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إقـــــــرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:
االرتباط بين الدعاوي والطلبات
(دراسة تحليلية مقارنة)

أقػػرأنػػافأشػػلأاعػػهشهتأ هلػػاأةػػذمأاهر ػػله أإدشػػلأةػ أدهػػلجأ مػػدمأاه ػػلص أنل ػػه دل أشػػلأهشػػتأ
اإلعػػلرةأإهلػػاأ ل شػػلأكرد أكأفأةػػذمأاهر ػػله أ ػػؿ أأكأأمأ ػػز أشدمػػلأهػػـأل ػػدـأشػػفأقنػػؿأهدلػػؿأ
در أأكأه بأ هش أأكأن ثأهدلأأل أشؤ

أهعهلشل أأكأن ل أأ رل .أ

وأني أتحمل المسئولية القانونية األكاديمية كاممة حال ثبوت ما يخالف ذلك.

اســــــم الطالــــب :طارق عواد عبد القادر عوده
التوقيـــــــــــــــــــــع :طارق عواد عبد القادر عوده
التــــــــــــــــــــاريخ2018/10/31 :

بسم اهلل الزِّمحن الزِّحيم
قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُىا اصْبِزُوا وَصَابِزُوا وَرَابِطُىا
وَاتَّقُىا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُىنَ﴾
[ سورة آل عمران] 200 :

أأ

إهــــــداء
إنى انزً رآًَ قهجٓب قجم عٍٍُٓب ...إنى انظم انذي آٔي إنٍّ فً كم حٍٍ
إنى يٍ عزفذ يُٓب يعُى انحٍبح
(أيً انغبنٍخ)
إنى يٍ عهًًُ أٌ األعًبل انكجٍزح ال رزى إال ثبنصجز ٔانعشًٌخ ٔاإلصزار
إنى يٍ أسبل اهلل أٌ ٌطٍم ثقبؤٌِٔ...هجسّ ثٕة انصحخ ٔانعبفٍخ
(أثً انعشٌش)
إنى شزٌكخ انذرة ٔانكفبح ,يٓجخ انقهت ,قُذٌم حٍبرً ٔأو أٔالدي إَشبء اهلل
(سٔجزً انغبنٍخ)
إنى انقهٕة انطبْزح انزقٍقخ ٔانُفٕص انجزٌئخ إنى رٌبحٍٍ حٍبرً
(إخٕرً ٔأخٕارً)
إنى كم يٍ يذَّ نً ٌذ انعٌٕ ٔانًسبعذح فً إخزاج ْذِ انذراسخ عهً أكًم ٔجّ
(أصذقبئً ٔسيالئً)

أْذٌكى جًٍعبً ثًزح ْذا انجٓذ انًزٕاضع

أب

شكر وتقدير
اه شػػدأ﵀أاهػػذمأندعشهػػاأهػػهـأاه ػػله لت أاههمػػـأهػػؾأاه شػػدأ شػػدأانأ ل ػ أانرأطلن ػألنأشنلر ػألنأفلػػا أشػػؿ أ

اه شكاتأكشؿ أاألرض أكشؿ أشػلأعػ تأشػفأعػ أنعػد أأةػؿأاه دػل أكاهش ػد أأ ػؽأشػلأقػلؿأاهعنػد أك هدػلأ

هؾأ ند أأ شدؾأرن أكأع رؾأ هىأأفأل رتأهػ أإهشػلـأةػذاأاهن ػثأ هػىأاهك ػاأاهػذمأأر ػكأأفأهر ػىأ

ناأ د  .أ

ػػـأادطاق ػلنأشػػفأ ػػدلثأاهدن ػ أ

ػػهىأا﵀أ هلػػاأك ػػهـذأاهػػذمأقػػلؿأ أ ألع ػ رأا﵀أشػػفأ ألع ػ رأ

اهد ػػلس أأه ػػدـأن ػػػلهصأاهعػ ػ رأاه زل ػػؿأكاهعرفػ ػػلفأاه شل ػػؿأكا

شردػ ػ أنلهف ػ ػػؿأ
هػ ػراـأكاهه ػ ػػدلر أهش ػػفأ أ

كا ه ػد أنلهد ػوأكهف ػؿأ هػ ٌ أن نػكؿأاإلعػراؼأ هػػىأر ػلهه أأ ػهلذمأاه ػرلـأاهػد هكر/أ نػدا﵀أ هلػػؿأ
اهفػ ار أكاهػذمأشد دػ أاه ػ أك ػرسأفػ أدف ػ أاهعزلشػ أكهػػـألػد رأ مػدان أكهػػـألن ػؿأ هػ ٌ أنعػ وأأشػفأكقهػػاأ
اه شلف أفان لمأا﵀أذ انرأهطهن أاهعهـأك عؿأذهؾأف أشلزافأ دلهاأكأر لمأنشلأق ـأها .أ
شػػلأكأه ػػدـأنع ػ رمأاه زلػػؿأإهػػىأأ ػػلهذه أف ػ أه د ػ أاهشدلقعػ أاهػػد هكر/أ ارش ػ أكعػػلح أكاهػػد هكر/أ

اه

انأه ػػدأ ههمػػل أكانلد ػ أش ػكاطفأ
فلػػؼأأنػػكأ هػػكبأأههف ػػهمشلأ ه ػ أأن نػػكؿأشدلقع ػ أةػػذمأاهر ػػله أفمػػـأأة ػ أ
انأا﵀أاه رلـأأفأل لنمشلأ د أ لرا .أ
كرأفلمل أ ل أ

كاهع رأشك كؿأإهىأ ؿأشفأ ل دد أكأ لدد أ هىأإد ػلزأةػذاأاهن ػث أفهمػـأفػ أاهػدفسأشدزهػ أ

فأهـألأ عؼأاهش لـأهذ رةـ أفمـأأةؿأههف ؿأكاه لرأكاهع ر .أ
كا
ي

أ
أ
أ
أ

أج

ممخص البحث
اه

كش أظػلةرةأشه ر ػ أ ألؤشمػلأاه نػلتأكةػذمأدهل ػ أ هشلػ أهنعػلأهههطػكراتأاه للهلػ أاهمل هػ أ

ف ػ أعػػهىأاأل ػػعدةأكأ ػػصأا قه ػػلدمأكا

لر أكأل ػػؿأذهػػؾأد ػػتأاه ل ػ أ
أألدمشػػلأاألعػػدأهػػا نا

هشػػل

شدع ػلأشػػفأهدػػلقضأاأل ػػلـأكه رارةػػلأ
إلل ػػلدأ هػػكؿأهشع ػ ه أا رهنػػلطأاه ل ػػؿأنػػلفأاهػػد ألكلأكاهطهنػػلتأ ن

أكاشه ل نأأهش ه للتأاهعداه أكقدأهدلكؿأاهنل ثأةػذاأاهشك ػكع أكاهنػيأفػ أذهػؾأاهشػدملأاهه هلهػ أاهش ػلرف أ
كق ػػـأاهر ػػله أإهػػىأف ػػهلفأ لػػثأهدػػلكؿأا رهنػػلطأكنػػلأفأأد ػاأقػػدأهراك ػػتأهعرلفػػلتأا رهنػػلطأنػػلفأشعلػػلرلفأ
كةشلأاهغل أكاهه هله أأشلأاهغل أف لفألعزكأف رةأال لدأ ػؿأهشعػ ه أا أرهنػلطأ نػرأاهدظػرأههغللػ أاههػ أ

لدعدةلأا رهنلطأفػ أال ػلدأ ػؿأهشعػ ه أهافػ أهدػلقضأاأل ػلـأكشدػيأه رارةػلأكفػ أذهػؾأاشه ػلؿأكهطنلػؽأ

هش ه ػػللتأ

ػػفأ ػػلرأاهعداهػ ػ أأش ػػلأأ ػ ػ لبأاه ػػدملأاهه هلهػ ػ أف ػػلدكاأش ػػفأاه ػػد لةأهه ػػدصأ ه ػػىأ ػػكرأ

ا رهنػػلطأهش ػػلفأأةشلهمػػلأكن شلػػيأاأل ػكاؿأا رهنػػلطأ شع ػ ه أش ػػؿأاه ػرةأاهشهد ر ػ أنشعدػػىأةػػكأادع ػػلسأ
أله ػكرأنمػل أششػلأد ػلأاهنل ػثأههندػ أاهشعلػلرأ
هههطكراتأاه للهل أكنلههله أل ػعبأالػرادأ ػل تأ ػرل ي
اهغل أكه فأن كرهاأاهكا ع أ لثأأأداأهـأل ػرمأ هػىأشػلأاه ػؿأفػ أاهش ػؿأكاه ػنبأإدشػلأقػدأله ػكرأ
ف أ كرأ لرةأأ رلأ افأل كفأشدعاةلأ اق أفرعأنا ؿأأكأ اق أهنعل  .أ
ػػـأنػػلفأاهنل ػػثأ لػػؼأأفأا رهنػػلطأفلشػػلأهػػكأقنػػؿأأكأاه ػػدتأاهػػد لكمأأكأاهطهنػػلتأن ػػددم أ لػػؼأ

لػؤ رأ هػػىأش رلػػلتأاهػػد كلأ لػػثأأدػػاأنش ػػردأك ػػكدأا رهنػػلطأهنػػدأأاة ػػلرأ نػػرأاه ػػلذأك ػػله أههفػػتأدظػػرأ
اهش شػ أهك ػػكدمأكةػػذمأاهك ػػله أقػػدأهيه ػػكرأإشػػلأفػ أدفػػيأش ػػؿأاهػػدفيأنلإل لهػ أأكأطهػػبأش ػػؿأطهػبأاه ػػـأ
اهذمأقدأهه ذمأاهش ش أشفأهه ل أدف مل أكشلألهرهبأ هىأاهك ل ؿأههنللفأا رهنلطأشفأآ لر .أ
أكأ لػ نػراأه هػػـأاهنل ػػثأ ػػفأأ ػرمأف ػ أاهطعػػفأ هػػىأاأل ػػلـأكاة ػػلرأشهدك ػ أش ػػؿأأفأد ػػكفأن ػػددأ
د ػػكلأل نػػؿأأ شمػػلأها ػػه دلؼأقنػػؿأ ػػكؿأا رهنػػلطأهػػد كلأأ ػ ىأاه ػػـأفلمػػلأدمل نلػػل أأكأأل ػرلأ
أ ػ ىأ شمػػلأشػػفأدمػػل أه لنػػؿأها ػػه دلؼأهنعػػلأ ه ػػلعأاهك ػػل أاه لشػ أكةدػػلؾأهفلػػؼأ نلػػرأشػػفأاة ػػلرأ
لهدلكهملأف أش هملأشفأاهن ث .أ
أ
أ

أد

Abstract
Action is a motive phenomenon which has no stability and this is an
investable result according to the huge life developments in various issues
specially in the economical and social fields as they are the most effective
fields in our life.
Because of that the need makes us search for a solution to the legal
problem which is named the correlation between actions and demands to
avoid making contracts of the judicial decisions and also avoiding repetitions,
in order to follow the judicial needs and the researcher has dealt the subject of
the research using a comparative analytical way of search, and he has also
devided the search in two chapters.
In the first chapter, the researcher has dealt with the definition of the
correlation, and he discoverd that the definition of the correlation was
between two criteria rhetorical and analytical, the rhetorical attributed the idea
of finding a solution to the problem of association through the consideration
that the association seeks to find a solution to the problem of avoiding the
contradiction of provisions and preventing their recurrence in compliance
with applying the requirements of the proper functioning of justice.
The analytical approach was one of the preachers of the text of the
correlation images of the place of importance and in all cases the correlation
as a problem such as rolling ball in the sense that is a reflection of life
developments and therefore difficult to reflect the cases of exclusive
imagined, which called for the researcher to adopt the standard but the broad
form That he did not limit himself to what he called in the position and the
reason but may be imagined in many other images, such as the origin of a
branch relationship to the origin or dependency relationship. Then the
researcher has talked about the claims which are combined and affect the
course of the case, because of that the correlation exists, the effects begin by
taking a means of drawing the court's attention to its existence, and this means
may be imagined either in payment such as payment by referral or request
such as annexation request Which may be taken by the Court on its own
initiative, and the consequences of the means to demonstrate the correlation.
Finally, the researcher spoke about the correlation effects of the appeal
on the judgments and the effects as diverse as we are in the case of accepting
the ruling of the appeal before the correlation of the case became final ruling,
or became the ruling of the final appealable depending on the size of the case
value and there are large numbers of effects will be mentioned in the search.
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المقدمة
شدأ﵀أفلطرأاه شكاتأكاألرض أاهر شفأ هىأاهعرشأا ػهكل أكاه ػاةأكاه ػاـأ هػىأأعػرؼأ
اه
ي

هؼأنلهر له أفنهغتأأقل
اه هؽأش شدأانفأ ندأا﵀أاهدن أاألش أ ي ى
هـأل هبأهشندأأ نلتأاه

كش أا

هشرار أن ـأأفأاه

أاألرض أكنعد:أ أ

كش أنطنلعهملأهعػدأظػلةرةأشه ر ػ أ أ

لؤشملأاه نلت أهنعلنأهشلأه ؽأاه للةأشفأهطكر و
اتأ هىأ شليأاأل عدة أكنلهذاتأا قه لدمأكا
شدمل أكأل ػؿأا هػكا أةػذاأاههطػكرأاهمل ػؿأكشكا نػ أاه ػلدكفأهه
اه كادأاأل ظـأشدملأهعدلؿأدطلؽأاه

هشػل

أ

ػكش أاهشه ر ػ أأنل ػتأاههعػرلعلتأ هػىأ

و
أنطهنلتأه همدؼأاهطهبأاأل ه أنلإل لف أأكأاههعػدلؿأأكأ
كش

اههغللػػر أدلةلػػؾأ ػػفأأدػػاأقػػدألهف ػػرعأ ػػفأاه

ػػكش أاهكا ػػدةأ

ػػكشلتأ دلػػدة أكأل ػػؿأإ ػػلؽأاههػ ػكازفأ

ك شلفأ ـأ ػهلـأل هػكأشػفأاههدػلقضأ لدػتأاه ل ػ أشه ػ أه شػيأههػؾأاهػد لكلأكاهطهنػلتأأشػلـأش شػ و أ
كا ػػدة أ ػػشلدلنأه
اه ل

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أكهشدػػيأهدػػلقضأاأل ػػلـأكهػػذهلانأهه ػػعكنلتأاهه ػ أقػػدألهعػػرضأهمػػلأ

أ إطله أأشدأاهه ل

أكأل ؿأهكفلرأاهدف لت أشفأأ ؿأاهك كؿأه ـألهدلكؿأاهدزاعأنله هل  .أ

كشفأ لدبأآ رأةدلؾأارهنلطأ دعاأاهشعرع أكهل تأاه ل أاهدل شػ أ ػفأاههطػكراتأاه للهلػ أ
شػػلأأ ػػهفدلمأر ػػـأأدمػػلأه ػػلةـمأه ػػفأاه ػػنبأاهػػر لسأهػػاأةػػكأاهشعػػرعأدف ػػا أكةػػذاأا رهنػػلطأ أل ػػهمدؼأ
دل رأاهد كلأاهشك ك ل أنؿأةكأهر ش أهه رؾأاهعدل رأاهشك ك ل أف أاهد كلأف أع ؿأإ ار اتأ
قلدكدل أهه ار بأكههعل دأفلشلأنلدملأإل داثأأ رأقلدكد أكقدأك ؼأاهنعضأا رهنلطأاهشك ك

أنادػاأ

ف رةأشك ك ل أذاتأادع لسأإ ار أ...أ .أ
كةذاأةكأشك كعأاهر له أاهه أقلـأاهنل ثأنه دلشملأنلفألدل ـأكاهه أ ل لكؿأفلملأاإل لن أ هىأ
ه ػ و
ػلؤؿأر ػػلسأكةػػكأىــلأيخضــع تحديــد وجــود االرتبــاط لمعيــار قــانوني؟أ أكةػػذمأة ػ أإع ػ لهل أاهن ػػثأ
األ ل ل أاهه أ لهكهىأاهنل ثأاإل لن أ دمل أك ل لبأ فأاهه لؤ تأاههله أذ رةل :أ
 .1ىل االرتباط فكرة موضوعية أم إجرائية؟
 .2ىل سمطة القاضي في تقدير االرتباط مطمقة أم مقيدة؟
 .3متى يكون االرتباط من صنع المشرع؟
 .4ىل قوة االرتباط ليا دور في تحقيق آثاره؟
1

 .5ىل لالرتباط دور في التأثير عمى مجريات الدعوى والحكم الصادر فييا؟

أىمية البحث:
ه شفأأةشل أإل لدأ ؿأهارهنلطأنلفأاهطهنلت أ كداأشع ه أكش ػاه أةلشػ أقػدألػؤدمأ ػدـأ همػلأ
ػلراأه
إهػػىأاههعػػلرضأف ػ أاأل ػػلـ أكف ػ أ ػػؿأشع ػ ه أا رهنػػلطأاقه ػػلدأهكقػػتأاهش ش ػ أكا ه ػ ن
اهه أ أ ل أهمػل أهػذاأفػإفأش ار ػلةأ ػؿأشعػ ه أا رهنػلطأهػؤدمأإهػىأه لػؽأ

ػ ار اتأ

ػفأ ػلرأاهعداهػ أكاشه ػلؿأ

هركحأاه لدكف أكهكفلرأههدف لت أششلأل شوأههك كؿأه وـأ و
لشؿ ألهدػلكؿأاهػد كلأكشػلألػرهنطأنمػلأنله هلػ أ
أأداألنلفأأفأإرادةأاه
شلأه شفأأةشل أا رهنلطأاإل ار أف
ي
ا رهنلطأاإل ار

ػكـأهه ػرؾأفػ أ ػدكدأشعلدػ أشهػىأهػكافرأ

أكل لبأنله شكدأشهىأادهف أةذاأا رهنلطأ ذهؾأفإفأاهعدلدأشفأاهشدظكشلتأاإل ار ل أ
ي

لهكقػػؼأ شهمػػلأكدعػػلطملأكهكهلػػدةلأة ػ و
ػلرأ هػػىأقلػػلـأ ػػه أا رهنػػلطأنلدمػػلأكنػػلفأ لرةػػلأشػػفأاهشدظكشػػلتأ
اإل ار ل  .أ

منيجية البحث:
اهنػػيأاهنل ػػثأفػ أةػػذمأاهد ار ػ أاهشػػدملأاهه هلهػ أاهش ػػلرف أكذهػػؾأنه هلػػؿأاهد ػػكصأاهشهعه ػ أفػ أ
ق ػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل ش ػػلتأاهشددلػ ػ أكاهه لرلػ ػ أاهفه ػػطلد أرق ػػـأ  2أأه ػػد أ 2001أاهشهعه ػ ػ أنل رهن ػػلط أ
كش لردهملأنلههعرليأاهش رمأشيأا ههفلتأههعرلعلتأأ رلأش لرد أشيأاههطرؽأهشلأأنػدامأاهف ػاأكأاه
ف أةذاأاه دد.أ أ

تقسيم البحث:
د ـأن دلأاهىأف هلفأ هىأاهد كأاةه :أ أ
الفصل األول :ماىية االرتباط بين الدعاوى والطمبات.
الفصل الثاني :آثار االرتباط بين الدعاوى والطمبات.
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ػل أ

الفصل االول
ماىية االرتباط بين الدعاوي والطمبات
أأأأأنداة أهشلأده هـأ فأا رهنلطأف له كرأههذةفأك كدأعل لفأأكأأ ػرأفػ أ لهػ أارهنػلطأكقػدأ
طػػلأن ػػـأظػػركؼأط ػرأتأفعػػززتأارهنلطػػاأنػػص ر أأكأأدػػاأش ػرهنطأنا ػػؿأ ه هػػاأأكأ
ل ػػكفأةػػذاأاهعػػطأشرهن ن
دعاها أهذهؾ أنللفأشلةل أا رهنلطأل ه ػ أهعرلفػاأكه هلػؿأف رهػاأكهشللػزمأ ػفأ لػرمأشػفأاهػدظـأاهشعػلنم أ
كه دلدأأدكا اأك هط أاه ل

أف أه دلرمأك ل كفأذهؾأشفأ اؿأاهشنل ثأاههلهل :أ أ

 المبحث االول :تعريف وتحميل فكرة االرتباط بين الدعاوى والطمبات
 المبحث الثاني :التمييز بين االرتباط وما يشابيو.
 المبحث الثالث :انواع االرتباط.
 المبحث الرابع :سمطة القاضي في تقدير االرتباط.

أ
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المبحث االول
تعريف وتحميل فكرة االرتباط بين الدعاوي والطمبات
إذاأ ػػلفأا رهنػػلطأش ػػاه أشك ػػك ل أكا ار لػ أفمػػكألره ػػزأإهػػىأد ػػكلأأكأطهػػبأكةػػكأشػػلأل ه ػ أ
نللفأ اقهاأنعدل رأاهد كلأك ك أهفمـأاهش

كدأشفأا رهنلطأكذهؾأ هىأاهشطهنلفأاةهللف :أ



المطمب االول :تعريف االرتباط لغة واصطالحا.



المطمب الثاني :كيفية حدوث االرتباط.

المطمب االول
تعريف االرتباط لغة واصطالحا
ف ػرةأا رهنػلطأشػػفأا ف ػلرأاههػ أ قػػتأ ظمػلأشػفأاه افػػلتأاهف ملػ أأنعػ ؿأكا ػػي أهػذهؾأ ػػل كـأأ
اهنل ثأف أةذاأاهشطهبأننللفأهعرلؼأا رهنلطأهغ أكا طا لأ نرأاهد لطأاةهل  :أ
أوال -تعريف االرتباط لغة:أا رهنلطأشػفأارهػنط أكد ػكؿ:أ ارهػنطأفػافأكأفػافأأمأأدمشػلأاهف ػلأ هػىأأشػرأ
شػػلأكهعمػػداأنػػاأكارهػػنطأنػػلشرأةأأمأ طنمػػل أكرنػػطأاهدانػ أأمأ همػػلأفػ أعػ ...
له و أأكأ ف و أشلأل كفأفلاأعل لفأأكأأ رأشه افأشيأنع مشلأاهنعض 2ذ .أ

1ذ

ػلرأاهػػىأ
أكةػػكأفعػػؿألعػ ي

كشدػػاأقكهػػاأهعػػلهى:أركأ ػػلنركاأكأرانط ػكاأ أأشػػلأ هش ػ أرانط ػكا أفهعد ػ أاإل ػػدادأكاهه ملػػز أأكأأدمػػلأ
هيعد أادهظلرأاه اةأنعدأاه ػاة أه كهػاأ ػهىأا﵀أ هلػاأك ػهـ:أ فػذه ـأاهرنػلط أكاهرنػلطهأشػلأرنػطأنػاأأمأ
شلأاه ؿ 3ذ .أ
ثانيا -تعريف االرتباط اصطالحا:أهعددتأهعرلفػلتأا رهنػلطأكقػدأهراك ػتأفػ أش شك مػلأنػلفأشػفألدػهملأ
اه ػػدملأاهغ ػػل أفػ ػ أهعرل ػػؼأا رهن ػػلطأكن ػػلفأش ػػفأل ػػلكؿأهعرل ػػؼأا رهن ػػلطأنطرل ػػؽأه هلهػ ػ أكذه ػػؾأنه هل ػػؿأ

1ذأ أ شػػدأش هػػلرأ شػػر أشع ػػـأأاههغػ ػ أاهعرنل ػ أاهشعل ػرة أاهطنع ػ أاألكه ػػى أاهش هػػدأاألكؿ أنػػدكفأدارأدعػػر أ1429ة ػ ػ 2008ـأ أ

ص .845أ

2ذأأ شدأةددم أارهنلطأاهد لكمأكاهطهنلتأف أقلدكفأاهشرافعلت أ ندكفأطنع أاهدارأاه لشعل ما

ددرل  1991أص .15أ

3ذأش ػدأاهػدلفأانػػكأطػلةرأش شػػدأنػفألع ػػكبأاهفلػركزأآنػػلدمأ أشهػكف أ ػد أ817أةػػذ أاه ػلشكسأاهش ػػلط أه لػؽأش هػػبأاههػراثأفػ أ

شؤ

أاهر له أاعراؼأش شدأدعلـأاهعرق ك

أاهطنع أاه لشد أشؤ

4

أاهر له أههدعرأكاههكزليأ أ1426أةػم2005أـ أصأ.667

دل ػرأاهػد كل أهػذهؾأ ػد كـأنإل ػلزأنعػرضأأةػػـأههػؾأاههعرلفػلتأكه ػرللأأألمػلأاهش هػلرأشدمػلأكاه ػػنبأ
ف أذهؾ أ هىأد كأشلأةكأآت:أأ


أدا:أ أ ه أنلفأد كللفأأكأأ ر 1ذ.
كلؤ ذأ هػىأةػذاأاههعرلػؼ أأدػاأهػـأل ػددأطنلعػ أههػؾأاه ػه أكهل ػتأ ػؿأاه ػاتأنػلفأاهػد لكمأ
ي

ة أش لرأارهنػلطأنلػدمف أف ػدأل ػكفأا رهنػلطأا ار ػ أنػؿأقػدأد ػكفأأشػلـأقلػلـأهػذاتأاهدػزاعأأكأألمأعػ أ
آ ر .أ


رفاأ و
لفأنادا:أ 2ذأ أ ه أك ل أنلفأد كللفأه عؿأشفأاهشدل بأكشفأاهش ػه أ شعمشػلأأشػلـأ
ش ش أكا دة أه أه

ملأكهف ؿأفلمشػلأشعػلأ أكأل ػلأةػذاأاههعرلػؼأشعلػبأفػ أأدػاأكافأ ػلفأ

شندػػلمأاهشعلػػلرأاهغػػل أإ أأدػػاأ ػػربأ ػػرضأاه ػػل طأاه لدػػبأاهه هلهػ أهعدل ػػرأاهػػد كل أكاههػ أ
ة أاألةـأفعاأك ل أ


رفػػاأ لهػػثأنادػػا3 :ذأ

أك كدأا رهنلطأشفأ دشا.
هل أ
ػػه هأك ل ػ هأنػػلفأد ػػكللفأه عػػؿأشػػفأاهشدل ػػبأكشػػفأ

شعمشػػلأأشػػلـأش ش ػ أكا ػػدةأهه

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أ

أشدعػػلأشػػفأ ػػدكرأأ ػػلـأ أهكافػػؽأ
ػلأشعػػل ن
مشػػلأكه ػػـأفلمشػ ن

ػلبأ ػكةرأا رهنػلطأ
نلدمل أأشلأهعهل دػلأ هػىأةػذاأاههعرلػؼأةػكأأدػاأ لدػبأاه ػكاب أألدػاأقػدأأ
ى
ػكرأ لػ ػرةهأش ػػفأ
للػ ػ نأكآهلػ ػ ن أكه ػػفأن ػػله أهش ػػلأ أك ػػؼأدر ػ ػ أاه ػػه أنلهك ل ػ ػ أكن ػ
ي
ػذهؾأل ػػرجأ ػ ه

ا رهنلط أأل ل أهـألفهوأنك ؼأ لل أا رهنػلطأنعػدـأهكافػؽأاأل ػلـ أف ػدأد هػلزأةػذمأاهشر هػ أ
هد ػػؿأهههدػػلقضأنػػؿأاههدػػلقضأاههػػلـ أكف ػ أةػػذاأاهك ػػؼأاهش ػػهعشؿأششػػفأ ػػرؼأةػػذاأاههعرلػػؼأ
كرأف أعشكؿأأ طرأ لل أ يعرعأأل هملأا رهنلط أكة أهدلقضأاأل لـ.
ق ه

1ذأ احأأ شدأ ندأاه لدؽ أدظرل أاه

ق1986-أـأصأ .184أ

ـأاهعلرضأف أقلدكفأاهشرافعلت أر له أد هكرام أ لشع أ لفأعشس اه لةرةذأ أ1406أ

2ذأش شدأشلةرأانكأاهعلدلف أاهدفكعأاإلدارلػ أكاهشك ػك ل أاشػلـأاه

ا دارلػ أاهعهلػلذأاه هػلبأاألكؿماهػدفكعأاهشهعه ػ أنله

 2013أصأ .485أ

ػل أا دارمأ اهػدفكعأاهشهعه ػ أنلهػد كلأكأاهطعػفأاشػلـأاهش شػ أ

ػكش أاإلدارلػ أاهطنعػ أا كهػى أاهشر ػػزأاه ػكش أه

3ذأشعكضأ ندأاههكاب أاهشر يأف أاههعهلؽأ هىأقلدكفأاهشرافعلت أندكفأطنع أ دكزأه

5

ػداراتأاه لدكدلػ أماه ػػلةرة أ

داراتأاه لدكدل أ 2010أص.128



رفػػاأ ارنػػيأنادػػا:أ 1ذأ أ ػػه هأشػػلأنػػلفأاهطهنػػلتأهػػؤدمأإهػػىأ عػػؿأاه ػػـأف ػ أأ ػػدةلأشػػؤ انرأ هػػىأ
اهف ػػؿأف ػ أاأل ػػرل أإذأأفأاهف ػػؿأف ػ أ ػػؿأشدمػػلأ هػػىأ ػػدمألػػؤدمأإهػػىأهعػػلرضأاأل ػػلـ أنشػػلأ
يلنررأ شعملأأشلـأش ش و أكا دة أههف ؿأنملأدزكن أ ددأش ه للتأ

فأ لرأاهعداه .

كلهشلزأةذاأاههعرلؼأ فأاه لهفلفأاهذ رأناداأ لكؿأهنللفأك كدأاعهراؾأشك ك أنلفأ دل رأ
اهػد كلأأ ػرأشػفأأدػاأأل ػؿأشعل و
ػلرأ ػل

أأكةػذاأل عهػاأشػدرن لأههػدكا

أاهشف ػل أهك ػكدأارهنػلط أك ػلفأ

ف أشطهعملأاعهراؾأشك ك أف أ نبأكش ؿأاهد كلأكأشكرأأ رلأشيأ دـأا ههفػلتأهف ػرةأاه ػلدأههػؾأ
اهد لكمأف أاه

كـ أف دأل ف أاعه ار مـأف أأشكرأأ رل أك عؿأاهه ػشل أاهعػلشه أههػد لكمأكاهطهنػلتمأ

نلهطهنػػلت أكةػػذاأ ػػلفأاه ػكاب أألفأ ػػؿأشػػلأل هشػػؿأأفأل ػػكفأارهنػػلطأنلدػػاأكنػػلفأ ل ػرمأشػػفأطهنػػلتأأكأ
د لكمأد شلاأطهب .أ
ذاتأادع ػ و
ػلسأإ ار ػ ػ
أمأنعن ػػلرةأش ػػك زة ألش دد ػػلأاه ػػكؿأأفأا رهن ػػلطأة ػػكأف ػ ػرةهأشك ػػك ل أهأ ي
فل رهنػػلطيأاهشك ػػك أشهػػىأهػػكفرأدعػػاتأاه ل ػ أههر شهػػاأنلرهنػ و
ػلطأإ ار ػ أكاأل لػػرأ ألش ػػفأأفألك ػػدأ
2ذ

أألفأاهشعرعأف أاهغلهنل أاهعظشىأشفأاه كادلفأا
دف
ي

اه ػػر أكاهػػذمأل

ار ل أهـألا ذأ ل دةأ لش أنلهع ؿأا

ار أ

ػػدأنػػاأاهع ػ ؿأاأل ػػرأشا ش ػ نأهه لػػؽأ لل ػ و أشعلد ػ و أهششلر ػ أةػػذاأاه ػػؽأأكأاهكا ػػب أ

أشعلدلأهششلر أ ؽ أإهىأاه ل
ف ي ر لفأشلأله
كؿأاهشعرعأنذهؾأف أاأل كاؿأاهه أهـأل يأفلملأإ ار ن ن
ي
اهػػذمأل ػػشوأهه

أ

أ

ػػكـأنػػافألػػاهكاأاإل ػ ار أاأل ػػرأشا ش ػ نأهه لػػؽأاهغلل ػ أاهه ػ أله ػػشدملأةػػذاأاه ػػؽأأكأ

اهكا ب 3ذ .أ
كةدلؾأهعرلؼأهارهنلطأشغللرأشفأ لثأهف لرأا رهنلطأنادا:أ

4ذ

ه هأف أاهش ار زأاهشك ػك ل أ

اهشهدػػلزعأ هلمػػلأهػػد كللفأأكأأ ػػرأل ػػهدؿأ هػػىأةػػذمأاه ػػه أإشػػلأشػػفأ اقػ أاهفػػرعأنلأل ػػؿ أأكأنلهرانطػ أ
األ ػػهل أهيعػػلل أاهشهدػػلزعأ هلمػػلأكهػػلسأهطنلعهمػػلأأهكاف نػػلأهه هػػكؿأاه

طػػىأههػػد لكلأش ػػؿأ
ػػل ل أاهه ػ أهيع ى

أشدعلأههدلقضأكه رارأاأل لـ  .أ
اهش ار زأاهشك ك ل أاهشرهنط ن
1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهك لزأف أقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أاه ػز أاألكؿ أنػدكفأطنعػ أ2012-2011أ أصأ

 .316أ
ا

2ذأ ه ػ ػػىأأن ػ ػػكأ طلػ ػ ػ أةل ػ ػػؿ أاه ػ ػػدفيأنإ لهػ ػ ػ أاه ػ ػػد كلأفػ ػ ػ أق ػ ػػلدكفأاهشرافع ػ ػػلت أن ػ ػػدكفأطنعػ ػ ػ أدارأاه لشعػ ػ ػ أاه دل ػ ػػدةأههدع ػ ػػر أ
ددرل  2005أص.259

3ذأفه

أكاه أدظرل أاهنطاف أس 161أنددأ 89أشعلرأإهلاأهدلأ هىأأنكأ طل أةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.260

4ذأ ه أانكأ طل أةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.262أ

6

أألداأدقلؽأف أك ؼأكهعرلػؼأ لهػ أا رهنػلط أ لػثأأدػاأ
أشلأهشلذاأا هلرأاهنل ثأةذاأاههعرلؼ
ه
دػػدشلأذ ػػرأإش لدل ػ أك ػػكدم أ ػػلؿأا عػػهراؾأنػػلفأاهػػد لكمأف ػ أاه ػػنبأأكأاهش ػػؿأأكأ اةشػػل أهػػـأل
هػػىأةػػذاأا عػػهراؾأف

ػرمأ

ػػبأنػػؿأ عه ػاأشهش ػػؿأف ػ أ ػػؿأ ػػه أنػػلفأاهش ار ػػزأاهشك ػػك ل أندػػل نأ هػػىأ اق ػ أ
هش ػػلؿأهنع ػػلضأ

اهف ػػرعأنلأل ػػؿأأكأند ػػل نأ ه ػػىأاهرانطػ ػ أاأل ػػهل أهيع ػػلل أكق ػػدأق ػػلـأنه ػ ػرللأطنلعهم ػػلأ
ً
أفههعلق ىدلفأأفأل هنعداأقل دةأ دـأهفرق أاه ف أشهىأ لدكاأف أ
األعلل مأشلأهـألهعهؽأذهؾأنلهدظلـأاهعلـ
أكدش ػ يؿأ هػىأذهػؾ أ لعػهراطأ ػل بأاهعشػؿأفػ أ ػدأاهش لكهػ أعػرطاأ
شاشفأشفأاهدظػلـأاهعػلـأكش لهفهػا ي
ؾأةػذاأ
ػفأشهٌػ ٌ
ف خأاهع دأ ز نللأنإرادهاأاهشدفردةأف أاألشػكر أاههػ أهػـأل ػـأاهش ػلكؿأنهدفلػذةلأنعػد أشػيأ ػؽأش ٌ
اهعرطأنل ه لـأاهش لكؿأف أقلش أأ رأاهش لكؿأف أاهع أاهذمأهػـألدفػذمأنعػد أ هػىأفػ أاهع ػكدأاهشهزشػ أ

ً
كزأههعلق ىدلفأا هفلؽأ هىأهنعلضأ دةشل أ افنلأهي ؿأطلهشلأهشلعىأذهؾأشيأش ه للتأ
هه لدنلف أل
1ذ
ػؼأقػدأ شػيأ لفػ أاه ػل تأاههػ ألش ػفأأفألدعػاأن ػددةلأهعػلرضأ
اهدظلـأاهعلـ أكنذهؾأل كفأةذاأاههعرل ي

نػػلفأاأل ػػلـأكةػػذمأةػ أ لل ػ أا رهنػػلط أ ػكا أنله ػػلدأ دل ػػرأاهػػد كلأف ػ أ ػػز أشدمػػلأأكأأ ػػر أأكأنػػافأ
ل كفأشدعاأا رهنلطأ اق أفرعأنا ؿأأكأ اق أهنعل أاكأ ننل 2ذ .أ

المطمب الثاني
كيفية حصول االرتباط بين الدعاوي والطمبات
ددشلأده هـأ فأ لفل أ

كؿأا رهنلطأنلفأاهد لكمأكاهطهنلت أفشفأاهطنلع أةدلأاه دلثأ فأ

أ نلبأ

كؿأذهؾأا رهنلطأشفأ اؿأ دل رأاهد كلأاهه أهه كفأشفأ اثأ دل ر أاهش ؿأكاه نبأ

كاألع ػ لص

3ذ

لثأاهدر

أكا رهنػػلطأقػػدأل ػػكفأهك ػػدةأاه ػػنبأكاهشك ػػكعأ اهش ػػؿذأكةػػكأأقػػكلأ ػػكرأا رهنػػلطأشػػفأ

أكقدأل كفأهك دةأاهشلؿأش ؿأاه شلل أاه

ل ل أكقدأل ػكفأههك ػدةأفػ أاه ػنب أأكأ د ػل أ

ػددأاهشػػد ىأ
شه لنػػؿأأكأأدػػاأ ل ػ هؿأنلهطهنػػلتأاهعلر ػ أأكاهػػدفكع أأكأن ػػنبأاهطهنػػلتأاهش ػػهع ه أأكأههعػ
ي
هلمـ أأكأأداأنلفأاهطهنلتأكاهطعكفأاه ل ش

4ذ

أكشلأ نؽأدهدلكهاأهنل ن لأ هىأد كأشلأةكأآت .أ

1ذأ ه أانكأ طل أةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ .263-262أ
2ذأ ا د ػػلرمأ

ػػفأاهدلػػداد أشنػػدأأك ػػدةأاه

كاههكزليمأش ر ا ازرلط ذ أ 1998أصأ.27

ػػكش أكدطلقػػاأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلت أنػػدكفأطنع ػ أدارأاه لشع ػ أاه دلػػدةأههدع ػػرأ

3ذأ ندأاهرزاؽأاه دمكرم أاهك لطأف أعرحأاه لدكفأاهشدد أندكفأطنع أدارأاهدعرأاهش رل أماه لةرة أ 1956أج 2ص.490
4ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.326-322أ
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أوال -االرتباط لوحدة الموضوع والسـبب :كةػكأأقػكلأأدػكاعأا رهنػلط أكل ػشىأاهك لػؽ
نعد 2ذأ افأد كفأأشلـأ ػدأنلػيأ ػللرةأأهع

1ذ

أك ػدهدلكهاأفلشػلأ

ػلفأ هػىأاهه ػلشفأكا عػهراؾأفلشػلأنلػدمـ أفػإفأأرادأاهنػل يأ

رفيأد كلأ دأاهفرلؽأاه لد أف لهنلدرأههذةفأك كدأد كللفأه شعمشلأك دةأاهشك كعأاهشطلهػبأنػا أكأ
أل لأك دةأاه نبأ لثأاهع د

3ذ

أكةذمأف ػرةأ ػدـأاهه ز ػ أكاههػ أل

ػدأشدمػلأشدػيأ ػدكرأ شلػلفأفػ أ

شك كعأكا د ألهكقيأ هىأ نلؿأاهر لفأكقكعأهعػلرضأنلدمشػل أكأه ل ػلأه

ػفأ ػلرأاهعداهػ أنلقه ػلدأ

طلهبأشداأ ذهؾ.أ أ
اهش ى
كقتأاهش ش أكاههكفلرأف أاإل ار اتأاهش دش أشفأاهشطلهبأن اأك ي
ثانيا-االرتباط لوحدة المال محل الحماية القضائية :لكؿأاهف اأاهعزكؼأ فأف رةأ دـأاهه ز أكأرادكاأ
اههك ػػيأف ػ أف ػرةأا رهنػػلط أهلعػػشؿأ ػػؿأاهػػد لكمأاهه ػ ألعهنػػرأاه ػػـأف ػ أأ ػػدةلأشػػفأعػػاداأاههػػا لرأ هػػىأ
اه

ػػل أاه ػػلدرأف ػ أاهػػد لكلأاأل ػػرل أكةػػذاأهر ش ػ أة ار أ شػػيأ نلػػرأشػػفأاهف مػػل أنػػادمـأهػػـألرلػػدكاأأفأ

ػلكزكاأة ػػذاأاه ػػدأكاه ػػعكاأفػ ػ أشفم ػػكـأ
ل ل ػػدكاأف ػ ػرةأا رهن ػػلطأكل عهكة ػػلأأ ػػلرةنأهه ػػنبأكاهشك ػػكع أن ػػؿأه ػ أ
ا رهنػػلط أهلعػػشؿأ ػػؿأشػػلألش ػػفأأفألػػؤ رأ هػػىأاه ػػـأاه ػػلدرأف ػ أد ػػكلأأ ػػرل أأمأأفأةػػؤ أاهف مػػل أ
ادهم كاأاهشعللرأاهغل أف أهعرلؼأا رهنلط أنادػاأشػلألش ػفأأفألػؤ رأ هػىأ ػـأآ ػرأفػ أد ػكلأأ ػرل أ
دكفأا ههفلتأهه هلؿأ دل رأا رهنلط أنؿأ ه كاأش هؾأاهغلل أاهه أعرعأأل هملأا رهنلط 4ذ .أ
أشػػلأ ػػفأ ػػكرةأا رهنػػلطأهك ػػدةأاهشػػلؿأش ػػؿأاه شللػ أاه

ػػل ل أفػػلش فأأفأد ػػكرمأنمػػذاأاهش ػػلؿ أ

ػكلأنطػافأاهع ػػدأ
ش ػؿأد ػكلأف ػخأ ػدأاإلل ػلر أكد ػكلأطػردأاهش ػها رأ إ ػا أاهشػا كرذ أك ػذهؾأد
ي
كد كلأاههعكلضأ فأاه ررأ ذهؾأطهبأع
هدف ػػا أكطهػػبأاه ػػـأن ػػؽأارهفػػلؽأكطهػػبأاه

لفأاه ـأهمػـأنشه لػ أ ػلفأك وػؿأشدمشػلألطهػبأشه لهمػلأ

ػػـأدفلػػا

5ذ

أكه

ػػلؿأ ل ػػؿأاهػػد كلأاألكهػػىأشرهنط ػ أ

1ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ.49أ
2ذأادظرأص55أشفأةذمأاهر له .

3ذأ نػػدأا﵀أ هلػػؿأاهف ػ ار أاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أصأ 322أشعػػلرأ ػػذهؾأهػػد ضأشػػدد أ ػػلدرأ ػػفأاهش ش ػ أاهعهلػػلأ راـأا﵀ذأطعػػفأرقػػـأ

 2004/12أ ه أ2004/4/3أكاهذمأل
اههعلرضأف أا

أنػلهدظرأهطنلعػ أاهػد كل أكافأاهف ػؿأفػ أاهدػزاعأ أل هشػؿأ لػرأ ػؿأكا ػد أك عػل أ

لـأف أشك ك لتأا هملأكا دأنشلأ أل هشؿأاهه ز ػ أ أكشػفأ ػاؿأةػذاأاهػد ضأله هػىأةػذاأاهدػكعأاهػذمأه

شػػفأا رهنػػلطأاهػػذمألك ػػؼأنك ػػؼأ ػدـأاهه ز ػ أكد هعػػؼأاه شػ أشػػفأشدػػيأدظػرمأ هػػىأادفػرادأدكفأ شػػكـأا
اهد لكلأاه ل ش أافأاقلشت أهمدؼأا ل

أشديأهعلرضأا

4ذأادظرأصأ56-55أشفأةذمأاهر له  .أ

لـ أكنذهؾأه لؽأه

فأ لرأاهعداه .أ أ

ػدمأ

ه ػػلـأههشعدلػػلفأاكأ

5ذأا شػدأشهل ػ أاهشك ػك أاهعػلشه أفػ أاههعهلػؽأ هػػىأقػلدكفأأاهشرافعػلت أاه ػز أا كؿ أاهطنعػ أاه له ػ أنػدكفأدارأدعػػر أ 2002أ

ص.1171

8

نله لدلػ أر ػـأا

ػػهاؼأفػ أاه ػػنب أه ػدمـأشه ػدافأفػ أاهش ػؿ أهػػذهؾأفػله ـأفػ أأ ػػدةشلأ ػلؤ رأ هػػىأ

اه ـأنلأل رل 1ذ.أ أ
ثالثا-االرتباط لموحدة في السبب:أههعددأاهد لكمأكاهطهنلت أكقدأهه دأف أاه نبأكافأ لفأاه نبأ و
لؼأ
ه شعملأف أد كلأكا دةأأهدظرأأشػلـأق و
ػلضأكا ػدأأكأةل ػ أكا ػدة أ شػلأهػكأقػلـأش شك ػ أشػفأاهعشػلؿأ ػ هؿأ
هػػىأ ػػدةأنرفػػيأد ػ و
اهشػػد ىأ هلػػاأ
ػلكأشطلهن ػ و أن ػ
ػكقمـأاهعشلهل ػ أفلهش ػػؿأش ههػ ه
ي
ػؼأكه ػػفأاه ػػنبأكا ػػد أك ي

كا د 2ذأكةذاأشلأد

دم أ

رابعا-االرتباط بناء عمى االدعاء المتقابل:أر ـأأفأاهفرضأاهػدارج أ ػشمشلأهػنعضأدكفأ ل ػ أههف ػلرأ
ك ػػكدأارهنػػلطأشػػلأأـأ أه ػػفأاه ػػاـأ ػػفأك ػػكدأد ػػكللف أأ ػػدةشلأشدظػػكرأشػػفأقػ و
ػلضأآ ػػر أكه ػػفأةدػػلؾأ
ػكمأ
ػنبأ وأ
قكا ـأشعهر أنلدمشلأ افأد كفأأشلـأش ؿأك نبأكا دأ لشيأنلدمشل أفإفأذهؾأ ه
ػررأق ه
كشن ه
ػلؼأ ي
ػدةأهافلػػلأهههعػػلرضأفػ أاأل ػػلـ أكه ل نػػلأه
هه شػػيأأنلدمشػػلأف ػ أد ػػكلأكا ػ
ن

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ

3ذ

أكلش ػػؿأ

هىأةذاأاهفرضأ شلأهكأ دلأأشلـأد كللفأ ؿأشدمشلأل هوأاد ل نأشه لناأهي ػرل أك ههلةشػلأشرفػك هلفأ
هىأا ه اؿ أفل كفأ شعمـأ نرأاهدفيأنلإل له أهارهنلطأأكأاه ـ...أ .أ

خامسا-االرتباط بالطمبات العارضة و الدفوع :الطمب العارض ىو :شلأله دـأناأأ ػدأاه

ػكـأأكأاهغل ًػرأ

أ دػل أدظػرأاهػد كلأاأل ػػهل أكلهدلكهمػلأنلههعػدلؿأشػػفأ لػثأاهشك ػكعأأكأاه ػػنبأأكأاألطػراؼ أفػإفأ ػػلفأ
شفأاهشد

أ هلاأفم أطهنػلتأشه لنهػ أكافأ ػلفأشػفأأ ػدةشلأ

لفأشفأاهشد
أفمكأطهبأإ لف أكأإفأ
ي

ػلأشعػػلأفمػػكأهػػد هؿأ
ػػدأأ ػػدأشػػفأاهغلػػرأفمػػكأطهػػبأإد ػػلؿأاهغلػػرأأكأشػػفأاهغلػػرأ ػػدأأ ػػدةشلأأكأ اةشػ ن

ة ػػكش هأ
اهشػػد

4ذ

أكقػػدألد ػػـأأل ػػدةشلأفمػػكأهػػد هؿأاد ػػشلش أأشػػلأالــدفعأفمػػكأ أ ػكابأاه

أنع ػػملأأكأ همػػلأنمػػدؼأ ػػدـأاه ػػـأهػػاأنشػػلألطهنػػا أ

اهطهنلتأاهعلر

5ذ

ػػـأ هػػىأطهنػػلتأ

أأشػػلأ ػػفأف ػرةأقلػػلـأا رهنػػلطأندػػل نأ هػػىأ

أكاهدفكعأف لهدلكهاأاهنل ثأ نرأاهد طهلفأاههلهلهلف:أ أ

1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.323أ أ
2ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.59

3ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أص .324أ

4ذأ شػػلفأاهه ػػركرم أاه ػػلف أف ػ أعػػرحأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أرقػػـأ2أه ػػد أ2001أ1430ةػ ػ أنػػدكفأطنع ػ أ

ندكفأدارأدعرأ2009ـ أص375

5ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.324أ أ
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ػلتأ
ػلأنلدػػلأآدفنػػل أأفأاهطهنػػلتأاهعلر ػ أة ػ أطهنػ ه
أأ -االرتبـــاط الناشـــل عـــن الطمبـــات العارضـــة :شػ ٌ
ػهمدؼأهك ػػليأدطػػلؽأاهػػد كلأأكأه ػػلل ا أإشػػلأشػػفأ لػػثأاهشك ػػكعأأكأاه ػػنبأأكأاألط ػراؼ,أ
ه ػ ي
هي ػػدـأشػػفأأ ػػدأاألط ػراؼأ ػػدأاة ػػر أكافأقيػػدشتأشػػفأأ ػػدأاألط ػراؼأأكأ هلمشػػلأ ػػدأاهغلػػرأفمػػكأ
ػلشللأهيطػراؼ أأكأ
كشلػلأأكأا ه
ن
دشتأشػفأاهغلػرأفمػكأهػد ؿأقػدأل ػكفأة ن
لـأاهغلر أكافأقي ى
ا ه ي

شلشللأأل دةشل.أ أ
اد
ن

ك ددشلأدرلدأا ه ا ىأا رهنلطأشفأههؾأاهطهنلت أفدعلهلأذهؾأ نرأاهد طهلفأاههلهلهلف:أ أ
أوال:أالطمبــات المقدمــة مــن االطــراف:أ شػػلأهػػدصأ هػػىأذهػػؾأاهشلدهػػلفأ 97ذ 98ذأشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأ
اهش ل شلتأاهشددل أكأاهه لرل أرقـأ 2ذأه د أ 2001أك لثأهدصأاهشلدة 97ذأ اهطهنلتأاهعلر
ل دشملأاهشد

أاهه أ

ذأكة أ هىأاهد كأاههله :أ

 .1شلأله شفأه

أاهد كلأأكأهعػدلؿأشك ػك ملأهشكا مػ أظػركؼأطػرأتأأكأهنلدػتأنعػدأ

لوأ

إقلشهمل.أ
شاأ
 .2شلأل كفأش ن

أاهد كلأأكأشهر نهنلأ هلملأأكأشه ناأنملأاه ل ن أ أل ن يؿأاهه ز .

 .3طهبأاألشرأنإ ار و أكقه و أه فظ و .أ
شلأهاذفأاهش ش أنه دلشاأششلأل كف مرتبطًاأنلهطهنلتأاهكاردةأف أ
.4
ي
كر ػػـأأفأاأل ػػؿأ ػػدـأاههع ػػدلؿأف ػ أ

ػ أاهػػد كل أه ل ػ ػلنأه شه ػ أشػػفأا

ش ار لةأشكقؼأاهشد ىأ هلاأكه لؽأاهش لكاةأنلفأاه
اه

ػػكش أك ػ أ أه ػػنوأاه

أاهد كل.أ أ

كـ أكههش لفأاه ل

أشفأهك لاأاهد كلأكأإدارةأ

لأشلدعػػلألطػػكؿأأ هػػاأكأل ػػعبأف ػػا
ػػكش أ ػ ار ن
ن

هش ه ػػللتأاهػػدفلعأاهشعطػػلةأه ػػاأاهطػرفلفأ هػػىأاهش ػػلكاة أك
ن ـألهدلكؿأاهدزاعأنله هل أأنلحأاهشعرعأههشد

هنػػلرات أأةشمش ػػل أ
1ذ

أإ أأدػػاأه ل نػػلأ

ػ نػراأه ػػؿأشػػلألهػػؼأشك ػػكعأاهدػزاعأهه ػػركجأ

أك ذهؾأاهشد ىأ هلاأش ؿأةذمأاهطهنلتأ هػىأنعػدأقفػؿأ

اهشرافع أطلهشلأ ش تأاهش ش أنإلداعأشذ رات 2ذ .أ

1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ .376أ

2ذأطعفأشػدد أش ػرمأرقػـأ74أ ػد أ14أؽأن ه ػ أأ 1945-5-24أكردأهػدلأشؤهػؼأ ػعلدأأ شػدأعػعه أق ػل أاهػد ضأاهشػدد أ

ف أإ ار اتأاهد كل أندكفأطنع أشدعلةأاهشعلرؼأههدعرأكاههكزلي أ 1999أص.234
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كةػػذمأاهشػػلدةأ ى ػػكتأقل ػػدةأ لشػ أشذلهػ أفػ أآ ػػرأاهشػػلدةأاهف ػرةأاهرانعػ أشدمػػل أ أشػػلأهػػاذفأاهش شػ أ
طػػلأنلهطهنػػلتأاهػكاردةأف ػ أ
نه دلشػػاأششػػلأل ػػكفأشرهن ن
بأ لف أ ـأل دـأاهشد
أاهد كل

1ذ

ػ أاهػػد كل أ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأد ػػكلأهعػػكلضأ ػػفأ

أطهػبأإ ازهػ أاههعػدمأكطػردأاهغل ػبأفػلأل لرأشػرهنطأنلهطهنػلتأاهػكاردةأفػ أ

أكأل ن لأ شلأهكأقلـأع صأنرفيأد كلأههشطلهن أنشنه أشله ٍّ أشهر ػدأفػ أذشػ أاهشػد ىأ

هلػػا أك ػػملأ ػػفأاهشطلهن ػ أنلهفكا ػػدأاه لدكدل ػ أفهػػاأاه ػػؽأنه ػػدلـأطهػػبأ ػػلرضألطلهػػبأنػػاأن لش ػ أاهفل ػػدةأ
اه لدكدل ػ أألفأة ػػذاأاهطه ػػبأاهع ػػلرضأش ش ػػؿأههطه ػػبأاأل ػػه أك ػػذهؾأف ػػإفأاهشطلهنػ ػ أنف ػػخأاهع ػػدأه ل ػػزأ
اهشطلهن أنلهعطؿأكاه ررأهعكل ن ل 2ذ .أ
ك ى ػػكتأاهشػػلدةأ شهػ أشػػفأاهطهنػػلتأ أ ل ػ أهدػػلأفػ أا هع ار ػػمل أشدمػػلأه ػ لوأ

ػ أاهػػد كل أ

ك ػػذهؾأطهػػبأاألشػػرأنػػإ ار و أكقه ػ أكشػػلألمشدػػلأاهعػػؽأاه ػػلد أشػػفأاهف ػرةأاه له ػ أكةػػكأشػػلأل ػػكفأشه ػ نػاأ
اه ل ن أال ُيقبل التجزئة أكةكأشلأنلدلمأآدفنل أف أف رةأا رهنلطأف أاهش ؿأكاه نبأأكأألمأ و
نبأآ ر.أ أ
كنػػلهدظرأهشػػلأل دشػػاأاهشػػد ىأ هلػػاأشػػفأطهنػػلت أكةػ أاهش ػػشلةأنلهشه لنهػ أف ػػدأد ػػتأ هػػىأذهػػؾأ
اهشلدةأ 98ذأشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل أرقـأ 2ذأه د 2001أنله كؿ أههشد ىأ هلػاأ
أفأل دـأشفأاهطهنلتأاهعلر

:أ أ



أمأطهبأل كفأشه ناأنا ً أاهد كلأاه ل ن أ أل نؿأاهه ز .أ



شلأهاذفأاهش ش أنه دلشاأششلأل كف مرتبطًاأنلهطهنلتأاهكاردةأف أ

أاهد كل.أ أ

كةػػذمأاهشػػلدةأه ػػررأقل ػػدةأ لش ػ أة ػ أه ػرارأهه ل ػػدةأاهعلش ػ أاه ػػلهف أاهػػذ رأف ػ أاهشػػلدةأاه ػػلن أ
كاهكاردةأف أاهف رةأاه لدل أةدل أكف أشطهعملأهينػلنفأاهطهنػلتأاههػ أقػدأهي ػلرأشػفأقنػؿأاهشػد ىأ هلػا أكههعهػؽأ
نلهشك كعأاهش لرأأشلـأاهش ش أنع ؿأ أل نؿأاهه ز أكه ػدرأاههفرقػ أنػلفأشكقػؼأاهشػد ىأ هلػاأ لدشػلأ
لرأدفعل أكنلفأشلأل دشاأشفأطهنلتأ لر
يل
ن

د كلأاهشد

أفف أاه له أاألكهػىأةػكأله ػذأشكقفيػلأدفل ًّلػل أ ػؿأةدفػاأردأ

كلأأكأألمأدفيأع ه أل لرمأ
أف أ ؿأأكأ ز أششلألد لاأأكأقدأل كفأأل ؿأ دـأقنكؿأاهد
و

أشطلهنػػلأن ػػؽأهػػاأ
قنػػؿأاهػػد كؿأفػ أا ػػلسأاهػػد كل أأشػػلأفػ أاهطهػػبأاهعػػلرضأفمػػكألدػػهملأاهػػدملأاهم ػػكش
ن
1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أص .378أ
2ذأشفهػوأ ػكادأاه

ػػلة أأ ػػكؿأاهش ل شػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أنػػدكفأطنعػ أكنػػدكفأ ػػد أدعػػر أش هنػ أدارأاه لفػ أههدعػػرأكاههكزلػػي أ

شلفأما ردفأصأ .242أ
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هىأاهشد ىأ هلا

1ذ

أكشفأأش ه أةذمأاهطهنلت أطهبأاهش ل

أاه

ػدفيأشك ػػك
اهعػػلدة أ افػػلأهي ػػؿأشهػػىأأ لػػرتأ نػػرأاهشػػد ىأ هلػػاأ ػ و
ا ه اؿأأكأ اؿأد كل
فلاه أدكرأاهشد

3ذ

ل ل أاهه أه دـأ نرأدفيأ هىأ لػرأ
2ذأفلأل ػػؿأإ لرهػػاأنطهػػبأ هػػىأ

أ شلأهكأ دلأأشلـأدلدلفأشه دلفأشهشل هلفأأ دةشلأ ؿأأ هاأكاة رأهـأل ؿ أ

أهل طأ اأنلأل ؿأ فأدلداأهل ػرمأش ل ػ أ هػىأدلػفأاهشػد

أاهشطلهًػبأنػا أكلهػزـأ

أ دةشلأ لؿأ دـأاهه لفؤأنادا أنلق أاهدلفأاهشطهكب 4ذ.أ أ
كل درأاههدكلاأأداأ ألعهرطأف أاهطهبأاهعلرضأاهذمأل دشاأاهشد ىأ هلا أأفأل كفأشه دأشيأ
اهطه ػػبأاأل ػػه أاه ػػذمأل دش ػػاأاهش ػػد

ػذهؾأد ػ ًػعؼأش ػػيأأكردمأاهشع ػػرعأنهف ػػظأ أل ن ػػؿأ
أفػ ػ أاه ػػنب أكن ػ
ي

اهه ز أهددهملأاهدملأاهغل أكةكأاألكهىأنلإل شلؿأنشفمكشاأاهكا يأ شلأ ػدكردمأفػ أش لدػاأفػ أاهن ػث أ
ش ؿأأفأد كفأن ددأد كلأ هىأ ولرألرفعمػلأاهشػد

أ هػىأاهشػد ىأ هلػا أكل ػكـأاأل لػرأنه ػدلـأطه و
ػبأ

لرضأنه رلرأ ؽأارهفل و
و
ؽأهاأ هىأةذاأاهع لر.أ أ
كأل ن ػػلأإفأإطػػاؽأاههفػػظأنع ػدـأاهه ز ػ أف ػ أأاهطهػػبأاأل ػػه أ ػػفأاهعػػلرض أةػػكأش ػػضأ طػػاأ
هعرلع أألفأ انأشفأاهطهنلتألعػدأد ػكلأن ػدأذاهػا أطلهشػلأ ػكلأطهنػلتأشػفأش ػدشمل أ شػلأهػكأ دػلأأشػلـأ
اد ػػل أشه لنػػؿ أفػػإفأاه ػػـأنػػردأاهػػد كلأ ػػدأش ػػدـأاأل ػػؿأ ألشدػػيأشػػفأكقػػؼأأكأ ػػدـأا ػػهش اررل أاهطهػػبأ
أزشدلػلأكذهػؾأ
اهعلرض أر ػـأأدػاأاهشه ه ي
ػؼ ن
لؽأكا نعل .أ
اهه ز أ ى

ػكؿأأفأاهشعػرعأنإطاقػاأهفػظأ ػدـأ
ػه اهمشل أأمأد ػهطليأاه
ي

كشلأل دشاأاهشد ىأ هلػاأشػفأطهنػلتأه ههػؼأ ػفأشػلأل دشػاأشػفأدفػكع أفػدكرأاأل لػرةأشػلأةػكأإ أ
لهنل أكهعػػدـأقنػػكؿأاهػػد كلأكأهه ػػلدـأاهػػد كلأ
أل ػػؿأإد ػػلرأاهع ػ أأاهشػػد ىأنػػاأ هلػػاأ هػػاأأكأ ػػز أشدػػام ن
كألمأدفيأع ه أ أل ه دمأإ لرهاأ نرأطهػب أنلدشػلألهعػدلأدكرأاهطهػبأهلعػشؿأأشػكرأأ ػرلأقػدأه ػه ؿأ
شلأنلدلأآدفنل .أ
أهدكرأشيأاهطهبأاأل ه أ
فأاهطهبأاأل ه أهه نوأشطلهن نأق ل ل نأ أهها رأأكأ
ٌ
ي

1ذأشفهوأ كادأاه

لة أاهشر يأاه لنؽ أصأ.244

2ذأ ش شكدأش طفىألػكدس أاهشر ػيأفػ أقػلدكفأإ ػ ار اتأاهه ل ػ أاهشددلػ أكاهه لرلػ أنػدكفأطنعػ أدارأاهدم ػ أاهعرنلػ أ 2015أ

ص634

3ذأشفهوأ كادأاه

لة أاهشر يأاه لنؽ أصأ 245أك ذهؾأهدلأش شكدأش طفىألكدس أاهشر يأاه لنؽ ص .634أ

4ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أص .443-442أ
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ثانيا :الطمبات المقدمـة مـن الغيـر :ةدػلأل ػلكؿأاهنل ػثأه ػهلطأاه ػك أ هػىأاهطهنػلتأاهش ػلرةأشػفأاهغلػرأ
ً
كه همدؼأهك ليأدطلؽأاه
ف أهك ليأدطلؽأاه

كش أكاهطهنلتأاهه أة أشفأأ دأاه

كـأ دأأ دأشػفأاهغلػر أكهمػلأأ ػرأ

ػكش أإشػلأشػفأ لػثأأع ل ػملأأكأشك ػك مل ...أهػذهؾأ ػد كـأنهدػلكؿأذهػؾأ نػرأ

اهه لـأاههله :أ -1الطمبات المقدمة من الغير -2 ,اختصام الغير.
 -1الطمبـــات المقدمــــة مــــن الغيــــر:أكةػ ػ أههش ػػؿأإش ػػلأنلههٌ ػػد ؿأا د ػػشلش أأكأاههٌ ػػد ؿأاهم ػػكش أ
ا

ه ػػلش ذأكاهه ػ أد ػػتأ هلمشػػلأاهشػػلدة 2,3/96ذأشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ 2ذأ

ه د أ 2001أإذأه كؿ:أ


شخصـا
يجوز لمن لو مصـمحة فـي دعـوى قائمـة بـين طـرفين أن يطمـب تدخمـو فييـا بوصـفو
ً



ؿأقلناأها ه دلؼ.أ
ل كفأاه رارأاه لدرأنعدـأقنكؿأأكأرفضأاههد
ن

مخاصما ,فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طمبو تقرر قبولو.أ
منضما أو
ثالثًا
ً
ً

كةدػػلأل ػػدرأاههر لػػزأ هػػىأشػػلأد ػػتأ هلػػاأاهف ػرةأاه لدل ػ أشػػفأاهشػػلدةأاه ػػلهف أاهػػذ ر أكدػػرلأأفأ
اهشعلػػلرأف ػ أقنػػكؿأاههػػد ؿأةػػكأهشػػفأهه ػكافرأهػػاأاهش ػػه أاه لفل ػ أههػػد كؿأف ػ أد ػػكلأقل ش ػ أأشػػلأ ػػلؿأ
اه ػػدلثأ ػػفأا رهنػػلط ً
أفه ػ أل نػػؿأطهػػبأاه

ػػـأاهعػػلرضأ طلهػػبأاههػػد ؿذ أ نػػدأأفأله ػكافرأا رهنػػلطأ

اه ػػلف أه نػػكؿأطهنػػا أكذهػػؾأشػػلأد ػػتأ هلػػاأاهشػػلدةأ 1/126ذأشػػفأقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهش ػػرمأرقػػـأ 13ذأ
ه ػػد أ1986أ أل ػػكزأه ػػؿأذمأش ػػه أأفألهػػد ؿأفػ أاهػػد كلأشد ػ نػشلأأل ػػدأاه

ػكـأأكأطلهنػػلأاه ػػـأ
ػ
ن

هدف اأبطمب مرتبط بالدعوى أ.أ
كةدػػلأده ػػظأا

ػػهاؼأنػػلفأاهشعػػر لفأاهفه ػػطلد أكاهش ػػرمأر ػػـأاهه ػػلربأنلدمشػػلأإ أأفأ هش ػ أ

