رفــض اآلخــرون ذلــك ،فإنــه ميتنــع علــى احملكمــة نظــر هــذه الدعــوى
والفصــل فيهــا  .ويتحقــق القبــول الصريــح عــادة بالنــص عليــه يف التصــرف القانونــي
الــذي تســتند إليــه الدعــوى ،ويغلــب أن يكــون قبــول االختصــاص يف هــذه احلالــة عامــا
فــا يقتصــر علــى دعــوى بعينهــا ،مبعنــى أنــه ينــص يف هــذا التصــرف علــى اختصــاص
احملاكــم الفلســطينية بكافــة املنازعــات املتعلقــة بهــذا التصــرف.
ويكــون القبــول ضمنيــا مــن قبــل املدعــي برفــع دعــواه أمــام احملاكــم الفلســطينية،
ويتحقــق مــن قبــل املدعــى عليــه إذا حضــر لــدى احملكمــة ولــم يدفع بعــدم االختصــاص وترافع
يف الدعــوى بإبــداء أوجــه دفاعــه أو دفوعــه املوضوعيــة إذ يــدل ذلــك علــى قبــول املدعــي واملدعى
عليــه واليــة القضــاء الفلســطيني .أمــا إذا حضــر املدعــى عليــه ولم يبد الدفع بعــدم االختصاص
ثــم تغيــب بعــد ذلــك دون أن يقبــل االختصــاص صراحــة ،تعــن علــى احملكمة الوقــوف على ما
إذا كان قــد توافــر القبــول الضمنــي مــن عدمــه ،فــإذا تبــن لهــا مــن مســلكه يف الدعــوى عند
نظرها أنه وقف منها موقفا ســلبيا بعدم حتدثه عنها أو دفعها أو إبداء طلبات ،اعتبرت ذلك
رفضا الختصاصها وقضت بعدم االختصاص من تلقاء نفســها ،إذ يتســاوى احلضور الســلبي
مــع عــدم احلضــور لتعــذر اســتخالص القبــول مــن هذا املســلك الســلبي.
واســتخالص القبــول الضمنــي مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة
املوضــوع دون رقابــة مــن محكمــة النقــض طاملــا كان اســتخالصها ســائغا.
ومتــى مت القبــول صراحــة أو ضمنــا ســقط حــق املدعــى عليــه يف الدفــع بعــدم
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االختصــاص الدولــي للمحكمــة ،والســاقط ال يعــود ،وتســتمر احملكمــة يف نظــر
الدعــوى ثــم تصــدر حكمهــا يف الدفــع برفضــه ويف املوضــوع وفقــا ملــا تخلــص إليــه.
 -8إذا رفعــت حملاكــم فلســطني دعــوى داخلــة يف اختصاصهــا تكــون هــذه احملاكــم
مختصــة بالفصــل يف املســائل والطلبــات العارضــة واألصليــة املرتبطــة بهــذه الدعــوى األصليــة
حتــى ولــو لــم تكــن تدخــل يف اختصاصهــا إذا رفعت إليها ابتــداء (م .)2/29ســواء كان الطلب
مقدمــا مــن املدعــى عليــه ضــد املدعــي ردا علــى دعــواه (ادعــاء مقابــل) أم قــدم مــن املدعــي يف
صــورة طلبــات إضافيــة ،أم قــدم مــن الغيــر إلــى أحــد اخلصــوم (التدخــل)  ،أم مــن أحــد اخلصــوم
إلــى الغيــر (اختصــام الغيــر) .طاملــا كان يف ذلــك حتقيــق حلســن ســير العدالــة ،حتــى ال تتشــتت
أوصــال القضيــة ،أو يتعطــل الفصــل فيهــا لســبب فرعــي ميكــن للمحكمــة التصــدي لــه حتــى
لــو كان االختصــاص منعقــدا حملكمــة أخــرى أجنبية .فتختص احملاكم الفلســطينية بنظر
املســائل األوليــة التــي تثــار أثنــاء نظــر الدعــوى ويتوقــف علــى الفصــل فيهــا الفصــل يف الدعــوى،
مثال ذلك دعوى املطالبة بحصة من امليراث ،حيث يشترط لقبولها أن يكون املدعي وارثا،
فــإذا أثيــر نــزاع حــول هــذه الصفــة علــى احملكمــة الفصــل فيهــا أوال حتــى ميكــن الفصــل يف
الدعــوى .كمــا تختــص احملكمــة بنظــر الطلــب العــارض كطلــب إجــراء املقاصــة أو طلــب
التدخــل يف الدعــوى أو إدخــال الغيــر .وكذلــك الطلــب املرتبــط كمــا يف املطالبــة باألجــر إذ
يرتبــط بــه طلــب فســخ عقــد العمــل أو عقــد الوكالــة لعــدم الوفــاء بااللتــزام املقابــل.
 -9تختــص محاكــم فلســطني باألمــر باإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة التــي
ســتنفذ يف فلســطني ولــو كانــت غيــر مختصــة بالدعــوى األصليــة (م . )3/29ويســتند
هــذا االختصــاص إلــى قاعــدة األمــن املدنــي التــي أقرهــا فقــه القانــون الدولــي اخلــاص،
ومؤداهــا انعقــاد االختصــاص للمحاكــم الفلســطينية وحدهــا بإصــدار القــرارات الوقتيــة
والتحفظيــة متــى كان املــراد باســتصدارها أن تنفــذ يف فلســطني ،بحيــث إذا صــدر قــرار
وقتــي أو حتفظــي مــن احملاكــم األجنبيــة املختصــة بالدعــوى املوضوعيــة ال يجــوز تنفيــذه
يف فلســطني .وأســاس هــذا االختصــاص أن املشــرع قــدر أن التراخــي يف القيــام مبثــل هــذه
اإلجــراءات التحفظيــة والوقتيــة إلــى حــن البــت يف النــزاع األصلــي املرفــوع أمــام محكمــة
دولــة أجنبيــة قــد يكــون فيــه إضــرار مبصالــح اخلصــوم وضيــاع حقوقهــم  ،لذلــك لــم
يتــردد يف تقريــر اختصــاص احملاكــم الفلســطينية باألمــر بهــا.
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الحكم في غير الحاالت المتقدمة:

إذا رفعــت دعــوى علــى أجنبــي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني يف غيــر
احلــاالت املتقدمــة ،جــاز لــه أن يدفــع بعــدم اختصــاص احملاكــم الفلســطينية ويتعــن عليــه
أن يبــدي هــذا الدفــع قبــل التكلــم يف املوضــوع ،ألن الدخــول يف موضــوع الدعــوى يفيــد
القبــول باختصــاص احملكمــة .
أمــا إذا لــم يحضــر املدعــى عليــه ،فــإن املــادة ( )30مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة اجلديــد توجــب علــى احملكمــة إذا لــم تكــن مختصــة بنظــر الدعــوى
طبقــا للمــواد الســابقة أن حتكــم بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى مــن تلقــاء نفســها.
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يتحقــق االختصــاص الوظيفــي إذا تعــددت جهــات القضــاء يف الدولــة الواحــدة
كمــا هــو الشــأن يف فلســطني  ،حيــث رأينــا وجــود ثالثــة أنــواع مــن احملاكــم  :احملاكــم
النظاميــة  ،واحملاكــم الدينيــة  ،واحملاكــم اخلاصــة  ،وهــي تشــمل جهــات قضائيــة
خمــس هــي  ،القضــاء العــادي  ،والقضــاء اإلداري (محكمــة العــدل العليــا) ،والقضــاء
الشــرعي  ،ومجالــس الطوائــف  ،واحملاكــم اخلاصــة  .وتعــد كل مــن هــذه اجلهــات وحــدة
قضائيــة مســتقلة عــن األخــرى لهــا وظيفتهــا أو وظائفهــا املتميــزة  ،وقــد تضــم كل واحــدة
منهــا مجموعــة مــن احملاكــم  .ويقصــد باالختصــاص الوظيفــي  ،توزيــع العمــل بــن هــذه
اجلهــات القضائيــة املختلفــة .
واألصــل يف توزيــع العمــل بــن هــذه اجلهــات القضائيــة أن واليــة القضــاء مســندة
أساســا إلــى جهــة القضــاء العــادي  ،فقــد نصــت املــادة الثانيــة مــن قانــون تشــكيل
احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة  2001علــى أنــه :

مج

ةل

اني

 -1تنظــر احملاكــم النظاميــة يف فلســطني يف املنازعــات واجلرائم كافة إال ما اســتثني
بنــص قانونــي خــاص  ،ومتــارس ســلطة القضــاء علــى جميــع األشــخاص .
 -2حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون .

تل

يس

وإذا كان هــذا النــص قــد تكلــم عــن احملاكــم النظاميــة بشــكل عــام وهــي
تشــمل احملاكــم العاديــة واحملكمــة اإلداريــة  ،فــإن املقصــود باحملاكــم النظاميــة يف
هــذا اخلصــوص هــو احملاكــم العاديــة  ،ذلــك أن كال مــن القضــاء اإلداري  ،والقضــاء
الدينــي  ،واحملاكــم اخلاصــة جهــة قضائيــة طارئــة وجــدت بعــد القضــاء العــادي وأســندت
إليهــا منازعــات معينــة أخرجهــا املشــرع مــن اختصــاص جهــة القضــاء العــادي  ،وعقــد
الواليــة لتلــك احملاكــم .
لذلــك فــإن احملاكــم اإلداريــة والدينيــة واخلاصــة  ،ال تختــص إال باملنازعات احملددة
التــي أورد املشــرع بيانهــا بنصــوص خاصــة يف القانــون املنشــئ لهــذه اجلهــة القضائيــة ،
لذلــك يقــال بــأن القاعــدة بالنســبة لهــذه اجلهــات القضائيــة أنــه ال اختصــاص إال بنــص .
أمــا بالنســبة لواليــة القضــاء العــادي فــإن تقريــر اختصاصــه مبســألة مــا ال يحتــاج إلــى نــص
ألن هــذا هــو األصــل العــام .
وقــد حــدد املشــرع اختصــاص احملاكــم اإلداريــة (محكمــة العــدل العليــا) يف املــادة
( )33مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم ( )5لســنة  2001والتــي تنــص علــى
أنــه " تختــص محكمــة العــدل العليــا بالنظــر فيمــا يلــي :

بيع
ل

 -1الطعون اخلاصة باالنتخابات .
 -2الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة أو القــرارات
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اإلداريــة النهائيــة املاســة باألشــخاص أو األمــوال الصادرة عن أشــخاص القانــون العام مبا
يف ذلــك النقابــات املهنيــة .
 -3الطلبــات التــي هــي مــن نــوع املعارضــة يف احلبــس التــي يطلــب فيهــا إصــدار أوامــر
اإلفــراج عــن األشــخاص املوقوفــن بوجه غير مشــروع .
 -4املنازعــات املتعلقــة بالوظائــف العموميــة مــن حيــث التعيــن أو الترقيــة أو
العــاوات أو املرتبــات أو النقــل أو اإلحالــة إلــى املعــاش أو التأديــب أو االســتيداع أو الفصــل ،
وســائر مــا يتعلــق باألعمــال الوظيفيــة .
 -5رفــض اجلهــة اإلداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ أي قــرار كان يجــب اتخــاذه وفقــا
ألحــكام القوانــن أو األنظمــة املعمــول بهــا .
 -6سائر املنازعات اإلدارية .
 -7املسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة
عن صالحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها حتقيقا للعدالة .
 -8أية أمور أخرى ترفع إليها مبوجب أحكام القانون .

مج

أمــا بالنســبة للمحاكــم الشــرعية  .فقــد حــددت املــادة  22مــن قانــون تشــكيل
احملاكــم الشــرعية االختصــاص الوظيفــي لهــذه احملاكــم فنصــت علــى أنــه " مــع مراعــاة

يس

ةل

اني

مــا جــاء يف املــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية لســنة  1959أو أي تشــريع
آخــر  ،متــارس احملاكــم الشــرعية حــق القضــاء يف األحــوال الشــخصية بــن املســلمني
والقضايــا املتعلقــة بإنشــاء الوقــف وإدارتــه الداخليــة ملنفعــة املســلمني مبــا يف ذلــك ربــط
عقــار الوقــف باحلكــر وزيادتــه وإلغائــه  .ومــا ينشــأ عــن أي عقــد زواج ســجل لــدى احملكمــة
الشــرعية أو أحــد مأذونيهــا  ،وذلــك كلــه وفقــا للراجــح مــن مذهــب أبــي حنيفــة باســتثناء
مــا نــص عليــه مبقتضــى قوانينهــا اخلاصــة " .

تل

أمــا املــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية فقــد نصــت علــى أنــه
تنظــر احملاكــم الشــرعية وتفصــل يف املــواد التاليــة :
 -1الوقف وإنشاؤه من قبل املسلمني وشروطه و التولية عليه واستبداله وما له عالقة
بإدارته الداخلية وحتويل املسقفات واملستغالت الوقفية لإلجارتني وربطها باملقاطعة .
 -2الدعــاوى املتعلقــة بالنزاعــات بــن وقفــن أو بصحــة الوقــف ومــا يترتــب عليــه مــن
حقــوق أسســت بعــرف خــاص أمــا إذا ادعــى أحــد الطرفــن مبلكيــة العقــار املتنــازع فيــه
مــع وجــود كتــاب وقــف أو حكــم بالوقــف أو كان العقــار مــن األوقــاف املشــهورة شــهرة
شــائعة عنــد أهــل القريــة أو احمللــة وأبــرز مدعــي امللكيــة يف جميــع هــذه احلــاالت أوراقــا
ومســتندات تعــزز ادعــاءه فعلــى احملكمــة أن تؤجــل الســير يف الدعــوى وتكلفــه مراجعــة
احملكمــة ذات الصالحيــة خــال مــدة معقولــة  ،فــإذا أبــرز مــا يــدل علــى إقامــة الدعــوى
لــدى تلــك احملكمــة تقــرر احملكمــة الشــرعية وقــف الســير يف الدعــوى أمامهــا إلــى أن
تبــت احملكمــة يف شــأن ملكيــة العقــار وإال ســارت يف الدعــوى وأكملتهــا .

بيع
ل
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 -3مداينات أموال األيتام واألوقاف املربوطة بحجج شرعية .
 -4الوالية والوصاية والوراثة .
 -5احلجز وفكه وإثبات الرشد .
 -6نصب القيم والوصي وعزلهما .
 -7املفقود .
 -8املناكحــات واملفارقــات واملهــر واجلهــاز ومــا يدفــع علــى حســاب املهــر والنفقــة
والنســب واحلضانــة .
 -9كل ما يحدث بني الزوجني ويكون مصدره عقد الزواج .
 -10حتريــر التــركات الواجــب حتريرهــا والفصــل يف االدعــاء مبلكيــة أعيانهــا
واحلكــم يف دعــاوى الديــون التــي عليهــا  ،إال مــا كان منهــا متعلقــا مبــال غيــر منقــول أو
ناشــئا عــن معاملــة جتاريــة  ،وتصفيتهــا وتقســيمها بــن الورثــة وتعيــن حصــص الوارثــن
الشــرعية واالنتقاليــة .
 -11طلبــات الديــة إذا كان الفريقــان مســلمني وكذلــك إذا كان أحدهمــا غيــر
مســلم ورضيــا أن يكــون حــق القضــاء يف ذلــك للمحاكــم الشــرعية .
 -12التخارج من التركة كلها يف األموال املنقولة وغير املنقولة .
 -13الهبة يف مرض املوت والوصية .
 -14اإلذن للولي والوصي واملتولي والقيم ومحاسبتهم واحلكم بنتائج هذه احملاسبة .
 -15الدعــاوى املتعلقــة باألوقــاف اإلســامية املســجلة لــدى احملاكــم الشــرعية إذا
كان الواقــف غيــر مســلم واتفــق الفرقــاء علــى ذلــك .
 -16كل ما يتعلق باألحوال الشخصية بني املسلمني .
 -17كل عقد زواج سجل لدى احملاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه .

مج

اني

ةل

يس

بيع
ل

االختصـاص القيمـي

تل

الفصل الثالث

يعــد املعيــار القيمــي هــو األصــل أو األســاس يف توزيــع االختصــاص بــن محاكــم
الدرجــة األولــى ،فقــد وزع املشــرع اختصــاص احملاكــم العاديــة يف بعــض الدعــاوى
بحســب قيمــة الدعــوى ،ورســم قواعــد عامــة لتقديــر قيمــة الدعــوى ثــم وضــع بعــض
القواعــد لتقديــر قيمــة بعــض الدعــاوى التــي يكــون محلهــا ليــس مبلغــا مــن املــال .وعلــى
ذلــك يتوقــف علــى قيمــة الدعــوى معرفــة احملكمــة املختصــة بنظرهــا ،ومعرفــة قابليــة
احلكــم الصــادر فيهــا للطعــن أو عــدم قابليتــه ،وحتديــد الرســوم القضائيــة التــي يلــزم
رافــع الدعــوى بدفعهــا ويتحملهــا يف النهايــة مــن يحكــم عليــه فيهــا .
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ونتنــاول هــذا النــوع مــن االختصــاص ببيــان قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى ،وكيفيــة
القيــام بهــذا التقديــر ،وأخيــرا توزيــع هــذا االختصــاص .
المبحث األول
قواعد تقدير قيمة الدعوى

خة
نس

تقــدر قيمــة الدعــوى بالنظــر إلــى قيمــة املطالبــة القضائيــة  ،إذ أن املطالبة القضائية
هــي التــي حتــدد نطــاق الدعــوى التــي تنظرهــا احملكمــة والتي حتكــم فيها .
وقــد بــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد قواعــد تقديــر قيمــة
الدعــوى يف الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي منــه يف املــواد  31حتــى  ، 38وهــي تتلخــص
يف القواعــد اآلتيــة :

مج

القاعدة األولى  :تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها (م)1( . )31

تل

يس

ةل

اني

وعلــى ذلــك ال يتأثــر اختصــاص احملكمــة بــأي تغيير يف قيمة الطلب بعــد رفع الدعوى.
فــإذا كانــت قيمــة الشــيء املطالــب بــه يــوم رفــع الدعــوى أحــد عشــر ألــف دينــار ،ثــم أصبحت
هــذه القيمــة عنــد نظــر الدعــوى تســعة آالف وخمســمائة دينــار ،تبقــى محكمــة البدايــة
مختصــة بنظــر الدعــوى  ،ألنــه ال يعتــد بتقلبــات األســعار بعــد رفــع الدعــوى  ،وال يجــوز أن
يــؤدي مــرور الزمــن إلــى تغييــر املركــز القانونــي املوجــود فيــه اخلصــوم عنــد بــدء اخلصومــة .
والعبــرة مبــا يطلبــه اخلصــوم ال مبــا حتكــم بــه احملكمــة ،ألن حتديــد
احملكمــة املختصــة مســألة ســابقة علــى رفــع الدعــوى واحلكــم فيهــا وال يتصــور عقــا
أن يتوقــف حتديــد اختصــاص احملكمــة علــى مــا ســوف حتكــم بــه  .كمــا أن العبــرة
بالقيمــة املطلوبــة يف الدعــوى بصــرف النظــر عــن قيمــة الشــيء محــل الطلــب ،ففــي دعــوى
التعويــض عــن فســخ عقــد حتــدد احملكمــة املختصــة علــى أســاس مــا يطلــب مــن تعويــض
بصــرف النظــر عــن قيمــة الشــيء محــل العقــد.

بيع
ل

القاعدة الثانية  :العبرة يف تقدير قيمة الدعوى بالطلبات األخيرة (م)31
فالطلبــات األخيــرة للخصــوم هــي التــي تعبــر عــن القيمــة احلقيقيــة للدعــوى ،فــإذا
رفعــت الدعــوى مببلــغ معــن  ،ثــم عــدل املدعــي طلبــه بالزيــادة أو النقــص  ،تكــون العبــرة
بالطلبــات األخيــرة  .ذلــك أن للمدعــي احلــق يف تعديــل طلباتــه حتــى إقفــال بــاب املرافعــة
يف الدعــوى ،وتقــوم احملكمــة بتقديــر قيمــة الدعــوى بنــاء علــى هــذا التعديــل لتتبــن
مــا إذا بقيــت مختصــة بنظــر الدعــوى أم أنهــا أصبحــت غيــر مختصــة بنظرهــا فتحيلهــا
للمحكمــة املختصــة .كمــا أنــه إذا أغفــل املدعــي يف مرافعتــه اخلتاميــة التــي حــدد فيهــا
طلباتــه حتديــدا جامعــا بعــض الطلبــات التــي كان قــد أوردهــا يف الئحــة الدعــوى ،فــإن
احملكمــة ال تفصــل يف هــذه الطلبــات وإال تكــون قــد قضــت مبــا لــم يطلبــه اخلصــوم.
( )1نقض مدني  2007/14تاريخ  2007/10/10ج  3ص .268
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ويشــترط يف ذلــك أن ال يقصــد املدعــي مــن تعديــل الطلبــات التحايــل علــى القانــون
مبحاولــة عقــد االختصــاص حملكمــة غيــر احملكمــة املختصــة أصــا بنظــر الدعــوى
بالنظــر إلــى قيمتهــا ،فــإذا كان قصــد املدعــي التحايــل علــى القانــون يجــب علــى املدعــى
عليــه أن يتمســك بإثــارة ذلــك أمــام احملكمــة  ،أمــا إذا ســكت اعتبــر عــدم اعتراضــه
قبوال ضمنيا بتعديل طلبات املدعي.
مثــال ذلــك أن يرفــع املدعــي دعــوى حملكمــة الصلــح يطلــب فيهــا مبلــغ ( )9آالف
دينــار ثــم يعــدل طلبــه إلــى ( )11ألــف دينــار فتصبــح احملكمــة بذلــك غير مختصــة وعليها
أن حتيــل الدعــوى إلــى محكمــة البدايــة املختصــة وإذا رفعــت الدعــوى بطلــب ( )11ألــف
دينــار إلــى محكمــة الصلــح ثــم عــدل املدعــي طلبــه إلــى  9ألــف دينــار أصبحــت مختصــة .
وال تتأثــر قيمــة الدعــوى مبــا حتكــم بــه احملكمــة فيها  ،ألن معرفــة ذلك ال تكون
إال بعــد ختــام احملاكمــة وهــو مــا يفتــرض اختصاص احملكمة بنظرهــا والفصل فيها .
كمــا ال تتأثــر قيمــة الدعــوى بالوســائل التــي يؤيــد بهــا املدعي طلبــه ،أو بدفــوع املدعى
عليــه أو دفاعــه أو إقــراره ببعــض الطلــب  .فــإذا قــدم مســتندات تشــتمل علــى حقــوق تزيــد
قيمتهــا علــى قيمــة مــا طلبــه يف الدعــوى  ،فــا عبــرة بقيمــة هــذه املســتندات إذا لــم يقصد من
فحصهــا احلكــم بصحتهــا  ،وإمنــا قصــد مجــرد تطبيقهــا علــى الطلــب املرفوعــة بــه الدعــوى .

مج

اني

القاعدة الثالثة  :العبرة بالقيمة احلقيقية للدعوى

تل

يس

ةل

وال يعتــد بتقديــر قيمــة الدعــوى مــن اخلصــوم إذا كان مخالفــا لألســس التــي نــص
عليهــا املشــرع للتحايــل علــى قواعــد االختصــاص ،ســواء باملبالغــة يف التقديــر أو التقليــل
منــه لكــي تدخــل الدعــوى يف اختصــاص محكمــة معينــة  ،أو لكــي يكــون احلكــم
قابــا لالســتئناف أو لكــي يكــون غيــر قابــل لالســتئناف  .ويف هذه احلالــة للمحكمة أن
تــرد األمــر إلــى نصابــه وتفصــل يف اختصاصهــا حســب القيمــة احلقيقيــة ملوضــوع الدعــوى .
فالعبــرة يف تقديــر قيمــة الدعــوى مبــا تضمنــه قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة  ،وهــذه قاعــدة آمــرة ال يجــوز أن يتفــق اخلصــوم علــى مخالفتهــا ،وال يعتــد
بالتقديــر الــذي يحــدده املدعــي لدعــواه ويســكت املدعــى عليــه عــن املجادلــة فيــه ،فــإذا
ارتابــت احملكمــة يف صحــة التقديــر (م )33فإنهــا متلــك مــن تلقــاء نفســها تقديــر قيمــة
الدعــوى وتقــدر يف هــذه احلالــة مــن قبــل رئيــس احملكمــة ولــه االســتعانة باخلبــراء  ،وذلــك
ألن االختصــاص القيمــي مــن النظــام العــام .

بيع
ل

القاعــدة الرابعــة  :يضــاف إلــى الطلــب األصلــي ملحقاتــه وتوابعــه املســتحقة يــوم رفــع
الدعــوى .
وقــد نصــت علــى ذلــك املــادة ( )32بقولهــا " يدخــل يف تقديــر قيمــة الدعــوى
مــا يكــون مســتحقا يــوم إقامتهــا مــن التضمينــات والريــع واملصروفــات وغيــر ذلــك مــن
امللحقــات املقــدرة القيمــة " .
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ويتضح من هذا النص أنه يشترط يف امللحقات والتوابع شرطان :
الشــرط األول  :أن تكــون مســتحقة األداء يــوم رفــع الدعــوى ،فــإذا لــم تكــن مســتحقة
عنــد رفــع الدعــوى فإنهــا ال تدخــل يف تقديــر قيمــة الدعــوى ألنــه ال ميكــن تقديرهــا مقدما
حتــى لــو حتققــت قيمتهــا فيمــا بعــد ،حتــى ولــو طالــب بهــا املدعــي  .فيمكــن للمدعــي
املطالبــة بثمــار الشــيء املدعــى بــه املســتحقة حتــى رفــع الدعــوى وتدخــل يف تقديــر
قيمتهــا ،بينمــا ال يدخــل يف التقديــر الثمــار املســتحقة بعــد رفــع الدعــوى مهمــا طــال أمــد
التقاضــي ،كمــا ال يدخــل يف تقديــر قيمــة الدعــوى الفوائــد املطالــب بهــا والتــي تســتحق
بعــد رفــع الدعــوى ألنــه ال ميكــن معرفــة مقــدار مــا يســتحق مــن فوائــد بعــد رفــع الدعــوى
وإلــى حــن صــدور احلكــم فيهــا .
الشــرط الثانــي  :أن تكــون قابلــة للتقديــر  ،أمــا امللحقــات غيــر القابلــة للتقديــر التــي
يكــون الغــرض منهــا إلــزام املدعــى عليــه بالقيــام بعمــل أو االمتنــاع عــن عمــل ،مثــل طلــب
شــطب التســجيل الــوارد علــى عقــار ،أو ســد املطــل  ،أو تســليم عــن  ،أو طــرد مســتأجر،
أو إلــزام رب العمــل بإعــادة العامــل إلــى عملــه ،فــا يعتــد بهــا وال تدخــل يف احلســاب عنــد
تقديــر قيمــة الدعــوى طاملــا كانــت تابعــة للطلــب األصلــي  ،فتقــدر الدعــوى باعتبــار
قيمتهــا بالنظــر إلــى الطلــب األصلــي دون ملحقاتــه  .أمــا إذا رفعــت بهــا دعــوى مســتقلة
اعتبــر كل منهــا طلبــا أصليــا .مثــال ذلــك رفــع دعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد بيــع ولــم يطلــب
املدعــي التســليم ،ثــم رفــع دعــوى جديــدة بتســليم املبيــع فيعتبــر التســليم طلبــا جديــدا
وتقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة العــن محــل هــذا الطلــب.
ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة طلــب اإلزالــة  ،فهــو يف األصــل غيــر مقــدر القيمــة ،إمنــا
نــص القانــون اجلديــد علــى أن قيمــة الدعــوى يف هــذه احلالــة تقــدر بقيمــة البنــاء أو الغــرس
املطلــوب إزالتــه  ،ســواء كان طلــب اإلزالــة أصليــا أم تبعيــا  ،أي ســواء رفــع الطلــب وحــده
أم تابعــا لطلــب آخــر مبلكيــة األرض أو بفســخ عقــد إيجــار أو غيرهمــا .
فــإذا رفــع املدعــي دعــوى تثبيــت ملكيــة أرض وإزالــة مــا عليهــا مــن بنــاء أو غــراس،
تعــن تقديــر قيمــة الدعــوى بالطلبــن معــا ،طلــب تثبيــت امللكيــة وطلــب اإلزالــة ،فتقــدر
قيمــة األرض وقيمــة البنــاء أو الغــراس معــا يــوم رفــع الدعــوى.
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يس

تل

بيع
ل

القاعدة اخلامسة  :العبرة بقيمة احلق كله عند النزاع فيه

تنــص املــادة  3/35مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى
أنــه " إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بجــزء مــن احلــق قــدرت قيمتهــا بقيمــة هــذا اجلــزء مــا
لــم يكــن احلــق كلــه متنازعــا فيــه ".

ويفيــد هــذا النــص أنــه إذا كان املطلــوب جــزء مــن حــق  ،تقــدر الدعــوى بقيمــة هــذا
اجلــزء  ،فــإذا طالــب الدائــن بقســط مــن دينــه املســتحق تقــدر الدعــوى بقيمــة هــذا القســط
وحــده وليــس بقيمــة الديــن كلــه .
أمــا إذا كانــت متعلقــة بجــزء مــن احلــق ،ولكــن النــزاع امتــد إلــى احلــق كلــه فــإن
الدعــوى تقــدر باعتبــار قيمــة احلــق بأكملــه وليــس بقيمــة اجلــزء املطالب به فقــط .فإذا طلب
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املشــتري مــن البائــع تعويضــا بســبب تأخــره يف تســليم املبــاع ،فنــازع البائــع يف
عقــد البيــع ،قــدرت الدعــوى بقيمــة عقــد البيــع  .وإذا طلــب املؤجــر أجــرة متأخــرة فدفــع
املســتأجر ببطــان عقــد اإليجــار قــدرت الدعــوى بقيمــة عقــد اإليجــار (أي بأجــرة املــدة
جميعهــا) وإذا طالــب الدائــن مدينــه بالفوائــد فنــازع املديــن يف أصــل الديــن  ،قــدرت
الدعــوى بقيمــة الديــن كلــه .
ويشــترط يف ذلــك أن ال يكــون اجلــزء املطالــب بــه هــو اجلــزء الباقــي مــن احلــق،
كأن يكــون املديــن قــد دفــع أقســاط ســابقة وكانــت الدعــوى بطلــب القســط األخيــر
مــن الديــن ودفــع املدعــى عليــه بعــدم صحــة الديــن أو بانقضــاء هــذه املطالبــة أو ببطــان
العقــد  ،فالعبــرة يف هــذه احلالــة باجلــزء املطالــب بــه فقــد وليــس باحلــق كلــه.
كمــا يشــترط أن تكــون املنازعــة جديــة  ،فــا يكفــي أن يقــول املدعــى عليــه
بســقوط احلــق أو انقضائــه أو ببطــان العقــد دون أن يؤيــد ادعــاءه مبــا يــدل علــى جديتــه،
بــل عليــه أن يســتند إلــى وقائــع أو قرائــن أو مســتندات يشــير ظاهرهــا إلــى احتمــال صحــة
هــذا الدفــاع .وعلــى القاضــي أن يبحــث يف أوجــه النــزاع ويتحــرى أســانيده ال للفصــل يف
موضوعــه ،بــل للوصــول إلــى مــدى جديتــه ،ولــه يف ذلــك ســلطة تقديريــة وال رقابــة عليــه
مــن محكمــة النقــض متــى أقــام قضــاءه علــى اعتبــارات واقعيــة وأســباب ســائغة.

مج

اني

القاعــدة السادســة  :إذا تعــددت الطلبــات األصليــة فالعبــرة بوحــدة الســبب أو
تعــدده.

تل

يس

ةل

تنــص املــادة  1/37مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه " إذا
تضمنــت الدعــوى طلبــات ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمتهــا
جملــة فــإذا كانــت ناشــئة عــن أســباب قانونيــة مختلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة كل
منهــا علــى حــدة " .وهــذا النــص يعــرض لفرضــن :
الفــرض األول  :أن تكــون الطلبــات المتعــددة ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد ،ويف هــذه
احلالــة تقــدر الدعــوى مبجمــوع هــذه الطلبــات .ويقصــد بالســبب األســاس القانونــي الذي تبنى
عليــه الدعــوى ،أي منشــأ االلتــزام الــذي مت االتفــاق بشــأنه أو نــص عليــه القانون .وهو يختلف
بهــذا املعنــى عــن األدلــة  ،أي الوســائل التــي تؤيــد ســبب الدعــوى وتثبتــه كالســند الكتابي،
لذلــك ينبغــي عــدم اخللــط بــن الســبب وبــن الســند أو الدليــل الــذي يثبــت هذا الســبب.
فــإذا طالــب املؤجــر املســتأجر بأجــرة متأخــرة وبتعويــض األضــرار التــي ســببها اســتعماله
العــن املؤجــرة  ،وبفســخ عقــد اإليجــار ،قــدرت قيمــة الدعــوى مبجمــوع هــذه الطلبــات ألنهــا
ناشــئة عن ســبب قانوني واحد هو عقد اإليجار  .وإذا باع شــخص عينا وحرر املشــتري بالثمن
ســندات متعــددة ورفعــت الدعــوى بطلــب قيمــة ســندين أو أكثــر منها ،فتقدر قيمتها مبجموع
املطلــوب ألن الســبب هــو عقــد البيــع  .وإذا طالــب شــخص بحصتــه اإلرثيــة يف بنــاء وقطعــة أرض
ومتجر ،تقدر قيمة الدعوى مبجموع حصته يف هذه األشياء جميعا ،وإذا طالب عامل بحقوق
عمالية ناشــئة عن عقد العمل كاألجر والتعويض عن الفصل التعســفي وبدل اإلشــعار وبدل
نهايــة اخلدمــة تقــدر قيمــة الدعــوى مبجمــوع هــذه الطلبات ألنها ناشــئة عن ســبب قانونــي واحد.
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وكذلــك احلــال يف الفعــل الضــار الــذي ينتــج عنــه عــدة أضــرار ويرجــع املضــرور
بطلبــات متعــددة لتعويضــه عــن كل ضــرر منهــا ،حيــث تقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة هــذه
الطلبــات باعتبارهــا ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد ،مثــال ذلــك أن يعتــدي شــخص علــى
آخــر ويحــدث بــه إصابــات ،كمــا يترتــب علــى االعتداء إتــاف منقول له ،فيرجــع املضرور
بتعويــض عــن اإلصابــات وآخــر عــن اإلتــاف ،وتقــدر قيمــة الدعــوى مبجمــوع الطلبــن معــا.
والعبــرة هنــا أن تكــون الطلبــات صــادرة مــن خصــم واحــد يف مواجهــة اخلصــم
اآلخــر ،فــإذا تعــددت طلبــات اخلصــوم بــأن أبــدى املدعــي بعضهــا وأبــدى املدعــى عليــه
بعضهــا ،تقــدر طلبــات املدعــي وحدهــا ،وطلبــات املدعــى عليــه وحدهــا ،ويحــدد
اختصــاص احملكمــة القيمــي باالعتــداد بــكل علــى حــدة ،فــإذا جــاوزت طلبــات املدعــى
عليــه نصــاب اختصــاص احملكمــة وجــب عليهــا إعمــال نــص املــادة  93مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة وإحالــة هــذه الطلبــات للمحكمــة املختصــة .
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الفــرض الثانــي  :أن تكــون الطلبــات املتعــددة ناشــئة عــن أســباب قانونيــة مختلفــة

تل

يس

ةل

اني

(ولــو كانــت هــذه األســباب متماثلــة)  ،ويف هــذه احلالــة تقــدر قيمــة الدعــوى باعتبــار
قيمــة كل منهــا علــى حــدة  .فــإذا اشــترى شــخص مــن آخــر منقــوال  ،ثــم اشــترى منــه بعــد
ذلــك منقــوال آخــر  ،فطالــب البائــع املشــتري بثمــن املبيعــن  ،كانــت اخلصومــة متضمنــة
دعويــن  ،وتقــدر قيمــة كل دعــوى بقيمــة الطلــب املشــتملة عليــه .
وكذلــك إذا طالــب املؤجــر املســتأجر بأجــرة متأخــرة وبتعويــض الضــرر الــذي
حلــق املؤجــر بســبب قيــام املســتأجر بهــدم جــزء مــن البنــاء  ،قــدر كل طلــب علــى حــدة
الختــاف الســبب القانونــي الناشــئ عنــه كل طلــب  ،فالطلــب األول ســببه القانونــي
عقــد اإليجــار  ،والطلــب الثانــي ســببه العمــل غيــر املشــروع .
وقــد يقيــم املدعــي الدعــوى بطلبــن ،األول موجــه لشــخص وهــو احلكــم بتثبيــت
ملكيــة املدعــي ألرض ،والثانــي موجــه لشــخص آخــر باعتبــاره البائــع لــه وهــو طلــب رد
مــا دفعــه مــن الثمــن يف حالــة عــدم إجابــة الطلــب األول ،فهــذان الطلبــان وإن جمعتهمــا
الئحــة دعــوى واحــدة ،إال أنهمــا يعتبــران يف حقيقتهمــا دعويــن مختلفتــن مســتقلتني،
تختلفــان خصومــا وموضوعــا وســببا ،وتقــدر قيمــة كل منهمــا وفقــا لقواعــد تقديــر
الدعــاوى املنصــوص عليهــا يف القانــون.
وال يشــترط لتعــدد األســباب القانونيــة تعــدد احملــررات التــي تتضمنهــا ،فقــد
يتضمــن محــرر واحــد عــدة أســباب قانونيــة .فاملقصــود بالســبب القانونــي هــو مصــدر
االلتــزام ،وإذا تعــددت هــذه املصــادر يف محــرر واحــد تعــددت األســباب القانونيــة ولــو
كانــت متماثلــة ،إذ ال يحــول التماثــل دون التعــدد .وهنــا تقــدر قيمــة كل طلــب علــى
حــدة ،ويكــون كل طلــب مبثابــة دعــوى مســتقلة .مثــال ذلــك عقــار مملــوك علــى الشــيوع
لثالثــة أشــخاص ،لــأول النصــف ،ولــكل واحــد مــن الثانــي والثالــث الربــع .فــإذا بــاع
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الثالثــة العقــار مبوجــب عقــد بيــع واحــد مببلــغ عشــرين ألــف دينــار ،واضطــر املشــتري
إلــى رفــع دعــوى بصحــة ونفــاذ العقــد ،فــإن الدعــوى تنصــرف إلــى ثــاث طلبــات ،األول
بصحــة ونفــاذ العقــد بالنســبة حلصــة الشــريك األول ويقــدر بعشــرة آالف دينــار ،والثانــي
بصحــة ونفــاذ العقــد بالنســبة حلصــة الشــريك الثانــي ويقــدر بخمســة آالف دينــار ،والثالث
بصحــة ونفــاذ العقــد بالنســبة حلصــة الشــريك الثالــث ويقــدر بخمســة آالف دينــار ،باعتبار
أن كل واحــد مــن الثالثــة التــزم قبــل املشــتري ببيــع حصتــه يف العقــار فــكان ذلــك هــو
الســبب القانونــي الــذي يرجــع املشــتري مبوجبــه بإلــزام البائــع تنفيــذ التزامــه ،ويقــدر
هــذا الطلــب بقيمتــه مســتقال عــن الطلبــن املوجهــن للبائعــن اآلخريــن ،بحيــث إذا رجــع
املشــتري علــى أي مــن هــؤالء البائعــن وحــده قــدرت الدعــوى بقيمــة هــذا الطلــب وحــده
دون اعتــداد بقيمــة العقــد ككل ،فــإذا رجــع املشــتري علــى البائــع الثانــي الــذي ميلــك
الربــع قــدرت قيمــة الدعــوى بقيمــة هــذا الطلــب أي بخمســة آالف دينــار.
وال ينــال متاثــل األســباب القانونيــة مــن التعــدد ،ففــي املثــال املتقــدم متاثلــت األســباب
القانونيــة يف شــكل بيــع ،ومــع ذلــك كانــت متعــددة ،فــا يلــزم التعدد اختالف األســباب
القانونيــة مــن ناحيــة النــوع والتماثــل.
وتقديــر وحــدة الســبب أو تعــدده يرجــع حملكمــة املوضــوع دون رقابــة عليهــا مــن
محكمــة النقــض مــا دامــت قــد بنــت قرارهــا علــى أســباب واقعيــة ســائغة.

مج

اني

ةل

القاعدة السابعة  :إذا تعدد اخلصوم فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده .

تل

يس

تنــص املــادة  2/37مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتج ـ ــارية عل ــى أن ــه " إذا
كانــت الدعــوى مقامــة مــن واحــد أو أكثــر علــى واحــد أو أكثــر مبقتضــى ســبب قانوني
واحــد ،كان التقديــر باعتبــار قيمــة املدعــى بــه دون التفــات إلــى نصيــب كل منهــم ".
ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه يف حالــة تعــدد أحــد أطــراف اخلصومــة يف الدعــوى ،أي
إذا تعــدد املدعــون أو تعــدد املدعــى عليهــم ،فالعبــرة بوحــدة الســبب أو تعــدده كمــا هــو
احلــال عنــد تعــدد الطلبــات ،وعلــى ذلــك فهنــاك فرضــان .
الفــرض األول  :أن تكــون الدعــوى ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد  ،ويف هــذه احلالــة
تقــدر قيمتهــا بقيمــة املدعــى بــه دون التفــات إلــى نصيــب كل واحــد منهــم  .فإذا رفــع الدائن
دعــوى علــى ورثــة مدينــه يطالــب كال منهــم بحصتــه يف الديــن قــدرت الدعــوى مبجمــوع
الطلبــات ،ألن هــذه الطلبــات ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد  .كذلــك احلــال إذا رفــع ورثــة
الدائــن دعــوى علــى مديــن مورثهــم يطالــب كل منهــم بنصيبــه مــن ديــن مورثهــم  .وكذلــك
إذا تعــدد املدعــون أو املدعــى عليهــم يف دعــوى تعويــض عــن فعــل ضــار  ،كمــا لــو أصــاب
ســائق ســيارة مجموعــة مــن األشــخاص بضــرر نتيجــة حــادث طــرق  ،فأقامــوا عليــه دعــوى
للمطالبــة بالتعويــض اســتنادا للمســئولية التقصيريــة  ،فــإن طلباتهــم جتمــع لوحــدة مصــدر
االلتــزام( الفعــل الضــار) بغــض النظــر عــن مــدى الضــرر الــذي أصــاب كل واحــد منهــم،
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وكذلــك إذا أقــام منتــج ومؤلــف ومخــرج عمــل فنــي معــن دعــوى علــى ممثــل مطالبــن إيــاه
بالتعويــض عمــا أصابهــم مــن ضــرر نتيجــة إخاللــه بالعقــد املبــرم بينــه وبينهــم )2(،فالعبــرة
هــي بوحــدة الفعــل الضــار ذاتــه الواقــع علــى األشــخاص املتعدديــن أو احلاصــل منهــم.
الفــرض الثانــي  :أن يكــون املطلــوب لــكل مــدع أو مــن كل مدعــى عليــه ناشــئا عــن ســبب
مختلــف (ولــو كانــت األســباب متماثلــة)  ،ويف هــذه احلالــة تكــون اخلصومــة مشــتملة علــى

خة
نس

عــدة دعــاوى تقــدر كل منهــا بقيمــة مــا هــو مطلــوب لكل مدع أو من كل مدعى عليــه  .فإذا
رفــع مســتخدمو رب عمــل دعــوى عليــه للمطالبــة بأجورهــم وكان كل منهم يعمل مبقتضى
عقــد خــاص مســتقل – ولــو كانــت قــد حــررت يف يوم واحد وكانت متشــابهة فيما اشــتملت
عليــه مــن حقــوق والتزامــات – اعتبــرت اخلصومــة مشــتملة علــى دعــاوى متعــددة وقــدرت كل
منهــا بقيمــة مــا هــو مطلــوب مــن رب العمل ،إذ إنها ناشــئة عن أســباب قانونية مختلفــة .أما إذا
اســتندوا يف دعواهــم إلــى عقــد عمــل جماعــي فــإن ســببها يكــون واحدا.
وال يشــترط قيــام تضامــن بــن اخلصــوم أو كــون االلتــزام غيــر قابــل للتجزئــة ،بــل
يجــوز تعــدد اخلصــوم يف الدعــوى ســواء كانــوا متضامنــن فيما بينهــم أم غير متضامنني،
وســواء كان االلتــزام قابــا للتجزئــة أم غيــر قابــل للتجزئــة.

مج

اني

المبحث الثاني

ةل

كيف يتم تقدير الدعوى

يس

تنص املادة  33من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه :

تل

 -1إذا لــم حتــدد القيمــة بالنقــد وكان باإلمــكان تقديرهــا  ،أو ارتابــت احملكمــة يف
صحــة القيمــة  ،فتقــدر مــن قبــل رئيــس احملكمــة ولــه االســتعانة باخلبــراء .
 -2إذا كان املدعــى بــه مبلغــا مــن املــال بغيــر النقــد املتــداول قانونــا فتقــدر القيمــة
مبــا يعــادل ذلــك املبلــغ بالعملــة املتداولــة قانونــا .

بيع
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حــدد املشــرع االختصــاص القيمــي بالدينــار األردنــي أو مــا يعادلــه بالعملــة املتداولــة
قانونــا ،لذلــك ال تثــور أيــة مشــكلة إذا كان موضــوع الدعــوى طلب مبلغ من النقود  ،فقيمة
الدعــوى يف هــذه احلالــة تقــدر باملبلــغ املطلــوب أيــا كان أســاس املطالبــة بــه .وحتســب قيمــة
العملــة غيــر األردنيــة بســعر التــداول يــوم دفــع الرســوم وتســجيل الدعــوى لــدى احملكمــة.
غيــر أن املطالــب بــه يف الدعــوى ميكــن أن يكــون شــيئا آخــر غيــر مبلــغ مــن النقــود،
وهنــا قــد تثــور صعوبــة يف تقديــر قيمــة الدعــوى  ،لذلــك وضــع املشــرع قواعــد لتقديــر
قيمــة الدعــوى التــي محلهــا ليــس مبلغــا مــن النقــود  ،حتــى ال تقــوم خصومــات فرعيــة
بهــدف حتديــد قيمــة الدعــوى يف هــذه احلالــة .
( )2د .أحمد الهندي صفحة .222
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وهــذه القواعــد واجبــة االحتــرام بصــرف النظــر عــن القيمــة احلقيقيــة حملــل الدعــوى،
أو تقديــر املدعــي أو اتفــاق الطرفــن علــى قيمــة معينــة ،أو رأي احملكمــة يف هــذا الشــأن .
وهــي تتعلــق بتقديــر قيمــة محــل الدعــوى لتحديــد االختصــاص القيمــي ونصــاب االســتئناف
فقــط  ،دون أيــة مســألة أخــرى  ،فــإذا هلــك الشــيء املطالــب بــه أثنــاء الدعــوى مثــا  ،فــإن
القيمــة املقــدرة وفــق القواعــد املذكــورة ال تقيــد املدعــي يف طلبــه التنفيــذ مبقابــل .
ولــم يكــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يتضمــن مثــل هــذه القواعــد،
إال أن املشــرع يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد قــد نــص علــى هــذه
القواعــد يف املــواد  34ومــا بعدهــا  ،وهــذه القواعــد هــي :
 -1الدعــاوى العقاريــة  ،أي الدعــاوى املتعلقــة باحلقــوق العينيــة األصليــة والتــي
يكــون املطلــوب فيهــا ملكيــة عقــار أو حــق انتفــاع فيــه  ،وهــذه الدعــاوى تقــدر بقيمــة
العقــار  ،ويتــم حتديــد هــذه القيمــة بنــاء علــى األوراق املرفقــة  ،أي التــي يقدمهــا اخلصوم،
إن أمكــن ذلــك  ،وإال وفــق تقديــر اخلبــراء (م)3(. )34
 -2دعــاوى املنقــول  ،أي التــي يكــون املطلــوب فيهــا ملكيــة منقــول  ،وهــي تقــدر
كذلــك بقيمــة املنقــول بنــاء علــى األوراق التــي يقدمها اخلصــوم أو وفق تقدير اخلبــراء (م. )34
 -3دعــاوى صحــة العقــود أو نفاذهــا أو إبطالهــا أو فســخها  ،وهــذه الدعــاوى تقــدر
بقيمــة املتعاقــد عليــه (م  ، )1/35فــإذا كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــد بيــع  ،فــإن قيمــة
الدعــوى هــي قيمــة الشــيء املبيــع  .فدعــوى صحــة عقــد بيــع منــزل تقــدر بقيمــة املنــزل،
ودعــوى بطــان عقــد بيــع أرض تقــدر بقيمــة األرض ،ودعــوى فســخ عقــد بيــع ســيارة تقــدر
بقيمــة الســيارة.

مج

اني

ةل

يس

وقد أورد المشرع على هذه القاعدة استثناءان :
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االســتثناء األول يتعلــق بعقــود البــدل  ،حيــث تقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة أكبــر البدلــن
(م  )1/35ففــي عقــد املقايضــة تقــدر قيمــة الدعــوى بأكبــر البدلــن  ،الشــيء املقايــض
والشــيء املقايض عليه  ،وفق القواعد العامة التي حددها املشــرع بالنســبة للعقار و املنقول .
واالســتثناء الثانــي يتعلــق بالعقــود املســتمرة  ،أي العقــود التــي يكــون الزمــن أساســا
يف احتســاب قيمتهــا  ،بحيــث تكــون قيمــة العقــد مرتبطــة مبدتــه ،كعقــد العمــل وعقــد
اإليجــار ،وبالنســبة لهــذه العقــود  ،إذا لــم ينفــذ أي جــزء مــن العقــد فــإن الدعــوى تقــدر
مبجمــوع قيمتــه أي باملقابــل النقــدي عــن املــدة الــواردة يف العقــد ،أمــا إذا كان قــد نفــذ
جــزء منــه فتقــدر قيمــة الدعــوى علــى أســاس املقابــل النقــدي عــن املــدة الباقيــة منــه (م
 )2/35فــإذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار ســنة وقيمــة األجــرة الســنوية ( )1200دينــار،
ونفــذ منهــا خمســة أشــهر مثــا  ،فــإن قيمــة الدعــوى تقــدر مبقابــل املــدة الباقيــة أي ســبعة
أشــهر وبذلــك فإنهــا تكــون ( )700دينــار.

بيع
ل

( )3نقــض مدنــي  2004/73تاريــخ  2005/6/30ج  1ص  159وقــد ورد فيــه أن دعــوى إبطــال وإلغــاء وكالــة دوريــة قيمتهــا خمســة آالف
دينــار أردنــي يتحــدد علــى أســاس املعيــار القيمــي وليــس علــى أســاس املعيــار النوعــي الــوارد يف املــادة  39مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنية والتجارية.
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 -4املطالبــة بجــزء مــن احلــق  ،تبــن الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )35أنــه  ،إذا كانــت
الدعــوى متعلقــة بجــزء مــن احلــق قــدرت قيمتهــا بقيمــة هــذا اجلــزء مــا لــم يكــن احلــق كلــه
متنازعــا فيــه  ،فتقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة احلــق كامــا .
فلــو أن أحــد الورثــة أقــام دعــوى للمطالبــة بحصتــه مــن ديــن ملورثــه على املدعــى عليه ،
وكانــت احلصــة املطالــب بهــا هــي الثلــث ومقدارهــا ألــف دينــار  ،فــإن قيمــة الدعــوى تقــدر
بهــذا املبلــغ أي بألــف دينــار  .فــإذا أنكــر املدعــى عليــه الديــن كلــه ونــازع فيــه  ،فإنــه وفــق
هــذه املــادة يلــزم تقديــر قيمــة الدعــوى بقيمــة احلــق كامــا أي بثالثــة آالف دينــار .
 -5الدعــاوى املتعلقــة باحلجــز علــى املنقــول  ،إذا كانــت الدعــوى بــن الدائــن احلاجز
واملديــن احملجــوز عليــه بشــأن صحــة احلجــز أو بطالنــه  ،فتقــدر قيمتهــا بقيمــة الديــن
احملجــوز مــن أجلــه أو بقيمــة املــال محــل احلجــز أيهمــا أقــل .
أمــا إذا كانــت الدعــوى مقامــة مــن الغير الســتحقاق املال احملجــوز وطلب إبطال احلجز
واســترداد احملجــوزات  ،فتقــدر بقيمــة املنقــوالت احملجــوزة بصــرف النظــر عــن توقيــع احلجــز
ألنهــا تعــد دعــوى أصليــة تتعلــق باملــال وليــس بالديــن  ،فالغيــر ال يعنيــه الديــن القائــم بشــأنه
النــزاع بــن الدائــن واملديــن  ،ويرمــي مــن دعــواه تخليــص املــال احملجــوز وإثبــات ملكــه لــه .
 -6دعــاوى احلــق العينــي التبعــي (الرهــن  ،وحــق االمتيــاز  ،واالختصــاص) (م،)36
إذا كانــت الدعــوى بــن الدائــن واملديــن فتقــدر بقيمــة الديــن املقــرر احلــق العينــي ضمانــا
لــه ،أو بقيمــة املــال محــل احلــق العينــي التبعــي أيهمــا أقــل .
أمــا إذا كانــت الدعــوى مــن الغيــر الــذي يرفــع دعــوى اســتحقاق املــال احملمــل بحــق
عينــي تبعــي  ،فــإن هــذه الدعــوى تتعلــق باملــال وليــس بالديــن  ،لذلــك تقــدر قيمتهــا بقيمــة
املــال بصــرف النظــر عــن ترتيــب احلــق العينــي التبعــي عليــه  .فالغيــر ال يعينــه الديــن القائــم
بشــأنه النــزاع بــن الدائــن واملديــن  ،وال يســعى مــن الدعــوى ســوى تخليــص املــال محــل
احلــق العينــي وإثبــات ملكــه لــه .
 -7الدعــاوى غيــر القابلــة للتقديــر  ،تنــص املادة ( )38من قانون أصول احملاكمات
املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه " إذا كانــت قيمــة الدعــوى غيــر قابلــة للتقديــر وفقــا
للقواعــد املتقدمــة اعتبــرت قيمتهــا زائــدة علــى عشــرة آالف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا
بالعملــة املتداولــة قانونــا ")4(.
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وهــذه القاعــدة لــم تكــن موجــودة يف قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى ،
وكانــت هــذه الدعــاوى وفقــا للقواعــد العامة ضمن اختصاص محكمة البداية ألنها صاحبة
الواليــة العامــة  ،باإلضافــة إلــى أنهــا تخــرج عــن اختصــاص محاكــم الصلــح لعــدم ورود النــص
عليها يف قانون محاكم الصلح  ،وكان يتم تقدير قيمتها من قبل رئيس محكمة البداية .
( )4نقــض مدنــي – طلــب  2007/8تاريــخ  2007/4/28ج  3ص  263وقــد ورد فيــه إن دعــوى احملاســبة هــي دعــوى غيــر مقــدرة القيمــة
وإن كان املدعي قدرها لغايات الرســوم بخمســة آالف دينار ويعقد االختصاص بنظرها حملكمة البداية.

 130أصول المحاكمات

خة
نس

ويقصد بالدعاوى غير القابلة للتقدير نوعان من الدعاوى  ،النوع األول ،الدعاوى
التــي تتنافــى بطبيعتهــا مــع إمــكان تقديرهــا بالنقــود  ،والنــوع الثانــي  ،الدعــاوى التــي
وإن قبلــت بطبيعتهــا التقديــر  ،إال أن املشــرع لــم يضــع لهــا قاعــدة معينــة لتقديرهــا ،ســواء
كان املطلــوب فيهــا تنفيــذ التــزام بعمــل مثــل تقــدمي حســاب أو شــطب رهــن  ،أو تســليم
عــن  ،أو رد حيــازة أو إعــادة عامــل إلــى عملــه ،أو امتنــاع عــن عمــل كوقــف عمــل ضــار
مثــل االمتنــاع عــن فتــح محــل ينطــوي فتحــه علــى منافســة غيــر مشــروعة .
والعبــرة باســتحالة تقديــر قيمــة الدعــوى ال بجهالتهــا ،فقــد تكــون قيمــة الدعــوى
(الطلــب) مجهولــة ولكــن مــن املمكــن تقديرهــا ،مثــل طلــب مــا يســتجد مــن أجــرة العقــار،
فهــذا الطلــب مجهــول القيمــة وقــت رفــع الدعوى ولكــن ميكن حتديدها عند صــدور احلكم.
ويســتثنى مــن قاعــدة اعتبــار الدعــوى غيــر مقــدرة القيمــة  ،الدعــاوى التــي ينــص
القانــون علــى اعتبارهــا مــن اختصــاص محاكــم الصلــح بســبب نوعهــا بصــرف النظــر
عــن عــدم قابليتهــا للتقديــر  ،وملحقــات الدعــوى األصليــة إذا كانــت غيــر قابلــة للتقديــر
لعــدم االعتــداد بهــا يف حتديــد احملكمــة املختصــة كمــا ســبق بيانــه (. )5
ويبــدو أن املشــرع قــد نــص علــى هــذه القاعــدة لتأكيــد اختصاص محكمــة البداية
بهــذه القضايــا خاصــة بعــد رفــع احلــد الصلحــي إلــى عشــرة آالف دينــار  .غيــر أنــه غفــل عــن
مســألة أخــرى وهــي مســألة تقديــر الرســوم الواجبــة علــى هــذا النــوع مــن الدعــاوى ،فعلــى
الرغــم مــن أنــه تــرك تقديــر قيمــة هــذه الدعــوى لرئيــس محكمــة البدايــة ،إال أن الرئيــس
مقيــد يف تقديــره لهــذه الرســوم بنــص املــادة ( )38وبالتالــي ال يجــوز تقديرهــا بأقــل مــن
( )10000عشــرة آالف دينــار ،بــل ميكــن أن تقــدر بأكثــر مــن ذلــك  .وحتســب الرســوم
وفــق هــذا املبلــغ وهــذه الرســوم تعــد كبيــرة بالنســبة لبعــض القضايــا غيــر مقــدرة القيمــة
لذلــك نــرى أن هــذا النــص بحاجــة إلــى تعديــل ،بحيــث ينــص علــى أنــه " إذا كانــت قيمــة
الدعــوى غيــر قابلــة للتقديــر وفقــا للقواعــد املتقدمــة ،يقــوم رئيــس محكمــة البدايــة
بتقديــر قيمتهــا لغايــات الرســوم ".
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توزيع االختصاص القيمي
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المبحث الثالث

حــدد املشــرع توزيــع االختصــاص بــن محاكــم الصلــح ومحاكم البدايــة وفق معيار
االختصــاص القيمــي يف الفقــرة األولــى مــن املــادة ( )39مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة معدلــة بالقانــون رقــم  5لســنة  2005التــي تنــص علــى أنــه :
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي :

 -1الدعــاوى التــي ال تتجــاوز قيمتهــا( )10000عشــرة آالف دينــار أردنــي أو مــا
( )5يرجع إلى ما سبق صفحة  134وما بعدها.
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يعادلها بالعملة املتداولة قانونا  ،ويكون حكمها قطعيا يف الدعاوى املتعلقة مببلغ نقدي
أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة املدعــى بــه ال تتجــاوز ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا
بالعملــة املتداولــة قانونــا )6(.

خة
نس

وبنــاء علــى هــذا النــص فــإن محكمــة البدايــة تختــص قيميــا يف نظــر الدعــاوى
التــي تتجــاوز قيمتهــا عشــرة آالف دينــار  ،كمــا أنهــا تختــص بالدعــاوى غيــر مقــدرة
القيمــة وفــق املــادة ( )38كمــا ذكرنــا ســابقا حيــث اعتبــر املشــرع أن قيمتهــا زائــدة علــى
عشــرة آالف دينــار .
ويالحظ على موقف املشرع هذا عدة أمور منها .
أوال  :أنــه رفــع نصــاب محكمــة الصلــح مــن ( )250مئتــن وخمســن دينــارا إلــى
( )20.000عشــرين ألــف دينــار مــرة واحــدة  ،وهــذا أمــر غيــر معقــول .ورغــم أن املشــرع
خفــض هــذا املبلــغ إلــى عشــرة آالف دينــار مبوجــب القانــون املعــدل رقــم  5لســنة  2005إال
أن املبلــغ يبقــى كبيــرا ،ذلــك أن محاكــم الصلــح وجــدت يف األصــل للفصــل يف القضايــا
البســيطة وقاضــي الصلــح عــادة مــا يكــون حديــث التعيــن قليــل اخلبــرة  ،لذلــك جنــد أن
نصــاب محاكــم الصلــح يف األردن قــد وصــل إلــى ( )750ســبعمائة وخمســن دينــارا
فقــط  ،ولــو أن املشــرع عندنــا رفــع هــذا النصــاب إلــى ألــف دينــار أو حتــى إلــى ألفــي دينــار
كان األمــر مقبــوال  .لذلــك نقتــرح علــى املشــرع تعديــل هــذا النــص إلــى احلــد املعقــول ،
علمــا بــأن االقتــراح األصلــي للجنــة إعــداد مشــروع القانــون كان خمســة آالف دينــار .
ثانيــا  :إن حتديــد نصــاب محاكــم الصلــح قبــل التعديــل بعشــرين ألــف دينــار قــد
حــول محاكــم البدايــة يف الواقــع إلــى محاكــم اســتئناف ألحــكام الصلــح  ،ولــم يبــق
لهــا مــن اختصاصهــا األصلــي كمحاكــم درجــة أولــى ســوى القليــل مــن الدعــاوى  .وقــد
حــاول املشــرع بالتعديــل املذكــور أن يــوازن بــن احملكمتــن مــن حيــث االختصــاص.
ثالثــا  :أن املشــرع رفــع حــد األحــكام النهائيــة مــن ( )50خمســن دينــارا إلــى ()1000
ألــف دينــار  ،ويف ذلــك شــطط كبيــر  ،وحرمــان مــن التقاضــي علــى درجتــن يف عــدد
كبيــر مــن القضايــا  .بينمــا جنــد املشــرع األردنــي قــد وصــل بهــذا احلــد إلــى ( )100مئــة
دينــار فقــط وهــو مبلــغ معقــول  ،ولــو أن املشــرع عندنــا وصــل بهــذا احلــد إلــى مائتــي دينــار
مثــا لــكان مقبــوال  .لذلــك نقتــرح أيضــا تعديــل هــذا النــص ورده إلــى احلــد املعقــول ،علمــا
بــأن اقتــراح جلنــة إعــداد مشــروع القانــون كان ( )250مائتــن وخمســن دينــارا .
رابعــا :كان النــص األصلــي للمــادة  39يقضــي بــأن يكــون احلكــم نهائيــا إذا
كانــت قيمــة الدعــوى ال تتجــاوز ألــف دينــار بصــرف النظــر عــن موضوعهــا ومــا إذا تعلــق
بعقــار أو منقــول أو مطالبــة مببلــغ ،بينمــا قصــر التعديــل هــذا احلكــم علــى الدعــاوى
املتعلقــة مببلــغ نقــدي أو مــال منقــول فقــط ،ويكــون بذلــك قــد اســتثنى الدعــاوى التــي
يكــون موضوعهــا عقــار فيجــوز اســتئناف احلكــم فيهــا مهمــا كانــت قيمــة الدعــوى.
كمــا أنــه اســتبدل مصطلــح نهائــي مبصطلــح قطعــي يف وصفــه للحكــم يف هــذه احلالــة.
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( )6كان النص األصلي قبل التعديل يحدد نصاب محكمة الصلح بعشرين ألف دينار.
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الفصل الرابع
االختصـاص النوعـي
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يقصــد باالختصــاص النوعــي توزيــع العمــل بــن احملاكــم املختلفــة يف داخــل
اجلهــة القضائيــة الواحــدة طبقــا لطبيعــة املنازعــة أو أهميتهــا  .فيبــن نصيــب الطبقــة
الواحــدة  -مــن طبقــات جهــة قضائيــة معينــة  -مــن املنازعــات التــي يجــوز لهــا الفصــل
فيهــا  .كاختصــاص طبقــة محاكــم الصلــح أو البدايــة  ،أو محاكــم االســتئناف  ،أو
اختصــاص محكمــة النقــض .
ويرجع تعدد طبقات احملاكم إلى اعتبارات عدة أهمها :
 -1توافــر محكمــة عليــا تشــرف علــى صحــة تطبيــق القانــون  ،وتعمــل علــى توحيــد
القضــاء يف املســائل القانونيــة .
 -2تخصيــص محاكــم للفصــل يف القضايــا الكبيــرة األهميــة  -وكثيــرا مــا
تكــون هــذه القضايــا معقــدة ،ومحاكــم أخــرى للفصــل يف القضايــا القليلــة األهميــة -
وهــذه القضايــا ال حتتــاج يف الغالــب إلــى العنــاء يف الكشــف عــن احلقيقــة .
 -3تخصيــص محاكــم للفصــل يف الدعــاوى بصفــة ابتدائيــة ،ومحاكــم لنظــر
الدعــاوى بصفــة اســتئنافية ،ألن القانــون الفلســطيني يأخــذ مببدأ التقاضــي على درجتني .
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وملــا كان االختصــاص النوعــي يتعلــق يف مجملــه باحملاكــم العاديــة فيمــا يتعلــق
بتوزيــع العمــل بــن محاكــم الصلــح ومحاكــم البدايــة يف املنازعــات املدنيــة والتجاريــة
واجلزائيــة ،فإننــا نعــرض لهــذا املوضــوع يف مبحثــن علــى التوالــي .

بيع
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االختصاص النوعي لمحكمة الصلح

تختــص محاكــم الصلــح ببعــض الدعــاوى اختصاصــا نوعيــا ،إمــا لشــيوع هــذا
النــوع مــن الدعــاوى يف العمــل ممــا يســتلزم جعلهــا مــن اختصــاص محكمــة قريبــة مــن
املتقاضــن تيســيرا لهــم ،أو ألن بعضهــا قليــل األهميــة بســيطا ال يثيــر مســائل قانونيــة
هامــة وال يحتــاج إلــى خبــرة قانونيــة عميقــة ألنهــا تتمخــض عــن مجموعــة مــن اإلجــراءات
ويقتصــر دور القاضــي فيهــا علــى املراقبــة وحتريــك تلــك اإلجــراءات ممــا يســتطيع قاضــي
الصلــح القيــام بــه دون عنــاء ،لذلــك وإن كان غيــر قابــل للتقديــر فــإن تركــه لقواعــد
االختصــاص القيمــي كان ســيجعله مــن اختصــاص محكمــة البدايــة بغيــر داع .
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والقاعدة أن محكمة الصلح ذات اختصاص محدد ،فهي ال تختص إال بالدعاوى
التــي يخولهــا القانــون الفصــل فيهــا بنــص صريــح ،لذلــك فإنــه ملعرفــة احملكمــة املختصــة
نوعيــا بنظــر دعــوى معينــة يجــب البحــث عمــا إذا كان هنــاك نــص يف القانــون يخــول
االختصــاص حملكمــة الصلــح ،فــإن لــم يوجــد كان االختصــاص حملكمــة البدايــة بغيــر
حاجــة إلــى نــص خــاص باعتبارهــا صاحبــة الواليــة العامــة فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص.
وقــد حــددت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )39مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة معدلــة بالقانــون رقــم  5لســنة  2005اختصــاص محكمــة الصلــح نوعيــا يف
الدعــاوى اآلتيــة مهمــا بلغــت قيمتهــا :
أ -تقســيم األمــوال املشــتركة املنقولــة وغيــر املنقولــة  :أي ســواء كان املــال عقــارا
أو منقــوال ومهمــا كانــت قيمتــه ،فهــي تختــص بتحديــد حصــص الشــركاء يف املــال
الشــائع بتقوميــه وقســمته حصصــا إن كان قابــا للقســمة  ،أو ببيعــه باملزايــدة يف حــال
عــدم إمــكان قســمته عينــا أو كان مــن شــأن قســمته إحــداث نقــص كبيــر يف قيمتــه.
ويشــترط الختصــاص محكمــة الصلــح يف دعــوى القســمة أن ال يثــور أثنــاء نظــر الدعــوى
نــزاع علــى امللكيــة أو طبيعــة الشــيوع أو مقــدار أو نصيــب أي مــن الشــركاء ،ويف هــذه
احلالــة يخضــع هــذا النــزاع للقواعــد املقــررة لتقدير القيمة وحتديــد االختصاص ،ويكون
الفصــل فيــه للمحكمــة املختصــة وفقــا للقواعــد العامــة  .فــإن كان مــن اختصــاص
محكمــة الصلــح تولــت الفصــل فيــه ،وإن كان يخــرج عــن اختصاصهــا القيمــي فعليهــا
أن حتيــل اخلصــوم إلــى محكمــة البدايــة املختصــة وأن حتــدد لهــم موعــد جلســة يحضــرون
فيهــا ،وتوقــف دعــوى القســمة إلــى أن يفصــل نهائيــا يف هــذا النــزاع.
ب -إخــاء املأجــور ،فمحكمــة الصلــح تختــص بالنظــر يف جميــع دعــاوى إخــاء
املأجــور باالســتناد لالختصــاص النوعــي مهمــا كانــت قيمــة األجــرة الســنوية للعقــار.
ج -حقــوق االرتفــاق ويقصــد بهــا حــق الشــرب وحــق املجــرى وحــق املرور وحق املســيل
الــذي منــع أصحابــه مــن اســتعماله ،ســواء كانــت هــذه الدعــاوى تتعلــق مبلكيــة حــق
االرتفــاق أو حيازتــه أو التعويــض عــن االعتــداء عليــه ،وســواء كانــت حقــوق االرتفــاق
هــذه قانونيــة أم ناشــئة عــن عقــد.
د -املنازعــات املتعلقــة بوضــع اليــد  ،وتســمى دعــاوى احليــازة  ،وهــي ثالثــة  :األولــى
دعــوى إعــادة اليــد أو اســترداد احليــازة ،ويرفعهــا واضــع اليــد( احلائــز) الــذي ســلبت منــه
احليــازة  .والثانيــة دعــوى منــع التعــرض ،ويرفعهــا حائز العقــار أو احلق العيني موضوع احليازة
الــذي اقتصــر االعتــداء علــى تكديــر حيازتــه ومنازعتــه فيهــا ملنــع الغيــر مــن االعتــداء علــى
هــذه احليــازة .والثالثــة دعــوى وقــف األعمــال اجلديــدة ويرفعهــا احلائــز الــذي متثــل االعتــداء
علــى حيازتــه يف البــدء بأعمــال لــم تتــم بحيــث إذا تــرك حتــى تتــم أصبــح تعرضــا.
وتهــدف هــذه الدعــاوى إلــى حمايــة حيــازة واضــع اليــد علــى العقــار لذاتهــا بغــض
النظــر عــن كــون احلائــز صاحــب حــق أم ال باعتبارهــا متثــل األمــر الواقــع ،فهــي دعــوى
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يرفعهــا احلائــز حلمايــة حيازتــه بصــرف النظــر عــن ثبــوت حقــه يف امللكيــة ،لذلــك قــد
يتصــور رفعهــا علــى املالــك احلقيقــي ،وقــد يتصــور احلكــم يف دعــوى احليــازة ملصلحــة
احلائــز ولــو كان خصمــه هــو املالــك ،ألن نفــي ملكيــة مدعــي احليــازة ال ينفــي حقــه يف
حمايــة حيازتــه .فهــي ال حتمــي حقــا ،وإمنــا حتمــي مركــزا قانونيــا هــو احليــازة أو وضــع
اليــد ،ألن األصــل يف حيــازة واضــع اليــد أنهــا ســليمة لذلــك إذا وقــع اعتــداء عليهــا ميكــن
للحائــز رد هــذا االعتــداء عــن طريــق رفــع إحــدى دعــاوى احليــازة ،وليــس علــى املدعــي
ســوى أن يثبــت حيازتــه للعقــار محــل الدعــوى دون أن يطلــب منــه إثبــات ملكيتــه ،كمــا
ال يجــوز للمدعــى عليــه الــذي اعتــدى علــى حيــازة املدعــي أن يدفــع الدعــوى بأنــه مالــك
للعقــار الــذي اغتصبــه أو أنــه صاحــب حــق عينــي عليــه ،ألنــه ال يجــوز اســتيفاء احلــق
بالــذات ،فملكيــة الشــخص للعقــار ال تبــرر عدوانــه علــى احليــازة بــل يلــزم للدفــاع عــن
حقــه أن يرفــع دعــوى للمطالبــة بــه.
وميكــن رفــع الدعــوى مــن احلائــز القانونــي أي الــذي تكــون حيازتــه بنيــة التملــك،
أو احلائــز العرضــي صاحــب احلــق الشــخصي يف االنتفــاع بحقــه كاملســتأجر واملرتهــن
وصاحــب حــق االرتفــاق وصاحــب حــق االنتفــاع .فالعبــرة مبــن توافــرت لــه احليــازة املاديــة
دون االعتــداد باألعمــال التــي تتــم علــى ســبيل التســامح.
وتختلــف دعــوى احليــازة عــن دعــوى امللكيــة يف أن دعــوى احليــازة ليــس الغــرض منهــا
ســوى حمايــة وضــع اليــد مــن حيــث هــو بغض النظر عن كنه أساســه وعن مشــروعيته .بينما
دعــوى امللكيــة ترمــي إلــى حمايــة حــق امللكيــة ومــا يتفــرع عنــه مــن احلقــوق العينيــة األخــرى
بطريقــة مباشــرة ،ويتنــاول البحــث فيهــا حكمــا احلــق املدعــى بــه ومشــروعيته .واحلكــم
الصــادر يف دعــوى احليــازة ال يقيــد احملكمــة التــي يعــرض عليهــا النــزاع علــى أصــل احلــق ولــو
كانــت هــي التــي أصدرتــه ،ألنــه صــادر يف دعوى تختلف موضوعا وســببا عن هــذه األخيرة .
وال يجــوز اللجــوء لدعــوى احليــازة إذا وجــد عقــد بــن اخلصمــن بهــدف تنفيــذ العقد ،بل
يجب على املدعي طلب تنفيذ العقد اســتنادا إلى العقد نفســه ،فإذا اشــترى شــخص عقارا
بعقد غير مســجل واســتلم العقار من البائع ،ولكن امتنع البائع عن إمتام إجراءات تســجيل
العقــار باســم املشــتري يف دائــرة األراضــي ،ال يجــوز للمشــتري أن يرفــع دعــوى منــع املعارضــة
يف امللكيــة علــى البائــع بــل عليــه أن يطلــب إلــزام املدعــى عليه بتنفيذ شــروط العقــد)7(.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )7جــرى العمــل يف احملاكــم علــى عــدم التفرقــة بــن دعــوى منــع التعــرض ( املعارضــة) ودعــوى امللكيــة بحيــث يكــون موضــوع الدعوى
– إثبــات امللكيــة ومنــع املعارضــة يف عقــار  ، -كمــا تشــترط احملاكــم للحكــم مبنــع املعارضــة أن يثبت املدعــي ملكيته للعقار موضوع
الدعــوى وأن املدعــى عليــه يعارضــه فيهــا .علمــا بــأن دعــوى امللكيــة تتنــاول أصــل احلــق ذاته ،بينمــا دعوى منع املعارضــة أو التعرض تتناول
احليــازة ،وأن وســائل إثبــات كل مــن الدعويــن تختلــف عــن األخــرى ،لذلــك جنــد أن املشــرع املصــري نــص صراحــة يف املــادة  44مــن
قانــون املرافعــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه  :ال يجــوز أن يجمــع املدعــي يف دعــوى احليــازة بينهــا وبــن املطالبــة باحلــق وإال ســقط
ادعــاؤه باحليازة.
وال يجــوز أن يدفــع املدعــى عليــه دعــوى احليــازة باالســتناد إلــى احلــق ،وال تقبــل دعــواه باحلــق قبــل الفصــل يف دعــوى احليــازة وتنفيــذ احلكــم
الــذي يصــدر فيهــا إال إذا تخلــى بالفعــل عــن احليــازة خلصمــه.
وكذلك ال يجوز احلكم يف دعاوى احليازة على أساس ثبوت احلق أو نفيه.
وقــد كان قانــون محاكــم الصلــح رقــم  15لســنة  1952األردنــي ينظــم دعــوى إعــادة اليــد مــن دعــاوى احليــازة يف املــواد  22-15منــه
مبينــا شــروط ســماعها ،ولكــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  2001اكتفــى بالنــص علــى اختصــاص
محاكــم الصلــح باملنازعــات املتعلقــة بوضــع اليــد دون بيــان شــروطها ،لذلــك ينبغــي تطبيــق القواعــد العامــة الــواردة يف مجلــة األحــكام
العدليــة يف املادتــن 1754و.1755
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ه -املنازعــات املتعلقــة باالنتفــاع يف العقــار  .وهــذا النــوع مــن القضايــا ليــس معروفــا
يف الضفــة الغربيــة ،ويبــدو أنــه شــائع يف قطــاع غــزة .
و -تعيــن احلــدود وتصحيحهــا ،ويقصــد بهــا تعيــن احلــد الفاصــل بــن عقاريــن
متجاوريــن ،أي حتديــد احلــدود الفاصلــة بــن عقــار املدعــي وعقــار املدعــى عليــه،
فيمكــن اللجــوء إلــى قاضــي الصلــح لبيــان العالمــات الفاصلــة بــن العقاريــن وإلــزام
املتجاوريــن بالقــرار احلاســم للنــزاع علــى احلــد املشــترك طاملــا ال يوجــد نــزاع علــى ملكيــة
العقــار أو مســاحته أو طبيعــة الشــيوع ،أي أن النــزاع يثــور فقــط علــى مــكان وجــود
احلــد الفاصــل بــن العقاريــن .وتقتصــر مهمــة احملكمــة يف هــذه الدعــوى علــى تطبيــق
مســتندات ملكيــة اخلصــوم ووضــع عالمــات ماديــة تظهــر هــذا احلــد ،ويتــم ذلــك من خالل
خبيــر مســاحة تنتدبــه احملكمــة للقيــام بهــذه املهمــة.وإذا ثــار خــال الدعــوى نــزاع علــى
ملكيــة أحــد العقــارات ،أو كانــت العقــارات مملوكــة علــى الشــيوع ،توقــف احملكمــة
دعــوى تعيــن احلــدود وحتيــل النــزاع حــول امللكيــة للمحكمــة املختصــة إذا كان خارجــا
عــن اختصاصهــا .وإذا نــزع أحــد املتجاوريــن العالمــات التــي قامــت احملكمــة مــن خــال
اخلبيــر بوضعهــا لتحديــد احلــدود بــن العقــارات املتجــاورة ،فإنــه يكــون قــد أخــل بالتزامــه
باحتــرام احلكــم ويتــم إلزامــه عــن طريــق الســلطة العامــة بإعــادة العالمــة إلــى موقعهــا
علــى نفقتــه ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة الرجــوع عليــه بالتعويــض)8(.
ز -اســترداد العاريــة  ،وهــذا النــوع مــن الدعــاوى أيضــا غيــر معــروف يف الضفــة الغربيــة
وهــو شــائع االســتعمال يف قطــاع غــزة  ،حيــث ميكــن ملالــك املال ســواء كان عقــارا أم منقوال
أن يعيــره لغيــره ملــدة معينــة أو غيــر معينــة  ،عمــا باملــواد  832-804مــن مجلــة األحــكام
العدليــة  .فــإذا امتنــع املســتعير عــن إعــادة املــال ملالكــه كان لــه إقامــة دعــوى رد العاريــة لــدى
محكمــة الصلــح  ،ويشــترط لقبــول هــذه الدعــوى عــدم وجــود نــزاع علــى امللكيــة )9(.
ح -االنتفــاع باألجــزاء املشــتركة وصيانتهــا يف املبانــي املتعــددة الطوابــق ،مثــل
االنتفــاع باملدخــل املشــترك واملصعــد والــدرج والســطح وموقــف الســيارات إن وجــد،
وااللتــزام بتكاليــف صيانــة هــذه األجــزاء املشــتركة كالصيانــة الدوريــة للمصعــد،
وثمــن الكهربــاء وتنظيــف الــدرج والســاحات املشــتركة.
ط -الدعــاوى والطلبــات التــي تنــص القوانــن األخــرى علــى اختصــاص محكمــة
الصلــح بهــا.
ويف هــذا املجــال جنــد أن املــادة ( )167مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم ()3
لســنة  2001تنــص علــى أنــه " تختــص محاكــم الصلــح بنظــر جميــع املخالفــات واجلنــح
الواقعــة ضمــن اختصاصهــا ،مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك ".
كمــا يكــون حملكمــة الصلــح صفــة محكمــة االســتئناف بالنســبة للطعــن املقــدم
مــن املدعــي باحلــق املدنــي يف القــرار الصــادر مــن النائــب العــام يف التظلــم مــن القــرار
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( )8كمــا أن طلــب التصديــق علــى قــرار احملكــم الــذي يتعلــق بــأرض مختلف علــى حدودها وأن احملكم أصدر قراره املطلوب التصديق
عليــه مبينــا فيــه احلــد بــن املســتدعي واملســتدعى ضــده مبوجــب صــورة املخطــط املرفــق بالقــرار املذكــور يكــون من اختصــاص محكمة
الصلــح وفــق أحــكام املــادة /39و  .نقــض مدنــي  2008/38تاريــخ  2008/7/2ج  4ص .364
( )9يرجع يف ذلك ألحكام محكمة النقض يف غزة – على موقع املقتفي التابع ملعهد احلقوق بجامعة بير زيت.

 136أصول المحاكمات

الصــادر بحفــظ الدعــوى حــال أن كان الفعــل جنحــة أو مخالفــة  ،عمــا باملــادة  153مــن
قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة املذكــور.
ي -دعــاوى التصحيــح يف ســجالت وقيــود األحــوال املدنيــة ،مثــل تصحيــح االســم يف
شــهادة امليــاد أو بطاقــة الهويــة الشــخصية)10(.
المبحث الثاني

خة
نس

االختصاص النوعي لمحكمة البداية

تل

يس

ةل

اني

مج

محكمــة البدايــة هــي صاحبــة الواليــة العامــة يف نظــر جميــع الدعــاوى
والطلبــات إال مــا اســتثني منهــا بنــص خــاص )11(،فهــي تختــص بالدعــاوى التــي ال تدخــل
يف اختصــاص أي محكمــة أخــرى مبــا يف ذلــك محكمــة الصلــح عمــا باملــادة ()41
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة .
كمــا أن املشــرع ينــص علــى اختصــاص محكمة البداية بدعــاوى معينة بغض النظر
عــن قيمتهــا ،إمــا لتأكيــد اختصاصهــا بالدعــوى باعتبارهــا دعــوى غيــر قابلــة للتقديــر
كمــا ســبق بيانــه ،أو رغبــة مــن املشــرع يف أن تنظــر الدعــوى القابلــة للتقديــر ولــو كانــت
قيمتهــا ال تتجــاوز عشــرة آالف دينــار ،مــن محكمــة البدايــة ملــا يــراه من أهميــة خاصة لهذه
الدعــوى بالنظــر إلــى نوعهــا  .وأهــم هــذه الدعــاوى دعــاوى شــهر اإلفــاس والصلــح الواقــي
عمــا باملادتــن  290و  317مــن قانــون التجــارة رقــم  12لســنة  ،1966ومنهــا يف القانــون
املدنــي األردنــي دعــاوى احلجــر علــى املديــن املفلــس وفــق املــادة  375منــه .
ومتــى انعقــد االختصــاص حملكمــة البدايــة بنظــر الدعــوى ،فإنهــا تختــص
كذلــك بالطلبــات الوقتيــة واملســتعجلة والعارضــة وبــأي طلــب مرتبــط بالطلــب األصلــي
مهمــا كانــت قيمتهــا أو نوعهــا ،فــإذا قــدم طلــب عــارض ال جتــاوز قيمتــه عشــرة أالف
دينــار اختصــت بنظــره رغــم دخولــه يف نطــاق اختصــاص محكمــة الصلــح طاملــا كانــت
محكمــة البدايــة مختصــة نوعيــا بالطلــب األصلــي عنــد رفــع الدعــوى إليهــا .أمــا إذا
كانــت غيــر مختصــة يف هــذا الوقــت بنظــر الطلــب األصلــي ،فإنهــا تظــل غيــر مختصــة
بــه حتــى لــو قــدم لهــا طلــب عــارض يدخــل يف اختصاصهــا النوعــي ،إذ يعتبــر هــذا الطلــب
فرعــا يتبــع الطلــب األصلــي .وعندهــا يتعــن عليهــا أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا بنظــر
الطلــب األصلــي نوعيــا وحتيلــه إلــى محكمــة الصلــح ،أمــا الطلــب العــارض وهــو يدخــل
يف اختصاصها النوعي ،إن كان قد رفع إليها بإبدائه يف اجللســة قضت يف ذات احلكم
بعــدم قبولــه لرفعــه بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون .أمــا إن كان رفــع باإلجــراءات
العاديــة لرفــع الدعــوى اســتقام أمامهــا وتصــدت لــه.

بيع
ل

( )10أضيفــت هــذه الفقــرة بالقانــون املعــدل رقــم  5لســنة  .2005أمــا تصحيــح القيــود يف دوائــر املاليــة وتســجيل األراضــي فإنهــا تبقــى من
اختصــاص محاكــم البدايــة باعتبارهــا غيــر مقــدرة القيمة.
( )11طلب مدني ( تعيني مرجع) رقم  2007/29تاريخ  2008/5/20ج  4ص .81
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الفصل الخامس
االختصـاص المحلـي

خة
نس

يتعلــق االختصــاص احمللــي بتوزيــع العمــل بــن احملاكــم علــى أســاس جغــرايف أو
مكانــي  ،مبعنــى أن تختــص كل محكمــة بقضايــا منطقــة معينــة تســمى ( دائــرة
احملكمــة ) .وهــدف ذلــك هــو تيســير التقاضــي بــن اخلصــوم  ،بحيــث تكــون احملاكــم
بقــدر املمكــن قريبــة مــن موطنهــم أو مــن محــل النــزاع بينهــم .
وقــد راعــى املشــرع أن املدعــي هــو مــن يختــار الوقــت الــذي يرفــع فيــه الدعــوى  ،بعــد
أن يعــد مســتنداته ،وأن األصــل بــراءة ذمــة املدعــى عليــه  -حتــى يثبــت عكــس ذلك  -لذلك
جتــب لــه الرعايــة ،فقــرر أن علــى املدعــي أن يســعى إلــى املدعــى عليــه يف أقــرب محكمــة
إليــه .فنصــت املــادة  42مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه:

اني

مج

 -1يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن املدعــى عليــه  ،أو
محــل عملــه  ،أو املــكان الــذي نشــأ فيــه االلتــزام .
 -2إذا تعــدد املدعــى عليهــم كان االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا
موطــن أو محــل عمــل أحدهــم .

موطن المدعى عليه

بيع
ل

المبحث األول

تل

يس

ةل

ويالحــظ أن املشــرع يف هــذا النــص قــد حــدد ثالثــة أماكــن ميكــن أن ترفــع
الدعــوى يف أي واحــد منهــا  ،وجعــل اخليــار للمدعــي وهــذه األماكــن هــي :
 -1موطن املدعى عليه .
 -2مكان عمل املدعى عليه .
 -3املكان الذي نشأ فيه االلتزام .
وبعــد أن قــرر املشــرع هــذه القواعــد الثالثــة العامــة يف االختصــاص احمللــي أورد
عليهــا بعــض االســتثناءات  ،لذلــك نبــن هــذه القواعــد واالســتثناءات الــواردة عليهــا يف
املباحــث التاليــة .

-1
عرفــت املــادة ( )1/4مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية اجلديد املوطن بأنه
المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة  .أي املــكان الــذي تســتقر بــه إقامــة الشــخص علــى
وجــه الــدوام واالســتقرار ولــو تخللــت هــذه اإلقامــة فتــرات انقطــاع ،وبذلــك يختلــف املوطــن عــن
محــل اإلقامــة أي املــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص إقامــة عارضــة أو مؤقتــة حيــث تنتفــي يف
شــأنه نيــة االســتقرار ولــو كان الشــخص يكثــر التــردد عليــه طاملــا أن إقامتــه فيــه عارضــة.
الموطن العام
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خة
نس

ويتبــن مــن هــذا التعريــف ضــرورة توافــر عنصريــن يف املوطــن ،عنصــر مــادي هــو
اإلقامــة الفعليــة ،وعنصــر معنــوي هــو االســتقرار مبعنــى اإلقامــة علــى وجــه يتحقــق معــه
شــرط االعتيــاد ولــو تخللهــا فتــرات غيبــة متقاربــة أو متباعــدة  .ويتحــدد املوطــن باجتمــاع
العنصريــن معــا  .وعلــى ذلــك فــإن وجــود الشــخص يف مــكان معــن بصفــة عابــرة ال يجعــل
هــذا املــكان موطنــا لــه .
وقــد يكــون الشــخص بــا موطــن إذا لــم يكــن لــه مــكان يقيــم فيــه عــادة ،مثــل
البــدو الرحــل ،وقــد يغيــر الشــخص موطنــه إذا انتقــل لإلقامــة يف مــكان جديد وانقطعت
إقامتــه يف املــكان األول  .كمــا يجــوز وفــق املــادة ( )2/4أن يكــون للشــخص أكثــر مــن
موطــن ويف أحــوال التعــدد يتســاوى اجلميــع  .فيمكــن أن يكــون لإلنســان أكثــر مــن
مــكان إقامــة معتــاد داخــل الدولــة ،كمــا إذا كان يقيــم يف مدينــة جبليــة يف الصيــف
ويقيــم يف األغــوار يف الشــتاء ،أو كان لــه زوجتــان يقيــم مــع كل واحــدة منهمــا فتــرة مــن
الوقــت يف مــكان مختلــف عــن اآلخــر .كمــا ميكــن أن يكــون لــه مــكان إقامــة معتــاد
يف دولتــن أو أكثــر ،وال رابــط بــن طــول اإلقامــة وقصرهــا لتقريــر اإلقامــة أو ثبوتهــا
فالعبــرة لإلقامــة النوعيــة ال لإلقامــة الزمنيــة)12( .

مج

اني

-2

الموطن الخاص

أ -الموطن القانوني

يس

ةل

إلــى جانــب املوطــن األصلــي أو العــام نــص املشــرع علــى أنــه ميكــن وجــود موطــن
خــاص للشــخص وذلــك يف املادتــن اخلامســة والسادســة مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة اجلديــد  .فقــد بينــت املــادة اخلامســة املوطــن القانونــي  ،كمــا بينــت
املــادة السادســة املوطــن املختــار .

تل

تنــص املــادة اخلامســة مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد

بيع
ل

علــى أن " موطــن القاصــر أو فاقــد األهليــة أو احملجــور عليــه أو املفقــود أو الغائــب هو موطن
مــن ينــوب عنــه قانونــا  ،وموطــن الشــخص االعتبــاري هــو املــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز
إدارتــه الرئيــس  ،وبالنســبة لألشــخاص االعتباريــة التــي يكــون مركزهــا يف اخلــارج ولهــا
فــروع يف فلســطني يعتبــر مركــز فرعهــا موطنــا لهــا " .

وقد نظمت هذه املادة املوطن بالنسبة لفئتني من األشخاص :
الفئــة األولــى  :أشــخاص طبيعيــون غيــر قادريــن علــى ممارســة التصرفــات
القانونيــة بأنفســهم  ،وقــد حــدد املشــرع لهــم موطنــا ال دخــل إلرادتهــم يف اختيــاره  ،لذلــك
ســمي باملوطــن القانونــي أو اإللزامــي  ،وهــؤالء األشــخاص هــم فاقــد األهليــة والقاصــر
واحملجــور عليــه  ،واملفقــود  ،والغائــب  ،فموطــن فاقــد األهليــة والقاصــر هــو موطــن وليــه
القيــم عليــه …الــخ ،ولــو
الشــرعي أو الوصــي عليــه  ،وموطــن احملجــور عليــه هــو موطــن ّ
( )12نقض مدني  2005/268تاريخ  2006/12/6ج  2ص .846
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لــم يكــن الشــخص يقيــم عــادة مــع مــن ميثلــه قانونــا  ،ألن هــؤالء األشــخاص ال يباشــرون
التصرفــات القانونيــة بأنفســهم بــل يقــوم بهــا نيابــة عنهــم مــن ميثلهــم قانونــا .
الفئــة الثانيــة  :األشــخاص االعتباريــة  ،كالشــركات واجلمعيــات وغيرهــا ،
وموطــن الشــخص االعتبــاري وفــق القانــون هــو املــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارتــه
الرئيــس  ،وعــادة مــا يحــدد هــذا املــكان يف عقــد تأســيس الشــخص االعتبــاري أو نظامــه
 .وإذا لــم يحــدد يف العقــد أو النظــام  ،فإنــه يكــون املــكان الــذي توجــد فيــه الهيئــات
الرئيســة إلدارة الشــخص االعتبــاري والــذي تصــدر فيــه قــرارات اإلدارة وتوجيهاتهــا .
وقــد بــن النــص أن الشــخص االعتبــاري الــذي يكــون مركــز إدارتــه يف اخلــارج
ولــه فــرع يف فلســطني يعتبــر مركــز فرعــه موطنــا لــه .
ب -الموطن المختار :

مج

تنص املادة ( )6من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه
 -1يجــوز اتخــاذ موطــن مختــار لتنفيــذ عمــل قانونــي معيــن  ،ويكــون هــو الموطــن

بالنســبة لــكل مــا يتعلــق بهــذا العمــل إال إذا اشــترط صراحــة قصــره علــى عمــل دون آخــر.

اني

 -2ال يجوز إثبات وجود الموطن المختار إال بالكتابة .

تل

يس

ةل

وتتنــاول هــذه املــادة املوطــن املختــار  ،حيــث أجــازت للشــخص أن يختــار مكانــا
محــددا لتنفيــذ عمــل أو تصــرف قانونــي معــن  ،كأن يختــار مكتــب محاميــه ،
بخصــوص األعمــال القانونيــة املتعلقــة بعقــد معــن  ،كعقــد مقاولــة أو عقــد إيجــار مثال،
ويكــون هــذا املــكان موطنــا مختــارا لهــذا املقــاول أو املســتأجر يف كافــة األعمــال
املتعلقــة بهــذا العقــد موضوعيــة كانــت أم إجرائيــة إال إذا نــص صراحــة علــى أعمــال
محــددة دون أخــرى  .وهــذا املوطــن يقتصــر علــى العقــد الــذي حــدد بالنســبة لــه دون غيــره
مــن العقــود اخلاصــة بهــذا املقــاول أو املســتأجر  ،فــا يتعــداه إلــى أوجــه النشــاط األخــرى
للمقــاول أو املســتأجر  ،بــل يخاطــب بشــأنها يف موطنــه العــام .
ويجــب أن يكــون اختيــار هــذا املوطــن ثابتــا بالكتابــة  ،حيــث ال يجــوز إثباتــه
بأيــة طريقــة أخــرى غيــر الكتابــة .
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عرفــت املــادة ( )4مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد محــل
العمــل بأنــه املــكان الــذي ميــارس فيــه الشــخص جتارتــه أو حرفتــه أو يقــوم علــى إدارة
أموالــه فيــه  ،وبالنســبة للموظــف والعامــل هــو املــكان الــذي يــؤدي فيــه عملــه عــادة .
فــإذا كان الشــخص يعمــل حلســاب نفســه يكــون محــل عملــه هــو مقــر جتارتــه أو
حرفتــه أو إدارة أموالــه  ،وإذا كان يعمــل حلســاب غيــره ســواء كان موظفــا أم عامــا ،
فــإن محــل عملــه هــو املــكان الــذي يــؤدي فيــه العمــل لصالــح الغيــر .
وقــد يكــون موطــن الشــخص ومحــل عملــه واحــدا إذا جمــع بــن ســكنه وعملــه يف
مــكان واحــد  ،كمــا يجــوز أن يختلــف موطنــه عــن محــل عملــه إذا كان ســكنه يف
مــكان ومحــل عملــه يف مــكان آخــر  ،كمــا لــو كان يســكن يف رام اهلل ومحــل عملــه
يف بيــت حلــم مثــا .
والغالــب أن يكــون للشــخص مــكان عمــل واحــد  ،إال أنــه يجــوز أن يكــون لــه
أكثــر مــن محــل عمــل يف وقــت واحــد  ،كمــا لــو كان لــه متجــر يف رام اهلل ومصنــع
يف بيــت حلــم ،ويف حالــة تعــدد محــل العمــل  ،يعــد كل واحــد منهــا محــل عمــل وتكــون
جميعهــا متســاوية يف نظــر القانــون .
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تعدد المدعى عليهم

تل

إذا تعــدد املدعــى عليهــم فإنــه يجــوز وفــق الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )42مــن قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد أن تقــام الدعــوى لــدى احملكمــة التــي يقــع
يف دائرتهــا موطــن أو محــل عمــل أحدهــم .وقــد يتحــد موضــوع الدعــوى وســببها بالنســبة
جلميــع املدعــى عليهــم ،كالدعــوى التــي يرفعهــا املشــتري علــى البائعــن بدفــع مبلــغ علــى
ســبيل التعويــض إلخاللهــم بالتزامهــم بالضمــان فاملوضــوع بالنســبة للجميــع واحــد وهــو
طلــب التعويــض ،والســبب واحــد وهــو اإلخــال بااللتــزام بالضمــان ،ويف هــذه احلالــة
ينعقــد االختصــاص احمللــي للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن أحدهــم.
وقــد يتحــد موضــوع الدعــوى وتختلــف األســباب ،كالدعــوى التــي يرفعهــا املضــرور
علــى املتســبب باحلــادث وعلــى شــركة التأمــن ملطالبتهمــا مببلــغ علــى ســبيل التعويــض،
حيــث يكــون موضــوع الدعــوى واحــدا وهــو التعويــض املطالــب بــه ،ويكــون كل مــن
املدعــى عليهمــا مســئوال عنــه بالكامــل وفقــا ألحــكام التضــامم ،بينمــا اختلــف ســبب
الدعــوى بالنســبة لــكل منهمــا ،فهــو الفعــل الضــار بالنســبة للمتســبب باحلــادث وعقــد
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التأمــن بالنســبة لشــركة التأمــن ،وطاملــا وجدت الرابطة بــن املدعى عليهما يف املوضوع
فــإن االختصــاص احمللــي ينعقــد للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن أحدهمــا.
أمــا إذا اختلــف املوضــوع والســبب كانــت مســئولية كل مدعــى عليــه منفصلــة
عــن مســئولية اآلخــر رغــم حتقــق مســئولية اجلميــع يف مناســبة واحــدة ولــو جمعتهــم دعــوى
جنائيــة واحــدة ،مثــال ذلــك أن يعتــدي شــخصان علــى آخــر فيحــدث كل منهمــا بــه إصابــة
متميــزة عــن اإلصابــة التــي أحدثهــا اآلخــر ،أو أحــدث أحدهمــا إصابــة باملجنــي عليــه بينما
أتلــف اآلخــر ســيارته ،فيرجــع املجنــي عليــه باالدعــاء املدنــي علــى كل منهمــا بتعويــض
مســتقل ،ويكــون كل تعويــض مبثابــة دعــوى مســتقلة منبتــة الصلــة بالدعــوى األخــرى،
ولذلــك ينتفــي التضــامم.
وإذا أقيمــت الدعــوى يف محكمــة امتنــع علــى غيرهــا رؤيــة هــذه الدعــوى وذلــك ألنــه
ال يتصــور أن ترفــع الدعــوى الواحــدة أمــام جملــة محاكــم  -جتنبــا لتعــدد الدعــاوى ،
وتضاعــف النفقــات  ،وتناقــض األحــكام .
ويشترط إلعمال هذه القاعدة ما يلي :
 -1أن يكــون تعــدد املدعــى عليهــم حقيقيــا ال تعــددا صوريــا  .فــا جتــوز إقامــة
الدعــوى أمــام محكمــة موطــن شــخص ال شــأن لــه بالنــزاع وقصــد مــن اختصامــه جلــب
اخلصــوم احلقيقيــن أمــام محكمــة غيــر مختصــة أصــا بالنســبة لهــم .
 -2أن يكــون املدعــى عليهــم املتعــددون ملتزمــن يف الدعــوى بصفــة أصليــة،
أي أن يكــون كل واحــد منهــم مدينــا أصليــا أو مدينــا منضمــا للمديــن األصلــي يف
تنفيــذ االلتــزام بــأن يتعهــد بتنفيــذه إلــى جانــب املديــن األصلــي .أمــا إذا تعهــد بتنفيــذه يف
حالــة عــدم قيــام املديــن األصلــي بتنفيــذه فإنــه يكــون ملتزمــا بصفــة احتياطيــة أو تبعيــة
كالكفيــل أو الضامــن ومــن ثــم ال نكــون بصــدد مدعــى عليهــم متعدديــن ،وبالتالــي
ينعقــد االختصــاص احمللــي يف هــذه احلالــة للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن املديــن
األصلــي وحــده .فالدعــوى التــي يختصــم فيهــا املديــن والكفيــل والضامــن يجــب أن تقــام
أمــام محكمــة موطــن املديــن  ،وال جتــوز إقامتهــا أمــام محكمــة موطــن الكفيــل أو
الضامــن ألنــه ملتــزم بصفــة احتياطيــة .والدعــوى التــي يرفعهــا مشــتري عــن علــى مــن
ينازعــه يف امللكيــة وعلــى البائــع للمدعــي يطالبــه بتنفيــذ التزامــه بالضمــان ،يكــون
البائــع فيهــا مختصمــا بصفــة احتياطيــة فــا يجــوز إقامــة الدعــوى يف محكمــة موطنــه.
 -3أن ترفــع الدعــوى أمــام احملكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن أحــد املدعــى
عليهــم  ،أو محــل عملــه  ،فــا يكفــي أن ترفــع أمام احملكمة املختصة بالنســبة ألحدهم
تطبيقــا لقاعــدة أخــرى مــن قواعــد االختصــاص املكانــي  .فــإذا كان بــن املدعــي وأحــد
املدعــى عليهــم اتفــاق باختصــاص محكمــة أخــرى غيــر محكمــة موطــن املدعــى عليهــم
فــا يجــوز إقامــة الدعــوى علــى جميــع املدعــى عليهــم أمــام تلــك احملكمــة ألنهــا ليســت
محكمــة موطــن أحدهــم أو محــل عملــه  ،وكذلــك إذا رفعــت الدعــوى أمــام محكمــة
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ال يقــع يف دائرتهــا موطــن أحــد املدعــى عليهــم أو محــل عملــه وقبــل أحدهــم اختصاصهــا،
فمــن حــق الباقــن الدفــع بعــدم االختصــاص  .علــى أنــه إذا كانــت احملكمــة املختصــة
هــي محكمــة موقــع العقــار كمــا إذا كانــت الدعــوى عينيــة عقارية ،يجب رفــع الدعوى
أمــام محكمــة موقــع العقــار وال يجــوز رفعهــا أمــام محكمــة موطــن أحــد املدعــى عليهــم.
 -4أن يكــون موضــوع الطلبــات واحــدا وأن يكــون بينهــا ارتبــاط يبــرر جمــع
املدعــى عليهــم أمــام محكمــة واحــدة ،جتنبــا لتحايــل املدعــي علــى قواعــد االختصــاص،
واالرتبــاط الــذي يبــرر جمــع مدعــى عليهــم يف دعــوى واحــدة قــد يرجــع إلــى وحــدة موضــوع
الدعــوى أو وحــدة الســبب ،كمــا لــو بنيــت الطلبــات املوجهــة إلــى املدعى عليهــم املتعددين
علــى عقــد واحــد أو فعــل ضــار واحــد أو غيــر ذلــك مــن أســباب االرتبــاط .أمــا إذا كانــت
الدعــوى يف حقيقتهــا دعــاوى متعــددة ال يجــوز للمدعــي أن يرفعهــا أمــام محكمــة موطــن
أحــد املدعــى عليهــم ،بــل ال بــد مــن الفصــل بــن هــذه الدعــاوى ورفــع كل منهــا علــى حــدة.

مج

المبحث الثالث

المكان الذي نشأ فيه االلتزام

اني

تل

يس

ةل

إذا نشــأ االلتــزام نتيجــة عالقــة تعاقديــة يجــوز إقامــة الدعــوى يف محكمــة املــكان
الــذي مت فيــه إبــرام العقــد  ،وإذا نشــأ االلتــزام نتيجــة فعــل ضــار أو فعــل نافــع يجــوز إقامــة
الدعــوى يف محكمــة املــكان الــذي وقــع فيــه الفعــل الضــار أو الفعــل النافــع  .وقــد كانــت
املــادة الثالثــة مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى تعبــر عــن هــذا املــكان يف
فقرتهــا األولــى باملــكان الــذي مت فيــه التعهــد أو وقــع فيــه الفعــل املســبب للدعــوى .
وجدير بالذكر أن هذه املعايير الثالثة قد وردت على ســبيل التخيير فيجوز للمدعي
أن يختــار أيــا منهــا إلقامــة الدعــوى ألنهــا متســاوية يف الدرجــة  ،وتعــد الدعــوى املقامــة يف أي
محكمــة وفــق أحــد هــذه املعاييــر صحيحــة وتعــد احملكمة مختصــة بنظرها محليا.

مستثنيات القواعد العامة

بيع
ل

المبحث الرابع

خــرج املشــرع علــى القواعــد العامــة املتقدمــة يف االختصــاص احمللــي ،فــأورد عليهــا
بعــض االســتثناءات  ،مراعــاة ملصلحــة العدالــة أو مصلحــة خاصــة ،ومنــح االختصــاص
إمــا حملكمــة غيــر محكمــة موطــن املدعــى عليــه أو محــل عملــه أو مــكان نشــوء
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االلتــزام ،أو حملاكــم قــد يكــون مــن بينهــا محكمــة موطــن املدعــى عليــه أو محــل
عملــه أو مــكان نشــوء االلتــزام  .وهــذه االســتثناءات هــي :
-1

الدعاوى المتعلقة بعقار ترفع إلى المحكمة التي يقع العقار في دائرتها

وقــد نصــت علــى هــذا االســتثناء املــادة ( )44مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة اجلديــد بقولهــا :

خة
نس

 -1إذا تعلقــت الدعــوى بحــق عينــي علــى عقــار أو علــى أحــد أجزائــه فيكــون
االختصــاص حملكمــة موقــع املــال .
 -2إذا تعــددت األمــوال العقاريــة فيكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف
دائرتهــا أي منهــا .

مج

واحلكمــة مــن هــذا االســتثناء أن محكمــة موقــع العقــار هــي أقــرب احملاكــم للعقــار
وأقدرهــا علــى الفصــل فيمــا يثــور حولــه مــن منازعــات  ،خاصــة إذا تطلــب إثبــات الدعــوى
انتقــال احملكمــة إلــى مــكان العقــار ملعاينتــه  ،أو نــدب خبيــر ملباشــرة هــذه العمليــة .

تل

يس

ةل

اني

ويشــترط الختصــاص موقــع العقــار أن تتعلــق الدعــوى بحــق عينــي أصلــي أو حــق
عينــي تبعــي علــى هــذا العقــار ،ســواء تعلقــت بتقريــر هــذا احلــق أو إنــكاره .مثــال ذلــك
دعــوى ثبــوت امللكيــة ،ودعــوى االســتحقاق ،ودعــوى االنتفــاع ،ودعــوى االســتعمال،
ودعــوى الســكنى ،ودعــوى احلكــر ،ودعــوى االرتفــاق ،والدعــوى املتعلقــة بالرهــن
الرســمي أو احليــازي ،وحــق االختصــاص وحــق االمتيــاز الــوارد علــى عقــار ،ســواء رفعــت
الدعــوى مــن حائــز العقــار أو عليــه ،ودعــوى الشــفعة أو األولويــة باعتبارهــا ســببا مــن
أســباب كســب امللكيــة إذ يقصــد الشــفيع أو طالــب األولويــة مــن ورائهــا تقريــر حــق
عينــي أصلــي لــه علــى العقــار املشــفوع فيــه .كمــا تأخــذ دعــوى احليــازة حكــم الدعــوى
العينيــة العقاريــة ألنهــا حتمــي حيــازة احلــق العينــي العقــاري ،فهــي عينيــة ألن حيــازة احلــق
قرينــة علــى متلكــه ،وهــي عقاريــة ألن احلــق العينــي الــذي حتمــي حيازتــه يتعلــق بعقــار.
وال يكفــي أن تتعلــق الدعــوى بعقــار ،لذلــك ال تخضــع لهــذه القاعــدة دعــوى املطالبــة
بأجــرة العقــار  ،أو دعــوى بطــان أو فســخ أو صوريــة عقــد بيــع العقــار أو دعــوى املســتأجر
بإلــزام املؤجــر بتســليم العقــار املؤجــر  ،وذلــك ألن املشــرع حصــر النــص يف الدعــاوى العينية
العقاريــة ولــم يتكلــم عــن الدعــاوى املتعلقــة بالعقــارات بصــورة عامــة)13(.

بيع
ل

( )13ذهــب رأي إلــى أن العبــرة يف حتديــد طبيعــة الدعــاوى املتعلقــة بانحــال العقــود الــواردة علــى عقــار كدعــاوى الفســخ واإلبطــال
والتقايــل ،تكــون بالنظــر إلــى صلتهــا باحلــق العينــي ،فــإذا كانــت الصلــة مباشــرة كانــت الدعــوى عقاريــة ،أمــا إذا كانــت الصلــة غيــر
مباشــرة كانــت الدعــوى منقولــة ،وبنــاء علــى ذلــك إذا كان العقــد املــراد فســخه أو إبطالــه أو تقريــر التقايــل بشــأنه مســجال كانــت
= = = الصلــة مباشــرة بــن الدعــوى واحلــق العينــي فتكــون الدعــوى عقاريــة ،أمــا إذا لــم يكــن مســجال كانــت الصلــة غيــر مباشــرة
فتكــون الدعــوى منقولــة وحينئــذ ميكــن حتديــد االختصــاص احمللــي .أنــور طلبة،موســوعة املرافعــات املدنيــة والتجارية  ،منشــأة املعارف
باإلســكندرية ،1995 ،اجلــزء األول ،صفحــة .682
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خة
نس

وإذا تعلقــت الدعــوى بعقــار ومنقــول تبــع األصــل الفــرع ،فاملطالبــة مبلكيــة العقــار
وريعــه أو مــا عليــه مــن منقــوالت ترفــع إلــى محكمــة موقــع العقــار.
وإذا كان العقــار واقعــا يف دوائــر محاكــم متعــددة  ،فــإن املشــرع أجــاز رفــع الدعــوى
أمــام أيــة محكمــة يقــع يف دائرتهــا أحــد أجــزاء العقــار بصــرف النظــر عــن مســاحة هــذا
اجلــزء أو قيمتــه ،فــكل محكمــة يقــع يف دائرتهــا أحــد أجــزاء العقار تكــون مختصة حتى
لــو كان هــذا اجلــزء هــو أصغــر األجــزاء قيمــة أو مســاحة ،إذ ال عبــرة مبســاحة أو قيمــة.
أمــا الدعــاوى الشــخصية العقاريــة ،وهــي التي تســتند إلى حق شــخصي بحت ويطلب
فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا احلق ،كالدعوى التي يرفعها املشتري
بعقــد غيــر مســجل ويطلــب فيهــا احلكــم علــى البائــع بصحــة التعاقــد واعتبــار احلكــم ناقال
للملكيــة مــن تاريــخ تســجيل الئحــة الدعــوى  ،والدعــاوى املختلطــة  ،وهي التي تســتند إلى
حــق شــخصي وحــق عينــي يف ذات الوقــت وتوجــه إلــى املدعــى عليــه باعتبــاره مدينــا باحلــق
الشــخصي وملزما يف الوقت نفســه باحترام احلق العيني باعتباره نتيجة لثبوت احلق األول،
مثــل دعــوى املشــتري علــى البائــع بتســليم العقــار املبــاع تنفيــذا لعقــد البيــع ،أو دعــوى البائــع
علــى املشــتري بفســخ البيــع ورد العقــار إليــه ،ودعــوى الواهــب علــى املوهوب لــه بالرجوع عن
الهبــة ورد العقــار إليــه  ،فلــم يخصــص لهــا املشــرع نصــا خاصــا يبــن اختصاصهــا  ،كمــا
هــي احلــال يف القوانــن املقارنــة  ،بينمــا نصــت املــادة  3/37مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة األردنــي اجلديــد علــى أنــه " يف الدعــاوى الشــخصية العقاريــة  ،يكــون االختصــاص
للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا العقــار أو موطــن املدعــى عليــه ".
ونــرى األخــذ بهــذا النــص يف ظــل قانونــا اجلديــد  ،بحيــث يكــون للمدعــي اخليــار
يف رفــع الدعــوى ألي مــن هاتــن احملكمتني .

مج

اني

ةل

يس

تل

-2

الدعاوى المتعلقة باألشخاص االعتبارية

بيع
ل

تنــص املــادة ( )45مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه "
يكــون االختصــاص يف الدعــوى املتعلقــة باألشــخاص االعتباريــة للمحكمــة التــي يقــع يف
دائرتهــا مركزهــا الرئيــس  ،فــإذا تعلقــت الدعــوى بفــرع الشــخص االعتبــاري جــاز رفعهــا
أمــام احملكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا ذلــك الفــرع ".
وهــذا النــص يطبــق ذات املبــدأ الــذي كان مقــررا يف الفقــرة اخلامســة مــن املــادة
الثالثــة مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى .
ويقصــد بالدعــوى املتعلقــة بالشــخص االعتبــاري تلــك الدعــوى املتعلقــة بــذات
الشــخص االعتبــاري مــن حيــث صحــة تكوينــه ووجــوده وإدارتــه وانقضائــه ،وليــس تلــك
الدعــوى املتعلقــة بعالقــة الشــخص االعتبــاري مــع الغيــر )14( .
( )14كان املشــرع املصــري أكثــر توفيقــا يف املــادة  52مــن قانــون املرافعــات مــن املشــرع الفلســطيني عندمــا نــص علــى أنــه :يف الدعــاوى
املتعلقــة بالشــركات أو اجلمعيــات القائمــة أو التــي يف دور التصفيــة أو املؤسســات اخلاصــة يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف
دائرتهــا مركــز إدارتهــا ســواء أكانــت الدعــوى علــى الشــركة أو اجلمعيــة أو املؤسســة أم مــن الشــركة أو اجلمعيــة أو املؤسســة علــى أحــد
الشــركاء أو األعضــاء أم مــن شــريك أو عضــو علــى آخــر.
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والدعــاوى املتعلقــة باألشــخاص االعتباريــة ســواء كانــت شــركات أو جمعيــات أو
مؤسســات قــد يرفعهــا أحــد الشــركاء أو األعضــاء علــى الشــخص االعتبــاري ويف هــذه
احلالــة تخضــع للقاعــدة العامــة التــي جتعــل االختصــاص حملكمــة موطــن املدعــى عليــه
وهــو احملكمــة التــي يوجــد بدائرتهــا موطــن الشــخص االعتبــاري أي مركــزه الرئيــس.
كمــا قــد ترفــع الدعــوى مــن الشــخص االعتبــاري علــى أحــد الشــركاء أو األعضــاء
بصفتــه شــريكا أو عضــوا فيــه ،أو مــن شــريك أو عضــو علــى شــريك أو عضــو آخــر ويف
هاتــن احلالتــن يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يوجــد يف دائرتهــا املركــز الرئيــس
للشــخص االعتبــاري وليــس موطــن املدعــى عليــه ،ويشــترط يف هاتــن احلالتــن أن تتحقــق
عالقــة الشــريك أو العضــو بالشــخص االعتبــاري ،فــإذا كانــت صفــة الشــريك أو العضــو
متنازعــا فيهــا أو غيــر معتــرف بهــا كمــا لــو أنكــر املدعــى عليــه صفتــه كشــريك أو
عضــو ،وجــب رفــع الدعــوى أمــام محكمــة موطــن املدعــى عليــه طبقــا للقاعــدة العامــة .

تل

يس

ةل
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وقــد خــرج املشــرع علــى القاعــدة األساســية املتعلقــة مبوطــن املدعــى عليــه أو محــل
عملــه يف الدعــاوى التــي يرفعهــا الشــخص االعتبــاري (الشــركة أو اجلمعيــة أو املؤسســة)
علــى أحــد األعضــاء ،والدعــاوى التــي يرفعهــا الشــريك أو العضــو علــى شــريك أو عضــو
آخــر بشــرط أن تكــون متعلقــة بالشــخص االعتبــاري (الشــركة أو اجلمعيــة أو املؤسســة)،
وذلــك مراعــاة حلســن ســير القضــاء ،إذ يلــزم للفصــل يف هــذه الدعــاوى الرجــوع إلــى مركــز
الشــركة أو اجلمعيــة أو املؤسســة للحصــول علــى بعــض البيانــات أو االطــاع علــى بعــض
املســتندات أو فحــص أوراقهــا ودفاترهــا ،لذلــك منــح املشــرع االختصــاص ألقرب محكمة
مــن مركزهــا حتــى تتمكــن هــذه احملكمــة مــن القيــام بالفصــل يف هــذه الدعــاوى دون
مشــقة ويف أقــرب وقــت ممكــن  ،وبذلــك تتحقــق مصلحــة اخلصــوم وحســن ســير العدالــة.
وقــد أجــاز املشــرع للمتقاضــن رفــع الدعــاوى التــي تتعلــق بفــرع الشــخص االعتبــاري
ومتصلــة بــه ،أمــام احملكمــة التــي يقــع بدائرتهــا الفــرع تيســيرا عليهــم حتــى ال يضطــروا
إلــى االنتقــال إلــى احملكمــة التــي يقــع بدائرتهــا مركــز الشــخص االعتبــاري وقــد تكون
بعيــدة عنهــم .فهــم باخليــار بــن رفــع الدعــوى أمــام محكمــة املركــز الرئيــس للشــخص
االعتبــاري أو رفعهــا أمــام محكمــة الفــرع .
ويالحــظ أن النــص املتقــدم نــص عــام يشــمل األشــخاص االعتباريــة القائمــة أو
يف دور التصفيــة ،حيــث يعــن مصــف رضــاء أو قضــاء ويكــون هــو صاحــب الصفــة يف
التقاضــي باعتبــاره ممثــا عــن الشــخص االعتبــاري يف دور التصفيــة ،وتظــل الشــخصية
االعتباريــة قائمــة إلــى حــن االنتهــاء مــن التصفيــة.
ويســري نــص املــادة  45املذكــورة متــى توافــرت شــروطها أيــا كان نــوع الدعــوى
أو موضوعهــا عــدا الدعــاوى العينيــة العقاريــة التــي تخضــع ملوقــع العقــار ســواء رفعــت مــن
الشــركة أو ضدهــا ولــو كانــت املطالبــة بالعقــار متصلــة بأعمــال الشــركة وإدارتهــا،
وذلــك ألن االعتبــارات التــي دعــت لتفضيــل موقــع العقــار تبقــى قائمــة.

بيع
ل
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تنــص املــادة ( )46مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى
دعاوى اإلفالس

أنــه " إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بإفــاس تاجــر أو شــركة وكان لــه أو لهــا فــروع يف أماكــن
متعــددة فينعقــد االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا املركــز الرئيــس ".
كمــا تنــص املــادة ( )47منــه علــى أنــه " تختــص احملكمــة التــي أصــدرت قــرار
اإلعســار وإشــهار اإلفــاس باملنازعــات املتعلقــة بــه ".

خة
نس

فــإذا كانــت الدعــوى تتعلــق بإفــاس تاجــر أو شــركة  ،وكان لــه أو لهــا فــروع يف
أماكــن متعــددة  ،فــا ترفــع الدعــوى إال لــدى احملكمــة التي يقــع يف دائرتها املركز الرئيس
أي احملــل املتخــذ مركــزا للتجــارة  ،وهــو ذات املبــدأ الــذي يف الفقــرة السادســة من املادة الثالثة
مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى  .وتكــون احملكمــة التــي أشــهرت اإلفــاس
مختصــة برؤيــة جميــع الدعــاوى التــي تتعلــق بإشــهار اإلفــاس  .وهــي محكمــة البدايــة التــي
يوجــد يف نطاقهــا املركــز الرئيــس للمؤسســة التجاريــة (م  1/317جتــارة).
واملقصــود بدعــاوى اإلفــاس الدعــاوى الناشــئة عــن شــهر اإلفــاس ذاتــه  ،أو املتعلقــة
بــإدارة التفليســة  ،أو التــي تطبــق عليهــا قاعــدة مــن قواعــد اإلفــاس كالدعــوى التــي يرفعها
الغيــر علــى وكيــل التفليســة للمطالبــة بدين له علــى املفلس ،أو الدعــوى التي يرفعها وكيل
التفليســة علــى الغيــر بشــأن اعتبــار تصــرف غيــر نافــذ يف حــق الدائنــن حلصولــه يف فتــرة
الريبــة  .باعتبارهــا أقــدر احملاكــم علــى إدراك حالــة التاجــر والفصــل يف الدعــاوى الناشــئة
عــن اإلفــاس ،وهــذا يــؤدي إلــى تيســير الفصــل فيهــا وتفــادي صــدور أحــكام متضاربــة.
وتكــون هــذه احملكمــة مختصــة بجميــع الدعــاوى املتعلقــة بالتفليســة ســواء
كانــت عينيــة عقاريــة ( ولــو تعلقــت بعقــار يقــع يف دائــرة محكمــة أخــرى) ،أو كانــت
مــن اختصــاص محكمــة الصلــح ،مثــل دعــوى إبطــال تصــرف عقــاري صــادر مــن املديــن
للغيــر خــال فتــرة الريبــة ،وبطــان الرهــن الصــادر مــن املفلــس خــال فتــرة الريبــة ضمانــا
لديــن ســابق ســواء نشــأ قبــل أو بعــد مواعيــد التوقــف عــن الدفــع.
أمــا الدعــاوى التــي ال عالقــة لهــا بالتفليســة فينعقــد االختصــاص احمللــي بنظرهــا
وفقــا للقواعــد العامــة ولــو كانــت مرفوعــة مــن وكيــل التفليســة أو عليــه بســبب حرمــان
املفلــس مــن التقاضــي ،مثــل دعــاوى املنازعــات اإليجاريــة املتعلقــة مبســكن املفلــس
وأســرته ،والدعــوى التــي يرفعهــا وكيــل التفليســة للمطالبــة بعقــار كان املفلــس قــد
اشــتراه قبــل إفالســه.
ومتــى أقفلــت التفليســة ،خضــع االختصــاص احمللــي بالدعــاوى التــي يرفعهــا املفلــس
أو التــي ترفــع عليــه للقواعــد العامــة.
وتبــن املــادة ( )47أن مــا ينطبــق بشــأن اإلفــاس  ،ينطبــق أيضــا علــى الدعــاوى
املتعلقــة باإلعســار املدنــي  ،حيــث يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي قضــت بــه .
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الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار

تنــص املــادة ( )48مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه

" يجــوز يف دعــاوى التعويضــات الناشــئة عــن الفعــل الضــار إقامــة الدعــوى لــدى احملكمــة
التــي يقيــم املدعــي ضمــن دائــرة اختصاصهــا أو احملكمــة التــي حدثــت يف دائرتهــا الواقعــة
املنشــئة للفعــل املشــكو منــه ".

خة
نس

ويتبــن مــن هــذا النــص أن املشــرع خــرج عــن القواعــد العامــة بخصــوص هــذه
الدعــاوى بــأن أجــاز للمدعــي إقامــة الدعــوى لــدى احملكمــة التــي يقيــم ضمــن دائــرة
اختصاصهــا ،باإلضافــة إلــى جــواز إقامــة الدعــوى أمــام احملكمــة التــي حدثــت يف
دائرتهــا الواقعــة املنشــئة للفعــل املشــكو منــه .مراعــاة مــن املشــرع للمدعــي الــذي أصابــه
الضــرر  ،فــا ضيــر مــن أن يحضــر املدعــى عليــه مســبب الضــرر إلــى محكمــة املدعــي
األولــى بالرعايــة )15(.

-5
تنــص املــادة ( )49علــى أنــه " تختــص محكمــة موطــن املدعــى عليــه أو احملكمــة املطلــوب
حصــول اإلجــراء يف دائرتهــا بالدعــاوى املتضمنــة طلــب اتخــاذ إجــراء وقتي أو مســتعجل ".
وعلــى ذلــك فــإن دعــاوى إثبــات احلالــة  ،أو جــرد األمــوال  ،أو وضــع األختــام  ،أو
احلجــز التحفظــي يكــون املدعــي فيهــا باخليــار بــن إقامتهــا أمــام محكمــة موطــن املدعــى
عليــه ،أو أمــام احملكمــة املطلــوب حصــول اإلجــراء يف دائرتهــا لكــون هــذه احملكمــة
أقــرب إلــى املــكان املــراد اتخــاذ اإلجــراء فيــه .
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الدعاوى المستعجلة واإلجراءات الوقتية

-6
رأينــا أن القانــون قــد جعــل موطــن القاصــر واحملجــور عليــه واملفقــود هــو موطــن وليــه
أو وصيــه أو القيــم عليــه أو وكيلــه (م  5أصــول مدنيــة وجتاريــة) وبنــاء علــى ذلــك فــإن
الدعــاوى التــي ترفــع علــى القاصــر ومــن يف حكمــه تكــون احملكمــة املختصــة فيهــا
هــي احملكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن مــن ميثلــه قانونــا  ،هــذا إذا كانــت احملكمــة
املختصــة وفقــا لقواعــد االختصــاص احمللــي هــي محكمــة موطــن املدعــى عليــه .
ومــع ذلــك إذا بلــغ القاصــر خمــس عشــرة ســنة وكان مأذونــا بالتجــارة  ،فيجــوز لــه
أن يتخــذ موطنــا بالنســبة لألعمــال والتصرفــات الداخلــة حتــت اإلذن  ،وترفــع الدعــاوى
املتعلقــة بهــذه األعمــال لــدى محكمــة موطنــه .
الدعاوى التي ترفع على القاصر أو المحجور عليه ومن في حكمهما

تل

بيع
ل

-7

االختصاص االختياري

تنص املادة ( )43من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه

 -1يجــوز لألطــراف االتفــاق علــى اختصــاص محكمــة معينــة علــى خــاف القواعــد
( )15نقض مدني  2003/1تاريخ  2003/2/3ج  1ص .150
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املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )42مــن هــذا القانون ويف هذه احلالة يكــون االختصاص لهذه
احملكمــة .
 -2إذا نــص القانــون علــى اختصــاص محكمــة خــاف املشــار إليــه يف املــادة ( )42مــن
هــذا القانــون فــا يجــوز االتفــاق مقدمــا على مــا يخالف هــذا االختصاص .

خة
نس

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه إذا كان االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا
موطــن املدعــى عليــه أو محــل عملــه أو املــكان الــذي نشــأ فيــه االلتــزام ،فــإن لألطــراف
أن يتفقــوا علــى اختصــاص محكمــة أخــرى يختاروهــا ولــو لــم تكــن مختصــة مكانيــا
بنظــر الدعــوى ،وذلــك بالنــص علــى ذلــك يف االتفــاق املبــرم بينهــم ،كمــا يجــوز لهــم أن
يتفقــوا علــى تــرك حتديــد احملكمــة ملــن يرفــع الدعــوى منهــم بشــرط أال يتعســف يف
اســتعمال حقــه يف اختيــار احملكمــة ،فــا يرفــع الدعــوى أمــام محكمــة ال يكــون لــه يف
رفعهــا أمامهــا أيــة مصلحــة ســوى مجــرد النكايــة بخصمــه وإرهاقــه.
فيجــوز يف عقــد البيــع أو عقــد اإليجــار مثــا أن ينــص علــى أن تختــص محكمــة
معينــة غيــر موطــن أي منهمــا أو محــل عملــه أو مــكان إبــرام العقــد ،يف املنازعــات الناشــئة
عــن هــذا العقــد ،ويكــون هــذا االتفــاق ملزمــا ألطرافــه كمــا أنــه يلــزم احملكمــة بحيــث
ال يجــوز لهــا أن تقبــل دفعــا بعــدم اختصاصهــا .غيــر أن االتفــاق علــى اختصــاص محكمــة
معينــة ال يعطــل االختصــاص األصيــل حملكمــة موطــن املدعــى عليــه وفــق القواعــد العامــة،
ألن اختصــاص محكمــة موطــن املدعــى عليــه هــو اختصــاص أصيــل ال يعطلــه االتفــاق على
اختصــاص محكمــة أخــرى ،فينعقــد االختصــاص للمحكمــة التــي حددهــا االتفــاق أو
حملكمــة موطــن املدعــى عليــه فيمــا عــدا احلــاالت التــي يــرى املشــرع فيهــا النــص علــى منــع
اجلمــع ،ويكــون املدعــي باخليــار بــن رفــع الدعــوى أمــام احملكمــة املختصــة طبقــا لالتفــاق
وبــن رفعهــا أمــام احملكمــة التــي يوجــد بدائرتهــا موطــن املدعــى عليــه.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

أمــا إذا نــص يف القانــون علــى اختصــاص محكمــة معينــة بالــذات دون غيرهــا يف
موضــوع معــن العتبــارات خاصــة تتعلــق مبالءمــة نظــر الدعــوى مــن محكمــة معينــة ،
وهــي اعتبــارات يحــرص املشــرع علــى مراعاتهــا كمــا يف الدعــاوى العينيــة العقاريــة أو
دعــاوى اإلفــاس ،فــا يجــوز االتفــاق مقدمــا – أي قبــل إقامــة الدعــوى  -علــى مــا
يخالــف هــذا االختصــاص .وعلــة هــذا احلظــر تكمــن يف قــوة االعتبــارات اخلاصــة التــي
دعــت املشــرع إلــى النــص علــى اختصــاص محكمــة غيــر محكمــة املدعــى عليــه ،مــن
ذلــك حمايــة الطــرف الضعيــف يف اخلصومــة .
أمــا إذا اتفــق اخلصــوم يف هــذه احلــاالت بعــد رفــع الدعــوى علــى جعــل االختصــاص
حملكمــة أخــرى غيــر مختصــة أصــا بنظــر الدعــوى فهــو جائــز ،ألن مثــل هــذا االتفــاق ال
يؤثــر علــى االعتبــارات اخلاصــة التــي دعــت املشــرع إلــى النــص علــى اختصــاص محكمــة
غيــر محكمــة املدعــى عليــه ،فالطــرف الضعيــف الــذي قصــد املشــرع رعايتــه يف هــذه
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خة
نس

احلــاالت ال يكــون خاضعــا للطــرف القــوي بعــد رفــع الدعــوى وقيــام النــزاع ،بعكــس
احلــال عنــد االتفــاق مقدمــا علــى مخالفــة قواعــد االختصــاص  ،لذلــك جنــد املشــرع قصــر
احلظــر علــى االتفــاق مقدمــا ولــم ينــص علــى احلظــر بصيغــة عامــة.
وعلــى ذلــك إذا أقيمــت الدعــوى باملخالفــة للقواعــد اخلاصــة بنــاء علــى اتفــاق ســابق،
فــإن عــدم االعتــداد بهــذا االتفــاق مشــروط بــأن يتمســك املدعــى عليــه بإعمــال قواعــد
االختصــاص عــن طريــق الدفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة املرفــوع إليهــا الدعــوى وفقــا
للنظــام الــذي يقــرره القانــون لهــذا الدفــع ،وإال فــإن نظــر الدعــوى مــن قبــل احملكمــة
يكــون صحيحــا وال يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا محليــا بنظــر
الدعــوى مــن تلقــاء نفســها لعــدم تعلــق االختصــاص املكانــي بالنظــام العــام ،ذلــك أن
متابعــة املدعــى عليــه خلصومــة الدعــوى املرفوعــة أمامهــا يكشــف عــن موافقتــه الالحقــة
علــى عقــد االختصــاص لهــذه احملكمــة وهــو مــا يجيــزه القانــون  .فاحملظــور هــو االتفــاق
الســابق علــى رفــع الدعــوى ،كمــا أنــه إذا رفعــت الدعــوى وفقــا لقواعــد االختصــاص
احمللــي املقــررة ،جــاز للخصــوم االتفــاق علــى إحالــة الدعــوى حملكمــة أخــرى ولــو لــم
تكــن مختصــة وفقــا لهــذه القواعــد بشــرط أن ال يتصــل موضــوع الدعــوى بالنظــام العــام،
ولكــن هــذه اإلحالــة جوازيــة تخضــع لتقديــر احملكمــة املرفوعــة إليهــا الدعــوى فعــا،
فقــد تكــون هــذه احملكمــة قــد قطعــت شــوطا كبيــرا يف نظــر الدعــوى وتــرى عــدم
إحالتهــا علــى احملكمــة التــي اتفــق عليهــا اخلصــوم.
 -8عدم وجود موطن للمدعى عليه أو محل إقامة في فلسطين
تنــص املــادة ( )50مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
علــى أنــه " إذا لــم يكــن للمدعــى عليــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني ولــم يكــن ممكنــا

مج

اني

ةل

يس

تل

تعيــن احملكمــة املختصــة مبوجــب األحــكام الســابقة يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي
يقــع يف دائرتهــا موطــن املدعــي أو محــل إقامتــه  ،فــإذا لــم يكــن للمدعــي موطــن أو محــل
إقامــة يف فلســطني فيكــون االختصــاص حملكمــة العاصمــة القــدس ".

بيع
ل

وقــد تنــاول هــذا النــص فرضــن الختصــاص احملكمــة بنظــر الدعــوى التــي تقــام
علــى شــخص ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني ولــم يكــن ممكنــا تعيــن
احملكمــة املختصــة مبوجــب أحــكام االختصــاص الــواردة يف القانــون .
الفــرض األول  :أن يكــون للمدعــي موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني  ،ويف هــذه
احلالــة يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا موطــن املدعــي أو محــل
إقامتــه .
الفــرض الثانــي  :أن ال يكــون للمدعــي موطــن أو محــل إقامــة يف فلســطني ويف هــذا
الفــرض يكــون االختصــاص حملكمــة العاصمــة القدس .
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الفصل السادس
النتائج المترتبة على مخالفة قواعد االختصاص
( االختصاص والنظام العام )

خة
نس

تنص املادة ( )91من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه
 -1الدفــع بعــدم االختصــاص احمللــي  ،والدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى

لقيــام ذات النــزاع أمامهــا أو لالرتبــاط  ،والدفــع بالبطــان  ،وســائر الدفــوع املتعلقــة
باإلجــراءات  ،يجــب إبداؤهــا معــا قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى أو دفــع بعــدم
القبــول وإال ســقط احلــق فيمــا لــم يبــد منهــا .

ةل

اني

مج

كمــا تنــص املــادة ( )92علــى أن " الدفــع بعــدم االختصــاص النتفــاء واليتهــا أو
بســبب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا أو لســبق الفصــل فيهــا حتكــم بــه احملكمــة مــن تلقــاء
نفســها  ،ويجــوز الدفــع بــه يف أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ".
ويتبــن مــن هذيــن النصــن أن املشــرع فــرق بــن االختصــاص احمللــي مــن جهــة ،
وبــن كل مــن االختصــاص الوظيفــي واالختصــاص القيمــي واالختصــاص النوعــي مــن
جهــة أخــرى  ،لذلــك نتنــاول كال منهمــا يف مبحــث علــى التوالــي .
المبحث األول

يس

االختصاص المحلي والنظام العام

تل

رأينــا أن املشــرع يهــدف مــن التوزيــع اجلغــرايف للمحاكــم العاديــة إلــى تيســير
التقاضــي بحيــث تكــون احملكمــة بقــدر اإلمــكان قريبــة مــن موطــن اخلصــوم أو مكان
النــزاع ،وأنــه يراعــي يف الغالــب مصلحــة املدعــى عليــه  .لذلــك وفــق نــص املــادة ( )91مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد فــإن االختصــاص احمللــي ال يتعلــق
بالنظــام العــام )16(،
ويترتب على ذلك النتائج اآلتية :
 -1يجوز للخصوم التنازل عن تطبيق قواعد االختصاص احمللي أو االتفاق على مخالفة
هــذه القواعــد  ،ويكــون هــذا االتفــاق صحيحــا وملزمــا لهــم نظــرا ألنــه ال ينطوي على مســاس
بالنظــام العــام مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة  2/43مــن القانون الســابق اإلشــارة إليه .
 -2ال يجوز للمحكمة أن تثير مســألة عدم االختصاص احمللي من تلقاء نفســها ،ولو
فعلــت ذلــك كانــت مخطئــة لتعلــق هذا الدفع مبصلحة اخلصــوم وليس باملصلحة العامة.

بيع
ل

( )16نقض مدني  2007/13تاريخ  2008/3/16ج  3ص .76

أصول المحاكمات 151

 -3يجــب أن يبــدي املدعــى عليــه الدفــع بعــدم االختصــاص احمللــي  -باعتبــاره دفع ــا
شــكليا  -قبــل اإلجابــة علــى موضــوع الدعــوى  ،وأمــام محكمــة أول درجــة .فــإذا أجــاب
علــى الدعــوى أو تعــرض ملوضوعهــا ،اعتبــر ذلــك قبــوال منــه باختصــاص احملكمــة
ويســقط حقــه يف التمســك بالدفــع بعــد ذلــك )17(.
 -4ال يجــوز للنيابــة العامــة إذا كانــت ممثلــة يف الدعــوى كطــرف منضــم أن
تتمســك بعــدم االختصــاص احمللــي .

خة
نس

المبحث الثاني

االختصاص الوظيفي والقيمي والنوعي والنظام العام

تل

يس
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اني

مج

يعــد االختصــاص الوظيفــي للمحاكــم مــن األســس التــي يقــوم عليهــا التنظيــم
القضائــي يف املجتمــع ويهــدف املشــرع منــه حتقيــق مصلحــة عامــة ألنــه يترتــب عليــه حســن
ســير القضــاء وســامة أدائــه لوظيفتــه  ،لذلــك فــإن اإلخــال بالقواعــد املنظمــة لــه يــؤدي
إلــى الفوضــى أو إلــى فــوات الغايــة املقصــودة مــن تقســيم العمــل بــن جهــات القضــاء
املختلفــة  ،أو يخلخــل هــذا التنظيــم الــذي قــرره املشــرع .
كمــا أن االختصــاص القيمــي واالختصــاص النوعــي يتعلقــان بالنظــام العــام ،ألن
تخصيــص محاكــم للفصــل يف الدعــاوى بصفــة ابتدائية ومحاكم لنظــر الدعاوى بصفة
اســتئنافية  ،عمــا مببــدأ التقاضــي علــى درجتــن الــذي أخــذ بــه القانــون الفلســطيني ،
يعــد مــن أســس النظــام القضائــي ألن ذلــك يقــوم علــى مصلحــة عامــة ال مصالــح خاصــة
بأشــخاص املتقاضــن  ،لذلــك ال يجــوز اســتئناف حكــم صــادر مــن محكمــة صلــح إلــى
محكمــة صلــح أخــرى  ،أو حكــم محكمــة بدايــة إلــى محكمــة بدايــة أخــرى أو رفــع
دعــوى مبتــدأة أمــام محكمــة االســتئناف .
ويترتب على اعتبار االختصاص من النظام العام يف هذه احلالة النتائج اآلتية:
 -1ال يجــوز للخصــوم التنــازل عــن الدفــع بعــدم االختصــاص الوظيفــي والقيمــي
والنوعــي ،أو االتفــاق علــى اختصــاص جهــة قضائيــة معينــة بنظــر نــزاع قائــم بينهــم ال
يدخــل يف اختصاصهــا  ،ومثــل هــذا االتفــاق يعــد باطــا ملخالفتــه للنظــام العــام .
 -2يجــب علــى القاضــي أن يعــرض لالختصــاص الوظيفــي والقيمــي والنوعــي مــن
تلقــاء نفســه  ،وال يحتــاج يف هــذا الشــأن إلــى طلــب مــن اخلصــوم  ،فاحملكمــة ال تتعــرض
للموضــوع لتفصــل فيــه إال إذا حتقــق لهــا االختصــاص بــه  ،فــإذا خالــف القاضــي قواعــد
االختصــاص الوظيفــي أو القيمــي أو النوعــي كان مخطئــا يف القانــون ويكــون قــراره
عرضــة لإللغــاء ولــو كان حكمــه يف املوضــوع صحيحــا ،بــل ال يحتــاج األمــر يف هــذه
احلالــة إلــى البحــث يف ســامة احلكــم بالنســبة للموضــوع متــى ثبــت عــدم االختصــاص .
 -3يجــوز للخصــوم  -ســواء املدعــي أو املدعــى عليــه  -إثــارة مســألة االختصــاص

بيع
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الوظيفــي والقيمــي والنوعــي يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي  ،وال يعتبــر ســكوتهم
عــن التمســك بــه نــزوال عنــه أو مســقطا حلقهــم يف إثارتــه فيمــا بعــد  ،لذلــك يجــوز للخصوم
التمســك بعــدم االختصــاص أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة حتــى لــو لــم يحصــل التمســك
بــه أمــام محكمــة أول درجــة  ،بــل يجــوز التمســك بــه ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض
باعتبــاره مســألة قانونيــة متعلقــة بالنظــام العــام .
 -4يجــب علــى النيابــة العامــة إذا تدخلــت يف الدعــوى كطــرف منضــم أن تطلــب
احلكــم بعــدم اختصــاص احملكمــة وظيفيــا أو قيميــا أو نوعيــا ولــو لــم يتمســك بــه
اخلصــوم  ،بــل ولــو كان طرفــا اخلصومــة قــد قبــا ذلــك االختصــاص  ،وذلــك ألن النيابــة
العامــة أمينــة علــى مصلحــة املجتمــع .
إحالة الدعوى لعدم االختصاص

القوانين المعدلة لالختصاص

يس

ةل

اني

مج

وفقــا ألحــكام املــادة ( )16مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى كان
علــى احملكمــة عندمــا حتكــم بعــدم اختصاصهــا أن تــرد الدعــوى بالنســبة للمدعــى
عليــه وحتكــم لــه بالرســوم واملصاريــف وأتعــاب احملامــاة .
غيــر أن املشــرع وجــد أن يف ذلــك إرهاقــا للمدعــي وتكبيــده مشــقة إقامــة دعــوى
جديــدة أمــام احملكمــة املختصــة مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن دفــع رســوم جديــدة
وإجــراءات تبليــغ وغيــر ذلــك  .لذلــك قــرر يف املادتــن (60و )93مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد أنــه " إذا قضــت احملكمــة بعــدم اختصاصهــا فعليهــا
أن تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى احملكمــة املختصــة  ،وتلتــزم احملكمــة احملــال إليهــا بنظــر الدعــوى".

تل

إذا رفــع املدعــي دعــواه للمحكمــة املختصــة ،ثــم صــدر قانــون جديــد بــدء
ســريانه قبــل إقفــال بــاب املرافعــة ســلب احملكمــة واليتهــا يف نظــر الدعــوى ،وجــب عليهــا
أن حتيلهــا باحلالــة التــي هــي عليهــا إلــى احملكمــة التــي أصبحــت مختصــة ،وتلتــزم هــذه
احملكمــة بنظرهــا مــن حيــث انتهــت إجراءاتهــا ،فمــا مت مــن إجــراءات أمــام محكمــة
اإلحالــة تبقــى نافــذة دون حاجــة إلعادتهــا .فــإذا قامت احملكمة بالفصــل يف الدعوى رغم
ســلب اختصاصهــا ولــم حتلهــا للمحكمــة املختصــة يكــون حكمهــا باطــا لصــدوره عــن
محكمــة غيــر مختصــة ،ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض ( وملــا كان القــرار بقانــون
رقــم  9لســنة  2006املعــدل ألحــكام قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم
 2لســنة  2001املنشــور يف العــدد  64مــن الوقائــع الفلســطينية قــد أصبــح نافــذا بتاريــخ
 ،2006/5/31وملــا كانــت املــادة ( )9منــه قــد ألغــت املــادة ( )201مــن القانــون القــدمي
واســتعاضت عنهــا بالنــص التالــي ( تســتأنف األحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكم
البدايــة ومحاكــم الصلــح إلــى محكمــة االســتئناف) فيمــا نصــت املــادة ( )20منــه علــى
جميــع اجلهــات املختصــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون ويعمــل
بــه مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية ،وملــا كانــت محكمــة البدايــة اســتمرت يف
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نظــر الطعــن يف ظــل نفــاذ القــرار بقانــون إلــى أن أصــدرت حكمهــا الطعــن الصــادر بتاريــخ
 ،2007/2/25يف حــن كان مــن واجبهــا أن متتنــع عــن االســتمرار بنظرهــا طاملــا أنهــا لــم
تكــن محجــوزة للمرافعــة أو إصــدار احلكــم بتاريــخ نفــاذ القــرار بقانــون وأن حتيلهــا إلــى
محكمــة االســتئناف باعتبــار أن هــذه األخيــرة أصبحــت جهــة االختصــاص بنظــر الطعــن،
وحيــث إنهــا لــم تفعــل فــإن حكمهــا يغــدو واحلالــة هــذه قد صدر عــن محكمة غير مختصة
مســتوجبا النقــض  ،ذلــك أن املــواد املتعلقــة بتحديــد جهــة االختصــاص بنظر الطعن تختلف
يف طبيعتهــا وماهيتهــا عــن قواعــد االختصــاص األخــرى علــى اختــاف أنواعهــا وتتجــاوز
مصلحــة اخلصــوم ملــا لهــا مــن مســاس مباشــر مرتبــط بالتنظيــم القضائــي وعلــى احملكمــة
أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء ذاتهــا لتعلقــه بالنظــام العــام مبــا يســتوجب نقــض احلكــم  ،وال
يغيــر مــن األمــر شــيئا أن أعيــد االختصــاص حملاكــم البدايــة لنظــر الطعــن باالســتئناف
بعــد أن مت إلغــاء القــرار بقانــون بتاريــخ  2007/6/11إذ العبــرة يف تقريــر صحة اإلجراءات
واحلكــم الصــادر بالقانــون النافــذ الــذي يحــدد جهــة االختصــاص) ()18
أمــا إذا بــدء ســريان القانــون اجلديــد بعــد إقفــال بــاب املرافعــة فــإن احملكمــة
تكــون قــد تناولــت الدعــوى بالبحــث والتمحيــص واملداولــة ،ممــا ال يســوغ معــه إلزامهــا
بإحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى والتخلــي عــن الفصــل فيهــا ،وال ينــال مــن ذلــك أن تقــرر
تأجيــل النطــق باحلكــم غيــر مــرة.
ولكــن إذا قــررت احملكمــة إعــادة فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد ألي ســبب مــن
األســباب ،وجــب عليهــا االلتــزام بحكــم القانــون اجلديــد الــذي ســلبها االختصــاص
وتضمــن قرارهــا بإعــادة فتــح بــاب املرافعــة ،إحالتهــا بحالتهــا إلــى احملكمــة املختصــة.
وإذا كانــت احملكمــة غيــر مختصــة أصــا بنظــر الدعــوى ،ثــم صــدر قانــون جديــد
جعلهــا مختصــة بهــا ،تعــن عليهــا التــزام أحكامــه ،فــا تقضــي بعــدم اختصاصهــا ،ولــو
كان هنــاك دفــع مثــار أمامهــا ،إذ لــم يعــد ملــن أبــداه مصلحــة فيــه.

مج

اني

ةل

يس

تل

صدور القانون المعدل لالختصاص خالل فترة الوقف

بيع
ل

إذا قــررت احملكمــة وقــف الســير يف الدعــوى ألي ســبب مــن األســباب ،كصــدور
قــرار بانقطــاع اخلصومــة أو شــطب الدعــوى ،وصــدر قانــون جديــد خــال فتــرة الوقــف بتعديــل
االختصاص جعل االختصاص بالدعوى املوقوفة حملكمة أخرى غير احملكمة التي كانت
تنظرها ،فإنه يجوز للخصوم تقدمي طلب تعجيل الدعوى مباشرة إلى احملكمة التي أصبحت
مختصــة وفــق القانــون اجلديــد ألنهــا أصبحــت مبوجبه صاحبــة الوالية بنظرهــا واحلكم فيها،
بحيث إذا مت تعجيل الدعوى أمامها وتصدت لنظرها والفصل فيها كان حكمها صحيحا
وموافقــا للقانــون .أمــا إذا مت تعجيــل الدعــوى أمــام احملكمــة التــي ســلب القانون اختصاصها،
وجــب عليهــا إحالــة الدعــوى إلــى احملكمــة التــي أصبحت مختصة بنظرها ،فــإن خالفت ذلك
وفصلــت يف موضوعهــا كان حكمهــا باطــا لصــدوره مــن محكمة غير مختصة.
( )18نقــض مدنــي رقــم  2007/27الصــادر بتاريــخ  2008/2/4ج ،4ص  ، 63وكذلــك نقــض مدنــي رقــم  2007/30الصــادر بتاريــخ
،2008/2/7ج  4ص  ،74ونقــض مدنــي رقــم  2007/35الصــادر بتاريــخ ، 2008/2/4ج  4ص  ،69ونقــض مدنــي  2007/36الصــادر
بتاريخ  2008/2/4ج  ، 4ص .59
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الفصل السابع
تعييــن المرجع
( تنازع االختصاص )

خة
نس

رغــم توزيــع االختصــاص بــن جهــات القضــاء  ،قــد يحــدث تنــازع أو خــاف يف
الوظيفــة بــن احملاكــم  ،فتتمســك كل جهــة بنظــر الدعــوى  ،أو تتخلــى كلتاهمــا عــن
نظرهــا ،ومرجــع ذلــك دقــة قواعــد االختصــاص يف بعــض األحيــان  ،ومحاولــة كل جهــة
أن توســع مــن واليتهــا .
وقــد عالــج املشــرع مســألة التنــازع يف االختصــاص بــن احملاكــم فنــص يف الفقــرة
الثالثــة مــن املــادة ( )30مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة علــى أن محكمــة النقــض
تختــص بالنظــر يف املســائل املتعلقــة بتغييــر (يقصــد بتعيــن) مرجــع الدعــوى  ،كمــا نصــت
املــادة ( )51مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه

مج

يس

ةل

اني

 -1إذا وقــع تنــازع يف االختصــاص بــن محكمتني نظاميتني يف دعــوى واحدة وقررت
كلتاهمــا اختصاصهــا أو عــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ،فيجــوز ألي مــن اخلصــوم أن
يطلــب مــن محكمــة النقــض حســم التنــازع وتعيــن احملكمــة املختصــة .
 -2يقــدم الطلــب إلــى محكمــة النقــض وفــق اإلجــراءات املعتــادة ويف أي مرحلــة
كانــت عليهــا الدعــوى .
 -3ينظر الطلب تدقيقا دون حاجة حلضور اخلصوم .
 -4يترتب على تقدمي الطلب وقف السير يف الدعويني حلني البت يف االختصاص.

تل

ويتبــن مــن هــذا النــص أن التنــازع يف االختصــاص بــن احملاكــم النظاميــة يكــون
إيجابيــا عندمــا تقــرر محكمتــان اختصاصهمــا بنظــر ذات الدعــوى ،ويكــون ســلبيا
عندمــا تقــرر كل منهمــا عــدم اختصاصهــا .وقــد حــاول املشــرع احلــد مــن حالــة التنــازع
الســلبي بتنظيــم مســألة اإلحالــة فنــص يف املادتــن  60و  93مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  2001أن علــى احملكمــة إذا قضــت بعــدم اختصاصهــا أن
تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى احملكمــة املختصــة ،وأن علــى احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى
أن تلتــزم بنظرهــا ،ومقتضــى ذلــك أن ال تبحــث احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى مســألة
االختصــاص وأن تنظــر الدعــوى بصــرف النظــر عــن صحــة القاعــدة القانونيــة التــي أســس
عليهــا قــرار اإلحالــة حتــى ولــو تبــن لهــا خطــأ تلــك القاعــدة  )1(.إال أن بعــض احملاكــم التــي
أحيلــت إليهــا دعــاوى مــن محاكــم أخــرى قــررت مــع ذلــك عــدم اختصاصهــا ممــا اضطــر
اخلصــوم اللجــوء إلــى محكمــة النقــض لتعيــن احملكمــة املختصــة .

بيع
ل

( )1مجموعــة األحــكام القضائيــة واملبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض ،اجلــزء الثانــي  ،ســنة  ، 2007صفحــة 214-192
واجلــزء الثالــث ســنة  2008صفحــة . 276-251
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خة
نس

وقــد كان علــى اخلصــم صاحــب املصلحــة يف هــذه احلالــة أن يســتأنف قــرار
احملكمــة احملــال إليهــا خــال املــدة القانونيــة ال أن يقــدم طلبــا حملكمــة النقــض لتعيــن
املرجــع ،ألن قــرار اإلحالــة حصــر االختصــاص باحملكمــة احملــال إليهــا بحكــم القانــون
بحيــث ال يــرد القــول يف هــذه احلالــة بوجــود تنــازع يف االختصــاص بــن احملكمــة احمليلــة
واحملكمــة احملــال إليهــا حتــى ميكــن اللجــوء إلــى محكمــة النقــض حلســم هــذا التنــازع
وتعيــن احملكمــة املختصــة .
ومــع ذلــك فقــد قبلــت محكمــة النقــض الطلبــات املقدمــة إليهــا لتعيــن احملكمــة
املختصــة ألن مــدة االســتئناف قــد انتهــت قبــل نظرهــا الطلــب ممــا يتعــذر معــه اســتئناف
قــرار احملكمــة احملــال إليهــا بعــدم اختصاصهــا حيــث أصبــح هــذا القــرار نهائيــا .

تل

يس

ةل

اني

مج

ويشــترط للجــوء إلــى محكمــة النقــض لتعيــن احملكمــة املختصــة أن يقــع تنــازع يف
االختصــاص بــن محكمتــن نظاميتــن يف دعــوى واحــدة متحــدة يف املوضــوع والســبب
واخلصــوم ،وأن تكــون الدعــوى مــا زالــت قيــد النظــر  .وبالتالــي فــا محــل لتعيــن املرجــع
إذا كانــت إحــدى اخلصومتــن قــد انقضــت بالفصــل يف موضوعهــا أو ألي ســبب مــن أســباب
االنقضــاء )2( .كمــا أن وجــود دعويــن لنفــس األطــراف ولــذات الســبب يف محكمتــن
مختلفتــن ال يشــكل تنازعــا يف االختصــاص يدعــو لتعيــن املرجــع)3( .
ومــع أن املــادة  51مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة جــاءت ملعاجلــة
حالــة وقــوع تنــازع يف االختصــاص بــن محكمتــن نظاميتــن يف دعــوى واحــدة وقــررت
كلتاهمــا اختصاصهــا بنظــر الدعــوى  ،إال أن حالــة حصــول خــاف علــى االختصــاص
بــن قــاض فــرد وهيئــة مــن ثالثــة قضــاة يف ذات احملكمــة باعتبــار أن لــكل منهمــا
اختصاصــه القيمــي وقــرر كالهمــا اختصاصــه أو عــدم اختصاصــه ال تختلــف عــن حالــة
حصــول تنــازع يف االختصــاص بــن محكمتــن نظاميتــن  ،ويف ذلــك مــا يصلــح ســببا
لتقــدمي طلــب تعيــن املرجــع لتحديــد جهــة االختصــاص )4(.مــع مراعــاة أنــه يف حالــة قــرار
الهيئــة احملــال إليهــا عــدم اختصاصهــا فــإن هــذا القــرار يطعــن فيــه باالســتئناف عمــا
باملــادة  4 / 192مــن القانــون املذكــور.
وطلــب تعيــن املرجــع غيــر مقيــد مبــدة  ،إذ أن املــادة  51مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة ال حتــدد مــدة زمنيــة لتقــدمي مثــل هــذا الطلــب ،وال ميكــن القــول إن مــدة
األربعــن يومــا احملــددة للطعــن بالنقــض واجبــة التطبيــق علــى تعيــن املرجــع)5(.
ويجــب تقــدمي طلــب تعيــن املرجــع مــن شــخص لــه صفــة ،لذلــك فــإن الطلــب
املقــدم مــن احملامــي لتعيــن املرجــع والــذي لــم يبــن فيــه الصفــة التــي قدمــه بهــا وعمــن هــو

بيع
ل

( )2نقض ( طلب) مدني رقم  2006/29تاريخ  ، 2006/2/21اجلزء الثالث ،صفحة .251
( )3نقض مدني  2008/28تاريخ  2008/6/2ج  4ص .361
( )4نقض ( طلب) مدني  2007/24تاريخ  2007/12/9ج  3ص .274
( )5نقض مدني  2003/10تاريخ  2003/5/26ج  2ص .157
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مــوكل بتقدميــه ولــم يذكــر فيــه أســماء املســتدعي واملســتدعى ضدهــم يغــدو مقدمــا مــن
غيــر ذي صفــة وغيــر مســتوف شــرائطه الشــكلية مســتوجبا الــرد)6( .
ومتــى أصــدرت محكمــة النقــض قرارهــا بتعيــن املرجــع املختص  ،ال يجــوز اللجوء
إليهــا مــرة أخــرى ،وال يوصــف قرارهــا بهــذا الشــأن بالقــرار التمهيــدي  ،كمــا أنــه ليــس
قــرارا إداريــا  ،وليــس هنــاك مــا يجيــز طلــب للرجــوع عنــه )7(.

خة
نس

ومــن املالحــظ أن املشــرع لــم ينظــم مســألة التنــازع يف االختصــاص بــن احملاكــم
النظاميــة واحملاكــم الشــرعية أو الدينيــة األخــرى ســواء يف قانــون الســلطة القضائيــة أو يف
قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة  ،بينمــا كان قانــون تشــكيل احملاكــم النظامية رقم
 26لســنة  1952امللغــى يعالــج هــذه املســألة يف املــادة  11منــه إذ نصــت علــى أنــه  :إذا حــدث
خــاف يف الوظيفــة بــن احملاكــم املذكــورة يف الفقــرات اآلتيــة يحــق ألي مــن الفرقــاء أن
يطلــب إلــى رئيــس محكمــة التمييــز ( أي النقــض ) أن يعــن محكمــة خاصــة للنظــر يف
تعيــن املرجــع لرؤيــة الدعــوى تؤلــف مــن ثالثــة قضــاة يكــون اثنان منهم من قضــاة احملكمة
املذكــورة يعينهمــا رئيســها وقــاض ثالــث مــن قضــاة احملاكــم اآلتــي بيانهــا:
 -1إذا كان اخلــاف بــن محكمــة نظاميــة ومحكمــة شــرعية يعــن رئيــس
محكمــة االســتئناف الشــرعية القاضــي الثالــث .
 -2إذا كان اخلــاف بــن محكمــة نظاميــة ومحكمــة دينيــة يعــن رئيــس محكمــة
االســتئناف الدينيــة املطلــوب منهــا انتــداب القاضــي  ،القاضــي الثالــث .
 -3إذا كان اخلــاف يــدور حــول قضيــة مــا مــن قضايــا األحــوال الشــخصية داخلــة
ضمــن صالحيــة إحــدى احملاكــم الدينيــة اخلاصــة بهــا يكــون القاضــي الثالــث رئيــس
أعلــى محكمــة دينيــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية للطائفــة التــي يدعي أحــد الفريقني
املتقاضيــن أنــه متلــك دون ســواها حــق النظــر يف القضيــة للفصــل يف هــذا اخلــاف.
 -4إذا كان اخلالف بني محكمة شرعية ومحكمة دينية أو يف قضية تتعلق باألحوال
الشــخصية بني أشــخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة تؤلف احملكمة اخلاصة من ثالثة
قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيني
املرجع لرؤية القضية بعد االستنارة برأي خبيرين عن الطوائف املختصة.
ويف جميــع احلــاالت الســابقة تنعقــد احملكمــة اخلاصــة برئاســة قاضــي محكمــة
التمييــز األقــدم ويترتــب علــى احملكمــة التــي اعتــرض علــى صالحيتهــا أن تؤجــل جميــع
اإلجــراءات إلــى أن تفصــل احملكمــة اخلاصــة يف األمــر املعــروض عليهــا.
كمــا أن قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غيــر املســلمة رقــم  2لســنة  1938نــص
يف املــادة  16منــه علــى أنــه " إذا وقــع بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة نظاميــة أو بــن
مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة شــرعية أو بــن مجلســي طائفتــن خــاف علــى الوظيفــة
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فيجــوز لــكل مــن الفرقــاء أن يقــدم إلــى وزيــر العدليــة اســتدعاء يطلــب بــه أن يعــن
محكمــة لتبــت يف هــذا اخلــاف ســواء أكان قبــوال للدعــوى أم رفضــا لهــا  .وعلــى وزيــر
العدليــة عندمــا يصلــه هــذا الطلــب أن يؤلــف محكمــة خاصــة لتنظــر يف تعيــن املرجــع :
أ -مــن قاضيــن مــن قضــاة محكمــة االســتئناف النظاميــة ورئيــس مجلــس الطائفــة
الدينــي ذات العالقــة إذا كان اخلــاف بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة نظاميــة .
ب -مــن قاضــي القضــاة وأحــد قضــاة محكمــة االســتئناف ورئيــس مجلــس الطائفــة
الدينيــة ذات العالقــة إذا كان اخلــاف بــن محكمــة شــرعية ومجلــس طائفــة دينيــة .
ج -مــن أحــد قضــاة محكمــة االســتئناف ومــن رئيس\مجلســي الطائفتــن صاحبتــي
العالقــة إذا كان اخلــاف بــن مجلســي طائفتــن .
ويف جميــع األحــوال املذكــورة يعــن وزيــر العدليــة مــن هــؤالء رئيســا للمحكمــة
ويترتــب علــى الشــخص الــذي قــدم االســتدعاء بالصــورة اآلنــف ذكرهــا أن يبــرز إلــى
احملكمــة أو املجلــس الــذي اعتــرض علــى وظيفتــه مــا يثبــت مــا ورد يف اســتدعائه
ويجــب علــى احملكمــة أو املجلــس الــذي قــدم االســتدعاء املذكــور إليــه أن يؤجــل جميــع
اإلجــراءات إلــى أن تبــت احملكمــة اخلاصــة يف األمــر.
غيــر أن هــذا النــص ألغــي مبوجــب املــادة  11/24مــن قانــون تشــكيل احملاكــم
النظاميــة رقــم  26لســنة  1952التــي نصــت علــى أن يلغــى أي تشــريع أردنــي أو
فلســطيني آخــر صــدر قبــل ســن هــذا القانــون إلــى املــدى الــذي تكــون فيــه أحــكام تلــك
التشــاريع مغايــرة لهــذا القانــون  .ولكــن بعــد إلغــاء قانــون تشــكيل احملاكــم املذكــور
بالقانــون رقــم  5لســنة  2001دون تنظيــم لهــذه املســألة لــم يعــد هنــاك نــص ينظــم هــذه
املســألة  ،لذلــك عــادت محكمــة النقــض لتطبيــق نــص املــادة  16مــن قانــون مجالــس
الطوائــف باعتبــار أن إلغــاء هــذه املــادة كان ضمنيــا ولذلــك عــاد لهــا التطبيــق بعــد زوال
النــص املغايــر ولــم يعــد هنــاك نــص مغايــر آخــر  ،فقضــت أن محكمــة النقــض ال تكــون
مختصــة بتعيــن املرجــع إذا كان التنــازع بــن محكمتــن مــن احملاكــم الكنســية التــي
تتولــى النظــر يف مســائل األحــوال الشــخصية لغيــر املســلمني ،بــل يعــد ذلــك مــن صالحيات
وزيــر العــدل عمــا باملــادة  16مــن قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غيــر املســلمة رقــم 2
لســنة  1938الســاري املفعــول يف فلســطني )8(.
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( الدعوى والخصومة القضائية )

تل

الباب الثاني  :إجراءات التقاضي .

يس

الباب األول  :نظرية الدعوى .

ةل

نتنــاول يف هــذا القســم دراســة نظريــة الدعــوى  ،وإجــراءات التقاضــي  .وعليــه فإنــه
يتضمــن البابــن التاليــن :
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الباب األول

مج

نظرية الدعوى

ةل
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يتناول هذا الباب الفصلني التاليني :

الفصل األول  :تعريف الدعوى ومقوماتها .

يس

الفصل الثاني  :شروط قبول الدعوى .
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الفصــل األول
تعريف الدعوى ومقوماتها

خة
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الدعــوى يف اللغــة  -ومثلهــا االدعــاء  -هــي الزعــم بوقــوع واقعــة أو بوجود حق أو نحو
ذلــك  .أمــا يف القانــون فللدعــوى معنيــان :
معنــى موضوعــي  ،ينظــر إلــى ماهيــة الدعــوى أو طبيعتهــا القانونيــة مــن حيــث
كونهــا وســيلة قانونيــة حلمايــة احلــق تنطــوي علــى ســلطة أو مكنــة مخولــة لصاحــب احلــق
يســتطيع مبقتضاهــا أن يلجــأ إلــى القضــاء حلمايــة حقــه أو املطالبــة بــه  .وتعــد الدعــوى
بهــذا املعنــى عنصــرا مــن عناصــر احلــق يف القانــون املدنــي  ،إذ يتكلــم هــذا القانــون عــن
الدعــوى باعتبارهــا وســيلة حلمايــة احلــق ال باعتبارهــا قضايــا مطروحــة فعال أمام القضاء.
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ومعنــى إجرائــي  ،يســتعمل يف قانــون أصــول احملاكمــات  ،إذ تطلق كلمة الدعوى
علــى الطلــب الــذي يقــدم إلــى القضــاء  ،وهــذا هــو املعنــى الــدارج واملألــوف للكلمــة ،
فيقــال إن فالنــا رفــع دعــوى  ،وإن الدعــوى قــد قيــدت أو نظــرت  ،أو قبلت  ،أو رفضت،
أو شــطبت  .وهــذا املعنــى اإلجرائــي تختلــط فيــه الدعــوى باملطالبــة القضائيــة  ،إذ يتخــذ
قانــون أصــول احملاكمــات يف كالمــه عــن الدعــوى وجهــة عمليــة فيفتــرض أن األمــر قد
طــرح علــى القضــاء  ،وأن املطالبــة القضائيــة قــد حصلت فعال .
وال يتضمــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد تعريفــا للدعــوى،
ألن التعريفــات بصفــة عامــة أدخــل يف عمــل الفقــه منهــا يف عمــل املشــرع  ،بينمــا جنــد أن
مجلــة األحــكام العدليــة قــد عرفــت الدعــوى يف املــادة  1613بقولهــا " الدعــوى هــي
طلــب واحــد حقــه مــن آخــر يف حضــور احلاكــم ويقــال للطالــب املدعــي  ،وللمطلــوب منــه
املدعــى عليــه ".
فالدعــوى هــي وســيلة قانونيــة يتوجــه بهــا الشــخص صاحــب احلــق إلــى احملكمــة
للحصول على تقرير حقه أو حمايته  .وهي الوسيلة احلديثة التي استعيض بها عن عدم
جلــوء الشــخص القتضــاء حقــه لنفســه بيــده بعــد أن أصبــح ذلــك غيــر جائــز  .واســتعمال
الدعــوى أمــر اختيــاري فهــي رخصــة لصاحــب احلــق الــذي لــه مطلــق احلريــة يف االلتجــاء
أو عــدم االلتجــاء إلــى القضــاء للمطالبــة بحقــه أو حمايتــه ،فقــد يفضــل جتنــب االلتجــاء
إلــى القضــاء بالتوصــل إلــى صلــح مــع املعتــدي ،أو يلجــأ إلــى محكــم ملــا يقدمــه نظــام
التحكيــم مــن ســهولة ويســر يف اإلجــراءات ،وقــد يحجــم عــن اســتعمال حقــه يف الدعوى
ألي ســبب آخــر.
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مقومات الدعوى
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بينــت املجلــة يف البــاب األول مــن الكتــاب الرابــع عشــر منهــا شــروط الدعــوى أو
مقوماتهــا وهــي :
 -1األهليــة ،فقــد نصــت املــادة  1616مــن املجلــة علــى أنــه يشــترط أن يكــون
املدعــي واملدعــى عليــه عاقلــن ،فدعــوى املجنــون والصبــي غيــر املميز ليســت بصحيحة .
ولكــن يصــح أن يكــون أولياؤهــم وأوصياؤهــم مدعــن عنهمــا أو مدعــى عليهــم بالواليــة
والوصايــة  .كمــا نصــت املــادة ( )79مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
اجلديــد علــى أنــه "يجــب أن يكــون كل مــن طــريف اخلصومــة متمتعــا باألهليــة القانونيــة
التــي تتعلــق بهــا الدعــوى وإال وجــب أن ينــوب عنــه مــن ميثلــه قانونــا ،فــإن لــم يكــن لــه
ممثــل قانونــي تعــن احملكمــة املختصــة مــن ميثلــه ".
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فهذيــن النصــن يبينــان أنــه يجــب أن يكــون رافــع الدعــوى أهــا ملباشــرتها وإال
كانــت الدعــوى غيــر صحيحــة .فاألهليــة شــرط لصحــة الدعــوى وليســت شــرطا لصحــة
اإلجــراءات فيهــا ،وعلــى ذلــك إذا باشــر الدعــوى مــن ليــس أهــا ملباشــرتها كانــت دعواه
غيــر مقبولــة لتقدميهــا مــن غيــر ذي صفــة فالقاصــر وفاقــد األهليــة ال صفــة لــه يف الــذود
عــن حقــه ،ووســيلة التمســك بعــدم توافــر األهليــة هــي الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى وليــس
الدفــع ببطــان اإلجــراءات)1(.
 -2أن يكون املدعى عليه معلوما ،فإذا قال املدعي لي على واحد ال على التعيني من
أهل القرية الفالنية أو بعضهم مقدار كذا ،ال تصح دعواه ويلزمه تعيني املدعى عليه(. )2
 -3حضــور اخلصــوم حــن الدعــوى  ،فــإذا امتنــع املدعــى عليــه عــن املجــيء إلــى
احملكمــة وعــن إرســال وكيــل عنــه  ،فيعامــل وفقــا ملــا ســيذكر يف تتابــع القضــاء)3(.
 -4أن يكون املدعى به معلوما  ،وال تصح الدعوى إذا كان مجهوال(. )4
 -5أن يكــون املدعــى بــه محتمــل الثبــوت  ،فالدعــوى مبــا وجــدوه محــاال عقــا أو
عــادة ال تصــح  ،ومــن ثــم إذا ادعــى واحــد علــى مــن كان أكبــر منــه ســنا أو مــن نســب
معــروف بأنــه ابنــه ال تصــح دعــواه(. )5
 -6أن تكــون الدعــوى علــى تقديــر ثبوتهــا ملزمــة للمدعــى عليــه بشــيء ومســتوجبة
احلكــم عليــه به(. ) 6

بيع
ل

( )1يرى جانب من الفقه أن األهلية شــرط لصحة إجراءات الدعوى ،وإذا باشــر الدعوى من ليس أهال ملباشــرتها كانت دعواه مقبولة
ولكــن تكــون إجــراءات اخلصومــة باطلــة ،ووســيلة التمســك بعــدم توافــر األهليــة هــي الدفــع ببطــان اإلجــراء وليــس الدفــع بعــدم قبــول
الدعــوى .ويقــول د .أحمــد املليجــي أن محكمــة النقــض املصريــة قــد أيــدت هــذا الــرأي أي أن الدعــوى شــرط لصحــة اخلصومــة .جزء أول،
صفحــة  .181وهــذا الــرأي ال يتفــق مــع نص املجلة املطبق يف فلســطني.
( )2املادة  1617من املجلة.
( )3املادة  1618من املجلة.
( )4املادة  1618من املجلة.
( )5املادة  1629من املجلة .
( )6املادة  1630من املجلة.
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الدعوى والخصومة والقضية

ذكرنــا ســابقا أن للدعــوى معنــى موضوعــي باعتبارهــا وســيلة قانونيــة حلمايــة
احلــق  ،ومعنــى إجرائــي هــو الطلــب الــذي يقــدم إلــى القضــاء أو مــا يعــرف يف الفقــه
باملطالبة القضائية والتي تتم بإيداع الئحة الدعوى قلم كتاب احملكمة  ،لذلك نصت
املــادة  1/55علــى أنــه " تعتبــر الدعــوى مقامــة مــن تاريــخ قيدهــا بعــد دفــع الرســوم أو
مــن تاريــخ طلــب تأجيــل دفــع الرســوم ".

