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َّ
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تعتبر األحكام النيايةالطبيعةإلجراءاتالخصومة ,ولكنكثي اًرما يسبقصدورتمكاألحكام
صدور ق اررات متعددة بقصد إثبات موضوع الخصومة ,والتي منيا الق اررات التمييدية والتحضيرية
والوقتية ,واألصلالعامأنواليجوزالطعنفيتمكالق ارراتإالمعالحكمالمنييلمخصومةكميا إال
أن المشرع الفمسطيني أجاز الطعن في بعض الق اررات عمى سبيل الحصر لحكمة ارتآىا في تمك
الق اررات ,وقد آثر الباحث تناوليا ,وقد اتبع الباحث في ىذا البحث ,المنيج التحميمي المقارن وقسَّم
بحثوإليفصمين,قدمليمابمبحثتمييدي,تحدثفيوعنماىيةاألحكامالقضائية .
وقدتناولالباحثفيالفصل األول,ماىية الق ارراتالصادرةقبل الفصلفيموضوعالدعوى
من خالل تقسيمو إلى مبحثين ,خصصنا المبحث األول لمحديث عن تعريف القرار القضائي و
مشتمالتو,أماالمبحثالثاني,فتحدثنافيوعنأنواعالق ارراتالصادرةقبلالفصلفيموضوعالدعوي
منحيثطبيعتياوتميزىاعمايشابييا .
وتطرق الباحث في الفصل الثاني إلى ,أحكام الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في
الموضوع ,وذلك بتقسيمو إلى ثالثة مباحث ,تحدث في المبحث األول عن الحكمة التشريعية من
الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ,وأثر انتياء الخصومة عمى الق اررات
الصادرةقبلالفصلفيالموضوع  ,وتناول في المبحث الثاني استقاللية الطعن في الق اررات الصادرة
قبل الفصل في الموضوع ,أما المبحث الثالث واألخير فتحدث فيو إجراءات الطعن في الق اررات
الصادرةقبلالفصلفيموضوعالدعوى,ومديجوازتنفيذىا .
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Abstract
Verdicts are the natural end of rivalry procedures, and they are always
preceded by various resolutions aiming to prove rivalry's subject including
preliminary, preparatory, and temporal resolutions. Although the norm is that
it's not possible to appeal against these resolutions without the termination
resolution of the rivalry, Palestinian project permits to appeal against some of
them within limitations for some logical purposes which the researcher
explains. The comparative analysis is used in this research which is divided
into two main chapters introducing by preliminary Study in which the
researcher explains the essence of judicial verdicts.
In the first chapter, the researcher discusses the essence of resolutions that
are issued before the final sentence of litigation by dividing it into two
sections: the first is about the definition of judicial decisions and its content,
while the second is about types of resolutions that are issued before the final
sentence of litigation, its nature, and what distinguishes it from other similar
resolutions.
The second chapter is about the mechanism for appealing against
resolutions that are issued before the final sentence. This chapter is divided
into three sections: the first discusses the legislative wisdom beyond the
appeal against resolutions that are issued before the final sentence of
litigation and the impact of ending the rivalry on these resolutions, the
second is about resolutions that are subject to appeal directly and these which
are not, and the third section discusses the procedures of appealing against
resolutions that are issued before the final sentence of litigation and the extent
of their implementation.
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المقدمة
الميـ ربنا لؾ الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ ,سبحانؾ الميـ ال عمـ لنا
إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ,كالصبلة كالسبلـ عمى البشير النذير كالسراج المنير الذم
محا اهلل بو الظممات ,كأعمى بو منارة العدؿ ,سيدنا كنبينا محمد كعمى آلو كصحبو كمف أىتدل
بيديو كسار عمى نيجو إلى يكـ الديف ,أما بعد...

موضوع البحث:
لما كاف اليدؼ الذم تسعي لو جؿ التشريعات كالقكانيف ىك تحقيؽ العدؿ كاإلنصاؼ
كضماف احتراـ المتقاضيف لما يصدر عف القضاء ,حيث أعطى المشرع لممتقاضيف الحؽ في
المجكء إلى القضاء لمحصكؿ عمى حقكقيـ بصكره عادلة بعيدان عف اإلنتصاؼ الفردم فكانت
الدعكل ىي الكسيمة القتضاء الحقكؽ مف خبلؿ إصدار األحكاـ كالق اررات ,كالتي بدكرىا تعد
النياية الطبيعة إلجراءات التقاضي أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ أك القرار ,كقد أعطى
القانكف لممتقاضيف الحؽ في الطعف في األحكاـ ك بعض الق اررات القضائية الصادرة في الدعكل
بمختمؼ أنكاعيا ,سكاء أكاف الحكـ منييان لمخصكمة أـ غير و
صادر عف
منو ليا ,أك كاف الحكـ
ان
ن
محاكـ الدرجة األكلي ,أك الدرجة الثانية أك كانت فاصمة في مسألة مكضكعية ,أك إجرائية كىذا
طبقان لما تقرره قكاعد كنصكص قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية بشأف طرؽ الطعف ,إذ
إف الطعف في تمؾ األحكاـ كالق اررات المنيية لمخصكمة تعد كسيمة مف كسائؿ الرقابة التي
تمارسيا الجيات القضائية األعمى عمى الجيات القضائية األدنى منيا ,كتظؿ طرؽ الطعف
المبلذ الذم يمجأ إليو المتقاضكف في الدعكل لتدارؾ ما فاتيـ أك تصكيب ما أصاب حكـ
المحكمة مف خطأ.

1

كاف كاف األصؿ أنو ال يجكز الطعف في الق اررات التي تصدر قبؿ الفصؿ في مكضكع
الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل ,بؿ يتعيف انتظار
صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة لكي يتـ الطعف فييما معان ,فقد أجاز القانكف لمطاعف الحؽ في
الطعف في بعض الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع فكر صدكرىا دكف أف ينتظر
الطاعف صدكر الحكـ النيائي ,كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ غايات تتعمؽ بحسف سير العدالة كضماف
أداء الكظيفة القضائية عمى أكمؿ كجو.
إذ قد تتعرض المحكمة أثناء نظر الدعكل إلى بعض المسائؿ التي يثيرىا الخصكـ في
الدعكل ,كتككف تمؾ المسائؿ بحاجة إلى الفصؿ فييا فك انر ,كقبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة
في الدعكل ,حيث يككف القرار الصادر مف القاضي سابقان عمى الفصؿ في مكضكع الدعكل
بحيث يفصؿ القاضي في تمؾ المسائؿ كيصدر القرار النيائي.
مشكمة البحث :يثير مكضكع البحث مشكمة أساسية ,تتمثؿ في مدل إطالة التقاضي بسبب
الطعف مرات عديده في أحكاـ فرعية أك ق اررات غير فاصمة في المكضكع ,كىذا التساؤؿ يتفرع
عنو عدة أسئمة تتمحور في اآلتي:
 -1ىؿ الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل كالجائز الطعف فييا استقبلالن ,قد
أكردىا الم ٌشرع عمى سبيؿ الحصر؟
 -2ما مدل تأثير الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل عمى الحكـ النيائي في
الدعكل؟
 -3ما مدل تأثير الحكـ بسقكط أك ترؾ أك تقادـ الخصكمة عمى الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في مكضكع الدعكل؟
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 -4ىؿ تقبؿ الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل الطعف فييا بجميع الطرؽ
أـ أف ىناؾ طرؽ معينة يمكف مف خبلليا الطعف في تمؾ الق اررات؟
 -5ىؿ حدد المشرع مددان لمطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل؟
 -6ىؿ تختمؼ شركط الطعف في األحكاـ المنيية لمخصكمة عف الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في المكضكع؟
 -7ما الحكمة التشريعية مف جكاز الطعف استقبلالن في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
مكضكع الدعكل؟

أىمية البحث:
تبرز أىمية الدراسة في ككنيا تمقي الضكء عمى الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
مكضكع الدعكل ,كالتي ال تنتيي بيا الخصكمة ,كمدم جكاز الطعف في تمؾ الق اررات بشكؿ
مباشر كقبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كأثر ذلؾ عمى الفعالية اإلجرائية ليا ,بما يبيف إمكاف
تكفير الكثير مف الكقت كالجيد كحتى ال ينظر الطاعف لكي يطعف في تمؾ الق اررات صدكر حكـ
فاصؿ في المكضكع ,بما يجعؿ القكاعد اإلجرائية عامبلن مساعدان في العدالة القضائية ال عامبلن
مثبطان ليا دكف طائؿ أك حكمو مبتغاه مف ذلؾ.
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منيجية البحث:
يعتمد الباحث في ىذا الدراسة ,عمى المنيج التحميمي المقارف لنصكص قانكف أصكؿ
المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )2لسنة (2001ـ) ,كالمتعمقة بمكضكع الدراسة
كمقارنتيا بنصكص قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ( )13لسنة(1968ـ) طبقان
آلخر التعديبلت ,مستعينان في ذلؾ بآراء الفقو كأحكاـ القضاء في ىذا الصدد.

ىيكمية البحث:
سنقسـ ىذه الدراسة إلى مبحث تمييدم ,كفصميف ,كذلؾ عمى النحك اآلتي:
مبحث تمييدم :ماىية الحكـ القضائي.
الفصؿ األكؿ :ماىية الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل.
الفصؿ الثاني :أحكاـ الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع .
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المبحث التمييدي
مـاىــية الحكـم وأنواعو
تعتبر األحكاـ ىي النياية الطبيعة إلجراءات المحاكمة ,كيعتبر صدكر حكـ في مكضكع
الدعكل ىك الغاية األساسية التي يبتغييا مف قاـ برفع الدعكل ,كىذا يثير التساؤؿ حكؿ المقصكد
بتعريؼ الحكـ القضائي كخصائصو كأنكاعو عمى النحك التالي:
المطمب األول :تعريف الحكم القضائي وخصائصو.
المطمب الثاني :أنواع األحكام القضائية.

المطمب األول
تعريف الحكم القضائي
نتحدث في ىذا المطمب عف تعريؼ الحكـ ,لغةن كاصطبلحان ,كذلؾ عبر فرعيف نتحدث
في الفرع األكؿ عف تعريؼ الحكـ لغةن ,ثـ بياف تعريؼ الحكـ القضائي اصطبلحان في الفرع
الثاني ,كذلؾ عمى نحك ما ىك و
آت:
الفرع األول :تعريف الحكم لغ ًة.
الفرع الثاني :تعريف الحكم القضائي اصطالحاً.

الفرع األول
تعرف الحكم لغ ًة
الحكـ :كجمعو أحكاـ ,كحكمت عميو باألمر حكمان كحككمة ,بمعني قضيت ,كالحاكـ منفذ
ي
الحكـ كالجمع حكاـ ,كأصؿ الحكـ مف قكليـ حكمتو عف الشيء أحكمتو :أم منعتو ,كمنو حكمة
الدابة كحاكمو إلى الحاكـ :أم دعكتو كخاصمتو إلى الحكـ كحاكمتو إليو ,كحكمو في األمر
5

تحكيمان أمره أف يحكـ فأحكـ( ,)1كيطمؽ الحكـ أيضان عمى عدة معاف في القرآف الكريـ منيا:
()2
ِ
ْم ُرُك ْم أَن
القضاء كالفصؿ كالعمـ كالفيـ كالتقدير كالعدؿ كالنبكة  ,القضاة فقاؿ تعالى ﴿:إ َّن المّ َو َيأ ُ

ؤدواْ األَما َن ِ
َىمِ َيا َوِا َذا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
الن ِ
تُ ُّ
اس أَن تَ ْح ُك ُمواْ ِبا ْل َع ْد ِل إِ َّن المّ َو ِن ِع َّما َي ِعظُ ُكم ِب ِو إِ َّن
ات إِلَى أ ْ
َ
ان س ِميعاً ب ِ
يرً﴾
ص ا
َ
المّ َو َك َ َ

()3

ِ
يبا ِّم َن ا ْل ِكتَ ِ
اب
كالفصؿ ,فقاؿ تعالى ﴿:أَلَ ْم تََر إِلَى الَِّذ َ
ين أُوتُوا َنص ً

ُي ْد َع ْو َن إِلَ ٰى ِكتَ ِ
ون ﴾ ( ,)4كالعمـ كالفيـ,
اب المَّ ِو لِ َي ْح ُك َم َب ْي َن ُي ْم ثُ َّم َيتََولَّ ٰى فَ ِر ٌ
ض َ
يق ِّم ْن ُي ْم َو ُىم ُّم ْع ِر ُ
ٰ
ين آتَ ْي َن ُ ِ
اب َوا ْل ُح ْكم َو ُّ
الن ُب َّوةَۚ فَِإن َي ْكفُْر ِب َيا َٰى ُؤََل ِء فَقَ ْد َو َّك ْم َنا ِب َيا
فقاؿ تعالى ﴿:أُولَ ِئ َك الَِّذ َ
اى ُم ا ْلكتَ َ
َ
قَوما لَّ ْيسوا ِبيا ِب َك ِ
ين)
اف ِر َ
ُ َ
ًْ

()5

الص ْي َد َوأَنتُ ْم
آم ُنوا ََل تَ ْقتُمُوا َّ
ُّيا الَِّذ َ
كالتقدير ,فقاؿ تعالى ﴿ :يا أَي َ
ين َ

ِ
اء ِّم ْث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم َي ْح ُك ُم ِب ِو َذ َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم َى ْد ًيا َبالِغَ
ُح ُرٌم َو َمن قَتَمَ ُو من ُكم ُّمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َز ٌ
َ
ِٰ ِ
طعام مس ِ
ِ
َّ
ف َو َم ْن
وق َوَب َ
سمَ َ
اما لِّ َي ُذ َ
اك َ
ال أ َْم ِرِه َعفَا المَّ ُو َع َّما َ
ا ْل َك ْع َبة أ َْو َكف َارةٌ َ َ ُ َ َ
ين أ َْو َع ْد ُل َذل َك ص َي ً
اد فَ َينتَ ِق ُم
َع َ

()6
يز ُذو ِ
ب
ال َر ِّ
َّو فَقَ َ
المَّ ُو ِم ْن ُو َوالمَّ ُو َع ِز ٌ
وح َّرب ُ
انتقَ ٍام﴾  ,كالعدؿ ,فقاؿ تعالىَ ﴿:وَن َ
اد ٰى ُن ٌ

()7
َح َكم ا ْلح ِ
َىمِي َوِا َّن َو ْع َد َك ا ْل َح ُّ
ت
إِ َّن ْاب ِني ِم ْن أ ْ
ين)  ,كالنبكة ,فقاؿ تعالى﴿ :فَفَ َرْر ُ
ق َوأ َ
اك ِم َ
َنت أ ْ ُ َ

ِ ِ
ِم ْن ُكم لَ َّما ِخ ْفتُ ُكم فَو َى ِ
ين﴾(.)8
سمِ َ
ْ َ َ
ب لي َرِّبي ُح ْك ًما َو َج َعمَني م َن ا ْل ُم ْر َ
ْ

) (1مجد الديف بف يعقكب الفيركز آبادم :القامكس المحيط ,مكتبة تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثامنة1426 ,ىػ 2005-ـ ص.1095
) (2إبراىيـ مصطفي الزيات .حامد عبد القادر ,محمد النجار :المعجـ الكسيط ,الجزء األكؿ ,المكتبة اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,تركيا ,دكف
سنة نشر ,ص  . 396عبد العزيز مصطفى كامؿ :الحكـ كالتحاكـ في خطاب الكحي  ,الطبعة األكلي ,دار طيبة لمنشر1415 ,ق 1995 -ـ .
) (3سكرة النساء :أية رقـ .58
) )4سكرة أؿ عمراف :أية رقـ.23 ,
) (5سكرة األنعاـ :أية رقـ .89
) (6سكرة المائدة :أية رقـ .95
) (7سكرة ىكد :أية رقـ.45
) (8سكرة الشعراء :أية رقـ.21
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الفرع الثاني
تعريف الحكم القضائي اصطالحاً
عرفت مجمة األحكاـ العدلية( ,)1الحكـ بأنو "عبارة عف قطع القاضي المخاصمة ,كحسمو
إياىا كىك عمى قسميف :القسـ األكؿ :ىك إلزاـ القاضي المحككـ بو عمى المحككـ عميو كبلمان
كقكلو حكمت أك ً
أعط الشيء الذم أدعى بو عميؾ ,كيقاؿ لو قضاء اإللزاـ كقضاء االستحقاؽ
كالقسـ الثاني :ىك منع القاضي المدعي عف المنازعة بكبلـ ,كقكلو ليس لؾ حؽ أك أنت ممنكع
عف المنازعة ,كيقاؿ ليذا القضاء الترؾ".
كيختمؼ الفقياء حكؿ تعريؼ الحكـ القضائي بيف مكسع كمضيؽ لمحكـ القضائي(.)2
فعرفو البعض( ,)3بأنو "القرار الصادر مف محكمة في خصكمة كفقان إلجراءات معينة".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو كسع في لفظ الحكـ الذم يصدر في الخصكمة ,كلـ يفرؽ بيف
الحكـ الذم تنتيي بو الخصكمة كبيف األحكاـ التي تصدر قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل كال
تنيي بيا الخصكمة.

) )1المادة ( )1786مف مجمة األحكاـ العدلية ,ﺍلصاﺩﺭﺓ في ﺍلعيﺩ ﺍلعثماني1293 ,ق1876 ,ـ.
) (2كممة الحكـ تشمؿ كؿ الق اررات التي تتخذىا الييئات القضائية عمى اختبلؼ أنكاعيا كدرجاتيا سكاء كانت الييئة التي أصدرت الحكـ مككنة مف
و
قاض كاحد أـ مف قضاة متعدديف.
) ) 3أحمد ىندم :مبدأ التقاضي عمى درجتيف حدكده كتطبيقاتو في القانكف المصرم كالقانكف الفرنسي ,دار النيضة العربية لمنشر(القاىرة)1992,
ص .331كجدم راغب فيمي :مبادئ القضاء المدني ,قانكف المرافعات ,الطبعة الثالثة ,دار النيضة لمنشر(القاىرة)2001 ,ـ ,ص.684
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بينما عرفو رأم و
ثاف( ,)1بأنو "القرار الصادر عف محكمة في منازعة معركضة عمييا مف
اء كاف ىذا الحكـ صاد انر
خبلؿ خصكمة قضائية منعقدة أماميا ,كفقان لقكاعد قانكف المرافعات ,سك ن
في مكضكع الخصكمة برمتو أـ في شؽ منو أـ في مسألة متفرعة عنو".
كعرفو رأم ثالث( ,)2بأنو "القرار الصادر مف محكمة مشكمة تشكيبلن صحيحان ,كمختصة
اء كاف صاد انر في مكضكع الدعكل أـ
في خصكمة رفعت إلييا كفقان لقكاعد قانكف المرافعات ,سك ن
في شؽ منو أـ في مسألة متفرعة عنو ,كما يجب أف يككف الحكـ مكتكبان".
كال يتفؽ الباحث مع ىذيف الرٍأييف ,كذلؾ ألف كمييما أخذا بالمعني الكاسع في لفظ
اء أكاف منييان لمخصكمة أـ مقر انر في
(الحكـ) ليشمؿ كؿ قرار قضائي يصدر عف المحكمة سك ن
مسألة أـ شؽ في الدعكل دكف الفصؿ الكامؿ فييا.
كعرفو رأم رابع( ,)3بأنو "كؿ إعبلف لفكر القاضي في استعمالو لسمطتو القضائية ,كذلؾ
أيان كانت المحكمة التي أصدرت الحكـ ,كأيان كاف مضمكنيا".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو يعطي لمقاضي سمطة كاسعة في إصدار األحكاـ ,دكف
النظر إذا ما كانت المحكمة مشكمو تشكيبلن صحيحان في الخصكمة التي رفعت إليو كفقان لقكاعد
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أـ ال.
) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ,دار الجامعة الجديدة لمنشر(االسكندرية)2011 ,ـ ,ص .572عبد المنعـ
أحمد الشرقاكم :الكجيز في المرافعات المدنية كالتجارية ,دار الجامعات المصرية لنشر(القاىرة)1951 ,ـ ,ص .412عثماف التكركرم :الكجيز في
شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ,الطبعة األكلي ,مكتبة دار الثقافة لمنشر(عماف) ,1997 ,ص.115
) (2أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية2000 ,ـ ,ص 24كما بعدىا .أحمد السيد صاكم :الكسيط في
شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ,دار النيضة العربية(القاىرة) ,1997 ,ص  .765عبد الحميد الشكاربي :تسبيب األحكاـ المدنية ك الجنائية
في ضكء الفقو كالقضاء ,منشأة المعارؼ باالسكندرية ,دكف سنة نشر ,ص.8
) (3فتحي كالي :الكسيط في قانكف القضاء المدني ,مطبعة جامعة القاىرة ,2009 ,ص.531
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كعرفو خامس( ,)1بأنو "النتيجة الفاصمة لما تتكصؿ إليو المحكمة في نزاع معركض
أماميا تصدره كفؽ مقتضى القانكف".
كال يتفؽ الباحث مع ىذا التعريؼ ,ككنو يأخذ بالمفيكـ الضيؽ في تعريفو لمحكـ القضائي
إذ قد يصدر القاضي حكمان في الدعكم بقبكؿ الدفع الشكمي ,فينيي بذلؾ الخصكمة ,كلكف ال
يحسـ النزاع.
 -1مما سبق ُيمك ُن َنا تعريف الحكم القضائي بأنو :الحكـ الصادر عف محكمة مشكمة تشكيبلن
اء أكاف
صحيحان في منازعة بيف الخصكـ مف خبلؿ خصكمة قضائية منعقدة أماميا ,سك ن
ىذا الحكـ صاد انر في مكضكع الخصكمة بأكمميا أـ في شؽ منو أـ في مسألة متفرعة
عنو ,كأف يككف الحكـ مكتكبان كمتضمنان بيانات معينة ,كيصدر بزماف كمكاف محدد.
وبناء عمى ذلك ,فإنو يتضح من خالل التعريفات السابقة التي أوردناىا أن لمحكم
ً
القضائي مجموعة من الخصائص تتمثل في اآلتي:
 -2أنيا مجمكعة مف العبارات الدالة عمى أمر معيف يتعيف عمى الخصكـ االلتزاـ بيا.
 -3أف يصدر الحكـ مف محكمة تتبع جية قضائية كمشكمو تشكيبلن صحيحان ,كتعد المحاكـ
صاحبة االختصاص في إزالة عكارض الحقكؽ كالمراكز القانكنية ,كتحقيؽ التطابؽ
كالتكافؽ بيف الكاقع كالقانكف ,كمف ثـ فإنو يمزـ أف تصدر األحكاـ مف محكمة تتبع جية
اء كانت محكمة عادية أـ إدارية أـ استثنائية(.)2
القضاء سك ن

) (1أحمد سعيد المكمني :الحكـ ,دراسة قانكنية ,الطبعة األكلي ,دكف دار لمنشر كسنة نشر ,ص ,15مشار إليو لدل ,مصطفي عبد الباقي :الحكـ
القضائي في قاعدة األحكاـ القضائية ,الطبعة األكلي ,الناشر معيد الحقكؽ جامعة بيرزيت2002 ,ـ ,ص.52
) (2محمد سعيد عبد الرحمف :الحكـ القضائي ,الطبعة األكلى ,دار النيضة العربية لمنشر(القاىرة)2011 ,ـ ,ص.20

9

 -4أف يككف صدكر الحكـ بصدد خصكمة قائمة أماـ القضاء أك في جزء منيا ,أك في
مسألة متفرعة عنيا.
 -5أف يصدر الحكـ بالشكؿ المقرر قانكنان ,كالذم يكجب أف يككف الحكـ مكتكبان كمتضمنان
بيانات معينة ,كيصدر بزماف كمكاف محدد.
 -6أنو يككف عنكاف الحقيقة ,باعتباره يحدد كيبيف المراكز كالحقكؽ كيكضح مشركعية
()1

االدعاءات كالدفاع كالدفكع.

 -7أف يككف مخصصان ,ألنو يضع حدان لمخصكمة أك النزاع القائـ بيف الخصكـ.
 -8أف يشتمؿ الحكـ القضائي عمى األمر بكجكب احتراـ ما جاء فيو ,كاعتباره بمثابة النص
القانكني كضركرة تنفيذ ما جاء فيو.

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,الجزء الثاني(الخصكمة كالحكـ) ,الطبعة األكلي ,مكتبة القدس لمنشر(غزة)
2013ـ ,ص.230
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المطمب الثاني
أنواع األحكام القضائية
تنقسـ األحكاـ القضائية إلى عدة أنكاع ,كيختمؼ بعضيا عف بعض مف عدة كجكه ككفقان
لؤلسس التي يتـ مف خبلليا النظر إلى كؿ منيا ,كبياف ذلؾ مف خبلؿ عدة فركع ,كذلؾ عمى
النحك التالي:
الفرع األول :تقسيم األحكام من حيث قابميتيا لمطعن فييا.
الفرع الثاني :تقسيم األحكام من حيث حضور الخصوم وغيابيم.
الفرع الثالث :تقسيم األحكام من حيث طبيعة الموضوع الذي فصمت فيو.
الفرع الرابع :تقسيم األحكام من حيث الحجية.
الفرع الخامس :تقسيم األحكام من حيث حسميا لمنزاع.

الفرع األول
تقسيم األحكام من حيث قابميتيا لمطعن فييا
تنقسـ األحكاـ مف حيث قابميتيا لمطعف فييا إلى أحكاـ ابتدائية كنيائية كباتة( ,)1كسكؼ
نتطرؽ إلى تمؾ األحكاـ عمى النحك التالي:
أوَلً-:األحكام اَلبتدائية :كىي األحكاـ الصادرة مف محاكـ الدرجة األكلى ,كتستنفد فييا
المحكمة كاليتيا ( ,)2كتحكز تمؾ األحكاـ عمى حجية الشىء المحككـ بو إذا كانت حاسمة أك

) (1المادة( ) 1/191مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )2لسنة2001ـ ,كالتي نصت عمى أنو (لمخصكـ الطعف في
الحكـ كفقان لطرؽ الطعف المقررة في ىذا القانكف(.
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزءالثاني ,مرجع سابؽ ,ص.235
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قطعية في مكضكعيا حيث ال يجكز لممحكمة إعادة النظر فييا مرة أخرل( ,)1كتككف تمؾ األحكاـ
قابمة لمطعف فييا باالستئناؼ بالنسبة لؤلحكاـ المكضكعية المتعمقة بأصؿ الحؽ(.)2
ثانياً-:األحكام النيائية :كىي األحكاـ التي ال تقبؿ الطعف فييا باالستئناؼ ,كتحكز عمى
اء كانت صادره عف محاكـ الدرجة األكلى أـ عف محاكـ الدرجة
حجية الشيء المحككـ فيو ,سك ن
()4

الثانية( ,)3كينطبؽ ىذا الكصؼ عمى يأتي:

أ -األحكاـ الصادرة عف محاكـ الدرجة األكلي ,كالتي اتفؽ الخصكـ قبؿ صدكرىا عمى أف
تككف نيائية(.)5
ب -األحكاـ الصادرة عف محاكـ الدرجة األكلي ,كذلؾ في حدكد نصابيا النيائي(.)6
استثناء.
ت -األحكاـ التي ال يجكز الطعف فييا باالستئناؼ
ن

) (1مصطفي عبد الحميد عياد :الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,الكتاب الثاني ,الطبعة األكلي ,غزة – فمسطيف2004 ,ـ
ص .303كجدم راغب فيمي :مرجع سابؽ ,ص.691
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.576
) (3أحمد أبك الكفا :المرافعات المدنية كالتجارية ,الطبعة الثانية عشرة ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية لمنشر1980 ,ـ ,ص .668عثماف التكركرم:
مرجع سابؽ ,ص.117
) (4أحمد السيد صاكم :مرجع سابؽ ,ص .770مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.304
بناء عمى
)(5المادة ( )3/191مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالتي نصت عمى أنو (ال يقبؿ الطعف في األحكاـ الصادرة ن
اتفاؽ الخصكـ(.
) )6المادة ( )1/39مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو (تختص محكمة الصمح بالنظر فيما يمي:
 -1الدعاكل التي ال تجاكز قيمتيا ( ) 10.000عشرة ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ,كيككف حكميا نيائيان إذا كانت قيمة
الدعكل ال تجاكز ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان).
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ث -األحكاـ الصادرة عف محاكـ الدرجة األكلي ككانت تقبؿ الطعف فييا باالستئناؼ ,كلكف
حؽ المحككـ عميو سقط في الطعف فييا ,إما لقبكلو لمحكـ بعد صدكره ,أك فكت ميعاد
الطعف فييا أك قضي لو بكافة طمباتو(.)1
ج -األحكاـ الصادرة عف محاكـ الدرجة الثانية ,فتعد تمؾ األحكاـ الصادرة عف تمؾ المحكمة
غير قابمو لبلستئناؼ.
اء تعمقت في
ثالثاً -:األحكام الباتة :كىى األحكاـ الحائزة عمى قكة األمر المقضي بو ,سك ن
مكضكع الدعكل كمو أك في شؽ منو( ,)2كال تقبؿ الطعف بأم طريؽ مف طرؽ الطعف العادية أك
غير العادية( ,)3كذلؾ أما بحدكث الطعف فيو كصدكر حكـ فييا ,أك بفكات ميعاد الطعف(,)4
كيصبح الحكـ باتان في األحكاؿ اآلتية(:)5
أ -إذا نص صراحة عمى عدـ جكاز الطعف في الحكـ بأية طريؽ مف طرؽ الطعف العادية
أك غير العادية.
ب -إذا طعف في الحكـ النيائي أماـ محكمة النقض ,فإف القرار الصادر عف ىذه المحكمة
اء أكاف في مكضكعيا أـ في أم إجراء مف إجراءاتيا يعتبر باتان.
سك ن

) )1انظر المادة ( )2/191مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كا لتى جاء فييا أنو (ال يقبؿ الطعف ممف قبؿ الحكـ صراحة
أك أسقط حقو أماـ المحكمة إسقاطان مبرئان لذمة الخصـ أك قضي لو بكؿ طمباتو( ,كيقابميا نص المادة ( )211مف قانكف المرافعات المصرم رقـ
(1986 )13ـ ,كالتي نصت عمى أنو ( ال يجكز الطعف فى األحكاـ إال مف المحككـ عميو كال يجكز ممف قبؿ الحكـ أك ممف قضى لو بكؿ طمباتو ما
لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ).
) (2مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.305
) (3عبد الحكيـ فكدة :مكسكعة الحكـ القضائي في المكاد المدنية كالتجارية ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية2002 ,ـ ,ص.72
) )4عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.236
) (5مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.305
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ت -إذا لـ يقـ المحككـ عميو بالطعف في الحكـ النيائي لقبكلو لمحكـ ,أك النقضاء ميعاد
الطعف.
كتظير أىمية ىذا التقسيـ مف حيث معرفة مدل قابمية الحكـ لمطعف فيو ,كتحديد طريؽ
الطعف في تمؾ األحكاـ ,فالحكـ االبتدائي يقبؿ الطعف فيو بالطرؽ العادية ,كغير العادية ما لـ
ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ,أما الحكـ النيائي فيمكف الطعف فيو بطرؽ الطعف غير العادية
أما الحكـ البات فيك ال يقبؿ الطعف بكافة طرؽ الطعف( ,)1ككذلؾ لمعرفة مدل صبلحية الحكـ
لمتنفيذ الجبرم ,فالقاعدة أنو ال يجكز تنفيذ األحكاـ تنفيذان جبريان إال إذا كانت تمؾ األحكاـ حائزة
لقكة الشيء المقضي بو ,أما الحكـ االبتدائي فبل يجكز تنفيذه إال إذا كاف الحكـ مشمكالن بالنفاذ
المعجؿ(.)2

الفرع الثاني
تقسيم األحكام من حيث حضور الخصوم وغيابيم
تنقسـ األحكاـ مف حيث حضكر الخصكـ ,كغيابيـ إلى أحكاـ حضكرية كأحكاـ بمثابة
الحضكرية كسكؼ نتطرؽ إلى تمؾ األحكاـ عمى النحك التالي:
أوَلً -:الحكم الحضوري :ىك الحكـ الذم يصدر في مكاجية األطراؼ أك ككبلئيـ الذيف
حضركا جميع جمسات المحاكمة ,كتابعكا سير إجراءاتيا بما فييا جمسة النطؽ بالحكـ ,أك الذم
حضر بعض جمسات المحاكمة بما فييا جمسة النطؽ بالحكـ( ,)3كيعد الحكـ بالنسبة لممدعي
) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.236
) (2أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,دراسة في التنظيـ القضائي ,الدار الجامعية باألسكندرية1989 ,ـ ,ص.336
) (3صبلح الديف محمد شكشارم :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ,دار الثقافة لمنشر بالقاىرة2010 ,ـ ,ص .363سيد أحمد محمكد :أصكؿ
التقاضي كفقان لقانكف المرافعات ,دكف دار لمنشر2005 ,ـ ,ص.729
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حضكريان في جميع األحكاؿ ,ألنو ىك الذم قاـ برفع الدعكل كصاحب المصمحة بالسير فييا(,)1
بناء عمى
فاذا تغيب المدعي عف حضكر جمسات المحاكمة تقرر المحكمة مف تمقاء نفسيا أك ن
طمب المدعي عميو تأجيؿ الدعكل أك شطبيا (.)2
ثانياً -:الحكم الحضوري اَلعتباري :كىك الحكـ الذم يصدر في مكاجية شخص تبمغ
()3

تبميغان صحيحان ,كلـ يحضر أيان مف جمسات المحاكمة أك حضر جزنء منيا كتغيب عف األخر

حيث أجاز القانكف لممدعي طمب السير حضكريان في الدعكل كاف كاف الطرؼ الذم تخمؼ عف
الحضكر قد سجؿ حضكره ,كذلؾ ما لـ يكجد نص قانكني أك ترل المحكمة غير ذلؾ( ,)4كتكمف
العبرة في كصؼ الحكـ حضكريان أك بمثابة الحضكرم حسب الكاقع ,كليس لمكصؼ المذككر في
الحكـ(.)5
) (1أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص ,669عبد المنعـ أحمد الشرقاكم :مرجع سابؽ ,ص.413
)(2المادة ( )3/85مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو (إذا حضر المدعى عميو كلـ يحضر المدعي
بناء عمى طمب المدعى عميو تأجيؿ الدعكل أك شطبيا ,فإذا كاف لممدعى عميو ادعاء متقاب يؿ فمو أف يطمب محاكمة
يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك ن
المدعي ( المدعى عميو في االدعاء المتقابؿ ) كالسير في الدعكل المتقابمة إذا كاف المدعي قد تبمغ بالطمبات المتقابمة).
) )3عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .231مثبلن يككف الحكـ حضكريان اعتباريان ,كذلؾ عندما يحضر الخصـ أم جمسة مف جمسات
المحاكمة ثـ يتخمؼ عف حضكر جمسة النطؽ بالحكـ .مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.293
) (4نظر المادة ( ) 2/85مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالتي نصت عمى أنو (إذا حضر المدعي كلـ يحضر المدعى
عميو ككانت الئحة الدعكل قد بمغت لشخصو حكمت المحكمة في الدعكل ,فإذا لـ يكف قد بمغ لشخصو كجب عمى المحكمة في غير الدعاكل
المستعجمة تأجيؿ نظر الدعكل إلى جمسة تالية يبمغ بيا المدعى عميو لمحضكر كتقديـ دفاعو كيعتبر الحكـ في الدعكل حضكريان) ,كالمادة ( )86مف
نفس القانكف كالتي نصت عمى (إذا حضر المدعى عميو إحدل جمسات المحاكمة كتغيب بعد ذلؾ لغير عارض مف عكارض الخصكمة فإف الحكـ
الصادر ضده يككف حضكريان كقاببلن لبلستئناؼ) .مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.294,293
) (5مثبلن :إذا كاف الحكـ قد كصؼ خطأ بأنو بمثابة حضكرم ككانت الكقائع تفيد أف المحاكمة قد جرت بحضكر المدعي عميو ,كاف الحكـ حضكري نا
في حؽ المدعي عميو ,مفمح عكاد القضاة :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتنظيـ القضائي في األردف ,الطبعة الثانية ,مكتبة دار الثقافة باألردف1992 ,ـ
ص.305
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كاليدؼ مف اعتبار الحكـ حضكريان بالنسبة لممدعى عميو الذم تخمؼ عف الحضكر ,ىك
تكقيع الجزاء عميو إلىمالو أك عدـ امتثالو لطمب القضاء بالحضكر رغـ إعبلنو أك تكرار إعبلنو
حسب األصكؿ( ,)1كبدأ سرياف مكاعيد الطعف في حقو.
كتظير أىمية التفرقة بيف الحكـ الحضكرم ,كالحكـ المعتبر حضكرم في تحديد بدء
سرياف ميعاد الطعف ,حيث يبدأ الطعف في الحكـ الحضكرم مف اليكـ التالي لتاريخ صدكر
الحكـ ,ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ,أما الحكـ المعتبر حضكرم فيبدأ الميعاد مف تاريخ
تبميغ الحكـ إلى المحككـ عميو الذم تغيب عف حضكر جميع جمسات المحاكمة ,كلـ يقـ بتقديـ
الئحة جكابية أك مذكرة دفاعو ,ككذلؾ إذا تخمؼ عف الحضكر كلـ يقدـ مذكرة إلى المحكمة في
جميع الجمسات التالية لتعجيؿ الدعكل بعد كقؼ السير فييا ألم سبب مف األسباب.

)(2

كيأخذ المشرعيف الفمسطيني كالمصرم بمبدأ الحكـ الحضكرم االعتبارم ,فاعتبر الحكـ
حضكريان دائمان في حؽ المدعي ,أما بالنسبة لممدعي عميو فقد اعتبر الحكـ حضكريان بحقو إذا
أعمف لشخصو أك حضر أيان مف جمسات المحاكمة أك قدـ مذكره بدفاعو.