ا رهنلطأأك يأف أشدهكهملأشفأف رةأاهش ػه أاههػ أه هػـأ دمػلأاهفه ػطلد أ ػكفأأدػاأقػدألهػكافرأا رهنػلطأ
ك أههػكافرأاهش ػػه أكةػػذاأ هػػىأاهفػػرضأاهدػػلدر أأل ػػؿأذهػػؾأهػػرؾأاهشعػػرعأاهش ػػرمأاهنػػلبأشكارننػػلأهلعػػشؿأ
ػشىأآ ػرأكةػكأا رهنػلط أ ػكفأأفأ
اه ل تأاهه أههكافرأفلملأاهش ه أكل ػعبأإ نلهمػلأكأطهػؽأ هلمػلأش ن
ا رهنػػلطأةػػكأ ػػه أنػػلفأاهطهنػػلف أه عػػؿأشػػفأاه ػػعبأاه ػػـأفلمشػػلأ هػػىأادف ػػلؿ أكا أ ػػد كفأأشػػلـأ
هعلرضأهي لـ أكه ل نلأهش ه للتأ

فأ لرأاهعداه 1ذ.أ أ

1ذأش شكدأش طفىألكدس أاهشر يأاه لنؽ أصأ .637أ
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كل درأاههدكلاأإهىأأفأا رهنلطأشعركطأكشفهػرضأفػ أاههػد ؿأا

ه ػلش أألدػاأ هػىأاأل هػبأ

ش درأاه ػلمأاه ػهط أاهه دلرلػ أهه ل ػ أه نكهػا أك شػلأأ ػهفدلأقػدأله ػكرأفػ أاه ػنبأكاهش ػؿأأكأنله ػنبأ
ك ػػدمأأكأنلهش ػػؿأك ػػدمأكةػػكأشه ػػكرأكشفهػػرضأفػ أاههٌػػد ؿأا

ه ػػلش أف ػػط 1ذأدكفأا د ػػشلش أألفأ

األ لػػرأ ألهرهػػبأ هلػػاأإ ػػلرةأعػ أشػػلأن ػػدرأشػػلأةػػكأهعزلػػزأهرؤلػ أأكأشكقػػؼأ

ػػـأأ ػػه أ أأ ػػر أشػػيأ

ا هفلؽأ هىأ ركرةأاهش ه أ ددأ وؿأشفأأ كرأاههد ؿأه نكهمشل 2ذ.أأ أ
 -2اختصــام الغيــر:أكةػػكأشػػلأد ػػتأ هلػػاأاهف ػرةأاألكهػػىأشػػفأاهشػػلدةأ 96ذأاهشػػذ كرةأأ ػػامأ أيجــوز
لمخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامو عند اقامتيا أ أ
ك ذهؾأةدلأاهش ػه أكا رهنػلطأشعػهرطلف 3ذأفػ أةػذمأاه ػكرةأشػفأاهطهنػلتأكلش ػفأأفأد ػه ه أ
ذهػػؾأنػػد كلأاه ػػشلفأاهفر ل ػ أكة ػ أ أ ػػؽأر ػػكعأع ػ صأة ػػرأنله ػػشلفأن ػػنبأشدلز ػ أاهغلػػرأهػػا أأ
فل ػػكـأنإد ػػلؿأ ػػلشداأفػ أشدلز هػػاأههغلػػرأنطهػػبأ ػػلرض
ن ل ػػثأل ػػكـأاهشع ػػهرمأنإد ػػلؿأنل ع ػػاأ

4ذ

أش ػػؿأرفػػيأد ػػكلأا ػػه لؽأ هػػىأاهشعػػهرم أ

ػلألعػ ػهرطأفػ ػ أطه ػػبأإد ػػلؿأاه ػػلشفأفػ ػ أد ػػكلأ
ػػلشف أكدا نش ػ ي

ػرأش هى ى ػػـأانهػػدا نمأك ػػلدةنأشػػلأل ػػكفأطلهػػبأاه ػػشلفأاهشػػد ىأ هلػػا
اه ػػشلفأأفأل ػػكفأاه ػػلشفأ لػ ي

5ذ

أ

ػنللأشػفأاهشه لػ أك ػد كـأننلػلفأ
فد كفأةدلأن ػددأد ػكللفأاألكهػىأن ػددأشه لػ أكاه لدلػ أ ػشلفأقرلنػ أد ن
كنللأف أد ولكألفهػرضأفلمػلأاه ػلدكفأ
ل تأأ رلأه د لؿ أكل درأاإلعلرةأإهىأأفأاإلد لؿأقدأل كفأك ن

1ذأطعػػفأشػػدد أش ػػرمأرقػػـأ2142أ 53أؽ أه ه ػ أ1990/1/17أس41أص177أكدػػصأاهطعػػفأةػػكأ أاهش ػػررأفػ أق ػػل أةػػذمأ

طػلأ
اهش ش أنافأاهشهش ؾأف أد ػكلأ ػ أاههعلقػدأنطهػبأرفػضأاهػد كل ألعػدأهػد ناأا ه
ػلشللألطهػبأنػاأاهشهػد ؿأ نػلأذاهلػلأشرهن ن
ن
نلهد كلأاأل هل أكلهعلفأ هىأاهش ش أأ أه

أاههعلقدأأكأه نؿأاه هوأنعاداأإ أنعدأاهف ؿأف أطهػبأاههػد ؿأرف ن ػلأأكأ

أن

قنكن أ كفأأفأةذاأاهن ثألد ؿأف أ شلـأاهد كلأاهشطرك

اه ػػهوأنش

أك هىأأ لسأأفأاه ـأاهذمأل درأن

ػػرأاه ه ػ أشدػػكطأنػػلهه ؽأشػػفأ ػػدـأ ػػاش أد ػػكلأاه

ععه أاهشر يأاه لنؽ أص .202أ

أاههعلقدأأكأاه ـأنإه لؽأ

ؿأألػػلأ ػػلفأاه ػػنبأ أكردأهػػدلأشؤهػػؼأ ػػعلدأأ شػػدأ
ػػـأاهشهػػد
ن

2ذأ ػ ػػاحأا شػ ػػدأ نػ ػػدأاه ػ ػػلدؽأ أاهشر ػ ػػيأاه ػ ػػلنؽ أصأ.184-182أكشعػ ػػلرأفلمػ ػػلأإه ػ ػ أ:أا ػ ػػه دلؼأش ػ ػػههطأأش ػ ػػرمأرق ػ ػػـأ

س33ص 286أ ه ػ أ1921/4/26أ كاهػػذمأل
اه

ػ أ أن نػػكؿأهػػد ؿأاه ش ػػلرأاهػػذمأقػػلـأنلههك ػػطأنػػلفأطرف ػ أ ػػدأشعلك ػ أف ػ أ

ػػل أاهشرفك ػ أنػػلفأطرف ػ أاهع ػػدأنعػػافأ ػ أاهع ػػد أكاهػػذمأطلهػػبأف ػ أهد هػػاأناهعلنػػا أف شػػتأن نػػكؿأاههػػد ؿأ هػػىأأ ػػلسأأفأ

ا هعػػلبأاهفػػؽأ هلمػػلأف ػ أ ػػهبأاهع ػػدأش ػػؿأاهػػد كلأا

ا هدلدةلأإهىأأ لسأقلدكد أكا دأكةكأ دأاهشعلك

أ.أ أ

3ذأشفهوأ كادأاه

لة أاهشر يأاه لنؽ أصأ.253

5ذأشفهوأ كادأاه

لة أاهشر يأاه لنؽ أصأ .255أ

ػػهل أكهػػذهؾألك ػػدأارهنػػلطأنػػلفأد ػػكلأاهشهػػد ؿأكاهػػد كلأا

4ذأ احأا شدأ ندأاه لدؽ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.190-189
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ػػهل أن ػػنبأ

اههعددأكا ه لـأ شليأاألطراؼ

1ذ

أكقدأل كفأا هللرنلػلأنطهنػلتأل ػدشملأ ػل بأاهش ػه أشػفأاه

ػكـأ

ه د لؿ...أ .أ
ب -االرتباط الناشل عن الدفع :أ
أ
له ػػكرأا رهن ػػلطأاهدلع ػػطأ ػػفأاهػػدفيأأند ػػكعأش ػػفأاه ػػدفكع أكةػػكأاه ػػدفيأنلإل لهػػ أهارهن ػػلط أه ػػذهؾأ
لؼأل لر .أ
د لكؿأةدلأنللفأةذاأاهدفيأكأ
ي
ل أهػـأل ػدأاهنل ػثأد ن ػلأكا ػ ن لأنػلنفأف ػرةأاهػدفيأنلإل لهػ أهارهنػلطأهػدلأاهشعػرعأاهفه ػطلد أ

كلأشلأد تأ هلاأاهشلدة 2/80ذأشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أكاههػ أكردأفلمػل أإذاأ
رفع ػػتأأ ػػرأش ػػفأد ػػكلأأش ػػلـأش شػ ػ أكا ػػدةأأكأأ ػػرأك لد ػػتأشه ػػدةأفػ ػ أاه ػػنبأكاهشك ػػكع أفل ػػكزأ
ههش شػ ػ أند ػػل أ ه ػػىأطه ػػبأأ ػػدأاه

ػػكـ....أأفأه ػػاشر شيأش ار ػػلةأقكا ػػدأا

ه ػػلصذأنإ لهػ ػ أة ػػذمأ

اهػػد لكلأاهػػىأاهش ش ػ أاهشرفك ػ أأشلشمػػلأاهػػد كلأاألكهػػى أكةػػذاأاهػػدصأشهعهػػؽأنلهػػدفيأه لػػلـأذاتأاهد ػزاع أ
كر ـأاهفلرؽأنلدمشلأإ أأددػلأد ػهدهلأشػفأةػذاأاهػدصأنعػضأاألشػكرأدػذ رةلأنعػدأأفأدػكردأد ن ػلأشه
نلهدفيأنلإل له أهارهنلطأهدلأاهشعرعأاهش رمأن

ن ػلأ

بأشلأكردأفػ أقػلدكفأاهشرافعػلتأاهش ػرمأرقػـأ 13ذأ

ه د أ1986شلدةأ 112ذأ:أ أ


إذاأرفػػيأاهد ػزاعأذاهػػاأإهػػىأش شهػػلف أك ػػبأإنػػدا أاهػػدفيأنلإل له ػ أأشػػلـأاهش ش ػ أاهه ػ أرفػػيأإهلمػػلأ
ي



واذا دفع باإلحالة لالرتباط جاز إبداء الدفع أمام أي المحكمتين وتمتزم المحكمة المحال إلييـا

اهدزاعأأ نلراأهه ـأنا.أ
بنظره .أ

فل رهنلطأ شلأنلدل أةكأ ه هأشػلأنػلفأد ػكللفأأكأطهنػلتأهه ػكرأفػ أ اقػ أفػرعأنا ػؿأأكأفػ أ
ػلأشعػل أهػ اأد ػكفأأشػلـأهعػلرضأ
اهرانط أاأل هل أهيعلل أه عػؿأشػفأاه ػكابأك ػفأ ػلرأاهعداهػ أدظرة ن

هي لـ .أ

ك شلأدعهـأنافأأ هىأ كرأا رهنلطأةكأشلأاه دأف أاهشك كعأكاه نب أكه فأ ألشديأأفأد كفأ
أشلـأارهنلطأدلعطأ فأأمأ ه أ شػلأأ ػهفدلأاهػذ ر أكشػلأ ػل شهاأاهنل ػثأفلشػلأنعػد أكه ػ أله ػؽأاهػدفيأ
1ذأش شكدأش طفىألكدس أاهشر يأاه لنؽ أصأ 657-656أ
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نلإل لهػ أهارهنػػلطأمأنعػػدأا هفػػلؽأ هػػىأأدػػاأدفػػيأعػ ه أل ػػرمأ هلػػاأشػػلأل ػػرمأ هػػىأاهػػدفكعأاهعػ هل أشػػفأ
أ لـ أل بأهكافرأعركط 1ذ :أ
 -1أفأه كفأاهش شهلفأاهشطهكبأا

له أشدملأكاهلملأهلنعهلفأه م أاه

فاألع ؿأاإل له أشفأش ش أأل رلأ لرجأا
ا

ه لصأكهي لـأاهد كلأأشلـأاه م أاه

ل أاهعلدمأ اهدظلش ذ.أ

ه لصأاهكظلف أكاهدػك

ل أف أا

2ذ

أإدشػلأنلهػدفيأنعػدـأ

ه لصأاهكظلف .أ أ
اؿأندر لتأاهه ل

 -2أفأه كفأاهش شهلفأشفأدر أكا دة أه األهـأا

3ذ

أفاأه كزأاإل له أ

شػػفأش ش ػ أأكؿأدر ػ أههدر ػ أاه لدل ػ أكاهع ػػسأ ػ لو أكه ػػفأإذاأ لدػػتأاهػػد كللفأكا ػػدةأأشػػلـأ
ش ش ػ أاهندال ػ أكأأ ػػرلأأشػػلـأش ش ػ أاه ػػهوأفإدػػاأل ػػبأإ ػػلرةأةػػذاأاهػػدفيأأشػػلـأش ش ػ أاه ػػهوأ
ههي لؿأههندال أنل هنلرأاأل لرةأ ل ن أاهك ل أاهعلش

4ذ

أكةذاأاهفرضأ أل

يأهف رةأاهدر هلف أ

إدشلأةكأهش لؿأإل له أنلفأدفسأاهدر أ كفأأفأش ش أاهندال أكاه هوأش شهلفأههنعلفأهدر أ
كا ػ ػػدةأكا

ػ ػػهاؼأنلدمشػ ػػلأةػ ػػكأك ػ ػػل أا

ه ػ ػػلصأاه لش ػ ػ أكاه

ػ ػػلللأاهدك ل ػ ػ أاهشعػ ػػشكه أنمػ ػػلأ

ا ه ل ن ل.
 -3هكافرأا رهنلطأاهذمأه كـأاهش ش أاهش دـأإهلملأاهدفي أنه دلرأك كدمأأكأ دشا.أ
 -4أفأه كفأاهش ش أاهشطهكبأا

أنلهد كلأاهشطهكبأإ لههمل 5ذ.أ

له أهملأش ه

 -5أفأه كفأاهد كهلفأقل شهلفأنلهفعؿأأشلـأاهش شهلف أكأ دةشلأ يل لؿأهي رل.أ

1ذأشعكضأ ندأاههكاب أاهشر يأاه لنؽ أصأ .130-129أ
2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ .420أ
3ذأ لػػدأش شػػدأاه

 .388أ

ػػلص أاهك ػػلطأف ػ أعػػرحأقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أنػػدكفأدارأدعػػر أاهطنع ػ أاه لدل ػ أ 2010أصأ

4ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أص 421أكل درأاههدكلاأهف رةأا

اهشعدكد أبأاهطهنلتأاهعلر

له أاهػكاردةأفػ أاهشػلدةأ40أشػفأقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأأ

أأكأاهشرهنط أاه لر أ فأا ه لصأش ش أاه هو أإذاأهنلفأافأش ش أاه هوأنله للرأ لؿأه ػدلرأ

ك ػػكدأ ػػررأشػػفأدظػػرأاهطهػػبأا

ػػه أاهش ه ػ أنػػاأن ػػنبأاهعػػلرضأاه ػػلرجأ ػػفأا ه ل ػػمل أافأه لػػؿأاهػػد كلأإهػػىأاهش ش ػ أ

اهش ه ػ أندظػرأاهطهػػبأاهعػلرضأأكل ػكفأقػرارأا

كاهش ش أنله للرأفلملأنلفأدظرأا

ه أأكأا

لهػ أ لػرأقلنػػؿأههطعػف أكذهػؾأش ػػلؿأهطنل ػ أهارهنػلطأكه دمػػلأال ػلأ لهػ أ ل ػ أ

له أشيأهف لؿأا

لرأهدظرأاهدزاعأنله هل .أ أ

5ذأ زأاهدلفأاهدلدل كرم أك لشدأ لز أاههعهلؽأ هىأقلدكفأاهشرافعلت أاهطنع أاه لدل أ عر أشدعاةأاهشعلرؼأنلإل ػ ددرل أنػدكفأ
د أدعر صأ .1213أ
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شػػيأاهعهػػـأأفأاهش شػ أه ػػكفأنله لػػلرأنػػلفأاإل لهػ أك ػػدشمل
هه ػػهط أاهه دلرل ػ أههش ش ػ أكدؤلػػدأ اشدػػلأنشػػلأ ػػل أف ػ أاه

1ذ

أنشعدػػىأأفأقػرارأاإل لهػ أل

ػػيأ

ػػل أاهش ػػرم أشػػفأأفأ 2ذأ أاهػػدفيأنلإل له ػ أ

هارهنلطأشهركؾألتقديرأش ش أاهشك كعأإ لنهاأأكأ دـأإ لنها أ

نشلألهنلفأهملأشلأإذاأ لدتأاهشدلز أ

أكشػػؤ رةأ هػػىأاهػػد كلأفهي لهمػػلأإهػػىأاهش شػ أاأل ػػرل أأـأأدمػػلأهل ػػتأ ػػذهؾأفهطػػرحأاهػػدفيأ
اهشرهنطػ أ دلػ ي
ػبأأفأل ػػلرأقنػػؿأ
لدنػػلأكه ػػلرأف ػ أاهػػد كل أكألفأاهػػدفيأنلإل له ػ أهارهنػػلطأشػػفأاهػػدفكعأاهعػ هل أاهػػذمأل ػ
ي
ن

اهد كؿأفػ أاهشك ػكعأإ أأفأذهػؾأ ألشدػيأشػفأإش لدلػ أإ لرهػاأطلهشػلأاه ػؿأن دل ػ أاهش شػ أك ألش ػفأ
اههذرعأن كطأاه ؽأنمذاأاهدفيأشفأاه

ـأف أاهش ش أاهش ػلؿأإهلمػلأألددػلأن ػددأ ػـأدمػل أنلإل لهػ أ

ػلدرأشػفأه يػدفأاهش شػ أاهش ػلؿأشدمػل أكدػد ـأ اشدػػلأنشػلأ ػل أفػ أاه

ػل أاهش ػرمأ 3ذ أاهػدفيأنطهػػبأ

اإل له أإهىأش ش أأ رلأه للـأد كلأأ رلأشرهنط أنملأكافأ لفأل ػ طأاه ػؽأفلػاأنعػدأإنػدا أأمأطهػبأ
أكأدفػػلعأشك ػػك أفػ أاهػػد كلأكف نػػلأهػػدصأاهشػػلدهلفأ 133-132ذ أشػػفأقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاه ػػلنؽأرقػػـأ
77ذأه ػػد أ1949أإ أأفأاههش ػػؾأنمػػذاأاه ػ كطأل ػػبأأفألػػهـأأشػػلـأاهش ش ػ أاهه ػ ألنػػدلأأشلشمػػلأاهػػدفيأ
كقنػػؿأ ػػدكرأاه ػػـأنلإل لهػ أفػػإذاأشػػلأ ػػدرأةػػذاأاه ػػـأكأ ػػنوأدمل نلػػلأنعػػدـأاهطعػػفأفلػػا أاشهدػػيأاههش ػػؾأ
نمذاأاه كطأأشلـأاهش ش أاهش لؿأإهلملأاهد كلأنعدأ دكرأاه

ل أاهدمل أنلهدفي  .أ

كه ػػدرأاإلعػػلرةأإهػػىأأفأاهػػدفيأنلإل لهػ أل ههػػؼأ ػػفأدظػػلـأ ػػـأاهػػد لكل أفػػلأل لرأ ألشدػػيأشػػفأ
هلنػػلأهػػذهؾ أف ػػدأل ػػكزأههش ش ػ أأفأه ػػكـأنػػله ـأنإ ػػدلأاهػػد لكلأ
دظػػرأ ػػؿأد ػػكلأ هػػىأا ػػه اؿ أكهر ن
ػلناأههطعػػفأدكفأادهظػػلرأاه ػػـأاهشدمػ أهه
اهش ػػشكش أدكفأاأل ػػرلأفلعهنػػرأ شمػػلأفػ أأ ػػدةلأقػ ن
ف أاهد كلأاهه أشلأزاهتأهيدظر 4ذأدلةلؾأ فأأفأاه ػـأقػدألػؤ رأ هػىأا

ػػكش أ

ه ػلصأاه لشػ أنشعدػىأأدػاأ

طلهشلأد هـأنافأاه ل دةأف أه دلرأقلش أاهد كلأةكأش شكعأاهطهنػلتأاههػ أل شعمػلأأ ػلسأقػلدكد أكا ػد أ
اهشن ىلد أف أ
كي

لف أاهد كل أفػإفأ ػـأاهش شػ أهػد كلأأ ػرلأأ شػيأههطهنػلت أششػلأله ػيأشعػاأاهك ػل أ

ػؿأاهشعػرعأفػ أدػصأ
اه لش أههد كل أك هىأذهػؾأه ػلؿأاهػد كلأههش شػ أاهش ه ػ
ن
أقلشلػلأندظرةػلأ شػلأفع ي
1ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أص .388أ

2ذأطع ػػفأش ػػدد أش ػػرمأرق ػػـأ 3119أه ػػد أ59أؽ أ ه ػ ػ أ 1994/2/10أسأ 45أصأ 327أكردأه ػػدلأشؤه ػػؼأشع ػػكضأ ن ػػدأ

اههكاب أاهشر يأاه لنؽ أصأ.131

3ذأطعفأشدد أش رم أ د أ 26أصأ 1640أ ه ػ أ 1640/12/22أكردأهػدلأشؤهػؼأ ػزأاهدلدل ػكرمأك لشػدأ ػلز أاهشر ػيأ

اه لنؽ أصأ .1216أ
4ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أ.390
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اهشلدة 40ذأشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلت أكددم أنافأاهش ش أقدأه ررأاه ـأشفأهه ل أدف مل أكقدألػهـأ
اه ػػـأ نػػرأطهػػبأشػػفأأ ػػدأاه
ش ه نأنذهؾأشفأاه

ػػكـ

1ذ

أل ػػلرأإ أ نػػرأطلهنػػاأششػػفأهػػاأ
أنع ػػسأاه ػدفيأنلإل له ػ أاهػػذمأ ي

كـأف أإ دلأاهد كهلف.أ أ

سادســـا-االرتبـــاط لتعـــدد المـــدعى عمـــييم:أف ػ أةػػذاأاهفػػرضأد ػػكرمأناددػػلأأشػػلـأشػػد ىأ هػػلمـأهف ػػهمـأ
ً
اهش ػػلفلتأ ػػفأنع ػػمـأاه ػػنعض أنشعد ػػىأأفأ ػػؿأش ػػدمـألهن ػػيأهش شػ ػ أش ه ػ ػ أ

ػىأاهشػد
اهش لد أه فأشػفأنػلبأاههل ػلرأ ه
ي

ه ػػلصأ

ػػبأا

أأ ػلزأهػاأاه ػلدكفأإش لدلػ أا ه ػلشمـأش هشعػلفأأشػلـأأمأ

شهمـأقلشللأكدك نلل أهدظرأشك ػكعأ
شفأاهش ل ـأأل دأاهشد ىأ هلمـ أطلهشلأأفأ شلعمـأه كزأك ل نأش
ن

اهدػزاعأاهش ػػلرأشػػفأاهشػػد

2ذ

أكه ػدرأاإلعػػلرةأهف ػرةأاالحالــة االتفاقيــة:أكةػكأاهفػػرضأاهػػذمأل ػػكفأنك ػػكدأ

و
أله كرأذهؾأ
دةأد ولكأشرفك أ هىأ دةأشد ىأ هلمـأف أآفأكا دأأفندصأاه لدكفأ هىأذهؾأكه فأ ي

إ أكفؽأعركط 3ذأكههش ؿأنلههله  :أ


أفأل كفأا هفلؽأف أاه ل تأاهه أل كزأهه
نل



كـأا هفػلؽأنعػافأا

ه ػلص أكةػ أش

ػكرةأ

ه لصأاهش ه أف ط.

أفأل كفأذهؾأنلهفلؽأ شليأاه
نله لػػلرأف ػ أإ لن ػ أطهػػبأاه

كـ أكةذاأاألشرأشهركؾأههش ش أاهه رلرأفلامأمأأفأاهش شػ أ
4ذ
ػصأ هلػػاأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أف ػ أ
ػػكـأشػػفأ دشػػا أكفػػؽأشػػلأدػ ٌ

كنل ػػلأك كازنل ػػل أف ػػإفأ لد ػػتأ ل ػػرأ
اهش ػػلدة 94ذ أكل ػػبأاههفرقػ ػ أن ػػلفأ ػػـأاهش شػ ػ أنلإل لهػ ػ أك ن
ش ه
ههش ش ػ

كنلل أأشلأإفأ لدتأش ه
أفمدلأل كفأ شملأك ن
5ذ

أف ػػدأهػػرلأأدػػاأشػػفأ

أكاهفؽأاه

كـ أفمدلأا

له أنله كازأ

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أأفأهيػػهـأة ػ أدظػػرأههػػؾأاهػػد كلأدكفأإ لههمػػلأ

1ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أصأ.389

3ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أ .391-390أ

2ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لؽ أ.324

4ذأ شلفأاهه ركرمأاهشر يأاه لنؽ أصأ.417

5ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أأص416أ أاهشكادأ94أكأ93أذأشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل أرقـأ2أه د أ

2001أأـ 93ذأأ أ هػػىأاهش ش ػ أاذاأق ػػتأنعػػدـأا ه ل ػػملأافأهػػاشرأنإ له ػ أاهػػد كلأن لههمػػلأاهػػىأاهش ش ػ أاهش ه ػ أكهههػػزـأ
اهش ش ػ أاهش ػػلؿأاهلمػػلأاهػػد كلأندظرةػػل أ أـأ أ94ذأ أأاذاأاهفػػؽأاه

ػػكـأ هػػىأاهه ل ػ أاشػػلـأش ش ػ أ لػػرأاهش ش ػ أاهه ػ أهدظػػرأ

اهد كلأ لزأههش ش أافأهاشرأنإ له أاهد كلأاهىأاهش ش أاهه أاهف كاأ هلملأشلأهـألدصأاه لدكفأ هىأ اؼأذهؾ  .أ
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أل ػػرلأهػػدكا

أاهفلقلػ أنػػلفأاه

ػػكـأكقػػدأه لػػبأطهػػنمـأكه لهمػػلأأل ػػرل أكه ػػكـأاأل لػرةأندظػػرأ

اهد كلأشفأ لثأادهمتأاهش له أهملأذهؾ .أ
سابعا -االرتباط بسبب االستعجال:أاهفرضأأداأقػدأهي ػلرأنعػضأاهطهنػلتأاهش ػهع ه أأ دػل أدظػرأاهػد كلأ
ً
األ ػػؿأفل ػػكزأههشػػد

أأفألطهػػبأشػػفأاهش ش ػ أأفأهدظػػرأةػػذاأاهطهػػبأنلههنعل ػ أشػػيأاهػػد كلأاهشدظػػكرةأ

أشلشمػػل أشمشػػلأ لدػػتأقلش ػ أاهػػد كلأاهش ػػهع ه أكهػػاأأفأل ػػكـأنرفعمػػلأأشػػلـأاهش ش ػ أاهش ه ػ أ ػػد كلأ
ش ػػه ه أكه ػػـأ ههلمش ػػلأهنع ػػمشلأاه ػػنعضأهارهن ػػلطأ

1ذ

أكه ػػاأأفأل ػػكـأنرفعم ػػلأأش ػػلـأقل ػ ػ أاألش ػػكرأ

اهش هع ه أفمكأنله لػلرأطلهشػلأهػرهنطأنػد كلأشرفك ػ أش ػن نل

2ذ

أك ػل كـأاهنل ػثأنهك ػلوأف ػرةأاههنعلػ أ

فلشلأنعد أك لنلفأةؿأة أ كرةأشفأ كرأا رهنلطأأـأأدملأ لرأذهؾ .أ
ثام ًنــا-االرتبــاط بــين الطعــون:أقػػدأههعػػدلأف ػرةأا رهنػػلطأهه ػػؿأههطعػػكف أطلهشػػلأأددػػلأن ػػددأرانطػ أهػرنطأ
نلدمـ أأمأأددلأد هـأنف رةأ دـأ عؿأا رهنػلطأنادػاأ نػراأ هػىأاهدر ػ أاألكهػى أفمػ أ شػلأهطػلؿأاهػد لكلأ

اهش لش أألكؿأشرة أأمأانهدا ن أف دأهطلؿأا

ه دلفلتأ ذهؾ أكلهـأهك لدأا

ه دلفلتأإشلأندل نأ هػىأطهػبأ

كـأأكأشفأقنؿأاهش ش أشفأهه ل أدف مل أكل بأهكافرأعركطأف أةذاأاه دد 3ذ :أ

أ دأاه

 -1أفأه كفأاهش ش أش ه ػ أنل

ػه دلفلتأاهشرفك ػ أإهلمػلأشػفأ شلػيأاهك ػكمأكفػؽأاه كا ػدأاهعلشػ أ

ها ه لص.
 -2أفأههعددأا

ػه دلفلت أأشػلأاألكهػى أف ػدأهدلكهدلةػلأآدفػل أأشػلأاه لدلػ أ شػلأهػكأ دػلأأشػلـأ ػـأ ػؽأ

ػػز أشػػفأطهنػػلتأاهشػػد
ا

أكاهشػػد ىأ هلػػا أف ػػلـأ اةشػػلأنرفػػيأا ػػه دلؼأش ػػه ؿأأشػػلـأاهش ش ػ أ

ػػه دلفل أفل ػػكزأههش ش ػ أأفأه ػػكـأنه شلعمشػػلأهل ػػن لأف ػ أد ػػكلأأكأا ػػه دلؼأكا ػػدأ ػ أ

هف ؿأفلمشلأن ـأكا د.أ
 -3أفألهـأطهبأه شليأاهطعكفأشفأقنؿأاه

ػكـأأكأاهش شػ أشػفأهه ػل أدف ػمل أك هػىأاأل لػرةأأفأ

هه لفأاهكقتأاهشدل بأهذهؾأكه درمأ شلدلأه

فأ لرأاهعداهػ أكل ػدرأأفأه ػكفأقنػؿأقفػؿأنػلبأ

1ذأش طفىأ ندأاه شلدأ للد أعرحأقلدكفأا كؿأاهش ل شلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أنػدكفأدارأدعػر أاه هػلبأاألكؿ أاهطنعػ أاألكهػى أ

2003صأ.342

2ذأ ار دأ ندأاه شلد أاهك لزأف أعرحأقلدكفأاههدفلذأاهفه طلد أندكفأدارأدعر أاهطنع أا كهى أ 2008أص .193-191أ
3ذأش طفىأ ندأاه شلدأ للد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .343-342أ
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اهشرافعػ

1ذ

أألفأش ػلؿأاه

ػػكش أكاهش لدهػ أفلمػػلأش ػهشرأنػػلفأاه

فػ أةػػذمأاه له ػ أكههش ش ػ أأفأه ػػررأاه ػػـأف ػ أأ ػػدةشلأأكأ اةشػػلأ

ػكـ أك أ ػػلرأشػفأاههر لػػزأ
ػػبأشػػلأه ه ػػلاأشعػػلللرأ

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أاهه ػ أه ارةػػل أأشػػلأنعػػدأقفػػؿأنػػلبأاهشرافع ػ أفػػاأش ػػلؿأهه ػػدلثأ ػػفأاههر لػػزأ
ها ه لص أ فه لرأاأل لرأهعد رأاهش لنم أكاهشرافع أأمأ عؼأش لؿأاهشدلف .أ

أ

1ذأ ندأا﵀أاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .327أ
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المبحث الثاني
تمييز االرتباط عن ما يشابيو
للدل-أشفأ لثأاة لرأكآهلها أنؿأأدملأ
لرهنطأشيأا رهنلطأش شك أشفأاهشفلةلـأه ؼأشكقفاأ-أ ن

هرش ػ أهه لػػؽأدفػػسأاألةػػداؼأاهه ػ ألدعػػدةلأا رهنػػلط أإ أأفأةدػػلؾأا هافػ و
ػلتأفلشػػلأنلدمػػل أاألشػػرأاهػػذمأ
ل ػػهد

أشػػفأاهنل ػػثأاهكقػػكؼأ هلم ػػلأكنللدمػػل أههك ػػكؿأهه ػػكرأأقػػربأ ػػفأا رهنػػلطأكهشلل ػزمأ ػػفأش ػػلأ

لعلنما أكةكأشلأل نكأإهىأه ل اأنعدأاه ػاصأشػفأةػذاأاهشن ػث أاهػذمأ ػل كـأ نػرأشطلهػبأنشعله ػ أ
ا رهنلطأكد لطأاهعناأكأا

هاؼأنلداأكأنلفأ دةأشفلةلـأ نرأاهه لـأاههله أ :أ



المطمب األول  :تمييز االرتباط عن فكرة قيام ذات النزاع.



المطمب الثاني  :تمييز االرتباط عن فكرة عدم التجزئة.



المطمب الثالث  :تمييز االرتباط الموضوعي عن االرتباط االجرائي.

المطمب األول
تمييز االرتباط عن قيام ذات النزاع
هدلكهػػتأاهشػػلدةأ 2/80ذأشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهفه ػػطلد أف ػرةأقلػػلـأذاتأاهد ػزاعأكذهػػؾأ
نػله كؿ أإذاأرفعػتأأ ػرأشػػفأد ػكلأأشػلـأش شػ أكا ػػدةأأكأأ ػرأشػفأش شػ أك لدػػتأشه ػدةأفػ أاه ػػنبأ
كاهشك ػ ػػكع أفل ػ ػػكزأههش شػ ػ ػ أند ػ ػػل نأ ه ػ ػػىأطه ػ ػػبأأ ػ ػػدأاه

ا

ػ ػػكـ...أأفأه ػ ػػاشرأ أش ػ ػػيأش ار ػ ػػلةأقكا ػ ػػدأ

ه لصذأنإ له أةذمأاهد لكلأإهىأاهش ش أاهشرفك أأشلشمشلأاهد كلأأكن  .أ
كةذمأاهشلدةأهعلهلأف رةأك كدأأ رأشفأد ػكلأههدػلكؿأعػ أكا ػد أكهعهمػلأفر ػل أدػلدرةأإ أأدمػلأ

شش د ػ أاهكقػػكعأأكأاه

ػػكؿ أ شػػلأهػػكأقػػلـأع ػ صأنرفػػيأد ػػكلأ ػػـأهػػكف أفلرفػػيأأكر هػػاأدفػػسأاهػػد كلأ

هش شػ أأ ػرل أ ػلةهلفأ ػنؽأرفعمػػلأشػفأقنػؿأشػكر مـ أأشػلـأش شػ أش ه ػ أأ ػرل

1ذ

أ شػلأأفأاهفػػرضأ

شه ػػكر أ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأهعػػددأههشػػد ىأ هػػلمـأك ػػلفأه ػػؿأشػػدمـأشػػكطفأش ههػػؼأ ػػفأاة ػػر أفلرفػػيأ

1ذأأ شدأةددم أقلدكفأاهشرافعلتأاهشددل أكاهه لرل أ أاهدظلـأاه

ههدعرمأا

ددرل أ أ1995صأ.673

ل أكا
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ه لصأكاهد كلأذ نػدكفأطنعػ أدارأاه لشعػ أاه دلػدةأ

اهشػػد ىأد ػكامأأشػػلـأش شػ أشػػكطفأأ ػػدةـ أكقنػػؿأاهف ػػؿأفػ أاهػػد كل أل ػػكـأنرفػػيأاهػػد كلأدف ػػملأأشػػلـأ
ش ش أشكطفأشد ىأ هلاأآ ػرأهعػدـأر ػلمأنشػلأآهػتأإهلػاأاألك ػلعأأشػلـأاهش شػ أاه ػلن أشػفأدهػل ل أ
فد كفأةدلأأشػلـأد ػكللفأنػدفسأاهش ػؿأكاه ػنبأكاألطػراؼأ ػذهؾ 1ذأفلػهـأاهػدفيأنلإل لهػ أه لػلـأذاتأاهدػزاعأ
هك كدأد كلأندفسأاهعدل رأشدظكرةأش ن ل.أ أ
كه أله ؽأاهدفيأنلإل له أه للـأذاتأاهدزاع أ ندأشفأهكافرأعركطأكأة أ 2ذ:أ أ
وحدة الدعوىأ:أن لثأه كفأأدفسأاهد كلأشرفك أأشلـأاهش شهلف أأمأأدملأشه دةأاهعدل ػر أأمأفػ أ
اهش ؿأأكأاه نبأكأاه

كـ

3ذ

أكهعدأاهد كلأكا دةأإذاأا هغرؽأش ؿأأإ دلأاهد كهلفأش ػؿأاأل أػرل أ

ػػافأد ػػكفأأشػػلـأإ ػػداةشلأنلهشطلهن ػ أنلهػػدلفأكاهفكا ػػد أكأفػ أاأل ػػرلأنلهشطلهن ػ أنلهػػدلفأف ػػطأ 4ذكة ػ أف ػرةأ
احتواء الدعاويأاهه أهعنػرأ ػفأقلػلـأذاتأاهدػزاعأنعػ ؿأ ز ػ أكقػدأ له مػلأاهف ػاأكةػ أ لهػ هأقرلنػ هأشػفأ
ف ػرةأقلػػلـأذاتأاهد ػزاع أكه ػػفأاهفػػرضأفلمػػلأل ػػكفأنػػافأإ ػػدلأاهػػد كهلفأل ػػكفأاهشطهػػكبأفلمػػلأأك ػػيأشػػفأ
األ ػػرل أ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأد ػػكلأشػػفأأ ػػدةـألطلهػػبأنطػػردأاهش ػػها رأ أإ ػػا أاهشػػا كرذأكلطلهػػبأفلمػػلأ
أل ن ػػلأنػػلأل رةأاهشهر ػػدة أكأل ػػكـأفػ أأ ػػرلأنطهػػبأطػػردأاهش ػػها رأف ػػط أأل ن ػػلأ ػػذهؾأ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأ
طلهنلأا هردادأاهع لرأف ط 5ذ.
طهبأأ دةـأف أد كلأنل هردادأاهع لرأكةدـأاهندل أ ـأ لكدأرفعملأ ن

قيام الدعوى أمام محكمتين مختصتين تتبعان جية قضائية واحـدة :أاهفػرضأأددػلأأشػلـأدفػسأاهػد كهلفأ
أهنعػػلأها ه ػلصأاهػػك
شرفػك هلفأأشػػلـأذاتأاه مػ
ن

أكل ػػبأأفأه ػػكفأاهػد كهلفأقل شهػػلف أفػػإفأ لدػػتأ

أ دةشلأهػـأهيرفػيأنعػدأأكأهػـأاه ػـأفلمػلأفػاأ ل ػ أههػدفيأةدػل
ه ػكفأ ههػػلأاهش شهػلفأاهش ه ػػهلفأنػدفسأا

1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.417أ أ
2ذأأ شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أاهدظلـأاه
3ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أصأ .383أ

4ذأ ك دمأ ار بأفمش أشنلدئأاه

 1991أصأ.296

ل أكا

ه ػػلصأاه لشػ أأكأاهدػػك مأك أد

ػدأدر ػػلتأاهه ل ػ أ

ه لصأكاهد كلأذ أصأ.676-674

ل أاهشدد أ قلدكفأاهشرافعلت أ أاألكاشػرأكاه

5ذأأ شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ-71أ.80أ أ
6ذأ لدأش شدأاه

6ذ

أألدػاأكاردأ هػىأ لػرأش ػؿ أك ألهػزـأأفأ

لص أاهشر يأاه لنؽ أ.384
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ػكش ذ أنػدكفأطنعػ أكنػدكفأدارأدعػر أ-1990

ةدػػل أكأ ألش ػػفأا هنػػلرأقلػػلـأ ههػػلأاهػػد كهلفأأشػػلـأاه
فله

ػػل أإفأ لدػػتأإ ػػداةشلأشرفك ػ هأأشػػلـأش شػػلف أ

ل أاأل لرأهلسأ م أق ل ل 1ذ.

أن تكون كمتا المحكمتين مختصتين بنظر الدعوى :فهكأ لفأأ دةشلأ لرأش هصأندظػرأاهػد كلأشػفأ
شليأاهك كمأفاألش فأا هنلرأذهؾأقللـأذاتأاهدزاع أنؿأ هىأاأل لرةأأفأه ـأشفأهه ل أدف ملأأكأ نػرأ
أ دأاه

كـأنعدـأا ه ل مل

نلإل له أأه للـأذاتأاهدزاع 3ذ.

2ذ

أكهلسأدفعػلأ
أكأفأاهدفيأاهش لرأأشلشملأل كفأةدلأدفيأنعدـأا ه لص
ن

إبداء الدفع قبل إبداء أي طمب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول:أفطلهشػلأأددػلأد ػهـأنػافأاهػدفيأ
نلإل لهػ أه لػػلـأذاتأاهدػزاعأشػػفأاهػػدفكعأاهعػ هل أفل ػػبأإ لرهػػاأقنػػؿأاهػػد كؿأفػ أأ ػػلسأاهػػد كل 4ذأكل ػػرمأ
هلاأشلأل رمأ هىأاهدفكعأاهع هل أشفأأ لـ

5ذ

أكنلهر ـأشفأقلدكدل أةذاأاهعرطأإ أأددلأدده دمأفلهفرضأ

أددلأأشلـأذاتأاهدزاعأشرفػكعأأشػلـأش شهػلفأك فػؿأأ ػدةشلأ ػفأاههش ػؾأنمػذاأاهػدفي أفػاألع ػؿأا

ػهشرارأ

قطعل-أأشلـأه رارأهه ـأأكأهدلقضأكأهعلرض أكأنػذهؾأأ
ف أ ههلأاهد كهلفأدكفأاإل له أألددلأ د كفأ -ن

هغللبأههغلل أاهه أعرعأأل هملأةذاأاهدفي.أ أ

أما عـن آليـة إثـارة مثـل ىـذا الـدفع:أفل ػبأإ ػلرةأش ػؿأةػذاأاهػدفيأقنػؿأاهػد كؿأفػ أاأل ػلس أاهشك ػكعذأ
كذهؾأف أاهد كلأاهش لش أشها نار أكاهعنرةأف أه دلػدأأمأاهػد كللفأأ ػنؽأفػ أاهرفػيأشػفأ دشػاأةػكأهػلرلخأ

قلػػدةلأهػػدلأقهػػـأاهش ش ػ

6ذ

أك أ ػػلرأأفأه ػػكفأاهػػد كلأاأل ػػنؽأشهكقف ػ أألمأ ػػنبأ ػػلف أفلإل له ػ أهػػهـأ

نغػػضأاهدظ ػػر أنشعد ػ أأفأاهش شػ ػ أاهشه ػػا رةأشهػػىأأي ل ػػرأإهلم ػػلأةػػذاأاه ػػدفيأفإدم ػػلأه ػػـأنلإل لهػ ػ أكهي ل ػػؿأ
ههش ش ػ أاهشرفك ػ أأشلشم ػػلأاهػػد كلأذاهم ػػلأأكن أفػػإفأ لد ػػتأاأل ل ػرةأشهكقفػ ػ أ ػػفأدظ ػػرأاهػػد كلأفه ػػنوأ
ةشلأشعل 7ذأذ.أ أ
اهش له أشهكقف نأه لفأهع لؿأاهد كلأاهش لؿأإهلملأفلشلأنعدأهدظر
ن
1ذأأ شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أاهدظلـأاه

ل

2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ .418أ
3ذأ لدأش شدأاه

أكا

ه لصأكاهد كلأذ أصأ .675أ

لص أاهشر يأاه لنؽ أصأ.385

4ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأدف ا أصأ .418أ

5ذأ ادػػكرأطهن ػ أشك ػػك أاهشرافعػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أنػػدكفأطنعػ أاه ػػز أاه ػػلد أدارأاه هػػبأاه لدكدلػ أش ػػرأ اهش ه ػ أاه نػػرلذ أ

 2003أصأ.193

6ذأادكرأطهن أ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.193
7ذأأ شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أاههدظلـأه

ل

أكا

ه لصأكاهد كلأذ أصأ.677-676أ
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كل ػػدرأاه ػػدلثأأفأاهػػدفيأنلإل له ػ أه لػػلـأذاتأاهد ػزاعأف ػ أ ػػلؿأقلػػلـأد كلػػلفأأشػػلـأدا ػرهلفأهػػدلأ
دفسأاهش ش م أش ؿأهامأكل ػكزأهه

ػكـأطهػبأاه ػـأهه ٌػد كللفأنػامأ لهػ أه ػكفأ هلمػلأاهػد كلأك أ

أله رلأفلػاأأل ن ػلأإهػىأأمأدا ػرةأ ػهي لؿأاهػد كلأ ػكا أ
لعدأإ ار ن أق ل نللأن درأشلأةكأ ش هؿأهدظلش ه أك ي
أ نؽأأـأ

أل كزأاألشرأف أ اأاهش شهلف 1ذ .أ

شػػفأ ػػاؿأشػػلأ ػػنؽأد ػػهطليأاه ػػكؿ أأفأاهفػػلرؽأنػػلفأقلػػلـأذاتأاهدػزاعأكا رهنػػلط أفػ أأفأاأل لػػرأ
دطلقاأأك يأن لرأشفأقللـأذاتأاهدزاعأفمكألعشؿأشلأاه ؿأنلهش ػؿأكأاه ػنب أكاهش ػؿأف ػطأأكأاه ػنبأ
ف ط أأكأههعددأاهشد ىأ هػلمـأأأكأألمأ ػنبأآ ػرأشػفأشػلأذ ردػلمأآدفنػلأفػ أأ ػنلبأا رهنػلط أكه ػفأ هػىأ
اه لد ػػبأاة ػػر أد ػػرلأأفأقل ػػلـأذاتأاهدػ ػزاعأ أله ػػكرأإ أفػ ػ أد ػػكللفأق ػػل شهلفأشه ػػدهلفأفػ ػ أاهش ػػؿ أ
كاه نب أكاه

كـ 2ذأمأأددػلأن ػددأدفػسأاه

ػكـأكقػدأل ػلؽأةػذاأاهفػرضأهلطػرحأنعػضأاهطهنػلتأ شػلأ

ف ػ أا ه ػكا أاهػػد لكلأكه ػػفأهن ػػىأدطلقلهمشػػلأ ػػل أك أهه ػػكرأإ أ ػػلؿأا ه ػػلدأف ػ أالمحـــل والســـبب
والخصوم 3ذ .أ

المطمب الثاني
تمييز االرتباط عن فكرة عدم التجزئة
اه عتأا

هافلتأاهف مل أف أهعرلؼأ دـأاهه ز أكةكأش طهوأش ه دـأكن لف أهدلأ شهػ أ

شفأاهشعر لفأأأأأكشدمـأاهشعرعأاهفه طلد أ شلأفعؿأف أاهشكاد 98-97ذشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شػلتأ
اهشددل ػ أكأاهه لرل ػ أهػػذهؾأ ػػل كـأاهنل ػػثأ نػػرأفػػر لفأننلػػلفأشلةل ػ أ ػػدـأاهه ز ػ أنع ػ أشػػفأا ل ػػلز أ
كهشللزأا رهنلطأ ف عدم التجزئة.

1ذأادكرأطهن أاهشر يأاه لنؽ أصأ.196

2ذأش شدأ شلؿأ ندأاهعزلز أه دلفأاهشرافعلتأف أ ك أاهف اأكاه

اه لةرةذ أصأ .401-400أ

3ذأأ شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ .70-68أ
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ل أاه ز أاألكؿ أدارأاهطنل أاه دل ’ اهطنع أاه له ػ أ1995أ

الفرع االول
ماىية عدم التجزئة
ػػدـأاهه ز ػ أ لهػ أهعنػػرأ ػػفأش ػػؿأاهػػد كل أ عد ػػرأشػػفأ دل ػػرأاهػػد كل أكنلههػػله أ أهعنػػرأ
نامأ لؿأشفأاأل كاؿأ فأ ه أنلفأأع لصأك أنلفأشفلةلـأقلدكدل أإدشلأةػ أهعنػرأ ػفأرانطػ أذةدلػ أ
هك دأاأل شلؿأاهش ههف أ شلأهك ػدأاهعػركطأاهش ههفػ أهػدفسأاهعشػؿ

1ذ

أكنعػ ؿأ ػلـ أن ػددأهعرلػؼأ ػدـأ

اهه ز أفد ػكؿأإفأاهمػكةأاه ػعتأنػلفأاهف مػل أفػ أهعػرلفمـأهعػدـأاهه ز ػ أ نػرأ ػردأطكلػؿأهش شك ػ أشػفأ
اهشعلللرأههعرلفا أوقد كان المعيار الراجح ىو( :)2أ
اعألد ػبأإهلػاأ ػف أ ػدـأاهه ز ػ أشهػىأ ػلفأ أل نػؿأ
وحدة الحل:أكةذاأةكأاهشعللرأاه ل د أشندلمأأفأاهدػز ي
إ أ ناأكا دانمأكةكأا ه لمأاه ل دأهدلأاه

ل أاهش رمأ أاهش

كدأنعػدـأاهه ز ػ مأن ػددأاهطعػفأفػ أ

ػاداأأفأاهف ػؿأفػ أاهدػزاعأ أل هشػؿأ لػرأ ػؿأ
األ لـأإدشلأةكأ دـأاهه ز أاهشطهؽ أاهذمأل كفأشػفأع
ٌ
كا ػػدأنعلدػػا

3ذ

أكةػػذاأةػػكأاهشعلػػلرأاهك لػػدأاهشك ػػك أشػػفأاهشعػػلللرأاهه ػ أأطه مػػلأاهف مػػل أاهه ػ أهك ػػـأ

نلإل ار لػ أ لػػثأأدمػػلأر ػػزتأ هػػىأك ػػدةأاهطهنػػلتأدكفأاهش ػػلسأن كةرةػػلأكأ ػػرلأر ػػزتأ هػػىأاألةػػداؼأ
دكفأه ف أا

نلب أكلش فأه كرمأف أ كرهلف:

 -1اســـتحالة التنفيـــذ المتعاصـــر:أة ػ أاه له ػ أاهه ػ أ أل نػػؿأفلمػػلأشك ػػكعأاهػػد كلأك ػػكدأ شػػلفأ
ش ههفلف أفإفأ

هشلأ د كفأأشلـأا ه له أهدفلذ أكنذهؾأذةنتأش ش أاهػد ضأ
ؿأذهؾ أفإددلأ ن

اهش رل أأإذأه كؿ:أ أفأإفرازأقدرأشعلفأشفأاألطللفأاهشكقكف ألف أنلهشعركطأهه لراتأهػل هصأ
نلقلمػػلأههش ػػه لفأد ػزاعأ أل نػػؿأاهه ز ػ أألدػػاأ أل ػػه لـأأفأه ػػكفأ

ػ أشػػفأاه ل ػراتأشفػػرزةأ

نلهد ن أهنعضأةؤ أك لػرأشفػرزةأنلهد ػن أههػنعضأاة ػر 4ذأأأكه ػدرأاإلعػلرةأإهػىأأفأاه

ػل أ

اهش رمأا ه رأ هىأ لل أشعللرأ دـأاهه ز أأنافأاهشك كعأ أل نؿأاهه ز أف أاه ل تأ
1ذأ رك ػػهللرم دـأاهه ز ػ أف ػ أشك ػػكعأاهطع ػفأف ػ أا

اه لنؽ أصأ.87-86
2ذأا د لرمأ

ػػلـ أ 1959ص59مكردأهػػدلأشؤهػػؼأا شػػدأةدػػدم ا رهنلطذأاهشر ػػيأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أص.62-55

3ذأد ضأشدد أش رم أ د أ18م دد 1أؽ 60أصأ 38أه ه أ 1963/3/28أشعلرأاهلاأهدلأشؤهؼأا شدأةددم أا رهنلطذ أ

اهشر يأاه لنؽأص.93-92

4ذأد ػػضأش ػػرمأا ػكاؿأع

اه لنؽ أةلششأصأ.57

ػػل أرقػػـأ11أ ػػد أ28أه ه ػ أ 1960-3-3أكردأهػػدلأشؤهػػؼأا د ػػلرمأ
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ػػفأاهدلػػداد أاهشر ػػيأ

اهه أل كفأفلملأا ػه له أاههدفلػذأاهشهعل ػرأه شػلفأشهعلر ػلف أأمأأفأ ػدـأاهه ز ػ أهدػهلأشػفأ
ا ػػه له أاههدفلػػذأاهشهعل ػػرأه ػػـأأكؿأدر ػ أشػػيأ ػػـأش شػ أا
ةػػذاأاهشعلػػلرأ ألش ػػفأه ػػكرمأإ أفػ أق ػػلللأأي لػػرتأأشػػلـأش شػ أا

ػػه دلؼأاهشعػػدؿأهػػا

1ذ

أأمأأفأ

ػػه دلؼ أنل هنػػلرأأفأ ػػـأ

أكؿأدر ػ أةػػكأاهشػرآةأاههػ أ ػػد لسأ نرةػػلأدر ػ أاههعػػلرضأشػػفأاههكافػػؽأشػػيأ ػػـأا

ػػه دلؼأإفأ

ػػدهٌتأفػ أاهشك ػػكع أكةػػذمأاهف ػرةألعنػػرأ دمػػلأاهف لػػاأاهفرد ػ أ دكرشلدػػد أنلهه هلدلػ أفػ أا ػػهدنلطأ
أل عػػىأ
ػػدـأاهه ز ػ أكةدػػلؾأطرلػػؽأآ ػػرأكةػ أاهشنمشػ أاههػ أ ػػرأا ػػهعشلهملأفػ أاه ػػل تأاههػ ي

فلملأاههعلرضأنلفأاأل لـ 2ذ.

هػػذهؾأقػػلـأةػػذاأاهف لػػاأنػػلقهراحأشعلػػلرأهعػػدـأاهه ز ػ أن

ػػكصأاهػػدملأاهشػػنمـأكةػػكأ أ ػػدـأاهه ز ػ أ

هك ػػدأف ػ أاه ػػل تأاهه ػ أه ػػكفأفلمػػلأطنلع ػ أاهد ػزاعأشػػفأاهدػػكعأاهػػذمألعػػدأهعػػلرضأاأل ػػلـأفلامنلهد ػػن أ
ههشد

ماد نلراأههعداه أك نبأةذاأا قهراحأألدػاألػرلأأفأةدػلؾأ دلػدأشػفأاهفر ػللتأ أد ػكفأأنػدانأأشػلـأ

ا ػػه له أهههدفلػػذأاهشهعل ػػرأفػ أأ ػػلـأش ههفػ أههعهػػؽأنػػدفسأاهشك ػػكع أكش ػػلؿأذهػػؾأ شػػلأهػػكأقػػلـأاهشػػد

أ

نل ه ػػلـأ ػػددأشػػفأاهشػػد ىأ هػػلمـأف ػ أق ػػل أهعػػكلضأك ػػدرتأاأل ػػلـأ هػػىأاهشػػد ىأ هػػلمـأند ػػبأ
شهفلكه أ

بأاه ررأاهذمأه ؽأنلهشد

أكذهؾأألفأش ؿأةػذمأ لهػ أه هشػؿأأ ػرأشػفأ ػؿ أف ػدأل ػـأ

هلمـأندفسأشنهػ أاههعػكلضأنلهه ػلشفأفلشػلأنلػدمـأأكأأدػاأ ػل ـأ هػىأنع ػمـأك ي ػلعف أآ ػرلفأأكأأدػاأ
ل ـأ هلمـأند بأشهفلكه أكنلههله أد ػفأه ػدلأأشػلـأا ػه له أهدفلػذأشهعل ػرأفػ أأ ػلـأش ههفػ أههعهػؽأ

نش ؿأةذمأاهشكا ليأ

هعفلؼأ دـأاهه ز 3ذ.أ أ

أمأأداأ ألش ددلأاه كؿأأددلأأشلـأا ه له أهدفلذأشهعل رةأفػ أ شػلفأش ههفػلفأنلهد ػن أهشك ػكعأ
ػؿأدلدػػلأشػػفأ م ػ أكل ػػه لؿأشػػفأ م ػ أأ ػػرل أ شػػلأأكرددػػلأف ػ أش ػػلؿأق ػػل أ
كا ػػد أكأفأةػػذاأاهشك ػػكعأل نػ ن
اههعكلضأاهه أ لقملأاهف لاأاهفرد

أدكرشلدد أأكأأداأش ز أشفأ م أأ رل 4ذ .أ

1ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .58أ

3ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.59

2ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽأصأ .60-59أ

4ذأ رك ػػهلرأ ػػدـأاهه ز ػ ػ أفػ ػ أشك ػػكعأاهطع ػػفأفػ ػ أا

ا رهنلط.ذ أاهشر يأاه لنؽذأصأ .90أ

ػػلـذ أ 1959أند ػػدأ15أصأ 22أشع ػػلرأاهل ػػاأه ػػدلأا ش ػػدأةد ػػدمأ أ
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كطنعػػلأف ػ أإ شػػلؿأةػػذاأاهشعلػػلرأد ػػهطليأاه ػػكؿ أأدػػاأل ػػوأا ػػهعشلهاأف ػ أ لف ػ أطػػرؽأاهطعػػفأ
ن

اهعلدل أك لػرأاهعلدلػ أكشدػلطأاألشػرأههش شػ أفػإفأأي لػرتأش ػاه يأأقلنهلػ ً أأكأ ػدـأأقلنهلػ ً أشك ػكًعأاهدػزاعأ
ههه ز أفمدلأل كـأاه ل

أاألكهىأل ٌػدرأشػلأإذاأ ػلفأ ػدكرأ شػلفأش ههفػلفأفػ أ
أنعشهلهلفأشفأاهه دلر
ي

اهش اه أاهشطرك أ لؤدمأههعػلرضأاأل ػلـأأـأ أكاه طػكةأاه لدلػ أل ػدرأةػؿأ ػلفأةػذافأاه شػلفأر ػـأ
أكطنعػلأةػ أش ػاه أه دلرلػ أهه ل ػ أك هػىأ
هعلر مشلأاهشفهرضأل ه لؿأهدفلذةشلأأـأل ػعبأهدفلػذةشل؟
ن
در أ لهل أشفأاألةشل أههنللفأشدلأإش لدل أه ز أاهشك كعأاهش لرأأشلـأاه ل

أأـأ ...أ 1ذ.أ أ

كه درأاإلعلرةأإهىأأفأا ه له أاههدفلذأل بأأفأه كفأشلدل أكهل تأا ه له أشدط ل أفاألش فأ
أفأدعهنرأأددلأن ددأا ه له أف أاههدفلذأكا هنلرأشك كعأاهدزاعأ أل نؿأاهه ز أطلهشلأأددلألش ددلأهدفلذأ
اه شػػلفأشػػفأاهدل لػ أاهشلدلػ أكذهػػؾأألفأا

ػػه له أاهشدط لػ أشػػفأعػػادملأأفأهيطنػػؽأ هػػىأ لفػ أاه ػػل تأ

اهه أهك دأنعادملأرانط أقلدكدل أنلفأ دةأأع لص أك ذهؾأه كـأا
هكأقلـأ دةأأع لصأنل

ه له أاهشدط ل أف أاألك لؼ أ شلأ

هدلدأهكاقع أكا دةأههشطلهن أنشنه أهػاشلفأف لشػتأأكؿأدر ػ أنػله ـأنادمػلأ ػرق أ

ه دلؼأنادملأهل تأ رق أكر ـأذهؾأ ألك دأا ه له أف أهدفلذأاه شلف 2ذ .أ

ك شتأا

 -2احتمــال صــدور حكمــين متعارضــينأ:أكةػػذمأاه له ػ أهنػػدكأ هل ػ أف ػ أش ػػلؿأاهطعػػفأف ػ أاأل ػػلـأأ
نشعدىأأفأاه ـأ أل ؼأ ددأدر أق ل أكا دة أكدش ؿأ هىأذهؾأ شلأهكأ دلأن ددأطعفأف أ
ـألهعهؽأن لشدلفأ لثأأدعاأاههزاـأ هلمـأنلهه ػلشفأفرفػيأنع ػمـأطعدػلأكاهغلػتأا هه ازشػلتأ
ػهنل أكذهػؾأألفأ
اهه أ هػلمـأفػإفأا شػرأل ػبأأفأل ػكفأش ػ كنلأ هػىأنػلق أاه ػلشدلفأإل نلنػلأك ن
اهشكا ليأاهه أ أه نؿأاهه ز ػ أل ػبأأفأه شػؿأنله هلػ أهش شػ أاهدر ػ أاه لدلػ
اه

3ذ

أكاهفػرضأأفأ

ػػل أقػػدأأهغػػىأةػػذاأاه ػػـأنلهد ػػن أههطػػل دلفأش لهفنػػلأ ػػـأش ش ػ أأكؿأدر ػ أاهػػذمأاره ػػلمأ

اه لشدلف أكنلههله أ د كفأأشلـأ دكرأ ـأنشعدىأشهعلرضأ كفأأفأشك كعأاهدػزاعأ أل نػؿأ
اهه ز أكنلههله أ لفأشفأاأل دلأ شهػاأنله هلػ أهش شػ أاهدر ػ أاه لدلػ أأكأاهطعػف

1ذأا د لرمأ
2ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أأصأ .61أ

أاهشر يأاه لنؽ أص .62أ
أ
فأاهدلداد

3ذأش شكدأش طفىألكدس أاهشر يأاه لنؽ أص .1002أ
4ذأش شكدأش طفىألكدس أاهشر يأاه لنؽ أصأ.1002
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4ذ

أكنلههػله أ

هكأ لرأةذاأاه ل
ل ه لؿأهدفلذم 1ذ .أ

أدكفأههؾأا

هشلأأشلـأ ـأ لدرأف أشعدىأشهعػلرضأ
هنلرات أف د كفأ ن

كلا ظأأفأف رةأ دـأاهه ز أهيفهىػرضأنعػ ؿأ ػلـ أ لدشػلأد ػكفأأشػلـأإشػلأهعػددأفػ أاهشػد لفأأكأ
اهشػػد ىأ هػػلمـأكن شلػػيأاأل ػكاؿأكف ػ أ شلػػيأأد ػكاعأاهػػد لكل أ ػكا أد ػػلكلأإه ػزاـأأـأه رلرل ػ أأـأشدع ػ أ
د كؿأأفأاهشعللرأف أه دلدأأفأش ؿأاهد كلأ لرأقلنؿأههه ز أةكأاههله 2ذ:أ أ
 -1بالنســبة لــدعاوى اإلل ـزام:أكة ػ أشػػلألطهػػبأفلمػػلأشػػفأاهشػػد ىأ هلػػاأإشػػلأأدا أشعػػلفأل نػػؿأاههدفلػػذأ
اه نػػرم أفمدػػلأد ػػكـأنػػلهر كعأإهػػىأاهع ػ أاهشػػلدمأش ػػؿأا هه ػزاـأأهشعرف ػ أقلنهلهػػاأأكأ ػػدـأقلنهلهػػاأ
ههه ز أفإفأ لفأش ؿأا ههزاـأ لرأقلنؿأههه ز أ ا ؿأاه ه ػ أفمدػلأاهػد كلأاهدله ػ أ ػفأةػذاأ
ا ههزاـأههعهؽأنش ؿأ لرأقلنؿأههه ز .
 -2بالنســبة لمــدعاوى التقريريــة والمنشــئة:أأشػػلأاألكهػػىأفمػ أاههػ ألطلهػػبأفلمػػلأاهشػػد
ػػدـأك ػػكدأشر ػػزأقػػلدكد أشعػػلفأأكأ ػػؽ أأشػػلأاه لدل ػ ألطهػػبأفلمػػلأاهشػػد
إدمل أ ؽأأكأشر ػزأقػلدكد أشعػلفأفد ػكؿأن
نعادملأنادملأ أه

أنك ػػكدأأكأ

أنإدعػػل أأكأهعػػدلؿأأكأ

ػكصأةلهػاأا دػكاعأشػفأاهػد لكلأ أل ػكرأ ػاؼأ

يأهف رةأ دـأاهه ز أألددلأ أده دثأ فأ ش أشلدلػ أهش ػؿأاهػد كل أه ػفأ

ًّ
عؿأألػلأشػفأاهػد لكلأاه ػلهف أاهػذ رأ لػرأقلنهػ أ
ف أ شليأاأل كاؿأد كؿأإفأاهفلؽأاألطراؼأقدأل
ههه ز ػ أفػػإفأاهفػػؽأاألط ػراؼأ هػػىأ عػػؿأا هه ازشػػلتأاهدله ػ أ ػػفأاهرانط ػ أاه لدكدل ػ أ لػػرأقلنه ػ أ
ههه ز ػ ػ أف ػػإفأا ههػ ػزاـأكد ػػكلأا هػ ػزاـأدف ػػملأةػ ػ أاههػ ػ أه ػػكفأ ل ػػرأقلنهػ ػ أههه ز ػ ػ أكذه ػػؾأدكفأ
اهشدع أأكأاهه رلرل أاهشهعه أنمذمأاهرانط أكافأاهفؽأاألطػراؼأ هػىأأفأاهرانطػ أاه لدكدلػ أدف ػملأ
ة أاهه أه كفأك دةأكا دةأ لرأقلنه أههه ز أفإفأاهد لكمأاهه رلرل أكاهشدع أاهش لراتأف أةذاأ
اه ددأكاهه أه ش أةذاأاهشر زأة أاههػ أهعهنػرأ لػرأقلنهػ أههه ز ػ أكذهػؾأدكفأد ػكلأا هػزاـ أأ
ك ػػذهؾأهيط ػراؼأا هفػػلؽأ هػػىأا هنػػلرأاهرانط ػ أاه لدكدل ػ أدف ػػملأك ػػذهؾأا هه ازشػػلتأاهه ػ أهرهنمػػلأ

1ذأا شدأةددمأ اهشر يأاه لنؽ أ أا رهنلطأذ أصأ.91
2ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽأصأ.54-42
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اشػلأأـأشدعػ أأـأ
لرأقلنه أههه ز أك هلاأه كفأ ؿأاهد لكلأاهش لرةأف أةذاأاه ددأنادكا ملأإهز ن

ه رلرل أد لكلأ لرأقلنه أههه ز أشهىأاه متأإرادةأاألطراؼأهذهؾ 1ذ .أ

أشػػلأ ػػفأاهدهػػل لأاهشهرهن ػ أ هػػىأا هنػػلرأاهػػد كلأأكأش ػػؿأاهػػد كلأ أل نػػؿأاهه ز ػ أفدػػك زأةػػذمأ
اهدهل لأف أاهد لطأاههلهل :أ أ
 -1نطافأاهطعفأاهذمألػدكرأ ػكؿأ ػـأ أل نػؿأاهه ز ػ أنلهد ػن أهػنعضأاهشطعػكفأ ػدةـأل ػههنيأ
نطاداأنلهد ن أههنلقلف 2ذ.
 -2هشفأفكتأشلعلدأاهطعفأشفأاهطل دلف أكقدأقلـأأ دةـأنرفيأطعػفأفػ أشك ػكعأ أل نػؿأاهه ز ػ أ
ف ػػإفأههشف ػػكتأش ػػدةأطعد ػػاأأفأل ػػهفلدأش ػػفأطع ػػفأاهط ػػل فأاهشع ػػهرؾأشع ػػاأفػ ػ أشك ػػكعأ أل ن ػػؿأ
اهه ز ألدصأ هػىأةػذمأاه لهػ أقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأاهفه ػطلد أرقػـأ2أه ػد أ2001أفػ أ
اهشلدة 200ذ أإذاأ لفأاه ـأ لد انرأف أشك كعأ أل نؿأاهه ز أأكأف أاههزاـأنلهه لشفأأكأف أ
د كلألك بأفلملأاه لدكفأا ه لـأأع لصأشعلدلفأ لزأهشفأفكتأشلعلدأاهطعػفأشػفأاهش ػكـأ
هلمـ أأكأقنؿأاه ـأأفألطعفأأ دل أدظرأاهطعفأاهشرفػكعأفػ أاهشلعػلدأشػفأأ ػدأزشا ػاأشد نػشلأ

إهلاأف أطهنلهاأفإفأهـألفعػؿأأشػرتأاهش شػ أاهطػل فأنل ه ػلشاأفػ أاهطعػف أكاذاأأرفػيأاهطعػفأ
هىأأ دأاهش كـأهمـأف أاهشلعلدأك بأا ه لـأاهنلقلفأكهكأنعدأفكاهاأنلهد ن أإهلمـ  .أ
أمأنعنػلرةأشػػك زةأد ػػهطليأاه ػكؿأإفأ ػػدـأاهه ز ػ أه ػهك بأأفألػػهـأا ه ػػلـأاألطػراؼأ لفػ نأفػ أ
اهطعف أشهىأك ـأشك كعأاهدػزاعأنادػاأ أل نػؿأاهه ز ػ أ ػ أ أد ػكفأأشػلـأهعػلرضأهي ػلـأنػافأل ػكفأ
اه ػػـأدلفػ نذاأنلهد ػػن أههػػنعضأك لػػرأدلفػ وأػذأنلهد ػػن أة ػرلف 3ذأفػ أشك ػػكعأدػزاعأشك ػػكـأنعػػدـأاهه ز ػ أإشػػلأ
نطنلع أأ ها أأكأأفأاه

كـأاهف كاأ هىأذهؾ...أ .أ

 -3ػػذهؾأ ػػدـأاهه ز ػ أهمػػلأدكرأ ػػلؿأ ػ كطأاه

ػػكش أفػػله ـأن ػ كطأاه

ػػكش أنلهد ػػن أأل ػػدأ

األطراؼأ كا أشد لفأأكأشد ىأ هلمـ أل ههنيأاه ـأن كطملأنلهد ن أههنلقلف أ شػلأهػكأ لدػتأ

1ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .54-53أ

2ذأد ضأشدد أش رم أ د أ 14أ ددأ 1أؽأ60أصأ 38أش شك أاهش هبأاهفد أه ه أ1963-3-28أشعلرأاهلاأهدلأا شدأ

ةددمأ أا رهنلطأ...أاهشر يأاه لنؽذأصأ.93

3ذأدنلؿأا شل لؿأ شر أاهدظرل أاهعلش أههطعفأنلهد ض أندكفأطنع أندكفأدارأدعر أ 1980أصأ304-303أ.
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ػػدش أ مرنل لػ أفمػ أ أش ػػلؿأ ه ػػؿأه شلػػيأاألعػ لصأاهشه ػػهكفأنػػدفسأاه ػػط أ

هنػػلراتأ

دـأاهه ز 1ذ.
 -4اه ـأههطهنلتأاهعلر

أكأاأل هل أاهشه ه أاه ل ن أ أل نؿأاهه ز أةكأ ركرةأ هشل أكهلسأ

ف ػػطأأل ػػؿأشدػػيأاههعػػلرضأف ػ أاأل ػػلـأكهه لػػؽأ

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أكا هنػػلراتأا رهنػػلط أإدشػػلأ

هنلراتأ دـأاهه ز أكة أا ه له أاههدفلذأاهشهعل رأأكأ دكرأ شلفأف أشعدىأشهعلرض أ
أل ػػؿأذهػػؾأه ػػـأةػػذمأاهطهنػػلتأهنع ػػملأاهػػنعضأهدظرةػػلأشػػفأقػ و
ػلضأكا ػػدأكأهه
أكه ػػىأاه ػػدفيأنلإل لهػ ػ أ

ػػكـأشػػفأنػػلبأ

هن ػػلراتأ ػػدـأاهه ز ػ ػ أ ػػلؿأه ػػـأه ػػكـأاهش شػ ػ أش ػػفأهه ػػل أدف ػػملأنم ػػذمأ

اهشمش .أأ

الفرع الثاني
تمييز االرتباط عن عدم التجزئة
دشلزأنلفأا رهنلطأك دـأاهه ز أ نرأاهغ دلفأاههلهللف أدنلفأاهطنلع أاه لدكدلػ أه ػؿأشدمشػلأفػ أ
اهغ فأاألكؿأكأدنلفأاة لرأاهشهرهن أ هىأ وؿأشدمشلأف أ

وفأأ لر :أ

الغصن األول
الطبيعة القانونية لكل من االرتباط وعدم التجزئة
ػؼأشػفأ شمػكرأاهف ػاأدر ػ أ
قنؿأاه كضأف أاهطنلع أاه لدكدل أد كؿأأفأ دـأاهه ز ألعهنرةػلأهفل ه
شفأدر لتأا رهنلط أنؿأأ ؿأكأأقكلأ كرأا رهنلطأ شلأك فملأاهنعض 2ذ .أ
ه ػػفأن شلػػيأا

ػكاؿأ لدشػػلأدػػه هـأ ػػفأاهطنلع ػ أاه لدكدل ػ أه ػػؿأشدمشػػلأفدػػك زأذهػػؾأ نػػرأاهد ػػلطأ

اههلهل  :أ
-

االرتبــاط:ألعنػػرأ ػػفأ ػػه أنػػلفأد ػػكللفأأكأا ػػر أشعػػهر لتأفلشػػلأنلػػدمـأنعد ػػرأأكأأ ػػرأشػػفأ
دل رأاهد كلأأمألفهرضأا

هاؼأفلشلأنلدمـأف أ د رأشفأ دل رأاهد كل.