خة
نس

تل
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اني

مج

أمــا اخلصومــة فإنهــا وفــق املــادة  2/55تعتبــر منعقــدة مــن تاريخ تبليــغ الئحة الدعوى
للمدعــى عليــه ،أي أنهــا تنشــأ عندمــا يســتويف الشــخص الــذي تقــدم باملطالبــة القضائيــة
اإلجراءات التي تطلبها القانون يف تقدمي الئحة الدعوى وقيدها وتبليغها ،بحيث تصبح
احملكمــة ملزمــة بنظرها .
واخلصومــة القضائيــة هــي مجمــوع اإلجــراءات املتتابعــة التــي يقــوم بهــا اخلصــوم
أو وكالؤهــم والقاضــي ،والتــي تبــدأ مــن وقــت تبليــغ الئحــة الدعــوى مبــا يف ذلــك إبــداء
الدفــاع بشــأنها وحتقيقهــا ،إلــى وقــت انتهائهــا بصــدور احلكــم الفاصــل يف موضوعهــا،
أو انقضائهــا ألي ســبب آخــر .
وتختلف الدعوى عن اخلصومة القضائية من نواح عدة منها :
 -1قد تنشــأ اخلصومة عن طريق اتباع اإلجراءات التي تطلبها القانون  ،ومع ذلك
تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توافر شروطها .
 -2انقضــاء اخلصومــة ألي ســبب مــن األســباب دون الفصــل يف موضوعهــا ال يؤثــر
علــى حــق اخلصــم إال إذا ســقط ذلــك احلــق بالتقــادم أو التنــازل عنــه نهائيــا  .ويف هــذه
احلالــة يجــوز أن تبــدأ خصومــة جديــدة أمــام القضــاء موضوعهــا الدعــوى الســابقة .
أمــا انقضــاء الدعــوى فإنــه يــؤدي حتمــا إلــى زوال أصــل احلــق املدعــى بــه .
 -3وســيلة التمســك بتخلــف شــرط مــن شــروط صحــة الدعــوى هــو الدفــع بعــدم
القبــول  ،أمــا التمســك بتخلــف شــرط مــن شــروط صحــة اخلصومــة فهــو الدفــع ببطــان
اإلجــراءات وهــو دفــع شــكلي .ومييــز قانــون األصــول – كمــا ســنرى – بــن قواعــد
الدفــوع الشــكلية والدفــع بعــدم القبــول  ،كمــا مييــز بــن احلكــم بعــدم قبــول الدعــوى
واحلكــم ببطــان اإلجــراءات .

بيع
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أمــا القضيــة فــإن الفقــه ال يتفــق علــى معنــى محــدد لهــذا االصطــاح رغــم شــيوعه
يف احليــاة القضائيــة العمليــة  ،وميكــن القــول بأنــه يســتخدم عمــا مبعنــى شــامل يتضمــن
الدعوى واخلصومة معا  ،فالدعوى هي موضوع القضية  ،واخلصومة هي إجراءاتها(. )7
( )7د .وجدي راغب ،املوجز يف مبادئ القضاء املدني ( قانون املرافعات) طبعة  1977ص . 97
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الدعوى وحق االلتجاء إلى القضاء

خة
نس

لــكل شــخص احلــق يف االلتجــاء إلــى القضــاء ليعــرض عليــه مزاعمــه  ،إذ ال يتصور
قصر حق التقاضي على من توافرت لديهم شروط قبول الدعوى ألنه ال ميكن التحقق
مــن توافــر هــذه الشــروط إال بعــد عــرض الدعــوى علــى القضــاء  ،فــإذا توافــرت شــروط
قبــول الدعــوى حكــم لــه مبــا طلبــه  ،أمــا إذا لــم تتوافــر هــذه الشــروط  ،كأن لــم يكن
املدعــي صاحــب احلــق باملدعــى بــه  ،أو ثبــت عــدم توافــر شــرط املصلحــة أو ســقوط حقــه
بالتقــادم مثــا  ،خســر دعواه .
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وال يعــد إخفــاق الشــخص يف دعــواه دليــا علــى خطئــه موجبــا مســؤوليته  ،بــل
يلــزم للحكــم علــى مــن خســر دعــواه بالتعويــض أن يكــون ســيئ النيــة  ،أي أن يكــون
قــد أســاء اســتعمال حقــه يف االلتجــاء إلــى القضــاء  ،وهــدف مــن رفــع الدعــوى مجــرد
اإلضــرار باملدعــى عليــه .
وحــق االلتجــاء إلــى القضــاء أو حــق التقاضــي هــو مــن احلقــوق العامــة التــي كفلهــا
القانــون األساســي للنــاس كافــة عمــا باملــادة  1/30منــه وهــو ال ينقضــي بالتقــادم ،
وال يجــوز التنــازل عنــه وال يعتــد بهــذا التنــازل ألنــه مخالــف للنظــام العــام  .إمنا يجوز تقييد
هــذا احلــق ،كأن يشــترط املتعاقــدان عــرض مــا قــد ينشــأ مــن نــزاع يف تنفيــذ عقــد معــن
علــى محكمــن  ،أو يوجــب املشــرع عــرض نــزاع معــن علــى محكمــن فنكــون بصــدد
حتكيــم إجبــاري .

بيع
ل
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الفصل الثاني
شروط قبول الدعوى

خة
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يشــترط القانــون لســماع الدعــوى توافــر شــروط معينــة  ،وبغيــر توافرهــا حتكــم
احملكمــة بعــدم قبــول الدعــوى دون حاجــة إلــى فحــص موضوعهــا  .وهذه الشــروط هي :
 -1أن تكون لرافع الدعوى مصلحة يف رفعها .
 -2أال يكــون قــد ســبق صــدور حكــم يف موضوعهــا  ،إذ ال يجــوز للمحكمــة أن
تفصل يف نزاع ســبق أن حســمه حكم ســابق تطبيقا ملبدأ حجية الشــيء احملكوم به ،
إال إذا كانــت هــذه احملكمــة مختصــة بنظــر الطعــن املوجــه لذلــك احلكــم .
 -3أن ترفــع الدعــوى يف املناســبة أو امليعــاد الــذي حــدده املشــرع  ،فــا تقبــل إذا
رفعــت قبــل هــذا امليعــاد ومثــال علــى ذلــك املــادة  260مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة بخصــوص دعــوى اإلجــراءات املختصــرة التــي تنــص علــى أنــه " يتعــن
علــى املدعــي أن يخطــر املدعــى عليــه بــأداء احلــق املدعــى بــه وذلــك قبــل إقامــة الدعــوى
بخمســة عشــر يومــا ويرفــق هــذا اإلخطــار بالئحــة الدعــوى  ،واملــادة  7مــن قانــون
األحــوال الشــخصية التــي تنــص علــى أنــه " ال تســمع دعــوى الزيــادة أو النقــص يف النفقــة
املفروضة قبل مضي ســتة أشــهر على فرضها ما لم حتدث طوارىء اســتثنائية كارتفاع
األســعار" .ودعــوى التفريــق للغيبــة ســنه فأكثــر بــا عــذر مقبــول  .أو بعــد انتهــاء هــذا
امليعــاد مثــال ذلــك عــدم ســماع الدعــوى ملــرور الزمــن ( التقــادم ) .
 -4أال يكــون قــد اتفــق علــى التحكيــم بصددهــا  ،ألن مثــل هــذا االتفــاق يعــد
صحيحــا وملزمــا لطرفيــه وبالتالــي مينــع احملكمــة مــن ســماع الدعــوى .
 -5أال يكون قد مت صلح بني اخلصوم بصدد الدعوى املرفوعة  ،إذ أنه مبقتضى
الصلــح ال يعتــد مبــا كان للخصــوم مــن حقــوق ســابقة شــملها ذلــك الصلــح  ،وبالتالــي ال
يكــون لديهــم دعــوى حلمايتهــا .أمــا إذا ثــار النــزاع بصــدد تفســير الصلــح فمــن اجلائــز أن
ترفــع دعــوى بصــدد تفســيره وحتديد حقوق أطرافه .
ونقتصــر هنــا علــى دراســة الشــرط األول وهــو شــرط املصلحــة يف الدعــوى ألن
باقــي الشــروط واضحــة وال حتتــاج إلــى تفصيــل .
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المصلحة في الدعوى

يشــترط الفقــه لقبــول الدعــوى شــكال  ،أي بصفــة مبدئيــة  ،أن تتوافــر للمدعــي
مصلحة ظاهرة  ،وأن تكون هذه املصلحة لفائدة املدعي نفسه  .فاملصلحة يف الدعوى
تعنــي احلاجــة إلــى احلمايــة القانونيــة  .ويســلم جميــع الفقهــاء بوجــود قاعــدة قانونيــه تنــص
على أن " املصلحة مناط الدعوى " وأنه ال دعوى بغير مصلحة  .وتطبق جميع احملاكم
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هــذه القاعــدة رغــم عــدم النــص عليهــا يف القانــون  ،ألنــه مــن الواجب أال تشــغل احملاكم
بدعــاوى ال يفيــد منهــا أحــد  .ولــم ينــص املشــرع األردنــي علــى هــذه القاعــدة إلــى أن صــدر
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة اجلديــد رقــم  24لســنة  1988فنــص يف الفقــرة
األولــى مــن املــادة الثالثــة منــه علــى أنــه " -1ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصاحبــه
فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون " .ونظــم املشــرع الفلســطيني هــذا احلكــم يف املــادة
الثالثــة مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد مضيفــا إليــه الدعــوى ،
وهــذه املــادة أكثــر شــموال ودقــة مــن النــص األردنــي حيــث نصــت علــى أنــه
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 -1ال تقبــل دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن ال يكــون لصاحبــه مصلحــة قائمــة فيــه
يقرهــا القانــون .
 -2تكفــي املصلحــة احملتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاط لدفــع ضــرر
محــدق أو االســتيثاق حلــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه .
 -3إذا لــم تتوافــر املصلحــة وفقــا للفقرتــن الســابقتني قضــت احملكمــة مــن تلقــاء
نفســها بعــدم قبــول الدعــوى .
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فاملصلحــة وفــق هــذا النــص شــرط لقبــول أي دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن يف
حكــم أيــا كان نوعــه ،ســواء كان مــن طــريف الدعــوى أم مــن جانب الغير الذي يتدخل
يف الدعــوى منضمــا أو مختصمــا.
ويقصــد بالطلــب ،الطلــب املوضوعــي – ســواء كان أصليــا أم عارضــا -أو طلبــا
يتصــل بإجــراءات ســير الدعــوى أو إثباتهــا .ويقصــد بالدفــع ،الدفــع املوضوعــي والدفــع
الشــكلي والدفــع بعــدم القبــول ،ودفــع الدفــع وهــو عــادة مــن الدفــوع بعــدم القبــول
كالدفــع بقــدم قبــول الدفــع الشــكلي بســبب اإلدالء بــه بعــد التكلــم يف املوضــوع.
فــإذا دفــع خصــم يف نــزاع علــى ملكيــة عــن ببطــان عقــد بيــع بدعــوى أنــه هبــة متت
بعقــد عــريف ،وســلم لــه خصمــه بالبطــان متمســكا باحليــازة املــدة الطويلــة ،وقضــت لــه
احملكمــة علــى هــذا األســاس ،فإنــه ال يقبــل مــن احملكــوم عليــه عنــد الطعــن يف احلكم
أن يدفــع بصوريــة العقــد النعــدام املصلحــة يف الدفــع مــا دامــت احملكمة لم تنب حكمها
بامللكيــة علــى العقــد املدعــى بصوريتــه وإمنــا بنته على احليــازة الطويلة املدة.
كمــا أنــه إذا كان املدعــى عليــه قــد دفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة بنظر الدعوى
يف نهايــة مرافعتــه بعــد أن كان أبــدى طلباتــه اخلتاميــة املتعلقــة بأصــل الدعــوى ،وبــدل أن
تقضي احملكمة بسقوط حقه يف هذا الدفع بحثت الدفع وقضت برفضه ،فإنه ال يقبل
الطعــن يف هــذا احلكــم بدعــوى أن احملكمــة أخطــأت فقضــت برفــض الدفــع بــدال مــن
القضاء بسقوط احلق فيه ،فهذا الدفع عدمي اجلدوى النعدام املصلحة ويتعني عدم قبوله.
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ل

أوصاف المصلحة

يقصــد باملصلحــة يف هــذا املعنــى الفائــدة العمليــة أو املنفعــة التــي يجنيها املدعي من
التجائه إلى القضاء ،فلكي تكون الدعوى مقبولة يجب أن تكون هناك فائدة تعود
علــى املدعــي مــن دعــواه علــى فــرض احلكــم لصاحلــه ،أمــا إذا كان الغــرض مــن الدعوى
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مجــرد الكيــد فــإن القضــاء ال يتــردد بعــدم قبولهــا .وتعــد الدعــوى كيديــة إذا كانــت
مبنيــة علــى مصلحــة تافهــة أو حقيــرة(. )8
وعلة اشــتراط املصلحة هي عدم اشــتغال القضاء بدعاوى ال فائدة منها ،من ذلك
دعــوى وارث ببطــان إقــرار صــدر مــن مورثــه مبلكيــة الغيــر للمــال ،إذا كان الــوارث
ال يدعــي أن هــذا املــال ملــك ملورثــه ،ودعــوى دائــن مرتهــن ببطــان إجــراءات التوزيــع إذا
كان مــن الثابــت أن ديــون الدائنــن الســابقني لــه يف املرتبــة تســتغرق كل املبلــغ الــذي
ينصــب عليــه التوزيــع ولــن يبقــى لرافــع الدعــوى شــيء .
وحتى تكون املصلحة جديرة باالعتبار يجب أن تتوافر فيها أوصاف أو شروط معينه
هي  :أن تكون املصلحة قانونية  ،وأن تكون شخصية ومباشرة  ،وأن تكون قائمة وحالة .
أوال  :المصلحة القانونية
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يقصــد بــأن تكــون املصلحــة قانونيــة  ،أن يكــون موضوعها املطالبة بحــق أو مركز
قانونــي  .فوظيفــة القضــاء هــي حمايــة النظــام القانوني  ،لذا ال تقبل الدعــوى إال إذا كانت
ترمــي إلــى حمايــة حــق أو مركــز قانونــي بتقريــره إذا نــوزع فيــه ،أو دفــع العــدوان عليــه ،أو
تعويض ما حلق به من ضرر بسبب ذلك  .أما إذا رفعت الدعوى للمطالبة مبصلحة اقتصادية
أو أدبية ال يحميها القانون فإنها ال تكون مقبولة ألنها تتجاوز وظيفة القضاء.
ومثــال املصلحــة االقتصاديــة البحتــة  ،أن يطلــب تاجــر بطــان شــركة منافســة
يف جتارته دون أن يكون شريكا فيها  ،فلهذا التاجر مصلحة ظاهرة يف طلب إبطال
الشــركة للتخلــص مــن منافســتها لــه يف الســوق  ،ولكــن هــذه املصلحــة ليســت مصلحــة
قانونية بل هي مجرد مصلحة اقتصادية  ،ولذلك فإنها ال تكفي لقبول دعواه .
أمــا املصلحــة األدبيــة احملضــة  ،فمثالهــا أن ترفــع فتــاة دعــوى علــى خطيبهــا تطلــب
فيهــا الــزواج منــه نظــرا للعالقــات العميقــة التــي قامت بينهمــا خالل فترة اخلطبة  ،فمهما
بلغت مبررات هذا الطلب األدبية وعدالته ،فإنه ال يرقى إلى مستوى الدعوى القانونية.
واملصلحة القانونية قد تكون مادية أو مالية إذا كان الغرض من الدعوى حماية
حــق عينــي أو اقتضــاء حــق شــخصي ،ســواء بتنفيــذ التــزام عقــده املدعى عليــه مع املدعي
تنفيــذا عينيــا ،أو املطالبــة بديــن ،أو طلــب مبلــغ من النقود نتيجة لتعهد ارتبط به املدعى
عليــه ،أو عــن إخــال املدعــى عليــه بالتــزام واقــع على عاتقــه .وقد تكون أدبية أو معنوية
مثــل تعويــض رمــزي عــن فعــل ضــار ارتكبــه خصمــه يف حقــه ،كالدعــوى التــي يرفعهــا
شــخص علــى صحفــي نشــر مقــاال ميــس شــرفه يطلــب فيهــا إلــزام الصحفي بــأن يدفع إليه
قرشــا واحــدا علــى ســبيل التعويــض الرمــزي  ،مــع نشــر احلكــم يف اجلريــدة التــي نشــر
فيهــا ذلــك املقــال ،ودعــوى األب عــن األلــم النفســي الــذي أصابــه لقتل ولده.
وتوصــف املصلحــة بأنهــا ماديــة أو أدبيــة طبقــا ملــا يطلبــه املضــرور يف دعــواه ،فــإذا
طالــب بالتعويــض املالــي كانــت مصلحتــه ماديــة ،وإذا طلــب الترضيــة املعنويــة كانــت
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( )8جــاء يف تبصــرة احلــكام ج 1ص  ( 37ال يســمع القاضــي الدعــوى يف األشــياء التافهــة احلقيــرة التــي ال يتشــاح فيهــا العقــاء ،كعشــر
سمســمة ،قاله القرايف).
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مصلحتــه أدبيــة .وعلــى ذلــك قــد يكــون الضــرر أدبيــا ولكــن املدعــي يطلــب تعويضــا
ماليــا كبيــرا ،وقــد يكــون الضــرر ماديــا ولكــن املدعــي يطلــب تعويضــا أدبيــا.
ثانيا  :المصلحة الشخصية المباشرة
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يقصد باملصلحة الشــخصية املباشــرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب احلق املراد
حمايته أو من ينوب عنه كالوكيل بالنسبة للموكل  ،والولي أو الوصي بالنسبة للقاصر
 .وهــو مــا يعبــر عنــه الفقــه والقضــاء بالصفــة يف الدعــوى  .فــإذا لــم تتوافــر لرافــع الدعــوى
الصفــة القانونيــة  ،أي لــم يثبــت أن لــه واليــة التقاضــي عــن غيــره  ،فــان دعــواه تكــون غيــر
مقبولة  )9(.لذلك ال تقبل الدعوى التي يرفعها شخص للمطالبة بحق الغير كاملطالبة بحق
ألبيــه أو أخيــه أو ابنــه دون أن يكــون وكيــا عــن صاحــب احلــق أو لــه الواليــة عليــه  .وعلــة
ذلك أن صاحب احلق أقدر على ترجيح مصلحته وله اخليار يف رفع الدعوى من عدمه .
والقاعــدة كمــا قلنــا أن يرفــع الدعــوى صاحــب احلــق املعتــدى عليــه أو نائبــه ألنــه وحده
صاحــب الصفــة يف رفعهــا  .غيــر أن املشــرع أجــاز اســتثناء مــن هذه القاعــدة أن ترفع الدعوى
مــن غيــر صاحــب احلــق أو نائبــه مبوجــب نــص قانونــي .وأمثلــة ذلــك يف القانــون عديــدة ،مثــل
الدعوى غير املباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه للمطالبة بحق مدينه( مادة 366
مدنــي أردنــي) حيــث يعتبــر القانــون الدائــن يف هــذه احلالــة نائبــا عن مدينــه يف مقاضاة مدين
املديــن نيابــة قانونيــة ،والدعــوى التــي يجيــز القانــون أن ترفعهــا النيابــة العامــة مثــل دعــوى
اإلفــاس ،والدعــاوى التــي ترفعهــا النقابــات واجلمعيــات دفاعــا عــن مصالــح أعضائها ،مثل
الدعــوى التــي ترفعهــا نقابــة عماليــة ضــد رب العمــل إلخاللــه بالتــزام وارد يف اتفــاق عمــل
جماعــي عمــا بأحــكام املــواد  65-60مــن قانــون العمــل رقــم  7لســنة  .2000ومــن األمثلــة
الظاهــرة يف الشــريعة اإلســامية دعــوى احلســبة ،وهــي دعــوى ال يكــون لرافعهــا مصلحــة
شــخصية مباشــرة  ،بل يرفعها بقصد الدفاع عن حق من حقوق اهلل  ،احتســابا لوجه اهلل
تعالى وابتغاء الثواب منه  ،وأساسها النهي عن املنكر  .ومثال ذلك رفع دعوى للتفريق بني
زوجــن مينــع الديــن مــن زواجهمــا كأن يكــون بــن الزوجــن قرابــة محرميــة أو أخــوة بســبب
الرضــاع أو أن الــزوج مســيحي والزوجــة مســلمة  ،ودعــوى إثبــات الطــاق البائــن .
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ثالثا  :المصلحة القائمة والحالة

يقصــد باملصلحــة القائمــة أن تكــون مصلحــة املدعــي يف الدعــوى مصلحة مؤكدة
غير احتمالية  ،أما املصلحة احلالة فيراد بها أال تكون املصلحة مستقبلية .
وتتوافر املصلحة القائمة احلالة يف حالتني :
احلالــة األولــى  ،إذا وقــع اعتــداء علــى حــق املدعــي بالفعل أو حصلــت له منازعة فيه ،
فيتحمــل املدعــي ضــررا حــاال نتيجــة حرمانــه مــن منافع حقه  ،وتوجد له بالتالي مصلحة
قائمــة وحالــة يف إصــاح هــذا الضــرر ،تبــرر االلتجــاء إلــى القضــاء .وقــد يتــم ذلك مبجرد
االمتنــاع عــن فعــل  ،كأن ميتنــع املديــن عــن ســداد ديــن حــل أجلــه ،كمــا قــد ال يتحقــق
( )9نقض مدني  2005/128تاريخ  2006/2/6ج  2ص .359
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الضرر إال بإتيان عمل إيجابي من جانب شخص ما يترتب عليه حرمان صاحب احلق من
مزايــا حقــه  ،كاالعتــداء علــى حــق امللكية .
واحلالــة الثانيــة  ،وتتوافــر فيهــا املصلحة القائمة واحلالة رغم أن االعتداء على حق
املدعي لم يقع بعد  ،إذا كان يتهدد هذا احلق خطر حال أو محدق يحتمل وقوعه  ،ألن
هــذا اخلطــر احملتمــل يثيــر اخلــوف وعــدم االطمئنــان يف نفــس املدعــي ويهــدد اســتقراره،
وبذا توجد له مصلحة قائمة وحالة يف الوقاية من هذا الضرر احملتمل وإزالة ما يعتريه
مــن خــوف وهــو مــا يعبــر عنــه باملصلحــة يف االســتقرار ذلــك أن الفقــه احلديــث يــرى أن
القضــاء يف املجتمعــات احلديثــة ال ينبغــي أن يقتصــر علــى إصــاح الضــرر بعــد وقوعه ،بل
ينبغي أن يؤدي دورا وقائيا  ،ألن الوقاية خير من العالج  ،وتدخل القضاء ملنع الضرر
أولى من تدخله إلصالح هذا الضرر .

تل

يس

ةل

اني

مج

وقد نص قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على هذه احلالة يف الفقرة
الثانيــة مــن املــادة الثالثــة منــه بقولهــا "  -2تكفــي املصلحــة احملتملــة إذا كان الغــرض مــن
الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االســتيثاق حلق يخشــى زوال دليله عند النزاع فيه ".
ويالحــظ علــى هــذا النــص أن اســتعمال املشــرع عبــارة " املصلحــة احملتملــة " غيــر
دقيــق ،ذلــك أن هــذا النــص ال يتنــاول اســتثناء يــرد علــى شــرط املصلحــة  ،بــل يعــرض
لشــرط وقــوع الضــرر فعــا  ،فيتخفــف يف بعــض احلــاالت ويجيــز قبــول الدعــوى رغــم أن
الضــرر لــم يقــع بالفعــل ولكــن يحتمــل وقوعــه  .لــذا فاألولــى أن يقــال عنهــا " املصلحــة
الوقائيــة " .ويعبــر عــن الدعــاوى التــي تســتند إلــى هذه املصلحــة بالدعاوى الوقائية  ،ألنه
يف احلالتــن تتوافــر للمدعــي مصلحــة قائمــة وحالــة يف الدعــوى يف احلالــة األولــى مصلحــة
حالــة يف إصــاح الضــرر احلــال  ،ويف احلالــة الثانيــة مصلحــة حالــة يف الوقايــة مــن الضــرر
احملتمــل (. )10
وحتصــر الفقــرة الثانيــة املذكــورة احلــاالت التــي يكفــي فيها احتمــال وقوع الضرر
لقبــول الدعــوى يف طائفتــن من الدعــاوى الوقائية :
أوال  :دعــاوى الغــرض منهــا االحتيــاط لدفــع ضــرر محــدق  .ويشــترط يف هــذه
الطائفــة أن يكــون الضــرر محدقــا أو وشــيك الوقــوع  ،أي أن تســتند إلــى خطــر عاجــل
وهــو اخلطــر الــذي ميكــن أن يقــع يف أيــة حلظــة كنتيجــة مباشــرة ألســباب قائمــة بالفعــل
ومثالهــا دعــوى وقــف األعمــال اجلديــدة  .ومــن صورهــا أن يبــدأ شــخص يف بنــاء حائــط
يــؤدي لــو اكتمــل البنــاء إلــى ســد مطــل للجــار  ،فيطالــب اجلــار باحلكــم بوقــف بنــاء هــذا
احلائــط تفاديــا لســد املطــل .
وكذلــك دعــوى " قطــع النــزاع " وصورتهــا أن يزعــم شــخص أن لــه حقــا قبــل آخــر،
فيرفــع األخيــر دعــوى علــى األول يطالبــه فيهــا بإثبــات مــا يدعيه  ،فــإذا عجز عن اإلثبات

بيع
ل

( )10د .وجدي راغب ،املرجع السابق صفحة  116و .123
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حكــم عليــه بأنــه ال حــق لــه فيمــا يزعمــه  ،ويحــوز هــذا احلكــم حجية الشــيء احملكوم
فيــه  .ولــم تكــن هــذه الدعــوى مقبولــة يف ظــل قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة
امللغــى ،فأصبحــت بهــذا النــص اجلديــد صحيحــة ومقبولــة .
ثانيــا  :دعــاوى الغــرض منهــا االســتيثاق حلــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه ،
وتســمى دعــاوى األدلــة  .وهــذه الدعــاوى ال يشــترط فيهــا أن يكــون الضــرر محدقــا ،وإمنــا
يكفــي أن يكــون الغــرض مــن الطلــب الثقــة يف وجــود احلــق واالطمئنــان عليــه ولــو كان
الضرر احملتمل ما زال بعيدا  ،ومثالها دعوى إثبات احلالة  ،ودعوى سماع الشهود (. )11

تل

يس

ةل

اني

مج

وشرط أن تكون املصلحة قائمة وحالة يعني أنه إذا كانت املصلحة غير مؤكدة
بــل احتماليــة كمــن يرفــع دعــوى علــى أســاس أنــه قــد يــرث ،أو كانــت هــذه املصلحــة
مســتقبلة أي متراخيــة أو مؤجلــة ال تتحقــق عمــا إال بعــد حــن  ،أو كانــت املصلحــة
متوقفــة علــى حتقــق أمــر معــن أي معلقــة علــى شــرط لــم يتحقــق بعــد  ،فــإن املصلحــة يف
جميــع هــذه احلــاالت تكــون غيــر قائمــة وال حالــة  ،ويســمى الدفــع عمــا يف هــذه احلالــة "
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا قبــل األوان " ،ومثالهــا أن يرفــع املدعــي دعــوى بطلــب
ديــن قبــل حلــول أجلــه  ،ويحكــم القاضــي يف هــذه احلالــة بعــدم قبــول الدعــوى ويؤســس
حكمــه علــى أن املصلحــة يف الدعــوى غيــر قائمــة أو غيــر حالــة .
وقــد بينــت الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )3حكــم الدعوى التي ال تتوافر فيها املصلحة
وفقــا للفقرتــن الســابقتني  ،وقــررت أن احملكمــة تقضــي مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبــول
الدعوى وبهذا القرار تكون احملكمة قد قررت أنه ليس من حق املدعي رفع الدعوى،
أي ليــس لــه حــق اللجــوء للقضــاء يف هــذه احلالــة املعروضــة  .فاحملكمــة تقــرر عــدم قبــول
الدعــوى ال رفضهــا  ،ألن احلكــم برفــض الدعــوى هــو قضــاء يف موضوعهــا .
ويلــزم اســتمرار توافــر املصلحــة مــن وقــت رفــع الدعــوى إلــى حــن الفصــل فيهــا ،فإذا
توافــرت عنــد رفــع الدعــوى ثــم زالــت بعــد ذلــك وقبــل صدور احلكم فيهــا ،تقرر احملكمة
عــدم قبــول الدعــوى علــى اعتبــار ضــرورة توافــر املصلحــة يف جميــع مراحــل الدعــوى.
كمــا يلــزم أيضــا توافــر الصفــة مــن وقــت رفع الدعوى إلى حني الفصل فيها ،غير أنه
إذا زالت الصفة بعد إقامة الدعوى فإن هذا ال يؤدي إلى احلكم بعدم قبول الدعوى كما
هو احلال بالنسبة للمصلحة ،بل يؤدي إلى انقطاع اخلصومة عمال باملادة  1/128من قانون
أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،ويسري عليها حكم املادة املذكورة وما بعدها()12
وشــرطا املصلحــة والصفــة يتعلقــان بالنظــام العــام ،ذلــك أن من العبث رفــع دعاوى ال
مصلحة ألصحابها يف رفعها وال صفة لهم فيها ،ألنها ال تكون ذات قيمة أو حجية على
أصحاب املصلحة والصفة احلقيقيني ،لذلك يجوز إبداء الدفع بانعدام املصلحة أو الصفة
يف أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ،ولــدى جميــع درجــات احملاكــم ،بــل وأمــام محكمــة
النقــض ،وتقضــي بــه احملكمــة مــن تلقــاء نفســها ولو أغفل اخلصوم التمســك به.

بيع
ل

( )11يرجع إلى ما سبق ص  90و.91
( )12يرجع ملا بعده ص  293وما بعدها .
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الباب الثاني

الفصـل األول  :الشروع في الدعوى .

ةل

اني

مج

إجراءات التقاضـي

الفصل الثـاني  :قواعد حضور الخصوم وغيابهم .
الفصل الرابـع  :الدفوع والطلبات .

تل

يس

الفصل الثـالث  :السير في الدعوى ونظام الجلسات .

الفصل الخامس  :الطوارئ التي تعترض سير الخصومة
الفصل السادس  :المواعيد اإلجرائية .

بيع
ل

الفصل السابـع  :البطـالن .
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تل

بيع
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تمهيد

بعــد أن عرفنــا احملكمــة املختصــة وظيفيــا  ،وقيميــا  ،ونوعيــا  ،ومحليــا  .ومــا
هــي الدعــوى وشــروط قبولهــا  .يلــزم أن نعــرف كيــف تقــام الدعــوى  ،وكيــف تســير ،
وهذا هو اجلانب اإلجرائي الذي يهم املشتغلني بالقانون يف احلياة العملية  ،وقد وضع له
املشــرع نظامــا معينــا يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة .

خة
نس

ونتناول هذا املوضوع فيما يأتي :

تل

يس

ةل

اني

مج

الشروع يف الدعوى .
الفصـل األول :
قواعد حضور اخلصوم وغيابهم .
الفصل الثـاني :
الفصل الثـالث  :السير يف الدعوى ونظام اجللسات .
الدفوع والطلبات .
الفصل الرابـع :
الفصل اخلامس  :الطوارئ التي تعترض سير اخلصومة .
الفصل السادس  :املواعيد اإلجرائية .
الفصل السابـع  :البطالن .

بيع
ل
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الفصل األول
الشروع في الدعوى

خة
نس

تقــام الدعــوى أمــام القضــاء بورقــة تســمى الئحــة الدعــوى أو صحيفــة الدعــوى أو
عريضــة الدعــوى ،ويتــم رفــع الدعــوى بإيــداع الالئحــة قلم كتاب احملكمــة ،أما انعقاد
اخلصومــة فإنــه وفــق املــادة  2/55مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ال يتــم
إال مــن تاريــخ تبليــغ الئحة الدعــوى للمدعى عليه)1(.
نتنــاول يف هــذا الفصــل كيفيــة رفــع الدعــوى وقيدهــا  ،ونبــن الشــروط والبيانــات
الواجب توافرها يف الئحة الدعوى  ،ثم نعرض لتبليغ الئحة الدعوى  ،والالئحة اجلوابية.

مج

المبحث األول

إقامة الدعوى وقيدها()2

يس

ةل

اني

رســم املشــرع طريقا عاديا إلقامة الدعوى أمام القضاء عن طريق توجيه تبليغ إلى
اخلصــم وتكليفــه باحلضــور أمــام احملكمــة يف جلســة حتــدد لذلك  ،ولكنه اســتثناء من
ذلــك أجــاز تقــدمي الدعــوى بإجــراءات مختصــرة بشــروط معينــة  .لــذا نبــن يف مطلــب أول
مراحــل تقــدمي الدعــوى العاديــة ويف مطلــب ثــان تقــدمي الدعوى بإجــراءات مختصرة .
المطلب األول

تل

الطريق العادي لتقديم الدعوى

بيع
ل

يتــم إقامــة الدعــوى بالطريــق العــادي بتوجيــه تبليــغ إلــى اخلصــم وتكليفــه
باحلضــور أمــام احملكمــة يف جلســة حتــدد لذلــك  ،وفــق املراحــل التاليــة :
 -1يحرر املدعي الئحة دعواه ويضمنها البيانات الالزمة التي سيرد ذكرها فيما بعد.
 -2يقــدم املدعــي الئحــة الدعــوى وصــورا منهــا بقــدر عــدد املدعــى عليهــم إلــى قلــم
كتــاب احملكمــة لتقديــر الرســوم املســتحقة عليهــا .
 -3يدفــع املدعــي الرســم كامــا مقابــل إيصــال بذلــك  -مــا لــم يحصــل علــى قــرار
بتأجيــل دفــع الرســم  -وتعتبــر الدعــوى مقامــة مــن تاريــخ قيدهــا بعــد دفــع الرســوم أو مــن
تاريــخ طلــب تأجيــل دفــع الرســوم (م  .)1/55وعلــى قلــم الكتــاب حتصيــل الرســم أوال
( )1أو بحضور املدعى عليه اجللســة رغم عدم تبليغه ،وقد نصت على ذلك صراحة املادة  68من قانون املرافعات املصري معدلة بالقانون
رقــم  23لســنة  1992بقولهــا ( ال تعتبــر اخلصومــة منعقــدة يف الدعــوى إال بإعــان صحيفتهــا إلــى املدعــى عليــه مــا لــم يحضر اجللســة).
( )2يقال أقام الدعوى أو رفع الدعوى  ،وقد استخدم املشرع املصطلح األول .
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خة
نس

قبــل قيامــه بقيــد الدعــوى ( أو الطعــن) ،فــإذا لــم يقــم املدعــي ( أو الطاعــن) بســداد
كامــل الرســم ال يقــوم قلــم الكتــاب بقيــد الدعــوى ،أمــا إذا قــام قلــم الكتــاب بقيدهــا
دون دفــع الرســم فقــد فــرق املشــرع بــن حالــة عــدم دفــع كامــل الرســم ويف هــذه احلالــة
تقــرر احملكمــة عــدم قبــول الدعــوى .أمــا إذا كان الرســم ناقصــا فــإن احملكمــة حتــدد
للمدعي ( أو الطاعن) مدة إلكمال الرســم ،فإن أكمل الرســم خاللها قبلت الدعوى
( أو الطعــن) وإال قــررت عــدم قبولها.ويجــدر اإلشــارة إلــى أن املشــرع قــد يعفــي بعــض
الدعــاوى مــن الرســوم القضائيــة مثــل الدعــاوى العمالية التي ترفع نتيجة نزاع باألجور أو
اإلجــازات أو مبكافــآت نهايــة اخلدمــة أو التعويضــات عــن إصابــة العمل أو بفصل العامل
فصــا تعســفيا ،وذلــك عمــا باملــادة  4مــن قانــون العمــل رقــم  7لســنة .2000
 -4يتم قيد الئحة الدعوى يف سجل األساس وتعطى رقما مسلسال وفق أسبقية تقدميها،
وتوضع يف ملف خاص يحمل اسم احملكمة باإلضافة إلى اسم املدعي واملدعى عليه ووكيل
كل منهمــا  ،وموضــوع الدعــوى إلــى غيــر ذلــك مــن املعلومــات الضرورية  ،باإلضافــة إلى رقم
األساس الذي سجلت به الدعوى والذي يعد رقما للدعوى  ،ويوضع على الالئحة وما يرفق
بها من أوراق خامت احملكمة  ،ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة .
 -5يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس احملكمــة أو القاضــي املختــص لتعيني جلســة
للنظر فيها ( م )3(. ) 65
 -6يثبــت قلــم الكتــاب يف حضــور املدعــي أو مــن ميثلــه تاريــخ اجللســة احملــددة لنظــر
الدعــوى يف الئحــة الدعــوى وصورهــا .
 -7ينظــم كاتــب احملكمــة مذكــرة احلضــور ويعــد نســخا عنهــا بعــدد نســخ الئحــة
الدعوى وتوقع مذكرة احلضور مع نسخها من القاضي وتختم بخامت احملكمة الرسمي.
 -8تســلم الئحــة الدعــوى وصورهــا ومذكــرة احلضــور إلــى قلــم احملضريــن لتبليــغ
نســخة مــن مذكــرة احلضــور مــع نســخة مــن الئحــة الدعــوى إلــى املدعــى عليــه .
 -9ينتقــل مأمــور التبليــغ (احملضــر) لتبليــغ صــورة مذكرة احلضــور والئحة الدعوى
إلــى املدعــى عليــه أو مــن ميثلــه وفــق األصــول التــي ســنبينها فيمــا بعــد )4(.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )3نــرى نقــل املــادة  65إلــى مــا بعــد املــادة  54مباشــرة لتأخــذ رقــم  55باعتبــاره مكانهــا الطبيعــي املتمــم إلجــراءات قيــد الدعــوى قبــل
تبليغهــا للمدعــى عليه .
( )4يرجع ملا بعدها ص  195وما بعدها .

 178أصول المحاكمات

المطلب الثاني
دعوى اإلجراءات المختصرة

باإلضافة إلى الطريق العادي إلقامة الدعوى نص املشــرع على طريق اســتثنائي
تقــدم فيــه الدعــوى بإجــراءات مختصــرة  ،فقــرر يف املــادة ( )259علــى أنــه " اســتثناء

خة
نس

مــن القواعــد العامــة يف إقامــة الدعــاوى وتقــدمي اللوائــح اجلوابيــة  ،يجــوز للمدعــي
إذا كان حقــه ثابتــا بالكتابــة وينحصــر طلبــه يف اســتيفاء ديــن معــن املقــدار وحــال
األداء أو منقــوال معينــا بذاتــه أو بنوعــه ومقــداره  ،أن يقيــم دعــواه أمــام احملكمــة
املختصــة مظهــرة بعبــارة إجــراءات مختصــرة ".
الفرع األول

مج

شــروط الحــق الذي يجوز اتباع اإلجراءات المختصــرة للمطالبة به

تل

يس

ةل

اني

يتبــن مــن نــص املــادة ( )259أنــه ميكــن للمدعــي اللجــوء إلــى اإلجــراءات
املختصــرة إذا توافــرت يف احلــق املطلــوب الشــروط اآلتيــة :
أوال  :أن يكــون احلــق ثابتــا بالكتابــة ،ســواء كان ثابتــا يف محــرر رســمي
أم محــرر عــريف ،وســواء كان ســندا مدنيــا أم ورقــة جتاريــة  ،مــا دام أن الورقــة
املتضمنــة للحــق موقعــة مــن املديــن .
ثانيــا  :أن يكــون احلــق دينــا محلــه مبلغــا مــن النقــود أو منقــوال معينــا بذاتــه أو
بنوعــه ومبقــداره (.)5
ومثــال الديــن الــذي محلــه مبلــغ مــن النقــود  ،أن يطالــب البائــع بإلــزام املشــتري
بدفــع ثمــن املبيــع  ،أو يطالــب املؤجــر بإلــزام املســتأجر بأجــرة العــن املؤجــرة .
أمــا مثــال املنقــول املعــن بالــذات  ،أن يطالــب املشــتري بإلــزام البائــع بتســليمه
الســيارة املعينــة التــي باعــه إياهــا  .أمــا املنقــول املعــن بنوعــه ومقــداره فمثالــه أن
يطالــب املشــتري بإلــزام البائــع تســليمه تلفزيــون شــارب  23بوصــة  ،أو ثالجــة فليبــس
 18قــدم اشــتراها منــه .
وإذا كان الديــن املطلــوب مبلغــا مــن النقــود فــا أهميــة لنوعــه أو طبيعتــه ســواء
كان دينــا مدنيــا أم جتاريــا  ،وكذلــك ال أهميــة ملقــداره كبيــرا كان أو صغيــرا ،
مــا دام مقــداره محــددا .

بيع
ل

( )5كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يش ــترط أن يكــون محــل احلــق مبلغــا مــن النقــود فقــط (م  )80أمــا القانــون اجلديــد
فقــد أضــاف املنقــول كما رأينا .
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ثالثــا  :أن يكــون الديــن معــن املقــدار  ،كأن يطلــب البائــع ألــف دينــار ثمــن
املبيــع ،أو يطلــب املشــتري تســليمه عشــر ثالجــات فليبــس .
رابعــا  :أن يكــون الديــن حــال األداء  ،فــا يجــوز اتبــاع اإلجــراءات املختصــرة
للمطالبــة بديــن مســتقبل أو مؤجــل .
الفرع الثاني

خة
نس

إجراءات الدعوى المختصــرة والطعن فيها

تل

يس

ةل

اني

مج

أوال  :تكليــف املديــن بالوفــاء  ،وذلــك بإخطــاره بــأداء احلــق املدعــى بــه قبــل إقامــة
الدعــوى بخمســة عشــر يومــا علــى األقــل (.)6
والهــدف مــن اإلخطــار جتنيــب مفاجــأة املديــن بالدعــوى  ،وإتاحــة الفرصــة لــه
للمبادرة إلى ســداد احلق فيدرأ بذلك عن نفســه مصاريف ومشــقة املطالبة القضائية،
ومتكينــه مــن ناحيــة أخــرى مــن املنازعــة يف الديــن إذا كان غيــر مقــر بــه أو ألي ســبب
مــن األســباب التــي تــؤدي إلــى انقضــاء الديــن كلــه أو بعضــه  ،فــإذا حصلــت املنازعــة
قبــل تقــدمي الدعــوى ال يكــون أمــام الدائــن ســوى إقامــة دعــوى باإلجــراءات املعتــادة ،
ألن هــذه املنازعــة متنــع مــن توافــر شــروط اتبــاع اإلجــراءات املختصرة .
ولــم يبــن املشــرع كيفيــة حصــول اإلخطــار  ،فاملهــم أن يكــون املديــن قــد تلقــى
إخطــارا بأيــة صــورة قانونيــة يعلــم منــه أنــه مكلــف بالوفــاء لذلــك يكفــي أن يتــم
اإلخطــار بواســطة محــام  ،أو بالبريــد املســجل مــع علــم الوصــول  ،كمــا أن االحتجاج
لعــدم الوفــاء بالنســبة لــأوراق التجاريــة يقــوم مقــام اإلخطــار بالوفــاء  ،ولكــن مــن
األفضــل للدائــن احلريــص أن يخطــر املديــن بواســطة الكاتــب العــدل أو حتــى عــن
طريــق محضــر حيــث ال يوجــد يف القانــون مــا مينــع مــن ذلــك .
أمــا املهلــة فهــي خمســة عشــر يومــا  ،وهــي احلــد األدنــى فــا يجــوز أن تقــل عــن
ذلــك ،ولكــن يجــوز للدائــن أن مينــح املديــن مهلــة أكبــر  ،ولكــن يراعــى أنــه إذا فات
وقــت طويــل علــى اإلخطــار بالوفــاء فإنــه ينبغــي جتديــده  ،ألن فــوات وقــت طويــل يدعو
القاضــي إلــى التشــكك فيرفــض إجابــة الطلــب باإلجــراءات املختصــرة .
ويالحــظ يف هــذا املجــال أنــه إذا كانــت دعــوى اإلجــراءات املختصــرة قــد قيــدت
يف قلــم كتــاب احملكمــة قبــل  2001/12/5فإنهــا تكــون صحيحــة ومقبولــة دون
حاجــة لإلخطــار ألن القانــون القــدمي امللغــى لــم يكــن يتطلــب ذلــك .

بيع
ل

( )6لم يكن قانون أصول احملاكمات احلقوقية امللغى يشترط اإلخطار .
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ثانيــا  :تقدمي الدعــوى ومرفقاتها

يقــدم الدائــن املدعــي الئحــة الدعــوى إلــى قلــم كتــاب احملكمــة املختصــة
مظهــرة بعبــارة " إجــراءات مختصــرة "  ،ويرفــق بهــا صــورة الســند الكتابــي
للحــق ،واإلخطــار بالوفــاء  ،وأي مســتندات أخــرى تؤيــد احلــق  ،ويدفــع عنهــا الرســوم
املقــررة .

خة
نس

ثالثــا  :حتــدد احملكمــة جلســة لنظــر الدعــوى خــال خمســة عشــر يومــا مــن
تاريــخ تقــدمي الئحتهــا  ،ويبلــغ بهــا اخلصــوم  ،ويرفــق بتبليــغ املدعــى عليــه نســخة مــن
الئحــة الدعــوى وصــورة عــن املســتندات املؤيــدة للحــق (م .)261فــإذا تبلــغ املدعــى
عليــه الئحــة الدعــوى ليــس لــه بعــد  2001/12/5أن يقــدم طلبــا لتأجيــل اجللســة لتقدمي
الئحــة جوابيــة عمــا باملــادة ( )82مــن القانــون القــدمي  ،بــل تســري علــى هــذه الدعــوى
أحــكام القانــون اجلديــد ،ولكــن لــه يف أول جلســة أن يطلــب الســماح لــه بتقــدمي
الئحــة جوابيــة وفــق املــادة ( )64مــن القانــون اجلديــد .

مج

تل

يس

ةل

اني

رابعــا  :يف اجللســة احملــددة لنظــر الدعــوى  ،إمــا أن يحضــر املدعــى عليــه أو ال
يحضــر رغــم تبلغــه .
 -1إذا حضــر املدعــى عليــه وأقــر بقســم مــن االدعــاء تصــدر احملكمــة قرارهــا
فــورا بهــذا القســم مــع قابليتــه للتنفيــذ  ،ثــم تســتمع لبينات اخلصوم فيما يتعلق بالقســم
الباقــي وفــق اإلجــراءات املعتــادة علــى أن يراعــى يف تعيــن اجللســات طبيعــة هــذه
الدعــاوى (م . )263
وتســير احملكمــة وفــق اإلجــراءات املعتــادة مــن بــاب أولــى إذا لــم يقــر املدعــى
عليــه بطلبــات املدعــي  ،وقــدم دفوعــا لردهــا  .ويجــوز للمحكمــة يف هــذه احلالــة أن
تســمح لــه بتقــدمي الئحــة جوابيــة عمــا باملــادة ( )64مــن القانــون اجلديــد .
وإذا تعــدد املدعــى عليهــم وكان املبلــغ املدعــى بــه مشــموال بالتضامــن أو غيــر
قابــل للتجزئــة ،وأقــر أحدهــم بالدعــوى تصــدر احملكمــة حكمهــا علــى املقــر فــورا.
أمــا إذا كان املبلــغ املدعــى بــه قابــا للتجزئــة وأقــر أحدهــم باجلزء الذي يخصه
تصــدر احملكمــة حكمهــا يف هــذا اجلــزء وتســير باإلجــراءات املعتــادة بالنســبة لباقــي
اخلصــوم فيمــا تبقــى مــن املبلــغ املدعى به (م .)264
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 -2أمــا إذا لــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبلغــه  ،يكلــف املدعــي بإثبــات دعــواه.
ويتخــذ القاضــي قــرارا بشــأنها  ،وال يخلــو األمــر مــن احتمالــن :
أ -إصــدار قــرار بإجابــة الدعــوى وإلــزام املديــن بالديــن أو بتســليم املنقــول
حســب األحــوال وإلــزام املديــن باملصاريــف والرســوم .
ب -عــدم إجابــة املدعــي لطلبــه  ،ويف هــذه احلالــة فإنــه يعــن جلســة أخــرى لنظــر
الدعــوى ويبلــغ املدعــى عليــه بهــا (م  )262وينظــر الدعــوى وفقــا لإلجــراءات املعتــادة.

خة
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وميتنــع القاضــي عــن إجابــة املدعــي لطلبــه إذا لــم يتوافــر شــرط مــن شــروط اتبــاع
اإلجــراءات املختصــرة  ،كمــا لــو كان احلــق غيــر معــن املقــدار  ،أو غيــر حــال
األداء ،أو غيــر ثابــت بالكتابــة  ،وكذلــك إذا رأى أن موضــوع الدعــوى يف حاجــة
إلــى حتقيــق ومرافعــة .

مج

الطعــن في الحكم الصادر في الدعــوى باإلجراءات المختصرة

تل
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تســري علــى األحــكام الصــادرة يف دعــوى اإلجــراءات املختصــرة القواعــد
اخلاصــة باألحــكام والطعــون فيهــا (م .)265
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المبحث الثاني
الئحة الدعوى
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تقــام الدعــوى بتقــدمي الئحــة دعــوى مــن املدعــي إلــى احملكمــة املختصــة  ،يشــرح فيهــا
دعــواه ،ويطلــب احلكــم بهــا علــى خصمــه .وتبــن املــادة ( )52من قانون أصــول احملاكمات
املدنيــة والتجاريــة أن الدعــوى تقــام بالئحــة تودع قلم احملكمة متضمنة ما يلي:
 -1اسم احملكمة املرفوع أمامها الدعوى  ،فيقال محكمة صلح اخلليل  ،أو محكمة بداية
رام اهلل  ،وال يكفــي ذكــر عبــارة لــدى احملكمــة املختصــة ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى جهالــة
خاصة إذا كان االختصاص معقودا ألكثر من محكمة ،كما قد تختلف وجهات النظر
يف حتديــد احملكمــة املختصــة ولــو كانــت محكمــة واحــدة لدقــة قواعــد االختصــاص يف
بعض احلاالت ،فيحضر املدعي أمام محكمة ويحضر املدعى عليه أمام محكمة أخرى
مع أن الغاية من هذا البيان أن يتالقى اخلصوم أمام محكمة واحدة .على أن تقدمي الدعوى
إلى محكمة معينة وقيدها يف سجل الدعاوى لديها يزيل هذه اجلهالة وتعتبر الدعوى مقدمة
لهذه احملكمة باعتبارها مختصة بنظرها والفصل فيها)7(.
 -2اســم املدعــي وصفتــه ومحــل عملــه وموطنــه واســم الشــخص الــذي ميثلــه إن
وجــد وصفتــه وعنوانــه  ،ويســهل هــذا البيــان علــى املدعــى عليــه معرفــة الشــخص الــذي
يخاصمــه .كمــا يســهل علــى مأمــور التبليــغ (احملضــر) تبليــغ املدعــي إجــراءات الدعــوى
ورد املدعــى عليــه (الالئحــة اجلوابيــة) .
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وقد اشتمل هذا البند على عدة أمور يجب ذكرها هي :
أ -اســم املدعــي  ،ولــم يشــترط النــص طريقــة لذكــر اســم املدعــي ســواء كان
ذلــك بذكــر اســمه األول واســم عائلتــه  ،أو اســمه واســم أبيــه واســم عائلتــه  ،وإمنــا يجــب
أن يحــدد اســم املدعــي بصــورة ال تقبــل اللبــس  ،فــإذا كان هنــاك تشــابه يف األســماء
يلــزم ذكــر اســم األب أو اجلــد أيضــا حتــى منيــز املدعــي عــن غيــره مــن أفــراد العائلة  ،وقد
جــرت العــادة علــى ذكــر رقــم الهويــة الشــخصية للمدعــي زيــادة علــى تأكيــد متيــزه لعــدم
احتمــال أن يحمــل شــخصان هويــة حتمــل ذات الرقــم  ،ولكــن ذلــك ليــس بشــرط الزم .
ب -صفــة املدعــي  ،ويقصــد مــن هــذا البيــان حالــة كــون املدعــي يعمــل حلســاب
غيــره ،كوصــي يقيــم الدعــوى عــن قاصــر  ،أو متولــي وقــف أو مديــر شــركة  ،بحيــث
يجــب أن يبــن صفتــه يف هــذه الدعــوى  .ذلــك أنــه يلــزم أن يكــون ملــن أقــام الدعــوى صفــة
يف الدعــوى مبعنــى أن يكــون لــه صالحيــة مباشــرة الدعــوى ،ســواء كان مســتمدا هــذه
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( )7نقــض مدنــي  2004/63تاريــخ  2004/6/5ج  1ص  .167وقــد ورد فيــه  :تقــدمي الدعــوى لــدى محكمــة الصلــح ال يعيبهــا أن الالئحة
تضمنت لدى محكمة بداية نابلي طاملا أن الدعوى تدخل ضمن االختصاص النوعي واملكاني حملكمة الصلح  ،وأن عبارة محكمة
بدايــة نابلــي ال يعــدو أن يكــون مــن قبيــل اخلطــأ الكتابــي الــذي تداركتــه محكمــة الصلــح بالســير بالدعــوى حســب اختصاصها .
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الصفــة مــن كونــه صاحــب احلــق الــذي لــه صفــة املطالبة به  ،ويف هذه احلالة ميتزج شــرط
الصفــة بشــرط املصلحــة الشــخصية املباشــرة ويندمــج فيــه  ،فــا حاجــة لذكــر صفــة
املدعــي  .أو كانــت هــذه الصفــة مصدرهــا القانــون كمــا يف الولــي أو الوصــي  ،أو
االتفــاق كمــا يف الوكيــل يف الدعــوى  ،ويف هــذه احلالــة يكــون مقيــم الدعوى نائبا عن
غيــره ،ويف هــذه األحــوال تكــون املصلحــة يف الدعــوى منســوبة إلــى شــخص هــو الــذي
تقــام الدعــوى باســمه وحلســابه  ،وتكــون الصفــة منســوبة إلــى شــخص آخــر  ،هــو الــذي
أقــام الدعــوى  ،فيكــون طرفــا يف اخلصومــة فحســب دون أن يكــون طرفــا يف الدعــوى.
فــإن لــم يــرد يف الئحــة الدعــوى أن املدعــي يعمــل لغيــره اعتبر أنه يعمل لنفســه فقط ،وإن
تعــددت الصفــات التــي يعمــل بهــا املدعــي وجــب ذكرهــا جميعــا.
وإذا كانت الدعوى مقامة من ممثل لشخص اعتباري يجب ذكر اسم الشخص
االعتباري وذكر صفة من ميثله ،فيقال  :املدعية – شركة كذا وميثلها رئيس مجلس
اإلدارة  /أو وميثلهــا مديرهــا العــام ،ويرفــق بالئحــة الدعــوى مــا يثبــت هــذه الصفــة وأنــه
مخــول بتمثيــل الشــخص االعتبــاري قانونــا مثــل شــهادة تســجيلها أو نظامهــا الداخلــي أو
شــهادة مــن اجلهــة املخولــة بالتســجيل كمراقــب الشــركات.
وبالنســبة للوكيــل يلــزم أن تقــام الدعــوى باســم موكلــه باعتبــاره هــو املدعــي
الفعلــي يف الدعــوى  ،وأن يقــدم مــا يــدل علــى وكالتــه عــن املدعــي  ،وأن تكــون هــذه
الوكالــة ســابقة علــى إقامــة الدعــوى .
فإذا لم تتوافر ملقيم الدعوى الصفة القانونية  ،أي لم يثبت أن له والية التقاضي
عــن غيــره  ،تكــون دعــواه غيــر مقبولة .
ج -محــل عمــل املدعــي وموطنــه  ،وذلــك لتحديــد عنــوان للتبليــغ  ،وحيــث إن القانــون
يجيز تبليغ الشخص إما يف موطنه أو يف محل عمله  ،فإن ذكر أي من املكانني كاف
وال ضــرورة لذكرهمــا معــا  .وهــذا البيــان الزم حتــى لــو كان للمدعي وكيل (محام) فقد
يعزل وكيله وقد يعتزل الوكيل ويلزم تبليغ املدعي فيكون عنوانه واضحا .
د -اســم الشــخص الــذي ميثلــه إن وجــد وصفتــه وعنوانــه  ،فــإذا وكل محاميــا
عنــه  ،يذكــر اســم احملامــي الوكيــل وعنوانــه  ،ألنــه بصــدور التوكيــل مــن املدعــي
يصبــح موطــن الوكيــل موطنــا مختــارا يف تبليــغ األوراق الالزمــة لســير الدعــوى يف درجة
التقاضــي املــوكل فيهــا هــذا الوكيــل .
والهــدف مــن هــذه البيانــات حتديــد شــخص املدعــي ،ولذلــك تعتبــر هــذه البيانــات
كال واحــدا يكمــل بعضهــا بعضهــا اآلخــر ،فــا يــؤدي النقــص أو اخلطــأ يف بعضهــا إلــى
البطالن ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص املدعي أو صفته ،فكل
بيان من هذه البيانات ليس مقصودا لذاته ،فإن حدث نقص أو خطأ يف لقب املدعي مثال
دون أن يؤثر ذلك على تعيني شخص املدعي ،ال يترتب على ذلك بطالن ألن الغرض من
البيــان يف جملتــه قــد حتقــق ،فطاملــا أن النقــص أو اخلطــأ يف أســماء اخلصــوم وصفاتهــم ال
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يترتــب عليــه التجهيــل باخلصــم أو اللبــس يف التعريــف بشــخصيته أو تغييــر شــخص اخلصــم
بآخــر ال شــأن لــه باخلصــوم يف الدعــوى ال تبطــل الئحــة الدعــوى .وإن خلــت الالئحــة مــن
بيــان مــكان عمــل املدعــي ال يترتــب علــى ذلــك بطــان مــا دام ليس من شــأن ذلك التجهيل
باملدعــي ،ثــم إنــه قــد ال يكــون للمدعــي مــكان عمــل إذا لــم يكــن له مهنــة أو وظيفة.
 -3اســم املدعــى عليــه وصفتــه ومحــل عمله وموطنــه  .علــى املدعي أن يذكر اســم
املدعــى عليــه بصــورة صحيحــة وواضحــة حتــى يســهل التعرف عليــه  ،لذلك يفضل ذكر
اســمه الرباعــي  .وعــدم ذكــر اســم املدعــى عليــه بشــكل صحيــح يف الئحــة الدعــوى
باعتبــاره اخلصــم احلقيقــي فيهــا قــد يترتــب عليــه رد الدعــوى وعــدم متكــن املدعــي مــن
إضافــة اســم املدعــى عليــه احلقيقــي بعــد إقامــة الدعــوى األصلية إذا كانــت هذه الدعوى
غيــر مقامــة أصــا علــى خصــم حقيقي (.)8
فــإذا ذكــر املدعــي يف الئحــة الدعــوى أن اســم املدعــى عليه هو عبد اهلل حســن خليل
التميمي  ،ثم تبني أن هذا االسم ليس للمدعى عليه بل اسم املدعى عليه احلقيقي هو عبد
اهلل حســن خليل التميمي أو عبد اهلل حســن ســالم التميمي ترد الدعوى لعدم اخلصومة ،
وال يجوز للمدعي طلب تعديل الئحة الدعوى وإضافة االسم احلقيقي للمدعى عليه .
أمــا إذا كانــت الدعــوى مقامــة علــى أكثــر مــن مدعــى عليــه  ،وكان اســم أحــد
املدعــى عليهــم صحيحــا واســم املدعــى عليــه اآلخــر غيــر صحيــح  ،فــإن الدعــوى تكــون
مقبولــة وصحيحــة بالنســبة للمدعــى عليــه األول  ،ويف هــذه احلالــة يجــوز للمدعــي تقــدمي
طلــب إلدخــال املدعــى عليــه احلقيقــي الثانــي يف الدعــوى وشــطب اســم غيــر الصحيــح.
ويذكــر املدعــي أيضــا صفــة املدعــى عليــه كما لو كان وليا أو وصيا على قاصر
أو متوليــا علــى وقــف  ،أو مديــرا لشــركة .
كمــا يذكــر محــل عمــل املدعــى عليــه وموطنــه  ،وذلــك حتــى يســهل تبليغــه الئحــة
الدعــوى وموعــد اجللســات  .وعلــى الرغــم مــن أنــه يكفــي ذكــر محــل العمــل أو املوطــن ،
فــإن مــن املفضــل ذكرهمــا معــا  ،ألن احملضــر ال يكلــف بالبحث عن املدعى عليه يف غير
عنــوان التبليــغ املبــن يف الئحــة الدعــوى  ،ونظــرا ألن مــن النــادر عــدم تواجــد املدعى عليه يف
مكان عمله ساعات الدوام فإن ذكر هذا املكان يسهل عملية تبليغ املدعى عليه بالذات .
أما بالنســبة ملوطن املدعى عليه (محل إقامته) فال يكفي فيه ذكر اســم املدينة
أو القريــة كأن يقــال – مــن رام اهلل  ،أو مــن قريــة يطــا  ،بــل يلــزم حتديــد هــذا املــكان
بقدر كاف من الدقة بذكر املنطقة والشارع ورقم العمارة إن وجد ،وإذا كان قريبا
مــن مــكان مشــهور كمســجد أو مدرســة فيذكــر ذلــك حتــى يســهل علــى مأمــور التبليغ
(احملضــر) الوصــول إليه .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )8متييــز حقــوق  85/112مجلــة نقابــة احملامــن لســنة  1985صفحــة  . 1122وكذلــك اســتئناف حقــوق رقــم  72/346حيــث جــاء
فيــه " إذا لــم تكــن اخلصومــة متوفــرة يف الئحــة الدعــوى األصليــة فإنــه ال يكــون لهــا واحلالــة هــذه وجــود قانونــي أصــا وبالتالــي فإنــه ال
يتصــور إحــداث أي تعديــل عليهــا ألن املنعــدم ال يجــاز وال يعــدل " .مجموعــة القــرارات واملبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة اســتئناف
الضفــة الغربيــة يف القضايــا احلقوقيــة إعــداد القاضــي غالــب احلــاج محمــود صفحة . 207
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وإذا لــم يكــن للمدعــى عليــه محــل عمــل أو موطــن معلــوم وقــت إقامــة الدعــوى
فيذكــر آخــر محــل عمــل أو موطــن أو محــل إقامــة كان لــه .
وعــدم بيــان موطــن للمدعــى عليــه يترتــب عليــه بطــان الئحــة الدعــوى لتخلــف بيان
جوهــري مــن شــأنه أن مينــع حتقــق الغايــة مــن هــذا اإلجــراء وهــو تســليم الئحــة الدعــوى
للمدعــى عليــه بطريقــة قانونيــة ،وهــو بطــان ال يتعلــق بالنظــام العــام.
وكذلــك احلــال إذا كان بيــان موطنــه ناقصــا ال ميكــن التعــرف معه على املوطن،
ومــن حــق قلــم الكتــاب أن ميتنــع عــن قيــد الالئحــة يف هــذا الفــرض حتــى يأتــي املدعــي
بعنــوان كامــل واضــح ملوطــن املدعــى عليــه.
وقــد يتعمــد املدعــي ذكــر موطــن خاطــئ أو ناقــص أو وهمــي للمدعــى عليــه ،فــإذا
صــدر احلكــم بنــاء علــى ذلــك كان باطــا ألن الئحــة الدعــوى ذاتهــا باطلة .
والغرض من هذه البيانات تعيني شخصية املدعى عليه ،لذلك يصدق عليها ما ذكرناه
بالنسبة للبيانات اخلاصة باملدعي ،وبناء عليه ال يبطل الالئحة أن تشتمل على لقب اشتهر به
املدعى عليه ولو لم يكن لقبا حقيقيا يف شهادة ميالده أو بطاقة هويته الشخصية.
وللمدعى عليه أن يتمسك ببطالن الئحة الدعوى إذا كانت الالئحة جتهل ببيان
من البيانات الواجب توافرها يف الئحة الدعوى ولو مت تبليغها إليه تبليغا صحيحا ،مع
مالحظــة أن حضــور املدعــى عليــه اجللســة أو تقــدمي الئحــة جوابيــة يزيــل هــذا البطالن إذا
كان البطــان ناشــئا عــن عيــب يف بيــان احملكمــة لتحقــق الغايــة.

مج

اني

ةل

تعدد المدعين والمدعى عليهم

يس

تنص الفقرة األولى من املادة ( )80على أنه :

تل

 -1يجــوز ألكثــر مــن شــخص بصفتهــم مدعــن أو مدعــى عليهــم أن يقدمــوا الئحــة
واحــدة إذا كانــت الطلبــات مرتبطــة أو احتــدت ســببا وموضوعــا .

بيع
ل

تفتــرض اخلصومــة بالضــرورة وجــود طرفــن علــى األقــل همــا املدعــي واملدعــى عليــه ،
غير أن اخلصومة قد تضم بني جنباتها أكثر من اثنني  ،فقد أجاز املشرع يف هذه الفقرة
أن تبدأ اخلصومة متعددة األطراف  ،فيكون التعدد يف هذه احلالة تعددا أصليا – مقارنة
بالتعدد العارض الذي يحدث يف حالة التدخل وإدخال الغير يف الدعوى الذي سيأتي بيانه
الحقــا ( -)9ويحــدث ذلــك يف فرضني :
أ -أن ترفــع الدعــوى مــن عــدة مدعــن أو علــى عــدة مدعــى عليهــم  ،ويحدث ذلك غالبا
عندمــا يكــون احلــق موضــوع الدعــوى نفســه متعدد األطــراف  ،كالدعوى التي يرفعها ورثة
الدائــن للمطالبــة بحــق مورثهــم ويف هــذه احلالــة نكــون أمــام ذات النــزاع نظــرا لوحــدة ســببه
وموضوعــه وأطرافــه  ،وهــو مــا يبــرر تقدميــه يف الئحــة واحدة تالفيا لزيادة عدد القضايا أمام
احملاكم ومضاعفة النفقات واملصاريف  ،واحتمال صدور أحكام متعارضة أو متناقضة إذا
ما تقدم كل طرف بدعوى مســتقلة مما ميس هيبة القضاء ويخل بوحدة النظام القانوني .
( )9يرجع ملا بعده صفحة  260وما بعدها .
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ب -أن ترفــع عــدة دعــاوى مرتبطــة مــن عــدة مدعــن ضــد مدعــى عليــه واحــد  ،أو
مــن مــدع واحــد ضد عــدة مدعى عليهم .
وقــد أجــاز املشــرع يف هــذه احلالــة أيضــا أن تقــدم هــذه الدعــاوى املتعــددة يف الئحــة
واحــدة نظــرا ملــا بينهــا مــن ارتبــاط .
وميكــن تعريــف االرتبــاط بأنــه صلــة بــن دعويــن أو أكثــر  ،تــؤدي إلــى جعــل احلكــم
الصــادر يف إحداهــا مؤثــرا علــى احلكــم الصــادر يف األخــرى  ،ممــا يقتضــي جمعهمــا أمــام
محكمــة واحــدة لتحقيقهمــا والفصــل فيهمــا معــا بحكــم واحــد  ،وذلــك نــزوال علــى
مقتضيات حسن إدارة القضاء وتالفيا لصدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها(.)10
ويفتــرض االرتبــاط وجــود دعويــن مختلفتــن علــى األقــل يف أحــد العناصــر وتقريــر
وجــود االرتبــاط مــن عــدم وجــوده متــروك للســلطة التقديريــة لقاضــي املوضــوع طبقــا ملــا
يــراه مــن ظــروف كل دعــوى علــى حــده .
فــإذا تعــدد املدعــون يف الئحــة واحــدة يجــوز للمحكمــة وفــق املــادة  ، 81تفريــق
الدعــوى بإجــراء محاكمــات مســتقلة إذا اقتضــى حســن ســير العدالــة ذلــك .وإذا تعــدد
املدعــى عليهــم  ،فــإن للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها وفــق املــادة  82إخــراج أي مــن
املدعــى عليهــم يف الدعــوى إذا لــم يكــن هنــاك محــل إلدخالــه  ،كمــا يجــوز للمدعــى
عليه تقدمي طلب إلخراجه من الدعوى  ،وجتيبه احملكمة إلى طلبه إذا اقتنعت بذلك.

مج

اني

تل

يس

ةل

 -4موضــوع الدعــوى  ،وهــذا البيــان لــه أهميــة بالغــة  ،إذ تتحــدد وفقا له احملكمة
املختصــة نوعيــا ومحليــا  .هــل هــي محكمــة البدايــة أم محكمــة الصلــح  .فيقــال مثال ،
موضــوع الدعــوى  :إخــاء مأجــور  ،أو فســخ عقــد .
وموضــوع الدعــوى هــو عنصــر احملــل فيهــا  ،وهــو ما يطلبــه املدعي يف دعواه  ،وهو
عبــارة عــن تقريــر وجــود أو عــدم وجــود حــق أو مركــز قانونــي  ،أو إلــزام اخلصــم بــأداء
معــن  ،أو تغييــر املركــز القانونــي للخصم .

بيع
ل

وهذا البيان يتحلل إلى ثالثة عناصر :
أ -نــوع احلمايــة التــي يطلبهــا املدعــي مــن القضــاء  ،تقريــر أو إلــزام أو تغييــر ،
فدعــوى تقريــر صحــة عقــد تختلــف عــن دعــوى إلــزام اخلصــم بتنفيــذ التزامــه يف العقــد .
ب -نــوع احلــق املطلــوب حمايتــه أي تقريــره أو اإللــزام بــه أو تغييــره  ،فدعــوى تقرير
ملكية أرض غير دعوى حق ارتفاق على هذه األرض  ،ودعوى إلزام املؤجر بتركيب
مصعــد يف العمــارة غيــر دعــوى تخفيــض األجرة بســبب عدم تركيب املصعد .
ج -ذاتيــة الشــيء محــل احلــق املقصــود حمايتــه ،فدعــوى تقريــر ملكيــة دومن مــن
( )10يرجــع يف هــذا املوضــوع بالتفصيــل د .عبــد العــال متــام  ،تأثيــر ارتبــاط الدعــاوى علــى وحــدة اخلصومــة املدنيــة  ،رســالة دكتــوراة ،
كليــة احلقــوق  ،جامعــة القاهــرة . 1991 ،
وكذلــك د .األنصــاري حســن النبدانــي  ،مبــدأ وحــدة اخلصومــة ونطاقــه يف قانــون املرافعــات ،دار اجلامعــة اجلديــدة للنشــر –
االســكندرية. 1998 ،
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األرض تختلف عن دعوى تقرير ملكية دومن آخر مجاور له  ،ودعوى املطالبة بقســط
مــن الديــن ال حتــول دون املطالبــة بقســط آخــر (.)11
واختالف عنصر احملل يؤدي إلى اختالف الدعوى ،فدعوى صحة ونفاذ عقد بيع جزء
من منزل مملوك على الشيوع تختلف يف موضوعها عن دعوى الشفعة املتعلقة بهذا اجلزء.

خة
نس

 -5قيمــة الدعــوى بالقــدر املمكــن بيانــه إذا كانــت مــن الدعــاوى غيــر محــددة
القيمــة  .وبيــان قيمــة الدعــوى ضــروري لتحديــد الرســوم املطلــوب دفعهــا  ،ولتحديــد

ةل

صالحيــة نظــر الدعــوى .

اني

مج

اختصــاص احملكمــة قيميــا إذا كان موضوعهــا املطالبــة مببلــغ مــن النقــود ويف هــذه
احلالــة يندمــج موضــوع الدعــوى بقيمتهــا  .ويف هــذه احلالــة يقــال
موضوع الدعوى وقيمتها  :املطالبة مببلغ كــذا .
أمــا إذا كان موضــوع الدعــوى شــيئا آخــر غيــر املطالبــة مببلــغ مــن النقــود مثــل إبطــال
عقــد أو فســخ عقــد  ،فيذكــر بيــان موضــوع الدعــوى وبيــان قيمــة الدعــوى فيقــال مثال
موضوع الدعوى  :فسخ عقد
قيم ــة الدع ــوى  :كـ ــذا وحتــدد هــذه القيمــة وفــق القواعــد املبينــة يف القانــون
لالختصــاص القيمــي .
 -6وقائــع وأســباب الدعــوى وتاريــخ نشــوئها وطلبــات املدعــي التــي تبــن للمحكمــة
ويقتصر مضمون الالئحة على بيان موجز الوقائع وهذا البند يتضمن عدة أمور هي:

يس

أ -وقائع وأسباب الدعوى

تل

ويقصــد بوقائــع الدعــوى األمــور الواقعيــة التــي نشــأت عنهــا أســباب الدعــوى ،
ويقتصر املدعي على ذكر بيان موجز الوقائع املادية التي يستند إليها يف إثبات دعواه
والتــي تكــون موجــودة عنــد رفــع الدعــوى  ،فــإذا ظهــرت وقائــع جديــدة تتعلــق بالدعــوى
بعــد إقامتهــا أو بعــد تقــدمي الالئحــة اجلوابيــة املتضمنــة ادعــاء مقابــا يجــوز لــكل مــن
املدعــي واملدعــى عليــه أن يتقــدم بهــا أثنــاء احملاكمــة (م .)67
أمــا ســبب الدعــوى فهــو الواقعــة القانونيــة أو التصــرف القانونــي الــذي تولــد عنــه
االلتــزام أو احلــق ،وهــو عبــارة عــن املصــدر القانونــي للحــق فهــو األســاس القانونــي الــذي
تبنــى عليــه الدعــوى ســواء كان هــذا الســبب يســتند إلــى عقــد أم إرادة منفــردة أم فعــل
ضــار أم فعــل نافــع أم نــص القانــون )12(.فســبب دعــوى املســتأجر بتســليم العــن املؤجــرة
هــو عقــد اإليجــار  ،وســبب تقريــر ملكيــة قطعــة أرض أو منــزل قــد يكــون مثــا هــو
عقــد بيــع أو اإلرث  ،ودعــوى تقريــر امللكيــة بنــاء علــى عقــد البيــع تعــد دعــوى مختلفــة

بيع
ل

( )11د .وجدي راغب ص  94و . 95
( )12نقــض مدنــي  2006/98تاريــخ  2007/6/30ج  3ص  310وقــد عــرف الســبب القانونــي للدعــوى بأنــه الفعــل الــذي يولــد منــه احلــق
املدعــى بــه أي الفعــل املعتبــر يف القانــون أساســا الكتســاب احلــق يف املطالبــة بالشــيء املراد احلصــول عليه يف الدعوى.
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عــن دعــوى تقريــر امللكيــة بنــاء علــى اإلرث الختــاف الســبب يف الدعويــن .وقــد أجــازت
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )56للمدعــي أن يجمــع أكثــر مــن ســبب يف دعــوى واحــدة مــا
لــم يــرد نــص علــى خــاف ذلــك  ،فيجــوز مثــا يف دعــوى إخــاء املأجــورأن يســتند املدعــي
إلى عدة أسباب كعدم دفع األجرة  ،أو ترك املأجور  ،أو اإلضرار به  .ولكن املشرع
مــن ناحيــة نــص يف املــادة ( )58علــى أنــه إذا اشــتملت الدعــوى علــى عــدة أســباب وتبــن

خة
نس

للمحكمــة أنــه ال يســعها أن تفصــل فيهــا مجتمعــة علــى وجــه مناســب يجــوز لهــا نظــر كل
ســبب علــى حــدة أو أن تصــدر القــرار الــذي تســتصوبه  .كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى أجــاز

ب -تاريخ نشوء الوقائع واألسباب ،

تل

يس

ةل

اني

مج

يف املــادة ( )59للمدعــى عليــه الدفــع بــأن املدعــي جمــع يف دعــواه أســبابا متعددة ال ميكن
الفصــل فيهــا مجتمعــة علــى وجــه مناســب والطلــب مــن احملكمــة إصــدار قــرار بقصــر
الدعــوى علــى ســبب أو أكثــر ميكــن الفصــل فيهــا  ،فــإذا رأت احملكمــة أن الطلــب يف
محلــه قــررت إجــراء التعديــل الالزم.
وهــذان النصــان يتــركان للمحكمــة تقديــر الطريقــة املناســبة للفصــل يف الطلبــات
الــواردة يف الئحــة الدعــوى  ،فلهــا أن تقــرر نظــر كل ســبب علــى حــدة وتصــدر فيه حكما
منفصــا  ،كمــا لهــا أن تكلــف املدعــي بتقــدمي الئحة معدلة بأســباب ميكن الفصل فيها
معــا ،وأن يقــدم لوائــح منفصلــة بالســبب أو األســباب األخــرى حســب ما تراه مناســبا.
ومن شأن هذا البيان أن يعطي املدعى عليه صورة وافية عما هو منسوب إليه أو
مطلــوب منــه قبــل مثولــه أمــام احملكمة فيتمكن من إعداد دفاعه ومســتنداته  ،ويقطع
عليــه ســبيل العــذر يف تأخيــر إبدائــه  .كمــا أنــه يكــون لــدى القاضــي فكــرة واضحــة
عــن الدعــوى  .فــإذا كانــت الدعــوى ناشــئة عــن عالقــة تعاقديــة  ،يجــب ذكــر نــوع هــذه
العالقــة وســبب اخلــاف  ،وإذا كانــت ناشــئة عــن عالقــة غيــر تعاقديــة كفعل ضار مثال
يجــب ذكــر ذلــك يف الئحــة الدعوى .

بيع
ل

وهذا البيان هام وضروري يف بعض الدعاوى التي ميكن أن يدفع املدعى عليه فيها
بعدم سماع دعوى املدعي ملرور الزمان  ،كما أنه ضروري يف الدعاوى التي تعتمد فيها
طلبــات املدعــي علــى حســاب الزمــن  ،كمــا يف دعــاوى احلقــوق العمالية حيــث يلزم حتديد
بداية عمل العامل وتاريخ انتهاء العمل إلمكان حساب املكافأة التي يسـتحقها.
غير أنه يف دعاوى أخرى ال يعد ذكر تاريخ نشوء الواقعة جوهريا ،وال يؤثر على
صحة الدعوى  ،وتقدير ذلك يعود لقاضي املوضوع الذي له أن يستوضح من املدعي عن
هــذا التاريــخ ويكلفــه بتحديــده قبــل بــدء الســير يف الدعــوى (.)13
( )13اســتئناف حقــوق رقــم  85/389مجموعــة املبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة اســتئناف الضفــة الغربيــة يف الدعــاوى احلقوقيــة
لعــام  ، 1985إعــداد القاضــي نصــري عــواد  ،صفحــة .218
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ج -طلبات املدعي ،

خة
نس

فيجــب أن تتضمــن الئحــة الدعــوى كل مــا يطلبــه املدعــي بدعــواه بالتفصيــل.
والدعــوى التــي ال تشــتمل علــى طلبــات املدعــي ال تكــون مقبولــة  ،وهــي تشــتمل علــى
الطلب الوارد يف موضوع الدعوى باإلضافة إلى الرسوم واملصاريف والفوائد القانونية.
وقــد نصــت املــادة ( )56يف فقرتهــا األولــى علــى أنــه " تكــون الئحــة الدعــوى شــاملة
جلميــع مــا يحــق للمدعــي املطالبــة بــه وقــت إقامتهــا " ،وهــذا األمــر منطقــي وال حاجــة
للنــص عليــه يف القانــون ".
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فقــد نصــت املــادة ( )57علــى أنــه " ال يجــوز اجلمــع بــن
الطلبــات التــي يطلبهــا املمثــل القانونــي أو يطلبهــا منــه اخلصــم بصفتــه ممثــا قانونيــا وبني
الطلبــات املتعلقــة بــه شــخصيا أو يطلبهــا اخلصــم منــه بصفتــه الشــخصية إال إذا ادعــى أن
تلــك الطلبــات ناشــئة عــن أمــور تتعلــق بالتركــة التــي بشــأنها نشــأت اخلصومــة أو كان املمثــل
القانونــي ضامنــا باالشــتراك مــع املتوفــى الــذي ميثلــه .

مج

د -ذكــر األمــور الواقعيــة التــي تبــن صالحيــة احملكمــة النظــر يف الدعــوى  .ويقصــد
بذلــك بيــان االختصــاص املكانــي والقيمــي أو النوعي للمحكمة .

اني

ةل

 -7إذا كان موضــوع الدعــوى عقــارا أو منقــوال معينــا بالــذات فيجــب أن تتضمــن
الئحتهــا وصفــا كافيــا لتمييــزه عــن غيــره  ،ووصــف العقــار يكــون ببيــان املدينــة ،

تل

يس

واملوقــع ،واحلــوض  ،والقطعــة  ،واحلــدود  ،ويكفــي يف ذلــك بيــان احلــدود مــن ثــاث
جهــات (م  1623مجلــة)
 -8توقيــع املدعــي أو وكيلــه  .وهــذا البيــان ضــروري ألنــه ال يتصــور أن تقــدم الدعوى
بــدون توقيــع  .وذلــك أن مجــرد ذكــر اســم املدعــي أو وكيلــه كتابــة أو طباعــة ال يغنــي
عــن توقيــع الالئحــة بإمضائــه  .فالتوقيــع علــى الالئحــة هــو الشــكل الــازم لوجودهــا
وهــو إجــراء جوهــري يترتــب علــى تخلفــه بطالنهــا .وال يشــترط شــكل خــاص بالتوقيــع،
واألصــل صــدور التوقيــع ممــن نســب إليــه إلــى أن يثبــت خــاف ذلــك.

بيع
ل

وإذا كانــت الدعــوى مقدمــة إلــى محكمــة البدايــة أو االســتئناف أو النقــض فــا
يكفــي فيهــا توقيــع املدعــي أو املســتأنف أو الطاعــن بالنقــض  ،بــل يجــب أن تشــتمل
علــى توقيــع احملامــي أيضــا إذ تنــص املــادة  5/20مــن قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة رقــم
 3لســنة  1999املعدلــة علــى أنــه " ال يجــوز النظــر يف الدعــاوى أمــام محكمــة العــدل

العليــا دون محــام مــزاول وال تقبــل الئحــة اســتئنافية أو الئحــة دعــوى أو الئحــة جوابيــة
أمــام محكمــة البدايــة دون أن تكــون موقعــة مــن محــام مــزاول " .كمــا أن املــادة ()61
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة تنــص علــى أنــه " ال تقبــل دعــوى يف
محاكــم البدايــة أو االســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول" .
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ويتبــن مــن هذيــن النصــن أن قانــون تنظيــم مهنــة احملاماة يكتفــي بتوقيع احملامي
علــى الئحــة الدعــوى أو الئحــة االســتئناف أو الالئحــة اجلوابيــة مبــا قــد يوحــي بأن للخصم
أن يباشــر الدعــوى بنفســه أمــام محكمــة البدايــة  ،غيــر أن املــادة  61قــررت عــدم قبــول
الدعــوى أو االســتئناف دون محــام وهــي تاليــة يف تاريــخ صدورهــا وبالتالــي تعــد معدلــة
للمــادة  5/20املذكــورة ممــا يعنــى أنــه ال يجــوز للخصــم متابعــة الدعــوى أمــام محكمــة
البدايــة بنفســه بــل بوكيــل محــام عنــه .أمــا إذا كان املدعــي محاميــا فيكفــي توقيعــه
دون حاجــة لتوقيــع محــام آخــر.
		
وهدف املشرع من ضرورة توقيع محام على الئحة الدعوى هو ضمان مراعاة أحكام
القانــون يف حتريــر هــذه الالئحــة ،ويف ذلــك رعايــة للصالح العــام إضافة لصالح احملامني،
لذلــك فــإن تخلــف هــذا التوقيــع يترتــب عليــه بطــان الئحــة الدعــوى ،وهــذا البطالن يتعلق
بالنظام العام فيجوز الدفع به يف أية مرحلة تكون عليها الدعوى ،وحتكم به احملكمة
مــن تلقــاء نفســها .غيــر أنــه يجــوز تصحيــح البطــان بتوقيع احملامي على الئحــة الدعوى أو
الطعــن بعــد تقدميهــا بشــرط أن يتــم ذلــك خــال املواعيــد املقررة لرفع الدعــوى أو الطعن.
وملا كانت غاية املشرع من توقيع محام على الئحة الدعوى ضمان مراعاة أحكام
القانــون ،فــإن مــن املنطقــي القــول بــأن كتابــة الالئحــة بخــط يــد احملامــي نفســه ،أو
قيامــه بتقدميهــا بنفســه إلــى قلــم احملكمــة يحقــق الشــكل املطلــوب ولــو لــم يوقــع عليها،
ومينــع مــن احلكــم بالبطــان .فــإذا حصــل متســك ببطــان الئحــة الدعــوى أو الطعن بســبب
عــدم توقيــع محامــي املدعــي أو الطاعــن عليهــا ،فــإن للمدعــي أو الطاعــن أن يهــدر هــذا
البطالن إذا أثبت أن هذه الالئحة كلها بخط احملامي أو بأنها مقدمة منه ،إذ عندئذ
تتحقــق الغايــة مــن الشــكل وهــو ضمــان جديــة الدعــوى أو الطعــن  ،فالكتابــة بخــط
يــد احملامــي أو تقدميــه الالئحــة بنفســه يكفــي إلثبــات نســبة الالئحــة إليــه ومــن ثــم حتقق
الغايــة مــن التوقيــع ،وطاملــا حتققــت الغايــة فال بطالن.
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لــم ينــص املشــرع صراحــة علــى البطــان جــزاء علــى إغفــال بيــان أو أكثــر مــن
بيانــات الئحــة الدعــوى أو النقــص أو اخلطــأ فيــه ،وعلــى ذلــك ينبغــي تطبيــق القواعــد
العامــة بشــأن البطــان الــواردة يف املــواد  26-23مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة ،فــإذا كان النقــص أو اخلطــأ يفــوت الغايــة التــي قصــد القانــون حتقيقهــا
مــن البيــان ترتــب علــى هــذا النقــص بطــان الالئحــة ،أمــا إذا حتققــت الغايــة رغــم هــذا
النقــص فــا بطــان ،فــإذا أغفــل املدعــي ذكــر بيــان مــن البيانــات الســابق ذكرهــا ،
فإنــه يجــب أن نفــرق بــن مــا إذا كان هــذا البيــان ال يترتــب علــى تخلفــه أن تفقــد الدعوى
شرطا من شروط صحتها ويف هذه احلالة فإن القاضي يستوضح من املدعي هذا البيان
أو املعلومــات ويســتكمل بذلــك الئحــة الدعــوى ويصححهــا  ،ثــم يشــرع يف إجــراءات
احملاكمــة حســب األصــول( )14أمــا إذا كان البيــان املطلــوب يترتــب على تخلفه أن تفقد
الدعــوى شــرطا مــن شــروط صحتهــا  ،فيجــب علــى احملكمــة ردهــا دون أن تســأل
املدعــى عليــه عنهــا ) 15(.
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مرفقات الئحة الدعوى

نصت املادة ( )53من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على

ةل

أنــه " يرفــق املدعــي عنــد إيــداع الئحــة الدعــوى قلــم احملكمــة نســخا عنهــا بقــدر عــدد املدعــى

عليهــم وصــورا عــن املســتندات التــي يســتند إليهــا تأييــدا لدعــواه مصدقــة منــه مبــا يفيــد
مــا يســتجد مــن مســتندات أثنــاء املرافعــة ".

يس

مطابقتهــا لألصــل  ،فــإذا لــم تكــن بحوزتــه فعليــه أن يرفــق بيانــا بهــا دون إخــال بحقــه يف تقــدمي

تل

وهــذا النــص مشــابه لنــص املــادة ( )10مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقية
امللغى  ،وهو نص تنظيمي هدف املشرع منه متكني اخلصم من االطالع على املستندات
التــي يســتند إليهــا املدعــي قبــل إعــداد الئحتــه اجلوابيــة وبذلــك يكــون علــى بينــة كاملــة
مبوضــوع الدعــوى  ،وبالتالــي متكــن احملكمــة مــن حتديــد نقــاط االتفــاق واالختــاف
وســرعة نظر الدعوى والفصل فيها دون تأخير.
غيــر أن النــص اجلديــد أضــاف التزامــا لــم يــرد يف النــص الســابق فأوجــب علــى
املدعــي أو وكيلــه أن يوقــع علــى كل ورقــة مــن األوراق املرفقــة بالدعــوى ،وأن يقتــرن
توقيعــه بــأن الورقــة مطابقــة لألصــل إذا كانــت صــورة .

بيع
ل

( )14كانــت املــادة  67مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة رقــم  42لســنة  1952تنــص علــى أنــه ( يجــوز للمحكمــة يف جميــع
القضايــا أن تقــرر وجــوب تقــدمي الئحــة أخــرى أوفــى فيمــا يتعلــق ببســط االدعــاء أو الدفــاع توضيحــا أليــة مســألة وردت يف املرافعــة ) .
( )15لــم يــرد نــص خــاص بهــذه املســألة يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد  ،غيــر أنــه نص على ذلــك يف املادة  42من
قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم  31لســنة  1959بقولهــا " إذا أغفــل املدعــي شــيئا يجــب ذكــره لصحــة الدعــوى ســأله القاضــي
عنــه وال يعــد ذلــك تلقينــا إال إذا زاده علمــا"  .وهــو حكــم مــن القواعــد العامــة لــدى احملاكــم النظاميــة دون حاجــة إلــى نــص.
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والفــارق الثانــي بــن نــص املــادة ( )10امللغــاة والنــص اجلديــد  ،أن املــادة امللغــاة
كانــت تنــص علــى أنــه " … كل مســتند لــم يذكــر يف الالئحــة ولــم ترفق صورة عنه ال
يجــوز قبولــه يف معــرض البينــة مــا لــم يكــن املدعــي قــدم عــذرا تقنع بــه احملكمة ويدون
ذلك يف الضبط ".
بينمــا لــم يــرد مثــل هــذا النــص يف املــادة اجلديــدة  ،وهــو مــا يثيــر الســؤال حــول
حكــم تخلــف املدعــي عــن ذكــر املســتند يف الئحــة الدعــوى أو عــدم إرفــاق صــورة عنــه
مــع الالئحــة ؟
يتبــن مــن نــص املــادة ( )10امللغــاة أن املشــرع قــد ترك للمحكمة تقدير قبول عذر
املدعــي املتخلــف عــن ذكــر املســتند يف الئحــة الدعــوى أو إرفــاق صــورة عنــه وبالتالــي
الســماح لــه بتقــدمي هــذا املســتند وقبولــه يف معــرض البينــة ،أو عــدم قبــول عــذره وبالتالــي
عدم قبول هذا املســتند يف معرض البينة  .وقد منح املشــرع يف القانون اجلديد للقاضي
صالحية واسعة يف تسيير الدعوى ،ويبدو أنه رأى ترك هذه املسألة للقاضي يقرر فيها
وفــق مــا يــراه مناســبا حلســن ســير الدعــوى وحتقيــق العدالــة  .فلــه أن يقــرر قبــول الســند
يف معــرض البينــة إذا اقتنــع بعــذر املدعــي ،أو كانــت هــذه املســتندات جوهريــة للفصــل
يف املوضــوع ،ولــه أن يرفضــه إذا لــم يبــد املدعــي عــذرا مقبــوال ،ونــرى أنــه إذا ترتــب على
قبول املستند تأجيل اجللسة ميكن أن حتكم احملكمة للخصم بناء على طلبه بأتعاب
اجللســة عمــا باملــادة  2/186مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية)16(.
أمــا العبــارة األخيــرة يف نــص املــادة ( )53والتــي تنــص علــى عــدم اإلخــال بحــق
املدعــي يف تقــدمي مــا يســتجد مــن مســتندات أثنــاء املرافعــة فهــي تقــرر حكمــا مســلما بــه
دون حاجــة إلــى نــص ،كمــا أن مــن حــق املدعــي تقــدمي مســتندات جديــدة لــم تذكــر يف
الئحــة الدعــوى ردا علــى مــا ورد يف الالئحــة اجلوابيــة ومــا قدمــه املدعــى عليــه مــن بينــات
وذلــك يف دوره بتقــدمي البينــة املفنــدة.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
( )16قصــرت املــادة  97مــن قانــون املرافعــات املصــري قبــول احملكمــة تقــدمي مســتند مــن املدعــي أو املدعــى عليــه كان بإمكانــه إرفاقــه
بصحيفــة الدعــوى أو مذكــرة الدفــاع علــى اجللســة األولــى إذا لــم يترتــب علــى ذلــك تأجيــل نظــر الدعــوى ,أمــا إذا ترتــب علــى تقدميــه تأجيــل
نظرهــا ورأت احملكمــة قبولــه حتقيقــا للعدالــة حكمــت عليــه بغرامــة ال تقــل عــن مائــة جنيــه وال جتــاوز خمســمائة جنيــه علــى أن يكــون
التأجيــل ملــرة واحــدة ال جتــاوز مــدة أســبوعني.
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لــم يكــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغى يبــن بالتفصيل كيفية تقدمي
الدعــوى وقيدهــا يف ســجل الدعــاوى اخلــاص بذلــك  ،كمــا لــم يبــن متــى تقيــد الدعــوى
يف ســجل القضايــا عنــد تقدميهــا لقلــم احملكمــة  .وقــد عالــج القانــون اجلديد هذا النقص
يف املــادة ( )54منــه فنــص علــى أن يقيــد قلــم احملكمــة الئحــة الدعــوى يــوم إيداعهــا يف
ســجل القضايــا بعــد دفــع الرســم  ،وتعطــى رقمــا مسلســا  ،وتختــم بخــامت احملكمــة،
ويدون التاريخ باليوم والشــهر والســنة .
وتعتبــر الدعــوى وفــق املــادة ( )55مقامــة مــن تاريــخ قيدهــا بعــد دفــع الرســوم أو مــن
تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم  ،وتعتبر اخلصومة منعقدة من تاريخ تبليغ الئحة الدعوى
للمدعــى عليــه  .وتســري هــذه اآلثــار ولــو كانــت احملكمــة املقدمــة إليهــا الدعــوى غيــر
مختصة  ،حيث إن القانون اجلديد أوجب على احملكمة التي تقضي بعدم اختصاصها
بــأن حتيــل الدعــوى إلــى احملكمــة املختصــة عمــا باملادةيــن (60و )93منه .
ويترتب على قيد الدعوى يف سجل احملكمة عدة آثار قانونية أهمها :
 -1تنقطــع املــدة املقــررة لعــدم ســماع الدعــوى مــن تاريــخ قيــد الدعــوى يف ســجل
القضايــا ،حتــى لــو قدمــت الدعــوى إلــى محكمــة غيــر مختصــة .
 -2يبــدأ ســريان الفائــدة القانونيــة بالنســبة لدعــاوى الديــن من تاريــخ قيد الدعوى،
إال إذا تضمــن الســند تاريخــا آخــر لســريان الفائــدة  ،كأن يذكــر مثــا يف الســند أن
الفائــدة تعــد مســتحقة مــن تاريــخ االســتحقاق .
 -3يترتــب علــى تاريــخ قيــد الدعــوى معرفــة مــا إذا كان املدعــي أو املدعــى عليــه
أهــا للتقاضــي .
 -4يبني تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان االلتزام مستحق األداء  ،فإذا كان معلقا
علــى شــرط أو أجــل تكــون الدعــوى غير مســموعة .
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يســتوجب القانــون  ،بعــد قيــد الدعــوى  ،تبليــغ املدعــى عليــه بهــا وتكليفــه باحلضــور
للجلسة احملددة لها .فالتبليغ القضائي هو وسيلة علم الشخص مبا يتخذ ضده من إجراءات،
ســواء كان هــذا العلــم يقينيــا بتســليم التبليــغ إلــى املطلــوب تبليغــه بالــذات ،أو علمــا ظنيــا
بتسليمه إلى غيره يف موطنه ممن يجوز تسليمه إليهم نيابة عنه ،أو علما حكميا باإلعالن
يف الصحــف وتعليــق صــورة عــن التبليــغ علــى لوحــة إعالنــات احملكمــة وآخــر مــكان إقامــة
لــه .وأســاس التبليــغ فكــرة املواجهــة بــن اخلصــوم ،إذ ال يجــوز اتخــاذ إجــراء ضــد شــخص
دون متكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه ،والوســيلة هــي تبليغه اإلجــراء .لذلك ال تنعقد اخلصومة
إال بالتبليــغ الصحيــح ،فــإذا لــم يتــم التبليــغ كمــا لــو كان املطلــوب تبليغــه قــد مــات قبــل
رفــع الدعــوى ،أو وقــع التبليــغ باطــا ،فــإن احلكــم الذي يصــدر يف الدعوى بعد ذلك يكون
باطال لصدوره يف خصومة لم تنعقد انعقادا صحيحا)17(.ذلك أن اخلصومة ال تنعقد إال بني
األحياء ،ومن ثم فإنها بالنســبة إلى اخلصم الذي يكون قد مات قبل رفع الدعوى معدومة
وال ترتب أي أثر ،وال يصححها أي إجراء الحق ولو كان املدعي يجهل موته ،إذ يتعني عليه
مراقبة ما يطرأ على خصمه قبل اختصامه ،وال يصحح الدعوى تعديلها واختصام الورثة،
إذ ال يجــوز محاكمــة امليــت كمــا ال يجــوز محاكمــة ورثته يف غفلة منهــم ) 18(.
وقــد كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى (يف املــادة  )20يحصــر مهمــة
تبليغ األوراق القضائية يف احملضر  ،وهو موظف عام يقوم بإجراء التبليغات وفق القانون .
أمــا القانــون اجلديــد فقــد أطلــق علــى املوظــف الــذي يتولــى تبليــغ األوراق القضائيــة
اســم مأمــور التبليــغ  .كمــا أنــه أضــاف وســيلة أخــرى للتبليــغ هــي البريــد املســجل مــع علــم
الوصــول ،حيــث يقــوم قلــم كتــاب احملكمــة بتســليم األوراق املطلوب تبليغها إلى مكتب
البريــد  ،واســتالمها منــه بعــد إجــراء التبليــغ  .فنــص يف املــادة ( )7منــه علــى أنــه،
 -1يجري التبليغ بإحدى الطرق اآلتية :
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أ -بواسطة مأمور التبليغ .

ب -بالبريد املسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب احملكمة .

ج -أية طريقة أخرى تقررها احملكمة مبا يتفق وأحكام هذا القانون .

 -2إذا كان عنــوان املــراد تبليغــه يقــع يف دائــرة محكمــة أخــرى ترســل الورقــة القضائيــة إلــى

قلــم تلــك احملكمــة ليتولــى تبليغهــا وإعادتهــا إلــى احملكمــة التــي أصدرتهــا مرفقــة مبحضــر يفيــد
مــا اتخــذ بشــأنها مــن إجــراءات .

 -3يتولى قلم احملكمة تنظيم آلية التبليغ .

( )17نقض مدني  2005/43تاريخ  2005/4/16ج  2ص  ، 109ونقض مدني  2005/117تاريخ  2006/4/4ج  2ص .270
( )18نقض مدني  2005 /206تاريخ  2006/4/18ج  2ص .274
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ويبــدو أن واضعــي القانــون قــد تأثــروا مبــا هــو عليــه احلــال يف احملاكــم مــن تأخيــر
إجــراء التبليغــات نظــرا لقلــة عــدد احملضريــن يف احملاكــم  ،فاعتقــدوا أنــه بإجراء التبليغ
بالبريد املسجل مع علم الوصول ميكن التغلب على هذه املشكلة  .غير أن هذا االعتقاد
غيــر صحيــح  ،وذلــك ألن التبليــغ يجــب أن يتــم بطريقــة معينــة خبرهــا مأمــور التبليــغ
(احملضــر) وال علــم ملوظــف البريــد بهــا  ،لذلــك قــد تكثــر حــاالت بطالن التبليغ بواســطة
البريــد املســجل  ،وهــو مــا يســتوجب تدريــب موظفــي البريــد علــى أصــول التبليغــات .
ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن موظــف البريــد يســلم املطلــوب تبليغــه إشــعارا بضــرورة
احلضور إلى مكتب البريد الستالم الرسالة املسجلة  ،وغالبا ما يسلم هذا اإلشعار ملن
يصادفــه مــن أقــارب أو معــارف املــراد تبليغــه  ،وقــد تبــن مــن الواقــع العملــي أن كثيــرا
مــن اإلشــعارات البريديــة بعلــم الوصــول تعــاد إلــى مرســلها ألنهــا لــم تطلب أي ألن املرســل
إليــه لــم يحضــر ملكتــب البريــد الســتالمها  ،ويف هــذا إطالــة ملــدة التبليــغ .
واحلل العملي والواقعي هو زيادة عدد مأموري التبليغ (احملضرين) يف احملاكم،
وعــدم اللجــوء إلــى التبليــغ بالبريــد املســجل مــع علــم الوصــول إال يف حــاالت الضــرورة .
وبخاصــة أن القانــون قــد أوجــب يف املــادة ( )11علــى املأمــور تبليــغ األوراق القضائيــة
املســلمة إليه خالل مدة أقصاها أســبوع من تاريخ اســتالمها  ،ويف ذلك ضمانة لســرعة
إجــراء التبليــغ حتــى ال يتعــرض املأمــور للمســاءلة  ،بينمــا لــم يشــترط ذلــك بالنســبة
ملوظــف البريــد  ،أو أن يعهــد مبهمــة التبليــغ إلــى هيئــة أو شــركة متخصصــة كمــا يف
بعــض الــدول (.)19
وباإلضافــة لطريقتــي التبليــغ الســابقتني  ،فقــد أعطــت الفقــرة /1ج مــن املــادة
( )7للمحكمــة صالحيــة تقريــر طريقــة تبليــغ أخــرى تراهــا مناســبة مبــا يتفــق وأحــكام
القانــون  ،علــى أنــه يلــزم أن ال تســتخدم احملكمــة هــذه الصالحيــة االســتثنائية إال إذا
تعــذر التبليــغ بإحــدى الطريقتــن الســابقتني  .ومــن الطــرق التــي يتصــور اتباعهــا تبليــغ
مــن ليــس لــه موطــن أو محــل عمــل يف فلســطني عــن طريــق وزارة اخلارجيــة (التخطيــط
والتعــاون الدولــي) ،حيــث تقــوم الــوزارة بإرســال أوراق التبليــغ إلــى قنصليــة فلســطني يف
الدولــة التــي يوجــد فيهــا الشــخص املــراد تبليغــه  ،أو تســلمها لقنصليــة تلــك الدولــة يف
فلســطني  ،وتتبــع إجــراءات خاصــة بالتبليــغ وفــق القانــون .
وإذا كان عنــوان املــراد تبليغــه يقــع يف دائــرة محكمــة أخــرى ترســل الورقــة
القضائيــة إلــى قلــم تلــك احملكمــة لتقــوم بإجــراء التبليــغ وفق ذات اإلجــراءات املنصوص
عليهــا يف هــذا القانــون وإعادتهــا إلــى احملكمــة التــي أصدرتهــا مرفقــة مبحضــر يفيد ما
اتخــذ بشــأنها مــن إجــراءات .
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( )19وميكــن أن يســتفاد مــن جتربــة املغــرب يف هــذا املجــال حيــث علمــت مــن قــاض درس هنــاك أن التبليغــات تتــم عــن طريــق شــركة
متخصصــة أنشــأت لهــذا الغــرض ،وإن كانــت هــذه الطريقــة تزيــد مــن تكاليــف التبليــغ ألن التبليــغ عــن طريــق شــركة يســتوجب دفــع
مبلــغ أكبــر مــن رســوم التبليــغ بواســطة قلــم احملضرين.
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والفقــرة الثالثــة تنــص علــى أن يتولــى قلــم احملكمــة تنظيــم آليــة التبليــغ  .ولكــن
هــذا املصطلــح " آليــة التبليــغ " غيــر واضــح ورمبــا قصــد بــه أن قلــم احملكمــة يتولــى
اختيــار طريقــة التبليــغ املناســبة مــن الطريقتــن الواردتــن بالنــص ،فإمــا أن يســلم األوراق
إلــى مأمــور التبليــغ  ،وإمــا أن يســلمها للبريــد لتبليغهــا مــع إشــعار بعلــم الوصــول .
وورقــة التبليــغ ورقــة شــكلية يجــب أن يراعــى يف حتريرهــا أوضــاع معينــة وأن
تشتمل على بيانات خاصة وأن تدل بذاتها على توافر الشروط والبيانات التي نص عليها
القانــون ،فــا يجــوز تكملــة النقــص يف ورقــة بورقــة أخــرى ،وإن كان يجــوز تكملــة
النقــص يف جــزء مــن الورقــة بجــزء آخــر ألن بيانــات الورقــة يكمــل بعضهــا بعضــا ،فــإذا
أغفل احملضر ذكر اســمه مثال ولكنه وقع يف نهاية الورقة فإن هذا التوقيع يغني عن
ذكــر االســم يف صلبهــا.
كمــا أنهــا ورقــة رســمية فيمــا يتعلــق مبــا أثبتــه احملضــر فيهــا ممــا يدخــل يف
وظيفتــه مــن إجــراءات قــام بهــا بنفســه أو وقعــت حتــت بصــره ،فــإذا ذكــر مأمــور التبليــغ
( احملضــر) يف ورقــة التبليــغ أنــه ذهــب إلــى محــل إقامــة الشــخص املــراد تبليغــه ووجــده
مغلقــا ولــم يجــد بــه أحــدا ممــن يجوز تســليم التبليغ لــه ال يجوز تكذيب ذلك إال باالدعاء
بالتزويــر .أمــا البيانــات التــي يســتقيها مــن املخاطــب معــه كتحديــد صفتــه ومــا قــرره لــه
فإنها تكون نقال عن الغير ويجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق اإلثبات .فمتى انتقل
مأمــور التبليــغ (احملضــر) إلــى موطــن الشــخص املــراد تبليغــه وذكــر أنــه ســلم صــورة
التبليــغ إلــى أحــد أقــارب املطلــوب تبليغــه املقيمــن معــه ،فإنــه ال يكون مكلفــا بالتحقق
مــن صفــة مــن تســلم منــه التبليــغ .فــإذا ادعــى املراد تبليغه أن الذي اســتلم التبليغ ليس من
أقاربــه أو ال يقيــم معــه ،فإنــه ميلــك إثبــات هــذه املعلومــة بكافــة طــرق اإلثبــات ،أمــا إذا
ادعى أن احملضر خالفا ملا أثبته لم ينتقل إلى محل إقامته  ،وأنه فيما أثبته من بيانات
خاصــة بتســليم صــورة التبليــغ كان متواطئــا بنيــة عــدم إيصــال صــورة التبليــغ إليــه ،فــإن
عليــه أن يطعــن بالتزويــر وال يجــوز لــه طلــب اإلثبــات بكافــة طــرق اإلثبــات )20(.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ

نصــت املــادة ( )9مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى

أنــه يجــب أن تشــتمل ورقــة التبليــغ علــى البيانــات اآلتيــة :
 -1اسم احملكمة ورقم الدعوى أو الطلب .

 -2اســم طالــب التبليــغ وعنوانــه وصفته ومن ميثله إن وجــد  .ويذكر كما ورد يف الئحة
الدعــوى ،واملهــم ذكــره بصــورة ال تثيــر الشــك يف شــخصيته .وإذا لــم يتضمــن هــذا البيــان
أن طالــب التبليــغ ينــوب عــن غيــره يف مباشــرة اإلجــراء كان اإلجــراء منســوبا لشــخصه وال
يجــوز بعــد ذلــك أن ينســبه لغيــره .وإن كان يباشــر اإلجــراء لنفســه ولغيــره وجــب عليــه أن
( )20أنور طلبه ،ص .171
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يضمــن البيــان مــا يــدل علــى ذلــك بالقــول  ،بصفتــه الشــخصية وبوكالتــه عــن ، ....وهــذا
التفصيــل ضــروري لنفــي اجلهالــة عــن طالــب التبليــغ .فــإن وجــد نقــص أو خطــأ يف هــذا
البيان توقف احلكم بالبطالن على ما إذا كان هذا النقص أو اخلطأ من شــأنه التجهيل
بشــخص طالــب التبليــغ فيحكــم بالبطــان ،أم ال يــؤدي إلــى ذلــك فــا يحكم بالبطالن،
وهي مســألة واقع يفصل فيها قاضي املوضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض.

خة
نس

 -3اســم املــراد تبليغــه وعنوانــه وصفتــه ،ويلــزم تعيــن املطلــوب تبليغــه تعيينــا كافيــا
نافيا للجهالة أو الشــك يف شــخصيته ،وال يترتب على النقص أو اخلطأ يف اســم املطلوب
تبليغــه أو صفتــه بطــان التبليــغ طاملــا لــم يــؤد ذلــك إلــى التجهيــل بــه .فلــو كان املطلــوب
تبليغــه شــخصا اعتباريــا كشــركة ال يلــزم أن حتتــوي ورقــة التبليــغ املوجهــة إليهــا يف
مركــز إدارتهــا علــى اســم مديرهــا ولقبــه ،كمــا أن اخلطــأ يف اســم مديرهــا ال يعتــد بــه
مــا دام لهــا شــخصية معنويــة واســم مييزهــا عــن غيرهــا .وكفايــة البيــان وعــدم التجهيــل
بشــخصية املبلــغ إليــه وعــدم كفايتــه مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل قاضــي املوضــوع
بتقديرهــا دون رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض .أمــا اخلطــأ يف بيــان عنــوان املطلــوب
تبليغه فال يبطل التبليغ ،ألنه يف هذه احلالة إما أن يتمكن احملضر من التبليغ فتتحقق
الغايــة منــه ،وإمــا أن يعــود دون تبليــغ لعــدم االســتدالل وال يــرد البطــان إال علــى ما مت من
إجــراءات ،ثــم يعــاود التبليــغ بعــد أن يقــوم طالــب التبليــغ بتصحيــح العنــوان.

مج

اني

ةل

 -4موضــوع التبليــغ ،وهــو يف حالتنــا محــل البحــث الئحــة الدعــوى ومرفقاتها ،كما
قد يكون ورقة تبليغ موعد جلســة ،أو إخطارا عدليا ،أو دعوة ألداء الشــهادة......

تل

يس

 -5يــوم التبليــغ وتاريخــه وســاعة حصولــه ،فيقــال  :يف هذا اليوم االثنــن 2009/7/6
الســاعة العاشــرة و 15دقيقــة صباحــا ،...وإذا ذكــر اليــوم وكان لتاريــخ مختلــف
فالعبــرة بالتاريــخ كمــا لــو ذكــر إنــه يف هــذا اليــوم االثنــن  2009/7/8وكان يــوم 7/8
هــو يــوم األربعــاء ،فــإن العبــرة بالتاريــخ أي  7/8وهــو يــوم األربعــاء وليــس االثنــن .وتبــدو
أهمية ذكر هذا البيان ملعرفة الوقت الذي تبدأ منه اآلثار التي رتبها القانون على تبليغ
الورقــة ،والــذي يبــدأ منــه ســريان املواعيــد التــي تســري مــن تاريــخ التبليــغ كميعــاد تقــدمي
الالئحــة اجلوابيــة وميعــاد الطعــن يف احلكــم إذا كان يبــدأ مــن تاريــخ التبليــغ ،ومــا إذا
كانــت الورقــة قــد بلغــت يف يــوم ويف ســاعة يجــوز فيهــا التبليــغ ،ومــا إذا كان التبليــغ قــد
حصــل قبــل فــوات األجــل احملــدد إلجرائــه .علــى أن عــدم ذكــر الســاعة ال يؤثــر يف صحــة
التبليــغ مــا دام املبلــغ إليــه لــم يــدع حصولــه يف ســاعة ال يجــوز إجــراؤه فيهــا ،فــإن ادعــى
ذلــك وقــع عليــه عــبء اإلثبــات بكافــة طــرق اإلثبــات .أمــا إذا أثبــت احملضــر الســاعة فــا
يجــوز الطعــن يف هــذا البيــان إال بالتزويــر.
 -6اســم مــن يقــوم بالتبليــغ وتوقيعــه ،فتوقيــع مأمــور التبليــغ هــو الــذي يكســب
الورقــة صفتهــا الرســمية ونســبة إجرائهــا إليــه ،ويجــب أن يوقــع علــى كل مــن األصــل

بيع
ل

 198أصول المحاكمات

خة
نس

والصــورة معــا وإال كان باطــا فــا يكفــي وروده يف األصــل وحــده أو يف الصــورة
وحدهــا .ويــرد هــذا التوقيــع يف آخــر الورقــة ،وهــو يغنــي عــن ذكــر اســم احملضــر يف
صلــب الورقــة إذا ســها عــن ذكــره ولــو كان غيــر مقــروء طاملــا أن املبلــغ إليــه لــم يتمســك
بأن من قام بالتبليغ من غير احملضرين .وإذا تعددت أوراق التبليغ بتعدد املطلوب تبليغهم
وشــاب العيــب إحــدى األوراق ،فــا تبطــل إال الورقــة املعيبــة وحدهــا ويكــون ملــن ســلمت
إليــه هــذه الورقــة املعيبــة وحــده دون غيــره التمســك بهــذا البطــان .كما أنه إذا خلت من
التوقيــع كانــت باطلــة وعلــى احملكمــة أن تقضــي بالبطــان من تلقاء نفســها لتعلق ذلك
بالنظــام العــام حتــى لــو حضــر مبوجبها اجللســة.

يس

ةل

اني

مج

 -7اســم وصفــة مــن ســلم إليــه التبليــغ وتوقيعــه على النســخة املعــادة إلى احملكمــة ،ويهدف
هذا البيان للتحقق من أن الورقة ســلمت لشــخص يجوز تســليم التبليغ له ،وذكر صفته
يكون الزما إذا سلمت ورقة التبليغ لشخص غير املطلوب تبليغه لبيان عالقته باملطلوب
تبليغه التي تخوله استالمها ،ومن الضروري النص الصريح على هذه الصفة وإال كان
التبليــغ باطــا )21(،وتوقيــع مــن تســلم التبليــغ دليــل علــى تســلمه الصــورة ،لذلــك يكفــي
توقيعــه علــى األصــل الــذي يعــاد ليحفــظ يف ملف الدعوى دون حاجة للتوقيع على الصورة.
ويجــب أن يكــون االســم واضحــا ،فــإن كان غيــر مقــروء كان التبليــغ باطــا ،ولكــن
ال يلتــزم احملضــر بالتحقــق مــن الصفــة وإمنــا يكفــي إثبــات مــا قــرره املخاطــب معــه مــن أنــه
وكيــل أو ابــن أو قريــب ليصــح التبليــغ ،وإن أغفــل احملضــر إثبات ذلك بطل التبليغ لوجود
قرينــة علــى أن التبليــغ لــن يصــل إلــى املطلــوب تبليغــه ولــن يعلــم به مما ال تتحقــق معه الغاية
مــن هــذا البيــان ،فــإن حتققت الغاية انتفى املبرر للحكم بالبطالن.

تل

ويتبــن مــن نــص املــادة  9املذكــورة أن البيانــات التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا ورقــة
التبليغ قسمان :
القســم األول :بيانــات يجــب أن تكــون مشــتملة عليهــا ورقــة التبليــغ عنــد تســليمها
ملأمــور التبليــغ (احملضــر) أو مكتــب البريــد  ،وهــي البيانــات الــواردة حتــت األرقــام
( )4،3،2،1ذلــك أن هــذه البيانــات يجــب أن تســتمد مــن ملــف الدعــوى أو محضرهــا
أو املستندات احملفوظة يف احملكمة وال دخل ملأمور التبليغ يف إثباتها يف ورقة التبليغ .
والقســم الثانــي :بيانــات مــن واجــب مأمــور التبليــغ (احملضــر) إثباتها يف ورقــة التبليغ
وهي البيانات الواردة حتت األرقام (. )7،6،5
ويجــب أن تشــتمل ورقــة التبليــغ علــى جميــع هــذه البيانــات وال عبــرة بترتيبهــا ،فــإذا
خلــت مــن أي منهــا كان التبليــغ باطــا عمــا باملــادة ( )22مــن القانــون  )22(.علــى أنــه
ال يعــد البيــان ناقصــا إال إذا كان مــن شــأنه التجهيــل باملقصــود بــه  ،فيكــون التبليــغ

بيع
ل

( )21نقض مدني  2008/150تاريخ  2008/10/30ج  4ص .340
( )22نقض مدني  2004/66تاريخ  2004/5/29ج  2ص .98
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صحيحــا وكامــا إذا أغفــل اســم املطلــوب تبليغــه ولقبــه واكتفى بذكر وظيفته ما دام
لــم يترتــب علــى ذلــك جتهيــل املقصــود لعدم وجود وظيفة مماثلــة كرئيس جامعة القدس
أو وزيــر الصحــة .
ميعاد التبليغ

تنــص املــادة  2/8مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديد علــى أنه:

ال

يجــوز إجــراء أي تبليــغ قبــل الســاعة الســابعة صباحــا وال بعــد الســاعة الســابعة مســاء،وال يف أيــام

خة
نس

العطــل الرســمية إال يف حــاالت الضــرورة وبــإذن كتابــي مــن قاضي األمور املســتعجلة حســب األحــوال .
واملقصود بالعطلة الرسمية األيام التي تقرر احلكومة تعطيل مصاحلها فيها ،وملا
كانت العطلة األســبوعية الرســمية هي يومي اجلمعة والســبت  ،فإذا كان املطلوب تبليغه
يعمل يوم اجلمعة وعطلته األسبوعية يوم األحد ،فإن ظاهر النص يعني أنه يجوز تبليغه يوم
األحــد وإن كان يــوم عطلتــه ،وأنــه يلــزم لتبليغــه يــوم اجلمعــة إذن كتابــي مــن قاضــي األمور
املســتعجلة وإن كان يــوم عمــل عــادي بالنســبة لــه  .وهــذا القــول تنتفــي معــه غايــة املشــرع من
عــدم جــواز إجــراء التبليــغ أيــام العطلــة وهــي عــدم إزعــاج املطلوب تبليغه يف أيــام راحته.
لذلــك نــرى أن يكــون حتديــد العطلــة األســبوعية بالنظــر إلــى املطلــوب تبليغــه،
فعلــى الرغــم مــن أن العطلــة األســبوعية الرســمية هــي يــوم اجلمعــة وهــي كذلــك بالنســبة
للمواطنني املسلمني ،إال أن املشرع يعترف بالعطلة األسبوعية للمسيحيني من املواطنني
يــوم األحــد ،ولتحقيــق غايــة املشــرع مــن املــادة  2/8نــرى أنــه إذا كان املطلــوب تبليغــه
مســيحيا فــإن عطلتــه األســبوعية تكــون األحــد وليــس اجلمعــة  .وبنــاء علــى ذلــك إذا
كانــت إحــدى الشــركات تعمــل يــوم اجلمعــة وعطلتهــا األســبوعية يوم األحد فــإن تبليغها
يــوم اجلمعــة يكــون صحيحــا ولــو أنــه يــوم عطلــة رســمية للدولــة ،بينمــا تبليغهــا يــوم األحد
يكــون مخالفــا للمــادة  2/8املذكــورة ،فلــو انتقــل مأمــور التبليــغ إلــى مقــر الشــركة
يــوم األحــد ووجــده مغلقــا ال يعــد ذلــك تبليغــا ببــذل اجلهــد ألنــه يعلــم أو كان يفتــرض أن
يعلــم قبــل انتقالــه إلــى مقــر الشــركة أنــه مغلــق يــوم األحــد.
والتبليغات التي يجريها مأمورو التبليغ  ،يجب أن تتم ما بني الساعة السابعة صباحا
والســاعة الســابعة مســاء  .وال يجوز لهم إجراء التبليغ يف األوقات األخرى من اليوم  ،كما
ال يجوز إجراء التبليغ يف أيام العطل الرسمية وإال اعتبر التبليغ باطال  ،عمال باملادة ()22
مــن القانــون التــي تنــص علــى أنــه " يترتــب البطــان علــى عــدم االلتــزام مبواعيــد وإجــراءات
التبليــغ وشــروطه " ،وهــذا البطــان وجوبــي ال يقبــل النفــي فمتــى ثبتــت املخالفــة ال ميلــك
اخلصــم أن يثبــت حتقــق الغايــة مــن الشــكل .وعلــى ذلــك إذا مت التبليــغ يف املواعيــد املمنوعــة
بدون إذن كتابي من قاضي األمور املستعجلة أو قاضي التنفيذ ،وامتنع املوجه إليه التبليغ
من اســتالمه هو أو من يجوز تبليغه نيابة عنه يف تلك املواعيد ،فإنه ال يجوز ملأمور التبليغ
(احملضر) أن يعتبره رافضا استالم ورقة التبليغ.كما أنه إذا قبل املوجه إليه التبليغ استالمه
يف األوقات املمنوعة فإن ذلك ال يصحح اإلجراء ويكون له التمسك بالبطالن بالصورة التي

مج

اني

ةل

يس

تل
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قررهــا املشــرع ،وذلــك بالتخلــف عــن احلضــور وإبــداء الدفــع ببطــان ورقــة التبليــغ يف الئحــة
الطعن باحلكم الذي يصدر بناء على هذا التبليغ الباطل)23(.
واحلكمة من حتديد ساعات التبليغ هذه هي عدم إزعاج الناس بهذه اإلجراءات
يف أوقــات مســراتهم أو راحتهــم  ،لذلــك أجــاز املشــرع إجــراء التبليــغ يف غيــر األوقــات
املســموح بهــا يف حــاالت الضــرورة بــإذن كتابــي مــن قاضــي األمــور املســتعجلة  ،ونــرى
أنــه إذا لــم يكــن هنــاك قــاض خــاص باألمور املســتعجلة يف احملكمة فإن اإلذن يف هذه
احلالة يكون من رئيس احملكمة  ،أو القاضي املختص .ويتبني من النص أنه يشترط
لصحــة التبليــغ يف األوقــات املمنوعــة شــرطان:
 -1أن تكــون هنــاك حالــة ضــرورة ،وتقديــر ذلــك متــروك لقلضــي األمــور
املســتعجلة أو قاضــي التنفيــذ حســب احلالــة.
 -2أن يحصــل طالــب التبليــغ علــى إذن كتابــي بذلــك مــن قاضي األمور املســتعجلة
أو قاضي التنفيذ حسب احلال.
ويجــب أن يبلــغ األمــر الصــادر بــاإلذن بالتبليــغ مــع الورقــة نفســها حتــى يتمكــن
املطلــوب تبليغــه مــن مراقبــة صحــة التبليــغ .ومتــى مت التبليــغ يف الوقــت الــذي حــدده
القاضــي وقــع صحيحــا.
ومن ناحية أخرى تنص املادة ( )11من القانون اجلديد على أنه
 -1يتعني على قلم احملكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة املراد تبليغها يف

مج

اني

ةل

مــدة أقصاهــا يومــن مــن تاريــخ ورودهــا إليــه أو من تاريخ صــدور األمــر بتبليغها .

يس

 -2علــى املأمــور تبليــغ األوراق القضائية املســلمة إليه خالل مدة أقصاها أســبوع من تاريخ

اســتالمها مــا لــم تأمــر احملكمــة بخــاف ذلــك  ،وأن يعيدها إلى قلــم احملكمة مشــروحا عليها بيانا
بالوقــت الــذي جــرى فيــه التبليــغ وكيفيــة إجرائــه .

تل

وتهــدف هــذه املــادة إلــى ضمــان ســرعة إجــراء التبليــغ  ،ولذلــك حــددت مواعيــد
قصيــرة يجــب إجــراء التبليــغ خاللهــا .
وقد أوجبت على قلم احملكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة املراد
تبليغهــا يف مــدة أقصاهــا يومــن مــن تاريــخ ورودهــا إليه أو مــن تاريخ صدور األمر بتبليغها .
أما بالنسبة ملأمور التبليغ فإن عليه أن يبلغ الورقة املسلمة إليه خالل مدة أقصاها
أســبوع من تاريخ اســتالمها ما لم تأمر احملكمة بخالف ذلك ،ســواء كان هذا األمر
بتحديــد مــدة أقصــر كيومــن أو ثالثــة أو حتــى أربــع وعشــرين ســاعة ،أو بتحديــد مــدة
أطول مثل عشــرة أيام أو خمســة عشــر يوما(.)24

بيع
ل

( )23يذهب رأي يف الفقه إلى أنه إذا كان املطلوب تبليغه قد قبل ورقة التبليغ وتســلمها بنفســه يف غير املواعيد التي حددها املشــرع
ولــم يعتــرض أمــام مأمــور التبليــغ ( احملضــر) فــإن التبليــغ يف هــذه احلالــة يكون صحيحا ألن اســتالمه لورقــة التبليغ وعدم اعتراضه يعني
تنازله عن التمسك بالبطالن ،أما إذا سلم لغيره فال ميكن افتراض هذا التنازل .د .أحمد املليجي ج 1ص .340
( )24لــم يحــدد القانــون عقوبــة معينــة تفــرض علــى موظــف قلــم الكتــاب أو مأمــور التبليــغ إذا تس ــبب يف إهمالــه بتأخيــر التبليــغ وتــرك
ذلــك للمســاءلة اإلداريــة وفــق قانــون اخلدمــة املدنيــة .بينمــا جنــد املــادة  2/68مــن قانــون املرافعــات املصــري تنــص علــى احلكــم علــى مــن
تس ــبب مــن العاملــن بقلــم الكتــاب = أو احملضريــن بإهمالــه يف تأخيــر اإلعــان بغرامــة ال تقــل عــن جنيه وال جتاوز عشــرة جنيهات  ،وال
يكــون احلكــم بهــا قابــا ألي طعــن  ،ويالحــظ أن احلكــم بالغرامــة يف هــذه احلالــة وجوبــي وغيــر قابــل للطعــن .
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وعلــى مأمــور التبليــغ أن يعيــد ورقــة التبليــغ إلــى قلــم احملكمــة مشــروحا عليهــا بيانا
بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه .
ويالحــظ علــى هــذا النــص أنــه لــم يحــدد مــدة للتبليــغ بالبريــد املســجل مــع علــم
الوصــول علمــا بــأن التبليــغ بهــذه الطريقــة يســتغرق وقتــا طويــا وال يخلــو مــن العيــوب .
واملواعيد الواردة يف هذه املادة هي من قبيل اإلجراءات التنظيمية حلسن سير
العمــل ،لذلــك ال يترتــب علــى عــدم االلتــزام بهــا بطــان التبليــغ متــى مت صحيحا مســتوفيا
شــروطه  ،وإمنا تعد ســببا ملســاءلة موظف قلم احملكمة أو مأمور التبليغ تأديبيا .
كيفية التبليغ

تنــص الفقــرة األولــى مــن املــادة ( )8مــن القانــون اجلديــد علــى أنــه "

حتــرر

ورقــة التبليــغ مــن نســختني متطابقتــن حســب األصــول ويتــم تبليغهــا بتســليم أو تقــدمي النســخة
الثانيــة ملــن يجــوز تســليمها لــه قانونــا  ،وإذا تعــدد املــراد تبليغهــم وجــب تعــدد أوراق التبليــغ

تل

يس

ةل

اني

مج

بعددهــم ".
ويتبــن مــن هــذا النــص أن ورقــة التبليــغ تكــون مــن نســختني أصــل وصــورة  ،وأنهــا
تتعــدد بعــدد املــراد تبليغهــم حتــى لــو كانــوا متضامنــن أو يســكنوا معــا ،وإذا كان
ألحدهــم أكثــر مــن صفــة يتــم تبليغــه بنســخة واحــدة منوهــا فيهــا إلــى هــذه الصفــات.
ويجــب تطابــق األصــل والصــورة يف جميــع البيانــات املطلوبــة يف الورقــة ،ويفتــرض صحــة
التبليــغ وتطابــق األصــل مــع الصــورة مــا لــم يثبــت صاحــب املصلحــة عكس ذلــك .ويتطلب
التمسك ببطالن التبليغ خللو الصورة املسلمة للمراد تبليغه من البيانات اجلوهرية ،تقدمي
هذه الصورة ،فإن لم تقدم وثبت اشتمال األصل على جميع البيانات املطلوبة ال يكون
هناك دليل على البطالن ،ذلك أن الصورة تعتبر بالنســبة للمبلغ إليه أصال ،فإذا شــاب
البيانــات يف الصــورة خطــأ أو نقــص ممــا يترتــب عليــه البطــان كان ملــن مت تبليغــه أن
يتمســك بالبطــان ولــو خــا األصــل مــن هــذه العيــوب ،كمــا أن لــه أيضــا أن يتمســك
ببطــان األصــل ولــو كانــت الصــورة مســتوفية كافــة بياناتهــا .وإذا اختلــف مــا جــاء يف
الصــورة عمــا جــاء يف األصــل كان للمبلــغ إليــه أن يتمســك مبــا جــاء يف الصــورة وال
يحتــج عليــه مبــا جــاء يف األصــل ،وال يؤثــر يف ذلــك توقيــع املبلــغ إليــه علــى األصــل ألن هذا
التوقيــع ال يفيــد علــم املبلــغ إليــه مبــا جــاء يف األصــل وإمنــا هــو دليــل علــى تســلمه الصــورة.
علــى أن بطــان ورقــة التبليــغ لعيــب يف التبليــغ بطــان نســبي مقــرر ملصلحــة مــن شــرع لــه،
فــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي مبــا لــم يتمســك بــه اخلصــم.

بيع
ل

األشخاص الذين يجوز تسليمهم أوراق التبليغ
تنــص املــادة  1/13مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنه:يتــم

التبليــغ لشــخص املــراد تبليغــه أو يف موطنــه األصلــي أو املختــار أو يف محــل عملــه أو لوكيلــه فــإذا
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تعــذر ذلــك فإلــى أي فــرد مــن أفــراد عائلتــه الســاكنني معــه ممــن تــدل مالمحــه علــى أنــه بلــغ
الثامنــة عشــر مــن العمــر)25(.

أوال  :تسليم األوراق إلى الشخص نفسه
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األصــل أن يتــم التبليــغ لشــخص املطلــوب تبليغــه خــال الســاعات احملــددة دون
اعتبــار للمــكان الــذي يتــم فيــه  ،فــإذا تصــادف وجــود املــراد تبليغــه يف أروقــة احملكمــة
جــاز تبليغــه  ،وكذلــك إذا صادفــه مأمــور التبليــغ أو موظــف البريــد يف الشــارع أو يف
ســيارة أو متجــر أو حفــل أو يف أي مــكان خــال الســاعات احملــددة للتبليــغ جــاز تبليغــه،
علــى أن يتحقــق مــن أنــه هــو نفــس املطلــوب تبليغــه .بينمــا ال يكلــف بذلك إذا قــام بتبليغه
يف محــل ســكنه بــل يكفــي أن يقــرر ذلــك الشــخص أنــه املطلــوب تبليغــه.
وعــادة مــا يوجــد املطلــوب تبليغــه يف موطنــه أو محــل عملــه ولذلــك يتــم تبليغــه يف أي
منهمــا ،وإذا كان للشــخص أكثــر مــن موطــن يبلــغ يف أي منهــا ،كمــا يجــوز تبليغــه يف
املوطــن املختــار أو تبليــغ وكيلــه الــذي عينــه لذلك .
وإذا كان الشــخص كامــل األهليــة ،ثــم طــرأ عــارض مــن عــوارض األهليــة بعــد
رفع الدعوى يجب تبليغه على موطن ممثله القانوني ،فإن مت التبليغ يف موطنه األصلي
كان التبليــغ باطــا ولــو كان طالــب التبليــغ يجهــل عــارض األهليــة .كمــا أنــه إذا كان
الشــخص ناقــص األهليــة واكتملــت أهليتــه أثنــاء ســير الدعــوى ،تنقطــع اخلصومة لزوال
صفــة مــن كان يباشــر اخلصومــة عنــه ،فيكــون أي تبليــغ يســلم يف موطــن النائــب
القانونــي باطــا ولــو لــم يكــن طالــب التبليــغ عاملا بزوال صفته ،وإمنا يجب توجيه التبليغ
إلــى موطــن الشــخص نفســه بعــد أن تســتأنف الدعــوى ســيرها بالتعجيــل أو بحضــور
الشــخص بنفســه اجللســة التــي كانــت محــددة لنظــر الدعــوى وباشــر الســير فيهــا.
ويجب مراعاة أن اختيار موطن ال ينزع الصالحية للموطن األصلي ،مبعنى أن التبليغ
يف املوطن األصلي يجوز دائما حتى مع وجود موطن مختار بالنسبة ملوضوع التبليغ ،إال إذا
اتفق اخلصوم على أن يتم التبليغ يف املوطن املختار وحده دون املوطن األصلي ،أو إذا كان
اختيــار املوطــن قــد مت ملصلحــة املطلــوب تبليغــه أو ملصلحــة كال الشــخصني .أمــا إذا كان
اختيار املوطن قد مت ملصلحة طالب التبليغ ففي هذه احلالة يصح توجيه التبليغ إلى املوطن
املختار أو إلى املوطن األصلي للمراد تبليغه حسب اختيار طالب التبليغ.
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ثانيا  :تبليغ املدعى عليه يف محل إقامته (تسليم األوراق إلى األقارب)

ال يجوز تبليغ شخص آخر غير املراد تبليغه إال بعد التحقق من عدم وجود الشخص
وتعــذر تبليغــه بالــذات ،فــإذا بــذل مأمــور التبليــغ أو موظف البريد جهده بتســليم املطلوب
( )25يجــدر مالحظــة الفــرق يف صياغــة نــص املــادة  1/13مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني وبــن نــص املــادة 8
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي ( إذا لــم يجــد احملضــر الشــخص املطلــوب تبليغــه يف موطنــه أو محــل عملــه يســلم الورقــة إلــى
وكيله أو مستخدمه أو ملن يكون ساكنا معه من األصول أو الفروع أو األزواج أو اإلخوة أو األخوات = ممن يدل ظاهرهم على أنهم أمتوا
الثامنة عشرة من عمرهم على أن ال تكون مصلحة املطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم) ونص املادة  10من قانون املرافعات املصري
( وإذا لــم يجــد احملضــر الشــخص املطلــوب إعالنــه يف موطنــه كان عليــه أن يســلم الورقــة إلــى مــن يقــرر بأنــه وكيلــه أو أنــه يعمــل يف
خدمتــه أو أنــه مــن الســاكنني معــه مــن األزواج واألقــارب واألصهــار ،).ملراعــاة الفــرق يف احلكــم بــن هــذه القوانــن.
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تبليغــه ورقــة التبليــغ أو إشــعار علــم الوصــول يف أي مــن األماكــن املذكــورة وتعــذر عليــه
إجــراء التبليــغ ،فإنــه وفــق املــادة ( )1/13يســلم ورقــة التبليــغ أو إشــعار علــم الوصــول إلــى
أي فــرد مــن أفــراد عائلتــه الســاكنني معــه ممــن تــدل مالمحــه علــى أنــه بلــغ الثامنــة عشــر
مــن عمــره دون أن يكلــف بالتحقــق مــن عمــره.
وال يكفــي أن يذكــر احملضــر يف ورقــة التبليــغ أنــه بــذل جهــده لتبليــغ املدعــى
عليــه بالــذات وتعــذر عليــه إجــراء التبليــغ  ،بــل يجــب أن يبــن اخلطــوات التي قــام بها لتبليغ
املــراد تبليغــه بالــذات ويبــن ســبب تعــذر تبليغــه قبــل تســليم الورقــة إلــى غيــره ممــن يصــح
تسليم الصورة إليه ،وأن يثبت بالتفصيل احملاوالت التي قام بها يف هذا السبيل  ،مثل
الذهــاب إلــى مــكان العمــل املبــن يف الئحــة الدعــوى وتبــن أن املدعــى عليه ترك العمل ،
وأنــه ذهــب إلــى مــكان إقامتــه (منزلــه) فلــم يجــده  ،وأنه حترى الوقــت الذي يتواجد فيه
يف البيــت عــادة  ،وعــاد مــرة أخــرى فلــم يجــده … الــخ  ،لذلــك قــام بتبليــغ مــن وجــده يف
البيــت مــن األقــارب الســاكنني معــه ،فــإذا لــم يبــن ذلــك كان التبليــغ باطــا .ذلــك أنــه
يترتب على التبليغ كسب حقوق أو إضاعة حقوق لذلك يجب على احملضر أن يعمل ما
يســتطيع إليصالــه إلــى املــراد تبليغــه وأال يتــرك يف ذلــك بابــا مفتوحــا أمامــه إال وجلــه ،وهو
مــا عنــاه املشــرع بعبــارة ( إذا تعــذر ذلــك))26(.
ولــم تبــن هــذه املــادة املقصــود بأفــراد عائلــة املــراد تبليغــه  ،بينمــا جنــد املــادة
( )8مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي رقــم  24لســنة  1988حتصرهــم يف
األصــول أو الفــروع أو األزواج أو األخــوة أو األخــوات )27(.
ونرى ضرورة حتديد هؤالء األفراد بدقة أسوة باملشرع األردني  ،ونقترح على
املشرع تعديل نص هذه املادة على هذا األساس .
ويشترط لتسليم ورقة التبليغ ألحد أفراد عائلة املراد تبليغه:
 -1أن يكون التسليم يف محل إقامة املراد تسليمه.
 -2أن ال يكــون املــراد تســليمه موجــودا وأن يذكــر ذلــك يف التبليــغ ،فــإذا كان
موجــودا وامتنــع عــن اســتالم الصــورة ال يجــوز تســليمها إلــى أحــد أقاربــه.
 -3أن يكون التسليم ألحد األشخاص الذين نص عليهم القانون.
 -4أن تدل مالمحه أنه بلغ  18سنة .
وإذا مت تســليم التبليــغ إلــى أحــد أفــراد العائلــة وبــن مأمــور التبليــغ (احملضــر)
يف ورقــة التبليــغ أن مــن اســتلم ورقــة التبليــغ ممــن يقيمــون مــع املــراد تبليغــه وصفتــه وأن
مالمحــه تــدل علــى بلوغــه الثامنــة عشــر مــن عمــره ،فــإن التبليغ يكون صحيحــا ولو تبني
عــدم صحــة إقــرار مســتلم التبليــغ ،فــا يصــح للمطلــوب تبليغــه بعــد ذلــك أن يطعن بصحة
ما أثبته مأمور التبليغ إال عن طريق الطعن بالتزوير يف محضر رســمي ،ألنه ال يشــترط
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( )26نقض مدني  2008/144تاريخ  2008/10/16ج  4ص .332
( )27يالحــظ أن املــادة  8مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي قــد اشــترطت لصحة التبليــغ أن ال تكون مصلحة املطلوب تبليغه
متعارضــة مــع مصلحتهــم  ،وهــو شــرط بديهــي ووارد دون حاجــة إلــى نــص صريــح .
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أن يتحقــق احملضــر مــن صفــة مســتلم التبليــغ طاملــا مت التبليغ يف محل إقامة املراد تبليغه،
بــل يكفــي أن يجــده يف محــل إقامــة املــراد تبليغــه وأن يدعــي أن لــه صفــة تخولــه اســتالم
التبليــغ وفقــا للقانــون )28(،أمــا خــارج املوطــن فــا تســلم ورقــة التبليغ إال إلــى املراد تبليغه
شــخصيا ويعتبر تســليمها إلى قريبه باطال .على أن هذا البطالن ال يجوز أن يتمســك به
إال من شــرع البطالن ملصلحته ،ذلك أن بطالن اخلصومة لعدم صحة تبليغ أحد اخلصوم
هــو بطــان بشــيء مقــرر ملصلحــة مــن شــرع حلمايتــه وال يتعلــق بالنظــام العــام.
ويجــدر اإلشــارة إلــى أن التبليــغ يكــون باطــا ولــو مت يف الظاهــر وفقــا للقانــون،
إذا ثبــت أن طالــب التبليــغ وجهــه بطريقــة تنطــوي علــى غــش حتــى ال يصــل إلــى علــم املــراد
تبليغــه ملنعــه مــن الدفــاع أو لتفويــت املواعيــد عليــه ،كمــا لــو علــم املدعــي بإقامــة املــراد
تبليغــه يف اخلــارج وقــت التبليــغ وتعمــد إخفــاء ذلــك موجهــا التبليــغ ملوطنه األصلــي للحيلولة
دون مثولــه يف الدعــوى وإبــداء دفاعــه فيهــا.
وبينــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة كيفيــة التبليــغ يف حالة ما إذا رفض الشــخص
املــراد تبليغــه أو وكيلــه أو أحــد أفــراد عائلتــه الســاكنني معــه تســلم الورقــة القضائيــة
أو امتنــع عــن التوقيــع عليهــا  ،حيــث علــى مأمــور التبليــغ أو موظــف البريــد أن يثبــت ذلــك
علــى أصــل الورقــة أو علــى إشــعار علــم الوصــول  ،ويعيــد الورقــة إلــى قلــم احملكمــة  .ويف
هذه احلالة يجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحا )29(.
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ثالثا  :التبليغ يف موطن الغير

يس

تنــص املــادة ( )12مــن القانــون اجلديــد علــى أنــه " يجــوز ألي شــخص أن يعــن آخــر

يقيــم يف دائــرة اختصــاص احملكمــة لتبلــغ إليــه األوراق القضائيــة علــى أن يتــم هــذا التعيــن
مبوجــب صــك كتابــي موقــع منــه بحضــور رئيــس القلــم الــذي يصــدق علــى هــذا التوقيــع ويحفــظ

تل

يف ملــف الدعــوى .
تتحــدث هــذه املــادة عــن التوكيــل لقبــول التبليــغ وشــروط صحــة هــذا التوكيــل
وإثباتــه ،فقــد أجــازت ألي شــخص أن يــوكل (يعــن) أي شــخص آخــر يقيــم يف دائــرة
اختصــاص احملكمــة لتبلــغ إليــه األوراق القضائيــة الصــادرة عــن هــذه احملكمــة نيابــة
عنــه ،وذلــك بالشــروط اآلتيــة :
 -1أن يكون التوكيل بصك كتابي  ،فال يجوز التوكيل شفويا .
 -2أن يوقع املوكل بحضور رئيس قلم احملكمة املختصة .
 -3أن يصدق رئيس القلم على صحة توقيع املوكل .
 -4أن يتم حفظ التوكيل يف ملف الدعوى .

بيع
ل

( )28نقــض مدنــي  2008/134تاريــخ  2008/10/16ج  4ص  .336وقــد ورد فيــه أن ادعــاء الطاعــن بعــدم أهليــة زوجتــه والتشــكيك
يف أهليتهــا لتبليــغ اإلخطــار العدلــي هــو ادعــاء مجــرد يخالــف الثابــت أصــا مــا لــم يقــم عليــه دليل.
( )29نقض مدني  2005/5تاريخ 3/23م 2005ج  2ص  ، 105ونقض مدني  2008/7تاريخ  2008/3/6ج  4ص .552
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ويجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان التبليغ يف مكتب احملامي وكيل اخلصم املراد
تبليغــه ،ال يلــزم أن يســتلم احملامــي التبليــغ بنفســه ،بــل يكفــي أن تســلم ورقــة التبليغ يف
املكتــب إلــى مــن لــه صفــة بحكــم عملــه يف املكتــب تســلم األوراق الــواردة للمكتــب
مثــل الســكرتير أو املتــدرب ،ولكــن ال يصــح تســليم التبليــغ إلــى شــريك احملامــي الذي
لــم يــرد اســمه يف الوكالــة .
ويف جميــع احلــاالت علــى مــن تســلم التبليــغ ســواء كان املبلــغ إليــه نفســه أو نائبــه
أو أحــد أقاربــه املقيمــن معــه أو مــن عينــه لذلــك  ،أن يوقــع علــى نســخة التبليــغ إشــعارا
بحصــول التبليــغ  .ويجــب علــى مأمــور التبليــغ يف حينــه أن يبــن بالتفصيــل يف صــورة
التبليــغ كل اإلجــراءات التــي اتخذهــا يف ســبيل التبليــغ حتــى تنبعــث الثقــة يف ســامة
عمــل مأمــور التبليــغ  ،ألن التبليــغ هــو إجــراء هــام يترتــب عليــه كســب حقــوق وإضاعــة
حقــوق ،فيثبــت انتقالــه إلــى العنــوان املــراد التبليــغ فيــه  ،ومــا إذا كان قــد وجــد املــراد
تبليغه  ،أم أنه كان غائبا فيثبت غيابه واسم من كان يف محل إقامته وصفته وقبوله
تســليم التبليــغ أو امتناعــه عــن تســلمه .

مج

رابعا  :تبليغ الشركاء يف محل جتاري

اني

تنــص املــادة ( )15مــن القانــون اجلديــد علــى أنــه " إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بعمــل

جتــاري أو مهنــي أو حــريف وكانــت مقامــة علــى شــخص ال يقيــم ضمــن احلــدود احملليــة لدائــرة

ةل

اختصــاص احملكمــة التــي صــدرت منهــا الورقــة القضائيــة يعتبــر تبليــغ املديــر أو الوكيــل الــذي
يتولــى بنفســه شــؤون ذلــك العمــل ضمــن تلــك احلــدود تبليغــا صحيحــا .

تل

يس

تنظم هذه املادة حالة كون الشخص يقيم يف دائرة اختصاص محكمة معينة ،
وكان لــه عمــل جتــاري أو مهنــي أو حــريف يف دائــرة اختصــاص محكمــة أخــرى ،كمــا
لــو كان يســكن يف رام اهلل وكان عملــه التجــاري أو املهنــي أو احلــريف يف بيــت حلــم .
فــإذا أقيمــت دعــوى تتعلــق بعملــه لــدى محكمــة بيــت حلــم  ،فــإن تبليــغ الورقــة القضائيــة
املتعلقــة بهــذه الدعــوى إلــى املديــر أو الوكيــل الــذي يتولــى بنفســه شــؤون ذلــك العمــل يف
بيــت حلــم يعد تبليغا صحيحا .

بيع
ل

خامسا  :قواعد خاصة يف التبليغ

نصــت املــادة ( )16مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى
قواعــد خاصــة لتبليــغ بعــض اجلهــات واألفــراد  ،بقولهــا " مــع مراعاة نصــوص هذا القانون أو
أي قانــون آخــر يجــري تبليــغ الورقــة القضائيــة علــى الوجــه اآلتــي :

 -1فيما يتعلق باحلكومة تسلم للنائب العام أو من يقوم مقامه يف تسلم أوراق التبليغ.
 -2فيما يتعلق بالهيئات احمللية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من ميثلها قانونا .

 -3فيمــا يتعلــق مبوظفــي احلكومــة أو مســتخدميها أو مســتخدمي إحــدى الهيئات احمللية
تســلم الورقــة إلــى الدائرة التــي يعمل بها .
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مراكــز إدارتهــا الرئيســة أو للنائــب عنهــا قانونــا أو ألحد القائمني على إدارتها ،أو ألحد الشــركاء
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املتضامنني فيها  ،فإذا تعلقت الورقة بنشــاط الفرع يجوز تســليمها إلى مركز الفرع  .ويالحظ
هنــا أن النــص لــم يقصــر تبليــغ الشــخص االعتبــاري علــى مركــز اإلدارة الرئيــس فقــط
كمــا هــو احلــال يف قانــون املرافعــات املصــري وقانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة لســنة
 1988األردنــي )30(،بــل يتــم التبليــغ  :أ -يف مركــز اإلدارة الرئيــس بتســليمه ملــن يخولــه
القانــون أو نظــام الشــركة اســتالم األوراق ،ويعتبــر التبليــغ صحيحــا طاملــا ســلم يف
مركــز اإلدارة لشــخص قــرر أنــه مختــص بذلــك حتــى لــو تبــن أنــه غيــر مختــص ،إذ
لــم يلــزم القانــون مأمــور التبليــغ بالتحقــق مــن صفــة مــن تســلم التبليــغ يف هــذه احلالة طاملا
مت التبليــغ مبركــز اإلدارة  .ب -للنائــب عــن الشــخص االعتبــاري قانونــا ،ســواء كان
رئيس مجلس إدارته أو مديره العام أو املفوض بالتوقيع وفق ما يبينه النظام الداخلي.
ج -أحــد القائمــن علــى إدارتهــا كمديــر الدائــرة القانونيــة ،أو مديــر مكتــب مجلــس
اإلدارة  .ويجــوز تســليم ورقــة التبليــغ للنائــب أو القائــم علــى اإلدارة يف أي مــكان يجــده
مأمــور التبليــغ فيــه مــا دام قــد ســلمه لــه شــخصيا.
 -5فيمــا يتعلــق بالشــركات األجنبيــة التــي لها فــرع أو وكيل يف فلســطني تســلم إلى هــذا الفرع
أو الوكيــل بشــخصه أو يف موطنــه .وقــد قــرر املشــرع ذلــك تيســيرا علــى املتعاقــد مــع الشــركة
األجنبية ،فيصح تسليم ورقة التبليغ لفرع الشركة أو لوكيلها ولو تعلق بتعاقد أبرم مع
املركــز الرئيســي باخلــارج ،ويكفــي لصحــة التبليــغ وجــود فــرع أو وكيــل للشــركة يف
فلســطني ولــو لــم يكــن يباشــر أي نشــاط مــن أنشــطتها ،واملقصــود بالوكيل هــو كل من
يكون نائبا عن الشركة يف فلسطني نيابة قانونية عامة ألن لفظ وكيل ورد مطلقا ولم
يقيــد بأنــه الوكيــل التجــاري ،واملطلــق يجــري علــى إطالقه ما لم يــرد ما يقيده.
ويقتصــر تســلم صــورة التبليــغ بالفــرع أو الوكيــل على التبليغــات التي توجه من الغير
إلــى الشــركة ،أمــا تلــك التــي توجــه مــن مديــر الفــرع أو الوكيــل فيجــب أن تســلم ملركــز
إدارة الشركة باخلارج حتى تتحقق املواجهة بني اخلصوم .على أنه إذا وجد للشركة فرع
يف فلســطني ووكيــل لهــا فيهــا وكان مديــر الفــرع غيــر الوكيــل وال يعمــان معــا ،جــاز
تسليم الصورة املوجهة من أحدهما للشركة إلى اآلخر ،فيسلم التبليغ املوجه من املدير إلى
الوكيل والعكس .وإذا لم يكن للشركة األجنبية فرع أو وكيل يف فلسطني فإنها تبلغ
يف مركــز إدارتهــا باخلــارج وفــق اإلجــراءات املقــررة لتبليغ املقيمني باخلارج يف موطن معلوم.
 -6فيمــا يتعلــق بالنزيــل (الســجني) تســلم إلــى مأمــور مركــز اإلصــاح والتأهيــل (الســجن) أو
من ينوب عنه  .وهذا احلكم ضروري لصعوبة تبليغ السجني لشخصه وعدم جدوى تبليغه

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )30تنــص املــادة  13مــن قانــون املرافعــات املصــري علــى أنــه -3 :مــا يتعلــق بالشــركات التجاريــة يســلم يف مركــز إدارة الشــركة ألحــد
الشــركاء املتضامنــن أو لرئيــس مجلــس اإلدارة وللمديــر أو ملــن يقــوم مقامهــم فــإن لــم يكــن للشــركة مركــز تســلم لواحــد مــن هــؤالء
لشــخصه أو يف موطنــه -4.مــا يتعلــق بالشــركات املدنيــة واجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة وســائر األشــخاص االعتباريــة يســلم مبركــز
إدارتها للنائب عنها مبقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو ملن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه
أو يف موطنــه .وهــي تقــارب نــص املــادة  10مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي رقــم  24لســنة  1988التــي أجــازت يف حــال
عــدم وجــود مركــز إدارة تســليم الصــورة لواحــد مــن املذكوريــن لشــخصه أو يف محــل عملــه أو يف موطنــه األصلــي أو املختــار.
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يف موطنــه وهــو غيــر موجــود فيــه ،وقــد يصعــب علــى مــن فيه توصيل الصورة إليــه ،لذلك ال
يصح تسليم ورقة التبليغ يف موطن السجني وال لقريبه لكي يسلمه له أثناء زيارته .ويسلم
مأمــور التبليــغ صــورة ورقــة التبليــغ ملأمــور الســجن أو مــن ينــوب عنــه ،ويذهب رأي إلــى أنه ال
يجــوز لــه طلــب مقابلــة الســجني لتســليمه الورقــة شــخصيا()31ولكننا ال جنــد يف القانــون
ما يحول دون ذلك ونقترح أن يتم تبليغ الســجني بإحضاره ملكتب املأمور وتســليمه الورقة
بالــذات يف حضــور املأمــور ،اختصــارا للوقــت وضمانــا لوصــول التبليــغ للمــراد تبليغــه.
وإذا تبــن ملأمــور التبليــغ عنــد تســليم صــورة ورقــة التبليــغ ملأمــور الســجن هــروب
السجني ،فإن عليه أن ال يسلمها إليه وإمنا تبليغه على أساس أنه غير معلوم محل اإلقامة
باعتباره هاربا .كما أنه إذا استلم املأمور ورقة التبليغ معتقدا أن املراد تبليغه ما زال يف
السجن ،ثم تبني بعد ذلك أنه نقل إلى سجن آخر أو مت اإلفراج عنه ،وجب عليه أن يعيد
الورقــة إلــى احملضــر  ،ويف هــذه احلالــة علــى احملضــر أن يذهــب إلــى مأمــور الســجن اآلخــر
أو الشــخص املــراد تبليغــه يف موطنــه ،وعلــى احملضــر إثبــات كل ذلــك يف ورقــة التبليــغ.
وإذا كان املطلــوب تبليغــه مــا زال يقضــي عقوبــة الســجن ونقــل خــال مدة العقوبة
إلى مشــفى أو مصحة للعالج ،فإنه يبلغ أيضا بتســليم الورقة ملأمور الســجن الذي عليه
أن يوصلهــا إلــى الســجني يف مــكان وجــوده.
ويذهــب رأي إلــى اعتبــار التبليــغ قــد مت بتســليم الصــورة للمأمــور أو مــن ينــوب عنــه
ومــن تاريــخ هــذا التســليم ،ولــو لــم يســلمها للســجني وذلــك إعماال حلرفية النــص .غير أننا
نرى أن هذا القول ال يحقق الغاية من النص وهي ضمان وصول ورقة التبليغ للســجني،
لذلــك نــرى أن التبليــغ ال يكــون قــد مت إال بتســليم الورقــة إلــى املطلــوب تبليغــه بنفســه
باعتبــار أن مأمــور الســجن هــو ســلطة تســليم وليــس ســلطة اســتالم وأن عملــه يكمــل
عمــل احملضــر حمايــة ملصالح املــراد تبليغه.
 -7فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد األهلية تسلم إلى من ينوب عنه قانونا .
وإذا ســلم مأمــور التبليــغ (احملضــر) األوراق القضائيــة إلــى جهــة مــن اجلهــات
املذكــورة لتتولــى تبليغهــا إلــى الشــخص املــراد تبليغــه  ،كمــا يف حالــة املســجونني أو
موظفــي احلكومــة والهيئــات احملليــة متــى طلــب التبليــغ يف محــل العمل  ،فعلى هذه اجلهة
أن تعيــد األوراق إلــى اجلهــة التــي أصدرتهــا مبلغــة أو مشــروحا عليهــا بواقــع احلــال .
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سادســا  :تبليــغ صاحــب الســفينة أو مســتأجرها أو أحــد العاملــن فيهــا  ،يتم بتســليم
الورقــة القضائيــة لربان الســفينة أو وكيلهــا (م .)17

وعلــة هــذا النــص هــي عــدم جــدوى التبليــغ يف املوطــن يف غالــب األحيــان ،وضمــان
وصول التبليغ للمراد تبليغه ولو كان قد غادر الســفينة إلى امليناء .وتســلم ورقة التبليغ

( )31د .أحمد هندي ص .647
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لربــان الســفينة ســواء مبكتــب الشــركة التــي يعمــل فيهــا أو علــى ظهــر الســفينة ،وال
يجــوز مخاطبتــه يف موطنــه األصلــي .ويصــح التبليــغ إذا ســلمت الصــورة لشــخص البحــار
املــراد تبليغــه  ،ويبطــل إذا ســلمت يف موطنــه األصلــي إال إذا كان طالــب التبليــغ يجهــل
أن خصمــه يعمــل بحــارا بإحــدى الســفن .وإذا متســك البحــار بالبطــان يف هــذه احلالــة
كان عليه إثبات علم خصمه بصفته وذلك بكافة الطرق .وإذا لم يجد مأمور التبليغ
الربــان ،كمــا لــو كان يف رحلــة بحريــة لــم يعــد منهــا بعــد ،أو وجــده وامتنــع عن التوقيع
علــى أصــل التبليــغ باالســتالم ،أو امتنــع عــن اســتالم الصــورة ،أثبــت احملضــر ذلــك يف
حينــه يف األصــل والصــورة وأعادهمــا إلــى احملكمــة.
سابعا  :تبليغ من له موطن معروف يف اخلارج

تل

يس

ةل

اني

مج

إذا كان املــراد تبليغــه مقيمــا يف دولــة أجنبيــة  ،وكان موطنــه يف تلــك الدولــة
معروفــا ،فإنــه يجــوز للمحكمــة أن تــأذن بإجــراء تبليغــه الورقة القضائيــة بطريق البريد
املســجل مــع علــم الوصــول أو بأيــة طريقــة أخــرى .
وعلــى الرغــم أن التبليــغ بطريــق البريــد املســجل مــع علــم الوصــول جائــز وفــق املــادة
( )7الســابق ذكرهــا ولقلــم احملكمــة إجــراءه مــن تلقــاء نفســه ،إال أن اللجــوء إلــى
احملكمــة لتجيــز التبليــغ بهــذه الطريقــة يف احلالــة الــواردة يف املــادة ( )18الزم لكــي
حتــدد احملكمــة املــدة التــي يترتــب علــى املــراد تبليغــه تقــدمي دفاعــه وحضــوره أمامهــا
مراعيــة يف ذلــك بعــد املســافة وســبل االنتقــال وظــروف االســتعجال .
وبــدل التبليــغ بالبريــد املســجل مــع علــم الوصــول يجــوز للمحكمــة أن تقــرر تبليــغ
الورقة القضائية بأية طريقة أخرى ،كما لو قررت التبليغ بالطريق الدبلوماسي ،وذلك
بتســليم الورقة املطلوب تبليغها إلى وزارة العدل الفلســطينية ،التي ترســلها بدورها إلى
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي (اخلارجيــة) التــي ترســلها إلــى ســفارة البلــد األجنبــي
املعنــي يف فلســطني أو ســفارة فلســطني يف البلــد األجنبــي املعنــي ،لتقــوم بإرســالها إلــى
وزارة اخلارجيــة يف ذلــك البلــد  .وإذا كان املــراد تبليغــه فلســطينيا مقيمــا يف اخلــارج ،
ميكن تبليغه شــخصيا باســتدعائه إلى القنصلية الفلســطينية يف الدولة التي يقيم فيها
وتســليمه التبليــغ وإعــادة النســخة األصليــة بعــد أن يوقــع عليهــا باالســتالم .أمــا إذا كان
أجنبيــا مقيمــا يف اخلــارج فــا بــد مــن االســتعانة بســلطات دولتــه ملخاطبــة رعاياهــا رســميا
يف بالدهــم ،أي أن التبليــغ يتــم يف هــذه احلالــة علــى النحــو الــذي رســمه قانــون تلك الدولة
األجنبيــة مــن خــال اإلنابــة القضائيــة املعمــول بهــا يف القانــون الدولــي اخلــاص.
وهــذه الطريقــة أخــذ بهــا املشــرع األردنــي يف املــادة ( )13مــن قانــون أصــول
احملاكمات املدنية األردني ولكنها تنطوي على صعوبات كثيرة وتستغرق مدة طويلة،
لذلــك فــإن التبليــغ بالبريــد املســجل بعلــم الوصــول يبقــى أكثر قبوال مــن الناحية العملية .
وعلــى كل حــال فقــد بينــت الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )18أنــه إذا تصــادف وجــود
الشخص املراد تبليغه يف فلسطني وأمكن تبليغه فيها يعتبر التبليغ صحيحا ،وعلى ذلك إذا

بيع
ل
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كانت احملكمة قد قررت تبليغ هذا الشخص بالبريد املسجل مع علم الوصول أو بالطريق
الدبلوماسي ،وبعد ذلك وقبل وصول التبليغ إليه حضر إلى فلسطني ألي سبب من األسباب،
وتصادف وجوده فيها ،فإنه ميكن أن يستصدر طالب التبليغ ورقة تبليغ جديدة ويطلب تبليغه
إياهــا ،ويف هــذه احلالــة يعــد هــذا التبليــغ صحيحــا ما دام قد تبلغه املطلوب تبليغه بالــذات .
ثامنا  :تبليغ من يتعذر تبليغه بإحدى الطرق السابقة

خة
نس

تنــص املــادة ( )19مــن القانــون اجلديــد علــى أنــه " إذا ظهــر ألي ســبب مــن األســباب

تعــذر إجــراء التبليــغ مبوجــب املــواد الســابقة تعــاد الورقــة إلــى احملكمــة التــي أصدرتهــا مــع شــرح
واف لواقــع احلــال والتدابيــر التــي اتخــذت إلجــراء التبليــغ  ،ويعتبــر مثــل هــذا الشــرح بينــة علــى
عــدم وقــوع التبليــغ .

اني

مج

فبعــد أن بــن املشــرع كيفيــة تبليــغ األوراق القضائيــة لألشــخاص املطلــوب تبليغهــا
إليهــم ،توقــع أن يتعــذر إجــراء التبليــغ ألي ســبب مــن األســباب ،لذلــك رســم يف هذه املادة
ملأمور التبليغ أو موظف البريد ما يجب عليه عمله يف هذه احلالة ،حيث عليه أن يشرح
واقــع احلــال والتدابيــر التــي اتخذهــا إلجــراء التبليــغ شــرحا وافيــا ،ويعيــد الورقــة إلــى قلــم
احملكمــة التــي أصدرتهــا  .ويعتبــر هــذا الشــرح بينة على عــدم وقوع التبليغ .
وتبني املادة ( )20منه أنه
 -1إذا تبــن للمحكمــة أن إجــراء التبليــغ وفــق األصــول املتقدمــة ال ســبيل لــه ،جــاز لطالب

ةل

التبليــغ أن يســتصدر أمــرا مــن احملكمــة بتعليــق صــورة مــن الورقــة القضائيــة على لوحــة إعالنات
احملكمــة وصــورة أخــرى علــى جانــب ظاهر للعيــان يف آخر محل إقامة أو مكان عمــل للمراد تبليغه

يس

وبنشــر إعــان موجــز يف إحــدى الصحــف اليوميــة  ،ويعتبــر التبليــغ علــى هــذا الوجــه صحيحــا
مــع مراعــاة حتديــد موعــد حلضــور احملاكمــة إذا تعلــق األمــر بتبليــغ للحضــور أمــام احملكمــة .
العدليــة إذا كان املخطــر إليــه مجهــول محــل اإلقامــة .

تل

 -2تســري قواعــد التبليــغ املنصــوص عليهــا يف الفقرتــن الســابقتني علــى اإلخطــارات

بيع
ل

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه بعــد أن يعيــد مأمــور التبليــغ أوراق التبليــغ إلى احملكمة
مشــروحا عليهــا تعــذر إجــراء التبليــغ ،فإنــه يجــوز لطالــب التبليــغ أن يســتصدر أمــرا مــن
احملكمــة إلجــراء التبليــغ علــى النحــو التالــي :
 -1تعليق صورة من أوراق التبليغ على لوحة إعالنات احملكمة،
 -2إلصــاق صــورة مــن أوراق التبليــغ علــى جانــب ظاهــر للعيــان يف آخــر محــل إقامــة
أو مــكان عمــل للمراد تبليغه .
 -3نشر إعالن موجز يف إحدى الصحف اليومية .
وإذا كان التبليــغ للحضــور أمــام احملكمــة  ،يجــب أن يحــدد موعــد حلضــور
احملاكمــة يف أوراق التبليــغ .
ويجــب أن يتــم التبليــغ باخلطــوات الثــاث ،التعليــق واإللصــاق واإلعــان معــا قبــل
 210أصول المحاكمات

خة
نس

اجللســة احملــددة لنظــر الدعــوى  ،فــإذا مت التبليــغ بالتعليــق و اإللصــاق قبــل اجللســة ولــم
يتــم اإلعــان علــى النحــو املذكــور يعــد التبليغ باطــا  ،وال يصحح هذا البطالن باإلعالن
بعــد ذلــك  ،فــا يجــوز التعليــق واإللصــاق يف جلســة واإلعــان يف جلســة ثانيــة أو ثالثــة ،
ألن الغايــة مــن كل ذلــك تبليــغ املطلــوب تبليغــه باإلجــراء أو موعــد اجللســة يف ذات الوقــت.
ويجب لسلوك هذا الطريق تعذر معرفة عنوان املراد تبليغه بعد التحريات الكافية
والدقيقة للتقصي عن محل إقامته ســواء كان داخل فلســطني أم خارجها .وتقدير مدى
كفاية التحريات مسألة موضوعية ال رقابة عليها من محكمة النقض ،وإذا تعلق األمر
بالطعــن بالنقــض متــارس محكمــة النقــض وهــي بصــدد بحــث كفايــة التحريــات الســابقة
علــى التبليــغ أو عــدم كفايتهــا ســلطة تقديريــة شــأنها يف ذلــك شــأن محكمــة املوضــوع.
ويســري حكــم هــذه املــادة علــى تبليــغ اإلخطــارات العدليــة إذا كان املخطــر إليــه
مجهــول محــل اإلقامــة عمــا بالفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة .

مج

تاسعا  :تغيير عنوان التبليغ بعد بدء اخلصومة

تل

يس

ةل

اني

تنــص املــادة ( )10مــن القانــون اجلديــد علــى أنــه " إذا غيــر أحــد األطــراف عنوانــه
لتبليغ األوراق القضائية بعد بدء اخلصومة ولم يبلغ احملكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ
علــى العنــوان القــدمي صحيحــا ".
يجــري تبليــغ أطــراف الدعــوى يف العنــوان املبــن يف األوراق القضائيــة  ،وقــد أوجب
املشــرع علــى الطــرف الــذي يغيــر عنوانــه بعــد بــدء اخلصومــة أن يبلــغ احملكمــة بعنوانــه
اجلديــد حتــى يجــري تبليغــه يف هــذا العنــوان  ،فــإذا أهمــل ولــم يبلــغ احملكمــة بأنــه غيــر
عنوانه وبالعنوان اجلديد  ،فإن التبليغ الذي يتم على العنوان القدمي يعد صحيحا  ،ويف
ذلــك منــع للتحايــل وحتــى ال يســتفيد املهمــل مــن إهماله .

بيع
ل
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المبحث الرابع
اللوائح الجوابية
بعــد أن يتبلــغ املدعــى عليــه الئحــة الدعــوى عليــه أن يقــدم إلــى قلــم احملكمــة الئحة
جوابيــة يــرد فيهــا علــى مــا ورد يف الئحــة الدعوى .

خة
نس

ميعاد تقديم الالئحة الجوابية

نصــت املــادة ( )62مــن القانــون اجلديــد أن :علــى املدعــى عليــه أن يقــدم إلــى قلــم

تل

مشتمالت الالئحة الجوابية

يس

ةل

اني

مج

احملكمــة الئحــة جوابيــة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تبليغــه الئحــة الدعــوى  .وهــي
ذات املدة التي نص عليها قانون أصول احملاكمات احلقوقية امللغى  .ولم يرتب القانون
اجلديد على عدم تقدمي الئحة جوابية حرمان املدعى عليه من حضور احملاكمة وإجراء
محاكمتــه غيابيــا كمــا كان احلــال يف قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقية امللغى  ،بل
وفــق املــادة ( )64يجــوز للمحكمــة أن تســمح للمدعــى عليه بتقــدمي الئحته اجلوابيــة إذا حضر
يف أول جلســة تعقدهــا احملكمــة للنظــر يف الدعــوى  ،فــإذا حضــر املدعــى عليــه يف أول جلســة
وأبــدى عــذرا لتخلفــه عــن تقــدمي الالئحــة اجلوابيــة يف امليعــاد قبلتــه احملكمــة  ،لهــا أن
تســمح له بتقدمي الئحته اجلوابية  ،ســواء يف ذات اجللســة إن كان قد أعدها  ،أو خالل
مــدة قصيــرة حتددهــا لــه وفــق مــا تــراه مناســبا كيومــن أو ثالثــة أو أســبوع .أمــا إذا لــم
يكــن للمدعــى عليــه عــذر مقبــول فــإن للمحكمــة أن ترفــض الســماح لــه بتقــدمي الئحــة
جوابية وتقرر السير يف الدعوى  ،وإن كان السماح له بتقدمي الئحة جوابية يسهل على
احملكمــة الفصــل يف الدعــوى ويوفــر يف الوقــت واإلجــراءات .
نصــت املــادة ( )66مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه

بيع
ل

يجــب علــى املدعــى عليــه يف الدعــوى األصليــة أو املتقابلــة أن يــرد يف الئحتــه اجلوابية بشــكل صريح
ومحــدد علــى كل ادعــاء بأمــر واقعــي يدعيــه اخلصــم وال يســلم بصحتــه وال يكتفــي بإنــكاره املجمل .

وعلى ذلك فباإلضافة إلى البيانات الرئيسة التي تبني احملكمة املختصة ،وأطراف
الدعوى  ،ورقمها  ،وموضوعها كما هي واردة يف الئحة الدعوى  .فإن على املدعى عليه
أن يتنــاول كل بنــد مــن بنــود الئحــة الدعــوى فيقــر مبــا ورد فيــه  ،أو ال يســلم بصحتــه أو
ينكــره  .فــإذا أقــر مبــا ورد يف بنــد معــن فــإن هــذا اإلقــرار يكفــي بالنســبة لهــذا البنــد .
أمــا إذا لــم يســلم بصحــة مــا ورد يف البنــد أو أنكــره  ،فــإن عليــه أن يبــن وجــه عدم
الصحــة يف هــذا البنــد  ،ومــا هــو الصحيــح يف رأيــه  ،فــا يكفــي أن يذكــر املدعــى
عليــه أنــه ال يســلم مبــا ورد يف البنــد كــذا مــن الئحــة الدعــوى أو أنــه ينكــر مــا جــاء يف
البنــد كــذا  ،بــل يجــب أن يــردف قائــا مبــا يــراه هــو صوابــا .
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فلــو كان موضــوع الدعــوى املطالبــة بحقــوق عماليــة نتيجــة فصــل تعســفي مثــا
وكانــت الئحــة الدعــوى تتضمــن أن املدعــي عمــل لــدى املدعــى عليــه منــذ تاريخ معني يف
مصنعــه الواقــع يف مــكان معــن  ،وأن أجــره اليومــي األخيــر هــو (كــذا) ،وأن املدعــي
يف يــوم كــذا قــد فصلــه مــن العمــل فصــا تعســفيا دون ســبب مشــروع … الــخ .
فــإن علــى املدعــى عليــه أن يتنــاول كل نقطــة مــن النقــاط املذكــورة وال يكتفــي
بعــدم صحــة مــا ورد يف الئحــة الدعــوى أو عــدم التســليم بــه أو إنــكاره .
فلــو لــم يســلم أن بدايــة عمــل العامــل هــي التاريــخ املذكــور يف الئحــة الدعــوى عليــه
أن يضيــف إلــى ذلــك بيــان تاريــخ العمــل احلقيقــي  .فيكــون جوابــه علــى هــذه النقطــة " ال
يســلم املدعى عليه مبا ورد يف البند ـ من الئحة الدعوى بخصوص بداية عمل املدعي،
ويضيــف إن املدعــي بــدأ العمــل لــدى املدعــى عليــه بتاريــخ / /
وإذا لم يسلم مبقدار األجرة اليومية عليه أن يبني مقدار األجرة احلقيقي .
وإذا أنكر أنه فصل املدعي من العمل تعسفيا  ،عليه أن يبني سبب ترك العامل
للعمــل  ،وهــي فصلــه الرتكابــه فعــا يوجــب فصلــه حســب القانــون  ،أو أن العامــل ترك
مــن تلقــاء نفســه رغــم إشــعاره حســب القانــون بضــرورة بيــان ســبب غيابــه عــن العمــل .
ومــن املفيــد هنــا أن نشــير أن احملامــن قــد درجــوا علــى وضــع عــدد مــن البنــود يف
مقدمــة الالئحــة اجلوابيــة تتضمــن دفوعــا شــكلية وموضوعيــة منهــا :
 -1الدعوى مردودة شكال وغير مسموعة قانونا .
 -2الدعوى مردودة لعدم االختصاص .
 -3الدعوى مردودة النعدام اخلصومة .
 -4الدعوى مردودة للجهالة أو للتناقض .

