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إقـــرار
أنا المكقع أدناه يمقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

ض و غياب
وفكاً كاى أص ل حملاكنات مل ىي و لجا ي
قه ( )2ريي ()2001

فلريطيين

أ ًيق ُّر بػنف مػا اتػتممت يم ػو ىػله الرسػالة ،إنمػا ىػك نًتػاج ييػدم ال ػا

،

أم يػءوء
باستثناء ما تىمت اإلتارةي إل و ح ثما ىكىرد ،كأف ىله الرسالة ىك يكؿ ،أك ٌ
و
ً
و
ػي ،أك بح ػػث ،ل ػػدل أم
منيػػا ،ل ػػـ يقىػػدـ م ػػف قىٍبػػؿ ،لىنٍ ػػؿ ىد ىر ىيػػة ،أك لىقىػػب يممػ ٌ
و
مؤسسة تعم م وة ،أك بحث وة أي رل.
وأني أتحمل ُل اممئللوم ا امنونون لا اديوي م لا يومالا حلول ا لوت ملو

ذمك.

اسـ الطالب :حممد نافذ رحيان
التكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
التار ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخَُِٓ/ُِ/َٗ :ـ.

لوم

بسى اهلل انزَّمحٍ انزَّحٍى

ٌقىل حعاىل:

﴿قُمْ إِنَّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي نِهّهِ رَبِّ
انْعَانمِنيَ ،ال شَزِيكَ نهُ وَبِذنِكَ أُمِزْتُ وَأناْ أوَّلُ
انْمُسْهِمِنيَ﴾
[ األنعاـ]ُّٔ-ُِٔ:

-أ-

إىياء
*

إىل يٍ ركع انعطاء أياو قذيٍه ،فسًا حخى اشزأبج إنٍه األعناق ،وصفا حخى
يانج إنٍه انقهىب
[ أبً انعشٌش ]

*

إىل يٍ نى مجعج هلا كم املعاًَ يٍ عُزابٍ أو عجى نٍ حىايف شكزها ،بم نٍ جتاوس
انعذو
[ أيً انغانٍت ]

*

إىل انغصىٌ انذٌٍ اشخذ عىدهى يعً ،إىل انشهزاث انيت حفخحج وفاح عبريها
[ إخىاًَ وأخىاحً ]

*

إىل يقهت عٍين ويهجت فؤادي ،يٍ وقفج جباَيب ،وكاَج َعى سنذٍ يل
[ سوجيت انغانٍت ]

*

إىل يٍ أفخز به وأشزف بنسبه ،شٍخً وصهزي

*

إىل رفقاء درب احلٍاة وانعهى

[ عًً /أبى عهً احلىراًَ ]
[ أصذقائً وسيالئً]
أهديكم مجيعاً مثزج هذا اجلهد ادلتىاضع
-ب-

شير وتني ر
الحمد ﵀ اللم بنعمتو تتـ الصالحات ،كالصالة كالسالـ يمى مف رسخ العدؿ منيايان،
كقضى بالحؽ ،كأنصؼ البر ات.
أحمد ا﵀ حمدان م ؽ بيالؿ كييو كيظ ـ سمطانو أف كفقني في إتماـ ىلا العمؿ
المتكاضع ،كأتكره يؿ في ياله يمى ما أكرمني بو كأكاله.
ثـ امتثاالن لحد ث المصطفى اللم كرد ف و (يٍ ال ٌشكز انناص ال ٌشكز اهلل) ،أرل مف الكايب
يمي أف أسيؿ تكرم كتقد رم إلى أستالم اليم ؿ انذكخىر /عبذ اهلل خهٍم انفزَّا ،اللم أ ً
يك ُّف لو كؿ
ٍ
ا﵀
تقد ر كتبي ؿ لما أكالني مف كقتو كييده ،كلما تفضؿ بو يمي مف يمـ كنصح كارتاد ،كأسا يؿ ى
الكر ـ أف ييءؿ أيره كأف رفع قدره ،كما أسيؿ ال

ثنائي كامتناني إلى أستالم الكر م ٍ ف:

الدكتكر /رامي كتاح ،كالدكتكر يف ؼ كمكب ،لتفضميما بقىبكؿ مناقتة ىله الرسالة
كاثرائيا ،كالتكر مكصك هؿ إلى كؿ مف ساىـ في إنياح ىلا العمؿ كانياءه.

-ج-

ما ص ام حث
ي ىع يد التءاـ ال صكـ بالحضكر إلى المحكمة ،في المكاي د المحددة لنظر ديػكاىـ ،أىح يػد أىىػـ أىسػباب
يماؿ لمبدأ المك ً
و
البت في الديكل بنىقصى سر و
ممكنة ،لما حققو مف إً و
ايية كحر ًة الدفاع ،كاللم
ية
ال تتحقؽ العدالة إال بو ،كلما لو مف و
أثر يمى كصؼ الحكـ ،كيمى مكيد الطعف ف و ،للا فقد آثر
الباحػػث تناكلػػو ،كقػػد اتبػػع الباحػػث فػػي ىػػلا البحػػث المػػنيا التحم مػػي المقػػارف ،كقسػػمو إلػػى فصػػم ف،
ح ػػث تن ػػاكؿ ف ػػي الفص ػػؿ األكؿ ،ماى ػػة الحض ػػكر كالِ ػػاب ،م ػػف ػ ً
ػالؿ ب ػ ً
ػاف مفي ػػكـ الحض ػػكر،
كأىنكايو ،ككللؾ مفيكـ الِ اب ،كمتى عد ال صـ غائبا.
الباحث في الفصؿ الثاني ،الحد ث يف أىحكاـ الحضكر كالِ اب ،مف الؿ ب ػاف أحكػاـ
ثـ تناكؿ
ي
غ اب المديي كآثاره ،مف ح ث غ اب يم ع ال صكـ كاليءاء المترتب يم ػو ،كػللؾ غ ػاب بعػ
ال صػػكـ كاليػءاء المترتػػب يم ػػو ،كمػػا تنػػاكؿ أحكػػاـ حضػػكر المػػدي ف كغ ػػاب المػػديى يم ػػو ،كأثػػر
الحضكر كالِ اب يمى كصؼ الحكـ الصادر في الديكل.

-د-

Abstract
The two parties are obliged to appear in the court in limited
appointments to deal their cases, is very important to take decisions
urgently. This can achieve the principles of facing and defence, where
justice prevails and it also affects the judgement and the time of coyation so
the researcher tends to deal in his research the anaatical and comparative
approach. The researcher has also divided his research into two chapters. In
the first chapter the researcher has dealt the identity of attendance and
absence through showing the kinds of attendance and absence and when the
other party is considered absent.
Then the researcher tallced about the rules of attendance and absence
in the second chapter through showing of the provisions of the accusers
absence and the ofects of all the parties absence and its penalty in law. And
also the absence of some parties and the penalty of that . the researcher has
also talked about the provisions of the accusers absence and also the
defendant absence and the influence of attendance and absence on the
judgement of the case.
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اممنيما
و
ي ً ً
محمد صمى ا﵀ يم و كسمـ،
السالـ يمى رسكلو الكر ـ،
الحمد ﵀ رب العالم ف ،كالصالةي ك ي
معمـ ال مؽ أيمع ف ،كيمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى كـ الد ف ،كبعد،،،،،
عد حضكر ال صكـ أماـ المحكمة في المكاي د المحددة لنظر قضا اىـ ،أحد األسباب
ً
و
الرئ سة لمبت في الديكل بنقصى سر و
ً
حاؿ تِ بيـ ،ح ث ؤدم للؾ ًإلى
الؼ
ممكنة ،ب
ية
األمر ى
ً
إطالة أمد التقاضي في أغمب األح اف.
كاألصؿ أف حضر ال صكـ بننفسيـ إلى المحكمة ،إال أف القانكف أياء ليـ أف ككمكا
ينيـ غ رىـ ،ب نما أكيب للؾ أح انان.
كقد اىتـ المترع الفمسط ني بتنظ ـ قكايد الحضكر كالِ اب ،لما ليا مف أىم وة كب روة في
ً
ً
الحكـ الصا ً
ً
الديكل ،أك مكيد الطعف ف و ،كلما
در في
بكصؼ
الديكل ،الس ما ف ما تعمؽ
نظر
ٍ
ٍ
تحقؽ بمكيبيا مف إيماؿ لمبدأ المكايية ب ف ال صكـ ،كاللم قكـ باألساس يمى قكايد
الحضكر كالِ اب.
متكمة البحث:
ث ر مكضكع البحث ميمكيةن مف التساؤ ً
الت تمثؿ متكمة البحث ،ىي:
ُ) ىؿ ستكم غ اب المديي مع غ اب المديى يم و؟
ِ) ما أثر تعدد األطراؼ في الديكل في تطب ؽ أحكاـ الِ اب؟
ّ) ىؿ كفؽ المترع الفمسط ني في تنظ مو لحضكر ال صكـ كغ ابيـ؟

-1-

أىم ا ام حث:
ً
المكضكيات ،التي تربط س ر ال صكمة،
تبرء أىم ة مكضكع البحث يمم ان ،في ككنو أحد
كك ف تو ،كتحدد كصؼ الحكـ كمتى يكء الطعف ف و ،بما عني أنو عالا مسنلة لات طابع
مفصمي في قانكف أصكؿ المحاكمات ،في الكاقع العممي ،لما رتبو حضكر ال صكـ كغ ابيـ مف
آثار ،الس ما ف ما تعمؽ بكصؼ الحكـ أك مكيد الطعف ف و ،إضافة الى أثره يمى حؽ ال صـ
في المكايية ،كاللم ىك مف مقتض ات س ر العدالة.

منيج ا ام حث:
اتبع الباحث في ىلا البحث المنيا التحم مي المقارف ،كللؾ بتحم ًؿ النصك ً القانكن ًة
الكاردة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني ،المتعمقة بمكضكع البحث،
التتر عات األ رل ،كب اف ما أبداه الفقو كالقضاء

كمقارنتيا بالتتر ع المصرم ،مع التطرؽ لبع
في ىلا المياؿ.

طا ام حث:
ِ
امنحو اآلتي:
ئنتنوول حانو من الل فصا ِن عاى
ِ
امحضور وامغ وب
امفصل ادول :موى ُا
المبحث األكؿ :ماى ة حضكر ال صكـ
المبحث الثاني :ماى ة غ اب ال صكـ
ِ
محضور وامغ وب
أحيوم ا
امفصل اماوني:
ُ
المبحث األكؿ :غ اب المديي كآثاره
المبحث الثاني :غ اب المديى يم و كأثره.
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الفصل األول
ماهية احلضور والغياب
املبحث األول :هاهية حضىر اخلصىم
ادلطلة األول :معنً احلضىر وأمهيته
ادلطلة الثاني :أنىاع احلضىر

املبحث الثاني :هاهية غياب اخلصىم
ادلطلة األول :معنً الغياب

ادلطلة الثاني :اعتثار اخلصم غائثا

إلا قدـ ت

()1

ه طمبان

ً
مدع ،مما كيب
لى
المحكمة ،مطالبان بحما ًة حقو ،صبح و
أصم ان إ ٍ

و
ً
تنعقد ال صكمة بتماـ اإليالف(.)2
ديى يم و ،إً ٍل
ي
يمى المحكمة ح نئل إ ي
يالف للؾ الطمب لمم ٍ
و
صكمة القضائ ًة ً
ً
ً
يدة و
الحضكر
ىامة ،أىىميا تكم ؼ ال صكـ ب
آثار
ك ترتب يمى انعقاد ال
()3
ً
ً
لممحكمة ،في ال ً
ً
عد التءاميـ بللؾ العنصر األبرء
لنظر
الساية المحدد ًف
كـ ك
الديكل  ،إ ٍل ي ي
ٍ

اللم مكف لممحكمة بمكيبو أف تحكـ في الديكل ،كيم و سنتناكؿ مكضكع ىلا الفصؿ في
مبحث ف ،نتناكؿ في المبحث األكؿ ماى ة حضكر ال صكـ ،كفي المبحث الثاني ماى ة غ اب
ال صكـ.

(ُ ) الطمبات نكياف ،أصم ة كيارضة ،فالطمب األصمي ىك اللم قدمو المديي ابتداء بح ث ترتب يم و كيكب تبم غ المديى يم و
بو ،أما العارضة فيي التي تقدـ أثناء س ر الديكل ،كقد حدد القانكف الطمبات العارضة التي يكء لممديي تقد ميا ،ككللؾ التي يكء
لممديى يم و تقد ميا ،ح ث نصت المادة (ٕٗ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني يمى ما مي:
لممديي أف قدـ مف الطمبات العارضة:
.

ما تضمف تصح ح الئحة الديكل أك تعد ؿ مكضكييا لمكايية ظركؼ طرأت أك تب نت بعد إقامتيا.

.

ما ككف مكمالن لالئحة الديكل أك مترتبان يم يا أك متصالن بيا اتصاالن ال قبؿ التيءئة.

.
.

طمب األمر بإيراء تحفظي أك كقتي.

ما تنلف المحكمة بتقد مو مما ككف مرتبطان بالطمبات الكاردة في الئحة الديكل.

كما نصت المادة (ٖٗ) منو يمى ما مي:

لممديي يم و أف قدـ مف الطمبات العارضة:
.

طمب المقاصة كطمب الحكـ لو بالتعك ضات يف الضرر اللم لحقو مف يراء إيراءات التقاضي.

.

أم طمب ككف متصالن بالئحة الديكل اتصاالن ال قبؿ التيءئة.

.

ما تنلف المحكمة بتقد مو مما ككف مرتبطان بالطمبات الكاردة في الئحة الديكل.

(ِ ) كبللؾ قضت محكمة النق

الفمسط ن ة ،ح ث كرد في حكميا ( ال تنعقد ال صكمة إال بااليالف الصح ح ،فإلا لـ تـ االيالف أك

كقع باطال فإف الحكـ اللم صدر في الديكل بعد للؾ ككف بدكره باطال كفؽ القانكف) (طعف بالنق

رقـ َُٕ ََِِ/يمسة

ُٕ )ََِّ/ِ/دائرة غءة ،ناظـ محمد يك ضة :ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة رقـ(ِ) لسنة(ََُِ) ،دراسة تحم م ة،
ُِّْق،َََِ-

ُُْ .نب ؿ إسماي ؿ يمر :الكس ط في قانكف المرافعات الدن ة كالتيار ة ،اإل تصا

األحكاـ كطرؽ الطعف ف يا ) طبقا ألحكاـ الفقو كالقضاء حتى ياـ َُُِـ ،دار اليامعة اليد دة،َُُِ ،
(ّ) أحمد ىندم :أ صكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة ،دراسة في التنظ ـ القضائي ،اال تصا
الطعف ف يا ،التحك ـ سُٖٗٗ،

ِّٕ
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 ،الديكل ،ال صكمة،
ْٕٔ

 ،الديكل ،المحاكمة ،األحكاـ كطرؽ

امم حث ادول
موى ا حضور ام صوم
ً
ً
ً
ً
لنظر ديكاىـ ،أك غ ابيـ
لممحكمة ،في المكاي ًد التي تحددىا
الحضكر
صكـ ب
اللتءاـ ال
ً
صكمة القضائ ًة( ،)1إًل إًنو مف مقتض ات س ر
ينيا في تمؾ المكاي د ،أ هثر كب هر يمى س ًر ال
ً
ً
العدالة ،بؿ مف أىىـ األي ً
عد العنصر األساس اللم مكف لممحكمة
متطمبة
مكر ال
لحسف س رىاً ،إ ٍل ي
مف اللو تكك ف يناصر الرأم القضائي ،كالحكـ في الديكل.
ً
ً
المحكمة ت ص ان ،كقد ككف تمث م ان ،لللؾ ىنظـ الم ىترع
صكـ أماـ
حضكر ال
ككف
كقد
ي
ي
ً
الحضكر الت صي ،كالتمث مي ،بح ث كضع قكايد تب ف لم صـ متى يكء لو المثكؿ
حكاـ
أ ى
بنفسو أماـ المحكمة ،كمتى يكء لو تمث ؿ غ ره.
كلتكض ح للؾ ،نتناكؿ مكضكع ىلا المبحث يبر مطمب ف ،بح ث نتناكؿ في المطمب األكؿ
:معنى الحضكر كأىم تو ،كنتناكؿ في المطمب الثاني أنكاع الحضكر.

اممطاب ادول
معنى امحضور وأىم تو
نتناكؿ ىلا المطمب يبر فري ف ،بح ث نتناكؿ في الفرع األكؿ معنى الحضكر ،كفي الفرع
الثاني أىم ة الحضكر ،كللؾ يمى نحك ما ىك آت-:

(ُ ) س د أحمد محمكد :أصكؿ التقاضي كفقا لقانكف المرافعاتُِْٓ ،ىػ ََِٓ -ـ،
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ْٖٔ.

امفرع ادول
معنى امحضور
امحضور مغ ًا/
ُ
ً
المِ ًب ك ى ً
ض ىرهي،
ا
ضارةن ،كيعدل فيقاؿ ىح ى
ضك انر كح ى
حضر يح ي
ضر ى ي
لحضكر نق ي
الِ بة ،ىح ى
ي
ً
حض ىره إ اه ،ككاف للؾ بحض ًرة و
كحضرتً ًو
فالف
أحض ىر التيء كأى ى
ض يره ،كىك تا هل ،ك ى
كحض ىرهي ى ٍح ي
ى
ى
ض ىرًة و
ض ًر
ممتيوي بً ىح ٍ
حض ور منو أم بمتيد منو ،ككممتوي أ ضان بً ىح ى
فالف ،كبً ىم ى
كم ى
كح ى
ى
حض ًره ،ك ىك ٍ
ض ًره ى
ً
ض ًر و
و
ناؤه ،كفي
فالف بالتحر ؾ ،ككميـ قكؿ بً ىح ى
فالف بالتحر ؾ ،اليكىرم :حضرةي الريؿ قيريبو كًف ي
حد ث يمرك ابف سممى اليرمي :كنا بح ً و
كر،
أم ينده ،كري هؿ
كح ي
كقكـ يحضهر ي
ضرة ماء ٍ
ضه
ه
حاضر ه
ى ى
ض ًرة ،ك ً
حضر الا كاف مما لكر الِائب
الح ٍ
الم ى
ض ىرًة إًلا ىح ى
كانو لحسف ي
الح ٍ ى
ضر ب ر ،كفالف حسف ى
(ِ)

(ُ)
حض يره
كحاضر القكـ :أم يالسيـ كحادثيـ بما
ض ٍر،
ض ىر ه
ي
الح ى
فالف :أم أقاـ في ى
كح ى
ب ر  ،ى
ى

المترعي يمى تعر و
ً
ترؾ للؾ لمفقو.
ؼ
لمحضكر ،إًنما ى

امحضور اصطالحوً :لـ ن

ً
ً
كالحضكر في ً
لمحكمة في ال ً
ً
الساية التي
كـ ك
ماـ ا
الفقو
ً
ي
القانكني ىك /امتثا يؿ ال صكـ أ ى
(ّ)

تحددىما المحكمة لنظر ديكاىـ.

امفرع اماوني
أىم ا امحضور
ً
ً
المحكمة ،في ال ً
ً
المحد ىد ًف ً
ً
الديكل،
لنظر
الساية
كـ ك
بالحضكر أماـ
صكـ
عد التءياـ ال
ى
ي
ٍ
و
صكمة ،بنىقصى سر و
ً
ً
ً
ممكنة ،للؾ أىنو العنصر األبرء،
ية
في ٍال
مف أىىـ األيمكر المتطمبة لمس ر ٍ
( ) 1أبك الفضؿ يماؿ الد ف محمد بف مكرـ ابف منظكر اإلفر قي :لساف العرب ،الميمد الرابع ،بدكف دار نتر ،مادة حضر
( ) 2إبشاُ٘ن هصطفٔ ّآخشّى :الوعجن الْس٘ظ  ،الجضء الشابع ،الطبعت الثالثت ،هادة حضش ،بذّى داس ًشش ،ص.181

ُْٖ.

( ) 3أحوذ الس٘ذ صإّ :الْس٘ظ فٖ ششح لاًْى الوشافعاث الوذً٘ت ّالخجاسٗت ،هعذال بالماًْى سلن 23لسٌتّ 1992الماًْى سلن 81
لسٌت  ،1991 ،1996داس الٌِضت العشب٘ت ،ص.565
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ً
ً
القضائي ،كالفصؿ في الديكل ،كما أنو مف
أم
يناصر الر ً
محكمة مف اللًو تكك ف
اللم ي ٍم ًك يف لم
ً
ً
ً
العدالة
أىـ األمكر المتطمبة لحسف س ر العدالةً ،إل إًف س ر
بالتكؿ الصح ًح قتضي المساكاةى
اإليرائ ةى ب ف ال صكـ ،بحس ًب مر ً
ً
اك ًءًىـ.
ٍ
كما أىنو مف أىىـ األي ً
مكر المتطمبة لتحق ؽ مبدأ المكايي ًة ،كاللم تكؿ ضمانةن أساس ةن مف
القضاء ،فمبدأ المك ً
ً
ً
ً
ايية ،تطمب أف تت ل
صكـ في إًبداء أكيو دفاييـ كدفكييـ أماـ
ضمانات ال
ً
اء بكاسطة إيرائيا في حضكرىـ،
كافةي اإليراءات في مكايية ال صكـ ،بح ث عممكف بيا ،سك ن
اء التحق ً
الطمبات ،كًاير ً
ً
كإ ً
قات ،أك يف طر ؽ إيالنيـ بيا ،أك تمك نيـ مف االطالع يم يا
بداء
ً
ً
كمناقتتيا ،فمبدأ المكايية ،ينصر ىاـ لتحق ً
ب
الفصؿ في
العدالة ،ك
ؽ
الديكل ،إً ٍل بِ ابو تِ ي
ٍ
العدالة.
الحضكر لسماع أقكالو ،كا ً
ً
ً
بداء دفايو،
ِي تمك يف ال صـ مف
كاحترامان لمبدٍأ ٍالمكايية ،نب ٍ
يمى ت
تـ
فللؾ مف مكيبات العدالة ،كالتي
ي
تقتضي أال ى
الحكـ ٍ
ٍ

و لـ تيسمع أقكالو ،كأال يكء

ً
التنف ،أنو
الحكـ يمى مف لـ يسمع أك يستدع ،كمف المبادئ المستقرة في الفقو اإلسالمي في ىلا
سماع أقكالًو ،إ ٍل قد ككف مع ال صـ الِائب حيةن تدح
ال يكء الحكـ يمى ال صـ مف غ ر
ً
ظمـ لو(ُ).
ديكل الحاضر ،ف ككف في الحكـ يم و ه
ً
ً
ً
لممحكمة ،في ب ً
ً
صكـ في
اف ،كتنك ًد يد ًة ال
بالحضكر
صكـ
كما تى يبريء أىىم ًة التءاـ ال
فع الديكل ،كرغبة األطراؼ في إنياء النءاع بنسرًع و
و
ممكف( ،)2كما ستدؿ منو يمى فتؿ
كقت
رً
ٍ

(ُ) سم ماف بف األتعث بف إسحاؽ بف بت ر بف تداد بف يمرك األءدم أبك داكد الس ًي ٍستاني :سنف أبي داككد ،يءءْ ،بدكف دار

نتر،

ُُ

(ِ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط في ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة رقـِ لسنة ََُِـ ،الكتاب الثاني،
ال صكمة القضائ ة المدن ة ،األحكاـ القضائ ة كص اغتيا ،طرؽ الطعف في األحكاـ القضائ ة ،الطبعة األكلى ،سََِْ ،
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ِٔ.

ً
المحكمة ،كاسترياء
قاضي التسك ة في التكف ؽ ب ف ال صكـ( ،)1أضؼ إلى للؾ أنو ضمف تنك ر
قنايتو صكب الحق ً
ً
و
و
قة،
ىامة في القض ة ،مما سايد القاضي في تكك ًف
نقاط
نظرىا إلى
ى
كلحضكر ال صكـ كغ ابيـ ،أى هثر يمى كصؼ الحكـ الصادر في الديكل( ،)2ح ث كصؼ الحكـ
بننو حضكر ان ،أك بمثابة الحضكرم مف الؿ للؾ.

اممطاب اماوني
أنواع امحضور
نصت المادة (ٖٓ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،يمى أىنو (في ال كـ المحدد
لنظر الديكل ،كمع مراياة القكايد المتعمقة بتبم غ األكراؽ القضائ ة -ُ:إلا لـ حضر المديي
كال المديى يم و تقرر المحكمة تطبيا -ِ.إلا حضر المديي كلـ حضر المديى يم و ككانت
الئحةي الديكل قد بمِت لت صو حكمت المحكمة في الديكل ،فإلا لـ كف قد بمغ لت صو كيب
يمى المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ نظر الديكل إلى يمسة تال ة بمغ بيا المديى
يم و لمحضكر كتقد ـ دفايو ك عتبر الحكـ في الديكل حضكر ان -ّ.إلا حضر المديى يم و كلـ
بناء يمى طمب المديى يم و تني ؿ الديكل
حضر المديي يكء لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك ن
أك تطبيا ،فإلا كاف لممديى يم و ادياء متقابؿ فمو أف طمب محاكمة المديي (المديى يم و
في االدياء المتقابؿ) كالس ر في الديكل المتقابمة إلا كاف المديي قد تبمغ بالطمبات المتقابمة.

(ُ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :الكي ء في أ صكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة ،اليءء الثاني ،ال صكمة كالحكـ ،الطبعة األكلى-َُِّ ،
َُِْ،

ُُِ .مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط في ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة رقـِ لسنة ََُِـ ،الكتاب

الثاني ،ال صكمة القضائ ة المدن ة ،األحكاـ القضائ ة كص اغتيا ،طرؽ الطعف في األحكاـ القضائ ة ،الطبعة األكلى ،سََِْـ،.
ِٔ.
(ِ) مصطفى يبد الحم د ي اد :األصكؿ في التنظ ـ القضائي كالمحاكمات المدن ة كالتيار ة ،الكتاب الثاني( ،نظر ة الديكل ،نظر ة
ال صكمة ،نظر ة األحكاـ) في فمسط ف ،الطبعة األكلى ،سُٕٗٗ،
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ِْٓ.

ْ -ال يكء لممديي أف بدم في اليمسة التي ت مؼ ف يا صمو طمبات يد دة أك أف عدؿ أك
ء د أك نق

في الطمبات األكلى إال إلا كاف المديى يم و قد تبمغ بيله الطمبات.

قانكف المر ً
ً
افعات المصرًم يمى أىنو (في ال كـ المع ف لنظر
كما نصت المادة (ِٕ) مف
صكـ بننفسيـ ،أك حضر ينيـ مف ككمكنو مف المحام ف ،كلممحكمة أف
الديكل ،حضر ال
ي
تقبؿ في الن ابة ينيـ مف ككمكنو ،مف أءكاييـ أك أقاربيـ أك أصيارىـ إلي الدرية الثالثة).
بالنظر إلى ن

المادة (ٖٓ) ،كغ رىا مف النصك

المنظمة ألحكاـ الحضكر كالِ اب،

في قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني ،نيدىا تنظـ أحكاـ الحضكر كالِ اب
بالنسبة لممديي كالمديى يم و ،كىما ال صكـ في الديكل ،كأطرافيا ،ب نما لـ تتضمف حؽ
اء كاف التكك ؿ لمحام ف أـ غ رىـ.
ال صـ في تكك ؿ غ ره ،سك ن
()1

في ح ف نيد أىف المادة (ِٓ)ِ/

تضمنت أف لم صـ أف ككؿ غ ره ،لممثكؿ ينو أماـ

القضاء ،ح ث كرد ف يا " يب أف تتتمؿ الئحة الديكل يمى اسـ المديي كصفتو كمحؿ يممو
كمكطنو ،كاسـ الت
يمى الن
بناء
ن
ٍ

اللم مثمو إًف يك ًيد كصفتو كينكانو".
سالؼ اللكر ،فًإنو حؽ لمت

ً
أماـ
أف ككؿ ينو غ ىرهي لتمث مو ى

ً
القضاء.

(ُ) نصت المادة (ِٓ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني يمى أنو (تقاـ الديكل بالئحة تكدع قمـ المحكمة متضمنة ما مي-:
.

اسـ المحكمة.

.

اسـ المديي كصفتو ك محؿ يممو كمكطنو كاسـ الت

.

اسـ المديى يم و كصفتو كمحؿ يممو كمكطنو.

.
.

إلا كاف المديي أك المديى يم و فاقدان ألىم تو أك ناقصيا ف نبِي لكر للؾ.
مكضكع الديكل.

.

ق مة الديكل بالقدر الممكف ب انو إلا كانت مف الدياكل غ ر محددة الق مة.

.

كقائع كأسباب الديكل كتار خ نتكئيا كطمبات المديي التي تب ف أف لممحكمة صالح ة نظر الديكل.

.

إلا كاف مكضكع الديكل يقا انر أك منقكالن مع نان باللات ف يب أف تتضمف الئحتيا كصفان كاف ان لتم ءه يف غ ره.

.

اللم مثمو إف كيد كصفتو كينكانو.

تكق ع المديي أك كك مو.
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ً
بالنظر إًلى ن ً
ً
ً
ع المصرم
المادة (ِٕ) مف
أىما
قانكف المرافعات المصرم ،نيد أىف المتر ى
ن

صراحةن ،يمى حؽ ال صـ في تكك ؿ غ ره ،لممثكؿ ينو أماـ القضاء ،كالمطالبة بحما ة

ابط مع و
حقو ،كللؾ كفؽ ضك و
نة( ،)1كما ن

صراحةن يمى حؽ ال ً
ً
الحضكر بنفسو
صـ في

لممحكمة.
ً
ككف ت ص ان ،أىك تمث م ان( ،)2فًإلا حضر
قد
سبؽ لكرهي أف حضكر ال
صكـ ٍ
تضح مما ى
ي
ي
ً
الحضكر ت ص ان ،أما إلا ككؿ ينو غ ره ،أك مثمو غ ره أماـ
لممحكمة ،كاف
صـ بنفسو
ي
ال ي
ككف تمث م ان.
القضاء ،بح ث حضر يف ال صـ مف مثمو ،فاف الحضكر ي
كىلا ما نتناكلو في الفري ف التال ف ،ح ث نتناكؿ في الفرع األىكؿ الحضكر الت صي،
كفي الفرع الثاني الحضكر التمث مي كللؾ يمى النحك اآلتي:

امفرع ادول
امحضور امش صي
ً
ً
لمدفاع يف أىنفسيـ ،كريا ًة
ؽ األىمث يؿ
صكـ بنىنفسيـ إًلى
ضكر ال
ً
المحكمة ،الطر ي
ي ي
عد يح ي
مصالحيـ ،كحما ًة حقكقيـ ،إً ٍل مكنيـ مف إبداء أكيو دفاييـ ،كدفكييـ ،إًال أف للؾ ال عني
()3
ً
ً
صكمة القضائ ًة ،للا أياء
لمفصؿ في الديكل ،كانياء ال
إًيبارىـ يم و  ،إًل إًنوي ل س ترطان

كم ٍف األت ا
(ُ) فقد ب ف المترع المصرم متى ككف الكك ؿ محام ا كمتى يكء أف ال ككف محام ان ،ى
نتحدث يف للؾ تفص ال في الحضكر التمث مي.
(ِ) أحمد ىندم :مريع سابؽ،

الل ف يكء تكك ميـ ،كسكؼ

ِّٕ.

(ّ) أنكر طمبة :مكسكية المرافعات المدن ة كالتيار ة ،اليءء األكؿ (سر اف قكان ف المرافعات ،المصمحة ،أيماؿ المحضر ف ،اإليالف،
المكاي د ،البطالف ،القضاء الكقتي ،اال تصا
سََِّ،

 ،رفع الديكل كق دىا ،حضكر ال صكـ كغ ابيـ) دار الكتب القانكن ة لمنتر،

ّٖٖ.
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ً
ً
القضاء ،كحضكر يمسات ً
الديكل(،)1
نظر
ماـ
ي
ٍ
القانكف لم صـ أف ككؿ ينو غ ره ،لتمث مو أ ى
ً
ً ً
الديكل(ِ).
في
ٍ
كات ال كافة اإليراءات التي تطمبيا الدفاعي ٍ
صكـ إًلى المحك ً
ً
حضكر ال
عتبر
مضمكنوي ،ىؿ
مة حقان
ثار تساؤالن
ى
ي
ي
كىلا ما أ ى

()3

()4

كايبان

ليـ ،أىـ

يبء يم يـ()5؟
يم يـ ،أـ
ن

أم
اء الفقي ة في للؾ ،فلىب ر ه
تعددت اآلر ي

()1

ً
كحؽ
لمقكؿ بنىف حضكر ال صكـ
يبء يم يـ ه
ه

ؽ الم ً
ليـ ،كل س بك و
عاقب يمى يدـ است داـ الح ً
كؿ لوي ،كما ال ترتب
ايب يم يـ ،فاإلنساف ال
ي
القانكني أم يء و
ً
اء.
العبء
يمى م الفةي
ً ي

(ُ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق
التكك ؿ بال صكمة

ّٓ.

المصر ة بننو (مؤدل ن

المادة ٕٓ مف قانكف المرافعات  -المنظمة ألحكاـ التكك ؿ بال صكمة – أف

كؿ لمكك ؿ باإلضافة إلى سمطة الق اـ باأليماؿ كاإليراءات الالءمة لرفع الديكل كالحضكر أماـ المحكمة كمتابعة

الديكل كالدفاع ف يا كات ال اإليراءات التحفظ ة إلى أف صدر الحكـ فى درية التقاضى التى ككؿ ف يا ك ايالف الحكـ كقب

الرسكـ

كالمصار ؼ كغ ر للؾ مما مءـ لتحق ؽ اليدؼ مف الككالة طبقان لطمبات مككمة كال ممؾ المككؿ التنصؿ مف يمؿ الكك ؿ ككؿ ما كرد
ك لك ن

بيلا الن

يمى منعو مف مباترتيا فى سند التكك ؿ مما ال حتا بو يمى ال صـ اآل ر فى الديكل كال ستثنى مف للؾ إال

األيماؿ التى أكيب القانكف ف يا تفك ضان اصان يمالن بالمادة ٕٔ مف لات القانكف أك أل تصرؼ آ ر كيب ف و القانكف ىلا التفك

ال ا

الطعف رقـ ْٕٔٔ لسنة ْٔ ؽ – يمسة ِٔ (.ََُِ/ُِ/المستحدث

ُُٕ .أنكر طمبة :اليءء األكؿ ،مريع سابؽ،

ّٖٖ.
(ّ) ا تالؼ الفقياء في تعر ؼ الحؽ ،فمنيـ مف يرؼ الحؽ مف يية صاحبو ،كمنيـ مف يرفو مف يية مضمكنو ،كآ ر ف يرفكه
مف يية مضمكنو كصاحبة ،فاإلتياه الت صي كاللم طمؽ يم و كللؾ بملىب اإلرادة ك عرؼ الحؽ مف الؿ صاحبو بننو قدرة أك
سمطة إراد ة لمت

ستمدىا مف القانكف في نطاؽ معمكـ ،أما االتياه المكضكيي عرؼ الحؽ بننو مصمحة حم يا القانكف كىلا

عني أف ىلا االتياه نظر إلى الحؽ مف الؿ مكضكيو ،كصاحب ىلا التعر ؼ ىك الفق و األلماني ” إ يرنا” كأساسو أف اإلرادة ل ست
ىي يكىر الحؽ إنما يكىره الحق قي ىك تمؾ المصمحة التي ترمي اإلرادة إلى تحق قيا ،فكؿ حؽ مءكد بديكل تكفؿ احتراـ المصمحة
التي يدؼ إلى تحق قيا فيكىر الحؽ لدل االتياه ىك المصمحة كالفائدة ،أما االتياه الم تمط فقد لىب الى المءج ب ف اإلتياه
المكضكيي كاإلتياه الت صي مف الؿ النظر إلى الحؽ مف ءاك ة صاحبو كمكضكيو يمى حد السكاء ،إال أف أنصار ىلا االتياه لـ
تفقكا يمى تعر ؼ كاحد لمحؽ فمنيـ مف عرؼ الحؽ بننو قدرة إراد ة معطاة لت

مع ف في سب ؿ تحق ؽ مصمحة حم يا القانكف

كمنيـ مف يرؼ الحؽ بننو المصمحة التي حم يا القانكف كتدافع ينيا قدرة إراد ة مع نة،
(ْ) الكايب ىك ما يكقب تاركو ،كالكايب في الفقو االسالمي ىك ما اقتضى التارع فعمو اقتضاء ياءما ،كالكايب  ،متتؽ مف  :كيب
كيكبا  ،كالكيكب في المِة  :المءكـ  ،كاالستحقاؽ  ،قاؿ اليكىرم  :كيب التيء  ،أم  :لءـ  ،يب كيكبا  ،كأكيبو ا﵀  ،كاستكيبو ،
أم  :استحقو نيـ الد ف أبك الرب ع سم ماف بف سع د الطكسي  .ترح م تصر الركضة  -الفصؿ الثالث  -في أحكاـ التكم ؼ – اليءء
األكؿ –

ِٔٓ

(ٓ) العبء يمع أيباء ،كىك الحمؿ ،كالث ٍق يؿ مف أىم تيء كاف ،كأيباء الح اة تكال فيا ،كيبء اإلثبات ىك إلءاـ أحد الفر ق ف بإقامة
الدل ؿ يمى صحة اد و
ياء ما  ،كاالٌ ًسر القض ة – المكقع االلكتركني http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
 /ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1تـ الريكع ال و كـ السبت َُِِِٓ/ٖ/ـ الساية ِ مساء
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ً
ايبا يم يـ ،كما أف ف و
حضكر ال
ككف
ك ؤ ل يمى ىلا الرأم ،استبعاد ًه أىف
صكـ ك ن
ى
ي
يبء يمى ال صكـ ،دكف أف ككف كايبان يم يـ.
الحضكر
تناقضان كاضحان ،إل ك ؼ ككف
ن
ي
ً
حدىـ،
تياىؿ ك
كما أىنو
ى
ى
استبعد اليء ى
اء اللم قررهي القانكف ،يمى غ اب ال صكـ ،أك أ ٍ
ً
كتطب
الديكل ،كالس ر بحؽ ال صـ الِائب حضكر ان
ٍ

.

()2

م آ ىر
ى
كلىب أر ه

ً
الحضكر إلى
يبء يم يـ ،إلا أىرادكا
لمقكؿ بنىف حضكر ال صكـ
ه
ى

بمفيكـ الم ً
الدفاع كالمر ً
كممارسة ً
ً
ً
ً
الفة أف حضكر ال صكـ،
افعة ،ما عني
حقيـ في
المحكمة،
ً
يبء يم يـ إلا تناءلكا يف حقيـ في الحضكر لممحكمة.
لس
ن
ً
العبء كالح ً
ككف إًال بكيكًد إلءاـ
فالعبء ال
ؽ،
أم ،أىنو مطى ب ىف
ك ؤ يل يمى ىلا الر ً
ي
ي
ً
ً
لم صكـ بالحضكر ،ف صبح حضكرىـ
ن
يبء يم يـ ،للؾ أىنيـ إف لـ حضركا لممحكمة ،كقعي
مءـ الت
اء المقرر يمى للؾ ،أىما
ي
يـ اليء ى
الحؽ ،فال ي ى
يم ي

ً
مقرر لمصمحتو
ي باستعمالو ،إ ٍل إًنو ه

ال اصة.
لممحكمة كا ً
ً
ً
بداء
الحضكر
مقركف برغبتيـ في
يبء يم يـ،
كما أنو يعؿ حضكر ال صكـ
ه
ن
و
ً
ً
صكـ الحضكر،
لمقانكف ،اللم أكيب يمى ال
الؼ
دفاييـ ،كدفكييـ ،كىلا غ ير
ككنوي م ه
مقبكؿ ،ى
ً
مثميـ.
مف
اء
بننفسيـ أك بكاسطة ٍ
سك ن
ٍ
ٍ
كثمة أر وم ث و
الث

()3

يد حضكر ال صكـ كايبان يم يـ ،دكف إيبارىـ يم و.

ك ؤ ل يمى ىلا الرأم ما أ ل يمى سابقو

(ُ) محمكد محمد ىاتـ :إيراءات التقاضي كالتنف ل ،الطبعة األكلى ،يامعة الممؾ سعكد لمنتر ،يمادة تؤكف المكتبات،
محمد القصا

 :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة ،الطبعة الثان ة ،سََُِ،

(ِ) س د أحمد محمكد :مريع سابؽ،

ُّْ .ي د

ِٗٔ.

ْٗٔ.

(ّ) محمكد محمد الك الني :أصكؿ المحاكمات كالمرافعات المدن ة ،الميمد األكؿ ،دار الثقافة لمنتر كالتكء ع،َُِِ-ُّّْ ،
ُْٕ.
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وعبء
عي حنوً ميم ،وواج وً عا يم،
و رى ام وحث أن حضور ام صوم إمى اممحيماُ ،
ً
عا يم ،فيو حنوً ميم ،ح ث جب عاى اممحيما تمي ن ام صم من ممورئتو محنو في
امحضور( ،)1وا ياء أوجو يفوعو ،ويفوعو ،إعمولً مم يأ اممواجيا ،امذي ىو من امم ويئ
ادئوس ،متحن ق امعياما ،وعا و فإنو توجب عاى اممحيما إعالن ام صم مئ نوً وممحيما
امتي تنظر اميعوى ،وموعي امجائا اممحيية منظرىو.
ِ
صوم ومحضور
اجب عا يم ،ذمك أن امنونون رتب جزاء عاى عيم امتزام ام
يمو إنو و ٌ
ِ
اممحيية ِ
منظر اميعوى ،إذ أجوز مامحيما شطب اميعوى ،وامئ ر حق
مامحيما ،في اممواع ي
ام صم امغولب حضور وً ،وذمك حئب مريز ام صم اممت ا

عن امحضور.

كقد رتبت المادة (َُّ) مف قانكف الب نات في المكاد المدن ة كالتيار ة الفمسط ني ،كالمادة
اء يمى يدـ مثكؿ ال صـ لممحكمة بدكف يلر ،في
(ُُّ) مف قانكف اإلثبات المصرم ،يء ن
ً
تقرر المحكمة استيكاب ال صـ ،ح ث نصت المادة (َُّ) مف قانكف الب نات في
الحالة التي ي
المكاد المدن ة كالتيار ة الفمسط ني ،يمى أىنو (إًلا ت مؼ ال صـ يف الحضكر لالستيكاب بِ ر
و
و
و
قانكني ،ياء لممحكمة أف تقبؿ اإلثبات بتيادة
مبرر
مقبكؿ ،أك امتنع يف اإليابة بِ ر
يلر
و
التيكد كالقرائف في األحكاؿ التي يكء ف يا للؾ).
كبلات الحكـ نصت المادة (ُُّ) مف قانكف اإلثبات المصرم.
و رى ام وحث أن اممشرع اممصري وفق أيار من اممشرع امفائط ني في نص امموية
امئو نا ،إِذ إنو قرر عنو وً عاى ام صم امذي مم حضر مامحيما ،أن أجوز مامحيما أن تن ل
اإلا وت شيوية امشيوي وامنرالن في ادحوال امتي ل جوز ف يو ذمك.