ػلشفأك ػ ػػدـأاهه ز ػ ػ ػ ذأ1852أند ػ ػػدأرق ػ ػػـأ 474أصأ 312أشع ػ ػػلرأاهل ػ ػػاأه ػ ػػدلأشؤه ػ ػػؼأا ش ػ ػػدأةد ػ ػػدم أاهشر ػ ػػيأ
أ
1ذأركدلل ػ ػػرأ اهه ػ ػ

اه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .95أ
2ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .63أ
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-

عدم التجزئة:أة أ ش أهش ؿأاهد كلأناداأ أل نؿأاهه ز ػ أكنلههػله أأل ػؿأ ػشلفأ ػـأل هػكأ
شفأا ه له أهدفلذأأكأ دكرمأنشعدىأشهعلرضأكاههدلقضأف أاأل لـ أأل ؿأذهؾأك بأ شمشلأ
و
ةـأأشلـأقلضأكا ودأألداأف أاهدملل أشك كعأاهدزاعأ أل نؿأإ أ ناأكا ندا 1ذ.
شعلأكدظر
ن

-

االرتبـــاطأ:أ ػػنبأ ػػؿأشع ػ ه أا رهنػػلطأةػػكأه لػػؽأ

ػلراأإل ػ ار اتأ
ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أأكا ه ػ ن

اهش ش أك رك ن لأن ـألهدلكؿأاهدزاعأنله هل أأينلوأ شمـأهدظرةـأشيأنع مـ أكنلههله أل ههؼأ
ذهؾأ فأاهغلل أهعدـأاهه ز أ

هشلؿأأ لدأف أ ػدكرأأ ػلـأل ػه لؿأهدفلػذةلأك ػذهؾأ

هشػلؿأ

دكرأأ لـأ درتأنشعدىأشهعلرض 2ذ.
-

عدم التجزئةأة أ ف أهعنرأ فأش ؿأاهد كلأناداأ أل نؿأإ أ ناأكا نػدا أنلدشػلأا رهنػلطأةػكأ
قكا ػـأشعػهر أنػلفأ دل ػرأاهػد لكلأكاهطهنػلت أكقػدأه ػكفأ ػف أ ػدـأاهه ز ػ أأاههػ أك ػـأنمػػلأ
ش ؿأاهد كلأأ نؽأف أك كدةلأ فأاهد كل أنؿأأ نؽأشفأا ههزاـأدف ا

3ذ

أنع سأاالرتباط .أ

الغصن الثاني
التمييز بين االرتباط وعدم التجزئة من حيث االثر
ل ه ػػرأهػػا لرأا رهن ػػلطأ هػػىأا
اهطهنلتأاهعلر

ه ػػلص أ ل ػػثأه ػػنوأاهش ش ػ أا نهدا لػ ػ أش ه ػ أندظ ػػرأ

أكاهشرهنط أ هىأهكأهـأل فأشفأا ه ل ملأاهش ه أأكأاهدك

أفههـأإ لهػ أاهطهػبأأكأ

اهد كلأشػفأاهش شػ أاهش ه ػ أنػاأأ نػاأإهػىأش شػ أأ ػرلأ رهنلطػاأنلهطهػبأاهشدظػكرأأشػلـأاهش شػ أ
األ لرة .أ
أ

1ذأ لنلهلا أ ا رهنلطأف أقلدكفأا ههزاشلتذ أر له أ 1977أنددأ7أصأ10أشعلرأاهلاأهػدلأشؤهػؼأا شػدأةدػدمأ أاهشر ػيأاه ػلنؽأ

ا رهنلطذأصأ .104أ

2ذأا شػػدأ ػػعلدأعػػعه أاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أصأ 389-384أشعػػلرأفلػػاأإهػػىأد ػػضأشػػدد أش ػػرمأرقػػـأ126أ32أؽأه ه ػ أ-2-1

 1968أس19أأع 1أص184أ لعػدأشك ػػكعأاهػد كللفأشه نػداأإذاأ ػػلفأاه ػػـأاه ػلدرأفػ أاهػػد كلأاه لدلػ أشدلق ػػلأاه ػػـأاه ػػلنؽ أ
كذهؾأنإقرارأ ؽأأد رمأةذاأاه ـأأكأنإد لرأأ ؽأأقرمأفلدلقضأاه ـأاه لد أاه ـأاألكؿ ...أ.
3ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.63
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ػلضأكا وػدأأكأةل ػ و أكا و
هشلأأفألهـأدظػرأاهدػزاعأأشػلـأق و
ػدةأ
أشلأ دـأاهه ز أفإفأطيرحأفإداأل بأ ن

ألفأشك كعأاهدزاعأ أل نؿأإ أ ناأكا ندا أأمأأداألش ددلأاه كؿأأفأ دـأاهه ز أ أل ه رأ هىأاهها لرأ
ه لصأف طأإدشلألؤ رأ هىأاهد كلأنرشهملأشفأكقتأقلدةلأ هىأ دكرأاه ـ 1ذ .أ

هىأا

المطمب الثالث
التمييز بين االرتباط الموضوعي و اإلجرائي
هـألا ذأاهشعرعأاهفه طلد أك هػىأد ػؽأاه ػكادلفأاهعرنلػ أك لػرأاهعرنلػ أأل ن ػل أنلهعػ ؿأاإل ار ػ أ
اه رأكةكأ رل أاه لذأاهش ش أا
ل تأش

ك

أكل

ار أاهشدل بأهه لؽأاة لرأاه لدكدلػ أاههػ ألهطهنمػلأاه

ػكـأإ أفػ أ

دأنلهع ؿأاإل ار ػ أاهعػ ؿأاهشدل ػبأأكأاأل ػرأشا ىشػ أهه لػؽأ للػ أشعلدػ أ

أكأهششلر أ ؽأأكأكا بأإ ار

2ذ
لهلػلأ
أنؿأإفأةذمأاههعرلعلتأف أاه ل تأاهه أهـأهذ رأفلملأإ ار نأش ن

أكأشا نشلأهه ؽأاهشدكمأاهشطلهن أناأأكأششلر ػهاأأفإدػاأ عػؿأاه ل ػ أنش لنػ أاهشعػرعأل هػؼأاه

ػكـأأكأ

ل ػػشوأهم ػػـأن ػػافأل ػػاهكاأن ػػلإل ار أاأل ػػرأشا شػ ػ أهششلر ػ ػ أة ػػذاأاه ػػؽأأكأاهكا ػػب أكق ػػدأه ػػكـأن ػػلفأة ػػذمأ

اإل ار اتأ اتأك ل أأك دةلأاه لدكفأ هىأهه ؽأاهغلل أأكأاأل رأاهشر كأشداأنعدشلأاه دأأكأهعل دأ
شػػيأإ ػ ار أآ ػػرأههك ػػكؿأههغللػ أاهشر ػػكةأشػػفأةػػذمأا

ػ ار اتأاهشه ػػه أكةػػذاأةػػكأشك ػػكعأشطهندػػلأاهػػذمأ

ل كـأاهنل ثأننللدا أ نرأاهفر لفأاههلهللف أ
 الفرع االول :تعريف االرتباط اإلجرائي -الفرع الثاني :العالقة بين االرتباط اإلجرائي والموضوعي.

الفرع األول
تعريف االرتباط اإلجرائي
له

أهف لػؾأش ػطهوأا رهنػلطأاإل ار ػ أقنػؿأهعرلفػا أفد ػكؿأ ػكؿأهعرلػؼأاإل ػ ار أأأدػاأ ةػكأ

اهعشػػؿأاه ػػلدكد أاهػػذمألرهػػبأآ ػػلرأقلدكدل ػ مأ ػػلههنهل أكاقلش ػ أاهػػد كلأأشػػلـأاهش ش ػ أاهش ه ػ ...
1ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .64أ

2ذأاشلد أاهدشر أا كؿأاهش ل شلتأاهشددل أندكفأطنع أندكفأدارأدعرأ أندكفأ د أدعر أصأ.131-130
3ذأ ندأاه شلدأاهعكارن أاهدفكعأاهشددل أ اهشك ك ل أكا

ار ل ذ أندكفأطنع أشدعاةأاهشعلرؼ أ 2002أصأ .459أ
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3ذ

أأشػػلأ

اهع ؿأاإل ار أ فمكأاهعدل رأاهازش أه

أاإل ار

1ذ

أأشلأ فأا رهنلطأاإل ار ػ أأفل ػكرأاهنل ػثأ

ف رةأا رهنلطأاإل ار أ هىأشػلأ ػردمأشػفأأش هػ أ ػكؿأا رهنػلطأاهشك ػك

أنشعدػىأهػكأ دػلأأشػلـأد ػكلأ

شرهنطػ أنػػا رل أ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأد ػػكللف أاألكهػػىأأهدفلػػذأ لدػ أهع ػػدأكاه لدل ػ أف ػػخأههع ػػدأكنلػػدمـأ ارنػػطأ
كهلفأشعػل أكةدػلألػاه أدكرأ
شعهرؾأكةكأاهع دأش ؿأاهدزاع أد تأاه ل أهارهنلطأفػ أاهش ػؿأهدظػرأاهػد
ن
اإل ار أ لثألهـأاهدفيأنلإل له أهارهنلطأأشػلـأاهش شػ أاههػ أهدظػرأأمأشػفأاهػد كهلفأكلف ػؿأش شػ أ

ػلطأدفعػػلأ
اهػػد كلأاهشهػػا رةأفػ أهػػلرلخأقلػػدةلأ ػػفأاأل ػػرلأاأل ػػنؽأاهشرهنطػ أنمػػل أنل هنػػلرأأفأاهػػدفيأهارهنػ
ن

ع هلًّل أكةدلأاهش ش أه كـأنه دلرأا رهنلطأكأدكا لا أ ـأه ررأإ له أاهد كلأههش ش أاأل ػنؽأفػ أدظػرأ
اهدزاعأكه كـأاأل لرةأن ـأاهد كهلفأأاهدلع هلفأ فأةػذمأاهعاقػ أاههعلقدلػ  ...أشػلألمشدػلأأفأةػذاأاإل ػ ار أ
هػػكأقشدػػلأنه هلهػػاأفد ػػدمأ شه ػ أشػػفأاإل ػ ار اتأشنػػدك ةنأنطهػػبأا

له ػ أهػػدكا

أا رهنػػلط أك ػػكن أهشر ه ػ أ

ه دلرأشفأقنؿأاهش ش أاهه أاي لرأ نرةلأطهبأاإل له أك كن أه رارأ ـأه ههلأاهد كهلف أفد ػدأأفأةػذمأ
اإل ار اتأاهشه ار ن أشيأنع ملأاهػنعضأهرشػ أهه لػؽأ للػ أكا ػدة أكةػ أإ لهػ أاهػد كلأههش شػ أاههػ أ
هدظػرأاهدػزاعأاهدلعػػطأ ػفأةػذمأاهعاقػ أاههعلقدلػ أكةػذاأةػػكأا رهنػلطأاإل ار ػ أاهػػذمأ شػيأاهشك ػػك لتأ
اهشرهنط أكاهشطرك أنا رأشفأد كلأ شفأد كلأكا دة.أ أ
ةػػذاأكقػػدأأ ػػلرأهعرلػػؼأا رهنػػلطأأاإل ار ػ أشعهرن ػػلأف ًّ
ملػػلأفػ أهعرلفػػا أكقػػدأهعػػددأاههعرلفػػلتأ كهػػاأ
نادا :أ
 قلػػلـأ ػػه أك ل ػ أنػػلفأ شػػؿأإ ار ػ أكآ ػػرأدا ػػؿأشدظكش ػ أإ ار ل ػ أشعلد ػ أهه لػػؽأآ ػػلرأشعلد ػ أهيد بأإهىأةذمأاأل شلؿأاإل ار ل أأكأإهىأكا ػدأشدمػل أنعػرطأك ػكدأةػذاأاإل ػ ار أاة ػر أكهػكأهػـأ
ل لةـأف أإدهلجأةذمأاة لر 2ذ .
كه هلهدلأهمذاأاههعرلؼأفػ أأفأاهف لػاأ ػلكؿأاإلهشػلـأن ػؿأشهعه ػلتأا رهنػلطأاإل ار ػ أنػافأك ػفاأ
نلهٌ لدأإ ار أأكأأ رأشيأإ ار أأكأأ ر أكذهؾأف أفهؾأشدظكشػ أإ أار لػ مأأمأههػؾأاه ػدكدأاههػ أر ػشملأ

اهشعػػرعأهش ػػلرةأ لػػلةأاهػػد كلأكاهػػد لكلأكاهطهنػػلتأاأل ػػرل أنعػ وؿأإ ار ػ و أشا ػوػـأشعػػلفأل ػػهك بأإهللدػػاأ
ه
هه ػػـأن ػ أاإل ػ ار أكههرهلػػبأاأل لػػرأأ ػرم أك لدشػػلأ عػػؿأاة ػػلرأاهشهرهن ػ أ ػػفأإه ػػلدأا

1ذأاشلد أدشر أاهشر يأاه لنؽ أصأ.130
2ذأدنلؿأا شل لؿأ شر أا رهنلطأا

ار أف أقلدكفأاهشرافعلت أا
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ػ ار اتأأكأ

ددرل أندكفأطنع أدارأاه لشع أاه دلدة أصأ .23أ

األ ش ػػلؿأاإل ار لػ ػ أف ػػدأ عهم ػػلأاهغللػ ػ أش ػػفأة ػػذاأا رهن ػػلط أكه د ػػاأه ػػـأل ع ػػؿأاأل ػػرأق ػ ػ انرأك

ػ ػ انرأ ػػننلنأ

هارهنلط أإدشلأ عؿأا رهنلطأ عرطأه شله أه هللفأنػإ ار أ ػهلـأ ػ لوأكردأنلهعػ ؿأاه ػلدكد أاهشر ػكـأ
ها 1ذ.
 ك رفػاأ وػلفأنادػاأ أةػكأ ػػه أنػلفأإ ػ ار لفأأكأأ ػرأشػػفأعػاداأأفأل

ػيم ل دةأ لشػ أاإل ػ ار أ

اهش ػرهنطأهػػذاتأاه ل ػػدةأاإل ار ل ػ أاهش ػػررةأنلهد ػػن أإهػػىأاإل ػ ار أاأل ػػه أفلشهػػدأإهلػػاأا ه ػػلصأ
اهش ش ػ أاهه ػ أهدظػػرأاإل ػ ار أاأل ػػه أأكأ ػػهط أاه ل ػ أأكألشهػػدأإهلػػاأاهطعػػفأأكأاهػ يػنطافأأكأ
اهه

لو أكذهؾأههش لفظ أ هىأك دةأاه

هدلقضأاأل لـأف أاهش ل ؿأاهشرهنط 2ذ  .أ

أشدعػلأشػفأ
كش أأنمدؼأك دةأاه ػـأاه ػلدرأفلمػل ن

كده ػػظأف ػ أةػػذاأاههعرلػػؼ أأدػػاأق ٌ ػػرأاهغلل ػ أشػػفأا رهنػػلطأاإل ار ػ أهه لػػؽأدكا ػ أا رهنػػلطأ
اهشك ك أكةػذاأ لػرأ ػ لو أفلة ػلرأاههػ أ يعػرعأأل همػلأا رهنػلطأاإل ار ػ أ لػرةه أك أ

ػرأهمػلأكافأ

لدتأههكا دأن لف أف أش ل ؿأاهد لكمأأكأاهطهنلتأاهشرهنط أكه فأ ألعد أذهؾأأفأا رهنلطأا
هؽأأل ؿأه لؽأا رهنلطأاهشك ك أآ لرم أنؿأةدلؾأآ لرأ دلدةأ أ
ش ؿأانهدا أاه

كش أشفأكقتأاههنهل أك ذهؾأهع لؿأاه

ار أ

رأهملأشفأارهنػلطأاإل ػ ار اتأ

كش أنعدأفهرةأاد طلع...أ .أ

وبتــرجيح بســيط بــين التعــريفين نميــل لمتعريــف األول الــذي أصــاب غايــة و صــور اال رتبــاط
بمعنى كمي .أ
كقنػػؿأهدػػلكؿأاههشللػػزأنػػلفأا رهنػػلطأاهشك ػػك أكا رهنػػلطأا

ار ػ أأل ػػدرأاه ػػكؿأنػػافأا رهنػػلطأ

اإل ار أ شلأأداألاه أن كرةأإ ار أله ػدأشػيأآ ػرأ ػذهؾألػردأن ػكرةأأ شػلؿأإ ار لػ أهه ػدأشػيأأ شػلؿأ
إ ار ل ػ أأ ػػرل أكقػػدأل ػػكـأنػػلفأاه ػػكؽأا

ار ل ػ أكقػػدأل ػػكـأنػػلفأاهكا ن ػلتأا

اإل ار ػ أةػكأشػفأ دػػدأاهشعػرعأأاإل ار ػ أك أد ػػؿأهه

ار ل ػ

3ذ

أك ػػذهؾأا رهنػػلطأ

ػكـأفلػا أك ألك ػػدأةػذاأا رهنػلطأإ أإذاأاه ػػذتأ

أدصأ هلملأاهشعرعأاإل ار
اإل ار اتأأشلـأاهش ل ـ أأشلأقنؿأذهؾأفمكأف أ له أ كفأف أد كص ٌ
1ذأدنلػػؿأا ػػشل لؿأ شػػر أاهه لشػػؿأاهػػكظلف أهي شػػلؿأا

اإل ددرل أص .16أ

أ

ار لػ أكاإل ػ ار اتأاهشكازلػ أدارأاه لشعػ أاه دلػػدة أنػػدكفأطنعػ أ 2001أ

2ذأا شدأانكأاهكفل أدظرل أاهػدفكعأفػ أقػلدكفأاهشرافعػلت أاهطنعػ أاههل ػع أ 1991أشدعػاةأاهشعػلرؼأاإل ػ ددرل أصأ 267-266أ

كا شدأانكأاهكفل أاههعهلؽأ هىأد كصأقلدكفأاهشرافعلت أاهطنع أاه لد أ أشدعاةأاهشعلرؼأش ر ا
3ذأدنلؿأ شر أ اهه لشؿذ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.6

34

ددرل ذ أصأ .511أ

كاه

ػػكـأهػػلسأهمػػـأ ػػؽأا هلػػلرأاإل ػ ار أاهشدل ػػبأهمػػـ أنػػؿأ هػػلمـأاهنػػلعأاإل ػ ار أاهشطهػػكب أكاهش ػػددأ

ش ن لنأشفأقنؿأاهشعرع أكا أهفأل ؽأةذاأاإل ار أاهش شكفأاهذمألرش أإهلا 1ذ .أ

الفرع الثاني
العالقة بين االرتباط اإلجرائي والموضوعي
اهفػػرضأأددػػلأأشػػلـأد ػػكل أةػػذمأاهػػد كلأه ػرهنطأنش ػػل ؿأشػػيأأ ػػرلأقل ش ػ أك لدػػتأاه ل ػ أشه ػ أ
هدظرأ ههلأاهػد كللفأشعػلن أفػلهشا ظأأددػلأ ػدهنيأ شهػ أشػفأاإل ػ ار ات أههك ػكؿأإل ػفل أ هػكؿأشهكاف ػ أ
كه لؽأآ لرأف أذكنلفأ
كفػ أذهػػؾأه لػػؽأه

كشهلفأف أنع مشلأاهنعضأهه لؽأ لل أةلش أكة أشديأهدلقضأاأل لـ أ

ػػفأ ػػلرأاهعداهػ أفلهشه ػػكرأأددػػلأأشػػلـأاه ػػلدأشك ػػك أنػػلفأ ههػػلأاهػػد كللف‘أأدعػػاأ

أهنع ػػلأألفأاهغللػ ػ أاه لشعػ ػ أههه ػػؾأ
اه ل ػ ػ أ ه ػػلذأأ ش ػػلؿأإ ار لػ ػ أك ػػشتأة ػػذمأاأل ش ػػلؿأنادم ػػلأشرهنطػ ػ
ن
األ شػلؿأةػ أذكنػلفأ ههػػلأاه

ػكشهلفأفػ أنع ػمشلأاهػػنعضأهػذهؾأشػػفأ ػؿأشػػلأه ػدـأد ػػهدهلأأفأا رهنػػلطأ

اإل ار ػ أةػػكأهر شػ أهه ػػرؾأاهعدل ػػرأاهشك ػػك ل أأمأأدػػاأدهل ػ أهارهنػػلطأاهشك ػػك
اهه أأدعاةلأا رهنلطأاهشك ك

أفهػأػك أاه ل ػ أ

أنغضأاهدظػرأ ػفأ ػكرةأا رهنػلطأاهشه ػكرةأاههػ أقػدأه ػكفأنله ػنب أ

أكأاهش ؿ أأكأ اةشل أأكأنامأرانطأآ ر أأده تأههؾأاه ل أهه لؽأاه شلل أاهشا شػ أإل ػفل ملأ هػىأ
ههؾأاهعدل رأاهشك ك ل أاهشرهنط أكنلههله أدعاأا رهنلطأاإل ار  .أ
كدكردأ شه أشفأاألش ه أ كؿأف رةأاهعاق أنلفأا رهنلطأاإل ار أكاهشك ك  :أ
 -د لكمأاهف ػخأاههػ ألرفعمػلأ ػؿأطػرؼأشػفأاه

ػكـأ هػىأنع ػمشلأاهػنعض أن ػنبأ ػدـأاهكفػل أ

نل هه ازشػػلتأفػػلهفرضأأدمشػػلأأكأأدمػػـأقلشػػل/كاأنرفػػيأةػػذمأاهػػد لكلأ هػػىأا ػػه اؿ أكنلههػػله أنلهػػتأ
اه ل أشه أه شيأةذمأاهد لكمأشيأنع ملأاهنعض أ أهيدظرأأشػلـأش شػ أكا ػدة أشدعػلنأشػفأ
هدػػلقضأاأل ػػلـ أكه ل ػ ػلنأه

ػػفأ ػػلرأاهعداهػ ػ

د كللفأهرنطمـأركانطأفلشػلأنلػدمـأاه ػدأفلمشػلأاه

2ذ

أإذفأفل رهن ػػلطأاهشك ػػك أ ل ػػؿأنك ػػكدأ
ػكـأك دل ػرأأ ػرل أكنلههػله أأدعػاأاه ل ػ أ

ه لذأاإل ار أاهشا ـأه شيأههؾأاهد لكلأأشلـأش ش أكا ػدةأهدظػرةـأأشػلأاإل ػ ار أاهشهكقػيأفمػكأ
قلػػلـأأ ػػدأاه

ػلأل ػػلرأةػػذاأاهػػدفيأقنػػؿأ
ػػكـأف ػ أأمأشػػفأاهػػد كللفأنلهػػدفيأنلإل له ػ أهارهنػػلط
أطنعػ ي
ن

1 .ذأدنلؿأا شل لؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .23أ
2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.420
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اه كضأنلهشك كعأنل هنلرمأدفعلنأع هلألن

1ذ

أفنعدشلأه كـأاهش ش أنػلهه رلرأن

ػكصأةػذاأاهػدفيأ

ػلألدع ػػطأا رهنػػلطأاإل ار ػ ػ أاهشهكق ػػي أشده ػلنأأ ػػرأاهرانطػ ػ أ
ه ػػررأقرارة ػػلأا ل ػػلن أاهشطهػػكب أشش ػ ي
اهشك ػػك ل أنػػلفأاهػػد لكمأاهشرهنط ػ

2ذ

أ ػػـأه ػػررأاهش ش ػ أاإل له ػ أههش ش ػ أاأل ػػنؽأف ػ أدظػػرأ

اهد ػزاعأاهه ػ أه ػػكـأاأل ل ػرةأنػػدكرةلأن ػػـأاهػػد كللفأششػػلألػػؤدمأهػػذكنلفأ ههػػلأاه
ػػكش أكا ػػدة

فل ػػن لفأ

3ذ

ػػكشهلفأنػػلة رأ

أفلأل شػػلؿأاإل ار ل ػ أاهشرهنط ػ أةدػػلأانهػػدأتأنلهػػدفيأنلإل له ػ أ ػػـأ

اهه رلرأنلإل لهػ أ ػـأاهه رلػرأنله ػـ أدهل ػ أ ػنبأر ػلسأدعػاأ دػاأةػذاأا رهنػلطأاإل ار ػ أكةػكأ
ا رهنلطأاهشك ك أنلفأ دل رأاهد لكم.
 -د ػػكلأأ ػػدأاه

ػػكـأنهدفل ػػذأ ػػدأكأد ػػكلأ

ػػشاأاة ػػرأننطاد ػػا

4ذ

أش ػػؿأاهدػ ػزاعأاهعاقػ ػ أ

اههعلقدل ػ أفلشػػلأنػػلفأاهط ػرفلف أنلههػػله أك ػػدتأاه ل ػ أاهشه ػ أه شػػيأ ههػػلأاهػػد كللفأأشػػلـأقػ ً
ػلضأ
أشدعلأههدلقضأاأل لـ أكه ل نلأه
كا د ن

فأ ػلرأاهعداهػ

5ذ

أكنلههػله أأل ػؿأه لػؽأههػؾأاهغللػ أ

دعاأا رهنلطأاإل ار ػ أنإ ػلرةأدفػيأنلإل لهػ أكه رلػرأاهش شػ أفلػا أ ػـأاهه رلػرأنلإل لهػ أههش شػ أ

كلأاهش له أكه رلرأاه ـ أششلألؤدمأهػذكنلفأ ههػلأ
األ نؽأف أدظرأاهدزاع أ ـأهه ؼأاأل لرةأههد
ي
اه

كشهلفأإ ػداةشلأنػلأل رل أنلههػله أةػذاأدهلػؿأ هػىأا رهنػلطأاإل ار ػ أةػكأدهل ػ أهارهنػلطأ

اهشك ك

أأكأنلأل رلأهر ش أهه رؾأ دل رأا رهنلطأاهشك ك .

ك لرةلأشفأاألش ه أاهه أ أ

رأهملأاهه أهنلفأأفأدكا

أا رهنلطأاهشك ك أأدعاتأاه ل أ

ه لذأاأل شلؿأاإل ار ل أاهه أاه دتأفلشلأنلدملأهه لؽأا رهنلطأاهشك ك ...أ .أ

1ذأا شدأانكأاهكفل أاهشر يأاه لنؽأ دظرل أاهدفكعأف أقلدكفأاهشرافعلتذ أصأ .278أ
2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشك يأاه لنؽأصأ.421

3ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.49

4ذأا شدأانكأاهكفل أاهشرافعلتأاهشددل أكاهه لرل أاهطنع أاه لش أ عر أشدعلةأدارأاهشعلرؼأنلإل ددرل أ 1990صأ .255أ

5ذأا شدأانكأاهكفل أاهش ه دثأف أا كؿأاهش ل شلتأاههندلد أاه دلد أاهدارأاه لشعل أ أندكفأطنع أأنلركت  1986صأ .53أ
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أما عن التفرقة بين االرتباط الموضوعي واإلجرائي ,فنوجزه بالنقاط التالية:أ أ
-

ا رهن ػػلطأاهشك ػػك أف ػ ػرةأقلدكدلػ ػ أذاتأادع ػػلسأإ ار ػ ػ أنشعد ػػىأأد ػػاأل هه ػػؼأ ػػفأا رهن ػػلطأ
ػلأنلٌدػلأ ػلن نلمأفػ أهكهلػدأك هػؽأركانػطأإ ار لػ أهعشػؿأ
اإل ار مأر ػـأأفأاإل ار ػ أل ػلةـأفلػاأ ش ٌ
ه لهوأاد لحأ لل أا رهنلطأاهشك ك

أكه فأاإل ار أ ألعهنػرأش نػاأهارهنػلطأاهشك ػك أ

أكأ زنأشدا أإدشلأةكأدهل نأها 1ذ.
-

ا رهنػػلطأاهشك ػك أقػػدأل ػػكفأش ػػدرمأاه ػػلدكف أأكأاهفػػلؽأاألف ػراد أأكأطنلع ػ أاألعػػلل أأكأأمأ
اقػ أهعػ أنك ػػكدأ ارنػػطأنػػلفأ دل ػػرأاهػػد كل أأكأهفلػػدأنإش لدلػ أاههػػا لرأ هػػىأاه ػػـ أأنع ػػسأ
اإل ار أاهذمأل كفأش درمأاه لدكفأف ط 2ذ.أ

-

ا رهنػػلطأاهشك ػػك أقػػدأل ػػكفأقل نشػػلأقنػػؿأاهدػزاعأأمأقنػػؿأإ ػػلرةأاهشك ػػكعأأشػػلـأاه
اإل ار أاهذمألدعاأف أ

كش أقل ش أكل كفأف أ لؿأ كفأف أدصأقػلدكد أكله ػرؾأن لػلـأ

كش 3ذ.

اه
-

ػػل أنع ػػسأ

ألش فأه كرأا رهنلطأاهشك ك أدكفأاه دكد أكاهمل ؿأاهش رؾأها أكاهش ػل دأاهػر لس أفػ أ
ه لؽأأ لرأاهشك ك

أأكةكأا رهنلطأا

ار

أنع ػسأاأل لػرأاهػذمألش ػفألدعػاأن

ك ػاأ

ارهنلطأع ه أش ردأدكفأ ل أهشك كعأل ر ا أ شلأف أش ل ؿأهدفلذأاأل لـ 4ذ.
-

هه ؽأ لل أا رهنػلطأاهشك ػك أنله ػلذأإ ػ ار اتأإل لنلػ أهفلػدأنله ػـ أأكأإ لهػ أاهػد لكل أأكأ
اهطهنػػلتأاهشرهنط ػ أهدظرة ػػلأأشػػلـأش ش ػ أكا ػػدةأهافلػػلأههعػػلرضأا

ػػلـأكه رارةػػل

5ذ

أنع ػػسأ

ا رهنلطأاإل ار أاهػذمأقػدأل ػؽأآ ػلرمأن ػهكؾأ ػهن أ ش ػؿ:أاإل ػ ار أاهنلطػؿأاهػذمألهرهػبأ هػىأ
أ رمأنطافأاإل ار أاها ؽ6 ...ذ.

أ
1ذأ هىأ طل أانكأةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.259

2ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .83-82أ
3ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .83أ

4ذأ ار دأ ندأاه شلد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.284-247
5ذأا شدأشهل

أاههعهلؽأ هىأقلدكفأاهشرافعلتأ اه ز أا كؿذ أندكفأدارأدعر أاهطنع أاه له أ 2002أصأ.1171-1170

6ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ .77أ
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المبحث الثالث
أنواع االرتباط
ػػلكؿأ لػػرأشػػفأاهف ػػاأإل ػػلدأه ػػلشلتأ دلػػدةأهارهنػػلط أشػػدمـأشػػفأ ػػلكؿأرنطػػاأنف ػرةأاههنعل ػ أ
كشدمـأشفأقلـأنإل لدأه لشلتأندل أ هىأأشكرأأ رل أ لهغلل أشفأا رهنلطأكة أشديأهعلرضأاأل ػلـ أ
كآ ركفأ عهػكاأشعلػلرأا رهنػلطأةػكأه هلػؿأ دل ػرأاهػد كلأ
هشملدأن لطأننللفأاهش

ػهدنلطا أهػذاأ ػل كـأأاهنل ػثأ هػىأعػ ؿأ

كدأنف رةأاههنعل أ ـألعلكدأاهن ثأف أه لشلتأا رهنلطأاهف مل  .أ

تمييد :المقصود بفكرة التبعية
شفأاهشنلدئأاهش ه رةأف أاهعدلدأشفأاهعهكـأا د لدل أشندأأاهفرعألهنيأاأل ؿ أكةذاأشندأأل ه لاأ
اه ػػلدكفأك ػػؿأأع ل ػػا أكف ػرةأاههنعل ػ أف ػ أاهف ػػاألعرفمػػلأأ ػػدةـأنادمػػل 1ذأ أ ػػه أنػػلفأد ػػكللفأإ ػػداةشلأ
أ هل أكأ رلأهلنع أهملأفلهد كلأاههنعل أإدشلأة أد كلأههرهبأ فأد كلأأ رلأأكأهدعاأ دمل  .أ
أمأأددػػلأأش ػػلـأد ػػكلأأـأأكأ ػػرلأهلنعػ ػ أهم ػػل أكأاألش ه ػ أ ه ػػىأذه ػػؾأ أ

ػػرأهم ػػل أش ػػؿأد ػػكلأ

اهشطلهن أنلألهعلبأفلأل لرةأهعهنرأهلنع أههد كلأاأل ؿ أكة أاهه أا هي ً ىتأاألهعلبأن ننمل

2ذ

أك ػذهؾأ

اهػد لكمأاهشهعه ػ أنلهفكا ػػدأأكأاه شػػلر أكةػ أاهه ػػل أنػرأسأاهشػػلؿ أفمػ أهعػػدأأل ن ػػلأشػػفأاهػػد لكمأاههلنعػ أ
كأش هػ أأ ػػرلأ ل ػرة أش ػػؿأد ػػكلأاه ػػشلفأك ػػذهؾأد ػػكلأاههعػػكلضأندػػل أ هػػىأاه ػػـأنػػلهنطاف أك ػػذهؾأ
د لكمأاههدفلذ .أ
ه ػػفأش ػػلأل ػػدرأاإلع ػػلرةأه ػػاأأفأاههنعلػ ػ أةػ ػ أرانطػ ػ أهن ػػلفأك ػػكدأارهن ػػلطأن ػػلفأد ػػكللف أإ ػػداةشلأ
األ ؿ أكاأل رلأهلنعػ أهمػل أكه ػفأنػدفسأاهكقػتأ ألش ددػلأإطػاؽأاههفػظأنل هنػلرأاههنعلػ أةػ أا رهنػلط أ
ف دأله كرأك كدأارهنلطأنلفأد كللفأ ههلةشلأأ هلهلف أكنلههله أفإفأا رهنلطأ شدهكؿأأك يأشفأاههنعل أ
اهه أ أه لرأإ أ لهشلأده دثأ فأد كلأفرعأكأ ػرلأأ ػؿ أأمأ اقػ أهػلنيأكأشهنػكع أنػؿأأفأا رهنػلطأ
شه كرأف طأنلفأد ولكأقل ش أنع سأاههنعل أاهه أقدأهي لرأفلملأاهد كلأاههلنع أدكفأاهدظرأه للـأاأل ؿأ
كد

أهنع ػػلأهش ػػؿأاه ػػد كلأكه ػػلسأع ػػل لأآ ػ ػ انر أش ػػيأاأل ػػذأنع ػػلفأا
ػػدأاههلنعػ ػ ن

هن ػػلرأافهػ ػراضأاهن ػػتأفػ ػ أ

1ذأش طفىأ لرة أقلدكفأاهشرافعلتأاههلن أ 1970أصأ 428أشعلرأإهلاأهدلأأ شدأةددمأ أا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽأصأ .51أ
2ذأرشػػزمأ ػػلؼ أش ه ػ أاه ػػكؽ أاه ػػد أ 1أهعهل ػػلتأ هػػىأاأل ػػلـ أصأ 450أشعػػلرأإهلػػاأهػػدلأأ شػػدأةدػػدمأ أاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أ

ص .52أ
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األ هل أنشعدىأأفأاههنعل أ اق أأك ؽأشفأا رهنلط أكه فأنع ؿأشك زأد هطليأاه كؿ:أأفأاههنعل أشػلأ
ةػ أإ أعػ ؿأشػف أعػ لؿأا رهنػلطأل ػكـأ هػىأك ػكدأ اقػ أ ػننل أنػلفأاهطهػبأاأل ػؿأكاهطهنػلتأاههلنعػ أ
ه ػ ػػا

1ذ

أن ػ ػػؿأه ػ ػػلكزتأش شػ ػ ػ أا

ا رهنلط

2ذ

ػ ػػه دلؼأاهش ػ ػػههطأاهش ػ ػ ػرل أذه ػ ػػؾ أههعهن ػ ػػرأاههنعلػ ػ ػ أأك ػ ػػؽأ ػ ػػاتأ

نؿأإفأاههنعل أقدأه لرأن ددةلأد ولكأفر ل أأ ػرلأ شػلأاهشطلهنػ أناهعػلبأهدفلػذأ ػـأك لرةػل أ

أمأأفأاههنعل أة أأك يأشفأاههفرع أكأ لؽأشفأا رهنلط 3ذ.أ أ
هذاألش ددلأاه كؿأأفأاههنعلػ أ أههدػلفرأشػيأا رهنػلط أإدشػلأةػ أعػ ؿأشػفأأعػ لها أكافأ لدػتأةػ أ
أك ؽأاه اتأفلاأنشلألعنرأ فأك كدأارهنلطأف أاهش ؿأكاه نب أ شلأأ هفدلأف أأ نلبأا رهنػلط أش ػؿأ
د لكمأاألهعلبأاهشهرهن أ فأد ولكأ لن أاهه أقلـأش لش أش اأنإد لزةلأفم أشرهنطػ أنلهػد كلأاأل ػؿأ
كه دملأهل ػتأ ػكرةأشػفأ ػكرأا رهنػلطأنل هنػلرأ ػدـأك ػكدأاههعل ػرأا

ار ػ أفلهػد كلأاه لدلػ أدهل ػ أ

هيكهى أكقدأه كفأاههنعل أشه كرةأفػ أد و
ػلكأشهعل ػرةأ شػلأنلدػلأفػ أش ػاه أاهفكا ػدأكاه شػلرأ شػفألطلهػبأ
ندلفأكلزلدأ ػدكدأطهنلهػاأهل ػلؼأاهفكا ػدأاههػ أ ػمىأ دمػل أأمأأدمػلأف ػرةأش ػه ه أ ػفأا رهنػلط أكه دمػلأ
هعهن ػػرأ ػػكرةأش ػػفأأك ػػؽأ ػػكرأا رهن ػػلط

4ذ

أأمأأفأاههنعلػ ػ أ أهعهن ػػرأشددش ػ ػ أنل رهن ػػلطأأكأدر ػ ػ أش ػػفأ

در لهػػاأك هلػػاألػػرلأاهػػنعضأنادػػاأ ألش ػػفأا ػػه اصأا رهنػػلطأشدمػػل أكنػػذهؾأق ػػتأش شػ أا

ػػه دلؼأ

اهش ػرل أشػفأأدػػا 5ذأذ أإذاأ ػلفأل ػكزأههش ػػهادؼأ ػدمأإ ػػلف أطهػبأا هلػلط أنا لهػػاأفػ أاههرقلػ ...أ أ
كةػػكأطهػػبأاقه ػػهاأظػػركؼأاه ػػلؿأأكشػرهنطأنلهطهػػبأاأل ػػه أ لػػرأذمأهػػا لرأ هػػىأاهطهػػبأاه ػػلد أألفأ
اه ه أنلفأاهطهنلفأارهنلطأكهل تأهنعل أواالرتباط شيء والتبعية شيء آخر  .أ
أكنع ػػدأاههشمل ػػدأهف ػ ػرةأاههنعلػ ػ ألهد ػػلكؿأاهنل ػػثأأدػ ػكاعأا رهن ػػلط أك ػػل لكؿأإلػ ػرادأ ػػؿأه ػػلـأش ػػفأ
أهنعػػلأهك ػػكدأ اقػ أاههنعلػ أفػػلهفرضأأفأ
ه ػػلشلتأا رهنػػلطأفػػلهنعضأق ػػشاأ رهنػػلطأهػػلـ أكآ ػػرأدػػلقص ن
اههلـأةكأشلأاه هتأفلاأاهػد لكمأننع ػملأاهػنعضأنعاقػ أهنعلػ أكاهدػلقصأشػلأ لدػتأفلػاأ اقػ أاههنعلػ أ
1ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ.53أ

أاهشر ػيأ
2ذأا ه دلؼأش رمأش ههطأ أاهنههلفذ أ ػد أ 51أصأ 160أ ه ػ أ 1939/2/14أشعػلرأإهلػاأهػدلأشؤهػؼأأ شػدأةدػدم أ

اه لنؽأ أا رهنلطأنلفأاهد لكمأكاهطهنلتذأصأ .53أ

3ذأش شدأ لشدأفمش أكأ زأاهدلفأ نػدأا﵀ أشػذ راتأفػ أاهشرافعػلت أنػدكفأطنعػ أكنػدكفأدارأدعػرأ 1945-1944أصأ-106

 107أشعلرأإهلاأهدلأأ شدأةددمأاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطأنلفأاهد لكمأكاهطهنلتذ أصأ.53أ
4ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أص .54أ

5ذأا ه دلؼأاه لةرة أاهطعفأرقـأ/184أ96أؽأ أ ه أ/4/14أ 1979أاه د أ 59أاهعددأ 5أ 6أشعلرأإهلاأهدلأشؤهؼأ هػىأانػكأ
طل أةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.257أ أ
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أ ػػعؼأن لػػثأل ػػشوأذهػػؾأههش ش ػ أندظػػرأ ههػػلأاهػػد كللفأأكأأ ػػر أكا ػػدارأأ ػػلـأفلمػػلأدكفأهعػػلرضأ
ش هشؿأنلفأههؾأاأل لـ

1ذ

أكنلٌدلأك كدأ اؼأنلفأ ههلأ
أكقدأنلٌدلأشكقفدلأشفأرنطأا رهنلطأنف رةأاههنعل
ٌ
ٌ

اهف ػرهلفأر ػـأاه لدةشػلأفػ أاهشػؤدل أنػؿأأفأاههنعلػ أقػدأهطػرحأد و
ػلكأشرهنطػ أفلشػلأنػلفأنع ػملأاهػنعض أ
أمأقدألهكهدأ دملأد ولكأشرهنط أأشلأ فأه لشلتأا رهنلطأف دأهراك تأنػلفأشعلػلرلفأاهغػل أكاهه هلهػ أ
فدنػدأأنل ػػهعراضأاه ػػكرأاههػ أا هعر ػملأأ ػ لبأاهػػدملأاهغػػل أكفػ أشطهػبأآ ػػرأدػػذ رأاه ػػكرأاههػ أ
رةلأا

لبأاهدملأاهه هله  .أ

المطمب األول
االرتباط البسيط والوثيق
أ

لبأاهدملأاهه هله ألعزكفأا رهنلطأهدر أا ه لدأنػلفأاهعدل ػرأأكأاهطهنػلتأاهشه ػدةأنػلفأ

شعمـأشعل أكقػدأقػلشكاأنه ػلـأ ػكرأشعػ ه أا رهنػلطأهعػدةأ ػكرأك عهػكاأاهشػرآةأ
اهد لكمأاهه أ يل لرأه
ن

أل لسأ هىأا رةػلأا رهنػلطأةػ أدر ػ أاههعػلرضأاهش هشهػ أأكأاهشه ػكرةأنػلفأاأل ػلـأفػ أ ػلؿأ ػدـأ
اهه ي
اه شي أك هىأفركعأدذ رةلأهنل ن ل .أ

الفرع األول
االرتباط البسيط
لرلأأ

لبأةػذاأاهه ػلـأنػافأا رهنػلطأاهن ػلطأةػكأشػلأ لدػتأا هشلهلػ أاههعػلرضأفػ أاأل ػلـ أ

كاههدلقضأفلملأ لرأشه كرة أكأفأاه كرةأاهه ألرلأاهف اأفلملأا هشلهل أك كدأاههعلرضأ نرأ دملأنف رةأ
ػػدـأاهه ز ػ أكنػػذهؾأ نػػرأ دمػػلأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أفػ أاهشػػلدهلفأ 97أ4,2/ذأ أ 3,2/98ذأشػػفأقػػلدكفأ
أ كؿأاهش ل شلتأاهه لرلػ أكاهشددلػ أأأأنشعدػىأآ ػر أطلهشػلأأددػلأأشػلـأ ػدـأا هشلهلػ أك ػكدأهعػلرضأفػ أ
ا

ػػلـ أفػػإفأه رلػػرأك ػػكدأا رهنػػلطأفػ أاهػػد كل أهن ػػطأك لػ أدظرةػػلأأشػػلـأش شػ أكا ػػدةأ لػػرأشطهكن ػ أ

شع ىن ػػرأ د ػػاأنف ػ ػرةأ ػػدـأ
نلهدر ػ ػ أاههػ ػ أل ػػكفأفلم ػػلأاههع ػػلرضأفػ ػ أاأل ػػلـأعػ ػ أشه ػػكرأكأكا ػػو أكاهي ىأ
اهه ز ػ أنشعدػػىأأدمػػـأ عه ػكاأ ػػدـأاهه ز ػ أأ هػػىأكأقػػكلأ ػػكرأا رهنػػلطأ أكةػػكأشػػلألعنػػرأ دػػاأنل رهنػػلطأ

1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.319-318أ أ
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اهك لػػؽ أكةػػكأدمػػلأاهشعػػر لفأاهش ػػرمأكاهفرد ػ أ

1ذ

أشػػيأهف ػػلهدلأهف ػرةأه للػػؼأك ػػكدأا رهنػػلطأنغػػضأ

ػلأنلٌدػػلأآدفنػػل أنادػػاأقػػدألهكا ػػدأه ػػنبأهدظلشػ أأكأشك ػػك أأكأشػػلأإهػػىأذهػػؾ أ
اهدظػػرأ ػػفأدر ػ أهكا ػػدمأ شػ ٌ
كذهػػؾأههك ػػكؿأ

ه ػػلرأكاقه ػػلدأإل ػ ار اتأككقػػتأاهش ش ػ أكه ػػـأ لشػػؿألهدػػلكؿأشك ػػكعأاهد ػزاعأ

نله هل .أ أ

الفرع الثاني
االرتباط الوثيق (الوطيد)
كةػ ػ أش ػػلألعن ػػرأ دم ػػلأنع ػػدـأاهه ز ػ ػ أف مػ ػلنأكأقلدكدػ ػلن أكهر شػ ػ أه ػػكةأا هش ػػلؿأك ػػكدأهع ػػلرضأفػ ػ أ
األ ػػلـ أإفأهػػـأدظػػرأههػػؾأاهػػد لكمأ هػػىأادفػرادأدكفأن ػػطأك لػ أدظرةػػلأأشػػلـأش شػ أكا ػػدة أأمأ دػػدةـأ
دـأاهه ز أة أأ هىأكأقكلأ كرأا رهنلط أكشفأاألش ه أاهه ألراةلأاهف اأف أةذاأاه ددأمأأكاههػ أ أ
ل نؿأفلملأاهه ز أد كلأاهنل يأ هىأاهشعهرمأنطهبأاه شف أكد كلأاهشعػهرمأ هػىأاهنػل يأنف ػخأاهع ػد أ
أكأش ناأد كللفأشفأع

لفأنلههعكلضأ فأدفسأاه لد أأكة ذا

2ذ

أكه فأ شلأهنلفأهدػلأفلشػلأقنػؿ أأفأ

دـأاهه ز أهل تأ كرةأشفأ كرأا رهنلطأكافأ لدتأه ؼأن لدنمل أفل رهنػلطأشندػلمأه دػبأاههعػلرضأ
ف أاأل ػلـأكه لػؽأ

ػفأ ػلرأاهعداهػ أكقػدأ ألرقػىأهاه ػلدأفػ أاهش ػؿأكاه ػنبأنع ػسأ ػدـأاهه ز ػ أ

اههػ أ ػدهدلكهملأفلشػػلأنعػد أفمػ أهي ػػه ىأأ ل ػلنأشػػفأك ػدةأاهش ػؿأفػ أاهػد كللف أأمأأددػلأأشػػلـأ هشلػ أههػػؾأ
اهك دةأه للـأ دـأاهه ز أكنذهؾأدرلأأفأادهملجأاهشعللرأاهغل أفػ أهعرلػؼأكهنلػلفأا رهنػلطأةػكأشعلػلرأ
هلؿأكشد كص أألفأق رأاهغلل أشفأا رهنلطأ هىأهاف أاههدلقضأف أاأل لـأل عؿأشداأشعللرأ لرأ
ػػلشي أدلةلػػؾأ ػػفأأدػػاأشعلػػلرأشطػػلطأ لػػرأكا ػػو أهدر ػ ألش ػػفأا هنػػلرمأأدػػاأشعلػػلرأهػػرؾأا رهنػػلطأدكفأ
شعللر 3ذأأل ؿأذهؾأد تأاه ل أههند أةذاأاهدملأنشعدلمأاهكا يأنشعدىأأفأده كرمأف أ اق أهنعل أأكأ
ننل أأكأاهرانط أا

هل أهيعلل أألفأهدلقضأا

لـأهلسأنغلل أ

رل أف دأد ػكفأأشػلـأه ػرارأهههػؾأ

األ لـأ أأفأههدلقض أكف أ ههلأاه لههلفأ كا أنلهه رارأنشلأفلملأشفأ طػكرةأازدكا لػ أاههدفلػذأفػ أعػافأ
اههػزاـأكا ػػد أ شػػلأهػػكأ ػػـأن

ػػلد أا نػػفأألنلػػا أكنػػدفسأاهكقػػتأ ػػدرأ ػػـأآ ػػرأن

1ذأأ شدأةددمأ أاهشر يأاه لنؽأ أا أرهنلطذ أصأ .49أ
2ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ.50أ
3ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.27
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ػػلد أا نػػفأألشػػا أ

فمدلأد ػفأأشػلـأهدػلقضأفػ أاأل ػلـألطػرحأازدكا لػ أفػ أاههدفلػذ أدلةلػؾأ ػفأفػهوأاهنػلبأ هػىأش ػ ار لاأ
ههطعف أهش لهف أاه ـأاه دلدأاهذمأعلناأاهه رارأه ـأآ رأأ نؽأشداأهشندأأ دـأه رارأاأل لـ أنؿأإفأ
شفأاههدلقضألددرجأه تأشندأأا هراـأاأل لـ 1ذ .أ
أك هىأذهؾأد ػكؿأأفأا رهنػلطأشعػ ه أدعػاتأأل ػؿأ هٌمػلأك ػل ؿأهه لػؽأ للػ أ هٌػا أنشعدػىأأفأ
اهك له أشلأ يعرى تأإ أأل ؿأه لؽأههؾأاهغلل أ أأفأل ػكفأ ػنبأهعػرليأههػؾأاهك ػله أةػ أاهغللػ أألفأ
رنطأا رهنلطأنف رةأاههعلرضأنلفأاأل لـأةكأن دأذاهاأ هػطأنػلفأاهك ػله أكاهغللػ أألفأاأل ػؿأاه عػؼأ
ػػفأاهش ار ػػزأاه لدكدل ػ أاهشك ػػك ل أش ػػؿأا د ػػل اتأأشػػلـأاه

ػػل أ هػػىألش ػػفأ شعمػػلأندػػل أ هػػىأةػػذاأ

اهرانطػ أأشػػلـأش شػ أكا ػػدة 2ذأكنعػ ؿأ ػػلـأد ػػهطليأاه ػػكؿ:أأفأا رهنػػلطأاهك لػػؽأ شػػلأنلدػػلأآدفنػػلأةػػكأعػػنلاأ
ن له أ دـأاهه ز ػ أنشعدػىأأدػاأأ هػىأ ػكرأا رهنػلطأكأقكاةػل أك هػىأذهػؾأ ػدـأه لػؽأدكا ػ أا رهنػلطأ
ل ؽأاهش لطرأاهه أ يعرعأا رهنلطأههافلملأكة أهاف أاههعلرضأنلفأاأل لـأكهدلق مل .أ

المطمب الثاني
االرتباط الموضوعي والمجازي والشخصي
ل ػػلكؿأاهنل ػػثأف ػ أةػػذاأاهشطهػػب أه ػػهلطأاه ػػك أ هػػىأشػػفأادػػهملأاهػػدملأاهه هله ػ أف ػ أهعرلػػؼأ
ا رهنلط أكشلأة أاهه لشلتأاهه أأك دةلأها أ نرأاهفركعأاههلهل :أ أ

الفرع األول
االرتباط الحقيقي أو الموضوعي
ةػػػذاأاهدػػػكعأشػ ػػفأا رهنػ ػػلطأ رفػ ػػاأاهػ ػػنعضأنادػ ػػا ( ")3ا عػ ػػهراؾأاهشك ػػك أهه ػػد كللفأأكأاه ػ ػػلدأ
اهػ ػػد كللفأنلهش ػ ػػؿأأكأاه ػ ػػنب أ أك ػ ػػش أةػ ػػذاأا رهنػ ػػلطأنػ ػػله ل

أألدػ ػػاألهش ػ ػػؿأف ػ ػ أاه ػ ػػلدأأكأاعػ ػػهراؾأ

شك ك أأل دأ دل رأاهد كللفأمأاهش ؿأأكأاه نبمأكأنلههله أهلسأارهنلطلأع

نلل أ شلأدرلأذهؾأ

ف أاهد لكمأاهشرهنطػ أندػل أ هػىأهعػددأاهشػد ىأ هػلمـ أ شػلأأ ػهفدلأفػ أأ ػنلبأا رهنػلط أكقػدأذ ػرأاهف ػاأ
1ذأ هىأانكأ طل أةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ .258أ
2ذأ هىأانكأ طل أةل ؿ أاهشر يأاه لنؽ أصأ .255أ
3ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ.55
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ا لطله أأفأاهشعرعأقدأقدفأ ل تأا رهنلطأاهشك ك أ اه ل ذأف أ شه أشفأاهشػكادأكأكردأاه ػل تأ
ه لص أكة أاهػد كلأاههنعلػ أكد ػكلأاه ػشلف أكاه شػيأاهع

اهه ألؤ رأفلملأا رهنلطأ هىأا

ػ أ

أكأهعػػددأاهػػد لكمأاهشك م ػ أ ػػدأ ػػدةأأع ػ لص أطهنػػلتأاهه رلػػرأاهفر ل ػ أأاهػػدفيأنلهش ل ػ أاهطهنػػلتأ
اهش لنه .أ أ
كةػ ػػذمأ ػ ػػل تأ
اهشك ك أأكأاه ل

ػ ػرل أنلدمػ ػػلأنعػ ػػضأاهشمهشػ ػػلفأف ػ ػ أاهه دػ ػػلفأا لطػ ػػله ألنػ ػػلفأفلمػ ػػلأا رهنػ ػػلطأ
أنشعدىأشهىأهكافرتأههؾأاه ل تأف أد ولكأشهعددة أفإداأيجـوزأأفأهف ػؿأفػ أ
كش أكا دةأأشلـأقل

ههؾأاهد لكمأاهشرهنط أشعلنأف أ

ف أه دلدأك ل أاهش ش أاهه أ هدظرأاهد كلأاه لشع
شيأاأل هل أإفأهشتأاإل له أك كنلن أكاهع سأ لرأ

1ذ

أشيأاههدكلاأناداألعهػدأنشعلػلرأاأل ػن ل أ
أكا د
ي
أكل ه دىأشفأذهؾأاهد كلأاههنعل أاهه أهدظػرأ

لو.

الفرع الثاني
االرتباط المجازي أو االفتراضي
هه ػؽأةػذمأاه ػكرةأشػفأا رهنػلطأ لهشػلأد ػكفأأشػلـأ ػدةأد ػلكمأقل شػ أنػلفأأعػ لصأش ههفػلف أ
شعهر لفأفلشلأنلدمـأف أش ل ؿأقلدكدل أششلألدفيأاه ل

أأفأل شيأههؾأاهد لكمأاهشهعػددةأأشلشػاأن ػـأ

ك ػػكدأهػػدا ؿأفلشػػلأنلدمػػلألهش ػػؿأنك ػػدةأاهش ػػل ؿأاهشرفك ػ أأكأاهش ػػلرة
هعاق أهنعل أنلفأههؾأاهد لكمأاهشرهنط أك أ هىأهرانط أع

2ذ

ػلسأهنعػػلأ
أشػػيأش ار ػػلةأأفأذهػػؾأهػ
ن

ل أفلشلأههعهؽأنك دةأاه

كـ أإدشلأ شلأ

ػلأشعػل أه ػكفأأدػاأل هعػؼأشػفأذهػؾأ
أ هفدلأأفأةدلؾأهدا ؿأفلشلأنلدملأكهػدأعػعكرأهه ل ػ أن ػركرةأدظرة ن
اقػ أفػػرعأنا ػػؿأأكأ اقػ أ ػػننل

3ذ

أكلش ػػفأأفأد ػػكرأههػػؾأاهش ػػاه أ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأش شك ػ أشػػفأ

اهػػد لكمأرفعمػػلأ شػػلؿأش ػػديأ ػػدأ ػػل بأاهشدعػػاة أكألفأ ػػؿأشػػدمـأهػػاأ ػػدأش ػػه ؿأ ػػفأاة ػػر أكأ
هاؼأأ نلبأاهف ؿ أنلههػله أد ػفأه ػدلأأشػلـأارهنػلطأ ل ػ أكه ػفأهك ػدةأاهش ػاه أاهش ػلرةمأأمأأددػلأ
أشلـأارهنلطأش لزم أأنلوأهه ل

ةفأشعل أنعرطأأفأل كفأش ػهصأندظػرأههػؾأاهطهنػلتأشػفأ شلػيأ
أدظر
ن

1ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ .56أ
2ذأفراد

أقللـأذاتأاهدزاع أ 1963أصأ 123أشعلرأإهلاأهدلأأ شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ أصأ.59

3ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.28-27
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اهك كم

1ذ

أ داأا

ه لصأاهدك أف أ ل تأش

أ شلأ ػدنلفأ ػكؿأشػدأا

ك

ه ػلصأاه ل ػؿأ

نلفأاه هوأكاهندال أهارهنلط...أ .أ
كل ار ػ ػػىأأفأا رهنػ ػػلطأا فه ار ػ ػ أ اهش ػ ػػلزمذأ ألػ ػػؤ رأ هػ ػػىأا
ي

ه ػ ػػلص أ ػ ػكا أاهدػ ػػك أأكأ

اهكظلف أشيأإش لدل أإ داثأهغللرأ هىأاه لشػ أفػ أ ػدكدأشعلدػ أكاه ل ػ أنله لػلرأفػ أه ػدلرمأكه رلػرمأ
شيأاه

للل أهن طأك ل أدظرمأهاأأكأ دشا .أ

الفرع الثالث
االرتباط الشخصي
ػنبأقطعػل أإدشػلأد ػفأأشػلـأك ػدةأ
ف أةذمأاه كرةأ أد كفأن ػددأاه ػلدأ ػكا أنلهشك ػكعأأكأاه
ن
ػكـ أكهكقػتأاهش شػ أل ػكـأاه ل ػ أن شػيأههػؾأ

اه

كـأك هكؾأهدظلش أفلاأاقه لدأإل ػ ار اتأاه

اه

لللأاهشرهنط أفلشلأنلدملأهن طأك لػ أدظػرمأهػا أكنػذهؾأله ػؽأهر لػزأاهدػزاعأأشػلـأقل ػ أكا ػدأنشػلأهػاأ

شػػفأفكا ػػدأكشظػػلفأشهكقع ػ أكدفػػسأاه ػػاـأدعػػلرمأنادػػاأ أهػػا لرأهارهنػػلطأع
هػػىأا

ػ أ هػػىأا

ه ػػلصأاه لش ػ أف ػ أ ػػدكدأشعلد ػ أك ػػدذ رأذهػػؾأنل هفل ػ أف ػ أشػػدأا

كلعهرطأأأفأل كفأاه ل

أش هصأندظرأههؾأاهد لكممأذاتأاه

ه ػػلصأإ أ

ه ػػلصأهارهنػػلط أ

كـأاهشه دلف أشفأ شليأاهك كم 2ذ .أ

كنعدأهدلكؿأاهنل ثأألدكاعأا رهنلطأكاهشعلللرأاهشهنع أف أه لشاأاهه أهراك تأنػلفأاهغللػ أاههػ أ
هرش أهشديأاههعلرضأكاههدلقضأنلفأاأل لـ أكه لؽأ

فأ لرأاهعداه أكأ رلأد تأاهشد ىأاهه هله أ

نه هلػػؿأ دل ػػرأاهػػد لكمأههك ػػكؿأهارهنػػلط أكهعهلػػؽأاهنل ػػثأ هػػىأ ػػؿأشعلػػلرأشدمػػلأكه ػػلشلها ألػػرلأ
هلرأشعللراأدقل لنأأل نلبأةلش 3ذ :أ
اهنعضأأداأل بأأفأد
ن
 -1ك كدأشعللرأهارهنلطأل مؿأ هىأاه ل

أشمشهاأكلعلداأ هىأافأل هعؼأن مكه أ كدكفأ عل أ

شفألك ـأ شهاأنلهه ـأف أاه ل تأاهه ألك دأفلملأارهنلط .أ

1ذأ لهل أاههعهلؽأ هىأقلدكفأاه

كش أاهشددل أاه هلبأاألكؿمد كصأ لش أصأ 374أشعلرأإهلاأهدلأأ شدأةددمأ أا رهنلطأ

نلفأاهد لكمأكاهطهنلتذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.59أ

2ذأأ شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ أا رهنلطذ أصأ.63-61
3ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.27-26
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 -2ك كدأشعللرأهارهنلطأل مؿأ هػىأش شػ أاهػد ضأن ػطأرقلنهمػلأ هػىأ ػهط أاه ل ػ أفػ أه ػدلرأ
ا رهنػػلط أهشػػلألهرهػػبأ هػػىأا رهنػػلطأشػػفأآ ػػلرأ طل ػرةأهػػؤ رأ هػػىأاه ػكا أف ػ أ ػػكؽأاألط ػراؼأ
كش ار زةـأا

ار ل أكاهشك ك ل  .أ

فد هطليأاه كؿأناددلأدف ؿأرنػطأا رهنػلطأنف ػرةأهدػلقضأاأل ػلـأ شعلػلرمأشػيأاههك ػيأنفر ػل أ
إش لدل أهدلقضأاأل لـأكهعلر مل أنافأاههدلقضأهلسأف طأشدعامأ دل رأشه دةأشيأ دل رأاهد كل أ
نػػؿأقػػدألهعػػدلأاههدػػلقضأذهػػؾأهل ػػؿأه ػػؿأ اق ػ أه ػرنطأد ػػكللفأقػػل شهلفأننع ػػمشلأاهػػنعض أ هنعل ػ أأكأ
ػػننل أاكأفػػرعأنا ػػؿ ...أشػػيأ ػػركرةأاههفرقػ أنػػلفأف ػرةأأهدػػلقضأاأل ػػلـ أأندػػل أ هػػىأاأل ػػنلبأاه ػػلهف أ
اهذ ر أكنلفأاههدلقضأاهدلعطأ فأقللـأذاتأاهدزاعأأكأ فأا ه له أاههدفلذمف أشك كعأ أل نؿأاهه ز .أ أ

أ
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المبحث الرابع
سمطة القاضي في تقدير االرتباط
ل ػػلكؿأاهنل ػػثأفػ ػ أة ػػذاأاهشن ػػث أاهغ ػػكصأفػ ػ أش ػػاه أ ػػهط أاه ل ػ ػ أفػ ػ أه ػػدلرأا رهن ػػلطأ
اهشك ك
-

أكشدلأرقلن أش ش أاهد ضأ هىأذهؾأ نرأاهشطهنلفأاههلهللف :أ
مفيوم السمطة التقديرية لمقاضي.