مج
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وهــذه البنــود بالشــكل الــذي جــرى عليــه العمــل غيــر ســليمة وال تفيد شــيئا ،بل إن
كل واحد منها يتســم باجلهالة .وإذا كان لدى املدعى عليه دفع شــكلي أو موضوعي
حقيقــي ،فــإن عليــه أن يذكــره بوضــوح .
فــإذا أراد مثــا أن يدفــع الدعــوى شــكال  ،عليــه أن يبــن العيــب الشــكلي الــذي
يوجب ردها  .وإذا دفع الدعوى باجلهالة عليه أن يبني وجه اجلهالة املوجب لرد الدعوى،
وهكــذا  .ويجــب أن يســرد الدفــوع وفــق ترتيبهــا بــأن تكــون الدفــوع الشــكلية أوال،
ثــم الدفــوع بعــدم القبــول وأخيــرا الدفــوع املوضوعيــة  ،حتــى ال يفقــد حــق التمســك
بالدفوع الشــكلية .

بيع
ل

مرفقات الالئحة الجوابية

نصــت املــادة  62أن علــى املدعــى عليــه أن يقــدم إلــى قلــم احملكمــة الئحــة جوابيــة

مــن أصــل وصــور بعــدد املدعــن مرفقــة باملســتندات التــي تؤيــد دفاعــه  ،فــإن لــم تكــن بحوزتــه
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فعليــه أن يقــدم بيانــا باملســتندات التــي بوســعه احلصــول عليهــا دون اإلخــال بحقــه يف تقــدمي

خة
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مــا يســتجد مــن مســتندات أثنــاء املرافعــة .
ولــم ينــص املشــرع يف املــادة ( )62علــى أن يقــوم املدعــى عليــه بتصديــق صــور
املستندات املرفقة بالالئحة اجلوابية كما هو احلال بالنسبة لالئحة الدعوى  ،ومع ذلك
فإننــا نــرى إعمــال نفــس احلكــم وضــرورة تصديــق هــذه املســتندات عمــا مببــدأ املســاواة
بــن اخلصــوم  ،علمــا بــأن املشــرع لــم يرتــب أي جــزاء علــى عــدم تصديــق الصــور .
وترفــق املســتندات مــع الئحــة الدعــوى أو الالئحــة اجلوابيــة بحافظــة مســتندات مــع
قائمــة مبفــردات هــذه املســتندات .
ويالحــظ هنــا أن العمــل قــد جــرى علــى أن يضمــن املدعي الئحــة الدعوى  ،واملدعى
عليــه الئحتــه اجلوابيــة بنــدا ينــص علــى أن لــدى املدعــي  /املدعــى عليــه مســتندات ليســت
بحوزتــه ويحتفــظ بحقــه يف تقدميهــا لــدى احلصــول عليهــا  ،أو يــدل علــى هــذا املعنــى .
واالعتقاد السائد أن مثل هذا البند يحفظ للمدعي أو املدعى عليه الذي ضمنه الئحته
احلــق يف تقــدمي أي مســتند خــال دوره يف الدعــوى  .ولكــن هــذا االعتقــاد غيــر صحيــح .
ذلــك أن األمــر ال يخلــو مــن واحــد مــن فــروض ثالثــة :
الفــرض األول  :أن يكــون املســتند لــدى الشــخص املعني/املدعــي أو املدعــى عليــه،
عنــد إعــداد الالئحــة  ،ويف هــذه احلالــة يتوجــب أن يرفــق صــورة عنــه مــع الالئحــة  ،فــإن
لــم يفعــل عــد مهمــا وتعــرض لعــدم قبــول الســند يف معــرض البينــة  ،وال يفيــده التمســك
بالبنــد املذكــور .
والفــرض الثانــي  :أن يكــون املســتند معلومــا للمدعــي أو املدعــى عليــه عنــد إعــداد
الالئحــة ولكنــه ليــس بحوزتــه  ،ويف هــذه احلالــة عليــه أن يــورد يف الالئحــة وصفــا لهــذا
املســتند حتــى يعلــم الطــرف اآلخــر بوجــوده ومضمونــه  ،فــإن لــم يفعــل فإنــه ال يقبــل منــه
هذا املســتند أيضا كالفرض األول .
والفــرض الثالــث  ،أن ال يكــون املســتند لــدى املدعــي أو املدعــى عليــه عنــد إعــداد
الالئحــة ولــم يكــن يعلــم بوجــوده  ،ويف هــذه احلالــة فــإن القانــون يجيــز لــه تقــدمي هــذا
املســتند إذا اســتجد أثنــاء املرافعــة ،أو إذا تبــن لــه وجــوده بعــد تقــدمي الالئحــة حتــى ولــو
تأكــد وجــوده قبــل تقدميهــا  ،ألنــه يكــون معــذورا يف عــدم اإلشــارة إليــه يف الالئحــة ،
وذلــك حتــى لــو لــم يــرد يف الالئحــة بنــد يحتفــظ فيــه بهــذا احلــق .
ويتبني من هذه الفروض الثالثة أن البند الذي درج احملامون عليه يف لوائحهم ليس
له قيمة قانونية وال لزوم له .
وجتــدر املالحظــة أخيــرا أن املشــرع بعــد أن بــن مشــتمالت الئحــة الدعوى والالئحة
اجلوابيــة نــص يف املــادة ( )67علــى أنــه " إذا ظهــرت وقائــع جديــدة تتعلــق بالدعــوى بعــد
إقامتهــا أو بعــد تقــدمي الالئحــة اجلوابيــة املتضمنــة ادعــاء متقابــا يجــوز لــكل مــن املدعــي
واملدعــى عليــه أن يتقــدم بهــا أثناء احملاكمة .
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المبحث الخامس
التسـوية القضائيـة

خة
نس

كان قانــون محاكــم الصلــح امللغــى يوجــب علــى قاضــي الصلــح وفــق املــادة
( )9منــه ،يف أول جلســة يعــرض عليــه النــزاع فيهــا أن يبــذل اجلهــد يف الصلــح
بــن الطرفــن فــإذا وفــق للصلــح بينهمــا أمــر كاتــب الضبــط بتنظيــم صــك الصلــح
ويطلــب منهمــا أن يوقعــا عليــه ويذيلــه بتصديقــه باعتبــاره مبثابــة حكــم ال يقبــل
الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن .

ةل

اني

مج

وقــد جــاء قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة يف املــواد  68وحتــى 78
منــه ،بنظــام جديــد شــامل حتــت عنــوان " التســوية القضائيــة " ،فأجــاز ملجلــس
القضــاء األعلــى أن ينتــدب يف محاكــم الصلــح والبدايــة قــاض يتولــى التوفيــق بــن
اخلصــوم يف الدعــاوى التــي يجــوز الصلــح فيهــا  .ولكــن اللجــوء إلــى قاضــي التوفيــق
اختيــاري  ،حيــث يتــم بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم  ،ويف هــذه احلالــة يحيــل قلــم
احملكمــة ملــف الدعــوى إلــى القاضــي املنتــدب خــال ثالثــة أيــام مــن إيــداع اللوائــح
اجلوابيــة  ،ويحــدد القاضــي جلســة يدعــو فيهــا أطــراف اخلصومــة املثــول أمامــه خــال
أســبوعني مــن تاريــخ اإلحالــة (م . )70

تل

يس

وإذا حضــر اخلصــوم يف املوعــد احملــدد يتولــى القاضــي التوفيــق بينهــم لتســوية
النــزاع كليــا أو جزئيــا (م  ،)17وينجــز القاضــي مهمتــه خــال فتــرة أقصاهــا
ســتون يومــا مــن تاريــخ إحالــة ملــف الدعــوى إليــه إال إذا وافــق اخلصــوم علــى متديدهــا
وال تعــن جلســة محاكمــة أمــام محكمــة املوضــوع مــا دام النــزاع معروضــا أمــام
القاضــي املنتــدب للتســوية (م  ،)17فــإذا متــت التســوية يحــرر محضــر يوقعــه اخلصــوم
ويصدقــه القاضــي ويكــون لــه قــوة الســند التنفيــذي  .ويف هــذه احلالــة وحيــث إن
النــزاع قــد انتهــى بــن اخلصــوم صلحــا أمــام قاضــي التســوية فــإن املــادة ( )76تقضــي
بــرد ثالثــة أربــاع الرســوم املدفوعــة .

بيع
ل

أمــا إذا لــم يحضــر أي مــن اخلصــوم يف اليــوم املعــن  ،أو لــم يرغــب أحدهــم يف
تســوية النــزاع  ،يحيــل القاضــي امللــف إلــى محكمــة املوضــوع  ،وتســري اإلجــراءات
العاديــة للتقاضــي املنصــوص عليهــا يف القانــون (م  ،)72وكذلــك احلــال إذا حضــر
اخلصــوم يف اليــوم املعــن وبــذل القاضــي جهــده ولكــن لــم تتــم التســوية كليــا  ،فــإن
القاضــي يحيــل الدعــوى إلــى محكمــة املوضــوع دون إخــال مبــا يكــون قــد مت مــن
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تســوية جزئيــة  ،أي أن التوصــل إلــى تســوية جزئيــة يســتوجب إحالــة الدعــوى حملكمــة
املوضــوع بخصــوص اجلــزء غيــر املتفــق عليــه وال يعــرض ملــف التســوية اجلزئيــة علــى
قاضــي املوضــوع (م .)74

خة
نس

وحفظــا حلقــوق اخلصــوم  ،وتشــجيعا لهــم علــى التســوية القضائيــة  ،نصــت املــادة
( )75علــى أنــه ال يترتــب علــى مــا مت مــن إجــراءات أمــام قاضــي التســوية أي إجحــاف
بحقــوق اخلصــوم أمــام محكمــة املوضــوع  ،ولضمــان حيــاد القاضــي نصــت هــذه املــادة
أيضــا يف فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه ال يجــوز للقاضــي املنتــدب للتســوية أن يتولــى نظــر
النــزاع يف موضــوع الدعــوى .

مج
اني
ةل
يس
تل
بيع
ل
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الفصل الثاني
حضور الخصوم وغيابهم

تنــص املــادة ( )65مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه "

يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس احملكمــة أو القاضــي املختــص بعــد إقامتهــا لتعيني جلســة للنظر

خة
نس

فيهــا ويبلــغ موعــد هــذه اجللســة إلــى اخلصــوم  ،مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )62مــن هــذا القانــون ".
وحيــث إن هــذا النــص لــم يبــن وقــت عــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس احملكمــة
لتعيــن موعــد اجللســة  ،فإنــه ميكــن تعيــن اجللســة بإحــدى طريقتــن :
الطريقــة األولــى  ،أن يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس احملكمــة أو القاضــي
املختــص مباشــرة بعــد إقامــة الدعــوى  ،بحيــث يتــم تعيــن موعــد اجللســة مــع األخــذ بعــن
االعتبــار الفتــرة املقــررة للتبليــغ واملــدة احملــددة لتقدمي الالئحة اجلوابية  ،وهي يومان لقلم
احملكمــة  ،وســبعة أيــام ملأمــور التبليــغ (احملضــر) وخمســة عشــر يومــا للمدعــى عليــه ،
مبعنــى أن يحــدد موعــد اجللســة يف وقــت بعــد ســتة وعشــرين يومــا علــى األقــل مــن قيدهــا
يف قلــم كتــاب احملكمــة .ويف هــذه احلالــة يبلــغ املدعــى عليــه موعــد اجللســة مــع الئحــة
الدعــوى ،وهــذه الطريقــة تختصــر إجــراءات تبليــغ املدعــى عليه يف مــرة واحدة بدل تبليغ
الئحــة الدعــوى أوال  ،ثــم تبليــغ موعــد اجللســة بعــد ذلــك .
الطريقــة الثانيــة ،أن تبلــغ الئحــة الدعــوى للمدعــى عليــه ،وبعــد تقــدمي الالئحــة
اجلوابية أو انتهاء املدة احملددة لتقدميها  ،يعرض ملف الدعوى على رئيس احملكمة أو
القاضــي املختــص لتعيــن موعــد اجللســة  ،ويتــم تبليــغ الطرفــن بهــذا املوعــد )1(.
وســوف نتكلــم يف حضــور اخلصــوم أمــام احملكمــة  ،ثــم يف غيابهــم ونبــن بعــد ذلك
حكم وفاة أحد الفرقاء أو إعالن إفالســه أو فقده ألهلية اخلصومة يف املباحث التالية .

مج

اني

ةل

يس

تل

المبحث األول

بيع
ل

الحضور في المحكمة

متــى مت تبليــغ موعــد اجللســة للخصــوم  ،وجــب عليهــم احلضــور أمــام احملكمــة يف
اليــوم والســاعة احملدديــن مبذكــرة التبليــغ إلبــداء مــا لديهــم مــن طلبــات ودفــوع  .وإذا
تخلــف اخلصــم عــن احلضــور فــا يكــره علــى ذلــك  ،ولكــن تخلفــه ال مينــع احملكمــة من
نظــر الدعــوى واحلكــم فيهــا وذلــك حتــى ال يــؤدي تهــرب اخلصــم أو إهمالــه إلــى عرقلــة
ســير العدالــة  .إال أن هــذا ال يعنــي أن حضــور اخلصــوم كغيابهــم ال يؤثــر علــى ســير
الدعــوى وهــو مــا ســنراه عنــد الــكالم عــن الغيــاب .
( )1أخــذ بهــذه الطريقــة قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي فنــص يف املــادة  3/59منــه علــى أنــه  -3 :بعــد انقضــاء ثالثــة أيــام مــن
تاريــخ تبيلــغ جــواب املدعــى عليــه للمدعــي أو اليــوم = = التالــي النقضــاء األجــل الــذي كان ينبغــي أن يتــم اجلــواب فيه يعــرض قلم الكتاب
علــى رئيــس احملكمــة أو القاضــي املختــص إضبــارة الدعــوى لتعيــن جلســة للنظــر فيهــا ويبلــغ موعد هذه اجللســة إلى املدعــي واملدعى عليه
حســب األصــول  ،وللمحكمــة أن ترجــئ تعيــن اجللســة وتســمح للمدعــي بالــرد علــى اجلــواب إن طلــب إليهــا ذلــك.
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خة
نس

وتبــدأ اإلجــراءات يف جلســة احملاكمــة باملنــاداة علــى اخلصــوم ومثولهــم أمــام
احملكمــة ،وإثبــات احلضــور مبحضــر اجللســة  ،واألصــل أن يكــون احلضــور للخصــوم
أنفســهم  .ويجــوز لــكل مــن الطرفــن أن يــوكل محاميــا عنــه مبوجــب صــك وكالــة
مســجلة حســب األصــول  .وللمحامــي حــق التصديــق علــى تواقيــع موكليــه علــى
الــوكاالت اخلصوصيــة ،ويكــون احملامــي مســؤوال شــخصيا عــن صحــة هــذه التواقيع .
أمــا الــوكاالت العامــة التــي تتضمــن قيــام احملامــي عــن موكلــه بجميــع ما يتعلــق باألمور
واألعمــال التــي تدخــل ضمــن اختصــاص احملاكــم فيتم تنظيمها لــدى كاتب العدل (.)2
ويجــوز للمحامــي أن يفــوض محاميــا آخــر لينــوب عنــه يف أيــة إجــراءات قضائيــة أو
ليرافــع عنــه يف أيــة جلســة مــا لــم يكــن هنــاك نــص يف الوكالــة مينــع مثــل هــذه اإلنابــة.
ويعطــى هــذا التفويــض بصــورة مكتوبــة ويوقــع عليــه وال يســتوفى عنــه رســم وال يلصــق
عليــه طوابــع ( . )3لذلــك قــررت محكمــة النقــض أن انشــغال وكيــل الطاعــن لــدى
محكمة أخرى ال يعتبر عذرا مشــروعا لعدم حضور اجللســة ألن بإمكانه وفق القانون
أن ينيــب أحــد زمالئــه للحضــور )4(.

مج

يس

ةل

اني

وعلــى الوكيــل أن يثبــت وكالتــه عــن اخلصــم  ،وللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن
تطالبــه بتقــدمي الدليــل عليهــا فهــذه املســألة تتعلــق بالنظــام العــام  .ويكــون إثبــات الوكالة
بتقــدمي توكيــل خــاص يتعلــق بخصومــة معينــة أو توكيــل عــام  .ويجــب أن يــودع التوكيــل
اخلاص مبلف الدعوى  ،أما إذا كان التوكيل عاما فتكتفي احملكمة باالطالع عليه
وإثبات رقم التوكيل ،وتاريخه  ،واجلهة احملرر أمامها مبحضر اجللسة  .ويجوز للمحكمة
إذا شــاءت أن حتتفــظ بصــورة عنهــا يصدقهــا رئيــس القلــم وتكــون تابعــة لرســم االبــراز .

تل

وقــد نصــت املــادة ( )61مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
علــى أنــه " ال تقبــل دعــوى يف محاكــم البدايــة أو االســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول".
وعلــى ذلــك أصبــح التوكيــل أمــام هــذه احملاكــم إلزاميــا  ،ولــم يعــد كافيــا مجــرد
توقيــع احملامــي علــى الالئحــة  .كمــا هــو منصــوص عليــه يف الفقــرة /5ب مــن املــادة 20
مــن قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة املعــدل رقــم  3لســنة . 1999

بيع
ل

ويترتب على التوكيل باخلصومة اآلثار التالية :
 -1كل مــا يجــوز للفرقــاء عملــه أو القيــام بــه أمــام احملكمــة يجــوز أن يعملــه أو
يقــوم بــه احملامــي  ،وإذا كان أحــد الفرقــاء شــركة أو جمعيــة أو هيئــة  ،يجــوز أن يقــوم
أي موظف من موظفيها املفوضني حســب األصول بكل ما ميكنها أن تقوم به مبوجب
قانــون أصــول احملاكمات .
( )2املادة /4/20ج،د من قانون تنظيم مهنة احملاماة رقم  3لسنة  1992املعدل .
( )3املادة /4/20أ من قانون تنظيم مهنة احملاماة رقم  3لسنة  1992املعدل .
( )4نقض مدني  2008/190تاريخ  2008/10/27ج  4ص .809
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خة
نس

 -2أن كل ورقــة بلغــت إلــى محامــي أي فريــق مــن فرقــاء الدعــوى تعتبــر أنهــا بلغــت
بصــورة قانونيــة إلــى املــوكل إذا كان مفوضــا بالتبليــغ .
 -3يجــوز ألي فريــق ينــوب عنــه محــام مدعيـ ًا كان أو مدعى عليه أن يعزل محاميه
يف أي دور مــن أدوار احملاكمــة  ،وذلــك بإبــاغ احملكمــة إشــعار ًا بهــذا العــزل  ،وتبليــغ
نســخة منــه إلــى الفرقــاء اآلخريــن .
 -4ال يجــوز للمحامــي أن يتنــازل عــن التوكيــل يف وقــت غيــر مناســب  .ويجــب عليــه
أن يخطــر موكلــه بكتــاب موصــى عليــه بتنازلــه عــن التوكيــل وأن يســتمر يف إجــراءات
الدعــوى شــهرا علــى األقــل متــى كان ذلــك الزمــا للدفــاع عــن مصالــح املوكل(. )5
 -5إذا تعــدد الــوكالء يجــوز ألحدهــم االنفــراد بالعمــل يف القضيــة مــا لــم يكــن
ممنوع ـ ًا مــن ذلــك بنــص صريــح يف التوكيــل .
وتنقضي الوكالة بأحد األسباب التالية :
 -1صدور حكم يف موضوع الدعوى أمام درجة التقاضي املوكل فيها .
 -2اعتزال الوكيل الوكالة قبل الفصل يف الدعوى .
 -3عزل الوكيل .
 -4موت املوكل أو الوكيل .
ويالحــظ أن مــوت الوكيــل أو انقضــاء الوكالــة باالنســحاب أو بالعــزل ال يترتــب
عليه وقف إجراءات اخلصومة  ،وإمنا للمحكمة أن متنح أجال مناسبا للخصم الذي مات
وكيلــه أو انقضــت وكالتــه لتعيــن وكيــل جديــد .

مج

اني

ةل

المبحث الثاني

يس

الغياب عن المحاكمة

تل

عنــد حلــول موعــد اجللســة احملــددة لنظــر الدعــوى ينــادى علــى اخلصــوم  ،وال يخلــو
احلــال عندئــذ مــن أحــد فــروض ثالثــة :
الفــرض األول  :أن يحضــر اخلصمــان  -املدعــي واملدعــى عليــه أو وكيالهمــا  -معــا،
يف اجللســة األولــى واجللســات التاليــة  ،ويف هــذه احلالــة تســير الدعــوى ويبــدي كل مــن
الطرفــن طلباتــه ودفوعــه  ،وتنتهــي الدعــوى إلــى احلكم فيها .
الفــرض الثانــي  :أن يغيــب الطرفــان (املدعــي واملدعــى عليــه) معــا  ،ويف هــذه احلالــة
بعد أن تتأكد احملكمة من صحة تبليغ موعد اجللسة للطرفني  ،تقرر شطب الدعوى
(م  1/85مــن قانــون أصــول محاكمــات مدنيــة وجتاريــة جديــد) ،وقــد منــح املشــرع
احملكمة صالحية شطب الدعوى من تلقاء نفسها ألنها ال تستطيع السير يف اخلصومة
وحتقيــق الدعــوى مــع غيــاب طرفيهــا )6( .

بيع
ل

( )5املادة  24من قانون تنظيم مهنة احملاماة .
( )6لــم يعالــج املشــرع حالــة غيــاب الطرفــن عندمــا تكــون الدعــوى صاحلــة للفصــل فيهــا  ،كمــا هــو احلــال يف املــادة  1/82مــن قانــون
املرافعــات املصــري التــي نصــت علــى أنــه " إذا لــم يحضــر املدعــي وال املدعــى عليــه حكمــت احملكمــة يف الدعــوى إذا كانــت صاحلــة
للحكــم فيهــا وإال قــررت شــطبها" .ونقتــرح أن يأخــذ املشــرع بهــذا احلكــم اختصــارا للوقــت واإلجــراءات.
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وشــطب الدعــوى ال يعنــي زوال اخلصومــة ،بــل يقصــد بشــطب الدعــوى اســتبعادها
مــن جــدول القضايــا املتداولــة يف اجللســات أمــام احملكمــة مــع بقــاء اخلصومــة قائمــة أمــام
القضاء رغم الشطب ومنتجة آلثارها ،فتبقى املطالبة القضائية بكل آثارها اإلجرائية
واملوضوعية ،كما تبقى كل اإلجراءات التالية التي اتخذت يف اجللسات السابقة على
الشــطب قائمــة ،غيــر أن احملكمــة حتــذف الدعــوى مــن جــدول القضايــا وال تنظرهــا
وال حتــدد لهــا جلســة تاليــة إال بطلــب جتديدهــا مــن أحــد اخلصــوم  .وال يســتوجب شــطب
الدعــوى تبليــغ اخلصــوم ،وعلــى مــن تخلــف عــن متابعــة دعــواه أن يبــادر مــن تلقــاء نفســه
ملعرفة ما آلت إليه ليتخذ اإلجراء الذي مكنه القانون منه وهو طلب التجديد بإعادتها
إلــى جــدول الدعــاوى قيــد النظــر)7(.
وشطب الدعوى من املسائل اجلوازية التي ترك املشرع تقديرها حملكمة املوضوع
حتــى لــو توافــرت شــروطها )8(،فــإذا رأت عــدم إصــدار قــرار بالشــطب وأجلــت الدعــوى
جللســة مقبلــة ،انطــوى ذلــك علــى عــدم رغبتهــا يف اســتبعاد القضيــة وأنهــا تعدهــا للحكم
فيهــا ،ويكــون ذلــك يف الغالــب عندمــا تكــون احملكمــة قــد قطعــت شــوطا كبيــرا يف
حتقيــق الدعــوى بحيــث قربــت مــن نهايتهــا والفصــل فيهــا ،لذلــك إذا حضــر املدعــى عليه
ولــم يحضــر املدعــي فــا تلــزم احملكمة بشــطب الدعوى ولو طلب املدعى عليه ذلك.
وقرار شطب الدعوى ال يعتبر حكما وإمنا هو قرار تنظيمي أو قرار إدارة قضائية
باستبعاد الدعوى من جدول القضايا باعتباره عقوبة على من تخلف عن متابعة دعواه،
ولذلــك ال يقبــل الطعــن بطــرق الطعــن املقررة لألحــكام )9(،ويكون للمحكمة الرجوع
عنه يف ذات اجللسة إذا حضر املدعي قبل انتهائها .فإذا قررت العدول عن قرار الشطب
حلضــور املدعــي قبــل انتهــاء اجللســة وكان املدعــى عليــه حاضــرا نظرتهــا .أمــا إذا كان
املدعى عليه حاضرا وقت صدور قرار الشطب ثم انصرف ،أو لم يكن حاضرا أصال
وقررت احملكمة العدول عن قرار الشطب حددت جلسة لنظر الدعوى يبلغ بها املدعى
عليــه حســب األصــول ،وتعــاد الدعــوى إلــى جــدول القضايــا املتداولة.
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ويفترض لشطب الدعوى حتقق الشروط التالية:
 -1غيبــة املدعــي بعــدم حضــوره وعــدم حضــور ممثله اجللســة املقررة لنظــر الدعوى،
وإذا تعــدد املدعــون فيشــترط لشــطب الدعــوى عــدم حضورهــم جميعا .فإذا حضر بعضهم
وغــاب آخــرون فــإن الدعــوى تســتقيم أمــام احملكمــة بالنســبة ملــن حضــر مــن املدعــن،
أمــا بالنســبة ملــن غــاب منهــم فقــد ذهــب رأي إلــى أنــه ال يجــوز شــطب الدعــوى بالنســبة ملــن
( )7نقض مدني رقم  2005/136تاريخ  . 2006/3/4ج 2ص  .341نقض مدني  2006/216تاريخ  2008/9/2ج  4ص  690ويتعلق
بشــطب االســتئناف ،ويرجــع بالنســبة لشــطب الدعــوى إلــى أحــكام محكمــة النقــض املنشــورة يف اجلــزء الثانــي الصفحــات 358-330
واجلــزء الثالــث الصفحــات  .331-326وبخاصــة القــرار  2006/15تاريــخ  2007/7/8والقــرار 2006/57تاريــخ .2007/11/14
( )8نقض مدني  2005/9تاريخ  2005/4/4ج  2ص .333
( )9نقض مدني  2005/22تاريخ  2005/4/16ج  2ص  ،337نقض مدني  2006/212تاريخ  2007/11/14ج  3ص  ،335ونقض
مدني  2007/124تاريخ  2008/10/16ج  4ص . 476

 220أصول المحاكمات

خة
نس

تغيب مع اســتمرارها بالنســبة ملن حضر ،فال يكون أمام احملكمة يف هذه احلالة ســوى
تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها املتخلفون ،فإذا حضر بعض املدعني يف اجللسة
التالية وغاب بعضهم حكمت احملكمة يف الدعوى بحكم يعتبر حضوريا يف حق جميع
املدعــن مــن حضــر منهــم ومــن لــم يحضــر باعتبــار أن جميــع املدعــن قــد ضمنــوا الدعــوى
أوجه دفاعهم وطلباتهم سواء كان موضوع الدعوى قابال للتجزئة أم غير قابل للتجزئة.
بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى أنــه إذا كان موضــوع الدعــوى قابــا للتجزئــة جــاز للمحكمــة
شطب الدعوى بالنسبة ملن تخلف من املدعني ,وعلى املدعني الغائبني تعجيل الدعوى يف
امليعــاد القانونــي وإال اعتبــرت كأن لــم تكــن بالنســبة لهم .أمــا إذا كان موضوع الدعوى
غيــر قابــل للتجزئــة فيجــب علــى احملكمة تأجيل نظر الدعــوى وإعادة تبليغ الغائبني حتى
تتمكــن مــن الفصــل يف الدعــوى بالنســبة جلميــع اخلصــوم بحكــم واحــد لــه وصــف واحــد
بالنســبة لهــم جميعــا )10( .والعمــل جــار يف احملاكــم وفقــا للــرأي الثانــي.
 -2أن يكون املدعي على علم باجللسة التي صدر فيها القرار ،فال تقرر احملكمة
شــطب الدعــوى إال إذا حتقــق علــم املدعــي باجللســة ولــم يحضــر فيهــا .ويتحقــق هــذا العلم
بــأن يكــون تبلــغ موعــد اجللســة بالــذات ،أو حضــر هــو أو وكيلــه اجللســة الســابقة التــي
نظــرت فيهــا الدعــوى .فــإذا كان ال يعلــم باجللســة ،كمــا لــو أجلــت اجللســة إداريــا ولــم
يبلــغ باجللســة اجلديــدة ميتنــع يف هــذه احلالــة شــطب الدعوى بل يجــب على احملكمة تأجيل
الدعــوى وإعــادة تبيلــغ املدعــي ،فــإن قــررت الشــطب دون أن تتنبــه لعــدم التبيلــغ كان
قرارهــا منعدمــا وكان للمدعــي احلــق يف جتديــد الدعــوى ولــو بعــد انقضــاء ســتني يومــا.
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وقد اشترط القانون لتجديد الدعوى ما يلي:
 -1أن يقدم طلب جتديد الدعوى إلى قلم احملكمة خالل ستني يوما من تاريخ قرار
شــطبها .وغالبــا مــا يكــون طلــب جتديــد الدعــوى مــن املدعــي ألنــه حريــص علــى ســيرها،
ولكــن يجــوز للمدعــى عليــه أيضــا أن يقــدم طلبــا لتجديــد الدعــوى باعتبــاره طرفــا يف
اخلصومــة تعلــق حقــه بهــا إذا كان لــه مصلحــة يف الســير يف الدعــوى والفصــل فيهــا .
 -2دفــع نصــف الرســم املقــرر للدعــوى عمــا باملــادة  10مــن قانــون رســوم احملاكــم
رقــم  11لســنة  ،2003أمــا إذا لــم يقــدم طلــب التجديــد خــال هــذه املــدة فتدفــع الرســوم
كاملــة إال إذا أقــرت احملكمــة بخــاف ذلــك )11(.وإذا دفــع الرســم كامــا بعــد املــدة
املذكــورة فإننــا نكــون أمــام دعــوى جديــدة ال جتديــد للدعــوى املشــطوبة ألنهــا أصبحت
كأن لــم تكــن بحكــم القانــون.
 -3حتديد جلسة وتبليغ اخلصم بالطلب ومبوعد اجللسة ،فإذا تقدم أحد اخلصوم

بيع
ل

( )10د .أحمد املليجي ج  1ص  608و .609
( )11فإذا دفع نصف الرسم وكان طلب التجديد قد قدم بعد مضي الستني يوما تقرر احملكمة عدم قبول الطعن .وال يرد القول بتطبيق
حكم املادة  215من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية بأن تكلف احملكمة املدعي بإمتام الرسم ..ألن دفع نصف الرسم جاء بعد
مضي املدة املنصوص عليها يف املادة  88من القانون املذكور .نقض مدني رقم  2005/64تاريخ  2005/3/19ج  2ص .355
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خــال املــدة احملــددة بطلــب لتجديدهــا يتــم تعيــن موعــد جلســة جديــدة ويبلــغ للخصــم
اآلخر ،وال يشترط أن يقع تاريخ اجللسة خالل الستني يوما ما دام أن طلب التجديد قد
قــدم خــال هذه املدة .
وعلى احملكمة عند تقدمي طلب التجديد أن تنعقد بهيئتها لتقرر يف الطلب بحضور
اخلصــوم ،وال ميلــك القاضــي أو رئيــس احملكمــة مــن تلقــاء نفســه أن يقــرر رفــض طلــب
التجديــد علــى اســتدعاء الطلــب بحجــة أنــه مقــدم بعــد مضــي املــدة)12(،ألن امليعــاد املقــرر
يتعلــق بــه حــق اخلصــم اآلخــر وهــو مــن كان قــرار الشــطب لصاحلــه ،كمــا أن ملــن شــطبت
دعــواه أن يتمســك ببطــان قــرار الشــطب تخلصــا مــن ميعاد التجديــد .ويترتب على جتديد
الدعوى من الشطب أن تستأنف اإلجراءات فيها من حيث توقفت بصدور قرار الشطب.
وإذا شــطبت الدعــوى ولــم يقــدم طلــب لتجديدهــا خــال ســتني يومــا مــن تاريــخ قــرار
الشــطب حكمت احملكمة من تلقاء نفســها باعتبار الدعوى كأن لم تكن (م 1/88
معدلــة) ،فتــزول الدعــوى ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار  ،وقــد جــاء هــذا التعديــل حلســن
إدارة الدعوى وعدم تراكم القضايا املشــطوبة .
أمــا إذا كان املدعــى عليــه هــو الــذي قــام بتحريــك الدعــوى فإنــه ال يجــوز لــه إبــداء هــذا
الدفع ألنه يكون قد تنازل عنه ضمنا  ،ويذهب رأي إلى أن هذا الدفع مقرر ملصلحة املدعى
عليه وحده فال يجوز أن يستفيد منه املدعي  ،مبعنى أنه إذا عجل املدعى عليه الدعوى بعد
الستني يوما من تاريخ شطبها فال يجوز للمدعي أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن
( .)13ولكننــا نــرى أن اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن يســري يف حــق اخلصمــن معــا ،وأن
عــدم جتديــد الدعــوى مــن قبــل املدعــي يــدل علــى تركــه لها وفــق املــادة  138من قانــون أصول
احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد وعدم رغبته يف السير فيها  ،فال يجوز بعد مرور املدة
القانونيــة أن يجبــر املدعــي علــى الســير يف الدعــوى  ،وقــد ركــن إلــى أنهــا أصبحــت كأن لــم
تكــن ،ولكــن ال يحــول اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن دون إقامة دعــوى جديدة .

مج

اني

ةل

يس

تل

امتناع شطب الدعوى إذا تعلقت بالنظام العام

بيع
ل

إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بالنظــام العــام ال يجــوز للخصــوم النــزول عنهــا أو
تركهــا مثــل دعــوى شــهر إفــاس تاجــر ،فــإذا تخلــف املدعــي أو اخلصمان عــن احلضور ال
مينــع ذلــك مــن نظــر الدعــوى وال متلــك احملكمــة شــطبها ،ومفــاد ذلــك أنــه إذا رفــع الدائــن
دعوى إفالس على مدينه ولم يحضر الدائن فإن احملكمة ميتنع عليها شطب الدعوى،
ألنــه إذا أجيــز للمحكمــة أن تشــطب الدعــوى يف هــذه احلالــة فــإن التخلف عن احلضور يف
مثــل هــذه الدعــاوى ســوف يصبــح ذريعــة للنــزول عــن الدعوى بصورة ضمنيــة ،ولذلك فإن
احملكمــة تنظــر هــذه الدعــاوى رغــم غياب اخلصــوم جميعا.
( )12نقض مدني  2005/111تاريخ  2006/3/11ج  2ص .344
( )13د .أحمــد أبــو الوفــا  ،املرافعــات املدنيــة والتجاريــة  ،دار املعــارف مبصــر ،الطبعــة العاشــرة ،1970 ،صفحــة  . 595أنــور طلبــه
ج  2ص .19
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اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد التجديد

خة
نس

إذا جــددت الدعــوى ســواء بنــاء علــى طلــب املدعــي أو املدعــى عليــه  ،ثــم تغيــب
املدعــي عــن احلضــور يف أي جلســة بعــد التجديــد  ،فــإن احملكمــة باخليــار حســب مــا
تــراه ،إمــا تأجيــل الدعــوى ومــن ثــم الســير فيهــا  ،أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن (م 2/88
معدلــة)  .أمــا إذا غــاب الطرفــان عــن اجللســة التــي مت حتديدهــا يف طلــب التجديــد ،فــإن
احملكمة تقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن ،ذلك أنه إذا حدد القاضي جلسة لنظر
الدعــوى وتغيــب الطرفــان ،ال ميلــك القاضــي شــطب الدعــوى مــرة ثانيــة ألن الشــطب ملــرة
واحــدة  ،وال يســتطيع أن ينظــر الدعــوى ألنهــا غيــر صاحلــة للحكــم فيهــا ،لذلــك تقــرر
احملكمــة اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن ألن ذلــك يتعلــق بإجــراءات التقاضــي ويتصــل
بالتالــي بالنظــام العــام وتفصــل فيــه احملكمــة مــن تلقــاء نفســها)14( .
صدور قرار الشطب في فترة االنقطاع

يس

ةل

اني

مج

إذا حتقق سبب من أسباب انقطاع اخلصومة بعد البدء فيها ،انقطع سير اخلصومة
بقــوة القانــون ،فــإذا كان عــدم حضــور املدعــي اجللســة لوفاته ولــم تعلم احملكمة بتوافر
سبب االنقطاع الذي حال دون حضوره فقررت شطب الدعوى ،فإن هذا القرار يكون
باطــا لصــدوره يف فتــرة االنقطــاع ،وبالتالــي ال يترتــب اجلــزاء الــذي نصــت عليه املادة 88
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،بحيــث إذا قــام ورثــة املدعــي أو مــن
يف حكمهــم بتجديــد الدعــوى مــن الشــطب بعــد انقضــاء ســتني يوما ،امتنــع على املدعى
عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن ولو لم يتمسك الورثة ببطالن قرار الشطب ،إذ
للمحكمة العدول عنه ولو من تلقاء نفسها.

تل

الفرض الثالث  :أن يحضر أحد الطرفني ويتغيب اآلخر  ،وهنا نكون أمام احتمالني:
االحتمال األول  :حضور املدعي وغياب املدعى عليه :
إذا حضــر املدعــي يف اجللســة األولــى ولــم يحضــر املدعــى عليــه  ،فإنــه يجــب
على احملكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من صحة تبليغ الئحة الدعوى للمدعى عليه.
ويجــب أن منيــز بــن حالــة صحــة هــذا التبليــغ وحالــة بطالنــه .
أوال  :حالة بطالن التبليغ  :إذا تبني للمحكمة بطالن تبليغ الئحة الدعوى للمدعى
عليــه ،تقــرر تأجيــل اجللســة إلــى موعــد الحــق يعــاد تبليــغ املدعــى عليــه تبليغــا صحيحــا ،
ويتــم تأجيــل اجللســة يف هــذه احلالــة لتصحيــح التبليــغ وليــس ملجــرد إعــادة التبليــغ ،لذلــك
فــإن احملكمــة تأمــر بهــذا ولــو كانــت الدعــوى مســتعجلة أو كان التبليــغ قــد مت لشــخص
املدعى عليه  .وهي تأمر بإعادة تبليغ املدعى عليه بالئحة الدعوى كاملة تبليغا صحيحا،
وتكليفــه باحلضــور للجلســة اجلديــدة  ،وال يقتصــر التبليــغ علــى موعــد اجللســة .
ثانيــا  :حالــة صحــة التبليــغ  :إذا تبــن للمحكمــة أن تبليــغ الئحــة الدعــوى للمدعــى
عليــه كان صحيحــا  ،فإنهــا تنظــر يف التبليــغ مــن زاويــة أخــرى .

بيع
ل

( )14أنور طلبه ج 2ص.14
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 -1فــإذا كانــت الدعــوى قــد بلغــت لشــخص املدعى عليه  ،أي تبلغ بالذات ،تســير
احملكمــة يف الدعــوى وتصــدر حكمهــا فيهــا  ،إذ بهــذا التبليــغ يتحقــق علمــه اليقينــي
بالدعــوى وال يلــزم أن تؤجــل احملكمــة الدعــوى لتبليــغ املدعــى عليــه الغائــب بــل تســير يف
الدعــوى رغــم تخلفــه عــن احلضــور يف احلــاالت التالية :
أ -إذا حضــر املدعــى عليــه إحــدى جلســات احملاكمــة  ،فالتأجيــل غيــر واجــب
علــى احملكمــة إال يف حالــة غيــاب املدعــى عليــه يف اجللســة األولــى  ،أمــا حضــوره يف أي
جلســة فإنــه يعنــي علمــه الفعلــي بالدعــوى ومتكينــه مــن حــق الدفــاع  ،ولذا تعــد اخلصومة
حضوريــة بالنســبة لــه ولــو تخلــف بعــد ذلــك عــن احلضــور  ،وقــد نصــت علــى ذلــك املــادة
( )86مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة بقولهــا " إذا حضــر املدعــى
عليه إحدى جلســات احملاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض اخلصومة فإن
احلكــم الصــادر ضــده يكــون حضوريــا قابــا لالســتئناف ".
ب -إذا كان املدعى عليه قد تبلغ لشخصه إذ يعني هذا علمه الفعلي بالدعوى .
ج -إذا كان املدعــى عليــه قــد قــدم الئحــة جوابيــة بدفاعــه  ،إذ يعنــي هــذا تبلغــه
الدعــوى وعلمــه الفعلــي بهــا ومتكينــه مــن حــق الدفــاع .
د -إذا كانــت الدعــوى مســتعجلة  ،وذلــك ألن الدعــوى املســتعجلة ال حتتمــل
التأجيــل  ،وقــد يكــون تأجيلهــا ضــارا باملدعــي .
 -2أمــا إذا لــم تكــن الئحــة الدعــوى قــد بلغــت لشــخص املدعــى عليــه بالــذات  ،ولم
يكــن قــد قــدم الئحــة جوابيــة  ،فــإن علــى احملكمــة يف غيــر الدعــاوى املســتعجلة تأجيل
نظــر الدعــوى إلــى جلســة تاليــة يبلــغ بهــا املدعــى عليــه للحضــور وتقــدمي دفاعــه .
واحلكمــة مــن التأجيــل وإعــادة التبليــغ يف حالــة غيــاب املدعــى عليــه وحــده هــو حتقيــق
ضمانة إضافية لتمكينه من حق الدفاع  ،فقد يكون معذورا يف غيابه لعدم علمه الفعلي
بالدعــوى  ،لذلــك مــن البديهــي أن يتــم التبليــغ اجلديــد لشــخصه حتــى تتحقــق احلكمــة مــن
التأجيل والتبليغ  ،وال يعاد تبليغ املدعى عليه بالئحة الدعوى كاملة  ،وإمنا يبلغ فقط بورقة
تكليف باحلضور يشار فيها إلى الئحة الدعوى السابقة ويحدد فيها تاريخ اجللسة اجلديدة.
فإذا بذل مأمور التبليغ (احملضر) جهده لتبليغ املدعى عليه بالذات وتعذر عليه ذلك  ،يعيد
األوراق لقلم احملكمة لعرضها على القاضي  ،الذي له أن يقرر تبليغ املدعى عليه بالطريقة
التي يراها مناســبة (م /1/7ج) ،فإذا تبني له مثال أن تعذر التبليغ ناجت عن أن املدعى عليه
يخرج للعمل يف مكان بعيد وال يعود إال بعد الســابعة مســاء  ،له أن يقرر إجراء التبليغ يف
غير األوقات احملددة يف املادة ( ،)2/8وإذا تبني له أن املدعى عليه لم يحضر بسبب مرضه
لــه أن يقــرر تبليغــه بعــد شــفاءه  ،وإذا تبــن لــه أنــه مســافر ســفرة قصيــرة لــه أن يؤجــل التبليغ
إلى حني عودته ،أما إذا كان ســفره ملدة طويلة فله أن يقرر تبليغه بتعليق نســخة من ورقة
التبليــغ علــى بــاب بيتــه أو بالنشــر  ،أمــا إذا كانــت شــروحات مأمــور التبليغ تفيــد أن املدعى
عليه يتهرب من استالم التبليغ فللقاضي أن يعتبر التبليغ إلى من يتواجد يف البيت من أقاربه
صحيحا وكافيا  ،ومن ثم يقرر السير يف الدعوى .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
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وإذا لــم يحضــر املدعــى عليــه اجللســة اجلديــدة تســير احملكمــة يف الدعــوى ويعتبــر
احلكم يف الدعوى حضوريا بالنسبة له  .ولكن ال يجوز للمدعي أن يبدي يف اجللسة التي
تخلــف فيهــا خصمــه طلبــات جديــدة أو أن يعــدل أو يزيــد أو ينقــص يف الطلبــات األولــى إال
إذا كان املدعــى عليــه قــد تبلــغ هــذه الطلبــات (م  ،)4/85وذلــك حتــى ال يصــدر احلكــم
يف هــذه الطلبــات يف غفلــة املدعــى عليــه ويحــرم مــن فرصة تقدمي دفاعه بخصوصها .
وال يعــد غيــاب املدعــى عليــه يف ذاتــه تســليما بطلبــات املدعــي  ،بــل يجب على املدعي
تقــدمي األدلــة الكافيــة لتأييــد طلباتــه  ،وعلــى احملكمــة أن حتقــق هــذه الطلبــات  ،وأن
تأمره كلما دعا األمر بإثبات ما يدعيه وإال حكمت برفض دعواه مع حتميله املصاريف.
ويســري هــذا احلكــم يف حالــة تعــدد املدعــى عليهــم  ،فــإذا كان جميــع املدعــى
عليهــم قــد تبلغــوا بالــذات  ،وحضــر بعضهــم وتغيــب بعضهــم  ،أو تغيبــوا جميعــا  ،تســير
احملكمــة يف الدعــوى ويعــد احلكــم الصــادر فيهــا حضوريــا بحقهــم .
أمــا إذا كان بعضهــم قــد تبلــغ لشــخصه وبعضهــم لــم يتبلــغ لشــخصه  ،وتغيبــوا،
أو تغيــب مــن لــم يبلــغ لشــخصه  ،وكان تبليغهــم صحيحــا  ،وجــب علــى احملكمــة يف
غير الدعاوى املســتعجلة تأجيل نظر الدعوى جللســة تالية يبلغ بها من لم يبلغ لشــخصه من
الغائبني ،ويتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية بالنسبة إلى جميع املدعى عليهم ،رعاية
ملصلحة من يكون غائبا  ،وتفاديا لتجزئة سير اخلصومة وتعارض األحكام فيها .ويعتبر
احلكم يف الدعوى حضوريا يف حق املدعى عليهم جميعا سواء تخلفوا جميعا عن احلضور
يف اجللســة اجلديــدة  ،أو حضــر مــن ســبق حضــوره وتخلــف مــن ســبق تخلفــه عــن احلضور .

مج

اني

ةل

أمــا بالنســبة لألشــخاص االعتباريــة  ،فقــد نصــت املــادة ( )3/63علــى أنــه " لغايــات

تل

يس

تطبيــق أحــكام هــذه املــادة (أي تبليــغ املدعــى عليــه وعــدم تقــدمي الئحتــه اجلوابيــة وتغيبــه عــن
حضــور اجللســة األولــى) يعتبــر تبليــغ الشــخص االعتبــاري العــام أو اخلــاص يف مركــز إدارتــه أو
للنيابــة العامــة تبليغــا لشــخصه " )15(.وعلــى الرغــم مــن أن التبليــغ للنيابــة العامة جاء مطلقا
فإن قصد املشرع هو أن تبليغ املدعى عليه إذا كان شخصا اعتباريا عاما يكون للنيابة
العامــة ،وإذا كان شــخصا اعتباريــا خاصــا فيكــون يف مركــز إدارته .
االحتمال الثاني  :غياب املدعي وحضور املدعى عليه
إذا حضــر املدعــى عليــه ولــم يحضــر املدعــي  ،فــإن املدعــى عليــه قــد يفضــل
االنســحاب لشــطب الدعــوى  ،والواقــع أن انســحاب املدعــى عليــه يــؤدي إلــى تخلــف
الطرفــن عــن احلضــور  ،ويأخــذ حكــم احلالــة األولــى .
أمــا إذا ســجل املدعــى عليــه حضــوره ولــم يحضــر املدعــي  ،فــإن للمدعــى عليــه
أن يطلــب شــطب الدعــوى  ،وجتيبــه احملكمــة إلــى طلبــه  .كمــا أن لــه أن يختــار الســير
يف الدعــوى واحلكــم فيهــا إذا وجــد مصلحتــه يف ذلــك  ،ويف هــذه احلالــة تقــرر احملكمــة

بيع
ل

( )15تقابــل املــادة  3/84مــن قانــون املرافعــات املصــري التــي تنــص علــى أنــه  :ويف تطبيــق أحــكام هــذه املــادة  ،يعتبــر إعــان الشــخص
االعتبــاري العــام  ،أو اخلــاص يف مركــز إدارتــه  ،أو يف هيئــة قضايــا الدولــة بحســب األحــوال إعالنــا لشــخصه .
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تأجيل النظر يف الدعوى إلى جلســة تالية  ،وتبلغ املدعي ميعادها  .أما إذا ترك املدعى
عليــه األمــر للمحكمــة  ،فــإن لهــا مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر تأجيــل الدعــوى أو شــطبها
(املــادة  3/85مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد).
وعلــى كل حــال إذا قــررت احملكمــة شــطب الدعــوى وكان للمدعــى عليــه فيهــا
ادعــاء مقابــا فلــه أن يطلــب محاكمــة املدعــي (املدعــى عليه يف االدعاء املقابل) والســير
يف الدعوى املقابلة إذا كان املدعي قد تبلغ بالطلبات املقابلة  .ويســري هذا احلكم يف
حالــة تعــدد املدعــن وغيــاب بعضهــم وحضــور آخرين بالنســبة للمدعــن الغائبني .
وســبق حضــور املدعــي ال مينــع مــن شــطب الدعــوى إذا تخلــف بعدئــذ عــن حضــور
جلســة تاليــة  ،كمــا أن احملكمــة قــد تســير يف الدعــوى إذا حــدث الغيــاب يف جلســة
تاليــة  ،ويعــد عــدم حضــور املدعــي اجللســة دليــا علــى عــدم رغبتــه يف تقــدمي دفــاع جديــد .
المبحث الثالث

مج

وفاة أحد الفرقاء أو إعالن إفالسه أو فقده ألهلية الخصومة

تل

يس

ةل

اني

تنص املادة  84من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه :
 -1إذا تــويف أحــد اخلصــوم يف الدعــوى أو تقــرر إعــان إفالســه أو طــرأ عليــه مــا
يفقــده أهليتــه للخصومــة يف الدعــوى فللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب
اخلصم اآلخر اتخاذ اإلجراء املناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا للحضور إلى
احملكمــة يف وقــت تعينــه للســير يف الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت عندهــا.
 -2إذا تــويف أحــد اخلصــوم بعــد إقفــال بــاب املرافعــة تصــدر احملكمــة حكمهــا يف
الدعــوى إذا كانــت مهيــأة للفصــل يف موضوعهــا.
 -3إذا تعــذر علــى اخلصــم احلصــول علــى حجــة حصــر إرث اخلصــم املتوفــى ،فتحــرر
مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون حتديد أسمائهم ،ويبلغوا على آخر مكان إقامة
للخصــم املتوفــى وفــق أحــكام املــادة ( )20مــن القانــون األصلــي)16( .
ويتبني من هذا النص أنه إذا تويف أحد اخلصوم يف الدعوى أو أعلن إفالسه أو طرأ عليه
ما يفقده أهليته للخصومة يف الدعوى  ،فإنه يجب التفرقة بني فرضني:
الفرض األول  :إذا كانت الدعوى قائمة  ،فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
اخلصــم اآلخــر  ،اتخــاذ اإلجــراء املناســب لتبليــغ ورثتــه أو مــن يقــوم مقامه قانونا ،للحضور إلى
احملكمــة يف وقــت تعينــه للســير يف الدعــوى مــن النقطة التــي وصلت إليها .
وقــد كان يتعــذر علــى اخلصــم احلصــول علــى حجــة حصــر إرث خلصمــه املتوفــى
لتبليغهــم ،لذلــك أضــاف املشــرع الفقــرة الثالثــة لهــذه املادة لتاليف هــذه الصعوبة مكتفيا
بــأن يرســل التبليــغ باســم " ورثــة املرحــوم فــان  "...إلــى آخــر مــكان إقامــة للخصــم
املتوفــى ،وبذلــك ال تتعطــل إجــراءات احملاكمــة.

بيع
ل

( )16أضيفت هذه الفقرة بالقرار بقانون رقم  16لسنة .2014
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الفــرض الثانــي  :إذا تــويف أحــد اخلصــوم بعــد إقفــال بــاب املرافعــة  ،والدعــوى مهيــأة
للفصــل يف موضوعهــا  ،تصــدر احملكمــة حكمهــا يف الدعــوى رغــم الوفــاة .
وهذا النص يرتبط يف حكمه وتفســيره بنص املادة  128املتعلقة بانقطاع الســير
يف الدعــوى  ،ويبــدو مــن ظاهــر النصــن وجــود تناقــض بينهمــا ،فبينمــا تقــرر املــادة 84
أن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر تبليــغ ورثــة املتوفــى أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد
أهليتــه أو صفتــه للحضــور إلــى احملكمــة  .يفيــد ظاهــر املادة  128أن احملكمة ال تقرر
تبليغهــم مــن تلقــاء نفســها بــل بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخــر  .لذلــك نقترح دمــج املادة 84
باملــادة  128يف نــص واحــد بحيــث يفيــد أن ينقطــع الســير يف الدعــوى بحكــم القانــون
مــا لــم تقــرر احملكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخــر تبليــغ ورثــة
املتوفــى أو مــن يقــوم مقــام اخلصــم الــذي فقــد أهليتــه أو صفتــه.
الفصل الثالث

مج

نظر الدعوى ونظام الجلسات

يس

ةل

اني

بعــد أن عرفنــا كيــف تقــام الدعــوى ،وكيــف تصــل إلــى علــم اخلصــوم ،ومــا يحــدث
من حضور اخلصوم أو غيابهم  .يلزم أن نتمثل أمامنا دعوى تسير يف مجراها الطبيعي لنرى
املراحل واخلطوات التي تسير فيها منذ أول جلسة حتى صدور احلكم فيها  .لذا نتناول يف
هذا الفصل افتتاح الدعوى واملرافعة ،وتوثيق وقائع الدعوى ،وحفظ نظام اجللسة وأمنها،
بعد بيان ما طرأ على دور القاضي يف إدارة الدعوى سواء من حيث نظرها أو إثباتها.
المبحث األول

تل

دور القاضي في إدارة الدعوى

بيع
ل

كان املبــدأ الســائد يف ظــل قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة رقــم  42لســنة
 1952هــو أن الدعــوى ملــك اخلصــوم يوجهونهــا حســب هواهــم ووفــق مصاحلهــم اخلاصة،
فــكان دور القاضــي ســلبيا ال يتدخــل يف ســير الدعــوى ،وكانــت ســلطته يف توجيــه
اخلصوم وتيسير إجراءات التقاضي منعدمة ،فكان عليه أن ينتظر حتى يقدم اخلصوم
كل دفوعهــم وبيناتهــم ودفاعهــم وتتهيــأ الدعــوى للفصــل فيهــا ثــم يصــدر احلكــم .
وقــد أدى هــذا الــدور الســلبي للقاضــي إلــى تعطيل الفصــل يف القضايا ،حيث كان
اخلصــوم يشــغلون القاضــي بالعديــد مــن الدفــوع الشــكلية واملوضوعيــة واملســائل الفرعيــة
وأوجــه البطــان التــي يتوجــب عليــه بحثها والفصل فيها قبل احلكم يف الدعوى ،وكلما
فصــل يف دفــع أو مســألة أثيــر أمامــه دفــع أو طلــب آخــر لينشــغل بــه عــن بحــث احلقــوق
األساسية وحتقيق الغاية املرجوة من االلتجاء إلى القضاء وهي إيصال احلقوق ألصحابها.
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كمــا أدى هــذا الــدور الســلبي – باإلضافــة لعوامــل أخــرى – إلــى تراكــم القضايــا
يف احملاكــم وبــطء الوصــول إلــى احلــق ،بحيــث أصبــح من مصلحــة كل مماطل أن يلجأ
خصمــه إلــى القضــاء باعتبــاره ميدانــا يجــد فيــه املماطــل متســعا للمراوغــة والتعطيــل،
كمــا رســخ يف ذهــن النــاس أن خيــر ســبيل إلعاقــة حــق طرحــه علــى ســاحة القضاء  .وقد
نتــج عــن ذلــك زيــادة امليــل إلــى اغتصــاب احلقــوق واملماطلــة يف تأديــة االلتزامــات من جهة،
والتجــاء أصحــاب احلقــوق يف حتصيــل حقوقهــم إلــى وســائل أخــرى تصــل حــد اســتعمال
العنــف ومخالفــة القانــون مــن جهــة ثانيــة .

اني

مج

لذلــك تدخــل املشــرع يف كل مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية رقم
البينــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة رقــم  4لســنة  ،2001وجعــل
 2لســنة  2001وقانــون ّ
للقاضــي دورا إيجابيــا أكثــر فاعليــة ،ســواء قبــل بــدء احملاكمــة أو خــال نظــر الدعوى
والســير يف إجراءاتهــا ،مقــررا أن مهمــة القضــاء هــي البحــث عــن احلقيقــة والفصــل يف
الدعــاوى بســرعة ،لذلــك أســند للقاضــي إدارة ســير الدعــوى وحتقيــق عناصرهــا وأدلتها
لضمــان حســن تنفيــذ القوانــن اإلجرائيــة واحلــد من الدفوع واإلجــراءات التحكمية التي
يســعى إليهــا اخلصــوم لتأجيــل نظــر الدعــاوى ،ولســرعة الفصــل يف القضايــا دون املــس
بالضمانــات األساســية للتقاضــي املقــررة للخصوم .

تل

يس

ةل

ولذلك أصبحت القاعدة اآلن ،إن اخلصوم أحرار يف االلتجاء إلى القضاء وأن يطالبوا
بحقوقهــم أو يتصاحلــوا عليهــا ،إال أنهــم ليســوا أحــرارا يف إدارة الدعــوى وتســييرها حســب
أهوائهم ،إمنا ذلك هو واجب القاضي الذي له تسيير اخلصومة وتوجيهها واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتحقيق الدعوى واســتكمال أدلتها وصوال إلى الفصل فيها بقدر ما يســتطيع من
الســرعة ،باعتبــار أن القضــاء هــو وظيفــة عامــة وأن وظيفــة القاضــي ال تقتصــر علــى حســم
النزاع وإمنا متتد إلى تطبيق القانون مما يقتضي أال يترك هذا األمر ملشيئة اخلصوم .

بيع
ل

وهــذا الــدور اإليجابــي للقاضــي يف حتقيــق العدالــة بأســرع مــا ميكــن ومنــع املماطلة
ورد احلــق إلــى صاحبــه يــؤدي إلــى قلــة امليــل إلــى اغتصــاب احلقــوق ،ويضطــر كل فــرد أن
يــؤدي مــا عليــه مــن التزامــات طوعــا حتــى ال يجبــر علــى أدائهــا كرها عن طريق الســلطة
العامة ،كما يشجع اخلصوم على الوصول إلى تسوية مقبولة بينهم وعدم عرض النزاع
علــى القضــاء للفصــل فيــه ،كمــا يحــول دون تهــاون اخلصــوم وركونهــم إلــى وســائل
املماطلــة والتســويف والكيــد لكســب الوقــت وتأخيــر الفصــل يف الدعــاوى ،وبذلــك
يضمــن املســاواة بــن املواطنــن أمــام قضــاء عــادل ممــا يــؤدي إلــى تهذيــب أخــاق الشــعب
وتقوميهــا واســتتباب األمــن يف البــاد .
وعلــى الرغــم مــن نفــاذ كل مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
وقانــون البينــات منــذ عــام  ، 2001إال أن الباحــث يف أحــكام احملاكــم يــرى أن غالــب
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القضــاة نــادرا مــا مارســوا دورهــم املهيمــن يف إدارة الدعــوى وحتقيــق أدلتهــا وفــق مــا
رســمه هــذان القانونــان ،لذلــك بقيــت نصوصهمــا مجــرد أدوات جامــدة ال حــراك فيهــا،
فالنــص الــذي ال تطبقــه احملاكــم هــو مجــرد نــص ميــت  ،فإحيــاء النــص ال يكــون إال
بتطبيقــه  .ويبــدو أنــه غــاب عــن الكثيــر مــن القضــاة كيفيــة اســتخدام هــذه األدوات
وممارســة هذا الدور اإليجابي الذي ميكنهم من توجيه الدعاوى إلى طريقها املســتقيم
واحليلولــة دون تهــاون اخلصــوم وركونهــم إلــى وســائل املماطلة والكيد وكســب الوقت،
األمــر الــذي أدى إلــى تراكــم القضايــا أمامهــم .
مظاهر الدور اإليجابي للقاضي في إدارة الدعوى

ةل

اني

مج

علــى الرغــم مــن مــرور حوالــي ســبع ســنوات علــى ســريان كل مــن قانــون أصــول
احملاكمات املدنية والتجارية وقانون البينات يف املواد املدنية والتجارية لســنة ،2001
إال أن قاعــدة أن الدعــوى مــن حــق اخلصــوم وأنــه ال يجــوز للقاضــي أن يتدخل يف إجراءات
احملاكمــة ال زالــت مســيطرة علــى فكــر كثيــر مــن القضــاة واحملامــن  .ولذلــك حتــى
يستقيم العمل ال بد من تصويب الفهم وتسليط الضوء على أن هذه القاعدة لم يعد لها
وجــود يف ظــل القانونــن املذكوريــن بعــد أن قــرر املشــرع أن إدارة الدعــوى مــن صالحيــة
القاضي يف سعيه للبحث عن احلقيقة .

يس

لذلك قبل أن نبدأ يف متابعة عمل القاضي خالل نظره للدعوى يف مراحلها املختلفة،
نرى أن نشير إلى بعض نصوص القانونني املذكورين التي تعطي للقاضي صالحية التدخل
يف الدعوى وتوجيه اخلصوم فيها كدالئل على الفهم اجلديد إلدارة الدعوى .

تل

أوال  :قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

-1قبل نظر الدعوى

بيع
ل

منــح هــذا القانــون للقاضــي ســلطة تقديريــة يف كثيــر مــن املســائل ســواء قبــل نظــر
الدعــوى أم خــال ســير إجــراءات احملاكمــة نعــرض لبعضهــا فيمــا يأتي :
-1ســلطة قاضــي األمــور املســتعجلة يف تقديــر الضــرورة املوجبــة إلصــدار اإلذن بــأن
يتــم التبليــغ ( أو التنفيــذ ) يف غيــر املواعيــد املقــررة يف القانــون ( املــادة . ) 2 / 8
 -2ســلطة القاضــي يف تقديــر مــدى جديــة التحريــات وكفايتهــا لتعــذر تبليــغ
الشــخص املــراد تبليغــه بالــذات وصحــة تبليــغ مــن يقيــم معــه ( املــادة . ) 13
 -3ســلطة القاضــي يف تبليــغ مــن لــه موطــن معلــوم يف اخلــارج بطريــق البريد املســجل
مــع علــم الوصــول أو بأيــة طريقــة أخــرى  ( .املــادة . ) 1 / 18
 -4ســلطة القاضــي يف تقريــر التبليــغ وفــق املــادة  20بعــد التحقــق مــن تعــذر التبليــغ
وفق األصول املقررة يف القانون .
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 -5سلطة القاضي يف تقييم دواعي ومبررات احلكم بالبطالن واحلد من حاالت بطالن
اإلجراءات وعدم احلكم بالبطالن رغم النص عليه إذا حتققت الغاية من اإلجراء (املادة.)23
 -6ســلطة القاضــي يف تصحيــح اإلجــراء الباطــل ولــو بعــد التمســك بالبطــان متــى
مت التصحيــح يف امليعــاد املقــرر يف القانــون أو الــذي يحــدده القاضــي لذلــك ( املــادة .) 25
 -7سلطة القاضي يف حتويل اإلجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح متى توافرت
عناصره ويف انتقاص اإلجراء إذا كان باطال يف جزء منه ( املادة . ) 26
 -8ســلطة القاضــي يف تقديــر قيمــة الدعــوى عندمــا يرتــاب يف تقديــر املدعــي لهــا
(املــادة . )33
 -9ســلطة القاضي يف اســتصدار القرار الذي يســتصوبه يف حال اشــتمال الدعوى
على عدة أسباب ،سواء بنظر كل سبب على حدة أو غير ذلك ( املادة . ) 58
 -10ســلطة القاضــي يف إجــراء التعديــل الــازم علــى الئحة الدعوى التي جمع فيها
املدعي أسباب متعددة ( املادة . )59

مج

 -2في مرحلة نظر الدعوى

تل

يس

ةل

اني

 -1ســلطة القاضــي يف الســماح للمدعــى عليــه بتقــدمي الئحتــه اجلوابيــة إذا حضــر يف
أول جلســة تعقدهــا احملكمــة للنظــر يف الدعــوى ( املــادة . ) 64
 -2ســلطة القاضــي يف شــطب الدعــوى إذا لــم يحضــر املدعــي وال املدعــى عليــه (
املــادة )1/85
 -3ســلطة القاضــي يف تأجيــل الدعــوى أو شــطبها إذا غــاب املدعــي يف اجللســة
األولــى وحضــر املدعــى عليــه ( املــادة . ) 3/85
 -4ســلطة القاضــي يف احلكــم يف الدعــوى إذا كان املدعــى عليــه قــد تبلــغ بالــذات
ولو تغيب عن احلضور أو كانت الدعوى من الدعاوى املستعجلة ( املادة .)2/85
 -5هيمنة القاضي على إجراءات اجللسة ونظام نظر الدعاوى :
أ -سلطة القاضي يف إجراء احملاكمة سرا محافظة على النظام العام أو اآلداب
أو حرمة األســرة ( املادة . ) 115
ب -ســلطة القاضي يف عدم االســتجابة إلى تأجيل الدعوى أكثر من مرة للســبب
الواحــد ( املــادة . ) 121
ت -سلطة القاضي يف حتديد نقاط االتفاق واالختالف ( املادة . ) 1/120
ث -سلطة القاضي يف حتديد مواعيد اجللسات لسماع البينات ( املادة . )2/120
ج -سلطة القاضي يف ضبط اجللسة وإخراج من يخل بنظامها من القاعة أو تغرميه
( املادة . ) 2/117
ح -سلطة القاضي يف شطب العبارات اجلارحة أو املخالفة لآلداب أو النظام العام
من محضر اجللسة ( املادة . ) 3 /117
خ -ســلطة القاضي يف القبض على من يرتكب جرما يف اجللســة وإحالته للنيابة،
أو احلكــم عليــه بالعقوبــة املقــررة ( املــادة  4 /117و . ) 5

بيع
ل
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 -6هيمنــة القاضــي علــى إجــراءات إدخــال اخلصــوم واإلذن بالطلبــات العارضــة
ملصلحــة العدالــة أو إلظهــار احلقيقــة .
أ -ســلطة القاضــي يف إدخــال مــن يــرى إدخالــه يف الدعــوى ملصلحــة العدالــة أو
إخــراج مــن لــم يكــن هنــاك محــل إلدخالــه ( املــادة . ) 1 /82
ب -ســلطة القاضــي يف أن يــأذن أو ال يــأذن بقبــول الطلــب العــارض مــن املدعــي
ممــا يكــون مرتبطــا بالطلــب األصلــي ( املــادة  )4/97وكذلــك األمــر بالنســبة للطلــب
العــارض املقــدم مــن املدعــى عليه(املــادة )3/98
ت -ســلطة القاضــي يف حالتــي اإلدخــال والتدخــل بتكليــف املدعــي أن يعدل الئحة
دعواه ( املادة . )1/99
 -7ســلطة القاضــي يف ضــم الدفــوع التــي يبديهــا املدعــى عليــه إلى موضــوع الدعوى
أو احلكــم فيهــا علــى اســتقالل ( املــادة . )2/91
 -8سلطة القاضي يف إثارة الدفوع املتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه ( املادة .) 92
 -9ســلطة القاضــي يف حالــة اتفــاق اخلصــوم علــى إحالــة الدعــوى حملكمــة أخــرى
غيــر مختصــة بنظرهــا يف إجابــة الطلــب أو عــدم إجابــة الطلــب ( املــادة . ) 94
-10ســلطة القاضــي يف نظــر االســتدعاء املقــدم لــه ســندا للمــادة  1/101بحضــور
املســتدعي وحده أو تبليغ اخلصم اآلخر صورة عن االســتدعاء ( املادة . )2/101
 -11ســلطة القاضي يف وقف الســير يف الدعوى إذا رأى أن احلكم يف موضوعها
يتوقــف علــى الفصــل يف مســألة أخــرى ( املــادة . ) 1/126
 -12ســلطة القاضــي يف تبليــغ ورثــة اخلصــم املتوفــى أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد
أهليتــه للخصــوم أو زالــت صفــة مــن كان ميثلــه ( املــادة . )1/84
 -13ســلطة القاضــي يف إعــادة فتــح بــاب املرافعــة ألســباب جديــة وضروريــة
للفصــل يف الدعــوى (املــادة . )166
 – 14ســلطة القاضــي يف تصحيــح مــا قــد يــرد يف األحــكام مــن أخطــاء ماديــة
بحتــة كتابيــة أو حســابية وذلــك بقــرار يصــدره مــن تلقــاء نفســه ( املادة . ) 1/183

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

ثانيا  :قانون البينات في المواد المدنية والتجارية

 -1سلطة القاضي في تقدير قيمة األدلة المقدمة إليه

اهتــم هــذا القانــون بإظهــار الــدور اإليجابــي للقاضــي  ،فقــرر لــه ســلطة واســعة يف
تقديــر قيمــة مــا يقــدم لــه مــن أدلــة دون انتظــار دفــاع اخلصــوم بشــأنها  ،ويظهــر ذلــك يف
األحــوال اآلتيــة :
 -1ســلطة القاضــي يف تقديــر قيمــة العيــوب املاديــة التــي تلحــق بالســند مــن كشــط
أو محــو أو حتشــير أو غيــر ذلــك مــن العيــوب املاديــة ســواء بإســقاط أو إنقــاص قيمتــه يف
اإلثبــات واألخــذ ببعــض أو كل مــا تضمنــه الســند ( املــادة . ) 1 / 38
 -2ســلطة القاضــي إذا كانــت صحــة الســند محــل شــك يف نظــره أن يدعــو املوظــف
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الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه (املادة . )2/38
 -3سلطة القاضي يف حالة إنكار التوقيع على السند أن يرد على املنكر إنكاره
إذا كان يف وقائــع الدعــوى ومســتنداتها مــا يكفــي القتناعــه بــأن التوقيــع صحيــح دون
حاجة إلجراء التحقيق باملضاهاة أو بســماع الشــهود أو بكليهما ( املادة . ) 40
 -4ســلطة القاضــي يف أن يحكــم بــرد أي ســند وبطالنــه إذا ظهــر لــه بجــاء مــن
حالتــه أو مــن ظــروف الدعــوى أنــه مــزور ولــو لــم يدعــى أمامــه بالتزوير ( املــادة  )67وذلك
تأكيــدا لــدور القاضــي يف محاربــة الفســاد والغــش يف إجــراءات اإلثبــات .
 -5ســلطة القاضــي يف أن يقضــي مبجموعــة مــن اجلــزاءات املدنيــة واملاليــة علــى مــن
يتســبب يف تعطيل الفصل يف الدعاوى بســبب يرجع إلى ادعاء التزوير يف ســند لم يثبت
صحتــه أو توانــى يف إثباتــه أو أهمــل يف متابعتــه منهــا :
أ -ســلطة القاضــي يف أن يحكــم علــى اخلصــم الــذي أنكــر توقيعــه علــى الســند و
تخلــف عــن احلضــور لالســتكتاب بغيــر عــذر مقبــول بغرامــة ال تتجــاوز مائــة دينــار أردنــي
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا  ،وأن يحكم بصحة نســبة الســند إليه إذا تكرر
عــدم حضــوره ( املــادة . ) 44
ب -ســلطة القاضــي يف احلكــم بســقوط ادعــاء مدعــي التزويــر إذا لــم يعلــن خصمــه
مبذكــرة يبــن فيهــا مواضــع التزويــر وإجــراءات التحقيــق التــي يطلــب إثبــات التزويــر بهــا
خــال املــدة التــي يحددهــا القاضــي ( املــادة . ) 2/59
ت -ســلطة احملكمــة يف أن تكلــف اخلصــم بتســليم الســند الــذي حتــت يــده املدعــى
بتزويــره وأن تأمــر بضبطــه إذا لــم يقــم بذلــك ( املــادة . ) 1/61
ث -ســلطة القاضــي عنــد عــدم حضــور املدعــى عليــه يف دعــوى حتقيــق اخلطــوط
األصليــة بغيــر عــذر مقبــول أن يحكــم يف غيبتــه بصحــة اخلــط أو اإلمضــاء أو اخلتــم أو
البصمــة ( املــادة . ) 56
ج -ســلطة القاضــي يف أن يأمــر بضبــط الســند الــذي تنــازل املطعــون ضــده بالتزويــر
عــن التمســك بــه متــى طلــب الطاعــن ذلــك ملصلحــة مشــروعة (املــادة . ) 2/66
ح -سلطة القاضي إذا حكم بصحة السند يف أن يحكم على من أنكره بغرامة
ال تتجاوز مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ( املادة .)52
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 -2سلطة القاضي في اتخاذ إحدى وسائل اإلثبات من تلقاء نفسه

أجــاز القانــون للقاضــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن وســائل اإلثبــات مــن تلقاء نفســه
للوصول إلى احلقيقة دون طلب من اخلصوم على التفصيل التالي :
 -1ســلطة القاضــي يف تكليــف اخلصــم أو الغيــر بتقــدمي ورقــة أو ســند حتــت يــده (
املــادة .)34
 -2سلطة القاضي يف أن يطلب أوراقا أو سندات من الدوائر الرسمية (املادة .)35
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 -3سلطة القاضي يف أن يأمر من تلقاء نفسه باإلثبات بشهادة الشهود يف األحوال
التي يجيز القانون فيها ذلك متى رأى يف ذلك فائدة للحقيقة (املادة . )1/80
 -4ســلطة القاضــي يف اســتدعاء مــن يــرى لزومــا لســماع شــهادته إظهــارا للحقيقــة
(املــادة . ) 2/80
 -5ســلطة القاضــي يف احلكــم علــى الشــاهد الــذي لــم يحضــر يف املــرة األولــى
بغرامــة ال تتجــاوز مائــة دينــار  ،وإذا تخلــف عــن احلضــور بعد تكليفه بذلك للمرة الثانية
إصــدار أمــر بإحضــاره  ،وســلطته بإعفــاء الشــاهد مــن الغرامــة إذا حضــر وأبــدى عــذرا
مقبــوال (املــادة . ) 87
 -6سلطة القاضي يف احلكم على الشاهد الذي امتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمني
أو عن اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه بغرامة ال جتاوز مائة دينار  ( ...املادة .)94
 -7ســلطة القاضــي يف اســتجواب اخلصــوم إظهــارا للحقيقــة يف الدعــوى ( املادة 122
ومــا بعدهــا )  .وقبــول اإلثبــات بشــهادة الشــهود والقرائــن إذا تخلــف اخلصــم عــن احلضــور
لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني ( املادة .)130
 -8ســلطة القاضــي يف اســتنباط القرائــن مــن ظــروف ووقائــع الدعــوى ومســتنداتها
مبــا لــه مــن ســلطة تقديريــة ( املــادة . ) 108
 -9ســلطة القاضــي يف تعديــل صيغــة اليمــن احلاســمة بحيــث توجــه بوضــوح ودقــة
علــى الواقعــة املطلــوب احللــف عليهــا ( املــادة  ، )1/137كمــا أن لــه أن يرفــض توجيــه
اليمــن إذا كان اخلصــم متعســفا يف توجيههــا ( املــادة . ) 2/132
-10سلطة القاضي يف توجيه اليمني املتممة من تلقاء نفسه ألي من اخلصمني(
املــادة  . )1/146وكذلــك ميــن التقــومي لتحديــد قيمــة املدعــى بــه الــذي اســتحال حتديــد
قيمتــه بطريقــة أخــرى ( املــادة  . )1/148كمــا يف حالــة اســترداد الشــيء املســروق أو
املــودع الــذي تعــذر رده عينــا .
 -11ســلطة القاضــي يف االنتقــال للمعاينــة كأحــد أدلــة الدعــوى املطلوب حتقيقها
( املــادة . )151
 -12ســلطة القاضــي يف نــدب خبيــر لالســتنارة برأيــه يف املســائل التــي يســتلزمها
الفصــل يف الدعــوى ( املــادة  ، )156ويف تكليــف خبيــر ليقــدم لــه شــفاهة استشــارة يف
مســألة فنيــة أو تقــدمي استشــارة خطيــة ( املــادة  . )159ويف احلكــم علــى اخلبيــر الــذي
لــم يــؤد مهمتــه ولــم يكــن قــد أعفــي مــن أدائهــا بــكل املصروفــات التــي تســبب يف إنفاقها
وبالتعويضــات وباجلــزاءات التأديبيــة ( املــادة  . )164ويف احلكــم عليــه بالغرامــة إذا تأخــر
يف إيداع تقريره يف األجل احملدد دون مبرر ( املادة  )2/182أما إذا كان التأخير ناشئا
عن خطأ اخلصم كان له أن يحكم عليه بغرامة ال تزيد على مائة دينار مع جواز احلكم
بســقوط حقــه يف التمســك باحلكــم الصــادر بتعيني اخلبير ( املــادة .)3/182
 -13ســلطة القاضــي يف اســتدعاء اخلبيــر ملناقشــته يف تقريــره إن رأى حاجــة لذلــك
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( املــادة. )183
 -14ســلطة القاضــي يف أن يحكــم علــى اخلصــم الــذي تخلــف عــن تقدمي مســتنداته
للخبيــر أو عــن تنفيــذ أي إجــراء مــن إجــراءات اخلبــرة يف املواعيــد احملــددة مبــا تعــذر
معــه علــى اخلبيــر مباشــرة عملــه بغرامــة ال تتجــاوز مائــة دينــار أو إنــذاره بســقوط حقــه يف
التمســك باحلكــم الصــادر بتعيــن اخلبيــر ( املــادة . )1/176
 -15ســلطة القاضــي يف احلكــم علــى مــن يتخلــف ممــن يــرى اخلبيــر ســماع أقوالهــم
عــن احلضــور أمامــه بغيــر عــذر مقبــول بغرامــة ال تتجــاوز مائــة دينــار  ،ويف إعفائــه مــن
الغرامــة إذا حضــر وأبــدى عــذرا مقبــوال ( املــادة . )3/176
 -16ســلطة القاضــي يف أن يعــدل عمــا أمــر بــه مــن إجــراءات اإلثبــات إذا طــرأت
ظــروف تبــرر هــذا العــدول ( املــادة  )1/6فللقاضــي مثــا أن يعــدل عن إلزام خصم بتقدمي
ورقة حتت يده ،أو عن ســماع الشــهود أو اســتجواب اخلصوم .
 -17ســلطة القاضــي يف عــدم األخــذ بنتيجــة إجــراء اإلثبــات الــذي أمــر بــه (املــادة
 ، )2/6فلــه عــدم األخــذ بتقريــر اخلبيــر ( املــادة  ،)185أو مبــا ورد يف شــهادة
الشــهود  ،علــى أن يبــن أســباب ذلــك يف حكمــه.
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 -1ســلطة القاضــي أثنــاء ســير الدعــوى بتكليــف الغيــر بتقــدمي ورقــة أو ســند حتــت
يــده يف األحــوال واألوضــاع املنصــوص عليهــا يف املــادة  28مــن القانــون ( املــادة . )34
 -2ســلطة القاضــي يف أن يكلــف شــخصا مــن غيــر اخلصــوم بعــرض شــيء يحــوزه
أو يحرزه يدعي أحدهم حقا متعلقا به متى كان فحص الشــيء ضروريا للبت يف احلق
املدعــى بــه مــن حيــث وجــوده ومــداه ( املــادة  . )1/36وكذلــك إذا تعلــق األمــر بــأوراق أو
ســندات أخــرى ( املــادة .)2/36
 -3ســلطة القاضــي يف احليلولــة دون تعطيــل ســير الدعــوى بتقييــد احلــق يف ســحب
ورقــة أو ســند قــدم مــن أحــد اخلصــوم إال بــإذن مــن القاضــي بعــد أن حتفــظ صــورة منــه يف
ملــف الدعــوى ويؤشــر عليهــا رئيــس كتــاب احملكمــة مبطابقتهــا لألصــل ( املــادة .) 33
 -4ســلطة القاضي يف إلزام خصم بتقدمي ســندات أو أوراق حتت يده ( املواد -28
 ) 32وذلــك علــى النحــو التالــي :
أ -األمــر بإلــزام اخلصــم بتقــدمي الورقــة أو الســند يف احلــال أو يف أقــرب موعــد
يحــدده إذا أقــر بــأن الورقــة أو الســند يف حيازتــه أو ســكت ( املــادة . )1/31
ب -األمر باعتبار صورة الورقة أو السند املقدم من اخلصم مطابقة ألصلها أو األخذ
بقولــه فيمــا يتعلــق بشــكله وموضوعــه إذا لــم يكــن قــد قــدم الصــورة وذلــك إذا لــم يقــم
اخلصــم الــذي بيــده الورقــة أو الســند بتقدميــه يف املوعــد الــذي حددتــه احملكمــة أو امتنــع
مــن أنكــر وجــود الســند لديــه عــن حلــف اليمــن الــواردة يف املــادة  ( )2/31املــادة . ) 32
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يتبــن ممــا ســبق أن املشــرع منــح القاضــي دورا إيجابيــا كبيــرا وصالحيات واســعة
يف إدارة الدعــوى وتســيير إجراءاتهــا مبــا يحقــق حســم املنازعــات بســرعة ويحــول دون
اخلصــوم ومحاولــة املماطلــة والتســويف .
وغنــي عــن القــول إن مــن املســلم بــه يف الفقــه والقضــاء أن نصوص القانون ال توضع
إال لكــي تطبــق  ،وأن النــص الــذي ال تعمــل احملاكــم حكمــه ال جــدوى منــه  ،وأن
محاســن أي قانــون وأوجــه القصــور فيــه ال تبــدو جليــة واضحــة إال بتطبيــق أحكامــه ،
حيــث يعــن ذلــك يف أن يتلمــس املشــرع أوجــه النقــص والقصــور ويعاجلهــا .
ومــع أن الــدور اإليجابــي للقاضــي يف اخلصومــة املدنيــة ســواء بالنســبة إلجــراءات
نظرهــا أو إثباتهــا أصبــح أمــرا واقعــا ونافــذا يف التشــريع الفلســطيني منــذ عــام 2001
بصــدور ونفــاذ كل مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة وقانــون البينــات،
إال أن املالحــظ أن بعــض القضــاة مــا زالــوا متأثريــن مبــا اعتــادوا عليــه يف ظــل قانــون
أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى مــن دور ســلبي  ،وأن تطبيقهــم ملــا ورد يف هذيــن
القانونــن مــن أحــكام متعلقــة بالــدور اإليجابــي للقاضــي يــكاد يكــون منعدمــا رغــم
مــرور مــا يزيــد علــى ســبع ســنوات  ،األمــر الــذي أبقــى علــى بــطء الفصــل يف الدعــاوى
وزاد مــن تراكــم القضايــا أمــام احملاكــم  ،وأتــاح الفرصــة للمماطلــن وآكلــي حقــوق
النــاس بالباطــل لالســتمرار يف حتقيــق مآربهــم .
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افتتاح الدعوى والمرافعة فيها
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يف اليوم املعني لنظر الدعوى يطلب القاضي من احملضر أن ينادي على اخلصوم،
ولدى مثولهم أمام القاضي يثبت كاتب احملكمة حضورهم يف محضر الضبط .
وتعقــد احملكمــة جلســاتها يف قاعــة احملكمــة أو يف أي مــكان آخــر حســب
مقتضــى احلــال (م  ،)122وجتــري احملاكمــة بصــورة علنيــة إال يف األحــوال التــي تقــرر
احملكمــة إجراءهــا ســرا ســواء كان ذلــك مــن تلقــاء نفســها أم بنــاء علــى طلــب أحــد
اخلصــوم محافظــة علــى النظــام العــام أو مراعــاة اآلداب أو حرمــة األســرة (املــادة )115
علــى أنــه يالحــظ أن حتقــق العلنيــة ال يعنــي ضــرورة الســماح للجميــع بدخــول قاعــة
احملكمــة وحضــور اجللســة ،فقــد يقتصــر الدخــول علــى عدد محدود يتناســب مع اتســاع
قاعــة احملكمــة ،وليــس يف هــذا مخالفــة ملبــدأ العلنيــة .
وجتــري احملاكمــة باللغــة العربيــة  ،فــإذا كان اخلصــوم أو أحدهــم أو شــهودهم
ممن يجهلون اللغة العربية فتجري املخاطبة بواسطة مترجم يؤدي اليمني القانونية على
صــدق ترجمتــه قبــل القيــام مبهمتــه (م .)116
ويســأل القاضــي املدعــي عــن طلباتــه أوال ألن للمدعــي حــق البــدء يف الدعــوى ،
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ولكــن إذا ســلم املدعــى عليــه باألمــور املبينــة يف الئحــة الدعــوى وادعــى أن هنــاك أســبابا
قانونيــة أو وقائــع إضافيــة تدفــع دعــوى املدعــي  ،فيكــون عندئــذ حــق البــدء يف الدعــوى
للمدعــى عليــه (م . )1/119
واألصل أن تسمع احملكمة ما يبديه اخلصوم أو وكالؤهم من طلبات ودفوع
شــفويا  ،ولكــن نظــر ًا لكثــرة عــدد القضايــا يف اجللســة الواحــدة  ،يزيــد االعتمــاد علــى
املرافعــات املكتوبــة  ،أي املذكــرات  .علــى أنــه ال يجــوز أن تتضمــن املذكــرات أســبابا
جديــدة للدعــوى غيــر األســباب الــواردة يف الالئحة األصلية .

تل

يس

ةل

اني

مج

ويقتضــي مبــدأ املواجهــة إطــاع اخلصــم أو وكيلــه علــى كل مذكــرة يقدمهــا
اخلصــم اآلخــر ســواء بتســليمه صــورة عنهــا  ،أو متكينــه مــن االطــاع عليهــا يف ملــف
الدعــوى لذلــك أوجبــت املــادة ( )53كمــا رأينــا أن يرفــق املدعــي بالئحــة الدعــوى صــورا
عن املستندات التي يستند إليها تأييدا لدعواه مصدقة منه مبا يفيد مطابقتها لألصل.
وكذلــك احلــال يف املــادة ( )62بالنســبة لالئحــة اجلوابيــة .
وقد كانت املادة  3/135من قانون أصول احملاكمات احلقوقية امللغى تنص على
أن للفريق الذي بدأ يف الدعوى أو يورد بينته لدحض بينة اخلصم ثم يسرد الفريق اآلخر
أقوالــه ودفاعــه األخيــر وبعدهــا يدلــي الــذي بدأ يف الدعــوى مبرافعته األخيرة ،مبعنى أن
مــن بــدأ اخلصومــة هــو آخــر مــن يتكلــم فيهــا .غيــر أن املشــرع لــم يأخــذ بهــذه القاعــدة يف
نــص املــادة  119مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة مبــا يعنــي العدول عنها
إلــى قاعــدة أن املدعــى عليــه هــو آخــر مــن يتكلــم( ، )1وهــذه القاعــدة تنطبــق أيضــا علــى
املذكرات  ،وذلك لتمكينه دائما من إبداء دفاعه على أقوال املدعي ومذكراته  .وال
يعنــي هــذا أنــه يشــترط لصحــة احلكــم أن يكــون املدعــى عليــه هو فعال آخــر من يتكلم
أو آخــر مــن يقــدم مذكــرة  ،وإمنــا يكفــي متكينــه مــن ذلــك  .فــإذا طلــب الــكالم أو
تقــدمي مذكــرة ردا علــى أقــوال جديــدة خلصمــه ورفضــت احملكمــة ذلــك بطــل احلكــم
إلخالله بحق الدفاع.

بيع
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تأجيل الجلسة

األصــل أن تنظــر احملكمــة الدعــوى يف اجللســة احملــددة مبذكــرة احلضــور،
ولكــن هــذا ال يحــدث إال نــادرا  ،إذ غالبــا مــا يطلــب أحــد اخلصــوم أو وكيلــه التأجيــل
وجتيبه احملكمة إلى طلبه  ،فتحدد تاريخا آخر لنظر الدعوى  ،كما يجوز للمحكمة
أن تقــرر التأجيــل مــن تلقــاء نفســها  .والقاعــدة أن التأجيــل مســألة تقديريــة للمحكمــة.
ويف ذلــك تنــص املــادة ( )121مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
علــى أنــه " للمحكمــة تأجيــل الدعــوى مــن وقــت آلخــر وفــق مقتضــى احلــال وال يجــوز التأجيــل
( )1نــص علــى هــذه القاعــدة صراحــة يف املــادة  1/76مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة األردنــي رقــم  24لســنة 1988
بقولهــا (  .....ويكــون املدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم إال إذا أمــرت احملكمــة بخــاف ذلــك. ).
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ألكثــر مــن مــرة لــذات الســبب إال إذا اقتنعــت احملكمــة بضــرورة ذلــك ".
وقــد جــرت العــادة أن يســتجيب القضــاة لطلبــات التأجيــل حتــى ولــو لــذات الســبب
ممــا فتــح مجــاال إلطالــة أمــد املنازعــات وتراكــم القضايــا أمــام احملاكــم  .غيــر أن
القانــون اجلديــد افتــرض أن املدعــي ال يقــدم دعــواه إال بعــد أن يكــون قــد هيــأ كامــل
بيناتــه ،وأن املدعــى عليــه ال يجيــب علــى الدعــوى إال بعــد أن يكمــل دراســة الئحتهــا
ويهيــئ وســائل دفاعــه  ،فوضــع تنظيمــا جديــدا يكفــل تفويــت الفرصــة علــى أي مــن
الطرفــن للمماطلــة والتســويف  ،ويقلــل مــن أســباب طلــب التأجيــل إذا مــا التــزم القضــاة
باتباعــه  ،وهــو مــا ســنعرض لــه خــال حتقيــق الدعــوى .
ورغــم ذلــك فــإن تأجيــل الدعــوى يكــون وجوبيــا علــى احملكمــة إذا كان بنــاء
علــى طلــب أحــد اخلصــوم عندمــا يكــون التأجيــل الزمــا لتمكينــه مــن مباشــرة حقــه يف
الدفــاع  ،كمــا لــو قــدم خصــم طلبــا عــارض يف اجللســة فطلــب اخلصــم اآلخــر التأجيــل
للــرد عليــه ويتــرت علــى رفــض احملكمــة التأجيــل يف هــذه احلالــة بطــان احلكم إلخالله
بحــق الدفــاع  ،ويتــرك القانــون للمحكمــة ســلطة تقديــر فتــرة التأجيــل .

مج

اني

تحقيق الدعوى

-1

تكــرار اللوائــح

يس

ةل

حتــى تتمكــن احملكمــة مــن الفصــل يف الدعــوى  ،يلــزم أن تكــون رأيــا يف
وقائعها  ،وهو ما يتم عن طريق إطالع احملكمة على املستندات التي يقدمها اخلصوم
وسماع الشهود  ،والقيام بإجراءات اإلثبات  .ويفترض قيام احملكمة بتحقيق الدعوى
أن تكــون مختصــة بنظرهــا بدايــة حتــى ال يكــون هنــاك مجــال للطعــن يف حكمها بعد
كل مــا بذلتــه مــن جهــد ووقــت  .لــذا يتــم حتقيــق الدعــوى وفــق اخلطــوات التاليــة :

تل

يقصــد بتكــرار اللوائــح تأكيــد اخلصــوم علــى متســكهم مبــا ورد يف هــذه
اللوائــح ،بــأن يتمســك املدعــي مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى دون تغييــر ،ويتمســك املدعــى
عليــه مبــا ورد يف الئحتــه اجلوابيــة كمــا هــو دون تغييــر.
والغايــة مــن تكــرار املدعــي الئحــة الدعــوى إتاحــة الفرصــة لــه لتعديــل بنودهــا إذا
تبــن لــه ضــرورة ذلــك بعــد أن تبلــغ الالئحــة اجلوابيــة ومرفقاتهــا ،ويف هــذه احلالــة فإنــه
يطلــب مــن احملكمــة قبــل تكــرار الئحــة الدعــوى تعديــل بنــد أو أكثــر فيهــا مبــا يتفــق
ومــا اســتجد مــن معلومــات ،وبعــد ذلــك يكــرر الئحة الدعــوى بصورتها النهائيــة املعدلة.
كمــا أن الغايــة مــن تكــرار املدعــى عليــه الئحتــه اجلوابيــة إتاحــة الفرصــة لــه
لتــدارك مــا فيهــا مــن نقــص أو قصــور ،فــإذا كان املدعــى عليــه قــد غفــل عــن ذكــر
دفــع شــكلي كالدفــع بعــدم االختصــاص املكانــي ،أو ذكــر هــذا الدفــع يف الالئحــة
اجلوابيــة ولكــن بعــد أن أبــدى دفعــا موضوعيــا أو دفعــا بعــدم القبــول وكــرر الالئحــة
اجلوابيــة ،فإنــه يكــون بذلــك قــد أســقط حقــه يف التمســك بهــذا الدفــع ســندا للمــادة 91
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مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،لذلــك فــإن لــه قبــل أن يكــرر الئحتــه
اجلوابيــة أن يســتدرك هــذا القصــور فيتمســك بالدفــع الشــكلي قبــل تكرارهــا ،وبذلــك
يحتفــظ بحقــه يف هــذا الدفــع ،أمــا إذا كــرر الالئحــة اجلوابيــة دون أن يســتدرك هــذا
القصور يسقط حقه يف التمسك بالدفع الشكلي ألنه أبداه بعد دفع موضوعي أو دفع
بعــدم القبــول وليــس ألنــه كــرر الالئحــة اجلوابية.
ويتبني من ذلك أن تكرار اللوائح وبخاصة الالئحة اجلوابية ال يعد بذاته دخوال يف
أســاس الدعــوى وال يــؤدي إلــى ســقوط احلــق يف إبــداء الدفــع بعــدم االختصــاص املكانــي
وســائر الدفــوع الشــكلية األخــرى غيــر املتعلقــة بالنظــام العــام إذا كانــت هــذه الدفــوع
قــد وردت يف الالئحــة اجلوابيــة قبــل أي دفــع آخــر ،ألن تكــرار الالئحــة اجلوابيــة يعنــي
متســك املدعــى عليــه مبــا ورد فيهــا مــن دفــوع شــكلية وغيرهــا مــن دفــوع بعــدم القبــول أو
موضوعية .بينما الدخول يف أســاس الدعوى أو التكلم يف املوضوع فإنه يكون بإبداء
أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى ميــس املوضــوع أو مســألة فرعيــة فيهــا أو ينطــوي علــى
التســليم بصحتهــا ســواء أبــداه ذا الشــأن كتابــة أو شــفاها ،وســواء قصــد النــزول عــن
الدفــوع الشــكلية أم لــم يقصــد أو لــم يتبــن إلــى حقــه فيهــا.
بنــاء علــى ذلــك يســقط احلــق يف التمســك بالدفــوع الشــكلية بطلــب رفــض طلبــات
املدعــي ،أي طلــب رد الدعــوى موضوعــا ،أو مجــرد مناقشــتها أو عــرض أدائهــا أو بعضهــا
أو تفويــض األمــر للمحكمــة يف شــأنها ،أو إبــداء طلــب عــارض أو طلــب التأجيــل إلدخــال
ضامن أو تقدمي مســتند إلثبات براءة الذمة أو لالطالع على مســتندات متعلقة باملوضوع،
أو الصلــح ،أو لتقــدمي مســتندات تتعلــق باملوضــوع ،أو طلــب وقــف الدعــوى اتفاقــا أو طلــب
وقفها حلني الفصل يف مســألة أولية ،أو طلب ضم الدعوى ألخرى ،أو أي طلب من شــأنه
زوال اخلصومــة كطلــب إســقاطها أو انقطاعهــا أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن ،أو وجــوب
عرضهــا علــى محكمــن .ويســقط احلــق يف الدفــع الشــكلي كذلــك بإبــداء الدفــع بعــدم
القبــول ســواء كان دفعــا يتعلــق باملوضــوع أو باإلجــراءات التخاذهــا بعــد امليعــاد أو املناســبة
التــي حددهــا املشــرع أو لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة أو لســبق الفصــل فيهــا.
ولكــن ال يســقط احلــق يف الدفــع مبجــرد طلــب التأجيــل لالطــاع واالســتعداد ،
أو طلــب االطــاع علــى املســتندات التــي تتعلــق بالدفــع املراد إبــداؤه ،أو طلب رد القاضي.
كمــا أن مجــرد حضــور اخلصــم إلــى احملكمــة ال يســقط حقــه يف التمســك بالدفــوع
الشــكلية مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلك.
ولقاضي املوضوع تكييف ما يبديه اخلصم قبل الدفوع الشكلية ملعرفة إن كان
يعد تعرضا للموضوع يسقط حقه يف هذه الدفوع .وهو يخضع يف ذلك لرقابة محكمة
النقــض .ويعــد قبــول الدفــع قضــاء ضمنيــا بعــدم ســقوط احلــق فيــه ،بينمــا يعــد إغفــال
الفصــل يف الدفــع الشــكلي مــع الفصــل يف املوضــوع رفضــا لــه.
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يهــدف الدفــع الشــكلي والدفــع بعــدم القبــول إلــى انقضــاء اخلصومــة دون التعــرض
ملوضــوع الدعــوى  ،لذلــك فــإن مــن حســن اإلدارة القضائيــة أن تتصــدى احملكمة للفصل
يف هــذه الدفــوع إن وجــدت  ،ألن ثبــوت الدفــع يوفــر علــى احملكمــة واخلصــوم الوقــت
واجلهد .
وعلــى الرغــم مــن أن تصــدي احملكمــة للفصــل يف الدعــوى يفتــرض اختصاصهــا
بنظرها ،وأن االختصاص وظيفيا ونوعيا وقيميا يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته
مــن تلقــاء نفســها  ،إال أن غالــب القضــاة اعتــادوا علــى عــدم التصــدي لهذه املســألة وتــرك إثارة
الدفــوع للخصــوم  .وحيــث إن مــن حــق اخلصــم إثــارة الدفــع املتعلــق بالنظــام العــام يف أيــة مرحلــة
تكون عليها الدعوى  ،قد يعمد اخلصم إلى عدم إثارة هذا الدفع يف بداية سير اخلصومة  ،بل
وقــد ال يلتفــت إلــى هــذا الدفــع إال بعــد صــدور احلكــم  ،فيكــون ســببا للطعــن فيــه .
لذلــك فــإن مــن احلكمــة أن تبــادر احملكمــة بعــد تكــرار اللوائــح إلــى التأكــد مــن
اختصاصهــا املتعلــق بالنظــام العــام  ،فــإن وجــدت أنهــا غير مختصة وظيفيــا أو نوعيا أو قيميا
قررت إحالة الدعوى إلى احملكمة املختصة  ،وإن وجدت أنها مختصة وظيفيا ونوعيا وقيميا
 وهو الغالب – وكان املدعى عليه قد دفع بعدم االختصاص احمللي تتحقق احملكمة منهذا الدفع  ،فإن ثبت لها عدم اختصاصها محليا قررت إحالة الدعوى للمحكمة املختصة .
وإن ثبت أنها مختصة محليا أو لم يكن املدعى عليه قد أثار هذا الدفع – بحيث يعد متنازال
عنــه – فإنهــا تســير يف الدعــوى  .فــإن كان املدعــى عليــه قــد دفــع بعــدم قبــول الدعــوى تفصل
احملكمة يف هذا الدفع  )2(،وإال فإنها تنتقل مباشرة إلى اخلطوة التالية .

مج

اني

ةل

يس

 -3الفصل يف الدفوع املوضوعية وموضوع الدعوى

تل

بعــد أن تتحقــق احملكمــة مــن اختصاصهــا وتفصــل يف مــا أثــاره املدعــى عليــه مــن
دفــوع شــكلية أو بعــدم القبــول  ،تنتقــل إلــى رؤيــة موضــوع الدعــوى  .وبالنســبة لهــذه
املســألة قــد يقتصــر املدعــى عليــه علــى مجــرد إنــكار مــا ورد يف الدعــوى أو يثيــر دفعــا
موضوعيــا ميــس احلــق املدعــى بــه  .وتفصــل احملكمــة يف هــذا الدفــع علــى اســتقالل ألن
الفصــل فيــه قــد يغنــي عــن بحــث موضــوع الدعــوى  ،ولكــن إذا تبــن للمحكمــة أنهــا
غيــر قــادرة علــى الفصــل يف الدفــع دون بحــث موضــوع الدعــوى  ،فــإن لهــا يف هــذه احلالــة
أن تأمــر بضــم الدفــع إلــى املوضــوع  ،ولكــن عليهــا أن تبــن يف حكمهــا مــا هــو قرارهــا
بخصــوص هــذا الدفــع وإال كان حكمهــا معيبــا وعرضــة للطعــن فيــه (م . )2/91
وعندمــا تبحــث احملكمــة الدفــع الــذي يثيــره املدعــى عليــه فإنهــا تكلفــه بإثبــات
دفعــه  ،فــإن أثبــت املدعــى عليــه الدفــع حكمــت احملكمــة علــى ضــوء ذلــك  ،وإن عجــز
عن إثبات دفعه وطلب حتليف املدعي اليمني احلاسمة  ،ونكل املدعي عن حلفها تقرر

بيع
ل

( )2نقــض مدنــي  2008/58تاريــخ  2008/10/30ج  4ص  .408وقــد ورد فيــه إن ثبــوت الســبب األول الــذي يعنــي عــدم توافــر اخلصومــة
يغنــي عــن البحــث يف موضــوع الدعــوى وال يجــوز بحــث املوضوع مع ثبوت عدم صحة اخلصومة.
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احملكمــة رد الدعــوى  ،وإن لــم يوجــه املدعــى عليــه اليمــن احلاســمة أو وجههــا وحلــف
املدعــي اليمــن  ،تقــرر احملكمــة رد الدفــع ومــن ثــم تســير يف الدعــوى حســب األصــول .
ويتــم الســير يف الدعــوى وفــق قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
وفــق املراحــل التالية :
أ -حصر نقاط االتفاق ونقاط االختالف

خة
نس

نصــت املــادة ( )1/120مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
اجلديــد علــى أنــه "  -1تكلــف احملكمــة اخلصــوم يف اجللســة األولــى لنظــر الدعــوى وبعــد تكــرار

اللوائــح حتديــد نقــاط االتفــاق واالختــاف يف املســائل املتعلقــة بالدعــوى ويــدون ذلــك يف محضــر
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اجللســة " .وقــد هــدف املشــرع مــن ذلــك اختصــار إجــراءات احملاكمــة بحيــث يقتصــر
البحــث يف املســائل املختلــف عليهــا فقــط  .وللمحكمــة يف هــذه املرحلــة أن تســتجوب
اخلصوم (املدعي واملدعى عليه) لتتمكن من معرفة نقاط االختالف بينهم وحصرها .
وحصــر نقــاط االتفــاق ونقــاط االختــاف يتوقــف علــى نــوع كل دعــوى والعناصــر
الرئيسة التي يتطلبها القانون فيها .ففي دعوى إخالء املأجور لعدم دفع األجرة جند أن
العناصــر التــي يلــزم أن تــرد يف الئحــة الدعــوى هــي :
 -1صحــة اخلصومــة بــأن يكــون للمدعــي احلــق يف إقامــة الدعــوى .فــإذا كان
املدعــي هــو املؤجــر الــوارد اســمه يف عقــد اإليجــار كانــت اخلصومــة متوفــرة بينــه وبــن
املســتأجر  .أمــا إذا كان املؤجــرون متعدديــن بــأن كانــوا بعــض ورثــة املؤجــر  ،فليــزم
إرفــاق حجــة حصــر إرث مورثهــم املؤجــر إلثبــات أنهــم ميلكــون مــا يزيــد علــى  %50مــن
املأجــور أصالــة ووكالــة عــن باقــي الورثــة  .وهــذه املســألة تتعلــق بالنظــام العــام لذلــك
اختصــارا للوقــت واجلهــد  ،يلــزم أن يقــوم القاضــي بالتحقــق منهــا مــن تلقــاء نفســه ويقــرر
فيهــا يف اجللســة األولــى .
 -2وجــود عقــد إيجــار صحيــح .وعلــى املدعــي إرفــاق صــورة عقــد اإليجــار بالئحــة
الدعوى  ،ويف حال عدم وجود عقد مكتوب يكفي يف ذلك إقرار املستأجر باإلجارة
يف الئحتــه اجلوابيــة .
 -3تخلــف املســتأجر عــن دفــع أجــرة مســتحقة  ،ويتــم حتديــد مقــدار األجــرة واملــدة
التــي اســتحقت عنها.
 -4إخطــار املســتأجر بواســطة الكاتــب العــدل بضــرورة دفــع األجــرة  ،وتبليغــه
اإلخطــار تبليغــا صحيحــا ،وتخلفــه عــن دفعهــا خــال مــدة اإلخطــار القانونيــة  .ويرفــق
املدعــي صــورة اإلخطــار مــع علــم وخبــر التبليــغ بالئحــة الدعــوى.
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وعلى املدعى عليه أن يجيب على كل بند من بنود الئحة الدعوى بالتفصيل يف الئحته
اجلوابية .فإذا أقر بأنه مستأجر مبوجب عقد اإليجار املرفق بالئحة الدعوى ،وكان املدعي
هو املؤجر الوارد اسمه يف العقد ال مجال لدفع الدعوى لعدم صحة اخلصومة بزعم أنه غير
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مالك وفق تعريف املالك يف قانون املالكني واملستأجرين املعدل باألمر رقم  1271ألنه بذلك
يتناقض مع إقراره بأنه مستأجر مبوجب عقد اإليجار احملرر له من املدعي .
وال يبقى أمام املدعى عليه سوى أحد دفعني لرد الدعوى:
الدفــع األول :بطــان تبليــغ اإلخطــار العدلــي إذا لم يكــن التبليغ وفق األصــول ،وعليه
يف هــذه احلالــة بيــان ســبب البطــان الــذي يدعيــه حتــى تتحقــق احملكمــة مــن صحــة هــذا
الدفــع بالتدقيــق يف ورقــة علــم وخبــر التبليــغ للتثبــت مــن توافــر البيانــات والشــروط التــي
يتطلبهــا القانــون يف التبليــغ وتقــرر فيــه يف ذات اجللســة.
والدفــع الثانــي  :ســداد األجــرة أو عرضهــا علــى املؤجــر عرضــا حقيقيــا خــال مــدة اإلخطــار
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ورفضه استالمها .وعبء إثبات هذا الدفع على املدعى عليه  ،ويكون إثبات الوفاء باألجرة
خطيا ،أما بالنسبة لعرض األجرة فإن على املستأجر أن يبني وقت وكيفية عرض األجرة
حتى تتبني احملكمة جدية هذا العرض ووسيلة إثباته ،وميكن إثبات عرض األجرة بكافة
طرق اإلثبات باعتباره واقعة مادية .ويف هذا املجال فإن أفضل وسيلة أمام املستأجر يف حال
رفــض املؤجــر اســتالم األجــرة  ،هــي إيــداع مبلــغ األجــرة يف صنــدوق احملكمــة خــال مــدة
اإلخطار عمال باملادة  279من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية .
ويتبــن مــن ذلــك أن وضــوح الئحــة الدعــوى والالئحــة اجلوابيــة يــؤدي إلى ســهولة حتديد
نقاط االتفاق ونقاط االختالف  ،وميكن القاضي من حتديد وسيلة إثبات نقاط االختالف
والطــرف املكلــف باإلثبــات  ،وقــد تكــون نقطــة اخلالف تتعلق بالقانــون وال حتتاج إلى بينة
بــل مجــرد مطالعــة قانونيــة مــن الطرفــن  .وإذا مــا مــارس القاضــي صالحياتــه وفــق القانــون
فإنــه ميلــك أن يلــزم اخلصــوم مبــا يــراه يف هــذا املجــال  ،وال يــرد القــول إن دور القاضــي يف هذه
املســألة هــو تكليــف اخلصــوم بتحديــد نقــاط االتفــاق ونقــاط االختــاف  ،فــإذا أصــر كل
منهمــا علــى موقفــه ومتســك مبــا ورد يف الئحتــه علــى القاضــي أن يشــرع يف ســماع البينــات ،
فالقاضي وفق القانون اجلديد ميلك حتديد النقاط التي حتتاج إلى إثبات  ،ووسيلة إثباتها ،
واملكلــف بذلــك  ،مــن خــال مــا ورد يف اللوائــح املقدمــة مــن اخلصــوم مبــا لــه مــن دور إيجابي
يف تسيير اخلصومة مبا يحقق سرعة الفصل فيها.

بيع
ل

ب) تقدمي املستندات وحصر الشهود :

تنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )120مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه " مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة يتوجــب علــى

كل خصــم حصــر وحتديــد بيناتــه التــي يرغــب يف تقدميهــا حول املســائل املختلــف عليها وحتدد

احملكمــة مواعيــد اجللســات لســماع بينــات كل منهمــا " .
وتبــن هــذه الفقــرة أن البينــات املطلــوب حصرهــا تتعلــق باملســائل املختلــف عليهــا
فقــط ،وأنــه ال حاجــة للبينــات التــي أرفقهــا اخلصــوم بلوائحهــم إلثبــات مســائل مت االتفــاق
عليها .فحصر البينات يشــمل البينات اخلطية (األدلة الكتابية) والشــفوية (الشــهود) .
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وبالنسبة لألدلة اخلطية فقد سبق أن رأينا أن املدعي ملزم بإرفاق صورة عن مستنداته
اخلطيــة مــع الئحــة الدعــوى ،وأن املدعــى عليــه ملــزم بإرفــاق صــور عــن مســتنداته اخلطيــة مــع
الالئحــة اجلوابيــة  ،ومــن البديهــي أن هــذه املســتندات تتعلــق بــكل مــا ورد يف الئحــة الدعــوى
والالئحــة اجلوابيــة مــن وقائــع  ،وحيــث مت حصــر نقــاط االختــاف بــن اخلصمــن  ،فــإن على
كل طرف أن يحدد ويحصر البينات اخلطية املتعلقة باملسائل املختلف عليها فقط .
أما بالنسبة إلبراز هذه البينات اخلطية  ،فقدت جرت العادة أن يتم إبراز املستند العريف
كالتقاريــر الطبيــة مــن خــال منظميهــا  ،وعــادة مــا يعتــرض اخلصــم أو وكيلــه علــى قبــول
املســتند إذا قــدم مــن خصمــه مباشــرة  ،غيــر أن هــذا اإلجــراء ليــس الزمــا وليــس يف القانون ما
يوجبه ،بل ميكن إبراز هذه املستندات اخلطية مباشرة من اخلصم أو وكيله ،ويف ذلك تقول
محكمة التمييز " … وال يوجد بالقانون نص يلزم اخلصم بإبراز أي مستند بواسطة من نظمه
فاملستند هو نفسه الدليل وال يقلل من قيمته إبرازه من اخلصم وليس بواسطة من نظمه "(.)3
ومن حق اخلصم وقد حصل على صورة عن هذه املستندات أن يتحقق من صحتها،
وأن يبدي أي دفع بخصوصها وأن يقدم ما يدحض ما اشتملت عليه مما لديه من بينات
خطيــة  ،ويعــود تقديــر قيمــة هــذه البينــات اخلطية املقدمة من الطرفني إلى احملكمة .
أمــا البينــة الشــفوية فــإن علــى كل طــرف أن يحصــر أســماء الشــهود الذيــن يرغــب
يف ســماعهم بخصوص نقاط االختالف وبيان الوقائع التي سيشــهد عليها كل شــاهد.
وقــد نصــت املــادة (  ) 125مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد على
أنــه " يســري قانــون البينــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة علــى إجــراءات اإلثبــات يف
الدعــوى " ،وبالرجــوع إلــى قانــون البينــات اجلديــد رقــم  4لســنة  2001جنــد أنــه منــح
احملكمــة صالحيــات واســعة يف عمليــة اإلثبــات .
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وبعــد أن يفــرغ املدعــي (أو املدعــى عليــه بالنســبة للدفــع) مــن تقــدمي بيناته  ،يكلف
املدعــى عليــه (أو املدعــي بالنســبة للدفــع) بتقــدمي بينتــه بالطريقــة ذاتهــا  ،ثــم يكــون
للخصــم الــذي بــدأ يف الدعــوى( أو أثــار الدفــع) أن يقــدم بينــة مفنــدة( . )4ثــم يقدم املدعي
( أو املدعى عليه يف الدفع) مرافعته النهائية  ،وبعد ذلك يقدم املدعى عليه( أو املدعي
يف الدفــع) مرافعتــه النهائيــة  ،وتعلــن احملكمــة ختــام احملاكمــة .

بيع
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ج -التصديق على املصاحلة

يالحــظ يف هــذه املرحلــة أن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )118قــد نصــت علــى

أن " للخصــوم أن يطلبــوا إلــى احملكمــة يف أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى إثبــات مــا اتفقــوا
عليــه يف محضــر اجللســة ويوقــع منهــم أو مــن وكالئهــم  ،فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه

أحلــق االتفــاق مبحضــر اجللســة وأثبــت محتــواه فيــه ويكــون لهــذا احملضــر قــوة الســند التنفيــذي

وتســلم صورتــه وفقــا للقواعــد املقــررة إلعطــاء صــور األحــكام ".

( )3متييز حقوق  91/1060مجلة نقابة احملامني لسنة  1994صفحة . 413
( )4البينــة املفنــدة هــي مــا كان يطلــق عليــه البينــة الداحضــة يف املــادة  3/135مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغى  ،وســميت
كذلــك ألن املدعــي يفنــد بهــا مــا قدمــه املدعــى عليــه مــن بينــة أي يدحضهــا = = وفــق القانــون القــدمي  ،لذلــك فإنهــا تكــون محصورة يف
حــدود تفنيــد بينــة املدعــى عليــه وال يجــوز أن تشــتمل علــى بينــات جديــدة ال صلــة لهــا ببينــة املدعــى عليه .
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وقــد هــدف املشــرع مــن هــذا النــص إلــى تشــجيع اخلصــوم علــى حل خالفاتهــم وقبول
املصاحلــة وتســجيلها حســما للنــزاع يف املســتقبل  .ويعــد هــذا االتفــاق صلحــا قضائيــا
عقــد بــن اخلصــوم بأنفســهم يعرضونــه علــى احملكمــة للمصادقــة عليــه .ودور احملكمــة
بالتصديــق علــى املصاحلــة هــو دور املوثــق ،إذ تقتصــر مهمتهــا على إثبات ما حصل أمامها
مــن اتفــاق وتوثيقــه مبــا لهــا مــن ســلطة والئيــة .مبعنــى أن محضــر الصلــح يأخــذ حكــم
الســند الرســمي وهــو مــا عبــر عنــه املشــرع يف املــادة  2/118بالســند التنفيــذي  .وهــو ال
يعــد حكمــا وال يخضــع لطــرق الطعــن املقــررة لألحــكام  ،وإمنــا يكــون قابــا للفســخ
كســائر العقــود  ،كمــا ميكــن الطعــن فيــه كأي عقــد بالطريــق العــادي بإقامــة دعــوى
بطــان أصليــة ألي ســبب مــن أســباب البطــان يف العقــود )5( .ويكــون تفســيره طبقــا
للقواعــد املتبعــة يف تفســير العقــود ال يف تفســير األحــكام.
على أنه يشترط للتصديق على املصاحلة أن يكون النزاع املعروض على احملكمة
جديا وحقيقيا ويستند إلى أدلة واقعية وقانونية ،فمن غير املقبول أن يكون نص املادة
 2/118املذكــور وســيلة لاللتفــاف علــى القانــون واحلصــول علــى ســند مــن احملكمــة ال
يســتند إلــى أســاس قانونــي يؤيــده  )6(.كمــا يجــب عــدم التصديق علــى الصلح إذا تضمن
مــا يخالــف النظــام العــام أو اآلداب  ،أو مــا يضــر مبصالــح الغيــر.
وال يجــوز التصديــق علــى الصلــح إال بحضــور اخلصمــن  ،ألن القاضــي إمنــا يقــوم
مبهمــة املوثــق وال يجــوز توثيــق عقــد إال بحضــور طرفيــه حتــى لــو كان الطــرف الغائــب
قــد قبــل التصديــق علــى الصلــح يف غيبتــه  .وإذا صدقــت احملكمــة علــى الصلــح رغــم
اعتــراض أحــد اخلصــوم أو رغــم غيبتــه ،فــإن هــذا الصلــح ال يعــدو أن يكــون ورقــة
عرفية وال يعتد بإثباته مبحضر اجللســة  ،وللخصم املتضرر أن يرفع دعوى أصلية بعدم
اعتبــار مــا أثبــت مبحضــر اجللســة أو مــا أحلــق بــه ســندا تنفيذيــا رســميا ،أمــام احملكمــة
املختصــة وفقــا لقيمــة الدعــوى وليــس أمــام احملكمــة التــي أثبتــت الصلــح إال إذا كانــت
هــي املختصــة ابتــداء بالنــزاع حفاظــا علــى درجــات التقاضــي املتعلقــة بالنظــام العــام )7(.
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رابعا  :إقفال باب املرافعة

إذا رأت احملكمــة أن الدعــوى اســتوفت عناصــر تكويــن الــرأي القضائــي وصارت
مهيــأة للحكــم فيهــا بتقــدمي مرافعــة كل مــن املدعــي واملدعــى عليــه النهائيــة  ،فإنهــا
تقــرر إقفــال بــاب املرافعــة وحجــز القضيــة للحكــم (م  .)1/165وهــذا القــرار متــروك
لتقديــر احملكمــة والغــرض منــه تثبيــت جميــع عناصــر القضية متهيدا للفصــل فيها  .ولذا
( )5نقــض مدنــي  2007/85تاريــخ  ، 2008/10/14ج  4ص  .751ونقــض مدنــي  2008/163تاريــخ  2008/11/3ج  4ص .434
بينمــا كانــت محكمــة النقــض قــد قضــت باعتبــار التصديــق علــى املصاحلــة حكمــا صــادرا عــن احملكمــة وأنــه قــرار قضائــي ال والئــي .
نقــض مدنــي  2003/19تاريــخ  2003/12/20ج  2ص  ،571ولكنهــا عدلــت عــن ذلــك .
( )6نقض مدني  2007/23تاريخ  2008/2/18ج  4ص .415
( )7أنور طلبه ج  2ص .118
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فإنــه يترتــب علــى إصــداره عــدم جــواز تقــدمي بينــات أو دفــوع جديــدة أو طلبــات عارضــة .
كمــا ال يجــوز ســماع أقــوال مــن اخلصــوم أو تقــدمي مذكــرات .
غيــر أن املشــرع أجــاز للمحكمــة يف املــادة ( )166مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنية والتجارية اجلديد  ،ســواء من تلقاء نفســها أو بناء على طلب أحد اخلصوم أن تقرر
فتــح بــاب املرافعــة ألســباب جديــة وضروريــة للفصــل يف الدعــوى  .فــإذا رأت احملكمــة بعــد
قفل باب املرافعة وخالل املداولة أن مســألة معينة بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقيق
حتى تتمكن من الفصل يف الدعوى تقرر من تلقاء نفسها فتح باب املرافعة الستكمال
التحقيــق يف هــذه املســألة  .وكذلــك احلــال إذا تقــدم لهــا أحــد اخلصوم باســتدعاء لفتح باب
املرافعــة ووجــدت أن لديــه أســبابا جديــة وضروريــة للفصــل يف الدعــوى .
وبعــد إقفــال بــاب املرافعــة تدقــق احملكمــة بينــات الطرفني وال يخلــو األمر من أحد
احتمالني:
االحتمــال األول  :أن يقــدم املدعــي بينتــه  ،ويقــدم املدعــى عليــه بينتــه  .ويف هــذه
احلالــة تقــوم احملكمــة بــوزن البينــات لتكويــن قناعتهــا وترجيــح بينــة علــى أخــرى عمــا
باملــادة  2مــن قانــون البينــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة رقــم  4لســنة  2001التــي
تنــص علــى أنــه :علــى الدائــن إثبــات االلتــزام وعلــى املديــن إثبــات التخلــص منــه  ،فــإن
رجحــت بينــة املدعــي حكمــت لــه  ،وإن رجحــت بينــة املدعــى عليــه قــررت رد الدعــوى ،
وإن رجحــت بعــض بينــة املدعــي دون بعضهــا حكمــت لــه مبــا قنعــت بــه وردت الباقــي.
واالحتمــال الثانــي  :أن يقــدم املدعــي بينتــه وال يقــدم املدعــى عليــه أيــة بينــة ،
ويف هــذه احلالــة إذا كانــت بينــة املدعــي كافيــة إلثبــات دعــواه وقنعت بها احملكمة قررت
احلكم له مبا يدعيه  .أما إذا كانت بينته غير كافية وعجز املدعي عن إثبات دعواه،
فعلــى احملكمــة تطبيــق املــادة  76مــن مجلــة األحــكام العدليــة التــي تنص علــى أن  :البينة
للمدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر  )8(,فــإن وجــدت أن بينــة املدعــي كافيــة ومقنعة إلثبات
دعــواه حكمــت وفــق ذلــك  ،وإن تبــن لهــا عــدم كفايــة البينــة لتكويــن قناعتهــا  ،يجــب
عليهــا أن تفهــم املدعــي أنــه عاجــز عــن إثبــات دعــواه وأن مــن حقــه أن يوجــه اليمني للمدعى
عليــه ،فــإن لــم يوجــه اليمــن أو وجههــا وحلفهــا املدعــى عليــه تقــرر رد الدعــوى ،وإن نــكل
املدعى عليه عن حلف اليمني  ،حتكم احملكمة للمدعي بطلباته)9(.
وينبغــي علــى احملكمــة يف هــذه احلالــة أن تقــرر اعتبــار املدعــي عاجــزا عــن اإلثبــات
عنــد احملاكمــة – وليــس لــدى إصــدار احلكــم يف الدعــوى -ليتســنى لــه حتليــف خصمــه
اليمــن  ،ذلــك ألن حقــه يف طلــب اليمــن ال ينشــأ إال بعــد أن تقــرر احملكمــة أن البينــات
التــي قدمهــا ال تكفــي إلثبــات الدعــوى ،فــإذا لــم تفعل احملكمــة ذلك فإن حقه يف طلب
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( )8وهي تطابق املادة  77من القانون املدني األردني رقم  43لسنة .1976
( )9متييــز حقــوق  72/227مجلــة نقابــة احملامــن األردنيــن لســنة  1972ص  ،1259ت ح  ( 93/1488ه.ع) ص  1214لســنة  ( 1995إن
عــدم تقــدمي املدعــى عليهــم أيــة بينــة وعــدم قناعــة احملكمــة بالبينــة املقدمــة مــن املدعــي يوجــب علــى احملكمــة إفهــام املدعــي أن مــن حقــه
توجيه اليمني للمدعى عليهم على الوقائع التي عجز عن إثباتها .ت ح  71/4لسنة  1971ص  ،175ت ح  71 /215لسنة  1971ص 282
ت ح  75/12لســنة  1975ص  ،1552ت ح  91/223لســنة  1994ص  ،144ت ح  93/601لســنة  1994ص  . 1678وغيرهــا كثيــر.
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حتليــف خصمــه اليمــن يبقــى قائمــا)10( ،وميكــن التمســك بــه لدى احملكمــة األعلى.
فإفهــام املدعــي أن مــن حقــه توجيــه اليمــن للمدعــى عليــه ال يكــون إال يف حالــة
عدم تقدمي املدعى عليه أية بينة وعدم قناعة احملكمة بالبينة املقدمة من املدعي  ،أما
إذا كانــت محكمــة املوضــوع أصــدرت حكمهــا علــى أســاس ترجيــح بينــة علــى أخــرى
وليــس علــى أســاس العجــز عــن اإلثبــات فإن ذلك يكون غيــر وارد )11(.
واليمنيالتييضطراملدعيلتوجيههاللخصمنزوالعلىقراراحملكمةالقاضيباعتباره
عاجــزا عــن اإلثبــات ال متنعــه مــن متســكه بداللــة البينــات املقدمــة يف الدعــوى لــدى احملكمــة
األعلى  ،وال يعتبر توجيه اليمني يف هذه احلالة تنازال عن البينات التي قدمها املدعي لإلثبات
المبحث الثالث

توثيـق وقائـع الدعـوى

المبحث الرابع
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نصــت املــادة ( )1/118مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
علــى أنــه " يحضــر مــع هيئــة احملكمــة كاتــب يتولــى تدويــن إجــراءات احملاكمــة ويوقــع محضــر
اجللســة مــن هيئــة احملكمــة وكاتــب اجللســة ".
ويــدون كاتــب احملكمــة حتــت إشــراف القاضــي تاريــخ افتتــاح اجللســة  ،وأســماء
القضــاة  ،وأســماء اخلصــوم واحملامــن وأقــوال الفرقــاء  ،وشــهادة كل شــاهد حســب
روايتهــا ،ويطلــب مــن كل شــاهد عنــد انتهــاء شــهادته التوقيــع علــى أقوالــه  ،كمــا
يــدون وصفــا ألي مســتند يقــدم كدليــل يف الدعــوى وخالصتــه يف محضــر الضبــط .
ويعــد محضــر احملاكمــة ســندا رســميا مبــا دون فيــه  ،ولــه حجية األوراق الرســمية
يف اإلثبــات  ،فــا يجــوز دحــض مــا جــاء فيــه إال باالدعــاء بالتزويــر .

بيع
ل

حفظ نظام الجلسة وأمنها

تنــص الفقــرة األولــى مــن املــادة ( )117مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة اجلديــد علــى أن " ضبــط اجللســة وإدارتهــا منوطــان برئيســها " .وعلــى ذلــك
فــإن القاضــي يشــرف علــى ســير اجللســة  ،وعلــى جميــع مــن يحضر اجللســة واجــب احترام
القاضــي واالمتنــاع عــن كل مــا يعكــر صفــو الهــدوء والنظــام أو األمــن يف اجللســة  ،ويف
ذلــك تنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )117علــى أن " لرئيــس هيئــة احملكمــة أن يأمــر
بإخــراج كل مــن يخــل بنظــام اجللســة مــن قاعــة احملكمــة فــإن لــم ميتثــل يحكــم عليــه باحلبــس

( )10متييز حقوق  74/90مجلة نقابة احملامني لسنة  1974ص .1103
( )11متييز حقوق  94/78مجلة نقابة احملامني لسنة  1995ص .289
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مــدة  24ســاعة أو بغرامــة ال تتجــاوز خمســن دينــارا أردنيــا أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
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قانونــا ،ويجــوز العــدول عــن هــذه العقوبــة قبــل انتهــاء اجللســة ".
ويالحــظ أنــه ال يجــوز للمحكمــة أن توقــع عقوبــة احلبــس والغرامــة معــا ،بــل لهــا أن
حتكــم بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط .وتقديــر مــا إذا كان الفعــل يعــد إخــاال بنظــام
اجللســة أمر منوط برئيســها ،وليس للخصوم التمســك به أو أن يعيبوا على احملكمة ما
ترخصــت به.كمــا أن هــذه العقوبــة تعــد مــن قبيــل اجلزاء التأديبــي الذي توقعه احملكمة
بنــاء علــى ســلطتها يف القيــام بأعمــال اإلدارة القضائيــة  ،لذلــك يجــوز للمحكمــة إلى ما
قبــل انتهــاء اجللســة أن ترجــع فيهــا .
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ومن ناحية أخرى إذا أذن القاضي ألحد اخلصوم بالكالم ال يجوز للطرف اآلخر أن
يقاطعه أو يتصدى لإلفادة ما لم تكمل إفادة اآلخر  ،وإذا تصدى فيمنع من القاضي(.)12
وعلى اخلصوم أن يتجنبوا السباب ،وللمحكمة سلطة منعهم من ذلك بأمرهم بالكف عن
االســتمرار يف الــكالم  ،ويجــوز للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها عمــا باملــادة  3/117أن
تأمــر بشــطب العبــارات اجلارحــة أو املخالفــة لــآداب أو النظــام العــام مــن محضــر اجللســة ،
وهــي متلــك احملــو ولــو تضمنــت العبــارات دفاعــا للخصــم  .وهــدف املشــرع مــن املــادة 3/117
احملافظــة علــى كرامــة اخلصــوم والغيــر ،وال شــك أن للخصــم أن يطلب من احملكمة محو
مثــل هــذه العبــارات التــي وجهــت إليــه .ويعتبــر حــق احملكمــة يف محــو هذه العبــارات رخصة
أطلق املشــرع لها اخليار يف اســتعمالها أو إهمالها على مقتضى ما تراه دون معقب ودون أن
تلتزم بيان االعتبارات التي اعتمدت عليها يف هذا االختيار  ،ومن ثم فإن إغفالها الرد على
طلب احملو ال يعد قصورا مخال مبطال للحكم .
وملن أصابه ضرر من توجيه العبارات اجلارحة دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة
بالتعويض  ،ســواء اســتعمل القاضي رخصته يف محو هذه العبارات أم لم يســتعملها .
وقد أضاف املشرع يف املادة  117أنه :
 -4إذا وقعــت جنايــة أو جنحــة أثنــاء انعقــاد اجللســة تأمــر احملكمــة بإلقــاء القبــض علــى

بيع
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مرتكبهــا ثــم حتيلــه إلــى النيابــة العامــة وتــدون محضــرا بذلك .

 -5إذا ارتكــب شــخص أو أكثــر أثنــاء انعقــاد جلســة احملاكمــة جنحــة تشــكل تعديــا علــى

احملكمــة أو أحــد العاملــن فيهــا فتحكــم عليــه فــورا بالعقوبــة املقررة قانونــا ويكون حكمهــا نافذا
ولــو اســتؤنف .

 -6كل ذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد املنصوص عليها يف قانون تنظيم مهنة احملاماة.

ونــص املــادة  5/117ســالف الذكــر ميثــل اســتثناء مــن أصــول التشــريع اجلزائــي
التي توجب الفصل بني ســلطة االتهام وســلطة احملاكمة  ،ويشــترط لصحة احملاكمة
أن حتكــم احملكمــة فــورا يف اجللســة التــي وقعــت اجلنحــة أثنــاء انعقادهــا ،فــا يجــوز
( )12املادة  1824من مجلة األحكام العدلية .
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للمحكمــة أن تؤجــل احملاكمــة إلــى جلســة أخــرى  ،فــإن أجلتهــا ال يجــوز لهــا محاكمــة
املتهــم ويتعــن عليهــا أن حتيلهــا إلــى النيابــة العامــة لتقــوم باتخــاذ إجــراءات احملاكمــة.
ويقتصــر إعمــال نــص هــذه الفقــرة علــى اجلرائــم املعتبــرة جنحــا  ،فــا يطبــق يف حالــة
كــون اجلرميــة جنايــة  ،وإمنــا يجــب إعمــال الفقــرة ( )4أي يأمــر رئيــس احملكمــة بإلقــاء
القبــض علــى مــن وقعــت منــه اجلرميــة وتدويــن محضــر بذلــك وإحالتــه إلى النيابــة العامة.
وبالرجــوع إلــى قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة جنــد أن الفقــرة األولــى مــن املــادة
( )20منــه تنــص علــى أنــه "  -1وفقــا ألحــكام القانــون يتمتــع احملامــي باحلقــوق واالمتيــازات
أ -اختيــار األســلوب الــذي يــراه مناســبا يف دفاعــه عــن موكلــه ،وال يكــون مســؤوال عمــا
يــورده يف استشــاراته أو مرافعاتــه كتابــة أو شــفاهة ممــا يســتلزمه حــق الدفــاع أو االستشــارة.
ب -ال يجوز توقيفه أو تعقبه ألي عمل قام به تأدية لواجباته املهنية .

مج

ج…………… -

د -يحظــر تفتيــش احملامــي أثنــاء احملاكمــة وال يفتــش مكتبــه إال بحضــور النقيــب أو مــن
ميثلــه .

اني

ه -يف حالــة اجلــرم املشــهود (التلبــس) يبلــغ النقيــب أو مــن ينــوب عنــه خــال مــدة أقصاهــا
أربــع وعشــرين ســاعة مبــا مت مــن إجــراءات .

ةل

و -للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها .

تل

يس

وحــق احملامــي يف اختيــار األســلوب املناســب يف الدفــاع ينبغــي أن يكــون بعبــارات
الئقة وذات اتصال وثيق باألسانيد الواقعية  .وإذا أحيل احملامي للنيابة العامة وتبني لها
أن الفعــل يشــكل جرميــة فإنهــا حتيــل احملامــي إلــى احملكمــة اجلزائيــة  ،أمــا إذا كان ما
وقــع منــه مجــرد إخــال بالواجــب أو بالنظــام فإنهــا حتيلــه ملجلس نقابــة احملامني للتأديب.
ويف الوقــت ذاتــه جنــد أن املــادة  25مــن القانــون املذكــور تنــص علــى أنــه :

بيع
ل

يعاقــب كل مــن اعتــدى علــى محــام أو أهانــه باإلشــارة أو القــول أو التهديــد أثنــاء قيامــه
بأعمــال مهنتــه أو بســببها بالعقوبــة املقــررة ملــن يرتكــب هــذه اجلرميــة ضــد أحــد أعضــاء
هيئــة احملكمــة .
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الفصل الرابع
الطلبات العارضة والدفوع

خة
نس

تستعمل الدعوى باعتبارها وسيلة حلماية احلق وفق طريقتني ،الطلب والدفع  .والطلب
هو اإلجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء طالب ًا احلكم له مبا يدعيه  .أما الدفع فهو
جواب اخلصم على طلب خصمه بقصد تفادي احلكم خلصمه مبا يدعيه.
والطلبات تقسم إلى قسمني :
 -1طلبــات أصليــة ،وهــي التــي تفتتــح مبوجبهــا الدعــوى اجلديــدة ،أي تنشــأ بهــا
خصومة لم تكن موجودة من قبل  .وقد تكون الطلبات األصلية يف غير دعوى مرتبطة
فيتــم جمعهــا بالضــم أو اإلحالــة كمــا ســنرى الحقــا .
 -2طلبــات طارئــة أو عارضــة ،وهــي التــي تقــدم يف أثنــاء نظــر الدعــوى  .وهــذا
النوع الثاني من الطلبات هو محل دراستنا هنا  .وعلى ذلك نتناول الطلبات العارضة يف
مبحــث أول والدفــوع يف مبحــث ثــان .

مج

اني

المبحث األول

ةل

الطلبـات العارضـة

تل

يس

األصــل أن يتحــدد نطــاق اخلصومــة مــن حيــث موضوعها وســببها وأشــخاصها بالطلب
األصلي  .ويقضي املبدأ التقليدي بعدم جواز تغيير موضوع اخلصومة حتى يستطيع املدعى
عليــه أن يرتــب دفاعــه دون أن يضطــر إلــى تغييــره كلمــا فاجــأه املدعــي بإدخــال تعديــل
جوهري على دعواه  ،وحتى يطمئن القاضي إلى ثبات معالم الدعوى فيسهل عليه توجيهها
والفصــل فيهــا  ،وحتــى ال يتمكــن اخلصــم مــن إعاقــة ســير اخلصومــة وتأخيرهــا عــن طريــق
تقــدمي طلبــات جديــدة  ،ولذلــك فقــد تشــدد قانــون أصول احملاكمات املدنيــة والتجارية يف
ضــرورة أن يبــن املدعــي يف الئحــة دعــواه موضــوع الدعوى وأســانيدها بيانا وافيا .
ويرجــع حــرص املشــرع إلــى تقييــد قبــول الطلبــات العارضــة عمومــا ســواء كانت من
املدعــي أو املدعــى عليــه  ،إلــى حرصــه علــى أن تتحــدد  -بقــدر اإلمــكان منــذ اللحظــة
األولــى لرفــع الدعــوى  -حــدود اخلصومــة القضائيــة فــا تتراكــم خصومــات يف خصومــة
واحدة  ،وال تتشعب اخلصومة الواحدة تشعب ًا غير منتج فيتأذى بذلك حسن أداء العدالة
ومــا يســتلزمه مــن ســرعة فــض املنازعــات .
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فــإن الســماح بتقــدمي طلبــات جديــدة يــؤدي إلــى التيســير
علــى اخلصــوم وتوفيــر وقــت القضــاء ،إذ يــؤدي إلــى تصفيــة املنازعــات املرتبطــة بالنــزاع
األصلــي واملتفرعــة عنــه معــا يف خصومــة واحــدة ،وذلــك بــدال مــن تعــدد اخلصومــات ومــا

بيع
ل
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خة
نس

ميثلــه مــن إرهــاق اخلصــوم وزيــادة عــدد القضايــا  .لذلــك فإنــه أخــذا بهــذا االعتبــار تســمح
التشــريعات  -يف حــدود معينــة  ،-بإبــداء طلبــات عارضــة شــريطة أن تكــون متصلــة
ومرتبطــة بالطلــب األصلــي .
فالطلــب العــارض هــو كل طلــب يقــدم يف خصومــة قائمــة ،ســواء مــن املدعــي أو
املدعــى عليــه أو الغيــر .فقــد تقــدم الطلبــات العارضــة مــن املدعــي يف مواجهــة املدعــى
عليــه وتســمى يف هــذه احلالــة بالطلبــات اإلضافيــة ،وقــد تقــدم مــن املدعــى عليــه يف
مواجهــة املدعــي وتســمى بالطلبــات املقابلــة  .وقــد يتقــدم بهــا شــخص ثالــث يطلــب فيهــا
إدخالــه يف الدعــوى القائمــة ،ويكــون الطلــب هنــا اختياريــا  .وقد يطلب أحد اخلصوم أو
تقــرر احملكمــة إدخــال شــخص ثالــث يف الدعــوى فيســمى هــذا الطلــب اختصــام الغيــر .
ونبحــث هــذه الطلبــات يف ثالثــة مطالــب علــى التوالــي .
المطلب األول

مج

طلبات المدعي العارضة
( الطلبات اإلضافية )

اني

تل

يس

ةل

يقصــد بطلبــات املدعــي العارضــة  ،تلــك الطلبــات التــي يكــون هدفهــا إدخــال
تعديل على الطلب األصلي زيادة أو نقصا  .واألصل أنه ال يجوز للمدعي أن يعدل شيئا
يف الئحــة دعــواه ألن نطــاق احملكمــة يتحــدد بالطلــب األصلــي لتعلــق ثبــات النــزاع بحــق
الدفــاع املمنــوح للمدعــى عليــه واملتمثــل يف االعتبــارات التالية :
 -1مراعاة موقف املدعى عليه وحتقيق املساواة بني أطراف اخلصومة  ،حتى ال يفاجأ
املدعــى عليــه بعــد إعــداد دفاعــه وجتهيــز مســتنداته ووســائل إثباتــه يف نطــاق الئحــة الدعــوى
وحدودهــا  ،بقيــام املدعــي بتعديــل جوهــري لطلباتــه بقصــد إرباكه للحيلولــة دون دفاعه .
 -2متكــن القاضــي مــن توجيــه الدعــوى وإدارة اخلصومــة وهــو مطمئــن إلــى ثبــات
معالــم الطلــب األصلــي ثباتــا نســبيا ال يتعــارض مــع تطــور النــزاع بحســب مــا متليــه ظــروف
املتقاضــن ومصلحــة التقاضــي .
 -3حتى ال تصبح اخلصومة صراعا مائعا يطول أجله وال يسهل فضه .

بيع
ل

غير أن حصر الدعوى يف الطلبات األصلية الواردة يف الئحة الدعوى قد يحرم املدعي
من فرصة تصحيح طلباته على ضوء ما استجد من مستندات وتوافر لديه من وسائل اإلثبات،
أو تعديلها مبا يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما آلت إليه العالقة القانونية .
ولذلــك فــإن مــن الــازم منحــه فرصــة تعديــل طلباتــه نــزوال علــى مقتضيــات حــق
الدفــاع املمنــوح لــكل مــن املدعــي واملدعــى عليــه علــى قــدم املســاواة  ،حتــى ال يضطــر
إلــى رفــع دعــوى جديــدة أمــام احملكمــة ذاتهــا أو أمــام محكمــة أخــرى  ،ثــم يطلــب مــن
احملكمــة الضــم أو اإلحالــة  -علــى حســب األحــوال  -للدعــوى األولــى .
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خة
نس

فضــا عــن أن الســماح بتقــدمي طلبــات إضافيــة مــن املدعــي يحقــق مصلحــة عامــة
متمثلة يف حسن سير القضاء  ،ألن الطلبات العارضة  -بصفة عامة  -متكن احملكمة
مــن اإلملــام بكافــة عناصــر النــزاع والوقــوف علــى مختلف ادعــاءات اخلصوم  ،األمر الذي
ينعكــس علــى احلكــم الصــادر ألن محكمــة الطلــب األصلــي هــي خيــر مــن يفصــل يف
الطلــب العــارض .
لذلــك ومراعــاة لالعتبــارات الســابقة أقــرت معظــم التشــريعات املقارنــة حــق
املدعي يف أن يضيف إلى طلبه األصلي  -أثناء نظره  -أي طلب يتناوله بالتعديل إما من
جهــة موضوعــه أو مــن جهــة ســببه  ،طاملــا كانــت هناك صلــة ما تربطه بالطلب األصلي،
ألن ارتباط الطلب اجلديد بالطلب األصلي ينفي املفاجأة ويكون حق الدفاع محفوظا،
إذ يجــب علــى املدعــى عليــه أن يعــد دفاعــه ليــس يف حــدود الطلــب األصلــي فحســب  ،بــل
ويف نطاق ما يرتبط به من طلبات  ،وخصوصا أن الطلب ال يكون مرتبطا إال إذا كان
ناجتــا عــن الواقعــة القانونيــة التي نشــأ عنها الطلب األصلي .
وقــد حــددت املــادة ( )97مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
احلــاالت التــي يجــوز فيهــا للمدعــي تقــدمي طلبــات عارضــة فنصــت علــى أنــه " للمدعــي أن

مج

اني

يقــدم مــن الطلبــات العارضــة :

 -1مــا يتضمــن تصحيــح الئحــة الدعــوى أو تعديــل موضوعهــا ملواجهــة ظــروف طــرأت أو

ةل

تبينــت بعــد إقامتهــا .

 -2ما يكون مكمال لالئحة الدعوى أو مترتبا عليها أو متصال بها اتصاال ال يقبل التجزئة.
 -3طلب األمر بإجراء حتفظي أو وقتي .

يس

 -4ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطا بالطلبات الواردة يف الئحة الدعوى.

تل

ويتبني من هذا النص أنه قد أورد ثالثة أنواع من الطلبات اإلضافية ثم أورد قاعدة
عامة  ،مبعنى أن هذه الطلبات وردت يف القانون على سبيل املثال وليس احلصر .
ونبني أوال القاعدة العامة  ،ثم الطلبات اخلاصة .

بيع
ل

أوال  :القاعدة العامة

نصــت الفقــرة الرابعــة مــن املــادة ( )97علــى أنــه يجــوز للمدعــي أن يقــدم مــن

الطلبــات العارضــة مــا تــأذن احملكمــة بتقدميــه ممــا يكــون مرتبطــا بالطلبــات الــواردة يف الئحــة
الدعــوى .

وهــذا النــص يجيــز للمدعــي أن يقــدم أي طلــب إضــايف مرتبــط بالطلــب األصلــي،
واملقصود باالرتباط وجود صلة أو عالقة بني الطلب األصلي والطلب العارض من حيث
ســببه أو محلــه  ،ولــو لــم يصــل إلــى حــد عــدم القابليــة للتجزئــة  .وهــذا االرتبــاط هــو الذي
يبرر جمعهما يف خصومة واحدة .
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مثــال ذلــك  ،أن يطالــب املؤجــر بأجــرة متأخــرة  ،ثــم يقــدم طلبــا عارضــا
(إضافيــا) يطلــب فســخ عقــد اإليجــار أو بــأن يدفــع املســتأجر مبلغــا آخــر مقابــل االنتفــاع
بالعــن املؤجــرة بعــد انتهــاء عقــد اإليجــار  ،فعلــى الرغــم مــن اختــاف ســبب الطلبــن ،
إال أن هنــاك صلــة بينهمــا تبــدو يف وحــدة العــن محــل االنتفــاع يف الطلبــن .
ويجــوز كذلــك أن يقــدم املدعــي طلبــا أصليــا بطلــب تعويــض عــن غصــب عــن
معينة ،ثم يقدم طلبا إضافيا (عارضا) بطرد الغاصب وإزالة البناء الذي أقامه عليها،
ألنها جميعا تقوم على ســبب واحد .
وقــد اشــترط القانــون أن تــأذن احملكمــة بتقــدمي الطلــب  ،فلــم يكتــف بشــرط
االرتباط  ،بل ترك للمحكمة سلطة تقديرية يف قبول الطلب أو رفضه  .فللمحكمة
أن ترفــض قبــول الطلــب العــارض ولــو توافــر االرتبــاط ،متــى تبــن لهــا أن القصــد مــن
إبدائــه إعنــات اخلصــم ،وســلطة احملكمــة هنــا ال تخضــع لرقابــة محكمــة النقــض .

مج

ثانيا  :الطلبات اإلضافية (العارضة) الخاصة

يس

تبينــت بعــد إقامتهــا :

ةل

اني

أوردت املــادة ( )97ثــاث فقــرات لبيــان الطلبــات اإلضافيــة اخلاصــة اجلائــزة قبــل
أن تــورد القاعــدة العامــة  ،وهــي كمــا ذكرنــا واردة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  .وهي
تختلــف عــن قاعــدة االرتبــاط يف أن احملكمــة ليــس لهــا ســلطة تقديريــة بشــأن قبولهــا ،
ألن املشــرع تولــى عنهــا هــذا التقديــر ،وعلــى احملكمة قبول الطلب متى حتققت إحدى
هــذه احلــاالت  ،وهــذه احلــاالت هــي :
 -1مــا يتضمــن تصحيــح الئحــة الدعــوى أو تعديــل موضوعهــا ملواجهــة ظــروف طــرأت أو

تل

قــد يتبــن للمدعــي بعــد رفــع الدعــوى وبعــد مراجعتــه ملســتنداته ووســائل إثباتــه أنه
أخطــأ يف حتديــد طلباتــه  ،كمــا قــد يرجــع اخلطــأ إلــى تطــور العالقــة القانونيــة التــي
تســتند إليها الدعوى  .لذلك أجاز املشــرع للمدعي أن يعدل موضوع الدعوى من حيث
مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته  ،فينزل به إلى طلب أقل  ،أو يرتفع به إلى طلب
أكثــر  ،كنقــص أو زيــادة مبلــغ التعويــض مثــا  ،مــا دامــت عناصــر الطلبــات متداخلــة
وكانت مســتندة إلى ذات الســبب وبني ذات اخلصوم .
ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا أن يطلــب املدعــي ملكيــة عــن معينــة  ،ثــم يتبــن لــه هــاك
العــن فيمكــن تعديلــه فيطلــب قيمتهــا  .أو أن يطلــب وقــف األعمــال اجلديدة  ،ثم يطلب
منــع التعــرض  ،أو أن يطالــب بديــن معــن  ،ثــم يتبــن لــه غلــط يف احلســاب فيطلــب مبلغا
أكبر ،أو يطلب تنفيذ عقد ثم يعدل عنه إلى طلب فسخه ،أو أن يرفع املدعي دعوى
بإلــزام وكيلــه بتقــدمي حســاب عــن أعمــال الوكالة وتنــدب احملكمة خبيرا لبحث هذه
األعمــال ينتهــي إلــى حصرهــا وإلــى املبلــغ املســتحق للمدعــي يف ذمــة املدعــى عليــه،
فيقــدم املدعــي طلبــا عارضــا بإلزامــه بأن يدفع له هذا املبلغ.

بيع
ل
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خة
نس

ولــم يشــترط املشــرع لهــذه احلالــة أن يبنــى الطلــب علــى ظــروف جديــدة طــرأت بعــد رفــع
الدعوى ،وإمنا اكتفى بأن تتبني هذه الظروف للمدعي بعد رفع الدعوى ولو كانت ســابقة
علــى إقامتهــا علــى أنــه ال يجــوز أن يتنــاول الطلــب األصلــي بالتعديــل مــن جهة ســببه وموضوعه
معــا  ،فــإذا أقــام دعــوى للمطالبــة بحصتــه يف عقــار بصفتــه وارثــا مثــا  ،ال يجــوز لــه أن يطلب
بعد ذلك زيادة حصته استنادا إلى عقد شراء أو بناء على وصية  .وإذا عدل املدعي طلباته يف
الدعوى  ،فإن العبرة عند احلكم بالطلبات اخلتامية ال بالطلبات السابقة عليها .
ويجــب أن يقتصــر املدعــي يف طلبــه العــارض علــى تعديــل موضــوع الدعــوى مــع بقــاء
الســبب على حاله ،أو إضافة أو تعديل يف ســبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب األصلي
على حاله ،كاملؤجر يرفع دعوى إخالء مأجور لعدم دفع األجرة ،ثم يتقدم بطلب عارض
يغيــر مبوجبــه هــذا الســبب أو يضيــف إليــه ســببا آخــر بــأن يســتند إلــى اإلضــرار باملأجــور .
أمــا إذا تنــاول بالتعديــل املوضــوع والســبب معــا خــرج بذلك عــن نطاق الطلب العارض وتعني
عــدم قبــول طلبــه باعتبــاره ينطــوي على دعوى جديــدة مغايرة للدعوى القائمة.
ومتــى قــدم املدعــي طلبــا عارضــا قــدرت قيمته وأضيفت إلــى قيمة الطلب األصلي،
ويعاد تقدير قيمة الدعوى على هذا األساس.

مج

اني

 -2ما يكون مكمال لالئحة الدعوى أو مترتبا عليها أو متصال بها اتصاال ال يقبل التجزئة.

تل

يس

ةل

ولــم يكــن املشــرع موفقــا يف صياغــة هــذا البنــد  ،فالطلــب اإلضــايف (العــارض) ال
يكمــل الئحــة الدعــوى  ،بــل يكــون مكمــا للطلب األصلي الوارد يف الالئحة .
ومثال الطلب اإلضايف املكمل للطلب األصلي أن يطلب تقدمي حساب ثم يطلب بعد
ذلك إلزام املدعى عليه بدفع نتيجة احلساب  ،أو أن يطالب بتسليم أرض  ،ثم يتقدم بطلب
إضــايف إلزالــة البنــاء املقــام عليهــا  .أمــا مثــال الطلــب املترتــب علــى الطلــب األصلــي أن يطلــب
الفوائد القانونية على املبلغ املدعى به  ،أو يطلب الثمار تبعا لطلب امللكية أو طلب احليازة .
أمــا مثــال االتصــال الــذي ال يقبــل التجزئــة  ،أن يكــون الطلــب األصلــي هــو إلــزام
املؤجــر بتســليم العــن املؤجــرة  ،ثــم يقــدم املســتأجر طلبــا بتقريــر صحة عقــد اإليجار  .أو
أن يطلــب املؤجــر إلــزام املســتأجر بدفــع أجــرة دوريــة مســتحقة  ،ثــم يتقــدم بطلــب إضــايف
لتقرير صحة عقد اإليجار .

بيع
ل

 -3طلب األمر بإجراء حتفظي أو وقتي

علــى الرغــم مــن أن املشــرع قــد نــص علــى اختصــاص قاضــي األمــور املســتعجلة
بالفصــل يف الطلبــات الوقتيــة أو التحفظيــة  ،إال أنــه أجــاز تقــدمي هــذه الطلبــات حملكمــة
املوضــوع تبعــا للدعــوى األصليــة  ،نظــرا ملــا بــن الطلــب العــارض والطلــب األصلــي مــن
ارتبــاط  ،األمــر الــذي يجعــل محكمــة املوضــوع أكثــر قدرة من غيرها على تقدير لزوم
اإلجراء الوقتي  ،ومثال ذلك طلب إجراء احلجز التحفظي أو تعيني حارس قضائي على
العــن املتنــازع علــى ملكيتهــا  ،أو حتديــد نفقــة مؤقتــة حتــى يفصــل يف أصــل الديــن .
 252أصول المحاكمات

المطلب الثاني
طلبات المدعى عليه العارضة
(الطلبات المقابلة)

خة
نس

يقتصــر دور املدعــى عليــه عــادة يف الــرد علــى طلبــات املدعــي دون أن يشــارك يف
حتديــد النــزاع أو تطــوره بتقــدمي طلبــات عارضــة  .ولكــن التــزام املدعــى عليــه موقــف
الدفــاع يف بعــض األحيــان قــد يعرضــه لضــرر يلحقــه أو منفعــة تفــوت عليــه .
لذلــك عمــل املشــرع علــى حتقيــق التــوازن بــن أطــراف اخلصومــة املدنيــة مبنــح املدعى
عليــه احلــق يف إبــداء مــا يعــن لــه مــن طلبــات ودفــوع ودفــاع  .وعلى ذلك قد يلجأ املدعى عليه
إلــى تطبيــق القاعــدة الشــائعة بــأن خيــر وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم  ،ويتقــدم بطلــب مقابل
يخــرج بــه مــن نطــاق الدعــوى التــي قدمهــا املدعــي ويثيــر بــه وجــود دعــوى أخــرى يف مواجهة
املدعــي لذلــك يســمى الطلــب املقابــل بدعــوى املدعــى عليــه أو باالدعــاء املضــاد  ،وبه يتســع
نطــاق اخلصومــة مــن حيــث املوضــوع مــع بقــاء أطرافهــا دون تغييــر  ،كمــا يــؤدي إلــى
تغيير الصفات اإلجرائية للخصوم  .وهو بذلك يختلف عن الدفعالذي يعد وسيلة دفاعية
بحتة يقصد منه املدعى عليه مجرد رفض طلبات املدعي أو تأخير الفصل فيها .

مج

اني

ةل

شروط قبول الطلب المقابل

تل

يس

ينبغي لقبول الطلب املقابل توافر شرطني :
الشــرط األول  :أن يكــون صــادرا مــن املدعــى عليــه األصلــي  ،ويف حالــة تعــدد
املدعــى عليهــم يجــوز ألي منهــم أن يتقــدم بطلــب مقابــل يف مواجهــة املدعــي  .كمــا أنــه
يف حالــة تعــدد املدعــن يجــوز للمدعــى عليــه أن يتقــدم بطلــب مقابــل يف مواجهــة أي منهــم
أو يف مواجهتهــم جميعــا .
ويف حالــة التدخــل االختصامــي يجــوز لــكل مــن املدعي واملدعــى عليه يف اخلصومة
األصلية أن يتقدم بطلب مقابل يف مواجهة املتدخل اختصاميا الذي أصبح يحتل مركز
املدعــي يف مواجهــة املدعــي األصلــي الــذي أصبــح مدعى عليه مع املدعى عليه األصلي .

بيع
ل

الشــرط الثانــي  :أن يكــون هنــاك ارتبــاط بــن الطلــب املقابــل والطلــب األصلــي  ،أي
أن يكــون الطلــب املقابــل مؤسســا علــى تصــرف أو واقعــة مثــارة يف الئحــة الدعــوى األصلية.
واالرتبــاط ينصــرف إلــى كل طلــب لــه عالقــة أصيلــة بالطلــب األصلــي ممــا يوجب التصدي
لهمــا معــا بحيــث إذا انفصــا وصــدر حكــم نهائــي يف أحدهمــا كانــت له حجية على نفس
اخلصــوم عنــد نظــر الطلــب اآلخــر .مثــال ذلــك طلــب صحــة العقــد وطلــب فســخه ،إذ يتعــن
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التصدي للطلبني معا بحيث إذا قضي بصحة العقد قضي يف نفس الوقت احلكم برفض
طلب الفسخ أو العكس .وقد يرفع كل من املتعاقدين دعوى بفسخ العقد ،وحينئذ يتعني
التصدي للدعويني معا حتى ال يقضى يف إحداها بالفسخ واألخرى بالرفض.
ويستثنى من هذا الشرط حالتان يقبل فيهما الطلب املقابل بدون وجود عالقة ارتباط:

خة
نس

احلالــة األولــى  :إذا كان الغــرض مــن الطلــب املقابــل املطالبــة باعمــال املقاصــة
القضائيــة .
واحلالة الثانية  :إذا اســتخدم الطلب املقابل كوســيلة دفاع ضد الدعوى األصلية .
بــأن كان الطلــب املقابــل يرمــي إلــى اســتبعاد كلــي الدعــاء املدعــي أو إلــى مجــرد تعديــل
احلكــم القضائــي لصالح املدعى عليه .
ومثــال ذلــك أن يكــون موضــوع الطلــب األصلــي تنفيــذ عقــد  ،فيكــون الطلــب
املقابــل هــو بطــان ذلــك العقــد  .أو أن يكــون الطلــب األصلــي هــو ملكيــة أرض ،
فيكــون موضــوع الطلــب املقابــل حــق ارتفــاق باملــرور ففــي هذيــن املثلــن للطلــب املقابــل
وظيفــة دفاعيــة بحتــة .

مج

اني

الطلبات المقابلة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

يس

أوال  :القاعدة العامة

ةل

حــددت املــادة ( )98مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
الطلبــات املقابلــة التــي يجــوز للمدعــى عليــه تقدميهــا  ،فبينــت ثالثــة أنــواع مــن الطلبــات
املقابلــة  ،ثــم أوردت قاعــدة عامــة .
نصــت الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )98علــى أنــه " يجــوز للمدعــى عليــه أن يقــدم مــن

تل

الطلبــات العارضــة مــا تــأذن احملكمــة بتقدميــه ممــا يكــون مرتبطــا بالطلبــات الــواردة يف الئحــة

بيع
ل

الدعــوى ".
وبذلك يكون املشرع قد تبنى قاعدة عامة بالنسبة لكافة الطلبات العارضة هي
قاعــدة االرتبــاط ،وذلــك ألن االرتبــاط هــو املبــرر للجمع بني الطلبات يف خصومة واحدة.
واألخــذ بهــذه القاعــدة يجعــل الطلبــات األخــرى املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الســابقة
واردة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  ،فيجــوز للمحكمــة قبــول أي طلــب من املدعى عليه،
ولــو لــم يكــن مــن الطلبــات اخلاصــة طاملــا أنــه مرتبــط بالطلــب األصلــي .
ويخضــع مــدى توافــر االرتبــاط لتقديــر قاضــي املوضــوع  ،كمــا يجــب أن تــأذن
احملكمــة بتقــدمي الطلــب  ،وقــد تــرك لهــا املشــرع قبــول أو رفــض هــذه الطلبات وفق مــا تراه
مناسبا  ،حتى ال يستخدم املدعى عليه هذه الطلبات كوسيلة لتأخير الفصل يف الدعوى.
ومثــال الطلبــات املرتبطــة  ،أن يطلــب مــوكل مــن الوكيــل تقــدمي حســاب مبناســبة
الوكالــة  ،فيتقــدم الوكيــل بطلــب األتعــاب واملصاريف .
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ثانيا  :الطلبات المقابلة الخاصة

أوردت املادة ( )98فقرتني لبيان الطلبات املقابلة اخلاصة التي يجوز للمدعى عليه
تقدميها قبل أن تورد القاعدة العامة  ،وهي تتضمن ثالث حاالت واردة على سبيل املثال
ال احلصر وال يخضع قبولها لسلطة احملكمة التقديرية  ،وهذه احلاالت هي :
-1

طلب المقاصة القضائية

خة
نس

من املعلوم أن املقاصة قد تكون قانونية إذا كان موضوع كل من الدينني نقودا أو
مثليــات متحــدة يف النــوع واجلــودة  ،وكان كل منهمــا خاليــا من النزاع مســتحق األداء صاحلا
للمطالبة به قضاء  ،حيث يترتب على املقاصة انقضاء الدينني  ،وهي تتم بقوة القانون وبغير
حاجة إلى طلبها  ،بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفع يشكل ادعاء موضوعيا .
أمــا إذا تخلــف شــرط مــن شــروط املقاصــة القانونيــة  ،كمــا لــو كان ديــن املدعــى
عليــه متنازعــا يف وجــوده أو مقــداره  ،كديــن التعويــض الناشــئ عــن عمــل ضــار ،فــإن
علــى املدعــى عليــه أن يطالــب بدينــه  ،فــإذا قضــت بــه احملكمــة أمكنــه التمســك
باملقاصة بني دينه ودين املدعي  ،فاملقاصة القضائية تقع بحكم من القضاء بناء على
طلــب أحــد اخلصمــن بعــد تقديــر حقــوق كل منهمــا .
وحيــث إن قيــام املدعــى عليــه بإقامــة دعــوى أصليــة للمطالبــة بدينــه قــد يعــود عليــه
بالضــرر إذا مــا نفــذ احلكــم الصــادر بديــن املدعــي  ،ثــم أعســر املدعــي قبــل حصــول
املدعــى عليــه علــى حكــم يف دعــواه  ،فقــد أجــاز املشــرع للمدعــى عليــه تقــدمي طلــب
املقاصــة القضائيــة بصــورة عارضــة (دعــوى مقابلــة) ،ولــو لــم يكــن هنــاك ارتبــاط مــن
حيــث املوضــوع أو الســبب بــن ديــن املدعــي وديــن املدعــى عليــه  ،وذلــك حتــى يتفــادى
احلكــم عليــه بطلبــات املدعــي كلهــا أو بعضهــا يف الوقــت الــذي يكــون هــذا املدعــي
مدينــا لــه  ،وبذلــك يتفــادى املدعــى عليــه خطــر إعســار املدعــي .
ويعد طلب املقاصة القضائية طلبا عارضا ألن املدعى عليه يطلب فيه احلكم
بحقــه قبــل املدعــي  ،ثــم إجــراء املقاصــة  ،وهــذا مــا مييــزه عــن الدفــع باملقاصــة القانونيــة
التــي تــؤدي إلــى انقضــاء الديــن بقــوة القانــون متــى توافــرت شــروطها .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

شروط قبول المقاصة القضائية

حتى تؤدي املقاصة القضائية غرضها بانقضاء الدينني بقدر األقل منهما  ،ال بد
من توافر شروط معينة فيها بعضها شروط إيجابية وبعضها سلبية .
أ -الشـروط اإليجابيـة :

ال يشــترط يف املقاصــة القضائيــة توفــر جميــع شــروط املقاصــة القانونيــة ألن
القاضي يتمتع بســلطة تقديرية كبيرة متكنه من اســتكمال بعض الشــروط الناقصة
يف املقاصــة القضائيــة  ،نظــرا لــدوره التكميلــي للمشــرع .
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والشــرط املتفق عليه فقها وقضاء بالنســبة لنوعي املقاصة هو أن يكون كل من
الدينني صاحلا للمطالبة به قضاء .
أمــا بالنســبة لشــرطي اخللــو مــن النــزاع ومعلوميــة املقــدار فإنهمــا غيــر مطلوبــن يف
املقاصــة القضائيــة  ،بــل تقبــل املقاصــة إذا كان الديــن محــل نــزاع أو غيــر معــن املقــدار
ألن القاضــي يقــوم بالفصــل يف النــزاع املثــار حــول الديــن وحتديد مقداره .
مثــال  :أن يطلــب دائــن مدينــه بدينــه  ،فيدعــي املديــن باحلــق يف التعويــض عــن
الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء خطــأ الدائــن  ،مطالبــا بإجــراء املقاصــة بــن مــا عليــه
مــن ديــن ومــا لــه مــن حــق  .فــإن علــى القاضــي أن يقــوم أوال بالفصــل يف دعــوى املســؤولية
وحتديــد مقــدار التعويــض ثــم يوقــع املقاصــة بعــد ذلك.
وميكن أن يفتح باب الطلب املقابل باملقاصة القضائية  ،الباب للتحايل واملماطلة
مــن جانــب املدعــى عليــه إذا لــم يكــن لــه أســاس مــن الصحــة  ،ولكــن خضــوع الطلــب
املقابل لرقابة القاضي وتقديره كفيل بأن يحد من إســاءة اســتعمال املقاصة القضائية
يف غيــر غرضهــا  ،فيمكنــه أن يرفــض الطلــب إذا تبــن لــه أن هنــاك صعوبــة يف التحقــق
من الدين وأن الفصل يف الطلب املقابل سيترتب عليه تأخير الفصل يف الدعوى األصلية.

مج

اني

ب -الشـروط السلبيـة :

تل

يس

ةل

يقصد بالشــروط الســلبية للمقاصة  ،تلك الصفات املوجودة يف أحد الدينني
وحتــول دون وقوعهــا  ،كمــا لــو كان أحــد الدينــن ال يجــوز احلجــز عليــه أو ناجتــا عــن
عمــل غيــر مشــروع  .فالشــروط الســلبية يجــب عــدم حتققهــا لوقــوع املقاصــة القضائيــة .
وقــد نصــت علــى هــذه الشــروط املــادة  364مــن القانــون املدنــي املصــري بقولهــا
" تقــع املقاصــة يف الديــون أيــا كان مصدرهــا وذلــك فيمــا عــدا األحــوال اآلتية :
أ -إذا كان أحد الدينني شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده .
ب -إذا كان أحد الدينني شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده .
ج -إذا كان أحد الدينني حقا غير قابل للحجز ".
وعلى الرغم من أن هذا النص ورد بخصوص املقاصة القانونية  ،إال أنه تضمن
شروطا عامة يجب توافرها يف نوعي املقاصة وتوجبها املبادئ العامة يف القانون ويقتضيها
املنطــق القانونــي الســليم  ،ذلــك أنــه يتنافــى مــع العقل واملنطق الســماح للمدعى عليه بطلب
إجراء املقاصة القضائية بدين له يف ذمة املدعي سلك طريقا غير مشروع يف احلصول عليه.

بيع
ل

دور القاضي في الحكم بالمقاصة القضائية وطبيعة الحكم الصادر فيها

ميلــك القاضــي جتــاه املقاصــة القضائيــة ســلطة كبيرة ســواء من حيــث مبدأ قبولها
أو التحقــق مــن شــروطها وســلطة الفصــل فيهــا .
فللقاضــي مطلــق احلريــة يف قبــول أو رفــض ذلــك الطلــب  ،فقــد يــرى مــن املالئــم
قبــول الطلــب املقابــل والفصــل فيــه إذا تبــن لــه أن مــن الســهل جعــل الديــن خاليــا مــن
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النــزاع وميكــن حتديــد مقــداره كمــا قــد يرفــض الطلــب :
أ -إذا تبــن لــه أن القصــد مــن تقدميــه الكيــد واملماطلــة بغيــة تعطيــل الفصــل يف
الدعــوى األصليــة .
ب -إذا ظهر له أن الطلب املقابل ليس له أساس واضح .
ج -إذا تبني له أن الطلب املقابل غير ظاهر اجلدية .
ومييل االجتاه الســائد إلى أن احلكم الصادر باملقاصة القضائية يعد حكما
منشــئا وليــس حكمــا تقريريــا أو كاشــفا ( )1ألن املقاصــة القضائيــة ال ميكــن أن تقــع
دون تدخــل القاضــي لتكملــة الشــرط الناقــص بجعــل الديــن خاليــا مــن النــزاع معلــوم
املقــدار  .وعندمــا يخلــي القاضــي الديــن مــن النــزاع ويحــدد مقداره فإنه يكون قد أنشــأ
مركــزا قانونيــا جديــدا لــم يكــن موجــودا مــن قبــل  ،بعكــس املقاصــة القانونيــة التــي
يقتصر دور القاضي فيها على التحقق من توافر شــروطها واحلكم بها (.)2

مج

تحديد تاريخ المقاصة القضائية

ةل

اني

مــا دام احلكــم الصــادر باملقاصــة القضائيــة يعــد حكمــا منشــئا  ،فــإن حتديد
تاريــخ املقاصــة القضائيــة يكــون هــو تاريــخ احلكــم الصــادر بهــا ألنهــا لم تكــن موجودة
قبل ذلك احلكم حتى لو اســتوفت شــروطها(.)3
 -2طلــب احلكــم للمدعــى عليــه بالتعويضــات عــن الضــرر الــذي حلقــه مــن جــراء إجــراءات

يس

التقاضــي .

تل

وذلــك ألن محكمــة الدعــوى األصليــة أقــدر علــى تقدير الضــرر الذي وقع للمدعى
عليــه نتيجــة إجــراء اتخــذ أمامهــا  .فــإذا كان املدعــي يف الدعــوى األصليــة قــد طلــب
احلجــز االحتياطــي أو منــع املدعــى عليــه مــن الســفر  ،وكان هــذا الطلــب يف غيــر محلــه
إمــا ألن الديــن املطلــوب احلجــز بشــأنه أو املنــع مــن الســفر ألجلــه غيــر مســتحق األداء ،أو
ألن الدائــن مؤمــن علــى دينــه  ،فــإن للمدعــى عليــه أن يتقــدم بطلب عــارض للحكم على
املدعي بالتعويض عن الضرر الذي حلقه بســبب تعســف املدعي يف مخاصمته أو طريقة
ســلوكه يف الدعــوى .

بيع
ل

( )1احلكم التقريري أو الكاشف هو احلكم الذي يقتصر على مجرد الكشف عن وجود أو عدم وجود املركز القانوني املدعى به
دون أن يلزم املدعى عليه بأداء معني  ،كاحلكم الصادر ببراءة الذمة أو االعتراف باجلنســية .
واحلكــم املنشــئ هــو احلكــم الــذي ينشــئ مراكــز قانونيــة موضوعيــة جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل كاحلكــم الصــادر بفســخ
العقــد أو إفــاس أحــد التجــار  .وهنــاك طائفــة ثالثــة مــن األحــكام هــي أحــكام اإللــزام التــي تقضــي بإلــزام احملكــوم عليــه بــأداء معــن
قابــل للتنفيــذ اجلبــري .
( )2يذهــب رأي يف الفقــه إلــى تشــابه نوعــي املقاصــة القضائيــة والقانونيــة ســواء مــن حيــث الغايــة  -فــكل منهمــا تعــد أداة ضمــان  -أو
مــن حيــث أن حقيقــة كل منهمــا واحــدة  ،وأن املقاصــة القضائيــة ال تخــرج عــن كونهــا مقاصــة قانونيــة ،تقــع عندمــا يتوافــر يف حكــم
القاضــي شــرط اخللــو مــن النــزاع الــذي كان ينقصهــا ،لذلــك فــإن احلكــم الصــادر باملقاصــة القضائيــة يعد حكما تقريريا أو كاشــفا .
( )3الرأي الذي يعتبر احلكم باملقاصة القضائية كاشفا يرجع تاريخ املقاصة إلى تاريخ املطالبة بها .
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 -3أي طلب يكون متصال بالئحة الدعوى اتصاال ال يقبل التجزئة .