) (1مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.295
) (2أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص .374المادة ( ) 2/193مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي نصت
عمى ( -1يبدأ ميعاد الطعف في الحكـ مف اليكـ التالي لتاريخ صدكره ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ -2.كيبدأ ىذا الميعاد مف تاريخ تبميغ الحكـ
إلى المحككـ عميو الذم تخمؼ عف حضكر جميع الجمسات المحددة لنظر الدعكل كلـ يقدـ الئحة جكابية أك مذكرة بدفاعو ,ككذلؾ إذا تخمؼ عف
الحضكر كلـ يقدـ مذكرة إلى المحكمة في جميع الجمسات التالية لتعجيؿ الدعكل بعد كقؼ السير فييا ألم سبب مف األسباب).
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الفرع الثالث
تقسيم األحكام من حيث طبيعة الموضوع الذي فصمت فيو
تنقسـ األحكاـ مف حيث طبيعة المكضكع الذم فصمت فيو ,إلى أحكاـ فاصمة في
المكضكع ,كأحكاـ صادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع  ,كسكؼ نتطرؽ إلى تمؾ األحكاـ عمى
النحك التالي:
أوَلً -:الحكم الفاصل في الموضوع :ىك الحكـ الذم يصدر في مكضكع الدعكل أك في
( )1

جزء منو أك في مسألة أكلية أك في الطمبات كالدفكع المكضكعية باالستجابة ليا أك برفضيا
قضاء مكضكعيان يرتب حجية الشيء المقضي بو(.)2
حيث تعد ىذه األحكاـ
ن

اء أكاف الطمب
فاألحكاـ الصادرة في أم طمب قضائي تعد فاصمة في المكضكع سك ن
مكضكعيان يقضي بالمطالبة بحؽ مكضكعي ,أـ طمبان أصميان يقدـ في صحيفة الدعكل المفتتحة
لمخصكمة ,أـ عارضان يقدـ في كقت الحؽ أثناء الخصكمة مف المدعي أك المدعى عميو أك
المتدخؿ في الدعكل(.)3
ثانياً -:القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع :ىك القرار الذم يصدر قبؿ الفصؿ في
المكضكع كأثناء سير الخصكمة كال تنتيي بو الخصكمة كميا ,كال جزء منيا ,كيككف كذلؾ إذا
كاف الحكـ غير حاسـ لمكضكع الدعكل ,كىك في ىذه الحالة إما أف يككف ق ار انر تمييديان أك
تحضيريان أك كقتيان( ,)4كمثاؿ ذلؾ :األحكاـ المنظمة ليسير الخصكمة أك الصادرة بإجراءات
) (1عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص ,19صبلح الديف محمد شكشارم :مرجع سابؽ ,ص.362
) (2أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.334
) (3عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.19
) (4عبد خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .232سيد أحمد محمكد :مرجع سابؽ ,ص.727
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اإلثبات كالحكـ بالضـ ,أك كالحكـ باالحالة إلى التحقيؽ ,أك انتداب خبير ,أك االنتقاؿ لممعاينة
كالتي ترمي إلعداد القضية لمفصؿ فييا ,فيذه األحكاـ ال تفصؿ في النزاع كال تحدد مركز
الخصكـ تحديدان مؤقتان أك نيائيان ,كال ترتب الحجية ,كانما تنحصر قكتيا ,كأثرىا داخؿ اإلجراءات

التي تصدر مف خبلؿ الدعكل(.)1
الفرع الرابع
تقسيم األحكام من حيث حسميا لمنزاع
تنقسـ األحكاـ مف حيث حسميا لمنزاع إلى أحكاـ قطعية كأحكاـ غير قطعية كسكؼ نتطرؽ لتمؾ
األحكاـ عمى النحك التالي-:
أوَلً -:الحكم القطعي :ىك ذلؾ الحكـ الذم يضع حدان لمنزاع في جممتو أك في شؽ منو
أك في مسألة إجرائية أك مكضكعية أك مسألة متفرعة عنيا ,بغرض حسـ النزاع أك المسألة
()2
اء تعمقت ىذه المسألة بالقانكف أك
المعركضة مف جانب المحكمة التي أصدرت الحكـ  ,سك ن

) )1أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .335كجدم راغب فيمي :مرجع سابؽ ,ص.688
) ) 2مثاؿ ذلؾ الحكـ بإلزاـ المديف بدفع الديف أك بفسخ عقد أك حؿ شركة أك بعدـ القبكؿ أك بسقكط الخصكمة كأعتبارىا كأف لـ تكف أك الحكـ بكقؼ
الدعكل لحيف الفصؿ في مسألة أكلية ,نظر إليو لدل ,نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط  ,مرجع سابؽ ,ص ,575نظر أيضا أحمد ىندم :أصكؿ
المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .335نظر أيضا عباس العبكدم :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ,الطبية األكلي دار الثقافة لمنشر(القاىرة)
2009ـ ,ص .329نظر أيضا أحمد السيد صاكم ,الكسيط ,مرجع سابؽ .767 ,نظر أيضا أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.664
نظر أيضا عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص 24كما بعدىا .نظر أيضا أسامة ركبي عبد العزيز الركبي :األحكاـ كاألكامر كطرؽ الطعف فييا,
الطبعة الثالثة ,جامعة القاىرة ,دار النيضة العربية (القاىرة)2009 ,ـ ,ص .14نظر أيضا أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ,رسالة دكتكراه ,اإلسكندرية ,دار المطبكعات الجامعية باألسكندرية2007 ,ـ ,ص .35 ,35نظر أيضا محمكد محمد الكيبلني :أصكؿ
المحاكمات كالمرافعات المدنية ,الطبعة األكلي ,دار الثقافة لمنشر(عماف)2012 ,ـ ,ص.311
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()1

بالكقائع

كعميو فإف المحكمة ال تمتمؾ الرجكع فيو أك تعديمو أك إلغائو ,كذلؾ ما لـ ينص

()2
اء أكاف
القانكف عمى خبلؼ ذلؾ  ,حيث يستنفد الحكـ القطعي كالية المحكمة التي أصدرتو ,سك ن

في أساس الدعكل أك في اإلجراءات ,كلكنو ال يحكز الحجية إال إذا كاف صاد انر في المكضكع,
أما إذا كاف صاد انر في اإلجراءات فيك ال يحكزىا كاف كاف يستنفد الكالية(.)3
ثانياً -:الحكم غير القطعي :ىك الحكـ الذم يصدر أثناء سير الخصكمة ,كال يحسـ
المسألة التي فصؿ فييا ,كلكنو يتعمؽ بتنظيـ إجراءات سير الخصكمة ,كتأجيؿ الدعكل أك يتعمؽ

) (1أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.664
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص . 233فقد جرم القضاء في األردف عمى إطبلؽ اصطبلح الحكـ القطعي لمداللة عمى األحكاـ
التي استنفدت طرؽ الطعف العادية كغير العادية ,اما بتفكيت ميعاد الطعف ,أك بالطعف فييا كصدكر حكـ بشأنيا عف جية الطعف ,تميز حقكؽ
 ,80/267ص 614نظر إليو لدل ,مفمح عكاد القضاة :مرجع سابؽ ,ص.312
) (3نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .575فالمسالة األجرائية ككذلؾ المسائؿ المتعمقة بسير الدعكل كاجراءات الخصكمة التي يتـ
الفصؿ فييا قبؿ الحكـ في مكضكع الدعكل تختمؼ مف حيث قكتيا في حسميا لمنزاع مف عدمو فيي ليست كاحده ,فبعض ىذه األحكاـ تككف قطعية
كبعضيا ال يككف كذلؾ ,فاألحكاـ الصادرة بعدـ االختصاص أك باالختصاص ,كالحكـ بقبكؿ الدفع أك برفضو ,كالحكـ القاضي بجكاز اإلثبات بشيادة
الشيكد كميا أحكاـ قطعية ,ألنيا تحسـ النزاع في المسألة التي صدر فييا الحكـ ,أما الحكـ التمييدم أك التحضيرم كالذم يتعمؽ بتنظيـ سير
الخصكمة مثؿ الحكـ بتأجيؿ الدعكل أك ضـ دعكل إلى أخرم ,أك بتعيف خبير أك تعيف قيـ لحماية أمكاؿ القاصر ,فيذه األحكاـ كميا غير قطعية
ألنيا ال تحسـ النزاع في الخصكمة بالتالي ال يجكز الطعف فييا إال مع الحكـ الفاصؿ في المكضكع ,نظر إليو لدل ,مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع
سابؽ ,ص 279كما بعدىا .نفض مدني دائرة غزة في الطعف رقـ  ,2011/212جمسة 2012/12/2ـ ,كالذم جاء فيو (بأف إحالة القضية إلى لجنة
المحا سبيف ىك قرار تمييدم ال يجكز الطعف فيو إال مع الحكـ الفاصؿ في الدعكل).
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بإجراءات اإلثبات لتييئة الدعكل لمفصؿ فييا( ,)1كيجكز لممحكمة التي أصدرتو العدكؿ عنو أك
تعديمو ,كىك بيذا ال يستنفد كالية المحكمة(.)2
وتظير أىمية التفرقة بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي من عدة نواحي منيا:
أ -الحكـ القطعي ىك الحكـ الذم يحكز حجية الشيء المقضي فيو ,كال يجكز لممحكمة التي
أصدرتو العدكؿ عنو أك تعديمو ,أما الحكـ غير القطعي فبل يحكز حجية الشيء المقضي
بو ,فيجكز لممحكمة أف تعدؿ عنو ,كما يجكز ليا أال تأخذ بنتيجتو (.)3
ب -األحكاـ القطعية مكضكع الحؽ تتقادـ بمضي خمسة عشرة سنة مف تاريخ صدكر الحكـ
أما األحكاـ غير القطعية فتزكؿ بزكاؿ الخصكمة التي صدرت فييا(.)4
ت -الحكـ القطعي يمنع مف إعادة تجديد النزاع مرة أخرل أماـ ذات المحكمة التي أصدرتو
أك أماـ محكمة أخرل إذا تعمؽ بمكضكع الدعكل ,بينما الحكـ غير القطعي ال يمنع مف
تجديد النزاع مرة أخرل حكؿ أصؿ الحؽ.
ث -الحكـ القطعي الذم ال ينيي الخصكمة ,كالذم يصدر قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل
قد ال يسمح القانكف بأف يتـ الطعف فيو استقبلالن إنما تقكـ بضمو إلى مكضكع الدعكل
) (1تميز حقكؽ أردني  ,73/31ص ,764لسنة  ,1973نظر إليو لدل ,مفمح عكاد القضاة :مرجع سابؽ ,ص  .311نظر أيضا نبيؿ إسماعيؿ
عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .575نظر أيضا سيد أحمد محمكد :مرجع سابؽ ,ص.727
) (2حامد فيمي كمحمد حامد فيمي :شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ,لسنة  ,1940ص ,519مشار إليو لدل عبد اهلل الفرا :مرجع سابؽ:
الجزء الثاني ,ص.234
)(3عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .330نظر أيضا أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .667كيرم بعض الفقو أف
الحكـ الكقتي أك المستعجؿ ىك حكـ غير قطعي في جميع األحكاؿ ,ألنو يقكـ عمى كقائع متحركة كمتطكرة ,مما يؤدم إلى امكانية إعادة النظر في
بناء عمى ىذه المراكز ,نظر إليو لدل ,نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,ص.576
القضاء الصادر ن
) (4محمكد السيد التحيكم :النظرية العامة ألحكاـ القضاء كفقان الراء الفقو كأحكاـ المحاكـ ,دار الفكر الجامعي باالسكندرية ,2006,ص .5نظر
أيضا عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.667
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بينما الحكـ غير القطعي ,فاألصؿ جكاز الطعف فيو استقبلالن كفقان لطرؽ الطعف المقررة
قانكنان(.)1
ج -األحكاـ القطعية ال تزكؿ باالنقضاء المبتسر لمخصكمة ,أم عند الحكـ بسقكطيا أك
بتقادميا أك بقبكؿ تركيا ,أما األحكاـ غير القطعية التي تصدر أثناء السير في
الخصكمة فإنيا تزكؿ بزكاؿ الخصكمة(.)2

الفرع الخامس
تقسيم األحكام من حيث اآلداء الوارد فيو وقابميتو لمتنفيذ
تنقسـ األحكاـ مف حيث األداء الكارد فييا ,كقابميتو لمتنفيذ إلى أحكاـ منشئة كتقريرية
كممزمة ,كسكؼ نتطرؽ لتمؾ األحكاـ عمى النحك التالي-:
أوَلً -:الحكم المنشئ :ىك الحكـ الذم يحدث مرك انز قانكنيان أك حقان دكف أف يمزـ المحككـ
عميو بأم أداء( ,)3أك بمعني آخر ىك الحكـ الذم يتضمف إنشاء أك تعديؿ أك إنياء مركز
()4

قانكني

كمثاؿ ذلؾ :الحكـ بشير اإلفبلس أك بالتطميؽ أك بالفسخ أك بتعديؿ االلت ازـ التعاقدم

بسبب الظركؼ الطارئة أك الحكـ بحؿ الشركة أك تصفيتيا( ,)5فيذا الحكـ إذا كاف صاد انر في

) (1مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص 301كما بعدىا.
) (2عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.25
) (3نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .574نظر أيضا مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.302
) (4محمكد السيد التحيكم :النظرية العامة ,مرجع سابؽ ,ص.5
) (5عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.23
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المكضكع فإنو يحكز الحجية كيستنفد كالية المحكمة ,لكنو ال يقبؿ التنفيذ الجبرم ,الفتقاره لعنصر
اإللزاـ الذم ىك األساس في جعؿ الحكـ لو قكة تنفيذ صالحة العتباره سندان تنفيذيان(.)1
ثانياً -:الحكم التقريري :ىك الحكـ الذم يقتصر دكره عمى تأكيد ح و
قانكني
مركز
ؽ أك
و
ان
و
قائـ أك يقرر عدـ كجكده ,ألنو أصبلن غير مكجكد دكف أف يحدث أم تغير في ىذا المركز أك
الحؽ

()2

كدكف أف يتجاكز ذلؾ إلزاـ المحككـ عميو بأداء معيف أك إنشاء مراكز قانكنية جديدة أك

إلغائيا كقد يككف الحكـ التقريرم إيجابيان ,كما لك كاف الحكـ بكجكد الحؽ أك الحالة القانكنية
كالحكـ الصادرة بصحة العقد أك بكجكب تنفيذ اإللزاـ أك بالتعكيض عف الضرر ,كقد يككف سمبيان
ينفي كجكد الحؽ أك المركز القانكني كما لك قرر الحكـ بطبلف العقد أك براءة الذمة(.)3
كىذه األحكاـ قد تصدر في أصؿ الحؽ أك في مسألة إجرائية ,فإذا صدرت في المكضكع
كانت ليا حجية الشيء المقضي بو دكف أف يككف ليا قكة تنفيذية ,فيي ال تعد سندات تنفيذية
لعدـ احتكائيا عمى إلزاـ يصمح لمتنفيذ الجبرم( ,)4كقد تصدر في المسائؿ اإلجرائية أك عدـ
القبكؿ ,كما لك صدر ببطبلف صحيفة الدعكل أك بعدـ قبكليا أك بسقكط الخصكمة(.)5
ثالثاً -:الحكم اإللزامي :ىك ذلؾ الحكـ الذم يقضي بإلزاـ المحككـ عميو بأداء معيف
نتيجةن لما سبؽ أف كرد بو مف تقرير أك إنشاء ,سكاء كاف بالقياـ بعمؿ أك بامتناع عف عمؿ أك
) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.575-574
) (2إبراىيـ نجيب سعد :القانكف القضائي الخاص ,الجزء الثاني ,منشأة المعارؼ باالسكندرية1980 ,ـ ,ص ,194مشار إليو لدل عبد اهلل خميؿ الفرا:
الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .235-234نظر أيضا عبد الحكيـ فكدة  :مرجع سابؽ ,ص.23
) (3عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص .23نظر أيضا محمكد السيد التحيكم :النظرية العامة ,مرجع سابؽ ,ص .10نظر أيضا كجدم راغب
فيمي :مرجع سابؽ ,ص.84
) )4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.574
) (5عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.23
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بإعطاء شيء كالحكـ بأداء مبمغ مف نقكد أك بتسميـ عقا انر أك منقكالن أك الحكـ بتسميـ طفؿ إلى
()1

أمو لحضانتو

كىذا الحكـ يستنفد الكالية ,ألنو صادر في األساس ,كلو قكة تنفيذية يقبؿ بيا التنفيذ
الجبرم الحتكائو عمى إلزاـ المحككـ عميو كقابميتو لمتنفيذ الجبرم(.)2
كتظير أىمية التفرقة بيف األنكاع الثبلثة السابقة مف حيث مدم قابمية الحكـ لمتنفيذ
الجبرم ,فالحكـ اإللزامي ىك الذم يقبؿ التنفيذ الجبرم إذا تكافر فيو شركط السند التنفيذم بأف
كاف حكمان نيائيان أك مشمكالن بالنفاذ المعجؿ ,أما األحكاـ المنشئة كاألحكاـ المقررةي فيي تعطي
الحماية المبتغاة بمجرد صدكرىا ,كال تصمح لمتنفيذ الجبرم(. )3

) )1مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص .303نظر أيضا أمينة مصطفي النمر :قكانيف المرافعات ,الجزء الثالث ,منشأة المعارؼ
باإلسكندرية لمنشر 2002ـ ,ص.124
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.575
) (3عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.235

23

الفصل األول
ماىية الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
تتحد يد ماىية الق اررات القضائية ببياف المقصكد بيا ,كمشتمبلت تمؾ الق اررات ,كأنكاع
ٌ
الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كطبيعتيا ً
كتمييزىا عما يشابييا ,كلتكضيح
ذلؾ نستعرض المكضكع عبر المبحثيف اآلتييف-:
المبحث األ ول :تعريف القرار القضائي ومشتمالتو.
المبحث الثاني :أنواع الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى وطبيعتيا ِ
وتمييزىا عما
يشابييا.

المبحث األول
تعريف القرار القضائي ومشتمالتو
يتضح الق ارر القضائي ببياف تعريفو ,لغةن كاصطبلحان ,كيزداد كضكحان ببياف مشتمبلتو,
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ المطمبيف اآلتييف:
المطمب األول :تعريف القرار القضائي.
المطمب الثاني :مشتمالت القرار القضائي.
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المطمب األول
تعريف القرار القضائي
نتطرؽ في ىذا المطمب لبياف تعريؼ القرار القضائي في المغة ,كالقانكف ,كذلؾ مف
خبلؿ الفرعيف اآلتييف:
الفرع األول :تعريف القرار لغ ًة.
الفرع الثاني :تعريف القرار القضائي قانوناً.

الــفـــرع األول
تعريف القرار لغـ ًة
القرار مصدر مف قرر ,كيطمؽ عمى القرار عدة و
معاف أىميا-:
-1الثابت والمستقر من األرض :كمقر الشيء ,المكضع الذم يستقر فيو كال يغادره( ,)1فقاؿ

ار﴾ (.)2
ض قَ َرًا
تعالى﴿ :ا﵀ُ الَِّذي َج َع َل لَ ُك ُم األ َْر َ
-2السكون :الذم ينزلو اهلل تعالي في قمب عبده المؤمف عند إضطرابو مف شدة المخاكؼ,

فبل ينزعج بعد ذلؾ لما يرد عميو ,كيكجب لو زيادة قكة اليقيف( ,)3كمنو قكلو تعالي:
ت لِ َّمر ْح َٰم ِن
﴿فَ ُكمِي َوا ْ
ش َرِبي َوقَِّري َع ْي ًنا ۚ فَِإ َّما تََرِي َّن ِم َن ا ْل َب َ
َح ًدا فَقُولِي إِ ِّني َن َذ ْر ُ
ش ِر أ َ
صوما َفمَ ْن أُ َكمِّم ا ْليوم إِ ِ
نسيًّا﴾ (.)4
َْ ً
َ َْ َ

) (1أحمد مختار عمر :المعجـ المكسكعي أللفاظ القرأف الكريـ كقراءاتو ,لسنة  1423ق2002 -ـ ,ص 254كما بعدىا.
) (2سكرة غافر :األية رقـ .64
)(3مجد الديف بف يعقكب الفيركز أبادم :مرجع سابؽ ,ص.460
) (4سكرة مريـ :أية رقـ .26
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 -3القرار والقرارة من األرض :المطمئف ,كىك المكاف المنخفض الذم اندفع إليو الماء
فاستقر فيو
 -4السمطة :فيقاؿ فبلف مف أىؿ القرار ,أم صاحب سمطة كنفكذ ,كىك مف يقكـ بإصدار
الق اررات
 -5دار اآلخرة :فيقاؿ ىذه دار القرار ,قاؿ الشاعر" :ال خير في الدنيا لمف لـ يكف لو مف

اهلل في دار القرار نصيب"(.)1
الفرع الثاني
تعريف القرار القضائي قانوناً
لـ يحظ القرار القضائي بتعرؼ دقيؽ ال في القانكف الفمسطيني كال المصرم كال عند
الفقياء ,إذ إنيـ اعتبركا أف القرار ىك الحكـ كالحكـ كىك القرار(.)2
حيث تباينت التعريفات التي أكردىا بعض الفقو في تعريؼ القرار القضائي ,فعرفو رأم
في الفقو بأنيا (ىي األحكاـ التي تصدر أثناء نظر الدعكل ,كالتى مف شأنيا مساعدة المحكمة
لمفصؿ في مكضكع الدعكل األصمية المرفكعة أماميا أك الحكـ فييا دكف الفصؿ في مكضكعيا
بشكؿ نيائي)(.)3

) (1مجد الديف بف يعقكب الفيركز أبادم :مرجع سابؽ ,ص .461نظر أيضا محمد بف مكرـ بف منظكر االفريقي المصرم جماؿ الديف أبك الفضؿ:
لساف العرب الجزء الثاني عشر ,ص.91/90
) (2يطمؽ لفظ القرار كلفظ الحكـ عمى ما تصدره المحكمة مف أحكاـ بخصكص كعمكـ ,فيعد كؿ حكـ قرار ,فالقرار كممة عامة تشمؿ الحكـ كغيره
مما تصدره المحكمة بخصكص الدعكل ,أما لفظ الحكـ فبل يطمؽ إال عمى قرار المحكمة الفاصمة في مكضكع الدعكل ,نظر إليو لدل أحمد أبك الكفا:
نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.402
) (3مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.370
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يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو خمط بيف األحكاـ ,كبيف الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
مكضكع الدعكل ,بأف ذكر في بداية التعريؼ لفظ( :األحكاـ) ,ككذلؾ يؤخذ عميو أنو لـ يحدد إذا
كاف باالمكاف الطعف في تمؾ الق اررات بشكؿ مباشر أـ يجب االنتظار لحيف صدكر حكـ فاصؿ
في الخصكمة.
بينما عرفو و
ثاف بأنو( :الحكـ الصادر عف محكمة التمييز أك االستئناؼ ,كال يككف ىذا
القرار فاصبلن في مكضكع الدعكل)(.)1
يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو قصر صدكر تمؾ الق اررات عمى محكمة التمييز أك
االستئناؼ ,كلـ يتطرؽ إلى إمكانية صدكر ق اررات أثناء سير الدعكل أماـ محكمة الدرجة األكلى.
كعرفيا ثالث بأنيا( :ىي كؿ ما تصدره المحكمة أثناء نظرىا لمدعكل ,كحتى صدكر
الحكـ النيائي)(.)2
كنحف نتفؽ مع ىذا الرأم مف حيث المعني ,كلكف صياغة التعريؼ جاءت قاصره ,فيذا
التعريؼ لـ يبيف إذا كاف باإلمكاف الطعف في تمؾ الق اررات بشكؿ مباشر فكر صدكرىا أـ يجب
االنتظار لحيف صدكر حكـ فاصؿ في الخصكمة.

) :http://www.mohamah.net (1مى عبدربو عبد المنعـ :أنكاع األحكاـ القضائية كالتعريؼ بيا ,نشر بتاريخ  -23ديسنمبر ,2014-تـ الرجكع
إليو بتاريخ  ,2016-10-20الساعة  10صباحان.
) (2عبد الناصر أك البصؿ :أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي :دار الثقافة ,الطبعة األكلي1990 ,ـ ,ص -194مشار إليو لدل
عمر محمكد نكفؿ :مرجع سابؽ ,ص.9
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كعرفيا رابع بأنيا( :أحكاـ فرعية صادرة قبؿ الفصؿ في كؿ المكضكع ,كال تنتيي بيا كؿ
اء كانت محكمة أكؿ درجة أـ ثاني درجة ,كيجكز
الخصكمة القائمة أماـ محكمة المكضكع ,سك ن
الطعف فييا فكر صدكرىا دكف انتظار لصدكر الحكـ المنيي لكؿ الخصكمة(.)1
كال يتفؽ الباحث مع ىذا التعريؼ ككنو يخمط بيف األحكاـ كالق اررات الصادرة أثناء سير
الدعكل ىذا مف ناحية ,كمف ناحية أخرل أنو أجاز الطعف في الق اررات فكر صدكرىا دكف انتظار
الحكـ الفاصؿ في المكضكع ,كلـ يحدد ما ىي الق اررات التى أجاز المشرع الطعف فييا فكر
صدكرىا حيث أف المشرع الفمسطيني كالمصرم حددا الق اررات التى يجكز الطعف فييا استقبلالن
فكر صدكرىا.
مما سبق ُيمك ُن َنا تعريف القرار القضائي بأنو :كؿ ما يصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيي
بو الدعكل كىك ينقسـ إلى:
أ -القرار الذم يصدر أثناء نظر الدعكل كيككف تمييديان ,كال يقبؿ الطعف عمى انفراد إال بعد
صدكر الحكـ الفاصؿ في الدعكل.
ب -القرار الذم يصدر أثناء الدعكل كيككف حاسمان في شؽ مف الدعكل ,كيككف ذلؾ القرار
قاببلن لمطعف فييا ستقبلالن ,كقبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا كالتى حددىا قانكف
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.

) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ .14 .639-638 ,نظر أيضا أحمد خميؿ :التعارض بيف األحكاـ القضائية ,دار المطبكعات
الجامعية القاىرة1998 ,ـ ,ص.52
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المطمب الثاني
مشتمالت القرار القضائي
يقصد بمشتمالت القرار القضائي( :)1بأنيا مجمكعة مف البيانات الجكىرية التي يجب أف
يحتكم عمييا القرار القضائي ,كالتي يجب أف تتضمنيا نسخة القرار ,كىي اسـ المحكمة التي
أصدرت القرار ,كرقـ الدعكل التي صدر فييا القرار ,كأسماء القضاة الذيف أصدركا القرار
كأسماء الخصكـ كصفاتيـ كعناكينيـ كأسماء ككبلئيـ ,كبياف تاريخ إصدار القرار كمكانو ,كبياف
خبلصة لكقائع كطمبات الخصكـ كدفكعيـ ,كدفاعيـ ,ككصؼ الماؿ محؿ القرار ,مع بياف أسباب
القرار كمنطكقو ,كعميو فإف القرار البد  -أف يتضمف بعض البيانات ىي :أسباب ككقائع
كمنطكؽ ,نبينيا عمى النحك التالي:
أوَلً -:ديباجة القرار:
كىي التي تعد مقدمة القرار ,كالتى يجب أف تتضمف عمى البيانات التي تدؿ عمى أف ىذا
القرار قد صدر مف محكمة مختصة في خصكمة كقضية معينة ,كال يتـ التشديد في التمسؾ
بأخطاء الديباجة إذا لـ تكف تمؾ األخطاء ,عمى درجة مف الجسامة تتسبب بالجيالة ,إذ إنو إذا
كاف ىناؾ بعض النكاقص أك األخطاء ككانت مذككرة في محضر الجمسات ,فإنيا ال تككف سببان
لمبطبلف ,كذلؾ ألف محضر جمسة القرار يكمؿ الحكـ في خصكص بيانات الديباجة( ,)2كعميو
فإف الديباجة يجب أف تتضمف عمى البيانات التالية:
) )1لـ يتطرؽ القانكف الفمسطيني أك القانكف المصرم لبياف مشتمبلت الق اررات التي تصدر قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,إنما أعطاىا نفس
مشتمبلت األحكاـ التي تصدر في نياية الدعكل ,كلكف قد تختمؼ مشتمبلت الق اررات التي تصدر أثناء نظر الدعكل عف األحكاـ التي تصدر في
نياية الخصكمة.
) )2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.245-244
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 -1اسم المحكمة التي أصدرت القرار:
تظير أىمية ىذا البياف في معرفة المحكمة التي أصدرت القرار ,كالذم بمكجبو يتمكف
الخصكـ مف المجكء إلييا لمحصكؿ عمى صكرة مف القرار ,فمف خبلؿ ىذا البياف يتحدد فيما
إذا كانت المحكمة التي أصدرت القرار مختصة بإصداره مف عدمو(.)1
 -2رقم الدعوى التي صدر فييا القرار:
تكمف أىمية بياف رقـ الدعكل في أنو يمنع الخمط بيف الدعاكل ,كيميزىا عف غيرىا مف
الدعاكل ,كخصكصان عندما يككف بيف الخصكـ أكثر مف دعكل أماـ ذات المحكمة( ,)2كما
يمكف أف يككف القرار
بناء عمى طمب متفرع عف الدعكل األصمية ,كيأخذ رقمان متفرعان
ان
صادر ن
عف الدعكل.
 -3أسماء القضاة الذين أصدروا القرار:
تظير أىمية ىذا البياف لمعرفة ما اذا كاف القرار قد صدر مف ىيئة صالحة إلصداره
كأنيا مشكمة تشكيبلن صحيحان أـ ال( ,)3كأف يككف القضاة الذيف سمعكا المرافعة كقامكا
بالمداكلة ىـ مف كقعكا عمى القرار ,كيكفي ذكر أسماء القضاة أك القاضي الذم أصدر القرار
كفي ديباجتو ,كال حاجة لذكره مرة أخرل في خاتمة القرار ,كما يجب أف يذكر اسـ كاتب

) (1مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص .319عبد اهلل خيؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .245عباس العبكدم :أصكؿ
المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.344
) (2عبد اهلل الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.245
) (3أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .341مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.321-320
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الجمسة الذم قاـ بقيد القرار ,باعتباره أحد المكقعيف عميو( ,)1كعميو فإف عدـ بياف أسماء
القضاة الذيف أصدركا القرار يترتب عميو البطبلف(.)2
 -4أسماء الخصوم وصفاتيم:
يجب أف يتضمف القرار أسماء الخصكـ كألقابيـ كمكطنيـ كأعمارىـ كصفاتيـ في نسخة
القرار كبيانان مفصبلن عنيـ( ,)3كحضكرىـ أك غيابيـ ,لما في ذلؾ مف أىمية في كصؼ القرار
بأنو حضكرم حقيقة أك حكمان(.)4
كيترتب عمى الخطأ في ىذه البيانات بطبلف القرار إذا بمغ مف الجسامة إلى حد التجييؿ
أك التشكيؾ في حقيقة أحد الخصكـ ,كمدل صمتو بمكضكع الدعكل التي صدر فييا
القرار(.)5
 -5بيان عبارة تصدير القرار:
يصدر القرار باسـ الشعب الفمسطيني ,إذ الشعب مصدر السمطات كمف ىذه السمطات
السمطة القضائية ,كىذا كفقان لنصت عميو المادة الخامسة مف قانكف السمطة القضائية ,كالمادة
( )97مف القانكف االساسي الفمسطيني( ,)6كالحكمة في كجكب صدكر القرار باسـ الشعب,

) )1عبد اهلل الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .246نظر أيضا مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.312-320
) (2نقض مدني راـ اهلل الطعف رقـ  12لسنة  ,2008جمسة  ,2008/3/30نظر إليو لدل أكرـ كبلب :مجمكعة مختارة مف أحكاـ كمبادئ محكمة
النقض في المكاد المدنية كالتجارية مف 2002ـ إلى 2012ـ ,مطبعة دار المنارة لمنشر(غزة)2012 ,ـ ,ص.91
) (3مصطفي عبد الباقي ,الحكـ القضائي ,مرجع سابؽ ,ص .31نظر أيضا عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.246
) (4عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .246نظر أيضا مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.231
) (5عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.246
))6المادة الخامسة مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني كالتى جاء فييا( :تصدر األحكاـ باسـ الشعب العربي الفمسطيني كيجب أف تشتمؿ األحكاـ
عمى األسباب التي بينت عمييا) ,كالمادة ( )97مف القانكف األساسي كالتي تنص عمى(:السمطة القضائية مستقمة ,كتتكالىا المحاكـ عمى اختبلؼ
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تتمثؿ في أف القرار الصادر خمكان مف ذلؾ ال يستند إلى سمطة قادرة عمى تنفيذه ,بمعني آخر
يصبح القرار حب انر عمى كرؽ ,لذلؾ صدكره باسـ الشعب يعطيو قكة تنفيذية بقكة الدكلة(,)1
كرغـ ىذا فإف إغفاؿ الحكـ بياف صدكره باسـ الشعب العربي الفمسطيني ,كخمك محضر
الجمسة مف ىذا البياف ال يترتب عميو البطبلف(.)2
 -6بيان تاريخ إصدار القرار ومكانو وقيده:
تكمف أىمية معرفة تاريخ كمكاف النطؽ بالحكـ لتحديد ميعاد الطعف( ,)3خاصةن إذا كاف
حضكريان ,كما يجب أف يككف تاريخ النطؽ بالقرار ثابت في نسخة القرار ,ككذلؾ لتحديد بدء
الكقت الذم تسرم فيو حجية الشيء المقضي بو( ,)4كال يترتب عمى مخالفة ىذا البياف مف
خطأ مادم في التاريخ أك المكاف أك إغفاؿ أحدىما بطبلف القرار ,طالما أف تاريخ النطؽ بو
ثابت في محضر الجمسة التي صدر فييا القرار ,كيمكف الرجكع إليو كقت الحاجة( ,)5كاف
كاف ىذا اإلغفاؿ يثير مشاكؿ تتعمؽ بقكة القرار(.)6

=أنكاعيا كدرجاتيا ,كيحدد القانكف طريقة تشكيميا كاختصاصاتيا كتصدر أحكاميا كفقان لمقانكف ,كتعمف األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب العربي الفمسطيني)
المادة ( )20مف قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ ( )46لسنة 1972كالتي تنص عمى(تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب).
) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.342-340
) (2طعف مدني راـ اهلل رقـ  88لسنة  -2007جمسة  ,2008/12/22نظر إليو لدل أكرـ كبلب ,مرجع سابؽ ,ص.97
) (3أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.341
) (4عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.245
) (5مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.342
) (6أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.342
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ثانياً -:الوقائع واألسباب:
 -1بيان خالصة لوقائع وطمبات الخصوم ودفوعيم:
كذلؾ مف خبلؿ بياف مكجز لدفكع الخصكـ كدفاعيـ الجكىرم ,كطمبات الخصكـ
األصمية كالعارضة ,كخبلصة ما استندكا إليو مف حجج كاقعية أك قانكنية( ,)1كاليدؼ مف
بياف طمبات الخصكـ ىك معرفة نطاؽ سمطة المحكمة ,أما بياف الدفكع كالدفاع ,فاليدؼ
منو بياف مراقبة المحكمة ألسبابيا ,حيث إف إغفاؿ ىذا البياف يرتب البطبلف عمى
القرار(.)2
 -2أسباب القرار:
كىي عبارة عف مجمكعة مف العناصر القانكنية الكاقعية كالجكىرية التي تقكد إلى
صحة القرار( ,)3أك بمعني آخر ىي األدلة الكاقعية كالحجج القانكنية التى بنت المحكمة
عمى أساسيا منطكؽ قرارىا( ,)4لما ليذا البياف مف أىمية في الربط بيف ما فصؿ فيو
القرار كاألسباب التي بني عمييا لمعرفة ما إذا كانت ىذه األسباب معقكلة إلصدار ىذا
القرار مف عدمو ,مما يؤدم إلى ثقة الناس بالقضاء كالقضاة ,بشكؿ خاص عندما يككف
القرار مستندان إلى أسباب معقكلة ,مما يساعد المحكمة العميا في فرض رقابتيا عمى
الق اررات الصادرة مف المحاكـ الدنيا(.)5
) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,دار الجامعة باإلسكندرية2005 ,ـ ,ص.1092
) (2أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.342
) (3عصاـ عبد الكىاب البرزنجي :السمطة التقديرية لئلدارة كالرقابة القضائية –رسالة -دار النيضة العربية لمنشر1971 ,ـ ,ص ,221مشار إليو
لدل عبد اهلل خميؿ الفرا :مرجع سابؽ ,ص.248
) (4أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .342نظر أيضا محمد سعيد عبد الرحمف :الحكـ القضائي ,مرجع سابؽ ,ص.242
) (5مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.322
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كعميو ,فإف عدـ ذكر أسباب بعض القرارات يترتب عميو بطبلنيا لعيب في شكؿ القرار
أما ذكر أسباب غير كافية كغير معقكلة لتكضيح األساس القانكني السميـ لمقرار التي أصدرتو
المحكمة فإف ىذا القرار يعد بطبلنان في صميـ مكضكعو ,كعميو يتكجب الطعف بالقرار بالطرؽ
القانكنية المناسبة( ,)1كعمى أية حاؿ فإنو يشترط عدة شركط في أسباب القرار القضائي حتى
يككف القرار مسببان حسب األصكؿ ,وىى عمى النحو التالي(:)2
أ -ذكر أسباب القرار في ذات كرقة منطكؽ القرار.
اء كانت كاقعية أـ قانكنية
ب -تركيز أسباب القرار عمى أدلة األثبات التي يتقدـ بيا الخصكـ سك ن
إلثبات ما يطالب بو.
ت -يجب أف تككف األسباب معقكلة كسائغة ككافية لبناء القرار الصادرة منيا ,حتى في الحاالت
التي يككف لممحكمة سمطة تقديرية ,كاال تعرض حكميا لمنقض إذا لـ يكف تسبيبيا مبينان عمى
أسباب معقكلة ,لذلؾ يجب تجنب كجكد تناقض بيف أسباب القرار كمنطكقو عمى نحك يجعؿ
ىذه األسباب ال تؤدم قانكنان إلى ما تضمنو القرار.

) (1أحمد ىندم :مبدأ التقاضي ,مرجع سابؽ ,ص.353نظر أيضا نص المادة ( )6مف قانكف البينات الفمسطيني كالتي جاء فييا-1( :يجكز
لممحكمة:أ -أف تعدؿ عما أمرت بو مف إجراءات اإلثبات إذا طرأت ظركؼ تبرر ىذا العدكؿ ب .أال تأخذ بنتيجة اإلجراء الذم أمرت بو .2.في
الحالتيف السابقتيف عمييا أف تبيف أسباب ذلؾ في قرارىا .).ككذلؾ نص المادة( )174مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي
جاء فييا( :يجب أف يشتمؿ الحكـ عمى اسـ المحكمة التي أصدرتو كرقـ الدعكل كتاريخ إصدار الحكـ كأسماء القضاة الذيف اشترككا في إصداره
كحضركا النطؽ بو كأسماء الخصكـ بالكامؿ كحضكرىـ أك غيابيـ كأف يشتمؿ عمى عرض مجمؿ لكقائع الدعكل كخبلصة مكجزة لطمبات الخصكـ
كمستنداتيـ كدفكعيـ كدفاعيـ الجكىرم مع بياف أسباب الحكـ كمنطكقو).
) )2نقض مدني مصرم  ,1974/1/31مجمكعة النقض ,ص  ,259نظر إليو لدل نبيؿ إسماعيؿ عمر :مرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.1101
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ثالثاً :بيان منطوق القرار:
ىك االستنتاج الذم يستنتجو القاضي مف األسباب( ,)1أك بمعني آخر ,ىك قرار المحكمة
بالنسبة لمطمبات المعركضة أماميا ,كيتضمف النتيجة الفاصمة في الدعكل ,كالفصؿ القضائي في
منازعات الخصكـ كالحماية القانكنية ليـ إلنياء المنازعة بينيـ ,كالتي يتمكىا رئيس الجمسة عمنان
في الجمسة المحكمة ,كىك بذلؾ يحكز حجية الشيء المقضي بو ,كيتـ التنفيذ الجبرم القتضاء
بناء عمى تحديد المراكز القانكنية بيف الخصكـ ,كما يتحدد نطاؽ الحماية
الحؽ الثابت فيو ,ن
القضائية كاألثر الناقؿ لمطعف كسمطة المحكمة لمنظر في مكضكع الطعف أيضان( ,)2كلذلؾ يجب
أف يككف منطكؽ القرار كاضحان كمحددان كمفيكمان( ,)3فإذا خبل القرار مف أم منطكؽ أك كاف
كيعاب المنطكؽ إذا كجد
المنطكؽ متناقضان أصبح القرار باطبلن ,إذ ال يمكف أف تتحقؽ كظيفتو ,ي
تناقض بو ,بحيث ال يعرؼ المنطكؽ الحقيقي إذا كجد تناقض بيف أحد أجزائو ,بحيث ال يستقيما
معان(.)4

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.263
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :مرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.1102
) (3عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .263نظر أيضا مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.324
) (4أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.343
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المبحث الثاني
أنواع الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى وطبيعتيا وتمييزىا عما
يشابييا
تنتيي الدعكل بصدكر حكـ في مكضكعيا ,كلكف قد يسبؽ الحكـ في المكضكع صدكر
ق اررات متعددة أثناء نظر الدعكل ,يككف الغرض منيا اتخاذ إجراء مف إجراءات اإلثبات ,فيذه
الق اررات التي تصدر قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ال تنتيي بيا الخصكمة كميا كال جزء منيا
كتككف كذلؾ إذا كانت غير منيية لمكضكع الدعكل( ,)1كمف ثـ يككف نظر تمؾ المسائؿ قبؿ
الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كالتي بدكرىا تقكـ في بعض األحياف عمى إسناد بعض المياـ إلى
ذكم االختصاص مف الخبراء كالمختصيف ,لتستنير المحكمة برأييـ لتكضح بعض المسائؿ التي
يتكقؼ عمييا الفصؿ في المكضكع ,كىذه الق اررات قد تككف ق اررات تمييدية أك تحضيرية أك
كقتية ,كىذا إجماؿ يرد تفصيمو في المطالب اآلتية:
المطمب األ ول :أنواع الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
المطمب الثاني :طبيعة الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
المطمب الثالث :تمييز الق اررات القضائية الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى عما يشابييا
من أحكام صادرة في الدعوى.

) )1أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ مرجع سابؽ ,ص.400

36

المطمب األول
أنواع الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
الناظر إلى نصكص قانكف المرافعات المصرم ,يجد أنيا لـ تفرؽ بيف الحكـ كالقرار
اء كانت
حيث إنيا أطمقت لفظ( :الحكـ) عمى جميع ما يصدر مف القاضي في الدعكل سك ن
صادرة أثناء سير الخصكمة أـ كانت منيية لمخصكمة ,كىذا ما نصت عميو المادة( )221عمى
أنو( :األحكاـ التى تصدر أثناء سير الدعكل) ,كىذا عمى خبلؼ المشرع الفمسطيني في قانكف
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الذم أطمؽ لفظ( :القرار) عمى الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ
في المكضكع ,كأطمؽ لفظ الحكـ عمى األحكاـ المنيية لمخصكمة ,كىذا ما نصت عميو المادة
( )192مف نفس القانكف( :الق اررات التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعكل)..
كتعد الق ار ارت التمييدية كالتحضيرية كالكقتية ,ق اررات سابقة عمى الفصؿ في مكضكع
الدعكل ىذا مف جية ,كمف جية أخرل ,فيي ق اررات متعمقة بتحقيؽ الدعكل ,كعميو فمف خبلؿ
ىذا المطمب نستعرض أنكاع الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كذلؾ عمى نحك
ما ىك آ وت:
الفرع األول :الق اررات التمييدية والتحضيرية.
الفرع الثاني :الق اررات الوقتية.
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الفرع األول
الق اررات التمييدية والتحضيرية
حظيت التفرقة بيف القرار التمييدم كالقرار التحضيرم بأىمية كبيرة مف جانب المشرع
الفرنسي ,كقد ظيرت أىمية ىذه التفرقة بشأف استئناؼ ىذه الق اررات كبصدد حجيتيا( ,)1كالناظر
إلى قانكف المرافعات المصرم ك كقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,يبلحظ
أف كمييما لـ يفرقا بيف القرار التمييدم كالقرار التحضيرم ,كىذا يستدعي منا التفرقة بينيما عمى
النحك التالي:
أوَلً -:القرار التمييدي( :)2ىك القرار الصادر في مسألة أثناء سير الدعكل ,كقبؿ
الفصؿ في مكضكعيا ,كيستشؼ منو رأم المحكمة في المكضكع( ,)3أك بمعني آخر ىك القرار
الذم يسيؿ عممية تحقيؽ رؤية أفضؿ لمدعكل كيييئيا لمحكـ فييا( ,)4كمثاؿ ذلؾ أف تقرر
المحكمة تعييف خبير لتحديد نسبة العجز باعتباره األساس لتحديد مقدار التعكيض( ,)5أك تعييف
خبير في دعكل تزكير لمعرفة مدل صحة الكرقة مف تزكيرىا ,أك تعييف خبير مختص في

) (1أحمد أبك الكفا :المرفعات ,مرجع سابؽ ,ص.666
) (2كعرفو قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المبناني لسنة 1983القرار التمييدم في المادة ( )554عمى أنو (كؿ قرار يصدر قبؿ الفصؿ في أصؿ
النزاع متناكالن أحد تدابير التحقيؽ أك اإلثبات يككف تمييديان ) .ىذا كلـ يعرفو ال القانكف الفمسطيني كال القانكف المصرم كال القانكف السكرم القرار
التمييدم.
) (3عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص232
) (4مفمح القضاة :مرجع سابؽ ,ص.312
) (5عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.232
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الحسابات لمقياـ بتصفية حسابات الشركة كبياف نصيب كؿ كاحد مف الشركاء( ,)1أك تقرر إعادة
القضية المكضكعية لمحكمة أكؿ درجة(.)2
ثانياً -:القرار التحضيري( :)3ىك القرار الذم تصدره المحكمة أثناء سير الدعكل في
مسألة معينة ,كال يستشؼ منو رأم المحكمة في المكضكع كانما لتكضيح جانب مف جكانب النزاع
ليس أكثر( ,)4كالذم بدكره ال يحمؿ داللة عمى اتجاه كقناعة المحكمة ,ألنو ال يمس بحقكؽ
األطراؼ المتخاصمة ,كال يفصؿ في جانب مف جكانب النزاع ,كيمكف االستعانة بو لمعرفة داللتو
مف خبلؿ ظركؼ الخصكمة التي صدر فييا القرار ,كبالغرض مف اإلجراء المأمكر بو ,كمثاؿ

) (1نقض مدني مصرم جمسة  1932/11/10طعف 47س 2ؽ ,حيث قضت محكمة النقض المصرية( بأف الحكـ الذم تصدره المحكمة بندب أحد
أعضائيا لتصفية حساب شركة بحضكر طرفي الخصكمة كخبير الدعكل ال يدؿ عمى ما تحكـ بو المحكمة ,فيك ال يعتبر حكمان تحضيريان ,كانما ىك
حكـ تمييديان الغرض منو تييئة القضية لمحكـ فييا ,فمممحكمة التي أصدرتو الحؽ المطمؽ في أف ترجع عنو ,إذا تبيف ليا أنو ال ضركرة لتنفيذه ,كأف
في القضية ما يكفي لتنكير رأم المحكمة لكي تييئيا لمحكـ فييا) ,نظر إليو لدل أنكر طمبة :أنكر طمبة :الطعف باإلستئناؼ كالتماس إعادة النظر,
دار الكتب القانكنية (القاىرة)2003 ,ـ ,ص.11-10
) ) 2حيث قضت محكمة النقض في دائرة غزة بالطعف رقـ 2011/119ـ ,جمسة 2012/2/2ـ بأف ( الحكـ بإعادة القضية المكضكعية لمحكمة أكؿ
درجة ىك قرار تمييدم كال يعتبر نيائيان بالتالي ال يجكز الطعف فيو بالنقض إال مع الحكـ الفاصؿ في الدعكل) .نظر أيضان فقد قضت محكمة النقض
بدائرة غزة بالطعف رقـ  ,2007/145جمسة 2012/6/11ـ بأف ( القرار القاضي بضـ الدفع لممكضكع كسماع البينة ىك قرار تمييدم غير فاصؿ في
المكضكع ,كفي ىذه الحالة ال يعتبر ىذا القرار مف األحكاـ النيائية الفاصمة التي يجكز الطعف فييا استقبلالن).
) (3كلـ يعرؼ قانكف المرافعات الفمسطيني كالمصرم كاألردني كالمبناني الق اررات التخضيرية ,كانما ترؾ ميمة تعريفو لمفقو.
) (4عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.232
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ذلؾ األمر بإجراء المعاينة لممكاف المتنازع عميو ,أك بتأجيؿ الدعكل مف جمسة إلى أخرل( ,)1أك
القرار بانقطاع سير الخصكمة في الدعكل(.)2
التمييز بين الق اررات التمييدية والتحضيرية(:)3
قد تدؽ التفرقة بيف القرار التمييدم كالقرار التحضيرم بشأف بعض المسائؿ المتعمقة
بمكضكع الدعكل ,إذا إف ذات القرار قد يككف تمييديان كقد يككف تحضيريان ,كلكف ظركؼ
الخصكمة ىي التي تحدد ما إذا كاف القرار تمييديان أـ تحضيريان .كمثاؿ ذلؾ القرار بندب خبير