 -سمطة القاضي في تقدير االرتباط في القانون الفمسطيني والقانون المقارن.

المطمب األول
مفيوم السمطة التقديرية لمقاضي
لطرحأاهدزاعأ هىأاه ل

كـأناك لؼأقلدكدل أقدركةلأ نرةـأأكأ نرأشك هلمـأ

أكلطر اأاه

اهش لشلفمأاهشذ كرةأك فنلأكه للفنلأف أهكا وأد كاةـ أكه فأةذاأاهك ػؼأهش شػكعأاهكقػل يأاهشطرك ػ أ أ
لهػػزـأاه ل ػ أفعهػػىأا

ػػل

لػػرأأفأل ػػكـأندعػػلطاأاه

أكل ػػكـأنػػإدزاؿأاهك ػػؼأاه ػػلدكد أاأل ػػوأ هػػىأ

اهكقػػل يأاهشطرك ػ أش ػ نػاأههد ػزاعأأ ػكا أطيػػرحأ هلػػاأاهد ػزاعأشك ػػكفلنأنك ػػؼأقػػلدكد أأكأش ػػردأشػػفأأمأ
ك ؼ أفل كـأاه ل

أنعدأ

رأكأه دلرأشعطللتأاهدزاعأنا شلؿأذةدل أنع دأش لرد أنػلفأشعطلػلتأشػلأ

لطر ػػاأاهدػ ػزاعأكاهشعطل ػػلتأاههػ ػ ألعطلم ػػلأاه ػػلدكفأأنل هن ػػلرأأدم ػػلأشعطل ػػلتأدشكذ لػ ػ أة ػػدفملأاهك ػػكؿأ
هك ػػؼأقػػلدكد أق ػػل أدقلػػؽأهشك ػػكعأاهد ػزاع

1ذ

أكةػػذمأاه ػػهط أهه ػػكفأشػػفأع ػ لفأأكأشػػر ههلفأاهه ػػدلرأ

كاه لدلػ أاهه للػػؼ أك ػػد كـأفػ أةػػذاأاهشطهػػبأنهدػػلكؿأةػػذمأاه ػػهط أاهه دلرلػ أهعرلفنػػل أكشػػفأ ػػـأده ػػدثأ ػػفأ
شدلأرقلن أش ش أاهد ضأ هىأةذمأاه هط أكذهؾأ هىأاهفركعأاههله أذ رةل :أ

1ذأا شػدأش شػػكدأ ػعد أشفمػػكـأاه ػهط أاهه دلرلػ أهه ل ػ أاهشػػدد أ شلةلهمػلأك ػكانطملأكهطنل لهمػلذأ أاهطنعػ أا كهػى أدارأاهدم ػ أ

اهعرنل أههدعرأكاههكزلي أاه لةرة أ1988ـ1408-ةػػأ صأ.350

46

الفرع األول
تعريف السمطة التقديرية لمقاضي
أ اؿأدظرمأههد كلأله شفأاه لرأشفأاألشكر أدنػدأةلأنطػرؽأ

ل أاهه هـأ فأأ شلؿأاه ل

إدارهػػاأهه ه ػ أكأا ػػه نلهاأههنلدػػلتأكاهػػدفكع أكف ػ أ ػػؿأشر ه ػ أإ ار ل ػ أ ل ػػش أل ػػكـأاه ل ػ أنلهه ػػدلرأ
كاهه للؼ أأشلأاهه دلرأفلهش ؿأف أ

رأك شيأ ؿأشلألدكرأ كؿأاهدزاعأكهمل هاأهه ـأفلا أأشلأاهه للؼأ

فل ػػكـأاه ل ػ أنإ شػػلؿأقد ارهػػاأاهذةدلػ أفػ أاه لػػلسأنش ار هػػاأاه ػػلدكد أكاه

ػػل

ػاأهنعػػلأهه ل ػػدةأ
أكذهػػؾأ هػ ن

أأك دتأكقل يأدشكذ ل أشعلد أهدطنؽأ هىأش ل ؿأشعلد أكأل ن ػلأه هػكمأ هػىأآ و
ػلرأشعلدػ أ
اه لدكدل أاهه أ
كهشػػرأأ شػػلؿأاه ل ػ أن شه ػ أشػػفأاه لل ػػلتأاألكهػػى أاه لػػلسأاه

ػػل أكة ػ أأ شػػلؿأاهه للػػؼأاهشهعػػلرؼأ

هلمل أكهفأدهدلكهملأكاه للسأاه لدكد أكةػ أأ شػلؿأاهه ػدلرأاههػ أ د ػهطأاه ػك أ هلمػلأ
اه ل

هعػفلؼأدمػلأ

أف أه دلرأا رهنلطأنلهه دلد :أ

الغصن األول
القياس القانوني
ةػػذمأاهشر ه ػ أة ػ أاهه ػ أهه ػ أاه لػػلسأاه
اهشطن ػ أفهعهنػػرأدهل ػ أاه لػػلسأاه

ػػل

ػػل

أكةػػدفملأإ شػػلؿأاأل ػػرأاه ػػلدكد أهه ل ػػدةأاه لدكدل ػ أ

أ ػػكدةأه رلػػدأاه ل ػػدةأاه لدكدلػ أنعػػدأأفأ

ػػشملأاه ل ػ أأ دػػل أ

شطلن أكاقعملأ هىأكاقيأاهدزاعأاهشطركح أأشلأدهل أةذاأاهعشؿأاهذةد أكةكأاه للسأاه

ل

أةكأ كدةأ

ه رلدأاه ل دةأاه لدكدل أكذكنلفأكاقيأاهدزاعأاهشطركحأف أشفهرضأاه ل دةأاه لدكدلػ أن لػثأ أل ػكفأأشػلـأ
اه ل ػ أنعػػدأةػػذاأا دػػدشلجأإ أأ شػػلؿأشفهػػرضأأكأش ػػشكفأاه ل ػػدةأاه لدكدل ػ أاهش ػػردةأكاأل ػػرأاهشهرهػػبأ
هلمػػل أفلػػاه أدكرأاه ل ػ أف ػ أاهشر ه ػ أاهه ػ أهه ػ أاه لػػلسأاه

ػػل أنإ شػػلؿأاهعػػؽأاه ػػلد أشػػفأاه ل ػػدةأ

اه لدكدلػ أكةػكأإد ازهػػاأاأل ػرأاه ػػلدكد أاه ػلشفأفلمػػل أكلعهنػرأدعػػلطأاه ل ػ أفػ أةػذمأاهشر هػ أدعػلطألده ػػؿأ
شفأاه للسأاه

ل أإهىأاه للسأاه لدكد مشك ك اأإ شلؿأاأل رأاه لد أكد أأكأإدزاؿأاه ـأاه لدكد أ هىأ

اه له أش ؿأاهن ث 1ذ .أ

1ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .372-371أ
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كلطػػرحأه ػػلؤؿأشمػػـأفػ أةػػذاأاه ػػددأ ػػكؿأشػػدلأا ػػهش اررل أدعػػلطأاه ل ػ أفػ أاه لػػلسأاه ػػلدكد أ
فطلهشػػلأاهف دػػلأ هػػىأأأفأاه لػػلسأاه ػػلدكد أةػػكأدهل ػ أ هشل ػ أهه لػػلسأاه
للػ ػ أاه ل ػػلسأاه

ػػل

1ذمأفنعػػدشلأ ػػؽأاه ل ػ أ

ػػل أنهعل ػػلفأاه ل ػػدةأاه لدكدلػ ػ أكذكن ػػلفأاهكاقعػ ػ أش ػػؿأاهن ػػثأفػ ػ أشفه ػػرضأاه ل ػػدةأ

اه لدكدل أاهش هلرة أ ـألاه أدكرأاه ل ػ أإلدػزاؿأ ػـأاه ل ػدةأاه لدكدلػ أ هػىأاهكاقعػ أاهشطرك ػ أفمػؿأ أ
زاؿأكا ننلأ هىأاه ل

أا

هشرارأنإ شلؿأدعلطاأاهذةد أف أةذمأاهشر ه ؟ أ

أأأأكاإل لنػ أ هػىأةػػذاأاهه ػلؤؿأنلإلل ػػلبأدعػـ أل ػػهشرأ شػؿأاه ل ػ أفػ أةػػذمأاهشر هػ أأل ن ػػلأ

دكردأنعضأاألده أ هىأذهؾ 2ذ :أ
-

ش ػػفأاهش ػػهـأأفأنع ػػضأاهد ػػكصأهن ػػلوأهه ل ػ ػ أإ ش ػػلؿأأ ػػرأشع ػػلفأأكأ ػػدـأإ شله ػػا أكةد ػػلؾأ
د كصأأ رلأ أهعط أهه ل
شلأه لزأهه ل

أ لل انرأكه عهاأش نلراأههطنلؽأاه لدكف أشلألعدلدلأشفأاهد كصأ

أا هلػلرأأكأإدػزاؿأأ ػرأشعػلفأشػفأاة ػلرأاههػ أل لزةػلأاهػدص أنلههػله أةػذاأدهلػؿأ

هػػىأا ػػهشرارأدعػػلطأاه ل ػ أفػ أه ػػدلرأاأل ػػرأاألد ػػب أأكأ هػػىأ ػػدـأإ شػػلؿأاأل ػػرأفػ أ شهلػ أ
إ راؤمأدعلطأذةد أف أإ شلؿأأكأ دـأإ شلؿأأ رأقلدكد أشلأكاردأف أقل دةأقلدكدل .
-

ل ػػؽأهه ل ػ أإ ػ ار أهعػػدلؿأفػ أاهكاقػػيأاهشطػػركحأإل شػػلؿأأ ػػرأقػػلدكد أأكأا ػػهنعلدأأ ػػرأشػػل أكةػػذاأ
لش ؿأأق ىأدر لتأإ شلؿأاه ل

-

أأ شلهاأاهذةدل أك هطهاأاهه دلرل 3ذ.

فػ ػ أاأل ػ ػكاؿأاههػ ػ أ ألك ػػدأفلم ػػلأد ػػصأق ػػلدكد أش ه ػػكبأك أقل ػػدةأ رفلػ ػ أف ػػإفأاهشع ػػرعأل ل ػػؿأ
اه ل

أ ار أإهىأقكا دأاهعداه أكشنلدئأاه ػلدكفأاهطنلعػ مأأمأأفأاه ل ػ أل ػلـأا د ػل اتأ

كف نػػلأههعػػعكرأنلهعػػدؿأف ػ أ ػػشلرأاه شل ػ أكةػػذاأ لػػرأ ل ػػيأهرقلن ػ أش ش ػ أاهػػد ض أ فه ػػلرأ
األ ل ػرةأأههش لهف ػ أاه ػػلدكفأنع ػ ؿأ ػػلـ أأمأأفأاه ل ػ أف ػ أةػػذمأاه له ػ ألا ػػذأنعػػلفأا

هنػػلرأ

ػثألدعػػاأ ش ػلنأشكاف ػلنأهه ػػلدكفأنع ػ ؿأ ػػلـ أ
شا ش ػ أش ػػشكفأدعػػلطاأشػػيأأةػػداؼأكظلفهػػا أن لػ ي
نل هنػػلرأأفأاه ػػلدكفأةػػكأاهػػذمأل ػػددأاه كا ػػدأاهشك ػػك ل أهه لػػؽأةػػذمأاهغللػ أفمدػػلأاه ل ػ أهػػـأ

1ذأدنلؿأ شر أ هط أاه ل

أاهه دلرل أف أاهشكادأاهشددل أكاهه لرل أأندكفأطنع أ 1984أصأ.183

2ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ هط أاه ل

أاهه دلرل ذ أص .184أ

3ذأادظرأف أةذاأاه ددأدظرل أاهظركؼأاهطلر أأ هىأاهعاقلتأاههعلقدل أكشدلأ هط أاه ل
هلا أك لؼأهـأشعله أاه ل

أف أا ار أهعػدلؿأههكاقػيأاهشطػركحأ

أهمل أشعلرأاهلملأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أ .378-374أ
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ل هػػرأأ ػ انرأشعلد ػلنأأكأأدػػاأا ػػهنعدأأ ػ انرأشعلد ػلن أنػػؿأقػػلـأنإدعػػل أاأل ػػرأاه ػػلدكد أ هػػىأكاقػػيأاهد ػزاعأ
اهشطركحأش هددانأف أذهؾأه كا دأاهعداه أكا د لؼأكاه لدكفأاهطنلع 1ذ.
-

كأله ػػيأا ػػهشرارأ ػػهط أاه ل ػ أ ػػلؿأ هػػكأاهػػدصأكهطنل ػػاأه كا ػػدأاهعداه ػ أكاإلد ػػلؼ أنلهنػػلعأ
اه ل

أهف ل انرأشعلدلأ ل لنأههكاقع أ شلأهكأ لدتأ نػدا أفل ػكـأنػإ ار أ ػذؼأأكأهعػدلؿأ ػز أشػفأ

شلأد ًك ىفأنلهع دأ هىأ نلؿأاهش ل ػلةأكاهه هلػد أهشػلأدرجأ هلػاأش ػرركأش ػؿأةػذمأ ػكدأأفأل ػشدكاأ
ي
ةذمأاهعركطأاهشاهكف أف أاهع دأدكفأأفأههعهؽأنمػلأإرادةأاألطػراؼ أنػؿأ هػىأل ػكـأنػإ ار أهعػدلؿأ
ػهدلداأههعداه ػ أ ش ػػدرأهف ػػلرم أ ػػكفأأفأشفمػػكـأاهعداه ػ أ
ههػػدصأش ػػشكفأاهعػػرطأاههعلقػػدم أا ػ ن
ػلألعليندػاأاألطػراؼ أكه ػفأ رلػلنأ هػىأ
د ن أنشعدىأأداألا ذأشك ػكعأاههعلقػدأكظػركؼأإن ارشػا أكش ي
ةذاأاهشفمكـأف دأله يأدعلطأاه ل

أشعد نأعرطلنأشفأاهعركطأاههعلقدل أ

هنلرأأةػـأف ػركرةأ

اهه ػػؽأشػػفأأفأشنػػدأأ رل ػ أا هفلقػػلتأقػػدأهػػـأنع ػ هاأاه ػ لوأدكفأأفألعػػكناأ ػػك أدل ػ ألك ػػهدلأ
ه لدةأاهعداه أكه فأةدلؾأقلػدأ هػىأاه ل ػ أن ػركرةأإ ػ ار أهعػدلؿأههع ػدأ شػلأه ه ػلاأ ل ػلتأ
اهعداهػ أ أأفأل ػؿأنلههعػػدلؿأه ػدأاهه أرلػػؼأنلهع ػدأفل

ػصأ ػػلـأنػاأش ً ػػص

2ذ

أدػذ رأشػػلأ

اه مػػتأإهلػػاأش ش ػ أاهػػد ضأاهش ػرل أنعػػافأةػػذمأاهعػػركطأاهه ػ ألػػهـأه ػػشلدملأنمػػذمأاهع ػػكدأ أ
ا د ػراؼأ ػػفأاهشعد ػ أاهظػػلةرأهعنػػلراتأاهع ػػدأش ػػخأهػػا أفػػإذاأ ػػلفأقػػدأدػػصأف ػ أاهع ػػدأ هػػىأأفأ
اهنلػيأ ل ػيأهعػركطأنكر ػ أشلدػلأاهن ػؿأ ػلـأشطهػؽأل ػـأعػركطأاهع ػد أنشػلأفػ أذهػؾأه دلػدأ
اه ػػعرأفػػإفأهف ػػلرأاه ػػـأاهشطعػػكفأفلػػاأهمػػذاأاهػػدصأنادػػاأقل ػػرألدطػػكمأ هػػىأاهعلػػكبأاهه لرلػ أ
ش ػػخأههع ػػد أ

3ذ

أفه ػػكأهاشهد ػػلأة ػػذاأاهطع ػػف أهك ػػددلمأله ػػكـأش شػ ػ أاهشك ػػكعأنع ػػدـأاهن ػػلعأقكا ػػدأ

اإلد ػػلؼأكاهعداهػ أنػػإ ار أهعػػدلؿأهمػػذاأاهعػػرطأقنػػؿأأفأهي ػًػـأاهع ػػدأنادػػاأشعلنػػلأنعلػػبأه ػػلرم أأمأ
د كةأها هشرارأنعشؿأاه ل

أههرشؽأاأل لرأ هىأ دكرأاه ـ .أ

كهعهل دلأ هىأش اه أ هكأاهدصأاهشعلهلأهكاقع أشل أأمأأفأاه ل

أنعدأإ شلهاأاهه للػؼأاألكهػ أ

هـأل رجأن ل دةأهدطنؽأ هىأشك كعأاهدزاع أفاأل ؼأ ددأةذاأاه دأهغللهلف:أ أ
1ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .379أ
2ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.381

3ذأد ػػضأشػػدد أش ػػرم أ ه ػ أ 1962-2-1أاهش شك ػ أاه
عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ381

ػػل ل أاهشددلػ أسأ 13أصأ 148أكردأهػػدلأشؤهػػؼأا شػػدأش شػػكدأ
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-

ػملاأأل شػػلؿأاه ل ػ أنإقلشػ أاه ػػلدكفأنإ طل ػػاأ
ه ل نػػلأههعداهػ أكةػ أاهغللػ أاهش هػػى أكهشملػػدانأكه ػ ن
اهعدلدأشفأاهش لدرأاهش هكن أك لرأاهش هكن أفػإفأهػـأل ػدأنمػلأذةػبأه كا ػدأاهعداهػ أكاإلد ػلؼأ
األد بأهه ل
كاه لدكفأاهطنلع أه ي

-

أأكأاه لدكفأاهع ز أكه

ـأاهدزاعأقنؿأافألهطكر.

ى ػػشفأاهعدلػػدأشػػفأاهشعػػر لفأ ػ از نأأهه ل ػ أاهششهدػػيأ ػػفأ شهػػاأ هػػىأ ػػلؿأ هػػكأدػػص أنع ػػلبأ

كا هنلرمأشره ننلأه رلش أإد لرأاهعداه 1ذ.

ةػػذاأشػػؤدامأأفأاه ل ػ أاهشػػدد أشطلهػػبأنإ ػػدارأ ػػـأف ػ أأمأطهػػبأل ػػدـأهػػا أ هػػىأ ػػلؿأ هػػكأ
اهكاقع ػ أاهشعرك ػ أشػػفأقػػلدكفأشعػػلهلأهمػػل أ لػػثأأفأاه ػػلدكفأك ػػيأهػػاأاهنػػدا ؿأكهػػـأل عػػؿأأ شلهػػاأةدػػلأ
ل ػػع أهرقلنػ أش شػ أاهػػد ض أألدػػاأنلهها لػػدأهػػلسأأشػػلـأش لهفػ أه كا ػػدأش هكنػ أألدػػاأنعػ ؿأ ػػلـأهػػلسأ
أشػػلـأش لهف ػ أهه ػػلدكف أةػػذاأاألشػػرأ هػػىأاهد ػػلضأأكأاهع ػػسأف ػ أاألشػػكرأاه از ل ػ أف ػ كتأاهشعػػرعأ ػػفأ
اهػػدص أ ػػنبأ ػػلف أههن ػرأةأاهشػػهمـأ شػػلأفعػػؿأذهػػؾأاه ػػلدكفأاأل ل ػ أاذأقػػلؿ أ أ رلش ػ أك أ كن ػ أد أكفأ
دص..أ 2ذ .أ
-

أ لهشعرعأكةػذمأ لهػ أدػلدرةأ ػدان أإذألػدصأ

ك ؿأاألشرأف أاهه دلفأاه كل رمأأفأل عؿأاه ل

ف ػ أقػػلدكفأ ػػلدرأنهػػلرلخأ1907أف ػ أاهشػػلدة 2/1ذ أف ػ أ له ػ أ ػػدـأك ػػكدأدػػصأقػػلدكد ألش ػػفأ
هطنل ا أل ـأاه ل

أطن نلأههعػرؼأكفػ أ لهػ أ ػدـأك ػكدأ ػرؼ أفػل ـأاه ل ػ أكف نػلأهه كا ػدأ

اههػ ػ أل ػػعملأه ػػكأ ػػلفأ هل ػػاأأفأل ػػكـأنشم ػػلـأاهشع ػػرعأ أد هع ػػؼأش ػػفأة ػػذاأاه ػػدصأش ػػدلأ ػػهط أ
اه ل

أاهه دلرل أف أا هدنلطاأكا هعلدهاأن كا دأاهعداهػ أكاإلد ػلؼ3 ...ذأكه ػفأ هػىأهػكأ ػهشدلأ

نمػػذمأاه ػػهط أهه ل ػ أفل ػػدرأاههشللػػزأنػػلفأاه كا ػػدأاهه ػ أل ػػعملأاهشعػػرعأاهه ػ أهه ػػـأنلهه رلػػدأ
كاهعشػػكـ أكنػػلفأاه أكا ػػدأاهه ػ أل ػػعملأاه ل ػ أإلدعػػل أأ ػػرأقػػلدكد أ ػػلصأف ػ أكاقػػيأشعػػركضأ
لصمأر ـأأددلأد هـأأداأف أ ههلأاه لهلفأهشلأل كـأاه ل

أفػ أأ شلهػاأن ػددأا هلػلرأاه ل ػدةأ

اه لدكدل ػ ػ أفلػ ػػهـأه رلػ ػػدأاه ل ػ ػػدةأشػ ػػفأ ػ ػػف أاهه رلػ ػػدأأل ػ ػػؿأأفأه ػ ػػكفأش
1ذأف ػ أةػػذاأاه ػػددأةدػػلؾأدػػصأ كنػػلتأش ػػرمأـأ122أ أاذاأاشهدػػيأا ػػدأاه

نلهعزؿأكنغراش أ أهزلدأ هىأ20أ دلملأش رلل أكلعدأششهدعلأ فأاه ـأ ؿأقل

ػػلةأف ػ أ لػػرأا

ػ ػػدةأشعله ػ ػ أهكاقع ػ ػ أ

ػكاؿأاهشػػذ كرةأ ػػفأاه ػػـألعلقػػبأ

أانىأاكأهكقؼأ فأا دارأ ػـأنعػدأه ػدلـأطهػبأ

اهلاأف أةذاأاهعافأ...أو لو احتج القاضي بعدم وجود نص في القانون او بأن النص غير صريح او بأي وجو آخر"
2ذأقلدكفأأ ل

أشعدؿأرقـأ2أه د أ2005أأشػلدةأ 15أاهع كنػ أع

ػل أكهشدػيأاهع كنػلتأاه شل لػ أكال جريمـة وال عقوبـة

إال بنص قانوني ,وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي ,وال عقاب إال عمى األفعال الالحقة لنفاذ القانون .أ

3ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .385أ
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شعرك ػ أفػ أ شهلػ أإ ػ ار أاهشطلن ػ أنػػلفأشفهػػرضأاه ل ػػدةأكأشعطلػػلتأاهكاقعػ أاهشعرك ػ
إ أأفأا

1ذ

أ

ػػهاؼأنػػلفأاه ػػلههلفأنػػلفأ ػػلؿأ ػػاصأاه ل ػ أشػػفأةػػذمأاهشمش ػ أفلن ػػىأاهشه ػػؼأ

نلهه رلدأشه فلنأنا أأشلأشلأأدعػامأاه ل ػ أشػفأقكا ػدأهنعػلنأهه ػلدكفأاهطنلعػ أكقكا ػدأاإلد ػلؼ أ
فم ػ أقكا ػػدأ ل ػ أه له ػ أ ل ػ أألدمػػلأ شهل ػ أا ػػه اصأه كا ػػدأاهعداه ػ أشػػفأزاكل ػ أ ػػشلرمأ
اهشد ـأهه شل

أشيأاههدكلاأنافأ ههلأاه كرهلفأه

علفأهرقلن أش ش أاهد ضأكه فأنهفلكتأ

فشلأكردأفلاأدصأهلسأ شلأهـألردأفلاأاهذمأل عبأاهدع أنش لهفهػاأهه ػلدكفأإدشػلأقػدأد ػكفأأشػلـأ
ش لهف أههغلل أأكأركحأاههعرليأكةذمأشمش أ عن أ نداأشفأ لػثأاهه ػرمأشدمػلأكه ػيأ هػىأ ػلهؽأ
ش ش أاهد ضأشفأنلبأأكهى.
أه ػػفأن شلػػيأاأل ػكاؿأاه ػػكؿأنػػافأاأل ػػذأنمػػذمأاهش دػ أهه ل ػ أفلػػاأهع ػػؼأنل ػػهعشلؿأاه ػػؽأفمػػكأ
ػػلعأدعػػلطأاه ل ػ أف ػ أ شلػػيأاهظػػركؼأ ػػلؿأ

قػػكؿأشػػردكدأ هػػىأقل هػػا أألدػػاأل ػػبأن شلػػيأاأل ػكاؿأإ

كركدأدصأأكأ دشاأهرقلن أش ش أاهد ضأدكفأاه ؤاؿأةؿأاإل ار أش ػاه أكاقػي أأـأقػلدكفأأـأةػؿأةدػلؾأ
دػصأأـأ

2ذ

أألفأاه ل ػ أ دػػدشلأهك ػؿأهػػاأش ػػؿأةػػذمأشمػلـأفإدػػاأله لػػدأفػ أه ػدلرمأأفأل ػػكفأشها شػلنأشػػيأ

أةداؼأكظلفها

3ذ

أفلهشطهكبأشفأاه ل

أ لؿأإ شلهاأدعلطا أنإدعل أقل دةأكأ ػرأهمػلأ ػلؿأ هػكأاهكاقػيأ

اهشعػػركضأ هػػىأاه ل ػ أشػػفأدػػص أكه ػؤمأه كا ػػدأاهعداهػ أكاإلد ػػلؼ أأفأله ػػدرأههشك ػػكعأاهشطػػركحأ
نل همػػلدمأندػػل نأ هػػىأا هنػػلراتأشك ػػك ل أ أ ػػفأهف لػػرأذاه ػ أ ػػلصأأمأأفأل ػػكفأاه ػػـأاهػػذمأأ ػػدرمأ
4ذ

أكلعػهرطأ هػكأاهكاقعػ أاهشعرك ػ أشػفأأمأدػػص أأكأ

شنلدئأعرلع أإ ػاشل أد ػتأ هلمػل أأكأ ػرؼأكل

ػيأ ػهكؾأاه ل ػ أفػ أةػذاأاه ػددأهرقلنػ أاهػد ضأ

شػكاه أهشعه ػداتأاه شل ػ أكأف ػلرةـأن ػف أ لشػ
ههها ػػدأشػػفأذهػػؾ
نلألةشل أ

5ذ

أكن شلػػيأاأل ػكاؿأإفأ لدػػتأاه ل ػػدةأششػػلأه ه ػػلاأشنػػلدئأاهعداهػ أكا د ػػلؼأهه ػػؼأ

هكا ملأ هىأشنلدئأةلش أكه هوأ ناأش لهنللأهد از لتأ لرة أ ػل كفأشصهمػلأنلهها لػدأهه دلدمػلأ

1ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽأ اهدظرل ذ أصأ.143
2ذدنلؿأ شرأاهشر يأاه لنؽ هط أاه ل

أاهه دلرل ذ أصأ.130أ

3ذأدنلؿأ شرأاهشر يأاه لنؽ هط أاه ل

أاهه دلرل ذ أصأ.119أ أ

5ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ هط أاه ل

أاهه دلرل ذ أصأ.130

4ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .388أ
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ف ػ أدػػصأقػػلدكد أش ػػؿأش ػػل ؿأ ل ػرةأ لهشه ل ػ أاألدنل ػ أاهه ػ أ لدػػتأش شل ػ أن كا ػػدأاهعداه ػ أ ػػـأ ػػل أدػػصأ
ك له ملأكقل دةأاههع ؼأنل هعشلؿأاه ؽأ ـأ ل تأد كصأشعله أهمل1 ...ذ .أ

الغصن الثاني
ضوابط السمطة التقديرية
ػػل أ لػػثأاههػػل فأشػػفأ

أ دػػل أقلػػلـأاه ل ػ أنإ شػػلؿأ ػػهطهاأاهه دلرلػ أنش ار ػػؿأاه لػػلس أ ػكا نأاه

اه ل ػػدةأاه لدكدل ػ أاهكا ن ػ أاههطنلػػؽأكشطلن ػ أشفهر ػػملأشػػيأشعطلػػلتأاهكاقعػ أاهشفرك ػ أك ػػكن أهه لػػلسأ
اه ػػلدكد أش ػػلكن أاه ل ػ أأ ػػذأاأل ػػرأاهشدل ػػبأكهطنل ػػا أل ػػدرأفػ أةػػذمأاه لل ػػلتأاه ػػدلثأ ػػفأ ػكانطأ
هط أاه ل
-

ش شػػكعأدعػػلطأاه ل ػ أاهػػذةد أل ػػبأأفأل ػػكفأف ػ أدطػػلؽأاهغلل ػ أا
اه ل

-

أكد هطليأأفأده صأش شؿأ كانطأةذمأاه هط أاهه دلرل أنلهد لطأاههلهل  :أ
هشل ل ػ أهه ػػلدكف أفدعػػلطأ

ألد بأف طأ هىأ رل أا هللرأاه هكؾأاهشا ـأههغلللتأاهه أل ددةلأاه لدكف 2ذ.

اه ل ػ ألشػلرسأدعػلطاأاهػذةد أكفػؽأطػرؽأشعلدػ أكأك ػل ؿأكشنػلدئأشعػدةأش ػن نلأفػ أد ػػكصأ
قلدكدل أأهزـأاهشعرعأاه ل

أنلهنل مل

3ذ

أك أد ػكؿأنػذهؾأأفأدعػلطأاه ل ػ أنعلػدأ ػفأاإلنػداع أ

إدشػػلأهػػاأدكرأفعػػلؿأف ػ أاهش ػػلةش أف ػ أاإلنػػداع أفدعػػلطأاه ل ػ أةػػكأإ ػػافأ ػػفأإرادةأاه
كفؽأنل ثأدف
-

أهع صأاه ل

ػػكـأ

أقك ىشاأاه لدكف 4ذ.

ل ػػبأأفأله لػػدأدعػػلطأاه ل ػ أاهػػذةد أنلهغلل ػ أاهشك ػػك ل أهه ػػلدكف أشػػفأ ػػاؿأاهه لػػدأنكقػػل يأ
اهد ػزاعأاهشطػػركحأأمأنشػػلأأد مأأكأقدشػػاأ هلػػاأاه

ػػكـأدكفأأمأهزلػػدأأكأد

اهشطلن ػ أشػيأشفهػرضأأكأش ػشكفأاه ل ػدةأاه لدكدلػ أاهش هشهػ أاههطنلػؽ

5ذ

ػىأل ػػرمأ
ػػلف أ هػ ي

أكهػلسأهه

ػكـأفلشػػلأ

1ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .388أ
2ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ هط أاه ل
3ذأ زشػ أ نػدأاهفهػلحأ أه ػنلبأا

ص192أكشلأنعدةل .أ

أاهه دلرل ذ أصأ.105

ػلـأكا شػلؿأاه

ػلةأفػ أاهشػكادأاهشددلػ أكاهه لرلػ أاهطنعػ أا كهػى أ1983أنػدكفأدارأدعػػر أ أ

4ذأك دمأ ار بأفمش أاهشر يأاه لنؽ أصأ543أكشلأنعدةل .أ
5ذأدنلؿأ شر أاهشر يأ لنؽ اهدظرل ذ أصأ .35أ
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نعدأأمأ هط أنه للدأأكأا هنعلدأشلأقدشكمأف أاهدػزاعأشػفأأشػكرأكهػلسأهه ل ػ أشػدعمـأشػفأه ػدلـأ
أمأطهنلتأأ دل أاهد كلأ شلدلأهشندأأ للدةأاه

كـأ هىأكقل يأاهدزاع 1ذ .أ

أشػػلأ ػػفأاهك ػػله أهههػػل فأشػػفأاهنػػلعأاه ل ػ أهه ػكانطأكاه ػػدكدأاهه ػ أر ػػشملأهػػاأاه ػػلدكف أفػػلفأ
اه لدكفأقدأأهزـأاه ل

أن ركرةأه نلبأأ لشا أكه نلبأاه ـ أةكأنللفأهدعلطأاه ل

كقػػتأرفػػيأاه ػد كلأ هػػىأ ػػدكرأاه ػػـ أك لػػؼأأ شػػؿأه ػػدلرم
أدعلطأاه ل

أكن شلػػيأاأل ػكاؿأك ػػله أاهرقلن ػ أ هػػىأ

أاهذةد أل كفأنإ شلؿأرقلن أش ش أاهد ضأ هىأأ شلهػا أف شػلأ ػهشدلأنػافأش شػ أ

اهد ضأهن طأرقلنهملأف أأشكرأاه لدكفأ هىأأ شلؿأاه ل
اهد كلأةكأ طاأاه ل

2ذ

أاهه دلرمأشفأ

أكطلهشلأأفأ طاأاه ل

أف أهطنلؽأه دلرأ

أف أهطنلؽأاه لدكف أفإفأذهؾأ هشلأ يل ً يأأ شلهاأهرقلن أش ش أاهد ض 3ذ .أ

المطمب الثاني
سمطة القاضي في تقدير االرتباط في القانون الفمسطيني والقانون المقارن
اه دلثأ فأ هط أاه ل

أف أه دلرأا رهنلطأكشدلأرقلن أش ش أاهد ضأ هلمل أل ه

أفأد ػػـأد ار ػػهدلأه ػػشلفأةشػػل أ ػػهط أاه ل ػ أف ػ أه ػػدلرأا رهنػػلطأف ػ أظػػؿأاهشعلػػلرأاهغػػل

أذهؾأ
أك ػػهط أ

اه ل ػ أفػ أه ػػدلرأا رهنػػلطأفػ أظػػؿأاهشعلػػلرأاهه هلهػ أأشػػلأاه ػػنبأك ار أذهػػؾأفمػػكأكا ػػو أكةػػكأطنلعػ أ
شدملأ ؿأشعللرأف أا هدنلطأا رهنلط أفشفأدػلدلأنلهغػل ألػركفأأفأ ػهط أاه ل ػ أفػ أه ػدلرأا رهنػلطأ
ة أ هط أهلنع أهشدط اأكف ار هاأف أا هدنلطاأشػفأ ػاؿأاهظػركؼأكاهشان ػلتأاه ل ػ أه ػؿأكاقعػ
هنعػػلأألفأاهشعلػػلرأ ػػل أكةػػكأا هشػػلؿأاههعػػلرضأف ػ أاأل ػػلـأكه لػػؽأه
ن

4ذ

أ

ػػفأ ػػلرأاهعداه ػ أكنلههػػله أ أ

رقلن ػ أهش شػ ػ أاه ػػد ضأ هػػىأأ شله ػػاأفػ ػ أه ػػدلرأا رهنػػلطأطلهش ػػلأند ػػىأه ػػدلرمأ هػػىأأ ػػنلبأ ػػل غ أأش ػػلأ
أ

لبأاهشعللرأاهه هله أفلػركفأ ػسأذهػؾأفنه دلػدأاه ػلدكفأه ػل تأا رهنػلطأهش ػلفأ طػكرةأا رهنػلطأ
1ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.392
2ذأدنلؿأ شر أه نلبأاأل لـأاه

ل ل أف أقلدكفأاهشرافعلت أندكفأطنع أدارأاه لشع أاه دلدةأههدعر أ 2001أص.41

3ذأا شدأش شكدأ عد أاهشر يأاه لنؽ أصأ.395-393

4ذأطعفأش رمأرقـأ714أه د أ23أؽأه ه أ 1956-12-20أش شك أاهش هبأاهفد أ د أ 7أصأ.1010أكردأهػدلأشؤهػؼأ

ا شػػدأةدػػدمأاهشر ػػيأاه ػػلنؽأصأ.117-116أ أافأه ػػدلرأك ػػكدأا رهنػػلطأنػػلفأكاقعهػ أاههمرلػػبأنلهه ػػدلرأكاههمرلػػبأنل
ؽأش ش أاهشك كعأناأشع بأشلأداـأق لؤةلأف أةذاأاه

ػػهلرادأةػػكأ

كصأل هددأاهىأا ػنلبأش ػك أ أكأل ػلأةدػلؾأطعػفأش ػرمأآ ػرأ

ن ه ػ أ1964/7/7أه ػد أ15أؽأأك ػػذهؾأن ه ػ أ1963/12/25أه ػػد أ14أؽأ أك ػكدأا رهنػلطأنػػلفأطهنػلفأشهػػركؾأهه ػدلرأقل ػ أ
اهشك كعأك أل

يأهرقلن أش ش أاهد ض  .أ
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هىأاهد كلأ ؿأف أ لف أش ار همل أف دأهـأه دلدأاه ل تأاهه أل ه

أشعمػلأإ

ف أاهه دلرأهرقلن أش ش أاهد ض أألفأاهش لهف أةدلأش لهف أقلدكفأ أكاقػي

1ذ

ػلعأ ػهط أاه ل ػ أ

أك ػل كـأاهنل ػثأنػلهعرضأ

هش شؿأةذمأاهه كراتأكه دلرمأههرأمأاأل كبأ نرأاهفركعأاههلهل :أ أ

الفرع األول
سمطة القاضي في تقدير االرتباط في ظل المعيار الغائي
ف شلأنلفأاهنل ثأآدفنلأأفأ ػهط أاه ل ػ أاهه دلرلػ أههػاهؼأشػفأ شهلهػلفأشهػ ار نهلفأنلدمشػلأه لشػؿأ
كهعهنػػرأإ ػػداةشلأ ػػنبأهيكهػػىأكاه لدلػ أدهل ػ أهيكهػػى أفعدػػدشلأل ػػكـأاه ل ػ أنه ػػدلرأشان ػػلتأكظػػركؼأ
أفإداأنذهؾألملطأهدف ػاأاهشدػلخ أكنعػدأأفأل هػلرأاه ل ػدةأاه لدكدلػ أاههػ أ ػهدطنؽأ هػىأاهدػزاع أل ػكـأ
دزاع
ي
نعشهل أاهه للؼأ نرأكقؼأه رلدأاه ل دةأاه لدكدلػ أشؤقهػلن أ ػـأل ػكـأنإهنػلسأاه ل ػدةأاه لدكدلػ أهنػلسأاهكاقػيأ
اهشعػػركض أكل ػػكـأنػػإ ار أاهشطلن ػ أهههػػل فأشػػفأشػػدلأإش لدلػ أه ػػؽأاهعػػركط أأكأه ػػؽأشفهر ػػلتأههػػؾأ
هىألعشؿأذةداأ أل كـأنلهشر ه أاه لدلػ أكةػكأإدػزاؿأاأل ػرأ
اهكاقع أف أشفهرضأاه ل دةأاه لدكدل أاه لنتأ
ي
اه لدكد أههكاقع أاهش هلرة أه فأةػذاأ لهػ أكركدأدػص أكقػدأ ػلهلأاهنل ػثأش ػاه أ ػدـأكركدأدػص أنه ػك أ
اه ل

أه كا دأاهعداه أكا شلؿأاه لدكفأاهطنلع  .أ
كه فأفػ أةػذمأاهش ػاه أاهشطرك ػ أك هػىأطرل ػ أأ ػ لبأاهػدملأاهغػل

أفله ل ػ أفػ أ ً ػؿأشػفأ

اه ل ػػدةأاه لدكدل ػ أكف ػ أ ً ػػؿأشػػفأهطنلػػؽأقكا ػػدأاهعداه ػ أأكأاه ػػلدكفأاهطنلع ػ أ ػػؿأشػػلأ هلػػاأةػػكأأفأل ػػدرأ
شان لتأكظركؼأ ؿأكاقع أشرهنط أنلهطهػبأاأل ػه أ ػ أل ػـأنلإل لهػ أأكأاه ػـ أك ػبأدظػرلهمـأ
أفأةذمأاأل شلؿأأ دل أاهه دلرأة أش اه أكاقي أكنلههله أ أه

يأهرقلن أش شػ أأاهػد ض

2ذ

أكةػذاأرأمأ

دفرأشدمـ 3ذ .أ
آ ػػركفأشػػدمـأقػػلهكا:أن ػػركرةأاههفرق ػ أنػػلفأأ شػػلؿأاه ل ػ أف ػ أإ شػػلؿأ ػػهطهاأاهه دلرل ػ أفم ػ أ
ش كد أشفأ شهلهػلفأاهه ػدلرأكاهه للػؼ أفلهه ػدلرأ

ػبأرألمػـأةػكأش ػاه أكاقػيأأ أه

ػيأهرقلنػ أش شػ أ

1ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.119-110
2ذأا د لرمأأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ 69أكادظػرأ ػذهؾأأك ػدمأ ار ػبأفمشػ أاهشر ػيأاه ػلنؽ أصأ 299أأادظػرأ

ا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ أصأ108-107أل كؿأ أافأا شلؿأاه ل ػ أفػ أةػذاأاهعػافأكه ػدلرمأادشػلأةػكأه ػدلرأشك ػك أل ػكـأنػاأ
ضأشهىأند أةذاأاهه دلرأ هىأا نلبأ ل غ .أ أ
اه ل أنشلأهاأشفأ هط أ للدل أمدكفأ كعأهرقلن أش ش أاهد
ي
3ذأفه أكاه أاهك لطأف أقلدكفأاه ل أاهشدد أندكفأطنع أشطنع أ لشع أاه لةرة أ 2009أصأ .266أ
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اهد ض أأشلأاهه للؼأفم أش اه أقلدكفأ لثأأفأ شؿأاه ل

أف أه للؼأك ػكدأا رهنػلطأشػفأش شك ػ أ

شفأاهشان لت أكك ؼأةذمأاهطهنلتأنادملأشرهنط أةكأنش لنػ أإ ػنلغأك ػؼأقػلدكد أ أكنلههػله أل

ػيأ

شفأ لثأاهرقلن أهرقلن أش ش أاهد ض 1ذ .أ
اما عن تعميق الباحث عمى ىذين الرأيين:
-

أوال :فيمـــا يتعمـــق بـــالرأي األول أأفأأ ش ػػلؿأاه ل ػ ػ أفػ ػ أه ػػدلرأا رهن ػػلطأةػ ػ أش ػػاه أكاق ػػي أ
د هطليأاه كؿأةدلأأفأاه نبأاأل لسأف أهرهلبأةذاأاهرأمأشلأأدعامأاهشعلػلرأاهغػل أشػفأشعلػلرأ
شطلطأكأشرفأأ بأاه ل

أفلاأ هط أه دلرأه ػلدأه ػكفأشطه ػ أفػ أه ػدلرأا رهنػلط أكاهه ػهلـأ

نمذاأاه كؿأ طاأفلدحأه شه أشفأا

نلب:أ

 -1هل ػػتأ ػػؿأأ شػػلؿأاه ل ػ أاهه دلرلػ أةػ أش ػػل ؿأكاقػػي أك أه
اهه هلـأنذهؾأ لفهوأاهنلبأ هىأش ار لاأهه ـأاه

ػػيأهرقلنػ أش شػ أاهػػد ض أكأفأ

ل أاهػذمأشػفأاهشهكقػيأأفألعػذ أكأفألد ػكأ
ػػلعأ ػػهطهاأاهه دلرل ػ أ

شد ن ػػلأةكا نلػػلأف ػ أه ػػدلرمأف لدػػتأاه ل ػ أشل ػ أهشع ػػبأ هػػىأأ شلهػػا أنإ
هرقلن أش ش أاهد ض.

 -2ةدػػلؾأأ شػػلؿأه دلرل ػ أهه ل ػ ألهرهػػبأ هلمػػلأآ ػػلرأ طل ػرةأ ش ػػل ؿأا رهنػػلط أش ػػؿأةػػذمأاة ػػلرأ
اإل لهػ أكاه ػػـأهارهنػػلطأهشػلأهي ًد ػػاأاأل لػراتأشػفأأ ػػرأ نلػػرأ هػىأا
اهػد كلأ ػؿ أششػلأل ػههزـأإ

ه ػػلصأك هػػىأش رلػػلتأ

ػلعأأ شػلؿأاه ل ػ أاهه دلرلػ أفػ أه للػؼأك ػكدأا رهنػلطأهرقلنػ أ

ش ش أاهد ض 2ذ.
أما عـن الـرأي الثـاني ,فتعميقنـا:أإفأه ػكلفأاهػرأمأ هػىأش ػاه أأدػاأفػ أش شػكعأأ شػلؿأاه ل ػ أ
ف أ هطهاأاهه دلرل أأشرلفأةشلأاهه دلر أكةكأش اه أأكهل ألدند أ هلملأاهه للؼأكةكأدهل أههه ػدلر أف ػلـأ
أ

لبأةذاأاهرأمأنإ

لعأأ شػلؿأاه ل ػ أفػ أه للػؼأا رهنػلطأهرقلنػ أش شػ أاهػد ض أنل هنػلرأأدمػـأ

ل كهػػكفأأفأإ ػػنلغأ ػػف أا رهنػػلطأههطه ػػبأاهش ػرهنطأةػػكأك ػػؼأق ػػلدكد أنلههػػله أل

ػػيأهرقلن ػ أش شػ ػ أ

1ذأا شدأانكأاهكفل أاهشر يأاه لنؽ دظرل أاهدفكعذ أصأ.268-267كأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ109
2ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.109
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أاهه دلرل أف أةذمأاهشر ه أشفأاهه ػدلرألهنهػكرأفػ أ

أكلردأ هىأةذاأاه كؿأأفأدطلؽأ هط أاه ل
اهد ض ي

أشرلف 1ذ:أ أ
-

أداأهلسأهه ل

أإ شلؿأ هطهاأاهه دلرل أف أش شكفأأمأقل دةأقلدكدل أكدطلؽأهطنل ملمشػلأهػـأ

ل هدؿأشفأاهدصأ هىأههؾأاهش د أنشعدىأأداألا ذأشفهر ملأكشلأكردأنملأشفأأ رأنله هل أفػاأ
يل ًزئأك أل هنعدأشفهػرض أإدشػلأف ػطأل ػكـأنلهشطلن ػ أكافأ

ػؿأاههطػلنؽأل ػكـأنإ شػلؿأاأل ػر أ

شلأهـألنوأهاأاهدصأاه لدكد أ.
-

اه ل

ألنلعرأةذمأاه هط أفلشلأهـألدصأ هلاأاه لدكف أ شلأفعؿأنش اه أا رهنػلطأنادػاأهػـألػكردأ

هعرلػػؼأهػػاأكنلههػػله أهػػرؾأاهش ػػاه أها همػػلداتأاهف مل ػ أكاه

ػػل ل م هىأأفأه

ػػيأف ػ أاهدملل ػ أ

هرقلنػ أش شػ أاهػػد ض أفدػػرلأأدػػاأكفػػؽأأ ػ لبأةػػذاأاهػرأمأفػ أرألمػػـأدكفأا هنػػلرأأفأا رهنػػلطأ
ػػف أقلدكدلػ أنػػؿأأدػػاأهفػػظأشطػػلطأهػػـأل ػػددأاه ػػلدكفأهػػاأهعرلػػؼ أأكأ ػػل تأش ػددة أإدشػػلأرنطػػاأ
نغلل ػ أل ػػؽأهه ل ػ أإ شػػلؿأ ػػهطهاأاهه دلرل ػ أف ػ أه للفػػاأنعػػرطأإ

ػػلعأةػػذمأاه ػػهط أهرقلن ػ أ

ش ش أاهد ض.أ
ػلعأ لفػ أأ شػلؿأاه ل ػ أفػ أه ػدلرأا رهنػلطأهرقلنػ أش شػ أ

آ ركفأهفػردكاأنػرأم أن ػركرةأإ

اهد ض أشعههلفأذهؾأأفأاهه دلرأكاهه للؼأ شهلهلفأشهازشهلف أكنلههله أاه طاأفػ أاهه ػدلرأ ػلؤدمأ هشػلنأ
هه طاأف أاهه للؼ أف لفأاألكهىأن طأةذمأاهرقلن أ هىأأ لسأةذمأاه هط أاهه دلرل أكهلسأنعدأا هلػلرأ
اه ل دةأاه لدكدل أاهش هشه أاههطنلؽأكشنلعػرةأأ شػلؿأاهه للػؼ أكألفأ ػاحأاهه ػدلرأفلػاأ ػاحأههه للػؼ أ
دظ انرأهك كدأ اق أارهنلطأ

كمأنلفأاهه للؼأكاهه دلر أكألفأشلدةأاهه دلرأة أدف ملأشػلدةأاهه للػؼ

ك هىأذهؾأل وأاهدع أ هىأاه ـأه

2ذ

أ

اؿأن ػهطه أاهه للػؼأكاهه ػدلر أنػؿأأفأاهػذمألدعػكأ هػىأاه ػـأ

ن هػػؿأنػػلهه للؼأ شػػفألدعػػكأ هلػػاأف ػ أاهه ػػدلر أدظ ػ انرأهارهنػػلطأاهع ػػكمأنػػلفأاهعشهلهػػلف أكهش ػػلفأ طػػكرةأ
ا رهنلطأكشلأل د اأشفأآ لر 3ذ.

1ذأ زش أ ندأاهفهلح أاهشر يأاه لنؽ أصأ.190
2ذأدنلؿأ شر أاهشر يأاه لنؽ أ هط أاه ل

أاهه دلرل ذ أصأ.192-191

3ذ 3ذأا شدأةددمأ أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.115-114
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الفرع الثاني
سمطة القاضي في تقدير االرتباط في ظل المعيار التحميمي
دملأاهشعلػلرأاهه هلهػ أاهشعػرعأاإللطػله أ لػثأقػلـأن
ارهنلطأكل هد

ػرأك ػردأاه ػل تأاههػ أل ػكـأن ػددةلأ

ػلراأههغللػ أنػافأ
أه لؽأآ لرم أكنلههله أقلـأاه لدكفأنك يأشعلػلرأهارهنػلط أكهػـألهر ػاأأ ن

عهػػاأشػػلأل هعػػفاأاه ل ػ أشػػفأشان ػػلتأاهػػد كلأكظركفمػػلأشػػلأل ػػهد
هذهؾأهكأأد رأاه ل

أه لػػؽأآ ػػلرأا رهنػػلط أكهرهلن ػلنأ

أك كدأ له أا رهنلطأ أأكأأداأقلـأن نكؿأطهبأإ له أأكأ ـأدكفأش كغأهارهنلط أ

فإداأنذهؾأل ػكفأش ػلهؼأهه ػلدكفأأكنلههػله أل

ػيأهرقلنػ أش شػ أاهػد ض أألفأاهشعػرعأقػدأ ػددأ ػل تأ

أأفألعشػؿأذةدػاأكف ػرمأفػ أا ػهدهلجأ
ا رهنلطأكاة ػلرأ ػذهؾ أفػاأا همػلدأشػيأشػكردأدػصأأإدشػلأ هلػاأف ػط
ي
ا رهنلطأاه ل ـأنلفأاهػد لكمأأكأاهطهنػلتأ نػرأاه ػل تأاه
ش لهف ػ أذهػػؾأإ

ػرل أاههػ أك ػعملأاه ػلدكف أكافأاهعػافأفػ أ

ػػلعأ لف ػ أأ شلهػػاأ ػكا أنله ػػهبأأكأاإلل ػػلبأهرقلن ػ أش ش ػ أاهػػد ض أ شع ػػبأ هلػػا أ

ههش لهف أف أهطنلؽأاه لدكفأكآ لرم 1ذ .أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

1ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ .119-117أ
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الفصل الثاني
آثار االرتباط بين الدعاوي والطمبات
أنع ػػدأاه ػػدلثأ ػػفأشلةلػ ػ أا رهن ػػلط أكه هل ػػؿأ دل ػ ػرم أكه رل ػػاأ ػػفأ ػػؿأش ػػلألػػرهنطأن ػػاأش ػػفأ
شهعػلنملت أآفأههنل ػػثأاه ػػدلثأ ػػفأآ ػػلرأةػػذاأا رهنػػلط أكفػ أ دل ػػاأ ػػفأةػػذمأاة ػػلرأ ػػل لكؿأاهكقػػكؼأ
هػػىأ ػػؿأهف ػػلهاأهك ػػهاأهشػػدلأأةشلػ أا رهنػػلطأكشػػدلأ طػػكرةأإ شػػلؿأآ ػػلرم أههه ػػؽأشػػفأشػػدلأاه ل ػ أ
إل

ػػل اأ شفمػػكـأهرقلنػ أش شػ أاهػػد ض أنػػؿأ هػػىأل ػػفأأكأل ػػدفأشعلػػلرأهػػا أألفأاهشعػػلللرأاهشطرك ػ أ

ف فل ػ أ ػػلرتأنػػاأ لػػرأشػػفأاهع ػػكؿأكقهلػػؿأششػػفأأ ػػلركاأأ ػػلنكاأ ػػلفأاه ش ػ أشػػفأا رهنػػلط أهػػذهؾأ
ل كفأدطلؽأد ار هاأة لرأا رهنلطأ هىأشن لف :أ
 المبحث االول  :تأثير االرتباط عمى مجريات الدعوى. -المبحث الثاني  :تأثير االرتباط عمى الحكم الصادر في الدعوى والطعن بو.

أ
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المبحث األول
تأثير االرتباط عمى مجريات الدعوى
هارهنلطأها لرأ كةرمأك طلرأ هىأش رللتأاهد كل أ لثأأداأنش ردأاهه ؽأشفأك كدم ألهـأ
ا ػػلرةأدفػػيأشػػفأأ ػػدأاه

ػبأأفأل ػػلرأقنػػؿأاهػػد كؿأف ػ أأ ػػلسأاهػػد كل أةػػذاأاهػػدفيأل ػػشىأاهػػدفيأ
ػػكـأكل ػ
ي

نلإل لهػ أهارهنػػلطأاهػػذمأ ػػلفرغأهػػاأاهنل ػػثأشطهنػلنأهه ػػدلثأ ػػفأف ػكامأأكأ لشػػا أكةدػػلؾأأ ػػرأآ ػػرأهعهػػؽأ
نك ػكدأارهنػلطأنػػلفأد ػكللفأشدظػكرهلفأنػػلفأدا ػرهلفأههنعػلفأهش شػ أكا ػدة أكةػكأاه ػػـأك ػلفرغأاهنل ػػثأ
شطهنلنأآ رأهه دلثأ فأاه ـأ ا رأشفأآ لرأا رهنػلطأ ػـألفػرغأشطهنػلنأهه ػدلثأ ػفأا رهنػلطأكأدكرمأفػ أ
شدأا

ه لصأنادكا ا أهذهؾأ ل كفأدطلؽأن اأف أةذاأاهشن ثأ نرأاهشطلهبأاههلهل  :أ

 اإلحالة كأثر من آثار االرتباط. الضم كأثر من آثار االرتباط. -مد االختصاص لالرتباط بين الدعاوى والطمبات.

المطمب األول
اإلحالة كأثر لالرتباط
هشلأههكافرأ له أارهنلطأشل أه هؽأاه ل أ ه لذأإ ار أل ؽأاهغلل أاهه أ يعرعأأل هملأا رهنػلط أ
نشديأاههعلرضأفػ أاأل ػلـأكه لػؽأ

ػفأ ػلرأاهعداهػ أك ػاكؿأإ ػ ار ألػهـأاه ػلذمأفػ أةػذاأاه ػدد أةػكأ

هر ش أا رهنلطأ نرأدفيأع ه أل دـأههش ش ألعهرطأفلاأهكافرأعركطأأشك ك ل
انهدا أقنؿأاهد كؿأف أأ لسأاهد كلأ عرطأع ه

2ذ

1ذ

لرأش اه أإ لرهاأ

أك د كـأنله دلثأ فأةذمأاهعػركطأاهشك ػك ل أ

ـأ د كـأنله دلثأ فأ هط أاهش ش أإ از أاهدفيأنلإل له أهارهنلط أ نرأاةه  :أ

1ذأشعكضأ ندأاههكاب أاهدفكعأاهشددل أكاهه لرل أاهطنع أاه له أدارأاهف رأما

ددرل أ 1999أصأ.215

2ذأ كضأاهز ن أأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أاه ز أاه لد أاهطنع أاه لدل أدارأكا ؿأههدعرأكاههكزلي أ 2006أص .693-692أ
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أوًال-الشــروط الموضــوعية لةحالــة لالرتبــاط:أاهػػدفيأنلإل لهػ أهارهنػػلطأةػػكأدفػػيأعػ ه أكافأاهعػػافأفػ أ
إ لرةأش ؿأةذمأاهدفكعأأفأ ي لرأقنؿأاهد كؿأف أأ لسأاهد كل 1ذأكةذاأاهدفيأشفأ لثأه دلفاأف أاهدفكعأ
اهع هل أةػكأدفػيأ لػرأشهعهػؽأنلهدظػلـأاهعػلـ أكةػكأشػلأهعهػؽأنش ػه أع

ػل أأل ػدأاه

ػكـ أكنلههػله أ

لهزـأه دلشاأقنؿأاهد كؿأف أأ لسأاهد كل أأكأ هىأإ لرةأأمأدفيأكهلسأ لهػدفكعأاهشهعه ػ أنلهدظػلـأاهعػلـأ
اهه أأنػلحأاهشعػرعأه ػدلشملأفػ أأمأشر هػ أ لدػتأ هلمػلأاهػد كل أ كدمػلأههعهػؽأنلهدظػلـأاهعػلـ

2ذ

أأشػلأ ػفأ

هعرلؼأاإل له أف دأ رفملأنعضأاهف اأنادمل :أ
-

أ أشدػيأاهش شػ أشػفأاهف ػؿأفػ أاهػد كلأاهشطرك ػ أ هلمػل أكا لههمػلأهش شػ أأ ػرل أإشػلأه لػلـأ
ذاتأاهدزاعأأشلـأاهش ش أاأل رلأأكأه للـأد كلأأ رلأشرهنط أنملأ أ 3ذ .أ

-

رفم ػػلأآ ػػرأ أإ ػ ػراجأاه ػػد كلأش ػػفأك لػ ػ أاهش شػ ػ أاههػ ػ أهدظرةػ ػلأإلد لهم ػػلأفػ ػ أك لػ ػ أش شػ ػ أ
أ رل 4ذ.أ
أش ػػلأهعهل دػ ػػلأ هػ ػػىأاههع ػ ػرلفلفأاهشػػػذ كرلفأ اةش ػػلأل ػػه لفأهعرلػ ػػؼأه

له ػ ػ أأه ػػػفأاألكؿأقػ ػػلـأ

نه ػػللؽأ ػػكرةأاإل لهػ أنػػذ رمأأ ػػنلبأاإل لهػ أكاههػ أقػػدأههعػػدلأذهػػؾأألشػػكرأأ ػػرل أش ػػؿأاإل لهػ أ هفػػلؽأ
اه

ػكـأ هػىأاهه ل ػ أأشػلـأش شػ أشغػػللرةأههش شػ أاهدػػلظرةأهه

ػل

5ذ

أنػؿأ هػػىأأفأاإل لهػ أ شفمػػكـأ

ػػلـأقػػدأههعػػدلأش ػػل ؿأا رهنػػلطأكقلػػلـأذاتأاهد ػزاع أكاإل له ػ أا هفلقل ػ أههعػػشؿأشفػػلةلـأأ ػػرلأ لإل له ػ أ
اهك كنل أهعدـأا

ه لص أأكأاإل له أهك ػكدأطهػبأ ػلرضأ ػلرجأ ػفأك لػ أاهش شػ أاهدػلظرةأهه

شهعهؽأنلهد كلأاهشدظكرةأأشلـأش ش أاهشك ػكع أطلهشػلأهرهػبأ هػىأذهػؾأ ػررأن ػلرأاهعداهػ

6ذ

ػل أ

أأل ػؿأ

1ذأاشلد أدشر أاهشر يأاه لنؽ أصأ 127أكادظرأ ذهؾأاهىأ نلسأاهعنكدم أعرحأقلدكفأا كؿأاهش ل شلتأاهشددلػ أ أدارأاه لفػ أ

ههدعرأكاههكزليأ2006أا ردف أصأ .279أ

2ذأ نلسأاهعنكدم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.282-279

3ذأشعكضأ ندأاههكاب أاهشر يأاه لنؽ أ اهدفكعأاهشددل أكاهه لرل ذ أصأ.209
4ذأا شدأاه لدأ لكم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.302
5ذأا شدأاه لدأ لكم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.302

6ذأشلدةأ40أأقلدكفأا كؿأاهش ل شلتأاهفه طلد أرقـأ2أه ػد أ2001أ أاهطهنػلتأاهعلر ػ أأكأاهشرهنطػ أاه لر ػ أ ػفأا ه ػلصأ

ش شػ أاه ػهو:أ -1أ أه ػػهصأش شػ أاه ػػهوأنػله ـأفػ أاهطهػبأاهعػػلرضأأكأاهطهػبأاهشػرهنطأنلهطهػبأاأل ػػه أإذاأ ػلفأن

ػػبأ

قلشهاأكدك اأ ألد ؿأف أا ه ل مل.أ-2أإذاأ رضأ هىأش ش أاه هوأطهبأششلأدصأ هلاأفػ أاهف ػرةأ 1ذأأ ػامأ ػلزأهمػلأأفأ

ه ػػـأفػ أاهطهػػبأاأل ػػه أك ػػدمأإذاأهػػـألهرهػػبأ هػػىأذهػػؾأ ػػررأن ػػلرأاهعداهػ أكا أك ػػبأ هلمػػلأأفأه ػػـأشػػفأهه ػػل أدف ػػملأنإ له ػ أ
اهد كلأاأل هل أكاهطهبأاهعلرضأأكأاهشرهنطأإهىأش ش أاهندال أاهش ه
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أكل كفأ ـأاإل له أ لرأقلنؿأههطعفذ.

