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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،حمداً يوافى نعمه ،ويكافئ مزيده ،له الحمد وله الشكر ،بفضله
تعلمت،وبأمرهأتممت ...والصالةوالسالمعلىرسولاهلل،وعلىآلهوصحبه،األخياراألطهار
رالمحجلين،أئمةالهُدىوأعالمالدين،أمابعد
ُ
الغ ُ
أتقدمبجزيلالشكروالتقديرألستاذيومشرفيالدكتور /عبداهللخليلالفرا -حفظهاهلل -
علىماقدمليمنجهدونصحوارشادودعممعنويأثناءكتابةهذهالرسالة،لترىالنوربفضله
وتوجيهه.
ويشرفنيأنأتقدمبجزيلالشكروالعرفانإلىالسادةأعضاءلجنةالمناقشةعلىتفضلهم
بقبول االشتراك في مناقشة هذه الرسالة وتقييمها ،الذين كان لمالحظاتهم األثر الكبير في
تصحيحماقصرعنهالجهدومازلعنهالقلم.
كماأخصبالشكروالتقديراألستاذالدكتور /جهادالعرجاالذيأدعولهباألجروالخير؛
لتفضلهبالمراجعةاللغويةللرسالة،والدكتورة /صفاءنصر؛لتفضلهابتقديمالمساعدةفيانجاز
بعضاألعمالباللغةاالنجليزية.
وال يسعني في هذه المرحلة ،إال أن أتقدم بعظيم شكري وامتناني لكل منعلمنيحرفاً،
وألساتذتي األفاضل بكلية الحقوق بجامعة األزهر بغزة ،وللكوادر المعطاءة بمكتبة الجامعة
اإلسالميةبغزةونقابةمحامىفلسطين.
واليفوتنيأنأتقدمبالشكروالتقديرإلىسعادةالقاضي/ضياءالدينسعيدالمدهونالذي
بثفينفسيالمزيدمنالثقةوالعزم،والذيأنامدينةلهبالكثيرمنالفضل.
د


كماأتقدمبشكري وتقديريألستاذيالفاضلالمحامى/محمدرزقالعطارالذيكانله
الفضلفيشحذهمتيواسداءالنصحلي.

والى كل من ساهم ولو بالك لمة الطيبة في إخراج هذا الجهد ..

ه

الملخص
تنا ولت رسالتنا البحث في موضوع الدفع بعدم القبول؛ كأحد الموضوعات المهمة في
قانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني،وعرضنالهفيفصلين:
تناولنافيالفصلاألول:النظامالقانونيللدفعبعدمالقبول،وقسمناهإلىمبحثينتطرقنا
في األول منها ،لماهية الدف ع بعدم القبول ،وبسطناه عبر مطالب ثالثة ،تعرضنا فيها لماهية
الدعوىوالمقصودبالدفعبعدمالقبولوخلصناإلىأنالدفعبعدمالقبول"وسيلة إجرائية ترمى
إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى ،باعتباره حقاً مستقالً عن الحق
الموضوعي ،وقد يثيرها المدعى عليه ،وقد تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها"وقمنابالتمييزبين
الدفع بعدم القبول والدفوع األخرى ،كما تناولنا طبيعته القانونية ،وتوصلنا إلى القول بأنه دفع
مستقلعنالدفوعاألخرى.
وعرضنافيالمبحثالثانيلألحكام الخاصةبالدفعبعدمالقبول ،عبرمطالبثالثة،
تناولنافياألولمنها سلطةالمحكمةوالخصومإزاءالدفعبعدمالقبول،وناقشنامسألةتعلقالدف ع
بعدمالقبولبالنظامالعاموسلطةالمحكمةفيإثارتهمنتلقاءنفسهافيحالعدمتعلقهبالنظام
العام،ودورإرادةالخصومفي إيجادهذاالنوعمنالدفوع،وتعرضنالكيفيةالتمسكبهذاالنوعمن
الدفوع،ومدىجوازالنزولعنه.
وتعرضنافيالمطلبالثانيللحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول ،مبينينكيفيةالفصل
يقالطلب،وناقشنامسألةحجيةالحكمالصادر
ُ
فيهفيحالالتقدمبهبطريقالطلبوبغيرطر
فيالدفعبعدمالقبولواآلثارالمترتبةعلىقبوله،وأهمهامنعالمحكمةمننظرالدعوىوزوال
كافة اإلجراءات واآلثار المترتبة على إقامتها ،وعرضنا في المطلب الثالث لمسألة الطعن في
و

الدفع  ،وذلك في حالتي قبول الدفع ورفضه ،وناقشنا استنفاد محكمة أول درجة لواليتها بقبول
الدفعوردالدعوى.
وتناولنا في الفصل الثاني تطبيقات الدفع بعدم القبول ،وفصلناها في مباحث خمسة،
تناولنافياألولمنهاالدفعبانتفاءالمصلحة،وخلصناإلىوجوبتوافرشروطمعينة؛لتكون
المصلحةجديرةباالعتبار،وهىأنتكونالمصلحةقانونيةحالةومباشرة،وأنتخلفأيمن
هذهالشروطيرتبدفعاًبعدمالقبول.
حيثاستعرضنامدلولالصفة،مرجحين
ُ
وفيالمبحثالثانيتناولناالدفعبانتفاءالصفة،
القول بضرورة تعلقها بالنظام العام ،وأن انتفاءها يرتب دفعاً بعدم القبول ،وأنها تندرج ضمن
خصائصالمصلحةبأنتكون"شخصيةومباشرة"وأنهاالتُ ُّ
عد شرطاًمستقالًعنشروطمباشرة
الدعوى،وتعرضناللحاالتالتيتبرزفيهاالصفةبصورةمستقلةعنالحقأوالمركزالقانوني،

كماتعرضناللتفرقةبينالصفةالموضوعيةوالصفةاإلجرائية.
وفىالمبحثالثالثتناولناالدفعبسبقالفصلفيالدعوى"حجيةاألمرالمقضيبه"،
تعرضنالمدلوله،وشروطه،وفرقنابينهذاالنوعمنالدفوعوبينقوةاألمرالمقضيبه،وبينه
وبيناستنفادالواليةوالقوةالتنفيذيةللحكم،وخلصناإلىأنحجيةاألمرالمقضيبهتثبتلكل
أجزاءالحكممنطوقاًوسبباًووقائعا.
أمافيالمبحثالرابعفقدتناولناالدفعبالتحكيم"سبقالدعوىألوانها"،حيثاستعرضنا
ماهيتهوطبيعتهالقانونية،مرجحينالقولبأنهي ندرجضمنالدفوعبعدمالقبول،التيالتتعلق
ُ
بالنظامالعام.

ز

وفى المبحث الخامس تناولنا الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى ،بسطنا
ماهيته وشروطهوطبيعتهالقانونية،وخلصناإلىوجوبالتمسكبهمنخاللالخصومباعتباره
غير متعلق بالنظام العام ،ولمسنا وجود خلل في القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة
2102م؛ لخلطه بين نظامي الت قادم المسقط ومرور الزمان المانع من سماع الدعوى ضمن
نصوصالقانونسابقالذكر.
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Abstract
Rebuttal of Non-Acceptance Demand is one of the important topics in
the in the Palestinian Code of Civil Procedure and commercial arguments.
This thesis addresses
Non Acceptance and is divided into two main
chapters:

The first chapter looks at the legal system of the Demand of nonacceptance , and is simplified into three sections.
The first section covers what Demand for non -acceptance is and
concluded that “ it is a procedural tool, which aims to appeal due to the lack
of the necessary conditions for the hearing. The Demand of non-acceptance
is independent of the “objective right” and can be raised by the defendant or
the e Court itself. The section also distinguishes between demand of nonacceptance and other types of demand, and explains its legal nature, leading
to the conclusion that it is independent of other defenses.

In the second section, the rules of Demand for non-acceptance were
explained through three subsections. In the first sub section, we studied the
dependence
of Demand for non-acceptance to the public system and the
authority of the court to raise it on its own in the absence of its dependence
on the public system and the role of the parties in creating such
defenses/demands. Also, we explained how to adhere to this kind of
defenses/demand , and the extent to which it can be relinquished or given
up.

In the second subsection, the researcher has discussed the verdict for the
demand for non-acceptance, explaining how it is looked at if it was applied
for through request or other methods and have discussed the issue of
authoritative judgment in the demand for non-acceptance and the
implications of acceptance, and the most obvious are prevent the court from
considering the case and the disappearance of all the procedures and
implications that result from it.

In the third subsection, the issue to challenge the demand for non-acceptance
was discussed in the cases of acceptance or rejection and we discussed the
exhaustion of the first court looking the case of its jurisdiction to accept the
demand and decline the lawsuit/litigation.

ط

In the second Chapter, the researcher looked at the different application of
the demand for non-acceptance and the chapter was divided into 5 sections.
In the first section, the demand for non-acceptance due to lack of interest
was discussed and concluded the necessity of the fulfillment of certain
conditions for the interest to be worthy of consideration.
Those conditions
include that the interest should be legal, an existing one, direct and
outstanding. The failure of any of these conditions results in the demand for
non-acceptance being granted.

In the second section, we dealt with demand due to the lack of capacity,
where we reviewed the meaning of the capacity, where it is more likely to be
attached to public system. The absence of capacity creates the demand for
non-acceptance. Capacity is one characteristic of interest, which should be
relevant and direct. Capacity is not separate condition from those necessary
to pursue the lawsuit. The researcher has also looked at the cases, in which
capacity is independent from the right or legal status and have distinguished
between capacity and procedural character.

In the third section, a third type of demand was explained in which, the case
has already been dealt with in the court. The meaning of this type of demand
and its conditions were explained. We also differentiated between this type
of demand and the power of the verdict already announced. The researcher
also differentiated between it and the depletion of state and executive power
to rule, and concluded that authoritative command is overruling in all its
parts, including statement, reasons and facts.

The fourth section deals with Demand through arbitration, which was
elaborated upon including its legal nature, concluding that it is one of the
demand for non-acceptance, which does not depend on public system.

The fifth Section deals with demand for non-acceptance due to the legal
timeline, after which a lawsuit is not allowed in court. This type was
explained in detail including its meaning, conditions and legal nature. The
researcher concluded that parties should adhere to it, since it is not related to
the public system. The researcher detected a flaw in the law of the
Palestinian Civil Law No. (4) for the year 2012 for allowing
time
obsolescence and non-hearing at the same time.

ي

المقدمة:
لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه ،فإن التشريعات
اإلجرائيةهيالطريقإليهواألداة؛ذلكأنرسالتهااألولى واألخيرةأنتكونأداةطيعَّةسهلةالمنال،
فقانونأصولالمحاكمات (المرافعات) هوحجراألساسفيبناءجميعالقوانيناإلجرائية؛لذايتعين
المرونة؛بمايمكنالقاضيمنإنزالحكمالقانونعلىالروابط
أنتمتازنصوصهبالدقةوالشمولو
ُ
التييعلنهافيحكمهأقربماتكونإلىالحقيقة
القانونيةالمعروضةعليه،علىنحويجعلالحقيقة 
ُ
الواقعية.
واذاكانلكلشخصالحقفياللجوءإلىالقضاءطلباً للحمايةفيمواجهةشخصآخر،
يحكم لخصمه بما
فإن لهذا األخير أن يدافع عن نفسه بما يراه مناسباً من وسائل دفاع؛ حتى ال ُ
يدعيه،والدفعبعدمالقبولهي الوسيلةالفنيةالتي بيدالمدعىعليهلرددعوىالمدعي،ويرمىهذا
الدفعإلىالطعنبعدمتوافرأحدالشروطالتيتطلبهاالقانونلقبولالدعوى.
وقدأثارالدفعبعدمالقبولاهتمامالباحثينوالفقهاء؛نظ اًرلغموضفكرته،وعدموضوحالنظام
القانونيالذي يستجيبله،فعلىالرغممنتعددالدراساتالتيتناولتهذاالنوعمن الدفوعبالبحث
والتحليل فيالدولالعربيةالمجاورة،والتيقدتُوحيبحسمكلخالفحوله،إالأنطبيعةهذا الدفع
وأحكامهمازاليكتنفهاالغموض،واليزالالبابمفتوحاًالجتهادالباحثينوالفقهاءوالقضاءبهذاالشأن.
إشكالية البحث:
لم  ينظم المشرع الفلسطيني األحكام المتعلقة بالدفع بعدم القبول على النحو الذي اعتمدته
التشريعات المجاورة  ،ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ،ولم يأت المشرع األردني
بتنظيم خاص ألحكامه ضمن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،لذا لم يتضح
0

النظامالقانونيالخاصبه ،فالرأي غير مستقر حول العديد من المسائل المتعلقة به ،ونذكر منها
على سبيل المثال:
 .1الطبيعةالقانونيةللدفعبعدمالقبول.
 .2مدى ارتباط الدفع بعدم القبول بالنظام العام ،وسلطة المحكمة في إثارته في حال عدم تعلقه
بالنظامالعام.
 .3سلطةالخصومفيالتمسكبالدفعبعدمالقبول،ومدىجوازالنزولعنه.
 .4كيفيةالتمسكبالدفع  بعدمالقبول،ومدىاستنفادمحكمةأولدرجةلواليتهاعندحكمهابقبولهذا
الدفعمنعدمه.
مالصادرةفيالدفعبعدمالقبول.

حجيةاألحكا
ُ .5
مالصادرةفيه.

 .6اآلثارالمترتبةعلىالحكمفيالدفعبعدمالقبولوالطعنفياألحكا
 .7تطبيقاتالدفعبعدمالقبولومدىتعلقهابالنظامالعام.
أهمية البحث:
 تكمنأهميةالبحثفيموضوعالدفعبعدمالقبولفيالجوانبالتالية:
 .1األهمية القصوى للدفوع بعدم القبول في الفكر القانوني والعمل القضائي ،وتظهر هذه األهمية
بصفةخاصةفيالتطبيقاتالعمليةللدفعبعدمالقبول.
ِ
مفلميمضعلى
 .2حداثةقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()2لسنة2001
وضعه موض ع التطبيق فترة زمنية كافية ،تستبين من خاللها توجهات الفقهاء والقضاء بالنسبة
لتطبيقاتالدفعبعدمالقبول ،والنصوصالقانونيةالتيتنظمه،معاألخذبعيناالعتبار،أنهوحتى
تاريخإعدادهذهالدراسةلمتصدرأيمذكراتإيضاحيةتشرحمافيهمنأحكام.
2

 .3أنهذهالدراسةغيرمسبوقةفيفلسطين –علىمانعلم – األمرالذييبررإيجاددراسةقانونية
مقارنة -بالحدالممكن -فيهذاالموضوع،منخاللاإلحاطةبأكثرمننظامتشريعيوالمفاضلة
ىهذهالنظممنخللأوثغراتأوفراغتشريعي.
بينها،معبيانماقديعتر
ُ
 .4تقديم المادة القضائية والخبرة التشريعية لتقنينات أصول المحاكمات "المرافعات" ،والتراث الفقهي
القضائيالذياستطاعالقضاةوأساتذةالقانونتجميعهحولهذاالنوعمنالدفوعفيفلسطين

و
والدولالمجاورة.
،بمايعينعلىفهمه،والتعرف
 .5تسليطالضوءعلىأهماألحكامالمستحدثةبشأنالدفعبعدمالقبول
ُ
علىأهمالحلوللإلشكالياتالمتعلقةبه،ومحاولةتخيراألنسبمنها.
 .6أنه ال يوجد مرجع واحد في أصول المحاكمات المدنية والتجارية (المرافعات) إال وتطرق للدفع
بعدمالقبول،وبالرغممنذلكاليزالهذاالنوعمنالدفوعمثارجدل.
منهجية البحث :
سنتبعفيإعدادهذاالبحثالمنهجالتحليليالمقارن،منخاللاالطالععلىالنصوصالتي
نظمتالمسائلالمتعلقةبالدفعبعدمالقبول فيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني
رقم()2لسنة2001م وقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريرقم()13لسنة1661م،وقانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني رقم ( )24لسنة 1611م ،وآراء الفقهاء وما قضت به
المحاكمفيهذاالصدد.
خطة البحث:
سنستعرضموضوعبحثنامنخاللفصلين،هما:

3

الفصل األول :النظام القانوني للدفع بعدم القبول.
المبحثاألول:ماهيةالدفعبعدمالقبول.
المبحثالثاني:األحكامالخاصةبالدفعبعدمالقبول.
الفصل الثاني :تطبيقات الدفع بعدم القبول.
المبحثاألول:الدفعبإنتفاءالمصلحة.
المبحثالثاني:الدفعبانتفاءالصفة.
المبحثالثالث:الدفعبسبقالفصلفيالدعوى"حجيةالشئالمقضيبه".
المبحثالرابع:الدفعبسبقالدعوىألوانها"الدفعبالتحكيم"
المبحثالخامس:الدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى.
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الفصل األول
النظام القانوني للدفع بعدم القبول
تحقيقاً لحرية اللجوءإلى القضاء،وعمالً علىالحدمنالمنازعاتالتيتطرحأمامه،وتوفي اًر
الجهدعلىالقُضاةوالمتقاضينعلىحدسواء،قررالمشرعلكلحقدعوىتحميه،واذاكانت

للوقتو
القاعدة في القانون المدني هي مبدأ حرية الشكل ،فإن القاعدة في قانون أصول المحاكمات
(المرافعات)هيقانونيةالشكل،بمعنىأنتتمجميعأوجهالنشاطفيالخصومةتبعاً للوسيلةالتي
سبلدفاعه،فأوجبعليهالتمسكبالدفوعالشكليةقبل
حددهاالقانون،لذا،حددالمشرعللمدعىعليه ُ
الدخولباألساس -مالمتكنمتعلقةبالنظامالعام -مجي اًزلهفيذاتالوقتتقديمالدفوعالموضوعية
والدفوعبعدمالقبولفيأيةمرحلةمنمراحلالدعوى.
وحرصاًعلىأناليقفالقاضيعندالدورالسلبيتاركاًالدعوىألطرافها،يوجهونهاحسب
المشرع إلى إعطاء القاضي مزيداً من اإليجابية والمرونة

أهوائهم ،ووفقاً لمصالحهم الخاصة ،اتجه
والسلطةفيتسييرالدعوى،وذلكعنطريقتقريرحقهفيإثارةجميعالدفوعالمتعلقةبالنظامالعام
منتلقاءنفسه،باعتبارأنالقضاءوظيفةعامة،الينبغيأنتجرىوفقاًألهواءالخصوم.
يدمنالهيمنةعلىالدعوى،منحالقاضيخيا ارتعدةعندنظرهللدفوعالمثارة
وتحقيقاً للمز
ُ
أمامه،ومنهاقبولالدفع أورفضهأوضمهإلىالموضوع،وفقاًلمقتضىالحال،ودونماإخاللبما
تقضيهاعتباراتالعدالةمنضمانات،تتمثلبمنحالخصومالحقبالطعنفياألحكامالصادرةفي
هذه الدفوع ،بطرق الطعن العادية وغير العادية ،على أ ن يسلك الطاعن الطرق المرسومة بالقانون
حسبالشروطواإلجراءاتوالمواعيدالمحددةوفق ًاألحكامه.

5

ونظ اًر لكون دراسة النظام القانوني للدفع بعدم القبول ،تقتضى التعرض لماهيته ،واألحكام
الخاصةبه،لذاسنقسمهذاالفصلإلىمبحثين،هما:
المبحث األول  :ماهية الدفع بعدم القبول.
المبحث الثاني  :األحكام الخاصة بالدفع بعدم القبول.
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المبحث األول
ماهية الدفع بعدم القبول
يقتضى البحث في ماهية الدفع بعدم القبول أن نبدأ بتعريف الدعوى وخصائصها وشروط
قبولهاأمامالقضاء؛ذلكأنالدفوعبمجملهاالتبرزإال منخاللدعوى،ومنثَّمنعمدإلىتعريف
الدفعوشروطقبولهوبيانأنواعه؛ليتسنىلناتحديدالمقصودبالدفعبعدمالقبول،وللوقوفأكثرعلى
حقيقةالمقصودبهذاالنوعمنالدفوعالبدمنالتطرقإلىالخالفالفقهيحولالطبيعةالقانونيةللدفع
عاألخرىفيالخصومةالقضائيةالمدنية.

بعدمالقبول،ومركزهبينالدفو
ولإلحاطة بما تقدم ،سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
المطلـب األول:ماهيةالدعوى.
المطلب الثاني:المقصودبالدفعبعدمالقبول.
المطلب الثالث:الطبيعةالقانونيةللدفعبعدمالقبول.
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المطلب األول
ماهية الدعوى
تعتبرالدعوىالمدنيةالوسيلةالتيعينهاالقانونمنأجلالوصولإلىعدالةالدولةممثلةً
بالمحاكم.
هذاولميعرفقانون أصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطيني وكذلكقانون المرافعات
يبين
المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني الدعوى ولم ُ
خصائصها؛باعتبارأننظريةالدعوىالتحتملالتنظيمالتشريعي،وأنمحلهاالفقهوالقضاء.
وتأسيساًعلىماتقدم،سوفنتناولالتعريفبالدعوىوخصائصها وشروطقبولهامنخالل
ماتضمنتهبعضنصوصالقوانينسابقةالذكروآراءالفقهوأحكامالقضاءفيهذاالصدد،وذلك عبر
الفروع التالية:
الفــرع األول:التعريفبالدعوى.
الفرع الثاني:خصائصالدعوى.
الفرع الثالث:شروطقبولالدعوى.
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الفرع األول
التعريف بالدعوى
،ومنثمنعرضلتعريفهالدىفقهاء
َّ
لإلحاطةبمفهومالدعوىسنعرضلبيانتعريفهافياللغة
القانون.
أولً :الدعوى لغ ًة :
اسممناإلدعاء،وهىمصدرادعى،وتجمععلىدعاوىبكسرالواووفتحها،والدعوىاسم
لمايدعيه ،وتأتى الدعوى في اللغة بمعان عدة ،ومنها(:)1
ِ
ِ
ون ﴾(،)2ومنهاادعيته؛ أي:
اي َّد ُع َ
ولَ ُه َّ
مم َ
 .1الطلبوالتمني،ومنهاقولهتعالى ﴿ لَهُ ْم فيهَا فَاكهَةٌ َ
طلبتهلنفسي.
( )3
َِّ
ين
اصبِ ْر َ
َستَ ِج ْ
م َع الذ َ
ب لَ ُكم ﴾ ،وقولهتعالى ﴿  َو ْ
 .2العبادة،ومنهاقولهتعالى ﴿  ْاد ُعونِيأ ْ
ن ْف َس َك َ

ِ
ِ ِ
و ْجهَ هُ﴾( .)4
ي ِر ُ
يد َ
والْ َعش ِّي ُ
َي ْد ُع َ
ون َ
ون َ
ربَّهُ ْمبالْ َغ َداة َ
ِِ
 .3الدعاء،لقولهتعالى﴿و ِ
اه ْمأ ِ
ين﴾(.)5
بالْ َعالَ ِم َ
ر ِّ
آخ ُر َ
د ْع َو ُ
َنالْ َح ْم ُدللّه َ
َ
 .4الزعم،وهوادعاءالشئبدونوجهحقوالحجة والبرهان،وأقربالمعانيللمعنىاالصطالحي
الذينقصدههوالطلب.

( )1محمدبنمكرمبنعلىاإلفريقيالمصريالشهير"بابنمنظور" :لسانالعرب،الجزءالثاني،دوندارنشر،دونطبعة،دونسنةنشر،
ص 1363والمعجمالعربياألساسيللناطقينباللغةالعربيةومتعلميها :تأليفجماعةمنكباراللغويينالعررب،دوندارنشرر،دونطبعرة،

دونسنةنشر،ص.452

()2سورةيس:اآلية(.)57
()3سورةغافر:اآلية( .)60

()4سورةالكهف:اآلية(.)21

()5سورةيونس:اآلية( .)10
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ثانياً :تعريف الدعوى لدى الفقه القانوني :
بالرغممناألهميةالعمليةوالعلميةللدعوى،إالأنالمشرعلميوردتعريفاً جامعاً مانعاً لها،
مكتفياً باإلشارةإلىبعضأحكامها فيقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطيني وقانون
المرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري وقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني،وذلكتمشياً
معاالتجاهالقائلبأنمهمةوضعالتعريفاتمناختصاصالفقهو ُشراحالقانون،ولمتستقرالدعوى
كفكرةقانونيةلدىالفقهأيضاً؛ذلكأنللفظالدعوىمعانعدة،فتستخدمأحياناًللداللةعلىالخصومة
أوالمطالبةالقضائية،وعلىغيرهامنالمصطلحاتالمشابهة(.)1
والدعوىمنوجهةنظرالقانونالموضوعيمجردوسيلةيستخدمهاصاحبالحقأوالحائز
لحمايةحقهأوحيازته،بينماالدعوىمنوجهةنظرقانونالمرافعاتهيمحلللقضاءالموضوعي؛
أيأنهامجردادعاءقانونيأمامالقضاء،وقديكونمبنياًعلىأساسأوعلىغيرأساس،وقديكون
منيستخدمهاصاحبحق،وقداليكون؛ أيأنها محلبحثالقاضيوتحقيقهالذيبنهايتهيؤكد
الحقأوينفيه(.)2
و عرفتمجلةاألحكامالعدليةالدعوىبأنها" طلب أحد حقه بحضور الحاكم ،ويقال للطالب
المدعي وللمطلوب المدعى عليه"( ،)3ويالحظأنهذاالتعريفقصرالدعوىعلىطلبالحقفقط،
معأنهاقدتكونبقصدالتخلصمنااللتزام.

((1عاشورمبروك :الوسيطفيقانونالقضاءالمصري"قوانينالمرافعات"،دراسةمقارنةبالشريعةاإلسالمية،الكتاباألول،مكتبةالجالء
الجديدة -المنصورة،الطبعةاألولى1666،م،ص.471

()2وجديراغب:الموجزفيمبادئالقضراءالمردني"قرانونالمرافعرات" ،دارالفكررالعربري،الطبعرةاألولرى1677،م،ص62وفتحريوالرى:
الوسيطفيقانونالقضاءالمدني،مطبعةجامعةالقاهرةوالكتابالجامعي،دونطبعة2001،م،ص.41

()3علىحيدر :دررالحكامشرحمجلةاألحكام،تعريبالمحامىفهميالحسيني،المجلردال اربرع،دونطبعرة،دارالجيرل،بيرروت،دونسرنة
نشر،شرحالمادة(،)1613ص.174
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وذهبرأى في الفقهإلىالقولبأنالدعوىعبارةعن"الوسيلة التي خولها القانون لصاحب
الحق في اللتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته"( ،)1ويؤخذعلىهذاالتعريفقصرهحاالت
اللجوءإلىالقضاءعلىحالتين،وهما :تقريرالحقأوحمايته،فلميتطرقإلىالحاالتالتييتمفيها
اللجوءإلىالقضاءبغرضإنشاءمركزقانوني.
وينتقدهذاالتعريفعلى
وذهبآخر إلىالقولبأنالدعوى" هي الحق الموضوعي ذاته"(ُ  )2
أساسخلطهبينسببالحق  ،وهوالواقعةالمنشئةله،وسببالدعوى،وهوالمنازعةفيالحقذاته،
وخلطهأيضاً بينموضوعالحقالموضوعيوموضوعالدعوىالقضائية،فالحقالموضوعيإذاكان
عينياًفإنمنشأهتصرفصاحبالحقومحله،واذاكانشخصياًفإنمنشأهرابطةاالقتضاءفيمابين
مجرد الحصول على الحماية القضائية للحق
الدائن والمدين ،أما موضوع الدعوى القضائية فهو 
المتنازععليه(.)3
وذهبثالث إلىأنالدعوى"عمل قانوني ذو طبيعة إجرائية ،ومحتوى موضوعي أو إجرائي
لبسط الحماية القضائية

"( )4

وباإلمكانانتقادهذاالتعريف؛إلغفالهالجهةالمخولةباستخدامهذاالحق

بقصدبسطالحمايةالقضائية،ولتوسعهفيمفهومالدعوىعلىنحويدخلغيرهافيها،فالتحكيملدى
بعضالفقهمنقبيلاألعمالالقضائيةوذوطبيعةإجرائية.

ية،مطبعةالنصر،القاهرة1631،م،ص، 326- 321مشارإليهلدىعبداهللخليلالف ار:

()1محمدحامدفهمي :المرافعاتالمدنيةوالتجار
الوجيزفيأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية،الجزءاألول،القضراءوواليتره،دوندارنشرر،الطبعرةاألولرى2012- 2011،م،ص،331

هامشرقم( .)4

()2عبدالحميدأبوالهيف :المرافعاتالمدنيةوالتجارية –– 1621ط- 2بند 365ومايليه،مشارإليهلدىمحمرودالسريدالتحيروى:الصرفة
غيرالعاديةوآثارهافيرفعالدعوىالقضائية،دارالجامعةالجديدةللنشر،دونطبعة2003،م،ص.10

()3محمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص .10

()4مصطفىعبدالحميدعياد :الوسيطفيشرحقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةرقرم()2لسرنة،2001الكتراباألول،دوندار
نشر،الطبعةاألولى2003،م،ص.366
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ويمكنناتعريفالدعوىالقضائيةبأنها" وسيلة إجرائية ،منحها القانون للشخص؛ بقصد اللجوء
إلى القضاء طلباً لحماية مصلحته المشروعة"

.

الفرع الثاني
خصائص الدعوى
بعدة خصائص ،وهى:
تتميز الدعوى القضائية المدنية ّ
 .1أمر اختياري وليس إجبارياً :فهيرخصةعامة،بمعنىأنهيجوزاستعمالهاإذاتوافرتشروط
يؤثر صاحب الحق استعمال سواها من
استخدامها؛ وذلك منعاً للكيد واإلضرار باآلخرين ،وقد ُ
الوسائلكالصلحأوالتحكيم(.)1
 .2وسيلة قانونية إجرائية :يلجأبمقتضاهاصاحبالحقإلىالقضاءطلباًللحمايةالقضائية،وهى
بذلكتتميزعماسواهامنالوسائلالتيأباحهاالمشرعكالشكاوىوالتظلماتوالمراجعاتاإلدارية،
التنظيمالقانونيلها،فاليجوزلألفراداالتفاقفيما

ويترتبعلىكونهاعمالًقانونياًوجوباحترام
بينهمعلىتنظيمجديدلها(.)2
 .3الدعوى حق قابل للنزول عنه :ويترتبعلى نزول صاحب الحق الموضوعيعن حقه زوال
الدعوى ،سواء قصد هذا األثر أم لم يقصده ،ومع ذلك قد تنقضي الدعوى مع بقاء الحق
الموضوعي،ويحدثهذااألم رإذاكانلصاحبالحقخياربيندعويين،فعلىسبيلالمثال:إذا
عدنزوالًعن

كانللمتعاقدالخيارفيمابيندعوىالفسخودعوىالتنفيذ ،وطلبالتنفيذ،فإنذلك يُ

()1عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص335وعاشورمبروك:مرجعسابق،ص .410

()2أحمدأبوالوفا :التعليقعلىنصوصقانونالمرافعات،منشأةالمعارفباإل سكندرية،الطبعةالسادسة،دونسنةنشر،ص.147
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دعوى الفسخ دون الحق الموضوعي ،على أن النزول الجائز هو النزول الالحق لنشوء النزاع
وليسالسابقعليه(.)1
 .4الدعوى حق قابل للحوالة :و الحق في الدعوى من الحقوق الخاصة؛ لذا فهو قابل للحوالة
االنتقالإلىالخلفالعامأوالخلفالخاص،علىأنهاتنتقلأوتُحالمعالحقالذيتحميه،

و
ويستثنىمنذلكالدعاوىوثيقةالصلةبشخصمنكانلهحقفيها،كدعاوىاألحوالالشخصية
فهيغيرقابلةللحوالةأواالنتقال،وقديحدثأحياناًأنتكونالدعوىغيرقابلةلالنتقال،ومنثم
تصبح قابلة له ،وذلك إذا حدثت الخالفة بعد رفعها للقضاء .ومثال ذلك في القانون المصري
التعويضعنالضرراألدبي(.)2
 .5الدعوى حق قابل لالنقضاء  :شأنهافيذلكشأنسائرالحقوقالخاصة ،التييترتبعلىعدم
استخدامها خالل المدة التي حددها القانون انقضاء الدعوى بالتقادم ،فإذا رفعت الدعوى بعد
انقضاءهذهالمدةجازللمدعىعليهالدفعبانقضائهابالتقادم(.)3
الفرع الثالث
شـروط قبـول الدعـوى


يقصدبشروطقبولالدعوىمايتطلبهالقانونمنمقتضياتوجودالحقفيالدعوى،ففي

القانونالرومانيكانتالدعاوىمحددةبنماذجمعينة،فالتقبلأيدعوىإالإذاانطبقعليهاأحد

()1فتحيوالى:مرجعسابق،ص.55

()2أحمدالسيدالصاوي:الوسيطفيشرحقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةمعدالًبالقانونرقم()76لسنة2007والقانونرقم()120لسنة
 2001بإنشاءالمحاكماالقتصادية،دوندارنشر2006،م،ص /.205فيالقانونالفلسطينيتنتقلإذاحدثاتفاققبلرفعهاإلىالقضاءأو
صدورحكمنهائيفيها.

()3فتحيوالى:مرجعسابق،ص.56
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النماذجالمسماة،وفىالعصرالحديثلمتعدالدعوىمحددةبنماذجمعينة،فالمشرعالوضعيالحديث
نظمالدعوىالقضائيةبصفةعامة،وعليهتقبلالدعوىكلماتوافرتالشروطالتيتطلبهاالقانون(.)1
ولميتفقالفقهعلىكلمةواحدةبصددالشروطالواجبتوافرهالقبولالدعوى،وتعددتآرائهم
في تحديد هذه الشروط كل من وجهة نظره ،وبحسب الزاوية التي ينظر منها ،فذهب رأى إلى أن
شروطقبولالدعوى،هما:شرطاالصفةوالمصلحة(،)2ويؤخذعلىهذاالرأيأنشرطالصفةليس
مستقالً عنشرطالمصلحة،فماهوإالأحدشروطها،وهوأنتكونالمصلحة"شخصيةومباشرة"،
بمعنىأنتحمىحقصاحبهاأومنينوبعنه،كماأنشرطالصفةاليظهربصفةمستقلةإالفي
فيالدعوىأوكليهما،وكذلكفيحالاالعتراف

حالوجودعارضمنعوارضاألهليةلدىأحدطر
القانونيلبعضاألشخاصبرفعدعاوىالمصلحةلهمفيهاكدعاوىالنقاباتوالجمعيات،التيتقوم
برفعهالمصلحةأعضائها(.)3
شرط ٍ
ٍ
ثالث للشروط السابق ذكرها أال وهو شرط توافر الحق (،) 4
وذهب آخر إلى إضافة
وتعرض هذا الرأي لالنتقاد أيضاً ؛ وذلك لتعارضه مع اعتبار أن الدعوى حق مستقل عن الحق
الموضوعي(.)5

()1عاشورمبروك:مرجعسابق،ص.412

()2أحمدمسلم :أصولالمرافعات،التنظيمالقضائيواإلجراءاتواألحكامفيالموادالمدنيةوالتجاري ةوالشخصية،مكتبةالنهضةالمصرية،
1651م،ص، 265- 214مشارإليهلدىعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)،مرجعسابق،ص،351هامشرقم(.)2

()3عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص .351

()4أحمدالسيدالصاوي (:الوسيطفيشرحقانونالم ارفعاتالمدنيةوالتجاريةمعدالًبالقانونرقم()76لسنة2007والقانونرقم()120لسنة
)2001مرجعسابق،ص.207

()5محمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص.26
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وذهبثالثإلىالقولبأنشروطقبولالدعوىتنحصرفيوجودالحقوالصفةوالمصلحة
وأهلية التقاضي( ،)1ويؤخذ على هذا الرأي أن األهلية تُ ُّ
عد شرطاً لمباشرة إجراءات الدعوى وليست
شرطاًلوجودها؛ذلكأنالحقفيالدعوىينشأللقُصروعديمياألهليةأيضا(.)2
وقسمرابعشروطالدعوىإلىشروطعامةوشروطخاصة،وتنقسمالشروطالعامةمنوجهة
نظرهم إلى شروط إيجابية ،تتمثل في شرطي الصفة والمصلحة ،ويترتب على تخلفها أن تقضى
المحكمةبعدمقبولالدعوىدونالبحثفيموضوعها،وشروطسلبية،وهىعدمسبقالفصلفي
الدعوى،وعدمتقادمها،وعدمانقضائهابسببإراديأوغيرإرادي،وعدماالتفاقبينالخصومعلى
اععلىهيئةإدارية

التحكيم،وعدمسقوطالحقفيهابسببإجرائي ،أوعدموجودضرورةلعرضالنز
أوشبهقضائيةقبلعرضهاعلىالقضاء،أماالشروطالخاصةفهيالشروطالتيوضعهاالمشرع
عندتنظيمهلبعضالدعاوى،فضالًعنالشروطالعامة،وتتمثلهذهالشروطفيوجودمواعيدخاصة
ببعضالدعاوى ،أوتحققواقعةمعينةعندرفعالدعوى ،أووجوبسلوكطريقمعينعندااللتجاء
إلىالقضاء( ،)3ويؤخذعلىهذاالرأيأنتقسيماتهتندرجضمنشرطالمصلحة.
ويرى جانب من الفقه أن المصلحة بأوصافها هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى ( ،) 4وهو ما
أشارتإليهالمادة()3منقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطيني( ،)1والمادة ( )3من

(  )1عبد الفتاح السيد  :الوجيز في المرافعات المصرية ،الطبعة الثانية ،مطبعة النهضة القاهرة ،1624 ،ص،311وضياء شيت خطاب:
الوجيز في شرح قانونالمرافعات المدنية ،مطبعة العاني ،بغداد،1673،ص ، 101مشار إليهما لدىعبد اهلل خليل الف ار( :الوجيز  -الجزء

األول)،مرجعسابق،ص،351هامشرقم(.)4

()2محمدكمالعبدالعزيز :تقنينالمرافعاتفيضروءالقضراءوالفقره،الشرركةالمصرريةللطباعر ةوالنشرر،الطبعرةالثانيرة1671،م،ص51
وبشرارعرردنانملكرراوى –نائررلمسراعدة –أمجرردمنصررور :شرررحنصروصقررانونأصررولالمحاكمرراتالمدنيرةاألردنرري،داروائررلللنشررر،الطبعررة

األولى2001،م،ص.65

()3وجديراغب:مرجعسابق،ص.106

()4مصطفىعبدالحميدعياد(:الوسريط -الكتراباألول)مرجرعسرابق،ص400وفتحريوالرى:مرجرعسرابق،ص67ونبيرلعمرر(:الوسريط)
مرجعسابق،ص.220
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قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري()2والمادة()3منقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية
األردني( ،)3وسنورد مالحظاتنا حول النصوص سابقة الذكر ،والتي تحددت بمقتضاها شروط قبول
الدعوى ،وذلك على النحو التالي:
 .1أن مصطلح "دعوى" الوارد في نص المادة ( )3قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطينيوالمادة()3منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريهومنقبيلالتزيدواللزوم
له؛ذلكأنالدعوىترفع منخاللالطلباألصلي،كماأنعدمالقبوليوجهإلىالطلبوال
يوجهإلىالدعوى.
 .2أن التعديل الذي أدخله المشرع المصري على نص المادة ( )3من قانون المرافعات المدنية
ةمجملة؛
والتجاريةالمصري ُيحددشروطقبولالدعوىبصورةمفصلة،بعدأنكانتتردبصور َّ

( )1نصتالمادة( )3مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطينيعلرىأنره( -التقبرلدعروىأوطلربأودفرعأوطعرن،ال
رررمحرردقأو
يكررونلصرراحبهمصررلحةقائمررةفيررهيقرهرراالقررانون- 2تكفررىالمصررلحةالمحتملررةإذاكررانالغرررضمررنالطلررباالحتيرراطلرردفعضر ُ
االستيثاقلحقيخشىزوالدليلهعندالنزاعفيه– 3إذالمتتوافرالمصلحةوفقًاًللفقرتينالسابقتينقضتالمحكمةمنتلقاءنفسهابعدمقبول

الدعوى)
()2نصرتالمرادة()3مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرةوا لتجاريرةالمصرريعلرىأنره(التقبرلأيدعروى،كمرااليقبرلأيطلربأودفرعاسرتناداً
ألحكررامهررذاالقررانونأوأيقررانونآخررراليكررونلصرراحبهفيهررامصررلحةشخصرريةومباش ررةوقائمررةيقرهرراالقررانون -ومررعذلرركتكفررىالمصررلحة
المحتملةإذاكانالغرضمنالطلباالحتياطلدفعضررمحدقأواال ستيثاقلحقيخشىزوالدليلهعندالنرزاعفيره –وتقضرىالمحكمرةمرن
تلقراءنفسرها،فريأيحالرةتكرونعليهراالردعوى،بعردمالقبرولفرريحالرةعردمتروافرالشرروطالمنصروصعليهرافريالفقررتينالسرابقتين -ويجرروز
للمحكمةعندالحكمبعدمقبولالدعوىالنتفاءشرطالمصلحةأنتحكمعلىالمدع ىبغرامةإجرائيةالتزيدعلىخمسمائةجنيهإذاتبينتأن
المردعىأسراءاسرتعمالحقرهفريالتقاضري)ونصرتالمرادة()3مكرررعلرىأنره(اليسررىحكرمالمرادةالسرابقةعلرىسرلطةالنيابرةالعامرةطبق راً
للقانونفيرفعالدعوىوالتدخلفيهاوالطعنعلىأحكامها،كمااليسرىأيضاعلىاأل حوالالتييجيزفيهاالقانونرفعالدعوىأوالطعنأو
التظلممنغيرصاحبالحقفيرفعهحمايةلمصلحةشخصيةيقرهاالقانون).
( )3نصتالمادة( )3منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريرةاألردنريعلرىأنره( - 1اليقبرلأيطلربأودفرعاليكرونلصراحبهفيره
رررمحردقأواالسرتيثاقلحرقيخشرى

مصلحةقائمةيقرهاالقانون- 2تكفىالمصلحةالمحتملةإذاكانالغرضمرنالطلرباالحتيراطلردفعض ُ
زوالدليلهعندالنزاعفيه).
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وذلكلوضعحدللجدلالدائرحولشروطقبولالدعوى،خاصةبعدمباشرةالمواطنينلدعاوى
الحسبةفيمسائلاألحوالالشخصية.
 .3بموجبنصالمادة()3من قانونالمرافعات المدنيةوالتجارية المصريوالمادة()3منقانون
مي ُّ
الفلسطينيي ُّ
عد
أصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية 
عد شرطالمصلحةمنالنظامالعام،ومنثَّ ُ
ُ
الدفعبعدمقبولالدعوىالنتفاءشرطالمصلحةمتعلقاً بالنظامالعام،وللمحكمةإثارتهمنتلقاء
نفسها،ويجوزإثارةهذاالدفعولوألولمرةأماممحكمةالنقض ،وكذلكالحالبحسبالمادة() 3
منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني،الذيلمينظمأحكامالدفعبعدمالقبول،
رغمإشارتهإلىبعضتطبيقاتهضمننصوصالقانونسابقالذكر.
 .4أجاز المشرعالمصريللقاضيتضمينالحكمبعدمقبولالدعوىبغرامةإجرائيةالتتجاوز500
جنيه؛ إذاقدرإساءةالمدعي الستخدامحقالتقاضي،مراعياً فينفسالوقتاعتباراتالعدالة،
بعدمسريانهذاالجزاءعلىماتمرفعهمندعاوىوطعونقبلصدوره،وتعتبرمسألةإيقاعهذا
الجزاءمنالمسائلالتيتقعضمنالسلطةالتقديريةللقاضي،ويخضعفيهالرقابةمحكمةالنقض،

يفرد نصاً
ونأمل من مشرعنا الفلسطيني أن يحذو حذو المشرع المصري بهذا الخصوص ،وأن ُ
ينظمهذهالمسألة؛للحدمنإساءةاستخدامحقالتقاضي.
 .5خرج المشرع على قاعدة األثر الفوري للقوانين وعدم سريانها على الماضي ،وبذلك يسرى حكم
المادة ()3منقانونالمرافعات المدنيةوالتجارية المصريعلىالدعاوىالتيرفعتقبلصدوره،
وتمالفصلفيهامنمحاكمأولدرجةوثانيدرجة،طالماأنالطعنفيهابطريقالنقضمايزال
قائماً.
ومنجهتهاجرتمحكمةالنقض المصريةعلىاعتبارأنشرطالمصلحةهوالشرطالوحيد
لقبولالدعوى،واستقرقضائهاعلىأنالمصلحةهي" الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى
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من الحكم له بطلبه ،فحيث ل تعود على المدعي فائدة من رفع الدعوى ل تقبل دعواه(،)1وأنها؛أي
عوالطعون(.)2
المصلحةمناطقبولالدفو 
المطـلب الثاني
المقصود بالدفع عدم القبول
أثارتطائفةالدفوعبعدمالقبولاختالفاًواسعاًبينالفقهاءو ُشراحالقانون؛لصعوبةإيجادتعريف
جامعمانعلهايميزهاعنغيرهامنالدفوع،كما احتدمالخالفالفقهيحولطبيعتهاالقانونية،فمن
الفقهاءمننسبهذاالنوعمنالدفوعإلىطائفةالدفوعالموضوعية،ومنهممنرأىأنهاصورةمن
صورالدفوعالشكلية،ورأىثالثأنهاذاتطبيعةمختلطة،ورجحالرأيالسائدفيالفقهأنهاذات
طبيعةمستقلةعنغيرهامنالدفوع،ولبيانذلكنوضحالموضوعفيالفروعالتالية:
الفرع األول :التعريف بالدفع عدم القبول.
الفرع الثاني :شروط قبول الدفع.
الفرع الثالث :تمييز الدفوع بعدم القبول عن بقية أوجه الدفوع.
()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم،434لسنة66ق،جلسة 1667/12/26مشارإليهلدىعبداهللخليرلالفر ار(:الروجيز -الجرزءاألول)
مرجعسابق،ص.354

( )2قضتمحكمةالنقضالمصريةبأنه( لماكانتالمصلحةهيمناطالدفع،كماهيمناطالدعوى،فإنهاليجوزألحدالخصومالدفعبعدم
قبولالدعوى؛لرفعهامنغيرذيأهلية،متىكانالعيبالذيشابتمثيلناقصاألهليةقدزال،إذبزوالهتصبحإجراءاتالتقاضيصحيحة

ومنتجةآلثارهافيحقالخصمينعلىالسواءمنذبدايتها،وتنتفيكلمصلحةفيالطعنعليها)نقضمدنيمصري،الطعنرقم136لسنة

 22قضائية –الخمسينعاماً -جلسة،1655/6/16المجلد3ص2114بند270مشارإليهلدىمحمدكمالعبدالعزيز:تقنينالمرافعرات
فيضوءالقضاءوالفق ه،الجزءاألول،دوندارنشر،الطبعةالثالثة1665،م،ص/.17تمييزحقروقرقرم1610/264مشرارإليرهلردىلرؤى

سميرالحسيني :النظامالقانونيللدفعبعدمالقبولفريالردعوىالمدنيرة،بحرثمنشرورفريمجلرةالعدالرةوالقرانون،المركرزالفلسرطينيالسرتقالل
المحاماةوالقضاء"مساواة"2006،م،ص/.37تمييزحقوقرقم61/1262ص145لسنة/.1664محمدخليلأبوبكر:دفوععدمالقبرول
ونظامهرااإلج ارئرري،مكتبرةدارالثقافررةللنشرروالتوزيررع،الطبعرةاألولررى1666،م،ص71ومرابعرردها/.وقرداسررتقرقضراءمحكمررةالعردلالعليررا

الفلسطينيةعلىأنه(الدفعوالدعوىبالمصلحة)الطلبرقم64/55عدلعليا،جلسة1665/2/11م/.مشارإليهلدىوليدحلميالحايك:
مجموعةمختارةمنق ارراتمحكمةالعدلالعليا،الجزءالرابععشر1666- 1664م،دوندارنشر،دونطبعة،نوفمبر1666م،ص24وما

بعدها.
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الفــرع األول
التعريف بالدفع بعدم القبول
سنتناولالتعريفبالدفععدمالقبولمنعدةمحاور،تبدأبتعريفالدفعلغةً،مرو اًر بتعريف
الدفعفياصطالحفقهاءالقانون،ومنثمنخلصإلىالتعريفبالدفعبعدمالقبوللدىالفقهاءوشراح
َّ
القانون.
أولً  :الدفع لغ ًة :
،يدفع،دفاعاً،فهودافع،ويأتي الدفع في اللغة على معان عدة ،منها :
فع
َ
ُ
الدفعمصدرد َ
 .1اإلنالة(،)1ومنهاقولهتعالى﴿فَ ْادفَ ُعواإِلَ ْي ِه ْمأ َْم َوالَهُْم﴾(.)2
َِّ
 .2الحماية(،)3ومنهاقولهتعالى﴿إِ َّناهلل ِ
آم ُنوا﴾(.)4
ع ِنالذ َ
ي َداف ُع َ
َُ
ين َ
( )5
ِ
اب ِ
َل َ ِ ِ ٍ
د ِاف ٌع ﴾،
 .3اإلزالةبقوةوالتنحية  ،ومنهاقولهتعالى﴿ َسأ َ
ينلَ ْي َسلَهُ َ
واق ٍع﴿﴾1لِّْل َكافر َ
سائ ٌلب َع َذ َ

نحيتُه فاندفع ،ودفعت عنه األذى ،واستدفعت اهلل األسواء؛ أي طلبت منه أن
ومنه :دفعته إذا َ
يدفعهاعنى

( )6

.

ٍ
بمعان أخرى ،منها(:)7
ويأتي في اللغة
 .1هذهالطريقتدفعإلىمكانكذا؛أيتنتهيإليه.