(ُ)ي د محمد القصا

 :الكس ط ،مريع سابؽ،

ِٗٔ.
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ال

امجولز أصالً ،ح ث
اء عاى ام صم ،أن أجوز
َ
اممشرع امفائط ني امذي قرر جز ً

أجوز مامحيما أن تن ل اإلا وت شيوية امشيوي وامنرالن ،في ادحوال امتي جوز ف يو ذمك.
لللؾ فإننا نكصي المترع الفمسط ني بتعد ؿ ن

المادة (َُّ) مف قانكف الب نات

ائف ،في األىحك ً
ً
التيكد كالقر ً
اؿ التي ال يكء ف يا للؾ،
الفمسط ني ،كللؾ بإياءة اإلثبات بتيادة
و
لتصبح المادة (إلا ت مؼ ال صـ يف الحضكر لالستيكاب بِ ر و
مقبكؿ ،أك امتنع يف
يلر
اإليابة بِ ر و
قانكني ،ياء لممحكمة أف تقبؿ اإلثبات بتيادة التيكد كالقرائف في األحكاؿ
مبرر
و
التي ال يكء ف يا للؾ)
ايب يم يـ(.)1
أمر
أما ايتباره
ب يمى ككنو ك ه
بدىي ،مترت ه
ن
يبء يم يـ ،فللؾ ه
ه
و اور امتئوؤل :إمى أي محظا مين مامحيما أن تأمر وئتجواب ام صم ماماول أموميو؟
لـ ن

و
قانكف أصكؿ الب نات الفمسط ني ،كال قانكف اإلثبات المصرم ،يمى م و
محدد
عاد

تمتءـ بو المحكمة الستيكاب ال صكـ ،إال أىف المستقر فقيان كقانكنان ،أىنو طالما بقي باب المر ً
افعة
ي
ً
لممحكمة استيكاب مف ترل ضركرة استيكابو(ِ).
يكء
مفتكحان فًإنو ي
فإلا أيقفؿ باب المر ً
افعة ،ثـ تب ف لممحكمة ضركرة استيكاب أحد ال صكـ ،ياء ليا أف
ي
تقرر فتح باب المرافعة ،ثـ استيكاب مف ترل استيكابو ضركر ان لمفصؿ في الديكل ،فقد نصت
المادة (ُٔٔ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني ،يمى أنو ( يكء
بناء يمى طمب أحد ال صكـ ،أف تقرر فتح باب المرافعة ألسباب
لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك ن
يد ة ،كضركر ة لمفصؿ في الديكل).
(ُ) كيدم راغب :المكيء في مبادئ القضاء المدني (قانكف المرافعات) ،فكرة القضاء ،صكر الحما ة القضائ ة ،الديكل ،دياكل
الح اءة ،ال صكمة ،األحكاـ كاألكامر ،قكايد الطعف ،اإلستئناؼ ،الطبعة األكلى  ،دار الفكر العربي لمنتر كالتكء ع ،سُٕٕٗ،
ُْٗ.
(ِ) قضت بللؾ محكمة النق

الفمسط ن ة ح ث ياء في حكميا (استيكاب ال صـ مف حؽ المحكمة ،كلممحكمة أف تنمر بحضكر

ال صـ الستيكابو سكاء مف تمقاء نفسيا أك بناء يمى طمب صمو كاف تـ الب نة ال حكؿ دكف حؽ االستيكاب ىلا) ( نق
فمسط ني رقـ ُٖٔ )ََِٗ/ُِ/ِْ -ََِٗ/دائرة راـ ا﵀ .محمكد محمد ىاتـ :مريع سابؽ،
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ُّْ.

مدني

كبلات الحكـ نصت المادة (ُّٕ) مف قانكف المرافعات المصرم ،كالتي كرد ف يا (ال
يكء فتح باب المرافعة بعد تحد د يمسة لمنطؽ بالحكـ ،إال بقرار تصرح بو المحكمة فى اليمسة
 ،كال ككف للؾ إال ألسباب يد ة تب ف فى كرقة اليمسة كفى المحضر).
كاألىصؿ أىف حضر ال صكـ بنىنفسيـ إلى المحك ً
مة ،في المكاي د التي تحددىا ىلنظى ًر
()1
للؾ الطر ؽ الطب عي ،كاألىمثؿ غالبان ،إلبداء أقكاليـ كطمباتيـ كدفكييـ ،ككنو
عد ى
ديكاىـ  ،إًل ي ي

ؤدم لتطب ؽ مبدٍأ ٍالمك ً
ايية كحر ًة الدفاع(ِ) ،كاللم كفمو القانكف ككنو مف المبادئ األساس ة
(ّ)
ث يكء لم صـ أف ككؿ ينو غ ره
لحسف س ر العدالة  ،إال أىف للؾ ال عني إلءاميـ بو ،ح ي

ل مثمو أماـ القضاء.
ً
صكمة ،كالفصؿ
كالا كاف حضكر ال صكـ بننفسيـ إلى المحكمة ضركر ان لمس ًر في ال
ف يا ،فإف غ ابيـ ال حكؿ دكف الس ر ف يا ،كاصدار و
و
فاصؿ في مكضكييا ،إلا كانت
حكـ
صالحةن لللؾ ،إًل إًف العبء الممقى يمى كاىؿ ال صـ ،بمثكلو أماـ المحكمة،
يبء مفرك ه
ه
يم و لحما ًة مصالحو اللات ة كحقكقو ،كتمك نو مف إًبداء أىكيو دفايو كدفكيو ،كأىقكالو أىماـ
المحكمة ،مما رتب يمى يدـ التءامو بالحضكر فكات فرصتو في الدفاع.

(ُ) أنكر طمبة :اليءء األكؿ ،مريع سابؽ،

ّٕٖ.

(ِ) تتم ء ىله الضمانة بنطاقيا المءدكج كالتامؿ ،فيك مءدكج ح ث تع ف إيمالو في مكايية ال صكـ مف يية ،كالقاضي مف يية
أ رل ،كتامؿ ح ث تع ف إيمالو في أم حالة كانت يم يا الديكل ،كأماـ كافة المحاكـ .آماؿ الف اء رم :ضمانات التقاضي ،دراسة
تحم م ة مقارنة ،ب ف النظاـ القضائي اإلسالمي ،السعكدم ،المصرم ،الفرنسي ،محاكلة لمتنظ ر العممي ،منتنة المعارؼ باإلسكندر ة،
َُّ.
(ّ) كقد قضت محكمة النق

المصر ة بيلا الحؽ ،ح ث تضمف حكميا أنو (المقرر أف الن

فى المادة ٖٔ مف الدستكر يمى أف "

التقاضى حؽ مصكف مكفكؿ لمناس كافة " .........كفى المادة ٗٔ منو يمى أف " حؽ الدفاع أصالة أك بالككالة مكفكؿ " مفاده أف لكؿ
ت
النق

طب عى أك ايتبارل حؽ التقاضى  ،كللؾ بيانب حقو فى الدفاع يف نفسو أك يف لاتو أصالة أك بالككالة كيمى للؾ فرؽ قضاء
ب ف حؽ التقاضى اللل ككف لكؿ ت

أف مين إلى القضاء لحما ة حقكقو كاللكد ينيا كب ف حقو فى ككالة غ ره لمدفاع ينو

ككانت التتر عات المنظمة إليراءات التقاضى كالككالة فى ال صكمة لمدفاع أماـ القضاء قد ينت بكضع القكايد المنظمة لكؿ مف
الحق ف فتناكلت مكاد قانكف المارفعات م اطبة األت ا

– دكف مف ليـ حؽ الككالة ينيـ(  -مديكف أك مديى يم يـ) الطعف رقـ

َُّٗٓ لسنة ٕٔ ؽ – يمسة ِٔ - ََِٖ/ِ/المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد المرافعات مف نا ر
ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ -

ُِٗ.
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كقد أىياء قانكف أيصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،لم صكـ أف حضركا بنىنفسيـ ،لممر ً
افعة
ي
و
محاـ لتمث ميـ أماـ محاكـ
كابداء أقكاليـ ،كدفاييـ أماـ محاكـ الصمح ، ،ب نما أىكيب تكك ؿ
البدا ة ،أك االستئناؼ أك النق

(ُ).

ٍ
محوم مز ٍ
اول،
و اور امتئوؤل ىنو عن امحيما اممرجوة من تطاب اممشرع امفائط ني
مامر ِ
افعا أَموم محويم ام يا ا ،والئتلنو  ،وامننض ،نمو ل تطاب ذمك أموم محويم امصاح؟
رل البع
كالنق

و
محاـ لمدفاع كالمرافعة ،أماـ محاكـ البدا ة ،كاالستئناؼ،
بنف تطمب المترع

 ،كيدـ تطمبو للؾ لممرافعة أماـ محاكـ الصمح  ،نظ انر ألف القضا ا التي تعر

محاكـ الصمح ،ل ست بلات التعق د اللم تتسـ بو القضا ا التي تعر
كاالستئناؼ كالنق

يمى

يمي محاكـ البدا ة،

.

جونب امصواب ،إِذ إِن ف و تنا ٌل من شأن قضوة محويم
و رى ام وحث أَن ىذا امرأي
َ
امصاح ،يمو أن امنوظر مانضو و امتي جعايو اممشرع من ا تصوص محويم امصاح ،رى أن منيو
ٍ
مو ىو عاى ٍ
محوم
قير ي ٍر جياً من ادىم ِا ،ح ث يون من ادفضل امماول في تاك امنضو و
مز ٍ
اول(.)2

(ُ) كفي للؾ قضت محكمة النق

الفمسط ن ة بننو (كفقا لممادة َِ ٓ/مف قانكف تنظ ـ مينة المحاماة لسنة ُٗٗٗ كالمادة ُٔ مف

األصكؿ المدن ة لسنة ََُِ فال تقبؿ الئحة اإلستئناؼ دكف تكق عيا مف محاـ مءاكؿ تحت طائمة البطالف ،إال أف حضكر المحامي
ألكؿ يمسة مف يمسات المحاكمة كارفاؽ ككالتو بالئحة اإلستئناؼ كدفعو الرسكـ القانكن ة بلات التار خ اللم قدمت ف و الئحة
اإلستئناؼ حقؽ الِا ة المتك اه مف المادت ف السابقت ف كال بطالف مع تحقؽ الِا ة) ( نق

مدني فمسط ني رقـ ِْٗ-ََِٗ/

ُٗ )ََُِ/ْ/دائرة راـ ا﵀  .كما قضت أ ضا بننو ( تع ف يدـ قبكؿ الطعف دكف محاـ مءاكؿ) ( طعف رقـ َُّ ََِِ/مدني) دائرة
غءة ،كل د حممي الحا ؾ مريع سابؽ،

ُِٕ .كما قضت محكمة النق

المصر ة بننو( إلا حضر محاـ في اليمسة يف أحد

ال صكـ أماـ المحكمة اإلستئناف ة ،كلـ ثبت ككالتو ينو طبقا لما كيبو قانكف المحاماة ،كلـ قـ الدل ؿ بعد يمى تكافر صفة المحامي،
كقت حضكره ،فالحكـ اللم ككف قد صدر ضده ،ككف غ اب ا بالنسبة إلى ىلا ال صـ) (طعف رقـ ِٖ سنة ُٓؽ – لسة
ٗ )ُْٗٔ/ٓ//سع د أحمد تعمة :قضاء النق
النق

في المرافعات ،اليءء األكؿ ،الديكل ،ميمكية القكايد القانكن ة التي قررتيا محكمة

الؿ مسة كست ف ياما ،ُٗٗٓ-ُُّٗ ،منتنة المعارؼ باالسكندر ة ،سنة ُٔٗٗ،

(ِ) كمف القضا ا المعقدة التي مف ا تصا

ُِّ.

محكمة الصمح ،ديكل إءالة الت كع ،كديكل كضع ال د باالتتراؾ ،كديكل رفع ال د،

ح ث قد تعدد المدي ف كالمديى ي يـ ،مما عقد الفصؿ في الديكل ،كللؾ ؤدم للؾ الى إطالة أمد النءاع لسنكات طكاؿ ،لللؾ مف
األفضؿ أف ككف الكك ؿ في ىله الدياكل محاـ
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امفرع اماوني
امحضور امتما اي
إلا كاف األىصؿ ،أىف حضر ال صكـ بننفسيـ إلى المحكمة ،في الم عاد اللم تحدده لنظر
ً
حضكر ممثالن ينيـ( ،)1ح ث أياء ليـ القانكف
ديكاىـ كما أسمفنا ،فم س ىناؾ ما حكؿ دكف
تكك ؿ غ رىـ لتمث ميـ أماـ القضاء.
ترط ك و
ترط ،غ ر و
الككالة ،أىف تككف محررةن مف أم ق ود أك و
ً
احد ىك أىف ككف
ك يكء في
ى
ي
فئة مع و
نة( ،)2أك و
ابة مع و
الكك ؿ أىىالن إلبراـ التصرفات القانكن ة ،فال تترط ف يا صمةي قر و
نة مف
حر في ا ت ار مف ككمو
الناسً ،إ ٍل اإلنساف ه

(ّ)

في إدارة أمكالو كالتصرؼ ف يا ،كحما ة حقكقو،

بترط أف ككف الكك ؿ أىالن لمككالة(.)4
كىلا ما نصت يم و المادة (ٕٕٗ) مف القانكف المدني الفمسط ني رقـ ٕ لسنة َُِِـ،
يقد متءـ بمكيبو الكك ؿ بنف قكـ و
ً
لحساب المككؿ)،
قانكني
بعمؿ
و
كالتي نصت يمى أنو ( الككالة ه
كما نصت بللؾ حرف ان المادة (ٗٗٔ) مف القانكف المدني المصرم.
استثناء تطمب المترع ف يا التكؿ ،كللؾ فقط في
فاألىصؿ في الككالة أف تككف رضائ ةن ،ك
ن
األىيماؿ التي ككف التكؿ ف يا ركنان ،ح ث نصت المادة (ٖٕٗ) مف القانكف المدني الفمسط ني
يمى أىنو ( يب أف تكافر في الككالة التكؿ الكايب تكافره في العمؿ القانكني اللم ككف محؿ

(ُ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

ٓٔ.

(ِ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :التعم ؽ يمى قانكف المرافعات ،متضمنا آ ر التعد الت كآراء الفقياء كأحدث أحكاـ النق
الطبعة الثان ة ،سُِٖٗ،
(ّ) قضت محكمة النق

،

ُِٔ.
المصر ة بننو ( التكك ؿ بال صكمة يائ اء طبقا لمقكايد العامة فى الككالة ،كلك لـ كف الكك ؿ محام ا ،أك

قر با أك صي ار لممككؿ …… أما ما تن

يم و الماده (ُٖ ) ،مف قانكف المرافعات مف أنو "فى ال كـ المع ف انظر الديكل حضر

ال صكـ أنفسيـ أك حضر ينيـ مف ككمكنيـ مف المحام ف بمقتضى تكك ؿ ا

اك ياـ لممحكمة اف تقبؿ فى الن ابة ينو مف

تاركنو مف االقارب ،اك االصيار الى الدرية الثالثة فاف مفاده اف ىله المادة قاصرة يمى تحد د مف يكء تكك مو في الحضكر اماـ
القضاء كىـ المحامكف كاالقارب كاالصيار الى الدرية الثالثة) (طعف رقـ ْٗ سنة ُّ ؽ – يمسة ِٗ– ُٗٔٔ/ّ/سُٕ – عِ –
ِٕٓ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
(ْ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

ُّٔ.

ٓٔ.
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قضي بِ ر لؾ) ،كىلا ما نصت يم و حرف ان المادة (ََٕ) مف القانكف

الككالة ،ما لـ كيد ن
المدني المصرم أ ضان.

إال أف المترع المصرم ،كل صكص ًة العمؿ أماـ القضاء ،يعؿ الككالة بال صكمة ككالةن
اصةن(ُ) ،كيعؿ ليا تركطان اصةن( ،)2ح ث نصت المادة (َِٕ) مف القانكف المدني المصرم
يمى أنو:
و
و
و
و
كبكيو ا و في الب ع
يمؿ ل س مف أيماؿ اإلدارة ،
اصة في كؿ
ككالة
البد مف
كالرىف كالتبريات ،كالصمح ،كاإلقرار ،كالتحك ـ ،كتكي و ال م ف ،كالمرافعة أماـ القضاء
(ْ)

أم
ك لىب ر ه

في الفقو إًلى أىف المترع المصرم اتترط في الككالة في التقاضي بحسب

لفئة مع و
األىصؿ ،أف تككف و
نة مف األىت ا
إلى ن

(ّ)

 ،كىـ المحام ف فقط دكف غ رىـ ،مستند ف في للؾ

ً
المادة (ِٕ) مف قانكف الم ارفعات المصرم (في ال كـ المع ف لنظر الديكل حضر

ال صكـ بننفسيـ ،أك حضر ينيـ مف ككمكنو مف المحام ف ،كلممحكمة أف تقبؿ في الن ابة
ينيـ مف ككمكنو مف أءكاييـ ،أك أقاربيـ أك أصيارىـ إلي الدرية الثالثة).

(ُ) ق ضت محكمة النق

المصر ة بننو (لئف كاف القانكف تترط لممرافعة أماـ القضاء ككالة اصة ،حسبما تقتضي الفقرة األكلى مف

المادة َِٕ مف القانكف المدني كا ت

بيا المترع ات اصا مع ن ف كاستمءـ اثبات ىله لككالة كفقا الحكاـ قانكف المحاماة تطب قا لن

المادة ّٕ ِٕ،مف قانكف المرافعات اال اف الككالة ال اصة يمى ىله الصكرة ل ست ترطا الءما لرفع الديكل ا لانا ببدء استعماؿ الحؽ
في التقاضي بايتبار ىلا الحؽ ر صة لكؿ فرد في االلتياء الى القضاء (الطعف رقـ ّٗٓ سنة ِٓؽ يمسة ْ َُٗٗ/ُ/سُْ
َُِ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُْٔ.

(ِ) محمد يبد الرح ـ ينبر :قانكف المرافعات اليد د رقـ ُّ لسنة ُٖٔٗ ،معمقا يم و بالنصك
الفقياء ،كأحكاـ النق

 ،كبدا مو ممحؽ بالتعد الت المتعددة  ،سُٕٖٗ،

(ّ) كىلا ما قضت بو محكمة النق

السابقة ،كالملكرة اإل ضاح ة ،كآراء

َِْ .ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

ٓٔ.

المصر ة ( اتترط المترع في المادة َِٕ مف القانكف المدني ،ككالة اصة لممرافعة اماـ

القضاء ،كلـ كتؼ بالككالة العامة ،كمف ثـ فال كفي القكؿ بق اـ الفضالة في التقاضي ،الا لـ تتكافر ىله الككالة ال اصة ،كالا كانت
لينة الطعف ت ت

بالفصؿ في صكمة ،ب ف المكؿ كمصمحة الضرائب ،فإنو ال كفي اليتبار ال صكمة قائمىة أماميا تمث ؿ الممكؿ

بطر ؽ الفضالة) ( الطعف رقـ ُّٔ – سنة ِّؽ يمسة ُٗ ُّٗٔ/ٔ/سُْ
أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ِٖٗ) ميمكية ال مس ف ياما

ُِّّ – ،سع د

ُّْ.

(ْ) محمد الصاكم :المكيء في ترح قانكف المرافعات ،النظاـ القضائي ،الديكل ،اال تصا
الطعف ف يا ،دار النيضة العرب ة،ُٖٗٗ ،

َُٕ .ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،
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ٓٔ.

 ،ال صكمة ،األحكاـ كاألكامر ،كطرؽ

أم م الفتو لن
كيؤ يل يمى ىلا الر ً

المادة سالفة اللكر ،كما أىنو حم ىؿ الن

ما لـ

حتمؿ.
الباحث أف المترعى المصرم أياء لم صكـ بحسب األىصؿ ،أف حضركا بننفسيـ
ك رل
ي
إلى المحكمة في ال كـ كالساية المحدد ف لنظر ديكاىـ( ،)1كما أىياء ليـ أىف ككمكا ينيـ غ رىـ
لتمث ميـ أماـ القضاء ،إال أنو لـ يعؿ حقيـ في تكك ؿ غ رىـ مطمقان ،بح ث إلا كانت الككالة
لمحامي ،فإنيا تيكء دكف أم ق ود مع مراياة النصك

المتعمقة بللؾ في قانكف تنظ ـ مينة

المحاماة ،أما إلا كانت الككالة لِ ر المحام ف ،فإنو تترط ف يا أف تككف ألت ا و مع ن ف كىـ،
قارب كاألىصيار إًلى الدرية الثالثة ،كما تتكقؼ إياءتيا يمى قبكؿ المحكمة(.)2
األءكاج ،كاألى ي
أما المترع الفمسط ني ،فمـ حد مف حؽ الت

في تكك ؿ مف تاء ،لممرافعة كالمدافعة

ينو أماـ القضاء ،بؿ يعؿ للؾ الحؽ مطمقان ،مراي ان في للؾ األحكاؿ التي يب ف يا أف ككف
الكك يؿ محام ان.
و رى ام وحث أن اممشرع امفائط ني وفق أيار من اممشرع اممصري في ذمك ،إِذ إِنو مم
نصر امويوما عاى ادزواج وادقورب وادصيور إمى اميرجا اماوماا ،فودصل في امويوما أَن
حر في ا ت ور من وياو ،وعا و فإن اممشرع اممصري نصره امويوما عاى أش ٍ
وص
امش ص ٌ
مع ن ن ،يون قي حج َر وائعوً ،فمو امحيما اممرجوة من قصر امويوما مغ ر اممحوم ن عاى
أش ٍ
وص مع ن ن ،ومرغم من أَنو راعى ادحوال امتي جب أن يون ف يو اموي ل محوم وً.
ومم وفق اممشرع اممصري في ذيره مألصيور وادقورب معوً ،يون أن ادَقورب تشمل
ادصيور ،فومن ار ا قي تيون ق ار ُا ٍ
يم أو ٍ
نئب ،ممو جعل مفظ ادصيور تز ياً ل مزوم مو.
(ُ) أحمد مم يي :المكسكية التاممة في التعم ؽ يمى قانكف المرافعات بآراء الفق و كالص غ القانكن ة كأحكاـ النق
مف ْٗ الى ُُٔ م ارفعات( ،اإل تصا

الكالئي ،اال تصا

المحمي ،رفع الديكل ،كق دىا ،حضكر ال صكـ كغ ابيـ ،تد ؿ الن ابة

العامة في الديكل ،إيراءات اليمسات كنظاميا ،الدفكع) الطبعة الثالثة ،سََِِ،
(ِ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

 ،اليءء الثاني ،المكاد

ّّٓ.
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ّّٓ.

كتمث يؿ ال صكـ ال قتصر يمى الكك ؿ بال صكمة ،بؿ تمؿ الن ابة القانكن ة أى ضان،
كن ابة الكلي كالكصي كالق ـ(ُ) ،ح ث أىكيب القانكف يمى مف ل س أىالن لمباترة التصرفات
()2
اء كاف التمث ؿ قانكن ان ،أك قضائ ان ،ح ث تصح
القانكن ة ،أف نكب ينو مف مثمو  ،سك ن

و
حاية لتكك ؿ(.)4
ال صكمة بكال تيـ(ّ) ،دكف
()5

ك ي
فرؽ الفقوي

ً
ً
ً
ً
اصـ ،فالككالة في الت اصـ ،ىي أف
الككالة بالت
بالحضكر ،ك
الككالة
بف

ترفع الديكل مف و
نائب يف الت

صاحب الحؽ المطمكب حما تو ،كالكك ؿ بالنسبة لممككؿ،

كالكلي كالكصي كالق ـ بالنسبة لناق

أم مف
األىم ة ،أك المحيكر يم و ،فإلا رفعت الديكل مف و

()6
ىؤالء في حدكد كال تو ،كانت مقبكلةن  ،فإلا ثارت مناءيةه في الن ابة في ىله الحالة كانت مناءيةن

في الصفة في رفع الديكل ،بما نطكم يم و يدـ قبكليا(ٕ).
كت كؿ الككالة بالت اصـ لمكك ؿ إبداء كافة أىكيو الدفاع ،كالدفكع ،كالمرافعة ،بما نطكم
يمى للؾ التكك ؿ ،بما في للؾ التك ؼ القانكني لمديكل.

(ُ) محمد الصاكم :مريع سابؽ،
(ِ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،
(ّ) قضت محكمة النق

(ٖ)

ُُٕ.
ِّٓ.

المصر ة بننو ( إلا كاف ب ف مف حكـ محكمة أكؿ درية أف الديكل أق مت مف ت

بصفتو كل ا يمى

كلده ككك ال يف آ ر ف فاف ال صكمة تككف قد انعقدت صح حة ب ف المدي ف كالمديى يم و ك ككف التمسؾ بقايدة ال يكء ألحد أف
اصـ بكك ؿ ي نو في غ ر مكضعو للؾ أنو ال محؿ إليماؿ ىله القايدة يندما فصح الكك ؿ يف صفتو كيف اسـ مككمو ) ( طعف
رقـ ُِْ سنة ِٖ ؽ – يمسة ِٖ – ُّٗٔ/ّ/سُْ –
(ْ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :مريع سابؽ،
(ٓ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

ُْٕ) – سم ر أحمد تعمة – مريع سابؽ –

ُّٓ

ُِٔ.

ّّٓ .محمد كماؿ يبد العء ء :تقن ف المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء ،اليءء األكؿ( ،الديكل،

االحكاـ ،طرؽ الطعف ) الطبعة الثالثة ،سُٓٗٗ،

ُٓٓ .أحمد أبك الكفا :المرافعات المدن ة كالتيار ة ،بمقتضى قانكف المرافعات

اليد د رقـ ُّ لسنة ُٖٔٗ ،كقانكف اإلثبات رقـ ِٓ لسنة ٖٔٗ ،الطبعة الثالثة يتر ،سَُٖٗ ،منتنة المعارؼ باإلسكندر ة،
ِٖٓ
(ٔ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،

ِٖٓ.

(ٕ ) محمكد محمد ىاتـ :قانكف القضاء المدني ،اليءء الثاني ،التقاضي أماـ القضاء ،الديكل ،ال صكمة القضائ ة ،األحكاـ كطرؽ
الطعف ف يا،ُٖٗٗ ،

َٗ.ُٗ-

(ٖ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( إلا قرر محامي التر ؾ يمى الت كع في ديكل ر ع رفعت ضده مف باقي تركائو ،انو كك ؿ

ينيـ يمى الت كع ،كأف الديكل التي تكيو ال و يب اف تككف ديكل حساب فاف ىلا القكؿ ال عتبر اقرار بحؽ ستمءـ تكك ال اصا
مف مككمو انما ىك مف كسائؿ الدفاع الم كلة لممحامي بمقتضى التكك ؿ الصادر ال و مف مككمو ترتبط ارتباطا كث قا بسمطتو في ايطاء
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ً
فتككف إلا رفعت الديكل مف صاحب الحؽ المطمكب حما تو ،ثـ
الحضكر،
أما الككالةي في
ي
قاـ بتكك ؿ غ ره ل حضر ينو أماـ القضاء(ُ) ،ك يب يمى الكك ؿ أف ،قرر حضكره يف مككمو
في اليمسة(ِ).
ً
يف ٍالمككؿ ،فال
فإلا أىثار ال صـ ايتراضان يمى ىلا التكك ؿ ،كأحق ًة الكك ًؿ في
الحضكر ٍ
متعمؽ
ه
عد للؾ الدفع دفعان بعدـ القبكؿ ،إنما ىك نءاعه
عتبر للؾ نءايان في الصفة ،كما ال ي ي
بسمطة الكك ؿ في الحضكر يف األص ؿ ،أماـ المحكمة ،بما ستتبع تطب ؽ النصك
بالحضكر كالِ اب ،كنف فتر
تكك الن

المتعمقة

المديى يم و ،بنف المحامي الحاضر يف صمو ،ال حمؿ

كلو الحضكر يف المديي ،فإلا استبانت المحكمة صحة ىلا االيت ار

 ،فميا أف تعتبر

قانكني ،كفي ً
حكـ العدـ ،فتعتبر ال صـ غائبا يف اليمسة ،مما
حضكر المحامي أك غ ره ،غ ير
و
ستتبع إًيماؿ أحكاـ الحضكر كالِ اب(.)3
و رى ام وحث أنو ل وجوي حوم وً توي ل ممجري امحضور.

التك ؼ القانكني لمديكل كات ال ايرائات الدفاع التي راىا مما نطكم يم و للؾ التكك ؿ) (طعف رقـ ٗٔ سنة ُِّٗ ؽ – يمسة
ُٕ – ُٕٗٓ/َُ/سٖ
(ُ) قضت محكمة النق

– ُٕٗ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُّّ.

المصر ة بننو ( ميرد حضكر المحامي بصفتو كك ال بالحضكر ،يف أحد ال صكـ ،ال ضفي بلاتو يمى

المحامي يم ع الصفات ،التي قد تككف لمككمو ،إال أف ككف ىلا ال صـ الحاضر ،قد فك

بيله الصفات ،للؾ ألف المحامي ال مثؿ

إال مف صرح بقبكؿ تمث مو ،كقبؿ ىك أف مثمو ،كأثبت ىله الككالة ،ينو أماـ المحكمة ،كالا فمتى كاف التكك ؿ الصادر إلى المحامي قد
صدر لو مف أحد صكـ الديكل ،يف نفسو كبصفتو كك ال يف ءكيتو الم تصة في نفس الديكل ككاف المحامي إلا حضر باليمسة لـ
ستعمؿ ىلا التكك ؿ إال في صك

ن ابتو يف الءكج فإنو ال سكغ القكؿ بنف أثر حضكر المحامي يف ىلا ال صـ نسحب إلى

ءكيتو بميرد أف سند التكك ؿ الصادر لو مف الءكج اللم أثبت ن ابتو ينو كاف ب ح لو أف مثمو) (طعف رقـ ُُْ سنة ُِؽ – يمسة
ُُ )ُْٗٓ/ُُ/سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو( الن

ُِّ.
في المادة ّٕ مف قانكف المرافعات كالفقرة الثان ة مف المادة ٖٗ مف قانكف المحاماة

الصادر بالقانكف رقـ ُٔ لسنة ٖٔ دؿ – كيمى ما ياء بالملكرة اال ضاح ة لقانكف المرافعات يمى انو قع يمى الكك ؿ الحاضر يف
مككمو كايباف أساس اف اكليما اف قرر حضكره ينو في محضر اليمسة حتى تتحدد صفة المككؿ التي مثمو بيا) (الطعف رقـ ُُٔٔ
سنة ؽ يمسة ُٗ )َُٖٗ/ِ/ميمكية ال مس ف ياما
(ّ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،

ِّّٓ .محمكد محمد ىاتـ -قانكف القضاء – مريع سابؽ –
ِٖٓ
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َّّ.

صكمة مقتض و
ً
ً
ات ،تستمءـ أف ال تترؾ كميا لمقكايد العامة في
لمككالة بال
كككف أف
الككالة ،بؿ البد مف كضع قك و
ايد

و
اصة بيا ،فقد اىتـ المترع المصرم بإ راد آثار الككالة

بالت اصـ في قانكف المرافعات ،كللؾ في المادة (ْٕ) كما بعدىا.
()1

كتتمثؿ آثار الككالة بالت اصـ ف ما مي/

ُ -بميرد صدكر التكك ؿ مف أحد ال صكـ ،ككف مكطف كك مو معتب انر في إيالف األىكراؽ
القضائ ًة ،الالءمة لس ر الديكل ،في درية التقاضي التي ككؿ ف يا.

(ِ)

ِ-

كؿ التكك ؿ بال صكمة الكك ؿ سمطة الق اـ باأليماؿ ،كاإليراءات ،الالءمة لرفع
الديكل ،كمتابعتيا ،كالدفاع ف يا كات ال اإليراءات التحفظ ة ،إلى أف صدر الحكـ في
(ّ)

مكضكييا ،في درية التقاضي التي ككؿ ف يا

الرسكـ كالمصار ؼ ،ككؿ ق ود رد في سند التكك ؿ يمى للؾ

ً
الحكـ ،كقب
ككللؾ إيالف

ال حتا بو يمى ال صـ اآل ر ،مع مراياة أىنو ال يكء لمكك ؿ بِ ر تفك

ا و مف

(ُ) أحمد الس د صاكم :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،كالقانكف رقـ َُِ
لسنة ََِٖ ،بإنتاء المحاكـ االقتصاد ة،َُُِ ،
(ِ) محمد الصاكم :مريع سابؽ،

ْٕٔ .ٕٔٔ-ٕٔٓ-أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،

ُٕٓ ( .األصؿ أف تـ تسم ـ األكراؽ المطمكب إيالنيا إلى الت

ِٖٓ

نفسو أك فى مكطنو

األصمي ك يكء تسم ميا فى المكطف الم تار في االحكاؿ التى ب نيا القانكف ،كصدكر تكك ؿ مف احد ال صكـ لمف ككمو مف المحام ف
يعؿ مكطف الكك ؿ معتب ار فى ايالف االكراؽ الالءمة لس ر الديكل ،فى درية التقاضي المككؿ ىك

بمقتضى تكك ؿ ياـ ،اك ا

ف يا كىك ما افصحت ينو المكاد ُُ‘ُٖ‘ّٖ مف قانكف المرافعات ) (الطعف رقـ ِٔٔ سنة ّٔ ؽ يمسة ِٓ ُُٕٗ/ّ/س ِِ عُ
ّّٗ ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
الديكل لم صـ فى ت
ُِ ُُٖٗ/ُ/سِّ

ُّٖ .كما قضت في حكـ آ ر بننو ( ال كيد فى القانكف ما حكؿ دكف تكي و

كك مو ك كفى فى للؾ اف قرف اسـ الكك ؿ باسـ المككؿ )( -الطعف رقـ ْٕٗ سنة ْٕؽ يمسة
ُّٖ ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

(ّ) قضت في للؾ محكمة النق

المصر ة بننو ( مؤدل ن

بال صكمة كالتنصؿ ،أف التكك ؿ بال صكمة

ُّْ.
المادت ف ُُٖ َُٖ،مف قانكف المرافعات ،المنظمت ف ألحكاـ التكك ؿ

كؿ الكك ؿ السمطة في الق اـ بيم ع األيماؿ كاإليراءات المنصك

يم يا في المادة

َُٖ مرافعات ،كانو ال يكء لممككؿ التنصؿ مف ما قكـ بو الكك ؿ مف تمؾ األيماؿ كاإليراءات ،كلك كاف قد منعو مف مباترتيا في
سند التكك ؿ ،كانما ككف لممكك ؿ أف تنصؿ مما قكـ بو كك مو دكف تفك

ا

مف األيماؿ كالتصرفات اال ياب ة التي أكردتيا

المادة ُُٖ مرافعات ،يمى سب ؿ الحصر أك مف أم تصرؼ آ ر كيب القانكف ف و تفك ضا اصا كال كاف إغفاؿ الكك ؿ بال صكمة
تقد ـ مستندات كمفو المككؿ بتقد ميا إلى المحكمة تن دا لديكاه ككللؾ إىماؿ الكك ؿ في إبداء بع

أكيو دفاع مككمو أك ييءه أك

تقص ره في إ ضاحيا كاف ياء أف عتبر إيماال مف الكك ؿ كا الال بكايباتو كمحاـ ،إال أف ىله المكاقؼ السمب ة مف يانب الكك ؿ ال
تندرج في إيداد األيماؿ كالتصرفات التي يكء اف تككف سببا لتنصؿ يمال بالمادة ُُٖ مف قانكف المرافعات) (طعف رقـ ّّ سنة
ّّؽ -يمسة ِٔ -ُْٗٔ/ّ/سُٓ –

َّْ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
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ُّْ.

المككؿ اإلقرار بالحؽ المديى بو ،كال التناءؿ ينو ،كال الصمح كال التحك ـ ف و ،كال قبكؿ ال م ف
كال ردىا ،كال ترؾ ال صكمة ،كال التناءؿ يف الحكـ ،كال رفع الحيء كال ترؾ التنم نات مع بقاء
الد ف ،كال االدياء بالتءك ر ،كال رد القاضي كال م اصمتو ،كال رد ال ب ر ،كال العر

الفعمي كال

و
تصرؼ آ ر كيب القانكف ف و تفك ضان اصان.
قبكلو ،كال أم
ّ -إلا تعدد الككالء ياء ألحدىـ االنفراد بالعمؿ في القض ة ،ما لـ كف ممنكيان مف للؾ
بن

في التكك ؿ ،كللؾ يمى الؼ القكايد العامة في القانكف المدني ،تمت ان مع ما

يرل يم و العرؼ ،فضال يف أف الككالة بال صكمة تقتض و.
ْ -كؿ ما قرره الكك ؿ في حضكر مككمو ،ككف بمثابة ما قرره المككؿ نفسو ،إال إلا نفاه
أثناء نظر القض ة في اليمسة.
ٓ -ال يكء لمكك ؿ أف عتءؿ الككالة في و
كقت غ ر الئ و
ؽ ،كال حكؿ ايتءالو أك يءلو دكف
س ر اإليراءات في مكاييتو ،إال إًلا أىيمف المككؿ

صمو بتع ف كك وؿ بدلو ،أك

بعءمو يمى مباترة الديكل بنفسو ،كتنتيي الككالة بصدكر و
حكـ في الديكل ،أماـ
درية التقاضي المككؿ ف يا ،ما لـ ثبت انصراؼ الككالة إلى دريات التقاضي
األي رل كما تنتيي الككالة بايتءاؿ الكك ؿ ،أك يءلو مع مراياة ما تقدـ لكره ،كتنتيي
أى ضان بمكت الكك ؿ أك المككؿ ،كتيدر مالحظة أف مكت الكك ؿ ال ترتب يم و
انقطاع ال صكمة ،كما ىك التنف بالنسبة لممككؿ ،كانما أياء القانكف لممحكمة أف
تمنح أيالن مناسبان لم صـ اللم تكفى كك مو ،أك انقضت ككالتو لعءلو ،أك ايتءالو أف
ع ف كك الن يد دان الؿ ال مسة يتر كمان التال ة النقضاء الككالة األكلى.
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ك يدر اإلتارة إلى أنو ،كاف كاف تترط في الككالة بال صكمة أف تككف كتابةن ،إال أىف
إًقرار ال صـ الحاضر مع المحامي بككالتو ينو ،يع يد كاف ان إلثبات الككالة

(ُ)

ً
ىناؾ نكيان آ ر مف الحضكر ،عرؼ بالحضكر القانكني ،كاللم
لمقكؿ بنىف
أم(،)2
ى
ك لىب ر ه
مضمكف مِا هر لمضمكف الحضكر الفعمي ،ح ث ككف الحضكر فعم ان ح ف مثؿ ال صكـ
لو
ه
بننفسيـ ،أك بكاسطة مف مثميـ ،في اليمسة المحددة لنظر ال صكمة القضائ ة ،أك اليمسات
المحددة لنظرىا ،إلا احتاج الفصؿ ف يا أكثر مف يمسة( ،)3فإلا ت مؼ ال صـ يف حضكر
يمسات المحكمة ،أك بعضيا فإنو عد غائبان ،كمت مفان يف المثكؿ أماـ المحكمة في تمؾ اليمسة.
كمف باب الت س ر يمى ال صكـ مف يية ،كدفعان لعيمة س ر ال صكمة القضائ ة مف و
يية
أ رل ،كرغبةن في حسـ المناءيات ،كاستقرار المراكء القانكن ة المتعارضة في أقرب و
و
ممكف،
كقت
كتالف ان إلفساح المياؿ أماـ ال صـ لممماطمة كالتسك ؼ ،فقد رأت النظـ القانكن ة يمى ا تالؼ
أنكاييا أف تن ل بنظاـ الحضكر القانكني ،كتعط و مضمكنان قد ككف مِا انر لمضمكنو الحق قي.
ف رل أىصحاب ىلا الرأم أف ال صـ إلا تحقؽ تبم ِو كفؽ األصكؿ القانكن ة ،كلـ حضر
إلى المحكمة في الم عاد المحدد ،فإنو كاف كاف غائبان فعم ان ،إال انو عتبر حاض انر قانكنان.

(ُ) كفي للؾ قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( انو كاف كاف تترط في الككالة بال صكمة أف تككف بالكتابة ،ك تطمب سند التكك ؿ

إلثبات الككالة ،إال أنو متى أ قر ال صـ الحاضر مع المحاـ ،بالككالة ،فاف ىلا كفي دل ال في اإلثبات ،فال يكء لمقضاء التصدم
لعالقة لكم التنف بككالئيـ ،إال إلا أنكر صاحب التنف ككالة كك مو ،فإلا باتر المحامي إيراء قبؿ أف ستصدر تكك ال لو ،مف لكم
التنف اللم كمفو بالعمؿ فال عتر

يم و باف الت كك ؿ الحؽ يمى تار خ اإليراء ما لـ ن

القانكف يمى الؼ للؾ  -كغا ة االمر

أف صاحب التنف إف لـ حضر بنفسو كـ اليمسة أك لـ رسؿ ينو كك ال ثابتة ككالتو بالطر قة القانكن ة ياء ل صكمو محافظة يمى
حقكقيـ ابداء الطمبات التي ي ءىا القانكف ليـ في ىلا ال صك
ِٖٗ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
(ِ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،
(ّ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

) (طعف رقـ ُّٔ سنة ِٖؽ – يمسة ُٗ – ُّٗٔ/ٔ/سُْ –

ُّّ.

ُٖ.
ُُّ.
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ك تحقؽ العمـ القانكني إلا تـ إيالف ال صـ بمكيد اليمسة إيالنان صح حان ،حتى لك لـ
بمكيد اليمسة بِ ر الطر ؽ اللم رسمو القانكف

تحقؽ يممو الفعمي ،لللؾ ال عتبر يمـ الت
.

يممان قانكن ان ،كبالتالي ال رتب أث انر

ك عد ايتبار ال صـ حاض انر قانكنان ،بالرغـ مف غ ابو الفعمي ،افتراضان تتر ع ان ،كايو بو
المترع سككت ال صـ يف الق اـ بكايبو ،أك استعمالو لحقو في الحضكر ،بالرغـ مف يممو ق اـ
الديكل ،كبمكيد نظرىا(.)1
مدع ،أـ مديان يم و ،ككللؾ
ك تمؼ حكـ الحضكر القانكني ،با تالؼ مركء ال صـ ،و
و
ً
ً
يمسة
اليمسة األكلى ،أىـ حتاج ألكثر مف
حسـ في
بحسب ما إلا كاف مكضكع ال صكمة س ي
لمفصؿ ف و ،كنب ف للؾ يمى النحك اآلتي:
أكالن :الحضكر القانكني بالنسبة لممديي:
رل البع

()2

و
و
بصفة
أف المديي عد حاض انر
عد حضكر ةن دائمان
دائمة ،كأف ال صكمة تي ي

بالنسبة لو ،للؾ أنو مف أثار النءاع أماـ القضاء ،كرفع ديكل مطالبان بحما ة حقو ،فيك عمـ سمفان
أم مف
بق اـ ال صكمة القضائ ة ،لللؾ تعد ال صكمة حضكر ةن دائمان بالنسبة لو ،كاف لـ حضر و
يمسات نظر الديكل ،كالفصؿ ف يا ،مما عني أف ت مفو يف الحضكر فعم ان ال حكؿ دكف
ايتباره حاض انر قانكنان.
أصحاب ىلا الرأم يمى ن
ستند
ك ي
ي

المادة (ِٖ) مف قانكف المرافعات المصرم ،كالتي

تمنح المحكمة الحؽ في الحكـ في الديكل المرفكية أماميا إلا غاب المديي ،أك المديكف ،أك
بعضيـ في اليمسة األكلى ،كحضر المديى يم و.

(ُ) يبد ا﵀ م ؿ الف ار -مريع اسبؽ-
(ِ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

ُُّ.

ُٗ.
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فالمترع المصرم ايتد بالحضكر القانكني ،ككللؾ بالعمـ القانكني لممديي باليمسة
كبمكيدىا ،لللؾ ايتبر المديي حاض انر بالرغـ مف غ ابو الفعمي.
ٍ
ٍ
يالما ،ىو قو ٌل مح ُل ٍ
نظر ،إِذ
صفا
وحث أن
امنول أن امميعي عت ر حوض ارً
و رى ام ُ
َ
ىنوك أحوالٌ جب ف يو عاى اممحيما ت ا غ امميعي موعي امجائا ،ح ث نتضي حئن ئ ر
امعياما ذمك ،يحوما امتأج ل اإلياري ماالً ،أو حوما تني م امميعى عا و طا وً مفتح وب اممرافعا،
وق اتو اممحيما ،وع نت م عوياً منظر اميعوى.
ثان ان :الحضكر القانكني بالنسبة لممديى يم و:
قانكف أي ً
ً
صكؿ المحاكمات الفمسط ني يمى أىنو (إلا حضر المديى
نصت المادة (ٖٔ) مف
يم و إحدل يمسات المحاكمة كتِ ب بعد للؾ لِ ر يار و مف يكار

ال صكمة فإف الحكـ

الصادر ضده ككف حضكر ان كقابالن لالستئناؼ) ،كنصت المادة (ٖٓ )ِ/منو أ ضان يمى أنو
( إلا حضر المديي كلـ حضر المديى يم و ككانت الئحة الديكل قد بمِت لت صو حكمت
المحكمة في الديكل ،فإلا لـ كف قد بمغ لت صو كيب يمى المحكمة في غ ر الدياكل
المستعيمة تني ؿ نظر الديكل إلى يمسة تال ة بمغ بيا المديى يم و لمحضكر كتقد ـ دفايو
ك عتبر الحكـ في الديكل حضكر ان )
كما نصت المادة (ّٖ )ُ/مف قانكف المرافعات المصرم يمى أىنو ( إلا حضر المديى
و
يمسة أك أكدع ملكرةن بدفايو ،ايتبرت ال صكمة حضكر ةن في حقو ،كلك ت مؼ بعد
يم و في أم
للؾ) ،كنصت أ ضان المادة (ْٖ) مف قانكف المرافعات المصرم يمى أنو (إلا ت مؼ المديى
يم و كحده في اليمسة األكلي ،ككانت صح فة الديكل قد أيمنت لت صو ،حكمت المحكمة في
ً
المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ
الديكل ،فإلا لـ كف قد أيمف لت صو كاف يمى
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و
الحكـ في الديكل في
يمسة تال وة ،عمف المديى بيا ال صـ الِائب ،ك عتبر
نظر القض ة إلي
ي
الحالت ف حكمان حضكر ان).
تضح مف النصك

الحضكر القانكني بالنسبة لممديى يم و،
السابقة ،أف
ي

تمؼ ينو

بالنسبة لممديي ،فب نما تككف ال صكمةي القضائ ةي حضكر ةن دائمان ،في حؽ المديي ،فإنيا ال
ً
ً
ً
كللؾ في ح ً
اليمسة
كبمكيد
صكمة القضائ ًة،
ؽ المديى يم و إال إًلا تحقؽ يممو بق ًاـ ال
تككف
ى
ي
ً
المحددة لنظرىا.
تعد حضكر ةن ،في حؽ المديى يم و ،إًلا تحقؽ بتنف
كيم و فًإف ال صكمةى القضائ ةى ي
()1

مف الحاالت اآلت ة/
المديى يم و و
أم ى
ُ-

و
يمسة مف يمسات نظر الديكل ،فتككف
إًلا حضر بنفسو ،أك بمف مثمو ،أم
ال صكمة حضكر ةن بالنسبة لو ،كلك ت مؼ بعد للؾ يف الحضكر ،كال عتد
بيلا الحضكر إال أماـ المحكمة التي مثؿ ف يا في نفس درية التقاضي.