ذهؾأ لفأشفأاأل دلأإلػرادأهعرلػؼأ ػلشيأه

لهػ أ شفمػكـأ ػلـ أأكل هػرحأاهنل ػثأةػذاأاههعرلػؼأ أإ ػراجأ

نرأدفيأل لرمأأ دأ
اهد كلأشفأك ل أاهش ش أأاهه أرفعتأاهلملأانهدا نأإلد لهملأف أك ل أش ش أأ رلأ
ي
اه

كـأأكأأفأاهش ش أه ررمأشفأهه ل أدف مل أأهكاف لأشيأأشكرأههعهؽأنل

اه

كـأاكأه للـأذاتأاهدزاعأأكأهارهنلطأ  .أ

ه لصأنادكا اأأكأ هفػلؽأ

كلعهرطأههدفيأنلإل له أهارهنلطأشلأله :أ أ
الشــرط األول:أوجــود دعــويين مختمفتــين عــن بعضــيما الــبعض قــائمتين أمــام القضــاء فــي آن واحــد أ
فلهفرضأنك كدأا رهنلطأنلفأد كللفأهذكبأإ داةفأنلأل رل أهدكا

أا رهنػلط أكأفأاهفػرضأناددػلأأشػلـأ

د كلأكا دة أفمدلأ أه كفأاإل له أأل ؿأا رهنلط أإدشلأألشػكرأأ ػرلأ عػدـأا
أفأإ ػػدلأةػػلهلفأاهػػد كللفأقػػدأاد

ػػت أفػػاأك ػػكدأه

له ػ أهارهنػػلطأةدػػل

1ذ

ه ػلص أنػؿأ هػىأهػكأ

أفلعػػهرطأ ػ ألرهػػبأاهػػدفيأ

نلإل له أهارهنلطأآ لرمأالتعاصر اإلجرائـي أنػافأد ػكفأأشػلـأد ػكللفأقػل شهلفأكأشدظػكرهلفأنػدفسأاهكقػت أ
نػػؿأ هػػىأأدػػاأهػػكأف ػػهتأإ ػػدلأاهش شهػػلفأفػ أاهػػد كلأاهشدظػػكرةأأشلشمػػلأكقنػػؿأقػرارأاإل لهػ أإهلمػػلأفإددػػلأ
نلهطنيأهفأد كفأأشلـأدفيأنلإل له أهارهنلط 2ذ .أ
لؤؿأل لرأفلشلأهكأ دلأأشلـأدفيأنلإل له أهش ش أأ رل أكاهش شػ أاهش ػدـأأشلشمػلأاهػدفيأ
ه فأاهه
ي
ػلرةأأشلشمػػل أكقنػػؿأأفأهيعػ ىػرضأاهػػد كلأاهش لهػ أ هػػىأاهش ش ػ أ
هػػـأهف ػػؿأفػ أاهػػدفيأنلإل لهػ أههػػد كلأاهش ػ أ
اهش لؿأإهلملأكهدظرأاه

ػكش أاه دلػدةأقلشػتأنلهف ػؿأفػ أاهػد كلأاهشدظػكرةأأشلشمػلأأ ػله ن أكد ػكؿأفػ أ

ةذاأاهفرضأاد ـأاهف اأهفرل لف:أ أ
-

رأمأقػػلؿأن ػػركرةأإ ػػلدةأاهػػد كلأاهش له ػ أههش ش ػ أاهه ػ أأ لههمػػل أهػػزكاؿأاه ش ػ أشػػفأاإل له ػ أ
ك هشلؿأ دـأا ه لصأاهش ش أاهش لؿأإهلملأنلهد كلأاهش له 3ذ.

-

فرلػؽأآ ػرأقػلهكاأن ػكازأدظػرأاهش شػ أاهش ػلؿأإهلمػلأههػد كلأاهش لهػ أإهلمػل أطلهشػلأأددػلأد ػهـأأفأ
اهغلل أشفأاإل له أإهلملأ لدتأهشديأاههدلقضأنلأل لـأكه لؽأ

1ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أصأ .387أ

2ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.132-131
3ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ .133أ

4ذأا شدأانكأاهكفل أاهشر يأاه لنؽ دظرل أاهدفكعذ أصأ .257أ
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فأ لرأاهعداه 4ذ.

كنلهطنيأألؤلدأاهنل ثأاهرأمأاألكؿ أطلهشلأأددلأد هـأأفأا رهنلطأأ نوأ لػرأقػل ـ أكأفأاهفػرضأ
ف أهعلرضأاأل لـأقدأ فتأ دها أهك كدأد كلأشف كه أكدعززأ اشدػلأنمػذاأاه

ػل أاهش ػرم أ هػىأ

اهش ل ـأ هشلأندلأهملأا هشلؿأكقكعأاههدلقضأنلفأاأل لـأأفأهدرأمأنشلأل رأهملأاه لدكفأشفأ نلؿأ ػكا أ
ل أاألشرأاهش

نكقؼأاهد كلأ هىأدمل ل أ ـأآ رأهـأل ه بأ

أناأنعد أأكأن شملأهد كلأأ رلأ

شرهنطػ أنمػػلأأكأنإ لههمػػلأإهػ أش شػ أأ ػػرلأشطػػركحأ هلمػػلأدػزاعأشػرهنط أ

1ذ

أكله ػػوأكنعػ ؿأ هػ أشػػفأ

اؿأةػذاأاه ػـأأفأاهش شػ أ عهػتأدكا ػ أاإل لهػ أهارهنػلطأشهعه ػ أنػد كللفأقػل شهلفأنلدمشػلأهعل ػرأ
إ ار ...أ .أ
الشرط الثـاني:أوحـدة جيـة القضـاء ,ووحـدة درجـة التقاضـي( :)2أشػلأك ػدةأ مػ أاه
أشلـأدكعأشعلفأشفأاه

ل

3ذ

ػل أمأأفأد ػكفأ

أك أإ له أهارهنلطأشػيأهدػكعأ مػلتأاهه ل ػ أشػفأ لػثأاههدػكعأاهػكظلف أ

ف لػػرأشػػفأاهف مػػل أدػػلدكاأن ػػركرةأأفأه ػػكفأاهش ش ػ أاهشطهػػكبأاإل له ػ أإهلمػػلأههنػػيأه م ػ أاه
هدهش أإهلمػلأاهش شػ أاهش ػلؿأشدمػلأاهػد كلأاهشرهنطػ

4ذ

أفػاألع ػؿأاإل لهػ أشػفأاه

ا دارم أ لػػرأأفأةدػػلؾأرأمألدػػلدمأنإش لدلػ أاإل لهػ أكافأا ههفػػتأ مػ أاه
اهكا ػػوأنػػلفأاهػػدفيأنلإل له ػ أهعػػدـأا

ػػل أاهه ػ أ

ػل أاهشػدد أهه

ػل أ

ػػل أ ػػددةـأاههعػػلناأاه هػ أ

ه ػػلصأكأنػػلفأاهػػدفيأنلإل له ػ أهارهنػػلط أفا ػ لبأةػػذاأاه ػرأمأ

لػػركفأأفأ ػانأشػػفأةػػذلفأاهػػدفعلف أةدفػػاأشدػػيأاهش ش ػ أشػػفأاهف ػػؿأف ػ أاهػػد كلأاهشعرك ػ أأشلشم ػػل أ
أهنعػػلأه كا ػػدأا
ه رك مػػلأشػػفأك لهمػػل أ ػكا ن

أأكأهنعػػلأهشنػػرراتأا رهنػػلطأكدمللػ ألػػرلأأ ػ لبأ
ه ػػلص
ن

ػلراأها ه ػػلصأكافأ ػػلفأ
ةػذاأاهػػدملأأفأاهػػدفيأنلإل لهػ أ ػكا أهارهنػػلطأأكأقلػلـأذاتأاهدػزاعأله ػػشفأإد ن
ػنللأنلهش لردػ أنهػكافرأ لهػ أشػػفأاه ػػل تأاههػ أهدطنػػؽأكقكا ػػدأا
د ػن

ه ػػلصمفمدلألعػػدأشطه نػػل أه ػػفأفػ أ

اهدمللػ أه شعمػػـأ للػ أكا ػػدة 5ذأ هػػىأكافأ ػػلفأاه لػػلسأشػػيأاهفػػلرؽأنػػلفأةػػذلفأاهػػدفعلفأإ أأددػػلأ ألش ددػػلأ
إد لرأك كدأةدؼأك لل أ لشع أنلدمشل أكنذهؾأاه متأش ش أاهد ضأاهش رل أنله كؿ أكهشلأ لفأاه ـأ
نعدـأ كازأدظرأاهد كلأاه لن أاهف ؿأفلمػلأنعػدـأا ه ػلصأاه

ػل أاهعػلدمأندظرةػلم ألعهنػرأف ػانأ

1ذأد ػػضأش ػػرمأرقػػـأ1104أه ػػد أ48أؽ أ ه ػ أ 1980-1-5أاه ػػز أا كؿ أصأ 92أكردأهػػدلأشؤهػػؼأا شػػدأةدػػدمأاهشر ػػيأ

اه لنؽ ا رهنلطذ ص.134

2ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذأصأ.136
3ذأأ شدأشهل

.282-281

أا

ه لصأاه لش أكاهدك أكاهش ه أههش ل ـ أندكفأطنع أدارأاهدم

4ذأشعكضأ ندأاههكاب أاهشر يأاه لنؽ أ اهدفكعأاهشددل أكاهه لرل ذ صأ 212أ
5ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ أأ ا رهنلطذ أةلششأصأ.140
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أههدعرأكاههكزلي أندكفأ د أدعر أصأ

فػ ػ أا

ه ػػلص أكادش ػػلأة ػػكأق ػػل أش ػػلديأش ػػفأدظ ػػرأاه ػػد كل أإ ش ػػل ن أه

لػ ػ أاألش ػػرأاهش

هه لربأاه ـ أفإفأاهدع أنافأاه ـألدطكمأف أاه ل أ هىأق ل أنعدـأا

أهفلدل ػػلأ
ػػ
ن

ه لصأاهك

أك ػلفأ

لهعلفأإ له أاهد كلأإهىأاهش ش أاإلدارلػ أاهش ه ػ .أأل ػكفأفػ أ لػرأش هػا 1ذأشػفأ ػاؿأةػذاأاهطعػفأ
لهنلفأهدلأشدلأاههعلناأاه ه أنلفأ اأاهدفعلفأشفأ لثأاهغلل أنػؿأ هػىأإ ػلزةأاهػدفيأنلإل لهػ أهارهنػلطأ
نلفأ ملتأق ل أش ههف .أ أ
كن شلػػيأاأل ػكاؿ ألا ػػظأاهنل ػػثأأفأأ ػ لبأدمػػلأ ػػدـأاههفرلػػؽأف ػ أاإل له ػ أنػػلفأاه
اهش ههفلفأف أاه م أاهكا دةأأدمـأكقعكاأف أ طا أألفأا

هاؼأنػلفأاهػدفيأنلإل لهػ أهعػدـأا

ػػل لفأ
ه ػلصأ

كهارهنػػلطأألنػػدكأكا ػ لنأف ػ أكقػػتأه ػػدلـأاهػػدفيأش ػ نا أك ػػذهؾأنل هنػػلرأاهػػدفيأنلإل له ػ أهارهنػػلطأش ػػاه أ
كازلػػاأشػػفأ لػػثأاهه ػػدلرأهه ل ػ أكنلههػػله أدػػرلأأدػػاأ أك ػػكدأههػػدفيأنلإل له ػ أهارهنػػلطأنػػلفأق ػػلهلفأ
شدظكرهلفأأشلـأ مه أق ل أش ههفهلفأف أا
هعدـأا

ه لصأاهكظلف أألداأنلهفعؿأك ل أةػكأدفػيأنلإل لهػ أ

ه لص .أ
كافأش ػػاه أاإل له ػ أهارهنػػلطأكاإل له ػ أه ل ػلـأذاتأاهد ػزاعأف ػ أاه

كلؤلدأذهؾأشلأذةػبأاهلػاأاه
فلاأهعدـأاه

ػػل أاإلدارمأكاردةأكشه ػػكرة أ

ػل أاهش ػرم أ أكشػفأ لػثأأفأ ػفأك ػاأاهطعػفأنػنطافأاه ػـأاهشطعػكفأ

ل أنإ له أاهد كلأاهشطعكفأف أ شملأإهىأش ش أاه

ل أاإلدارمأف أاإل ددرل أه للـأ

ذاتأاهد ػزاع...أكهشػػلأ ػػلفأاهػػدفيأنإ له ػ أاهػػد كلأإهػػىأش ش ػ أأ ػػرلأه لػػلـأذاتأاهد ػزاعأأشلشمػػلأشػػفأاهػػدفكعأ
اهع هل أاهه أ أههعهؽأنلهدظلـأاهعلـأاهه أهندلأقنؿأاهه هـأف أشك ػكعأاهػد كل أأمأفػ أنػد أاهدػزاعأكا أ
طأاه ؽأف أاإلد أنمل...أكافأطهبأاهطل فأنلإل له أهش ش أاه
هلػػا أ ػكفأأفأطهػػبأاإل له ػ أل ههػػؼأ ػػفأطهػػبأاهػػدفيأأنعػػدـأا
اهطعفأن كطأ ؽأاهشد

ل أاإلدارمأنلإل ددرل أ أ نلرأ

ه ػػلص أكنلههػػله أل ػػكفأاه ػػـأفلػػاأ

أف أإندا أةذاأاهدفيأأكأاهطهبأ هلشل أك أشطعفأ هلا 2ذ .أ

أما عن وحدة درجة التقاضـيأ:أ ل ػ أل ػبأأفأدعهػـأنادػاأشهػىأقلشػتأاهش شػ أنلهه ػدرأهشك ػكعأشػلأ
كاه ـأفلاأن ـأقطع أهعهنرأنذهؾأا هيدفذتأك لهملأه لمأاهشك ػكعأاهشعػركضأأشلشمػل أفػاألش ػفأهمػلأ
1ذأد ػػضأش ػػرمأرق ػػـأ476أ ش شك ػ ػ أاهشن ػػلدئأاه لدكدلػ ػ أذماه ػػز أاه ػػلد أصأ 816أكردأه ػػدلأشؤه ػػؼأأ ش ػػدأةد ػػدمأاهشر ػػيأ

اه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.142

2ذأطعػػفأادارمأش ػػرمأرقػػـأ981أ ػػد أ36أؽأ أ ه ػ أ 1992-7-25أكردأهػػدلأشؤهػػؼأأش شػػدأشػػلةرأانػػكأاهعلدػػلف أأاهشر ػػيأ

اه لنؽأ أصأ.500-488
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اهر ػػكعأإهلػػاأأكأإ ػ ار أهعػػدلؿأهه ػػـأكهػػكأأنلهفػػلؽأاه
كش اه أا هدفلذأاهك ل أفله

ل أهعشؿأ لرجأاه

ػػكـ

1ذ

أكه ػػدرأاههفرق ػ أةدػػلأنػػلفأش ػػاه أاه

كش منعدأادهمل مل أه شلفأا ه رارأاه شلل أاه

اهه ػ أشد مػػلأاه ػػـ أأشػػلأا ػػهدفلذأك ل ػ أاه ل ػ أفإدمػػلأهعشػػؿأدا ػػؿأاه
لهعػػرضأهمػػلأاه ل ػ أنلهف ػػؿ أك هػػىأذهػػؾأد ػػهطليأاه ػػكؿ:أأفأاه
اهش ػػه نهل أاهشهعه ػ أنلهشك ػػكعأاهش ػػكـأفلػػاأك ػػلزأاه
كش أ

نلهد كلأدف ملأأكأاه

كا هدفلذأك ل أاهش ش أف أأفأاه

لػ أ

ػػكش أن

لل أ

ػػكصأ ػػؿأش ػػاه أ

لػ ألنػػرزأأ رةػػلأنلهد ػػن أهه

ػػكشلتأ

ل ػ أأشػػلأا ػػهدفلذأك ل ػ أاهش ش ػ أفإدػػاألهعهػػؽأ

هنلرأهعه ملأنشػلأقػررمأاه ل ػ أفلمػل أكهه هػىأ شػرةأاههفرقػ أنػلفأاه
ل أههعهػؽأنػله رارأاه

لػ أ

ػل أأمأ أههعهػؽأإ أأنػاأكةػكأاه ل ػـأههدػزاعأ

دكفأاأل شلؿأاههشملدل أاهه أههظلفرأهه ؿأهمذاأاه رار أك هىأاهع ػسأشػفأذهػؾأنلهد ػن أ

ػهدفلذأاهك لػ أ

فإدملأهشهدأهه ارراتأاههشملدل أاهشملاةأهه رارأاه ل ـأههدزاع 2ذ.
شػػلألمػػـأاهنل ػػثأف ػ أة ػػذاأاهطػػرح أش ػػاه أةػػؿأل ػػكزأاه ػػدفيأنلإل له ػ أأهارهنػػلطأنػػلفأش شه ػػلفأ
أطنعلأ لكردةلأنعدأهدلكهاأد لطأشمش أف أةذاأاه دد:أ أ
ش ههفهلفأف أاهدر أ؟أاإل لن
ن
مبـــدأ التقاضـــي عمـــى درجتـــين:أة ػػكأأفألطػػرحأشك ػػكعأاهدػػزاعأ ه ػػىأدر ه ػػلف أك ش ػػلأدعه ػػـأأفأدر ػػلتأ
اهه ل

أدر هلفأ لدلهلفأكأ رلأطرلػؽأ لػرأ ػلدمأن ػل تأش

ك ػ أكأإفأه

ػلدأشنػدأأاهه ل ػ أ

هىأدر هلفأةكأأفأه هدفدأش ش أأكؿأدر أك لهملأهدظرأاهدزاعأنامأك اأهيعرضأاهد كلأ هلمػل أإشػلأ
ػـأأفألع ػػرضأشك ػػكعأاهدػ ػزاعأ ه ػػىأش شػ ػ أأكؿأدر ػ ػ أ
ه ػػلصأد ػػك أأكأقلشػ ػ أأكأكظلفػ ػ أاهشم ػ
ي
كه هدفدأك لهملأشدا

3ذ

أ كا أرفيأن ددأاه ـأاه لدرأنلهشك كعأا ه دلؼأأـأ .

كه درأاإلعلرة أأفأا هدفلدأك ل أاهش ش أهلسأنله ـأف ط أأمأنهدلكؿأاهشك كعأاهشعركضأكأ
أك ػػا أإدشػػلأقػػدأل ػػكفأن نػػكؿأدفػػيأنعػػدـأاه نػػكؿ أكنػػذهؾأا ه ػػلمأذةنػػتأش ش ػ أ

إ ػػدارأق ػرارأ ل ػػـأن

اهد ضأاهش رل أأنله كؿأ أأفأاهػدفيأنعػدـأقنػكؿأاهػد كلأ دعػداـأاه ػف أةػكأفػ أ ل هػاأدفػيأشك ػك أ
ل

دأنامأك هىأشلأ ػرلأنػاأق ػل أاهػد ض أاهػردأ هػىأاهػد كلأنرشهمػل أكلهرهػبأ هػىأقنكهػاأأفأل

1ذأد ػػضأشػػدد أش ػرمأرقػػـأ974أأ ػػد أ45أؽأ أه ه ػ أ 1981/1/12أشك ػػك أاهف مػػلد أا

ػرأ

ػػدارأاهشػػدد أشه ػػؽأرقػػـأ 6أ

قل ػ ػػدةأرقػ ػػـأ 117أصأ99أ شعػ ػػلرأاهلػ ػػاأهػ ػػدلأا شػ ػػدأةدػ ػػدم أشنػ ػػدأأاهه ل ػ ػ أ هػ ػػىأدر هػ ػػلف أنػ ػػدكفأطنع ػ ػ أ دارأاهدم ػ ػ أاهعرنل ػ ػ أ
ا

ددرل ذ أندكفأ د أدعر أصأ.49

2ذأش شدأانراةلـ أشعللرأا

ا شدأةددمأ اهه ل

لـأاهغلرأشدمل أهه

كش أنلفأاه

أ هىأدر هلفذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.50

3ذأا شدأةددمأ اهه ل

ل أكا

أ هىأدر هلفذأاهشر يأاه لنؽ أصأ .73-49أ
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هدفلذ أ 1986أصأ127أكأشػلأنعػدةل أشعػلرأاهلػاأهػدلأ

أد كامأن لثأ أل هطليأاهعكدةأإهلملأكه هدفدأش ش أأكؿأدر أنله

اهشد

فػ أشك ػكعأاهدػزاع أأكلطػرحأا
كأك اأدفلعأ هىأش ش أا

ل أفلاأك لهملأف أاهف ؿأ

ػه دلؼأاهش ػلـأشػفأةػػذاأاه ػـ أاهػد كلأنرشهمػلأنشػلأا هكهػاأشػفأطهنػػلتأ

ه دلؼ أفاأل كزأهملأف أ له أإهغػل أاه ػـأاهش ػهادؼأن نػكؿأاهػد كلأكأفأ

هعلدةلأهش ش أاهدر أاألكهىأهدظرأشك ك مل 1ذ .أ
ػكؿأدفعػلأشك ػك نلل أكةػكأدفػيأنعػدـأ
كر ـأأداألؤ ذأ هىأةػذاأاه ػـ أأدػاأا هنػرأاهػدفيأنعػدـأاه ن
ن

ػاأل ػػلؼأ هلػػا أأدػػاأ ألعد ػ أا ػػهدفلدأ
اه نػ
ػكؿأأمأدفعػػلأهػػاأه ػػشل أ ل ػ أكشهعهػػؽأنلهدظػػلـأاهعػػلـأإ أأدػ ي
ن
ش شػ أأكؿأدر ػ أهك لهمػػلأأدمػػلأهػػفأهدظػػرأاهد ػزاعأشػرةأأ ػػرلأنػػله طي أفمدػػلؾأطعػػكفأ لػػرأ لدلػ أنإ ػػلدةأ
اهش ل ش ػ أكا ه ػراضأاهغلػػرأكة ػ أك ػػل ؿأهعلػػدأك ل ػ أاهش ش ػ أاهه ػ أ شػػتأف ػ أشك ػػكعأاهد ػزاعأه ػػل تأ
ش

ك ػ أدػػصأ هلمػػلأاه ػػلدكفأكةدػػلؾأ ػػل تأأ ػػرلأأ طػػىأاه ػػلدكفأهه

اهش شػ أهدظػػرأاه

ػػكـأ ػػؽأطهػػبأشػػدأك ل ػ أ

ػػلللأاههػ أ شػػتأنمػػلأ هػىأنعػػدأا ػػهدفلدأك لهمػل أكةػ أاهشد ػػكصأ هلمػلأفػ أاهشػكادأ

رقـأ 183م185ذأشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل أرقـأ2أه د أ2 2001ذ .أ
أشػػلأ ػػفأإش لدلػ أاإل لهػ أهارهنػػلطأشػػيأا ػػهاؼأدر ػ أاهه ل ػ أف ػػلهدلكهاأاهنل ػػثأنلهنلػػلفأ نػػرأ
اةه :أ أ
أوًال :اإلحالة من محاكم أول درجة لمدرجة الثانية :إفأف رةأاإل له هارهنلط شفأش ػل ـأاهدر ػ أا كهػىأ
هه لدلػ أنعػ ؿأ ػػلـ أههعػػلرضأنعػ ؿأ نلػػرأشػػيأشنػػدأأاهه ل ػ أ هػػىأدر هػػلف أكه ػػفأهشزلػػدأشػػفأاههك ػػلوأ
دطرحأاهف رةأ هىأشكقفلف:أ

1ذأد ضأشدد أش ػرم أه ه ػ أ 1967/12/5أش شك ػ أاهػد ضأه ػد أ18أصأ 1803أشعػلرأاهلػاأهػدلأأ شػدأةدػدمأ اهه ل ػ أ
هىأدر هلفذأاهشر يأاه لنؽ أةلششأصأ.72-71

ػػكـأأفأه ػػررأ

2ذأشػػلدةأ 183ذأه ػ لوأاأل طػػل أاهشلدل ػ أف ػ أاه ػػـ-1:أههش ش ػ أشػػفأهه ػػل أدف ػػملأأكأندػػل نأ هػػىأطهػػبأأ ػػدأاه
ه لوأشلأكقيأف أ شملأشػفأأ طػل أشلدلػ أن هػ أ هلنلػ أ لدػتأأكأ ػلنل أدكفأشرافعػ أ هػىأأفألػهـأاههكقلػيأ هػىأاهه ػ لوأشػفأ

ر ػػلسأاه ه ػ أك لهنمػػل.أ-2أل ػػكزأههطعػػفأفػ أاه ػرارأاه ػػلدرأنلهه ػ لوأنطػػرؽأاهطعػػفأاههػ أل نهمػػلأاه ػػـأشك ػػكعأاهه ػ لو.أأشػػلأ

اه ػ ػ ػ ػ ػ ػرارأاه ػ ػ ػ ػ ػػلدرأن ػ ػ ػ ػ ػػرفضأاهه ػ ػ ػ ػ ػ ػ لوأف ػ ػ ػ ػ ػػاأل ػ ػ ػ ػ ػػكزأاهطع ػ ػ ػ ػ ػػفأفل ػ ػ ػ ػ ػػاأ ه ػ ػ ػ ػ ػػىأا ػ ػ ػ ػ ػػه اؿ.أش ػ ػ ػ ػ ػػلدةأ 184ذأهف ػ ػ ػ ػ ػػلرأاه ػ ػ ػ ػ ػػـ أ

ل كزأهه

كـأأفألطهنكاأنل هد ل أل دـأإهىأاهش ش أاهه أأ درتأاه ـأهف لرأشلأكقيأف أشدطكقاأشفأ شكضأأكأإنملـ أكلعهنرأ

اه رارأاه لدرأنلههف لرأشهششلنأشفأ ؿأاهك كمأهه ـأاهذمألف رم أكل رمأ هلاأشلأل رمأ هىأةذاأاه ـأشفأاه كا دأاه ل

أنطػرؽأ

اهطعفأاهعلدل أك لرأاهعلدل .أأشلدةأ 185ذأإ فلؿأاهف ػؿأفػ أنعػضأاهطهنػلتأاهشك ػك ل أإذاأأ فهػتأاهش شػ أشػفأأ ػنلبأ شمػلأ
كشدطكقػاأاهف ػؿأفػ أنعػػضأاهطهنػلتأاهشك ػك ل أ ػػلزأه ػل بأاهش ػه أأفألطهػػبأنل ػهد ل أل ػدـأإهػػىأاهش شػ أاههػ أأ ػػدرتأ

اه ـأاهدظرأف أاهطهبأكاه ـأفلا أكلعهنرأاه ـأاه لدرأف أاهطهبأشهششلنأهه ـأاه لدرأف أاهد كل .أ
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 -1غالبية الفقو والتشريعات :أكقدأدلدكاأن ركرةأرفػضأاإل لهػ أهارهنػلطأأكأه لػلـأذاتأاهدػزاعأشػفأ
ش ل ـأاهدر أاألكهىأهه لدل
اهدر
اهه ل

1ذ

أألفأف أذهؾأهفكلتأهدر ػ أه ل ػ أك رشػلفأهه

أكاهع ػسأ ػذهؾأاإل لهػ أشػفأش ػل ـأ ػلد أدر ػ أألكؿأدر ػ أ

ػكـأشػفأةػذمأ

هنػلرأاإل ػاؿأنػدر لتأ

.

 -2الفرنسي حديثًا:ألنػدكأأفأاهشعػرعأاهفرد ػ أ ػدل لن أأ ػذأنإش لدلػ أاإل لهػ أهارهنػلطأأكأه لػلـأذاتأ
اهدػزاعأ هػػىأشػػيأا ػػهاؼأدر ػ أاهه ل ػ أكه دػػاأاعػػهرطأأفأه ػػكفأاإل لهػ أشػػفأاه
إهىأاه

ل أاأل هىأدر أكهـألػنوأاهع ػس أهػ األ ػدثأإ ػاؿأندظػلـأاههػدرجأاه

ػػل أاألددػػىأ
ػل

أأشػل فأ

ػػنبأإنل ػ ػ أاهشع ػػرعأاهفرد ػ ػ أاه ػػدلثأهم ػػذمأاه لهػ ػ أش ػػفأاإل لهػ ػ أة ػػكأأد ػػاأأرادأإ ػػفل أاهط ػػلنيأ
ػػه دلؼ أ طرلػػؽأشػػفأطػػرؽأإدمػػل أاهد ػزاعأش ػرةأكا ػػدةأكنطرل ػ أ لشه ػ أأشػػلـأ

اه ل ػػـأهش ش ػ أا

ػـأل ً ػػؿأ
اهدر ػ أاه لدلػ أةػػذاأكافأ ػػلفأاهفرد ػ أ ػػدل نلأأ ػػؿأنشنػػدأأاهه ل ػ أ هػػىأدر هػػلفأه دػػاأهػ ي
نش اه أاههدرجأاه

ل

أنل هنلرأأداأاعهرطأأفأههـأاإل له أشفأاألددىأهي هى 2ذ.

أل ػلرأ
ثانيا:أاإلحالة أمام محاكم الدرجة الثانية:أكألددلأدعهـأنافأاهدفيأنلإل له أهارهنػلط أةػكأدفػيأعػ ه ي
قنؿأاهد كؿأف أأ لسأاهد كلأك هىأذهؾأكشلأ هلاأأ هبأاههعرلعلت أ ألش فأاهدفيأنلإل له أهارهنلطأ
أشػػلـأش ػػل ـأاهدر ػ أاه لدل ػ أه ػػنؽأ ػ كطأاه ػػؽأف ػ أانػػدا م أن ػػنبأاهه ػػدمأههشك ػػكعأاهشدظػػكرأأشػػلـأ
ش ػػل ـأأكؿأدر ػ أكه ػػفأ هػػىأفر ػػل أاهشعػػرعأاهفرد ػ أاه ػػدلثأنإش لدل ػ أاإل له ػ أشػػفأش ػػل ـأاهدر ػ أ
شاأنشفمكـأاهشكاف أكن شليأاأل كاؿأاهػدفيأنلإل لهػ أهارهنػلطأأكأه لػلـأ
األكهىأهه لدل أفإفأذهؾأل كزأ ن
ذاتأاهدػزاعأ ألش ػػفأأنػػدانأاههش ػػؾأنػػاأأشػػلـأش ػػل ـأاهػػد ض أفمػ أهل ػػتأدر ػ أه ل ػ أدلةلػػؾأ ػػفأأدػػاأ
ق ل أقلدكف أنؿأ هىأف أاه ل تأاهه أهدظرأفلمػلأاهشك ػكعأأكف نػلأههشػلدةأ 237أ2/أاهف ػرهلفأأأ أبذأ
شفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شػلتأاهفه ػطلد أرقػـأ2أه ػد أ2001أ ألش ػفأأنػدانأاإل لهػ أهػدفسأاه ػنبأاهػذمأ
أ ردلمأنش اه أاإل له أأشلـأا

ه دلؼ 3ذ .أ

كقنػػؿأأفأد ػػكضأف ػ أاهعػػرطأاههػػله ألهػػكهىأاهنل ػػثأاه ػػدلثأ ػػكؿأاإل له ػ أكشػػدلأهكافرةػػلأنػػلفأ
اهش ل ـأاهكطدل أكاهش ل ـأاأل دنل أكف أق ل أاهه لـ:أ أ
1ذأأ شدأشهل

أأاهشر يأاه لنؽ ا

ه لصذ أص .279أ

2ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أ .149-147أ
3ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أ .152-150أ
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أوًال :مدى توافر اإلحالة لالرتباط بين المحاكم الوطنية والمحاكم األجنبية:أةدلؾأقل دةأف مل أ
كةػ أأل ن ػػلأهر شػ أهشكقػػؼأاه ػكادأاأل ظػػـأشػػفأاههعػرلعلتأفػ أش ػػاه أاهش ػػل ؿأاهشعػػهر أنػػلفأق ػػل لفأ
كطدػ أكأأ دن ػ أكةػ أ قل ػػدةأهف ػػلؿأاه ل ػ أاهػػكطد ذأأشػػلأ ػػفأا

هنػػلراتأإلدعػػل أش ػػؿأةػػذمأقل ػػدةأ

فدك زةلأنلهد لطأاههلهل 1ذ:أ أ
-1

هنلراتأ للدةأاهدكؿ أكأدكا

أ دـأك كدأش هشيأدكه أشدظـأفي ً ؿأاه ل

أاهكطد

2ذ

هىأ

األ دن ػ أكدػػذ رأ شه ػ أشػػفأاهد ػػكصأاه لدكدل ػ أكدنػػدأأ ه ػ أاه ػػردأنشكقػػؼأاهشعػػرعأاهػػكطد أاذأ
ل كؿأف أاهشلدةأ 29ذأشفأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأرقـأ2أه د أ:2001أ
أأ -ه هصأاهش ل ـأنلهف ؿأف أاهد لكلأاهشددل أكاهه لرل أكهكأهـأه فأدا ه أفػ أا ه ل ػملأإذاأ
قنػػؿأاه

ػػكـأك لهمػػلأ ػ ار أأكأ ػػشدلن أطن ػلنأه كا ػػدأا

ه ػػلصأاهشد ػػكصأ هلمػػلأفػ أةػػذاأ

اه لدكف.
ب -إذاأا ه ػػتأاهش ػػل ـأنػػد كلأشػػل أفإدمػػلأه ػػهصأأل ػلنأنلهش ػػل ؿأكاهطهنػػلتأاهعلر ػ أكاأل ػػهل أ
أ
اهشرهنط أنمل.
 -2أه هصأاهش ل ـأنلإل ار اتأاهكقهل أكاهه فظل أاهه أ هدفذأفػ أفه ػطلفأر ػـأ ػدـأا ه ل ػملأ
نلهػ ػػد كلأاأل ػ ػػهل أ
اهش ه

هنػ ػػلراتأاههل ػ ػػلرأف ػ ػ أاإل ػ ػ ار اتأكهه لع ػ ػ أكقػ ػػكعأاه ػ ػػررأأل ػ ػ لبأ

أ ه رلرأدف أكقهل أههزك أأكأإل لعأاه

زأاهه فظ أألشكاؿأف أفه طلف 3ذ.

كلنػدكأاهشكقػؼأةػذاأأ هػىأفػ أد ػكصأاه ػػلدكفأاهش ػرمأإذأل ػكؿأفػ أاهشػلدةأ 33أذأشػفأقػػلدكفأ
اهشرافعلتأرقـأ13أه د أ 1986أإذاأرفعتأهش ل ـأاه شمكرل أد كلأدا ه أف أا ه ل ملأه كفأةػذم
اهش ل ـأش ه

أنلهف ؿأف أاهش ل ؿأاألكهل أكاهطهنلتأاهعلر ػ أ هػ أاهػد كل األ ػهل أأ شػلأه ػهصأ

نلهف ؿأف أ ؿأطهبألرهنطأنمذمأاهد كلأكل ه

أ

1ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .153-152أ

فأ لر اهعداه أأفألدظرأشعمل  .أ

2ذأأش ػػدأاة ػػل أاهك ػػلطأف ػ أاه ػػلدكفأاهػػدكه أاه ػػلصأاهفه ػػطلد أاهطنع ػ أا كهػػى أنػػدكفأدارأدعػػر أ2011ـأ–أ1432أةػ ػ أصأ

.143

3ذأأش دأاة ل أاهشر يأاه لنؽ أصأ.143
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-3

أك ػػكدأهش ش ػ أ هلػػلأنػػلفأق ػػل أاهػػدكؿأهفػػضأاهد ػزاعأكأه

ػػـأاه افػػلتأنػػلفأش ػػل ـأاهػػدكؿأ

اهش ههف .
 -4هلسأهش ل ـأدكه أشلأأفأههزـأش ل ـأدكه أأ رلأندظرأد لكلأشعلد أكه لهملأإهلمل أنل هنلرأأفأ
اه كا ػػدأاه لدكدلػ أفػ أقػػلدكفأ ػػؿأدكهػ أه ػػددأاه ػػل تأاههػ أه ػػكفأفلمػػلأش ل شمػػلأش ه ػ أندظػػرأ
اهد لكلأكأ أه ددأا ه لصأش ل ـأاهدكؿأاأل رل 1ذ .أ
كقدأ لكؿأنعضأاهف مل أه علؼأقل دةأأهف لؿأاه ل ػ أاهػكطد أ نػرأهفدلػدأا

هنػلراتأاههػ أ

يندًلتأ هلمل أكدك زأههؾأاهردكدأ هىأد لط 2ذ:أ أ
-

رنػػطأاهه ػػهلـأنعػػدـأاإل له ػ أهه
هبأ

ه لصأاه

ػػل أاأل دنػ أهارهنػػلط أأكأقلػػلـأذاتأاهدػزاعأكا هنػػلرمأأدػػاأل هشػػؿأ

ل أاهكطد أقكؿأفلاأ هط أفلرلأأ ػدأاهف مػل أأفأاهغللػ أشػفأههػؾأاإل لهػ أ

فػ أاه ػػلدكفأاهػػكطد أكدا ػػؿأإطػػلرمأةػػكأشدػػيأهعػػلرضأاأل ػػلـ أكه ػػفأشػػيأاه ػػلدكفأاأل دنػ أفػػإفأ
ػػدرأ ػـأفلػػاأهعػػلرضأشػػيأاه ػػلدكفأاهػػكطد أأكأأ ػػلـأ ػػلن أهكقػػل يأشعػػلنم أفمدػػلؾأك ػػله أ
أ ػػرلأهه ػػـأةػػذاأاه ػػـأكه ػػعلؼأآ ػػلرمأكةػ أ ػػدـأقلنهلػ أاه ػػـأهههدفلػػذأهك ػػكدأهعػػلرضأفلػػاأشػػيأ
اه لدكفأأكأاأل لـأاهكطدل أفلهغلل أشفأاإل له أكاشهدادأك ل أاهش شػ أإهػىأاهػد لكمأاهشرهنطػ أ
ةكأهاف أاههعلرضأنلفأاأل لـ.أ
-

اه كؿأنعدـأك كدأشع بأكش ش أ هللأنلفأق ل أاهدكؿأه
اهػػكطد أةػػكأك ػػدمأشػػفأله ػػرلأشػػدلأاه ػػلؿأاه

ـأاه افلتأقكؿأشػردكد أفله ل ػ أ

ػػل أاهشدظػػكرةأأشلشػػاأكاه ػػلهملأن

ػػلللأأ ػػرلأ

كد ػ و
ػلكأأ ػػرل أك هػػىأذهػػؾأهه ل ػ أنعػػدأه دلػػدأأمأاهش ػػل ـأأقػػدرأ هػػىأفػػضأاهد ػزاع أفػػإفأرأتأ
اهش ػل ـأاهكطدلػ أ دلػ أاإل لهػ أأ لهػتأههش ػػل ـأاأل دنلػ أكافأش ػػاه أأهػكفلرأاه ػػشلدلتأهه ػػـأ
اهػػذمأ ل ػػدر أفػػإفأاه ل ػ أاهػػكطد أةػػكأشػػفألش ػػؾأنزشػػلـأةػػذمأاهشمش ػ أنػػلهه ؽأشػػفأ لف ػ أ
اه شلدلتأاهشش د أكاهشنلدئأاه لدكدل أاهش ه رة أفإفأهـأههكافر أفإفأاه ل ػ أاهػكطد أهػفألعطػ أ
أشرأهدفلذأهمذاأاه ـ.أ

1ذ ندأاهر شفأاأل رس أعرحأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرلػ أدارأاه لفػ أههدعػرأكاههكزلػي أأاهطنعػ أا كهػى أ-2008

 1429أاهطنع أاه لدل أ 1431-2010شلفأ ا ردفذ أصأ.292
2ذأا شدأةددم اهشر يأاه لنؽ أ ا رهنلطذأص .159-157أ
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ػفألعشػػؿأنػػاأفػ أنػػلفأاهش ػػل ـأاهدكهلػ أ ػػكفأأفأش ػػل ـأاهػػدكؿأ
كلػػر وأاهنل ػػثأأفأةػػذاأاهشكقػػؼأهػ ي
أكلف ػػؿأأفألدظرة ػػلأ ن ػػرأق ػػلها أهل ػػيأفػ ػ أقه ػػبأ
كشدم ػػلأاه ػػكطد ألعهن ػػرأهه ػػؾأاهش ػػل ؿأش ػػل ؿأ ػػللدل ي
اه ل

أاهكطد أ

أاإل ار اتأكهطنلؽأاه لدكفأف أأشرألشسأع أدا ؿأ دكدم.أ أ

كقنؿأأفأددم أاه دلثأ فأعرطأك دةأ م أاه

ل أكك دةأدر ػ أاهه ل ػ أأده ػدثأكأنعػ ؿأ

ش ه ػػبأ ػػفأاإل له ػ أهارهنػػلطأف ػ أق ػػل أاهه ػػلـ أكةػػؿأة ػ أشه ػػكرةأنػػلفأاهه ػػلـأكاه

ػػل أاهعػػلدمأ

نلههزاشف .أ
أوًال :مســـائل التحكـــيم ألش ددػػلأهعرلػػؼأاهه ػػلـ أاهفػػلؽأاألط ػراؼأاهشه ل ػػشلفأ هػػىأطػػرحأاهد ػزاعأ هػػىأ
أع لصأشعلدلف أهلف هكاأف أاهشك كعأاهشطركحأدكفأاهش ش 1ذ.أ أ
اهه لـ أةكأق ل أ لصألهـأا هه ل أإهلاأنإرادةأاألفراد أكله ذأإ دلأ كرهلفأإشلأ نرأعرطأ
اهه لـمأاهذمألعهرطأه شلداأنلهع د أكةدلؾأع ؿأآ رأةكأشعلرط أاهه لـأكة أأاهه أ أهي شفأف أ
اهع د أكقدأه كفأنع ؿأعرطأف أ دأأكأنع دأشدف ؿأهلنيأهشك كعأاهع دأاهشعلرأإهلاأف أاهشعػلرط 2ذأ
كه ػػكفأنعػػدأطػػرك أاهدػزاعأهػػلسأقنهػػا أإ أأفأاه هلنػ أهمػػذاأاهعػػرطأةلشػ أهه ػػؽأآ ػػلرم

3ذ

أكن شلػػيأاأل ػكاؿأ

شهىأك دأعرطأاهه لـأأكأاهشعلرط أةدلألشهديأا ه ػلصأاهش شػ أ ػفأدظػرأاهدػزاع أطلهشػلأاهعػرطأ أ
ي

زاؿأقل ش ػلن أك هػػىأذهػػؾأل ػػكفأاهػػدفيأنل
هط أاه

ـأف أاهه ك أهه

1ذأا شػدأانػكأاهكفػػل أاهه ػلـأا

شر يأ لنؽ أصأ.165
2ذأش

هػػدادأنعػػرطأاهه ػػلـأكاهشعػػلرط أةػػكأدفػػيأنعػػدـأاه نػػكؿ أإلد ػػلرأ

ل أههذكدأ فأ ا 4ذأنل هنلرأأفأاهش ػـأ شػلأاه ػاأأ هػبأاهف ػاأ

نػلرمأكا

هنػلرمأ

هلػػلرم أاهطنعػ أاه له ػ  1978أأصأ 15-1أشعػػلرأاهلػاأهػدلأا شػػدأةدػدمأ ا رهنػػلطذأ

فأعػفلؽ أاهه ػلـأاهه ػلرمأاهدكه د ار ػ أفػ أقػلدكفأاهه ػلرةأاهػدكه ذ أنػدكفأطنعػ أ أدارأاهدم ػ أاهعرنلػ أههدعػرأكاههكزلػي أ

ندكفأ د أدعر ص.191-189

3ذأمادة ()5أقلدكفأاهه لـأاهفه طلد أرقـأ3أه د أ 2000أأ-1أاهفلؽأاهه لـأةكأاهفلؽأنلفأطػرفلفأأكأأ ػرأل

ػ أنإ لهػ أ ػؿأ

أكأنعػػضأاهشدلز ػػلتأاهه ػ أدعػػاتأأكأقػػدأهدعػػاأنعػػافأ اق ػ أقلدكدل ػ أشعلد ػ أهعلقدل ػ أ لدػػتأأكأ لػػرأهعلقدل ػ أكل ػػكزأأفأل ػػكفأاهفػػلؽأ

اهه لـأف أ كرةأعرطأه لـأكاردأف أ دأأكأاهفلؽأشدف ؿ.أ-2أل بأأفأل ػكفأاهفػلؽأاهه ػلـأش هكنػلن.أ-3أل ػكفأاهفػلؽأاهه ػلـأ

ش هكنلنأإذاأه شداأش ررأكقعاأاهطرفلفأأكأه شداأشلأهنلد مأشفأر ل ؿأأكأنرقللتأأكأ لرةلأشفأك ل ؿأا ه لؿأاهش هكن .أ-4أإذاأ

هـأا هفلؽأ هىأاهه لـأنعدأدعك أاهدزاعأفل بأأفأله شفأا هفلؽأشك ػكعأاهدػزاعأكا أ ػلفأنػلطان.أ-5ألعهنػرأعػرطأاهه ػلـأاهفلقػلنأ

ش ػػه انأك ألهػػا رأنػػنطافأاهع ػػدأأكأف ػ اأأكأادهمل ػػا-6.أ أل ػػكزأاهعػػدكؿأ ػػفأاهفػػلؽأاهه ػػلـأإ أنلهفػػلؽأاألط ػراؼأأكأن ػرارأشػػفأ

اهش ش أاهش ه

.أ أ

4ذأا شدأانكأاهكفل أاهشر يأدف ا أص.130-119
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هاؼأف أأشػكرأن ػلط أك هػىأذهػؾأطلهشػلأاه مػتأإرادةأاه

قل نللأشيأا

هلمـأاههش ؾأنمذاأا هفلؽ 1ذ .أ
شػلألعدلدػػلأةػؿألش ػػفأأفأهػهـأاإل لهػ أهارهنػلطأنػػلفأق ػل لفأه ػػلـ أه

اشلػلأ
ػكـأههه ػلـأأ ػنوأإهز ن
لنػ أ هػػىأةػذاأاهه ػػلؤؿأ

ل بأاههفرق أنلفأاهش ل ؿأاألكهل أكاهش ل ؿأاهشهفر أ هىأد ؿأه لههدل 2ذ:أ أ
-

المســائل األوليــة:أةػ أاهش ػػل ؿأكاهطهنػػلتأاههػ أهعػػرضأ هػػىأاهش ػػـ أكلعػػهرطأ ػ ألدظرةػػلأأفأ
ل ػػكفأشهفػػؽأ هلمػػلأف ػ أشعػػلرط أاهه ػػلـأأكأشعػػشكه أنلهفػػلؽأاهه ػػلـ أكافأهػػـأل
هك لاأاهش ـأاإلذفأهه
ػػبأأةشله ػػاأه
ن

-

ػػؿأل ػػههزـأ

كـأ شلعمـأهدظرةػل أفػإفأهػـألكاف ػكاأأكأكافػؽأأ ػدأشػدمـ أأ ػلؿأاألشػرأ

ػػـأاهدػ ػزاعأههش شػ ػ أاهش ه ػ ػ أ ػػكفأأفأأاه ػػلدكفألعهن ػػرأاه

كصأدظرأاهدزاع أ ل بأا

ػػل أاهعػ ػلدمأ

ه لصأاأل لؿ 3ذ.

المســائل الفرعيــة:أل ػػؽأههش ػػـأدظػػرأاهش ػػل ؿأاهفر ل ػ أاهشرهنط ػ أدكفأإذفأألدمػػلأشػػفأ ػػهبأ
اهدػزاعأاهشطػػركحأك ػػز أ أله ػزأأشدػػا أك هػػىأذهػػؾأ أ ل ػ أهشعػػلرط أه ػػلـأأكأاهفػػلؽأفػ أدظػػرأ
اهش ل ؿأاهفر ل  .أ

ثانيا:أشلأةكأ هلاأاه كادأاأل ظـأشفأاهف مل أ دـأ
ً

ػكعأاهه ػلـأنشفمكشػاأاهعػلـأهف ػرةأا رهنػلط أ ػكفأ

أفأاهش ػػـأش لػػدأنشػػلأهػػـأا هفػػلؽأ هلػػاأفػ أشعػػلرط أاهه ػػلـأك ألهعػػدام أكأل ن ػػلأشػػلأهػػـأا هفػػلؽأ هلػػاأفػ أ
شعػلرط أاهه ػػلـألشهدػػيأدظػرمأشػػفأقنػػؿأاهش شػ أها هػػدادأنلهفػػلؽأاهه ػػلـ أفشػػفأألػػفأإذانأ لدعػػاأا رهنػػلطأ
كاإل له ...أ .أ
الشــرط الثالــث  :ىــو ت ـوافر االرتبــاط بــين الــدعويين المحــال منيــا والمحــال الييــا(:)4أأكنلدػػلأف ػ أةػػذاأ
اه لدبأ لؼألدعاأارهنػلطأنػلفأاهػد لكل أكه ػد دلأنعػ ؿأشف ػؿأفلشػلأش ػىأ ػكؿأ لفلػ أدعػك أا رهنػلطأ
ك كرم أكهشللزأا رهنلطأ فأاهشفلةلـأاهشعلنم أها.أ أ

1ذأأ ػػددلفألك ػػؼأاه ػػلف أاهدظػػلـأاه ػػلدكد أههش ػػـأ طن ػػلأأه ػػلدكفأاهه ػػلـأأاهفه ػػطلد أرقػػـأ3أه ػػد أ2000أذأ ر ػػله أد هػػكرامذأ
لشع أاهدكؿأاهعرنل -أاه لةرةأ1429ةػ أ2008أـأ أصأ.45-17

2ذأا شدأةددم أ ا رهنلطذ أاهشر يأاه لنؽ أ .170-167أ
3ذأش

فأعفلؽ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.183

4ذأشعكضأ ندأاههكاب أاهشر يأاه لنؽ اهدفكعأاهشددل أكاهه لرل ذ أصأ.215

70

الشرط الرابع :أن تكون المحكمة المحيمـة والمحـال إلييـا مختصـتان بنظـر الـدعوى قيميـاً و نوعيـاً(1ذ:أ
فإذاأ لدتأإ ػدلأاهش شهػلفأ لػرأش ه ػ أفمدػلأ ألش ػفأا هنػلرأأفأاهػدفيأنلإل لهػ أاهش ػلرأأشلشمػلأةػكأ
دف ػػيأنلإل لهػ ػ أهارهن ػػلط أهع ػػدـأا ه ػػلصأإ ػػدلأاهش شه ػػلفأنله ػػد كل أإدش ػػلأة ػػكأدف ػػيأنلإل لهػ ػ أهع ػػدـأ
ا

ه لص

2ذ

أأشلأ فأا

ه لصأاهش هػ أفهعػدـأهعه ػاأنلهدظػلـأاهعػلـ أكإلش لدلػ أدظػرأاهػد كلأدكفأ

ػـأل ػػلرأ ػػدفيأانهػػدا ن أكههش شػ أ لشػػؿأاه ػػهط أفػ أقنػػكؿأاإل لهػ أأكأ
ا ههفػػلتأها ه ػػلصأاهش هػ أشػػلأهػ ي

رف مل أكنلههله أهـألعهرطأأفأه كفأاهش ش أش ه ن لأش هللنأ كا أاهش له أأكأاهش لؿأإهلمل أشلأهـألد ً
ػنفأ
هىأةذاأاهدفيأدل أاهششلطه أكاهه كلؼأكةذاأه

يأهه دلرأاه ل

أاهش لرأأشلشاأاهدفي .أ

ثانيا -سمطة القاضي في تقدير اإلحالة:أنعدأاهفلقدلأناداأهلسأههش ش أأفأه كـأنإ لرةأاهدفيأكاه ـأفلاأ
شػػفأهه ػػل أدف ػػمل أإدشػػلأ هػػىأأمأشػػفأاه

ػػكـأذهػػؾأهعػػدـأهعهػػؽأةػػذاأاهػػدفيأنلهدظػػلـأاهعػػلـ

3ذ

أكف ػ أةػػذاأ

اه لدػػبأ لك ػػوأاهنل ػػثأ ػػهكؾأاه ل ػ أه ػػلمأة ػػذاأاهػػدفي أكلهد ػػلكؿأ ػػنؿأاهطع ػػفأف ػ أقػػرارأاهش شػ ػ أ
نلإل له أإفأأش ف أ هىأاهد لطأاههلهل  :أ
 -1سمطة المحكمة تجاه الدفع باإلحالة:أ ل أف أةذاأاه ددأد هطليأاه كؿأنافأههش ش أ ػهط أ
نلرةأف أه دلرأاإل له أشفأ دشمل أفم أهل تأش نرةأهه ـأن نكؿأاإل له أشفأ دشا
قدأه درأاهش ش أأفأاهد كلأاهش لرةأأشلشملأ هػىأأةشلػ أأ ػرأكأ نػرأشػفأاه
إهلمػلأنػػؿأ هػىأأفأاهش شػ أقػدأه ػػدرأأدػاأشػػفأش ه ػللتأاهعداهػ أكاه

4ذ

أ لػثأ

ػل أاهشػرادأاإل لهػ أ

ػكـأاهشػػل هلفأأشلشمػلأ ػػدـأ

قنكؿأاإل له أههعػلرضأاإل لهػ أشػيأش ػه همـ أكةػذاأاهشكقػؼأ هلػاأاهغلهنلػ أشػفأاههعػرلعلتأإفأ
هػـأل ػػفأ همػل أكفػ أشطهعمػـأاهشعػػرعأاهش ػرمأكاهفرد ػ 5ذأكر ػـأ ػػدـأدػصأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أ
داأل لسأ هىأشكقفاأشفأاهدفيأنلإل له أه للـأذاتأاهدزاع .أ
هىأةذاأاهدفيأنع ؿأ لصأه ي
 -2الطعن في قـرار اإلحالـة:أنعػ ؿأ ػلـأل ػبأأفأدهفػؽأأفأاه ػرارأنلإل لهػ أاه ػلدرأشػفأاهش شػ أ
ةكأشفأاه ارراتأ لرأاهشدمل أهه

كش أكنلههػله أك رلػلنأ هػىأشػلأادهم هػاأأ هػبأاههعػرلعلتأ أ

1ذأقػدرمأ نػػدأاهفهػلحأاهعػػملكم أأاهشك ػػك أاه لدكدلػ أه ػػل أا كراؽأاه

 .183أ

2ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أصأ.388

4ذأ لدأش شدأاه

لص أاهشر يأاه لنؽ أصأ.388

3ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .188أ
5ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .192-188أ
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ػػل ل أ أ2000أـأ أشدعػاةأدارأاهشعػػلرؼأا

ػ ددرل أصأ

لش فأاهطعفأفلاأإدشلألعهنرأ شػلنأقطعلػلنأ أل نػؿأا
يل شػػؿأشػػيأاه ػػـأاهشدمػ أهه

ػػكش أههطعػػفأفلػػا

1ذ

ػه دلؼ أكافأاهعػافأفػ أا ػه دلفا أةػكأأفأ
أ أكنػػذهؾأدػػصأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أفػ أقػػلدكفأ

أ كؿأاهش ل شلت 2ذ .أ

لداأنػلفأاهف ػا أفػ أش ػاه أ
كقنؿأأفألدم أأاهنل ثأةذاأاهشطهب أل بأأفألدكمأأفأةدلؾأ افنلأ ن
كقػػتأإنػػدا أاهػػدفيأنلإل لهػ أهارهنػػلط أر ػػـأأفأهعػرلعدلأاهفه ػػطلد أكاهش ػػرمأقػػدأ

ػػشاأنشكقػػؼأنل هنػػلرأ

ةػػذاأاهػػدفيأشػػفأاهػػدفكعأاهعػ هل أاههػ أل ػػبأإنػػدا ةلأقنػػؿأإنػػدا أأمأدفػػلع أأكأاهػػد كؿأفػ أأ ػػلسأاهػػد كل أ
ه فأ نبأاه اؼأنلفأاهف األهنهكرأف أأشرلف 3ذ :أ
-

لل أاهدفيأةكأهاف أاههعلرضأف أاأل لـ أكةذمأاهغللػ أهشػسأاهدظػلـأاهعػلـأنعػ ؿأشنلعػرأ شػلأ
لرلأنعضأاهف ا أكنلههله أ ػلفأاأل ػدلأ ػدـأا هنػلرمأشػفأاهػدفكعأاهعػ هل أاههػ ألهػزـأإ لرهمػلأقنػؿأ
اهد كؿأف أأ لسأاهد كل.

-

إفأا هدنلطأك كدأا رهنلطأ أل هعؼأإ أنعػدأاهػد كؿأفػ أأ ػلسأاهػد كل أكنلههػله أإفأ رشػلفأ
ل بأاهش ه أشػفأ ػاأنلإل لهػ أشهػىأك ػدأذهػؾم أل ػؽأش ه ػللتأاهعداهػ أكفلػاأادهمػلؾأ
ه كا دأاإلد لؼأكا هشلؿأقكمأههعلرضأاأل لـ.
ل ػػردأ هػ ػلمـأأد ػػلرأاه ػػلمأأفأاه ػػدفيأنلإل لهػ ػ أهارهن ػػلط أة ػػكأدف ػػيأعػ ػ ه ألا ػػذأأ ػػلـأاه ػػدفكعأ

اهع هل أ كؿأ
-

مـأناشرلف 4ذ :أ

ف ػرةأاههعػػلرضأنػػلفأاأل ػػلـأأكأههػػؾأاهغلل ػ أة ػ أد ػػنل أكلهن ػػرةلأاه ل ػ أ لػ نػدا أكنلههػػله أ أ
ل أهههؾأاهف از أطلهشلأأددلأأشلـأا هشلؿألش فأهافلاأ

بأز شمـ.

1ذأا شدأانكأاهكفلأاهشر يأاه لنؽ أ دظرل أاهدفكعأف أقلدكفأاهشرافعلتذأصأ.282

2ذأاهطعفأف أاه ارراتأاههشملدل أشلدةأ 192ذ أل كزأاهطعفأف أاه ارراتأاههشملدل أاهه أه درأأ دػل أ ػلرأاهػد كلأك أهدهمػ أنمػلأ

اه

ػػكش أإ أشػػيأاه ػػـأاهفل ػػؿأف ػ أشك ػػكعأاهػػد كلأ همػػلأ ػػدا:أ-1أاه ػ ارراتأاهكقهل ػ أكاهش ػػهع ه .أ-2أاه ػ ارراتأاه ػػلدرةأنكقػػؼأ

اهد كل.أ-3أاه ػ ارراتأاه لنهػ أهههدفلػذأاه نػرم.أ-4أاأل ػلـأاه ػلدرةأنعػدـأا

ه ػلصأكاإل لهػ أإهػىأاهش شػ أاهش ه ػ أكفػ أةػذمأ

اه لهػ أل ػبأ هػػىأاهش شػ أاهش لهػ أإهلمػػلأاهػد كلأأفأهكقفمػػلأ هػىألف ػؿأفػ أاهطعػف.أ-5أاه ػػل تأاههػ أدػصأاه ػػلدكفأ هػىأ ػكازأ

اهطعفأفلملأا ه ا ن.

3ذأا شػػدأانػػكأاهكفػػلأاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أ دظرل ػ أاهػػدفكعأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلتذأصأ 280-278أأكا شػػدأةدػػدمأ ا رهنػػلطذأاهشر ػػيأ

اه لنؽ أصأ.207-199

4ذأا شدأةددم ا رهنلطذ أاهشر يأاه لنؽ أصأ .207-199أ
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-

قدأد عؿأإنل أإ لرةأاهدفيأنلإل له أهارهنلطأفػ أأمأ لهػ أه ػكفأ هلمػلأاهػد كل أك ػله أهههمػربأ
كاهششلطه أطلهشػلأأددػلأد ػهـأأفأاه ل ػ أأكأاهش شػ أ ه ػهغرؽأكقػتأ

هعػفلؼأك ػكدأا رهنػلطأ

شفأ دشا .أ
كلػػر وأاهنل ػػثأنػػلفأههػػؾأا ه لةػػلت أةػػكأأفأ

ك ػػل أاهػػدفيأنلإل لهػ أهارهنػػلطأل عهػػاأش ػػؿأ

دظر أفش اه أاههعلرضأنلفأاأل لـأكاههدلقضأ هىأقدرأ نلرأشفأاألةشل أكنلههله أ لفأاأل ػدلأششػفأ
أأفأل شدكاأف أقكادلدمـأد كصأ ل
هندىأا ه لمأاه لد
ي

أنمذاأاهدفيأههشلعىأشيأأةشلهاأكاهغلل أاهه أ

يعػ ػػرعأأل همػ ػػل أكافأش ػ ػػاه أاههمػ ػػربأأكأاهششلطه ػ ػ أة ػ ػ أد ػ ػػنل أكل ػ ػػعبأا هعػ ػػلفملأكافأاهش هػ ػػؼأاألكؿأ
نل ػػهنللدملأك عػػفملأةػػكأقل ػ أاهشك ػػكعأاهػػذمأةػػكأأقػػدرأك هػػىأإطػػاعأكد ارل ػ أنش رلػػلتأاهػػد كل أكهػػاأ
اه ػرارأاه لشػػؿأنمػػذاأاه ػػدد أطلهشػػلأأددػػلأدهفػػؽأأفأ أشع ػػبأ هلػػاأشػػفأرقلن ػ أهش ش ػ أاهػػد ضأف ػ أة ػػذاأ
اه دد أكنلههله أدرلأإنل أإنػدا أةػذاأاهػدفيأفػ أأمأ لهػ أه ػكفأ هلمػلأاهػد كلأقنػؿأقفػؿأنػلبأاهشرافعػ أ
ألةشلهاأكأةشل أاهغلل أاهه أ يعرعأأل همل .أ

المطمب الثاني
الضم كأثر من آثار االرتباط
هعرفدػػلأ ػػلن نلأ هػػىأأ ػػرأشعػػلناأهي ػػرأاهػػذمأ ػػلهدلكهاأاهنل ػػثأف ػ أةػػذاأاهشطهػػبأاهشهعهػػؽأنص ػػلرأ
ا رهنلط أكافأا

هاؼأنػلفأ ػؿأشػفأةػذلفأاأل ػرلفأكهعرلػؼأاه ػـأكعػركطاأكآ ػلرم أ ػلهدلكهملأاهنل ػثأ

هىأاهفركعأاههلهل  :أ

الفرع األول
ماىية الضم لمطمبات المرتبطة
عأأل هملأا رهنلط أهػذاأ ػل كـأاهنل ػثأ
اه ـ:أةكأك له أشفأاهك ل ؿأاهه أه ؽأاهغلل أاهه أ يع ًر ى
ننللفأهعرلفاأكعركطاأكآ لرمأفلشلأله :أ أ
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الغصن األول
تعريف الضم لمطمبات المرتبطة
ا هيعشهتأاهعدلدأشفأاههعرلفلتأههعرلؼأاه ـ أ ك له أه شيأاهطهنلتأاهشرهنط أفػ أاهف ػا أف لػؿأ
نادا :أ
-

ػلفأشعػػلأفػ أ
كأقػرارأل ػػدرأشػػفأاه ل ػ ألػػهـأنشك نػػاأ شػػيأاهطهنػ
ن

ندل نأ هىأطهبأأ دأاه

ػػكش أكا ػػدة أكذهػػؾأ ػكا أ

كـأأكأشفأهه ل أاهش ش أدف مل 1ذ.

أفهـألىأنلنفأطنلع أةذاأاه رارأةؿأةكأشفأاأل شلؿأاه
لؼأأداأدلقص
كلعلبأ هىأةذاأاههعر
ي
ه

لل أ

هه ل ػ أأـأأد ػػاأش ػػفأاأل ش ػػلؿأاإلدارلػ ػ أك ػػل كـأاهنل ػػثأننل ػػلفأذه ػػؾأفلش ػػلأنعػػد أدلةل ػػؾأ ػػفأأد ػػاأ ع ػػؿأ
ا رهنلطأشهش ؿأنطهنلف أكقدأه كفأاهد لكلأأكأاهطهنلتأاهشرهنط أأ رأشفأذهؾ أكهـأل ددأشػلأإذاأ لدػتأ
ةذمأاهطهنلتأههشهيأنل ه اهل أ فأنع مل أأـأأدملأهددشلأفلشػلأنلدمػلأفه ػنوأ

ػكش أكا ػدة أأل ن ػلأهػـأ

لػػكردأأمأعػػرطأفػ أ لهػ أههػػؾأاهطهنػػلتأةػػؿأةػ أقل شػ أأشػػلـأش ػػل ـأش ههفػ أأـ أأشػػلـأأ ػػرأشػػفأدا ػرةأشػػفأ
دكا رأش ش أكا دة .أ
-

رف ػػاأ ػ و
ػلفأناد ػػاأ أقػ ػرارأل ػػدرأش ػػفأاه ل ػ ػ أل ػػهـأنشك ن ػػاأ ش ػػيأاه ػػد لكمأاهشه ػػدةأفػ ػ أاه ػػنبأ
كاهشك أكع أاهشرفك أأشلـأذاتأاهش ش أف أ

كش أكا دة أندل أ هىأطهبأاه

كـ أ 2ذ.