()1المعجمالعربياألساسي:مرجعسابق،ص.452
()2سورةالنساء:اآلية(.)6

()3إبراهيمأنيس –عبدالحليممنتصر -عطيةالصوالحى –محمدخلفاهللأحمد :المعجمالوسيط،الجزءاألول،دارالمعارفبالقاهرة،الطبعة
الثانية1672،م،ص.216

()4سورةالحج:اآلية(.)31
()5ابنمنظور:مرجعسابق،ص.1363

()6المعجمالوسيط:مرجعسابق،ص.216

()7ابنمنظور:مرجعسابق،ص،1364والمعجمالوسيط:مرجعسابق،ص.216
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 .2السرعةفيالمسير:ومنهاتدافعالقوم،ودفعبعضهمبعضا.
 .3اندفعفيالحديث؛أي:أفاضفيه،واندفعفياألمرمضىفيه.
ثانياً :تعريف الدفع في اصطالح فقهاء القانون:
للدفعفياصطالحفقهاءالقانونتعريفاتعدة،فمنهممنعرفهبأنه"مصطلح إجرائي يقصد به
األداة األخرى من أدوات استعمال الحق في الدعوى"(،)1وبتقديرناأنهذاالتعريفتعوزهالدقة؛ذلك
أنأدواتاستعمالالحقفيالدعوى،هيالطلبات،سواءكانت"أصليةبافتتاحالخصومة،أوعارضة
تقدمأثناءنظرالدعوى،أواستدعاءاتتقدمأمامالمحكمةالعليا"والدفوعوالطعون،وهومانصت
عليه صراحة المادة (  )2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ،كما أن هذه
األدوات عالجها كل قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية
والتجاريةاألردني.
وعرفهآخربأنه" الوسيلة القانونية التي ينكر بها الخصم على خصمه حقه المطالب بحمايته
أو بحقه في الدعوى أو بحقه الحصول على حكم في موضوع ما يدعيه واإلجراءات واألعمال التي
باشرها"(  ،)2ويؤخذعلىهذاالتعريفأنالهدفمنالدفعاليقتصرعلىمجرداإلنكار،وانمايهدف
إلى رد دعوى المدعي  وعدم الحكم له بما يدعيه ،هذا منجانب ،ومنجانبآخر فإن الدفع هو
الوسيلة المقابلة للطلب ،والطلب قد ال يستهدف مجرد حماية الحق فقط ،وانما تأكيده في بعض
نماهومقيدبانتفاءالشروطالالزمةلقبول
اأنإنكارالحقفيالدعوىاليردمطلقا؛ وا
ً
األحيان،كم
ُ
الدعوى،أضفإلىذلكفإنالقولبأنالدفعيهدفإلىإنكارالحقفيالتمسكبمايدعيهالخصم

()1نبيلإسماعيلعمر(:الوسيط)مرجعسابق،ص.336

()2محمرودهاشرم :قرانونالقضراءالمرردني،الجرزءالثراني،بردوندارنشررر1616،م،ص267ومرابعردهامشرارإليررهلردىعبرداهللخليرلالف ر ار:
(الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص .473
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باإلجراءات  واألعمال التي باشرها ال ينطبق على الدفوع الشكلية؛ ذلك أنها تستهدف إجراءات
الخصومةباستصدارحكمبإنهائهادونالفصلفيموضوعها.
وعرفه ثالث بأنه "ما يجيب به الخصم على طلب خصمه ( ،) 1ونرى أنه يمكن انتقاد هذا
التعريف؛ألنالوسائلالفنيةالتيخولهاالقانونللخصمعلىإجابةخصمهالتقتصرعلىالدفوع،
وانما تشمل وسائل فنية أخرى ،منها :الطلب ات المتقابلة ،تقديم المذكرات ،تقارير الخبراء وسماع
الشهود ،وما إلى ذلك من الوسائل واألعمال التي يقوم بها أشخاص الخصومة ،وبذلك يتضح أن
التعريففضفاضويدخلفيهمصطلحاتأخرىعداالدفع.
وعرفهرابعبأنه"وسيلة الخصم الذي يريد مجرد دحض طلب المدعي أو منع صدور حكم فيه
أو تأخير صدوره"( ،)2ونرىأنهيمكنانتقادهذاالتعريف؛الستخدامهمصطلحالخصم،والخصميشمل
الم سلمبهأنالدفعإجراءقديثيرهالمدعىعليهأوالمحكمة،بحسبمقتضى
المدعيوالمدعىعليه،و ُ
الحال ،أضف إلى ذلك أن التعريف قد أطلق مصطلح" وسيلة"  ولم يحدد نوعها ،والدفع عبارة عن
وسيلةإجرائية،كماأنالتعريفلميتضمنالسببالذييقومعليهالدفع.
وخالفاً لما درجت عليه عادة في القوانين الوضعية  عرفت مجلة األحكام العدلية في المادة
()1631منهاالدفعبر ر رر"هو اإلتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي"،ونرىأنه
باإلمكان توجيه االنتقادات السابقة لتعريف المجلة؛ فالدفع إجراء قد يثيره الخصم الذي في مركز
هالمحكمة،كماأنهلميحدداألسبابالتييبنىعليهاالدفع.
المدعىعليهوقدتثير
ُ

()1رمزيسيف :الوجيزفيقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري،مكتبةالنهضةالمصرية،الطبعةاألولى1657،م،ص.311
()2نبيلعمر –أحمدخليل –أحمدهندي :قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،دارالجامعةالجديدة،دونطبعة2004،م،ص.302
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ونرىأنهيمكنتعريفالدفعبأنه" وسيلة إجرائية يستعملها المدعى عليه أو المحكمة بهدف
رد دعوى المدعي كلها أو بعضها أو تأخير الفصل فيها لسبب يتعلق بموضوع الدعاء أو شكله
اإلجرائي أو لصالحية المحكمة في نظره"،ويتبين من هذا التعريف:
 .1أنالدفعحقإجرائيلصاحبالمصلحةاستعمالهأوعدماستعماله،وللمحكمةإثارته من تلقاء
نفسها.
 .2يمثل الدفعوسيلةدفاعسلبيةتهدفإلىتجنبالحكمعلىالمدعىعليهبمايطلبهالمدعي ،إال
أن جوهر هذه الوسيلة نشاط إيجابي ،يتمثل بفعل أو حركة تصدر عن المدعي ،وفقاً للشكل
اإلجرائيالذيرسمهالقانون.
هذا وتأثرتالنظمالقانونيةالمعاصرةبفكرةالدفعبعدمالقبول،والتيظهرتألولمرةفياألمر
الملكيالصادرفيفرنسافيالقرنالسابععشروعلىوجهالتحديدفيالعام0667م،وأصبحتتجد
محلهاالتشريعيفيالمواد()026،025،024منقانونالمرافعاتالفرنسيالصادرسنة0975م(،)1
االنوعمنالدفوعبعدأنطالبحثهأمام
مةبدمنوضعنصوصتنظماألحكامالخاصةبهذ 
فلميكنثَّ ٌ
الفقهاء  والقضاء ،وعلى الرغم من أهمية الدفع بعدم القبول ،نظم المشرع الفلسطيني أحكامه بنص
المادتين ( )90- 91من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ،واكتفى المشرع
المصريبنصالمادة()005منقانونالمرافعات المدنيةوالتجاريةالمصريلإلشارةإلىهذاالنوع
منالدفوع،ولميأتقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية األردنيبتنظيمخاصلهذاالنوعمن
الدفوعأواألحكامالخاصةبه،ونرىأنموقفالمشرعاألردني اليتناسبواألهميةالتييحتلهاهذا

( )1نبيلإسماعيلعمر :الدفعبعدمالقبولونظامهالقانونيفيقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،دارالجامعةالجديدةللنشر،دونطبعة،
2004م،ص20ومابعدها.
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النوعمنالدفوع،والخالف الفقهيوالقضائيالمثارحوله،فاألولىبهإعادةالنظرمنموقفه،وتنظيم
األحكامالمتعلقةبه،بمايتناسبومنزلتهالتييحتلهابينالدفوعاألخرىبالدعوىالمدنية.
وعرفتالدفوعبعدمالقبولعندالفقهاءبتعريفاتمتقاربةفيالمعانيواأللفاظ،فذهبرأىإلى
ُ
أنها"الدف وع التي ترمى إلى إنكار وجود الدعوى ،لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبولها أو
لقبول الطلب العارض أو الدفع الشكلي أو الطعن في الحكم ،سواء كانت هذه الشروط من الشروط
العامة التي يتعين توافرها لسماع الدعوى أو من الشروط الخاصة بالدعوى المقدم بشأنها الدفع(.)1
ونرىأنهذاالتعريفيعتريهالقصور؛لعدموجودشروطيتطلبهاالقانونلقبولالدفوعالشكلية،
فالدفوعالشكليةتحكمهاقاعدةعامة،وهىوجوبالتمسكبهاقبلالدخولفيأساسالدعوىمالم
اءاتالخصومةالقضائيةالمصابةبعيبأوخلل،فيكفى
تكنمتعلقةبالنظامالعام؛كونهاتتعلقبإجر
ُ
للخصمإثباتالخللدونحاجةإلىإثباتالضررالذيلحقهبسببه؛ألنهمفترضمنجانبالمشرع،
أضفإلىذلكفإنالهدفمنالدفعبعدمالقبولاليقتصرعلىمجردإنكارالدعوى،وانمايهدف
إلى استصدار حكم بعدم سماع الدعوى أو نظرها ،كما أن شروط قبول الدعوى ليست سابقة على
وجودها،وانمابوجودهاتوجدالدعوىوبانعدامهاتنعدمالدعوى.
وذهبآخرإلىأنهاتشمل" كل اعتراض يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى بهدف منع
المحكمة من سماعها لتخلف الشروط الالزمة لذلك" (،)2ويعيبهذاالتعريفاستخدامهلمصلح"
االعتراض"وهومصطلحفضفاضوليسبجامع ،وقديشملأياعتراضيبديهالمدعىعليهأثناء
المشرع أوردها في القوانين

نظر الدعوى ،في حين أن الدفوع عبارة عن وسائل إجرائية من صنع

( )1أحمدأبوالوفا  :المرافعات المدنية والتجارية ،بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم ()12لسنة 1661وقانون اإلثبات رقم ()25لسنة
، 1661منشأةالمعارفباإلسكندرية،الطبعةالثالثةعشرة1610،م،ص.216

()2عيدمحمدالقصاص :الوسيطفيشرحقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،دوندارنشر،الطبعةالثانية2010،م،ص .101
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والقوانين اإلجرائية ،وقد توجد نتيجة التفاق الخصوم على أمر معين ( ،) 1وفى جميع
الموضوعية 
اليجبالتقيدبالقواعدالتيوضعهاالمشرعالستعمالهذهالدفوع.

األحو
وذهبثالثإلىأنالدفعبعدمالقبولهو"اإلجراء الذي يثيره الخصم الذي في مركز المدعى
عليه لمنع المحكمة المختصة من بسط الحماية القضائية لالدعاء الذي يتقدم به المدعي؛ لتخلف
شرط من شروط قبوله"(، )2ويمكنانتقادهذاالتعريفعلىأساسأنالدفعبعدمالقبولعبارةعن
وسيلة إجرائية قد يستعملها المدعى عليه أو المحكمة من تلقاء نفسها؛ إذا تعلق هذا الدفع بالنظام
العام،كماأناالدعاءسلطةقانونيةممنوحةللخصمباللجوءإلىالقضاء؛إماليقررحقاً يدعيهأو
علىالحمايةالقضائيةلحقهالذياعتديعليه.
ليحصل
ُ
ومنجهتهاجرتمحكمةالنقضالمصريةعلىأنتنقلعنالمذكرةالتفسيريةلقانونالمرافعات
المدنيةوالتجاريةالمصرى السابقتعريفالدفعبعدمالقبولبأنه"الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم
توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى ،باعتباره حقاً مستقالً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب
تقريره ،كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه؛ لسبق الفصل فيها ،أو لنقضاء المدة المحددة في
القانون لرفعها ،ونحو ذلك مما ل يختلط بالدفع المتعلق بشكل اإلجراءات من جهة ،ول بالدفع
المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى(.")3

()1كاالتفاقعلىالتحكيم الذيقديترتبعلىعدماحترامهواللجوءإلىالقضاءدفعبسبقالدعوىألوانها"الدفعبالتحكيم" 

( )2مصطفىعبدالحميدعياد :األصولفيالتنظيمالقضائيوالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرة،الكترابالثراني،دوندارنشرر،الطبعرةاألولرى،
1667م،ص.112

( )3نقضمدنيمصري،الطعنرقم 657السنة – 12ق -جلسة1662/3/26مجموعةأبوشادي،ص/.62مشارإليهلدى:أحمدالسيد
الصاوي:الوسيطفيشرحقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةمعدالًبالقانونرقم()23لسنة1662والقانونرقم()11لسنة1666والقانونرقم

()11لسنة،1666دارالنهضةالعربية،دونطبعة2000،م،ص .324
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ويالحظ على هذه التعريفات أنها جاءت متشابهة إلى حد كبير ،من حيث:
 .1اتفاقهذهالتعريفاتعلىأنالدفعبعدمالقبوليوجهإلىتخلفشرطمنالشروطالواجبتوافرها
لقبولالدعوى،ومنثَّمنظرها،وأنهاليوجهإلىشكلاإلجراءاتأوأصلالحقالمتنازععليه.
 .2أنالبعضمنهاقصرالحقفيإثارةهذا النوعمنالدفوع علىالمدعىعليهفيالدعوى،علماً
بأنهيمكنللمحكمةمنتلقاءنفسهاأنتُثيرهذاالنوعمنالدفوعإذاتعلق تبالنظامالعام.
 .3أنالهدفمنإثارةالدفعبعدمالقبولهواستصدارحكمبعدمقبولالدعوى،أوعدمسماعهامن
قبلالمحكمة،وأناألثرالمترتبعلىقبوله ،هوالحكمبعدمقبولالدعوىأومنعسماعهامن
قبلالمحكمة.
لذايمكنناتعريفالدفعبعدمالقبولبأنه" وسيلة إجرائية ترمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة
لسماع الدعوى باعتباره حقاً مستقالً عن الحق الموضوعي ،قد يثيرها المدعى عليه أو المحكمة من
تلقاء ذاتها" .
الفرع الثاني
شروط قبول الدفع
يباشر صاحب الحق دعواه أمام القضاء بطريقتين ،وهما :الطلبات والدفوع ،وقد جرى نص
المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والمادة الثالثة من قانون
المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
األردنيعلىأنه" ل يقبل طلب أو دفع ل يكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون"،فالطلبوالدفع
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هماوسيلتااستعمالالدعوى،وهماوجهانلنزاعواحد،إالأنأحدهماسلبيواآلخرإيجابي؛لذاأوجب
المشرعتوافرالمصلحةلقبولالطلبكماأوجبهالقبولالدفع(.)1
علىأنهناكرأىفي  الفقهوبالرغممنصرفهلنصالمادةالثالثةسابقةالذكرإلىالمصلحة
في الدعوى ،إال أنه ينكر في الوقت ذاته ضرورة المصلحة في اإلجراء ،سواء كان طلباً أو دفعاً؛
باعتبارأنالمصلحةفياإلجراءمفترضة،ماداماإلجراءصالحاًلتحقيقالحمايةالقانونيةأوالمساهمة
فيتحقيقها(، )2وهناكجانبمنالفقهيتطلبلقبولالدفعذاتالشروطالتيتطلبهاالقانونفيالحق
وبناء عليه فإنه يشترط ما يلي:
فيالدعوىً ،
ويعبر عنه بشرط (قانونية المصلحة) ويقصد به أن يكون موضوع
 .1أن يكون الدفع قانونياًُ ،
المطالبةحق أومركزقانوني،فاليكونقانونيالدفعببطالناإلجراءلعيبشكليإذاتحققت
ٌ
الغايةمنه(، )3والحكمةمناشتراطقانونيةالمصلحةفيالدعوىالقضائيةتتعلقب وظيفةالقضاء،
فإذاكانتالمصالح المعروضةعلىالقضاءاليقررالمشرعحمايةلها،فالمبررلنظرها من
جانبالقضاء؛حرصاًعلىوقته؛وألنالبحثفيهايجاوزوظيفته(.)4

(  )1محمد على خليل الطعاني  :سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية ،دراسة مقارنة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع

والطباعة،الطبعةاألولى2006،م،ص .106

()2فتحيوالى:مرجعسابق،ص65ومابعدها.

()3محمدأحمدعابدين :الدعوىالمدنيةفيمرحلتيهااالبتدائيةواالستئنافية،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة1664،م،ص271ونبيل
عمر –أحمدخليل –أحمدهندي:مرجعسابق،ص.304

( )4قضتمحكمةالنقضالمصريةفيأحدأحكامهابأن( النصفيالمادةالثالثةمنقانونالمرافعاتعلرىأنرهاليقبرلأيطلربأودفرعال
تكونلصاحبهمصلحةقائمةيقرهاالقانون،يدلعلىأنالمشرعقررقاعدةأصوليةتقضىبأنهالدعوىوالدفعبغيرمصرلحة،ومؤداهراأن

الفائدةالعمليةهيشرطلقبولالدعوىأوأيطلبأودفعفيها،وذلكتنزيهالساحاتالقضاءعناالنشغالبدعاوىوطلبراتالفائردةعمليرة

منها،وماأنشئتالمحاكملمثلها)نقضمدنيمصري،الطعنرقم،1406سنة52ق،جلسة1616/1/15مشارإليهلدىسعيدأحمدشعلة:
قضراءالررنقضفرريالصررفةوالمصررلحةفرريالرردعوىوالطعررن،مجموعررةالقواعرردالقانونيررةالترريأقرتهررامحكمررةالررنقضخرراللأربعررةوسررتينعام راً

1664- 1631م،دارمحمودللنشروالتوزيع،دونطبعة1665،م،ص/."53محمرودالسريدالتحيروى:مرجرعسرابق،ص/.13نقرضمردني
مصري،الطعنرقم،5732لسنة 64قضائية،جلسة2000/5/17مشارإليهلدىمشارإليهلدىمحمدإبراهيم:أصولالمرافعاتفيضوء
المنهجالقضائي،دوندارنشر،دونطبعة2002- 2001،م،ص/.511تمييزحقروق،62/526ص2513لسرنة1664مشرارإليرهلردى

محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص.151
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 .2أن يكون الدفع جوهرياً،بأنيكونالدفعمؤث اًرفيموضوعالدعوىأوإجرائها،ويترتبعلىقبوله
تفادىالحكمضدمقدمه(.)1
 .3الصفة في الدفع،واألصلأنتتوفرالصفةفيالدفعلمنكانطرفاً فيالحقالمدعىبه،أو
ممنخولهالقانونصفةغيرعاديةللتمسكبحقغيره ؛كالدائنالذييستعملحقوقمدينهفي
الدعوىغيرالمباشرة،فهذهالدعوىشرعتلحمايةالدائنوليسالمدين،ويستعملهاالدائنبهدف
الحفاظ على الضمان العام لمدينه؛ بسبب حلوله محل الطرف اآلخر ،فإذا انتفت الصفة كان
افرتالمصلحة،فعلىسبيلالمثال:لوطلبشخصبإبطالعقدليس
الجزاءعدمالقبول،ولوتو 
طرفاًفيه،فإندعواهتكونغيرمقبولة؛النتفاءالصفة،وانكانتلهمصلحةفياإلبطال(.)2
وهومنالشروطالخاصةلقبولالدفع؛باعتباره حقاًإجرائياً،وذلك

 .4عدم سقوط الحق في الدفع،
بأناليكونالحقفيإبداءهقدسقطلعدمممارستهخاللالميعادأوالمناسبةأوالترتيبالذي
حددهالقانون،أونزلعنهصاحبهصراحةأوضمناً(.)3
الفـرع الثالث
تمييز الدفع بعدم القبول عن الدفوع األخرى
ت قسمالدفوعإلىثالثةأنواعيتمالتمييزفيمابينهاوفقمحلهاوالغايةمنها ،فحينتناقشالدفوع
مدى تأسيس االدعاء موضوعاً تسمى دفوعاً موضوعية ،وحين تتعلق بإجراءات الخصومة وشكلها
يطلق عليها تسمية الدفوع الشكلية ،وحين توجه إلى الدعوى؛ لعدم توافر شروط قبولها أو لعدم
( )1قضتمحكمةالنقضالمصريةبأنه( إذاكانشرطقبولالخصومةأمامالقضاءقيامنزاعبينأطرافهعلىالحقموضوعالتقاضي،حتى
تعودعلىالمدعىمنفعةمناختصر امالمردعىعليرهللحكرمعليرهبطلبره،ممراوصرفتهالمرادةالثالثرةبأنرهالمصرلحةالقائمرةالترييقرهراالقرانون،

رهطرفرافريالخصرومةأمرامالمحكمرةالتري
وكانالطعنبالنقضاليخرجعنهذااألصل،فإنرهاليكفرىلقبولره،مجرردأنيكرونالمطعرونعلي
ً
أصدرتالحكمالمطعونفيه،بليجبأن يكونقدنازعخصمهفيالخصومةأمامالمحكمةالتيأصدرتالحكمالمطعونفيه،بأنيكونقد
نازعخصمهأمامهافيطلباتهأونازعهخصمههو)نقضمدنيمصري،الطعرنرقرم1سرنة40،ق -جلسرة1675/12/3مشرارإليرهلردى

محمدأحمدعابدين:مرجعسابق،ص.210

()2محمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعةالثانية)مرجعسابق،ص.46
()3لؤىسميرالحسيني:مرجعسابق،ص.41

27

صالحيةالمحكمةلنظرهاأوعدمصالحيةرفعهاتدعىبدفوععدمالقبول،والعبرةفيتحديدنوعالدفع
المقدمليستبالتسميةالتييخلعهاعليهالخصومفيالدعوى،وانمابحقيقتهالتيتتضحمنخالل
تكييفالقاضيله،والتييترتبعليهاآثا اًر موضوعية واجرائيةمهمة ،وسنعرض فيما يلي ألنواع
الدفوع ،من ثَّم نعرض للتمييز بين الدفع بعدم القبول والدفوع األخرى من حيث النظام اإلجرائي لكل
دفع.
أولً :أنواع الدفوع:
أ -الدفوع الشكلية :
ويقصدبهاكلدفعيتعلقباإلجراءات،فهيالتوجهإلىموضوعالخصومةأوالحقالمدعى
به،ذلكأنمحلهاوجودعيبفيالشكلأوإجراءاتالخصومةالتيأوجبالقانونمراعاتها،وتهدف
الدفوعالشكليةإلىاستصدارحكمبإنهاءالخصومة،دونالفصلفيموضوعها(.)1
وقدأفصحتنصوصقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطينيوقانونالمرافعات
المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني ( ) 2عن أن الدفوع
الشكلية لم ترد على س بيل الحصر ،وتبقى الدفوع الشكلية متعددة وتنشأ كلما وجد عيب يتعلق
بإجراءاتالخصومة وشكلها،ويؤثرفيصحةانعقادها،ومنأمثلتها:الدفعبعدماالختصاصالوالئي
والقيمى والنوعي والمحلى ،والدفع بالبطالن بسبب عيب أو نقص في الئحة الدعوى ،أو مذكرة
الحضورأوإشعارالتبليغ،والدفعببطالناإلعالنالقضائيأياً كانسببذلك،والدفعباإلحالةأياً

()1محمدعبداهللالظاهر :شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةرقم()24لسنة،1611دوندارنشر،الطبعةاألولى1667،م،ص363
ومحمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعةالثانية)مرجعسابق،ص.251

( )2انظر:نصالمرادة( )61مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطينيونرصالمرادة()101مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرة
والتجاريةالمصريوالمادة( )110منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .
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كاننوعها،والدفعبسقوطالخصومةأوانقطاعها،والدفعببطالنصحيفةاالستئناف،ويترتبعلى
قبولهذاالنوعمنالدفوعإرجاءالفصلفيموضوعالدعوىولوبصفةمؤقتة(.)1
ب -الدفوع الموضوعية:


ويقصدبهااالعتراضعلىموضوعالدعوى،وتوجههذهالدفوعمباشرةنحوالحقفيالدعوى،

وذلك عن طريق إنكار أو تأييد واقعة تؤثر في وجوده أو استحقاقه أو مقداره ،وتهدف الدفوع
الموضوعيةإلىالحصولعلىحكمفاصلبردالدعوىكلياًأوجزئياً(.)2


ولم تنظم نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  وقانون المرافعات

المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني األحكام الخاصة
عد حكماً في
ي ُّ
بالدفوع الموضوعية؛ ذلك أنها تتعلق بموضوع الدعوى ،والحكم فيه سلباً أو إيجاباً ُ
موضوعها ( ،)3والدفوع الموضوعية ال تقع تحت حصر؛ إذ إ نها تتعلق بأصل الحق ذاته ،وتنظمها
القوانينالمقررةللحقوقالمدنية،فالدفعالموضوعييمكنأنيستمدمنأحكامهمنالقانونأوالعقدأو
منالقواعدالعامة،ومنأمثلتهاالدفعبالوفاء،الدفعباإلبراء،الدفعبالمقاصة،الدفعببطالنااللتزام
والدفعبالصورية،ويشملالدفعالموضوعيالتمسكبالوقائعالمانعةوالمنهية ،أما مجرداإلنكار فال
يعتبردفعاًموضوعياً(.)4

()1عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.476

()2محمودمحمدالكيالني :موسوعةالقضاءالمدني،أصولالمحاكماتوالمرافعاتالمدنية،المجلداألول،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعة
األولررى2012،م،ص211وحسررينأحمرردالمشرراقى :الرروجيزفرريشرررحقررانونأصررولالمحاكمرراتالمدنيررةوالتجاريررةالفلسررطينيرقررم()2لسررنة
2001م،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى2011،م،ص.202

()3مصطفىعبدالحميدعياد(:الوسيط -الكتاباألول)مرجعسابق،ص.462

(  )4عباس العبودى  :شرح أحكام قانون أصول المحكمات المدنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة األولى ،اإلصدار الثالث2006،م،

ص،277ورمزيسيف:مرجعسابق،ص.321

29

ج -الدفوع بعدم القبول:
وهىالدفوعالتيتتعلقبسلطةالخصمفيااللتجاءإلىالقضاء؛أيالمتعلقةبالدعوىباعتبارها
الوسيلة التي يحمى بها  صاحب الحق حقه ،وما إذا كان من الجائز استعمالها من عدمه ،كالدفع
بانتفاءالصفةأوالمصلحة،ويرمىهذاالنوعمنالدفوعإلىالطعنبعدمتوافرالشروطالالزمةلسماع
الدعوى ،والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقالً عن ذات الحق الذي تقام الدعوى بطلب حمايته،
وبموجبهينك رالخصمحقخصمهفيرفعالدعوىدونالمساسبالموضوع،وكماسبقأنأوضحنا
كل من قانون أصول المحاكمات المدنية
فقد تم تنظيم األحكام الخاصة بهذا النوع من الدفوع في ٍ
والتجاريةالفلسطينيوقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري،ولميأتقانونأصولالمحاكمات
ٍ
بتنظيم خاص لهذا النوع من الدفوع ،وعلى الرغم من عدم النص على
المدنية والتجارية األردني
أحكامهفيالقانوناألردني،إالأنهيمكنتلَّ ُمسوجودهمنخاللأحكاممحكمةالتمييزاألردنيةالتي
استخدمتمصطلحالدفعبعدمالقبولفيالعديدمنأحكامها(.)1
ثانياً :التمييز بين الدفوع بعدم القبول والدفوع األخرى من حيث النظام اإلجرائي لكل دفع:
أ -من حيث وقت إبدائها:
يجبإبداءالدفوعالشكليةدفعةواحدة،وقبلالتعرضلموضوعالدعوىأوإبداءأيطلبأو
دفاعأودفعبعدمالقبول،وبخالفذلكيسقطالحقفيإثارتهاأوفيمالميُثرمنها(،)2مالم
تكنمتعلقةبالنظامالعام(،)3أوأنهانشأتبعدالدخولفيالموضوع،والتمسكبالدفوعاألخرى؛
( )1تمييزحقوقرقم1665/1611برنامجعدالة/.تمييزحقوقرقرم، 1663/23مشرارإليرهلردىلرؤىالحسريني:مرجرعسرابق،ص44ومرا
بعدها.

()2نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم،2507لسررنة57قضررائية،جلسررة/.1662/12/31مشررارإليررهلرردىمحمرردإب رراهيم:مرجررعسررابق،
ص .525

()3انظر:نصالمادة( )101منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريوالمادة()1/61منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية
الفلسطينيوالمادة( )1/110منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني/.نقضمدنيمصري،الطعرنرقرم،467لسرنة51ق،
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والحكمةمنذلك؛ماتقضىبهقواعدالعدالةفيأناليبقىالخصممهددًابالدفوعالشكليةفي
جميعمراحلالدعوى،فقديتراخىخصمهعنالتمسكبها،وقداليتمسكبهاإالبعدأنتكون
الً(.)1
الدعوىقدقطعتشوطاًطوي 
وتلتقي الدفوع الموضوعية ودفوع عدم القبول في جواز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل
التقاضي( ، )2ويستثنى من ذلك الحالة التيينص القانونعلى جواز إبداؤها قبل الدخول في
أساس الدعوى ،ومنها الدفع بالتحكيم( ،)3وحالة تعلق هذه الدفوع بالنظام العام ،وتقضى بها
المحكمةمنتلقاءنفسها،ويجوزالتمسكبهاولوألولمرةأماممحكمةاالستئناف(.)4
ب -من حيث وقت الفصل في الدفوع:
علىالمحكمةأنتفصلفيالدفوعالشكليةوالدفوعبعدمالقبولعلىحده،وقبلالدخولفي
أساسالدعوى()5؛ذلكأنهذاالفصلقديغنيهاعنالتعرضللموضوع،ووفقاً ألحكامقانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

مكتبفني،40صرفحةرقرم272بتراريخ/.1616/1/25مشرارإليرهلردىياسررنصرار :موسروعةالمعرارفالقانونيرة،الجرزءاألول،اإلصردار
المدني،المجموعةالدوليةللمحاماة،دونطبعة1661،م،ص .716

()1أحمدصدقيمحمود :قواعدالمرافعاتفيدولةاإلمارات،دراسةتحليليةوتطبيقيةلقانوناإلجراءاتالمدنيةوالتجاريةاالتحاديرقم()11
لسررنة،1662دوندارنشررر،الطبعررةاألولررى1666،م،ص321ومحمرردكمررالعبرردالعزيررز(:تقنررينالمرافعررات -الطبعررةالثانيررة)،ص253

وفتحيوالى:مرجعسابق،ص.417

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم،325لسنة،40مكتبفني،21صفحةرقم،353بتاريخ/.1677/2/2مشارإليهلدىياسرنصار:
مرجعسابق،ص.733

()3نصرتالمرادة( )106مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةاألردنريعلرىأنره( - 1للخصرمقبرلالتعررضلموضروعالرردعوىأن
يطلبمنالمحكمةإصدارالحكمبالدفوعالتاليةبشرطتقديمهادفعةواحدة،وفىطلبمستقلخاللالمردةالمنصروصعليهرافريالمرادة()56

منهرذاالقرانونب -وجرودشررطالتحكريم)والمقابرللهرافريقرانونأصرولالمحاكمراتالمدن يرةوالتجاريرةالفلسرطينيوقرانونالمرافعراتالمدنيرة

والتجاريةالمصري .

( )4لؤىالحسيني:مرجعسابق،ص44ومابعدها/.نقضمدنيمصري،الطعنرقم،501لسنة،45مكتبفني،26صفحةرقم،1221
بتاريخ/.1671/5/11مشارإليهلدىياسرنصار:مرجعسابق،ص.734

()5نقر ررضمر رردني،دائ ر ررة(غ ر رزة)الطعر ررنرقر ررم،2001/4جلسر ررة/.2006/6/3نقر ررضمر رردني،دائ ر ررة(غ ر رزة)الطعر ررنرقر ررم،2006/3جلسر ررة
2006/4/20مشارإليهمالدىناظممحمدعويضة :قطوفمنأحكامالمحكمةالعليافيفلسطين،مطبعةداراألرقم،دونطبعة2012،م،

ص .24
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يجوز للمحكمة أن تقرر ضم الدفع الشكلي للموضوع  -وهى من المسائل التي تدخل ضمن
سلطتهاالتقديرية -إذاقدرتأ نالفصلفيهايستلزمالبحثفيالموضوعوالفصلفيهمامعاً(،)1
وهذاعلىخالفماأخذبهالمشرعاألردني،الذيتوجهنحوإلزامالمحكمةبالفصلفيالدفوع
الشكليةعلىوجهاالستقالل،وعدمجوازضمهاللموضوع(.)2
علىأنجوازضمالدفعللموضوعمشروطبشرطين،هما:أناليتعارضالضممعمالطرفي
الخصومةمنحقالدفاع،فإذالميكنالخصومقدأبدوادفاعهمفيالموضوع،أولمتكنالمحكمةقد
نبهتهمللتكلمفيه،فإنحكمهافيالدفعوالموضوعيكونباطالً؛إلخاللهبحقالخصومفيالدفاع،وأن
ٍ
منالدفعوالموضوع؛باعتبارأنالفصلفيهمامعاً ال

توضحالمحكمةأنماحكمتبههوفيكل
يعنى أناألمرمتعلقبقرارواحد،بلإ ناألمرمتعلقبق اررينيجبأنينبنيكلقرارمنهماعلى
أسبابهالمتعلقةبه(.)3
أما بالنسبة للدفع الموضوعي ،فاألصل أن تفصل فيه المحكمة على حدة ،ولكن ونظ اًر لما
يتضمنههذاالدفعمنمساس  بالحقالمدعىبه،فإنالمحكمةفيالغالبتقررضمهإلىموضوع
ٍ
الدعوىوالفصلفيهمابحكمواحد،والجديربالذكرأنقرارالضماليعنىبالضرورةوجوبالفصلفي

(  )1نصت المادة ( )2/101من قانون المرافعات المدني ة والتجارية المصري على أنه ( ويحكم في هذه الدفوع على استقالل ما لم تأمر
ع،وعندئذتبينالمحكمةأنماحكمتبهفيكلمنهاعلىحدة)ويقابلهانصالمادة()2/61منقانونأصول
ٍ
المحكمةبضمهاإلىالموضو

المحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني.

( )2نصتالمادة( )2/106منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردنيعلىأنه( علىالمحكمةأنتفصلفيالطلبالمقدمإليها
بموجبأحكامالفقرة()1منهذهالمادة،ويكونحكمهاالصادرفيهذاالطلبقابالً لالستئناف)ونصتالمادة()2/111علىأنه(إذاأثير

دفعمتصلبالنظامالعامأوبأيدفعشكليآخريترتبعلىثبوتهإصدارالحكمبردالدعوى،يجبعلىالمحكمةأنتفصلفيهفو اًرمنتلقاء
نفسها،أوبناءعلىطلبأحدالخصوم،ويكونالقرارالصادربردهذاالدفعقابالًلالستئنافمعموضوعالدعوى) .

()3فتحيوالى:مرجعسابق،ص461ومحمدعبداهللالظاهر:مرجعسابق،ص.364
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كل من الدفع والموضوع ،فقد تأمر المحكمة بالضم ثم تُصدر ق ار ًار يقضى في الدفع ،ويغنى عن
ٍ
الفصلفيالموضوع،كم الوحكمتفيالدفعبعدماختصاصالمحكمة(.)1
ج -أثر الحكم على أصل الحق المدعى به ،ومدى استنفاد محكمة الدرجة األولى لوليتها

بالموضوع:
اليم سالحكمالصادربالدفوعالشكليةوالدفوعبعدمالقبولبأصلالحق المدعىبه،ويقتصرالحكم
َّ
الصادر فيها على المسائل التي فُصل فيها ،وقد يترتب عليه إنهاء الخصومة ذاتها دون مساس
بالموضوع،كماأنالطعنفيهذاالحكمالينقلإلىمحكمةالدرجةالثانيةإالما ُفصلفيه،وفىهذه
الحدود،ودونالفصلفيالموضوع؛ذلكأنالدرجةاألولىلمتفصلفيالموضوعولمتستنفدواليتها
فيه(.)2


ويترتبعلىقبولالدفعالموضوعيإنهاءالنزاعحولالحقالمدعىبهكلياً أوجزئياً،ويمنع

عد الحكمفيهحكماً فاصالً فيالموضوع،تستنفدبهمحكمة
وي ُّ
منتجديدرفعالدعوىبنفسالحقُ ،
الدرجةاألولىواليتهابالنسبةللموضوع،علىأناستئنافالحكمفيهينقلالنزاعبرمتهأمامالمحكمة
اال ستئنافية،فإذاقررتاألخيرةفسخالحكمالصادرعنمحكمةأولدرجة،وجبعليهاأنتتصدى
للفصلفيموضوعالدعوى،دونأنتعيدهلمحكمةأولدرجة؛علىاعتبارأنهاقداستنفدتواليتها
فيه(.)3

()1رمزيسيف:مرجعسابق،ص.325

()2عبررداهللخليررلالف ر ار :الرردفعبالقضرريةالمقضرريةوأث ررهعلررىالرردعوىالقضررائية،د ارسررةمقارنررة،رسررالةماجسررتير،جامعررةالقرردس،فلسررطين،
2001م،ص15ومحمودالكيالني:مرجعسابق،ص216ومابعدها .

( )3نقضمدنيمصري،الطعنرقم201لسنة31ق –جلسة1674/2/5مشارإليهلدىمعوضعبدالتواب:الردفوعالمدنيرةوالتجاريرة،
دارالمطبوعاتالجامعية،الطبعةالثانية1665،م،ص/.462لوئالحسيني:مرجعسابق،ص.41
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د -إثارة الدفوع من قبل المحكمة:
الدفوع الشكلية المتعلقة  بالنظام العام يجوز إثارتها والتمسك بها في أية حالة تكون عليها
الدعوى(،)1ويجوزإثارتهاأماممحكمةالدرجةالثانيةوالنقض،وللمحكمةإثارتهامنتلقاءنفسهاولولم
يتمسكبهاالخصوم(،)2ويجوزالتمسكبالدفوعبعدمالقبولالمتعلقةبالنظامالعاموفىأيةحالةتكون
وحتى أمام محكمة النقض (  ،)3ووفقاً لمبدأ حياد القاضي بين الخصوم في المسائل
عليها الدعوى 
المدنية ،فإنالمحكمةالتملكإثارةالدفوعالموضوعيةمنتلقاءنفسهاإالفيحاالتاستثنائية،وهى:
إذاكانتالمسألةتتعلقبالنظامالعاممثل :بطالنالعقدلعدممشروعيةالسبب،المسائلالمستفادةمن
الوقائعالمعروضة  ،ولولميتمسكالخصومبهاصراحة،مثل :انقضاءالحقالمدعىبه،وأيةمسألة
قانونية؛ألنالمحكمةمهمتهاتطبيقالقانون،وفىهذهالحاالتيجبأنتقومالمحكمةبتنبيهالخصوم
إليها؛احتراماًلحقوقالدفوعوالمساواةبينالخصوم(.)4
المطلب الثالث
الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول
عد  مسألةتحديدالطبيعةالقانونيةللدفعبعدمالقبولمنالمسائلالدقيقةالتيتباينتآراءالفقه
تُ َّ
بشأنها،فذهبرأىإلىأنالدفعبعدمالقبولهوأحدالدفوعالموضوعية؛الختالطهبوسائلالدفاع
()1نصتالمادة()62منقانون أصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيعلىأن( الدفعبعدماختصاصالمحكمرةالنتفراءواليتهراأو
بسرببنروعالردعوىأوقيمتهراأولسربقالفصررلفيهراتحكرمبرهالمحكمرةمررنتلقراءنفسرها،ويجروزالردفعبرهفرريأيرةحالرةكانرتعليهراالرردعوى)

ويقابلهرانرصالمرادة()106مرنقرانونالم رافعراتالمدنيرةوالتجاريررةالمصرريونصرتالمرادة()1/111مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيررة
والتجاريةاألردنيعلىأن( الدفعبعدماختصاصالمحكمةالنتفاءواليتهاأوبسببنوعالدعوىأوقيمتهاأوبعدمجوازنظرهالسربقالفصرل
فيهاأوبأيدفعآخرمتصلبالنظامالعاميجوز إثارتهفيأيحالةتكونعليهاالدعوىوتحكمبهالمحكمةمنتلقاءذاتها) 

( )2عبدالحكمفوده :ضوابطاالختصاصالقضائي،فيالموادالمدنيرةوالجنائيرةواإلداريرةوالشررعيةعلرىضروءالفقرهوقضراءالرنقض،منشرأة
المعارفباإلسكندرية،دونطبعة1665،م،ص/.346استئنافعليامردنيرقرم،1653/36جلسرة/.1653/11/22مشرارإليرهلردىوليرد

حلميالحايك :المجموعةالمختارة،الجزءالرابع،ص57ومابعدها.

()3عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص/.520نقضمردنيمصرري،الطعرنرقرم،330لسرنة،54مكتربفنري36
صفحةرقم،625جلسة/.1611/4/7مشارإليهلدىياسرنصار:مرجعسابق،ص .737

()4محمدعبداهللالظاهر:مرجعسابق،ص367ونبيلعمر -أحمدخليل –أحمدهندي:مرجعسابق،ص.310
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عد
الموضوعية،ومنثمفإنهيوصفبأوصافهويأخذحكمه،وذهبآخرإلىأنالدفعبعدمالقبول ُي ُّ
منالدفوعالشكلية؛ذلكأنهيهدفإلىاستبعادالطلبالقضائي؛ لعدمتوافرالشروطالالزمتوافرها
لهذااالستعمالفيالقانوناإلجرائي،وذهبثالثإلىأنالدفعبعدمالقبولذوطبيعةمختلطة؛وذلك
بالنظرإلىطبيعةمحله،فإذاتعلقبمسألةموضوعيةفهودفعموضوعي،ويخضعألحكامه،واذا
عد دفعاً قائماً بذاته،
ي ُّ
تعلق بمسألة شكلية فهو دفع شكلي ،ويخضع ألحكامه ،وذهب رابع إلى أنه ُ
ومستقالً عن الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية  ،وسنعرض فيما يلي للمبررات التي استند إليها
أنصار كل رأى ،والنتقادات التي وجهت إليه ،والرأي الراجح في هذه المسألة ،وذلك عبر الفروع
التالية :
الفرع األول :الدفع بعدم القبول دفع موضوعي.
الفرع الثاني :الدفع بعدم القبول دفع شكلي.
الفرع الثالث :الدفع بعدم القبول ذو طبيعة مختلفة.
الفرع الرابع :استقاللية الدفع بعدم القبول.
الفرع األول
( )1

الدفع بعدم القبول "دفع موضوعي"

 ذهبأنصارهذاالرأي إلىأنالدفعبعدمالقبولهومنالدفوعالموضوعية؛وذلكالختالطه
بوسائلالدفاعالموضوعية؛باعتبارأنالدعوىعنصرمنعناصرالحقالمرادحمايته،ومنثمفهي
توصفبأوصافهوتأخذحكمه،واستند أنصار هذا الرأي إلى المبررات التالية:
( )1انظررفرريعرررضهرذاال ررأيوأسررانيدهواالنتقراداتالترريوجهررتلرره:أحمردأبرروالوفررا :نظريرةالرردفوعفرريقرانونالمرافعررات،منشررأةالمعررارف
باإلسركندرية،دونطبعررة،دونسررنةنشررر،ص/.111أحمرردأبرروالوفررا :التعليررقعلررىقررانونالمرافعررات،منشررأةالمعررارفباإلسرركندرية،الطبعررة

السادسة،دونسنةنشر،ص/.601أحمدهنردي :قرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرة،النظرامالقضرائيواالختصراصوالردعوى،دارالجامعرة
الجديدة،دونطبعة1665،م،ص/.651عبدالمرنعمالشررقاوي:المصرلحة،ص،412محمردحامردفهمري:مجلرةالقرانونواالقتصراد،س،1

ص، 117مشارإليهمالدىنبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص66ومابعدها/.محمدخليلأبوبكر:مرجعسرابق،ص75

ومابعدها/.فتحيوالى:مرجعسابق،ص/.466عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص .525
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 .1أنالدفعبعدمالقبوليوجهإلىالشرطالوحيدلقبولالطلبالقضائي،وهوشرطالمصلحةأوأي
وبناء عليه فإن انتفاء المصلحة أو عدم
وصف من األوصاف والشروط الواجب توافرها فيها،
ً
توافرالمصلحةالحالةهودفعموضوعي،فالدفعبعدمالقبولينحصرفيالحاالتالتيينكربها
الخصمصفةخصمهأوينكرهوصفته،أوينكرعلىخصمهوجوددعوىلديهلسبقالفصل
فيموضوعها،أولسبقاالتفاقعلىالصلحفيها،أولسبقاالتفاقعلىالتحكيم.
عد دفعاً موضوعياً؛ذلكأنهيختلطبوسائلالدفاعالموضوعية ،معفارق
 .2أنالدفع بعدمالقبول  ُي ُّ
واحد،هوأنهاليتناولذاتالحقالمتنازععليهباإلنكارأواالحتجاجبأدائهأوانقضاءه،ولكنه
يتناولالوسيلةالتييحمىبهاصاحبالحقحقه،وماإذاكانمنالجائزاستعمالها،وتوافر
شروطاالستعمالمنعدمه،فالحقاليكتملوجودهإالبوجودالدعوى،ولكناليجوزلصاحب
الحقاستعمالهاإالإذاأنكرالحقأواعتدىعليه؛لذايجوزإبداءهذاالدفعولوألولمرةأمام
محكمةاالستئناف.
 .3أنالدفعبعدمالقبولالنعدامصفةالمدعىعليههودفعموضوعي،والمقصودمنهالردعلى
الدعوىنفسها،والنتيجةالمترتب ةعلىقبولهخسارةالمدعيلدعواه،فاليستطيعالعودةإليها،وبه
تستنفد المحكمة كل سلطتها في نظر الدعوى ،وتخرج القضية من واليتها إلى والية المحكمة
اإلستئنافية،فإذاقضتاألخيرةبرفضالدفعالذيقبلتهالمحكمةاالبتدائية،وجبعليهاأنتتدرج
فينظرموضوعالدعوى؛لتفصلفيطلباتالمدعى.
 .4أنالدفعبعدمالقبولقديتعلقبأصلالحقذاته،فالدفعبعدمقبولالدعوىالنعدامالمصلحة
القانونية،كمالورفعتالدعوىمستندةإلىمصلحةاقتصاديةاليحميهاالقانون ،أوالتزامأدبي
هودفعبعدموجودالحقالمدعىبه.
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عد دفعاً م وضوعياً؛فدفعدعوىالمسئوليةمثالً بعدموجود
 .5أنالدفعبعدموجودمصلحةحالة  ُي ُّ
ضرر،هودفعموضوعيودفعبعدمالقبولأيضاً؛لعدمتحققمصلحةقانونية.
وتعرض هذا الرأي لالنتقاد لألسباب التالية :
 .1أنتحققالقاضيمنتوافرشروطقبولالدعوىأوالدفع ،اليعنىأنهتعرضلموضوعالطلب
أوالدعوىمنقريبأومنبعيد،وهووانفحصبعضالمسائلالمتعلقةبموضوعالطلب،فإن
ذلكيكونبصفةعرضية؛لكييفصلفيمسألةقبولالدعوىأوالطلب،كماأنالدفعبعدم
مكنة الحصول على حكم بشأنه،
القبول ال ينازع في الحق الموضوعي المدعى به ،وانما في ُ
فالدفعبعدمالقبوليهدفإلىمنعالمحكمةمنمناقشةموضوعالقضية ،والحكمبرفضالدعوى
دونبحثالموضوع.
عالموضوعيةلميالحظوا الفرقبين

 .2أنأنصارهذاالرأيعندتشبيههمالدفعبعدمالقبولبالدفو
الدفاعالموضوعيوالدفعالموضوعي،فالدفاعالموضوعيمسلكسلبي،يقتصرعلىمجردإنكار
الوقائعالمدعاةأوإنكارآثارها،بعكسالدفعالموضوعي،الذييتوجهمباشرةإلىأصلالحق؛
بغرضالحكم برفضالدعوى؛نظ اًر للمنازعةالمباشرةفينشوءالحق،أو فيبقائهأومقداره،
وممايساعدعلىالخلطبينوسائلالدفاعالموضوعيةوالدفوع الموضوعيةمايراهالبعضمن
أن:
أ -وسائلالدفاعالموضوعيةليستواردةعلىسبيلالحصر،كماأنالمشرعلميضعترتيباً معيناً
للتمسكبها،فاليؤدىتأخيرأحدهاإلىسقوطالحقفيها.
ب -جواز التمسك بوسائل الدفاع الموضوعي في أية حالة كانت عليها الدعوى ،ولو ألول مرة أمام

محكمةاالستئناف.
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ج -إذابحثتمحكمةالدرجةاألولىأثناءنظرالدعوىدفاعاًموضوعياً،ورفضتالدعوىأوقبلتها،

ثم أُلغى الحكم من قبل المحكمة االستئنافية ،فعلى األخيرة أن تقوم بنظر الدعوى والحكم فيها،
وليسعليهاإعادتهالمحكمةأولدرجةلنظرهامنجديد؛أيأنالفصل فيالدفاعالموضوعي
يساوىتماماًالفصلفيموضعالنزاع.
فكلهذهالمقدماتساعدت في  الوصولإلىالنتيجةالتيانتهىإليهاأنصارهذاالرأي  ،ومفادها أن
الدفعبعدمالقبوليوجهإلىأصلالحقمباشرة،وبالتاليفهودفعموضوعي.
.3

أنقيامالمحكمةبفحصبعضالمسائل المتعلقةبموضوعالنزاع؛لتحديدماإذاكانالنزاعيدخل
ضمناختصاصهامنعدمه،هوفصلفيمسألةمناختصاصها،واليغيرتناولهاللموضوعمن
عد حكماً صاد ًار
طبيعةالدفعالذيوجهلمسألةاالختصاص،كماأنالحكمالصادرفيالدفعُ ،ي ُّ
قبلالفصلفيالموضوع،ولميقلأحدأنهدفعفيأساسالدعوى.

.4

أندفوععدمالقبوليمكنالفصلفيهادوننظرالدعوى،كماأنهناكدفوعبعدمالقبولالعالقة
عالدعوى،ومنهاالدفوعالمتعلقةبالمهلالقضائية.

لهابموضو

.5

الطعنفيالقرارالصادرفيالدفعبعدمالقبول ،الينقلإلىمحكمةالطعنسوىمسألةالقبولمن
عدمه،لذااليجوزلمحكمةالطعننظرموضوعاالدعاء؛ألنمحكمةأولدرجةلمتفصلفيه،
ولمتستنفدواليتهاعليه،فإذاقضتمحكمةالطعنبإلغاءالحكمالمطعونفيه،وجبعليهاإعادة
الدعوىإلىمحكمةأولدرجةللفصلفيموضوعها.

.6

الها؛ألناألمرسيفضىفيالنهايةإلى
األخذبهذاالرأييطيحبطائفةدفوععدمالقبولومنثَّمزو
ُ
تطبيقإماقواعدالدفوعالموضوعيةأوالدفوعالشكلية..
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وبالرغم من النتقادات التي تم توجيهها لهذا التجاه ،فإن اعتبار الدفع بعدم القبول من الدفوع
الموضوعية ،هو ما اعتنقته محكمة النقض المصرية ،واستقر قضاؤها القديم وبعض الحديث
عليه(.)1
عد دفعاً موضوعياً ،ولو كان كذلك لما نصت على أحكامه
وبتقديرنا فإن الدفع بعدم القبول ل ُي ُّ
المادتين ( )09-09من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني( ،)2والمادة ()991
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ( ،)3وبالكيفية الواردة بالمواد المذكورة؛ فالدفوع
الموضوعية تتعلق بأصل الحق ذاته ،وتنظمها القوانين المقررة للحقوق المدنية ،ويمكن أن تستمد
أحكامها من القانون أو العقد أو القواعد العامة.

افعاتمتضمناتعديالتالقانونرقم()23لسرنة،1662الجرزءاألول،دون
( )1عزالدينالدناصورىوحامدعكاز:التعليقعلىقانونالمر
ً
دارنشر،الطبعةالثامنة،1666،ص652وعيدالقصاص:مرجعسابق،ص /.113قضتمحكمةالنقضالمصرية(بأنالمقصودبالدفع
بعدمالقبولفيالمادة 115هروالردفعبعردمالقبرولالموضروعي)نقرضمردنيمصرري،الطعرنرقرم،1170لسرنة50ق،جلسرة/.1616/3/3
نقضمدنيمصري،الطعونرقم411،471،475لسنة65ق،جلسة"1666/1/5أحوالشخصرية"السرنة،47ص،1134عردد،2

رقم212مشارإليهلدىأحمدهندي :التعليقعلىقانونالمرافعاتفيضوءأحكاممحكمةالنقضوآراءالفقهاء،الجرزءالثراني،دارالجامعرة
الجديدة،دونطبعة2005،م،ص470وص.477

()2نصتالمادة( )60منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيعلىأنه( يجوزللمدعىعليهأنيدفعبعردمقبرولالردعوى
اللالسرتئناف).ونصرتالمرادة
استنادًا إلىأيسببيؤديلعدمقبولهاقبلالدخولفياألساس،ويكونالقرارالصادربرردالطلربأوقبولرهقراب ً
()61مرنذاتالقرانونعلرىأن( - 1الرردفعبعردماالختصراصالمحلري،والرردفعبإحالرةالردعوىإلرى محكمررةأخررىلقيرامذاتالنرزاعأمامهرراأو
لالرتباط،والدفعبالبطالن،وسائرالدفوعالمتعلقةباإلجراءاتيجبإبداؤهامعاًقبلإبداءأيطلبأودفاعفيالدعوىأودفعبعدمالقبولواال
سقطالحقفيمالميبدمنها - 2.تحكمالمحكمةفيهذهالدفوععلىاستقاللمالمتأمربض مهاإلرىالموضروعوعليهراأنتبرينمراحكمرتبره
فيكلمنهاعلىحدة).
()3نصتالمادة( )115منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريعلىأن( الدفعبعدمقبولالدعوىيجوزإبداؤهفريأيرةحالرةتكرون
عليها - 2إذارأتالمحكمةأنالدفعبعدمقبولالدعوىالنتفاءصفةال مدعىعليهقائمعلىأساسأجلتالدعوىإلعالنذيالصفةويجوز
لهافيهذهالحالةالحكمعلىالمدعىبغرامةالتجاوزخمسينجنيهرا - 3إذاتعلرقاألمرربإحردىالرو ازرات،أوالهيئراتالعامرة،أومصرلحة
منالمصالح،أوشخصاعتباريعام،أوخاصفيكفىفيتحديدالصفةأنيذكرا سمالجهةالمدعىعليهفيصحيفةالدعوى)
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الفرع الثاني
( )1

الدفع بعدم القبول "دفع شكلي"


ذهبرأىفي  الفقهإلىالقولبأنالدفعبعدمالقبولدفعشكلي؛باعتبارأنهيثيرمسألةإجرائية

عد
تتعلقبقبولالطلبالقضائيأوبعدمقبوله؛لوجودعيبفيالطلبأوالطعن،والقبولمنعدمه ُي ُّ
مسألةإجرائية،وتبري ارً لهذا الرأي استند أنصاره على :
 .1أنهيشترطلممارسةالعملالقضا ئيوانعقادالخصومةتحققعدةمفترضات ،وهى:االختصاص
القضائي للمحكمة بثبوت الوالية للقاضي والطلب القضائي الذي يحمى االدعاء ،واألشكال
الضروريةلإلجراء،ويترتبعلىتخلفأيمنهاعدمقبولالخصومةأواإلج ارء.
 .2أنالقاضيعندمايقرر قبولالدفعأوعدمه ،فإنهاليحكمفيالحقالمدعىبه،وانمايقوم
بفحصموضوعالدعوى؛ ليستشفمنخاللهتوافرشروط الدعوىمنعدمه،فهويقومبدور
يشبهإلىحد (ما)دورقاضىالحيازةأواألمورالمستعجلة ،بصرفالنظرعنصاحبالحق
المدعىبه.
ولم يسلم هذا الرأي من النتقاد ،لألسباب التالية:
.1

أنالدفوع اإلجرائيةتوجهإلىإجراءاتالخصومة،فيحينيوجهالدفعبعدمالقبولإلىالحق
فيالدعوىالذيتحتضنهالخص ومة.