ِ-

إلا أكدع ملكرةن بدفايو قمـ كتاب المحكمة التي تنظر الديكل ،للؾ أنو بإ دايو
ملكرةن بدفايو قمـ كتاب المحكمة ،ككف قد است دـ حقو في المكايية ،مما
يعمو حاض انر قانكنان رغـ غ ابو الفعمي

ّ-

إلا كانت صح فة الديكل قد أيمنت لت صو(ِ) ،كلـ حضر المديى يم و،
رغـ ىلا العمـ ،فإنو عتبر ميمالن في حما ة حقو ،كبالتالي عتد بحضكره

(ُ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق

ُِ .محمد الصاكم :مريع سابؽ،

بننو ( إل كاف الثابت مف حكـ النق

ُٖٕكما بعدىا.

الصادر بتار خ ٖ فب ار ر سنة ََِٓ أنو انتيى فى ح ث اتو إلى أف

منتنة الطايف منتنة فرد ة ال تتمتع بالت ص ة االيتبار ة مما كاف تع ف إيالنو لت صو أك فى مكطنو يمى نحك تنعقد بو صكمة
االستئناؼ ،ككاف الب ف أف محكمة االستئناؼ لـ تتبع حكـ النق

فى ىله المسنلة القانكن ة كايتدت فى انعقاد ال صكمة ف و باإليالف

اللل تـ يمى محؿ مِمؽ يمى نحك ما ىك ثابت باألكراؽ كىك ما حاؿ ب ف الطايف كالحضكر أماـ محكمة االستئناؼ لمتمسؾ بسقكط
ال صكمة فى االستئناؼ المعيؿ اللل قدمت صح فتو بعد مركر أكثر مف سنة يمى صدكر حكـ النق
بالبطالف( ( الطعف رقـ َُُِٗ لسنة ٕٕ ؽ – يمسة ِٕ )ََِٗ/ُ/المستحدث
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َُٗٗ-

السابؽ فإنو ككف مع بان

القانكني ،للؾ أنو عمـ بمكيد اليمسة ،كىلا ما ىك كاضح مف ن

المادة

(ْٖ )ُ/مف قانكف المرافعات المصرم ،كالتي نصت يمى أنو (إلا ت مؼ
المديى يم و كحده في اليمسة األيكلى ،ككانت صح فة الديكل قد أييمنت
لت صو ،حكمت المحكمة في الديكل ،فإلا لـ كف قد أييمف لت صو ،كاف
و
يمسة
يمي المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة ،تني ؿ نظر الديكل إلى
تال وة ،عمف المديى بيا ال صـ الِائب ،ك عتبر الحكـ في الديكل في الحالت ف
و
حكما حضكر ان)
كمما يدر اإلتارة إل و ،أف ايتبار المديي كالمديى يم و حاضر ف قانكنان ،رغـ غ ابيما
و
كمي ،إنما قتصر نطاؽ الحضكر القانكني
الفعمي ،ال عني إىدار حقيما في المكايية
بتكؿ و
و
كطمبات ،فال يكء لم صـ أف بدم في اليمسة التي ت مؼ
يمى ما كصؿ إلى يممو مف ب نات،
طمبات ،أك دفكوع يد و
و
دة ،أك أف ء د أك عدؿ في الطمبات األكلى،
ف يا صمو يف الحضكر أم
إال إلا تبمغ ال صـ بيله الطمبات.
و رى ام وحث أن من غ ر امصواب امنول مصطاح امحضور امنونوني ،ذمك أننو ح ن
نتحيث عن حضور ام صوم ،فإننو نتحيث عن حضورىم أموم اممحيما في امم عوي امذي تحييه
منظر يعواىم ،فومتزاميم ومحضور إمى اممحيما في اممواع ي اممحيية ،ىو حضور وفق
امنونون وحئب ادصول ،أمو عيم حضورىم رغم عاميم موعي امجائا حئب ادصول ،فذمك
غ وب ،وم س حضو ارً قونون وً ،وامحضور ىو نن ض امغ وب ،مذمك رى ام وحث أن من ادفضل
تئم تو ومحضور امحيمي ،أي أن امميعى عا و امغولب رغم ت ا غو موعي امجائا عت ر في
حيم امحوضر.
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امم حث اماوني
موى ا غ وب ام صوم
كنتناكؿ مكضكع ىلا المبحث يبر مطمب ف ،نتناكؿ في المطب األكؿ معنى الِ اب ،كفي
المطمب الثاني متى عتبر ال صـ غائبان ،كللؾ يمى نحك ما ىك آت:

اممطاب ادول
معنى امغ وب
كنتناكؿ ىلا المطمب يبر فري ف ،بح ث نتناكؿ في الفرع األكؿ الِ اب لِةن ،كفي الفرع
الثاني الِ اب اصطالحان ،كللؾ يمى النحك اآلتي:
امفرع ادول
امغ وب مغا
ب ىك كؿ ما غاب ينؾ ،قاؿ تعالى " ؤمنكف بالِ ب" ،أم ؤمنكف بما غاب ينيـ مما
الِ ي
أ برىـ بو النبي صمى ا﵀ يم و كسمـ ،مف أمر البعث ك ُّ
النتكر ،كالينة كالنار ،ككؿ ما غاب
ب ،كقاؿ ابف األيرابي أم ؤمنكف با﵀ ،كغابت التمس أم تِ ب
ينيـ مما أنبنىـ بو فيك غ ه
()1

غ ابان

(ِ)

ب ىك ما غاب يف الع كف
كالِ ي

كاف كاف محصالن في القمكب ،ك قاؿ سمعت صكتان مف

كراء الِ ب  ،أم مف مكضع ال أراه ،كقد تكرر الحد ث في لكر الِ ب ،كىك كؿ ما غاب يف
()3

الع كف ،كغاب يني األمر غ بان كغ ابان كغ بةن كغ بكبةن

(ُ) كافي الكفاة اسماي ؿ بف يباد :المح ط في المِة ،اليءء ال امس،
(ِ) ىتالف اليتالف :أحكاـ الحضكر كالِ اب في األنظمة القضائ ة،
(ّ) إبراى ـ مصطفى كآ ركف :المعيـ الكس ط ،مريع سابؽ،

كغ كبان كمِابان كمِ بان

ُْْ.
ّ.

ُٗٔ.

(ْ) أبي الفضؿ يماؿ الد ف محمد بف مكرـ بف منظكر االفر قي المصرم ،لساف العرب ،مريع سابؽ،
بف يباد :المح ط في المِة ،مريع سابؽ،

()4

ُْْ.
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َُٓ .كافي الكفاة إسماي ؿ

كً
المِ ىب ًة ىي ما غاب يناىا ءكييا ،كفي حد ث ابف يباس أف امرأة مِ بة أتت ريالن
تتترم منو ت ئان ،فتعر

ليا ،فقالت لو ك حؾ إني مِ ب ،فتركيا ،كىـ تيدكف أح انان

ك تِا بكف أح انان أم ِ بكف أح انان.
كغاب الؼ تيد كحضر ،قاؿ غاب فال هف أم بعد ،كغاب يف بالده أم سافر ،كغابت
التمس ،ك قاؿ غاب ينو األمر أم في ينو

)1(.

امفرع اماوني
امغ وب اصطالحو
قصد بالِ اب "ت مؼ أحد ال صكـ أك كم يما ،يف حضكر اليمسة المحددة لنظر
الديكل"(.)2
كاألصؿ أف غ اب ال صكـ كميـ أك بعضيـ يف اليمسة المحددة لنظر الديكل ،ال حكؿ
و
نيائي ،كاال فإنو منح
بحكـ
أك منع المحكمة مف نظر الديكل المرفكية أماميا ،كالفصؿ ف يا
و
ال صـ الِائب الس ما المديى يم و ،الفرصة لمتيرب مف القانكف كاىمالو متابعة س ر ال صكمة
القضائ ة ،بالتالي يرقمة س ر العدالة(.)3
كىلا ال عني و
بحاؿ مف األحكاؿ أف حضكر ال صكـ كغ ابيـ س اف مف ح ث التنث ر يمى
ً
صكمة القضائ ًة ،فإلا كاف غ اب ال صكـ ال منع المحكمةى مف الفصؿ في الديكل،
س ر ال
فإنو ؤثر سمبان يمى سرية الفصؿ في الديكل ،كيمى كقكؼ القاضي يمى حق قة النءاع ،كيمى

(ُ) كافي الكفاة إسماي ؿ بف يباد :مريع سابؽ،
مريع سابؽ،

ُْْ .أبي الفضؿ يماؿ الد ف بف مكرـ بف منظكر اإلفر قي :لساف العرب،

َُٓ.

(ِ) ي د محمد القصا

 :الكس ط ،مريع سابؽ،

كالطعف ،دار اليامعة اليد دة لمنتر،ُٗٗٓ ،
(ّ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

ٓٗٔ  .أحمد ىندم :قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة ،ال صكمة كالحكـ

ُٕٖ .يبد الحم د يكدة :أحكاـ غ اب ال صكـ في نظاـ المرافعات،

ٓٗٔ.
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ٕ.

حؽ المكايية ،كاللم ىك مف مقتض ات حسف س ر العدالة كما أسمفنا ،كما ؤثر يمى كصؼ
الحكـ الصادر في الديكل ،بالتالي يمى م عاد الطعف ف و

()1

كاللم تِ ب يف الحضكر يادةن ىك المديى يم و( ،)2للؾ أف الديكل مقامةن يم و ،مما
يعؿ مصمحتو في المماطمة كالتسك ؼ ،كاطالة أمد النءاع ،كيرقمة س ر ال صكمة القضائ ة،
فمف النادر أف تِ ب المديي يف حضكر اليمسة المحددة لنظر الديكل(.)3
إال أف غ اب المديى يم و ال عني بالضركرة قصده إطالة أمد النءاع ،كيرقمة س ر
ال صكمة القضائ ة ،فقد ككف غ ابو مبر انر ،كييمو بمكيد اليمسة ،كنف ككف التكم ؼ بالحضكر
اللم قصد مف أيمو ،أك أف ككف

لـ كيو إل و إطالقان ،أك كيو إل و باطالن ،فاقدان لمِر

صح حان لكنو لـ صؿ إلى يممو الت صي ،بالتالي لـ تحقؽ يممو الفعمي ،مما كيب يمى
مبرر كلِ ًر و
كلعلر ،أـ غ ير و
و
يلر
المحكمة مراياة حالة ما إلا كاف الِ اب مبر انر

()4

ك ثار التساؤؿ ىنا يف أثر ىلا الِ اب يمى نظر الديكل كالفصؿ ف يا ،ىؿ ِمب المترع
غائب ،لـ سمع دفايو ،أـ ِمب المترع

حؽ الدفاع بح ث ال صح الحكـ يمى ت

االيتبارات العمم ة ،التي تقتضي سرية الفصؿ في الديكل ،حتى تستقر المراكء القانكن ة ب ف
ال صكـ؟
نبِي التكف ؽ ب ف ىل ف االيتبار ف ،بح ث تحقؽ التكاءف ب ف مصالح ال صكـ
فِ اب احد ال صكـ ،الس ما المديى يم و فر

(ُ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،

(ٓ)

يمى المترع مراياة ايتبار ف

ّْٓ.

(ِ) يبد المنعـ الترقاكم كفتحي كالي :المرافعات المدن ة كالتيار ة ،ترح القانكف رقـ ُّ سنةُٖٔٗ كالتتر عات المكممة لو ،دار
النيضة العرب ة،ُٕٕٗ-ُٕٗٔ ،
(ّ)ي د محمد القصا

ُْٓكمابعدىا .أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،

 :مريع سابؽ،

(ْ) أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،
(ٓ) ي د القصا

 :مريع سابؽ،

ٓٗٔ .أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،
ٓٗٔ.

ٓٗٔ.

-31-

ُٖٖ.
ُٕٖ.

األكؿ :حؽ ال صـ الِائب في أف تسمع كيية نظره في القض ة ،ما عني ضركرة احتراـ
()1

حؽ الدفاع ،بالتالي إيماؿ مبدأ المكايية.

الثاني :أف غ اب احد ال صكـ الس ما المديى يم و ،يب أال ككف مانعان مف تحق ؽ
العدالة ،أك سببان في إطالة أمد النءاع ،كيرقمة إيراءات التقاضي ،مما سبب ضر انر فادحان
لممديي.
ك يدر اإلتارة إلى أف التتر عات القد مة ،كانت تتعاطؼ مع المديى يم و ،ح ث كاف
المتريكف بللكف قصارل ييدىـ في حما ة المديى يم و الِائب ،يمى ايتبار أنو ييؿ بمكيد
اليمسة ،أك ييؿ كيكد القض ة المقامة ضده ،إال أف ىله النظرة اتييت إلى نظرة أفضؿ كأسمى
بنكمؿ و
ً
كيو ،مع
منيا ،كىي ضركرة تحق ؽ العدالة ،كتطب ؽ القانكف ،كالق اـ بالكظ فة القضائ ة
مراياة حما ة المديى يم و الِائب حسب القانكف ،ح ث لـ يدر المترع حؽ ال صـ الِائب
كم ان كال يءئ ان ،إنما أحاطو بضمانات مف تننيا حما ة حقكقو ،الس ما أف ت مؼ ال صـ الِائب
قد ككف لييمو بق اـ النءاع(.)2
كت تمؼ أحكاـ غ اب ال صكـ با تالؼ ال صـ الِائب( ،)3أىك المديي أـ المديى يم و،
أـ غ اب بعضيـ أـ غ ابيـ يم عا(.)4

الفمسط ن ة ح ث كرد في حكميا أنو (القكايد التي ن

)ُ) كقد أكدت يمى للؾ محكمة النق

يم يا قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة

كالتيار ة لسنة ََُِ تيدؼ إلى تحق ؽ المساكاة ب ف ال صكـ في الديكل ك قصد منيا حؽ ال صـ في تقد ـ ب ناتو ،ك مثؿ ن

المادة

َُِ مف القانكف الملككر مظي ار مف مظاىر احتراـ المترع لحؽ الدفاع إل نبِي يمى المحكمة اإلستماع إلى الب نات التي رغب
المديى يم و بتقد ميا ،كيمى المحكمة -إلا ما طمب منيا  -أف تحدد لو مكاي د اليمسات لتقد ميا كاال أ مت بحؽ دفايو بما بنطكم
يمى م الفة لمنظاـ العاـ ك رتب البطالف) ( نق
(ِ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

مدني فمسط ني رقـ ّٖٔ لسنة ََِّ )ََِْ/ٗ/ِٗ -دائرة راـ ا﵀.

َُّ.

(ّ) احمد الس د صاكم :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة معدال بالقانكف رقـ ِّ لسنة ُِٗٗ ،كالقانكف رقـ ُٖ
لسنة ُٔٗٗ ،دار النيضة العرب ة ،سُٕٗٗ،
(ْ) احمد ىندم :أصكؿ ،مريع سابؽ،

َٕٓ.

ِٕٓ.
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لللؾ نظـ المترع اآلثار المترتبة يمى غ اب يم ع ال صكـ أك بعضيـ ،كسكؼ نتناكؿ
للؾ تفص ال في مكضعو.

اممطاب اماوني
اعت ور ام صم غول و
يعد المديى يم و غائبان في األحكاؿ اآلت ة(/)1
ُ -إلا لـ كف قد أيمف لت صو.
ِ -إلا لـ حضر أم يمسة مف يمسات نظر الديكل.
ّ -إلا لـ كدع ملكرة بدفايو.
فإلا تكافرت أم مف ىله الحاالت ،كيب يمى المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة ،أف
و
ليمسة تال وة ،إليادة إيالف ال صـ الِائب ،كللؾ الحتماؿ ييمو
تؤيؿ نظر الديكل

(ِ)

بق اـ

الديكل(ّ) ،فإلا ت مؼ بعد للؾ ،ايتبر الحكـ حضكر ان في حقو ،ما لـ تكف الديكل المنظكرة مف
(ُ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( المقرر  -فى قضاء محكمة النق

ٕٗٔ.
فى الفقرت ف األكلى كاأل رة مف المادة ْٖ

 -أف الن

مف قانكف المرافعات دؿ يمى أف المترع أكيب إيادة إيالف المديى يم و إلا لـ حضر باليمسة ككانت صح فة الديكل لـ تعمف
لت صو كللؾ فى غ ر الدياكل المستعيمة  ،لما افترضو فى تمؾ الحالة مف احتماؿ ييمو بق اـ الديكل كبطمبات المديى ف يا
كباليمسة المحددة لنظرىا كى عد دفايو كمستنداتو كرتب يمى إيادة إيالنو افت ا ر

يممو بيا كبما تضمنتو ك ضحى الحكـ ح

كر ان فى الحالة األكلى بقكة القانكف  ،كمفاد للؾ أف التارع يد مف اإلج ا رءات اليكىر ة فى نظاـ التقاضى أف تـ إيالف المديى يم و
كايادة إيالنو فى حالة كيكبو  ،كرتب يمى ت مؼ ىله اإليراءات كنصؿ ياـ بطالف الحكـ اللل صدر فى الديكل كقد تضمنت
الفقرة األ رة حكمان يد دان محصمتو أنو إلا ما تـ إيالف الت

االيتبارل العاـ أك ال ا

فى مركء إدارتو ايتبر ىلا اإليالف فى

حكـ المعمف لت صو بما ال كيب إيادة إيالنو أما إلا لـ كف لمتركة مكطف أك أف المكطف كيد مِمقان كسممت صكرة اإليالف فى
مكطف ممثؿ الت

االيتبارل أك مد ر يا كفقان لمفقرت ف الثالثة كاؿ ا ربعة سالفتى الب اف  ،فإنو إلا لـ كف قد تـ إيالنو لت صو كيب

إيادة إيالنو  ،مع اتباع ما نصت يم و المادت ف َُ ك ُُ مف قانكف المرافعات) المستحدث في أحكاـ النق
(ّ) كىلا ما قضت بو محكمة النق

المصر ة كالتي كرد في حكميا انو (المقرر  -فى قضاء محكمة النق

ٖٖٔٓ،

 -أف الن

فى الفقرت ف

األكلى كاأل رة مف المادة ْٖ مف قانكف المرافعات دؿ يمى أف المترع أكيب إيادة إيالف المديى يم و إلا لـ حضر باليمسة
ككانت صح فة الديكل لـ تعمف لت صو كللؾ فى غ ر الدياكل المستعيمة  ،لما افترضو فى تمؾ الحالة مف احتماؿ ييمو بق اـ
الديكل كبطمبات المديى ف يا كباليمسة المحددة لنظرىا كى عد دفايو كمستنداتو كرتب يمى إيادة إيالنو افت ا ر
تضمنتو ك ضحى الحكـ ح

يممو بيا كبما

كر نا فى الحالة األكلى بقكة القانكف  ،كمفاد للؾ أف التارع يد مف اإلج ا رءات اليكىر ة فى نظاـ

التقاضى أف تـ إيالف المديى يم و كايادة إيالنو فى حالة كيكبو  ،كرتب يمى ت مؼ ىله اإلج ا رءات كنصؿ ياـ بطالف الحكـ
اللل صدر فى الديكل كقد تضمنت الفقرة األ رة حكمان يد دان محصمتو أنو إلا ما تـ إيالف الت

االيتبارل العاـ أك ال ا

فى

مركء إدارتو ايتبر ىلا اإليالف فى حكـ المعمف لت صو بما ال كيب إيادة إيالنو أما إلا لـ كف لمتركة مكطف أك أف المكطف كيد
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الدياكل المستعيمة ،ح ث تنظر المحكمة تمؾ الدياكل ،كلك ت مؼ المديى يم و يف
الحضكر(ُ) ،في اليمسة األكلى ،للؾ أىف طب عة ىله الدياكل ال تحتمؿ التن ر،
مف ن

()2

كللؾ كاضحان

المادة (ٖٓ )ِ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني كالتي كرد ف يا ( إلا حضر

المديي ،كلـ حضر المديى يم و ،ككانت الئحة الديكل قد بمِت لت صو ،حكمت المحكمة
في الديكل ،فإلا لـ كف قد بمغ لت صو كيب يمى المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ
و
يمسة تال وة بمغ بيا المديى يم و لمحضكر كتقد ـ دفايو ك عتبر الحكـ في
نظر الديكل إلى
الديكل حضكر ان ) ككللؾ المادة (ْٖ) مف قانكف المرافعات المصرم ،كالتي كرد ف يا ( إلا
ت مؼ المديى يم و كحده في اليمسة األكلي ككانت صح فة الديكل قد أيمنت لت صو حكمت
المحكمة في الديكل فإلا لـ كف قد أيمف لت صو حكمت المحكمة في الديكل فإلا لـ تكف قد
و
يمسة
أيمف لت صو كاف يمي المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ نظر القض ة إلي
تال وة عمف المديى بيا ال صـ الِائب ك عتبر الحكـ في الديكل في الحالت ف حكما حضكر ان)
ّٗخضع حبشٗش الغ٘اب لسلطت الوحكوت الخمذٗشٗت)3(.

مِمقان كسممت صكرة اإليالف فى مكطف ممثؿ الت

االيتبارل أك مد ر يا كفقان لمفقرت ف الثالثة كاؿ ا ربعة سالفتى الب اف  ،فإنو إلا لـ

كف قد تـ إيالنو لت صو كيب إيادة إيالنو  ،مع اتباع ما نصت يم و المادت ف َُ ك ُُ مف قانكف المرافعات)  -المستحدث مف

المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ -

ٖٖٔٓ،

(ُ ) س د أحمد محمكد :القض ة المستعيمة كفقا لقانكف المرافعات ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العرب ة لمنتر،ََِٕ،

َُْ.

(ِ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ِّ لسنة ُِٗٗ ،مريع سابؽ،
)ّ) قضت محكمة النق

َٕٓ.

الفمسط ن ة بننو (تقد ر سبب الِ اب يف يمسة المحاكمة عكد لمحكمة المكضكع التي ليا قبكؿ العلر أك

رفضو ،كاف انتِاؿ كك ؿ الطايف لدل محكمة أ رل ال عد يل ار متركيا طالما كاف بإمكانو إنابة ءم ؿ لو لحضكر المحاكمة) ( نق
مدني فمسط ني رقـ َُٗ )ََِٖ/َُ/ِٕ -ََِٖ/دائرة راـ ا﵀.
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الفصل الثاني
أحكام احلضور والغياب
املبحث األول :غياب املدعي وآثاره
ادلطلة األول :غياب مجيع ادلدعني واجلزاء ادلرتتة عليه
ادلطلة الثاني :غياب تعض ادلدعني واجلزاء ادلرتتة عليه

املبحث الثاني :حضىر املدعىن وغياب املدعى عليهن وأثره
ادلطلة األول :حضىر ادلدعىن وغياب ادلدعً عليه

ادلطلة الثاني :أثز احلضىر والغياب علً وصف احلكم الصادر يف الدعىي

نظـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني ،أحكاـ الحضكر كالِ اب،
متناكالن في للؾ أحكاـ غ اب المديي كآثاره ،مب نا في للؾ أحكاـ غ اب يم ع المدي ف ،كاليءاء
المترتب يمى للؾ ،كما تناكؿ أحكاـ غ اب بع

المدي ف كاليءاء المترتب يمى للؾ ،كتناكؿ

أ ضان أحكاـ حضكر المديي كغ اب المديى يم و ،ككللؾ أثر الحضكر كالِ اب يمى كصؼ
الحكـ الصادر في الديكل.
كللؾ ما نتناكلو في ىلا الفصؿ ،ح ث سنتناكؿ ىلا الفصؿ يبر مبحث ف ،نتناكؿ في
المبحث األكؿ :غ اب المديي كآثاره ،كنتناكؿ في المبحث الثاني :حضكر المديي كغ اب
المديى يم و ،كأثره.

امم حث ادول
غ وب امميعي وآاوره
إف س ر ال صكمة بالتكؿ الطب عي كالمعتاد ،قتضي أف ال ت مؼ المديي يف حضكر
اليمسات المحددة لنظر ديكاه ،كمتابعة س ر إيراءات ال صكمة القضائ ة ،للؾ أىنو مف رفع
ً
صكمة ،يف طر ؽ تقد ـ و
أصمي لممحكمة ،قاصدان حما ة حقو،
طمب
الديكل ،كبادر بإنتاء ال
و
كمصمحتو المتركية ،التي كفميا لو القانكف( ،)1إال أف المديي قد تِ ب يف حضكر اليمسة،
بالرغـ مف أنو صاحب المصمحة في رفع الديكل.

(ُ) ياتكر مبركؾ :مريع سابؽ،

ُِْ.
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بعلر أك بِ ر و
كقد ككف غ اب المديي و
يلر ،كأ ان كاف للؾ الِ اب ،فإف لو أثره ،يمى
ً
صكمة القضائ ة ،كللؾ بعرقمتيا( ،)1بسبب المماطمة كالتسك ؼ( ،)2أك يدـ اليد ًة في
س ر ال
(ْ)

رفع الديكل( ،)3إال أنو ال منع المحكمة مف نظر الديكل ،كالفصؿ ف يا

كلتكض ح للؾ نتناكؿ مكضكع ىلا المبحث يبر مطمب ف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ :غ اب
يم ع المدي ف كاليءاء المترتب يم و ،كنتناكؿ في المطمب الثاني :غ اب بع

المدي ف كاليءاء

المترتب يم و

اممطاب ادول
غ وب جم ع امميع ن وامجزاء اممترتب عا و
الصكرة الِالبة في الِ اب ىي غ اب المديى يم و ،قاصدان بللؾ يرقمة س ر إيراءات
الديكل ،كاطالة أىمد التقاضي ،إل مف غ ر المعتاد غ اب المديي ،ككنو مف رفع الديكل ،مطالبا
بحما ة حقو ،بالتالي فإنو تابع إيراءاتيا ،إال أف للؾ ال منع مف غ ابو ،إلا تكصؿ لقناية في
النءاع بنف الديكل ال تس ر لصالحو.
كقد تعدد المدي ف كقد نفرد المديي ،كما قد تعدد المديى يم يـ ،كقد نفرد المديى
تصكر لِ اب يم ع ال صكـ ،ككللؾ غ اب يم ع المدي ف كحضكر
يم و ،مما يعؿ ىناؾ
ان
المديى يم و ،كلكؿ و
حالة أحكاميا كآثارىا ،كيءاء مترتب يم يا.
(ُ) مصطفى يبد الحم د ي اد :األصكؿ ،مريع سابؽ،

ِْٕ.

(ِ) كنف كتتؼ المديي أثناء س ر الديكل ،كمف الؿ الب نات المقدمة ،أف الديكل ال تس ر في صالحو ،ف تيو لممراكغة كيدـ
حضكر اليمسات ،قاصدا تني ؿ الديكل كاطالة أمد النءاع تينبا لمحكـ اللم س صدر ضد مصالحو ،ككيم و فال تككف المماطمة
كالتسك ؼ مف المديى يم و فحسب كانما قد تككف مف المديي كما في ىله الحالة.
(ّ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،
(ْ) قضت محكمة النق

ّٔ.

المصر ة بننو ( مفاد المكاد ِٖ ّٔ،ٖٔ،مف قانكف المرافعات اف ال صكمة تبدا باتصاليا بالمحكمة المرفكية

ال يا ك تـ انعقادىا باتصاليا باطراؼ الديكل طبقا لاليراءات التى رسميا القانكف كمتى تـ ا داع صح فة افتتاح الديكل قمـ كتالب
المحكمة ايالنيا الى المديى يم يـ كسممت ىله االيرائات مف البطالف قاممت ال صكمة ،أماـ المحكمة فال بطمعيا اك سقطيا اك
منع المحكمة مف الفصؿ ف يا ميرد غ اب اك يدـ صحة تمث ؿ مف حضر يف المديي ف يا)(الطعف رقـ َُٓ سنة ْٗؽ يمسة
ِٖ ُّٖٗ/ْ/سّْ

َُٗٗ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
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ُْْ.

كسكؼ نتناكؿ ىلا المطمب يبر فري ف نتناكؿ في الفرع األكؿ :غ اب يم ع ال صكـ،
كنتناكؿ في الفرع الثاني :غ اب يم ع المدي ف كحضكر المديى يم و.

امفرع ادول
غ وب جم ع ام صوم
نصت المادة (ٖٓ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني يمى ٌأنو:
( في ال كـ المحدد لنظر الديكل ،كمع مراياة القكايد المتعمقة بتبم غ األكراؽ القضائ ة-ُ:
إلا لـ حضر المديي كال المديى يم و تقرر المحكمة تطبيا -ِ.إلا حضر المديي كلـ حضر
المديى يم و ككانت الئحة الديكل قد بمِت لت صو حكمت المحكمة في الديكل ،فإلا لـ كف
قد بمغ لت صو كيب يمى المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ نظر الديكل إلى يمسة
تال ة ،بمغ بيا المديى يم و لمحضكر كتقد ـ دفايو ،ك عتبر الحكـ في الديكل حضكر ان -ّ.إلا
بناء يمى طمب
حضر المديى يم و كلـ حضر المديي يكء لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك ن
المديى يم و ،تني ؿ الديكل ،أك تطبيا ،فإلا كاف لممديى يم و ادياء متقابؿ ،فمو أف طمب
محاكمة المديي (المديى يم و في االدياء المتقابؿ) ،كالس ر في الديكل المتقابمة إلا كاف
المديي قد تبمغ بالطمبات المتقابمة -ْ .ال يكء لممديي أف بدم في اليمسة التي ت مؼ ف يا
صمو طمبات يد دة أك أف عدؿ أك ء د أك نق

في الطمبات األكلى إال إلا كاف المديى

يم و قد تبمغ بيله الطمبات).
كما نصت المادة (ِٖ) مف قانكف المرافعات المصرم ،يمى أنو (إلا لـ حضر المديى
كال المديى يم و ،حكمت المحكمة في الديكل إلا كانت صالحة لمحكـ ف يا ،كاال قررت تطبيا،
فإلا انقضي ستكف كما كلـ طػمب أحد ال صكـ الس ر ف يا ،أك لـ حضر الطرفاف بعد الس ر
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ف يا ،ايتبرت كاف لـ تكف ،كتحكـ المحكمة في الديكل ،إلا غاب المديى أك المديكف أك
بعضيـ ،في اليمسة األكلي كحضر المديى يم و )
تضح مف ن

المادة (ٖٓ )ُ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،أنو يمى

المحكمة أف تقرر تطب الديكل إلا لـ حضر المديي كال المديى يم و.
ٍ
ئاطا تني ر ٍا في ات وذ قرار امشطب؟ أم أن ادَمر
وىنو اور امتئوؤل /ىل مامحيما
وجو ٍي عاى اممحيما ،ح ث ل وجي ميو أي ئاطا تني ر ا في ىذا امشأن؟
أم في الفقو(ُ) ،إلى أف الحكـ بتطب الديكل ىنا ل س كحكب ان يمى المحكمة ،إل
لىب ر ه
لممحكمة السمطة التقد ر ة في ات ال قرار التطب مف يدمو ،حسب الظركؼ كاألحكاؿ.

(ِ)

فإلا كانت يم ع إير ً
اءات تبم غ ال صكـ بمكيد اليمسة صح حةن ،كسم مةن قانكنان ،ف ككف
ي
و
اء لممديي يمى إًىمالو ،كيدـ احترامو مكاي د
لممحكمة يندئل ،إما أف تقرر تطب الديكل ،يء ن
و
ليمسة أي رل ،كتنمر بإيادة إيالف ال صكـ بمكيد اليمسة
المحكمة ،أك أىف تؤيؿ نظر الديكل
اليد د ،فإلا لـ حضركا بعد للؾ تقرر المحكمة تطب الديكل.
أما إلا كاف ال صكـ غ ر مبمِ ف حسب األصكؿ ،فإنو تكيب يمى المحكمة تني ؿ
الديكل ليمسة أ رل كايالف ال صكـ بالمكيد اليد د.
كيم و فإنو بناء يمى ىلا القكؿ يب التفرقة ب ف حالت ف/
الحالة األكلى :إلا كاف ال صكـ مبمِ ف بمكيد اليمسة حسب األصكؿ:
ً
لممحكمة سمطةن تقد ر ةن في أف تتطب الديكل أك تؤيميا.
ففي ىله الحالة فإف
الحالة الثان ة :إلا لـ كف ال صكـ مبمِ ف بمكيد اليمسة:
(ُ ) مصطفى يبد الحم د ي اد :ترح ،مريع سابؽ،
)ِ) كبللؾ قضت محكمة النق

ْٔ.

الفمسط ن ة في حكميا اللم كرد ف و ( قرار تطب الديكل أمر يكاءم لممحكمة ،فمممحكمة إف لـ

حضر المديي أف تقرر تطب الديكل أك تني ميا ،كالتطب يبقي ال صكمة قائمة أماـ القضاء ،كيبقي الديكل منتية آلثارىا) ( ق
مدني فمسط ني رقـ ُّٔ لسنة ََُِ )ََُِ/ٗ/َِ -دائرة راـ ا﵀.
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و
و
قادمة ،بمغ بيا أطراؼ
ليمسة
كفي ىله الحالة يب يمى المحكمة تني ؿ نظر الديكل
الديكل.
و رى ام وحث أن ىذا امرأي ،محل ٍ
نني يونو ل نطوي عاى واقع ا ،وأَنو حمل امنص مو
مم حتمل ،وذمك من جيت ن/
أىنو أىيطى المحكمةى السمطة التقد ر ة في ات ال قرار التطب مف يدمو ،كىلا

ُ-

الؼ لصر ح ن
م ه

المادة (ٖٓ )ُ/سالفة اللكر ،كاللم ياء بص ِة الكيكب،

اضح مف الن
كاإللءاـ ،ال بص ِة اليكاء ،كىلا ك ه

(إلا لـ حضر المديي كال

المديى يم و تقرر المحكمة تطب الديكل) ،كاللم ال كلي لممحكمة أم
و
سمطة تقد ر وة في ات ال قرار التطب مف يدمو ،كللؾ كيءاء لممديي يمى
يدـ التءامو بالحضكر ،في الم عاد اللم حددتو المحكمة لنظر ديكاه ،كيدـ
احترامو لم عاد المحكمة ،مما عتبر قر نةن يمى يدـ يد ة ال صكـ في رفع
الديكل ،مما دفع المترع أف كيب يمى المحكمة تطب الديكل ،منعان لتراكـ
الدياكل أماـ المحاكـ( ،)1كحثان لممديي يمى متابعة س ر ديكاه(ِ).

(ُ) أنكر ا لعمركسي :أصكؿ المرافعات التري ة في مسائؿ األحكاؿ الت ص ة ،الطبعة الثالثة ،مريع سابؽ،
مريع سابؽ،

ٗٗٓ .أحمد مم يي:

َِٔ.

(ِ) قضت في للؾ محكمة النق

المصر ة بانو (المقرر كيمى ما يرل بو قضاء المحكمة اف ايتبار الديكل كاف لـ تكف لعدـ

تيد دىا مف التطب في الم عاد القانكني كلـ طمب المديي الس ر ف يا كفقا لن
ال صكمة في حالة يدـ الس ر في الديكل بفعؿ المديي اك امتنايو المنصك

المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ككللؾ سقكط

يم و في المادة ُّْ لكناف مف الكرثة اليءاء قررىما

المترع لحكمة كاحدة ىي تقص ر المديي في مكاالة الس ر في الديكل كحثو يمى متابعة ايرائاتيا حتى ال تتراكـ الدياكل اماـ المحاكـ
االمر اللم قتضي تكح د االثر المترتب بالنسبة لميءائ ف ،كلما كاف المترع قد رتب في المادة ُّٕ مف قانكف المرافعات يمى الحكمف
بسقكط ال صكمة الِاء يم ع ايراءاتيا بما في للؾ صح فة الديكل اال انو ميع للؾ لـ سقط االحكاـ القطع ة الصادرة ف يا كال
االيرائات السابقة يمى تمؾ االحكاـ كاياء لم صكـ التمسؾ بيا مالـ تكف باطمة فِي لاتيا فاف ىله االحكاـ تسرم بدكرىا في حالة
ايتبار الديكل كاف لـ تكف ل س في نصك

قانكف المرافعات ما منع مف تطب قيا اك دؿ يمى اف المترع اراد اف رتب يمى ايتبار

الديكل كاف لـ تكف اثا ار اتد مف التي رتبيا يمى سقكط ال صكمة كما اف الحكمة التي أممت يبر المترع تقر ر ىله االحكاـ بالنسبمة
لسقكؾ ال صكمة تتحقؽ بايتبار الديكل كنف لـ تكف التي كاف ترتب يم يا الِاء ايرائاتيا اال انو ال سقط الحؽ في االحكاـ القطع ة
الصادرة ف يا)( الطعف رقـ ِّّٕ سَٔؽ يمسة ِْ ُُٗٗ/ٕ/سِْ
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ُِْٖ) سع د احمد تعمة :مريع سابؽ،

ُٗٓ.

ِ-

اء كاف ال صكـ
أننو أيطى المحكمة السمطة التقد ر ة في تطب الديكل ،سك ن
الؼ لمقانكف ،اللم أىكيب
مبمِ ف بمكيد اليمسة حسب القانكف ،أـ ال ،كىلا م ه
تني ؿ الديكل ،إلا لـ كف ال صكـ مبمِ ف بمكيد اليمسة ،كىلا كاضح مف
مطمع المادة (ٖٓ) كاللم كرد ف و (مع مراياة المكاد المتعمقة بتبم غ األكراؽ
القضائ ة) ،فقكايد تبم غ األكراؽ القضائ ة ،تمنع المحكمة مف نظر الديكل إلا
لـ كف ال صكـ مبمِ ف حسب األصكؿ.

و رى ام وحث أن اممشرع امفائط ني ،مم وفق في أن أوجب عاى اممحيما أن تشطب
اميعوى في حول غ وب امميعي وامميعى عا و ،يون أن شطب اميعوى

ن يو في جيول

أعمول اممحيما ،ول ز ل آاورىو ،ممو يون ئ ب مترايم اميعووى أموم امنضوء ،صوصوً أن
امفنرة  3من امموية  53ل توجب امشطب عني غ وب امميع ن وىو نفس عاا امفنرة .1
مذمك نوصي اممشرع امفائط ني تعي ل امموية( )1/53من قونون أصول اممحويموت
امفائط ني ،وذمك ومتفرقا ن حوما أن تيون اميعوى صومح ًا ماحيم ف يو من عيمو ،متص ح
(إذا مم حضر امميعي ول امميعى عا و حيمت اممحيما ف يو إذا يونت اميعوى صومحا ماحيم
ف يو ،وال قررت شط يو أو تأج ايو)
أما ف ما تعمؽ بقانكف المرافعات المصرم ،فإننا نيد أف المترع المصرم ،فرؽ ب ف
حالت ف( ،)1حالة أف تككف الديكل صالحة لمحكـ ف يا ،كأف ال تككف الديكل صالحة لمحكـ ف يا،
كنتناكؿ ىات ف الحالت ف يمى النحك اآلتي:

(ُ) كيدم راغب فيمي :ملكرات في إيراءات التقاضي أماـ القضاء المدني،
بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ

َٕٕ.
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ُِٓ .ُّٓ-أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال

امحوما ادومى :إذا يونت اميعوى صومحا ماحيم ف يو:
تكيب يمى المحكمة أف تحكـ في الديكل(ُ) ،كال سمطة تقد ر ة لممحكمة في للؾ(ِ) ،كىلا
ما ىك كاضح مف ن

المادة (ِٖ) سالفة للكر ،كالتي كرد ف يا (حكمت المحكمة في الديكل)
()3

كىله المادة ،استحدثيا قانكف المرافعات المصرم اليد د ،ح ث كانت المادة (ُٗ)

مف

القانكف القد ـ ،تكيب يمى المحكمة في حالة غ اب يم ع ال صكـ ،أك في حالة حضكر المديى
و
طمبات ،أف تتطب الديكل ،كللؾ كما يم و القانكف الفمسط ني اآلف،
يم و ،كيدـ إبدائو أم
فعدؿ القانكف اليد د في ىله المكاد ،ح ث أكيب يمى المحكمة أف تحكـ في الديكل إلا كانت
صالحةن لمحكـ ف يا ،كلك تِ ب يم ع ال صكـ( ،)4إل إف ال صكـ أبدكا أقكاليـ ،كدفاييـ،
()6

كدفكييـ ،بح ث أصبح بإمكاف المحكمة الحكـ في الديكل(ٓ) ،كما أكيب يم يا
و
ً
لمحكـ ف يا،
صالحة
الديكل إلا كانت غ ر

(ٕ)

تفاد ان لتراكـ الدياكل أماـ المحاكـ(.)1

(ُ ) يبد الباسط اليم عي :مبادئ المرافعات في قاكف المرافعات اليد د ،دار الفكر العربي ،سُّٕٗ،ُْٕٗ-
(ِ ) يبد المنعـ الترقاكم كفتحي كالي :مريع سابؽ،

أف تتطب

َِّ.

ُٓٓ.

(ّ) نصت المادة ُٗ مف قانكف المرافعات المصرم السابؽ يمى أنو (الا لـ حضر المديي كال المديى يم و أك حضر المديى يم و
كحده كلـ بد طمبات ما قررت المحكمة تطبالديكل ،كالءمت المديي بالمصار ؼ ،فالا بق ت الديكل متطكبة ستة تيكر كلـ طمب
المديي الس ر ف يا ايتبرت كنف لـ تكف)
(ْ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،

َٕٕ .أحمد مم يي :مريع سابؽ،

َُٔ.

(ٓ) أنكر العمركسي :مريع سابؽ،

ٗٗٓ .تقن ف المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء – اليءء األكؿ – الديكل -األحكاـ -طرؽ

الطعف -الطبعة الثالثة -سُٓٗٗ-

المصر ة في حكميا ( المقرر في مفيكـ المادة ِٖ

ٗٗٓ .كىلا ما قضت بو محكمة النق

مف قانكف الم رافعات ،أف المحكمة تحكـ في الديكل إلا كانت صالحة لمحكـ ف يا ،كىي تككف كللؾ إلا أبدل ال صكـ أقكاليـ كدفاييـ،
ف يا حتى كلك تِ ب المديي أك المستننؼ يف الحضكر في اليمسة المحددة لنظر الديكل ) (الطعف رقـ ِٕٗ سنة ْٖؽ يمسة
ِِٔ ُّٖٗ -سّْ

ِٖٗ)

(ٔ) يء الد ف الدناصكرم ك حامد يكاء :التعم ؽ ،مريع سابؽ،
(ٕ) كقد قضت في للؾ محكمة النق

َِّ.