ك ذهؾأألعلبأةذاأاههعرلؼأأل ن لأأداأقل هرأهـأل ددأ له أ ههلأاهػد كللفأأكأاهػد لكلأاهشرهنطػ أ

لثأقللشملأقللشلأشهعل نراأأـأ أأل ن لأق ػرأا رهنػلطأفػ أاه ػنبأكاهش ػؿ أكه ػد دلأنعػ ؿأشطػكؿأ
شفأ
ن

أفأا رهنلطأأك يأن لرأشفأةذمأاه له أاه ٍّل أاهه أه هربأكأنعدةأشفأ دـأاهه ز أأل ن لأقى ى ىػرأةػذاأ
اهطهبأشفأ لثأإ لرهاأ هىأطهبأاه

كـأكافأةذاأ طاأكا و أفههش ش أأفأه ررمأشػفأهه ػل أدف ػمل أ

كلندكأةذاأق كرأهعرلع أكهػلسأاهف ػاأف ػط أطلهشػلأأددػلأد ػهـأأدػاأةػذاأاههعرلػؼأش ػه ىأشػفأدػصأاهشػلدةأ

1ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .29أ

2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.409
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2/80ذأشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ2أه ػػد أ2001أاهفه ػػطلد

1ذ

أر ػػـأأدػػاأق ػػل أكشػػفأ ػػؽأ

أهنعػػلأ
اه ل ػ أاه ػػلذمأهشلعػ نػللأشػػيأش ه ػػللتأاهعداه ػ أكاإلد ػػلؼ أك أشع ػػبأ هلػػاأشػػفأش ش ػ أاهػػد ض ن
هنػػلرمأ ش ػانأإدارل ػلنأشػػفأ لػػثأ ػػهكؾأاه ل ػ أكهػػلسأشػػفأدل ل ػ أاة ػػلرأاهه ػ أقػػدأهره ػ أههػػؤ رأ هػػىأ

ا

ه ػ ػػلصأاه لش ػ ػ أنلهه دلػ ػػد أأكأأدػ ػػاأاهي ػ ػػذأدكفأش ػ ػػكغأقػ ػػلدكد أش نػ ػػكؿأأل ػ ػػذمأفهطػ ػػرحأ هلػ ػػاأرقلن ػ ػ أ

اهد ض 2ذ .أ
كلش ددلأهعرلؼأاه ـأأداأ أقرارأل درأشفأاه ل
ندل ن أ هىأطهبأأ دأاه

أشفأهه ل أدف اأكفؽأش ه للتأاهعداهػ أأكأ

كـألهـأنشك ناأ شػيأاهطهنػلتأأكأاهػد لكلأاهشرهنطػ أكاه ل شػ أأشػلـأدا ػرهلفأأكأ

أ ػػرأشػػفأدكا ػػرأش ش ػ أكا ػػدة أكذهػػؾأف ػ أ

ػػكش أكا ػػدةأشػػيأا هفػػلظأ ػػؿأطهػػبأنل ػػه اها أن لػػثأ أ

لؤ رأأ دةلأ هىأاة ر .أ
كقنؿأأفأددم أةذاأاهغ فأدكدأاههدكلاأ هى طبيعةأةذاأاه رارأاه لدرأشػفأاه ل ػ أشػفأ لػثأ
قضائي أف دأاد شتأاة ار أه شلف:أ أ
ه دلفاأةؿأةك عمل إداري ,أم أنو عم ٌل
ٌ
 -1أأرأمأل كؿ:أأداأن شليأاأل كاؿأل بأأفأدهفؽأأفأاه ـأاه
هكافرأأشكرأفلاأده

ل أ ألا ذأةػذمأاه ػف أل ػبأ

ملأف أةذاأاههعرلؼ أ أقرارأل درأ فأش ش أفػ أ

ػكش أرفعػتأإهلمػلأ

نطرلػػؽأاهػػد كلأكفػػؽأقكا ػػدأاهشرافعػػلت أك ػػدرأاه ػرارأفلمػػلأنػػإ ار اتأاأل ػػلـ
دعهنرأأفأقرارأاه ـأ ألؤ رأف أاهد لكمأك أهػذكبأاه

3ذ

أك ػػكفأأددػػلأ

ػكشلتأفػ أنع ػمل أنلههػله أ ألش ػفأ

أنػػدانأأفأدعهنػرمأ شػػاأق ػػل للن أإدشػػلأةػػكأ شػ هؿأأإدارمأشػػفأ لػػثأ ػػهكؾأاه ل ػ ألمػػدؼأههن ػػلطأ
دظ ػػرأاه ػػد لكمأكه ػػذهلؿأاه ػػعكنلتأن شعم ػػلأش ػػيأنع ػػملأاه ػػنعضأفػ ػ أ
ههعلرضأاأل لـأكه ل نلأه

ػػكش أكا ػػدة أشدعػ ػلنأ

فأ لرأاهعداهػ أكشنػلدئأاهعداهػ أك هػىأذهػؾأ ألعهنػرأقػرارأاه ػـأ

شانأق ل للنأك أ هػىأك لػلن أإدشػلأةػكأشػفأاأل شػلؿأا دارلػ أهه ل ػ أذاتأاهغللػلتأاههدظلشلػ أ

1ذأأشػػلدةأ 2/80ذأإذاأرفعػػتأأ ػػرأشػػفأد ػػكلأأشػػلـأش ش ػ أكا ػػدةأأكأأ ػػرأشػػفأش ش ػ أك لدػػتأشه ػػدةأف ػ أاه ػػنبأكاهشك ػػكع أ
ػػكـأأفأه ػػـأة ػػذمأاه ػػد لكلأفػ ػ أ

فل ػػكزأههش شػ ػ أند ػػل نأ ه ػػىأطه ػػبأأ ػػدأاه
ا ه لصذأنإ له أةذمأاهد لكلأإهىأاهش ش أاهشرفك أأشلشملأاهد كلأاألكهى.
2ذأدنلؿأ شر أ اهشر يأاه لنؽذأه نلبأاأل لـ أصأ.23-22

ػػكش أكا ػػدة أأكأأفأه ػػاشرأ ش ػػيأش ار ػػلةأقكا ػػدأ

3ذأ ا شػػدأانػػكأاهكفػػل أدظرل ػ أاأل ػػلـأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلت أاهطنعػ أاه لد ػ أشدعػػاةأدارأاهشعػػلرؼأنل

ص.35-34
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ػ ددرل أنػػدكفأ ػػد أدعػػر أ

كنلههػػله أ أل نػػؿأاهطعػػفأك ألهػػزـأاهش ش ػ أاهه ػ أأ ػػدرها أفهمػػلأأفأهر ػػيأ دػػا أك هػػىأذهػػؾأ أ
لؤدمأ

هدفلذأ هط أاهش ش أاهه أأ درهاأنعافأاه

 -2رأمأآ رأل كؿ:أأداأ شؿأق ل

كش 1ذ.

أ كفأأفأاأل شػلؿأاإلدارلػ أ ألش ػفأأفأله ػذةلأاه ل ػ أفػ أ
أكقدأل ػكفأهش ػؿأةػذاأاهػرأمأش ػؿأدظػرأهش ػلفأ طػكرةأآ ػلرأ

كش أكنلههله أةكأ شؿأق ل

اه ـ أن شيأأ رأشفأق ل أكعشكؿأدظرةػلأشػفأق و
ػلضأأكأش شػ أكا ػدة أنػؿأ هػىأفػ أأ ل و
ػلفأ
أل ػػهملفأنم ػػلأق ػػدألره ػ ػ أاه ػػـأهل ػػنوأش ػػؤ نراأ ه ػػىأا
ي

ه ػػلصأاه لشػ ػ أ ػػلؿأا ه ػػلدأن ػػلفأ

اهطهنلتأكاهد لكلأف أاه نبأكاهش ؿ.

الغصن الثاني
شروط الضم لمطمبات المرتبطة
ر ػػـأاهه ػػلربأفػ ػ أشكق ػػؼأاهشع ػػرعأاهفه ػػطلد أفػ ػ أش ػػاه أاه ػػـأ ش ػػلأدكةد ػػلأإهل ػػاأفػ ػ أاهش ػػلدةأ
2/80ذ أ لػػثأأدػػاأاعػػهرطأأفأه ػػكفأاهػػد لكلأشدظػػكرةأأشػػلـأدفػػسأاهش ش ػ أكهه ػػدأةػػذمأاهطهنػػلتأأكأ
ػػكـأنطهػػبأاه ػػـ أكةػػذاأاهشكقػػؼأهػػلسأ هلػػاأأ هػػبأ

اهػػد لكمأفػ أاه ػػنبأكاهشك ػػكعأكأفأله ػػدـأأ ػػدأاه

اهف ػػاأكشػػدمـأاهش ػػرمأاهػػذمأشػػدوأهه ل ػ أةػػذمأاهشزل ػ أهشلعػػللنأشػػيأش ه ػػللتأاهعداه ػ أكلػػد كأاهنل ػػثأ
اهشعػػرعأاهفه ػػطلد أنإ طػػل أةػػذمأاه ػػا ل أهه ل ػ أه ل ػلنأههعداه ػ أكهن ػػلطلنأهشمػػلـأدظػػرأاهػػد لكل أ
كشدعلنأههعلرضأاأل لـ.أ أ
أشلأنلهد ن أهعركطأاه ـأف دكردةلأنع ؿأ لـأدكفأاهه لدأنهك اأاهشعرعأاهفه طلد أمشفأ لثأ
أداأندىأ نبأادعل أأ رأاه ـأ هىأطهبأاه
-

كـأكهلسأاهش ش أشفأهه ل أدف ملمأكة  :أ

أن تكـــون الـــدعاوي منظـــورة أمـــام ذات المحكمـــة و قائمـــة (متعاصـــرة):أ ػكا أ لدػػتأ

ش ش ػ أاه ػػهو أ لػػثأه ػػـأاأل ل ػرةأ ػػدةأق ػػلة أأكأش ش ػ أاهندال ػ أ ػػدةأق ػػلةأأكأةل ػػلت أكه ػػفأإفأ
لدتأاهد لكمأنلفأش ل ـأش ههف أفاألش فأأندانأ شيأاهد لكمأنطرلؽأاه ـ أإدشلأنلإل له أ شلأأ ػهفدلأ
اهػػذ ر

2ذ

أكأفأه ػػكفأقل شػ أكشهعل ػرةأفػػاألش ػػفأأنػػدانأنػػامأ ػػلؿأأفألػػهـأ ػػـأطهنػػلتأ لػػرأقل شػ أ ػكا أ

1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.410

2ذأأا د لرمأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ 30أكأ ذهؾأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأدف ا أصأ.409
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لدتأشكقكف أأـأشد طع أأكأألمأ نبأ لفأفل بأك ػكدأاههعل ػرأاإل ار ػ أ شػلأاعػهرطدلمأن

ػكصأ

اإل له أهل ؽأاه ـأآ لرم.
-

أن تكـون ىنـاك عالقـة ارتبـاط بـين الطمبــات المضـمومة:أكةػذاأعػرطأنػدة أ لػثأأفأاه ل ػ أ
هه ػػـأهػػـأه ػػفأههدعػػاأهػػك أا رهنػػلط أكنلههػػله أا رهنػػلطأةػػكأاه ػػنبأاهػػذمأأدعػػاأاه ل ػ أ
ك له أاه ـ أف أاهد لكمأكاهطهنلتأاهشدظكرةأأشلـأذاتأاهش ش

-

ػػهعشلؿأ

1ذ

أن تكون الدعاوي أو الطمبات تابعة لنفس درجة التقاضي:أاه ـأنع ؿأ لـألهـأأشلـأش شػ أ
أكؿأدر ػ أكه دػػاأنػػلهر ـأشػػفأذهػػؾأ ألشدػػيأأفألػػهـأأشػػلـأاهدر ػ أاه لدلػ

2ذ

أكه دػػاأأل ن ػػلأ ألش ػػفأ

أنػػدانأا ػػهعشلؿأاه ػػـأنػػلفأطهنػػلتأأكأد ػػلكمأهدهش ػ أهػػدر لتأق ػػل ل أش ههف ػ أأمأهش لهفهػػاأأفأ
ه كفأاهطهنلتأأشلـأدفسأاهش ش أشفأ لثأدر أاهه ل
ػػل

اه
اهه ل

أكهغلل ػػبأهش ػػلهوأاه
3ذ

أألفأفػ أذهػؾأإ ػاؿأنشنػدأأاههػدرجأ

ػػكـأفػ ػ أأكؿأدر ػ ػ أش ػػفأا

ػػهفلدةأش ػػفأدر ػ ػ أش ػػفأدر ػػلتأ

أكلعهرطأف أاهطهنلتأأكأاهد لكمأاهش شكش أأشلـأاهدر أاه لدل أإش لدل أ شعملأأكأ

ػكداأأشػػلـأأكؿأدر ػ أأي لػػرأ
ػػشملأأشػػلـأاهدر ػ أاألكهػػى أفػػاألع ػػؿأدعػػك أ ػػنبأ دلػػدأهػػـأل ػػفأشك ػ ن
أشلـأاهدر أاه لدل أد لأهه ـأ 4ذ .أ

أ

1ذأا شػػدأةدػػدمأ ا رهنػػلطذأاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أصأ 214-209أك ػػذهؾأا د ػػلرمأاهدلػػداد أشر ػػيأ ػػلنؽأصأ 29أ ػػذهؾأ شػػلفأ

ه ػػركرم أشر ػػيأ ػػلنؽأصأ409أكه دػػاأدػػكمأ ػػكؿأشكقػػؼأاهفه ػػطلد أاهػػذمأاعػػهرطأا رهنػػلطأف ػ أاه ػػنبأكاهش ػػؿأأ

اه ـ .أ

ػػهعشلؿأك ػػله أ

2ذأشلدةأ 224ذأقلدكفأا كؿأش ل شلتأفه ػطلد أرقػـأ2أه ػد أ2001أهطنلػؽأاه كا ػدأاهش ػررةأأشػلـأش شػ أاهدر ػ أاألكهػىأه ػرمأ
هىأا

ه دلؼأاه كا دأاهش ررةأأشلـأش ل ـأاهدر أاألكهىأ كا أفلشػلألهعهػؽأن

هـألدصأاه لدكفأ هىأ اؼأذهؾ .أ

3ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ أ ا رهنلطذ أصأ.214-213

4ذأشلدةأ 221ذأقلدكفأا كؿأش ل شلتأفه طلد أه دلـأطهنلتأ دلدةأف أا

ػكرأاه

ػكـأك لػلنمـأأكأنػلإل ار اتأكاأل ػلـأشػلأ

ه دلؼأ-1أ أه نؿأاهطهنلتأاه دلدةأفػ أا

ػه دلؼأ

كه ػػـأاهش ش ػ أشػػفأهه ػػل أدف ػػملأنعػػدـأقنكهمػػل.أ-2أ كشػػيأذهػػؾأل ػػكزأأفأل ػػلؼأإهػػىأاهطهػػبأاأل ػػه أاأل ػػكرأكاهشرهنػػلتأك ػػل رأ
اهشه لتأاهه أه ه ؽأنعدأه دلـأاهطهنػلتأاه هلشلػ أأشػلـأش شػ أاهدر ػ أاألكهػىأكشػلألزلػدأشػفأاههعكل ػلتأنعػدأه ػدلـأةػذمأاهطهنػلت.أ

-3أل كزأههش ش أأفأه ـأنلههعكل لتأإذاأ لفأا

ه دلؼأقدأق دأناأاه لد.
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الغصن الثالث
آثار الضم
ظمرأف أاه دلثأ فأآ لرأاه ـأهك ملفأهدلأاهف مل أدك زةـأ نرأاهد طهلفأاههلهلهلف:أ أ
الفريق األول:ألرلأنافأدظلـأ ـأاهد لكل أةكأشفأأ شلؿأاه

ل أا دارل أ ألؤ رأ هػىأا ػه اؿأ ػؿأ

طه ػػبأأكأد ػػكلأش ػػشكش أن ػػؿأه ػػهفظأن للدم ػػل أك ػػذهؾأ أل ػػؤ رأ ه ػػىأقكا ػػدأا
أكهـأهه دأةذمأاهطهنلتأف أأمأع

اهدك

أ كا أ نننلأأكأشك ك ن لأأكأأط ارفنل

غلبأإ دلأاهد لكلأاهش شكش أف أ
ألؤ رأهى ي
دة

2ذ

أكدد ـأشكقؼأةذاأاهفرلؽأن ـأا

ه ػػلصأاه لشػ ػ أك أ
1ذ

أكنلههله أهرهلنلنأهذهؾأ

أاهد كلأاأل ػرل أفػلش فأاهطعػفأفػ أأمأشدمػلأ هػىأ

ه دلؼأاهش رم أإذأاه متأاهش ش أإهػىأأفأ أإفأههش شػ أ

اهشطػػركحأأشلشمػػلأق ػػلهلف أكه ػػكفأش ه ػ أنلهف ػػؿأفػ أ ههلمشػػلأنػػلهدظرأإهػػىأقلشػ أاهشػػد ىأنػػاأفػ أ ػػؿأ
شدمشػلأ هػىأ ػػدةأأفأه ػررأ ػـأاه

ػػلهلفأإهػىأنع ػمشلأاهػػنعضأكاه ػـأفلمشػل أكهػػكأزادتأقلشػ أش شػػكعأ

اهشد ىأناأ هىأد لبأا ه لصأههؾأاهش ش 3ذ.
كه دأافهرضأاهشعر لفأاهفه طلد أكاهش رمأذهؾأكةذاأشلأد هعفاأشفأدػصأاهشػلدة 2/80ذأشػفأ
قلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل أاهفه طلد أرقـأ2أه د 2001أأ لثأأفأ كتأاهشعرعأ فأ
اهػػدصأ ػػكؿأاة ػػلرأهه ػػـألػػؤكؿأهعػػدـأاههػػا لرأ هػػىأا

ه ػػلصأإ أإذاأدػػصأ هػػىأذهػػؾ أنل هنػػلرأأدمشػػلأ

رهنػػلأقكهمشػػلأأفأاهش ش ػ أش ه ػ أف ػ أ ػػؿأطهػػبأ هػػىأ ػػدة أه ػػفأهػػـألرهنػػلأ هػػىأ ػػـأاهػػد لكمأأمأأ ػػرأ
نلهد ػن أه كا ػدأا

ه ػػلصأكقكا ػدأه ػدلرأقلشػ أاهػد كلأفهن ػػىأاهش شػ أش ه ػ أ هػػىأهػكأأدلأاه ػػـأ

ه عؿأاهش ش أاه لش أ لرأش ه

أنله

كش أاهشك دة 4ذ .أ

1ذأد ػػضأشػػدد أفه ػػطلد أرقػػـأ 2006/7أن ه ػ أنهػػلرلخأ 2006-4-12أج2أصأ 192أشعػػلرأاهلػػاأهػػدلأ شػػلفأاهه ػػركرم أ

اهشر يأاه لنؽأصأ.411

2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ 412-411أك ذهؾأا شدأةددم ا رهنلطذأشر يأ لنؽ أصأ .218أ
3ذأا ػػه دلؼأش ػػرمأ قدػػلأا

ػػه دلفل ذ أرقػػـأ 1281أه ػػد أأ3أتأ أ ه ػ أأ20أ 1901/3/أشر ػػيأاه

اهلاأهدلأشؤهؼأا شدأةددمأ ا رهنلطأذأاهشر يأاه لنؽأصأ.220
4ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ .412-411أ
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ػػلة أصأ 1890أشعػػلرأ

الفريــق الثــاني:أ ػػـأاهػػد لكمأأكأاهطهنػػلتأهارهنػػلط ألهرهػػبأ هلػػاأادػػدشلجأههػػؾأاهطهنػػلتأاهشرهنط ػ أف ػ أ
كش أكا دة أكقدألؤ رأ هىأقكا دأا
أشػلأن ػددأهػػا لرمأ هػىأا

ه لصأأكأ هىأقلنهل أاأل لـأههطعفأفلمل 1ذ.

ه ػلص أفهػػكأ ػهشدلأأفأاهش شػ أ لػرأش ه ػ أندظػػرأاهطهػبأكقنػػؿأ

أفأه كـأنله ـأأنعدـأا ه ل ملأقنهتأطهبأ ـأطهبأإهلمل أك بأاه لشػ أاشهػدأا

ه ػلصأإهلمػل أ

ففػ أةػػذمأاه لهػ أأ ػ تأقلشػ أاه ػد لكمأاهش ػػشكش أش ػػؿأا هنػػلرأكهمػػلأهػػا لرأ هػ أ هػػىأا

ه ػػلص أ

2ذ

أفمػذمأاهشػلدةأ

دش ؿأ هىأذهؾأأشلأدصأ هلاأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهفه طلد أف أاهشلدة 40ذأشدػا

هطػػرحأفر ػػل أك ػػكدأطهػػبأ ػػلرضأش ػرهنطأنلهطهػػبأاأل ػػه أاهش ه ػ أنػػاأش ش ػ أاه ػػهوأن

ػػبأدػػكعأ

ػهوأقلشلػل أه ػررأاهش شػ أإ لههػاأههش شػ أ
اهدزاعأأأأكألفأاهطهبأاهعلرضأ ػلرجأ ػفأدطػلؽأش شػ أاه
ن
اهش ه

أكة أاهندال أكه فأشلذاأهكأ لفأاهفرضأنلهع س أ لثأرفيأاهطهبأاأل ه أههندال أكهـأه ـأ

اهندالػ أنعػػدـأا ه ل ػػملأنعػػد أكه ػػدـأأ ػػدأاه

ػػكـأنطهػػبأ ػػـأههطهػػبأاهشػرهنطأاههػػلنيأهش شػ أاهندال ػ أ

قلشلػػل أ هػػىأذهػػؾأه ػػكفأك ل ػ أاهش ش ػ أادع ػػدتأكه ػػكـأندظػػرأاه
ن

ػػل أكنلههػػله أاه ػػـأأ ػػرأ هػػىأقكا ػػدأ

ه لصأةدل 3ذأكةذمأشزل أههفردأنملأش ش أاهندال أنلهه دلد أنل هنلرةلأ ل ن أاهك ل أاهعلش 4ذ.

ا

كف ػ أش ػػاه أاهطعػػف أفػػإفأاه ػػـأشػػؤ رأ هػػىأاهطعػػف أ ػػكؿأأدػػاأل ػػبأاههػػركمأك ػػدـأ شػػؿأأ ػػدأ
اهطهنػػلتأاهش ػػشكش أاهش ػػكـأفلمػػلأ هػػىأ ػػدة أإ أنعػػدأا ػػهلفل أإ ػػدارأاأل ػػلـأن
اهش شكش أ شلعمل أأمأأداأ لرأقلنؿأههطعفأاهشنلعرأفلا أ ػكفأأدػاأشدمػ أهه
اهش ػػشكـأاهش ػػكـأفلػػا أكه دػػاأ ألدم ػ أاه

ػػكصأاهطهنػػلتأ

ػكش أفػ أعػافأاهطهػبأ

ػػكشلتأاهش ػػشكش أنرشهمػػل أكنلههػػله أك ػػبأاههػػركمأ هػػىأ

دكرأاأل لـأف أاهطهنلتأاهش شكش أ شلعمل 5ذ .أ

1ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .31أ

2ذأشلدةأ 40ذأاهطهنلتأاهعلر

أأكأاهشرهنط أاه لر أ فأا ه ػلصأش شػ أاه ػهوأ-1أ أه ػهصأش شػ أاه ػهوأنػله ـأفػ أ
ػبأقلشهػاأكدك ػاأ ألػد ؿأفػ أا ه ل ػمل.أ-2أإذاأ ػرضأ هػىأ

اهطهبأاهعلرضأأكأاهطهبأاهشػرهنطأنلهطهػبأاأل ػه أإذاأ ػلفأن

ش ش أاه هوأطهبأششلأدصأ هلاأف أاهف رةأ 1ذأأ امأ لزأهملأأفأه ـأف أاهطهبأاأل ه أك دمأإذاأهـألهرهبأ هىأذهؾأ ررأ

ن لرأاهعداه أكا أك بأ هلملأأفأه ـأشفأهه ػل أدف ػملأنإ لهػ أاهػد كلأاأل ػهل أكاهطهػبأاهعػلرضأأكأاهشػرهنطأإهػىأش شػ أاهندالػ أ
اهش ه

أكل كفأ ـأاإل له أ لرأقلنؿأههطعف.

3ذأأ شدأشهل

أأاهشر يأاه لنؽأ ا

ه لصذ أصأ.264-261

4ذأش شدأ شلؿأ ندأاهعزلز أاهشر يأاه لنؽ أصأ .405-404أ
5ذأا د لرمأأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .33أ
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كه ػػر لوأاهنل ػػثأن ػػلفأة ػػذمأاألقػ ػكاؿ أفإد ػػاأل ػػرلأأفأإن ػػل أاه ػػـأ عش ػػؿأش ػػفأا
اه

ش ػػلؿأا دارلػ ػ أ

ػػل ل أشػػفأ لػػثأ ػػهكؾأاه ل ػ أأكهػػىأشػػفأا هنػػلرمأ ش ػانأق ػػل للنأكل ػػؽأآ ػػلر أههعػػلرؼأاههع ػرلعلتأ
هػػىأذهػػؾ أكافأ ػػهشدلأنل هنػػلرمأشػػؤ ر أفػػإفأذهػػؾأ ػػل كددلأ أش ػػلؿأ

ػلأنلدػػلأف ػ أقكا ػػدأاهطعػػفأن
اهطعػػفأفلػػا أ شػ ٌ

هنػػلرأاه ػػـأ ش ػانأق ػػل للنألش ػػفأ

ػػكصأاإل له ػ أكألفأذهػػؾأ ػػل دثأإرنػػلؾأك ػػل ؽأهعشػػؿأ

اه ل ػ أاهدػػلظرأههػػد كل أكافأاهعػػافأفػ أا هنػػلرمأ شػانأق ػػل للن أا هنػػلرمأشػػؤ نراأفػ أا
اه لش أكاهدك

أاه عكدأناأهشرهن أاأل شلؿأاه

أكألداأ شؿأإدارمأهدظلش أ أل هد

ه ػػلصأندك لػػاأ
ػل ل أهي ػنلبأ

اه لهف أاهذ رأشيأاهه هلـأنإش لدل أإ دا اأها لرأ كةرم أطلهشػلأ دػلأأشػلـأاه ػلدأعػناأ لشػؿأنػلفأشك ػكعأ
شدظػػكرأأشػػلـأش شهػػلفأشػػفأدفػػسأاهدر ػ أن لػػثأل عػػؿأاه ػػـأاه ػػلدرأف ػ أأ ػػدةلأشػػؤ رأ هػػىأاه ػػـأ
اه ػػلدرأف ػ أاأل ػػرل أنػػؿأل عهػػاأدف ػػاأكل ػػوأا

هػػدادأن

لعهنرأقرناراأق ل للنأههكافرأشكا فلتأاه رارأأكأاه ـأاه

ل ػ أا شػػرأاهش

ػ أنػػا أكف ػ أةػػذمأاه له ػ أ

ل أناأف أةلهاأاه له 1ذ.أ أ

الفرع الثاني
الفرق بين الدفع باإلحالة لالرتباط والضم لالرتباط
دػػك زأةػػذمأاهفركقػػلتأفػ أاهد ػػلطأاههلهلػ أكةػ أشػػلأا ػػهده دلمأنعػػدأطر دػػلأه ػػاأاأل ػرلفأاهدػػل شلفأ
فأا رهنلط 2ذ :أ
-

اإل له ػ أق ػرارأق ػػل

أأ ػرمأاهشنلعػػرأذكنػػلفأ

ػػكش أف ػ أ

ػػكش أأ ػػرلأفه ػػن لفأ

ػػكش أ

كا دة أكهف دأاهد كلأاهش له أكاهش لؿأإهلملأا ه اهمشل أن لثألؤ رافأ هىأنع مـأاهنعض.
-

اه ػػـأةػػكأ ش ػػؿأشػػفأأ ش ػػلؿأاه

ػػل أا دارلػ ػ أةدفػػاأه ػػذهلؿأكهن ػػلطأدظ ػػرأاهػػد لكمأكأهافػ ػ أ

اههعػػلرضأف ػ أاأل ػػلـ أكهن ػػىأاهػػد لكمأأكأاهطهنػػلتأاهش ػػشكش أش هفظ ػ أنل ػػه اهمل 3ذأأكلن ػػىأ
ؿأ

ـأش هفظأن فهاأف أاهد كل

4ذ

أدكفأأفأهؤ رأأ دةلأ هىأاأل رل.

1ذأش شدأا شدأ لندلف أاهد كلأاهشددل أندكفأطنع أشدعاةأاهشعلرؼما
2ذأا شدأةددم ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أ .225-209أ
3ذأا شدأشهل

أاهشر يأاه لنؽأ ا

4ذأا شػػدأان ػػكأاهكف ػػل أ اد

ػػل أاه

ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.219

ه لصذأ أصأ..264-261

ددرل أ 1994أصأ .532-522أ

ػػكش أنغلػػرأ ػػـذ أطنعػ ػ أاكه ػػى أ 1951أند ػػدأ 29أصأ 38أشعػػلرأاهل ػػاأه ػػدلأا ش ػػدأةد ػػدمأ

80

-

-

ػدأل ػػلرأ طهػػبأل دشػػاأأ ػػدأاه
اه ػػـأقػػدأهه ػػذمأاهش ش ػ أشػػفأهه ػػل أدف ػػمل أكق ػ ي
أفهـألعطأةذمأاهشزل أهه ل أإدشلأق رةلأ هىأأ دأاه كـ.أ
ًأ
اههعرليأاهفه طلد
اإل له أه كفأنطهبأشفأأ دأاه

ػػكـ أأشػػلأفػ ػ أ

كـ أكلعهرطأأفأل كفأش دـأف أاهد كلأاهه أدظػرتأ ػدل نل أ

كهل تأاهد كلأاألقدـأشفأ لثأقلدةل.
-

بأأفأل لرأقنؿأاهد كؿأف أأ لسأاهد كل أأشلأاه ـأفمػكأشػفأاأل شػلؿأ
اإل له أدفيأع ه أل
ي
ا دارل ػ أاه

ػػل ل أاهه ػ أهي ػػلرأف ػ أأمأ له ػ أه ػػكفأ هلمػػلأاهػػد كل أع ػرلط أأفأ أل ػػكفأنمػػدؼأ

اهششلطه .
-

اإل له ػ أه ػػكفأشػػفأش ش ػ أأل ػػرلأش ههف ػ أنع ػػسأاه ػػـ أل ػػكفأشػػفأدا ػرةأأل ػػرل أأكأةل ػ أ
أل رلأدا ؿأاهش ش أاهكا دة أأكأهد كللفأهدظرافأنع ؿأش ه ؿأأشلـأذاتأاه ل

-

أأكأاهمل .

اه ػرارأنلإل لهػ أل ػهادؼأشػػيأاه ػػـأاه ػلدرأفػ أاهػػد كل أأشػلأاه ػػلذأ شػػؿأنله ػـأفػػاأل ػػهادؼ أ
ألدػاأهػػلسأقػرناراأق ػػل للنأإدشػػلأةػػكأ شػانأإدارلػلنأله ػػذمأاه ل ػ مشيأإش ػػلفأذهػػؾأ ػػلؿأهرهلػػبأآ ػػلرأ
هىأاه ـأ شلأش هدلمأآدفل.

-

اإل له ػ أهػػؤ رأ هػػىأقكا ػػدأا

ه ػػلصأاه لش ػ أن لػػثأله ػػيأك ػػل أاه

ػػكش أاهش ػػلؿأإهلمػػلأ

اه لش أن لش أاهد كلأاهش لهػ أنع ػسأاه ػـأفإدػاأ ألػؤ رأ هػىأقلشػ أاهػد لكلأاهش ػشكش أدكفأ
ا هنلرأهه لش أاه لشع أنلدمـ أ
-

هفلظملأنل ه اهمل.

أشلأد لطأاههعلنا أف ناأشفأاإل له أكاه ـألرشللفأههاف أاههعػلرضأفػ أاأل ػلـأكهدلق ػمل أأمأ
أفأاه نبأاهراش أإهلمشلأكةكأا رهنلطأاهدلعطأنلفأههؾأاهد لكمأأكأاهطهنلت أأل ن ػلألفهػرضأفػ أ
اهػػد لكمأأكأاهطهنػػلتأأاهشرهنطػ أا ه ػػلصأاهش شػ أأنمػػلأفػ أ شلػػيأاهك ػػكم أكفػ أ ههلمشػػلأ أ
ك كدأه ـأأكأإ له أشفأاهدر أاألكهىأهه لدل أنهلهنل.
أ
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-

ل هربأاه ـأشفأاإل له أشفأ لثأاة لرأشهىأ ػلفأمنشـأ االرتبـاط فـي السـبب والمحـل أ لػثأ
نػػذهؾأد ػػنوأأشػػلـأ

ػػكشهلفأشدػػدش هلفأشػػيأنع ػػمشلأاهػػنعضأف ػ أ

ػػكش أكا ػػدة

1ذ

أكله ػػيأ

ك ل مشلأاه لش أن لش أاهد كلأاه لشع أ كدملأد لكمأهرهنطأن نبأقلدكد أكا د 2ذ.

المطمب الثالث
بناء عمى االرتباط بين الدعاوى والطمبات
مد االختصاص ً
األ ؿأأفأقكا دأا

ه لصأشفأاهدظلـأاهعلـ أك أل ػكزأش لهفهمػل أكه ػفأل ه ػ أاههفرقػ أفػ أ

ة ػػذاأاه ػػددأن ػػلفأش لهفػ ػ أقكا ػػدأا
ا

ه ػػلص أك ػػل تأش ػػدأا

ه لص أكدنلنفأأدكا اأكها لرأا رهنلطأ هلاأف أعهىأأدكاعأا

ه ػػلص أاههػ ػ أ ػػد كـأنهعرل ػػؼأش ػػدأ
ه لص .أ

تعريـف مــد االختصــاص:أ ش لهفػ أاه كا ػػدأاهعلدلػ أها ه ػػلص أنمػدؼأههلػلفأةػذمأاه كا ػػدأشػػفأ
أ ػػؿأاهش ػػلةش أ إش ػػلأفػ ػ أ

ػػفأ ػػلرأاه

ػػل أهه ػػلهوأاهع ػػلـ أأكأإلع ػػنلعأش ػػه أ ل ػ ػ أأكأه ار ػ ػ أ

اهشه ل ػػلفأاهػػػذلفألر نػػػكفأفػ ػ أ شػ ػػؿأد ػ ػ از مـأإهػ ػػىأق ػػل أش ش ػ ػ أأ ػ ػػرلأ ل ػػرأاه

ػ ػػل أاهػػػذمأ ػػػددمأ

اه لدكف 3ذ .أ
كهعهل دلأ هىأةذاأاههعرلؼ أأداأ ػل أهلنػلفأ ػنبأةػذمأاهش لهفػ أه كا ػدأا
اهش اه أأعناأنهر لوأشزاللأشعلد أذاتأقلش أ هىأقكا دأا
ه ل ػ ػ أهػ ػػدلأاه ل ػ ػ أأكأاشه ػ ػػل ن أإلرادةأاه
ا

ه ػػلصأششػػلأشػػفأعػػاداأاهظفػػرأنشزل ػ أأةػػـأ

ادهشل أقكا دأا

ػ ػػكـ

4ذ

ه ػلص أن لػثأأفأ

ه ػلص أإشػلأاشه ػل ن أهش ه ػللتأاهعداهػ أأكأ

أكأ ػ ػػرأذهػ ػػؾأههلػ ػػلفأقكا ػ ػػدأاه ػ ػػلدكفأنعػ ػػافأقكا ػ ػػدأ

ػػبأرأمأاه ػػلدكف أأكأاه ل ػ أأكأإرادةأاه

ػػكـأشػػفأ

ه لصأههدظلـأاهعلـ .أ

كن شلػػيأاأل ػكاؿ أإفأاهػػدكا

أهش لهف ػ أقكا ػػدأا

ه ػػلصأه ه ػ أ ل ػ أشه ػ أش ػػؿ:أ ػػدـأ

اهه ز ػ أكا رهنػػلطأشػػفأنػػلبأأكهػػى أ هػػىأأدػػاألش ددػػلأاه ػػكؿأأفأا رهنػػلطأةػػكأأ ػػلسأا شهػػدادأاه ػػلدكد أ

1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.411
2ذأا د لرمأ

فأاهدلداد أاهشر يأاه لنؽ أصأ .33أ

3ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ .227أ

4ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ/229أةلششأرقـأ.2
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هه لػػؽأ للػػلتأشدػػيأهعػػلرضأاأل ػػلـأكهدلق ػػمل أكنػػلهطنيأا رهنػػلطألػػؤ رأند ػػبأشهفلكهػ أ هػػىأا شهػػدادأ
ها ه لصأنل هاؼأأدكا اأ لنلدملأاهنل ثأ هىأاهفركعأاههلهل أن

ه لصأاه

بأأدكاعأا

ل .أ

الفرع األول
حاالت امتداد االختصاص النوعي لالرتباط
ل كـأاهنل ثأنطرحأشك كعأشدأا
اهطهن ػػلتأاهعلر ػ ػ أكدكرة ػػلأفػ ػ أش ػػدأا
ا

ه لصأاهدك

ه لصأاهدك أهارهنلطأ نرأ

كف أاألكؿألهدلكؿأفلاأ

ه ػػلص أكاهغ ػػفأاه ػػلد ألهد ػػلكؿأفل ػػاأاه ػػدفكعأكدكرة ػػلأفػ ػ أش ػػدأ

أكف أاه لهثألهدلكؿأاهش ل ؿأاألكهل أكدكرةلأف أشدأا

ه لص أ

الغصن األول
الطمبات العارضة ودورىا في مد االختصاص النوعي
اهطهبأاهعلرض:أةكأ اد ل أله دـأنػاأ ػؿأذمأش ػه أأ دػل أدظػرأاه

ػكش أاأل ػهل أاه ل شػ أ

كلهدلكهملأنلههعدلؿأشفأ لثأاهشك كعأأكأاألطراؼأأكأاه نب"(.)1
كل ه ػ أقنػػؿأاهػػد كؿأفػ أدكرأاهطهنػػلتأاهعلر ػ أهك ػلوأاههعػػلناأشػػفأ لػػثأاهشفمػػكـأنػػلفأشػػدأ
ا

ه ػػلصأكهر لػػزأا

ه ػػلص أف ػػاأاهشفمػػكشلفألرشلػػلفأإهػػىأه شل ػيأاهش ػػل ؿأاهش ػػلرةأأشػػلـأاهش ػػل ـأ

أهافللأهههعلرضأف أاأل لـأكاههعهلتأاهشهكقيأ لؿأدظرأ ؿأش اه أش لرةأ هىأادفراد أ
أشلـأق ل أكا د
ن
كةذاألد كدلأه عؿأةذاأاهش طه لفأك ملفأهعشه أكا دة 2ذ .أ
كةدلأ ػدهعرضأههػا لرأاهطهنػلتأاهعلر ػ أ هػىأشػدأا

ه ػلصأ نػرأا هع ار ػملأ ف ػرةأشدر ػ أ

كشعشكؿأنملأف أاه كادلفأاهش ههف أك د هطأاه ك أ هىأاه لدكفأاهفه طلد أكاهش رمأكاهفرد

1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .429أ
2ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أ.315
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:أ أ

القـــانون الفمســـطيني والمصـــري والفرنســـي:أا ػػه رأاه

ػػل أكاه ػػلدكفأاهش ػػرمأكاهفه ػػطلد أ ه ػػىأأفأ

ش ش ػ أاهندال ػ أة ػ أ ػػل ن أاهك ل ػ أاهعلش ػ أل ػػهفلدأذهػػؾأشػػفأد ػػكصأههػػؾأاه ػكادلف 1ذأكأل ن ػػلأألػػدأذهػػؾأ
اه

ل أاهش رمأإذأه كؿأش ش أاهد ض:أ أاهش ش أا نهدا لػ مأةػ أاهش شػ أذاتأا

فػ أاهدظػػلـأاه

ه ػلصأاهعػلـأ

ػػل مأشهػػىأ لدػػتأش ه ػ أفػ أطهػػبأشػػل أفػػإفأا ه ل ػػملأةػػذاألشهػػدأإهػػىأشػػلأ

ل ػػكفأشرهنط ػلنأنػػاأشػػفأطهنػػلتأأ ػػرل أكافأ لدػػتأهػػد ؿأف ػ أا
ك ػػذهؾأةدػػلؾأ ػػـأفه ػػطلد أاه ػػاأإهلػػاأاه

أ

ػػل أاهفه ػػطلد أ نعػػدأاههػػدقلؽأكاهشداكه ػ أدػػرلأافأدنػػلفأافأ

قدرةلأن ش أآ ؼأدلدلرأهغلللتأاهر كـأكنغلرأقلشهملأاه ل ل أاذأافأ
لطهػػبأاهشػػد

2ذ

ه ػػلصأاهدػػك أهه ل ػ أاه ز ػ

اهد كلأاهشددل أرقـأ2000/31أةػ أد ػكلأش ل ن أأمأد ػكلأ لػرأش ػدرةأاه لشػ أكهػكأافأاهشػد
أا

ػػلمأأفأ

ػػل ملأههش ل ػػن أهزلػػدأ ػػفأاه ػػدأاه ػػه

ػفأا ه ػلصأش ش ػ أاه ػ هوأكلعػكدأادع ػػلدأا

أفلمػلأ

أاهد كلأهدطكمأ هىأشنله أ

أن لػػرأن لػػثأل ػػرجأا

ه ػػلصأهدظرةػػلأ

ه ػلصأفلمػػلأهش شػ أاهندالػ أ ػػل ن أاهك لػ أاهعلشػ أ

هىأا لسأافأاهد كلأد كلأش ل ن أ لرأش درةأاه لش

3ذ

كهعػػؿأاه شػ أشػػفأإدلطػ أةػػذمأاهطهنػػلتأهش شػ أاهندالػ أنل هنلرةػػلأ ػػل ن أاهك لػ أاهعلشػ أ ػػنناأ
اهر نػ أشػػفأاهشعػػرعأفػ أهػػـأعػػشؿأاهطهنػػلتأكاهش ػػل ؿأاهشرهنطػ أنله
اه

ػػل أاألـ أه ل ػلنأه

ػػفأاهف ػػؿأف ػ أ

أكطنعػلأههػؾأاهطهنػلتأل ػكزأإنػداؤةلأ
أكهافللأهههعلرضأف أاأل ػلـ
كش أكه ل لنأهشهطهنلتأاهعداه
ن
ن

عفلةل أأكأ نرأطهػبأش هػكب أك شػلأنلدػلأ ألعػهرطأأفأه ػكفأاهش شػ أاهش ػلرأأشلشمػلأش ه ػ أنػاأشػفأ
شليأاهك كم

4ذ

أ شلأهكأ دلأأشلـأطهبأش ػهع ؿأشػرهنطأفل ػكـأقل ػ أاهش شػ أاهشدظػكرةأأشلشػاأاهػد كلأ

1ذأأقػػلدكفأا ػػكؿأش ل شػػلتأفه ػػطلد أرقػػـأ2أه ػػد أ2001أ أشػػلدةأ 41ذأا ه ػػلصأش شػ أاهندالػ أ:أ-1أه ػػكفأش شػ أاهندال ػ أ
ل ن أاهك ل أاهعلش أف أدظرأ شليأاهد لكلأكاهطهنلتأاهه أ أهػد ؿأفػ أا ه ػلصأش شػ أاه ػهو.أ-2أهشػلرسأش شػ أاهندالػ أ

ا لهملأا

ه دلفل أف أاأل كاؿأاهشنلد أف أةذاأاه لدكف .أ

قلدكفأاهشرافعلتأاهش رمأرقـأ13أه د أ 1986أشلدةأ47أ 1ذ-أه ػهصأاهش شػ أا نهدا لػ أفػ أ شلػيأاهػد لكلأاهشددلػ أكاهه لرلػ
اهه ػ أهل ػػتأشػػفأا ه ل ػػملأاهش ػكادأاه ز ل ػ أكل ػػكفأ شمػػلأادهمل لػػلأإذاأ لد ػػت

كه هصأ ذهؾأنله ـأف أق لللأا

قلشػ ػ أاهػػد كلأ أه ػػلكزأ عػ ػرةأآ ؼأ دلػػا.

ه دلؼأاهذمألرفيأإهلملأ فأاأل لـأاه لدرة انهدا للأشفأش شػ أاهشػكادأاه ز لػ أأكأشػفأقل ػ أ

األشكرأاهش هع ه .أ شلأه هصأنله ـأفػ أاهطهنػلتأاهكقهلػ أأكأاهش ػهع ه أك ػل رأاهطهنػلتأاهعلر ػ ك ػذهؾأفػ أاهطهنػلت اهشرهنطػ أ

نلهطهبأاأل ه أشمشلأه فأقلشهملأأكأدك مل.

2ذأطعفأش رمأأرقػـأ235أ ه ػ أ 1963/12/25أ30أؽ أاه ػد أ 140أ ػددأ 3أ 173أ 1197أشعػلرأاهلػاأهػدلأأ شػدأةدػدمأ

ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.241أ أ

3ذأطهبأهعللفأشر يأرقـأ2007/8أش ش أاهد ضأاهفه طلدل أراـأا﵀ أن ه أ .2007/8/28أ
4ذأ ندأاهشدعـأاهعرقلكمأكأفه

أكاه أاهشرافعلتأاهشددل أكاهه لرل أدارأاهدم
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أاهعرنل أندكفأطنع أ 1977أصأ.276

ندظرأاهطهبأاهعلرض أةذاأكل كـأأل ن لأف أةذمأاه له أنه دلرأشدلأا رهنلطأاه ل ؿمأشيأإش لفأدظرمأ

و
شفأقلضأآ رأكةكأقل

أاهطهنلتأاهش هع ه أ هىأادفرادمأكشفأههؾأاهد ط أةكأنله لػلرأنػلفأأفأل ػكـأ

نلإل له أههندال أنل هنلرةلأ ل ن أاهك ل أاهعلش أأكألن ػىألدظػرأاهػد كلأاهشدظػكرةأدكفأاهطهػبأاهش ػلر أ
نعرطأأفأ ألهـأاإل رارأنش رللتأاهد كلأكش ار زأاه

أكـأاهشدظكرةأأشلشاأانهدا 1ذ .أ

كهعؿأاه ش أاألنرزأشفأه دلفأههؾأاهطهنلتأاهعلر

أةكأاه فلظأ هىأش لهوأاهغلػرأشػفأهمػـأ

ش ػػلهوأأه ػرهنطأكاهػػد كلأاهش ػػلرة أأمأنشعدػػىأآ ػػرأأفأاه ػػلدكفأأك ػػبأ هػػىأأط ػراؼأاهػػد كلأ شػػيأ ػػؿأ
طهنلهمـأكدفك مـأكه شلدملأف أاهد كلأانهدا أكه فأ ألشديأذهؾأشفأإندا أطهنلتأإ ػلفل أأكأش لنهػ أ
ه ػػفأاهعػػلرضأشدمػػلأةػػكأشػػلأ يعػػرعأنلأل ػػؿأكانهػػدا أ شلل ػ أهش ػػلهوأاهغلػػرأاهش ػرهنطلفأنلهػػد كلأاهشدظػػكرةأ
أاهد كل 2ذ .أ

نك اأشفأاهك كمأاهه أل درةلأقل

فف أةذمأاه له أفإفأأي لرأطهػبأ ػلرضأأشػلـأش شػ أاه ػهوأله ػلكزأن لشهػاأشػ نا أا ه ػلصأ
ش شػ أأاه ػػهوأاه لشػ أر ػػـأأدػػاأشػرهنطأنلهػػد كلأاهش ه ػ أةػ أنمػػلأدك لػلنأأكأقلشلػلنأاهشدظػػكرةأأشلشمػػل أ
فإددػػلأنػػذهؾأد ػػكفأأشػػلـأ له ػ أشػػفأ ػػل تأشػػدأأكأهر لػػزأا
كه ل نلأهش رللتأاهعداه  .أ
و فـــي الفرنســـي كـــذلك أنع ػ ؿأ ػػلـأاشهػػدادأا
ه ل نلأهشندأأاهفرعألهنيأاأل ؿ
اهعلدل ػ أكهػػلسأاه

ػػل أا

3ذ

ه ػػلصأاهدػػك أنلهطهػػبأاهعػػلرضأل

ػػؿ أ

أكهافللأهههعلرضأف أاأل ػلـأكهدلق ػمل أكةػذاأ ل ػؿأأشػلـأاهش ػل ـأ
ن

ػػه دل أأكأاه ػػلصأاهػػذمأأدػػلطأهػػاأاه ػػلدكفأش ػػل ؿأشعلد ػ أنػػذاهمل أفػػاألشهػػدأ

ا ه ل ػػملأهش ػػل ؿأأ ػػرل أكافأهعه ػػتأنله

1ذأش طفىأأش دمأةر

أشدعػػلأههعػػلرضأاأل ػػلـ أ
ه ػػلصأهارهنػػلط ن

أاهدفكعأأكاهطهنلتأاهعلر

ػػلللأاهشدظػػكرةأأشلشمػػل أكافأاهعػػافأفػ أإش لدلػ أإ ػ ار أآ ػػلرأ

أف أأقلدكفأاهشرافعلتأاهشددل أكاهه لرل أدارأش شكدأههدعرأكاههكزلي أندكفأ

طنع أ 1995أصأ 169أكف أةذاأاه للؽأادظػرأدػصأشػلدةأ40أقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أرقػـأ2أه ػد أ2001أ

اهفه طلد .أ أ

2ذأدنلؿأا شل لؿأ شر أاهك لطأف أقلدكفأاهشرافعلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أدارأاه لشعػ أاه دلػدةمأا

صأ.295

3ذأ لعكرأشنركؾ أاهك لطأف أقلدكفأاه

ل أاهش رمأ د ار أش لرد أنلهعرلع أا

ش هن أاه ا أاه دلدةأ–اهشد كرة أصأ .451أ
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ػ ددرل أنػدكفأطنعػ  2011أ

اشل ذ أاه هػلبأا كؿ أنػدكفأطنعػ أ 1996أ

اهشدأها ه لصأأفألهـأأشػلـأاه
إ أه لهوأاه

ػل أاهعػلدم أأمأنعنػلرةأكا ػدةأاشهػدادأا

ه ػلصأهارهنػلطأ أل ػكفأ

ل أاهعلدم أنل هنلرأأداأ ل بأاهك ل أاهعلش 1ذ .أ

الغصن الثاني
الدفوع ودورىا في مد االختصاص النوعي
ه لةـأاهدفكعأف أشدأا
قل

ه لص أكأ لسأ شؿأههؾأاهدفكعأف أشدأا

أاهشك كعأأكأاهد كلأاأل هل أةكأقل

أاهدفكع أكهعؿأا

هه هىأف أأشرلف 2ذ:أ أ
-

ه ػلصأةػكأقل ػدةأأفأ

أندلتأ هلملأههؾأاه ل دةأ
هنلراتأاهه ي

ك ػػكحأاه ػػكرةأاهه ػ أ ػػلا ذةلأقل ػ أاهشك ػػكعأ ػػفأاهػػد كل أ لػػثأأدػػاأنإهشلشػػاأن ػػؿأدفػػكعأ
اهشػػػد ىأ هلػػػاأك كانػ ػػاأ ػ ػػكؿأاهػػػد لكلأاهشرفك ػ ػ أ هل ػػاأف ػ ػ أذه ػػؾأه شل ػػؿأهه ػػكرةأأكأههػ ػػد كلأ
اهشعرك

-

أ هلمل أكنلههله أنلهها لدأ د كفأأشلـأ ـأأهـأنلهدزاعأنله هل .أ

فػ أإ شػػلؿأةػػذمأاه ل ػػدةأهافػ أهههعػػلرضأكاههدػػلقضأنػػلفأاأل ػػلـ أك ػػذهؾأهػػكفلرأههكقػػتأكاه مػػدأ
كاهشػػلؿأه ػػؿأأط ػراؼأكأع ػ لصأاهش ش ػ أك ػػذهؾأدهافػػىأهشزلػػؽأاهػػد كلأهعػػدةأاد ػػل اتأه ػػؿأ
لةؿأاهش ش أكأ

لنمل.

كةػػذمأاه ل ػػدةأهطنػػؽأ ػكا أ ػػلفأاه

لدلػػل أأـأا ػػه دل نللأها هنػػلراتأاه ػػلهف أاهػػذ ر أكه ػػفأ
ػػل أ ن

ل ه دىأشفأةذمأاه ل دةأنعضأاألشكر:أ أ
 -1اهدفكعأاهشهعه أناشرأ ل ـأش ؿأ دـأد هكرل أدصأقلدكد أشدطنؽأ هىأاهدزاع أكذهؾأألفأف ػرةأ
ههػؾأاهػدفكعأهش ػؿأا ػه دل أه ل ػدةأقل ػ أاهشك ػػكعأةػكأقل ػ أاهػدفكع أ لػثأأدمػلأش ػل ؿأأكهلػ أ
هعهنرأا ه دل أ هىأاه ل ػدةأاه ػلهف أاهػذ رأك هػىأذهػؾألػهـأإل ػلؼأاهػد كلأاألـأه ػلفأاهنػتأنمػذمأ
اهػدفيأأشػػلـأاهش شػ أاهش ه ػ أفل ػػلؿأةػذاأاهػػدفيأاهػذمأل ػػكمأش ػػاه أأكهلػ أههش شػ أاهش ه ػ أ
هدظرم 3ذ.

1ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .240-233أ

2ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذ أصأ250أ.251-

3ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ 329أكا شدأةددمأأا رهنلط اهشر يأاه لنؽذ أصأ .252أ
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 -2اهػػد كلأاهفر لػ أأكأا د ػػل أاهشه لنػػؿ أفػ أةػػذاأاهعػػافأل ػػكفأاهشػػد ىأ هلػػاأشه ػ نذاأشكقفنػػلأدفل نلػػلأ
كشللأفلألكؿأنإد لرأ ؿأأكأ ز أشػفأاد ػل أاهشػد
كة ن
أه كلأاههزاشلتأ لرأش

اهشد

أكة ػكش أنلد ل ػاأطهنػلتأ دلػدةأ هػىأ

ػبأهزكشػلأ هػىأاهش شػ أأفأه ػكفأش ه ػ أ
أك هىأذهػؾأل
ن

ػاأدفعػلأ
ناأهكأرفيأ هلملأ هىأا ه اؿ أ شفألرفيأد كلأف أ ز أشفأاه ؽ أفلرفيأاهشػد ىأ هل
ن

ن ػػؿأاه ػػؽأ ػػلهنطاف أفه ػػدرأاه ػػد كلأن ػػله ؽأ ػػؿ

1ذ

أكن شل ػػيأاأل ػ ػكاؿأاه ػػد لكمأاهفر لػ ػ أأكأ

ا د ػػل اتأاهشه لنه ػ أ أهش ػػؿأإع ػ لهل أأشػػلـأش ػػل ـأاهندال ػ أذكاتأاهك ل ػ أاهعلش ػ أكا

ه ػػلصأ

اهعلـ 2ذ .أ

الغصن الثالث
مد االختصاص بناء عمى المسائل األولية
أهنعػلأألفأههػؾأاهش ػاه أ
نع ؿأ لـ أإفأاهش ل ؿأاألكهل أهعهنرأ ل ؽأنشديأاشهدادأك لػ أاهش شػ
ن

األكهل أل ه

شملأأشلـأق ل أآ ر أقدأل كفأ لصأ لرأاه م أاهه أهدظرأاهد كلأاأل ػهل أكقػدأ

أ

ل كفأق ل أشفأدفسأاه دسأكه فأك ل اأاه لش أأ نرأف أأ هبأاأل للف .أ
كن شليأاأل ػكاؿأل ه ػ أ ػلفأن ػثأشػدلأاشهػدادأا ه ػلصأاهش شػ أفػ أش ػاه أشػفأاهش ػل ؿأ
األكهل أأفأدفرؽأنلفأ دةأشفلةلـ 3ذ:أ أ
المســائل األوليــة و المســائل الفرعيــة:أفلهش ػػل ؿأاهفر ل ػ أة ػ أش ػػل ؿأشػػفأ ػػهبأاهد ػزاعأاهشطػػركحأأشػػلـأ
اه ل

أل ه

أدملألهـأ

أ

شملأقنؿأأفألده ؿأاه ل

أهش ػلفأأكأد طػ أأ ػرلأفػ أاهػد كلأاهشدظػكرةأأشلشػا أأمأ

شملأأشلـأدفسأاه م أاهه أرفعتأأشلشملأكأ لرتأأشلشمػلأههػؾأاهش ػاه أاهفر لػ أنلدشػلأاهش ػل ؿأ

األكهلػ أفمػ أش ػػل ؿأهيعػرضأأشػلـأاه ل ػ أقػدأ أههعهػؽأنػػلهدزاعأاهشطػركحأأنعػ ؿأشنلعػػر أكه ػفأل ه ػ أ
1ذأ لعكرأشنركؾ أاهشر يأاه لنؽ أصأ.450

2ذأأق ػػلدكفأشرافع ػػلتأش ػػرمأرق ػػـأ13أه ػػد أ1986أ أش ػػلدةأ47أ 1ذ-أه ػػهصأاهش شػ ػ أا نهدا لػ ػ أفػ ػ أ شل ػػيأاه ػػد لكلأاهشددلػ ػ أ

كاهه لرلػ اههػ أهل ػتأشػفأاهش ػهع ه .أاهشػكادأاه ز لػ أكل ػكفأ شمػلأادهمل لػلأإذاأ لدػت قلشػ أاهػد كلأ أه ػلكزأ عػرةأآ ؼأ دلػا.
كه هصأ ذهؾأنله ـأف أق لللأا

ه دلؼأاهذمألرفيأإهلملأ فأاأل لـأاه لدرة انهدا للأشفأش شػ أاهشػكادأاه ز لػ أأكأشػفأقل ػ أ

األشكرأاهش هع ه .أ شلأه هصأنله ـأف أاهطهنلتأاهكقهل أأكأاهش هع ه أك ػل رأاهطهنػلتأاهعلر ػ ك ػذهؾأفػ أاهطهنػلت اهشرهنطػ أ

نلهطهبأاأل ه أشمشلأه فأقلشهملأأكأدك مل .أ

3ذأا شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ .264-254أ
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ػػشملأإل شػػلؿأ ػػلرأاهػػد كلأكف ػ أأ هػػبأاأل لػػلفألػػهـأكقػػؼأاهػػد كلأه ػػلفأاهنػػتأفلمػػلأأشػػلـأاه

ػػل أ

لأقطعللألفلدأنعدـأ كازأاهف ؿأف أاهد كلأقنؿأاهفػراغأشػفأ
اهش هص أكلعهنرأاه ـأنكقؼأاهد كلأ نش
ن
1ذ

اهش اه أاأل أكهل أاهشعرك
ه ل دةأقل

أأمأنعنػلرةأشػك زةأد ػهطليأاه ػكؿأأفأاهش ػل ؿأاهفر لػ أةػ أهطنلػؽأكهدفلػذأ
أاهدفي أنلدشلأاهش ل ؿأاألكهل أة أا ه دل أشفأذهؾ 2ذ.أ

أاهد كلأةكأقل

أنواع المسائل األولية ,وىي تنقسم لقسمين:أ
 -1مسائل أولية عامة:أكة أاهش ل ؿأاهه أه رجأشفأك ل أاه
آ ػػر أش ػػؿأأفأهي ػػلرأش ػػاه أههعه ػػؽأنله

ل أاهشدد أههد ؿأف أك لػ أق ػل أ

ػػل أاه د ػػل ألهره ػػبأ هلم ػػلأدهل ػ ػ أةلشػ ػ أفػ ػ أاه ػػد كلأ

اهشدظكرة أكأل ن لأش ؿأأفأهي لرأش ػل ؿأههعهػؽأنله

ػل أاإلدارم أأكأش ػل ؿأههعهػؽأنلهد ػهكرل أأكأ

دشمل أهدصأقلدكد أشهعهؽأنلهد كل أكنلههله أ هىأأمأ لؿأ ػلهكقؼأ رلػلفأاهػد كلأكدظرةػلأ
ه لفأاهنتأنمػذمأاهش ػاه أاألكهلػ أه ل نػلأهعػدةأا هنػلرات أشػ ناأاه دػل أهك ػكدأقل ػدةأ أاه دػل أ
لع ػػؿأاهشػػدد

أهنعػػلأه ػػهـأاألةشل ػ أههػػد لكمأشػػفأد ػػكلأشددل ػ أههعهػػؽأنش ػػلهوأ ل ػ أكأ ػػرلأ
ن

دل ل ػ أههعهػػؽأنش ػػه أاهش هش ػػيأ ػػؿ
ههش ل ؿأاهشعرك

أاهه أل ه

3ذ

أفػػاألع ػػؿأا

ػػهشرارأندظػػرأاهػػد كلأدكفأا ههف ػػلتأ

أاهنتأفلملأك ػشملأقنػؿأاهر ػكعأهدظػرأاهػد كل أههرهػبأدهػل لأ

ةلش أ هلمل.
 -2مسائل أولية خاصة:أكأههؾأاهش ل ؿأهه ـأنن ػل أاهش ػاه أاألكهلػ أاهشطرك ػ أأشػلـأدفػسأاه

ػل أ

اهشػدد أكه ػػفأقػػدأه ههػػؼأاهدر ػ أ شػػلأهػػكأ دػلأأشػػلـأش ػػاه أأكهلػ أشػػفأا ه ػػلصأش شػ أاهندالػ أ
قلشلل أك لدػتأاهػد كلأاههػ أأي لػرأفلمػلأاهطهػبأأشػلـأش شػ أاه ػهو أفلهكقػؼأدظػرأاهػد كلأأشػلـأ
ن
ش شػ أاه ػػهوأه ػػلفأاهنػػتأنههػػؾأاهش ػػاه أاألكهلػ أاههػ أأ لهػػتأهه ل ػ أاهش ػػهصأأشػػلـأاهندالػ أ

1ذأش شػػدأش شػػكدأان ػراةلـ أاهدظرل ػ أاهعلش ػ أههه للػػؼأاه ػػلدكد أههػػد كل أنػػدكفأطنع ػ أكنػػدكفأدارأدعػػر أ 1983أصأ445أكأصأ

.457

2ذأ فلظ أاه دادأ أشع ه أاهش ل ؿأاهفر ل أف أاه لدكفأاهدكه أاه ػلص أأر ػله أ هشلػ أ لشعػ أفرد ػلمدلس أ 1984أ لعػل أرقػـأ

 3أصأرقـأ 6-5أشعلرأإهلملأهدلأأأ شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ .255أ
3ذأ ندأاه لدرأ لنرأ رادم أشك ك أا

ن رأاه نيأص.1087

ار اتأاه از ل أف أاههعرليأاهفه طلد أج 3أأش هن أآفػلؽأ أ2009أـ أ1430ة ػ أ ػددأ
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ةأأشلشملأكأي لرأطهبأأكهػ أ
أ
كه فأاهفرضأهكأهـأإ لرةأاهطهبأأشلـأش ش أاهندال أف أق ل أشدظكر
ه لصأاهعلـأأكأاهك ل أاهعلش 1ذ.أ أ

هلسأشفأا ه ل ملأاه لش أفهدظرمأهنعلنأألدملأ ل ن أا
كقنػػؿأأفأددم ػ أةػػذاأاهف ػػرع أل ػػبأأفأددػػكمأأفأاشهػػدادأا

ه ػػلصأهػػلسأقل ػ نػراأ هػػىأاه

ػػل أ

اهشػػدد أنػػؿأأل ن ػػلأاه از ػ أشػػيأا ػػهاؼأأ ػػنلبأا شهػػدادأأكأا رهنػػلطأاهه ػ أاده ػػتأةػػذاأا شهػػداد أكةػػكأ
شه كرأف أارهنلطأاه ار ـأكاهشهمشلفأن اأدك أا رهنلط أ كا أاإل راش أاهشهش ؿأإشػلأنهعػددأاهه للفػلتأ
اه لدكدل أهه هكؾأاإل راش أاهكا دأكةذاأاههعددأ كرم أكقدأل كفأدهل أاههعددأاه ل أنهعددأاه هك للتأ
اهشلدلػ أن لػػثألعػ ؿأ ػػؿأ ػػهكؾأ رلشػ أش ػػه ه أنذاهػػا أكقػدأل ػػكفأا رهنػػلطأع

ػ أشه ػػكرأفػ أهعػػددأ

اه دػلة 2ذأكا ػػهاؼأاهش شػ أاههػ أه ل ػػبأ ػؿأكا ػػدأشػػدمـ أ شػػلأهػػكأاره ػبأ رلشػ أنل عػػهراؾأقل ػػرأشػػلأ
دكفأاه لشد أ عرأكأ دل أاهش ل ش أنهغملأكأزاد أكأفأا رهنلطأاهشهش ؿأةدلأةػكأهعػددأاهش ػل ـأاههػ أهدظػرأ
اه هكؾأذكأاهه للفلتأاهشهعددةأأكأاه ػه أكؾأاهشره ػبأشػفأ ػددأشػفأاه دػلةأأكأ ػدةأ ػهك للت أاألشػرأاهػذمأ
ػملاأ
أشدعػلأههعػلرضأاأل ػلـأكه ن
اشلأ هىأه دلدأش ش أدػلظرةأ لشعػ أه ػؿأههػؾأاهػد لكم ن
عؿأاألشرأهز ن

ه نؿأدظرم أكةدلأد كؿأهكأعشؿأاهه لؽأأ رأشفأ رلش أشفأا ه ػلصأ ػدةأش ػل ـأشػفأدر ػ أكا ػدةأ
ك لدتأشرهنط أفإدملأهي لؿأ شلعملأنا

أاهملـأكا دةأإهىأاهش ش أاهش ه

أكاذاأ لدتأاه ػ ار ـأشػفأ

ا ه لصأش ل ـأشفأدر لتأش ههف أفإدملأه لؿأههش ش أاأل هىأدر ػ أألفأشػفألشهػؾأاأل ػرألشهػؾأ
األقؿ 3ذ .أ

الفرع الثاني
حاالت االمتداد القيمي لالرتباط
هدلكؿأاهنل ثأآدفنلأاه دلثأ فأ ل تأشدأا
ك هشلأد تأاه ل أإهلملأل كزأإ شلهملأشفأقنؿأاه ل

ه لصأاهدك

أكنل ىفأأفأههؾأاه ل تأ دلػدة أ

أه ل نلأها هنلراتأاهه أك دأأل هملأا رهنلط أ

عأل هطأاهنل ثأاه ك أ هىأ ل تأشدأا رهنلطأك داةلأفػ أا
كف أةذاأاهفر ي

ه ػلصأاه لشػ أأل ػؿأ

ذهػػؾأ ػػد كـأننلػػلفأههػػؾأاة ػػلر أش ػػهمهلفأذهػػؾأنهدػػلكؿأاه لفلػ أاههػ أطر مػػلأأكأار ػػلةلأاه ػػلدكفأفػ أه ػػدلرأ
1ذأا شدأةددم أاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .264-262أ

2ذأرش لسأنمدلـ أاهش ل ش أكاهطعفأف أاأل لـ أندكفأطنع أكندكفأ د أدعر أشدعلةأاهشعلرؼأنلإل ددرل أصأ .160-159أ
3ذأ ندأاه لدرأ لنرأ رادة أاهشر يأاه لنؽ أج 3أصأ .1060-1055أ
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قلش ػ أاهػػد كل أ ػكا أ ػػلؿأهعػػددأاه
هػػىأا

ػػكـأأكأهعػػددتأاهطهنػػلت أكدهدػػلكؿأ ػػدكدأهػػا لرأاهطهنػػلتأاهعلر ػ أ
ك ػ أكأ رةػػلأ هػػىأا

ه ػػلصأاه لش ػ أكنعػػدأذهػػؾأدهدػػلكؿأطهنػػلتأ لر ػ أش

ه ػػلصأ

اه لش  .أ

الغصن األول
المعيار في تقدير قيمة الدعوى
نػػلفأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أف ػ أقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ2أه ػػد أ2001أاه كا ػػدأاأل ل ػػل أ
هه دلرأقلش أاهد كلأأف أاهف ؿأاه لد أشفأاهنلبأاه لد أشدػاأاهشػكاد أ38-31ذ أأهػذاأ ػد كـأ هػىأد ػلطأ
ننللفأههؾأاه كا د:أ أ
هلشلأهه ل دةأاه ل ه أ أاهعنػرةأنشػلألطهنػاأ
القاعدة االولى :تقدير قيمة الدعوى من يوم إقامتيا:أه ل نلأكه ن
اه

كـأ أنشلأه شاأاهش ش

لطهنملأاه

1ذ

أقلشللأندل نأ هىأاهطهنلتأاهه أ
ؿأذهؾأل ددأا ه لصأاهش ش
أأل
ن
ي

كـ أأل ن لألعهدأنله لش أاهه ألطهنملأاه

هػػكأهغلػػرتأاه لش ػ أاهه ػ ألطهنمػػلأاه
ا ه لصأش ل ـأاه هوأكاه

هلنػلأهػذهؾأ
كـأكقتأرفيأاهػد أكلأكهػلسأنعػدةل أكهر ن

أرفعػػتأنمػػلأاهػػد كلم افأه ػػنوأاه لش ػ أشػػفأ
ػػكـأ ػػفأاه لش ػ أاهه ػ ي

ل أشرفك أأشلـأاهندال أفاألعهدأنله لش أاهشهغلػرةأكهن ػىأاهػد كلأشدظػكرةأ

أشػػلـأاهندال ػ أكهعػػؿأاهعه ػ أك ار أذهػػؾأشدػػيأإرنػػلؾأاهش ػػل ـ أدهل ػ أاههغلػػرأف ػ أاه لش ػ أا قه ػػلدل أهش ػػؿأ
اهد كلأدهل أه هنلتأاه كؽ

2ذ

أهذهؾأفلهعنرةأة أنله لش أأكأاهدكعأكقتأرفيأاهد كلمهه دلرأأمأاهش ل ـأ

اهه أ لدع دأا ه ل مل 3ذ.
القاعدة الثانية:أاهعنرةأف أه دلرأقلش أاهد كلأنلهطهنلتأاأل لرة أأ طىأاه لدكفأإ ػ ار نأا ه ارزنلػلأههشػد
نهعػدلؿأطهنلهػاأزلػلدةأأكأد

ههؾأاهطهنلتأنإطله أأشدأاهه ل
د

ػلفأقنػؿأإقفػلؿأاهشرافعػ أههشػد

أه

أكاش لدل أد ؿأا ه لصأدظرأاه

أ

ػرأ ػؿأشػلألهػؼأاهدػزاعمأر ػـأش ػلكئأ
أهنعلأ ه لعأأكأ
ل أهش ش أأ رل ن

لفأاهك ل أاه لش أههد كلمأكه فأه ل نلأههعدؿأكههك كؿأه ـأعػلشؿأأنػلحأاهشعػرعأههشػد

أهعػدلؿأ

1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ .175أ

2ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .237-236أ

3ذأد ضأشدد أ راـأا﵀ذ أرقـأ 2010/40أ ه أ 2010-5-25أكردأف أشؤهؼأه شلعػ أاه هركدػ أشك ػكـأنلهشك ػك أاه لدكدلػ أ

اهعلشه أههش لشللف .أ
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أهنع ػػلأ ه ػػلعأأكأ
طهنله ػػا أكنم ػػذاأاههع ػػدلؿأل ػػنوأا ه ػػلصأاهش شػ ػ أاهد ػػلظرةأهه ػػد كلأشم ػػددأن ػػلههغلر ن
د

لفأاهك ل أاه لش أكه فأ أ أه كفأةذمأاهشزل أاهه أ صأنملأاهشعرعأاهشد

اهش ش ػ ػ أاهدػ ػػلظرةأألمأدافػ ػػيأهدلػ ػػاأأ ط ػ ػ أههشػ ػػد ىأ هلػ ػػاأا
اهدلظرة

1ذ

أك له أهههمػربأشػفأ

ه ػ ػراضأكاههش ػ ػػؾأنل ه ػ ػػلصأاهش ش ػ ػ أ

شدلل أألفأاه كتأفػ أشعػرضأاه ل ػ أنلػلف أ
أألداأهكأ تأ فأذهؾأفلعهنرأ كهاأقنكن أ
ن

كن شلػػيأاأل ػكاؿأه ػػلؿأاهػػد كلأشهػػىأقينػػؿأطهػػبأاههعػػدلؿأكهغلػػرأاهك ػػل أاه لش ػ أههػػد كل أن لػػثألغلػػرأ
ا ه لصأاهش ش أاهش ه

أقلشللأندظرةل 2ذ.