) (1عبد اهلل خيؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .232نظر أيضا أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ,
ص.10
قضاء في الحؽ محؿ المنازعة حتى
) (2القرار الذم يصدره القاضي بانقطاع سير الخصكمة في الدعكم ال يعدك أف يككف ق ار ار تمييدان ,ألنو ال يعتبر
ن
يكسب الخصـ ما يصح لو التمسؾ بو ,بؿ أف العدكؿ عنو جائز متي تبيف لممحكمة التي أصدرتو أنو عمى خبلؼ الكاقع(,نقض  1976/6/9طعف
 89س 41ؽ) أك القرار الذم يصدره القاضي بكقؼ السير في الدعكل مع تكميؼ الكرثة برفع النزاع إلى القضاء الشرعي المختص خبلؿ مدة معينة
فإف ىذا القرار في شقو اآلخر ال يعدك أف يككف ق ار انر تمييديان كانما قرار تحضيرم ال يحكز بطبيعتو قكة األمر المقضي كال يكتسب الخصـ فيو حقان
يصح التمسؾ بو فيجكز العدكؿ عنو مف المحكمة التي أصدرتو( ,نقض  1959/2/5طعف 79س 24ؽ) نظر إليو لدل :أنكر طمبة :الطعف
باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص .10كذلؾ الحكـ الذم يأمر بالمرافعة كبتحديد يكـ المرافعة ,كالحكـ بإثبات غياب أحد الخصكـ كالحكـ بتعجيؿ الدعكل
كالحكـ بشطب القضية مف جدكؿ المحكمة لتخمؼ الخصكـ عف الحضكر ,كالحكـ بضـ الدفع لممكضكع ,الحكـ بتأجيؿ الدعكل تعد ىذه األحكاـ
تحضيرية ,كأختمؼ حكؿ الحكـ الصادر بضـ قضيتيف أك الفصؿ بينيما ,فذىب رأم إلى أنيا أحكاـ تحضيرية ,كقضت بعض المحاكـ المصرية
باعتبارىا أحكاـ تمييدية إذا استشؼ منو عف اتجاه رأم المحكمة في المكضكع كاال كاف حكمان تحضيريان ,ككذلؾ أختمؼ حكؿ الحكـ بقبكؿ التدخؿ أك
برفضو ,فقيؿ بأنو حكمان تحضيريان دائمان ,كذىب رأم أخر إلى أنو حكمان تمييديان ألنو يبيف اتجاه المحكمة بالنسبة لطريقة الفصؿ في النزاع ,أنظر
تفصيبلن أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع  ,مرجع سابؽ ,ص 79كما بعدىا .نقض مدني دائرة غزة طعف رقـ ,2013/275
جمسة  .2014/3/16نقض مدني دائرة غزة في الطعػف رقـ  ,2013/511جمسة 2015/2/19ـ.
) (3فقد كاف قا نكف المرافعات المصرم الممغي يفرؽ بيف القرار التمييدم كالقرار التحضيرم ,كلكنو لـ يسمؾ ىذا المنيج عند إصدار قانكف االثبات
الحالي ,كانما قصرىا عمى األحكاـ الصادرة بإجراءات اإلثبات ,كالتي تصدرىا المحكمة تمييدا لمحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل ,نظر إليو لدل أنكر
طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.7-6
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لتحديد مقدار الضرر الذم أصاب المدعي يعد تمييديان إذا أنكر المدعي عميو مسئكليتو عف ذلؾ
الضرر ,كيعد تحضيريان اذا أقر المدعى عميو بمسئكليتو ,كنازع المدعي في مقدار التعكيض(.)1
معايير التمييز بين الق اررات التمييدية والتحضيرية:

()2

لمفقو والقضاء تعبيرات شتى في مجال التفرقة بين القرار التمييدي والتحضيري ويتمثل ذلك
في اآلتي:
 -1من حيث الفصل في جزء من النزاع :يتميز القرار التمييدم عف الحكـ التحضيرم بأنو
يفصؿ في جانب مف النزاع.
 -2من حيث المساس بحقوق األطراف المتخاصمة :يمس القرار التمييدم بحقكؽ األطراؼ
المتخاصمة ,كذلؾ في حالة ً
تعييف خبير لتقدير األضرار التي لحقت بالمدعى ,فإنو
يمس بالذمة المالية لممدعى عميو الذم ستفتقر ذمتو عمى حساب اغتناء ذمة المدعي
عند أصدار الحكـ.
 -3من حيث إبداء القاضي قناعتو ورأيو في موضوع الدعوى :القرار التمييدم يستشؼ مف
خبللو اتجاه المحكمة في مكضكع النزاع ,كينبئ لصالح أم مف الخصميف سيصدر
الحكـ النيائي ,كيمكف االستعانة بذلؾ بظركؼ الخصكمة التي صدر فييا الحكـ

) (1أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.666
) (2ال يكجد أم نص في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ك قانكف المرافعات المصرم كاألردني يفرؽ بيف الق اررات التمييدية
كالتحضيرية كانما يمكف االستعانة في التفرقة بيف الحكميف بق اررات المحاكـ مف أجؿ استخبلص ىذه المعايير التي تساعد عمى التمييز بيف تمؾ
الق اررات.
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كبالغرض المقصكد مف اإلجراء المأمكر بو كبمكقؼ الخصكـ كدفاعيـ( ,)1كىذا عمى
عكس القرار التحضيرم كالذم ال يستشؼ منو رأم المحكمة في المكضكع .
 -4من حيث عدول المحكمة عن القرار :فإنو في كبل الق ارريف يجكز لممحكمة العدكؿ عف
تمؾ الق اررات أك ً
تغييرىا في ذات الخصكمة ,إذا تبينت كجية لذلؾ.
 -5من حيث طمب إصادر القرار :يككف القرار تحضيريان إذا أصدرتو المحكمة مف تمقاء
بناء عمى طمب أحد الخصكـ دكف منازعة مف
نفسيا أك بناء عمى اتفاؽ الطرفيف أك ن
بناء عمى طمب أحد الخصكـ.
اآلخر ,أما القرار التمييدم يصدر ن
 -6من حيث تحسين مركز أحد الخصوم :يعد القرار تمييديان إذا ترتب عميو تحسيف مركز
أحد الخصكـ في الدعكل دكف الخصـ اآلخر ,أما إذا أبقى القرار الخصميف في مركزيف
متعادليف ,فيعد ذلؾ ق ار انر تحضيريان(.)2
 -7من حيث حجية كالً من الق اررات التمييدية والتحضرية :اختمؼ الفقياء حكؿ مدل
اكتساب كبلن مف الق اررات التمييدية كالتحضيرية عمى الحجية مف عدمو.
فذىب رأم في الفقو إلى أف القرار التمييدم دكف القرار التحضيرم ىك ما يحكز
()3

عمى حجية ناقصة ,كعمى المحكمة التي أصدرتو تنفيذه

,

فيككف القاضي ممزـ

باالعتماد عمى نتيجة التحقيؽ التي يتـ الكصكؿ إلييا(.)4

) )1أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.666
) (2أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.666
) (3أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ .666 ,أنظر تفصيبلن أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص172
كما بعدىا.
) (4نقض مدني مصرم جمسة  1933/4/27طعف 1س3ؽ ,نظر إليو لدل ,أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.11
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يعاب عمى ىذا الرأم أنو يعطي لمق اررات التمييدية حجية ناقصة ,كليس ىناؾ
في القانكف ما يسمي حجية ناقصة ,كانما تككف الحجية كاممو لؤلحكاـ القطعية ,ىذا مف
ناحية ,كمف ناحية أخرل ,فإف الق اررات التي تصدر أثناء سير الدعكل ال تككف ممزمو
لمقاضي بأف يعتمد عمى نتيجة التحقيؽ التي تـ الكصكؿ إلييا ,كانما يككف لو العدكؿ
عنيا إذا كانت ىناؾ أسباب معقكلة لمعدكؿ.
كذىب رأم و
ثاف وبحق ,إلى القكؿ بأف الق اررات التمييدية كالتحضيرية ليست ليا
حجية الشيء المقضي بو ,كيجكز لمقاضي العدكؿ عف تمؾ الق اررات( ,)1ألف كؿ ما
يتعمؽ بتنظيـ سير الخصكمة تعد أحكامان غير قطعية ,بحيث يجكز لممحكمة التي
أصدرتو أف تعدؿ فيو أك العدكؿ عنو ,ألف كاليتيا عميو لـ تيستنفد بعد.

()2

كقد قضت محكمة استئناؼ مصرية بأف الحد الفاصؿ بيف األحكاـ التحضرية
كاألحكاـ التمييدية ال يمكف تعينو إال في البحث في ظركؼ كؿ دعكل ,كقضت أيضان
بأنو إذا كاف الحكـ مف شأنو أف يكثر عمى المكضكع كيدؿ عمى ما ستحكـ بو المحكمة
كف عقيدة
فإنو يعد تمييديان ,بخبلؼ ما إذا كاف مجرد إجراء يراد بو استكماؿ ما يك ي
القاضي ,فإنو في ىذه الحالة يعد حكمان تحضيريان(.)3

) (1أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .335لذلؾ قضت محكمة النفض المصرية بأف (القرار التمييدم يجكز لمقاضي العدكؿ عنو)
استئناؼ مدني رقـ  79/1جمسة  1979/3/24المجمكعة المختارة  ,الجزء الثاني ص ,169نظر إليو لدل مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ,
ص.298
) (2مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص .298عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .330نظر أيضا أسامة ركبي عبد
العزيز الركبي :مرجع سابؽ ,ص.15
) )3أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.195
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ويتضح مما سبق :بأف التفرقة بيف القرار التمييدم كالقرار التحضيرم أمر عسير ,كذلؾ
لعدـ كجكد نصكص قانكنية تجسد ذلؾ النكع مف الق اررات أك تفٌرؽ بينيما ,بقدر ما تمؾ التفرقة
ميمة مف ناحية اآلثار التي قد تترتب عمى كؿ منيما كمعرفة ما يعد ق ار انر تمييديان كما يعد ق ار انر
تحضيريان ,إذ إف الكاقع العممي يجد صعكبة في التمييز بيف ذلؾ النكع مف الق اررات ,ألف الق اررات
التي تصدرىا الجيات القضائية قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ال تعطي كصفان دقيقان إذا ما كاف
قر انر تمييديان أك تحضيريان ,مما يجعؿ المتقاضيف في حيرة مف أمرىـ
القرار الذم أصدره يعد ا
كيتساءلكف عف طبيعة القرار الذم أصدره القاضي ىؿ ىك قرار تمييدم أـ تحضيرل.

الفرع الثاني
الق اررات الوقتية
القرارات الوقتية :ىي القرارات الصادرة في طمبات كقتية مستعجمة ال تمس أصؿ الحؽ,
كتفصؿ لمدة مؤقتة -في طمبات قائمة عمى ظركؼ متغيرة(.)1
وقد اختمف الفقو حول مدى اكتساب الق اررات الوقتية لمحجية وكونيا ممزمو لمجميع ,أم
إنيا َل تكتسب تمك الحجية؟
فرأل بعض الفقو بأف تمؾ الق اررات تحكز عمى حجية الشي المحككـ فيو ,كاألحكاـ
القطعية ,كأنيا قطعية فيما تفصؿ فيو كممزموى لمقاضي ,كغيرىا مف المحاكـ كممزموى لمخصكـ ,كاف

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص . 232كيرم البعض أف القرار الكقتي ىك (حكـ غير قطعي في جميع األحكاؿ ,ألنو يقكـ عمى
بناء عمى ىذه المراكز) مشار إليو لدل نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط
كقائع متحركة متطكرة مما يؤدم إلى أمكانية إعادة النظر في القضاء الصادر ن
مرجع سابؽ ,ص . 576كيرم رأم أخر بأف القرار الكقتي ىك (القرار الصادرة في طمب كقتي يككف الغرض منو األمر بإجراء تحفظي أك تحديد مركز
الخصكـ بالنسبة لمكضكع النزاع تحديدان مؤقتان إلى أف يتـ الفصؿ في الخصكمة بحكـ يصدر في المكضكع) نظر إليو لدل أحمد أبك الكفا :األحكاـ
الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.36
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كانت تفصؿ لمدة مؤقتة نظ انر لتغير ظركؼ الدعكل كحتى إذا تغيرت ظركؼ الدعكل جاز
الرجكع إلى نفس المحكمة إلصدار قرار جديد يتناسب مع التغيير الذم ط أر عمى الكقائع(.)1
كيؤخذ عمى ىذا الرأم ,أف الق اررات الكقتية التي تقكـ عمى كقائع متغيره ,ال يقصد منيا
إال حماية مصالح الخصكـ أثناء نظر مكضكع الخصكمة ,بؿ إف تمؾ الق اررات ليا استقبلؿ بذاتيا
فيي تقكـ عمى كقائع متغيرة إما بحسب طبيعتيا كاما بنص القانكف ,لذا يجكز العدكؿ عنيا إذا
تغيرت الظركؼ التي البست صدكرىا( ,)2فالقرار الذم يجكز العدكؿ عنو أك تعديمو بتغير ظركؼ
الدعكل ال يككف لو ىذه الحجية التي يمكف أف نعطييا لؤلحكاـ المنيية الخصكمة(.)3
كذىب أيرم و
ثاف وبحق :إلى القكؿ بأف تمؾ القرارات ليست ليا حجية الشيء المحككـ فيو
ال أماـ القاضي الذم أصدرىا كال أماـ أية محكمة أخرل ,ألف تمؾ الق اررات مف الممكف تعديميا
تبعان لتغير الظركؼ كاف كانت ممزمة ككاجب التنفيذ بالنسبة لمخصكـ( ,)4حيث يككف الغرض مف
كراء ذلؾ القرار ,الحصكؿ عمى حماية مؤقتة( ,)5أك تحديد مركز الخصكـ بالنسبة لمكضكع النزاع
)(1أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص .499أحمد أبك الكفا :مرافعات1980 ,ـ ,مرجع سابؽ ,ص.665
) ) 2أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص . 499عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .330نظر أيضا أحمد أبك الكفا:
األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص 196كما بعدىا.
) (3المادة( ) 110مف قانكف البينات الفمسطيني (األحكاـ النيائية تككف حجة فيما فصمت فيو مف الحقكؽ كال يجكز قبكؿ دليؿ بنقض ىذه الحجية
كلكف ال تككف لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إال في نزاع قاـ بيف الخصكـ أنفسيـ دكف أف تتغير صفاتيـ كتتعمؽ بذات الحؽ محبلن كسببان).
) (4أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص .499نظر أيضا عبد العزيز سعكد سعيد الشريجة :مناط األختصاص في القضاء المستعجؿ
دراسة مقارنة بيف القانكف األردني كالككيتي ,رسالة ماجستير ,جامعة الشرؽ األكسط ,لسنة  ,2011ص .18نظر أيضا أحمد السيد صاكم :الكسيط,
مرجع سابؽ ,ص.769
) (5أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سالؽ ,ص .334كقد قضت محكمة النقض بدائرة غزة( :بأنو ال تحكز الق اررات الكقتية عمى الحجية
بالنسبة لثبكت الحؽ اك نفيو كتككف تمؾ الحجية مؤقتة طالما لـ تتغير الظركؼ التي دعت إلصدارىا) ,طعف رقـ  76لسنة  ,2002جمسة
 ,2002/12/23نظر إليو لدل ,أكرـ كبلب  ,مرجع سابؽ ص.113
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تحديدان مؤقتان إلى أف يتـ الفصؿ في الخصكمة بحكـ نيائي يصدر في مكضكعيا( ,)1فيي تيدؼ
إلى مجرد تفادم األضرار الناتجة عف إطالة إجراءات الخصكمة دكف أف تتقدـ بيا القضية نحك
الفصؿ في مكضكعيا( ,)2كعميو ,فإف تمؾ الق اررات تقبؿ الطعف فييا باالستئناؼ في جميع
اء كانت منيية لمخصكمة كميا أـ جزءان منيا ,كمثاؿ ذلؾ القرار الصادر
األحكاؿ فكر صدكرىا سك ن
ً
بتعيف حارس قضائي عمى العقار محؿ النزاع أك بتقدير نفقة مؤقتة لمدائف ,حتى يتـ الفصؿ في
المكضكع أك بكقؼ األعماؿ الجديدة أك إثبات حالة(.)3
كلـ يحدد القانكناف المصرم كالفمسطيني ضكابط لمتمييز بيف القرار الكقتي ,كالحكـ
القطعي كانما طبيعة القرار الكقتي ىي التي تمنحو صفتو ,فالضابط بينيما يعد ضابطان
مكضكعيان ,حيث يمكف مف خبلؿ فحص ظركؼ الخصكمة ,كطبيعة الطمبات التي تتميز بيف
القضاء القطعي كالقضاء الكقتي(.)4

) (1أحمد مميجي :الطعف باالستئناؼ ,الكتاب األكؿ ك الثاني ,دكف دار لمنشر ,دكف سنة نشر ,ص .207نظر أيضا أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة
قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.10
) )2أحمد أبك الكفا :المرافعات ,1980 ,مرجع سابؽ ,ص.665
) )3عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.21
) (4أحمد أبك الكفا :مرافعات ,لسنة  ,1980مرجع سابؽ ,ص .665كلـ يكف التتميز بيف الحكـ القطعي كالحكـ الكقتي محؿ صعكبة كبيرة في
التطبيؽ أماـ المحاكـ ,فتعد أحكاـ كقتية األحكاـ التي تأمر بإجراءات تحفظية كتعيف الحارس عمى األمكاؿ المتنازع عمييا ,أك إيداع مبمغ في خزينة
المحكمة ,كالحكـ الذم يأمر بحيازة أحد الخصكـ مؤقتان لمعقار محؿ النزاع  ,كالحكـ التي يأمر بتعيف كصي عمى التركة ليس ليا كارث معركؼ ,كأحكاـ
النفقة .نظر إليو لدل  :أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.37
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المطمب الثاني
طبيعة الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
لـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كال المشرع
المصرم في قانكف المرافعات إلى إطبلؽ اصطبلح الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع
عند معالجتيا لمقكاعد المتعمقة باستئناؼ الق اررات التمييدية كالتحضيرية كالكقتية( ,)1بينما تطرؽ
المشرع الفمسطيني إلى اصطبلح الق اررات التي تصدر أثناء سير الدعكل ,أما المشرع المصرم
فقد تطرؽ إلى اصطبلح األحكاـ الصادرة أثناء سير الدعكل ,لتشمؿ بذلؾ عمى الق اررات
المفظيف
التمييدية كالتحضيرية كالكقتية ,فالمبلحظ في الكاقع العممي يجد أنو ال يكجد فرؽ بيف
ٍ
فكبلىما يؤدياف نفس المعنى.
بذلؾ يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف كالية المحكمة في الفصؿ في مكضكع الدعكل يمتد
إلى الفصؿ في المسائؿ المتفرعة مف المكضكع ,كىي الق اررات التي تصدر أثناء نظر الدعكل كال
اء كانت
تنتيي بيا الخصكمة .كالتي بدكرىا تفصؿ بالمسائؿ التي تثار أثناء سير الخصكمة سك ن
()2

تمؾ المسائؿ متعمقة بسير الخصكمة أـ اثباتيا أـ كانت متعمقة بمسألة مستعجمة أك تحفظية

()3

كيككف اليدؼ مف تمؾ الق اررات إعداد القضية لمفصؿ فييا ,كتنظيـ سيرىا كاجراءات تحقيقيا

حيث تتميز تمؾ الق اررات بأنيا تجمعيا فكرة كاحد ,كىي أف تمؾ الق اررات تصدر أثناء نظر
الدعكل كقبؿ الحكـ في مكضكعيا ,فبل يككف لتمؾ الق اررات كياف مستقؿ بذاتيا فيي ال تحسـ
النزاع عمى أصؿ الحؽ ,كال تنتيي بيا كالية القاضي بصدده ,بؿ تقرر بإجراء أكلي سابؽ لفض
) (1أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.406
) (2أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,1990 ,ص.741
) (3نبيؿ اسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.575
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النزاع دكف أف تمس بمكضكعوا( ,)1كقد يككف القرار الصادر في المسائؿ الفرعية أك االجرائية
قطعي كقد يككف غير قطعي(.)2
كالق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ىي ق اررات تصدر في اإلجراءات الشكمية أك
في إجراءات اإلثبات أك اإلجراءات المتعمقة بسير الدعكل ,كفي الطمبات الكقتية التي تقدـ تبعان
لمطمب األصمي ,كىذه الق اررات بدكرىا تنقسـ بحسب نتيجتيا ,إلى نكعيف:
النوع األول :ق اررات منيية لمنزاع :كىي الق اررات التي يترتب عميو ,انتياء كالية المحكمة عمى
الدعكل ,كمثاؿ ذلؾ القرار الصادر بسبؽ الفصؿ في الدعكل ,كالقرار الصادر بالدفع بمركر
الزماف(.)3
النوع الثاني :ق اررات غير منيية لمنزاع :كىي الق اررات التي ال يترتب عمييا انتياء الخصكمة كميا
أك جزء منيا ,كىي الق اررات المتعمقة باإلثبات ,كمنيا القرار بسماع شيكد أك بندب خبراء أك
بانتقاؿ المحكمة أك بإحضار الخصكـ أك بتكجو اليميف ,ككذلؾ الق اررات المتعمقة بسير
اإلج ارءات :كالقرار بضـ قضية إلى أخرل ,أك بالفصؿ بينيما أك بتأجيؿ الدعكل التخاذ صفة

) (1فإنو يدخؿ في مدلكؿ ىذه الق اررات كؿ قرار يصدر في دفع شكمي أك دفع مف الدفكع بعدـ قبكؿ الدعكل أك طمب يتصؿ بسير إجراءاتيا أك بشكميا
أك إثبات الدعكل أك طمب كقتي .نظر أيضا محمد كماؿ أبك الخير :قانكف المرافعات ,الطبعة الرابعة ,دكف دار لمنشر ,لسنة  ,1952ص.674-673
عبد الحميد الشكاربي :مرجع سابؽ ,ص.10
))2أحمد أبك الكفا :المرافعات ,لسنة  ,1990مرجع سابؽ ,ص.741
)(3عبد المنعـ أحمد الشرقاكم :مرجع سابؽ ,ص .416كيرم رأم في الفقو أعتبار تمؾ األحكاـ مف مف قبيؿ األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ,ألف تمؾ األحكاـ ليست مف قبيؿ األحكاـ التي تفصؿ في المكضكع ,بؿ ىي تصدر أثناء نظر الدعكل لتفصؿ في مسألة مف مسائؿ
المرافعات ,كليست ليا كياف مستقؿ ,إذ الغرض منيا مجرد تنظيـ الخصكمة األصمية ,كليست ليا قيمة إال في محيطيا ,فيي كاف كانت ليا حجية
الشئ المحككـ بو فبل تتعدم ىذه الحجية حدكد الدعكل ,نظر إليو لدل أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ,
ص.14
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في الخصكمة أك إلعادة إعبلف الخصكـ ,ككذلؾ الق اررات الصادرة في الطمبات الكقتية ,كالقرار
بتقدير نفقة مؤقتة كالقرار بتًعيف حارس عمى العقار(.)1

المطمب الثالث
تمييز الق اررات القضائية الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى عما يشابييا من
أحكام صادرة في الدعوى
لمتمييز بيف الق اررات القضائية الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع كاألحكاـ ,كغيرىا مف
التصرفات الكالئية لمقضاة أىمية كبيرة ,كذلؾ أف اآلثار المترتبة عمى األحكاـ تختمؼ عف اآلثار
المترتبة عمى الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كأىـ تمؾ اآلثار أف الحكـ حينما
يصدر كفؽ القانكف يتمتع بحجية األمر المقضي بو ,مف ثىـ ال يجكز لمقاضي الرجكع فيو أك
تعديمو بينما يجكز ذلؾ في بعض الق اررات كاألعماؿ الكالئية ,كبذلؾ يتضح أف ىناؾ اختبلفان بيف
الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كاألحكاـ الصادرة في الدعكل كاألعماؿ الكالئية التي
يقكـ بيا القاضي بما لو مف سمطة في المحكمة ,كعميو سكؼ نفرؽ بيف الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في المكضكع ,ككذلؾ التفرقة بيف الق اررات كاألعماؿ الكالئية التي يصدرىا القاضي كذلؾ
عبر فرعيف عمى النحك التالي:
الفرع األول :تمييز الق اررات القضائية الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن األحكام القطعية.
الفرع الثاني :تمييز الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن األوامر عمى عرائض.

) (1عبد المنعـ أحمد الشرقاكم :مرجع سابؽ ,ص .416أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص .13نظر أيضا
نقض مدني دائرة غزة طعف رقـ  ,2013/465جمسة  .2014/6/8نقض مدني دائرة غزة الطعف رقـ  ,2010/143جمسة 2010/5/24ـ.
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الفرع األول
تمييز الق اررات القضائية الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن األحكام القطعية
ذكرنا سابقان أف األحكاـ القطعية ىي األحكاـ التي تحسـ النزاع في الخصكمة القائمة أماـ
اء تعمقت ىذه المسألة بالقانكف أـ
المحكمة كميا أك في شؽ منيا أك في مسألة متفرعة عنيا سك ن
بالكقائع( ,)1كاألحكاـ القطعية تشمؿ عمى األحكاـ االبتدائية كالنيائية كالباتة( ,)2كتظير أىمية
التمييز بيف الحكـ القطعي كالقرار القضائي مف عدة نكاحي نكردىا عمى النحك التالي:
 -1من حيث الحجية :يحكز الحكـ القطعي عمى الحجية إذا كاف الحكـ صاد انر في المكضكع
أما إذا كاف صاد انر في اإلجراءات فيك ال يحكزىا كاف كاف يستنفد كالية المحكمة( ,)3أما
القرار القضائي الصادر قبؿ الفصؿ في المكضكع ,فيك ال يحكز عمى حجية الشيء
اء كانت تمييدية أـ تحضيرية ,كما
المقضي بو ,بحيث يجكز لممحكمة أف تعدؿ عنو سك ن
يجكز ليا أال تأخذ بنتيجتو ,كما ال يحكز القرار القضائي عمى الحجية إذا كاف القرار
كقتي(.)4

) (1أحمد أبك الكفا :مرافعات ,لسنة  ,1980مرجع سابؽ ,ص.664
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.233
) (3نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.575
) (4أحمد السيد صاكم :الكسيط ,ص .769نظر أيضا أسامة ركبي عبد العزيز الركبي :مرجع سابؽ ,ص.14
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 -2من حيث سقوط الخصومة :ال تسقط األحكاـ القطعية بسقكط الخصكمة أك بانقضائيا
()1
بالتقادـ ,أما الق ار ارت القضائية فتزكؿ بسقكط الخصكمة أك بانقضائيا  ,كذلؾ كفقان

لنص المادة ( )135مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني(.)2
 -3من حيث استنفاد وَلية المحكمة :تستنفد األحكاـ القطعية كالية المحكمة التي أصدرت
الحكـ ,فبل يجكز ليا أف تعيد النظر في المسألة التي فصؿ فييا الحكـ القطعي مف جديد
لكي تعدؿ عنو أك تعدلو( ,)3أما القرار القضائي فبل يستنفد كالية المحكمة التي أصدرتو
كيجكز لممحكمة الرجكع عنو أك تعديمو كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ ,ككاف قرارىا مبنيان
عمى أسباب معقكلة.
 -4من حيث الشكل :قد يتشابو شكؿ الحكـ القطعي مع القرار القضائي الذم يصدر أثناء
الدعكل ,كلكف قد يختمؼ في بعض النقاط كمنيا ,أف الحكـ القطعي يككف لو مسكدة
لمحكـ الذم يصدر فيو ,عمى عكس القرار الذم يصدر دكف أف تككف لو مسكدة

) (1أحمد السيد صاكم :الكسيط مرجع سابؽ ,ص.769
)(2المادة ( )135مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالتي تنص عمى أنو ( :يترتب عمى الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط
الق اررات التمييدية الصادرة فييا ,كال يسقط الحؽ في أصؿ الدعكل كال في األحكاـ القطعية الصادرة فييا ,كال في اإلجراءات السابقة لتمؾ األحكاـ أك
الق اررات الصادرة مف الخصكـ أك األيماف التي حمفكىا) ,كيقابيا نض المادة ( )137مف قانكف المرافعات المصرم كالتي تنص عمى أنو( :يترتب عمى
الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط األحكاـ الصادرة فييا بإجراء اإلثبات ,كالغاء جميع إجراءات الخصكمة بما في ذلؾ رفع الدعكل ,كلكنو ال يسقط الحؽ
في أصؿ ا لدعكل ,كال في األحكاـ القطعية الصادرة فييا ك ال في اإلجراءات السابقة لتمؾ األحكاـ أك اإلق اررات الصادرة مف الخصكـ أك اإليماف التي
حمفكىا عمى أف ىذا السقكط ال يمنع الخصكـ مف أف يتمسككا بإجراءات التحقيؽ كأعماؿ الخبرة التي تمت ما لـ تكف باطمة في ذاتيا).
) (3عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.32
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الفرع الثاني
تمييز الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن األوامر عمى عرائض
بناء عمى عريضة يقدميا طالب
يقصد باألمر عمى عريضة :القرار الذم يصدره القاضي ن
كبناء عمى طمب ذكم المصمحة( ,)1كىذا يدخؿ ضمف
الشأف دكف مكاجية الطرؼ اآلخر
ن
االختصاصات التي منحيا القضاء لمقاضي إلى جانب كاليتو في إصدار األحكاـ فيما يرفع إليو
مف دعاكل ,كفقان لمقكاعد التي رسميا القانكف لرفع الدعكل كتحقيقيا كالفصؿ فييا ,فيي تصدر
بصدد أعماؿ ال تمس أصؿ الحؽ ,كمف أمثمتيا القرار الصادر بتقدير أتعاب خبير أك القرار
( )2

الصادر بتقدير أجرة الشاىد ,كالقرار بتقدير مصاريؼ انتقاؿ مكظؼ المحكمة خارج المحكمة

كبيذا يختمؼ األمر عمى العريضة عف الحكـ ,مف حيث إف الحكـ يصدر عف المحكمة عف
طريؽ الخصكمة ,أما األمر عمى العريضة فيعد مجرد قرار يصدر بدكف خصكمة ,كذلؾ كفؽ
الحاالت التي يصح فييا إصدار األمر بدكف دعكة الخصـ كسماعو(.)3
ككذلؾ يختمؼ األمر عمى عريضة عف الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع مف عدة
أكجو:

)(1المادة ( )101مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي تنص عمى أنو( :تصدر المحكمة األمر المطمكب بحضكر المستدعي ما لـ ترم
ضركرة تبميغ الخصـ اآلخر بصكرة عف االستدعاء حسب األصكؿ ,كعمى ىذا الخصـ أف يرد حاؿ رغبتو في االعتراض عمى الطمب خبلؿ المدة التي
تقررىا المحكمة) .عبد المنعـ أحمد الشرقاكم :مرجع سابؽ ,ص .418نظر أيضا عدلي أمير خالد :الجامع في اإلرشادات العممية في إجراءات
المرافعات كاإلثبات في كافة الدعكل المدنية ,منشأة المعارؼ باالسكندرية ,لسنة  ,2005ص.386
) (2عبد اهلل خميؿ ا لفرا :التنفيذ الخبرم ,كفقا لقانكف التنفيذ الفمسطيني ,الطبعة الثانية ,غزة –فمسطيف ,لسنة  ,2012ص.82
)(3أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.359-358
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 -1من حيث وجود الخصومة :يصدر القرار الصادر قبؿ الفصؿ في المكضكع في خصكمة
قائمة أثناء سير الدعكل ,كيككف القرار متعمؽ بالخصكمة التي صدر فييا ,أما األكامر
عمى عريضة فتعتبر مجرد أمر كقتي يصدر بدكف الجاجة لكجكد خصكمة قائمة(.)1
 -2من حيث حضور الخصوم :يصدر القرار الصادر قبؿ الفصؿ في المكضكع بحضكر
بناء عمى إعبلف قانكني ,كذلؾ لتحقيؽ مبدأ المكاجية بيف الخصكـ ,أما األكامر
الخصكـ ن
عمى عريضة فيي تصدر في غيبة الخصـ اآلخر دكف إعبلف أك مكاجية بيف الطرفيف
كمف ثىـ ال تعمف لمخصـ إال بعد إجابة الطالب لطمبو(.)2

) (1مصطفي مجدم ىرجة :األكامر في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ,دار المطبكعات الجامعية ,القاىرة ,لسنة1995ـ ,ص.5
) (2مصطفي مجدم ىرجة :مرجع سابؽ ,ص .5نظر أيضا أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات مرجع سابؽ ,ص.359
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الفصل الثاني
أحكام الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
أكجد المشرع الطعف في األحكاـ كالق اررات تصكيبان لما قد يقع فييا مف أخطاء ,كتحقيقان
لغاية تكحيد تطبيؽ القانكف أماـ جميع المحاكـ ,فقد يتعمؽ ىذا الخطأ باإلجراءات التي بني عمييا
القرار كبالظركؼ التي البست صدكره ,ككما يقع الخطأ ,في تطبيؽ القانكف عمى ما ثبت مف
كقائع كتقديرىا كاستخبلص النتائج منيا( ,)1لذا كانت الرقابة عمى ما يصدره القاضي مف أحكاـ
كق اررات كالكقكؼ عمى صحتيا مف عدمو ,فالضكابط الشخصية كالمكضكعية ال تكفي لضماف
حسف أداء المحكمة كصحة المنيج الذم اتبعتو ,بما يؤدم إلى كقكعيا في الخطأ ,مما يستتبع
ضركرة فحص حكميا مرة أخرل في سبيؿ تقكيـ ما اعكج مف قضائيا(.)2
لذلؾ كفر المشرع لممتقاضيف طرؽ الطعف في األحكاـ كالق اررات ,كالتي تعد الكسيمة التي
بمقتضاىا يتمكف الخصكـ مف طمب إعادة النظر في األحكاـ كالق اررات الصادر ضدىـ بقصد
تعديميا أك إلغائيا( ,)3كما كضع قكاعد عامة لجميع الطعكف ,كبيف األحكاؿ التي يجكز فييا
الطعف في األحكاـ كالق اررات ,كالطرؽ التي يجب استعماليا لمطعف في األحكاـ كالق اررات
قانكنان(.)4
ولبيان ذلك سنستعرض الموضوع عبر عدة مباحث عمى النحو التالي:

) (1أحمد السيد صاكم :مرجع سابؽ ,الكسيط ,ص.863
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.287
) (3عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.357
) (4عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.288
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المبحث األول :الحكمة التشريعية من الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع
الدعوي وأثر إنتياء الخصومة عمييا.
المبحث الثاني :استقاللية الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
المبحث الثالث :إجراءات الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ومدى
جواز تنفيذىا.

المبحث األول
الحكمة التشريعية من الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
وأثر انتياء الخصومة عمييا
يعد اليدؼ مف قاعدة حظر الطعف المباشر في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ىك تبسيط إجراءات التقاضي ,كعدـ تشتيت القضية الكاحدة بيف أكثر مف محكمة كما
يترتب عمى ذلؾ مف تأخير الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كزيادة النفقات كاطالة أمد التقاضي(,)1
كعميو فقد استثني المشرع بعض الق اررات مف ىذه القاعدة ,فأجاز الطعف في بعض الق اررات
الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كذلؾ لحكمة ارتآىا المشرع ,فإنو كمف خبلؿ ىذا
المبحث سكؼ نبيف الحكمة التشريعية مف الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع
الدعكل كمدل تأثيرىا في حالة سقكط الخصكمة ,كذلؾ عبر المطالب التالية-:

) (1كما أكردت المذكرة االيضاحية لقانكف المرافعات المصرم ( :إف الحكمة التشريعية مف قاعدة الحظر جاءت تطبيقان لمبدأ تركيز الخصكمة المدنية
كتجنب تقطع أكصاؿ القضية الكاحدة كتكزيعيا بيف محاكـ متعددة مما يترتب عميو تعكيؽ الفصؿ في مكضكع الدعكل كاطالة أمد التقاضي كما ينتج
عف ذلؾ مف تراكـ القضايا أماـ المحاكـ كتعطيؿ سير العدالة زيادة النفقات ,مع احتماؿ أف يفصؿ في نياية المطاؼ في أصؿ الحؽ لمخصـ الذم
أخفؽ في النزاع الفرعي ,فيغنيو ذلؾ عف الطعف في الحكـ الصادر عميو قبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا) ,نظر إليو لدل إبراىيـ حرب
محيسف :مدل جكاز الطعف باالستئناؼ في الحكـ الصادر برفض كقؼ الدعكل ,المجمد ,41ممحؽ ,1لسنة  ,2014األردف ,ص.541

55

المطمب األول :الحكمة التشريعية العامة من الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في
موضوع الدعوى.
المطمب الثاني :أثر إنتياء الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.

المطمب األول
الحكمة التشريعية العامة من الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع
الدعوى
حظر المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية في المادة
()1

()192

عمى الطاعف بأف يطعف في الق اررات التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعكل ,كالتي

ال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل كميا ,كلكف استثنى المشرع
مف ىذه المادة بعض الق اررات ,فأجاز الطعف فييا بشكؿ مباشر ,كدكف إنتظار الطاعف حتى
صدكر الحكـ الفاصؿ في المكضكع.
ولكن ما ىي الحكمة التي ارتآىا المشرع من ىذا اَلستثناء؟ تكمف الحكمة مف إجازة
الطعف المباشر في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل إلى تحقيؽ غايات تتعمؽ
بتحقيؽ العدالة كحسف سير القضاء ,كضماف أداء الكظيفة القضائية عمى أكمؿ كجو( ,)2كذلؾ
ألف المصمحة الجدية لمطاعف تقتضي الخركج عف قاعدة حظر الطعف المباشر في الق اررات
الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,فأجاز لو المشرع الطعف في تمؾ الق اررات فكر
صدكرىا دكف انتظار صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا( ,)3كذلؾ تفاديان ألخطاء يتعذر تداركيا
) (1تقابميا نص المادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم الحالي ,كالمادة( )170مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني.
) (2إبراىيـ حرب محيسف :مدم جكاز الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.514
) (3أحمد السيد صاكم :مرجع سابؽ ,ص.902
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إذا لـ يطعف في ذلؾ القرار بعد صدكر( ,)1فعمى الرغـ مف أف الطعف في تمؾ الق اررات قد يؤدم
إلى كقؼ السير في الدعكل األصمية ,كاالنتظار إلى أف ينظر في استئناؼ القرار المطعكف فيو,
إال أف المشرع أعطي لتمؾ الق اررات أىمية دكف غيرىا مف الق اررات ,كذلؾ ألف اليدؼ مف تمؾ
الق اررات إعداد القضية لمفصؿ فييا ,كتنظيـ سيرىا إلى أف يتـ الفصؿ في مكضكع الخصكمة
كميا ,فمك أخطأ القاضي في إصدار القرار الصادر أثناء سير الدعكل فإف ذلؾ سكؼ يؤدم إلى
خطأ في اإلجراءات التي بني عمييا الحكـ ,كبالظركؼ التي البست صدكره لذلؾ فإف إجازة
المشرع لمخصكـ أك الغير ,الطعف في تمؾ الق اررات ىك لتدارؾ ما كقع فيو القاضي مف أخطاء
كمحاكلة تعديؿ تمؾ الق اررات حتى يبني الحكـ النيائي عمى إجراءات صحيحة.

) (1إبراىيـ حرب محيسف :مدم جكاز الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.514
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المطمب الثاني
أثر انتياء الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
يترتب عمى الحكـ بسقكط أك ترؾ أك تقادـ الخصكمة عدة آثار تتعمؽ بالق اررات الصادرة
قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كعميو سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ,نتكمـ في الفرع
األكؿ عف تأثير الحكـ بسقكط ,كتقادـ الخصكمة عمى الق ار ارت الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع
ثـ نتحدث في الفرع الثاني عف تأثير الحكـ بترؾ الخصكمة عمى الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ
في المكضكع ,وذلك عمى النحو التالي:
الفرع األول :تأثير الحكم بسقوط وتقادم الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في
الموضوع.
الفرع الثاني :تأثير الحكم بترك الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

الفرع األول
تأثير الحكم بسقوط وتقادم الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في
الموضوع
أوَلً :مدى تأثير الحكم بسقوط الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع:
بناء عمى
يقصد بسقوط الخصومة :بأنو عارض مف عكارض الخصكمة تكقعو المحكمة ن
طمب الخصـ اآلخر ,كالذم يترتب عميو زكاؿ الخصكمة كما يترتب عمييا مف إجراءات ,كذلؾ
بسبب تكقؼ الخصكمة لمدة ستة أشير اعتبا انر مف آخر إجراء صحيح اتخذ فييا ,كذلؾ بفعؿ أك
امتناع المدعي أك المستدعي أك المستأنؼ السير في الخصكمة( ,)1كىذا ما نصت عميو المادة
) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.163
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( )132مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني مف أنو( :لكؿ ذم مصمحة مف
الخصكـ في حالة عدـ السير في الدعكل بفعؿ المدعي أك امتناعو أف يطمب الحكـ بسقكط
الخصكمة إذا انقضت ستة أشير اعتبا انر مف آخر إجراء اتخذ فييا(( ,)1كيتضح مما سبؽ أف
سقكط الخصكمة يؤدم إلى إلغاء بعض اإلجراءات التي تمت في الخصكمة ,كذلؾ نتيجة إىماؿ
الخصـ عف السير في الخصكمة أك إمتناعو عف السير فييا ,مدة ستة أشير بغير انقطاع مف
تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذه الخصكـ فييا ,كتمتزـ المحكمة بإيقاعو متي طمب منيا ذلؾ(.)2
كىناؾ أحكاـ كق اررات تتأثر بسقكط الخصكمة كأخرم ال تتأثر بيا ,كتفصيؿ ذلؾ عمى
نحك ما ىك و
آت-:
 -1األحكام الق اررات التي تتأثر بسقوط الخصومة :الناظر إلى نص المادة ( )1/135مف قانكف
أصكؿ المحاكمات ,كالتى نصت عمى أنو( :يترتب عمى الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط الق اررات
التمييدية الصادرة فييا ,).......يجد أف المشرع قد رتب عمى الحكـ بسقكط الخصكمة زكاليا
كزكاؿ ما ترتب عمييا مف آثار كمنيا سقكط الق اررات التمييدية كالتحضيرية الصادرة أثناء نظر
الدعكل ,أما الق اررات الكقتية فيي تزكؿ بزكاؿ الخصكمة ,كعمة ذلؾ أف تمؾ الق اررات ليس ليا
كياف مستقؿ بذاتو ,فيي تقكـ ما دامت الخصكمة قائمة كتزكؿ بزكاليا ,ألنيا ال تعدك أف تككف
مجرد إجراءات في الدعكل(.)3

) (1يقابميا نص المادة( )134مف قانكف المرافعات المصرم كالتى جاء فييا( :لكؿ ذم مصمحة مف الخصكـ في حالة عدـ السير في الدعكل بفعؿ
المدعى أك امتناعو أف يطمب الحكـ بسقكط الخصكمة متى انقضت ستة أشير مف آخر إجراء صحيح مف إجراءات التقاضي).
) (2محمد نصر الديف كامؿ :عكارض الخصكمة ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية1990,ـ ,ص.239
) (3أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.205
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كفي السياؽ ذاتو ,جاء نص المادة (  )1/137مف قانكف المرافعات المصرم ,كالذم
نص عمى أنو( :يترتب عمى الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط األحكاـ الصادرة فييا بإجراء اإلثبات
إلغاء جميع إجراءات الخصكمة ,).....يتضح مف خبلؿ نص المادة أف المشرع المصرم قد رتب
عمى الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط األحكاـ الصادرة فييا التي تتعمؽ بإجراءات اإلثبات كعبلة
عمى إلغاء جميع إجراءات الخصكمة بما في ذلؾ رفع الدعكل.
يتضح مما سبق :أف المشرع الفمسطيني كالمصرم قد ذىبا إلى نفس النتيجة المترتبة
عمى الحكـ بسقكط الخصكمة كىي زكاؿ الخصكمة ,زكاالن إجرائيان بسقكط إجراءتيا بأثر رجعي
كاعتبار إجراءاتيا كأف لـ تكف بما في ذلؾ صحيفة الدعكل(.)1
-2األحكام واإلجراءات التي َل تتأثر بسقوط الخصومة :نصت المادة ( )135مف أصكؿ
المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى أنو...... -1( :كال يسقط الحؽ في أصؿ الدعكل
كال في األحكاـ القطعية الصادرة فييا كال في اإلجراءات السابقة لتمؾ األحكاـ أك الق اررات
الصادرة مف الخصكـ أك األيماف التي حمفكىا-2ال يمنع الحكـ بالسقكط مف التمسؾ بإجراءات
التحقيؽ كأعماؿ الخبرة التي تمت ما لـ تكف باطمة في ذاتيا) ,كفي السياؽ نفسو جاءت نص
المادة( )137مف قانكف المرافعات المصرم عمى أنو ....-1( :ك لكنو ال يسقط الحؽ فى أصؿ
الدعكل كال فى األحكاـ القطعية الصادرة فييا ,كال فى اإلجراءات السابقة لتمؾ األحكاـ أك
اإلق اررات الصادرة مف الخصكـ أك اإليماف التى حمفكىا ,عمى أف ىذا السقكط ال يمنع الخصكـ
مف أف يتمسككا بإجراءات التحقيؽ كأعماؿ الخبرة التى تمت ,ما لـ تكف باطمة فى ذاتيا).