المصر ة ح ث ياء في حكميا ( مفاد ن

المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ،أف المترع أكرد

قايدة مستحدثة ،مقتضاىا انو إلا تِ ب المديي كالمديى يم و ،كيب يمى المحكمة أف تحكـ في الديكل ،إلا كانت صالحة لمحكـ
ف يا ،طالما أبدل ال صكـ أقكاليـ ،كاال قررت تطبيا ،كتككف الديكل صالحة لمحكـ ف يا ،إلا أدلى ال صكـ بنقكاليـ كحددكا طمباتيـ،
كأكضحكا دفاييـ فممحكمة المكضكع السمطة في نظر الديكل كالفصؿ ف يا ،يند غ اب المديي كت مفو يف الحضكر في اليمسة
المحددة لنظر دي كاه ،سكاء كانت ىي اليمسة األكلى أـ كانت مف اليمسات التال ة ،متى تب نت أنيا صالحة لمفصؿ ف يا ،كلـ كيب
المترع في ىله الحالة إيالف المديي الِائب بالطمبات ،كتكم فو بالحضكر إال إلا أبدل المديى يم و طمبا يارضا ،كل س مف ىلا
القب ؿ طمب رف

الديكل ) ( الطعف رقـ ََُٔ سنة َٓ ؽ يمسة ٗ ُْٖٗ/ٓ/سِٓ

أنو ( مفاد ن

المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ،أف المترع أكرد قايدة مستحدثة ،مقتضاىا انو إلا تِ ب المديي كالمديى يم و،
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ُِّٓ)  ،كما قضت في حكـ آ ر ليا

بعضيـ دكف البع
أما إلا لـ كف ال صكـ قد أبدكا أقكاليـ ،كدفكييـ كدفاييـ ،أىك أىبدل
ى
اآل ر ،فال يكء لممحكمة أف تحكـ في الديكل(ِ) ،كاال فنف حكميا ككف مبن ان يمى إير و
اءات
و
و
أساس مف مبادئ العدالة ،كىك مبدأ حؽ الدفاع كالمكايية ،مما يعؿ
باطمة ،إل اللو بمبدأ
الحكـ قابال لمطعف ف و كفؽ القانكف( ،)3فالديكل ال تككف صالحة لمفصؿ ف يا ،إال إلا كاف يم ع
ال صكـ قد أبدك أقكاليـ ف يا(ْ) ،يف طر ؽ حضكرىـ بع

اليمسات أك يف طر ؽ ما قدمكه مف

ملكرات( ،)5فإدالء ال صكـ ألقكاليـ ىك الترط األساس حتى تككف الديكل صالحة لمحكـ
ف يا( ،)6كما أنو في ىله الحالة تككف الديكل قد اكتممت ف يا يم ع العناصر الالءمة لمفصؿ
()1

ف يا

كيب يمى المحكمة أف تحكـ في الديكل ،إلا كانت صالحة لمحكـ ف يا ،طالما أبدل ال صكـ أقكاليـ ،كاال قررت تطبيا ،كتككف
الديكل صالحة لمحكـ ف يا ،إلا أدلى ال صكـ بنقكاليـ كحددكا طمباتيـ ،كأكضحكا دفاييـ فممحكمة المكضكع السمطة في نظر الديكل
كالفصؿ ف يا ،يند غ اب المديي كت مفو يف الحضكر في اليمسة المحددة لنظر ديكاه ،سكاء كانت ىي اليمسة األكلى أـ كانت مف
اليمسات التال ة ،متى تب نت أنيا صالحة لمفصؿ ف يا ،كلـ كيب المترع في ىله الحالة إيالف المديي الِائب بالطمبات ،كتكم فو
بالحضكر إال إلا أبدل المديى يم و طمبا يارضا ،كل س مف ىلا القب ؿ طمب رف
ٗ ُْٖٗ/ٓ/سِٓ

الديكل ) ( الطعف رقـ ََُٔ سنة َٓ ؽ يمسة

ُِّٓ)

(ُ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

َِٔ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،

يء الد ف الدناصكرم ك حامد يكاء :مريع سابؽ،
(ِ) يبد المنعـ الترقاكم كفتحي كالي :مريع سابؽ،

ِِٗ.
ُٓٓ.

(ّ) ( طعف فمسط ني رقـ َُٕ ََِِ/مدني) كل د حممي الحا ؾ :مريع سابؽ
بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
(ْ) قضت محكمة النق

ُٕٓ.

ُٕٗ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال

َٕٕ.

المصر ة بننو ( المقرر في مفيكـ المادة ِٖ مف قانكف المرافعات أف المحكمة تحكـ في الديكل ،الا كانت

صالحة لمحكـ ف يا كىي تككف كللؾ إل ا ابدل ال صكـ أقكاليـ كدفاييـ ف يا حتى كلك تِ ب المديي اك المستننؼ ييف الحضكر في
اليم سة المحددة لنظر الديكل كلما كاف الثابت اف المحكمة قررت االستئناؼ بيمسة ...اثر انسحاب محامي المطعكف ضدىـ مف
اليمسة تاركا االستئناؼ لمتطب لعدـ تقد ـ محامي الطعف سند ككالتو ينو ) (الطعف رقـ ِٕٗ سنة ْٖؽ يمسة ِِٔ ُّٖٗ -سّْ
ِٖٗ) -سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُُٓ.

(ٓ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،
سابؽ،

ُٕٓ .أحمد أبك الكفا :المرافعات ،مريع

ٕٓٓ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،

ُٕٕ.

(ٔ) أحمد أبك الكفا  :المرافعات المدن ة كالتيار ة بمقتضى قانكف المرافعات اليد د رقـ ُّ لسنة ُٖٔٗ كقانكف اإلثبات رقـ ِٓ لسنة
ُٖٔٗ ،طُٓ ،سَُٗٗ،

ٕٓٓ.

(ٕ) نب ؿ إسماي ؿ يمر – الكس ط – مريع سابؽ – َُُِ-

َْٖ
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ً
اء
كال يكء لممحكمة أف تحكـ في الديكل ،إلا أقفمت باب المرافعة ،ثـ أيادت فتحو ،سك ن
بناء يمى طمب أحد ال صكـ ،أك مف تمقاء نفسيا ،ككف أف إيادة فتح باب المرافعة بعد إغالقو،
ن
تسم مان مف يانب المحكمة ،بنف الديكل غ ر صالحة لمفصؿ ف يا(.)1
ك يب مالحظة التفرقة ب ف يدـ تقد ـ المديى يم و ملكرةن بدفايو رغـ حضكره ،كب ف
يدـ حضكره أصالن ،إل تنظر المحكمة الديكل ،ب نما ال تممؾ الحكـ ف يا قبؿ تمك ف المديى
يم و مف اإلدالء بنقكالو ،كابداء دفكيو ،كدفايو ،كاال ايتبر الحكـ باطالن ،إل اللو بحؽ الدفاع
كالمرافعة(.)2
ً
أمر
كايتبار الديكل صالحةن لمحكـ ف يا ،مف يدمو ،ه

ً
لمسمطة التقد ر ًة لممحكمة(،)3
ضعي

ً
لمحكـ ف يا ،فًإنو يب يم يا الحكـ ف يا ،فال سمطة تقد ر ة ليا في
فإلا رأت أف الديكل صالحةن
الحكـ في الديكل مف يدمو ،غا ة األمر أف ايتبار الديكل صالحة لمحكـ ف يا ،مف يدمو،
مسنلةه تقد ر ة لممحكمة ،تتكقؼ يمى تكافر يناصر تكك ف الرأم القضائي في الديكل ،فال يكء
لممحكمة أف تقرر صالح ة الديكل لمفصؿ ف يا ثـ تقرر تطبيا(.)4
كل س المقصكد بحكمت المحكمة في الديكل ،أف تحكـ ف يا في نفس اليمسة ،بؿ قد
تحتاج ليمسة أ رل لمفصؿ ف يا( ،)5كنف تحتاج المحكمة لتكض ح أك استكماؿ بع

األمكر

كاإليراءات ،فتقكـ بتني ميا إلى يمسة تال ة(.)6

(ُ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
(ِ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُٓ ،مريع سابؽ،

ٕٓٓ.

(ّ) نب ؿ إسماي ؿ يمر – سمطة القاضي التقد ر ة – سُْٖٗ –
(ْ) ي د محمد القصا
َُُُٗٗٗٗ-

– مريع سابؽ

َْٖ.

ٖٗ

ٔٗٔ ،كيدم راغب فيمي -مبادئ القضاء المدني-قانكف المرافعات -األكامر-ال صكمة

ُِٓ

(ٓ)يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :مريع سابؽ،

ِِٗ .أنكر طمبة :مكسكية المرافعات المدن ة كالتيار ة ،اليءء الثاني (سر اف

قكان ف المرافعات ،المصمحة،أيماؿ المحضر ف ،االيالف ،المكاي د ،البطالف ،القضاء الكقتي ،اال تصا
حضكر ال صكـ كغ ابيـ) ،دار الكتب القانكن ة لمنتر ،سََِّ،
(ٔ) أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،

ُُٗ .ي د محمد القصا

ٓ.
– مريع سابؽ
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ٕٔٗٔٔٗ-

 ،رفع الديكل كق دىا،

امحوما اماون ا :حوما أن تيون اميعوى غ ر صومحا ماحيم ف يو:
كفي ىله الحالة تكيب يمى المحكمة تطب الديكل(ُ) ،مف تمقاء نفسيا( ،)2إل تنحصر
السمطة التقد ر ة لممحكمة ىنا ،في تقد ر صالح ة الديكل لمحكـ ف يا مف يدمو.
فإلا رأت المحكمة يدـ صالح ة الديكل لمحكـ ف يا ،تكيب يم يا ح و
نئل تطب
الديكل( ،)3كال سمطة تقد ر ة ليا في للؾ ،كما ىك الحاؿ لك أرت أف الديكل صالحةن لمحكـ ف يا
إل تكيب يم يا الحكـ ف يا.
ً
الحكـ في الديكل في غ بة ال صكـ ،بما قره القانكف ف ما يكء ليا
فالمحكمة تتق د يند
الفصؿ ف و مف تمقاء نفسيا ،كف ما ال يكء( ،)4كما أنيا ال تستط ع الس ر في ال صكمة مع
غ اب يم ع ال صكـ(.)5
امفرع اماوني
غ وب جم ع امميع ن وحضور امميعى عا و
نصت المادة (ٖٓ )ّ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،يمى أىنو ( إلا حضر
بناء يمى طمب المديى
المديى يم و ،كلـ حضر المديي ،يكء لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك ن
ادياء متقابؿ ،فمو أف طمب محاكمة
يم و ،تني ؿ الديكل ،أك تطبيا ،فإلا كاف لممديى يم و
ه
المديي (المديى يم و في االدياء المتقابؿ) ،كالس ر في الديكل المتقابمة ،إلا كاف المديي قد تبمغ

بالطمبات المتقابمة ).

ِِٓ.

)ُ ) محمد يبد الرح ـ ينبر :مريع سابؽ،

(ِ) أحمد ابك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،
(ّ) س د أحمد محمكد :أصكؿ ،مريع سابؽ،
سابؽ،

ّٔٓ.

ٔٓٔ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع

ُٕٓ.

(ْ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُٓ ،مريع سابؽ،
(ٓ) كيدم راغب :المكيء ،مريع سابؽ،

ٕٔٓ.

ِّٓ ،كيدم راغب فيمي :مبادئ القضاء ،مريع سابؽ،
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ُِٓ.

كنصت المادة (ِٖ )ِ/مف قانكف المرافعات المصرم ،يمى أىنو (كتحكـ المحكمة في
الديكل إلا غاب المديى أك المديكف ،أك بعضيـ ،في اليمسة األكلي ،كحضر المديى يم و )
بالنظر إلى ن

المادة (ٖٓ )ّ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،نيد أنو في

الحالة التي حضر ف يا المديى يم و ،كال حضر المديي ،يكء لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك
بناء يمى طمب المديى يم و ،تني ؿ نظر الديكل أك تطبيا.
ن
كتقرر المحكمة تني ؿ نظر الديكل أك تطبيا ،يمى ضكء استطالييا كتنكدىا ،مف تكافر
كتحقؽ يناصر تكك ف الرأم القضائي في الديكل ،مف يدمو ،كمف كيكد يلر لممديي في
الِ اب مف يدمو.
إال أف المحكمة غالبان ال تمين إلى تقر ر تطب الديكل في المرة األيكلى لِ اب المديي،
إنما تفعؿ للؾ إلا استدلت مف تكرار غ ابو ،يمى يدـ كيكد و
يلر لو في غ ابو ،كما ال تميا إلى
تطب الديكل ،إلا تب ف ليا ييكء ًة الديكل لمحكـ ف يا.
ك تحقؽ غ اب المديي ،إًلا كاف مبمِان بمكيد اليمسة ،أىك عمـ بيا قانكنان ،كلك لـ تحقؽ
للؾ فعم ان ،ح ث ككف لممحكمة السمطة التقد ر ة في تطب الديكل ،أىك تني ؿ نظرىا كايادة
إيالف المديي بمكيد اليمسة حسب األصكؿ.
()1

أم
ك لىب ر ه

في الفقو كبحؽ ،إلى أف المادة (ٖٓ )ّ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات

الفمسط ني محؿ و
لصدكر و
ً
حكـ ضده ،إًلا تب ف لو
نقد ،للؾ أف المديي قد تعمد الِ اب ،منعان
بلات المكضكع ،ككس و
سكء مكقفو في الديكل ،مما مكنو للؾ مف رفع ديكل يد دةنً ،
مة لمضِط
يمى المديى يم و ،أليؿ الحصكؿ منو يمى مكاسب بِ ر كيو حؽ.

(ُ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

ُُٗ.
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و اور امتئوؤل مو ىو وجو امتنورب ن نص امموية ( )1/53وامموية ( )3/53من قونون
أصول اممحويموت امفائط ني ،م عطي اممشرع امئاطا امتني ر ا مامحيما شطب اميعوى ،وىل
وفق اممشرع في ذمك أم ل؟
رى ام وحث أن اممشرع امفائط ني مم وفق في نص امموية ( )3/53من قونون أصول
اممحويموت امفائط ني ،ذمك أن إعطوء امحق مامحيما في تأج ل نظر اميعوى ،رغم غ وب
امميعي وحضور امميعى عا و ،ف و ظا ٌم ماميعى عا و امحوضر ،ويأن اممشرع امفائط ني،
عوقب امميعى عا و عاى امتزامو ومحضور في امم عوي اممحيي منظر اميعوى ،و يوفئ امميعي
عاى غ و و ،وعيم امتزامو ومحضور في امم عوي امذي حييتو اممحيما.
وىذا مو يفع امميعى عا يم أو من ماايم مال نئحوب من امجائا ،إذا غوب امميعي،
ٍ
صومحا
حتى تم إعمول نص امموية ( ،)1/53يي تشطب اممحيما اميعوى ،إذا يونت غ ر
ماحيم ف يو(.)1
المادة (ٖٓ ،)ُ/كيب يمى المحكمة تطب الديكل إلا غاب

أضؼ إلى للؾ ،أف ن

المديي كالمديى يم و ،فما الحكمة مف إيطاء المحكمة الحؽ في يدـ تطب الديكل إلا حضر
المديى يم و؟
كبالنظر أ ضان إلى ن

المادة (ٖٓ )ّ/نيد أف المترع الفمسط ني فرؽ ب ف حالة أف تقكـ

المحكمة مف تمقاء نفسيا بتني ؿ الديكل أك تطبيا ،كحالة أف طمب المديى يم و مف المحكمة
تطب الديكل أك تني ميا ،كسكؼ نتناكؿ ىات ف الحالت ف يمى النحك اآلتي:

(ُ) س د أحمد محمكد :أصكؿ ،مريع سابؽ،

ٔٓٔ.
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امحوما ادومى :حوما أن تنوم اممحيما من تانوء نفئيو تأج ل اميعوى أو شط يو:
ففي ىله الحالة نيد أف المترع الفمسط ني أيطى المحكمة السمطة التقد ر ة في أف تؤيؿ
الديكل ،أك تتطبيا مف تمقاء نفسيا ،فاألمر يكاءم لممحكمة( ،)1ح ث ياء الن
لممحكمة" ،فمـ حدد الن

" يكء

لممحكمة متى تتطب الديكل كمتى تؤيميا ،كما لـ ضع مع ا انر أك

ط ،حدد لممحكمة متى تؤيؿ الديكل كمتى تتطبيا.
ضاب ن
أمر منتني ،ذمك أنو جب أن ل ترك ادمر مائاطا امتني ر ا
و ري ام وحث أن ىذا ٌ
مامحيما ىيذا من غ ر أي مع ٍ
ور أو ضو ط ،وانمو جب ون متى تؤجل اممحيما اميعوى
ومتى تشط يو ،يصالح ا اميعوى مافصل ف يو من عيميو ،يون أن ذمك عي أفضل متحن ق
امعياما.

امحوما اماون ا :حوما أن يون امتأج ل أو امشطب نوء عاى طاب امميعى عا و:
و اور امتئوؤل في ىذه امحوما ىل مامحيما امئاطا امتني ر ا ىنو يمو عا و ادمر في
امحوما امئو نا ،أم انو توجب عاى اممحيما أن تج ب طاب امميعى عا و ومتأج ل أو
امشطب؟
أم
لىب ر ه

()2

في الفقو إلى أف األمر يكاءم لممحكمة ،فمممحكمة أف ال تستي ب لطمب

المديى يم و ،إل ليا أف تؤيؿ الديكل أك تتطبيا
كىلا الرأم تفؽ مع ن

المادة (ٖٓ )ّ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني

(ُ)مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،
(ِ) أحمد ىندم :أصكؿ ،مريع سابؽ،
(ّ) قضت محكمة النق

ّ

َٕ.

ِٕٕ .أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،

َْٓ.

المصر ة بننو ( مف المقرر في قضاء ىله المحكمة اف تطب الديكل طبقا لممادة ِٖ مف قانكف المرافعات

يكاءم لممحكمة ،فال بطالف الا لـ تقضي بو ال حؽ ليا رغـ ت مؼ الطرف ف اك احدىما اف تستمر في نظر الديكل كالحكـ ف يا)
(الطعف رقـ ّْْ سنة َٓؽ يمسة ِٕ ُٖٗٓ/ٓ/سّٔ

ِِٖ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
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ُّٓ.

()1

أم آ ر
كلىب ر ه

إلى أنو ال سمطة تقد ر ة لممحكمة في ىله الحالة ،ك تكيب يمى

المحكمة إيابة طمب المديي يم و بتطب الديكل ،أك تني ميا أك الحكـ ف يا ،إل قد طمب
المديى يم و الحكـ في الديكل ،إلا رأل أف مف مصمحتو حسـ النءاع بتنف الديكل القائمة،
كمنع إيادة رفع الديكل مرة ثان ة أماـ القضاء ،كما قد طمب تني ميا أك تطبيا .
و رى ام وحث أن ىذا امرأي م وم

مصر ح امنص ،وامذي أعطى اممحيما امئاطا

امتني ر ا في تأج ل اميعوى أو شط يو في امحومت ن امئو نت ن ،ح ث جوء نص امفنرة " جوز
مامحيما من تانوء نفئيو أو نوء عاى طاب امميعى عا و تأج ل اميعوى أو شط يو"

()2

و اور تئوؤلً مضمونو /ىل نط ق نص امموية ( )3/53من قونون أصول اممحويموت
امفائط ني ،عاى غ وب امميعى في امجائا ادومى فنط ،أم عاى غ و و في ئولر امجائوت عي
حضور امجائا ادومى؟
أم في الفقو(ّ) ،إلى أف العبرة باليمسة األكلى ،إل ال ق مة لِ ابو في اليمسات
لىب ر ه
الالحقة لحضكره اليمسة األكلى.
المادة (ٖٓ )ّ/كالتي لـ تفرؽ ب ف الِ اب في اليمسة

ك ؤ ل يمى ىلا الرأم م الفتو لن

األكلى أك غ رىا مف اليمسات ،كىلا ما يم و المترع المصرم أ ضان.
()4

أم آ ر
كلىب ر ه

كبح و
ؽ ،لمقكؿ بنف العبرة ل ست باليمسة األكلى فقط ،إنما فى تِ بو

اليمسة األكلى أك سائر اليمسات(ٓ) ،ما داـ أنو معمنان كمبمِان حسب األصكؿ .
(ُ) أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،
)ِ) كبللؾ قضت محكمة النق

ُٔٗ .مصطفى يبد الحم د ي اد -الكس ط -مريع سابؽ

الفمسط ن ة ،كالتي كرد في حكميا (لمحكمة النق

في حالة يدـ حضكر الطايف لميمسة المتفيـ مكيدىا) ( نق
(ّ ) يبد الباسط يم عي :ترح ،مريع سابؽ،

كبناء يمى طمب المطعكف ضده أف تتطب الطعف

مدني فمسط ني رقـ َِّ )ََُِ/ْ/َِ -ََِٗ/دائرة راـ ا﵀.

ّٓٓ.

(ْ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،
(ٓ) كبللؾ قضت محكمة النق

َٕ

ٓٔ .أحمد مم يي :مريع سابؽ،

المصر ة ،ح ث ياء في حكميا (مفاد ن

َْٔ.

المادة ِٖ مف قانكف المرافعات أف المترع أكرد قايدة

مستحدثة ،مقتضاىا انو إلا تِ ب المديي كالمديى يم و ،كيب يمى المحكمة أف تحكـ في الديكل ،إلا كانت صالحة لمحكـ ف يا
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أما بالنظر إلى ن

المادة (ِٖ )ِ/مف قانكف المرافعات المصرم سالفة اللكر ،كالتي

نصت يمى (كتحكـ المحكمة في الديكل إلا غاب المديي ،أك المديكف ،أك بعضيـ في اليمسة
و
حاالت ،نفصميا تبايان يمى النحك اآلتي:
ثالث
األكلى ،كحضر المديى يم و) نيدىا تضمنت
ي
امحوما ادومى :حوما انفراي امميعى:
و اور تئوؤلً مضمونو ،ىل مامحيما ئاطا تني ر ا في امحيم في اميعوى؟
أم
لىب ر ه

(ُ)

أف المحكمة في ىله الحالة يب أف تحكـ في الديكل ،فال
في الفقو إلى ٌ

تممؾ تطبيا ،مستند ف في للؾ إلى ن

الفقرة الثان ة مف المادة (ٖٓ) سالفة اللكر ،إل ل س

لممحكمة إال أف تحكـ في الديكل ،للؾ أف المديي ىك مف رفع الديكل ،ك تابعيا ،ك عمـ
بإي ارءاتيا ،ما يعؿ غ ابو يف المحكمة في المكاي د التي تحددىا لنظر ديكاه ،ال كل و أم
حما ة أك ريا ة ،كما إف غ اب المديي كحده ،ال ؤثر يمى س ر ال صكمة القضائ ة(ُ) ،للؾ أنو
أبدل دفايو ،في صح فة الديكل ،مع يممو بمكيد اليمسة المحددة لنظر ديكاه ،ما دلؿ يدـ
المحددة لنظر ديكاه ،يمى اكتفائو بما قدمو في الئ ً
ً
حة ديكاه ،كيدـ رغبتو تقد ـ
حضكره اليمسة
أدلو كب نات يد دة(ُ) ،كتحكـ المحكمة في الديكل ،دكف حاية إلى تني ميا(ُ) ،كما كاف يم و
الحاؿ فى قانكف المرافعات الممِي

(ُ)

و ؤ ذ عاى ىذا امرأي عيم موافنتو منص امموية ( )2/53ئومفا امذير.

طالما أبدل ال صكـ أقكاليـ كاال قررت تطبيا ،كتككف الديكل صالحة لمحكـ ف يا إلا أدلى ال صكـ بنقكاليـ ،كحددكا طمباتيـ،
كأكضحكا دفاييـ ،فممحكمة المكضكع السمطة في نظر الديكل كالفصؿ ف يا يند غ اب المديي كت مفو يف الحضكر في اليمسة
المحددة لنظر ديكاه سكاء كانت ىي اليمسة االكلى أـ كانت مف اليمسات التال ة متى تب نت انيا صالحة لمفصؿ ف يا كلـ كيب
المترع في ىله الحالة ايال ف المديي لمِائب بالطمبات كتكم فو بالحضكر اال الا ابدل المديى يم و طمبا يارضا كل س مف ىلا القب ؿ
طمب رف

الديكل) ( الطعف رقـ ََُٔ سنة َٓ ؽ يمسة ٗ ُْٖٗ/ٓ/سِٓ

ُِّٓ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُّٓ.
(ُ) أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،

ُٔٗ .يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء ،مريع سابؽ،
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ِّْ.

أم آ ر
كر ه

(ُ)

لىب إلى أف الحكـ في ىله الحالة ل س كاحدان ،فالمحكمة تتمتع بسمطة في

تقد ر الِ اب ،أكاف بعلر ،أـ ال ،فإلا رأت أنو بعلر ،أك ألف المديي لـ بمغ حسب األصكؿ،
باليمسة األكلى المحددة لنظر الديكل ،فإنو تكيب يمى المحكمة تني ؿ نظر الديكل ،ليمسة
أ رل ،ديى إل يا يم ع ال صكـ حسب األصكؿ ،بح ث ككف الحكـ حضكر ان في مكايية مف
ت مؼ منيـ يف الحضكر مرة أ رل .

(ِ)

أما إلا كاف غ اب المديي يف غ ر يلر مقبكؿ ،ياء لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك بناء
يمى طمب المديى يم و ،أف تؤيؿ الديكل إلى يمسة أ رل ديى إل يا ال صكـ ،حسب
األصكؿ ،أك تحكـ بتطبيا.
و ؤ ذ عاى ىذا امرأي أنو حمل امنص مو مم حتمل ،إذ إنو فرق ن غ وب امميعي
عذر ،وغ و و غ ر عذر ،وىذا مو مم ري في نص امموية ( )3/53ئومفا امذير ،يمو إنو صعب
أح ونوً عاى اممحيما امتعر عاى مو إذا يون غ وب امميعي عذر أو غ ر عذر(.)3
كما يرم في المحاكـ المصر ة ،أف المديى يم و في حالة غ اب المديي ،فضؿ
االنسحاب مف اليمسة ،بح ث تـ إيماؿ ن
كانت غ ر صالحة لمحكـ ف يا

المادة (ِٖ ،)ُ/فتتطب المحكمة الديكل ،إلا

(ْ)

امحوما اماون ا :حوما تعيي امميع ن:
ك طبؽ حكـ الحالة األكلى يمى الحالة الثان ة ،ككف أف غ اب المديى كحده ،في حالة
مدع ،كال مف مثمو ،بالتالي
انفراده أك غ اب المديى يم يـ يم عان س اف ،ح ث إنو ال كيد و
(ُ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
(ِ )يبد الباسط اليم عي :مريع سابؽ،

ّٕٕ.

َّٓكمابعدىا.

(ّ) كمثاؿ للؾ أف تكفى لممديي قر ب مف الدرية االكلى ،فمـ تمكف المديي مف إبداء يلر لممحكمة ،فك ؼ ستعمـ المحكمة بللؾ
العلر.
(ْ) س د أحمد محمكد :أصكؿ ،مريع سابؽ،

ٔٓٔ.

-51-

نطبؽ نفس حكـ غ اب المديي كحده ،يمى غ اب يم ع المدي ف حاؿ تعددىـ ،كحضكر
المديى يم و.
امحوما اماوماا :حوما غ وب عض امميع ن:
()1

اور امتئوؤل

ىل تعيي امروا ط ن امميع ن وامميعى عا و ،ح ث يون موضوع
تا

حيم
ام صوما قو الً ماتجزلا ،مو ٌ

عن حوما وحية ام ار طا امنونون ا،

ن امميع ن

وامميعى عا و ،ح ث يون موضوع ام صوما امنضول ا غ ر قو ٍل ماتجزلا؟ ومو أار ذمك
امتعيي عاى اميعوى حول غ وب عض امميع ن؟
سنتناكؿ اإليابة يمى ىله التساؤالت في المطمب الثاني ،مف ىلا المبحث
و اور تئوؤلً مضمونو /مو اممنصوي شطب اميعوى؟ ومو ىي شروطو؟ ومو ىي اآلاور
اممترت ا عا و؟
عد تطب الديكل أحد اليءاءات التي رتبيا المترع ،يمى يدـ حضكر المديي كحده ،أك
ي
يدـ حضكر المديي كالمديى يم و معان ،يمسات نظر الديكل( ،)2لما ؤدم إل و للؾ الِ اب مف
تعط ؿ س ر الديكل ،مما يعؿ لمقاضي سمطة إيماؿ ىلا اليءاء ،إلا تكافرت تركط إيمالو(،)3
التي ن

يم يا القانكف.
ك قصد بتطب الديكل( ،)4سحبيا مف يداد الدياكل ،التي تنظرىا المحكمة( ،)1مما ترتب

يم و يدـ ير

الديكل يمى المحكمة في اليمسات المقبمة ،طكاؿ فترة التطب(.)2

(ُ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

َُِ.

(ِ) ناظـ محمد يك ضة :ترح ،مريع سابؽ،

ُٖ

(ّ) السع د محمد االءماني :كقؼ ال صكمة في قانكف المرافعات ،دراسة تحم م ة مقارنة ب ف الكان ف المصرم كالفرنسي مع اإلتارة إلى
أحكاـ الفقو اإلسالمي ،الطبعة الثان ة ،دار النيضة العرب ة لمتر،َََِ ،
(ْ) لىب أغمب الفقو (انكر طمبو ،جِ – مريع سابؽ-

ْٕ.

ٕ ،فتحي كالي ،محمد كماؿ ابك ال ر ،ناظـ يك ضة) أف المقصكد

بتطب الديكل ىك استبعاد الديكل مف يدكؿ القضا ا أماـ المحكة ب ح ث ال تحدد يمسة لنظرىا ،كىلا القكؿ محؿ نظر ح ث لىب
رأم آ ر ( السع د محمد االءماني :مريع سابؽ،

ْٕ .أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،
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ُِٗ ).إال أف ىلا التعر ؼ غ ر دق ؽ

ً
أم
كقد ا تمؼ الفقوي في التك ؼ القانكني لقرًار التطب ،فلىب ر ه

()3

لمقكؿ بنف قرار التطب

عد حكمان(ْ) ،كال يكء استئنافو(ٓ) ،أك تسب بو(ٔ) ،كما ال عد أم انر
اء إداروة قضائ وة ،فال ي
ىك إير ي
ار تنظ م ان باستبعاد الديكل التي ال متءـ رافعيا بحضكر يمساتيا( ،)1كيم و ال
كالئ ان ،بؿ قر ان
ضع قرار التطب أل وم مف طرؽ الطعف(ٖ) ،أك التظمـ ،كال تنتيي ال صكمة بميرد صدكره(ٗ)،
فإلا تِ ب المديي فانسحب المديى يم و ،تاركان الديكل لمتطب ،كقررت المحكمة تطبيا ،كقبؿ
انتياء اليمسة حضر المديي ،فإف قرار التطب عتبر كنف لـ كف ،بقكة القانكف ،للؾ أف
الديكل ال ككف قد أكقؼ الس ر ف يا ،بالتالي ال ت ضع لمتعي ؿ ،إال أىنو نقطع تسمسؿ اليمسات
كاألدؽ أف تطب الديكل قصد بو يدـ نظر الديكل نت ية استبعادىا مف يداد القضا ا المتداكلة في يمسات المحكمة ،،كل س
استبعادىا مف يدكؿ القضا ا ،ألف  ،للؾ لك صح لكاف معناه الِاء ق د الديكل ،ككممة "تطب الديكل" تحمؿ ألكؿ كىمة معنى أكثر
مف حق قتيا ،فالديكل المتطكبة ال تمِى كانما تبقى قائمة محتفظة بكؿ آثارىا ،كلكنيا تككف في حالة رككد كسككف ،ك مكف تيد دىا،
فالتطب ميرد مقدمة -أك ىك يءاء ابتدائي ليءاء حق ي -نيائي -ىك ايتبارىا كنف لـ تكف ،ككممة تطب ال كيكد ليا في أغمب
القكام س كمعايـ المِة ،كاف كيدت في بعضيا فإنو عتبرىا مف األلفاظ العامة لات الحق قة كاألصكؿ العرب ة ،ك عط يا معنى غ ر
قر ب لممعنى اللم تردد في أركقة المحاكـ ككتب الفقو ،أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،
ْٕ .أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،

(ُ) السع د محمد األءماءم :مريع سابؽ،

اإليراءات المدن ة-المرافعات – ُٔٔٗ – دار الفكر العربي -
(ِ) أنكر طمبة :يءءِ ،مريع سابؽ،

ُِٗ .يبد الباسط يم عي – ترح قانكف

ِّٓ

ٕ.

(ّ) السع د محمد االءماني :مريع سابؽ،
(ْ) ( نق

ُِٗ.

ْٕ .أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،

ُِٗ.

مدني فمسط ني رقـ ُّٔ لسنة ََُِ )ََُِ/ٗ/َِ -دائرة راـ ا﵀ .أحمد ىندم :تطب الديكل ،دراسة مقارنة في

القانكف المصرم كالقانكف الفرنسي ،دار النيضة العرب ة لمنتر،

ُُٗ.

ٓ ح ث قضت بننو " قرار التطب ل س حكما ،كال يكء استئنافو يمى استقالؿ ،إال مع الحكـ المنيي لم صكمة كميا ،كالا كاف الب ف
مف األكراؽ أف المطعكف ضده المتظمـ لـ عمف باليمسة المحددة لتظممو بعد إحالتيا ،كالتي صدر ف يا قرار المحكمة بتطب ديكاه ،فاف
الحكـ المطع كف ف و إلا قضى بتن د الحكـ االبتدائي مف رف

الدفع بايتبار الديكل كاف لـ تكف ،كبسقكطيا كبانقضائيا ،ككف قد

طبؽ صح ح القانكف"(َُ – ُُٖٗ/ِ/طعف – َُّٗ – سْٕ قضائ ة )  -محمد كماؿ يبد العء ء -مريع سابؽ-

ِٓٓ ،كما

قضت في حكـ آ ر بننو ( تطب الديكل ال عدك اف ككف ق ار ار مف الق اررات التي تحكـ ف يا المحكمة باستبعادىا مف الركؿ كل س
قضاء في الحؽ محؿ المناءية حتى كسب ال صـ ما صح التمسؾ بو)(الطعف رقـ َٖٔ سنةٔٓؽ يمسة ِٗ ُُٗٗ/ٕ/سِّ
ُْْٗ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
(ٔ ) أحمد ىندم :تطب ،مريع سابؽ،
(ٕ) أنكر طمبة :يءءِ ،مريع سابؽ،
)ٖ) قضت محكمة النق

ُٓٓ.

ُِْ.
ٕ.

الفمسط ن ة بننو ( قرار التطب ال عد حكما يكء الطعف ف و يمى استقالؿ بطرؽ الطعف المقررة لألحكاـ،

أنو يكء يند تيد د الديكل التمسؾ ببطالف قرار التطب) ( نق

مدني فمسط ني رقـ ُٕٔ لسنة ََِْ )ََِْ/ُِ/ِٖ -دائرة راـ

ا﵀.
) ) 9لضج بزلك هحكوت الٌمض الفلسطٌ٘٘ت ،ح٘ث جاء فٖ حكوِا ( المشاساث الخٖ لن حٌِٖ الخصْهت ب٘ي الطشف٘ي ال ٗجْص الطعي فِ٘ا
بالٌمض باعخباسُا غ٘ش ًِائ٘ت) ( الطعي سلن  2112/11هذًٖ ) دائشة غضةّ ،ل٘ذ حلوٖ الحاٗك :هجوْعت هخخاسة هي أحكام هحكوت
الٌمض الفلسطٌ٘٘ت ،الوحافظاث الجٌْب٘ت ،المسن الوذًٖ-المسن الجضائٖ ،الجضء الْاحذ ّالعششّى ،2112-2111 ،الوحكوت العل٘ا ،غضة-
فلسط٘ي ،ص.132
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ف يا ،مما كيب يمى المحكمة أف تنمر بإيالف المديى يم و بمكيد باليمسة التي تنيمت إل يا
بعد العدكؿ يف ق ار ار التطب ،فإف لـ حضر المديى يم و بيا أك بنم يمسة تال ة حتى صدكر
الحكـ ،فإف م عاد الطعف بدأ مف تار خ إيالنو بالحكـ ،دكف ايتبار ىلا العدكؿ تسمطا مف
المحكمة يمى قرارىا.
و ؤ ذ عاى ىذا امرأي م ومفتو مانونون ،ذمك أَن قرار امشطب حيموً قطع وً ،ل جوز
مامحيما امعيول عنو ،فإذا أراي امميعي امئ ر في يعواه عي شط يو ،فإنو جب عا و أن ،نيم
طا وً متجي ي اميعوى ،حتى ومو حضر امجائا عي أن قررت اممحيما امشطب ،فاو يون ق ار ارً
تنظ م وً مجوز مامحيما أن تعيل عنو من تانوء نفئيو.
أم في الفقو( ،)1إًلى أف الحكـ بتطب الديكل لِ اب طرف يا ،حكمان قطع ان قرر
ك تيو ر ه
يدـ صالح ًة الديكل لنظرىا كالفصؿ ف يا.
و ؤ ُذ عاى ىذا امرأي اطو ن ائت عوي اميعوى من جيول أعمول اممحيما ،ئ ب
غ وب امميعي ،و ن عيم صالح ا اميعوى منظرىو أئوئوً ،فوميعوى اممشطو ا ىي يعوى
تياء ،وممو أجوزت نظرىو عي امتجي ي ،أمو ومنئ ا
صومح ًا مانظر ،وال ممو ق اتيو اممحيما ا ً
مصالح ا نظر اميعوى ،فوميعوى ل تيون صومح ًا منظرىو إذا مم تئتو

عنوصر تيو ن امرأي

امنضولي فام ي ف يو ام صوم يفوعيم ويفوعيم ،وأيما إا وتيم.
و رى ام وحث ان امحيم شطب اميعوى ىو حيموً قطع وً ،ل ن ل امعوية ف و من تانوء
نفس اممحيما ،عاى ال

امنول أنو تمي يي.

(ُ) محمد كماؿ أبك ال ر :قانكف المرافعات ،الطبعة الرابعة،ُٖٗٓ ،
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ِٔٓ.

كمما يدر اإلتارة إل و ،أنو إلا تِ ب المديي ،كلـ تكف صح فة الديكل قد أييمنت
لممديى يم و ،فًإف يدـ إيالف المديى يم و ،ال ؤث ير يمى المحكمة في ات ال قرار التطب مف
يدمو(.)1
ك ترتب يمى صدكر ق ارر التطب ،استبعاد الديكل مف يداد الدياكل ،التي تنظرىا
المحكمة(ِ) ،كيدـ الفصؿ ف يا ،مع بقاء الديكل قائمة( ،)3كبقاء كافة اآلثار القانكن ة المترتبة
يم يا( ،)4كال تنظر الديكل بعد للؾ ،إال بصدكر قرار بالعدكؿ يف التطب كتيد د الس ر ف يا
عمف لم صكـ(ٓ) ،مما ؤدم إلى يكدة القض ة مف التطب إلى النقطة التي كقفت يندىا(.)6
(ُ) محمد كماؿ أبك ال ر :مريع سابؽ،
مكتبة دار الثقافة ،يمافُٖٖٗ ،ـ

ِٓٓ .مفمح يكاد القضاة :أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتنظ ـ القضائي في األردف ،طِ،

ُِِ

(ِ) محمكد محمد ىاتـ – قانكف القضاء – مريع سابؽ –

َّٓ ،قضت محكمة النق

المصر ة بننو (مفاد ن

المادة ُُِ مف

الئحة ترت ب المحاكـ التري ة الصادر بيا المرسكـ بقانكف رقـ ْٕ لسنة ُُّٗ أف قرار تطب االستئناؼ ال مِي ايرائات االستئناؼ
كال تءكؿ معو االثار المترتبة يمى رفعو كق امو بؿ كؿ ما ؤدم ال و ىلا التطب ىك استبعاد الديكل مف يدكؿ القضا ا كيدـ الفصؿ
ف يا مع بقائيا كبقاء كافة االثار المترتبة يم يا كيمى للؾ فاف الحكـ المستننؼ ال ككف قد أصبح نيائ ا ( الطعف رقـ ُ سنة ُِٔؽ
ُ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

يمسة ِٓ ُٖٗٓ/ُ/سٗ

(ّ) مفمح يكاد القضاة :مريع سابؽ،
(ْ) قضت محكمة النق

ُْٖ.

ُِِ.

الفمسط ن ة بننو (تطب الديكل ال عني ءكاؿ اآلثار القانكن ة المترتبة يمى الديكل كانما استبعادىا مف

يدكؿ الد ياكل بايتباره يقكبة يمى مف ت مؼ يف متابعة ديكاه ،كيم و أف طمب التيد د بإيادة الديكل إلى يدكؿ الدياكل ق د النظر
كللؾ كفقا لممادة (ٖٖ )ُ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة) ( نق
دائرة غءة ،ناظـ محمد يك ضة :أح كاـ محكمة النق
ََِْ-

مدني فمسط ني رقـ ُٓ لسنة ََِٔ)ََِٕ/ٕ/ٖ -

غءة ،راـ ا﵀ ،القاىرة ،دراسة كتعم ؽ في ميمكية أحكاـ قضائ ة-ََِِ ،

ُٖ،

(ٓ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو (التطب إيراء ال يالقة لو ببدء ال صكمة ،ب نما محؽ ال صكمة أثناء س رىا ف بعدىا يف

يدكؿ القضا ا المتداكلة اماـ المحكمة ،كتيد دىا مف التطب انما ع دىا الى مس رتيا االكلى كىك ال ككف اال بانعقادىا مف يد د ،ب ف
طرف يا ،تحق قا لمبدا المكايية ب ف ال صكـ ،كىك ال ككف اال بااليالف أسكة بالديكل التي ال تنعقد ف يا ال صكمة بعد بدئيا اال
بااليالف الصح ح ،كلما كاف للؾ فاف المادة ِٖ مف قانكف المرافعات اال نصت يمى أف تيد د الديكل ككف بطمب الس ر ف يا الؿ
الم عاد اللم حددتو فقد دلت يمى اف طمب الس ر في الديكل مف يد د ال ككف اال بانعقاد ال صكمة كال ككف انقضائيا اال بطر ؽ
االيالف تحق قا لمبدا المكايية ب ف ال صكـ كال كفي ميرد تقد ـ صح فة تيد د الديكل مف التطب الى قمـ الكتاب الف للؾ قاصر
يمى صح فة الديكل أك الطعف بايتبار اف ال صكمة ف يا تبدا بيلا الايراء كتحتاج لاليالف لتبدأس رىا كصكال لمحكـ في الديكل ،كالا
تع ف االيالف فانو يب اف تـ في الم عاد اللم حدده القانكف ا لا بحكـ المادة ال امسة مف قانكف المرافعات) ( الطعف رقـ ّّٕ
سنة ّْؽ يمسة ُُ ُٕٗٗ/ُِ/سَّ عّ
يمسة ُُ ُٕٗٗ/ُِ/سَّ
–

ُِٓ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُِٓ عّ) ميمكية ال مس ف ياما

َّٓ ،مفمح يكاد القضاة :مريع سابؽ،

النيضة بتارع يبد العء ءُِّْ ،قُِْٗ-ـ،
(ٔ) محمد كماؿ يبد العء ء :مريع سابؽ،

َُٓ( .الطعف رقـ ْْٕ سّْؽ

َّّّ .محمكد محمد ىاتـ – قانكف القضاء – مريع سابؽ

ُِِ  .يبد الفتاح السند ؾ :الكي ء في المرافعات المصر ة ،الطبعة الثان ة ،مطبعة
ّْٓ.

ِٓٓ.
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كما تظؿ كافة إيراءات ال صكمة السابقة يمى التطب قائمةن(ُ) ،منتية لكؿ آثارىا(ِ)،
كتبقى المطالبة القضائ ة بكؿ آثارىا ،اإليرائ ًة كالمكضكي ة( ،)3كما بقى إيراء إيالف صح فة
الديكل بكؿ آثاره ،يدا س ر ال صكمة(ْ) ،كال ع د التطب لممديى يم و الحؽ في إبداء دفع قد
سقط قبؿ التطب(.)5
كتطب الديكل ككف في حالت ف:
الحالة األكلى :حالة غ اب يم ع ال صكـ:
كىله الحالة نصت يم يا المادة (ٖٓ )ُ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،كالمادة
(ِٖ )ُ/مف قانكف المرافعات المصرم ،مع الفارؽ ب نيما ،في تركط التطب في ىله الحالة،
فالمترع الفمسط ني ،اتترط لصدكر قرار تطب الديكل في ىله الحالة ،ترط ٍف:
()6
اء كاف للؾ الِ اب في أكؿ يمسة ،أـ في
الترط األكؿ :غ ي
اب يم ًع ال صكـ  :سك ى

غ رىا مف اليمسات.