كلعهرطأف أطهبأاههعدلؿأاهذمألطرأأ هىأاهك ل أاه لش أههد كلأ ذفنلأأكأزللدةأأكأد

لف أأفأ

هلشلػلأةػكأ ػدـأك ػكدأطهنػلتأأكأإ ػ ار اتأ
ل كفأاهطهبأاهش دـأ هلشللن أكافأاهشعللرأفػ أا هنػلرأاهطهػبأ ن
ه ػػلصأ

ػشدللأ
ػفأش ل ػرمأأ هػػىأإقفػػلؿأنػػلبأاهشرافع ػ أألدػػاأهػػكأفعػػؿأفػػإفأةػػذاألعد ػ أقنػػكن أ ػ ن
شه ػػذةأشػ ي
اهش ش أ هىأشيأاههغلرأاهذمأطرأأإفأقينًؿ أشلأهـأه ررأاهش ش أشفأهه ل أدف ملأاإل له 3 ...ذ .أ
القاعدة الثالثة:أاهعنرةأنله لش أاه ل ل أههد كل أف كفأا

ه لصأاه لشػ أشػفأاهدظػلـأاهعػلـ أفههش شػ أ

شػػلأد ػػتأاهشػػلدةأ33أشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ2أه ػػد أ2001أأإفأارهلنػػتأشػػفأه ػػدلرأقلشػ أ
اهد كلأأفأه كـأة أنه دلرةلأ نرأر لسأاهش ش أكنل

هعلد أنله ن ار أإفأا هلجأاألشر أكهعؿأاهدكا

أ

هذهؾأ لرة أأةشملأ أ أل كفأةذاأاهه ػدلرأك ػله أههه للػؿأ هػىأاهش شػ أف ػدألػهـأاهه ػدلرأهشدػيأاه ػـأ
شػػفأا

ػػه دلؼأفلشػػلأهػػكأ لدػػتأقلش ػ أاهػػد كلأأقػػؿأشػػفأأهػػؼأدلدػػلرأأكأشػػلألعلدهمػػل أأكأ ػ أل ػػكفأقلنػػؿأ

ها ػػه دلؼأف ػ أش ػػاتأ أهه ػػلكزأنله ل ػ أاه ػػـأاه لنػػؿأها ػػه دلؼ أأل ػػؿأذهػػؾأأ طػػىأاهشعػػرعأةػػذمأ
اهشزل أههش ش أه ل نلأهش رللتأاهعداه أكا د لؼ 4ذ.

1ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أ .176-175أ

2ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .239-238أ
3ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .240أ

4ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.177-176
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القاعدة الرابعة:أل لؼأههطهبأاأل ه أاهشه لتأكاههكانيأاهش ه

أكقتأرفيأاهد كل أكنذهؾأ ر تأ

اهشػػلدةأ32أشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ2أه ػػد أ 2001أ 1ذأكشػػفأ ػػاؿأاهػػدصأله ػػوأأدػػاأه ػ أ
هي ه بأةذمأاههكانيأكاهشه لتألهطهبأاألشرأهكافرأعرطلف 2ذ:أ
 -1أفأه ػػكفأاهشه ػػلتأكاههكانػػيأش ػػه

ألػػكـأرفػػيأاهػػد كل أفػػإفأا ػػهي ً ىتأنعػػدأرفػػيأاهػػد كلأفػػاأ

ػدشل أش ػؿأاه شػلرأ لػثأقػدألطػرأأ
ه ػلؼأإهػىأقلشػ أاهػد كل أ ػكفأأدمػلأ أهعهنػرأقلنهػ أههه ػدلرأش ن
هلمػػلأطػػلرئألف ػػدأ ػػز أشدمػػلأأكأ همػػلأأشػػلأاهفكا ػػدأفم ػ أكافأ لدػػتأش ػػه

أاه لش ػ أإ أأدمػػلأف ػ أ

هزالدأ هىأأ دل أ رللفأدظرأاهد كل...أ.
 -2أفأه ػػكفأقلنهػ ػ أههه ػػدلر أف ػػإفأ لد ػػتأأش ػػكرأأكأاهه ازش ػػلتأ أه

ػػيأههه ػػدلرأ طه ػػبأه ػ ػ لؿأأكأ

عطب أفمذاأشفأاألعػلل أ لػرأاه لنهػ أههه ػدلر أكنلههػله أهن ػىأاه لشػ أفػ أاألعػلل أاه لنهػ أههه ػدلرأ
كقتأرفيأاهد كل.
كل ه د أشفأةذمأاه ل دةأطهبأاإلزاه أ شفأل كـأنرفيأد كلأإ نلتأشه ل أأرضأكأإزاه أشلأةكأ
ش لـأ هلمل أفه درأقلش أاهد كلأن لش أاألرضأكقلش أاهندل أأكأاهغراسأاهش لـ أأكأاهشزركعأفلمل .أ
القاعــدة الخامســة:أاهعنػرةأن لشػ أاه ػػؽأ هػػاأأكأنع ػػاأ دػػدأاهدػزاعأفلػػا أكنػػذهؾأد ػػتأاهشػػلدةأ3/35أشػػفأ
قػػلدكفأأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهفه ػػطلد
اهػػدلف

4ذ

3ذ

أ شػػلأهػػكأ دػػلأأشػػلـأد ػػكلأدا ػػفأ هػػىأشدلدػػاأن ػػز أكهػػلسأ ػػؿأ

أكه ػػفأإذاأهنػػيأاهػػد كلأ هػػىأاه ػػز أاد ػػل أ هػػىأاه ػػؿ أقػػدرتأاهػػد كلأن لش ػ أاه ػػؽأ هػػاأكهػػلسأ

ن ز أشدا أ شلأهػكأ دػلأأشػلـأد ػكلأهعػكلضأشػفأاهشعػهرمأ هػىأاهنػل يمأف ػلـأاأل لػرأنرفػيأد ػكلأههعهػؽأ
هلن ػػلأه ػػذهؾأهي
نلهع ػػد أكهر ن

ػػبأقلشػ ػ أاه ػػد كلأن لشػ ػ أاهع ػػدمأاه ػػؽأ ه ػػا أكه ػػلسأن ػػز أشد ػػاأ ش ػػلأل ػػد

أ

1ذأشلدةأ32أفلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهفه طلد أرقـأ2أه د أ2001أ ألد ؿأف أه دلرأقلش أاهد كلأشلأل كفأش ه لألكـأاقلشهملأ

شفأاهه شلدلتأكاهرليأكاهش ركفلتأك لرأذهؾأشفأاهشه لتأاهش درةأاه لش أ .أ
2ذأ شلفأاهه ركرم أأشر يأ لنؽأ أ.178-177

3ذأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددلػ أكاهه لرل ػ .أرقػػـأأ2أه ػػد أ2001أأشػػلدةأ3/35أ أأاذاأ لدػػتأاهػػد كلأشهعه ػ أن ػػز أشػػفأاه ػػؽأ

قدرتأقلشهملأن لش أةذاأاه ز أشلأهـأل فأاه ؽأ هاأشهدلز لأفلا أ

4ذأأشلد أاهدشر أاهشر يأاه لنؽأ أ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل ذ أصأ .54-53أ
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اهشعػ ػ ػ ػ ػػهرم 1ذأكةػ ػ ػ ػ ػػذمأاه ل ػ ػ ػ ػ ػػدةأه ػ ػ ػ ػ ػك ً
اتأشػ ػ ػ ػ ػػلأدػ ػ ػ ػ ػػصأ هػ ػ ػ ػ ػػىأقػ ػ ػ ػ ػػلدكفأاهنلدػ ػ ػ ػ ػػلتأرقػ ػ ػ ػ ػػـأ4أه ػ ػ ػ ػ ػػد أ2001أأأأأأأأأأأأأأأأأ
ف أاهشلدةأ 2/68ذ 2ذ.
القاعدة السادسة:أإذاأهعددتأاهطهنػلتأاأل ػهل أفػلهعنرةأنك ػدةأاه ػنبأأكأهعػددم

3ذ

أكةػذمأاه ل ػدةأهطػرحأ

فر لفأدنلدمـأ هىأد لط:
أأ -هعددأاهطهنلتأكل شعمـأ نبأكا د أفػ أةػذمأاه لهػ أه ػدرأقلشػ أاهػد كلأنش شػكعأقلشػ أاهطهنػلتأ
اههػ أه شعمػػـأأ ػنلبأكا ػػدة أ شػلأهػػكأ ػلفأدا ػػفأقػػلـأنرفػيأد ػػكلأ هػىأشػػدلفأنػدلفأش ػػه ؽ أ ػػـأ
أه ػػاأنطهػػبأآ ػػرأه ػػطأ ػػؿأأ هػػاأهػػدفسأاهعاق ػ أاه ػػلن أك شػػلأل ػػدرأاإلعػػلرةأنػػافأاهطهنػػلتأ
ه ه بأقلشهملأن لش أاهطهبأ أن لش أ

ػ أشػفألطلهػبأفلمػل أفلشػلأهػكأ دػلأأشػلـأهعػددأهه

كا أشد لفأأـأشد ىأ هلمـأأكأشفأ اأاه لدنلف

4ذ

ػكـأ

أكل درأاههدكلاأنافأاهعنرةأف أهك لدأقلشػ أ

اهػػد كلأةػػكأك ػػدةأاه ػػنبأ أهشل هػػاأنشعدػػىأأفأاههشل ػػؿأعػ

أكاهك ػػدةأفػ أاه ػػنبأعػ أآ ػػر أ

شػلأهػكأهػػـأرفػيأد ػػكلأه ػكمأطهنػلفأشػػك ملفأشػفأشػػد لفأ هػىأشػد ىأ هػػلمـأل ه ػـأنع ػػمـأ
نعػػضأف ػ أ ػػز أشػػفأاهػػد كل أكل ه ػػـأاهنػػلقلفأف ػ أ ػػز أآ ػػر أ شػػلأهػػكأطلهػػبأأ ػػدأاهشػػد لفأ
نشه لػ أش ػػددةأاهش ػػدار أكآ ػػرأطلهػػبأنمػػلأ ػػؿأأكأنػػنعضأآ ػػر أففػ أةػػذمأاه لهػ أكأنػػلهر ـأشػػفأ
هشل ؿأاأل نلبأإ أأداأهي لـأاهد كلأنل هنلرأ ؿأطهبأ هىأ دم 5ذ.
ب -هعددأاهطهنلتأشيأا هاؼأاه نبأنلدمف أفف أةذمأاه له ألعهنرأ ؿأ نبأد كلأش ه ؿأنذاهػا أ
أ
ك هىأذهؾألهـأا ه لبأاه لش أنل هنلرأقلش أ ػؿأ ػنبأ هػىأا ػه اؿ أكن شلػيأاأل ػكاؿأهػكأ ػلرأ
ػػاؼأ ػػكؿأنلػػلفأاه ػػنبأاهش ػػرؾأأكأاهشكهػػدأههػػد كل أفف ػ أةػػذمأاه له ػ أك هػػىأاه ػرأمأاه ػ ار وأ
ههف مل أفمكأاهذمأهرهنطأناأش رللتأاهد كلأنله هل أأكأاأل هنل أن لثأأددلأهػكأقشدػلأنل

ػهغدل أ

1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.250-248
2ذأيقدر االلتزام باعتبار قيمتو وقت صدور التصـرف أكل ػكزأاإل نػلتأنعػملدةأاهعػمكدأإذاأ لدػتأزلػلدةأا ههػزاـأ هػىأشػل ه أدلدػلرأ

أردد أأكأشلألعلدهملأنلهعشه أاهشهداكه أقلدكدلنأهـأهاتأإ أشفأ ـأاهشه لتأإهىأاأل ؿ

3ذأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرلػ أرقػػـأ2أه ػػد أ 2001أـأ1/37أ أاذاأه ػػشدتأاهػػد كلأأطهنػػلتأدلع ػ أ ػػفأ ػػنبأ

قلدكد أكا دأ لفأاهه دلرأنل هنلرأقلشهملأأ شه أ أفإذاأ لدتأدلع أ فأأ ػنلبأأقلدكدلػ أش ههفػ أ ػلفأاهه ػدلرأنل هنػلرأقلشػ أ ػؿأشدمػلأ
هىأ دم أ أ

4ذأ ندأا﵀أأ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.245

5ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ.272
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داأفاأش رؾأههد كل أك أشكهدأإلدعل مل أكةذاأاه نبأقدألهدكعأنلفأكاقع أقلدكدل أأكأه رؼأ
قلدكد أأكأدصأقلدكد 1ذ.
أش ػػلأ ػػفأاهشعل ػػلرأفػ ػ أا

ػػهاؼأفػ ػ أاه ػػنب أفل ػػكفأكن

ػػبأش ػػلأاه ػػاأاهشع ػػرعأاهفه ػػطلد أ

كاهش رم أةكأنعدـأك كدأهطلنؽأنػلفأةػذمأاأل ػنلب أ ػكا أ همػلأأكأفػ أ ز لػ أشػفأ ز للهمػلمأ هػىأهػكأ
لفأش درأا ههزاـأكا د أكن شليأاأل كاؿأهه ل

أ هطهاأاهه دلرل أفػ أه ػدلرأك ػدةأاه ػنبأشػفأهعػددمأ

ك أشع بأ هلاأشفأقنؿأش ش أاهد ض أشلأداـأا ه هصأههؾأاهك دةأنلفأاأل نلبأ هػىأأ ػنلبأكاقعلػ أ
ل غ 2ذ .أ
ػننل أإدشػلأةػكأك ػله أإل نػلتأاه ػنب أنشعدػ أأدػاأفػ أ ػلؿأهعػددأاهش ػهدداتأاهش نهػ أ
اه ددأهلسأ ن
هه نبأأكأاأل نلب أفاألعهدأنله ددأدف اأ نب أإدشلأنشلأل هكلاأشفأاههزاـأنلفأ طكرمأفإفأ لدتأههػؾأ
ا هه ازشػلتأههنػػيأش ػدرأاههػزاـأكا ػد أفػػله كؿأنك ػػدةأاه ػنبأكاردمأشػػيأاهه ػهلـأنإش لدلػ أاههعػددأ ػػلؿأ ػػدـأ
اههطلنؽأف أ ز ل أشفأاه ز لػلت أكأإفأ ػلفأش ػهددأأكأش ػهدداتأشندلةػلأش ػلدرأاههػزاـأش ههفػ أفػله كؿأ
نهعػػددأاأل ػػنلبأةػػكأاهػػذمألفػػرضأدف ػػا أكنػػذهؾأد ػػكؿأأفأقلش ػ أاهػػد كلأه

ػػبأن لش ػ أ ػػؿأ ػػنبأ هػػىأ

ا ه اؿ 3ذ .أ
القاعـــدة الســــابعة :إذاأهع ػػددأاه

ػػكـأف ػػلهعنرةأنك ػػدةأاه ػػنبأأكأهع ػػددم ,كن ػػذهؾأ ػػرحأق ػػلدكفأأ ػػكؿأ

اهش ل شػػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ 4ذ ,كهطػػرحأةػػذمأاه لهػ أفر ػػلهلف أاألكهػػىأك ػػدةأاه ػػنب أه ػػدرأن لشػ أةػػذاأ
اه نبأدكفأا ههفلتأهد لبأ ؿأشد

أكف أاه لدل أهعددأاه نب أفف أةذمأاه له أه ػدرأاهػد كلأن لشػ أ

ؿأ نبأ هىأا ه اؿمأ هىأهكأ لدتأاأل نلبأشهشل ه أ شلأنلدلأآدفنل 5ذ.
أشػػلأاه ػػلدكفأاهفرد ػ أفهػػـألعهػػدأنله ػػنبأكهعػػددمأ ػ ألػػهـأ هػػىأأ ل ػػاأه لػػلـأاهػػد كل أإدشػػلأ عػػؿأ
اه ػػنبأأكأا رهنػػلطأأ شعلػػلرأك ػػنبأف ػ أهك ػػليأأكأه ػػدلرأاهك ػػل أاه لش ػ أكه دلػػدأاهش ش ػ أاهش ه ػ أ
ندظػػرأاهػػد كل أ لػػثأ عػػؿأطرل ػ أاهه لػػلـأأ ػػـأكأأعػػشؿ أكفػ أذهػػؾأنل ره ػػلزأههك ػػدةأفػ أاه ػػنب أكةػ أ
1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.246

2ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ أصأ .275-274أ
3ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذأصأ.272273

4ذأقػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أرقػػـأ2أه ػػد أ2001أـأ2/37أ أاذاأ لدػتأاهػػد كلأش لشػ أشػػفأكا ػدأأكأأ ػػرأ هػػىأ

كا دأأكأأ رأنش ه ىأ نبأقلدكد أكا د أفلفأاهه دلرأنل هنلرأقلش أاهشد ىأناأدكفأا ههفلتأاهىأد لبأ ؿأشدمـ .أ
5ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.184-183
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لعلأهطرل أاهه للـأكه لل نلأه ركجأاه
كرةأشفأ كرأا رهنلطأكقدأه كفأهارهنلط أهك ن

اهش شػ أاهشدل ػػن أهدظرةػػل

1ذ

ػلللأشػفأ ػكزةأ

أه ل نػػلأهغللػػلتأا رهنػػلط أشدػػيأ ػػدكرأأ ػػلـأأشهعلر ػ أكه ل نػػلأهشنػػلدئأ

اهعداه ػ أك لرةػػل أشػػفأأةػػداؼأا رهنػػلط2 ...ذأكنػػذهؾأد ػػهطليأاه ػػكؿ:أأفأاهشعػػرعأاهش ػػرمأكاهفه ػػطلد أ
عأأل هملأا رهنلط .أ
ل لأكا يأدكفأشنررأكش كغأكا و أكف أذهؾأهغللبأههغلللتأاهه أ يع ًر ى
كأل ػػؿأذهػػؾألك ػ أاهنل ػػثأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أنهك ػػليأدطػػلؽأا ه ػػلبأاهد ػػلبأاه لشػ أنػػافأ
لعػػشؿأا رهن ػلطأ ػػلشيأأهه دلػػدأقلش ػ أاهػػد كل أه ل نػػلأهغللػػلتأا رهنػػلط أ ػػكفأأفأا ه ػػلدأنله ػػنبأةػػكأ
كرةأشفأ كرأا رهنلطأنلأل ؿ .أ
اشلأ هلدلأأفأده دثأ فأطرلؽأه دلرأاهد لبأاه لشػ أ
كقنؿأأفألدم أاهنل ثأةذاأاهفرع أ لفأهز ن

ف أد لكمأاه ررأ اهش كهل أاهه

لرل ذ أك أل ػكرأأمأ ػاؼ أ ػلؿأ ػ أكفأاهشه ػنبأفػ أاه ػررأكا ػدأ

كاهش ػػركرأ ػػذهؾ أكه ػػفأل ػػكرأاهه ػػلؤؿأ ػػكؿأطرلػػؽأه ػػدلرأةػػذاأاهد ػػلبأفػ أ لهػ أهعػػددأاهشه ػػننلفأفػ أ
اه رر أل لبأ هىأةذاأاهه لؤؿأاه لدكفأاهشدد أاهفه طلد أرقـأ4أه د أ2012أشػلدةأأ 185ذأشدػا

3ذ

أ

لهنػػلفأأفأاهشعلػػلرأف ػ أا ه ػػلبأاه لش ػ أهػػد كلأاهش ػػركر أةػػكأقلش ػ أاهػػد كلأنله لشػػؿأشػػفأشدطهػػؽأأفأ
ػلراأنل ه ػػلبأقلشػ ػ أاه ػػررأ ػػؿ أ
اهشعػػرعأاهفه ػػطلد أق ػػررأاهه ػػلشفأنػػلفأاهشه ػػننلفأفػ ػ أاه ػػررأشعلػ ن
كههشه ننلفأأفألدفعكاأنك كدأش لةشلفأأكأشعهر لفأأكأشه ننلفأأ رأشدمـأف أاهكاقع أش ؿأاهد كل أكأ

ػـأل هى ى ػػشكاأن لشػ ػ أش ػػلأ ػػلةشكاأفػ ػ أ
ههشه ػػننلفأاهش ػػد ىأ ه ػػلمـأاه ػػؽأفػ ػ أاهر ػػكعأ ه ػػىأاهن ػػلقلفأشش ػػفأه ػ ي

اه ػػررمأةػػذاأ ػػلؿأك ػػكدأاهػػدهلؿأ هػػىأاد ػػل أأ ػػدأاهش ػػلةشلفأ لػػرأاهش هى ػػشلفأأكأ هػػىأأ ػػدأاهشػػد ىأ
هلمـأناداأش لةـأأ نرأف أاه رر أفإفأادهف أاهدهلؿأه ػلـأد ػكامأنػلهر كعأه لشػ أاه ػررأنلهه ػلكمأفلشػلأ

1ذأقلدكفأاهشرافعلتأاهفرد

شفأشد

أ دأدفسأاه

أه د أ1975أشلدةأ 53ذأ أ دػدشلأه ػكفأا د ػل اتأشندلػ أ هػىأكقػل يأش ههفػ أك لػرأشرهنطػ أ ػلدرةأ

ـ-أكش هشع أف أذاتأاه

كش أ أافأا

ه لصأأكاهد لبأله ددافأنكا ط أطنلع أكقلش أ ؿأاد ل أ

شا كذاأ هىأ دم أك ددشلأه كفأا د ل اتأقل شػ أ هػىأنفـس الوقـائعأأكأمرتبطـةأفػإفأا
اه لش أا

ه ػلصأكاهد ػلبأله ػددافأ ػفأطرلػؽأ

شلهل أهمذمأا د ل ات أأشعلرأاهلاأهدلأأ شدأةددمأاهشر يأاه لنؽأ ا رهنلطذأأ .285أ

2ذأا شدأةددمأاهشر يأاه لنؽ ا رهنلطذ صأ .293-283أ

3ذأشػػلدةأ 185ذأإذاأهعػػددأاهش ػ كهكفأ ػػفأفعػػؿأ ػػلرأاههػػزـأ ػػؿأشػػدمـ أفػ أشكا مػ أاهش ػػركرأههعػػكلضأ ػػؿأاه ػػرر.أكلهػػكزعأ ػػرـأ

اهش كهل أنلدمـأن درأدكرأ ؿأشدمـأف أإ داثأاه رر أفلفأهعذرأه دلدأةذاأاهدكر أكزعأ هلمـأ رـأاهش كهل أنلهه لكم
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ن ػػلفأاهشه ػػننلفمأكة ػػذاأاهشكق ػػؼأة ػػكأدف ػػسأشكق ػػؼأاهشع ػػرعأاهش ػػرمأفػ ػ أاهش ػػلدةأ169أش ػػفأقلدكد ػػاأ

1ذ

أ

كنلههػػله أدا ػػظأأفأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أهندػػىأ هػػىأ ػرارأاهشعػػر لفأاة ػرلف أكشػػدمـأاهش ػػرمأشعلػػلرأ
ك دةأاه نبأف أد ػلكمأاهش ػؤكهل أاهه

ػلرل أكةػكأاه ػررأنلهد ػن أهػد كلأاهشه ػررأفػ أه ػدلرأك ػل أ

اهػػد كلأاهشرفك ػ أقلشلػلن أكنلدشػػلأفػ أد ػػكلأاهشه ػػننلفأنله ػػررأفلشػػلأنلػػدمـأ اهر ػػكعذ أةدػػلأه ػػدرأن

ػػبأأ

قلشػ أش ػػلةش أ ػػؿأشه ػػنبأنله ػػررأاهػػذمأ ػػرلأ هلػػاأاههعػػكلضأشهػػىأقػػلـأاهػػدهلؿأ هػػىأذهػػؾمأكأإ ألػػهـأ
اهر ػكعأنلهه ػػلكمأفلشػلأنلػػدمـ أكن شلػيأاأل ػكاؿأه ػدرأاه لشػ أ ػلفأارهلػػلبأاهش شػ أشػػفأذهػؾأ نػػرأر ػػلسأ
اهش ش أكهاأا

هعلد أن ن ار أهه دلرةل 2ذ أ

الغصن الثاني
حدود تأثير الطمبات العارضة عمى االختصاص القيمي
ل كـأاهنل ثأنػلههعرضأههػا لرأاهطهنػلتأاهعلر ػ أ هػىأا

ه ػلصأاه لشػ أههػد كل أكن شلػيأ

األ كاؿأك شػلأدػصأاه ػلدكفأكنعػ ؿأ ػرلوأ هػىأأفأاهشعلػلرأفػ أه دلػدأا

ه ػلصأاه لشػ أةػكأآخـر

طمبات الخصوم(3ذمكر ـأأفأادهظلرأهه ػ أطهنػلتأ دلػدةأشػفأقنػؿأا طػراؼأأكأشػفأاهغلػرأل ػهدزؼأكقػتأ
اهش ش أكلطلؿأأشدأاهه ل

أإ أأفأ داه أنطل أههـأنله ؽأ لرأشفأ رلع أهع ؼأنا 4ذمأأل ؿأذهؾأ

د كـأننللفأةذاأاأل رأنلهع ؿأاههله :أ أ
تأثير الطمبات العارضة عمى االختصاص القيمي أمام محاكم الصمح والبداية:
د ػػصأقػ ػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػ ػػلتأرقػػػـأ2أه ػػد أ2001أف ػ ػ أاهشػ ػػلدةأ 40ذأ ه ػػىأهػ ػػا لرأاهطهػػػبأ
اهعلرضأ هىأه دلدأا

ه لصأاه لش أهش ش أاه هوأفلشلأهعهؽأن

لللأشرفك أأشلـأاه هوأدك نللأ

1ذأاهشذ رةأا ل ل ل أهه لدكفأاهشدد أاهفه طلد أرقـأ4أه د أ2012أ أصأ .146أشلدةأ169أقلدكفأشػدد أش ػرمأه ػد أ1949أ

أاذاأهعددأاهش كهكفأ فأ شؿأ لرأ لدكاأشه لشدلفأف أاههزاشمـأنهعكلضأاه رر أكه ػكفأاهش ػ كهل أفلشػلأنلػدمـأنلهه ػلكمما أاذاأ
لفأاه ل

أد لبأ ؿأشدمـأف أاههعكلض أ.

2ذأمادة (1/ )33قانون اصول محاكمات فمسطيني رقم  2لسنة  " 2001إذاأهـأه ػددأاه لشػ أنلهد ػدأك ػلفأنلإلش ػلفأه ػدلرةل أأكأ

ارهلنتأاهش ش أف أ

أاه لش أفه درأشفأقنؿأر لسأاهش ش أكهاأا

3ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽأ أصأ .176-175أ

هعلد أنله ن ار  . .أ

4ذأ ا شدأ دق أش شكد أاهشد ىأ هلاأكظلةرةأاهنط أفػ أا ػ ار اتأاهه ل ػ أدارأاهدم ػ أاهعرنل مش ػرأ اه ػلةرةذأنػدكفأطنعػ أ

ندكفأ د أدعر أص.9
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أهنعلأألداأاقهرفأنطهبأ لرضأل رجأ فأك ل مػلأاه لشػ أكنػذهؾأ
أكأقلشلل أ ـأاه يأك ل أاهد
ن
ن
كلأقلشلل ن
أ لبأاهشعرعأنلدهملجأاه ل
-

أأ دأأشرلف:أ أ

أقلشلػلأ ش شػ أاهندالػ ذ أكلن ػىأاهطهػبأ
إشلأأفأل ػكـأنإ لهػ أاهطهػبأاهعػلرضأههش شػ أاهش ه ػ
ن
األ ه أأشلشاأكأ ؿأذهؾأشعركطأنعرطأأ ل

-

أنشلأ أل رأ

أفأل كـأنإ له أاهطهبأاهعلرضأكاأل ه أههش ش أاهش ه

فأ لرأاهعداه .أأ

أكأق اررمأفػ أةػذاأاه ػدد أ ألش ػفأ

اهطعفأفلاأك أشع بأ هلاأشفأاهش ش أاهعهلل.أ
فػػلهفرضأاألكؿ أ ػػلهلأفر ػػل أ ػػاش أإن ػػل أاهش ش ػ أههطهػػبأاأل ػػه أكا له ػ أاهطهػػبأاهعػػلرضأ
أكظلفلػلمأ
ػلشا
اه لرجأ فأا ه ل ملأاه لش أطلهشلأأفأاهطهنلفأاهعػلرضأكاأل ػه أ أل شػيأنلدمشػلأه ن
ن
كة أاه له أاهه أله لفرأفلملأأ رأشفأ شؿأأكأ ؽأأكأشدظكش أإ ار ل أف أإدهلجأأ رأقلدكد أكهكأ لفأ
ؿأشدمشلأقلد انرأف أذاهاأكن ف أشدفردةأههكهلػدأأ ػرأقػلدكد أإ أأدػاأقػدأل ػه دـأنعػ ؿأأ ػرأفل هلػ أششػلأ
هؽأهاأإذاأه لفرأشيأ شؿأآ رمكة أشلألطهؽأ هلمػلأش ه ػللتأاهعداهػ أأكألش ػفأاه ػكؿأأفأاهه لشػؿأ
اهكظلف أ لل أإ ار ل أل

دةلأا رهنػلطأندك لػا أكنػذهؾألػهـأهر لػزأاه ػـأفػ أاهطهنػلفأأكأاهطهنػلتأأشػلـأ

ش ش أكا دة 1ذ.أ أ
كاهفػرضأاه ػػلد أنػػلفأا هع ػػل أن ػل أاهطهػػبأاأل ػػؿأكاهعػػلرضأاهشػرهنطأنػػاأأشػػلـأش شػ أاه ػػهوأ
هك كدأرانطأقكمألرنطمشل أفشلأ لفأشفأاهش ش أإ أاإل له أهش ش أاهندال أ ل ن أاهك ل أاهعلش  .أ
كأل ن ػػلأل ػػدرأاههدكل ػػاأهش ػػاه أاهطهن ػػلتأاهعلر ػ ػ أاههػ ػ أل لرة ػػلأاهش ػػد

أفػ ػ أأاه ػػد كلأكاههػ ػ أ

ه ػػهمدؼأاهطه ػػبأاأل ػػه أزل ػػلدةأأكأإد ل ن ػػلأشػػفأ ل ػػثأاهك ػػل أاه لش ػ أك ش ػػلأأ ػػهفدلأنػػافأاهشعل ػػلرأفػ ػ أ

ا ه ػػلبأاهك ػػل أاه لشػ أاهػػذمأ ػػل رمأ هػػىأأ ل ػػاأه دلػػدأاهش شػ أاههػ أ ه ػػدرأاه ػػـأةػػكأاهطهنػػلتأ
اه هلشلػ ػ أهه

ػػكـ 2ذمأكةػ ػ أش ػػلأق ػػدشتأقن ػػؿأإقف ػػلؿأن ػػلبأاهشرافعػ ػ أكن ػػذهؾأل ػػهـأا ه ػػلبأاه لشػ ػ أههش ػػؿأ

اهشدظكرأأشلـأاهش ش أكف أذهؾأ دعلهلأ لههلف 3ذ:أ أ

ا

1ذأ دنلػػؿأا ػػشل لؿأ شػػر أ ػػهط أاه ل ػ أاهه دلرل ػ أأف ػ أاهش ػكادأاهه لرل ػ أكاهشددل ػ أد ار ػ أه هلهل ػ أهطنل ل ػ أدارأاه لشع ػ أههدعػػر أ
ددرل أ أ 2002أصأ399أكشلأنعدةل.أ أ

2ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .239-238أ
3ذأا شدأةددمأاهشر يأاه نؽ ا رهنلطذ أصأ.315-301
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إنقاصا أمام محكمة الصمح:أ
 -1الحالة األولى :الطمبات التي تستيدف الطمب األصمي زيادة أو
ً
أقلشلػل أ نػرأ
ف أةذمأاه له ألهـأه دلػدأاهش شػ أاههػ أ هف ػؿأفػ أاهػد كلأاهشدظػكرةأكاهش ه ػ
ن
ه دلرأقلش أاهد كل أنعػدأإنػدا أاهشػد

أطهنػلأل ػهمدؼأقلشػ أاهػد كلأزلػلدةأأكأإد ل ن ػل أفػإفأ ػلفأاهطهػبأ
ن

كرةأ
أدعشػؿأأ ػػلـأاهشػلدة 40ذاهشػػذ أ
يل ػرجأاهػد كلأشػػفأك لػ أش شػ أاه ػهوأ ػلؿأاهزلػػلدةأففػ أةػػذمأاه لهػ ي
أ ام .أ
أش ػػلأ ػػلؿأاإلد ػػلص أفهن ػػىأاهك لػ ػ أ ش ػػلأةػ ػ أهش شػ ػ أاه ػػهو أكه ػػفأق ػػدأهه ػػا رأك لػ ػ أش شػ ػ أ
ا

ػه دلؼأفػ أ ػلؿأأفأاهطهػبأاهعػلرضأقػدأ ى ػطأ ػزنأ نلػ انرأشػفأقلشػ أاهػد كل أن لػثأ عػؿأاه ػـأفلمػلأ

ػكراأأشػػلـأش ش ػ أاه ػػهوأذاهمػػلأكه دػػاأأ ػػبأ
ش ػلنأدمل ل ػلنأ ألش ػػفأا ػػه دلفا أأمأأدػػاأأن ػػىأاهد ػزاعأشدظػ ن
شملأ ف أاهدمل ل أهنعلأههد

لفأاهكاردأ هىأقلش أاهد كلأأكأاهطبأاأل ه  .أ

إنقاصـا أمـام محكمـة البدايـة:
 -2الحالة الثانية :الطمبات التي تستيدف الطمب األصمي زيادة أو
ً
كف ػ أةػػذمأاه له ػ أ عهدػػلأاهطهػػبأاهعػػلرضأاهش ػػدـأشػػفأاهشػػد أف ػ أاهػػد كلألػػد ً
صأأكألزلػػدأف ػ أ
ي
ي
ي
اهك ػل أاه لش ػ أأههطهػػبأاأل ػػه أاهشدظػػكرأأشػػلـأش ش ػ أاهندال ػ أفػػإفأ ػػلفأنلهزلػػلدةأف رنلػػلأ هػػىأ
قل دةأأفأش ش أاهندال أة أ ل ن أأاهك ل أاهعلش أفهن ىأاهك ل أهملأك أهده ؿأهش ش أأددػى أ
كفأأفأاهك ل أاه لش أله يأك ألد ص .أ
أشلأ لؿأاإلد لصأشفأاهك ل أاه لشػ أكفػ أ ػلؿأ ػرجأاهطهػبأاأل ػه أشػفأ ػكزةأك لػ أش شػ أ
اهندال أقلشللأفف أةذمأاه له أا ههؼأاهف اأ هىأأشرلف:أ أ
أأ -فرلؽأدلدلأنإ له أاهػد كلأأشػلـأش شػ أاه ػهو أ ػكفأأفأاهعنػرةأنلهطهنػلتأاه هلشلػ أك هػىأذهػؾأ
هي لؿأاهد كلأهش ش أاه هو أ كدملأاهش ه

أقلشللأندظرةل.

ب -فرلؽأآ رأقلؿأنن ل أك ل أش ش أاهندال أكأرهنكاأ هىأرألمـأ
أ

هلف:أ

 -1أفأش ش ػ أاهندال ػ أة ػ أ ػػل ن أاهك ل ػ أاهعلش ػ أكطلهشػػلأأدمػػلأدظػػرتأاأل ػػرأأكأهعػػشؿأك لهمػػلأ
األ ر أفإدملأهعشؿأاألقؿ 1ذ.أ

1ذأ لعكرأشنركؾ أأاهشر يأاه لنؽ أصأ .455-451أ
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أل ىعؼأأشلـأش شػ أاهندالػ أ ػل ن أاهك لػ أاهعلشػ أ لػثأ
 -2اه كؿأنافأاهعنرةأنلهطهنلتأاه هلشل ي
أفأةػػذمأاه ل ػػدةأشػػلأ دػػتأههدعػػاأإ أشػػفأنػػلبأاإل ه ػراز أألفأاهطهػػبأاه هػػلش أ ألش ػػفأا هنػػلرمأ

أأكألزلهػػا أكنلهه ػػله أ ي هنىنػػتأفر ػػل أن ػػل أك لػ ػ أ
هلشل ػلأ ه ػػىأل ػػؿأش ػػؿأاهطهػػبأاأل ػػه
ي
طهنػػلأ ن
ن
ش ش أاهندال أه ل نلأهغلللتأاهعداه أكاإلد لؼ...أ.
أخير سنقوم ببيان صور لبعض الطمبات العارضة وأثرىا عمى االختصاص القيمي:
و ًا
شلأنل ىدلأآدفنػلأأفأاهطهنػلتأاههػ ألعهػدأنمػلأفػ أهك ػليأاهك ػل أاه لشػ أةػ أطهنػلتأاهشػد
لعهػػدأنلهطهنػػلتأاهعلر ػ أاهه ػ أهينػػدلأشػػفأ لػػرأاهشػػد
طهنلتأاهش ل

/ف أك أ

مشلأهػػـألػػدصأاه ػػلدكفأ هػػىأ ػػاؼأذهػػؾ أش ػػؿأ

أل دشملأاهشد ىأ هلا أكقدأه درأاهد كلأن لشػ أاهطهػبأاهش لنػؿأاهش ػدـأشػفأاهشػد ىأ
أاهه ي

هلػػام هىأاهفػػرضأاه ػكارد أكذهػػؾأنشػػلأأدػػصأ هلػػاأقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهش ػػرمأاه ػػله أف ػ أاهشػػلدةأ224أ
شدػػا 1ذأكذهػػؾأفػ أش ػػاه أه دلػػدأد ػػلبأا

ػػه دلؼأن عهػػاأفػ أأ نػػرأاهطهنػػلفأقلشػ أ شػػلأهػػكأقػػلـأاهشػػد

نل د ل أن ز أشفأاه ؽأكاهشد ىأ هلاأن لشؿأاه ؽ أفلعهدأةدلأن لش أاه ؽأ ؿ

2ذ

أ

أكةذمأاه كرأة  :أ

طمبــات التــدخل واإلدخــال:أهد ػػـأطهنػػلتأاههػػد ؿأه ػػكرهلف أاألكهػػىأاد ػػشلش أكفلمػػلأ أل ػػكـأاهشهػػد ؿأ
نلد ػ ػػل أ دلػ ػػد أإدشػ ػػلأل ه ػ ػػرأدكرمأ هػ ػػىأا د ػ ػػشلـأأل ػ ػػدأأط ػ ػراؼأاهػ ػػد كل أه ل ػ ػلنأأل ػ ػراضأاههػ ػػد ؿأ
ا د ػػشلش أأش ػػلأاهه ػػد ؿأا

ه ػػلش أأكأاهم ػػكش أفههشه ػػد ؿأةد ػػلأطهن ػػلتأش ػػه ه أفإد ػػاألعه ػػدأنم ػػذمأ

اهطهنلتأف أاهه دلرأ شلأفعهدلأف أاهشعلشه أف أاهطهنلتأاهش لنه أاهش دش أشفأاهشد ىأ هلاأ ػكؿأد ػلبأ
ا

ػػه دلؼ أفهػػكأ ػػلفأطهػػبأاههػػد ؿأأ هػػىأقلشػ أشػػفأاهطهػػبأاأل ػػه أكل نػػؿأا

ػػه دلؼأنع ػػسأاأل ػػه أ

لعهدأناأف أه دلرأاه لش أأل ن لأهكأ لفأطلهبأاههد ؿألطلهػبأن ػؿأاه ػؽ أ ػسأش ػدـأاهطهػبأاأل ػه أ
اهػػذمألطلهػػبأن ػػز أشدػػاأفإدػػاألعه ػػدأنطهنػػلتأاهشهػػد ؿأاهم ػػكش أاهشطلهػػبأن ػػؿأاه ػػؽأف ػ أه ػػدلرأقلشػ ػ أ
اهد كل

3ذ

ػدلأطهنػلأهػاأأشػلـأش شػ أاهدار ػ أاألكهػىأكا أ
أكةػذاأ هػاأرةػلفأأفأل ػكفأطلهػبأاههػد ؿأقػدأأن
ن

1ذأإذاأقػ ػػدـأاهشػ ػػد ىأ هلػ ػػاأطهن ػ ػلنأ لر ػ ػلنأ ػ ػػلفأاهه ػ ػػدلرأ هػ ػػىأأ ػ ػػلسأاأل نػ ػػرأقلش ػ ػ أشػ ػػفأاهطهنػ ػػلف:أاأل ػ ػػه أأكأاهعػ ػػلرض.

كشػػيأذهػػؾأإذاأ ػػلفأشك ػػكعأاهطهػػبأاهعػػلرضأهعكل ػػلتأ ػػفأرفػػيأاهػػد كلأاأل ػػهل أأكأ ػػفأطرلػػؽأاه ػػهكؾأفلمػػلأفه ػػكفأاهعنػرةأن لشػ أ

اهطهبأاأل ه أك دم

2ذأأشلد أأاهدشر أه دلرأقلش أاهد كل أ 1979أنددأ5أ أصأ 35-33أشعلرأاهلاأهدلأا شدأةدػدمأ ا رهنػلطذأأشر ػيأ ػلنؽ أصأ

.316أ أ

3ذأا شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.318-317
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شصؿأطهبأاههد ؿأاه لصأناأأشلـأ
دلدةأأشلـأش ش أا

كش أا

ه دلؼأ دـأاه نكؿأ رلػلأ هػىأقل ػدةأ ػدـأقنػكؿأطهنػلتأ

هد لؼ 1ذ.

كفلش ػػلأهعه ػػؽأنطه ػػبأاإلد ػػلؿ أفإد ػػاأ ل ػػرأش ػػؤ رأن لشػ ػ أاه ػػد كل أ ػ ػ أكفأأفأأة ػػداؼأة ػػذاأاهطه ػػبأ
أفأل ػػهلأ
ػرأاهشػػد ؿ أأك ي
ه ههػػؼ أ لػػثأل ػػكفأهش دشػػاأش ػػه أف ػ أعػػشكؿأاه ػػـأف ػ أطهنػػاأاأل ػػه أ لػ ي
ػرؼأاهشػد ى ؿأشد ػىأا د ػل أاهشه لنػؿأ
هلاأنا أكأل ػؿأذهػؾأ ألػؤ رأفػ أقلشػ أاهػد كلمأإ أإذاأد ػىأاهط
ي

أكأاهشطلهن أن ؽأشل أفلا ذأأ لـأاههد ؿأاهم كش أأكأا د ل أاهشه لنؿأاهه أأ هفدلأاه دلثأ دمل 2ذ .أ
طمبات الضمان الفرعية ,وأثرىا عمى االختصاص القيمي واالستئناف:أ
طهنػػلتأاه ػػشلفأاهفر ل ػ ألفهػػرضأفلمػػلأأدمػػلأش ػػددةأاه لش ػ أكاش لدل ػ أا
أاهذمأندًلتأ هلا أشيأ ركرةأاههفرق أنلفأأشرلف 3ذ:أ أ
اه لش
ي

أهنعػػلأههد ػػلبأ
ػػه دلؼ ن

أقلناأها ه دلؼ أكد ػلبأاهطهػبأاأل ػه أ لػرأقلنػؿ أ
 -1أفأل كفأد لبأطهبأاه شلفأاهفر
ن
فف أةذمأاه له أ ألؤ رأاهطهبأاأل ه أ هػىأطهػبأاه ػشلفأشػفأ لػثأا
طلهشلأنه أد لبأطهناأا

ػه دلؼ أنػؿأهطلهنػاأ

ه دلؼمأفأل هادؼأ هىأا ه اؿ.أ

 -2أفأل كفأد لبأاهطهبأاأل ه أانهدا مأقلنؿأها ه دلؼ أكهلسأاه ػـأفلػاأ ػـأدمػل

أفهػكأ

ػاأل شػؿأشعػػاأ ػكا أأ ػػلفأطهػػبأاه ػشلفأاهفر ػ أشػػفأ لػػثأد ػػلبأ
ارهػنطأنػػاأطهػػبأ ػػشلف أفإدػ ي
اه ـأفلاأدمل للن أأـأانهدا للن...أ .أ
تــأثير الــدفوع عمــى قيمــة الــدعوى:أأشػػفأاه كا ػػدأاهش ػػررةأف ػ أاهف ػػاأاه ػػلدكد أأفأقل ػ أاهػػد كلأةػػكأ
قل

أافأد ػهـأأفأاهػدفكعأهػؤ رأ هػىأد ػلبأاهطهػبأاأل ػه أ
أاهدفكع أكندل ن أ هىأذهؾأ ألش فأأنػدان ي

قلشلػػلمأفهػػكأأفأاهشػػد ىأ هلػػاأأد ػػرأاه ػػؽأاهشطلهػػبأنػػاأ هلػػاأأكأ ػػز أشدػػاأفمػػذاأأنػػدانأ ألعهنػػرأك ػػله أ
ن
هههغللرأف أاهد لبأاه لش أشيأ ركرةأاههفرق أنلفأ هكؾأاهشد ىأ هلػاأفػ أإد ػلرأاهػد كلأأكأ ػز أ
شدػػا أنػػلفأاد ػػل أ دلػػدألد لػػاأ هػػىأأطػراؼأاهػػد كلأأكأأ ػػدةـأ ا د ػػل أاهشه لنػػؿذ أففػ أةػػذمأاه لهػ أ

1ذأش شدأأ شدأ لندلف أ

كش أا

ه دلؼأاشلـأاهش ش أاهشددل أنػدكفأطنعػ أشدعػاةأاهشعػلرؼأا

كردأ ذهؾأا علرةأههطعفأاهشدد أاهش رمأن ه أ 1966-5-10أسأ 18أصأ.1871
2ذأا شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.318أ

3ذأا شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ .319أ
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ػ ددرل أ 1987أص 257أ

د فأه دلأأشلـأدفيأنلهشعدىأاه ل
شفأ لثأا

أإدشلأأشلـأاد ل أ دلدأشػؤ رأ اقػؿأه ػدلرأ هػىأد ػلبأاهػد كلأ

ه دلؼ...أ 1ذ .أ

كنل هع ار دلأهشلأ هؼأذ رمأ كؿأها لرأا رهنلطأ هىأا

ه ػلصأاه لشػ أد ػهطليأاه ػكؿ:أأدػاأ

ػلأد ػػهـأأفأاهك ػػدةأف ػ أاه ػػنبأ ػػكرةأشػػفأ ػػكرأا رهنػػلط أك ػػذهؾأ ػػنبأ ػػلف أههك ػػليأاهك ػػل أ
طلهشػػلأأددػ ي
اه لش ػ ػ أههػ ػػد كل أفػ ػػإفأاهنل ػ ػػثأل هػ ػػصأإهػ ػػىأأفأا رهنػ ػػلطأ ػ ػػنبأر ػ ػػلسأكقػ ػػكمأكشعهنػ ػػرأكشػ ػػؤ رأ هػ ػػىأ
ه لصأاه لش أههد كل .أ

ا

الفرع الثالث
حاالت االمتداد لالختصاص المحمي لالرتباط
شػلأ
دةأأةشملأأفأا

ظدػػلأآدفنػػلأأفأا رهنػػلطأنلهد ػػن أها ه ػػلصأاه لشػ أكاهدػػك ألدػػدرأ ػػدانأهطنل ػػا أهعكاشػػؿأ
ه لصأاه لش أكاهدك أشفأاهدظلـأاهعػلـ أأل ػؿأذهػؾأل ػعبأهطنل ػا أنػؿأ هػىأإفأ

مأهـأل ػ نش ىدلأد ك ن ػلأهعػرلعل أهعػرؾأا أرهنػلطأفػ أ
أنرزأعلةدأ هىأذهؾأأفأاه لدكفأاهفه طلد أكاهش ر
ي
شدأا

ه لصأنع ؿأكا وأك ه مشيأاقه لرةـأف أنعضأاأل للفأ هىأ لدبأأكأ كرةأشػفأ ػكرأ

ا رهنػػلطأاهكا ػػي أش ػػلألمشد ػػلأأفأا
كاهدك

أهنعلأألفأقكا دأا
ن

ه ػػلصأاهش هػ ػ أ ػػسأش ػػلأه ػػـأإلػػرادمأ ػػكؿأش ػػدأا رهن ػػلطأاه لشػ ػ أ

ه لصأاهش ه أ أأههعهؽأنلهدظلـأاهعلـمأف أأ هبأاهكقػت أشػيأه رل دػلأ

هػػنعضأاه ػػل تأاهه ػ أهؤ ػػذأ هػػىأ ػػنلؿأاهششلطه ػ أكاهه ػػكلؼ أكافأا هنػػلرأا

ه ػػلصأاهش ه ػ أ لػػرأ

ل ويأههدظلـأاهعلـأف أأ هبأاهكقت أ هؽأش ل أأ نػرأإلش لدلػ أهطنلػؽأاشهػدادأا
كشدأا

هنلطأله كرأأداألش فأأفأل
ه لصأاهش ه أهار ي

ه ػلصأاهش هػ أ

ؿأف أ لههلف أدذ رةـأهنل ن ل :أ

الغصن األول
مد االختصاص المحمي لالرتباط لتعدد المدعى عمييم
نصت المادة ()42أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني عمى أنو :أ
 -1ل ػػكفأا

ه ػػلصأههش ش ػ أاهه ػ أل ػػيأف ػ أدا رهمػػلأشػػكطفأاهشػػد ىأ هلػػا أأكأش ػػؿأ شهػػا أأكأ

اهش لفأاهذمأدعاأفلاأا ههزاـ .أ
1ذأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ.324
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 -2إذا تعــدد المــدعى عمــييم كــان االختصــاص لممحكمــة التــي يقــع فــي دائرتيــا مــوطن ,أو محــل
عمل أحدىم .أ

ا

ػلناأهشلشػػلأهػػدصأقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهش ػػرمأفػ أةػػذاأاه ػػدد
كةػػذاأاهػػدصأشعػ
ن

1ذ

ػذمألنػلنفأأفأ
أكاهػ ي

ه ػلصأفػ أ ػلؿأهعػددأاهشػد ىأ هػلمـألدع ػدأهش شػ أشػكطفأأ ػدةـأأكأش ػؿأ شهػا أكأل ػؿأه ػػؽأ

ةذمأاه له أكهرهلنملأأل رأقلدكد أل بأهكافرأعركط 2ذ:أ أ
-

هعددأاهشد ىأ هلمـأف أ
ك كدأ

لف أاهد كلأاهكا دة أأكأهعددأاهد لكلأنعددأاهشد ىأ هلمـ.

كش أ ل لػ أ دلػ أنػلفأاهشػد

أك شلػيأاهشػد ىأ هػلمـ أنشػفأفػ أذهػؾأاهشػد ىأ هلػاأ

ػذمأرًفعػػتأاهػػد كلأأشػػلـأش شػ أشكطدػػا أأكــون أن الخصــوم ال يمكــن ليــم اختيــار قضــاتيم
اهػ ي
بنفســيم()3أكل ػػبأأفأل ػػكفأهعػػددأاهشػػد ىأ هػػلمـأ ل نلػػلأ أ ػػكرنلل أفػػاأل ػػكزأههشػػد

/فأأفأ

ػلشلأ ػػكرنلل أن
ل ػػكـ/كاأنرفػػيأد ػػكلأ هػػىأشػػد ىأ هػػلمـ أكل ه ػػشكاأأ ػػدةـأا ه ػ ن

ػػدأ هػػبأ

ا ه لصأاهش ش أهشكطفأاهش ه ـأاه كرمأكأل ن ػلألعػهرطأأ أه ػكفأاهػد كلأن ػددأشػد ىأ
هلمـأنلدمـأشدلفأأ ه أكآ رأشد ـأههشدلفأاأل ه مأك أل ف أش ردأ ػشلداأهػاأ ػلؿأ ػدـأ
اههزاـأاهشدلفأاأل ه أإدشلأةكأشههزـأشعاأنلههزاشفمأكقدأد كفأأشلـأد و
ػلكأفلمػلأأ ػرأشػفأشػدلفأ
أ ػػلؿ أكأ أد ػػكفأأشػػلـأشػػد ىأ هلػػاأشههػػزـأنطرلػػؽأا هلػػلط أ له فلػػؿأأكأاه ػػلشف أكنلههػػله أ أ
د كفأأشلـأشد ىأ هلمـأشهعددلف أ كفأأفأاهد كلأاهه أل ه ـأفلمػلأاهشػدلفأاه فلػؿأكاه ػلشفأ
هللطلػل أكأ
ل بأأفأهيرفيأنشكطفأاهشدلف أكهػلسأشػكطفأاه فلػؿأأكأاه ػلشفأ ػكفأأفأاههػزاشمـأا
ن
أل ن لأد ػلؼأش ػلؿأآ ػرأفػ أ ػلؿأرفػيأشعػهرمأ ػلرأد ػكل أ ػشلفأ هػىأشػفألدلز ػاأنلهع ػلرأ
هللطلػػلأهه ػػشلف أفػػاأل ػػكزأإقلشهمػػلأف ػ أشػػكطفأاهنػػل ي أ ػػكفأأفأاهه ازشػػاأ
كلرفعمػػلأ هػػىأاهنػػل يأا
ن

ا هللط أةدل 4ذ.

1ذأشلدةأ-49أقلدكفأشرافعلتأش رمأ13أه د أ:1986أل كفأا

ه ػػـأل ػػدصأاه ػػلدكفأ هػ ػ أ ػػاؼأذه ػػؾ.

أف ػػإفأه ػػـأل ػػفأههش ػػد

ه لصأههش ش أاهه أل يأف أدا رهملأشكطفأاهشد

أ هل ػػاأش ػػكطفأفػ ػ أاه شمكرلػ ػ أل ػػكفأا

أ هلاأشلأ

ه ػػلصأههش شػ ػ أاههػ ػ أ

لا دةـ.ا رهملأش ؿأإقلشها .واذا تعدد المدعي عمييم كان االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن أحدىم.
2ذأأ ندأا﵀أ هلؿأاهف ار أاهشر يأاه لنؽ أصأ .308أ

3ذأأطعػػفأأشػػلـأش شػ أاهعػػدؿأاهعهلػػل أرقػػـأ1971/17أ أ ه ػ أ 1971-5-13أج 1أصأ 181أشعػػلرأاهلػػاأهػػدمأ نػػدأا﵀أ هلػػؿأ

اهف ار أشر يأ لنؽأصأ.308

4ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.208
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-

أفأهيرفيأاهد كلأف أش ش أشكطفأأ دأاهشد ىأ هلمـأأكأش ؿأ شها أإ أأف أ لهػ أأفأل ػكفأ
ةدلؾأاهفلؽأنلفأاهشد

أكأأ دأاهشد ىأ هلمـأ كؿأش ش أشعلدػ أش هشػلأدػصأاهشػلدةأ 1/43ذأ

ش ػػفأق ػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل ش ػػلتأرق ػػـأ2أه ػػد أ 2001أأكأأفأ أهرف ػػيأاه ػػد كلأن

ػػكصأأ ػػدأ

اهشػػد ىأ هػػلمـأ هػػىأقل ػػدةأأ ػػرلأها ه ػػلصأاهش ػػلد أكلػػهـأا هلػػلرأشػػكطفأع ػ صأشغػػللر أ
ك له أهههمربأشفأادع لدأا ه لصأاهش ش أاهش ه
-

أأ له أنا 1ذ.