(  )1انظر فيعرض هذاالرأي وأسانيده واالنتقاداتالتي وجهتله :مصطفى عبد الحميد عياد( :األصول  -الكتاب الثاني) مرجعسابق،
ص /.113عبد اهلل خليل الف ار( :الوجيز  -الجزء األول) مرجع سابق ،ص /.515نبيل عمر  -أحمد خليل – أحمد هندي :مرجع سابق،
ص /.327أحمد أبو الوفا  (:التعليقعلى قانونالمرافعات ،الطبعةالسادسة  -دون سنة نشر) مرجع سابق ،ص 601وفتحي والى :مرجع

سابق،ص/.466محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص/.76وجديراغب :النظريةالعامةللعملالقضائي:ص،416مشارإليهلدىنبيل
إسماعيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص .114
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.2

أنالجزاءالمترتبعلىتعيبإجراءاتالخصومةهوالبطالن،ويأتيهذاالجزاءقبلأوبعد
قبولاالدعاء،أماتخلفشروطقبولالدعوى ،فالعالقةلهابإجراءاتالخصومة،فالقاضي
عند نظره للدفع بعدم القبول ال يفصل في أصل الحق المدعى به ،فمناط بحثه هو شرط
المصلحةبأوصافهاالمختلفة،والتييترتبعلىتخلفهاحكمالقاضيبقبولالدفع،األمرالذي
يعنىأناالدعاءغيرمقبول؛ومنثَّمالحاجةإلقامةأواستمرارالخصومةبشأنادعاءال
يحميهالقانون،كهدفأساسيمنالخصومة.

.3

التستنفدالمحكمةعندالحكمفيهذاالدفعسلطتهافيالموضوع،ففيحالةاستئنافالحكم
تُعاد الدعوى مرة
المتضمن قبولهذا الدفع ،أو فسخ الحكم الصادرعن محكمة أول درجة ،
.

أخرىإليهاللفصلفيالموضوع؛ألنهالمتستنفدواليتهافيه
.4

يؤدىاألخذبهذاالرأيإلىتفريغالدفوعبعدمالقبولمنمضمونهاومنثمإلغاءها.
عد الدفع بعدم القبول دفعاً شكلياً بمقتضى أحكام قانون المرافعات المدنية
وبتقديرنا ل ُي ّ

والتجارية المصري وأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني()1؛ ذلك أنها أوجبت إبداء سائر
الدفوع التي تستهدف اإلجراءات قبل أي دفع بعدم القبول أو طلب أو دفع أو دفاع ،في حين تعتبر
مسألة إثارة الدفوع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى هي األصل في كال القانونيين،
واثارتها قبل الدخول في أساس الدعوى من المسائل الج وازية وفقاً ألحكام قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية الفلسطيني ،أضف إلى ذلك رتبت أحكام القانونين سابقي الذكر جزاء سقوط الحق
في التمسك بالدفوع الشكلية أو فيما لم ُيثر منها إذا لم تُثر قبل الدخول في أساس الدعوى ،في
حين لم ترتب أي جزاء على عدم إثارة الدفوع بعدم القبول.

()1انظر:نصالمادة( )61منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة( )101منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريرة
المصري .
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الفرع الثالث
الدفع بعدم القبول ذو طبيعة مختلطة


( )1

ذهبأنصارهذاالرأيمنالفقهالفرنسيوالعربيإلىالقولبأنالدفعبعدمالقبولذوطبيعة

مختلطة،فهونوعوسطبينالدفوعالشكليةوالدفوعالموضوعية،فالدفعبعدمالقبولينقسمفيداخله
إلى قسمين ،وذلك بالنظر  إلى طبيعة محله ،فإذا تعلق بمسألة إجرائية فهو دفع إجرائي أو شكلي،
ويخضعألحكامه،واذاتعلقبمسألةموضوعيةفهودفعموضوعي،ويخضعألحكامهأيضاً،ويرى
البعضأنالطبيعةالمختلطةلهذاالدفعتكمنفيكونهيثيرمسألةإجرائيةتتعلقبالموضوع،فالدفع
بعدمالقبوليعنىعدمقابليةاالدعاءألنيكونمحالً للعملالقضائي،فهوبذلكيتميزعنالدفوع
الشكلية التي تثير مسألة إجرائية بحتة ،وعن الدفوع الموضوعية التي تثير مسألة موضوعية بحتة،
وهذهالطبيعةالمختلطةهيالتيتؤثرفينظامهالقانوني.
ويستنتج أنصار هذا الرأي الطبيعة المختلط ة للدفع بعدم القبول مما يلي:
.1

اآلثارالمترتبةعلىهذاالدفع،تؤكدطبيعتهالمختلطة،فالدفعبعدمالقبوليشبهالدفعالشكلي
منحيثمجالعمله؛إذإ نالمدعىعليهالينازعبموجبهفيموضوعالطلب،ويشبهالدفع
الموضوعيمنحيثآثاره؛إذإنقبولهوبصفةنهائية،يؤدىإلىرفضالطلب.

.2

أنهناكدفوعاًبعدمالقبولمرتبطةبأساسالحقالمدعىبه،كالدفعبانتفاءالصفةوالمصلحة،
وسببارتباطهذهالدفوعبأساسالحقالمدعىبه  ،هوأنهيتوجبعلىالقاضي أثناءنظره

( )1انظرفيعرضهذاالرأيوأسانيدهواالنتقاداتالتيوجهتله:محمدكمالأبوالخير :قانونالمرافعات،دوندارنشر،الطبعةالرابعة،

دونسنةنشر،ص344ومحمدعزميالبكري:الدفوعفيقانونالمرافعاتفيضوءالفقهوالقضاءطبقاًألحدثالتعديالت،دارمحمودللنشر

والتوزي ع،الطبعةالثالثة2002 - 2001،م،ص 656وأحمدصدقيمحمود:مرجعسابق،ص/.331مصطفىعبدالحميدعياد(:الوسيط -
الكتاب األول) مرجع سابق ،ص 514ونبيل عمر( :الوسيط) مرجع سابق ،ص 370وما بعدها /عيد محمد القصاص :مرجع سابق،

ص/.114محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص77ومابعدها/.عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.517
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لهذه الدفوع التعرض لموضوع الدعوى ،وتعرضه لموضوع الدعوى في حد ذاته دفع مرتبط
باألساس،كماوأنهناكدفوعاً إجرائيةمرتبطةبقواعدإجرائيةبالمعنىالضيق ،كالدفعبوجود
شرط التحكيم  ،أو عرض النزاع على لجنة معينة ،ويترتب على رد الدعوى عدم البحث في
موضوعالدعوى.

وتعرض هذا الرأي لالنتقاد لألسباب التالية  :
.1

استقالله؛ألنهذااألمرسيفضىإماإلى
ُ
أنهذاالرأييهدمالدفعبعدمالقبولكدفعلهذاتيتهو
تطبيققواعدالدفوعالموضوعيةأوالشكلية،فالحاجةللقولبوجوددفوععدمالقبول.

.2

أن هذا الرأي ال يحدد المعيار الواجب اتباع ه للتفرقة بين الدفوع التي تخضع ألحكام الدفوع
الشكلية،والدفوعالتيتخضعألحكامالدفوعالموضوعية .

.3

أنتعرضالقاضيلبعضعناصراالدعاءالموضوعيةأثناءنظرهللدفعبعدمالقبولاليعنى
التعرضألصلالحقالمدعىبه؛إذإ نالتعرضفيهذهالحالةهوتعرضظاهري ،يتحسس
به القاضي صحة تأسيس الدفع من عدمه ،كما أن الحكم الفاصل في الدفع بناء على هذا
التعرضاليعتبرحكماًفاصالً فيالموضوع،والتستنفدبهالمحكمةسلطتهاوواليتهابالنسبة
للموضوع.
عد الدفع بعدم القبول دفعاً مختلطاً؛ ذلك أن المشرع فرق صراحة في قانون
وبتقديرنا ل ُي ّ

المرافعات المدنية والتجارية المصري وأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بين الدفوع
الشكلية والدفوع بعدم القبول ،فأجاز إبداء الدفوع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى ،في
حين أوجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدفع بعدم القبول وال سقط الحق فيها أو فيما لم ُيبد منها،
ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
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ويثور التساؤل هل ينقسم الدفع بعدم القبول إلى شكلي وموضوعي؟


يقومالدفعبعدمالقبولعلىتخلفشرطمنشروطالدعوى،وهنايثورالتساؤلعماإذاكان

تخلف أي شرط من الشروط اإلجرائية المقررة لقبول المحكمة الفصل في الدعوى يرتب دفع ًا بعدم
القبول،أمأنالدفعالشكلياليمكنأنيك ونبأيحالمناألحوالدفعاًبعدمالقبول؟وهلالدفعبعدم
القبول دفع موضوعي؟ أم أنه ليس دفعاً موضوعياً صرفاً؛ باعتبار أنه ال يوجه إلى ذات الحق
المطلوبحمايتهوانماهودفعيتعلقبالموضوع؟
لإلجابة على هذه التساؤلت سنعرض لكل من موقف القضاء الفرنسي وأحكام محكمة النقض
المصرية ،ومن ثم لرأينا الخاص في هذه المسألة.
أولً :موقف القضاء الفرنسي(:)1


أقام القضاء الفرنسي تفرقة دقيقة داخل طائفة دفوع عدم القبول ،فذهب إلى تقسيمها إلى

قسمين ،هما :دفوعمتصلةبالموضوعأسماهادفوععدمالقبولالموضوعية،وهىالدفوعالتيتواجه
االدعاء بحق أمام القضاء كأساس للطلب القضائي ،ومثالها :التمسك بحجية حكم صادر لصالح
المتمسكبالدفعبعدمالقبول،فالدفعفيهذهالحالةاليتعلقبمسألةإجرائية،بلينصبعلىأصل
الحقالمدعىبه،والذييتأسسعليهالطلبالقضائي،ويرىالبعضأنهذاالدفعفيحقيقتهدفع
موضوعي،أماالقسمالثانيفهوالدفوعالتيترمىإلىاستبعادالطلبالقضائي؛نظ اًرلكونالدعوىلم
تمارس وفق الشروط الواجب توافرها الستعمالها من الوجهة اإلجرائية؛ الفتقاد المصلحة أو انقضاء
الميعاد،وفىمثلهذهالحاالتفإنالحقالموضوعيلمينازعفيهأحد ،علىأنهذاالتمييزفيمابين
(  )1أحمد أبو الوفا  :المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم ( )12لسنة 1661وقانون اإلثبات رقم ( )25لسنة

، 1661منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة،ص 235ونبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص/.125األحكامالفرنسيةمشار
إليهالدىنبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص،125هامشرقم( .)3(،)2(،)1
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الدفوعبعدمالقبوللميكنسهالًفيكلالحاالت،فعلىسبيلالمثالذهببعضالفقهالفرنسي()1إلى
القولإنالصفةشرطلقبولالطلبالقضائي؛أيممارسةالدعوى،وذهبجانبآخرإلىالقولبأن
وبناء على التفرقة السابقة رتب الفقه الفرنسي النتائج التالية:
تخلفالصفةشرطمتعلقبالموضوعً ،
 .1وجوبالتمسكبالدفوعبعدمالقبولالمتعلقةباإلجراءاتقبلالكالمفيالموضوع،واالسقطالحق
فيهاأوفيمالميبدمنها،أماالدفوعالمتعلقةبالموضوعفيجوزإبداؤهافيأيةحالةكانتعليها
ُ
الدعوى ،ولو ألول مرة أم ام محكمة االستئناف أو النقض إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام
العام.
 .2أنالطعنباالستئنافضدالحكمالصادر فيهدفعإجرائيبعدمالقبول ،ينقلإلى محكمةثاني
درجةالمسألةالتيفصلفيهاالدفعفقط،فاليستطيع القاضيتناولالموضوعاألصليللنزاع ؛
ذلكأناالستئناف ليسلهأثرناقلبالنسبةللموضوعفيهذهالحالة،وعلىالعكسمنذلكفإذا
صدرحكممنمحكمةأولدرجةمتعلقبالموضوع،فإنالمحكمةتستطيعتناولموضوعالنزاع؛
لتفصلفيهبناء علىمالالستئنافمنأثرناقلبالنسبةللموضوع.
ً
 .3أناالمتناععنالكالم -كنوعمنأنواعالغيابالتييعرفهاالقانونالفرنسي –بعدإثارةالدفعبعدم
القبولالمتعلقباإلجراءات،فإنالحكمالصادرفيهذاالدفعيكونغيابياً بالنسبة للخصمالذي
امتنععنالكالم،واليكونكذلكإذاكانالدفعمتعلقاًبالموضوع.
ثانياً :موقف محكمة النقض المصرية:
بالرجوع إلى  أحكام محكمة النقض المصرية نجد أنها لم تلتزم برأي قاطع بخصوص هذه
المسألة،فقضتفيبعضأحكامهابأنه" حيثيتعلقاألمربإجراءيوجبالقانوناتخاذهحتىتستقيم
اءيعددفعاًشكلياً،ويخرجعننطاقالدفعبعدمالقبول
الدعوىفإنالدفعالمبنىعلىتخلفهذااإلجر ُ
( )1هذاالجانبمنالفقهمشارإليهلدىنبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص،126هامشرقم(.)2(،)1
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متىانتفتالصفةوالمصلحة"( ، )1وفىأحكامأخرىذهبتإلىالنقيضمنذلك،فقضتبأنالدفع
المبنىعلىمخالفةاإلجراءالذيرسمهالقانونهودفعبعدمالقبول،وجاءفيأحدأحكامهاأنه"إذا
المبدى  من الطاعن هو دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة
كان الدفع ُ
( )63منقانونالمرافعاتهوفيحقيقتهدفعبعدمقبولهالرفعهابغيرهذاالطريق،والمحللماذهب
الحكم المطعون فيه من أن الغاية من اإلجراء قد تحققت بطرح الدعوىعلى المحكمة بما يصحح
اإلجراء ،ولو كان تعيبه ألمر من النظام العام؛ إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاءه عدم
القبولوليسالبطالن"(، )2وتحفظتفيبعضأحكامهامقررةأنالدفعبعدمالقبولالذينصتعليه
المادة()115منقانونالمرافعاتهوالدفعالذييجوزإبداؤهفيأيةحالةتكونعليهاالدعوى(.)3
سيفضي في
ونحن ل نُ سلم بهذا الرأي؛ ألن القول بالطبيعة المختلطة للدفع بعدم القبول ُ
النهاية إلى تطبيق إما قواعد الدفوع الشكلية أو قواعد الدفوع الموضوعية ،ومن ثَّم فال حاجة للقول
بوجود الدفوع بعدم القبول ،كما أنه يتعارض مع الهدف من الدفع بعدم القبول المتمثل في إنكار
الحماية القضائية التي يطلبها الخصم.

()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم،1323سنة41ق،جلسة/.1676/5/23مشارإليهلدىسعيدأحمدشعلة :قضاءالنقضالمدنيفي
إجراءاتالدعوى،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة1666،م،ص/.112نقضمدنيمصري،الطعرنرقرم،2641لسرنة،56جلسرة

 1663/7/14مشارإليهلدىيحيىإسماعيل:أ حكرامنظريرةالردفوعوالخصرومةفريقرانونالمرافعرات،دوندارنشرر،دونطبعرة2012،م،

ص .114

()2يحييإسماعيل:مرجعسابق،ص114ومابعدها/.نقضمدنيمصرري،الطعرنرقرم،1517لسرنة51ق،جلسرة1616/6/12مشرار
افعاتواإلثباتفيكافةالدعاوىالمدنيةفيضوءالمالحظاتالتفتيشالقضائي

إليهلدىعدليأميرخالد :اإلرشاداتالعمليةفيإجراءاتالمر
والتعديلالحديثعلىقانونالمرافعاتواإلثباتوالمستحدثمرنأحكرامالرنقضوالمحكمرةالدسرتوريةالعليرا،منشرأةالمعرارفباإلسركندرية،دون

طبعة2001،م،ص.165

()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم،2062لسنة51ق،جلسة/.1612/12/5مشارإليهلدىأحمدمليجى:التعليقعلىقانونالمرافعات
بآراءالفقهوالصيغالقانونيةوأحكامالنقضالجزءالثاني،دوندارنشر،دونطبعة،دونسنةنشر،ص.435
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الفرع الرابع
استقاللية الدفع بعدم القبول


يذهبالرأيالسائدفيالفقهإلىأن  الدفعبعدمالقبولهودفعقائمومستقلبذاتهعنالدفوع

الشكليةوالدفوعالموضوعية،كماأنهليسدفعاً مختلطاً  ،تجتمعفيهخصائصالدفوعالشكليةوالدفوع
الموضوعية،وانماهو  طائفةمنالدفوعالمستقلةفيقوانينالمرافعات()1؛وذلكالعتبارات عدة،من
أهمهاأنالدفعبعدمالقبوليوجهإلىشروطقبولالدعوى،واليوجهإلىأصلالحقالمدعىبه ،أو
إجراءاتالدعوى،كماأنهناكدفوعبعدمالقبوليمكنالفصلفيهادوننظرالدعوى،وهناكدفوع
بعدمالقبولالعالقةلهابموضوعالدعوى،مثل:الدفوعالمتعلقةبالمهلالقضائية،أضفإلىذلك
سيفضى في النهاية إلى
فإن القول بتقسيم الدفوع إلى دفوع شكلية أو موضوعية أو دفوع مختلطة ُ
تطبيقإماقواعدالدفوعالشكليةأوقواعدالدفوعالموضوعية،ومنثَّ
مفالحاجةللقولبوجودالدفوع

بعدمالقبول.
وبتقديرنا يمكن القول باستقاللية الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات المدنية والتجارية
المصريوأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني؛لكوننصوصهمابينَّتالفرقبينهذاالدفع
الدفوع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها
وسائر الدفوع الشكلية والموضوعية ،إذ أجازت إبداء 
الدعوى،فيحينأوجبتإبداءالدفوعالشكليةقبلأيدفعأودفاعأودفعبعدمالقبول،واالسقط
الحقفيهاأوفيمالميثرمنها،مالم ينصالقانونعلىخالفذلك،هذامنجهة،ومنجهةأخرى
ُ
فقدذهبتأحكام محكمةالنقضالمصريةإلى التأكيدعلىاستقالليةهذاالدفع؛إذقضتبأن"الدفع
بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى من صفة

( )1نبيلعمر -أحمدخليل –أحمدهندي:مرجعسرابق،ص327وأحمردهنردي :قرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرة،دارالجامعرةالجديردة،

دونطبعة2003،م،ص411وأحمدأبوالوفا( التعليقعلىقانونالمرافعات،الطبعةالسادسة،دونسنةنشر)مرجعسابق،ص.160
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ومصلحة وحق في رفع الدعوى ،باعتباره حقاً مستقالً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب
تقريره ،كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه ،ونحو ذلك مما ل يختلط بالدفع المتعلق بشكل
اإلجراءات من جهة ،ول بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى"

(.)1

()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم،351لسنة26ق -جلسة1665/3/26س16ص/.1116مشارإليهلدىمعوضعبدالتواب(:الدفوع
المدنيةوالتجارية)مرجعسابق،ص .462
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المبحث الثاني
األحكام الخاصة بالدفع بعدم القبول
درسته كدفع مستقل له نظامه الخاص الذي
ينفرد الدفع بعدم القبول بكينونة خاصة ،تبرر ا
يستجيبله  ،وقداختلفتفلسفةالتشريعاتفيتنظيماألحكامالمتعلقةبهذاالدفع،فلميأتالمشرع
األردنيبتنظيمخاصلهذاالدفعأوأحكامهضمننصوصقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية
يلهذاالدفعأحكامهالخاصةالتيتُميزهعنغيره

األردني،فيحينوضعالمشرعالفلسطينيوالمصر
منالدفوعفيالنظاماإلجرائيالمدني،ويقصدبأحكامالدفعبعدمالقبول ،التنظيمالقانونيلهذاالدفع
منناحيةاتصالهبالنظامالعام،وسلطةالمحكمةفيإثارته منتلقاءنفسها،ودورإرادةالخصومفي
إيجاد هذا النوع من الدفوع ،وكيفية التمسك به ،ومدى جواز النزول عنه من قبل الخصوم ،ومدى
استنفادمحكمةالدرجةاألولىلواليتهابالفصلفيه،والطعن فيالحكمالصادر فيهذاالدفعسواء
بقبولهأورفضه،وأهماآلثارالمترتبةعلىقبوله.
وماذكرناهإجماليقتضىالتفصيلعبرالمطالبالتالية:
المطلب األول :سلطة المحكمة والخصوم إزاء الدفع بعدم القبول.
المطلب الثاني :الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول.
المطلب الثالث :الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول.
المطلب األول
سلطة المحكمة والخصوم إزاء الدفع بعدم القبول
سنتناولفيمايليدراسةمسألةتعلقالدفعبعدمالقبولبفكرةالنظامالعام؛لمالهذهالدراسةمن
أهمية خاصة في تحديد سلطة المحكمة في إثارة الدفع بعدم القبول م ن تلقاء نفسها ،ودور إرادة
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الخصومفيإيجاد هذاالنوعمنالدفوع،والتمسكبهمنقبلالخصومومدىجوازالنزولعنه،وذلك
عبر الفروع التالية:
الفرع األول :مدى تعلق الد فع بعدم القبول بالنظام العام.
الفرع الثاني :سلطة المحكمة في إثارة الدفع بعدم القبول.
الفرع الثالث :دور إرادة الخصوم في إيجاد الدفع بعدم القبول.
الفرع الرابع :التمسك بالدفع بعدم القبول.
الفرع الخامس :مدى جواز النزول عن التمسك بالدفع بعدم القبول
الفرع األول
مدى تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام
تتبايناالعتباراتالتييتماتخاذهالتنظيمالحقوقوالحرياتمننظامآلخر،علىأنهيمكن
ردهاإلىكونهاتقومبحمايةقيممعينةفيالمجتمع،يمكنإجمالهابالنظامالعام،والنظامالعامفكرة
نسبية،مرنةوصعبةالتحديدفيآنواحد،فاليستطيعأحداإلدعاء  بأنالفقهأجمععلىرأىواحد
بصددهذهالفكرةأوتعريفها،فالشائعأنهذهالفكرةتستمدعظمتهامنالغموضالذييكتنفها،وأنها
تظلمتعاليةعلىكلالجهودالمبذولةلتعريفها،هذاوتنوعتالتعريفاتالفقهيةلفكرةالنظامالعامتنوعاً
كبي اًر؛يعودالتساعمضمونهاوشمول نطاقهامنجهة،واختالفمدلولهامنحيثالزمانوالمكانمن
جهةأخرى،فقيلإنالنظامالعاميرمي  إلىتحقيقالنظاموالسالمداخلالدولة ،وذلكبالنظرإلى
الغايةالتييحققها؛إذإنهيهدفإلىانتصارالمصالحالعامةعلىالمصالحالخاصة.وقيلإنفكرة
تضعهاالدولةبحيثتُشكلهذهالقيودحدًا على

النظامالعامتتلخصفيمجموعة منالقيودالتي
51

يفاتالتيقيلتبصددهذهالفكرة،تنوعت
ِ
حركةاألفرادفيمجالالتجارةالقانونية.وكماتنوعتالتعر
يةالفرديةفيكلمظاهرها،

أيضاً المراحلالتيمرتبها،ففيالبدايةارتبطتهذهالفكرةبحمايةالحر
وحماي ةالنظمالسياسيةللمجتمع،األمر الذيدفعالبعضإلىإدماج فكرةحسناآلدابداخلفكرة
النظامالعام،وباإلضافةإلىفكرةالنظامالعامالذييحمىالحريةالفردية،ظهرتفكرةالنظامالعام
الذييحمىالدولةذاتها،وذلكببطالنجميعاالتفاقاتالتيتمسبأمنهاوسالمتها(.)1
َّ


اليستهانبه؛فسالمةالعمل
دور ُ
ولفكرةالنظامالعامفيقانونأصولالمحاكمات (المرافعات) ٌ

بمرفق القضاء ،تقتضى اعتبار بعض القواعد والنظم اإلجرائية متعلقةً بالنظام العام ،بمعنى أن
مخالفتهاترتببطالنالعملاإلجرائي،مثالذلكاالتفاقعلىمخالفةقواعداالختصاصالقيميأو
النوعي أو الوظيفي للمحاكم ،أو مخالفة القواعد المتعلقة بمواعيد الطعن في األحكام واألوامر ،أو
مخالفةشروطقبولالدعوى،أوااللتجاءإلىالقضاءبوجهعام(.)2
يدق البحث فيها مسألة تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام من عدمه؟
ومن المسائل التي ُ
وما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها؟
لإلجابةعلىهذاالتساؤلالبدلنامناإلشارةإلىأنهوفقاً لمبدأحيادالقاضييمنععلىالمحكمة
التدخل في الدعوى؛ كونها ت َّمس حقوقاً خاصة ،فال يجوز للمحكمة القضاء للمدعي بشيء دون
طلب(، )3كمااليكونلهاإثارةالدفوعبعدمالقبولمنتلقاءذاتها،علىأنسلطةالمحكمةفيإثارة
هذاالدفعتختلفباختالفطبيعته،ومدىتعلقهبالنظام العام،ولمتتفقكلمةالفقهعلىرأىواحد
بشأنهذهالمسألة،فذهبرأىفي الفقهإلىالقولبأنهفيحالعدمتوافرالمصلحةبأوصافها(حالة،
()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص172ومابعدها.
()2لؤىسميرالحسيني:مرجعسابق،ص .53

()3نقضمدني(،دائرةغزة)رقم،2002/46جلسة2002/11/11وجاءفيه" اليجوزللمحكمةأنتقضىبأكثرممايطلبهالمدعى،وما
هوثابتبالبيناتالمطروحةأمامها"/.نقضمدني(،دائرةغزة)رقم،2002/114جلسة .2003/3/27
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قانونية،شخصية)فياإلجراء،أوالصفةفيالمدعي أوالمدعىعليه،فإنللقاضيأنيقضىبعدم
القبولمنتلقاءنفس ه؛مادامتأوراقالقضيةتدلعلىذلك،كذلكالحاليجوزللقاضيأنيقضى
ائعالم نهيةللحقفيالدعوىمنتلقاءنفس ه،ويستثنىمنذلكالوقائعالتيينصالقانونعلى
ُ
بالوق
عدمإعمالأثرهادونتمسكالمدعىعليهبالدفع،كماهوالشأنفيالدفعبتقادمالحقفيالدعوى(.)1
وبناء علىماسبقذكرهيعتبرالدفعبانتفاء؛الصفةأوالمصلحةمتعلقاًبالنظامالعام،وتقضى
ً
بهالمحكمةمنتلقاءذاتها،وبكلمايترتبعليهمننتائج(.)2
ع؛فثمةحاالتيتعينفيهاعلى
ويرىآخر()3أنهاليمكنتقريرحكمعاميسرىعلىهذهالدفو
َّ
المحكمةأنتقضىبعدمالقبولمنتلقاءذاتها،وثمةحاالتأخرىيتعينفيهاالتمسكبالدفعحتى
َّ
تقضى به المحكمة؛ لذا يجبعلى المحكمة أن تبحث موضوع كل دفع على حدة؛ لمعرفة طبيعة
البواعثالتيأدتإلىتقريره،وذلكبالتساؤلفيكلحالةعماإذاكانالدفعمقر اًرلمصلحةالمدعى
عليه،أمأنهفضالًعنذلكمقررلمصلحةالمجتمعكله،ويرىأنصارهذاالرأيأنمنأمثلةالدفوع
المتعلقة بالنظام العام ،الدفع بسبق الفصل في الدعوى ( ،) 4والدفع بعدم قبول طلبات جديدة في
االستئناف(، )5وكذلكالدفوعالمتعلقةبإنكارصفةالخصم،ويجبعلىالمحكمةعندنظرهذهالدفوع
عالدعوى؛حتىالتُشغلالمحكمةبقضاياغيرجديةوال

التحققمنصفاتالخصومقبلتناولموضو

()1انظر:نصالمادة( )427منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()317منالقانونالمدنيالمصري .
()2نبيلعمر –أحمدخليل –أحمدهندي:مرجعسابق،ص.330

()3أحمدأبوالوفا (:المرافعاتالمدنيةوالتجارية،دونطبعة،دونسنةنشر)مرجرعسرابق،ص233وعرزالردينالدناصرورى –حامردعكراز:
( التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص،654رمزيسيف:مرجعسابق،ص352وأحمدمليجرى (:التعليرقعلرىقرانونالمرافعرات)
مرجعسابق،ص435وأحمردهنردي :قرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرة،النظرامالقضرائيواالختصراصوالردعوى،1665،ص655ومحمرد
علىخليلالطعاني:مرجعسابق،ص135ومحمدعزميالبكري:مرجعسابق،ص .661

()4انظر:نصالمادة( )62منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة( )116منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريرة
المصريوالمادة( )111منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()5انظر:نصالمادة()221منقانونأصولالمحاكماتالمدني ةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة()235منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية
المصري،والمقابللهافيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .
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فائدةمنها،ومنأمثلةالدفوعالتيالتتعلقبالنظامالعام،الدفعبعدمقبول دعوىالحيازة؛ لرفعهابعد
إقامةدعوىالمطالبةبالملكية،وانتهىأنصارهذاالرأيإلىأنالدفعبانتفاءالمصلحةالقانونيةأو
عد  منقبيلالدفوعالموضوعيةالبحتةالتيتتصلبأصلالحق،وأنمسألةتحديدمدىتعلقه
الحالةي ّ
ُ
النظام العام من عدمه ،تكون من خالل الرجوع إلى القواعد األساسية التي تتصل بنظام المجتمع
األعلى.
وذهبثالثإلىأنشرطالمصلحةالالزمتوافرهلقبولالدعوىيعتبرمتعلقاًبالنظامالعام؛ذلك
أنهوجدلمصلحةاألفرادوالصالحالعامذاته،إالأنهوفىنطاقالشرطذاتهيجبالتفرقةبينالدفع
بانتفاءالمصلحةالحالة ،والدفعبانتفاءالمصلحةالقانونية،والدفعبانتفاءالمصلحةالشخصية،فمن
وجهةنظرأنصارهذاالرأي،فإنالدفعبانتفاءالمصلحةالحالةيعتبرمنالنظامالعام؛باعتبارأن
عدموجودمصلحةحالة،يعنىأنهاليوجدنزاعيبرررفعالدعوى،ومنثَّمقبولها،فيحيناليتعلق
الدفعبانتفاءالمصلحةالقانونيةبالنظامالعام؛ذلكأنالمدعي لميستندفيدعواهإلىحق،أوأن
حقهلمينشأبعد،أوأنهانقضىبمضيالمدة،فاألمرهنامتعلقبحقذاتيللمدعىعليه،وهوالذي
عد
لهالحقفيالتمسكبهأوالتنازلعنه،وكذلكالحالبالنسبةالنتفاءالمصلحةالشخصية،فال  ُي ُّ
متعلقاً بالنظام العام؛ ذلك أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه ،والذي يكون له التمسك به أو التنازل
عنه(.)1


وذهب رابع إلى القول بأنه إذا نص القانون صراحةً على اعتبار الدفع بعدم القبول متعلقاً

بالنظامالعام،فالإشكالفيهذهالحالة؛ذلكأنالمشرعحسمالمسألة،والاجتهادفيموردالنص(.)2

( (1عبدالمنعمالشرقاوي،مشارإليهلدىنبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص110ومابعدها .

()2منذلكالد فعبسبقالفصلفيالدعوىالذينصتعليهالمادة( )62منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريرةالفلسرطينيوالمرادة
( )116منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريوالمادة( )111منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .
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ح ثالمبادئالعامةالقاضيعلىإثارةالدفعبعدمالقبولمنتلقاءنفسه،
علىأنهفيبعضاألحيانتَ ُ

ودون النص على ذلك صراحة في قانون أصول المحاكمات" المرافعات" ،ومن ذلك جواز تعديل
القاضيللطلبالقضائيمنتلقاءنفسه،أومبدأالتقاضيعلىدرجتين،أومبدأاحترامحقوقالدفاع،
ومبدأثباتالنزاع،وفىحالعدموجودنصصريحفيالمسألة،يذهبأنصارهذاالرأيإلىوجوب
قيامالقاضيبالبحثفيطوائفالحقوقوااللتزامات،التييراهاالمشرعغيرجديرةبالحماية،وبالتالي
تكون الدعاوى التي موضوعها المطالبة بهذه الحماية غير مقبولة ،وعدم القبول هنا يتعلق بالنظام
العام ،كما أن هناك قواعد قانونية تتعلق بالنظام العام نصت عليها القوانين األخرى ،ومنها قواعد
الم نظمة لحسن سير مرفق القضاء ونظامه
التسعير الجبري ،قواعد التأمين اإلجباري والقواعد ُ
األساسي،فجميعهذهالمسائلتتعلقبالنظامالعام،ومخالفتهاتُولددفوعاًبعدمالقبول(.)1

ونحنإذنؤيدالرأياألخير؛العتباراتعدة،أهمها؛ كونهاألقربإلىالعدالةوالمنطق،وإلب ارزه
حكمالمسائلالتيحسمهاالنصالقانوني،واعتبارهامنالنظامالعام،ومنثَّمفالاجتهادفيها،وإلب ارزه
أيضاً  حكم المسائل التي تستغرقها القواعد العامة لقانون األصول (المرافعات) أو القوانين األخرى،
وإلسنادهالقاضيبمعي ارموضوعيمرنيمكنهمنتكييفالمسائلالمعروضةعليه،والتيالتندرج
ضمنأيمنالتقسيماتسابقةالذكر،ويقومهذاالمعيارعلىالسلطةالتقديريةلدىالقاضي.
الفرع الثاني
سلطة المحكمة في إثارة الدفع بعدم القبول
وحدهم منيملكون رفع النزاع إلى
عد الخصومة المدنية ملك للخصوم؛ بمعنى أن الخصوم 
تُ َّ
القضاء،وهمالذينيحددونموضوعادعاءاتهموطلباتهمفيالنزاعالمعروضأمامالقضاء،وهنايثور

()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص112ومابعدها.
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التساؤلعندورالقاضيفيالخصومةالمدنية،وهليقتصردورهعلىأنهمجردطرفسلبيينظر
ائها؟أمأنلهدورأكثرفعاليةمنذلك،
فيادعاءاتالخصوم،ومنثميقومبإعمالأحكامالقانونإز
اً
يتمثل في اتخاذ إجراءات تهيئ الخصومة للحكم فيها ،من خالل طرح ادعاءات الخصوم بطريقة
مناسبةوتقديمالوقائعوالدفوع،ومنهاإثارة الدفعبعدمالقبولالتيتؤدىإلىسالمةإعمالالقانون،
ومنثَّمحسمالخصومةالمدنية؟
يع،فإنالقضاءوظيفةعامةاليمكنتركهالحريةاألفراد،
ُ
ووفقاًلالتجاهالحديثفيالفقهوالتشر
ى جديداً،يتمثلفيسلوكالقاضيمسلكاً إيجابياً فيإدارة
وبناء  عليهاتخذمبدأحيادالقاضيمنح ً
ً
وتوجيهسيرالخصومةالمدنية،بغرضإنزالحكمالقانونبشكلسليمومطابقللواقعوالقانون(،)1ومن
مظاهر إ يجابية القاضي في تسيير الدعوى المدنية التي نصتعليها قوانين األصول (المرافعات)،
سلطتهفيإدخالالغيرواخراجالخصوم( ،)2وسلطتهفيتكليفالخصومبإيداعالمستنداتأواتخاذ
إجراءاتمعينة(،)3كماأنهناكأيضاًالعديدمنالوسائلالتيتتيحهاقوانيناإلثبات،لتمكينالقاضي
منتسييروادارةالدعوىالمدنية؛توصالًالكتشافوقائعجديدة(.)4


وفيمايتعلقبسلطتهفيإثارةالدفوعمنتلقاءنفسه،ودونطلبمنالخصوم،فالجدالأن

للقاضيإثارةالدفوعبعدمالقبولالتيتتعلقبالنظامالعاممنتلقاءنفسه،وتمسكأحدالخصومبهاال
يعدوأنيكونتنبيهاًللقاضيبواجبهنحوالخصومة(.)5

()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص212ومابعدها .

()2انظر:نصالمادة( )12منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة( )111منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريرة
المصريوالمادة()114منقانونأصولا لمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .

()3انظرر:نصرروصالمرواد( )36،35،34مررنقرانونالبينرراتالفلسرطينيوالمررادة( )66مرنقررانونالمرافعراتالمدنيررةوالتجاريرةالمصررري
والمادة( )101منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .

()4منهذهالوسائلسماعالشهود،الخبرة،التحقيقالذييجريرهالقاضريشخصرياً،اسرتجوابالخصروم،إجبرارالخصرمأوالغيررعلرىتقرديم
مستنداتمنتجةفيالدعوى .

()5محمدعلىخليلالطعاني:المرجعالسابق،ص .135
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ويبقى التساؤل قائماً عن سلطة القاضي في إثارة الدفوع بعدم القبول التي ل تتعلق بالنظام
العام من عدمه؟
ذهبرأىفي الفقهإلىالقولبأنهيجوزللمحكمةإثارةالدفعبعدمالقبولالذ ياليتعلقالنظام
العام،منتلقاءنفسها،إذا توافرت الشروط التالية( :)1
 .1أنتردالعناصرالتييتولدمنهاالدفعفيالوقائعالتيتقدمبهاالخصومإلىالمحكمة.
 .2أنينبهالقاضيالخصوم،السيماالخصمالذيتقدمباالدعاء،بأنهقديثيرالدفعبعدمالقبول،إذا
قبولادعاءه،وفىهذهالحالةيجبأنيمكنجميعالخصوممنممارسةحق
وجدمايرجحبه
ُ
ُ
الدفاععلىقدمالمساواة(.)2
احةعلىضرورة تمسكالخصمبالدفع،مثل:التمسكبشرطالتحكيم،فال

 .3أالينصالقانونصر
يجوزللمحكمةإثارةهذاالدفعإذالميطلبهالخصوم.
أما الحجج التي استند إليها أصحاب هذا الرأي ،فهي(:)3
 .1أنللخصومالحريةالكاملةفيطرحمايشاءونمنالبيناتواألدلةواألسانيدوالوقائعالتيتؤيد
ادعاءاتهم على القاضي ،وبما أن القاضي ملزم بالفصل في النزاع على ضوء هذه البينات
والوقائع،وبماأنالخصميعتبرمتمسكاًبأيواقعةوردتفيطلباته أودفاعهأودفوعه،طالما
أنه لم يتنازل عنها صراحةً أو ضمناً أمام المحكمة ،فإن القاضي يستطيع استنباط حكمه من

مرجعسابق،ص517وعبداهلل
()1مصطفىعبدالحميدعياد(األصول -الكتابالثاني)مرجعسابق،ص(– 116الوسيط -الكتاباألول) 
خليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص522ونبيلعمر –أحمدهندي –أحمدخليل:مرجعسابق،ص .330

()2نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم،2002/107جلسة2003/2/17وجاءفيه" الدفاعمنحقالخصوموسمةأساسيةمنأهمسمات
قانونالمرافعات  ،ويهدفإلىتحقيقالمساواةبينالخصومفيالدعوى،ويجبعلىالقاضيأنيستمعإلىوجهةنظررهم،وتمكرينكرلخصرم

منمناقشةمايقدمهخصمهاآلخرمندفاعفيالخصومة؛توصالًالقناعهبحقيقةواقعالدعوى،وفهمهاإلنزالحكمالقانونعليها،وأنعدم
تمكينهممنذلكيعتبرإخاللبحقهمالقانونيفيالدفاع"

()3نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص .216

56

الوقائعالتيأوردهاالخصوم،ومنثم إثارةالدفوعبعدمالقبول،ولولميتمسكبهاالخصومبصفة
َّ
خاصة.
إلسنادادعاءه،ومنثمقيامالمحكمةبالحكمله
َّ
أنهاليوجدمايلزمالخصمبالتمسكبواقعةمعينة؛
ُ
.2
بمايدعيه،أضفإلىذلكأنالقاضيغيرملزمباحترامأواتباعالتكييفالذييبديهالخصوم
بناء على التكييف
للوقائع المعروضة أمامه ،وأنه ملزم بتكييف الوقائع التي تم تقديمها أمامه ً
القانونيالذيتستجيبلههذهالوقائع،بصرفالنظرعنتكييفالخصوملها.
 .3أنالدفعبعدمالقبوليرمىإلىإنكارحقالمدعىفيطلبالحمايةالقضائية،وبماأنالوقائع
المطروحةأمامهتتضمنعناصرالدفعبعدمالقبول،وبماأنالخصومأغفلواالتمسكبهذاالدفع
لعدمعلمهمبتوافرعناصره،فاليوجدمايمنعالقاضيمنإثارتهامنتلقاءنفسه.
 .4أنإعطاءالقاضيفرصةإبداءهذاالدفعمنتلقاءنفسهفيهاختصارللوقتواجراءاتالتقاضي،
كماأنهيؤدىإلىالحدمنالمشاكسةوسوءالنيةبينالخصوم،خاصةًأنهيجوزإبداءهذاالدفع
ولوألولمرةأماممحكمةاالستئناف.
وتعرض هذا الرأي لالنتقاد؛ وذلك لألسباب التالية(:)1
 .1أنهاليمكنالقولبأنالسببفي قيامالمحكمةبإثارةالدفعبعدمالقبولالذيال يتعلقبالنظام
العام،هوإغفالالخصومإلثارةهذاالدفع،لذايجبعلىالقاضيإثارته؛لتذكيرهمبه،فقديكون
الخصومقدتنازلواعنإبداءهذاالدفعمنتلقاءأنفسهم.
  .2أنوظيفةالقاضيهيإعمالالقانون،وليسالبحثومحاولةإيجادالدفوعللخصوم.

()1محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص،103لؤىالحسيني:مرجعسابق،ص .51
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عمنتلقاءنفسها،يعنىأنالمحكمةنصبتمننفسهاطرفاًفي
َّ
 .3أنقيامالمحكمةبإثارةهذهالدفو
الخصومةالقائمةأمامها،وبذلكتكونخالفتمااستقرعليهالفقهوالقانونوالقضاءمنعدمجواز
القضاءبمالميطلبهالخصوم،األمرالذييجعلحكمهامدعاةللطعنفيه.
ونرىأناألخذبالمذهبالذييلزمالمحكمةبإثارةالدفوعغيرالمتعلقةبالنظامالعاممنتلقاءذاتها،قد
يؤدىأحياناً إلىاإلضراربالعدالة؛ذلكأنهبقيامالمحكمةبإثارةالدفوعسابقةالذكرمنتلقاءذاتها،
فيالخصومة،مرجحةمصلحةبعض
َّ
تكونخرجتعنالدورالمنوطبها،ونصبتمننفسهاطرفاً
ُ
افهادونالبعضاآلخر،وبذلكتكونخالفتالمبادئالمستقرةفيفقهالمرافعات،وأهمهامبدأحياد

أطر
القاضي،ومبدأعدمجوازالقضاءبمالميطلبهالخصوم.
الفرع الثالث
دور إرادة الخصوم في إيجاد الدفع بعدم القبول


يتسم قانون أصول المحاكمات(المرافعات) بالشكلية؛ ذلك أنه يتضمن صيغاً آمرة تتعلق

صحةالمطالبةالقضائية،ومنثم اليجوزمخالفةهذه
َّ
باألشكالالتييجباتباعهابكلدقة؛لتحقق 
األشكالباتفاقإرادييتمعقدهبينالخصوم،فإرادةاألفرادالسلطانلهافيإحداثاآلثاراإلجرائية،
ومعذلكاعترفالقانونلهذهاإلرادةبإحداثبعضاآلثاراإلجرائية،ومنهذهاآلثاراالتفاقعلى
التحكيمواالتفاقعلىالصلح(.)1


واالتفاق على الت حكيم في حقيقته عقد من عقود القانون الخاص ،تكون فيه إرادة الخصوم

واضحة  ،وتهدفإلىحسمالنزاعبالتحكيم،وعدماللجوءإلىالقضاءالعادي،فهوعقدرضائيينعقد
بإيجابوقبولطرفيهدونحاجةإلىاتخاذأيإجراءآخر( ،)2وبتماماالتفاقعلىالتحكيمتكونإرادة
()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.116

()2أسامةأحمدشوقيمليجى :هيئةالتحكيماالختياري،دارالنهضةالعربية،دونطبعة2004،م،ص.16
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األطراف قد  تدخلت لمنع أصحابها من الحصول على حماية القضاء العادي ،وارتضت الحماية
القضائيةالخاصةالتييمنحهاحكمالمحكمين؛لذافإناالتفاقعلىالتحكيميؤدىإلىنشوءدفعبعدم
القبول،إذاحدثتمخالفةالتفاقالتحكيم،وتمعرضالنزاععلىالقضاءالتابعللدولة،وأساسهذا
الدفعهوعقدالتحكيم(.)1


عد االتفاقعلىالتحكيممظه اًر منمظاهرإرادةاألطرافالمساعدة فيإيجادالدفوعبعدم
وي ّ
ُ

القبول،فهذهاإلرادةوبترخيصسابقمنالمشرع،وفىالحدودالتيينصعليهاالقانون،تستطيعأن
تُولًّد دفوعاً بعدم القبول؛ ذلك أن االتفاق على التحكيم  يؤدى إلى المساس بالشروط الالزمة لقبول
الطلبالقضائي،فيحينيظلالحقفيالدعوىقائماً دونالمساسبه،والذييتمالمساسبههو
وسيلةاستخدامالحقفيالدعوى،فبدالًمناستخدامهاعنطريقالطلبالقضائي،يتماستخدامهاعن
غبةمقدمإلىالقضاء،ويجبأنيكون
طريقاللجوءإلىالتحكيم،والطلبالقضائيعبارةعنإعالنر ُ
هذاالطلبصحيحاًمنحيثالشكلوالموضوع،ويجبأنتتوافرالمصلحةفياتخاذه،ووجوداالتفاق
علىالتحكيميؤدىإلىعدمالصحةالشكليةلهذااإلعالن،وعدمالصحةهذايرجعإلىضرورةاحترام
القوةالملزمةالتفاقالتحكيم ،وهذهالقوةناشئةعنإرادةاألطراف،لكلذلكفإنإرادةاألطرافتستطيع
إيجادالدفعبالتحكيم(.)2
اليستهانبهفي
علىأناألمراليقتصرعلىالدفعبالتحكيم،فإرادةاألطرافتلعبدو ًار ُ
إيجادالدفوعبعدمالقبول،وذلكفيحالاالتفاقعلىالصلح قبلتقديمالطلبالقضائي،واالتفاق

( )1فارسعلىعمرالجرجرى :الردفوعبعردمقبرولالردعوى،مجلرةال ارفردين،المجلردرقرم(،)10العردد(،)37السرنة،2001ترمنشررهبتراريخ
2001/3/26م،ص51وأحمدأبوالوفا (:التعليقعلىقانونالمرافعات،الطبعةالسادسة،دونسنةنشر)مرجعسابق،ص.172

()2أنورطلبة :المطولفيشرحالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،الجزءالثاني  -الجزءالثالث،دوندارنشر،دونطبعة2011،م،ص/.563
لوجودهتجعله
اماً 
ذهبتمحكمةالنقضالمصريةفيالعديدمنأحكامهاإلىالقولبأن"الطبيعةاالتفاقيةالتييتسمبهاشرطالتحكيموتتخذقو ً

غيرمتعلقبالنظامالعام" نقضمدنيمصري،الطعنرقم،167لسنة31ق،جلسة،1662/5/24مشارإليهلدىإبراهيممحيسن:طبيعة
الدفعبالتحكيمفيالخصومةالمدنية،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،اإلصداراألول1666،م،ص.22

59

علىالصلحعبارةعنعقدينهىالطرفانبمقتضاهنزاعاًقائم ًا بينهما،أويتوقياننزاعاًمحتمالً فيما
يجوزالتصالحفيه،وذلكبأنينزلكلمنهماعلىوجهالتقابلعنجزءمنادعائه(.)1


افقبلتقديمالطلبالقضائي،يؤثرفيقبولالطلبالقضائي
ُ
واالتفاقعلىالصلحبيناألطر

تأثي اًرسلبياً،بمعنىأنوجودعقدالصلحيهيئلميالدالدفعبعدمالقبول،وذلكمنخاللالتأثيرعلى
شرط المصلحة الواجب توافره إلمكانية قبول الطلب القضائي ،فوجود االتفاق على الصلح ُيلزم
اميتنافىمعإمكانيةرفعاألمرإلىالقضاءفينزاعسيتمحسمه

األطرافباحتراماالتفاق،وهذااالحتر
عن طريق الصلح ،والدفع باالتفاق على الصلح مقرر لمصلحة طرفيه ،ويجوز ألي من الطرفين
التمسكبهعندمحاولةالطرفاآلخرتقديمطلبقضائيبعداالتفاقعلىالصلح؛لحسمماسبق
لىانتفاءالمصلحةالقانونية،ومنثم
َّ
االتفاقعلىحسمهبينالخصومبالصلح،األمرالذييؤدىإ
يكونمنشأًللدفعبعدمالقبول،كذلكفإنوقوعالصلحيولددفعاًبعدمالقبولالنتفاءالمصلحة(.)2


منأنهيجوزللخصومأنيطلبوامن

والمالحظأنمانصتعليهقوانيناألصول(المرافعات)

المحكمة إثبات ما تم االتفاق عليه بينهم بالصلح في محضر الجلسة ،ومن ثَّم توقيعهم أو توقيع
وكالئهمعلىالمحضر،واعطاءهذااالتفاققوةالسندالتنفيذيالشأنلهبفكرةقبولالطلبالقضائي
منعدمه؛فدورإرادةاألطراف فيهذهالحالةيقتصرعلىإثباتماتماالتفاق عليهفيمحضر

()1انظر:نصالمادة( )516منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()546منالقانونالمدنيالمصريوالمادة()1535منمجلةاألحكرام
العدلية.

( )2المذكراتاإليضاحيةللمشرروعالتمهيرديللقرانونالمردنيالفلسرطيني:مشرروعتطرويراألُطررالقانونيرة -ديروانالفتروىوالتشرريع –فلسرطين -
رينعامرا،الكترابالثراني،الناشررعرالمالكترب،
،2003ص،644وأحمدهبة -جاللناصيف:موسوعةمبادئالنقضفيالمرافعاتفريأربع
ً
الطبعةاألولى1677،م،ص،66نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.160
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الجلسة،وانهاءالخصومةبالصلحمنجهة،والتزودبسندتنفيذيمنجهةأخرى،فتصديقالمحكمة
علىماتمأمامهامجردتوثيقلماتماالتفاقعليهالأكثروالأقل(.)1
ومناألمثلةالتيتُظهروبجالءقدرةاإلرادةالفرديةعلىإيجادالدفوعبعدمالقبول،مانصت
عليهقوانيناألصول (المرافعات) بشأنالحالةالتييجوزفيهاولوقبلرفعالدعوىاالتفاقعلىأن
يكون الحكم الصادر فيها نهائياً ( ، ) 2فوجود اتفاق بين الخصوم على اعتبار الحكم الصادر في
الخصومةنهائياً مناألمورالمسلمبهافيالكثيرمنالتشريعات،ويتضمنإباحةالنزولعنالحق
فياالستئناف،وهوبذلكيسقطالحقفيالطعن،فإذاقامأحدالطرفينبرفعاالستئناف،فيمخالفة
ُ
لما جرى االتفاق عليه بين الطرفين ،جاز للطرف اآلخر التمسك بالدفع بعدم القبول ،وعدم جواز
الطعنفيهذهالحالةوعدمالقبولفيهذهالحالةيتعلقبالنظامالعام(.)3
والجديرذكرهأننصالقانونليسالمصدرالوحيدإليجادالدفعبعدمالقبول،فللعقد  -أيضاً-
دورفيإيجادالدفوعبعدمالقبول،ومنذلكاالتفاقبينشركةالتأمينوالمؤمنلديهاعلىعرض
النزاععلىلجانأوهيئاتغيرقضائيةتشبهالتحكيم،ومنذلك أيضاً الدفعبعدمقبولالدعوى؛

()1انظر:نصالمادة( )73منقانونأصولالمحاكماتالمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطينيوالمرادة( )64مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرة
المصريو(الفقرة3منالمادة56مكرر) منالقانونأصولالمحاكماتالمدنيةالتجاريةاألردني .