خة
نس

ويقصــد بهــذه احلالــة اتصــال الطلــب العــارض بالطلــب األصلــي  ،كمــا هــو احلــال
بالنسبة لطلبات املدعي العارضة السابق ذكرها  .ومثال ذلك أن يطلب املدعي تقرير
ملكيتــه لعقــار  ،فيطلــب املدعــى عليــه تقريــر ملكيتــه هو للعقــار  .أو أن يطلب املدعي
تعويــض الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء حــادث معــن  ،فيطالب املدعى عليــه بالتعويض
مبناســبة احلــادث ذاتــه  .أو أن يطلــب املدعــي منــع التعــرض فيقــدم املدعــى عليــه طلبــا
يدعــي مبوجبــه احليــازة ومنــع تعــرض املدعــي له فيها .
ويقصــد مــن قبــول هــذه الطلبــات بصــورة عارضــة تفــادي تناقــض األحــكام يف
املنازعــات املرتبطــة بعضهــا ببعــض .
قواعد تقديم الطلب العارض والحكم فيه

-1

تقديم الطلب العارض

تل

يس

ةل

اني

مج

يتبــن مــن نــص املــادة ( )100مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية
اجلديــد أن الطلبــات العارضــة ســواء مــن املدعــي أو املدعــى عليــه  ،تقــدم إلــى احملكمــة
املختصــة وفقــا لإلجــراءات املقــررة إلقامة الدعوى .
وهــذا يقتضــي إيــداع الئحــة الدعــوى (الطلــب) قلــم كتــاب احملكمــة ،وتبليغهــا
للخصــم ،مــع مراعــاة ميعــاد احلضــور(.)4
ويتعــن أن تكــون احملكمــة مختصــة بنظــر الطلــب العــارض اختصاصــا نوعيــا،
فتختص محكمة البداية بالفصل يف الطلبات العارضة مهما كانت قيمتها وأيا كان
نوعهــا ألنهــا هــي احملكمــة ذات االختصــاص العــام  .أمــا إذا كان الطلــب األصلــي
منظــورا أمــام محكمــة الصلــح اختصــت بنظــر الطلبــات العارضــة إذا كانــت داخلــة يف
اختصاصهــا العــادي أو االســتثنائي  .أمــا إذا كانــت مــن اختصــاص محكمــة البدايــة
القيمــي أو النوعــي  ،جــاز حملكمــة الصلــح أن حتكــم يف الطلــب األصلــي وحــده إذا
لــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر بحســن ســير العدالــة  ،أمــا إذا كان يف ذلــك ضــرر وجــب
عليها أن تقرر من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى األصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى
محكمــة البدايــة املختصــة  ،وقــرار اإلحالــة يكــون غيــر قابــل للطعــن (م  )93ســواء
تعلقــت اإلحالــة بالطلــب العــارض وحــده أم بالدعــوى برمتها .وحتــال الدعوى باحلالة التي
كانــت عليهــا وقــت صــدور القــرار  ،فــإذا كانــت بهــا إجــراءات قــد اســتوفتها محكمة
الصلــح فــا تعيدهــا محكمــة البدايــة.

بيع
ل

( )4يجيــز قانــون املرافعــات املصــري إبــداء الطلــب العــارض شــفويا يف اجللســة بحضــور اخلصــم ويثبــت يف احملضــر  .د .أحمــد أبــو الوفــا ،
ص  .269غيــر أن القانــون الفلســطيني اجلديــد لــم يجــز تقــدمي الطلبــات العارضــة بهذه الطريقة .
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-2
يجــوز تقــدمي الطلــب العــارض يف أيــة حالــة كانــت عليهــا اإلجــراءات أمــام محكمة
أول درجــة  .ولكــن تنــص املــادة ( )100علــى أن الطلبــات العارضــة ال تقبــل بعــد
إقفــال بــاب املرافعــة  .وهــذا ال يحــول دون أن يطلــب اخلصــم فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد
عمــا باملــادة ( )166حتــى يتمكــن مــن تقــدمي طلــب عــارض والنظــر فيــه  ،ولكــن
للمحكمــة ســلطة تقديريــة كاملــة يف إجابــة هــذا الطلــب أو رفضــه .
وقت تقديم الطلب

خة
نس

-3
تفصــل احملكمــة أوال يف أي نــزاع يثــور حــول قبــول الطلــب العــارض  ،واحلكــم
الصــادر بقبــول أو عــدم قبــول الطلــب العــارض يخضــع للقواعــد العامــة مــن حيــث قابليتــه
للطعــن فيــه بطــرق الطعــن  ،لذلــك فــإن قــرار احملكمــة قبــول الطلــب ال يجــوز الطعــن
فيــه فــور صــدوره .
أمــا بالنســبة ملوضــوع الطلــب  ،فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )100مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنــه " تفصل احملكمــة فيما يقدم
إليهــا مــن طلبــات مــع الدعــوى األصليــة كلمــا أمكــن ذلــك ".
وهذا النص ترك للمحكمة سلطة التفريق بني الطلب األصلي والطلب العارض،
فمــع أن األصــل أن حتكــم احملكمــة يف الطلــب العــارض مــع الدعــوى األصليــة ،إال أن
املشــرع خشــي أن يــؤدي هــذا األمــر إلــى تأخيــر الفصــل يف الدعــوى األصليــة مــع أنهــا
صاحلــة للحكــم فيهــا  ،لذلــك إذا تبينــت احملكمــة أن موضوع الطلب العارض يف حاجة
إلــى حتقيــق وأن الدعــوى األصليــة جاهــزة للفصــل فيهــا وأن تأخير الفصل فيها قد يؤدي
إلى اإلضرار باملدعي  ،فإن لها أن تفصل يف الدعوى األصلية وتستبقي الطلب العارض
للفصــل فيــه بعــد حتقيقــه  ،وهــذا يعنــي اســتمرار اخلصومــة بعــد الفصــل يف الدعــوى
األصليــة  ،وذلــك للفصــل يف موضــوع الطلب العارض .
وللمحكمــة أيضــا أن تفصــل يف الطلــب العــارض أوال إذا صــار صاحلــا للحكــم
فيــه ،أو وجــدت أن الطلــب العــارض يثيــر مســألة أوليــة وأن الفصــل يف الدعــوى األصليــة
يتوقف على الفصل يف الطلب العارض  ،أو كان الطلب العارض متعلقا باتخاذ إجراء
وقتــي أو حتفظي .
أمــا إذا انقضــت الدعــوى األصليــة بغيــر احلكــم يف موضوعهــا  ،كمــا لــو حكــم
ببطــان الئحــة الدعــوى أو اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن أو بســقوط اخلصومــة  ،فإنــه
يترتب على ذلك زوال اخلصومة  ،ولكن نظرا ألن الطلب العارض قد قدم للمحكمة
باإلجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى  ،فإنــه يتحــول إلــى مطالبــة قضائيــة وتبقــى اخلصومــة
للفصــل فيــه .
الحكم في الطلب العارض
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المطلب الثالث
التدخل في الخصومة
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أدى تطــور العالقــات االقتصاديــة إلــى تداخــل العالقــات القانونيــة وتشــابكها ،
وأصبحــت إمكانيــة تأثيــر احلكــم القضائــي علــى حقــوق الغيــر ومصاحلهــم كثيــرة ،
وقد يتعذر تدارك األضرار التي تصيب الغير من جراء احلكم الصادر إذا أغلق طريق
التدخــل يف اخلصومــة  ،وال يغنــي عــن التدخــل طريــق اعتــراض اخلــارج عــن اخلصومــة ألن
هــذا الطريــق ليــس مفتوحــا دائمــا أمــام الغيــر .
لذلــك أفســحت التشــريعات الطريــق أمــام الغيــر للتدخــل يف اخلصومــة القائمــة
للدفــاع عــن حقوقــه أو حقــوق أحــد أطرافهــا التــي تنعكــس إيجابــا أو ســلبا علــى حقوقــه
أو للحكــم يف الدعــوى يف مواجهتــه أو إللزامــه ببعــض األداءات لصالــح أحــد اخلصــوم .
وتدخــل طلبــات التدخــل  -بالنظــر إلــى طبيعتهــا  -ضمــن طائفــة الطلبــات العارضــة
املقدمــة أثنــاء ســير اخلصومــة األصليــة  ،ويــؤدي التدخــل إلــى اتســاع نطــاق اخلصومــة مــن
حيــث أطرافهــا  ،وقــد نظمهــا املشــرع الفلســطيني يف املادتــن ( )96 ، 82مــن قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية اجلديد .
حيــث تنــص املــادة ( )96مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
علــى أنه :
 -1يجوز للخصم أن يدخل يف الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها .
 -2يجــوز ملــن لــه مصلحــة يف دعــوى قائمــة بــن طرفــن أن يطلــب تدخلــه فيهــا بوصفــه
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شــخصا ثالثــا منضمــا أو مخاصمــا فــإذا اقتنعــت احملكمــة بصحــة طلبــه تقــرر قبولــه .

كما تنص املادة ( )82منه على أنه :

تل

 -3يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابال لالستئناف .

بيع
ل

 -1للمحكمــة …… ولــو مــن تلقــاء نفســها إخــراج أي مــن املدعــى عليهــم يف الدعــوى إذا
لــم يكــن هنــاك محــل إلدخالــه  ،ولهــا ولو من تلقاء نفســها أن تدخل يف الدعوى مــن ترى إدخاله
إلظهــار احلقيقــة أو ملصلحــة العدالة .

 -2إذا أدخــل مدعــى عليــه يف الدعــوى فــا تســري عليــه اإلجــراءات املتخــذة فيهــا إال من

تاريــخ تبليغه بالئحــة الدعوى .

ويتبــن مــن نــص هاتــن املادتــن أن التدخــل نوعــان  :تدخــل اختيــاري يتــم بنــاء علــى
إرادة الغيــر  ،وتدخــل جبــري يتــم بقــرار مــن احملكمــة  .وللتمييــز بــن النوعــن يطلــق
علــى األول التدخــل علــى أســاس أن لفــظ التدخــل بذاتــه يعنــي االختيــار  ،ويســمى الثاني
اختصــام الغيــر أو اإلدخــال للداللــة علــى اجلبــر .
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الفرع األول
التدخل االختياري
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يقصــد بالتدخــل االختيــاري يف الدعــوى  ،أن يطلــب شــخص مــن الغيــر دخولــه يف
الدعــوى ليصبــح طرفــا يف اخلصومــة القائمــة  ،لكــي يتمســك يف مواجهــة أطرافهــا بحــق
خــاص بــه مرتبــط بهــذه اخلصومــة أو مبحلهــا طالبــا احلكــم لــه بــه  ،أو لكي ينضم ألحد
أطرافها .
وإباحــة التدخــل للغيــر تعتبــر يف الواقــع مظهــرا أصيــا مــن مظاهــر حريــة الدفــاع ،
ووســيلة مجديــة لصيانــة احلقــوق مــن أقــرب طريــق  ،وقــد تكــون عونــا علــى حســن أداء
العدالــة بالنســبة للدعــوى األصليــة نفســها .

مج

أنواع التدخل االختياري

يحصل التدخل يف الواقع ألحد غرضني :

يس

ةل

اني

األول  :االنضمــام ألحــد اخلصــوم ودعــم وجهــة نظــره يف الدعــوى دون أن يطالــب بشــيء
خــاص لنفســه وإن كان الهــدف مــن تدخلــه حمايــة مصاحلــه علــى املدى البعيد  ،ويســمى
التدخــل يف هــذه احلالــة (تدخــا انضماميــا) ويكــون ذلــك إذا كان للمتدخــل مصلحــة
تســتند إلــى دفــع ضــرر محتمــل للمتدخــل يهــدف بتدخله إلى توقيــه واحليلولة دون وقوعه .
وتكــون هنــاك مصلحــة للغيــر يف التدخــل االنضمامــي يف كل حالــة يوجــد فيهــا التــزام
بالضمــان علــى عاتــق املتدخل .

تل

ويهدف التدخل االنضمامي إما إلى
أ -تأييــد طلبــات مــن تدخــل ملســاعدته مبــا لديــه مــن أوجــه دفــاع ودفــوع (تدخــل
دفاعــي) فلــه إبــداء أي دفــع لــم يفــت وقتــه ،أو
ب -مراقبة دفاع مدينه بقصد جتنب إهماله أو غشه حتى ال يتأثر الضمان العام
املقرر للدائن على أموال مدينه (تدخل وقائي) .
ومن أمثلته تدخل البائع بصفته ضامنا يف دعوى اســتحقاق الشــيء املبيع املرفوعة
علــى املشــتري  ،وذلــك للدفــاع عــن ملكيــة املشــتري للعــن  ،فــإذا لــم يســمح لــه بالتدخــل
فإن املشــتري ســيرجع عليه بالضمان.
وكذلــك تدخــل صاحــب املصنــع يف الدعــوى املرفوعــة علــى البائــع بســبب عيــب يف
اآللــة املبيعــة ألنــه إذا لــم يتدخــل املصنــع وجنــح املشــتري يف احلصــول علــى التعويــض مــن
البائــع فــان البائــع ســوف يرجــع علــى املصنــع بالضمــان.
وكذلــك مثــل تدخــل الدائــن يف الدعــوى التــي يكــون املديــن طرفــا فيهــا مــع الغيــر
للدفــاع عــن حقوق مدينه.

بيع
ل
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كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن مــن حــق البائــع أن يطلــب إدخالــه شــخصا
ثالثــا يف دعــوى الشــفعة طاملــا يدعــي أن مصاحلــه تتأثــر بنتيجــة احلكــم الصــادر وأن البيــع
وقــع باطــا ســيما أن املــادة  1026مــن املجلــة قــررت أن الشــفعة ال جتــري يف البيــع
الفاســد)5(.
واملتدخــل املنضــم ال يحكــم لــه أو عليــه  ،وال يجــوز لــه اإلضرار مبركز من انضم
إليه ،حيث إن استعمال احلق استعماال مشروعا ينفي الضمان .

خة
نس

بيع
ل

شروط التدخل االختياري

تل

يس

ةل

اني

مج

الثانــي  :املطالبــة بحــق خــاص لــه يف مواجهــة أطــراف الدعــوى يرتبط مبوضــوع اخلصومة،
ويســمى التدخــل يف هــذه احلالــة (تدخــا هجوميــا أو إختصاميــا) ،ألن املتدخل يرمي إلى
مهاجمــة طــريف اخلصومــة مــن حيــث إنــه يطلــب احلكــم لــه خاصــة يف مواجهتهمــا بطلــب
يرتبــط بالدعــوى األصليــة  .ويقــوم املتدخــل يف هــذه احلالــة بــدور املدعــي ويطالب بالشــيء
لنفســه يف مواجهــة اخلصمــن األصليــن  .مثــال ذلــك أن يكــون هنــاك نــزاع علــى ملكيــة
عــن معينــة بــن بائــع ومشــتر  ،فيتدخــل من يدعــي أنه املالك احلقيقي لها ويطلب احلكم
لــه بهــذه امللكيــة قبــل طــريف الدعــوى األصليــن  .أو أن يرفــع الدائــن الدعــوى علــى أحــد
املدينــن املتضامنــن فيتدخــل املديــن املتضامــن اآلخــر طالبــا احلكــم ببــراءة ذمتــه  .أو أن
ترفــع دعــوى ملكيــة علــى أحــد الشــركاء علــى الشــيوع  ،فيتدخــل شــريك آخــر لــم ترفع
الدعوى يف مواجهته للتمســك مبلكيته .
ويجــوز للغيــر التدخــل حتــى لــو كان ال يجــوز الدفــع يف مواجهتــه بحجيــة األمــر
املقضــي ألن مــن مصلحــة الغيــر التدخــل يف اخلصومــة القائمــة ليتوقــى مــا قــد يصيبــه
مــن أضــرار ولتفــادي ازدواج غيــر ضــروري للخصومــة  .فالتدخــل االختصامــي يكــون
لألشــخاص الذيــن لهــم حقــوق غيــر مســتمدة مــن حقــوق الطرفــن كالدائنــن املمتازيــن
واملرتهنــن وغيرهــم .
يشترط لقبول التدخل يف الدعوى ما يلي :
 -1أن يكــون املتدخــل مــن الغيــر  ،فــا يجــوز التدخــل يف الدعــوى ملــن كان طرفــا يف
اخلصومة ميثله فيها شخص آخر  ،كالقاصر الذي ميثله الوصي إذا بلغ سن الرشد ففي
هــذه احلالــة ال يتدخــل يف الدعــوى وإمنــا توقــف اخلصومــة حتــى يحــل فيهــا محــل الوصــي .
وكذلــك اخللــف العــام أو اخللــف اخلــاص ألحــد طــريف الدعــوى ،فــإذا تــويف اخلصــم مثــا
فــإن الورثــة ال يتدخلــون  ،وإمنــا توقــف اخلصومــة حتــى يحلــون فيهــا محــل الســلف  .فــكل
هــؤالء ال يعتبــرون مــن الغيــر بالنســبة للخصومــة .
( )5نقض مدني  2003/11تاريخ  2003/9/20ج  2ص .292
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 -2أن يكــون للمتدخــل مصلحــة يف التدخــل  ،فــا يقبــل أي طلــب أو دفــع ال تكــون
لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ألن املصلحــة كمــا رأينــا هي شــرط أســاس
لقبــول جميــع الطلبــات ســواء كانــت طلبــات أصليــة أو طلبــات عارضــة  .واملصلحــة التــي
تبيــح التدخــل االنضمامــي هــي املصلحــة التــي تســتند إلــى دفــع ضــرر محتمــل علــى طالــب
التدخــل  ،قــد يصيبــه بطريــق غيــر مباشــر إذا لــم يتدخــل وخســر صاحبــه الدعــوى .
 -3أن تكــون اخلصومــة قائمــة ولــم يتــم إقفــال بــاب املرافعــة فيهــا  ،فــإذا لــم يكــن النــزاع
قد عرض بعد على القضاء ميكن للشخص الثالث الذي يخشى على حقوقه من الضياع
أن يتقــدم بدعــوى أصليــة لتأمــن هــذه احلقــوق  .كمــا ال يجــوز التدخــل بعــد إقفــال بــاب
املرافعــة حتــى ال يترتــب علــى التدخــل تأخيــر الفصــل يف الدعــوى األصليــة .ومــن بــاب أولــى
إذا انتهــت اخلصومــة بصــدور احلكــم فيهــا مــن محكمــة أول درجــة  ،إذ ال يجــوز التدخــل
أمــام محكمــة االســتئناف بــل يجــب أن يقــدم طلــب التدخــل أمام محكمــة أول درجة .
 -4أن يكــون هنــاك ارتبــاط حقيقــي بــن موضــوع الدعــوى األصليــة وموضــوع طلــب التدخل.
فــإذا كان احلــق الــذي يدعيــه املتدخــل غيــر مرتبــط مبوضــوع الدعــوى األصليــة ال يقبــل
التدخــل  ،إذ ال يجــوز للمتدخــل أن يخلــق مــن تدخلــه دعــوى جديــدة غيــر معروضــة علــى
احملكمــة  ،بــل عليــه يف مثــل هــذه احلالــة تقــدمي دعــوى مســتقلة باحلق الذي يدعيه لنفســه .
 -5إذا كان التدخــل هجوميــا ،يطالــب فيــه املتدخــل بحــق لنفســه  ،فإنــه يعــد يف
مركــز املدعــي ويكــون اخلصــوم يف الدعــوى األصليــة يف مركــز املدعــى عليهــم  ،لذلــك
يتوجــب علــى املتدخــل دفــع الرســوم القانونيــة حســب قيمــة ادعائــه  ،ويترتــب علــى قبــول
احملكمة نظر طلبه أن تقرر وقف الســير يف الدعوى األصلية إلى أن تفصل يف الطلب،
ألن الفصل يف الدعوى يف هذه احلالة يتوقف على نتيجة الفصل يف الطلب ،فإن حكمت
للمتدخــل تقــرر رد الدعــوى  ،وإن قــررت رد الطلــب تقــرر الســير يف الدعــوى.

مج

اني

ةل

يس

تل

إجراءات التدخل االختياري

بيع
ل

يتــم التدخــل االختيــاري وفــق املــادة ( )100بتقــدمي طلــب لــدى قلــم كتــاب
احملكمــة وفقــا لإلجــراءات املقــررة إلقامــة الدعــوى  ،وتبليغــه للخصــوم علــى يــد مأمــور
التبليــغ (احملضــر) .ويقــدم يف أي وقــت علــى أنــه ال يقبــل بعــد إقفــال بــاب املرافعــة .
وقد نصت املادة ( )99على أنه :
 -1يجــوز للمحكمــة يف حالتــي اإلدخــال والتدخــل تكليــف املدعــي أن يعــدل الئحة دعواه

مبقــدار مــا تتطلبه العدالة .

 -2للخصــم الــذي تبلــغ الالئحــة املعدلــة أن يرد عليها خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ
تبليغــه وإال يعتبــر مكتفيا بالئحته األساســية .

وللمحكمــة صالحيــة قبــول أو عــدم قبــول طلــب التدخــل وفقــا لقناعتهــا  .فــإذا
قررت عدم قبول أو رفض التدخل يكون قرارها قابال لالســتئناف (م )6(. )3/96
( )6نقض مدني  2003/7تاريخ  2003/12/19ج  2ص  ،298نقض مدني  2004/20تاريخ  2004/3/17ج  2ص .301
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آثار التدخل االختياري
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إذا قبلــت احملكمــة طلــب التدخــل  ،يصبــح املتدخــل خصمــا يف الدعــوى لــه كل
حقــوق اخلصــوم مــن حيــث إبــداء الدفــاع وتقــدمي الطلبات  ،واالطــاع على دفاع خصومه،
ويحتــج لــه أو عليــه باحلكــم الصــادر يف الدعــوى  ،ويتأثــر إذا كانــت الدعــوى معيبــة
شــكال كمــا لــو قضــي بعــدم االختصــاص .
غيــر أنــه إذا تنــازل املدعــي عــن دعــواه  ،أو مت صلــح بــن أطراف الدعوى األصليني أو أقر
املدعى عليه بالدعوى  ،فإن حق املتدخل يف الدعوى ال يتأثر بذلك إذا كان تدخله هجوميا .
كمــا أن للمتدخــل هجوميــا أن يطعــن يف احلكــم الصــادر يف الدعــوى  ،بينمــا ال
يجــوز ذلــك للمتدخــل انضماما .
الفـرع الثانـي

مج

إدخال الغير في الدعوى
( اختصام الغير )

تل

يس

ةل

اني

يعد إجبار الشخص على الدخول يف خصومة قائمة اعتداء على حريته يف اختيار الوقت
املالئــم الــذي يلجــأ فيــه إلــى القضــاء حســبما متليه عليه مصاحلــه  .كما قد يــؤدي إدخال الغير
يف الدعوى إلى مخالفة بعض قواعد االختصاص ألنه قد يجلبه أمام محكمة غير محكمته .
ومــع ذلــك فــإن إدخــال الغيــر يف الدعــوى قد يؤدي إلى حتقيق بعض املزايا واملصالح
التي اعتبرها املشرع ورجحها على املصلحة اخلاصة للمختصم ألنه :
 -1يحــول دون كثــرة اخلصومــات عندمــا يكــون الهــدف منــه احلكم على املختصم
بــذات الطلبــات املرفوعة بهــا الدعوى األصلية.
 -2مينع من جتدد اخلصومات بامتداد حجية األمر املقضي إلى املختصم مما يحول
دون إنــكاره للحكــم أو التحلــل مــن حجيته .
 -3قــد يرمــي إلــى حتقيــق بعــض االعتبــارات املتعلقــة بــإدارة اخلصومــة املدنيــة عندمــا
يكون الغرض منه إلزام املختصم بتقدمي ورقة أو مستند لديه إلى احملكمة مما ميكنها
من الفصل يف الدعوى بالسرعة املطلوبة والعدالة املرغوبة وتفادي األحكام أو تعارضها.

بيع
ل

لذلك أجازت كثير من التشريعات إدخال الغير يف الدعوى ،يف حدود معينة  ،استنادا
إلــى نظريــة االرتبــاط بــن الدعــاوى  ،وذلــك لتــايف جتديــد النــزاع  ،أو تناقــض األحــكام يف
الدعــوى الواحــدة أو يف الدعــاوى املرتبطــة بربــاط ال يقبــل التجزئــة  ،وحمايــة الغيــر مــن غــش
اخلصوم يف الدعوى وتواطئهم ،واستكمال عناصر الدعوى باستكمال أشخاصها مما يؤدي
إلى فض النزاع بكامله وحسم جميع املسائل املرتبطة به لدى احلكم يف الدعوى األصلية،
واعتدادا بدور القاضي يف توجيه وإدارة حركتها مبا يحقق مصلحة العدالة وإظهار احلقيقة .
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والغيــر هــو الشــخص الــذي لــم يكــن طرفــا يف الدعــوى بشــخصه ولــم يكــن ممثــا
فيها .ويشترط إلدخال الغير  ،وجود مصلحة من إدخاله يف الدعوى  ،وقيام ارتباط بني
الطلــب املوجــه للغيــر والدعــوى األصليــة  ،وأن يكــون إدخالــه يف الدعــوى جائــزا ال واجبــا
أما إذا تعلق األمر بدعوى يوجب القانون رفعها من متعددين أو على متعددين ،فإن رفعها
مــن واحــد أو علــى واحــد فقــط فإنهــا تكــون واجبــة الــرد لعــدم صحــة اخلصومــة  ،وتقــدمي
الطلب قبل قفل باب املرافعة  .وتقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية .
وإدخــال الغيــر يف الدعــوى معنــاه تكليــف شــخص خــارج عــن اخلصومــة بالدخــول
فيهــا إمــا بنــاء علــى طلــب أحــد طرفيهــا أو بنــاء علــى أمــر احملكمــة .
ويقصد من إدخال خصم ثالث حتقيق أحد األغراض التالية :
 -1احلكم عليه بذات الطلبات املرفوعة بها الدعوى األصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة.
 -2جعــل احلكــم يف الدعــوى األصليــة حجــة عليــه حتى ال ينكر حجيته باعتبار أنه
لــم يكــن طرفــا فيها .
()7
 -3إلزامه بتقدمي أية ورقة منتجة يف الدعوى األصلية تكون حتت يده .

مج

اني

وإدخــال الغيــر قــد يكــون بنــاء علــى طلــب أحــد أطــراف اخلصومــة األصليــة ،وقــد
يكــون بنــاء على أمــر من احملكمة.

ةل

 -1إدخال الغير بناء على طلب أحد الخصوم

يس

نصت املادة  1/96من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه
" يجــوز للخصــم أن يدخــل يف الدعــوى مــن كان يصــح اختصامــه فيها عنــد إقامتها".

تل

ويهدف اخلصم من إدخال شخص من الغير يف اخلصومة القائمة إلى احلكم عليه بذات
الطلبات األصلية ،أو جعل احلكم الصادر يف الدعوى األصلية حجة عليه .ويخضع هذا الطلب
ملطلق تقدير احملكمة فلها أن تقبله ولها أن ترفضه إذا تبني لها أن الغرض من هذا الطلب
عرقلة سير اخلصومة ،ويكون القرار الصادر بعدم قبول الطلب قابال لالستئناف (م ) 3/96
ويتضــح مــن النــص أن املقصــود بالغيــر هــو الشــخص الــذي كان يجــوز اختصامــه
عنــد بــدء اخلصومــة إلــى جانــب أطرافهــا )8(،وليــس مــن كان يجــوز اختصامــه بــدل أحد
أطرافهــا ،فاالختصــام يقتصــر علــى حالــة التعــدد االختيــاري دون اإلجبــاري.

بيع
ل

ومــن أمثلــة اختصــام الغيــر بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم ،أن يطلــب الدائــن الــذي رفــع
الدعوى على أحد مدينيه إدخال املدينني اآلخرين  ،ودعوى املطالبة بامللكية التي يرفعها
أحــد الشــركاء علــى الشــيوع يف مواجهــة أحــد الشــركاء ويطلــب فيهــا إدخــال الباقــن مــن
( )7أجــازت املــادة ( )34مــن قانــون البينــات اجلديــد للمحكمــة أثنــاء ســير الدعــوى أن تكلــف الغيــر بتقــدمي ورقة أو ســند حتت يده منتجة
يف الدعوى  ،وبذلك لم يعد حاجة إلدخال الغير يف الدعوى لهذا السبب مع أن ذلك جائز قانونا  ،وبخاصة إذا كان طالب اإلدخال
يرغب يف إلزام املطلوب إدخاله بقرار احملكمة املتعلق بهذا الســند .
( )8لذلك ال يقبل طلب الطاعن إدخال زوج املطعون ضدها شخصا ثالثا يف دعوى اإلخالء طاملا أن دعوى اإلخالء يحكمها عقد اإليجار ،
وال يبرر طلب الطاعن اإلدخال أن املراد إدخاله كان يقبض األجور عن زوجته ز نقض مدني  2003/7تاريخ  2003/12/19ج  2ص . 298
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الشــركاء  ،ودعوى الضمان الفرعية مثل قيام املشــتري الذي يرفع عليه دعوى اســتحقاق
املبيع من الغير بطلب إدخال البائع – الذي يلتزم بالضمان -يف هذه الدعوى ،فإذا حكم
على املشتري يف دعوى االستحقاق حصل املشتري يف ذات اخلصومة على حكم ضد البائع.
-2
تنــص املــادة  1/82علــى أنــه " للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها ……أن تدخــل يف الدعــوى
مــن تــرى إدخالــه إلظهــار احلقيقــة أو ملصلحــة العدالــة ".
وهــذا النــص مــن مظاهــر رجحــان املصلحــة اجلماعية على املصلحة الفردية  ،وتغير
دور القاضــي يف الدعــوى املدنيــة ومنحــه دورا مؤثــرا يف توجيــه اخلصومــة ،وقــد وضــع
قاعــدة عامــة إلدخــال الغيــر تــرك فيهــا للمحكمــة ســلطة إدخــال مــن تــراه تبعــا لتقديرها
حتقيقــا ألحــد أمريــن  :إمــا مصلحــة العدالــة أو إظهــارا للحقيقــة.
إدخال الغير بأمر المحكمة

خة
نس

ةل

اني

مج

ويف إدخال الغير ملصلحة العدالة ،يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال كل شخص
من الغير يجوز اختصامه عند رفع الدعوى ،أي يف حالة التعدد االختياري ،من ذلك أن
يتبــن لهــا أثنــاء نظــر الدعــوى أن احلــق املدعــى به ملك لشــخص من الغير ورفعت الدعوى
يف غفلــة عنــه ولــم يبلــغ بهــا ولــم يتدخــل اختصاميــا يف مواجهة اخلصمني األصليني ،أو أن
دعــوى قســمة التركــة قــد شــملت الذكــور مــن الورثــة دون اإلنــاث.
وإدخــال الغيــر بنــاء علــى أمــر احملكمــة يعــد إعمــاال لســلطتها يف التحقــق مــن تلقاء
نفسها من أن الدعوى قد رفعت من جميع أصحاب الشأن أو عليهم.

تل

يس

أمــا إدخــال الغيــر إلظهــار احلقيقــة فيقصــد بــه أن تلــزم احملكمــة الغيــر بتقدمي ورقة
أو مســتند حتــت يــده مفيــد يف حــل القضيــة ،أو لغــرض مســاعدة أحــد اخلصــوم إذا تبــن
للقاضــي حاجتــه إلــى هــذه املســاعدة الســتجالء احلقيقة ،وقد يكــون الغرض من إدخال
الغيــر يف البدايــة االســتعالم منــه عــن شــيء بخصــوص الدعــوى ،ثــم ينتهــي األمــر بتوجيــه
طلــب منــه أو إليــه من اخلصوم.

بيع
ل

أثر إدخال الغير :

يختلف أثر إدخال الغير باختالف الغرض منه :
فــإذا كان إدخــال الغيــر بهــدف إظهــار احلقيقــة  ،وذلــك بقصــد إلزامــه بتقدمي ورقة
أو مســتند حتــت يــده  ،فــا يترتــب علــى قــرار احملكمــة باختصامــه يف هــذه احلالــة أن
يصبــح الشــخص املختصــم طرفـ ًا يف اخلصومــة وبالتالــي ال يكــون احلكــم الصــادر فيهــا
حجــة لــه أو حجــة عليــه  ،ويجــوز إدخــال الغيــر لهــذا الغــرض ولــو يف االســتئناف .
أمــا إذا كان إدخــال الغيــر بهــدف حتقيــق العدالــة عندمــا تــرى احملكمــة أن
الدعــوى ال تســتقيم إال باختصــام هــذا الغيــر كمــا يف حالــة الرغبــة يف تفــادي الغــش
والتواطــؤ مــن أطــراف الدعــوى  ،أو توحيــد املنازعــة حتــى يكــون احلكــم الصــادر فيهــا
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حجة على كل من متسه الدعوى  ،ومثال ذلك أن يرفع شخص دعوى على أحد الورثة
وال يخاصــم الباقــن فيكــون مــن املصلحــة اختصــام جميــع الورثــة ليصبــح احلكــم فيهــا
حجــة عليهــم  ،وخشــية أن يكــون االقتصــار علــى أحــد الورثــة راجعـ ًا إلــى تواطــؤ املدعــي
معه أو إلى اســتغالل عجز هذا الوارث عن الدفاع  ،ففي هذه احلالة يلزم إدخال هؤالء
يف اخلصومــة أمــام محكمــة الدرجــة األولــى حتــى ال نفــوت عليهــم درجــة مــن درجــات
التقاضــي واحترامـ ًا ملبــدأ التقاضــي علــى درجتــن لتعلــق هــذا املبــدأ بالنظــام العــام .
ويصبــح الغيــر يف هــذه احلالــة طرفـ ًا يف اخلصومــة لــه كافــة حقــوق اخلصــم وتقــع علــى
عاتقه كافة أعبائه وواجباته  .ويجوز له تقدمي دفوع  ،كما يكون احلكم الصادر يف
الدعوى حجة له أو عليه  ،ويجوز له الطعن فيه  .وتترتب هذه النتائج ولو وقف املختصم
من اخلصومة موقفا سلبيا ولم يقدم فيها أية دفوع أو طلبات .

مج

المبحث الثاني
الدفوع

اني

تعريف الدفوع وأنواعها :

ةل

الدفــع هــو جــواب اخلصــم علــى ادعــاء خصمــه بقصــد تفــادي احلكم لــه مبا يدعيه .
والدفع كالدعوى يجب لقبوله توافر شرط املصلحة  .وتنقسم الدفوع إلى ثالثة أنواع:
دفــوع شــكلية  ،ودفــوع موضوعيــة  ،ودفــوع بعــدم القبــول .

يس

المطلب األول

الدفوع الشكلية

تل

الدفــوع الشــكلية هــي دفــوع توجــه إلــى إجــراءات الدعــوى  ،ســواء مــن حيــث
طريقــة رفعهــا  ،أو الســير فيهــا  ،أو االختصــاص بهــا  ،بغــرض اســتصدار حكــم يــؤدي
إلــى تأخيــر الفصــل يف الدعــوى  ،أو ينهــي اخلصومــة قبــل الدخــول فيهــا ودون اخلــوض يف
موضوعهــا  .ومثالهــا الدفــع بعــدم االختصــاص  ،إذ يطالــب املدعــى عليــه بهــذا الدفــع
أن متتنــع احملكمــة عــن الفصــل يف الدعــوى املعروضــة أمامهــا لكونهــا غيــر مختصــة
بنظرها طبق ًا لقواعد االختصاص التي حددها القانون  .وكذلك الدفع ببطالن أوراق
التكليــف باحلضــور إذا متــت مخالفــة القواعــد واألوضــاع الواجــب مراعاتهــا يف حتريرهــا
وكيفيــة تبليغهــا( . )9والدفــع بشــطب الدعــوى واعتبارهــا كأن لــم تكــن إذا تخلــف

بيع
ل

( )9إذا لــم يترتــب علــى النقــص يف البيانــات الــازم توافرهــا يف ورقــة التكليــف باحلضــور أو كيفيــة تبليغهــا غيــاب املبلــغ إليــه أو تفويــت
دفاعــه عليــه  ،بــأن حضــر املدعــى عليــه أو وكيلــه اجللســة احملــددة لنظــر الدعــوى أو قــدم الئحــة بدفاعــه يزول العيب يف إجــراءات التبليغ .
وبالتالــي يــزول البطــان  .أمــا إذا غــاب املبلــغ إليــه ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه ،وتبينــت احملكمــة بطــان التبليــغ  ،وجــب عليهــا تأجيــل
القضية إلى جلسة تالية يعاد تبليغه بها تبليغا صحيحا  .فإذا لم تتبني احملكمة البطالن الذي شاب التكليف باحلضور وصدر احلكم
يف غيــاب املبلــغ إليــه ،فــإن متســك املبلــغ إليــه احملكــوم عليــه بالبطــان املذكــور يكــون بطريــق الطعــن يف احلكــم وإبداء الدفــع بالبطالن
يف الئحــة الطعــن قبــل الــكالم يف املوضــوع وقبــل إبــداء أي دفــع موضوعــي أو بعــدم القبــول .
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املدعــي عــن حضــور جلســة احملاكمــة .والدفــع بســقوط اخلصومــة ،والدفــع بانقضائهــا.
والدفــع بوقــف إجراءاتهــا ملــدة معينــة أو حتــى يســتوفى إجــراء مــن اإلجــراءات كالدفــع
بوقف الدعوى حلني الفصل يف مسألة أولية ،والدفع بوقف الدعوى املدنية حلني الفصل
يف الدعــوى اجلزائيــة .والدفــع بعــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن يف األحــكام( م.)195/
أحكام خاصة بالدفوع الشكلية :

خة
نس

تنص املادة ( )91من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه:
 -1الدفــع بعــدم االختصــاص احمللــي  ،والدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى لقيــام ذات

النــزاع أمامهــا أو لالرتبــاط  ،والدفــع بالبطــان  ،وســائر الدفــوع املتعلقــة باإلجــراءات  ،يجــب إبداؤها معا
قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول وإال ســقط احلــق فيمــا لــم يبــد منهــا.

تل

يس

ةل

اني

مج

ويتبني من هذا النص ما يلي :
 -1يجــب إبــداء الدفــوع الشــكلية يف مســتهل اخلصومــة  ،أي قبــل إبــداء أي دفــع بعــدم
القبول أو دفع موضوعي أو التكلم يف موضوع الدعوى  ،وإال ســقط احلق فيما لم يبد
منهــا علــى اعتبــار أن صاحــب املصلحــة فيهــا قــد تنــازل عنهــا  .وعلــى ذلــك يعتبــر تنــاز ًال
عن الدفع الشكلي مجرد تقدمي دفع آخر عليه ،فمن متسك بعدم اختصاص احملكمة
محليــا لســبب مــا ليــس لــه أن يتمســك بعــد ذلــك بعــدم االختصــاص احمللــي لســبب آخــر،
وكذلــك احلــال إذا كان للبطــان أكثــر مــن ســبب .ويســتثنى مــن ذلــك :
أ -الدفــع الشــكلي املتعلــق بالنظــام العــام  ،فهــذا الدفــع يجــوز إبــداؤه يف أيــة حالــة
تكــون عليهــا اإلجــراءات  .ويف ذلــك تنــص املــادة ( )92علــى أنه " الدفع بعدم االختصاص
النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها حتكم به احملكمة
مــن تلقــاء نفســها  ،ويجــوز الدفــع بــه يف أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعوى ".
ب -الدفــع الشــكلي الــذي ينشــأ ســببه  ،أي احلــق يف التمســك بــه  ،بعــد التكلــم
يف املوضوع  ،كالدفع بسقوط اخلصومة أو باعتبارها كأن لم تكن.
ويالحــظ أن احلــق يف إبــداء الدفــوع الشــكلية ال يســقط ملجــرد طلــب تأجيــل النظــر
يف الدعــوى إلــى جلســة أخــرى لالطــاع علــى الئحــة الدعــوى أو االســتعداد أو لتقــدمي
مذكــرات ،ألن الغــرض مــن هــذا الطلــب هــو مجــرد الدراســة والتمهيــد إلبــداء الدفــوع
الشــكلية ،وكذلــك التمســك بــرد القاضــي ألن الطبيعــي أن يبــدأ اخلصــم بــرد القاضــي
قبــل بحــث أي دفــع حتــى لــو كان شــكليا.
 -2يجب إبداء الدفوع الشكلية مع ًا دفعة واحدة  ،فال يجوز إبداء دفع يف جلسة
وإبــداء دفــع آخــر يف جلســة أخــرى بــل يجــب إبداؤهــا جميعـ ًا يف جلســة واحــدة أو مذكرة
واحــدة ،فــإذا اقتصــر علــى إبــداء بعضهــا فــإن ذلــك يســقط احلــق يف التمســك بعــد ذلــك
مبــا لــم يبــد منهــا ولــو لــم يحصــل كالم يف املوضــوع  .ولكــن جميــع الدفــوع الشــكلية
تتســاوى وال يلــزم اتبــاع ترتيــب معــن فيمــا بينهــا  .ويهــدف املشــرع مــن ذلك تفــادي تراخي
الفصل يف الدعوى بســبب إبداء دفوع شــكلية متتالية يف مناســبات متعددة.

بيع
ل
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خة
نس

 -3تهــدف الدفــوع الشــكلية إلــى تفــادي احلكــم يف املوضــوع بصفــة مؤقتــة ،
فاحلكم بقبول الدفع الشــكلي ال ميس أصل احلق موضوع الدعوى  ،وبالتالي ال يترتب
عليــه إنهــاء النــزاع  ،وال يحــوز حجيــة األمــر املقضــي  .لذلــك يجوز رفع الدعوى من جديد
للمطالبــة بــذات احلــق بإجــراءات صحيحــة أمــام احملكمــة املختصــة .
 -4األصــل أن تفصــل احملكمــة يف الدفــع الشــكلي قبــل البحــث يف املوضــوع  ،ألن
الفصل فيه قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبوله انقضاء اخلصومة أمامها.
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة أن ترجــئ الفصــل يف الدفــع إلــى مــا بعــد ســماع املرافعــة يف
املوضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد ،وذلك إذا كان الفصل يف الدفع يقتضي بحث
املوضــوع ،علــى أن تبــن يف حكمهــا صراحــة مــا حكمــت به يف كل منهما على حــدة(.)10
 -5احلكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي ال يســتنفد ســلطة محكمــة أول درجــة
بالنســبة للموضــوع  ،فــإذا اســتؤنف هــذا احلكــم فــإن محكمــة االســتئناف تفصــل يف
الدفــع الشــكلي فقــط دون موضــوع الدعــوى  .فــإذا حكمــت محكمــة أول درجــة بعــدم
االختصــاص مثــا وقــررت محكمــة االســتئناف فســخ احلكــم املســتأنف  ،عليهــا إعــادة
القضيــة إلــى محكمــة الدرجــة األولــى لتفصــل يف موضــوع الدعــوى الــذي لــم تكــن قــد
فصلــت فيــه بعــد  ،وذلــك حتــى ال تفــوت درجــة مــن درجــات التقاضــي علــى اخلصــوم.
 -6احلكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي ال ميــس أصــل احلــق ،إذ يترتــب عليــه
انقضــاء اخلصومــة أمــام احملكمــة ولكــن ال يترتــب عليــه إنهــاء النــزاع ،فيجــوز جتديــد
اخلصومة مبراعاة اإلجراءات الصحيحة إذا لم يكن احلق قد سقط لسبب من األسباب.
ومــن الدفــوع الشــكلية التــي نظمهــا املشــرع ضــم الدعــاوى والدفــع باإلحالــة ،لــذا
نعــرض لهذيــن الدفعــن يف الفرعــن التاليــن .

مج

اني

ةل

يس

ضم الدعاوى

تل

الفرع األول

بيع
ل

تنــص املــادة  2/80علــى أنــه " إذا رفعــت أكثــر مــن دعوى أمام محكمة واحدة …
وكانــت متحــدة يف الســبب واملوضــوع  ،فيجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب أحد اخلصوم
أن تضــم هــذه الدعــاوى يف خصومــة واحــدة ".
املقصود بضم الدعاوى

يتبــن مــن نــص املــادة  2/80أن الضــم هــو قــرار يصــدر مــن القاضــي يتــم مبوجبــه
جمع الدعاوى املتحدة يف السبب واملوضوع  ،املرفوعة أمام ذات احملكمة  ،يف خصومة
واحــدة  ،بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم .
( )10املادة  91فقرة  2من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  2لسنة . 2001
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شـروط الضـم

خة
نس

حتــى ميكــن ضــم الدعــاوى معــا يف خصومــة واحــدة وفــق قانــون أصــول احملاكمات
اجلديــد يجــب أن تتوافــر ثالثــة شــروط :
الشــرط األول  :أن تكــون الدعــاوى منظــورة أمــام ذات احملكمــة ،ســواء أمــام نفــس الدائــرة
أم أمــام دائــرة أخــرى إذا كانــت محكمــة الصلــح تضــم عــدة قضــاة أو محكمــة البدايــة
تضــم عــدة هيئــات .أمــا إذا كانــت كل دعــوى منظــورة أمــام محكمــة مختلفــة ،فــإن
جمــع الدعــاوى أمــام محكمــة واحــدة يكــون عــن طريــق طلــب اإلحالــة كمــا ســنرى.
الشــرط الثانــي  :أن تكــون الدعــاوى املطلــوب ضمهــا متحــدة يف الســبب واملوضــوع ،ولــم يكتــف
املشرع باحتاد الدعاوى يف عنصر واحد فقط كعنصر السبب وحده أو عنصر املوضوع وحده
 .كما لم يشترط وحدة اخلصوم  ،فيجوز ضم الدعاوى بالرغم من انتفاء وحدة اخلصوم مثل
الدعــوى التــي يرفعهــا الدائــن ضــد املديــن والدعوى التي يرفعها ضد الضامن.
الشــرط الثالــث  :أن يطلــب أحــد اخلصــوم ضــم هــذه الدعــاوى يف خصومــة واحــدة ،فلــم
يعط املشــرع للمحكمة صالحية ضم هذه الدعاوى من تلقاء نفســها  ،علما بأن حســن
ســير العدالــة وعــدم تضــارب األحــكام يوجــب منــح احملكمــة هــذه الصالحيــة وبخاصــة
إذا كان بــن هــذه الدعــاوى ارتبــاط ال يقبــل التجزئــة .

مج

اني

نطاق إعمال ضم الدعاوى

تل

يس

ةل

الغالــب أن يتــم ضــم الدعــاوى أمــام محكمــة أول درجــة (محكمــة الصلــح  ،أو
محكمة البداية) ،ولكن ال يوجد ما مينع من جواز إعماله أمام محكمة الدرجة الثانية،
لذلك إذا توافرت شروط الضم بني استئنافني على احلكم ،فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر
ضمهمــا (م  ، )210ولكــن عندمــا تقــرر محكمــة االســتئناف ضــم االســتئنافني فإنهــا ال
تلتــزم بــأن حتكــم فيهمــا بحكــم واحــد  ،ألن األمــر يخضع ملطلق تقديرها  ،فيجوز لها أن
حتكــم فيهمــا معــا بحكــم واحــد  ،كمــا يجــوز لهــا أن حتكــم فيهمــا بحكمــن .

بيع
ل

طبيعة القرار الصادر بالضم ومدى قابليته للطعن فيه

يعــد القــرار الصــادر مــن احملكمــة بضــم الدعــاوى مــن إجــراءات اإلدارة القضائيــة
التــي تتعلــق بســير وإدارة مرفــق القضــاء وال ميــس مصالــح األفــراد  ،وبالتالــي فإنــه ال يعــد
حكمــا قضائيــا وال حتــى عمــا والئيــا  ،لذلــك فإنــه ال يقبــل الطعــن  ،كمــا ال يلــزم
احملكمــة التــي أصدرتــه  ،فلهــا أن ترجــع عنــه  ،ألن مباشــرة احملكمــة هــذا اإلجــراء ال
تــؤدي إلــى اســتنفاذ ســلطتها بشــأن اخلصومــة .
سلطة المحكمة في ضم الدعاوى

منــح النــص للمحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة يف تقريــر ضــم الدعــاوى التــي تتوفــر
فيها الشروط السابقة  ،فيجوز لها أن ترفض طلب الضم الذي تقدم به أحد اخلصوم إذا
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قــدرت أنــه ال توجــد مخاطــر مــن صــدور أحــكام متعارضــة إذا نظــرت كل دعــوى دائرة
مختلفــة  ،أو إذا كانــت إحــدى الدعويــن جاهــزة للحكــم فيهــا واألخرى يحتاج الفصل
فيهــا إلــى مزيــد مــن التحقيقــات .
آثار الضم

خة
نس

ضــم الدعــاوى ال يفقــد أيــا منهــا اســتقاللها بــل حتتفظ كل دعوى باســتقاللها عن
األخــرى  ،لذلــك إذا قضــت احملكمــة بضــم الدعويــن املنظورتــن لديهــا فــإن هذا الضم
ليــس مــن شــأنه أن يؤثــر علــى قواعــد االختصاص،طاملــا أن كال منهمــا تظــل محتفظــة
بكيانها وقيمتها واســتقاللها ولم تتحدا موضوعا وســببا وأطرافا)11(.
ومع ذلك فإن ضم الدعاوى لالرتباط يستهدف حتقيقهما والفصل فيهما معا
مــن محكمــة واحــدة  ،فضــا عــن توفيــر الوقــت واجلهــد واإلجــراءات  ،وهــذا ال يتحقــق
إال إذا اندمجــت تلــك الدعــاوى يف خصومــة واحــدة  ،ولــذا فــإذا كان ضــم الدعــاوى ال
يترتــب عليــه فقــدان كل منهــا اســتقاللها واندماجهــا معــا يف دعــوى واحــدة  ،إال أنهــا
تكــون يف مجموعهــا خصومــة واحــدة .
وقد افترض املشرع أن احملكمة املرفوعة إليها الدعاوى املطلوب ضمها مختصة
بنظــر كل دعــوى علــى اســتقالل  ،ولذلــك لــم يرتــب علــى ضــم الدعــاوى أي أثر بالنســبة
لقواعــد االختصــاص وقواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى  ،فتبقى احملكمــة مختصة حتى لو
أدى الضــم ووحــدة اخلصومــة إلــى أن تصبــح احملكمــة غيــر مختصــة باخلصومة املوحدة .
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اإلحالة هي نقل الدعوى من احملكمة املرفوعة إليها ابتداء إلى محكمة أخرى.
واحلكــم بعــدم االختصــاص واإلحالــة تقيــد كال احملكمتــن وفيهــا رعايــة ملصلحــة
اخلصــوم حتــى ال تتــردد الدعــوى بــن احملكمــة التــي أحالتهــا وبــن احملكمــة احملــال
إليهــا ممــا يــؤدي إلــى حرمــان صاحــب احلــق من احلصــول على احلمايــة القضائية.وقد أخذ
املشــرع يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية اجلديــد بنظام اإلحالة لالقتصاد
يف الوقــت ويف اإلجــراءات والنفقــات حتــى ال يتحمــل املدعــي عبء رفع دعوى جديدة بعد
أن كان القضــاء يف ظــل قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يــرد الدعــوى لعــدم
االختصــاص.

( )11نقض مدني  2006/7تاريخ  2006/4/12ج  2ص .192
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وتتعــدد حــاالت الدفــع باإلحالــة يف القانــون  ،فقــد تقــرر احملكمــة اإلحالــة بعــد
احلكــم بعــدم االختصــاص  ،وقــد تتــم اإلحالــة باالتفــاق أو لقيــام ذات النــزاع أمــام
محكمــة أخــرى  ،أو لالرتبــاط  ،وأخيــرا قــد تتــم اإلحالــة مــن محكمــة الصلــح إلــى
محكمــة البدايــة عمــا باملــادة ( )40مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
اجلديــد  .ونعــرض لــكل حالــة باختصــار .

خة
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أوال  :اإلحالة بعد الحكم بعدم االختصاص

مج

نصــت املــادة ( )93مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد أنــه
"علــى احملكمــة إذا قضــت بعــدم اختصاصهــا أن تأمــر بإحالــة الدعــوى بحالتهــا إلــى
احملكمــة املختصــة وتلتــزم احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى بنظرهــا ".
وهــذا النــص أملتــه رغبــة املشــرع يف اختصــار الوقــت واإلجــراءات وتوفيــر النفقــات
حتــى ال يتحمــل املدعــي أعبــاء رفــع دعــوى جديــدة  .ويتضــح مــن هــذا النــص مــا يأتي .
 -1إن اإلحالــة واجبــة علــى احملكمــة تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها ســواء قضــت بعــدم

تل

يس

ةل

اني

اختصاصهــا محليــا أو قيميــا أو نوعيــا  .أمــا عــدم االختصــاص الوظيفــي فــإن القانــون لــم ينص
علــى جــواز اإلحالــة مــن جهــة قضائيــة إلــى جهــة قضائيــة أخــرى ،لذلــك ال يجــوز اإلحالــة
بــن القضــاء املدنــي والقضــاء اإلداري أو القضــاء الشــرعي أو احملاكم اخلاصة الســتقالل
هــذه اجلهــات القضائيــة بعضهــا عــن بعــض واختــاف اإلجــراءات أمــام كل منهــا .فاإلحالة
جائزة بني احملاكم املدنية التي تطبق قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية فقط.
وإن كان هنــاك رأي يذهــب إلــى أن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية يخاطب
احملاكــم العاديــة ( املدنيــة ) واإلداريــة ( محكمــة العــدل العليــا ) لذلــك جتــوز اإلحالــة
بــن هاتــن اجلهتــن القضائيتــن رغــم عــدم النــص الصريح على ذلك النطبــاق هذا القانون
علــى اجلهتــن معــا باعتبــار أحكامــه القواعــد العامــة فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص أمــام
محكمــة العــدل العليــا  ،فــإذا قضــت جهــة القضــاء العــادي بعــدم اختصاصهــا وظيفيــا
بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى محكمــة العــدل العليــا فعلــى تلــك احملكمــة أن تلتــزم
بنظرها والفصل فيها دون أن تعاود البحث يف مسألة االختصاص الوظيفي لها  ،إذ من
شــأن التــزام جهتــي القضــاء العــادي واإلداري بذلــك القضــاء علــى حــاالت التنــازع الســلبي
لالختصاص ، .بينما يذهب رأي آخر إلى عدم جواز ذلك ألن إجراءات رفع الدعوى أمام
القضــاء اإلداري تختلــف عــن إجــراءات رفــع الدعــوى أمــام القضــاء العــادي وفقــا لقانــون
أصــول احملاكمــات وإال كان معنــى هــذا رفــع الطلــب إلى احملاكم العادية بغير الطريق
املقــرر يف قانــون أصــول احملاكمــات وهــذا أمــر يتعلــق بالنظــام العــام .
 -2إن الدعــوى حتــال بحالتهــا  ،أي مبا اشــتملت عليه مــن أحكام فرعية موضوعية
أو مبــا مت فيهــا مــن إجــراءات إثبــات  ،وبحيــث يعتــد بهــذه األحــكام واإلجــراءات أمــام
احملكمة احملال إليها  .وتتابع الدعوى ســيرها أمام احملكمة احملالة إليها من النقطة
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التــي وقفــت عندهــا أمــام احملكمــة التــي أحالتها .ويجوز للخصوم أن يبدوا ما يرونه من
طلبــات وأوجــه دفــاع لــم تبــد أمــام احملكمــة األولــى  ،مــا لــم يكــن قــد ســقط حقهــم يف
ذلــك  ،فاإلحالــة ال حتيــي الدفــوع التــي ســقطت بالتكلــم يف املوضــوع أمــام احملكمــة
التــي قضــت باإلحالــة  .كمــا يعتــد بســبق حضور املدعــى عليه أمام احملكمة قبل إحالة
الدعوى  ،فإذا تخلف عن احلضور أمام احملكمة احملال إليها الدعوى جاز لها نظرها
مــا دامــت قــد حتققــت مــن صحــة تبيلغــه باحلضــور  ،ويكــون احلكــم بحقــه حضوريا .
 -3أن احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى تلتــزم بنظرهــا  ،أيــا كان النــص الــذي يقــرر
اإلحالــة ،وأيــا كان نــوع اإلحالــة  ،وأيــا كانــت احملكمــة التــي قضــت بهــا أو احملكمة
التــي تلتــزم بهــا  ،فــا يجــوز لهــا أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا بــل يجــب أن تنظر الدعوى
موضوعيا  ،ويستوي يف ذلك أن تكون احملكمة التي أحيلت إليها الدعوى من نفس
طبقــة احملكمــة احمليلــة أي ســواء كانــت اإلحالــة مــن محكمــة الصلــح إلــى محكمــة
البدايــة أو العكــس أو مــن محكمــة اســتئناف إلــى محكمــة اســتئناف أخــرى  ،أو مــن
طبقــة أعلــى أي أن تقــوم محكمــة االســتئناف بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الدرجــة
األولــى املختصــة إذا قضــت بعــدم اختصــاص احملكمــة التــي نظــرت الدعــوى وألغــت
احلكــم الصــادر فيهــا  ،وســواء كان قــرار عــدم االختصــاص و اإلحالــة قــد بنــي علــى
قاعــدة قانونيــة غيــر ســليمة أو خالــف نصــا قانونيــا صريحــا )12( .
 -4غيــر أن احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى ال تلتــزم باإلحالــة إال يف حــدود األســباب التــي
بنــي عليهــا حكــم عــدم االختصــاص واإلحالــة )13( ،بحيــث إنــه إذا رأت أنهــا علــى الرغــم
من اإلحالة غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر  ،وجب عليها احلكم مع هذا بعدم
االختصــاص وإحالــة الدعــوى مــن جديــد إلــى احملكمــة املختصــة  .مثــال ذلــك أن حتيــل
محكمــة صلــح غيــر مختصــة محليــا الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى  .فتجــد احملكمــة
احملــال إليهــا أنهــا غيــر مختصــة بالدعــوى نوعيــا أو قيميــا  ،فهــي متلــك يف هــذه احلالــة
إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة البدايــة املختصــة  .فــإذا رأت محكمــة البدايــة أنهــا غيــر
مختصــة وظيفيــا فإنهــا متلــك احلكــم بعــدم اختصاصهــا ورد الدعــوى لهــذا الســبب .
 -5وكذلــك فــإن إلــزام احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى بهــا  ،ال يلــزم اخلصــوم وال
يخــل بحــق اخلصــم يف الطعــن يف احلكــم بعــدم االختصــاص واإلحالــة وفــق املــادة  4/192ويف
هذه احلالة يجب على احملكمة احملال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل يف الطعن،
كمــا أن تعــرض اخلصــوم للموضــوع أمــام احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى ال يعــد رضــاء
باإلحالــة مانعــا مــن الطعــن يف احلكــم الصــادر فيهــا إذا كان عدم االختصاص قيميا أو
نوعيا .
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( )12نقــض مدنــي  2006/7تاريــخ  2006/4/12ج  2ص  ، 192نقــض مدنــي  2006/10تاريــخ  2006/5/27ج  2ص  ، 202نقــض
مدنــي  2006/27تاريــخ  2006/6/24ج  2ص .207
( )13أحكام النقض السابق اإلشارة إليها.
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 -6ال تخل هذه املادة بحق املدعى عليه يف طلب التعويض طبقا لقواعد املسؤولية
إذا كان املدعــي قــد قصــد الكيــد يف رفــع دعــواه إلــى محكمــة غيــر مختصــة .
 -7ال ميلك قاضي األمور املستعجلة اإلحالة وفق هذه املادة إال إذا حكم بعدم اختصاصه
محليا  ،أما إذا حكم بعدم االختصاص لعدم توافر االستعجال أو املساس بأصل احلق فإن
هذا القضاء ينهي اخلصومة أمامه وال يبقى منها ما يجوز إحالته حملكمة املوضوع .
 -8إذا قــررت احملكمــة عــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى احملكمــة
املختصــة  ،وقبــل إرســالها إلــى تلــك احملكمــة صــدر قانــون جديــد يجعــل الدعــوى مــن
اختصــاص احملكمــة التــي أصــدرت قــرار عــدم االختصــاص  ،ال يجــوز لهــذه احملكمــة
وقــد رفعــت يدهــا عــن ملــف الدعــوى أن تعــود لوضع يدها عليــه من جديد باعتباره أصبح
من اختصاصها  ،بل عليها أن ترسله للمحكمة احملال إليها التي تقوم بدورها وعمال
بالنــص اجلديــد بإحالــة امللــف مــرة أخــرى للمحكمــة األولــى )14( .

مج

ثانيا  :اإلحالة باالتفاق

تنــص املــادة ( )94مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية اجلديد على أنه "

إذا اتفــق اخلصــوم علــى التقاضــي أمــام محكمــة غيــر احملكمــة التــي تنظر الدعــوى جــاز للمحكمة أن

تل

يس

ةل

اني

تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى احملكمــة التــي اتفقــوا عليهــا مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك ".
ويلزم إلعمال النص ما يأتي
 -1أن تكون احملكمة املرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظرها  ،أما إذا كانت
غيــر مختصــة وقضــت بعــدم اختصاصهــا فــإن احلكــم باإلحالــة يف هــذه احلالــة يكــون
وجوبيــا وفــق املــادة (. )93
 -2أن يكــون اتفــاق اخلصــوم علــى اإلحالــة غيــر مخالــف لقاعــدة مــن قواعــد
االختصــاص املتعلقــة بالنظــام العــام  ،لــذا فــإن االتفــاق علــى اإلحالــة غالبــا مــا يتعلــق
باالختصــاص احمللــي .
 -3أن احملكمــة غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب اخلصــوم  ،بــل األمــر باإلحالــة جــوازي،
فقــد ترفــض احملكمــة طلــب اإلحالــة إذا لــم تقتنــع بأســبابه  ،.كمــا لهــا أن ترفــض
اإلحالــة إذا رأت أنهــا قطعــت شــوطا كبيــرا يف الدعــوى .
 -4احلكــم باإلحالــة ال يقيــد احملكمــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى  ،بــل لهــا أن
حتكــم بعــدم اختصاصهــا إذا كان عــدم اختصاصهــا ممــا ال يؤثــر فيــه اتفــاق اخلصــوم .

بيع
ل

ثالثا  :الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين مختصتين

تنــص املــادة ( )2/80مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد على
أنــه "  -2إذا رفعــت أكثــر مــن دعــوى أمــام محكمــة واحــدة أو أكثــر مــن محكمــة ،وكانــت متحــدة
( )14نقض مدني رقم  2007/20و2007/22و 2007/33تاريخ 2008/2/4ج  4ص .65
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يف الســبب واملوضــوع  ،فيجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم …… .أن تأمــر (مــع مراعــاة

خة
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قواعــد االختصــاص) بإحالــة هــذه الدعــاوى إلــى احملكمــة املرفوعــة أمامهــا الدعــوى األولــى ".
وينظــم هــذا النــص مســألة اختصــاص أكثــر مــن محكمــة بنــزاع معــن  ،كمــا
إذا تعــدد املدعــى عليهــم وكان لــكل منهــم موطــن مختلــف عــن اآلخــر  ،فيرفــع املدعــي
دعــوى أمــام محكمــة موطــن أحدهــم  ،وقبــل الفصل يف الدعوى يرفع دعوى أخرى أمام
محكمــة موطــن مدعــى عليــه آخــر لعــدم رضــاه مثال عن اجتــاه هذه احملكمة يف حتقيق
القضيــة املرفوعــة أمامهــا  .أو يتوفــى املدعــي أثنــاء ســير الدعــوى  ،فيرفــع ورثتــه دعــوى
أمــام محكمــة أخــرى جلهلهــم بقيــام النزاع أمــام احملكمة األولى .
وحيــث إن الدعويــن يف احلقيقــة تشــكالن ادعــاء واحــدا  ،وال يجــوز أن تقــام
دعــوى واحــدة أمــام محكمتــن ولــو كانــت كل منهما مختصــة بنظرها  ،لتفادي تعدد
اإلجــراءات وتناقــض األحــكام  ،أجــاز القانــون عنــد رفــع أكثر من دعوى  ،طلب إحالة
الدعــوى الثانيــة إلــى احملكمــة املرفوعــة أمامهــا الدعوى األولى .
ويشترط لقبول الدفع باإلحالة
 -1أن تكــون الدعويــان متحدتــن يف الســبب واملوضــوع  ،وأن يكــون اخلصــوم يف
إحداهمــا هــم نفــس اخلصــوم يف األخــرى بحيــث تشــكالن يف احلقيقــة دعــوى واحدة  .وال
يشــترط أن يكــون املطلــوب يف الدعويــن واحــدا  ،بــل يكفــي أن يكــون املطلــوب يف
إحداهمــا جــزء مــن املطلــوب يف األخــرى  .كمــا ال يلــزم أن تكــون الدعويــان مرفوعتــن
بطريــق أصلــي  ،فقــد تكــون إحداهمــا دعــوى أصليــة واألخــرى مرفوعــة بطلــب عارض .
 -2أن تكــون الدعويــان قائمتــن بالفعــل أمــام احملكمتــن  ،فــا محل لإلحالة إذا
كانــت إحــدى الدعويــن قــد فصــل يف موضوعهــا أو انقضــت بغيــر حكــم يف موضوعهــا
كمــا إذا حكــم بســقوطها أو بتركهــا أو حكــم فيهــا بعــدم االختصــاص أو باعتبارهــا
كأن لــم تكن .
 -3أن تتبــع كل مــن احملكمتــن جهــة القضــاء العــادي  ،فــا جتــوز اإلحالــة إذا
كانت دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل العليا وأخرى مرفوعة أمام محكمة عادية .
 -4أن تكون كل من احملكمتني املرفوعة إليها الدعوى واملطلوب اإلحالة إليها
مختصــة بنظــر الدعــوى  ،فــا معنــى لإلحالــة إلــى محكمــة غيــر مختصــة  ،كمــا
أن احملكمــة املرفوعــة إليهــا الدعــوى إذا كانــت غيــر مختصــة حتكــم باإلحالــة لعــدم
االختصــاص ال بســبب وحــدة الدعــوى .
 -5إبــداء الدفــع قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول
باعتبــاره دفعــا شــكليا أمــام احملكمــة التــي رفعــت إليهــا الدعــوى أخيرا وإال ســقط احلق
فيــه وســارت الدعويــان كل أمــام احملكمــة التــي رفعــت إليهــا حتــى يصــدر احلكــم يف
إحداها فيكون مانعا من صدور حكم يف الثانية ،ألن احلكم الذي يصدر تكون له
حجيــة فــور صــدوره حتــى فــوات ميعــاد الطعــن أو صــدور حكــم يف الطعــن إن طعــن فيــه.
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يقــدم هــذا الدفــع إلــى احملكمــة التــي رفعــت أمامهــا الدعــوى املتأخــرة  ،فالقاعــدة
أن احملكمــة التــي رفعــت إليهــا الدعــوى أوال هــي أولــى احملكمتــن بالفصــل فيهــا
ألن رفــع الدعــوى إلــى محكمــة مختصــة ينــزع مــن ســائر احملاكــم املختصــة األخــرى
اختصاصهــا باحلكــم فيهــا.
وإذا توافــرت شــروط اإلحالــة لقيــام ذات النــزاع أمــام محكمتــن  ،ودفــع املدعــى
عليــه باإلحالــة يف الوقــت املناســب قبــل التعــرض للموضــوع  ،تعــن علــى احملكمــة املقــدم
إليهــا الدفــع أن تقضــي باإلحالــة دون أيــة ســلطة تقديريــة  ،ألنهــا بقيــام الدعــوى األولــى
أصبحت غير مختصة بالدعوى  .ووقف الدعوى األولى ألي سبب ال يحول دون التمسك
بالدفــع باإلحالــة يف الدعــوى الثانيــة ،ومتــى قضــي باإلحالــة ضمــت الدعــوى احملالــة إلــى
الدعــوى املوقوفــة وظلــت الدعويــان موقوفتــن حلــن تعجيــل األولــى فتطــرح معهــا الثانيــة
وتدمجــان معــا لتصبحــا دعــوى واحــدة.
والعبــرة يف تعيــن أي الدعويــن رفعــت أوال وفــق املــادة ( )55بتاريــخ قيــد كل منهمــا
وإذا قــررت احملكمــة اإلحالــة وجــب عليهــا وفــق املــادة ( )95أن حتــدد للخصــوم اجللســة
التي يحضرون فيها أمام احملكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبلغ الغائبني منهم بذلك .
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رابعا  :الدفع باإلحالة لالرتباط
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االرتبــاط هــو قيــام صلــة وثيقــة بــن دعويــن جتعــل مــن املناســب ومــن حســن ســير
العدالــة جمعهمــا أمــام محكمــة واحــدة لتحقيقهمــا واحلكــم فيهمــا معــا منعــا مــن صدور
أحــكام ال توافــق بينهــا (.)15
ويتحقــق االرتبــاط ولــو لــم يكــن الســبب واملوضــوع يف الدعويــن واحــدا  ،فيكفــي
االشــتراك اجلزئــي لعناصــر الدعــوى املوضوعيــة ســواء باحملــل أو بالســبب الــذي تنشــأ
عنــه ،وال يلــزم أن يكــون اخلصــوم يف إحداهمــا هــم اخلصــوم يف األخــرى  .ومــن أمثلــة
االرتبــاط  ،دعويــا الفســخ اللتــان يرفعهمــا كل مــن الطرفــن علــى اآلخــر بســبب عــدم
الوفــاء بااللتزامــات  ،والدعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد ودعــوى الطــرف اآلخــر بفســخه أو
ببطالنــه  ،ودعــوى الدائــن علــى املديــن ودعــواه علــى الكفيــل  ،ودعــوى املــوكل علــى
الوكيــل بتقــدمي حســاب ودعــوى الوكيــل على املوكل بطلــب أتعابه ومصاريفه  ،وطلب
التعويــض يف حــادث تصــادم مثــا الــذي يوجهــه كل منهمــا لآلخــر  ،وطلــب املشــتري مــن
البائع تســليم العني املباعة وطلب البائع من املشــتري دفع الثمن  ،والدعوى بطلب صحة
رهــن والدعــوى بطلــب شــطبه  ،ودعــوى طلــب تثبيــت حجــز والدعــوى بطلــب بطالنــه أو
اســترداد األشــياء احملجــوزة .

بيع
ل

( )15د .أحمد أبو الوفا ص . 315
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فــإذا وجــدت أمــام محكمتــن دعويــان مختلفتــان تتصــان بصلــة االرتبــاط جــاز
الدفــع يف إحداهمــا بإحالتهــا إلــى احملكمــة القائمــة أمامهــا الدعــوى األخــرى  ،لتقــوم
بنظرهمــا معــا.
ويشترط جلواز احلكم باإلحالة :
 -1أن تكــون احملكمــة املطلــوب اإلحالــة إليهــا مختصــة بالدعــوى القائمــة أمامهــا
نوعيــا ووظيفيا.
 -2أن تكــون احملكمــة املطلــوب اإلحالــة إليهــا مختصــة بنظــر الدعــوى املطلــوب
إحالتهــا نوعيــا ووظيفيــا ،أمــا االختصــاص احمللــي فليــس شــرطا ألن دواعــي االرتبــاط
أكثــر أهميــة مــن االعتبــارات التــي تقــوم عليهــا قواعــد االختصــاص احمللــي .
 -3أن تكــون احملكمتــان تابعتــن جلهــة القضــاء العــادي  ،وأن تكونــا مــن درجــة
واحــدة  ،وإال ترتــب علــى ذلــك إخــال بدرجــات التقاضــي  ،فــا جتــوز اإلحالــة مــن
محكمــة أول درجــة إلــى محكمــة ثانــي درجــة والعكــس صحيــح  .ولكــن إذا كانــت
إحــدى الدعويــن أمــام محكمــة الصلــح واألخــرى أمــام محكمــة البدايــة فإنــه يجــب أن
يقــدم الدفــع باإلحالــة لالرتبــاط إلــى محكمــة الصلــح لتحيــل الدعــوى املختصــة بهــا إلــى
محكمــة البدايــة لتنظرهــا بالتبعيــة باعتبارهــا صاحبــة الواليــة العامــة .
 -4أن تكــون الدعــوى مــا زالــت قائمــة أمــام احملكمــة املطلــوب اإلحالــة إليهــا،
فــإذا كانــت قــد انقضــت ألي ســبب مــن أســباب االنقضــاء تعــن رفــض الدفــع باإلحالــة.
 -5أن يقيــم املدعــى عليــه الدليــل علــى أن الدعــوى التــي يدفــع بإحالتهــا مرتبطــة
بدعــوى أخــرى منظــورة أمــام محكمــة أخــرى يف نفــس درجتهــا ،ويتــم ذلــك بتقدمي الئحة
الدعــوى األخــرى.

مج

اني

ةل

يس

تل

إجراءات الدفع باإلحالة والحكم فيه

بيع
ل

يقــدم الدفــع باإلحالــة لالرتبــاط إلــى أي مــن احملكمتــن أي أن اخلصــم هــو الــذي
يحــدد احملكمــة التــي يبــدي الدفــع أمامهــا  ،وتقــوم احملكمــة بالفصــل فيــه ،ولهــا أن
ترفضــه ولــو حتققــت شــروط اإلحالــة املذكــورة ســابقا  ،إذا وجــدت اعتبــارات أخــرى
تعلو على االرتباط ،كما لو كانت الدعوى املرفوعة أمامها أكبر أهمية من الدعوى
املرفوعــة لــدى احملكمــة األخــرى  ،أو أن الدعــوى املرفوعــة أمامهــا أو أمــام احملكمــة
األخــرى قــد صــارت صاحلــة للحكــم يف موضوعهــا  ،فــا ينتظــر أن تؤخــر احملكمــة
الفصــل فيهــا ليصــدر احلكــم معــا يف الدعويــن .
وإذا قــررت احملكمــة اإلحالــة وجــب عليهــا وفــق املــادة ( )95أن حتــدد للخصــوم
اجللســة التــي يحضــرون فيهــا أمــام احملكمــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى وتبلــغ الغائبــن
منهم بذلك  .ويجب على احملكمة التي أحيلت إليها الدعوى التحقق من التبليغ ،ولها
أن تعيــد تبليــغ اخلصــم الغائــب مــرة أخــرى ،أمــا إذا حتققــت مــن صحــة التبليــغ كان لهــا
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احلكــم يف الدعــوى رغــم غيــاب اخلصــم .وإذا قــررت احملكمة إحالة الدعوى دون حتديد
جلســة تاركــة ذلــك لقلــم كتــاب احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى ،فــإن ذلــك ال يترتــب
عليــه أي بطــان ألنــه مجــرد إجــراء تنظيمــي ميكــن لقلــم كتــاب احملكمــة القيام به.
ويجــوز للمدعــي الطعــن يف هــذا القــرار علــى اســتقالل فــور صــدوره خــال ميعــاد
الطعــن املقــرر عمــا باملــادة  4/192مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة.
أما إذا قضت احملكمة برفض الدفع فال يترتب على هذا القرار إنهاء اخلصومة ولذلك
ال يجــوز الطعــن فيــه علــى اســتقالل إمنــا مــع احلكم املنهــي للدعوى كلها.
واســتنباط صلــة االرتبــاط مســألة موضوعيــة تتعلــق بظــروف كل دعــوى  ،ومــن
سلطة محكمة املوضوع التقديرية وال تخضع لرقابة محكمة النقض متى بنت قرارها
علــى أســباب ســائغة .

مج

خامسا  :اإلحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية عمال بالمادة 40
تنص املادة ( )40من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه
 -1ال تختــص محكمــة الصلــح باحلكــم يف الطلــب العــارض أو الطلــب املرتبــط بالطلــب
األصلــي إذا كان بحســب قيمتــه ونوعــه ال يدخــل يف اختصاصهــا .

اني

 -2إذا عــرض علــى محكمــة الصلــح طلــب ممــا نــص عليــه يف الفقــرة ( )1أعــاه جــاز لهــا أن

حتكــم يف الطلــب األصلــي وحــده إذا لــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر بســير العدالــة  ،وإال وجــب عليهــا

ةل

أن حتكــم مــن تلقــاء نفســها بإحالــة الدعــوى األصليــة والطلــب العــارض أو املرتبــط إلــى محكمــة
البدايــة املختصــة ويكــون حكــم اإلحالــة غيــر قابــل للطعــن .

يس

المطلب الثاني

تل

الدفوع الموضوعية

بيع
ل

الدفــوع املوضوعيــة هــي دفــوع توجــه إلــى ذات احلــق املدعــى بــه ،وينــازع اخلصــم بهــا يف
نشــوء احلــق أو بقائــه أو مقــداره .كأن ينكــر املديــن الديــن املطلــوب منــه كلــه أو بعضــه،
أو ينكــر نســبة ســند ديــن إليــه ،أو يدفــع بانقضــاء الديــن بالوفــاء  ،أو يدفــع ببطــان
العقد أو باملقاصة القانونية  ،ومن ذلك أيضا الدفع بعدم التنفيذ  ،والدفع بوفاء جزء من
الديــن ،والدفــع بإعمــال الشــرط الفاســخ الصريــح وغيرهــا  ،وهــي ال تقــع حتــت حصــر ،
وترمــي الدفــوع املوضوعيــة إلــى احلكــم برفــض طلبــات املدعــي كلهــا أو بعضها .
ويختلــف الدفــع املوضوعــي عــن مجــرد اإلنــكار يف أنــه ادعــاء مضــاد يجــب علــى
املدعــى عليــه أن يثبتــه ويقيــم الدليــل عليــه  ،يف حــن أن مجــرد اإلنــكار ال يلقــي علــى
املدعــى عليــه أي عــبء يف اإلثبــات .
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 -1كان للخصــم يف ظــل قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقية امللغى  ،إبداء الدفوع
املوضوعية يف أي وقت يف أثناء نظر الدعوى وحتى ختام احملاكمة  ،وال يتقيد يف إبداء
هــذه الدفــوع بترتيــب معــن  ،فلــه يف كل جلســة أن يتمســك بدفــع موضوعــي جديد  ،وال
يترتب على تقدمي دفع موضوعي اعتبار اخلصم متنازال ضمنا عن غيره من الدفوع  .على
أنــه يجــب علــى اخلصــم مراعــاة عــدم التناقــض بني الدفــوع املوضوعية حتى ال يهدم بعضها
بعضا  .كما يجوز تقدمي الدفع املوضوعي ألول مرة أمام محكمة االستئناف .

تل

يس

ةل

اني

مج

غيــر أن املــادة ( )89مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية اجلديد نصت على
أنه " يجب على اخلصوم تقدمي طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول يف أساس الدعوى".
وحيــث إن هــذا النــص جــاء مطلقــا ولــم يــرد يف املــواد الالحقــة لــه مــا يقيــده بالنســبة للدفــوع
املوضوعية  ،فال بد من القول إن املشرع قد تطلب أن يبدي املدعى عليه دفوعه املوضوعية مرة
واحــدة قبــل الدخــول يف أســاس الدعــوى  ،ويبــدو أن املشــرع هــدف مــن ذلــك تفويــت الفرصــة
علــى املدعــى عليــه  ،للمماطلــة عــن طريــق إبــداء دفوعــه املوضوعيــة الواحــد تلــو اآلخــر  ،ذلك
أن مبدأ حســن النية وتعاون اخلصوم واحملكمة يف الوصول إلى احلقيقة يســتوجب أن يطرح
املدعى عليه دفوعه املوضوعية مرة واحدة  ،وبخاصة أن املشــرع أوجب يف املادة ( )120من
القانــون اجلديــد أن تكلــف احملكمــة اخلصــوم يف اجللســة األولــى لنظر الدعــوى وبعد تكرار
اللوائح حتديد نقاط االتفاق واالختالف يف املسائل املتعلقة بالدعوى  ،وهذا يستوجب طرح
جميع املسائل املتعلقة بالدعوى أمام احملكمة مبا فيها الدفوع املوضوعية  .وعلى ذلك وبعد
حتديد نقاط االتفاق واالختالف ال يجوز للمدعى عليه أن يبدي أي دفع موضوعي .
 -2يعتبــر احلكــم بقبــول الدفــع املوضوعــي حكمــا فاصــا يف موضــوع الدعــوى
ومنهيــا للنــزاع علــى أصــل احلــق املدعــى بــه  ،ولــذا فإنــه يحــوز حجيــة األمــر املقضــي فــا
يجــوز جتديــد املطالبــة بــه أمــام القضــاء مــرة أخــرى .
 -3يســتنفد احلكــم الصــادر بقبــول الدفــع املوضوعــي ســلطة محكمــة أول درجــة
بالنســبة ملوضــوع الدعــوى  ،فــإذا طعــن يف احلكــم أمــام محكمــة االســتئناف وقــررت
احملكمــة فســخ احلكــم  ،عليهــا أن تفصــل يف موضــوع الدعــوى يف هــذه احلالــة وال تعيــد
الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة الســتنفاد ســلطتها بالنســبة ملوضــوع هــذه الدعــوى .

بيع
ل

المطلب الثالث
الدفوع بعدم القبول

تنــص املــادة ( )90مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى أنه "

يجــوز للمدعــى عليــه أن يدفــع بعــدم قبــول الدعــوى اســتنادا إلــى أي ســبب يــؤدي لعــدم قبولها قبل

الدخــول يف األســاس  ،ويكــون القــرار الصــادر بــرد الطلــب أو قبولــه قابــا لالســتئناف ".
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والدفــع بعــدم القبــول ليــس دفعــا شــكليا ألنــه ال يتعلــق باإلجــراءات  ،وليــس دفعــا
موضوعيــا ألنــه ال يتصــل باحلــق املدعــى بــه  .بــل هــو دفــع بعــدم أحقيــة املدعــي يف رفــع
الدعــوى  ،أي أنــه يتعلــق باحلــق يف رفــع الدعــوى  ،فينكــر وجودهــا لعــدم توافــر أحــد
الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون لقبــول هــذه الدعــوى .
فشرط أهلية كل من املدعي واملدعى عليه يثير دفع الصفة يف الدعوى  .وشرط
أن يكــون كل مــن املدعــى عليــه واملدعــى بــه معلومــا يثيــر دفعــا اجلهالــة والتناقــض،
وشــرط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة يف رفعها يثير دفع انعدام املصلحة  ،وشــرط
أال يكــون قــد ســبق صــدور حكــم يف موضوعهــا يثيــر الدفــع بحجيــة الشــيء احملكــوم
بــه  ،وشــرط أن ترفــع الدعــوى يف املناســبة أو امليعــاد الــذي حــدده املشــرع يثيــر الدفع بأن
الدعــوى ســابقة ألوانهــا أو الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى ملــرور الزمــن وهكــذا .
ويطلــب اخلصــم بهــذا الدفــع مــن القضــاء االمتنــاع عــن ســماع الدعوى من خصمــه ألنه ال
حــق لــه يف رفعهــا وذلــك النعــدام املصلحــة يف رفعهــا  ،أو تخلــف الصفــة فيهــا( .)16أو لعــدم
توافــر شــرط مــن شــروطها كانعــدام أهليــة املدعــي أو نقصهــا  ،أو عــدم اتخــاذ إجــراء يوجــب
القانــون اتخــاذه قبــل رفــع الدعــوى مثــل اإلخطــار العدلــي يف بعــض دعــاوى إخــاء املأجــور  .أو
لرفــع الدعــوى يف غيــر املناســبة أو امليعــاد احملــدد لذلــك كرفعهــا قبــل أو بعــد هــذا امليعــاد أو
تلــك املناســبة مثــل الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى ملــرور الزمــن (التقــادم )  ،أو لســقوط احلــق يف
رفع الدعوى لسبق الصلح فيها أو لسبق االتفاق على عرض النزاع على محكمني أو لسبق
صدور حكم يف موضوعها ( الدفع بحجية األمر املقضي به )  .وكذلك الدفع بعدم قبول
طلــب جديــد أمــام محكمــة االســتئناف ،والدفع بعدم قبول طلب التدخــل يف الدعوى النتفاء
صلة االرتباط بينه وبني الدعوى األصلية  ،وما يقضي به القانون يف بعض احلاالت بعدم جواز
نظر الدعوى أو عدم سماعها  .وكذلك حالة عدم رفع الدعوى على كل من يوجب القانون
اختصامهــم  ،أو عــدم رفعهــا مــن جانــب أشــخاص معينــن يوجــب القانــون رفعهــا من جانبهم.
وقــد كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يجيــز إبــداء الدفــع بعــدم
القبــول يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي ســواء كان الدفــع متعلقــا بالنظــام العــام أم
ال  ،وهــذا أمــر منطقــي بالنســبة للدفــع املتعلــق بالنظــام العــام ألنــه إذا لــم يكــن للمدعي
صفــة مثــا أو مصلحــة  ،فــإن الــكالم يف املوضــوع مهمــا طــال ال يجعــل لــه صفــة وال
مصلحــة وال ينفــي عنــه انعدامهــا  .فيجــوز إبــداء الدفــع بانعــدام الصفــة أو املصلحــة بعــد
الــكالم يف املوضــوع إلــى أن يتــم قفــل بــاب املرافعــة  ،ولكــن ال مبــرر لــه بالنســبة للدفــع
غيــر املتعلــق بالنظــام العــام  .لذلــك عــدل املشــرع يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
والتجاريــة اجلديــد عــن ذلــك ألن الســماح بإبــداء الدفــع غيــر املتعلــق بالنظــام العــام يف أي
مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي فيــه ضيــاع للوقــت وإشــغال للقضــاء دون جــدوى  ،فأجــاز
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( )16قــد ينكــر اخلصــم يف هــذه احلالــة صفــة خصمــه يف الدعــوى كمــا لــو رفــع شــخص دعــوى بصفتــه مديــر الشــركة وتبــن أنه قد عزل
أو لــم يعــن بعــد  ،أو ينكــر صفتــه هــو يف إقامــة الدعــوى عليــه .
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وفــق املادتــن (89و )90إبــداء الدفــع بعــدم القبــول قبــل الدخــول يف أســاس الدعــوى .
ويف الوقت ذاته فإن القرار الصادر برد الطلب أو قبوله يكون قابال لالســتئناف  .أما
الدفــع بعــدم القبــول املتعلــق بالنظــام العــام فيجــوز إبــداؤه يف أي مرحلــة كانــت عليهــا
الدعــوى  ،ولكــن إذا قــدم قبــل الدخــول يف أســاس الدعــوى يجــوز اســتئناف احلكــم
الصــادر فيــه علــى اســتقالل ،أمــا إذا قــدم بعــد الــكالم يف موضــوع الدعــوى فــا يجــوز
اســتئناف احلكــم الصــادر فيــه إال مــع احلكــم الفاصــل يف موضــوع الدعــوى .
والدعــوى التــي يحكــم بعــدم قبولهــا يجــوز رفعهــا مــن جديــد إذا مــا اســتكملت
شــروط قبولهــا ألن احلكــم بعــدم القبــول ال ميــس احلــق املرفوعــة بــه الدعــوى .
الدفع بكون القضية مقضية :
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الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا أو بحجيــة الشــيء احملكــوم بــه
مــن الدفــوع التــي يجــوز للمدعــى عليــه التمســك بهــا يف مواجهــة املدعــي  .وتقــوم فكــرة
احلجيــة علــى اعتباريــن :
االعتبــار األول  :ضــرورة وضــع حــد للمنازعــات  ،ويقــوم هــذا االعتبــار على أســاس
مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة  ،فال يعقل أن تســتمر اخلصومات بني الناس وال تقف
عنــد حــد  ،فتتأبــد املنازعــات األمــر الــذي يترتــب عليــه عدم اســتقرار املراكز القانونية
وتعطيل املعامالت بني الناس .
االعتبــار الثانــي  :جتنــب تناقــض األحــكام  ،فمــا ســبق عرضــه علــى القضــاء
ومت الفصــل فيــه ال يجــوز أن يطــرح للنقــاش مــرة أخــرى أمــام نفــس احملكمــة التــي
أصــدرت احلكــم  ،أو أمــام أيــة محكمــة أخــرى لتفصــل فيــه مــن جديــد إال بالطــرق
واملواعيــد التــي حددهــا القانــون  ،ألنــه لــو ســمح بالفصــل من جديــد فيما مت الفصل فيه
لتعرضــت أحــكام القضــاء للتناقــض  ،األمــر الــذي يضيــع هيبــة األحــكام ويزعــزع ثقة
النــاس فيهــا .
واألحــكام التــي حتــوز قــوة الشــيء احملكــوم فيــه هــي التــي تتعلــق بنــزاع قائــم بني
اخلصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع باحلــق ذاتــه محــا وســببا )17(.
واألصــل أن العبــرة يف احلجيــة ملنطــوق احلكــم ألنــه يشــتمل علــى قــرار القاضــي
الفاصل يف النزاع  .واملنطوق هو " اجلزء النهائي يف احلكم الذي حتسم فيه احملكمة
النــزاع وتؤكــد بــه حــق اخلصــوم " .علــى أنــه مــن املتفــق عليــه فقهــا وقضــاء أن األســباب
تصلــح لتفســير املنطــوق وحتديــد معنــى العبــارات الــواردة فيــه  ،وذلــك إذا كانــت هــذه
األسباب جوهرية وترتبط ارتباطا وثيقا باحلكم وبدونها ال تقوم للمنطوق قائمة  .وقد
تكــون احلجيــة لوقائــع الدعــوى وذلــك عندمــا يكــون منطــوق احلكــم وأســبابه قاصرين
عــن حتديــد نطــاق مــا مت الفصــل فيــه .
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( )17نقض مدني  2006/98تاريخ  2007/6/30ج  3ص .310
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يشترط للتمسك بحجية الشيء احملكوم فيه ما يأتي :
 -1صــدور حكــم يف ذات النــزاع حائــز حلجيــة األمــر املقضــي أو قــوة األمــر املقضــي
حســم النزاع ،كاحلكم برفض الدعوى أو احلكم بإجابة املدعي لطلباته.
 -2احتــاد اخلصــوم  ،فللحكــم حجيــة نســبية تقتصــر علــى أطــراف اخلصومــة وال
متتــد إلــى الغيــر  .إذ ال يصــح أن يحتــج علــى شــخص بحكــم صــدر يف دعــوى لــم يكــن
طرف ـ ًا فيهــا  .والعبــرة باحتــاد اخلصــوم لصفاتهــم وليــس ألشــخاصهم  ،فاحلكــم الــذي
يصــدر مبواجهــة الوكيــل يحــوز حجيــة الشــيء احملكــوم فيــه بالنســبة لألصيــل  ،فــا
يجــوز لألصيــل أن يجــدد الدعــوى بصفتــه الشــخصية .
وكمــا يكــون احلكــم حجــة علــى اخلصــوم فإنــه حجــة علــى خلفهــم العــام ،
وحجة على خلفهم اخلاص بشــرط أن يكون ســابق ًا على انتقال احلق إلى اخللف اخلاص .
 -3وحــدة احملــل  ،أي أن يكــون موضــوع الدعــوى التــي صــدر فيهــا احلكــم هــو
نفــس موضــوع الدعــوى الثانيــة .
 -4وحــدة الســبب  ،ويقصــد بالســبب املصــدر القانونــي للحــق املدعــى بــه  ،ويكون
هــذا املصــدر واقعــة مادية أو تصرفا قانونيا(. )18
والدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا مــن قبيــل الدفــوع بعــدم القبول
املتعلقــة بالنظــام العــام ،ملساســه بحجيــة حكــم ســابق حائــز حلجيــة األمــر املقضــي أو لقــوة
األمر املقضي ،وتلك احلجية تعلو على كافة اعتبارات هذا النظام ،ومن ثم يجوز لكل
ذي مصلحــة أن يتمســك بــه ،وللمحكمــة أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء نفســها إذا كانــت
عناصــره الواقعيــة مطروحــة ضمــن مســتندات الدعــوى بحيــث تبينــت توافــر شــروطه مــن
األوراق املودعــة يف امللــف ،كمــا يجــوز التمســك بــه ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض
بشــرط أن تكــون عناصــره الواقعيــة ســبق طرحهــا علــى محكمــة املوضــوع ،بــل إن لهــذه
احملكمــة التصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها إذا كانــت عناصــره متوافــرة يف أوراق الطعــن.
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الجهالة في الدعوى

ميكن أن نعرف اجلهالة يف الدعوى بأنها ( ما يعتري الئحة الدعوى من غموض أو إبهام
أو نقص يف البنود الواجب توافرها والتي تعد من املكونات األساسية يف الئحة الدعوى ) .
واجلهالة يف الدعوى قسمان هما :
 -1اجلهالة اليسيرة  :وهي الغموض أو اإلبهام الذي ميكن إزالته بتوضيح بنود الئحة
الدعوى دون زيادة عليها أو تغيير يف مضمونها  .وهي اجلهالة التي ميكن إزالتها من خالل
( )18يــرى بعــض الفقهــاء أن العبــرة لوحــدة املســألة احملكــوم فيهــا وليــس لوحــدة الســبب واملوضــوع  ،ألن املشــرع يف مجــال حجيــة الشــيء
احملكــوم فيــه  ،يهمــه أال يفصــل مــن جديــد يف مســألة ســبق الفصــل فيهــا بــن نفــس اخلصــوم  ،فجوهــر الدفع بحجية الشــيء احملكوم فيه
تفــادي أن يعــرض علــى القضــاء بــن نفــس اخلصــوم نفــس املســألة التــي ســبق الفصــل فيهــا .
د .مفلح القضاة  ،أصول احملاكمات املدنية والتنظيم القضائي يف األردن  ،دار الكرمل للنشر والتوزيع ،عمان 1988 ،ص .268
د .أحمد السيد صاوي  ،الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1990 ،ص . 248
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ســير الدعــوى  ،ومــن خــال بيــان الوقائــع واألســباب والطلبــات التــي يبديهــا املدعــي ( أو
املدعى عليه بالنسبة لالئحة اجلوابية ) ومن خالل البينات التي يقدمها للمحكمة  ،فإذا
أمكن إزالة هذه اجلهالة فإنها تكون مغتفرة ويسيرة وغير مؤثرة على سير اخلصومة ،
 -2اجلهالة الفاحشــة  :وهي اجلهالة الكثيرة أو الغموض أو اإلبهام الذي ال ميكن
إزالتــه دون زيــادة علــى بنــود الدعــوى أو تغييــر يف مضمونهــا  .أي التــي ال ميكــن متييــز
موضــوع الدعــوى ومحلهــا عــن غيــره( ، )19وهــي التــي حتــول دون تعيــن أي مــن األطراف
أو موضــوع االدعــاء  ،وال ميكــن معهــا حتقيــق الغايــة مــن اخلصومــة بحيــث يصعــب إلــزام
أحــد األطــراف بقــرار اخلصومــة القضائيــة  ،أو يصعــب احلكــم باحلــق املتنــازع فيه نتيجة
عــدم حتديــده ووصفــه الوصــف القانونــي الســليم املانــع مــن أي لبــس أو اشــتباه مــع غيره.

تل

يس

ةل

اني

مج

ودفــع الدعــوى باجلهالــة الفاحشــة هــو دفــع انفــردت بــه مجلــة األحــكام العدليــة ،
فقــد نصــت املــادة 1617منهــا علــى أنــه ( يشــترط أن يكــون املدعــى عليــه معلومــا فــإذا
قــال املدعــي لــي علــى واحــد ال علــى التعيــن مــن أهــل القريــة الفالنيــة أو علــى بعضهــم
مقــدار كــذا ال تصــح دعــواه ويلزمــه تعيــن املدعــى عليــه )  ،كمــا نصــت املــادة 1619
علــى أنــه ( يشــترط أن يكــون املدعــى بــه معلومــا وال تصــح الدعــوى إذا كان مجهــوال).
فالدفــع باجلهالــة الفاحشــة معنــاه قيــام اخلصــم بدفع ادعاءات خصمه لعدم معلومية
أحــد عناصرهــا أو عــدم وضوحهــا كعــدم ذكــر أســماء فرقــاء الدعــوى بصــورة متيزهــم
عن غيرهم  ،أو عدم حتديد موضوع الدعوى بصورة واضحة وصريحة وفق ما تطلبته
املــادة  52مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة وكذلــك احلــال بالنســبة
لالئحــة اجلوابيــة ومــا ورد يف املــادة  66مــن القانــون املذكــور .
والدفع باجلهالة من النظام العام ألنه يتعلق بإجراءات اخلصومة  ،لذلك للمحكمة
أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء نفســها  ،فــا يجــوز الســير يف الدعــوى مــا دام أن بعــض بنودهــا
فيــه غمــوض أو إبهــام  ،وللمحكمــة أن تكلــف اخلصــم املعنــي أي املدعــي بالنســبة
لالئحة الدعوى واملدعى عليه بالنســبة لالئحة اجلوابية بتوضيح الئحته وإزالة الغموض
فيهــا قبــل الشــروع يف نظــر الدعــوى )20(.
ويجدر اإلشارة إلى أن هناك فارقا بني اجلهالة يف اخلصوص املوكل به يف الوكالة
وبــن اجلهالــة يف الســبب الــذي تقــوم عليــه الدعــوى ،فــا يشــترط أن تتضمــن الوكالــة
ســبب اإلخــاء  ،فبيــان ذلــك يكــون يف الئحــة الدعــوى التــي يشــترط فيهــا أن تكــون
وفــق أحــكام املــادة  7/52مشــتملة بشــكل واضــح علــى الســبب الــذي يقــوم عليــه
االدعــاء وإال اعتبــرت الدعــوى دون ســبب ممــا يســتوجب ردهــا للجهالــة يف ســببها)21(.

بيع
ل

( )19نقض مدني  2008/80تاريخ  2008/12/7ج  4ص .371
( )20ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن الرجــوع إلــى رســالة املاجســتير املقدمــة مــن محمــد عمــر أبــو هــال لكليــة احلقــوق بجامعــة القــدس عــام
. 2004
( )21نقض مدني  2008/154تاريخ  2008/12/30ج  4ص .47
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الدفع بالتناقض :

خة
نس

عرفــت املــادة  1615مــن مجلــة األحــكام العدليــة التناقــض بقولهــا ( التناقــض هــو
ســبق كالم مــن املدعــي مناقــض لدعــواه  ،أي ســبق كالم موجــب لبطــان دعــواه).
فالتناقــض وفــق هــذا النــص أن يصــدر مــن املدعــي أو وكيلــه مــا يتعــارض مــع مــا
يدعيه يف الئحة دعواه  ،سواء كان هذا التعارض واردا يف بنود الئحة الدعوى  ،أو بني
الئحة الدعوى والبينة أو املرافعة اخلتامية  .كما لو أقر أن الدار وقف ثم عاد وادعاها
لنفســه أو لغيــره بوكالــة  ،وكمــن دخــل يف قســمة عــن مــن التركــة مــع الورثــة ثــم عــاد
وادعــى هــذه العــن أنهــا لــه كاملــة  ،فإنــه يعتبــر متناقضا مع مــا صدر منه أوال )22(.
كما قد يصدر التعارض من املدعى عليه أو وكيله يف الئحته اجلوابية  ،أو بني
هذه الالئحة وبينته أو مرافعته اخلتامية  ،كمن يدعي أنه بريء الذمة ألنه دفع األجرة
كاملــة للمؤجــر  ،ثــم يعــود ويدعــي أنــه دفــع جزءا من األجرة وعرض الباقي على املؤجر
خــال مــدة اإلخطــار العدلــي غيــر أن املؤجــر رفض اســتالمها .
وســبق صــدور التناقــض مــن املدعــي أو املدعــى عليــه مــع مــا يدعيــه اآلن ال يشــترط
أن يكــون كالمــا فقــط  ،بــل ميكــن أن يكــون فعال أو داللة كالســكوت  .ويشــترط
حتــى يعتبــر التناقــض مانعــا مــن ســماع الدعــوى حتقــق شــرطني :
 -1أن يكون التناقض بني الدعوى وما صدر من املدعي قبلها أو بعدها )23(.
 -2أن يكــون التناقــض علــى وجــه ال ميكــن اجلمــع أو التوفيــق فيــه بــن الكالمــن
املتناقضــن الســتحالة وجــود الشــيء مــع مــا يناقضــه أو ينافيــه  .فالتناقــض الــذي يحصــل
مــن املدعــي ( أو املدعــى عليــه ) يحتمــل فرضــن :
الفــرض األول  :أن يكــون التوفيــق بــن مــا صــدر منــه أوال ومــا يدعيــه اآلن ممكنا
ويجــري التوفيــق بينهمــا فالدعوى صحيحة ومقبولة .
الفــرض الثانــي  :أن يكــون التوفيــق بــن دعــوى املدعــي ومــا صــدر منــه أوال أو
الحقــا غيــر ممكــن  ،فتكــون الدعــوى غيــر صحيحــة ولــذا يجــب عــدم قبولهــا .
وعلى ذلك إذا تبني للمحكمة وجود تناقض فيما صدر عن املدعي أو املدعى
عليــه  ،تكلفــه برفــع هــذا التناقــض فــإن متكــن مــن إزالتــه بــأي طريــق مــن الطــرق تســير
احملكمــة يف الدعــوى وإال قــررت عــدم قبولهــا .
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مقارنة بين الجهالة والتناقض :

تتفق اجلهالة مع التناقض يف أمور وتختلف يف أمور أخرى:

أوجه االتفاق :

 -1كل من اجلهالة والتناقض يوجبان عدم قبول الدعوى .
( )22شرح املجلة لعلي حيدر جزء  4ص  – 285دار اجليل – بيروت .
( )23نقــض مدنــي  2005/60تاريــخ  2005/3/16ج  2ص  ، 147وقــد ورد فيــه  :إن مــا أثــاره الطاعــن مــن أن تبلــغ زوجتــه اإلخطــار
العدلــي غيــر معتبــر كونهــا ال تقيــم معــه يناقضــه مــا أقــر بــه وكيلــه يف البنــد الســادس مــن الئحتــه اجلوابيــة مــن تبلــغ الطاعــن اإلخطــار
العدلــي وأن عرضــه األجــرة علــى وكيــل املطعــون ضــده جــاء بعــد مــدة اإلخطــار.
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 -2من حق اخلصوم إثارة أي من الدفعني يف أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
 -3مــن حــق احملكمــة إثــارة هذيــن الدفعــن مــن تلقــاء نفســها وعــدم قبــول الدعــوى
إذا حتقــق وجــود اجلهالــة أو التناقــض يف الدعــوى .
أوجه االختالف :

خة
نس

 -1اجلهالــة تــرد يف بنــد أو أكثــر مــن بنــود الئحــة الدعــوى ( أو الالئحــة اجلوابيــة ) ،
أمــا التناقــض فقــد يــرد بــن بنــود الئحــة الدعــوى  ،أو بــن بنــود الئحة الدعــوى وقول آخر
قبــل رفــع الدعــوى أو خــال الســير فيهــا .
 -2اجلهالــة هــي قــول غيــر واضــح يف ذاتــه  ،أمــا التناقــض فــكل قول واضح يف ذاته
ولكنــه يــدل علــى خالف القول اآلخر .
الفصل الخامس

مج

عوارض الخصومة

تل

يس

ةل

اني

تسير الدعوى يف خطوات متتابعة سيرا طبيعيا حتى تنتهي باحلكم يف موضوعها.
وتعد الدعوى سائرة يف حالة تأجيل النظر فيها حيث حتدد جلسة تالية لنظرها .
غيــر أنــه قــد يعتــرض الدعــوى مــن احلــوادث مــا يــؤدي إلــى عــدم الســير فيهــا أو
انقضائهــا دون احلكــم يف موضوعهــا  ،وهــذا مــا يســمى بعــوارض أو طــوارئ اخلصومــة،
وقــد ذكرنــا مــن هــذه العــوارض حالــة شــطب الدعــوى  ،وهــي مــا تقــرره احملكمــة يف
حالــة غيــاب اخلصمــن يف أي جلســة دون أن تكــون الدعــوى صاحلــة للحكــم فيهــا ،أمــا
احلــاالت األخــرى التــي نــص عليهــا قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
فهي وقف السير يف الدعوى  ،وانقطاع السير يف الدعوى  ،وسقوط اخلصومة وانقضاء
اخلصومــة مبضــي املــدة  ،وتــرك اخلصومــة  .ونتنــاول هــذه احلــاالت ثــم نعرض ملســألة إيداع
املــال صنــدوق احملكمــة يف املباحــث التاليــة .

وقف السير في الدعوى

بيع
ل

المبحث األول

وقــف الســير يف الدعــوى هــو عــدم الســير فيهــا خــال مــدة معينة لســبب من أســباب
الوقــف  ،وذلــك حتــى يــزول هــذا الســبب باتخــاذ اإلجــراء الــذي يتطلبــه القانــون  ،أو
انقضــاء املهلــة التــي حددهــا قــرار الوقــف .
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وإذا تقــرر الوقــف فــإن اخلصومــة – وإن ظلــت قائمــة – تدخــل يف حالــة ركــود
تســتبعد أي نشــاط فيهــا حتــى ينتهــي الوقــف  .وأســباب الوقــف متعــددة  ،فقــد تكــون
بنــص القانــون  ،أو بحكــم احملكمــة  ،أو باتفــاق اخلصــوم .
أوال  :الوقف بنص القانون

خة
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يوجــب القانــون يف حــاالت معينــة وقــف الســير يف الدعــوى بســبب تقــدمي طلب معني.
ومثــال ذلــك مــا تنــص عليــه املــادة ( )51مــن أنــه يترتــب علــى تقدمي طلــب حملكمة النقض
بتعيــن احملكمــة املختصــة يف حالــة قــررت محكمتــان اختصاصهمــا بنظــر دعــوى ،
وقــف الســير يف الدعويــن حلــن البــت يف االختصــاص  .وكذلــك مــا تنــص عليــه املــادة
( )150مــن أنــه يترتــب علــى تقــدمي طلــب رد القاضي إلــى رئيس احملكمة املختصة وقف
الســير يف الدعــوى األصليــة إلــى أن يحكــم فيه نهائيا .
وتقــف الدعــوى يف هــذه احلــاالت بقــوة القانــون  ،مبعنــى أن الدعــوى تعــد موقوفــة
قانونــا مــن يــوم حــدوث ســبب الوقــف دون حاجــة إلــى صــدور حكــم مــن احملكمــة
بالوقــف ،فــإذا صــدر فيهــا حكــم قبــل زوال ســبب الوقــف كان باطــا .ويــزول ســبب
الوقــف بــأن تفصــل احملكمــة يف طلــب فــض التنــازع اإليجابــي علــى االختصــاص أو طلب
رد القاضــي ،أو تنتــدب قاضيــا آخــر بــدل القاضــي املطلــوب رده ،أو تفصــل احملكمة يف
الطعــن املرفــوع ضــد احلكــم الصــادر بعــدم االختصــاص واإلحالــة .وإذا زال ســبب الوقف
عــادت اخلصومــة إلــى الســير ويتــم حتديــد تاريــخ للجلســة يبلــغ للخصــوم.
ومــن ذلــك أيضــا مــا تنــص عليــه املادتــان  1/195و 203مــن قانــون اإلجــراءات
اجلزائيــة رقــم  3لســنة  2001م ،أنــه إذا رفعــت الدعــوى املدنيــة أمــام احملاكــم املدنيــة يجــب
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وقــف الفصــل فيهــا حتــى يحكــم نهائيــا يف الدعــوى اجلزائيــة املقامــة مــن قبــل رافعهــا أو أثنــاء

بيع
ل

ثانيا  :الوقف بحكم المحكمة

تل

الســير فيهــا مــا لــم يكــن قــد أوقــف الســير يف الدعــوى اجلزائيــة جلنــون املتهــم.

إذا عرضــت يف أثنــاء نظــر الدعــوى مســألة فرعيــة ليســت مــن اختصــاص احملكمــة
املعــروض عليهــا النــزاع اختصاصــا نوعيــا أو وظيفيــا يتوقــف عليهــا احلكــم يف الدعوى ،
جتد احملكمة نفسها مضطرة إلى وقف السير يف الدعوى األصلية إلى أن يتم الفصل
يف تلــك املســألة  .لذلــك ســمي هــذا الوقــف بالوقــف التعليقــي ألن الفصــل يف الدعــوى
معلــق علــى الفصــل يف املســألة األوليــة .وقــد نصــت علــى هــذه احلالــة املــادة ( )126مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد بقولهــا :
 -1للمحكمــة أن تقــرر مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب اخلصــوم وقــف الســير يف
الدعــوى إذا رأت أن احلكــم يف موضوعهــا يتوقــف علــى الفصــل يف مســألة أوليــة .
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 -2ويحق ألي من اخلصوم طلب تعجيل السير يف الدعوى مبجرد زوال سبب الوقف.

خة
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واملســألة األوليــة قــد تكــون مــن اختصــاص احملكمــة الدســتورية ،كمــا لــو طعــن
اخلصم يف عدم دستورية نص يف قانون أو نظام من احملتمل تطبيقه على النزاع املعروض
علــى احملكمــة .وقــد تكــون مــن اختصــاص القضــاء اإلداري ،كمــا لــو أثــار أحــد
اخلصوم نزاعا حول جنســية خصم آخر بأن يدعي شــخص أنه فلســطيني ويزعم خصمه
بأنــه أجنبــي أو العكــس ،ورأت احملكمــة أن النــزاع حــول جنســية هــذا اخلصــم مســألة
أوليــة يتوقــف عليهــا الفصــل يف الدعــوى .وقــد تكــون مــن اختصــاص احملاكــم الدينية،
كمــا لــو دفــع اخلصــم بعــدم صحــة حجــة حصــر إرث قدمهــا خصمــه .كمــا قــد تدخــل يف
اختصــاص القضــاء اجلنائــي ،كمــا لــو رفــع املدعــي دعــوى تعويــض نتيجــة اعتــداء عليــه
بجنحــة الضــرب ،فتوقــف الدعــوى حلــن ثبــوت التهمــة اجلزائيــة علــى املعتدي
كمــا قــد تكــون هــذه املســألة مــن اختصــاص محكمة أخــرى تختص بها نوعيا،
ومثــال ذلــك أن يرفــع املدعــي دعــوى قســمة لــدى محكمــة الصلــح ،فينــازع املدعــى عليــه
يف ملكيــة املدعــي جلــزء مــن املدعــى بــه يدخــل يف اختصــاص محكمــة البدايــة  ،لذلــك
توقــف احملكمــة دعــوى القســمة إلــى أن يفصــل يف النــزاع القائــم حــول امللكيــة  ،وذلــك
ألن القسمة ال يجوز أن تشمل أمواال غير مملوكة للمتقاسمني  .أو من اختصاص ذات
احملكمــة كأن ترفــع دعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد ،فيتدخــل خصــم فيهــا يطالــب بردهــا
اســتنادا إلــى ملكيتــه هــو للعقــار محــل الدعــوى ،فيكــون طلــب املتدخــل مســألة أوليــة
يجب على احملكمة الفصل فيها أوال ،فإن ثبت لديها أن املتدخل هو املالك قضت برد
الدعــوى ،أمــا إن لــم يثبــت املتدخــل ملكيتــه قضــت بصحــة ونفــاذ العقد.
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ويشترط لوقف السير يف الدعوى يف هذه احلالة ما يأتي :

تل

أ -أن تثار مســألة أولية يف الدعوى  ،وهي املســألة التي يتوقف على حلها الفصل
يف الدعــوى األصليــة  ،كمســألة امللكيــة يف دعــوى القســمة  .فيجــب علــى األقــل أن
يكــون هنــاك ارتبــاط بــن املســألة األوليــة والدعــوى األصليــة علــى نحو يجعــل الفصل يف
األولــى أمــرا ضروريــا للفصــل يف الثانيــة ،فبغيــر هــذا االرتبــاط ال نكــون بصــدد مســألة
أوليــة باملعنــى الصحيــح.
ب -أن تكــون هــذه املســألة األوليــة مــن اختصــاص محكمــة أخــرى  ،كأن
تكــون الدعــوى األصليــة أمــام محكمــة الصلــح (كدعــوى القســمة) ،بينمــا تختــص
محكمــة البدايــة باملســألة األوليــة (أي امللكيــة) ،أو الطعــن يف صحــة حجــة حصــر إرث
فيرجــع للمحكمــة الشــرعية أو الكنســية
أمــا إذا كانــت املســألة األوليــة مــن اختصــاص احملكمــة املرفوعــة إليهــا الدعــوى
األصليــة  ،فإنهــا تفصــل يف هــذه املســألة دون حاجــة إلــى وقــف الســير يف الدعــوى .
ج -أن تقــرر احملكمــة وقــف الســير يف الدعــوى األصليــة حلــن الفصــل يف املســألة
األوليــة مــن احملكمــة املختصــة  .وللمحكمــة ســلطة تقديريــة يف مــدى االرتبــاط ومــدى
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حاجــة الفصــل يف هــذه الدعــوى إلــى الفصــل يف املســألة األوليــة  ،فيجــوز لهــا أن ال تقــرر
وقــف الســير يف الدعــوى إذا قــدرت عــدم جديــة النــزاع حــول املســألة األولية  .أمــا إذا قررت
وقف السير يف الدعوى  ،فإن الدعوى تظل موقوفة إلى أن يتم الفصل يف املسألة األولية
مهمــا بلغــت املــدة التــي تســتغرقها  ،ومتــى مت الفصــل يف املســألة األوليــة فــإن ألي مــن
اخلصوم طلب تعجيل السير يف الدعوى  ،حيث يتم حتديد جلسة لها وتبليغ اخلصوم بها.
وإذا قــررت احملكمــة عــدم اختصاصهــا ببحــث املســألة األوليــة املثــارة ووقــف
الدعوى  ،فعليها وفق نظام اإلحالة الذي أخذ به املشــرع يف القانون اجلديد  ،أن حتيل
هــذه املســألة مــن تلقــاء نفســها إلــى احملكمــة املختصة .
والقــرار الصــادر بوقــف الدعــوى هــو قــرار فرعــي يقبــل الطعــن علــى اســتقالل مباشــرة
فــور صــدوره عمــا باملــادة  2/192مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة .أمــا إذا
قررت احملكمة رفض طلب الوقف فإن هذا القرار ال يقبل الطعن على اســتقالل .
وقــرار وقــف الدعــوى حلــن الفصــل يف املســألة األوليــة هــو شــهادة علــى عــدم
صالحية الدعوى للفصل فيها قبل الفصل يف املسألة األولية ،لذلك فإنه يتضمن قرارا
قطعيــا بعــدم جــواز الفصــل يف الدعــوى قبــل الفصــل يف املســألة األوليــة وبــأن الفصــل يف
هــذه املســألة ال يدخــل يف اختصاصهــا بــل يف اختصــاص محكمــة أخــرى ،لذلــك ليــس
للمحكمــة أن تعــدل عــن قرارهــا بالوقــف وتفصــل يف املســألة األوليــة أو تنظــر موضــوع
الدعوى قبل أن يقدم لها ما يدل على الفصل يف املسألة األولية من احملكمة املختصة،
ألن هــذا العــدول يعــد إهــدارا حلجيــة قــرار الوقــف .فــإذا أوقفت احملكمــة الدعوى لتقدمي
حكــم يثبــت صحــة حجــة الوراثــة ميتنــع عليهــا بعــد ذلــك أن تقبــل تعجيــل الدعــوى قبــل أن
يقــدم لهــا حكــم الوراثــة الــذي أوجبــت تقدميــه.
وإذا كانــت الدعــوى باملســألة األوليــة مرفوعــة أمــام احملكمــة املختصــة بهــا قبــل
احلكــم بالوقــف  ،وجــب وقــف الدعــوى األصليــة حتــى يتــم الفصــل يف تلــك املســألة .وإذا
زال ســبب الوقــف وصــدر حكــم نهائــي يف املســألة األوليــة تعــاود اخلصومــة ســيرها،
ويكــون ألي مــن اخلصــوم – املدعــي أو املدعــى عليــه -تعجيلهــا وذلــك بتحديــد جلســة
جديــدة وتبليــغ اخلصــم اآلخــر بهــا.
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أما إذا لم تكن املسألة قد رفعت بعد إلى احملكمة املختصة ،يجب على احملكمة
التي تنظر الدعوى األصلية أن حتدد أجال للخصم لرفع الدعوى باملسألة األولية أمام تلك
احملكمة ،وتبقى الدعوى األصلية موقوفة إلى أن تفصل احملكمة يف املسألة األولية.
وإذا لــم ينفــذ اخلصــم قــرار احملكمــة بــأن لــم يقــم برفــع الدعــوى إلــى احملكمــة
املختصــة خــال األجــل احملــدد لــه ،أو تراخــى يف رفعهــا ثم ســلك فيها مســلكا من شــأنه
أن يــؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي بإبــداء دفــوع أو طلبــات أو أوجــه دفــاع غيــر جديــة،
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أو امتنــع دون مبــرر عــن تنفيــذ قــرارات احملكمــة ،كان خلصمــه تعجيــل الدعــوى مــن
الوقــف طالبــا الفصــل فيهــا بحالتهــا ،علــى أن يقــدم الدليــل علــى هــذا التقصيــر .فــإذا
حتققــت احملكمــة مــن ذلــك لهــا أن تقــرر التعجيــل ونظــر الدعــوى بحالتهــا  ،أي أن
تفصــل يف موضــوع الدعــوى دون نظــر إلــى الدفــع الــذي أثــار املســألة األوليــة أمامها ،دون
معقــب عليهــا طاملــا اســتندت ألســباب مبررة.

خة
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ثالثا  :الوقف االتفاقي

تنص املادة  127من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه:
 -1يجــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى تأجيــا عامــا بنــاء علــى اتفــاق اخلصــوم مــدة ال تزيــد

علــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ قــرار احملكمــة بذلــك .

 -2ال تتأثر املواعيد احلتمية التي ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل .

مج

 -3ال يجوز ألي من اخلصوم تعجيل الدعوى خالل املدة املذكورة إال باتفاقهم .

 -4إذا لــم يتقــدم أحــد اخلصــوم بطلــب إعــادة الســير يف الدعــوى خــال أســبوعني مــن
تاريــخ انتهــاء مــدة الســتة أشــهر اعتبــر املدعــي تــاركا لدعــواه واملســتأنف تــاركا الســتئنافه.

اني

 -5ال يجوز طلب التأجيل العام إال مرة واحدة فقط .

تل
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ويتبني من هذا النص أنه يشترط للوقف االتفاقي ما يأتي :
أ -اتفــاق اخلصــوم أو وكالئهــم يف اخلصومــة علــى عــدم الســير فيهــا ،وميكــن أن
يكون هذا االتفاق كتابة أو شــفاها يســجل يف محضر احملاكمة .ويلزم لذلك اتفاق
أطراف الدعوى جميعا األصليني واملتدخلني واملختصمني ،أما اخلصم املنضم فليس له
طلبــات مســتقلة ومــن ثــم تنفــذ يف حقــه طلبــات اخلصــم الــذي انضــم إليه ومنهــا طلب وقف
الدعــوى مبــا يحــول دونــه واالعتــراض على طلب الوقف.
ويجوز للوكيل باخلصومة االتفاق على وقف الدعوى باعتباره إجراء من إجراءات
التقاضي  ،ويكفي فيه التوكيل العام شــأنه شــأن ســائر إجراءات التقاضي ،حتى لو
ترتــب عليــه اعتبــار املدعــي تــاركا دعــواه واملســتأنف تــاركا اســتئنافه ،إذ يترتــب هــذا
األثــر علــى نــص يف القانــون وليــس علــى اتفاق الوكيــل باخلصومة)1(.
وقــد يكــون باعــث هــذا االتفــاق رغبــة اخلصــوم يف إجــراء مفاوضــات للصلــح أو إحالــة
النــزاع للتحكيــم  ،أو أي ســبب آخــر مشــترك  .ولــم يشــترط القانــون يف طلــب الوقــف حتديد
سبب رغبة اخلصوم يف وقف اخلصومة  ،فلهم االتفاق على الوقف أيا كان السبب  ،ولكن
القواعد العامة تقضي أن يكون هذا السبب مشروعا  .ويخضع هذا االتفاق للقواعد العامة
من حيث شــروط صحته ،لذلك يجوز ألحد طرفيه االدعاء بوجود عيب يف إرادته كالغش
أو الغلــط ،ويف هــذه احلالــة ال تقــر احملكمــة االتفــاق علــى الوقــف.
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( )1أنور طلبه ج 2ص .32
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خة
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ويجــب علــى اخلصــوم اإلصــرار علــى االتفــاق حتــى صــدور القــرار بالوقــف ،فيجــوز
العــدول عنــه قبــل صــدور القــرار .وإذا طلــب أحــد اخلصــوم الوقــف وســكت الباقــون يعــد
ســكوته رفضــا للوقــف.
ب -أال تزيــد مــدة الوقــف علــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ إقــرار احملكمــة لالتفــاق .
واحلكمة من حتديد املدة هي تفادي أن تؤدي هذه الرخصة إلى إتاحة املشرع للخصوم
إلــى إطالــة أمــد النــزاع وتراكــم القضايــا أمــام احملاكــم .ولذلــك يجــوز أن تكــون مــدة
الوقــف أقــل مــن ذلــك كثالثــة أشــهر مثــا وإذا اتفــق اخلصــوم علــى مــدة تزيــد علــى ســتة
أشهر وجب على احملكمة من تلقاء نفسها أن تنقصها إلى هذا القدر  .وال يجوز طلب
التأجيــل العــام إال مــرة واحــدة فقــط .
ج -إقــرار احملكمــة لالتفــاق  ،فلــم يجعــل املشــرع اتفــاق اخلصــوم علــى وقــف الســير
يف الدعــوى ملزمــا للمحكمــة كمــا هــو احلــال يف قانــون املرافعــات املصري()2بــل جعــل
وقــف الســير يف الدعــوى جوازيــا للمحكمــة ملــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة علــى الرغــم مــن
اتفاق اخلصوم  ،ويكون الرفض صريحا أو ضمنيا باإللتفات عنه واالســتمرار يف نظر
الدعــوى ،ولكــن عــادة مــا تســتجيب احملكمــة للخصــوم .
د -أن ال يكــون موضــوع الدعــوى متعلقــا بالنظــام العــام ،كمــا يف دعــوى إشــهار
إفــاس تاجــر ،إذ ال يجــوز للمدعــى عليــه االتفــاق مــع املدعــي يف هــذه احلالــة علــى وقــف
الدعــوى ألن دعــاوى اإلفــاس تتعلــق بالنظــام العــام .

مج

اني

ةل

تل

يس

وقــرار وقــف الدعــوى ال يعــد حكمــا ،إمنــا تصديــق احملكمــة علــى مــا اتفــق عليــه
اخلصوم ،ومن ثم ال يكتسب قرارها احلجية التي تكتسبها األحكام القضائية سواء
بالنســبة للمحكمــة أو بالنســبة للخصــوم ،وهــو مــا يجيــز لهــا العــدول عــن قرارهــا .كما
يجوز للخصوم االتفاق على إنهاء الوقف ،ولكن ال يجوز اإلنهاء بإرادة اخلصم املنفردة
ألنــه يعتبــر تعديــا التفــاق مت بــن اخلصــوم ال يجــوز نقضــه بــإرادة منفــردة من أحدهم.
وال يجوز للخصوم الطعن يف قرار الوقف بأي طريق من طرق الطعن ،ما لم يكن
هــذا القــرار قــد شــابه خطــأ يف تطبيــق القانــون ،كأن لــم يحصل اتفــاق بني اخلصوم ،أو
زادت املــدة عــن ســتة أشــهر  ،ويكــون عندئــذ للخصــم أن يطعــن يف القــرار فــور صــدوره
عمــا باملــادة  2/192مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة.
ويجــوز الوقــف االتفاقــي أمــام محكمــة أول درجــة وأمــام محكمــة االســتئناف،
ولكــن ال يجــوز وقــف اخلصومــة أمــام محكمــة النقــض الختــاف اإلجــراءات أمــام هــذه
احملكمة .كما ال يجوز االتفاق على وقف الطلبات املستعجلة ألنها بطبيعتها تتناقض
مــع التأخير.

بيع
ل

( )2د .وجــدي راغــب ص  . 410حيــث نصــت املــادة  128مرافعــات مصــري علــى أنــه( يجــوز وقــف الدعــوى بناء على اتفاق اخلصوم على عدم
الســير فيهــا مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إقــرار احملكمــة التفاقهــم  )...لذلــك ذهب الرأي الراجح يف الفقــه إلى أن احملكمة ال
متلــك رفــض وقــف اخلصومــة وأن إقــرار احملكمــة لهــذا االتفــاق يكــون للتحقــق من صحــة االتفاق ومدته .د .أحمد هنــدي ص .723
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آثار الوقف

خة
نس

أ -قيام اخلصومة :تعتبر اخلصومة قائمة رغم وقفها  ،ولذا تظل املطالبة القضائية
منتجــة لــكل آثارهــا فــا يجــوز رفــع نفس الدعــوى بخصومة جديدة  ،كما تظل كافة
اإلجــراءات التــي اتخــذت يف الدعــوى قبــل قــرار التأجيــل  ،فــإذا مت تعجيــل الدعــوى تعــود
احملكمــة للســير فيهــا مــن النقطة التــي وقفت عندها .
ب -ركــود اخلصومــة :مبعنــى وقــف جميــع إجراءات التقاضي يف الدعوى من أي شــخص
كان خالل فترة وقفها ،وأي إجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة الوقف يكون باطال سواء
متثل يف طلب قدم للمحكمة مبا يف ذلك الطلبات العارضة التي تقدم بالطريق املعتاد لرفع
الدعــوى أيــا كان موضوعهــا مبــا يف ذلــك التدخــل واإلدخــال ورفــع دعــوى تزويــر أصليــة عــن
محــرر مقــدم يف الدعــوى املوقوفــة إذ يجــب الطعــن فيــه بدعــوى التزويــر الفرعيــة بعد تعجيل
الدعــوى األصليــة ،أو شــخص ســمعت شــهادته ،أو حتقيــق أجــري خــال هــذه املــدة .ولكــن
هــذا البطــان يخضــع ملعيــار الغايــة وفقا للمــادة  2/23من قانــون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية ،فال يقضى به إذا لم تؤد املخالفة إلى فوات الغاية من الوقف .على أن الوقف ال
يحول دون اتخاذ إجراءات وقتية مستعجلة يف اخلصومة طاملا كان وقفا قضائيا أو اتفاقيا
كإثبات حالة أو بيع األشياء التي يخشى عليها من التلف أو سماع شاهد .وهذا هو مظهر
عدم ســير اخلصومة  ،عدا االســتثناء املتعلق باملواعيد احلتمية .
ج -وقــف جميــع املواعيــد اإلجرائيــة :فــا تبــدأ املواعيــد اإلجرائيــة أثنــاء مــدة وقــف
الدعوى ،وإذا كان امليعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته فإن هذا امليعاد يقف ويستأنف
ســريانه بعــد الوقــف ســواء كان امليعــاد حتميــا أم تنظيميــا ،كامــا أم ناقصــا  .غيــر
أنــه إذا كان الوقــف اتفاقيــا ال يكــون لــه أثــر يف أي ميعــاد حتمــي يكــون القانون حدده
إلجــراء مــا عمــا باملــادة  2/127الســابق ذكرهــا  ،فيتعــن اتخــاذ اإلجــراء يف ميعــاده .
واملقصود بامليعاد احلتمي ذلك الذي يترتب على مخالفته سقوط احلق يف اتخاذ اإلجراء
فمثــا إذا صــدر حكــم يف شــق مــن موضــوع الدعــوى  ،ومت تبليغــه  ،ثــم وقفــت الدعــوى
بنــاء علــى طلــب اخلصــوم  ،فــا تأثيــر لهــذا الوقــف علــى ســريان ميعــاد الطعــن يف ذلــك
احلكــم  .فالقانــون يقصــر أثــر الوقــف االتفاقــي فقــط علــى اإلجــراءات التي لــم يحدد لها
القانــون ميعــادا حتميــا  ،أمــا اإلجــراءات التــي يحــدد لهــا القانون ميعــادا حتميا مثل تبليغ
الئحــة الدعــوى (ميعــاد التكليــف) فإنــه يجــب القيام بها رغم الوقف االتفاقي .
د -إذا قــررت احملكمــة تأجيــل الدعــوى تأجيــا عامــا حتــذف مؤقتــا مــن جــدول
القضايــا (م .)123

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

-2
ال تظــل الدعــوى موقوفــة إلــى مــا ال نهايــة  ،وإمنــا ينتهــي مصيرهــا إلــى أحــد أمريــن،
إمــا الســير فيهــا مــن جديــد  ،وإمــا انقضاؤهــا دون احلكــم يف موضوعهــا .
مصير الدعوى الموقوفة
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أ -تعجيل الدعوى :

خة
نس

إذا زال ســبب الوقــف يف حالتــي الوقــف القانونــي والقضائــي أو انتهــت مــدة الوقــف
االتفاقــي ميكــن ألي مــن اخلصــوم تعجيــل الدعــوى بــأن يتقــدم أحــد اخلصــوم بطلــب إعــادة
الســير يف الدعــوى حيــث حتــدد جلســة لنظــر الدعــوى يبلــغ بهــا اخلصــوم  .وغالبــا مــا يقــوم
املدعــي بذلــك باعتبــاره احلريــص علــى ســير الدعــوى  ،ولكــن يجــوز أن يقــوم بذلــك
املدعــى عليــه  .ومتــى عجلــت الدعــوى اســتأنفت ســيرها مــن حيــث توقفــت .
ويشــترط يف الوقــف االتفاقــي أن يتــم تقــدمي الطلــب بعــد انتهــاء مدة التأجيل العام ،
وخــال أســبوعني مــن تاريــخ انتهــاء مــدة التأجيــل .علــى أنــه يجــوز للخصــوم االتفــاق علــى
إنهــاء التأجيــل (الوقــف االتفاقــي) أثنــاء مــدة الوقــف لفشــلهم يف حتقيــق الصلــح مثــا ،
ويعــد االتفــاق اجلديــد معــدال لالتفــاق الســابق .
التعجيل يف حالة ضم الدعاوى

تل

ب -انقضاء اخلصومة

يس

ةل

اني

مج

إذا ضمــت دعــوى ألخــرى لالرتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد  ،ولــم يترتــب على
الضم فقد كل منها لذاتيتها بل ظلت مستقلة عن األخرى ،ثم اتفق اخلصوم فيهما على
وقفهمــا  ،ثــم مت تعجيــل إحداهــا فقــط اقتصــر التعجيل عليهــا دون إن ميتد إلى األخرى ولو
كانــت الدعــوى التــي عجلــت هــي املنضمــة ،فتســتأنف وحدهــا ســيرها أمــام احملكمــة.
فــإذا اعتبــر املدعــي يف الدعــوى األخــرى تــاركا دعــواه ،وكانــت هــذه الدعــوى متثل دفاعا
له يف الدعوى األولى ولم تخضع مليعاد معني لرفعها ،جاز له رفعها من جديد أو طرحها
علــى احملكمــة يف الدعــوى املنظــورة مبوجــب طلــب عــارض ،ألن أثــر التــرك هــو إلغــاء
إجــراءات اخلصومــة مبــا فيهــا رفــع الدعــوى دون أن ميتــد للحــق محل الدعوى.
أمــا إذا ترتــب علــى الضــم زوال ذاتيــة كل مــن الدعويــن فإنهمــا يصبحــان دعــوى
واحدة ال انفصام بينهما ،ويترتب على تعجيل إحداهما تعجيل األخرى بطريق اللزوم()3

بيع
ل

إذا كان الوقــف قانونيــا أو قضائيــا يجــب تعجيــل اخلصومــة فــور الفصل يف املســألة
التــي وقفــت الدعــوى بقــوة القانــون أو املســألة األوليــة التــي وقفــت بســببها ،فــإذا لــم يتــم
التعجيــل خــال ســتة أشــهر مــن هــذا التاريــخ فــإن اخلصومة تســقط عمال باملــادة  132من
قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية.
أمــا إذا كان الوقــف اتفاقيــا فقــد نصــت املــادة ( )127علــى أنــه إذا لــم يتــم تقــدمي
طلب إعادة السير يف الدعوى خالل أسبوعني من تاريخ انتهاء مدة التأجيل (الستة أشهر)
اعتبر املدعي تاركا لدعواه واملستأنف تاركا الستئنافه  ،وهو ما يعني انقضاء اخلصومة
انقضاء مبتسرا  ،بحكم القانون دون حاجة لتبليغ اخلصوم والطلب منهم جتديد الدعوى
كمــا كانــت عليــه احلــال يف ظــل قانون أصــول احملاكمات احلقوقية امللغى.
وقد عبر املشرع عن سبب االنقضاء باعتبار املدعي تاركا لدعواه  ،أي بافتراض تنازله
( )3أنور طلبة ج 2ص 433و.434
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عــن اخلصومــة  ،وهــو يف حقيقتــه جــزاء لعــدم تعجيــل اخلصومة يف امليعاد احملــدد  .وتترتب آثار
التــرك بحكــم القانــون بإلغــاء جميــع إجــراءات اخلصومــة مبــا يف ذلــك رفــع الدعــوى ،وإذا قــام
أحد اخلصوم بتعجيل الدعوى بعد ذلك ال يكون ثمة محل يرد عليه التعجيل.
وقــد حــدد املشــرع هــذا امليعــاد وهــو أســبوعني  ،حتــى ال يفتــح البــاب أمــام اخلصــوم
للتحايل على احلد األقصى ملدة الوقف  ،وذلك بإبقاء اخلصومة موقوفة دون تعجيل بعد
انقضــاء مــدة التأجيــل العــام ،كمــا لم يشــأ املشــرع أن يترك املدعــى عليه مهددا بدعوى
خصمــه بعــد انقضــاء مــدة الوقــف  ،فــا يقبــل تعجيــل اخلصومــة مــن املدعــي أو املدعــى
عليــه بعــد انقضــاء األســبوعني ،فــإذا حــدث ذلــك كان للطــرف اآلخــر الدفــع بانتهــاء
اخلصومــة  ،وهــذا الدفــع ال يعــد مــن النظــام العــام فعلــى اخلصــم التمســك بــه قبــل التكلم
يف املوضــوع وإال ســقط احلــق فيــه  ،فــإذا متســك بــه اخلصــم التزمــت احملكمــة بالقضــاء
بــه دون أن تكــون لهــا ســلطة تقديريــة يف هــذا الصــدد ألن األثــر يقــع بقــوة القانــون .أمــا
إذا قبــل التعجيــل صراحــة أو ضمنــا ال يجــوز للمحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها .
وبانقضــاء اخلصومــة تــزول كافــة اآلثــار القانونيــة املترتبــة علــى قيامهــا إذا كانــت
الدعــوى أمــام محكمــة الدرجــة األولــى  ،أمــا أمــام محكمة االســتئناف فيصير احلكم
االبتدائي انتهائيا إذا كان قد مت تبليغه  ،ألن ميعاد الطعن يكون قد انقضى يف هذه
احلالــة  ،وإال جــاز جتديــد اســتئنافه إذا كان ميعــاد الطعــن ال زال قائمــا لــم ينقــض .
وإذا تعــدد املدعــون وعجــل بعضهــم الدعــوى دون البعــض اآلخــر  ،فاخلصومــة
تنقضــي بالنســبة لآلخريــن ألنهــا تقبــل التجزئــة عمــا بقواعــد تــرك اخلصومــة .
وإذا عجــل املدعــى عليــه الدعــوى  ،ســواء يف خــال األســبوعني التاليــن النقضــاء
مــدة الوقــف أو بعــد هــذا امليعــاد واعتــرض املدعــي علــى التعجيــل طبقــت قواعــد تــرك
اخلصومــة ألن اعتراضــه يفصــح عــن نزولــه عنهــا (.)4
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انقطاع السير في الدعوى
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تنــص املــادة ( )128مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
علــى أنه:
 -1ينقطــع الســير يف الدعــوى بحكــم القانــون بوفــاة أحــد اخلصــوم أو فقــدان أهليتــه أو
بــزوال صفــة مــن كان ميثلــه إال إذا كانــت الدعــوى مهيــأة للحكــم يف موضوعهــا .

 -2إذا طلــب أحــد اخلصــوم أجــا لتبليــغ مــن يقــوم مقــام اخلصــم الــذي حتقــق يف شــأنه

ســبب االنقطــاع  ،وجــب علــى احملكمــة قبــل أن تقضــي بانقطــاع ســير اخلصومــة أن تكلفــه بالتبليــغ
خــال أجــل حتــدده لــه  ،فــإذا لــم يقــم بالتبليــغ خــال األجــل دون عــذر قضــت احملكمــة بانقطــاع
ســير اخلصومــة منــذ حتقــق ســببه .
( )4د .أحمد أبو الوفا ص . 613
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 -3ال ينقطــع الســير يف الدعــوى بوفــاة محامــي أحــد اخلصمــن  ،أو بتنحيــه أو بعزلــه ،علــى
أن يبلــغ املــوكل يف حالتــي الوفــاة والتنحــي .
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وانقطــاع الســير يف الدعــوى هــو وقــف الســير فيهــا بقــوة القانــون لقيــام ســبب مــن
أســباب االنقطــاع التــي نــص عليهــا القانــون  ،فهــو صــورة مــن صــور الوقــف اصطلــح علــى
تســميته انقطاعــا متييــزا لــه عــن وقــف الدعــوى ألســباب أخــرى ،وهــو يهــدف إلــى كفالــة
حــق الدفــاع للخصــوم  ،إذ تــؤدي وفــاة اخلصــم أو زوال أهليتــه إلــى عجــزه عــن مباشــرة
حــق الدفــاع  ،ولــذا ينقطــع ســير الدعــوى حتــى يحــل محلــه فيهــا مــن ميكنــه مباشــرته .
فاالنقطــاع يتميــز بــأن اخلصومــة تقــف لســبب يرجــع إلــى املركــز القانونــي ألحــد
طرفيهــا ممــا يعطــل إعمــال مبــدأ املواجهــة  ،حيــث تتوقــف اخلصومــة لضــرورة واقعيــة
تقــع دون أن يكــون للخصــم يــد يف وقوعهــا أو قــدرة علــى دفعهــا .أمــا حــاالت وقــف
اخلصومــة فتقــوم علــى إرادة اخلصــم الــذي يثيــر املســألة األوليــة أو يطلــب رد القاضــي أو
تعيــن احملكمــة املختصــة  ،فهــي نتيجــة وقائــع أثارهــا اخلصــم رتبــت بالتبعيــة الوقــف
وتخــص العناصــر املوضوعيــة يف الدعــوى)5(.
واألصــل الــذي يقــوم عليــه االنقطــاع هــو حماية ورثة املتوفى أو من حل محل من قام
بــه ســبب االنقطــاع حتــى ال تتخــذ اإلجــراءات بغيــر علمهــم ويصــدر احلكــم ضدهــم يف
غفلــة منهــم دون أن يتمكنــوا مــن اســتعمال حقهــم يف الدفــاع تأكيــدا ملبــدأ املواجهة بني
اخلصــوم ،فقــد افتــرض القانــون جهلهــم بالدعــوى املرفوعــة على مورثهــم ومن يف حكمه
فأوجب إيقافها مبجرد وفاته أو فقده ألهليته أو صفته .وال يقصد به أن يكون جزاء
علــى الطــرف اآلخــر الســتمراره يف إجــراءات اخلصومــة رغــم علمــه بقيــام الســبب املوجــب
النقطاعهــا ،لذلــك تقــرر احملكمــة االنقطــاع متــى حتقــق ســببه رغــم عــدم علــم اخلصــم
اآلخر بهذا الســبب.
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شروط انقطاع الخصومة
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يتبــن مــن نــص املــادة ( )128أنــه يشــترط النقطــاع الســير يف الدعــوى توافــر
الشــروط اآلتيــة :
أوال  :أن يتحقق سبب من أسباب االنقطاع  ،وقد حصر املشرع هذه األسباب يف ثالثة :
 -1وفــاة أحــد اخلصــوم ،ســواء كان اخلصــم مدعيــا أم مدعــى عليــه ،أم أحد املدعى
عليهــم أو املدعــن إذا تعــددوا  .وســواء كان خصمــا أصليــا أم متدخــا أم مختصمــا يف
الدعــوى  .وللمحكمــة أن تتحقــق مــن صحــة االدعــاء بوفــاة أحــد اخلصــوم بــكل الطرق،
وعلــى محامــي اخلصــم أن يعلــم احملكمــة بوفــاة خصمــه أو أحــد ممــن هــو مــوكل عنهم،
وإن لــم يفعــل ليــس لــه أن يتمســك ببطــان اإلجــراءات أو بطــان احلكــم لصــدوره رغــم
انقطــاع اخلصومــة بســبب وفــاة اخلصــم.
( )5د .أحمد هندي ص .769
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وإذا لم يطرح سبب االنقطاع على احملكمة واستمرت يف نظر الدعوى وأصدرت
حكمهــا فيهــا ،وتعلــق هــذا الســبب باملدعــي دون أن يعلــم احلاضر عنه احملكمة بذلك،
فــا يجــوز النعــي علــى حكمهــا بالبطــان لصــدوره بعــد انقطــاع ســير اخلصومــة إذ ال
تنقطــع اخلصومــة يف هــذه احلالــة .أمــا إذا تعلــق الســبب باملدعــى عليــه ولــم يطــرح علــى
احملكمة انقطع ســير اخلصومة حتما وبحكم القانون ،ملا هو مقرر من التزام املدعي
مبراقبــة مــا يطــرأ علــى خصومــة الغائبــن مــن زوال صفــة أو أهليــة أو وفــاة ،بحيــث إذا
قصــر يف ذلــك وحتقــق أحــد هــذه األســباب انقطــع ســير اخلصومــة ولــو لــم يكــن املدعــي
عاملــا بســبب االنقطــاع وبالتالــي لــم يعلــم احملكمــة بــه ممــا يــؤدي إلــى بطــان احلكم .
ويأخــذ حكــم الوفــاة زوال الشــخص االعتبــاري الــذي يكــون طرفــا يف اخلصومــة
أثناء ســيرها  ،كما لو حلت الشــركة أو أدمجت يف غيرها واســتمر ممثلها القانوني
يف مباشــرة الدعــوى بالرغــم مــن انقضائهــا ،ســواء كان الشــخص املعنــوي مدعيــا أو
مدعى عليه.
 -2فقــد أحــد اخلصــوم أهليتــه  ،كمــا إذا حجــر علــى أحــد اخلصــوم بســبب جنــون
أو ســفه أو عتــه أو غفلــة  ،وكذلــك احلكــم بشــهر إفالســه إذا كان تاجــرا  .وعلــى
احملكمة أن متحص األمر للتوصل إلى معرفة ما إذا كان اخلصم قد فقد أهليته أم ال.
 -3زوال صفــة مــن كان ميثــل أحــد اخلصــوم يف الدعــوى  ،كعــزل الوصــي أو القيــم
أو مأمــور التفليســة أو وفاتــه  ،أو انتهــاء صفــة الولــي أو الوصــي ببلــوغ القاصــر ســن
الرشــد  ،وصفــة القيــم برفــع احلجــر عــن احملجــور عليــه  .فــإذا بلــغ اخلصــم القاصــر ســن
الرشــد أثنــاء ســير اخلصومــة تــزول صفــة الولــي أو الوصــي وال يكــون لــه صالحيــة القيام
بــأي عمــل يف اخلصومــة نيابــة عنــه ،لذلــك تنقطــع اخلصومــة إلــى أن يتــم تبليــغ اخلصــم
ليتولى مباشــرة الدعوى بنفســه أو بوكيل عنه .غير أن بلوغ ســن الرشــد ال يؤدي بذاته
إلــى انقطــاع ســير اخلصومــة إمنــا يحصــل هــذا االنقطــاع بســبب مــا يترتــب علــى البلــوغ مــن
زوال صفــة مــن كان يباشــر اخلصومــة عــن القاصــر ،لذلــك إذا بلــغ القاصــر ســن الرشــد
أثنــاء ســير اخلصومــة وتــرك نائبــه القانونــي يســتمر يف متثيلــه يف اخلصومــة  ،فإن ســكوته
يعــد قبــوال منــه حلضــور الولــي أو الوصــي يف اخلصومــة فــا يحــدث انقطــاع إذ أن النيابــة
القانونيــة تتغيــر يف هــذه احلالــة إلــى نيابــة اتفاقية وتبقى للنائب صفة متثيل اخلصم  ،وذلك
حمايــة للغيــر حســن النيــة الــذي ال يعلــم شــيئا عــن التطــور الــذي طــرأ علــى أهليــة خصمــه.
أمــا إذا كان الشــخص بالغــا قبــل رفــع الدعــوى فــإن اخلصومــة يف هــذه احلالــة تكــون
مرفوعــة مــن غيــر ذي صفــة أو علــى غيــر ذي صفــة  ،وبالتالــي فإنهــا تكــون غيــر مقبولــة
وال يجــوز تصحيحهــا باختصامــه فيهــا بعــد ذلــك.
وإذا حضر األصيل بعد بلوغه سن الرشد أو بعد رفع احلجر عنه أو بعد عودته من
غيبتــه ،ومتســك بــزوال صفــة مــن كان ينــوب عنــه وقــدم دليــل ذلك  ،اســتمرت احملكمة
يف نظر الدعوى يف مواجهته دون القضاء بانقطاع سير اخلصومة .
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أمــا الوكيــل باخلصومــة فــا يعــد خصمــا يف الدعــوى  ،لذلــك ال ينقطــع الســير يف
الدعــوى بوفــاة محامــي أحــد اخلصمــن أو بعزلــه أو بتنحيــه  ،ولكــن إذا تــويف احملامــي
أو تنحــى فــإن احملكمــة تؤجــل الدعــوى إلــى جلســة تاليــة ويتــم تبليــغ املــوكل بهــا حتــى
يحضر أو يوكل محاميا آخر  ،وحتى يتمكن الوكيل اجلديد من دراسة أوراق الدعوى
وإعــداد دفاعــه فيهــا .
كما ال ينقطع السير يف الدعوى بتغيير ممثل الشخص االعتباري  ،مثل رئيس مجلس
إدارة الشركة ألنه ال يعد خصما وإمنا مجرد ممثل للشخص االعتباري الذي يعد وحده خصما .

تل

يس

ةل

اني

مج

ثانيــا  :أن يتحقــق ســبب االنقطــاع بعــد بــدء اخلصومــة  ،أي بعــد املطالبــة القضائيــة،
فاخلصومــة ال تقــوم إال بــن أحيــاء وال تنعقــد أصــا إال بــن أشــخاص موجوديــن علــى قيــد
احليــاة  ،وإذا رفعــت الدعــوى علــى ميــت فإنهــا تكــون معدومــة وال ترتــب أثــرا وال يصححهــا
إجــراء الحــق كتبليــغ الورثــة  ،وال تطبــق أحــكام االنقطــاع يف هــذه احلــال  .وكذلــك فــإن
املطالبة من خصم أو يف مواجهة خصم فاقد األهلية أو الصفة يؤدي إلى بطالنها ،وبالتالي
إلى زوال اخلصومة ال انقطاعها  .أما إذا انعقدت اخلصومة يف البداية بني أشخاص أحياء،
ثــم تــويف املدعــي أو املدعــى عليــه بعــد تقــدمي الئحــة الدعــوى إلــى قلــم الكتــاب ودفــع الرســم
كامــا فــإن اخلصومــة تنقطــع  ،وكذلــك إذا فقــد أهليتــه أو صفتــه بعــد رفــع الدعــوى.
وإذا تــويف املدعــي بعــد بــدء اخلصومــة ممــا أدى إلــى تغيبــه عــن اجللســة وبالتالــي شــطبت
الدعــوى ،فــإن قــرار الشــطب يف هــذه احلالــة يكــون باطــا لصــدوره يف فتــرة االنقطــاع وال
يترتــب عليــه األثــر الــذي قررتــه املــادة  88مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية،
بحيث إذا قام الورثة بتعجيل الدعوى من الشطب امتنع على املدعى عليه الدفع باعتبارها
كأن لــم تكــن إذا مت التعجيــل بعــد ســتني يومــا مــن صــدور قــرار الشــطب .كمــا ميتنــع على
املدعــى عليــه الدفــع بســقوط اخلصومــة متــى انقضــت ســتة أشــهر مــن آخر إجــراء صحيح من
إجــراءات التقاضــي وهــو قــرار الشــطب إال إذا قــام بتبليــغ الورثــة بوجــود الدعــوى  ،ســواء
كان قد بلغ بالئحة الدعوى أو لم يكن قد بلغ بها ،لورود نص املادة  128عاما مطلقا،
لكن يجوز له التمسك بانقضاء اخلصومة مبضي سنتني على آخر إجراء صحيح مت فيها.

بيع
ل

ثالثــا  :أن يتحقــق ســبب االنقطــاع قبــل أن تصبــح الدعــوى مهيــأة للحكــم يف موضوعهــا  .وقــد
بينــت املــادة ( )129أن الدعــوى تعتبــر مهيــأة للحكــم يف موضوعهــا متــى كان اخلصــوم
قــد أبــدوا مرافعاتهــم وطلباتهــم اخلتاميــة يف جلســة املرافعــة قبــل الوفــاة أو فقــدان أهليــة
اخلصومــة أو زوال الصفــة  .فاالنقطــاع يف هــذه احلالــة يكــون غيــر مجــد النتفــاء مصلحــة
اخلصــوم فيــه  ،بــل مــن مصلحتهــم حســم النــزاع قضــاء ،لذلــك أجــاز القانــون للمحكمــة
إصــدار حكمهــا يف الدعــوى .وال تعتبــر الدعــوى مهيــأة للحكــم يف موضوعهــا إذا كانت
مؤجلــة لغايــات إصــدار قــرار يف مســألة شــكلية )6( .
( )6نقض مدني  2003/6تاريخ  2003/5/25ج  1ص  ، 455نقض مدني  2004/180تاريخ  2005/1/11ج  1ص .440
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ومعنــى ذلــك أن يكــون قــد أقفــل بــاب املرافعــة وحجــزت الدعــوى للحكــم إذ ال
تؤثــر وفــاة اخلصــم أو فقــد أهليتــه أو زوال صفتــه يف هــذه املرحلــة يف حقــه يف الدفــاع،
حيث ال يبقى يف اخلصومة بعد ذلك غير احلكم يف موضوعها  .ولكن تنقطع اخلصومة
إذا قــررت احملكمــة فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد بعد حتقق ســبب االنقطاع  ،لذلك إذا
خلصــت احملكمــة إلــى أن الدعــوى لــم تكــن مهيــأة للحكــم يف موضوعهــا  ،كمــا لــو
رأت إصــدار قــرار متهيــدي أو متكــن اخلصــم مــن إبــداء أوجــه دفــاع أو طلبــات جديــدة ،
فإنهــا تقضــي بانقطــاع اخلصومــة.
وإذا كانت الدعوى مهيأة للحكم يف موضوعها ،فإن احلكم يصدر يف مواجهة
مــن زالــت صفتــه ،ومــع ذلــك يعتبــر هــذا احلكــم قــد صــدر يف مواجهــة صاحــب الصفــة
ويحتــج بــه عليــه وفقــا لقواعــد انقطــاع ســير اخلصومــة ،وحينئــذ يباشــر إجــراءات تنفيــذه
إن كان لصاحله ،أو تباشر هذه اإلجراءات ضده  ،وله الطعن فيه دون من فقد صفته.
واعتبــار الدعــوى مهيــأة للحكــم فيهــا أو أنهــا غيــر مهيــأة لذلــك هــو مــن مســائل
القانــون التــي تخضــع فيهــا محكمــة املوضــوع لرقابــة محكمــة النقــض ،ومــن ثــم يتعــن
على محكمة املوضوع أن تبني األسس التي استندت إليها يف اعتبار الدعوى قد تهيأت
للحكــم يف موضوعهــا وإال كان قرارهــا مشــوبا بالقصــور املبطل.
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كيف يحصل االنقطاع
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ينقطــع الســير يف الدعــوى يف األحــوال املتقدمــة بحكــم القانــون (م ،)1/128
فوقــف اخلصومــة هنــا هــو وقــف قانونــي يتــم مبجــرد قيــام الســبب الــذي أوجــب االنقطاع،
ويحصــل بغيــر حاجــة إلــى صــدور حكــم بــه  ،ودون توقــف علــى علــم اخلصــم اآلخــر بهــذا
االنقطــاع ،وإذا صــدر قــرار باالنقطــاع فإنــه ال يكــون إال تقريــرا حلكــم القانون.
وإذا علمــت احملكمــة بوفــاة اخلصــم أو فقــده األهليــة أو زوال صفــة مــن ميثلــه مــن
احلاضر عنه ،يجب عليها أن تقضي بانقطاع سير الدعوى طاملا أنها غير مهيأة للفصل
يف موضوعها ،وليس لها سلطة تقديرية يف احلكم باالنقطاع متى قام سببه  ،ويكون
االنقطــاع يف هــذه احلالــة مــن تاريــخ حتقــق ســببه ال مــن تاريــخ العلــم بــه .
غيــر أن املشــرع منــح اخلصــم اآلخــر يف الدعــوى فرصــة اســتمرار الســير يف الدعــوى
إذا طلــب أجــا لتبليــغ مــن يقــوم مقــام اخلصــم الــذي حتقــق يف شــأنه ســبب االنقطــاع،
فأوجــب علــى احملكمــة أن تكلفــه بالتبليــغ خــال أجــل حتــدده لــه  ،ويجــب أن يكــون
الطلــب صريحــا جازمــا يــدل علــى رغبــة اخلصــم يف القيــام بعبء التبليــغ تفاديا إلطالة أمد
التقاضــي .فــإذا قــام بالتبليــغ تســير احملكمــة يف الدعــوى حســب األصــول  ،أمــا إذا
لــم يقــم بالتبليــغ خــال األجــل دون عــذر قضــت احملكمــة بانقطــاع ســير اخلصومــة منــذ
حتقــق ســببه ،وهــذا احلكــم يكــون مقــررا حلالــة االنقطــاع ال منشــأ لهــا .
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كما جند أن املادة  84من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية تنص على أنه:
 -1إذا تــويف أحــد اخلصــوم يف الدعــوى أو تقــرر إعــان إفالســه أو طــرأ عليــه مــا يفقــده أهليتــه
للخصومــة يف الدعــوى ،فللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء على طلب اخلصــم اآلخر اتخاذ
اإلجراء املناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا للحضور إلى احملكمة يف وقت تعينه
للسير يف الدعوى من النقطة التي وصلت عندها .وهذا النص يبني أن للمحكمة إذا علمت
بوفــاة اخلصــم أو إفالســه أو فقــده أهليــة التقاضــي أن تقــرر تبليــغ الورثــة أو وكيــل التفليســة
أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد األهليــة  ،ولــم يقصــر ذلــك علــى اخلصــوم كمــا هــو احلــال يف املــادة
 .2/128وللتوفيق بني النصني نرى أنه يف حال حتقق ســبب من أســباب انقطاع الدعوى ولم
يطلب اخلصم اآلخر أجال لتبليغ من يقوم مقام اخلصم الذي حتقق يف شأنه سبب االنقطاع ،
فإن احملكمة تكون باخليار بني أن تعمل نص املادة  84وتقرر تبليغ الورثة أو من يقوم مقام
من فقد أهليته للتقاضي للحضور إلى احملكمة يف وقت تعينه للسير يف الدعوى  ،وبني أن
تقرر انقطاع اخلصومة ،ونرى أن املادة  84ليست يف مكانها الصحيح وأن تدمج باملادة .128
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تنص املادة ( )130على أنه " يترتب على انقطاع السير يف الدعوى وقف جميع املواعيد
التي كانت جارية يف حق اخلصوم وبطالن جميع اإلجراءات التي حتصل أثناء االنقطاع ".
وعلى ذلك يترتب على انقطاع السير يف الدعوى اآلثار اآلتية )7( :
 -1تعــد اخلصومــة قائمــة رغــم انقطاعها  ،ولذا تظــل املطالبة القضائيــة منتجة لكل
آثارهــا  ،وكذلــك كافــة اإلجــراءات التــي اتخــذت يف الدعــوى قبــل أن تتحقــق حالــة
االنقطــاع  .فــإذا انتهــت حالــة االنقطــاع بالســير يف الدعــوى فــإن احملكمــة تعــاود الســير
فيهــا مــن النقطــة التــي وقفــت عندهــا .
 -2وقــف جميــع املواعيــد التــي كانــت جاريــة يف حــق اخلصــوم  ،فمثــا إذا شــطبت
الدعــوى لتخلــف املدعــي واملدعــى عليــه وبقيــت مشــطوبة ســتني يومــا اعتبــرت الدعــوى
كأن لم تكن (م  ، )88فإذا تويف املدعي بعد شطب الدعوى وقبل انقضاء هذه املدة
وقــف ســريانها بالنســبة لورثتــه اعتبــارا مــن تاريــخ الوفــاة حتــى تاريــخ تبليغهــم مــن خصــم
مورثهــم بوجــود الدعــوى .أمــا إذا شــطبت الدعــوى لتخلــف املدعــي عــن احلضــور ،ثــم تويف
املدعــى عليــه خــال الســتني يومــا احملــددة للتجديــد فــا تقــف هذه املدة بالوفــاة ،فإذا لم
يجــدد املدعــي الدعــوى خاللهــا ،كان لورثــة املدعــى عليــه الدفــع باعتبــار الدعوى كأن
لــم تكــن  .وكذلــك احلــال إذا طــرأ أي ســبب مــن أســباب انقطــاع الســير يف الدعــوى
بالنســبة للمحكوم عليه خالل مدة الطعن باالســتئناف أو بالنقض  ،فإن هذه املواعيد
تقــف  .أمــا إذا تــويف احملكــوم لــه أثنــاء ميعــاد الطعــن فــإن خلصمــه رفــع الطعــن وتبليغــه
إلــى ورثتــه جملــة دون ذكــر أســمائهم وصفاتهــم ،وذلــك يف آخــر موطــن كان ملورثهــم.

بيع
ل

( )7نقض مدني  2005/117تاريخ  2006/4/4ج  2ص .270
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 -3بطــان جميــع اإلجــراءات التــي حتصــل أثنــاء االنقطــاع  ،فــا يجــوز اتخــاذ أي
إجــراء يف الدعــوى أثنــاء فتــرة االنقطــاع  ،وأي إجــراء يتخــذ خاللهــا يكــون باطــا حتــى
لــو لــم يكــن اخلصــم الــذي اتخــذ اإلجراء على علم بســبب االنقطاع  .كما يبطل احلكم
الذي يصدر أثناء االنقطاع ولو أصدرته احملكمة دون علم باالنقطاع طاملا أن الدعوى
لــم تكــن مهيــأة للحكــم يف موضوعهــا عنــد حتقــق ســبب االنقطــاع  .غيــر أنــه ال ســبيل
إلــى إلغــاء احلكــم الصــادر أثنــاء االنقطــاع إال بالطعــن فيــه بالطريــق املناســب  ،حيــث
جتيــز املــادة ( )203اســتئناف األحــكام الباطلــة أو املبنيــة علــى إجــراء باطــل ولــو كانت
نهائيــة ،وســواء أكانــت صــادرة مــن محاكــم الصلــح أم البدايــة .
وميكن تقسيم آثار انقطاع اخلصومة املتعلقة بإجراءاتها إلى ثالث حاالت)8(:

تل

يس

ةل

اني

مج

احلالــة األولــى  :تنبيــه احملكمــة مــن أحــد اخلصــوم أو مــن غيرهــم كــزوج اخلصــم
أو ابنــه ،إلــى ســبب االنقطــاع .ويف هــذه احلالــة تتحقــق احملكمــة مــن صحــة مــا نبهــت
إليــه ،ســواء قــدم لهــا دليــل كشــهادة الوفــاة أو إقــرار اخلصــم اآلخــر ،أو لــم يقــدم لهــا
أي دليــل ألن ذلــك يتعلــق بســير الدعــوى  ،ومــن ثــم تطبــق حكــم املــادة  ،128فــإذا
لــم يطلــب اخلصــم اآلخــر أجــا لتبليــغ مــن قــام مقــام اخلصــم الــذي حتقــق يف شــأنه ســبب
االنقطــاع ،أو لــم يقــم بالتبليــغ خــال األجــل الــذي حددتــه لــه احملكمــة دون عــذر ،تقــرر
انقطاع اخلصومة  ،ويكون قرارها مقررا حلالة االنقطاع وليس منشأ لها ،ويترتب على
ذلــك بطــان جميــع اإلجــراءات التــي اتخــذت منــذ حتقــق ســبب االنقطاع وليــس من تاريخ
تنبيــه احملكمــة ،طاملــا أن اخلصــم الــذي حتقــق يف شــأنه ســبب االنقطــاع لــم يكــن ماثال
يف الدعــوى عنــد حتقــق هــذا الســبب بشــرط أن تثبــت صحــة وقــوع ســبب االنقطــاع.
فــإذا ثبــت بعــد قــرار االنقطــاع عــدم حتقــق الســبب  ،كمــا لــو ثبــت أن اخلصــم لــم
يــزل علــى قيــد احليــاة ،أو أنــه لــم يفقــد أهليــة اخلصومــة ،أو أن صفــة من ينوب عنه لم تزل،
فــإن للمحكمــة يف هــذه احلالــة العــدول عــن قــرار االنقطــاع وتكليــف قلــم احملكمــة تبليغ
اخلصوم ،وتكون اإلجراءات والقرارات السابقة صحيحة ومنتجة آلثارها ،ذلك أن قرار
االنقطــاع ال يحــوز أيــة حجيــة وال يعــدو أن يكــون قــرارا تصــدره احملكمــة فيمــا يتعلــق
بســير الدعــوى أمامهــا مبــا لهــا مــن ســلطة والئيــة يف مراقبــة إجــراءات التقاضــي  ،ومــن ثــم
ال يكســب اخلصــم حقــا  ،ويكــون للمحكمــة العــدول عنــه متــى تبــن لهــا أنــه صــدر على
خالف الواقع )9( ،من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصم .وقد يكون العدول ضمنيا
بــأن يقــوم أحــد اخلصــوم بتعجيــل الدعــوى فتنظرهــا احملكمــة وتســتأنف ســيرها.

بيع
ل

احلالــة الثانيــة :مثــول الشــخص الــذي حتقــق يف شــأنه ســبب االنقطــاع بنفســه أو
بوكيــل عنــه ولــم ينبــه احملكمــة إلــى ذلــك ،كمــا لــو حضــر اخلصــم الــذي فقــد أهليتــه
وصادفت اجللســة وقت إفاقته ،أو حضر من ينوب عن اخلصم رغم زوال صفته ولم ينبه
( )8أنور طلبة ج 2ص  531وما بعدها.
( )9د  .أحمد هندي ص . 775
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احملكمــة ولــم يخبــر خصمــه بذلــك ،أو حضــر وكيــل جميــع املدعــن بالرغــم مــن وفــاة
أحدهــم ولــم ينبــه احملكمــة ولــم يخبــر خصمه بذلــك ،ويف هذه احلالة تكون اإلجراءات
التــي متــت والقــرارات واألحــكام التــي صــدرت وتصــدر خــال فتــرة االنقطــاع صحيحــة.

خة
نس

احلالة الثالثة :عدم مثول من حتقق سبب االنقطاع يف شأنه وعدم تنبيه احملكمة
إلــى هــذا الســبب .وحينئــذ تبطــل كافــة اإلجــراءات التــي اتخــذت خــال فتــرة االنقطاع،
مبــا فيهــا احلكــم الصــادر يف الدعــوى .كأن يتخلــف املدعــى عليــه أو من يف حكمه عن
حضور اجللسات ويتوفى أثناء نظر الدعوى دون أن يعلم املدعي بذلك أو تنبه احملكمة
إليــه ،إذ يوجــب القانــون علــى املدعــي التحقــق مــن بقــاء خصمــه علــى قيــد احليــاة وعــدم
فقــده أهليــة اخلصومــة وعــدم زوال صفتــه التــي اختصمــه علــى أساســها حتــى ال تتعــرض
اإلجــراءات التــي يتخذهــا للبطــان ومــا يترتــب عليــه مــن أحــكام.
غيــر أن هــذا البطــان املترتــب علــى االنقطــاع  ،تقــرر ملصلحــة مــن حتقــق يف شــأنه
سبب االنقطاع  .لذا يجب للحكم به أن يتمسك به من شرع ملصلحته وهم ورثة املتوفى
أو من قام مقام فاقد األهلية أو مقام من زالت صفته  ،ويسقط التمسك بهذا البطالن
إذا تنــازل عنــه صراحــة مــن تقــرر ملصلحتــه  ،كمــا لــو حضــر بعــد اتخــاذ اخلصــم اآلخــر
بعــض اإلجــراءات أو صــدور قــرارات متهيديــة مــن محكمــة الدرجــة األولــى خــال فتــرة
االنقطــاع ولــم يتمســك ببطالنهــا وإمنــا ســار يف الدعــوى وأجــاب علــى اإلجــراءات التــي متت
أثناء االنقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة ،إذ يعد ذلك قبوال لها وتنازال عن التمسك
ببطالنها وإســقاطا حلقه يف ذلك ،وملا كان الســاقط ال يعود فإنه ميتنع عليه العودة إلى
التمســك بالبطــان . .وإذا صــدر احلكــم كان لــه الطعــن بطريــق الطعــن املناســب ولــو
كان نهائيــا لوقــوع بطــان يف اإلجــراءات الســابقة عليــه أثــر فيــه عمــا باملــادة 1/226
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة.
ولكــن ال يجــوز للخصــم اآلخــر التمســك بالبطــان  ،فــإذا صــدر احلكــم لصالــح
املدعــى عليــه بــرد الدعــوى ،ال يجــوز للمدعــي اســتئنافه اســتنادا إلــى وقــوع بطــان فيــه
لصــدوره خــال فتــرة االنقطــاع ،ألن االنقطــاع لــم يتقــرر ملصلحتــه ،ولكــن يجــوز لــه
اســتئنافه وفقا للقواعد العامة دون أن ينعى على اإلجراءات وال على احلكم بالبطالن
اســتنادا إلى أحكام االنقطاع ،فإن توافرت أســباب أخرى لهذا البطالن كان له احلق
يف التمســك بهــا أمــام محكمــة الطعــن.
كمــا ال يجــوز أن تقضــي احملكمــة بالبطــان مــن تلقــاء نفســها  ،فإذا رفع الطعن
ولــم يتمســك املســتأنف ببطــان اإلجــراءات التــي متــت أمــام محكمــة الدرجــة األولــى مبــا
فيها احلكم املستأنف  ،وإمنا استند استئنافه إلى أسباب أخرى  ،امتنع على محكمة
االســتئناف إثــارة البطــان املترتــب علــى اتخــاذ اإلجــراءات خــال فتــرة االنقطــاع وبطالن
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احلكم املســتأنف واقتصر بحثها على أســباب االســتئناف  ،ويعتبر املســتأنف قد تنازل
ضمنــا عــن التمســك بهــذا البطــان وهــذا مــن حقــه لعــدم تعلقــه بالنظام العــام وألنه مقرر
ملصلحته ،وباعتبار بطالن اإلجراءات من الدفوع الشكلية التي ال تتعلق بالنظام العام
ويتعني التمســك بها يف الئحة االســتئناف وإال ســقط احلق فيه.
وإذا تعدد اخلصوم يف أحد طريف الدعوى  ،وقام سبب من أسباب انقطاع السير يف
الدعوى بالنسبة ألحد اخلصوم  ،وكان موضوع الدعوى قابال للتجزئة ،تنقطع اخلصومة
بالنســبة ملن حتقق فيه شــرط االنقطاع كامليت فقط وتســتمر الدعوى بالنســبة لغيره من
اخلصــوم ،فــإذا اتخــذت اإلجــراءات تكــون باطلــة بالنســبة لورثــة هــذا اخلصــم أو مــن قــام
مقامه يف حالة فقد أهليته أو زوال صفته فحسب وميتنع على باقي املدعى عليهم التمسك
بــه النتفــاء مصلحتهــم يف ذلــك  .وكذلــك إذا كان موضــوع الدعــوى التزامــا بالتضامن أو
مما يوجب القانون أن يختصم فيه أشخاص معينون فإنه يبقى ملن تقرر البطالن ملصلحته
وحــده احلــق يف التمســك بــه  ،فــإن فعــل اســتفاد الباقــون خاصــة إذا أدى ذلــك إلــى ســقوط
احلق أو عدم قبول الدعوى .أما إذا كان موضوع الدعوى ال يقبل التجزئة فإن اخلصومة
تنقطع بالنسبة جلميع اخلصوم يف طرف الدعوى الذي تويف خصم منه لوحدة اخلصومة يف
هذه احلالة ،وألي من هؤالء أن يتمسك بالبطالن.

مج

اني
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مصير الخصومة المنقطعة

تل

أوال  :إعادة سير اخلصومة

يس

ال تظــل الدعــوى يف حالــة انقطــاع إلــى مــا ال نهايــة  ،وإمنــا تؤول إلى أحد أمرين ،إما
السير فيها من جديد  ،أو انقضائها دون احلكم يف املوضوع .

ميكن إعادة السير يف الدعوى بإحدى وسيلتني هما احلضور وتعجيل اخلصومة.

بيع
ل

 -1الحضور

تنــص املــادة ( )131علــى أنــه " تســتأنف الدعــوى ســيرها إذا حضــر اجللســة أحــد

ورثــة اخلصــم املتوفــى  ،أو مــن يقــوم مقــام فاقــد األهليــة  ،أو مــن زالــت عنــه الصفــة  ،وباشــر الســير

فيهــا " .فبهــذا احلضــور يتأكــد علــم الورثــة أو مــن يقــوم مقــام فاقــد األهليــة أو مــن زالــت
عنــه الصفــة باخلصومــة واحتــرام مبــدأ املواجهــة  ،فتســتأنف اخلصومــة ســيرها كمــا لــو
لم يكن قد حدث ســبب االنقطاع .ويكفي الســتئناف الدعوى ســيرها يف حالة الوفاة
حضــور أحــد ورثــة اخلصــم املتــويف عمــا باملــادة  131مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة  .وعنــد حضــور اخلصــم الــذي حــل محــل مــن قــام بــه ســبب االنقطــاع
عليــه أن يقــدم الدليــل علــى ذلــك  ،كحجــة الوراثــة أو القوامــة أو شــهادة تعديــل عقــد
الشــركة ،فــإن لــم يقــدم ذلــك قضــت احملكمــة باالنقطــاع .ويف حــال حضــور أحــد
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الورثــة والســير يف الدعــوى يجــب تبليــغ باقــي الورثــة تبليغــا صحيحــا ومــن ثــم إعمــال
أحــكام احلضــور والغيــاب بحقهــم .
-2

تعجيل الخصومة

خة
نس

ويتــم تعجيــل اخلصومــة بــأن يطلــب أحــد اخلصــوم غيــر مــن حتقــق يف شــأنه ســبب
االنقطــاع بطلــب حتديــد جلســة وتبليــغ مــن يقــوم مقــام اخلصم الذي حتقق يف شــأنه ســبب
االنقطــاع  ،كأن يبلــغ مثــا ورثــة اخلصــم املتوفــى  ،أو مــن عــن وصيــا أو قيميــا علــى
مــن فقــد أهليتــه أو كســب الصفــة بــدال عنــه  ،أو يعلــن القاصر الــذي انقطعت اخلصومة
بســبب بلوغــه ســن الرشــد  .كمــا يجــوز لهــؤالء طلــب الســير يف الدعــوى وحتديــد جلســة
لذلــك وتبليــغ اخلصــم اآلخــر بهــا  .وإذا تعــدد أحــد طــريف اخلصومــة وجــب تبليــغ جميــع
اخلصــوم باجللســة احملــددة لنظــر الدعــوى .
وتســير احملكمــة يف اجللســة مــن حيــث توقفــت اإلجــراءات قبــل االنقطــاع دون
حاجــة إلعــادة مــا مت منهــا  ،وتعــد اإلجــراءات اجلديــدة التــي حتصل بعــد التعجيل مكملة
لإلجــراءات الســابقة  ،ويصــدر احلكــم يف الدعــوى علــى أســاس جميع هــذه اإلجراءات .
وإذا انقطعت اخلصومة أثناء سريان ميعاد من مواعيد الطعن ومت تبليغ احلكم
ملن يقوم مقام احملكوم عليه  ،وجب احتساب املدة السابقة لالنقطاع وتضم إليها مدة
تبــدأ مــن يــوم إعــادة التبليــغ بحيــث يتكــون مــن مجموعهمــا ميعــاد الطعن .
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه إذا ضمــت دعويــان متحدتــان خصومــا وموضوعــا ،فإن
تعجيــل إحداهمــا مــن االنقطــاع يــؤدي إلــى اعتبار الدعوى األخرى معجلة .أما إذا كانت
الدعويــان مختلفتــن ســببا وموضوعــا ومت ضمهمــا إلــى بعضهمــا تســهيال لإلجراءات فال
يترتــب علــى هــذا الضــم اندمــاج إحداهمــا باألخــرى  ،وبالتالــي فــإن تعجيــل إحداهمــا ال
يــؤدي إلــى اعتبــار األخــرى معجلــة)10( .