(ُ) يبد الفتاح السند ؾ :مريع سابؽ،

المصر ة بننو ( تطب الديكل ال عني ءكاليا ال تبقى مرفكية

ّْٓ .قضت محكمة النق

منتية الثارىا سكاء االيرائ ة اك المكضكي ة كاف استبعدت مف يدكؿ القضا ا المتداكلة اماـ المحكمة كىك ال ؤثر في صحة االيرائات
التال ة لرفع الديكل السابقة يم و كال ناؿ مف اثارىا ال تالرتب يمى طمب أم مف اطرافيا الس ر ف يا في الم عاد كبالطر ؽ اللم رسمو
قانكف أف تعاكد المحكمة نظرىا مف النقطة التي كقفت يندىا بحكـ التطب ك تع ف يم يا اف تعر

لما سبؽ اف ابداء ال صكـ اماميا

مف طمبات كدفكع كااكيو دفاع دكف حاية لمعاكدة ابداؤىا اك التمسؾ بيا مالـ تناكؿ ينيا صاحب المصمحة ف يا صراحة اك ضمنا) (
الطعف رقـ ُُٖٗ سنة ْٓؽ يمسة َّ ُٖٗٗ/َُ/سَْ عِ
(ِ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو ((مفاد ن

ٖٔٔ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُْٓ.

المادة ُُِ مف الئحة ترت ب المحاكـ التري ة الصادر بيا المرسكـ بقانكف رقـ

ٖٕ لسنة ُُّٗ قبؿ الِائيا بالقانكف رقـ ِْٔ لسنة ُٓٓٗ اف قرار الت طب يمى ما يرل بو قضاء ىله المحكمة ال مِي الديكل كال
ء ؿ ايرائاتيا ككؿ ما ؤدم ال و ىك استبعاد الديكل مف يدكؿ القضا ا كيدـ الفصؿ ف يا مع بقائيا كبقاء كافة االثار المترتبة يم يا
كيكاء معاكدة الس ر ف يا) ( الطعف رقـ ُِ سنة ْْ ؽ يمسة ٕ ُٕٗٔ/ْ/سِٕ

ٖٓٗ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُْٖ.
(ّ) كيدم راغب فيمي :مبادئ القضاء ،مريع سابؽ،
(ْ) كىلا ما قضت بو محكمة النق

ُّٓ.

المصر ة ،ح ث قضت بننو (تطب الديكل ىك ما ترتب يم و كقؼ الس ر ف يا كانقطاع تسمسؿ

يمساتيا ( الطعف رقـ َُِ سنة ْْ ؽ يمسة ُٓ ُٕٕٗ/ُُ/سِٖ
(ٓ) محمد يبد الرح ـ ينبر -مريع سابؽ-

ُّٕٔ)سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ِِٓ

(ٔ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،

ٓٔ .أحمد مم يي :مريع سابؽ،
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َْٔ.

ُْٗ.

المديي كحضر المديى يم و ،بالتالي ال تقرر
كيم و فال تتحقؽ ىله الحالة إلا غاب
ٍ
ً
ً
المحددة
باليمسة
الديكل ،كيمـ
فع
عتبر
الديكل ،إل
تطب
المديي حاض انر حكمان ،ككنو ٍ
ٍ
ٍ
ي
مف ر ى
ٍ
ً
بنم حما وة ،إال أف للؾ ال عني يدـ صالح ًة
ككف يد انر ً
الحضكر ال
لنظرى ٍا ،فًإلا ت مؼ يف
ي
قد تؤيؿ المحكمة
الديكل لمفصؿ ف يا ،كما ال عني ضركرة الفصؿ في مكضكع الديكل ،إ ٍل ٍ
ٍ
و
ل لتحكـ ف يا.
الديكل ليمسة أي ر ٍ
(ِ)

م
ك لىب أر ه

()1

ً
ً
ً ً
طرفى ي ٍا يف
مف
تطب ى
لى أىف الحكمةى ٍ
الد ٍ
يكل ،يند ت مؼ ى
في الفقو إ ٍ

ً
ً
لمفصؿ في مكضكًع
في
ً
الصمح ب نيم ٍا ،فال ككف ىناؾ محالن
الحضكر ،ىك افت ار ي التركًع ٍ
ً
ً
مف ً
يدـ الن ً
ً
الحالة ،ىي
ؾ
ايتبار
يمى
في تم ى
الديكل كنى ٍف ٍلـ ٍ
الديكل ،ب نم ٍا الحكمة ٍ
ٍ
ٍ
تكف ٍ
ٍ
ً
ً
الصمح ب نيم ٍا.
فتؿ
يكدة أىطرافي ٍا إلى
احتما يؿ
المحكمة إلٍا ى
ي
ً
الترطي الثاني :يب أف ككف المديي يمى و
بمكيد اليمسة التي صدر ف يا قرار
يمـ
ى
ٍ
ٍ
ً
المحكمة في حضكر
التطب( :)3ك تحقؽ للؾ العمـ بالنسبة لميمسة األكلى ،إًل حددىا قمـ كتاب
(ْ)
للؾ ً
العمـ بحضكر المديي ،أك
المديي ،أك كك مو ،يند إ داع صح فة
ؽ ى
الديكل  ،كما تحقه ي
ٍ

ً
اليمسات ،فإلا
يمت ف يا الديكل ،ك يب أف تكافر للؾ العمـ يند تسمسؿ
كك مو ،اليمسة التي تنى ٍ

(ُ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

َٔٔ.

(ِ) محمد كماؿ أبك ال ر :مريع سابؽ،
(ّ) أنكر طمبة :يءءِ ،مريع سابؽ،
(ْ) كقد تضمف للؾ حكـ محكمة النق

ِٓٓ.
ٖ.
المصر ة ،كاللم ياء ف و (مفاد الن

فى المادة ٕٔ مف قانكف الـ ا رفعات دؿ يمى أف

ب اف رقـ الديكل كتار خ اليمسة ك تبعو بطر ؽ المءكـ رقـ الدائرة التى تنظر الديكل حدده قمـ الكتاب كال تنف لممديى بو كاضافة ىلا
الب اف مف صم ـ يمؿ قمـ الكتاب اللل ممؾ تنظ ـ كتكء ع القضا ا يمى دكائر المحكمة س ما بعد أف تعددت الدكائر بالمحاكـ
االبتدائ ة كمحاكـ االستئناؼ لكثرة القضا ا المعركضة األمر اللل ستكيب تحد د رقـ الدائرة التى ستعر
اليمسة المحددة لنظرىا بمعرفة قمـ الكتاب كىك كحده اللل ضع ىلا التحد د لـ ا رياة ما ت ت
القضا ا المعركضة يم يا مف ح ث الكـ كمف ثـ نصرؼ الن

يم يا الديكل كتار خ

بو كؿ دائرة ك اج ا رء المكاءنة ب ف

فى المادة ٕٔ مف قانكف الـ ا رفعات إلى حؽ قمـ الكتاب فى تحد د

رقـ الدائرة باإلضافة إلى حقو فى تحد د تار خ اليمسة يمى أصؿ الصح فة كصكرىا كأف أل تِ ر فى ىلا الب اف مف قبؿ قمـ الكتاب
يب ات اله فى حضكر المديى أك مف مثمو أك إيالنو بو بكيو رسمى كاال يد حابط األثر قانكنان) (الطعف رقـ َُِٕٕ لسنة ٕٓ ؽ

– يمسة ِٕ )ََِٕ/ٓ/المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد المرافعات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة
آ ر د سمبر َُِِ،

ُّٓ.
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و
ً
انقطع تسمس يؿ الي ً
صادفت يطمةن رسم ةن ،فإف المحكمةى تحدد
ليمسة
الديكل
تنيمت
مسات ،كنى ٍف
ٍ
ٍ
ى
إيالف ال ص ً
ً
كـ بي ٍا ،إل ال يكء الحكـ بسقكط ال صكمة إلا ت ار ى قمـ كتاب
يمسةى ،يب
المحكمة يف الق اـ بكايباتو القانكن ةُ.
أما المترع المصرم ،فقد اتترط باإلضافة إلى الترط ف السابق ف ،ترطان ثالثان ىك أف ال
ً
لمحكـ ف ي ٍا(:)2
تككف الديكل صالحةن
ع ،ح ث سبؽ أف تحدثنا يف ىلا
كمنعان لمتكرًار نح ؿ إلى ما سبؽ لكره في ىلا المكضك ٍ
تفص الن في مكضعو

ّٗ.

ً
ً
يي:
تطب
الحالة الثان ًة:
ي
ٍ
الديكل لِ اب المد ٍ
كىله الحالة ن
ن

ً
ً
ً
المادة (ٖٓ )ّ/منو ،كما
ني في
أصكؿ
قانكف
يم يا
المحاكمات الفمسط ً
ي

يم يا قانكف المر ً
افعات المصرًم في المادة (ِٖ )ِ/منو.
كت تمؼ ىله الحالة يف الحالة السابقة ،ح ث تترط إليماؿ قرار التطب في ىله الحالة،

غ اب المديي كحده(ّ) ،ب الؼ الحالة السابقة التي تترط إليماؿ قرار التطب ف يا غ اب
ً
الحالة تفص الن ف ما سبؽ ،كمنعان لمتكرًار نح ؿ
المديي كالمديى يم و معان ،كقد تحدثنا يف ىله
إلى ما تحدثنا ينو في مكضعو سابقان.
لكره بيلا ال صك
كمما نكد ي

 ،أف المترعي األردني أ ل باإلسقاط كيء و
اء يمى غ اب

(ْ)
ث أيطى الحؽ لممحكمة بإسقاط الديكل أك إيادة تبم غ ال صكـ،
المديي  ،كل س بالتطب ،ح ي

) ( )1طعي سلن  1121لسٌت 41ق جلست  )1981/4/28دائشة سام هللا هذًٖ فلسطًٌٖ٘ ،اظن هحوذ عْٗضت :أحكام ،هشجع سابك،
ص.121
(ِ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ .ٔٓ ،أحمد مم يي :مريع سابؽ.َُٔ ،
)ّ) محمد كماؿ يبد العء ء :تقن ف المرافعات ،مريع سابؽ،

ْٖٓ كما بعدىا.

(ْ ) الد كسؼ الفندم الءيبي :الديكل ،أصكؿ إيراءات المحاكمة كالتقاضي أماـ المحاكـ النظام ة ،مف الناح ة العمم ة كالقانكن ة
حسب قانكف أصكؿ المحاكمات األردني ،الطبعة األكلى ُُْٓ،ُٗٗٓ-
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ٔٓكما بعدىا.

كمتابعة نظر الديكل بعد حضكرىـ ،بح ث ال منع إسقاطيا مف تيد دىا ،كايادة ق دىا ،بعد
است فاء نصؼ الرسـ المقرر ليا.
كاسقاط الديكل لِ اب المديي كالمديى يم و ،ال ترتب يم و إسقاط الحؽ أك االدياء
بو ،كما ال ترتب يم و ءكا يؿ ً
الديكل ،كىدؼ المترع األردني مف للؾ ،ىك منعي تراكـ
أثر
ٍ
الدياكل بِ ر مقتض ٍى(.)1
و رى ام وحث أن اممشرع اممصري وامفائط ني وفنو أيار من اممشرع ادريني ،في اد ذ
ومشطب وم س وإلئنوط يجز ٍ
اء عاى غ ِ
وب امميعي ،أو امميعي وامميعى عا و معوً ،ذمك أن
امشطب عطي امميعي وامميعى عا و امحق في تجي ي اميعوى

الل ئت ن وموً،

ال

امتجي ي عي اإلئنوط ،وامذي أقره اممشرع ادريني ممصاحا امميعي فنط ،فااميعي فنط طاب
تجي ي اميعوى عي أن نوم يفع امرئوم اممنررِة ميو ،أَمو امميعى عا و فال ماك حق تني م
طاب امتجي ي.
أَض

حق ماميعي فنط ،في ح ن أن تجي ي
إِمى َ
ذمك ،أَن تجي ي اميعوى عي إئنوطيو ٌ

اميعوى اممشطو ا الل امئت ن ومو ،أمر متروك ماميعي ،أو امميعى عا و ،امذي ر مو يون
مو مصاحو في طاب تعج ل امئ ر في اميعوى.
نتصر تني م طاب تجي ي اميعوى عاى امميعي ،يمو ىو امشأن حوما
و اور امتئوؤل ىل
ُ
إئنوطيو عني اممشرع ادريني ،أم حق ماميعى عا و تني م ذمك امطاب أ ضوً؟
قانكف أ ً
ً
صكؿ المحاكما ًت الفمسط ني يمى أىنو ( إذا شطبت الدعوى
نصت المادة (ٖٖ) مف
ولم يقدم طلب لتجديدها خالل ستين يوما ً من تاريخ قرار الشطب ،اعتبرت الدعوى كأن لم تكن)

(ُ) مفمح يكاد القضاة :مريع سابؽ،

َِِ.
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كما نصت المادة (ِٖ )ُ/مف قانكف المرافعات المصرم يمى أىنو ( إلا لـ حضر المديى
يكل إلا كانت صالحةن لمحكـ ف يا ،كاال قررت تطبيا،
كال المديى يم و
ٍ
حكمت ٍالمحكمةي في الد ٍ
ستكف كمان كلـ طػمب أحد ال صكـ الس ر ف يا ،أك لـ حضر الطرفاف بعد الس ر
فإلا انقض ٍى
ى
ف يا ايتبرت كاف لـ تكف)
بالنظر إلى ن

المادة (ٖٖ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،نيد أف المترع

ياء الن ي يامان ،كالعاـ بقى يمى
الفمسط ني لـ حدد مف لو حؽ تقد ـ طمب التيد د ،ح ث ى
يمكمو ما ال كيد ما

صصو ،كيم و فًإنو حؽ لممديي كلممديى يم و تقد ـ طمب تيد د

الديكل المتطكبة( ،)1كقد ن

المترع المصرم يمى للؾ صراحةن.

كاف كاف الِالب أىف اللم قدـ طمب التيد د ىك المديي ،ككنو الحر

يمى س ر

الديكل كالفصؿ ف يا ،فإف للؾ ال منع المديى يم و مف تيد دىا ،إل إف حقو تعمؽ بيا(،)2
ب الؼ األمر يند المترع األردني ،كاللم اقتصر حؽ تيد د الديكل بعد إسقاطيا يمى المديي
كحده كما أسمفن ٍا سابقان.
و رى ام وحث أن اممشرع ن اممصري وامفائط ني ،وفنو في ذمك أيار من اممشرع ادريني
في إعطوليمو امحق ماميعى عا و ،تني م طاب متجي ي اميعوى ،ذمك أن امميعى عا و طرفوً في
اميعوى ،وتعاق حنو يو ،فني يون مو مصاح ٌا في امفصل في اميعوى وانيوء امنزاع امنولم(.)3
ً
ً
ً
ً
ً ً
القضاة،
اصمة
ديكل م
يدر اإلتارةي إل و ،أنو في الدياكل المتعمقة بالنظاـ العاـ ،ك ٍ
كمما ي
ً
ً
ً
المحكمة نظرىا ،إ ٍل إف القكؿ
يكل ،بؿ يب يمى
إلى
صكـ ال
اب ال
فإف غ ي
تطب الد ٍ
ٍ
ؤدم ٍ

(ُ) مفمح يكاد القضاة :مريع سابؽ،

ُِِ.

(ِ) كيدم راغب فيمي :مبادئ القضاء ،مريع سابؽ،
(ّ) ي د محمد القصا

 :مريع سابؽ،

ُّٓ.

ٕٗٔ.
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بِ ر للؾ ؤدم لتحا ؿ ال صكـ يمى مقتض ً
ً
النظاـ العاـ ،بت مفيـ يف الحضكر ،كمف ثـ
ات
تطب الديكل ،دكف تقد ـ طمب بتعي ميا ،مما ؤدم إلى ايتبارىا كنف لـ تكف(.)1
أم مف ال صكـ إلا أردكا تقد ـ
كقد أكيب كالن مف المتري ف الفمسط ني كالمصرم ،يمى و
طمب تيد د الديكل ،أف تـ للؾ قبؿ ان ً
قضاء ست ىف كمان

(ِ)

مف صدكر قرار التطب(ّ) ،فًإلا قيدـ

المحكمة(ْ)،كاال ايتي ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
برت
أيماؿ
يدكؿ
لى
ه
طمب لتيد دى ٍا الؿ للؾ الم عاد ،يادت ال صكمة إ ٍ
()5
ً
الديكل ،إًل إًف للؾ
المديي مف تيد ًد
منعت
الديكل كاف لـ تكف  ،ما لـ تكف حدثت قكةن قاىرةن
ٍ
ٍ

الم عاد مف مكاي د السقكط ،التي تقؼ إلا تحققت قكةن قاىرةن.)ٔ(.
(ُ) نب ؿ إسماي ؿ يمر :الكس ط ،مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق
م عاد الست ف كما المنصك

َْٖ.

المصر ة بننو (المقرر في قضاء ىله المحكمة اف تعي ؿ الس ر في الديكل بعد تطبيا يب اف تـ الؿ
يم يا المادة ِٖ مرافعات للؾ أف ىله المادة الا نصت يمى اف تيد د الديكل ككف بطمب الس ر ف يا

الؿ الم عاد اللم حددتو فقد دلت يمى اف طمب الس ر في الديكل مف يد د ال ككف اال بانعقاد ال صكمة كال ككف انقضائيا اال
بطر ؽ االيالف تحق قا لمبدا المكايية كال ِني يف للؾ ميرد تقد ـ صح فة الديكل مف التطب الى قمـ الكتاب) ( الطعف رقـ ِٕٗ
سنةْٖؽ يمسة ِِٔ – ُّٖٗ سّْ
(ّ) كىلا ما ق ضت بو محكمة النق
م عاد الست ف كمان المنصك

ِْٗ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُِٓ.

المصر ة في حكـ ليا ،ح ث كرد ف و (تعي ؿ الس ر فى الديكل بعد تطبيا يب أف تـ الؿ

يم و فى المادة ِٖ ـ ا رفعات  ،ألف ىله المادة إل نصت يمى أف تيد د الديكل ككف بطمب الس ر

ف يا الؿ الم عاد اللل حددتو فقد دلت يمى أف طمب الس ر فى الديكل مف يد د ال ككف إال بصح فة تعمف مف أحد ال صكـ إلى
ال صـ اآل ر الؿ الم عاد المتار إل و دكف حاية إلى إيادة اإليالف للؾ أف ال صكمة متى استننفت س رىا تعكد إلى الحالة التى
كانت يم يا يند التطب كقت ت مؼ المديى يف الحضكر َ لما كاف للؾ  ،ككاف الثابت فى األك ا رؽ أف المطعكف ضدىا قد يددت
الس ر فى االستئناؼ بعد تطبو بمكيب صح فة معمنة لمطايف الؿ الم عاد القانكنى  ،فال يمى المحكمة إف ىى لـ تقـ بإيادة إيالنو
بتمؾ الصح فة)  -الطعف رقـ ِْٔ لسنة ْٕ ؽ " أحكاؿ ت ص ة"  -يمسة ُّ - ََِٔ/ٓ/المستحدث مف المبادئ التى قررتيا
الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ –
(ْ) قضت محكمة النق

ُٕٗ

المصر ة بننو ( تطب الديكل كيمى ما يرل بو قضاء ىله المحكمة ايراء ال يالقة لو ببدأ ال صكمة كانما

محؽ ال صكمة اثناء س رىا ف بعدىا يف يد كؿ القضا ا المتداكلة اماـ المحكمة كتيد دىا مف التطب ع دىا لمس رتيا الكلى ك ككف
بانعقادىا مف يد د ب ف طرف يا تحق قا لمبدأ المكايية ب ف ال صكـ كىك ال ككف اال بااليالف اللم تع ف اف تـ في الم عاد اللم حدده
القانكف ا لا بحكـ المادة ال امسة مف قانكف المرافعا ت التي تقتضي بانو الا ن

القانكف يمى م عاد حتمي بات ال ايراء حصؿ

بااليالف فال عتبر االيالف مراي ا اال الا تـ ايالف ال صـ اللو) ( الطعف رقـ ّْْ سنة ْٗؽ يمسة ِٖ ُْٖٗ/ّ/سِٕ
َٕٖ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
(ٓ) قضت محكمة النق

ُِٓ.

الفمسط ن ة بننو (تطب الد يكل عني استبعادىا مف يدكؿ القضا ا ،كال تنظر الديكل إال بتيد دىا الؿ

ست ف كما مف تار خ صدكر قرار التطب كاال أصبحت كنف لـ تكف) ( نق
ِٖ )ََِْ/ُِ/دائرة راـ ا﵀ .ي د محمد القصا
(ٔ) قضت محكمة النق

– مريع سابؽ –

مدني فمسط ني رقـ ُٕٔ لسنة ََِْ-

ٕٗٔ

المصر ة بننو مف المقرر اف ايتبار الديكل كنف لـ تكف الا بق ت متطكبة ست ف كما كلـ طمب احد مف

ال صكـ الس ر ف يا كىك اليءاء المنصك

يم و في المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ىك مف قب ؿ سقكط ال صكمة كءكاليا بسبب يدـ

ق اـ المديي بنتاطو الالءـ لس رىا ،كمنو أف م عاد الست ف كما ،مف مكاي د السقكط ،التي تقؼ الا تحققت قكة قاىرة ،ال ل س مف

-61-

كقد كاف م عاد التيد د في قانكف المرافعات المصرم القد ـ ستة أتير ،إال أف المترع
ً
صكـ يمى تعي ًؿ الس ًر في
المصرم قصره في القانكف اليد د يمى ست ىف كمان ،تحف انء لم
()1
ً
كل أماـ القضاء(.)2
الديكل  ،كمنعان لتراكـ الديا ٍ
ٍ

و رى ام وحث أن اممشرع اممصري أحئن صنعوً في ذمك ،إذ إِنو أقرب ماعياما ،يمو حي
من ترايم اميعووى أموم امنضوء.
ً
الديكل قائمةن بعد تطبي ٍا(،)3
لممدة التي تظ يؿ اللي ٍا
األقصى
الستكف كماي ىي الحد
كمدة
ى
ٍ
ٍ
فإلا انقضى للؾ الم عاد ،دكف تقد ـ و
تكف.
برت ٍا
طمب لتيد دى ٍا ،ايتي ٍ
ىف ٍلـ ٍ
لديكل كن ٍ
ٍ
ٍ

(ْ)

كقد كانت المادة (ِٖ) مف قانكف المرافعات المصرم ،قبؿ تعد ميا كاستبداليا ،تقصر
الحكـ يمى الديكل بايتبارىا كنف لـ تكف ،يمى حالة إلا بق ت متطكبةن َٔ كمان ،كلـ طمب
أحد مف ال صكـ الس ر ف يا ،فعدؿ المترع المصرم ىله المادة ،كللؾ بإضافة و
حالة أ رل ،كىي
ه
إلا يددت الديكل بعد التطب ،كتِ ب ال صكـ يم عان بعد التيد د ،ح ث لـ يء لممحكمة أف
تقضي بتطب الديكل ،إال مرةن كاحدةن(ٓ) ،ب الؼ الحاؿ اللم كانت يم و المادة قبؿ التعد ؿ ،إل
العدالة اف قضى بالسقكط الا حدث قكة قاىرة ،ال ارادة لم صـ ف يا ،كال قبؿ لو بدفعيا ،منعتو مف طمب الس ر في الديكل) (الطعف رقـ
ِّٓ سنة ْٕؽ يمسة ٔ َُٖٗ/ِ/سُّ
(ُ) معك

ِْٕ) سع د حمد تعمة – مريع سابؽ –

يبد التكاب  :المريع في التعم ؽ يمى قانكف المرافعات ،التعم ؽ يمى نصك

آ ر التعد الت كحتى القانكف ُٖ لسنة ُٗٗٗ ،الطبعة األكلى،َََِ ،
(ِ) محمد يبد الرح ـ ينبر :مريع سابؽ،

(ْ) ( مفاد الن

قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة حسب

َِٖ.

ِِٔ.

(ّ)أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،

ُٖٓ

ِٕٕ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال

ِٕٓ.

في الفقرة االكلى مف المادة ِٖ مف قانكف المرافعات دؿ يمى اف الم عاد اللم حدده القانكف ل تـ ف و طمب الس ر في

الديكل بع د تطبيا حتى تككف بمننل ىعف الءكاؿ بدأ مف ال كـ التالي لتار خ صدكر قرار المحكمة بالتطب كلك كانت ال صكمة
االصم ة التي بدأت با داع صح فة الديكل قمـ كتاب المحكمة لـ تنعقد بعد لعدـ ايالنيا لم صـ للؾ أف التطب يراء ال يالقة لو
ببدء ال صكمة اك انعقادىا فيك ال ع دك اف ككف قرار مف الق اررات التي تنمر بيا المحكمة مقتضاه استبعاد الديكل مف يدكؿ قضا ا
المحكمة كيدـ الفصؿ ف يات مع بقائيا كبقاء كافة االثار المترتبو يم يا كتيد دىا مف التطب ع دىا لمس رتيا االكلى بالحالة التي
كانت يم يا قبؿ تطبيا لتستننؼ س رىا كصكال لمحكـ في الديكل ( الطعف رقـ ُٗٔ سنة ْٓؽ يمسة ُ ُٖٗٗ/ُُ/سَْ عّ
ّ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
(ٓ) كبللؾ قضت محكمة النق

ُٓٓ.

المصر ة ،كالتي كرد في حكميا أنو (إل كاف الثابت باألك ارؽ أف محكمة أكؿ درية قد قررت بيمسة

ِٗ ُِٗٗ/ِ/تطب الديكل كبعد تعي ؿ الس ر ف يا ت مؼ الطرفاف يف الحضكر بيمسة ِٖ ُٗٗٓ/ِ/فقررت المحكمة تطبيا ثـ
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أم
قبؿ تعد مو ي ء لممحكمة أف تقضي بتطب الديكل ،كمما ييمت كلـ حضر و

كاف الن

مف ال صكـ ،بِ

النظر يف يدد مرات التطب كالتيد د.

أما بعد التعد ؿ فًإنو إلا لـ حضر الطرفاف بعد تيد د الديكل مف التطب ،تقضي
المحكمة بايتبار الديكل كنف لـ تكف(.)1
كمما الحظ يمى التعد ؿ سالؼ اللكر ،أنو تضمف نقطت ف كىما:
ُ-

أف المترع المصرم في القانكف اليد د ،لـ مغ التطب كيءاء يمى يدـ التءاـ
المديي بالحضكر إلى المحكمة.

ِ-

أف المترع المصرم استن ر يءاء التطب ،بح ث أكيب يمى المحكمة أف
تحكـ في الديكل إلا كانت صالحة لللؾ.

كقد فسرت الملكرة اإل ضاح ة ،لقانكف المرافعات المصرم رقـ (ِّ) لسنة (ُِٗٗ) للؾ،
بننو " نظ ار لما عمد إل و بع

المتقاض ف ،تاليبان كرغبةن في إطالة أمد النءاع ،مف التِ ب يف

الحضكر ،ل تقرر تطب الديكل ،ثـ طمب الس ر ف يا في األيؿ المحدد ،ثـ عكد لمتِ ب،
ف تكرر تطبيا يد د مف المرات ،كنظ انر لما تع ف أف تكفر في المتقاضي مف يد وة ،تتناسب مع
طرقو محراب العدالة ،لللؾ رأل المترع الن

يمى حظر تطب الديكل ألكثر مف مروة ك و
احدة،

كبللؾ تعدؿ حكـ الفقرة األكلى مف المادة (ِٖ) ،فنصت في حكميا اليد د يمى أنو ،إلا انقضى

قررت المحكمة تطبيا لممرة الثالثة بيمسة ُُ ُٗٗٓ/ْ/فإف محكمة االستئناؼ كقد قضت بإلِاء الحكـ المستننؼ كايتبار الديكل
االبتدائ ة كنف لـ تكف تككف قد أصابت صح ح القانكف ك ككف النعى يم و مما سمؼ يمى غ ر أساس) الطعف رقـ ُٖٔ لسنة ٖٔ ؽ –
يمسة ِّ - ََِٗ/ّ/المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة
آ ر د سمبر َُِِ -

َُِ

(ُ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

َّٔ.
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أحد مف ال صكـ الس ر ف يا ،أك لـ حضر الطرفاف بعد
ستكف كمان مف التطب ،كلـ طمب ه
()1

الس ر في الديكل ،حكمت المحكمة بايتبارىا كنف لـ تكف"

كقد أحسف المترع المصرم في للؾ ،ككنو أىغمؽ الباب أماـ ال صكـ ،في إًطالة أمد
و
بتكؿ ؤدم إلى تراكـ الدياكل أماـ
النءاع ،كللؾ بعدـ السماح ليـ بالتيد د العد د مف المرات،
المحاكـ ،كاطالة ً
أمد التقاضي ،ككللؾ التيرب مف تطب ؽ القانكف.
كلـ قتصر التعد ؿ يمى للؾ فحسب ،إنما استبعد القانكف المصرم اليد د يبارة "كألءمت
المديي بالمصار ؼ" مف ن

و
بعدئل ،قبؿ
المادة (ِٖ) ،كيمة للؾ احتماؿ تني ؿ الديكل

ايتبارىا كنف لـ تكف ،ككللؾ احتماؿ الحكـ بالمصار ؼ يمى المديى يم و إلا حكـ ضده ،فال
نككف أماـ حكم ف متناقض ف.
كما قد تتصكر المحكمة أف حكميا يمى المديي بالمصار ؼ في أكؿ األمر ،منعيا مف
و
بعدئل(.)2
الحكـ بيا يمى المديى يم و
كالحكـ بايتبار الديكل كنف لـ تكف ،ال يكء الطعف ف و

(ّ)

إال ل و
طن في تطب ؽ القانكف،

كنف تككف المحكمة قد حكمت بتطب الديكل ،في و
حالة ال ي ء القانكف الحكـ بتطب الديكل
ف يا.

()4

(ُ) أحمد مم يي :مريع سابؽ ،

َّٔ.

(ِ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُٓ ،مريع سابؽ،
(ّ) كفي للؾ قضت محكمة النق

ٕٔٓ.

المصر ة بننو ( كالا كاف قرار تطب الديكل ال عدك اف ككف قرار مف الق اررات التي تنمر بيا

المحكمة مقتضاه استبعادىا مف اليدكؿ فال عتبر حكما كمف ثـ ال يكء الطعف ف و بام طر ؽ مف طرؽ الطعف كانما يكء النعي
يم و بالبطالف ،بعد تيد د الديكل مف التطب الا كاف ألم مف ال صكـ ثمة مصمحة ف و فح نئل تع ف يمى المحكمة اف ترد يم و كاال
كاف حكميا قاصر الب اف متكبا بع ب اال الؿ بحؽ الدفاع) ( الطعف رقـ ِْٓ سنة ْٖؽ يمسة ُٗ ُُٖٗ/ّ/سِّ
سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُٖٖ) –

ُُٓ.

(ْ) يبد المنعـ الترقاكم :الكي ء في المرافعات المدن ة كالتيار ة ،قانكف رقـ ٕٕ لسنة ُْٗٗ ،نظر ة الديكل كدياكل الح اءة ،النظاـ
القضائي ،اإل تصا

 ،إيراءات التقاضي ،األحكاـ كطرؽ الطعف ف يا ،ايت ار

المصر ة،ُُٗٓ ،

ّْٕ.
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ال ارج يف ال صكمة ،دار النتر لميامعات

مديي
اء راديان لم
ك ي
كنف لـ ٍ
عد ايتبار الديكل ٍ
تكف يء ن
ٍ

(ُ)

ً
متابعتو س ر
يمى إًىمالو ،كيدـ

ال صكمة( ،)2كما عد للؾ قر نةن يمى ً
الديكل.
يدـ يد ًة ال صكـ في رفع
ٍ
أتد مف يء ً
ً
الديكل
تبقى
التطبً ،إ ٍل ب نم ٍا
اء
عد ايتبار ا
تكف ي
كما ي
كنف ٍلـ ٍ
لديكل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
(ّ)

المتطكبة قائمةن ،مرتبةن آثارى ٍا

رغـ تطبي ٍا ،فإف الحكـ بايتبارى ٍا كنف لـ تكف ء يؿ ً
ً
اآلثار
كافة
ي

المتر ً
الديكل لـ ترفع أصالن(ٓ).
تبة يمى رفعي ٍا( ،)4ككنف
ٍ
كمما يدر اإلتارة إل و ،أىنو إلا يددت الديكل ،كحضر المديي اليمسة األكلى بعد
التطب  ،ثـ تِ ب بعد للؾ ،فال يكء لممديى يم و التمسؾ بالحكـ بايتبار الديكل كنف لـ
تكف( ،)6إنما قتصر حقو في طمب تطب الديكل.

(ُ) قضت محكمة النق

(ٕ)

المصر ة بننو ( مف المقرر أف ايتبار الديكل كنف لـ تكف ،إلا بق ت متطكبة ست ف كما كلـ طمب أحد مف

ال صكـ الس ر ف يا ،كىك اليءاء المنصك

يم و في المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ىك مف قب ؿ سقكط ال صكمة كءكاليا بسبب يدـ

ق اـ المديي بنتاطو الالءـ لس رىا) (الطعف رقـ ِّٓ سْٕؽ يمسة ٔ َُٖٗ/ِ/سُّ

ِْٕ) – سع د احمد تعمة :مريع سابؽ،

ُُٓ.
(ِ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط :مريع سابؽ،

ْٔ.ٔٓ-

ال  ،صبح التقادـ اللم انقطع كننو لـ نقطع ،مما قد منع مف رفع ديكل يد دة أماـ القضاء لتقادـ الحؽ
(ّ) كمف ىله اآلثار مث ن

مكضكع الديكل ،أما إلا لـ كف الحؽ قد سقط بالتقادـ ،فاف للؾ ال منع مف رفع ديكل يد دة مف يانب المديي ،لممطالبة بحما ة

حقو.
(ْ) كيدم راغب :مبادئ ال صكمة المدن ة ،دراسة تنص م ة لقكايد ال صكمة في قانكف المرافعات ،الطبعة األكلى ،دار الفكر العربي،
ُّٖ.
(ٓ) ق ضت محكمة النق

المصر ة بننو ( ايتبار الديكل كنف لـ تكف لعدـ تيد دىا مف التطب في الم عاد القانكني ترتب لات الثار

ال اصة بسقك ال صكمة يدـ سقكط االحكاـ القطع ة اال االيرائات السابقة يمى تمؾ االحكاـ مالـ تكف باطمة في لاتيا) ( الطعف رقـ
ُّْ سنة ُْؽ يمسة ِِ ُٕٗٓ/ُِ/سِٔ
(ٔ) يبد المنعـ الترقاكم :مريع سابؽ،
)ٕ) قضت محكمة النق

ُْٔٔ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُٕٓ.

ّْٕ.

الفمسط ن ة بننو (إلا حضر المستننؼ اليمسة األكلى بعد تيد د االستئناؼ كت مؼ يف حضكر اليمسة

التال ة فإف المحكمة تفصؿ في االستئناؼ إلا كاف صالحا لمفصؿ ف و أك تتطبو حسب األحكاؿ كال يكء في ىله الحالة ايتبار
االستئناؼ كنف لـ كف ألف للؾ

الؼ المادة ٖٖ ِ/مف األصكؿ المدن ة لسنة ََُِ ،إل تككف الديكل قد استقامت بحضكر اليمسة

األكلى بعد التيد د بح ث إلا تِ ب في يمسة الحقة قررت المحكمة تطب الديكل،كاف المقصكد بنف الديكل ال تتطب إال مرة كاحدة
ىك أنيا ال تتطب بعد التطب مباتر) (نق

مدني فمسط ني -رقـ ٕٗ )ََُِ/ْ/َِ -ََُِ/دائرة راـ ا﵀ .كما قضت في حكـ

آ ر ليا بننو (يمال بنحكاـ المادة ِ ٖٖ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة لسنة ََُِ فإف القضاء بايتبار اإلستئناؼ
كنف لـ كف نحصر في حالة الت مؼ يف حضكر اليمسة األكلى بعد التيد د كال نطبؽ يمى الت مؼ يف الحضكر في اليمسة الثان ة)
( نق

مدني فمسط ني رقـ ُٖٓ لسنة ََِٓ )ََِٔ/ٓ/ٔ -دائرة راـ ا﵀.
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كالحكمة مف يدـ الن

يمى ايتبار الديكل كنىف لـ تكف ،إلا لـ حضر ال صكـ في أىكؿ

يمس وة مبات ورة ،ىك احتماؿ يكدة ال صكـ لمديكل(.)1
ً
صكمة ،بكؿ ما تـ ف يا مف
كايتبار الديكل كنف لـ تكف ال قتصر أثرهي فقط يمى ءكاؿ ال
ً
إير و
متد ل ء ىؿ اآلثار المترتبة يمى ىله اإليراءات(،)2
ابتداء مف
اءات،
المطالبة القضائ ًة ،إًنما ي
ن
(ّ)
ً
ً
ً
ً
أثناء
م
مِى يم عي إًيراءات الد ٍ
ى
يكل  ،بم ٍا ف ي ٍا صح فة افتتاحيا ،كايراءات إ دايي ٍا ،كما أيبد ى
فتي ٍ

ً
ً
ً
ً
التقادـ(ْ) ،أك
آثار ،كقطع
يمى إ ً
نظرى ٍا ،ك ءك يؿ ك يؿ ما تر ى
داع صح فة الديكل أىك إيالنيا مف ٍ
تب ٍ
الديكل.
فع
األمكر كميا إًلى ما
كتعكد
سر اف الفكائد،
كانت يم ًو قب نؿ ر ً
ٍ
ي
ٍ
ي
ً
كما تءك يؿ األحكاـ الصادرة بإير ً
إال أىنو إًلا صدر في
اءات
اإلثباتٍ ،
الديكل حكمان قطع ان
ٍ
(ٓ)
ً
اع في بع ً
الطمبات ،فًإنو بقى ،كال تناكلىو
اإللِاء  ،ما لـ كف الحكـ باطالن
فري ان ،حسـ النء ى
ٍ

فة الديكل ،كا ً
في لاتو(ٔ) ،بالتالي ال تناك يؿ اإللِاء ما سبقو مف إيراءات ،كصح ً
دايي ٍا،
ٍ
كًايالنًي ٍا.
(ُ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُٓ ،مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق

ٕٓٓ.

الفمسط ن ة بننو ( ترتب يمى ايتبار الديكل كنف لـ تكف انتياء آثار صح فة الديكل ك ظؿ الحؽ قائما

يكء لصاحبة المطالبة بو بديكل يد دة ما لـ كف حقو قد سقط أك أنقضى بمضي المدة) ( نق
ََِْ )ََِْ/ُِ/ِٖ -دائرة راـ ا﵀ .كيدم راغب – مبادئ ال صكمة -مريع سابؽ-
(ّ ) كيدم راغب فيمي :ملكرات ،مريع سابؽ،
(ْ) قضت محكمة النق
( نق

مدني فمسط ني رقـ ُٕٔ لسنة

ُّٖ

ُْٓ.

الفمسط ن ة بننو (الديكل التي تـ تطبيا كتقرر ايتبارىا كنف لـ تكف ال ترتب أم أثر مف ح ث قطع التقادـ)

مدني فمسط ني رقـ ٔٔ لسنة ََُِ )ََُِ/ٔ/َّ -دائرة راـ ا﵀.

(ٓ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( اف ايتبار الديكل كنف لـ تكف كاف كاف ترتب يم و الِاء ايرائاتيا اال انو ال سقط الحؽ

في االحكاـ القطع ة الصادرة ف يا كالا كاف الثابت اف الحكـ الصادر مف محكمة الدرية االكلى ف و  ......بتحد د منمكر ة ال ب ر قد
قطع في تك ؼ العال قة ب ف الطاين ف كالتركة المطعكـ ضدىا بانيا تركة محاصة كحدد مامكر ة ال ب ر يمى ىلا االساس فاف ايتبار
الديكل كاف لـ تكف بعد للؾ ال ؤثر يمى ما تضمنو ىلا الحكـ مف قضا ءقطع م في ىلا التاف كالا كاف ىلا القضاء قد اصبح نيائ ا
لعدـ استئنافو في الم عاد مف يانب الط اين ف فانو ال يناح يمى الحكـ المطعكف ف و اف ىك التءـ حي ة ىلا القضاء (الطعف رقـ ُّْ
سنة ُْ ؽ يمسة ِِ ُٕٗٓ/ُِ/سِٔ
(ٔ) قضت محكمة النق

ُْٔٔ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُٕٓ.

المصر ة بننو (المقرر كيمى ما يرل بو قضاء المحكمة اف ايتبار الديكل كاف لـ تكف لعدـ تيد دىا مف

التطب في الم عاد القانكني كلـ طمب المديي الس ر ف يا كفقا لن
يدـ الس ر في الديكل بفعؿ المديي اك امتنايو المنصك

المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ككللؾ سقكط ال صكمة في حالة

يم و في المادة ُّْ لكناف مف الكرثة اليءاء قررىما المترع لحكمة كاحدة

ىي تقص ر المديي في مكاالة الس ر في الديكل كحثو يمى متابعة ايرائاتيا حتى ال تتراكـ الدياكل اماـ المحاكـ االمر اللم قتضي
تكح د االثر المترتب بالنسبة لميءائ ف ،كلما كاف المترع قد رتب في المادة ُّٕ مف قانكف المرافعات يمى الحكمف بسقكط ال صكمة
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ً
اإلثبات تءك يؿ بم ً
ً
كنف ٍلـ
ايتبار
يرد
أحكاـ
كمما يدر اإلتارة إل و ،أنو كاف كانت
الديكل ٍ
ٍ
ي
ً
االيتماد يمى ما تـ مف تحق و
ؽ أك ب ورة(.)1
للؾ ال منعي مف
تكف ،فًإف ى
ٍ
في حالت ًف:
كتعتبر
كنف ٍلـ ٍ
الديكل ٍ
ٍ
ي
تكف ٍ

()2

ً
دكف تقد ًـ و
ً
لديكل.
طمب لتيد ًد ا
يمى
كلى :أىف
التطب ،ى
مضي ستي ى
ٍ
كف كمان ٍ
الحالةي األي ٍ
ى
ً
ً
المحددة لنظرى ٍا بعد التيد ًد،
اليمسة
الديكل كال حضر ال صكـ
يد ىد
الحالةي الثان ًة :أىف تي ى
ٍ
ً
فال حايةى في ىلا الفر ً
ل ،كاال كاف للؾ بابان
لتطب الديكل ثان ةن ،كانتظار ست ىف كمان أ ر ٍ
طالة ً
القانكف كا ً
ً
ً
ً
ً
أمد التقاضي.
العدالة ك
لمتيرب مف
صكـ
لم
و
ً
لمحكـ بو( ،)1إال أىف للؾ ال
حاية
ك قعي ىلٍا الي اءء بقكًة القانك ًف(ّ) ،دكف
عني أىف المح ىكمةى
ٍ
(ِ)
ً
ً
تكمي
تحكـ بو ٍ
مف تمقاء نفسي ٍا  ،إًل إًنو دفعه
ي
ه

(ّ)

ً
لمصمحة المديى يم ًو(ْ) ،كغ ير متعم و
و
ؽ
مقرر
ٍ

الِاء يم ع ايراءاتيا بما ف ي للؾ صح فة الديكل اال انو ميع للؾ لـ سقط االحكاـ القطع ة الصادرة ف يا كال االيرائات السابقة يمى
تمؾ االحكاـ كاياء لم صكـ التمسؾ بيا مالـ تكف باطمة فِي لاتيا فاف ىله االحكاـ تسرم بدكرىا في حالة ايتبار الديكل كاف لـ تكف
ل س في نصك

قانكف المرافعات ما منع مف تطب قيا اك دؿ يمى اف المترع اراد اف رتب يمى ايتبار الديكل كاف لـ تكف اثا ار اتد

مف التي رتبيا يمى سقكط ال صكمة كما اف الحكمة التي أممت يبر المترع تقر ر ىله االحكاـ بالنسبمة لسقكؾ ال صكمة تتحقؽ
بايتبار الديكل كنف لـ تكف التي كاف ترتب يم يا الِاء ايرائ اتيا اال انو ال سقط الحؽ في االحكاـ القطع ة الصادرة ف يا)( الطعف رقـ
ِّّٕ سَٔؽ يمسة ِْ ُُٗٗ/ٕ/سِْ

ُِْٖ) سع د احمد تعمة :مريع سابؽ،

(ُ) محمد كماؿ يبد العء ء :مريع سابؽ،

ّٔٓ .كىلا ما قضت بو محكمة النق

ُٗٓ.
المصر ة كالتي ياء في حكميا " ترتب يمى

الحكـ بإ يتبار الديكل كنف لـ تكف ،لعدـ تيد دىا مف التطب في الم عاد ،لات اآلثار التي تترتب يمى الحكـ بسقكط ال صكمة،
المنصك

يم يا في المادة (ُّٕ " بإيتبار أنيما لكناف مف ألكاف اليءاء ،قررىما المترع لحكمة كاحدة ،كىي تقص ر المديي في مكاالة

الس ر في الديكل ،كحثو يمى متا بعة إيرائاتيا ،حتى ال تتراكـ الدياكل أماـ المحاكـ،ف األمر اللم قتضي تكح د األثؤرر المترتب
يمى اإليرائ ف ،كمف ثـ ترتب يمى ايتبار الديكل كنف لـ تكف ،ككالتنف في سقكط ال صكمة ،الِاء يم ع ايرائاتيا بما في للؾ
صح فة الديكل يدا األحكاـ القطع ة الصادرة في الديكل كااليرائات السابقة يم يا ،إل أياء المترع لم صكـ التمسؾ بيا ما لـ تؾ
باطمة ،في لاتيا ،كالحكـ القطعي ىك اللم ضع حدا لمنءاع  ،في يممتو أك يءء منو أك في مسنلة فري ة ينو بفصؿ حاسـ ال ريكع ف و
مف يانب المحكمة التي أصدرتو" محمد كماؿ يبد العء ء -مريع سابؽ-
– مريع سابؽ –

(ِ) ي د محمد القصا
(ّ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( ن

ّٔٓ"

ٖٗٔ
المادة ِٖ مف قانكف المرافعات قد يرل بننو الا لـ حضر المديي كال المديى يم و

حكمت المحكمة في الديكل الا كانت صالحة لمحكـ ف يا كاال قررت تطبيا فالا بق ت متطكبة ست ف كما كلـ طمب احد ال صكـ
الس ر ف يا ايتبرت كنف لـ تكف مما مفاده أف الديكل الا بق ت متطكبو المدة الملككرة كلـ طمب احد ال صكـ الس ر ف يا ايتبرت كنف
لـ تكف بقكة القانكف كيمى محكمة المكضكع اف تقضي بللؾ متى طمبو المديى يم و قبؿ التكمـ في المكضكع كللؾ كيءاء لتقص ر
المديي في مكا الة الس ر في ديكاه كحثو يمى متابعة ايرائاتيا حتى ال تتراكـ الديامى اماـ المحكمة ك سرم حكـ تمؾ المادة يمى
االستئناؼ كفقا لن

المادت ف َِْ َِّ،مف قانكف المرافعات) (-الطعف رقـ ّْْ سنة ْٗؽ يمسة ِٖ ُْٖٗ/ّ/سِٕ

– سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُِٓ.
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َٕٖ)

ً ()5
ً
ً
تب يم ًو ،سقكطي ح ً
في
الدفع إًلا
في ىلٍا
ؽ
ً
بالنظاـ العاـ  ،مما تر ي
ى
تكمـ ٍ
المديى يم و ٍ
ٍ
(ٔ)

المكضكًع

بللؾ الدفع

ً
ً
ً
التمسؾ
تناءؿ يف حقو في
ككف
في المكضكع
بعد تيد ًد
ى
ى
ي
ٍ
الديكل ،إ ٍل إنوي بد كلو ٍ

(ٕ)

ضمنان(.)1ك ترتب يمى للؾ ،أنو إلا ييؿ المديى يم و الديكل ،بعد ست ف كمان مف

(ُ) كيدم ارغب :مبادئ ال صكمة ،مريع سابؽ،
(ِ) قضت محكمة النق

ُّٖ .ي د محمد القصا

المصر ة بننو (اليءاء المنصك

 :مريع سابؽ،

ٖٗٔ.