()2نصتالمادة( )161منقانونأصولالمحاكماتالمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطينيعلرىأنره(- 3اليقبرلالطعرنفرياألحكرامالصرادرةبنراء
علىاتفاقالخصوم)ونصتالمادة( )216مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرةالمصرريعلرىأنره( للخصرومفريغيرراألحروالالمسرتثناة
برنصالقرانونأنيسرتأنفواأحكراممحراكمالدرجرةاألولرىالصرادرةفرياختصاصرهااالبتردائي- 2ويجروزاالتفراقولروقبرلرفرعالردعوىعلررىأن

يكونحكممحكمةالدرجةاألولرىانتهائيرا)ونصرتالمرادة( )177مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةاألردنريعلرىأنره(إذااتفرق
الفريقانعلىأنترىدعواهماوتفصلفيمحكمةالدرجةاألولىدونأنيكونأليمنهماالحقفياستئنافحكمتلكالمحكمةاليبقىألي

منه ماالحقفياستئنافالحكمالذيتصدرهتلكالمحكمة) .

()3محمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات –الطبعةالثانية)مرجعسابق،ص .435
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لوجوب عرض النزاع على اللجنة اإلدارية ،كالمنازعات الضريبية المتعلقة بتحديد أجرة المساكن
الجديدة(.)1
الفرع الرابع
التمسك بالدفع بعدم القبول


أجازتنصوصقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني وقانونالمرافعاتالمدنية

والتجاريةالمصريللخصومإبداءالدف عبعدمالقبولفيأيةحالةتكونعليهاالدعوى،بمعنىأنهال
يسقط الحق في إبدائه بالكالم في الموضوع ،فيجوز للخصوم إبداؤه في أية حالة تكون عليها
اإلجراءات،وسواءقبلإبداءالدفوعالموضوعيةأمبعدذلك ،وسواءقبلإبداءالطلبالعارضأمبعد
ذلك(.)2


وبرجوعناإلىالنصوصالمنظمةللدفوعفيقانونأصولالمحاكماتالمدنية والتجارية األردني

ثاربهاهذاالدفع،األمرالذييمكنمعهالقولبأنهليس
ُ
نجدأنهجاءخالياًمنتنظيمالكيفيةالتييُ
هناكأيقيدعلىحريةالخصومفيإبداءالدفوعبعدمالقبول،وفيأيةحالةتكونعليهاالدعوى،
باستثناءالدفعبالتحكيم؛ذلكأنقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردنينصصراحةعلى

انظرأيضا:نقض
()1أحمدأبوالوفا :نظريةالدفوعفيقانونالمرافعات،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة،دونسنةنشر،ص171و
ً

م رردنيمص ررري،الطع ررنرق ررم،4731س63قجلس ررة/.2007/7/1الطع ررنرق ررم6512س ررنة72قجلس ررة/.2004/5/23الطع ررنرق ررم
1617سنة60قجلسة/.1666/11/24الطعنرقم2131س51قجلسة،1611/11/21مشارإليهالدىأنورطلبة(:المطول -الجزء
الثاني -الجزءالثالث -دونطبعة)مرجعسابق،ص600ومابعدها.

( (2عيدالقصاص:مرجعسابق،ص،114يحيىإسماعيل:مرجرعسرابق،ص162ونبيرلعمرر –أحمردهنردي –أحمردخليرل:مرجرعسرابق،
ص.321
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وجوبإبداءهقبلالدخولفيأساسالدعوى( ،)1ويتم التمسك بالدفع بعدم القبول بأحد الطريقين
التاليين:
أولً :التمسك بالدفع بعدم القبول عن طريق الطلب(:)2
وهىالطريقةالدارجةعملياً إلثارةهذاالنوعمنالدفوع،ويتمتقديمهافيصورةطلبخطى،
يدفعفيهالمدعىعليهالدعوى،استناداً إلىأيسببيؤدىإلىعدمقبولها،وذلكعنطريقطلب
عارض يتقدم به إلى المحكمة ،وبذات الطريقة التي يقدم  بها الطلب العادي ،من حيث المستندات
والمشتمالت(،)3ويتم تقديم هذه الطلبات بإحدى صورتين:
 .1طلبلردالدعوىلدىالمحكمةالمختصةبنظرالدعوىاألصلية،وعندهايجرىقيدذلكالطلب
مرفقاً بهحافظة المستنداتالمؤيدةله،ويأخذرقماً متسلسالً،ويتمتسجيلهفيسجالتالطلبات
لدىقلمالمحكمةالمختصة.
 .2تقديمطلبخطىلردالدعوىمباشرةلدىالمحكمةالمختصةبنظرالدعوى،وذلكأثناءالجلسة
المحددةلنظرالدعوى.
ثانياً :التمسك بالدفع بعدم القبول بغير طريق الطلب:


ويكونذلكإمامنخاللاإلدالءالمباشربالدفعبعدمالقبول،والمقصودباإلدالءالمباشرهو

طرحالدفعأمامالمحكمةمباشرةوشفاهةمنقبلالخص وم،أووكالئهمبالمرافعةالشفويةأثناءالجلسة
المحددةلنظرالدعوى،علىأنتقومالمحكمةبإثباتطرحالدفعبهذهالصورةفيمحضرالجلسة،وال
()1المررادة( )106مررنقررانونأص ررولالمحاكمرراتالمدنيررةوالتجاري ررةاألردنرريوالمقابررلله ررافرريقررانونأص ررولالمحاكمرراتالمدنيررةوالتجاري ررة
الفلسطي نيوقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري.

()2لؤىالحسيني:مرجعسابق،ص.64

()3المادة( )60مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطينيوالمرادة( )106مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرة
األردني .
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يوجد ما يمنع من إثارة  الدفع بعدم القبول بهذه الصورة أمام المحكمة ،كما أنه ال يوجد أي نص
الطريقة ،وهى الصورة الشائعة عملياً أمام محاكم الصلح؛ لبساطة

يقيد إبداء الدفع بهذه
قانوني ُ
اإلجراءات أمامها ،وامكانية حضور الخصوم لديها بدون وكالئهم ،على أنه يشترط في هذه الحالة
المجرداً(،)1وللمدعىعليهأيضاالتمسكبالدفعبغيرطريق
تقديمأدلةهذاالدفعوأسانيده،واالبقىقو ً
الطلبأواإلدالءالمباشر،وذلكبإدراجهضمنالالئحةالجوابية(.)2
أما أهم الضوابط التي تحكم إثارة الدفع بعدم القبول غير المتعلق بالنظام العام ،فهي:
 .9أناليكونالقان ونقدألزمالمدعىعليهبتقديمهقبلالدخولفيأساسالدعوى،واالسقطالحق
فيه،كالدفعبوجودشرطالتحكيم.
 .2أنالتكونالمحكمةقدضربتموعداًللمدعىعليهلطرحالدف عبعدمالقبول،واستنكفالمدعى
عليهعنتقديمهفيالميعادالمحددلهمنقبلالمحكمة.
 .3أناليكونقدتمإقفالبابالمرافعة.
أما إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام كالدفعبانتفاءالصفةأوالمصلحةأوسبقالفصلفي
الدعوى،جازإثارتهمنقبلالخصومأوالمحكمة،وفىأيمرحلةتكونعليهاالدعوى،ولوألولمرة
أماممحكمةاالستئناف،دونأنيعتبرذلكإخالالً بمبدأالتقاضيعلىدرجتين(،)3كمايجوزإبداؤه

()1لؤىالحسيني:مرجعسابق،ص.64

()2محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص166وعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص .516

()3أحمدأبوالوفا(:نظريةالدفوع)مرجعسابق،ص/.113نقضمدني،دائرة(غزة)،الطعنرقم،2002/17جلسة2002/2/21وجراء
فيره(اليجروزلمحكمررةاالسرتئنافأنتتصردىألمررورلرمتُثرررأمراممحكمرةالموضرروعباسرتثناءالرردفعبعردمالصرالحية)/.نقررضمردنيمصررري،

الطعنرقم،325سنة40ق،جلسة 1677/2/2مشارإليهلدىمحمدكمالعبردالعزيرز(:تقنرينالمرافعرات -الطبعرةالثانيرة)مرجرعسرابق،
ص/.267نقضمدنيمصري،الطعرنرقرم،1123سرنة50ق،جلسرة1615/3/25مشرارإليرهلردىأحمردمليجرى(:التعليرقعلرىقرانون
المرافعات)مرجعسابق،ص /.450نقضمدنيمصري،الطعنرقم،501سنة45ق،جلسة، 1671/5/11مشرارإليرهلردىأنرورطلبرة:
موسوعةالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،الجزءالثاني،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة،دونسنةنشر،ص .251
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ألولمرةأمام محكمةالنقض؛إذاانطوىعلىسببقانونيبحت(،)1كان من المفترضبالقاضي
إثارتهمنتلقاءنفسهأثناءنظرالدعوى(.)2
ترتيب نظر الدفوع بعدم القبول:
يتعينعلىالمحكمةالتصديللدفوعبعدمالقبولالمتعلقةبالنظامالعاممنتلقاءنفسها،وفىأية
مرحلة من مراحل الدعوى – كما سبق أن أوضحنا  -ذلك أنها تتمتع بموقع ايجابي في إنزال حكم
القانونبشكلسليمومطابقللواقعوالقانون،أماإذاكانالدفعغيرمتعلقبالنظامالعام،فلميضع
المشرعقاعدةواضحةبخصوصوقتالتمسكبه،وهليتمالتمسكبهحسبقاعدةترتيبالدفوع(،)3
وذلكقبلالدخولفيأساسالدعوى،أمأنهيجوزالتمسكبهفيأيةمرحلةمنمراحلالدعوى؟
الخالفعلىأنهيجوزللمدعىعليهوللمحكمةولومنتلقاءنفسهاإثارةالدفوعبعدمالقبول
المتعلقةبالنظامالعام ،وفىأيةحالةتكونعليهاالدعوى،ولوألولمرةأماممحكمةاالستئناف،وفى
حالعدمتعلقهذهالدفوعبالنظامالعام،فيالحظأنالمشرعالفلسطينيلميضعقاعدةواضحةبصدد
ترتيبالتمسكبهذهالدفوع،فهليجوزالتمسكبهاحسبالقواعدالعامة( ،)4أمأنهيجوزالتمسكبها
فيأيةمرحلةمنمراحلالدعوى؟

()1نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم2002/121جلسة2004/1/30وجاءفيه( يجوزللطاعنأنيثيرألولمرةأمراممحكمرةالرنقض
األسرربابالقانونيررةالبحت ررةأوتلرركالمتعلق ررةبالنظررامالعررام" /.نق ررضمرردنيمص ررري،فرريالطعنررينرقم رري،5170،7251لسررنة66ق،جلس ررة

1667/6/12مشارإليهلدىيحيىإسماعيل:مرجعسابق،ص.602

()2عيدالقصاص:مرجعسابق،ص،114يحيىإسماعيل:مرجرعسرابق،ص162ونبيرلعمرر –أحمردهنردي –أحمردخليرل:مرجرعسرابق،
ص.321

()3المادة( )16منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيويقابلهانصالمادة()1/106منقانونأصولالمحاكماتالمدنية
والتجاريةاألردنيوالمقابللهافيقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري .

()4المادة( )16منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني.
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الرأيعندناأنهالخطأفيماذهبإليهالبعض()1منأنهيجوزللمدعىعليهالتمسكبالدفوع
بعدمالقبولفيأيةمرحلةمنمراحلالدعوى،أخذاًبالترتيبالذيأوردهالمشرعالفلسطينيفيقانون
أصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية (، )2ومفادهوجوبإبداءالطلباتبما فيهاالطلببعدم القبول،
ومنثَّمالتمسكبأوجهالدفاع،بمافيهاالدفوعالموضوعية،وأخي اًرالتمسكبالدفوعبعدمالقبول،األمر
الذييستفادمنهجوازالتمسكبالدفوعبعدمالقبولحسبالترتيبالسابق،وبعدالدخولفيالموضوع،
كماأنصياغةالنصوردتعامةبغيرتخصيص،أوتصنيفللحكمفيحالةتعلقالدفعبالنظام
العاممنعدمه.
وبتقديرنافإنهوفقاًألحكامقانونالمرافعات المدنيةوالتجارية المصرييجوزلصاحبالمصلحة
التمسكبالدفوعبعدمالقبولبمعزلعنفكرةتعلقالدفعبالنظامالعاممنعدمه؛لصراحةالنص()3في
تحديدلحظةإبداءهذاالدفعوهى -فيأيةحالةتكونعليهاالدعوى -فتعلقالدفعبعدمالقبولبالنظام
العاماليؤثرفيلحظةالتمسكبهأوت رتيبالتمسكبه،فالتأثيرمقتصرفيحالةتعلقهبالنظامالعام
علىتحديدصاحبالمصلحةفيالتمسكبه،وعدمجوازالنزولعنه.
وبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني -
الذيلمينظمأحكام الدفعبعدمالقبول  -يتضحلناأنالمشرعقدحددطريقةً وميعاداً لطرحالطلبات
والدفوعبصفةعامة،هي وجوبتقديمهادفعةواحدةوقبلالدخولفياألساس،وأنهذااألمريشمل
بعض  الدفوع المتعلقة باإلجراءات كالدفع بعدم االختصاص المكاني والدفع ببطالن أوراق تبليغ
الدعوى ،ويمتد ليشمل بعض الدفوع بعدم القبول ،ومنها الدفع بوجود شرط التحكيم ،والدفع بمرور
()1عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.520
()2المادة()1/61مرنالقرا نونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطينيويقابلهرانرصالمرادة()1/101مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرة
والتجاريةالمصريوالمادة( )1/110منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .

()3المادة()1/115منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري .
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الزمان،والدفعبالقضيةالمقضية"حجيةاألمرالمقضيبه"(،)1علماً بأنالقانونذاتهنصصراح ةً
علىتعلقالدفعبالقضيةالمقضيةبالنظامالعام(،)2األمرالذييدفعناإلىالقولبارتباطلحظةالتمسك
بالدفعبعدمالقبولبأمورشتى،منأهمهاتعلقهبالنظامالعاممنعدمه،ووجودنصوصتشريعيةتلزم
الخصومبإبدائهوفقترتيبمعينأومناسبةمعينة،لذايجوزالتمسكبالدفوعبعدمالقبولقبلالدخول
فيأساسالدعوىأوأثناءنظرهاحسبمقتضىالحال.


وعلىأيهحاليجوزإبداءالدفعبعدمالقبولفيأيةحالةتكونعليهاالدعوى،وبصرفالنظر

عن سببه ،سواء كان متعلقاً بالمصلحة العامة ،كالدفع بانتفاء المصلحة ،أم كان متعلقاً بمصلحة
خاصة،كالدفعبعدمقبولدعوىالحيازة؛  لرفعهابعدسنةمنحصولاالعتداءعلىالحق،فيجوز
إبداءهوفىأيةحالةتكونعليهاالخصومة،وبالرغممنأناألخذبهذهالقاعدةقديترتبعليهتراخى
الخصمفيإبداءهذهالدفوع،واستنزافوقتالمحكمةفيبحثالموضوع،األمرالذيباإلمكانتفاديه
لوتمإبداءهذاالدفعمبك اًر،وقبلبحثالموضوع،ولكنالمشرعواحتراماًالعتبارأهم،أ الهواحترام
الحقفيالدفاع،أجازللخصومإثارةهذاالدفع،ومايتعلقبوجودالحقفيالدعوى،فيأيةمرحلة
منالمراحلالتيتكونعليهاالدعوى(.)3


معا ،أو إبداء جميع األوجه التي يبنىعليهاالدفع بعدم
وال يشترط إبداء ا لدفوع بعدم القبول ً

القبولمعاً،فيجوزإبداءبعضهذهالدفوعفيمناسبةأومناسباتالحقة(،)4والترجعالعلةفيهذه
القاعدةإلىتعلقالدفوعبعدمالقبولبالنظامالعام -وانكانتأغلبصورهمتعلقةبالنظامالعام -وانما
ترجعإلىطبيعةهذاالدفع،فبماأنموضوعهذاالدفعهونفىالحقفيالدعوى؛لعدمتوافرشرط
()1المادة( )1/106منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
()2المادة( )1/111منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
()3نبيلعمر –أحمدهندي –أحمدخليل:مرجعسابق،ص.321
()4محمدعزميالبكري:مرجعسابق،ص .662

67

منشروطه،وبماأنالحقفيالدعوى،يعنىالحقفيالحصولعلىحكمفيالموضوع،فإنالعبرة
تكونفيوجوده،وتوافرشروطهوقتالحكمفيالدعوى؛لذافإنهيكونمنالمنطقتمكينالخصوم
منإثارةهذاالدفع،وفىأيةمرحلةتكونعليهاالدعوى،وقبلالحكمفيالموضوع(.)1
ومما سبق ذكره يتضح لنا أن الدفع بعدم القبول يعامل معاملة الدفوع الموضوعية ،من حيث
جواز إبداءه في أية حالة تكون عليها الدعوى ،وهذا األمر بدوره يدفعنا إلى دراسة العالقة بين الدفع
بعدم القبول والدفوع الشكلية.
الثابت من نصوص القوانين سابقة الذكر ،أن التمسك بالدفوع بعدم القبول يؤدى إلى سقوط
الدفوعالشكلية،فإذاتمتقديمطلبيتضمنعدمقبولالدعوى،استناداً إلىأيسببيؤدىإلىعدم
قبولها،قبلالدخولفيأساسالدعوى،وحكمتالمحكمةبقبولالدفع،ففيهذهالحالةيمتنععليها
عالشكليةوالموضوعيةفيها؛ذلكأنالحكماإل يجابيفيالدفعبعدمالقبول،يعنى

نظرجميعالدفو
انتفاء حق المدعى في الحصول على الحماية القضائية ،أما إذ قبلت المحكمة الدفع أثناء نظر
الدعوى،وسواءأماممحكمةأولدرجةأو ثانيدرجة،فإنالخصومةتزول،ويزولماصدرفيهامن
أحكام،فالحاجةللدفوعالشكليةفيهذهالحالة،ويبقى التساؤل قائماً عن سبب حرمان المدعى عليه
من الحق في إبداء الدفع الشكلي ،إذا تقدم بدفع بعدم القبول وقضت المحكمة برفضه؟
الطرحالذيقدمهالبعض( ،)2بأنقواعدالعدالةتقتضى
نحنإذنجيبعلىهذاالتساؤلنؤيد  
أنيحتفظالمدعىعليهبحقهفيالتمسكبالدفوعالشكليةاألخرى،إذاتقدمبدفعبعدمالقبولوقضت
المحكمة برفضه ،وباشرت نظر الدعوى؛ وذلك إعماالً لمبدأ المساواة بين الخصوم واحتراماً لحقوق
الدفاع،كماأنالمشرعأغفلمعا لجةالحالةالتييتقدمبهاالمدعىعليهبالدفعبعدمالقبولأثناءنظر
()1فارسالجرجرى:مرجعسابق،ص.61

()2نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص207ومابعدها .
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الدعوى،وقضتالمحكمةبرفضه،ففيهذهالحالةوأمامحرفيةوصراحةالنصوص،تبقىجميعالدفوع
الشكليةالتيتقدمبهاالمدعىعليهقبلالتمسكبالدفعبعدمالقبولصحيحةومنتجةآلثارها،فيحين
يسقطالحق  فيالتمسكبالدفوعالشكليةالتيتتمإثارتهابعدالتمسكبالدفعبعدمالقبول،ويبقىهذا
األمرغيرمستساغاً،إالأنهالاجتهادأمامصراحةالنص،واألولىفيمثلهذهالحاالت،أنيقتصر
األمرعلىسقوطالحقفيإثارةالدفوعالشكليةالمتعلقةباإلجراءالموجهلهالدفعبعدمالقبولفقط
دونغيرهمنالطلباتوالطعون.
الفرع الخامس
مدى جواز النزول عن التمسك بالدفع بعدم القبول
س ودالخصومةالقضائيةالمدنيةالعديدمنالمبادئ،ومنأهمهامبدأسيادةالخصومالذي
َي ُ
يقصدبهأنالنزاعملكللخصومأنفسهم،فلهمأنيطرحوهأمامالقضاءمنعدمه،وفىحالطرحه
فإنللخصومالحقفيمتابعتهأوإهمالهأوالتنازلعنهأوعدمالسيرفيه،وذلكبحسبماتقتضيه
مصلحتهمالخاصة،علىأنهذاالمبدأمقيدبالعديدمنالقيود،ومنأهمهامبدأالمساواةبينالخصوم
يتيح القانون
ال لمبدأ حرية الدفاع ُ
أنفسهم ،ومبدأ احترام حقوق الدفاع ،ومبدأ حياد القاضي ،
واعما ً
اه،كمايتيح للمدعىعليهالدفاعللردعلىالدعوى،وبمقتضىهذاالمبدأ
ُ
للمدعيحقالدفاعفيدعو
يكونللخصومتقديممايشاءونمنأدلةودفوعوأسانيدلحمايةحقوقهم،وهمأحرارفياستعمالهذه
األدواتمنعدمه(.)1
وعليه،فإنالحقفيإثارةالدف عبعدمالقبولقابلللنزولعنه،متىكانغيرمتعلقبالنظام
العام،ويتمالنزولعنالدفعبعدمالقبولمنقبلصاحبالصفةفيالتمسكبه،والذي ُشرعالدفع

()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.165
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لحماية مصلحته الخاصة؛ باعتبار أن الدفع مقرر لتحقيق مصلحة خاصة تعود عليه من إعمال
أدتمخالفتهإلىقيامهذاالدفع،علىأنهاليحاجصاحبالصفةفيهذاالدفعبنزول
المحلالذي
ُ
غيره عنه ،ولو كانت قد وقعت عليه ذات المخالفة ،وكان متمتعاً بذات الحماية؛ ذلك أن النزول
تصرفإراديمنفرد؛لذايجبأنيصدرعنصاحبالحقالذيشرعلحمايته(.)1
ويترتبعلى التدخل واإل دخال في الدعوى أن يصبح المتدخلين والمقرر إدخالهم في الدعوى
طرفاً فيها ،ولهم الحق في إبداء ما يشاءون من طلبات وأوجه دفاع ،والنزول عنها ،فلهم كل ما
للخصوم من سلطات وحقوق ،فالمتدخل تدخالً هجومياً يعتبر طرفاً في الدعوى ،وله إبداء جميع
أنيبديها،وهوغيرمقيدبماأبداهطرفيالخصومة،أماإذا
الطلباتوأوجهالدفاعالتي لكلطرف  ُ
كان متدخالً تدخالً اختيارياً انضمامياً ،ففي هذه الحالة يكون طرفاً في الدعوى ،وله التمسك بكافة
الدفوع والنزول عنها ،ومن ضمنها الدفوع التي تمسك بها الطرف الذي انضم إليه ،أما األشخاص
فيعد ون خصوماً،
الذين تقرر إدخالهم في الدعوى سواء بطلب من الخصوم أو من قبل المحكمةُ ،
وبإمكانهمإثارةالدفوعبعدمالقبولالخاصةبالدعوى،ويستفيدونمنالدفوعالتيتمسكبهاسابقيهم(.)2
هذا وقد أخذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بنظام تدخل النيابة في الدعوى
المدنية(،)3علىأنتدخلالنيابةالعامةسواءكانوجوبياً( )4أمجوازياً()1يكونعلىسبيلاالستثناء؛

()1يحيىإسماعيل:مرجعسابق،ص.162
()2محمدأبوبكر:مرجعسابق،ص.104

()3الموادمن()66– 17منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري .

( )4حاالتالتدخلالوجوبىللنيابةالعامة،هي - 1:الدعاوىالتييجوزللنيابةالعامةأنترفعهابنفسهامثل:دعاوىالجمعيات(م)66مرن
اتأماممحكمةالنقض؛باعتبارأنالنقضيمسالصالحالعام؛ألنالغايةمنالنقض
القانونالمدنيالمصري- 2الطعونفياألحكاموالق ارر
َّ
هيتثبيتالقضاءفيمايختلففيهالمحاكموالنيابةالعامة،والنيابةالعامةهيالرقيبعلىالصالحالعامواحترامالقانونفتتمكنمنطريقهذا
َ

التدخلمنمساعدةمحكمةالنقض - 3كلحالرةيرنصالقرانونعلرىضررورةتردخلالنيابرةالعامرةفيهرامثرل:مسرائلاألحروالالشخصرية- 4
الحاالتالتيتأمرالمحكمةبإرسالملفالقضيةإلىالنيابة؛لتعلقهابالنظامالعامواآلداب" وفرىالحراالتسرابقةالرذكر،يكرونتردخلالنيابرة
العامةفيالدعوىسواءرفعتالدعوىبصفةأصليةأمبصفةعارضةعلىدعوىأخرى،ويترتبعلىعدمتدخلالنيابةالعامةفيالحراالت
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ذلكأناألصلهو انحصارالخصومةفيأطرافها،وتختلفإجراءاتاشتراكالنيابةالعامةوسلطاتها
فيالدعوىبحسبنوعتدخلها،فإذاكانتالنيابةالعامةطرفاًأصلياً؛أيخصماًفيالدعوىيكونلها
ما للخصوم من حقوق ،ومنها إعالن الخصوم باألوراق ،وابداء الطلبات والتمسك بالدفوع بما فيها
الدفوعبعدمالقبول،فإذاأبدت رأيهافإنللخصومالتعقيبعلى رأيها،علىأنهاليشترطأنتتقيد
له،وتدخلالنيابةكطرفمنضميجيزلها
المحكمةبرأيالنيابة،ويكونإغفالالمحكمةلرأيهاإطراحاً
ُ
إثارةالدفوعالمتعلقةبالنظامالعامفقط،فيأيةوقائعأوأفعالمنشأنهاالمساسبه(، )2هذاوأخذ
المشرع المصري بنظام تدخل النيابة في الدعوى المدنية ،في حين لم يأخذ به كل من المشرع
الفلسطيني أو األردني ،ونحن إذ نوصى المشرع الفلسطيني بضرورة إضافة نصوص تُنظم تدخل
النيابةالعامةفيالدعوىالمدنية،واعطاءهاالحقفيإبداءالطلباتواثارةالدفوعبمافيهاالدفوعبعدم
القبول،وذلكعلىغرارماأخذبهالمشرعالمصري،نظ اًر لماأثبتهالعملمن أنرأيهافيبعض
القضاياقلَّماتحيدعنهالصحةوالصواب.


وعلىأيةحاليقعالنزولعنالتمسكبالدفعبعدمالقبولصراحةً أوضمناً،بسلوكصاحب

يدلعلىاعتدادهبالعملالذيأصابهالع وارمحلالدفع،وذلكبقيامهبعملأوإجراءأو
َ
الشأنمسلكاً
قوليدلداللةًالتقبلالشكعلىتركالحقفيالدفع(.)3

السرابقةالربطالن،وهروبطرالنيتعلرقبالنظرامالعرام،وتقضرىبرهالمحكمررةمرنتلقراءنفسرها/.مشرارإليرهلردىأمينرةالنمرر :قروانينالمرافعررات،

الكتاباألول،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة،دونسنةنشر،ص125ومابعدها .

( )1أمرراحرراالتالترردخلالج روازيللنيابررةالعامررة،هرري - 1:الرردعاوىالخاصررةبعررديمياألهليررةوناقصرريهاوالغررائبينوالمفقررودين- 2الرردعاوى
المتعلقرةباألوقرافالخيريرةوالهبراتوالوصرايا - 3عردماالختصراصالنتفراءواليرةجهرةالقضراء- 4دعراوىردالقضراةوأعضراءالنيابرةالعامررة

ومخاصمتهم- 5الصلحالواقيمناإلفالس- 6الدعاوىالتي ترىالنيابةالعامةالتدخلفيهالتعلقهابالنظامالعامواآلداب- 7كلحالةينص
القانونعلىجوازتدخلالنيابةالعامةفيها،ويالحظأنهاليترتبالربطالنعلرىعردمتردخلالنيابرةالعامرةفريالحراالتسرابقةالرذكر/.مشرار

إليهالدىأمينةالنمر(:قوانينالمرافعات)مرجعسابق،ص127ومابعدها .

()2محمدكمالعبدالعزيز:مرجعسابق،ص230وأمينةالنمر(:قوانينالمرافعات)مرجعسابق،ص.126
()3تمييزحقوقأردنيرقم1664/161برنامجعدالةمشارإليهلدىلؤىالحسيني:مرجعسابق،ص.570
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انقضىالحقفيالتمسكبالدفعانقضاءيمنعمنالعدول
ومتىصدرالنزولصراحةًأوضمناً
ً
عنه أو التحلل من آثاره ،أما إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام ،فإن الدفع بعدم القبول يقع بقوة
القانون،وتقضىبهالمحكمةمنتلقاءنفسها ،شأنه  شأنكلمايتعلقبالنظام،فاليردعليهالنزول
فيهذهالحالة؛ذلكأنهمقررللصالحالعام،فاليستأثربهالخصمالمستفيدمنه،وماصدرعنهمن
نزوليكونعمالًمادياًعديماألثرقانوناً(.)1
المطلب الثاني
الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول
تبعاً لماانتهيناإليهفيالمطلباألول،منتعلقبعضالدفوعبعدمالقبولبالنظامالعام،وأن
ادةالخصومدور  فيإيجادبعضها،وجوازإثارتهامنقبلالمحكمة،وجوازالتمسكبهاوالنزول
إلر
اً
عنهامنقبلالخصوم،فإننانبحثفيمايليخياراتالمحكمةالمتعددةعندالفصلفيهذاالدفع،
وحجيةالحكمالصادرفيه،واآلثارالمترتبةعلىقبوله،وذلك عبر الفروع التالية:
الفرع األول  :الفصل في الدفع بعدم القبول.
الفرع الثاني ُ :حجية الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول.
الفرع الثالث :اآلثار المترتبة على الدفع بعدم القبول.

()1يحييإسماعيل:مرجعسابق،ص.162
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الفرع األول
الفصل في الدفع بعدم القبول
التمسكبالدفعبعدمالقبولمنجانبالخصمأوطرحهمنقبلالمحكمةيوجبعلىالمحكمة
ُ
بحث هذا الدفع ،وبحسب األصل تقتصر سلطة المحكمة عند نظر الدفع بعدم القبول على مجرد
الكشفعنالمظهرالخارجيالدعاءاتالخصوم،دونالخوضفيأدلةأصلالحقالمدعىبه،فال
تطلب المحكمة من الخصوم تقديم أدلتهم كاملة ،وال تتابع النظر والتحقيق في هذه األدلة ،فدور
القاضيعندنظرهللدفعبعدمالقبوليشبهإلى حد(ما) دورقاضىاألمورالمستعجلة،وصوالً إلى
الحكمإمابقبولالدفعأورفضه،وتختلفسلطةالمحكمةعندنظرالدفعباختالفالطريقةالتيتم
التمسكبهابالدفع،وذلكعلىالنحوالتالي:
أول :إذا تم التمسك بالدفع بعدم القبول عن طريق الطلب:
إذاقامالمدعىعليهبإبداءالدفعبعدمالقبولفيصورةطلب،وقبلالدخولفيأساسالدعوى،
فإنهوفقاًألحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينييتوجبعلىالمحكمةأن
تفصلفيهذاالطلبوبشكلمستقل،وعدمضمهللموضوع،ذلكأنالقانونحددمايصدر
فيالطلبمنق اررات،وهىإماالرفضأوالقبول،مجي اًز فيكالالحالتينالطعنفي القرار
بشكلمستقلعنالقرارالفاصلفي الموضوع،األمرالذييعنىوجوبالفصلفيالدفعقبل
الفصلفيالموضوع(.)1
ولميتعرضالمشرعالمصريلمسألةتقديمالدفعبعدمالقبول،سواءبطريقالطلبأوبغيره،
ويذهبجانبمنالفقهالمصريإلىالقولبأنالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول -سواءقضت
()1المادة()60منقا نونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة( )2/106مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرة
األردني .
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عد منقبيلاألحكامالفرعية،وتطبقعليهالقواعدالعامة التي
المحكمةبقبولهذاالدفعأوبرفضه ُ -ي ُّ
تخضعلهاهذهاألحكام،والمستقرعليهلدىالفقهأناألحكامالموضوعية،هياألحكامالصادرةفي
الطلبات األصلية ،وسواء قدمت في صورة طلب أصلى أم طلب عارضُ  ،يعد الحكم الصادر فيها
حكماًموضوعياً،أما األحكامالفرعية،فهياألحكامالتيتصدرفيالدفوعالشكليةأوفيالدفوعبعدم
القبول،أوبوجهعاماألحكامالتيتصدرفيالطلباتالمتعلقةبسيرالدعوى،ومسألةتوافرأوعدم
توافرسلطةااللتجاءإلىالقضاء(.)1
وبحسب أحكام قانون أصول المحاكمات األردني يتوجب على الخصوم تقديم دفوعهم خالل
المدةالمنصوصعليهافيالقانون،وهىالمدةالتيحددهاالمشرعلتقديمالالئحةالجوابيةمنقبل
المدعىعليه(،)2وأوجبالمشرععلىالمحكمةأنتفصلفيالطلبالمتضمندفعاً أوأكثرويكون
حكمهاقابالًلالستئناف،حتىولوكانيقضىبردالطلب،أوكان  يقضىبقبولالطلبوردالدعوى،
كماهوالحالبالنسبةلل دفعبوجودشرطالتحكيمأوالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى؛
باعتبارأنالحكمفيهذهالحالة ُي ُّ
عدمنهياًللخصومةكلها،وممايقبلالطعنفيهباالستئناف،وبتدقيق
نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني التي تناولت الدفع بسبق الفصل في
الدعوى"القضيةالمقضية"نجد  أنهامتضاربةبشأنه؛إذيوجببعضهاعلىالمحكمةإذاأثيرأمامها
هذاالدفعأنتفصلفيه،ويكونحكمهاقابالًلالستئناف،حتىولوقضتالمحكمةبردالدفع(،)3علماً
بأنالقانوننص فيموضعآخرعلىعدمجوازالطعنفيقرارالمحكمةبردأيدفعيتعلقبالنظام
العام  -ومنضمنهاالقضيةالمقضية"الدفعبسبقالفصلفيالدعوى"  -إالمعالحكمالصادرفي

()1أحمدأبوالوفا(:نظريةالدفوع)مرجعسابق،ص600ومابعدهاوأمينةالنمر :أصرولالمحاكمراتالمدنيرة،الردارالجامعيرة،دونطبعرة،
1611م،ص136وفارسالجرجرى:مرجعسابق،ص.66

()2المادة( )56منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()3المادة()2/106والمادة()5/170منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
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موضوعالدعوى(،)1ونرىأنتدخالً تشريعياًيقضىبتعديلبعضنصوصقانونأصولالمحاكمات
عدأم اًرضرورياًإلزالةهذاالتضارب.
المدنيةوالتجاريةاألردني ُي ُّ
ثانياً :إذا تم التمسك بالدفع بعدم القبول بغير طريق الطلب:
وفىحالالتمسكبالدفعبعدمالقبولبغيرطريقالطلب،فإنللمحكمةأنتفصلفيهمنخالل
بينة أولية ،ويكون قرارها برفض الدفع مما يجوز استئنافه مع القرار الفاصل في الموضوع () 2؛
ٍ
غيرمنه للخصومة،وغيرفاصلفيالموضوع،أما قرارهاالقاضيبقبولالدفع،
باعتبارهحكماً
فإنهينهىالخصومة،األمرالذييعنىجوازالطعنفيهطبقاًللقواعدالعامة،كمايكونللمحكمة
ضمالدفعللموضوع،والفصلفيهمعالحكمالفاصلفيالدعوى(.)3


وبحسباألصلفإنالمحكمةغيرملزمةأومقيدةباالنتقاللنظرالدفعفيكلالحاالت،وانما

يجوزلهاأنتقررضمهإلىالموضوع،والفصلفيهمامعاً،ويرىالبعضأنالمحكمةعادةتقررضم
الدفعإلىالموضوع،إذاكانموضوعالدفعيستوجببحثالمحكمةلموضوعالنزاع(.)4
وبتقديرنا فإن األخذ بهذا الرأي يتعارض مع الهدف من الدفع بعدم القبول ،وهو رد دعوى
المدعي ،بإنكارحقهفيالحمايةالقضائيةالتييطلبها،وذلكدوننظرالموضوعبصورةتفصيلية،
فالحكمفيهذاالطلب(الدفع) يستوجبقيامالمحكمةبالفحصالظاهريلموضوعالدعوى،دونإبداء
رأىقاطعفيه.

()1المادة( )2/111منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()2المادة( )162منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمرادة( )212مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرةالمصرري
والمادة( )170منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()3عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.524

()4أمينةالنمرر(:أصرولالمحاكمراتالمدنيرة)مرجرعسرابق،ص136ومحمردخليرلأبروبكرر:مرجرعسرابق،ص106ولرؤىالحسريني:مرجرع
سابق،ص.66
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والجديرذكرهأنمسلكالمشرعالفلسطينيوالمصريهوإعطاءالمحكمةالصالحيةالكاملةفي

الفصلفيالدفععلىاستقالل،مالمترأنهناكحاجةتستوجبضمهإلىالموضوع،ففيهذه
الحالة،يجبعليهاأنتنبهالخصوم،إلىأنماقضتبهفيالدفعوالموضوع(،)1هذاوتوجهالمشرع
األردنيصراحةإلىضرورةالفصلفيالدفععلىوجهاالستقالل،وعدمضمهإلىالموضوع(.)2
ونرىأنماأخذبهكلمنالمشرعالفلسطينيوالمصريمنجواز ضمالدفعللموضوعهو
األولى باال تباع؛ ذلك أنه في بعض الحاالت قد تصدر المحكمة حكمها برفض الدفع ،والسير في
الدعوىمنالنقطةالتيوصلتإليها ،أضفإلىذلكفإنضمالدفعإلىالموضوع،اليعنىفصل
المحكمةفيالموضوع؛باعتبارأنهاقدتقضىفيالدفعدونالموضوع،وفىهذهالحالةيجبعليها
أن توضح في حكمها بأن ما قضت به في كل من الدفع والموضوع واال شاب حكمها قصور في
التسبيب.
هذا ويعطى قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في أحوال معينة للمحكمة أن تقرر
تصحيححالةعدمالقبولإذاكانذلكممكناً،بدالًمنالحكمفيالدفعبعدمالقبولالمثارأمامها(،)3
فإذااكتسبالمدعىالصفةأثناءنظرالدعوىمراعياًالمواعيدواإلجراءات،فإنالعيبيكونقدزال،
واليكونللمدعىعليهفيهذهالحالةمصلحةفيالتمسكبالدفعبعدمالقبول،ويالحظأنالحكمفي
هذهالحالةقاصرعلىحالةنظرالدعوىأماممحكمةأولدرجةفقط،فاليصحإعمالهأمامالمحكمة
االستئنافية؛ذلكأنهاليجوزاختصاممنلميكنطرفاً أمامها،وأنأعمالهقاصرعلىحالانتفاء
قيدالمحكمةأويحجبهاعنالفصلفيالدفع،بليبقىلها
ُ
ُ
أنهالي
صفةالمدعيدونالمدعىعليه،و
()1المادة( )61منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة( )101منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري .

( )2يستفادتوجهالمشرعاألردنيإلىضرورةالفصلفيالدفععلىوجهاالستقاللوعدمضمهإلىالموضوعمننصروصالمرواد(،)106
( )111(،)56منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()3انظر:نصالمادة( )2/115منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري،وال مقابللهافيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية
الفلسطينيوقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
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صالحيةالفصلفيه،وقدتنتهيالمحكمةإلىرفضالدفع؛لقيامهعلىغيرأساس،وعلىأيةحالال
ُيخل تصحيح الصفة بالمواعيد المحددة لنظر ا لدعوى سواء كانت مواعيد تقادم أو سقوط أو طعن
فيجبأنتتمفيالميعاد(.)1
هذا ونأمل من مشرعنا الفلسطيني أن يحذو حذو المشرع المصري ،وأن يتم استحداث نص
تشريعييسمحبتصحيححالةعدمالقبولإذاكانذلكممكناً؛تحقيقاً للقصدفيالوقتواإلجراءات،
وحرصاًعلىالعدالةوسالمةتطبيقالقانون.
الفرع الثاني
ُحجية الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول
يترتبعلىقبولالدفعالموضوعيإنهاءالنزاعحولالحقالمدعىبهكلياًأوجزئياً ،ومن ثَّم
يكتسبالحكمالصادرفيهحجيةالشئالمقضيبه،وتستنفدالمحكمةواليتهافيه،فاليجوزلهاإعادة
حكامالقانونوبالطرق المرسومة،فيحيناليستنفدالحكمالصادر

النظرفيهمرةأخرى ،إالوفقاً أل
فيالدفعالشكليواليةالمحكمةبخصوصالموضوع،فإذاطعنفيهذاالحكم،فإنسلطةالمحكمة
ائيةالمثارحولها،فاليجوزلهاالتصديلموضوعالدعوى؛ألنفيذلك
تنحصرفيالمسألةاإلجر
ُ
مخالفةلمبدأالتقاضيعلىدرجتينوهومنالنظامالعام(.)2
وبتقديرنافإنالمشرعقدأحسنصنعاً؛إذإنهلميضعحكماًعاماًيسرىعلىجميعصورالدفع
ىعليهاأحكامخاصةينظمهاالقانون،كلفيموضعه،لذامن
بعدمالقبول؛ذلكأنبعضصورهيجر
ٌ
غيرالمنتجوضعقاعدةعامةتسرىعليهاجميعاً.

()1محمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات –الطبعةالثانية)مرجعسابق،ص.261
()2عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص،471ص .501
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ويحوزالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبولالحجيةأواليحوزها بحسباألحوال،فإذاقضت
ُ
الحجية،أما
المحكمة برفضالدفعبعدمالقبول،فإنهذاالحكماليمنحأيةحمايةقضائية،واليحوز ُ
الحجيةتختلف
الحكمبقبولالدفع،ومعناهصدورحكممنالمحكمةبعدمقبولنظرالدعوى،فإنهذه ُ
بحسبماإذاكانمؤدىهذاالحكمالفصلفيموضوعالدعوىمنعدمه(.)1
الحجية،واليحق
ويذهبرأىفيالفقهإلىأن الدفعبعدمقبولالدعوىالنعدامالصفةيحوز ُ
الفيالدعوى،وا نكانالفصلفيهاقدتم
للمدعيرفعالدعوىمنجديد؛ذلكأنهذاالحكم ُي ُّ
عدفاص ً
دونالبحثفيموضوعهاأوتوافرأحدشروطها(.)2
ونحن ال نسلم بهذا الرأي ،فال يتصور اعتبار الحكم فاصالً في الدعوى دون البحث في
موضوعها ،فالدفع بعدم القبول يرمى إلى إنكار الحق في الحماية القضائية التي يطلبها المدعى،
والقاضيبفصلهفيهذاالدفعبالقبول،يكونقدفصلفيمسألةتوافرالحقفيهذهالحمايةمن
عدمه،دونبحثالموضوعوالفصلفيه.
وعلىأيةحالفإنحكمالمحكمةبعدمقبولالدعوىلرفعهاقبلاألوان،اليمنعمنتجديدها
بعدذلك،عندحلولأجلالدين،وكذلكالحالإذاحكمبعدمقبولدعوىالدائنعلىالكفيلإذالميكن
ُ
قدرجععلىالمدين(.)3

()1أمينةالنمر(:أصولالمحاكماتالمدنية)مرجعسابق،ص .136
()2فتحيوالى:مرجعسابق،ص .461

()3أحمدأبوالوفا(:نظريةالدفوع)مرجعسابق،ص16ونبيرلعمرر -أحمردخليرل -أحمردهنردي:مرجرعسرابق،ص330ومحمردكمرالأبرو
الخير:مرجعسابق،ص .341
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الفرع الثالث
اآلثار المترتبة على الدفع بعدم القبول
إثارةالدفعبعدمالقبولأمامالمحكمةتعنىتوقعأحداحتمالين:أولهمارفضالدفعبعدمالقبول؛
أي عدم قبوله ،ويعنى ذلك أن على المحكمة أن تطرح الدفع بعدم القبول جانباً ،التطرق لنظر
الموضوع؛ ذلك أن الدفع المقدم غير صحيح ،لكون الدعوى مستوفية لشروطها القانونية ،وفى هذه
الحالةيجبعليهااالستمرارفينظرالدعوى،وصوالًإلصدارالحكمفيها،أمااالحتمالالثاني،وهو
الحكمبصحةالدفعبعدمالقبولالمقدممنالمدعىعليه،وعدمقبولالدعوى،ويترتبعلىقبولهذا
الدفعأثرينمهمين،وهما  :زوالكافةاإلجراءاتواآلثارالمترتبةعلىإقامةالدعوى،ومنعالمحكمة
مننظرموضوعالدعوى،وسنعرضلهاتينالمسألتينتباعاً.
أولً :زوال كافة اإلجراءات واآلثار المترتبة على إقامة الدعوى


الدعوىبوصفهاإجراءقضائياً اليعتدبهاأمامالمحاكممالمتباشروفقاألسسالصحيحة،

عدالدعوى
ة،وبخالفذلكالتُ ُّ

وفىمقدمتهاتوافرشروطقبولها،فضالًعنإقامتهافيالمواعيدالمقرر
مقبولة ،وال تكون جديرة بالحماية القضائية ،وعليه فإن الحكم بقبول الدفع يترتب عليه زوال كافة
اإلجراءاتالمتخذةفيالدعوى،والعودةبالخصومإلىالحالةالتيكانواعليهاقبلرفعالدعوى(.)1
الً لمبدأاالقتصادفياإلج ارءات،فإن
وفىحالسقوطالخصومةأوانقضائهابالتقادم،واعما 
هناكأعماالً تظلقائمة،ومنها  :األحكامالقطعيةالصادرةفيالخصومة،األعمالاإلجرائيةالسابقة
عليها والتي اعتمد عليها الحكم ،واإلق اررات الصادرة عن الخصوم واأليمان التي حلفوها ،واجراءات

()1فارسالجرجرى:مرجعسابق،ص.67
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التحقيق وأعمال الخبرة التييجوز للخصوم التمسك بها ،ما لم تكن في حد ذاتها باطلة( ،)1ويثور
التساؤل عن مدى جواز إبقاء هذه اآلثار بعد قبول الدفع ؟
اإلجابةعلىهذاالتساؤلتعيدناإلىسببعدمقبولالطلبالقضائي،أالوهوافتقادهلشرط
منشروطقبوله،وهذااالفتقادقدتمالتأكدمنهبصدورالحكم،وأنالمدعي ليسلهحقفيطلب
الحمايةالقضائية،األمرالذييترتبعليهزوالالخصومة،بكافةإجراءاتهاوآثارها،والعودةبالخصوم
إلىالحالةالتيكانواعليهاقبلالتقاضي،وذلكبخالفالحالعندإعمالجزاءالسقوطأوالتقادم،
فالطلب القضائي في مثل هذه الحاالت يكون مقبوالً من البداية؛ لتوافر شروط قبوله ،ولكن يحدث
عارضيعزىإلىالخصومأنفسهم ،أوأيأمرآخريؤدىإلىركودالخصومةمدةمنالزمن،األمر
ُ
الذييؤدىإلىسقوطهاأوتقادمها،ولكنواعماالً لمبدأاالقتصادفياإلجراءاتأبقيالمشرععلى
بعضاآلثارالمتولدةعنهذهالخصومة؛كاستثناءمنقاعدةاعتبارهاكأنلمتكن(.)2
ويترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى زوال كافة إجراءات الخصومة ،وسائر اإلجراءات
القانونيةالمترتبةعلىقيامها،فيعودالخصومإلىالحالةالتيكانواعليهاقبلرفعالدعوى،كأنهالم
ترفعمنقبل،كمايزولاألثرالمترتبعلىقطعالتقادم(،)3علىأنمانصتعليهأحكامالمدني
الفلسطينيوالمصريواألردنيمنأنمدةالتقادمتنقطعبرفعالدعوى،ولوأماممحكمةغيرمختصة،

()1نقضمدني،دائرة(غزة)،الطعنرقم،2005/44جلسة2006/6/27موجاءفيه" الحكمبسقوطالدعوىاليمنعمرننظررأصرلالحرق
فيالدعوىمعالتمسكبإجراءاتالتحقيقوالخبرةالتيتمت،مالمتكنباطلةفيذاتها،وقدأجازالقانونللمدعىبتقديمهافيدعروىأخررى

إذارغبفيذلك"

()2نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.255

()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم،366لسنة27قجلسة1663/5/23مشارإليهلدىيحييإسماعيل:مرجعسابق،ص .603
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يقرر قاعدة استثنائية ،يتم إعمالها في حالة الحكم بعدم قبولها ( ،)1ويثور التساؤلعن أثر صحيفة
الدعوىإذاحكمبعدمقبولهاعلىمدةالتقادم؟
ِق يلبأنهاليمكنوضعقاعدةواضحةبصددأثرصحيفةالدعوىإذاحكمبعدمقبولهاعلىمدة
التقادم،فالحكمفيبعضاألحواليزيلالخصومة،ويجعلهاكأنلمتكن،دونأنيعتبررفعهاقاطعاً
لمدةسقوطالحقبالتقادم،كمالو رفعتعل ىغيرذيصفةأومنغيرذي صفة،وفىحاال ت
أخرىاليمكنتجاهلأثررفعالدعوىفيقطعمدةالتقادم،علىالرغممنالحكمبعدمالقبول،كما
لوحكمبعدمقبولالطلبالجديدفياالستئنافأوعدمقبولطلبالتدخلأواالختصامبسببعدم
توافر االرتباط ،أو عدم قبول دعوىطلب إثبات الدينبالكتابةبسبب وجوب استصدار أمر األداء
الً(.)2
أو
وبتقديرنافإنمناطقياماألثرالذيرتبهالمشرععلىإجراءقانونيمعينيستلزممطابقةهذا
اإلجراءلمااشترطهالقانونفيه،ومنثَّمفإنانقطاعالتقادمإنماتتحققبإجراءقوامهإيداعصحيفة
الدعوىمستوفيةشرائطصحتهالدىقلمكتابالمحكمة،وصدورحكمنهائيبإجابةصاحبالمطالبة
لحقهكلهأوبعضه،أماانتهاءالخصومةبغيرذلكفإنهيزيلأثرهافيقطعالتقادم،ومنثَّميعتبر
االنقطاعكأنلميكن،والتقادمالذيبدأقبلرفعالدعوىمستمربسريانه.

()1انظر:نصالمادة( )421منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()313منالقانونالمدنيالمصرريوالمرادة()460مرنالقرانونالمردني
األردني/.أحمدأبوالوفا(:نظريةالدفوع)مرجعسابق،ص.603

()2فارسالجرجرى:مرجعسابق،ص61وأحمدأبوالوفا(:نظريةالدفوع)مرجعسابق،ص.603
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ثانياً :منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى


بحسباألصل  فإنالمحاكمهيصاحبةاالختصاصبنظرالدعاوىكافة،بمالهامنوالية

( )1
يوجبمسائلتها،إالأنامتناعالمحكمةعننظر
عامة ،وبخالفذلكتكونقدارتكبتخطأًقانونياً ُ

الدعوى،قديكونسببهالمشرع،كمافيحالةالحكمبقبولالدفعبعدمالقبول،إذيترتبعلىمنع
الدفعبسبق
المحكمةمنالفصلفيموضوعهامنعاًنهائياً ،فاليجوزإعادةرفعهاأمامالمحكمة،وا ُ
الفصلفيها،وتجدراإلشارةإلىأنالمنعمننظرالدعوىقديكونمؤقتاً،وذلكإذاكانالدفعمبنياً
على عدم توافر الشروط الالزمة لاللتجاء إلى القضاء ،ويقتصر أثر الحكم بعدم القبول على إلغاء
إجراءاتالدعوى،ويكونمنالممكنتجديدهامرةأخرىأمامالمحكمة،طالمالميسبقالفصلفي
موضوعها،ومنصورهذهالحالةالدفعبسبقالدعوىألوانهاأومناسبتهاأوكونالمصلحةغير
قائمة(.)2
المطلب الثالث
الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول
سبق أنذكرناأنالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبوليكونعلىإحدىصورتين،وهماإماأن
يكون هناك رفض للدفع ،ومن ثَّم تستمر المحكمة بنظر الدعوى حتى صدور الحكم الفاصل في
المنهيللخصومة،واماأنيكونبقبولالدفعوانتهاءالخصومةدونصدورحكم
موضوعالدعوىو ُ
فاصلفيالموضوع،وسنعرضلهاتينالصورتينتباعاًعبرالفرعينالتاليين:
الفرعاألول:الطعنفيالحكمالصادربقبولالدفعبعدمالقبولوردالدعوى.
الفرعالثاني:الطعنفيالحكمالصادربرفضالدفعبعدمالقبول.
()1نصرتالمررادة( )2مررنقررانونأصررولالمحاكمرراتالمدنيررةوالتجاريررةالفلسررطينيعلرىأنرره( تسرررىأحكررامهررذاالقررانونعلررىكافررةالرردعاوى
والطلباتوالدفوعوالطعونالمدنيةوالتجاريةأمامالمحاكمالنظاميةفيفلسطين) .