االرتبــاط:أكةػػكأأفأد ػػكفأن ػػددأد ػػلكمأأكأد ػػكلأ هػػىأشػػد ىأ هػػلمـأشه ػػلكللفأفػ أاهه ازشػػلهمـأ
كه شػػيأنلػػدمـأارهنػػلط أن لػػثأل ػػكفأفػ أاه ػػنبأكاهشك ػػكع أكآ ػرلفأقػػلهكاأنلهشك ػػكعأف ػػط أكقػػدأ
ا ههؼأاهف ػاأكاه

ػل أفػ أةػذاأاه ػددأفلشػلأش ػى أكه ػفأ

نلع ػػهراطأاهه ػػلكمأكاههػ ػزاشفأفػ ػ أا هه ازش ػػلت أ ػ ػ ألدع ػػدأا
اهفرد

ػـأاهف ػاأ هػىأاه ػكادأا

ظػـأشدػاأ

ه ػػلصأكة ػػذاأش ػػلأه ػػـأل ػ ػرمأاهف ػػاأ

أفإداألنلحأرفيأد لكمأف أأمأشكطفأشفأشػكاطفأاهشػدلفأأكأ
هلنلأ هىأرأمأاأل لر
ي
أكهر ن

هللطلل 2ذ.
اشلأا
ن
اه فلؿأأكأاه لشفأاهشههزشلفأاههز ن

الغصن الثاني

(مد االختصاص المحمي لالرتباط) لتعدد الطمبات العارضة والمرتبطة
شلأأ ػهفدلأأفأش شػ أاهطهػبأاأل ػه أهمػلأاه ػؽأفػ أقنػكؿأاهطهنػلتأاهعلر ػ أك ػذهؾأ ػشمل أ
ا

هشلش ػػلأن ػػؿأ ز ل ػػلتأاهدػ ػزاعأنله هلػ ػ أكنلهه ػػله أكدكفأاإل ػػاؿأن كا ػػدأ
ػ ن
ػشلدلأهع ػػدـأهد ػػلقضأاأل ػػلـأكا ن
ه ػػلصأاه لش ػ أكأاهدػػك أههش ش ػ أدظػػرأاهطهنػػلتأاهعلر ػ أكاهشرهنط ػ أأشلشمػػلأ هػػىأه ػكأهػػـأه ػػفأ

ػلأكقلشلػػلأندظػػرأههػػؾأ
ش ه ػ أش نهلػػل أه ل نػػلأها هنػػلراتأاه ػػلهف أاهػػذ ر أنعػػرطأأفأه ػػكفأش ه ػ أدك نلػ
ن

اهطهنلت 3ذ .أ

أ

1ذأأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأدف ا أصأ.208

2ذأا شػػدأةدػػدمأ ا رهنػػلطذأاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أ 340-336أأ شػػلفأاهه ػػركرم أاهشر ػػيأاه ػػلنؽ أصأ 209أ نػػدأا﵀أأ هلػػؿأاهف ػ ار أ

اهشر يأاه لنؽ أصأ .308أ

3ذأا شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ 346-343أ
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المبحث الثاني
تأثير االرتباط عمى الحكم بالدعوى و الطعن فيو
ههد ػػكعأه ػػا لراتأا رهن ػػلطأ ه ػػىأاه ػػد كلأ ػػؿ أكهدلكهد ػػلأفلش ػػلأش ػػىأه ػػا لرأة ػػذاأا رهن ػػلطأ ه ػػىأ
ش رللتأاهد كل أكألهدلكؿأاهنل ثأفػ أةػذاأاهشن ػثأأهػا لرأا رهنػلطأ هػىأاه ػـأنلهػد كلأكاهطعػفأفلػاأ
نرأشطهنلف ألهدلكؿأفلمشلأ ؿأشلألدكرأ كؿأا رهنلطأشفأآ لرأف أاهش ار ؿأاهدمل ل أههد لكم .أ

المطمب األول
تأثير االرتباط عمى الحكم في الدعوى
لهدػػلكؿأاهنل ػػثأف ػ أةػػذاأاهشطهػػبأآ ػػلرأا رهنػػلطأ هػػىأاه ػػـأف ػ أاهػػد كل أش ػػهطلنأاه ػػك أ نػػرأ
فر لفأ هىأأشكرأةلش أكة أ :أ
 المنطوق متعدد األجزاء وأثر االرتباط عميو.-

مدى امتداد الحجية لمق اررات واألعمال الالحقة لمحكم .أ

الفرع األول
المنطوق متعدد األجزاء وأثر االرتباط عميو
ػكراأ دلػدةأفػ أشدطكقػا أكأل ػدأ
قدأد كفأأشلـأأشدطكؽأه ـأشهعددأاأل ػ از أنشعدػىأأدػاأعػشؿأأش ن

أطراؼأاهد كلأأكأشفأأ ل بأاهش ه أأفأل هادؼأأكألطعػفأنػله ـأاهػذمأهدػلكؿأاه ػز أاهػذمألش ػاأ
أكأل

ا أكاه ل دةأاهعلش أاهشعركف أأداأ ألش ػفأهك ػليأدطػلؽأاأل ػرأاهدلقػؿأها ػه دلؼأ اهش لػد-أاهػذمأ

هدػػلكؿأ ػػز أشػػفأأ ػ از أاهشدط ػكؽأأكأاه ػػـذ أ ػػكفأأفأاأل ػ از أ لػػرأاهش ػػهادف أقػػدأا ه ػػنتأقػػكةأاألشػػرأ
اهش
ن
ا

ػ أنفػ ػكاتأش ػػدةأاهطعػػف أاههػ ػ أهم ػػلأهػػا لرأن ػػله أاألةشلػ ػ أ هػػىأاهش ار ػػزأاإل ار لػػ أن ػػددأ ػػـأه ػػـأ
كصأا ه دلفلتأكردتأ هىأأ از أشداأكأ رلأشرأ هلملأاهزشفأاهش ركبأها ػه دلؼ
ه دلؼأشد بأ هىأ أز أشفأاه ـأ أ ها .أ

1ذأا شدأةددم ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.472
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1ذ

أ ػكفأأفأ

ه فأةذاأاه كؿأهلسأ هىأإطاقاأفلشػلأهػكأ دػلأأشػلـأ ػـأشهػرانطأارهنػلطأك لػؽأفلشػلأنػلفأأ از ػا أ
كنػػذهؾأد ػػتأاهشػػلدةأ200أشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهفه ػػطلد أرقػػـأ2أه ػػد أ2001أ ػػكؿأهك ػػليأ
األ رأاهدلقؿأههطعفأن

كصأد ػلكمأشك ػك ملأ أل نػؿأاهه ز ػ أأكأاههػزاـأأنلهه ػلشف أأكأفػ أد ػلكمأ

لك بأاه لدكفأفلملأاه لدكفأا ه لـأأع لصأشعلدػلف 1ذأكلعػهرطأه ػ أا
عركط 2ذأهمدؼأف أش شك ملأهه
-

ػهفلدةأشػفأةػذمأاه لهػ أ ػدةأ

لدأفل هل أا رهنلطأف أش لهف أشندأأد نل أأ رأاهطعف 3ذ:أ أ

أن يكــون ىنــاك عمــى األقــل طعــن صــحيح مرفــوع مــن أحــد المحكــوم عمــييم أ ػ أله ػػدىأهشػػفأ
هػكافرتأ لهػ أشػػفأ ػػدـأاهه ز ػ أأكأاهه ازشػػلتأنلهه ػػلشف أأكأد ػػلكمألفهػػرضأا ه ػػلـأأعػ لصأ
شعلدلفما

ػػهفلدةأش ػػفأة ػػذمأاه لهػ ػ أ ػػلؿأفػ ػكاتأش ػػدةأا

ػػه دلؼأنلهد ػػن أهه ػػنعض أن ػػافألد ػػـأ

ههطل فأ لرأاهشفكتأهشدةأاهطعف.
-

أن ينضم المحكوم عميو الذي ضيع ميعاد الطعن عمـى نفسـولإلى الطـاعن فـي طعنـو ,أمأ أ
لهك يأف أشطلهنلهاأزللدةأ فأرافع أاهطعفأاه

-

لو.أ

أن يثبــت الطــاعن المنضــم لممحكمــة ت ـوافر حالــة مــن حــاالت االنضــمام كــي يقبــل انضــمامو
لمطاعن .أ
ك ػػذهؾأا رهنػػلطأهػػا لرمأكا ػػي أف ػػدألػػهـأا ػػه دلؼأ شػػلفأن ػ لف أكا ػػدةأ رل ػلنأ هػػىأشػػلأه ػكاهرأ

اهعشؿأ هلػاأفػ أاهش ػل ـأاهنه ل لػ أإش لدلػ أذهػؾأطلهشػلأ ػلفأاه شػلفأ ػلدرلفأشػفأذاتأاهش شػ أكنػلفأ
دفسأاه

كـ أكف أاهشك ػكعأةدػلؾأارهنػلطأك لػؽ أكنػذهؾأق ػتأش شػ أاهػد ض أ دػدشلأله ػؿأا شػرأ

ن ػػد كللفأشػ ػرهنطهلفأنع ػػدةأكشف ػػكؿأفلمش ػػلأ ػػفأطرل ػػؽأ ش ػػلفألع ػػهرطأأ ػػدةشلأاة رمفإد ػػاأ أل ػػكفأ
ركرللنمأف أ له أا

ه دلؼأ

لفهلفأش ههفهلف 4ذ .أ

1ذأشلدةأ200أؽ.أ.ـأأرقـأ2أه د أ2001أ أإذاأ لفأاه ـأ لد انرأف أشك كعأ لػرأقابل لمتجزئةأأكأفػ أالتـزام بالتضـامنأأكأفػ أ

دعوى يوجب القانون فييا اختصام أشخاص معينينأ لزأهشفأفكتأشلعلدأاهطعفأشفأاهش كـأ هلمـأأكأقنؿأاه ـأأفألطعػفأفلػاأ

أ دل أدظرأاهطعفأاهشرفكعأف أاهشلعلدأشفأأ دأزشا اأشد شلنأإهلاأفػ أطهنلهػاأفػإفأهػـألفعػؿأأشػرتأاهش شػ أاهطػل فأنل ه ػلشاأفػ أ

اهطعف أكاذاأرفيأاهطعفأ هىأأ دأاهش كـأهمـأف أاهشلعلدأك بأا ه لـأاهنلقلفأكهكأنعدأفكاهاأنلهد ن أإهلمـ أ.
2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ .622-621أ

هنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ.483-480
أ
3ذأا شدأةددمأ ا ر

4ذأد ػػضأنه ل ػ أرقػػـأ1/47أه ػػد أ1906أ أن ه ػ أ1935/1/29أشعػػلرأاهلػػاأهػػدلأأ شػػدأةدػػدمأ ا رهنػػلطذ أشر ػػيأ ػػلنؽ أصأ

 .474أ
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الفرع الثاني
مدى امتداد الحجية لمق اررات واألعمال الالحقة لمحكم
ذهؾأ أل ه رأأ رأا رهنلطأ هىأاه ـأكأ از مأ لؿأ دكرأ ـأكشفأ ـأد

ػاأأكأا ػه دلفاأ

هػػىأاه ػػـأدف ػػاأكأ ػ از م أنػػؿألعػػشؿأ لف ػ أاأل شػػلؿأاها ػ أاهشرهنط ػ أكاههلنع ػ أاهه ػ أهعهنػػرأنك ػػاأأكأ
نص رأدهل أهه ـأاهطعػلفأأكأاهشد ػكض أكنػذهؾأ ػرحأقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأرقػـأ2أه ػد أ 2001أ
إذأه كؿ:أ أ
 .1لهرهبأ هىأد ضأاه ـأإهغل أ شليأاأل لـأكاأل شلؿأاها

أهه ـأاهشد كضأشهىأ لفأذهػؾأ

اه ـأأ ل ألنأهمل .أ
 .2إذاأ لفأاه ـأهـألػد ضأإ أفػ أ ػز أشدػا ألن ػىأدلفػذأانأفلشػلألهعهػؽأنػلأل از أاأل ػرلأشػلأهػـأه ػفأ
شهرهن أ هىأاه ز أاهشد كض .أ
شفأ اؿأةذاأاهدصأله وأشدلأاههرانطأنلفأاه ـأكاأل شلؿأاهه أهعهنػرأدهل ػ أهػا أ لػثأأدػاأ
شهػػىأد ػػضأكزاؿأاأل ػػرأاهػػذمأأ د ػػاأكاهش ار ػػزأاه لدكدل ػ أاهه ػ أأدعػػاةل أفػػإفأاأل ػػرأ أل ه ػػرأ هػػىأأ ػ از أ
اه ـأدف اأنػؿألشهػدأه ػؿأ شػؿأأكأشر ػزأقػلدكد أدعػاأدهل ػ أهػا أكفػ أاهف ػرةأاه لدلػ أهينػلفأأدػاأشهػىأ ازهػتأ
اه

ـأنادملأد ً ى تأفإدملأهزكؿأ فأ ؿأ شؿألعهنرأدهل أهمذاأاه ػز أشػفأ
ل أ فأ ز أشفأشدطكؽأاه
ي

اه ـأاهشد كض.أ أ

المطمب الثاني
مزيد من اآلثار لالرتباط عمى االستئناف لألحكام
ه ػػدثأاهنل ػػثأف ػ أاهشطهػػبأاألكؿأ ػػفأهػػا لرأا رهنػػلطأ هػػىأاه ػػـأ لػػثأه ػػدثأآ ػػلرمأ هػػىأ
ا

ػػه دلؼأكاأل ػػرأاهدلق ػػؿأها ػػه دلؼأكا

ػػه دل اتأاهػ ػكاردةأ هل ػػا أ ػػلهدلكؿأاهنل ػػثأشزل ػػدأش ػػفأاة ػػلرأ

ها ه دلؼأ هىأاهفركعأاةهل  :أ
 -1ها لرأا رهنلطأ هىأشندأأ ظرأإندا أطهنلتأ دلدةأأشلـأا
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ه دلؼ.أ

 -2دكرأا رهنػػلطأف ػ أا ػػه دلؼأا
هه

ػػلـأاه ػػلدرةأقنلػػؿأاهف ػػؿأف ػ أاهشك ػػكع أشػػيأاه ػػـأاهشدم ػ أ

كش .أ

 -3إش لدل أها رأد لبأا
 -4أدكاعأا

ه دلؼأنطهنلتأاه ـأكاهطهنلتأاهعلر

ه دلفلتأك ههملأنل

.أ

ه دلؼأاأل ه  .أ

الفرع األول
تأثير االرتباط عمى مبدأ حظر طمبات جديدة أمام االستئناف
اه ل ػػدةأاهعلشػ أةػ أ ظػػرأإنػػدا أطهنػػلتأ دلػػدةأأشػػلـأش شػ أا

ػػه دلؼ أ ػػشلدلنأهعػػدـأاهش ػػلسأ

ن ل ػ ػػدةأاهه ل ػ ػ أ هػ ػػىأدر هػ ػػلف أكنػ ػػذهؾأدػ ػػصأقػ ػػلدكفأأ ػ ػػكؿأاهش ل شػ ػػلتأاهفه ػ ػػطلد أرقػ ػػـأ2أه ػ ػػد أ
2001

1ذ

ػكراأأشػلـأش شػ أأكؿأدر ػ أكفػ أدػصأآ ػرأرهػبأ
ي
أفاألنلوأاهشعرعأاهزلػلدةأ ػفأشػلأ ػلفأشدظ ن

شلنأ هىأه دلـأطهنلتأ دلدةأأشلـأش ش أا

ه دلؼأنعدـأاه نػكؿمأشػيأ ػدـأا ه ػلبأشه ػلتأاه ػـأ

ش ػػفأ ػػشفأاهطهن ػػلتأاه دل ػػدةأ لهفكا ػػدأكاأل ػػكر...

2ذ

أكة ػػكأدف ػػسأشكق ػػؼأاهشع ػػرعأاهش ػػرمأفػ ػ أق ػػلدكفأ

اهشرافعلتأأرقـأ13أه د أ 1986أف أاهشكادأ 233ذأكأ 235ذأأشدا .أ
كندل ن أ هىأذهؾأ دكدأ

كش أا

ه دلؼأش ػددةأش ػن نل أ شػلأد ػتأ هػىأذهػؾأاهشػلدة أ219ذأ

شػ ػػفأقػ ػػلدكفأأ ػ ػػكؿأاهش ل شػ ػػلتأاهفه ػ ػػطلد أكافأاهعػ ػػافأف ػ ػ أاهطهنػ ػػلتأاه دلػ ػػدةأاهشنػ ػػداةأأشػ ػػلـأش ش ػ ػ أ
ه دلؼأ دـأاه نػكؿ أكقػدأه ػؿأ

ا

هنػلرأا د ػل أاه لػدمأإفأهػزـأاألشرم هػىأهػكأ دػلأأشػلـأا رهنػلط أ

شيأ ركرةأاههشللزأنلفأاأل شػلؿأاههػ أهعهنػرأش شهػ أأكأشك ػ أهه ػـ أش ػؿأاهفكا ػدأ لػرأاهشطلهػبأنمػلأ
أشلـأأكؿأدر أكه دملأشفأ هبأاهدزاعأفلشلأهػكأ دػلأأشػلـأ ػـأشػفأأكؿأدر ػ أأ ل ػاأشدلكدلػ أشػل أفمػذمأ
أكل ػلؼأإهػىأذهػؾأهغلػرأأعػ لصأ
أهددرجأ شفأاهطهنلتأاه دلدةأششدك أاإل ػلرةأأشػلـأاهدر ػ أاه لدلػ ي
اه

ػػكش أنله اف ػ أ ػػافأد ػػكفأأشػػلـأ

ػػـأقػػلـأنل ػػه دلؼأ ػػـأ ػػدمأ ػػـأهػػكف أف ػػلـأكر هػػاأنل ػػه دلؼأ

1ذأأأقانون اصول المحاكمات الفمسطيني رقـم  2لسـنة : ,2001مـادة ( ")212االسـتئناف ينقـل الـدعوى بحالتيـا التـي كانـت

عمييا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنو االستئناف فقط"..

2ذأأشلدةأ 221ذ:أ قلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأرقـأ2أه د أ2001ذأ.1أال تقبل الطمبـات الجديـدة فـي االسـتئناف وتحكـم المحكمـة

من تمقاء نفسيا بعدم قبوليا.

 .2ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطمب األصمي األجور والمرتبات وسائر الممحقات التي تستحق بعد تقديم الطمبات الختامية
أمام محكمة الدرجة األولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم ىذه الطمبات.
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ػػه دلؼأنل هنػػلرةـأأ ػ لبأاهش ػػه أكةػػـأاشهػػدادأهشػػكر مـأكنلههػػله أةػػذمأأهل ػػتأطهنػػلتأ

اه ػػلرأف ػ أا
دلدةأكهل تأ

كشلتأ دلدة أف ذهؾأةذمأاه كرةأ أهعدأ كرةأشفأاه كرأاهه أه هر أ ػدـأقنػكؿأ

اهش ش أها ه دلؼأنل هنلرأاعهشلهاأ هىأطهنلتأ دلدة 1ذ .أ
دلرأنلهذ ر أأفأةدلؾأ لدنلنأشفأاهف ػاألػرلأإش لدلػ أطػرحأطهنػلتأ دلػدةأفػ أا
لفأأ دأ دل رأاهد كلأاأل ل ل أ لنهنلأ كا نأاه نبأأكأاهشك كع أك عؼأأ

لبأةػذاأاهػرأمأقػكهمـأ

ف أ لؿأك كدأارهنلطأك لؽأعدلدأكا هاطأأقكمأنلفأاه نبأكاهشك ػكع أششػلأل ػهد
ػؾأشدػػيأه ػػدلـأأكأإ ػػلرةأطهنػػلتأ دلػػدةأأشػػلـأا
هغللػػرأفلػػا أأل ػػؿأذهػ ي
شلفأاه فلظأ هىأشندأأاهه ل

ػػه دلؼ

2ذ

ػه دلؼأطلهشػلأ

أ ػدـأإ ػداثأأمأ

أفاشػػلـأ ػراعأاألكهكلػػلتأ

أ هىأدر هلفأأكهىأشفأشديأاههعلرضأف أاأل لـأأكأاههدػلقضأفلمػل أ

ك شلدمشلأشعػلنأ ػلفأاه ػكاب أكقػدأل ػكفأأ ػلسأقػكهمـأةػكأأدػاأهػـأهػهـأاإل ػلف أأكأاههعػدلؿأ هػىأش ػؿأ
ػػكش أا

ػػه دلؼ أإدشػػلأ ػػرلأاههنػػدلؿأف ػ أش دػػلتأاه ػػؽأ ػػافأد ػػكفأن ػػددأ ػػؽأ لد ػ أفطكهػػبأف ػ أ

كش أا

ه دلؼأن ؽأ لد أش ولكأهاأكه داأش ههػؼأ شػلأأ يلػرأأشػلـأش شػ أأكؿأدر ػ أكاهفػرضأةدػلأ

نلإلنل أ كفأأددلأهـأد لؼأعلنل أإدشلأده رؾأف أ كرأاه ؽأاهشطلهبأنا 3ذ .أ
كأل ػػؿأذهػػؾأهػػـألػػنوأاه ػػلدكفأطهنػػلتأاههػػد ؿأاهم ػػكش أنلهه دلػػدأأشػػلـأش ش ػ أا

ػػه دلؼ أألدمػػلأ

ه ػػكمأش ار ػػزأقلدكدلػ أ دلػػدة أكافأاهعػػافأفػ أه للػػؼأدػػكعأاههػػد ؿأةػػكأ ل ػ أه للفػػاأاه ػػلدكد أ أنه للػػؼأ
اه

ػػكـ

4ذ

ػذهؾأدػػد ـأةػػذاأا ه ػػلمأنمػػذاأاه
أك ػ ي

شلأ أل كزأأشلشملأا ه لـأشفأهـأل فأ

ػػل أاهش ػػرمأ أ أل ػػكزأاههػػد ؿأأشػػلـأش شػ أاهػػد ض أ
شلأأشلـأش ش أاهدر أاألكهىأ هػىأشػيأأك ػكدأا رهنػلط أ

ك ألع ػػشؿأاهشد ػػيأاهشه ػػلتأكاههكان ػػيأهي ػػلـأأكأاأل ش ػػلؿأاههف ػػلرل أهي ػػلـ أفمػ ػ أ أهعهن ػػرأطهن ػػلتأ
دلػػدة

5ذ

أكافأشػػلألدطنػػؽأ هػػىأ

ػػكش أا

ػػه دلؼأشػػفأ لػػثأشدػػيأانػػدا أطهنػػلتأ دلػػدةأل ػػرمأ هػػىأأ

عأف أاه ل تأا
كش أاهد ضأ ذهؾ أشهىأ لفأدظرةلأههدزاعأشك ك ن

ه دل ل  .أ

1ذأأ شدأةددمأ ا رهنلطذ أاهشر يأاه لنؽ أصأ .496أ

2ذأا شدأةددمأ ا نلبأاه ـأاهشرهنط أنلهشدطكؽذ أندكفأطنع أدارأاه لشع أاه دلدةأههدعرأكاههكزلي  1999أصأ.150-149
3ذأدنلؿأا شل لؿأ شر أاهك لطأف أاهطعفأنل

ه دلؼ أدارأاه لشع أاه دلدة أندكفأطنع أ 2004أص.743-742

4ذأ نػػدأاه شلػػدأاهع ػكارن أه ػػنلبأاأل ػػلـأاهشددل ػ أكاه دل ل ػ أأف ػ أ ػػك أاهف ػػاأكاه

اهشعلرؼأا

ددرل أصأ.356أ أ

ػػل أنػػدكفأطنع ػ أكأنػػدكفأ ػػد أدعػػر أشدعػػاةأ

5ذأ أكضأاهز ن أاهشر يأاه لنؽ أصأ.855أ كأ لؼأاه لهبأف أف رةأاأل رأاهدلقؿأها ه دلؼأاداأطلهشلأ نتأدفيأأشلـأش ش أ

أكهـأل هعشؿأفاألش فأأنداأاههش ؾأناأاشلـأش ل ـأاهدر أاه لدل أششلأهـأل فألهعهؽأنلهدظلـأاهعلـذ.أ أ
أكؿأدر
ي
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الفرع الثاني
األحكام غير المنيية لمخصومة ودور االرتباط في استئنافيا
األ ػػلـأ ل ػػرأاهشدملػ ػ أهه

ػػكش أةػ ػ أش ػػلأد ػػصأ هلم ػػلأق ػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل ش ػػلت 1ذأكأ ػػشلةلأ

األ شلؿأاههشملدل أهه ـ أكة أاهه أ أه

كش أك ألهرهبأ هلملأإش لدل أا

ـأاه

ه دلؼأ هىأادفرادأ

شلأرهنتأذهؾأدصأاهشلدةأأأ192أشفأقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأرقػـأ2أه ػد أ 2001أفله ل ػدةأاهعلشػ أ
شلأأر لةلأاه لدكفأ لهؼأاهػذ رأأفأا
أشلـأ

ػه دلؼأهي ػلـأاهشدملػ أهه

ػكش ألد ػؿأاهػد كلأك ػؿأشػلألهفمػلأ

2ذ
ألعهدأنله ارراتأاههشملدلػ أأكأ
كش أش ش أاهدر أاه لدل مف أ دكدأطهنلتأاهش هادؼ أكه فأ ي

ك ػ أدػصأ هلمػػلأفػ أدػصأاهشػػلدةأ 192أشػػفأقػػلدكفأ

اه ػ ارراتأ لػػرأاهشدملػ أههدػزاعأإ أفػ أ ػػل تأش

أ ػػكؿأاهش ل ش ػػلتأرق ػػـأ2أه ػػد أ2001ذ أك أه ػػرمأ هلم ػػلأأقل ػػدةأاأل ػػرأاهدلق ػػؿأها ػػه دلؼ أك ه ػػىأ
اه ارراتأاهه أ أه

ـأاهدزاعأكأنلحأاهشعرعأا ه دلفملأا ػه ا ن أ أهد ػؿأاهدػزاعأ ػؿأهش شػ أا

كهكأ لفأةدلؾأارهنلطأنلفأاه ارراتأكأق ارراتأأ رل أك هىأاه ل

ػه دلؼأ

أدظرةلأا ه ا ن أك ـأاه ػاؼأفلمػلأ

هك دةلأف ط 3ذ .أ
1ذأأأؽ.ا.ـأرقـأ2أه د أ2001أشلدةأ 192ذ:أال يجوز الطعن في الق اررات التمييدية التي تصدر أثناء سـير الـدعوى وال تنتيـي
بيا الخصومة إال مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كميا عدا:

 .1الق اررات الوقتية والمستعجمة.

 .2الق اررات الصادرة بوقف الدعوى.
 .3الق اررات القابمة لمتنفيذ الجبري.

 .4األحكـام الصــادرة بعــدم االختصـاص واإلحالــة إلــى المحكمـة المختصــة ,وفــي ىـذه الحالــة يجــب عمـى المحكمــة المحالــة إلييــا
الدعوى أن توقفيا حتى يفصل في الطعن.

 .5الحاالت التي نص القانون عمى جواز الطعن فييا استقالالً.

أؽ.ا.ـأرقـأ2أه د أ2001أشلدةأ 218ذ:أ .1استئناف الحكم المنيي لمخصومة يستتبع حتماً استئناف جميـع األحكـام والقـ اررات

التــي ســبق صــدورىا فــي الــدعوى مــا لــم تكــن قبمــت صـراحة .2 .اســتئناف الحكــم الصــادر فــي الطمــب االحتيــاطي يســتتبع حتمـاً
استئناف الحكم الصادر في الطمب األصمي .أ

2ذ ق.ا.م رقم  2لسنة  2001مادة (:)212

 .1استئناف الحكم المنيي لمخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع األحكام والق اررات التي سبق صدورىا في الدعوى ما لم تكن
قبمت صراحة.

 .2استئناف الحكم الصادر في الطمب االحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطمب األصمي .أ

مادة ( :)212االستئناف ينقل الدعوى بحالتيا التي كانت عمييا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لمـا رفـع عنـو االسـتئناف

فقط.

3ذأا شدأةددمأ ا رهنلطذأاهشر يأاه لنؽ أصأ .508-507أ
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الفرع الثالث
مدى تأثر نصاب االستئناف بالضم والطمبات العارضة
ه د دلأ لن لن أ فأدظلـأاه ـأله دثأ فأادع لدأا

ه لصأهدكا رأق ل ل أشػفأدفػسأاهدر ػ أ

1ذ

أكأ ذهؾأكنع ؿأ لـأ أه كزأاإل له أأشلـأ

هدلأش ش أكا دة أأكا أ أد كفأأشلـأاه ـأنؿأاإل له

ش ل ـأاهدر ػ أاه لدلػ أ شػلأأ ػهفدل أهشػلأفػ أذهػؾأشػفأإ ػاؿأنشنػدأأهنعلػ أاهش ػل ـأنع ػملأهػنعضمكأةػ أ
شفأش ل ؿأاهدظلـأاهعلـ 2ذ .أ
أشػػلأاه ػػـأأشػػلـأش ش ػ أا
لػثأأ ػلزأهش شػ أا

ػػه دلؼ أف ػػدأأ ػػلزمأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ2أه ػػد أ2001أ

ػه دلؼأ ػػـأاأل ػلـأاهش ػهادف أاههػ ألك ػدأنلدمػػلأارهنػلطأ

3ذ

أك شػلأنػل ىفأاهنل ػػثأ

فلشػػلأش ػػىأأفأاه ػػـأ ألػػؤ رأ ه ػػىأا ػػه اؿأاهطهنػػلت أأكأاه ػػد لكمأشػػفأدل لػ ػ أاهد ػػلب أأكأاه لنهلػ ػ أ
ها ه دلؼأفلن ىأ ؿأا ه دلؼأش هفظأند لناأكافأاه يأك ل أاهد لب .أ

الفرع الرابع
صمة االستئناف األصمي باالستئناف المقابل والفرعي والمثار
دػػصأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهفه ػػطلد أ ػػكؿأةػػذمأاه ز ل ػ أف ػ أاهشػػلدةأ217أشدػػا أكقنػػؿأأفأ
ل ػػكضأاهنل ػػثأفػ ػ أ ش ػػلرأا رهن ػػلطأش ػػيأا

ػػه دلؼأاأل ػػه أل ػػبأأفأدع ػػرؼأهفر ػػلتأا

ػػه دلؼأ

األ ه  :أ
أ
 -االســتئناف المقابــل :ةػػكأن

ػػبأدػػصأشػػلدةأ 1/217أذأشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددلػ أ

كاهه لرل أةك أشلأل دشاأاهش هادؼأ دمأشفأاد ل أ دأاهش هادؼ أكلعهرطأ

1ذأش شدأ زش أاهن رم أاهدفكعأف أقلدكفأاهشرافعلتأف أ ك أاهف اأكاه

كاههكزلي أاه لةرة أص .290أ

لناأأفأ
هنلرمأش ن

ل أاهطنع أاه له أ 2002-2001أدارأش شػكدأههدعػرأ

2ذأش شدأ زش أاهن رم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.301
3ذأقانون أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم  2لسـنة  ,2001مـادة ( :)210يجـوز لممحكمـة االسـتئنافية إذا قـدم ليـا

أكثر من استئناف عمى الحكم أو القرار المستأنف أن تقرر ضميا لوحدة السبب والموضوع.
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يل ػػلرأف ػ أاه ه ػ أاألكهػػى أأكأف ػ أاهشلعػػلدأاهش ػػركبأها ػػه دلؼ
ا

1ذ

أكألهشهػػيأنل ػػه اهل أ ػػفأ

ه دلؼأاأل ه أفاألزكؿأنزكاها أك أل طأن كطا 2ذ.أ

 االستئناف الفرعي :ةكأندصأشػلدة 2/217ذأشػفأقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أػزأاهش ػػهادؼأ ػدمأ ػػفأرفعػاأ ػػدأاهش ػهادؼ أكأ ػػلعأفر ػ أإقلشهػػاأفػ أأكؿأ ه ػ أ

ةػكأشػػلأ

ها ه دلؼأاأل ه أأكأف أاهشلعلدأاهش ػركبأها ػه دلؼ

3ذ

أكةػكأشػرهنطأنل

ػه دلؼأاأل ػه أ

كداأك دشلن.
لدكرأشعاأك ن
كه ػػفأقػػدأل ػػكفأاه ػػـأشعلن ػلنأإفأ ػػـأن ػ كطأا
اهفر ػ أل ػػهغرؽأاأل ػػه أنػػدفسأاه
ل عؿأاه ـأن كطأا

أهنعػػلأه ػ كطأاأل ػػه أك ػػلفأ
ػػه دلؼأاهفر ػ
ن

ػػكـأكاألط ػراؼ أ هػػىأأ ػػلسأأدمشػػلأش ػػشكشلفأهنع ػػمشلأاهػػنعضأ

أشعلنل 4ذ.
ه دلؼأاهفر
ن

 االســـتئناف المثـــار :لرفعػػاأشػػفأهػػـأل ػػفأش ه ػ نػشلأف ػ أدر ػ أةدفػاأا

ػ أا

ػػه دلؼ أش ه ػػشلنأأشػػلـأأكؿأ

هلػلطأشػفأاه ػررأاهش هشػؿأشندػ أ هػىأقل ػدةأاهش ػه أاهش هشهػ 5ذ.أشػلأ ػػكؿأ

اهد ػػكعأاأل ل ػػر أفلع ػػهرطأنع ػػضأاهف ػػاأأفأل ػػكفأشرهنطػ ػلنأنل

ط ػػلأ أل ن ػػؿأ
ػػه دلؼأاأل ػػه أارهنل ن

اهه ز ػ أ ػ أه نهػػاأاهش ش ػ أكآ ػرلفأ ػػعفكاأةػػذاأاه ػػكؿأكقػػلهكاأ ألعػػهرطأذهػػؾأ ػػكفأأفأشندػػلمأ
اهش ه أاهش هشه أ كقدأ أل
دأرافيأا

ػفأاه ل ػ أه ػدلرةلأأكأأدمػلأ لػرأشه ػأكرةأإ أنعػدأ ػدكرأ ػـأ

ه دلؼأاهش لر أكأةذاأشلألؤلدمأاهنل ػث 6ذأن لػلـأ ػه أشػلأدكفأاعػهراطأاهدر ػ أأشػلأ

لؿأ دـأقللـأ ه أفهه ل

أ دـأقنكهاأ دهفل أاهش ه .
مت حبمد اهلل

ا

1ذأشلدةأ أ1/217ذأقلدكفأأ كؿأش ل شلتأرقـأ2أه د أ2001أ أل كزأههش هادؼأ هلاأإهػىأشػلأقنػؿأادهمػل أاه ه ػ أاألكهػىأهدظػرأ
ه دلؼأأفألرفيأا ه دلفلنأش لنانأنلإل ار اتأاهشعهلدةأأكأنشذ رةأشعهشه أ هىأأ نلبأا ه دلفا أ

2ذأ شلفأاهه ركرم أاهشر يأاه لنؽ أصأ.665-664

3ذأأشػلدةأ2/217أقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأرقػـأ2أه ػد أ 2001أإذاأرفػػيأا

ا ه دلفلنأفر للنألهنيأا

ه دلؼأاأل ه أكلزكؿأنزكاها أ

ػه دلؼأاهش لنػؿأنعػدأش ػ أشلعػلدأا

ػه دلؼأا هنػػرأ

4ذأطعػ ػ ػػفأشػ ػ ػػدد أش ػ ػ ػػرم أرقػ ػ ػػـأ219أ ػ ػ ػػد أ 37أ ه ػ ػ ػ أ 1972-5-16أس-22ص 926أكردأهػ ػ ػػدلأشؤهػ ػ ػػؼأش شػ ػ ػػدأا شػ ػ ػػدأ
لندلف اهشر يأاه لنؽ أصأ.524

5ذأا شدأةددمأا رهنلطأ أشر يأ لنؽ أصأ .528-526أ
6ذأأ شدأةددمأ ا رهنلطذأشر يأ لنؽ أصأ .529-528أ
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الخاتمة
توصل الباحث لمجموعة من النتائج وىي:
 -1ا رهنلطأنلفأاهد لكلأكاهطهنلتأةك:أ ه أفػ أاهش ار ػزأاهشك ػك ل أاهشهدػلزعأ هلمػلأهػد كللفأأكأ
أ ػػرأل ػػهدؿأ هػػىأةػػذمأاه ػػه أإشػػلأشػػفأ اق ػ أاهفػػرعأنلأل ػػؿ أأكأنلهرانط ػ أاأل ػػهل أهيعػػلل أ
اهشهدػػلزعأ هلمػػل أكهػػلسأهطنلعهمػػل أهكاف ػػلأهه هػػكؿأاه

ػػل ل أاهه ػ أهيعط ػ أههػػد لكمأش ػػؿأاهش ار ػػزأ

أشدعلأشفأهدلقضأاأل لـ أكه رارةل.أ
اهشك أك ل أاهشرهنط
ن

 -2ا رهنلطأأك يأنشدهكهاأشفأاهش ه

أ كداأقدألهكافرأا رهنلطأأ للدل أك أههكافرأاهش ه

أكقدأ

ه كفأاأل لرةأش هشه أل عبأإ نلهمل.أ
 -3اههنعل أة أع ؿأشفأأع لؿأا رهنلط أكاأل لرأأك يأكأعشؿأف أشفمكشاأشفأاههنعل أكا رهنػلطأ
مألعهرطأك ػكدأاههعل ػرأاإل ار ػ أنع ػسأاههنعلػ أاههػ أقػدأههػكافرأأ ػله مأمأدكفأ
أل ؽأأ ر ي
أفأد كفأن ددأد لكمأأكأ هىأهعل رأإ ار .أ
-4

ؿأشعػ ه أا رهنػلطأك ػله أكهػلسأ للػ أكةػ أك ػله أهػـأه يعػرعأإ أأل ػؿأه لػؽأ للهمػل أكه ػفأ
إهنػػلسأا رهن ػػلطأهنػػلسأاهغللػ ػ أفػ ػ أنلػػلفأشفمكش ػػاأة ػػكأ هػػطأن ػػلفأاهك ػػله أكاهغلل ػ أأه ػػؿأشعػػ ه أ
ا رهنلط.أ

 -5اهشعلػػلرأاألد ػػبأف ػ أهعرلػػؼأكا ػػه ا أا رهنػػلطأةػػكأشدػػيأاههدػػلقضأف ػ أاأل ػػلـ أكه ػػفأأفأ أ
ل ه ػػرأ هػػىأاهعدل ػػرأاهشه ػػدةأنػػلفأاهػػد لكلأكاهطهنػػلت أإدشػػلأل ػػبأأفألهعػػدلأذهػػؾأهلعػػشؿأأمأ
اق أهرنطأنلفأد كللفأأكأأ رأأكأ دةأطهنلتأقل شلفأههنعل أأكأ ننل أأكأ اق أفرعأأل ؿ.أ
ػرألع ػػهرطأفل ػػاأد ػػلكلأشهع ػػلنم أنلهش ػػؿأ
 -6ل هه ػػؼأا رهن ػػلطأ ػػفأقل ػػلـأذاتأاهدػ ػزاعأفػ ػ أأفأاأل ل ػ ي
كاه ػػنبأكاألطػراؼأنع ػػسأا رهنػػلطأاهػػذمألعػػشؿأ ػػكرأ دلػػدةأأهه لػػؽأاه شػيأنػػلفأاهػػد لكلأأكأ
اهطهن ػ ػػلتأاهشرهنطػ ػ ػ أأكن شل ػ ػػيأاأل ػ ػ ػكاؿألا ػ ػػذأقل ػ ػػلـأذاتأاهدػ ػ ػزاعأهل ػ ػػؽأآ ػ ػػلرمأدف ػ ػػسأع ػ ػػركطأ
اإلرهنلطم داأش له أاههشل ؿأاه لشؿأنلفأ دل رأاهد كل.أ
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دـأاهه ز أةكأ ش أه ل أنش ؿأاهد كلأناداأ لرأقلنؿأههه ز أنع سأا رهنلطأاهذمألعنرأ
ػػفأ ػػه أنػػلفأد ػػكللفأأكأأ ػػرأشعػػهر لتأفػ أ د ػػرأأكأأ ػػرأشػػفأ دل ػػرأاهػػد كل أأك ػػدـأ
اهه ز ػ ػ ألك ػ ػػبأ هػ ػػىأاه ل ػ ػ أإ له ػ ػ أاهػ ػػد كلأأكأ ػ ػػشملأه شعمػ ػػلأنش همػ ػػل أنع ػ ػػسأا رهنػ ػػلطأ
112

فله ل ػ أنػػله كازأنػػلفأ شػػيأاهػػد لكمأاهشرهنطػ أأكأاهطهنػػلتأشػػفأ دشػػا أ ػػذهؾأ ػػدـأاهه ز ػ أقػػدأ
ههكافرأقنؿأدعك أاهدزاعأنؿأ هىأقنؿأدعك أا ههزاـأاهشهعهؽأنش ؿأاهد كلأنع سأا رهنػلطأاهػذمأ
لدكرأشيأاهد لكمأاه ل ش أاهشهعل رةأف ط أكن شليأاأل كاؿأا هنرأاه كادأاأل ظـأشفأاهف اأ دـأ
اهه ز أ كرةأشفأ كرأا رهنلطأكلعنرأ دملأنلهك لؽ.أ
 -8ا رهنلطأاإل ار أةكأاهع ؿأاهازـأاهػذمأفر ػاأاه ػلدكفأهله ػرؾأنػاأا رهنػلطأاهشك ػك

أكقػدأ

ل كفأ ػه أنػلفأشدظكشػلتأإ ار لػ أ أههعهػؽأنش ػاتأن ػدرأشػلأأدمػلأل ػهك بأش ار لهمػلأهه لػؽأ
آ ػػلرأشعلد ػ أشعػػدةأش ػػن لأكا رهنػػلطأاإل ار ػ أش ػػدرمأاه ػػلدكف أكا رهنػػلطأاهشك ػػك أقػػدأل ػػكفأ
ش درمأاه لدكفأأكأطنلع أألعلل أأكأإرادةأاه
-9

كـ...أ.أ

ػـأل ػػشفأاهشع ػػرعأاهفه ػػطلد أألػ ػ أد ػػكصأههعه ػػؽأنلإل لهػ ػ أ
ه ػػىأ ػػسأاهشع ػػرعأاهش ػػرمأه ػ ي
هارهنلطأف أقلدكداأاإل ار

قلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أرقػـأ2أه ػد أ2001ذ أ

كاقه رأ هىأذ رأ له أقللـأذاتأاهدزاع.
 -10اهػػدفيأنلإل له ػ أهارهنػػلطأ لػػرأشه ػػكرأأشػػلـأش ش ػ أا

ػػه دلؼأكاهػػد ض أ ػػكفأأدػػاأشػػفأاهػػدفكعأ

اهع هل أكقدأ نؽأدظرأاهدزاعأأشلـأش ل ـأاهدر أاألكهى أششلأد لأه كطأاه ؽأف أإنػدا أةػذاأ
اهدفي.أ
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ػػـأاه ػػد كل أة ػػكأقػ ػرارأق ػػل أإدارمأل ػػدرأش ػػفأاه ل ػ ػ أأ ػ ػكا نأند ػػل نأ ه ػػىأر نه ػػاأكف ػػؽأ

ش ه للتأاهعداه أأكأنطهبأشفأأ دأاه

كـ ألهـأنشك ناأ شػيأاهػد لكمأأكأاهطهنػلتأاهشرهنطػ أ

اه ل ش أأشلـأدا رهلفأأكأأ رأشفأدكا رأاهش ش أاهكا دة أأكذهؾأف أ

كش أكهن ىأ ؿأد كلأ

أكأطهبأش هفظ أنل ه اهملأأن لثأ أهؤ رأإ داةفأ هىأاأل رل.أ
 -12ل هربأدظلـأاه ـأشفأدظلـأاإل له أفػ أاة ػلرأإذاأ لدػتأاهػد لكلأأقػدأ ي ػشتأندػل نأ هػىأاه ػلدأ
ف ػ أاهش ػػؿأكاه ػػنب أفهمػػذمأاه ػػكرةأهػػا لرأ هػػىأا

ه ػػلصأكهعهن ػرأ ػػؿأاهػػد لكمأاهش ػػشكش أ

شددش أهاه لدأف أاه نبأكف أةذمأاه له ألعهنرأقرارأاه ل
أفأل نب.أ
هلاأك ي
 -13ل ػػؤ رأا رهن ػػلطأ ه ػػىأا
اهش ه

ه ػػلصأاهد ػػك

أقرناراأق ل للأل بأكركدأشع بأ

ةأل ػػهعلضأ ػػفأاهش شػ ػ أ
أ كد ػػاأفػ ػ أ ػػل تأ لػ ػر ي

أدك للأنش ش أأ رلأأ هىأشدملأ لػرأش ه ػ أدك لػلأههعهػؽأطهنػلتأنلهػد كلأاأل ػؿأ
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هي ػػرجأاه ػػد كلأش ػػفأك لهم ػػلأاهدك لػ ػ أهدظ ػػرأاهدػ ػزاع أكة ػػذاأاه ػػكؿأش ػ ػ كبأ ه ػػىأش ػػل ـأاه ػػهوأ
نلهه دلد أك أل لرأ افلأأشلـأش ل ـأاهندال أنل هنلرةلأ ل ن أاهك ل أاهعلش .أ
 -14لؤ رأا رهنلطأ هىأا

ه لصأاه لش أههد لكم أ كا أإفأهعهؽأند لنملأزلػلدةأأكأد

يلن ىأاهد كلأأشلـأاه هوأكه فأ أهي هادؼأألداأهـألنه أد لبأا
دمػػل أدهل ػ أاهطهػػبأاهعػػلرضأاهػػذمأ ػػطأشػػفأاه لش ػ أكقػػدألد ػػؿأا

ػلفأف ػدأ

ه دلؼ أكاه ـأفلاأأ

ىأ

ه ػػلصأاه لش ػ أهش ش ػ أ

أ ه ػػىأدر ػ ػ أههع ػػرضأاهك ػػل أههزل ػػلدة أكه ػػفأ أل ل ػػرأة ػػذاأاه ػػكؿأ اف ػػلأأش ػػلـأش ػػل ـأاهندالػ ػ أ
نل هنلرةلأ ل ن أاهك ل أاهعلش أكشفأشهؾأاأل رألشهؾأاألقؿ.أ
 -15أهشهػػدأاه

ل ػ أأل ػ از أأاهشدطكؽ اهشدطػػكؽأشهعػػددأاأل ػ از ذأإ أ ػػلؿأك ػػكدأ ارنػػطأك لػػؽأنلدمػػلأ

ل عؿأشفأ لرأاهشه كرأ دـأاشهدادأاه

ل أإهلمل أك ذهؾأهشهدأاة ػلرأهي شػلؿأاها ػ أهه ػـأ

شهىأ لدتأدهل أأ ل ل أهاأفهدكرأشيأاه ـأك كدانأك دشل.أأ
 -16ا رهنلطأ لرأشه كرأإ شلهاأأشلـأش ش أا

ه دلؼ أ كفأأداأةدلؾأ ظرأقػلدكد أ هػىأإنػدا أ

ػشلدلأهه ػؽأشنػدأأاهه ل ػ أ هػىأدر هػلفمأإ أفػ أاهػد لكمأ
طهنػلتأ دلػدةأأشػلـأا ػه دلؼ أك ن
ً
ػـأل ه ػـأ
اهه أل كفأش هملأ أل نؿأاهه ز أفل كزأإندا أطهنلتأششفأا هي ىـأف أأكؿأدر ػ أ أكه ي
ف أاهدر أاه لدل أأكأفكتأشلعلدمأاهش ركبأهاأها ه دلؼأأشلـأاهدر أاه لدل .أ

 -17ا

ه دلؼأاهش لنؿأ ألدكرأشيأا

األ ػػه أكه ػ ػػفأإفأ ػػلفأا
كاه

ػػػه دلؼأاهفر ػ ػ أل ػ ػػهغرؽأ

ػػكش أا

ػػه دلؼأاأل ػػهل أنلهش ػ ػػؿأ

كـأكاألطراؼمأف رللأ هىأق تأناأش شػ أاهػد ضأأدػاأ ألػدكرأشػيأاأل ػه أفػ أةلهػاأ

اه له أشلأ فأاهش لرأشفأا
اه ل

دشل أنع سأاهفر أاهذمألدكرأشيأ
ه دلؼأاأل ه أك ن
كداأك ن

ػه دلفلتأفمػذاأاهدػكعأيلعػهرطأفلػاأا رهنػلطأنػامأ ػكرةأ أ ػ أل نهػاأ

أكةكأنله كازأقنكن أكرف ن ل.أ

 -18ػػاأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهفه ػػطلد أرقػػـأ2أه ػػد أ2001أشػػفأدػػصأ ػػكؿأاهػػدفيأنلإل له ػ أ
هارهنلطأكا هفىأنله دلثأ فأاهدفيأنلإل له أه للـأذاتأاهدزاعأف أاهشلدةأ 2/80ذأشدا .أ

أ
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التوصيات:
لك

أاهنل ثأنعدأهدلكهاأشك كعأاهر له أنلههله أ:أ أ
 -1ل هػػرحأاهنل ػػثأ هػػىأاهشعػػرعأهعػػدلؿأهفػػظأ ػػدـأاهه ز ػ أاه ػكاردأف ػ أاهش ػكادأ97أ98-أأشػػفأقػػلدكفأ
أ ػػكؿأاهش ل شػػلتأرقػػـأ2أه ػػد أ2001أهل ػػنوأك ػػؼأش ػرهنطأكأشػػؤ رأف ػ أاهػػد كل أهعػػشكؿأ
لف أ كرأكفر للتأا رهنلط.
 -2هعػػدلؿأدػػصأشػػلدةأ 2/96ذأشػػفأقػػلدكفأأ ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أاهفه ػػطلد أرقػػـأ2أ
ه د أ2001أأاهذمأه دثأ فأطهبأاههد ؿأأشػلـأش ػل ـأأكؿأدر ػ أهشػفأهػكافرأهػاأ اهش ػه ذأ
ك شػػلأنلدػػلأفػ أاهدهػػل لأنػػافأهفػػظأا رهنػػلطأأعػػشؿأشػػفأاهش ػػه أكأأدؽأهػػذهؾأل هػػرحأاهنل ػػثأ هػػىأ
اهشعػػرعأاهفه ػػطلد أهعػػدلؿأةػػذاأاهػػدصأكلها ػػىأنشكقػػؼأاهشعػػرعأاهش ػػرمأف ػ أةػػذاأاه ػػددأف ػ أ
قلدكفأاهشرافعػلتأاهش ػرمأرقػـأ13أه ػد أ1986أشػلدةأ 1/126ذأأنػإقرافأاههػد ؿأهشػفأهػكفرأهػاأ
ش ه أأكأشفأهكافرأهاأع أشرهنطأكشؤ رأنلهد كلأكهلسأهشفأهكافرأهاأاهش ه أف ط...أ.
أكل ػػشفأدػػصأ ػػكؿأاهػػدفيأ
 -3لك ػ أاهنل ػػثأاهشعػػرعأاهفه ػػطلد أأفألها ػػىأنلهشعػػرعأاهش ػػرم ي
نلإل له ػ أهارهنػػلطأش ػػؿأاهشعػػرعأاهش ػػرمأف ػ أاهشػػلدةأ 2/112ذأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلتأرقػػـأ13أ
ه د أ 1986أكذهؾأه للـأفلرؽأنلفأ ؿأشفأاهدفعلفأ شلأنلداأاهنل ثأف أر لهها.أ
 -4ه ل ػػلأهغللػػلتأا رهنػػلطأكأهشػػدلأ طػػكرةأ ػػدـأا ههفػػلتأإهلػػا ألك ػ أاهنل ػػثأاهشعػػرعأأنهند ػ أ
اهدملأاهغل أنشعدلمأاهكا يأ شلأنلداأف أدهل لأاهر له أ شعللرأهه رمأك كدأا رهنلط أكذهؾأفلاأ
هذهلؿأكهل لرأهعشؿأاه ل

ذهؾأأفأل شفأدصأكا وأ كؿأ
أك
ي

كعأ لف أأ شلؿأاه ل

أ

ف أةذاأاه ددأف أه دلرأك كدأا رهنلطأهرقلن أش ش أاهد ض أهشدلأ طكرةأا رهنلط.
 -5لك

أاهنل ثأاهشعرعأنهعهلؽأاهػدفكعأه

لهػ أهارهنػلطأكه لػلـأذاتأاهدػزاعأنلهدظػلـأاهعػلـ أهشػدلأ

طكرةأا رهنلط.أ
 -6لك

أاهنل ثأاهشعرعأنهعدلؿأدصأاهشلدةأ 2/80ذأ كؿأش اه أاه ـأهه نوأندل أ هىأطهػبأ

اه

ػػكـأأكأ نػػرأاهش ش ػ أشػػفأهه ػػل أدف ػػملأهشعػػللأشػػيأش ه ػػللتأاهعداه ػ أ ػػكفأأفأاه ػػـأةػػكأ

قرارأق ل أإدارمأشفأ لثأ هكؾأاه ل

أكأهلسأقرناراأق ػل للنمشهىأ لدػتأ ػكرةأاه ػـأشػفأ

اه ػػكرأاههػ ػ أه ػػلسأهم ػػلأه ػػا لرأ ه ػػىأاه ػػد كلأ ػػافأد ػػكفأأش ػػلـأش ػػؿأك ػػنبأكا ػػدأفػ ػ أد ػػلكلأ
أكلن أ هىأا ه اؿأاهد لكم أفههش ش أأفأه ررمأإفأرأتأش ه أشفأذهؾ .أ
ش شكش ي
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المراجع و المصادر:
أوال /المصادر :
 -اه رآفأاه رلـ.أ أ

 -اهشذ رةأا ل ل ل أهه لدكفأاهشدد أاهفه طلد أرقـأ4أه د أ.2012

ثانيا/المراجع:
-1

أ ش ػػدأةدػػػدم أارهن ػػلطأاهػػػد لكمأكاهطهنػ ػػلتأفػ ػ أقػ ػػلدكفأاهشرافعػ ػػلت أ1991ن ػػدكفأطنع ػ ػ أاهػػػدارأ

-2

أ شدأةددم أشندأأاهه ل

أ هػىأدر هػلف أنػدكفأطنعػ أنػدكفأ ػد أدعػرأدارأاهدم ػ أاهعرنلػ أ

-3

أ شػػدأةدػػدم أقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أ أاهدظػػلـأاه

-4

اه لشعل ما

ش ر ما

ددرل  .أ

ددرل .أ

 1995أدارأاه لشع أاه دلدةأههدعرمأا

ػػل أكا

ه ػػلصأكاهػػد كلأذ أ

ددرل .

أ شػػدأةدػػدمأ أ ػػنلبأاه ػػـأاهشرهنطػ أنػػلهشدطكؽذ أنػػدكفأطنعػ أ 1999أدارأاه لشعػ أاه دلػػدةأ
ددرل .

ههدعرأكاههكزلي-أا

-5

أ ش ػ ػػدأأن ػ ػػكأاهكف ػ ػػل أدظرلػ ػ ػ أاه ػ ػػدفكعأفػ ػ ػ أق ػ ػػلدكفأاهشرافع ػ ػػلت أاهطنعػ ػ ػ أاههل ػ ػػع أ 1991أشدع ػ ػػاةأ

-6

أ ش ػ ػػدأأنػػ ػػكأاهكفػػ ػػل أاههعهلػ ػ ػػؽأ هػػ ػػىأد ػ ػػكصأقػػ ػػلدكفأاهشرافع ػ ػػلت أاهطنع ػ ػ ػ أاه لد ػ ػ ػ أ أشدعػػ ػػاةأ

-7
-8
-9

ددرل .

اهشعلرؼما

ددرل ذ.

اهشعلرؼمش ر ا

أ شدأأنكأاهكفل أدظرل أا

لـ أاهطنع أاه لد

أندكفأ د أدعر أشدعلةأاهشعلرؼأا

ددرل .

أ ش ػػدأأن ػػكأاهكف ػػل أاهشرافع ػػلتأاهشددلػ ػ أكاهه لرلػ ػ أاهطنعػ ػ أاه لش ػ ػ أ ع ػػر أ 1990أشدع ػػلةأدارأ
ددرل .

اهشعلرؼأنل

أ شدأأنكأاهكفل أاهش ه دثأف أا ػكؿأاهش ل شػلتأاههندػلد أاه دلػد أ 1986أاهػدارأاه لشعلػ أمأ
نلركتأهندلف.

 -10أ شػػدأشهل ػ ػ أاهشك ػػك أاهعػػلشه أفػ ػ أاههعهل ػػؽأ ه ػػىأقػػلدكفأأاهشرافع ػػلت أاه ػػز أا كؿأاهطنعػ ػ أ
اه له أ.2002

 -11أ شدأشهل
.2002

أاههعهلؽأ هىأقلدكفأاهشرافعلت أاه ز أاألكؿأ أاهشكادأشفأ48-1ذأاهطنع أاه له ػ أ

 -12أ ش ػػدأشهل ػ ػ أا

ه ػػلصأاه لشػ ػ أكاهد ػػك أكاهش هػ ػ أههش ػػل ـ أن ػػدكفأطنعػ ػ أدارأاهدم ػ ػ أ

ههدعرأكاههكزلي أندكفأ د أدعر.
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 -13أ شػػدأأ ػػدق أش شػػكدأ أاهش ػػد ىأ هلػػاأكظػػلةرةأاهػػنط أفػ ػ أاهه ل ػ أدارأاهدم ػ أاهعرنلػ ػ مأ
ش ر اه لةرةذ أندكفأطنع أندكفأ د أدعر.

 -14أ شدأش شكدأ عد أشفمكـأاه هط أاهه دلرل أهه ل
اهطنع أا كهى أ1988ـ1408-ة ػ أدارأاهدم

أاهشدد أ شلةلهملأك ػكانطملأكهطنل لهمػلذأ أ

أاهعرنل أههدعرأكاههكزليأاه لةرة.

 -15أ شدأاه لدأ لكم أاهك لطأف أعرحأقلدكفأاهشرافعلتأاهشددل أكاهه لرل أندكفأطنع أأ 2009أأ
ندكفأدارأدعر.أ

 -16األد ػػلرمأ

ػػفأاهدلػػداد أشنػػدأأك ػػدةأاه

ػػكش أكدطلقػػاأف ػ أقػػلدكفأاهشرافع ػػلت أ1998أدارأ

اه لشع أاه دلدةأههدعرأكاههكزليمأش ر ا ازرلط ذ.

 -17أد ػػكرأطهنػ ػ أشك ػػك أاهشرافع ػػلتأاهشددلػ ػ أكاهه لرلػ ػ أن ػػدكفأطنعػ ػ أاه ػػز أاه ػػلد أ2003أدارأ
اه هبأاه لدكدل مش رأ اهش ه أاه نرلذ.

 -18أش ػػدأاة ػػل أاهك ػػلطأفػ ػ أاه ػػلدكفأاه ػػدكه أاه ػػلصأاهفه ػػطلد أاهطنعػ ػ أا كه ػػى أ2011ـأ–أ
1432أةػ أندكفأدارأدعر.

 -12ك دمأ ار بأفمش أ أشنلدئأاه
 -20ك ػػدمأ ار ػػبأفمش ػ أشنػػلدئأاه
طنع أ.1991-1990

ل أاهشدد أاهطنع أاه لدل  1987أدارأاهف رأاهعرن .
ػػل أاهطنلع األكاشػػرأكاه

ػػكش ذ أنػػدكفأدارأدعػػر أكنػػدكفأ

 -21أأرشزمأ لؼ أاهك لطأف أعرحأقلدكفأاهشرافعلت أاهطنع أاه لشد أ 1969أندكفأدارأدعر.أ
 -22ار دأ ندأاه شلد أاهك لزأف أعرحأقػلدكفأاههدفلػذأاهفه ػطلد أاهطنعػ أا كهػى أ2008أنػدكفأدارأ
دعر.أ

 -23رش لسأنمدلـ أاهش ل ش أكاهطعفأفػ أاأل ػلـ أنػدكفأطنعػ أكنػدكفأ ػد أدعػر أشدعػلةأاهشعػلرؼأ
نلإل ددرل .

 -24أأ احأا شدأ ندأاه لدؽأأ شد أدظرل أاه
-25

ـأاهعلرضأف أقػلدكفأاهشرافعػلتأأ لشعػ أ ػلفأ

عشس ر له أد هكرامذ أ1406أةػ1986/أـ.
لعكرأشنركؾ أاهك ػلطأفػ أقػلدكفأاه

ػل أاهش ػرمأ د ار ػ أش لردػ أنلهعػرلع أاإل ػاشل أنػدكفأ

طنع أأاه هلبأا كؿ أ 1996أش هن أاه ا أاه دلدةأ–اهشد كرة.

-26

نػػدأاهشػػدعـأاهع ػرقلكم أعػػرحأاهشرافعػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أ1950أ أنػػدكفأطنع ػ أنػػدكفأدارأ

-27

نػػدأاهػػرزاؽأاه ػػدمكرم أاهك ػػلطأف ػ أعػػرحأاه ػػلدكفأاهشػػدد أنػػدكفأطنع ػ أدارأاهدعػػرأاهش ػرل أ

-28

نػػدأا﵀أ هلػػؿأاهف ػ ار أاهػػك لزأف ػ أا ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أكأاهه لرل ػ أنػػدكفأطنع ػ أاه ػػز أ

دعر.
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-29

نػػلسأاهعنػػكدم أعػػرحأقػػلدكفأا ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أنػػدكفأطنع ػ أ 2006أدارأاه لف ػ أ

-30

نػػدأاه ػػلدرأ ػػلنرأ ػرادم أشك ػػك أا

ػ ار اتأاه از ل ػ أف ػ أاههع ػرليأاهفه ػػطلد أج3أأش هن ػ أ

-31

نػدأاهشػدعـأاهعػرقلكمأكأفه ػ أكاهػ أاهشرافعػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أنػدكفأطنعػ أأ1977أأأدارأ

-32

ههدعرأكاههكزليمأا ردف .أ

آفلؽأ أ2009أـ أ ددأن رأاه ني .أ
اهدم

أاهعرنل  .أ

ندأاه شلدأاهعكارن أه نلبأاأل لـأاهشددل أكاه دل ل أأف أ ك أاهف ػاأكاه
ددرل  .أ

كأندكفأ د أدعر أشدعاةأاهشعلرؼأا

ػل أنػدكفأطنعػ أ

-33

ندأاه شلدأاهعػكارن أاهػدفكعأاهشددلػ أ اهشك ػك ل أكا

-34

ددلفألك ؼأاه لف أاهدظلـأاه لدكد أههش ـأ طن لأأه ػلدكفأاهه ػلـأأاهفه ػطلد أرقػـأ3أه ػد أ

-35

شػػلفأاهه ػػركرم أاه ػػلف أف ػ أعػػرحأقػػلدكفأا ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أرقػػـأ2أه ػػد أ

-36

ػػلةأفػ ػ أاهشػ ػكادأاهشددلػ ػ أكاهه لرلػ ػ أاهطنعػ ػ أ

-37

 .2002أ

ار لػ ذ أنػدكفأطنعػ أشدعػاةأاهشعػلرؼ أ

2000أذأ ر له أد هكرامذأ لشع أاهدكؿأاهعرنل -أاه لةرةأ1429ةػ أ2008ـ.
 2001أ1430أةػ أندكفأطنع أأ .2012أ
زشػ ػ أ ن ػػدأاهفه ػػلحأ أه ػػنلبأا

ػػلـأكا ش ػػلؿأاه

ا كهى أ.1983

ػػزأاهػػدلفأاهدلدل ػػكرم أك لشػػدأ ػػلز أاههعهلػػؽأ هػػىأقػػلدكفأاهشرافعػػلت أاهطنع ػ أاه لدل ػ أ عػػر أ
ددرل .

ندكفأ د أدعر أشدعاةأاهشعلرؼأنل

-38

أ ه ػػىأأن ػػكأ طلػ ػ أةل ػػؿ أاه ػػدفيأنإ لهػ ػ أاه ػػد كلأفػ ػ أق ػػلدكفأاهشرافع ػػلت أ 2005أدارأ

-39

ػػكضأا شػػدأاهز ن ػ أا ػػكؿأاهش ل شػػلتأاهشددل ػ أاهطنع ػ أاه لدل ػ أ 2006أأدارأكا ػػؿأههدعػػرأ

-40

ػػلص أاهك ػػلطأف ػ أعػػرحأقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أاهطنع ػ أاه لدل ػ أ

اه لشع أاه دلدةأههدعر أا

ددرل

كاههكزلي أا ردفمأ شلف.
لػػدأش شػػدأاه

.2010

 -41قدرمأ ندأاهفهلحأاهعملكم أأاهشك ك أاه لدكدل أه ل أا كراؽأاه
ـأ أشدعاةأدارأاهشعلرؼأا

ل ل أ أنػدكفأطنعػ أ2000أ

ددرل .

 -42فه

أكاه أاهك لطأف أقلدكفأاه

 -43ش

ػػفأعػػفلؽ أاهه ػػلـأاهه ػػلرمأاهػػدكه د ار ػ أفػ أقػػلدكفأاهه ػػلرةأاهػػدكه ذ أنػػدكفأطنعػ أكنػػدكفأ

د أدعر أدارأاهدم

ل أاهشدد أأندكفأطنع أشطنع أ لشع أاه لةرةأ.2009

أاهعرنل أههدعرأكاههكزلي.
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 -44ش شكدأش طفىألكدس أاهشر يأف أقػلدكفأإ ػ ار اتأاهه ل ػ أاهشددلػ أكاهه لرلػ أنػدكفأطنعػ أ
دارأاهدم

أاهعرنل أ.2015

ػػل أا دارمأ اهػػدفكعأاهشهعه ػ أ

 -45ش شػػدأشػػلةرأانػػكأاهعلدػػلف أاهػػدفكعأاإلدارلػ أكاهشك ػػك ل أاشػػلـأاه

نلهػػد كلأكأاهطع ػػفأاش ػػلـأاهش شػ ػ أا دارلػ ػ أاهعهل ػػلذأاه ه ػػلبأا كؿماه ػػدفكعأاهشهعه ػ ػ أنله

اإلدارل أاهطنع أا كهى أ 2013أاهشر زأاه كش أه

داراتأاه لدكدل أماه لةرة.

ػػكش أ

 -46ش شػػدأش شػػكدأان ػراةلـ أاهدظرل ػ أاهعلش ػ أههه للػػؼأاه ػػلدكد أههػػد كلأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلتأأنػػدكفأ
طنع أ.1982

 -47ش شدأا شدأ لندلف أاهد كلأاهشددل أندكفأطنع أشدعاةأاهشعلرؼما
 -48ش شدأأ شدأ لندلف أ
ددرل أ.1987

ا

كش أا

ددرل أ.1994

ه دلؼأاشػلـأاهش شػ أاهشددلػ أنػدكفأطنعػ أشدعػاةأاهشعػلرؼأ

 -49ش شػػدأ لشػػدأفمش ػ أكأ ػػزأاهػػدلفأ نػػدأا﵀ أشػػذ راتأف ػ أاهشرافعػػلت أنػػدكفأطنع ػ أكنػػدكفأدارأ
دعر أ.1945-1944

 -50ش شدأ شلؿأ ندأاهعزلز أه دلفأاهشرافعلتأف أ ػك أاهف ػاأكاه
اه دل أ اهطنع أاه له أ.1995

ػل أاه ػز أاألكؿ أدارأاهطنل ػ أ

 -51ش شػػدأ زش ػ أاهن ػػرم أاهػػدفكعأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلتأف ػ أ ػػك أاهف ػػاأكاه

ػػل أاهطنع ػ أاه له ػ أ

 2002-2001أدارأش شكدأههدعرأكاههكزلي أاه لةرة.

 -52ش شدأد رأاهدلفأ لشؿ أ كارضأاه

كش أندكفأطنع أشدعاةأاهشعلرؼ أ.1990

 -53ش طفىأ ندأاه شلدأ للد أعػرحأقػلدكفأأ ػكؿأاهش ل شػلتأاهشدلػ أكاهه لرلػ أ اه هػلبأاألكؿذ أ
اهطنع أا كهى أ.2003

 -54ش ػطفىأأش ػدمأةر ػ أاهػدفكعأأكاهطهنػلتأاهعلر ػ أفػ أأقػلدكفأاهشرافعػلتأاهشددلػ أكاهه لرلػ أ
دارأش شكدأههدعرأكاههكزلي أ.1995

 -55شعػػكضأ نػػدأاهه ػكاب أاهشر ػػيأف ػ أاههعهلػػؽأ هػػىأقػػلدكفأاهشرافعػػلت أ 2010أنػػدكفأطنع ػ أ دػػكرأ
ها داراتأاه لدكدل .

 -56شع ػ ػ ػػكضأ ن ػ ػ ػػدأاههػ ػ ػ ػكاب أاه ػ ػ ػػدفكعأاهشددلػ ػ ػ ػ أكاهه لرلػ ػ ػ ػ أاهطنعػ ػ ػ ػ أاه له ػ ػ ػ ػ أ 1999أدارأاهف ػ ػ ػػرأ
ما

ددرل .

 -57شفهوأ كادأاه

لة أا كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل أأندكفأطنعػ أنػدكفأ ػد أدعػرأش هنػ أ

دارأاه لف أههدعرأكاههكزلي أ شلفما ردف.

 -58شك ىأ هشلفأانكأشهكح أعرحأقلدكفأاهنلدلت أاهطنع أاه له أ2012-2011أندكفأدارأدعر.أ
 -59دنلػػؿأا ػػشل لؿأ شػػر أا رهنػػلطأا

د أدعر أدارأاه لشع أاه دلدة.

ار ػ أفػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلت أا
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ػ ددرل أنػػدكفأطنعػ أنػػدكفأ

 -60دنلؿأا شل لؿأ شر أاهدظرل أاهعلش أههطعفأنلهد ضأ أندكفأطنع أ 1980أندكفأدارأدعر.
 -61دنلػػؿأا ػػشل لؿأ شػػر أاهه لشػػؿأاهػػكظلف أهي شػػلؿأا

ار ل ػ أكاإل ػ ار اتأاهشكازل ػ أدارأاه لشع ػ أ

اه دلدة أندكفأطنع أ 2001أاإل ددرل .

 -62دنلػػؿأا ػػشل لؿأ شػػر أاهك ػػلطأف ػ أقػػلدكفأاهشرافعػػلتأاهشددل ػ أكاهه لرل ػ أدارأاه لشع ػ أاه دلػػدةمأ
ددرل أ.2011

ا

 -63دنلؿأ شر أ ػهط أاه ل ػ أاهه دلرلػ أفػ أاهشػكادأاهشددلػ أكاهه لرلػ أأنػدكفأطنعػ أ 1984أنػدكفأ
دارأدعر.

 -64دنلؿأ شر أه نلبأاأل لـأاه
ههدعر أ.2001

ػل ل أفػ أقػلدكفأاهشرافعػلت أنػدكفأطنعػ أدارأاه لشعػ أاه دلػدةأ

 -65دنل ػػؿأا ػػشل لؿأ ش ػػر أاهك ػػلطأفػ ػ أاهطع ػػفأنل

ػػه دلؼ أدارأاه لشعػ ػ أاه دل ػػدة أن ػػدكفأطنعػ ػ أ

.2004

 -66دعاتأ ندأاهر شفأاأل رس أعرحأقلدكفأأ كؿأاهش ل شلتأاهشددل أكاهه لرل أأاهطنع أا كهػى أ
1429-2008أ أاهطنعػ ػ ػ ػ أاه لدلػ ػ ػ ػ أ1431-2010أأدارأاه لفػ ػ ػ ػ أههدع ػ ػ ػػرأكاههكزل ػ ػ ػػيأم ش ػ ػ ػػلفأ
ا ردفذ.

ٍ
ثالثا /المراجع المغوية :
-1
-2

أ شػدأش هػػلرأ شػػر أشع ػػـأأاههغػ أاهعرنلػ أاهشعل ػرة أاهطنعػ أاألكهػػى أاهش هػػدأاألكؿ أنػػدكفأدارأ
دعر أ1429ةػ 2008ـ.

ش ػػدأاهػػدلفأأنػػكأطػػلةرأش شػػدأنػػفألع ػػكبأاهفلػػركزأآنػػلدمأ أشهػػكف أ ػػد أ817أةػ ػذ أاه ػػلشكسأ
اهش ػػلط أه لػػؽأش هػػبأاههػراثأفػ أشؤ ػ أاهر ػػله أإعػراؼأش شػػدأدعػػلـأاهعرق ك ػ أشؤ ػ أ

-3

اهر له أههدعرأكاههكزلي أاهطنع أاه لشد أ1426أةػم2005أـ.

ش شدأنفأش رـأنفأ هػىأم شػلؿأاهػدلفأنػفأشدظػكرأاألد ػلرمأاهركلفعػ أاإلفرل ػ أ هػكف أ711أ
ة ػذ أه لفأاهعرب أاهطنع أاه له أ 1414أة ػذ أاه ز أ 14أدارأ لدرمأنلركت.

أ
أ
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