يم و في المادة ِٖ مف قانكت المرافعات قبؿ تعد ميا بالقانكف رقـ ِّ

لسنة ُِٗٗ ىك ايتبار الديكل كنف لـ تكف الا بق ت متطكبة ست ف كما دكف تيد د الس ر ف يا كاف كاف ال تصؿ بالنظاـ العاـ كال
يكء لممحكمة اف تقضي بو مف تمقاء نفسيا النو مقرر لمصمحة مف لـ تـ ايالنو مف المديى يم يـ دكف سكاه ال انو متى دفع بو
المديى يم خ اللم تحققت ترائط قبكه بالنسبة لو كيب يمى المحكة اف تقضي بو ةال حكؿ دكف للؾ تعي ؿ الديكل في الم عاد
بالنسبة لِ ره مف المديى يم يـ ال ال صح اف ضار مف مف ايراء لـ ت ل في مكاييتو) ( الطعف رقـ ِٕٓ سنة ٖٓؽ يمسة
َُٔ.

ُٖ )ُِٗٗ/ْ/سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

(ّ) محمكد مصطفى كنس :نحك نظر ة يامة لفكرة النظاـ العاـ في قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة ،الطبعة األكلى ،دار النيضة
العرب ة،

َُِ .يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء ،التعم ؽ يمى قانكف المرافعات متضمنا تعد الت القانكف ٔ لسنة ُُٗٗ ،الطبعة

السابعة،

ِّٗ .محمد كماؿ يبد العء ء -مريع سابؽ-

(ْ) قضت محكم ة النق

ٕٓٓ ،يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

المصر ة بننو (مف المقرر في قضاء ىله المحكمة اف اليءاء المنصك

المرافعات ىك ايتبار الديكل كنف لـ تكف ال لـ تـ تكم ؼ المديى يم و كمثمو المستننؼ يم و يمال بن

ُِّ
يم و في المادة َٕ مف قانكف
المادة َِْ مف للؾ القانكف

بالحضكر في ال ثالثة أتير مف تقد ـ الص ح فة الى قمـ الكتاب ال تصؿ بالنظاـ العاـ الا ىك مقرر لمصمحة مف لـ تـ ايالنو مف
ال صكـ دكف سكاه فال يكء لِ ره اف تمسؾ بو كلك كاف لمكضكع غ ر قابؿ لمتيءأة ال حؽ لءمالئو في الديكل االفادة مف ىلا اليءاء
اال بعد ق اـ مكيبو بتمسؾ صاحبا لحؽ في للؾ)( الطعف رقـ ُٕ سنة ْٔؽ يمسة ِٖ َُٖٗ/ٔ/سّ
مريع سابؽ،

ُٖٖٖ) سع د أحمد تعمة:

ُٖٓ.

(ٓ) قضت محكمة النق

الفمسط ن ة بننو ( يمى المحكمة يند تقد ـ طمب تيد د الديكل بعد تطبيا أف تقرر يقد يمسة لنظر الطمب
الطمب بحية أنو قدـ بعد مضي الم عاد) ( نق

بحضكر ال صكـ كال تممؾ مف تمقاء نفسيا رف

مدني فمسط ني رقـ ُٓ لسنة

ََِٔ )ََِٕ/ٕ/ٖ -دائرة راـ ا﵀ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
للؾ قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( اليءاء المقرر بالمادة َٕ مف قانكف المرافعات بايتبار الديكل كنف لـ تكف ال تصؿ

بالنظاـ العاـ كانما ىك يءاء مقرر لمصمحة المديى يم و فال تقبؿ إثارتو لممرة األكلى أماـ محكمة النق
ؽ يمسة ُّ ُٕٗٔ/ّ/سِٕ
(ٔ) قضت محكمة النق

ّٕٕ .كفي

ّٖٖ) سع د احمد تعمة :مريع سابؽ،

المصر ة بننو ( ن

) ( الطعف رقـ ٕٗٔ سنة ِْ

ُٕٓ.

المادة ِٖ مف قانكف المرافعات قد يرل بننو الا لـ حضر المديي كال المد\يى يم و

حكمت المحكمة في الديكل الا كانت صالحة لمحكـ ف يا كاال قررت تطبيا فالا بق ت متطكبة ست ف كما كلـ طمب احد ال صكـ
الس ر ف يا ايتبرت كنف لـ تكف مما مفاده أف الديكل الا بق ت متطكبو المدة الملككرة كلـ طمب احد ال صكـ الس ر ف يا ايتبرت كنف
لـ تكف بقكة القانكف كيمى محكمة المكضكع اف تقضي بللؾ متى طمبو المديى يم و قبؿ التكمـ في المكضكع كللؾ كيءاء لتقص ر
المديي في مكاالة الس ر في ديكاه كحثو يمى متابعة ايرائاتيا حتى ال تتراكـ الديامى اماـ المحكمة ك سرم حكـ تمؾ المادة يمى
االستئناؼ كفقا لن

المادت ف َِْ َِّ،مف قانكف المرافعات) (-الطعف رقـ ّْْ سنة ْٗؽ يمسة ِٖ ُْٖٗ/ّ/سِٕ

– سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
ٕ قضت محكمة النق

َٕٖ)

ُِٓ.

المصر ة بننو (الكالـ في المكضكع المسقط لحؽ المديى يم و في التمسؾ بإيتبار الديكل كاف لـ تكف لعدـ

تيد دىا الؿ ستة اتير مف تار خ تطبيا كفقا لن
نظرىا بعد التيد د نظ ار لما حممو التعر

المادة ُٗ مف قانكف المرافعات السابؽ ىك الكالـ في مكضكع لات الديكل يند

لمكضكييا مف معنى الرد يمى االيرائات بايتبارىا صح حة كبالتالي النءكؿ يف التمسؾ

بايتبار الديكل مكنف لـ تكف) ( الطعف رقـ ُٕٓ سنة ِْؽ يمسة ّ ُٕٗٔ/ٓ/سِٕ
ُٕٓ.
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َُٗٓ) سع د أحمد تعمة :مريع ساب،

تار خ تطبيا فال يكء لممديي أف تمسؾ بايتبارىا كنف لـ تكف( ،)2فإلا كاف المديى يم و مف
قاـ بتيد د الديكل فال يكء لو إبداء ىلا الدفع ألنو ككف تناءؿ ينو ضمنان(.)3
و رى ام وحث أن اممشرع امفائط ني واممصري مم وفنو في جعل ذمك اميفع منر ارً
ممصاحا امميعى عا و فنط ،ومرغم من أَنيمو أعط و امحق ما صوم تجي ي اميعوى ،يمو حييا
موعياً جب تجي ي اميعوى المو ،إِذ ترتب عاى ذمك أنو إذا جيي امميعى عا و اميعوى عي
ئت ن ومو فال حق ماميعي اميفع وعت ور اميعوى يأن مم تين ،وذمك ف و تنوقض واضح ،إذ
دي
مو امحيما من وضع امم عوي وامزام ام صوم و ،ومو امحيما من جعل حق امتجي ي منر ارً ٍ
من ام صوم.
مذمك نوصي اممشرع امفائط ني نصر حق تجي ي اميعوى عاى امميعي فحئب ،أو
جعل اميفع وعت ور اميعوى يأن مم تين منر ارً ممصاحا ام صوم جم عوً ،ذمك أنو ر مو يون
ماميعي مصاح ٌا في اعت ور اميعوى يأن مم تين ،فاموذا ننرر مو حنوً ،ام نحرمو من ادار
اممترتب عاى ىذا امحق وىو اميفع وعت ور اميعوى يأن مم تين.
ككف
يدر اإلتارة إل و ،أىنو يب حتى تقضي المحكمة بتطب الديكل ،أف
كمما ي
ى
ً
ً
ً
األصكؿ ،فًإلٍا قضت المحكمةي بتطب الديكل يمى غ ر
حسب
اليمسة
بمكيد
صكـ مبمِ ىف
ال
ى
ي
القانكف ،كنف ً
و
ً
الديكل مؤيمةن إدار ان ،كلـ عمف المديي باليمسة اليد دة التي حددت
كانت
سند مف
ٍ
ٍ
لنظر الديكل ،فًإنو حؽ لممديي أف يدد الديكل في أم و
كقت ،دكف التق د بم عاد الست ف
(ْ)
ً
ً
بتطب
أف تقضي
إلى أىنو ال
الديكل ،إلا أصدرت ف يا حكمان
ي
يكء لممحكمة ٍ
ٍ
كمان  ،إضافةن ٍ

(ُ) كيدم راغب فيمي :مبادئ القضاء ،مريع سابؽ،

ُْٓ.

(ِ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،
(ّ) كيدم راغب :مبادئ ال صكمة ،مريع سابؽ،
(ْ) قضت محكمة النق

َِّ.

ُّٖ.

الفمسط ن ة بننو ( يكء في حالة بطالف التطب تيد د الديكل دكف التق د بم عاد الست ف كما) ( نق

فمسط ني رقـ ُٕٔ لسنة ََِْ )ََِْ/ُِ/ِٖ -دائرة راـ ا﵀ .كما قضت محكمة النق
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مدني

المصر ة بننو ( ت ح القرار الباطؿ بتطب

ً
بالتطب فإف قرارىا عد باطالن(ُ) ،ك حؽ
بندب ب ور كسددت األمانة ،فإلا لـ تتنبو لللؾ ،كقضت
ً
لللؾ ،كما
صكـ تعي يؿ الس ر في الديكل ،حتى بعد انتياء مدة
ألم مف ال
و
الستكف كمان المقررًة ٍ
ى
أىنو إًلا أىكدع ال ب ر تقر ره ،كلـ ً
ً
صكـ بنىف ال ب ر قد أكدع تقر ره ،فًإنو ال
تقـ المحكمةي بتبم ًغ ال
ي ٍ
ي
ً
ً
ألم مف
الحالة تطب الديكل ،كًاف قررت للؾ عد قرارىا باطالن ،ك يكء و
لممحكمة في ىله
يكء
ي
()2

ال صكـ طمب تعي ؿ الديكل حتى بعد انقضاء مدة الست ف كما.

ً
ً
ً
تب يمى ت ً
يددت الديكل
اليمسات ،ما عني أنوي إلا
تسمسؿ
الديكل انقطاع
طب
ك تر ي
ٍ
ً
ً
ً
الحكـ ال
بدفايو ،فاف م عاد الطعف في
بطمب
المديي ،ثـ تِ ب المديى يم و ،كلـ قدـ ملكرةن
ٍ
ً
بالحكـ ،حتى لك حضر أك أبدل ملكرةن بدفايو في اليمسات
سرم في حقو إال مف تار خ تبمِو
المنظكرة قبؿ قرار التطب.

()3
()4

كتيد د الديكل بعد التطب ترتب يم و أمراف ميماف

كىما:

و
يمسة ً
الديكل.
لنظر
ُ -تحد د
ٍ
ً
ً
ً
المتعمقة بتبم ًغ األك ار ً
المحددة ،كفؽ النصك ً
ؽ
اليمسة
 -2إيالف ال صـ بمكيد
القضائ ًة ،كال مءـ أف تتضمف كرقةي التيد ًد تك ار انر لصح ً
الديكل كالدفاع ف يا ،بؿ
فة
ي ٍ
ى
ٍ
ً
ً
المحددة
اليمسة
كفي اإلتارة لمديكل كقرار التطب ،مع تكم ؼ ال صـ بالحضكر في
لنظرى ٍا.
الديكل ألم مف ال صكـ تعي ؿ الس ر في الديكل دكف التق د بالم عاد المنصك
رقـ ّٓٔ سنة ِٓؽ يمسة ُْ ُٖٕٗ/ُ/سّٖ
(ُ) كىلا ما قضت بو محكمة النق

يم و بالمادة ِٖ مف قانكف المرافعات ) (الطعف

َُٗ) سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،

ُْٓ.

المصر ة ،كالتي كرد في حكميا أنو (المقرر  -فى قضاء محكمة النق

 -أف قرار التطب متى

صدر بالم الفة لمقانكف ال مِى الديكل كال ؤثر يمى استمرار ق اـ اآلثار التى أنتييا إ داع الصح فة قمـ الكتاب كمنيا قطع التقادـ
إلى أف قضى بسقكط ال صكمة ف يا ككانت العبرة بصحة قرار التطب ىى بحق قة الكاقع ( -الطعف رقـ ِِّٗ لسنة ٓٔ ؽ – يمسة
ِْ – ََِّ/ٔ/ميمكية المكتب الفني -سْٓ

َُْْ)  -المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات

فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ –
(ِ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،
(ّ) محمد كماؿ يبد العء ء :مريع سابؽ،

ُٔٗ.
ُِّ.

ّٓٓ (ُٓ– ُٕٕٗ/ُُ/ـ نق

(ْ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُٓ ،مريع سابؽ،

ٖٕٓ.
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ـ – ِٖ)ُّٕٔ -

اممطاب اماوني
غ وب عض امميع ن وامجزاء اممترتب عا و
ً
ً
اب بع ً
ث نتناكؿ في الفرًع
كسكؼ نتناك يؿ ىلا
المطمب يبر فري وف ،بح ي
األكؿ غ ي
ً
المديى
اب
المديى يم ًو ،كنتناك يؿ في الفرًع
كحضكر
المدي ىف
اب بع ً المدي ىف كغ ي
الثاني غ ي
ٍ
ٍ
ٍ
يم ًو
امفرع ادول
غ وب عض امميع ن وحضور امميعى عا و
قانكف المر ً
ً
ً
ً
افعات
المادة (ِٖ )ِ/مف
الحالة في
حكاـ ىله
لقد نظـ المترعي المصر ي
م أ ى
المصرًم ،كالتي ياء نصيا " كتحكـ المحكمة في الديكل إلا غاب المديى أك المديكف أك
بعضيـ في اليمسة األكلي كحضر المديى يم و "
ً
فمـ نظـ قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ىله الحالة،
أما
بالنسبة المترًع الفمسط ً
ني ٍ
ً
المادة (ٕٖ) كالتي كرد ف يا "تسرم أحكاـ
كاف ما أكرده المترع الفمسط ني في للؾ ،ىك ن ي
المادت ف (ٖٓ) ك(ٖٔ) مف ىلا القانكف يند تعدد المدي ف أك المديى يم يـ كفقان لمقتضى الحاؿ"
تضح مف ن

قانكف المر ً
ً
افعات المصرم أف غ اب بع
المادة (ِٖ )ِ/مف

المدي ف ال

ً
ً
و
صكمة القضائ ًة(ُ) ،ك ً
بالنسبة لميم ع ،فًإلا غاب
بحكـ حضكروم
الحكـ ف يا
ؤثر يمى س ر ال

(ُ) قضت محكمة النق

المصر ة بننو ( مف المقرر طبقا لن

االفقرة الثان ة مف المادة ِٖ مف قانكف المرافعات ،كيمى ما أفصحت

ينو الملكرة اإل ضاح ة ليا ،أنو إلا تعدد المديكف كتِ ب بعضيـ كحضر البع

اآل ر فال ؤثر غ اب البع

يمى نظر الديكل،

كانما تستمر المحكمة في نظرىا يمى تقد ر يمـ المدي ف بق اميا باليمسة المحددة لنظرىا كانيـ ا دكا اقكاليـ كطمباتيـ في صح فتيا كال
كاف ال ؤثر يمى سالمة ايراء تيد د الس ر في الديكل بعد تطبيا كيمى نحك ما سمؼ الرد بيا يمى السبب االكؿ اال تككف ككالة
المحامي اللم حرر صح فة التيد د يف المطعكف يم يا الثان ة ثابتو لو قبؿ ق امو بيلا العمؿ فاف الحكـ المطعكف ف و ال لـ يب
الطايف الى طمب تطب الديكل بالنسبة لممدي ة الثان ة المطعكف يم يا الثان ة يدـ حضكرىا اك حضكر مف نكب ينيا قانكنا باليمسة
المحددة لنظرىا بعد تيد د الس ر ف يا كقد حضر محاـ باليمسة الملككرة يف المدي ة االكلى (المطعكف يم يا االكلى) ايماال لمفقرة
الثان ة مف المادة مف قانكف المرافعات ككف قد اصاب صح ح القانكف كال قدح في للؾ ما اثاره الطايف بكيو النعي مف اف المطعكف
يم يا الثان ة غادرت البالد كلـ تعمـ ت ئا يف تيد د تمس ر في الديكل فضال يف انو يار يف الدل ؿ فاف االثر اللم قد ترتب يم و اف
صح انما تعمؽ بالمطعكف يم يا الملككرة كل س لمطايف التحدم بيا) (الطعف رقـ ُّْ سنة ّٗؽ يمسة ِٕ ُْٕٗ/ٓ/سِٓ
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ً
حكمت المحكمةي في
كحضر البع ي اآل ر ،ككاف المديى يم و حاض انر،
بع ي المدي ىف
ى
ً
ً
ل(.)2
دكف
كفي
الديكل( ،)1إ ٍل
حضكر أحد المدي ىف ل حكؿ ى
تطب الديك ٍ
ٍ
ي
ٍ
اور امتئوؤل ىل تحيم اممحيما في اميعوى في حوما غ وب عض امميع ن يالموً؟ أم
و ُ
أَن ىنوك حولت جوز ف يو مامحيما شطب اميعوى في حق امميعي امغولب؟ وىل موحية
أار عاى ذمك أم ل ؟
موضوع اميعوى ن امميع ن ،ح ث يون غ ر قو ل ماتجزلاٌ ،
يامان ،دكف تفر و
قة ب ف قابم ة
لـ نظـ المرافعات المصرم ىله الحالة ،ح ث ياء الن ي
عاب يمى المترًع المصرم للؾ ،ح ث أياء لممحكمة
مكضكع الديكل لمتيءئة ،مف يدمو ،ك ي
تطب الديكل إلا حضر بع

المدي ف كغاب البع

 ،إًل في للؾ معاقبةه لممديي الحاضر مف

غ ًر ير روة ارتى ىك ىبي ٍا ،لللؾ كاف يمى المترع المصرم التفرقة ب ف قابم ة مكضكع الديكل لمتيءئة
مف يدمو.
أم
أما بالنسبة آلراء الفقياء في للؾٍ ،
فقد ىل ىىب ر ه

()3

لمقكؿ بننو ،إلا تعدد المديكف كحضر

الديكل ،يمال بن
في
بعضيـ كغاب البع ي اآل ر ،فاف المحكمةى
ٍ
ي
تحكـ ٍ

المادة (ٖٓ )ِ/مف

قانكف المرافعات المصرم.
للؾ ،أف المديي أبدل دفايو في صح ً
عمـ مكيد اليمسة
فة
كالحكمةي مف ى
ٍ
الديكل ،كىك ي
المحددة لنظرىا ،مما عني تمك نو مف إبداء مء دا مف الدفاع ،ما يعؿ يدـ حضكره قر نةن يمى
دفاع يد د.
اكتفائو بما أكرده في صح فة ديكاه ،كيدـ رغبتو إبداء و

ِٓٗ) – سع د أحمد تعمة :مريع سابؽ،
ال مس ف ياما

ُْٗ ( .الطعف رقـ ُُّ سنة ْْ يمسة ُٕ ُٕٗٗ/ٓ/سَّ

ّّٕ) ميمكية

ِّّٗ

(ُ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،
(ِ) كيدم راغب :مبادئ ال صكمة ،مريع سابؽ،

ُّٖ.

(ّ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
ٗٗٔ ،أحمد ىندم :قانكف ،مريع سابؽ،

ّٕٓ.
ّٕٕ .ي د محمد القصا

ُٔٗ .ُٕٗ-كيدم راغب فيمي -مبادئ القضاء -مريع سابؽ-
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– مريع سابؽ
ُٓٓ

و رى ام وحث أن ىذا امرأي قي جونب امصواب ،ذمك أنو ئووى

ن امميعي امحوضر

وامميعي امغولب من جيا ،يمو تجوىل امحيما من تنر ر اممشرع جزاء امشطب عاى غ وب
ِ
امميعي من ج ٍ
ماتجزلا ،و ن أن
يا أُ رى ،يمو ئووى ن أَن يون موضوع اميعوى قو الً
حوما ميو منتض ٍ
ٍ
وت و ٍ
أحيوم ت تا ُ عن
يون موضوعُ اميعوى غ ُر قو ٍل ماتجزلا ،مع أن يل
غ رىو.
أض

ِ
اء امشطب عاى
أي م ومفا صر حا
إِمى ذمك أن في ىذا امر ِ
مانص امذي رتب جز َ

غ وب امميعي ،مذا فال ي من امتم ز ن من حضر من امميع ن ،ومن غوب منيم ،إذ ل جوز
أن ئتف ي امميمل من إىمومو(.)1
م
كلىب أر ه

()2

آ ر لمقكؿ بننو في حالة غ اب بع

المدي ف ،فإنو يكء تني ؿ الديكل،

أك تطبيا ،سكاء كانت تيمعيـ كحدة الرابطة مع المديى يم و أـ ال ،كللؾ حسب المادة
(ٖٓ )ّ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،كسكاء تِ ب يم ع المدي ف أك بعضيـ ،حتى
بدفاييـ.
لك لـ قدمكا ملكرةن
ٍ
أم مساكاتً ًو في ٍا ً
لحكـ ب ىف المديي الِائب كالمديي الحاضر ،كىلا نافي
ك ؤ ى يل يمى ىلا الر ً
ٍ
مقصكد المترع مف تقر ر التطب كيء و
مع احترًاـ حقك ً
ؽ مف
اء يمى غ اب المديي ،كما أىف ما ي
تفؽ ى
ً
منيـ ،كللؾ بيعؿ حكـ المادة نطبؽ يمى
نيـ ،كب ف مف تِ ى
ب ٍ
ىك التفرقة ب ٍ
ى
حضر مف المدي ىف ى
ً
المديي الحاضر كالِائب ،ؤدم ًإلى
الحكـ يمى
المديي الِائب ،دكف الحاضر ،كاال فإف تعم ـ
ٍ
الحكمة مف التتر ًع ،كالتي قي ً
ً
م ً
ص ىد منيا مياءاةي المديي الِائب ،دكف الحاضر ،كما ف و إضرهار
الفة
ى

(ُ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

َُِ.

(ِ) أحمد أبك الكفا :نظر ة األحكاـ في قانكف المرافعات ،منتنة المعارؼ باإلسكندر ة،
المرافعات المدن ة كالتيار ة – دار اليامعة باالسكندر ة ََِٓ -
المرافعات المدن ة كالتيار ة،ََِٗ ،

ُِٓ.
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ّّٖ .ّْٖ-نب ؿ إسماي ؿ يمر– أصكؿ

َٖٓ ،َٖٔ-أحمد الس د صاكم :الكس ط في ترح قانكف

بالمديي الحاضر ،دكف ير ورة ارتكبيا ،كمعاقبتو بلنب غ ًره ،كىلا غ ير و
يائء قانكنا.ن
ٍ

()1

أم و
ثالث
كثمة ر و

()2

يب التم ًء ب ف تعدد المدي ف مع تعدد الركابط بالمديى
لىب إًلى أنو ي

يم و ،كب ف تعدد المدي ف مع كحدة الرابطة بالمديى يم و ،فًإلا تعدد المدي ف ككانت تربطيـ
ً
بالمديى يم و رابطةن كاحدةن ،بح ث لـ كف مكضكع الديكل قابالن لمتيء ً
لممحكمة
ئة ،فإنو ال يكء
تتطب الديكل إلا تِ ب بعضيـ كحضر البع
أف
ى

 ،ح ث تقؼ قكايد الن ابة التبادل ًة سدان

ً
الديكل ،أك الحكـ ف يا في مكايية مف غاب مف المدي ف ،فقايدة
تطب
من عان ،كحائالن دكف
ٍ
الن ابة التبادل ة تيعؿ مف حضر ممثالن يف الباق ف ف ما نفعيـ ،ال ف ما ضرىـ ،كما إف قايدة
يدـ تيءئة ال صكمة ،تمنع ىي األ رل المحكمة مف تقر ر تطب الديكل ،أك الحكـ ف يا منعا
مؤثر في الكؿ،
لإلضرار بمف حضر ،الس ما أف قايدة يدـ التيءئة تقتضي أف الحكـ في اليءء ه
أما إلا تعدد المديكف ككانت ركابطيـ بالمديى يم و متعددة ،بح ث كانت ال صكمة قابمة
لمتيءئة ،ف يكء لممحكمة أف تحكـ في الديكل أك تتطبيا في مكايية مف غاب مف المدي ف ،مع
بقاء الديكل قائمة بالنسبة لمف حضر منيـ.

ّ

و تفق ام وحث مع ىذا امرأي يونو تالفى امع وب واممآ ذ امتي أ ذت عاى اآلراء
امئو نا ،يمو أنو حنق امحيما امتي قصيىو اممشرع من تنر ر امشطب يجزاء عاى غ وب
امميعي ،يذمك عيم مئوواتو ن امميعي امميمل وامميعي غ ر امميمل.
و رى ام وحث أن اممشرع امفائط ني شو و امنصور في تنظ م أحيوم غ وب عض
امميع ن وحضور امميعى عا و ،ممو ترك إشيولً ي ارً ميى امفنو وامنضوء في ذمك ،ح ث ذىب
(ُ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

َُِ.

(ِ)أحمد ىندم :أصكؿ ،مريع سابؽ،

ِٖٕ .يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

(ّ) كبللؾ قضت محكمة النق

َُِ.

الفمسط ن ة ح ث ياء في حكميا (ديكل القسمة ال تقبؿ التيءئة ،كح ث أف المديى يم يـ بديكل

إءالة الت كع قد تمت محاكمتيـ غ اب ا ،فإف المحكمة تقرر استئ ار الفصؿ باالستئناؼ كتبم غ المديى يم يـ بالحكـ ل تسنى ليـ الطعف
بو إلا ما رغبكا بللؾ حتى يرم تكح د استئنافاتيـ كالفصؿ بيا معا) ( نق
دائرة راـ ا﵀.
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مدني فمسط ني رقـ ِْْ لسنة ُٔٗٗ)ُٗٗٔ/َُ/ٕ -

أغاب امفنو إلعمول أحيوم امموية ( )3/53من قونون أصول اممحويموت امفائط ني عاى حوما
تعيي امميع ن وغ وب عضيم ،في ح ن أنيو تنظم حوما انفراي امميعي.
ملذمك نوصلي اممشلرع امفائلط ني تنظل م حوملا تعليي اممليعى عال يم وذملك إضلوفا مللوية
تللنص عاللى أَن لو " إذا غللوب عللض امملليع ن ،وحضللر ام ل عض ،ويللون موضللوع املليعوى ل ن للل
امتجزلللا جللوز مامحيمللا أن تحيللم فللي املليعوى أو تؤجايللو ،فللإذا يللون ن للل امتجزلللا ،جللوز ميللو
شط يو في حق من تغ ب من امميع ن"
يلذمك فلون نلص امملوية ( )58ملن قلونون أصلول اممحويملوت امفائلط ني شلو و امغملوض دنلو
ٍ
حوملا أحيوميلو يملو
جب امتفرقا ن حوما مو يون موضوع امليعوى قو لل ماتجزللا أم ل ،وميلل
أئللافنو ح للث جللوء نصلليو " :تس ر أحكامررلمحدتيررل ت ح )58حو )58حي ر حاررلدحدتنررل و ح ر حتد ر ح
دتي

حكوحدتي ىح ل همحوفنلًحتينتضىحدتاللح".

مذمك نوصي اممشرع امفائط ني حذ

ىذه امموية.
امفرع اماوني

غ وب عض امميع ن وغ وب امميعى عا و
و اور امتئوؤل في ىذه امحوما ىل موحية ام ار طا امنونون ا وعيم قو ا ا موضوع اميعوى
أار منو ا ِا موضوع اميعوى ماتجزلا من عيمو
أار عاى حيم ىذه امحوما؟ أم أنو ل َ
ماتجزلا ٌ
عاى ذمك؟
أم في الفقو( ،)1إلى أنو في ىله الحالة ،إلا لـ تكف الديكل صالحةن لمحكـ ف يا ،فال
لىب ر ه
يكء الحكـ بتطب الديكل ،بالنسبة لمف تِ ب ،مع استمرارىا بالنسبة لمف حضر ،كلك كاف

(ُ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،

َِّ .أحمد مم يي :مريع سابؽ،
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َٖٔ.

مكضكع الديكل قبؿ التيءئة ،للؾ أف قرار تطب الديكل إلا مضى يم و ستكف كما ترتب
يم و ايتبار الديكل كنف لـ تكف ،كالمترع حر
الديكل في حؽ بع

يمى تفادم للؾ الكضع ،اللم تسقط ف و

المدي ف ،كتبقى قائمةن في حؽ البع

اآل ر ،لما ؤدم إل و للؾ مف

ً
ً
صعكبات كتعق و
و
الحالة ،إال أف تؤيؿ نظر ىله
المحكمة في ىله
دات ،لللؾ فإنو ال ككف أماـ
و
يمسة أ رل عمـ بيا المت مفكف ،بح ث إلا تِ ب المديكف يم عان في اليمسة
الديكل ،إلى
اليد دة ،قررت المحكمة تطب الديكل بالنسبة ليـ يم عان ،أما إلا حضر بع
البع

المدي ف كتِ ب

و
بحكـ عتبر حضكر ان ،في حؽ يم ع
اآل ر ،حكمت المحكمة في مكضكع الديكل،

المدي ف ،مف حضر منيـ كمف لـ حضر.
أم آ ػر(ُ) ،إلػى أىنػو يػب التفرقػة بػ ف قابم ػة مكضػكع الػديكل لمتيءئػة مػف يدمػو،
كلىب ر ه
فػػإلا كػػاف مكضػػكع الػػديكل قبػػؿ التيءئػػة كتعػػدد المػػديكف ،كت مػػؼ بعضػػيـ يػػف الحضووْس ،دكف
البع

اآل ر ،كت مؼ المديى يم و يف الحضكر أ ضػان ،يػاء لممحكمػة تػطب الػديكل بالنسػبة

لمف غاب مف المدي ف ،كتني ؿ نظر الػديكل إلػى يمس وػة يد ػدة ،مػع إيػادة إيػالف المػديى يم ػو
اللم لـ بمغ لت صو ،أما إلا كاف مكضكع الديكل ال قبؿ التيءئة ،كنف كػكف مكضػكع الػديكل
و
حػ يؿ يمع ػ وػة ،أك فسػ ي و
ً
ً
ػيار إفػ ً
ػالس تػ و
ػاير ،ففػػي مثػػؿ ىػػله الحػػاالت ،ال
ػخ يقػػد ،أك إبطػػاؿ يقػد ،أك إتػ ي
ككف مكضكع الديكل قابالن لمتيء ً
ئة( ،)2مما كيب يمى المحكمة تني ؿ نظر الديكل ،إلى يمس وػة
يد ػ و
ػدة ،عػػاد إيػػالف المػػديي الِائػػب بيػػا ،كللػػؾ حتػػى تػػتمكف المحكمػػة مػػف الفصػػؿ فػػي مكضػػكع
كصؼ ك و
و
الديكل كمو ،بالنسبة إلى يم ع ال صكـ ،و
احد بالنسبة إل يـ يم عػان ،فػإلا حضػر
بحكـ لو
ً
المديى يم و في اليمسة اليد دة ،فاف الحكـ عتبر حضكر ان في ح ً
صكـ.
ؽ يم ًع ال

(ُ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

َٗٔ .نب ؿ اسماي ؿ يمر – الكس ط  -مريع سابؽ -

(ِ) نب ؿ إسماي ؿ يمر :الكس ط ،مريع سابؽ،

ْٖٓ.
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ْْْٖٖٓ،

يدر اإلتارًة إًلى أىنو إرا تعدد المديى يم يـ ،كتِ بكا يم عان مع المديي ،فقررت
ك ي
المحكمةي تطب الديكل ،ثـ ييميا المديي بالنسبة ألحد المديى يم يـ ،قبؿ مضي ست ف كمان،
كلـ عيميا بالنسبة لمباق ف ،إال بعد مضي ست ىف كمان ،فإف لباقي المديى يم يـ ،أف تمسككا
بايتبار الديكل كنف لـ تكف ،بالنسبة ليـ ،كال منعيـ مف للؾ تعي ؿ الديكل في الم عاد بالنسبة
لممديى يم و األكؿ ،ألنو إلا صح أف ف د ال صـ مف و
يمؿ قاـ بو أحد ءمالئو ،فانو ال صح أف
ضار مف و
يمؿ ات ل في مكايية ءمالئو.
كالا تعدد المديكف كتِ بكا يم عان مع المديى يم و ،فقررت المحكمة تطب الديكل ،كقبؿ
مضي ست ىف كمان ييميا أحد المدي ف ،كلـ عيميا الباق ف إال بعد مضي ست ف كمان ،فال يكء
لممديي يم و ،أف تمسؾ بايتبار الديكل كنف لـ تكف ،بالنسبة لمف تن ر مف المدي ف في
تعي ؿ الديكل ،كانما ف د ىؤالء المديكف مف تعي ؿ ءم ميـ الديكل قبؿ فكات المدة التي تعتبر
الديكل بعدىا كنف لـ تكف(ُ) ،كما طبؽ للؾ حسب القابم ة لمتيءئة.

(ُ)يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،

ِِّ.
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امم حث اماوني
حضور امميعون وغ وب امميعى عا يم وأاره
عد غ اب المديى يم و الصكرة الِالبة في الِ اب( ،)1إًل إًنو حاكؿ غالبان التيرب مف
ً
القانكف ،كمف صدكر و
حكـ ضدهي ،مما ميئ إلى الِ اب ،كيدـ احترًاـ مكاي ًد
المحكمة ،قاصدان
ً
أمد التقاضي ،كير ً
إطالة ً
ً
صدكر و
ً
حكـ ضده(،)2
تالفي
بالتالي
صكمة القضائ ًة،
قمة س ًر ال
بللؾ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
إال أف غ اب المديى يم و ،ال ككف دائمان يمى ىلا الحاؿ ،كليلا السبب ،فقد ككف غ ابو و
لعلر
ً
ً
ً
لـ ً
حسب األي ً
ً
صكؿ ،كأ ان كاف
اليمسة
بمكيد
مبمغ
الحضكر إًلى
مكنو مف
المحكمة ،أىك ألىنو غ ير و
ى
ً
ً
ً
الديكل.
الصادر في
الحكـ
كصؼ
للؾ الِ اب ،فإف لو أثره كما أسمفنا يمى
ٍ
حضكر
كسكؼ نتناكؿ ىلا المبحث يبر مطمب ف ،بح ث نتناكؿ في المطمب األكؿ،
ي
ً
ً
الحضكر كالِ ً
ً
المديكف كغ ً
ً
الحكـ
كصؼ
اب يمى
أثر
المطمب
المديى يم ًو ،كفي
اب
ى
الثاني ي
ٍ
ٍ
ً
لديكل.
في ٍا
ٍ
الصادر ٍ

اممطاب ادول
حضور امميعون وغ وب امميعى عا و
نصت المادة (ٖٓ )ِ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،يمى أىنو ( إلا حضر
بمِت لت صو ،حكمت المحكمة في
الديكل قد
المديي كلـ حضر المديى يم و ،ككانت الئحةي
ٍ
ٍ
الديكل ،فإلا لـ كف قد بمغ لت صو كيب يمى المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ
و
يمسة تال وة ،بمغ بيا المديى يم و لمحضكر كتقد ـ دفايو ك عتبر الحكـ في
نظر الديكل إلى
الديكل حضكر ان)

(ُ) يبد المنعـ الترقاكم كفتحي كالي :مريع سابؽ،
(ِ)ي د محمد القصا

 :مريع سابؽ،

ُٕٓ .ناظـ محمد يك ضة :ترح ،مريع سابؽ-

ٗٗٔ.
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ِٖ

كما نصت المادة (ْٖ) مف قانكف المرافعات المصرم يمى أنو ( إلا ت مؼ المديى يم و
كحده في اليمسة األكلى ،ككانت صح فة الديكل قد أيمنت لت صو ،حكمت المحكمة في
الديكل ،فإلا لـ كف قد أيمف لت صو ،كاف يمي المحكمة في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ
و
يمسة تال وة ،عمف المديى بيا ال صـ الِائب ،ك عتبر الحكـ في الديكل في
نظر القض ة إلي
الحالت ف حكمان حضكر ان)
ً
اليمسة األيكلى ،كلـ حضر
المديي في
تضح مف النص ف السابق ًف أىنو إًلا حضر
ٍ
المديى يم و ،فإنو تكيب يمى المحكمة ح و
نئل أف تتحقؽ مف تمقاء نفسيا ،مف صحة إيالف
صح فة الديكل لممديى يم و(ُ) ،ح ث يب التم ء ب ف صحة اإليالف كبطالنو.
فًإلا كاف إيالف المديى يم و صح حان ،كتحققت المحكمة مف صحتو ،فًإنيا تككف أماـ
حالت ف ،كىما أف ككف المديى يم و مبمِان لت صو ،أك أىف ككف مبمِان لِ ر ت صو.
كنتناكؿ ىات ف الحالت ف يمى النحك التالي:
الحالة األيكلى :أف ككف المديى يم و مبمِان لت صو بمكيد اليمسة:
ففي ىله الحالة تقرر المحكمة الس ر في الديكل( ،)2كالحكـ ف يا( ،)3مع ايتبار الحكـ
الصادر ف يا حضكر ان( ،)4فال تؤيؿ المحكمة الديكل بسبب غ اب المديى يم و ،للؾ أف

)ُ(كيدم راغب فيمي كأحمد ماىر ءغمكؿ :مريع سابؽ ،
(ِ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،

ِْٕ.

ُٕٔ.

(ّ) قضت محكمة التق

الفمسط ن ة بننو ( إلا حضر المديي كلـ حضر المديى يم و ككانت الئحة الديكل قد بمِت لت صو تحكـ

المحكمة بالديكل) ( نق

مدني فمسط ني رقـ ُٖٓ لسنة ََِِ )ََِّ/ٗ/ُِ -دائرة غءة .أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُّ،

مريع سابؽ،

ُْٓ.

(ْ) قضت محكمة النق

الفمسط ن ة بػننو (كفقا لن

المادة ٖٔ مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة رقـ ِ لسنة ََُِ إلا

حضر المديى يم و إحدل يمسات المحاكمة كتِ ب بعد للؾ بِ ر يار
حضكر ا كقابال لالستئناؼ) ( نق
سابؽ،

مف يكار

ال صكمة فإف الحكـ الصادر بحقو ككف

مدني فمسط ني رقـ ُِّ لسنة ََِّ )ََِْ/ِ/ِْ -دائرة غءة .يبد الممو م ؿ الف ار :مريع

ُِْ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،

طُٓ ،مريع سبؽ،

َٖٓ .مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،
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ٖٔ.

ٕٓٓ .أحمد أبك الكفا :المرافعات،

المديى يم و الِائب قد تحقؽ يممو بق اـ الديكل ،كبمكيد اليمسة المحددة لنظرىا ،فال محؿ
و
احتفاء بِ اب المديى يم و(.)1
لتني ميا كايادة إيالنو ،إنما تستمر المحكمة بنظر الديكل ،دكف
لقانكف المر ً
ً
افعات المصرم أىنو ( تتناكؿ المادة ْٖ حالة
كقد ياء بالملك ًرة اإل ضاح ًة
غ اب المديى يم و ،كقد تضمنت الفقرة األكلى منيا حكمان مستحدثان محصمو ،أىنو إلا كاف
ً
اليمسة األيكلى قد أييمنت صح فة الديكل لت صو ،فتحقؽ بللؾ يممو
المديى يم و الِائب في
الديكل ،فال محؿ لتني ميا كايادة إيالنو ،كما ن
بق اًـ
ٍ
و
احتفاء بِ ً
المديى يم و)
اب
المحكمة في نظر الديكل ،دكف
ٍ

بللؾ القانكف القائـ ،إًنما تستمر
()2

ثالث أحك و
اؿ ككف يمـ المديى يم و ف يا مؤكدان،
كمما يدر اإلتارة إل و أف ىناؾ
ي
()3

كىي:

ُ-

و
يمسة سابق وة(ْ) /كىله الحالة نصت يم يا المادة (ّٖ) مف قانكف
إلا حضر في
المرافعات المصرم ،فالتني ؿ في ىله الحالة غ ر ك و
ايب يمى المحكمة ،للؾ
ي
و
يمسة عني يممو الفعمي بالديكل ،كتمك نو مف حؽ الدفاع،
أم
أف حضكره في ُّ
األمر اللم يعؿ ال صكمة حضكر ةن بالنسبة لو(ٓ) ،كلك ت مؼ بعد للؾ يف
الحضكر.

(ُ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،
(ِ) معك

(ٔ)

ُٕٔ.

يبد التكاب :مريع سابؽ،

(ّ) كيدم راغب :المكيء ،مريع سابؽ،
)ْ ) قضت محكمة النق
يكار

ُٖٖ.
ّٓٓ.