()2فارسالجرجرى:مرجعسابق،ص.71
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الفرع األول
الطعن في الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم القبول ورد الدعوى
انتهاءالخصومةدونصدورحكمفاصلفيالموضوع،

الدفعالمثارلردالدعوى ،
يترتبعلىقب ول 
ُ
وسنبحثفيمايليقابليةالحكمالصادربقبولهذاالدفعللطعنفيهباالستئناف،ومدىاستنفادمحكمة
اليتهاللحكمفيه،ومنثم  نبحثقابليةالحكمالصادربقبولالدفعبعدمالقبولللطعنفيه
َّ
أولدرجةو
بالنقض.
أولً :الطعن بالستئناف في الحكم بقبول الدفع بعدم القبول ورد الدعوى:
إذاقررتالمحكمةقبولالدفعالمقدملردالدعوىبناء  علىطلبتقدمبهالمدعىعليهلردها
ً
ق بلالدخولفياألساس،ففيهذهالحالةتُعفىالمحكمةمننظرالموضوع،وكذلكالحالإذاتمإبداء
الدفعبغيرطريقالطلب،وذلكمنخاللاإلدالءالمباشربالدفعأوبإدراجهضمنالالئحةالجوابيةأو
منالتطرقللموضوع،واالستمرار

بإثارتهأثناءنظرالدعوى،ففيهذهالحالةتُعفىالمحكمة -أيضاً-
فيبحثتفصيالته،بعدأنتحملتعناءالبحثفيهأثناءنظرالدعوى،ويترتبعلىالحكمالصادر
بقبول الدفع انقضاء الخصومة ،ويشترط لقبول الطعنباالستئناف في الحكم الصادر أن يكون مما
يقبل الطعن فيه باالستئناف ،وأن تتم مراعاة المواعيد التي نص عل يها القانون وقواعد المصلحة
بأوصافهاالمختلفة(، )1ويجوزالطعنفيهذهاألحكاممباشرةمنسواءمنتاريخإعالنهاأومنتاريخ
صدورحكمفيها

( )2

.

()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.216

()2انظر:نصالمادة( )163منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة()213منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية
المصريوالمادة( )171منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
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ثانياً :مدى استنفاد محكمة الدرجة األولى لوليتها في الحكم بالدفع بعدم القبول:
ثَّمةخالفبينالفقهوالقضاءحولاألثر المترتبعلىاستئنافالحكمالصادرفيالدفعبعدم
القبول،وعماإذاكانيترتبعليهطرحالنزاعبرمتهأماممحكمةالدرجةالثانية،بحيثتستنفدمحكمة
الدرجةاألولىواليتهابشأنهمنعدمه،وقدانقسمالفقهوالقضاء فيهذاالشأنإلىاتجاهاتثالثة
سنعرضلهافيمايلي،ومنثَّملرأيناالخاصفيهذهالمسألة:
التجاه األول :استنفاد المحكمة لوليتها بالحكم بقبول الدفع بعدم القبول:
ذهبأنصارهذااالتجاهإلىالقولبأنهبقضاءمحكمةالدرجةاألولىبقبولالدفعبعدمالقبول
فإنهاتستنفدواليتهافيالفصلفيموضوعالدعوى،وأناستئنافالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول
يطرحالنزاعبرمتهأماممحكمةثانيدرجة،فإذاقضتمحكمةأولدرجةبقبولالدفعبعدمالقبول،وتم
الطعنفيهباالستئنافأماممحكمةثانيدرجة،ورأتاألخيرةإلغاءحكممحكمةأولدرجة،وجب
عليهاالتصديلموضوعالدعوىبمااحتوتهمنطلب اتوأوجهدفاع،وعدمإعادةالدعوىلمحكمةأول
درجة؛ذلكأنهبقبولمحكمةأولدرجةللدفعبعدمالقبولتكونقداستنفدتواليتهافينظرالدعوى،
عد ذلكافتئاتاً
اعإلىمحكمةالدرجةاألولى،ودونأني ّ
أنتُعيدالنز
لذا اليجوزللمحكمةاالستئنافية  
ُ
علىمبدأالتقاضيعلى درجتين،وهذاهومسلكمحكمةالنقضالمصريةفيالعديدمنأحكامها(،)1
وتعرضهذااالتجاهالنتقادشديد؛ألنفيهتفويتاًلمبدأالتقاضيعلىدرجتين(.)1

( )1هذاماجرتعليه محكمةالنقضالمصريةفيالعديدمنأحكامها،وجاءفيأحدها" بأنهالمقرروعلىماجرىبهقضاءهذهالمحكمة
أنالحكمبعدمقبولالردعوىتسرتنفذبرهمحكمرةأولدرجرةواليتهرا،وأناالسرتئنافالمقرامعرنهرذاالحكرم،يطررحالردعوىبرمتهراأمراممحكمرة

االستئناف،فإذاألغتذلكال حكم،وقبلتالدعوى،فإنهاليجوزأنتعيدهاإلرىمحكمرةالدرجرةاألولرى،برلعليهراأنتفصرلفريموضروعها،

عدذلكمنجانبهامخالفةلمبدأالتقاضيعلىدرجتين"وقضتفيحكمآخربأن" الدفعبعدمقبولدعوىاإلخالءلرفعهامرنغيرر
دونأنيُ ّ
روعياًملتصرقبموضروعالرردعوى،وارداًعلرىأصرلالحررق
ذيحرقمترىأقريمعلررىإنكراروجرودالعال قرةاإليجاريررةيعتبررفريحقيقت
رهدفاع راًموض ً
ً

المطالببه"نقضمدنيمصري،الطعنرقم،1375سنة52ق،جلسة/.1612/11/12نقضمدنيمصري،الطعنرقم1461سنة35

ق،جلسة/1615/3/25نقضمدنيمصري،الطعنرقم1236لسنة50ق،جلسة/1615/1/15نقضمدنيمصري،الطعنرقم751
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التجاه الثاني:عدم استنفاد المحكمة وليتها بالحكم بعدم القبول:


ذهب أنصارهذا الرأي إلى القول ،بأنه وفقاً لقاعدة األثر الناقل لالستئناف ،فإنالطعن في

الحكم في الدفع بعدم القبول ،ال ينقل أمام محكمة الطعن سوى مسألة البحث في الحكم من حيث
مسألة القبول من عدمه ،ومن ثم ال يجوز لمحكمة الطعن أن تفصل فيه؛ ذلك أن محكمة الدرجة
األولىلميسبقلهاأنقضتفيالموضوع،وأنها لمتستنفدواليتهافيه،فإذاقضتمحكمةالدرجة
الثانية بإلغاء الحكم المطعون فيه ،فإن الدعوى تكون مقبولة أمام محكمة أول درجة للفصل فيها،
وبغيرذلكتكونمحكمةالدرجةالثانيةقدخالفتمبدأالتقاضيعلىدرجتين،وهذاهومسلكالقضاء
الفلسطيني(،)2والقضاءاألردني(،)3وبعضأحكاممحكمةالنقضالمصرية(.)4

سررنة41ق،جلسررة، 1676/5/7مشررارإليهررالرردىمحمرردكمررالعبرردالعزيررز(:تقنررينالمرافعررات –الطبعررةالرابعررة)ص/.721نقررضمرردني
مصري،فيالطعونأرقام521،1474،1461لسنة53قجلسة1615/3/25مشارإليهالدىيحييإسماعيل:مرجعسابق،ص.603

()1عيدالقصاص:مرجعسابق،ص117ومحمدأبوبكر:مرجعسابق،ص.123

()2أحم رردأب رروالوف ررا(:نظري ررةال رردفوع)مرجر ررعس ررابق،ص161ومص ررطفىعب رردالحمي رردعير رراد(:األص ررول -الكت ررابالث رراني)مرج ررعسر ررابق،
ص160وأحمدمليجى :الموسوعةالشاملةفيالتعليقعلىقرانونالمرافعراتوفقراًألحردثتعرديلبالقرانونرقرم76لسرنة،2007برآراءالفقره
والصريغالقانونيرةوأحكرامالررنقض،دوندارنشرر،الطبعرةالحاديررةعشرر2012- 2011،م،ص/.1102وهرذامراجرررتعليرهأحكرامالقضرراء
الفلسطيني،ومنهااستئنافعليامدنيرقم،66/6جلسة/.1666/4/21استئنافعليامدنيرقم،1670/17جلسة1670/11/11مشار
إليهالدىوليدالحايك(:المجموعةالمختارة -الجزءاألول)مرجعسابق،ص،60ص.104
()3تمييزحقوقأردنيرقم/.1661/1142تمييزحقوقأردنيرقم/.1666/1766تمييرزحقروقأردنريرقرم/.1661/512تمييرزحقروق
أردنيرقم1660/314برنامجعدالة،مشارإليهالدىلؤىالحسيني:مرجعسابق،ص،76ص .77

قبولمحكمةأولدرجةالدفعبعدماختصاصهانوعياًبنظررالردعوىوالقضراءبره،
( )4قضتمحكمةالنقضالمصريةفيأحدأحكامهابأن"
ً
وهرودفررعشركلي،التسررتنفدبره –وعلررىمراجرررىبرهقضرراءمحكمرةالررنقض -واليتهرابنظرررالموضروع ،فررإذااسرتؤنفحكمهررا،وقضرتمحكمررة
االستئنافبإلغائه،وبرفضالدفع،وجبعليهاأنتُعيدالدعوىإلىمحكمةأولدرجرةللفصرلفريموضروعها،ومنرهالردفعبعردمقبرولالردعوى

الذيلماتقلكلمتهافيه،واذتصدتمحكمةاالستئنافللموضوعوقضتفيالدفعبعدمالقبول،فإنهاتكونقدفوتتإحدىدرجراتالتقاضري
علىالخصوم،معأنمبدأالتقاضيعلىدرجتينمنالمبادئاألساسيةللنظامالقضائيالتياليجروزللمحكمرةمخالفتهرا،واليجروزللخصروم

النرزولعنهرا،لمراذلرركفرإنالحكرمالمطعررونفيرهقردأخطرأفرريتطبيرقالقرانونبمررايسرتوجبنقضره)نقرضمرردنيمصرري،الطعرنرقررم،673

سنة 40ق،جلسة1610/12/16مشارإليهلدىأنورطلبرة(:موسروعةالمرافعرات)مرجرعسرابق،ص/.253وفرىحكرمآخررقضرتمحكمرة
النقضالمصريةبأن" ..الدفعبعدمقبولالدعوىلوجودشرطالتحكيماليترتبعلىقبولهاستنفادواليةالمحكمة؛والتملكمحكمةاالستئناف

الفصرلفرريالم وضرروع،لمررايترترربعلررىذلرركمررنتفويررتإحرردىدرجرراتالتقاضرريعلررىالخصرروم"نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم،1175

لسنة50ق،جلسة1616/3/3مشارإليهلدىأحمدهندي(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق .477،
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التجاه الثالث :التمييز بين الدفع بعدم القبول المتصل بالموضوع والمتصل بالشكل:
أيأنهفيحالصدورحكمبقبولالدفعبعدمالقبول،ومنثماستئنافهذا
َّ
يرىأنصارهذاالر
الحكم ،فإنهيجبالتمييزفيمابينإذاكانهذاالدفعمرتبطبأساسالنزاعأمأنهمرتبطباإلجراءات،
فإذاكانالدفعمرتبطاًبالموضوع،فإناالستئنافينقلالنزاع برمتهأمامالمحكمةاإلستئنافية،وتنظر
األخيرةالدفعوأساسالنزاع،أماإذاكانالدفعمتعلقاًباإلجراءات،فإن محكمةاالستئنافتنظر الدفع
فقط،فإذاقررتفسخالحكم ،وجبعليهافيهذهالحالةإعادةالدعوىأماممحكمةأولدرجةللفصل
فيها؛ألنمحكمةأولدرجةلمتستنفدواليتهافيهذاالصدد(،)1وهذااالتجاهأيدتهمحكمةالنقض
الفرنسيةقبلصدورمرسومسنة.)2(1635
( )3
ي ُّ
عد حكماً فاصالً في
ونرى مع الراجح من الفقه أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى ال ُ

الموضوع؛  ألنهيقتصرعلىبحثمسألةتوافرسلطةااللتجاءإلىالقضاءمنعدمه،دونالخوض
اع،وبناء عليهاليجوزللمحكمةاال ستئنافيةإذاقررتإلغاءحكمأولدرجةأنتقوم
ً
فيموضوعالنز
بنظرموضوعالنزاع،والقولبغيرذلك،يعنىقياممحكمةثانيدرجةبالفصلفيموضوعلميسبق

()1محمدكمالأبوالخير:مرجعسابق،ص،353محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص.123

()2رمزيسيف:مرجعسابق،ص /.346هذاوقضتالهيئةالعامةللموادالمدنيةوالتجاريةبمحكمةالنقضالمصريةبأنه"إذاقضتمحكمة
بقبولالدعوىلعدماتخاذإجراءأوجبالقانوناتخاذه(كراناإلجرراءهرووجروبقيردعقردشرقةمفروشرةفريالوحردةالمحليرةوفقراًللمرادة42مرن

القانونرقم 460لسنة1677حتىتسمعالدعوى) فرإنالردفعبرذلكهروفريحقيقترهدفرعشركلي،فرإذاقضرتالمحكمرةبعردمسرماعالردعوىلهرذا

السبب،فإنهاالتستنفدواليتها،فإذاألغتمحكمةاالستئنافهذاالحكم،فإنهيتعينعليهاأنتُعيدالدعوىإلىمحكمةأولدرجة"(الهيئةالعامة

المدنيةوالتجارية)نقضمدنيمصري،الطعنرقم،110لسنة 50قضائية،جلسة/.1616/2/1وقضتفيحكمآخربأنه"إذاكانتمحكمة
أولدرجرةبقضرائهابعردمقبرولالمعارضرة؛لرفعهرابغيررالطريرقالرذيرسررمهالقرانون،قردوقفرتعنردالمظهررالشركليألسراسالردعوىفإنهرراال

تستنفدواليتها،ويجبعلىمحكمةاالستئنافعندإلغاءالحكمالمستأنفأنتُعيدالدعوىإليها؛لتفصلفيموضوعها)نقضمدنيمصري،
الطعنرقم،5267لسنة62قضائية،جلسة/.1663/6/20مشارإليهمالدىأحمردمليجرى (:التعليرقعلرىقرانونالمرافعرات)مرجرعسرابق،

ص .431

()3أحمدأبوالوفا(:المرافعات -دونطبعة،دونسنةنشر)مرجعسابق،ص236وفتحيوالى:مرجعسابق،ص461وعبداهللخليلالف ار:
(الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص525ولؤىالحسيني:مرجعسابق،ص .70
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لمحكمةأولدرجةالفصلفيه،األمرالذييفوتعلىالخصومدرجةمندرجاتالتقاضي،كماأنه
ُ
يؤدي إلىطرحطلباتجديدةفياالستئناف،علىغيرمايسمحبهالقانون(.)1
ويبقى التساؤل قائماً عن مضمون ونطاق األثر الناقل لالستئناف في الحكم الصادر في الدفع بعدم
القبول في الطعن بالنسبة لما يطرح على محكمة الستئناف:
األحكامالصادرةفيالدفوعبعدمالقبولإذتنهىالخصومةأمامالمحكمةالتيحكمتفيها،فإن
هذاالحكماليعنىالتعرضلموضوعالنزاعالمنقريبوالمنبعيد،حتىفياألحوالالتيتتعرض
فيهاالمحكمةلبعضعناصرالموضوع،فإنهاالتكونقدفصلتفيموضوعالنزاع ،ويقتصردور
القاضيفيهذهالمسألةعلىتفحصهذهالعناصربالقدرالالزم؛ للتحققمنواليتهأواختصاصه
بنظرالنزاع،كماأنحكممحكمةأولدرجةعندفصلهافيهذاالدفعواصدارهاالحكمفيه،فإنهاال
تكونقداستنفدتواليتهافيمايتعلقبالموضوعبأيشكلمناألشكال؛لذااليكونلالستئنافأيأثر
ناقلبالنسبةلموضوعالنزاع،وبذلكيتضحأنعرضالموضوععلىمحكمةاالستئناف فيهمخالفة
لمبدأ التقاضي على درجتين ،وهو من النظام العام( ،)2كما أن طرح النزاع أمام محكمة االستئناف
يخالفمااتجهتإليهإرادةاألطرافمنإلغاءالحكمالصادرعنمحكمةأولدرجة ،أوإعادةطرح
النزاعأمامهامرةثانية(.)3

( (1نصتالمادة( )221منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيعلىأنه(التقبرلالطلبراتالجديردةفرياالسرتئنافوتحكرم
المحكمةمنتلقاءنفسهابعدمقبولها)ويقابلهانصالمادة( )235منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريونصتالمادة()5/111من
قانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردنيعلىأن( فسرخالحكرمالمسرتأنفالقاضريبرردالردعوىلعردماالختصراصأولكرونالقضرية
مقضيةأولمرورالزمن،أولعدمالخصومة،أوأليسببشكلييوجربعلرىمحكمرةاالسرتئنافأنتقرررإعرادةالردعوىإلرىمحكمرةالدرجرة

األولىللنظرفيالموضوع)

()2المادة()221منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة()235من قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري .
()3نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.211
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ثالثاً :موقف القضاء المصري من األثر الناقل لالستئناف :
تأخذمحكمةالنقضالمصريةبأنهإذاقبلتالمحكمةالدفع،فإنهاتستنفدواليتهافيالموضوع،
ستئنافية،وبناءعلىذلك
ً
اهمنطلباتوأوجهدفاعودفوعأمامالمحكمةاال

وي طرحاالستئنافبمااحتو
ُ
يجوزلهافيهذهالحالةإحالةالقضيةللمحكمةاألخيرة؛إلعادةنظرهامنجديد( ،)1وتمتطبيقهذا
المبدأعلىالدفعبعدمالقبولالنعدامالصفة(،)2ورفعالدعوىقبلأوانها(،)3وفىأحكامأخرىقضت
محكمةالنقضالمصريةأنللدفعالموضوعي،والدفعبعدمالقبولذاتاألثرالناقلمنحيثجواز
طرحالنزاعبرمتهأماممحكمةالدرجةالثانية(.)4
وفىحاالتأخرىميَّ زتالمحكمةبينالدفوعالمتعلقةبالموضوعوالدفوعالمتعلقةباإلجراءات،
فاعتبرتأنالنوعاألوللهأثرناقلللموضوععندالطعنفيهباالستئناف(،)5كماأنالمحكمةعند
تعاملهامعالدفوعاعتمدت علىمسألةذاتيةالدفع،وليسالتكييفالذييخلعهعليهالخصوم؛باعتبار
أن تكييفه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض المصرية ،ويظل التساؤل قائماً هل يمكن
اعتبار أن الطعن في الحكم بالستئناف له أثر ناقل للموضوع ،علماً بأن الموضوع لم ُيفصل فيه ل
من قريب ول من بعيد؟ 
نؤيدماذهبإليهرأىفيالفقه أنموقفمحكمةالنقضالمصريةقدجانبهالصواب()6؛ذلك
أن مضمون األثر الناقل لالستئناف قاصر على ما رفع عنه االستئناف ،وهو بذلك يعيد الدعوى
بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم في االستئناف ،بالنسبة لما رفع عنه االستئناف ،وهو
()1أحمدأبوالوفا (:المرافعات،دونطبعة،دونسنةنشر)مرجعسابق،ص .223

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم740لسنة53ق،جلسة1616/5/11مشارإليهلدىفتحيوالى:مرجعسابق،ص.466

()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم2524لسنة56قجلسة1616/4/27مشارإليهلدىفتحيوالى:مرجعسابق،ص .466
()4نقضمدنيمصري،الطعنرقم112لسنة41ق،جلسة1616/11/16مشارإليهلدىفتحيوالى:مرجعسابق،ص .467

()5نقضمدنيمصري،الطعنرقم،3071لسنة57ق،جلسة1662/11/1مشارإليهلدىيحييإسماعيل:مرجعسابق،ص .605
()6فتحيوالى:مرجعسابق،ص467ونبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص .265
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الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول ،والدع وى التي رفع عنها الحكم هي الدفع بعدم القبول الذي
توجهإلىادعاءا لمدعىبهدفإنكارحقه،وفىهذهالحالةيجبأنيقتصراألثرالناقلعلىالحدود
التيرسمهاالقانون،وأنيلتزمبحدودالمسألةالتيصدرفيها،وهىمسألةالقبولمنعدمهالمطروحة
أماممحكمةاالستئناففقط،كماأنرأىمحكمةالنقضالمصريةيؤدىإلىهدممبدأالتقاضيعلى
الً للموضوعألولمرةأماممحكمةاالستئناف ،فيهتفويت
درجتين؛ألناعتبارأنلالستئنافأثرناق 
اً
لدرجة من درجات التقاضي ،وفيه مخالفة للقانون؛ لتصدى محكمة االستئناف للموضوع ،كما أنه
يخالفالواقعبالنسبةللموضوع؛ألنفيهقولباستنفادالقاضيلواليته،وهذااألمرلميحدثكماأنه
يخالفمااتجهتإليهإرادةالخصوم،وهوالطعنفيمسألةالقبولمنعدمه فقط،ولوكانتإرادتهم
علتمرفعالطعنفيالموضوع،كماأنهيخالفالهدفمنالدفعبعدم
منصرفةإلىالطعنفيالموضو َّ
القبول،وهوإنكارالحمايةالتييطلبهاالخصم.
ثانياً :الطعن بالنقض في الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم القبول وعدم نظر الدعوى :
الحكمالصادر منمحكمةالدرجةالثانية فيالدفعبعدمالقبول  ،يجوزالطعن فيهمباشرةبالنقض،
واألثرالناقلللطعنبالنقضيقتصرعلىطرحاألوجهالتييؤسسعليهاهذاالطعن،فيجبعلى
المحكمةطرحهذهاألوجه،فإذاوجدتأنالدفعمؤسسنقضتالحكم،وأعادتالخصومةوالخصوم
ومنثمالفصلفيه
َّ
إلىالمحكمةالتيأ حالتإليهاالحكمالمطعونفيه؛لطرحالنزاعأمامهامنجديد،
بحكمموضوعي،واليمكنفيهذهالحالةالقولبتصديالمحكمةلنظرالطعن(.)1

()1انظر:نصالمادتين()236،237منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة()266منقانونالمرافعاتالمدنية
والتجاريةالمصريوالمادة( )202منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
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الفرع الثاني
الطعن في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول
ُي ُّ
عدالحكمبرفضالدفعبعدمالقبولمنقبيلاألحكامالفرعية،التيتصدرأثناءسيرالخصومة
والتنتهيبهااألخيرة،ومؤدىهذاالحكمأنالدفعغيرمؤسس؛لذاطرحتهالمحكمةجانباًواستمرت
فينظرالنزاع،وبمقتضيأحكامالقانوناليجوزالطعنفيهذاالحكمباالستئنافمباشرة،إالمع
( )1
،علىأنالحكمالمنهيللخصومة
ارالفاصلفيالموضوعمالمينصالقانونعلىخالفذلك

القر
ُ

عد من قبيل األحكام الجائز الطعن فيها،
سواء كان صاد اًر في موضوعها أم في غير موضوعها ُي ُّ
التيتحكمقابليةالحكمالمنهيللخصومةباالستئنافمنعدمه،فإذاكانهذا
ويخضعللقواعدالعامة
ُ
األخيريقبلالطعن باالستئناف ،فإنالحكمالصادرفيالدفعأيضاً  يقبلالطعنفيهبذاتالطريق،
والعكسبالعكس،والطعنفياالستئناففيالدفعبعدمالقبول،يتخذ صو ارً عدة منها:
المنهي
أ -الطعن بالستئناف في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول بعد صدور الحكم ُ
للخصومة ،ومع الطعن في هذا األخير ،وفى هذه الحالة يتصور تحقق أحد فرضين ،وهما:
.1

أنيكونالحكممنهياًللخصومةكلهاوصاد ًارفيالموضوع،وممايقبلالطعنفيهباالستئناف،
وتمالطعنفيهبهذاالطريق.

وفىالحالةتعتبر جميعاألحكامالتيسبقصدورهاالحكمالمطعونفيهمستأنفة،مالمتكنقُبلتمن
نالطعنباالستئناففيالحكمالمنهيللخصومةالصادرفيالموضوعيشمل
الخصومصراح ةً،لذافإ
ُ
بقوةالقانون -أيضاً-الحكمالصادربرفضالدفعبعدمالقبول،حتىلولميتمالتمسكبهأوإثارتهمن
قبل المستأنف  ،ودون حاجة إلى رفع استئناف فرعى أو مقابل ،ويشترط العتبار األحكام الفرعية

()1انظر:نصالمادة()162منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة()212منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية
المصريوالمادة()170منقا نونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
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الصادرة أثناء نظر الدعوى مستأنفة بقوة القانون مع الحكم المنهي للخصومة ،أن تقضى المحكمة
بقبولاالستئنافشكالً،أماإذاتم رفضاالستئنافشكالً أوقضتالمحكمةببطالنصحيفته،أو
باعتباره كأن لم يكن ،أو قضتبانقضاء الخصومة فيه أليسبب من األسباب ،دون

سقوطه ،أو
الفصلفيه،تَرتبعلىذلكانقضاءاالستئنافعناألحكامالفرعيةوبقوةالقانونأيضا(.)1

،أوقبلصدورالحكمالمنهي
واذاتماستئنافالحكمالصادربرفضالدفعبعدمالقبولفو اًر
ُ
للخصومة(  )2وقضتمحكمةالدرجةالثانيةبرفضاالستئنافالمقدمأمامها،فاليمنعذلكمناعتبار
الحكمالصادربرفضالدفعبعدمالقبولمستأنفاًبقوةالقانونعنداستئنافالحكمالمنهيللخصومة،ما
لميكنقدتمقبولهصراحةمنصاحبالمصلحةفيالطعنفيه(.)3
ويشترطإلعمالالحكمالسابق ،واستئناف  جميعاألحكامالتيسبقصدورهافيالقضية،أن
تكونهذهاألحكامصادرةبينطرفيالخصومة،فإذاصدرحكمبعدمقبولطلبالتدخلفيموضوع
الدعوىاألصلية،فإناستئنافحكمالدعوىاألصلية ،اليستتبعهاستئنافالحكمالصادربعدمقبول
التدخل؛ألنطالبالتدخلليسطرفاًفيالخصومة،كماأنالحكمالصادرفيالدفعيقبلالطعنفيه

()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم،2620لسنة،57جلسة 1662/2/13مشرارإليرهلردىعرزالردينالدناصرورى –حامردعكراز(:التعليرق
علىقانونالمرافعات -الجزءالثاني)،مرجعسابق،ص .201

()2المررادة()211مررنقررانونأصررولالمحاكمرراتالمد نيررةوالتجاريررةالفلسررطيني،ويقابلهررانررصالمررادة()226مررنقررانونالمرافعرراتالمدنيررة
والتجاريةالمصري .

( )3قضتمحكمةالنقضالمصريةفيأحدأحكامهابأن – المقرروعلىماجررىبرهقضراءهرذهالمحكمرة – أنرهيترتربعلرىاالسرتئنافنقرل
الدعوىإلىمحكمةاالستئنافبماسبقأنأبداه المستأنفعليهأماممحكمةأولدرجةمندفوعوأوجهدفاع،وتعتبرهذهوتلكمطروحةأمام

محكمةاالستئناف؛للفصلفيهابمجرردرفرعاالسرتئناف – حترىمراكرانمنهراقردصردربرفضرهحكرممسرتقلمرنمحكمرةأولدرجرةأغنراهعرن
استئنافهصدورالحكمفيالدعوىلمصلحته –علىأنتفصلفيها،إالإذاتنازلالمستأنفعليرهعرنالتمسركبشرئمنهراصرراحةًأوضرمناً)

نقضمدنيمصري،الطعنرقم،253سنة46ق،جلسة/.1613/12/2وانظرأيضاًنقضمدنيمصري،الطعرنرقرم،531سرنة40ق،

جلسة /.1675/11/26نقضمدنيمصري،الطعنرقم،151سنة21ق،جلسة1653/10/22مشارإليهالدىأنورطلبة(:موسروعة
المرافع رراتالمدنير ررةوالتجارير ررة -الجر ررزءال اربر ررع)مرجر ررعسر ررابق،ص/.673نقر ررضمر رردنيمصر ررري،الطعر ررنرقر ررم،4505لسر ررنة65ق،جلسر ررة

1666/3/13مشارإليهلدىأحمدهندي(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص .471
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استقالالًباعتبارهمنهياًلخصومةالتدخل(،)1واذاتمالطعنباالستئناففيجزءمنأجزاءالحكمدون
البعضاآلخر،فإناستئنافالحكمالمنهيللخصومةاليطرحأماممحكمةالدرجةالثانيةسوىما
يتعلقبهذاالشقمناألحكامالفرعيةفقط(.)2
.2

الحكم المنهي للخصومة ولم يفصل في الموضوع ،ويقبل الطعن فيه باالستئناف،وطعن فيه
بهذاالطريق.
ومثاله،الحكمباعتبارالدعوىكأنلمتكنأوالحكمبسقوطالخصومةأوتقادمها،فإذاصدر

حكم من قبيلهذه األحكام ،وكان قد سبقه حكم في الدفع بعدم القبول ،فإن استئناف هذه األحكام
يستتبعه وبقوة القانون اعتبار الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول ،مستأنفاً ،وبقوة القانون( ،)3ومع
الحكم المنهي للخصومة ( ، ) 4إال أن الفارق الجوهري في مثل هذه الحالة ،هو أن الحكم المنهي
للخصومةدونحسمللموضوع،اليطرحعلىمحكمةاالستئنافالموضوعذاته؛ذلكأنمحكمةأول
درجة لم تفصل فيه ،ولم تستنفد واليتها بالنسبة له؛ فاستئناف هذه األحكام ال يكون له أثر ناقل
لالستئنافبالنسبةللموضوع،حتىوانتطرقتمحكمةاالستئنافأثناءنظرهاللدفعلبعضعناصر
النزاع(.)5

()1نقضمدني،دائرة(راماهلل)رقم،2004/25جلسة/.2004/3/17عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.456
()2مصطفىعبدالحميدعياد(:الوسيط –الكتابالثاني)مرجعسابق،ص.421

()3انظرر:نررصالمررادتين( )211،214مررنقرانونأصررولالمحاكمرراتالمدنيررةالتجاريرةالفلسررطيني،والمررادتين()232،1/226م رنقررانون
المرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري،والمادة( )114منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

( )4قضتمحكمةالنقضالمصريةبأنه( إذاحكمتالمحكمةبرفضدعوىالمدعى،وقضتفيالوقتذاتهبرفضدفوعقدمتمنالمدعى
عليه،وطعنالمدعىوحدهفيالحكم ،فإنقبولطعنهيجعلللمدعىعليهأنيتمسكأماممحكمةاإلحالةبجميعدفوعرهرغرمسربقرفضرها؛

عيراًلمراقضرىبرهمرن
ألنحقهفيذلكيعودبمجردنقضالحكمالصادرفيموضوعالدعوى،واليصحاالحتجاجعليرهبأنرهلرميق
ً
ردمطعنرافر ً
رفضدفوعه،فإنهذاالطعنغيرجائزالنعدامالمصلحةفيه) نفضمدنيمصري،الطعنرقم،17لسنة1ق،جلسة،1631/6/6مشار

إليهلدىأنورطلبة(:موسوعةالمرافعات -الجزءالرابع)مرجعسابق،ص.676

()5نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.271
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ب -الطعن بالستئناف في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول ،وتم الطعن فيه بعد صدور
المنهي للخصومة واستقاللً عن الطعن في هذا األخير ،وفى هذه الحالة يتحقق فرضين،
الحكم ُ
وهما:
.1

الحكمالمنهيللخصومةكلها  -وهوحكمصادرفيالموضوع   -يقبلالطعنفيهباالستئناف،
ولكنلميطعنفيهبهذاالطريق.

وفى هذا الفرض قد يسبق صدور حكم فرعى برفض الدفع بعدم القبول ،ومن ثَّم يصدر حكم ٍ
منه
عيعلىاستقالل،ولولميطعنفيالحكماألصلي؟
للخصومة،فهليجوزالطعنفيالحكمالفر
ُ
القاعدةالتيتظلواجبةاإلعمالفيمثلهذهالحاالت ،أنهاليجوزالطعنفياألحكامالفرعيةعلى
استقالل،ودونالطعنفيهامعأوبعدالطعنفيالحكمالمنهيللخصومة(.)1
.2

موضوع النزاع ،وانما ينهى الخصومة فقط ،ويقبل

الحكم المنهي للخصومة كلها ،وال يحسم
الطعنفيهباالستئناف،ومعذلكلميطعنفيهبهذاالطريق.

وفىهذه الحالةيقتصراألثرالناقللالستئنافعلىطرحالمسائلالمتعلقةبالدفعبعدمالقبول،وال
يتصلهذااألثربموضوعالنزاعالمنقريبوالمنبعيد(.)2
ج -الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول:
يخضعالطعنبالنقضلقواعدمغايرةعنتلكالتييخضعلهاالطعنباالستئناف ،ويعودذلك
إلىالطبيعةالخاصةللطعنبالنقض،فاألثرالناقلللطعنبالنقضيتحددعنصرهالشخصيبالمطعون
ضد هوالطاعن،أماعنصرهالموضوعي،فيتحددباألوجهالتيبنيعليهاالطعنبالنقض،وهىاألوجه
()1انظر:نصالمادة()162منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاري ةالفلسطينيوالمادة()212منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية
المصريوالمادة( )170منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()2نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.212
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التيأوجبالمشرعمراعاتها(،)1واالكانالطعنغيرمقبول،وأهمها :كونالطعنمبنياًعلىمخالفة
القانونأوالخطأفيتطبيقهأوفيتأويله(،)2أووقوعبطالنفيالحكمأوإجراءمنإجراءاتهمؤثر
فيالحكم،أوحدوثتناقضبينالحكمالمطعونفيهمعحكمسابقحازقوةاألمرالمقضيفيه،
نطاقالطعنبالنقضيتحددبمجملالطعندون
ُ
وصدربينالخصومأنفسهموبذاتالنزاع،علىأن 
ينصب إال على الجزء المطعون فيه ،دون
َّ
غيره من األحكام الصادرة في الخصومة ،كما أنه ال
غيره(.)3
ويشترطللطعنبالنقضفيالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبولأنيصدرالحكمالمنهيلكل
الخصومة(،)4وبعدصدورهذااألخيريجوز الطعنفيالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول،على
أنه يشترط لقبول الطعن في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول توافر ذات الشروط المطلوبة
لقبولالطعنبالنقضفيالحكمالمنهيلكلالخصومة(.)5

()1انظرر:نررصالمررادتين()226،225مررنقررانونأصررولالمحاكمراتالمدنيررةوالتجاريررةالفلسررطينيوالم رواد()241،246،250مررنقررانون
المرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري،المواد( )200،166،161منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()2نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم،2002/32جلسة2002/12/21وجاءفيه" سلطةمحكمةالنقضتنصبعلىاألحكرامالنهائيرة
الصادرةعنمحاكماالستئنافإذاكانالطعنمبنيًاعلىمخالفةالقانونأوخطأفيتطبيقهأوتأويله"/.نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم

،2001/7جلسة/.2002/10/16نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم،2002/116جلسة .2003/3/26

()3مصطفىعبدالحميدعياد(:األصول -الكتابالثاني)مرجعسابق،ص.211

()4نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم،2002/70جلسة2002/6/30وجاءفيه" الق ارراتالتيالتنهىالخصومةبينالطرفيناليجوز
الطعنفيهابالنقضباعتبارهاغيرنهائية"/.نقضمدني،دائرة(راماهلل)رقم،2005/222جلسة.2006/6/3

()5نبيلعمر:مرجعسابق،ص .213
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الفصل الثاني
تطبيقات الدفع بعدم القبول
للدفوع بعدم القبول تطبيقات  ال تقع تحت حصر ،وتنقسم هذه التطبيقات إلى قسمين ،هما:

الدفوعالمحددةبنصالقانون،ومنأمثلتها:الدفعبانتفاءالصفة،الدفعبانتفاءالمصلحة(،)1الدفعبعدم
قبولالدعوىلدىمحكمةالبدايةأواالستئنافأوالنقضلتقديمهابدونمحاممزاول(،)2الدفعبعدم
ل الحكمصراح ةَ أوأسقطحقه
قبولالدعوىلسبقالفصلفيها(،)3الدفعبعدمقبولالطعنممنقَبِ َ
ةبناء
إسقاطاً مبرئاً لذمةالخصم ،أوقُضىلهبطلباته،والدفعبعدمقبولالطعنفياألحكامالصادر ً
علىاتفاقالخصوم( ،)4والدفعبعدمقبولالطعنبطريقإعادةالمحاكمةإذاكانالحكمقابالً للطعن
فيه بطرق الطعن األخرى( ،)5والدفع بعدم قبول الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم" الدفع بسبق الدعوى
ألوانها"(.)6
وهناكدفوعبعدمالقبولغيرمذكورةفيالتعداد ،وهىكثيرةويصعبحصرها ،ومنها:الدفع
بعدمقبولالدعوى؛ لعدمعرضهاعلىلجنةالنزاعالمختصة،والدفعبوجوداتفاقبينشركةالتأمين
والمؤمنلديهاعلىعرضالنزاععلىلجانأوهيئاتغيرقضائيةتشبهالتحكيم،ومنذلكأيضاً

()1انظررر:نررصالمررادة( )3مررنقررانونأصررولالمحاكمرراتالمدنيررةوالتجاريررةالفلسررطينيوالمررادة( )3مررنقررانونالمرافعرراتالمدنيررةوالتجاريررة
المصريوالمادة( )3منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()2انظر:نصالمادة( )61منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيونصالمادة(/20ب)منقانونتنظيممهنةالمحاماة
الفلسرطينيرقرم()3لسررنة1666موتعديالترهوالمررادتين()31،37مرنقررانونالمحامراةالمصررريرقرم()17لسررنة1613موالمرادة()31مررن
قانوننقابةالم حامينالنظامييناألردنيرقم()11لسنة1672م .

( )3انظر:نصالمادة( )62منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة( )116منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريرة
المصريوالمادة( )111منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

()4انظر:نصالمادة( )1،2/161منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني.
()5انظر:نصالمادة( )250منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني.

()6انظر:نصالمادة()7منقانونالتحكيمالفلسطينيرقم()3لسنة2000موالمادة()13مرنقرانونالتحكريمالمصرريرقرم()27لسرنة
1664موالمادة()12منقانونالتحكيماألردنيرقم()31لسنة2001م.
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الدفعبعدمقبولالدعوى؛لوجوبعرضالنزاععلىاللجنةاإلدارية،كالمنازعاتالضريبيةالمتعلقة
بتحديدأجرةالمساكنالجديدة.
عمتعلقبالنظامالعام ،وتقضىبهالمحكمةمنتلقاء
ويتعينالتنبيهإلىأنبعضهذهالدفو ُ
نفسها،ولولميتمسكبهالخصوم  ،ومنهاالدفعبانتفاءالمصلحةوالدفعبسبقالفصلفيالدعوى،
والبعضاآلخراليتعلقبالنظامالعام،ويتعينعلىالمدعىعليهالتمسكبه؛ لتقضىبهالمحكمة،
كالدفعبالت حكيموالدفعبالصلحوالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى.
هذاوقدأبدتبعضالتشريعاتوالفقهو ُشراحالقانونمحاولةجادةلتأصيلحكمالدفعبانتفاء
الصفة ،ومدى تعلقه بالنظام العام ،ونظ اَر  لتعدد الدفوع بعدم القبول ،وعدم اتساع المقام لبسطها،
سنقتصر عبر المباحث التالية على دراسة أهم تطبيقات للدفوع بعدم القبول ،وهى :
المبحث األول :الدفع بانتفاء المصلحة.
المبحث الثاني :الدفع بانتفاء الصفة.
المبحث الثالث :الدفع بالقضية المقضية " سبق الفصل في الدعوى".
المبحث الرابع :الدفع بسبق الدعوى أل وانها "الدفع بالتحكيم".
المبحث الخامس:الدفع بعدم سماع الدعوى.
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المبحث األول
الدفع بانتفاء المصلحة
قنَّنالمشرعماذهبإليهالفقهوجرىعليهالقضاءمنأنهالتقبلدعوى،كمااليقبلطلبأو
دفعأوطعنأوإجراءاليكونلصاحبهفيهمصلحةقائمةيقرهاالقانون،مكتفياً فيحاالتمعينة
بالمصلحةالمحتملة؛إذاكانالغرضمنهااالحتياطلدفعضررمحدقأواالستيثاقلحقيخشىزوال
السبل
دليله عند النزاع ،ورغم إجماع الفقه على ضرورة المصلحة لقبول الدعوى القضائية ،إال أن ُ
تعددتبهمعندتعريفالمصلحة،وبيانشروطها،كمااختلفلديهممدلولالمصلحة ،باختالفنوع
الدعوى القضائية؛ فمدلول المصلحة في الدعوى المدنية يختلف عن مدلولها في دعوى اإللغاء أو
الدعوىالدستورية( ،)1وسنعرض عبر المطالب التالية لمدلول المصلحة ،وشروطها وأوجه انتفاءها.
المطلب األول
مدلول المصلحة
نظ اًرلعدمورودتعريفتشريعيللمصلحةفقدتعددتالتعريفاتالفقهيةبشأنها،فمنهممنعرفها
بأنها"المنفعة التييجنيها المدعى من التجاءه إلى القضاء"(،)2فهيالباعثعلىرفعالدعوىإذاتم
االعتداءعلىالحق،وهىالغايةالمقصودةمنه،ومنهممنعرفهابأنها"المنفعة التي يحققها صاحب
( )3
؛باعتبارأنالقضاءإحدىسلطاتالدولة،ولميشرعإال
ُ
المطالبة القضائية من التجائه للقضاء

()1منصورإبراهيمالعتوم :أثرزوالالمصلحةعلىالسيرفيدعوىاإللغاءفيضوءاجتهاداتالقضاءاألردنيوالمقارن،بحثمنشورفي
مجلرةالشرريعةوالقرانون،كليرةالقرانون،جامعرةاإلمرا راتالعربيررةالمتحردة،السرنةالسادسرةوالعشررون،العرددالتاسرعواألربعرون،ينرراير2012م،

ص176ومابعدها.

()2أحمدأبوالوفا (:المرافعات،الطبعةالثالثةعشرة)1610،مرجعسابق،ص.110
()3عبدالحكمفوده ) :ضوابطاالختصاصالقضائي)،مرجعسابق،ص.41
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لحمايةمصالحالمحتكمين إليه ،بترجيحإحداهاعلىاألخرى،وعرفهاالبعضبأنها"المنفعة المادية
أو األدبية التي يجنيها المدعي من تقرير حق أو مركز أو رد اعتداء عنهما"

( .)1

وقد تواترت أحكام المحاكم واستقر اجتهادها على أن المصلحة في الدعوى هي" الفائدة أو
المنفعة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته ،فحيث تتوافر للمدعي فائدة أو منفعة
من جراء الحكم له بطلباته ،تتوافر له المصلحة في الدعوى ،وحيث ل تتوافر له هذه الفائدة أو
المنفعة ،ينتفي شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى"(.)2
وبتقديرنايمكنانتقادجميعالتعريفاتالسابقة؛ذلكأنهالمتحدداألوصافالواجبتوافرهافي
المصلحةكشرطلقبولالطلبالقضائي،وهىأنتكونقانونية ،قائمةوحالةوشخصيةومباشرة؛لذا
يمكنناتعريفالمصلحةبأنها"المنفعة القانونية الحالة والشخصية والمباشرة التي تعود على المدعي
من الحكم له بطلباته"
وتُ ُّ
عد المصلحة شرطاً لمباشرة الدعوى القضائية أياً كانت الوسيلة التي يستعملها الخصم في
مباشرتها ،سواء كانت طلباً قضائياً بافتتاح الخصومة أمام محكمة الدرجة األولى ،أم طلباً عارضاً
يدوربحثهأثناءالخصومة،أمطعناًفيحكمصادرفيالدعوىأماممحكمةالدرجةاألولى،أمدفع ًا
يقصدبهدحضمزاعمالخصموطلباتهأوعدمالحكمفيها،والمصلحةليستشرطاً لقيامالحقفي
الدعوى فحسب ،وانما هي شرط لوجود الحق في أي طلب أو دفاع أو طعن ،يكون الهدف منه
الحصولعلىحكمقضائي،فهيشرطلقبولأيطلبأودفاعمنجانبالمدعي،وهىشرطلقبول
()1يحيىإسماعيل:مرجعسابق،ص/.111استئنافمدنيدائرة(القدس)المنعقدةبراماهلل،رقم،2010/161جلسة.2010/12/23

( )2استئنافمدنيدائرة(القدس)المنعقدةبراماهلل،رقم،2006/206جلسة/.2010/6/21استئنافمدنيدائرة(القردس)المنعقردةبرراماهلل،
رقم،2010/53جلسة/.2010/6/14نقضمدنيمصري،الطعنرقم136لسنة22ق،بتاريخ/.1655/6/16مشارإليهلدىعبدالحكم
فرروده :الرردفعبانتفرراءالصررفةوالمصررلحةفرريالرردعوىالمدنيررةعلررىضرروءالقررانونالجديرردرقررم11لسررنة1666م،دوندارنشررر،دونطبعررة

1667،م،ص،46هامشرقم(/.)1نقضمدنيدائرةغزة،الطعنرقم2010/5جلسة/.2010/4/7ناظممحمدعويضة(:قطوفمن
أحكامالمحكمةالعليا)مرجعسابق،ص.21
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أيطلبأودفعأودفاعمنجانبالمدعىعليهأوالمتدخلفيالخصومةسواءكانتدخلههجومياً
أمانضمامياً(.)1
على أنه ال يشترط التالزم بين قبول الدعوى القضائية ونتيجة الحكم فيها؛ فالقاضي يبحث
مشروعيةالمصلحةمنخاللبحثهوبصورةمجردةعماإذاكانالقانونيحميمايدعيهالمدعي،وهو
في هذه المرحلة يبحث مسألة قانونية بحتة؛ باعتبار أن وظيفة القضاء هي حماية المصالح التي
يحميهاالقانون،وأنكلدعوىالترمىإلىحمايةحقأومصلحةيقرهاالقانونتكونغيرمقبولة(.)2
وذهببعضالفقه( )3إلىأنهيكفىتوافرالمصلحةوقترفعالدعوىالقضائية،وأنزوالهابعدذلكال
يحولدونقبولها،فإذاتوافرتشروطالدعوىثُمزالتبعدذلك،فإنهذااألمر اليؤدىإلىعدم
قبول الدعوى ،ويجب على المحكمة أن تبحث الوضع الجديد وتصدر حكمها على ضوءه ،وذهب
اتجاهآخر( )4إلىأنهاليكفىتحققالمصلحةوقترفعالدعوىالقضائية،بليجبتوافرهاإلىحين
صدورالحكمفيالدعوىواالحكمبعدمقبولها،فالعبرةلدىأنصارهذاالرأيبتوافرالمصلحةالقائمة
والحالةفيالدعوىالقضائيةوقتنظرها،والفصلفيهادوناعتدادبتاريخإقامتها.
وبتقديرنافإناألصل،هوضرورةتوافرالمصلحةوقترفعالطلبالقضائي؛ذلكأنهاشرط
لقبوله،وأنهيتعينتوافرهاكشرطالستمرارنظرالطلب،والىحينالفصلفيه،وأنمؤدىانتفاءهاقبل
أنهاليعتدبانعدامهابعدصدورالحكم
صدورالحكمفيههوعدمالقبول؛النتفاءالمصلحةالقائمة،و
ُ

انظرأيضرًا:نرصالمرادة()111مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرةالمصرريوالمرادة
()1محمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص145و
ً
()12مرنقرانونأصرولالمحاكمراتا لمدنيرةوالتجاريرةالفلسرطيني /.نقرضمردني،محكمرةالرنقضالمنعقردةبرراماهلل،رقرم،2010/116جلسررة
/.2010/10/13عبرردالحميرردالش رواربي :طرررقالطعررنفررياألحكررامالمدنيررةوالجنائيررة،منشررأةالمعررارفباإلسرركندرية،دونطبعررة1666،م،

ص .172

()2محمدعلىخليلالطعاني:مرجعسابق،ص .133

()3أحمدأبوالوفا (:المرافعات،الطبعةالثالثةعشرة)1610،مرجعسابق،ص .11
()4وجديراغب:مرجعسابق،ص .104
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الفاصل،فعلىسبيلالمثال( :)1إذاكانالمحجوزعليهعلىقيدالحياةوقتصدورالحكم،فإنوفاته
افرهافيالطعنعلىذلكالحكم.
بعدذلكالأثرلهاعلىتحققمصلحةطالبالحجز،وتو 
على أنه ال تخضع الطعون لقاعدة االعتداد بالمصلحة وقت نظر الدعوى القضائية؛ إذ إن
العبرةهيبتوافرالمصلحةوقتصدورالحكمفيالطعن  ،بصرفالنظرعنتوافرهاوقتقبولهمن
( )2

عدمه

.

ويذهبأغلبالفقهوأحكامالقضاءإلىأنهيجبأنتتوافرفيالمصلحةشروطوأوصافمعينة
ةباالعتبار،ويعتدبوجودهاقانوناً،وهىأنتكونقانونيةومباشرةوحالة ويترتبعلىانتفاء
لتكونجدير
ُ
أيمناألوصافالسابقذكرهادفعاًبعدمالقبول(،)3وسنعرضفيمايليألوجهانتفاءالمصلحة.
المطلب الثاني
انتفاء المصلحة القانونية
يتعين لالعتدادبقانونيةالمصلحةأنيكونموضوعالدعوىالتمسكبحقأومركزقانوني،وهو
يقرها القانون" ،وذلك بأن يستند المدعي على حق أو
ما عبرت عنه النصوص القانونية" بمصلحة ُ
مركزقانوني( ، )4فيكونغرضهمنالدعوىحمايةهذاالحق،إمابتقريرهأوإنشاؤهأواإللزامبأمر
يتعلقبه،ويبحثالقاضيتحققهذاالشرطمنخاللتطبيقهللقواعدالعامةللقانون،فإذاوجدأن
القواعد القانونية تحمي  المصلحة المطلوبة ،فإن الدعوىتكون مقبولة ،وال يعنى هذا الشرط وجوب
ثبوتالحقأوالمركزالقانونيكشرطلقبولالدعوى؛ألنالحقاليظهرواليتأكدإالبعدالفصلفي
()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم،5سنة27ق،جلسة/.1651/5/15مشارإليهلدىأنورطلبة(:موسوعةالمرافعات)مرجرعسرابق،
ص .74

()2يحيىإسماعيل:مرجعسابق،ص601ومحمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص .31
()3استئنافمدني،دائرة(القدس)المنعقدةبراماهلل،رقم،2011/120جلسة2011/3/26جراءفيره" انعردامالمصرلحةأوشررطمرنشرروط
قبولها،كلذلكيدخلفيإطارعدمالقبول"/.استئنافمدنيدائرة(القدس)المنعقدةبراماهلل،رقم،2010/264جلسة .2010/12/23

()4استئنافمدنيدائرة(القدس)المنعقدةبراماهلل،رقم،2010/336جلسة .2011/1/12
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الدعوى،وانماالمقصودفيهذهالحالةهوأنيكوناالدعاءيحميهالقانون،بصورةمجردةويعترف
اكزالقانونية،ومنثمحمايةالنظامالقانوني،فإذارفعت
به،والحكمةمنذلككلهحمايةالحقوقوالمر
َّ
دعوىللمطالبةبمصلحةأدبيةأواقتصاديةبحتةكأنيطلبتاجربطالنشركةتنافسهفيتجارته،أو
رفعتالدعوىللمطالبةبمصلحةمخالفةللنظامالعامأواآلداب،كأنيطالبالمدعي بثمنناتجعن
عقد بيع مخدرات ،فإنها تكون غير مقبولة؛ النتفاء قانونية المصلحة ،ويستوي قانوناً أن تكون
المصلحةماديةأوأدبية(.)1
وقدرخصمجلسالدول ةالفرنسيباالكتفاءبالمصلحةاالقتصاديةالبحتةلقبولدعوىاإللغاء،
فقضىبقبولدعوىبعضالتجارالفرنسيينبإلغاءالقراراإلداريالقاضيبنقلالسوقالذيتُطلعليه
محالهم،رغمأنالمصلحةفيهذهالدعوىاقتصاديةمحضة،وقدتمتأسيسهذاالقضاءعلى أن
(  )2

دعوىاإللغاءترميإلىحمايةمصالحعامة .