) (1عز الديف الدناصكرم كحامد عكاز :التعميؽ عمى قانكف المرافعات متضمنا تعديبلت قانكف  46لسنة  ,1991الطبعة السابعة ,لسنة ,1992
ص.603

61

يتضح مف خبلؿ نصكص المكاد السابقة ,أنو كبالرغـ مف سقكط الخصكمة كما ترتب
عمى ىذا السقكط مف زكاؿ لمق اررات التمييدية كالتحضيرية كالكقتية ,كالغاء جميع أجراءات
و
بعض مف تمؾ األحكاـ
الخصكمة كما سبؽ ذكره ,فإف المشرعيف الفمسطيني كالمصرم أبقيا عمى
كاالجراءات رغـ سقكط الخصكمة ,كمنيا بقاء أصؿ الحؽ في الدعكل الذم رفعت بو الدعكل
ككذلؾ األحكاـ القطعية الصادرة فييا ,كتبقى معيا اإلجراءات السابقة عمى صدركىا .كمثاؿ ذلؾ
اإلخطارات ,حيث تظؿ باقية كمنتجة آلثارىا ,كيمكف استعماليا عند إقامة دعكل جديدة بالحؽ
المكضكعي( ,)1ككذلؾ ال تسقط األيماف التي حمفيا الخصكـ ,كاجراءات التحقيؽ كأعماؿ الخبرة
التي تمت ,ما لـ تمكف باطمة في ذاتيا ,كعميو فإنو ليس ىناؾ ما يمنع مف إعادة الدعكل مرة
أخرل بعد سقكطيا بنفس اإلجراءات كاألحكاـ ,ما لـ يكف الحؽ فييا قد سقط بسبب آخر(.)2
ثانياً :مدى تأيثر الحكم بتقادم الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع:
يقصد بتقادم الخصومة :إلغاء الخصكمة بقكة القانكف كالغاء جميع االجراءات التي تمت
بسبب عدـ السير فييا مدة سنتيف دكف انقطاع مف آخر إجراء صحيح تـ فييا( ,)3كىذا ما نصت
عميو المادة ( )1/137مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية الفمسطيني مف أنو( :في
جميع األحكاؿ تنقضي الخصكمة بمضي سنتيف عمى آخر إجراء صحيح تـ فييا(( ,)4كجاء في

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني مرجع سابؽ ,ص.166
) (2أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.204
) (3اجياد ثامر نايؼ الدليمي :سقكط الدعكل المدنية كانقضائيا بعد المدة طبقان لما ىك كارد في قانكف المرافعات كالفقو كالقضاء ,منشأة المعارؼ
باالسكندرية2007,ـ ,ص ,88نظر أيضا كجدم راغب فيمي :مرجع سابؽ ,ص572كما بعدىا.
) (4يقابميا نص المادة ( )1/140مف قانكف المرافعات المصرم ,كالتي نصت عمى أنو( :فى جميع األحكاؿ تنقضى الخصكمة بمضى سنتيف عمى
آخر إجراء صحيح ).
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نفس السياؽ فى نص المادة ( )1/140مف قانكف المرافعات المصرم ,كالتي نصت عمى أنو:
(فى جميع األحكاؿ تنقضى الخصكمة بمضى سنتيف عمى أخر إجراء صحيح).
يتضح مف خبلؿ نصكص المكاد السابقة ,أف المشرعيف الفمسطيني كالمصرم لـ يبينا
اآلثار التي قد تترتب عمى انقضاء الدعكل بعد مضي المدة .كلكف غالبية الفقياء قد ذىبكا إلى
أف اآلثار التي تترتب عمى تقادـ الخصكمة ىي ذات اآلثار التي تترتب عمى سقكطيا( ,)1حيث
إنيا إذا أكقؼ الفصؿ في الدعكل كأىمؿ السير فييا مدة مف الزمف ,فإنو يترتب عمى ذلؾ تقادـ
الخصكمة ,كتزكؿ بذلؾ جميع اإلجراءات المتخذة فييا كاآلثار المترتبة عمى إقامتيا ,كما ىك
الحاؿ في الحكـ بسقكط الخصكمة( ,)2فتسقط بذلؾ الق اررات التمييدية كالتحضيرية كالكقتية
الصادرة أثناء نظر الدعكل( ,)3كمع ذلؾ يبقي أصؿ الحؽ قائمان كاألحكاـ القطعية الصادرة في
الخصكمة كاإلق اررات كاإليماف التي حمفكىا كأعماؿ الخبرة كاجراءات التحقيؽ ,ما لـ تكف باطمة
في ذاتيا.

) (1أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص ,334نظر أيضا آجياد ثامر نايؼ الدليمي :مرجع سابؽ ,ص .105نظر أيضا محمد كماؿ أبك
الخير :مرجع سابؽ ص .520نظر أيضا أحمد أبك الكفا :التعميؽ عمى نصكص قانكف المرافعات ,منشأة المعارؼ باألسكندرية ,الطبيعة السادسة,
دكف سنة نشر ,ص.505
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.169
) (3أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.207
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الفرع الثاني
تأثر الحكم بترك الخصومة عمى الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع
إنياء مبتس انر ,بناء عمى
يقصد بترك الخصومة( " :)1إنياء الخصكمة كميا أك جزء منيا
ن
طمب أحد الخصكـ الذم يككف في مركز المدعى بعد مكافقة الخصـ األخر في مركز المدعى
عميو المتمسؾ بالخصكمة ,كيككف مبرئان إذا كاف متضمنان تنازالن عف مكضكعيا"( ,)2كىذا ما
نصت عميو المادة ( )138مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالتي
نصت عمى أنو( :يحؽ لممدعي في غياب المدعى عميو أف يطمب ترؾ دعكاه في أم مرحمة
تككف عمييا الدعكل ,فإذا كاف المدعى عميو حاض انر فبل يجكز لممدعي طمب ترؾ دعكاه إال
بمكافقة المدعى عميو ,كمع ذلؾ ال يمتفت العتراضو إذا كاف قد تقدـ بطمب أك دفع مما يككف
الغرض منو منع المحكمة مف نظر الدعكل(.
فمتى توافرت شروط ترك الخصومة ,فإف الخصكمة تسقط برمتيا ,األمر الذم يترتب
عميو زكاؿ الخصكمة كالغاء جميع إجراءاتيا ,بما في ذلؾ كرقة التكميؼ بالحضكر ,كزكاؿ كؿ
اآلثار التي ترتبت عمى إقامتيا ,كتصبح الخصكمة كأف لـ تكف ,كيعكد األمر إلى الحاؿ التي
كاف عمييا قبؿ رفع الدعكل ,كبذلؾ تسقط جميع الق اررات التمييدية كالتحضيرية كالكقتية الصادرة
قبؿ ترؾ الدعكل( ,)3كال يسقط الحؽ المكضكعي ,ما لـ يكف قد سقط الحؽ فيو أك في المطالبة
بو بالتقادـ ,كتسقط األحكاـ القطعية الصادرة قبؿ ترؾ الخصكمة ,أما إذا تعمؽ الترؾ بأصؿ
) (1كيقابميا نص المادة ( )141مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو( :يككف ترؾ الخصكمة بإعبلف مف التارؾ لخصمو عمى يد
محضر أك ببياف صريح فى مذكرة مكقعو مف التارؾ أك مف ككيمو مع اطبلع خصمو عمييا أك بإبدائو شفكيا فى الجمسة ك إثباتو فى المحضر(.
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.169
) (3أحمد أبك الكفا :األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ المكضكع ,مرجع سابؽ ,ص.208
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الحؽ أك بجزء منو ,فإنو يترتب عمى ذلؾ زكاؿ الخصكمة برمتيا أك ما يعادؿ الجزء مف الحؽ
بذلؾ تزكؿ جميع اآلثار التي ترتبت عمى رفع الدعكل ,كما ال يجكز إعادة تجديد الدعكل مرة
أخرل أماـ القضاء فيما تـ تركو ,باعتبار الترؾ يبرئ مف الحؽ المدعى بو( ,)1كىذا ما نصت
عميو المادة ( )139مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني مف أنو-1( :
يترتب عمى الترؾ إلغاء جميع إجراءات الخصكمة بما في ذلؾ إقامة الدعكل ,كيحكـ عمى
التارؾ بالمصاريؼ-2 .ترؾ الخصكمة ال يمنع مف إقامة دعكل جديدة ,ما لـ يكف الترؾ مبرئان
مف الحؽ المدعى بو ,).كجاء في نفس السياؽ في نص المادة ( )143مف قانكف المرافعات
المصرم عمى أنو( :يترتب عمى الترؾ إلغاء جميع إجراءات الخصكمة ,بما فى ذلؾ رفع الدعكل
ك الحكـ عمى التارؾ بالمصاريؼ ,كلكف ال يمس ذلؾ الحؽ المرفكعة بو الدعكل).
يتضح مما سبق :أف المشرعيف الفمسطيني كالمصرم ذىبا إلى ترتيب نفس اآلثار عمى
ترؾ الخصكمة مف إلغاء جميع إجراءات الخصكمة ,بما في ذلؾ إقامة الدعكل بما فييا ,الق اررات
الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع.

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.172
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المبحث الثاني
استقاللية الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع
األصؿ أنو ال يجكز الطعف في الق اررات الصادرة أثناء سير الدعكل إال مع الحكـ
الفاصؿ في المكضكع ,لكف المشرعيف الفمسطيني كالمصرم أجا از استثنا نء الطعف في بعض
الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل استقبلالن ,كلـ يجياز الطعف في جزء آخر
كلبياف الق اررات التي تقبؿ الطعف فييا استقبلالن كالق اررات التي ال تقبؿ الطعف فييا استقبلالن
القررات التي تقبؿ الطعف فييا
سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتحدث في المطمب األكؿ عف ا
استقبلالن ,كنتكمـ في المطمب الثاني عف الق اررات التي ال تقبؿ الطعف فييا استقبلالن ,كذلؾ عمى
النحك التالي:
المطمب األول :الق اررات الصادر قبل الفصل في الموضوع والتي َل تقبل الطعن فييا استقالَلً.
المطمب الثاني :الق اررات الصادر قبل الفصل في الموضوع والتي تقبل الطعن فييا استقالَلً.

المطمب األول
الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي َل تقبل الطعن فييا استقالَلً
األصؿ أف الق اررات التمييدية كالتحضيرية كالكقتية الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع كال
تنتيي بيا الخصكمة ,ال يجكز استئنافيا إال مع الحكـ المنيي لمخصكمة كميا ,عدا الق اررات
المستثناة ,كالتي نصت عمييا المادة( )192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني ,كالمادة()212مف قانكف المرافعات المصرم ,كالمادة( )170مف قانكف أصكؿ
المحاكمات األردني كالتى أجاز القانكف الطعف فييا استقبلالن فكر صدكرىا .كعميو فإف الق اررات
التي تصدر في الخصكمة كال تنتيي بو الخصكمة ال يجكز الطعف فيو استقبلالن ,كاف كانت تقبؿ
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اء
في ذاتيا الطعف كفقان لمقكاعد العامة ,كانما يطعف فييا مع الحكـ المنيي لمخصكمة كميا ,سك ن
أكاف حكمان فرعيان قطعيان أـ غير قطعي صادر في المكضكع أك في مسألة إثبات( ,)1كتتعدد
الق اررات التي تصدر أثناء سير الخصكمة كال يجكز استئنافيا ,لذلؾ سكؼ نبيف في ىذا المطمب
المقصكد باألحكاـ كالق اررات المنيية لمخصكمة كميا في الفرع األكؿ ,ثـ نذكر الق اررات الصادرة
قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل كال تقبؿ الطعف فييا استقبلالن ,في فرع و
ثاف عمى النحك التالي:
الفرع األول :المقصود باألحكام والق اررات المنيية لمخصومة.
الفرع الثاني :الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى وَل تقبل الطعن فييا استقالَلً.

الفرع األول
المقصود باألحكام والق اررات المنيية لمخصومة
اختمؼ الفقياء حكؿ تحديد المقصكد باألحكاـ كالق اررات المنيية لمخصكمة كميا ,فذىب
رأم إلى أنيا تمؾ األحكاـ كالق اررات التي تنتيي بيا الخصكمة األصمية كميا ,في أم مرحمة مف
مراحؿ التقاضي ,كيككف فييا الحكـ أك القرار الصادر قاببلن لمطعف فيو ,لذلؾ فإف الق اررات
المتعمقة باإلجراءات أك بأم مسألة فرعية متعمقة باإلثبات ,كالقرار الصادر في الطعف بالتزكير

) )1نقض مدني مصرم 1984/2/15ـ رقـ 1397س49ؽ ,نفض مدني مصرم  1984/5/9رقـ 1810س50ؽ ,نقض مدني مصرم
 1984/5/15رقـ 2100س50ؽ ,نفض مدني مصرم  1985/1/30رقـ 2035س 50ؽ ,نظر إليو لدل نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع
سابؽ ,ص.636

66

أك اختصاص المحكمة بالنزاع ,فمثؿ ىذه األحكاـ كالق اررات ال تقبؿ الطعف المباشر استقبلالن
ألنيا ال ً
تنو الخصكمة أماـ المحكمة(.)1
كيؤخذ عمى ىذا الرأم وبحق ,أنو ينظر إلى خصكمة الطعف باعتبارىا مرحمة مف مراحؿ
التقاضي ,كتتمتع باالستقبللية كالذاتية عف الخصكمة األصمية التي صدر فييا الحكـ أك القرار
المطعكف فيو ,كبالتالي يينظر إلى انتياء الخصكمة في كؿ مرحمة عمى حدة ,مما يترتب عميو
جكاز الطعف المباشر في الحكـ أك القرار بحسب إنياء الحكـ أك القرار لمرحمة مف مراحؿ
التقاضي(.)2
كذىبت محكمة النقض المصرية إلى أف المقصكد باألحكاـ كالق اررات المنيية لمخصكمة
كميا ,ىي تمؾ التي تنتيي بالفعؿ أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ في مكضكع الدعكل برمتو
كاف لـ يترتب عمى ذلؾ الفصؿ في أصؿ الحؽ مكضكع الخصكمة(.)3
كيؤخذ عمى ىذا الرأم أنو يعطي الحؽ لمطاعف بالطعف في الحكـ رغـ أف الحكـ لـ
يفصؿ في أصؿ الحؽ مكضكع الدعكل األصمية ,كأف الدعكل ما زالت قائمة لـ تفصؿ في
مكضكعيا بشكؿ كامؿ.
كذىب رأم ثالث ,وبحق إلى أف المقصكد باألحكاـ كالق اررات المنيية لمخصكمة كميا
تمؾ التي تنتيي بيا إجراءات الخصكمة بشكؿ كامؿ أماـ المحكمة التي تنظر الخصكمة
) )1فتحي كالي :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .728 -721نقض مدني مصرم ,طعف رقـ ,2672لسنة 63ؽ ,جمسة -.2000/11/26نقض مدني
مصرم ,طعف رقـ  ,228نظر إليو لدل عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص  .294-293محمد عبد الرحيـ عنبر :قانكف المرافعات
الجديد ,دكف دار لمنشر1987 ,ـ ,ص.410
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني مرجع سابؽ ,ص.294
) )3نقض مدني مصرم  1974/5/19طعف رقـ 190س39ؽ ,نظر إليو لدل نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,دار الجامعة باإلسكندرية,
2005ـ ,ص.358
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المطركحة أماميا عمى درجة التقاضي كالتي صدر فييا الحكـ ,كالتى ال يجكز الطعف فييا طالما
أف ىناؾ نزاع في الدعكل األصمية ,كلك في جزء منيا ما زاؿ قائمان أماـ محكمة أكؿ درجة أك
ثاني درجة ,أك أم محكمة أخرم تنظر في مسألة أكلية متفرعة عف الدعكل األصمية(.)1
يتضح من خالل ما سبق ,أف األحكاـ كالق اررات المنيية لمخصكمة كميا :ىي تمؾ
األحكاـ التي بصدكرىا تؤدم إلى إنياء جميع إجراءات الخصكمة أماـ المحكمة التي تنظر النزاع
بشكؿ كامؿ بفصميا بأصؿ الحؽ مكضكع الدعكل بالنسبة لجميع األطراؼ في الخصكمة في
حالة تعدد أطرافيا.

الفرع الثاني
الق اررات التي تصدر أثناء سير الخصومة وَل تقبل الطعن فييا استقال ًَل
نصت المادة ( )192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني
بقكليا(:ال يجكز الطعف في الق اررات التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيي بيا
الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل كميا عدا ,)...كجاء في نفس السياؽ نص
المادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم بقكليا (ال يجكز الطعف فى األحكاـ التى تصدر
أثناء سير الدعكل كال تنتيى بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيى لمخصكمة كميا ,كذلؾ
عدا ,)...ككذلؾ المادة ( )170مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني عمى أنو( :ال يجكز الطعف
في األحكاـ التي تصدر أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيي
لمخصكمة كميا كيستثنى.)...
)(1نقض مدني مصرم ,الطعف رقـ  ,2589لسنة 57ؽ ,جمسة  ,1993/1/31طعف رقـ  2234لسنة  58جمسة  ,2000/11/23كالتي جاء فييا:
( الحكـ المنيي لمخصكمة :ىك الذم تنتيي بو مكضكع الخصكمة األصمية برمتو بالنسبة لجميع أطرافو كليس الحكـ الذم يصدر في شؽ منيا أك في
مسألة عارضة عمييا أك فرعية متعمقة باإلثبات فييا) ,نظر إليو لدم نبيؿ إسماعيؿ عمر , ,:ص,1169-1169
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يتضح مف النصكص السابقة ,أف المشرع الفمسطيني كالمصرم كاألردني ,قد كضعكا
قاعدة عامة ,مفادىا أنو ال يجكز الطعف بشكؿ مستقؿ في األحكاـ كالق اررات القضائية الصادرة
قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كغير المنيية لمخصكمة قبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة( ,)1مع
استثناء بعض الق اررات التي ال يحتمؿ مكضكعيا تأجيؿ الطعف فييا لحيف صدكر الحكـ القضائي
المنيي لمخصكمة القضائية كميا(.)2
كعميو ,فإف ما يصدر مف أحكاـ كق اررات أثناء سير الخصكمة دكف أف تنتيي بيا
اء تعمقت باإلجراءات أـ بمكضكع النزاع ال يجكز الطعف فييا استقبلالن باالستئناؼ
الخصكمة سك ن
إال مع الحكـ المنيي لمخصكمة( ,)3إعماالن لنص المادة( )192مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالمادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم( ,)4ما لـ ينص
القانكف عمى خبلؼ ذلؾ.
كبذلؾ فإف ما يصدر مف أحكاـ كق اررات ال تنيي بيا الخصكمة يتـ استئنافيا مع الحكـ
المنيي لمخصكمة بشكؿ كامؿ ,كىذا يفترض أف يككف الحكـ المنيي لمخصكمة قاببلن لمطعف فيو

))1طعف مدني دائرة غزة رقـ  ,2004/97جمسة  .2006/1/31المقصكد بالق اررات كاألحكاـ غير المنيية لمخصكمة :ىي التي تصدر قبؿ الفصؿ في
اء تعمقت بإجراءات الخصكمة القضائية ,أـ بمكضكع الدعكل أـ بطريؽ أثباتيا أك
مكضكع الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة كميا أك بعضيا ,سك ن
الق اررات التي تصدر أثناء سير الخصكمة دكف أف تؤدم إلى انقضائيا ,نظر إليو لدل محمد سعيد عبد الرحمف :مرجع سابؽ ,ص .85طعف مدني
مصرم رقـ 348سنة 30ؽ جمسة 1966/1/11س1ع 1ص ,77نظر إليو لدل :سعيد أحمد شعمو ,قضاء النقض في المرافعات ,الجزء الخامس,
االستئناؼ ,منشأة المعارؼ باالسكندرية1998 ,ـ ,ص .102نظر أيضا محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف في األحكاـ القضائية ,دار
الجامعة الجديدة لمنشر القاىرة2010 ,ـ ,ص.25
) (2محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف ,ص.24
) )3نقض مدني دائرة غزة بالطعف رقـ  ,2009/103جمسة 2012/4/9ـ.
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.383
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باالستئناؼ ,بمعنى أال يككف مف غير الجائز عدـ الطعف فيو( ,)1كىذا ما نصت عميو
المادة( )1/218مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني بقكليا( :استئناؼ
الحكـ المنيي لمخصكمة يستتبع حتمان استئناؼ جميع األحكاـ كالق اررات التي سبؽ صدكرىا في
الدعكل ما لـ تكف قبمت صراحة ).كجاء في نفس السياؽ نص المادة( )229مف قانكف المرافعات
المصرم بقكليا( :استئناؼ الحكـ المنيي لمخصكمة يستتبع حتمان استئناؼ جميع األحكاـ التي
سبؽ صدركىا في القضية ما لـ تكف قد قبمت صراحة).
يتضح مف خبلؿ نصكص المكاد السابقة ,أف الطعف في الحكـ المنيي لمخصكمة
باالستئناؼ ,يترتب عميو حتمان استئناؼ جميع الق اررات كاألحكاـ التي سبؽ صدكرىا في الدعكل
ما لـ تقرر محكمة االستئناؼ أف طالب االستئناؼ قد قبؿ بتمؾ الق اررات قبكالن صريحان( ,)2كبيذا
ييبلحظ أف نص المادتيف( )192ك( 3)1/218مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني يكجد بينيما نكع مف التكامؿ ,كعميو فإذا طعف أحد الخصكـ في أحد الق اررات غير
المينيو لمخصكمة قبؿ صدكر الحكـ المنيي باالستئناؼ ,كجب عمى المحكمة االستئنافية_ كمف
تمقاء نفسيا_ الحكـ بعدـ قبكؿ الطعف في ىذه الق اررات(.)4

) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.383
) (2أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.477
) )3المادة ( )1/218مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي جاء فييا( ستئناؼ الحكـ المنيي لمخصكمة يستتبع حتمان
استئناؼ جميع األحكاـ كالق اررات التي سبؽ صدكرىا في الدعكل ما لـ تكف قبمت صراحة).
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص .383نقض مدني مصرم رقـ  20819لسنة  77ؽ جمسة  ,2010/ 1/ 27نظر
إليو لدل  /http://elresala.ahlamountada.comحكـ لمحكمة النقض المصرية :األحكاـ غير المنيية لمخصكمة استئنافيا مع الحكـ النيائى,
منشكر بتاريخ الخميس  - 9ديسمبر  ,2010 -الساعة  3:34ـ ,تـ الرجكع إليو بتاريخ  2016/12/27الساعة 9:39ـ.
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كتجدر اإلشارة إلى أف األصؿ أنو ال يجكز الطعف باألحكاـ الق اررات التي ال تنتيي بيا
الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ بالمكضكع ,مع استثناء بعض الق اررات التي أجاز الطعف فييا
استقبلالن فكر صدكرىا ,كما دكف تمؾ الق اررات ال يجكز الطعف فييا.

المطمب الثاني
الق اررات الصادر قبل الفصل في الموضوع والتي تقبل الطعن فييا استقالَلً
فأجاز الطعف
ا
خرج المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم عف حكـ القاعدة العامة,
باالستئناؼ في بعض األحكاـ كالق اررات بصفة استثنائية( ,)1كىذا ما نصت المادة (,)2()192
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني مف أنو( :ال يجكز الطعف في الق اررات
التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في
مكضكع الدعكل كميا ,عدا-1:الق اررات الكقتية كالمستعجمة-2 .الق اررات الصادرة بكقؼ الدعكل.
-3الق اررات القابمة لمتنفيذ الجبرم-4.األحكاـ الصادرة بعدـ االختصاص كاإلحالة إلى المحكمة
المختصة ,كفي ىذه الحالة يجب عمى المحكمة المحالة إلييا الدعكل أف تكقفيا حتى يفصؿ في
الطعف-5.الحاالت التي نص القانكف عمى جكاز الطعف فييا استقبلالن).
يتضح مف خبلؿ نص المادة سالفة الذكر ,أف المشرع الفمسطيني قد أجاز الطعف
المباشر في بعض الق اررات التمييدية كاألحكاـ ,التي ال تنتيي بيا الخصكمة كميان أماـ المحكمة
()3
كيعاب عمى نص المادة
كال تنيي مرحمة مف مراحؿ التقاضي فكر صدكر الحكـ أك القرار  ,ي

السابقة إتيانو بعبارة( :كال تنتيي بيا الخصكمة) ,ككأف المشرع ييكحي بكجكد ق اررات تمييدية مف
) (1عبد الحميد مصطفي عياد :مرجع سابؽ ,ص.399
) (2يقابميا نص المادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم.
) (3عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني مرجع سابؽ ,ص.295-294
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نكع آخر تؤدم إلى إنياء الخصكمة ,كبالتالي يجكز الطعف فييا بمفيكـ المخالفة ,كىك ما لـ
يقصده المشرع ,كلكف صياغة النص جاءت قاصره عف تحقيؽ المطمكب ,إذ كاف عمى المشرع
أف يذكر كممة( :األحكاـ) إلى جانب الق اررات التمييدية ,حتي ال يقع الشؾ بكجكد ق اررات
تمييدية تؤدم إلى إنياء الخصكمة ,كبالتى يجكز الطعف فييا.
لذلك نوصي المشرع الفمسطيني بضرورة تعديل نص المادة ( )192من قانون أصول
المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني َليصبح عمى النحو التاليَ( :ل يجوز الطعن في
الق اررات التمييدية واألحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وَل تنتيي بيا الخصومة إَل مع
الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كميا عدا)....:
كفي السياؽ نفسو جاء نص المادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم عمى أنو (:ال
يجكز الطعف فى األحكاـ التى تصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيى بيا الخصكمة إال بعد
صدكر الحكـ المنيى لمخصكمة كميا ,كذلؾ عدا األحكاـ الكقتية كالمستعجمة كالصادرة بكقؼ
الدعكل كاألحكاـ القابمة لمتنفيذ الجبرل ,كاألحكاـ الصادرة بعدـ االختصاص كاإلحالة إلى
المحكمة المختصة ,كفى الحالة األخيرة ,يجب عمى المحكمة المحالة إلييا الدعكل أف تكقفيا
حتى يفصؿ في الطعف).
كالناظر إلى نص المادة سالفة الذكر ,يجد أف المشرع المصرم لـ يطمؽ لفظ:
(الق اررات) عمى ما يصدره القاضي أثناء سير الدعكل ,كانما استبدليا بكممة( :األحكاـ) ,األمر
الذم يؤدم إلى الخمط في المصطمحات القانكنية ,إذ إف مفيكـ الحكـ( ,)1يختمؼ عف مفيكـ
القرار( ,)2كما ذكرنا سابقان ,كالمتعارؼ عميو أف األحكاـ ىي التي تصدر في نياية الدعكل
) (1راجع صفحة  7كما بعدىا مف نفس الرسالة .
) (2راجع صفحة  27كما بعدىا مف نفس الرسالة.

72

كتؤدم إلى إنياء الخصكمة أك جزء منيا ,كيعاب عمى نص المادة السابقة أنو لـ يذكر كممة:
(الق اررات) لمداللة عمى ما يصدره القاضي قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل.
يتضح مما سبؽ ,بأف المشرع الفمسطيني كالمصرم قد نصا صرحة عمى األحكاـ
كالق اررات التي يجكز الطعف فييا بشكؿ مباشر دكف انتظار الحكـ الفاصؿ في المكضكع.
ويثار التساؤل عما إذا كانت الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى والجائز الطعن
فييا أستقالَلً قد أوردىا المشرع عمى سبيل الحصر أم َل؟
الناظر إلى نص المادة( )192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني ,كالمادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم ,يجد أف كبل النصيف قد حص ار
الحاالت التي يجكز الطعف بالق اررات كاألحكاـ غير المنيية لمخصكمة استقبلالن ,كلكف قد يكجد
حاالت أخرم لـ تتضمنيا نصكص المكاد السابقة ,كعميو فقد نص المشرع الفمسطيني في مكاد
أخرل عمى بعض الحاالت التي يجكز الطعف فييا استقبلالن ,حيث إف المشرع الفمسطيني كاف
أكثر تكفيقان مف قرينو المصرم ,لككف أف المشرع الفمسطيني قد نص في أخر المادة ()4/192
عمى أنو( :الحاالت التي نص القانكف عمى جكاز الطعف فييا استقبلالن) ,كبيذا لـ يحصر المشرع
الفمسطيني الق اررات التي يجكز الطعف فييا في نص المادة ( ,)192كانما ترؾ الباب مفتكحان
اء كردت في قانكف أصكؿ
لمحاالت التي نص القانكف عمى جكاز الطعف فييا استقبلالن ,سك ن
المحاكمات المدنية كالتجارية أـ في أم مف فركع القانكف ,كمنيا الحكـ الصادر برد الطمب في
الطمب المقدـ لعدـ قبكؿ الدعكل( ,)1كالقرار الصادر في طمب اإلدخاؿ كالتدخؿ( ,)1كالقرار

) (1المادة ( ) 90مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية .كقضت محكمة النقض براـ اهلل في قضية تتمخص كقائعيا أف المطعكف ضده أقاـ
دعكل لدل محكمة صمح راـ اهلل ضد الطاعنة مكضكعيا إخبلء مأجكر كمطالبة بمبمغ مالي سجمت تحت رقـ  ,2008/587كأف المدعى عمييا قدمت
طمبا بإشعار لعدـ قبكؿ الدعكل كردىا سجؿ تحت رقـ  2009/9كقررت المحكمة رفض الطمب كالسير بالدعكل ,لـ يقبؿ المستدعي في الطمب بقرار
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الصادر بقبكؿ طمب الرد( ,)2كالقرار الصادر في الدفع بسبؽ الفصؿ في الدعكل( ,)3كالقرار
الصادر بكجكد شرط التحكيـ ,أما المشرع المصرم فقد حصر الق اررات كاألحكاـ التي أجاز
الطعف فييا استقبلالن في المادة( ,)212كلـ يجز القياس عمييا بأم حاؿ مف األحكاؿ ,أما المشرع
األردني ,فقد أكرد تسع حاالت أجاز فييا الطعف استقبلالن في األحكاـ التي تصدر أثناء سير
الدعكل دكف انتظار الحكـ الفاصؿ في المكضكع في المادة ( )170مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية األردني ,كالتي نصت عمى أنو( :ال يجكز الطعف في األحكاـ التي تصدر أثناء سير
الدعكل ,كال تنتيي بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا ,كيستثنى مف ذلؾ
الق اررات الصادرة في المسائؿ التالية-1األمكر المستعجمة -2كقؼ الدعكل -3الدفع بعد
االختصاص المكاني-4الدفع بكجكد شرط التحكيـ

-5الدفع بالقضية المقضية -6الدفع بمركر

الزمف  -7طمبات التدخؿ كاإلدخاؿ-8عدـ قبكؿ الدعكل المتقابمة  -9الدفع ببطبلف أكراؽ تبميغ
الدعكل) ,يتضح مف خبلؿ نص المادة السابؽ ,أف المشرع األردني قد حصر الحاالت التي أجاز
الطعف فييا استقبلالن ,كما أكرد المشرع األردني ق اررات كأحكاـ أخرل أجاز الطعف فييا عمى
استقبلؿ ,كىذا عمى خبلؼ المشرعيف الفمسطيني كالمصرم.

= محكمة الصمح فطعف فيو لدل محكمة بداية راـ اهلل بصفتيا اإلستئنافية ,كبنتيجة المحاكمة كجدت المحكمة أف القرار المستأنؼ لـ يرفع يد المحكمة
عف الدعكل مما يعني أف القرار المذككر غير قابؿ لبلستئناؼ كفؽ المادة ( )192مف قانكف األصكؿ لذلؾ قررت عدـ قبكؿ االستئناؼ شكبل) ,نقض
مدني راـ اهلل رقـ 2009/419جمسة 2010/2/21ـ.
) (1المادة ( )3/96مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
) (2المادة ( )1/149مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
) (3المادة ( )90مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
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بناء عمى ما سبؽ سكؼ نستعرض في ىذا المطمب األحكاـ كالق اررات التي تصدر أثناء
ن
سير الدعكل كالتي يجكز الطعف فييا مباشر باالستئناؼ قبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة
في عدة فركع عمى النحك التالي:

الفرع األول
الق اررات الصادرة في األمور الوقتية المستعجمة
نصت المادة ( )1/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى
أنو( :ال يجكز الطعف في األحكاـ كالق اررات التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيي
بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل كميا عدا -1الق اررات الكقتية
كالمستعجمة )....كما نصت المادة ( )110مف نفس القانكف عمى أنو( :يككف القرار الصادر في
الطمب المستعجؿ عمى ذمة الدعكل األصمية قاببلن لبلستئناؼ) ,كجاء في نفس السياؽ نص
المادة ( )212مف قانكف المرافعات المصرم كالتى نصت عمى أنو( :ال يجكز الطعف فى األحكاـ
التى تصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيى بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيى لمخصكمة
كميا ,كذلؾ عدا األحكاـ الكقتية كالمستعجمة ,)...كذلؾ نصت المادة ( )220مف ذات القانكف
عمى أنو( :يجكز استئناؼ األحكاـ الصادرة في المكاد المستعجمة أيان كانت المحكمة التي
أصدرتيا)(.)1

) (1انظر المادة( )170مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني كالتي نصت عمى أنو( :ال يجكز الطعف في األحكاـ التي تصدر أثناء سير الدعكل كال
تنتيي بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا ,كيستثنى مف ذلؾ الق اررات الصادرة في المسائؿ التالية-1األمكر المستعجمة)....
كيتضح مف خبلؿ نصكص المكاد السابقة أف المشرع األردني لـ يستعمؿ لفظ األحكاـ الكقتية ,كلـ يفرؽ بيف األحكاـ الكقتية كالمستعجمة .كىذا ما درج
عميو القضاء األردني عمى استعماؿ األحكاـ الكقتية لمتعبير عمى األحكاـ المستعجمة ,كىذا ما ذىبت إليو محكمة االستئناؼ إلى القكؿ بأنو ( :ليس في
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يتضح مف خبلؿ ما سبؽ بأف األحكاـ كالق اررات المستعجمة كالكقتية( ,)1ىي قضاء كقتي
ييػدؼ إلػى حمايػػة قضػائية كقتيػة مػػف خطػر يخشػى عميػػو مػف فػكات الكقػػت ,كال يمػس أصػؿ الحػػؽ
كذلػػؾ لػػدرء الخطػػر الحقيقػػي المحػػدؽ ,كذلػػؾ احت ارم ػان لمحقػػكؽ الظػػاىرة ,كلحمايػػة مصػػالح األط ػراؼ
المتنازعة(.)2

=الطمبات المستعجمة ق اررات مؤقتة أك فاصمة  ,كاف ما يصدر عف قاضي األمكر المستعجمة ىك إجراء كقتي) نظر إليو لدل عبد العزيز سعكد سعيد
الشريجة ,رسالة ماجستير ,مناط االختصاص في القضاء المستعجؿ ,جامعة الشرؽ األكسط2011 ,ـ ,ص.30
)(1المادة( )102مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني التي نصت عمى أنو( :يجكز لمف يخشى حدكث ضرر محتمؿ مف فكات
الكقت أف يقدـ طمبان إلى قاضي األمكر المستعجمة يطمب فيو اتخاذ إجراءات كقتية كفقان لمقتضى الحاؿ بما ال يمنع قاضي المكضكع مف نظر ىذا
الطمب تبعان لمدعكل األصمية (:كفي نفس السياؽ جاء نص المادة ( ) 45مف قانكف المرافعات المصرم عمى أنو (يندب فى مقر المحكمة االبتدائية
قاض مف قضاتيا ليحكـ بصفة مؤقتة كمع عدـ المساس بالحؽ فى المسائؿ المستعجمة التى يخشى عمييا مف فكات الكقت أما فى خارج دائرة المدينة
التى بيا مقر المحكمة االبتدائية فيككف ىذا االختصاص لمحكمة المكاد الجزئية عمى أف ىذا ال يمنع مف اختصاص محكمة المكضكع أيضان بيذه
المسائؿ إذا رفعت ليا بطريؽ التبعية) .بذلؾ يمكف تعريؼ األ حكاـ كالق اررات المستعجمة أنيا :ىي األحكاـ كالق اررات التي تصدر في مادة مستعجمة
لمكاجية خطر داىـ يخشى عمييا مف فكات الكقت ,يمحؽ المراكز القانكنية المتعمقة بأصؿ الحؽ ,كسمطة القاضي بيذا الخصكص تعتبر سمطة
تقديرية كاسعة فيك الذم يقدر عنصر االستعجاؿ كأىميتو ,ككذلؾ يراعي عدمة المساس بأصؿ الحؽ ,كأيان كاف القرار الذم صدر لمكاجية ذلؾ الخطر
فإنو ال يمس أصؿ الحؽ ,أما األحكاـ كالق اررات الكقتية ىي :ىك الحكـ الذم يرمي إلى الحصكؿ عمى حكـ بيدؼ اتخاذ إجراء تحفظي أك كقتي ,حيث
يشترؾ كبل مف القرار المستعجؿ كالكقتي في عدـ المساس بأصؿ الحؽ كال يحكزاف حجية أماـ القضاء المكضكعي ,رغـ أف البعض يرم أف ىناؾ
اختبلفان بيف القرار المستعجؿ كالكقتي كأعتبر أف كؿ طمب مستعجؿ ىك طمب كقتي كالعكس ليس صحيح ,كىذا ما ذىب إليو الدكتكر عبد المنعـ
حسني :طرؽ الطعف في األحكاـ ,الجزء األكؿ ,ص ,97كيرم الدكتكر نبيؿ اسماعيؿ عمر :أيضان أف حكـ كقتي ىك حكـ مستعجؿ كالعكس صحيح
كفي ىذا المعني تقكؿ محكمة النقض أف األحكاـ كالق اررات التي تصدر مف قاضي األمكر المستعجمة ىي أحكاـ كقتية بطبيعتيا) نقض مدني مصرم
1954/3/11ـ مجمكعة النقض  ,ص ,651نظر إليو لدل نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط في الطعف باالستئناؼ في المكاد المدنية كالتجارية ,دار
الجامعة الجديدة لمنشر االسكندرية2004 ,ـ ص .368قرار محكمة أستئناؼ حقكؽ عماف رقـ  ,2005/221بتاريخ  ,2005/10/11نظر اليو لدل
عبد العزيز سعكد سعيد الشريجة ,مرجع سابؽ  ,ص.20
) )2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .295نظر أيضا محمد أحمد عابديف :خصكمة اإلستئناؼ ,أماـ المحكمة المدنية ,منشأة
المعارؼ باإلسكندرية1987 ,ـ ,ص.20
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كينص ػػرؼ ى ػػذا االس ػػتثناء ف ػػي نص ػػكص المػ ػكاد الس ػػابقة ,إل ػػى األحك ػػاـ كالقػ ػ اررات الكقتي ػػة
المسػتعجمة الصػػادرة أثنػػاء سػػير الػدعكل فػػي طمػػب كقتػػي أك مسػتعجؿ مقترنػان بالطمػػب المكضػػكعي
ػررات
األصػػمي المطػػركح أمػػاـ المحكم ػػة( ,)1كقػػد أجػػاز القػػانكف الطع ػػف اسػػتقبلالن فػػي األحكػػاـ كالق ػ ا
المستعجمة فكر صدكرىا دكف انتظػار المحكػكـ عميػو صػدكر حكػـ فاصػؿ فػي المكضػكع( ,)2كعميػو
فإف األحكاـ كالق اررات الكقتيػة المسػتعجمة التػي يجػكز الطعػف فييػا اسػتقبلالن باالسػتئناؼ ,ىػي التػي
تثبػػت ليػػا الصػػفة متػػي ت ػكافرت شػػركط االسػػتعجاؿ فػػي الن ػزاع المعػػركض أمػػاـ القضػػاء ,أي ػان كػػاف
اء أكػاف قاضػػي األمػػكر المسػػتعجمة ,أـ محكمػػة المكضػػكع ,أك أم
القاضػػي الػػذم أصػػدر القػرار سػك ن
قاضػي يفصػؿ فػي النػزاع بكصػفو قاضػيان لؤلمػػكر المسػتعجمة ,كمثػاؿ ذلػؾ أف يرفػع المػدعي دعػػكل
ممكية ,كيقدـ طمبان مستعجبلن بتعييف حارس قضائي عمى العيف المتنازع عمييػا حتػى يصػدر الحكػـ
في المكضكع المتعمقة بالممكية ,فػإذا أصػدرت المحكمػة قػ ار انر فػي الطمػب أثنػاء سػير الػدعكل ,جػاز
لممحكػػكـ عميػػو أف يطعػػف فػػي ىػػذا الق ػرار اسػػتقبلالن( ,)3كمثػػاؿ ذلػػؾ أيض ػان الق ػرار الػػكقتي الصػػادر
بتقدير نفقة كقتية أثناء سير الدعكل ,كالحكـ في التظمـ مف أمر الحجز التحفظي(.)4

) (1أنكر طمبة  :الطعف باألسئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص .396نظر أيضا محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف ,مرجع سابؽ ,ص30
كما بعدىا.
) (2نقض مدني دائرة غزة رقـ  ,2014/247جمسة  .2015/3/16نظر أيضا نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالسئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.369
نظر أيضا محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف ,ص.30
) (3نص المادة( )278مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني بقكليا( :تككف الق اررات الصادرة في الحجز التحفظي أك تعييف قيـ أك المنع مف السفر
قابمة لبلستئناؼ) .نظر أيضا طعف مدني مصرم رقـ  2108لسنة 51ؽ ,جمسة 1995/2/9ـ .طعف مدني مصرم رقـ 2221لسنة 54ؽ جمسة
 ,1984/2/4مشار إليو لدل أحمد إبراىيـ عطية :قانكف المرافعات التحكيـ معمقان عميو بأحدث أحكاـ محكمة النقض ,مجمكعة التشريعات المصرية,
نقابة المحاميف المصرية لمنشر ,2010,ص.1331
) (4أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.396
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كتكمػػف الحكمػػة مػػف كراء الطعػػف فػػي األحكػػاـ كالق ػ اررات المسػػتعجمة حتػػى كاف كػػاف الحكػػـ
الصػػادر فػػي مكضػػكع الػػدعكل غيػػر قابػػؿ لمطعػػف فيػػو باالسػػتئناؼ( ,)1فػػي أف لؤلحكػػاـ كالق ػ اررات
ػر انر مباشػػرة لمخصػػـ ,ألنيػػا مشػػمكلة بالنفػػاذ
المسػػتعجمة كيانػان مسػػتقبلن خاصػان بيػػا ,فيػػي تسػػبب أضػ ا
المعجؿ بقكة القانكف مما يقتضي الطعف فييا فك انر ,كعدـ تعميؽ الطعف فييا عمػى الحكػـ المنيػي
و
لمخصكمة( ,)2كحيث إف سرعة صدكر تمؾ األحكاـ كالق اررات دكف بحث أك و
ػاء عمػى
تحر كػاؼ ,بن ن
الشػكاىد الخارجيػػة أك الظػػركؼ المحيطػػة تقضػػي بػػأف تكػػكف تمػػؾ األحكػػاـ القػ اررات محػبلن لممراجعػػة
مف محكمة االستئناؼ( ,)3أك التظمـ أماـ المحكمة نفسيا التى أصدرت القرار.
لذلؾ فإف الطعف في تمؾ األحكاـ كالق اررات ال يؤدم إلى تقطيع أكصاؿ القضية الكاحدة
كتشتيتيا ,أك تعطيؿ الفصؿ في مكضكعيا ,األمر الذم ال يؤثر الطعف في تمؾ األحكاـ كالق اررات
الكقتية المستعجمة عمى باقي األحكاـ أك المساس بأصؿ الحؽ(.)4