الفمسط ن ة بننو ( إلا حضر المديى يم و إحدل يمسات المحاكمة كتِ ب بعد للؾ لِ ر يار

ال صكمة فإف الحكـ الصادر بحقو ككف حضكر ا كقابال لإلستئناؼ) ( نق

مف

مدني فمسط ني رقـ ُٖٓ لسنة ََِِ-

ُِ )ََِّ/ٗ/دائرة غءة .كيدم راغب فيمي-أحمد ماىر ءغمكؿ – دركس في المرافعات كفقا لميمكية المرافعات المدن ة كالتيار ة
كتعد التيا المستحدثة – قكايد مباترة النتاط اإليرائي (مبادئ ال صكمة المدن ة) – سُٖٗٗ-
(ٓ )كيدم راغب فيمي كأحمد ماىر ءغمكؿ :مريع سابؽ،
(ٔ) في للؾ قضت محكمة النق

ِٕٓ

ِٕٓ.

المصر ة بننو (إل كاف الثابت باألك ا رؽ أف طرفى صكمة االستئناؼ قد ح

ا ر بيمسة

ِٖ ،َََِ/ٓ/السابقة يمى صدكر قرار المحكمة بتطب االستئناؼ كؿ بكك ؿ ينو كقد أبدل كؿ منيما أقكالو فى االستئناؼ بمكيب
ملكرة فإف مؤدل للؾ أف االستئناؼ كاف صالحان لمفصؿ فى مكضكيو مما ال أثر معو لت مؼ المستننؼ يف الحضكر باليمسة التال ة

-81-

ِ-

إلا أكدع ملكرةن بدفايو قبؿ اليمسة /إل عني للؾ يممو ال ق ني بالديكل،
كتمك نو مف الدفاع ،للا تعتبر ال صكمة حضكر ةن في حقو كلك ت مؼ بعد للؾ
يف الحضكر(ُ).

ّ-

إلا كاف المديى يم و قد أيمف لت صو /ح ث عني للؾ يممو الفعمي بالديكل
أ ضان ،ك عتبر الحكـ الصادر في حقو حضكر ان ،كلك ت مؼ بعد للؾ يف
الحضكر.

كللا فال تمءـ المحكمة بتني ؿ نظر الديكل ،بؿ يكء ليا الحكـ ف يا ،ك عتبر الحكـ ف يا
و
يمسة أ رل عمـ بيا المديى يم و حسب األصكؿ(.)3
حضكر ان( ،)2كما ليا أف تؤيؿ الديكل إلى
مبمغ لت صو:
الحالة الثان ة /أف ككف المديى يم و غ ير و
كفي ىله الحالة ككف مف الممكف ييؿ المديى يم و بق اـ الديكل ،كبمكيد اليمسة
أم مف الحاالت الثالث السابؽ لكرىا ،بنف كاف
المحددة لنظرىا ،ك تحقؽ للؾ إلا لـ تتكافر و
أم مف اليمسات ،أك لـ كف قدـ ملكرةن بدفايو ،أك كاف إيالنو
المديى يم و لـ سبؽ لو حضكر و
بصح فة الديكل لِ ر ت صو ،ففي ىلا الفر

أكيب المترع يمى المحكمة تني ؿ نظر

و
ليمسة تال وة ،عاد إيالف المديى يم و بيا لت صو( ،)4بح ث إلا تـ إيالف المديى يم و
الديكل
باليمسة اليد دة لت صو ،ثـ ت مؼ يف الحضكر ،حكمت المحكمة في الديكل ،كايتبر الحكـ

ِْ ،َََِ/ٕ/ككاف تع ف يمى المحكمة أف تمضى قدمان فى نظر مكضكع االستئناؼ كالفصؿ ف و  ،آما كأنيا لـ تفعؿ للؾ فإف

حكميا ككف مع بان بال طن فى تطب ؽ القانكف بما كيب نقضو(  -الطعف رقـ ْٗٗ لسنة ُٕ ؽ – يمسة ِٕ – ََِّ/ُِ/لـ نتر

– ال مستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ -
ُٕٗ

)ُ) كيدم راغب فيمي كأحمد ماىر ءغمكؿ :مريع سابؽ،
(ِ) ي د محمد القصا

 :مريع سابؽ،

ِٕٓ.

ََٕ.

(ّ) مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،

ٖٔ.

(ْ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،

ِّٔ.
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حضكر ان في حقو( ،)1سكاء حضر المديى يم و أـ لـ حضر ،ك عتبر الحكـ في كؿ الحاالت
حضكر ان ،كالا الفت المحكمة القايدة السابقة ،كلـ تؤيؿ نظر الديكل إليادة إيالف المديى
يم و ،فاف حكميا عد باطالن(.)2
ً
ً
الحكـ حضكر ان ،ىك افت ار
ايتبار
كيمةي

يمـ المديى يم و ال ق ني ،مف الؿ إبالغو

لت صو ،كمف تكرار إيالنو إلا لـ كف قد أيمف لت صو(.)3
كقد استثنى كال مف المترع المصرم كالفمسط ني ،مف قايدة ضركرة تني ؿ الديكل لح ف
إيادة إيالف المديى يم و الِائب لت صو ،الدياكل المستعيمة ،بح ث ال يكء لممحكمة تني ؿ
نظرىا ،إل إنيا ال تحتمؿ التن ر ،فضالن يف أف الحكـ الصادر ف يا حكمان كقت ان( ،)4ال مس
اكء قانكن ةن.
أصؿ الحؽٓ ،كال رتب مر نا
ك يدر اإلتارة إًلى أىنو في ىله الحالة يب يمى المحكمة ،إيادة إيالف المديى يم و
عمف فقط بكرقة
بمكيد اليمسة ،فال عاد إيالف المديى يم و بصح فة الديكل كاممةن ،إنما ي
تكم و
ؼ بالحضكر ،بح ث تار ف يا إلى صح فة الديكل السابقة ،ك حدد بيا تار خ اليمسة
اليد دة(.)6
فإلا أيمف المديى يم و مرت ف ،بمكيد اليمسة األكلى قبؿ حمكليا ،ككاف
اإليالف صح حان
ي
ً
فمممحكمة الفص يؿ في الديكل في ىله اليمسة ،ح ث قصد المترع بإياد ًة اإليالف
في المرت ف،
يند ت مؼ المديى يم و يف الحضكر في اليمسة األيكلى ،ايتبار ً
اإليالن ف كاف ف الفت ار
(ُ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
(ِ) ي د محمد القصا

 :مريع سابؽ،

ٕٕٓ.

ََٕ .أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،

ٕٕٓ.
(ّ) ياتكر مبركؾ  :نظرات في طرؽ تسم ـ اإليالف ،مكتبة اليالء اليد دة ،المصكرة،ُٖٖٗ ،
(ْ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
)ٓ) قضت محكمة النق

ُُّ.

ٕٕٓ.

الفمسط ن ة بننو ( نظر قاضي األمكر المستعيمة بالطمب بحضكر المستديي أك ع ف يمسة لنظره بحضكر

الفر ق ف الؿ سبعة أ اـ دكف التعر

ألصؿ الحؽ ) ( نق

(ٔ) كيدم راغب :المكيء ،مريع سابؽ،

مدني فمسط ني رقـ ٓٓ لسنة ََِْ )ََِْ/ٓ/ُٖ -دائرة راـ ا﵀.

ّٓٓ.
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يمـ المديى يم و بالديكل ،كلـ قصد منحو فرصت ف لمحضكر ،بدل ؿ أنو إلا أيمف المديى يم و
لت صو ياء لممحكمة نظر الديكل في اليمسة األيكلى ،ككنف المترع قصد ايتبار ىل ف
اإليالن ف متساك ف مع العمـ ال ق ني ،الناتا يف اإليالف لت

()1

المديى يم و

و اور امتئوؤل /مو ىو امحيم حول أع ي إعالن امميعى عا و امذي مم عان مش صو ،ام
توفى أو فني أىا تو؟ وىل ؤار وقت حيوث اموفوة أو فني ادىا ا عاى ىذه امحوما أم ل ؟
أم في الفقو
لىب ر ه

()2

إلى أىنو ،إًلا أيي ىد إيالف المديى يم و اللم لـ عمف لت صو ،ثـ

تكفى أك فقد أىم تو ،فًإنو يب التفرقة في الحكـ ب ف إلا ما كاف حدكث الكفاة أك فقد األىم ة كاف
بعد اإليالف لممرة الثان ة ،أك كاف قبمو ،فإلا كاف حدكث الكفاة أك فقد األىم ة بعد اإليالف لممرة
الثان ة ،فإنو يب في ىله الحالة إيالف الكرثة مرة كاحدة ،فإلا لـ حضركا ايتبر الحكـ الصادر
في حقيـ حضكر ان ،أما إلا كانت الكفاة أك فقد األىم ة قبؿ اإليالف ،فانو حب في ىله الحالة
إيالف الكرثة لت صيـ ،فاف تِ بكا تكيب إيادة إيالنيـ.
ك ؤ ل يمى ىلا القكؿ ،م الفتو قكايد تبم غ ال صكـ ،التي ال تن ل بالتفرقة التي أقاميا،
باإلضافة لللؾ فإنو تع ف إتباع ما قررتو قكايد القانكف ،في مثؿ ىله الحالة ،كللؾ بإيالف
الكرثة في حالة الكفاة ،كبإيالف مف قكـ مقاـ ال صـ اللم فقد أىم تو ،كلممحكمة السمطة
التقد ر ة في تحد د اإلي ارء المناسب لتبم ِيـ(ّ) ،ح ث ياء في المادة (ْٖ) مف قانكف أصكؿ
المحاكمات الفمسط ني أنو (إلا تكفي أحد ال صكـ في الديكل أك تقرر إيالف إفالسو أك ط أر
بناء يمى طمب ال صـ
يم و ما فقده أىم تو لم صكمة في الديكل ،فمممحكمة مف تمقاء نفسيا أك ن
(ُ) أحمد ابك الكفا :المرافعات ،طُّ ،مريع سابؽ،
(ِ) ياتكر مبركؾ :النظاـ ،مريع سابؽ،
)ّ) قضت محكمة النق

ُْٓ.

ُٔٓ.

الفمسط ن ة بننو (إلا تكفي أحد ال صكـ في الديكل فمممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء يمى طمب ال صـ

اآل ر ات ال اإليراء المناسب لتبم غ كرثتو ،كتستننؼ الديكل س رىا إلا حضر اليمسة أحد كرثة ال صـ المتكفى ،كالا اثبت المديي
ديكاه في حضكر أحد الكرثة فقط حكـ يمى يم ع الكرثة يمال بالمادة ُِْٔمف ميمة األحكاـ العدل ة) ( نق
ُّّ )ََِٗ/ٔ/ْ -ََِٗ/دائرة راـ ا﵀.
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مدني فمسط ني رقـ

اآل ر ات ال اإليراء المناسب ،لتبم غ كرثتو أك مف قكـ مقامو قانكنان ،لمحضكر إلى المحكمة في
كقت تع نو لمس ر في الديكل مف النقطة التي كصمت يندىا) ،ح ث نقطع الس ر في ال صكمة
في الديكل بكفاة احد ال صكـ كال تنعقد مف يد د إال بتبم غ كرثتو أك حضكر بعضيـ يمسة
المحاكمة(ُ) ،فإلا أيمنكا لت صيـ ،كحضركا كاف بيا كاال ايتبر الحكـ الصادر بحقيـ حضكر ان،
أما إلا لـ عمنكا لت صيـ ،كتِ بكا ،ف تع ف إيادة إيالنيـ(،)2
أم آ ر( ،)3إلى أنو يب إيادة إيالف ال مؼ ،فإلا لـ حضر فانو يب يمى
كلىب ر ه
المحكمة إيادة إيالنو ،كلك كاف سمفو قد أييمف لت صو أك سبؽ حضكره.
ك ؤ ل يمى ىلا الرأم تعم مو إيادة اإليالف ،سكاء كاف التبم غ لت

ال مؼ ،أك لمف

قكـ مقاـ مف فقد أىم تو ،أـ لـ كف لت صيـ ،كىلا يمى الؼ ما قرره القانكف ،ح ث تكيب
()4

المراد إيالنو

إيادة اإليالف فقط في حالة يدـ اإليالف لت

و اور امتئوؤل مو امحيم إذا ت ن مامحيما طالن إعالن امميعى عا و صح فا اميعوى
عني غ و و؟؟؟
لـ كرد قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،نصان نظـ ف و ىله الحالة ،ب نما نظـ قانكف
المرافعات المصرم ىله الحالة .في ن

المادة (ٖٓ) كالتي كرد ف يا (إلا تب نت المحكمة يند

غ اب المديى يم و ،بطالف إيالنو بالصح فة ،كيب يم يا تني ؿ القض ة إلي يمسة تال ة عمف
ليا إيالنان صح حا بكساطة صمو ،فإلا كاف البطالف رايعان إلى فعؿ المديى كيب تِر مو
بِر و
امة ال تقؿ يف مس ف ين يان ،كال تياكء مسمائة ين و) ،ح ث أكيب يمى المحكمة في

)ُ) (نق
(ِ) ( نق

مدني فمسط ني رقـ ُُٗ )ََُِ-ٔ-َّ – ََُِ/دائرة غءة.
مدني فمسط ني رقـ ٗ ََِّ/يمسة ُ )ََِّ/ُُ/ناظـ محمد يك ضة :أحكاـ ،مريع سابؽ،

ُُٕ.

(ّ) محمد كماؿ يبد العء ء :تقن ف المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء ،الطبعة الثان ة  ،مكتبة كىبة ،القاىرة ُٖٕٗ،
(ْ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

ُِٔ.
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ِِٖ.

و
يمسة تال وة ،عمف بيا المديى يم و إيالنان صح حان ،يمى أنو إلا
ىله الحالة تني ؿ الديكل إلى
كاف البطالف رايعان لفعؿ المديي ،فإنو تكيب يمى المحكمة الحكـ بالِرامة يم و
كقد يعؿ المترع المصرم إيادة إيالف المديى يم و بكاسطة صمو ،بسبب تكدس
القضا ا أماـ المحاكـ المصر ة ،ح ث قد ع ؽ اإليالف بكاسطة المحكمة نظر الديكل.
أمو ومنئ ا مامشرع امفائط ني ،فام نص عاى مال تاك امحوما ،ذمك أن اموضع في
اممحويم امفائط ن ا أ ئر منو في اممصر ا ،وأن امنضو و اممعروضا أقل.
كمما يدر اإلتارة إل و ،أف المترع األردني ،لـ كرد في قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة
كالتيار ة األردني اليد د ،حكمان اصان بِ ً
اب المديى يم و ،كما كاف يم و القانكف الممِي ،لكنو
ستفاد مف نصك

ً
ً
المحاكمات المدن ة األردني
أصكؿ
المكاد (ٕٔ) كما بعدىا ،مف قانكف

اليد د ،للؾ ألىف غ اب المديى يم و ترتب يم و أف تيرم المحاكمة بحقو بمثابة الكياىي،
و
يمسة أ رل ،ثـ غ ابو يف باقي اليمسات ،ستكيب أف تيرم
فحضكره اليمسة األكلى أك أم
محاكمتو كياى ان ايتبار ان ،ضاؼ إلى للؾ أنو إلا تب ف لممحكمة يند غ اب المديى يم و بطالف
و
تبم ِو بالئحة الديكل ،كيب يم يا تني ؿ الديكل إلى
يمسة تال وة ،ك عاد تبم ِو الالئحة تبم ِان
صح حان ،كىلا ما تضح مف ن
ض ؼ أك أف عدؿ أك ء د أك نق

المادة (ٗٔ) مف قانكف األصكؿ اليد د ،كال يكء لو أف
في الطمبات األكلى ،ما لـ كف التعد ؿ متم ضا لمصمحة

صمو ،كغ ر مؤثر في أم حؽ مف حقكقو ـ (ٖٔ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات اليد د(.)1
و اور تئوؤلً مضمونو ،ىل جوز مامحيما أن تحيم
صح فا اميعوى ،وموعي امجائا من تانوء نفئيو أم ل؟

(ُ) مفمح يكاد الفقضاة :مريع سابؽ،

ِِّ.ِِِ،
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طالن إعالن امميعى عا و

أم في الفقو( ،)1إًلى أنو تكيب يمى المحكمة التحقؽ مف صحة إيالف المديى
لىب ر ه
و
يمسة تال ًة
يم و ،بح ث إلا كاف اإليالف باطالن ،فًإنو يب يمى المحكمة أف تؤيؿ الديكل ،إلى
بالنظاـ ً
ً
ً
ال،
متعمؽ
إيالف المديى يم و بيا إيالنان صح حان ،سكاء كاف البطالف
عاد
العاـٍ ،أـ ٍ
ه
ي
ً
اء كانت الديكل مف الدياكل المستعيمة ،أـ ال.
دي ٍى يم و لت صو ،أـ ٍ
الم ى
ال ،كسك ه
كسك ه
اء أي ٍيم ىف ي
كالِر

مف تصح ح البطالف ،تينب صدكر و
و
و
باطؿ( ،)2كتعتبر
إيالف
حكـ بنا نء يمى

ً
ً
بالنسبة لممديى يم و ،فًإلٍا غاب ف ي ٍا،
كلى
اليمسة التال ةي لإليالف الصح ح ،ىي اليمسة األي ٍ
ً
ً
لمحضكر في يمسة تال وة( ،)3يعمً يف المديي بيا
المحكمة التني ؿ ،إليادة إيالنو
يب يمى
ي
المديى يم و الِائب ،كقد أراد المترع بللؾ ريا ة مصمحة المديى يم و الِائب.
ك ؤ ل يمى ىلا الرأم أنو كاف كاف تكافؽ مع ن
المصرم ،إال أىنو

المادة (ٖٓ) مف قانكف المرافعات

و
تتعمؽ
مسالة ال
الؼ قايدة يدـ يكاء حكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا في أم
ي

العاـ ،أىضؼ إلى للؾ ،م الفتو و
لمبدأ و
بالنظاـ ً
ً
ىاـ ،كىك مبدأ المساكاة ب ف ال صكـ أماـ القضاء،
و
ً
ً
ً
تتعمؽ
مسنلة ال
صكـ ،أى ٍك ٍالحمكؿ محموي في
حد ٍال
تقؼ
كاللم ال ي يء
بيانب أى ٍ
ي
لممحكمة أىف ى
بالنظاـ ً
ً
العاـ(.)4

ِّٕ .فتحي كالي :الكس ط في قانكف القضاء المدني ،دراسة لميمكية

(ُ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،
الم ارفعات كأىـ التتر عات المكممة ليا ،الطبعة الثان ة،ُُٖٗ ،
ٖٔ .أحمد أبك الكفا :التعم ؽ يمى نصك

ُْٓ كما بعدىا .مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط ،مريع سابؽ،

قانكف المرافعات ،طِ ،منتنة المعارؼ ،اإلسكندر ة،ُٕٗٓ ،

الرب :المد ؿ في ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني رقـ (ِ) لسنة (ََُِ)،
الن داني :كحدة ال صكمة في قانكف المرافعات ،دار اليامعة اليد دة لمنتر ،سُٖٗٗ-
(ِ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،
(ّ) كيدم راغب فيمي :مبادئ القضاء ،مريع سابؽ،
ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،

ُٕٔ .ُٕٕ-األنصارم

ِِِ.
ْٕٓ.

ُٔٓ .ُٕٓ-أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة

ْٕٓ.

(ْ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

ّّْ .فاركؽ أبك

ُِٕ.
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ً
بطالف ً
اإل ً
ً
كاف المديى يم و
تبحث
لممحكمة أىف
أم آ ر( ،)1إًلى أىنو ل س
ى
يالف إًلا ى
كلىب ر ه
ً
بدفايو ،قبؿ مكيد اليمسة ،كلـ حضر اليمسة ،يمى أف ككف للؾ في الحاالت التي
قدـ ملكرةن
ى
ال ككف الحضكر ف يا مصححان لمبطالف.
أم ،ت ص صو لن
ك ؤ يل يمى ىلا الر ً
بالرغـ مف يدـ كيكد م ص

المادة (ٖٓ) مف قانكف المرافعات المصرم،

(.)2

أم و
ثالثّ لىب إلى يدـ يكاء بحث المحكمة بطالف اإليالف ،إلا كاف غ ر متعم و
ؽ
كثمة ر و
بالنظاـ العاـ ،إل إف يدـ حضكر المديى يم و ،فتر
ك ؤ ل يمى ىلا القكؿ ،م الفتو صر ح الن

معو نءكلو يف البطالف.
 ،كما أف يدـ الحضكر ال فتر

معو

النءكؿ يف البطالف(.)4
أم رابعه( ،)5إلى انو لممحكمة أىف تقضي مف تمقاء نفسيا في ىله الحالة بالبطالف،
كلىب ر ه
لبطالف رايعان إلى ًف ً
عؿ المديى يم و ،إل
كف ٍا
حتى كلك كاف البطالف متعمؽ بالنظاـ العاـ ،ما لـ ٍ
ي
بالبطالف مف ً
ً
تمقاء نفسيا
تقضي
ل س لممحكمة في ىله الحالة ،أف
ى
ك ؤ ل يمى ىلا الرأم إت انو بحكـ لـ كرده الن

 ،كىك البطالف الرايع لفعؿ المديى

يم و(.)6
أم ام و
س
كثمةى ر و

()1

لىب إلى أف المحكمة ال تحكـ ببطالف إيالف صح فة الديكل مف

تمقاء نفسيا إال في حالة غ اب المديى يم و ،كطمب المديي الحكـ يم و في غ بتو ،فح نئل
ككف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تحكـ بالبطالف.
(ُ) محمكد محمد ىاتـ :مريع سابؽ،

ُٕٓ.

(ِ)يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ.ُِٕ ،
) ) 3هشاس لَ لذٓ فخحٖ ّالًٖ :ظشٗت البطالى فٖ لاًْى الوشافعاث ،سسالت جاهعت الماُشة ،1958 ،ص.513-512
(ْ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ.ُِٖ ،
(ٓ) فتحي كالي ،نظر ة ،مريع سابؽ،

ُْٓ.ُّٓ،

(ٔ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

ُِٖ.
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كي ٍؤ يل يمى ىلا الرأم ،اتتراطو لتحقؽ حكـ الن

أم انر لـ كرده المترع في الن

 ،كىك

طمىب ًمف الم ً
حكمة الحكـ يمى المديى يم و
ككف
أف
ى
المديي قد ى ى ى ى
ٍ

()2

سادس كبحؽ ،إلى أىف ما نصت يم و المادة ٖٓ مف قانكف المرافعات
أم
ه
كلىب ر ه
المصرم ،ىك لات اللم نصت يم و المادة (ٓٗ) مف قانكف المرافعات المصرم رقـ (ََُ)
لسنة (ُِٔٗ) الممِي ،كالقانكف رقـ (ٕٕ) لسنة (ُْٗٗ) الممِي ،كالل ف كاف في ظميما ؤ يل
ً
باألحكاـ الِ اب ًة ،ككانا ي ءاف الطعف بالمعارضة ،كلمتقم ؿ مف حاالت الطعف بالمعارضة التي
كاف يدؼ منيا المديى يم و إلى التمسؾ ببطالف اإليالف ،فقد قرر المترع المصرم حكـ
المادة (ٓٗ) سالفة اللكر ،إال أنو كفي ظؿ يدـ األ ل باألحكاـ الِ اب ة ،كمع يدـ كيكد نظاـ
الطعف في األحكاـ بالمعارضة ،فإنو لـ عد ىناؾ محالن لأل ل بحكـ ىله المادة ،إضافةن إلى للؾ،
فإف إثارة مسنلة ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ مف قبؿ المحكمة ،ف و تكس ع لسمطتيا دكف مكيب ،كالا
كاف المترع المصرم رل ضركرة لصحة اإليالف في ىله الحالة ،فال ككف للؾ مف الؿ منح
المحكمة سمطة إثارتو ،كالحكـ بالبطالف مف تمقاء نفسيا ،كانما مف الؿ كضع آل ة تضمف
(ّ)

إيالف المديى يم و إيالنا صح حا.

كقد تضمف قانكف المرافعات المصرم نصانٍ ،لـ تضمنو قانكف أيصكؿ المحاكمات
الفمسط ني ،كىك ( فًإلا كاف البطالف رايعان إلي فعؿ المديى كيب تِر مو بِر و
امة ال تقؿ يف
يى
مس ف ين يان ،كال تياكء

مسمائة ين و) ،للؾ أف المديكف أح انان ،ميئكف لمتحا ؿ يمى

القانكف ،بيدؼ إطالة ً
ديي ،كنىف ِ ر المديي في اسـ
أمد النء ً
اع ،ك ي
ككف البطالف رايعان لفعؿ ي
الم ٍ
المديى يم و.
(ُ) محمد كماؿ أبك ال ر:مريع سابؽ،

ِٗٓ.

(ِ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

ُِٖ.

(ّ) يبد ا﵀ م ؿ الفرا :مريع سابؽ،

ُِٕ كما بعدىا.
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و اور امتئوؤل ،مو امحيم في حول تعيي امميعى عا يم ،وغ وب عضيم ،أو غ و يم
جم عوً؟
قانكف المر ً
ً
افعات المصرًم ،يمى أىنو (فإلا تعدد المديى يم يـ
نصت المادة (ْٖ )ِ/مف
قد أييمف لت ً
صو ،كالبع ي اآل ر لـ عمف لت صو ،كتِ بكا يم عان أك تِ ب مف
ككاف البع ي ٍ
لـ عمف لت صو ،كيب يمى المحكمة ،في غ ر الدياكل المستعيمة تني ؿ نظر الديكل ،إًل ٍى
ً
و و ً
عتبر الحكـ في
الديكل حكمان
ٍ
يمسة تال ة يعم يف المديي بيا مف لـ عمف لت صو مف الِائب ف ،ك ي
حضكر ان في ح ً
يـ يم عان)
ؽ
المديى يم ٍ
ٍ
ٍ
كما نصت المادة (ّٔ )ِ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،يمى أىنو (إلا تعدد
المديى يم يـ ككاف البع

قد تبمغ لت صو ،كالبع

اآل ر لـ بمغ ،كتِ بكا يم عان أك تِ ب

مف لـ بمغ لت صو ،كيب في غ ر الدياكل المستعيمة ،إيادة تبم غ مف لـ بمغ لت صو ،مف
الِائب ف ،كتيرم المحاكمةي ،ك عتبر الحكـ في الديكل حضكر ان في حؽ المديى يم يـ يم عان)
ً
اللكر ،أىننا ىنا أماـ حالت ف ،كىما حالة أف تعدد المديى يم يـ
تضح مف النص ف سالفى ًي
ك ِ بكا يم عان ،كحالة أف تعدد المديى يم يـ ك تِ ب بعضيـ ،فإلا تعدد المديى يم يـ ،كتِ بكا
يم عان يف نظر الديكل ،فتطبؽ في ىله الحالة ،نفس الحكـ في حالة انفراد المديى يم و( ،)1إل
قانكني ك و
و
احد ،ف عتبركف في حكـ مديى يم و كاحد
كصؼ
تترؾ اليم ع في
و

()2

أما إلا تعدد المديى يم يـ ،كغاب بعضيـ يف نظر الديكل ،كحضر البع

اآل ر،

و
و
ً
المديى يم و
عمف
فإنو يب يمى المحكمة في ىله الحالة ،تني ؿ نظر الديكل ،ليمسة تال ة ي
ٍ
بيا إيالنان صح حان ،كللؾ تفاد ا لتعار

األحكاـ ،فال يكء لممحكمة الحكـ في الديكل بدكف

إيادة إيالف المديى يم و في حالة كيكب للؾ اإليالف ،كاال كاف حكميا مبن ان يمى إير و
اءات
(ُ) أنكر طمبة :يءءِ ،مريع سابؽ،

ّٔ.

(ِ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقاكف رقـ ِّ لسنة ُٔٗٗ ،مريع سابؽ،
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ٕٕٓ.

و
باطمة ،مما يعمو متكبا بالبطالف ،كبالتالي يكء الطعف ف و باالستئناؼ ،كلك كاف في حدكد
النصاب النيائي لممحكمة.
كقد ياء في الملكرة اإل ضاح ة لقانكف المرافعات المصرم أنو ( كتتناكؿ الفقرة الثان ة مف
المادة حالة غ اب المديى يم يـ إلا تعددكا ،ككاف البع

اآل ر لـ

قد أيمف لت صو ،كالبع

عمف لت صو ،ك قضي نصيا بننو يب يمى المحكمة في ىله الحالة تني ؿ الديكل ،إلى يمسة
تال ة عمف المديي بيا مف لـ عمف لت صو مف الِائب ف ،كللؾ تفاد ا لتعار
أيممت القايدة العامة التي ن

األحكاـ إلا

يم يا المترع في الفقرة األكلى ،فحكـ في الديكل بالنسبة لمف

أيمف لت صو كأريئ الحكـ بالنسبة لمف لـ عمف لت صو ،ككاضح أنو إلا تعدد المديى يم يـ
كتِ بكا يم عا ،في اليمسة المحددة لنظر الديكل ،ككانكا قد تبمِكا يم عا ألت اصيـ ،فإنو طبؽ
حكـ القايدة العامة ،المنصك

يم يا في الفقرة األكلى)(.)1

فاألصؿ في حالة تعدد المديى يم يـ ،أف تطبؽ القايدة العامة ،الكاردة في الفقرة األكلى،
مف المادة (ْٖ) مف قانكف المرافعات المصرم ،ماداـ تطب قيا ؤدم إلى تني ؿ الديكل بالنسبة
لممديى يم يـ يم عان ،إلا لـ تكف صح فة الديكل قد أيمنت إلى أم منيـ لت صو ،كما ؤدم
كؿ كاحد منيـ(.)2

نظرىا بالنسبة إل يـ يم عان إلا كانت الصح فة قد أيمنت إلى ت

كقد ايتبر كالن مف المتري ف الفمسط ني كالمصرم ،تبم غ الت

ً االيتبارم ،في مركء

إًدارتو الرئ س إيالنان لت صو(ّ) ،كقد نصت بلات الحكـ ،المادة (ّٔ )ّ/مف قانكف أصكؿ
(ُ) محمد كماؿ يبد العء ء :مريع سابؽ،
(ِ) أحمد مم يي :مريع سابؽ،
(ّ ) قضت محكمة النق

ٔٔٓ

ٕٕٔ.

المصر ة بننو ( المقرر  -فى قضاء محكمة النق

 -أف الن

فى الفقرت ف األكلى كاأل رة مف المادة

ْٖ مف قانكف المرافعات دؿ يمى أف المترع أكيب إيادة إيالف المديى يم و إلا لـ حضر باليمسة ككانت صح فة الديكل لـ تعمف
لت صو كللؾ فى غ ر الدياكل المستعيمة  ،لما افترضو فى تمؾ الحالة مف احتماؿ ييمو بق اـ الديكل كبطمبات المديى ف يا
كباليمسة المحددة لنظرىا كى عد دفايو كمستنداتو كرتب يمى إيادة إيالنو افت ار

يممو بيا كبما تضمنتو ك ضحى الحكـ ح

كر ان فى الحالة األكلى بقكة القانكف  ،كمفاد للؾ أف التارع يد مف اإلج ا رءات اليكىر ة فى نظاـ التقاضى أف تـ إيالف المديى يم و
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و
بحاية
المحاكمات الفمسط ني ،كالمادة (ْٖ )ّ/مف قانكف المرافعات المصرم ،ما عني أننا لسنا
ً
إليادة إيالف الت

االيتبارم إلا لـ حضر ،كال نطبؽ للؾ إال إلا كاف إيالف الت

االيتبارم في مركء إدارتو ،أك لمن ابة العامة(ُ) ،فإلا كاف المراد تبم ِو ت صان طب ع ان ،كيب
إيالف يم ىمثمي ٍا
إًيالنو لت صو( ،)2كالا كانت منتنىةن فرد ةن ،كيب
ي

(ّ)

و
مي/
صـ
كقد أحا ى
ى
ط المترعي ال ى
الِائب بضمانات تتمث يؿ ف م ٍا ٍ

(ْ)

غ اب أى ً
ً
ً
ً
ث
بحسب
صكـ ال عني تسم مو بطمبات صمو،
حد ال
األصؿ ،ح ي
ي

ُ-

ً
القانكف ،كليلا
الديكل ،ك فصؿ ف يا كفؽ
ي مءـ القاضي بنف نظر في مكضكًع
ٍ
كايادة إيالنو فى حالة كيكبو  ،كرتب يمى ت مؼ ىله اإلج ا رءات كنصؿ ياـ بطالف الحكـ اللل صدر فى الديكل كقد تضمنت
الفقرة األ رة حكمان يد دنا محصمتو أنو إلا ما تـ إيالف الت

االيتبارل العاـ أك ال ا

فى مركء إدارتو ايتبر ىلا اإليالف فى

حكـ المعمف لت صو بما ال كيب إيادة إيالنو أما إلا لـ كف لمتركة مكطف أك أف المكطف كيد مِمقان كسممت صكرة اإليالف فى

االيتبارل أك مد ر يا كفقان لمفقرت ف الثالثة كاؿ ا ربعة سالفتى الب اف  ،فإنو إلا لـ كف قد تـ إيالنو لت صو كيب

مكطف ممثؿ الت

إيادة إيالنو  ،مع اتباع ما نصت يم و المادت ف َُ ك ُُ مف قانكف المرافعات .المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة
فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ –
(ُ ) أحمد أبك الكفا :المرافعات ،طُٓ ،مريع سابؽ،
مريع سابؽ-

َٖٓ .ي د القصا

ٖٖٓٔ-
 -الكس ط -مريع سابؽ

ََٕ ،محمد يبد العء ء-

ٗٔٓ.

(ِ) كفي للؾ قضت محكمة النق

المصر ة ،ح ث قضت بننو (لما كاف الب ف مف الصكرة الرسم ة لمست رج السيؿ التيارل المؤر ة

ُّ كن ة سنة ََُِ المقدمة مف المطعكف ضدىا األكلى أف منتنة الطايف منتنة فرد ة فال تتمتع بالت ص ة االيتبار ة – كفقان لحكـ

المادة ِٓ مف القانكف المدنى  ، -ككاف الطايف لـ يعمف لت صو كلـ حضر باليمسة األكلى لنظر االستئناؼ بما كاف تع ف يمى

المحكمة أف تؤيؿ االستئناؼ ليمسة تال ة كتكمؼ المستننفة بإيادة إيالنو يمى نحك تنعقد بو صكمة االستئناؼ فإف الحكـ المطعكف
ف و كقد الؼ ىلا النظر كقضى فى االستئناؼ بإلِاء الحكـ المستننؼ كتير إفالس منتنة الطايف حاؿ أنيا منتنة فرد ة كل ست
ت صان ايتبار ان كدكف أف ستظير الك اف القانكنى ليا ككف قد الؼ القانكف كالثابت باألكراؽ كتابو القصكر المبطؿ – الطعناف رقـ

(ِِٖ ِٕٕ ،لسنة ّٕ ؽ – يمسة ّ ) ََِٓ/ِ/المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات
مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ –
ّ كىلا ما قضت بو محكمة النق

ْٖ

المصر ة في حكـ لياف كاللم كاف مضمكنو (إل كاف الثابت مف حكـ النق

الصادر بتار خ ٖ

فب ار ر سنة ََِٓ أنو انتيى فى ح ث اتو إلى أف منتنة الطايف منتنة فرد ة ال تتمتع بالت ص ة االيتبار ة مما كاف تع ف إيالنو
لت صو أك فى مكطنو يمى نحك تنعقد بو صكمة االستئناؼ ،ككاف الب ف أف محكمة االستئناؼ لـ تتبع حكـ النق

فى ىله المسنلة

القانكن ة كايتدت فى انعقاد ال صكمة ف و باإليالف اللل تـ يمى محؿ مِمؽ يمى نحك ما ىك ثابت باألكراؽ كىك ما حاؿ ب ف الطايف
كالحضكر أماـ محكمة االستئناؼ لمتمسؾ بسقكط ال صكمة فى االستئناؼ المعيؿ اللل قدمت صح فتو بعد مركر أكثر مف سنة يمى
صدكر حكـ النق

السابؽ فإنو ككف مع بان بالبطالف ( .الطعف رقـ َُُِٗ لسنة ٕٕ ؽ – يمسة ِٕ - )ََِٗ/ُ/المستحدث مف

المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ -
(ْ) ي د محمد القصا
مريع سابؽ،
سابؽ،

 :مريع سابؽ،

َِٕ .َّٕ-كيدم راغب :المكيء ،مريع سابؽ،

ُِٖ .كيدم راغب :مبادئ ال صكمة ،مريع سابؽ،

ِٕٔ.ِٕٖ-

-91-

َُٗٗ-

ّٕٓ .ّٖٓ-أحمد ىندم :أصكؿ،

ِِّ .كيدم راغب فيمي :أحمد ماىر ءغمكؿ ،مريع

المديي صحة
تحكـ المحكمةى لصالح المديى يم و الِائب ،إلا لـ ثبت
فقد
ي
ٍ
ً
ا ً
قنايتو يمى غ ً
ً
حضكر
اب ٍأك
ديائو ،إل ل س لمقاضي أف عتمد في تكك ف
ً
ً
قرر القانكف بن و
صكـ ،أما
أحد ال
ن
استثناء فقد ي

اب ال صـ
ا و  ،أف غ ى

ً
بطمبات صمو ،كمثا يؿ للؾ ،ما تن ي يم و المادة (ٔٓ) مف قانكف
عد تسم مان
ً
الب ً
ً
اإلثبات المصرم ،بننوي إلا غاب
قانكف
نات الفمسط ني كالمادةي (ْٕ) مف
ً
حكمت المحكمةي في غ ً
ً
ً
ديكل تحق ً
بصحة
بتو
طكط،
ؽ ال
المديى يم و في
ٍ
ٍ
ً
البصمة
ال ًطً ،أك اإلمضاء ،أك ال ًتـ أك
ِ-

ً
ً
اليمسة ،ايتبر ك يؿ و
حكـ ف يا صدر يم و
انتياء
الِائب قبؿ
صـ
ي
ى
إلا حضر ال ي
كف ،كىلا ما نصت يم و المادة (ٖٔ) مف قانكف المرافعات المصرم،
كننو لـ ٍ
كالتي نصت يمى أنو (إلا حضر ال صـ الِائب قبؿ انتياء اليمسة أيتبر كؿ
حكـ صدر يم و ف يا كنف لـ كف) ،كقد ياء بالملكرة اإل ضاح ة ،لقانكف
المرافعات المصرم أنو (كاألحكاـ التي تصدر في غ بة أم مف ال صكـ،
سكاء أكاف المديي أـ المديى يم و ،كسكاء أكاف الحكـ مما يكء الطعف ف و
بالمعارضة ،أك مما ال يكء ،فإف ىله األحكاـ ال تعتبر قائمة إال بعد انتياء
اليمسة ،ألنو ما دامت اليمسة منعقدة ،ككف مف حؽ ال صـ اللم لـ سمع،
أف طمب مف المحكمة أف تسمعو)

أما قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني فمـ ن

يمى مثؿ ىله المادة

و رى ام وحث أن اممشرع اممصري وفق في ذمك أيار من اممشرع امفائط ني ،مذمك
نوصي اممشرع امفائط ني إضوفا نص ( إذا حضر ام صم امغولب ق ل انتيوء جائا نظر
يعواه ،اعت ر يل ٍ
الي صير عا و ف يو يأن مم ين )
حيم إجر ٍ
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و اور تئوؤل مضمونو ،ىل ادحيوم امتي تعت ر يأن مم تين حول حضور امميعى عا و،
ىي ادحيوم امموضوع ا؟ أم اإلجرال ا ؟ أم يا يمو؟
أم في الفقو( ،)1إًلى أىف ن
لىب ر ه

قتصر يمى األىحكاًـ التي
المادة (ٖٔ) سالؼ اللكر،
ي

ً
تصدر متعمقةن باإلير ً
ً
ً
الديكلٍ ،أك
بتطب
صدر
اللم
كالحكـ
صكمة،
اءات ،أك بس ًر ال
ٍ
ٍ
ي
ي
ً
ً
تكف ،أك بتِر ًـ ال ً
نطبؽ للؾ الن
المحكمة ،كال
رت بًو
صـ
ي
لعدـ تنف ًل ما أى ىم ٍ
بايتبارى ٍا ٍ
كنف ٍلـ ٍ ٍ
ً
ً
ً
ً ً
ب
التي تِ ى
في اليمسة ٍ
يمى األحكاـ المكضكي ة ،فإلا أىصدرت المحكمةي حكمان مكضكي انٍ ،
كقت النط ً
يكء ليا العدك يؿ ينو،
قضاؤىا حضكر ان ،كقطع ان ،كال
كاف
ي
المديى يم ًو ينيا ي
ؽ بو ،ى
ي
ٍ
ً
يمى قرارى ٍا.
كاال
ايتبر ى
للؾ تسمطان ى
ى
مف المحكمة ٍ
ك ؤ ل يمى ىلا الرأم أنو كاف كاف تفؽ مع الكاقع ،إال أنو م الؼ لصر ح الن

 ،اللم

ً
األحكاـ اإليرائ ًة ،كالمكضكي ًة
لـ فرؽ ب ف
ادحيوم
و رى ام وحث أن اممشرع اممصري مم وفق ،في جعل امنص عوموً ح ث شم ٌل
َ
ِ
ادحيوم اإلجرال ِا ،يون أن
اإلجرال ِا ،وامموضوع ِا ،ويون عا و أن نصر ذمك فنط عاى
امنونون طرق امطعن ف يو ،أض
حي َي
ادحيوم امموضوع ِا تنتيي ئاطا اممحيما ف يو ،وقي َ
ُ
إِمى ذمك أن شمول ادحيوم امموضوع ا ىنو .مس ومحج ا وامتي تتعاق ومنظوم امعوم.
و اور تئوؤل مضمونو ،متى تعي امجائا منتي ا؟
ً
ً
ً
مف ً
ً
نظر القضا ٍا
أم في الفقو( ،)2إلى
فكر انتياء المحكمة ٍ
لىب ر ه
ايتبار اليمسة منتي ةن ،ى
ً
ً
قائمة اليمسة ،فإلا انتيى القاضي مف نظر القضا ٍا المعركض ًة يم و ،كظؿ في
المدرية في
ً
ً
اليمسة ،بعد انتياء نظر القضا ٍا ،فًإف للؾ ال منع مف ايتبار
قاية
غرفة المداكلة ،أك في

(ُ) أنكر طمبة ،يءءِ ،مريع سابؽ،

ْْ.

)ِ ) يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :طِ ،مريع سابؽ،

ِّٖ.
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اليمسة منتي ة ،كتعتبر اليمسة منعقدة إلا حيءت قضا ا لمحكـ كلـ تنطؽ بالحكـ بعد ،ألف ىله
القضا ا تق د في قائمة اليمسة ،كالنطؽ باألحكاـ الصادرة ف يا ال تـ إال كاليمسة منعقدة.
و ؤ ذ عاى ىذا امرأي ،أنو ل تئق مع اممنطق ،يمو أن امعمل يذا امنول ،ؤيي امى
تيا ل امنضو و ،ح ث جب امتفرقا ن امتواصل امزمني ،وامتواصل اإلجرالي مانضو و
()1
كافة الق ارر ً
إصدار ً
ً
ات المطركحة يمى
تعد منتي ةن بعد
أم آ ر  ،إلى أف اليمسةى ي
ك لىب ر ه

المحكمة أـ بِر ً
ً
ً
فة المداكلة.
بقاية
المحكمة ،سكاء
ٍ
و ؤ ذ عاى ىذا امرأي مو أ ذ عاى ئو نو
تيون منتي ًا طر ن ن ،وىمو ول نتنو ُل من ِ
نظر امما ِ إِمى نظر
و رى ام وحث أن امجائ َا
ٌ
صوما ٍ
ِ
إصيار ٍ
ِ
منو مايعوى.
حيم في ام
ما ٍ آ ر ،أو
ّ-

()2

طمبات يد و
و
ً
دة،
صمو
مؼ ف يا
ال يكء لممديي أف
التي ت ى
ٍ
ي
بدم في اليمسة ٍ
أك أف عدؿ ،أك ء د ،أك نق

ً
يب تبم ًغ المديى
كلى ،ح ي
ث ي
في الطمبات األي ٍ

مغ كلى ٍـ حضر ،سرم م عاد الطعف ف يا مف تار خ إيالف
يم و بيا ،فًإلا يب ى
يكء لممديى يم و أف طالب في غ بة المديي
المديى يم و بيا( ،)3كما ال
ي

(ُ ) أنكر طمبة ،يءءِ ،مريع سابؽ،
)ِ) قضت محكمة النق

ْْ .ْٓ-أحمد مم يي :مريع سابؽ،

ُٗٔ.