مج

اني

ةل

يس

تل

ثانيا  :انقضاء اخلصومة دون احلكم يف املوضوع

بيع
ل

إذا لــم يتــم إعــادة الســير يف الدعــوى فإنــه تطبــق عليهــا قواعــد ســقوط اخلصومــة،
بحيــث تســقط اخلصومــة إذا انقضــت ســتة أشــهر اعتبــارا مــن آخــر إجــراء اتخــذ فيهــا،
وتبدأ مدة السقوط يف حالة االنقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب احلكم بسقوط
اخلصومــة بتبليــغ ورثــة خصمــه الــذي تــويف أو مــن قــام مقــام مــن فقــد أهليتــه للخصومــة،
أو مقــام مــن زالــت صفتــه (م  . )133وإذا انقطعــت اخلصومــة بعــد صــدور احلكــم يف
الدعــوى وبعــد بــدء ميعــاد الطعــن يف احلكــم ،فــإن امليعــاد يقــف إلــى أن يتــم تبليــغ احلكم
وبعدها يستكمل امليعاد من اليوم التالي للتبليغ .أما إذا كان االنقطاع قبل بدء ميعاد
الطعــن فيجــب تبليــغ احلكــم إلزالــة انقطاع اخلصومة.
( )10د .أحمد هندي ص .778
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المبحث الثالث
سقوط الخصومة

خة
نس

تنــص املــادة ( )132مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى
أنــه " لــكل ذي مصلحــة مــن اخلصــوم يف حالــة عــدم الســير يف الدعــوى بفعــل املدعــي أو
امتناعــه أن يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة إذا انقضــت ســتة أشــهر اعتبــارا مــن آخــر
إجــراء اتخــذ فيها ".

ةل

اني

مج

يتبني من هذا النص أن املقصود بسقوط اخلصومة هو زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها
بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم بســبب عــدم الســير فيهــا بفعــل املدعــي أو امتناعه ملدة ســتة
أشــهر دون انقطــاع مــن آخــر إجــراء صحيــح فيهــا  .وبذلــك تعتبــر كأن لــم تكــن ويعــود
اخلصــوم إلــى مراكزهــم القانونيــة التــي كانــت لهم قبل رفــع الدعوى ،فإذا كان تقادم
احلق موضوع الدعوى قد انقطع يعود كأنه مستمر دون توقف ،وإذا كانت هناك مدة
محــددة لرفــع الدعــوى وانقضــت بســقوط اخلصومــة فيهــا – كمــا يف الشــفعة -ميتــد ذلــك
إلــى ذات احلــق يف رفــع الدعــوى وهــو مــا يحــول دون رفعهــا مــن جديــد.

شروط سقوط الخصومة

بيع
ل

يشترط لسقوط اخلصومة ما يلي :

تل

يس

ويقــوم ســقوط اخلصومــة علــى اعتبــار رعايــة املدعــى عليــه حتى ال يبقــى يف حالة من
القلــق وعــدم االســتقرار لتهديــده بدعــوى خصمــه  ،لذلــك فإنــه يعــد جــزاء إجرائيــا يرتبــه
القانــون علــى إهمــال املدعــي يف الســير يف اخلصومــة ويرمــي إلــى حثــه علــى الســير فيهــا
حتــى ال تبقــى وســيلة تهديديــة بغــرض الكيــد خلصمــه .

أوال  :عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه

ويفتــرض هــذا الشــرط أن اخلصومــة قــد بــدأت ولــم يصــدر بعــد حكــم يف
موضوعهــا  ،مــع ذلــك ال تســير إجراءاتهــا ،كمــا لــو كانــت يف حالــة وقــف أو انقطــاع،
أو ألي ســبب آخــر .كمــا إذا قضــت احملكمــة يف بعــض الطلبــات دون حتديــد جلســة
لنظــر باقــي الطلبــات حيــث تظــل اخلصومــة قائمــة بالنســبة للطلبــات التــي لــم تفصــل فيهــا
ولكنهــا تعتبــر يف حالــة عــدم ســير  ،أو قضــت محكمــة النقــض بنقــض احلكــم وإعــادة
ملــف الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف ولــم يتخــذ إجــراء للســير فيهــا أمــام محكمــة
االســتئناف .
أصول المحاكمات 303

ثانيا  :إهمال المدعي

خة
نس

يجب أن يكون عدم السير يف اخلصومة راجعا لفعل املدعي أو امتناعه  ،فإذا كان
النشاط الالزم لسير اخلصومة يتم من قبل احملكمة وال ميلك املدعي أية سلطة لتحريكه
فإن اخلصومة ال تسقط مهما طالت مدة ركودها ،كما لو قررت احملكمة تبليغ املدعى
عليه أو الشاهد ولم يتم هذا التبليغ من قبل مأمور التبليغ)11(.
وكذلك إذا كان ركود اخلصومة راجعا إلى أمر ال عالقة له باملدعي ،فال تسقط
اخلصومة إذا كان عدم سير املدعي فيها ناجتا عن مانع مادي كالقوة القاهرة لقيام حرب
أو فيضــان  ،أو مانــع قانونــي مثــل تأخيــر الفصــل يف املســألة األولية أمام احملكمة املختصة
يف حالــة الوقــف القضائــي  ،إذ يجــب أن تقــف مــدة الســقوط خــال ذلــك احلــدث ألن عــدم
الســير يف الدعــوى يف هــذه األحــوال ال يكــون بفعــل املدعــي أو امتناعــه ،ويقــع علــى عاتــق
املدعــي – أو املســتأنف -إثبــات أن عــدم الســير يف اخلصومــة لــم يكــن بفعلــه أو امتناعــه ،أي
إثبات العذر املادي أو القانوني الذي يعفيه من أحكام السقوط . .ويف هذه احلالة حتتسب
مــدة الوقــف الســابقة علــى قيــام املانــع  ،وتضــاف إليهــا مــدة تبــدأ مــن تاريــخ زوالــه  ،بحيــث
يتكون من مجموعهما مدة الســقوط  .وتقدير هذا الشــرط باعتباره عنصرا واقعيا يرجع
لظروف كل مسألة على حدة  ،وهو متروك لسلطة قاضي املوضوع  ،ويجب التمسك به
أمام قاضي املوضوع وال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض باعتباره دفاعا قانونيا
يخالطه واقع.
وكذلك ال تسقط اخلصومة إذا انقطعت بسبب وفاة املدعي أو فقده أهليته أو زوال
صفــة مــن ميثلــه  ،ولــم يبلــغ اخلصــم اآلخــر مــن يقــوم مقامــه بوجــود اخلصومــة  ،إذ يعــد مــن
يقوم مقام املدعي يف هذه احلالة معذورا الحتمال جهله بوجود الدعوى  ،ولذا تنص املادة
( )133علــى أنــه " تبــدأ مــدة ســقوط اخلصومــة يف حــاالت االنقطــاع مــن اليــوم الــذي قــام فيــه

مج

اني

ةل

يس

تل

مــن يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة بتبليــغ ورثــة خصمــه الــذي تــويف أو مــن قــام مقــام مــن فقــد
أهليتــه للخصومــة  ،أو مقــام مــن زالــت صفتــه " .ويف هــذه احلالــة ال تقــف مــدة الســقوط النقطــاع

بيع
ل

اخلصومــة  ،بــل حتســب مــدة جديــدة للســقوط تبــدأ مــن تاريــخ التبليــغ  ،وال حتســب مــدة
الوقف السابقة على االنقطاع وإذا لم يقم املدعى عليه بالتبليغ املطلوب ،فإن اخلصومة ال
تســقط  ،وإن تعرضت لالنقضاء مبضي املدة كما ســنرى .
أمــا وفــاة املدعــى عليــه أو فقــد أهليتــه أو زوال صفــة مــن ميثلــه فإنهــا ال تعفــي املدعي
من وجوب السير يف الدعوى وتبليغ من يقوم مقام املدعى عليه فإذا لم يقم بذلك خالل
مدة ستة أشهر من تاريخ احلكم بانقطاع اخلصومة جاز إسقاطها .
ثالثا :انقضاء ستة أشهر على آخر إجراء صحيح في الخصومة  ،دون اتخاذ أي

إجراء بقصد مواالة السير فيها .

تبــدأ مــدة ســقوط اخلصومــة يف حــاالت االنقطــاع مــن اليــوم التالــي لتبليــغ مــن قــام
مقــام مــن حتقــق فيــه ســبب االنقطــاع باعتبــاره الشــكل الــذي تطلبــه القانــون يف هــذه
( )11نقض مدني  2005/173تاريخ  2007/4/17ج  3ص . 123
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خة
نس

احلالــة ،ومــن ثــم ال يغنــي عنــه العلــم اليقينــي للورثــة ومــن يف حكمهــم بوجــود اخلصومــة
بني طالب السقوط وبني خصمه األصلي ،ويجب أن يكون التبليغ صحيحا فإن كان
باطــا ال تبــدأ مــدة الســقوط.
وحتــى تنقطــع مــدة الســقوط يجــب اتخــاذ إجــراء صحيــح يف اخلصومــة قبــل انقضاء
مدة الستة أشهر  ،ويشترط يف هذا اإلجراء ما يلي :
 -1أن يكــون صــادرا مــن أحــد طــريف اخلصومــة يف مواجهــة الطــرف اآلخــر  ،ســواء قــام
بــه املدعــي أو املدعــى عليــه فــا يعــد قاطعــا ملــدة الســقوط أي إجــراء يتخــذه قلــم كتــاب
احملكمــة مــن تلقــاء نفســه ،أو يتخــذه مدعــى عليــه يف مواجهــة مدعــى عليــه آخــر أو يف
مواجهــة املتدخــل انضماميــا إلــى جانــب املدعــي ألن املتدخــل ال ميثــل املدعــي وال يحــل
محلــه وال يصــح أن يضــر مبصلحتــه  .فــا يقطــع مــدة الســقوط التعجيــل الــذي يبلغــه قلــم
احملكمــة للخصــوم لكــي يســتأنفوا الســير يف الدعــوى املوقوفــة ألنه مجــرد عمل إداري
ال قيمــة لــه يف حــق اخلصــوم وال يرتــب نتيجــة ملزمــة لهــم إال إذا حضــر املدعــي بنــاء علــى
هــذا التبليــغ وأبــدى طلباتــه يف حضــور خصمــه ،إيــداع اخلبير تقريره أو مطالبته بأتعابه،
صدور قرار من احملكمة من تلقاء نفسها بتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى ،قيام قلم
الكتــاب بتبليــغ اخلصــوم بتاريــخ اجللســة احملــددة لنظــر الدعــوى )12( .
 -2أن يكــون متعلقــا باخلصومــة  ،أمــا األعمــال غيــر القضائيــة كاإلخطــار أو
مفاوضــات الصلــح أو الوفــاء اجلزئــي فإنهــا ال تصلــح لقطــع مــدة الســقوط كمــا ال يقطــع
مــدة الســقوط تقــدمي طلــب لقاضــي األمــور املســتعجلة لتعيــن حــارس قضائــي علــى العــن
املتنــازع علــى ملكيتهــا  ،ألن هــذا الطلــب ال يعــد مــن إجــراءات الدعــوى األصليــة وال
يقصــد بــه الســير نحــو الفصــل فيهــا  .وال إجــراءات املرافعــة املتخــذة يف خصومــة أخــرى
غيــر املطلــوب فيهــا ســقوط اخلصومــة مــا لــم يكــن بــن الدعويــن ارتبــاط.
 -3أن يكــون مقصــودا منــه الســير نحــو الفصــل يف اخلصومــة  ،كالطعــن باالســتئناف ،
فــا يقطــع مــدة الســقوط طلــب اإلعفــاء مــن الرســوم  ،وطلــب إســقاط اخلصومــة الــذي
يرفــع قبــل انقضــاء مــدة الســقوط ألنــه ال يقصــد بــه الســير نحــو الفصــل فيهــا  ،وتقــدمي
طلب لقاضي األمور املستعجلة بتعيني حارس قضائي على العني املتنازع على ملكيتها،
وتــرك اخلصومــة والطلــب الــذي يقدمــه املدعــى عليه ويتمســك فيه بســقوط اخلصومة ألنه
يقصــد بــه انتهــاء اخلصومــة ال املضي فيها.
 -4أن يكــون اإلجــراء صحيحــا أو يصبــح صحيحــا لعــدم التمســك ببطالنــه يف
الوقــت املناســب  ،أمــا اإلجــراء الباطــل فإنــه ال يحــول دون ســقوط اخلصومــة .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

رابعا  :أن يطلب السقوط المدعى عليه ومن في حكمه  ،وإذا تع ــدد املدعــى
عليهــم جــاز لــكل منهــم أن يطلبــه  ،ويجــوز ذلــك أيضــا لورثــة املدعــى عليــه  ،وملــن قــام
( )12د .أحمد هندي ص .797
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خة
نس

مقامه كوكيل التفليســة نيابة عن املدعى عليه املفلس  ،وكذلك كل من تدخل يف
الدعوى منضما إلى املدعى عليه  ،وكل من يختصم فيها بناء على طلب املدعى عليه
باعتباره ضامنا له  ،وكل من تدخله احملكمة يف الدعوى من تلقاء نفسها بشرط أن
تكون له صفة املدعى عليه  ،وكل من تدخل يف الدعوى تدخال اختصاميا للمطالبة
بــذات احلــق املدعــى بــه ألنــه يف حكــم املدعــى عليــه بالنســبة للمدعــي األصلــي  .ويجــوز
للمتدخــل يف جميــع هــذه الصــور أن يطلــب إســقاط اخلصومــة ولــو لــم يتمســك بــه املدعــى
عليــه نفســه فــإذا متســك املدعــى عليــه بالســقوط وتوافــرت شــروطه وجــب علــى احملكمــة
أن تقضي به وليس لها ســلطة تقديرية يف هذا الصدد .
قاعدة عدم تجزئة الخصومة فيما يتعلق بسقوطها :

تنــص املــادة ( )134علــى أنــه " يقــدم طلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة ضــد جميــع

مج

املدعــن يف الدعــوى أو املســتأنفني يف االســتئناف وإال كان غيــر مقبــول ".

تل

يس

ةل

اني

هــذا النــص مــن مظاهــر وحــدة اخلصومــة يف حالــة تعــدد املدعــن  ،فــا تتجــزأ عنــد
سقوطها ولو كان موضوعها قابال للتجزئة بطبيعته  .لذلك يف حالة تعدد املدعني  ،ال
يجوز أن يطلب املدعى عليه سقوط الدعوى بالنسبة لبعضهم دون بعضهم اآلخر  ،وإذا
طلب ذلك يكون طلبه غير مقبول وتستمر اخلصومة بالنسبة للجميع .
وكذلــك إذا لــم يتمكــن املدعــى عليــه مــن التمســك بالســقوط يف مواجهــة جميــع
املدعــن مبــا فيهــم املتدخلــن اختصاميــا  ،كمــا لــو قــام بأحدهــم ســبب مــن أســباب
انقطــاع اخلصومــة  ،امتنــع عليــه تقــدمي هــذا الطلــب  .كمــا أن اإلجــراء الــذي يقــوم بــه
أحــد املدعــن لقطــع مــدة الســقوط يف مواجهــة املدعــى عليــه  ،يــؤدي إلــى إنقــاذ اخلصومة
كلهــا بالنســبة للجميــع  ،فــا يقبــل مــن املدعــى عليه التمســك بالســقوط ضــد املدعي أو
املدعــن الذيــن لــم يتخــذوا مثــل هــذا اإلجــراء .

بيع
ل

أما إذا تعدد املدعى عليهم فلم يأخذ املشرع بقاعدة عدم جتزئة اخلصومة  ،لذلك
تسري القواعد العامة يف هذا الشأن .
ويف هذا الصدد نفرق بني حالتني :
احلالــة األولــى  :إذا كان موضــوع اخلصومــة يقبــل التجزئــة ،ويف هــذه احلالــة يجــوز
احلكــم بســقوط اخلصومــة بالنســبة للمدعــى عليــه الــذي متســك بــه ،وبقائهــا بالنســبة
لآلخريــن .فــإذا عجــل املدعــي اخلصومــة يف مواجهــة أحــد املدعــى عليهم قبــل انقضاء مدة
الســقوط  ،فإنــه يجــوز للمدعــى عليــه الــذي لــم يتخــذ اإلجــراء يف مواجهتــه أن يتمســك
بســقوط اخلصومــة ويف هــذه احلالــة تســقط اخلصومــة بالنســبة لــه فقــط ،بينمــا تســتمر
بالنســبة للمدعــى عليــه املوجــه لــه اإلجــراء  ،وذلــك ألنــه ال يجــوز أن يضــار خصــم مــن
إجــراء لــم يتخــذ يف مواجهتــه وإمنــا اتخــذ يف مواجهــة خصــم آخــر .
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احلالــة الثانيــة  :إذا كان موضــوع اخلصومــة ال يقبــل التجزئــة  ،أو كان تعــدد املدعــى
عليهم إجباريا مثل دعوى الشفعة  ،ويف هذه احلالة ال مفر من تطبيق قاعدة عدم التجزئة ،
بحيث حتكم احملكمة بسقوط اخلصومة بكاملها إذا متسك أحد املدعى عليهم بذلك .
تحقق االنقطاع خالل فترة وقف الدعوى

خة
نس

قد تتحقق حالة من حاالت االنقطاع خالل فترة وقف الدعوى  ،وحينئذ تظل الدعوى
موقوفــة حتــى ينتهــي الوقــف ،فاالنقطــاع ال يــرد علــى خصومــة موقوفــة وال تســري مواعيــد
املرافعات عليها ،ويقع باطال كل إجراء يتخذ قبل تعجيل السير فيها وفق القانون .فإذا قام
طالــب الســقوط بتوجيــه تبليــغ خــال فتــرة الوقــف إلــى الورثة أو من يف حكمهــم كان عدمي
اجلدوى ،إذ ميتنع عليهم تعجيل الدعوى قبل انتهاء حالة الوقف وبالتالي ال يرتب األثر الذي
قررتــه املــادة  133مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة.

مج

كيف يحصل السقوط

تل

يس

ةل

اني

يتحقــق ســقوط اخلصومــة بقــوة القانــون مبجــرد انقضــاء األجــل  ،مبعنــى أنــه
يصبح من حق اخلصم املستفيد منه وال يحتاج إلى حكم من القاضي بالسقوط وال إلى
متســك اخلصــم بــه  ،ولــذا فــإن اإلجــراء الــذي يتخــذ بعــد انقضــاء مدة الســتة شــهور يكون
باطــا  ،ولــو اتخــذ قبــل احلكــم بالســقوط ،فاحلكــم بالســقوط يكــون حكمــا مقــررا
وليــس حكمــا منشــئا.
ويعــد ســقوط اخلصومــة جــزاء مقــررا ملصلحــة املدعــى عليــه اخلاصــة وال يتعلــق
بالنظــام العــام ،وهــو دفــع شــكلي يجــب التمســك بــه قبــل التعــرض للموضــوع ،وملن تقرر
الســقوط ملصلحتــه التنــازل عــن التمســك بــه صراحــة أو ضمنا باتخــاذ إي إجراء يدل على
قصد اســتمرار الســير يف الدعوى .واســتخالص التنازل الضمني من مســائل الواقع التي
تســتقل بهــا محكمــة املوضــوع دون رقابــة محكمــة النقــض طاملــا كان اســتخالصها
ســائغا ولــه أســاس يف األوراق .لذلــك ال يجــوز للمدعــي أن يتمســك بالســقوط حتــى ال
يســتفيد مــن إهمالــه ولــه أن يتخلــص مــن اخلصومــة بطريــق التــرك( ، )13كمــا ال يجــوز
للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها  .غيــر أن مــدة الســقوط وشــروطه مــن
النظــام العــام فيقــع باطــا كل اتفــاق علــى مــدة أقــل  ،أو منــع اخلصــم مــن التمســك
بالســقوط عنــد حتقــق شــروطه.

بيع
ل

( )13يذهــب رأي يف الفقــه املصــري إلــى أن للمدعــي أيضــا أن يتمســك بالســقوط علــى أســاس عموميــة نــص املــادة ( لــكل ذي مصلحــة
مــن اخلصــوم أن يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة) فالنــص صريــح بــأن ألي مــن اخلصــوم التمســك بالســقوط طاملــا كانــت لــه مصلحــة
يف ذلــك ،وقــد يكــون للمدعــي تلــك املصلحــة يف بعــض احلــاالت مــن ذلــك حالــة عــدم متكنــه مــن التخلــص مــن اخلصومــة عــن طريــق التــرك
لتطلــب القانــون قبــول املدعــى عليــه ورفــض املدعــى عليــه ذلــك .ففــي هــذه احلالــة يكــون للمدعــي مصلحــة يف التخلــص مــن اخلصومــة عــن
طريــق التمســك بســقوطها.د .أحمــد هنــدي ص  .803ولكــن يذكــر أنــور طلبــه أن محكمــة النقــض املصريــة عدلــت عــن هــذا املبــدأ .
جــزء  2ص .559
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ويجوز للمدعى عليه أن يتمسك بسقوط اخلصومة بإحدى وسيلتني :
الوســيلة األولى هي التمســك بالســقوط عن طريق الدفع  ،فإذا عجل املدعي اخلصومة
بعــد انقضــاء الســتة أشــهر فــإن املدعــى عليــه يدفــع بســقوط اخلصومــة أمــام احملكمــة ،
ويعــد هــذا الدفــع مــن الدفــوع الشــكلية لــذا يجــب إبــداؤه قبــل الــكالم يف املوضــوع وإال
ســقط احلــق فيــه .
الوســيلة الثانيــة تقــدمي طلــب أصلــي إلــى احملكمــة املقــام أمامهــا الدعــوى باإلجــراءات

خة
نس

املعتــادة  ،يطلــب فيــه احلكــم بســقوط اخلصومــة  ،فــإذا كانــت اخلصومــة أمــام محكمــة
االســئتناف يقــدم طلــب الســقوط أمامهــا .
آثار الحكم بسقوط الخصومة

تنص املادة ( )135على أنه :
 -1يترتــب علــى احلكــم بســقوط اخلصومــة ســقوط القــرارات التمهيديــة الصــادرة فيهــا

مج

 ،وال يســقط احلــق يف أصــل الدعــوى وال يف األحــكام القطعيــة الصــادرة فيهــا وال يف اإلجــراءات
الســابقة لتلــك األحــكام أو القــرارات الصــادرة مــن اخلصــوم أو األميــان التــي حلفوهــا "(.)14
متــت مــا لــم تكــن باطلــة يف ذاتهــا .

اني

 -2ال مينــع احلكــم بالســقوط مــن التمســك بإجــراءات التحقيــق وأعمــال اخلبــرة التــي

بيع
ل

آثار سقوط الخصومة في االستئناف

تل

يس

ةل

ويتبني من هذا النص أنه يترتب على سقوط اخلصومة زوالها بأثر رجعي  ،وإلغاء
جميــع إجراءاتهــا مبــا يف ذلــك الئحــة الدعــوى واعتبارهــا كأن لــم تكــن بحيــث تــزول
كافــة اآلثــار التــي نشــأت عــن تبليغهــا  ،مبــا يف ذلــك اإلجــراءات التــي قــام بها اخلصوم أو
صــدرت عــن احملكمــة يف صــورة أحــكام متهيديــة  ،وســقوط جميــع الطلبــات العارضــة
التــي تقــدم بهــا اخلصــوم أثنــاء نظــر الدعــوى  ،بحيــث تعــود العالقــة بــن اخلصــوم إلــى مــا
كانــت عليــه قبــل رفــع الدعــوى  ،فيعتبــر التقــادم كأنــه لــم ينقطــع والفوائــد كأنهــا لــم
جتــر .....الــخ .
تنــص املــادة  136علــى أنــه " متــى حكــم بســقوط اخلصومــة يف االســتئناف اعتبــر احلكم

املســتأنف نهائيــا يف جميــع األحــوال " .وبذلــك ميتنــع علــى املســتأنف رفــع اســتئناف جديــد
عــن ذات احلكــم حتــى لــو كان ميعــاد االســتئناف مــا زال مفتوحــا أمامــه بــأن كان هــذا
امليعــاد يبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم وكان املســتأنف قــد رفــع االســتئناف قبــل أن يبلــغ
بــه ،وهــو مــا عبــر عنــه املشــرع بعبــارة ( يف جميــع األحــوال)  .ومــن البديهــي يف حالــة
ســقوط اخلصومة أن يلزم املدعي األصلي أو املســتأنف حســب احلال مبصاريف الدعوى.
وتســري هذه اآلثار ســواء ســقطت اخلصومة يف االســتئناف بعد النقض واإلحالة
( )14ورد يف النص لفظ " القرارات " والصحيح هو اإلقرارات لذا يلزم تصويب ذلك .
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أم قبــل ذلــك  ،وأيضــا إذا لــم يعجــل االســتئناف خــال ســتة أشــهر مــن صــدور حكــم
النقــض ،فيصبــح نهائيــا مــا دام أنــه بقــي علــى حالــه ولــم تتناولــه محكمــة االســتئناف
بــأي تعديــل أو إلغــاء قبــل ســقوط اخلصومــة.
أما احلق املوضوعي للمدعي الذي رفعت به الدعوى وهو ما عبر عنه املشرع احلق
يف أصل الدعوى  ،فإنه ال يسقط بسقوط اخلصومة وال يترتب على سقوط اخلصومة أي
مســاس بــه ،فيجــوز للمدعــي رفــع الدعــوى مــن جديــد للمطالبــة بــه بإجــراءات جديــدة،
مــا لــم يكــن هــذا احلق قد انقضــى بالتقادم .
كمــا اســتثنى املشــرع بعــض اإلجــراءات التــي متــت يف اخلصومــة  ،فقــرر بقاءهــا
رغــم ســقوط اخلصومــة  ،ملــا لهــذه اإلجــراءات مــن كيان ذاتــي  ،وتوفيرا لوقت القضاء ،
وهــذه اإلجــراءات هــي :
 -1األحــكام القطعيــة الصــادرة يف اخلصومــة واإلجــراءات الســابقة عليهــا  :ويقصد
باألحــكام القطعيــة  ،األحــكام احلاســمة التــي تســتنفذ ســلطة احملكمــة فيمــا فصلــت
فيــه ،وتشــمل األحــكام الصــادرة يف شــق مــن موضــوع الدعــوى  .ويترتــب علــى صــدور
حكــم قطعــي يف اخلصومــة  ،بقــاء اإلجــراءات الســابقة عليــه والتــي بنــي عليهــا هــذا
احلكــم  ،وعلــى ذلــك تكــون الئحــة الدعــوى مبنجــى مــن الســقوط  ،حيــث ال يتصــور
بقــاء احلكــم وســقوط املفترضــات القانونيــة لــه  ،بــل يعــد احلكــم يف هــذه احلالــة مبثابــة
جــدار يحمــي اإلجــراءات التــي بنــي عليهــا مــن الســقوط .
 -2اإلقرارات الصادرة من اخلصوم واألميان التي حلفوها  ،فهذه اإلقرارات واألميان
لها أثر حاسم بالنسبة للحقوق املتنازع عليها  ،وتعد مبثابة تصرف فيها  ،ولذلك يجوز
التمســك بها يف أي خصومة جديدة بشــأن هذه احلقوق .
 -3إجــراءات التحقيــق وأعمــال اخلبــرة التــي متــت  ،فيجــوز التمســك يف خصومــة
جديدة بشــهادة الشــهود وتقارير اخلبراء التي متت أمام احملكمة يف اخلصومة الســاقطة،
طاملــا كانــت هــذه اإلجــراءات صحيحــة يف ذاتهــا  .وعلــة ذلــك تفــادي مــا قــد يعــود علــى
اخلصــوم مــن ضــرر  ،فقــد يســتحيل إعــادة التحقيــق بســبب وفــاة الشــهود الذيــن ســمعوا
أو هجرتهــم للخــارج ،أو زوال املعالــم التــي أثبتهــا اخلبــراء  ،كمــا أنــه يجــوز االلتجــاء
للقضــاء للمحافظــة علــى الدليــل قبــل رفــع الدعــوى املوضوعيــة للمحكمــة .
 -4مــن البديهــي أنــه ال تســقط اإلجــراءات التــي ال تتعلــق باخلصومــة كاإلخطــارات
التــي يكــون اخلصــوم قــد تبادلوهــا فيمــا بينهــم .

مج

اني

ةل

يس

تل
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تنص املادة ( )137على أنه
 -1يف جميع األحوال تنقضي اخلصومة مبضي سنتني على آخر إجراء صحيح مت فيها.
 -2ال يسري حكم الفقرة ( )1أعاله على الطعن بطريق النقض .
وضــع املشــرع يف هــذه املــادة حــدا أقصــى لبقــاء اخلصومة يف حالة عدم الســير فيها،
للحــد مــن تراكــم القضايــا وتعليقهــا يف احملاكــم  ،وذلــك ألن عــدم الســير يف الدعــوى
حالــة شــاذة ال ميكــن أن تبقــى إلــى مــا ال نهايــة .
ومن نص هذه املادة ميكن تعريف انقضاء اخلصومة مبضي املدة ،بأنه انقضاؤها
وإلغــاء جميــع إجراءاتهــا يف جميــع األحــوال  ،بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم بســبب عــدم
الســير فيها ســنتني دون انقطاع .
وقد وردت هذه املادة ضمن املواد املنظمة لسقوط اخلصومة  ،مما يعني أن قواعد
االنقضــاء تكمــل قواعــد الســقوط  ،وحتقــق علــى الوجــه األكمــل الغايــة املقصــودة مــن
القواعد األخيرة .وتختلف قواعد انقضاء اخلصومة مبضي املدة عن قواعد سقوطها من
ناحيــة مــدة الســقوط  ،فضــا عــن أن املــدة يف االنقضــاء ال تقبــل الوقــف  ،وفيمــا عــدا
ذلــك تتشــابه قواعدهمــا  ،وأحكامهمــا  ،وآثارهمــا .

مج

اني

ةل

يس

شروط انقضاء الخصومة

تل

يتضح من نص املادة ( )137أنه يشترط النقضاء اخلصومة مبضي املدة شرطان :
الشــرط األول  :عدم الســير يف اخلصومة ألي ســبب من األســباب ،ومهما تكن الظروف
واألســباب التــي تبــرر وقــف اخلصومــة أو انقطاعهــا  ،فعبــارة يف جميــع األحوال الواردة يف
املــادة ( )137تشــير إلــى جميــع أحــوال الوقــف واالنقطــاع  ،ولــو كان احلــق املدعى به من
احلقــوق التــي ال تنقضــي بالتقــادم أو مــن احلقــوق التــي ال تنقضــي بعــدم االســتعمال كحــق
امللكيــة  ،أو كان مــن احلقــوق التــي تنقضــي بفــوات مــدة تقــل عــن ســنتني  ،وعلــى ذلــك
إذا رفعــت دعــوى للمطالبــة بحــق يســقط مبضــي ســتة أشــهر أو ســنة  ،وقــام باملدعــي
ســبب مــن أســباب انقطــاع اخلصومــة  ،فتكــون يف حمايــة مــن الســقوط ويكــون احلــق
أيضا مبأمن من الســقوط بالتقادم  ،وال يســقط إال إذا انقضت اخلصومة مبضي املدة .

بيع
ل

وال يشــترط أن يكــون عــدم الســير يف الدعــوى راجعــا إلهمــال املدعــي كمــا هــو
احلــال يف ســقوط اخلصومــة  ،لــذا تنقضــي اخلصومــة لــو انقطعــت بســبب وفــاة املدعــي أو
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فقــده األهليــة أو الصفــة  ،ولــم يقــم املدعــى عليــه بتبليــغ ورثــة املدعــي أو مــن قــام مقامــه
بوجــود اخلصومــة  ،فــا يعــد جهــل الورثــة ومــن يف حكمهــم باخلصومــة عــذرا مانعــا مــن
انقضائهــا مبضــي املــدة  ،ألن مــدة االنقضــاء تكفــي يف الغالــب ألن يصــل إلــى علمهــم
شــؤون املدعــي الــذي حلــوا محلــه مبــا يف ذلــك وجــود اخلصومــة  ،وإال اعتبــروا مقصريــن.
ويســتثنى مــن انقضــاء اخلصومــة مبضــي املــدة الوقــف القضائــي أي التعليقــي،
فطاملــا أن احملكمــة أصــدرت قــرارا بوقــف الدعــوى حلــن الفصــل يف املســألة األوليــة أو
صــدور احلكــم اجلنائــي  ،فــإن هــذا القــرار يعنــي وجــود مانــع قانونــي يعــد عــذرا يحــول
دون املدعــي واســتئناف الســير يف الدعــوى  ،ممــا يترتــب عليــه وقــف ســريان مدة انقضاء
اخلصومــة ويظــل هــذا الوقــف ســاريا حتــى الفصــل يف املســألة األوليــة أو صــدور احلكــم
اجلنائــي النهائــي ،ومــن هــذا الوقــت تبــدأ مــدة الســقوط أو االنقضــاء .
فعبــارة يف جميــع األحــوال الــواردة يف املــادة  137تنصــرف إلــى عــدم مــواالة الســير
يف اخلصومة الذي يرجع إلى مطلق إرادة اخلصوم أو إلى قلم كتاب احملكمة وال يشمل
الوقف القضائي ألن تعجيل الدعوى يف هذه احلالة غير منتج وال جدوى منه حيث تعيد
احملكمة الدعوى إلى الوقف من جديد )15( .

مج

اني

الشرط الثاني  :انقضاء سنتني من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها :

كيف يحصل االنقضاء بمضي المدة

يس

ةل

إذ تبــدأ مــدة انقضــاء اخلصومــة مبضــي املــدة مــن تاريخ آخر إجراء صحيح مت فيها،
وال يقطعهــا إال إجــراء صحيــح يتعلــق باخلصومــة ،مقصــودا بــه الســير نحــو الفصــل فيهــا،
وصــادرا مــن أحــد اخلصــوم يف مواجهــة اخلصــم اآلخــر ،علــى نحــو مــا ذكرنــاه يف ســقوط
اخلصومــة .

تل

تنقضــي اخلصومــة مبضــي املــدة بقــوة القانــون ،فإذا حــاول اخلصم تعجيلها بعد ذلك
يجوز للخصم اآلخر أن يدفع بانقضائها مبضي املدة  .كما يجوز أن يقدم طلبا أصليا
بذلك أمام احملكمة املرفوعة أمامها الدعوى قياســا على حالة الســقوط .
وانقضــاء اخلصومــة مبضــي املــدة هــو جــزاء مطلــق لعــدم الســير يف اخلصومــة ،لذلك
يجــوز أن يتمســك بــه اخلصــم يف مواجهــة خصمــه ســواء كان املدعــي أو املدعــى عليــه،
وقــد ذهــب رأي إلــى أنــه ال يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء ذاتهــا ألنــه ال يتعلــق
بالنظــام العــام  ،ولكننــا نــرى أن إهمــال املدعــي ليــس ســببا لبقــاء الدعــوى وإشــغال
القضــاء بهــا ،وأن املشــرع قصــد بهــذا النــص وضــع حــد نهائي لتراكــم القضايا وتعليقها
باحملاكــم  ،وهــو أمــر يتعلــق بحســن ســير القضــاء  ،لذلــك فــإن للمحكمــة أن تقضــي
بانقضــاء الدعــوى مبضــي املــدة مــن تلقــاء ذاتهــا لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام.

بيع
ل

( )15د .أحمد هندي ص .812
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يترتــب علــى انقضــاء اخلصومــة مبضــي املــدة ذات اآلثــار التــي تترتــب علــى ســقوطها
والتــي أوردتهــا املــادة ( ، )135فتــزول اخلصومــة بــكل إجراءاتهــا وآثار هــذه اإلجراءات،
دون أن يؤثــر ذلــك علــى أصــل احلــق  ،وال مينــع مــن رفــع الدعــوى مــن جديــد مــا لــم يكــن
احلــق ذاتــه قد انقضى بالتقادم .
ولكن ال تســقط األحكام القطعية الصادرة يف اخلصومة وال اإلجراءات الســابقة
علــى هــذه األحــكام  ،كمــا ال تســقط اإلقــرارات الصــادرة مــن اخلصــوم أو األميــان التــي
حلفوهــا  ،كمــا يجــوز للخصــوم أن يتمســكوا بإجــراءات التحقيــق وأعمــال اخلبــرة التــي
متــت فيهــا مــا لــم تكن باطلة يف ذاتها .
المبحث الخامس

مج
ترك الخصومة

يس

ةل

اني

تنــص املــادة ( )138مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد علــى
أنــه " يحــق للمدعــي يف غيــاب املدعــى عليــه أن يطلــب تــرك دعــواه يف أي مرحلــة تكــون
عليهــا الدعــوى  ،فــإذا كان املدعــى عليــه حاضــرا فــا يجــوز للمدعــي طلــب تــرك دعــواه
إال مبوافقــة املدعــى عليــه ومــع ذلــك ال يلتفــت العتراضــه إذا كان قــد تقدم بطلب أو دفع
ممــا يكــون الغــرض منــه منــع احملكمــة مــن نظــر الدعــوى ".

تل

وتــرك الدعــوى معنــاه التنــازل عنهــا والتخلــي عــن اإلجــراءات التــي متــت فيهــا ،وهــو
يختلــف عــن التنــازل عــن احلــق املدعــى بــه ،فالتنــازل عــن احلــق يحــول دون جتديــد الدعــوى
بعــد ذلــك  ،بينمــا تــرك الدعــوى ال مينــع مــن جتديــد الدعــوى مــرة أخــرى .

بيع
ل

ويلجــأ املدعــي إلــى تــرك الدعــوى إذا تبــن لــه أنــه قــد رفعهــا بطريقــة معيبــة  ،كأن
يرفعهــا إلــى محكمــة غيــر مختصــة وظيفيــا  ،أو يرفعهــا للمطالبــة بديــن لــم يحــل أجــل
الوفــاء بــه بعــد .أو إذا فطــن إلــى أنــه قــد تعجــل يف رفــع الدعــوى قبل جمــع أدلته وإعدادها
بشــكل جيــد وخشــي إذا ســار يف الدعــوى أن يفشــل يف إثباتهــا .
ويتــم التــرك بطلــب خطــي أو شــفاها يف اجللســة يثبــت يف احملضــر ،وهــو يــرد
علــى خصومــة قائمــة ولــو لــم تنعقــد ،أي قبــل أن يتــم تبليــغ الئحــة الدعــوى للمدعــى عليــه.
ويجــوز التــرك بالنســبة لكافــة الدعــاوى ألن نــص املــادة  138الــذي قــرر التــرك جــاء
بصيغــة عامــة غيــر مقيــدة ،مــا لــم تكــن الدعــوى متعلقــة بالنظــام العــام كدعــوى شــهر
اإلفــاس .كمــا يجــوز تــرك اخلصومــة يف أي مرحلــة ســواء أمــام محكمــة الدرجة األولى
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أم االســتئناف أم النقــض  )16(.ولكــن ال يجــوز أن يثــار أمــام محكمــة النقــض دفــع بــأن
املطعــون ضــده قــد تــرك دعــواه قبــل الطاعــن أمــام محكمــة املوضــوع ،ألن هــذا يتضمــن
دفاعــا يخالطــه واقــع لــم يســبق للطاعــن التحــدي بــه أمــام محكمــة املوضــوع فيعــد ســببا
جديــدا ال يجــوز ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض)17( .
وللمدعــي إبــداء طلــب التــرك خــال فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم ،ويعتبــر طلــب
التــرك يف هــذه احلالــة إســقاطا مــن املدعــي حلقــه يف االســتمرار يف إجــراءات اخلصومــة
مانعــا مــن إصــدار حكــم يف موضوعهــا ،بحيــث إن صــدر كان باطــا لصــدوره يف
خصومــة منقضيــة .أمــا إذا تبــن أن املدعــى عليــه أبــدى طلباتــه طرحــت احملكمــة طلــب
التــرك مــا لــم يكــن قــد أثبــت باملذكــرة عنــد اطالعــه عليهــا أو بالتبليــغ قبولــه للتــرك.
ويكــون تــرك الدعــوى كليــا فيتنــازل املدعــي عــن اخلصومــة جملــة ،وقــد يكــون
جزئيــا يتــرك املدعــي فيــه قســما ممــا يدعيــه  ،كمــا لو رفع شــخص دعوى بجملة طلبات
وقــرر أن يقصــر دعــواه علــى بعضهــا ويتنــازل مؤقتــا عــن بعضهــا اآلخــر  .وكمــا لــو رفــع
دعــوى ضــد جملــة أشــخاص ثــم تنــازل عــن اختصــام بعضهــم  .ويجــوز كذلــك التنازل عن
إجراء من إجراءات اخلصومة كطلب ســماع شــاهد يف الدعوى  ،أو التمســك بورقة من
أوراقهــا  ،أو دفــع مــن الدفــوع التــي أبداهــا  .وإذا تــرك املدعــي األصيــل اخلصومــة فإنهــا
تنقضي بالنسبة للمتدخل االنضمامي  ،ألنه ليس للمتدخل يف هذه احلالة طلبات خاصة
لذلــك يترتــب علــى تــرك اخلصومــة ســقوط التدخــل  ،إذ ال يجــوز للمتدخــل االعتــراض
علــى التــرك مــا لــم يكــن دائنــا للمدعــي انضــم إليــه وكان يترتــب علــى التــرك انقــاص
الضمان العام مما يعرض حقه للخطر ،كما لو ترتب على الترك سقوط احلق املطالب
بــه بالتقــادم بينمــا كان هــذا التقــادم قــد انقطــع برفــع الدعــوى ،ملــا يترتــب علــى التــرك
مــن زوال آثــار الدعــوى ومنهــا قطع التقادم.
أمــا إذا كان التدخــل اختصاميــا أي هجوميــا ،فــإن املتدخــل يطالــب بحق خاص له
يف مواجهــة طــريف الدعــوى ،وال تتأثــر طلباتــه بتــرك املدعــي لدعــواه حتــى لــو قبــل املدعى
عليــه هــذا التــرك .كمــا لــو رفــع املدعــي دعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد البيــع ضــد البائع له ،
وتدخــل ثالــث يف الدعــوى طالبــا ردهــا واحلكــم بتثبيــت العقــار املبــاع لــه  ،فطلــب املدعــي
ترك دعواه ،ففي هذه احلالة تثبت احملكمة الترك وتستمر بنظر الدعوى حتى الفصل
يف طلــب املتدخــل  )18(.ويجــب أن ال يكــون احلــق الــذي يدعيــه املتدخل مســتمدا من أحد
طــريف الدعــوى ومحظــورا عليــه التمســك بــه يف مواجهــة أي مــن الطرفني ،ويف هذه احلالة
يترتــب علــى تــرك املدعــي دعــواه ســقوط التدخل .كما لو رفــع (أ) دعوى بتثبيت ملكية
عقــار ضــد (ب) اســتنادا إلــى وضــع اليــد املــدة الطويلــة ،فتدخــل فيهــا (ج) مختصمــا

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )16وتــرك خصومــة الطعــن ال يجــوز الرجــوع فيــه ،ألن تــرك الطعــن يتضمــن تنــازال عــن احلــق يف الطعــن وهــو يلــزم صاحبــه دون حاجــة
لقبــول يصــدر مــن اخلصــم اآلخــر .وإذا قبــل تــرك االســتئناف األصلــي يترتــب علــى ذلــك بطــان االســتئناف الفرعــي.
( )17د .أحمد هندي  ،هامش  ،6ص .816
( )18أنور طلبة ،ج  2ص .688
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للمطالبــة بتثبيــت ملكيتــه هــو لــذات العقــار اســتنادا إلــى أنــه تلقــى ملكيتــه مــن (أ) وأن
مــدة التقــادم تكتمــل لــه بضــم مــدة وضــع يــد ســلفه (أ) إلــى مــدة وضــع يــده  ،ثــم يقــرر
(أ) تــرك الدعــوى .ففــي هــذه احلالــة تقضــي احملكمــة بإثبــات هــذا التــرك وعــدم قبــول
تدخــل (ج) خصمــا يف الدعــوى)19( .
واألصــل أن املدعــي يســتطيع أن يتنــازل عــن دعــواه عندمــا يشــاء ألن الدعــوى ملــك
صاحبهــا  ،فيجــوز لــه ذلــك يف أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى حتــى الوقــت الــذي يصــدر
فيــه احلكــم الــذي تنتهــي بــه  .غيــر أن املشــرع لــم يجعــل املدعــي مطلــق احلريــة يف التنــازل
عــن الدعــوى  ،وذلــك ملــا قــد يصيــب املدعــى عليــه مــن ضــرر نتيجــة ذلــك  .فقــد يكــون من
مصلحــة املدعــى عليــه حســم موضــوع النــزاع بغيــر إبطــاء حتــى يطمئــن نهائيــا علــى مصيــر
النزاع املوجه إليه وال يبقى مهددا بدعوى جديدة قد ترفع عليه من املدعي يف املســتقبل.
لذلــك منــح املشــرع املدعــى عليــه احلــق يف التمســك بالفصــل يف الدعــوى ليتخلــص منهــا
نهائيا ،أو يستقر أمره يف شأنها ويف شأن احلق الذي رفعت به  .وللمحكمة تقدير مدى
مشــروعية رفــض املدعــى عليــه للتــرك  ،فــإذا تبــن لهــا أنــه متعســف يف اســتعمال حقه جاز
لهــا أن تفــرض عليــه التــرك مــا دام لــم تكــن لــه مصلحــة معتبــرة يف ذلــك.
وإذا تعدد املدعون يف خصومة وكان موضوعها قابال للتجزئة بطبيعته  ،فإنه يجوز
لبعض املدعني تركها فتنقضي بالنسبة لهم وتبقى قائمة بالنسبة للبعض اآلخر  ،أما إذا
كان موضــوع اخلصومــة ال يقبــل التجزئــة  ،وكذلــك يف احلــاالت التــي يوجــب فيهــا القانــون
اختصام أشخاص معينني  ،فإن اخلصومة يجب أن تبقى بكاملها أو تزول بكاملها .
وإذا تعدد املدعى عليهم يلزم قبولهم جميعا ،فإذا لم يقبل أحدهم وكان موضوع
الدعوى يقبل التجزئة ،استمرت اخلصومة بالنسبة له وزالت بالنسبة للباقني .كما أنه
يجــوز للمدعــي تــرك اخلصومــة عــن بعض املدعى عليهم وبقاءها بالنســبة لبعضهم اآلخر.
أمــا إذا كان موضــوع الدعــوى ال يقبــل التجزئــة وتــرك املدعــي الدعــوى بالنســبة لبعــض
املدعى عليهم أو احملكوم عليهم فإنه يعتبر تاركا لها بالنســبة للباقني.
وإذا كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشــخاص معينني فيها كدعوى
الشفعة الواجب رفعها على البائع واملشتري وإن تعددوا ،وترك املدعي الدعوى بالنسبة
ألحــد املدعــى عليهــم  ،أثبتــت احملكمــة ذلــك وقضت بعدم قبــول الدعوى لعدم اختصام
مــن يوجــب القانــون اختصامــه فيهــا  ،وهــو مــا يحــول دون رفــع دعــوى جديــدة إذ غالبــا مــا
يكــون امليعــاد احملــدد لذلــك قــد انقضــى.
ولم يضع قانون أصول احملاكمات ضوابط محددة لتمســك املدعى عليه بالســير
يف الدعــوى  ،ومــع ذلــك فمــن الواضــح ضــرورة أن يكــون لــه مصلحــة قانونيــة يف املضــي
يف الدعــوى  ،فــإذا تخلفــت مثــل هــذه املصلحــة ال يجــوز لــه التمســك بالســير يف الدعــوى.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )19أنور طلبة  ،ج  ، 2ص .689
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خة
نس

وعلــى ذلــك يجــوز للمدعــي التنــازل عــن دعــواه بإرادتــه املنفردة يف احلــاالت اآلتية :
 -1إذا قــرر تــرك الدعــوى قبــل تبليــغ الئحتهــا للمدعــى عليــه  ،وذلــك ألن اخلصومــة
ال تنعقــد وال يباشــرها املدعــى عليــه إال بعــد التبليــغ .
 -2إذا لــم يكــن املدعــى عليــه قــد أبــدى طلبــات أو دفــاع أو دفــوع موضوعية  .كما
لو تغيب أو حضر وطلب التأجيل لالطالع أو االســتعداد .
 -3إذا كان املدعــى عليــه قــد أبــدى طلبــات أو دفــوع بهــدف منــع احملكمــة مــن
ســماع الدعــوى والتخلــص منهــا شــكال قبــل الدخــول يف موضوعهــا  ،كالدفــع بعــدم
االختصاص أو بسقوط اخلصومة  ،أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى  ،أو ببطالن
الئحــة الدعــوى ،أو بانقضــاء اخلصومــة مبضــي املــدة  ،أو بعــدم قبــول الدعــوى النتفــاء
الصفــة أو املصلحــة ،أو الدفــع باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن ،فتــرك الدعوى يف هذه
احلالــة يحقــق للمدعــى عليــه غرضــه بعــدم املضــي يف ســماع الدعــوى .
 -4إذا ترتــب علــى التــرك عــدم جــواز جتديــد اخلصومــة ألي ســبب كانقضــاء احلــق
املوضوعــي بالتقــادم ،أو ســقوط احلــق يف الدعــوى ،أو فــوات ميعــاد االســتئناف ،فتــرك
اخلصومة يف الطعن بعد فوات ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزوال عن احلق يف الطعن.
وينبغي أن يكون ترك الدعوى من املدعي نفسه أو من وكيل عنه مفوض تفويضا
خاصا بذلك .ألن التنازل يحتاج إلى توكيل خاص وال يغني يف هذا الشأن التوكيل العام.
وال تبحــث احملكمــة األســباب التــي أدت باملدعــي إلــى تــرك اخلصومة وإمنا يقتصر بحثها يف
مــدى توافــر الشــروط الالزمــة لذلــك ،فــإن تبــن لها توافر هذه الشــروط قضــت بإثبات ترك
املدعي – أو الطاعن -للخصومة ،وإال رفضت الطلب ولو ضمنا بالتصدي للموضوع .

مج

اني

ةل

يس

نطاق ترك الخصومة

تل

يشــترط لتــرك اخلصومــة أال يكــون موضــوع الدعــوى متعلقــا بالنظــام العــام  ،فلــو
رفــع الدائــن دعــوى بإشــهار إفــاس مدينــه التاجــر ال ميلــك بعــد ذلــك طلــب تــرك دعواه ألن
هــذه الدعــوى مــن الدعــاوى التــي تتعلــق بالنظــام العام مما ال يعتــد فيها بالترك .وكذلك
احلــال طلــب رد القضــاة إذا كان الطلــب يســتند إلــى إحــدى حــاالت عــدم الصالحيــة
الواردة يف املادة  141ألن هذه احلاالت تتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء
ذاتهــا  ،لذلــك فــإن تــرك اخلصــم للطلــب ال يحــول دون أن تســتمر احملكمة يف نظره  .أما
إذا كان طلب الرد مســتندا إلى ســبب من األســباب الواردة يف املادة  143فإن للخصم
تــرك الطلــب ألن تقــدمي هــذا الطلــب هــو أمــر جــوازي للخصــم وال يتعلق بالنظــام العام .

بيع
ل

آثار الترك

تنص املادة ( )139على أنه :

 -1يترتــب علــى التــرك إلغــاء جميــع إجــراءات اخلصومــة مبــا يف ذلــك إقامــة الدعــوى،
ويحكــم علــى التــارك باملصاريــف .
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 -2تــرك اخلصومــة ال مينــع مــن إقامــة دعــوى جديــدة مــا لــم يكــن التــرك مبرئــا مــن احلــق
املدعــى بــه .

خة
نس

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه يترتــب علــى ترك اخلصومة كليا اآلثار التي تترتب على
ســقوط اخلصومــة والتــي أوردتهــا املــادة ( )135أي إلغــاء جميــع إجراءات اخلصومة واآلثار
املترتبــة عليهــا مبــا يف ذلــك الئحــة الدعــوى  ،ويعــود اخلصوم إلــى احلالة التي كانوا عليها
قبــل رفــع الدعــوى  .ولكــن ذلــك ال ميــس أصــل احلــق املرفوعــة بــه الدعــوى  ،فيجــوز ملــن
تنــازل عــن دعــواه أن يقيــم دعــوى جديــدة بنفــس احلق مــا دام قائما  .ويحكم على التارك
باملصاريــف ألنــه هــو الــذي تســبب بهــا برفــع الدعــوى وبدء اخلصومة ثــم عدوله عنها.
أما يف الترك اجلزئي فيعتبر اإلجراء الذي مت التنازل عنه كأن لم يكن .
ويالحظ أن ترك اخلصومة قد يترتب عليه سقوط احلق املرفوعة به الدعوى إذا كان
من احلقوق التي تســقط لفوات مدة تقل عن املدة التي مضت بني رفع الدعوى وتركها .
وال تســقط بالترك األحكام القطعية الصادرة يف اخلصومة وال اإلجراءات الســابقة على
هذه األحكام ،كما ال تسقط اإلقرارات الصادرة عن اخلصوم أو األميان التي حلفوها،
ولكــن قــد تــزول بالتــرك إذا كانــت ملصلحــة املدعــي وشــملها التــرك صراحــة ،فتعتبر يف
هــذه احلالــة كأن لــم تكــن .كمــا يجــوز للخصــوم التمســك بإجــراءات التحقيــق وأعمــال
اخلبــرة التــي متــت مــا لــم تكــن باطلــة يف ذاتهــا كمــا هو احلال بالنســبة للســقوط.

مج

اني

ةل

النزول عن الحكم

تل

يس

تنص املادة ( )140على أن " النزول عن احلكم يستتبع النزول عن احلق الثابت به ".
مــن املعلــوم أنــه متــى صــدر حكــم ال يجــوز النــزول عــن حجيتــه  ،ألن حجيــة األمــر
املقضــي مــن النظــام العــام  .ولكــن وفــق نــص املــادة ( )140فــإن للمحكــوم لــه أن
يتنــازل عــن احلــق ذاتــه الــذي يقــرره احلكــم لــه  ،ويكــون النــزول صريحــا جليــا  ،فــا
يســتفاد ضمنــا بتراخــي احملكــوم لــه يف التنفيــذ .ومتــى مت النــزول أنتــج أثــره يف احلــال
باعتبــاره إســقاطا ويترتــب علــى ذلــك انقضــاء اخلصومــة التــي صــدر احلكم فيهــا  ،وميتنع
عليه جتديد املطالبة باحلق مرة أخرى  ،وتقضي احملكمة بعدم جواز نظر الدعوى من
تلقــاء نفســها التزامــا بقــوة األمــر املقضــي التــي هــي مــن النظــام العــام .
ويكــون النــزول عــن احلكــم قبــل أن يباشــر احملكــوم لــه إجــراءات تنفيذه  ،أو
بعــد أن بــدأ يف ذلــك وقبــل اكتمــال التنفيــذ ،ويســتتبع ذلــك النــزول عــن احلــق الثابــت فيه
وإبــراء احملكــوم عليــه منــه .أمــا إذا كان التنــازل بعــد التنفيــذ فإنــه يعــد تصرفــا جديــدا
وعالقــة جديــدة ليــس لها صلة بالعالقة الســابقة.
ويجــب أن تتوافــر يف املتنــازل أهليــة التصــرف يف احلــق املتنــازل عنــه  ،وعــن إرادة
خاليــة مــن العيــوب  ،وإال كان التنــازل قابــا لإلبطــال ملصلحتــه .وإذا كان املتنــازل هو
الوكيــل باخلصومــة فإنــه يجــب أن يكــون لديــه تفويض خــاص يجيز له ذلك.

بيع
ل
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المبحث السادس
إيداع المال صندوق المحكمة

خة
نس

نظــم قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد موضــوع إيــداع املــال
صنــدوق احملكمــة الــذي يقــوم بــه أحــد اخلصــوم حلســاب اخلصــم اآلخــر يف أيــة دعــوى
رفعــت إلــى احملكمــة ســواء كانــت دعــوى أصليــة أم دعــوى مقابلــة فقــد نصــت املــادة
( )279علــى أنــه :
 -1يجــوز ألي مــن اخلصــوم أن يــودع إلــى صنــدوق احملكمــة مبلغــا مــن املــال علــى ذمــة
الدعــوى تســديدا لالدعــاء أو ألي ســبب مــن أســبابه .

 -2يرفــق مــع طلــب اإليــداع إشــعار يتضمــن املبلــغ املــودع والســبب أو األســباب التــي أودع مــن

أجلهــا وتقــوم احملكمــة بتبليــغ اخلصــم اآلخــر .

مج

ةل

اني

ويتبــن مــن هــذا النــص أن إيــداع املــال صنــدوق احملكمــة يكــون بنــاء علــى طلــب
يقــدم مــن اخلصــم  ،ويرفــق بهــذا الطلــب إشــعار يبــن :
 -1املبلغ املودع .
 -2السبب أو األسباب التي أودع من أجلها .

تل

يس

ولــم يحــدد القانــون وقتــا لقيــام اخلصــم بتقــدمي هــذا الطلــب والدفــع  ،فيجــوز ذلــك
يف أي وقــت بعــد رفــع الدعــوى ولــو يف فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم  ،ويكون اإليداع يف
صنــدوق احملكمــة التي تنظر الدعوى .
وقــد يكــون املبلــغ املــودع هــو كامــل املدعــى بــه  ،كمــا قــد يكــون جــزءا منــه
تســديدا لســبب أو أســباب معينــة مــن أســباب الدعــوى فقــط  ،ويكــون اإليــداع مبوجــب
قــرار مــن احملكمــة (م . )2/280
وبعــد تقــدمي الطلــب وإيــداع املبلــغ يف صنــدوق احملكمــة  ،تقــوم احملكمــة بتبليــغ
اخلصــم اآلخــر  ،حتــى يكــون يف مقــدوره التقــدم إلــى احملكمــة لســحب املبلــغ املدفــوع .
ويحــق للخصــم الــذي دفــع املــال لصاحلــه قبــول املبلــغ املــودع ويف هــذه احلالــة يتقــدم
بطلــب لســحب املبلــغ املدفــوع  ،ويكــون الســحب مبوجــب قــرار مــن احملكمــة  .أمــا إذا
رفــض املبلــغ املــودع فعليــه خــال ســبعة أيــام مــن تاريخ إشــعاره بالدفع أن يبــن للمحكمة
أســباب الرفــض (م  .)1/280ونــرى أنــه ال يحــق للخصــم رفــض املبلــغ املــودع إذا كان
هــو كامــل املبلــغ املدعــى بــه  ،وأن جــواز الرفــض قاصــر علــى إيــداع جــزء مــن املبلــغ
املطالــب بــه يف الدعــوى .

بيع
ل
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اآلثار المترتبة على إيداع المال صندوق المحكمة

خة
نس

إذا قــام اخلصــم (املدعــى عليــه يف الدعــوى األصليــة أو يف الدعــوى املقابلــة) بإيــداع
املبلــغ املطالــب بــه يف الدعــوى يف صنــدوق احملكمــة وقــام اخلصــم اآلخــر (املدعــي)
باســتالم هــذا املبلــغ  ،وكان املبلــغ املدفــوع هــو كامــل املطالــب بــه يف الدعــوى  ،تقضــي
احملكمــة بإنهــاء اخلصومــة يف الدعــوى كلهــا .
أمــا إذا كان املبلــغ املــودع هــو بعــض املطالــب بــه ولســبب أو أســباب معينــة يف الدعــوى
فقــط  ،فــإن احملكمــة تقضــي بإنهــاء اخلصومــة يف الدعــوى بالنســبة للســبب أو األســباب
املعينة يف طلب وإشعار اإليداع فقط  ،وتستمر يف نظر الدعوى بالنسبة لألسباب األخرى .
ولكن يالحظ أن املشرع لم يعالج عدة مسائل منها :
املســألة األولــى  :هــي حالــة رفــض اخلصــم املبلــغ املــودع وإشــعاره للمحكمــة بأســباب
الرفــض  ،إذا تبــن للمحكمــة أن هــذه األســباب غيــر مقنعــة .
ونــرى أن للمحكمــة صالحيــة رفــض األســباب التــي أبداهــا اخلصــم إذا لــم تقتنــع
بهــا ،ولهــا يف هــذه احلالــة إعمــال نــص املــادة ( )281واحلكــم بإنهــاء اخلصومــة يف الدعوى
حســب مقتضــى احلــال  ،وإلــزام اخلصــم بقبــول املــال املــودع .
واملســألة الثانيــة  :موضــوع الرســوم واملصاريــف وأتعــاب احملامــاة  ،وأي اخلصمــن
يتوجــب عليــه دفعهــا  .ولكــن مــا دام املدعــى عليــه لــم يســتجب لطلــب املدعــي ويدفــع إال
بعــد رفــع الدعــوى وتكبيــد املدعــي الرســوم واملصاريــف واألتعــاب فــإن علــى املدعى عليه
دفــع هــذه املبالــغ للمدعــي .
ومــع ذلــك فإننــا نقتــرح علــى املشــرع تشــجيعا للمدعــى عليــه علــى أن يبــادر إليــداع
املطلــوب منــه والوفــاء بالتزاماتــه  ،أن يعفيــه مــن الرســوم القضائيــة أو جــزء منها إذا أودع
املــال خــال فتــرة محــددة مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى  ،للتخفيف عن القضــاء وتقصير أمد
اخلصومــة القضائيــة مــا أمكــن .
واملســألة الثالثــة  :مصيــر املبلــغ املــودع يف حالــة رفــض اخلصــم قبولــه  ،وهــل يحــق ملــن
أودعه إعادة سحبه بعد الرفض أم ال  ،وعلى ذلك فإن األمر متروك لقناعة احملكمة تقرر
فيــه وفــق مــا تــراه مناســبا  ،حيــث إن ســحب املــال مــن الصنــدوق يتــم فقــط مبوجب قــرار من
احملكمــة  .بينمــا جنــد املــادة ( )130مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي تنــص
على أنه " إذا لم يسحب املبلغ املدفوع يف احملكمة بكامله فال يجوز دفع ما تبقى منه إال
تسديدا لالدعاء أو لسبب من أسباب الدعوى املعينة التي دفع املبلغ من أجلها ومبوجب قرار
تصــدره احملكمــة بهــذا الشــأن يف أي وقــت قبــل احملاكمــة أو خاللهــا أو بعدهــا ".
وهــذا النــص يفيــد أن املبلــغ املــودع يخصــص لتســديد املبلغ احملكــوم به يف الدعوى
التي أودع بخصوصها ويبقى موقوفا على ذمتها وال يجوز التصرف فيه ألمر آخر بل وال
يجوز احلجز عليه من قبل دائني املدعى عليه الذي دفعه  ،لذلك نأمل أن يأخذ مشرعنا
مبثل هذا النص .
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الفصل السادس
المواعيـد اإلجرائيـة
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حدد املشرع يف قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية مواعيد تلزم مراعاتها عند
مباشــرة اإلجــراءات أمــام القضــاء  ،بحيــث ميكــن القــول إن قوام أصول احملاكمــات إجراء
وميعــاد  ،وإن هنــاك تالزمــا بينهمــا  ،بحيــث ال يعــد اإلجــراء صحيحــا إال إذا اتخذ يف امليعاد
الذي قرره املشــرع  .وقد راعى املشــرع يف هذه املواعيد التوازن بني ما يقتضيه حســن ســير
القضــاء مــن تعجيــل الفصــل يف اخلصومــات بحيث ال تتراخــى اإلجراءات وتتأخر على نحو ال
مبرر له استجابة ملبدأ تركيز اخلصومة ورعاية للخصوم حتى تستقر مراكزهم القانونية
مــن ناحيــة  ،ومــا يقتضيــه مبــدأ حريــة الدفاع من منح اخلصوم فرصة كافية إلعداد وســائل
دفاعهــم وحتضيــر مــا يــرون اتخــاذه مــن إجــراءات التقاضــي مــن ناحيــة أخرى  ،وتســمى هذه
املواعيد باملواعيد اإلجرائية ،وهي تعد من صور التنظيم الشكلي لإلجراء القضائي بحيث
ال يكون اإلجراء صحيحا كقاعدة ويرتب آثاره إذا لم يحترم ميعاده القانوني .
ويحــدد املشــرع هــذه املواعيــد حتديــدا جامــدا بهــدف حتقيــق قــدر مــن االســتقرار
واالنتظــام يف اإلجــراءات  ،ولكنــه يخفــف مــن هــذا اجلمــود مبــا يقرره مــن امتداد قانوني
للمواعيــد  ،أو مبــا يعتــرف بــه للقضــاء مــن ســلطة تقديريــة يف تعديــل هــذه املواعيــد ونبــن
أوال أنــواع املواعيــد اإلجرائيــة  ،ثــم كيفيــة حســابها يف مبحثــن علــى التوالــي .
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المبحث األول

يس

أنواع المواعيد اإلجرائية

المواعيد الحتمية والمواعيد التنظيمية :

تل

تقسم املواعيد يف قانون أصول احملاكمات إلى مواعيد حتمية ومواعيد تنظيمية.
كما تنقسم من ناحية أخرى إلى مواعيد كاملة ومواعيد ناقصة ومواعيد مرتدة.

بيع
ل

امليعــاد احلتمــي هــو امليعــاد الــذي يرتــب املشــرع على مخالفته جــزاء إجرائيا كالبطالن
أو ســقوط احلــق يف اتخــاذ اإلجــراء أو اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن  .وبعض املواعيد احلتمية
يتعلق بالنظام العام كمواعيد الطعن  ،ولكن أغلب هذه املواعيد ال تتعلق بالنظام العام بل
تقررت ملصلحة اخلصوم ،ويجب أن يتمسك بها اخلصم الذي تقررت ملصلحته مثل ميعاد تعجيل
الدعوى بعد وقفها  .واملواعيد احلتمية ال تتأثر بالوقف االتفاقي للخصومة  ،فإذا اتفق اخلصوم
على وقف اخلصومة ومت هذا االتفاق بعد صدور قرار يف مسألة أو حكم يف شق من املوضوع
يقبل الطعن املباشر فإن هذا الوقف ال يؤثر يف سريان ميعاد الطعن يف هذا القرار أو احلكم.
أمــا امليعــاد التنظيمــي أو غيــر احلتمــي ،فهــو امليعــاد الــذي ال يرتب املشــرع جزاء على
مخالفتــه  ،مثــل ميعــاد تبليــغ الئحــة الدعــوى  ،وميعــاد تقــدمي الالئحــة اجلوابيــة  ،وميعــاد
تســليم الئحــة الدعــوى لقلــم احملضريــن  ،ومواعيــد احلضــور.
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ويالحــظ أن أغلــب املواعيــد احلتميــة هــي املواعيــد املوجهــة إلــى اخلصــوم حيــث يجــب
عليهم مراعاتها .أما املواعيد املوجهة إلى القاضي واملوظفني القضائيني فهي يف أغلبها
مواعيد تنظيمية )1(.
الميعاد الكامل والميعاد الناقص والميعاد المرتد
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أوال  :امليعــاد الكامــل  ،وهــو الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب أن تنقضــي بالكامل ثم يتخذ
اإلجــراء بعدهــا ،مبعنــى أنــه ال يجــوز اتخــاذ اإلجــراء إال بعــد انقضــاء امليعــاد  .ومثالهــا
مواعيــد احلضــور  ،فاملشــرع يقــرر أنــه يجــب منــح مهلــة زمنيــة للمدعــى عليــه لالســتعداد
للحضــور أمــام احملكمــة  ،وهــذه املهلــة يجــب أن متضــي بــن تاريــخ التبليغ وتاريخ اجللســة ،
فال يجوز أن حتدد اجللسة إال بعد فواتها وإال قررت احملكمة التأجيل الستكمال امليعاد
إذا طلب اخلصم ذلك  ،من ذلك ما نصت عليه املادة  65من أنه يعرض ملف الدعوى على
رئيــس احملكمــة أو القاضــي املختــص بعــد إقامتهــا لتعيــن جلســة للنظــر فيهــا  ،ويبلــغ
موعــد هــذه اجللســة إلــى اخلصــوم مــع مراعــاة أحــكام املــادة  62مــن هــذا القانــون .
واملادة  62حتدد مدة خمسة عشر يوما للمدعى عليه لتقدمي الئحته اجلوابية ،وتبدأ هذه
املدة من اليوم التالي لتاريخ التبليغ  ،مبعنى أنه إذا مت التبليغ يف اليوم األول من الشهر فال يجوز
أن يكون موعد اجللسة إال بعد متام اليوم السادس عشر  ،أي ابتداء من اليوم السابع عشر .
وقد سمي هذا امليعاد كامال ألنه يجب أن ينقضي بالكامل دون اتخاذ اإلجراء.
ثانيــا  :امليعــاد الناقــص ،وهــو امليعــاد الــذي يجــب أن يتخــذ اإلجــراء خاللــه وقبــل
انقضائــه  ،ويترتــب علــى عــدم االلتــزام بــه ســقوط احلــق يف اإلجــراء  .ومثالــه مواعيــد
الطعن  ،فميعاد االســتئناف  30يوما ويف املواد املســتعجلة  15يوما (م  ، )205وميعاد
الطعــن بالنقــض  40يومــا (م  ،)227ويجــب أن يرفــع االســتئناف أو النقــض خــال هــذا
امليعــاد فــإذا انقضــى اليــوم األخيــر منــه لــم يعــد الطعــن مقبــوال .
وقــد ســمي هــذا امليعــاد بالناقــص ألن اليــوم األخيــر يحتســب ضمــن الفتــرة التــي يجــب
اتخاذ اإلجراء خاللها  ،وبالتالي فإن من تقرر امليعاد لصاحله ال يستفيد بهذا اليوم كامال
حيث عليه إذا أراد أن يتخذ اإلجراء يف اليوم األخير أن يتخذه أثناء النهار فال يستفيد ببقية
اليوم  .وأغلب املواعيد اإلجرائية ناقصة ألن القانون يوجب اتخاذ اإلجراء خاللها .
ثالثــا  :امليعــاد املرتــد  ،وهــو امليعــاد الــذي يجــب اتخــاذ اإلجــراء قبــل بدئــه  ،ومثالــه
مــا نصــت عليــه املــادة  2/72مــن قانــون البينــات اجلديــد مــن أنــه فيمــا عــدا الدعــاوى
املســتعجلة يجــب تبليــغ الشــاهد قبــل املوعــد احملــدد ألداء الشــهادة بثمــان وأربعــن ســاعة
علــى األقــل (.)2
ويتفــق امليعــاد املرتــد مــع امليعــاد الكامــل يف أنــه ال يجــوز اتخــاذ اإلجــراء خاللــه،
ولكنــه يختلــف عنــه يف أن امليعــاد الكامــل يتخــذ اإلجــراء بعــد نهايته بينما امليعاد املرتد
يتخــذ اإلجــراء قبل بدايته .
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( )1د .أحمد الهندي ص . 676 -673
( )2يرجع كذلك إلى املادة  86من قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم  4لسنة . 2001
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المبحث الثاني
كيفية حساب المواعيد

تنص املادة ( )21على أنه :
 -1إذا كان امليعــاد مقــدرا باأليــام أو األســابيع أو الشــهور أو بالســنني فــا يحســب منــه يــوم
التبليــغ أو حــدوث األمــر املعتبــر يف نظــر القانــون مجريــا للميعــاد  ،فــإذا كان ممــا يجــب انقضــاؤه

خة
نس

قبــل اإلجــراء فــا يجــوز حصــول اإلجــراء قبــل انقضــاء اليــوم األخيــر مــن امليعــاد  ،أمــا إذا كان
ظرفــا يجــب أن يحصــل فيــه اإلجــراء ينقضــي امليعــاد بانقضــاء اليــوم األخيــر فيــه .
 -2املواعيد املعينة بالشهر أو بالسنة حتسب بالتقومي الشمسي .
 -3إذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها .
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ويتبــن مــن هــذا النــص أن املشــرع لــم يجــز حتديــد املواعيــد بالســاعات  ،ومــع ذلــك
فقــد نــص قانــون البينــات علــى ذلــك يف املــادة ( )2/72منــه حيــث نــص علــى وجــوب أن
تقوم احملكمة بتكليف الشاهد قبل املوعد احملدد ألداء الشهادة بثمان وأربعني ساعة
علــى األقــل  .كمــا يتبــن منــه أن املواعيــد تبــدأ دائما من اليوم التالي التخاذ اإلجراء وأن
يــوم اإلجــراء ال يحتســب علــى النحو اآلتي :
 -1إذا كان امليعــاد محــددا باأليــام ال يحســب اليــوم األول الــذي مت فيــه اإلجــراء
ويبــدأ احلســاب مــن اليــوم التالــي  ،فــإذا كان امليعــاد كامــا مثــل التكليــف باحلضــور ،
ومت تبليغ املدعى عليه يف األول من نيســان فإنه يبدأ حســاب اخلمســة عشــر يوما الالزمة
لتقدمي الالئحة اجلوابية من  2نيســان وتنتهي يف  16نيســان ولذا يجوز حتديد اجللســة يف
أي يــوم ابتــداء مــن  17نيســان .
وإذا كان امليعــاد ناقصــا مثــل ميعــاد الطعــن  ،وصــدر احلكــم املــراد الطعــن فيــه
باالســتئناف يف أول نيســان فإنــه ال يبــدأ حســاب امليعــاد إال ابتــداء مــن  2نيســان  ،وبذلــك
يكــون آخــر ميعــاد للطعــن يف احلكــم هــو األول مــن أيــار .
وأســاس هــذه القاعــدة تفــادي كســور األيــام حتــى ال يــؤول األمــر يف النهايــة إلــى
حســاب املواعيــد بالســاعة  ،ويعمــل بهــذه القاعــدة ســواء كان امليعــاد كامــا أم ناقصا.
 -2إذا كان امليعــاد محــددا بالشــهر يحســب الشــهر باعتبــاره شــهرا كامــا وليــس
مقــدرا باأليــام ( 30أو  ، )31فيبــدأ مــن اليــوم التالــي للتاريــخ الذي يعتبره القانون مجريا
لــه ،وينقضــي بانقضــاء اليــوم املقابــل لهــذا التاريخ من الشــهر الذي ينتهي فيه امليعاد دون
نظر لعدد األيام يف كل شهر ،مثل ميعاد سقوط اخلصومة بستة أشهر اعتبارا من آخر
إجــراء اتخــذ فيهــا (م  ،)132فــإذا اتخــذ آخــر إجــراء مثــا يف  8شــباط فــإن امليعــاد
يبــدأ مــن  9شــباط وينتهــي بنهايــة اليــوم املماثــل لــه مــن شــهر متــوز أي بانقضــاء يــوم  8متــوز.
ويالحظ أن هذه املواعيد حتسب بالتقومي الشمسي أي وفقا للتاريخ امليالدي .
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امتداد المواعيد

تنص املادة  3/21على أنه إذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها.
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ويتبني من هذا النص أنه :
 -1يشــترط المتداد امليعاد بســبب العطلة الرســمية أن تأتي العطلة يف آخر امليعاد.
فهــي ال تؤثــر إذا جــاءت يف بدايــة امليعــاد أو خاللــه  .فــا ميتــد امليعــاد بســبب أيــام اجلمــع
التي تتخلله إمنا ميتد إذا جاء اليوم األخير يف امليعاد يوم جمعة .
 -2ميتد امليعاد بسبب العطلة الرسمية إلى أول يوم عمل بعد العطلة  ،وذلك مهما كان
عــدد أيــام العطلــة  ،فــإذا جــاءت يف آخــر امليعــاد عطلــة عيــد الفطــر  ،فــإن امليعــاد ال ميتــد إال
يومــا واحــدا بعــد العطلــة  ،فــإذا فــرض أن امليعاد ينتهي يوم اجلمعة 2009/9/18وتصادف
أن تبــدأ عطلــة عيــد الفطــر مــن الســبت  9/19وتنتهــي مســاء األربعــاء  ، 2009/9/23فــإن
امليعــاد ميتــد وتصبــح نهايتــه يــوم اخلميــس  2009/9/24واحلكمــة مــن هــذا االمتــداد أنــه ال
ميكــن القيــام باإلجــراء القضائــي أثنــاء العطلــة الرســمية ولــذا فــإن القانــون ميــد امليعــاد
متكينا من االستفادة من اليوم األخير باعتباره آخر فرصة ملن ضرب له امليعاد .

مج

ميعـاد المسافـة

اني

والنــص املقــرر لهــذا االمتــداد نــص عــام  ،ولذلــك فإنــه ينطبــق علــى كافــة أنــواع
املواعيــد ســواء كان امليعــاد مقــررا باأليــام أو الشــهور أو الســنني .
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تنــص بعــض التشــريعات علــى إضافــة ميعــاد إلــى مواعيــد اإلجــراءات املقــررة يف
القانــون إذا اقتضــى اتخــاذ اإلجــراء انتقــال اخلصــم أو مأمــور التبليــغ (احملضــر) القائــم به من
بلــدة إلــى أخــرى  .تســمى ميعــاد املســافة  ،مــن ذلــك مــا نصــت عليــه املــادة ( )16مــن قانــون
املرافعات املصري من أنه " إذا كان امليعاد معينا يف القانون للحضور أو ملباشرة إجراء فيه
زيد عليه يوم لكل مســافة مقدارها خمســون كيلو مترا بني املكان الذي يجب االنتقال
منــه واملــكان الــذي يجــب االنتقــال إليــه … وال يجــوز أن يجــاوز ميعــاد املســافة أربعــة أيــام .
ويكــون ميعــاد املســافة خمســة عشــر يومــا بالنســبة ملــن يقع موطنــه يف مناطق احلــدود ".
وقد أغفل مشرعنا يف قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد ميعاد املسافة
ورمبا كان ذلك لســببني األول هو أن املســافة بني املدن والقرى يف فلســطني ليســت كبيرة
كمــا هــي احلــال يف مصــر  ،والثانــي أن املكلــف باتخــاذ إجــراء معــن ميكــن أن يتخــذ هــذا
اإلجــراء مــن خــال محكمــة موطنــه  ،فــإذا كان املــراد تبليغــه يســكن يف رام اهلل والدعــوى
مقامــة يف نابلــس  ،ميكــن تبليــغ املدعــى عليــه بإرســال أوراق الدعــوى إلى محكمــة رام اهلل ،
وللمدعى عليه أن يقدم الئحته اجلوابية خالل املدة احملددة من خالل محكمة رام اهلل أيضا
التــي ترســلها بدورهــا إلــى محكمــة نابلــس  ،وهكــذا  ،ولذلــك ال يوجــد ما يبــرر النص على
مواعيــد املســافة عندنــا  ،مــع مالحظــة أن املشــرع قــرر هــذا امليعــاد يف املــادة ( )86مــن قانــون
البينات عند تكليف الشاهد باحلضور من قبل احملكمة نظرا ألن مدة احلضور قليلة وهي 24
ســاعة  ،فنــص علــى أنــه إذا رفــض الشــاهد احلضــور وجــب علــى احملكمــة تكليفــه باحلضــور
ألداء الشهادة قبل التاريخ املعني لسماعه بأربع وعشرين ساعة على األقل عدا مواعيد املسافة.
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رســم املشــرع لألفراد يف قانون أصول احملاكمات ( املرافعات ) طريق احلصول على
حقوقهم أو حمايتها  ،ووضع لذلك قواعد وإجراءات ومواعيد رأى أنها حتقق حســن ســير
العدالــة وســرعة الفصــل يف الدعــاوى وصيانــة مصالــح اخلصــوم  .وعلــى ذلــك فــإن القاعدة يف
قانون أصول احملاكمات هي قانونية الشكل  ،مبعنى أنه يجب كقاعدة عامة على من
يلجــأ للقضــاء أن يتبــع الوســيلة التــي حددهــا القانــون وليــس التــي يختارهــا هــو .
وحتــى يضمــن املشــرع احتــرام هــذه القواعــد واإلجراءات واملواعيــد وتطبيق القانون
تطبيقا سليما ،قرن ذلك بجزاء يترتب على اإلخالل بتلك اإلجراءات حلمل األفراد على
اتباعهــا  ،وهــذا اجلــزاء يتمثــل يف البطــان  .فالبطــان هــو أهــم اجلــزاءات اإلجرائيــة ،
وهــو وصــف يلحــق بالعمــل اإلجرائــي لوجــود عيــب يف هــذا العمــل  ،ومينع مــن ترتيب اآلثار
التــي يرتبهــا القانــون علــى هــذا اإلجــراء لــو كان صحيحــا  ،أي يؤدي إلى عدم إنتاج هذا
اإلجــراء اآلثــار التــي يرتبهــا القانــون على اإلجــراء الصحيح.
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وقد كان املبدأ املستقر يف ظل قانون أصول احملاكمات احلقوقية رقم  42لسنة
 1952أنــه ( ال بطــان بــدون نــص )  ،فــكان القاضــي ال يحكــم بالبطــان كجــزاء
إجرائــي إال بنــاء علــى نــص يف القانــون يوجــب صراحة احلكم بالبطالن  ،وكان يكفي
أن يتمســك اخلصــم يف الدعــوى بنــص معــن يقــرر بطــان إجراء معني حتى يطبق القاضي
حكم هذا النص ويحكم ببطالن هذا اإلجراء املخالف للنص  .وأساس هذا املبدأ أن
اآلثــار التــي تترتــب علــى البطــان خطيــرة لذلــك يجب أن ينفرد املشــرع بتحديد حاالته .
وقد أدى تطبيق هذا املبدأ على إطالقه إلى تغليب الشكل يف بعض احلاالت على
احلــق  ،بحيــث قــد يضيــع احلــق الثابــت نتيجــة خطــأ يف اإلجــراءات أو نقــص يف اســتيفاء
البيانــات املطلوبــة مــع أن املشــرع رســم هــذا الشــكل للوصــول إلــى احلــق بســرعة ويســر،
وبذلــك قــد يــؤدي احلكــم بالبطــان ملجــرد النــص عليــه دون تقديــر ألهميــة املخالفــة إلــى
اإلضرار بالعدالة التي ينشــد املشــرع حتقيقها  .فاملشــرع ال ميكنه أن يضع نظاما دقيقا
محكمــا يــزن فيــه أهميــة كل مخالفــة ألوامــره ونواهيــه ويرتــب عليهــا اجلــزاء الــذي
يناسبها  .وإعمال هذا املبدأ على إطالقه يسلب سلطة القاضي يف تقرير ما إذا كانت
املخالفــة تســتدعي احلكــم بالبطــان ويجبــره علــى تقريــر جــزاء غير مناســب للعيب الذي
شــاب اإلجــراء أو عــدم فــرض جــزاء علــى مخالفــة إجــراء رغــم كونــه إجــراء جوهريــا ،
كمــا أنــه يفســح املجــال أمــام اخلصــوم للتمســك بالبطــان تعســفا بقصــد عرقلــة ســير
اخلصومــة وهــو مــا يخــل بحســن ســير العدالــة .

بيع
ل

أصول المحاكمات 323

خة
نس

لذلك حاولت التشريعات املقارنة إيجاد نقطة توازن بني ضرورة احترام ما يفرضه
القانــون مــن شــكل للعمــل اإلجرائــي وبــن عــدم التضحيــة باحلــق من أجل الشــكل  ،فال
يهــدر احلــق املوضوعــي نتيجــة بطــان اإلجــراءات التــي هــي مبثابــة وســيلة حلمايــة احلــق ،
فلــم ترتــب البطــان علــى كل عيــب يشــوب العمــل وإمنــا حــددت احلــاالت التــي يحدث فيها
البطــان  ،ويف الوقــت ذاتــه اســتعانت بوســائل تهــدف إلــى التقليــل مــن حــاالت البطــان
واحلــد مــن آثــاره  ،وذلــك بالتوســع يف حــاالت البطــان اجلوازي وفتح البــاب أمام إمكانية
تصحيــح اإلجــراء الباطــل .
وقد تبنت التشريعات يف هذا املجال واحدا من مبدأين :
املبــدأ األول  :ال بطــان بغيــر ضــرر  .فــا يكفــي وفــق هــذا املبــدأ مجــرد مخالفــة
الشــكل حتــى يحكــم بالبطــان وإمنــا يجــب أن يثبــت أن هــذه املخالفــة أضــرت مبصالــح
اخلصم املتمسك بالبطالن  ،وأساس هذا املبدأ أن الغاية من القانون هي حماية مصلحة
معينة ،فإذا لم يلحق هذه املصلحة ضرر يعتبر احلكم بالبطالن مخالفا للعدالة ومنافيا
إلرادة املشــرع  .وقــد أخــذ بهــذا املبــدأ قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردني رقم 24
لســنة  1988فنــص يف املــادة  24منــه علــى أنــه ( يكــون اإلجــراء باطــا إذا نــص القانــون
على بطالنه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم  .وال يحكم بالبطالن
رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى اإلجــراء ضــرر للخصــم ) .
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املبــدأ الثانــي  :ال بطــان إذا حتققــت الغايــة مــن اإلجــراء  .وأســاس هــذا املبــدأ
أن الشــكل غيــر مطلــوب لذاتــه بــل ألنــه يرمــي إلــى حتقيــق غايــة معينــة  ،لذلــك فــإن
منــاط صحــة اإلجــراء أو بطالنــه هــو حتقــق الغايــة مــن الوضــع الشــكلي الــذي حصلــت
مخالفتــه أو عــدم حتققهــا  ،فاملشــرع عندمــا ينــص علــى وجــوب اتبــاع شــكل معــن أو أن
تتضمــن الورقــة بيانــا معينــا إمنــا يرمــي إلــى حتقيــق غاية يحققها هذا الشــكل أو البيان ،
فــإذا حتققــت هــذه الغايــة رغــم تخلــف الشــكل أو البيــان املطلــوب امتنــع احلكــم ببطــان
اإلجــراء ولــو نــص القانــون صراحــة علــى البطــان ألن التمســك بالبطــان رغــم حتقــق
الغاية يصبح ال ضرورة له  ،و يعد إغراقا يف الشكليات وتعسفا يف استعمال احلق ألنه
ال يتمسك به بقصد حتقيق الغاية التي أعطي احلق من أجلها فهذه الغاية قد حتققت ،
كما أنه يصبح أداة يف يد ســيء النية من اخلصوم الذي يريد عرقلة اخلصومة  .أما إذا
تخلفــت الغايــة تعــن احلكــم ببطــان اإلجــراء ولــو لــم ينــص القانون على ذلــك  .وقد أخذ
بهــذا املبــدأ قانــون املرافعــات املصــري يف املــادة  20منــه ونقــل عنــه املشــرع الفلســطيني
يف املــادة  23مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد حيــث نصــت علــى
أنــه (  -1يكــون اإلجــراء باطــا إذا نــص القانــون صراحــة علــى بطالنــه  ،أو إذا شــابه
عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن اإلجــراء  -2 .ال يحكــم بالبطالن رغم النص عليه إذا
ثبــت حتقــق الغايــة مــن اإلجــراء ) .

بيع
ل
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الفرق بين البطالن واالنعدام

خة
نس

لكي ميكن أن نصف العمل القانوني بالصحة أو بالبطالن يجب أن يكون موجودا،
لذلــك يجــب أن نفــرق بــن مــا يلــزم لوجــود العمــل ( أركان وجــوده ) وبــن ما يلزم إلنتــاج آثاره
القانونيــة لصحتــه ( شــروط صحتــه ) وبالتالــي أن نفــرق بــن عــدم الوجــود ( االنعــدام)
والبطالن  .ويف هذا املجال فإن اإلجراء إذا فقد ركنا من أركان وجوده يصبح معدوما ،
بينمــا إذا فقــد شــرطا مــن شــروط صحتــه فإنــه يكــون باطــا  .ويترتب على هــذه التفرقة أن
اإلجــراء املعــدوم ال تــزول عنــه حالــة االنعــدام بالــرد عليــه مبا يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام
بعمل أو إجراء باعتباره كذلك  ،ألن املعدوم ال يخلق من جديد مبثل هذه التصرفات ،كما
ال يصحــح باحلضــور أو بحجيــة الشــيء احملكــوم بــه ،وال يصحــح مهمــا طــال عليــه األجــل،
فاملعــدوم ال تلحقــه أيــة حصانــة  ،واملبنــي علــى املعــدوم يعــد معدومــا  .لــذا يقــال إن املعــدوم ال
ينتــج أي أثــر بينمــا الباطــل ينتــج أثــره إلــى أن يحكــم ببطالنــه  ،والوقع أن الباطــل أو املعدوم
تظــل آثــاره قائمــة مــن الناحيــة العمليــة إلــى أن يحكــم باإللغاء.

مج

تل

يس

ةل

اني

وقــد نظــم قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية الفلســطيني اجلديد أحكام
البطــان يف املــواد  22وحتــى  26منــه مقتبســا أحكامــه مــن قانــون املرافعــات املصــري
ومسايرا للتشريعات احلديثة التي ال تشجع البطالن وتعمل على تفاديه بوسائل مختلفة،
مراعيا يف ذلك التوازن بني اعتبارين متعارضني  ،االعتبار األول ضرورة احترام قواعد
املرافعات كقواعد قانونية ملزمة بحيث يعد اإلجراء باطال إذا تخلف عنصر الشكل
فيــه  ،واالعتبــار الثانــي وهــو نابــع مــن طبيعــة اإلجــراءات كوســيلة حلمايــة احلــق وهــو
اخلشية من أن يؤدي البطالن ألي مخالفة شكلية إلى ضياع احلقوق وتعطيل حمايتها ،
لذلــك تطلــب يف املخالفــة الشــكلية التــي يترتــب عليهــا البطــان أن تكــون علــى قــدر من
األهميــة بحيــث ال يتــم فــرض البطــان علــى كل مخالفــة ولــو كانــت تافهــة .
ويف كالمنــا عــن البطــان فإننــا ســوف نبــن أنواعــه  ،وحاالتــه  ،وطــرق التمســك
بــه ،وآثــار احلكــم بالبطــان  ،ثــم وســائل احلــد مــن آثــار البطــان يف املباحــث التاليــة .
أنواع البطالن

بيع
ل

المبحث األول

ينقسم البطالن يف قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد إلى نوعني:
النــوع األول  :بطــان خــاص أو متعلــق باملصلحــة اخلاصــة  ،وهــو يعــد كذلــك إذا ترتــب
علــى مخالفــة قاعــدة مقــررة حلمايــة مصلحــة خاصــة ألحــد اخلصــوم  ،وميكــن القــول إن
غالبيــة األشــكال يف قانــون أصــول احملاكمــات مقــررة للمصلحــة اخلاصــة  ،ومثالهــا
بيانــات ورقــة التبليــغ وخطــوات التبليــغ عــدا توقيــع مأمــور التبليغ (احملضــر) ،فهي مقررة
ملصلحــة املــراد تبليغــه .
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والنــوع الثانــي  :بطــان عــام  ،وهــو يترتــب علــى مخالفــة قاعــدة مقــررة حلمايــة املصلحــة
العامــة أي متعلقــة بالنظــام العــام  .ومثالهــا القواعــد املتعلقــة بالنظــام القضائــي كقواعــد
صالحية القاضي التي تنظم الشروط الالزمة لوجوده وصحته  ،وكذلك القواعد املتعلقة
بصالحيــة أعــوان القضــاء  ،وذلــك ألنهــا تســتهدف مصلحــة عامــة هــي حســن ســير القضــاء .
أهمية التفرقة بين البطالن الخاص والبطالن العام .

خة
نس

 -1إذا كان البطالن خاصا فال يجوز التمسك به إال من اخلصم الذي شرع البطالن
ملصلحتــه (م  ،)1/24فقــد يــرى مــن املفيــد لــه رغــم مــا حلــق اإلجــراء مــن عيــب عــدم التمســك
ببطالنــه  .فاملطلــوب تبليغــه وحــده هــو الــذي يتمســك ببطــان التبليــغ بســبب تخلــف بيــان من
بياناتــه أو عــدم مراعــاة خطواتــه  ،وإذا تعــدد املدعــى عليهــم وكان التبليــغ ألحدهم معيبا ال
يجوز أن يتمسك بالبطالن إال املدعى عليه الذي كان تبليغه معيبا .
وال يجــوز أن يتمســك هــذا اخلصــم بالبطــان إذا كان قــد تســبب فيــه (م ،)1/24
وال يشــترط أن يكــون قــد وقــع منــه غــش ،بــل يكفــي أن يكــون هــو أو مــن يعمــل باســمه
قــد تســبب يف املخالفــة  ،كمــا لــو كان املبلــغ إليــه قــد نقــل موطنــه بعــد بــدء اخلصومــة ولــم
يبلــغ احملكمــة بذلــك  ،فــإن التبليــغ علــى عنوانــه القــدمي يعــد صحيحــا (م  )10وال يجــوز
لــه التمســك بالبطــان لتبليغــه يف غيــر موطنــه  .وكذلــك ال يجــوز الدفــع ببطــان شــهادة
الشــاهد لعــدم أهليتــه للشــهادة مــن اخلصــم الــذي طلــب ســماع شــهادته  ،وال يجــوز للدائــن
الــذي أخطــر مدينــه بالوفــاء أن يطلــب بطــان اإلخطــار لعــدم التوقيــع عليــه .
أما إذا كان البطالن عاما  ،فيجوز أن يتمسك به أي طرف من أطراف اخلصومة ،
كمــا يجــوز أن يتمســك بــه اخلصــم الــذي تســبب فيه .

مج

اني

ةل

يس

تل

 -2إذا كان البطــان خاصــا فــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها ،
بــل يلــزم أن يتــم التمســك بــه أمامهــا علــى نحــو صحيــح ممــن يجــوز لــه ذلــك  .أمــا إذا كان
البطــان عامــا فيجــب علــى احملكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها .

بيع
ل

 -3إذا كان البطــان خاصــا فــإن التمســك بــه يعــد دفعــا شــكليا يجــب تقدميــه مــع
الدفــوع الشــكلية قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول وإال ســقط
احلــق فيــه (م  ،)1/91كمــا يســقط حــق الطاعــن فيــه إذا لــم يــرد يف الئحــة الطعــن .
أما إذا كان البطالن عاما فيجوز التمسك به يف أي حالة كانت عليها اإلجراءات،
وأمام أي درجة من درجات التقاضي .
 -4إذا كان البطــان خاصــا فإنــه يــزول إذا تنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــا اخلصم الذي
شــرع ملصلحتــه (م  ،)2/24والتنــازل صراحــة يكــون شــفاهة يف اجللســة أو مبذكــرة تقــدم
للمحكمــة وتبلــغ للخصــم  .أمــا التنــازل الضمنــي فيكــون بــأي ســلوك مــن اخلصــم يــدل
داللة قاطعة على إرادته النزول عن البطالن  ،ومثال ذلك مناقشــة اخلصم موضوع اإلجراء
املوجــه ضــده دون التمســك ببطالنــه  ،أو الــرد عليــه مبــا يــدل علــى اعتبــاره صحيحــا .
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ولكــن ال يجــوز النــزول عــن البطــان مقدمــا إذا كان النــزول بصفــة عامــة ألنــه
ينطــوي علــى جهالــة مبــا يتــم التنــازل عنــه  ،مبعنى أن اخلصم يتنازل عن حقه يف التمســك
بالبطــان دون أن يكــون علــى علــم بأســبابه التــي رمبــا لــو علــم بهــا مــا أقــدم علــى هــذا
التنــازل  ،ولكــن يكــون االتفــاق صحيحــا إذا كان التنــازل محــددا ببطــان عمل معني
ولســبب معــن ( .)1أمــا إذا كان البطــان عامــا فــا يجــوز التنــازل عنــه .

خة
نس

 -5إذا كان البطــان خاصــا فــا يجــوز للنيابــة العامــة أن تتمســك بــه ولــو كانــت
طرفــا منضمــا يف اخلصومــة  ،أمــا إذا كان البطــان عامــا فيجــوز لهــا  ،بــل يجــب عليهــا
التمســك بالبطــان .
المبحث الثاني
حاالت البطالن

تتحقــق بســببه الغايــة مــن اإلجــراء .

اني

مج

تنص املادة ( )23على أنه
 -1يكــون اإلجــراء باطــا إذا نــص القانــون صراحــة علــى بطالنــه  ،أو إذا شــابه عيــب لــم
 -2ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء .

ةل

المقصود باإلجراء والغاية من اإلجراء

تل

يس

يتبني من هذا النص أن مناط بطالن اإلجراء يف قانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية اجلديد هو دائما عدم حتقق الغاية من اإلجراء .
ويقصــد باإلجــراء  :العمــل القانونــي الــذي يكــون جــزءا من اخلصومة وتترتب عليه
آثــار إجرائيــة  ،لذلــك ســمي بالعمــل اإلجرائــي  .واإلجــراءات منوعــة يف اخلصومــة :منهــا
مــا يقــوم بــه القاضــي – مثــل القــرار أو احلكــم .ومنهــا مــا يقــوم بــه اخلصــوم أو وكالؤهــم
مثــل الطلبــات علــى اختــاف أنواعهــا ( أصليــة أو عارضــة )  ،والدفــوع  ،وأعمــال
متعلقــة باإلثبــات ( اإلقــرار  ،وحلــف اليمــن )  .ومنهــا مــا يقــوم بــه قلــم احملكمــة –
كالتبليغــات .ومنهــا مــا يقــوم بــه الغيــر – كشــهادة الشــهود أو عمــل اخلبيــر  .وكل عمل
إجرائــي باعتبــاره عمــا قانونيــا يجــب أن تتوافــر فيــه شــروط معينــة منهــا مــا يتعلــق مبحل
العمــل أو بشــخص القائــم بالعمــل  ،ومنهــا مــا يتعلــق بشــكل العمــل .
ويقصــد بالغايــة مــن اإلجــراء  ،الغايــة املوضوعيــة مــن الشــكل أو البيــان التــي
يقصدهــا املشــرع املجــردة دون مــا اعتــداد بالغايــة الشــخصية التــي قــد يســتهدفها القائــم
بالعمــل فيجــب النظــر إلــى الغايــة نظــرة موضوعيــة مجــردة دون اعتــداد بالظــروف
الشــخصية للخصــم  ،والبحــث عــن الغايــة مــن اإلجــراء هــو البحــث عــن املصلحــة التــي
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يقصــد املشــرع حمايتهــا مــن هــذا الشــكل ومــا إذا كان الشــكل يف هــذه القضيــة يحقــق
هذه احلماية من عدمه .وعلى القاضي أن يبحث يف كل حالة على حدة عما إذا كانت
الغايــة التــي أرادهــا القانــون مــن الشــكل ( اإلجــراء) قــد توافــرت يف احلالــة املعروضــة
رغــم تخلــف الشــكل أم ال  .وتقديــر مــا هــي الغايــة مــن الشــكل القانونــي يعتبــر مســألة
قانونيــة  ،فــا يســتطيع قاضــي املوضــوع حتديــد غايــة مــن الشــكل تختلــف عــن الغايــة
التــي يقصدهــا املشــرع  ،ولكــن حتقــق هــذه الغايــة يف حالــة معينــة أو عــدم حتققهــا يعتبــر
مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي على أن يسبب حكمه تسبيبا كافيا بأن يبني
بطريقــة محــددة ملــاذا يــرى أن الغايــة حتققــت أو أنهــا لــم تتحقــق  ،وال يكفــي أن يقتصــر
علــى القــول بــأن الغايــة حتققــت أو أنهــا لــم تتحقــق وإال كان حكمــه معيبــا لقصــور يف
التســبيب  .فالقاضي يبحث ما إذا كانت الغاية من الشــكل – وهي مســألة قانونية –
قــد حتققــت يف الوقائــع املعروضــة عليــه يف القضيــة – وهــي مســألة واقــع.
والعبــرة أن يحقــق اإلجــراء الغايــة منــه وفــق الشــكل املقــرر يف التشــريع  ،فقــد
تتحقــق الغايــة مــن اإلجــراء ومــع ذلــك يكــون اإلجــراء باطــا لعــدم حتقــق الغايــة مــن
الشــكل  ،فــا يكفــي لنفــي البطــان كــون اإلجــراء قــد حقــق الغايــة املقصــودة منــه
ولكــن دون توفــر الشــكل وإال فإنــه ال جــدوى مــن النــص علــى البطــان يف هــذه احلالــة .
فعندمــا يكــون الشــكل عنصــرا مــن عناصــر العمــل يتضمــن وجوب متــام العمل كتابة،
ووجــوب أن تتضمــن الورقــة بيانــات معينــة  ،يجــب يف هــذه احلالــة حتقــق الغايــة مــن العمــل
ذاتــه مــن جهــة والغايــة مــن شــكل العمــل مــن جهــة أخــرى وال يغنــي أحدهمــا عــن اآلخر ،
فــإذا تخلــف الشــكل ولــم تتحقــق الغايــة منــه يجــب احلكــم بالبطــان رغــم حتقــق الغايــة
مــن العمــل ،واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا :التبليــغ فهــو يهــدف إلــى غايــة معينــة وهــي
إيصــال واقعــة معينــة إلــى علــم املطلوب تبليغه كتبليغ الئحة الدعوى ومرفقاتها للمدعى
عليــه  ،وقــد تطلــب القانــون أن تتضمــن ورقــة التبليــغ بيانــات معينــة يهــدف كل بيــان
منهــا إلــى حتقيــق غايــة معينــة  .مــن ذلــك تاريــخ حصــول التبليــغ وســاعته  ،فــإذا وصــل
التبليغ إلى املطلوب تبليغه دون أن تشتمل على تاريخ اليوم الشهر والسنة والساعة التي
حصــل فيهــا التبليــغ  ،ال ينظــر إلــى الغايــة مــن التبليــغ للقــول بصحة اإلجــراء بل ينظر إلى
بيانــات ورقــة التبليــغ كتاريــخ التبليــغ يف مثالنــا ،فــإذا تبــن أن التاريــخ الــذي حصــل فيــه
التبليــغ يــؤدي وظيفــة معينــة كمــا لــو كان يبــدأ منــه ميعــاد طعــن يكــون التبليــغ باطــا
لعــدم حتقــق الغايــة مــن بيــان التاريــخ  ،أمــا إذا كان التاريــخ ليــس لــه هــذه الوظيفــة يف
التبليــغ كمــا لــو كان تبليغــا ال يجــب متامــه يف تاريــخ معــن وال يبــدأ بــه أي ميعــاد مثــل
بيــان تاريــخ اجللســة للمدعــى عليــه فهــذا الشــكل يرمــي إلــى حتقــق واقعــة ماديــة معينــة
تتوافــر بحضــور املدعــي أو املدعــى عليــه يف اجللســة احملــددة فــإذا حتققــت هــذه الواقعــة
رغــم تخلــف الشــكل فــإن هــذا كاف وال يحكــم بالبطــان .
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ومثال آخر – تبليغ لم يشتمل على اسم احملضر – ال يحكم بالبطالن إذا كان
احملضــر قــد وقــع علــى التبليــغ بصــورة واضحــة ألن الغــرض من بيان اســم احملضر التثبت
مــن أن التبليــغ قــد مت علــى يــد موظــف مختــص بإجرائــه ويغنــي عنــه إمضــاء احملضــر .أمــا
إذا لــم تشــتمل الورقــة علــى توقيــع احملضــر يكــون التبليــغ باطــا ولــو وصــل إلــى املطلــوب
تبليغه وتســلمه ألن الغرض من التوقيع التحقق من أن التبليغ قد قام به موظف مختص
بإجرائــه وإعطــاء التبليــغ صفــة الورقــة الرســمية وهــي غاية ال ميكن أن تتحقق عن طريق
آخــر غيــر توقيــع املوظــف املنــوط بــه التبليــغ .
وقــد يكــون الشــكل ظرفــا يتصــل مبــكان العمــل مثــل وجــوب تســليم التبيلــغ يف
موطــن املطلــوب تبليغه.وقــد يكــون ظرفــا يتصــل بزمــان العمــل كأن يتــم التبليــغ مــا بــن
الســابعة صباحــا والســابعة مســاء ويف غيــر أيــام العطلــة الرســمية  . ،وذكــر ســاعة التبليــغ
تبني ما إذا كان التبليغ قد مت خالل الساعات احملددة يف القانون أم يف غير هذا الوقت
فــا تتحقــق الغايــة مــن هــذا التحديــد وهــي عــدم إزعــاج املطلــوب تبليغــه يف وقــت راحتــه .
وإبــداء الدفــع الشــكلي يف أول جلســة قبــل الدخــول يف املوضــوع وإال ســقط احلــق فيــه.
ومــن التطبيقــات القضائيــة لألشــكال التــي يترتــب علــى تخلفهــا حتمــا البطــان
فالغايــة منهــا ال ميكــن أن تتحقــق إذا تخلفــت  :تســبيب األحــكام  ،فتســبيب احلكــم
عنصــر الزم لتحقيــق الغايــة منــه  ،فاحلكــم يرمــي إلــى بيــان وجــه القانــون يف قضيــة
معينــة علــى نحــو مؤكــد  ،وعــدم التســبيب يــؤدي إلــى إثــارة الشــك وزعزعــة الثقــة فيــه ،
فاحلكــم ولــو لــم يســبب يحقــق الغايــة منــه وهي حســم النزاع بني اخلصــوم بينما الغاية من
الشــكل املقــرر يف التشــريع ال تتحقــق وهــي ضمــان جديــة احلكــم  .وتوقيــع القاضــي
علــى احلكــم ،فهــذا التوقيــع شــكل الزم لتحقيــق الغايــة منــه وهــي تأكيــد صــدوره منــه
ولهــذا فــإن تخلفــه يــؤدي دائمــا إلــى البطــان  .ووجــوب التبليغ يف الســاعات اجلائز التبليغ
فيها  ،أي بني السابعة صباحا والسابعة مساء ويف غير أيام العطلة الرسمية ،إذ الغاية
مــن هــذا العنصــر الشــكلي هــو عــدم إزعــاج املطلوب تبليغه يف وقت يســتريح فيه مراعاة
آلدميتــه  ،وهــي غايــة يــؤدي تخلــف الشــكل إلــى تخلفهــا فهي مرتبطة به وجودا وعدما .
كمــا ينبغــي مراعــاة الترتيــب بــن األعمــال اإلجرائيــة  ،فالعبــرة أن يحقــق اإلجــراء
الغــرض املقصــود منــه وفــق الشــكل املقــرر يف القانــون  ،وأن يحقــق كل عنصــر مــن
عناصــره الغــرض املقصــود منــه  ،وإال فــا جــدوى مــن النــص علــى البطــان الوجوبــي
بصــدد كل عنصــر مــن هــذه العناصــر اجلوهريــة .
بينمــا هنــاك أشــكال ال تعتبــر أشــكاال للعمــل باملعنــى الصحيــح وإمنــا هــي مجــرد
أشــكال تنظيميــة  ،وهــذه ال يــؤدي عــدم احترامهــا إلــى البطــان ولــو أدت مخالفتها إلى
تخلــف الغايــة منهــا مثــل حتديــد أيــام معينــة لعقــد اجللســات باحملكمــة .
يتبني من ذلك أن املشرع عدل عن مبدأ ( ال بطالن بدون نص ) وإلى ضرورة تطبيق
املبــدأ اجلديــد وهــو أن أســاس احلكــم بالبطــان مــن عدمــه هــو حتقق الغاية مــن اإلجراء أو
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عدم حتققها وأن على القاضي البحث عن الغاية من اإلجراء وعدم احلكم بالبطالن رغم
النص عليه إذا حتققت هذه الغاية  .وعلى ذلك يشترط لقيام البطالن توافر شرطني :
 -1وقــوع عيــب يف أحــد العناصــر الشــكلية للعمــل اإلجرائــي  ،مبخالفــة الشــكل
الــذي حــدده القانــون  -2أن يترتــب علــى هــذا العيــب تخلــف الغايــة مــن العمــل اإلجرائــي
الــذي حلقــه العيــب  .فــا يكفــي لنفــي البطــان أن يكــون اإلجــراء قــد حقــق املقصــود
منــه ،وإمنــا يجــب حتقــق أمريــن معــا :
األول  ،أن يحقق اإلجراء الغاية منه .
والثاني  ،أن يحقق هذه الغاية وفق الشكل املقرر يف القانون .
وقــد أخــذ املشــرع مبعيــار الغايــة ســواء كان البطــان خاصــا أم عامــا  ،فــا
مبــرر للبطــان إذا حتققــت الغايــة مــن اإلجــراء ســواء كانــت هــذه الغايــة مصلحــة خاصــة
للخصم أم مصلحة عامة  ،فاملخالفة ال متس النظام العام طاملا حتققت املصلحة العامة.
ومسألة حتقق الغاية من اإلجراء أو عدم حتققها هي مسألة واقع يبحثها القاضي
يف احلالة املعروضة عليه دون رقابة عليه من محكمة النقض .
وقــد فــرق املشــرع يف مســألة البطــان بــن حالــة النــص عليــه صراحــة  ،وحالــة عــدم
النــص عليــه  .إال أن االختــاف بــن احلالتــن ينحصــر يف عــبء اإلثبــات  ،لــذا فإننــا
نعــرض لهاتــن احلالتــن :
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إذا نص القانون على البطالن فمعنى ذلك أن املشرع قد قدر أهمية اإلجراء ،
وافترض عدم حتقق الغاية بدونه  .لذلك يكفي أن يثبت اخلصم الذي يتمسك بالبطالن
وجــود عيــب شــكلي يف اإلجــراء  ،ويف هــذه احلالــة ينتقــل عــبء اإلثبــات ملن اتخذ اإلجراء
ليثبت أن الغاية من اإلجراء قد حتققت رغم العيب الشكلي .
ومثــال ذلــك إذا تخلــف بيــان معــن يف الئحــة الدعــوى أو ورقــة التبليــغ فإنــه ميكــن
إثبــات املقصــود بهــذا البيــان عــن طريــق بيــان آخر يف الورقة (مبــدأ تكافؤ البيانات) ،أو
حضور اخلصم للجلســة رغم العيب الذي شــاب إجراءات التبليغ للحضور  ،فإذا جنح يف
إثبــات حتقــق الغايــة يعــد اإلجــراء صحيحــا وال يحكــم ببطالنــه .
وبالرجــوع إلــى قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة جنــد أنــه لــم ينص على
البطــان صراحــة إال يف املســائل التاليــة:
 -1املادة  22اخلاصة بعدم االلتزام مبواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه .
 -2املادة  130اخلاصة ببطالن اإلجراءات التي حتصل أثناء انقطاع السير يف الدعوى.
 -3املادة  167اخلاصة بسرية املداولة يف األحكام.
 -4املادة  171اخلاصة بالنطق باحلكم يف جلسة علنية.
 -5املــادة  175اخلاصــة بالقصــور يف أســباب احلكــم الواقعيــة والنقــص أو اخلطــأ
اجلســيم يف أســماء اخلصــوم وصفاتهــم وعــدم بيــان أســماء القضــاة الذين أصــدروا احلكم.

بيع
ل
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فاملــادة ( )22تقضــي بأنــه " يترتــب البطــان علــى عــدم االلتــزام مبواعيــد وإجــراءات

خة
نس

التبليــغ وشــروطه ".
فقــد خصــص املشــرع هــذه املــادة لبيــان حكــم عــدم االلتــزام مبواعيــد وإجــراءات
التبليــغ وشــروطه  ،حيــث قــرر أن التبليــغ يكــون باطــا يف هــذه احلالــة .
وفيمــا يتعلــق بعــدم االلتــزام مبواعيــد التبليــغ جنــد نوعــن مــن هــذه املواعيــد  ،النوع
األول مواعيــد يقصــد منهــا ســرعة التبليــغ وعــدم إهمــال مأمــور التبليــغ يف القيــام بــه ،
وهــي املواعيــد الــواردة يف املــادة ( )11بخصــوص قيــام قلــم كتــاب احملكمــة بتســليم
ورقــة التبليــغ إلــى املأمــور أو مكتــب البريــد يف مــدة أقصاهــا يومــن مــن تاريــخ وردوهــا
إليــه أو مــن تاريــخ صــدور األمــر بتبليغهــا  ،ووجــوب أن يقــوم املأمــور بتبليــغ هــذه الورقــة
خــال مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ اســتالمها .
وال نعتقــد أن نــص املــادة ( )22يســري علــى هــذه املواعيــد بحيــث يكــون التبليــغ
باطــا إذا تأخــر قلــم احملكمــة بتســليمه للمأمــور أو مكتــب البريد فســلمه بعد ثالثة أو
أربعــة أيــام مــن ورودهــا إليــه  ،أو تأخــر املأمــور بتبليغهــا للمــراد تبليغه بحيــث قام بالتبليغ
يف اليوم التاســع أو العاشــر لتســليمها إليه .
فهــذه املواعيــد كمــا قلنــا هــي مواعيــد تنظيميــة يترتــب علــى مخالفتهــا مســاءلة
املخالــف إداريــا ســواء كان موظــف قلــم احملكمــة أم مأمــور التبليــغ  .وال حكمــة مــن
تقريــر بطــان التبليــغ بســبب هــذا التأخيــر .
والنــوع الثانــي مــن مواعيــد التبليــغ قصــد بــه عــدم اإلســاءة للمــراد تبليغــه أو إقــاق
راحتــه  ،وهــو وارد يف املــادة ( )2/8بحيــث ال يجــوز التبليــغ قبــل الســاعة الســابعة
صباحــا وال بعــد الســاعة الســابعة مســاء وال يف أيــام العطــل الرســمية إال يف احلــاالت
املنصــوص عليهــا اســتثناء .
وهــذه املواعيــد يترتــب علــى مخالفتهــا بطــان التبليــغ كمــا ســبق ذكــره عنــد
الكالم يف هذه املادة  ،وحضور املدعى عليه جلسة احملاكمة ال يترتب عليه تصحيح
هــذا البطــان لتخلــف الغايــة مــن اإلجــراء الباطــل  ،وإن كان هــذا احلضــور يعــد تنــازال
منــه عــن التمســك بالبطــان.
أمــا بالنســبة إلجــراءات التبليــغ فمثالهــا أن ال يتحــرى املأمــور عــن الشــخص املــراد
تبليغه ويبذل جهده للعثور عليه لتسليمه التبليغ بالذات  ،وأن يقوم بتسليم ورقة التبليغ
ألحــد أفــراد عائلتــه ولكــن يف مــكان غيــر الســكن  ،كمــا لــو صادفــه يف الطريــق
أو يف أروقــة احملكمــة  .ففــي هــذه احلالــة يكــون التبليــغ باطــا  ،ومــع ذلــك إذا حضــر
املدعــى عليــه جلســة احملاكمــة يصحــح هــذا البطــان  ،علــى اعتبــار أن حضــوره يفيــد
حتقيــق الغايــة من اإلجــراء املعيب .
أمــا بالنســبة لشــروط التبليــغ  ،فمنهــا ضــرورة اشــتمال ورقــة التبليــغ علــى البيانــات
الواردة يف املادة ( ،)9ولذلك إذا لم يكتب املأمور يف ورقة التبليغ ســاعة حصول التبليغ

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

أصول المحاكمات 331

خة
نس

يعــد ذلــك مخالفــا لشــروط التبليــغ الصحيــح ويكــون التبليــغ باطــا حتــى لــو ذكــر يــوم
وتاريــخ التبليــغ ،ألن ذكــر ســاعة التبليــغ ضــروري ملعرفــة مــا إذا مت التبليــغ خــال امليعــاد
املســموح بــه أم ال ،علــى أن هــذا البطــان ميكــن تصحيحــه إذا حضــر املدعــى عليه اجللســة
احملــددة للمحاكمــة ،بينمــا هنــاك بيانــات أخــرى يــؤدي تخلفها إلى تخلف الغاية منها مثل
توقيع احملضر الذي يهدف إلى إضفاء صفة الرسمية على ورقة التبليغ ،لذلك فإن حضور
املبلــغ إليــه ال يفيــد يف حتقيــق هــذه الغايــة ،فــا يؤدي حضوره إلى تصحيح التبليغ بل يبقى
باطــا لعــدم وجــود توقيــع احملضر ،ويلزم لتصحيحه إجراء تبليغ جديد.
ويجــب أن يكــون احلضــور يف اجللســة احملــددة  ،فاحلضــور بعــد انفضــاض اجللســة ال
يترتــب عليــه تصحيــح البطــان  ،ولكــن ال يشــترط احلضــور يف أول اجللســة  ،فاحلضــور
يف أي وقــت أثنــاء اجللســة يــؤدي إلــى التصحيــح  ،وال يجــوز للخصــم أن يتمســك بالبطــان
مدعيــا أن محاميــه إن كان قــد حضــر فقــد كان حضــوره متأخــرا ولــم يســتطع أن
يشــترك يف املناقشــة الشــفهية للقضيــة (.)2

مج

اني

ويجــدر التنبيــه إلــى أن القــول بتصحيــح التبليــغ الباطــل نتيجــة حضــور اخلصــم
يفترض وجود تبليغ معيب  ،أما إذا حضر اخلصم دون أن يستلم أية الئحة أو ورقة تبليغ
فــإن حضــوره ال يكفــي  ،بــل يجــب تأجيــل اجللســة لتبليغــه حســب األصــول .

ةل

ثانيــا  :حالــة عــدم النــص الصريــح علــى البطــان  ،وهــي حالــة مــا إذا شــاب اإلجــراء
عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن اإلجــراء .

تل

يس

ويقصــد بذلــك عــدم وجــود نــص صريــح فــإذا نــص القانــون علــى أنــه ( ال يجــوز أو
ال يجــب ) أو نــص علــى عبــارة ناهيــة أو نافيــة  ،فإنــه بهــذا لــم يصــرح بالبطــان ،ويف هذه
احلالــة مــا دام املشــرع لــم ينــص علــى البطــان جــزاء لشــكل أو بيــان معــن فإنــه يــدل علــى
عــدم إرادتــه توافــر هــذا الشــكل أو البيــان إال بالقــدر الــازم لتحقيــق الغايــة مــن العمــل
اإلجرائــي الــذي يتضمنــه  ،وعلــى ذلــك فــإن األصــل يف هــذه احلالــة أن اإلجــراء ال يبطــل
إال إذا أثبــت املتمســك بالبطــان فضــا عــن العيــب الــذي شــاب اإلجــراء أن هــذا العيــب
قــد أدى إلــى عــدم حتقــق الغايــة مــن اإلجــراء  ،فعــبء عــدم حتقــق الغايــة يقــع علــى عاتــق
املتمســك بالبطــان  ،لذلــك يشــترط للحكــم بالبطــان أن يثبــت مــن يتمســك بــه أمــران
معا ،أن اإلجراء قد شابه عيب شكلي جوهري  ،و أن الغاية من الشكل الذي خولف
لم تتحقق بســبب هذا العيب .
مثــال ذلــك أن ال تتضمــن الئحــة الدعــوى بيــان تاريــخ تقــدمي الالئحــة ،فيجب للتمســك
ببطالنها لهذا السبب إثبات أن تخلف هذا البيان يؤدي إلى تفويت مصلحة للخصم  ،أي
جتهيل تاريخ رفع الدعوى يف الوقت الذي يلزم للخصم معرفته للتمسك بالتقادم ملصلحته .

بيع
ل
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ثالثا  :حاالت استبعاد معيار الغاية
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وهــي حــاالت يتطلــب املشــرع فيهــا ذات الشــكل وال يجــدي نفــي البطــان لتحقــق
الغايــة بصددهــا  ،ومــن هــذه احلــاالت :
 -1إذا كان اإلجــراء منعدمــا  ،وهــو يكــون كذلــك إذا لــم يتخــذ أصــا  ،كمــا
لــو لــم يتــم تبليــغ ورقــة التكليــف باحلضور وحضر اخلصم اجللســة مصادفة  ،فإن حضوره
ال يصحــح التبليــغ بحجــة حتقــق الغايــة منــه .
ويكون اإلجراء منعدما أيضا إذا لم يتوافر له أحد العناصر الالزمة لوجوده كانعدام
اإلرادة أو احملــل يف اإلجــراء وكذلــك انعــدام الشــخص  ،ولذلــك فــإن املطالبــة القضائيــة
باســم شــخص تويف قبل الدعوى أو باســم شــخص اعتباري ال وجود له تعد منعدمة  .كما
يعد منعدما احلكم الصادر من غير قاض أو دون توقيعه  ،والتبليغ املزور .
وانعــدام اإلجــراء تقضــي بــه احملكمــة مــن تلقــاء نفســها  ،وال يحــول دون انعدامــه
حتقــق الغايــة املقصــودة منــه  ،كمــا أنــه ال يقبــل التصحيــح .
 -2إذا كان الشــكل الناقــص يف اإلجــراء هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الغايــة
املقصودة منه  ،كنقص بيان الزم لرســمية الورقة  ،مثل توقيع احملضر على التبليغ ،
وتوقيــع القاضــي علــى احلكــم  .فتخلــف هــذه األشــكال يــؤدي إلى بطــان اإلجراء حتما
دون حاجــة إلــى البحــث يف حتقــق الغايــة أو عــدم حتققهــا .
 -3إذا كان الشــكل املطلــوب هــو ميعــاد كامــل أو ناقــص أو ميعــاد يتعــن اتخــاذ
اإلجــراء قبلــه وكان املشــرع يرتــب البطــان جــزاء عــدم احترامــه  .مثــل أن يتــم التبليــغ
يف العطلة الرسمية  ،أو قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء  ،ففي هذه
األحــوال عــدم احتــرام ذات الشــكل يرتــب بطالنــا ال يقبــل النفي .
 -4إذا تخلــف عــن اإلجــراء شــكل مــن األشــكال التنظيميــة فإنــه يظــل صحيحــا
دون بحــث حتقــق الغايــة أو عــدم حتققهــا  ،ومثــال ذلــك مــا تنــص عليــه املــادة ( )53مــن
وجــوب أن يرفــق املدعــي مــع الئحــة الدعــوى صــورا عــن املســتندات التــي يســتند إليهــا
لتأييد دعواه ،فإنه ال يترتب على مخالفتها بطالن املطالبة القضائية ألنها تقرر شكال
تنظيميــا الغــرض منــه مجــرد حــث اخلصــوم علــى اســتكمال أوراق الدعــوى مبكــرا ،
علــى الرغــم مــن أن ذلــك قــد يحــرم اخلصــم الــذي لــم يرفــق هــذه الصور من االســتناد إليها
يف بينتــه  ،وكذلــك ال يكــون باطــا تبليــغ الئحــة الدعــوى بعــد فــوات املــدة املنصــوص
عليهــا يف املــادة ( )11ألن هــذه املــدة تنظيميــة قصــد بهــا حــث قلــم الكتــاب ومأمــور
التبليــغ (احملضــر) اإلســراع يف التبليــغ .
 -5إذا مت اإلجــراء كامــا بالشــكل الــذي تطلبــه القانــون فإنــه يكــون صحيحــا
بصــرف النظــر عــن عــدم حتقــق الغايــة املقصــودة منــه  ،وعلــى ذلــك إذا مت التبليــغ وفقــا
للقانــون  ،فــا يجــوز للمطلــوب تبليغــه التمســك ببطالنــه بحجــة أن ورقــة التبليــغ لــم تصل
إليــه شــخصيا .
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المبحث الثالث
طرق التمسك بالبطالن
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األصــل أن البطــان ال يقــع بقــوة القانــون  ،بــل يبقــى اإلجــراء املعيــب قائمــا منتجــا
لــكل آثــاره إلــى أن يحكــم ببطالنــه( .)3فــإذا كان البطــان متعلقــا بالنظــام العام يجوز
للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها  ،كمــا يجــوز التمســك بــه مــن أي خصــم ذي
مصلحــة يف أي حالــة كانــت عليهــا اإلجــراءات  ،ويف أي درجــة مــن درجــات التقاضــي .
أمــا إذا كان البطــان خاصــا ،فإنــه يلــزم للحكــم ببطــان اإلجــراء أن يتمســك بــه
اخلصم الذي شرع ملصلحته ولم يتسبب فيه أو يتنازل عنه (م  ،)24ويف الوقت الذي حدده
القانــون  .وهنــاك وســيلتان للتمســك بالبطــان ســواء كان اإلجــراء خاصــا أم عامــا وهمــا :
 -1الدفــع بالبطــان إذا كان اإلجــراء املعيــب مــن إجــراءات اخلصومــة  ،وهــو
دفــع شــكلي يقــدم إلــى احملكمــة التــي يتخــذ اإلجــراء أمامهــا أثنــاء ســير اخلصومــة وقبل
احلكــم يف موضوعهــا .
 -2الطعــن يف احلكــم إذا كان البطــان واردا علــى حكــم مــن األحــكام  ،ســواء
كان ســبب البطــان عيــب حلــق احلكــم ذاتــه أم كان ســببه بطــان إجــراء ســابق مــن
إجــراءات اخلصومــة أدى إلــى بطــان احلكــم .
فــإذا انقضــى ميعــاد الطعــن ترتــب علــى ذلــك تصحيــح احلكــم واإلجــراءات الســابقة
عليه وزوال كل الشوائب التي تعيبه .
 -3إذا كان البطــان واردا علــى إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ  ،فــإن التمســك
ببطــان اإلجــراء يكــون عــن طريــق املنازعــة يف التنفيــذ برفــع دعــوى مبتــدأة .
ويف هــذا املجــال اختلــف الفقــه يف مســألة موضــع الدفــع بالبطــان يف الورقــة إذا قــدم
للمحكمــة خطيــا ،فذهــب رأي إلــى أنــه يجــب أن يــرد الــكالم عــن البطــان قبل التكلم يف
املوضوع  ،أي أن يسبق الدفع بالبطالن الكالم يف املوضوع من الناحية املكانية يف الورقة .
بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى أنــه إذا حــدث أن قــدم اخلصــم يف ورقــة واحــدة دفوعــه
املوضوعية ومتسك بالبطالن وجاء التكلم يف املوضوع قبل الدفع بالبطالن فإنه ال يفقد
حقــه  .ويبــرر رأيــه بــأن املشــرع وهــو يوجــب الدفــع بالبطــان قبــل التكلــم يف املوضــوع
إمنــا يرمــي إلــى تخليــص اخلصومــة مــن املســائل الشــكلية وعــدم إعطــاء الفرصــة للخصــم
ســيئ النيــة للتمســك بالبطــان يف مرحلــة متأخــرة  ،فــإذا كان قــد أبــدى الدفــع يف نفــس
الورقة التي تكلم فيها يف املوضوع فإنه ال يفقد حقه  ،وأن الكالم يف املوضوع الذي
يفقــد احلــق يف التمســك بالبطــان هــو الــذي يتــم يف عمل مســتقل (.)4
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( )3د .فتحي والي  ،نظرية البطالن ص . 644
( )4د .فتحي والي  ،املرجع السابق ص  577و . 578
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ونحــن نــرى أن املشــرع عندمــا نــص يف املــادة  1/91علــى وجــوب إبــداء الدفــع
بالبطــان قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول وإال ســقط
احلــق فيــه  ،لــم يفــرق بــن إبــداء هــذا الدفــع شــفاهة أو كتابــة  ،غيــر أنــه منــح الفرصــة
للخصــم الــذي لــم يفطــن إلــى ترتيــب الدفــوع يف الئحتــه اجلوابيــة أو الئحــة طعنه  ،أو غفل
عــن إثــارة الدفــع فيهــا  ،لكــي يتــدارك هــذا األمــر قبــل تكــرار اللوائــح  ،بــأن يتمســك
بالدفــع بالبطــان ( أو أي دفــع شــكلي آخــر غيــر متعلــق بالنظــام العــام ) قبــل أن يكــرر
الئحته اجلوابية أو الئحة طعنه  ،أما إذا كرر هذه الالئحة ولم يكن قد كتب الدفع
بالبطــان قبــل الدفــوع األخــرى فإنــه يفقــد حقــه يف التمســك بهــذا الدفــع .
المبحث الرابع
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إذا كان البطــان عامــا  ،أو متســك بالبطــان مــن شــرع ملصلحتــه  ،تفصــل
احملكمــة يف مســألة البطــان  ،فــإذا حتققــت مــن توافــر حالة مــن حاالت البطالن وجب
علــى احملكمــة أن تقضــي ببطــان اإلجــراء  ،ويترتــب علــى هــذا احلكــم اآلثــار التاليــة :
 -1اعتبار اإلجراء كأن لم يكن  ،وزوال آثاره  ،فإذا قضي مثال ببطالن الئحة
الدعــوى فــإن ذلــك يســتتبع بطــان جميــع إجــراءات اخلصومة مبــا يف ذلك احلكم الصادر
يف الدعــوى  .وإذا حكــم ببطــان تقريــر خبيــر فإنــه يعــد كأن لــم يكــن ويتــم اســتبعاده
مــن أوراق الدعــوى التــي يبنى عليها احلكم .
غيــر أن احلكــم ببطــان إجــراء ال مينــع مــن جتديــد اإلجــراء علــى نحــو صحيــح ما لم
يكــن احلــق يف إجرائــه قــد ســقط لســبب من أســباب الســقوط .
وبطــان اإلجــراء ال يــؤدي إلــى انقضــاء الدعــوى أو احلــق املدعــى بــه  ،ومــع ذلــك
يؤثــر البطــان علــى احلــق بطريــق غيــر مباشــر  ،كمــا لــو حكــم ببطــان املطالبــة ،فــإن
هــذا يــؤدي إلــى اعتبارهــا كأن لــم تكــن وزوال آثارهــا مبــا يف ذلــك قطــع التقــادم  .فــإذا
كانت مدة التقادم قد اكتملت أثناء ســير اخلصومة  ،تصبح املطالبة باحلق من جديد
غيــر مجديــة النقضــاء احلــق بالتقــادم .

بيع
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 -2بطالن اإلجراءات الالحقة املبنية عليه :
تنــص املــادة  3/26علــى أنــه " إذا كانــت اإلجــراءات الســابقة أو الالحقــة غيــر معتمــدة
علــى اإلجــراء الباطــل فــا تبطــل ".
وهــذا النــص يــدل مبفهــوم املخالفــة علــى أن اإلجــراءات الالحقــة إذا كانــت مبنيــة
علــى اإلجــراء الباطــل فإنهــا تبطــل تبعــا لــه ألن مــا بنــي علــى باطــل يكــون باطــا مثله.
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أمــا اإلجــراءات الســابقة فإنهــا تبقــى صحيحــة  ،فاحلكــم ببطالن إجراء ال يســتتبع
بطــان مــا تقــدم عليــه مــن إجــراءات  ،فــا يؤثــر بطــان التبليــغ أو بطــان احلكــم علــى
صحــة املطالبــة القضائيــة  ،ألن املطالبــة إجــراء ســابق علــى التبليــغ واحلكــم .
كمــا ال تبطــل اإلجــراءات الالحقــة لإلجــراء الباطــل إذا كان لهــا كيــان مســتقل
بذواتهــا ولــم تكــن مبنيــة عليــه  ،فــا يترتــب علــى بطــان شــهادة شــاهد بطــان شــهادة
الحقــة لشــاهد آخــر أو تقريــر خبيــر الحــق ولــو تعلــق بالواقعــة ذاتهــا .
وال تبطــل اإلجــراءات املعاصــرة لإلجــراء الباطــل كذلــك مــا لــم ترتبــط بــه برباط ال
يقبــل التجزئــة بســبب طبيعتهــا أو طبيعــة موضوعهــا .
ومتــى خلصــت احملكمــة إلــى بطــان اإلجــراء بنــاء علــى متســك اخلصــم بــه ،فــإن
لهــا أن تتصــدى لكافــة اإلجــراءات الالحقــة للوقــوف علــى صحتهــا أو بطالنهــا مــن تلقــاء
ذاتهــا ،إذ ينطــوي التمســك ببطــان اإلجــراء علــى التمســك ببطــان اإلجــراءات الالحقــة
املبنيــة عليــه ،وال تكــون احملكمــة بذلــك قــد فصلــت فيمــا لــم يطلبــه اخلصــوم.
ويترتــب علــى القضــاء ببطــان اإلجــراء زوال آثــاره القانونيــة  ،فــإن متثــل اإلجــراء يف
تبيلــغ احلكــم فــا يبــدأ بــه ميعــاد الطعــن  ،وإن متثــل يف الئحــة الدعــوى ال ينقطــع التقــادم
 ...وهكــذا.
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حتــاول التشــريعات احلديثــة تفــادي احلكــم بالبطــان  ،وفضــا عــن إجــازة النــزول
عــن التمســك بالبطــان صراحــة أو ضمنــا إذا كان بطالنــا خاصــا  ،وعــدم االعتــداد
بالبطالن إذا حتققت الغاية من اإلجراء على النحو الذي رأيناه  ،فإن املشرع حاول احلد
مــن آثــار البطــان عــن طريــق تصحيــح اإلجــراء الباطــل  ،وحتولــه  ،وانتقاصــه .
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أوال  :تصحيح اإلجراء الباطل

تنــص املــادة ( )25علــى أنــه " يجــوز تصحيــح اإلجــراء الباطــل ولــو بعــد التمســك

بالبطــان علــى أن يتــم ذلــك يف امليعــاد املقــرر قانونــا التخــاذ اإلجــراء  ،فــإذا لــم يكــن لإلجــراء
ميعــاد مقــرر يف القانــون حــددت احملكمــة ميعــادا مناســبا لتصحيحــه وال يعتــد باإلجــراء إال مــن

تاريــخ تصحيحــه ".
يكــون اإلجــراء باطــا إذا نقصــه أحــد املقتضيــات التــي يتطلبها القانون لصحته أو
جــاء أحــد هــذه املقتضيــات علــى غيــر الوجــه الــذي يريــده القانــون  ،فــإذا أمكــن تكملــة
اإلجــراء بحيــث تتوافــر فيــه جميــع املقتضيــات القانونيــة  ،فإنــه يعــد عمــا صحيحــا .
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وهــذا النــص يجيــز تصحيــح اإلجــراء املعيــب أو الناقــص عــن طريــق تكملتــه أي
بــزوال العيــب الــذي شــابه ،ســواء كان البطــان عامــا أم خاصــا  ،فــإذا كانــت املطالبــة
باطلــة لصدورهــا عــن شــخص ناقــص األهليــة يجــوز تصحيحهــا بحضــور وليــه أو وصيــه
لتمثيلــه  .وإذا كانــت باطلــة لعــدم توقيــع محــام عليهــا يجــوز تصحيحهــا بــأن يقــوم محــام
بتوقيعهــا يف اجللســة .
ويعد اإلجراء قد اتخذ يف هذه احلالة من وقت التصحيح  ،وال يرجع إلى تاريخ القيام
باإلجراء األصلي الذي حلقه التصحيح  ،ألن العبرة هي بوجود اإلجراء كامال صحيحا .

تل

يس

ةل

اني

مج

ويشترط القانون لهذا التصحيح شرطان:
 -1أن يضــاف إلــى العمــل مــا ينقصــه  ،وذلــك بإضافــة الشــرط الناقــص الــذي أدى
إلــى العيــب يف اإلجــراء  ،ســواء كان العيــب أو النقــص يف شــرط موضوعــي كعيــب
األهليــة أو التمثيــل القانونــي كمــا لــو رفعــت الدعــوى مــن شــخص ناقــص األهليــة أو علــى
شــخص ناقــص األهليــة فــإن حضــور وليــه أو وصيــه لتمثيلــه يصحــح إجــراءات الدعــوى ،
وإذا كانــت الئحــة الدعــوى باطلــة لعــدم توقيــع محــام عليهــا يجــوز تصحيحهــا بــأن يقــوم
محــام بتوقيعهــا يف اجللســة .
 -2أن تتــم التكملــة يف امليعــاد الــذي ينــص عليــه القانــون للقيــام بالعمــل اإلجرائــي ،
وقــد فرقــت املــادة  25بــن حالتــن  ،احلالــة األولــى أن يكــون لإلجراء ميعاد معني وجب أن
يحصل التصحيح بالتكملة يف امليعاد فإذا قدمت الئحة استئناف دون توقيع محام يجوز
تصحيح ذلك بتوقيع محام عليها خالل مدة الطعن باالستئناف إذا كان امليعاد لم ينته
بعد  ،وإذا كان التبليغ باطال يجوز جتديد التبليغ يف امليعاد املقرر للتبليغ ،فإذا انقضى
امليعــاد ال يجــوز التصحيــح بالتكملــة  .واحلالــة الثانيــة أال يكــون لإلجــراء ميعــاد مقــرر
قانونــا  ،يف هــذه احلالــة حتــدد احملكمــة ميعــادا مناســبا لتصحيحــه ،فــإذا لــم يصحــح يف
امليعــاد الــذي حددتــه احملكمــة فإنهــا حتكــم ببطــان اإلجــراء  .فــإذا كان املدعــى عليــه
غائبــا وتبــن للمحكمــة بطــان التبليــغ تؤجــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة تاليــة وتقــرر إعــادة
تبليغه تبليغا صحيحا  ،وإذا بلغت الئحة الدعوى لقاصر وحضر وليه أو وصيه يف اجللسة
احملــددة لنظــر الدعــوى فــإن حضــوره هذا يصحــح البطالن .
وإذا توافر الشرطان صحح العمل ولو متت التكملة بعد التمسك بالبطالن  ،على أنه
ليس للمحكمة أن تأمر بالتصحيح من تلقاء نفسها دون طلب من اخلصم مهما كان العيب
الذي يشوب العمل  ،وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه فليس للتصحيح أثر رجعي .
علــى أنــه يجــدر التنبيــه إلــى أنــه إذا قدمــت الئحــة اســتئناف غيــر موقعــة مــن محــام
مزاول  ،وتنبه اخلصم لذلك وأحضر محاميا للتوقيع عليها منه قبل فوات ميعاد االستئناف
إال أن املوظف املودع لديه أصل الالئحة امتنع عن تســليمها له – وهذا من حقه – فإنه ال
منــاص يف هــذه احلالــة مــن أن يرفــع اســتئنافا آخــر قبــل انتهــاء ميعــاد االســتئناف ويتــدارك
ما فات من عيب  ،ثم يتنازل عن استئنافه األول الذي لم يوقع الئحته محام .
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ويجــوز إجــراء التصحيــح علــى ســبيل االحتيــاط إذا ظــن أن عيبــا قــد حلــق بــه ،
ولكــن ذلــك ال مينــع مــن احلكــم باعتبــار اإلجــراء األول صحيحــا ومتلــك احملكمــة رغــم
القيــام بــه أن تعتــد بالعمــل اإلجرائــي األول متــى رأت خلــوه مــن العيــوب .
والشــرط الوحيــد للقيــام بالتصحيــح أن يكــون ممكنــا  ،أي أن ال يكــون
مســتحيال واالســتحالة قــد تكــون ماديــة كأن تهلــك األشــياء موضــوع عمــل اخلبيــر بعــد
بطــان تقريــره  ،كمــا قــد تكــون اســتحالة قانونيــة كانقضــاء امليعــاد احملــدد ملباشــرة
العمــل  .ويتــم التصحيــح يف ذات مرحلــة التقاضــي التــي اتخــذ فيها هــذا اإلجراء الباطل،
غيــر أنــه ال يجــوز تصحيــح اإلجــراء إذا صــدر احلكــم بالبطــان ولــو لــم يكــن نهائيــا .
وقــد أجــاز القانــون تصحيــح اإلجــراء ولــو بعــد التمســك ببطالنــه  ،طاملــا مت
التصحيــح يف امليعــاد املقــرر لإلجــراء قانونــا أو قضــاء .
وإذا لــم يحــدد القاضــي ميعــادا لتصحيــح اإلجــراء  ،فإنــه يجب إلمــكان التصحيح
أن يتم يف ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا اإلجراء(. )5

مج

تصحيح البطالن مع بقاء العيب الذي من شأنه أن يبطل العمل اإلجرائي:

يتم تصحيح البطالن يف هذه احلالة بوسيلتني :

اني

الوسيلة األولى  :التنازل عن التمسك بالبطالن غير املتعلق بالنظام العام صراحة أو ضمنا:

تل

يس

ةل

 -1النــزول الصريــح  :ويكــون بإعــان اخلصــم إرادتــه صريحــة بالنــزول عن حقه يف
التمســك بالبطــان شــفاهة يف اجللســة يف مواجهــة الطــرف اآلخــر أو كتابــة يف مذكــرة
تبلــغ للخصــم .
 -2النــزول الضمنــي  :ويســتفاد مــن ســلوك اخلصــم مبــا يــدل ضــرورة علــى إرادة مــن
قــام بــه يف النــزول عــن التمســك بالبطــان  ، .فالنــزول الضمنــي عــن احلــق املســقط
لــه يجــب أن يكــون بقــول أو عمــل أو إجــراء دال بذاتــه علــى تــرك احلــق داللــة ال حتتمــل
الشــك مثــال ذلــك الــرد علــى اإلجــراء مبــا يــدل علــى أنــه اعتبــره صحيحــا  ،أو القيــام
بعمــل أو إجــراء آخــر يفيــد أنــه متنــازل عــن البطــان  ،مــن ذلــك أن حضــور خلــف اخلصــم
املتوفى يزيل مصلحته يف التمسك بالبطالن لعدم القضاء بانقطاع اخلصومة  ،وحضور
اخلصم اجللســة يســقط حقه يف التمســك ببطالن تبليغه باحلضور لتلك اجللســة  .ومناقشــة
اخلصــم تقريــر اخلبيــر مناقشــة موضوعيــة دون أن يثيــر مــا وقــع مــن بطــان يف إجــراءات
اخلبيــر ،ولقاضــي املوضــوع ســلطة تقديريــة يف هــذا الشــأن وال يخضــع يف ذلــك لرقابــة
محكمــة النقــض إال يف وجــوب بيــان أســباب معقولــة وكافيــة الســتنتاجه .
وإذا مت النــزول عــن البطــان صراحــة أو ضمنــا فإنــه يقــع باتا فال يجوز العدول عنه
أو التحلــل مــن آثــاره  .كمــا أنــه إذا ترتــب علــى النــزول تصحيــح العمــل الباطــل فــإن هــذا
التصحيــح يترتــب بأثــر رجعــي فيعتبــر العمــل اإلجرائــي صحيحــا منــذ القيــام بــه .
الوســيلة الثانيــة  :تصحيــح البطــان بوقائــع قانونيــة الحقة  ،وهذا التصحيــح يرجع إلى
نص القانون وليس إلى اإلرادة  .ذلك أن املشرع حدد وقائع معينة يف اخلصومة إذا حدثت
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إحداهــا ترتــب عليهــا ســقوط احلــق يف التمســك بالبطــان  ،وبهــذا تســير اخلصومــة دون
أن تكــون مهــددة يف مرحلــة متقدمــة منهــا ببطــان عمــل مت يف مراحلهــا األولــى  .وهــذه
الوقائــع ترتــب أثرهــا مبجــرد حتققهــا بصــرف النظــر عــن إرادة اخلصــم وال يجــوز القيــاس
عليهــا أو التوســع يف تفســيرها  .مثالهــا املــادة  91التــي تنــص علــى وجــوب إبــداء الدفــوع
الشــكلية قبــل أي طلــب أو دفــاع أو دفــع بعــدم القبــول  ،وكذلــك يــزول البطــان الــذي
يشــوب احلكــم إذا انقضــت مواعيــد الطعــن فيــه حيث يصحح احلكــم كأثر حلجية األمر
املقضــي  ،كمــا يجــب علــى املتمســك ببطــان التبليــغ باحلضــور أن يتخلــف عــن احلضــور ،
فإذا حضر رغم العيب الذي يشوب الورقة اعتبر متنازال عن البطالن  .أما إذا حضر يف
جلســة تاليــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى ورقــة تبليــغ أخــرى يف ذات الدعــوى أو يف دعــوى
أخــرى معينــة للنظــر يف ذات اجللســة فــإن حقــه يف التمســك بالبطــان ال يســقط .
ثانيا  :حتول اإلجراء الباطل

تنــص املــادة ( )1/26علــى أنــه " إذا كان اإلجــراء باطــا وتوفــرت فيــه عناصــر إجراء
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آخــر فيعتبــر صحيحــا باعتبــار اإلجــراء الذي توفــرت عناصره ".
وفكرة حتول اإلجراء مقتبســة من فكرة حتول العقد  ،غير أنه يشــترط لتحول
العقــد الباطــل إلــى عقــد صحيــح أن تكــون نيــة املتعاقديــن قد انصرفت إلــى إبرام العقد
اآلخــر  ،بينمــا ال يعتــد القانــون بنيــة القائــم باإلجــراء ألن اإلجــراء القانونــي ليــس تصرفــا
قانونيا  ،ولذا ال يشترط هذا الشرط بالنسبة لإلجراءات القضائية وعلى ذلك يشترط
لتحــول اإلجراء شــرطان :
 -1أن يكــون اإلجــراء باطــا لتخلــف مقتضــى أو أكثــر مــن مقتضياتــه  ،أي أن
يكــون هنــاك إجــراء مشــوب بالبطــان ألي ســبب مــن األســباب.
()6
 -2أن تكــون املقتضيــات الباقيــة مقتضيــات إجــراء آخــر يعرفــه القانــون  ،أي
أن تتوافــر يف ذات اإلجــراء عناصــر مــن شــأنها أن جتعلــه إجــراء صحيحــا بعــد اســتبعاد
العناصــر املشــوبة بالبطــان.
ومثــال حتــول اإلجــراء الباطــل  ،أن يقــدم طلــب عــارض يف املطالبــة األصليــة ،ثــم
يحكم ببطالن املطالبة األصلية  ،فإنه يترتب على هذا احلكم بطالن الطلب العارض
 ،ولكــن إذا كان الطلــب العــارض قــد قــدم باإلجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى ،أي
أودع قلم كتاب احملكمة ومت تبليغه على يد مأمور التبليغ (احملضر) فإنه يتحول إلى
مطالبة أصلية وتســتمر اخلصومة للفصل فيه .
وكذلك االستئناف املقابل إذا كان االستئناف األصلي باطال ألي سبب  ،حيث
يعتبــر كأن لــم يكــن وبالتالــي فــإن بطــان االســتئناف األصلــي يــؤدي إلــى بطــان
االســتئناف املقابــل ،ولكــن يتحــول االســتئناف املقابــل الباطــل إلــى اســتئناف صحيــح
إذا توافــرت فيــه عناصــر االســتئناف األصلــي بــأن رفــع باإلجــراءات املعتــادة لالســتئناف
األصلــي ويف امليعــاد القانونــي لــه  .وكذلــك احلــال إذا تقــرر شــطب االســتئناف األصلــي

بيع
ل

( )6د .فتحي والي  ،املرجع السابق ص . 651
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أو اعتبــاره كأن لــم يكــن .وحتــول الطلــب العــارض إلــى طلــب أصلــي إذا كان مســتوفيا
شــروط الطلــب األصلــي يف حــال احلكــم ببطــان الئحــة الدعــوى األصليــة  ،وحتــول
حلف اليمني احلاسمة الباطل لعيب شكلي إلى إقرار قضائي صحيح  ،واعتبار الئحة
جتديــد الدعــوى املشــطوبة دعــوى جديــدة متــى اســتوفت بيانــات الئحــة الدعوى .
وتقديــر كفايــة العناصــر التــي تــؤدي إلــى حتــول اإلجــراء الباطل إلــى إجراء صحيح
من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي املوضوع لرقابة محكمة النقض .

خة
نس

ثالثا  :انتقاص اإلجراء الباطل

تنــص املــادة  2/26علــى أنــه " إذا كان اإلجــراء باطــا يف شــق منــه فيعتبــر هــذا الشــق

تل

يس

ةل

اني

مج

وحــده باطــا مــا لــم يكــن اإلجــراء غيــر قابــل للتجزئــة ".
وهــذه الفكــرة مأخــوذة أيضــا مــن فكــرة انتقــاص العقــد  ،ويفتــرض االنتقــاص أن
اإلجراء مركب من عدة أجزاء بعضها صحيح وبعضها اآلخر معيب وكانت هذه األجزاء
قابلــة لالنقســام أو التجزئــة  ،فــا يلحــق البطــان ســوى اجلزء املعيب وتبقى األجــزاء األخرى
صحيحــة .ذلــك أن االنتقــاص مــن حيــث األجــزاء يتفــق مــع طبيعــة العمــل القانونــي املركب،
فالعمــل اإلجرائــي مكــون مــن عــدة أعمــال بســيطة  ،فــإذا بطــل أحــد هــذه األعمــال فمــن
الطبيعــي أال ميتــد هــذا البطــان إلــى األعمــال األخــرى إذا كانت مســتقلة عنــه "(.)7
مثــال ذلــك احلكــم الــذي يقضــي يف طلبــن  ،كاحلكــم بفســخ العقــد والتعويــض
عــن الضــرر  ،فلــو جــاء احلكــم بالفســخ مســببا تســبيبا كافيــا واحلكــم بالتعويــض دون
تســبيب ،كان شــق احلكــم املتعلــق بالفســخ صحيحــا وشــقه املتعلــق بالتعويــض باطــا
واجــب اإللغــاء عــن طريــق الطعــن فيــه( .)8وكذلــك إذا كان احلكــم باطــا وكان قــد
فصل يف أكثر من موضوع  ،وطعن احملكوم عليه بالنسبة ألحدها فقط  ،وحكمت
احملكمــة بالبطــان  ،فــإن احلكــم املطعــون فيــه يعــد صحيحــا بالنســبة للموضــوع الــذي
لــم يطعــن فيــه  ،وباطــا بالنســبة للموضــوع الــذي طعــن فيــه وقضــي فيــه بالبطــان ،
مــا دام املوضوعــان غيــر مرتبطــن ارتباطــا ال يقبــل التجزئــة  .وإذا تعــدد املدعــى عليهــم
وانقطــع ســير اخلصومــة بالنســبة ألحدهــم دون اختصــام مــن قــام مقامــه  ،أدى ذلــك إلــى
بطــان اإلجــراءات الالحقــة علــى االنقطــاع ومنهــا احلكم وذلك بالنســبة ملن قام مقام من
حتقــق يف شــأنه ســبب االنقطــاع  ،وتظــل اإلجــراءات الالحقــة صحيحــة بالنســبة للباقني .
وكمــا أن انتقــاص العقــد ال يتــم إذا تبــن أن العقــد مــا كان ليتــم بغيــر الشــق
الــذي وقــع باطــا  ،فــإن الشــق الصحيــح مــن اإلجــراء ال يحكــم بصحتــه إذا كان
اإلجــراء بســيطا أو ال يقبــل التجزئــة أو االنقســام أو يوجــب القانــون اختصــام أشــخاص
معينــن كمــا يف دعــوى الشــفعة فــإن بطــان اإلجــراء بالنســبة ألحــد اخلصــوم يترتــب
عليــه بطالنــه بالنســبة للباقــن فيحكــم ببطــان اإلجــراء كلــه يف هــذه احلالــة .

بيع
ل

( ) )7د .فتحي والي  ،املرجع السابق ص . 655
( )8د .وجدي راغب ص . 316
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القسم الثالث
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األحكام وطرق الطعن فيها
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تمهيد وتقسيم

خة
نس

احلكــم هــو ثمــرة التقاضــي واخلامتــة الطبيعيــة لكل خصومة  .فهدف رافع الدعوى
إلــى القضــاء ،وســيره فيهــا ؛ وإثباتهــا ؛ هــو صــدور حكــم يف موضوعها يبني حقوق كل
مــن اخلصــوم ؛ ويضــع حــدا للنــزاع بينهــم (.)1
على أن األحكام ال تستكمل قوتها وال يستقر كيانها إال بامتناع جواز التظلم
منهــا  ،وزوال احتمــال إلغائهــا أو تعديلهــا  .ولذلــك فــإن دراســة طــرق الطعــن تعــد تتمــة
منطقيــة لدراســة األحــكام  ،وخامتــة طبيعيــة لدراســة أصــول احملاكمــات .
وعلى ذلك يشتمل هذا القسم على بابني :

مج

الباب األول  :يف األحكام .

الباب الثاني  :يف طرق الطعن .

اني
ةل
يس
تل
بيع
ل
( )1قــد يحــدث أال يحســم احلكــم النــزاع بــن اخلصــوم وإمنــا ينهــي اخلصومــات وحدهــا  ،كاحلكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي ،
واحلكــم بســقوط اخلصومــة أو بانقضائهــا بالتقــادم .
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الباب األول

اني

مج

األحكام

ةل

الفصل األول  :تقسيمات األحكام .
الفصل الثالث  :آثار احلكم .

تل

يس

الفصل الثاني  :إجراءات إصدار احلكم .

بيع
ل
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تعريف وتمهيد

خة
نس

احلكــم باملعنــى العــام هــو القــرار الــذي تصــدره احملكمــة يف خصومــة  ،ســواء يف أثنــاء
ســيرها أو يف نهايتها  ،وســواء أكان صادرا يف موضوع اخلصومة أم يف مســألة فرعية(.)1
فاحملكمــة يف نظرهــا للدعــوى  ،وقبــل إصــدار احلكــم املنهــي لهــا  ،تصــدر عــادة
قرارات متنوعة تتعلق بشــكل اخلصومة أو تنظيم ســيرها  ،أو للفصل يف مســائل فرعية
فيهــا أو حتقيــق موضوعهــا  .وتدخــل هــذه القــرارات يف املدلــول العــام للفــظ احلكم .
علــى أن القواعــد العامــة لألحــكام ال تســري علــى جميــع أنــواع األحــكام  ،بــل
يقصــد بهــا أساســا احلكــم األخيــر الفاصــل يف الدعــوى .
لذلــك يقتصــر املفهــوم اخلــاص للحكــم علــى القــرار الصــادر عــن احملكمــة للفصــل
يف الدعــوى  ،ســواء أكان بقبــول طلبــات املدعــي كلهــا أو بعضهــا ،أم برفــض هــذه
الطلبــات ،قبــل املدعــى عليــه(. )2
وهــذا التعريــف هــو مــا قررتــه مجلــة األحــكام العدليــة يف املــادة  1786منهــا إذ
عرفــت احلكــم بأنــه عبــارة عــن قطــع احلاكــم املخاصمــة وحســمه إياهــا .
أمــا مــا عــدا ذلــك ممــا يصــدره القاضــي قبــل احلكــم املنهــي للخصومــة فتســمى يف
قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد قرارات متييزا لها عن احلكم الفاصل
يف الدعــوى والــذي هــو محــل دراســتنا هنــا .
وتتصل األحكام بالقانون العام ألنها تصدر عن إحدى السلطات العامة مبقتضى
قواعــد القانــون العــام وباســم الدولــة أو باســم األمــة أو الشــعب  ،كمــا تتصــل بالقانــون
اخلــاص ألنهــا حتســم املنازعــات بــن اخلصــوم ؛ وينصــب أثرهــا علــى حقوقهــم وأموالهــم .
وقد أحاط املشــرع األحكام بعناية خاصة ضمانا حلقوق اخلصوم  ،فاســتلزم تســبيب
األحكام ؛ وإيداع مسودة احلكم مسببا عند النطق باحلكم ليثبت أنها جاءت بعد فحص
ودراســة  ،وحــدد طرقــا خاصــة للطعــن فيهــا ؛ ووضــع قرينــة قانونيــة ال تقبــل إثبــات العكــس
مقتضاهــا أن احلكــم يعــد عنوانــا للحقيقــة والصحــة ؛ مبعنى أنهــا تصدر دائما صحيحة من
ناحية الشكل وعلى حق من ناحية املوضوع  ،وذلك حتى يضع حدا للخصومة فال تتأبد.
فمتى صدر احلكم امتنع على القاضي الذي أصدره أن يعدله أو يرجع عنه  ،وال يجوز ألي
محكمة أخرى أن تعيد النظر فيه إال بطرق الطعن املقررة قانونا .
ويف كل األحــوال يعــد احلكــم إجــراء مــن إجــراءات الدعــوى  ،وتتركــز أحكامــه
العامة يف الواقع يف دراسة تقسيماته  ،وكيفية إصداره  ،وآثاره .
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( )1د .وجدي راغب  ،ص . 446
( )2عــرف البعــض احلكــم مبعنــاه اخلــاص بأنــه " القــرار الصــادر مــن محكمــة مشــكلة تشــكيال صحيحــا ؛ ومختصــة (أو صــارت
مختصة بعدم االعتراض على اختصاصها يف الوقت املناســب) ،يف خصومة رفعت إليها وفق قواعد املرافعات  ،ســواء أكان صادرا يف
موضــوع اخلصومــة أو يف شــق منــه أو يف مســألة متفرعــة عنــه "  .د .أحمــد أبــو الوفــا نظريــة األحــكام  ،ص . 33
بينمــا عــرف بعضهــم األحــكام بأنهــا " القــرارات الصــادرة مــن جهــات قضائيــة للفصــل يف املنازعــات وفقــا إلجــراءات وضمانات معينة
"  .د .عبــد الباســط جميعــي  ،شــرح قانــون اإلجــراءات املدنيــة ( املرافعــات) دار الفكــر العربــي  ،القاهــرة  ،1966-1965ص . 462
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وعلى ذلك نتكلم عن األحكام فيما يأتي :
الفصل األول  :تقسيمات األحكام .
الفصل الثاني  :إجراءات إصدار احلكم .
الفصل الثالث  :آثار احلكم .
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الفصل األول
تقسيمات األحكام

خة
نس

كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة رقــم  42لســنة  1952يســتعمل
مصطلحــي احلكــم والقــرار مبعنــى واحــد  ،مثــال ذلــك مــا ورد يف املــادة  185التــي تنــص
علــى أنــه  -1تنطــق احملكمــة باحلكــم فــور إعالمهــا اختتــام احملاكمــة  -2 ....تصــدر
احملكمــة قرارهــا باإلجمــاع أو باألكثريــة وعلــى القاضــي أن يبــن أســباب مخالفتــه يف
ذيل القرار ويوقعها .وكذلك املادة  186التي تنص على أنه  -1يجب أن يتضمن احلكم
الوجاهــي بيانــا موجــزا عــن القضيــة  -2 ....إذا كان موضــوع الدعــوى مــاال غيــر منقــول،
يجــب أن يشــتمل القــرار علــى وصــف لــه  ...لذلــك كان ميكــن تقســيم األحــكام يف ظلــه
إلــى عــدة تقســيمات منهــا  :تقســيم األحــكام إلــى أحــكام صــادرة يف املوضــوع وأحــكام
صــادرة قبــل الفصــل يف املوضــوع  ،وإلــى أحــكام حتضيريــة وأحــكام متهيديــة  ،وإلــى
أحــكام موضوعيــة وأحــكام وقتيــة  ....الــخ .
غير أن قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  2لســنة  2001نهج ســبيال
جديدا  ،فقصر مصطلح احلكم على ما تقضي به احملكمة وتنتهي به اخلصومة أمامها
ســواء كان فاصــا يف موضــوع الدعــوى أم أنهــى اخلصومــة دون الفصــل يف موضوعها .أما
ما عدا ذلك مما يصدره القاضي قبل احلكم املنهي للخصومة فهي تعد قرارات وليست
أحكامــا  ،مثــل القــرارات الوقتيــة واملســتعجلة  ،والقــرارات الصــادرة بوقــف الدعــوى أو
انقطاع السير فيها ،أو شطبها ،أو قبول رد القاضي وغيرها)1(.
وعلــى ذلــك فإننــا ســنقصر تقســيم األحــكام وفــق مفهومهــا يف القانــون اجلديــد ،
حيث تختلف تقسيمات األحكام وتتعدد باختالف وجهات النظر  ،وهي غير واردةعلى
ســبيل احلصــر بــل علــى ســبيل املثــال  ،كمــا أن احلكــم الواحــد قــد جتتمــع فيــه العديــد
مــن هــذه الصفات .
فاألحكام الفاصلة يف الدعوى تنقسم من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام
ابتدائية وأحكام نهائية وأحكام قطعية أو باتة .
وتنقســم مــن حيــث حضــور أو غيــاب احملكــوم عليــه إلــى أحــكام حضوريــة
(وجاهيــة) وأحــكام غيابيــة .
وتنقسم من حيث أثرها إلى حكم مقرر  ،وحكم منشئ  ،وحكم إلزام .
ونتناول كل تقسيم منها بكلمة موجزة يف ثالثة مباحث على التوالي .
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( )1ومــع ذلــك جنــد عــدم وضــوح هــذه التفرقــة بــن احلكــم والقــرار يف نــص املادتــن  90و ،91لذلــك نقتــرح تعديــل الفقــرة األخيــرة مــن
املــادة  90لتصبــح ..أو احلكــم بقبولــه بــدال مــن قبولــه ،ونــص املــادة  91لتصبــح تفصــل احملكمــة بــدل حتكــم  ....مــا قضــت بــه بــدل
حكمــت به.

أصول المحاكمات 349

المبحث األول
األحكام االبتدائية والنهائية والقطعية

خة
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 -1األحكام االبتدائية  ،وهي األحكام التي تصدر من محكمة الدرجة األولى
وتقبل الطعن فيها باالستئناف .
 -2األحــكام النهائيــة  ،وهــي األحــكام التــي ال تقبــل الطعــن فيهــا باالســتئناف ،
ســواء ألن املشــرع قرر عدم جواز اســتئنافها( ،)2أم لفوات ميعاد االســتئناف وصيرورتها
نهائيــة  ،أم لصدورهــا مــن محكمــة الدرجــة الثانيــة االســتئنافية  .وتكــون هــذه
األحــكام حائــزة لقــوة الشــيء احملكــوم فيــه  ،ولــو كان احلكــم قابــا للطعــن فيــه
بطــرق الطعــن غيــر العاديــة  ،وهــي طلــب إعــادة احملاكمــة والنقــض  ،بــل ولــو طعــن فيهــا
بالفعــل بأحــد هذيــن الطريقــن .
 -3األحــكام القطعيــة أو الباتــة  ،وهــي األحــكام التــي ال تقبــل الطعــن فيهــا بــأي
طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة أو غيــر العاديــة(.)3
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ويعــد احلكــم الصــادر يف الدعــوى ابتدائيــا يقبــل االســتئناف متــى كانــت قيمــة
الدعــوى يف واقــع األمــر وطبقــا للضوابــط التــي وضعها املشــرع تزيد عن النصاب النهائي
حملكمــة الصلــح  ،ولــو كان احلكــم ال يقبــل االســتئناف بحســب تقديــر املدعــي  ،ولــو
وصفتــه احملكمــة بأنــه مــن األحــكام النهائيــة مــا دامــت لــه هــذه الصفــة طبقــا للقانــون .
كمــا يعــد احلكــم نهائيــا إذا كانــت لــه هــذه الصفــة وفــق نصــوص القانــون ولــو
اعتبــره املدعــي ابتدائيــا بحســب تقديــره هــو لدعــواه  ،بــل ولــو اتفــق اخلصــوم علــى هــذا
التقديــر  ،ألن االتفــاق علــى مخالفــة قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى هــو يف الواقــع اتفــاق
علــى مخالفــة قواعــد االختصــاص النوعــي  ،وهــذه مــن النظــام العــام .
ويجــوز ألي مــن الطرفــن أن يثيــر مســألة تقديــر القيمــة احلقيقيــة للدعــوى  ،كمــا
يجــوز حملكمــة الدرجــة األولــى أن تعتــد مــن تلقــاء نفســها بالقيمــة احلقيقيــة للدعــوى ،
وعليهــا أن تراعــي مــن تلقــاء نفســها صحــة تطبيــق اخلصــوم للقواعــد التــي حددهــا املشــرع
يف املــادة  31ومــا بعدهــا .

بيع
ل

( )2كانــت املــادة  39مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد تنــص علــى أنــه يكــون حكــم محكمة الصلــح نهائيا إذا
كانــت قيمــة الدعــوى ال جتــاوز ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا  .غيــر أن املشــرع عــدل هــذا النــص بالقانــون رقــم
 5لســنة  2005بحيــث أصبــح ويكــون حكمهــا قطعيــا يف الدعــاوى املتعلقــة مببلــغ نقــدي أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة املدعــى بــه
ال تتجــاوز ألــف دينــار ...
( )3يختلــف احلكــم القطعــي أو البــات باملعنــى الــذي أوردنــاه عــن تقســيم قــرارات احملكمة إلى قرارات قطعية وقرارات غير قطعية وفق
معيــار مــدى حريــة احملكمــة يف الرجــوع يف مســألة فصلت فيها .
فالقــرار القطعــي هــو القــرار الــذي يفصــل يف مســألة فصــا ال يجــوز الرجــوع فيــه ،مثــل قــرار اختصــاص احملكمــة بنظــر الدعــوى،
أو جــواز اإلثبــات بشــهادة الشــهود ،أو القــرار بــرد دفــع لعــدم ثبوتــه.
أمــا القــرار غيــر القطعــي أو املؤقــت فهــو يفصــل يف املســألة علــى نحــو يجــوز معــه للمحكمــة أن تراجعــه فتعدلــه أو تلغيــه ؛ كالقــرار
بنــدب خبيــر أو تعيــن حــارس قضائــي أو تقريــر نفقــة مؤقتــة ،فالغــرض منــه اتخــاذ إجــراء حتفظــي أو وقتــي حلمايــة مصالــح اخلصــوم  ،أو
حلفــظ أموالهــم حتــى يتــم الفصــل يف موضــوع النــزاع  ،ويقصــد منــه مجــرد تفــادي األضــرار الناجتــة عــن إطالــة إجــراءات اخلصومــة .
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أما إذا لم يخالف اخلصوم األســس التي وضعها املشــرع لتقدير قيمة الدعوى ،فال
يجــوز االعتــراض علــى قيمتهــا بعد صدور احلكم فيها .
فاملدعــي الــذي قــدر دعــواه عنــد رفعهــا بأقــل من ألف دينــار والذي لم يعدل عن هذا
التقدير حتى صدور احلكم فيها  ،ال يجوز له بعد ذلك استئناف احلكم بزعم أن قيمة
الدعــوى تزيــد علــى ألــف دينــار  .كمــا لــو طالــب مبنقول قدره بتســعمائة وخمســن دينارا
ولم ينازعه املدعى عليه يف هذا التقدير  ،فال يحق له استئناف احلكم مدعيا أن قيمة
هذا املنقول هي ألف ومائة دينار .
واملدعــى عليــه الــذي لــم ينــازع يف قيمــة الدعــوى أمــام محكمــة الدرجــة األولــى  ،ال
يجــوز لــه االعتــراض علــى تقديــر قيمــة الدعــوى بعــد صــدور احلكــم فيهــا ؛ وال يقبــل منــه
اســتئناف هــذا احلكــم  ،وإال أدى ذلــك إلــى إهــدار قواعــد االســتئناف بإباحــة اســتئناف
أحــكام نــص القانــون علــى اعتبارهــا نهائيــة .

مج
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األحكام الحضورية واألحكام الغيابية

تل

يس

ةل

كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة لســنة  1952امللغــى يعتبــر احلكــم
وجاهيا إذا صدر مبواجهة الطرفني وإذا حضر املدعى عليه جلسة أو أكثر من جلسات
احملاكمــة وتخلــف بعــد ذلــك عــن احلضــور  ،يكــون غيابيــا بالصــورة الوجاهيــة  .وفيمــا
عدا ذلك يكون احلكم غيابيا  ،أي إذا كان املدعى عليه غائبا ولم يحضر أي جلسة
مــن جلســات احملاكمــة (م  .)2/133وقــد نصــت علــى ذلــك أيضــا املــادة  102مــن قانــون
أصول احملاكمات الشــرعية رقم  31لســنة . 1959

بيع
ل

غير أن قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد عدل عن هذا التقســيم
فلــم يأخــذ باألحــكام الغيابيــة ،بــل أوجــب يف املــادة  85منــه إعــادة تبليــغ املدعــى عليــه
الــذي لــم يحضــر اجللســة األولــى ولــم يكن قد تبلغ لشــخصه ،ويعتبــر احلكم يف الدعوى
حضوريــا يف حقــه ولــو لــم يحضــر فعــا أي جلســة مــن جلســات احملاكمــة كمــا ســبق
القــول( .)4فيعــد احلكــم حضوريــا بالنســبة إلــى املدعــى عليــه إذا كان قــد تبلــغ الئحــة
الدعــوى لشــخصه ؛ أو إذا كان قــد قــدم الئحــة جوابيــة بدفاعــه ؛ أو إذا كان قــد أعيــد
تبليغــه باجللســة اجلديــدة التــي تؤجــل إليهــا الدعــوى  .وبذلــك لــم يعــد مــن املتصــور يف املــواد
املدنيــة والتجاريــة أن يصــدر حكــم غيابــي يقبــل املعارضــة ؛ واقتصــر هــذا التقســيم علــى
مســائل األحــوال الشــخصية لــدى احملاكــم الشــرعية .
( )4استخدم القانون اجلديد مصطلح احلكم احلضوري بدل احلكم الوجاهي الذي كان يف القانون القدمي.
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وقــد هــدف املشــرع مــن اعتبــار احلكــم حضوريــا إلغــاء طريــق الطعــن يف احلكــم
باملعارضــة ألن مــن شــأن الســماح بذلــك إفســاح املجــال للمماطلــة وإطالــة أمــد النــزاع
وعرقلــة تنفيــذ األحــكام( .)5بعــد أن أوجــب كأصــل عــام إعــادة التبليــغ  -يف غيــر املــواد
املســتعجلة  -وذلــك حتــى يعــد احلكــم حضوريــا بقــوة القانــون يف تلــك األحــوال .
ويالحــظ أنــه إذا وقــع التبليــغ باطــا وتخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور يف جميــع
اجللســات؛ فــإن ســبيل الطعــن يف احلكــم هــو االســتئناف ال املعارضــة  ،إذ يعــد احلكــم يف
هذه احلالة مبنيا على إجراء باطل  ،وعندئذ تتصدى محكمة الدرجة الثانية للموضوع.
ومــع أن القانــون اجلديــد اعتبــر احلكــم حضوريــا يف حــق املدعــى عليــه يف جميــع
األحــوال  ،إال أنــه فــرق يف املــادة  193بــن احلكــم الــذي يصــدر بحضــور املدعــى عليــه
إحــدى اجللســات أو تقدميــه الئحــة جوابيــة أو مذكــرة بدفاعــه حيــث يبــدأ ميعــاد الطعــن
يف هــذا احلكــم مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره  ،وبــن احلكــم الــذي يصــدر يف حــق
احملكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع اجللسات احملددة لنظر الدعوى ولم يقدم
الئحــة جوابيــة أو مذكــرة بدفاعــه  ،أو الــذي تخلــف عــن احلضــور ولم يقدم مذكرة إلى
احملكمة يف جميع اجللسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها ألي سبب من
األســباب ،فيبــدأ ميعــاد الطعــن يف هــذا احلكــم مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم إلــى احملكــوم
عليــه  .لذلــك كان علــى املشــرع أن يفــرق يف املصطلــح فيقصــر احلكــم احلضــوري علــى
احلالــة األولــى  ،ويطلــق علــى احلالــة الثانيــة مصطلح مبثابة احلضــوري ليكون ذلك أكثر
دقــة يف الداللــة علــى الواقــع(.)6
وتبدو أهمية التفرقة بني احلكم الوجاهي واحلكم الغيابي يف احملاكم الشرعية
يف أنــه بالنســبة للحكــم الوجاهــي تبــدأ مــدة االســتئناف وفــق املــادة  1/136مــن قانــون
أصــول احملاكمــات الشــرعية مــن اليــوم التالــي لصــدور احلكــم  ،أمــا بالنســبة للحكــم
الغيابــي فتبــدأ مــدة االســتئناف مــن اليــوم التالــي لتبليغ احلكم إلــى املدعى عليه الغائب .
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( )5د .أحمد أبو الوفا  ،نظرية األحكام يف قانون املرافعات ،الطبعة الثانية ،دار املعارف  ،1964 ،ص . 387
( )6أمــا قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي لســنة  1988فقــد قســم األحــكام يف املــادة  67منــه إلــى وجاهــي  ،ووجاهــي
اعتبــاري  ،ومبثابــة الوجاهــي .
ويكــون احلكــم وجاهيــا إذا صــدر بحضــور املدعــى عليــه الــذي حضــر جلســات احملاكمــة  .ويكــون وجاهيــا اعتباريــا إذا صــدر
احلكم يف غيبة املدعى عليه الذي حضر جلســة أو عدة جلســات يف احملاكمة ثم تغيب عن باقي جلســات احملاكمة أو اجللســة األخيرة
التــي مت فيهــا إصــدار احلكــم .
ويكون احلكم مبثابة الوجاهي إذا تبلغ املدعى عليه الدعوى ولم يحضر أي جلسة من جلسات احملاكمة .
علــى أنــه رتــب يف املــادة  3/67علــى احلكــم الوجاهــي االعتبــاري ذات اآلثــار التــي تترتــب علــى احلكــم الصــادر مبثابــة الوجاهــي .لــذا
تبــدأ مواعيــد الطعــن وفــق املــادة  171مــن القانــون ذاتــه يف احلكــم الوجاهــي مــن اليــوم التالــي لصدوره  ،ويف احلكــم الوجاهي االعتباري
أو احلكم مبثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
ويبــدو مــن ذلــك عــدم وجــود حكمــة ظاهــرة أو فائــدة عمليــة مــن وجــود مــا يســمى باحلكــم الوجاهــي االعتبــاري  ،وكان األولــى
باملشــرع األردنــي أن يقصــر احلكــم الوجاهــي علــى مــن يحضــر إجــراءات اخلصومــة ويصــدر احلكــم مبواجهته  ،واحلكــم مبثابة الوجاهي
علــى مــن يتغيــب عــن احملاكمــة أو أيــة جلســة فيها وال يصــدر احلكم مبواجهته .
د .مفلح القضاة  ،أصول احملاكمات املدنية  ،ص . 309
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كمــا أنــه وفــق املــادة  114منــه إذا لــم يبلــغ احلكــم الغيابــي إلــى احملكــوم عليــه
خــال ســنة مــن تاريــخ صــدوره يصبــح الغيــا إال يف األحــوال اآلتيــة :
 -1إذا راجع احملكوم له احملكمة ودفع الرســم للتبليغ خالل مدة الســنة ومضت
املــدة قبــل أن تنتهــي معاملــة التبليــغ .
 -2إذا كان احلكم مما يتعلق به حق اهلل تعالى .