المطلب الثالث
انتفاء المصلحة القائمة والحالة
عد  شرط المصلحة القائمة والحالة واحد من أهم الشروط التي يجب توافرها لقبول الدعوى،
ُي ُّ
وبانعدامه تُدفع الدعوى وتمتنع المحكمة عن سماعها ،والمقصود بهذا الشرط وجود ما يبرر طلب
الحمايةالقضائية،فاليكفياالدعاءبحق،بلالبدمنوقوعالضرر ،أومنالمنازعةفيالحقأو
ال مركزالقانوني؛ذلكأناألصلفيالنظامالقضائيأنتكونالدعوىعالجية،بمعنىأنترمىإلى

()1عبررداهللخليررلالف ر ار(:الرروجيز -الجررزءاألول)،مرجررعسررابق،ص355ووجرردى ارغررب:مرجررعسررابق،ص /.106قضررتمحكمررةالررنقض
المصلحةالتيتجيزرفعالدعوى .ماهيتهراالمصرلحةالقانونيرةدوناالقتصرادية،المرادة3مرنقرانونالمرافعرات)نقرضمردني

المصريةبأن"

مصري،الطعنرقم1455السنة53ق،جلسة1617/6/14مشارإليهلدىأحمدهندي(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص

.476

()2محمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص63ومابعدها.
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ال،فاليكفىاالدعاءبالمصلحةالمحتملةإالفيحاالتمحددةبنص
دفعضررأواعتداءوقعفع ً
القانون،وهذهالحاالتتنقسمإلىطائفتين،األولى،تضمالدعاوىالتيتهدفإلىاالحتياطمنضرر
محدق،كدعوىوقفاألعمالالجديدة،وتضمالطائفةالثانيةالدعاوىالتييقصدمنهااالستيثاقلحق
ُ
ُي خشىضياعدليله،كدعوىإثباتالحالةأودعوىسماعالشهود(.)1
ويذهبرأىفي الفقهإلىالقولبأناستخداممصطلحالمصلحةالمحتملةعلىالنحوالسابق
بيانهغيردقي ق؛باعتبارأنالمصلحةعندرفعالدعوىاليمكنأنتكونإالقائمةوحالة؛فاليتصور
أن يرفع شخص دعوى قضائية  ،دون أن تكون هناك فائدة أو منفعة تعود عليه من الحكم له
بادعائه ( ، ) 2واالحتمال قد يتصور في االعتداء أو الضرر الذي ينتح عن تحققه ،وال يتصور في
المصلحة( ، )3وينتقدرأىهذاالقول؛باعتبارأنمبناهالتفرقةفيما بينحلولأوقيامالمصلحةوبين
وقوعاالعتداء،فيعتبرأنالمصلحةتكونقائمةوحالةرغمعدموقوعاعتداء،باعتبارأنالمصلحة
تدوروجوداًوعدماًمعوقوعاالعتداء(.)4
يبحث فيه توافر شرط المصلحة من عدمه ،هو الوقت المحدد لنظر الدعوى،
والوقت الذي ُ
فالدائنبدينمؤجلالتقبلدعواه،إذاحلتالجلسةالمحددةلبحثصالحيةالدعوى،ولميكنالدين
قدحلأجله،أماإذاحلأجلهفإنالدعوىتكونمقبولة،ولولمتكنالمصلحةحالَّةيومرفعالدعوى،
كما ينبغي استمرار قيام المصلحة أثناء نظر الدعوى ،وحتى الفصل فيها ،فالدعوى تُرد إذا زالت

()1استئنافمدنيرقم()2011/61محكمةاستئناف(القدس)المنعقدةفيراماهلل،جلسة2011/3/31م.

( )2قضتمحكمةالنقضالمصريةبأن" دعوىبطالنالعقدلصوريتهصوريةمطلقةاليصلحلقبولهاوجودمصلحةنظريةبحترة،فرالتقبرل
إالممنلهمصلحةقائمةوحالة فيها،بحيثتعودعليهفائدةعمليةمنالحكملهبمايطلبه"/.نقضمدنيمصري،الطعنرقم،135لسنة

 46قضرائية،جلسررة /.1676/1/25مشررارإليررهلرردىعبردالعزيررزسررليم :أصررولالمرافعررةوالردفاعفرريالجنررائيوالمرردني،دوندارنشررر،دون
طبعة1664،م،ص .211

()3عاشورمبروك:مرجعسابق،ص501ووجدىراغب:مرجعسابق117،ومابعدها .
()4عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص370ومابعدها.
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المصلحةأثناءنظرالدعوى،ومثالذلكقيامالمدينبتسديدالدينالمطالببهأثناءنظرالدعوى،
وقبولالدائناستالمالدينوابراءذمةالمدين(.)1
المطلب الرابع
انتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة
يقصدبهذاالشرطأنيكونرافعالدعوىهوصاحبالحقالمرادحمايته،فاليجوزأنترفع
الدعوى للمطالبة بحق الغير ،وتكون المصلحة شخصية في الدعوى القضائية إذا كانت الميزة أو
المنفعةتعودعلىالمدعي فيها(،)2وتكونمباشرةإذاكانتالمنفعةتعودعليهوليسعلىأيشخص
آخر،فإذالمتكنالمنفعةمنالدعوىالقضائيةمقررةللمدعى ،أوكانتالتعودعليهمباشرة،فهذا
يعنىأنالمدعىليستلهمصلحةفيها،ومنثَّمالتنالالقبول،مهماكانتالمنفعةالتيقدتعود
علىرافعهامنحمايةحقغيره؛ والعلةمنذلكأنصا حبالحقهواألقدرعلىتقديرمصلحته،
فعالدعوىالقضائية،فليسألحدأنيفتئتعليه،وينصبنفسهقيِّماً
وقديرىأنمنالمصلحةعدمر
ُ
عليه(.)3


وتكونالمنفعةشخصيةومباشرةفيالدعوىالقضائية،ولوأقيمتالدعوىمنالممثلالقانوني

للشخص،كمافيدعاوىاألبللمطالبةبحقالصغير،ودعاوىالمؤجرعلىالمستأجرمنالباطن،
ومديرالشركةللمطالبةبحقوقها(،)4علىأنهذااألصلالعامتردعليهبعضاالستثناءات،فبعض

()1بشارعدنانملكاوى –نائلمساعدة –أمجدمنصور:مرجعسابق،ص.102

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم،341لسنة37ق،جلسة1672/5/16س،23ص/.633مشارإليهلدىمعوضعبدالتواب(:الدفوع
المدنيةوالتجارية)مرجعسابق،ص .457

()3تمييزحقوق61/701ص235لسنة 1663مشارإليهلدىمحمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص .146

()4محمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص66ومابعدها /.استئنافمدنيدائرةراماهلل،رقم،2011/22جلسة.2011/3/21
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الدعاوىيجوزرفعهاوتقبلأمامالمحاكم ،رغمأنالمصلحةفيهاليستشخصيةأومباشرة؛ أيأن
المنفعةفيهاتكونمقررةلغيرالمدعيأوللمدعي،ولكنعنطريقالغير،ومنها:
 .1دعاوى النيابة العامة:ومنهادعوىالحسبة؛ وهىدعوىمعروفةفيالشريعةاإلسالمية،ويجوز
رفعهامنأيشخصاحتساباًلوجهاهلل –تعالى -فيحالاالعتداءعلىحقمنحقوقاهللأو
العبد،ويكونحقاهللفيهاغالب  ،كالدعوىبإثباتالطالقالبائنأوالتفريقبينزوجينزواجهما
فاسد،وتعتبردعوىحسبةأيضاً طلبالحجرعلىشخصأوطلبتعيينقيم،وتستنددعوى
الحسبة  علىمبدأاألمربالمعروفوالنهىعنالمنكر؛  لكونجلبالمصالحودرءالمفاسدفرض
الي عملبهاإالفيمسائلاألحوالالشخصيةالتيتحكمهاقواعد
كفايةيأثمالناسجميعابتركه،و ُ
الشريعةاإلسالمية(.)1
 .2الدعوى غير المباشرة   :وهى الدعوى التي يستعمل فيها الدائن حقوق مدينه ،فالحق موضوع
شرعتهذهالدعوىلحمايةمصلحةالدائنمن
الدعوىاليتعلقبالدائن،وانمابشخصمدينه،و ُ
خاللالمحافظةعلىالضمانالعامللدائن(.)2
 .3الدعاوى الناشئة عن إخالل أرباب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال:وتقومبرفعهانقاباتالعمال
للمطالبة بحقوق أعضائها  ،فالدعوى تقبل من النقابة دون حاجة لتوكيل خاص بذلك  ،وتعتبر
النقابةنائببحكمالقانون(.)1

()1المرادة( )131مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالشررعيةاألردنريرقرم()31لسرنة1656موالمرادةرقرم()43مرنقرانوناألحروالالشخصررية
النافذافيفلسطين،وتنعقدواليةالنظرفيدعاوىالحسبةفياألحوالالشخصيةفيفلسطين
ً
األردنيرقم()61لسنة 1676م،وكالهمااليز
ِ
مبتشكيل ِ
نيابةاألحو ِ
ِ
ٍ
التيتتولىدوراالدعاءفيالقضايا
الشخصية
ال
اإلىمرسومرئاسيصدربتاريخ2003/12/30
عيةاستناد
للمحاكمالشر
ً
َ
التييتعلقبهاحقاهللتعالى،وبحسبنصالمادة()3منقانونالحسبةالمصريرقم()3لسنة1666متخرتصالنيابرةالعامرةدونغيرهرا
برفعدعوىالحسبة/.للمزيدفيمايتعلقبدعوىالحسبةفيالقانونالمصري،راجعتفصيالً:نبيلعمر(:الوسيط)مرجعسابق،ص221وما

بعدهاوفتحيوالى:مرجعسابق،ص /.63حكممحكمةالعدلالعليافيالطلبرقم،66/56بتاريخ1661/6/30م.

()2انظر:نصالمادتين()241،247من القانونالمدنيالفلسطينيوالمادتين()236،235منالقانونالمدنيالمصريوالمادتين(366
)367،منالقانونالمدنياألردني.
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المبحث الثاني
الدفع بانتفاء الصفة
أجمعفقهالمرافعاتعلىضرورةوجودالصفةكشرطلقبولالدعوى،إذيتعينأنيكونالمدعي
لهصفةفيالدعوىواالقضىبعدمقبولها؛لرفعهامنغيرذيصفة،ليسهذافحسب،بليجبأن
ترفعالدعوىعلىذيصفةواالقضىبعدمقبولها ،وما ذكرناه إجمال يقتضى التفصيل ،وسنعرض
عبر المطالب التالية لمدلول الصفة ،والحالت التي تبرز فيها بصورة مستقلة عن الحق أو المركز
القانوني ،والفرق بين الصفة الموضوعية والصفة في التمثيل اإلجرائي.
المطلب األول
مدلول الصفة
تُعرفالصفةبأنها"سلطة ممارسة الخصومة في الدعوى"(،)2ويقصدبالصفةأنيكونالمدعي
حمايتهمناالعتداءالذيوقعأويخشىوقوعه(،)3وأنيكون
ُ
صاحبالحقالذيترفعالدعوىبغرض
المدعىعليههومنيوجدلديهمحلالحقفيالدعوى،فمحلالحقفيالدعوىلهجانبان :األول
شخصي،وهوصاحبهوالمعتدىعليه،وجانبموضوعي،وهوموضوعهأومضمونهالمطالببه،
فإذاتعلقالحقبطرفيالدعوى –إيجاباً أوسلباً -فإنالصفةتنعقدلهما،واذاانتفىعنأحدهماأو
كالهماانتفتالصفةكشرطلقبولالدعوى(.)4

()1انظر:نصالمادة()5منقانونالعملالفلسطينيرقم()7لسنة2000م،ونصالمادة()165منقانونالعملالمصرريرقرم()12
لسنة2003موالمادة()66منقانونالعملاألردنيرقم()1لسنة1666م.

()2يحييإسماعيل:مرجعسابق،ص .600

()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم10116لسنة64قضائية،جلسة/.1666/11/5مشارإليهلدىمحمدإبراهيم:مرجعسابق،ص .532
()4عبدالحكمفوده (:الدفعبانتفاءالصفةوالمصلحة)مرجعسابق،ص.6
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واستخالصتوافرالصفةفيالدعوىمسألةواقعيستقلبهاقاضىالموضوع(،)1والدفعبعدمالقبول
وضع
النتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ( ،) 2وهو مقرر لمصلحة من ُ
اليجوزللمحكمةالتصديلهمنتلقاءنفسها(،)3فإذارفعت
لحمايته،فاليحق لغيرهأنيحتجبه،و 
الدعوىعلىغيرذيصفةولميدفعبعدمقبولها،فإنالحكمالصادرفيالدعوىتستنفدبهالمحكمة
واليتها،ولكناليحتجبهعلىصاحبالصفةالذيلميكنطرفاًفيالدعوى،وبالتاليلميكنطرفاً
آثار  نسبية ال تنصرف إال على من كان ممثالً فيها
في الحكم الصادر فيها؛ ذلك أن لألحكام اً
بشخصه،أوبمنينوبعنه(.)4
ونحننؤيدماذهبإليهالفقهوبعضأحكامالقضاءمناعتبارعدمالقبوللعدمتوافرالصفة
لدىالمدعي أوالمدعىعليهمنالنظامالعام،ويجبعلى المحكمة إثارته منتلقاءنفسهامادامت
اقالقضيةتدلعليه؛كيالتُشغلالمحاكمبقضاياغيرجديةاليفيدمنهاأحد(.)5

أور
وشرطالصفةيتعينتوافرهلمباشرةكافةأنواعالدعاوىبمافيهاالدعاوىالمستعجلة؛فاليتصور
أنترفعالدعوىمنشخصالشأنلهباألمرأوأنترفععليه(.)1
()1نقضمدني،دائرة(غزة)،الطعنرقم2004/177جلسة/.2006/7/1ناظممحمدعويضة (:قطوفمنأحكرامالمحكمرةالعليرا)مرجرع
سابق،ص/.21نقضمدنيمصري،الطعنرقم،2576لسنة70قضائية،جلسة2001/5/1مشارإليهلدىعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -
الجزءاألول)مرجعسابق،ص،363هامشرقم(.)3

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم،2026لسنة51ق،مكتربفنري33صرفحةرقرم1116بتراريخ/.1612/12/5مشرارإليرهلردىياسرر
نصرار:مرجررعسرابق،ص/.735نقررضمردنيمصررري،الطعرنرقررم،2062سرنة51ق،جلسررة1612/1/13مشرارإليررهلردىسررعيدأحمررد

شعلة (:قضاءالنقض فيالصفةوالمصلحة)مرجعسابق،ص .70

()3اس ررتئنافمر رردني،دائر ررة(راماهلل)،رقر ررم،2011/120جلس ررة/.2011/3/26اسر ررتئنافم رردنيدائ ر ررة(الق رردس)المنعقر رردةبر رراماهلل،رقر ررم
،2010/211جلسررة/.2010/11/26نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم،371لسررنة36ق،جلسررة،1674/10/22س27ص/.1153

مشار إليهلدىعبدالعزيزسليم :الموسوعةالذهبيةفيالدفوع،دارمحمودللنشروالتوزيع،دونطبعة1667،م،ص.171

()4أنورطلبة(:موسوعةالمرافعاتالمدنيةوالتجارية)مرجعسابق،ص.242

()5منأنصارهذاالرأي :منالفقهمحمدوعبدالوهابالعشماويوفتحيوالىوأحمدأبوال وفامشارإليهملدىأحمدمليجى(:التعليقعلى
قانونالمرافعات)مرجعسابق،ص /.435قضتمحكمةالنقضالمصريةبأن" بطالناإلجراءاتالمبنىعلىانعدامصفةأحدالخصومفي

الدعوىمنالنظامالعام.المادة3مرافعاتمعدلةبقانون11لسنة.1666مؤداه.جوازالردفعبرهألولمررةأمراممحكمرةالرنقض"نفرضمردني

مصري،الطعنرقم1234لسنة67قجلسة/.2001/5/24الطعرنرقرم5170لسرنة66ق،جلسرة/.1667/6/12الطعرنرقرم7251

لسنة66ق،جلسة1667/6/12مشارإليهالدىأحمدهندي (:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص.467
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 ويالحظأنالقضاءالمستعجليكتفيعندبحثهشرطالصفةبالتثبتمنوجودهحسبظاهر
األوراق،دونالدخولفيصميمالموضوعأوتفسيرالعقودأواالشتراطات،توصالًإلىتحديدالصفة،
وذلكعلىخالفالقضاءالعادي(.)2
والصفةأيضاًشرطلقبولالطعنباالستئنافواالقُضىبعدمقبوله،وتبعاًلذلكيجبأنيكون
المستأنفطرفاًفيخصومةالدرجةاألولى،وأنيكونمحكوماًعليه؛فاليقبلاستئنافممنحكمله
بطلباته(،)3أماالمستأنفعليهفيجبأنيكونخصماًحقيقياًفيالدعوى،وأنيكونمحكوماًله،كما
ويتقررالحقفياالستئنافللمتدخلاالختص امىفيالدعوىفقط،وذلكبخالفالمتدخلاالنضمامى
الذيالصفةلهفياالستئناف؛باعتبارأنمركزهتابعاًلمركزالخصمالذيانضمله(.)4
عد من خصائص المصلحة ،أم أنها تُ ُّ
شراح فيما إذا كانت الصفة تُ ُّ
عد شرطاً
وقد اختلف ال ُ
مستقالً بذاته لقبول الدعوى.
عد شرطاً مستقالً لقبول الدعوى ،بمعنى أن يكون رافع
تُ ُّ
فذهب رأى في الفقه إلى أن الصفة 
الدعوىالقضائيةهوصاحبالحقأوالمركزالقانونيالمرادحمايته( ،)5ويذهبآخرإلىأنهاتلحق
أيضاً كلمنخولهالقانونرفعالدعوىإلىالقضاءنيابةً عنالمدعىاألصيلكالنائبالقانونيأو
االتفاقىعنه والدائنالذييباشردعوىمدينهقبلالغير(،)6وأنيكونرافعالدعوىقدتضررأووقع

()1استئنافمدنيدائرة(القدس)المنعقدةبراماهلل،رقم،2006/314جلسة/.2010/6/2نقضمدنيمصري،الطعنرقم،2062لسنة51
قضائية،جلسة/.1612/2/5مشارإليهلدىمحمدإبراهيم:مرجعسابق،ص .537

()2محمدعلىراتب –محمدنصرالدينكامل –محمدفاروقراتب :قضاءاألمورالمستعجلة،دونطبعة،دوندارنشرر،دونسرنةنشرر،
ص .76

()3نقضمدني،دائرة(غزة)،الطعنرقم،2003/145جلسة.2003/7/13

()4محمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعةالثانية)مرجعسابق،ص.361
()5إبرراهيمسرعد -فتحريوالررى -وجردي ارغرب:مشرارإلرريهملردىمحمردكمرالعبرردالعزيرز(:تقنرينالمرافعرات -الطبعررةالثانيرة)مرجرعسررابق،
ص.41

()6محمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعةالثانية)مرجعسابق،ص.41
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عليه االعتداء ،وقد درج القضاء على التعبيرعن خصيصة" المصلحة الشخصية والمباشرة" بشرط
المخول برفعها بأنها مرفوعة من ذي
الصفة ،فيقال عن الدعوى القضائية المرفوعة من الشخص ُ
صفة(.)1
فعالدعوىتعدشرطاً مستقالً وقائماً بذاتهعنشروطقبولها،
ويرىالبعض( )2أنالصفةفير
ُ
وأنهيقصدبهاالسلطةالتييباشربمقتضاهاالشخصالدعوىالقضائيةأمامالقضاء،وتكونعادةً
لصاحبالحقالمدعىبهأولمنتلقىعنهالحقأولمنأحلهالقانونفياالدعاء،وللنيابةالعامة
في حا الت معينة ،لذا يجب التمييز فيما بينها وبين المصلحة الشخصية في الدعوى ،فالمصلحة
الشخصية،هي؛الفائدةالتيتعودعلىالشخصمنمباشرةالدعوى،أماالصفة،فهي؛القدرةعلى
مباشرةالدعوىالقضائية،لذايجبأنترفعالدعوىمنذيصفةعلىذيصفةواالوجبتأجيلها
الختصام صاحب الصفة الحقيقي بدالً من الحكم بعدم قبول الدعوى ،ومن ثم إعادة رفعها من
جديد(.)3
نافإنشرطالصفةالي ُّ
عد شرطاً مستقالً عنشروطقبولالدعوى،وأنهاتندرجضمن
وبتقدير
ُ
أوصافشرطالمصلحةالتينصتعليهاالمادة()3منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية
الفلسطيني،والمادة()3منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري،والمادة()3منقانونأصول
المحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني،وذلكلألسبابالتالية:
 .1إن المشرع اشترط توافر الصفة كأصل في أطراف الدعوى" المدعى والمدعى عليه" ،بأن ترفع
الدعوىمنذيصفةعلىذ يصفة،وخرجعلىهذااألصل،بصورةاستثنائية،بأنمنحالصفة
()1عبدالحكمفوده (:الدفعبانتفاءالصفةوالمصلحة)مرجعسابق،ص،46وبشرارعردنانملكراوى -نائرلمسراعدة –أمجردمنصرور:مرجرع
سابق،ص.103

()2إبراهيممحمدعلى :المصلحةفيالدعوىاإلدارية،ص 22مشارإليهلدىمحمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص.110
()3انظر:نصالمادة()2/115منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري.
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"التمثيلية"فيالدعوىألشخاصآخرين،وفىحاالتمحددة،وهى:وجودعارضمنعوارض
األهلية،تمثيلاألشخاصالمعنوية،تدخلالنيابة.
 .2أنالمصلحة؛أيالفائدةالعمليةالتيتعودمنمباشرةالدعوى،تعودفي كلالحاالت –بمافيها
الحاالت التي ترفع فيها الدعوى من خالل الممثل القانوني   -على أطرافها األصليين باعتبارهم
أصحابالصفةالحقيقيين،والتعودعلىأصحابالصفةالتمثيلية.
 .3إنشرطالصفةالواردضمننصالمواد()121منقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية
الفلسطيني والمادة ( ) 1( )130من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتعلق بالصفة  "
التمثيلية"فيالدعوى،كماأنالجزاءالمترتبعلىتخلفشرطالصفة -بحسبالموادالسابقة -
هوانقطاعالسيرفيالدعوى،وليسعدمالقبول.
 .4إناإلجراءالذينصتعليهالمادة( )2()2/115منقانونالمرافعات المدنيةوالتجارية المصري،
والمتمثلبتأجيلنظرالدعوىإلعالنذيالصفة،اليعنىبحالمناألحوالأنشرطالصفة
شرط مستقل عن شروط قبول الدعوى؛ فالحكمة من هذا اإلجراء هي :التيسير على المدعى
بتفادي الحكم بعدم قبول دعواه ،وبمجرد إعالن ذي الصف ة ،تعتبر الدعوى موجهة للخصم
الحقيقي،ومنذرفعها،فاليجوزالحكمبعدمقبولالدعوىأوالطعنلزوالسببعدمالقبول(،)3

()1نصتالمادة()121منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيعلىأنه( - 1ينقطعالسيرفيالدعوىبحكمالقانونبوفاة
أحدالخصومأوفقدانأهليتهأوزوالصفةمنيمثله،إالإذاكانتالدعوىمهيأةللفصلفيموضوعها"ويقابلهانصالمادة()130من

قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريوهىبذاتالصياغة .

()2نصتالمادة()2/115من قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريعلىأنه(واذارأتالمحكمةأنالدفعبعدمقبولالدعوىالنتفاء
صفةالمدعىعليهقائمعلىأساس،أجلتالدعوىإلعالنذيالصفة،ويجوزلهافيهذهالحالةالحكمعلىالمدعىعليهبغرامةالتقلعن

خمسينجنيهًاوالتجاوزمائتيجنيه،واذاتعلقاألمربإحدىالو ازراتأوالهيئاتالعامةأومصلحةمنالمصالحأوكشخصاعتباريعامأو
خاصفيكفىفيتحديدالصفةأنيذكراسمالجهةالمدعىعليهافيصحيفةالدعوى)

( (3أحمدمليجى(:الموسوعةالشاملة)مرجعسرابق،ص/.1106نقرضمردنيمصرري،الطعرنرقرم،325س40ق،جلسرة/.1677/2/3
مشارإليهلدىأنورطلبة :المطرولفريشررحالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرة،الجرزءالثالرث،دوندارنشرر،طبعرةمنقحرة2011،م،ص/.23
نقرضمردنيمصرري،الطعرنرقرم،5722لسرنة64ق،جلسرة2000/5/17مشرارإليرهلردىأحمردهنردي (:التعليرقعلرىقرانونالمرافعرات)
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ويكفى لتجنب الحكم بعدم القبول أنيذكر اسم الشخص أو الجهة المراد اختصامها على نحو
يكوننافياًللجهالة،حتىولوأخطأفياسمالممثلالقانونيلها،ويالحظأنهذااألمراليصح
إعمالهفيمايتعلقبصفةالمدعي،وأنإعمالهقاصرعلىمحاكمالدرجةاألولىفقط،فاليجوز
إعمالهأمامالمحكمةاالستئنافية،واختصاممنلميكنطرفاًفيخصومةالدرجةاألولى(،)1على
أنهيجبأنيتمتصحيحالصفةفيالميعادالمقررلذلك،وأناليخلذلكالتصحيحبالمواعيد

المحددةلرفعالدعوىسواءكانتمواعيدالتقادمأوالسقوطأوالطعن( ،)2ونرىضرورةاستحداث
نصجديدضمننصوصقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطيني،يجيزتصحيح
الدعوى ،بإعالن ذي الصفة؛ تيسي اًر على رافع الدعوى؛ لتفادى الحكم بعدم قبولها ،فقد يكون
معذو اًرباختصاممنالصفةله،بدالًمنذيالصفةالحقيقي.
 .5إناعتبارشرطالصفةضمنأوصافالمصلحة،يرتبوبصورةتلقائيةتعلقهبالنظامالعام،ومن
ا،األمرالذيي ُحدمنالقضاياغيرالجدية
ثَّميوجبعلىالمحكمةأن تقضىبهمنتلقاءنفسه
َ
التيقداليفيدمنهاأحد.
إنالقولباستقاللشرطالصفةعنشرطالمصلحةيفضىإلىالبحثفيمسألةتعلقهبالنظام
 .6
ُ
العاممنعدمه،ومنثَّمالبحثفيالحاالتالتييتصلفيهابالنظامالعام،وتلكالتياليتصل
فيهابالنظامالعام.


( )1قضتمحكمةالنقضالمصريةبررأن"وجروبتأجيرلالردعوىإلعرالنذيالصرفة.المرادة2/115مرافعرات .قاصررعلرىمحكمرةالدرجرة
األولى؛ألنهاليجوزأنيختصمأماممحكمةالدرجةالثانيةمنلميكنطرفاًفيالخصومةأماممحكمةالدرجةاألولى)نقضمدنيمصري،

الطعنرقم335لسنة40ق،جلسة2/2م1677مشارإليهلدىأحمدهندي(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص .412

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم662لسنة 63قضائية،جلسة1664/6/21مشا رإليهلدىمحمردإبرراهيم:مرجرعسرابق،ص/.534
نقضمدنيمصري،الطعنرقم،566سنة43قضائية،جلسة1677/5/3والطعنرقم352لسنة46ق،جلسة،1610/2/12مشارإليها

لدىعدليأميرخالد:مرجعسابق،ص.166
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المطلب الثاني
الحالت التي تبرز فيها الصفة بصورة مستقلة عن الحق أو المركز القانوني
أوضحنافيماسبقأنالمقصودبشرط"الصفة" هوأنيكونرافعالدعوىهوصاحبالحقأو
المركزالقانونيالمرادحمايتهأومنينوبعنه،وأنيكونالمدعىعليههوصاحبالمركزالقانوني
للمعتدىعلىالحقالمدعىبه،بمعنىأنترفعالدعوىمنذيصفةعلىذيصفة،ويتمتحديد

الصفة من خالل القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني المدعى به ،إذ يجب
التطابقفيمابينصاحبالحقورافعالدعوى،إالإذاخولالقانونغيرهمباشرةالدعوى ،كالدعوى
غيرالمباشرةالتييرفعهاالدائنللمطالبةبحقوقمدينهقبلالغير( )1وكذلكالحاليجبالتطابقفيما
بينالمعتديعلىالحقوالمدعىعليه(.)2
وقديحدثفيبعضالحاالتأنتبرزالصفةبصورةمنفصلةعنالحقأوالمركزالقانوني
المراد حمايته ،ويبدوهذا األمر جلياً إذا كانت المصلحة محل الحماية مصلحةجماعية ،ففي هذه
الحالةيكونلكلمنهمالصفةفيحمايةهذهالمصلحة،ومثالذلك:دعاوىالنقاباتوالجمعياتالتي
بلأعضائهاأوق بلالغيرأوللدفاععنحقوقومصالحأعضائها،ودعاوىالنيابةالعامة،
ِ
ترفعهاِق
ودعاوىالحسبةفيمسائلاألحوالالشخصية،كدعوىإثباتالطالقالبائنبينزوجينبسببزواج
فاسدأوطلبتعيينقيمأووصى(.)3

()1انظر:نصالمادتين()241،247منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادتين()236،235منالقانونالمدنيالمصريوالمادتين(،366
)367منالقانونالمدنياألردني.

()2محمدكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعةالثانية)،مرجعسابق،ص.41
()3فتحيوالى:مرجعسابق،ص51ومابعدها .
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المطلب الثالث
الصفة الموضوعية واإلجرائية" التمثيل اإلجرائي

" ( )1



يخلطالبعضبينالصفةفيالدعوىكشرطلقبولها،والصفةاإلجرائية؛ أيالصالحيةلمباشرة
الدعوىواتخاذإجراءاتالخصومة،ويجبالتمييزفيمابينهما؛نظ اًرالختالفالنتائجالمترتبةعلىكل
منهما ووسيلة التمسك بهما؛ فالصفة اإلجرائية ال تثبت إال لشخص طبيعي كامل األهلية ،وتختلف
درجاتاألهليةباختالفاإلجراءالمطلوب،فقدتكونأهلية إدارةأوأهليةتصرف ،علىأنالصفة
ٍ
لها،فإذاتعذرذلكالستحالةماديةأو
اإلجرائيةليستحك اًرعلىصاحبالحق،فيباشرهامادامأهالً
قانونية سمح القانون لشخصآخربتمثيله كالولي أو الوصي أو القيم أو رئيس مجلس اإلدارة ،وال
يعتبر أي من هوالء طرفاً في الدعوى ،مدع أو مدعى عليه ،فهم أصحاب صفة في التقاضي
فحسب(.)2
فعالدعوىومنثم تُ ُّ
عد شرطاً لقبولها،وهى
ولماكانتالصفةالموضوعيةتتعلقبالحقفير
َّ
بذلكتختلفعنالصفةاإلجرائية،فإنه يترتب على هذه التفرقة النتائج التالية:
 .1أن أصحاب الصفة الموضوعية هم أطراف فيها  مدعون أو مدع عليهم ،أما أصحاب الصفة
اإلجرائيةفهمممثلينعنأطرافالخصومةاألصليين(.)3

()1عاشورمبروك:مرجعسابق،ص522ومابعدهاوعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص .363

( )2قضررتمحكمررةالررنقضالمص رريةبر ر"وجرروبمباش ررةالخصررومةواجراءاتهررامررنقبررلمررنتت روافرفيررهأهليررةالتقاضرري(األهليررةاإلجرائيررة).
المواجهةبينالخصوم،مناطها.مباشرةالخصومةواجراءاتهامنقبلمرنتتروافرفيرهأهليرةالتقاضري.تخلفهرا.أثرره.وجروبتوجيرهاإلعالنرات

وسائراإلجراءاتإلىمنينوبعنهقانوناً .التزامالخصمبمراقبةمايطرأعلىخصمهمنوفاةأوتغييرفريالصرفةأوالحالرة"نقرضمردني
مصري،الطعنرقم،7352لسرنة64ق،جلسرة2000/2/21مشرارإليرهلردىأحمردهنردي(:التعليرقعلرىقرانونالمرافعرات)مرجرعسرابق،

ص.461

()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم،244لسرنة50ق،جلسرة1614/3/16مشرارإليرهلردىأحمردهنردي (:التعليرقعلرىقرانونالمرافعرات)
مرجعسابق،ص .476
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 .2أن زوال الصفة الموضوعية أثناء سير الخصومة ،يجعل الدعوى غير مقبولة ما لم يباشرها
صاحبالصفةمنجديد؛  وذلكلوجوبتوافرهذاالشرطمنوقتتقديمالمطالبةالقضائيةإلى
حينصدورالحكم فيالدعوى،فيحينيترتبعلىزوالالصفةاإلجرائيةأثناءنظرالدعوى
انقطاعالخصومة.
ومن نافلة القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني خلط بين شروط قبول
دمحام مزاولكشرط
ٍ
الدعوىوالصفةالتمثيليةفيالدعوى؛ إذأوجبتالمادة()61منالقانونوج و
لقبولالدعوىأمام محاكمالبدايةواالستئنافوالنقض،بالرغممنأنهالصفةلهفيالدعوى،فالدعوى
المقامة ليست دعواه ،وصفته فيها صفة إجرائية ،تُخوله القيام بعمل معين ضمننطاق الخصومة،
ونأملمنمشرعناالفلسطينيأنيحذوحذوالمشرعينالمصريواألردنياللذينأوجباصراحةحضور
المتداعيين  أمامالمحاكمبواسطةممثليهمبمقتضىسندتوكيل(،)1وأنيتمتعديلنصالمادة ()61
سابقة الذكر ليصبح على النحو التالي"  ُيحظر مباشرة إجراءات الدعوى لدى محاكم البداية أو
الستئناف أو النقض دون ٍ
محام مزاول".

()1انظرر:نرصالمرادة( )73مرنقرانونالمرافعراتالمدنيرةوالتجاريرةالمصرريوالمرادة()63مرنقران ونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرة
األردني.

003

المبحث الثالث
الدفع بسبق الفصل في الدعوى" حجية الشئ المقضي فيه"
ُيسلمال ُشراحبأنماسبقطرحهأمامالقضاءوتمالفصلفيهاليجوزطرحهمرةأخرى،أمام
ى؛ليفصلفيهمنجديدإالبالطرقوالمواعيدالتي
المحكمةالتيأصدرتالحكمأوأيةمحكمةأخر ُ
حددهاالقانون؛وذلكمنعاًلتأبيد المنازعاتوعدماستقرارالمراكزالقانونيةمنجهة،وتجنباًللتناقض
منجهةأخرى.
مؤداهاأنيكونالحكمحجةفيمافُصلفيه يبنى
ُ
لذانظمالمشرعفيجميعالتشريعاتفكرة
عليها الدفع بسبق الفصل في الدعوى ،ويقتضى البحث في الدفع بسبق الفصل في الدعوى أن
الحجية ،وذلك عبر المطالب التالية.
نعرض لماهيته وشروط التمسك به وعناصر ُ
المطلب األول
ماهية الدفع بسبق الفصل في الدعوى
نتحدثضمنهذاالمطلبعنالمقصودبالدفعبسبقالفصلفي الدعوى"حجية األمرالمقضيبه"،
تبعذلكالحديثبالتمييزبينالحجيةومايشابههامنالنظم،وذلكعبرالفرعينالتاليين.
ُ
ُ
ثمن
الفرع األول
المقصود بالدفع بسبق الفصل في الدعوى" ُحجية األمر المقضي به"
عد الدفعبسبقالفصلفيالدعوىمنأشهرالدفوعالتيعرفهاالمشتغلينفيالقضاء،وقد
ُي ّ
الم ْح َك َمة ،الدفع
أُطلق عليه مسميات مختلفة ،منها الدفع ُ
بحجية األمر المقضي به ،الدفع بالقضية ُ
بالقضيةالمقضيةوالدفعبسبقالفصلفيالدعوى.

004

وقد أفرد له المشرع مادة مستقلة ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية
المصري(، )1فيحينوردهذاالدفعضمنالدفوعالمتعلقةبالنظامالعامفيقانونأصولالمحاكمات
المدنيةوالتجاريةاألردنيوأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني(.)2


والدفعبسبقالفصلفيالدعوىمنالدفوعبعدمالقبول،ويجوزإبداؤهفيأيةحالةكانتعليها

الدعوىولوألولمرةأماممحكمةاالستئناف(،)3وللمحكمةأنتحكمبهمنتلقاءنفسها؛وعلةذلك
الحجية  هياألجدرباالحترام؛التصالها
احترامحجيةالحكمالسابق؛ لصدروهفينفسالدعوى،فهذه ُ
بالنظامالعام،ولمايترتبعلىإهدارهامنتأبيدالمنازعاتوعدماستقرارالحقوقألصحابها(.)4


بحجية األمر المقضي به ،أن القرار القضائي إذ يطبق إرادة القانون ،فإنه يحوز
والمقصود ُ

احترامالمحكمةالتيأصدرتهوالمحاكماألخرى،فإذارفعتالدعوىوأثيرماسبقوأنقُضىبه،وجب
التسليمبهدونبحثمجدد(.)5
فحجيةاألمرالمقضيبهقرينةقانونيةالتقبلإثباتالعكس،مؤداهاأنالحكمالقضائيصدر
ُ
ع،وتكونهذهالحجيةللحكمولوكانقابالً
صحيحاًمنناحيةالشكل،وعلىحقمنناحيةالموضو
ُ
()1نصتالمادة( )116منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريعلىأن( الدفعبعدمجوازنظرالدعوىلسبقالفصلفيهاتقضىبه
المحكمةمنتلقاءنفسها).

()2نصتالمادة( )62منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيعلرىأن( الردفعبعردماالختصراصالنتفراءواليتهراأوبسربب
نوعالدعوىأوقيمتهاأولسبقالفصلفيهاتحكمبهالمحكمةمنتلقاءنفسها،ويجوزالدفعبهفيأيةحالةكانتعليهاالدعوى)فيمرانصرت
المادة( )1/111منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردنيعلىأن( الدفعبعدماختصاصالمحكمةالنتفاءواليتهاأوبسببنوع
الدعوىأوقيمتهاأوبعدمجوازنظرهالسبقالفصلفيهاأوبأيدفعآخرمتصلبالنظامالعام،يجوزإثارتهفيأيحالةتكونعليهاالدعوى،
وتحكمبهالمحكمةمنتلقاءذاتها).
()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم،16جلسة/.1674/4/26مشارإليهلدىأحمدمليجى(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،
ص/.463تمييزأردني،الطعنرقم- 63/1630ص،135ج،4االجتهادالقضائي،ص/.341مشارإليهلدىحسينأحمدالمشاقى:مرجع

سابق،ص،210هامشرقم(.)1

()4تمييرزحقرروقأردنرري،الطعرن2002/2461بترراريخ/.2002/1/3والطعررنرقرم2004/656بترراريخ(/.2004/1/30منشرروراتعدالررة)
مشارإليهمالدىمحمدعلىخليلالطعاني:مرجعسابق،ص .136

()5أحمدمليجى(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص.463
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للطعنفيهبإحدىطرقالطعن،بمعنىأنعدمصيرورةالحكمباتاًالتمنعمنالتمسكبالدفعبعدم
( )1
،فالتحوزالحجيةإالاألحكامالقطعية،فالحكمالقطعيسواء
جوازنظرالدعوىلسبقالفصلفيها
ُ

كانابتدائياً أمنهائياً،تثبتلهحجيةاألمرالمقضيبه؛ألنهحكمفصلفيخصومة،أمااألحكام
غيرالقطعيةفالتحوزالحجية(.)2
ُ
لكنالمشرعفيذاتالوقتوتوفيقاً  بينمصلحةالمجتمعالتيتقتضىوضعحدللمنازعات،
وبين مصلحة الخصوم في التقاضي ،رتب من الضمانات ما يكفل تحقيق مصالحهم ،فنظم طرق
( )3
الطعنفياألحكام  .

الفرع الثاني
التمييز بين الُحجية وما يشابهها من النظم
بعدأنحددناالمقصودبالدفعبسبقالفصلفيالدعوى" حجيةاألمرالمقضيبه،البدلنا
من تمييزها عن بعض األنظمة المشابهة لها ،وهذه األنظمة هي :قوة األمر المقضي به ،استنفاد
الوالية،القوةالتنفيذيةللحكم.
أولً :حجية األمر المقضي به وقوة األمر المقضي به:
به،فحجيةاألمرالمقضيبهمعناها
قةبينحجيةاألمرالمقضيبهوقوةاألمرالمقضي 
ينبغيالتفر
ُ
ُ
أنللحكمحجيةفيمابينالخصوم،وبالنسبةلذاتالحقمحالًوسبباً،وتثبتللحكمبمجردصدورهفال
ُ
()1استئنافمدني،دائرة(راماهلل)الطعنرقم،2010/62جلسة/.2010/6/27نقضمدنيمصري،الطعنرقم2336لسنة52قجلسة
1611/2/7مش ررارإلير ررهلر رردىمعر رروضعبر رردالت ر رواب :المرجر ررعفر رريالتعلير ررقعلر ررىقر ررانونالمرافعر ررات،الجر ررزءالثر رراني،دوندارنشر ررر،الطبعر ررة

األولى2000،م،ص/.116نشأتعبدالرحمناألخرس :شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنية،دارالثقافرةللنشرروالتوزيرع،الطبعرةالثانيرة،
2010م،ص .433

()2معوضعبدالتواب (:المرجعفيالتعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص165ومابعدها .

()3أحمدأبوالوفا (:المرافعات،دونطبعة،دونسنةنشر)مرجعسابق،ص711وأحمدالسيدالصاوي :الوسيطفيشرحقانونالمرافعرات
المدنيةوالتجارية،مطبعةجامعةالقاهرةوالكتابالجامعي1660،م،ص .365
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يجوزللمحكمةالتيأصدرتهأنتُعيدالنظرفيماقضتبه(،)1أماقوةاألمرالمقضيبهفهيالمرتبة
وغيرقابلللطعنفيهبطرقالطعنالعادية،ويحوزالحكمقوة
التييصلإليهاالحكمإذاأصبحنهائياً،
ُ
األمرالمقضيبهولوكانيقبلالطعنبكلطرقالطعنغيرالعادية(،)2ومنثَّميتبينأنكلحكم
حجية األمر المقضي به ،ولكن العكس غير
يحوز قوة األمر المقضي به يكون حكم ًا حائ اًز على ُ
وبناء علىماسبقفإنحجيةاألمرالمقضي ب هتمنعمنإثارةالنزاعمنجديد،ولوكان
صحيحً  ،
الحكمابتدائياً ،فاليجوزللخصومتجديدهبدعوىمبتدأه،وتكونالدعوىالمبتدأهفيهذهالحالةغير
مقبولة(.)3


تبعلىحجيةاألمرالمقضيبهأثرينمهمين؛ أحدهماسلبيواآلخرإيجابي،أمااألثر
ُ
ويتر

السلبي،فهوعدمجوازإعادةرفعالدعوىمرةأخرىبعدالفصلفيها،ولوقدمتمرةأخرىبأدلة
الحجيةتمنعمن
واقعيةوأسانيدجديدةلميسبقإثارتهافيالخصومة،ولميبحثهاالحكمالصادرفيها؛ف ُ
العودة لمناقشة المسائل التي فُصل فيها ،وان اختلفت الطلبات في الدعويين( ،)4فإذا قُضى بصحة
عقد،فاليجوزرفعدعوىببطالنه؛ذلكأنالقضاءبصحةالعقديتضمنالقضاءضمناً بأنالعقد
الحجية إلى احترام
غير باطل ،وبجانب األثر السلبي ُ
للحجية يترتب جانب إيجابي ،إذ تؤدى فكرة ُ
مضمونالحكمالقضائيفيأيدعوىمختلفة تثورفيهاأيمن المسائلالتيفصلفيهاالحكم(،)5
فإذاقضت المحكمةبملكيةمنزلألحداألشخاص،ثمرفعتدعوىأخرىللمطالبةبريعالمنزلأو
()1استئنافمدني،دائرة(راماهلل)،رقم،2006/454جلسة .2010/11/11

()2نقضمدني،دائرة(راماهلل)الطعنرقم،2003/16جلسة/.2003/12/20نقضمدنيمصري،الطعنرقم6761لسنة66قضائية،
جلسر ررة 1667/11/6مشر ررارإلير ررهلر رردىمحمر رردإب ر رراهيم:مرجر ررعسر ررابق،ص/.536نقر ررضمر رردنيمصر ررري،الطعر ررنرقر ررم615لسر ررنة44ق

جلسة /.1671/3/30مشارإليهلدىعبدالحميدالشواربي :حجيةاألحكامالمدنيةوالجنائيةفيضوءالفقرهوالقضراء،الردفعبعردمجروازنظرر
الدعوىلسابقةالفصلفيها،منشأةالمعا رفباإلسكندرية،الطبعةالرابعة1666،م،ص.15

()3عزالدينالدناصورى -حامدعكاز :التعليقعلىقانوناإلثبات،دوندارنشر،الطبعةالتاسعة1666،م،ص.706
()4نقضمدنيمصري،الطعنرقم،167سنة54ق،بتاريخ1617/5/7مشارإليهلدىكمالعبردالعزيرز(:تقنرينالمرافعرات -الطبعرة
الثالثة)مرجعسابق،ص .751

()5وجديراغب:مرجعسابق،ص46ومابعدها .
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التعويضعناألضرار،فاليجوزللمحكمةأنتبحثمسألةالملكيةمرةأخرى،وانمايجبعليهاأن
تحترم قرار المحكمة السابق ،وأن تقضى من تلقاء نفسها  بعدم جواز نظر الدعوى لتعلقها بالنظام
العام(،)1وأليمنالخصومأيضاًالدفعبعدمجوازنظرالدعوىلسبقالفصلفيها(.)2
ثانياً :حجية األمر المقضي به واستنفاد الولية:
ُي ميز الفقه بين حجية األمر المقضي به واستنفاد الوالية ،والمقصود باستنفاد الوالية انقضاء



سلطة المحكمة بالنسبة للمسائل التي فصلت فيها ،فال يجوز لها العدول عما فصلت فيه نزوالً أو
أوإنهاء،وانكان قضاؤهافيهذاالشأنباطالً،وتكونوسيلةتصحيحالعيبالذيشاب
تعديالً
ً
الحكم هي  :الطعن فيه بالطريق المناسب ،وليس للخصوم إثارة الدفع بهذه المسألة من جديد ولو
باتفاقهم،وهناكمنالنتائجمايترتبعلىالتفرقةبينحجيةاألمرالمقضيبهواستنفاد المحكمة
لوليتها بالنسبة لمسألة من المسائل ،ومن ذلك مثالً(:)3
الًبأول،أما
اليةيعملبهداخلالخصومة،فيخرجمنواليةالمحكمةمافصلفيهأو
 .1أناستنفادالو ُ
الحجية  فيعملبهاخارجالخصومة،وبعدانتهائها؛لضماناستقرارالمراكزالقانونيةالتيمنحها
ُ
الحجيةالتظهرأثارهاإالبالنسبةللخصوماتالمستقبلية.
الحكم،و ُ

()1نصتالمادة()110منقانونالبيناتالفلسطينيعلىأن( - 1األحكامالنهائيةتكونحجةفيمافصلتفيهمنالحقوق،واليجوزقبول
لحجيةإالفينزاعقامبينالخصومأنفسهمدونأنتتغيررصرفاتهم،وتتعلرقبرذات
دليلينقضهذهالحجية،ولكنالتكونلتلكاألحكامهذها ُ
ُ
تقضىالمحكمةبهذهالحجيةمرنتلقراءنفسرها)ويقابلهرانرصالمرادة()101مرنقرانوناإلثبراتالمصرريونرصالمرادة
الحقمحالًوسبباً- 2
ُ

()41منقانونالبيناتاألردني .

()2أحمردخليرل:التعرارضبرين األحكرامالقضرائية،دارالمطبوعرراتالجامعيرة،دونطبعرة1661،م،ص71وأحمردهنردي:قرانونالمرافعررات
المدنيةوالتجارية،الخصومةوالحكموالطعن،الجزءالثاني،دارالجامعةالجديدة،1665،ص511ومابعدها .

()3نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص164ومابعدهاوعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص530وما
بعدها .
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اليةيقيدالمحكمةالتيأصدرتالحكمفقط،ومنثَّمتجوزالمنازعةفيهأماممحكمة
 .2أناستنفادالو ُ
الحجية المحكمةالتيأصدرتالحكموغيرهامنالمحاكمبماأصدرتمنأحكام
أخرى،بينماتُقيد ُ
حازتحجيةالشئالمقضيبه.
 .3يترتباستنفادالواليةعلىكلحكم قطعيصدرداخلالخصومة،سواءفيمسألةإجرائيةأو
الحجية لألحكام
موضوعية ،أما األحكام غير القطعية فال تستنفد الوالية ،في حين تثبت ُ
الحجية
الموضوعية القطعية ،فال تشمل الق اررات التمهيدية ،وبذلك يتضح أن كل حكم يحوز ُ
يستنفدالواليةوليسالعكس.
سحجيةاألمرالمقضيبهالتيتثبتلحكمسابق،ولكنهيمس
َّ
َّ
يعجديداليم
 .4أنصدورأيتشر
ماللقرارمنقوةنتيجةاستنفادسلطةالقاضيبشأنه.
ثالثاً :حجية األمر المقضي به والقوة التنفيذية للحكم :


وهى صفة تتعلق بالحكم ،وتمكن من
الحجية والقوة التنفيذية للحكم ،
يميز الفقه أيضاً بين  ُ

اقتضاء الحق الثابت فيه بالقوة الجبرية ،وتستخدم القوة الجبرية في حال عدم كفاية صدور الحكم
الواقعي للشخص ،ويتم ذلك من خالل نشاط تقوم به السلطة العامة،
لحماية المركز القانوني أو 
وتطابقمنخاللهالمركزالقانونيمعالمركزالواقعيللشخص،وبذلكتُعيداألمورلنصابها،ويتم
ذلك من خالل إعمال عنصر المسئولية في االلتزام ،وفقاً لقواعد التنفيذ الجبري ،ويميز الفقه بين
الحجية والقوة التنفيذية للحكم من حيث(:)1
ُ

()1عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص534ومابعدها .
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الحجية على
الحجية قرينة قانونية ،في حين تمثل القوة التنفيذية قاعدة إجرائية ،وتقتصر  ُ
 .9أن ُ
األحكامالصادرةعنالهيئاتالقضائية،فيحينالتقتصرالقوةالتنفيذيةعلىاألحكامالقضائية،
بلتمتدلتشملالسنداتالتنفيذيةسواءكانتسنداترسميةأمعرفية.
،فيحينتثبتالحجيةلألحكامالقطعيةالتي
 .2أنالحكماليتمتعبالقوةالتنفيذيةإالإذاكاننهائياً
ُ
تقرر حماية قضائية في النزاعات الموضوعية  ،سواء كانت ابتدائية أم نهائية ،وتقتصر القوة
التنفيذيةعلىأحكاماإللزام.
 .3للقوةالتنفيذيةدورإيجابييتمثلفيصالحيةالحكمكسندتنفيذي؛إلجبارالمحكومعليهعلى
الوفاءبالحقالثابتفيه،أماالحجيةفلهادوران؛أحدهم اإيجابي،يتمثلفياحتراممضمونالحكم
ُ
وعدممعاودةبحثه،والعملبمقتضاه،ودورسلبييمنعمننظرالدعوىالتيسبقوأنفُصلفيها
بحكمقطعي.
 .4تُمكنالقوةالتنفيذيةللحكمالسلطةالعامةممثلةبدائرةالتنفيذمنتنفيذحكماإللزام،فيحينتمنع
اهامنالمحاكممنإعادةالنظرفيه،ومنثمالحجية
الحجيةالمحكمةالتيأصدرتالحكموسو
ُ
ُ
أداةبينالخصوموالمحكمة.
المطلب الثاني
شروط الدفع بسبق الفصل في الدعوى "حجية األمر المقضي به "
قبولالدفعبحجيةاألمرالمقضيبهإلىقسمين؛ قسميتعلقبالحق
ُ
تنقسمالشروطالالزمةل
المدعىبه،أماالقسمالثانيفيتعلقبالحكم،وسنعرضعبرالفرعيينالتاليينلهذهالشروط .