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني مرجع سابؽ ,ص.296
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.369
) (3عبد اهلل خيؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص296
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص .369نظر أيضا محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف ,ص .24نظر
أيضا سيد أحمد محمكد :مرجع سابؽ ,ص.776
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الفرع الثاني
الق اررات الصادرة بوقف الدعوى
يقصد بوقف الخصومة :تجميد السير في الخصكمة مدة معينة إذا ما اعتراىا سبب مف
أسباب الكقؼ ,كيتـ تحديد مدة الكقؼ مقدمان ,)1(,كتعكد اإلجراءات إلى سريانيا بمجرد زكاؿ سبب
بناء عمى طمب أحد الخصكـ (.)2
الكقؼ ن
حيث أجاز المشرع الفمسطيني في نص المادة ( )2/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية كالتجارية الفمسطيني ,الطعف المباشر في القرار الصادر بكقؼ الدعكل ,ككذلؾ فعؿ
المشرع المصرم في المادة( )212عندما أجاز الطعف المباشر في األحكاـ كالق اررات الصادرة
()3

اء أكاف كقؼ الخصكمة قانكنيان
بكقؼ الدعكل ,سك ن

أـ قضائيان( ,)4كال نؤيد ما ذىب إليو البعض

بناء عمى اتفاؽ الخصكـ ,ألنو ال يتصكر
مف جكاز الطعف في القرار الصادر بكقؼ الدعكل ن
أتفاؽ الخصكـ عمى كقؼ السير في الخصكمة ثـ يطعف أحدىـ في قرار المحكمة بالكقؼ ,ألف
) (1أحمد أبك الكفا :مرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .577نظر أيضا محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف ,ص.31
بناء عمى
) (2المادة( ) 126مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو-1( :لممحكمة أف تقرر مف تمقاء نفسيا أك ن
ط مب الخصكـ كقؼ السير في الدعكل إذا رأت أف الحكـ في مكضكعيا يتكقؼ عمى الفصؿ في مسألة أخرل -2.يحؽ ألم مف الخصكـ طمب تعجيؿ
السير في الدعكل بمجرد زكاؿ سبب الكقؼ) ,كجاء في نفس السياؽ نص المادة ( )129مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو( :فى
غير األحكاؿ التى نص فييا القانكف عمى كقؼ الدعكل كجكبا أك جكا از يككف لممحكمة أف تأمر بكقفيا كمما رأت تعميؽ حكميا فى مكضكعيا عمى
الفصؿ فى مسألة أخرل يتكقؼ عمييا الحكـ ك بمجرد زكاؿ سبب الكقؼ يككف لمخصكـ تعجيؿ الدعكل) ,كأيضان نص المادة ( )122مف قانكف أصكؿ
المحاكمات المدنية األردني كالتى نصت عمى أنو( :تأمر المحكمة بكقؼ الدعكل إذا رأت تعميؽ الحكـ في مكضكعيا عمى الفصؿ في مسألة أخرل
يتكقؼ عمييا الحكـ ,كبمجرد زكاؿ سبب الكقؼ يككف ألم مف الخصكـ طمب السير في الدعكل).
) (3المادة ( ) 4/51مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالمادة ( )162مف قانكف المرافعات المصرم.
) (4كيسميو البعض الكقؼ التبعي أك التعميقي أك الكقؼ لمسألة أكلية ,نظر إليو لدل عبد اهلل خميؿ الفرا :مرجع سابؽ ,ص .151المادة ()1/162
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالمادة ( )99مف قانكف المرافعات المصرم.
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مجرد إتفاقيـ عمى كقؼ السير في الخصكمة ,يعني أنيـ أسقطكا حقيـ في الطعف فيو ,كىذا
نصت عميو المادة ( )3/191مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي
بناء عمى اتفاؽ الخصكـ) ,كال مقابؿ
نصت عمى أنو( :ال يقبؿ الطعف في األحكاـ الصادرة ن
لنص المادة السابقة في قانكف المرافعات المصرم ,بذلؾ كاف المشرع الفمسطيني أكثر تكفيقان مف
المشرع المصرم عندما نص عمى عدـ جكاز الطعف في القرار الصادر بالكقؼ االتفاقي(.)1
لذا فإف القرار الصادر بكقؼ الخصكمة يعد حكمان قطعيان فيما تضمنو مف عدـ جكاز
الفصؿ فى مكضكع الدعكل قبؿ تنفيذ مقتضاه ,بحيث يمتنع عمى المحكمة معاكدة النظر فى ىذا
()2
المكضكع دكف أف يقدـ إلييا الدليؿ عمى تنفيذ ىذا الحكـ أك االمتناع عف تنفيذه  ,كيعد أيضان

ق ار انر صاد انر أثناء سير الدعكل كال يككف قرار الكقؼ منييان لمخصكمة كميا(.)3
كتكمف العمة مف إجازة الطعف في القرار الصادرة بكقؼ الدعكل قانكنان كقضائيان ,أنو ال
سبيؿ إلى إلزاـ المتضرر مف قرار الكقؼ إلى االنتظار حتى يزكؿ السبب المعمؽ عميو الكقؼ
كيحكـ بعد ذلؾ في الخصكمة ,لككف الطعف في ىذا القرار ال يمزؽ الخصكمة ,كال يؤخر سيرىا
()4

بؿ عمى العكس مف ذلؾ ,فإنو قد يؤدم في حالة نجاحو إلى تعجيؿ الفصؿ في الخصكمة

) (1نقض مدني فمسطيني رقـ  127لسنة -2003جمسة  ,2003/100/23مشار إليو لدل أكرـ كبلب ,مرجع سابؽ ,ص .36نظر أيضا عدلي
أمير خالد :مرجع سابؽ ,ص.662
) (2طعف مدني مصرم  82سنة  58ؽ –  ,1993 / 1 / 19نظر إليو لدل  :/http://www.mohamoon.comشبكة المحاميف العرب ,محمكد
الينداكم ,بحث بعنكاف حاالت كقؼ الدعكل كما يترتب عمييا مف أحكاـ ,منشكر بتاريخ  ,2005/11/14الساعة 11:23ـ ,تـ الرجكع إليو بتاريخ
 2016/12/13يكـ الثبلثاء ,الساعة 6:11ـ.
) (3نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.375
) (4عبد الحكيـ فكدة  :مرجع سابؽ ,ص .590نظر أيضا محمد أحمد عابديف :مرجع سابؽ ,ص .20نظر أيضا ناظـ محمد عكيضة :شرح قانكف
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,دكف دار لمنشر2002 ,ـ .ص.156
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فعند الحكـ بكقؼ الدعكل حتى يتـ الفصؿ في مسألة أخرل مف محكمة أخرل فإف ذلؾ سيستغرؽ
كقؼ الخصكمة مدة طكيمة ,فيتضرر صاحب الحؽ ,لذا يككف مف العدالة في ىذه الحالة إجازة
الطعف في القرار الصادر بكقؼ الدعكل ,كما أف القرار الصادر بكقؼ الدعكل يؤدم إلى تعطيؿ
صدكر حكـ مكضكعي فييا ما داـ الكقؼ قائمان ,حيث ال يتصكر حرماف طالب الحماية مف
الطعف في القرار الصادر بكقؼ الدعكل ,كعدـ انتظار نياية الخصكمة لكي يتـ الطعف في الحكـ
الصادر بالكقؼ(.)1
القرار الصادر برفض وقف الدعوى:
تباينت اجتيادات المحاكـ كالفقو بخصكص القرار الصادر برفض طمب الكقؼ ,فذىبت
و
اجتياد ليا إلى أف القرار الصادر برفض كقؼ الدعكل يقبؿ الطعف
محكمة التمييز األردنية في
فيو قبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا( ,)2فيما ذىبت محكمة التمييز األردنية في اجتياد
آخر إلى أف القرار الصادر برفض كقؼ الدعكل قبؿ الحكـ الفاصؿ في المكضكع يطعف فيو مع
الحكـ المنيي لمخصكمة كميا( ,)3كذىبت محكمة النقض المصرية كالفقو المصرم إلى أف الحكـ
الصادر برفض طمب الكقؼ ال يقبؿ الطعف فيو أثناء سير الخصكمة ,كانما يطعف فيو مع الحكـ

) (1صبلح الديف شكشارم :مرجع سابؽ ,ص .383,384نظر أيضا نقض مدني مصرم  22أبريؿ  1990رقـ الطعف  1177لسنة 55ؽ ,نظر إليو
لدل أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص . 902حيث قضت محكمة النقض بدائرة غزة بالطعف رقـ  ,2011/258جمسة ,2011/10/11
بأف (الق اررات الصادرة بكقؼ الدعكل ىى التي يجكز الطعف فييا أما تمؾ التى تقرر السير في الدعكل فبل يجكز الطعف فييا استقبلالن ألنو ال يقع
ضمف الحاالت التى نصت عمييا المادة  192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني)
) (2تميز أردني رقـ  2008/3495الصادر بتاريخ  ,2009/7/23نظر إليو لدل إبراىيـ حرب محيسف :مرجع سابؽ ,ص.520
) (3صبلح الديف محمد شكشارم :مرجع سابؽ ,ص.384
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المنيي لمخصكمة( ,)1كذلؾ ذىبت محكمة النقض الفمسطينية إلى ما ذىبت إليو محاكـ النقض
المصرية مف عدـ جكاز الطعف في القرار الصادر برفض كقؼ الدعكل ,كانما يجكز استئنافيا مع
الحكـ الفاصؿ في مكضع الدعكل(.)2
يتضح مما سبق ,أف أجتيادات المحاكـ الفمسطينية كالمصرية كاألردنية قد ذىبكا إلى
عدـ جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر برفض كقؼ الدعكل قبؿ صدكر الحكـ الفاصؿ في
) (1مجمكعة أحكاـ النقض 1992 / 3 / 25 – 1646 –31طعف  2051سنة  55قضائية ,نظر إليو لدل :/http://www.mohamoon.com
شبكة المحاميف العرب ,محمكد الينداكم ,مرجع سابؽ .نظر أيضا نقض  21مايك  ,1953القضية رقـ  ,295سنة  20قضائية مشار إليو لدل,
أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص  .657نظر أيضا نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.376
) (2نقض مدني صادر عف دائرة غزة بالطعف رقـ  ,2011/462جمسة 2012/5/21ـ .نظر أيضا نقض مدني صادر مف غزة رقـ  163لسنة
 ,2002في الطعف رقـ  163/2002فصؿ بتاريخ  ( :2003/7/13حيث تتمخص كقائع القضية في أف المطعكف ضدىـ قد أقامكا لدل محكمة
صمح غزة القضية رقـ  99/149اختصمكا فييا الطاعنيف بدعكل رفع يد كتسميـ مسكف ,كأثناء سماع بينات المطعكف ضدىـ قررت المحكمة بجمسة
 11/12/2001رفض طمب ككيؿ الطاعنيف كقؼ السير في الدعكل لكجكد نزاع جدم حكؿ الممكية كتكميؼ المطعكف ضدىـ بإثبات ممكيتيـ لممسكف
مكضكع الدعكل ألنو طمب في غير محمو كلـ يبديو ككيؿ الطاعنيف في بداية الدعكل .كحيث إف الطاعنيف قد بادر إلى استئناؼ ىذا الحكـ أماـ
محكمة بداية غزة بصفتيا االستئنافية في القضية رقـ  2001/602.كبعد أف استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفيف قررت بجمسة 7/11/2002
برفض االستئناؼ ,كحيث إ ف الطاعنيف قد باد ار إلى الطعف في ىذا الحكـ بالنقض أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة نقض ,بمقكلة إف الحكـ
المطعكف فيو قد خالؼ القانكف كشابو القصكر في األسباب بالتفصيؿ الذم أكرداه في الئحة الطعف كطالب ككيميما في ختاميا بنقض الحكـ المطعكف
فيو .كحيث أف المطعكف ضدىـ قدمكا بكاسطة ككيميـ الئحة جكابية ردان عمى الطعف طالبكا في ختاميا برفض الطعف ,كجاء قرار المحكمة بعد تتدقيؽ
األكراؽ رأت المحكمة أنو لما كانت المادة  192مف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية قد نصت عمى أنو – ال يجكز الطعف في الق اررات التمييدية
التي تصدر أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل كميا عدا :كمنيا الفقرة  -2الق اررات الصادرة بكقؼ
الدعكل .كلما كاف القرار المطعكف فيو قضى برفض كقؼ الدعكل كلـ تنتيي بو الخصكمة كال يعتبر مف الق اررات التي يجكز الطعف فييا استقبلالن.
فيككف الطعف الراىف غير مقبكؿ مما ترل معو المحكمة عدـ قبكلو ليذه األسباب حكمت المحكمة بعدـ قبكؿ الطعف

مشار إليو لدل :

 , http://www.qanon.psمجمكعة األحكاـ الفمسطينية :تـ الرجكع إليو بتاريخ 2016/12/22ـ الساعة 6:25ـ .نقض مدني غزة رقـ 2003/120
جمسة  ,2004/5/27نظر إليو لدل ناظـ محمد عكيضة :أحكاـ محكمة النقض( غزة – راـ اهلل -القاىرة) ,دراسة كتعميؽ في مجمكعة أحكاـ قضائية
 ,2004-2002لسنة  ,2005ص.188
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المكضكع كانما أحاؿ الطعف فيو إلى الحكـ المنيي لمخصكمة كميا .ألنو قرار رفض كقؼ الدعكل
ليست ليا خطكرة القرار التي تقرر اإليقاؼ كال يترتب عمييا نفس النتائج ,إذ يككف لممحككـ عميو
بعدـ اإليقاؼ فرصة الطعف في الحكـ الصادر في المكضكع ,كاعادة طمب اإليقاؼ مرةن أخرل
أماـ محكمة الطعف( ,)1إلى جانب أف عمة االستثناء الذم أكرده المشرع الفمسطيني كالمصرم
تقضي بالطعف في القرار الصادر بكقؼ الدعكل كليس بالرفض .كأف ىذا االستثناء يقدر بقدره كال
ينبغي التكسع فيو أك القياس عميو تحسبان مف تجاكز إرادة المشرع ,كاذا لـ يكف النص مف
بد أف ينطكم عمى
الكضكح بما يكفي لمكشؼ عف قصد المشرع فإف التكسع في تفسير النص ال ٌ
شبية التجاكز كتقكيؿ المشرع لما لـ يقمو ,كعميو فإف قرار كقؼ الخصكمة تنفيذان ليذا الحكـ
ار حاالن بالخصكـ جراء ىذا الحكـ ,فضبلن عف أف الخصكمة الكاقفة ال يمكف أف
سيمحؽ ضر ان
تنتيىي ما داـ الكقؼ قائمان بحكـ فاصؿ في الدعكل ,حيث إنو ال محؿ ليذه المخاكؼ بالنسبة
يعجؿ في تسيير دفة الخصكمة كيمكف مف
لمحكـ القاضي برفض طمب الكقؼ الذم برفضو ٌ
الحصكؿ عمى حماية القضاء(.)2

الفرع الثالث
الق اررات القابمة لمتنفيذ الجبري
يقصد بالق اررات القابمة لمتنفيذ الجبري :الق اررات كاألحكاـ غير المنيية لمخصكمة الصادرة في
شؽ مف المكضكع ,كالتي تصدر أثناء سير الخصكمة ,أقيمت لدل محكمة مشكمة تشكيبلن

) )1أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.657
) (2إبراىيـ حرب محيسف :مدم جكاز الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.518
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أداء معينان لشخص قبؿ آخر إما بالقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ
صحيحان ,كمختصة ,تتضمف ن
أك إعطاء شيء ,عمى أف ال تككف مر عمييا خمسة عشر سنة مف اليكـ الذم صدرت فيو(.)1
يتضح مما سبق أنو يشترط لكي يتم الطعن في الق اررات القابمة لمتنفيذ الجبري ,عدة شروط
تتمثل في اآلتي:
 -1أف يصدر القرار في شؽ مف الخصكمة كأثناء السير فييا.
 -2أف يككف القرار الصادر قاببلن لمتنفيذ الجبرم :كفقان لمقكاعد العامة( ,)2إذا كاف صاد انر في
المكاد المستعجمة ,كىي بيذا تشترؾ مع المادة( )192/2مف قانكف أصكؿ الحاكمات
المدنية كالتجارية الفمسطيني سالفة الذكر ,كالمادة( )212/2مف قانكف المرافعات المصرم
سالؼ الذكر ,فإذا لـ يكف قرارىا مشمكالن بالتنفيذ الجبرم فبل يجكز الطعف المباشر في ىذا
القرار( ,)3ألف العبرة بالطعف المباشر في ىذا القرار ىك قابميتو لمتنفيذ الجبرم ,)4(,كمثاؿ
ذلؾ القرار الصادر باإللزاـ بدفع غرامة تيديدية ,فيك مجرد قرار تمييدم بتعكيض مؤقت
قابؿ لمتًغير كالتعديؿ ,كبالتالي ال يجكز الطعف في تمؾ الق اررات عمى استقبلؿ(.)5

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني مرجع سابؽ ,ص .298نظر أيضا أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .902نظر أيضا محمد أحمد
عابديف :مرجع سابؽ ,ص .21نظر أيضا كجدم راغب فيمي :مرجع سابؽ ,ص .728نظر أيضا ناظـ عكيضة :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ,
ص .156المادة ( )168-166مف قانكف التنفيذ الفمسطيني رقـ ( )23لسنة (.)2005
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .640نظر أيضا أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.903
) (3أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.397
) (4أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ .678 ,نظر أيضا نقض مدني مصرم  1974/11/25رقـ 390س 39ؽ ,نقض  1979/5/5رقـ
 555مف  ,45مشار إليو لدل نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.641
) (5عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص .593
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 -3أف يككف القرار صاد انر باإللزاـ ,أم بالزاـ المديف بالقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ أك
إعطاء شيء ,بحيث إذا تقاعس عف تنفيذ ما طمب منو أمكف إجباره عمى ذلؾ بكاسطة
السمطة العامة( ,)1ألنو ال يمكف أف تجتني المنفعة التي حكـ بيا إال باستعماؿ القكة
الجبرية( ,)2ألف مناط جكاز الطعف في القرار القابؿ لمتنفيذ الجبرم ىك أف يككف القرار
صاد انر بالزاـ بأداء معيف كقابميتو لمتنفيذ الجبرم ,فإذا فقد أيان مف الشرطيف امتنع الطعف
فيو استقبلالن(.)3
يتضح من الشروط السابقة ,بأف القرار القابؿ لمتنفيذ الجبرم ,كالذم يتضمف إلزاـ أحد
الخصكـ بأداء معيف ,جاز الطعف فييا باالستئناؼ ,كالعبرة في تحديد طبيعة الحكـ مف حيث
قابميتو أك عدـ قابميتو لمتنفيذ تككف بالنظر إليو كقت صدكره ال مف تاريخ الحؽ(.)4
كبالتالي فإنو ال يجكز الطعف المباشر في الق اررات كاألحكاـ المقررة أك المنشئة ,كلك كانت
صادرة في المكضكع ,لككنيا ال تعد سندات تنفيذية ,ألنيا لـ تتضمف الزاـ أحد الخصكـ بأداء
معيف( ,)5كمثاؿ ذلؾ :القرار بتقرير مبدأ مسئكلية المدعى عميو كحؽ المدعى بالتعكيض ,أك
القرار الذم يكيؼ العبلقة بيف الخصكـ ,القرار الذم يصدر بصحة نفاذ الكصية ,كالقرار بإحالة
الدعكل إلى التحقيؽ أك ندب خبير لبياف عناصر التركة التي تخرج عف الثمث ,كرغـ شمكليا

) (1عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص .592-591
) (2أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ.678 ,
) (3أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.398
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.377
) (5أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.903
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بالنفاذ المعجؿ ال يجكز الطعف فيو عمى استقبلؿ إذا لـ يتضمف ال ازـ الخصـ بأداء معيف إال مع
الحكـ الفاصؿ في الخصكمة(.)1
كتكمف عمة جكاز الطعف في القرار الصادر بقابمتو لمتنفيذ الجبرم بشكؿ مستقؿ ,أف تأجيؿ
الطعف فييا إلى ما بعد صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة ,يترتب عميو آثار ضاره بالمحككـ عميو
قد يصعب تداركيا( ,)2مما ينشأ لممحككـ عميو مصمحة جدية لمطعف في القرار عمى استقبلؿ
حتي يتمكف مف طمب كقؼ تنفيذه فكر صدكر القرار(.)3

الفرع الرابع
القرار الصادر في الدفع بعدم اَلختصاص واإلحالة إلى المحكمة المختصة
( )4

نصت المادتيف ( )93-60مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني

كالمادة ( )110مف قانكف المرافعات المصرم( ,)5عمى أف األصؿ أنو إذا قضت المحكمة بعدـ
اختصاصيا كاحالة الدعكل المحكمة المختصة فإنو ال يجكز الطعف في ىذا القرار فكر صدكره
ألف الخصكمة كاف انتيت أماـ المحكمة التي أصدرتو إال أنيا تستمر أماـ المحكمة المحاؿ إلييا
) (1فيخرج عنيا كذلؾ القرار االستئنافي بإلزاـ الخصـ بأتعاب المحاماة فيي ال يجكز الطعف فييا اإل مع الحكـ الفاصؿ في المكضكع كميا ,نظر إليو
لدل ,أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.397
) (2مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.371
) (3المذكرة اإليضاحية لقانكف المرافعات الجديد ,مشار إليو لدل أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص .903نظر أيضا عبد الحكيـ فكدة:
مرجع سابؽ ,ص.592
) (4انظر المادة( )60كالتي نصت عمى أنو( :إذا قضت المحكمة بعدـ اختصاصيا ,فعمييا أف تأمر بإحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة ,كتمتزـ
المحكمة المحاؿ إلييا بنظر الدعكل ).كالمادة( )93كالتي نصت عمى( :عمى المحكمة إذا قضت بعدـ اختصاصيا أف تأمر بإحالة الدعكل بحالتيا إلى
المحكمة المختصة ,كتمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا الدعكل بنظرىا.).
) (5المادة ( )110كالتى نصت عمى أنو( :عمى المحكمة إذا قضت بعدـ إختصاصيا أف تأمر بإحالة الدعكل بحالتيا إلى المحكمة المختصة  ,كلك
كاف عدـ االختصاص متعمقان بالكالية ك يجكز ليا عندئذ أف تحكـ بغرامة ال تجاكز مائتي جنيو ,ك تمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا الدعكل بنظرىا).
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األمر الذم يستكجب االنتظار حتي يصدر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا مف المحكمة التي
أحيمت إلييا الدعكل فيطعف معو في القرار الصادر بعد االختصاص كاإلحالة(.)1
ىذا األمر قد أثار جدَلً في الفقو والقضاء المصري حول إمكانية الطعن المباشر في القرار
الصادر بعدم اَلختصاص واإلحالة إلى المحكمة المختصة:
فقد قضت بعض دكائر النقض المصرية بأف القرار بعدـ االختصاص بنظر الدعكل
كاحالتيا إلى المحكمة المختصة ىك قرار غير و
منو لمخصكمة ,كبالتالي ال يجكز الطعف المباشر
في ىذا القرار عمى استقبلؿ( ,)2بينما قضت دائرة مصرية أخرل بأف القرار الصادر بعدـ
االختصاص بنظر الدعكل كاحالتيا إلى المحكمة المختصة ىك حكـ قطعي و
منو لمخصكمة كميا
فيما فصؿ فيو ,كأف قرارىا بيذا الصدد لف يعقبو قرار آخر في المكضكع مف المحكمة التي
أصدرتو كبالتالي يجكز الطعف فيو عمى استقبلؿ(.)3
كرغبةن مف المشرع المصرم في إنياء الجدؿ القائـ حكؿ ما إذا كاف الدفع بالقرار الصادر
بعدـ االختصاص كاإلحالة يعد منييان لمخصكمة أـ غير و
منو لمخصكمة ,فقد تدخؿ المشرع
المصرم معدالن المادة( )212بالقانكف رقـ  23لسنة(1992ـ) مف قانكف المرافعات ,بإضافة فقرة

) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.903
) (2حيث ذىب الدكتكر نبيؿ إسماعيؿ عمر ,إلى أف مثؿ ىذا الق اررات التنت يي بيا كؿ الخصكمة الستمرارىا أماـ المحكمة التي أحيمت إليو الدعكل
كبالتالي ال يقبؿ الطعف المباشر في ىذ القرار ,كقد عمؿ كبلمو إلى أف ىذا الطعف المباشر في ىذه الق اررات سكؼ يؤدم إطالة أمد النزاع ,ألف الطعف
باالستئناؼ في القرار الصادر بعدـ اال ختصاص يكجب كقؼ الدعكل أماـ المحكمة المحاؿ إلييا ,حتى يتـ الفصؿ في الطعف ,كبعد الفصؿ في الطعف
فقد يقبؿ طعنان جديدان كتظؿ الدعكل مكقكفة في انتظار الفصؿ في الطعف الجديد ,فإذا الغي القرار الصادر في الطعف كقاـ الخصـ في بالطعف في ىذا
األخير ,فإف ىذا الطعف سكؼ يؤدم إلى كقؼ تنفيذ ىذا القرار ,كبالتالي ال تعكد الخصكمة لمسير فييا حتي يتـ الفصؿ في الطعف الجديد ,نبيؿ
إسماعيؿ عمر :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.641
) (3نقض مدني مصرم رقـ 1952/5/25ـ رقـ  1952 /542نظر إليو لدم أنكر طمبة  :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص. 400
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جديدة ,بمكجبيا أصبح ىذا القرار الصادر بعدـ االختصاص كاألحالة يقبؿ الطعف المباشر فكر
صدكره ,بحيث أنو إذا كاف ىذا القرار ينيي الخصكمة أماـ المحكمة التي أصدرتو إال أف
إجراءات الخصكمة تبقى مستمرة أماـ المحكمة المحاؿ ليا الخصكمة( ,)1كقد تدارؾ المشرع
الفمسطيني ىذا التعديؿ بأف أكردىا ضمف حاالت الطعف المباشر في الق اررات الصادر أثناء سير
الخصكمة(.)2
إال أف المشرع الفمسطيني أكرد حالة كحيده في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني لـ يجز فييا لمطاعف الطعف المباشر في قرار اإلحالة ,كىذ ما نصت عميو المادة
( )2/40مف نفس القانكف ,كالتي نصت عمى أنو( :إذا عرض عمى محكمة الصمح طمب ....
تحكـ في الطمب األصمي كحده ,إذا لـ يترتب عمى ذلؾ ضرر بسير العدالة ,كاال كجب عمييا أف
) (1عبد الحكيـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.594
) (2قد قضت محكمة النقض في راـ اهلل في قضية تتمخص كقائعيا في أف المطعكف ضده أقاـ دعكل لدل محكمة بداية نابمس ضد الطاعف
مكضكعيا المطالبة بمبمغ سجمت تحت رقـ  ,99/1889كأف ككيؿ المدعي قدـ طمبا لممحكمة بتاريخ  2009/3/19إلحالة الدعكل المذككرة إلى
محكمة بداية طكلكرـ ككنيا صاحبة الصبلحية كاالختصاص ,كقرر القاضي عمى االستدعاء إحالة الدعكل إلى محكمة بداية طكلكرـ صاحبة
االختصاص المكاني األمر الذم لـ يقبؿ بو المدعى عميو فطعف فيو لدل محكمة استئناؼ راـ اهلل باالستئناؼ المدني رقـ  2009/129كذلؾ عمبلن
بالمادة  4/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,كقررت محكمة االستئناؼ أف ىذا االستئناؼ كاقع عمى قرار تمييدم ال يعتبر مف
ضمف الق اررات التمييدية الكاردة في المادة  ,192كلذلؾ قضت بعدـ قبكؿ االستئناؼ شكبلن ,كاعادة األكراؽ إلى مصدرىا لمسير بالدعكل كفؽ أحكاـ
و
كمستكؼ شركطو
القانكف ,كلـ يقبؿ الطاعف بقرار محكمة االستئناؼ فطعف فيو بالنقض لمسبب اآلنؼ ذكره ,كلما كاف الطعف مقدمان في الميعاد
القانكنية نقرر قبكلو شكبلن ,كفي المكضكع ,كلما كاف الحكـ الصادر بعدـ االختصاص كاإلحالة إل ى المحكمة المختصة يرفع يد المحكمة المحيمة عف
الدعكل كيقبؿ الطعف فيو عمبلن بالمادة  4/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,فإف قرار محكمة بداية نابمس بصفتيا االستئنافية عدـ
قبكؿ االستئناؼ شكبلن يككف كالحاؿ ىذه مخالفان لمقانكف ,كسبب الطعف كاردان كالحكـ الطعيف حريان بالنقض ,كقد قررت محكمة النقض قبكؿ الطعف
مكضكعان كنقض الحكـ الطعيف كاعادة االكراؽ لمرجعيا إلجراء المقتضى القانكني) نقض مدني راـ اهلل رقـ  ,2009/333جمسة 2010/2/11ـ.
نقض مدني راـ اهلل رقـ  ,2009/247جمسة 2010/2/10ـ .طعف مصرم رقـ  147سنة 34ؽ جمسة  1972/1/4س22ع 1ص ,18نظر إليو
لدل سعيد أحمد شعمو :مرجع سابؽ ,ص.104
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تحكـ مف تمقاء نفسيا بإحالة الدعكل األصمية كالطمب العارض أك المرتبط إلى محكمة البداية
المختصة ,كيككف حكـ اإلحالة غير قابؿ لمطعف) ,كقضت محكمة النقض بدائرة غزة بأف العمة
مف عدـ جكاز الطعف في حكـ اإلحالة في ىذه الحالة تجنبان لتقطع أكصاؿ القضية الكاحدة
كتكزيعيا بيف محاكـ متعددة األمر الذم يترتب عميو تعكيؽ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كاطالة
أمد التقاضي كما ينتج عف ذلؾ مف تراكـ القضايا أماـ المحاكـ كتعطيؿ سير العدالة زيادة
النفقات(.)1
لذا فقد أكجب المشرع الفمسطيني كالمصرم عمى المحكمة المحاؿ إلييا الدعكل أف تكقؼ
السير في الخصكـ تعميقان حتى يتـ الفصؿ في الطعف المرفكع عف القرار الصادر بعدـ
االختصاص كاإلحالة ,كىذا ما نصت عميو المادةه ( )4/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية كالتجارية الفمسطيني مف أنو( :ال يجكز الطعف في الق اررات التمييدية التي تصدر أثناء
سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل كميا عدا-4 ,
األحكاـ الصادرة بعدـ االختصاص كاإلحالة إلى المحكمة المختصة ,كفي ىذه الحالة يجب عمى
المحكمة المحالة إلييا الدعكل أف تكقفيا حتى يفصؿ في الطعف) ,ككذلؾ المشرع المصرم في
المادة( )212مف قانكف المرافعات الجديد .كعميو فإنو يتـ الطعف في القرار الصادر بالدفع بعدـ
االختصاص بأم طريؽ كألم سبب ,كأيان كانت الدرجة التي أصدرت ىذا القرار(.)2

) (1نفض مدني دائرة غزة بالطعف رقـ  ,2010/260جمسة 2012/4/18ـ.
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.382
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كتقتصر صبلحية المحكمة المنظكر أماميا الطعف عمى الفصؿ في المسألة الشكمية
المتعمقة بعدـ االختصاص دكف النظر في مكضكع الدعكل األصمية ,كاال كاف حكميا مخالفان
لمبدأ التقاضي عمى درجتيف كىك مف النظاـ العاـ(.)1
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ ,بأف العمة مف كجكب كقؼ السير في الخصكمة في الطعف
الصادر في القرار الصادر بالدفع بعدـ االختصاص .كذلؾ تجنبان إلمكانية إلغاء القرار الصادر
بعدـ االختصاص كاإلحالة إلى المحكمة المختصة ,كحتى ال تككف المحكمة المحاؿ إلييا قد
قطعت شكطان كبي انر في نظرىا فييدر كقت القضاء ,أك تككف المحكمة فصمت فييا فعبلن فيككف
حكميان باطبلن بصدكره مف محكمة غير مختصة ,لذلؾ أكجب عمى المحكمة المحاؿ إلييا كقؼ
سير الخصكمة أماميا حتي يفصؿ في الطعف(.)2
بيذا يتعيف عمى قمـ المحكمة عدـ إرساؿ ممؼ الدعكل الذم قضى بعدـ اختصاص
المحكمة بنظره ,إلى المحكمة المحاؿ إلييا ,إال بعد انقضاء ميعاد الطعف ,فإذا لـ يتـ الطعف في
القرار خبلؿ المدة ,يتـ إرساؿ الممؼ لتمؾ المحكمة المحاؿ إلييا ,كيككف ليا التصدم لممكضكع
ار
إلتزامان منيا بقرار اإلحالة ,كاليحكز ذلؾ القرار عمى حجية الشيء المقضي بو ألنو ,يعتبر قر ان
إجرائيان كليس مكضكعيان(.)3

) ) 1عبد اهلل خميؿ الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,القضاء ككاليتو ,الجزء األكؿ ,الطبعة األكلي ,مكتبة القدس بغزة2011 ,ـ,
ص.498
) (2أحمد السيد صاكم :الكسيط ,مرجع سابؽ ,ص.904
) (3أنك طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.402

91

كتكمف الحكمة مف جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر بالدفع بعدـ االختصاص
كاإلحالة ,ضماف سير االجراءات بشكؿ سميـ بدالن مف أف تستمر الدعكل لسنكات طكيمة ,كعند
حجزىا لمحكـ تحكـ المحكمة بعدـ اختصاصيا(.)1

الفرع الخامس
الحاَلت التي نص القانون عمى جواز الطعن فييا استقال ًَل
نصت المادة( )5/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى
أنو( :ال يجكز الطعف في الق اررات التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيي بيا
الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل كميا عدا -5:الحاالت التي نص القانكف
عمى جكاز الطعف فييا استقبلالن) كلـ يتطرؽ المشرع المصرم في قانكف المرافعات إلى مثؿ ىذه
الفقرة في المادة ( ,)212إنما حدد الق اررات التي يجكز الطعف فييا استقبلالن عمى سبيؿ الحصر
كلـ يجز الطعف بغيرىا أك القياس عمييا بأم حاؿ مف األحكاؿ ,رغـ كجكد بعض الق اررات أك
األحكاـ التي تصدر أثناء سير الخصكمة كتككف منيية ليا ,حيث كاف المشرع الفمسطيني أكثر
تكفيقان مف المشرع المصرم عندما نص في المادة( ,)5/192عمى أف ىناؾ حاالت نص القانكف
عمى جكاز الطعف فييا استقبلالن ,كبيذا نجد أف المشرع الفمسطيني لـ يحصر حاالت الطعف في
الق اررات عمى ما ذكرتو(.)2()192

) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.382
) (2كقد نص المشرع المشرع األردني عمى الحاالت التي يجكز الطعف فييا استقبلالن عمى سبيؿ الحصر ,كأركد حاالت لـ يتطرؽ إلييا المشرع
الفمسطيني كالمصرم ,كفقد نصت المادة ( )170مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني عمى أنو( :ال يجكز الطعف في األحكاـ التي تصدر أثناء سير
الدعكل ,كال تنتيي بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا ,كيستثنى مف ذلؾ الق اررات الصادرة في المسائؿ التالية-1األمكر
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كمف خبلؿ ىذا الفرع ,سنبيف الحاالت التي نص القانكف عمى جكاز الطعف فييا
استقبلالن ,كسنقكـ بحصرىا ,عبر عدة غصكف عمى النحك التالي:

الغصن األول
القرار الصادر بالدفع بوجود شرط التحكيم
تضمنت المادة الخامسة مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى تعريؼ اتفاؽ التحكيـ بقكليا:
(ىك عبارة عف اتفاؽ بيف طرفيف أك أكثر يقضي بإحالة كؿ أك بعض المنازعات التي نشأت أك
قد تنشأ بشأف عبلقة قانكنية معينة تعاقدية كانت أك غير تعاقدية ,كيجكز أف يككف اتفاؽ التحكيـ
في صكرة شرط تحكيـ كارد في عقد أك اتفاؽ منفصؿ)(.)1
يتضح مف خبلؿ التعريؼ السابؽ ,أف شرط التحكيـ ال يعدك إال أف يككف كسيمة قانكنية
أفسح المشرع فييا لممتقاضيف عرض منازعاتيـ عمى التحكيـ كنظاـ بديؿ لمقضاء ,ينتيي إلى
حكـ يتقيد بو الطرفيف ,كيؤدم إلى حسـ النزاع القائـ بينيـ ,بسرعة ممحكظة كبقدر أقؿ مف الجيد
كالنفقات ,كيتجنب الخصكـ في ىذه الحالة االلتجاء إلى المحاكـ ,بؿ يمتزمكف فيما بينيـ بطرح
النزاع عمى محكـ أك أكثر لمفصؿ فيو بحكـ ممزـ ,كىذا االتفاؽ قد يرد في صمب عقد معيف يذكر
فيو بأنو في حالة شجر أم نزاع بيف الطرفيف يتـ االلتجاء إلى محكـ أك أكثر كىذا ما يسمى:
=المستعجمة -2كقؼ الدعكل -3الدفع بعد االختصاص المكاني-4الدفع بكجكد شرط التحكيـ -5الدفع بالقضية المقضية -6الدفع بمركر الزمف -7
طمبات التدخؿ كاإلدخاؿ-8عدـ قبكؿ الدعكل المتقابمة  -9الدفع ببطبلف أكراؽ تبميغ الدعكل).
) (1نصت المادة الثانية مف قانكف التحكيـ األردني رقـ ( )18لسنة(1958ـ) عمى تعريؼ اتفاؽ التحكيـ بقكليا ( :االتفاؽ الخطي المتضمف إحالة
اء أكاف ا سـ المحكـ أك المحكميف مذككريف في اتفاؽ التحكيـ أك ال) ,كما عرفتو محكمة النقض المصرية
الخبلفات القائمة أك المقبمة عمى التحكيـ سك ن
بأنو( :طريؽ استثنائي لفض الخصكمات قكامو الخركج عمى طريؽ التقاضي العادم كما تكمفو مف ضمانات ,كمف ثـ فيك مقصكر عمى حتما عمى ما
تنصرؼ إليو أرداه المحكميف لعرضو عمى ىيئة التحكيـ) .نقض مدني مصرم رقـ  275لسنة 36ؽ جمسة  1971/12/16س ,22ص ,179نظر
إليو لدل إبراىيـ حرب محيسف :طبيعة الدفع بالتحكيـ في الخصكمة المدنية ,دراسة مقارنة بيف القانكنيف األردني كالمقارف ,ص.4
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(بشرط التحكـ) كقد يثار نزاع الحؽ بيف طرفيف فيتـ االتفاؽ فيما بينيـ عمى حسـ النزاع عف
طريؽ التحكيـ كىذا ما يسمى( :بمشارطة التحكيـ)(.)1
فقد ينشأ نزاع بيف طرفيف ,فيمجأ أحدىـ إلى عرض النزاع عمى القضاء العادم ,رغـ
كجكد اتفاؽ سابؽ بيف الطرفيف عمى أنو في حالة شجر أم نزاع بينيـ أف يتـ المجكء إلى طرح
النزاع عمى محكـ أك أكثر لمفصؿ فيما بينيـ ,فينشأ لمطرؼ اآلخر دفعان بعدـ القبكؿ لكجكد شرط
تحكيـ فيما بينيـ ,كىذا ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني في قانكف التحكيـ رقـ ( )3لسنة
(2000ـ) في المادة السابعة ,كالتي نصت عمى أنو -1(:إذا شرع أحد أطراؼ التحكيـ في اتخاذ
أم إجراء ,قانكني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ االتفاؽ عمى إحالتو إلى
التحكيـ فيجكز لمطرؼ اآلخر قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل أف يطمب مف المحكمة كقؼ ذلؾ
اإلجراء كعمى المحكمة أف تصدر ق ار انر بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ -2.ال يحكؿ رفع
الدعكل المشار إلييا في الفقرة السابقة دكف البدء في إجراءات التحكيـ كاالستمرار فيو أك إصدار
قرار التحكيـ ,).أما المشرع األردني فذىب في قانكف التحكيـ رقـ ( )31لسنة ( )2001في المادة
( )1/12كالتي نصت عمى أنو( :عمى المحكمة التي يرفع الييا نزاع يكجد بشأنو اتفاؽ تحكيـ أف
تحكـ برد الدعكل إذا دفع المدعى عميو بذلؾ قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل).
ويثار التساؤل ىنا حول ما إذا كان يجوز الطعن في القرار الصادر بالدفع بوجود شرط
تحكيم استقالَلً وأثناء سير الدعوى ,أم يجب اَلنتظار إلى صدور الحكم الفاصل في الموضوع؟
لئلجابة عمى ذلؾ ,فقد نصت المادة( )4/170مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني
عمى جكاز الطعف استقبلالن في القرار الصادر بالدفع بكجكد شرط التحكيـ بقكليا(:ال يجكز الطعف
في األحكاـ التي تصدر أثناء سير الدعكل ,كال تنتيي بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ
) (1إبراىيـ حرب محيسف :طبيعة الدفع بالتحكيـ في الخصكمة المدنية ,مرجع سابؽ ,ص.3
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المنيي لمخصكمة كميا ,كيستثنى مف ذلؾ الق اررات الصادرة في المسائؿ التالية-4 ....الدفع
بكجكد شرط تحكيـ)( ,)1كلـ ينص القانكف الفمسطيني المصرم صراحةن عمى جكاز الطعف في
القرار الصادر بالدفع بكجكد شرط التحكيـ ,كلكف المشرع الفمسطيني أجاز الطعف بالقرار الصادر
بأم دفع يؤدم إلى عدـ قبكؿ الدعكل استنادان لنص المادة( )90مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية كالتجارية الفمسطيني كلجكاز الطعف في القرار الصادر بكجكد شرط التحكيـ نفرؽ بيف
أمريف:
أوَلً :التمسك بالدفع من عن طريق الطمب وقبل الدخول في أساس الدعوى :فقد أجاز
المشرع لممدعي عميو أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل استنادان إلى أم سبب يؤدم لعدـ قبكليا ,كذلؾ
مف خبلؿ طمب عارض يتقدـ بو المدعى عميو لممحكمة يتضمف أسباب عدـ قبكؿ الدعكل ,عمى
أف يتـ تقديـ الطمب قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل ,كاال سقط حقو في تقديـ طمب الدفع( ,)2كىذا
نصت عميو المادة ( )90مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى أنو:
(يجكز لممدعى عميو أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل استنادان إلى أم سبب يؤدم لعدـ قبكليا قبؿ
الدخكؿ في األساس كيككف القرار الصادر برد الطمب أك قبكلو قاببلن لبلستئناؼ) ,كلـ ينص
المشرع المصرم في قانكف المرافعات عمى مثؿ ىذه المادة ,كبيذا كاف المشرع الفمسطيني أكثر
تكفيقان مف قرينو المصرم لما سنذكره الحقان.
يتضح مف خبلؿ النص السابؽ ,بأف القرار الصادر بالدفع بكجكد شرط التحكيـ يعد أحد
األسباب التي تؤدم إلى عدـ قبكؿ الدعكل ,األمر الذم يؤدم بدكره إلى اعتبار القرار الصادر
بإجابة الدفع يؤدم إلى إنياء الخصكمة باعتبارىا غير مختصة بنظر الدعكل ,بحيث يجكز
) (1قرار محكمة التمييز االردنية (حقكؽ) رقـ ( 2007/3538ىيئة خماسية) بتاريخ 2008/8/7ـ.
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء األكؿ ,القضاء ككاليتو ,مرجع سابؽ ,ص.519
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الطعف استقبلالن في ىذا القرار ,أما القرار الصادر برد الدفع ,فإنو ال يؤدم إلى إنياء الخصكمة
أماـ المحكمة ,لذا فقد أجاز المشرع الطعف في ىذا القرار فكر صدكر كقبؿ صدكر الحكـ المنيي
لمخصكمة.
كتكمف العمة مف جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر بإجابة الدفع ,أف ىذا القرار
يعد ق ار انر منييان لمخصكمة ,كالحكمة التشريعية تقتضي جكاز الطعف بالطرؽ العادية في األحكاـ
المنيية لمخصكمة ,أما القرار الصادر برد الدفع فإنو ال يؤدم إلى إنياء الخصكمة ,كالعمة مف
جكاز الطعف المباشر في ذلؾ القرار حتى ال ينتظر الطاعف لحيف صدكر الحكـ النيائي ,كألف
المحكمة التي تنظر الدعكل أماميا قد تككف قطعت شكطان كبي انر في نظرىا فييدر بذلؾ كقت
القضاء أك تككف المحكمة فصمت فييا فعبلن ,فيككف حكميا باطبلن بصدكره مف محكمة غير
مختصة بنظر الدعكل.
يتضح مما سبق ,أف القرار الصادر برفض الدفع ىي الذم يقبؿ الطعف استقبلالن إذا
قضت المحكمة بعدـ قبكليا لمدفع ,أما القرار الصادر بإجابة الدفع فإنو يتـ الطعف فيو بالطرؽ
العادية إذا ما قضت المحكمة بقبكؿ الدفع ألنو يؤدم إلي أنياء الخصكمة.
ثانياً :التمسك بالدفع بغير طريق الطمب :حيث أجاز المشرع لممدعى عميو أف يتمسؾ
بالدفع بغير طريؽ الطمب مف خبلؿ إدراجو ضمف البلئحة الجكابية ,أك مف خبلؿ المرافعة
الشفكية أماـ المحكمة ,كىذا ما يفيـ مف نص المادة( )1/91مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالتى نصت عمى أف( :الدفع بعدـ االختصاص المحمي ,كالدفع
بإحالة الدعكل إلى محكمة أخرل لقياـ ذات النزاع أماميا أك لبلرتباط ,كالدفع بالبطبلف ,كسائر
الدفكع المتعمقة باإلجراءات ,يجب إبداءىا معان قبؿ إبداء أم طمب أك دفاع في الدعكل أك دفع
بعدـ القبكؿ ,كاال سقط الحؽ فيما لـ يبد منيا) ,حيث إف تمؾ المادة كضعت ترتيبان في إبداء
95

الطمبات ,بما فييا الطمب بعدـ قبكؿ الدعكل ,بما يفيـ مف ذلؾ جكاز التمسؾ بالدفع بعدـ القبكؿ
حسب الترتيب السابؽ ,بعد الدخكؿ في المكضكع(.)1
يتضح مف خبلؿ نص المادة السابؽ ,أنو إذا لـ يي ًبد المدعى عميو الدفع بكجكد شرط
التحكيـ قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل فبل يسقط حقو في إبدئيا ,كاذا قدـ الدفع مف خبلؿ
البلئحة الجكابية أك مف خبلؿ المرافعة الشفكية ,فإف القرار الصادر برد الدفع ال يجكز استئنافو
إال مع الحكـ الفاصؿ في المكضكع ,كيتعيف عمى الطاعف في ىذه الحالة االنتظار لحيف صدكر
الحكـ النيائي ,لكي يطعف في ىذا الدفع ,أما القرار الصادر بإجابة الدفع فإنو يؤدم إلى إنياء
الخصكمة ,بما يعني جكاز الطعف في القرار طبقان لطرؽ الطعف العادية .كقد تحكـ المحكمة في
الدفع عمى استقبلؿ ,كقد تحكـ بضـ الدفع إلى المكضكع كتفصؿ فيو عند الفصؿ في
المكضكع(.)2
كتكمف الحكمة مف عدـ جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر برد الدفع ,ألنو ال يؤدم
إلى انياء الخصكمة كال يفصؿ في في المكضكع ,ألف المدعى عميو لـ يتمسؾ بو إال بعد الدخكؿ
في المكضكع فسقط حقو في استئناؼ ذلؾ الدفع ,ألنو غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ,مما يتعيف عمى
الطاعف االنتظار لحيف صدكر الحكـ النيائي الفاصؿ في المكضكع كمو ,حتي يتمكف مف الطعف
في الدفع برفض كجكد شرط التحكيـ.
أما القرار الصادر بإجابة الدفع بعدـ القبكؿ لكجكد شرط التحكيـ ال يترتب عميو إنياء
النزاع حكؿ أصؿ الحؽ مكضكع الدعكل ,ككؿ ما يترتب عميو إنياء النزاع بصفة مؤقتة ,كيجكز

) )1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء األكؿ ,القضاء ككاليتو ,مرجع سابؽ ,ص.520
) (2نقض مدني دائرة غزة في الطعف رقـ  ,2010/402جمسة 2011/10/30ـ.
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لذم الشأف رفع الدعكل مف جديد بإجراءات جديدة متبلفيان الخمؿ أك العيب الذم تسبب في الدفع
السابؽ( ,)1ألنو ال يمكف المجكء لممحكمة إال بعد المجكء إلى التحكيـ كانتياؤه.