الفمسط ن ة بننو (القكؿ أف ال صـ ال عد متِ با يف حضكر اليمسة إال إلا انتيى دكاـ ال كـ ال رد يمى

إطالقو بؿ صدؽ فقط في حالة تع ف كـ اليمسة دكف تحد د ساية مع نة ليا ،فإلا ي نت المحكمة ساية محددة لنظر الديكل فعمى
كك ؿ ال صـ الحضكر في الكقت المحدد أك إنابة احد ءمالئو المحام ف لمحضكر ن ابة ينو كاال ياء لممحكمة ايتباره متِ با كات ال
اإليراء المترتب يمى للؾ ،كاف انتِاؿ كك ؿ ال صـ أماـ ى ئة أ رل ال ني
نق

مدني فمسط ني رقـ ٕٗ )ََُِ/ْ/َِ -ََُِ/دائرة راـ ا﵀.

(ّ) قضت محكمة النق

سببا النتظاره طالما أف المحكمة لـ تيبمغ بللؾ مسبقا) (

الفمسط ن ة بننو ( تقد ـ طمبات أك تعد ميا حاؿ ت مؼ أحد ال صكـ يف الحضكر دكف إيالنو بيا يعؿ

ال صكمة في حقو غ اب ة كل ست حضكر ة كمف ثـ سرم م عاد الستئناؼ مف تار خ إليالف الحكـ كل س مف تار خ صدكره) (قرار رقـ
َُُ في الطعف رقـ َََِْٓ/ـ) ك اءرة العدؿ ،المحكمة العم ا ،المكتب الفني ،مريع سابؽ

ِٕٖ .كالمقصكد باليمسات التى عتد

بحضكر المحككـ يم و ف يا ىى اليمسات التال ة لتقد ـ الطمب اللل صدر ف و الحكـ المطعكف ف و فإلا ت مؼ المديى يم و يف
الحضكر بعد إبداء المديى طمبان يارضان تضمف تعد ؿ طمباتو فإف م عاد الطعف فى الحكـ الصادر فى ىلا الطمب ال سرل فى حقو
إال مف تار خ إيالنو بو متى كاف لـ حضر أ ة يمسة تال ة لتقد ـ الطمب اللل لـ بد فى حضكره أك قدـ ملكرة بدفايو كلك كاف قد
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و
بطمب م ٍا ،كىلا ما نصت يم و المادة (ٖٓ )ّ/مف قانكف أصكؿ
الحكـ يم و
المحاكمات الفمسط ني ،كالمادة (ّٖ )ِ/مف قانكف المرافعات المصرم(.)1
ْ-

ً
ً
ً
كيب يم ي ٍا تحد د
تصة،
المحكمة الم
إلى
بإحالة
إلا حكمت المحكمة
ى
ٍ
الديكل ٍ
ً
و
المحكمة المحاؿ إل يا الديكل ،كيمى ً
ً
قمـ
أماـ
يمسة لم صكـ ،حضركا ف يا ى
ً
ً
ً
إيالف الِائب ىف مف ال صكـ بمكيد تمؾ اليمسة.
المحكمة
كتاب

ٓ-

في حالة غ اب المديى يم و ،بدأ م عاد الطعف مف تار خ إيالف الحكـ إلى
ً
المحككـ يم و ،في األحك ً
بدفايو
اؿ التي لـ كف
حضر ف يا ،أك أبدل ملكرةن
ى
ً
ً
ً
ً
تقضي بنف م عاد الطعف في
التي
المحكمة،
أماـ
ى
ٍ
كللؾ ب الؼ القايدة العامة ٍ
الحكـ بدأ مف تار خ صدكره.

اممطاب اماوني
أار امحضور وامغ وب عاى وص

امحيم امصوير في اميعوى

ً
ً
ً
ً
ً
ً
مكيد
كيمى
الديكل،
في
لحضكر ال
ٍ
صكـ كغ ابً ًيـ ،ه
ٍ
أثر يمى كصؼ الحكـ الصادر ٍ
ً
ً
ً
الطعف ف و
عاد
يتبر
الطعف ف و كما أىسمفنا ،فًإلا حضر يم عي ال
الحكـ حضكر ان ،ك بدأي م ي
صكـ ،ا ى
ي
المديي عتبر حاض انر ،كأف الحكـ عتبر حضكر ان بالنسبة لو،
مف تار ًخ صدكرًه ،كقد أسمفنا أف
ٍ
ً
و
يمسات ً
نظر
مف
ماـ حالت ًف كىم ٍا ،أف حضر ً
أم يمسة ٍ
أما إلا تِ ب المديى يم و ،فًإننا ي
نككف أى ى
ً
ً
صدكر الحكـ ،أما إلا
الطعف مف تار ًخ
عاد
عتبر
الحكـ ىنا حضكر ان ايتبار ان ،ك بدأي م ي
ٍ
الديكل ،ف ي
ي

سبؽ لو الحضكر أك تقد ـ ملكرة قبؿ إبداء الطمب ( - .الطعف رقـ ِٕٓٗ لسنة ٕٓ ؽ – يمسة ُِ - )ََِٔ/ُِ/المستحدث مف
المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ –
)ُ ) أحمد الس د صاكم :الكس ط ،معدال بالقانكف رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،مريع سابؽ،
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ٕٕٔ.

ٓٔ

و
عاد
عتبر
لـ
الحكـ ىنا حضكر ان ايتبار ان ،ك بدأي م ي
حضر المديى يم و ي
أم يمسة رغـ تبم ِو ،ف ي
ي
ي
ً ً
مف تار ًخ تبم ًغ المديى يم ًو با ً
لحكـ(.)1
الطعف ف و ٍ
ٍ
الحكـ أى ى ىل يكالن ًمف الم ىتري ًف ً
ً
ً
الفمسط ني كالمصرم.
كبلات
ى ي

)ُ) م عاد الطعف بالحكـ بدأ مف تار خ صدكر الحكـ ،أما المحككـ يم و اللم ت مؼ يف حضكر يم ع اليمسات كلـ قدـ الئحة
يكاب ة ف بدأ م عاد الطعف بالنسبة لو مف تار خ تبمِو الحكـ كللؾ يمال بالمادة ُّٗ مف األصكؿ المدن ة لسنة ََُِ ( .نق

مدني

فمسط ني رقـ ٕٗ )ََُِ/ٔ/ِٕ -َُِ/دائرة راـ ا﵀ .كما قضت في حكـ آ ر بننو (إلا ت مؼ المديى يم و يف حضكر يم ع
يمسات المحاكم ة كلـ قدـ الئحة يكاب ة فإف مدة الطعف بالحكـ الصادر بحقو تبدأ مف ال كـ التالي لتبمِو الحكـ) ( نق

مدني

فمسط ني رقـ ُُ لسنة ََِٕ )ََِٖ/ْ/ٔ -دائرة راـ ا﵀ .كما قضت في حكـ آ ر ليا بننو (إلا كاف حكـ محكمة الصمح صاد ار
بمثابة الحضكرم بسبب ت مؼ الطايف يف حضكر يم ع يمسات المحاكمة الصمح ة كلـ قدـ الئحة يكاب ة فإف مدة اإلستئناؼ بحقو
تبدأ مف ال كـ التالي لتار خ تبمِو الحكـ) ( نق

مدني فمسط ني رقـ ٖٔ لسنة ََِٓ )ََِٓ/ٔ/ِٓ -دائرة راـ ا﵀ .كقضت في حكـ

آ ر ليا بننو (م عاد الطعف باإلستئناؼ ثالثكف كما مف تار خ تبم غ الحكـ إلى المحككـ يم و اللم ت مؼ يف حضكر يم ع يمسات
المحاكمة كلـ قدـ الئحة يكاب ة أك ملكرة بدفايو كاال كاف م عاد الطعف مف تار خ صدكر الحكـ) ( نق

مدني فمسط ني رقـ ْٔ لسنة

ََِْ .) ََِْ/ٔ/ٕ -كقد قضت في حكـ آ ر ليا بننو ( م عاد الطعف سرم مف ال كـ التالي لصدكر الحكـ كاإلستثناء أف سرم
الم عاد مف ال كـ التالي إليالف الحكـ لممحككـ يم و) (قرار رقـ ٕٖ في الطعف رقـ ّٓ ،)ََِْ/ك اءرة العدؿ ،المحكمة العم ا ،المكتب
الفني ،ميمكية األحكاـ الصادرة يف دكائر المحكمة العم ا ،الدائرة العمال ة-دائرة تؤكف اقضاة ،كالمبادئ المست مصة مع الفيرس
التحم مي لممبادئ ،سنة ََِْـ،

ِِٗ.
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اخلامتة
أوال  :النتائج:
ثانيا :التىصيات:

تناكلنا مف الؿ دراستنا مكضكع حضكر ال صكـ كغ ابيـ ،كقد مصنا منو إلى ميمكية مف
النتائا كالتكص ات نيمميا باآلتي:
أول  :امنتولج:
ُ -عد التءاـ ال صػكـ بالحضػكر الػى المحكمػة فػي المكاي ػد المحػددة لنظػر قضػا اىـ أحػد
األسػػباب الرئ س ػة لمبػػت فػػي الػػديكل بنقصػػى سػػرية ممكنػػة ،إل ىػػك العنصػػر األسػػاس،
الػػلم مكػػف المحكمػػة مػػف اللػػو تكػػك ف يناصػػر الػرأم القضػػائي كالفصػػؿ فػػي الػػديكل
ب ػػالؼ األم ػػر ح ػػاؿ تِ ػػبيـ ،ح ػػث ػػؤدم لل ػػؾ ال ػػى إطال ػػة أم ػػد التقاض ػػي ف ػػي أغم ػػب
األح اف.
ِ -عػػد حضػػكر ال صػػكـ مػػف أىػػـ األمػػكر المتطمبػػة لتحق ػػؽ مبػػدأ المكاييػػة ،كالػػلم تػػكؿ
ضمانةن أساس ةن مف ضمانات ال صكـ في إبداء أكيو دفاييـ كدفكييـ أماـ القضاء.
ّ -لحضػػكر ال صػػكـ أىم ػػة ف ػي ب ػػاف ،كتنك ػػد يد ػػة ال صػػكـ فػػي رفػػع الػػديكل ،كرغبػػة
األطراؼ في إنياء النءاع بنسرع و
كقت ممك وػف ،كمػا لػو اث هػر يمػى كصػؼ الحكػـ الصػادر
في الديكل ،ح ث كصؼ الحكـ بننو حضكر ان ،أك بمثابة الحضكرم مف الؿ للؾ
ْ -حضػ ػػكر ال صػ ػػكـ قػ ػػد كػ ػػكف ت ص ػ ػ ان ،أك تمث م ػ ػان ،ف ػ ػًإلا حضػ ػػر ال صػ ػػـ بنفسػ ػػو إلػ ػػى
المحكمة ،ككف الحضكر ت ص ان ،أما إلا ككؿ ينو غ ره ،ل مثمو أماـ القضاء ،بح ػث
حضر يف ال صـ مف مثمو ،فاف الحضكر ككف تمث م ان.
ٓ -ل وجوي حوم وً توي ل ومحضور اممجري.
ػبء يمػ يـ ،فيػك حقػا
ٔ -عد حضكر ال صكـ إلى المحكمة ،حقان ليـ ،ككايبان يمػ يـ ،كي ن
ليـ ،بح ث يب يمى المحكمة تمك ف ال صـ مف ممارستو لحقو في الحضكر ،كابداء
أكيو دفايو ،كدفكيو ،إيماالن لمبدأ المكايية ،اللم ىك مف المبادئ األساس ة ،لتحق ػؽ
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العدالة ،كيم و فإنو تكيػب يمػى المحكمػة إيػالف ال صػـ مسػبقا بالمحكمػة التػي تنظػر
الديكل ،كبمكيد اليمسة المحددة لنظرىا .ككايب يم يـ ح ث قرر المتػرع يػءاء يمػى
كيبء يم يـ إل أنيـ ممءم ف بو
غ ابيـ،
ن
ٕ -كف ػػؽ المت ػػرع المص ػػرم أكث ػػر م ػػف المت ػػرع الفمس ػػط ني ف ػػي تنظ م ػػة لحال ػػة ي ػػدـ مث ػػكؿ
ال ص ػػـ أم ػػاـ المحكم ػػة ف ػػي الحال ػػة الت ػػي تق ػػرر المحكم ػػة ف ي ػػا اس ػػتيكابو ،ح ػػث أي ػػاء
لممحكمة أف تقبؿ اإلثبات بتيادة التيكد كالقرائف في األحكاؿ التي ال يكء ف يا للؾ.
ٖ -ي ػػكء لممحكم ػػة إس ػػتيكاب م ػػف ت ػػرل ض ػػركرة اس ػػتيكابو ف ػػي أم كق ػػت قب ػػؿ قف ػػؿ ب ػػاب
المرافعة
ٗ -يعؿ كال مف المترع المصػرم ،كالفمسػط ني ،يعػال الككالػة بال صػكمة ككالػة اصػة،
كيعال ليا تركطا اصة ،كللؾ ل صكص ة العمؿ أماـ القضاء
َُ-
أت ػ ا

كفؽ المترع الفمسػط ني أكثػر مػف المتػرع المصػرم فػي يػدـ قصػر الككالػة يمػى
مع ن ػ ف ،إل الت ػ

حػػر فػػي ا ت ػػار مػػف ككمػػو فػػي ادارة امكالػػو كالتصػػرؼ

ف يا
ُُ-

إف القكؿ بنف المديي عتبر حاض ار بصفة دائمػة ،ىػك قػكؿ محػؿ نظػر ،كػكف أف

ىنػػاؾ أح ػكاؿ يػػب يمػػى المحكمػػة تبم ػػغ لمػػديي بمكيػػد اليمسػػة ،للػػؾ أف حسػػف س ػ ر
العدالة قتضي للؾ ،كحالة التني ؿ اإلدارم مثال ،أك حالة إلا قػدـ المػديى يم ػو طمبػا
لفتح بابا المرافعة ،كقبمتو المحكمة ،كي نت م عادا لنظر الديكل.
ُِ-

لـ كفؽ المترع الفمسط ني ،في أف أكيب يمى المحكمة أف تتطب الػديكل فػي

حػاؿ غ ػػاب المػديي كالمػػديى يم ػو ،كػػكف أف تػطب الػػديكل بق يػا فػػي يػدكؿ أيمػػاؿ
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المحكم ػػة ،كال ء ػػؿ آثارى ػػا ،مم ػػا ك ػػكف س ػػبب لتػ ػراكـ ال ػػدياكم أم ػػاـ القض ػػاء (.بح ػػث
المسنلة)..
ُّ-

إلا تِ ب يم ع ال صكـ فإف سمطة المحكمة التقد ر ػة تنحصػر فػي تقػد ر مػا إلا

كانػػت الػػديكل صػػالحة لمفصػػؿ ف يػػا أـ ال ،بح ػػث يػػب يم يػػا الحكػػـ ف يػػا إلا كانػػت
صالحة لللؾ ،كاال فإنو يب يم يا تطبيا
ُْ-

إيطػػاء الحػػؽ لممحكمػػة فػػي تني ػػؿ نظػػر الػػديكل ،رغػػـ غ ػػاب المػػديي كحضػػكر

المػػديى يم ػػو ،ف ػػو ظم ػػـ لممػػديى يم ػػو الحاضػػر ،كك ػػنف المتػػرع الفمس ػػط ني ،عاق ػػب
الم ػػديى يم ػػو يم ػػى الت اءم ػػو بالحض ػػكر ف ػػي الم ع ػػاد المح ػػدد لنظ ػػر ال ػػديكل ،ك ك ػػافئ
المديي يمى غ ابو ،كيدـ التءامو بالحضكر في الم عاد اللم حددتو المحكمة.
ُٓ-

العب ػرة فػػي الِ ػػاب ل سػػت باليمسػػة األكلػػى فقػػط ،إنمػػا فػػى تِ ػػب ال صػػـ اليمسػػة

األكلى أك سائر اليمسات ،ما داـ أنو معمنان كمبمغ حسب األصكؿ .
ُٔ-

عػػد تػػطب الػػديكل أحػػد الي ػءاءات التػػي رتبيػػا المتػػري ف المصػػرم كالفمسػػط ني،

يم ػػى ي ػػدـ حض ػػكر الم ػػديي كح ػػده ،أك ي ػػدـ حض ػػكر الم ػػديي كالم ػػديى يم ػػو مع ػػا،
يمسات نظر الديكل
ُٕ-

قصػد بتػطب الػديكل ،سػحبيا مػف يػداد الػدياكل ،التػي تنظرىػا المحكمػة ،لعػدـ

س ر األطراؼ في إيراءاتيا ،ممػا ترتػب يم ػو يػدـ يػر

الػديكل يمػى المحكمػة فػي

اليمسات المقبمة ،طكاؿ فترة التطب
ُٖ-

ترتػػب يمػػى قػ ػرار التػػطب ،اسػػتبعاد ال ػػديكل مػػف يػػداد ال ػػدياكل ،التػػي تنظرى ػػا

المحكم ػػة ،كي ػػدـ الفص ػػؿ ف ي ػػا ،م ػػع بق ػػاء ال ػػديكل قائم ػػة ،كبق ػػاء كاف ػػة اآلث ػػار القانكن ػػة
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المترتبة يم يا كال تنظر الديكل بعد للؾ ،إال بإيالف يد ػد لم صػكـ بالحضػكر  ،ممػا
ؤدم إلى يكدة القض ة مف التطب إلى النقطة التي كقفت يندىا .
ُٗ-

ت ػطب الػػديكل كػػكف فػػي حػػالت ف :حالػػة غ ػػاب يم ػػع ال صػػكـ :ك تػػترط ف يػػا

ػديي يم ػػى يم ػ وػـ بمكي ػ ًػد
ت ػػرط ف كىم ػػا غ ػػاب يم ػػع ال ص ػػكـ ككي ػػكب أف ك ػ ى
ػكف الم ػ ٍ
ً
يي:ك تػػترط
اليمسػػة التػػي صػػدر ف يػػا قػرار التػػطب ،كحالػػة تػ ي
ػطب الػ ٍ
ػديكل لِ ػػاب المد ٍ
ف يا غ اب المديي كحده.
َِ-

ػمة القض ً
العاـ ،كػديكل م اص ً
ً
بالنظاـ ً
ً
ً
ػاة ال
المتعمقة
صكـ في الدياكل
اب ال
غ ي
ٍ

ػؤدم إلػػى تػ ً
يكل ،بػػؿ يػػب يمػػى المحكمػ ًػة نظرىػػا ،إ ٍل إف القػػكؿ بِ ػػر للػػؾ
ػطب الػػد ٍ
ػ ٍ ٍ
ؤدم لتحا ؿ ال صكـ يمى مقتض ً
ً
النظاـ العاـ،
ات
ُِ-

إًلا ايتبػػرت الػػديكل كػػنف لػػـ تػػؾ ككػػاف قػػد صػػدر ف يػػا حكمػان قطع ػان فري ػان ،حسػػـ

ً
ػاء ،مػا لػـ كػف الحكػـ بػاطالن فػي
النء ى
اع في بع ً الطمبات ،فًإنو بقى ،كال تناكلىػو اإللِ ٍ
لاتو.
ِِ-

ػار الػػديكل كػػنف لػػـ تكػػف ،ال منػػع مػػف االيتمػ ً
ءكاؿ أحكػػاـ اإلثبػ ً
ػات بميػ ً
ػرد ايتبػ ً
ػاد
ٍ ٍ ٍ ٍ
ي
ي

يمى ما تـ مف تحق و
ؽ أك برة.
ِّ-

إلا تحقػػؽ يمػػـ المػػديى يم ػػو بمكيػػد اليمسػػة تقػػرر المحكمػػة الس ػ ر فػػي الػػديكل،

كالحكػػـ ف يػػا ،مػػع ايتبػػار الحكػػـ الصػػادر ف يػػا حضػػكر ا ،ك تحقػػؽ يمػػـ المػػديى يم ػػو
بمكيػػد اليمسػػة فػػي ثػػالث حػػاالت كىػػي :إلا حضػػر فػػي يمسػػة سػػابقة ،كالا أكدع مػػلكرة
بدفايو قبؿ اليمسة ،كالا كاف المديى يم و قد أيمف لت صو،
ِْ-

يػػب يمػػى المحكمػػة فػػي حالػػة إيػػالف المػػديى يم ػػو لِ ػػر ت صػػو تني ػػؿ نظػػر

الػػديكل ليمسػػة أ ػػرل عػػاد إيالنػػو بيػػا حسػػب األصػػكؿ ،كفػػي ىػػله الحالػػة عمػػف فقػػط
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بكرقػػة تكم ػػؼ بالحضػػكر تػػار ف يػػا الػػى صػػح فة الػػديكل السػػابقة ،ك حػػدد بيػػا تػػار خ
اليمسة اليد دة
ِٓ-

استثنى كال مف المترع المصرم كالفمسط ني ،مػف قايػدة ضػركرة تني ػؿ الػديكل

لحػ ف إيػػادة إيػػالف المػديى يم ػػو الِائػػب لت صػػو ،الػدياكل المسػػتعيمة ،للػػؾ أنيػػا ال
تحتمؿ التػن ر ،فضػال يػف أف الحكػـ الصػادر ف يػا كػكف حكمػان كقت ػان ،ال مػس أصػؿ
اكء قانكن ة
الحؽ ،كال رتب مر ان
ِٔ-

لـ كرد قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسط ني ،نصان نظـ ف و حالة بطػالف إيػالف

المديى يم و ،ب نمػا نظػـ قػانكف المرافعػات المصػرم للػؾ ،ح ػث أكيػب يمػى المحكمػة
في ىله الحالة تني ؿ الديكل إلى يمسة تال ة عمف بيا المديى يم و إيالنػا صػح حا،
يمػػى أن ػػو إلا ك ػػاف لػػبطالف رايع ػػا لفع ػػؿ المػػديي ،فإن ػػو تكي ػػب يمػػى المحكم ػػة الحك ػػـ
بالِرامة يم و.
ِٕ-

ايتبػػر كػالن مػػف المتػػري ف الفمسػػط ني كالمصػػرم ،تبم ػػغ التػ

ً االيتبػػارم ،فػػي

مركػػء إًدارتػػو ال ػرئ س إيالن ػان لت صػػو ،إل الحكمػػة مػػف إيػػادة اإليمػػف ىػػي تحقػػؽ يمػػـ
المديى يم و ،كايالف الت
ِٖ-

اإليتبارم بلؾ ككف إيالنا لت صو

لػػـ كفػػؽ المتػػرع المصػػرم فػػي ن ػ

المػػادة (ٖٔ) منػػو ح ػػث يعػػؿ الػػن

يام ػان

ػاـ اإليرائ ػ ًػة ،كالمكضػػكي ًة ،ككػػاف يم ػػو أف قصػػر للػػؾ فقػػط يمػػى
بح ػػث تػػم هؿ األحكػ ى
ً
تنتيي سمطة المحكمػة ف يػا ،كقػد ح ىػد ىد
األحكاـ اإليرائ ًة ،ككف أف األحكاـ المكضكي ًة
ٍ
القانكف طرؽ الطعف ف يا ،أضػؼ إًلػى للػؾ أف تػمكؿ األحكػاـ المكضػكي ة ىنػا .مػس
ي
بالحي ة كالتي تتعمؽ بالنظاـ العاـ.
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ِٗ-

ػؼ إًلػػى نظػػر ممػ و
تكػػكف اليمسػةى منتي ػةن بطػػر ق ف ،كىمػ ٍا باالنتقػػا يؿ مػػف نظػ ًػر الممػ ً
ػؼ
ٍ

صكمة و
ً
ً و
لمديكل.
منو
في ال
ٍ
آ ر ،أك بإصدار حكـ ٍ
َّ-

لحضػػكر ال صػػكـ كغ ػػابيـ اثػػر يمػػى كصػػؼ الحكػػـ الصػػادر فػػي الػػديكل ح ػػث

كػػكف الحكػػـ إمػػا حضػػكر ا اك بمثابػػة الحضػػكرم ك نقسػػـ األ ػػر الػػى نػػكي ف األكؿ بػػدأ
م عاد الطعف ف و مف تػار خ صػدكر الحكػـ ،كىػك الػلم كػكف حضػر المػديى يم ػو ف ػو
أم يمسػػة ،كالثػػاني بػػدا م عػػاد الطػػع ف ػػو مػػف تػػار خ تبم ػػغ الحكػػـ لممحكػػكـ يم ػػو ،كىػػك
اللم لـ حضر ف و المديى ي و أم يمسة
اون و :امتوص وت:
ُ -نكصػػي المتػػرع الفمسػػط ني بتعػػد ؿ ن ػ

المػػادة(ٖٓ )ُ/مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات

الفمسػػط ني ،كللػػؾ بالتفرقػػة ب ػ ف حالػػة أف تكػػكف الػػديكل صػػالحة لمحكػػـ ف يػػا مػػف يدمػػو،
كإلءالة التعار

ب ف الفقرة ُ كالفقرة ّ مف المادة لتصػبح بعػد التعػد ؿ :فػي ال ػكـ المحػدد

لنظػػر الػػديكل كمػػع م اريػػاة القكايػػد المتعمقػػة بتبم ػػغ األكراؽ القضػػائ ة -ُ:إلا لػػـ حضػػر
المػػديي كال المػػديى يم ػػو حكمػػت المحكمػػة ف يػػا إلا كانػػت الػػديكل صػػالحة لمحكػػـ ف يػػا،
كاال قػػررت تػػطبيا أك تني ميػػا ِ -إلا حضػػر المػػديي كلػػـ حضػػر المػػديى يم ػػو ككانػػت
الئحػػة الػػديكل قػػد بمِػػت لت صػػو حكمػػت المحكمػػة فػػي الػػديكل ،فػػإلا لػػـ كػػف قػػد بمػػغ
لت صػػو كيػػب يمػػى المحكمػػة فػػي غ ػػر الػػدياكل المسػػتعيمة تني ػػؿ نظػػر الػػديكل إلػػى
يمسػػة تال ػػة بمػػغ بيػػا المػػديى يم ػػو لمحضػػكر كتقػػد ـ دفايػػو ك عتبػػر الحكػػـ فػػي الػػديكل
حض ػػكر ان -ّ.إلا حض ػػر الم ػػديى يم ػػو كل ػػـ حض ػػر الم ػػديي تق ػػرر المحكم ػػة م ػػف تمق ػػاء
بناء يمى طمب المديى يم و تطبيا ،فإلا كاف لممديى يم و ادياء متقابؿ فمو
نفسيا أك ن
أف طمػػب محاكمػػة المػػديي (المػػديى يم ػػو فػػي االديػػاء المتقابػػؿ) كالس ػ ر فػػي الػػديكل
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المتقابمة إلا كاف المػديي قػد تبمػغ بالطمبػات المتقابمػة -ْ.ال يػكء لممػديي أف بػدم فػي
اليمس ػػة الت ػػي ت م ػػؼ ف ي ػػا ص ػػمو طمب ػػات يد ػػدة أك أف ع ػػدؿ أك ء ػػد أك ػػنق

ف ػػي

الطمبات األكلى إال إلا كاف المديى يم و قد تبمغ بيله الطمبات.
ِ -نكصػػي المتػػرع الفمسػػط ني بتعػػد ؿ ن ػ

المػػادة (َُّ) مػػف قػػانكف الب نػػات الفمسػػط ني،

كلل ػػؾ بإي ػػاءة اإلثب ػػات بت ػػيادة الت ػػيكد كالقػ ػرائف ف ػػي األحػ ػكاؿ الت ػػي ال ي ػػكء ف ي ػػا لل ػػؾ،
ل صبح ن

المادة بعد التعػد ؿ(إلا ت مػؼ ال صػـ يػف الحضػكر لالسػتيكاب بِ ػر يػلر

مقبػكؿ أك امتنػع يػػف اإليابػة بِ ػر مبػػرر قػانكني يػاء لممحكمػػة أف تقبػؿ اإلثبػات بتػػيادة
التيكد كالقرائف في األحكاؿ التي ال يكء ف يا للؾ)
ّ -نكصػػي المتػػرع الفمسػػط ني بتنظػ ـ حالػػة تعػػدد المػػديى يمػ يـ كللػػؾ بإضػػافة مػػادة تػػن
يمػػى أنػػو " إلا غػػاب بع ػ

المػػدي ف ،كحضػػر الػػبع

 ،ككػػاف مكضػػكع الػػديكل ال قبػػؿ

التيءئة يكء لممحكمة أف تحكـ في الديكل أك تؤيميا ،فإلا كاف قبؿ التيءئة ،ياء ليػا
تطبيا في حؽ مف تِ ب مف المدي ف"
ْ -نكص ػػي المت ػػرع الفمس ػػط ني بتنظػ ػ ـ حال ػػة حض ػػكر الم ػػديي قب ػػؿ إنتي ػػاء اليمس ػػة ،كلل ػػؾ
بإضػػافة الػن

التػػالي( إلا حضػػر ال صػػـ الِائػػب قبػػؿ انتيػػاء يمسػػة نظػػر ديػكاه ،ايتبػػر

كؿ و
ائي صدر يم و ف يا كنف لـ كف)
حكـ إير و
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قولما واممراجع
ُ-
ِ-

إبراى ـ مصطفى كآ ركف :ميمع المِة العرب ة بالقاىرة ،المعيـ الكس ط ،الطبعة الثالثة .

أحمد أبك الكفا :المرافعات المدن ة كالتيار ة بمقتضى قانكف المرافعات اليد د رقـ ُّ
لسنة ُٖٔٗ كقانكف اإلثبات رقـ ِٓ لسنة ُٖٔٗ ،طُٓ ،بدكف دار نتر،

ّ-

سَُٗٗ.

أحمد أبك الكفا :المرافعات المدن ة كالتيار ة ،بمقتضى قانكف المرافعات اليد د رقـ ُّ
لسنة ُٖٔٗ كقانكف االثبات رقـ ِٓ لسنة ُٖٔٗ ،الطبعة الثالثة يتر ،منتنة

المعرؼ باإلسكندر ة ،سَُٖٗ.
ْ-

أحمد أبك الكفا :نظر ة األحكاـ في قانكف المرافعات -منتنة المعارؼ باالسكندر ة ،بدكف

ٓ-

أحمد الس د صاكم :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة معدال بالقانكف

سنة نتر.

رقـ ٕٔ لسنة ََِٕ ،كالقانكف رقـ َُِ لسنة ََِٖ ،بإنتاء المحاكـ اإلقتصاد ة،
بدكف دار نترَُُِ.

ٔ-

أحمد الس د صاكم :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة معدال بالقانكف

ٕ-

أحمد الس د صاكم :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة.ََِٗ ،

ٖ-

أحمد مم يي :المكسكية التاممة في التعم ؽ يمى قانكف المرافعات بآراء الفقو كالص غ

رقـ ِّ لسنة ُِٗٗ ،كالقانكف رقـ ُٖ لسنة ُٔٗٗ ،دار النيضة العرب ة ،سُٕٗٗ.

القانكن ة كأحكاـ النق
(اإل تصا

 ،اليءء الثاني ،المكاد مف ْٗ الى ُُٔ مرافعات،

الكالئي ،اال تصا

المحمي ،رفع الديكل ،كق دىا ،حضكر ال صكـ

كغ ابيـ ،تد ؿ الن ابة العامة في الديكل ،إيراءات اليمسات كنظاميا ،الدفكع) الطبعة

الثالثة – سََِِ.
ٗ-

أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة ،دراسة في التنظ ـ القضائي،
اال تصا

 ،الديكل ،المحاكمة ،األحكاـ كطرؽ الطعف ف يا ،التحك ـ ،سُٖٗٗ.

َُ -أحمد ىندم :تطب الديكل ،دراسة مقارنة في القانكف المصرم كالقانكف الفرنسي ،دار
النيضة العرب ة لمنتر.

ُُ -أحمد ىندم :قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة ،ال صكمة كالحكـ كالطعف ،دار اليامعة
اليد دة لمنتر.ُٗٗٓ ،

ُِ -اسماي ؿ بف يباد كافي الكفاة :المح ط في المِة ،اليءء ال امس.
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ُّ -آماؿ الف اء رم :ضمانات التقاضي ،دراسة تحم م ة مقارنة ،ب ف النظاـ القضائي
اإلسالمي ،السعكدم ،المصرم ،الفرنسي ،محاكلة لمتنظ ر العممي ،منتنة المعارؼ
باإلسكندر ة.

ُْ -األنصارم الن داني :كحدة ال صكمة في قانكف المرافعات ،دار اليامعة اليد دة لمنتر،
سُٖٗٗ.

ُٓ -أنكر العمركسي :أصكؿ المرافعات التري ة في مسائؿ األحكاؿ الت ص ة ،الطبعة
الثالثة.

ُٔ -أنكر طمبة :مكسكية المرافعات المدن ة كالتيار ة ،اليءء األكؿ (سر اف قكان ف المرافعات،
المصمحة ،أيماؿ المحضر ف ،االيالف ،المكاي د ،البطالف ،القضاء الكقتي،

اال تصا

 ،رفع الديكل كق دىا ،حضكر ال صكـ كغ ابيـ) ،دار الكتب القانكن ة

لمنتر ،سََِّ .

ُٕ -يماؿ الد ف محمد بف مكرـ ابف منظكر اإلفر قي أبي الفضؿ :لساف العرب ،الميمد
ُٖ-

الرابع.

الد كسؼ الفندم الءيبي :الديكل ،أصكؿ إيراءات المحاكمة كالتقاضي أماـ المحاكـ

النظام ة ،مف الناح ة العمم ة كالقانكن ة حسب قانكف أصكؿ المحاكمات األردني،
الطبعة األكلى.ُٗٗٓ-ُُْٓ ،

ُٗ -سع د أحمد تعمة :قضاء النق

القانكن ة التي قررتيا محكمة النق

في المرافعات ،اليءء األكؿ ،الديكل ،ميمكية القكايد

المعارؼ باإلسكندر ة ،سُٔٗٗ.

الؿ مسة كست ف ياما ُُّٗ ،ُٗٗٓ-منتنة

َِ -السع د محمد االءماني :كقؼ ال صكمة في قانكف المرافعات ،دراسة تحم م ة مقارنة ب ف
الكان ف المصرم كالفرنسي مع اإلتارة إلى أحكاـ الفقو اإلسالمي ،الطبعة الثان ة ،دار

النيضة العرب ة لمنتر.َََِ ،
ُِ-

سم ماف بف األتعث بف إسحاؽ بف بت ر بف تداد بف يمرك األءدم أبك داكد
الس ًي ٍستاني :سنف أبي داككد .

ِِ -س د أحمد محمكد :أصكؿ التقاضي كفقا لقاكف المرافعاتُِْٓ ،ىػ ََِٓ -ـ .

ِّ -س د أحمد محمكد :القض ة المستعيمة كفقا لقانكف المرافعات ،الطبعة األكلى ،دار
النيضة العرب ة لمنتر.ََِٕ ،

ِْ -ياتكر مبركؾ :النظاـ القانكني لمثكؿ ال صكـ أماـ القضاء المدني( ،الحضكر
كالِ اب) دراسة تحم م ة مقارنة ،الطبعة االكلى ،مكتبة اليالء اليد دة ،المنصكرة.
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ِٓ -يبد الباسط اليم عي :مبادئ المرافعات في قانكف المرافعات اليد د ،دار الفكر العربي،
سُّٕٗ.ُْٕٗ-

ِٔ -يبد الحم د يكدة :أحكاـ غ اب ال صكـ في نظاـ المرافعات.

ِٕ -يبد الفتاح السند ؾ :الكي ء في المرافعات المصر ة ،الطبعة الثان ة ،مطبعة النيضة
بتارع يبد العء ءُِّْ ،قُِْٗ-ـ.

ِٖ -يبد ا﵀

م ؿ الف ار :الكي ء في أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة ،اليءء الثاني،

ال صكمة كالحكـ ،الطبعة األكلى.َُِْ-َُِّ ،

ِٗ -يبد المنعـ الترقاكم كفتحي كالي :المرافعات المدن ة كالتيار ة ،ترح القانكف رقـ ُّ
سنةُٖٔٗ كالتتر عات المكممة لو ،دار النيضة العرب ة.ُٕٕٗ- ُٕٗٔ ،

َّ -يبد المنعـ الترقاكم :الكي ء في المرافعات المدن ة كالتيار ة ،قانك رقـ ٕٕ لسنة
ُْٗٗ ،نظر ة الديكل كدياكل الح اءة ،النظاـ القضائي ،اإل تصا

التقاضي ،األحكاـ كطرؽ الطعف ف يا ،ايت ار

 ،إيراءات

ال ارج يف ال صكمة ،دار النتر

لميامعات المصر ة.ُُٗٓ ،

ُّ -يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :التعم ؽ يمى قانكف المرافعات متضمنا تعد الت
القانكف ٔ لسنة ُُٗٗ ،الطبعة السابعة.

ِّ -يء الد ف الدناصكرم كحامد يكاء :التعم ؽ يمى قانكف المرافعات ،متضمنا آ ر
التعد الت كآراء الفقياء كأحدث أحكاـ النق

ّّ -ي د محمد القصا
سََُِ .

 ،الطبعة الثان ة ،سُِٖٗ.

 :الكس ط في ترح قانكف المرافعات المدن ة كالتيار ة الطبعة الثان ة،

ّْ -فاركؽ أبك الرب :المد ؿ في ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة الفمسط ني
رقـ (ِ) لسنة (ََُِ)

ّٓ -فتحي كالي  -الكس ط في قانكف القضاء المدني –دراسة لميمكية المرافعات كأىـ
التتر عات المكممة ليا -الطبعة الثان ة – ُُٖٗ-

ُْٓكما بعدىا

ّٔ -فتحي كالي :نظر ة البطالف في قانكف المرافعات ،رسالة يامعة القاىرة.ُٖٗٓ ،
ّٕ -ميمكية ال مس ف ياما

ّٖ -محمد الصاكم :المكيء في ترح قانكف المرافعات ،الظاـ القضائي ،الديكل،
اال تصا

 ،ال صكمة ،األحكاـ كاألكامر ،كطرؽ العف ف يا ،دار النيضة العرب ة،

ُٖٗٗ.
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ّٗ -محمد يبد الرح ـ ينبر :قانكف المرافعات اليد د رقـ ُّ لسنة ُٖٔٗ ،معمقا يم و
بالنصك

السابقة ،كالملكرة اإل ضاح ة ،كآراء الفقياء ،كأحكاـ النق

 ،كبدا مو ممحؽ

بالتعد الت المتعددة ،سُٕٖٗ.

َْ -محمد كماؿ أبك ال ر :قانكف المرافعات ،الطبعة الرابعة.ُٖٗٓ ،
ُْ -محمد كماؿ يبد العء ء :تقن ف المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء ،اليءء األكؿ،
(الديكل – االحكاـ – طرؽ الطعف) الطبعة الثالثة ،سُٓٗٗ.

ِْ -محمد كماؿ يبد العء ء :تقن ف المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء ،الطبعة الثان ة ،مكتبة
كىبة ،القاىرة ُٖٕٗ.

ّْ -محمكد محمد الك الني :أصكؿ المحاكمات كالمرافعات المدن ة ،الميمد األكؿ ،دار الثقافة
لمنتر كالتكء ع.َُِِ-ُّّْ ،

ْْ -محمكد محمد ىاتـ :إيراءات التقاضي كالتنف ل ،يمادة تؤكف المكتبات ،الطبعة األكلى،
يامعة الممؾ سعكد لمنترُٖٖٗ ،ـ.

ْٓ -محمكد محمد ىاتـ :قانكف القضاء المدني ،اليءء الثاني ،التقاضي أماـ القضاء،
الديكل ،ال صكمة القضائ ة ،األحكاـ كطرؽ الطعف ف يا ُٖٗٗ ،ـ.

ْٔ -محمكد مصطفى كنس :نحك نظر ة يامة لفكرة النظاـ العاـ في قانكف المرافعات المدن ة
ْٕ-

كالتيار ة ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العرب ة.

المستحدث مف المبادئ التى قررتيا الدكائر المدن ة فى مكاد اإلثبات فى َُ سنكات مف
نا ر ََِّ لِا ة آ ر د سمبر َُِِ ـ.

ْٖ -مصطفى يبد الحم د ي اد :األصكؿ في التنظ ـ القضائي كالمحاكمات المدن ة كالتيار ة،
الكتاب الثاني( ،نظر ة الديكل – نظر ة ال صكمة – نظر ة األحكاـ) في فمسط ف،

الطبعة األكلى ،سُٕٗٗـ.

ْٗ -مصطفى يبد الحم د ي اد :الكس ط في ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتيار ة
رقـِ لسنة ََُِـ ،الكتاب الثاني ،ال صكمة القضائ ة المدن ة ،األحكاـ القضائ ة
كص اغتيا ،طرؽ الطعف في األحكاـ القضائ ة ،الطبعة األكلى ،سََِْـ.

َٓ -مفمح يكاد القضاة :أصكؿ المحاكمات المدن ة كالتنظ ـ القضائي في األردف ،طِ ،مكتبة
ُٓ-

دار الثقافة ،يمافُٖٖٗ ،ـ.

ناظـ محمد يك ضة :أحكاـ محكمة النق

غءة ،راـ ا﵀ ،القاىرة ،دراسة كتعم ؽ في

ميمكية أحكاـ قضائ ةََِْ-ََِِ ،ـ.

ِٓ -ناظـ محمد يك ضة ،ترح قانكف أصكؿ المحاكمات المحاكمات المدن ة كالتيار ة رقـ(ِ)
لسنة(ََُِ) ،دراسة تحم م ةُِّْ ،قَََِ-ـ.
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ّٓ -نب ؿ إسماي ؿ يمر :الكس ط في قانكف المرافعات الدن ة كالتيار ة( ،اإل تصا

،

الديكل ،ال صكمة ،األحكاـ كطرؽ الطعف ف يا ) طبقا ألحكاـ الفقو كالقضاء حتى ياـ
َُُِـ ،دار اليامعة اليد دةَُُِ ،ـ.

ْٓ -نب ؿ إسماي ؿ يمر :سمطة القاضي التقد ر ة في المكاد المدن ة كالتيار ة ،دار اليامعة
اليد دة لمنتر ،اإلسكندر ةُْٖٗ ،ـ .

ٓٓ -ىتالف اليتالف :أحكاـ الحضكر كالِ اب في األنظمة القضائ ة

ٔٓ -كيدم راغب فيمي كأحمد ماىر ءغمكؿ :دركس في المرافعات كفقا لميمكية المرافعات
المدن ة كالتيار ة كتعد التيا المستحدثة ،قكايد مباترة النتاط اإليرائي (مبادئ

ال صكمة المدن ة)ُٖٗٗ ،ـ.

ٕٓ -كيدم راغب فيمي ،مبادئ القضاء المدني ،قانكف المرافعات ،األكامر ،ال صكمة
َُُُٗٗٗٗ-ـ.

ٖٓ -كيدم راغب :المكيء في مبادئ القضاء المدني (قانكف المرافعات) ،فكرة القضاء ،صكر
الحما ة القضائ ة ،الديكل ،دياكل الح اءة ،ال صكمة ،األحكاـ كاألكامر ،قكايد

الطعف ،اإلستئناؼ ،الطبعة األكلى ،دار الفكر العربي لمنتر كالتكء ع ،سُٕٕٗـ.

ٗٓ -كيدم راغب :مبادئ ال صكمة المدن ة ،دراسة تنص م ة لقكايد ال صكمة في قانكف
المرافعات ،الطبعة األكلى ،دار الفكر العربي.

َٔ -كيدم راغب :ملكرات في إيراءات التقاضي أماـ القضاء المدني.
ُٔ-

ِٔ-

ّٔ-

ك اءرة العدؿ ،المحكمة العم ا ،المكتب الفني ،ميمكية األحكاـ الصادرة يف دكائر
المحكمة العم ا ،الدائرة العمال ة ،دائرة تؤكف القضاة ،كالمبادئ المست مصة مع الفيرس
التحم مي لممبادئ ،سنة ََِْـ.

كل د حممي الحا ؾ :ميمكية م تارة مف أحكاـ محكمة النق

الفمسط ن ة ،المحافظات

الينكب ة ،القسـ المدني-القسـ اليءائي ،اليءء الكاحد كالعتركف،ََِِ-ََُِ ،

المحكمة العم ا ،غءة-فمسط ف.

المكقع اإللكتركني http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

 /ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1تـ الريكع ال و كـ

السبت َُِِِٓ/ٖ/ـ الساية ِ مساء.
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