خة
نس

ومن ناحية أخرى فإن احلكم الغيابي يقبل الطعن بطريق االعتراض على احلكم الغيابي
لدى احملكمة التي أصدرته  ،بينما ال يجوز االعتراض على احلكم الوجاهي (احلضوري) .
المبحث الثالث

الحكم المقرر والحكم المنشئ وحكم اإللزام()7

مج

يس

ةل

اني

احلكــم املقــرر أو الكاشــف  ،هــو احلكــم الــذي يؤكــد وجــود أو عــدم وجــود حــق
أو مركــز قانونــي أو واقعــة قانونيــة  ،فهــو يقــرر أمــرا كان مقــررا قبــل صــدوره دون أن
يرتــب علــى عاتــق اخلصــم التزامــا معينــا  ،فهــو يزيــل حالــة الشــك التــي كانــت تــدور حول
احلــق أو املركــز القانونــي  .ويعتبــر هــذا التقريــر هــو الهــدف النهائــي الوحيــد للحكــم ،
وتتــم احلمايــة القضائيــة املقصــودة مبجــرد صــدوره دون حاجة إلى التنفيذ اجلبري  ،لذلك
ال يعتبــر ســندا تنفيذيــا  .ومثالــه احلكــم بإثبــات النســب  ،أو بصحــة التوقيــع  ،أو ببــراءة
الذمــة  ،أو بتزويــر مســتند أو ببطــان العقــد فالعقــد الباطــل عــدم منــذ نشــأته وال ينتــج
أثــرا ومــن ثــم احلكــم ال ينشــئ هــذا البطالن بــل يقرره .

تل

احلكــم املنشــئ  ،هــو احلكــم الــذي يقــرر حقــا وينشــأ عــن هــذا التقريــر تغييــر يف
مركــز قانونــي ســابق  ،ســواء بنشــأة حــق أو مركــز قانونــي جديــد  ،أو تعديــل أو إنهــاء
مركــز قائــم .مثــال ذلــك احلكــم بإشــهار اإلفــاس  ،أو بالشــفعة  ،أو بفســخ عقــد ،
أو بتصفيــة شــركة  .والتغييــر الــذي يحدثــه احلكــم ذو أثــر فــوري أي ال يترتــب إال منــذ
صدوره إال إذا نص املشرع على أن يكون له أثر رجعي  .ومجرد صدور احلكم املنشئ
يحقــق احلمايــة املطلوبــة  ،إذ يترتــب علــى صــدوره إحــداث التغييــر القانونــي املطلــوب ،
لذلــك ال تكــون هنــاك حاجــة إلــى التنفيــذ اجلبــري  ،ومــن ثــم ال يصلــح ســندا تنفيذيــا .

بيع
ل

( )7د .أحمد املليجي ج  3ص . 717 -714
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حكــم اإللــزام  ،هــو احلكــم الــذي يتضمــن إلــزام املدعى عليه بأداء معني كتســليم
منقــول أو دفــع مبلــغ مــن املــال .وهــو يقبــل التنفيــذ اجلبــري ،فاملدعــي ال يقتصــر على طلب
تقريــر حــق أو مركــز قانونــي أو واقعــة قانونيــة  ،أو إحــداث تغييــر يف مركــز قانونــي
سابق  ،بل يجاوز ذلك إلى طلب إلزام املدعى عليه بأن يؤدي أداء معينا كان قد امتنع
عــن أدائــه  .فهــو يتميــز بــأن التقريــر فيــه يــرد علــى حــق يقابلــه التــزام الطــرف اآلخــر
بــأداء معــن  ،وهــو يســتلزم لتحقيــق احلمايــة املطلوبــة تنفيــذه جبــرا حتــى يطابــق املركــز
الواقعــي للمحكــوم لــه مركــزه القانونــي الــذي أكده احلكم .ويبدأ من تاريخ صدوره
تقــادم جديــد تكــون مدتــه خمســة عشــر عامــا ولــو كانــت الدعــوى قبــل صــدوره تخضــع
لتقــادم قصيــر .
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الفصل الثاني
إجراءات إصدار الحكم

خة
نس

يوجــب القانــون علــى احملكمــة بعــد اســتكمال إجــراءات احملاكمــة أن تصــدر
حكمــا يف الدعــوى  ،حيــث ال يجــوز وفــق املــادة  164أن متتنــع احملكمــة عــن إصــدار
حكــم يف دعــوى منظــورة أمامهــا بســبب عــدم وجــود نــص قانونــي أو غمــوض فيــه .
فمتــى انتهــت املرافعــات تصبــح القضيــة صاحلة للحكم فيها وتعلن احملكمة إقفال
بــاب املرافعــة  .وإذا كانــت احملكمــة مكونــة مــن قاض واحد إما أن يصدر حكمه فور
اختتــام احملاكمــة  ،وإمــا أن يرفــع اجللســة مؤقتــا ثــم يعيدهــا وينطــق باحلكــم  ،وإمــا أن
يؤجــل النطــق بــه إلــى جلســة أخــرى إذا كانــت القضية بحاجة إلــى التدقيق أي إلى فحص
ودراســة  .وإذا كانــت احملكمــة مكونــة مــن عــدة قضــاة فإنــه يلــزم إلصــدار احلكــم أن
يتبــادل القضــاة مجتمعــن الــرأي ووجهــات النظــر يف الدعوى املعروضة عليهم  ،واملشــاورة
يف منطــوق احلكــم وأســبابه قبــل النطــق بــه وهــو مــا يســمى باملداولــة .
وتقــوم هيئــة احملكمــة بالنطــق باحلكــم يف جلســة علنيــة  ،ويوجــب القانــون إيــداع
مســودة احلكــم يف ملــف الدعــوى عنــد النطــق بــه  ،علــى أن يتــم حتريــره بصــورة نهائيــة .
وتضمــن احملكمــة حكمهــا إلــزام مــن تــراه مــن اخلصــوم مبصاريــف الدعــوى .
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وعلى ذلك يلزم أن نتناول بالشرح املسائل التالية :
املبحث األول  :إقفال باب املرافعة .
املبحث الثاني  :املداولة .
املبحث الثالث  :النطق باحلكم .
املبحث الرابع  :إيداع مسودة احلكم .
املبحث اخلامس  :حترير احلكم .
املبحث السادس  :مصاريف الدعوى .
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المبحث األول
إقفال باب المرافعة

خة
نس

تنص املادة  1/165من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه "تقرر
احملكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب املرافعة".
ويتم إقفال باب املرافعة بعد أن تتيح احملكمة للخصوم تقدمي ما لديهم من بينات
ودفــوع وأقــوال بحيــث تصبــح القضيــة صاحلــة للفصــل فيهــا  .وال يجــوز النطــق باحلكــم
قبــل إقفــال بــاب املرافعــة صراحــة أو ضمنــا  ،وإال كان احلكــم باطــا  .فقــد تصــدر
احملكمــة قــرارا صريحــا بإقفــال بــاب املرافعــة وحجــز القضية للحكــم  ،وقد يتم إقفال
باب املرافعة ضمنا إذا قررت احملكمة يف ختام املرافعة حتديد جلسة للنطق باحلكم .
أمــا إذا قــررت احملكمــة حجــز القضيــة للحكم مع إتاحة الفرصة للخصوم لتقدمي
مذكــرات يف ميعــاد معــن  ،فــإن بــاب املرافعــة ال يعــد مقفــوال إال بانتهــاء هــذا امليعــاد ،
ألنــه ال يقفــل إال إذا انتهــت املرافعــة فعــا ســواء أكانــت قــد متــت مشــافهة أم كتابــة ،
ففــي هــذه اللحظــة فقــط تكــون القضيــة صاحلــة للحكــم فيهــا(.)1
ومتــى قــررت احملكمــة إقفــال بــاب املرافعــة انقطعــت صلــة اخلصــوم بهــا ولــم يبــق
لهــم اتصــال بهــا إال بالقــدر الــذي تصــرح بــه احملكمــة  ،فــا يجــوز ألي مــن اخلصــوم
تقــدمي مذكــرات أو إيــداع مســتندات ،وإذا قــدم خصــم طلبــا أم دفاعــا أو مســتندا فــإن
علــى احملكمــة جتاهلــه واعتبــاره غيــر موجــود أمامهــا  ،ولذلــك فهــي ال تلتــزم بالــرد عليه
وليــس لهــا أن تســتند إليــه يف حكمهــا وإال كان باطــا .
علــى أنــه يجــوز للخصــوم يف أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ؛ ولــو بعــد إقفــال بــاب
املرافعــة أن يطلبــوا إثبــات مــا اتفقــوا عليــه يف محضــر اجللســة عمــا بالفقــرة الثانيــة مــن
املادة  118من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد  ،ولو كان ما اتفقوا
عليــه ال ينهــي اخلصومــة كلهــا  ،وال بــد للمحكمــة يف هــذه احلالــة مــن فتــح بــاب املرافعــة
لتدويــن مــا اتفق عليه .
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فتح باب المرافعة بعد إقفالها

تنــص املــادة  166علــى أنــه "يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد

اخلصــوم أن تقــرر فتــح بــاب املرافعــة ألســباب جديــة وضروريــة للفصــل يف الدعــوى ".
ويتبني من هذا النص أن قرار احملكمة بإقفال باب املرافعة هو قرار والئي ال يقيد
احملكمــة  ،وال مينــع مــن إعــادة فتــح بــاب املرافعــة  .وقــد تــرك املشــرع هــذه املســألة ملطلــق
تقديــر القاضــي  ،فطلــب فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد ليــس حقــا للخصوم تتحتــم إجابتهم
( )1د .أحمد أبو الوفا  ،نظرية األحكام ،ص . 86
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إليــه بــل هــو متــروك حملكمــة املوضــوع التــي تســتقل بتقديــر مــدى اجلديــة فيــه ،فــا تلتــزم
بإجابة الطلب وال بيان سبب عدم االستجابة لهذا الطلب ،بل تستطيع جتاهله فال تشير
إليه يف حكمها مما يعتبر رفضا ضمنيا له  .كما أنه ال يلزمها باحلكم متى أقفلت باب
املرافعة ؛ بل هي متلك فتح باب املرافعة من تلقاء نفسها إذا رأت استيفاء نقطة معينة ،أو
تكليف خصم بتقدمي مستند قبل النطق باحلكم  ،أو بناء على طلب أي خصم إذا جد ما
يبرر ذلك بحيث تكون هناك أســباب جدية  .أما إذا وجدت عدم جدية الطلب باســتناده
إلى قول مرسل  ،أو قصد به املماطلة  ،أو أن ما يطلب اخلصم تقدميه كان ميكنه تقدميه
خــال احملاكمــة ولكنــه قصــر يف ذلــك  ،رفضــت الطلــب وأصــدرت حكمها.
ولكن وفق املادة  170إذا تبدلت هيئة احملكمة بعد حجز القضية ؛ فإنه يجب على
الهيئة اجلديدة أن تقوم بفتح باب املرافعة وسماع املرافعات اخلتامية للخصوم ثم تصدر حكمها.
وإذا قررت احملكمة فتح باب املرافعة سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد
اخلصــوم  ،فــإن عليهــا أن تكلــف قلــم كتــاب احملكمــة بتبليــغ اخلصــوم باجللســة احملــددة
لنظــر الدعــوى مــن جديــد  ،وال يجــوز لهــا احلكــم يف املوضــوع يف هــذه اجللســة إال إذا
حتققــت مــن تبليــغ جميــع اخلصــوم إلــى هــذه اجللســة  ،مبــا يف ذلــك اخلصــم الــذي كان
غائبــا خــال احملاكمــة  ،وذلــك ألن آخــر إجــراء مت يف مواجهــة اخلصــوم هــو إقفــال بــاب
املرافعــة؛ فيلــزم تبليغهــم بفتحهــا مــن جديــد وإال عــد ذلــك عيبا يف اإلجــراءات يجيز الطعن
يف احلكم  .ويغني عن التبليغ حضور اخلصم أو وكيله وقت النطق بالقرار أو بعد ذلك
وتوقيعــه علــى محضــر اجللســة مبــا يفيــد علمــه  ،أو حضــوره يف جلســة املرافعــة()2
ويجــوز للخصــوم بعــد إعــادة فتــح بــاب املرافعــة االدعــاء بــكل مــا هــو جائــز اإلدالء بــه
مــن طلبــات أو دفــوع قبــل إقفــال بــاب املرافعــة كإبداء طلبات عارضة فيما أجازه املشــرع .
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تنــص املــادة  2/165علــى أنــه " للمحكمــة النطــق باحلكــم فــور اختتــام احملاكمــة أو يف

جلســة تاليــة " .وتنــص املــادة  167علــى أنــه " تكــون املداولــة يف األحــكام ســرية بــن القضــاة

الذيــن اســتمعوا إلــى املرافعــة اخلتاميــة وإال كان احلكــم باطــا " .
ويتبني من هذين النصني أنه باختتام احملاكمة تصدر احملكمة حكمها ،فإذا كانت
مكونــة مــن قــاض واحــد ؛ كمــا هــو احلــال يف محاكــم الصلــح  ،جــاز لــه أن يصــدر حكمــه
فــورا بعــد إقفــال بــاب املرافعــة  ،أو رفــع اجللســة مؤقتــا ثم إعادتها والنطق باحلكــم  ،أو تأجيل
النطــق باحلكــم إلــى جلســة أخــرى إذا كانــت القضيــة يف حاجــة إلى فحص ودراســة .
( )2أنور طلبه ج  3ص .79
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أمــا إذا كانــت احملكمــة مشــكلة مــن قضــاة متعدديــن  ،كمــا هــو احلــال يف
محاكــم البدايــة واالســتئناف  ،وجــب اتفاقهــم علــى منطــوق احلكــم وأســبابه  ،لذلــك
فإنهــم يتداولــون يف القضيــة  .فاملداولــة هــي املشــاورة بــن أعضــاء احملكمــة يف منطــوق
احلكم وأســبابه بعد إقفال باب املرافعة وقبل النطق به  )3( ،واشــتراكهم يف تكييف
وقائــع النــزاع وتطبيــق حكــم القانــون عليــه .
وقد تتم املداولة أثناء انعقاد اجللســة فيتشــاور أعضاء احملكمة همســا فيما بينهم
ويصــدرون احلكــم  ،أو ترفــع اجللســة مؤقتــا ليخلــو القضــاة إلــى أنفســهم ثــم يصــدر
احلكم يف اجللسة ذاتها  ،وقد تؤجل املداولة وينطق باحلكم يف جلسة أخرى إذا قدرت
احملكمة أن التفكير يف احلكم يحتاج لبعض الوقت  ،وعندئذ تتم املداولة يف أي يوم
قبل النطق باحلكم  .والعبرة بصدور احلكم بعد املداولة  ،وال يعيبه خلوه من بيان أنه
صــدر بعــد املداولــة ،فاألصــل يف اإلجــراءات أنهــا روعيــت صحيحــة  ،وتوقيــع الهيئــة علــى
مســودة احلكــم الــذي أصدرتــه هــو عنــوان إجــراء املداولــة  ،وعلــى من يدعــي خالف ذلك
إقامــة الدليــل .والعبــرة بســامة احلكــم هــي بالهيئــة التــي أصدرتــه ال بالهيئــة التــي نطقت
بــه  ،فــإذا شــارك يف هيئــة النطــق باحلكــم قــاض قــام بــه ســبب مــن أســباب الــرد فإن ذلك
ال يشــكل ســببا للطعــن يف احلكــم مــا دام معــدا مــن هيئــة ال مطعــن عليهــا .
وال جتــوز املداولــة باملراســلة أو االتصــال الهاتفــي أو اإلنترنــت  ،بــل يتعــن أن يجتمع
أعضــاء هيئــة احملكمــة يف مــكان واحــد ويتداولــون يف مواجهــة بعضهــم وبحضورهــم
جميعــا  ،ويناقشــون األدلــة الواقعيــة واألســانيد القانونيــة بعــد أن يحيطــوا بالدعــوى ومــا
قــدم فيهــا مــن دفــاع ودفوع ومســتندات .
وتتم املداولة عمال بإحدى طريقتني :
الطريقــة األولــى  ،بــأن يكلــف رئيــس الهيئــة أحــد قضاتهــا بدراســة ملــف الدعــوى
وتلخيصه وكتابة مسودة احلكم  ،ثم يعرض على زمالئه يف الهيئة وقائع النزاع واملراحل
التي مر بها مما له تأثير يف احلكم والرأي الذي خلص إليه للحكم يف الدعوى ،وجتري
مناقشــة كل ذلك واالطالع على املســتندات املقدمة الســتخالص األدلة منها ،وإجراء ما
يلــزم مــن تعديــات علــى املســودة إن كان لهــا محــل  ،ويتــم ذلــك بإعــداد مســودة جديــدة
أو بشــطب العبــارات الــواردة يف املســودة وإحــال غيرهــا محلهــا ومــن ثــم التوقيــع عليهــا،
وحينئــذ ال يعتــد بالعبــارات املشــطوبة وتعتبــر كأن لــم تكــن  ،وميكــن إجــراء التعديــل
بخــط العضــو الــذي حــرر املســودة أو بخــط رئيــس الهيئــة أو عضــو آخــر باعتبارهــم جميعــا
مشــاركني يف املداولــة  .ويجــوز لرئيــس الهيئــة مــع اإلبقــاء على املســودة وقبل توقيعه عليها
إدخــال التعديــات التــي رآهــا مــن حيــث الصياغــة أو مبــا يتفق مع ما أســفرت عنــه املداولة.
أمــا الطريقــة الثانيــة  ،فهــي أن يطلــع كل قــاض يف الهيئــة علــى ملــف الدعــوى
ويــدون مالحظاتــه عليــه ،وبعــد ذلــك تقــوم الهيئــة باســتعراض اآلراء واملالحظــات التــي
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توصــل إليهــا أعضــاء الهيئــة ومناقشــتها للوصــول إلــى رأي موحــد فيهــا  ،وبعــد ذلــك
يكلــف أحــد قضاتهــا بكتابــة مســودة احلكــم وفــق مــا توصلت له الهيئــة وعرضها عليها
ملراجعتهــا ومــن ثــم التوقيــع عليهــا  .والطريقــة األولــى هــي األكثــر اتباعــا يف العمــل ألنهــا
حتقــق ســرعة الفصــل يف القضايــا أكثــر مــن الطريقــة الثانيــة.
وحتصل املداولة سرا ضمانا حلرية رأي القضاة  ،وال يجوز ألي من القضاة أن يبوح
بسر املداولة وإال كان عرضة للمحاكمة التأديبية  .وتقتصر املداولة على القضاة الذين
اســتمعوا إلى املرافعات اخلتامية  ،فال يجوز أن يشــترك فيها غيرهم ولو كان من كبار
رجــال القانــون بهــدف االســتئناس برأيــه  ،حتــى ال يؤثــر رأيــه علــى اجتــاه هيئــة احملكمــة .
وذلــك ألن القاضــي الــذي يســمع املرافعــة هــو وحــده الــذي يــدرك وقائــع القضيــة ومــا يحيط
بها من اعتبارات قانونية  ،ويســتحيل على غيره تكوين رأي ســليم بخصوصها(.)4
ويجب أن حتصل املداولة بني جميع القضاة الذين اســتمعوا إلى املرافعة اخلتامية،
ألن املداولــة تهــدف إلــى املشــاورة واملناقشــة جلوانــب القضيــة املطروحــة ومعطياتهــا حتــى
يتــم تكويــن صــورة واضحــة عــن جميــع عناصرهــا وخفاياهــا  ،وكثيــرا مــا تســفر هــذه
املناقشــة عــن عــدول بعــض القضــاة عــن اجتــاه رأي تولد يف أذهانهــم قبل حصولها  .لذلك
ال يتحقــق الغــرض مــن املداولــة إذا حصلــت بــن بعــض القضــاة دون بعضهــم اآلخــر  ،ولــو
كان هــذا البعــض هــو األغلبيــة الكافيــة إلصــدار احلكــم .
ويوجــب القانــون أن يشــترك يف املداولــة القضــاة الذيــن اســتمعوا إلــى املرافعــة
اخلتاميــة ،فــا يجــوز أن يشــترك فيهــا قــاض لــم يســتمع إلــى املرافعــة  ،لذلــك إذا تبدلــت
هيئــة احملكمــة فإنــه يلــزم وفــق املــادة  170أن تقــوم الهيئــة اجلديدة بفتــح باب املرافعة من
جديــد وســماع املرافعــات اخلتاميــة للخصــوم  ،ثــم تصــدر حكمهــا بعــد ذلــك  .وحكمــة
ذلك واضحة  ،فاحلكم خالصة للرأي الذي كونه القضاة من سماعهم املرافعة  ،فال
يتأتــى أن يشــترك يف إصــداره إال مــن ســمع املرافعــة .
وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير بطالن احلكم املطعون فيه نظرا لتبدل
الهيئــة احلاكمــة بعــد حجــز القضيــة للحكــم وإصــدار الهيئــة اجلديــدة حكمهــا دون اســتماع
ااملرافعات اخلتامية من جديد  ،ولو كان من تبدل يف الهيئة قاض واحد ،دون التفات إلى ما
إذا كانــت الغايــة مــن ســماع املرافعــة قــد حتققــت أم ال  )5(.غيــر أننــا نــرى أن نــص املــادة 167
الذي استندت إليه احملكمة يف أحكامها تتعلق ببطالن احلكم يف حال عدم إجراء املداولة
أو عدم سرية املداولة ألن ذلك يتعلق بالنظام العام ومتلك احملكمة إثارته من تلقاء نفسها.
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( )4د .أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام ،ص . 95
( )5نقــض مدنــي  2003/42تاريــخ  ،2003/1/29مجموعــة املبــادئ القانونيــة حملكمــة النقــض جــزء  2صفحــة  ،224نقــض مدنــي
 2004/29تاريــخ  ،2004/4/12نقــض مدنــي  2004/49تاريــخ  ،2004/4/14نقــض مدنــي  2004/37تاريــخ  ، 2004/4/20نقــض
مدنــي  2005/13تاريــخ  ،2005/3/22نقــض مدنــي  2005/27تاريــخ  ،2005/4/6نقــض مدنــي  2005/59تاريــخ ،2005/10/2
نقــض مدنــي  2005/189تاريــخ  ، 2006/6/14اجلــزء األول صفحــة  . 482-445نقــض مدنــي  2007/71تاريــخ ،2008/5/25
نقــض مدنــي  2007/109تاريــخ  ،2008/7/14نقــض مدنــي  2008/13تاريــخ  2008/12/30اجلــزء الرابــع صفحــة .273 -259
وهنــاك أحــكام أخــرى واردة يف اجلــزء الثالــث ص .284
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أمــا بخصــوص اســتماع الهيئــة اجلديــدة للمرافعــات اخلتاميــة فقــد أفــرد لهــا املشــرع
نــص املــادة 170مــن القانــون التــي تقضــي بأنــه "إذا حجــزت القضيــة للحكــم وتبدلــت هيئــة
احملكمــة تقــوم الهيئــة اجلديــدة بســماع املرافعــات اخلتاميــة للخصــوم ثــم تصــدر حكمهــا" .ولــم
يقــرر املشــرع البطــان يف حالــة مخالفــة هــذا النــص  ،لذلــك فــإن بطــان أو عــدم بطــان
احلكــم يف هــذه احلالــة يتوقــف علــى مــا إذا حتققــت الغايــة مــن ســماع املرافعــات اخلتاميــة
أم ال عمــا باملــادة  1/23مــن القانــون  .وال خــاف يف أن الغايــة مــن املرافعــة اخلتاميــة هــي
إطــاع هيئــة احملكمــة علــى املوقــف النهائــي لــكل خصــم مــن الوقائــع واألدلــة والدفــوع
وأوجــه الدفــاع والطلبــات اخلتاميــة التــي يعرضهــا يف مرافعتــه حتــى تكــون علــى علــم تــام
مبجريــات الدعــوى ومركــز اخلصــوم فيهــا حــن إصــدار احلكــم .
وباســتعراض نصــوص قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة جنــد أنــه ال
يوجــب أن تكــون املرافعــات اخلتاميــة شــفوية  ،واملســتقر يف النظــام القضائــي أن
املرافعات اخلتامية قد تكون شفوية أمام هيئة احملكمة فتصل إلى سمعها أثناء انعقاد
اجللسة وقبل إقفال باب املرافعة  ،وقد تكون مكتوبة  ،بتبادل املذكرات يف اجللسة
دون إفصاح عما تتضمنه  ،وحينئذ ال تسمع احملكمة مرافعة وال تقف على ما تتضمنه
إال بعــد قفــل بــاب املرافعــة وعند بدء املداولة.
ونظــرا لتزايــد أعــداد القضايــا لــدى احملاكــم  ،فقــد جــرى العــرف القضائــي علــى أن
تقــدم املرافعــات اخلتاميــة مكتوبــة ألنــه لــم يعــد ممكنــا أن ميلي املترافع مــا يقوله إلثباته يف
محضر اجللسة حفاظا على وقت احملكمة  ،وألن مقتضى املرافعة الشفوية هو االستماع
إلى أقوال اخلصوم وليس تدوين ما ميلى يف محضر اجللسة  ،وال يعد ذلك إخالال بحق الدفاع.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن املرافعــة اخلتاميــة هــي حــق للخصــوم وليســت واجبــا عليهــم،
وهي بذلك ال تتعلق بالنظام العام ،فللخصم أن يبدي مرافعته اخلتامية شفويا أو كتابة،
كمــا أن لــه أن يكتفــي مبــا ورد يف الئحــة دعــواه أو الئحتــه اجلوابيــة وأقوالــه خــال
احملاكمــة  ،أو مبــا ســبق أن أبــداه أمــام الهيئــة الســابقة للمحكمــة أو يف درجــة التقاضــي
األولــى ،وال متلــك احملكمــة إلزامــه بالترافــع إذا لــم يرغــب يف ذلــك مــن تلقاء نفســه.
وملــا كانــت الغايــة مــن االســتماع للمرافعــة اخلتاميــة إطــاع هيئــة احملكمــة علــى
أســانيد اخلصــوم وأوجــه دفاعهــم  ،فــإن هــذا االســتماع يكــون مجديا ومحققــا لغايته يف
الدعــوى التــي ميكــن للمحكمــة أن حتكــم فيهــا يف نفــس اجللســة  ،إذ تظــل األســانيد
وأوجــه الدفــاع يف ذاكــرة هيئــة احملكمــة طاملــا أنهــا اجتهــت إلــى النطــق باحلكــم عقــب
انتهاء املرافعة ،لكن إذا قررت احملكمة رفع اجللســة للنطق باحلكم يف جلســة أخرى
تاليــة فــإن املرافعــة املكتوبــة تكــون أجــدى وأنفــع للمحكمــة وللخصــوم أنفســهم ،حتى
إذا اختلــت هيئــة احملكمــة للمداولــة وكتابــة احلكــم وجــدت طلبــات اخلصــوم ودفوعهــم
وأوجه دفاعهم واألسانيد الواقعية والقانونية يف مذكراتهم فال يفوتها شيء منها ،وال
يغنــي يف هــذا املقــام ســماع مرافعــة شــفوية يف وقــت ســابق علــى املداولــة.
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لذلــك نــرى أن نــص املــادة  170يكــون واجــب التطبيــق يف حــال طلــب اخلصــوم
أن تكــون مرافعاتهــم اخلتاميــة شــفوية  ،إذ يتعــن علــى احملكمــة يف هــذه احلالــة إجابــة
طلبهم واالستماع إلى أقوالهم وال يجوز لها مقاطعة اخلصوم أو تكليفهم باإليجاز طاملا
انصرفــت املرافعــة إلــى األســانيد القانونيــة وتطبيقهــا علــى الواقــع يف الدعــوى  ،مــا لــم
يخرجــوا عــن املوضــوع بالتكلــم يف مســألة ال تنتــج يف حســم النــزاع ،ويكــون مــن حقهــا
يف هــذه احلالــة عــدم الســماح لهــم بتقــدمي مرافعــات ختاميــة مكتوبــة إذ ليــس مــن حقهــم
اجلمــع بــن املرافعــة الشــفوية واملرافعــة املكتوبــة مــا لم تر احملكمــة التصريح لهم بذلك.
ويف هــذه احلالــة أي طلــب اخلصــوم أن تكــون املرافعــات اخلتاميــة شــفوية ،إذا تبدلت
هيئــة احملكمــة التــي ســمعت املرافعــة اخلتاميــة كان للخصــم الــذي طلــب ســماع مرافعته
وحرمتــه احملكمــة مــن ذلــك أن يتمســك ببطــان احلكــم ملــا يف ذلــك من إخــال بحقه يف
الدفــاع ،ولكــن ليــس للمحكمــة املطعــون أمامهــا أن تثيــر هــذه املســألة مــن تلقاء نفســها
لعــدم تعلقهــا بالنظــام العــام .
أما إذا تقدم اخلصوم مبرافعات ختامية مكتوبة  ،فال حاجة لتقدمي مرافعات مكتوبة
مرة أخرى إال إذا رأت الهيئة اجلديدة ضرورة ذلك ،وال جدوى من أن يسجل اخلصوم يف محضر
اجللسة أنهم يكررون أقوالهم ومرافعاتهم السابقة كما جرى عليه العمل يف احملاكم  ،وال
يترتــب البطــان علــى إغفــال تســجيل ذلــك يف محضــر احملاكمــة( )6وننبــه هنــا إلــى أن القول
بضرورة سماع الهيئة ملرافعات اخلصوم شفويا يف حال تبدل الهيئة احلاكمة ،يعني بالضرورة أن
على هيئة احملكمة أن تسمع املرافعات شفويا يف جميع األحوال  ،مبعنى أنه إذا قدم اخلصوم
مرافعات مكتوبة دون تالوتها شفويا على مسامع هيئة احملكمة فإن احلكم يكون باطال
أيضا ولو لم تتبدل الهيئة احلاكمة التي قدمت لها املرافعات املكتوبة  ،أما إذا دون يف احملضر
أن املرافعات املكتوبة قد ضمت للملف بعد تالوتها دون أن تتلى فعال فإن ذلك يعد تزويرا يف
محضر رسمي .ويف ذلك إغراق يف الشكلية ال ضرورة له ما دامت هيئة احملكمة قد تداولت
يف احلكم واطلعت على املرافعات املكتوبة .
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إصدار الحكم

تنــص املــادة  168علــى أنــه " تصــدر األحــكام بإجمــاع اآلراء أو باألغلبيــة فــإذا لــم تتوافــر

األغلبيــة وتشــعبت اآلراء ألكثــر مــن رأيــن وجــب أن ينضــم الفريــق األقــل عــددا أو الــذي يضــم
أحــدث القضــاة ألحــد الرأيــن الصادريــن مــن الفريــق األكثــر عــددا وذلــك بعــد أخــذ اآلراء مــرة

ثانيــة " .
تنتهــي املداولــة بأخــذ الــرأي بــن القضــاة  ،وتبــن هــذه املــادة أن احلكــم يصــدر
بإجمــاع اآلراء أو بــرأي األغلبيــة  ،فــإذا لــم يســفر أخــذ الــرأي يف أول مــرة عــن أغلبيــة
( )6الــرأي املخالــف يف نقــض مدنــي  2008/13تاريــخ  .2008/12/30بينمــا نصــت املــادة  167مــن قانــون املرافعــات املصــري علــى
البطالن صراحة بقولها :ال يجوز أن يشترك يف املداولة غير القضاة الذين سمعوا املرافعة وإال كان احلكم باطال  .أما املادة  159من
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  24لســنة  1988األردنــي فقــد نصــت علــى أنــه  :تكــون املداولــة يف األحــكام ســرية ،
وال يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر قضــاة احلكــم  .وهــذا النــص أكثــر دقــة مــن نــص املــادة  167الفلســطيني.
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مطلقــة ،كمــا لــو تشــعبت اآلراء إلــى أكثــر مــن رأيــن ولــم ينــل أحدهــا األغلبيــة  ،أعيــد
أخــذ الــرأي فــإن لــم تســفر اإلعــادة عــن أغلبيــة وجــب علــى الفريــق األقــل عــددا أو الفريــق
الــذي يضــم أحــدث األعضــاء أن ينضــم إلــى أحــد اآلراء ليصــل بــه إلــى األغلبيــة.
فــإذا كانــت هيئــة احملكمــة مشــكلة مــن ثالثة قضــاة  ،وكان لكل قاض منهم
رأيــا مختلفــا عــن رأي القاضيــن اآلخريــن  ،وجــب بعــد إعــادة أخــذ اآلراء إن لــم تســفر
اإلعــادة عــن تعديــل يف اآلراء  ،أن ينضــم العضــو األحــدث – وهــو عضــو اليســار  -إلــى
أي مــن العضويــن اآلخريــن وهمــا رئيــس الهيئــة وعضــو اليمــن لترجيحــه.
وإذا كانــت الهيئــة مشــكلة مــن خمســة قضــاة – كمحكمــة النقــض –
وانقســمت اآلراء فــكان لعضويــن رأي ولعضويــن آخريــن رأي ثــان وللعضــو اخلامــس رأي
ثالــث ،وجــب إعــادة أخــذ اآلراء  ،فــإذا لــم تســفر اإلعــادة عن أغلبيــة  ،وجب على العضو
املنفــرد ولــو كان رئيــس الهيئــة  ،أن ينضــم إلــى أحــد الرأيــن اآلخريــن لترجيحــه .وإذا
لــم يوجــد فريــق أقــل عــددا  ،بــأن اســتقل كل قــاض بــرأي وتشــعبت اآلراء إلــى خمســة
وصمــم كل واحــد علــى رأيــه بعــد أخــذ اآلراء مــرة ثانيــة  ،وجب علــى العضو األحدث أن
ينضــم إلــى أي رأي مــن اآلراء األخــرى  ،ويف هــذه احلالــة ال توجــد أغلبيــة بــل يوجــد فريــق
أكثــر عــددا  ،فينضــم إليــه أحــدث الثالثــة الباقــن وبذلــك تتوافــر األغلبيــة املطلوبــة .
ويســري ذلــك أيضــا إذا تشــعبت اآلراء إلــى أربعــة بــأن اتفق قاضيــان على رأي بينما انفرد
كل مــن الثالثــة الباقــن بــرأي مســتقل ،ويف هــذه احلالــة وبعــد أخــذ الــرأي مــرة أخــرى
وعــدم توفــر األغلبيــة يجــب أن ينضــم العضــو األحــدث مــن الثالثــة الباقــن إلــى الفريــق
الــذي يضــم عضويــن وبذلــك تتوافــر األغلبيــة.
وقــد كانــت املــادة  2/185مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة رقــم 42
لســنة  1952تنــص علــى أن علــى القاضــي املخالــف أن يبــن أســباب مخالفتــه يف ذيــل
القــرار ويوقعهــا ،غيــر أن املــادة  167محــل البحــث ال تتضمــن نصــا مماثــا  ،لذلــك يثــور
الســؤال :هــل نأخــذ مبــا قضــت بــه محكمــة النقــض املصريــة مــن أن احلكــم ينســب إلــى
هيئــة احملكمــة بكاملهــا ســواء صــدر باألغلبيــة أم باإلجمــاع فــا يذكــر فيــه أنــه صــدر
باألغلبيــة  ،وال يكتــب الــرأي املخالــف يف ذيــل احلكــم  )7(.باعتبــار أن نــص املــادة 167
مأخــوذ عــن املــادة  169مــن قانــون املرافعــات املصــري  .أم أن احلكــم وفــق املــادة 167
لــم يختلــف عمــا كان يف ظــل املــادة  2/185ســالفة الذكــر ؟
بالرجــوع إلــى أحــكام محكمــة النقــض جنــد أنهــا أخــذت باالجتــاه الثانــي فقررت
أنه ( حيث إن احلكم املطعون فيه خال من تدوين القاضي املخالف ملخالفته واألسباب
التــي يســتند إليهــا فيكــون القــرار املطعــون فيــه باطــا )  ) 8(.بينمــا أصــدر رئيــس
مجلــس القضــاء األعلــى رئيــس احملكمــة العليــا تعليمات لقضاة احملاكــم النظامية جاء
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فيهــا ( إن مــا يســمى قــرار املخالفــة – أو الــرأي املخالــف – هــو واجــب احلفــظ يف ملفــات
الدعوى ،لكنه ال يعتبر جزءا من احلكم القضائي ،وال تتم تالوته أو طباعته أو إحلاقه
باحلكــم الصــادر يف الدعــوى ،ويف حــال عــدم اإلجمــاع علــى احلكــم القضائــي يبــن يف
احلكــم الصــادر عــن هيئــة احملكمــة أنــه حكــم صــادر باألغلبيــة ) )9(.
ونحــن ال نتفــق مــع أي مــن االجتاهــن علــى إطالقــه  ،ونــرى أنــه يجــب أن نفــرق بــن
مســألتني :
املســألة األولــى صــدور احلكــم باألغلبيــة  ،ويف هــذه احلالــة يجــب أن يذكــر يف احلكــم
أنــه صــدر باألغلبيــة  ،ألن عــدم ذكــر ذلــك يف احلكــم يتعــارض مــع نص املــادة  ، 167فلو
أراد املشرع أن ينسب احلكم لكامل هيئة احملكمة سواء وجد رأي مخالف أم ال لنص
علــى ذلــك صراحــة  ،وملــا أجــاز وجــود رأي مخالــف أصــا  ،فوجــود الــرأي املخالــف هــو
ضمــان اجلديــة لــدى القضــاة يف املداولــة  ،وضمــان احتــرام رأي القاضــي ولــو كان مخالفا
لألغلبيــة  ،كمــا أنــه يفيــد اخلصــوم عنــد الطعــن يف احلكــم ،فرمبــا تأخــذ بــه محكمــة
الطعــن إذا وجــدت أن أســانيده قويــة  ،وتوافــرت مبــررات إلغــاء احلكــم املطعــون فيــه.
املســألة الثانيــة تدويــن أســباب املخالفــة يف ذيــل احلكــم  ،ونــرى بالنســبة لهــذه املســألة أن
مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض يف حكمهــا املشــار إليــه ينســجم مــع نــص املــادة 2/185
امللغاة  ،ولكن نص املادة  167اجلديد لم يوجب على القاضي ذلك وســكت عن تنظيم
هــذه املســألة  ،لذلــك فــإن عــدم قيــام القاضــي املخالــف ببيــان أســباب مخالفتــه يف ذيــل
احلكــم ال يبطــل احلكــم وال يعــد ســببا للطعــن فيــه  .ذلــك أن املشــرع اكتفــى بــأن يذكــر
يف احلكــم أنــه صــدر باألغلبيــة  ،وتــرك للقاضــي املخالــف تقدير ما إذا كان من املناســب
أن يــدون أســباب رأيــه كتابــة يف ذيــل احلكــم  ،أم يكتفــي بإبــداء هــذا الرأي يف املداولة.
مبعنــى أن احلكــم يكــون صحيحــا يف احلالتــن  ،وســواء اكتفــى القاضــي املخالــف
بصــدور احلكــم باألغلبيــة دون بيــان رأيــه يف ذيــل احلكــم  ،أم أنــه كتــب أســباب رأيــه
املخالــف وأحلقهــا باحلكــم .
ويجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه إذا اشــتمل النــزاع علــى نقــاط عــدة يؤخــذ الــرأي بصــدد
كل نقطــة علــى حــدة  ،إال إذا بنيــت علــى أســاس قانونــي واحــد  ،فيؤخــذ الــرأي بشــأن
حتديــد هــذا األســاس .
ويجــب أن يحتفــظ القاضــي بصفتــه حتــى صــدور احلكــم ؛ ولــكل قــاض احلــق قانونا
يف أن يصــر علــى رأيــه أو يعــدل عنــه إلــى وقــت النطــق باحلكــم  ،لذلــك ال يعــد احلكــم
قــد صــدر بانتهــاء املداولــة  ،وال يصيــر حقــا للخصــم الــذي حــرر لصاحلــه  ،فيجــوز لــكل
قــاض إلــى مــا قبــل النطــق باحلكــم أن يعــدل عــن رأيه ويطلب إعــادة املداولة  .كما أنه إذا
تــويف أحــد القضــاة أو زالــت عنــه صفتــه بعــد إمتــام املداولة وقبــل النطق باحلكم ؛ وحل آخر
محلــه ،وجــب فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد عمــا باملــادة  170مــن القانــون .
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وقد هدف املشرع من هذه األحكام حتقيق سير العدالة ضمانا ملصلحة اخلصوم،
لذلــك فــإن مخالفــة أي منهــا تعــرض احلكــم للبطــان وفقــا للقاعــدة العامــة التــي تفيد أن
اإلجراء يكون باطال إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب لم تتحقق
بســببه الغايــة مــن اإلجــراء ( م ، )1/123/فيكــون احلكــم باطــا يف احلــاالت التاليــة :
 -1إفشاء سر املداولة .
 -2اشتراك غير القضاة الذين أصدروا احلكم يف املداولة ،سواء كان املشترك
قاضيا يف ذات احملكمة  ،أم شخصا من الغير ولو كان من رجال القانون  ،بل ولو لم
يعتــد برأيــه أو لــم يحتســب عنــد أخــذ األصــوات .
 -3إذا اشترك يف املداولة بعض القضاة دون بعضهم اآلخر .
 -4إذا تــويف أحــد القضــاة أو فقــد صفتــه ألي ســبب مــن األســباب قبــل املداولــة أو
بعدهــا وقبــل النطــق باحلكــم  ،ولــم يتــم فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد .
 -5إذا طلــب أحــد القضــاة إعــادة املداولــة قبــل النطــق باحلكــم ومــع ذلــك لــم يجبــه
رئيس الهيئة إلى طلبه  ،ولو كان رأي الطالب ال يؤثر يف توافر األغلبية املطلوبة قانونا
إلصــدار احلكــم  .وكذلــك إذا عــدل أحــد القضــاة عــن رأيــه بعــد املداولــة وقبــل النطــق
باحلكــم  ،وكان رأيــه مؤثــرا يف توافــر األغلبيــة املطلوبــة قانونــا إلصــداره  ،ومــع ذلــك
نطــق باحلكــم بنــاء علــى املداولــة دون إعادتهــا بنــاء علــى طلــب القاضي .
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تنــص املــادة  2/165علــى أن "
يف جلســة تاليــة "  .كمــا تنــص املــادة  171علــى أن ينطــق القاضــي باحلكــم بتــاوة

تل

للمحكمــة النطــق باحلكــم فــور اختتــام احملاكمــة أو
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منطوقــه  ،أو بتــاوة منطوقــه وأســبابه  ،ويكــون النطــق باحلكــم يف جلســة علنيــة وإال
كان احلكــم باطــا .

والنطــق باحلكــم هــو قــراءة منطوقــه كامــا بصــوت عــال يف جلســة علنيــة  ،وهــذا
النص ال يوجب على احملكمة إصدار احلكم يف اجللســة التالية مباشــرة  ،بل أجاز لها
أن تؤجــل إصــدار احلكــم مــرة ثانيــة أو ثالثــة إذا رأت ذلــك ضروريــا  ،حتــى لــو لــم تذكــر
ســبب التأجيــل ؛ ألن مجــرد التأجيــل يفصــح عــن ســببه وهــو رغبــة احملكمــة يف إفســاح
مجــال أطــول أمامهــا تتمكــن فيــه مــن التــروي وإصــدار احلكــم بالعنايــة الالزمــة تفاديــا
مــن أي زلل .
وكمــا يجــوز تأجيــل إصــدار احلكــم مــرة ثانيــة  ،فإنــه يجــوز للمحكمــة تعجيــل
النطق به إذا جد سبب يبرر ذلك  ،على أن يكون كل خصم قد استوفى دفاعه بتقدمي
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مذكرتــه املصــرح لــه بتقدميهــا( .)10فمثــا إذا تقــرر إحالــة أحــد القضــاة علــى التقاعــد أو
نقلــه أو قبــول اســتقالته قبــل ذلــك التاريــخ احملــدد أصــا للنطــق باحلكــم  ،جــاز تعجيــل
النطــق بــه يف تاريــخ ســابق علــى زوال صفــة هــذا القاضــي  ،ألنــه ال يكفي وفق ما ســوف
نــراه  ،أن يوقــع القاضــي املذكــور علــى مســودة احلكــم عمــا باملــادة  ، 169فذلــك
مشــروط باحتفاظــه بصفتــه حتــى تاريــخ النطــق بــه .
ويجــب وفــق املــادة  171النطــق باحلكــم يف جلســة علنيــة يف جميــع األحــوال حتى لو
نظــرت الدعــوى يف جلســة ســرية ،وإال كان احلكــم باطــا  ،وينطــق القاضــي باحلكــم
بتــاوة منطوقــه أو بتــاوة منطوقــه مــع أســبابه  ،وهــذا البطــان مــن النظــام العــام ألنــه
يتعلــق بــذات الوظيفــة القضائيــة ملرفــق القضــاء ومــا تقتضيــه حلســن أدائهــا .واألصــل أن
تعتبــر اإلجــراءات قــد روعيــت وأن احلكــم قــد صــدر يف جلســة علنيــة ولــو لــم يذكر ذلك
يف مســودته ،فخلــو احلكــم مــن أنــه صــدر يف جلســة علنيــة ال يعنــي بالضــرورة أنــه صــدر
يف غيــر عالنيــة.
وعلنيــة النطــق باحلكــم قاعــدة جوهرية جتــب مراعاتها حتقيقا للغاية التي توخاها
املشــرع وهــي تدعيــم الثقــة يف القضــاء واالطمئنــان إليــه ،ومــن ثــم يتعــن علــى محكمــة
الطعــن أن تتعــرض لذلــك ولــو مــن تلقــاء نفســها )11(.ويالحــظ أن العلنيــة تتحقــق بالنطــق
باحلكم يف قاعة اجللسة ولو لم يحضر أحد من املتقاضني طاملا أن الظروف التي صدر
فيهــا احلكــم لــم تكــن متنــع أحــدا مــن احلضــور واالســتماع إليــه ،أي كانــت قاعة اجللســة
مفتوحة للجمهور.
ويتعلــق حــق اخلصــوم مبــا ينطــق بــه يف اجللســة  ،وتقــوم قرينة قانونيــة قاطعة على أن
ما مت النطق به هو ما تضمنته مسودة احلكم التي وقع عليها القضاة الذين أصدروه ،
وإذا اختلــف املنطــوق الــذي تلــي يف اجللســة عمــا تضمنتــه املســودة كانت العبــرة باملنطوق
الذي تلي يف اجللســة  ،وجب على من يتمســك بوجود هذا االختالف أن يســلك يف إثباته
طريق الطعن بالتزوير أمام محكمة الطعن  ،وله إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات.
وال يلــزم أن ينطــق رئيــس الهيئــة باحلكــم حتــى لــو كان حاضــرا يف اجللســة ،إذ
يجــوز أن يكلــف أيــا مــن األعضــاء النطــق بــه  ،ألن تــاوة احلكــم مبعرفــة رئيــس الهيئــة
مجــرد إجــراء تنظيمــي لهــا العــدول عنــه وتكليــف أحــد أعضائهــا القيــام بــه .
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هيئة النطق بالحكم

تنــص املــادة  169علــى أنــه يحضــر جلســة النطــق باحلكــم القضــاة الذيــن اشــتركوا يف

املداولــة  ،فــإذا كانــت مســودة احلكــم موقعــة مــن هيئــة املداولــة وتغيــب بعضهــم فيجــوز تالوتــه
مــن هيئــة أخــرى علــى أن يثبــت ذلــك يف محضــر اجللســة.
( )10د .أحمد أبو الوفا  ،نظرية األحكام  ،ص  106و . 107
( )11د .أحمد املليجي  ،ج  3ص .801
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األصل أن يحضر جلسة النطق باحلكم القضاة الذين سمعوا املرافعات واشتركوا
يف املداولــة ووقعــوا علــى مســودة احلكــم  ،ملــا يف ذلــك مــن الداللــة علــى أنه قد صدر وفق
الــرأي األخيــر الــذي انتهــت إليــه املداولــة فيمــا بينهــم  .ولكــن إذا تغيــب بعــض القضــاة
وقــت تــاوة احلكــم لعــذر مــا ؛ وكانــت مســودة احلكم موقعة مــن هيئة املداولة ،جاز أن
يحــل محلــه قــاض آخــر ،وبذلــك تكــون تــاوة احلكــم مــن هيئــة أخــرى  ،وقــد اكتفــت
املــادة  169بــأن يثبــت ذلــك يف محضــر اجللســة ،ولــم تشــترط ذكــر ذلــك يف احلكــم ،
ومــع ذلــك جــرى العمــل علــى أن تتضمــن نســخة احلكــم األصليــة مــا يفيــد أنــه تلــي مــن
هيئــة غيــر التي أعدته .
واملانــع الــذي يجيــز تــاوة احلكــم يف غيبــة أحــد القضــاة هــو املانع املــادي كاملرض
أو الســفر  ،وهــذا املانــع ال يحــول دون النطــق باحلكــم مــا دام القاضــي قــد قــام بالتوقيــع
علــى مســودة احلكــم  ،فتوقيعــه يفيــد اشــتراكه يف إصــداره ويتضمــن داللــة اإلصــرار
علــى احلكــم .
أمــا إذا كان هــذا املانــع بســبب زوال صفــة القاضــي  -كالنقــل أو االســتقالة أو
التقاعــد أو الوفــاة  ،أو بوقفــه عــن العمــل بصفــة مؤقتــة  -فهــو كمــا رأينــا يوجــب إعــادة
تشــكيل هيئــة احملكمــة بإدخــال عضــو يحــل محــل ذلــك الــذي فقــد صفتــه  ،وفتــح بــاب
املرافعــة مــن جديــد  ،ألن مــن الواجــب أن يحتفــظ القاضــي بصفتــه حتــى صــدور احلكم.
وهــذا املانــع مينــع مــن النطــق باحلكــم ولــو وقــع القاضــي علــى مســودته  ،إذ يعتبــر احلكــم
– لــو نطــق بــه – صــادرا ممــن ليــس لــه واليــة إصــداره .أمــا نــدب القاضــي للعمــل يف غيــر
محكمتــه فــا يترتــب عليــه زوال واليتــه مبحكمتــه التــي نــدب منهــا ،ويكــون لــه احلــق
يف االشــتراك يف األحــكام الصــادرة يف الدعــوى التــي ســمع فيهــا املرافعــة.
وإذا اختلفــت هيئــة احملكمــة التــي نطقــت باحلكــم عــن الهيئــة التــي أعدتــه،
ولم يوقع املتخلف من أعضاء هذه الهيئة على مسودة احلكم عمال باملادة  ، 169كان
هــذا دليــا علــى أنــه لــم يشــترك يف إصــدار احلكــم  ،وكان هــذا احلكــم باطــا بطالنــا
متعلقــا بالنظــام العــام  ،ألن النظــام القضائــي يســتوجب حتمــا أن يصــدر احلكــم ذات
القاضــي الــذي اشــترك يف املداولــة (م . )170
ويعتبــر احلكــم قــد صــدر مــن تاريــخ النطــق به  ،فيخــرج النزاع من والية احملكمة
التــي أصدرتــه ويحــوز حجيــة الشــيء احملكــوم بــه  ،ويكــون قابــا للطعــن فيــه بالطــرق
املقــررة يف التشــريع الســاري وقــت هــذا التاريــخ كمــا ســنرى الحقــا  .ومبجــرد صــدور
احلكــم ميتنــع علــى القاضــي إعــادة النظــر فيمــا قضــى بــه ولــو باتفــاق اخلصــوم ،وال يجــوز
للمحكمــة التــي أصدرتــه أن تتناولــه بالتغييــر أو التبديــل إال يف حالــة وقــوع خطــأ مــادي
فيكــون التصحيــح باإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون .
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المبحث الرابع
إيداع مسودة الحكم
تنــص املــادة  172علــى أنــه " تــودع مســودة احلكــم يف ملــف الدعــوى عنــد النطــق بــه
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مشــتملة علــى منطوقــه وأســبابه وموقعــة مــن هيئــة احملكمــة " .
مســودة احلكــم هــي الورقــة التــي يحــرر فيهــا القاضــي أســباب احلكــم ومنطوقــه
ويوقعهــا القضــاة الذيــن أصــدروه  ،وهــي تكتــب عقــب االنتهــاء مــن املداولــة وقبل النطق
باحلكــم  ،ويتــم مبوجبهــا حتريــر نســخة احلكــم األصليــة .
ويقصد من إيداع مسودة احلكم يف ملف الدعوى متكني اخلصوم فور النطق باحلكم
من االطالع عليه وعلى أسبابه (م )173حتى يستعدوا للطعن فيه إذا وجدوا مبررا لذلك .
ويوجــب القانــون إيــداع مســودة احلكــم يف ملــف الدعــوى عنــد النطــق بــه ؛ للتأكــد
مــن أن القاضــي أو هيئــة احملكمــة قــد اســتقر رأيهــا علــى مــا جــاء فيــه  ،وأن القضــاة
متفقــون علــى أســبابه وحيثياتــه قبــل النطــق بــه  .ويالحــظ أن املشــرع الفلســطيني لــم
يرتب البطالن على عدم إيداع مسودة احلكم قلم احملكمة فور النطق به  ،بينما نص
املشــرع املصــري علــى البطــان صراحــة يف املــادة  175مــن قانــون املرافعــات )12(.
وقــد اكتفــى النــص بــأن تشــتمل مســودة احلكــم علــى بيانــات ثالثــة هــي منطوقــه؛
وأســبابه ؛ وتوقيــع جميــع القضــاة الذيــن اشــتركوا يف املداولــة( ،)13وهــذه البيانــات
الثــاث هــي بيانــات جوهريــة يترتــب علــى إغفــال أي منهــا بطــان احلكــم  .ويالحــظ أن
احلكــم الباطــل يجــوز اســتئنافه ولــو كان صــادرا يف حــدود النصــاب النهائــي حملكمــة
الصلــح  ،وذلــك عمــا بنــص املــادة  203مــن القانــون .
ولــم يتطلــب النــص غيــر هــذه البيانــات علــى اعتبــار أن مســودة احلكــم تكتــب
علــى وجــه الســرعة ؛ وال يعتمــد عليهــا إال بصفــة مؤقتــة وإلــى أن تكتــب نســخة احلكــم
األصليــة التــي تعــد أصــل ورقــة احلكــم  .لذلــك نــص يف املــادة  173علــى أن " للخصــوم
احلــق يف االطــاع علــى منطــوق احلكــم وال تعطــى منــه صــور إال بعــد إمتــام نســخته األصليــة" .
لذلــك ال يكفــي إعــان منطــوق احلكــم علــى أن تــدون أســبابه فيمــا بعــد  ،ألن
معنــى هــذا أن القضــاة قــد نطقــوا باحلكــم قبــل أن يتداولــوا يف أســبابه ويتفقــوا عليهــا
وتســتقر عقيدتهــم علــى أســاس فيهــا  ،فيكــون حكمهــم قــد خــا مــن هــذه الضمانــة
التي يحرص عليها املشرع  .كما ال يجوز تكملة بيانات املسودة مبا هو وارد يف ورقة
أخــرى كمحضــر اجللســة .
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( )12ونصهــا  :يجــب يف جميــع األحــوال أن تــودع مســودة احلكــم املشــتملة علــى أســبابه موقعــة مــن الرئيــس ومــن القضــاة عنــد النطــق
باحلكــم وإال كان احلكــم باطــا  ،ويكــون املتســبب يف البطــان ملزمــا بالتعويضــات إن كان لهــا وجــه.
( )13لم يشترط النص ذكر تاريخ إيداع املسودة ألنه أوجب أن تودع عند النطق باحلكم.
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كما ال يكفي توقيع رئيس هيئة احملكمة أو بعض أعضائها على مسودة احلكم،
بل يجب أن يوقع جميع القضاة على كل من منطوق احلكم وأسبابه  ،فإذا كتب القرار
على ثالث صفحات اشتملت األولى منها على الوقائع والطلبات والثانية على أسباب احلكم
والثالثــة علــى منطوقــه  ،ومت توقيــع الورقــة األخيــرة من الهيئة التي أصدرت احلكم بدال من
أن تكــون الورقتــن األولــى والثانيــة موقعــة مــن كامــل الهيئة فإن ذلك يعيب القرار لوجود
شــبهة يف أن املنطوق مت حتريره قبل املداولة وحترير األســباب  ،فاملســودة املودعة يف امللف
يجب أن تكون موقعة من رئيس احملكمة ومن جميع القضاة الذين اشتركوا يف املداولة
 ،وذلــك للتحقــق مــن أن القضــاة طالعــوا األســباب وتناقشــوا فيهــا وأقروهــا علــى النحو الذي
ورد يف املســودة  )14( .أمــا إذا كانــت الصفحــة األخيــرة التــي وقــع عليهــا القضــاة تشــمل
املنطوق وبعض األسباب  ،وأغفلوا التوقيع على إحدى الصفحات فإن ذلك ينفي شبهة عدم
استكمال املداولة على األسباب واملنطوق وال يعد عيبا يبطل احلكم.
وتفيد املادتان  172و 176أن املشرع أوجب إيداع مسودة احلكم ملف الدعوى
وأن تكون شاملة لعناصر عديدة منها توقيع الهيئة املنظمة لهذه املسودة واكتفى بأن
تكــون نســخة احلكــم األصليــة موقعــة مــن رئيــس الهيئــة والكاتــب  .لذلــك ال يجــوز أن
يكتفى بنسخة احلكم األصلية دون املسودة على اعتبار أن املسودة تكون محل اطالع
مــن قبــل اخلصــوم وأنهــا مصــدر التحقــق فيمــا إذا شــاب احلكــم األصلــي خطــأ مــادي أو
ســهو ،لذلــك فــإن عــدم توافــر املســودة يوجــب البطــان النتفــاء الغاية التي أرادها املشــرع
منهــا طبقــا ألحــكام املــادة  2/23مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة)15(.
وإذا كانــت احملكمــة مشــكلة مــن قــاض فــرد وجــب عليــه حتريــر املســودة بخطه ،فإن
ثبــت حتريرهــا بخــط غيــره كان احلكــم الــذي يصــدره باطــا  ،علــى أن خلــو مســودة
احلكــم املكتوبــة بخــط اليــد مــن توقيــع القاضــي ال يعــد مخالفــة لنــص املــادة  172مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة طاملــا أن نســخته األصليــة موقعــة منــه)16(.
وكذلك ال يبطل احلكم إذا كانت بعض الصفحات الســابقة للورقة األخيرة للحكم
غيــر موقعــة مــن القاضــي مصــدره طاملــا أن احلكــم بكافــة أوراقــه مهمــا تعــددت يعتبــر
وحــدة واحــدة ال تتجــزأ ومــا دامــت أوراق احلكــم جــاءت يف ســياق واحــد ينفــي أي عيــب
قانونــي مــن شــأنه القــول إن احلكــم معيــب قانونــا لدرجة تؤدي إلــى بطالنه)17(.
كمــا أن خلــو مســودة احلكــم مــن توقيــع بعــض أعضــاء الهيئــة مصدرته ال يشــكل
بطــان ذلــك احلكــم مــا دام أن نســخته األصليــة موقعــة مــن كامــل أعضــاء الهيئــة)18(،
إذ أن املشــرع لــم يرتــب البطــان علــى عــدم توقيعــه يف هــذه احلالــة كمــا أن جلســة النطــق
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( )14نقض مدني  2004/67تاريخ  2004/6/10ج  2ص .246
( )15نقض مدني  2008/194تاريخ  2008/10/16ج  4ص .382
( )16نقض مدني  2006/102تاريخ  2007/5/7ج  3ص .288
( )17نقض مدني  2008/36تاريخ  2008/10/11ج  4ص .119
( )18نقــض مدنــي 2008/201تاريــخ  2008/9/11ج  4ص  .582وكان رئيــس الهيئــة قــد وقــع علــى مســودة احلكــم بينمــا وقــع كامــل
أعضــاء الهيئــة علــى نســخة احلكــم األصليــة املرفقــة بالئحــة الطعن وهناك تطابق بني ما ورد يف النســختني.
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باحلكم تضمنت أسماء الهيئة احلاكمة التي تلي احلكم من قبلها )19( ،وأن الغاية من
التوقيع على املسودة حتققت بالتوقيع على نسخة احلكم األصلية  ،فالعبرة يف احلكم
هي بنســخته األصلية وال تعدو املســودة أن تكون ورقة لتحضيره .
فقد مسودة الحكم

خة
نس

إذا فقدت مســودة احلكم بعد إيداعها يف ملف الدعوى وبعد حترير نســخة احلكم
األصلية  ،فال يترتب البطالن على هذا الفقد  ،ألن الغرض من املسودة باعتبارها ورقة
مرافعات حتضيرية لتحرير النسخة األصلية يكون قد حتقق  .أما إذا فقدت قبل حترير
نسخة احلكم األصلية فال يكون الغرض منها قد حتقق وبذلك يكون احلكم باطال
ألنــه يصبــح مجهــا بالنســبة ألســبابه ومنطوقــه  .وال يزيــل هــذا التجهيــل عنــه
االســتعانة بــأي ورقــة أخــرى منفصلــة عنــه  ،كمــا لــو قــام أحــد اخلصــوم بتصويــر املســودة
فوتوغرافيــا وأقرهــا اخلصــوم ولــم ينكرهــا أحــد منهــم ،لتعلــق مســودة احلكــم بالتنظيــم
القضائــي الــذي يســمو علــى مصالــح اخلصــوم اخلاصــة .
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تحرير الحكم

بيانات الحكم
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بعــد إيــداع مســودة احلكــم علــى هيئــة احملكمــة أن تكتــب نســخة احلكــم وحتفظ يف
ملــف الدعــوى  .وقــد أوجبــت املــادة  350مــن قانــون املرافعــات املصــري إيــداع نســخة احلكــم
األصلية يف ملف الدعوى يف ظرف أربع وعشرين ساعة من إيداع مسودة احلكم يف القضايا
املستعجلة وسبعة أيام يف القضايا األخرى وإال كان املتسبب يف التأخير ملزما بالتضمينات .
ولم يرد نص مماثل يف قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني اجلديد بل ترك
ذلــك دون حتديــد  ،ممــا قــد يــؤدي إلــى التأخيــر يف إيــداع نســخة احلكــم األصليــة  .لذلك نرى
ضرورة حتديد مدة معينة لذلك ونقترح على املشرع اقتباس النص املصري يف تعديل للقانون .
ونتكلم عن بيانات احلكم يف مطلب أول  ،ثم نفرد مطلبا ثانيا لتسبيب احلكم.

تنــص املــادة  174علــى أنــه " يجــب أن يشــتمل احلكــم علــى اســم احملكمــة التــي أصدرتــه
ورقــم الدعــوى وتاريــخ إصــدار احلكــم وأســماء القضــاة الذيــن اشــتركوا يف إصــداره وحضــروا النطــق
بــه وأســماء اخلصــوم بالكامــل وحضورهــم أو غيابهــم وأن يشــتمل علــى عــرض مجمــل لوقائــع
الدعــوى وخالصــة موجــزة لطلبــات اخلصــوم ومســتنداتهم ودفوعهــم ودفاعهــم اجلوهــري مــع
بيــان أســباب احلكــم ومنطوقــه ")20( .
( )19نقض مدني  2007/53تاريخ  2007/6/6ج  3ص .290
( )20نقض مدني  2008/51تاريخ  2008/10/28ج  3ص .393
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كمــا تنــص املــادة  176علــى أنــه "يوقــع رئيــس اجللســة وكاتبهــا نســخة احلكــم األصلية
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املشــتملة علــى وقائــع الدعــوى واألســباب واملنطــوق وحتفــظ يف ملــف الدعوى".
وفضــا عــن البيانــات التــي نصــت عليهــا املادتــان  174و  176يجــب أن يصــدر
احلكــم باســم الســلطة العليــا يف البــاد  ،وقــد نصــت املــادة  97مــن القانــون األساســي
املعــدل علــى أن " ....تعلــن األحــكام وتنفــذ باســم الشــعب العربــي الفلســطيني " كمــا نصــت
الفقــرة األولــى مــن املــادة اخلامســة مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم  5لســنة
 2001علــى أنــه "  -1تصــدر األحــكام وتنفــذ باســم الشــعب العربــي الفلســطيني " ،وذلــك
باعتبــار الشــعب مصــدر الســلطات ومنهــا الســلطة القضائيــة  ،ولكــن لــم يرتــب املشــرع
علــى إغفــال هــذا البيــان بطــان احلكــم  ،ألن احلكــم مــا دام قــد صــدر مــن محكمــة
مشــكلة وفقــا للقانــون فقــد صــدر باســم الشــعب ،وهــذا الصــدور يف ذاتــه أمــر مفتــرض
بقوة القانون وال يتطلب أي عمل إيجابي من أحد ،وال يعتبر من بيانات احلكم ،فإيراد
اســم الشــعب بورقة احلكم ليس إال عمال ماديا الحقا كاشــفا عن ذلك األمر املفترض
وليــس متممــا لــه )21(.
وتكــون أســباب احلكــم الــواردة يف نســخة احلكــم مطابقــة لتلــك التــي وردت يف
مســودة احلكــم ،ولكــن إذا تبــن للقاضــي عنــد كتابــة نســخة احلكــم وجــود نقــص أو
غموض أو خطأ يف أسبابه الواردة يف املسودة فهل له تكملة هذه األسباب أو توضيحها
أو تصحيحهــا مبــا يخالــف املذكــور يف املســودة ؟
لإلجابة على هذا التساؤل نالحظ أمرين :
األمــر األول  :أن احملكمــة تســتنفد واليتهــا بالنســبة للنــزاع مبجــرد صــدور احلكــم
فيــه  ،فــا متلــك تعديــل هــذا احلكــم أو الرجــوع فيــه .
واألمــر الثانــي  :أن املشــرع أجــاز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر تصحيــح
مــا وقــع يف حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة كانــت أم حســابية (م،)183
وكذلــك تفســير مــا يقــع يف منطــوق حكمهــا مــن غمــوض أو إبهــام بنــاء علــى طلــب
اخلصــوم (م .)184
لذلك من باب أولى فإن للمحكمة املبادرة بإجراء التصحيحات والتفسيرات وقت
كتابة نسخة احلكم  -بعد إيداع املسودة  -وتكملتها مبا يقويها ويزيدها وضوحا
أو يرفع تناقضها بشرط عدم املساس باحلكم ذاته  ،فاحملكمة ال متلك العدول
عما قضت به ولو صدر قانون جديد ينص صراحة على اتباع غير ما قضت به
من حيث املبدأ  ،وإال كان حكمها قابال للطعن فيه وفق القواعد العامة للطع)22(.
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( )21د .أحمــد املليجــي  ،ج  3ص  .851بينمــا ذهبــت محكمــة التمييــز األردنيــة بأنــه ( يعــد احلكــم معدومــا إذا لــم يصــدر باســم صاحــب
اجلاللــة امللــك عمــا باملــادة  27مــن الدســتور)  .متييــز حقــوق  ( 2007 / 2007هيئــة عامــة) صفحــة  .1685متييــز حقــوق ( 2007/1832
هيئــة عامــة) صفحــة  ،1709مجلــة نقابــة احملامــن عــدد 10و11و 12لســنة . 2008
( )22د .أحمد أبو الوفا  ،نظرية األحكام ،ص .139
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وميكن ملن يطلع على حكم قضائي أن يتبني أنه ينقسم إلى خمسة أقسام هي:
أوال  :الديباجة  ،وهي تشمل على:
 -1بيــان اســم احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم  ،لتأكيــد أن احلكــم قــد صــدر
مــن محكمــة مختصــة.إال أن املــادة  175لــم ترتــب البطــان لعــدم بيــان اســم احملكمــة
التــي أصــدرت احلكــم  ،لذلــك ميكــن التحقــق مــن ذلــك بالتعــرف علــى احملكمــة التــي
قيــدت الدعــوى فيهــا .
 -2أســماء القضــاة الذيــن اشــتركوا يف إصــداره وحضــروا النطــق بــه  ،للتأكــد
مــن أن احلكــم صــدر مــن قضــاة صاحلــن إلصداره ،وأن القضاة الذين ســمعوا املرافعات
اخلتاميــة هــم الذيــن تداولــوا إلصــداره وحضــروا النطق به .ويكفي ذكر أســماء القضاة
الذيــن أصــدروا احلكــم مــرة واحــدة يف صــدر احلكــم أو يف خامتتــه .وإذا ورد خطــأ يف
اســم أحــد القضــاة الذيــن أصــدروا احلكــم بــأن يكــون اســم القاضــي الــذي اشــترك يف
املداولــة ووقــع املســودة يف محضــر اجللســة مثــا " عبــد املجيــد " ولكــن اســمه الــوارد يف
احلكــم " عبــد احلميــد" ميكــن تصحيحــه بالرجــوع إلــى مــا هــو ثابــت يف محضــر جلســة
النطــق باحلكــم الــذي يعــد مكمــا لــه دون غيــره مــن األدلــة األخــرى .فــإن كان محضر
اجللســة بــدوره قــد تضمــن ذات اخلطــأ  ،كان ذلــك مــن قبيــل اخلطــأ املــادي يف احلكــم ال
يؤثــر يف كيانــه وال يفقــده ذاتيتــه  ،وتتولــى احملكمــة تصحيحــه من تلقاء نفســها أو بناء
علــى طلــب أحــد اخلصــوم  ،وال يصلــح ســببا للطعــن فيــه أو طلــب بطالنــه .وعــدم ذكــر
أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا احلكــم يترتــب عليــه البطــان وفقــا ألحــكام املادة 175
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة )23(.
 -3أســماء اخلصــوم بالكامــل وحضورهــم أو غيابهــم  ،يترتــب البطــان علــى خلــو
احلكــم مــن اســم أحــد اخلصــوم ســواء كان محكومــا لــه أو محكومــا عليــه ،ملــا يترتب
علــى ذلــك مــن تغييــر يف نطــاق اخلصومــة ومــا يتصــل بتنفيــذ احلكــم  .كمــا أنــه إذا شــاب
احلكــم نقــص أو خطــأ جســيم يف أســماء اخلصــوم كان احلكــم باطــا .واخلطــأ اجلســيم
هــو الــذي مــن شــأنه التجهيــل يف تعيــن اخلصــم أو حتديــد صفتــه يف اخلصومــة ممــا ميتنــع
معــه علــى خصمــه التعــرف عليــه ،وتوافــر الشــك فيه على نحو يتســع معــه نطاق اخلصومة
ممــا كانــت عليــه قبــل صــدور احلكــم ،بــأن ذكر اســما ال يطابق االســم الذي تضمنته
الئحــة الدعــوى .ويكــون احلكــم باطــا أيضــا إذا حــدد اخلصــوم بأنهــم ورثــة فــان دون
بيــان أســمائهم )24( .أمــا إذا كان النقــص أو اخلطــأ ليــس مــن شــأنه التشــكيك يف
حقيقــة اخلصــم أو اتصالــه باخلصومــة فــا يكــون احلكــم باطــا ولــو لــم يذكــر اســمه
كامــا ،أو ذكــر اســم اخلصــم املتوفــى بعــد اختصــام ورثتــه  ،أو ذكــر اســم اخلصــم
الــذي تــويف أثنــاء نظــر الدعــوى يف ديباجــة احلكــم دون ذكــر أســماء ورثتــه الذين عجلت
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( )23نقــض مدنــي  2003/50تاريــخ  ، 2004/2/28نقــض مدنــي  2004/176تاريــخ  ، 2005/1/29مجموعــة املبــادئ ج 2ص 229
 .نقــض مدنــي  2004/10تاريــخ  2004/1/29ج  2ص .219
( )24نقض مدني  2004/176تاريخ  2005/1/29ج 3ص  ، 251نقض مدني  2006/134تاريخ  2006/9/12ج  2ص .265
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الدعــوى قبلهــم  ،مــا دام هــذا ال يــؤدي إلــى التشــكيك يف حقيقتهــم مــن حيــث اتصالهــم
باخلصومــة .والعبــرة باســم األصيــل دون نائبــه  ،فــإذا تضمــن احلكم اســم األصيل وأغفل
اســم نائبــه أو أورده مشــوبا بخطــأ جســيم فــا يكــون باطــا .كمــا أن إثبــات احلضــور
والغيــاب فــإن إغفالــه ال يترتــب عليــه بطالن احلكم.
 -4تاريــخ إصــدار احلكــم  ،أي تاريــخ النطــق بــه ،ملعرفــة بــدء ميعــاد الطعــن يف
احلكــم .،ولتحديــد الوقــت الــذي تســري فيــه حجيــة األمــر املقضــي  .ويكفــي أن يــرد
التاريــخ يف صــدر احلكــم أو يف نهايتــه  ،غيــر أن إغفــال إثبــات تاريــخ صــدور احلكــم
أو إثباتــه بالتقــومي الهجــري دون امليــادي  ،ال يترتــب عليــه البطــان  ،وميكــن التحقــق
مــن هــذا البيــان بالرجــوع إلــى محضــر اجللســة املتضمنــة النطــق بــه فيكــون تاريــخ هــذا
احملضــر هــو تاريــخ إصــدار احلكــم .
 -5صــدور احلكــم باســم الشــعب  ،وهــذا البيــان – كمــا ســبق – ال يعــد مــن بيانــات
احلكم املنصوص عليها  ،وميكن أن يرد يف الديباجة كما ميكن أن يرد يف خامتة احلكم .
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ثانيا  :الوقائع  ،وهي التي تبني فيها هيئة احملكمة
 -1عرضــا مجمــا لوقائــع الدعــوى  ،ألن وقائــع النــزاع هــي األســاس الــذي يقــوم
عليــه احلكــم  ،وعلــى احملكمــة أن تلــم بهــا إملامــا صحيحــا ،فــإن هــي أخطأت يف فهمها
وترتــب علــى ذلــك عــدم تطبيــق القانــون تطبيقــا صحيحــا  ،كان حكمهــا مشــوبا
بالقصور املبطل ملا شابه من خطأ يف األسباب الواقعية وعدم حتصيلها لفهم الواقع يف
الدعوى( )25غير أن احملكمة غير ملزمة بتضمني حكمها بيان مراحل الدعوى على
نحــو تفصيلــي يبــن اخلطــوات واملراحــل التــي قطعهــا النــزاع أمــام احملكمــة مــن تأجيــل
أو وقــف أو شــطب أو تعجيــل  ،ألن يف ذلــك مــن الســرد مــا قــد يطــول يف بعــض األحــوال
وتضيــع معــه معالــم الطريــق إلــى النــزاع اجلوهــري ،فضــا عمــا يســتغرقه ذلــك مــن وقــت
وجهــد ،لذلــك يغنــي عنــه مــا ســجلته محاضــر اجللســات  .إمنــا يكفــي ذكــر الوقائــع
الضروريــة للفصــل يف الدعــوى لتعلقهــا بســير اخلصومــة فيهــا باعتبارها حلقة من حلقاتها
قــام بــن اخلصــوم نــزاع بشــأنها.
 -2طلبــات اخلصــوم  ،ملعرفــة نطــاق ســلطة احملكمــة  ،والعبــرة بالطلبــات األخيــرة
للخصوم ،فإن أغفلتها احملكمة وتناولت الطلبات السابقة بالبحث وأصدرت قضاءها
فيهــا ،كان حكمهــا مشــوبا بالقصــور املبطــل  ،فضــا عــن مخالفــة الثابــت يف األوراق
املتمثلــة يف املذكــرات ومحاضــر اجللســات واللوائــح التــي تضمنــت التعديل يف الطلبات ،
وتكــون قــد قضــت مبــا لــم يطلبــه اخلصــوم على ســهو منها.
 -3ومســتنداتهم  ،ويكفي يف ذلك اإلشــارة للمســتندات دون إيراد نصها ،كما ال
يلزم ذكر جميع أقوال الشهود بل تكفي اإلشارة إلى ما ورد فيها مبا ينبئ عن مراجعتها.
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 -4ودفوعهــم ملراقبــة بيــان احملكمــة ألســباب احلكــم ويجــب بيــان جميــع الدفــوع
ومناقشتها .ودفاعهم اجلوهري أو ما استندوا إليه من األدلة واحلجج القانونية ،ويقصد
بالدفاع اجلوهري الذي يؤثر يف النتيجة التي انتهت إليها احملكمة بحيث أن احملكمة
لــو كانــت قــد بحثتــه جلــاز أن تتغيــر بــه هــذه النتيجــة  .ويلزم ذكر هــذا البيان عند فصل
احلكــم يف النــزاع الــذي قدمــت بصــدده أوجــه الدفــاع والدفــوع ،أمــا إذا اقتصــر احلكــم
علــى احلكــم بعــدم االختصــاص أو رد الدعــوى لســبب شــكلي ألي ســبب فــا داعــي لــه.

خة
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ثالثا  :أســباب احلكم وتســمى أيضا باحليثيات ألنها تبدأ عادة بعبارة ( حيث إن) أو ما
يف معناهــا كعبــارة ( ومبــا أن ) أو ( وملــا كان )  ،وهــي األســباب التــي بنــت احملكمــة
عليها حكمها  .ويقصد باألسباب األسانيد القانونية واألدلة الواقعية التي بنت احملكمة
عليها حكمها  .ونظرا ألهمية تسبيب احلكم فسوف نفرد له املطلب التالي .
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رابعــا  :املنطــوق  ،وهــو النتيجــة التــي خلصــت إليهــا احملكمــة بنــاء علــى األســباب
التــي أوردتهــا ،أي مــا حكمــت بــه احملكمــة يف الطلبــات التــي عرضهــا عليهــا اخلصــوم .
وهــذا البيــان هــو أهــم أجــزاء احلكــم  ،وهــو الــذي يجــب أن يتلــى شــفويا يف اجللســة ،وبــه
تتحــدد حقــوق اخلصــوم احملكــوم بهــا ،لذلــك فهــو الذي يحــوز احلجية ؛ وهو الذي يطعن
فيــه احملكــوم عليــه .وإذا خــا احلكــم مــن أي منطــوق أو كان املنطــوق متناقضــا بطــل
احلكــم إذ ال ميكــن أن يحقــق وظيفتــه .ومــع ذلــك قــد يــرد منطــوق احلكــم يف أســبابه
املتصلــة بــه اتصــاال وثيقــا  .كمــا أن األســباب اجلوهريــة حتــوز احلجيــة مــع املنطــوق إذا
كان ال ميكن فهمه دون الرجوع إليها ،وكذلك الوقائع التي تلزم حتما لفهم املنطوق.

تل

خامســا  :توقيــع رئيــس اجللســة وكاتبهــا  .وقــد اكتفــى املشــرع بتوقيــع رئيــس
اجللســة ولــم يشــترط توقيــع جميــع القضــاة الذيــن اشــتركوا يف إصــداره  ،وعلــى ذلــك
إذا زالــت صفــة أحــد القضــاة بعــد النطــق باحلكــم وقبــل كتابــة نســخته فــإن ذلــك ال
يؤثــر يف صحــة احلكــم مــا دام جميــع القضــاة قــد وقعــوا علــى مســودة احلكــم املودعــة يف
ملــف الدعــوى  ،حيــث إن احلكــم يكــون قــد صــدر مبجــرد النطــق بــه  .وإذا قــام مانــع
لــدى رئيــس اجللســة بعــد التوقيــع علــى مســودة احلكــم والنطــق به مينعه من توقيع النســخة
األصليــة  ،يوقعهــا رئيــس احملكمــة  ،ذلــك أن احلكــم يكــون قــد أصــدر مبجــرد النطق
بــه  ،وال تعــدو كتابــة نســخة احلكــم األصليــة ســوى توثيــق لــه .أمــا عــدم توقيــع كاتــب
اجللســة فإنــه ال يرتــب البطــان ألن احلكــم كعمــل إجرائــي ليــس عمــل الكاتــب بــل هــو
عمــل القضــاة الذيــن أصــدروه )26(.والتمســك بعــد توقيــع الكاتب ال يعد ســببا للطعن يف
احلكــم وينطــوي علــى اإلغــراق يف التمســك بالشــكلية خالفــا إلرادة املشــرع)27( .
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( )26نقض مدني  2008/93تاريخ  2008/12/29ج  4ص .269
( )27نقض مدني  2008/201تاريخ  2008/9/11ج  4ص .582
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جزاء النقص في بيانات الحكم :
تنــص املــادة  175علــى أن " القصــور يف أســباب احلكــم الواقعيــة  ،والنقص أو اخلطأ اجلســيم يف

خة
نس

أســماء اخلصــوم وصفاتهــم وعــدم بيــان أســماء القضاة الذيــن أصدروا احلكــم يترتب عليه البطــان " .
ويتبــن مــن هــذه املــادة أنهــا ترتــب البطــان علــى نقــص بعــض بيانــات احلكــم دون
بعضهــا اآلخــر  ،ولكــن ذلــك ال يعنــي أن نقــص البيانــات األخــرى أو اخلطــأ فيهــا ال يرتــب
البطــان ،بــل تخضــع هــذه البيانــات للقاعــدة العامــة يف البطــان التــي تقــرر أن اإلجــراء
يكــون باطــا  -ولــو لــم ينــص املشــرع علــى ذلــك  -إذا شــابه عيــب لم تتحقق بســببه الغاية
مــن اإلجــراء (م  . )1/23فــإذا متســك اخلصــم ببطــان احلكــم لغيــر هــذه البيانات عليه أن
يقيــم الدليــل علــى تخلــف الغايــة مــن هذا البيان عمال باملــادة املذكورة.
فضال عن أن احلكم باعتباره ورقة شكلية ال يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات
بأي طريق من طرق اإلثبات  ،وال يغني عن البيان الناقص إمكان معرفته من ورقة أخرى من
أوراق الدعوى ولو كانت رسمية  ،ألن احلكم يجب أن يكون داال بذاته على استكمال
شروط صحته فال يقبل تكملة النقص يف بياناته اجلوهرية بأي دليل آخر غير مستمد منه.
وعلى ذلك فإن عدم ذكر تاريخ إصدار احلكم ؛ أي تاريخ النطق به ؛ يرتب البطالن
باعتباره من البيانات اجلوهرية حيث من هذا التاريخ تسري كثير من األحكام القانونية .
أمــا إذا لــم يتطابــق تاريــخ النطــق باحلكــم املذكــور يف نســخته األصلية مــع التاريخ املذكور
يف مســودة احلكــم ؛ فإنــه ميكــن حتديــد التاريــخ الصحيــح للنطــق باحلكــم مــن محضــر
اجللســة التــي نطــق فيهــا باحلكــم  ،فتصــح اإلجــراءات باعتبــار ذلــك مجــرد خطــأ مــادي يف
املســودة أو يف نســخة احلكــم األصليــة  .ويف حالــة وجــود خــاف بــن مــا هــو مــدون يف نســخة
احلكم األصلية وما ورد يف مسودته  ،فإن العبرة مبا ورد يف مسودة احلكم ويعتبر ما ورد يف
أصــل احلكــم خطــأ ماديــا يصحــح بالطريــق الــذي رســمه القانون  ،ألن مســودة احلكم يوقع
عليهــا جميــع قضــاة الهيئــة فضــا عــن حتريرهــا بخــط أحدهــم  ،أمــا أصــل احلكــم فيحرره
الكاتــب ويراجعــه رئيــس الهيئــة وعملهمــا توثيــق ما ورد باملســودة .
أمــا عــدم توقيــع رئيــس احملكمــة على نســخة احلكم فإن هــذا احلكم يعتبر معدوما؛
فاحلكم غير املوقع عليه من رئيس اجللسة ال يعد حكما  ،بل ورقة حتمل بيانات ال قيمة
قانونيــة لهــا ألن توقيــع القاضــي هــو الــذي يضفــي عليــه الصفــة القانونيــة ،وال يلــزم إلبطالــه
الطعن فيه أو رفع دعوى بطلب إبطاله  ،بل يكفي أن ينكره احملكوم عليه عند التمسك
بــه عليــه  ،ولكــن إذا أمكــن إجــراء التوقيــع فــإن اإلجراءات تصح وتزول حالة االنعدام .
بينما ال يترتب البطالن على عدم ذكر اســم احملكمة التي أصدرت احلكم ألن
املفروض أن احملكمة التي أصدرت احلكم هي التي أودع ملفه قلم احملكمة ،أو رقم
الدعــوى التــي صــدر فيهــا أو اخلطــأ فيــه ،أو علــى بيــان اســم كاتــب اجللســة أو توقيعه ،أو
أن احلكم صدر بعد املداولة  ،أو اخلطأ يف بيان اسم وكيل اخلصم .
وإذا ورد العيــب يف حكــم أول درجــة  ،وطعــن يف هــذا احلكــم باالســتئناف  ،فــإن
احملكمة االستئنافية تعيد نظر الدعوى بصرف النظر عما شاب هذا احلكم من عيوب.
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فإذا أصدرت فيها حكما  ،فالعبرة بهذا احلكم دون حكم أول درجة  ،لذلك ال يجوز
بعــد صــدور حكــم ثانــي درجــة التمســك بعيــب – أيــا كان – ورد يف حكم أول درجة .
الصور الرسمية للحكم

تنــص املــادة  177علــى أنــه " يجــوز إعطــاء صــورة مــن نســخة احلكــم األصليــة ملــن يطلبهــا

خة
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ولــو لــم يكــن لــه شــأن يف الدعــوى وذلــك بعــد دفــع الرســم املســتحق " .بينمــا تنــص املــادة 181
علــى أنــه " إذا كان احلكــم واجــب النفــاذ يحــق للمحكــوم لــه احلصــول علــى صــورة تنفيذيــة
مــن احلكــم ألجــل تنفيــذه مختومــة بخــامت احملكمــة وموقعــة مــن رئيــس قلــم احملكمــة " .
أمــا املــادة  182فإنهــا تنــص علــى أنــه " ال يجــوز تســليم صــورة تنفيذية ثانيــة للمحكوم
لــه إال يف حالــة التثبــت مــن فقــدان الصــورة األولــى أو تلفها ".
ويتبني من هذه النصوص أن املشرع فرق بني نوعني من صور احلكم :
النــوع األول هــو الصــورة البســيطة  ،وهــي تعطــى ملن يطلبها مقابل رســم معني  ،ولو
لــم يكــن للطالــب شــأن يف الدعــوى  ،وهــي ال تفيــد إال باعتبارهــا دليــا رســميا يثبــت
وجــود احلكــم  .وهــذه الصــورة ال يوقــع عليهــا رئيــس اجللســة وإمنــا تختــم بخــامت احملكمــة
ويوقــع عليهــا رئيس قلم احملكمة.
والنــوع الثانــي  :الصــورة التنفيذيــة  ،وهــي تزيــد علــى الصــورة البســيطة بكونها مذيلة
بالصيغة التنفيذية  .وهذه الصورة ال تسلم إال للخصم الذي تضمن احلكم منفعة تعود عليه
من تنفيذه  ،وال تسلم له إال إذا كان احلكم جائزا تنفيذه  ،سواء كان معجل التنفيذ ؛ أو
اكتســب الدرجــة القطعيــة  .كمــا ال تعطــى لــه إال مــرة واحــدة حتــى ال يتكــرر تنفيذ احلكم
 .ولكــن املشــرع أجــاز إعطــاء صــورة تنفيذيــة ثانية اســتثناء متى ثبت فقــدان الصــورة األولى أو
تلفها  .ويف هذه احلالة فإن كاتب احملكمة ال ميلك إعطاء صورة تنفيذية ثانية من تلقاء نفسه
ومبطلق تقديره  ،ألنه ال ميلك حتقيق ضياع الصورة األولى وال اختصاص له يف هذا الشأن ،
بــل علــى طالــب الصــورة التنفيذيــة الثانيــة الــذي يدعــي ضيــاع أو تلــف الصــورة األولــى أن يرفــع
طلبه إلى احملكمة التي أصدرت احلكم لتفصل فيه بحضور جميع احملكوم عليهم الحتمال
سبق التنفيذ يف مواجهة بعضهم بالصورة التنفيذية األولى ،وذلك بعد التثبت من ضياع الصورة
أو تلفها فعال  ،ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات ألنها واقعة مادية .
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المطلب الثاني

يوجــب القانــون أن تشــتمل كل مــن مســودة احلكــم ونســخته األصليــة علــى أســباب
احلكم  .ولعل تسبيب احلكم هو أشق املهمات امللقاة على عاتق القاضي  ،ألنها تتطلب
منــه فضــا عــن اقتناعــه هــو مبــا اختــاره مــن قضــاء  ،أن يقنــع بــه أصحــاب الشــأن وكل
من يطلع على حكمه بقصد مراقبته(.)28
( )28د .أحمد أبو الوفا  ،نظرية األحكام ،ص .189
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لذلــك بعــد أن تســرد احملكمــة وقائــع الدعــوى بإيجــاز مــا تضمنتــه الئحتهــا وبيــان
طلبــات املدعــي واإلشــارة إلــى مــا قدمــه مــن مســتندات وأدلــة  ،وخالصــة موجــزة لدفــوع
املدعــى عليــه وأوجــه دفاعــه اجلوهريــة  ،تبدأ يف تســبيب حكمهــا غير ملزمة بالتكييف
الــذي أســبغه اخلصــوم علــى الدعــوى ،فتنــزل عليهــا التكييــف الصحيــح الــذي يتفــق مــع
وقائــع النــزاع ومــع األســباب الواقعيــة التــي هــي جوهــر حكمهــا.
وتســتهل احملكمة تســبيب حكمها بتصفية الدفوع التي أبداها املدعى عليه بحســب
ترتيــب كل منهــا  ،فــإذا قبلــت أي دفــع منهــا وقفــت عنــد هــذا احلــد وبنــت حكمهــا عليــه دون
أن تتصــدى ألوجــه الدفــاع املتعلقــة باملوضــوع ،ألن منــاط هــذا التصــدي عــدم قبــول أي دفع من
الدفــوع التــي حتــول دون احملكمــة ونظــر الدعــوى  ،أمــا إذا وجــد أحــد هــذه الدفوع واســتوفى
شــروطه القانونيــة فــإن ذلــك يحــول دون احملكمــة ونظــر الدعــوى مبــا تضمنتــه مــن طلبــات .
فــإذا انتهــت احملكمــة إلــى رفــض مــا أبــدي مــن دفــوع  ،أو كان اخلصــوم لــم يبــدو
شــيئا منهــا ،تناولــت احملكمــة أوجــه الدفــاع اجلوهريــة لتمحيصهــا علــى هــدى مــا قــدم
بشــأنها مــن أدلــة أو قرائــن  ،والترجيــح بينهــا لألخــذ بالدليــل الــذي يعتــد بــه القانــون
ومبــا يطمئــن لــه وجدانهــا  ،وعندهــا تعتــد بالواقعــة التــي تأيــدت بالدليــل الراجــح وتطبــق
القانــون يف شــأنها ،وترتــب منطــوق حكمهــا علــى ذلــك .فلــو أقــام املؤجــر دعــوى إخــاء
لتنازل املستأجر عن اإليجار دون إذن وأقام الدليل على ذلك بشهادة الشهود ،بينما نفى
املســتأجر التنــازل بشــهادة الشــهود أيضــا  ،تــوازن احملكمــة بــن شــهادة شــهود الطرفــن
فإن اطمأنت لشهادة شهود املدعي قام الدليل على ثبوت واقعة الدعوى  ،وحينها تطبق
احملكمــة النــص املتضمــن اجلــزاء علــى التنــازل عن اإليجار وتقضي يف املنطوق باإلخالء.
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يقصد بضمانة تسبيب األحكام :
 -1التحقــق مــن أن القاضــي قــد اطلــع علــى كل وقائــع القضيــة وجميــع املســتندات
واألوراق املقدمــة فيهــا  ،واتصــل علمــه مبــا أبداه اخلصوم من طلبات ودفوع .
 -2التحقــق مــن أن القاضــي قــد اســتخلص الوقائــع الصحيحــة يف الدعــوى مــن
واقع إثبات يجيزه املشــرع مت صحيحا يف مواجهة أصحاب الشــأن  ،أو من واقع األوراق
املقدمــة فيهــا واألدلــة بحســب قوتهــا التــي مينحهــا لهــا القانــون .
 -3التحقــق مــن أن القاضــي قــد فهــم مــا أحــاط بالدعــوى مــن مســائل قانونيــة ؛ وأنــه
قــد كيفهــا التكييــف الصحيــح بعــد التحقــق مــن توافــر شــروطه  ،وأنــه قــد رتــب عليهــا
اآلثــار القانونيــة الصحيحــة .
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والقضاء املسبب :
أ -يــدل علــى قيــام القاضــي مبــا عليــه مــن واجــب تدقيــق البحــث وإمعــان النظــر
لتعرف احلقيقة التي تكشف عنها أحكامه  ،وبذلك يسلم من مظنة الشك والشبهات
والتحكــم واالســتبداد .
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ب -يضفي االطمئنان إلى نفوس املتقاضني .
ج -ميكــن محكمــة االســتئناف مــن تقديــر األحــكام املطعــون فيهــا  ،وميكــن
محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية
الصحيحــة فيمــا يختلــف فيــه مــن املســائل وتوحيــد القضــاء بصددهــا .
معنى تسبيب الحكم وقواعده األساسية :

خة
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يقصــد بأســباب احلكــم األدلــة الواقعيــة واألســانيد القانونيــة التــي بنــت عليهــا
احملكمــة حكمهــا  .ويلــزم أن تكــون األدلــة الواقعيــة كافيــة ؛ ومنطقيــة ؛ ومســتمدة
مــن إجــراءات اخلصومــة  .أمــا بالنســبة لألســانيد القانونيــة فــإن علــى احملكمــة أن تطبــق
القاعــدة القانونيــة التــي تتفــق مــع الوصــف الســليم لوقائــع الدعــوى  ،وتفصيــل ذلــك :

تل

يس

ةل

اني

مج

 -1يجــب أن تكــون األدلــة الواقعيــة كافيــة حلمــل احلكــم  ،أي أن يكــون اقتنــاع القاضــي
بالواقعــة األساســية للحكــم بنــاء علــى حتقيــق كاف ومنطقــي لهــا مــن خــال إجــراءات
اخلصومة .مبعنى أن يبنى احلكم على أسباب واضحة محددة ،يبني فيها القاضي الوقائع
التي يستند إليها احلكم واألدلة التي أقنعته بثبوتها  ،وتدل على أن القاضي بحث وقائع
الدعــوى بحثــا دقيقــا وكــون رأيــه فيهــا  .وتكــون هــذه األدلــة مــن شــأنها أن تســوغ النتيجــة
التي انتهت إليها  ،وأن يورد أسبابا تبرر رأيه بالنسبة لكل طلب أو دفع أو دفاع جوهري
ممــا أبــدي أمامــه أيــا كان نــوع الطلــب أو الدفــع  ،وما يجب على احملكمة النظر إليه من
تلقاء نفسها دون دفع من اخلصم كما لو تعلق بالنظام العام .ويكفي أن تورد احملكمة
ســببا واحــدا للــرد علــى أكثــر مــن ادعــاء مــا دام هــذا الســبب كافيــا لدحضهــا ،أو ســببا
واحدا لعدة قرارات ما دام كافيا حلملها  ،وميكن أن يستخلص منها ولو بطريقة ضمنية
الرد على احلجج والدفوع واملستندات واألقوال املقدمة من اخلصوم .
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ويجــب أن يكــون التســبيب جديــا  ،فــا يكفــي أن تقــرر احملكمــة ثبــوت وجــود
الواقعــة أو عــدم وجودهــا دون أن تبــن كيــف ثبــت لهــا ذلــك بأدلة مما يصح قانونا األخذ
بهــا ،أو أن تبــدي أســبابا مبهمــة أو غامضــة أو مجملــة أو ناقصــة أو مضطربــة  ،مثــل
عبــارات  :إن الدعــوى قــد أقيمــت علــى أســاس صحيــح ،أو إنهــا فاســدة  ،أو إن دفــوع
املدعــى عليــه ظاهــرة البطــان  ،أو إن املدعــي محــق فيمــا يدعيــه  ،أو غيــر ذلــك مــن
العبارات العامة التي تعجز معها محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وســامة
تطبيــق القانــون عليها)29(.
ولكن ليس معنى هذا أن األسباب يجب أن تكون مفصلة  ،بل يكفي لسالمة
احلكــم أن يكــون مقامــا علــى أســباب تســتقيم معــه ولــو أوجــزت مــا دامــت تفــي بالغــرض
منهــا  ،فــا تلتــزم احملكمــة أن تتعقــب حجــج اخلصــوم يف جميــع األقــوال واملســتندات
( )29نقض مدني  2007/53تاريخ  2008/9/24مجموعة املبادئ ج  3ص .379
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واحلجــج التــي قدموهــا ومناقشــتها جميعــا ثــم تفنيدهــا الواحد بعــد اآلخر  ،بل يكفي أن
ترد على أوجه دفاع اخلصوم اجلوهرية وما تنطق به مســتنداتهم وأوراقهم الهامة التي لم
تعتمــد عليهــا احملكمــة  ،وكثيــرا مــا تذكــر يف احلكــم أســباب وحجــج عامة تصلح يف
الــرد علــى جميــع مــا قدمــه اخلصوم مــن أدلة وقرائن .
ويجــوز إغفــال الــرد علــى دفــاع غيــر جوهــري أو ظاهــر البطــان ،أو طلــب غيــر جائز
تقدميــه للمحكمــة ،أو اإلجابــة علــى مســتند غيــر هــام  ،كمــا أن إغفــال الفصــل يف دفــع
يســتخلص منــه رفــض هــذا الدفــع بصــورة ضمنيــة  .علــى أنــه يشــترط أن تشــتمل أســباب
احلكــم علــى مــا يبــرر القضــاء الضمنــي يف هــذا الدفــع وإال اعتبــر احلكــم فيــه باطــا ،
واعتبــر احلكــم يف املوضــوع مبنيــا علــى إجــراء باطــل إذا كان مبنيــا عليــه بالفعــل .
أمــا إذا أغفلــت احملكمــة يف أســباب حكمهــا ومنطوقــه الفصــل يف بعــض الطلبات
املوضوعية  ،فإنه يجوز لصاحب املصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى احملكمة التي
أصــدرت احلكــم النظــر يف الطلــب واحلكــم فيــه  ،ويعتبــر احلكــم الصــادر يف الطلــب
متممــا للحكــم الصــادر يف الدعوى ( .م )185
وإذا اســتند اخلصــم يف إثبــات واقعــة معينــة إلــى مســتند منتــج يف الدعــوى ،وجــب
علــى احملكمــة أن تتعــرض لذلــك وتقــول كلمتهــا يف داللــة هــذا املســتند علــى إثبــات تلك
الواقعــة دون حاجــة إلــى ذكــر نصــه  ،بــل يكفــي اإلشــارة لداللتــه متــى كانــت واضحــة
وظاهــرة ميكــن للمحكمــة الوقــوف عليهــا ،فــإن لــم تفعــل واكتفــت باإلشــارة إليــه دون
التحــدث عــن داللتــه  ،وكان قــد تضمــن دفاعــا جوهريــا قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي يف
الدعــوى ،فــإن حكمهــا يكــون مشــوبا بالقصــور املبطــل .أمــا إذا لــم يتضمــن املســتند
دفاعــا جوهريــا فــإن طرحــه وااللتفــات عنــه ال يعيــب احلكــم.
كما ال يلزم ذكر أسماء الشهود ونصوص أقوالهم ؛ بل يكفي ذكر مضمونها ،متى
كان ما استخلصه احلكم من أقوال الشهود غير مناقض ملا هو ثابت يف محضر التحقيق .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

 -2يجــب أن تكــون األســباب منطقيــة  ،فحتــى يكــون منطــوق احلكــم مبنيــا علــى
أســبابه يجب توافر رباط منطقي وثيق بينهما  .مبعنى أن تؤدي األدلة التي يســتند إليها
احلكــم إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بحيــث يكــون هنــاك اتســاق بــن منطــوق احلكــم
وأســبابه  .وعلــى القاضــي تدويــن طريــق ثبــوت األدلــة حتــى تتمكــن محكمــة الطعــن من
مراقبــة قضائــه .
أمــا إذا كان يســتحيل عقــا اســتخالص الواقعــة التــي اعتمدهــا احلكــم مــن
الدليــل ،أو كان هنــاك تناقــض بــن أســباب احلكــم بحيــث يصبــح خاليــا مــن األســباب
التي تبرره ويعد باطال  ،أو تناقض منطوق احلكم مع أسبابه كما إذا قضت احملكمة
علــى املدعــى عليــه بالتعويــض عــن حــادث ضــار وجــاء يف أســباب حكمهــا أن املدعــي
هــو وحــده املســؤول عمــا أصابــه مــن ضــرر  ،فــإن األســباب ال تــؤدي إلــى النتيجــة التــي
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انتهــى إليهــا احلكــم  ،وبالتالــي فــإن احلكــم يكــون معيبــا واجــب الفســخ  .على أنه يجب
للقــول بوجــود تناقــض بــن أســباب احلكــم ومنطوقــه النظــر إلــى مــا اســتند إليــه احلكــم
وليــس إلــى العبــارات التــي تــرد يف احلكــم أثنــاء ســرد دفاع اخلصوم ولو حدث الســرد على
نحــو يوحــي باقتنــاع احملكمــة بــه.
أمــا األســباب الزائــدة التــي ال حاجــة باحلكــم إليهــا فإنهــا ال تؤثــر يف صحتــه ولــو
كانــت خاطئــة  ،فالطعــن يف احلكــم مبخالفــة القانــون أو اخلطــأ يف تطبيقــه ال يجدي إال
إذا كان احلكم ذاته قد بني على هذا اخلطأ أو تلك املخالفة  .فذكر تعبير خاطئ يف
أســباب احلكــم ال يفســده إذا لــم يؤثــر فيــه .
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 -3يجب أن يستمد احلكم أسبابه من وقائع الدعوى ،وأن يستند إلى أدلة اإلثبات املقدمة
مــن اخلصــوم يف الدعــوى  ،وأن تبــن احملكمــة ماهيــة البينــات املعاجلــة والواقعــة املســتخلصة
منها ،وانسجام قرارها مع تلك البينات والوقائع بشكل ميكن محكمة النقض من بسط
رقابتهــا علــى مــا توصلــت إليــه محكمــة املوضــوع  )30( ،فــا يجــوز أن يقضــي القاضــي بنــاء
على معلوماته الشخصية التي تصل إلى علمه بصدد وقائع الدعوى أو مدى ثبوتها وصحتها
عن غير الطريق املقرر واملرســوم لنظر القضايا  ،أو يســتند إلى واقعة ال ســند لها يف أوراق
الدعــوى  ،أو علــى خــاف الثابــت يف األوراق والقرائــن دون ســبب يذكــر.
وإذا اســتندت احملكمــة إلــى عــدة مصــادر يجــب عليهــا أن تبــن ماهيــة مــا اســتمدته
مــن كل مصــدر ،فليــس للمحكمــة أن تقتصــر يف أســبابها علــى اإلشــارة إجمــاال إلــى
مســتندات اخلصــوم ومذكراتهــم دون بيــان مؤداهــا ممــا يتعــذر معــه تعيــن الدليــل الــذي
كونــت منــه احملكمــة قناعتهــا بوجهــة نظرهــا حتــى ميكــن الوقــوف علــى مــا أثيــر حولــه
مــن دفــاع ال يؤثــر فيــه ،والتحقــق مــن أنــه مــن األدلــة التــي يصــح قانونا بناء احلكــم عليها.
وعند استخالص وقائع الدعوى يجب على احملكمة أن تراعي :
أ -احتــرام القواعــد املوضوعيــة يف اإلثبــات التــي حتــدد طــرق اإلثبــات واألحــوال
التــي يجــوز فيهــا ســلوك كل طريــق منهــا ؛ والشــروط الالزمــة لقبــول اإلثبــات بــه ،وقــوة
الدليــل املســتفاد منــه  ،واخلصــم املكلــف باإلثبــات .
ب -احتــرام القواعــد اإلجرائيــة عنــد ســلوك ســبل اإلثبــات املختلفة الواردة يف قانون
أصــول احملاكمــات واملتعلقــة بإجــراءات اإلثبــات  ،بحيث يتم اتخاذ إجراءات اإلثبات يف
مواجهة اخلصوم .
ج -وجــوب تســبيب كل حكــم يصــدر بصــورة صريحــة أو ضمنيــة يف طلــب أصلــي
أو احتياطــي أو عــارض  ،أو يف دفــع موضوعــي أو شــكلي أو يف دفــع مــن الدفــوع بعــدم
القبــول  ،متــى قــدم الطلــب أو الدفــع إلــى احملكمــة تقدميــا صحيحا ولــم يتنازل من قدمه
عــن التمســك بــه صراحــة أو ضمنــا .
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 -4إعمــال القاعــدة القانونيــة علــى مــا ثبــت مــن وقائــع الدعــوى  ،وفــق الوصــف املقــرر لهــا

يف القانــون  ،دون أن يعتــد بتكييــف اخلصــوم لهــا إذا كان خاطئــا ال يتمشــى مــع القانــون (عــن
جهــل أو عمــد) .فالقاضــي وحــده هــو امللــزم بإعمــال القانون وتطبيقــه تطبيقا صحيحا يف
حــدود الوقائــع الثابتــة  ،ويف حــدود طلبــات اخلصــوم ودفوعهــم  .ويف ذلــك تقــول محكمــة
النقــض " إن حتديــد األســاس القانونــي للدعــوى وتكييفهــا يعــود حملكمــة املوضوع على
ضــوء الوقائــع املطروحــة وهــي غيــر مقيــدة بوصف اخلصوم لهــذه الوقائع")31( .

خة
نس

ومن أهم القواعد األساسية يف التكييف ما يلي:
أ -يجــب أن يكــون تكييــف الدعــوى وفــق الوصــف املقــرر لهــا يف القانون ،وال يعتد
بتكييف اخلصوم لها إذا كان خاطئا ال يتمشــى مع القانون .
ب -يجب أن يكون التكييف يف حدود طلبات اخلصوم ودفوعهم .والعبرة بحقيقة
املقصــود مــن طلبــات اخلصــوم ال باأللفــاظ التــي صيغــت بها الطلبــات ،لذلك يجوز أن تعتبر
الدعوى من دعاوى استرداد احليازة ولو كان املطلوب لفظا هو منع التصرف أو العكس.
وإمنا ال يجوز للمحكمة أن تعتبر الدعوى التي رفعت بطلب امللكية من دعاوى احليازة .
ت -تعتبر القواعد القانونية الصرفة قائمة يف الدعوى ومن عناصرها ،وتطبق
احملكمة القاعدة القانونية على الدعوى من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى التمسك بها
مــن جانــب صاحــب املصلحــة  .فبعــد أن يدلــي اخلصــوم بطلباتهــم ودفوعهــم وأســانيد هــذه
وتلك  ،تستخلص احملكمة الصحيح من وقائع الدعوى  ،ومن ثم يجب عليها أن تأخذ
عــن القانــون القاعــدة الواجبــة التطبيــق أخــذا صحيحــا ولــو لــم يشــر الطالــب إلــى نــص
القانــون الواجــب التطبيــق  -وهــو ال يلــزم بهــذا  -ألن وظيفــة احملكمــة أن تعمــل حكــم
القانون  ،وألن هذا يستشــف ضمنا من ســائر طلبات اخلصوم ودفوعهم .
ث -العبرة بصدور احلكم موافقا للقانون ولو لم تذكر فيه القاعدة القانونية التي بني
عليها .فإذا قضت احملكمة بإسقاط اخلصومة وبنت حكمها على أن هذه اخلصومة قد وقف
الســير فيها ســتة أشــهر بإهمال املدعي ،فإن هذا احلكم يكون صحيحا ســليما دون حاجة
إلى ذكر القاعدة القانونية التي تقرر إسقاط اخلصومة إذا وقف السير فيها مدة ستة أشهر
ودون حاجة إلى ذكر شــروط إعمال هذه القاعدة ،متى كانت قد احترمت تلك الشــروط.
ج -ال يعيب احلكم إغفاله ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى  ،أو
اخلطــأ يف ذكــر رقــم النــص القانونــي الواجــب التطبيــق  ،متى كانــت النصوص الواجب
إعمالهــا مفهومــة مــن الوقائــع التــي أوردهــا  ،ومتــى كان املفهــوم مــن وقائــع الدعــوى أن
النص املقصود إعماله هو النص الصحيح .
ح -العبــرة يف تكييــف الدعــوى بتوخــي معانــي القانــون لربــط معانــي فهــم الواقــع
بهــا ،فــا يلــزم القاضــي عنــد تكييفه لوقائع الدعوى باســتعمال ذات األلفاظ والعبارات
التــي أوردهــا القانــون للتعريــف بالقاعــدة القانونيــة أو لتحديــد شــروطها أو أركانهــا أو
عناصرهــا أو معانيهــا  ،فالعبــرة يف تكييــف الوقائــع علــى معانــي القانــون .
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( )31نقض مدني  2006/14تاريخ  2007/7/8ج  3ص .314
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 -5يجــب أن تــرد األســباب يف ورقــة احلكــم ،فــا يجــوز أن يشــير إلــى أســباب واردة يف
أحــكام أخــرى  ،ولكــن يجــوز للحكــم أن يحيــل يف أســبابه إلــى حكــم ســابق صــدر
بــن اخلصــوم أنفســهم يف ذات الدعــوى  ،كأن حتيــل محكمــة االســتئناف إلــى أســباب
احلكــم االبتدائــي  .كمــا يجــوز أن حتيــل إلــى حكــم صــدر يف دعــوى أخــرى طاملــا ضــم
هــذا احلكــم إلــى أوراق الدعــوى .
القصور في التسبيب :

خة
نس

تنص املادة  175على أن " القصور يف أسباب احلكم الواقعية … .يترتب عليه البطالن " .
يجب أن يكون تسبيب احلكم تسبيبا حقيقيا كافيا حلمله حتى يعلم احملكوم عليه
باألسباب التي أدت إلى خسارته ويقوم بدراستها  ،فإن تبني له صحتها قبل احلكم ،وإال طعن
فيه  ،كما أن األسباب الواضحة والكافية متكن محكمة الطعن من مراقبة تطبيق القانون
تطبيقا سليما  ،لذلك إذا شاب احلكم عيب نال منه كان باطال  .وأهم عيوب التسبيب هي :
-1خلــو احلكــم مــن األســباب  ،مثــال ذلــك أن يتمســك اخلصــم بصوريــة عقــد البيــع
الصــادر مــن مورثــه لــوارث آخــر وبأنــه يخفــي وصيــة  ،فال خالف يف هذا الدفع بأن البيع
صــادر مــن املــورث ولكــن نقطــة اخلــاف أنــه يف حقيقته مضاف إلى ما بعد املوت فيأخذ
حكــم الوصيــة  ،ويكــون علــى احملكمــة التحقــق مــا إذا كان البيــع صــدر منجــزا أم
مضافــا إلــى مــا بعــد املــوت وتقضــي يف الدعــوى علــى هــدى ذلــك  .فــإن لــم حتقــق هــذه
الصورية واكتفت يف رفض الدفع بالصورية بالقول بأن عقد البيع صادر من املورث ،
فــإن تســبيب احلكــم فيمــا يتعلــق بهــذا الدفــع يكون مشــوبا بالقصــور املبطل )32(.
 -2التســبيب اجلزئــي  ،مبعنــى أن تتعــدد طلبــات اخلصــوم ودفوعهــم  ،فتســبب
احملكمــة بعضهــا وتتــرك بعضهــا اآلخــر بــدون أســباب  ،وتشــكل هــذه الدفــوع دفاعــا
جوهريــا قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي يف الدعــوى ،كمــا لــو طعــن احملكــوم عليــه ببطــان
تبليغــه ولــم تلتفــت احملكمــة إلــى هــذا الدفــع وأصــدرت حكمهــا ،فــإن احلكــم يف هــذه
احلالــة يكــون مشــوبا بالقصــور يف التســبيب)33( .
 -3املســخ  ،مبعنــى تفســير احملكمــة مــا تضمنتــه نصــوص املســتندات املقدمــة يف
الدعــوى عكــس داللتهــا ،مثــال ذلــك أن يعلــق العقــد علــى شــرط فاســخ مــؤداه انفســاخ
العقــد بتحقــق الشــرط ،ومــع ذلــك تفســره احملكمــة علــى أنــه شــرط واقــف وتلــزم اخلصــم
بتنفيــذ العقــد وترفــض الفســخ .
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( )32نقــض مدنــي  2005/283تاريــخ  2006/4/9ج  3ص  75وقــد جــاء فيــه :إذا لــم تعالــج محكمــة االســتئناف ســببي االســتئناف
يكــون حكمهــا مشــوبا بالقصــور يف التعليــل والتســبيب.
( )33نقــض مدنــي  2007/106تاريــخ  2008/10/30ج  4ص  .397حيــث جــاء فيــه :ملــا كان الطاعــن قــد أثــار يف مرافعته اخلتامية أمام
محكمــة الدرجــة األولــى أنــه وقــع علــى االتفاقيــة املؤرخــة يف  2004/8/28خوفــا علــى مصــدر رزقــه ورغبتــه يف احلفــاظ علــى عمله ومتســك
بالتــازم بــن بنــدي هــذه االتفاقيــة إال أن احملكمــة لــم تلتفــت إلــى هــذه املســألة  ....فقــد كان علــى محكمــة االســتئناف أن تتصــدى لهذه
املســألة وتبــن أثــر ســلوك املطعــون ضــده ( املســتأنف ضــده) والتزامــه بإعــادة الطاعــن ( املســتأنف) للعمــل  ،وهــو مــا دفــع الطاعــن للقبــول
باالتفاقية والتوقيع عليها ،وما إذا كان ذلك السلوك يشكل حيلة مؤثرة تتوافر فيها عناصر التغرير كعيب أثر يف إرادة الطاعن أم ال
 ،ومــدى أثــر ذلــك يف صحــة االتفاقيــة  ،وملــا لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون واحلالــة هــذه مشــوبا بعيــب القصــور يف التســبيب ويتعني نقضه.
نقــض مدنــي  2005/247تاريــخ  2007/2/6ج  3ص  ، 62نقــض مدنــي  2006/9تاريــخ  2007/2/7ج  3ص .67
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 -4التناقــض  ،ســواء كان هــذا التناقــض بــن أســباب احلكــم ومنطوقــه  ،أو بــن
بعــض األســباب وبعضهــا اآلخــر  ،كأن تقــرر احملكمــة التــزام املدعــى عليــه بالتعويــض
عــن فعــل ضــار  ،وأن الفعــل يرجــع إلــى خطئــه وحــده  ،بينمــا تقــرر يف مــكان آخــر أن
املدعــي مخطــئ ألن تصرفــه ال يخلــو مــن الرعونــة التــي لوالهــا ألمكــن تفــادي الضــرر.
ويترتب على تناقض األسباب بعضها مع بعضها اآلخر أن تتماحى مما يوجب استبعادها
ويصبــح احلكــم خلــوا مــن األســباب .وال يجــوز للخصــم الــذي صــدر احلكــم لصاحلــه أن
يطلــب االكتفــاء باألســباب التــي حتمــل املنطــوق واســتبعاد األســباب التــي تناقضــه ،
وعلى محكمة االستئناف أن تقضي ببطالن احلكم املستأنف وتصدر حكما جديدا
مســتقال عــن احلكــم املطعــون فيــه .غيــر أن التناقــض ال يتحقــق إال إذا كان قائمــا بــن
األســباب املرتبطــة باملنطــوق ارتباطــا وثيقــا بحيــث ال تقــوم لــه قائمــة بدونهــا .أمــا تناقــض
األســباب الكافيــة حلمــل املنطــوق مــع أســباب زائــدة لــو اســتبعدت الســتقام احلكــم
بدونهــا ،فــإن ذلــك ال ينــال مــن احلكــم  .كمــا ال يترتــب البطــان لوقــوع تعــارض بــن
األســباب ومحضــر اجللســة  ،إذ يعتــد يف هــذه احلالــة مبــا جــاء يف أســباب احلكــم .
 -5الفســاد يف االســتدالل ،بأن تســتخلص احملكمة نتيجة معينة من واقعة ليس من
شــأنها أن تــؤدي إليهــا إال احتمــاال  ،إذ قــد تســفر تلــك الواقعــة عــن هــذه النتيجــة وقــد ال
تســفر عنها ،وتقيم احملكمة قضاءها على هذا االســتخالص وهو اســتخالص فاســد،
بينمــا كان يجــب أن تقيــم قضاءهــا علــى القطــع واليقــن وعلــى أســباب ال تقبل التأويل،
فيكون قضاؤها يف هذه احلالة مشــوبا بالبطالن لفســاده يف االســتدالل.
 -6اإلبهــام والغمــوض  ،وذلــك عندمــا تــرد أســباب احلكــم بعبــارات عامــة خاليــة مــن
األســس التي من شــأنها إقامة املنطوق بحيث تعجز محكمة الطعن عن إجراء رقابتها
علــى تطبيــق القانــون  ،كمــا إذا لــم تتمكــن احملكمــة مــن أن تتبــن مــا إذا كان
احلكــم قــد بنــي علــى أمــور تتعلــق بالوقائــع أم بنــي علــى مســائل قانونيــة  ،أو لــم تتمكــن
مــن اســتظهار القاعــدة القانونيــة التــي أخــذ بهــا احلكــم لتســتبني مــا إذا كان طبقهــا
تطبيقــا ســليما أم أخطــأ يف تطبيقهــا .كقــول احملكمــة إن املدعــي أثبــت مــا يدعيــه مــن
ملكيــة العــن املتنــازع عليهــا دون أن تبــن األدلــة التــي اســتندت إليهــا وكيــف أنهــا تفيــد
امللكيــة  ،وقولهــا حيــث إن املدعــى عليــه قــد عجــز عــن إثبــات براءة ذمتــه دون أن تناقش
األدلــة التــي قدمهــا وتبــن عــدم كفايتهــا إلثبــات بــراءة ذمتــه  ،وقولهــا حيــث إن مزاعــم
املدعــي ال أســاس لهــا مــن الصحــة أو أن طلــب املدعــي ال يســتند إلــى مــا يبــرره دون أن
متحــص األدلــة التــي بنــى عليهــا هــذه املزاعــم  ..وغيــر ذلــك مــن األقــوال التــي تنطــوي علــى
قصــور مخــل ينحــدر إلــى درجــة عــدم التســبيب.
 -7مخالفــة الثابــت يف األوراق  ،حيــث يجــب علــى احملكمــة عنــد إصــدار احلكــم
االطــاع علــى أوراق الدعــوى والقضــاء وفقــا ملــا تضمنتــه مــن أدلــة وإقــرارات ومســتندات
ومذكــرات وتقاريــر اخلبــراء ومــا ثبــت يف محاضــر اجللســات  ،فــإذا أغفلــت احملكمــة
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االطــاع علــى األوراق وأغفلــت الــرد علــى مســتند هــام لــم يختلــف اخلصــوم علــى داللتــه
وقضــت علــى خــاف الثابــت فيهــا فــإن احلكــم يكــون مشــوبا بالقصــور املبطــل )34(.

خة
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ويفيــد نــص املــادة  175أن القصــور املبطــل ينحصــر يف أســباب احلكــم الواقعيــة،
وهــي التــي تتعلــق بوقائــع النــزاع  .واحلكــم الباطــل يجــوز الطعــن فيــه بطــرق الطعــن اجلائــزة
قانونــا ،كمــا يجــوز اســتئنافه علــى ســبيل االســتثناء عمــا باملــادة  203ولــو كان صــادرا
بصفــة نهائيــة مــن محاكــم الصلــح  ،ويجــوز الطعــن فيــه بالنقــض إذا كان صــادرا مــن
محكمــة االســتئناف .فــإذا اكتســب احلكــم الباطــل الدرجة القطعيــة انقلب صحيحا وال
يجوز طلب إبطاله بدعوى أصلية  ،ألن هذه الدعوى تتناقض مع مبدأ القضية املقضية .
ويقتصــر التمســك بالقصــور علــى اخلصــم الذي أغفلــت احملكمة الرد على دفاعه،
ومــن ثــم ال يجــوز للخصــم اآلخــر أن يتمســك بذلــك  .وعلــى الطاعــن بالنقــض إذا نعى على
احلكــم قصــوره يف األســباب الواقعيــة أن يبــن يف الطعــن املقــدم منــه مواطــن القصــور ،
فهــذا شــرط شــكلي لصحــة الطعــن علــى احلكــم بالقصــور حتــى تتمكــن احملكمــة من
ممارســة الرقابــة  ،وإال كان الطعــن جديــرا باإللتفــات عنــه .
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أما القصور يف أسباب احلكم القانونية فإنه ال يؤدي إلى بطالن احلكم وإمنا يجعله
مشــوبا باخلطــأ يف تطبيــق القانــون  .واخلطــأ يف تطبيــق القانــون كســبب للطعــن بالنقــض
هــو اخلطــأ الــذي يشــوب منطــوق احلكــم دون أســبابه  ،أي اخلطــأ الــذي يبنــى عليــه احلكم.
ولقصــور األســباب القانونيــة عــدة صــور  ،فقــد يرجــع إلــى تطبيــق نــص قانونــي غيــر النــص
واجب التطبيق  ،أو جتاوز النطاق الذي حدده املشرع لسريان النص القانوني عند تطبيقه
علــى واقعــة النــزاع ،أو عــدم تكييــف الواقعــة قبل تطبيق النص عليها ،أو إعطاءها وصفا
قانونيــا غيــر صحيــح  ،ويف جميــع هــذه احلــاالت ال يــؤدي القصــور يف األســباب القانونيــة
إلــى بطــان احلكــم مــا دامــت النتيجــة صحيحــة  ،بــل متــارس محكمــة النقــض دورهــا يف
رقابة محكمة املوضوع وتستكمل أسباب احلكم القانونية أو تصحح األسباب القانونية
اخلاطئــة وال تنقــض احلكــم إذا كان ســليما يف النتيجــة.
وإذا كانــت أســباب احلكــم الواقعيــة ســليمة يعــد احلكــم صحيحــا ولــو لــم تذكــر
فيــه القاعــدة القانونيــة التــي طبقــت بصــدده  .فــإذا كانــت أســباب احلكــم الواقعيــة
ســليمة صحيحــة ،وكانــت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا تخالــف القانــون وغيــر متمشــية

بيع
ل

( )34نقــض مدنــي  2006/29تاريــخ  2007/2/28ج  3ص  71وقــد جــاء فيــه :ملــا كان احلكــم الطعــن قــد تضمــن فيمــا تضمنــه "
أمــا فيمــا يتعلــق بالســبب الثانــي والقــول بخطــأ قاضــي املوضــوع يف تفهمــه ملعنــى التــرك املوجــب للتخليــة فإننــا جنــد ومن الرجــوع إلى القرار
املســتأنف أن قاضــي املوضــوع قــد عالــج هــذا الســبب معاجلــة قانونيــة نقــره عليهــا ".وحيــث إن هــذا الــذي ســجله احلكــم الطعــن ال أصــل
لــه يف أوراق الدعــوى ذلــك أن مــا يدعيــه املطعــون ضــده بــأن املســتأجر ( الطاعــن األول) قــام دون موافقــة املالــك اخلطيــة بالســماح للطاعــن
الثانــي بإشــغال العقــار املأجــور األمــر الــذي رأى إزاءه قيــام ســبب مــن أســباب التخليــة  ....وقــد انصبــت البينــة علــى ذلــك كمــا أن حكــم
محكمــة الصلــح القاضــي بالتخليــة حمــل علــى قيــام االشــتراك وحتققــه ،وحيــث إن احلكــم الطعــن لــم يــأت علــى بحــث ذلــك ولم يتعرض
لــه بــل حتــدث عــن ســبب آخــر مــن أســباب التخليــة أال وهــو التــرك يف حــن أن ســببا كهــذا لــم يكــن مثــار ادعاء فإنه يكون قــد حمل على
غيــر أســاس مبا يســتوجب نقضه.
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خة
نس

معــه  ،فإنــه يكــون مشــوبا بخطــأ يف تطبيــق القانــون وال يكــون باطــا  ،ســواء ذكــرت
أســباب قانونيــة خاطئــة أم لــم تذكــر أســباب قانونيــة علــى اإلطــاق  .فاملــادة  175لــم
تنص على بطالن احلكم املشوب بقصور يف أسباب احلكم القانونية  ،وال بطالن دون
نــص  .فضــا عــن أن القــول بالبطــان يف هــذه احلالــة يــؤدي إلــى اعتبــار جميــع األحــكام
املشوبة بخطأ يف تطبيق القانون باطلة يف ذات الوقت  ،وهذه نتيجة غير مستساغة(.)35
وإذا كان هنــاك قصــور يف أســباب احلكــم الواقعيــة ويف أســبابه القانونيــة أيضــا،
فــإن احلكــم يكــون باطــا ؛ ويكــون مشــوبا بخطــأ يف تطبيــق القانــون يف الوقــت ذاتــه .
وتبــدو أهميــة التفرقــة بــن احلكــم الباطــل واحلكــم املشــوب بخطــأ يف تطبيــق
القانــون مــن ناحيــة طــرق الطعــن اجلائــزة بالنســبة لــكل منهمــا  ،فاحلكــم الصــادر مــن
محكمــة الصلــح يف حــدود نصابهــا النهائــي يجــوز الطعــن فيــه باالســتئناف علــى ســبيل
االســتثناء وفــق املــادة  ، 203والطعــن فيــه بالنقــض وفــق املــادة ( ،)1/226إذا كان
باطــا أو مبنيــا علــى إجــراء باطــل  ،وال يجــوز الطعــن فيــه إذا بنــي احلكــم علــى مخالفــة
أخــرى للقانــون .

مج

ةل

اني

ومتــى كانــت أســباب احلكــم الواقعيــة صحيحــة ســليمة  ،وكانــت النتيجــة التــي
انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون  ،وكانت القاعدة التي أخذ بها هي التي طبقت
علــى الوقائــع الثابتــة  ،فــإن احلكــم يكــون صحيحــا ســليما ال مطعــن عليــه .

يس

المبحث السادس

مصاريف ورسوم الدعوى

تل

بيع
ل

عنــد رفــع الدعــوى إلــى القضــاء يقــوم املدعــي بدفــع رســومها  ،وعنــد اســتدعاء
شــاهد يقــوم اخلصــم الــذي اســتدعاه بدفــع نفقاتــه  ،وعنــد تعيــن خبيــر تبــن احملكمــة
اخلصــم الــذي يدفــع أتعابــه  ،ويقــوم كل خصــم بدفــع أتعــاب محاميــه الــذي وكلــه
للمرافعــة عنــه .
وقــد نظــم قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة مســألة املصاريف والرســوم
يف الفصــل الثالــث مــن البــاب احلــادي عشــر يف املــواد  186حتــى  190منــه  ،فنصت املادة
 186علــى أنــه :
 -1حتكــم احملكمــة للمحكــوم لــه مبصاريــف الدعــوى ورســومها وأتعــاب احملامــاة عنــد
إصدارهــا احلكــم الــذي تنتهــي بــه اخلصومــة أمامهــا .

 -2للمحكمــة أن حتكــم أثنــاء احملاكمــة برســوم ومصاريــف أي طلــب أو إجــراء مرتبــط

( )35د .أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام ،ص . 307
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بالدعــوى دون أن يؤثــر ذلــك علــى القــرار الصــادر فيهــا بشــأن الرســوم واملصاريــف.

 -3تســري هــذه األحــكام علــى رســوم ومصاريــف الدعــوى املتقابلــة والطلبــات املتفرعــة عــن

الدعــوى .

خة
نس

فاحملكمــة حتكــم باملصاريــف والرســوم علــى اخلصــم احملكــوم عليــه ســواء أكان
هــو املدعــي أم املدعــى عليــه ،وهــو يلــزم بتحملهــا حتقيقــا للعدالــة  ،فالقانــون هــو مصــدر
االلتــزام بدفــع الرســوم واملصاريــف  ،لذلــك يتحملهــا احملكــوم عليــه ولــو كان حســن
النيــة يف منازعتــه  ،أو لــم يرتكــب أي خطــأ يســتوجب احلكــم عليــه بتعويــض مــا  ،فهــي
ال تدفــع علــى ســبيل التعويــض عــن الضــرر الــذي حلــق احملكــوم لــه من جــراء دعوى خصمه
أو منازعتــه فيمــا يدعيــه فإخفــاق اخلصــم يف دعــواه ال يعتبــر يف ذاتــه دليــا علــى خطئــه
موجبا ملسئوليته ،وهو ال يتحمل سوى املصاريف األساسية الالزمة لرفع الدعوى والسير
فيهــا  ،وحتكــم بهــا احملكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يطلــب منهــا ذلــك أي طــرف مــن
أطــراف اخلصومــة  ،ألن املــادة  186فرضــت هــذا الواجــب علــى احملكمــة فــإذا أغفلــت
ذلــك فإنهــا تكــون قــد قصــدت أن يتحمــل كل خصــم مــا دفعــه مــن مصاريــف ،وهــي
تشــمل الرســوم القضائيــة  ،ونفقــات الشــهود  ،ونفقــات وأتعــاب اخلبــراء  ،ونفقــات انتقــال
القاضــي أو احملكمــة يف احلــاالت التــي يســتلزم األمــر فيهــا االنتقــال  ،كمــا تشــمل جــزءا
يســيرا مــن قيمــة أتعــاب احملامــاة تقــدره احملكمــة وفــق مــا تــراه وتراعــي فيــه نــوع الدعــوى
وعدد اجللسات  .غير أن املصاريف احملكوم بها غالبا ال تتناسب مع املصاريف احلقيقية
التــي تكبدهــا اخلصــم احملكــوم لــه التــي قــد يكون مــن بينها مصاريف االنتقال والســفر
واإلقامــة ومقابــل تعطيــل أعمالــه  ،وباقــي مــا دفعــه اخلصــم بالفعــل حملاميــه .
وإذا تعــدد احملكــوم عليهــم  ،فللمحكمــة أن حتكــم بقســمة الرســوم واملصاريــف
بينهــم بالتســاوي أو بنســبة مــا حكــم علــى كل منهــم  ،وال يلزمــون بالتضامــن إال إذا
كانــوا متضامنــن يف أصــل احلــق املدعــى بــه (م . )187
وإذا تبــن أن املدعــي محــق يف قســم مــن دعــواه فيحكــم لــه بالرســوم واملصاريــف
بنســبة احلــق احملكــوم بــه (م .)188
وإذا كان احلــق مســلما بــه مــن قبــل احملكــوم عليــه جــاز للمحكمــة إلــزام اخلصــم
الذي حكم لصاحله بالرســوم واملصاريف كلها أو بعضها ما لم يكن احملكوم عليه
قــد أعــذر قبــل إقامــة الدعــوى ولــم يــؤد احلــق املدعــى به (م  .)189وأســاس هذا اإللزام يف
الواقــع هــو إســاءة اســتعمال احلــق يف االلتجــاء إلــى القضــاء ؛ لرفع الدعــوى على الرغم من
أن خصمــه يســلم بحقــه  ،أو لتســببه يف إنفــاق مصاريــف ال فائــدة منهــا  .وبــذا يكــون
إلــزام احملكــوم لــه بالرســوم واملصاريــف حكمــا قاضيــا بالتعويــض نتيجــة الفعــل الضــار
عمــا بالقواعــد العامــة الــواردة يف القانــون املدني .
وأخيــرا تنــص املــادة  190علــى أنــه " يجــوز احلكــم برســوم ومصاريــف التدخــل علــى
طالــب التدخــل إذا حكــم بعــدم تدخلــه أو برفــض طلباتــه " .

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
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الفصل الثالث
آثـار الحكـم

خة
نس

تقوم آثار األحكام على فكرتني أساسيتني :
األولــى  :أن احلكــم يحســم النــزاع علــى أصــل احلــق املتنــازع فيــه ؛ فيمتنــع على ســائر
احملاكم  -مبا فيها احملكمة التي أصدرته  -إعادة النظر فيما قضى به .
الثانيــة  :أن احلكــم ال ينشــئ  -كقاعــدة عامــة  -حقوقــا للمتقاضــن  ،وإمنــا هــو
يبني ما كان لهم من حقوق نشــأت قبل رفع الدعوى ومبقتضى الســبب الذي أنشــأها .
فاحلكم ال ينشئ حقا جديدا لم يكن موجودا  ،وال يجدد احلق  ،وإمنا هو يقويه وينشئ
لصاحبه بعض املزايا وفق ما سوف نراه .

اني

مج

وتســري آثــار احلكــم  -كقاعــدة عامــة  -مــن وقــت صــدوره  ،وإن كانــت
املطالبــة القضائيــة تنشــئ آثــارا هامــة هــي التــي تســري مــن وقــت رفــع الدعــوى ؛ ويقررهــا
احلكــم الصــادر فيهــا .

تل

يس

ةل

ونتكلم يف هذين األثرين يف املبحثني التاليني :
املبحث األول  :حسم النزاع على أصل احلق .
املبحث الثاني  :تقرير احلق وتقويته .

بيع
ل
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المبحث األول
حسم النزاع على أصل الحق

خة
نس

ينهــي احلكــم النــزاع علــى أصــل احلــق إذ تســتنفد احملكمــة واليتهــا بالنســبة لهــذا
النــزاع فيخــرج مــن واليــة احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم .
وبصــدور احلكــم يكتســب حجيــة الشــيء احملكــوم بــه ،فيمتنــع علــى ســائر
احملاكــم األخــرى إعــادة النظــر فيمــا فصــل فيــه ،إال إذا طــرح النــزاع أمامهــا بشــكل
طعــن يف احلكــم.
وعلى ذلك نتناول هذا املبحث يف مطلبني :
املطلب األول  :خروج النزاع من والية احملكمة التي أصدرته .
املطلب الثاني  :حجية الشيء احملكوم به .

مج
المطلب األول

اني

خروج النزاع من والية المحكمة التي أصدرت الحكم

تل

يس

ةل

بصــدور احلكــم تكــون احملكمــة قــد أدت وظيفتهــا واســتنفدت واليتهــا بالنســبة
للدعــوى ،فــا يجــوز لهــا أن تعيــد النظــر مــرة أخــرى يف ذات النــزاع  ،أو أن تعــدل عمــا
قضــت بــه ،أو أن تعدلــه ،أو أن تضيــف إليــه .فليــس للمحكمــة التــي قضــت بالديــن علــى
املدين أن تعود فتمنحه مهلة للوفاء  ،أو أن تقضي بشــمول حكمها بالنفاذ املعجل بعد
ســبق صــدوره غيــر مشــمول بالنفــاذ  .وهــذه القاعــدة تســري بالنســبة لســائر األحــكام
ســواء أكانــت منهيــة للخصومــة أم ال  ،فاحلكــم بعــدم اختصــاص احملكمة ال يجيز لها
أن حتكــم باختصاصهــا بعــد ذلــك  .ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة ما يلي :

بيع
ل

أوال  :الطعن باحلكم بطلب اعتراض الغير أو إعادة احملاكمة  ،أو نقض احلكم

بينــت املــواد  244حتــى  249مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد
احلــاالت التــي يجــوز للغيــر االعتــراض علــى حكــم القاضــي الــذي يقــدم إلــى احملكمــة التي
أصــدرت احلكــم املعتــرض عليــه  .كمــا بينــت املــواد  250حتــى  258حــاالت طلــب إعــادة
احملاكمــة التــي يجــوز فيهــا عــرض النــزاع علــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم  ،وهــذه
احلاالت وردت على سبيل احلصر فال يجوز القياس عليها أو التوسع يف تفسيرها .كما تقوم
احملكمة بإعادة النظر يف حكمها إذا أعيد إليها بعد نقض احلكم من محكمة النقض.
وســوف نعــود لدراســة هــذه احلــاالت يف البــاب الثانــي اخلــاص بطــرق الطعــن(.)1
( )1يرجــع إلــى مــا بعــده ص  395ومــا بعدهــا  ،كمــا يجــوز للمحكمــة أن ترجــع يف األحــكام الوقتيــة التــي تصدرهــا إذا زالــت األســباب التــي
صدرت من أجلها هذه األحكام  .وإذا قررت احملكمة رد الدعوى شكال  ،يجوز لها أن تنظر فيها إذا رفعت إليها من جديد بشكل سليم .
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ثانيا  :تصحيح احلكم

نصت املادة  183على أن :
 -1للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم أن تقــرر تصحيــح مــا وقــع

يف حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أم حســابية دون مرافعــة  ،علــى أن يتــم التوقيــع علــى
التصحيــح مــن رئيــس اجللســة وكاتبهــا .

 -2يجــوز الطعــن يف القــرار الصــادر بالتصحيــح بطــرق الطعــن التــي يقبلهــا احلكــم موضــوع

خة
نس

التصحيــح  ،أمــا القــرار الصــادر برفــض التصحيــح فــا يجــوز الطعــن فيــه علــى اســتقالل .

إجراءات التصحيح

تل

يس

ةل

اني

مج

ويتبني من هذا النص أنه يشترط لقبول تصحيح احلكم :
 -1أن يكــون اخلطــأ املطلــوب تصحيحــه خطــأ ماديــا بحتــا ،أي ال يؤثــر علــى كيــان
احلكــم ،مثــل تصحيــح اســم أحــد اخلصــوم إذا كان هنــاك خطــأ يف شــق منــه بشــرط
أال يكــون هنــاك شــك و اعتــراض علــى حقيقــة شــخصيته أو صفتــه  ،وتصحيــح اســم
أحــد القضــاة الذيــن اشــتركوا يف إصــدار احلكــم  .وكذلــك تصحيــح خطــأ يف عمليــة
حســابية متــت إثــر احلكــم مببــادئ معينــة .
أما ما عدا األخطاء املادية (كتابية أم حسابية) التي تكون قد أثرت يف احلكم،
كمــا إذا كان خطــأ احملكمــة قــد وقــع يف تقديــر الوقائــع أو تطبيــق القاعــدة القانونيــة
عليهــا  ،فــإن ســبيل التظلــم منــه يكــون بالطعــن يف احلكــم بطريــق الطعــن املناســب .
 -2أن ال يكــون التصحيــح وســيلة لتعديــل حكــم احملكمــة  ،فــا يجــوز أن تتخــذ مــن طلــب
التصحيح وسيلة للرجوع عن احلكم الصادر منها  ،فتغير يف منطوقه مبا يناقضه أو يعدل
فيــه  ،كأن تــرد الدعــوى بعــد أن كانــت قــد حكمــت للمدعــي مبــا طلبــه أو العكــس  ،أو
تعــدل تاريــخ حســاب الفائــدة أو ســعرها  ،ألن يف ذلــك مســاس بحجيــة الشــيء املقضــي .

بيع
ل

يحــق للمحكمــة التــي أصــدرت احلكم املشــوب بخطــأ مادي أن تتولى تصحيحه من
تلقاء نفسها ،ويف هذه احلالة فإنها جتري التصحيح يف غرفة املذاكرة وتبلغه للخصوم.
كمــا يجــوز ألحــد اخلصــوم أن يطلــب تصحيــح احلكــم  ،ويف هــذه احلالة يقدم طلب
التصحيــح باســتدعاء يبلــغ إلــى اخلصــم اآلخــر  ،ويجــري التصحيــح بــدون مرافعــة ولكــن
يف جلســة علنية  ،ويجري كاتب احملكمة هذا التصحيح على نســخة احلكم األصلية
ويوقعه هو ورئيس احملكمة .
قابلية الحكم الصادر بالتصحيح للطعن

احتياطــا مــن أن تتجــاوز احملكمــة ســلطتها فتعــدل حكمهــا  ،فقــد أجــاز القانــون
للخصــم املتضــرر مــن التصحيــح الطعــن يف احلكــم الصــادر بالتصحيــح بطــرق الطعــن
اجلائــزة يف احلكــم موضــوع التصحيــح .
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خة
نس

فإذا كان احلكم املصحح يقبل الطعن باالستئناف  ،يجوز الطعن يف احلكم الصادر
بالتصحيح اســتئنافا وإن كان ميعاد االســتئناف بالنســبة للحكم املطلوب تصحيحه قد
انقضــى  ،حيــث حتســب مــدة االســتئناف مــن تاريــخ صــدور احلكــم بالتصحيــح .أمــا إذا
كان احلكم املطلوب تصحيحه صادرا بصفة نهائية قابال للطعن بالنقض  ،فإن احلكم
الصادر بالتصحيح يكون قابال للطعن فيه بطريق النقض فقط.
أما احلكم الذي يصدر برفض التصحيح فال يجوز الطعن فيه استقالال ؛ وإمنا تكون
وسيلة التظلم منه هي الطعن يف احلكم املطلوب تصحيحه ذاته إذا كان قابال للطعن فيه .
ثالثا  :تفسير احلكم

تنــص املــادة  184علــى أنــه " يجــوز للخصــوم أن يطلبــوا باســتدعاء يقــدم إلــى احملكمــة

التــي أصــدرت احلكــم تفســير مــا وقــع يف منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام ،ويعتبــر القــرار الصــادر
بالتفســير متممــا مــن كل الوجــوه للحكــم الــذي يفســره  ،ويســري عليــه مــا يســري علــى هــذا

تل

يس

ةل

اني

مج

احلكــم مــن القواعــد اخلاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة " .
ويتضح من هذا النص أنه يشترط لقبول طلب تفسير حكم :
 -1أن يكون املطلوب تفسيره هو منطوق احلكم .
 -2أن يكــون منطــوق احلكــم مشــوبا بغمــوض أو إبهــام أوشــك يف تفســيره أو أن
يحتمــل أكثــر مــن معنــى  ،بحيــث يصعــب الوقــوف علــى مــا قصدتــه احملكمــة مــن
حكمها أما إذا كان منطوق احلكم واضحا فال يقبل طلب التفسير النعدام املصلحة.
 -3أن تتوافــر مصلحــة لطالــب التفســير  ،فــإذا كان احلكــم قــد مت تنفيــذه ؛ وال
يقصــد مــن طلــب تفســيره إال مجــرد إرضــاء رغبــة يف نفــس طالبــه فإنــه ال يقبــل .
 -4أن يقتصــر التفســير علــى توضيــح الغمــوض الــوارد يف منطــوق احلكــم دون
إدخــال أي تغييــر عليــه  ،فــا يجــوز أن يتخــذ طالــب التفســير مــن طلبــه وســيلة إلدخــال
تعديــل علــى احلكــم  .كمــا ال متلــك احملكمــة عنــد تفســير حكمهــا تعديــل قضاءهــا أو
الرجــوع عنــه أو اإلضافــة إليــه  ،وإال كان قابــا للطعــن بالطريــق املناســب .

بيع
ل

ويقبل طلب تفسير احلكم ولو بعد رفع االستئناف عنه  ،الحتمال متام تنفيذه قبل
نظــر االســتئناف إذا كان مشــموال بالنفــاذ املعجــل  ،والحتمــال ضــرورة هــذا التفســير
إلجــراء التنفيــذ يف بعــض األحــوال  .وهــذا ال يتعــارض مع حق محكمة الدرجة الثانية يف
تعديــل أو إلغــاء قضــاء محكمة الدرجة األولى .
ويقــدم طلــب التفســير مــن اخلصــوم  ،فــا يجــوز للمحكمــة أن تعمــد إلــى تفســير
احلكــم الغامــض مــن تلقــاء نفســها  ،بــل ال بــد مــن أن يتقــدم أحــد اخلصــوم بطلــب ذلــك .
ولكــن جنــد أيضــا أن املــادة  8مــن قانــون اإلجــراء رقــم  31لســنة  1952متنــح مأمــور
اإلجــراء حــق تقــدمي طلــب لتفســير احلكــم فقــد نصــت علــى أنــه " إذا كان يف اإلعــام إبهــام أو

فيــه مــا يحتــاج لإليضــاح يترتــب علــى مأمــور اإلجــراء قبــل إنفــاذه أن يســتوضح احملكمــة رأســا
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وكتابــة عــن اجلهــة املبهمــة عليــه وأن يوعــز إلــى الطرفــن مبراجعــة احملكمــة إذا ظهــر لــه يف أثنــاء

خة
نس

التنفيــذ أن هنــاك مــا يفتقــر يف حلــه إلــى حكــم تصــدره … "  .وال يوجــد يف قانــون التنفيــذ رقــم
 23لســنة  2005نــص مماثــل .
ويقدم طلب التفسير باستدعاء وفق األوضاع املعتادة لرفع الدعاوى ؛ إلى احملكمة
التي أصدرت احلكم سواء كانت محكمة صلح أم بداية أم محكمة استئناف  ،وسواء
فصلت يف الدعوى باعتبارها محكمة درجة أولى أم محكمة درجة ثانية  .ولم يشترط
القانــون أن يتولــى التفســير األعضــاء أنفســهم الذيــن أصــدروا احلكــم املطلــوب تفســيره ،
لذلك ميكن أن تقوم بتفسير احلكم هيئة أخرى غير التي أصدرته .
القواعد العامة في التفسير :

مج

عندمــا يحتــاج احلكــم إلــى تفســير يجــب علــى احملكمــة أن تســتمد عناصــر
التفســير مــن أجــزاء احلكــم وخاصــة مــن أســبابه ومــن لوائــح الطرفــن  .ويف حــال وجــود
شك يجب أن يفسر الشك ملصلحة املدين  .والتفسير الذي تقوم به احملكمة يف احلدود
التــي رســمها القانــون ال يخضــع لرقابــة محكمــة النقض .
أثر الحكم في التفسير :

يس

ةل

اني

يعتبر احلكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره .
فليس له كيان مستقل بذاته  ،بل يسري عليه ما يسري على هذا احلكم من القواعد
اخلاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
وعند تسليم صورة من احلكم يجب أن تسلم معها صورة من احلكم الصادر بالتفسير .
المطلب الثاني

تل

حجية الشيء المحكوم به

بيع
ل

يفترض القانون أن احلكم القضائي هو عنوان احلقيقة ويرتب على ذلك أثرا
هامــا هــو اعتبــار احلكــم حائــزا للحجيــة فيمــا فصــل فيــه مــن مســائل متنــازع عليها  ،فال
يجــوز عــرض هــذه املســائل علــى احملكمــة مــرة أخرى  ،وإمنــا يجوز الطعن يف احلكم إذا
كان القانــون يجيــز ذلك .
وهــذا املبــدأ معمــول بــه يف جميــع التشــريعات  ،ألنــه مــن الــازم وضــع حــد
نهائــي للمنازعــات ومنــع جتديدهــا إلــى مــا ال نهايــة مــن ناحيــة  ،ومنــع تضــارب األحــكام
وتناقضهــا يف اخلصومــة الواحــدة مــن ناحيــة أخــرى .
وتتضمن حجية الشيء احملكوم به قرينتني قانونيتني :
األولــى  :قرينــة الصحــة  ،أي أن احلكــم يعتبــر صحيحــا مــن ناحيــة الشــكل ؛ إذ
يفتــرض صــدوره بنــاء علــى إجــراءات صحيحــة .
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الثانيــة  :قرينــة احلقيقــة  ،أي أن احلكــم يعتبــر عنوانــا للحقيقــة فيمــا قضــى بــه؛
فــا يجــوز إهــدار هــذه احلقيقــة يف أي مجــال ؛ ولــدى أيــة ســلطة قانونيــة يف الدولــة .

خة
نس

ويكتســب احلكــم احلجيــة مبجــرد صــدوره ولــو كان ابتدائيــا ،غيــر أنهــا تكــون
حجيــة مؤقتــة تــزول إذا ألغــي احلكــم بعــد الطعــن فيــه ،وتثبت إذا مــا أصبح نهائيا بفوات
مهلــة الطعــن ،أو بتأييــده بعــد الطعــن فيــه .وقــد نصــت علــى ذلــك املــادة  1837مــن
مجلــة األحــكام العدليــة بقولهــا " الدعــوى التــي حكــم بهــا وربطــت بإعــام ال يجــوز رؤيتهــا
وســماعها تكــرارا إذا توافــرت األســباب والشــروط املوافقــة لألصــول املشــروعة" .وكذلــك املــادة
 105مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية التــي تنــص علــى أن " األحــكام الصــادرة مــن
احملاكــم الشــرعية مرعيــة مــا لــم تفســخ مــن محكمــة االســتئناف الشــرعية .)2("...
ويترتــب علــى حجيــة الشــيء احملكــوم بــه أن ميتنــع علــى احملاكــم األخــرى أن تنظــر
فيما سبق احلكم فيه  ،ما لم تكن محكمة طعن رفع أمامها الطعن بالطريق القانوني.
فــإذا رفعــت دعــوى مبتــدأة أمــام إحــدى احملاكــم للفصــل فيمــا ســبق حملكمــة أخــرى أن
فصلــت فيــه  ،فإنــه يجــوز الدفــع أمامهــا بعــدم القبــول لســبق الفصــل يف ذات الدعــوى .
ويشــترط للتمســك بحجيــة الشــيء احملكــوم بــه أن يكــون النــزاع املعــروض علــى
احملكمــة قائمــا بــن اخلصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم  ،وتعلــق النــزاع باحلــق ذاته
محال وســببا.
وتبــن املــادة  92مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة أن الدفــع بســبق
الفصل يف الدعوى حتكم به احملكمة من تلقاء نفسها  ،ويجوز الدفع به يف أية حالة
كانــت عليهــا الدعــوى  ،أي أنــه دفــع يتعلــق بالنظــام العــام .
وتظهــر األهميــة العمليــة حلجيــة األمــر احملكــوم به عندما تعاد نفس املنازعة ؛ بغير
اتبــاع طريــق مــن طــرق الطعــن ؛ أمــام احملكمــة نفســها أو أمام محكمــة أخرى من نفس
درجتهــا أو مــن درجــة أدنــى  ،إذ يجــوز عندئــذ للمدعــى عليــه يف املنازعــة الثانيــة أن يدفــع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
علــى أن نطــاق احلجيــة نســبي فيمــا يتعلــق باألشــخاص  ،مبعنــى أن احلجيــة ال
يكــون لهــا أثــر إال فيمــا بــن اخلصــوم الذيــن صــدر احلكــم يف مواجهتهــم  ،وال متتــد ملــن
كان خارجــا عــن اخلصومــة إال إذا كان ممثــا فيهــا  .فــإذا رفــع خالــد دعــوى إثبــات
ملكية أرض على سليم  ،وحكم له بذلك  ،ثم ادعى صالح بأنه مالك األرض  ،فإنه
ال ميكــن خلالــد يف هــذه احلالــة أن يحتــج علــى صالــح بأنــه مالــك لهــذه األرض مبوجــب
احلكــم نظــرا ألن صالــح لــم يكــن طرفــا يف الدعــوى التــي صــدر فيهــا هــذا احلكــم .
وتثبــت احلجيــة ملنطــوق احلكــم فقــط  ،فهــي ال تثبــت للوقائــع  ،مثــل كون أحد
اخلصــوم تاجــرا ولــم تكــن هــذه الصفــة محــل نزاع بني اخلصوم فإنها ال حتوز احلجية  .أما

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )2يرجع يف تفصيل هذا املوضوع  ،أ .عبد اهلل خليل حســن الفرا  ،الدفع بالقضية احملكمة وأثره على الدعوى القضائية  ،رســالة
ماجستير مقدمة لكلية احلقوق بجامعة القدس سنة 2001م .
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أســباب احلكــم فإنهــا حتــوز احلجيــة إذا كانــت مرتبطــة باملنطــوق ارتباطــا وثيقــا بحيــث
تكــون الزمــة للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا احلكــم يف منطوقــه  ،فهــذه األســباب تتمتــع
باحلجيــة باعتبارهــا مكملــة للمنطــوق .
وتختلــف احلجيــة عــن القــوة (قــوة القضيــة احملكــوم فيهــا) ،إذ إنهــا تثبــت للحكــم
يف جميــع األحــوال مبجــرد صــدوره حتــى لــو كان حكمــا ابتدائيا  .أم قوة األمر املقضي
فهــي ال تثبــت إال لألحــكام النهائية .
فاحلكــم احلائــز علــى احلجيــة ميتنــع إعــادة النظــر فيــه أمــام ذات احملكمــة أو أمــام
أي محكمــة أخــرى مــن نفــس درجتهــا  ،ولكــن هــذا ال مينــع مــن إمكانيــة الطعــن فيــه
مبختلــف الطــرق  .أمــا احلكــم احلائــز علــى قــوة األمر املقضي فال يجوز الطعن فيه بطرق
الطعــن العاديــة  ،وإن كان مــن املمكــن الطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة فالقــوة
درجــة أعلــى مــن احلجيــة وحتتويهــا .

مج

المبحث الثاني

تقرير الحق وتقويته

تل

يس

ةل

اني

األصــل أن األحــكام مقــررة للحقــوق وليســت منشــئة لهــا  ،ألن وظيفــة احملكمــة
أن تبــن حــق كل خصــم بالنســبة ملوضــوع النــزاع  .لــذا يقتصــر أثــر احلكــم علــى كشــف
حــق أو مركــز قانونــي ســابق علــى احلكــم بإنهــاء املنازعــة التــي ثــارت بصــدده  ،مثــل
احلكــم مبلكيــة عــن متنــازع عليهــا ألحــد اخلصــوم  ،أو بديــن لشــخص علــى آخــر  ،أو
ثبــوت نســب طفــل ألبيــه  ،فهــو يقــرر حقــا أو مركــزا قانونيــا كان موجــودا قبــل صــدور
احلكــم  .فاحلكــم قــد كشــف عــن حــق امللكيــة أو حــق الدائنيــة أو النســب املوجــود
قبــل صــدور هــذا احلكــم الــذي أنهــى املنازعــة التــي ثــارت بصــدده .
غيــر أن هنــاك أيضــا أحكامــا تنشــئ حالــة قانونيــة لــم تكــن موجــودة قبــل صــدور
احلكم ،كاحلكم بشــهر اإلفالس  ،أو بالتفريق بني الزوجني  ،أو بتوقيع احلجر  ،أو
ســلب والية الولي الشــرعي  .وفســخ الشــركة  ،وتصفيتها .
ومهما كان وصف احلكم مقررا أو منشئا  ،فإنه يدعم احلق ويقويه  ،حيث إنه :
 -1يؤكــد حــق املدعــي وينهــي النــزاع بشــأنه  ،ومينع احملكــوم عليه من جتديده يف
املستقبل .
 -2ينشــئ للمدعــي ســندا رســميا يحــل محــل الســند الــذي كان أساســا ملــا ادعــاه ،
وقابال للتنفيذ اجلبري على احملكوم عليه .
 -3يغيــر مــدة مــرور الزمــن بحيــث تصبــح  15ســنة ولــو كان احلــق مــن احلقــوق التــي
نص املشــرع على مدة مرور زمن أقصر بالنســبة لها .
وال تســري األحــكام إال مــن يــوم صدورهــا إال إذا نــص القانــون علــى مــا يخالــف ذلــك
فتسري آثارها من يوم رفع الدعوى ،كاحلكم يف دعوى صحة التعاقد أو يف دعوى النفقة.

بيع
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طرق الطعن في األحكام
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الفصل األول :القواعد العامة للطعن يف األحكام.
الفصل الثاني :االستئناف.
الفصل الثالث :النقض.
الفصل الرابع :اعتراض الغير.
الفصل اخلامس :إعادة احملاكمة.
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تمهيد وتقسيم

خة
نس

يهــدف القانــون إلــى توفيــر االســتقرار يف املراكــز القانونيــة ،وهــذا االســتقرار ال
يتحقــق بالنســبة للمراكــز التــي صــدر بشــأنها احلكــم إال إذا اكتســب احلكــم حصانــة
حتول دون تعديله أو إلغائه ،بحيث يوضع حد للنزاع فال يطول به األمد إلى غير نهاية.
لذا يلزم عدم املســاس باألحكام بعد صدورها.
غيــر أنــه يالحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن القضاة بشــر غير معصومني ،لذا قد يشــوب
أحكامهــم غلــط يف القانــون أو يف تقديــر الوقائــع ،ومــن ثــم يلزم تصحيح الغلط وتطبيق
القانــون تطبيقــا ســليما كلمــا أمكــن ذلــك .وهــذا يقتضــي إيجــاد وســيلة ملراقبــة صحــة
األحكام ومراجعتها لتعديل غير الصحيح منها أو إلغائه.
واســتجابة لهذين االعتبارين نظم املشــرع وســائل قانونية ترمي إلى إتاحة الفرصة
للخصــوم لكــي يطلبــوا مــن القضــاء أن يعيــد النظــر يف املنازعــة ،فحــدد طرقــا للطعــن
يف األحــكام بإجــراءات ومواعيــد محــددة ،فــإذا مــا اســتنفذت هــذه الطــرق ،أو انقضــت
املواعيــد دون طعــن يف احلكــم ،أو أصبــح غيــر قابــل للطعــن فيــه ،عــد يف نظــر املشــرع
عنوانــا للحقيقــة وللصحــة وأغلــق كل ســبيل إلعــادة النظــر فيــه ،فــا يجــوز طلــب
إبطــال احلكــم عــن طريــق دعــوى أصليــة كمــا هــو احلــال بالنســبة للعقــود أو التصرفــات
القانونيــة ،وكذلــك ال يجــوز طلــب إبطــال احلكــم عــن طريــق الدفــع( ،)1بــل ال بــد مــن
ســلوك طــرق الطعــن التــي رســمها القانــون ،وهــذه الوســائل أو الطــرق هــي مــا اصطلــح
علــى تســميته بطــرق الطعــن يف األحــكام.
فطرق الطعن يف األحكام هي الوسائل القانونية التي حددها القانون على سبيل
احلصــر ،والتــي مبقتضاهــا يتمكــن اخلصــوم مــن التظلــم مــن األحــكام الصــادرة بحقهــم
والتــي تضــر مبصاحلهــم ،بقصــد إعــادة النظــر فيها لتعديلهــا أو إلغائها.
والطعن يف احلكم قد يوجه إلى حكم احملكمة ذاته إذا وقعت احملكمة يف غلط
يف اســتخالص الوقائــع أو يف تقديرهــا ،أو يف تطبيــق القانــون علــى الوقائــع املســتخلصة ،أو
طبقــت قاعــدة غيــر املتعــن تطبيقهــا ،إذ تكــون يف هــذه احلالة قد جافــت العدالة.
وقــد يوجــه الطعــن إلــى اإلجــراءات واألوضــاع التــي البســت إصــدار احلكــم كمــا
لــو كانــت احملكمــة غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى ،أو كان أحــد اخلصــوم غيــر أهــل
للتقاضــي ،أو إذا افتقــرت الدعــوى إلــى إجــراء هــام لــم يتخــذ وفــق مــا نــص عليــه القانــون
كأن يتعلــق بالنطــق باحلكــم أو بتحريــره أو بإيداعــه فيكــون احلكــم باطــا يف هــذه
احلالــة.
ويســتلزم الطعــن وجــود حكــم ،فــإذا كان احلكــم منعدمــا لنقــص ركــن مــن
أركانــه وهــي صــدوره مــن محكمــة ،يف خصومــه ،وأن يكتــب ويوقــع ،كاحلكــم

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )1رزق اهلل أنطاكي  ،أصول احملاكمات املدنية والتجارية  ،الطبعة السابعة ،منشورات جامعة دمشق ،1994/1993 ،ص .703
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الصــادر مــن غيــر قــاض ،أو عــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيال صحيحــا (شــكلت
مــن اثنــن بــدال مــن ثالثــة) ،أو عــن قــاض قبــل حلفــه اليمــن ،أو عــن شــخص زالــت عنــه
صفــة القضــاء (بالعــزل أو باالســتقالة أو باإلحالــة للتقاعــد) ،أو احلكــم الصــادر علــى
شــخص متوفــى قبــل رفــع الدعــوى عليــه( ،)2فإنــه ال يلزم الطعــن فيه ،بل يكفي أنكاره
والتمســك بعــدم وجــوده أو املنازعــة يف تنفيــذه .كمــا يجــوز إقامــة دعــوى أصليــة للحكــم
بانعدامــه دون التقيــد مبيعــاد معــن ،وذلــك ألنــه ال يتصــور حكــم يف هــذه احلالــة ،بــل ال
يتصــور وجــود خصومــة قضائيــة أصــا ،ومــن ثــم ال يتصــور وجــود حــق خلصــم جتــب لــه
احلمايــة والرعايــة.
وتقسم طرق الطعن يف األحكام إلى نوعني ،طرق عادية وهي املعارضة (يف بعض
القوانــن) واالســتئناف(.)3وطرق غيــر عاديــة وهي النقــض وإعادة احملاكمة .أما اعتراض
الغيــر اخلــارج عــن اخلصومــة علــى احلكــم الصــادر فيهــا فلــم يعتبــره املشــرع طريقــا من طرق
الطعن بحيث تطبق بصدده القواعد العامة يف الطعن ،وإمنا اعتبره تظلما من نوع خاص.
وللتفرقــة بــن طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة أهميــة مــن الناحيــة العمليــة وهــي
اآلتية:
 -1لــم يحصــر القانــون أســباب الطعــن بطريــق عــادي ،فيجــوز ســلوكه أيــا كان
نــوع العيــب املنســوب إلــى احلكــم ،بينمــا ال يجــوز ســلوك طــرق الطعــن غيــر العاديــة إال
ألســباب معينــة حصرهــا القانــون .فقــد حــدد املشــرع أســبابا معينــة جلــواز الطعــن يف
احلكــم بطريــق النقــض أو إعــادة احملاكمــة ،فــإذا لــم يــن الطاعــن طعنــه علــى ســبب
مــن هــذه األســباب رفــض شــكال ولــو كان احلكــم مشــوبا بعيــوب أخــرى.
 -2الطعن يف احلكم بطريق عادي يطرح موضوع اخلصومة التي صدر فيها احلكم
من جديد أمام احملكمة ،أما الطعن بالطرق غير العادية فال يطرح مباشرة إال العيوب
التــي اســتند إليهــا الطاعــن يف طعنــه.
 -3األصــل أن يبــدأ الطاعــن فيســتنفذ طــرق الطعــن العاديــة؛ ثــم يباشــر الطــرق غيــر
العاديــة .فــإذا كان احلكــم قابــا للطعــن باالســتئناف ومشــوبا بعيــوب جتيــز الطعــن فيــه
بطريــق غيــر عــادي ،علــى الطاعــن أن يبــدأ أوال مبباشــرة الطعــن العــادي (االســتئناف)؛
ثم بعد صدور احلكم يف املوضوع على غير ما يريد يكون له الطعن بالنقض أو إعادة
احملاكمــة حســب احلال.
أما إذا فوت على نفســه ميعاد االســتئناف ،أو اســتأنف احلكم ولم يتابع اخلصومة
يف االســتئناف ممــا ترتــب عليــه احلكــم بســقوطها؛ أو باعتبارهــا كأن لــم تكــن بســبب
مــن األســباب ،يســقط حقــه يف الطعــن يف احلكــم بالنقــض ،ولكــن ذلــك ال يحــول دون
الطعــن يف احلكــم بإعــادة احملاكمة.
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( )2إذا تويف الشخص أثناء سير اخلصومة فإن احلكم يكون باطال وليس منعدما ألن اخلصومة تكون موجودة.
( )3كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى يعــرف طريــق الطعــن يف احلكــم الغيابــي باملعارضــة كطريــق طعــن عــادي ،ولكــن
هــذا الطريــق ألغــي يف القانــون اجلديــد.
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وإذا منــع املشــرع الطعــن يف حكــم مــا بطريــق الطعــن العــادي ،فمــن بــاب أولى ميتنع
الطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة مــا لــم ينــص القانــون على مــا يخالف ذلك.
 -4ال يجــوز يف بعــض القوانــن ،ومنهــا قانــون أصــول احملاكمــات املدنية والتجارية
الفلســطيني وقانون املرافعات املصري ،تنفيذ احلكم إذا كان قابال للطعن فيه بطرق
الطعــن العاديــة ،كمــا أن الطعــن يف احلكــم فعــا يوقــف تنفيــذه إال إذا كان مشــموال
بالنفــاذ املعجــل (م  211أصــول فلســطيني) .بينمــا يجــوز تنفيــذ احلكــم ولــو كان قابــا
للطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة؛ أو كان قــد طعــن فيه فعــا بأحد هذه الطرق ما
لــم تقــرر احملكمــة خــاف ذلــك بناء على طلــب الطاعن.
 -5إخفــاق الطاعــن يف الطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة يعرضــه إلــى احلكــم عليــه
بالغرامــة عمــا باملــادة  271/1فضــا عــن احلكــم بالتضمينــات إن كان لهــا وجــه،
بينمــا إخفــاق الطاعــن يف طريــق الطعــن العــادي (االســتئناف) ال يــؤدي إلــى هــذه النتيجــة.
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وقــد نظــم قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد طــرق الطعــن يف
األحكام يف الباب الثاني عشر منه ،حيث أفرد الفصل األول ألحكام عامة ،والفصل
الثاني لالســتئناف ،والفصل الثالث للنقض ،والفصل الرابع العتراض الغير ،والفصل
اخلامــس إلعادة احملاكمة.

تل

يس

وعلــى ذلــك فــإن دراســتنا لطــرق الطعــن ســوف تشــتمل علــى خمســة فصــول علــى
النحــو التالــي:
الفصل األول :القواعد العامة للطعن يف األحكام.
الفصل الثاني :االستئناف.
الفصل الثالث :النقض.
الفصل الرابع :اعتراض الغير.
الفصل اخلامس :إعادة احملاكمة.
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الفصل األول
القواعد العامة للطعن في األحكام

يشــتمل هــذا الفصــل علــى خصــوم الطعــن ،وميعــاد الطعــن ،واحلكــم املطعــون
فيــه ،ونتنــاول كل موضــوع منهــا يف مبحــث علــى التوالــي.

خة
نس

المبحث األول

خصوم الطعن

مج

خصــوم الطعــن همــا الطاعــن واملطعــون عليــه ،وقــد اشــترط القانــون يف كل منهما
شــروطا معينــة نبينهــا يف مطلبــن علــى التوالــي ،ثــم نبــن مــن يفيــد مــن الطعــن ومــن يحتج
بــه عليــه يف مطلــب ثالــث.

اني

المطلب األول

ةل

الطاعن

تل

يس

الطاعــن هــو الطــرف اإليجابــي يف خصومــة الطعــن ،أي مــن يرفــع الطعــن ،وهــو
الشــخص احملكوم ضده يف الدعوى ،ســواء كان مدع أو مدعى عليه أمام أول درجة.
ويشترط يف الطاعن حتى يقبل طعنه ما يأتي:
أوال :أن يكون ذا صفة بأن يكون طرفا يف اخلصومة التي صدر فيها احلكم)1(.

بيع
ل

العبــرة يف توافــر الصفــة هــي بحقيقــة الواقــع يف الدعــوى؛ بــأن يكــون اخلصــم طرفــا
فيهــا بشــخصه أو مبــن ميثلــه ،فاحلكــم ال يحــوز احلجيــة وال يحتــج بــه إال بــن اخلصــوم يف
الدعوى التي صدر فيها احلكم ،لذلك ال يحق للغير الذي لم يكن طرفا يف اخلصومة
التــي صــدر فيهــا احلكــم الطعــن فيــه ،ألنــه ال يؤثــر علــى حقوقــه وال يحتــج بــه عليــه.
وعلى ذلك ال يقبل الطعن من أب يف حكم صدر على ابنه؛ أو من أخ يف حكم صدر
على أخيه؛ ما دام أنه ال صفة له يف متثيله .وكذلك ال يقبل الطعن ممن أخرجته احملكمة
من اخلصومة قبل صدور احلكم فيها فلم يعد طرفا فيها بشخصه أو مبن ميثله ،فيكفي أن
ينكر حجية احلكم بالنسبة له ألنه ليس طرفا يف اخلصومة التي صدر فيها.
( )1ال يشــترط القانــون بيــان صفــة مقــدم الطعــن يف موضــع معــن مــن الئحــة الطعــن فيكفــي أن يــرد يف أي موضــع مــن الئحــة الطعــن.
نقــض مدنــي  2005 /260تاريــخ  2006/12/19ج  1ص  417وقــد جــاء فيــه  :ال يقبــل الطعــن باالســتئناف إال ممــن كان خصمــا يف
النــزاع الــذي فصــل فيــه بصفتــه التــي كان متصفــا بهــا.
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بينمــا يعــد املتدخــل أو املختصــم يف الدعــوى طرفــا يف اخلصومــة؛ ســواء كان تدخله
اختصاميا أم انظماميا ،وسواء كان مختصما بناء على طلب أحد اخلصوم أم بأمر من
احملكمــة .أمــا إذا رفضــت احملكمــة التدخــل أو رفضــت إدخال الغير؛ أو حكمت بعدم
قبــول ذلــك ،فــإن املتدخــل أو املطلــوب إدخالــه ال يعــد طرفــا يف اخلصومــة التي يصدر فيها
احلكم؛ وال يحق له الطعن فيه بهذه الصفة.
وحيــث إن أثــر احلكــم ميتــد إلــى خلــف أطــراف اخلصومــة ،ســواء كان خلفــا عامــا
أم خلفــا خاصــا ،فإنــه إذا انتقــل احلــق املتنــازع عليــه إلــى اخللــف بعــد صــدور احلكــم علــى
الســلف ،يكــون للخلــف – كقاعــدة عامــة – الطعــن يف احلكــم الصــادر علــى ســلفه،
ويجــب أن يرفــع الطعــن – كقاعــدة عامــة – باســم اخللــف الــذي آل إليــه احلــق املتنــازع
عليــه مثــل املشــتري للعــن أو املوهــوب لــه أو الــوارث,
أمــا إذا آل احلــق إلــى اخللــف قبــل صــدور احلكــم يف الدعــوى ،فــإن اخلصومــة تنقطــع
عمــا باملــادة  128ويعــد كل إجــراء أو حكــم يتــم فيهــا بعــد االنقطــاع باطــا ،وللخلــف
التمســك بهــذا البطــان عمــا بالقواعــد العامــة يف هــذا الصــدد.
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ثانيــا :أن يختصــم (بتقــدمي طعنــه) بنفــس الصفــة التــي اتصــف بهــا يف اخلصومــة
التــي صــدر فيهــا احلكــم ،وإال كان خصمــا آخــر فــا يقبــل طعنــه.