الغصن الثاني
القرار الصادر في الدفع بسبق الفصل في الدعوى
يقصد بحجية األمر المقضي بو :أف يككف لؤلحكاـ الصادرة عف القضاء حجة بما
فصمت فيو حيث نصت المادة ( )110مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أف( :األحكاـ النيائية
تككف حجة فيما فصمت فيو مف الحقكؽ ,كال يجكز قبكؿ دليؿ بنقض ىذه الحجية ,كلكف ال تككف
لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إال في نزاع قاـ بيف الخصكـ أنفسيـ ,دكف أف تتغير صفاتيـ كتتعمؽ
بذات الحؽ محبلن كسببان) ,يتضح مف خبلؿ النص السابؽ ,أف األحكاـ التي حازت الدرجة
القطعية تككف ليا حجة فيما فصمت فيو مف الحقكؽ كال يجكز قبكؿ دليؿ ينقض ىذه القرينة ,فإذا
صدر حكـ في قضية فإف ىذا الحكـ يعتبره القانكف عنكانان لمحقيقة ,كبيذا ال يجكز لمخصكـ إعادة
طرح ىذا النزاع فيما بينيـ مف جديد ,أم ال يجكز أف يجددكا النزاع فيما بينيـ بإقامة دعكل
جديدة كاف حصؿ ذلؾ ,فإنيا تعد غير مقبكلة كترد لسبؽ الفصؿ فييا ,كيجكز لممدعى عميو أف
يدفع بسبؽ الفصؿ في الدعكل ,ويشترط فى الدفع بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا أف
يككف الحكـ السابؽ الذل فصؿ فى ذات النزاع بيف الخصكـ أنفسيـ قد حاز قكة األمر المقضى
كذلؾ بعدـ قابميتو لمطعف فيو بإحدل طرؽ الطعف العادية( ,)2كما يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,القضاء ككاليتو,الجزء األكؿ ,مرجع سابؽ ,ص744
) )2نقض مدني مصرم رقـ  1250سنة قضائية  47مكتب فني  36تاريخ الجمسة  ,1985 /4/18نظر إليو لدل ,http://kenanaonline.com
مجمكعة مف أحكاـ محكمة النقض المصرية بشأف الدفع بعدـ جكاز نظر الدعكل لسابقة الفصؿ فييا ,تـ الرجكع إليو بتاريخ 2016/12/19ـ ,الساعة
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أف تحكـ بسبؽ الفصؿ في الدعكل في أم حالة كانت عمييا الدعكل( ,)1كىذا ما نصت عميو
المادة ( )92مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني بقكليا( :الدفع بعدـ االختصاص النتفاء
كاليتيا أك بسبب نكع الدعكل أك قيمتيا أك لسبؽ الفصؿ فييا تحكـ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا,
كيجكز الدفع بو في أية حالة كانت عمييا الدعكل).
والسؤال الذي يثار ىنا ىل يجوز الطعن استقالَلً في القرار الصادر بسبق الفصل في
اء كان القرار صاد ارً بإجابة أم رفض طمب المدعى عميو في الدفع؟
الدعوى سو ً
يمكف القكؿ بأف القرار الصادر في الدفع بسبؽ الفصؿ في الدعكل مف الدفكع التي تؤدم
إلى عدـ قبكؿ الدعكل ,بحيث يكجييا الخصـ إلى خصمو ,يدفع بمكجبيا في حؽ خصمو في
رفع الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا ,كمنع المحكمة مف النظر فييا( ,)2كىذا ما نصت المادة()90
سالفة الذكر حيف أجازت الطعف في القرار الصادر في أم دفع يؤدم إلى عدـ قبكؿ الدعكل.
اء أكانت المحكمة قد أثارت ىذا الدفع مف تمقاء نفسيا
بيذا تقبؿ ىذه الق اررات الطعف ,سك ن
كقضت بعدـ قبكؿ الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا باعتباره مف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ ,أك
بناء عمى طمب مقدـ مف المدعى عميو( ,)3فالقرار الصادر في الدفع بعدـ القبكؿ
قضت برد الدفع ن
اء أكاف بإجابة الطمب أـ برفضو فإنو يجكز استئنافو استقبلالن ,كعميو
لسبؽ الفصؿ في الدعكل سك ن

=8:55ـ .نظر أيضا طعف مدني مصرم رقـ  1611لسنة 59ؽ جمسة 1992/5/20ـ ,الطعناف رقما  2167 , 4129لسنة 61ؽ جمسة
1992/2/26ـ ,نظر إليو لدل أحمد إبراىيـ عطية :مرجع سابؽ ,ص.68
) )1طعف مدني مصرم رقـ  15585لسنة 78ؽ ,جمسة 2010/6/27ـ.
) (2محمكد محمد ىاشـ :قانكف القضاء المدني ,الجزء الثاني ,دار الفكر العربي القاىر ,ببل سنة نشر ,ص ,274مشار إليو لدل ,فارس عمي عمر
الجرجرم :الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل ,بحث منشكر في مجمة الرافديف ,المجمد رقـ ( ,)10العدد( ,)37جامعة المكصؿ ,لسنة  ,2008ص.45
) )3صبلح الديف محمد شكشارم :مرجع سابؽ.385-384 ,
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فإنو يجكز عمى المدعى عميو أف يتمسؾ بيذا الدفع في أم حالة كانت عمييا الدعكل ,كاال سقط
حقو في إبداء الدفع.
كتكمف العمة مف جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر بإجابة الدفع بسبؽ الفصؿ في
الدعكل ,أف ىذا الحكـ يعد منييان لمخصكمة أماـ المحكمة ,كالحكمة التشريعية تقتضي جكاز
الطعف العادم في األحكاـ المنيية لمخصكمة ,أما القرار الصادر برد الدفع فإنو ال يؤدم إلى
إنياء الخصكمة كبؿ تبقى المحكمة تنظر النزاع ,إذ العمة تقتضي جكاز الطعف المباشر في ىذا
القرار حتى ال ينتظر الطاعف لحيف صدكر الحكـ النيائي ,فتككف المحكمة قد قطعت شكطان كبي انر
في نظرىا فييدر كقت القضاء ,أك تككف المحكمة فصمت فييا فعبلن ,فيككف حكميا باطبلن لكجكد
حكـ سابؽ ,مما يترتب عميو تضارب األحكاـ عدـ استقرار الحقكؽ ألصحابيا.
يتضح مما سبق ,أف القرار الصادر برفض الدفع ىي التي تقبؿ الطعف المباشر إذا ما
قضت المحكمة بعدـ قبكليا لمدفع ,أما القرار الصادر بإجابة الدفع فإنو يتـ الطعف فيو بالطرؽ
العادية إذا قضت المحكمة بقبكؿ الدفع ألنو يؤدم إلى أنياء الخصكمة.

الغصن الثالث
القرار الصادر بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن
نصت المادة( )410مف القانكف المدني الفمسطيني الجديد عمى أنو( :تتقادـ المطالبة
القضائية بأم التزاـ بانقضاء خمس عشرة سنة ,)...يتضح مف خبلؿ النص السابؽ بأف القاعدة
العامة في مدة مركر الزماف المانع مف سماع الدعكل ىي خمس عشرة سنة ,كىي تسرم عمى
كؿ مطالبة بالتزاـ ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ مف مدد أخرل كردت فييا نصكص
دار أك أرضان ,كأنكر المدعى عميو حقو في الدار أك
خاصة ,فإذا أدعى شخص أنو يمتمؾ ن
األرض ,فيدفع المدعى عميو بمركر الزماف بعدـ مف سماع الدعكل.
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فالسؤال الذي يثار ىنا حول الطبيعة القانونية لمدفع بعدم سماع الدعوى لمرور
الزمن؟
اختمؼ الفقو في تحديد الطبيعة القانكنية لمدفع بعدـ سماع الدعكل لمركر الزمف عمييا
كانقسمكا لثبلثة اتجاىات عمى النحك اآلتي:
اَلتجاه األول :الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن عمييا ىو دفع موضوعي:
يذىب أنصار ىذا االتجاه إلى أف الدفع بعدـ سماع الدعكل لمركر الزمف عمييا يعد مف
الدفكع المكضكعية ,كالتي يجكز إبداؤىا في أم حالة تككف عمييا الدعكل حتى قفؿ باب
المرافعة(.)1
كيؤخذ عمى أنصار الرأم السابؽ وبحق ,أنيـ يخمطكف بيف الدفع بالتقادـ ,كالذم يكجو
إلى الحؽ ذاتو فيعد دفعان مكضكعيان ,كبيف عدـ سماع الدعكل ,كالذم يكجو إلى كسيمة حماية
الحؽ ,ذلؾ أف مكضكع الدعكل في حالة مركر الزمف ليست لو دعكل مقبكلة أصبلن(.)2

) ) 1حسف عمي الدنكف :النظرية العامة لبللتزامات ,سنة ُٕٔٗ ,ص ْْٖ .نظر أيضا مفمح عكاد القضاة  :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتنظيـ
القضائي الطبعة الثالثة ,مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيعُٖٗٗ ,ـ  ,ص ُِٕ .نظر أيضا نقض مدني دائرة غزة رقـ  ُٕٗ,جمسة ,2004/4/27
كجاء فيو( :الدفع بالتقادـ أك بعدـ سماع الدعكل ليس مف النظاـ العاـ يجكز لممحكمة أف تتصدل لو مف تمقاء نفسيا ,ألنو دفع مكضكعي يجكز
التمسؾ بو في أية حالة كانت عمييا الدعكل) ,نظر إليو لدل عبد اهلل خميؿ الفرا :الدفع بعدـ سماع دعكل الميراث لمركر الزمف عمييا ,مجمة الجامعة
اإلسبلمية لمدراسات اإلسبلمية المجمد العشركف ,العدد الثاني ,لسنة  ,2012ص.282
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الدفع بعدـ سماع دعكل الميراث لمركر الزمف عمييا ,مرجع سابؽ ,ص.282
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اَلتجاه الثاني :الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن عمييا دفع شكمي:
يرل أنصار ىذا الرأم أف الدفع بمركر الزمف مف الدفكع الشكمية التي يجب إثارتو قبؿ
الدخكؿ في أساس الدعكل(.)1
كيؤخذ عمى ىذا الرأم كبحؽ ,أف الدفع بمركر الزمف يكجو إلى مكضكع الدعكل ككؿ ,كليس
إلجراء فييا أك شكميا ,كبالتالي ال يمكف اعتباره الدفع لمركر الزماف دفعان شكميان(.)2
اَلتجاه الثالث :الدفع بمرور الزمن دفع بعدم القبول:
يذىب أنصار ىذا االتجاه وبحق إلى اعتبار أف الدفع بعدـ سماع الدعكل لمركر الزمف
دفعان بعدـ القبػكؿ ,كذلػؾ ألف مركر الزماف دكف رفع دعكل يؤدم إلى سقكط الحؽ في الدعكل
كحؽ إجرائي ,كىذا الدفع يكجيو المدعى عميو لمحماية القضائية التي يطمبيا المدعي كيرمي إلى
إنكار حؽ المدعي في طمب الحماية ,إنكا انر يستند إلػى تخمؼ المصمحة القانكنية في الطمب
القضائي ,كالتي ال تتكافر إال إذا قدـ الطمػب فػي المكاعيػد المحددة(.)3
بيذا يترتب عمى الدفع بمركر الزماف أما إجابة أك رفض طمب المدعى عميو ,ففي حالة
إجابة المحكمة لطمب المدعى عميو ,فإف القرار الصادر يعتبر منيي لمخصكمة ,مما يترتب عمى
ذلؾ انقضاء الخصكمة كزكاليا دكف الحكـ في المكضكع ,أما القرار الصادر برفض الدفع ,فإنو
ال ينيي الخصكمة ,كيترتب عميو استمرار القاضي بنظر الدعكل.

) (1فداء يحيى عبد الجكاد :النظرية العامة لمركر الزمف المانع مف سماع الدعكل في القانكف المدني األردني  -دراسة مقارنة – رسالة ماجستير
الجامعة األردنية ,ُٗٗٓ ,ص َُّ.
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الدفع بعدـ سماع دعكل الميراث لمركر الزمف عمييا ,مرجع سابؽ ,ص.282
) (3عبد ااهلل خميؿ الفرا :الدفع بالقضية المحكمة كأثره عمى الدعكل القضائية ,دراسة مقارنة ,رسالة ,جامعة القدس أبك ديس , ََُِ ,صُٔ.
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والسؤال الذي يثار ىنا ىل يجوز الطعن استقالَلً في القرار الصادر بإجابة أو رفض
الدفع بمرور الزمان ,أم يجب اَلنتظار لحين صدور حكم فاصل في الموضوع؟
استنادان لنص المادة( )90مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني
سالفة الذكر ,فقد نصت كما ذكرنا سابقان عمى جكاز الطعف المباشر باالستئناؼ في القرار
الصادر بإجابة أك رفض القرار الصادر في الدفع بعدـ القبكؿ ,استنادان ألم سبب يؤدم إلى عدـ
قبكليا ,كبيذا يعد القرار الصادر بالدفع بمركر الزماف المانع مف سماع الدعكل ,مف األسباب
التي تؤدم إلى عدـ قبكؿ الدعكل ,مما يعني جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر بالدفع
اء أكاف بإجابة أـ رد الطمب.
بمركر الزماف المانع مف سماع الدعكل سك ن
كلكف يجب التفرقة ىنا بيف التمسؾ بالدفع بعدـ القبكؿ لمركر الزماف عف طريؽ تقديـ
طمب قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل ,كبيف تقديـ الدفع بغير طريؽ الطمب ,عمى النحك التالي:
أوَلً :تقديم الدفع من خالل طمب قبل الدخول في أساس الدعوى :فإف القرار الصادر
اء بإجابة الطمب أـ
عف المحكمة بالدفع بعدـ سماع الدعكل قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل سك ن
برفضو يككف قاببلن لمطعف فيو استقبلالن ,كقبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كذلؾ حسب نص
المادة( )90مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية الفمسطيني .
كتكمف العمة مف جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر بإجابة الدفع بمركر الزماف
المانع مف سماع الدعكل ,ألف ىذا القرار يعد ق ار انر منييان لمخصكمة أماـ المحكمة ,فالحكمة
التشريعية تقتضي جكاز الطعف العادم في األحكاـ المنيية لمخصكمة ,أما القرار الصادر برد
الدفع ,فإنو ال يؤدم إلى إنياء الخصكمة كانما تبقي المحكمة تنظر الخصكمة ,إذ الحكمة
تقتضي جكاز الطعف المباشر في ىذا القرار حتى ال ينتظر الطاعف لحيف صدكر الحكـ النيائي
فتككف المحكمة قد قطعت شكطان كبي انر في نظرىا فييدر كقت القضاء ,أك تككف المحكمة فصمت
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فعبلن في الخصكمة ,فيككف حكميا باطبلن ,نظ انر لمركر الزماف عمى سماع الدعكل ,مما يترتب
عدـ استقرار حقكؽ المتقاضيف.
ثانياً :التمسك بالدفع بغير طريق الطمب :حيث أجاز المشرع لممدعى عميو أف يتمسؾ
بالدفع بغير طريؽ الطمب مف خبلؿ إدراجو ضمف البلئحة الجكابية ,أك مف خبلؿ المرافعة
الشفكية أماـ المحكمة ,كىذا ما يفيـ مف نص المادة( )91مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
كالتجارية الفمسطيني ,كالتى نصت عمى أف( :الدفع بعدـ االختصاص المحمي ,كالدفع بإحالة
الدعكل إلى محكمة أخرل لقياـ ذات النزاع أماميا أك لبلرتباط ,كالدفع بالبطبلف ,كسائر الدفكع
المتعمقة باإلجراءات ,يجب إبداؤىا معان قبؿ إبداء أم طمب أك دفاع في الدعكل أك دفع بعدـ
القبكؿ ,كاال سقط الحؽ فيما لـ يبد منيا) ,حيث إف تمؾ المادة كضعت ترتيبان في إبداء الطمبات,
بما فييا الطمب بعدـ قبكؿ الدعكل ,بما يفيـ مف ذلؾ منو جكاز التمسؾ بالدفع بعدـ القبكؿ
حسب الترتيب السابؽ ,بعد الدخكؿ في المكضكع(.)1
يتضح مف خبلؿ نص المادة السابؽ ,أنو إذا لـ يي ًبد المدعي عميو الدفع بعدـ سماع
الدعكل لمركر الزمف قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل فبل يسقط حقو في إبدئيا ,كاذا قدـ الدفع مف
خبلؿ البلئحة الجكابية أك مف خبلؿ المرافعة الشفكية ,فإف القرار الصادر برد الدفع ال يجكز
استئنافو إال مع الحكـ الفاصؿ في المكضكع ,كيتعيف عمى الطاعف في ىذه الحالة االنتظار لحيف
صدكر الحكـ النيائي ,لكي يطعف في ىذا الدفع ,أما القرار الصادر بإجابة الدفع فإنو يؤدم إلى
إنياء الخصكمة ,بما يعني جكاز الطعف في القرار طبقان لطرؽ الطعف العادية ,كقد تحكـ المحكمة
في الدفع عمى استقبلؿ ,كقد تحكـ بضـ الدفع إلى المكضكع كتفصؿ فيو عند الفصؿ في
المكضكع.
) )1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء األكؿ ,القضاء ككاليتو ,مرجع سابؽ ,ص.520
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كتكمف الحكمة مف عدـ جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر برد الدفع ,ألنو ال يؤدم
إلى انياء الخصكمة كال يفصؿ في في المكضكع ,ألف المدعى عميو لـ يمسؾ بو إال بعد الدخكؿ
في المكضكع ,بالتالي سقط حقو في استئناؼ ذلؾ القرار ,ألنو غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ,مما
يتعيف عمى الطاعف االنتظار لحيف صدكر الحكـ النيائي الفاصؿ في المكضكع كمو ,حتي يتمكف
مف الطعف في القرار الصادر برفض الدفع بعدـ سماع الدعكل لمركر الزمف.
أما القرار الصادر بإجابة الدفع بعدـ القبكؿ لمركر الزماف عمييا فإنو يؤدم إلى إنياء
الخصكمة أماـ المحكمة ,فالحكمة التشريعية تقتضي جكاز الطعف بالطرؽ العادية في األحكاـ
المنيية لمخصكمة.

الغصن الرابع
القرار الصادر في طمب اإلدخال والتدخل
اذا أقيمت دعكل بيف طرفيف ككاف لمغير مصمحة في الدعكل ,كلـ تمتد الخصكمة إليو
فمو أف يطمب تدخمو فييا ,كىذا ما أجازه ك هؿ مف القانكف الفمسطيني كالمصرم في حؽ الغير في
التدخؿ في الدعكل رغـ أف أحدان مف طرفييا لـ يطمب منو التدخؿ في الدعكل( ,)1كىذا ما نصت
عميو المادة( )2/96مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالمادة ()162
مف قانكف المرافعات المصرم.
يتضح مف خبلؿ نص المادة السابؽ ,أف القانكف قد أجاز لمغير الذم لو مصمحة في
الدعكل أف يقدـ طمبان لممحكمة ,لكي يتدخؿ في الدعكل القائمة مطالبان الخصكـ بالحؽ المتنازع

) (1صبلح أحمد عبد الصادؽ احمد :نظرية الخصـ العارض في قانكف المرافعات ,رسالة دكتكراه ,لسنة  ,1986ص .51نظر أيضا عبد اهلل خميؿ
الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,القضاء ككاليتو ,مرجع سابؽ ,ص.447
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عميو ,أك بحؽ مرتبط بمحؿ النزاع القائـ ,كيككف لممحكمة سمطة تقديرية في الدعكل بقبكؿ
طمبات التدخؿ كاإلدخاؿ في الدعكل( ,)1فيي إما أف تقرر قبكؿ طمبات التدخؿ أك ترفضو.
والتساؤل الذي يثار ىنا ,ىل يجوز الطعن استقالَلً باَلستئناف في القرار الصادر
برفض طمب التدخل فقط ,أم يجوز الطعن كذلك في القرار الصادر برفض اإلدخال؟
نصت المادة ( )3/96مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني بقكليا:
(يككف القرار الصادر بعدـ قبكؿ أك رفض التدخؿ قاببلن لبلستئناؼ) ,كفي السياؽ ذاتو نصت
المادة ( )7/170مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني عمى أنو( :ال يجكز الطعف في األحكاـ
التي تصدر أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال بعد صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة
كميا ,كيستثنى مف ذلؾ الق اررات الصادرة في المسائؿ التالية -7طمبات التدخؿ كاإلدخاؿ) ,كلـ
يذىب المشرع المصرم إلى ما ذىب إليو القانكف الفمسطيني كاألردني.
يتضح من ّمما سبق ,بأف المشرعيف الفمسطيني كاألردني كانا مكفقيف بإجازة الطعف
المباشر في القرار الصادر بعدـ قبكؿ أك رفض التدخؿ ,ألف إرجاء الطعف فييا إلى ما بعد
صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة يجعؿ الطعف فييا غير ذم جدكل( ,)2مما يفكت عمى الغير
مصمحة حقيقية لممطالبة بالحؽ المتنازع عميو أك الدفاع عف حقو أماـ المحكمة .أما قرار

) (1ياسر إبرىيـ نصار :التدخؿ كاالدخاؿ ,رسالة ماجستير ,جامعة األزىر ,غزة ,لسنة ,2013ص .26نظر أيضا طعف مدني مصرم رقـ 428
لسنة 71ؽ جمسة 2003/1/13ـ ,طعف مدني مصرم رقـ  3081لسنة 63ؽ جمسة  ,2001/3/27نظر إليو لدم أحمد إبراىيـ عطية :مرجع سابؽ,
ص.69
) (2إبراىيـ حرب محيسف :مدم جكاز الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص .517نظر أيضا نقض مدني راـ اهلل رقـ  2003/36جمسة
 ,2003/12/21نظر إليو لدل ,ناظـ عكيضة :أحكاـ محكمة النقض ,مرجع سابؽ ,ص.185
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()1

المحكمة بقبكؿ طمب التدخؿ فبل يجكز استئنافو استقبلالن إال مع الحكـ في المنيي لمخصكمة

النتفاء الحكمة مف الطعف فييا استقبلالن ,فقبكؿ ىذه الطمبات ليس مف شأنو أف يمحؽ ضر نار
بمصالح الخصكـ ,بؿ قد يسيـ في تحقيؽ العدالة( ,)2كيتحدد النصاب القانكني الستئناؼ طمبات
التدخؿ االختصامي كاختصاـ الغير بشأف األحكاـ الصادرة فييا بقيمة كؿ منيما عمى حدة,
بصرؼ النظر عف قيمة الدعكل األصمية المرتبة بيا الطمبات(.)3
فالسؤال الذي يثار ىنا ىل يجوز الطعن المباشر في القرار الصادر برفض طمب إدخال
بناء عمى طمب الخصوم؟
الغير ً
لـ ينص القانكف الفمسطيني عمى جكاز الطعف المباشر في القرار الصادر برفض طمب
إدخاؿ الغير بناء عمى طمب المحكمة ,كانما جاءت المادة ( )3/96مقتصره عمى الق ارر الصادر
بعدـ قبكؿ طمب التدخؿ ,أما القانكف األردني فقد أجاز الطعف بالقرار الصادر بطمبات اإلدخاؿ
كالتدخؿ في المادة ( )7/170سالفة الذكر.
لذا نري :بأف المشرع األردني كاف أكثر تكفيقان مف المشرع الفمسطيني عندما ذىب إلى
أجازة الطعف بالقرار الصادر برفض طمب إدخاؿ الغير بناء طمب الخصكـ .ألف عدـ الطعف
المباشر في ىذا القرار برفض طمب اإلدخاؿ يفكت عمى الخصـ فرصة اإلحتجاج عمى مف رفض

) (1نقض مدني فمسطيني غزة  ,2011/109جمسة  .2011/9/26نقض مدني فمسطيني غزة  ,2002/70جمسة  .2002/9/30نقض مدني
فمسطيني غزة  ,2002/9جمسة  .2002/10/17نفض مدني راـ اهلل  ,2009/206جمسة .2010/1/20
) (2إبراىيـ حرب محيسف :مدم جكاز الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.517
) (3عبد الحميد مصطفي عياد :مرجع سابؽ ,ص.933
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اختصامو بالحكـ المكضكعي الصادر في الدعكل ,احت ارمان لنسبية حجية األحكاـ القضائية التي
أطرؼ الدعكل التي صدر فييا ىذا الحكـ(.)1
تمنع االحتجاج بالحكـ القضائي عمى غير ا
لذلك نوصي المشرع الفمسطيني بضرورة تعديل نص المادة ( )3/96من قانون أصول
المحاكمات المدنية والتجارية اقتداء بما سار عميو القانون األ ردني في المادة()7/170
لتصبح عمى النحو التالي(:يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض طمبات اإلدخال والتدخل
قابالً لالستئناف).

المطمب الثاني
مدى جواز وقف السير في الخصومة لحين البت في استئناف الق اررات التي يجوز
الطعن فييا استقالَلً
اختمف الفقو حول مسألة مدى جواز وقف السير في الدعوى لحين البت في استئناف
القرار الذي يقبل الطعن استقالَلً الصادر قبل الفصل في الموضوع؟
فذىب رأم في الفقو إلى القكؿ أنو ليس ىناؾ ما يمنع محكمة أكؿ درجة مف استنفاد
كاليتيا بصدد النزاع المطركح أماميا ,ما داـ القانكف ال يمنعيا مف ذلؾ ,كبيذا فإف الطعف بالقرار
الذم يقبؿ الطعف المباشر استقبلالن ال يكجب الكقؼ إذا كانت أكراؽ الدعكل ,كاألدلة المقدمة فييا
كافية لمفصؿ في الدعكل ,كما كأف عدـ جدية الطعف في الق اررات التي تقبؿ الطعف المباشر ال
يجعميا مما يتكقؼ الفصؿ في الدعكل عميو ,األمر الذم ال يتطمب معو كقؼ السير في الدعكل
لحيف البت باالستئناؼ في القرار الذم يقبؿ الطعف المباشر(.)2

) (1إبراىيـ حرب محيسف :مدم جكاز الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.517
) )2نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.381
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كيؤخذ عمى ىذا الرأم أنو يمنع عمى المحكمة كقؼ السير في الدعكل لحيف البت في
استئناؼ القرار الذم تـ الطعف فيو باالستنئاؼ ,األمر الذم قد يؤدم معو إلى إلغاء اإلجراءات
التي تـ اتخاذىا بالدعكل إذا ألغي الحكـ المستأنؼ ,أك أف تككف المحكمة قد فصمت فعبلن
بالدعكل ,فيككف القرار الصادر مف محكمة االستئناؼ في القرار التي تـ الطعف فييا كأف لـ تكف
لفصؿ المحكمة في الدعكل.
كذىب رأم آخر في الفقو لمقكؿ بأف المحكمة ال تمتمؾ االستمرار في نظر الدعكل إذا
كاف استئناؼ القرار الصادر منيا يعد مسألة أكلية ,مما يتعيف الفصؿ فييا أكالن قبؿ نظر مكضكع
الدعكل ,كالحكمة مف ذلؾ ترجع إلى ضركرة عدـ اتخاذ إجراءات ميددة باإللغاء إذ أليغي الحكـ
المستأنؼ( ,)1كىذا يفيـ مف نص المادة ( )129مف قانكف المرافعات المصرم كالتي جاء فييا:
(فى غير األحكاؿ التى نص فييا القانكف عمى كقؼ الدعكل كجكبان أك جكا انز يككف لممحكمة أف
تأمر بكقفيا ,كمما رأت تعميؽ حكميا فى مكضكعيا عمى الفصؿ فى مسألة أخرل يتكقؼ عمييا
الحكـ ,كبمجرد زكاؿ سبب الكقؼ يككف لمخصكـ تعجيؿ الدعكل) ,بذلؾ يتضح أف المشرع
المصرم قد أعطى لممحكمة سمطة تقديرية تقرر فييا كقؼ السير في الدعكل مف عدمو في حالة
ما إذا ىناؾ مسألة أكلية يتكقؼ عمييا الحكـ بالدعكل.
يتضح مف نص المادة ( )4/192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني كالمادة( )212مف قانكف المرافعات المصرم ,أف المشرع قد أكجب عمى المحكمة
كقؼ السير في الدعكل في حالة كاحد ,كىي األحكاـ الصادرة بعدـ االختصاص كاإلحالة إلى
المحكمة المختصة ,كفي ىذه الحالة يجب عمى المحكمة المحالة إلييا الدعكل أف تكقفيا حتى
يفصؿ في الطعف.
) (1أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.706
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لذلك نرى بأنو يتوجب عمى المحكمة وقف السير في الدعوى لحين البت بالقرار
المستأنف ,ألنو إذا لم يوقف السير في الدعوى فإن إجراءات الدعوى تبقي ميددة بالزوال إذا
ما ألغي الحكم المستأنف ,بذلك نوصي المشرع الفمسطيني بضرورة إضافة مادة جديد إلى
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني تتمثل في التالي( :يترتب عمى استئناف
الحكم الصادر بعدم اَلختصاص واإلحالة أو أي قرار َل تنتيي بو الخصومة أمام المحكمة أو َل
يفصل في الموضوع وقف نظر النزاع لحين الفصل في اَلستئناف).

المطمب الثالث
النصاب القانوني لمطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
تطرؽ المشرع المصرم لتقدير النصاب القانكني الستئناؼ جميع األحكاـ الصادرة قبؿ
الفصؿ في مكضكع الدعكل في المادة ( )226مف قانكف المرافعات المصرم بقكلو( :جميع
األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ فى مكضكع الدعكل يراعى فى تقدير نصاب استئنافيا قيمة
الدعكل).
يتضح مف ىذا النص ,أف جميع األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ ,كلـ تنتو بيا الخصكمة
اء كانت أحكامان قطعية أـ غير قطعية
كال تفصؿ في مكضكع الدعكل كال في جزء منيا ,سك ن
يرعي في قابميتيا لبلستئناؼ النظر إلى قيمة
اء كانت مما يجكز الطعف فييا استقبلالن أـ ال ,ا
كسك ن
الدعكل التي صدرت األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع فييا ,كالعمة مف إعطاء األحكاـ
قبؿ الفصؿ في المكضكع نفس نصاب قيمة الدعكل األصمية ,ألف المسائؿ التي تثار قبؿ الفصؿ
تتحدد أىميتيا بأىمية مكضكع الدعكل( ,)1كما أف حكمة النص تكمف في العبلقة بيف الفرع

) )1عبد الحكـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص , 578احمد مميجي :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.210
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كأصمو ,لذلؾ في األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع تتبع الحكـ النيائي الذم صدر في
الدعكل(.)1
كلـ يذىب المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية إلى ما
ذىب إليو المشرع المصرم في المادة السابقة ,إذ حدد المشرع المصرم النصاب القانكني
الستئناؼ األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كجعؿ نصاب استئنافيا حسب قيمة
الدعكل األصمية.
ً
يعطى
لذلك نري :أف المشرع الفمسطيني كاف أكثر تكفيقان مف المشرع المصرم عندما لـ
الستئناؼ الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع نفس النصاب القانكني لقيمة الدعكل
استثناء الطعف بالق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كالتي
األصمية ,كبالتالي أجاز
ن
نصت عمييا المادة ( ,)192ميما كانت قيمة الدعكل األصمية التي صدرت فييا.
لكن السؤال الذي يثار ىنا ,ماذا لو لم يكن الحكم المنيي لمخصومة كميا حسب
النصاب القانوني لمدعوى غير قابالً لمطعن فيو باَلستئناف كما لو كانت قيمة الدعوى َل
تتجاوز ألف دينار فيل يجوز استئناف الق اررات غير المنيية لمخصومة الصادر قبل الفصل في
الموضوع؟
ذكرنا سابقان بأف المشرع الفمسطيني لـ يضع النصاب القانكني الستئناؼ الق اررات التي
يجكز الطعف فييا استقبلالن ,كما فعؿ المشرع المصرم في المادة ( )226مف قانكف المرافعات
كبالتالي يفيـ مف عدـ تطرؽ المشرع الفمسطيني لتحديد النصاب القانكني لمق اررات التي تصدر
قبؿ الفصؿ في المكضكع ,أنو لـ ييرد أف يفكت عمى المتضرر مف الق اررات التي تصدر قبؿ
الفصؿ في المكضكع كال تؤدم إلى إنياء الخصكمة بأف يطعف في تمؾ الق اررات ,ألنو لك حدد
) (1أحمد مميجي :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.210
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النصاب القانكني لمق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في الدعكل حسب قيمة الدعكل ,كما فعؿ المشرع
المصرم ,فإنو لف يقبؿ الطعف في الق اررات ما دامت قيمة الدعكل ال تتجاكز ألؼ دينار حسب
نص المادة( )1/39مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني ,كالتي نصت عمى أف( :الدعاكل
التي ال تجاكز قيمتيا ( ) 10.000عشرة ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان
كيككف حكميا نيائيان إذا كانت قيمة الدعكل ال تجاكز ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة
المتداكلة قانكنان).
يتضح مف خبلؿ ذلؾ ,أف األحكاـ كالق اررات الصادر في الدعاكل الصمحية التي ال
تتجاكز قيمتيا ألؼ دينار تصدر نيائية ,كال تقبؿ الطعف باالستئناؼ إال في األحكاؿ المقرر
قانكنان( ,)1كالتى نصت عمييا المادة ( )203مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني ,كالتى جاء فييا( :يجكز استئناؼ األحكاـ كالق اررات الصادرة بصفة نيائية مف محاكـ
الصمح بسبب مخالفة قكاعد االختصاص المتعمقة بالنظاـ العاـ أك كقكع بطبلف في الحكـ أك
بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ.).
يتضح مف خبلؿ نص المادة السابؽ ,أف المشرع أجاز استئناؼ األحكاـ كالق اررات
الصادر بصفة نيائية مف محاكـ الصمح في األحكاؿ التالية:
أوَلً :الطعن باَلستئناف في األحكام لمخالفتيا قواعد اَلختصاص المتعمقة بالنظام
العام :كأف يصدر الحكـ مف محكمة غير مختصة بو نكعيان أك قيميان ,فيككف حكميا باطبلن
بصدكره مف محكمة غير مختصة ,كألف نياية ىذه األحكاـ تككف مشركطة بعدـ مخالفتيا لقاعدة

)) 1عبد المنعـ حسني :االستئناؼ في األحكاـ المدنية التجارية ,دار الطباعة الحديثة ,القاىرة ,لسنة  ,1989ص .46نظر أيضا محمكد محمد ىاشـ:
قانكف القضاءالمدني ,الجزء الثاني ,دار البخارم لمطباعة ,القاىرة ,1980 ,ص .468ع بد الباسط جميعي :مبادئ المرافعات ,دار الفكر العربي,
القاىرة ,لسنة  ,1980ص ,537مشار إليو لدل :عبد اهلل خميؿ الفرا :الجز األكؿ ,مرجع سابؽ ,ص.317
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االختصاص المتعمقة بالنظاـ العاـ( ,)1بالتالي فإف ىذه األحكاـ ال تتمتع بالحصانة ,كىي الصفة
النيائية التي تتمتع بيا األحكاـ السميمة ,مف حيث قابميتيا لمطعف باالستئناؼ(.)2
ثانياً :وقوع بطالن في الحكم :من األسباب التً تؤدي إلى وقوع بطالن فً الحكم
القصكر في أسباب الحكـ الكاقعية ,كالنقص أك الخطأ الجسيـ في أسماء الخصكـ كصفاتيـ,
كعدـ بياف أسماء القضاة الذيف أصدركا الحكـ ,فإذا شاب الحكـ أم منيا يترتب عميو البطبلف(.)3
ثالثاً :وقوع بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم :كالبطبلف في المداكلة السرية ,بأف
يشترؾ في المداكلة شخص مف غير قضاة الحكـ فييا( ,)4أك كبطبلف اإلجراءات التي اتخذت
أثناء فترة انقطاع الخصكمة( ,)5أك السير في الدعكم رغـ قياـ سبب مف أسباب عدـ صبلحية
القاضي لنظر الدعكل( ,)6أك بطبلف صحيفة الدعكل لعدـ تكقيعيا مف المدعي أك ككيمو.
رابعاً :مخالفة الحكم لحكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي فيو إذا اتحدا في الخصوم
والسبب والموضوع :فإذا تـ استئناؼ الحكـ قبؿ حيازة الحكـ السابؽ قكة األمر المقضي بو ,فإف
الحكـ السابؽ يعتبر مستأنفان بقكة القانكف ,أما إذا أصبح الح يكـ نيائيان قبؿ رفع االستئناؼ ,فبل
يجكز استئناؼ الحكـ المخالؼ لو( ,)7بذلؾ يتضح مف خبلؿ نص المادة( )204مف قانكف أصكؿ

) (1أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.472
) (2مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص.404
) (3نص المادة( ) 175مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة ( )278مف قانكف المرافعات المصرم.
) (4نص المادة ( ) 167مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة( )167مف قانكف المرافعات المصرم.
) (5نص المادة ( )135مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة( )132مف قانكف المرافعات المصرم.
) (6نص المادة ( ) 141مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة( )146مف قانكف المرافعات المصرم.
) (7نص المادة ( )204مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة( )222مف قانكف المرافعات المصرم .نظر
أيضا نقض مدني مصرم رقـ  2962لسنة 61ؽ جمسة 1997/6/11ـ ,نظر إليو لدل :أحمد إبراىيـ عطية :مرجع سابؽ ,ص133-132
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المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني بأنو حتى لك كاف الحكـ السابؽ الذم لـ يحز عمى قكة
األمر المقضي بو مما ال يقبؿ الطعف فيو باالستئناؼ حسب النصاب القانكني لقيمة الدعكل ,أم
ال تتجاكز قيمة الدعكل فيو ألؼ دينار ,يجكز استئنافو بقكة القانكف.
يتضح من خالل ما سبق ,أف المشرع الفمسطيني أجاز استئناؼ األحكاـ كالق اررات
الصادر فييا ,حتى لك كاف النصاب القانكني لقيمة الدعكل ال يتجاكز ألؼ دينار ,بشرط أف
يككف ىناؾ سبب لمطعف باالستئناؼ لما ذكرتو المادتيف ( )204-203مف قانكف أصكؿ
المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
وخالصة القول :بأف الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل كالتى ال تنتيي
بيا الخصكمة ,كاف لـ يحدد المشرع الفمسطيني نصابان قانكنيان لكي يتـ استئنافيا ,فإنو يجكز
إستنئاؼ الق اررات التي نصت عميو المادة( )192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني حتى كلك كانت قيمة الدعكل الصادرة فييا ال تتجاكز ألؼ دينار ,كلذلؾ حفاظان عمى
اع يترتب عمييا بطبلف الحكـ النيائي ,كبالتالى إعادة اإلجراءات
سبلمة اإلجراءات التى أف لـ تر ى
مف جديد.
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المبحث الثالث
إجراءات الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ومدى جواز
تنفيذىا
إجراءات الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,قد ال تختمؼ عف
إجراءات الطعف في المنيية لمخصكمة مف حيث شرط الطعف كطرؽ الطعف فييا ,فالطعف يعد
الكسيمة أك المكنات التي يتسنى لمخصكـ عف طريقيا التظمـ في األحكاـ كالق اررات ,بيدؼ
تصحيح ما يككف قد شابيا مف عيكب أك أخطاء كاقعية أك قانكنية ,أمبلن في الكصكؿ إلى حكـ
و
مجاؼ لمكاقع أك القانكف ,فمف خبلؿ ىذ المبحث ,سنستعرض لشرط الطعف
أك قرار صحيح غير
في الق اررات الصادر قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,ثـ نبيف الطرؽ التي يجكز فييا الطعف في
الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,ثـ نكضح مكاعيد الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في مكضكع الدعكل ,كأخي انر سنبيف مدل جكاز تنفيذ الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
مكضكع الدعكل.
المطمب األول :شروط الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
المطمب الثاني :الطرق التي يجوز فييا الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع
الدعوى.
المطمب الثالث :ميعاد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
المطمب الرابع :مدى جواز تنفيذ الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
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المطمب األول
شروط الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
يشرط لمطعف في األحكاـ المنيية لمخصكمة ما يشترط لمطعف في الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في المكضكع ,بذلؾ يجب أف تتكافر عدة شرط لقبكؿ الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في المكضكع ,ىي قياـ المصمحة كالصفة كاألىمية في الطاعف ,كعدـ رضاء الطاعف
بالحكـ( .)1كنكضح تمؾ الشركط عبر عدة فركع عمى النحك التالي:
الفرع األول :شرط المصمحة.
الفرع الثاني :شرط الصفة.
الفرع الثالث :عدم رضاء المحكوم عميو بالحكم.