021

الفرع األول
الشروط المتعلقة بالحق المدعى به


يشترط للقولبأنالدعوىالجديدةهيذاتالدعوىالتيسبقأنتمالفصلفيها ،أنيكون

هناكاتحادفيالخصومبصفاتهموليسبأشخاصهم،وأنيكونهناكاتحادفيالمحلبوحدةالحقأو
الموضوعالمطالببهأمامالقضاء،واتحادالسببفيالدعويينأياً كانمصدره(،)1وهذهالشروط
حددتهاقواعدقانونالبينات"اإلثبات"،وسنعرضلهذهالشروطتباعاً.
أولً :اتحاد الخصوم:


لألحكام أثر سلبي يقتصر على أطراف الخصومة ،فال يمتد إلى الغير ،ومن ثَّم ال يصح

االحتجاجعلىشخصبحكمصدرفيدعوىلميكنطرفاًفيها(،)2والمقصودهناباالتحادهواتحاد
يجوزحجيةاألمر
ُ
الصفاتوليساتحاداألشخاص،فالحكمالصادرفيالدعوىالتيرفعهاالوكيل 
هبالنسبةلألصيل،فاليجوزلألخيرأنيجددالدعوىبصفتهالشخصية،وعلىالعكسمن
المقضيب
ُ
ذلكفإذاباشراألصيلالحضورفيالدعوىبنفسه،فاليجوزلهأنيجددهامنخاللالوكيل،كما
وتثبتالحجيةفيمواجهةأطرافالخصومة،ولواختلفشخصمنيمثلهم،فالحكمالصادرضد
ُ
القاصرالذييمثلهوليهأووصيهيكونحجةعلىالقاصرولوبعدبلوغهسنالرشد،وكذلكالحال

( )1استئنافعليامدني،القضيةرقم،162/21جلسة 1662/6/7مشارإليرهلردىوليردحلمريالحايرك :المجموعرةالمخترارة،الجرزءالثراني
عشر،ص26ومابعدها/.نقضمدنيمصري،الطعنرقم،311سنة53قضائية،جلسة/.1617/6/1مشارإليهلدىمعوضعبدالتواب

 (:المرجعفيالتعليقعلىقانونالمرافعرات)مرجرعسرابق،ص/.117تمييرزحقروقأردنري،الطعرنرقرم،77/263ص10لسرنة/.1671
مشارإليهلدىمصطفىعبدالحميدعياد(:الوسيط -الكتاباألول)مرجعسابق،ص،501هامشرقم( .)2

()2نقضمدنيمصري،الطعنان،2526،2501لسرنة 52قضرائية،جلسرة1616/5/1مشرارإليهمرالردىأحمردمليجرى(:التعليرقعلرى
قانونالمرافعات)مرجعسابق،ص .466
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فإنالحكمالصادرضدشخصتوفىيكونحجةفيمواجهةخلفهشريطةأنيكونالحكمسابقاًعلى
انتقالالحقللخلف(.)1


األحكاممايجوزالحجيةفيمواجهةالكافة،
وخروجاًعلىقاعدةنسبيةاألحكامفإنهناكمن
ُ

ومنهااألحكامالمتعلقةبالحالةالمدنيةكالحكمبالزواجأوالطالق،إذإ نالحالةالمدنيةواحدةأمام
الكافة،فاليمكنأنيكونالشخصمتزوجاًوغيرمتزوجفيآنواحد(.)2
ثانياً :اتحاد الموضوع:


بمعنىأنيكونموضوعالدعوى  الجديدةهوالموضوعذاتهالذيسبقوأنتمالفصلفيه؛ أي

اتحادالحقوالمصلحة،بأنيكونالمحلفيالدعوىالجديدةهوذاتالمحلالذيصدرفيهالحكم
( )3
،ويعد الموضوع
السابق،إذاليعدوأنيكونالحكمفيالدعوىالجديدةمجردتكرارللحكمالسابق
ُ

متحداًأيضاً،إذاكانالحكمالصادرفيالدعوىالثانيةمناقضاًللحكمالسابق،بإق اررهحقأنكرهالحكم

الدفعبالقضيةالمحكمة)مرجعسابق،ص216ومابعدها/.نقضمدنيمصري،الطعنرقم،2056لسنة53ق،
()1عبداهللخليلالف ار(:
ُ
بتاريخ /.1661/1/27مشارإليهلدىعزالدينالدناصورى –حامدعكاز (:التعليقعلىقانونالمرافعرات)مرجرعسرابق،ص/.666تمييرز
حقرروقأردنرري،الطعررنرقررم76/5110ص1504لسررنة"1676وجرراءفيرره" اليج رروزللورثررةأنيطرح رواموضرروعالن رزاعمررنجديرردإذااتح ررد
الموضوعوالسببوالخصومفيالدعويين"/.الطعن74/30ص626لسنة1674وجاءفيه" إذاتملكالمدعىبعدصردورالحكرمفريدعروى

القسمةاألولىكافةحصصالشررك اءمراعرداحصرةالمردعىعليره،فرإنالحكرمالقطعريالصرادربعردمقابليرةاألرضللقسرمةاليحروزالقضرية
المقضيةبالنسبةللدعوىالحالية"مشارإليهمالدىمفلحعوادالقضاة :أصولالمحاكماتالمدنيةوالتنظيمالقضائيفياألردن،دوندارنشر،

،هامشرقم(.)36(،)35

الطبعةالثالثة1661،م،ص267

()2األنصاريالنيدانى :مبدأوحدةالخصومةونطاقهفيقانونالمرافعات،دارالجامعةالجديدةللنشر،دونطبعة1661،م،ص105وأحمد
السيدالصاوي(:الوسيط )1665-مرجعسابق،ص374ومابعدهاوفتحيوالى:مرجعسابق،ص146ومابعدها .

تمييزحقوقأردنيرقم71/135صفحة1136سنة1671وجاءفيه" إذااكتسبالحكرمالقاضريبررددعروىالمدعيرةالمقامرةللمطالبرة

()3
بقيمةالمنشاتالمستملكةالتيهدمتمعالعطلوالضررالناشئعنذلك؛باعتبارأنهذهالمنشاتكانتمعدةلالستغالل،الدرجةالقطعية،

الضررعنالمنشاتالمستملكةهوأجررالمثرل
فإنالدعوىالثانيةالمقامةللمطالبةبأجرمثلهذهالمنشآتتكونواجبةالرد؛إذأنالعطلو
ُ

فيالدعوىالثانيةوانتغيرتالتسمية"مشارإليهلدىمفلحعوادالقضاة(:أصولالمحاكمات –الطبعةالثالثة)مرجعسابق،ص .267

022

السابق  ،أوبإنكارهحقسبقإق ارره،فالحكمبصحةالدينوطلببطالنهوجهانمتقابالنلشيءواحد؛
فالحكمبصحةالدينيتضمنقضاءبأنهغيرباطل(.)1
ً
أماإذاكانمحلالدعوىالجديدةيختلفعنالمحلفيالدعوىالتيسبقالفصلفيها ،فال
ح جيةلهذاالقضاءبالنسبةللدعوىالجديدة؛فالحكمبصحةونفاذ  عقدالبيعاليمنعمنإقامةدعوى
ُ
الشفعةعنذاتالعقارالذيكانمحالً للنزاعفيالدعوىاألولى،علىأنهإذاتعددتالطلباتفي
فح جية قضائه تكونبالنسبة للطلبات التي تم الفصل
الدعوى ،وأغفل القاضي الفصل في بعضهاُ  ،
حجيةبشأنها ،ومن ثَّم يجوزتقديم دعوى بالطلبات التي لم
يفصل فيها فال ُ
فيها ،أما تلك التي لم ُ
يفصلفيهامرةأخرى؛نظ اًرلعدمصدورقرارقضائيبشأنها(.)2
وعلى العكس من ذلك ،فإن الحكم المتضمن القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم ،وبالرغم من
وزالحجيةبالنسبةلماقضىبه ،إلىأنيلغىذلكالحكم،علىأنالعبرة في
كونهمعيياً فإنهيح
ُ
تحديدالحجيةتكونبماحكمبهالقاضي،وقضاءالقاضيهوالذيتحددبهعناصرالدعوى،والعيب
ُ
الحجية،وانمايفتحالبابفقطللطعنفيالحكم،والذيقديكونمن
الذيلحقبالحكماليؤثرفي ُ
ه،ومنثمإهدارالحجية(.)3
شأنهإلغاؤ
ُ

()1محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص .63

()2نصتالمادة( )115منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيعلىأنه( إذاأغفلتالمحكمةفيأسبابحكمهاومنطوقه
الفصلفيبعضالطلباتالموضوعيةجازلصاحبالمصلحةأنيطلبباستدعاءيقدمإلىالمحكمرةالتريأصردرتالحكرمالنظررفريالطلرب

لحكمالصادرفيالطلبمتمماللحكمالصادرفيالدعوى)ونصت()163منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري
ً
والحكمفيهويعتبرا
علىأنه( إذاأغفلتالمحكمةالحكمفيبعضالطلباتالموضوعيةجازلصاحبالشأنأنيعلنخصمهبصحيفةللحضورأمامهالنظرهذا
الطلبوالحكمفيه)ونصتالمادة( )3/161منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردنيعلرىأنره( إذاأغفلرتالمحكمرةالحكرمفري
بعضالطلباتالموضوعية،فعليهابناءعلىطلبأحدالخصومأنتفصلفيالطلباتالتيأغفلتهابعدتبليغالخصماآلخرربرذلك،ويخضرع

هذاالحكملقواعدالطعنالتيتسرىعلىالحكماألصلي).

()3أحمدهندي(:قانونالمرافعات -الجزءالثاني)1665،مرجعسابق،ص540ومابعدها.

023

ثالثاً  :اتحاد السبب:


اليكفىللدفعبالحجيةأنيتحدمحلالدعويين،بليجبأنيتحدسببالدعويينأيضاً،بمعنى
ُ

اقعةأوالتصرفالقانونيالذييشكلالمصدرللحقالقانونيالمدعىبه،فإذا كانسبب
ُ
اتحادالو
فالحجيةلهذا
الخصومةفيالدعوىالجديدة ،يختلفعنالسببفيالدعوىالتيسبقالقضاءفيهاُ ،
القضاءفيالدعوىالجديدة(،)1ويجوزفيهذهالحالةللخصومعرضالنزاعمنجديدعلىالقضاء
الحجية،وتكمنالحكمةمناشتراطوحدة السببفيالحدمنتعددالدعاوى
دونالخشيةمنالدفعب ُ
وتراكمها،فمنيفشلفيالمطالبةعلىأساسالقرض ،قديقومبرفعدعوىجديدةعلىأساسالهبة؛
الانتفاءللدفعبالحجيةإذاتمإبداءأدلةأو
لذافإناختالفالسببيترتبعليهاختالفالدعوى،و
ُ
وسائلدفاعجديدةفيالدعوى ،مادامالسببفيالدعويينمتحداً(،)2وعلىذلكإذاتمسكشخص
بالمطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية ورفع دعوى بطلبه ،فال يجوز له المطالبة
بالتعويضعلىأساسالمسئوليةالعقدية(. )3
الفرع الثاني
الشروط المتعلقة بالحكم
يشترط العتبار الحكم حائ اًز لحجية األمر المقضي به ،أن يكون الحكم موضوعياً  وقطعياً
وصاد اًرعنجهةمختصة،وفيمايليعرضلهذهالشروط.
()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم502سنة42قجلسة،1675/6/21س26ص/.1524مشارإليهلدىعبدالحميدالشواربي(:الدفوع
المدنيرة)مرجررعسررابق،ص/.212تمييررزحقرروقأردنرريرقررم77/366صررفحة117سررنة/.1671الطعررنرقررم76/110صررفحة1540سررنة

/.1676مشررارإليهمررالرردىمفلررحع روادالقضرراة:أ صررولالمحاكمرراتالمدنيررةوالتنظرريمالقضررائي،دارالثقافررةللنشررروالتوزيررع،الطبعررةاألولررى،
اإلصداراألول2001،م،ص،261هامشرقم(31(،)31م).

()2نقرضمردنيمصرري،الطعرنرقرم،44لسرنة 46قضرائية،بتراريخ/.1614/2/14مشرارإليرهلردىأحمردمليجرى(:التعليرقعلرىقررانون
الم ارفعات)مرجعسابق،ص.467

()3أحمرردخليررل(:التع ررارضبرريناألحك ررام)،مرجررعس ررابق،ص112وأحمرردهن رردي (:قررانونالمرافع رراتالجررزءالث رراني)1665،مرجررعس ررابق،
ص .543

024

أولً :أن يكون الحكم موضوعياً:
جيةللعملالقضائيالذييمنحالحمايةالقضائيةللحقأوالمركزالقانوني،فالحجية
تثبتالح
ُ
ُ
تمنحللعملالقضائيالذييصدرفيحدودالواليةالقضائيةللجهةالقضائيةالتيأصدرته(.)1
ومنثَّ
ية،فالحجيةلصيقةبأعمالالحمايةالقضائيةعلى
مالتثبتالحجيةلألعمالالتشريعيةواإلدار
ُ
ُ
قضاء مدنياً أم جنائياً أم
وجه التحديد ،وسواء كان الحكم مقر ًار أم منشئا أم ملزماً ،وسواء تضمن
ً
اءكانقضاءعادياًأم
إدارياً،ويستويأنيكونالحكمصاد اًرمنالقضاءالعامأمحكممحكمين،وسو
ً
التمنحالحجيةألعمالالتنفيذالجبريرغمأنهاأعمالقضائية؛ذلكأنهاالتحتوىعلى
استثنائياً،و
ُ
عنصر القرار ،فهي ترمى فقط إلى تنفيذ ما سبق أن تم تأكيده بحكم نهائي أو ما يسمى بالسند
الحجية األعمالالوالئيةالتيتعرضعلىالقضاء؛باعتبارأنهاال
التنفيذي ،وكذلكالحالالتحوز ُ
تنطوي على نزاع ،وال تتضمن تأكيداً ل حق أو مركز قانوني؛ لذا يجوز رفع دعوى أصلية ببطالن
فاتالتيتمتبناءعليهالعيبفيالشكلأواإلرادة،ويجوزللقاضيالذيقامبإصدارالعم ل
التصر
ً
طالماأنهاليمسبحقوقالغيرحسنالنية،ويتطلب
َّ
الوالئيالعدولعنه،أوإصدارقرارمخالفله،
القانون في األوامر الوالئية أن يكون األمر الوالئي المخالف مسبباً ( ،) 2ومن أمثلتها الحكم وقف
الخصومة أو انقطاعها واألحكام المتعلقة بأعمال التحقيق في الدعوى كالحكم بندب خبير ،والحكم
(  )3
باالنتقالللمعاينةواحالةالدعوىللتحقيق .

()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم،70سنة14ق،جلسة /.1645/5/17مشارإليهلدىعبدالحميردالشرواربي(:حجيرةاألحكرامالمدنيرة
والجنائية)مرجعسابق،ص .26

()2نصتالمادة( )2/165منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريعلىأنه(واليلزمذكراألسبابالتيبُنيعليهااألمرإالإذاكان
مخالفراًألمررسرربقصردوره،فعندئرذيجرربذكرراألسربابالتررياقتضرتإصرداراألمرررالجديرد،واالكرانبرراطالً)والمقابرللهرافرريقرانونأصررول
المحاكماتاالردنىوأصولالمحاكماتالفلسطيني.

()3فتحيوالى:مرجعسابق،ص .140

025

وبالنسبةلألعمالالمستعجلةالتيتصدرعلىذمةالدعوىالموضوعية،وقبلالفصلفيها،فقد
بالحجية من عدمه ،فذهب رأى في الفقه إلى أن الحكم المستعجل يمنح
اختلف الفقه بشأنتمتعها ُ
الحجية،واذاكانالحكمالوقتيأو
حمايةقضائيةوقتيةإلىحينصدورالحمايةالنهائية ،فهويحوز ُ
المستعجلاليقيدمحكمةالموضوع ؛إذالحجيةلهبالنسبةلثبوتالحقأونفيه،فإنمردذلكليس
ُ
الحجية ،وانما مرده  اختالف الدعوى الموضوعية عن الدعوى الوقتية أو
لعدم حيازة الحكم الوقتي  ُ
المستعجلةالتيصدرفيهاالحكم(.)1


اجحهوأناألحكامالمستعجلةالحجيةلهاأماممحكمةالموضوع؛ذلكأنهاالتؤثر
ُ
إالأنالر

فيمحكمةالموضوععندنظرهاالدعوىأوأصلالحق()2؛فدورالقضاءالمستعجلدوروقائييهدف
إلىتالفىالضررأوالحيلولةدونتفاقمه،وللمحكمةتعديلهذهاألحكامأوتغييرهاأواعتبارهاكأن
لمتكن،ويستثنىمنذلكاألحكامالصادرةفيدعاوىإثباتالحالة،فهيوتقاريرالحالةمحلاعتبار
لدىمحكمةالموضوععندإصدارهاالحكمفيأصلالحق ،شريطةصدورهافيحدودالقانون ،وعن
المستعجلةالتتمتعبالحجيةبالمعنىالفنيالدقيقفالحكمالمستعجل
مسألةمستعجلةحقيقية،فاألحكام
ُ
ةالح جيةلهأماممحكمةالموضوعوللمستأجرأنيطالب
ُ
بطردالمستأجرالمتأخرعنسداداألجر
باستمرارالعالقةاإليجارية(.)3

()1فتحيوالى:مرجعسابق،ص.145

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم1071سنة54ق،بتاريخ/.1662/1/5مشارإليهلدىكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعة
الثالثة)مرجعسابق،ص/.736محمدعلىراتب –محمدنصرالدينكامل –محمدفاروقراتب:مرجعسابق،ص .14

()3عررزالرردينالدناصررورى -حامرردعكرراز(:التعليررقعلررىقررانوناإلثبررات)،مرجررعسررابق،ص725وأحمرردهنرردي(:المرافعرراتالجررزءالثرراني،
)1665مرجعسابق،ص.526

026

ثانياً :أن يكون الحكم قطعياً:
يشترطفيالحكمالصادرفيالنزاعأنيكونقطعياً،وهوالحكمالصادرفيالموضوعبالبت
فيه،سواءكانذلكفيجملةالنزاعأوفيمسألةمتفرعةعنهفصالً حاسماً فيالموضوعالرجوع
فيه،وبهتستنفدالمحكمةالتيأصدرتهواليتهافيه،فاليمكنالعدولعنهأوتعديلهإالبالطرقالتي
حددهاالقان ون(.)1


زحجيةالشئالمقضيبه،فالحكم
اععلىوجهحاسم،لمي ُح ُ
فإذاثبتأنالحكملميبتفيالنز
َ

الصادرفيالغرامةالتهديديةأوبرفضالدعوىبالحالةالتيهيعليها،والحكمالصادرقبلالفصل
اليحوزحجيةالشئالمقضيبه،كالحكمباإلحالةإلىالتحقيقواستجوابالخصومأو
ُ
فيالموضوع،
ندبخبير،واألحكامالصادرةعنقاضىاألمورالمستعجلة()2


عد قطعياً الحكم الذي يبت في الدفع ،سواء كان الدفع  شكلياً أم موضوعياً أم دفع ًا بعدم
وُي ُّ

القبول ،وكذلكالحال ُي ُّ
تثبتلهالحجيةالحكمالصادربسقوطالخصومةأوانقضائها
عد حكماًقطعياً
ُ
دفع أمام المحكمة  بعدم جواز اإلثباتبالبينة،
أو اعتبارها كأن لم تكن أو بإجراء اإلثبات ،كما لو ُ
وحكمتالمحكمةبالدفع،وأحالتالدعوىإلىالتحقيقإلثباتالواقعةالمدعىبهابشهادةالشهود،ففي
هذهالحالةيكونالحكمحاسماًللنزاعبينالخصومعلىوسيلةاإلثبات،وحائ اًزلحجيةالشئالمقضي
فيهأمامالمحكمةالتيأصدرتهوغيرهامنالمحاكم(.)3

()1أحمدأبوال وفا :نظريةاألحكامفيقرانونالمرافعرات،دارالمعرارفباإلسركندرية،الطبعرةالسادسرة،1616،ص/.722اسرتئنافمردني،

دائ ر ررة(راماهلل)الطعر ررنرقر ررم،2010/325جلسر ررة/.2010/12/27نقر ررضمر رردنيمصر ررري،الطعر ررنرقر ررم،300سر ررنة 36قضر ررائية،بتر رراريخ
/.1671/3/6مشارإليهلدىكمالعبدالعزيز(:تقنينالمرافعات -الطبعةالثالثة)مرجعسابق،ص.736

()2نقضمدنيمصري،الطعنرقم،755لسنة56ق،بتاريخ/.1663/4/7مشارإليهلدىعزالدينالدناصورى -حامدعكاز(:التعليق
علىقانونالمرافعات)،مرجعسابق،ص.667

()3عزالدينالدناصورى -حامدعكاز(:التعليقعلىقانوناإلثبات)،مرجعسابق،ص.701

027

ثالثاً :أن يكون الحكم صاد ارً عن محكمة مختصة:
التحوزالحجيةإالاألحكامالصادرةعنالمحاكمالمختصةاختصاصاًوالئياًبإصدارها،فالحكم
ُ
وزالحجيةأمامالمحكمةالتيأصدرتهوالمحاكماألخرى،وكذلكتثبت
عنمحاكمالصلحي ُح
الصادر
ُ
َ
،وتثبتالحجيةللحكمولوتضمن
الحجيةللحكمولوكانتالمحكمةالتيأصدرتهغيرمختصةمحلياً
ُ
ُ
قضاء بأكثرمماطلبهالخصوم،ويكونالحكمفيهذهالحالةقابالً للطعنفيه،علىأنهإذاأغفلت
ً
المحكمة كلياً الحكم بطلب موضوعي للخصم صاحب المصلحة ،جاز له التقدم بطلب باإلجراءات
المعتادةللمحكمةالمختصةيطلبفيهالفصلفيماأغفلتهمنطلبات(.)1
والجديرذكرهأناألحكامالمشوبةبعيبأوخطأفيتطبيقالقانون،ولوكانفيمسألةمتعلقة
إنهيحوزالحجية،كذلكالحاللوكانالحكممشوباً بعيبيؤدىإلىالبطالن(،)2أما
بالنظامالعامف
ُ
األحكامالمعدومةفالتحوزالحجية،فهيتعتبرغيرموجودةأصالً،والحاجةلسلوكطريقالطعن
ُ
فيها من أجل إبطالها ،بل يكفى إنكارها والتمسك بعدم وجودها ،على أنه يجوز رفع دعوى أصلية
ٍ
ةقاض لميقسماليمينأوهيئةغيرمشكلةحسب
بطلبإبطالها،ومنأمثلتهاهذهاألحكامالصادر
القانون،واألحكامالصادرةعلىشخصتُوفىقبلرفعالدعوىعليه(.)3

()1تمييزحقوقأردني،الطعنرقم،71/125صفحة،656سنة/.1671مشارإليهلدىمفلحعوادالقضاة(:أصولالمحاكمات –الطبعة
الثالثة)مرجعسابق،ص،265هامشرقم(.)2

()2نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم2056لسررنة 52قض ررائية،بترراريخ/.1616/6/25الطعررنرقررم،1136لسررنة 55قضررائيةبت رراريخ
 /.1611/12/20مشارإليهمالدىعزالدينالدناصورى –حامدعكاز(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص.665

الحكمالمنعدماليترتبعليهأثرقانونيبعكسالحكمالباطلالرذي
( )3قرارمحكمةالتمييزاألردنية،رقم75/306سنة1676وجاءفيه"
ُ
ُيعدقائمراًمرتبراًكرلآثرارهالقانونيرةحترىيحكرمببطالنره" مشرارإليرهلردىفراروقيرونسأبروالررب :المردخلفريشررحقرانونأصرولالمحاكمرات
المدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()2لسنة،2001مطبعةالنور –جنين،الطبعةاألولى2002،م،ص.452

028

المطلب الثالث
الحجية من مشتمالت الحكم
ما يثبت له ُ
يشتمل الحكم الذي يفصل في الدعوى على عناصر ثالثة؛ وهى المنطوق ،الوقائع واألسباب ،وقد
اختلفالفقهبشأنحجيةكلمنها.
ُ
الفرع األول
ُحجية المنطوق
تثبتالحجيةللمنطوق؛ باعتبارهالجزءالذييضمنالحمايةالقضائية،فهويتضمنحكموارادة
ُ
لحجيةتثبت
القانونالتيطبقهاالقاضيعلىالقضيةالمعروضةأمامه،ويذهبرأىفيالفقه أنا ُ
لكلأجزاءالمنطوقفمايردعرضاًمنبياناتأوتقديراتضمنالمنطوقدونأنيكونمحالًللبحث
اليحوزالحجية(، )1كأنيردفيالحكمبفوائدالدينذكرمقدارالدينأوصفةالتاجر،فهذهالصفة
ُ
الحالالحجيةإالفيمافصلفيه
الحجية،وكذلك
ُ
وغيرهامنالمسائلالمطروحةفيالدعوىالتحوز ُ
الً  :بوقف االستئناف إلى أن يفصل في الدعوى بصورة نهائية،
المنطوق ،فإذا قضى المنطوق مث 
فمعنىذلكأنالحكملميفصلفيموضوعاالستئناف(.)2
الحجية تشمل كل ما ورد في المنطوق  -وهو ما نرجحه -
ويذهب رأى في الفقه إلى أن ُ
للقانونلتفادىهذهالحجية(.)3
وللخصمالذييحتجبعدمبحثمسألةمعينةالطعنفيالحكموفق ًا
ُ

()1استئناف مدني،دائرة(راماهلل)الطعنرقم،2010/366جلسة /.2011/3/16نقضمدنيمصري،الطعنرقم6لسنة44ق،جلسة
/.1672/11/6مشارإليهلدىمعوضعبدالتواب (:المرجعفيالتعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص/.176تمييزحقوقأردني،
الطعنرقم71/125لسنة/.1671مشار إليهلدىمصطفىعبدالحميدعياد(الوسيط -الكتاباألول)مرجعسابق،ص،506هامشرقم

( .)2

()2مفلحعوادالقضاة(أصولالمحاكمات –الطبعةالثالثة)مرجعسابق،ص.265

()3آدمالنداوى :مشارإليهلدىعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص،555هامشرقم(.)1

029

الفرع الثاني
ُحجية األسباب
يحدثغالباًأناليتضمنمنطوقالحكمسوىجزءمماقررهالقاضي،ويردالباقيفياألسباب
وعادةً  يكونهذااألمرفيقضيةتوجدبهامشكلتانيحسمهماالقاضي،بأنيكونحسمهفيالثانية

نتيجةلماقضىبهفياألولى،فيضعالقاضيحكمهفيالمسألةاألولىفيصورةحيثياتوأسباب،
اليحتوى  منطوقالحكمإالعلىحكمالمسألةالثانية،واألسبابهيالحججالقانونيةواألدلةالواقعية

و
األصلأناليكونلهاحجيةاألمرالمقضيبه،ومعذلكقدتحتوى
التيبنىعليهاالقاضيحكمه،و
ُ
األسبابفيبعضالحاالتعلىقضاءيحددمعنىماوردفيمضمونالحكم ،أومكمالً له،بأن
تكون هذه األسباب مرتبطة بمضمون الحكم ارتباطاً وثيقاً ال يقبل التجزئة ( ،) 1ويفرق الشراح بين
األسبابالمكملةلمنطوقالحكم،أياألسبابالجوهريةالتيبنى عليهاالقاضيحكمه،وبيناألسباب
بمضمونالحكم،ومنثمتكتسبحجيةاألمرالمقضيبه،أما
العرضية،فاألولىترتبطارتباطاًوثيقاً
ُ
األخرىفالتكتسبها(.)2
وتكونالحجيةلكلماوردفيالحكم منقضاءصريحأمضمني،كأنيدفعبعدمجوازإثبات
ُ
الدعوىبشهادةالشهود،فتصدرالمحكمةحكمهابإحالةالدعوىإلىالتحقيقدونأنتقضيصراحة
فيهذاالدفع(.)3

()1أحمدأبوالوفا (:نظريةاألحكامفيقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص722ومحمودمحمدالكيالني(:أصولالمحاكمات)مرجعسابق،
ص .327

()2اسرتئنافمرردنيدائ ررة(راماهلل)،رقررم،2010/62جلسررة/.2020/6/27نقررضمردنيمصررري،الطعررنرقررم33030سررنة57قجلسررة
،1611/6/27الموسرروعة - 4-ص166رقررم315مشررارإليررهلرردىأحمرردهنرردي(:قررانونالمرافعررات -الكتررابالثرراني)1665،مرجررعسررابق،

ص،533هررامشرقررم(/.)2نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم،1153سررنة 50قضررائية،بترراريخ/.1614/4/12مشررارإليررهلرردىأحمررد
مليجى(:التعليقعلىقانونالمرافعات)مرجعسابق،ص.464

()3نقضمدنيمصري،الطعنرقم66لسنة50قضائية،جلسة/.1614/2/6والطعنرقم،1153سنة50ق،بتاريخ1614/4/12مشار
إليهمالدىأحمدأبوالوفا(:المرافعاتالمدنيةوالتجارية -دونسنةنشر)مرجعسابق،ص.714

031

ونحننميلإلىماذهبإليهالبعضمنأنالحجيةتثبتلكلاألسباب؛ألنصياغةنصوصالمواد
ُ
المتعلقةبالحجيةفي  قوانينالبيناتواإلثباتسابقةالذكرجاءتعامةبغيرتخصيص،فالعاميجرى
ُ
اتالتيتقومعليهاالحجيةومنعالتناقض،كماأناالختالف
علىعمومه،وذلكتمشياً معاالعتبار
ُ
الحجية،وتلكالتيالتحوزهايؤدىإلىالتحكم،فاألسبابالتي
الذيتثيرهمسألةاألسبابالتيتحوز ُ
تحوزالحجيةهياألسبابالتيتكونضمنحدودالموضوعومرتبطةبه،فاألسبابالمتعارضةمع
ُ
المنطوقالحجيةلها؛ألنالمنطوقهوالنتيجةالالزمةللسبب،فإذاوقعالتعارضتهاترتاألسباب،
ُ
وتماألخذبالمنطوقفقط؛باعتبارأنهمايعبرعنحقيقةوارادةالمحكمة(.)1
الفرع الثالث
ُحجية الوقائع
الم سلم به لدى
الوقائع هي ما يعرضه الخصوم أثناء نظر النزاع مطالبين بالحكم لهم فيه ،و ُ
نماهيحجةبماجاءفيهافينفسالدعوىفتثبت
أغلبالفقهأنهالحجيةلهافيأيدعوىأخرى،وا
ُ
ُ
الحجية إذا كانت متممة لمنطوق الحكم ،بأن يكون ناقصاً من دونها ،ومثال ذلك :أن تقضى
لها ُ
المحكمةبمايطلبهالمدعىدونتحديد،فيتمالرجوعإلىصحيفةالدعوىلتحديدماطلبه(.)2
ويذهبرأىفي الفقهإلىأنإثباتالمحكمةلوقائعالدعوىالتيلمتبلغحداً يجعلها مكملة
تبلهاحجيةعامةإلى أنيثبتعكسها()3وهومانؤيده؛
لمنطوقالحكمبحيثتحوزفيهالحجية،ير
ُ
ُ
فالحجيةتثبتلهافياإلطارالعام،ليسباعتبارهاجزءاًمنالحكم.
ُ

()1عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.556

()2أحمدهندي(:المرافعات،الكتابالثاني)1665،مرجعسابق،ص535وعبدالحميدالشواربي(:الدفوعالمدنية)مرجعسابق،ص.273
()3سليمانمرقس:مشارإليهلدىعبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.551

030

وذهب رأى  إلى أن حجية الوقائع تثبت إذا تم الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا ،فتتقيد هذه
المحكمةبماأثبتتهمحكمةالموضوعمنوقائع؛باعتبارأنهامحكمةقانونوالتملكالحيدةعنها(.)1

()1عبداهللخليلالف ار(:الوجيز -الجزءاألول)مرجعسابق،ص.556

032

المبحث الرابع
الدفع بالتحكيم" الدفع بسبق الدعوى أل وانها"
ُيعد التحكيم طريقاً استثنائياً  لفض المنازعات ،قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما
تكفله من ضمانات ،واالقتصار على ما انصرفت إليه إرادة المحتكمين ،وقد أجاز القانون لألفراد
والمؤسساتوالهيئاتولوجهدونقضاءالدولة  ،إذاتماالتفاقعلىذلكفيصورةشرطأومشارطة
التحكيم ،فإذارفعتدعوىأمامالقضاءبشأننزاعتماالتفاقعلىإحالتهللتحكيم،كانللمدعىعليه
الدفع بسبق الدعوى ألوانها؛ لوجود شرط التحكيم ،وسنعرض ع بر المطالب التالية لماهية الدفع
بالتحكيم والخالف الفقهي المثار حول طبيعته القانونية.
المطلب األول
ماهية الدفع بالتحكيم
على الرغم من كون القضاء قد أصبح حك اًر على الدولة ،وتباشره السلطة القضائية بالنيابة
عنها؛ لنظروتسويةالمنازعاتبينالفرقاء،إالأنذلكلميمنعالمشرعاإلجرائيمنالخروجعلىهذه
القاعدة ،وافساح المجال ل لخصوم أن يستعيضوا عنه بوسيلة أخرى معتبرة ،تستمد مشروعيتها من
اتفاقهم،أالوهىالتحكيم  ،ويمكنأنتؤدىهذهالوسيلةفيحالنجاحهاإلىفضالنزاع ،والوصول
إلىنتائجتشبهتلكالتيقديتمخضعنهاالحكمالقضائي،فإذاأخفقالتحكيمأليسببمناألسباب
كانلهمالحقفيالعودةإلىاستخدامالدعوىكأصلعام(.)1
ونظ اًرألهميةتعريفالتحكيمحرصتبعضالقوانينعلىإدراجذلكالتعريففينصوصها،ومنها
قانونالتحكيمالفلسطينيالذيعرفهبأنه" وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع

()1إبراهيمحربمحيسن:مرجعسابق،ص1وأسامةأحمدشوقيمليجى:مرجعسابق،ص.4

033

النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه"،وعرفهقانونالتحكيمالمصريبأنه"التحكيم الذييتفق عليه
طرفا النزاع بإرادتهما الحرة ،سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين
ولميشرقانونالتحكيماألردنيلتعريفالتحكيم،ولكنهأجاز
أو منظمة أو مركز دائم أو لم يكن"،هذا ُ
التحكيمفيجميعالمنازعاتالناشئةعنعالقاتقانونيةعقديةأوغيرعقدية،علىأنهاليجوز
التحكيمفيالمسائلالمتعلقةبالنظامالعام(.)1
وعرفتهمجلةاألحكامالعدليةفيالمادة1670بأنه"هو اتخاذ خصمين شخصاً آخر برضاهما
لفصل خصومتهما ودعواهما" ،ولميشذتعريففقهاءالقانونالوضعيللتحكيمعنهذاالتعريف،فهو
يدعناتفاقبينذوي الشأنعلىعرضنزاعهمعلىفردأوهيئةللفصلفيهبعيداًعن

عندهماليز
المحكمة المختصة ،ويترتب على اتفاق التحكيم بصورتيه شرط التحكيم ومشارطة التحكيم أثرين
مهمين؛ أحدهماإيجا بيواآلخرسلبي،ويتمثلاألثراإل يجابيالتفاقالتحكيمبضرورةالتزاماألطراف
بعرض المنازعة على الت حكيم ،فمتى سلك الخصوم طريق التحكيم ،وجبعليهم تسوية األمر بهذا
الطريق؛ لنزولهم عن االلتجاء إلى القضاء بصدده ،واالعتداد بالحكم الصادر عن التحكيم ،وكأنه
صادرعنالمحكمةالمختصة؛طالماأنهاستوفىشرائطهالقانونية(.)2
ويقابلاألثراإل يجابيالتفاقالتحكيمأثرسلبي  ،يتمثلفيامتناعالقضاءعننظرالدعوى
محلالتحكيم،ويقعهذاااللتزامكالتزاممتبادلعلىعاتقالخصوم،فيمتنععليهماللجوءإلىالقضاء
اعالمحكمفيه،فإذا  رفعتدعوىأمامالقضاءبخصوصمسألةمتفقعلىعرضها
للفصل فيالنز ُ

()1انظر:نصالمادة()1منقانونالتحكيمالفلسطينيرقرم()3لسرنة2000م،ونرصالمرادة()4مرنقرانونالتحكريمالمصرريرقرم()27
لسررنة1664موالمررادة()3مررنقررانونالتحكرريماألردنرريرقررم()31لسررنة2001م/.اسررتئنافمرردنيدائ ررة(القرردس)المنعقرردة(ب رراماهلل)،رقررم

،2010/30جلسة.2010/12/27

()2أحمدأبوالوفا :التحكيماالختياريواإلجباري،دارالمعارفباإلسكندرية،الطبعةالرابعة1613،م،ص116وعبدالباسطمحمدعبدالواسع
الضراسى :النظامالقانونيالتفاقالتحكيم،مطبعةالمكتبالجامعيالحديث،الطبعةالثانية2001،م،ص.113

034

علىالتحكيميكونللمدعىعليهأنيطلبمنالمحكمةاالمتناععننظرالنزاع؛وذلكبموجبدفع
يتضمناالعتدادبالتحكيملوجودشرطأواتفاقالتحكيم(.)1
واذاقامأحدالفرقاءبرفعدعوىقضائيةبحقاتفقعلىإحالتهإلىالتحكيم،وشرعفيمباشرة
اإلجراءاتالقضائيةغيرآبهبحقخصمهالمتمسكباتفاقالتحكيم،جازلألخيرالدفعبالتحكيملوقف
إجراءاتالدعوى(، )2سواءتمتمباشرتهاأماممحكمةمختصةأوغيرمختصة،علىأنهاليشترط
أن يكون قد تمت مباشرة إجراءات التحكيم في النزاع ،ومن ثم قام المدعي بترك إجراءات التحكيم
وعرض األمر على القضاء ،ويجب على المتمسك بالدفع بالتحكيم أن يثبت أن هناك اتفاقاً على
التحكيم ،ويتعين إبداء هذا الدفع قبل الدخول في أساس الدعوى( ،)3فإذا دخل المدعي في أساس
الدعوى ،وجادلفيه،اعتبرمتنازالًعنحقهفيالتمسكبالدفع،وكانذلكأيضاًبمثابةرجوعضمني
عناتفاقالتحكيم(.)4
ويقععبءإثباتاالتفاقعلىالتحكيمعلىعاتقالم تمسكبالدفع،ويترتبعلىقبولالمحكمةالدفع
ُ

حالةالخصومإلىالتحكيم،وبدونهذاالحليفقد
ُ
بالتحكيموقفاإلجراءاتوعدمالسيرفيالدعوى،وا
()1ناصرناجىمحمدجمعان :شرطالتحكيمفيالعقودالتجارية،مطبعةالمكتبالجامعيالحديث،دونطبعة2001،م،ص.215

()2استئنافمدني،دائرة(راماهلل)،رقم،2010/163جلسة،2010/3/2وجاءفيه" االتفاقعلىالتحكيمقبلالدعوىولجوءأحداألطراف
إلىالقضاءيجيزللطرفاآلخروقفاإلجراءاتقبلالردخولفريأسراسالردعوى،والطلربفريمثرلهرذهالحالرةهرودفرعبعردمالقبرولوانورد
التعبيرعنهفيقانونالتحكيمبعبارةتوقيفاإلجراءات" /.قرارمحكمةالتمييزاألردنية،رقم،1666/266منشورفيمجلةنقابةالمحامين

لسنة،1666صفحة .1221

()3استئنافمدني،دائرة(راماهلل)،رقم،2010/163جلسرة/.2011/3/2وجراءفيره" الردفعبعردمجديرةالمسرتأنفضردهافرياللجروءإلرى
التحكيم،النجدنصفيقانونالتحكيمرقم()3لسنة 2000يفرضعلىالمدعىعليهإثباترغبةجديةفياللجوءإلىالتحكيمسوىالتزامه

بأنيكونتمسكهبالدفعقبلا لدخولفيأساسالدعوى،وحيثأنهقدتممراعاةهذاالشرط،فإنناولكرلمراسربقبيانرهنجردأنقررارمحكمرة
أولدرجررةبوجرروبإحالررةالرردعوىإلررىالتحكرريمفرريمحلررهوالرردعوىسررابقةألوانهررا"/اسررتئنافمرردنيدائ ررة(راماهلل)،رقررم،2007/27جلسررة

.2001/5/16

()4ناريمانعبدالقادر:اتفاقالتحكيموفقاًلقانونالتحكيمفيالموادالمدنيةوالتجاريةرقرم()27لسرنة، 1664دارالنهضرةالعربيرة،الطبعرة
األولى1666،م،ص213ومابعدها /.نقضمدنيمحكمةالنقضالمنعقدةبراماهلل،رقم،2007/21جلسرة/.2001/3/26وجراءفيره"
االتفاقعلىالتحكيماليسلبس لطةالقضاءفينظرالنزاعأوالفصلفيهإالإذاتقدمأحدالخصرومبطلربوقرفاإلجرراءاتقبرلالردخولفري

أساسالدعوىعمالًبالمادة()7منقانونالتحكيمرقم()3لسنة، 2000ولماكانالطاعنقدأجابعلىالدعوىولميتمسكبشرطالتحكيم
إالفيمرافعتهالنهائيةفانهذاالسببيكونغيرواردونقرررده" 
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اتفاقالتحكيمفاعليته،ويصبحمجرداتفاقالمعنىله،علىأنهالمحلإلثارةهذاالدفعبعدالفصل
فيموضوعالنزاع؛ذلكأناتفاقالتحكيميصبحفيهذهالحالةغيرذيموضوع،فإذاصدرالحكم
فيالنزاعمحلالتحكيملصالحالمدعي أماممحكمةالدرجةاألولىوأثناءغيابالمدعىعليهالذيلم
مثلفيالدعوىأمامتلكالمحكمة،وجبعلىاألخيراستئنافالحكمواثارةالدفعفيأولفرصة

ُي
العدمتنازالًعنحقهوليسلهبعدذلكأنيجادلفيه(.)1
تتاحله،وا ُ
ووفقاً ألحكامقانونالتحكيمالمصري( )2وقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية األردني

(  )3

يجبإثارةهذاالدفعقبلالدخولفياألساسباعتبارهحالةاستثنائيةمن حاالتالدفعبعدمالقبول
التييجوزإبداؤهافيأيةحالةتكونعليهاالدعوى؛وذلكنزوالًعندإرادةالنصالقانونيالذيالمفر
منالتقيدبهفيهذهالحالة.
وقدسلكالمشرعالفلسطيني( )4مسلكالمشرعينالمصريواألردني،فأضفىعلىاتفاقالتحكيم
إلزاميةمننوعخاص؛وذلكضماناًالستقرارالتعامل؛إذأنهمنعأطرافالتحكيممناتخاذاإلجراءات
القانونيةأمامأيةمحكمةضدالطرفاآلخر،بشأنأمرتماالتفاقعلىإحالتهللتحكيم،مجي اًزللطرف
اآلخرأنيطل بمنالمحكمةوقفذلكاإلجراءقبلالدخول فياألساس،لكنالمشرعالفلسطيني
()1ناظممحمدعويضة :شرحقانونالتحكيم،مكتبةدارالمنارة،غزة  -فلسطين،دونطبعرة2001،م،ص33وعبردالباسرطمحمردعبرد
الواسعالضراسى:مرجعسابق،ص.116

()2نصتالمادة( )1/13منقانونالتحكيمالمصريعلىأنه(يجبالبدءفيإجراءاتا لتحكيمأواالستمرارفيهاأوإصدارحكمالتحكيم)
علىالمحكمةالتييرفعإليهانزاعوجدبشأنهاتفاقتحكريمأنتحكرمبعردمقبرولالردعوى،إذادفرعالمردعىعليرهبرذلكقبرلإبدائرهأيطلربأو

دفراعفريالردعوى - 2اليحررولرفرعالردعوىالمشرارإليهررافريالفقررةالسرابقةدونالبرردءفريإ جرراءاتالتحكريمواالسررتمرارفيرهأوإصردارق ررار
التحكيم) 

()3نصرتالمرادة( )106مرنقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرةوالتجاريرةاألردنريعلرىأنره( - 1للخصرمقبرلالتعررضلموضروعالرردعوىأن
يطلبمنالمحكمةإصدارالحكمبالدفوعالتاليةبشرطتقديمهادفعةواحدة،وفىطلبمستقلخ اللالمددالمنصوصعليهافيالمادة()56

منهذاالقانون:ب –شرطالتحكيم)

()4نصتالمادة( )7منقانونالتحكيمالفلسطينيعلىأنه( - 1إذاشرعأحردأطررافالتحكريمفرياتخراذأيإجرراءقرانونيأمرامأيرةمحكمرة
ضدالطرفاآلخربشأنأمرتماالتفاقعلىإحالتهإلىالتحكيم ،فيجوزللطرفاآلخرقبلالدخولفيأساسالدعوىأنيطلبمنالمحكمة

وقفذلكاإلجراء،وعلىالمحكمةأنتُصدرقرًارابذلكإذااقتنعتبصحةاتفاقالتحكريم - 2اليحرولرفرعالردعوىالمشرارإليهرافريالفقررة
السابقةدونالبدءفيإجراءاتالتحكيمواالستمرارفيهأوإصدارق اررالتحكيم) .
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تزيد؛ إذإ نهاشترطاقتناعالمحكمةبصحةالتحكيم لوقفاإلجراءات،وهذااالقتناع ليسلهمايبرره
من جانب المحكم ة ،فهو من صالحيات هيئة التحكيم ،وقد تستغرق المحكمة وقتاً طويالً في بناء
ضرورة إعادة النظر في المادة ( )1/7من

قناعتها بصحة اتفاق التحكيم أو عدم صحته ،لذا نرى
قانون التحكيم الفلسطيني بأن تمنح المحكمة صالحية الحكم بعدم قبول نظر الدعوى دون اشتراط
اقتناعهابصحةاتفاقالتحكيم( ،)1
ثم اليجوزإثارتهإالمن
بالتحكيمغيرمتعلقبالنظامالعام ،ومن  َّ
ُ
علىأيةحاليعتبرالدفع
يبعلىحكمهاإذاقررتالمضيقدماً
المدعىعليه،والتملكالمحكمةإثارتهمنتلقاءنفسها،والتثر
ُ
فيإجراءاتالدعوى،مادامأحدالخصوملميطلبمنهاعدمسماعالدعوى(.)2
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للدفع بالتحكيم
يثورالتساؤلعماإذاكاناالتفاقعلىالتحكيمفيموضوعماينزعاختصاصالمحكمةأم
أ نهيمنعهامنسماعالدعوىمادامالتحكيمقائماً،فإذاكانالتحكيمينزعاالختصاصوجبإثارتهفي
هذهالحالةفيصورةدفعشكلي ،واذاكانيمنعمنسماعالدعوىتعينإثارتهفيصورةدفعبعدم
القبول ،وقد اختلف الفقه في طبيعةهذا الدفع ،فذهب رأي إلى أنه دفعبعدم االختصاص؛ النتفاء
عدوأنيكون
بأنهالي ُ
َ
الوالية،وذهب أرياآلخرإلىأنهدفعبعدمجوازنظرالدعوى،ويرىآخرون 
دفعاً إجرائياً من نوع خاص ،وألحقه آخرون بدفوع عدم القبول ،وسنعرض فيما يلي لهذه اآلراء
وأسانيدهاواالنتقاداتالتيوجهتإليها.

()1انظرنصالمادة()1/7منقانونالتحكيمالفلسطيني/ناظمعويضة(:شرحقانونالتحكيم)مرجعسابق،ص33ومابعدها.
()2إبراهيمحربمحيسن:مرجعسابق،ص33ومابعدها.
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الرأي األول :الدفع بالتحكيم دفع بعدم اختصاص لنتفاء الولية:
ذهبأنصارهذاالرأي( )1إلىأناالتفاقعلىالتحكيميقومأساساً علىفكرةانتفاءالوالية،
فاالتفاق على التحكيم يعنى حجب سلطة المحكمة في نظر النزاع ،األمر الذي يؤدى إلى نزع
االختصاصفيهاومنحهللمحكمين،ومنثَّميكونالدفعبهدفعاً بعدماالختصاص وليسدفعاً بعدم
القبول،وقيل  بأنهدفعبعدماالختصاصالوظيفي()2؛ألنهاليتعلقبشروطالدعوى،فالدعوىالتي
يرفعها المدعي أمام القضاء بخصوص نزاع متفق بشأن ه على التحكيم تكون مقبولة إذا توافرت
شروطها  -فالتحكيم طبقاً لهذا الرأي   -ال يعنى التنازل عن الحق في االلتجاء للقضاء؛ إذ أن حق
اللجوءإلىالقضاءيتمتعبهالناسكافة،وانماأعطىالقانونالحقلألفراد فيسلبواليةالقضاء
بنظرنزاعمعينإذااتفقواعلىالتحكيم.
وذهبرأىفيالفقهإلى أنهدفعبعدماختصاصنوعيذوطبيعةخاصة( )3؛ذلكأنهيتعلقبتعيين
نصيب كل من المحكمة العامة ومحكمة المحكمين ،وهذه الخاصية هي خاصية الدفع بعدم
االختصاصالنوعي،أما أهم الحجج التي استند إليها أنصار هذا الرأي ،فهي

( )4

:

اليمساالتفاقعلىالتحكيمالخصومفيالدعوىإذاوقعاعتداءعلىحقأيمنهم؛ذلكأنهذا
َّ
.1
األمر متعلق برضا الخصوم بعرض النزاع على المحكمين أو هيئة التحكيم ،وليس للمحكمة

( )1هرذاالجانربمررنالفقرهوأحكرامالقضرراءالفرنسريوااليطراليمشررارإليهمرالردىإب رراهيممحيسرن:مرجرعسررابق،ص62وأسرامةأحمردشرروقي
المليجي:مرجعسابق،ص134ومابعدها .

()2محمودهاشم:مشارإليهلدىعلىسالمإبراهيم :واليةالقضاءعلىالتحكيم،دوندارنشر،دونطبعة1667،م،ص،200هامشرقم
( )2أحمدمخلوف،مشارإليهلدىأسامةأحمدشوقيالمليجي:مرجعسابق،ص،136هامشرقم(.)1
( )3سعدأبوالسعودمشارإليهلدىأسامةأحمدشوقيالمليجي:مرجعسابق،ص،136هامشرقم(.)2
()4إبراهيمحربمحيسن:مرجعسابق،ص.60
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لكونالدعوىمكنةتمنحللخصوم؛ بغرضالحصول علىحكمفيموضوعها،
ُ
المختصة،ونظ اًر
فاألمرسيانسواءصدرهذاالحكمعنطريقالقضاءأوهيئةالمحكمين.
 .2أنالتحكيماالختياريكاإلجبارييسلبالمحكمةواليتها فينظرمنازعاتمعينة،فإذاأثيرأياً
يشكل خروجاً على طرق
منها ،فليس ثَّمة فارق بين تحكيم اختياري وآخر إجباري ،فكالهما ُ
التقاضيالعادية،واليجوزأنيختلفالحكمفيأيمنهماتبعاً لماإذاكانالتحكيموجوبياً أو
اختياريا.
أناعتبارالدفعبالتحكيمدفع  بانتفاءالواليةاليؤدىإلىجوازإبداءهفيأيةحالةتكونعليها
ُ
.3
اإلجراءات،ويمنعالمحكمةمنالقضاءبهمنتلقاءنفسها ،كماهوالحالفيشأنالدفوعالمتعلقة
بالنظامالع ام؛ذلكأناألصلهوواليةقضاءالدولة،واالستثناءهوحكمالمحكمين ،فاليجوز
اليتهمحتجاًبوجوداتفاقعلىالتحكيم،قديعدلعنهالخصوم؛لذا
ُ
لقضاءالدولةأنيتنصلمنو
كانالمنطقأنالتتصدىالمحكمةللدفعبالتحكيممنتلقاءنفسها،ودونأنيتمسكبهالخصوم
قبلالدخولفياألساسأوإبداءأيدفعأودفاعبشأنه.
 .4يقرراالتجاهالسائدفيفرنسا( )1بأنالدفعبالتحكيمدفعإجرائي ،والشأنلهبمسألةعدمالقبول،
وأيدتهذااالتجاهبعضاألنظمةالمعاصرة،ومنهاالقانونالفرنسيالجديد(،)2الذينصصراحة
على عدم اختصاص القضاء بالفصل في نزاع تم االتفاق على إحالته للتحكيم ،وأوجب على
المحكمةأنتقضي بعدماختصاصهامالميكناتفاقالتحكيمظاهرالبطالن،ولميكنالنزاعقد
رفعإلىهيئةالتحكيم.

( )1األحكامالقضائيةالفرنسيةمشارإليهالدىإبراهيممحيسن:مرجعسابق،ص65وأسامةأحمدشوقيالمليجي:مرجعسابق،ص137وما
بعدها .