تل

يس

ةل

فــإذا طالــب املدعــي باملدعــى بــه لنفســه ،بصفتــه خصمــا أصليــا يجــب أن يطعــن يف
احلكــم بهــذه الصفــة؛ وال يجــوز لــه الطعــن يف احلكــم باالســتئناف بصفتــه نائبــا عــن
صاحــب احلــق أو وصيــا أو وليــا عليــه .وإذا كانــت صفتــه أنــه ممثــل قانونــي عــن أحــد
اخلصوم يجب أن يطعن يف احلكم بهذه الصفة وال يجوز له أن يطعن فيه بصفته خصما
أصليــا ،وإال رفــض طعنــه لعــدم توافــر الصفــة فيــه .علــى أن حــق الطعــن قد يعود لشــخص
آخر غير الشــخص الذي كان طرفا يف الدعوى أمام احملكمة البدائية ،فيما إذا حل
هذا الشخص يف الصفة أو الوظيفة التي يقوم بها محل الشخص األول ،فإذا رفع مدير
الشــركة أو رفعــت علــى الشــركة دعــوى مبواجهتــه ،وتبــدل املديــر بغيــره بعــد صــدور
احلكــم ،يحــق للشــخص الثانــي الطعــن يف احلكــم وإن لــم يكــن بصفتــه الشــخصية أو
التمثيليــة طرفــا يف الدعــوى أمــام احملكمــة البدائيــة(.)2
ويســتدل علــى صفــة اخلصــم مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى التــي صــدر فيهــا احلكــم؛
ومبا جاء يف احلكم املطعون فيه سواء يف منطوقة أو يف أسبابه املتصلة بواقع الدعوى.
ثالثا :أن تكون للطاعن مصلحة يف طعنه (م )3( .)191/2
الشــخص الــذي يحــق لــه الطعــن يف احلكــم هــو الشــخص املتضــرر مــن احلكــم،
وال يعتبــر متضــررا إال إذا كان الضــرر ناشــئا عــن منطــوق احلكــم ال عــن أســبابه ،ألن
منطــوق احلكــم هــو وحــده الــذي يقبــل التنفيــذ.

بيع
ل

( )2د .رزق اهلل أنطاكي ،ص .734
( )3نقــض مدنــي  2005/283تاريــخ  2006/4/9ج  3ص  75وقــد جــاء فيــه  :املصلحــة شــرط لقبــول الطعــن وهــي تتعلــق بالنظــام العــام
ومتلك احملكمة إثارتها من تلقاء نفســها.
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فإذا صدر احلكم ملصلحة خصم وقضى له بكل طلباته ،ال يجدي الطعن عليه من
جانــب هــذا اخلصــم مبقولــة أنــه قــد أغفــل ســماع شــاهد أو أغفــل اإلشــارة إلى مســتند معني،
أو أغفــل دفعــا تقــدم بــه ،أو أخطــأ يف رفــض دفــع تقــدم بــه ،أو لتعديــل بعــض األســباب التــي
لــم تصــادف رضــاه ،متــى كانــت جميــع هــذه األســباب ال جتــدي وال تغير وجــه الدعوى التي
صــدر فيهــا احلكــم ملصلحــة الطاعــن وال يتصــور أن يحكــم لــه بأكثــر ممــا قضــى له به.
وتتوفــر مصلحــة للطاعــن متــى حكــم عليــه باملصاريــف؛ ولــو حكــم لصاحلــه يف
املوضــوع ،ولكــن ال يقبــل الطعــن ممــن لــم يقضــى عليــه بشــيء؛ ولــم يلــزم بشــيء مــن
املصاريف ولو حكم على من كان معه من اخلصوم ،إال إذا كان نائبا عن هؤالء نيابة
قانونيــة أو قضائيــة أو اتفاقيــة .وتتوافــر املصلحــة كذلــك إذا حكــم للخصــم بطلباتــه
االحتياطية دون الطلبات األصلية فيجوز له الطعن يف احلكم بالنسبة للطلبات األصلية.
وال يقبــل الطعــن إذا كان ال يحقــق لصاحبــه ســوى مصلحــة نظريــة  ،كمــا لــو كان
احلكم قد رد االستئناف وكان يجب أن يحكم بعدم قبوله لتقدميه بعد امليعاد وليس رده)4(.

مج

رابعــا :أال يكــون الطاعــن قــد قبــل احلكــم صراحــة أو ضمنــا أو أســقط حقــه أمــام احملكمــة
إســقاطا مبرئــا لذمــة اخلصــم (م .)191/2
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بصدور احلكم وإيداع مسودته يف ملف الدعوى ،يفترض أن احملكوم عليه على
علــم بــه ومبحتوياتــه وأســبابه ،لذلــك فــإن قبــول احلكــم صراحــة أو ضمنــا يعنــي ســامة
هذا احلكم وصحة ما قرره ،فال يجوز بعد ذلك ملن قبله أن يطعن فيه .وحتى يعتد بهذا
القبــول يجــب أن يكــون واضحــا يبــن بجــاء إرادة اخلصم بهذا الرضا؛ فال يؤخذ بالظن
وال يقبــل التأويــل .فــإن كان هنــاك شــك يف حقيقــة املقصــود يجــب أن يفســر ملصلحــة
احملكوم عليه ألن األصل أن ال يتنازل صاحب احلق عن حقه؛ فال يفترض هذا التنازل.
ويكيف القبول يف هذه احلالة بأنه تصرف قانوني صادر باإلرادة املنفردة ،ولذلك
ال يشترط لوقوعه رضا الطرف اآلخر ،ويجب أن تتوفر يف القابل أهلية التصرف.
والقبــول قــد يكــون صريحــا ،بإعــان إرادة صريحــة مــن جانــب القابــل بعــدم الرغبــة
يف الطعــن ،وصــور إيقاعــه متعــددة ،وللمحكمــة ســلطة مطلقــة يف تقديــر وقوعــه أو عــدم
وقوعــه .كمــا قــد يكــون القبــول ضمنيــا ،بســلوك ممــن له احلق يف الطعن ال يتفق مــع إرادة
الطعن يف احلكم بالطرق التي يقررها القانون .وميكن القول إن تنفيذ احلكم اختياريا ولو
لــم يكــن واجــب التنفيــذ ،يعــد مــن قبيــل القبول الضمني للحكم ،بل قد تكــون هذه هي
الصورة الوحيدة للقبول الضمني .أما مبادرة احملكوم عليه بتنفيذ احلكم املشمول بالنفاذ
املعجل ،فال يعتبر قبوال ألنه نفذه ليتفادى التنفيذ اجلبري عليه ،وكذلك قيام خصم بتبليغ
احلكــم إلــى خصمــه ،أو تفويــض الــرأي للمحكمــة ،ال يعد قبوال ضمنيا باحلكم .
ويجــب أن يكــون الرضــا الصــادر مــن احملكــوم عليــه خاليــا مــن العيــوب ،فــإذا كان
قــد مت عــن غلــط أو إكــراه أو تغريــر؛ فــا يعتــد بــه .وعلــى ذلــك إذا بنــي احلكــم علــى ورقــة

بيع
ل

( )4د .أحمد هندي ص .973
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وقضــي فيمــا بعــد بتزويرهــا أو أقــر اخلصــم بذلــك ،أو على شــهادة شــاهد قضي بعــد صدوره
بأنها مزورة ،أو إذا حصل احملكوم عليه بعد صدور احلكم على أوراق قاطعة يف الدعوى
كان خصمــه قــد حــال دون تقدميهــا ،فــإن رضــا احملكــوم عليــه باحلكــم يفســد ويكون له
الطعــن يف احلكــم بطريــق الطعــن اجلائــز قانونــا .ويقع عبء إثبــات عيوب الرضا على اخلصم
الذي صدر منه القبول عمال بالقواعد العامة يف اإلثبات.
ويرتــب القبــول أثــره ولــو كان احلكــم باطــا أو بنــي علــى إجــراء باطــل ،ألن قبــول
احلكم يف هذه احلالة يتضمن تنازال عن التمسك باجلزاء بعد ثبوت احلق فيه ،وهو جائز
مــا لــم يتعلــق اجلــزاء بالنظــام العــام ،فــا ميلــك احملكــوم عليــه بعــد ذلــك التمســك بجهلــه
بالبطالن للتحلل من هذا القبول ،ألنه يفترض علمه بكل مواطن البطالن يف التشريع
ونوعه وكيفية التمســك به ،وال يعتد بجهله بالقانون.
وقــد يكــون القبــول شــامال احلكــم االبتدائــي كلــه ،كمــا قــد ينصــب علــى جــزء
منه فقط .وقبول اخلصم ألحد أجزاء احلكم ال يفيد قبوله لألجزاء األخرى ،وإمنا قبول
احلكــم يف املوضــوع مينــع مــن الطعــن فيه ويف ســائر األحــكام الفرعية الصادرة قبله.
كمــا أن قبــول احلكــم مــن أحــد احملكــوم عليهــم ال مينــع الباقــن مــن الطعــن فيــه،
فالرضــا باحلكــم مــن جانــب أحــد احملكــوم عليهــم ال ينتــج أثره بالنســبة للباقني.
ومتــى مت القبــول ،صريحــا أو ضمنيــا ،كليــا أو جزئيــا ،وقــع باتــا ال يجــوز العــدول
عنــه ،ويتحصــن بــه احلكــم مــن الطعــن أيــا كان وجــه النعــي أو ســبب البطــان.
ويكــون قبــول احلكــم الحقــا لصــدوره ،كمــا يســتفاد مــن صــدور احلكــم موافقــا
لطلبــات اخلصــم .فــإذا طلــب أحــد اخلصــوم توجيــه اليمــن احلاســمة إلــى خصمــه؛ فــإن ذلــك
يعــد قبــوال منــه للحكــم الــذي يصــدر بتوجيه هــذه اليمني.
أمــا اتفــاق طــريف اخلصومــة علــى تنــازل كل منهمــا مقدمــا عــن الطعــن يف احلكــم
الذي يصدر يف الدعوى فإنه ال يعد قبوال باحلكم ألن حق االلتجاء إلى القضاء – ومن
بــاب أولــى حــق مباشــرة الدعــوى – حــق عــام ال يجــوز النــزول عنــه وال يعتــد بهــذا النــزول
ألنــه يخالــف النظــام العــام .فالتنــازل مقدمــا عــن الطعــن يف احلكــم الــذي خولــه القانــون
للخصــم هــو تنــازل عــن الوســيلة التــي مبقتضاهــا يحمــي اخلصــم حقه ،وهــذا ال يجوز ألنه
ال يؤمــن معــه التعســف وفيــه اعتــداء علــى قواعــد نظــام القضــاء ودرجاتــه التــي يقصــد بها
اســتكمال حمايــة حقــوق األشــخاص .فالدعــوى ليســت هــي ســلطة االلتجــاء إلــى القضاء
حلمايــة احلــق فحســب ،وإمنــا هــي ســلطة االلتجــاء إليــه واســتنفاد جميــع الوســائل املقــررة
قانونــا حلمايتــه ،وإمنــا يجــوز التنــازل عــن الطعــن يف احلكــم بعــد ثبــوت احلــق فيــه(.)5
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( )5د .أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام ،ص  815و  .816د .رزق اهلل أنطاكي.712 ،
أمــا قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة لســنة  1952امللغــى فقــد كان يعتبــر حــق االســتئناف حقــا شــخصيا يعــود أمــر تقديــره للخصــوم
أنفســهم وال يعتبــر مــن النظــام العــام ،ويجيــز االتفــاق علــى التنــازل عــن االســتئناف مقدمــا ،حيــث كانــت املــادة ( )206منــه تنــص علــى
أنــه "إذا اتفــق الفريقــان علــى أن تــرى دعواهمــا وتفصــل يف احملكمــة البدائيــة دون أن يكــون ألي منهمــا احلــق يف اســتئناف حكــم تلــك
احملكمة ال يبقى ألي منهما احلق يف استئناف احلكم الذي تصدره محكمة البداية فيها" .كما نصت على ذلك أيضا املادة ()177
من قانون أصول احملاكمات املدنية األردنية لســنة .1988
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ويكون القبول من أحد أطراف اخلصومة التي صدر فيها احلكم ســواء بشــخصه
أم مبــن ميثلــه ،ولكــن ال يجــوز القبــول مــن الوكيل باخلصومة إال إذا كان مفوضا بذلك
تفويضــا خاصــا وإال جــاز للموكل التنصل منه.
والقبــول املانــع مــن الطعــن يــزود احلكــم االبتدائــي بصفــة النهائية التــي جتعله يحوز
قــوة األمــر املقضــي بــه ،ومينــع مــن الطعــن فيــه بهــذه الصفــة بطــرق الطعــن غيــر العاديــة،
وذلك ألنه لم يتم استنفاد الطرق العادية بالنسبة لهذا احلكم الذي كان محال للقبول.
وقبــول احلكــم ينشــئ دفعــا بعــدم قبــول الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن،
وهــذا الدفــع يتصــل بالنظــام العــام ،لذلــك فــإن القاضــي ميلــك مــن تلقــاء نفســه عــدم قبــول
الطعــن ممــن قبــل احلكــم وتنــازل صراحــة عــن الطعــن فيــه .ولقاضــي املوضــوع ســلطة
تقديريــة كاملــة لتحديــد مــا إذا كان املنســوب إلــى احملكــوم عليــه يــدل علــى قبولــه
للحكم الصادر عليه؛ أو ال يؤدي إلى هذا القبول ،سواء كان الصادر منه عمال ماديا
أم إجــراء قانونيــا؛ قضائيــا أو غيــر قضائــي .ويتعــن التقيــد يف هــذا الصــدد بالقواعــد
العامــة يف اإلثبــات ،وحملكمــة النقــض مراقبــة األســباب الســائغة التــي بني عليها احلكم
باالعتــداد بالقبــول.

مج

اني
المطلب الثاني

ةل

المطعون ضده

يس

تل

املطعــون ضــده هــو الشــخص الــذي حكــم ملصلحتــه يف الدعــوى ســواء كان مــدع
أم مدعــى عليــه أمــام محكمــة أول درجــة ،وهــو الطــرف الســلبي يف خصومــة الطعــن،
ويشــترط يف املطعــون ضــده مــا يأتــي:
 -1أن يكــون طرفــا يف اخلصومــة التــي صــدر فيهــا احلكــم .فال يجوز توجيه الطعن
إال ضد األشــخاص الذين كانوا طرفا أو ممثلني يف النزاع أمام محكمة أول درجة.
 -2أن يختصــم بــذات صفتــه التــي كانــت لــه يف تلــك اخلصومــة .فــإذا حــدث تغييــر
يف صفــة الشــخص الــذي اســتفاد مــن احلكــم البدائــي ،فــإن هــذا التغييــر قــد يســتوجب
أحيانــا إدخــال تعديــل علــى شــخص املطعــون ضــده ،كمــا لــو كان احملكــوم لــه قاصــرا
وبلغ فإن الطعن يوجه ضده ال ضد وليه ،وإذا حكم ملصلحة وكيل التفليسة ثم انتهى
اإلفــاس بالصلــح ،يوجــه الطعــن ضــد التاجر ال ضد وكيل التفليســة.
 -3أن يكــون قــد أفــاد مــن احلكــم املطعــون فيــه؛ مبعنــى أن يكــون قــد حكــم
لــه بشــيء علــى الطاعــن ،أو أن تكــون احملكمــة قــد رفضــت للطاعــن طلبــا وجهــه إلــى
اخلصــم املطعــون ضــده ،بحيــث تكــون لــه مصلحــة يف طلــب احلكــم برفــض الطعــن.

بيع
ل
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 -4أال يكــون املطعــون ضــده قــد تنــازل عــن احلكــم املطعــون فيــه ،ألن النــزول عــن
احلكــم يســتتبع النــزول عــن احلــق الثابــت فيــه .فــإذا تنــازل اخلصــم عــن احلكــم الصــادر
ملصلحتــه تنقضــي اخلصومــة التــي صــدر فيهــا؛ وميتنــع عليــه جتديــد املطالبــة باحلــق الثابــت
فيه ،أي أصل احلق الذي رفعت به الدعوى ،وبالتالي يكون قد حقق خلصمه غايته من
الطعــن يف احلكــم وال تبقــى لــه فائــدة مــن الطعــن فيــه.

خة
نس

ويجوز أن يقتصر نزول احملكوم له عن شق من احلكم دون الشق اآلخر ،ويجوز
أن يقتصــر نزولــه بالنســبة ألحــد احملكــوم عليهــم دون اآلخريــن ،كمــا يجــوز عنــد تعــدد
احملكــوم لهــم نــزول أحدهــم عــن احلكــم دون اآلخريــن ،ويف جميع هــذه األحوال ينصب
أثر النزول على محله وحده ،فيكون من اجلائز للمحكوم عليه الطعن يف الشق الذي
لــم ينــزل عنــه خصمــه ،ويجــوز الطعــن يف احلكــم مــن احملكوم عليه الــذي لم يتم النزول
عــن احلكــم لصاحلــه ،ويجــوز الطعــن يف احلكــم يف مواجهــة مــن لــم ينــزل مــن احملكــوم
لهــم عــن احلكــم الصــادر لصاحله.
ويشــترط يف املتنــازل عــن احلكــم الــذي صــدر لصاحلــه أن يكــون أهال للتصرف يف
حقوقــه ،كمــا ميلــك هــذا التنــازل مــن يقــوم مقامــه .ويجــب أن يكون النــزول عن احلكم
صريحــا واضحــا؛ فــا يؤخــذ بالظــن وال يقبــل التأويــل ،وعلــى ذلــك فإن مجــرد رفع النزاع
مــن جديــد إلــى القضــاء مــع قيــام الطعــن ال يعتبــر تنــازال عنــه ،وللخصــم طلــب رد الدعوى
اجلديــدة لســبق الفصــل فيها.

مج

اني

ةل

يس

المطلب الثالث

بيع
ل

أوال :القاعدة العامة :نسبية أثر الطعن

تل

من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه

تنــص الفقــرة اخلامســة مــن املــادة  191علــى أنــه “لا يفيــد مــن الطعــن إال مــن

رفعــه وال يحتــج بــه إال علــى مــن رفــع عليــه”.
وعلــى ذلــك إذا تعــدد احملكــوم عليهــم؛ وطعــن بعضهــم يف احلكــم دون بعضهــم
اآلخــر الــذي فــوت ميعــاد الطعــن وقبــل احلكــم ،فــا يفيــد مــن أثــر الطعــن إال مــن رفعــه،
مبعنــى أنــه إذا تعــدل احلكــم املطعــون فيــه فــا يســتفيد مــن ذلــك إال الطاعــن دون باقــي
احملكــوم عليهــم الذيــن أســقطوا حقهم يف الطعن.
كمــا أنــه إذا تعــدد احملكــوم لهــم فــا ينتــج الطعــن أثــره إال بالنســبة ملــن رفــع
عليــه الطعــن يف امليعــاد ،فــإذا تعــدد احملكــوم لهم ورفع احملكوم عليه طعنه يف مواجهة
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بعضهم دون بعضهم اآلخر؛ وتعدل احلكم املطعون فيه ،فإن احلكم الصادر يف الطعن
ال يحتــج بــه إال يف مواجهــة مــن رفــع عليــه الطعــن مــن احملكــوم لهــم .بينمــا يظــل احلكــم
األصلــي قائمــا بالنســبة ملــن لم يطعن ضدهم.
وهذه القاعدة التي نص عليها املشرع هي تطبيق ملبدأ نسبية األثر املترتب على إجراءات
املرافعات ،فال يفيد من اإلجراء إال من باشره؛ وال يحتج به إال على من اتخذ يف مواجهته.
ومــن ناحيــة أخــرى تنــص الفقــرة الرابعــة مــن املــادة  191علــى أنه “ال يضــار الطاعن
بطعنــه” وعلــى ذلــك إذا ألــزم احلكــم املدعــى عليــه ببعــض طلبــات املدعــي دون بعضهــا
اآلخــر وطعــن احملكــوم عليــه يف هــذا احلكــم؛ ولــم يتقــدم اخلصــم بطعــن بــدوره بالنســبة
لطلباته املرفوضة ،ال يجوز حملكمة الطعن أن تبحث الطلبات التي رفضتها محكمة
أول درجــة ألن ذلــك قــد يلحــق ضــررا بالطاعــن ،وإمنــا يقتصــر حكمهــا يف الطعــن علــى
املســائل التــي عرضهــا الطاعــن ،فإمــا أن جتيبــه إلــى طلبــه أو ترفــض طعنــه وتصــدق
احلكــم املطعــون فيه.

مج

ثانيا :االستثناء – اإلفادة من أثر الطعن

تنــص املــادة  200علــى أنــه “إذا كان احلكــم صــادرا يف موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة

اني

أو يف التــزام بالتضامــن أو يف دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام أشــخاص معينــن جــاز ملــن فــوت
ميعــاد الطعــن مــن احملكــوم عليهــم أو قبــل احلكــم أن يطعــن فيه أثنــاء نظر الطعــن املرفــوع يف امليعاد

ةل

مــن أحــد زمالئــه منضمــا إليــه يف طلباتــه فــإن لــم يفعــل أمــرت احملكمــة الطاعــن باختصامــه يف
الطعــن ،وإذا رفــع الطعــن علــى أحــد احملكــوم لهــم يف امليعــاد يجــب اختصــام الباقــن ولــو بعــد فواتــه

تل

يس

بالنســبة إليهــم”.
ويتبــن مــن هــذا النــص أن املشــرع ذكــر حــاالت ثــاث أجــاز فيهــا للمحكــوم عليــه
الــذي فــوت ميعــاد الطعــن أو قبــل احلكــم أن ينضــم ملــن طعــن يف احلكــم يف امليعــاد،
وأوجــب اختصامــه إن لــم يطلــب االنضمــام ،كمــا أوجــب اختصــام باقــي احملكــوم لهــم
إذا رفــع الطعــن علــى أحدهــم يف امليعــاد ولــو بعــد فواته بالنســبة إليهم ،وذلك حتى يســري
احلكــم الصــادر يف الطعــن يف حقهــم ،وهــذه احلــاالت هــي)6(:
 -1حالــة عــدم التجزئــة ،مثــل حــق ارتفــاق مقــرر لعقــار أو علــى عقــار مملــوك علــى
الشــيوع لعدة أشــخاص .وذلك ألن طبيعة احلق نفســه وما يقتضيه عدم قابليته للتجزئة،
تستوجب حتما أن يكون احلكم الصادر يف الدعوى واحدا بالنسبة جلميع ذوي الشأن؛
الستحالة تنفيذ أحكام متعارضة يف مسألة غير قابلة للتجزئة.
 -2التضامــن ،ويشــترط الســتفادة اخلصــم مــن هــذا االســتثناء أن يكــون مختصمــا
يف اخلصومــة التــي صــدر فيهــا احلكــم املطعــون فيــه ،ويكفــي أن يطلــب التضامــن مــن
احملكمــة ،وال يشــترط أن يصــدر احلكــم قاضيــا بالتضامــن)7(.

بيع
ل

( )6نقض مدني  2006/43تاريخ  2007/10/10ج  3ص .100
( )7نقض مدني  2008/73تاريخ  2008/10/16ج  4ص .148
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 -3الدعــاوى التــي يوجــب القانون اختصام أشــخاص معينني فيها ،كدعوى الشــفعة ،حيث
يجب اختصام بائع العقار املشــفوع فيه واملشــتري منه .فهذه الدعاوى يعاملها املشــرع معاملة
الدعاوى يف حالة عدم التجزئة؛ حتى ال تتعارض األحكام يف الطلب الواحد .فالطلب الذي
اعتبره القانون واحدا رغم توجيهه إلى متعددين؛ اعتبر بحكم القانون مما ال يقبل التجزئة()8
ويشــترط إلعمــال املــادة  200املذكــورة واخلــروج علــى قاعــدة النســبية توافــر
الشــروط الثالثــة اآلتيــة:
 -1أن يكــون هنــاك علــى األقــل طعــن صحيــح مرفــوع مــن أحــد احملكــوم عليهــم ،حتــى
يســتطيع باقــي احملكــوم عليهــم اآلخــرون االســتفادة مــن رفــع الطعــن بعد امليعــاد ،أو بعد
قبــول احلكــم.
وإذا تنــازل مقــدم الطعــن الصحيــح عــن اســتئنافه ،أو حكــم باعتبــار خصومــة
االســتئناف كأن لــم تكــن ،انقضــى مبــرر قبــول الطعــون األخرى املرفوعــة بعد امليعاد،
ألن هــذه الطعــون تســتمد بقاءهــا واســتمرارها مــن صحــة الطعــن األول واســتمراره.
أمــا إذا تعــدد احملكــوم لهــم ،ورفــع الطعــن علــى أحدهــم صحيحــا ويف امليعــاد ،فــإن
الطاعن يلتزم باختصام احملكوم لهم اآلخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احملكمة،
وإذا لم يفعل أو ميتثل ألمر احملكمة ،فإنه يجوز للمحكمة أن حتكم بعدم قبول الطعن.
-2أن ينضــم احملكــوم عليــه الــذي ضيــع علــى نفســه حقــه يف الطعــن إلــى الطاعــن يف طعنــه
بــأال يطالــب لنفســه بحقــوق متميــزة أو مســتقلة عــن حقــوق رافــع الطعــن الصحيــح أو تزيد
علــى طلباتــه.
 -3أن يثبــت احملكــوم عليــه – الــذي يريــد االنضمــام إلــى الطعــن الصحيــح املرفــوع من
زميلــه – بــأن الدعــوى احملكــوم فيهــا تنــدرج ضمــن احلــاالت الــواردة يف املــادة  ،200وتقــدر
احملكمــة املرفــوع إليهــا الطعــن مــدى تطابــق هــذه احلالــة مــع املــادة  ،200وبصرف النظر
عــن حكــم أول درجة.

مج

اني

ةل

يس

أوال :تعريف امليعاد وجزاء مخالفته

بيع
ل

مواعيد الطعن

تل

المبحث الثاني

ميعــاد الطعــن هــو الفتــرة الزمنيــة التــي يجــوز الطعــن خاللهــا يف احلكــم .وهــو
ميعــاد ناقــص يترتــب علــى فواتــه دون الطعــن فيه ســقوط احلق يف الطعن .فإذا رفع الطعن
بعــد امليعــاد كان غيــر مقبــول ،ويف ذلــك تنــص املــادة  195علــى أنــه “يترتــب علــى عــدم
مراعــاة مواعيــد الطعــن يف األحــكام والقــرارات رد الطعــن شــكال وتقضــي بــه احملكمــة مــن
تلقــاء نفســها”)9(.

( )8نقض مدني  2008/5تاريخ  2008/2/27ج  4ص .90
( )9نقض مدني  2006/99تاريخ  2007/11/14ج  3ص  ،531نقض مدني  2008/159تاريخ  2008/9/2ج  4ص .793
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ويجــب علــى الطاعــن أن يتقــدم بطعنــه خــال امليعــاد حتــى لــو تقــدم بطلــب لتأجيــل
الرسوم ،إذ عليه وفق املادة  196أن يتقدم بطعنه خالل امليعاد القانوني مرفقا به طلب
التأجيــل ،وعلــى قلــم احملكمــة قيــد الطعــن ،ولكــن يوقــف نظــر الطعــن حلــن صــدور
القــرار الفاصــل يف طلــب التأجيــل .وذلــك حتــى ال يتخــذ طلــب تأجيــل دفــع الرســوم ذريعــة
لتقــدمي الطعــن بعــد امليعــاد )10(.وذلــك ألن مواعيــد الطعــن يف األحــكام مــن النظــام العــام
ومتــى انقضــت ســقط احلــق يف الطعــن ،وهــذا الســقوط ميكــن التمســك بــه يف أيــة حالــة
كانــت عليهــا الدعــوى ولــو ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض ،كمــا أن للمحكمــة
أن حتكــم بــه مــن تلقــاء نفســها .وتســري علــى مواعيــد الطعــن قواعــد كيفيــة احتســاب
املواعيــد بصفــة عامــة ،وامتدادهــا للعطــل الرســمية.
ثانيا :بدء امليعاد

أوال  :القاعدة العامة

تل

يس

ةل

اني

مج

تنص املادة  193من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية اجلديد على أنه:
 -1يبــدأ ميعــاد الطعــن يف احلكــم مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره مــا لــم ينــص
القانــون علــى خــاف ذلك.
-2ويبــدأ هــذا امليعــاد مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم إلــى احملكــوم عليــه الــذي تخلــف
عــن حضــور جميــع اجللســات احملــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم الئحــة جوابيــة أو مذكــرة
بدفاعــه ،وكذلــك إذا تخلــف عــن احلضــور ولــم يقــدم مذكــرة إلــى احملكمــة يف جميــع
اجللســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد وقــف الســير فيهــا ألي ســبب مــن األســباب.
ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه قــرر يف فقرتــه األولــى القاعــدة العامــة وهــي أن ميعــاد
الطعــن يبــدأ مــن تاريــخ صــدور احلكــم .ولكنــه يف فقرتــه الثانيــة اســتثنى مــن القاعــدة
الســابقة ثــاث حــاالت يبــدأ فيهــا ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم  .ويف جميــع
األحــوال فــإن تقــدمي الطعــن بعــد مضــي امليعــاد موجــب لــرده شــكال )11(.

بيع
ل

يبــدأ ميعــاد الطعــن – كقاعــدة عامــة – مــن تاريــخ صــدور احلكم  ،ســواء بالنســبة
للمدعي أم املدعى عليه الذي تبلغ الئحة الدعوى وجلسة احملاكمة وقدم الئحة جوابية،
واملدعى عليه الذي حضر جلسة من جلسات احملاكمة ولو لم يقدم الئحة جوابية )12( .
ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض ( إذا كان الطاعــن – املدعــى عليــه – قــد تقــدم
بالئحــة جوابيــة ثــم تخلــف عــن احلضــور بعــد أن حضــر بعــض اجللســات فــإن ميعــاد الطعــن
باالســتئناف يبــدأ بحقــه مــن اليــوم التالــي لصــدور احلكــم عمــا بصريــح نــص املــادة
( )10يف حــن قــررت محكمــة النقــض يف حكــم وحيــد لهــا أن ( املــدة الواقعــة مــا بــن تاريــخ تقــدمي طلــب تأجيــل الرســوم وبــن تاريــخ
تبيلــغ قــرار رد الطلــب ال حتســب مــن مــدة الطعــن ) نقــض مدنــي  2003/9تاريــخ  2003/11/1ج  2ص  ،278وهــو حكــم منتقــد .
( )11نقض مدني  2008/11تاريخ  2008/4/17ج  4ص  ،780نقض مدني  2008/48تاريخ  2008/5/8ج  4ص .782
( )12نقض مدني  2005/121تاريخ  2006/1/14ج  1ص  ، 299ونقض مدني  2006/124تاريخ  2006/9/12ج  1ص .420
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 1/193مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  ، 2001وال
يغيــر مــن األمــر شــيئا مــا أبــداه الطاعــن مــن أن تخلفــه عــن احلضــور كان يف الطلــب
املتفرع عن الدعوى وأن الدعوى كانت يف حالة الركود وال يجوز الســير فيها إال بعد
تبليغــه حســب األصــول ،ذلــك أن الطلــب متفــرع عــن الدعــوى ويــدور معهــا وجــودا وعدمــا
وأن أي حكم يصدر بنتيجة الفصل فيه يرتد على الدعوى وينعكس عليها فإذا قررت
احملكمــة رده تنظــر الدعــوى فيمــا إذا قــررت قبولــه ردت الدعــوى .لــذا وملــا كان األمــر
كذلك وحيث إن االســتئناف قدم بعد مضي امليعاد املقرر قانونا فإن ما أبداه الطاعن
من أسباب ال تقوى على جرح احلكم الطعني وأنه واقع يف محله مستوجب التأييد وأن
الطعــن واجــب الــرد) )13(.كمــا قــررت أنــه إذا قــدم املدعــى عليــه مرافعتــه اخلتاميــة ثــم
تغيب عن اجللســات التالية التي تقرر إصدار احلكم فيها فإن ميعاد الطعن باالســتئناف
يبــدأ بالنســبة لــه مــن اليــوم التالــي لصــدور احلكــم )14(.وأنــه إذا تقدم الطاعن باســتئناف
تقــرر اســقاطه واعتــرض علــى قــرار اإلســقاط وتقــرر شــطب االعتــراض لعــدم حضــوره
فإن تقدمي استئناف ثان بعد مضي امليعاد موجب لرده شكال )15(.وحتسب مدة الطعن
باأليــام ،وإذا صــادف آخــر يــوم عطلــة رســمية متتــد املــدة إلــى أول يــوم عمــل بعــده )16(.

مج

اني

ثانيا  :االستثناء

ةل

يبــدأ ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم يف ثــاث حــاالت اســتثناء مــن القاعــدة
العامــة  ،وهــذه احلــاالت هي :

تل

يس

احلالة األولى  :إذا كان احملكوم عليه قد تخلف عن احلضور يف جميع اجللسات
احملددة لنظر الدعوى ولم يقدم الئحة جوابية أو مذكرة بدفاعه)17(.
احلالــة الثانيــة :إذا وقــف الســير يف اخلصومــة ألي ســبب مــن األســباب ســواء كان
اتفاقيــا أم قضائيــا أم قانونيــا ،ثــم عجلــت الدعــوى وتخلــف احملكــوم عليــه عــن احلضــور
وعن تقدمي مذكرة يف جميع اجللسات التالية لتعجيلها .سواء كان احملكوم عليه الذي
لــم يحضــر اجللســات هــو املدعــي أو املدعــى عليــه ومــن يف حكمهمــا لتحقــق علة االســتثناء
يف كل منهمــا وهــو عــدم العلــم مبــا مت يف اخلصومــة بعــد اســتئناف الســير فيهــا ،فــا وجــه
للتفرقــة يف هــذا اخلصــوص بــن خصــم وآخــر ألن النــص ورد عامــا مطلقــا بحيــث يشــمل
كل محكــوم عليهــم .ويأخــذ حكــم الوقــف أيضــا شــطب الدعــوى وانقطــاع تسلســل
اجللســات ،ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض إن انقطــاع تسلســل اجللســات هــو وقــف لســير

بيع
ل

( )13نقــض مدنــي  2006/5تاريــخ  2007/2/6ج  3ص  ،510نقــض مدنــي  2008/116تاريــخ  2008/5/20ج  4ص  ،784نقــض
مدنــي  2007/40تاريــخ  2008/9/2ج  4ص  ،786نقــض مدنــي  2007/121تاريــخ  2008/9/14ج  4ص  ،803نقــض مدنــي
 2008/54تاريــخ  2008/10/28ج  4ص .812
( )14نقض مدني  2007/80تاريخ  2008/2/17ج  4ص .773
( )15نقض مدني  2007/55تاريخ  2008/2/7ج  4ص .758
( )16نقض مدني  2006/77تاريخ  2007/10/2ج  3ص .528
( )17نقــض مدنــي  2004/189تاريــخ  2004/7/7ج  1ص  ،248نقــض مدنــي  2004/90تاريــخ  2004/7/7ج  1ص  ،257نقــض
مدنــي  2005/166تاريــخ  2006/4/9ج  1ص  ،385نقــض مدنــي  2005/255تاريــخ  2006/4/9ج  1ص  .390نقــض مدنــي
 2006/66تاريــخ = =  2007/5/14ج  3ص  ،518نقــض مدنــي  2008/190تاريــخ  2008/10/27ج  4ص .809
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الدعــوى بعــدم عرضهــا علــى قاضيهــا( ، )18وأن انقطــاع تسلســل اجللســات الــذي أحلقــه
املشرع بوقف السير يف الدعوى والذي ال يجوز التوسع فيه إمنا يقصد به التأجيالت التي
تتــم دون قــرار قضائــي ،لــذا فــإن التأجيــل القضائــي ال يعتبر بداهة وقفا لســير الدعوى وال
انقطاعا لتسلســل اجللســات مهما تكرر  ،وبذلك فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي
لتاريــخ صــدور احلكم)19(.لذلــك قضــت بــأن تأجيــل اجللســات من قبل قلــم احملكمة بدون
أن تعقــد جلســة بســبب انتــداب القاضــي دون حضــور األطــراف يــؤدي إلــى عــدم تسلســل
جلسات احملاكمة ويلحق بوقف السير يف الدعوى لغاية حتديد ميعاد الطعن )20(.كما
جاء يف حكم آخر ( ملا كانت محكمة الصلح إذ قضت بإعادة تبليغ الطاعن ( املدعى
عليــه) كان بســبب وقــف الســير يف الدعــوى نظــرا لالجتيــاح واحلصار الــذي فرضته قوات
االحتالل العســكري االســرائيلي وانقطاع تسلســل اجللســات األمر الذي حال دون حضور
اخلصــوم وهيئــة احملكمــة  .وملــا كان الطاعــن ( املدعــى عليــه) تخلــف عــن احلضــور بعــد
تعجيــل الدعــوى واســتمر كذلــك ولــم يتقــدم مبذكــرة إلــى احملكمــة يف جميــع اجللســات
التاليــة لتعجيــل الدعــوى  ،فــإن مــدة الطعــن بحقــه تبــدأ مــن تاريــخ تبليغــه احلكــم ال مــن
اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره وفــق نــص املــادة  2/193من قانون أصــول احملاكمات املدنية
والتجاريــة )  )21( .أمــا إذا قــررت احملكمــة عــدم وقــف الدعــوى فــإن هــذا القــرار ال يقبــل
الطعــن املباشــر مبعــزل عــن احلكــم الفاصل يف الدعــوى()22

مج

اني

تل

يس

ةل

احلالــة الثالثــة :إذا حــدث ســبب مــن أســباب انقطــاع اخلصومــة؛ وصــدر احلكــم دون
اختصــام مــن يقــوم مقــام اخلصــم الــذي تــويف أو فقــد أهليتــه أو زالــت صفتــه( .م )130
وتتوافر هذه احلالة ولو كان ســبب االنقطاع قد قام بعد قفل باب املرافعة يف الدعوى،
وبالتالي دون أن يترتب على قيامه انقطاع اخلصومة ،إذ يف هذا الفرض أيضا ال ميكن
افتراض علم من قام مقام اخلصم بصدور احلكم.وعلى العكس ال تتوافر هذه احلالة إذا
مت تبليــغ مــن قــام مقــام اخلصــم الــذي قــام فيــه ســبب االنقطــاع قبل احلكــم باالنقطاع وفق
املــادة  . 2/128وإذا تعــدد مــن قــام مقــام اخلصــم بــأن كانــوا عــدة ورثــة مثــا ،واختصــم
بعضهــم دون بعضهــم اآلخــر فــإن مــن لــم يختصــم منهــم فقــط هــم الذين يســتفيدون منها.
واحلكمة من هذا االستثناء أن املشرع يخشى يف هذه احلاالت أال يكون احملكوم
عليــه علــى علــم بصــدور احلكــم ،ولــذا ال يســري ميعــاد الطعــن يف مواجهتــه إال بتبليــغ
احلكم إليه لشخصه أو يف موطنه األصلي .ولكن يجوز يف احلاالت السابقة الطعن يف
احلكــم قبــل تبليغــه للمحكــوم عليــه إذا علــم بــه بطريــق آخر.

بيع
ل

( )18نقض مدني  2006/203تاريخ  2008/2/10ج  4ص .760
( )19نقض مدني  2007/122تاريخ  2008/2/8ج  4ص .761
( )20نقض مدني  2006/153تاريخ  2007/1/15ج  3ص .506
( )21نقــض مدنــي  2005/210تاريــخ  2006/4/17ج  1ص  ،332نقــض مدنــي  2005/109تاريــخ  2006/3/11ج  1ص ،320
نقــض مدنــي  2006/6تاريــخ  2006/9/12ج  1ص  ،426نقــض مدنــي  2006/128تاريــخ  2006/9/12ج  1ص  ،434نقــض مدنــي
 2006/176تاريــخ  2008/1/15ج  4ص  ،754نقــض مدنــي  2007/74تاريــخ  2008/2/25ج  4ص .776
( )22نقض مدني  2006/212تاريخ  2006/12/6ج  1ص .431
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ويجــب أن يكــون تبليــغ احلكــم صحيحــا طبقــا للقواعــد التــي حتكــم تبليــغ أوراق
احملضريــن  ،فــإذا كان التبليــغ باطــا ال يرتــب أثــره يف بــدء امليعــاد ،ويف هذه احلالة على
احملكوم عليه أن يتمسك ببطالن التبليغ  ،فإذا كانت الئحة االستئناف قد خلت من
أي ســبب يشــير مــن قريــب أو بعيــد إلــى الطعــن بصحــة التبليغــات مــن عدمهــا فــإن علــى
محكمــة االســتئناف أن ال تقحــم نفســها يف معاجلــة صحــة التبليغــات )23(.
ويراعــى أن ميعــاد الطعــن يف هــذه احلــاالت يبــدأ دائمــا مــن تاريــخ تبليــغ احملكــوم
عليــه باحلكــم حتــى وإن ثبــت علمــه اليقينــي بصــدور احلكــم  ،أو ثبــت اطالعــه علــى
احلكــم ،فثبــوت علــم احملكــوم عليــه باحلكــم بطريقــة أخــرى خــاف تبليغــه احلكــم
لشــخصه أو يف موطنــه ال يكفــي ولــو كان قاطعــا.
ثالثا :وقف امليعاد

تنــص املــادة  197علــى أنــه “يترتــب علــى وفــاة احملكــوم عليــه أو إعــان إفالســه أو فقــد

مج

أهليتــه أو زوال صفــة مــن كان ميثلــه قانونــا خــال ميعــاد الطعــن انقطــاع هــذا امليعــاد وال يعــود

تل

يس

ةل

اني

للســريان إال مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم لورثتــه أو مــن يقــوم مقامــه”.
وميعاد الطعن يعتبر من مواعيد الســقوط ،لذلك فإنه يقف بســبب القوة القاهرة التي
متنــع احملكــوم عليــه مــن الطعــن .وكذلــك يقــف هذا امليعــاد وفق املــادة  197مبــوت احملكوم
عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال الصفة اإلجرائية ملن كان يباشر اخلصومة عنه.
وال يــزول الوقــف إال بتبليــغ احلكــم إلــى مــن يقــوم مقــام اخلصــم الــذي تــويف أو فقــد
أهليتــه أو زالــت صفتــه .ويلــزم تبليــغ احلكــم يف هــذه احلــاالت لســريان ميعــاد الطعــن حتــى
لــو كان ميعــاد الطعــن قــد بــدأ منــذ صــدور احلكــم ،أو كان احلكــم قــد ســبق تبليغــه
للخصــم الــذي تــويف أو زالــت أهليتــه أو صفتــه اإلجرائيــة.
ويف حالة تبليغ احلكم حتتسب املدة السابقة على تاريخ حدوث سبب الوقف وتستكمل
بعد التبليغ .فإذا تويف احملكوم عليه بعد انقضاء عشرين يوما على صدور احلكم أو تبلغه
إياه ،وبلغ احلكم من جديد إلى ورثته ،فإن ميعاد االســتئناف الباقي للورثة هو عشــرة أيام
فقط ،حيث إن ميعاد االستئناف بكامله هو ثالثني يوما .أما إذا تويف احملكوم له أو فقد
أهليتــه للتقاضــي أو أعلــن إفالســه أو زالــت صفــة مــن كان ميثلــه قانونــا خــال مــدة الطعــن،
فال ينقطع هذا امليعاد وعلى احملكوم عليه تقدمي الطعن خالله.

بيع
ل

رابعا :تبليغ الطعن

تنص املادة  194على أنه:
 -1يكــون تبليــغ احلكــم لشــخص احملكــوم عليــه أو يف موطنــه األصلــي ،فــإذا تعــذر ذلــك تطبــق

األحــكام اخلاصــة بالتبليــغ املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون علــى مســؤولية طالــب التبليــغ.
 -2تسري أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على تبليغ الطعن.

( )23نقض مدني  2007/83تاريخ  2008/10/16ج  4ص .326
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ويتبــن مــن هــذا النــص أن القانــون يوجــب أن يكــون تبليــغ الطعــن لشــخص اخلصــم
أو يف موطنــه األصلــي ،فــا يجــوز تبليغــه يف موطنــه املختــار وذلك لضمان وصول التبليغ؛
واحتمــال انقطــاع صلــة اخلصــم بهــذا املوطــن بعــد صــدور احلكــم.
أمــا إذا تعــذر تبليــغ اخلصــم لشــخصه أو يف موطنــه األصلــي ،فقــد أجــاز النــص اتبــاع
األحكام اخلاصة بالتبليغ املنصوص عليها يف املواد  7وما بعدها من القانون واخلاصة بتبليغ
الئحــة الدعــوى .وقــد اختتــم املشــرع هــذا النــص بعبــارة أن يكــون التبليــغ يف هــذه احلالــة على
مســؤولية طالــب التبليــغ  .وال يبــدو لنــا حكمــة ظاهــرة مــن هــذه العبــارة ،ذلــك أن تنظيــم
إجــراءات التبليــغ مــن مهــام املشــرع؛ وحيــث إنــه قــد نظمهــا يف هــذا القانــون واعتبــر التبليــغ
صحيحا إذا مت وفق ما نص عليه ،ال يجوز بعد ذلك إلقاء مسؤولية صحة التبليغ وفق هذه
اإلجــراءات علــى عاتــق طالــب التبليــغ؛ لذلــك يلــزم إلغاء هذه العبــارة يف تعديل للقانون.
أمــا إذا تــويف احملكــوم لــه أثنــاء ســريان مــدة الطعــن ،فيجــري تبليــغ الطعــن لورثتــه
بشكل عام يف آخر موطن كان للمورث (أي ينص يف التبليغ ورثة املرحوم فالن)؛ تيسيرا
للطاعــن يف تقــدمي الطعــن وتبليغــه خــال امليعــاد القانونــي وحفــظ حقــه يف الطعــن ،وذلــك
لصعوبــة أن يعــرف الطاعــن أســماء الورثــة وعناوينهــم خــال مــدة الطعــن .ولكــن يجــب بعــد
ذلــك تبليــغ الطعــن إلــى جميــع الورثــة بأســمائهم وصفاتهــم ألشــخاصهم أو يف موطــن كل
منهم قبل اجللسة احملددة لنظر الطعن أو يف امليعاد الذي حتدده احملكمة لذلك (م .)198
أمــا يف حالــة فقــد احملكــوم لــه أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعــن ،أو وفاة من كان
يباشــر اخلصومــة عنــه؛ أو زوال صفــة مــن ميثلــه ،فإنــه يجــوز رفــع الطعــن وتبليغــه إلــى مــن فقد
أهليتــه أو إلــى األصيــل؛ علــى أن يعــاد تبليــغ الطعــن إلــى من يقوم مقام احملكوم له لشــخصه
أو يف موطنه ،وال يتقيد هذا التبليغ مبيعاد تبليغ الطعن ،وإمنا اشترط القانون فقط أن يتم
التبليغ قبل اجللسة احملددة لنظر الطعن أو يف امليعاد الذي حتدده احملكمة (م .)199

مج

اني

ةل

يس

بيع
ل

الحكم المطعون فيه

تل

المبحث الثالث

تنــص الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )191علــى أنــه “ال يقبــل الطعــن يف األحــكام الصــادرة

بنــاء علــى اتفــاق اخلصــوم”.
كمــا تنــص املــادة ( )192علــى أنــه “ال يجــوز الطعــن يف القــرارات التمهيديــة التــي

تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى وال تنتهــي بهــا اخلصومــة إال مــع احلكــم الفاصــل يف موضــوع الدعــوى

كلهــا عــدا:

 -1القرارات الوقتية واملستعجلة.

 -2القرارات الصادرة بوقف الدعوى.

 -3القرارات القابلة للتنفيذ اجلبري.
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 -4األحــكام الصــادرة بعــدم االختصــاص واإلحالــة إلــى احملكمــة املختصــة ،ويف هــذه احلالــة
يجــب علــى احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى أن توقفهــا حتــى يفصــل يف الطعــن.
 -5احلاالت التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقالال.

خة
نس

ويتبني من هذين النصني أنه يشترط لقبول الطعن يف احلكم شرطان:
الشرط األول :أن ال يكون احلكم قد صدر بناء على اتفاق اخلصوم ،ألن هذا احلكم
ينطوي على صلح بني املتخاصمني ،ومتى مت صحيحا فال يجوز ألي من أطرافه الرجوع فيه.
الشرط الثاني :أن يكون احلكم منهيا للخصومة ،أي يؤدي إلى انقضاء اخلصومة
أمــام احملكمــة التــي تتوالهــا ،ســواء أكان حكمــا فاصــا يف املوضــوع كاحلكــم
بإجابــة طلبــات املدعــي مثــل إلــزام املدعــى عليــه بدفع الدين ،أم برفض طلباته ،أم كان
حكما إجرائيا كاحلكم ببطالن اإلجراءات ،أو بسقوط اخلصومة ،أو بطالن الئحة
الطلــب العــارض ،أو انقضــاء الدعــوى بالتقــادم؛ أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن)24(.
أمــا القــرارات التمهيديــة التــي تصــدر أثنــاء الســير يف الدعــوى وال تنتهــي بهــا اخلصومــة
كلهــا أو بعضهــا؛ فإنهــا ال تقبــل الطعــن – كقاعــدة عامــة – إال مــع الطعــن يف احلكم املنهي
للخصومة .وبناء على ذلك ال يقبل الطعن باالستئناف القرار القاضي بإجراء محاكمة املدعى
عليه حضوريا لعدم تقدميه الئحة جوابية ( )25وقرار احملكمة برفض طلب استئخار الدعوى،
()26والقرار القاضي بالسماح للمدعي ( املطعون ضده) بتقدمي الئحة دعوى معدلة )27(،وقرار
رفــض طلــب وكيــل املدعــى عليــه إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى  )28(،ومن ذلك أيضا
القرار باختصاص احملكمة بنظر الدعوى أو بعدم قبول أي دفع شكلي ،أو برفض الطلبات
العارضة ،أو برفض إثبات وقائع معينة بالشهادة لعدم جواز إثباتها بهذا الطريق ،أو ببطالن
عمل من أعمال اخلبير ،أو بندب خبير ،أو بانتقال احملكمة للمعاينة ،أو بضم القضية إلى
أخرى ،أو بالفصل بينهما ،أو بتأجيل الدعوى إلعادة تبليغ خصم فيها ،كما ال يجوز الطعن
بالنقض يف قرار قبول االستئناف شكال  )29(،والقرار بتكليف وكيل الطاعن بدفع فرق
الرسم عن الدعوى البدائية خالل خمسة عشر يوما)30(.والقرارات املتعلقة باإلدخال والتدخل
( … )31إلــى غيــر ذلــك مــن القــرارات واألحــكام املماثلــة.
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( )24نقض مدني  2006/169تاريخ  2007/10/30ج  3ص  .104وقد جاء فيه ( احلكم املنهي للخصومة هو احلكم اخلتامي الذي تنتهي
بــه اخلصومــة برمتهــا أمــام ذات احملكمــة التــي أصدرتــه ســواء كان حكمــا موضوعيــا فصــل يف النــزاع موضــوع الدعــوى ،أو حكمــا فرعيــا
أنهى اخلصومة دون أن ينهي النزاع أو يفصل فيه .فالقضاء بعدم االختصاص واإلحالة إلى محكمة أخرى قضاء منه للخصومة كلها بصدد
االختصــاص قابــل للطعــن فيــه وفقــا لالســتثناء الــوارد يف نــص املــادة  4/192مــن قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية الذي يجيز الطعن
فيــه .ونقــض مدنــي  2006/215تاريــخ  2007/11/29ج  3ص  115وقــد جــاء فيــه( ملــا كانــت محكمــة الصلــح قررت إلزام الطاعنتني بدفع
مبلغ  5150دينارا أردنيا بالتكافل والتضامن وبذات الوقت قررت االستماع إلى بينات اخلصوم بالنسبة إلى باقي املبلغ املدعى به ،فإنها بذلك
تكون قد رفعت يدها عن الدعوى فيما يتعلق باملبلغ احملكوم به والذي أصبح حكما منهيا للخصومة يقبل الطعن املباشــر اســتقالال) .
( )25نقض مدني  2002/7تاريخ  2002/12/11ج  1ص .175
( )26نقض مدني  2002/100تاريخ  2006/3/29ج  1ص . 338
( )27نقض مدني  2005/153تاريخ  2006/4/4ج  1ص  ،393ونقض مدني  2006/179تاريخ  2007/5/12ج  3ص .87
( )28نقض مدني  2008/285تاريخ  2008/12/30ج  4ص .242
( )29نقض مدني  2004/68تاريخ  2004/6/6ج  1ص .224
( )30نقض مدني  2004/76تاريخ  2004/6/10ج  1ص .240
( )31نقض مدني  2007/110تاريخ  2008/10/5ج  4ص .528
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وقــد هــدف املشــرع مــن هــذا النــص تبســيط اإلجــراءات ،ومنــع تقطيــع أوصــال
القضيــة الواحــدة وتوزيعهــا بــن مختلــف احملاكــم ،ومــا يترتــب علــى ذلــك أحيانــا مــن
تعويــق الفصــل يف موضــوع الدعــوى وزيــادة نفقــات التقاضــي ،وبخاصــة أن احلكــم يف
املوضــوع قــد يغنــي عــن الطعــن يف القــرار الصــادر قبلــه فتنعدم املصلحــة يف هذا الطعن
وال يســبب ضــررا للمحكــوم عليــه ألن لــه دائمــا الطعــن فيــه مــع احلكــم يف املوضــوع.
ومــع ذلــك فقــد اســتثنى املشــرع عــدة قــرارات متهيديــة وأحــكام غيــر منهيــة
للخصومــة ،وأجــاز الطعــن فيهــا فــور صدورهــا وذلــك ألن صدور احلكم يف املوضوع ال
يغنــي مطلقــا عــن الطعــن فيهــا مباشــرة ،ملــا تســببه مــن ضرر للمحكــوم عليه ال ميكن
أن يــزول بصــدور احلكــم يف املوضــوع .وهــذه القــرارات واألحــكام هــي:
 -1القرارات الوقتية واملستعجلة:

تل

يس

ةل

اني

مج

أجــازت املــادة  192الطعــن يف القــرارات الصــادرة يف املــواد املســتعجلة أيــا
كانت احملكمة التي أصدرتها ،أي سواء كانت صدارة من قاضي األمور املستعجلة
أم مــن قاضــي املوضــوع ،وذلــك ألن لهــا كيانــا مســتقال ،فهــي تتعلــق مبوضوع مســتقل
عــن الدعــوى األصليــة ،والطعــن يف القــرار الوقتــي أو املســتعجل ال يؤخــر الفصــل يف
الدعوى فال مينع استمرار نظرها وإصدار احلكم فيها ،فضال عن أنها تسبب ضررا
مباشــرا ألنهــا تقبــل التنفيــذ اجلبــري فيقتضــي األمــر التظلم منهــا يف احلال.
ويجــوز الطعــن يف القــرار الوقتــي أو املســتعجل دائمــا مهمــا كانــت قيمــة
الدعــوى املســتعجلة ،ولــو كان احلكــم يف موضــوع الدعــوى غيــر قابــل لالســتئناف.
وقــد يبــدو غريبــا أن يكــون احلكــم يف املوضــوع وهــو أكثــر خطــورة غيــر
قابل للطعن باالستئناف ،بينما يكون القرار بإجراء وقتي متعلق بهذا املوضوع قابال
للطعــن باالســتئناف .ولكــن علــة ذلــك أن القــرار الوقتــي يصــدر بعــد بحث ســريع وبناء
على الشواهد اإلجمالية ،مما يقتضي أن يكون محال للمراجعة من محكمة أعلى.

بيع
ل

 -2القرارات الصادرة بوقف الدعوى:

أجــاز املشــرع الطعــن يف هــذه القــرارات علــى اســتقالل ألن هــذا الطعــن ال ميــزق
اخلصومــة وال يؤثــر يف ســيرها ،بــل علــى العكــس يــؤدي يف حالــة جناحــه إلــى تعجيــل
الفصــل فيهــا .أمــا القــرار الصــادر برفــض طلــب الوقــف  ،أو القــرار بإلغــاء الوقــف
وإعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أو درجــة للفصــل يف موضوعهــا  ،أو القــرار بانقطــاع
اخلصومــة أو بشــطب الدعــوى فإنــه ال يقبــل الطعــن املباشــر ،ألن اخلصــم ميلــك الســير
يف اخلصومــة بعــد االنقطــاع أو الشــطب عــن طريــق تعجيلهــا فــورا وهــو مــا ال ميلكــه يف
حالــة الوقــف.
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 -3القرارات القابلة للتنفيذ اجلبري

لــم يبــن املشــرع املقصــود بهــذه القــرارات ولــم ينظــم كيفية إصدارها واحلاالت
التــي تصــدر فيهــا ،ويبــدو أن املقصــود بهــا مــا أطلــق عليهــا املشــرع املصــري باألوامر على
العرائــض ،وهــي قــرارات صــادرة مــن القضــاة بنــاء علــى طلــب خصــم دون ســماع أقــوال
اخلصــم اآلخــر ودون تكليفه باحلضور(.)32

خة
نس

 -4األحكام الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة إلى احملكمة املختصة

تل

يس

ةل

اني

مج

فيجــوز الطعــن باالســتئناف يف احلكــم الصــادر بعــدم االختصــاص واإلحالــة
مهمــا كانــت قيمــة الدعــوى ،أي حتــى لــو كانــت قيمــة الدعــوى الصــادر فيها احلكم ال
تتجــاوز النصــاب النهائــي حملكمــة الدرجــة األولــى املعــروض عليهــا النــزاع .ســواء أكان
احلكــم صــادرا يف دفــع شــكلي بعــدم االختصــاص أو اإلحالــة ،أم صــادرا يف إحالــة نص
عليهــا املشــرع حتكــم بهــا احملكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب اخلصــم.
أمــا إذا صــدر القــرار باختصــاص احملكمــة أو برفــض إحالــة الدعــوى إلــى
محكمة أخرى ،فال يجوز الطعن فيه إال بعد صدور احلكم يف املوضوع ،ألن احلكم
يف املوضــوع قــد يغنــي احملكــوم عليــه بالقــرار الفرعــي مــن الطعــن فيــه فــور صــدوره،
كمــا لــو قــررت احملكمــة اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ،ثــم حكمــت بردهــا شــكال أو
مو ضو عــا .
وقد أجاز املشــرع اســتئناف احلكم الصادر بعدم االختصاص واإلحالة بصفة
اســتثنائية ألنــه يرفــع يــد احملكمــة التــي أصدرتــه عــن نظــر الدعــوى ،وألن الكثيــر
مــن قواعــد االختصــاص يتعلــق بالنظــام العــام ،ممــا يســتوجب أن يكــون للخصــوم دائمــا
فرصــة الطعــن يف احلكــم الصــادر فيهــا ،وهــذه احلكمــة تتوافــر يف جميــع األحــوال حتــى
لــو كان احلكــم يف املوضــوع ال يقبــل االســتئناف ســواء نظــرا لقيمتــه أم نظــرا لنوعــه.
ويجــب علــى احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى أن تقــرر وقــف إجــراءات اخلصومــة
أمامها حتى يصدر حكم يف الطعن يف حكم عدم االختصاص واإلحالة ،وذلك جتنبا
إلضاعــة الوقــت أمــام تلــك احملكمــة  ،خاصــة أن الطعــن قــد ينتهــي بعــدم اختصاصهــا.
ورغــم أن هــذا الوقــف وجوبــي علــى احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى ،إال أنــه
ليــس لهــا أن تقضــي بــه إال بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن حيــث إن وقــف إجــراءات اخلصومــة
ال يتعلــق بالنظــام العــام  .وتبقــى احملكمــة موقفــة للدعــوى أمامهــا إلــى أن يصــدر احلكم
مــن محكمــة الطعــن  ،ومبجــرد صــدور هــذا احلكــم تســتأنف اخلصومــة ســيرها أمــام
احملكمــة احملــال إليهــا الدعــوى فــإن ثبــت اختصاصهــا تســتمر يف نظــر الدعــوى .أمــا إذا
صــدر احلكــم بإلغــاء احلكــم املطعــون فيــه وباختصــاص احملكمــة احمليلــة أو محكمــة

بيع
ل

( )32يرجــع يف ذلــك إلــى األوامــر علــى العرائــض .د .وجــدي راغــب ،املوجــز يف مبــادئ القضــاء املدنــي (قانــون املرافعــات) دار الفكــر
العربــي ،الطبعــة األولــى  1977ص  460ومــا بعدهــا.
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أخــرى غيــر احملكمــة احملــال إليهــا ،فــإن علــى احملكمــة احملــال إليهــا بعــد اســتئناف
سير اخلصومة أمامها ،أن تقضي بإحالة الدعوى إلى احملكمة املختصة التي حددها
احلكــم الصــادر يف الطعــن .
وهــذا االســتثناء يتعلــق باألحــكام الصــادرة بعــدم االختصــاص واإلحالــة إعمــاال
لنــص املادتــن  60و 93مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة  ،فــا
ينطبــق حيــث ال تســري هاتــن املادتــن  ،ولذلــك ال ينطبــق االســتثناء علــى اإلحالــة إلــى
محكمــة أخــرى لالرتبــاط أو لقيــام ذات النــزاع أمــام احملكمــة احملــال إليهــا.
 -5احلاالت التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقالال

تل

يس

ةل

اني

مج

احتــاط املشــرع يف هــذه الفقــرة وتــرك البــاب مفتوحــا جلــواز اســتئناف قــرارات أو
أحــكام معينــة ينــص عليهــا صراحــة ،مــن ذلــك القــرار الصــادر بــرد الطلــب املتضمــن
الدفــع بعــم قبــول الدعــوى قبــل الدخــول يف األســاس أو قبولــه (م  ،)33( )90والقــرار
الصــادر بعــدم قبــول أو رفــض التدخــل الــوارد يف املــادة  96/3ألن هــذا القــرار يضــر
بطالب التدخل .واحلكم الصادر يف دعوى املخاصمة (أي مخاصمة القضاة وأعضاء
النيابــة العامــة) الــوارد يف املــادة  162مــا لــم يكــن صــادرا مــن محكمــة النقــض.
وإذا حدث وأخطأت محكمة االستئناف فقبلت الطعن يف قرار صدر من محكمة
أول درجة غير منه للخصومة كلها أمامها ،فإن حكمها يكون مخالفا للقانون .
فإذا طعن يف قرار محكمة االستئناف بالنقض  ،فعلى محكمة النقض أن تقضي
بعدم قبول الطعن فيه إال بعد صدور احلكم املنهي  ،إذ ال ينهض خطأ محكمة
االستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض يف هذا اخلطأ )34( .

بيع
ل
( )33نقــض مدنــي  2005/106تاريــخ  2006/3/14ج  1ص  303ويتعلــق بدفــع بعــدم توفــر اخلصومــة قــدم قبــل الدخــول يف األســاس
نقــض مدنــي  2005/91تاريــخ  2006 3/16ج  1ص  ،307نقــض مدنــي  2005/104تاريــخ  2006/3/12ج  1ص  ،315نقــض
مدنــي  2005/281تاريــخ  2006/11/6ج  1ص  ، 423نقــض مدنــي  2007/50تاريــخ  2008/10/16ج  4ص  ،133نقــض مدنــي
 2007/61تاريــخ  2008/10/16ج  4ص  142وهــو يتعلــق بدفــع بعــدم القبــول للتناقــض  .أمــا إذا قــدم طلــب عــدم قبــول الدعــوى لعــدم
صحــة اخلصومــة( أو ألي ســبب آخــر) بعــد الدخــول يف أســاس الدعــوى فــإن قــرار محكمــة الدرجــة األولــى بــرد الطلــب وتكليــف وكيــل
املدعــن إثبــات دعــواه يعتبــر مــن القــرارات التمهيديــة غيــر املنهيــة للخصومــة وال تنطبــق عليــه أحــكام املــادة  90وبالتالــي فهــو غيــر قابــل
للطعــن باالســتئناف اســتقالال نقــض مدنــي  2005/102تاريــخ  2006/3/16ج  1ص .307
( ) 34د .أحمــد هنــدي  ،2002ص  . 1002نقــض مدنــي  2006/39تاريــخ  2007/6/16ج  3ص  ،423نقــض مدنــي 2006/115
تاريــخ  2007/6/20ج  3ص .436
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الفصل الثاني
االستئناف
مقـدمة

خة
نس

االســتئناف طريــق عــادي للطعــن يف األحــكام التــي تصــدر مــن محاكــم الدرجــة
األولــى؛ عمــا مببــدأ التقاضــي علــى درجتــن .ويقصــد منه إتاحــة الفرصة ملن صدر ضده
احلكــم مــن أول درجــة؛ أن يعيــد طــرح النــزاع مــرة ثانيــة أمــام محكمــة أعلــى درجــة
وأكثــر خبــرة مــن احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم إلعــادة الفصــل يف ذات النــزاع مــرة
ثانيــة ،لذلــك ال يجــوز كقاعــدة عامــة طــرح طلبــات جديــدة ألول مــرة أمــام محكمــة
الدرجــة الثانيــة.
ويوفــر الطعــن باالســتئناف ضمــان العدالــة ،ألنــه يؤدي إلى تــدارك أخطاء القضاة،
وهــم بشــر غيــر معصومــن عــن اخلطــأ ،كمــا أنــه يــؤدي إلــى اســتدراك اخلصــوم ملــا فاتهــم
تقدميــه مــن دفــاع وأدلــة أمــام محكمــة الدرجــة األولــى ،فضــا عــن أن إمكانيــة إعــادة
النظــر فيمــا ســبق الفصــل فيــه مــن محكمــة أول درجــة أدعــى إلــى حتقيــق االطمئنــان
واليقــن القانونــي ،واســتقرار املراكــز القانونيــة لألفــراد.
وال ينحصــر دور االســتئناف يف مراقبــة صحــة احلكــم الصــادر مــن محكمــة أول
درجــة ،بــل يــؤدي إلــى إعــادة طــرح القضيــة أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة للفصــل فيهــا
مــن جديــد ،ويعطــي قاضــي االســتئناف كافــة ســلطات قاضــي أول درجــة حتــى يتمكــن
مــن فحــص النــزاع مــرة ثانيــة ،بحيــث يكــون حملكمــة االســتئناف إعــادة الفصل يف ذات
النــزاع الــذي فصلــت فيــه محكمــة أول درجــة وإنهــاء النــزاع مــن حيث الوقائــع والقانون،
لذلــك ال يجــوز االســتئناف أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة إال مــرة واحــدة.
ويخضع االستئناف كطريق من طرق الطعن يف األحكام؛ للقواعد العامة للطعن
التــي أوردناهــا يف الفصــل األول ،ســواء بالنســبة لألحــكام القابلــة للطعــن ،أم بالنســبة
مليعــاد الطعــن وتبليغه.
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تقسيم:

خة
نس

يشتمل هذا الفصل على ستة مباحث على النحو التالي:
املبحث األول :األحكام القابلة لالستئناف.
املبحث الثاني :ميعاد الطعن باالستئناف.
املبحث الثالث :إجراءات تقدمي االستئناف.
املبحث الرابع :آثار الطعن باالستئناف.
املبحث اخلامس :إجراءات اخلصومة أمام احملكمة االستئنافية.
املبحث السادس :عوارض اخلصومة أمام احملكمة االستئنافية.
املبحث السابع :احلكم يف االستئناف.

مج
اني
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المبحث األول
األحكام القابلة لالستئناف

خة
نس

حتديد األحكام التي يجوز الطعن فيها باالستئناف يقود إلى حتديد مقابل ومواز
وهــو حتديــد األحــكام التــي ال تقبــل الطعــن فيهــا باالســتئناف حتــى يتــم حتديــد نطــاق
الدراســة يف هــذا املبحــث علــى وجــه دقيــق.
ويقضــي مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن بجــواز اســتئناف أحــكام محاكــم الدرجــة
األولــى ،أي األحــكام الصــادرة مــن محكمــة الصلــح أو محكمــة البدايــة بوصفهــا
محكمــة أول درجــة ،مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك ،غيــر أن املشــرع يحــدد
نصابــا لالســتئناف يــورد عليــه نوعــن مــن االســتثناءات ،أحدهمــا يجــوز فيــه اســتئناف
احلكــم ،والثانــي ال يجــوز فيــه اســتئناف احلكــم ،وذلــك بصــرف النظــر عــن النصــاب.
ونتكلم عن قاعدة النصاب واستثناءاتها يف املطالب الثالثة التالية:

مج

اني

المطلب األول

ةل

نصاب االستئناف

يس

نرجــع يف حتديــد نصــاب احملكمــة النهائــي إلى نصوص القانون املعمول به يف هذا
الصــدد .حيــث جنــد أن املــادة ( )39مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
معدلــة بالقانــون رقــم  5لســنة  2005تنــص علــى أن حكــم محكمــة الصلــح يكــون قطعيــا

تل

يف الدعــاوى املتعلقــة مببلــغ نقــدي أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة املدعــى بــه ال تتجــاوز ألــف
دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا ( ،)1بينمــا ال جنــد نصــا مماثــا بالنســبة

بيع
ل

حملكمــة البدايــة .
وتهــدف فكــرة النهائيــة – كقيــد يحــد مــن إمكانية الطعن يف أحكام محكمة
أول درجــة باالســتئناف – إلــى إعمــال مبــدأ االقتصــاد يف اإلجــراءات ،بحيــث ال نصل إلى
العدالــة بإجــراءات طويلــة معقــدة ،وأال يتكلــف األفــراد نفقــات باهظــة أو ميضــي وقــت
طويــل حتــى يصــل صاحــب احلــق إلــى حقــه ،فقــد الحــظ املشــرع أن بعــض احلــاالت تقتضي
منــع االســتئناف وبالــذات يف الدعــاوى قليلــة األهميــة التــي ال حتتمــل مصاريــف التقاضــي
علــى درجتــن ،بجانــب أن حســن ســير القضــاء يقتضــي تفــرغ محاكــم الدرجــة الثانيــة
للدعــاوى الهامــة ،خاصــة وأن الدعــاوى قليلــة األهميــة ال تثيــر يف الغالــب صعوبــات
يقتضــي عــرض النــزاع فيها علــى درجتني.

( )1نقــض مدنــي  2006/117تاريــخ  2007/6/20ج  3ص  ،92وكان موضــوع الدعــوى املطالبــة مببلــغ  800دينــار ،نقــض مدنــي
 2006/84تاريــخ  2007/11/1ج  3ص .110
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وعلــى ذلــك فــإن احلكــم الصــادر مــن محكمــة الصلــح يكــون ابتدائيــا ،أي قابــا
لالستئناف إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار مهما كانت قيمتها ( ،)2أو إذا جتاوزت قيمة
الدعــوى ألــف دينــار أردنــي ،أمــا األحــكام الصــادرة عــن محاكــم البدايــة فإنهــا جميعــا
تقبــل الطعــن باالســتئناف إال مــا نــص القانــون صراحــة علــى عــدم جواز اســتئنافها()3
وتتبــع يف تقديــر قيمــة الدعــوى لتحديــد نصــاب االســتئناف؛ القواعــد املقــررة
لتحديــد االختصــاص القيمــي والنوعــي الــواردة يف املــواد ( )38-31مــن قانــون أصــول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،والتــي ســبق بيانهــا()4
المطلب الثاني

األحكام القابلة لالستئناف بصرف النظر عن النصاب

مج

أجاز املشرع استئناف بعض األحكام والقرارات بصرف النظر عن النصاب،
وهذه األحكام هي:

اني

أوال :القرارات الصادرة يف املواد املستعجلة

تنــص املــادة ( )202علــى أنــه “يجــوز اســتئناف األحــكام والقــرارات الصــادرة يف املواد

تل

يس

ةل

املســتعجلة أيــا كانــت احملكمــة التــي أصدرتها”.
وعلــى ذلــك يجــوز اســتئناف القــرارات الصــادرة يف املــواد املســتعجلة يف جميــع
األحــوال ســواء صــدر احلكــم املســتعجل مــن قاضــي األمــور املســتعجلة أم مــن محكمــة
املوضوع يف طلب تابع للدعوى األصلية ،وذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى األصلية،
وذلــك ألن الطلــب املســتعجل لــه كيــان مســتقل عــن الطلــب األصلــي ،ولذلــك فإنــه يقــدر
من حيث القابلية لالســتئناف تقديرا مســتقال دون اعتداد بقيمة الدعوى األصلية .ومبا
أنــه طلــب غيــر قابــل للتقديــر ،فــإن قيمتــه تزيــد علــى عشــرة آالف دينــار ،وبالتالــي يجــوز
الطعن فيه باالســتئناف يف جميع األحوال ،حتى لو كانت الدعوى األصلية التي صدر
مبناســبتها القــرار املســتعجل بحســب قيمتهــا ال تقبــل الطعــن فيهــا باالســتئناف .وذلــك
راجع العتبارات السياســة التشــريعية التي شــيد نظام القضاء املســتعجل بناء عليها.

بيع
ل

( )2نقــض مدنــي  2006/26تاريــخ  2007/5/9ج  3ص  81وقــد جــاء فيــه ( إن دعــوى إخــاء املأجــور مــن ضمــن اختصــاص محكمــة
الصلــح ولــم يــرد مــا يفيــد أن األحــكام فيهــا نهائيــة حســب قيمــة الدعــوى  ،مبعنــى أنهــا خاضعــة لالســتئناف ) .نقــض مدنــي 2008/160
تاريــخ  2008/12/30ج  4ص  238وقــد جــاء فيــه ( املعيــار املعــول عليــه يف اعتبــار احلكــم الصلحــي نهائيــا يلحــق بالقيمــة املطالــب بهــا
التــي تقــل عــن ألــف دينــار ضمــن إطــار االختصــاص القيمــي  ،وال ينســحب ذلــك علــى االختصــاص النوعــي مثــل دعــاوى تخليــة املأجــور ،
األمــر الــذي ينهــض معــه القــول إن احلكــم الصــادر يف دعــاوى التخليــة بغــض النظــر عــن قيمــة بــدل اإليجــار الســنوي يغــدو = = خاضعــا
للطعــن بطريــق االســتئناف والقــول بغيــر ذلــك فيــه حتميــل للنصــوص القانونيــة بأكثــر ممــا حتتمــل.
( )3يف مصــر نصــت املــادة  47مــن قانــون املرافعــات علــى أن  ...ويكــون حكمهــا ( أي احملكمــة االبتدائيــة) انتهائيــا إذا كانــت
قيمــة الدعــوى ال جتــاوز عشــرة آالف جنيــه.
( )4يرجع ملا قبله صفحة  121وما بعدها.
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ثانيا :األحكام الباطلة

تنــص املــادة ( )203علــى أنــه “يجــوز اســتئناف األحــكام والقــرارات الصــادرة بصفــة

خة
نس

نهائيــة مــن محاكــم الصلــح بســبب … وقــوع بطــان يف احلكــم أو يف اإلجــراءات أثــر يف احلكــم”
وللوقــوف علــى مــا شــاب احلكــم مــن بطــان يتعــن الرجــوع إلــى القواعد الواردة يف شــأن
إجــراءات اخلصومــة ومــا يلحــق بهــا مــن أوجــه البطــان ،وإلــى القواعــد اخلاصــة ببطــان
األحــكام ،واحلــاالت التــي ينــص فيهــا القانــون علــى ذلــك.
فيكــون احلكــم باطــا بســبب مخالفــة قواعــد االختصــاص املتعلقــة بالنظــام العــام
كأن تكــون احملكمــة التــي أصدرتــه غيــر مختصــة نوعيــا أو قيميــا )5(،وكذلــك إذا
بنــي علــى إجــراءات باطلــة ،كمــا لــو كانــت املطالبــة القضائيــة باطلــة ،أو تضمنــت
إجراءات اخلصومة إخالال بحق الدفاع ،أو استند احلكم إلى إجراء باطل من إجراءات
اإلثبــات.
كمــا يكــون احلكــم باطــا إذا شــاب أحــد عناصــره عيــب يبطلــه ،كمــا لو صدر
مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيال صحيحــا ،أو صــدر يف غيــر جلســة علنيــة ،أو
بغيــر حضــور القضــاة الذيــن أصــدروه أو توقيعهــم علــى املســودة ،كذلــك إذا لــم يكــن
مســببا أو كان ينقصــه أحــد البيانــات الالزمــة لصحتــه ،كذلــك يبطــل احلكــم لقصــور
يف أســبابه الواقعيــة.
وال تقتصر قابلية األحكام الباطلة لالستئناف على األحكام الصادرة يف حدود
النصــاب النهائــي حملكمــة الدرجــة األولــى (الصلــح)؛ بــل تنطبــق علــى كافــة األحــكام
الصــادرة بصفــة نهائيــة مــن هــذه احملكمــة أيا كان ســبب هذا الوصف ،وهكذا يجوز
اســتئناف احلكــم الصــادر مــن محكمــة الدرجــة األولــى بســبب بطالنــه ولو نــص القانون
علــى أنــه نهائــي ،أو كان احملكــوم عليــه قــد تنــازل عن اســتئنافه.
أمــا إذا قبــل احملكــوم عليــه احلكــم ،فليــس لــه الطعــن فيــه وفقــا لهــذا النص ،ولو
كان احلكــم باطــا ،ألن قبولــه بهــذا احلكــم يفتــرض فيــه أنــه قــد تنــازل عــن التمســك
بأوجــه البطــان التــي تشــوبه.
ومن املناسب هنا أن نفرق بني احلكم الباطل واحلكم املعدوم أو املنعدم ،أي
الذي يفقد صفة احلكم ألنه فقد ركنا من أركانه األساســية أو شــابه عيب جوهري
أصــاب كيانه:
 -1فمن ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية ،يعد احلكم معدوما:
• إذا صــدر مــن شــخص ال يعــد قاضيــا ،أو مــن قــاض لــم يحلــف اليمــن القانونيــة
بعــد ،أو مــن قــاض زالــت عنــه واليــة القضــاء بســبب العــزل؛ أو اإلحالــة إلــى التقاعــد؛ أو
االســتقالة.
• إذا صدر احلكم من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله.
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• إذا صدر من قاضيني بدال من ثالثة.
• إذا صــدر مــن جهــة قضائيــة غيــر مختصــة يف نظــر اجلهــات القضائيــة األخــرى،
فيعد معدوما احلكم الصادر من محكمة إدارية يف مسألة من اختصاص القضاء العادي.
 -2ومن ناحية صدور احلكم يف خصومة ،يعد معدوما:

خة
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• احلكــم الصــادر علــى مــن لــم يبلــغ الئحــة الدعــوى ،أو على مــن مت تبليغه بإجراء
معــدوم؛ كمــا لــو ثبــت بحكــم القضــاء تزويــر ورقــة التبليــغ ففقــد كيانــه ووجــوده.
• احلكم الصادر على من أخرجته احملكمة من اخلصومة قبل صدور احلكم فيها.
• احلكــم الصــادر علــى مــن تــويف أو فقــد أهليتــه قبــل رفــع الدعــوى عليــه ،أو علــى
مــن لــم يكــن ممثــا فيهــا علــى وجــه اإلطــاق.
• احلكــم يف غيــر مــا طلبــه اخلصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه ،ألنــه يعــد صــادرا يف
غيــر خصومــة.
 -3ومن ناحية حترير احلكم ،يعد معدوما:
• احلكم غير املكتوب.
• احلكم الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته.
• احلكم الذي لم يذكر فيه إطالقا اسم احملكوم له أو احملكوم عليه.
وتبــدو أهميــة التفرقــة بــن احلكــم الباطــل احلكــم املعــدوم يف أن احلكــم
الباطــل يعــد قائمــا ومرتبــا كل آثــاره القانونيــة إلى أن يحكــم ببطالنه بالطعن فيه وفق
طــرق الطعــن املقــررة يف القانــون ،وتــزول حالــة بطــان احلكــم بالــرد عليــه مبــا يــدل علــى
اعتبــاره صحيحــا ،أو بالقيــام بعمــل أو إجــراء باعتبــاره كذلــك.
أمــا احلكــم املعــدوم فهــو والعــدم ســواء ،وال يرتــب أي أثــر قانونــي ،وال يلــزم الطعن
فيه للتمســك بانعدامه؛ وإمنا يكفي إنكاره عند التمســك مبا اشــتمل عليه من قضاء،
ويجــوز إقامــة دعــوى مبتــدأة بطلــب انعدامــه ،وال تــزول حالــة انعــدام احلكــم بالــرد عليــه
مبــا يــدل علــى اعتبــاره صحيحــا أو بالقيــام بعمــل أو إجــراء باعتبــاره كذلــك.
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ثالثــا :احلكــم النهائــي الصــادر مــن محاكــم الصلــح بســبب مخالفــة قواعــد
االختصــاص املتعلقــة بالنظــام العــام.
تنــص املــادة ( )203علــى أنــه “يجــوز اســتئناف األحــكام والقــرارات الصــادرة بصفــة

نهائيــة مــن محاكــم الصلــح بســبب مخالفــة قواعــد االختصــاص املتعلقــة بالنظــام العــام.”...
فــإذا حدثــت مخالفــة لالختصــاص الوظيفــي أو النوعــي ،بــأن رفعــت دعــوى إلــى
محكمــة الصلــح ال تدخــل يف اختصاصهــا وظيفيــا أو نوعيــا يجــوز الطعــن يف احلكــم
الصــادر فيهــا باالســتئناف حتــى لــو كانــت قيمــة الدعوى التي صــدر فيها هذا احلكم ال
تتعــدى ألــف دينــار.
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علــى أن هــذا النــص ال ينطبــق إذا كانــت احملكمــة قــد أخطــأت يف قواعــد تقديــر
قيمــة الدعــوى أو يف تطبيــق هــذه القواعــد علــى الدعــوى ،إذ يف هــذه احلالــة ميكن الطعن
باالســتئناف وفــق القواعــد العامــة  ،بحســبان أن احلكــم رغــم صــدوره يف دعــوى تدخــل
حســب قــول احملكمــة يف حــدود نصابهــا النهائــي  ،هــو حكــم صــدر يف حــدود نصابهــا
االبتدائــي وفقــا للقواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيق بالنســبة لتقدير قيمة الدعوى.
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رابعــا :احلكــم النهائــي الصــادر علــى خــاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة األمــر
املقضــي فيــه.

تنــص املــادة ( )204علــى أنــه “يجــوز اســتئناف جميــع األحــكام والقــرارات الصــادرة

يف حــدود النصــاب النهائــي إذا كان احلكــم صــادرا علــى خــاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة األمــر
املقضــي فيــه إذا احتــدا يف اخلصــوم والســبب واملوضــوع ،ويف هــذه احلالــة يعتبــر احلكــم الســابق

صــدر مبناســبته احلكــم النهائــي.
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مســتأنفا بقــوة القانــون مــا لــم يكــن قــد صــار نهائيــا عنــد رفــع االســتئناف”.
ويسمح املشرع بالطعن يف األحكام لرفع التناقض بينها ،ويشترط لذلك:
 -1صــدور حكــم مــن محكمــة أول درجــة يف حــدود النصــاب النهائــي ،ويســوي الفقــه بــن
احلكــم النهائــي الصــادر يف حــدود نصــاب احملكمــة التــي أصدرتــه ،وبــن احلكــم غيــر
القابل لالســتئناف ألي ســبب كان .وعلى ذلك إذا صدر هذا احلكم من محكمة أول
درجــة وكان قابــا للطعــن فيــه باالســتئناف وقبــل احملكــوم عليــه هــذا احلكــم أو فــوت
ميعــاد االســتئناف لــم يجــز لــه الطعــن فيه فصــار نهائيا.
 -2أن يكــون هــذا احلكــم النهائــي قــد صــدر بعــد ســبق صــدور حكــم أول يف ذات النــزاع الــذي

تل

ومعنــى ذلــك أن تقــام دعــوى أمــام محكمــة أول درجــة ويصــدر فيهــا حكــم،
ثــم يعــاد إقامــة ذات الدعــوى مــرة أخــرى أمــام محكمــة أول درجــة ويصــدر فيهــا حكــم
نهائــي ،أي أن احلكــم الثانــي هــو احلكــم النهائــي ،أما احلكم األول فإن النص يفترض
أنــه لــم يحــز قــوة األمــر املقضــي وقــت صــدور احلكــم الثانــي ،أي أن يكــون هذا احلكم
األول قابــا للطعــن فيــه باالســتئناف ،أو قــد طعــن فيــه بالفعــل بهــذا الطريــق .فــإذا لــم
يكــن كذلــك مبعنــى أنــه قــد صــار نهائيــا وقــت صــدور احلكــم الثانــي النهائــي ،فــإن
طريــق الطعــن الوحيــد املذكــور يف هــذا املجــال هــو الطعــن بالنقــض إعمــاال للمــادة
( )226/2مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة.
وميكــن أن يتحقــق هــذا الفــرض إذا رفعــت قضيــة وحكــم فيهــا ،ثــم أعيــد رفــع ذات
القضيــة مــن جديــد ولــم يتمســك صاحــب املصلحــة بحجيــة األمــر املقضــي فيــه ،وال تثيرهــا
احملكمــة مــن تلقــاء نفســها ،فيتصــور يف هــذه احلالــة صــدور حكمــن قضائيــن يف نــزاع
واحــد ،ومثــل ذلــك أن يقــوم وكيــل التفليســة بإقامــة دعــوى ســبق أن أقامهــا املديــن املفلــس
وصــدر فيهــا حكــم ،أو قيــام الورثــة بإقامــة دعــوى ســبق إقامتهــا مــن املــورث ويحكــم فيها.
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 -3أن يكــون احلكمــان األول والثانــي صادريــن يف ذات النــزاع ،أي أن يتحــدا يف اخلصــوم
والســبب واملوضــوع ،فيتحــد يف الدعويــن مجمــوع الوقائــع املولــدة للحــق املدعــى بــه يف
الطلبــن.
 -4وجــود تعــارض بــن احلكمــن يســتحيل معــه تنفيذهمــا تنفيــذا متعاصــرا ،ويتحقــق
هــذا التعــارض بــن احلكمــن إذا اشــتمال علــى نصــوص متناقضــة أو متنافيــة .مثــال ذلك
أن يصــدر حكــم مــن محكمــة صلــح ببطــان عقد إيجار قيمته ألف وخمســمائة دينار،
ثــم يصــدر حكــم الحــق مــن محكمــة صلــح بإلــزام املســتأجر بدفــع أجــرة للعــن املؤجــرة
قدرهــا تســعمائة دينــار ،فاحلكــم األخيــر صــادر يف حــدود النصــاب النهائــي ،ومــع ذلــك
يجيــز القانــون اســتئنافه لرفــع التناقــض بينــه وبني احلكم الســابق ببطــان اإليجار.
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ويــؤدي اســتئناف احلكــم اجلديــد إلــى اســتئناف احلكــم الســابق بقــوة القانــون مــا لــم
يكــن قــد صــار نهائيـ ًا عنــد رفــع االســتئناف ،وتصبــح ســلطة احملكمــة شــاملة بالنســبة
لهما ،فيجوز أن تلغي أو تعدل أحدهما حسبما تراه وفقا للقانون ،أما إذا كان احلكم
األول قــد صــار نهائيــا عنــد رفــع االســتئناف ،فإنــه ال يطــرح بطبيعــة احلــال أمــام محكمــة
االســتئناف ،وال يبقــى لهــا ســوى تعديــل احلكــم اجلديــد لرفــع التناقــض بــن احلكمني.

ةل

المطلب الثالث

يس

األحكام غير القابلة لالستئناف بصرف النظر عن النصاب

بيع
ل

أوال :األحكام غير القابلة االستئناف بحكم القانون:

تل

ا لالســتئناف وفــق قاعــدة النصــاب ،ومــع ذلــك ال يجــوز
قــد يكــون احلكــم قاب ـ ً
الطعــن فيــه باالســتئناف إمــا بحكــم القانــون أو بــإرادة احملكــوم عليــه.
ونتكلم عن هاتني احلالتني فيما يأتي:
تــؤدى اعتبــارات متعــددة ترجــع يف معظمهــا إلــى اعتبــار املالءمــة الــذي يتعلــق يف
الواقــع بالسياســة التشــريعية ،إلــى تدخــل املشــرع يف بعــض احلــاالت لكــي مينــع الطعــن
باالســتئناف يف بعــض األحــكام ،رغــم قابليتهــا حســب القواعــد العامــة للطعــن فيهــا
بهــذا الطريــق .مــن ذلــك مــا نصــت عليــه املــادة ( )191/3مــن أنــه ال يقبــل الطعــن يف
األحــكام الصــادرة بنــاء علــى اتفــاق اخلصــوم .وكذلــك عــدم جــواز اســتئناف األحــكام
الصــادرة بنــاء علــى اليمــن احلاســمة ،ســواء أكان احلكــم مترتبــا علــى حلفهــا أم ردهــا
أم النكــول عنهــا ،وذلــك للتوصــل إلــى إلغائــه وبالتالــي إلغــاء اليمــن والتخلــص مــن
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آثــاره .وذلــك مــا لــم تكــن اإلجــراءات اخلاصــة بتوجيــه اليمــن أو حلفهــا أو النكــول عنها
باطلــة ،أو كان ذات احلكــم باطــا لســبب مــن األســباب العامــة ،فهنــا يجــوز الطعــن
يف احلكــم وفــق القواعــد العامــة .وكذلــك إذا قضــت محكمــة الصلــح بإحالــة كل مــن
الطلــب األصلــي والطلــب العــارض علــى محكمــة البدايــة ( م  2/40أصــول مدنيــة) ،
واحلكــم الصــادر بطلــب رد اخلبيــر (م  72بينــات) .

خة
نس

ثانيا :األحكام غير القابلة لالستئناف بإرادة احملكوم عليه:

تل

يس

ةل

اني

مج

ذكرنــا ســابقا أن قبــول احلكــم صراحــة أو ضمنــا مــن قبــل احملكــوم عليــه بعــد
صــدوره يحــول دون الطعــن فيــه ،وهــي قاعــدة تنطبــق بالنســبة لالســتئناف كمــا تنطبــق
علــى غيــره مــن طــرق الطعــن(.)6
ولكــن الســؤال الــذي يثــور هنــا هــو هــل يجــوز التنــازل عــن احلــق يف االســتئناف
قبل صدور احلكم ،بحيث يجوز االتفاق قبل بدء اخلصومة ،أو أثناء نظر الدعوى أمام
محكمــة أول درجــة علــى أن يكــون حكمهــا نهائيـ ًا غيــر قابــل للطعــن فيــه؟
ولإلجابة على هذا السؤال جند أن احلق يف الطعن يف احلكم الصادر من محكمة
أول درجــة باالســتئناف ،ال يتولــد إال مــن اللحظــة التــي يصــدر فيهــا احلكــم ،وحيــث إنــه
ال يجــوز االتفــاق علــى النــزول عــن حــق قبــل ثبوتــه لصاحبــه ،فإنــه ال يجــوز االتفــاق علــى
النــزول عــن احلــق يف الطعــن باالســتئناف إال بعــد صــدور احلكــم مــا لــم يــرد نــص يف
القانــون علــى خــاف ذلــك.
وقــد كانــت املــادة  206مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة امللغــى تنــص على
أنــه إذا اتفــق الفريقــان علــى أن تــرى دعواهمــا وتفصــل يف احملكمــة البدائيــة دون أن
يكــون ألي منهمــا احلــق يف اســتئناف حكــم تلــك احملكمــة ال يبقــى ألي منهمــا احلــق يف
اســتئناف احلكــم الــذي تصــدره احملكمــة البدائيــة فيهــا )  .وقــد نقــل املشــرع األردنــي
نــص املــادة  206املذكــورة يف املــادة  177مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة
لســنة  ،1988كمــا أن املشــرع املصــري قــد نــص يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ()219
مــن قانــون املرافعــات علــى أنــه “ويجــوز االتفــاق ولــو قبــل رفــع الدعــوى علــى أن يكــون حكــم
محكمــة الدرجــة األولــى انتهائيــا” .لذلــك فإنــه مــن اجلائــز يف مصــر وفــق هــذا النــص اتفــاق
الطرفني على تنازل كل منهما عن حقه يف االستئناف ويعد هذا االتفاق عقدا إجرائيا
ملزمــا للجانبــن مســتندا إلــى نــص املــادة ( )219مرافعــات ،ولكــن ال يجــوز العكــس،
أي ال يجــوز اتفــاق األطــراف علــى اســتئناف حكــم غيــر قابــل لالســتئناف وفقــا لقاعــدة
النصــاب أو بحكــم القانــون( ،)7ويكــون االســتئناف يف هــذه احلالــة غيــر مقبــول ،وعــدم
القبــول هــذا يتعلــق بالنظــام العــام.

بيع
ل

( )6يرجع ملا سبق صفحة .401
( )7د .وجدي راغب ،املوجز يف مبادئ القضاء املدني ،صفحة .500
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غير أن املشــرع الفلســطيني عدل عن هذا االســتثناء ولذلك لم ينص قانون أصول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديــد ،علــى أي اســتثناء يجيــز هــذا التنــازل ،وبالتالــي
فإنــه ال يجــوز االتفــاق مســبقا علــى عــدم قابليــة حكــم محكمــة أول درجــة لالســتئناف،
ويعــد مثــل هــذا االتفــاق – إن وجــد – غيــر ملــزم بحيــث يجــوز ألي مــن طرفيــه اســتئناف
احلكــم بالرغــم مــن وجــود هــذا االتفــاق (.)8

خة
نس

ويشترط لسالمة هذا االتفاق يف القانونني األردني واملصري :
 -1أن يكــون اخلصــم حائــزا ألهليــة الصلــح يف موضــوع النــزاع ،اي حائــزا ألهليــة
التصــرف.
 -2أن ال يكون موضوع النزاع متعلقا بالنظام العام ،فاالتفاق على نهائية احلكم
مبــا يفيــد التنــازل عــن حــق الطعــن فيــه باالســتئناف ،يجــب أال يقيــد صاحبــه يف حــاالت
النظــام العــام ،وبالتالــي يكــون لــه العــدول عنــه طاملــا أن ميعــاد الطعــن قائم.
وينصــب النــزول مقدمــا عــن الطعــن يف احلكــم الصــادر يف الدعــوى ،علــى عــدم
التظلــم مــن القضــاء املوضوعــي للمحكمــة ،ولذلــك فإنه ال يتضمن التنازل عن التمســك
بانعــدام احلكــم أو ببطالنــه .فالبطــان يعتبــر أمــرا مســتقال عــن االتفــاق احلاصــل بــن
اخلصــوم باعتبــار احلكــم االبتدائــي نهائيــا ،لذلــك يجــوز التمســك بهــذا أو ذاك رغــم
التنــازل ،إعمــاال للمــادة  221مــن قانــون املرافعــات املصــري املقابلــة للمــادة  203مــن
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني اجلديــد التــي جتيــز الطعــن يف
األحــكام النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة األولــى متــى كانــت باطلــة أو مبنيــة
علــى إجــراءات باطلــة ،ألنــه ال يجــوز االتفــاق مقدمــا علــى التنــازل عــن التمســك ببطــان
اإلجــراءات إذ ال يؤمــن معــه التعســف ،وإمنــا يجــوز التنــازل عــن التمســك بالبطــان بعــد
حصــول اإلجــراء الباطــل ألنــه يعــد تنــازال عــن التمســك باجلــزاء بعد ثبوت احلــق فيه ،وهذا
جائــز مــا لــم يكــن اجلــزاء متعلقــا بالنظــام العــام.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل
( )8وكذلك ال يجوز قبل إقامة الدعوى التنازل عن حق االستئناف يف القانون اللبناني  .د .أحمد هندي ص .392
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المبحث الثاني
ميعاد الطعن باالستئناف

خة
نس

تنص املادة  205على أنه:
 -1يكون ميعاد الطعن باالستئناف ثالثني يوما ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
 -2يكون ميعاد االستئناف يف املواد املستعجلة خمسة عشر يوما)9(.
ويخضع هذا امليعاد للقواعد العامة املتعلقة مبيعاد الطعن الواردة يف املادة (،)193
فهــو يبــدأ كقاعــدة مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور احلكــم ،ولكنــه يبــدأ يف احلــاالت
الــواردة يف الفقــرة الثانيــة مــن تلــك املــادة مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم إلى احملكــوم عليه ،وإن
كان يجــوز للمحكــوم عليــه يف هــذه احلــاالت اســتئناف احلكــم قبــل تبليغه إليه.
غيــر أن القانــون يقــرر ميعــادا جديــدا لالســتئناف إذا تبــن يف احلكــم عيــب مــن
العيــوب الــواردة يف املــادة ( ،)206إذ تنــص هــذه املــادة علــى أنــه “إذا صــدر احلكــم بنــاء علــى

مج

غــش وقــع مــن اخلصــم أو بنــاء علــى ورقــة مــزورة ،أو بنــاء علــى شــهادة زور ،أو بســبب عــدم إظهــار

اني

ورقــة قاطعــة يف الدعــوى حجبهــا اخلصــم ،فــا يبــدأ ميعــاد االســتئناف إال مــن اليــوم الــذي ظهــر

ةل

فيــه الغــش أو اليــوم الــذي أقــر فيــه بالتزويــر فاعلــه أو حكــم بثبوتــه أو اليــوم الــذي حكــم فيــه علــى
شــاهد الــزور أو الــذي ظهــرت فيــه الورقــة التــي حجبــت”)10( .وهــذا النــص يتنــاول أربــع حــاالت:

تل

يس

 -1صــدور احلكــم بنــاء علــى غــش مــن اخلصــم ،فيبــدأ ميعــاد االســتئناف يف هــذه احلالــة
من اليوم الذي ظهر فيه الغش .والغش الذي ال ينفتح ميعاد االستئناف إال بظهوره هو ما
كان حاله خافيا على اخلصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تترك له الفرصة لتقدمي دفاعه
فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به احلكم .ويقصد بالغش العمل االحتيالي املخالف
للنزاهــة الــذي يكــون مــن شــأنه تضليــل العدالــة  ،فيعــد غشــا يف حكــم املــادة  206تعمد
اخلصــم إخفــاء قيــام اخلصومــة عــن خصمــه للحيلولــة دون مثولــه يف الدعــوى وإبــداء دفاعــه
فيها ،كأن يبلغه يف عنوانه بفلسطني يف الوقت الذي يعلم فيه بإقامته يف اخلارج.
 -2صــدور احلكــم بنــاء علــى ورقــة مــزورة ،ويف هــذه احلالــة إذا أقــر املــزور بالتزويــر بعــد
صــدور احلكــم يبــدأ ميعــاد االســتئناف مــن اليــوم الــذي مت فيــه اإلقــرار ،أمــا إذا ثبــت
التزويــر بحكــم مــن احملكمــة ،فــإن ميعــاد االســتئناف يبــدأ مــن اليــوم الــذي حكم فيه
بثبــوت التزوير.
 -3صــدور احلكــم بنــاء علــى شــهادة زور ،ويف هذه احلالة يبدأ ميعاد االســتئناف من اليوم
الذي حكم فيه على شاهد الزور .ويجب يف هذه احلالة أن يقدم الطاعن حكما بتزوير
الورقــة التــي صــدر بنــاء عليهــا حكــم محكمــة الدرجة األولى  ،أو إقــرارا بتزويرها.

بيع
ل

( )9نقض مدني  2007/73تاريخ  2008/9/2ج  4ص .790
( )10نقض مدني  2008/65تاريخ  2008/10/28ج  4ص .815
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 -4صــدور احلكــم بنــاء علــى عــدم إظهــار ورقــة قاطعــة يف الدعــوى حجبهــا اخلصــم ،وهــي
الورقــة التــي يجهــل اخلصــم وجودهــا أو فحواهــا وال يعلــم بشــخص محتجزهــا .ويف هــذه
احلالــة يبــدأ ميعــاد االســتئناف مــن اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة التــي حجبــت.

خة
نس

فظهــور الغــش أو ثبــوت التزويــر أو شــهادة الــزور أو ظهــور الورقــة التــي احتجزهــا
اخلصم غالبا ما يستغرق وقتا ينقضي قبله ميعاد االستئناف ،ولذلك من العدالة أن يتاح
للخصــم احملكــوم عليــه أن يطعــن يف مثــل هــذا احلكــم بطريــق االســتئناف – كطريــق
طعــن عــادي – وهــذه احلــاالت هــي ذات حــاالت الطعــن بإعــادة احملاكمــة  ،وســوف
نعــرض لهــا بتفصيــل الحقــا )11(.
ويخضع ميعاد االستئناف أيضا للقواعد العامة للطعن من حيث وقفه بسبب
القــوة القاهــرة ( )12أو بســبب وفــاة احملكــوم عليــه أو بفقــد أهليتــه للتقاضــي؛ أو بــزوال
الصفــة اإلجرائيــة ملــن كان يباشــر اخلصومــة عنــه.
كمــا يخضــع االســتئناف للقواعــد العامــة للطعــن مــن حيــث اجلزاء املترتب على
عــدم احتــرام ميعــاد االســتئناف ،فيســقط احلــق يف االســتئناف ،ويترتــب علــى ذلــك أن
حتكــم احملكمــة بــرد االســتئناف شــكال لتقدميــه بعــد فــوات امليعــاد مــن تلقاء نفســها،
لتعلــق ذلــك بالنظــام العام.
وإذا صــادف آخــر يــوم يف ميعــاد الطعــن باالســتئناف يــوم عطلــة رســمية فإنه ميتد
إلــى أول يــوم عمــل  ،عمــا بصريــح نــص املــادة  3/21مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة )13(.

مج

اني

ةل

يس

تل
بيع
ل
( )11يرجع ملا بعده ص .487
( )12ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض ( إن مــا أثــاره وكيــل الطاعــن مــن أن وجــود الطاعــن يف ســجن االحتــال مــن اليــوم التالــي لتبليغــه
القرار الغيابي حال دون إمكانية طعنه بالقرار الغيابي املستأنف  ،وأن انقطاع مدة االستئناف بحبس املستأنف يعتبر قوة قاهرة تؤثر
علــى مهلــة االســتئناف ســلبا وتوقفهــا ،وبعــد اإلفــراج عنــه حتســب املــدة الســابقة حلبســه مــع املــدة الالحقــة فإلفــراج عنــه ويعتبر االســتئناف
مقبــوال فيهــا ،ال يتفــق مــع نــص املــادة  21مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  ، 2001إذ كان ينبغــي تقدميــه
مباشــرة بعــد اإلفــراج عنــه ال بعــد خمســة أيــام مــن اإلفــراج عنــه) .نقــض مدنــي  2005/2تاريــخ  2005/3/12ج  2ص .684
( )13نقض مدني  2006/10تاريخ  2006/9/7ج  1ص .408
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المبحث الثالث
إجراءات تقديم االستئناف

خة
نس

االستئناف قد يكون أصليا وقد يكون مقابال أو تبعيا ،ولكل منهما إجراءاته
اخلاصة به ،لذلك نتناول االستئناف األصلي يف مطلب أول واالستئناف املقابل والفرعي
يف مطلب ثان على التوالي.
المطلب األول

االستئناف األصلي

مج

أوال :تقدمي الئحة االستئناف

تنص املادة ( )207على أنه:

قلــم احملكمــة االســتئنافية املختصــة.

اني

 -1تقــدم الئحــة االســئناف مرفقــا بهــا عــدد مــن النســخ بقــدر عــدد املســتأنف عليهــم إلــى

ةل

 -2وترفق صورة مصدقة عن احلكم أو القرار املستأنف مع الئحة االستئناف.

تل

يس

وعلى ذلك فإن االستئناف يقدم بالئحة تودع قلم كتاب احملكمة االستئنافية
وفــق األوضــاع املقــررة إلقامــة الدعــوى ،وقــد نصــت املــادة ( )208علــى أن تتضمــن الئحة
االستئناف البيانات اآلتية:
 -1اسم احملكمة املستأنف إليها.
 -2اسم املستأنف وعنوانه ومهنته واحملامي الذي ميثله وعنوانه.
 -3اسم املستأنف عليه وعنوانه ومهنته.
 -4احلكــم أو القــرار املســتأنف واحملكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ صــدوره ورقــم
الدعــوى التــي صــدر فيهــا.
 -5أسباب االستئناف.
 -6طلبات املستأنف.
 -7توقيع محامي املستأنف.

بيع
ل

غيــر أن املــادة املذكــورة لــم ترتــب البطــان علــى عــدم التقيــد بالبنــود مــن ، 4 – 1
لذلك فإنه ال يعيب صحيفة االســتئناف إذا لم يذكر بها صفة محكمة البداية ما دام
أنهــا مختصــة للنظــر باالســتئناف بصفتهــا االســتئنافية بحكــم القانــون كونــه صــادرا
عــن محكمــة تقــع ضمــن دائرتهــا  ،وتكــون محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية قــد
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خة
نس

جنحــت فيمــا قضــت بــه بــرد االســتئناف شــكال  )14(.كمــا أن إغفــال عمــل املطعــون
ضده ليس من ضمن البيانات اجلوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكال ألن املشرع
لــم يرتــب البطــان علــى إغفــال ذلــك  )15(.كمــا أن عــدم ذكــر رقم الدعــوى الصادر فيها
احلكم املستأنف يف الئحة االستئناف أو اخلطأ فيه ال يبطل الئحة االستئناف إذا كانت
البيانــات األخــرى ال تتــرك مجــاال للشــك يف حتديــد احلكــم الــوارد عليــه االســتئناف )16(.
كمــا أن إغفــال ذكــر تاريــخ صــدور احلكــم بالئحــة االســتئناف يعتبــر جهالــة يســيرة ال
تستلزم رد االستئناف ألن الئحة االستئناف مرفقة بصورة مصدقة عن احلكم املستأنف
يبني تاريخ صدوره( .)17وإرفاق صورة حكم غير مصدقة تطابق احلكم احملفوظ مبلف
الدعــوى التــي صــدر فيهــا احلكــم املســتأنف والــذي مت ضمــه مللــف االســتئناف  ،يحقــق
الغايــة مــن إرفــاق الصــورة ويكــون قــرار محكمــة االســتئناف بــرد االســتئناف شــكال
لهــذا الســبب يف غيــر محلــه  ،بــل إن عــدم إرفــاق صــورة مصدقــة عــن احلكــم أو القــرار
املســتأنف مــع الئحــة االســتئناف ال يبطــل الئحــة االســتئناف وال يعــد ســببا لــرد االســتئناف
شــكال مــا دامــت الغايــة مــن إرفــاق الصــورة وهــي التعريــف باحلكــم املطعــون فيــه تعريفــا
نافيــا للجهالــة قــد حتققــت مــن البيانــات الــوارد يف الئحــة االســتئناف التــي تضمنــت اســم
احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم ورقــم الدعــوى الصــادر فيها احلكم املطعــون فيه وتاريخ
صــدوره ومضمونــه ،وثــم إرفــاق ملــف الدعــوى مــع امللــف االســتئنايف()18

مج

اني

ةل

ثانيا :احملكمة املستأنف إليها

يف دائرتهــا بصفتهــا االســتئنافية.

يس

نصت املادة ( )201على أنه:
 -1تســتأنف األحــكام والقــرارات الصــادرة مــن محاكــم الصلــح إلــى محكمــة البدايــة الواقعــة

أمــام محكمــة االســتئناف.

تل

 -2تســتأنف األحــكام والقــرارات الصــادرة مــن محكمــة البدايــة بصفتهــا محكمــة أول درجــة

بيع
ل

وعنــد تقــدمي الئحــة االســتئناف إلــى قلــم احملكمــة ،يتــم احتســاب الرســوم الواجــب
دفعها ،وبعد دفع الرســوم يســجل االســتئناف يف ســجل خاص ،ويعطى له رقم متسلســل
( )14نقض مدني  2005/193تاريخ  2006/4/9ج  1ص .338
( )15نقض مدني  2005/269تاريخ  2008/12/18ج  4ص .224
( )16قــض مدنــي  2008/18تاريــخ  2008/10/30ج  4ص  ،190نقــض مدنــي  2006/11تاريــخ  2006/9/7ج  1ص  .404وقــد
جــاء فيــه إن مــا ورد يف الئحــة االســتئناف مــن أن احلكــم املســتأنف صــدر يف الدعــوى رقــم  2005/749ال يصلــح ســببا لــرد االســتئناف
شــكال طاملا أن املســتأنفة وعلى ما يبني من أوراق الدعوى قد أرفقت بالئحة االســتئناف صورة مصدقة عن احلكم املســتأنف املتعلق
بالدعــوى رقــم  ، 2004/749فضــا عــن أن ملــف الدعــوى املذكــورة قــد = أرفــق بامللــف االســتئنايف عنــد وقوع االســتئناف  ،األمر الذي
يدل داللة قاطعة على أن هناك خطأ وقع يف رقم الدعوى وأن اخلطأ املذكور ال يعدو أن يكون ســهوا عرضيا ال يعتد به وال يكســب
اخلصم حقا  ،كما ال ينحدر بالئحة االستئناف إلى درجة البطالن الذي من شأنه أن يرتب رد االستئناف شكال.
( )17نقض مدني  2004/201تاريخ  2005/1/29ج  1ص  ،273نقض مدني  2006/175تاريخ  2007/10/30ج  3ص .107
( )18نقــض مدنــي  2005/273تاريــخ  2006/4/16ج  1ص  ،364نقــض مدنــي  2008/274تاريــخ  2008/12/4ج  4ص .221
وكانــت محكمــة النقــض قــد اعتبــرت عــدم إرفــاق صــورة مصدقــة عــن احلكــم أو القــرار املســتأنف ســببا لــرد االســتئناف شــكال يف
حكمهــا نقــض مدنــي رقــم  2004/198تاريــخ  2005/2/6ج  1ص  ،277إال أنهــا عدلــت عــن ذلــك يف أحكامهــا التاليــة.
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خة
نس

يف هــذا الســجل يســمى برقــم األســاس .ثــم يرســل قلــم احملكمــة الئحــة االســتئناف
ومرفقاتهــا إلــى قلــم احملضريــن لتبليغهــا إلــى املســتأنف عليــه.
ويالحــظ أن املــادة  207نصــت علــى أن تقــدم الئحــة االســتئناف إلــى قلــم احملكمــة
االســتئنافية املختصــة  ،وقــد قــررت محكمــة النقــض يف البدايــة عــدم جــواز تقدمي الئحة
االســتئناف إلــى قلــم احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم لعــدم النــص على ذلــك على خالف
مــا هــو حاصــل بالنســبة للطعــن بالنقــض ،لذلــك قضــت بأن احلكم املطعــون فيه القاضي
بــرد االســتئناف شــكال يف محلــه ويتفــق وأحــكام القانون )19(.
إال أن احملكمة عدلت عن هذا االجتهاد وذهبت إلى أن هدف املشرع من هذا النص
هو وضع قاعدة تنظيمية لتحديد الوسيلة لتقدمي الطعن باالستئناف ولم يرتب البطالن على
مخالفة تلك الوسيلة ،لذلك فإن تقدمي االستئناف خالل املدة القانونية بإيداعه قلم احملكمة
التــي أصــدرت احلكــم املســتأنف وليــس لقلــم احملكمــة االســتئنافية يتعلــق بعيــب شــكلي
تنظيمــي للخصومــة االســتئنافية  ،وليــس مــن شــأن هــذا العيــب أن ينحــدر بالعمــل اإلجرائــي
إلى درجة البطالن ،ناهيك عن ضرورة االبتعاد عن الشكليات غير املبررة التي من شأنها
أن متس جوهر العدالة  ،وأن اإلغراق يف الشكلية واملغاالة فيها فيه خروج بالنص عن غاية
املشــرع وفلســفة التشــريع وحتميلــه أكثــر ممــا يحتمــل ويف ذلــك ضيــاع للحقــوق .لذلــك فــإن
االســتئناف واحلــال هــذه يغــدو قــدم خــال املــدة القانونيــة وإن كان قــد وصــل قلــم احملكمــة
االستئنافية بعد انتهاء مدة الطعن  )20(.كما قررت أن تقدمي الئحة االستئناف لقلم محكمة
البداية مصدرة احلكم املســتأنف هو إجراء قانوني صحيح طاملا أن االســتئناف قدم ضمن
املدة القانونية لقلم تلك احملكمة  ،وأن سريان أية مدة أخرى على وجود تلك الالئحة لدى
قلم احملكمة التي قدمت إليها ال يؤاخذ عليه املستأنف مهما طالت تلك املدة إذ أصبحت
األوراق املقدمة يف حوزة وذمة القلم الذي قدمت لديه  ،وإن أية مدة تنقضي بعد ذلك على
عدم إحالة األوراق للمحكمة االستئنافية ال متس باإلجراء الذي سلكه املستأنف من خالل
تقدمي الالئحة للمحكمة مصدرة احلكم وهي محكمة البداية)21( .
إال وأن محكمــة النقــض قــد عــادت إلــى اجتهادهــا األول يف كل مــن نقــض مدنــي
رقــم  2016/1160تاريــخ  2017/1/16ونقــض مدنــي رقــم  2016/1314تاريــخ
 2016/1/18مــا يتطلــب عــرض املســألة علــى الهيئــة العامــة للبــت فيهــا.
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ثالثا :تبليغ الئحة االستئناف للمستأنف عليه

تنــص املــادة ( )209علــى أنــه “تبلــغ الئحــة االســتئناف إلى املســتأنف عليــه وفقا لقواعد

تبليــغ األوراق القضائيــة املنصــوص عليها يف هــذا القانون”.

( )19نقض مدني  2005/4تاريخ  2005/3/23ج  1ص .283
( )20نقــض مدنــي  2005/172تاريــخ  2006/4/16ج  1ص  ،346نقــض مدنــي  2005/175تاريــخ  2006/4/16ج  1ص ،342
نقــض مدنــي  2005/191تاريــخ  2006/4/25ج  1ص  ،327نقــض مدنــي  2008/91تاريــخ  2008/5/25ج  4ص  ،104نقــض
مدنــي  2008/37تاريــخ  2008/10/16ج  4ص  ،130نقــض مدنــي  2007/145تاريــخ  2008/10/23ج  4ص  ،155نقــض مدنــي
 2008/38تاريــخ  2008/10/128ج  4ص  160وغيرهــا .
( )21نقض مدني  2008/189تاريخ  2008/9/2ج  4ص .796
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وقد نظم القانون قواعد تبليغ األوراق القضائية يف املواد  7حتى  ،20وقد سبق شرح هذه
القواعد يف القسم الثاني من هذا الكتاب فيرجع إليه( )22وال تنعقد اخلصومة يف االستئناف إال
بتبليغ املستأنف عليه الئحة االستئناف  ،وإذا صدر حكم من احملكمة االستئنافية دون أن
يكون املستأنف عليه قد تبلغ الئحة االستئناف فإن هذا احلكم يكون باطال.
رابعا :الالئحة اجلوابية

تنــص املــادة ( )212علــى أنــه “يجــوز للمســتأنف عليــه أن يقــدم الئحــة جوابيــة خــال

خة
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خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تبلغــه االســتئناف ".
ويالحظ على هذا النص أنه ترك للمستأنف عليه تقدير ما إذا كان بحاجة
لتقــدمي الئحــة جوابيــة علــى االســتئناف أو عــدم تقدميهــا ،فاألمــر جوازي بالنســبة له ،على
أنــه حــدد لــه خمســة عشــر يومــا لتقــدمي هــذه الالئحــة اجلوابيــة إن رغــب يف ذلــك ،فــإذا لــم
يقــدم مثــل هــذه الالئحــة خــال املــدة احملــددة ال يعــد مقصــرا وال يترتــب على ذلك أي أثر.

مج
المطلب الثاني

اني

االستئناف المقابل( )23واالستئناف الفرعي
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إذا طلــب املدعــي طلبــن فأجابــت احملكمــة أحدهمــا ورفضت اآلخــر ،أو قدم املدعى
عليــه طلبــا مقابــا فأجابــت احملكمــة أو رفضــت كال الطلبــن األصلــي واملقابــل ،أو طلــب
املدعــي تعويضــا ثالثــة آالف دينــار فحكمــت احملكمــة بألــف وخمســمائة فقــط ،يعتبــر
كل من طريف اخلصومة محكوما له ومحكوما عليه ،ويف هذه احلاالت يجوز لكل من
الطرفني استئناف احلكم باعتباره محكوما عليه .فإذا رفع كل منهما استئنافا مستقال
عــن اآلخــر ،يعــد كل منهمــا اســتئنافا أصليــا ويجوز للمحكمة يف هذه احلالــة أن تقرر ضم
االســتئنافني لوحــدة الســبب واملوضــوع عمــا باملــادة ( )210والفصــل فيهمــا بحكــم واحــد.
وباإلضافة لذلك فقد نصت املادة ( )217على أنه:
 -1يجــوز للمســتأنف عليــه إلــى مــا قبــل انتهــاء اجللســة األولــى لنظــر االســتئناف أن يرفــع

بيع
ل

اســتئنافا مقابــا باإلجــراءات املعتــادة أو مبذكــرة مشــتملة علــى أســباب اســتئنافه.

 -2إذا رفــع االســتئناف املقابــل بعــد مضــي ميعــاد االســتئناف اعتبــر اســتئنافا فرعيــا يتبــع

االســتئناف األصلــي ويــزول بزوالــه.

 -3احلكــم بقبــول تــرك اخلصومــة يف االســتئناف األصلــي يســتتبع احلكــم بســقوط

االســتئناف الفرعــي.

وهذه املادة تعالج كال من االســتئناف املقابل واالســتئناف الفرعي ،ونعرض لهما
بإيجــاز يف الفرعــن التاليــن ،ثــم نبــن طريقــة تقدمي هذا االســتئناف وأثره يف فرع ثالث.
( )22يرجع إلى ما سبق صفحة  195وما بعدها.
( )23يســمى االســتئناف املقابــل يف قانــون أصــول احملاكمــات الســوري باالســتئناف التبعــي .د .رزق اهلل أنطاكــي ،ص  .745ويســمى
يف القانــون اللبنانــي االســتئناف الطــارئ ،د .أحمــد هنــدي ،1989 ،ص .394
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الفرع األول
االستئناف المقابل
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ميكــن تعريــف االســتئناف املقابــل بأنــه االســتئناف الــذي يــرد بــه املســتأنف عليــه يف
مواجهــة املســتأنف يف ميعــاد االســتئناف إذا لــم يكــن قــد ســبق قبولــه احلكــم.
فــإذا كان كل مــن طــريف اخلصومــة محكومــا لــه ومحكومــا عليــه ،وتقــدم
أحدهمــا بالطعــن يف احلكــم باســتئناف أصلــي ،كان أمــام املســتأنف عليــه اتخــاذ أحــد
املواقــف التاليــة.
املوقــف األول :أن يتقــدم باســتئناف أصلــي خــال ميعــاد االســتئناف ،ويف هذه احلالة
– كمــا قلنــا – يجــوز للمحكمــة أن تضــم االســتئنافني معــا ،أو أن تنظــر يف كل
منهمــا علــى حــدة.
املوقــف الثانــي :أن يتخــذ موقفــا دفاعيــا بحتــا يف االســتئناف األصلــي املقــدم ضــده،
ويف هــذه احلالــة تنظــر احملكمــة فيمــا تظلــم منــه املســتأنف األصلــي ،ويبقــى مــا حكــم
فيــه ضــد املســتأنف عليــه قائمــا عمــا بقاعــدة أنــه ال يضــار الطاعــن بطعنــه وال يفيــد مــن
الطعــن إال مــن رفعــه( .م  191/4و .)5
املوقف الثالث :أن يرد املستأنف عليه على االستئناف األصلي باستئناف مقابل يف
ذات اخلصومــة حتــى يســتطيع أن يطــرح أمــام احملكمــة الطلبــات التــي فصل فيها احلكم
ملصلحة خصمه ،حتى لو كان االستئناف األصلي قد طرح على احملكمة االستئنافية
كل القضية التي فصل فيها احلكم الصادر من أول درجة ،إذا أراد املستأنف عليه من
احملكمــة االســتئنافية إصــدار حكــم أســوأ بالنســبة للمســتأنف األصلــي ،فاالســتئناف
املقابــل ميكــن صاحبــه مــن تعديــل احلكم املســتأنف لصاحله .مثال ذلك إذا حكم بإلزام
املدعى عليه بخمسمائة دينار يف طلب قيمته ألف ومئتا دينار ،واستأنف املدعي احلكم
توصــا لتعديــل املبلــغ احملكــوم بــه إلــى ألــف ومائتــي دينــار ،فــإن املســتأنف عليــه يقــدم
استئنافا مقابال حتى يتوصل إلى تخفيض املبلغ احملكوم به أو إلغائه.
ويشترط لقبول االستئناف املقابل ما يأتي:
 -1أن يكــون هنــاك اســتئناف أصلــي ،فــإذا تنــاول احلكــم الفصــل يف عــدة طلبــات
رفع اســتئناف أصلي عن بعضها جاز للمســتأنف عليه أن يرفع اســتئنافا مقابال عن بقية
الطلبــات ولــو أن االســتئناف األصلــي لــم يتناولهــا ،بينمــا ال يجــوز أن يتنــاول االســتئناف
املقابــل طلبــات قضــي فيهــا ملصلحــة خصــم لــم يســتأنف ،بــل يلــزم يف هــذه احلالــة رفــع
اســتئناف أصلــي ضــد ذلــك اخلصم.
 -2أن يكــون لرافــع االســتئناف املقابــل مصلحــة يف رفــع هــذا الطعــن ،وللمســتأنف
عليــه دائمــا مصلحــة يف أن يرفــع اســتئنافا مقابــا عمــا قضــي فيــه لغيــر مصلحتــه ألنــه ال
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يستفيد من االستئناف األصلي .أما إذا كان احلكم املطعون فيه قد أهدر بعض أوجه
دفــاع املســتأنف عليــه أو دفوعــه فإنهــا تعــد مطروحــة علــى محكمــة االســتئناف بنــاء على
رفــع االســتئناف األصلــي.
 -3أال يكــون املســتأنف عليــه قــد قبــل احلكــم املســتأنف قبــل رفــع االســتئناف
األصلــي ،فــإن كان قــد قبلــه قبــل ذلــك اعتبــر اســتئنافه اســتئنافا فرعيــا.
 -4أن يرفــع االســتئناف املقابــل يف ميعــاد االســتئناف ،فــإذا رفــع بعــد امليعــاد عــد
اســتئنافا فرعيــا .ويف كل األحــوال يجــب أن يرفــع االســتئناف املقابــل قبــل انتهــاء اجللســة
األولــى لنظــر االســتئناف وإال كان غيــر مقبــول.
الفرع الثاني

االستئناف الفرعي
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االســتئناف الفرعي هو نوع من أنواع االســتئناف املقابل تابع لالســتئناف األصلي،
يــرد بــه املســتأنف عليــه يف مواجهــة املســتأنف بعــد فــوات ميعــاد االســتئناف ،أو إذا كان
ســبق قبولــه احلكــم (م  )2/191فقــد قــدر املشــرع أن أحــد اخلصــوم يف الدعــوى األصليــة
الصــادر فيهــا هــذا احلكــم قــد يفــوت ميعــاد االســتئناف علــى نفســه ،أو قــد يرضــى
باحلكــم ،وذلــك اعتمــادا علــى أن خصمــه لــم يســتأنفه وأنــه قــد رضــي بــه .فــإذا تبــن أن
هــذا اخلصــم قــد اســتأنف احلكــم يف امليعــاد ،فإن قبولــه احلكم ال يتحقق ويختل التوازن
فوت
الــذي أقامــه احلكــم املطعــون فيــه بــن الطرفــن ،لذلــك فإنــه من الظلــم أن يظل من ّ
امليعــاد أو رضــي باحلكــم يف هــذا املركــز .وإلعــادة هــذا التــوازن أبــاح لــه املشــرع رغــم
فــوات ميعــاد االســتئناف أو الرضــا باحلكــم ،أن يعــود ويقــدم اســتئنافا مقابــا يســمى
باالســتئناف الفرعــي ويشــترط لقبــول االســتئناف الفرعــي مــا يأتــي:
 -1قبول االســتئناف األصلي ،وذلك ألن االســتئناف األصلي يعتبر مفترضا قانونا
لوجود وصحة االســتئناف الفرعي ،فهو يوجد بوجود االســتئناف األصلي ويزول بزواله.
فقبــول االســتئناف الفرعــي يتوقــف علــى قبــول االســتئناف األصلــي ،وإذا حكــم
بعــدم قبــول االســتئناف األصلــي ألي ســبب ،أو حكــم ببطالنــه ،أو اعتبــاره كأن لــم
يكن ،وكذلك إذا حكم بســقوط اخلصومة يف االســتئناف األصلي أو قبول تركها،
زال االســتئناف الفرعــي أيضــا أو كان غيــر مقبــول)24(.
 -2يف حالة قبول املستأنف عليه للحكم املستأنف يشترط أن يكون هذا القبول
قــد مت قبــل رفــع االســتئناف األصلــي ،ألن القبــول الســابق علــى الطعــن يعتبــر قبــوال معلقا
علــى شــرط عــدم الطعــن يف احلكــم باالســتئناف .أمــا إذا مت قبــول احلكــم املســتأنف بعد
رفــع االســتئناف األصلــي ،فــا يقبــل االســتئناف الفرعــي لــزوال مبــررات هــذا القبــول.

بيع
ل
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فــإذا طلــب املســتأنف عليــه يف الئحتــه اجلوابيــة تأييــد احلكــم املســتأنف ،يعــد ذلــك قبــوال
منــه لهــذا احلكــم تاليــا للطعــن ،فــا يقبــل منــه بعــد ذلــك تقــدمي اســتئناف فرعــي بطلــب
تعديــل احلكم()25
 -3يقــدم االســتئناف الفرعــي – كمــا هــو احلــال يف االســتئناف املقابــل – مــن جانــب
املستأنف عليه يف االستئناف األصلي .فإذا استؤنف احلكم ضد بعض اخلصوم ،ال يجوز
ملن لم يوجه إليه الطعن أن يقدم استئنافا مقابال أو فرعيا ،ألن االستئناف األصلي ال يؤثر
يف حقوقــه ،وكل مــا لــه إذا أراد إصــاح احلكــم أن يرفــع اســتئنافا أصليــا يف امليعــاد.
ومــن ناحيــة أخــرى ال يجــوز للمســتأنف األصلــي أن يقــدم اســتئنافا مقابال أو فرعيا
يترتب على االســتئناف املقابل أو الفرعي الذي قدمه خصمه.
 -4تقــدمي االســتئناف الفرعــي قبــل انتهــاء اجللســة األولــى ،فهــو نــوع مــن االســتئناف
املقابل رفع بعد ميعاد االستئناف أو بعد قبول احلكم قبل تقدمي االستئناف األصلي()26
 -5يوجــه االســتئناف املقابــل أو الفرعــي إلــى املســتأنف األصلــي بصفتــه التي اتخذها
يف اســتئنافه ،فــإذا كان هنــاك خصــوم آخــرون وأراد املســتأنف عليــه أن يختصمهــم أمــام
محكمة الدرجة الثانية ،وجب عليه أن يوجه إليهم استئنافا أصليا يف املواعيد احملددة.
وال يوجــه االســتئناف املقابــل أو الفرعــي مــن مســتأنف عليــه يف االســتئناف األصلــي
علــى مســتأنف عليــه آخــر ولــو كان هــذا األخيــر قــد قــدم اســتئنافا مقابــا أو فرعيا ضد
املســتأنف األصلي.
وإذا قضي ملصلحة خصم ضد شخصني فقدم أحدهما استئنافا أصليا يف امليعاد،
فال يجوز للشخص اآلخر أن يوجه للمحكوم له استئنافا مقابال أو فرعيا ،ويكون مثل
هذا االستئناف غير مقبول ألنه قدم ضد شخص لم يوجه له استئناف أصلي.
ويجــب أن يكــون االســتئناف الفرعــي مرتبطــا باالســتئناف األصلــي أو ردا عليــه،
ويف ذلــك قــررت محكمــة النقــض أنــه  :ملــا كان الطاعــن يف اســتئنافه الفرعــي يطعــن
بجــزء مــن قــرار محكمــة الصلــح متعلــق بــرد طلبــه وقــف تنفيــذ الدعــوى اإلجرائيــة
فقــط ،يف حــن أن االســتئناف األصلــي انصــب علــى مســألة واحــدة ووحيــدة أال وهــي أن
احملكمة أخطأت باحلكم مبنع املطعون ضده ( املســتأنف اســتئنافا أصليا) من تأجير
العقــار موضــوع الدعــوى أو هدمــه أو التصــرف فيــه بشــكل يحــول بينــه وبــن قابليتــه
أن يكــون محــا لالنتفــاع بــه ،فــإن االســتئناف الفرعــي يغــدو غيــر مرتبــط باالســتئناف
األصلــي وليــس ردا عليــه ،وأن مــا خلصــت إليــه محكمــة البدايــة بصفتها االســتئنافية يف
حكمها املطعون فيه يتفق من حيث النتيجة مع ما مت بيانه لذلك قررت رد الطعن)27(.
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اني

ةل

يس

تل

بيع
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( )25د .أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام  ،ص .550
( )26بينمــا جنــد املــادة  237مــن قانــون املرافعــات املصــري تنــص علــى أنــه يجــوز للمســتأنف عليــه إلــى مــا قبــل قفــل بــاب املرافعــة أن
يرفــع اســتئنافا مقابــا.
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أهمية التمييز بين االستئناف المقابل واالستئناف الفرعي:

خة
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 -1االســتئناف املقابــل يقــدم يف ميعــاد االســتئناف ممــن لــم يقبــل احلكــم .أمــا
االســتئناف الفرعــي فيقــدم بعــد فــوات ميعــاد االســتئناف ،أو بعــد قبــول احلكــم.
 -2االســتئناف املقابل هو اســتئناف مســتقل عن االســتئناف األصلي يســتمد وجوده
وشــرعيته مــن حــق املســتأنف عليــه يف االســتئناف ،لذلــك ال يتأثــر بعيــوب االســتئناف
األصلــي وال يــزول بزوالــه ،بــل يتحــول يف هــذه احلالة إلى اســتئناف اصلي وتبقى اخلصومة
مســتمرة للفصــل فيــه .بينمــا يســتمد االســتئناف الفرعــي وجــوده وشــرعيته مــن وجــود
االستئناف األصلي ،ولذلك إذا زال االستئناف األصلي ألي سبب ،مثل احلكم ببطالن
الئحتــه أو عــدم قبولــه أو ســقوط اخلصومــة ...الــخ ،فــإن ذلــك يســتتبع احلكــم بــزوال أو
ســقوط االســتئناف الفرعــي تبعــا لذلك.

مج

الفرع الثالث

طريقة تقديم االستئناف وأثره على موضوع الطلب القضائي

اني

أوال :طريقة تقدمي االستئناف املقابل أو الفرعي:

تل

يس

ةل

نصــت الفقــرة األولــى مــن املــادة  217علــى طريقتــن يجــوز تقــدمي االســتئناف املقابل
أو الفرعي بإحداهما ،وهما:
 -1تقــدمي االســتئناف املقابــل أو الفرعــي باإلجــراءات املعتــادة لتقــدمي االســتئناف،
أي بالئحــة تــودع قلــم كتــاب احملكمــة االســتئنافية ويكــون لهــا ذات شــكل الئحــة
االســتئناف األصليــة ،ويتــم تبليغهــا حســب األصــول.
 -2تقــدمي االســتئناف املقابــل أو الفرعــي مبذكــرة مكتوبة يقدمها املســتأنف عليه
للمحكمة االســتئنافية مشــتملة على أسباب استئنافه.
ويتبــن مــن ذلــك أنــه ال يجــوز تقــدمي االســتئناف املقابــل أو الفرعــي شــفويا يف
اجللســة األولــى.

بيع
ل

ثانيا :أثر االستئناف املقابل أو الفرعي على موضوع الطلب القضائي:

ال يــؤدي االســتئناف املقابــل أو الفرعــي إلــى طــرح طلبــات جديــدة مبوضوعهــا
أو بســببها أو بأشــخاصها أمــام محكمــة االســتئناف ألنــه يطــرح فقــط عناصــر املوضــوع
التــي ســبق طرحهــا أمــام محكمــة أول درجــة التــي لــم يشــملها االســتئناف األصلــي ،أي
أنــه يقتصــر علــى إعــادة جتميــع كافــة عناصــر موضــوع الطلــب القضائــي مــرة ثانيــة أمــام
احملكمــة االســتئنافية.
 436أصول المحاكمات

خة
نس

فاملســتأنف عليــه حــن يقــدم االســتئناف املقابــل أو الفرعــي ،إمنــا يعيد طــرح اجلزء من
احلكم الضار به أو الصادر يف غير صاحله مرة ثانية أمام محكمة الطعن ،فيضاف هذا
اجلزء من احلكم إلى اجلزء الذي طعن فيه بصفة أصلية ،وبذلك يتكامل موضوع الطلب
القضائي األصلي مرة أخرى أمام احملكمة االستئنافية .فال يجوز أن يستعمل االستئناف
املقابــل أو الفرعــي وســيلة لطــرح طلبــات جديــدة ألول مــرة أمــام احملكمة االســتئنافية ،بل
يجوز فقط أن يتناول من احلكم املستأنف ما لم يرد عليه االستئناف األصلي.
وإذا ما قدم االستئناف املقابل أو الفرعي ،تفصل احملكمة يف االستئناف على اعتبار
أنــه مقــدم مــن كل مــن الطرفــن ،بحيــث متلــك إعــادة النظر يف الدعوى من جديــد يف حدود
طلبات كل من املستأنف األصلي واملستأنف اآلخر ،بعد أن كان ال ميكنها أن تنظر إال
فيما يتظلم منه املستأنف األصلي فقط وذلك إذا لم يقدم استئناف مقابل أو فرعي.
المبحث الرابع

مج

آثار الطعن باالستئناف

اني

تمهيد وتقسيم

تل

يس

ةل

يرتب الطعن باالستئناف مجموعة من اآلثار تعكس الغاية أو الهدف الذي يحدده
املشرع من هذا النظام ويرمي بتنظيمه إلى حتقيقها.
فقــد كان قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة لســنة  1952يهــدف إلــى مجــرد
إصــاح قضــاء لــم يــرض بــه اخلصــم صــادر مــن قاضــي أول درجــة ،لذلــك كان الطعــن
باالســتئناف يف هــذا القانــون منظمــا علــى أســاس حتقيــق هــذا الهــدف.
غيــر أنــه مــع تغيــر الزمــن ســاد مبــدأ االقتصــاد يف اإلجــراءات ،فأثــر هــذا املبــدأ يف
السياســة الشــرعية ،بحيــث أصبــح ينظــر إلــى الطعــن باالســتئناف علــى أســاس أنــه طريق
يرمي إلى إنهاء النزاع متاما ومرة واحدة أمام محكمة ثاني درجة دون حاجة للعودة مرة
ثانيــة إلــى قضــاء أول درجــة ،لذلــك أصبــح نظام الطعن باالســتئناف هو طريق إمتام النزاع
بحلــه نهائيــا أمــام احملكمــة االســتئنافية ،لذلــك خــول قانــون أصــول احملاكمــات املدنية
والتجاريــة اجلديــد األطــراف والقاضــي ســلطة طــرح كل عناصــر النــزاع أمــام احملكمــة
االســتئنافية لتســاعد يف إنهــاء النــزاع متامــا يف مرحلــة االســتئناف دون حاجــة للرجــوع أمام
محكمــة أول درجــة ،وهــذا الهــدف اجلديــد أدى إلــى التأثيــر علــى نظــام االســتئناف،
وتعديل يف املبادئ العامة التي كانت تســيطر عليه يف الســابق.
ودراســتنا آلثــار الطعــن باالســتئناف تقــع يف مطلبــن :املطلــب األول ،نعالــج فيــه
األثــر الناقــل لالســتئناف وقاعــدة حتــرمي إبــداء طلبــات جديــدة ألول مــرة أمــام محكمــة
االســتئناف .واملطلــب الثانــي ،أثــر الطعــن باالســتئناف يف قابليــة احلكــم املطعــون فيــه
للتنفيــذ اجلبري.

بيع
ل
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المطلب األول
األثر الناقل لالستئناف
وقاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة االستئناف

تنــص املــادة ( )214علــى أنــه “يترتــب علــى تقــدمي االســتئناف إحالــة ملــف الدعــوى

باحلالــة التــي كانــت عليهــا عنــد صــدور احلكــم املســتأنف إلــى محكمــة االســتئناف”.بينما تنــص

خة
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املــادة ( )219علــى أن “االســتئناف ينقــل الدعــوى بحالهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور احلكــم

مجال األثر الناقل لالستئناف

بيع
ل

الفرع األول

تل

يس

ةل

اني

مج

املســتأنف بالنســبة ملــا رفــع عنــه االســتئناف فقــط”.
وهاتان املادتان تنظمان األثر الناقل لالستئناف ،ويقصد بهذا األثر ما لالستئناف
مــن خاصيــة نقــل النــزاع الــذي طــرح أمــام محكمة أول درجــة وصدر فيه حكم ،وحدث
طعن يف هذا احلكم باالستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية.
فاالســتئناف ينقــل إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة ما ســبق الفصــل فيه من أول درجة
ممــا حــدث طعــن بالنســبة لــه .وهــذا يــؤدي إلــى حترمي إبــداء طلبات جديدة تطــرح أول مرة
أمــام احملكمــة االســتئنافية باعتبــار مثــل هــذه الطلبــات أجنبية بالنســبة له.
وعلــى ضــوء هذيــن النصــن نبــن مجــال األثر الناقل لالســتئناف وحدود هذا األثر،
ثم نعرض لتعديل اللوائح ،وعدم جواز إبداء طلبات جديدة يف االســتئناف ،ثم للطلبات
العارضــة يف االســتئناف يف الفــروع اخلمســة التاليــة:
الفرع األول :مجال األثر الناقل لالستئناف.
الفرع الثاني :حدود األثر الناقل لالستئناف.
الفرع الثالث :تعديل اللوائح وجواز تقدمي أوجه دفاع جديدة يف االستئناف.
الفرع الرابع :عدم جواز إبداء طلبات جديدة يف االستئناف.
الفرع اخلامس :الطلبات العارضة يف االستئناف

يتبــن مــن نــص املــادة ( )214أن االســتئناف يــؤدي إلــى إعــادة طــرح الدعــوى ومــا
قــدم فيهــا مــن دفــوع وأدلــة أمــام احملكمــة االســتئنافية ،وهــو مــا يعبــر عنــه باألثــر الناقــل
لالســتئناف ،حيــث تنقــل القضيــة بحالتهــا أي بــكل مــا يشــتمل عليــه النــزاع مــن مســائل
واقعيــة إلــى احملكمــة االســتئنافية لتفصــل فيهــا مــن جديــد  ،وتكــون ســلطة احملكمــة
بالنســبة لهــا شــاملة جميــع مــا حملكمــة الدرجــة األولــى مــن ســلطة ،مــا يعنــي أن خصومــة
االســتئناف تعتبــر اســتمرارا خلصومــة أول درجــة ويكــون للخصــوم ذات الســلطات التــي
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كانــت لهــم يف أول درجــة إال مــا ســقط منهــا ،فهــي تدقــق يف وقائــع الدعــوى ،ويف
الســندات املبــرزة مــن اخلصــوم ،وتقــوم باتخــاذ مــا تــراه ضروريــا مــن إجــراءات اإلثبــات،
وتعيــد تقديــر الوقائــع مــن واقــع مــا قــدم إليهــا مــن مســتندات أو مــن واقــع دفــاع اخلصــوم،
وتطبق على وقائع الدعوى القواعد القانونية التي تراها صحيحة ،بقضاء مسبب يواجه
عناصــر النــزاع الواقعيــة والقانونيــة علــى الســواء ،فتعيــد النظــر يف احلكــم املســتأنف من
الناحيتــن املوضوعيــة والقانونيــة وتعمــل رقابتهــا علــى هــذا احلكــم دون أن تتقيــد بــرأي
محكمــة الدرجــة األولــى حتــى فيمــا يدخــل يف الســلطة التقديريــة لقاضــي املوضــوع.
وهكذا فإن نطاق القضية أمام احملكمة االستئنافية يشمل ما يلي:
أوال :كل مــا قــدم مــن بينــات ودفــوع ومذكــرات وأقــوال أمــام محكمــة الدرجــة
األولــى يعــد مطروحــا أمــام محكمــة االســتئناف بقــوة القانــون بغيــر حاجــة إلــى إعــادة
ترديدهــا أمامهــا  ،مــا لــم يقــم الدليــل علــى التنــازل عنهــا.
ثانيــا :اســتئناف احلكــم املنهــي للخصومــة يســتتبع حتمــا اســتئناف جميع األحكام
والقــرارات التــي ســبق صدورهــا يف الدعــوى مــا لــم تكــن قبلــت صراحــة( م )1/218
فتعــد هــذه األحــكام والقــرارات مطروحــة أمــام احملكمــة ولــو كانــت صــادرة ملصلحــة
املســتأنف .كمــا تعــد مطعونــا فيهــا ولــو لــم يشــر إليهــا املســتأنف يف الئحــة االســتئناف.
وال يعتبــر إغفــال ذكرهــا يف هــذه الالئحــة قبــوال لهــا مينــع مــن طلــب إلغائهــا ،ولكن هذا
احلكــم ال يســري علــى األحــكام التــي يجــوز فيهــا الطعــن املباشــر مثــل األحــكام القابلة
للتنفيــذ اجلبــري ألن عــدم اســتئنافها مباشــرة يعنــي القبــول بها فــا يجوز إعادة طرحها يف
االســتئناف مــرة ثانية.
ثالثــا :إذا كان قــد قــدم حملكمــة الدرجــة األولــى طلــب أصلــي وطلــب احتياطــي،
فرفضــت احملكمــة الطلــب األصلــي وقضــت يف الطلــب االحتياطــي ،فــإن اســتئناف
احلكم الصادر يف الطلب االحتياطي يســتتبع حتما اســتئناف احلكم الصادر يف الطلب
األصلــي .)2/218( .كمــا لــو قــدم املدعــي طلبــا أصليــا بالتنفيذ العينــي لاللتزام ،وطلبا
احتياطيــا بالتعويــض ،فقضــت احملكمــة يف طلــب التعويــض ،فــإن اســتئناف احلكــم
الصــادر يف هــذا الطلــب يطــرح أمــام احملكمــة االســتئنافية طلــب التنفيــذ العيني ،ويجوز
لهــا أن تقضــي بــه ،فــإذا لــم يكــن احملكــوم لــه بالطلــب األصلــي طرفــا يف االســتئناف
وجــب اختصامــه ولــو بعــد فــوات األلــوان.
وإذا ضمــت دعويــان لنظرهمــا معــا أمــام محكمــة واحــدة وكانتــا متحدتــن ،
فإن هذا الضم يؤدي إلى دمج الدعويني بحيث تفقد كل منهما استقاللها ،فإذا طعن
باالســتئناف يف احلكــم الصــادر يف إحداهمــا فــإن الطعــن ينصــرف إلــى الدعويــن معــا،
وعلــى محكمــة االســتئناف أن تنظــر الطلبــن معــا.
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ال ينقــل االســتئناف إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة إال مــا فصلــت فيــه محكمــة أول
درجــة مــن طلبــات موضوعيــه .فــإذا كانــت محكمــة أول درجــة قــد أغفلــت الفصــل يف
بعــض الطلبــات ،ال يجــوز للمحكمــة االســتئنافية أن تتصــدى للفصــل يف هــذه الطلبات،
وإال تكون قد فوتت على اخلصوم درجة من درجات التقاضي ويكون لصاحب املصلحة
أن يقــدم حملكمــة الدرجــة األولــى طلبــا للفصــل يف هــذه الطلبات وفــق املادة  .185كما
أن اخلصــوم أمــام احملكمــة االســتئنافية هــم أنفســهم خصــوم أول درجــة  ،وتعتبــر تلــك
األمــور مبثابــة قيــود علــى محكمــة االســتئناف  ،وإذا تعــدد اخلصــوم فإنــه ميكــن الطعــن
مــن بعــض احملكــوم عليهــم أو ضــد بعــض احملكــوم لهــم دون حاجــة إلدخــال اآلخريــن.
كمــا أن االســتئناف ال ينقــل إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة إال الطلبــات التــي رفــع
عنهــا االســتئناف فقــط (م  )28(.)219فــإذا حكــم للمدعــي بطلبــن أمــام محكمــة أول
درجة ،فاستأنف احملكوم عليه بالنسبة ألحدهما فقط ال تنظر احملكمة االستئنافية
يف الطلــب اآلخــر .كذلــك إذا حكــم للمدعــي بإجابــة أحــد الطلبــن ورفــض األخــر،
فاســتأنف احلكــم فإنــه ال يكــون مطروحــا أمــام احملكمــة االســتئنافية ســوى احلكــم
الصادر برفض طلبه ،وال يجوز لها النظر يف الطلب اآلخر الذي متت إجابته إال إذا رفع
املســتأنف عليــه اســتئنافا مقابــا أو فرعيــا.
ولكــن يراعــى مــا ســبق ذكــره مــن قواعــد بالنســبة العتبــار القــرارات واألحــكام
غيــر املنهيــة للخصومــة ،مطروحــة أمــام احملكمــة االســتئنافية ،وبالنســبة الســتئناف
القــرارات الصــادرة يف الطلبــات االحتياطيــة ،حيــث تنطبــق هــذه القواعــد يف حــدود
الطلبات املطروحة أمام احملكمة االستئنافية .أما إذا كان احلكم املستأنف حكما
قطعيــا ( نهائيــا) صــادرا عــن محكمــة الصلــح  ،فــإن علــى احملكمــة االســتئنافية أن
تقــرر عــدم قبــول االســتئناف ال أن تصــدق احلكــم املســتأنف وتــرد االســتئناف )29(.
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( )28نقــض مدنــي  2004/48تاريــخ 6/6م 2004ج  1ص  ،228نقــض مدنــي  2006/29تاريــخ  2007/2/28ج  3ص  ،71نقــض
مدنــي  2006/125تاريــخ  2007/12/10ج  3ص  ،118نقــض مدنــي 37م 2007تاريــخ  2008/3/28ج  4ص .94
( )29نقض مدني  2006/198تاريخ  2007/12/10ج  3ص .121
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الفرع الثالث
تعديل اللوائح وجواز تقديم أوجه دفاع جديدة في االستئناف

تنــص املــادة ( )213علــى أنــه

“يجــوز للمحكمــة أن تــأذن ألي مــن اخلصــوم تعديــل
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الئحتــه إذا توافــرت أســباب جديــة لذلــك”.
بينما تنص املادة ( )220على أن :
 -1تنظــر احملكمــة االســتئناف علــى أســاس مــا يقدم لها مــن بينات ودفوع ومــا كان قد قدم
مــن ذلــك إلــى محكمــة أول درجــة ،وتصــدر فيــه حكمــا مبوضــوع الدعــوىن وال يجــوز لهــا إعــادة
القضيــة إلــى محكمــة أول درجــة إال يف احلــاالت الــواردة يف الفقــرة ( )3مــن املــادة ( )223مــن
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القانــون األصلــي”.
-2ال يجــوز حملكمــة االســتئناف ســماع أيــة بينــة كان بإمــكان اخلصــوم تقدميهــا
أمــام محكمــة أول درجــة)30( .
ومــن البديهــي أن تعديــل اللوائــح يبقــى يف حــدود مــا مت إثارتــه لــدى محكمــة أول
درجــة مــن طلبــات ودفــوع ،وقــد تــرك املشــرع للمحكمــة ســلطة تقديــر األســباب التــي
يقدمهــا طالــب التعديــل ومــا إذا كانــت تبــرر ذلــك التعديــل أم ال.
أمــا بالنســبة لنظــر االســتئناف فــإن األثــر الناقــل االســتئناف يــؤدي إلــى طــرح جميــع
مــا قــدم إلــى محكمــة أول درجــة مــن أدلــة إثبــات ودفــوع وأوجــه دفــاع علــى احملكمــة
االســتئنافية مبجــرد رفــع االســتئناف ،ســواء كانــت مقدمــة مــن املســتأنف أو املســتأنف
عليــه ،ويوجــب علــى هــذه احملكمــة أن تفصــل فيهــا ولــو كانــت محكمــة أول درجه قد
أغفلتهــا ،إال إذا تنــازل صاحبهــا عــن التمســك بشــيء منهــا صراحــة أو ضمنــا.
وباإلضافة لذلك فقد أراد املشرع أن يجعل من االستئناف فرصة جديدة الستدراك
مــا فــات اخلصــوم تقدميــه مــن دفــاع ،فأجــاز لهــم أن يقدمــوا ألول مــرة أمــام احملكمــة
االســتئنافية أوجــه دفــاع ودفــوع جديــدة ســواء كانــت دفوعــا موضوعيــة أم دفوعــا بعــدم
القبــول ،بــل والدفــوع الشــكلية التــي لــم يســقط حــق اخلصــم يف إبدائهــا ،وهــي الدفــوع
املتعلقــة بالنظــام العــام ،أو الدفــوع املتعلقــة باملصلحــة اخلاصــة ،والتــي لــم تســقط أمــام
محكمــة أول درجــة بســبب تغيــب اخلصــم املقــررة ملصلحتــه )31(.فللخصــوم تقــدمي دفــوع
وأوجه دفاع أمام احملكمة االستئنافية ولو لم يسبق طرحها أو التمسك بها أصال أمام
محكمــة أول درجــة مــا دام حقهــم يف إبدائهــا لــم يســقط.
كذلــك يجــوز تقــدمي أدلــة جديــدة لــم يســبق طرحهــا على محكمة أول درجة ســواء
كانــت شــفوية أم كتابيــة مــا لــم تكــن هــذه األدلــة قــد اســتهلكت  ،فضــا عمــا يبديــه
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اخلصــوم يف املرافعــات الشــفوية واملذكــرات املكتوبــة أمــام احملكمــة االســتئنافية مــن
حجــج واقعيــة وقانونيــة لتأييــد طلباتهــم ودفوعهــم .وللمحكمــة ســلطة كاملة يف حتقيق
هــذه األدلــة واألدلــة التــي ســبق تقدميهــا  ،ولهــا أن تســتخلص مــن أقــوال الشــهود مــا
تطمئــن إليــه ولــو كان مخالفــا ملــا اســتخلصته محكمــة أول درجــة )32(.
ويجــوز إبــداء وســائل الدفــاع اجلديــدة واألدلــة واحلجــج وأوجــه املرافعــة ألول مــرة أمــام
محكمــة االســتئناف ،ألن وســائل الدفــاع هــذه تعتبــر حججــا إضافيــة تضــاف إلــى ذات
االدعاءات السابق طرحها على محكمة أول درجة دون أي تغيير يف عناصر الطلب القضائي.
وقد أكد التعديل الوارد على النص األصلي مسألتان:

مج

املســألة األولى :أن على محكمة االســتئناف كمحكمة موضوع ،يف حال فســخ
احلكــم لســبب موضوعــي ،أن تصــدر حكمهــا يف املوضــوع وال تعيــد امللــف حملكمــة
الدرجــة األولــى ،كمــا كان يحــدث يف العمــل قبــل التعديــل.

اني

واملســألة الثانيــة :العــدول عــن الســماح بتقــدمي بينــة لــدى محكمــة االســتئناف كان
ميكــن تقدميهــا لــدى محكمــة الدرجــة األولــى .فقــد كان النــص األصلــي وفــق اجتهــاد

تل

يس

ةل

محكمــة النقــض ،يجيــز للخصــوم تقــدمي أيــة بينــة جديــدة لــدى محكمــة االســتئناف؛
ولو كان اخلصم قد قصر يف تقدميها لدى محكمة أول درجة ،وأن له أن يســتدرك ما
فاتــه أو قصــر يف تقدميــه .وقــد أدى ركــون اخلصــوم إلــى حقهــم يف تقــدمي بينة جديدة لدى
محكمة االستئناف؛ إلى عدم احلرص لتقدمي كامل ما لديهم من بينات لدى محكمة
أول درجــة ،وكانــت احملكمــة تصــدر حكمهــا بنــاء علــى مــا قــدم لهــا مــن بينــات ،ثــم
يتبني بعد ذلك يف االستئناف أنه كان لدى اخلصم الذي خسر الدعوى بينات لو قدمها
للمحكمــة لتغيــر وجــه احلكــم ،ويترتــب علــى ذلــك أن تقرر محكمة االســتئناف فســخ
احلكــم املســتأنف؛ وإصــدار حكــم مخالــف يف نتيجتــه ملــا توصلــت إليــه محكمــة أول
درجــة ،وكان ذلــك يســتغرق وقتــا وجهــدا مــن محكمــة االســتئناف ،ممــا يطيــل أمــد
احملاكمــة .كمــا ينعكــس ســلبا علــى قاضــي محكمــة الدرجــة األولــى ،ألن فســخ أو
تأييــد احلكــم الــذي أصــدره يعــد مــن مؤشــرات تقــومي أدائــه املهنــي.
لذلــك جــاء التعديــل ليلــزم اخلصــوم بتقــدمي كامــل مــا لديهــم مــن بينة لــدى محكمة
أول درجــة لتصــدر حكمهــا وفــق تلــك البينــة ،توفيــرا للوقــت واجلهــد ،فــإذا قصــر أحــد
اخلصــوم أو أهمــل يف تقــدمي بينــة كانــت لديــه؛ عليــه أن يتحمــل نتيجــة هــذا التقصيــر أو
اإلهمــال ،وال يجــوز لــه تقــدمي هــذه البينــة يف مرحلــة االســتئناف.
هــذا ويالحــظ أن نــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  220املعدلــة قد جاء بصيغة آمرة "
ال يجــوز "..وهــو موجــه إلــى احملكمــة؛ ويتعلــق بحســن ســير القضــاء؛ وبالتالي فهو يتعلق
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بالنظــام العــام ألنــه يهــدف إلــى منــع املماطلــة وعدم إطالة النزاع ومدة احملاكمة وســرعة
الفصــل فيهــا ،وبالتالــي علــى احملكمــة أن تلتــزم بتطبيقــه مــن تلقــاء ذاتهــا .وهو منســجم
مع توجه املشرع اجلديد باعتبار ما ورد من تعديالت يف القرار بقانون بخصوص شطب
الدعــوى  ،واعتبارهــا كأن لــم تكــن ،مــن النظــام العــام لتعلقهــا بالتنظيــم القضائــي
وســرعة الفصــل يف الدعــاوى.
كمــا يالحــظ أن النــص املذكــور ال مينــع اخلصــوم مــن تقــدمي أيــة بينــة بصــورة
مطلقــة ،ولكنــه يفيــد أن البينــة التــي يجــوز تقدميهــا لــدى محكمــة االســتئناف ،هــي
البينة التي حرم املستأنف من تقدميها لدى محكمة الدرجة األولى؛ والتي تتعلق بنقطة
اخلــاف يف الدعــوى ،لذلــك:
 -1ال يجــوز للمســتأنف تقــدمي بينــة كانــت لديــه؛ وأتيحــت لــه فرصــة تقدميهــا لــدى
محكمــة الدرجــة األولــى ،إال أنــه لــم يفعــل.
 -2ال يجــوز للمســتأنف أن يقــدم بينــة ال تتعلــق بنقطــة الطعــن الــواردة يف الئحــة
االســتئناف ولــم تكــن مثــارة أمــام محكمــة الدرجــة األولــى.
وبذلــك يكــون املشــرع قــد عــاد ملــا كان عليــه احلــال يف قانــون أصــول احملاكمــات
احلقوقيــة رقــم  42لســنة  1952امللغــى ،حيــث كانــت البمــادة  223منــه تنــص علــى أنــه:
 -1ال يحــق لفرقــاء االســتئناف أن يقدمــوا بينــات إضافيــة كان يف إمكانهــم
إبرازهــا يف احملكمــة املســتأنف منهــا ،ولكــن:
أ -إذا كانــت احملكمــة املســتأنف حكمهــا قــد رفضــت قبــول بينــة كان مــن
الواجــب قبولهــا ،أو
ب -رأت احملكمــة املســتأنف إليهــا أن مــن الــازم إبــراز مســتند أو إحضــار شــاهد
لسماع شهادته لتتمكن من الفصل يف الدعوى أو ألي داع جوهري آخر،
فيجــوز لهــا أن تســمح بإبــراز مثــل هــذا املســتند أو إلحضــار ذلــك الشــاهد لســماع
شهادته.
 -2يف جميــع احلــاالت التــي تســمح فيهــا احملكمــة املســتأنف إليهــا بتقــدمي بينــات
إضافيــة يترتــب عليهــا أن تســجل يف الضبــط الســبب الــذي دعاهــا لذلــك.
ورغــم أن احلكــم يف النصــن واحــد ،إال أن النــص القــدمي أكثــر دقــة ووضوحا من
النــص اجلديــد .ويف كل حــال فــإن للمســتأنف تقــدمي بينــة أمــام محكمــة االســتئناف يف
احلــاالت اآلتية:
 -1إذا كان احلكم املستأنف قد صدر حضوريا يف غيابه.
 -2إذا كانت احملكمة املستأنف حكمها قد رفضت قبول بينته.
 -3إذا كانــت البينــة قــد ظهــرت ألول مــرة بعــد إغــاق بــاب املرافعــة ،ورفضــت
احملكمــة طلبــه فتــح بــاب املرافعــة وإتاحــة الفرصــة لــه لتقدميهــا.
 -4إذا كانت البينة قد ظهرت ألول مرة بعد صدور احلكم املستأنف.
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الفرع الرابع
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في االستئناف
تنــص املــادة ( )221/1علــى أنــه “ال تقبــل الطلبــات اجلديــدة يف االســتئناف وحتكــم
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احملكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبولهــا”.
وعلــة هــذا النــص أن تقــدمي طلــب جديــد يف االســتئناف يفــوت على اخلصوم درجة من
درجات التقاضي ،حيث يحول احملكمة االســتئنافية إلى محكمة أول درجة ،وبذلك
يفقــد االســتئناف فاعليتــه يف تشــغيل مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن .فضــا عــن مخالفــة
ذلــك لقواعــد االختصــاص النوعــي التــي توجــب تقــدمي الطلبــات اجلديــدة حملكمــة أول
درجــة ولــذا تعــد هــذه القاعــدة مــن النظــام العــام وحتكــم احملكمــة بعــدم قبــول الطلبات
اجلديــدة من تلقاء نفســها.
ولــم يعــرف املشــرع الطلــب اجلديــد الــذي يحظــر تقدميــه يف االســتئناف ،لذلــك
يرجــع يف تعريفــه إلــى القواعــد العامــة ،والتــي يعــد الطلــب جديدا وفقــا لها إذا اختلف مع
الطلــب األصلــي يف أي عنصــر مــن عناصــره الثالثــة ،أطرافــه ســواء مــن حيث األشــخاص
أم الصفــات ،أو محلــه (موضوعــه) ،أو ســببه.
وملا كان موضوع الطلب القضائي يتحدد مبجموع ادعاءات اخلصوم ،وهي تتحدد
بالطلبــات املفتتحــة للخصومــة والطلبــات التــي تتخــذ ردا عليهــا ،فإنــه ميكــن القــول إن
الطلــب اجلديــد هــو الطلــب الــذي لــم يســبق طرحــه علــى محكمــة أول درجــة ،ولــم يصــدر
فيــه حكــم ،ولــم يحــدث ،يف الغالــب ،طعــن فيه باالســتئناف.
وينــاط باحملكمــة االســتئنافية ســلطة تقديــر مــا إذا كان الطلــب املقــدم إليهــا يعــد
جديــدا أو ســبق طرحــه علــى محكمــة أول درجــة ،وذلــك مــن خــال قيامهــا مبقارنــة
عناصــر ذلــك الطلــب بعناصــر الطلــب األصلــي .وهــذا التقديــر يدخــل يف نظــام الســلطة
التقديريــة حملكمــة املوضــوع متــى أقامــت قضاءهــا على أســباب ســائغة.
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أوال :الطلبات اجلديدة بأطرافها:

يعــد الطلــب جديــدا إذا انطــوى علــى تغييــر ألطــراف خصومة الدرجة األولى ،ســواء
مــن حيــث أشــخاصهم ،بــأن قــدم مــن شــخص لــم يكــن موجــودا يف خصومــة أول درجــة؛
أو يف مواجهــة شــخص لــم يكــن طرفــا يف تلــك اخلصومــة .أم مــن حيــث صفاتهــم ،ألن
تغييــر صفــة أحــد اخلصــوم يف االســتئناف عــن الصفــة التــي كان متصفا بها يف أول درجة
يتســاوى مــع تغييــر الشــخص ذاتــه؛ ويــؤدي إلــى عــدم قبولــه باعتبــاره طلبــا جديــدا.
وعلــى ذلــك إذا رفــع شــخص دعــوى بصفتــه الشــخصية ،فال يجوز له يف االســتئناف
أن يترافــع بصفتــه ناظــر وقــف ،أو يترافــع باســم شــخص آخــر بصفتــه وليا أو وصيا عليه.
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وكذلــك احلــال إذا كان االســتئناف مقدمــا مــن شــخص لــم يكــن طرفــا أو ممثــا أمــام
محكمــة أول درجــة ،أو قــدم مــن طــرف ســبق متثيلــه أمــام محكمــة أول درجــة ،ولكــن
هــذا الطلــب األخيــر قــدم مــن هــذا الشــخص بصفة تختلف عن الصفــة التي ظهر بها أمام
محكمة أول درجة.
ثانيا :الطلبات اجلديدة مبوضوعها:

خة
نس

ال تنظــر احملكمــة االســتئنافية ســوى يف نــزاع ســبق طرحــه علــى محكمــة أول
درجة وأصدرت فيه حكما ،فهي تنظر نفس القضية التي ســبق أن نظرها قاضي أول
درجــة .وطــرح طلبــات جديــدة مبوضوعهــا يخالــف مبــدأ التقاضــي على درجتــن ويتعارض
مع األثر الناقل لالســتئناف.
ويقصــد مبوضــوع الطلــب – كمــا بينــا ســابقا – الشــيء املطالــب بــه أمــام القضــاء،
وهــو يتكون من عنصرين:
األول :عنصــر قانونــي وهــو أي حــق مــن احلقــوق املقــررة بواســطة القانــون والــذي
يتمســك بــه اخلصــم مطالبــا القضــاء باالعتــراف لــه بــه وهــو احلــق أو املنفعــة التــي متســك بها
الشــخص أمــام القضــاء.
والثانــي :عنصــر مــادي ،أي محــل احلــق املطالــب بــه وهــذا يتكون يف معظــم احلاالت
مــن شــيء باملعنــى العــام لهــذه الكلمــة وهو الشــيء املتنازع عليــه أو املطالب به والذي ميثل
موضــوع اخلصومــة ،ســواء كان شــيئا ماديــا أم معنويــا ميكــن ترجمتــه صياغــة إلــى شــيء
محســوس كتعويض نقدي ،كما يف دعوى التعويض عن الضرر األدبي.

مج

اني

ةل

يس

تل

ويعــد الطلــب جديــدا إذا اختلــف مــع الطلــب األصلــي يف أي مــن عنصري موضوعه،
لذلك فهو يعد جديدا يف حالتني:
احلالــة األولــى :إذا طالــب اخلصــم بنفــس احلــق علــى شــيء مختلــف ،كمــا لــو طالــب
يف أول درجة بحق امللكية على البناء ،ويف االستئناف طالب مبلكية األرض.

بيع
ل

احلالــة الثانيــة :إذا طالــب بحــق مختلــف علــى نفــس الشــيء ،وذلــك يف حالــة إبــدال
حــق بآخــر مــن درجــة ألخــرى ،مثــل تغييــر موضوع الطلب من حــق ملكية إلى حق ارتفاق
أو العكــس ،وتغييــر طلــب فســخ العقــد يف أول درجــة إلــى طلــب بطــان ذلــك العقــد يف
االســتئناف أو إلــى صحــة العقــد ونفــاذه.
وعلــى العكــس ال يعــد الطلــب جديــدا ،بالرغــم من اختــاف موضوعه عن موضوع
الطلب األصلي ،إذا طالب الشخص بالتنفيذ بطريقة التعويض بدال من التنفيذ العيني.
كمــا أن إنقــاص الطلــب األصلــي أمــام محكمــة االســتئناف ال يعــد طلبا جديدا.
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ثالثا :الطلبات اجلديدة بسببها:

خة
نس

إذا اختلف سبب الطلب يف االستئناف عن سبب الطلب األصلي يعد طلبا جديدا؛
ويجــب علــى احملكمــة االســتئنافية أن حتكــم بعــدم قبولــه أســوة بالطلبــات اجلديــدة
بأطرافهــا وموضوعهــا.
فمــن طالــب بإخــاء املأجــور لعــدم دفــع األجــرة أمــام أول درجــة ،ال يجــوز أن يطالب
يف االســتئناف باإلخالء لســبب آخر من أســباب اإلخالء اجلائزة ،كاإلضرار باملأجور،
أو التنــازل عــن املأجــور للغيــر)33(.
االستثناء :جواز تقدمي طلبات جديدة يف حاالت معينة

بعــد أن قــررت الفقــرة األولــى مــن املــادة ( )221القاعــدة العامــة بعــدم تقــدمي طلبــات
جديدة يف االستئناف ،أجازت الفقرة الثانية من هذه املادة تقدمي بعض الطلبات اجلديدة
استثناء من هذه القاعدة العامة ،وهذه االستثناءات هي:
 .1طلــب األجــور واملرتبــات وســائر امللحقــات التــي تســتحق بعــد تقــدمي الطلبــات اخلتاميــة

مج

أمــام محكمــة الدرجــة األولــى،

تل

يس

ةل

اني

وتشمل امللحقات املذكورة الثمار والفوائد املستحقة بعد تقدمي الطلبات اخلتامية.
فال يجوز أن يطرح ألول مرة أمام احملكمة االستئنافية طلب ثمار أو فوائد أو ملحقات
أخــرى مســتحقه قبــل هــذا.
ويشــترط أن تكــون هــذه امللحقــات قــد طلبــت أمــام محكمــة الدرجــة األولــى ،وأن
يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد بعد تقدمي الطلبات اخلتامية
أمام محكمة الدرجة األولى ،ولو استحقت قبل صدور احلكم املطعون فيه باالستئناف ،
ما دامت قد استحقت بعد تقدمي الطلبات اخلتامية لدى محكمة الدرجة األولى.
ويبرر هذا االستثناء أن هذه الطلبات كان يتعذر طلبها أمام محكمة أول درجة
لعــدم اســتحقاقها بعــد وهــي يف الواقــع ال متثــل طلبــا جديــدا بقدر ما متثل منوا الحقا للطلب
األصلــي ،فهــي طلبــات كانــت كامنــة يف الطلــب األصلــي وتعتبــر تابعــة لــه ولذلــك ليــس
مــن املقبــول إلــزام اخلصــم بالرجــوع إلــى محكمــة أول درجــة لكــي يطلبهــا أمامهــا،
ألن ذلــك يخالــف مبــدأ االقتصــاد يف النفقــات .والواقــع أيضــا أن محــل الطلــب اخلــاص
بامللحقــات ال يختلــف يف موضوعــه أمــام محكمــة االســتئناف عــن الطلــب األصلــي.
ويقتصــر االســتثناء علــى امللحقــات التــي تســتحق بعــد تقــدمي الطلبــات اخلتاميــة أمــام
محكمــة أول درجــة باعتبــار الثمــار والفوائــد يف رأي البعــض مــن ملحقــات الشــيء
األصلــي ،فــا تشــكل تعديــا أو تغييــرا يف املوضــوع ،بــل تعــد امتــدادا للشــيء الســابق
طلبــه .أو باعتبارهــا يف رأي آخريــن متصلــة بــذات الشــيء املطلــوب وتعــد إضافتهــا إليــه
أمــرا طبيعيــا وخارجــا عــن إرادة اخلصــوم.

بيع
ل

( )33وفــق املــادة  2/235مــن قانــون املرافعــات املصــري يجــوز يف االســتئناف مــع بقــاء موضــوع الطلــب األصلــي علــى حالــه  ،تغييــر ســببه
واإلضافــة إليــه  ،وقــد جــاء يف املذكــرة اإليضاحيــة للقانــون أن املشــرع نــص علــى ذلــك لصعوبــة التمييــز بــن مــا يعــد ســببا ومــا يعد وســيلة
دفــاع وتوفيــرا لإلجــراءات واالقتصــاد يف اإلجــراءات  .وال يوجــد نــص مماثــل عندنــا
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 .2طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقدمي الطلبات اخلتامية:

خة
نس

أجــاز النــص لــكل مــن نالــه ضــرر ،وكان مضمــون الطلب األصلي التعويض عن هذا
الضرر ،أن يطلب يف االستئناف زيادة مبلغ التعويض على املبلغ املطلوب من محكمة أول
درجــة ،إذا تفاقــم الضــرر عمــا كان عليــه أمــام قاضــي أول درجــة .فكلمــا كان الضــرر
متغيــرا تعــن علــى القاضــي النظــر فيــه ،ال كمــا كان عندمــا وقــع بــل كما صــار إليه عند
احلكم .فهذه الزيادة ال ترجع إلرادة األطراف بل هي تستند على ذات السبب الذي استند
إليه الطلب األصلي ،وموضوعها هو املوضوع الذي ســبق طرحه أمام محكمة أول درجة.
ويشــترط لقبــول الطلــب اجلديــد بزيــادة التعويــض أن يكــون عــن نفــس الواقعــة
املطلــوب التعويــض عنهــا أمــام محكمــة أول درجــه ،أمــا إذا كان طلــب التعويض يســتند
إلــى واقعــة جديــدة فإنــه يكــون غيــر مقبــول .كمــا يلــزم أن يقــدم اخلصــم مــا يبــرر طلــب
هــذه الزيــادة عمــا ورد يف طلباتــه اخلتاميــة أمــام أول درجــة.
 .3طلب احلكم بالتعويض عن االستئناف الكيدي:

مج

نصــت علــى هــذا االســتثناء الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )221بقولهــا "يجــوز

تل

يس

ةل

اني

للمحكمــة أن حتكــم بالتعويضــات إذا كان االســتئناف قــد قصــد بــه الكيــد".
وعلــى ذلــك يجــوز للمســتأنف عليــه أن يطلــب مــن احملكمــة االســتئنافية احلكــم لــه
بالتعويــض عــن رفــع االســتئناف إذا كان يقصــد الكيــد ،وهــذا النــص مســتحدث ألول
مــرة يف القانــون اجلديــد ،علمــا بأنــه ليــس ســوى تطبيــق للقواعــد العامــة يف املســؤولية،
وهــو يقتصــر علــى رفــع االســتئناف الكيــدي  .وليــس حملكمــة االســتئناف أن تقضــي
بالتعويــض عــن االســتئناف الكيــدي مــن تلقــاء ذاتهــا ،وإمنــا يجــب أن يطلــب اخلصــم ذلك.
ويعــد هــذا الطلــب جديــدا بســببه وموضوعــه وهــو طلــب لــم يكــن مــن املتصــور
طرحه أمام محكمة أول درجة ،ألن الضرر املطلوب التعويض عنه لم يحدث إال بسبب
الطعــن باالســتئناف يف احلكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة .وهــو يعــد طلبــا مرتبطــا
بالطلــب األصلــي املطــروح أمــام محكمــة االســتئناف .ففكــرة االرتبــاط هــي التــي تبــرر
طرح هذه الطلبات ألول مرة أمام احملكمة االستئنافية ،وال بد أن يبنى طلب التعويض
على أســاس رفع االســتئناف الكيدي ســواء كان االســتئناف أصليا أم مقابال.
ويقــع عــبء إثبــات الكيــد علــى املســتأنف عليــه الــذي يطالب بالتعويــض ،ومجــرد إبداء
املستأنف أسبابا لالستئناف يخفق يف إثبات صحتها ال يدل بذاته على أنه قد قصد باالستئناف
الكيــد .وتقديــر الكيــد يتــرك لتقديــر احملكمة املطلق ،تســتخلصه من ظــروف كل حالة
بحيث إذا كان للمستأنف ذريعة تبرر تقدمي االستئناف  ،أو كانت على األقل شبهة تسوغ
مسلكه ،فال مؤاخذة عليه .وعلى احملكمة بيان األسس التي اعتمدتها يف حكمها إلثبات
الكيــد  ،فــإذا حكمــت بالتعويــض دون بيــان األســس يكون حكمها حريا بالنقــض)34(.
وإذا تعــدد مــن وجــه االســتئناف الكيــدي ،جــاز احلكــم عليهــم جميعــا بالتعويــض
عمــا بالقواعــد العامــة يف القانــون املدنــي.