) )1عدلي أمير خالد :مرجع سابؽ ,ص.625
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الفرع األول
شرط المصمحة
نصت المادة( )1/3مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى أنو:
(ال تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أك طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف)(,)1
بمعنى أف يككف لمطاعف مصمحة في طعنو ,بأف حكـ عميو بشيء لخصمو ,أك رفضت لو
المحكمة بعضان مف طمباتو فإذا حكـ لمخصـ بكؿ طمباتو انعدمت مصمحتو في الطعف ,كاذا حكـ
لو بكؿ طمباتو كحكـ عميو بالمصاريؼ جاز الطعف في حكـ المصاريؼ ,ككذلؾ إذا حكـ لمطاعف
بطمباتو االحتياطية دكف األصمية جاز لو الطعف في الحكـ بالنسبة لمطمبات األصمية( ,)2كال يقبؿ
منو الطعف في الحكـ فيما قضي بو في الطمب االحتياطي( ,)3بيذا تعد خسارة الطاعف دعكاه في
اء كانت خسارة جزئية أـ كمية أك أم كانت صكرتيا( ,)4فإذا كجد تطابؽ بيف طمب
أكؿ درجة ,سك ن
الخصـ كمنطكؽ الحكـ ,فبل يعد ىذا الخصـ خاس انر  ,إنما يعد محككمان لو(.)5

) )1يقابميا نص المادة( )3مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو( :ال تقبؿ أل دعكل كما ال يقبؿ أل طمب أك دفع استنادان ألحكاـ ىذا
القانكف أك أل قانكف آخر ,ال يككف لصاحبو فييا مصمحة شخصية كمباشرة كقائمة يقرىا القانكف.).....
) (2انظر نص المادة( )2/218مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
) (3أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .738نظر أيضا نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .617نظر أيضا محمكد صالح
العادلي :الطعف في األحكاـ (المعارضة كاالستئناؼ) ,دار الفكر الجامعي لمنشر2005 ,ـ ,ص.154
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.530
) (5أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.368
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بذلؾ يعد شرط المصمحة شرطان لقبكؿ الطعكف لبقاء كاستمرار الخصكمة في الطعف ,فإذا
تخمؼ ىذا الشرط حكـ بعدـ قبكؿ الطعف لتعمقو بالنظاـ العاـ ,كما كأف المصمحة شرطان لمطعف
أيا كانت طرؽ الطعف باعتبارىا الفائدة العممية التي مف أجميا يرفع الطاعف طعنو مطالبان بإلغاء
الحكـ المطعكف فيو أك تعديمو ,لما ينطكم عمى الحكـ مف ضرر بالطاعف( ,)1كبالتالي ييدؼ
الطعف إلى تحقيؽ مصمحة الطاعف في الحصكؿ عمى حكـ أفضؿ مف المحكمة المطعكف
أماميا( ,)2حتى كلك لـ يكف لو حؽ في ذلؾ ,كاذ يكفي سعيو لمحصكؿ عمييا(.)3
كالمصمحة كما تحددىا القكاعد العامة لمدعكل القضائية يجب أف تككف مصمحة قانكنية
()5

كشخصية كمباشرة كأف تككف مصمحة قائمة كحالة( ,)4كال تقبؿ المصمحة النظرية البحتة

كالحكـ الذم يصدر بعدـ قبكؿ الدعكل في حيف أنو كاف يجب أف يقضي بعدـ جكازىا ,فيطعف
المحككـ عميو في الحكـ ,فتككف المصمحة التي يقيـ عمييا الطاعف طعنو نظرية بحتة ,إذ لف
) (1مفمح عكاد القضاة :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتنظيـ القضائي في األردف ,الطبعة الثانية ,مكتبة دار الثقافة ,عماف ,1988 ,ص .175نظر
أيضا نقض مدني مصرم ,الطعف رقـ  ,520لسنة 53ؽ ,جمسة  ,1986/12/24نظر إليو لدل :عبداهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,ص .289كقضت
محكمة النقض المصرية (بأنو ال يكفي فيمف يختصـ في الطعف أف يككف طرفان في الخصكمة ,بؿ يجب أف تككف لو مصمحة في الدفاع عف الحكـ
المطعكف فيو)نقض مدني مصرم  ,1970/12/22مجمكعة النقض ,ص ,1344نظر إليو لدل :نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع
سابؽ ,ص.530
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .617نظر أيضا نقض لمحكمة التميز األردنية ,كالذم جاء في قرارىا (:إف المصمحة مناط
الدعكل كشرطان لقبكليا كال يقبؿ طعف مف غير ذم مصمحة كغير محككـ عميو) ,مشار لدل :عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ,
ص.361
) (3أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص .321نظر أيضا نقض مدني مصرم ,رقـ  728لسنة 58ؽ ,جمسة 1991/4/24ـ ,مشار
إليو لدل :ناظـ عكيضة  :األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.162
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.529
) (5فالمصمحة النظرية البحتة :ىي التي ال يعكد عمى الطاعف مف كرائيا أم نفع مادم أك أدبي كلـ يترتب عمييا إقرار الحؽ الذم يدعيو لنفسو ,نظر
نظر إليو لدل :أنكر طمبة  :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.322
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يعكد عميو أم نفع إذا ما ألغي الحكـ كقضي بعدـ جكاز نظر الدعكل ,ككذلؾ ال تقبؿ مصمحة
الطاعف في تغيير أسباب الحكـ الذم قضي لو منطكؽ الحكـ بكؿ طمباتو ,كبذلؾ فإف مصمحة
الطاعف ال تعدك أف تككف تعديؿ لفظي أك شكمي ال يمس جكىر الحكـ( ,)1إنما يجب أف يككف
مصمحة الطاعف إحداث تعديؿ جكىرم في الدعكل يمس أصؿ الحؽ.
كاذا أغفمت المحكمة في أسباب حكميا ,كمنطكقو الفصؿ في بعض الطمبات المكضكعية
فبل يعد الخصـ محككمان عميو بالنسبة ليذه الطمبات ,كبالتالي ال يحؽ لو الطعف ,بؿ جاز القانكف
لصاحب المصمحة أف يطمب باستدعاء يقدـ إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ النظر في الطمب
كالحكـ فيو ,كيعد الحكـ الصادر في الطمب متممان لمحكـ الصادر في الدعكل(.)2
كقد قضت محكمة النقض المصرية بأف قياـ المصمحة مف عدميا ,إنما يرجع فيو إلى
الكقت الذم صدر الحكـ المطعكف فيو ,كما يبلبس الدعكل آنذاؾ مف ظركؼ ككقائع يثبتيا
الحكـ كتككف تحت نظره كعمييا يرتكز قضاؤه بحيث يقتصر بحث الطعف عمى مختمؼ كجكىو
القانكنية عمى ىذا النطاؽ ,كمثاؿ ذلؾ إذا كاف المطمكب الحجز عميو عمى قيد الحياة يكـ صدكر
تأثير عمى تحقيؽ مصمحة طالب الحجز(,)3
الحكـ المطعكف فيو فإف كفاتو بعد ذلؾ ال يككف لو ه
كبالتالي تكمف العبرة مف قياـ المصمحة في الطعف مف كقت صدكر الحكـ المراد الطعف فيو كال

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,ص .289نظر إيضا كجدم راغب فيمي :مرجع سابؽ ,ص.730
) (2المادة( ) 185مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة( )193مف قانكف المرافعات المصرم.
) (3نقض مدني مصرم 15 ,مايك لسنة  ,1958س ,9ص .501نظر أيضا نقض  7ديسمبر لسنة  ,1957س ,8ص .752نقض  7مارس لسنة
 1963ص ,13ص ,288نقض  25اكتكبر لسنة  ,1966س ,17ص ,1558نظر إليو لدل :أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.739
نقض مدني راـ اهلل ,رقـ ,2004/65جميسة  ,2004/6/7مشار إليو لدل :ناظـ عكيضة :األحكاـ ,مرجع سابؽ ,ص.160
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يعتد بزكاليا بعد ذلؾ( ,)1كمف ثـ فإف استئناؼ المحككـ عميو يعد مقبكالن كلك انتقؿ الحؽ مكضكع
الدعكل إلى شخص آخر كأنو أخطئ في تدخؿ األخير في االستئناؼ ,كأنو ال يغير مف حكالة
الحؽ لمغير بعد التدخؿ(.)2
كتزكؿ المصمحة بقبكؿ المحككـ عميو القرار ,كىذا القبكؿ ىك تصرؼ باإلردة المنفردة
يسقط بو المحككـ عميو حقان إجرائيان ,كىك حقو في الطعف في الحكـ ,كىذا ما نصت عميو
المادة( ,)3()1/218بذلؾ ينتج ىذا التصرؼ آثاره فكر حدكثو ,دكف أف يترتب عميو قبكؿ المحككـ
لو ,بيذا يقع القبكؿ صراحة أك ضمنان ,كما قد يقع بعد صدكر الحكـ ,أك قبؿ صدكر الحكـ ,كما
لك أقر أماـ المحكمة بكؿ طمبات خصمو ,أك كاف قد تنازؿ مسبقان عف حقو في الطعف(.)4
يتضح من خالل ما سبق ,بأنو يجب أف تككف ىناؾ رابطة سببية بيف الضرر الذم
أصاب الخصـ ,كالحكـ الصادر كىك المسبب لمضرر لمخصـ ,بمعني أف يككف الضرر متكلدان
عف القرار المراد الطعف فيو ,كما يجب أف يككف سبب الضرر كاردان في منطكؽ القرار ,أما اذا
ما كرد الضرر في أسباب القرار فبل يككف جائ انز قبكؿ الطعف ,ما لـ تكف ىذه األسباب جزءان
مكمبلن لممنطكؽ كال تقكـ بدكنو(.)5

) )1نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .618نظر أيضا نقض مدني مصرم  ,1973/3/22مجمكعة النقض  ,س,24ص,807
نظر إليو لدل :نبيؿ إسماعيؿ عمر :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.531
) (2نقض مدني مصرم ,1979/5/2 ,رقـ  643سنة 48ؽ ,نظر إليو لدل :أحمد أبك الكفا :المرافعات ,ىامش صفحة .740
) (3نصت المادة() 1/218مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية الفمسطيني عمى أنو( :استئناؼ الحكـ المنيي لمخصكمة يستتبع حتمان استئناؼ
جميع األحكاـ كالق اررات التي سبؽ صدكرىا في الدعكل ما لـ تكف قبمت صراحة.).
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.618
) (5نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.619
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الفرع الثاني
شرط الصفة
يشترط لقبكؿ الدعكل أف يككف مصمحة رافع الدعكل شخصية كمباشرة ,كىذا ما يعرؼ
بالصفة أما شرط الصفة بالنسبة لقبكؿ الطعف ,فيقصد بيا أف يككف الطاعف طرفان في الخصكمة
اء أكاف مدعيان أـ مدعان عميو ,أك كاف قد
التي صدر فييا الحكـ أك القرار المراد الطعف فيو ,سك ن
اء أكاف خمفان عامان
أدخؿ في الدعكل أك تدخؿ فييا ,كما يجكز الطعف ممف خمؼ الخصـ ,سك ن
كالكرثة كمف في حكميـ مف الدائنيف أك خمفان خاصان ,كالمشترم إذا تحققت الخبلفة بعد صدكر
()1
الحكـ  ,كما يجكز الطعف مف النيابة العامة إذا كانت خصمان أصميان في الدعكل أك خصمان

منضمان( ,)2كبالتالي فكؿ مف كاف خصمان في خصكمة الحكـ المطعكف فيو ,كحكـ عميو يجكز لو
أف يطعف في الحكـ ,ألف لو صفة في الطعف ,كعميو فالطعف ال يقبؿ إال ممف كاف طرفان في
الحكـ المطعكف فيو( ,)3بالتالي فإنو ال يقبؿ الطعف ممف لـ يكف خصمان في الدعكل كلك كاف
الحكـ قد أضر بو ككذلؾ ال يقبؿ الطعف ممف كاف خصمان كلكنو أخرج مف الدعكل قبؿ صدكر
الحكـ فييا ,كال ممف كاف مختصمان ثـ تنازؿ المدعي عف مخاصمتو كأثبت المحكمة ىذا التنازؿ

) (1أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .735نظر أيضا أحمد السيد صاكم :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .872نظر أيضا نقض مدني
مصرم رقـ  39لسنة 29ؽ جمسة  ,1964/1/9نظر إليو لدل :ناظـ عكيضة :األحكاـ ,ص .161نظر أيضا محمد عبد الرحيـ عنبر :مرجع سابؽ,
ص.402
) (2أحمد السيد صاكم :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .367نظر أيضا أسامة ركبي عبد العزيز الركبي :مرجع سابؽ ,ص .123نظر أيضا محمكد
صالح العادلي :مرجع سابؽ ,ص.144
) (3نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.621
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()1

كبالتالي فأيان مف ىؤالء ال يحؽ ليـ الطعف ,ألف ليس ليـ صفة الخصكـ في الدعكل األصمية

كألف القاعدة في نسبية اإلجراءات ,كأف الحكـ ال يحتج بو إال بيف خصكـ الدعكل التي صدر
الحكـ فييا ,فالحكـ ال يحكز الحجية إال فيما بيف أطراؼ الدعكل( ,)2كىذا ما نصت عميو
المادة( )1/110مف قانكف البينات الفمسطيني.
كعميو يجب أف يطعف الطاعف بنفس الصفة التي حضر بيا في الدعكل التي صدر فييا
الحكـ المراد الطعف فيو ,فإذا كانت صفتو في الدعكل خصـ أصمي ,فيجب أف يطعف في الحكـ
كصي أك
بتمؾ الصفة ,كاذا كانت صفتو ممثبلن قانكنيان عف أحد الخصكـ كالكلي أك القيـ أك ال ي
ككيؿ لو ,فيجب أف يطعف في الحكـ الصادر باسمو كبالنيابة عف الخصـ ,كال يحؽ لو أف يطعف
فيو بصفتو خصـ أصمي ,كاال كاف عمى المحكمة رفض طعنو لعدـ تكافر الصفة فيو( ,)3كبالتالي

) (1أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص .367نظر أيضا تمييز أردني رقـ  ,1071/93ص 266ستة  ,1995األجتياد القضائي
الجزء الرابع ص ,335نظر إليو لدل :عباس العبكدم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.361
) (2كيعني اصطبلح الخصـ في الطعف :ىك مف يقدـ باسمو طمب إلى القاضي ,لمحصكؿ عمى حماية قضائية أك يقدـ في مكاجيتو ىذا الطمب ,لذلؾ
اء كانت ىذه المطالبة فرعية أـ أصمية
فالحد البلزـ لكي يكصؼ الشخص بكصؼ الخصـ ىك أف يككف طرفان في اجراءات المطالبة في الخصكمة سك ن
بمعني يكفي السباغ صفة الخصـ عمى شخص ما ,أف يقدـ طمبان إلى القاضي أك أف يكجو إليو طمبان مف الطرؼ اآلخر ,مشار إليو لدل ,أحمد مميجي:
التعميؽ عمى قانكف المرافعات  ,الجزء الرابع ,الطبعة الثالثة ,دكف سنة نشر ,ص . 189كيقابميا نص المادة ( )101مف قانكف اإلثبات المصرم.
) (3أحمد السيد صاكم :الم ارفعات ,مرجع سابؽ ,ص .368كقد قضت محكمة بالنقض المصرية( :أف الطعف بالنقض ال يككف إال لمف كاف طرفان
في الحكـ المطعكف فيو كبالتالي ال يقبؿ الطعف ممف لـ يككف طرفان في الخصكمة األكلي) ,ككذلؾ قضت (بأنو متي كاف الكاقع أف محكمة أكؿ درجة
قد رفضت تدخؿ الطاعف في الدعكل ,ككما أخرجتو محكمة ثاني درجة كرفضت دخكلو في الخصكمة لككنو لـ يكف طرفان فييا أماـ أكؿ درجة ,فإف
طعنو يككف غير مقبكؿ شكبلن التعداـ الصفة) ,ككذلؾ قضت( :بأنو ال صفة لممحامي في الطعف بالنقض إذا كاف تككيمو مقصك انر عمى الطعف بالنقض
الجنائي فقط) ,ككذلؾ قضت بأنو( :إذا ندمجت شركة في شركة مساىمة اندماجان كميان تزكؿ بيا شخصيتيا كتؤكؿ بما ليا كما عمييا لمشركة المساىمة
فإف الشركة الدامجة تككف قد خمفت الشركة المندمجة في ذمتيا المالية خبلفة عامة ,تعطي ليا حؽ الطعف في األحكاـ الصادر باسـ الشركة المندمجة
سكاء تحققت ىذه الخبلفة قبؿ أك بعد صدكر الحكـ) ,ككذلؾ قضت( :بأنو اذا اختصـ المؤجر المستأجر األصمي كالمستأجر مف الباطف في دعكاه
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يتعيف عمى المحكمة كلك مف تمقاء نفسيا أف تبحث في صفة الطاعف الذم طعف في الحكـ
()1

المطعكف فيو

ككذلؾ عمى المحكمة مف تمقاء نفسيا أف تبحث في الشركط العامة لمطعف ,فاذا

تبيف ليا عدـ تكافرىا كميا أك أحدىا ,قضت بعدـ قبكؿ الطعف ,ألف جكاز الطعف في األحكاـ مف
عدمو ىك مما يتعمؽ بالنظاـ العاـ(.)2
كما يجب أف تتكافر في الطاعف األىمية البلزمة لمتقاضي ,كىي أىمية األداء ,كالتي
يتعيف كجكدىا بتاريخ تقديـ الطعف ,فإذا كاف الطاعف في ىذا التاريخ فاقدان لؤلىمية ,يككف القرار
المراد الطعف فيو باطبلن ,حتى كلك كانت لو أىمية حيف إقامة الدعكل التي صدر فيو القرار
المطعكف فيو ,كيجب الطعف بكاسطة ممثمو القانكني ,كما ال يجكز رفع الطعف إال مف شخص
مكجكد ,فإذا رفع باسـ شخص تكفي قبؿ رفعو كانت صحيفتو منعدمو ,فالشخص المعنكم ال
يستطيع أف تقديـ الطعف في األحكاـ إال بكاسطة مف يمثميـ ذلؾ الشخص المعنكم ,كذلؾ
الشخص الطبيعي إذا كاف فاقدان أك ناقصان لؤلىمية يجب أف يحؿ محمو ممثمو القانكني في رفع
الطعف(.)3

=باإلخبلء ,ثـ تصدم المستاجر مف الباطف لمدعكل طالبان رفضيا كطعف باالسئناؼ في الحكـ الصادر باإلخبلء ,ألف انفراده بالطعف بالنقض صحيح)
نظر إليو لدم نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .621نظر أيضا محمكد محمد الكيبلني :مرجع سابؽ ,ص.330
) (1أنكر طمبة  :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص.320
) (2عبد الحكـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.668
) (3نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.624
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الفرع الثالث
عدم رضاء المحكوم عميو بالحكم
نصت المادة( )1/191مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني بقكليا:
(ال يقبؿ الطعف ممف قبؿ الحكـ صراحة أك أسقط حقو أماـ المحكمة إسقاطان مبرئان لذمة الخصـ
أك قضي لو بكؿ طمباتو).

()1

يتضح مف ىذه المادة ,بأنو ال يقبؿ الطعف ممف قبؿ الحكـ صراحان أك أسقط حقو أماـ
المحكمة بنزكلو عف الحكـ أك قضي لو بكؿ طمباتو ,كيقصد برضاء المحككـ عميو قبكلو بالحكـ
الصادر ضده صراحة أك ضمنان ,بقصد تنفيذ الحؽ الثابت فيو ,مما يؤدم إلى إنياء النزاع أماـ
المحكمة بتنازلو عف الحؽ في الطعف في الحكـ( ,)2كبالتالي ال يؤخذ بالظف كال يقبؿ التأكيؿ ,ألنو
ينتج عف ذلؾ حرماف المحككـ عميو مف الطعف ,فالشؾ في حقيقة المقصكد يجب أف يفسر
لمصمحة المحككـ عميو ,ألف األصؿ أال يتنازؿ صاحب الحكـ عف حقو ,فبل يفترض ىذا التنازؿ
كيترؾ تقدير ذلؾ لمقاضي ,كعمى القاضي أف يمتزـ جانب الحرص فيما يتعمؽ باستنباط حصكؿ
الرضاء أك التنازؿ عف الحكـ مف عدمو(.)3
فإذا قاـ الخصـ بتبميغ القرار الي خصمو ,فبل يعد ىذا قبكالن ضمنيان لمقرار ,كلك تـ التبميغ
دكف تحفظ ,كذلؾ تفكيض الرأم لممحكمة ال يعتبر نزكالن سابقان عف الطعف في الحكـ( ,)4فبقبكؿ

) (1يقابميا نص المادة ( )211مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو( :ال يجكز الطعف فى األحكاـ إال مف المحككـ عميو كال يجكز
ممف قبؿ الحكـ أك ممف قضى لو بكؿ طمباتو ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ).
) )2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .290نظر أيضا محمد عبد الرحيـ عنبر :مرجع سابؽ ,ص.402
) (3أحمد مميجي :التعميؽ عمى قانكف المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.211
) (4أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.369
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الطاعف لمقرار يسقط حقو في الطعف في الحكـ( ,)1مما يجعؿ الطعف غير مقبكؿ ,فالرضا بالحكـ
قد يتنج عف اتفاؽ سابؽ بيف الخصكـ أك بإرادة منفردة مف الخصـ الحقة لصدكر القرار

()2

كيككف ذلؾ مستفادان مف صدكر الحكـ مكافقان لطمبات الخصـ ,فطمب أحد الخصكـ تكجيو اليميف
إلى خصمو يعد ذلؾ قبكالن لمقرار الذم يصدر بتكجو اليميف( ,)3كقد يككف القبكؿ كميان كقد يككف
جزئيان ,كفي ىذه الحالة يجب النظر إلى الظركؼ في كؿ حالة ,كمبلحظة ما إذا كاف طمب تنفيذ
الجزء المقبكؿ يتعارض مع إرادة الطعف في األجزاء األخرل مف الحكـ ,كبيذا يتعيف أف يككف
القبكؿ المانع مف الطعف صريحان كاضحان يكشؼ عف إرادة الخصـ الحقيقة بأنو أرادة التنازؿ
فقبكؿ بعضان مف أجزاء القرار ال يعني قبكالن لؤلجزاء األخرل ,إذا احتكل المنطكؽ عمى أجزاء
أخرل(.)4
فقد يككف الحكـ مشمكالن بالنفاذ المعجؿ بأمر مف القاضي أك بحكـ القانكف ,فبل يدؿ
تنفيذه عمى قبكلو ,كانما يستدؿ عمى ىذا القبكؿ مف كقائع أخرل ,كمثاؿ ذلؾ طمب المحككـ عميو
إ جراء مقاصة بيف الديف المحككـ بو كحؽ لو في ذمة لو كقصر التنفيذ عمى ما يجاكز ذلؾ ,فيذا
يدؿ عمى رضاء المحككـ عميو بالحكـ ,كبالتالي ال يجكز الطعف فيو(.)5
كنظ انر ألف القبكؿ مف التصرفات القانكنية ,فإنو يجب أف يصدر القبكؿ مف إرادة حرة
غير مشكبة بأم عيب مف عيكب اإلرادة ,كبالتالي ال يعتد بالقبكؿ إذا كاف نتيجة غمط أك تدليس

) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.624
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.290
) (3أحمد أبك الكفا :مرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.740
) (4أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.369
) (5عبد الحكـ فكدة :مرجع سابؽ ,ص.666
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أك إكراه ,بحيث إذا تمسؾ الطاعف بأم مف عيكب اإلرادة ,كتمكف مف إثباتيا بجميع طرؽ
اإلثبات أماـ محكمة الطعف ,كاف طعنو مقبكالن(.)1

توجيو الطعن إلى من استفاد من الحكم(المطعون ضده)-:
يشترط فيمف يرفع عميو الطعف ,أف يككف طرفان في الخصكمة أماـ المحكمة التي
أصدرت الحكـ المطعكف فيو ,كاستفاد مف الحكـ المطعكف فيو ,سكانء كاف خصمان أصميان في
الدعكل أـ متدخبلن اختي ً
صـ في الدعكل ,كاال اعتبر الطعف بالنسبة ليـ غير مقبكؿ( ,)2بيذا يجب
عمى الطاعف أف يختصـ المطعكف ضدىـ بصفاتيـ التي اختصمكا فييا في الدعكل التي صدر
فييا الحكـ المطعكف فيو ,كاذا تكفي المحككـ لو ,يكجو الطاعف طعنو إلى كرثة المحككـ لو,
باعتبارىـ ممثميف في الدعكل كفي الحكـ الصادر فييا بشخص مكرثيـ ,كالطاعف غير ممزـ بأف
يكجو الطعف إلى جميع الخصكـ المحككـ ليـ ,بؿ يحؽ لو تكجيو الطعف إلى بعضيـ دكف
البعض اآلخر ,بذلؾ ال يككف لمطعف أثر إال بحؽ المطعكف ضدىـ ,كيكتسب الحجية بالنسبة
لآلخريف ,كىذا ما لـ يكف ضركريان اختصاـ جميع المحككـ ليـ في حالة عدـ قابمية الحكـ
لمتجزئة(.)3
كما ال يكفي ,فيمف يرفع عميو الطعف ,أف يككف طرفان في الخصكمة أماـ المحكمة التي
أصدرت الحكـ المطعكف فيو ,بؿ يجب أيضان أف يككف المطعكف ضده نازع الطاعف في طمباتو

) (1أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص 323ما بعدىا.
) (2نقض مدني مصرم 20أبريؿ  1961مجمكعة النقض  19ص 392 ,ؽ 54مشار إليو لدل أحمد السبد الصاكم :الم ارفعات ,مرجع سابؽ,
 .882-881نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.625
) (3نبيؿ اسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص . 17 ,625أحمد ىندم :ارتباط الدعاكم كالطمبات في قانكف المرافعات ,دار الجامعة الجديدة
لمنشر ,لسنة1995ـ.97 ,
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ىك ,فإذا كاف مكقؼ المطعكف ضده مكقفان سمبيان في الخصكمة ,كلـ يكف لمطاعف أم طمبات في
مكاجيتو فإنو ال يصح اختصامو في الطعف(.)1
كأخي انر يشرط أال يككف المطعكف ضده قد تنازؿ عف القرار المراد الطعف فيو ,ألف التنازؿ
عف الحكـ يستتبعو التنازؿ عف الحؽ الثابت فيو(.)2
كمع أف ىناؾ رأيان في الفقو( ,)3يرل كبحؽ أف النزكؿ عف الحكـ مخالؼ لمنظاـ العاـ
أل ف جكاز النزكؿ عف الحكـ يعني أنو باإلمكاف رفع دعكل مجددة بذات النزاع ,بما يخالؼ ذلؾ
قكاعد الحجية المتعمقة بالنظاـ العاـ كالتي نصت عمييا المادة ( )110مف قانكف البينات
الفمسطيني ,لذا يعتبر النزكؿ عف الحكـ نزكالن عف الحؽ المكضكعي الثابت فيو ,كتزكؿ معو
الخصكمة التي صدر فيو الحكـ ,كبالتالي ال يجكز بعدىا لممحككـ لو المطالبة بالحؽ المكضكعي
مطمقان بدعكل جديدة لتعارض ذلؾ مع قاعدة الساقط ال يعكد كالمعدكـ ال يعكد ,لذلؾ فالنزكؿ عف
الحكـ يستتبعو انعداـ الفائدة مف الطعف في الحكـ.

المطمب الثاني
الطرق التي يجوز فييا الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع
الدعوى
كفر المشرع لممتقاضيف طرقان لمطعف في األحكاـ لكي يستطيعكا مف خبلليا إلغاء أك
تعديؿ األحكاـ التي تضر بحقكقيـ أك مصالحيـ ,األمر الذم يثير التساؤؿ عف الطرؽ التي
) (1نقض مدني مصرم  28ديسمبر  1974مجمكعة النقض  25ص 1492ؽ ,253نظر إليو لدل أحمد السيد صاكم :المرافعات ,مرجع سابؽ,
ص.883
) (2المادة ( )140مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
) (3عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.293
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يجكز بمكجبيا الطعف في الق اررات الصادر قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كىؿ تقبؿ الق اررات الصادرة
قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,الطعف فييا بجميع طرؽ الطعف العادية كغير العادية ,أـ أف
ىناؾ طريقان معينان يمكف مف خبلليا الطعف في تمؾ الق اررات؟
أوَلً -:الطعن باَلستئناف:
عيف المصرم كالفمسطيني مبدأ التقاضي عمى درجتيف ,كعدىا مف المبادئ
سمؾ المشر ٍ
األساسية في النظاـ القضائي( ,)1لككف أف الرجكع لمحؽ عبر محكمة الدرجة الثانية أفضؿ مف
التمادم في بالخطأ ,كىك ما دفع بالمشرع الفمسطيني كالمصرم لتنظيـ الطعف باالستئناؼ ,الذم
يمنح الطاعف فرصة ثانية لتقديـ ما فاتو مف دفكع ,كأكجو دفاع مف خبلؿ عرض مكضكع الدعكل
كبلن أك جزءان عمى محكمة الدرجة الثانية ,لكي تصحح الخطأ ,أك إكماؿ النقص في حكـ أكؿ
درجة

()2

كبيذا يعد االستئناؼ مف طرؽ الطعف العادية التي يمجأ إلييا المتضرر مف القرار

قرر آخر مف محكمة أعمى درجة بقصد إلغاء أك تعديؿ ذلؾ القرار( ,)3كىذا ما
لمحصكؿ عمى ا
أكده المشرع الفمسطيني في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,بتحديده أف األحكاـ كالق اررات
التمييدية كالمستعجمة الصادر مف محاكـ الصمح تستأنؼ إلى محكمة البداية الكاقعة في دائرتيا
بصفتيا االستئنافية ,أما األحكاـ االبتدائية كالق اررات التمييدية كالمستعجمة الصادرة مف محكمة
البداية بصفتيا محكمة أكؿ درجة تستأنؼ أماـ محكمة االستئناؼ( ,)4كما أجاز استئناؼ األحكاـ

) (1أحمد أبك الكفا :مرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.781
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.306
) (3محمد كماؿ أبك الخير :مرجع سابؽ ,ص.701
))4المادة( ) 201مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كالتى نصت عمى أنو-1( :تستأنؼ األحكاـ كالق اررات الصادرة مف محاكـ
الصمح إلى محكمة البداية الكاقعة في دائرتيا بصفتيا االستئنافية -2 .تستأنؼ األحكاـ كالق اررات الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا محكمة أكؿ درجة
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كالق اررات الصادرة بصفة نيائية مف محاكـ الصمح بسبب مخالفة قكاعد االختصاص المتعمقة
بالنظاـ العاـ أك كقكع بطبلف في الحكـ أك بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ ,ككذلؾ أجاز
القانكف استئناؼ جميع األحكاـ كالق اررات الصادرة في حدكد النصاب النيائي إذا كاف الحكـ
صاد انر عمى خبلؼ حكـ سابؽ لـ يحز قكة األمر المقضي فيو إذا اتحدا في الخصكـ كالسبب
كالمكضكع ,كفي ىذه الحالة يعد الحكـ السابؽ مستأنفان بقكة القانكف ما لـ يكف قد صار نيائيان عند
رفع االستئناؼ(.)1
بذلؾ يتضح مف نصكص المكاد السابقة ,بأف المشرعيف الفمسطيني كالمصرم قد أجا از
استئناؼ الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كالتى تنتيي بيا الخصكمة أماـ محكمة
البداية بصفتيا االستئنافية ,إذا كاف القرار صادر مف محكمة الصمح أيان كاف قيمة كانت قيمة
الدعكل ,كأماـ محكمة االستئناؼ إذا كاف القرار الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع صاد انر مف
محكمة البداية.

ثانياً -:الطعن بالنقض:
يعرؼ الطعف بالنقض بأنو( :المنازعة في الحكـ النيائي استنادان إلى أسباب محددة,
تشكؿ عيبان أك خمبلن قانكنيان في الحكـ ,بيدؼ إصبلحو أك إزالة ما عمؽ بو مف خمؿ ,كصكالن إلى
كحدة تطبيؽ القانكف ,ككحدة تأكيمو ,أك تفسيره).

=أماـ محكمة االستئناؼ) ,كالمادة ( )202مف نفس القانكف( :يجكز استئناؼ األحكاـ كالق اررات الصادرة في المكاد المستعجمة أيان كانت المحكمة التي
أصدرتيا) ,كيقابميا نص المادتيف( )48ك ( )220مف قانكف المرافعات المصرم.
) (1المادتيف( )203ك( ) 204مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كيقابميا نص المادتيف ( )221ك( )222مف قانكف المرافعات
المصرم.
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ككفقان لذلؾ يعد الطعف بالنقض مف طرؽ الطعف غير العادية في األحكاـ القضائية التي
تقتصر ميمتيا عمى مراقبة الحكـ المطعكف فيو ,فيما إذا كاف مبنيان عمى مخالفة القانكف أك الخطأ
في تطبيقو أك تأكيمو( ,)1عمى إصبلح ما شاب الحكـ مف عيكب قانكنية فقط دكف المسائؿ
الكاقعية باعتبارىا محكمة قانكف كليست محكمة درجة ثالثة مف درجات التقاضي( ,)2كبالتالي فقد
حصر المشرع األحكاـ النيائية التي يجكز الطعف فييا بالنقض ,كذلؾ عمى النحك التالي:
 -1اَلحكام النياية الصادرة من محاكم اَلستئناف-:
نصت المادة ( )225مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى
أنو( :لمخصكـ حؽ الطعف بطريؽ النقض في األحكاـ النيائية الصادرة مف محاكـ االستئناؼ إذا
كاف الطعف مبنيان عمى مخالفة لمقانكف أك خطأ في تطبيقو أك في تأكيمو) ,كنصت المادة ()248
مف قانكف المرافعات المصرم عمى أنو (لمخصكـ أف يطعنكا أماـ محكمة النقض في األحكاـ
الصادرة مف محاكـ االستئناؼ ,إذا كانت قيمة الدعكل تجاكز مائة ألؼ جنيو أك كانت غير
مقدرة القيمة كذلؾ في األحكاؿ اآلتية  -1:إذا كاف الحكـ المطعكف فيو منيا عمى مخالفة لمقانكف
أك خطأ في تطبيقو أك في تأكيمو -2.إذا كقع بطبلف في الحكـ أك بطبلف في اإلجراءات أثر في
الحكـ).
يتضح مف خبلؿ نص المادتيف السالؼ ذكرىما أف المشرع الفمسطيني كالمصرم قد حددا
فأجاز لمخصكـ الطعف بطريؽ النقض في
ا
األحكاـ التي يجكز الطعف فييا بطريؽ النقض,
األحكاـ النيائية الصادرة مف محكمة الدرجة الثانية ,كبالتالي فإنو ال يجكز الطعف بالنقض في

) (1طعف مدني غزة رقـ  139لسنة  2003/11/11 -2003نظر إليو لدل أكرـ كبلب :مرجع سابؽ  ,ص.292
)(2عبد العزيز خميؿ بديكم :الطعف بالنقض كالطعف أماـ المحكمة االدارية العميا ,دراسة مقارنة ,رسالة ,رسالة جامعة عيف شمس ,الطبعة األكلي,
دار الفكر العربي لمنشر ,لسنة  ,1970ص ,9-4مشار إليو لدل عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.340
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األحكاـ الصادرة مف محاكـ الدرجة األكلى ,حتى كلك كانت ىذه األحكاـ نيائية ,لذا فإف األحكاـ
الصادرة عف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية كاألحكاـ الصادرة مف محكمة االستئناؼ يجكز
الطعف بتمؾ األحكاـ بطريؽ النقض إذا كاف الحكـ مبنيان عمى مخالفة لمقانكف أك خطأ في تطبيقو
أك في تأكيمو.
إال أف المشرع المصرم قد حدد النصاب القانكني لمطعف بالنقض ,فمـ يجز الطعف في
كؿ االحكاـ النيائية إال إذا كانت قيمة الدعكل تجاكز مائة ألؼ جنية أك كانت غير محددة
القيمة ,كخي انر فعؿ المشرع الفمسطيني عندما لـ يحدد نصابان قانكنيان لمطعف بالنقض في األحكاـ
النيائية الصادرة مف محاكـ االستئناؼ ,كانما أجاز الطعف بالنقض في األحكاـ النيائية الصادرة
عف محاكـ االستئناؼ.
كجميع األحكاـ الصادرة عف محاكـ االستئناؼ تقبؿ الطعف بالنقض إذا تكافرت فييا أحد
اء كانت تمؾ األحكاـ صادره في المكضكع أـ في مسأػمة فرعية
أسباب الطعف المحددة قانكنان ,سك ن
قبؿ الفصؿ في المكضكع منيية لمنزاع أك غير منيية لمنزاع ,كيجكز الطعف فييا استقبلالن أك أم
مسألة كقتية مستعجمة(.)1
ويثار التساؤل ىنا حول مدى جواز الطعن في الق اررات التمييدية والمستعجمة الصادرة عن
المحاكم اَلستئنافية بالنقض؟
كضع المشرع الفمسطيني كالمصرم قكاعد عامة لمطعف في األحكاـ القضائية بمختمؼ
أنكاعيا تطبؽ عمييا كافة طرؽ الطعف ,فنظـ المشرع الفمسطيني بابان خاصة لطرؽ الطعف في
الفصؿ الثاني مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية لؤلحكاـ العامة جمع فييا القكاعد
العامة لمطعف في األحكاـ بطرقو العادية كغير العادية ,كالذم حاكؿ مف خبلؿ تنظيمو لتمؾ
) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.359
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القكاعد تدارؾ الخطأ الكاقع في الحكـ في مسائؿ الكاقع أك القانكف ,كأيضان كضع حد لممنازعات
القضائية بكضع حد لنيايتيا.
كيتضح مف خبلؿ القكاعد العامة لطرؽ الطعف ,بأنو إذا أصدرت محاكـ االستئناؼ ق اررات
تمييدية أك مستعجمة أثناء سير الدعكل ,فإنو يجكز لمخصـ المتضرر مف تمؾ الق اررات الطعف
بتمؾ الق اررات بطرؽ النقض كفقان لمقكاعد العامة لطرؽ الطعف في األحكاـ في سبيؿ تقكيـ ما
أعكج مف قضاء محاكـ االستئناؼ ,كىذا ما نصت عميو المادة ( )1/191مف قانكف أصكؿ
المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي جاء فييا( :لمخصكـ الطعف في الحكـ كفقان لطرؽ
الطعف المقررة في ىذا القانكف).
 -2األحكام النيائية الصادرة من محاكم البداية بصفتيا اَلستئنافية-:
نصت المادة( )226مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني بقكليا
(يجكز لمخصكـ أف يطعنكا بطريؽ النقض في أم حكـ نيائي في األحكاؿ اآلتية -1:إذا كقع
بطبلف في الحكـ أك بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ -2.إذا تناقض الحكـ المطعكف فيو مع
حكـ سابؽ حاز قكة األمر المقضي فيو كصدر بيف الخصكـ أنفسيـ كبذات النزاع).