بيع
ل

( )34نقض مدني  2004/94تاريخ  2004/7/5ج  1ص .244
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الفرع الخامس
الطلبات العارضة في االستئناف

خة
نس

األصــل يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة اجلديد هو عدم جواز تقدمي
طلبــات عارضــة يف االســتئناف ،ألن الطلــب العــارض الــذي يقــدم ألول مــرة للمحكمــة
االســتئنافية يعــد طلبــا جديــدا وبالتالــي غيــر مقبول.
وعلــى ذلــك ال يجــوز املطالبــة باملقاصــة القضائيــة ألول مــرة أمــام احملكمــة
االســتئنافية ،ألنــه ال يجــوز إبداؤهــا إال بطلــب عــارض.
كمــا ال يجــوز أن يظهــر شــخص جديــد ألول مــرة أمــام احملكمة االســتئنافية ،ألن
يف ظهوره تفويت درجة من درجات التقاضي بالنســبة له وبالنســبة خلصوم االســتئناف يف
ذات الوقــت وقــد نصــت علــى ذلــك املــادة ( )222بقولهــا:
 .1ال يجــوز يف االســتئناف إدخــال مــن لــم يكــن خصمــا يف الدعــوى الصــادر فيهــا
احلكــم املســتأنف مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.
 .2ال يجوز التدخل يف االستئناف إال ممن يطلب االنضمام إلى أحد اخلصوم.
فــا يجــوز وفــق الفقــرة األولــى مــن هذا النص إدخال الغير ألول مرة أمام احملكمة
االســتئنافية ســواء أكان هــذا اإلدخــال يهــدف إلــى احلكــم عليــه أو جعل احلكم الصادر
يف االســتئناف حجــة عليــه ،ألن ذلــك يعتبــر مــن قبيــل الطلبات اجلديــدة ،وهو يعني توجيه
طلب للغير ألول مرة أمام احملكمة االســتئنافية مبا يؤدي إلى تفويت درجة من درجات
التقاضــي بالنســبة لــه أو بالنســبة للخصــوم.
كمــا ال يجــوز يف االســتئناف إدخــال مــن رفضــت محكمــة أول درجــة قبــول تدخلــه
يف الدعوى  ،أو إدخال اخلصوم الذين أخرجوا من الدعوى أمام محكمة أول درجة.
ومع ذلك فقد أجازت هذه الفقرة إدخااللغير إذا نص القانون على ذلك  ،وبناء على هذا
االســتثناء ميكن القول إن للمحكمة وفق املادة ( )82من تلقاء نفســها أن تدخل يف الدعوى
من ترى إدخاله إلظهار احلقيقة أو ملصلحة العدالة أو لتقدمي محرر حتت يده  .فهذا النص ورد
عاما ولم يحدد محكمة معينة لذلك فإنه يسري بالنسبة حملكمة الدرجة األولى ومحكمة
الدرجــة الثانيــة علــى الرغــم مــن أنــه يعد اســتثناء من قاعدة التقاضي على درجتني ،فمصلحة
العدالة أو إظهار احلقيقة يعلو يف األهمية على قاعدة التقاضي على درجتني ،لهذا أجاز املشرع
هذا االســتثناء وســمح للقاضي بإجراء هذا اإلدخال من تلقاء نفســه(.)35
كما ال يجوز وفق الفقرة الثانية للغير التدخل من تلقاء نفسه ألول مرة أمام محكمة
االســتئناف ،غيــر أن املشــرع فــرق بــن التدخــل الهجومــي أو االختصامــي وهــو غيــر جائــز
ألنه يتضمن طلبا جديدا ليس فقط بأشخاص الدعوى بل مبوضوعها وسببها ويفوت درجة
مــن درجــات التقاضــي ،وبــن تدخــل الغيــر منضما إلى أحد اخلصمني وهو جائز ســواء كان
املتدخــل منضمــا إلــى املســتأنف أم املســتأنف عليــه ،ويجــب أن يكــون للغيــر مصلحــة تبــرر
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( )35د .نبيل اسماعيل عمر ،الطعن باالستئناف وإجراءاته يف املواد املدنية والتجارية ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،ص  629و .630
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تدخلــه االنضمامــي أمــام احملكمــة االســتئنافية ،ومثــال ذلــك أن ترفــع دعــوى تعويــض علــى
مؤمن لدى شــركة تأمني ،فإن من مصلحة الشــركة أن تتدخل إلى جانب املؤمن حتى ال
يحكم عليه ،مما يؤدي إلى الرجوع عليها فيما بعد ويجب أن تتوافر عالقة االرتباط بني
التدخــل االنضمامــي وبــن الطلــب األصلي للخصم الــذي يتم التدخل إلى جانبه.
وتقديــر الضــرر الــذي يصيــب املتدخــل مــن صــدور احلكــم يف الدعــوى األصليــة هــو
أمــر متــروك لســلطة قاضــي املوضــوع الذي يحكم بقبــول أو عدم قبول التدخل.
وهذا التدخل جائز ألن املتدخل ال يطالب بحق ذاتي لنفسه وإمنا هو يتدخل لتأييد
أحــد اخلصمــن ومســاعدته فهــو ال يتعــدى كونــه مجــرد أداة أو وســيلة للدفــاع ،والقاعدة
أنــه يجــوز تقــدمي أوجه دفاع جديدة يف االســتئناف.
ويشــترط لقبــول التدخــل االنضمامــي أمــام احملكمــة االســتئنافية أن يكــون
االســتئناف صحيحــا مــن جميــع الوجــوه ومقبــوال.
واملقصــود بالغيــر الــذي ال يجــوز إدخالــه أو تدخلــه يف االســتئناف هــو مــن لــم يكون
خصمــا يف اخلصومــة األصليــة التــي صدر فيها احلكم املســتأنف.
أما من كان خصما يف اخلصومة األصلية ،ومع ذلك لم يكن طرفا يف االستئناف ،أي
مســتأنفا عليــه ( وهــو أيضــا مــن الغيــر بالنســبة خلصومــة االســتئناف) ،فإنــه يجــوز لــه التدخــل
يف إجراءات االســتئناف طاملا كان له حق االســتئناف ،فإذا ســقط حقه بســبب فوات ميعاد
الطعــن ،أو قبــول احلكــم ،فإنــه ال يجــوز لــه أن يتدخــل كمــا ال يجــوز إدخالــه إال يف احلــاالت
االستثنائية التي حددتها املادة ( ،)200وهي أن يكون احلكم صادرا يف موضوع غير قابل
للتجزئة ،أو صادرا يف التزام بالتضامن ،أو يف دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص
متعددين .كما يجوز إدخال الضامن أو طالب الضمان إذا قدم الطعن ضد أحدهما فقط)36(.
وال يعــد تصحيــح صفــة اخلصــم ( اختصــام صاحــب الصفــة) اختصامــا لشــخص
جديــد ،علــى أن يتــم التصحيــح يف امليعــاد املقــرر لالســتئناف .كمــا يجوز اختصام اخللف
العــام واخللــف اخلــاص إذا كان احلــق املتنــازع عليــه قــد آل إليهمــا بعــد رفــع االســتئناف.
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المطلب الثاني

وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف

تنص املادة  211على أنه:

 -1يترتــب علــى تقــدمي االســتئناف وقــف تنفيــذ احلكــم أو القــرار املســتأنف حلــن الفصل فيه
مــا لــم يكــن النفــاذ املعجــل منصوصــا عليــه يف القانــون أو مأمــورا بــه يف احلكــم أو القــرار.
( )36نقــض مدنــي  2006/56تاريــخ  2007/9/25ج  3ص  .97وقــد جــاء فيــه( حيــث إنــه مــن الثابــت أن شــركة فلســطني للتأمــن قــد
مت إدخالهــا يف الدعــوى األصليــة مبوجــب الئحــة الدعــوى املعدلــة ...وصــدر احلكــم مــن محكمــة الدرجــة األولــى مبواجهتهــا حضوريــا ولــم
يتــم اســتئنافه  ،فــإن طلــب إدخالهــا مــن اجلهــة الطاعنــة يف الدعــوى االســتئنافية كمســتأنف عليهــا مخالــف لألصــول والقانــون  ،إذ أن
الطريق السليم الذي رسمه القانون يف هذه احلالة أن يتم االستئناف بحقها ابتداء أمام محكمة االستئناف ،).نقض مدني 2008/206
تاريــخ  2008/11/16ج  4ص  .216وقــد جــاء فيــه ( ملــا كان احلكــم الصــادر عــن محكمــة الدرجــة األولــى صــدر علــى املدعــى عليهمــا
بطريــق التكافــل  ،فــإن اختصــام املدعــى عليــه – احملكــوم عليــه – بــال بطريــق االختصــام االنضمامي يتفــق مع أحكام املادة  200من
قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة).
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 -2يجوز مع ذلك اتخاذ اإلجراءات التحفظية مبقتضى احلكم أو القرار املستأنف.
 -3إذا ألغي احلكم أو القرار املستأنف تلغى إجراءات التنفيذ التي متت قبل ذلك.
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ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه ال يشــترط إلمكانيــة التنفيذ اجلبــري للحكم أو القرار
أن يكــون حائــزا لقــوة األمــر املقضــي بــه ،وأنــه يجــوز الشــروع يف التنفيــذ اجلبــري خــال
ميعــاد الطعــن باالســتئناف مــا دام الطعــن لــم يقــدم بالفعــل .بينمــا يف القانــون املصــري
مجــرد قابليــة احلكــم للطعــن فيــه باالســتئناف تعتبــر مانعا من التنفيــذ اجلبري مبقتضاه،
فال يجوز الشروع يف التنفيذ اجلبري إال مبقتضى حكم إلزام حائز لقوة األمر املقضي
أو مشــموال بالنفــاذ املعجــل.
فــإذا كان التنفيــذ قــد شــرع فيــه ولــم يتــم قبــل الطعــن باالســتئناف ،ثــم طعــن يف
احلكــم أو القــرار باالســتئناف ،فــإن املشــرع فــرق بالنســبة ألثــر رفــع الطعــن بــن حالتــن:

ةل

اني

مج

احلالــة األولــى :أن ال يكــون احلكــم أو القــرار مشــموال بالنفــاذ املعجــل ،ويف هــذه
احلالة يترتب على تقدمي االســتئناف وقف تنفيذ احلكم أو القرار املســتأنف حلني الفصل
يف االســتئناف ،ومــع ذلــك يجــوز اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة مبقتضــى احلكم أو القرار
املســتأنف ،مثــل طلــب احلجــز التحفظــي أو وضــع املــال حتــت يــد طــرف ثالــث ،أو تعيــن
قيــم … الــخ .ويقــدم الطلــب يف هــذه احلالــة لقاضــي األمــور املســتعجلة وليــس حملكمــة
االســتئناف.

تل

يس

احلالــة الثانيــة :أن يكــون احلكــم أو القــرار املســتأنف مشــموال بالنفــاذ املعجــل
ســواء بنــص القانــون أو باألمــر بالنفــاذ املعجــل يف احلكــم أو القــرار ،ويف هــذه احلالــة ال
يؤثــر تقــدمي االســتئناف يف إجــراءات التنفيــذ ،بــل يســتمر التنفيــذ رغــم الطعــن يف احلكــم
أو القــرار حيــث لــم يجــز املشــرع الفلســطيني يف القانــون اجلديــد حملكمــة االســتئناف
أن تأمــر بوقــف التنفيــذ اجلبــري كمــا فعــل املشــرع املصــري يف املــادة  292/1مــن قانــون
املرافعــات والتــي تنــص علــى أنــه "يجــوز يف جميــع األحــوال للمحكمــة املرفــوع إليهــا
االســتئناف أو التظلــم أن تأمــر بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن بوقــف النفــاذ املعجــل إذا كان
يخشــى وقوع ضرر جســيم من التنفيذ وكانت أســباب الطعن يف احلكم أو األمر يرجح
معهــا إلغاؤه".
وقــد اقتصــر نــص املــادة  211املذكــور أعــاه علــى تقريــر إلغــاء إجــراءات التنفيــذ
التــي متــت قبــل الفصــل يف االســتئناف إذا ألغــي احلكــم أو القــرار املســتأنف .وال شــك أن
موقــف املشــرع املصــري أســلم ،ونقتــرح علــى املشــرع األخــذ بــه تالفيا لوقوع ضرر جســيم
مــن التنفيــذ ال ميكــن تالفيــه بعــد إلغــاء احلكــم أو القــرار املطعــون فيــه باالســتئناف.
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المبحث الخامس
إجراءات الخصومة أمام المحكمة االستئنافية
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تنــص املــادة  216علــى أنــه "تعــن احملكمــة موعــدا لنظــر االســتئناف وتبلــغ بــه
اخلصــوم بعــد اســتيفاء الشــروط واألحــكام املتعلقــة باالســتئناف".
وتنــص املــادة  1/223علــى أن " تقــرر احملكمــة قبــول االســتئناف شــكال إذا
اســتوفى شــروطه القانونيــة  ،ثــم تنظــر يف املوضــوع " ....
ويتبني من هذين النصني أن إجراءات اخلصومة أمام احملكمة االستئنافية تكون
وفق املراحل اآلتية:
املرحلــة األولــى :تعــن احملكمــة موعــدا لنظــر االســتئناف وتبلــغ بــه اخلصــوم وفــق
إجراءات التبليغ املنصوص عليها يف القانون والســابق ذكرها )37( ،ويف اجللســة األولى
تطبــق احملكمــة قواعــد احلضــور والغيــاب املقررة أمام محكمة الدرجة األولى والســابق
ذكرهــا)38( .وذلــك عمــا باملــادة  224التــي تنــص علــى أنــه " تســري علــى االســتئناف

مج

القواعــد املقــررة أمــام محاكــم الدرجــة األولــى ســواء فيمــا يتعلــق بحضــور اخلصــوم وغيابهــم أو

تل

يس

ةل

اني

اإلجــراءات واألحــكام مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك".
املرحلة الثانية :قبول االســتئناف شــكال إذا اســتوفى االســتئناف شــروطه القانونية،
بــأن كان قــد قــدم خــال املــدة القانونيــة ودفــع عنــه الرســم كامــا .فــإذا تبــن للمحكمــة
أن رســم االســتئناف كان ناقصــا ،فإنهــا تكلــف املســتأنف بإمتــام دفــع الرســم خــال مــدة
حتددهــا ،فــإذا لــم يقــم املســتأنف بذلــك دون عــذر يــرد االســتئناف(م  ، )215ومنهــا أيضــا
املصلحة فهي شرط لقبول الطعن وهي تتعلق بالنظام العام ومتلك احملكمة إثارتها من تلقاء
نفسها()39
وإذا قررت احملكمة قبول االستئناف شكال فإنها تكون قد استنفذت واليتها
بخصوص الشــكل وال متلك بعد ذلك أن تعود لتقرر بشــأنه مرة أخرى ،ومينع عليها أن
تعــود عــن قرارهــا )40( .غيــر أن قبــول االســتئناف شــكال لتقدميــه ضمن املدة القانونية ال
مينــع مــن احلكــم بعــدم قبولــه إذا تبــن للمحكمة ثبوت دفع من دفوع عدم القبول.
املرحلــة الثالثــة :النظــر يف موضــوع االســتئناف ،وال تقتصــر مهمــة احملكمــة يف
هــذه املرحلــة علــى مراقبــة احلكــم املســتأنف مــن حيــث تطبيــق القانــون ،بــل تتعــداه إلــى
بحــث النــزاع يف حــدود طلبــات املســتأنف بإعــادة طرحــه عليهــا بــكل ما اشــتمل عليه من
بينــات ودفــوع وأوجــه دفــاع جديــدة  ،ويف ســبيل ذلــك عليهــا أن تقــول كلمتهــا بحكــم

بيع
ل

( )37يرجع إلى ما سبق ص  195وما بعدها.
( )38يرجع إلى ما سبق ص  217وما بعدها .
( )39نقض مدني  2005/283تاريخ  2006/4/9ج  3ص .75
( )40نقــض مدنــي  2005/170تاريــخ  2006/4/16ج  1ص  ،350نقــض مدنــي  2006/11تاريــخ  2006/9/7ج  1ص  ،404نقــض
مدنــي  2008/62تاريــخ  2008/5/25ج  4ص  ،101نقــض مدنــي  2008/1تاريــخ  2008/10/16ج  4ص .125
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مســبب تتصــدى فيــه إلــى كل مــا قــدم وأثيــر ومــا يقــدم ويثــار أمامهــا مــن جديــد ،وأن
تواجــه عناصــر النــزاع الواقعيــة والقانونيــة  ،وأن تنبــري إلــى إصــدار حكمهــا وفــق
منهــج ســائغ ســليم تبــن فيــه ماهيــة البينــات املعاجلــة والواقعــة املســتخلصة منهــا وانســجام
حكمهــا مــع تلــك البينــات والوقائــع بشــكل ميكــن محكمــة النقــض مــن بســط رقابتها
علــى مــا توصلــت إليــه ســيما وأن محكمــة االســتئناف هــي محكمــة موضــوع ( )41وال
يجــوز أن يكــون حكمهــا بصــورة عامــة مبهمــة حتــول دون متكــن محكمــة النقض من
ممارســة رقابتهــا  ،ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض " مــا ســطرته محكمــة االســتئناف
مــن أن محكمــة املوضــوع عاجلــت مــا يســتحق للمدعــي ( املســتأنف ) مــن مبالــغ معاجلــة
قانونيــة تســتند إلــى البينــات املقدمــة يشــكل ردا مســتترا وقاصــرا يشــوبه الغمــوض ).
( )42وال يجــوز حملكمــة االســتئناف أن تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة الدرجــة
األولــى إال يف إحــدى احلــاالت الــواردة يف القانــون علــى ســبيل احلصــر عمــا باملادتــن 220
و 3/223مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة )43(.
ويف هذه املرحلة نكون أمام فروض عدة.
الفرض األول :أن يقتصر كل من املستأنف واملستأنف عليه على البينات والدفوع التي
مت تقدميها حملكمة الدرجة األولى ،ويقتصر الطعن على احلكم املستأنف من حيث قصور
احملكمة يف استخالص الوقائع أو تسبيب احلكم أو عدم صحة تطبيق القانون … الخ.
ويف هذا الفرض تكلف احملكمة االستئنافية املستأنف ثم املستأنف عليه على التوالي
بتقــدمي مرافعتــه ،ثــم تعلــن ختــام احملاكمــة وحجــز القضيــة للحكــم .ويف هــذه احلالــة تقــول
محكمــة النقــض " إذا لــم يبــد املســتأنف أي طلــب بتقــدمي البينــات والدفــوع أمــام محكمــة
االستئناف التي نظرت استئنافه واكتفى يف الئحته االستئنافية ومرافعته يف االستئناف بطلب
إلغاء احلكم املستأنف وإعادة األوراق إلى محكمة الدرجة األولى لسماع ما لديه من بينات
ودفوع كي ال يحرم درجة من درجات التقاضي  ،فإن احلكم برد االستئناف يكون متفقا
وأحــكام املادتــن  220و 1/223مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة )44(.
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الفــرض الثانــي :أن يقتصــر كل مــن املســتأنف واملســتأنف عليــه علــى البينــات
والدفــوع التــي مت تقدميهــا حملكمــة أول درجــة ،ولكــن جتــد احملكمــة االســتئنافية
أن بعــض املســائل بحاجــة إلــى اســتكمال البينــة حولهــا ،ويف هــذا الفــرض للمحكمــة
تكليف اخلصم الذي تراه لتقدمي البينات التي لديه أو تستدعي من ترى ضرورة سماعه
مــن الشــهود  ،ولهــا أن تأمــر مــن تلقــاء نفســها – كقاعــدة -مبــا تــراه الزمــا مــن إجــراءات
( )41نقــض مدنــي  2007/104تاريــخ  2008/9/15ج  4ص  ،180نقــض  2007/120تاريــخ  2008/10/30ج  4ص  ،200نقــض
مدنــي  2008/94تاريــخ  2008/12/30ج  4ص 231
( )42نقض مدني  2007/179تاريخ  2008/9/2ج  4ص .170
( )43نقــض مدنــي  2007/119تاريــخ  2008/11/3ج  4ص  ،203نقــض مدنــي  2008/206تاريــخ  2008/11/16ج  4ص ،216
نقــض مدنــي  2005/269تاريــخ  2008/12/18ج  4ص  ،224نقــض مدنــي  2007/115تاريــخ  2008/12/30ج  4ص .234
( )44نقض مدني  2008/224تاريخ  2008/9/2ج  4ص .175
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اإلثبــات لتكويــن قناعتهــا يف الدعــوى  ،وذلــك طاملــا أن القانــون ال يتطلــب صراحــة عــدم
اتخــاذه إال بنــاء علــى طلــب اخلصــم  ،مثــل توجيــه اليمــن احلاســمة ( )45وال يجــوز لهــا أن
تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة إال يف إحــدى احلــاالت الــواردة يف القانــون
علــى ســبيل احلصــر عمــا باملادتــن  220و 3/223مــن قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة)46(.

خة
نس

الفــرض الثالــث :أن يذكــر املســتأنف أو املســتانف عليــه يف الئحتــه دفوعــا أو
بينــات جديــدة لــم يكــن قــد قدمهــا حملكمــة الدرجــة األولــى .ويشــترط بالنســبة للبينــات
اجلديــدة أن يكــون قــد ذكرهــا يف الئحتــه وأرفــق صــورا عنهــا حســب األصــول كمــا يف
الئحــة الدعــوى األصليــة.
ويف هــذا الفــرض تســير احملكمــة بالنســبة لســماع الدفــوع اجلديــدة والبينــات وفــق
األصــول املتبعــة أمــام محكمــة أول درجــة ،فتكلــف مقــدم الدفــع اجلديــد بإثباتــه وتتيــح
خلصمه مناقشــته وتقدمي بيناته بخصوصه ،ثم تعلن ختام احملاكمة حســب األصول()47
ويشترط يف الدفوع أن ال يكون قد سقط حق اخلصم يف إثارتها أمام محكمة الدرجة
األولــى  ،كأن تكــون متعلقــة بالنظــام العــام  ،أو يكــون احلكــم قــد صــدر يف غيــاب
املدعــى عليــه املســتأنف وبالتالــي لــم يفقــد حقــه يف إثــارة الدفــوع التي لديه.
وملــا كانــت العبــرة بالطلبــات األخيــرة  ،فــإن علــى محكمــة االســتئناف أن
تتصــدى للدفــوع التــي يثيرهــا املســتأنف يف مرافعتــه اخلطيــة متــى كانــت تتعلــق ببطــان
إجــراءات احملاكمــة التــي لهــا صلــة بالنظام العــام ومعاجلتها وبيان الرأي بخصوصها وإال
كان حكمها املطعون فيه معيبا وسابقا ألوانه ومستوجبا النقض  ،وال يغير من األمر
شــيئا عــدم اإلشــارة إليهــا يف أســباب الطعــن )48(.
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ضم الطعون في االستئناف:

بيع
ل

ذكرنــا ســابقا أنــه ميكــن لــكل واحــد مــن طــريف اخلصومــة أن يتقــدم باســتئناف
أصلــي ،ويف هــذه احلالــة تتعــدد االســتئنافات علــى احلكــم أو القــرار الواحــد ،ولذلــك
وتســهيال للفصــل يف هــذه االســتئنافات ،نصــت املــادة  210علــى أنــه "يحــق للمحكمــة
االســتئنافية إذا قــدم لهــا أكثــر مــن اســتئناف علــى احلكــم أو القــرار املســتأنف أن تقــرر ضمهــا

لوحــدة الســبب واملوضــوع" .وهــذا األمــر جــوازي للمحكمــة ،فيجــوز لهــا أن تقــرر ضــم
االســتئنافات إذا وجــدت ذلــك مناســبا ،كمــا لهــا أن تنظــر كل اســتئناف علــى حــدة،
دون معقــب عليهــا يف هــذا الشــأن.
( )45نقض مدني  2006/100تاريخ  2007/6/20ج  3ص .89
( )46نقــض مدنــي  2007/119تاريــخ  2008/11/3ج  4ص  ،203نقــض مدنــي  2008/206تاريــخ  2008/11/16ج  4ص ،216
نقــض مدنــي  2005/269تاريــخ  2008/12/18ج  4ص  ،224نقــض مدنــي  2007/115تاريــخ  2008/12/30ج  4ص .234
( )47يرجع إلى ما سبق ص  241وما بعدها.
( )48نقض مدني  2007/213تاريخ  2008/9/14ج  4ص .182
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المبحث السادس
عوارض الخصومة أمام المحكمة االستئنافية

خة
نس

تخضــع اخلصومــة أمــام احملكمــة االســتئنافية لقواعــد عــوارض اخلصومــة أمــام
محكمــة أول درجــة بالنســبة للشــطب والوقــف واالنقطــاع والســقوط واالنقضــاء مبضــي
املــدة والتــرك .ويعتبــر املســتأنف مدعيــا ،واملســتأنف عليــه هــو املدعــى عليــه.
وباإلضافــة للقواعــد العامــة فقــد أورد املشــرع القاعدتــن اآلتيتــن بالنســبة لســقوط
االســتئناف وتركه:
أوال :تنــص املــادة ( )136علــى أنــه "متــى حكــم بســقوط اخلصومــة يف االســتئناف
اعتبــر احلكــم املســتأنف نهائيــا يف جميــع األحــوال".
وهــذا النــص يعنــي أن ســقوط اخلصومــة يف االســتئناف يــؤدي إلــى ســقوط احلــق يف
االســتئناف ولــو لــم ينقــض ميعــاد االســتئناف .كمــا لــو كان احلكــم لم يبلــغ يف حالة من
احلــاالت التــي يبــدأ فيها االســتئناف بالتبليغ.
ثانيــا :يجــوز للمســتأنف تــرك االســتئناف وفقــا للقواعــد العامــة لتــرك اخلصومــة،
وتنــص املــادة  217/3يف هــذه احلالــة علــى أن احلكــم بقبــول تــرك اخلصومة يف االســتئناف
األصلــي يســتتبع احلكــم بســقوط االســتئناف الفرعــي.
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المبحث السابع
الحكم في االستئناف

تنص املادة  223على أنه:

 -1تقــرر احملكمــة قبــول االســتئناف شــكال إذا اســتوفى شــروطه القانونيــة ،ثــم تنظــر يف

خة
نس

املوضــوع ،ولهــا أن تقضــي بتأييــده مــع بيــان األســباب.

 -2حملكمــة االســتئناف أن تلغــي احلكــم املســتأنف أو أن تعدلــه او تصــدر حكمــا جديــدا

طبقــا للقانــون والبينــات.

 -3إذا ألغــي احلكــم املســتأنف القاضــي بــرد الدعــوى لعــدم االختصــاص أو لســبق الفصــل

فيهــا أو لســقوط احلــق املدعــى بــه بالتقــادم أو ألي ســبب شــكلي ترتــب عليــه عــدم الفصــل يف
موضوعهــا وجــب علــى محكمــة االســتئناف أن تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة

مج

للنظــر يف موضوعهــا.
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ذكرنــا ســابقا أن احملكمــة االســتئنافية تنظــر االســتئناف علــى أســاس مــا يقــدم
لهــا مــن بينــات ودفــوع وأوجــه دفــاع جديــدة ومــا كان قــد قــدم مــن ذلــك إلــى محكمــة
أول درجــة (م  .)220ويكــون للمحكمــة االســتئنافية علــى ضــوء ذلــك أن تتخــذ أحــد
املواقــف اآلتية:
املوقــف األول :أن تؤيــد احلكــم أو القــرار املســتأنف ،ســواء مــن حيــث تســبيبه
ومنطوقــه أم مــن حيــث النتيجــة فقــط ،ويف هــذه احلالــة عليهــا أن تبــن أســباب ذلــك.
وإذا كانــت محكمــة االســتئناف قــد خلصــت إلــى وجــوب رد االســتئناف وتأييــد حكــم
محكمــة البدايــة مــن حيــث النتيجــة  ،فإنــه ال إلــزام عليهــا أن تتعــرض لبحــث باقــي
أســباب االســتئناف طاملا أن تلك األســباب ليس من شــأنها أن تغير أو تعدل أو جترح ما
توصلــت إليــه وقضــت بــه وحملــت حكمها عليــه)49(.
املوقف الثاني :أن تعدل القرار املستأنف على ضوء البينات ،والنصوص القانونية التي
ترى أنها حتكم موضوع الدعوى ،ويلزم يف هذا الفرض أيضا أن تبني أسباب حكمها.
املوقف الثالث :أن تلغي احلكم املســتأنف ملخالفته للقانون ،ونفرق يف هذه احلالة
بني فرضني:
الفــرض األول :أن يكــون القــرار املســتأنف قــد فصــل يف موضــوع الدعــوى ،ويف هذه
احلالــة تكــون احملكمــة االســتئنافية ملزمــة بالفصــل يف النــزاع برمتــه وأن تصــدر حكمــا
جديــدا طبقــا للقانــون والبينــات .ويف ذلــك تقــول محكمــة النقــض  ...وال ينبغــي لهــا –
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أي محكمــة االســتئناف  -أن حتجــب نفســها عــن ممارســة ســلطتها مــن مراجعــة تقديــر
محكمــة الدرجــة األولــى لألدلــة والقرائــن القائمــة يف الدعــوى والظــروف املؤثــرة ومالءمــة
مــا أوقعتــه مــن جــزاءات تخضــع لتقديرهــا  ....ومــن ثــم تكون محكمــة الدرجة الثانية قد
تخلــت عــن مهمتهــا إذا اكتفــت بالقــول بــأن اســتخالص محكمــة أول درجــة للوقائــع يف
الدعــوى إمنــا وقــع يف حــدود ســلطتها املوضوعيــة  ،بــل يجــب عليهــا أن تســلط رقابتهــا علــى
إعمــال محكمــة أول درجــة لســلطتها التقديريــة  ،فــإن رأت ســامة تقديرهــا تثبتــه بحيــث
يكــون تقديرهــا هــي وليــس تقديــر محكمــة أول درجة هو أســاس حكمها )50(.
وحملكمــة االســتئناف إذا قضــت بتأييــد حكــم محكمــة الدرجــة األولــى أن حتمل
حكمهــا علــى ذات األســباب التــي حملــت تلــك احملكمــة حكمها عليها ،وليس يف ذلك
مــا يجعــل حكــم محكمــة االســتئناف موصوفــا بالقصــور يف أســباب احلكــم الواقعيــة
أو مــا ينعتــه بأنــه معيــب )51( .كمــا لهــا إن وصلــت إلــى ذات النتيجــة التــي وصلــت إليهــا
محكمــة الدرجــة األولــى ولكــن ألســباب مغايــرة  ،أن تقــرر تأييــد حكــم محكمــة
الدرجــة األولــى مــن حيــث النتيجــة فقــط لألســباب التــي تبينهــا يف حكمهــا.
الفــرض الثانــي :أن يكــون احلكــم املســتأنف قــد رد الدعــوى لســبب شــكلي
ترتــب عليــه عــدم الفصــل يف موضوعهــا ،مثــل احلكــم بعدم االختصــاص واإلحالة ،أو رد
الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا أو لســقوط احلــق املدعــى بــه بالتقــادم ،ويف هــذه احلالــة فــإن
إلغــاء احلكــم املســتأنف يوجــب علــى احملكمــة االســتئنافية أن تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى
محكمــة أول درجــة للنظــر يف موضوعهــا ،وذلــك عمــا مببــدأ التقاضــي علــى درجتــن.
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( )50نقــض مدنــي  2007/42تاريــخ  2008/9/2ج  4ص  ،167نقــض مدنــي  2006/195تاريــخ  2008/9/2ج  4ص  ،179نقــض
مدنــي  2005/179تاريــخ  2006/5/13ج  2ص .827
( )51نقض مدني  2005/83تاريخ  2006/2/5ج  2ص .758
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الفصل الثالث
النقض
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النقــض لغــة( )1معنــاه اإلفســاد أو اإلبطــال .ونقــض الشــيء نقضــا :أفســده بعــد
إحكامــه .يقــال نقــض البنــاء :هدمــه .ونقــض احلبــل أو الغــزل :حــل طاقاتــه .ويف التنزيــل
العزيــز "وال تكونــوا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــا"( .)2ونقــض اليمــن
أو العهــد :نكثــه ويف التنزيــل العزيــز " وال تنقضــوا األميــان بعــد توكيدهــا"( .)3وقولــه
ســبحانه "الذيــن ينقضــون عهــد اهلل مــن بعــد ميثاقــه"( )4ونقــض مــا أبرمــه فــان :أبطلــه.
ونقــض احلكــم :إبطالــه إذا كان قــد صــدر مبنيــا علــى خطــأ يف تطبيــق القانــون أو
تأويله ،أو مشــوبا بخطأ جوهري يف إجراءات الفصل ،أو ببطالن يف احلكم .والنقض
قــد يصيــب احلكــم املدنــي واحلكــم اجلنائــي علــى الســواء متــى كان أحدهمــا قــد صــدر
نهائيــا مــن احملاكــم االبتدائية أو من محاكم االســتئناف(.)5
والطعــن بالنقــض يجــب أن يســتند إلــى أســباب قانونيــة ،فهــو طريــق طعــن غيــر
عــادي يلجــأ إليــه إلصــاح مــا شــاب احلكــم مــن مخالفــة ألحــكام القانــون تطبيقــا أو
تفســيرا أو تأويــا وال يــؤذن بــه إال لألســباب الــواردة يف القانــون علــى ســبيل احلصــر، .
فمحكمــة النقــض هــي محكمــة قانــون حتاكــم احلكــم وال حتاكــم الواقــع  ،لذلــك
فإنها تقتصر يف عملها على مراقبة تطبيق احملاكم للقانون تطبيقا سليما ،سواء تعلق
األمر بالقواعد املوضوعية أم بقواعد اإلجراءات ،دون أن تتطرق لبحث الوقائع الواردة
يف احلكــم املطعــون فيــه مــن جديــد ،بــل تفتــرض صحــة هــذه الوقائــع وتســلم بهــا كمــا
أثبتتهــا محكمــة املوضــوع ،ويقتصــر بحثهــا علــى مســألة مــا إذا كانــت تلــك احملكمــة
قــد طبقــت القانــون تطبيقــا ســليما علــى هــذه الوقائــع فترفــض الطعــن ،أم أنهــا لم تطبقه
تطبيقــا ســليما فتنقــض احلكــم وتعيــد الدعــوى للمحكمــة التــي أصدرتــه لتنظرهــا مــن
جديــد علــى ضــوء األحــكام واملبــادئ التــي قررتهــا محكمــة النقــض  ،دون أن تقحــم
ذاتهــا باجلانــب املوضوعــي  .وال يصــح لهــا أن حتــل محــل محكمــة االســتئناف يف هــذا
اجلانب لتقرر ما إذا كان احلكم املطعون فيه صحيحا من الناحية املوضوعية ومطابقا
ملــا كانــت تقضــي فيــه هــي ذاتهــا لــو كانــت محكمــة موضــوع ،ذلــك أن فهــم الواقــع
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( )1املعجم الوسيط ،اجلزء الثاني ،الطبعة الثانية ،ص .947
( )2سورة النحل اآلية .92
( )3سورة النحل اآلية .91
( )4سورة الرعد اآلية .25
( )5املعجم الوسيط ،ص .947
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والتقريــر يف شــأنه وتقديــر قيمــة البينــة ووزنهــا يدخــل يف ســلطة محكمــة املوضــوع متــى
كان حكمهــا قــد أقيــم علــى أســباب ســائغة تكفــي حلملــه ولــه أصــل يف األوراق)6( .
فليس سببا للنقض ما يشوب احلكم من عيوب تتعلق بتقرير الواقع  ،أي التقرير
الذي به يرى قاضي املوضوع أن واقعة ما حدثت أو لم حتدث  .غير أنه ليس معنى ذلك
أن يخــرج مــن رقابــة محكمــة النقــض كل مــا يتصــل بالوقائــع  ،فمــن املقــرر أنــه يخضــع
للنقــض التكييــف القانونــي للواقعــة  ،أي حتديــد وصــف الواقعــة لبيــان مــا إذا كانــت
تخضــع لقاعــدة قانونيــة معينــة أم ال  ،فهــذا التكييــف يعتبــر مســألة قانــون.
وتوجــد محكمــة النقــض علــى قمــة النظــام القضائــي يف ســلم ترتيــب احملاكــم
النظاميــة ،غيــر أنهــا ال تعــد درجــة ثالثــة مــن درجــات التقاضــي )7(،فــا ينشــأ عــن الطعن
بالنقــض إعــادة طــرح النــزاع يف موضوعــه أمــام محكمــة النقــض ،بــل تقتصــر مهمــة
محكمــة النقــض – مبدئيــا – علــى جمــع كلمــة القضــاء وتوحيدهــا وتوجيههــا الوجهــة
الســليمة ،فهــي تقــوم بوظيفتــن:
األولى :مراقبة تطبيق احملاكم للقانون ،فهي تعمل على تأكيد احترام القواعد
القانونية ،سواء كانت قواعد موضوعية أم قواعد إجرائية.
والثانيــة :احملافظــة علــى وحــدة تفســير القواعــد القانونيــة يف أنحــاء الدولــة ،األمــر
الــذي يــؤدي إلــى توحيــد أحــكام القضــاء ،فــا تذهــب احملاكــم يف تطبيقهــا للقانــون
وتفســيرها لــه مذاهــب شــتى.
ويتبــن مــن ذلــك أن الطعــن بالنقــض مقــرر أساســا للصالح العــام ،فهو طعن لصالح
القانــون والســهر علــى حســن تطبيقــه وتفســيره ،قبــل أن يكــون لصالــح اخلصــوم ،بــل
تكــون هــذه املصلحــة األخيــرة بصفــة ثانويــة وتابعــة لتحقيــق املصلحــة العامــة.
ونتناول الطعن بالنقض يف ستة مباحث على النحو اآلتي:
املبحث األول :األحكام التي تقبل الطعن بالنقض.
املبحث الثاني :أسباب الطعن بالنقض.
املبحث الثالث :ميعاد الطعن بالنقض وإجراءاته.
املبحث الرابع :أثر الطعن بالنقض.
املبحث اخلامس :نظر الطعن بالنقض.
املبحث السادس :احلكم بالطعن وأثره.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )6نقــض مدنــي  2005/63تاريــخ  2005/10/29ج  2ص  ،742نقــض مدنــي  2005/83تاريــخ  2006/2/5ج  2ص  .758وعلــى
ذلــك إذا كان مــا ينعــاه الطاعــن علــى احلكــم الطعــن يتعلــق بــوزن البينــة فإنــه ال يعــدو أن يكــون جــدال يف اجلانــب الواقعــي للحكــم
وال يصلــح أن يكــون ســببا للطعــن بالنقــض .نقــض مدنــي  2006/75تاريــخ  2007/6/20ج  3ص  ،432نقــض مدنــي 2006/137
تاريــخ  2007/6/27ج  3ص  ،451نقــض مدنــي  2006/147تاريــخ  2007/11/22ج  3ص  ،478نقــض مدنــي 2006/196
تاريــخ  2008/5/27ج  4ص  ،678نقــض مدنــي  2008/42تاريــخ  2008/10/28ج  4ص  ،686نقــض مدنــي  2008/261تاريــخ
 2008/12/15ج  4ص  ،515نقــض مدنــي  2008/147تاريــخ  2008/12/28ج  4ص  .649وغيرهــا.
( )7نقض مدني  2003/33تاريخ  2003/11/16ج  2ص .563

 458أصول المحاكمات

المبحث األول
األحكام التي تقبل الطعن بالنقض
تنص املادة ( )225من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه "للخصوم

حــق الطعــن بطريــق النقــض يف األحــكام النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم االســتئناف إذا كان الطعــن

خة
نس

مبينــا علــى مخالفــة للقانــون أو خطــأ يف تطبيقــه أو يف تأويلــه".
بينمــا تنــص املــادة ( )226منــه علــى أنــه "يجــوز للخصــوم أن يطعنــوا بطريــق النقــض يف

أي حكــم نهائــي يف األحــوال اآلتيــة:

 -1إذا وقع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.

 -2إذا تناقــض احلكــم املطعــون فيــه مــع حكــم ســابق حــاز قــوة األمــر املقضــي فيــه وصــدر
بــن اخلصــوم أنفســهم وبــذات النــزاع".

تل

يس

ةل

اني

مج

ويتبــن مــن نــص املــادة ( )225أن القاعــدة أنــه ال يقبــل الطعــن بالنقــض إال األحــكام
النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم االســتئناف ،فــا يقبــل الطعــن يف األحــكام الصــادرة مــن
محاكم الدرجة األولى()8ولو صدرت نهائية .وأن جميع األحكام الصادرة من محاكم
االســتئناف تقبــل – بحســب األصــل – الطعــن بالنقــض إذا توافــر ســبب مــن أســباب الطعــن
احملــددة يف القانــون ،ســواء كان حكــم االســتئناف صــادرا يف املوضــوع بتأييــده أو إلغائــه
أو إبطالــه .علــى أن الطعــن بالنقــض يــرد علــى هــذا احلكــم وليــس على احلكــم الصادر من
محكمة أول درجة والذي كان مطروحا باالســتئناف على محكمة االســتئناف ،ولهذا
فــإن ســبب الطعــن بالنقــض يجــب أن يتوافــر يف حكم محكمة االســتئناف.
ويشــترط لقبــول الطعــن بالنقــض أن يكــون حكــم محكمــة االســتئناف نهائيــا،
لذلــك فــإن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة االســتئناف قبــل الفصــل يف موضوع اخلصومة
كالقــرار الــذي يصــدر يف مســألة عارضــة أو متصلــة باإلثبــات فيهــا أو الذي يصدر يف شــق
منها ،مثل قرار رد االستئناف شكال وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة األولى للسير
فيهــا حســب القانــون ،وإلغــاء حكــم محكمــة الصلــح القاضــي بــرد الدعــوى لعــدم صحــة
اخلصومــة وإعادتهــا إليهــا للســير فيهــا حســب األصــول  ،ال يجــوز  -بحســب األصــل -الطعن
فيهــا علــى حــدة قبــل صــدور احلكــم األخيــر ،أي ال يطعــن فيهــا إال بعــد صــدور احلكــم
املنهــي للمحاكمــة كلهــا أمــام محكمــة االســتئناف ،فيشــمل الطعــن بالنقــض احلكــم
النهائــي الصــادر مــن محكمــة االســتئناف واألحــكام الفرعيــة الســابقة عليــه)9(.

بيع
ل

( )8نقــض مدنــي  2004/18تاريــخ  2004/3/13ج  2ص  ،592نقــض مدنــي  2004/23تاريــخ  2004/3/28ج  2ص  601قــرار
محكمــة بدايــة بالرجــوع عــن تعيــن قيــم  ،نقــض مدنــي  2005/12تاريــخ  2005/1/30ج  2ص  662حكــم صــادر عــن محكمــة
الصلــح ،نقــض مدنــي  2005/51تاريــخ  2005/3/13ج  2ص  692حكــم محكمــة بدايــة ورد فيــه أنــه قابــل للطعــن بالنقــض ،نقــض
مدنــي  2005/73تاريــخ  2006/1/14ج  2ص .748
( )9نقــض مدنــي  2003/40تاريــخ  2003/12/27ج  2ص  ، 584نقــض مدنــي  2003/54تاريــخ 12/28م 2003ج  2ص 588
قــرار يتعلــق بقبــول االســتئناف شــكال ،نقــض مدنــي  2004/43تاريــخ  2004/4/19ج  2ص  ، 629نقــض مدنــي  2006/27تاريــخ
 2007/2/6ج  3ص  ، 377نقــض مدنــي  2006/168تاريــخ 10/30م 2007ج  3ص  ،468نقــض مدنــي  2006/170تاريــخ
 2007/12/5ج  3ص  ،491نقــض مدنــي  2007/5تاريــخ  2008/1/5ج  4ص  ،448نقــض مدنــي  2006/93تاريــخ  2008/5/8ج
 4ص  .544وغيرهــا.
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والعبــرة يف كــون احلكــم املســتأنف نهائيــا بالنســبة للمطعــون ضــده  ،فــإذا كان
املدعــى عليهــم اثنــان وقــررت محكمــة االســتئناف إلغــاء احلكــم املســتأنف ورد الدعــوى
عــن املدعــى عليــه الثانــي ألنــه ال ينتصــب خصمــا للمدعــي  ،وإعــادة األوراق حملكمــة
الدرجــة األولــى للســير بالدعــوى يف حــق املدعــى عليــه األول وفــق أحــكام القانــون  ،فإن
حكمهــا يقبــل الطعــن املباشــر اســتقالال بطريــق النقــض بالنســبة للمســتأنف ( املدعــى
عليــه) الثانــي ألنــه يكــون قــد فصــل يف الدعــوى بالنســبة لــه بحكــم نهائــي )10( .

خة
نس

األحــوال الشــخصية لغيــر املســلمني.

اني

مج

غيــر أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا :مــا املقصــود باألحــكام النهائيــة الصادرة
مــن محاكــم االســتئناف؟ وهــل يقتصــر ذلــك علــى األحــكام الصــادرة عــن محكمــة
االســتئناف يف الدعوى احلقوقية البدائية وحدها ،أم أنه يشــمل كذلك األحكام التي
تصــدر عــن محاكــم البدايــة بصفتهــا االســتئنافية؟
أجــاب املشــرع علــى هــذا الســؤال يف املــادة  30مــن قانــون تشــكيل احملاكــم
النظاميــة رقــم  5لســنة  2001حيــث نصــت علــى أنــه:
تختص محكمة النقض بالنظر يف:
 -1الطعــون املرفوعــة إليهــا عــن محاكــم االســتئناف يف القضايــا اجلزائيــة واملدنية ومســائل

ةل

 -2الطعون املرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها االستئنافية.

تل

يس

ويتبني من هذا النص أن حق الطعن بالنقض يشمل النوعني معا ،وأن املشرع إمنا قصد
بنــص املــادة  225مــن أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة ،األحــكام النهائيــة الصــادرة
عــن محاكــم الدرجــة الثانيــة ســواء كانــت محكمــة اســتئناف أم محكمــة بداية بصفتها
االســتئنافية ،فالعبرة باحلكم الصادر يف االســتئناف املقدم للمحكمة وليس باحملكمة
التي أصدرت حكم االستئناف)11(.وقد كان من األفضل لو أن املشرع استعمل مصطلح
احملكمة االستئنافية وليس محاكم االستئناف حتى ال يترك مجاال ألي ليس أو غموض.

بيع
ل
( )10نقض مدني  2005/142تاريخ  2005/6/26ج  2ص .723
( )11نقــض مدنــي  2002/8تاريــخ  2002/12/11ج  2ص  ،534نقــض مدنــي  2002/12تاريــخ  2003/1/13ج  2ص  ،537نقــض
مدنــي  2007/43تاريــخ  2007/5/28ج  3ص  ،396نقــض مدنــي  2006/130تاريــخ  2007/7/2ج  3ص .457
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المبحث الثاني
أسباب الطعن بالنقض

خة
نس

يتبــن مــن نــص املادتــن  225و  226الســابق ذكرهمــا أن أســباب الطعــن بالنقــض
التي حددها قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على سبيل احلصر مردها جميعا
إلــى مخالفــة القانــون نصــا أو روحا ،وهذه األســباب هي:
أوال :مخالفة القانون أو خطأ يف تطبيقه أو يف تأويله ()12

تل

يس

ةل

اني

مج

ويقصــد بالقانــون هنــا معنــاه العــام ،أي كل قاعــدة عامــة واجبــة التطبيــق بواســطة
احملكمــة التــي يطعــن يف حكمهــا ،أيــا كان مصدرهــا ،وســواء كانــت مــن النصــوص
التشــريعية أم القواعــد العرفيــة أم غيرهــا مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة .وســواء كانــت
القاعــدة التــي متــت مخالفتهــا قاعــدة موضوعية أم قاعدة تتعلق باإلجراءات.
وتكــون مخالفــة القانــون إمــا باســتبعاد النــص الواجــب التطبيــق أو بإغفــال احلكــم
املطعــون فيــه إعمــال نــص مــن النصــوص القانونيــة الصريحــة أو بتأكيــد وجــود قاعــدة
قانونية ال وجود لها ،أو احلكم بعدم جواز استئناف حكم قابل لالستئناف  ،ويشترط
أن تكــون املخالفــة مؤثــرة يف احلكــم.
أما اخلطأ يف تطبيق القانون فيكون بتطبيق قاعدة قانونية ال تنطبق على النزاع،
أو تطبيقهــا علــى نحــو يــؤدي إلــى نتائــج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريدهــا املشــرع ،أمــا
اخلطــأ يف التأويــل فهــو إعطــاء النــص الواجــب التطبيــق معنــى غيــر معنــاه املقصــود مــن
املشــرع بتفســيره تفســيرا ال يتمشــى مــع الفهــم الســليم ألحــكام القانــون ،وغالبــا مــا
يكــون ذلــك يف تفســير نــص قانونــي غامــض.
ويتبــن مــن ذلــك أن هــذه املصطلحــات الثالثــة تعــد مترادفــات قانونيــة ملعنــى قانونــي
واحــد ،هــو مخالفــة القانــون مبعنــاه العــام الــذي يشــمل القواعــد القانونيــة واإلجرائيــة،
وقــد ذكرهــا املشــرع حســما ألي خــاف ،ولتأكيــد هيمنــة محكمــة النقــض علــى كل
مــا يتعلــق بالقانــون.

بيع
ل

ويعد من قبيل اخلطأ يف القانون ،عدم اســتناد احلكم على أســاس قانوني ،كأن
حتكــم محكمــة املوضــوع بالعطــل والضــرر دون أن تبــن الوقائــع التــي اســتندت إليهــا
لتســتخلص منهــا خطــأ املدعــى عليــه ،أو تعتبــر املدعــى عليــه تاجــرا دون أن تبــن الوقائــع
التي استندت إليها ملنحه هذه الصفة ،أو تعتبر رب عمل مسئوال عن الفعل الضار الذي
قــام بــه تابعــه (عاملــه) دون أن تبــن أن الفعــل الضــار ارتكــب أثنــاء العمــل أو بســببه.
( )12نقض مدني  2004/60تاريخ  2004/5/18ج  2ص 639
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خة
نس

كمــا يعــد مــن قبيــل اخلطــأ يف القانــون تصــدي احملكمــة للفصــل يف نــزاع ال يدخــل
يف اختصاصهــا ،أو احلكــم فيمــا لــم يطلبــه اخلصــوم ،أو عــدم احلكم فيما طلبوه.
ويعــد مــن قبيــل اخلطــأ يف القانــون كذلك ،اخلطأ يف التكييف أي حتديد الوصف
القانونــي لوقائــع الدعــوى محــل النــزاع وتســميتها باســمها القانونــي مــن بيــع ،وإجــارة،
وشركة ،وقرض … الخ ،لتعيني القاعدة القانونية التي تنطبق عليها ،ألن التكييف
يعــد مرحلــة أوليــة الزمــة لتطبيــق القانــون ،ويتوقــف علــى ســامته صحــة تطبيــق القواعــد
القانوينــة.
ويعــد مــن هــذا القبيــل أيضــا ،مخالفــة حجيــة قــوة األمر املقضي ،ألن هــذه املخالفة
ال تعــد عيبــا قائمــا بذاتــه ،وإمنــا ترجــع إلــى مخالفــة القواعــد القانونية التــي توجب احترام
األحــكام احلائــزة للحجيــة بــن اخلصــوم باعتبارهــا عنــوان احلقيقــة وقرينــة ال تقبــل إثبــات
عكس ذلــك(.)13
ويشترط للطعن بالنقض استنادا لهذا السبب ما يأتي:
 -1أن يكــون هنــا نــص قانونــي أو قاعــدة قانونيــة مــن الواجــب تطبيقهــا علــى
النــزاع وفــق مــا تكشــف عنــه األدلــة الواقعيــة التــي أثبتهــا احلكــم املطعــون فيــه .أمــا إذا
تــرك القانــون نفســه األمــر لتقديــر القاضــي فــا يعتبــر احلكــم الصــادر مخالفــا للقانــون
مهمــا كانــت نتيجــة احلكــم(.)14
 -2أن يكــون احلكــم قــد خالــف النــص أو القاعــدة واجبــة التطبيــق أو أخطــأ يف
تطبيقهــا أو يف تفســيرها ،مهمــا كان النــص قدميــا طاملــا أنــه مــا زال نافــذا .كمــا إذا
خالفــت احملكمــة يف حكمهــا قاعــدة إثبــات  ،فقضــت بنــاء علــى شــهادة الشــهود بوجود
عقد مع أنه ال يجوز إثباته إال بالكتابة  .وكذلك إذا خالفت قاعدة من قواعد تفسير
العقــود  ،فاســتخلصت مــن العقــد معنــى يتعــارض مــع عباراتــه الواضحــة خالفــا حلكــم
املادتــن 12و 13مــن املجلــة.
 -3أن تكــون املســألة القانونيــة املدعــى وقــوع اخلطــأ فيهــا أو مخالفــة القاعــدة التــي
حتكمها ،قد عرضت على احملكمة التي أصدرت احلكم ،أو عرضت لها احملكمة
مــن تلقــاء نفســها بالتطبيــق ألحــكام القانــون.
 -4أن يكــون احلكــم املطعــون فيــه قــد اســتند إلــى هــذه املخالفــة أو التفســير
اخلاطــئ ،والعبــرة يف ذلــك ورود املخالفــة يف منطــوق احلكــم ،فــإذا كان منطــوق احلكم
متفقــا وأحــكام القانــون ،ال يكــون احلكــم جديــرا بالنقــض حتــى لــو تضمــن احلكــم
ســببا مخالفــا للقانــون يؤثــر فيمــا انتهــى إليــه.
وعلــى الطاعــن أن يبــن يف الئحــة طعنــه النــص أو القاعــدة واجبــة التطبيــق ،وأوجــه
املخالفة التي يدعيها .فال تكفي اإلشارة إلى العيوب التي يأخذها على احلكم بصيغة
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( )13د .عبد العزيز بديوي ،الطعن بالنقض والطعن أمام احملكمة اإلدارية العليا،ط  ،1دار الفكر العربي ، 1970 ،ص .38
( )14د .رزق اهلل أنطاكي ،ص  ، .770نقض مدني  2006/89تاريخ  2007/2/14ج  3ص .382
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عامة ،بل يجب أن يحدد العيب يف احلكم بحيث يكون متفقا مع حتديد املشــرع لهذا
العيــب ،فيذكــر الســبب الــذي يبــرر الطعــن ،والعيــب يف احلكــم الــذي يتطابــق مــع هــذا
الســبب .وللطاعــن أن يبنــي طعنــه علــى ســبب واحــد أو أكثــر
ثانيا :بطالن احلكم وبطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم()15

خة
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يقصــد ببطــان احلكــم كل مخالفــة لقاعــدة مــن قواعــد اإلجــراءات التــي تنظــم
إصــدار احلكــم ،أو حتريــره ،أو النطــق بــه ،أو إيداعــه ،وهــذه اإلجــراءات ممــا يتعلــق
بالنظــام العــام.
ومثــال ذلــك :عــدم النطــق باحلكــم يف جلســة علنيــة ،وعــدم توفــر النصــاب القانونــي
إلصــدار احلكــم ،وتوقيــع مســودة احلكــم املشــتملة علــى منطوقــه مــن عضويــن يف هيئــة
ثالثيــة ،وعــدم تســبيب احلكــم أو تناقــض األســباب بعضهــا مــع بعــض ،أو تناقضهــا مــع
املنطوق ،وصدور احلكم من محكمة غير مختصة  ،أو من قاض غير صالح إلصداره.
أمــا بطــان اإلجــراءات املؤثــرة يف احلكــم فيقصــد بهــا كل مخالفــة جوهريــة يف
قواعــد اإلجــراءات تؤثــر فيــه ،مثــل عــدم مراعــاة قواعــد الدفــاع ،وعــدم اتبــاع إجــراءات
اإلثبــات التــي ينــص عليهــا القانــون ،وعــدم احترام نظام اجللســات كعلنية اجللســة وســرية
املداولــة ،ومباشــرة اإلجــراءات أثنــاء انقطــاع اخلصومــة … الــخ)16(.
ويالحــظ أن البطــان لعيــب ذاتــي يف احلكــم ميكــن التمســك بــه بطريــق النقــض
ســواء تعلــق باملصلحــة العامــة أو باملصلحــة اخلاصــة .أمــا بطــان احلكــم تأثــرا ببطــان
اإلجــراءات الســابقة فيمكــن التمســك بــه أمــام محكمــة النقــض إذا كان قــد ســبق
التمســك بــه أمــام محكمــة املوضــوع ولكــن هــذه احملكمــة رفضتــه طاملــا أن الطاعــن
لــم يقبــل احلكــم .أمــا إذا لــم يســبق التمســك بهــذا البطــان أمــام محكمــة املوضــوع ،
فيجــب للتمســك بــه ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض أن يكــون هــذا البطــان متعلقــا
بالنظــام العــام  ،وأن ال يكــون قــد صحــح بــأي ســبب مــن أســباب التصحيــح.
مــع مراعــاة أنــه ال يجــوز التمســك بالبطــان بعيــب ذاتــي يف احلكــم أو لتعيــب
اإلجراءات إال إذا كان هذا البطالن يتعلق بحكم ثاني درجة – أي بحكم احملكمة
االســتئنافية – فهــو محــل الطعــن بالنقــض .فــإذا فــرض وكان حكــم أول درجــة باطــا
واســتندت إليــه محكمــة ثانــي درجــة  ،فــإن احلكــم محــل الطعــن يكــون أيضــا يف هــذه
احلالــة هــو حكــم ثانــي درجــة  ،ويصــدق ذلــك علــى ســائر أســباب الطعــن بالنقــض)17(.
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( )15نقض مدني  2007/8تاريخ  2008/3/27ج  4ص .560
( )16نقض مدني  2004/77تاريخ  2004/7/5ج  2ص .653
( )17د .أحمد هندي ص .1060
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ثالثا :تناقض احلكم مع حكم سابق حاز قوة األمر املقضي بني اخلصوم.
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ميكــن رد هــذا الســبب مــن أســباب الطعــن بالنقــض إلــى مخالفــة القانــون مبعنــاه
الواســع ،ألن احلكــم – كمــا تقــدم – إذا حــاز قــوة األمــر املقضــي كان عنوانــا للحقيقة
وال يقبل يف ذلك إثبات العكس ،لذلك فإنه ،ما دام نهائياً ،يكون القاعدة القانونية
الواجبــة التطبيــق بالنســبة ملــا ذهــب إليــه ،فــإذا صــدر حكــم جديــد يناقضــه مــع أن ذات
وصفــة الطرفــن لــم تتغيــر ،فــإن احلكــم الثانــي ينقــض.
والتناقــض قــد يوجــد إمــا بســبب وحــدة الطلــب الــذي فصــل فيــه احلكمــان علــى
نحو مختلف ،أو ألن املســألة األساســية فيهما واحدة رغم اختالف الطلبني .ومثال ذلك
أن يصــدر احلكــم األول يف دعــوى صحــة ونفــاذ عقــد بيــع علــى أســاس أن املشــتري قــد
أوفــى الثمــن ردا علــى دفــع بعــدم الوفــاء ،ويصــدر احلكــم الثانــي يف دعــوى فســخ نفــس
العقــد علــى أســاس أن الثمــن لــم يدفــع .ومثالــه أيضــا أن يصــدر احلكــم األول بصحــة
ونفــاذ عقــد ممــا يجعــل للمحكــوم لــه احلــق يف ثمــار املبيــع مــن وقــت البيــع ،بينمــا يصــدر
احلكــم الثانــي ملزمــا إيــاه بــرد الثمــار بوصفــه غاصبا.
وميكــن أن يقــع التناقــض بــن حكمــن صادريــن يف ذات الدعــوى عــن محكمــة
واحدة أو عن محكمتني مختلفني ،ويف هذه احلالة الثانية يجب أن تكون احملكمتان
تابعتــن جلهــة قضائيــة واحــدة فــإذا كانــت إحــدى احملكمتــن تابعــة جلهــة قضائيــة أخــرى
ال يقبــل الطعــن باالســتناد إلــى التناقــض بــن األحــكام ،مثــال ذلــك أن يصــدر أحــد
احلكمــن عــن احملاكــم العاديــة ،واحلكــم اآلخــر عــن القضــاء اإلداري أو احملاكــم
الشــرعية ،ألن حــل االختــاف يف هــذه احلالــة لــه طريــق خــاص بذلــك .ويشــترط لقبــول
الطعــن بالنقــض لهــذا الســبب توفــر الشــروط اآلتيــة:
 -1أن يكون احلكمان قد صدرا بني اخلصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم.
 -2أن يكــون احلكمــان قــد صــدرا بالنســبة لنفــس املوضــوع محــا وســببا ،أي أن
يكــون احلكــم الثانــي قــد جتاهــل قــوة األمــر املقضــي التــي يتمتــع بهــا احلكــم األول.
 -3أن يكون احلكم الثاني قد قضى بعكس ما قضى به احلكم األول على نحو
يستحيل التوفيق بينهما ،بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
 -4أن يكون التناقض يف منطوق احلكمني ال يف األسباب التي بني عليها كل منهما.
 -5أن يكــون احلكــم األول قــد حــاز قــوة األمــر املقضــي ،وإال كان الطعــن يف
احلكــم عــن طريــق االســتئناف ال الطعــن بالنقــض.
 -6أن يقدم الطعن بالنقض خالل املهلة احملددة يف القانون.
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هــذا ولــم يبــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني احلكــم
إذا كانــت مهلــة الطعــن بالنقــض قــد انقضــت واكتســب احلكمــان املتناقضــان الصفــة
املبرمــة ،بينمــا نصــت املــادة ( )629مــن قانــون أصــول احملاكمــات اللبنانــي رقــم 90
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لســنة  1983يف هــذه احلالــة أنــه ال يعتــد إال باحلكــم الصــادر عــن أعلــى محكمــة منهــا
– وذلــك إذا كانــت األحــكام املتناقضــة صــادرة عــن محاكــم مختلفــة .أمــا إذا صــدرت
األحــكام املتناقضــة – التــي أصبحــت مبرمــة – عــن نفــس احملكمــة أو عــن محاكــم
متســاوية يف الدرجــة فــا ينفــذ إال أحــدث األحــكام تاريخــا( .)18ونــرى األخــذ بــذات هذا
احلكــم عندنــا.
ومصيــر الطعــن أمــام محكمــة النقــض ال يخلــو مــن أن حتكــم محكمــة النقــض
إما بعدم قبول الطعن بالنسبة ألحد احلكمني  ،فيكون معنى ذلك أن احلكم النهائي
اآلخــر هــو الصحيــح وبالتالــي ميتنــع الطعــن فيــه بــأي طريــق .وإمــا أن تقبــل الطعــن وتقضي
بنقــض احلكــم األول أو الثانــي  ،ممــا يعنــي أن احلكــم الــذي لــم ينقــض هــو احلكــم
الصحيح .ويجوز حملكمة النقض أيضا أن تنقض احلكمني معا ،وبالتالي يكون على
أصحاب الشــأن إن أرادوا أن يقيموا النزاع مرة أخرى وبطريقة صحيحة أمام محكمة
املوضــوع  ،إن كان ذلــك ممكنــا)19(.

مج

المبحث الثالث

اني

ميعاد الطعن بالنقض وإجراءاته

يس

ةل

نبــن يف هــذا املبحــث ميعــاد الطعــن بالنقــض يف مطلــب أول ،وإجــراءات الطعــن
بالنقــض يف مطلــب ثــان ،ثــم نخصــص مطلبــا ثالثــا ألطــراف الطعــن بالنقــض ،ومطلبــا
رابعــا لألســباب اجلائــز إبداؤهــا يف الطعــن بالنقــض.
المطلب األول

تل

ميعاد الطعن بالنقض

بيع
ل

تنــص املــادة ( )227علــى أنــه "يكــون ميعــاد الطعــن بالنقــض أربعــن يومــا" .ووفقــا
للقانــون تبــدأ هــذه املــادة مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور احلكــم )20(،أو مــن تاريــخ تبليــغ
احلكــم إلــى احملكــوم عليــه الــذي تخلــف عــن حضــور جميــع اجللســات احملــددة لنظــر
االســتئناف ولــم يقــدم الئحــة جوابيــة أو مذكــرة بدفاعــه عمــا باملــادة ( )193مــن قانــون
أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،علما بأنه يجوز الطعن بالنقض قبل تبلغ احلكم.
وال حتســب أيــام العطــل الرســمية مــن املــدة املقــررة إذا جــاءت يف نهايــة املــدة.
( )18د .أحمد الهندي أصول احملاكمات املدنية والتجارية  ،الدار اجلامعية ،بيروت ،1989 ،ص .442
( )19د .أحمد هندي ،أصول قانون املرافعات  ،2002ص .1063
( )20نقــض مدنــي  2003/13تاريــخ  2003/9/14ج  2ص  ،558نقــض مدنــي  2007/39تاريــخ  2008/2/10ج  4ص  ،764نقــض
مدنــي  2008/6تاريــخ  2008/2/11ج  4ص .771
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وإذا تــويف احملكــوم عليــه أو أعلــن إفالســه أو فقــد أهليتــه أو زالــت صفــة مــن كان
ميثلــه قانونــا خــال ميعــاد الطعــن بالنقــض ،انقطــع هــذا امليعــاد وال يعــود للســريان إال مــن
تاريخ تبليغ احلكم لورثته أو من يقوم مقامه (م .)197
وتسري على الطعن أمام محكمة النقض األحكام العامة الواردة يف الفصل األول
مــن البــاب الثانــي عشــر مــن القانــون يف املــواد  191حتــى  200والســابق شــرحها(.)21

خة
نس

المطلب الثاني

إجراءات الطعن بالنقض

أوال :إعداد الئحة الطعن ومرفقاتها

ةل

صــدر فيهــا.

اني

مج

يقــوم الطاعــن بإعــداد الئحــة الطعــن بالنقــض ،وقــد نصــت املــادة ( )228علــى
أن تتضمن الئحة الطعن بالنقض البيانات اآلتية:
 -1اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه.
 -2اسم املطعون ضده وعمله وعنوانه.
 -3اســم احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم املطعــون فيــه وتاريــخ صــدوره ورقــم الدعــوى التــي
 -4بيــان أســباب الطعــن بصــورة واضحــة ومحــددة .أي بيــان كل ســبب مــع حتديــد العيــب

كان مجهــا غيــر مقبــول.

 -5طلبات الطاعن وتوقيعه.

تل

يس

املنســوب إلــى احلكــم أي موطــن القصــور فيــه بدقــة وتفصيــل وموضعــه منــه وأثــره يف قضــاءه وإال

احملكمــة.

 -3صورة لتوكيل محامي الطاعن.

بيع
ل

كما نصت املادة  229على أن ترفق مع الئحة الطعن:
 -1صورة مصدقة عن احلكم املطعون فيه.
 -2نســخا عــن الئحــة الطعــن وفــق مقتضــى احلــال بعــدد املطعــون ضدهــم وصــورة لقلــم

وال يثيــر إعــداد الئحــة الطعــن بالنقــض ســوى مســألة واحــدة هــي ،هــل يلــزم لصحــة
الالئحة وقبولها أن توقع من محام ،وما أثر عدم توقيع محام عليها وهل يكون الطعن
باطــا وحتكــم احملكمــة من تلقاء نفســها بالبطالن؟
( )21يرجع ملا سبق ص  399وما بعدها.
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ال تثــور هــذه املســألة يف التشــريعات املقارنــة ألنهــا منظمــة بالقانــون بنصــوص
واضحة .غير أنه بالرجوع إلى التشــريعات الفلســطينية يف هذا الشــأن ،جند أن الفقرة
اخلامســة مــن املــادة  20املعدلــة مــن قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة رقــم  3لســنة ،1999
تنــص يف البنــد (ب) منهــا علــى أنــه "ب – ال يجــوز النظــر يف الدعــاوى أمــام محكمــة العــدل
العليــا دون محــام مــزاول وال تقبــل الئحــة اســتئنافية أو الئحــة دعــوى أو الئحــة جوابيــة أمــام

خة
نس

محكمــة البدايــة دون أن تكــون موقعــة مــن محــام مــزاول".
ويالحــظ علــى هــذا النــص أنــه أغفــل ذكــر محكمــة النقــض ســواء بالنســبة لنظــر
الدعــوى أم توقيــع الئحــة النقــض مــن محــام ،كمــا لــم تتطلــب املــادة  228مــن قانــون
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة توقيــع محــام علــى الئحــة الطعــن بالنقــض ،بــل
اكتفــت بالنــص علــى أن تتضمــن الئحــة الطعــن طلبــات الطاعــن وتوقيعــه.
ومــن ناحيــة أخــرى جنــد أن املــادة  228أصــول تنــص علــى أن تتضمــن الئحــة الطعــن
بالنقــض اســم الطاعــن وعملــه وعنوانــه واســم محاميــه وعنوانــه ،كمــا تنــص املــادة 229
منــه علــى أن ترفــق مــع الئحــة الطعــن صــورة لتوكيــل محامــي الطاعــن .أمــا املــادة 234/1
فتنــص علــى أنــه " -1إذا رأت احملكمــة ضــرورة املرافعــة الشــفوية فلهــا ســماع محامــي اخلصــوم
وال يــؤذن للخصــوم أن يحضــروا بأنفســهم مــن غيــر محــام مــزاول" واملــادة ( )235تنــص علــى
أنــه "يجــوز حملكمــة النقــض اســتثناء أن تــأذن حملامــي اخلصــوم بإبــداع مذكــرات تكميليــة يف

مج

اني

ةل

امليعــاد الــذي حتــدده

تل

ثانيا :قيد الطعن وتبليغه

يس

وبنــاء علــى هــذه النصــوص قــررت محكمــة النقــض أنــه ال تقبل دعــوى يف محاكم
البدايــة أو االســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول  ،وأنــه الئحــة الطعــن إذا لــم تقدم من
محــام فــإن الطعــن يســتوجب الرد شــكال)22( .
تنــص املــادة  243مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية على أنه "تســري

بيع
ل

علــى الطعــون أمــام محكمــة النقــض القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة بنظــر الدعــوى كمــا تســري

عليهــا القواعــد اخلاصــة باألحــكام فيمــا ال يتعــارض مــع نصــوص هــذا الفصــل".
ويقــدم الطعــن بالنقــض وفــق املــادة ( )229بإيــداع الئحــة الطعن لــدى قلم محكمة
النقــض أو قلــم احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم املطعــون فيــه لترفعهــا إلــى محكمــة
النقــض ،وقــد هــدف املشــرع مــن ذلــك تيســير اإلجــراءات وعــدم تكبيــد الطاعــن أو
محاميــه مشــقة االنتقــال إلــى قلــم كتــاب محكمــة النقــض.
ويقــوم قلــم كتــاب احملكمــة املقــدم إليهــا الطعــن باســتيفاء الرســوم القانونية وفقا
للقواعد املقررة بنظام رسوم احملاكم ،وال تعتبر الئحة النقض مقدمة تقدميا قانونيا ما
( )22نقض مدني  2004/3تاريخ  2004/4/7ج  2ص  ،618نقض مدني  2006/119تاريخ  2006/9/5ج  2ص .782
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خة
نس

لــم يكــن الرســم قــد دفــع عنهــا خــال امليعــاد  ،أما مجرد تقدميهــا للمحكمة خالل املدة
القانونيــة دون أن يكــون الرســم قــد دفــع عنهــا فــا يرتــب أثــرا وال ميكــن اعتبــار الطعــن
مقدمــا يف امليعــاد ) 23(.أمــا إذا وجــدت محكمــة النقــض أن الرســم كان ناقصــا تكلف
الطاعــن بإكمــال دفــع الرســم خــال مــدة حتددهــا ،ويــرد الطعــن إذا لــم يقــم الطاعــن
بذلــك دون عــذر مقبــول (م .)231
وبعــد اســتيفاء الرســوم يقــوم قلــم كاتــب محكمــة النقــض بقيــد الطعــن وفــق
األصــول املتبعــة يف قيــد الئحــة الدعــوى .وحيــث إن الئحــة الطعــن قــد تقــدم إلــى محكمــة
النقــض مباشــرة ،فإنــه يف هــذه احلالــة يتــم قيــد الئحة النقض لدى قلم محكمة النقض،
ثــم يصــار إلــى طلــب ملــف الدعــوى مــن احملكمــة االســتئنافية التــي أصــدرت احلكــم
املطعــون فيــه بالنقــض ،فترســل تلــك احملكمــة امللــف إلــى محكمــة النقــض.
أمــا إذا قدمــت الئحــة النقــض إلــى احملكمــة االســتئنافية التــي أصــدرت احلكــم،
فــإن هــذه احملكمــة تقــوم باســتفياء الرســوم وختــم الئحــة الطعــن بتاريخ تقدميــه إليها ،ثم
ترســل الئحــة الطعــن مــع ملــف الدعــوى إلــى محكمــة النقــض
ويتــم تبليــغ الئحــة الطعــن بالنقــض وفــق قواعــد تبليــغ األوراق القضائيــة وحســاب
املواعيــد الــواردة يف األحــكام العامــة مــن البــاب األول يف املــواد  7حتــى  21مــن القانــون
والســابق شــرحها (.)24

مج

اني

ةل

ثالثا :الالئحة اجلوابية

األطراف أمام محكمة النقض

بيع
ل

المطلب الثالث

تل

يس

بعــد إجــراء التبليــغ يحــق للمطعــون ضــده أن يقــدم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر
يومــا مــن تاريــخ تبليغــه الئحــة الطعــن ومرفقاتهــا ،ويقــوم قلــم احملكمــة بتبليــغ الطاعــن
نســخة مــن هــذه الالئحــة (م  ، )230وال يترتــب علــى عــدم تقــدمي الئحــة جوابيــة ســوى
عــدم احلكــم للمطعــون ضــده بأتعــاب محامــاة يف حالــة رد الطعــن .

القاعــدة العامــة يف الطعــن يف األحــكام هــي اشــتراط الصفــة فيمــن يكون خصما
يف الطعــن ،مبعنــى أن يكــون الطاعــن طرفــا يف اخلصومــة التــي صــدر فيهــا احلكــم
املطعــون فيــه ،وأن يطعــن بــذات الصفــة ،وأن تكــون لــه مصلحــة يف الطعــن ،وأن ال
يكــون قــد قبــل هــذا احلكم.
( )23نقض مدني  2003/13تاريخ  2003/9/14ج  2ص .558
( )24يرجع إلى ما سبق ص  195وما بعدها.
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كمــا ال يجــوز توجيــه الطعــن إال ملــن كان طرفــا يف اخلصومــة التــي صــدر فيهــا
احلكــم املطعــون فيــه ،فــا يقبــل الطعــن ممــن لــم يكــن خصمــا أمــام محكمــة الدرجــة
الثانيــة ولــو كان خصمــا أمــام محكمــة الدرجــة األولــى .وأن يختصــم بــذات الصفــة
التــي كانــت لــه فيهــا فــإذا كان خصمــا بصفتــه وليا أو وصيا أو نائبا ال يجوز اختصامه
بصفتــه الشــخصية .وأن يكــون قــد اســتفاد مــن الوضــع القانونــي املقــرر يف هــذا احلكــم
ولــم يتنــازل عــن هــذه الفائــدة ،فــإذا كان قــد تنــازل عنهــا لم يعد مصلحــة يف مخاصمته.

خة
نس

التدخل واإلدخال أمام محكمة النقض

تل

يس

ةل

اني

مج

ال يجــوز تدخــل أو إدخــال غيــر اخلصــوم أمــام محكمــة االســتئناف ألول مــرة أمــام
محكمــة النقــض النطوائهمــا علــى خصومــة جديــدة.
فالتدخــل ســواء كان ملصلحــة الطاعــن أي تدخــا انضماميــا ،أم كان ملصلحــة
املطعون ضده أي تدخال مضادا أو هجوميا ،ال يجوز إال بالنســبة ملن له احلق يف الطعن
بالنقــض ،ويف املواعيــد املقــررة للطاعــن ،وبــذات اإلجــراءات .أي يتعــن علــى املتدخــل أن
يكــون خصمــا يف الدعــوى الصــادر فيهــا احلكــم املطعــون فيه.
واإلدخــال كذلــك غيــر جائــز ملــا يف ذلــك مــن إقحــام خصومــة موضوعيــة جديــدة
ال تدخــل يف وظائــف محكمــة النقــض .أمــا إدخــال مــن ســبق إدخالــه أمــام محكمــة
املوضــوع ،وهــو يعــد خصمــا وطرفــا يف الدعــوى ،فهــو جائــز ملــا فيــه مــن حتقيــق املصلحــة
التــي قــام عليهــا اإلدخــال يف اخلصومــة األولــى ،ولكــن يجــب أن يكــون بتقــدمي طعــن
تراعــى فيــه الشــروط واملواعيــد املقــررة للطعــن بالنقــض.
وإذا كان احلكــم املطعــون فيــه صــادرا يف موضــوع غيــر قابــل للتجزئة أو يف التزام
بالتضامــن أو يف دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام أشــخاص معينــن ،فإنــه عمــا
باملــادة  200مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة  ،يجــوز ملــن فــوت ميعــاد
الطعــن مــن احملكــوم عليهــم أو قبــل احلكــم  ،أن يطعــن فيــه أثنــاء نظــر الطعن املقدم يف
امليعــاد مــن أحــد زمالئــه منضمــا إليــه يف طلباتــه ،فــإن لــم يفعل أمــرت احملكمة الطاعن
باختصامــه يف الطعــن .وإذا قــدم الطعــن ضــد أحــد احملكــوم لهــم يف امليعــاد وجــب
اختصــام الباقــن ولــو بعــد فواتــه بالنســبة إليهــم  ،وهــذا مجرد جتميع ألطــراف اخلصومة
التــي انتهــت باحلكــم املطعــون فيــه وليــس دخــوال أو إدخــاال ألشــخاص مــن الغير)25(.

بيع
ل

( )25نصــت املــادة  259مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املصــري علــى أنــه ( يجــوز للمدعــى عليهــم يف الطعــن قبــل انقضــاء امليعــاد
املنصــوص عليــه يف الفقــرة األولــى مــن املــادة الســابقة – أي ميعــاد تقــدمي الالئحــة اجلوابيــة -أن يدخلــوا يف الطعــن أي خصــم يف القضيــة
التــي صــدر فيهــا احلكــم املطعــون فيــه لــم يوجــه إليــه الطعــن  ،ويكــون إدخالــه بإعــان بالطعــن  )..كمــا نصــت املــادة  260منــه علــى
أنــه ( يجــوز لــكل خصــم يف القضيــة التــي صــدر فيهــا احلكــم املطعــون فيــه لــم يعلنــه رافــع الطعــن بطعنــه أن يتدخــل يف قضيــة الطعــن
ليطلــب احلكــم برفــض الطعــن  ،ويكــون تدخلــه بإيــداع مذكــرة بدفاعــه قلــم الكتــاب قبــل انقضــاء امليعــاد احملــدد يف الفقــرة األولى من
املــادة  – 258أي مــدة تقــدمي الالئحــة اجلوابيــة  -مشــفوعة باملســتندات التــي تؤيــده) .وال يوجــد نــص مماثــل يف قانــون أصــول احملاكمــات
املدنيــة والتجاريــة الفلســطيني .
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المطلب الرابع
األسباب التي يجوز إبداءها في الطعن بالنقض

تنص املادة  232من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه:
 -1ال يجــوز إبــداء دفــوع أو تقــدمي أدلــة جديــدة أمــام محكمــة النقــض إال إذا تعلــق ذلــك

خة
نس

بالنظــام العــام)26(.

 -2يجــوز التمســك بأدلــة جديــدة إذا تعلقــت بعيــوب احلكــم اإلجرائيــة علــى أن تقتصــر

علــى األدلــة الكتابيــة.

تل

يس

ةل

اني

مج

وعلــى ذلــك ال يجــوز أن يبــدى أمــا محكمــة النقــض أســباب لــم تكــن معروضــة
علــى قاضــي املوضــوع ،ألنــه ال ميكــن أن يعــاب علــى تلــك احملكمــة أنهــا لــم تبحــث ســببا
لــم يطــرح عليهــا .فرقابــة محكمــة النقــض مقيــدة مبدئيــا بحديــن:
األول :أن يكــون الطاعــن بالنقــض قــد أدلــى بالســبب أمامهــا حتــى تتمكــن مــن
ممارســة رقابتها والتحقق من وجود املخالفة القانونية املنســوبة للقرار املطعون فيه فعال
علــى ضــوء العناصــر الواقعيــة للنــزاع كمــا أثبتهــا قاضــي املوضــوع يف ذلــك القــرار.
والثانــي :أن يكــون قــد ســبق وأثيــر ســبب الطعــن أمــام محكمــة املوضــوع )27(.فال
يجــوز التمســك بدفــوع أو أوجــه دفــاع جديــدة تثيــر مســألة واقعيــة لم تكــن مطروحة على
محكمة املوضوع  ،فال يجوز التمسك ببطالن الئحة الدعوى خللوها من البيانات التي
يتطلبهــا القانــون طاملــا أن الطاعــن لــم يتمســك بذلــك البطــان أمــام محكمــة املوضــوع ،
كما ال يجوز التمســك ألول مرة ببطالن اإلجراءات التي بني عليها احلكم االبتدائي،
أو بطــان شــاب احلكــم االبتدائــي طاملــا لــم يقــدم الطاعــن مــا يــدل علــى متســكه بــه أمام
احملكمــة االســتئنافية  .وعلــى ذلــك إذا لــم يــورد الطاعــن يف الئحــة االســتئناف أي ادعــاء
بشأن التبليغات التي متت يف دعواه ،فإن إثارة املسألة املتعلقة بعدم صحة التبليغات ألول
مرة أمام محكمة النقض أمر ممنوع قانونا وال يجوز التمســك به يف هذه املرحلة )28(.
ولكــن يقبــل بعــض األســباب اجلديــدة خروجــا علــى هذا األصــل  ،حني تكون هذه
األســباب مبنيــة علــى عيــوب احلكــم املطعــون فيــه ذاتــه ،ولــم يكــن مــن املمكــن الوقوف
عليهــا قانونــا إال بعــد صــدور احلكــم املطعــون فيــه ،أي أنهــا أســباب أظهرهــا احلكــم
املطعون فيه نفسه ،مثال ذلك إغفال أسماء القضاة الذين أصدروا احلكم ،وأن تسمع
احملكمــة أثنــاء املداولــة أحــد اخلصــوم أو وكيلــه دون حضــور اخلصــم اآلخــر  ،أو قبولهــا
أوراقــا أو مذكــرات مــن أحــد اخلصــوم دون إطــاع اخلصــم اآلخــر عليهــا)29( .

بيع
ل

( )26نقض مدني  2003/33تاريخ  2003/11/16ج  2ص  ،563نقض مدني  2008/7تاريخ  2008/3/6ج  4ص .552
( )27نقض مدني  2007/84تاريخ  2008/9/2ج  4ص  ،654نقض مدني  2008/299تاريخ  2008/10/16ج  4ص .489
( )28نقض مدني  2007/83تاريخ  2008/10/16ج  4ص .326
( )29د .أحمد هندي 2002 ،ص .1076
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وال يجــوز كذلــك التمســك بالطلبــات املوضوعيــة اجلديــدة أمــام محكمــة النقض،
ســواء مــن الطاعــن أو املطعــون ضــده أو مــن الغيــر  ،فنطــاق القضيــة أمــام محكمــة
النقض يقتصر على الطلبات املوضوعية التي فصل فيها احلكم املطعون فيه ،وال يجوز
الطعــن علــى أســاس أن احملكمــة االســتئنافية قــد أغفلــت الفصــل يف طلــب موضوعــي،
وإمنا عالج هذا اإلغفال هو تقدمي طلب أمام تلك احملكمة للفصل فيه عمال باملادة 185
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة.

خة
نس

غير أن املشرع خرج على هذا األصل العام ،ونص على استثناءين وسع مبقتضاهما
من سلطة محكمة النقض يف املراقبة القانونية وهما:

ةل

اني

مج

االســتثناء األول :األســباب املتعلقــة بالنظــام العــام ،فهــذه األســباب يجــوز إثارتهــا
أمــام محكمــة النقــض ألول مــرة ولــو لــم يثرهــا اخلصــوم أمــام محكمــة املوضــوع ،كمــا
يحق حملكمة النقض إثارتها من تلقاء نفســها ولو لم يتمســك بها اخلصوم ألنها تعد من
األســباب القانونيــة الصــرف ،مثــال ذلــك الدفــع املتعلــق بعدم اختصــاص احملكمة قيميا
أو نوعيا ،والدفع املتعلق ببطالن عقد ملخالفته اآلداب العامة ،ومخالفة مواعيد الطعن
يف األحــكام ،ومخالفــة قواعــد تفســير عبــارة العقــد الواضحــة ،ومخالفــة قاعــدة قبــول
الطلبــات اجلديــدة يف االســتئناف.

تل

يس

واالســتثناء الثانــي :مــا يتعــذر إثارتــه أمــام محكمــة املوضــوع ،كاألســباب التــي
تبطل احلكم وتعاصر إصداره متى كان احلكم قد صدر من محكمة الدرجة الثانية،
وقــد قصــر املشــرع ذلــك علــى األدلــة الكتابيــة التــي تتعلــق بعيوب احلكــم اإلجرائية ،وال
يبــدو واضحــا لنــا مــا قصــده املشــرع بهــذا القيــد الــذي نــرى أنــه ال لــزوم له.

بيع
ل

ويقتصــر الطعــن بالنقــض علــى األســباب القانونيــة أو احلجــج القانونيــة الصرفــة،
ويشترط يف هذه األسباب أال يخالطها واقع ،وأن تكون متعلقة بالشق اخلاص بالطعن.
فالســبب القانونــي الــذي يخالطــه واقــع ويحتــاج لتحقيــق وإثبــات ال يجــوز طرحــه أمــام
محكمــة النقــض ألول مــرة  ،مثــال ذلــك متســك شــركة التأمــن بــأن املصــاب ليــس
مــن الــركاب الذيــن تغطيهــم وثيقــة التأمــن  ،ومتســك الطاعــن بــأن مــن حقــه االنتفــاع
باالمتــداد القانونــي لعقــد إيجــار شــقة موضــوع النــزاع ألنــه مــن أفــراد عائلــة املســتأجر
ويقيم فيها مع شقيقه الذي ترك له الشقة ،والتمسك بتقادم الدعوى ،أو بوجود عرف
أو بانعــدام صفــة اخلصــم يف الدعــوى ،أو بــأن بعــض األســئلة التــي وجهتهــا محكمــة
املوضوع للشــاهد تلقينية  ،فكل هذه االدعاءات تثير وقائع جديدة تقتضي حتقيقا أو
إثباتــا يخــرج عــن اختصــاص محكمــة النقــض.
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خة
نس

ويجــب ذكــر األســباب يف الئحــة الطعــن فــا يكفــي تقــدمي مســتند موضــح لهــا ،أو
اإلحالــة إلــى الئحــة طعــن آخــر ،كمــا ال يجــوز إبداءهــا ألول مــرة أمــام احملكمــة ،أو
تغييرهــا باســتبدال غيرهــا بهــا ،وهــو مــا يعــرف بقاعــدة تثبيــت األســباب(.)30
ويجــب أن تذكــر أســباب الطعــن واحــدا واحــدا بطريقــة توضــح العيــوب التــي
ينســبها الطاعــن للحكــم وموضوعهــا وأثرهــا يف قضائــه وبيــان وجــه الصــواب يف نظــره،
فيلــزم تبيــان هــذه األســباب بطريقــة تبعــد عنهــا الغــرر واجلهالــة ،ومتكــن املدعــى عليــه
مــن فهمهــا بطريقــة تســاعده يف حتضيــر دفاعــه ،ويبطــل الطعــن إذا اقتصــر علــى ذكــر
األســباب مبهمــة ال متكــن احملكمــة مــن اســتظهار دالئــل محــددة ملــا يدعيــه الطاعــن،
كالقــول بــأن احلكــم مخالــف للقانــون أو باطــل أو غامــض ،أو متناقــض ألن هــذا يعــد
كالمــا عامــا مجــردا  )31(.فعــدم اشــتمال الئحــة الطعــن علــى موطــن القصــور وحتديــد
العيــب مبــا ينفــي عنــه الغمــوض واجلهالــة وبيــان وجــه الصواب يعد مخالفــة ألحكام املادة
 4/228مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة)32(.

مج

نطاق قضية الطعن بالنقض

تل

يس

ةل

اني

يقتصــر نطــاق قضيــة الطعــن بالنقــض علــى احلكــم املطعــون فيــه دون غيــره مــن
األحــكام الصــادرة يف اخلصومــة ،فــإذا صــدر يف اخلصومــة حكمــان قابــان للطعــن
بالنقــض وطعــن الطاعــن يف حكــم منهمــا فــإن الطعــن ال يشــمل احلكــم اآلخــر حتــى لــو
كان احلكــم غيــر املطعــون فيــه صــادرا قبــل الفصــل يف املوضــوع.
فــإذا لــم يضمــن الطاعــن الئحــة الطعن القرارات الســابقة غير املنهية للخصومة ،ال
يجــوز حملكمــة النقــض أن تنظــر مــدى مخالفتهــا للقانــون .فالطعــن بالنقض يقتصر على
اجلزء املطعون فيه من احلكم دون غيره  .فإذا تضمن احلكم الفصل يف طلبني واقتصر
الطعــن علــى مــا فصــل فيــه يف أحــد الطلبــن ال تبحــث احملكمــة ســواه  ،ولــو تضمــن
اجلــزء اآلخــر مــن احلكــم عيوبــا متعلقــة بالنظــام العــام ،وذلــك ألن مفتــرض إثــارة هــذه
العيوب من تلقاء احملكمة أن تكون بشأن طعن قائم أمامها .فإذا اقتصر الطعن على
قضــاء احلكــم املطعــون فيــه يف موضــوع االســتئناف دون شــكله  ،فاجلــزء مــن احلكــم
الــذي لــم يطعــن فيــه يصبــح باتــا وال يجــوز املســاس به )33(.

بيع
ل

( )30د .عبد العزيز بديوي املرجع السابق ،ص .46
( )31نقــض مدنــي  2004/46تاريــخ  2004/5/5ج  2ص  ،633نقــض مدنــي  2005/73تاريــخ  2006/1/14ج  2ص  ،748نقــض
مدنــي  2005/83تاريــخ  2006/2/5ج  2ص  ،758نقــض مدنــي  2006/89تاريــخ  2007/2/14ج  3ص  ،382نقــض مدنــي
 2006/196تاريــخ  2008/5/27ج  4ص  ،678نقــض مدنــي  2006/205تاريــخ  2008/7/10ج  4ص .744
( )32نقــض مدنــي 199م 2005تاريــخ  2006/5/3ج  2ص ،776نقــض مدنــي  2005/185تاريــخ  2006/9/30ج  2ص  ،784نقــض
مدنــي  2006/64تاريــخ  2007/6/20ج  3ص 427
( )33د .أحمد هندي  ،2002ص . 1074 – 1073
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المبحث الرابع
أثر الطعن بالنقض

خة
نس

الطعــن بالنقــض طريــق غيــر عــادي ،واحلكــم الــذي يطعــن فيــه بالنقــض حكــم
نهائــي اســتنفذ طــرق الطعــن العاديــة ،لذلــك فإنــه – بحســب األصــل – ال يوقــف تنفيــذ
احلكــم ،فيجــوز مبدئيــا تنفيــذ احلكــم املطعــون فيــه .غيــر أن املشــرع أجــاز حملكمــة
النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك ،وكان يخشى من التنفيذ
وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه .وللمحكمــة أن تأمــر الطاعــن عنــد إقرارهــا وقــف
التنفيذ بتقدمي كفالة تضمن خلصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن.
وقــد نصــت علــى ذلــك املــادة ( )240مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
بقولهــا "الطعــن بطريــق النقــض ال يوقــف تنفيــذ احلكــم املطعــون فيــه مــا لــم تقــرر احملكمــة
خــاف ذلــك بكفالــة أو بدونهــا بنــاء علــى طلــب الطاعــن".
لذلك فإن األصل هو عدم وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه بالنقض  ،واالستثناء هو
وقف تنفيذه .والقاعدة يف تفسير النقض تقتضي عدم التوسع يف تفسير االستثناء)34(،
وتقديــر ذلــك يعــود للمحكمــة فــإذا كان الطعــن يف ظاهــره يقــوم علــى أســباب جديــة
وكانت طبيعة وماهية احلكم املطعون فيه املراد تنفيذه يخشــى معه وقوع ضرر يصعب
تداركــه فيمــا إذا مت قبــول الطعــن موضوعــا تقــرر احملكمــة وقــف تنفيــذه  ،مــن ذلــك
احلكــم بإخــاء املأجــور ( )35وكذلــك احلكــم املطعــون فيــه الــذي تضمــن إلغــاء القــرار
املستعجل بوقف أعمال التجريف والبناء يف األرض موضوع الدعوى األمر الذي يجعل من
الصعوبــة مبــكان إعــادة احلــال إلــى مــا كان عليــه فيمــا لو تبــن أن الطاعن محق يف طعنه
مبا يبرر وقف التنفيذ )36(.أما إذا كان احلكم يتضمن دفع مبلغ من املال فإن لم يكن
هناك صعوبة أو استحالة أو ضرر يف استرداده فإن احملكمة ترفض وقف التنفيذ)37( ،
أمــا إذا كان املبلــغ احملكــوم بــه وحــال احملكــوم لــه يصعــب معهمــا اســترداد املبلــغ تقــرر
احملكمــة وقــف التنفيذ.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن محكمــة النقــض ال تعــد درجــة مــن درجــات التقاضــي،
وال تعــد اخلصومــة أمامهــا امتــدادا للخصومــة أمــام محكمــة املوضــوع ،فالقضيــة أمــام
محكمــة النقــض ليســت هــي القضيــة التــي عرضــت علــى محكمــة أول درجــة أو علــى
محكمــة ثانــي درجــة ،بــل هــي قضيــة جديــدة ينحصــر نطاقهــا يف البحــث يف مخالفــة

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

( )34نقض مدني – طلب  2008/1تاريخ  2008/5/8ج  4ص .831
( )35نقــض مدنــي – طلــب  2004/1تاريــخ  2004/4/5ج  2ص  ،854نقــض مدنــي – طلــب 2007/25تاريــخ  2007/12/9ج  3ص
 ،537نقــض مدنــي -طلــب  2008/22تاريــخ = =  2008/5/8ج  4ص  ،837نقــض مدنــي – طلــب  2008/23تاريــخ  2008/5/8ج
 4ص  ،840نقــض مدنــي  2008/33تاريــخ  2008/7/2ج  4ص .844
( )36نقض مدني – طلب  2008/24تاريخ  2008/5/8ج  4ص .842
( )37نقض مدني  -طلب  2008/20تاريخ  2008/5/8ج  4ص .833
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احلكــم املطعــون فيــه للقانــون .لذلــك ليــس للطعــن بالنقــض أثــر ناقــل ،فــا ينتقــل النــزاع
إلــى محكمــة النقــض كمــا كان أمــام محكمــة أول درجــة أو ثانــي درجــة لتفصــل فيــه
مــن جديــد مــن حيــث الواقــع والقانــون ،بــل يقتصــر أثــر الطعــن بالنقــض علــى اتصــال
محكمــة النقــض باملســألة القانونيــة املتنــازع عليهــا يف حــدود األســباب القانونيــة التــي
ذكــرت يف الئحــة الطعــن ،وال يجــوز للمحكمــة النظــر يف غيرهــا مــن األســباب.

خة
نس

المبحث الخامس

نظر الطعن بالنقض

تنص املادة  233من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه:
 -1تنظر محكمة النقض يف الطعن تدقيقا.
 -2إذا رأت احملكمــة أن الطعــن جديــر بالنظــر فيــه حــددت جلســة ويبلــغ بهــا اخلصــوم،

مج

ويجــوز لهــا يف هــذه احلالــة أن تســتبعد مــن الطعــن مــا لــم تقبلــه مــن األســباب ،وأن تقصــر نظــره
علــى الباقــي منهــا مــع بيــان ســبب ذلــك".

اني

ويتبني من هذا النص أن محكمة النقض تنظر يف الطعن على مرحلتني:

تل

يس

ةل

املرحلــة األولــى :تدقــق احملكمــة يف هــذه املرحلــة يف الطعــن مــن حيــث الشــكل
لتتأكــد مــن أنــه مقــدم خــال مــدة الطعــن ،وأنــه قــد مت مراعــاة القانــون مــن حيــث صحة
الئحــة الطعــن ومرفقاتهــا ودفــع الرســوم والتبليغــات .ومــن حيــث املوضــوع مــا إذا كان
الطعــن جديــرا بالنظــر لتوفــر ســبب من أســباب الطعن.
فــإذا قــررت احملكمــة عــدم قبــول الطعــن ،لرفعه بعد امليعــاد ،أو ألن الطاعن ليس
لــه صفــة أو مصلحــة يف رفعــه ،أو كانــت اإلجــراءات باطلــة ،أو ألن الطعــن أقيــم علــى
غيــر األســباب املنصــوص عليهــا يف القانــون ،تقضــي احملكمــة بــرد الطعــن وتصديــق
احلكــم املطعــون فيــه ،وحتكــم بالرســوم واملصاريــف علــى الطاعــن.

بيع
ل

املرحلــة الثانيــة :تنتقــل احملكمــة إلــى هــذه املرحلــة إذا وجــدت أن الطعــن مقبول
شــكال ،وأنه يتضمن ســببا أو أكثر جديرا بالنظر فيه ،وقد أجاز املشــرع للمحكمة
أن حتدد األســباب املقبولة واألســباب غير املقبولة ،فتحصر نظرها يف األولى وتســتبعد
الثانيــة مــع بيــان األســباب التــي دعتهــا لذلــك .فتكرار األســباب يف الئحــة الطعن ال يعني
تعددهــا  ،واحملكمــة ملزمــة بالــرد علــى كل دفــع أو دفــاع جوهــري ال أن حتاكــي
الطاعن يف طعنه وما أبداه من أســباب مكررة صيغت بقالب مغاير لكنها حتمل ذات
املعنى وال تعدو أن تكون رقما إضافيا يف سلســلة األســباب )38(.
( )38نقض مدني  2006/99تاريخ  20076/10/23ج  3ص .465
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وحتــدد احملكمــة جلســة لنظــر الطعــن يبلــغ بهــا اخلصــوم )39(،ويف هــذه اجللســة
تكــون احملكمــة أمــام أحــد احتمالــن:
االحتمــال األول :أن تكــون اللوائــح وملــف الدعــوى واملذكــرات املقدمــة مــن
اخلصــوم كافيــة إلصــدار حكمهــا يف الطعــن ،ويف هــذه احلالــة تتلــو احملكمــة حكمها
بحضــور اخلصــوم أو مــن يحضــر منهــم مــع محاميهــم.
وقــد أجــازت املــادة  235حملكمــة النقــض اســتثناء أن تــأذن حملامــي اخلصــوم
بإيــداع مذكــرات تكميليــة يف امليعــاد الــذي حتــدده .ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم
به اخلصوم إلى احملكمة يتضمن األسباب التي تبرر تقدمي هذه املذكرات التكميلية.
فإذا وجدت احملكمة أن هذه األسباب مقنعة ،وأن املذكرات املطلوب إيداعها الزمة
لتكويــن قناعتهــا ،لهــا أن تــأذن بذلــك .وإال فإنهــا ترفــض الطلــب دون إبداء األســباب.
واالحتمال الثاني :أن ترى احملكمة ضرورة املرافعة الشفوية قبل إصدار حكمها،
ويف هــذه احلالــة لهــا ســماع محامــي اخلصــوم ،ثــم تدقــق القضيــة وتصــدر حكمهــا .ويف هــذه
احلالــة ال يجــوز إبــداء أســباب يف اجللســة غيــر األســباب التــي ســبق للخصــوم بيانهــا يف الئحــة
الطعــن والالئحــة اجلوابيــة (م  ،)234وإمنــا تقتصــر املرافعــات الشــفوية علــى توضيــح مــا
طلبت احملكمة اســتيضاحه من اخلصوم حول األســباب الواردة يف تلك اللوائح.

مج

اني

المبحث السادس

ةل

الحكم في الطعن وأثره

يس

تنص املادة  236من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه:

 -1إذا قبلــت احملكمــة الطعــن تنقــض احلكــم املطعــون فيــه كلــه أو بعضــه وحتكــم بالرســوم
واملصروفــات وأتعــاب احملامــاة.

تل

 -2إذا كان نقــض احلكــم املطعــون فيــه ملخالفــة قواعــد االختصــاص وجــب علــى احملكمــة
الفصــل يف هــذه املســألة وحدهــا ،ولهــا عند االقتضــاء تعيني احملكمــة املختصة.
 -3فــإذا كان النقــض لغيــر ذلــك مــن األســباب حتيــل الدعــوى إلــى احملكمــة التــي أصــدرت

بيع
ل

احلكــم املطعــون فيــه لتحكــم فيهــا مــن جديــد بنــاء علــى طلــب اخلصــوم.

 -4علــى احملكمــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى أن تتبــع حكــم محكمــة النقــض يف املســألة

القانونيــة التــي فصلــت فيهــا.

ويتبني من هذا النص أن محكمة النقض بعد أن تدقق الطعن تكون أمام أحد احتمالني:
االحتمــال األول :أن جتــد احملكمــة أن أســباب الطعــن غيــر صحيحــة ،وأن احلكــم

( )39جرت محكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل على إصدار حكمها دون عقد جلسة وتبليغ اخلصوم للحضور ،بينما جرت محكمة
النقــض املنعقــدة يف غــزة علــى عقــد جلســة علنيــة لتــاوة احلكــم بحضــور اخلصــوم أو وكالئهــم  .ونــرى أن موقــف هيئــة احملكمــة يف غــزة هــو
الصحيــح وفــق نــص املــادة  ، 2/233ذلــك أن نظــر الطعــن تدقيقــا يعنــي نظــره دون مرافعــات إال إذا رأت ضــرورة املرافعــة الشــفوية عمــا باملــادة
 ، 234كما نص عليه املشرع املصري يف املادة  265من قانون املرافعات ( حتكم احملكمة يف الطعن بغير مرافعة)  ،أما النطق باحلكم
فيجــب أن يكــون يف جلســة علنيــة يف جميــع األحــوال عمــا باملــادة  105مــن القانــون األساســي املعــدل واملــادة  3مــن قانــون تشــكيل احملاكــم
النظاميــة رقــم  5لســنة ، 2001فهــذا النــص مطلــق ويجــري علــى إطالقــه لــدى كافــة احملاكــم النظاميــة مبــا فيهــا محكمة النقض.
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املطعون فيه مستوف للشروط ويطبق القانون تطبيقا سليما ،ويف هذه احلالة فإنها تقرر رد
الطعن وتصديق احلكم ،وحتكم على مقدم الطعن بالرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة.
وقــد جتــد محكمــة النقــض أن احلكــم املطعــون فيــه مــن حيــث النتيجــة موافــق
للقانون وال مطعن عليه وال مبرر لنقضه ،ولكنه مشوب بقصور يف تسبيبه ،لذلك وألن
تســبيب احلكم من األمور اجلوهرية الالزمة لصحة احلكم ،فإن على محكمة النقض
أن تستدرك أسباب هذا القصور وذكر األسباب التي كان على احملكمة االستئنافية
تضمينهــا احلكــم حتــى يكــون كامــا مشــتمال علــى األســباب التــي بنــي عليها منطوقه
ومن ثم تأييد احلكم من حيث النتيجة التي انتهى إليها .وقد نصت على ذلك املادة 237
بقولهــا " -1إذا وقــع قصــور يف تســبيب احلكــم املطعــون فيــه رغــم موافقــة منطــوق احلكــم للقانون
تقــرر احملكمــة تأييــده مــن حيــث النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بعــد اســتدراك أســباب القصــور".

تل

يس

ةل

اني

مج

االحتمــال الثانــي :أن تقبــل احملكمــة الطعــن ،ويف هــذه احلالــة فإنهــا تنقــض
احلكــم املطعــون فيــه كلــه أو بعضــه وحتكــم بالرســوم واملصاريــف وأتعــاب احملامــاة.
ويترتــب علــى نقــض احلكــم ،يف هــذه احلالــة ،زوال هــذا احلكــم مــن الوجــود ويرجــع
اخلصوم ،فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض ،إلى احلالة التي كانوا عليها قبل صدور
احلكم املنقوض .كما يترتب على النقض بنص القانون ،إلغاء جميع األحكام واألعمال
الالحقة للحكم املنقوض متى كان ذلك احلكم أساسا لها (م  ،)238/1أي إذا كانت
صادرة باالستناد إليه ،أو تنفيذا أو تطبيقا له ،أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية.
أمــا إذا كان احلكــم لــم ينقــض إال يف جــزء منــه ،فإنــه يبقــى نافــذا فيمــا يتعلــق
باألجــزاء األخــرى مــا لــم تكــن مترتبــة علــى اجلــزء املنقــوض (م .)238/2
فالنقــض حيــث يكــون جزئيــا ،يزول – بحســب األصــل – اجلزء املنقوض فقط،
ويبقــى احلكــم نافــذا بالنســبة لألجــزاء األخــرى ،ولكــن أحيانــا تــزول أجــزاء احلكــم
األخــرى وذلــك إذا كانــت معتمــدة علــى اجلــزء املنقــوض ،ولــو لم يشــر إليهــا الطاعن أو
ينقضهــا احلكــم صراحــة .فنقــض احلكــم فيمــا قضــى بــه مــن طلــب فســخ العقــد مثــا
يــؤدي إلــى نقضــه فيمــا قضــى بــه مــن صحتــه ونفــاذه.

بيع
ل

الوضع بعد نقض الحكم

يختلــف األمــر بعــد نقــض احلكــم بحســب مــا إذا كان نقــض احلكــم ملخالفــة
قواعــد االختصــاص ،أم نقضــه لغيــر ذلــك مــن األســباب.
فإذا كان نقض احلكم املطعون فيه ملخالفة قواع االختصاص ،وجب على محكمة
النقض الفصل يف هذه املسألة وحدها ،أي نقض احلكم بسبب عدم صالحية احملكمة
التي أصدرته ،وتعيني احملكمة املختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات اجلديدة.
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أمــا إذا كان نقــض احلكــم لســبب آخــر غيــر مخالفــة قواعــد االختصاص ،فتحيل
محكمــة النقــض الدعــوى إلــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكم املطعــون فيه ،لتحكم
فيهــا مــن جديــد بنــاء علــى طلــب اخلصــوم .حيــث يراجــع أي منهــم احملكمــة التــي أعيــد
إليهــا احلكــم املنقــوض ،لتعيــن يــوم تدعــو فيه الفرقــاء يف الدعوى.
ويف اليــوم املعــن تتلــو احملكمــة القــرار املتضمــن نقــض احلكــم ،وتســمع أقــوال
الفرقــاء بشــأن املســألة التــي نقــض احلكــم بســببها ،ثــم حتكــم فيهــا مــن جديــد .وقــد
ألــزم القانــون احملكمــة االســتئنافية التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى باتبــاع حكــم محكمــة
النقض يف املســألة التي فصلت فيها ،فال يجوز لها اإلصرار على رأيها الســابق ،وذلك
اختصــارا لإلجــراءات وتوحيــدا لألحــكام ،وحتــى ال يضطــر اخلصــوم للطعــن يف احلكم
مــرة أخــرى لألســباب ذاتهــا الــواردة يف الطعــن الســابق(.)40
ويالحــظ أن املشــرع عنــد إحالــة الدعــوى إلــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم
املنقوض ،قد أوجب أن تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير الهئية التي أصدرت احلكم،
حيــث نــص يف املــادة  214علــى أنــه "يجــب أال يكــون مــن بــن أعضــاء احملكمــة التــي أحيلــت
إليهــا الدعــوى أحــد القضــاة الذيــن شــاركوا يف إصــدار احلكــم املطعــون فيــه".
وهــذا النــص ال مبــرر لــه ،ذلــك أن الهيئــة التي أصدرت احلكم األول املطعون فيه،
أقــدر علــى متابعــة الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا ومتابعــة نظرهــا يف ضــوء قــرار
النقــض ،مــن هيئــة جديــدة يتوجــب عليهــا دراســة امللف من جديد حتــى تكون رأيها فيه.
فضــا عــن قلــة عــدد القضــاة يف محاكــم االســتئناف ومــا يترتــب على ذلــك من إرباك يف
العمل وتراكم يف القضايا لتعذر تشــكيل هيئات جديدة مغايرة للقضايا املنقوضة .

مج

اني

ةل

يس

محكمة النقض والتصدي للموضوع:

مــن احلالتــن اآلتيتني:
ب) إذا كان الطعن للمرة الثانية.

بيع
ل

أ) إذا كان موضوع الدعوى صاحلا للفصل فيه.

تل

تنص الفقرة الثانية من املادة  237على أنه:
 -1إذا حكمــت احملكمــة بنقــض احلكــم املطعــون فيــه وجــب عليهــا أن حتكــم يف املوضــوع يف أي

وهذا النص يقرر اســتثناء على األصل يف الطعن بالنقض ،ذلك أن الطعن بالنقض
– كمــا ذكرنــا ســابقا – ال ينقــل النــزاع أمــام محكمــة النقــض ،بــل تكتفــي احملكمة
مبدئيا برد الطعن أو بقبوله ونقض احلكم دون أن تتعرض ملوضوع النزاع وحتكم فيه.
( )40وموقــف املشــرع هــذا يفضــل مــا نــص عليــه قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي يف املــادة  202مــن أن حملكمــة االســتئناف
اإلصــرار علــى حكمهــا الســابق للعلــل واألســباب التــي = = = اســتندت إليهــا يف احلكــم املنقــوض ،وإذا اســتدعى أحــد الطرفــن متييــز
قــرار اإلصــرار يجــوز حملكمــة التمييــز أن:
 -1تدقــق فيــه مــرة ثانيــة وتصــدر قرارهــا إمــا بتأييــد احلكــم أو نقضــه فــإذا قــررت نقضــه لألســباب التــي أوجبــت النقــض األول تعيــد
الدعــوى إلــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم فيهــا وعندئــذ يترتــب عليهــا أن متتثــل لهــذا القــرار ،أو
 -2تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.
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احلالــة األولــى :إذا كانــت الدعــوى صاحلــة للحكــم يف موضوعهــا ،بــأن كانــت
وقائعهــا ثابتــه ومســتوفاة وال تتطلــب بحثــا جديــدا فيهــا ،وذلــك لعــدم وجــود حاجة إلحالة
الدعــوى إلــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم املطعــون فيه ،فمحكمــة النقض يف هذه
احلالــة تطبــق املبــدأ القانونــي الــذي انتهــت إليــه علــى الوقائــع التــي أثبتها قاضــي املوضوع.
واحلالة الثانية :إذا طعن يف احلكم املنقوض سابقا للمرة الثانية ،فإذا كانت محكمة
النقض قد قررت نقض احلكم املطعون فيه وأحالته للمحكمة االستئنافية التي أصدرته،
واتبعت تلك احملكمة املبدأ الذي قررته محكمة النقض وأصدرت حكمها بناء على ذلك،
ولكــن أحــد اخلصــوم طعــن يف هــذا احلكــم بالنقــض مــرة ثانيــة ،وانصب الطعن علــى ذات ما
طعن فيه يف املرة األولى لذات السبب  ،ورأت محكمة النقض قبول الطعن ونقض احلكم،
وجب عليها يف هذه احلالة احلكم يف موضوع النزاع ولو لم يكن صاحلا للفصل فيه ،وتقوم
محكمة النقض يف هذه احلالة بوظيفة محكمة املوضوع كاملة ،وتلتزم باملبدأ القانوني الذي
طرحته يف حكمها السابق ولها عند االقتضاء حتديد جلسة لنظره)41(.
واحلكــم الــذي تصــدره محكمــة النقــض ال يقبــل أي اعتــراض أو مراجعــة ،حيــث
يعتبــر حكــم محكمــة النقــض نهائيــا عمــا باملــادة  242التــي تنــص علــى أنــه "ال يجــوز
الطعــن يف أحــكام محكمــة النقــض بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن")42(.

مج

اني

ةل

مخالفة سابقة قضائية مستقرة

يس

تنــص املــادة  239مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه "إذا

تبــن إلحــدى دوائــر محكمــة النقــض أنهــا ســتخالف ســابقة قضائيــة مســتقرة للنقــض تنعقــد
بكامــل هيئتهــا إلصــدار حكمهــا ،ويكــون هــذا احلكــم واجــب االتبــاع لــدى احملاكــم األخــرى يف

تل

جميــع األحــوال".
كمــا تنــص املــادة  25مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقم  5لســنة 2001
علــى أنــه "تنعقــد احملكمــة العليــا بحضــور أغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائهــا علــى األقــل بنــاء
علــى طلــب رئيســها أو إحــدى دوائرهــا يف احلــاالت التاليــة:
 -1العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســبق أن قررتــه احملكمــة ،أو لرفــع تناقــض بــن مبــادئ
ســابقة".
ويالحظ أن قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية وقانون تشــكيل احملاكم
النظاميــة قــد صــدرا بتاريــخ  ،12/5/2001ونشــرا معــا يف العــدد  38مــن الوقائــع
الفلســطينية بتاريــخ  5/9/2001ويبــدو أن واضعــي القانونــن لــم يلتفتــوا إلــى أن النصــن
السابقني ينظمان املسألة ذاتها  ،لذلك يلزم تدخل املشرع حلل هذا الناقض بني النصني.

بيع
ل

( )41نقض مدني  2006/161تاريخ  2007/6/6ج  3ص .419
( )42نقض مدني  2005/8تاريخ  2005/3/13ج  2ص  ،688نقض مدني  2007/1تاريخ  2007/3/3ج  3ص .387
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الفصل الرابع
اعتراض الغير

خة
نس

اعتــراض الغيــر هــو طعــن غيــر عــادي يوجهــه شــخص خــارج عــن اخلصومــة إلــى
احلكم الصادر فيها منعا للضرر الذي ميكن أن يصيبه( .)1وهو طريق اختياري للطعن
باحلكــم بالنســبة للغيــر ،إذ يحــق لــه ســلوكه كمــا يحــق لــه االســتغناء عنــه وإنــكار
وجــود احلكــم املــاس بحقوقــه مســتندا إلــى املبــدأ القائــل باألثر النســبي لألحــكام(.)2

مج

فأمــام الغيــر الــذي لــم يكــن خصمــا يف احملاكمــة طريقــان للتخلــص مــن نتائــج
احلكــم .األول ســلبي يتمثــل يف االكتفــاء بالدفــع بقاعــدة نســبية القضيــة املقضيــة،
والثانــي إيجابــي ويتمثــل يف الطعــن يف احلكــم ذاتــه عــن طريــق اعتــراض الغيــر.

يس

ةل

اني

ويســلك الغيــر الطريــق الثانــي أي اعتــراض الغيــر ،إذا اقتضــت مصلحتــه أن يتخــذ
خطــة الهجــوم ،ويوجــه الطعــن إلــى احملكــوم لــه ،كما يف حال عدم متثيله بســبب جتاوز
وكيله حدود صالحياته ،أو تواطؤ مدينه مع الغير لهضم حقوقه مما يؤدي إلى صدور
احلكم .ومثال ذلك أيضا أن يصدر حكم يف مواجهة أحد الشركاء يف ملكية عقار
يقضــي بوجــود ارتفــاق علــى هــذا العقــار ملصلحــة عقــار آخــر ،فــا يجــدي بقية الشــركاء
التمسك بنسبية القضية املقضية للتخلص من نتائج هذا احلكم بل ال بد لهم من الطعن
فيــه عــن طريــق اعتــراض الغيــر إلزالــة االرتفــاق املقضــي به(.)3

تل

ونتناول اعتراض الغير يف خمسة مباحث على النحو اآلتي:

بيع
ل

املبحث األول :األشخاص الذين يحق لهم اعتراض الغير.
املبحث الثاني :األحكام القابلة للطعن بطريق اعتراض الغير.
املبحث الثالث :أنواع اعتراض الغير.
املبحث الرابع :ميعاد تقدمي االعتراض.
املبحث اخلامس :كيفية تقدمي االعتراض وأثره.

( )1د .أحمد الهندي ،1989،ص .409
( )2د .رزق اهلل أنطاكي ،ص .786
( )3د .أحمد الهندي ،1989،ص.410
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خة
نس

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

المبحث األول
األشخاص الذين يحق لهم اعتراض الغير

تنص املادة  244من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه:
 -1لــكل شــخص لــم يكــن خصمــا وال ممثــا وال متدخــا يف دعــوى صــدر فيهــا حكــم يعتبــر
النقــض.

خة
نس

حجــة عليــه أن يعتــرض علــى هــذا احلكــم اعتــراض الغيــر ،ويســتثنى مــن ذلــك أحــكام محكمــة
 -2يحــق للدائنــن واملدينــن املتضامنــن أو بالتــزام غيــر قابــل للتجزئــة أن يعترضــوا علــى

احلكــم الصــادر علــى دائــن أو مديــن آخــر إذا كان مبنيــا علــى غــش أو حيلــة متــس حقوقهــم بشــرط
إثبــات الغــش أو احليلــة.

مج

 -3يحــق للــوارث أن يســتعمل هــذا احلــق إذا مثلــه أحــد الورثــة يف الدعــوى التــي ملورثــه أو

عليــه إذا صــدر احلكــم مشــوبا بغــش أو بحيلــة.

ةل

اني

يتبني من هذا النص أنه يشترط فيمن يتقدم باعتراض الغير على احلكم الصادر
توافر شرطان هما

تل

يس

الشــرط األول :أن ال يكــون املعتــرض خصمــا يف الدعــوى وال ممثــا وال متدخــا فيهــا ،
فالشــخص الــذي تكــون لــه صفــة اخلصــم يف الدعــوى ولــو تخلــف عــن حضــور جلســات
احملكمــة ،ســواء كمــدع أو مدعــى عليــه ام متدخــا ،ال يحــق لــه أن يطعــن يف احلكــم
الصــادر فيهــا عــن طريــق اعتــراض الغير.
ويعتبــر الشــخص ممثــا يف الدعــوى بواســطة وكيلــه القانونــي أو االتفاقــي ،أو
بواســطة ســلفه .فالــوارث أو الدائــن أو أي خلــف آخــر يعتبــر ممثــا بواســطة الســلف أو
املديــن ،وال يحــق لهــم بالتالــي التقــدم باعتــراض الغير ضد احلكم الصادر جتاه ســلفهم.
ولكن إذا كانت للخصم صفة معينة يف الدعوى ،فيمكنه أن يتقدم باعتراض
الغيــر بصفــة أخــرى غيــر التــي مثــل بهــا يف احملكمــة ،مثــال ذلــك أن يصــدر احلكــم يف
مواجهــة شــخص بصفتــه ممثــا لشــخص آخــر ،فإنــه يجــوز لهــذا الشــخص الــذي صــدر
احلكــم يف مواجهتــه أن يعتــرض علــى احلكــم بطريــق اعتــراض الغيــر بصفته الشــخصية
إذا كان احلكــم ميــس حقوقــه(.)4

بيع
ل

( )4د .رزق اهلل أنطاكي ،ص .787
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خة
نس

وقــد اســتثنى املشــرع مــن هــذا الشــرط أشــخاصا ال يتمتعــون بصفــة الغيــر ،بــل هــم
خلفــاء لألشــخاص الذيــن صــدر احلكــم يف مواجهتهــم ،وأجاز لهم ســلوك الطعن بطريق
اعتــراض الغيــر ،وذلــك إذا كان احلكــم مشــوبا بغــش أو احتيــال ضدهــم ،ألن الغــش
يفســد احلكــم املبنــي عليــه كمــا يفســد أي عمــل أو عقــد .وهــؤالء األشــخاص هــم:
 -1الدائنــون ،واملدينــون املتضامنــون ،والدائنــون واملدينــون بالتــزام غيــر قابــل
للتجزئــة.
 -2الورثة إذا مثلهم أحدهم يف الدعوى التي ملورثهم.
وعلــى مــن يتقــدم باعتــراض الغيــر مــن هــؤالء أن يثبــت الغــش أو االحتيــال،
وتقديــر ذلــك متــروك للقاضــي الــذي يســتخلصه مــن ظــروف احلــال ووضــع الفرقــاء(.)5

ةل

اني

مج

الشــرط الثانــي :أن يعتبــر احلكــم الصــادر يف الدعــوى حجــة عليــه :فــإذا كان
املدعي ال ميلك االحتجاج باحلكم الصادر يف الدعوى ضد الشخص الذي قدم اعتراض
الغيــر ،فــإن هــذا الطلــب يكــون غيــر مقبــول ،وعلــى هــذا الغيــر إن كان يدعــي بــأن لــه
حقــا يف مواجهــة مــن صــدر احلكــم لصاحلــه أن يلجــأ إلــى القضاء بطريــق الدعوى العادية
وليــس بطريــق اعتــراض الغيــر ،ولــو كان مــن األشــخاص الذيــن يجــوز اختصامهــم يف
الدعــوى التــي صــدر فيهــا احلكــم مــا دام هــذا احلكــم ال يعتبــر حجة عليه .
الشرط الثالث  :توافر الصفة واملصلحة لدى املعترض

تل

يس

يعد شرط املصلحة شرطا لقبول أي دعوى أو طلب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة
أنــه ال دعــوى بــا مصلحــة .وتتوافــر املصلحــة عندمــا يصيــب املعتــرض ضــرر مــن احلكــم
املطعــون عليــه ،أو باحتمــال وقــوع هذا الضرر.
ويجــب علــى املعتــرض أن يثبــت مــا يصيبــه مــن ضــرر حــال أو محتمــل ،وأن ال
يكــون قــد قبــل احلكــم املعتــرض عليــه بعــد صــدوره ،ألن مثــل هــذا القبــول الصريــح أو
الضمنــي ينفــي املصلحــة يف االعتــراض.

بيع
ل

( )5د .أحمد هندي ،1989،ص .411
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المبحث الثاني
األحكام القابلة للطعن بطريق اعتراض الغير

خة
نس

يقبــل الطعــن باعتــراض الغيــر بالنســبة جلميــع األحــكام ســواء كانــت صــادرة مــن
محاكــم الدرجــة األولــى (الصلــح أو البدايــة) أم محاكــم الدرجــة الثانيــة ( محاكــم
البدايــة بصفتهــا االســتئنافية أو محاكــم االســتئناف) ،وســواء كان حكمــا بدائيــا أم
نهائيــا ،صــادرا عــن احملاكــم العاديــة أم عــن القضــاء املســتعجل ،إذا كان مــن شــأنه
املســاس بحقــوق الغيــر.
ولكن ال يجوز الطعن بهذا الطريق بالنسبة ألحكام محكمة النقض ،ألن هذه
األحــكام ال ميكــن أن متــس حقــوق الغيــر حيــث إنهــا تقتصر على املســائل القانونية فقط
وال تبحــث يف موضــوع النزاع.

مج

المبحث الثالث

اني

أنواع اعتراض الغير

ةل

يس

كانــت املــادة  201مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة رقــم  42لســنة 1952
تنــص علــى أنــه "يقســم اعتــراض الغيــر إلــى أصلــي وطــارئ:
 -1االعتــراض األصلــي يقــدم إلــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم املعتــرض عليــه بالئحــة
تتضمــن بيــان األســباب التــي يســتند إليهــا املعتــرض يف جــرح احلكــم وإبطالــه تبلــغ نســخة منهــا إلــى

تل

املعتــرض عليــه ثــم يجــري تبــادل اللوائــح بــن الطرفــن وفــق أحــكام هــذا القانــون.

 -2االعتــراض الطــارئ يكــون علــى حكــم ســابق أبــرزه أحــد اخلصمــن أثنــاء النظــر يف

بيع
ل

الدعــوى القائمــة ليثبــت بــه مدعــاه فيعتــرض عليــه اخلصــم اآلخــر لــدى احملكمــة التــي تنظــر
يف الدعــوى املذكــورة بالئحــة تتضمــن األســباب التــي يســتند إليهــا يف إبطالــه ،فــإذا كان احلكــم
املعتــرض عليــه صــادرا منهــا أو مــن محكمــة أخــرى مســاوية لهــا يف الدرجــة تنظر دعــوى االعتراض
مــع الدعــوى األصليــة القائمــة وتفصــل فيهمــا بقــرار واحــد ،وإذا ظهــر للمحكمــة أنــه صــادر مــن
محكمــة أعلــى يف الدرجــة تفهــم املعتــرض أن عليــه مراجعــة تلــك احملكمــة وتســتمر هــي يف رؤيــة
الدعــوى األصليــة إلــى أن يــرد إليهــا مــن تلــك احملكمــة مــا يشــعر بتأخيــر الدعــوى األصليــة إلــى
نهايــة اعتــراض الغيــر.
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ولتوضيــح كل مــن االعتــراض األصلــي واالعتــراض الطــارئ نورد املثــال التالي :إذا
صــدر حكــم يف دعــوى بــن محمــد وســعيد حــول ملكيــة قطعــة أرض ،قــرر أن األرض
املختلــف عليهــا ملــك لســعيد ،وكانــت هــذه األرض يف احلقيقــة ملــك خلالــد ،فــإن خالــد
ميلك الطعن يف احلكم بطريق اعتراض الغير بقصد إبطاله ،ويكون اعتراضه يف هذه
احلالــة اعتراضــا أصليــا.
أمــا إذا قــام خالــد بعــد صــدور احلكــم بحــرث األرض وزراعتهــا ،فرفــع ســعيد
عليــه دعــوى مدعيــا ملكيــة األرض ،وأبــرز احلكــم الســابق يف أثناء نظر الدعوى إلثبات
ادعائــه ،فــإن خالــد ميلــك أن يتعــرض علــى احلكــم املبــرز ،ويكــون اعتراضــه يف هــذه
احلالــة اعتراضــا طارئــا.
أمــا قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  ،2001فقــد نــص
يف الفقــرة األولــى مــن املــادة  246علــى أن "يقــدم اعتــراض الغيــر بالئحــة دعــوى إلــى
احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم (املعتــرض) عليــه"(.)6
وبذلــك لــم يعــد هنــاك ســوى اعتــراض أصلــي يقــدم إلــى احملكمــة التــي أصــدرت
احلكــم ،فــإذا كانــت الدعــوى التــي أبرز فيها احلكم املعترض عليه هي ذات احملكمة
التــي أصــدرت ذلــك احلكــم ،فــإن املعتــرض يقــدم اعتراضــه لهــذه احملكمــة حيــث تنظــر
يف االعتــراض باعتبــاره دفعــا يف الدعــوى كمــا هــو احلــال يف القانــون القــدمي.
أما إذا كانت احملكمة التي تنظر الدعوى التي أبرز فيها احلكم املعترض عليه
غيــر احملكمــة التــي أصــدرت ذلــك احلكــم ،فإن على املعتــرض أن يتقدم باعتراضه إلى
احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم املعتــرض عليــه ،وأن يســتصدر منهــا أمــرا مســتعجال
بتأخير الدعوى األصلية إلى نتيجة االعتراض ،يقدمه إلى احملكمة التي تنظر الدعوى
األصليــة ،وبذلــك توقــف هــذه احملكمــة نظر الدعوى إلى نتيجة االعتراض.
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( )6سقطت كلمة "املعترض" من النص األصلي يف القانون.

 484أصول المحاكمات

المبحث الرابع
ميعاد تقديم االعتراض

خة
نس

كانــت املــادة  202مــن قانــون أصــول احملاكمــات احلقوقيــة لســنة  1952امللغــى
تنــص علــى أنــه "تســمع دعــوى اعتــراض الغيــر إلــى أن ميــر الزمــان علــى احلقــوق التــي يتخذهــا
املعتــرض أساســا العتراضــه".
أمــا املــادة  245مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجارية اجلديد فقد نصت
علــى أنــه "ال يقبــل اعتــراض الغيــر بعــد تنفيــذ احلكــم املعتــرض عليــه إال إذا كان التنفيــذ قــد
مت دون حضــور املعتــرض أو مــن ميثلــه".
ويتبني من ذلك أن املشــرع لم يشــترط مدة معينة لتقدمي االعتراض خاللها ،وذلك
ألن املعتــرض ليــس طرفــا يف اخلصومــة التــي صــدر فيهــا احلكــم املعتــرض عليه ،لذلك ال
يتصور تبليغه احلكم فال تسري يف مواجهته مدد الطعن ،كما أنه بالنسبة لألشخاص
الذين تقرر لهم حق الطعن باعتراض الغير استثناء ،قد ال ينكشف الغش او االحتيال
فــورا أو بعــد صــدور احلكــم أو بعــد تبليغــه ،لذلــك ميكــن تقــدمي هــذا االعتــراض مــا
لــم يســقط أصــل احلــق املوضوعــي مبضــي املــدة ،إال إذا مت تنفيــذ هــذا احلكــم بحضــور
املعتــرض أو مــن ميثلــه ،ففــي هــذه احلالــة ال يعــد معــذورا ويســقط حقــه يف االعتــراض ألنــه
كان عليــه أن يقــدم اعتراضــه مبجــرد البــدء بتنفيــذ احلكــم بحضــوره ،فــا يجــوز لــه
وقــد حضــر ولــم يعتــرض علــى التنفيــذ أن يقــدم اعتراضــا على احلكم بعــد متام التنفيذ.

مج

اني

ةل

يس

المبحث الخامس
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كيفية تقديم االعتراض وأثره
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يقــدم اعتــراض الغيــر بالئحــة دعــوى إلــى احملكمة التي أصــدرت احلكم املعترض
عليــه ،وتشــتمل الئحــة االعتــراض علــى بيــان احلكــم املعتــرض عليــه وأســماء اخلصــوم
وأســباب االعتــراض (م )7(.)246
وال يترتب على تقدمي اعتراض الغير أي أثر موقف بالنسبة للحكم املعترض
عليــه إال إذا قــررت احملكمــة وقــف تنفيــذه مؤقتــا بنــاء علــى طلــب املعتــرض .وهــذا مــا
نصــت عليــه املــادة  247بقولهــا "ال يترتــب علــى تقــدمي اعتــراض الغيــر وقــف تنفيــذ احلكــم
املعتــرض عليــه مــا لــم تقــرر احملكمــة خــاف ذلــك بنــاء علــى طلــب املعتــرض متــى كان يف مواصلــة

تنفيــذه ضــرر جســيم بكفالــة أو بدونــها".

( )7نقض مدني  2005/31تاريخ  2005/10/19ج  2ص .174
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وتنظــر احملكمــة يف االعتــراض وفــق اإلجــراءات العاديــة لنظــر الدعــوى ويترتــب
علــى اعتــراض الغيــر طــرح اخلصومــة علــى احملكمــة من جديد بحيــث يصبح للمحكمة
التــي تنظــر االعتــراض أن تعيــد نظــر املوضــوع مــن جديــد ،ويكــون للخصــوم بخصــوص
موضوع النزاع ما كان لهم من حقوق من قبل ،وذلك يف حدود ما رفع عنه االعتراض.
أما بالنسبة للحكم الصادر يف اعتراض الغير فيترتب عليه اآلثار اآلتية:
 -1إذا أخفــق الغيــر يف اعتراضــه ،وانتهــى احلكــم الــذي يفصــل يف اعتــراض الغيــر
إلــى رد االعتــراض ،يبقــى احلكــم املطعــون عليــه باالعتــراض كمــا هو ،ويلــزم املعترض
بالرســوم واملصاريــف وأتعــاب احملامــاة (م .)249
 -2أمــا إذا كان الغيــر محقــا يف اعتراضــه ،واســتجابت احملكمــة ملطالــب
املعتــرض ،فــإن ذلــك يســتتبع الرجــوع عــن احلكم املعتــرض عليه أو تعديله ،ولكن ليس
كليــا وجتــاه جميــع اخلصــوم بــل يف حــدود مــا ميــس حقــوق املعتــرض (م  )248/1مبعنــى
أن احلكــم الــذي تصــدره احملكمــة يف االعتــراض ال يبطــل مــن احلكــم املعتــرض عليــه
ســوى اجلــزء الــذي يخــص املعتــرض أو ميــس حقوقــه فقــط ،بينمــا يبقــى احلكــم األصلــي
نافــذا يف حــق اخلصــوم فيــه ،ويتمتــع بحجيــة القضيــة املقضيــة بالنســبة لهــم حتــى بالنســبة
لألجــزاء التــي أبطلــت يف حــق املعتــرض.
 -3إذا كان احلكــم املعتــرض عليــه ال يقبــل التجزئــة ،أي إذا كان يتعــذر تنفيــذ
احلكمــن (احلكــم األصلــي واحلكــم يف االعتــراض) يف وقــت واحــد ،عدلــت احملكمــة
احلكم بكامله (م  ،)248/2وشــملت آثاره عندئذ جميع أطراف النزاع .ولذلك يجب
يف هذا الفرض دعوة اخلصوم جميعا إلى احملاكمة وإال كان االعتراض غير مقبول،
وذلــك جلعــل احلكــم حجــة جتاههــم جميعــا .ومثــال ذلــك أن يصــدر حكــم بثبــوت حــق
ارتفاق على عقار يف مواجهة شــريك على الشــيوع فيقدم الشــريك اآلخر اعتراض الغير
زاعمــا أنــه بقــي خــارج اخلصومــة ،فــإذا قبــل اعتراضــه وحكم بعدم ثبوت حــق االرتفاق،
فإن هذا احلكم يفيد الشريك الذي حكم عليه سابقا لعدم قبول احلكمني للتجزئة،
لذلــك يجــب أن يدخــل يف احملاكمــة اخلصــوم الذيــن مثلــوا يف احملكمــة األولــى.

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

 486أصول المحاكمات
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إعادة المحاكمة()1
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إعادة احملاكمة هي طريق طعن غير عادي يسلكه أحد اخلصوم للطعن يف
حكــم نهائــي لــدى احملكمــة التــي أصدرتــه ،بقصــد الرجــوع عنــه ،إذا توافــر ســبب مــن
األســباب التــي حددهــا القانــون علــى ســبيل احلصــر ،ليتمكــن مــن الســير يف النــزاع مــن
جديــد أمــام نفس احملكمة.
وينقسم كالمنا عن إعادة احملاكمة إلى ثالثة مباحث على النحو اآلتي:
املبحــث األول :األحــكام التــي يجــوز الطعــن فيهــا بإعــادة احملاكمة والتي ال يجوز
فيها ذلك.
املبحث الثاني :أسباب الطعن بإعادة احملاكمة.
املبحث الثالث :ميعاد تقدمي الطعن وإجراءاته واحلكم فيه.

مج

اني
ةل
يس
تل
بيع
ل
( )1تسمى إعادة احملاكمة يف قانون املرافعات املصري بالتماس إعادة النظر.
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المبحث األول
األحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة والتي ال يجوز فيها ذلك
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نتناول هذا املبحث يف مطلبني:
املطلب األول :األحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة احملاكمة.
املطلب الثاني :األحكام التي ال يجوز الطعن فيها بإعادة احملاكمة.
المطلب األول

األحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة

مج

تنــص املــادة  250مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه "ال
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يجــوز الطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة إذا كان احلكــم قابــا للطعــن فيــه بطــرق الطعــن األخــرى".
ويتبني من هذا النص أن األحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة احملاكمة
هي األحكام التي ال تقبل أي طريق من طرق الطعن األخرى .وذلك لتمكني احملكوم
عليه من فرصة أخيرة إلصالح بعض العيوب التي تشوب احلكم.
وطــرق الطعــن األخــرى التــي نــص عليهــا القانــون بالنســبة للخصــوم يف الدعــوى هــي
طريق العن العادي باالستئناف ،وطريق الطعن غير العادي بالنقض ،فإذا كان احلكم
قابــا للطعــن بــأي مــن هذيــن الطريقــن علــى اخلصــم أن يســلك هــذا الطريــق وال يجــوز له
الطعــن يف احلكــم بطريــق إعــادة احملاكمــة .أمــا إذا كان احلكــم غيــر قابل للطعن فيه
بأي من هذين الطريقني فإن للخصم الطعن فيه بطريق إعادة احملاكمة ،سواء كان
احلكــم صــادرا مــن محاكــم الدرجــة األولــى أي محكمــة الصلــح أو محكمــة البدايــة،
أم مــن احملاكــم االســتئنافية أي محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية أو محكمــة
االســتئناف .وســواء صــدر بصفــة نهائيــة ،أم صــدر بصفــة ابتدائية ثم أصبــح نهائيا لقبول
اخلصم به أو فوات ميعاد الطعن فيه ،ألن املشــرع لم يشــترط جلواز الطعن بطريق إعادة
احملاكمة استنفاذ احلكم كافة طرق الطعن العادية ،بل اكتفى بعدم قابلية احلكم
للطعــن فيــه بطرق الطعن األخرى.
والعلــة مــن إتاحــة الفرصــة للخصــوم للطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة أن أســباب
الطعــن بهــذا الطريــق تســتند إلــى خطــأ يف اإلجــراءات أو خطــأ يف الوقائــع غيــر منســوب
إلى احملكمة التي أصدرت احلكم املطعون فيه ،بل إلى خصم يف الدعوى ،لذلك إذا
علــم اخلصــم بهــذا الســبب خــال مــدة الطعــن يف احلكم باالســتئناف أو بالنقض ،تكون
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أمامــه فرصــة للطعــن يف احلكــم بهــذا الطريــق ،ولذلــك ال يجــوز لــه الطعــن بطريــق
إعــادة احملاكمــة  .أمــا إذا كانــت مواعيــد الطعــن قــد انتهــت ثــم علــم اخلصــم بالســبب ،
ال يكــون أمامــه أي طريــق للطعــن يف احلكــم لتصحيــح اخلطــأ الذي شــابه ،لذلك أتاح له
املشــرع الطعــن فيــه بطريق إعــادة احملاكمة.
وال يجــوز القــول هنــا إن اخلصــم الــذي قبــل احلكــم أو فــوت ميعــاد الطعــن
فيــه بطريــق الطعــن العــادي أســقط بفعلــه حقــه يف الطعــن بالطريــق العــادي لذلــك ميتنــع
عليــه الطعــن يف احلكــم بطريــق إعــادة احملاكمــة إذا مــا تبــن لــه بعــد ذلــك وجــود ســبب
مــن األســباب الــواردة يف القانــون ،ألن أســباب الطعــن كمــا قلنــا ال تســتند إلــى خطــأ
احملكمة ،لذلك قد يقبل اخلصم احلكم أو يفوت ميعاد الطعن فيه جلهله بهذا السبب،
فــا يجــوز حرمانــه مــن الطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة إذا علــم ســبب الطعــن بعد ذلك،
حتــى ال يســتفيد خصمــه مــن اخلطــأ الــذي ارتكبــه.

مج

المطلب الثاني

اني

األحكام التي ال يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة

تل

يس

ةل

ال يجوز الطعن بإعادة احملكمة يف األحكام اآلتية:
أوال :األحــكام الصــادرة عــن قاضــي األمــور املســتعجلة فهــذه األحــكام ذات صفــة
مؤقتــة ،ويجــوز طلــب تعديلهــا أو الرجــوع عنهــا إذا تغيــرت الظــروف وزال الســبب الــذي
أدى إلــى صدورهــا ،وذلــك بالرجــوع إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة الــذي أصدرهــا ،فــا
يكــون هنــاك داع لطلــب إعــادة احملاكمــة فيها.
ثانيا :األحكام القابلة للطعن بطريق آخر ،وقد سبق بيان ذلك.
ثالثــا :األحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض ،إذ أن تلــك األحــكام هــي خامتــة
املطــاف وال تبقــل الطعــن بــأي طريــق عمــا باملــادة .242
رابعــا :األحــكام الصــادرة نتيجــة طلــب إعــادة محاكمــة ســابق ،وقــد نصــت علــى
ذلــك املــادة  258بقولهــا "ال يجــوز الطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة مــرة أخــرى يف احلكــم
الصــادر بإعــادة احملاكمــة" .فــا يجــوز الطعــن يف احلكــم الصــادر نتيجــة إعــادة احملاكمــة،
ســواء قــرر رفــض الطعــن أم قبولــه ومــن ثــم احلكــم يف موضــوع الدعــوى مــن جديــد.
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ولكــن الســؤال الــذي يثــور هــو مــا إذا كان أحــد اخلصــوم قــد طعــن يف حكــم
مــا بطريــق إعــادة احملاكمــة لســبب معــن ،وصــدر احلكــم يف هــذا الطعــن .هــل يجــوز
الطعن يف احلكم األصلي مرة أخرى بطريق إعادة احملاكمة لسبب آخر من األسباب
التــي نــص عليهــا القانــون ظهــر يف وقــت الحق للحكــم الصادر يف الطعن األول؟
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال نالحــظ أن نــص املــادة  258قصــر عــدم جــواز
الطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة علــى احلكــم الصــادر يف الطعــن بإعــادة احملاكمــة،
وال يجــوز التوســع يف هــذا املنــع .وعلــى ذلــك يجــوز تقــدمي طعــن جديــد يف ذات احلكــم
األصلــي إذا بنــي علــى ســبب لــم يكتشــف إال بعــد صــدور احلكــم يف الطعــن األول،
حتقيقــا للعدالــة.
فلــو كان الطعــن األول مبنيــا علــى أن احلصــول علــى احلكــم قــد مت بطريق الغش
أو احليلــة ،ولــم يســتطيع الطاعــن إثبــات هــذا الســبب ،ورفــض طعنه ،ثــم بعد ذلك ثبت
أن املســتند الــذي بنــي عليــه احلكــم مــزور ،أو قضــي بــزور شــهادة الشــاهد ،أو ظهــرت
األوراق التــي كان اخلصــم قــد أخفاهــا أو حمــل الغيــر علــى إخفائهــا فإنــه يجــوز تقــدمي
طعــن جديــد بطريــق إعــادة احملاكمــة لهــذا الســبب اجلديــد إذا كان ميعــاد الطعــن مــا
زال قائمــا.
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حــددت املــادة  251مــن قانــون اصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة أســباب طلــب
إعــادة احملاكمــة علــى ســبيل احلصــر ،فــا يجــوز القيــاس عليهــا .ذلــك أن األصــل أنــه ال
يجــوز للمحكمــة إعــادة نظــر نــزاع فصلــت فيــه ،غير أن املشــرع أجاز لها اســتثناء يف حاالت
معينة تصحيح حكمها رجوعا إلى احلق والعدل ألن اخلطأ يف هذا احلكم ال يعود لها ،بل
يعــود ألحــد اخلصــوم ،وهذه احلاالت هي:
أوال :إذا مت احلصول على احلكم بطريق الغش أو احليلة

تل
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مج

ويقصد بالغش جميع الوسائل االحتيالية غير املشروعة التي يلجأ إليها أحد اخلصوم
أو مــن ميثلــه ،بقصــد تضليــل احملكمــة وإيقاعهــا يف الغلــط ،بحيث تتصــور الباطل صحيحا
وحتكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد طالب إعادة احملاكمة.
ومثــال ذلــك :االتفــاق مــع احملضــر علــى عــدم تبليغ اخلصم بصورة صحيحــة ،أو االتفاق
مــع محامــي اخلصــم علــى خيانــة موكلــه ،أو رشــوة الشــهود أو اســتعمال وســائل اإلكراه مع
خصمه ملنعه من تقدمي دفاعه أو سرقة املراسالت التي يرسلها اخلصم إلى محاميه ،أو منع
وصــول تعليمــات اخلصــم إلــى وكيله … الخ.
وال يعتبر غشا مجرد الكذب ،أو استعمال حيلة مشروعة أثناء الدفاع ،أو السكوت
بعض الوقت عن إبداء دفع معني ،أو حلف ميني كاذب(.)2
والوســائل االحتياليــة ال تقبــل احلصــر ،وتقديــر مــا يعتبــر غشــا ومــا ال يعتبــر مســألة
موضوعيــة تخضــع لتقديــر احملكمــة حســب ظــروف كل حالــة.
ويشترط يف الغش حتى يعتبر سببا إلعادة احملاكمة:
 -1أن يصــدر مــن احملكــوم لــه أو مــن ميثلــه ،فــا يعتــد بالغــش الصــادر مــن الغيــر مهما
كان لــه مــن أثــر يف احلكــم إذا لــم يكــن احملكــوم لــه شــريكا معــه فيــه ،أو كان يعلــم
أو مــن املفــروض أن يعلــم بالغــش الــذي ارتكبــه الغيــر.
وإذا تعدد اخلصوم وارتكب أحدهم غشا ،فإن الطعن بإعادة احملاكمة يقتصر
علــى مــن ارتكــب الغــش أو احليلــة وحــده دون زمالئــه مــن احملكــوم لهــم ،إال إذا كان
احلكــم ال يقبــل التجزئــة ،فيوجــه الطعــن إلــى جميــع اخلصــوم(.)3
 -2أن يحصل الغش يف مواجهة احملكوم عليه أثناء نظر الدعوى،
 -3أال يكون احملكوم عليه عاملا بذلك الغش أثناء اخلصومة التي صدر فيها احلكم
املطعــون فيــه ،فالغــش املجيــز إلعــادة احملاكمــة هــو الــذي يكــون خافيــا علــى اخلصــم طيلة
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ســير اخلصومــة وحتــى صــدور احلكــم ،بحيــث لــم تتــح لــه الفرصــة لتقــدمي دفاعــه فيــه
جلهلــه بــه ،لذلــك يشــترط أن ال تكــون الوقائــع املدعــى بأنهــا تكــون الغــش قــد ســبق
عرضهــا ومناقشــتها أمــام احملكمــة مــن طــريف اخلصومــة.
 -4أن يكــون الغــش قــد أثــر علــى حكــم احملكمــة ،أي أن يتبــن أنــه لوال الغش
لتغيــر حكــم احملكمــة بحيــث مــا كانــت تنتهــي إلــى مــا قضــت بــه لــوال وقوعهــا حتت
تأثيــر الغــش .أمــا إذا كان احلكــم غيــر مبنــي علــى الوقائــع التــي تناولهــا الغــش ،ولــم
يكــن مــن شــأنه أن يؤثــر يف رأيهــا إذا ثبتــت لهــا احلقيقــة ،وإمنــا بنــي احلكــم علــى وقائع
صحيحــة ،فــا يجــوز الطعــن فيــه بطريــق إعــادة احملاكمة.
ويجب أن يثبت طالب إعادة احملاكمة وجود الغش ،وتأثيره يف رأي القضاة.
ثانيا :إذا بني احلكم على مستند مت بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير
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وهــذا الســبب يدخــل يف نطــاق الســبب األول ،فاخلصــم الــذي يســتعمل أوراقــا
مــزورة بقصــد تضليــل احملكمــة وإيقاعهــا يف الغلــط ،إمنــا يكــون قــد ارتكــب غشــا
كان مــن شــأنه التأثيــر يف احلكــم.
ويســتوي أن يكــون التزويــر بورقــة رســمية أو عرفيــة ،وأن يكــون بفعــل املطعــون
ضــده أو بفعــل شــخص مــن الغيــر ،وذلــك ألن احلكــم يف هــذه احلالــة يكــون قــد اســتند
أساســا إلــى دليــل ثبت فســاده.
ويشترط حتى يكون التزوير سببا إلعادة احملاكمة ما يأتي:
 -1أن يبنى احلكم املطعون فيه على ورقة أو مستند مزور اتخذ أساسا للحكم،
أي أنه لوال وجود هذا املستند واعتقاد احملكمة بصحته ما قضت ملصلحة املتمسك به.
وال يشترط أن تكون الورقة أو املستند الدليل الوحيد الذي يبنى عليه احلكم،
بل يكفي أن يكون قد ســاهم يف تكوين قناعة القاضي وكان له تأثير حاســم يف
مــا انتهــى إليــه ،ولــواله ملا صدر احلكم مبا هو عليه.
أمــا إذا قــدم مســتند مــزور ،ولكــن احملكمــة بنــت حكمهــا علــى أدلــة أخــرى
وكذلــك احلــال إذا بنــي احلكــم علــى أســباب عــدة كان مــن بينهــا الورقــة أو املســتند
املزور ،ولكن لم يكن للورقة أو املستند شأن كبير يف تكوين قناعة احملكمة،
بحيــث كان ميكــن الوصــول إلــى ذات النتيجــة بنــاء علــى األســباب األخــرى دون
الورقــة املــزورة ،فــا يشــكل هــذا التزويــر ســببا إلعــادة احملاكمــة .وتقديــر ذلك يعود
للمحكمــة التــي تنظــر طلــب إعــادة احملاكمــة.
 -2أن يثبــت التزويــر إمــا بإقــرار املــزور ،أو بحكــم مــن القضــاء بتزويرهــا،
ســواء صــدر احلكــم مــن محكمــة مدنيــة أم جزائيــة ،ويشــترط لتقــدمي الطعــن بإعــادة
احملاكمــة أن يكتســب احلكــم بالتزويــر الدرجــة القطعيــة.
 -3أن يثبت التزوير بإحدى هاتني الطريقتني بعد صدور احلكم املطعون فيه ،وقبل
تقدمي طلب إعادة احملاكمة .فال يقبل طلب إعادة احملاكمة إذا لم يثبت التزوير قبل تقدمي

بيع
ل

 492أصول المحاكمات

طلب اإلعادة ،وكان الغرض من طلب إعادة احملاكمة السعي إلى إثبات التزوير ،ألن إعادة
احملاكمة وسيلة إلصالح حكم بني على ورقة مزورة وليس وسيلة إلثبات التزوير.
ثالثا :إذا بني احلكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها

خة
نس

ويشترط لقبول إعادة احملاكمة يف هذه احلالة:
 -1أن يبنى احلكم املطعون فيه على الشهادة الكاذبة ،بحيث تكون ذات تأثير
كلــي علــى مــا ورد يف احلكــم املطعــون فيــه ،ولــوال اعتقــاد احملكمة بصحتها ملا اجتهت
احملكمة االجتاه الذي قضت به.
 -2أن يثبــت زور هــذه الشــهادة بحكــم مــن القضــاء يصــدر بعــد صــدور احلكــم
املطعــون فيــه .فلــو قضــي بكــذب الشــهادة قبــل صــدور احلكــم ألمكــن اخلصــم أن يعتــد
بهــذا الســبب أمــام احملكمــة فيغيــر مــن قناعتهــا.
 -3أن يصدر احلكم قبل تقدمي طلب إعادة احملاكمة ،فال يقبل الطعن إذا كان
بغرض السعي إلى إثبات زور الشهادة.
 -4أن يكون احلكم الذي قضى بكذب الشهادة قد اكتسب الدرجة القطعية.

مج

اني

رابعــا :إذا حصــل طالــب اإلعــادة بعــد صــدور احلكــم علــى أوراق لهــا تأثيــر يف احلكــم
كان خصمــه قــد أخفاهــا أو حمــل الغيــر علــى إخفائهــا.

تل

يس

ةل

ومثــال هــذه احلالــة أن يحكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ معــن ألنــه لــم يقــدم
مخالصــة كانــت حتــت يــد خصمــه ،ثــم حصــل عليهــا بعــد صــدور احلكــم عليــه.
ويشترط يف هذه احلالة:
 -1أن تكون األوراق منتجة يف الدعوى ،أي صاحلة ألن تكون أساسا للحكم وقاطعة
يف الدعوى ،بحيث لو كانت قدمت لترتب على ذلك جناح طالب اإلعادة يف طلباته أو دفاعه.
وتقديــر مســألة مــا إذا كانــت األوراق منتجــة يف الدعــوى ومؤثــرة يف احلكــم أم
ال ،مســألة تدخــل يف تقديــر احملكمــة التــي تنظــر يف طلــب إعــادة احملاكمــة دون رقابــة
عليهــا مــن محكمــة النقــض متــى بنــت حكمهــا علــى أســباب كافيــة.
 -2أن يكــون احملكــوم عليــه قــد أخفــى هــذه األوراق أو حمــل الغير على إخفائها،
مبعنــى أن تكــون األوراق قــد حجــزت حجــزا ماديــا مبعرفــة اخلصــم اآلخــر ،ســواء بنفســه
أم بالتواطــؤ مــع شــخص خــارج عــن اخلصومــة.
أمــا مجــرد ســكوت اخلصــم عــن اإلشــارة لهــذه األوراق ،أو إذا كانــت ضائعــة أو
كانت يف يد شــخص ثالث بغير تواطؤ من احملكوم له ،أو كان الطالب يســتفيد من
الورقــة احملجــوزة لوجــود أصلهــا يف الســجالت العامــة بحيــث كان ميكنــه طلــب إطــاع
احملكمــة عليهــا أو تقــدمي صــورة عنهــا ،فــا يجــوز طلــب إعــادة احملاكمــة.
ويفتــرض بطبيعــة احلــال أن يكــون احملكــوم لــه ملزمــا بتســليم الورقــة أو وضعهــا
حتــت تصــرف الطاعــن ،إذ بغيــر هــذا ال يكــون اخلصــم هــو الــذي أخفــى الورقــة.

بيع
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خة
نس

 -3أال يكون طالب إعادة احملاكمة على علم بوجود األوراق حتت يد خصمه ،وإال
ألمكنــه طلــب تقدميهــا عمــا باملــادة  28مــن قانون البينات فإذا كان عاملا بوجودها حتت
يد خصمه ولم يطلب منه تقدميها يتحمل تبعة تقصيره وال يقبل منه طلب إعادة احملاكمة.
 -4أن تظهــر هــذه األوراق بعــد صــدور احلكــم املطعــون فيــه وقبــل تقــدمي طلــب
اإلعــادة ،أي أن يحصــل علــى تلــك األوراق بعــد صــدور احلكــم بحيــث تكــون يف يــده
عنــد تقــدمي طلــب إعــادة احملاكمــة .أمــا إذا حصــل عليهــا قبــل صدور احلكــم ولم يقدمها
للمحكمــة فــا يقبــل منــه طلــب إعــادة احملاكمــة.
خامسا :إذا قضى احلكم بشيء لم يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه.

يس

ةل

اني

مج

األصل أن تتقيد احملكمة بحدود طلبات اخلصوم املقدمة إليها وال حتكم بأكثر
مما طلبوه ،فإذا حكمت بشــيء لم يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه ســهوا أو خطأ
عــن غيــر قصــد ،كان حكمهــا عرضــة للطعــن فيــه بطريــق إعــادة احملاكمــة.
مثال ذلك أن حتكم احملكمة للمدعي مبلكية عني يف حني أنه لم يطلب سوى حق
االنتفــاع بهــا ،أو حــق االرتفــاق عليهــا .أو أن حتكــم بالفوائــد علــى الرغــم مــن أن املدعي كان
قد اقتصر على طلب الدين فقط .أو أن يطلب املدعي ألف دينار فتحكم له احملكمة بالف
ومئة .أو أن حتكم بريع العني على الرغم من أن املدعي قد طلب احلكم له بامللكية فقط.
وال يتوفر احلكم بغير املطلوب عندما حتكم احملكمة بأكثر مما قدره اخلبير،
أو بأكثر مما قال به الشــهود ،إذا كان ما حكم به قد بقي ضمن حدود املبلغ الذي
طلبــه احملكــوم لــه .كمــا أن احلكــم بأقــل ممــا طلبــه اخلصــوم ال يكــون ســببا للطعــن
بإعــادة احملاكمــة ألن معنــى ذلــك أن احملكمــة رفضــت بقيــة الطلــب.
سادسا :إذا كان منطوق احلكم مناقضا بعضه بعضا

تل

فالتناقــض املجيــز للطعــن بإعــادة احملاكمــة هــو التناقــض يف منطــوق احلكــم،
لذلك ال يعتد بالتناقض بني بعض أسباب احلكم وبعضها اآلخر وإن كان هذا التناقض
قــد يــؤدي إلــى اعتبــار احلكــم خاليــا مــن األســباب التي تبــرره فيعتبر باطال.
كمــا ال يعــد ســببا لطلــب إعــادة احملاكمــة التناقــض بني أســباب احلكم ومنطوقه
إمنــا ســببا للطعــن فيــه بالنقــض ،إال إذا كانــت األســباب متصلــة باملنطــوق اتصــاال وثيقــا
بحيــث تشــكل الركيــزة الضروريــة لــه ،فهنــا يصبــح التناقــض يف منطــوق احلكــم.
والتناقــض الــذي يعتــد بــه هــو الــذي يــؤدي إلــى اســتحالة تنفيــذ احلكــم ،مثــال
أن تقــرر احملكمــة اســتبعاد تقريــر اخلبــراء أو بطالنــه ،ويف الوقــت نفســه تســتند إلــى مــا
جاء يف هذا التقرير .أو أن تقضي بقبول املقاصة التي متسك بها املدعى عليه ،وحتكم
يف الوقــت ذاتــه بإلــزام املدعــى عليــه بدفع الدين.
أمــا إذا كان التناقــض يف منطــوق احلكــم ناشــئا عــن خطــأ مــادي ،فإنــه يتــم
ســلوك طريــق تصحيــح احلكــم ال الطعــن فيــه بطريــق إعــادة احملاكمــة.
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المبحث الثالث
ميعاد تقديم الطعن وإجراءاته والحكم فيه

خة
نس

نتناول هذا املبحث يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :ميعاد تقدمي الطعن بإعادة احملاكمة
املطلب الثاني :إجراءات الطعن بطريق إعادة احملاكمة
املطلب الثالث :احلكم يف الطعن بطريق إعادة احملاكمة
المطلب األول

ميعاد تقديم الطعن بإعادة المحاكمة

مج

تنص املادة  252من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه:
يكون ميعاد الطعن بطريق إعادة المحاكمة ثالثين يوما تبدأ من:

اني

 -1اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش أو احليلــة ،أو الــذي أقــر فيــه بالتزويــر فاعلــه أو حكــم

بثبوتــه ،أو الــذي حكــم فيــه علــى شــاهد الــزور ،أو اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة يف احلــاالت

ةل

املنصــوص عليهــا يف الفقــرات ( 1و 2و 3و )4مــن املــادة الســابقة.

 -2اليــوم التالــي لصــدور احلكــم يف احلالتــن املنصــوص عليهمــا يف الفقرتــن ( 5و )6مــن

يس

املــادة الســابقة.

تل

ويقصد باحلالتني الواردتني يف الفقرة الثانية حالة احلكم بشيء لم يطلبه اخلصوم
أو بأكثر مما طلبوه ،وحالة وجود تناقض يف منطوق احلكم بعضه بعضا.

بيع
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المطلب الثاني
إجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة

أوال :احملكمة التي يقدم إليها الطعن

تنص املادة  253من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه:

خة
نس

 -1يقدم الطعن بطريق إعادة احملاكمة إلى احملكمة التي أصدرت احلكم املطعون فيه … الخ.

ثانيا :تقدمي الطعن وأثره

اني

مج

وعلــى ذلــك إذا كان احلكــم النهائــي صــدرا عــن محكمــة أول درجــة أي الصلــح
أو البدايــة ،فــإن الطعــن بإعــادة احملكمــة يقــدم لهــذه احملكمــة ،وإذا كان احلكــم
املطعــون فيــه صــادرا عــن محكمــة ثانــي درجــة أي احملكمــة االســتئنافية ســواء كانــت
محكمة البداية بصفتها االستئنافية أم محكمة االستئناف ،فإن الطعن بطريق إعادة
احملاكمة يقدم لهذه احملكمة .وال يشترط أن تكون احملكمة مشكلة من القضاء
أنفســهم الذيــن اصــدروا احلكــم موضــوع الطلب.

ةل

تنــص املــادة  253/1املذكــورة علــى أن الطعــن بطريــق إعــادة احملاكمــة يقــدم …
بالئحــة دعــوى تشــتمل علــى البيانات اآلتية:

يس

أ -أسماء اخلصوم وعملهم وعناوينهم.
ب -خالصة احلكم وتاريخه واحملكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى احملكوم عليه
ج -أسباب الطعن محددة على وجه الدقة.

تل

وال يجوز طلب إعادة احملاكمة إال من اخلصوم يف احلكم أو ممثليهم ،فيجب
أن يكــون مقــدم طلــب إعــادة احملاكمــة ذا صفــة أي خصمــا يف الدعــوى بنفســه أو
بواســطة غيــره ،وأن يكــون ذا مصلحــة يف طلــب إبطــال احلكــم املراد إعادة النظر فيه،
وأال يكــون قــد ســبق أن رضــي باحلكــم مــع علمــه مبــا اشــتمل عليــه من عيب.
كمــا أنــه وفــق الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  253يترتــب البطــان علــى عــدم بيــان
احلكــم أو أســباب الطعــن.
وتعــن احملكمــة موعــدا لنظــر الطعــن بعــد دفــع الرســوم القانونيــة ،ويبلــغ هــذا
املوعــد للخصــوم حســب األصــول (م .)254
وال يترتــب علــى تقــدمي الطعــن بإعــادة احملاكمــة وقــف تنفيــذ احلكــم املطعــون
فيــه مــا لــم تقــرر احملكمــة خــاف ذلــك بكفالــة أو بدونهــا (م .)255

بيع
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المطلب الثالث
الحكم في الطعن بطريق إعادة المحاكمة
تنــص املــادة  256/1علــى أنــه "تفصــل احملكمــة أوال يف جــواز قبــول الطعــن شــكال فــإذا

قــررت قبولــه تنظــر يف املوضــوع ،ويجــوز لهــا أن حتكــم يف قبــول الطعــن ويف املوضــوع بحكــم واحــد

خة
نس

إذا كان اخلصــوم قــد قدمــوا طلباتهــم يف املوضــوع".

ويتبــن مــن هــذا النــص أن احملكمــة تنظــر يف الطعن بطريــق إعادة احملاكمة على
مرحلتني:

ةل

اني

مج

يف املرحلــة األولــى :تفصــل احملكمــة يف جــواز قبــول الطعــن شــكال ،فتتحقــق مــن
أن الطعــن قــد رفــع إليهــا يف ميعــاده ،صحيحــا مــن ناحيــة الشــكل مســتوفيا للشــروط
املطلوبــة ،ومتعلقــا بحكــم نهائيــة ،وينطــوي علــى ســبب أو أكثــر مــن األســباب التــي
نــص عليهــا القانــون .فــإذا تبــن لهــا تخلــف أي شــرط مــن الشــروط الســابقة فإنهــا تقضــي
بعدم قبول الطعن شــكال وتضمن الطاعن الرســوم واملصاريف وأتعاب احملاماة وينتهي
األمــر عنــد هــذا احلــد .أمــا إذا وجــدت الشــروط الســابقة متوافــرة فإنها تقــرر قبول الطعن
شــكال ،ومــن ثــم تنتقــل إلــى املرحلــة الثانية.

تل

يس

ويف املرحلــة الثانيــة تنظــر احملكمــة يف موضــوع الطعــن ،حيــث تنحصــر مهمــة
احملكمــة يف النظــر يف الطلبــات التــي تناولتهــا الئحــة الطعــن بإعــادة احملاكمــة (م
.)256/2
وحتدد احملكمة يف هذه املرحلة جلسة للمرافعة يف موضوع الدعوى واحلكم فيها،
وتقوم بالتدقيق يف األوراق الثبوتية ،وسماع البينات ومرافعات اخلصوم حول األسباب التي
استند إليها املدعي يف الئحة طعنه ،فإن تبني لها أن املدعي محق أجابته إلى طلبه.
واحلكــم يف موضــوع الطعــن بإجابــة الطلــب يلغــي احلكــم املطعــون فيــه كلــه أو
جزئه الذي قبلت اإلعادة فيه ،وتعود اخلصومة إلى احلالة التي كانت عليها قبل صدور
احلكــم املطعــون فيــه ،فتنظــر احملكمــة يف جهــات النــزاع التــي تناولها طلــب اإلعادة وما
هــو مرتبــط بهــا بحكــم التــازم أو عــدم التجزئــة ،وتصــدر احملكمــة فيهــا حكمــا
جديــدا يحــل محــل احلكــم الســابق املطعــون فيــه.
أمــا إذا تبــن للمحكمــة أن الطاعــن غيــر محــق يف طعنــه ،تصــدر حكمهــا برفــض
الطعــن ،ويجــوز يف هــذه احلالــة للمحكمــة أن حتكــم علــى الطاعــن بغرامــة ال تزيــد علــى
مائتــي دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا (م  )257/1باإلضافة للرســوم
واملصاريــف وأتعاب احملاماة.

بيع
ل
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خة
نس

مج

اني

ةل

يس

تل

بيع
ل

قائمة المراجع

د .أحمــد أبــو الوفــا  :املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ،دار املعــارف مبصــر ،الطبعــة
العاشــرة .1970
نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ،دار املعارف ،الطبعة الثالثة .1963
نظرية األحكام يف قانون املرافعات ،الطبعة الثانية ،دار املعارف .1964 ،

خة
نس

أحمــد الســويطي  :القضــاء املســتعجل يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة
الفلســطيني رقــم  2لســنة  ( 2001رســالة ماجســتير) 2004

مج

د .أحمد السيد صاوي  :الوســيط يف شــرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار
النهضــة العربيــة ،القاهــرة.1990 ،
أثر األحكام بالنسبة للغير  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة.1990 ،
الشروط املوضوعية للدفع بحجية الشيء احملكوم فيه  ،رسالة ،القاهرة .1971

اني

احمــد صدقــي محمــود  :اختصــام الغيــر يف اخلصومــة يف قانــون املرافعــات املصــري
واملقــارن ،كليــة احلقــوق ،جامعــة القاهــرة1991 ،

ةل

أحمد مسلم :أصول املرافعات ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1971 ،

يس

أحمد هندي  :أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
اإلسكندرية.2002 ،
أصول احملاكمات املدنية والتجارية  ،الدار اجلامعية  ،بيروت.1989 ،

تل

آدم وهيــب النــداوي  :مــدى ســلطة احملكمــة املدنيــة يف تعديــل الدعــوى ،مكتبــة دار
الثقافة للنشــر والتوزيع ،عمان.1997 ،
دور احلاكــم املدنــي يف اإلثبات-دراســة مقارنــة ،مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيع،
عمان.1997 ،

بيع
ل

أديــب الهلســة  :أســس التشــريع والنظــام القضائــي يف األردن ،معهــد البحــوث
والدراســات العربيــة ،القاهــرة .1971
األنصــاري حســن الندانــي  :مبــدأ وحــدة اخلصومــة ونطاقــه يف قانــون املرافعــات ،دار
اجلامعــة اجلديــدة للنشــر -اإلســكندرية.1998 ،
أنــور طلبــة  :موســوعة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة  ،منشــأة املعارف ،االســكندرية،
.1995
خالد شهاب  :الدفوع يف قانون املرافعات ،بدون ناشر ،الطبعة الثانية.1998 ،
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خالد يوسف الزعبي  :الدعوى ،بدون ناشر.1995 ،
رزق اهلل أنطاكي  :أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،منشورات جامعة دمشق،
الطبعة اخلامســة .1962 ،الطبعة الســابعة .1994/1993
رمزي سيف  :الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،الطبعة الثامنة.

خة
نس

زيــد حســن العفيــف  :إحالــة الدعــوى يف قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة ،دار
الثقافــة.2012 ،
سليم رستم باز  :شرح مجلة األحكام العدلية.
عبــاس العابــودي  :شــرح أحــكام قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة ،دار الثقافــة
للنشــر والتوزيــع ،عمــان.2009 ،

مج

عبــد الباســط جميعــي  :شــرح قانــون اإلجــراءات املدنيــة (املرافعــات) ،دار الفكــر
العربــي ،القاهــرة.1966 -1965 ،

اني

عبد العال متام  :تأثيــر ارتبــاط الدعــوى علــى وحــدة اخلصومــة املدنيــة  -رســالة
دكتــوراه ،كليــة احلقــوق ،جامعــة القاهــرة.1991 ،

ةل

عبد العزيز خليل بديوي  :الطعــن بالنقــض ،والطعــن أمــام احملكمــة اإلداريــة
العليــا ،الطبعــة األولــى  ،1970 ،دار الفكــر العربــي.

يس

عبــد اهلل خليــل حســن الفــرا  :الدفــع بالقضيــة احملكمــة وأثــره علــى الدعــوى
القضائية ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية احلقوق بجامعة القدس.2001 ،

تل

علــي عــوض حســن  :الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا ،دار
الفكــر اجلامعــي باإلســكندرية.1998 ،

بيع
ل

فتحــي والــي  :الوســيط يف قانــون القضــاء املدنــي ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،
.1980
نظرية البطالن يف قانون املرافعات ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،الطبعة األولى.
محمــد خليــل أبــو بكــر  :دفــوع عــدم القبــول ونظامهــا اإلجرائــي ،مكتبــة دار الثقافــة
للنشر والتوزيع ،عمان.1996 ،
محمــد شــتا أبــو الســعد  :الدفــع بعــدم القبــول ،دار الفكــر اجلامعي ،اإلســكندرية،
.1997
محمد علي راتب  :قضاء األمور املستعجلة
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محمــود مصطفــى عثمــان يونــس  :النظــام القانونــي للحجــز التحفظــي القضائــي،
دراســة تأصيليــة مقارنــة ،كليــة احلقــوق ،جامعــة القاهــرة.1992 ،
املستشــار معــوض عبــد التــواب  :الدفــوع املدنيــة والتجاريــة ،دار الفكــر اجلامعــي
باإلســكندرية ،الطبعــة الثالثــة.1999 ،
مصطفى ياغي  :الدفع بعدم قبول الدعوى ،بدون ناشر.1999 ،

خة
نس

مفلــح عــواد القضــاه  :أصــول احملاكمــات املدنيــة والتنظيــم القضائــي يف األردن ،دار
الكرمل للنشــر والتوزيع ،عمان.1988 ،
موســى فهــد األعــرج  :املوجــز يف شــرح قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة األردنــي،
قانــون رقــم  24لســنة  ،1988بــدون ناشــر 1988

اني

مج

نبيــل إســماعيل عمــر  :الدفــع بعــدم القبــول ونظامــه القانونــي ،منشــأة املعــارف
باإلســكندرية.1981 ،
قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر.1994 ،
الطعــن باالســتئناف وإجراءاتــه يف املــواد املدنيــة والتجاريــة  ،منشــأة املعــارف
باإل ســكندرية.

يس

ةل

نبيل العمروســي  :النظرية العامة للطعن بالنقض يف املواد املدنية والتجارية  ،منشــأة
املعارف باإلسكندرية.
الطعن بإعادة احملاكمة يف املواد املدنية والتجارية  ،منشأة املعارف باإلسكندرية.

تل

نشأت األخرس  :شــرح قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة ،التنظيــم القضائــي
واالختصــاص والقضــاء املســتعجل ،دار الثقافــة .2010 ،

بيع
ل

وجــدي راغــب  :املوجــز يف مبــادئ القضــاء املدني(قانــون املرافعــات) ،دار الفكــر
العربــي ،القاهــرة.1977 ،
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