()1

يتضح مف خبلؿ نص ىذه المادة ,أنيا كردت بصيغة العمكـ ,كبالتالي تجعؿ الطعف
اء أكاف صاد انر بشكؿ ابتدائي عف محاكـ الدرجة األكلي
بالنقض جائز في أم حكـ نيائي ,سك ن
كفكت ميعاد استئنافو فأصبح نيائيان ,أك صدر نيائيان عف محكمة الصمح ,ألنيا في دعكل ال
تتجاكز قيمتيا ألؼ دينار ,أك صدر عف محاكـ الدرجة الثانية(.)2

) )1يقابميا نص المادة( ) 249مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو(لمخصكـ أف يطعنكا أماـ محكمة النقض في أل حكـ إنتيائى  -أي نا
كانت المحكمة التي أصدرتو  -فصؿ في نزاع خبلفان لحكـ آخر سبؽ أف صدر بيف الخصكـ أنفسيـ كحاز قكة اآلمر المقضي).
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني  ,مرجع سابؽ ,ص.359
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لكف بالنظر إلى طبيعة الطعف بالنقض يصبح ما أكرده المشرع في المادة ()226
محصك انر في األحكاـ الصادرة عف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية كمحكمة االستئناؼ ,كذلؾ
ألف األصؿ في األحكاـ الصمحيو النيائية عدـ جكاز الطعف فييا بأم طريؽ مف طرؽ الطعف
استثناء يجكز الطعف فييا باالستئناؼ ضمف األحكاؿ التي نصت عمييا المادتيف(203ك)204
ك
ن
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كىي نفس األحكاؿ التي كردت في
المادة( )226كزيادة عمييا ,بما يجعميا غير قابمة لمطعف بالنقض ,ألنو ال يتصكر أف يجمع
المشرع طريقيف أحدىما عادم ,كاآلخر غير عادم لمطعف بذات الحكـ(.)1
كبما أف المشرع الفمسطيني أجاز الطعف بالنقض في األحكاـ الصادرة عف محاكـ
االستئناؼ في األحكاؿ التي أجاز فييا ذلؾ ,فالسؤاؿ الذم يثار ىنا حكؿ مدى جواز وقف السير
في الدعوى لحين البت في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع والمطعون فيو بالنقض
لكونو يقبل الطعن استقالَلً ؟
لـ يتطرؽ القانكف الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,كال قانكف
المرافعات المصرم إلى جكاز أك عدـ جكاز كقؼ السير في الدعكل أماـ الدرجة األكلي إذا ما
قاـ الطاعف بالطعف بالحكـ النيائي أماـ محكمة النقض ,كانما نص في المادة ( )240عمى أف
الطعف بالنقض ال يؤدم إلى كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو ,ما لـ يطمب مف محكمة النقض
بناء عمى طمب الطاعف ,كالتي يجكز ليا في ىذه الحالة الكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو
ذلؾ ,ن
بكفالة أك بدكنيا(.)2

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.359
) (2نصت المادة ( )240مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى أنو( :الطعف بطريؽ النقض ال يكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو ما لـ تقرر
بناء عمى طمب الطاعف) ,كيقابميا نص المادة ( )250مف قانكف المرافعات المصرم.
المحكمة خبلؼ ذلؾ بكفالة أك بدكنيا ن
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يتضح مف خبلؿ نص المادة السابؽ ,بأف المشرع لـ يرد كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو
كأصؿ عاـ ,ألف كثي انر ما يمجأ المحامكف في الحياة العممية ,كبعد أف يقكمكا بإيداع صحيفة
الطعف بالنقض لدل قمـ المحكمة كتسجيميا حسب األصكؿ ,يقكمكا بتقديـ طمب لمحكمة النقض
لكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو لحيف الفصؿ في الطعف المقدـ ليا ,ك إذا ما استجابت محكمة
النقض إلى الطمب المقدـ إلييا ,كأمرت بكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو إلى حيف الفصؿ في
الطعف ,األمر الذم يؤدم بدكره إلى إطالة أمد التقاضي ,كىك اليدؼ الذم يسعى الطاعف إلى
تحقيقو ,السيما إذا كاف متيقنان بأف المحكمة في النياية سكؼ تقكـ برد الطعف المقدـ منو.
فإذا كانت محكمة النقض لـ تجز كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو لحيف البت في الطعف
بالنقض ,فإف األكلى عدـ كقؼ السير في الدعكل أماـ محكمة الدرجة األكلي ,لحيف البت في
الطعف بالنقض ,ألف عدـ كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو لحيف البت بالنقض قد يكقع أشد
بناء عمى
الضرر بالطاعف ,إذا ما حكمت محكمة النقض لصالحو ,فيككف تنفيذ الحكـ باطؿ ن
بناء عمى طمبو كقؼ تنفيذ الحكـ بكفالة أك
حكـ محكمة النقض ,كلكف المشرع أجاز لمطاعف ن
بدكنيا ,أما عدـ كقؼ السير في الدعكل لحيف البت في الطعف بالنقض يككف أخؼ ضر انر عمى
الطاعف إذا لـ يكف لمحكـ المطعكف فيو أم تأثير عمى الدعكل.
كاذا قمنا بأف الطعف باالستئناؼ يؤدم إلى كقؼ السير في الدعكل لحيف البت ,كمف ثـ
يطعف في حكـ محكمة الدرجة الثانية بالنقض ,كالقكؿ بكقؼ السير في الدعكل لحيف البت في
بالطعف بالنقض ,فإف ذلؾ سكؼ يؤدم إلى إطالة أمد التقاضي أماـ المحكمة ,كستبقى الدعكل
كاقفو إلى حيف البت في الحكـ المطعكف فيو بالنقض.
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لذلك نرى بأن يترك تقدير وقف السير في الدعوى من عدمو إلى سمطة المحكمة
التقديرية المطعون أماميا ,إذ ليا أن تقرر وقف السير في الدعوى إذا تبين ليا أن القرار
المطعون فيو ىو قرار منتج في الدعوى ,وأنو يتوقف عميو السير في الدعوى ,وليا أن تقرر
عدم وقف السير في الدعوى إذا تبين ليا أن القرار المطعون فيو غير منتج في الدعوى وأن
ىدف الطاعن من الطعن ىو إطالة مدة التقاضي .بيذا نوصي المشرع الفمسطيني بإضافة فقرة
ثانية لنص المادة ( )240من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ,لتصبح عمى النحو
التالي( :الطعن بطريق النقض في الق اررات غير المنيية لمخصومة َل تؤدي إلى وقف السير
بناء عمى طمب الطاعن).
في الدعوى ,ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك بكفالة أو بدونيا ً
ثالثا :الطعن بطريق التظمم من الق اررات المستعجمة:
و
خاصة المادة( )1/3مف قانكف التنفيذ الفمسطيني كالتى
باستطبلع بعض النصكص كب
جاء فييا( :يختص قاضي التنفيذ بالفصؿ في جميع منازعات كاشكاالت التنفيذ كبإصدار الق اررات
كاألكامر المتعمقة بو ,كالغاء الحجز كفكو عمى أمكاؿ المديف كبيع األمكاؿ المحجكزة ,كما يختص
بإصدار األمر بالقبض عمى المنفذ ضده كحبسو كفقان لما ىك مقرر في ىذا القانكف) ,يتضح مف
خبلؿ نص المادة أف المشرع منح قاضي التنفيذ االختصاص بإلغاء الحجز كفكو ,كلـ يحدد
المشرع الكيفية التي يتـ مف خبلليا اإللغاء ,كالمعمكـ بأنو يككف ذلؾ بطريؽ التظمـ باعتبار أف
مف يقرر الحجز ىك قاضي التنفيذ ,كىك أيضان الذم يقدـ إليو طمب اإللغاء( .)1ككذلؾ ما نصت
عميو المادة( )109مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتى جاء
فييا(:يحؽ لممستدعى ضده أف يقدـ طمبان إلى القاضي الذم أصدر القرار مف أجؿ إلغائو أك
تعديمو) ,كيتضح مف خبلؿ نص ىذه المادة أف المشرع أعطى لممتضرر مف القرار أف يقدـ طمبان
) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :كفقان لقانكف التنفيذ الفمسطيني رقـ  23لسنة 23005ـ ,الطبعة الثانية ,غزة  -فمسطيف -لسنة 2011ـ ,ص.205
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إلى نفس المحكمة التى أصدرت القرار مف أجؿ إلغائو أك تعديمو ,كذلؾ استنادان لمقاعدة أف مف
يممؾ حؽ اإلنشاء يمتمؾ التعديؿ كاإللغاء ,ككذلؾ أخذ المشرع المصرم بالطعف بطريؽ التظمـ
في قانكف المرافعات في المادة ( )199كالتي جاء فييا (لذكل الشأف ,بدالن مف التظمـ لممحكمة
المختصة الحؽ فى التظمـ منو لنفس القاضى اآلمر ,باإلجراءات المعتادة لرفع الدعكل ,كال يمنع
مف ذلؾ قياـ الدعكل األصمية أماـ المحكمة ,ك يحكـ القاضى فى التظمـ بتأييد األمر أك بتعديمو
أك بإلغائو ك يككف حكمو قاببل لطرؽ الطعف المقررة لؤلحكاـ).
كيتـ التظمـ أماـ نفس المحكمة الذم صدر القرار عنيا ,كيحضع بذلؾ التظمـ إلى نفس
األجراءات التي تقدـ بيا الطمبات فيككف بشكؿ كتابي كمتضمنان لمبيانات التي تتضمنيا الطمبات
أما فيما يتعمؽ بميعاد التظمـ فمـ يبيف المشرع الفمسطيني ميعادان لو ,بما يعني جكاز التظمـ مما
()1

أصدرتو المحكمة دكف التقيد بميعاد معيف.

) )1أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ ,مرجع سابؽ ,ص 334كما بعدىا.
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المطمب الثالث
ميعاد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
يعد ميعاد الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كالتي تقبؿ الطعف
استقبلالن األجؿ الذم حدده القانكف لرفع الطعف ضد القرار ,كمكاعيد الطعف جميعيا مكاعيد
سقكط كتتعمؽ بالنظاـ العاـ ,فاذا لـ يتـ احتراـ ىذه الميعاد سقط الحؽ اإلجرائي ذاتو سقكطان
متعمقان بالنظاـ العاـ ,كيستطيع صاحب المصمحة التمسؾ بيذا السقكط كما يجكز لمقاضي إثارة
ىذا السقكط ,مف المحكمة نفسيا ,كبالتالي فإف سقكط الحؽ في الطعف يمنع رفع الطعف مطمقان
ألف ميعاده يككف قد انقضى ,كلك رفع الطعف يككف باطبلن لعدـ رفعو في المكعد الزمني المحدد
لرفعو( ,)1لذلؾ سكؼ نتناكؿ في ىذا المطمب ميعاد الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ,مف حيث بداية ميعاد الطعف كسقكط الحؽ في الطعف ككقؼ ميعاد الطعف ,كذلؾ عبر
عدة فركع عمى النحك التالي:
الفرع األول :مواعيد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
الفرع الثاني :بداية ميعاد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
الفرع الثالث :وقف ميعاد الطعن في لق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

) )1نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص627
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الفرع األول
مواعيد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
مواعيد الطعن :ىي الفترة الزمنية التي بانقضائيا يمتنع عمى الطاعف أف يطعف في
األحكاـ كالق اررات ,كيترتب عمى فكات مكعد الطعف فييا سقكط الحؽ في الطعف ,كىذه المكاعيد
تعد مدد حتمية ,ككذلؾ تعد مف النظاـ العاـ ,كيترتب عمى عدـ مراعاتيا رد الطعف شكبلن
كتقضي المحكمة برد الطعف مف تمقاء نفسيا(.)1
كلـ يحدد المشرع الفمسطيني مكاعيد لمطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع
الدعكل ,كانما أخضعيا لنفس مكاعيد الطعف في األحكاـ المكضكعية ,كذلؾ عدا الق اررات
المستعجمة ,كىذا ما يفيـ مف نص المادة( )195مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الفمسطيني ,عندما رتب عمى فكات مكعد الطعف في األحكاـ كالق اررات ,بالتالي يفيـ مف ذلؾ أنو
إذا أعطي لمق اررات نفس مكعد الطعف في األحكاـ المكضكعية.
وقد حدد المشرع الفمسطيني مدداً لطعن في األحكام والق اررات ,وذلك عمى النحو التالي:
 -1إف ميعاد استئناؼ الق اررات التي تقبؿ الطعف استقبلالن ,مف محكمة الصمح أك محكمة
البداية ,ثبلثيف يكمان مف اليكـ التالي لتاريخ صدكر القرار الصادر حضكريان أك المعتبر

))1المادة ( )195مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني ,كالتي نصت عمى أنو (يترتب عمى عدـ مراعاة مكاعيد الطعف في األحكاـ كالق اررات رد
الطعف شكبلن كتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا) ,كنصت المادة ( )215مف قانكف المرافعات المصرم عمى أنو( :يترتب عمى عدـ مراعاة مكاعيد
الطعف فى األحكاـ سقكط ال حؽ فى الطعف.كتقضى المحكمة بالسقكط مف تمقاء نفسيا) .سيد أحمد محمكد :مرجع سابؽ ,ص .778نظر أيضا عثماف
التكركرم :مرجع سابؽ ,ص .141نظر أيضا أنكر طمبة :المطكؿ في شرح المرافعات المدنية كالتجارية ,الجزء السادس ,دكف دار لمنشر2011,ـ,
ص.55
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حضكريان ,كمف تاريخ تبميغ القرار إذا تخمؼ المحككـ عميو عف حضكر جمسات
المحاكمة(.)1
 -2تككف مدة الطعف باالستئناؼ بالق اررات التي تقبؿ الطعف استقبلالن في المكاد المستعجمة
خمسة عشر يكمان(.)2
 -3تككف مدة الطعف بالنقض في الق اررات التي تقبؿ الطعف استقبلالن أربعيف يكمان(.)3
وبذلك يتضح من خالل ما سبق ,أف المشرع الفمسطيني أخضع مدد الطعف بالق اررات
الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كالتي تقبؿ الطعف استقبلالن لنفس مدد الطعف في األحكاـ
المكضكعية( ,)4كذلؾ عدا الق اررات المستعجمة ,كىذا عمى خبلؼ القانكف األردني الذم حدد مدد
لمطعف في الق اررات التي تقبؿ الطعف استقبلالن إذا أراد المحككـ عميو الطعف مباشرةن كلـ يترؾ

)(1المادة ( )1/205مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو( :يككف ميعاد الطعف باالستئناؼ ثبلثيف يكمان ما لـ ينص القانكف
عمى خبلؼ ذلؾ) ,كنصت المادة ( ) 227مف قانكف المرافعات المصرم عمى أف( :ميعاد االستئناؼ أربعكف يكمان ما لـ ينص القانكف عمى غير
ذلؾ.)....
) (2المادة( )2/205مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو( :يككف ميعاد االستئناؼ في المكاد المستعجمة خمسة عشر يكمان)
كيقابميا نص المادة ( )227مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو ,.....( :كيككف الميعاد خمسة عشر يكمان فى المكاد المستعجمة أيان
كانت المحكمة التى أصدرت الحكـ  .)......نظر أيضا أنكر طمبة :المطكؿ في شرح المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.167
) (3المادة( ) 227مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو( :يككف ميعاد الطعف بالنقض أربعيف يكمان) .كنصت المادة ()225
مف قانكف المرافعات المصرم عمى أنو( :ميعاد الطعف بطريؽ النقض ستكف يكمان)
) )4المادة ( )1/218مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتي جاء فييا (استئناؼ الحكـ المنيي لمخصكمة يستتبع حتمان
استئناؼ جميع األحكاـ كالق اررات التي سبؽ صدكرىا في الدعكل ما لـ تكف قبمت صراحة).
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الطعف فييا إلى حيف الفصؿ في المكضكع فأف مدتيا تككف مع الطعف في الحكـ الفاصؿ في
المكضكع ,بما يعني عدـ خضكعيا لقيد المدة (.)1

الفرع الثاني
بداية ميعاد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع
نصت المادة ( )1/193مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني
بقكليا( :يبدأ ميعاد الطعف في الحكـ مف اليكـ التالي لتاريخ صدكره ,ما لـ ينص القانكف عمى
خبلؼ ذلؾ)(.)2
يتضح مف خبلؿ نص ىذه المادة ,أف القاعدة العامة في بدء ميعاد الطعف مف اليكـ
التالي لتاريخ النطؽ بالحكـ أك القرار باعتباره يكـ صدكره ,كىك اليكـ الذم يفترض عمـ الخصكـ
و
كبخاصة المحككـ عميو( ,)3ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ,كبذلؾ ال يحسب في
بالقرار
الميعاد يكـ النطؽ بالحكـ كينتيي الميعاد بانتياء اليكـ األخير منو ,كيجب رفع الطعف قبؿ انتياء
الدكاـ الرسمي لممحاكـ( ,)4حيث يختمؼ احتساب الطعف في األحكاـ أك الق اررات باختبلؼ
األحكاؿ ,فيبدأ الميعاد في الحكـ الحضكرم أك المعتبر حضكريان لتخمؼ المحككـ عميو عف
حضكر بعض الجمسات ,مف اليكـ التالي لصدكر الحكـ أك القرار ,أما تخمؼ المحككـ عميو عف
حضكر جميع الجمسات المحددة لنظر الدعكل ,أك لـ يقدـ الئحة جكابية أك مذكرة بدفاعو أك لـ
) )1نصت المادة ( )2/178مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني عمى أنو( :كما تككف مدة الطعف عشرة أياـ في الق اررات القابمة لمطعف
بمكجب أحكاـ المادة ( )170مف ىذا القانكف) ,كيتضح ممف ىذه المادة أف المشرع األردني أعطي لمق اررات التي تقبؿ الطعف استقبلالن مدد خاصة بيا
تختمؼ عف مدد الطعف في األحكاـ المكضكعية .كىذا عمى خبلؼ المشرع المصرم كالفمسطيني.
) (2يقابميا نص المادة () 213التي نصت عمى أنو (يبدأ ميعاد الطعف في الحكـ مف تاريخ صدكره ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ.)...
) )3مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص .383محمد أحمد عابديف :مرجع سابؽ ,ص.25
) (4نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص.628
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يقدـ مذكرة إلى المحكمة في جميع الجمسات التالية لتعجيؿ الدعكل بعد كقؼ السير فييا ,فيبدأ
الميعاد مف تاريخ تبيمغ الحكـ إلى المحككـ عميو ,أما الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع
كلـ تنتو بيا الخصكمة ,فيبدأ ميعاد الطعف بالنسبة ليا مف اإلجراء المجرم لمميعاد لمحكـ المنيي
()1
بناء
بناء عمى كرقة مزكرة ,أك ن
بناء عمى غش كقع مف الخصـ أك ن
لمخصكمة  ,كاذا صدر الحكـ ن

عمى شيادة زكر ,أك بسبب عدـ إظيار كرقة قاطعة في الدعكل حجبيا الخصـ ,فبل يبدأ ميعاد
الطعف إال مف اليكـ الذم ظير فيو الغش أك اليكـ الذم أقر فيو بالتزكير فاعمو أك حكـ بثبكتو أك
()2

اليكـ الذم حكـ فيو عمى شاىد الزكر ,أك اليكـ الذم ظيرت فيو الكرقة التي حجبت

فالق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ,كالتي تقبؿ الطعف استقبلالن كتنتو بيا
الخصكمة كميا ,يجكز الطعف فييا فكر صدكرىا ,سكانء أكانت تمؾ الق اررات فاصمة في مكضكع
الدعكل أـ في مسألة متفرعة عنو ,ألنيا ما دامت تمؾ الق اررات قد أنيت المحاكمة فمف يعقبيا
حكـ في مكضكع الدعكل(.)3
كيبلحظ في الحاالت التي يبدأ فييا ميعاد الطعف مف تاريخ اإلعبلف ,أف ميعاد الطعف
ي
يبدأ في حؽ المعمف إليو مف تاريخ اإلعبلف ,كيككف اإلعبلف لشخص المحككـ عميو أك في

)(1المادة ( )2/193مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو( :كيبدأ ىذا الميعاد مف تاريخ تبميغ الحكـ إلى المحككـ عميو الذم
تخمؼ عف حضكر جميع الجمسات المحددة لنظر الدعكل كلـ يقدـ الئحة جكابية أك مذكرة بدفاعو ,ككذلؾ إذا تخمؼ عف الحضكر ,كلـ يقدـ مذكرة إلى
المحكمة في جميع الجمسات التالية لتعجيؿ الدعكل بعد كقؼ السير فييا ألم سبب مف األسباب ).كيقابميا نص المادة ( )213مف قانكف المرافعات
المصرم,عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .302عدلي أمير خالد :مرجع سابؽ ,ص.625
) )2المادتيف ( )206ك( )1/252مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
) (3أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات ,مرجع سابؽ ,ص.374
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مكطنو األصمي( ,)1أما الخصـ الحاضر الذم قاـ باإلعبلف ,فإف ميعاد الطعف يبدأ بالنسبة لو
مف اليكـ التالي ل تاريخ صدكر الحكـ أك القرار ,ألنو ال يكجد ما يفترض بو عدـ عممو بالحكـ أك
القرار(.)2

الفرع الثالث
وقف ميعاد الطعن في الق اررات الصادرة قبل الفصل في الموضوع
كقضاء في مكاعيد الطعف في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
المستقر عميو فقيان
ن
كالتجارية الفمسطيني كأف الميعاد ال يسرم في حؽ مف ال يستطيع اتخاذ اإلجراءات ,فإذا قامت

) (1المادة ( )194مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو-1( :يككف تبميغ الحكـ لشخص المحككـ عميو أك في مكطنو
األصمي ,فإذا تعذر ذلؾ تطبؽ األحكاـ الخاصة بالتبميغ المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى مسؤكلية طالب التبميغ -2.تسرم أحكاـ الفقرة ( )1مف
ىذه المادة عمى تبميغ الطعف) ,كيقابيا نص المادة ( )213مف قانكف المرافعات المصرم .عدلي أمير خالد :مرجع سابؽ ,ص .625سيد أحمد
محمكد :مرجع سابؽ ,ص.781
) (2نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .628أحمد أبك الكفا :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص 755كما بعدىا .كقد أضاؼ المشرع
المصرم بمكجب التعديؿ رقـ 23لسنة  1992مادة جديدة إلى قانكف المرافعات المصرم تحت رقـ ( )174كالتي نصت عمى أنو (يعتبر النطؽ
باألحكاـ التى تصدر أثناء سير الدعكل ك ال تنتيى بيا الخصكمة ك ق اررات فتح باب المرافعة فييا ,إعبلنان لمخصكـ الذيف حضركا إحدل الجمسات,أك
قدمكا مذكرة بدفاعيـ ,ك ذلؾ ما لـ ينقطع تسمسؿ الجمسات ألل سبب مف األسباب بعد حضكرىـ ,أك تقديميـ لممذكرة,فعندئذ يقكـ قمـ الكتاب بإعبلف
الخصكـ بالحكـ أك القرار المذككر بكتاب مسجؿ مصحكب بعمـ الكصكؿ) ,كيتضح مف خبلؿ ىذه المادة أنو إذا صدر حكـ قبؿ الفصؿ في مكضكع
الدعكل كغير منو لمخصكمة ,فإف الخصكمة تستأنؼ سيرىا دكف الحاجة إلعبلف الخصكـ الذيف لـ يحضركا جمسة النطؽ بالحكـ ,كذلؾ إذا كانكا قد
حضركا في أية جمسة سابقة عمييا كاف كاف قد سبؽ ليـ إيداع مذكرة بدفاعيـ ,كتكمف الحكمة مف ىذا النص في رغبة المشرع التقميؿ مف اإلجراءات
غير المنتجة ,كعدـ تعطيؿ الفصؿ في الدعكل ككذلؾ بعد ـ إضاعة الكقت كالجيد في إعبلف األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع كال تنيي بيا
الخصكمة ,مشار إليو لدل أسامة ركبي عبد العزيز الركبي :مرجع سابؽ ,ص 61ما بعدىا.
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قكة قاىرة تمنع المحككـ عميو مف رفع الطعف في الميعاد تعيف أخذ ذلؾ في االعتبار ,كيشترط
()1

لذلؾ أال يككف الميعاد قد انقضي بالفعؿ قبؿ قياـ القكة القاىرة

كقد رتب المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عدة حاالت
تكقؼ ميعاد الطعف أيان كاف نكعيا سكانء كانت أحكاـ أـ ق اررات.
حيث رتب عمى كفاة المحككـ عميو سكاء كانت الكفاة حقيقية أك كاف مفقكدان أك إعبلف
إفبلسو أك فقد أىميتو أك زكاؿ صفة مف كاف يمثمو قانكنان خبلؿ ميعاد الطعف ,كما يمحؽ بيذا
األمر إصابة الخصـ بمرض غير متكقع ال يمكف دفع ,أفقده إمكانية تصريؼ أمكره ,أك التعبير
عف إرادتو في تكميؼ مف يقكـ نيابة عنو باإلجراءات ,كقؼ ىذا الميعاد ,كال يعكد لمسرياف إال مف
تاريخ تبميغ الحكـ لكرثتو أك مف يقكـ مقامو( ,)2كال ينقطع السير في الدعكل بكفاة محامي أحد
الخصميف ,أك بتنحيو أك بعزلو ,كيتعيف إببلغ المككؿ في حالتي الكفاة كالتنحي(.)3

) (1نبيؿ إسماعيؿ عمر :المرافعات ,مرجع سابؽ ,ص .632المادة ( )130مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني ,كالتى نصت عمى أنو (يترتب
عمى انقطاع السير في الدعكل كقؼ جميع المكاعيد التي كانت جارية في حؽ الخصكـ كبطبلف جميع اإلجراءات التي تحصؿ أثناء االنقطاع) .يقابميا
نص المادة ( )132مف قانكف المرافعات المصرم كالتي نصت عمى أنو( :يترتب عمى انقطاع الخصكمة كقؼ جميع مكاعيد المرافعات التى كانت
جارية فى حؽ الخصكـ ك بطبلف جميع اإلجراءات التى تحصؿ أثناء اإلنقطاع) .كقضت محكمة النقض في غزة بأنو (ال يعتبر حبس أك اعتقاؿ
المحككـ عميو سببان اجنبيان يكجب الكقؼ ميعاد الطعف) نقض مدني دائرة غزة رقـ  2003/200بتاريخ  .2003/9/7كيرم البعض وبحق أف الحبس
اذا كاف غير متكقع ,كال يمكف دفعو كيستحيؿ معو تكميؼ الغير متابعة اإلجراءات في المكاعيد ,فيذه السبب يعد سببان أجنبيان تكقؼ ميعاد الطعف
نظر إليو ,عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص.305
) ) 2محمد سعيد عبد الرحمف :القكة القاىرة في قانكف المرافعات ,الطبعة األكلي ,درار الفكر الجامعي باالسكندرية ,لسنة ,2007ص ,121مشار إليو
لدل عبد اهلل خميؿ الف ار :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .304المادتيف(  1/128ك )197مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني.
) (3المادة ( )3/128مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,كيقابميا نص المادة( )30مف قانكف المرافعات المصرم.
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كاذا بمغ القاصر سف الرشد أثناء فترة الطعف ,كاستمر مف كاف يمثمو في إجراءات
الدعكل ,فإ ف سككت القاصر الذم بمغ سف الرشد دليؿ عمى رضاه بتمثيؿ النائب ,كبالتالي ال
يقؼ الميعاد لزكاؿ صفة الممثؿ القانكني ,كيعتبر سككت مف رشد تككيؿ لمممثؿ القانكني السابؽ
كاذا تعدد المحككـ عمييـ ,فبل يكقؼ ميعاد الطعف إال بالنسبة لمف قاـ بو سبب الكقؼ ,كيستمر
الميعاد في حؽ الباقيف ,ما لـ يكف مكضكع الحكـ أك القرار غير قابؿ لمتجزئة فتكقؼ الدعكل
بالنسبة لمجميع ,كيستمر الكقؼ حتى يبمغ صاحب الصفة الجديد(.)1

المطمب الرابع
مدى جواز تنفيذ الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
أعطت المادة الثامنة مف قانكف التنفيذ الفمسطيني الق اررات القضائية الصادرة عف المحكمة
قبؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل ,صفة السندات التنفيذية التي يجكز تنفيذىا قبؿ صدكر الحكـ
المنيي لمخصكمة إذا اصبحت نيائية( ,)2تطبيقان لنص المادة ( )19مف قانكف التنفيذ الفمسطيني
كالذم تكفؿ بتحديد الشركط الكاجب تكافرىا العتبار الق اررات القضائية سندان تنفيذيان ,كالمتمثمة في
اآلتي:
 -1أن يكون القرار قضائياً :كذلؾ بصدكره عف محكمة في ظؿ دعكل قضائية أك
بمناسبتيا ,بمعني أف يككف القرار الصادر بمكجب عمؿ قضائي ,كصاد انر في خصكمة

) (1عبد اهلل خميؿ الفرا :الجزء الثاني ,مرجع سابؽ .304 ,نظر أيضا مصطفي عبد الحميد عياد :مرجع سابؽ ,ص .385طعف مدني مصرم رقـ
 440سنة 34ؽ  ,1968/6/6نظر إليو لدم أحمد ىندم :ارتباط الدعاكم ,مرجع سابؽ ,ص.98
) (2يقابميا نص المادة ( )280مف قانكف المرافعات المصرم كالى جاء فييا( :السندات التنفيذية ىى األحكاـ كاألكامر كالمحررات المكثقة كمحاضر
الصمح التى تصدؽ عمييا المحاكـ أك مجالس الصمح كاألكراؽ األخرل التي يعطييا القانكف ىذه الصفة .)....نظر أيضا ,عباس العبكدم :شرح
أحكاـ قانكف التنفيذ ,دراسة مقارنة ,دار الثقافة لمنشر ,األردف2007 ,ـ ,ص.46
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قضائية انعقدت طبقان ألحكاـ القانكف ,فإذا صدر القرار مف غير خصكمة ,اعتب انر القرار
منعدمان.
أداء معيناً :باعتبار ما ال يتضمف حقان لشخص كالتزاـ عمى آخر ال
 -2أن يتضمن القرار ً
يقبؿ التنفيذ ,كبالتالي يجب أف يككف القرار القضائي ممزمان ألحد الخصكـ بأداء معيف
قبؿ الخصـ اآلخر سكانء كاف بالقياـ بعمؿ أك بامتناع عف عمؿ أك بإعطاء شيء(.)1
 -3أن يكون القرار نيائياً غير قابل لمطعن فيو :جاء في المادة( )1/19مف قانكف التنفيذ
الفمسطيني أنو "ال يجكز التنفيذ الجبرم لؤلحكاـ كالق اررات كاألكامر القضائية .....ما داـ
الطعف فييا باالستئناؼ جائ انز ,إال إذا كاف التنفيذ المعجؿ منصكصان عميو في القانكف أك
مشمكالن في الحكـ أك القرار القضائي" كتكمف العمة مف اشتراط نيائية الق اررات ىك أف
تككف تمؾ الق اررات قد كصمت إلى درجة مف االستقرار ,كالثبات لئللزاـ المثبت فيو ,عمى
نحك يجعؿ التنفيذ الذم يجرم بمكجبو مستق انر(.)2
 -4أن َل يمر الزمن عميو :حسب نص المادة ( )2/166مف قانكف التنفيذ الفمسطيني ,كالتي
نصت عمى أنو( :تككف األسناد التنفيذية األخرل قابمة لمتنفيذ إذا لـ تتقادـ االلتزامات
المثبتة فييا ,كفقان لمقكانيف الخاصة بذلؾ ,).يتضح مف نص ىذه المادة أنو ,كمنعان لتأبيد
) )1أمينة النمر :مرجع سابؽ ,ص .124نظر أيضا فتيحة ىنيش  :ضمانات تنفيذ األحكاـ كالق اررات القضائية ,رسالة ماجستير ,جامعة محمد حيضر
بالجزائر ,لسنة 2012ـ ,ص .9نقض مدني مصرم رقـ  10938لسنة 66ؽ جمسة 1998/2/17ـ ,نظر إليو لدل أحمد إبراىيـ عطية :مرجع
سابؽ ,ص.164
) (2نبيؿ عمر ك أحمد خميؿ ك أحمد ىندم :التنفيذ الجبرم.دار الجامعة الجديدة باالسكندرية ,لسنة  ,2005ص .29نظر أيضا كجدم راغب فيمي
كأحمد ماىر زغمكؿ ك يكسؼ أبك زيد :شركح في التنفيذ الجبرم القضائي ,لسنة  ,2001ص ,351مشار إليو لدل عبد اهلل خميؿ الفرا ,التنفيذ الجبرم
مرجع سابؽ ,ص ,64رمزم سيؼ :قكاعد تنفيذ األحكاـ كالعقكد الرسمية في قانكف المرافعات الجديد ,الطبعة الثالثة ,مكتبة النيضة المصرية
لسنة ,1955ص.97
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االلتزامات فقد قرر المشرع مدة تككف فييا األحكاـ كالق اررات ,كسندات تنفيذية قابمة
لمتنفيذ ,كىي مدة خمسة عشرة سنة مف اليكـ الذم صدرت فيو( ,)1فإذا لـ يقـ المحككـ لو
بالتنفيذ خبلؿ تمؾ المدة ,فإف تمؾ الق اررات تفقد قكتيا التنفيذية ,ما لـ يككف ىناؾ عذر
شرعي(.)2
يتضح من خالل ما سبق ,أف المشرع الفمسطيني قد أعطى لمق اررات القضائية صفة
السندات التنفيذية ,كبجكاز تنفيذىا قبؿ صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة إذا ما تكافرت فييا شركط
اعتبار القرار سندان تنفيذيان.

) (1المادة ( ) 1/166مف قانكف التنفيذ الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو (تككف األحكاـ قابمة لمتنفيذ خبلؿ خمس عشرة سنة مف اليكـ الذم صدرت
فيو).
) (2عبد اهلل خميؿ الفرا :التنفيذ الجبرم ,مرجع سابؽ ,ص.68
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الخــــاتــمــة
بعد دراستنا لموضوع (الق اررات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى) ,خمص الباحث إلى
عدة نتائج وتوصيات ,تمثمت في اآلتى:

أوَلً :النتائج:
.1

الحكـ القطعي يككف لو مسكدة لمحكـ الذم يصدر فيو ,عمى عكس القرار الذم يصدر
قبؿ الفصؿ في المكضكع ليس لو مسكدة.

.2

الق اررات إلى تصدر أثناء نظر الدعكل كقبؿ الحكـ في مكضكعيا ,يككف ليا كياف
مستقؿ بذاتيا ,فيي ال تحسـ النزاع فى أصؿ الحؽ ,كال تنتيي بيا كالية القاضي.

.3

تدؽ التفرقة بيف القرار التمييدم كالقرار التحضيرم بشأف بعض المسائؿ المتعمقة
بمكضكع الدعكل ,فقد يككف ذات القرار تمييديان كقد يككف تحضيريان ,كلكف ظركؼ
الخصكمة ىي التي تحدد ما إذا كاف القرار تمييديان أـ تحضيريان.

.4

الق اررات التمييدية كالتحضيرية كالكقتية ليست ليا حجية الشيء المقضي بو ,كيجكز
لمقاضي العدكؿ عف تمؾ الق اررات.

.5

أف اليدؼ مف قاعدة حظر الطعف المباشر في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ىك تبسيط إجراءات التقاضي ,كعدـ تشتيت القضية الكاحدة بيف أكثر مف
محكمة ,كما يترتب عمى ذلؾ مف تأخير الفصؿ في مكضكع الدعكل كزيادة النفقات
كاطالة أمد التقاضي.

.6

تكمف الحكمة مف كراء الطعف في األحكاـ كالق اررات المستعجمة أف ىذه األخيرة ليا كياف
مستقؿ خاص ,فيي تسبب ضرر مباشر لمخصـ ,ألنيا مشمكلة بالنفاذ المعجؿ بقكة
القانكف ,مما يقتضي الطعف فييا فك انر كعدـ تعميؽ الطعف فييا عمى الحكـ في المكضكع.
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.7

لـ يحد المشرع الفمسطيني نصابان قانكنيان الستئناؼ الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ,كعميو فإنو يجكز استئناؼ الق اررات التي نصت عمييا المادة(-203-192
 )204مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني حتى كلك كانت قيمة
الدعكل الصادرة فييا ال تتجاكز ألؼ دينار ,كىذا عمى خبلؼ المشرع المصرم.

.8

يشرط لمطعف في األحكاـ النيائية ما يشترط لمطعف في الق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ في
المكضكع ,كبذلؾ يجب أف تتكافر عدة شرط لقبكؿ الطعف في الق اررات الصادرة قبؿ
الفصؿ في المكضكع ,كىي قياـ المصمحة كالصفة في الطاعف كعدـ رضاء الطاعف
بالحكـ.

.9

أعطت المادة الثامنة مف قانكف التنفيذ الفمسطيني ,الق اررات الصادرة عف المحكمة قبؿ
الفصؿ في مكضكع الدعكل ,صفة السندات التنفيذية التي يجكز تنفيذىا قبؿ صدكر
الحكـ المنيي لمخصكمة إذا أصبحت نيائية.
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ثانياً :التوصيات:
 .1تعديؿ نص المادة ( )192مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني
ليصبح عمى النحك اآلتي( :ال يجكز الطعف في الق اررات التمييدية كاألحكاـ التي تصدر
أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل
كميا ,عدا)....:
 .2تعديؿ نص المادة ( )3/96مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية اقتداء بما
سار عميو القانكف األردني في المادة( )7/170لتصبح عمى النحك اآلتي( :يككف القرار
الصادر بعدـ قبكؿ أك رفض طمبات االدخاؿ كالتدخؿ قاببلن لبلستئناؼ).
 .3إضافة مادة جديدة إلى قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية تتمثؿ في اآلتي:
(يترتب عمى استئناؼ الحكـ الصادر بعدـ االختصاص كاإلحالة أك أم قرار ال تنتيي بو
الخصكمة أماـ المحكمة أك ال يفصؿ في المكضكع كقؼ نظر النزاع لحيف الفصؿ في
االستئناؼ).
 .4إضافة فقرة ثانية لنص المادة ( )240مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
لتصبح عمى النحك اآلتي( :الطعف بطريؽ النقض في الق اررات غير المنيية لمخصكمة ال
تؤدم إلى كقؼ السير في الدعكل ,ما لـ تقرر المحكمة خبلؼ ذلؾ بكفالة أك بدكنيا
بناء عمى طمب الطاعف).
ن
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قائمة المراجع
أوَل :القرأن الكريم:
ثانياً :الكتب المغوية:
 .1إبراىيـ مصطفي الزيات ,حامد عبد القادر ,محمد النجار :المعجـ الكسيط ,الجزء األكؿ
المكتبة اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,تركيا ,دكف دار لمنشر.
 .2أحمد مختار عمر :المعجـ المكسكعي أللفاظ القرأف الكريـ كقراءاتو 1423 ,ق2002 -ـ.
 .3عبد العزيز مصطفى كامؿ  ,الحكـ كالتحاكـ في خطاب الكحي  ,الطبعة األكلي ,دار طيبة
لمنشر1415 ,ق 1995 -ـ .
 .4مجد الديف بف يعقكب الفيركز أبادم :القامكس المحيط ,مكتبة تحقيؽ التراث في مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الثامنة1426 ,ىػ 2005-ـ.
 .5محمد بف مكرـ بف منظكر االفريقي المصرم جماؿ الديف أبك الفضؿ :لساف العرب ,الجزء
الثاني عشر.
ثانياً :الكتب القانونية:
 .1أحمد أبك الكفا :المرافعات المدنية كالتجارية ,الطبعة الثانية عشرة ,منشأة المعارؼ
باإلسكندرية لمنشر1980,ـ.
 .2أحمد أبك الكفا :نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية200 ,ـ.
 .3إبراىيـ حرب محيسف :طبيعة الدفع بالتحكيـ في الخصكمة المدنية ,دراسة مقارنة بيف
القانكنيف األردني كالمقارف2010,ـ.
 .4أحمد مميجي :المكسكعة الشاممة في التعميؽ عمى قانكف المرافعات  ,الجزء الرابع ,الطبعة
الثالثة ,المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ,دار الثقافة لمنشر ,القاىرة2002 ,ـ.
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 .5أحمد مميجي :الطعف باالستئناؼ ,الكتاب األكؿ ك الثاني ,دكف دار لمنشر ,دكف سنة نشر.
 .6أحمد السيد صاكم :الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ,دار النيضة
العربية ,القاىرة1997 ,ـ.
 .7أحمد إبراىيـ عطية :قانكف المرافعات التحكيـ معمقان عميو بأحدث أحكاـ محكمة النقض,
مجمكعة التشريعات المصرية ,نقابة المحاميف المصرية لمنشر ,القاىرة.2010,
 .8أحمد ىندم :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,دراسة في التنظيـ القضائي ,الدار
الجامعية ,األردف1989 ,ـ.
 .9أحمد ىندم :ارتباط الدعاكم كالطمبات في قانكف المرافعات ,دار الجامعة الجديدة لمنشر,
األردف1995 ,ـ.
.10

أحمد ىندم :مبدأ التقاضي عمى درجتيف حدكده كتطبيقاتو في القانكف المصرم كالقانكف

الفرنسي ,دار النيضة العربية لمنشر ,األردف1992,ـ.
.11

أحمد خميؿ :التعارض بيف األحكاـ القضائية ,دار المطبكعات الجامعية ,القاىرة,

1998ـ.
.12

أمينة مصطفي النمر :قكانيف المرافعات ,الجزء الثالث ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية

لمنشر2002 ,ـ.
.13

أنكر طمبة :الطعف باإلستئناؼ كالتماس إعادة النظر ,دار الكتب القانكنية ,القاىرة,

2003ـ.
.14

أنكر طمبة :المطكؿ في شرح المرافعات المدنية كالتجارية ,الجزء السادس ,دكف دار

لمنشر2011 ,ـ.
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.15

أكرـ كبلب :مجمكعة مختارة مف أحكاـ كمبادئ محكمة النقض في المكاد المدنية

كالتجارية مف 2002ـ إلى 2012ـ ,مطبعة دار المنارة لمنشر بغزة2012 ,ـ.
.16

أجياد ثامر نايؼ الدليمي :سقكط الدعكل المدنية كانقضائيا بعد المدة طبقا لما ىك كارد

في قانكف المرافعات كالفقو كالقضاء ,منشأة المعارؼ باالسكندرية2007 ,ـ.
.17

أسامة ركبي عبد العزيز الركبي :األحكاـ كاألكامر كطرؽ الطعف فييا ,الطبعة الثالثة

جامعة القاىرة ,دار النيضة العربية ,القاىرة2009 ,ـ.
.18

األنصارم حسف النيداني :مبدأ كحدة الخصكمة كنطاقو في قانكف المرافعات ,دار

الجامعة الجديدة لمنشر ,األردف1998 ,ـ.
.19

سعيد أحمد شعمو ,قضاء النقض في المرافعات ,الجزء الخامس ,االستئناؼ ,منشأة

المعارؼ باالسكندرية.1998 ,
.20

سيد أحمد محمكد :أصكؿ التقاضي كفقان لقانكف المرافعات ,دكف دار لمنشر 2005ـ.

.21

صبلح الديف محمد شكشارم :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ,دار الثقافة لمنشر,

األردف2010 ,ـ.
.22

صبلح أحمد عبد الصادؽ أحمد :نظرية الخصـ العارض في قانكف المرافعات ,رسالة

دكتكراه1986 ,ـ.
.23

عباس العبكدم :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ,الطبية األكلي دار الثقافة

لمنشر ,األردف 2009ـ.
.24

عباس العبكدم :شرح أحكاـ قانكف التنفيذ ,دراسة مقارنة ,دار الثقافة لمنشر ,األردف

2007ـ.
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.25

عثماف التكركرم :الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ,الطبعة األكلي

مكتبة دار الثقافة لمنشر األردف1997 ,ـ.
.26

عبد اهلل خميؿ الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,القضاء ككاليتو,

الجزء األكؿ ,الطبعة األكلي ,مكتبة القدس لمنشر بغزة2011 ,ـ.
.27

عبد اهلل خميؿ الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ,الجزء الثاني

(الخصكمة كالحكـ) ,الطبعة األكلي ,مكتبة القدس لمنشر بغزة2013 ,ـ.
.28

عبد اهلل خميؿ الفرا :التنفيذ الجبرم :كفقان لقانكف التنفيذ الفمسطيني رقـ  23لسنة

23005ـ ,الطبعة الثانية ,غزة  -فمسطيف2011 -ـ.
.29

عبد الحكـ فكدة :مكسكعة الحكـ القضائي في المكاد المدنية كالتجارية ,منشأة المعارؼ

باإلسكندرية2002 ,ـ.
.30

عبد الحميد الشكاربي :تسبيب األحكاـ المدنية ك الجنائية في ضكء الفقو كالقضاء منشأة

المعارؼ باالسكندرية ,دكف سنة نشر.
.31

عبد الحميد الشكاربي :طرؽ الطعف في األحكاـ المدنية كالجنائية ,منشأة المعارؼ

باإلسكندرية1996 ,ـ.
.32

عبد المنعـ أحمد الشرقاكم :الكجيز في المرافعات المدنية كالتجارية ,دار الجامعات

المصرية لنشر ,القاىرة1951 ,ـ.
.33

عز الديف الدناصكرم كحامد عكاز :التعميؽ عمى قانكف المرافعات متضمنان تعديبلت

قانكف  46لسنة  ,1991الطبعة السابعة1992 ,ـ.
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.34

عبد المنعـ أحمد الشرقاكم :الكجيز في المرافعات المدنية كالتجارية ,دار الجامعات

المصرية لنشر ,القاىرة1951 ,ـ.
.35

عدلي أمير خالد :الجامع في اإلرشادات العممية في إجراءات المرافعات كاإلثبات في

كافة الدعكل المدنية ,منشأة المعارؼ باالسكندرية2005 ,ـ.
.36

فتحي كالي :الكسيط في قانكف القضاء المدني ,مطبعة جامعة القاىرة .2009 ,

.37

محمد سعيد عبد الرحمف :الحكـ القضائي ,الطبعة األكلي ,دار النيضة العربية لمنشر,

القاىرة2011 ,ـ.
.38

محمد أحمد عابديف :خصكمة االستئناؼ ,أماـ المحكمة المدنية ,منشأة المعارؼ

باإلسكندرية1987 ,ـ.
.39

محمد عبد الرحيـ عنبر :قانكف المرافعات الجديد ,دكف دار لمنشر1987 ,ـ.

.40

محمد كماؿ أبك الخير :قانكف المرافعات ,الطبعة الرابعة ,دكف دار لمنشر.1952 ,

.41

محمد نصر الديف كامؿ :عكارض الخصكمة ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية1990 ,ـ.

.42

محمكد صالح العادلي :الطعف في األحكاـ( المعارضة كاالستئناؼ) ,دار الفكر الجامعي

لمنشر ,القاىرة2005 ,ـ.
.43

محمكد محمد الكيبلني :أصكؿ المحاكمات كالمرافعات المدنية ,الطبعة األكلي ,دار

الثقافة لمنشر ,األردف2012 ,ـ.
.44

محمكد السيد التحيكم :النظرية العامة ألحكاـ القضاء كفقان الراء الفقو كأحكاـ المحاكـ,

دار الفكر الجامعي باالسكندرية2006 ,ـ.
.45

محمكد السيد عمر التحيكم :القكاعد العامة لمطعف في األحكاـ القضائية ,دار الجامعة

الجديدة لمنشر ,القاىرة2010 ,ـ.
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.50

ناظـ محمد عكيضة :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ,دكف
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.51
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