()2نصالمادة( )3/1451منقانونالمرافعاتالفرنسيالجديدمشارإليهالدىأسامةأحمدشوقيالمليجي:مرجعسابق،ص136وابراهيم
محيسن:مرجعسابق،ص 65

039

 .1تواترت أحكام محكمة النقض المصرية قبل صدور قانون التحكيم الجديد () 1على اعتبار الدفع
بالتحكيم دفع بعدم االختصاص ( ،) 2وبالرغم من قضائها بأن الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم
االختصاص  ،إال أنها اعتبرتهغير متعلق بالنظام العام ،فال يجوز للمحكمة أن تقضى به من
تلقاءذاتها،ويجبعلىالخصومالتمسكبهأمامها،ويجوزالنزولعنهصراحةأوضمناً،ويسقط
الحقفيهقبلالدخولفيأساسالدعوى
وقد كان هذا التجاه محل اعتراض البعض؛ وذلك لألسباب التالية( :)3
.1

أنهيصعباعتبارالدفعبالتحكيمدفعبعدماالختصاص،فقداختلفأنصارهذاالرأيحول
تحديدنوععدماالختصاص،هلهووظيفيأمنوعىأممحلى؟

.2

أنالقولبعدماالختصاصاليمكنتصورهإالبينمحاكمالجهةالقضائيةالواحدة،والتحكيمال
ُيعدمحكمةيمكنتناولاختصاصهاأوعدماختصاصهابنظرالدعوى.

.3

تعتبرالقواعدالمنظمةلواليةالقضاءواختصاصالمحاكمقواعدعامةومجردة؛ إذإنهاتحدد
طوائفمعينةمنالدعاوى،وفقاًلمعاييرعامة،فالتكونالمحكمةمختصةإذالمتنطبقعليها
هذهالمعايير،أمامنعالمحكمةمننظرنزاعاتفقبشأنهعلىالتحكيم،فهوقاصرعلىالنزاع
ذاته الذي تم بشأنه االتفاق ،رغم دخوله في اختصاص المحكمة وفقاً لمعايير الوالية
واالختصاص،األمرالذييقتضىمعهالبحثعنسببآخرلهذاالمنع.

( )1قانونالتحكيمالمصريرقم()27لسنة2000م.

()2نقرضمردنيمصرري،الطعرنرقرم714لسرنة47قبتراريخ/.1612/4/26الطعرنرقرم166لسرنة46بتراريخ/.1676/3/27مشررار
إليهمررالرردىإب رراهيمحررربمحيسررن:مرجررعسررابق،ص،66هررامشرقررم(/.)42نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم615لسررنة41ق،جلسررة

- 1612/1/11الطعنرقم161لسنة46ق،جلسة– 1612/3/30الطعنرقرم600لسرنة41ق،جلسرة1612/5/20مشرارإليهرالردى
محمودالسيدالتحيوى:مرجعسابق،ص،45هامشرقم()1

()3أحمدأبوالوفا(:التحكيم)مرجعسابق،ص،116وابراهيمحربمحيسن:مرجعسابق،ص .66
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.4

تعارض طبيعة الدفع بالتحكيم مع الدفع بانتفاء االختصاص أو انتفاء الوالية؛ إذ إن قواعد
االختصاصمظهرمنمظاهرسيادةالدولة،وهى منالنظامالعام ،فاليجوزالقولبجواز
يسوغ القول بأن اتفاق التحكيم  يسلب والية المحكمة في
االتفاق على خالف أحكامها ،وال ُ
القضاءبالنسبةالتفاقالتحكيم؛ذلكأنإرادةاألفرادأضعفمنأنتسلبأوتنتقصمنوالية
المحكمة أو اختصاصها ،وان كان لهذه اإلرادة النزول عن بعض حقوق الخصوم وسلطاتهم
الموضوعيةواإلجرائية،هذاوتعترفبعضنصوصالقانونبسلطانإرادةالخصومف يمجال
الواليةواالختصاصالدوليوالمحلي؛إذإنهاتجيزابتداءواليةالقضاءبإدارةبعضالدعاوى
ذات عنصر أجنبي ال تختص أصالً بنظرها ،وتجيز أيضاً اختصاص المحكمة بدعاوى ال
بناء على إرادة الخصوم ،وال محل في هذه الحالة
تدخل ضمن اختصاصها ،وليس سلبهما ً
لقياسالتحكي ماالختياريعلىاإلجباري؛ذلكأنهفيالتحكيماإلجباريالقانونهومنيقرر
سلب والية القضاء بالنسبة لبعض المنازعات وحسمها عن طريق  التحكيم اإلجباري ،األمر
الذيينتفيمعهالقولبانتفاءالواليةأوانتفاءاالختصاص.

.5

المصرية بأن الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم

أنه ال يمكن التعويل على قضاء محكمة النقض
االختصاصخاصةبعدصدورقانونالتحكيمالجديد( ،)1ونصهصراحةفيالمادة()13بأن
الدفعبالتحكيمهودفعبعدمالقبوليتعينإثارتهقبلالدخولفيأساسالدعوى.

الرأي الثاني :دفع بعدم جواز نظر الدعوى(:(2
ذهبرأىفيالفقه(  )1إلىأنالدفعبالتحكيمدفعبعدمجوازنظرالدعوى؛باعتبارأنحسم
النزاعبطريقالتحكيمعبارةعنواقعةإجرائيةمانعةتحولدونالحقفيالدعوىالقضائية ،فهيال

()1القانونرقم27لسنة1664متمتعديلهبالقانونرقم()1لسنة2000م .
()2إبراهيمحربمحيسن:مرجعسابق،ص66ومابعدها .
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عد وجوداتفاقعلى
اقعةمنهيةللحقفيالدعوى،وي ُّ
ُ
تختلفعنواقعةحسمالنزاعقضاءًباعتبارهاو
التحكيم قرينةعلىحسمالنزاع،لذافإنالدفعبالتحكيمهودفعبعدمجوازنظرالدعوى؛لتخلفالحق
عد دفعاً بعدمالقبول  ،شأنهفيذلكشأنالدفعبحسمالنزاع
في الدعوىلدىالخصم،وهوبذلكال ُي ُّ
أوقضاء،وليسدفعاً بعدماالختصاصأوعدمالقبول،ولكنهدفعبعدمجوازنظرالدعوى،
صلحاً
ً
وتم انتقاد هذا الرأي لألسباب التالية:
 .1أن القول بانتفاء حق الدعوى؛ النتفاء النزاع أمر يتناقض مع الواقع؛ ذلك أن اتفاق التحكيم
الً.
يفترضإلعمالهوجودنزاعقائمأوقدينشأمستقب 
 .2اليميزفقهالمرافعاتبينعدمجوازنظرالدعوىوعدمقبولها.
 .3أنالنتائج المترتبةعلىالتمييزبينالدفعبعدمجوازنظرالدعوىوالدفعبعدمالقبولاليتفقمع
اعتبارهدفعاًبعدمجوازنظرالدعوى،ذلكأنالدفعبعدمالقبولاليحولدونرفعالنزاعمجددًا
أمامالقضاء،فليسثَّمةمايمنعمنرفعاألمرمرةأخرىأمامالقضاء،إذاانقضىميعادالتحكيم
دونأنيصدرحكمأواستحالإتمامهأليسببمناألسباب.
الرأي الثالث :الدفع بالتحكيم دفع إجرائي ببطالن المطالبة القضائية:
عد دفعاً إجرائياًبحتاًيتعلقببطالنالمطالبةالقضائية،
إلىأنالدفعبالتحكيمي َّ
ُ
ذهبرأىفيالفقه( )2
ويوجههذاالدفعإلىصحيفةالدعوى؛بسببوجودعيبشابهايتمثلفيأنالطلباتالتيتضمنتها

()1منأنصارهذاالرأي :أحمدحشيش،الدفعبعدمالقبول،رسالة،ص232- 230بند163ص305بند63مشارإليهلدىإبراهيممحيسن:
مرجعسابق،ص،66هامشرقم(.)51

()2منأنصارهذاالرأي:وجديراغب :الدفعبالتحكيمأمامالمحاكم،بحثمنشورضمنأعمالمؤتمر"حولالتحكيمفيالقانونالداخلي،
والقانونالدولي"العريش –مصرمن،1617/6/20- 20ص131مشارإليهلدىأسامةأحمدشوقيالمليجي:مرجعسابق،ص،145
هامشرقم()2
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صحيفةالدعوىغيرقابلةألنتكونمحالًللمطالبة؛لوجوداتفاقعلىالتحكيمبشأنها(،)1وقد استند
أنصار هذا الرأي على الحجج اآلتية :
 .1يخضع التحكيم من الناحية العملية للقواعد التي تحكم الدفوع اإلجرائية البحتة المقررة لحماية
المصلحة الخاصة؛ إذ إن اتفاق التحكيم  يلزم األطراف بعدم اتباع إجراءات التقاضي العادية،
وبضرورةالتمسكبإجراءاتالتحكيم،فهوالوسيلةالتييتمسكمنخاللهاالخصومبعدموجوب
اتباعطرقالتقاضيالعادية،فهودفعموجهإلجراءاتالخصومةالقضائية.
يعد حكماً ببطالن المطالبة القضائية؛ النتفاء محلها،وبالتيتطبق
 .2أن حكم المحكمة في الدفع ُ
عليهقواعدالبطالنالخاصة ؛باعتبارهغيرمتعلقبالنظامالعام،فاليجوزالتمسكبهقبلالكالم
فيالموضوعأوإبداءأيدفعبعدمالقبول،ويترتبعلىقبولهزوالإجراءاتالخصومة.
 .3نظ اًر لتعلق األمر بمسألة إجرائية مضمونها العيب في إجراءات المطالبة القضائية ،فإن الدفع
بالتحكيمهودفعبالبطالن؛لسببيتعلقبم جملالدعوى،إذأنالطلباتالتيتضمنتهاصحيفة
ُ
الدعوى هي محل المطالبة القضائية ،وبوجود شرط التحكيم تكونهذه الطلبات غير قابلة ألن
تكونمحالًللمطالبةالقضائيةأمامالقضاءالعادي،األمرالذييستتبعبطالنإجراءاتالمطالبة
القضائية.
 .4أن الدفع بالتحكيم هو دفع من نوع خاص يتفق مع الفكر القانوني المعاصر ،القائل بالدور
اإلجرائيفيالخصومةالمدنية.

()1ناصرناجىمحمدجمعان:مرجعسابق،ص .224
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وقد وجهت لهذا الرأي انتقادات نذكر منها( :)1
 .1أناتفاقالتحكيماليتصلبصحيفةالدعوى،ومنثمفإنالدفعبهاليكوندفعاًببطالنها؛بسبب
عدم قابلية المطلوب فيها ألن يكون محالً له ،كما أن الدفع في هذه الحالة هو دفع ببطالن
المطالبةالقضائية؛بسببعيبموضوعي،وهوعدمقابليةالمحل؛أيعدمقابليةالطلباتالتي
يتضمنهاألنتكونمحالً للدعوىبسبباتفاقالتحكيم؛ألنالدفعببطالنصحيفةالدعوىالبد
وأنيكونسببهراجعاًإليها.
 .2أنالقولبأنالدفعموجهإلىإجراءاتالخصومة،تأسيساًعلىأنهاتفاقملزمألطرافهبعدمسلوك
طريقالتقاضيالعاديةاليختلفعنتأصيلهباعتبارهتنازالًعنالحقفيالدعوى،أواللجوءإلى
القضاء،فجميعهذهاالفتراضاتليستصحيحة؛بدليلإمكانيةالعودةإلىالتقاضيالعادي،إذا
تعذرتمواصلةالتحكيم،بعكسالن زول،الذييحولدونالع ودةإلىممارسةالحقالذيتمالن زول
عنه.
 .3أنالدفعبوجوداتفاقالتحكيمالينازعصاحبهأصالً فيصحةالمطالبةالقضائية؛لوجودعيب
فيها،وانمايهدفإلىحجباالختصاصعنالقضاءالعادي،أوعدمقبولالدعوى؛لذافإن
إعمالقواعدالبطالنيبدوفيمثلهذهالحالةفيغيرمحله.
 .4أنتحريرالفكرالمعاصرمنالقوالبوالطقوسيفترضأناليؤدىإلىإحداثبدعقانونية،
تُشكلخروجاًعلىالقواعدالمستقرة،خاصةأنالقواعدالمطبقةوالصياغاتالمألوفةتكفىإليجاد
الحلوالتكييفالسليملطبيعةالدفعبالتحكيم.

()1أسامةأحمدشوقيمليجى:مرجعسابق،ص145ومابعدهاوناصرناجىمحمدجمعان:مرجعسابق،ص225ومابعدها.
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الرأي الرابع :الدفع بالتحكيم يعد دفعاً بعدم القبول:
ذهبأنصارهذاالرأي(  )1إلىأنهيترتبعلىقبولالتحكيمنزولالخصومعناللجوءإلى
القضاء؛  أي المحكمة المختصة بنظر النزاع ،ومتى نزل الخصوم عن هذا الحق بإرادتهما تكون
الدعوى غير مقبولة ،فشرط التحكيم ال ينزع اختصاص المحكمة ،وانما يمنعسماع الدعوى ما دام
؛لذاي عدشرطالتحكيممنقبيلالدفوعبعدمالقبول؛ذلكأنالخصمينكرمنخاللهسلطة
ُ
الشرطقائماً
خصمهفياللجوءإلىالقضاءالعاديللذوذعنحقه(.)2
وينشئشرطالتحكيمعائقاً مؤقتاً،يمنعالمحكمةمنسماعالدعوىطالماأنالشرطقائماً،
ويؤدىالرجوععنهباتفاقجميعالخصوم،إلىوجوباللجوءإلى المحكمةالمختصةبنظرالنزاع،
األمرالذييدللعلىأنالتحكيمال ينزعاختصاصالمحكمة؛ذلكأناللجوءإلىالتحكيميؤدىإلى
نزولالخصومبإرادتهمالحرةعنسلطةااللتجاءللقضاءوالىالمحكمةالمختصةأصالًبنظرالنزاع،
وبذلكتفقدالدعوىشرطاًمنشروطقبولهافيمتنععلىالمحكمةنظرها(.)3

()1منأنصارهذاالرأيفتحيوالى :أحمدأبوالوفا،عبدالحميدأبوالهيف،محمدعبدالخالقعمرر،مشرارإلريهملردىأسرامةأحمردشروقي
المليجي:مرجعسابق،ص127وإبراهيممحيسن:مرجعسابق،ص،76هامشرقم( .)11

()2أحمدأبوالوفا(:التحكيم)مرجعسابق،ص/.122نقضمدنيمصري،الطعنرقم،464لسنة72ق،جلسة/.2003/1/13نقرض
مدنيمصري،الطعنرقم276لسنة41قجلسة- 1675/4/30الطعنرقم2166لسرنة52قجلسرة1616/10/26وجراءفريحكمهرا

ريماليعرددفعرًاموضروعيًا،وأنرهإذاقضرتمحكمرةأولدرجرةبقبرولالردعوى
األخيرأن" الدفعبعدمقبولالدعوىالقضرائيةلوجرودشررطالتحك
ُ
القضرائية؛لوجررودشررطالتحكرريم،وحكررمفرياالسررتئنافبإلغرراءالحكرمالمطعررونفيره،وجرربإعررادةالقضريةإلررىمحكمررةأولدرجرةللفصررلفرري

الموضروع؛ألنهرالررمتسرتنفدبعرردواليتهرافرينظرررالردعوىالقضررائيةبمقتضرىحكمهراالسررابق" مشرارإليهمررالردىمحمرودالسرريدالتحيروى:مرجررع
سابق،ص،41هامشرقم(/.)1تمييزحقوقأردنيرقم10/214و11/35لعامي1611،1610مشارإليهمالدىإبراهيممحيسن:مرجع
سابق،ص،12هامشرقم(.)123

( )3عبدالباسطمحمدعبدالواسعالضراسى،مرجعسابق،ص114ونبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص .116
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وعلى أية حال لم يسلم هذا الرأي من النتقاد؛ وذلك لألسباب التالية(:)1
 .1أن اتفاق األطراف على التحكيم ال يعنىتنازلهم عن حماية حقوقهم عن طريق الدعوى ،وانما
اتفاقهم على اتباع طريق آخر غير طريق القضاء العادي؛ لذا تبقى الدعوى مقبولة طالما أن
رافعهالميتنازلعنها،ولميتصالحمعخصمهحولموضوعها.
 .2أنالقولبانتفاءالحقفيالدعوى؛ألناتفاقالتحكيميتضمنتنازلالخصومعنحقاللجوءإلى
القضاءفيهخلطبينالحقفيااللتجاءإلىالقضاء،وهوحقعاماليجوزالن زولعنه،وبين
الحقفيالدعوىوهومنالحقوقالتيقصرهاالقانونعلىذيالصفةفيالدعوى،فاليجوزله
الن زولعنه.
 .3أنتخلفأحدشروطالدعوىاليجعلهامقبولةلدىالمحكمةالتيرفعتأمامهاوسائرالمحاكم،
بخالف الحال بالنسبة التفاق التحكيم ،فبمقتضى هذا االتفاق تكون المحكمة العادية وحدها
المختصة؛ألنهاغيرذاتواليةويبقىالتحكيمصحيحاً.
 .4أنالقولبأناتفاقالتحكيميتضمنالنزولعنحقالفصلفيالدعوىعنطريقالخصومة
القضائية ،ال يعنى أكثر من ن زول األطراف عن اتباع إجراءات الخصومة العادية ،والقول بأن
الدفعبالتحكيمأحددفوععدمالقبولاإلجرائية،يعيدناللتمييزبيندفوععدمالقبولالموضوعية
ودفوععدمالقبولاإلجرائية،وهىمحلنظر.
 .5أنهاليمكنبحالمناألحوالمقارنةالدفعبالتحكيمبالدفعبسبقالفصلفيالدعوى؛ألنالدعوى
منقبلجهةأخرى،فيحين
ِ
التيفُصلفيهامنجهةمختصةالمجالللفصلفيهامجدداً
تنصبفكرةعدمالقبولعلىتخلفشرطمنشروطالدعوى.

((1إبراهيمحربمحيسن:مرجعسابق،ص .12
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 .6قضتمحكمةالنقضالمصرية فيالعديدمنأحكامهابأنقبولمحكمةأولدرجةللدفعبالتحكيم
الموضوع إذا استؤنف حكمها ،وقضت محكمة االستئناف

ال يستنفد والية المحكمة في نظر
بإلغائه،وهوعكسماتقررهبالنسبةلدفوععدمالقبول(.)1
ونحننميلفيتحديدطبيعةالدفعبالتحكيمإلىاالتجاهالقائلبأنهدفعبعدمالقبول؛نظ اًر لتوجيهه
لشروطقبولالطلبالقضائي،وأنالدفعبهمنشأنهأنيرفعيدالمحكمةعننظرالدعوى،كماأن
هذا االتجاههو الراجح فقهاً وقضاء ،وتم تأييدهبنص المادة ( )1/13من قانون التحكيم المصري،
وبالعديدمناالجتهاداتالقضائيةالحديثة(.)2

()1نقضمدنيمصري،الطعنرقم116سنة42قجلسة/.1676/1/6مشارإليرهلردىأحمردأبروالوفرا(:التحكريماالختيراريواإلجبراري)
مرجعسابق،ص.126

()2اسررتئنافم رردنيدائر ررة(راماهلل)،رق ررم،2010/163جلس ررة/.2011/3/2تميي ررزحق رروقأردن رريرق ررم10/214و11/35لع ررامي،1610
/.1611تمييرزحقرروق،1615/131ص210لسررنة1611مشرارإليهمررالرردىإبرراهيممحيسررن:مرجررعسرابق،ص،12هررامشرقررم()123
استئنافمدنيدائرة(راماهلل)،رقم،2010/163جلسة .2011/3/2
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المبحث الخامس
الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى


يقصدالمشرعمنوراءإق اررهلنظامعدمسماعالدعوىقطعالتزويروالحيل،والأثرلهعلى

أصلالحقالمطالببهأوموضوعه،وانمايقتصرحكمهعلىمجردعدمسماعالدعوى،واذاكانت
الشريعةاإلسالميةالتعترف بالتقادمالمسقط،وتقضىببقاءالحقلصاحبهمهماطالالزمن،إالأنه
شرع المنع من سماع الدعوى حماية للمصلحة
واعماالً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكانُ  ،
العامة ( ،)1وعلى الجانب اآلخر تُسلم جميع التشريعات الحديثة تقريباً بالتقادم المسقط كنظام حتمي
تُمليه  اعتبارات عليا ،تتمثل في وضع حد لفوضى استعمال الدعاوى والحقوق ،وتصفية المراكز
القانونيةالقديمة،ومنعإثارةمنازعاتمضىعليهاالزمنممايتعذرمعهتبينوجهالحقفيها؛وذلك
يغلب على المصالح الخاصة تحقيقاً الستقرار التعامل بالنسبة
حماية للصالح العام الذي يجب أن ُ
للمراكزالقانونية(.)2
وما ذكرناه إجمال يقتضى التفصيل عبر المطالب التالية ،التي سنعرض فيها لماهية الدفع
بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى ،ومن ثم طبيعته القانونية ،وختاماً لكيفية التمسك به.
المطلب األول
ماهية الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى
وضعتالتشريعاتنظاماًقانونياًيحكممرورالزمان،يهدفإلىوضعحدللمطالباتالمتأخرة
بالحقوق؛ وذلك للحفاظ على استقرار المعامالت  ،وتحقيق المصلحة العامة ،وقد أخذت التشريعات
()1أحمدهبة -جاللناصيف:مرجعسابق،ص .51
()2عبرردالحميرردالش رواربي -أسررامةعثمرران :أحكررامالتقررادمفرريضرروءالفقررهوالقضرراء،منشررأةالمعررارفباإلسرركندرية،دونطبعررة1614،م،ص
16ومابعدها،محمودجاللالدينزكى :الوجيزفيالنظريةالعامةلاللتزاماتفيالقانونالمدنيالمصري،مطبعةجامعةالقاهرة1671،م،

ص.667
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بخصوصتنظيمهالمرورالزمان،بنظامين؛األول وهوالنظامالذيأقرهالمذهبانالحنفيوالمالكي،
ويقضى بانقضاء حق المطالبة بمضي المدة المحددة قانوناً دون أن يطالب به الدائن ،أما النظام
الثانيفهوالنظامالذيأقرهالفقهالالتيني،ويقضىبانقضاءالحقبمضيالمدةالمحددةقانوناًدونأن
يطالبالدائنبه،ويكمنوجهاالختالفبينالتشريعاتفيهذهالمسألة ،أنجانباً منهاحرمعلى
الدائنالمطالبةبالحقبعدمضىمدةمعينةمعبقاءالحقذاتهكالتزامطبيعيفيذمةالمدين(،)1
بينماجعلجانبآخرمضىالمدةسبباًالنقضاءالحقذاته،وأخذتبعضالتشريعاتبانقضاءالحق
ُ
فيالمطالبةبعدمضىالمدة،وعبرتعنهباصطالحمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوىأومرور
الزمانالمسقطأومرورالزمانكماهوالحالفيمجلةاألحكامالعدلية()2والقانونالمدنياألردني(،)3
وبعضالتشريعاتأخذتبانقضاءالحقذاتهبمضيالمدةكسببالنقضاءالحقذاته،وعبرتعنه
بالتقادمالمسقط(،)4ومنهاالقانونالمدنيالمصري(،)5ومنجهتهاجرتمحكمةالنقضالمصريةعلى
اعتبار الدفع بالتقادم من قبيل الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها
الدعوى(.)6

()1نصتالمادة( )221منالقانونالمدنيالفلسطينيعلىأنه(- 1ينفذااللتزامجب ًارعلىالمدين- 2ومعذلكإذاكرانااللترزامطبيعيرًافرال
جبرفيتنفيذه).ونصتالمادة( )313منالقانونالمردنياألردنريعلرىأنره( فرإذاافتقردالحرقحمايرةالقرانونأليسرببفرالجبررفريتنفيرذه،

ويصبححقاطبيعياًيجبفيذمةالمدين)
ً

()2نصررتالمررادة()1660مررنمجلررةاألحكررامالعدليررةعلررىأنرره( التسررمعدعرروىالرردينوالوديعررةوالملرركوالعقرراروالمي رراثومررااليعررودمررن
الدعاوىإلىالعامرةوالإلرىأصرلالوقرففريالعقراراتالموقوفرة،كردع وىالمقاطعرةأوالتصررفباالجرارتينوالتوليرةالمشرروطةوالغلرةبعردأن

تركتخمسعشرسنة) 

()3نصرتالمررادة( )446مررنالقررانونالمرردنياألردنرريعلررىأنرره( الينقضرريالحررقبمرررورالزمرران،ولكررنالتسررمعالرردعوىبررهعلررىالمنكررر
بانقضاءخمسعشرسنة) .

( )4إيادمحمدإبراهيمجادالحق :مرورالزمانوأثرهعلرىااللترزامفريالمعرامالتالمدنيرة،د ارسرةموازنرة،رسرالةماجسرتير،جامعرةالقردس –
فلسطين2001،م،ص14ومابعدها.

()5نصتالمادة( )374منالقانونالمردنيالمصرريعلرىأنره( يتقرادمااللترزامبانقضراءخمرسعشررسرنةفيمراعرداالحراالتالتريوردعنهرا
نصخاصفيالقانون)

()6س ررليمانم رررقس :الر روافيف رريش رررحالق ررانونالم رردنى،الج ررزءالث رراني،االلت ازم ررات،المجل رردال ارب ررع،أحك ررامااللتر رزام،دوندارنش ررر،الطبع ررة
الثانيررة،1662،ص/.117نقررضمرردنيمصررري،الطعررنرقررم،1605سررنة56ق،جلسررة/.1663/6/7الطعررن،112س34ق،جلسررة

049

والمالحظ أن القانون المدني الفلسطيني خلط  بين مرور الزمان المانع من سماع الدعوى() 1
والتقادمالمسقط(،)2وبتقديرنافإنهذااألمريعتبرمنالمسائلالمنتقدةفيالقانونالمدنيالفلسطيني؛
ألنكالالنظامينوانكانيجمعهاقاسممشترك،وهواعتباراتالمصلحةالعامةالتيتعتبرأساساً
للدفعبمرورالزمانأوالتقادم،إالأناالختالفبينهمايبدوجلياً منحيثاألثرالمترتبعلىكل
منهما؛ فمضىالمدة فينظاممرورالزمنالمانعمنسماعالدعوىوانكانيحولدونالمطالبة
بالحق  ،إالأنهاليؤدىإلىانقضاءالحقذاته،فيحينيؤدىالتقادمالمسقطإلىانقضاءالحق،
وتحولهإلىمجرددينطبيعيأوالتزامأدبيفيذمهالمدين(.)3
( )4

وعرفتمجلةاألحكامالعدليةمرورالزمانبأنه"منع سماع الدعوى بعد أن تركت مدة معينة

"  في حين لم تتطرق التشريعات المقارنة لتعريفه؛ تاركة األمر الجتهاد الفقه والقضاء ،وتعددت
التعريفاتالتيقيلتبهذاالصدد،فعرفهالبعضبأنه"مرور الزمن على أداء الحق أو استحقاق
الدين يمنع من سماع الدعوى أمام القضاء"(.)5

/.1661/6/21الطعرنرقرم،231لسرنة32ق،جلسرة، 1666/5/11مشررارإليهرالردىإبرراهيمسريدأحمررد :المبرادئالقضرائيةللتقرادمفرري
الموادالمدنيةوالتجاريةوالجنائية،منشأةالمعارفباإلسكندرية،الطبعةاألولى2000،م،ص.353

()1نصتالمادة( )1040منالقانونالمدنيالفلسطينيعلىأنه(ال تسمععنداإلنكاردعوىالوصيةأوالرجوععنهابعدوفاةالموصيإال
إذاوجدسندرسميبهاأوكانتمحررةبخطالمتوفىوعليهاإمضاؤهومصدقاًعلىتوقيعالموصيمنالجهةالمختصة)
()2نصتالمادة()410منالقانونالمدنيالفلسطينيعلىأنه(تتقادمالمطالبةالقضائيةبانق ضاءخمسعشرةسنةفيماعداالحاالتالتي
يحددفيهاالقانونمدةأخرى).

( )3قضتمحكمةالنقضالمصريةبأن"االلتزامالينقضيبمجرداكتمالمدةالتقادم،بليظلالتزامًامدنيًاواجبالوفاءإلىأنيدفعبتقادمه،
فإذا انقضى االلتزام بالتقادم تخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين) نقض مدني مصري ،الطعن رقم  ،346لسنة  36ق ،جلسة

1675/2/11مشارإليهلدىإبراهيمسيدأحمد:مرجعسابق،ص.357

()4سليمرستمبازاللبناني:شرحالمجلة،مرجعسابق،ص.613

()5إسماعيلغانم :النظريةالعامةلاللتزام،أحكامااللتزامواإلثبات،مكتبةعبداهلل وهبة،سنة1676م،ص،432مشارإليهلدىعبداهلل
خليل الف ار  :الدفع بعدم سماع دعوى الميراث لمرور الزمن عليها ،بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،المجلد
العشرون،العددالثاني،يونيو2012م،ص.211

051

وعرفهالبعضاآلخربأنه" دفع بعدم القبول ،يستطيع الدائن أن يوجهه ضد دعوى الدائن
الذي أهمل في استعمال حقه أو في المطالبة به خالل المدة التي حددها القانون"( ،)1ويبدوجلياًمن
التعريفاتالسابقةأنهواناختلفتتراكيبهااللفظية،إال أنهامتقاربةفيالمعنى؛لذافإننانرجحماقال
بهالبعضمنأنه" دفع يؤدى إلى عدم سماع دعوى الدائن على المدين المنكر بعد مضى مدة
معينة حددها القانون دون أن يطالب الدائن خاللها بحقه(.)2
المطلب الثاني
شروط الدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى
يقومالدفعبمرورالزمنعلىشروطثالثة؛ وهىمضىالمدة،وسكوتالدائنعنالمطالبة
بحقهوانكارالحقالمطلوب،وسنتناولهذهالشروطتباعاً:
أول :مضى المدة:
يتطلبالتمسكبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوىمضىمدةمعينة ،يتماحتسابهاوفق
قواعدمعينةحددهاالمشرع،كماأنهذهالمدةقديطرأفيهاأمورمنشأنهاأنتؤدىإلىوقفهاأو
انقطاعها،ووفقاً ألحكامالقانونالمدنيالفلسطينيواألردنيوالمصري فإنالقاعدة العامةفي مرور
الزمانهيمضىخمسعشرسنة(.)3

()1عبدالمنعمالبدراوى:أثرمضىالمدةفياال لتزام،رسالة،جامعةفؤاداألول1650،م،ص، 14مشارإليهلدىعبداهللخليلالف ار(:الدفع
بعدمسماعدعوىالميراث):مرجعسابق،ص .211

( )2إيادمحمدإبراهيمجادالحق :النظريةالعامةلاللتزام،مكتبةومطبعةالمنارة،الطبعةالثانية2011،م،ص.301
()3انظر:نصالمادة( )410منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()374منالقانونالمدنيالمصرريوالمرادة()446مرنالقرانونالمردني
االردنى/.تمييزحقوقأردنيرقم،66/2105مجلةنقابةالمحامين،2001،ص، 2163مشرارإليرهلردىبلحراجالعربري:أحكرامااللترزامفري
ضوءالشريعةاإلسالمية،دراسةمقا رنة،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،2012،ص .350

050

وقدروعيفيهذهالمدةأن  تكونليستطويلةترهقالمدين ،وليستقصيرةتباغتالدائن،
وتسرىهذهالمدةعلىكلالتزاممالمينصالقانونبشأنهعلىمدةأخرى،ومناالستثناءاتالتي
نصتعليهاالقوانينسالفةالذكرالدعاوىالناشئةعنالفعلالضار،والتيتنقضيبمضيمدةثالث
اتمنيومعلمالمضروربحدوثالضررأوالشخصالمسئولعنه،وتسقطهذهالدعاوىفي

سنو
جميعاألحوالبانقضاءخمسعشرسنةمنيوموقوعالفعلالضار(،)1وكذلكالحالتسقطالدعاوى
الناشئةعنالفعلالنافعبانقضاءثالثسنواتمناليومالذييعلمفيهالدائنبحقهوتسقطفيجميع
األحوالبمضيخمسعشر  سنةمناليومالذيينشأفيههذاالحق(،)2والعلةفيتقريرالمشرعلهذه
المددالقصيرة  ،هيمراعاةماتتسمبههذهالدعاوىمنصفةاالستعجال،األمرالذييدفعصاحب
الحقللمطالبةبحقهعلىوجهالسرعة(.)3
وتنقضي الدعاوى المتعلقة بالحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني واألراضي الزراعية
والمرتبات بمضي خمس سنوات ( ،)4كما أن الحقوق المتعلقة بأصحاب المهن كاألطباء والمحامين
والخبراءتنقضيبمضيثالثسنوات(،)5والحكمةمنتقريرهذهالمدةهيعدمإرهاقالمدينوالذي
يدفعهذهالمبالغعادةمنمصدركسبهاليومي،كماأنهذاالنوعمنالديونهومصدرالدائنفي
معيشته،وعليهفإنعدمالمطالبةبهذهالحقوقلمدةثالثسنواتيشكلقرينةبسيطةعلىاستيفاء
الدائن لحقه ،أما الحقوق المتعلقة بالتجار والصناع وأصحاب المطا عم والفنادق والعمال والخدم
()1انظر:نصالمادة( )166منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()172منالقانونالمدنيالمصرريوالمرادة()272مرنالقرانونالمردني
األردني .

()2انظر:نصالمادة( )216منالقانونالمدنيالفلسطيني،والمادة()167منالقانونالمدنيالمصريوالمادة()311منالقانونالمدني
األردني.

( )3إيادمحمدإبراهيمجادالحق(:النظريةالعامةلاللتزام)مرجعسابق،ص302ومابعدها .

()4انظر:نصالمادة()411منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()375منالقانونالمدنيالمصري()450منالقانونالمدنياألردني،
يردعلىالحقوقالدوريةالمتجددةالتيتخضعللتقادمالخمسىاستثناءين،وهماالريعالمستحقفيذمةالمشرفأومتوليالوقفأوفريذمرة

الحائزسيئالنيةوتحريرأقرارأوسندبالحق.

()5انظر:نصالمادة()413منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()376منالقانونالمدنيالمصرريوالمرادة()451مرنالقرانونالمردني
األردني .

052

فتنقضي بمضي مدة سنة واحدة()1؛ والعلة من قصر هذه المدة هي قيام قرينة الوفاء؛ باعتبار أن
المألوففيهذهالديونهوأنالدائنينيتقاضونهافو اًر،وحتىفيحالاإلمهالاليزيداألمرعن
سنة؛باعتبارأنهامصدررزقهم(.)2
ويبدأ سريان المدة من تاريخ االستحقاق؛ ذلك أنه يشترط لمرور الزمان سكوت الدائن عن
المطالبةبحقه،وهذهال مطالبةالتكونإالمنتاريخصيرورةالحقمستحقاألداء،مالميردنص
خاصبجعلسريانالمدةمنتاريخآخر،واذاكانالدينمقترناًبأجلأومعلقاًعلىشرطواقف،فإنه
اليستحقواليبدأمدةسريانمدةمرورالزمنإالمنوقتحلولاألجلأوتحققالشرط(.)3
وقديعترضمدة مرورالزمنأمور منشأنهاأنتؤدىإلىوقفالمدة؛لوجودعذرشرعي
يحولبينالدائنوالمطالبةبحقه(،)4سواءكانالعذرمادياًكقيامحربأوقوةقاهرة(،)5أومانعاًأدبياً
كعالقةالزوجبزوجته،أومانعاًقانونياًكعالقةاألصيلبالنائبمابقيتالعالقةقائمة،وحاالتنقص
األهليةأوانعدامها(، )6وتعتبرمسألةتقديرالمانعمنالمسائلالتيتخضعللسلطةالتقديريةلقاضى

()1انظر:نصالمادة()414منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()371منالقانونالمدنيالمصريوالمادة()452منالقانونالمدني
األردني .

()2ياسينمحمدالجبوري:الوجيزفيشرح القانونالمدني،الجزءالثاني،آثارالحقوقالشخصيةأحكامااللتزامات،دراسةموازنة،دارالثقافة
للنشروالتوزيع،الطبعةالثانية2011،م631،ومابعدها .

()3تمييزحقوقأردنيرقم60/1120بتاريخ،1662/4/3مجلةنقابةالمحامينلسنة،1662ص،1211مشارإليهلدىياسينالجبوري،
مرجعسابق،ص .655

()4المادة()420منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()312منالقانونالمدنيالمصريوالمادة()457منالفانونالمدنياألردني.

()5اسر ررتئنافمر رردني،دائر ر ررة(راماهلل)رقر ررم،2006/177جلسر ررة/.2011/2/21نق ر ررضمر رردني -دائ ر ررة(غر ر رزة)،رقر ررم،2003/200جلسر ر رة
2004/6/21وج رراءفي رره"االعتق رراليش رركلمانعر رًام ررنسر رريانالتق ررادمبح ررقالمعتق ررل"،نق ررضم رردنيدائر ررة(غر رزة)،رق ررم2003/320جلس ررة
/.2004/2/24استئنافعليامدني،رقرم،1663/36وليردالحايرك(:المجموعرةالمخترارة)الجرزءالحراديعشرر،ص/.34تمييرزحقروقرقرم
،62/415ص136لسنة،1664ا لمبادئالقانونيةلمحكمةالتمييز،الجزءالثامن،القسمالثاني،ص،166السنوات،1665- 1662مشار
إليهلدىياسينالجبورى:مرجعسابق،ص .662

()6نقضمدني،دائرة(غزة)،رقم،2003/116جلسة2003/3/26وجاءفيه" مرورالزمنبالنسبةللقصرفيإقامةدعوىالتعويضيعتبر
من تاريخزوالهذاالعذرببلوغهمسرنالرشرد"/.تمييرزحقروقأردنريرقرم72/325فري 1672مجلرةنقابرةالمحرامين،السرنةالعشررون،ص
، 1527مشارإليهلدىياسينالجبوري:مرجعسابق،ص .657

053

الموضوع،ويترتبعلىقيامالمانعتعطيلسريانالمدةقبلاكتمالهاوعدماحتسابهذهالفترةضمن
مدةمرورالزمن(.)1
وقد يط أر على المدة ما يؤدى إلى انقطاعها( ،)2ومن ذلك قيام الدائن أو المدين بأعمال من
شأنهامحوماتمسريانهمنالمدةقبلاكتمالها،علىأنتبدأمدةجديدةبعدزوالالسببالذيأدى
إلى االنقطاع ،ومن هذه األسباب ،إقرار المدين ( ،) 3المطالبة القضائية ( ،) 4رفع الدعوى ،التنبيه
والحجز(.)5
ثانياً :سكوت الدائن:
اليكفى مضىالمدةالتيحددهاالقانون؛ليرتبمرورالزمانأثره،بلالبدمنسكوتالدائن
عنالمطالبةبحقهطوالهذهالمدة،والسكوتعبارةعنواقعةسلبية ،تتمثلفيإحجامالدائنعن
المطالبة بحقه طوال مدة مرور الزمن ،ولكي ينتج السكوت أثره البد أن يمتد طوال المدة المحددة
قانوناً،سواءكانتخمسعشرسنةأوأقلمنذلك،شريطةعدمقياممانعشرعييوقفهذهالمدة

()1نقضمدني،دائرة(غزة)رقم،2006/231جلسة/.2010/4/226نقضمدني،دائرة(غزة)،رقم،2003/320جلسة/.2004/2/24
استئنافحقوقرقم(1611/210راماهلل)/.استئنافحقوق1614/504مجموعةالقاضينصريعواد:مجموعةالمبادئالقانونيةالصادرة
عنمحكمةاالستئناففيالدعاوىالحقوقيةلعامي1611،1617/16م،ص.411

منالقانونالمدنيالفلسطينيوالمادة()313منالقانونالمدنيالمصريوالمادة()460منالقانونالمدنياألردني .

()2المادة()421

( )3قرارمحكمةالتمييزاألردنيةرقم16/1016صفحة،1330سنة/.1660وكذلكالقراررقم61/443صفحة1401سنة1661مشار
إليهمالدىمحمدعبداهللالظاهر:مرجعسابق،ص،40هامشرقم( .)1

()4نقضمدنيمصري:الطعنرقم،67سنة52ق،جلسة/.1615/4/21الطعنرقم،1101سنة52ق،جلسة/.1616/3/6الطعن
رقم730سنة57قجلسة1611/12/1وجاءفيهرا( المطالبرةالقضرائيةتقطرعالتقرادممترىتعلقرتبرذاتالحرقواتحردالخصرومفريالردعويين
واستندتكلمنهماإلىمصدرواحدعمالًبنصالمرادة313مرنالقرانونالمردني)مشرارإليهرالردىسرعيدأحمردشرعلة :قضراءالرنقضالمردني

والجنائيفيالتقادم :منشأةالمعارف،دونطبعة،دونسنةنشر،ص .361

()5رمضانأبوالسعود :أحكامااللتزام،دارالجامعةالجديدةللنشر،دونطبعة2004،م،ص .416
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وعدمالقيامبإجراءقضائي -ولوأماممحكمةغيرمختصة -منقبلالدائنيقطعهذهالمدة ،ويمحو
ماتمسريانهمنها(.)1
ثالثاً :إنكار المدين:
ويضاف إلى شرطي مضى المدة المحددة قانوناً وسكوت الدائن عن المطالبة بحقه ،شرط
ثالث  -يأخذبهالفقهاإلسالميولميردفيالقانونالمدنيسوىفيالوصية -وهوإنكارالمدينبأنه
فالدين،بمعنىأنهحتىيحقل لمدينالتمسكبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى،البدمن
لمي َّو ِ
ُ
إنكارهعدمالوفاءبالدين،ويعرفاإلنكاربأنهعبارةعنعدمإقرارالمدينوعدمقيامهبأيعمليفيد
بعدموفاءهبحقالدائن،فإذاأقر  المدينأووكيلهبأنذمةالمدينمشغولةبحقالدائن،أوأتىبفعل
يفيدبذلك،فإندعوىالدائنتسمعفيهذهالحالة(.)2
المطلب الثالث
الطبيعة القانونية للدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى
مرورالزمانالمانعمنسماعالدعوىاليثارإالفيصورةدفع،وقداختلفالفقهوالقضاء
حولالطبيعةالقانونيةلهذاالدفع،فذهبالبعضإلىأنهدفعموضوعي،وذهبالبعضاآلخرإلى
أنهدفعشكلي،فيمارجحآخرونأنهدفعبعدمالقبول،وسنعرض فيما يلي لهذه اآلراء تباعاً :

()1عبرداهللخليرلالفر ار (:الردفعبعردمسررماعدعروىالميرراث)مرجرعسرابق،ص،264وايرادمحمرردإبرراهيمجرادالحرق(:نظريرةااللترزام)مرجررع
سابق،ص/.351تمييزحقوق1660/431مجلةنقابةالمحامين،سنة،1661ص،1137وجراءفيره( أنإقامرةالردعوىلردىمحكمرةغيرر
ذاتصالحيةتقطعالتقادمعلىاعتبار أنعلةسقوطالدعوىبمرورالزمنوهىالسكوتعلىالحقمدةطويلةغيرقائمة) .

( )2إيادمحمدإبراهيمجادالحق(:نظريةااللتزام)مرجرعسرابق،ص351ومرابعردها/.اسرتئنافحقروقراماهلل1662/1وجراءفيره(..إذاقرر
المدينبحقالدائنإقرارصحيحاًأوضمنياًينقطعالتقادم"/.تمييزحقوقأردنيرقم1667/202سنة،1667مجلةنقابةالمحامين،ص620

وجاءفيه( إذاأقرالكفيلبتوقيعهالموجودعلىالكمبيالةفإنهذااإلقراريسقطحقهفيدفعالردعوىبالتقرادم –المرادة1674مرنالمجلرة)/.
اسررتئنافحقرروقراماهللرقررم1662/1وجرراءفيرره(اليوجرردفرريوكالررة وكيررلالمسررتأنفنصررايمنعررهمررناإلق ررارعررنموكلرره،وحيررثأنالمررادة

 1511منمجلةاألحكامالعدليةتجيزاستثناءاإلقرارمنالتوكيلفإنالمفهومالمعاكسأنالتوكيلبالخصومةيتضمنجوازاإلقرارمالميرد
نصيقيده) .
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الرأي األول  :الدفع بمرور الزمان دفع موضوعي:


ذهبأنصارهذاالرأيإلى  أنالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوىيعتبرمنقبيل

الدفوعالموضوعية،التييجوزإبداؤهافيأيةحالةتكونعليهاالدعوى،وحتىإقفالبابالمرافعة،
ويجوزإبداؤهألولمرةأماممحكمةاالستئناف(،)1وقدأيدتمحكمةالنقضالفلسطينيةهذاالرأيفي
قرارجاءفيه"  أنالدفعبالتقادمأوعدمسماعالدعوىليسمنالنظامالعام،واليجوزللمحكمةأن
تتصدىلهمنتلقاءنفسها؛ألنهدفعموضوعي(.")2


ناالي ُّ
عدالدفعبمرورالزماندفعاًموضوعياً؛وذلكالعتباراتعدة،منها:أنالقولبأن
وبتقدير
ُ

الدفع بمرور الزمان دفع موضوعي ،فيه خ لط بين الحق ووسيلةحمايته ،فالدفع موجه إلى الحماية
القضائيةالتييطلبهاالمدعى،ويرمىإلىإنكارحقهفيهذهالحماية ،استناداً إلىتخلفالمصلحة
فيالطلبالقضائي،كماأن  العبرةفيتكييفالدفعهيبحقيقتهوليستبالتسميةالتييطلقهاعليه
الخصوم.
الرأي الثاني :الدفع بمرور الزمان دفع شكلي:
ذهبأنصارهذاالرأيإلىأنالدفعبمرورالزماندفعشكلي؛لوجوبإثارتهقبلالدخولفي
أساسالدعوى( ،)3وتعرضهذاالرأيلالنتقاد؛وذلكالعتباراتعدة،أهمهاأنالدفوعالشكليةتخضع
لقاعدةعامة ،وهىوجوبإثارتهاقبلالدخول فيأساسالدعوى،واالسقطالحقفيهامالمتكن

()1مشارإليهلدى :إيادمحمدإبراهيمجادالحق(:مرورالزمانوأثرهعلىااللتزامفيالمعامالتالمدنية)مرجعسابق،ص.45
()2نقضمدني،دائرة(غزة)،الطعنرقم،2003/176جلسة .2004/4/27

()3زيادصبحيدياب :الدفوعالشكليةفيالفقهاإلسالمي،الطبعةاألولىبدونناشر،عمان، 1664،مشارإليهلدىإيادمحمدإبراهيمجاد
الحق (:مرورالزمانوأثرهعلىااللتزامفيالمعامالتالمدنية)مرجعسابق،ص،45هامشرقم.107
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وقضاءوقانوناًهوجوازإبداءالدفعبمرورالزمانفي
متعلقةبالنظامالعام،علىأنهمنالثابتفقهاً
ً
أيةمرحلةمنمراحلالدعوى؛ألنهيوجهإلىالدعوىككلوليسلشكلهاأوإجراءمحددفيها(.)1
الرأي الثالث :الدفع بعدم سماع الدعوى دفع بعدم القبول:
ذهبأنصارهذاالرأيأنالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدفوعمنقبيلالدفوعبعدم
القبول -وهومانرجحه  -؛باعتبارأنهيوجهإلىالحمايةالقضائيةالتييطلبهاالمدعى،ويرمىإلى
إنكارحقهفيهذهالحمايةاستناداًإلىتخلفالمصلحةالقانونيةفيالطلبالقضائي،والتيالتتوافر
إالإذاقدمالطلبفيالمواعيدالمحددةقانوناً(.)2
المطلب الرابع
التمسك بالدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى
يندرجالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوىضمنالدفوعبعدمالقبوللدىالراجحمن
الفقهوالقضاء؛باعتبارهوسيلةإجرائيةيهدفمنخاللهاالمدعىعليهردادعاءخصمهومنعالحكمله
به،لسببمتعلقبقدرةالمدعي فيتوجيههأوصالحيةالمحكمةفينظره،ويجوزالتمسكبهذاالدفع

()1عبداهللخليلالف ار (:الدفعبعردمسرماعدعروىالميرراث)مرجرعسرابق،ص /212قضرتمحكمرةالتمييرزاألردنيرةفريبعرضأحكامهرابرأن
( الدفعبعدمسماعالدعوىلعدمتقديمهاخ اللستةأشهرمنتاريختسليمالمبيعهومنقبيلالدفوعالتييجبإثارتهاقبلأيدفرعإج ارئريأو

طلبأودفاعفيالدعوىواالسقطالحقفيهعمالبالمادة 110منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوعليهفإنعدمإثارةالمدعىعليهاهذا
الدفعقبلالدخولفيالموضروعيسرقطحقهرا فريهرذاالردفع"تمييرزحقروقأردنريرقرم61/744سرنة،1663مجلرةنقابرةالمحرامين/.تمييرز

حقوقأردنيرقم،612/611مجلةنقابةالمحامين،سنة،1664ص.1174

()2عبداهللخليلالف ار(:الدفعبالقضيةالمحكمة)مرجعسابق،ص16ونبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)،ص/.163نقضمدنيدائرةراماهلل
،الطعنرقم،2001/254جلسة2006/6/7م.
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في أي مرحلة من مراحل الدعوىحماية لحق الدفاع( ،)1على أنه اليجوز الطعن بالقرار الصادر
الً(.)2
برفضهذاالدفعاستقال 
ويجوزالتمسكبمرورالزما نفيصورةطلبقضائيمستقلشريطةتقديمهقبلالدخولفي
أساسالدعوى(.)3
وتنظرالمحكمةهذاالطلبمنخاللبحثهاعماإذاتمتقديمأيطلبأودفعأودفاعفي
الدعوى ،يتعلقبإنكارواقعةتعتبرأساسطلبالمدعي  أومنشئةلحقه،أوبإنكارآثارهاأوالتمسك
بواقعةمعاصرةللواقعةالتييتمسكبهاالمدعى،ويكونمنشأنهاعدمترتيبكلآثارالواقعةالمدعى
بهاأوالبعضمنها،أوالتمسكبواقعةمنهيةيترتبعلىالتمسكبهاأنهاآثارالواقعةالمدعىبها(.)4
واليعتبرالدفعبمرورالزما نالمانعمنسماعالدعوىمنقبيلالدفوعالمتعلقةبالنظامالعام،
ويظهرذلكجلياً مننصوصمجلةاألحكامالعدلية( )5والقانونالمدني األردني( )6التيربطتهذا

()1نبيلعمر(:الدفعبعدمالقبول)مرجعسابق،ص.247

()2نقضمدني،دائرة(راماهلل)،الطعنرقم،2003/1جلسرة2003/2/3م/.نقرضمردني،دائررة(راماهلل)،الطعرنرقرم،2007/61جلسرة
/.2001/10/16نقضمدنيدائرة(غزة)،الطعنرقم2010/125جلسة.2010/3/31

( )3قرارمحكمةالتمييزاألردنيةرقم،11/1044صفحة،2102سنة /.1660مشارإليهلدىمحمدعبداهللالظاهر:مرجعسابق،
ص،404هامشرقم( .)2

()4فتحيوالى:مرجعسابق،ص417ومابعدها.

()5نصتالمادة()1674منمجلةاألحكامالعدليةعلىأنه(اليسقطالحقبتقادمالزمن .بناءعليهإذاأقرواعترفالمدعىعليهصراحة
فيحضورالحاكمبأنهللمدعىعنردهحرقفريالحرالفريدعروىوجردفيهرامررورالرزمنبالوجرهالرذيادعراهالمردعى،فراليعتبررمررورالرزمن،

ويحكمبموجبإقرارالمدعىعليه،وأماإذالميقرال مدعىعليهفيحضورالحاكموادعىالمدعىبكونرهأقررفريمحرلآخرر،فكمراالتسرمع

ٍ
بطبسندحاولخطالمدعىعليرهالمعرروفأوختمرهمقردمًاولرم
دعواهاألصليةالتسمعدعوىاإلقرار،ولكناإلقرارالذيادعىإنكانقدر
يوجدمرورالزمنمنتاريخالسندإلىمدةالدعوى،تسمعدعوىاإلقرارعلىهذهالصورة) .

()6نصتالمادة()1/464منالقانونالمدنياألردنيعلىأنه( اليجوزللمحكمةأنتقضىمنتلقاءنفسرهابعردمسرماعالردعوىبرليجرب
أنيكونذكبناءعلىطلبالمدينأوممنلهمصلحةفيهمنالخصوم)ونصتالمادة()371مرنالقرانونالمردنيالمصرريعلرىأنره(ال
يجوزللمحكمةأنتقضىبالتقادممنتلقاءنفسهابليجبأنيكونذلكبناءعلىطلبالمدينأوأيشخصلهمصلحةفيهولولميتمسك

بهالمدين)ويقابلهانصالمادة( )427منالقانونالمدنيالفلسطينيوهىبذاتالصياغة.
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الحقبإرادةالمدعىعليه،ومنثماليجوزللمحكمةأنتقضىبهمنتلقاءذاتها ،كماأنإثارةهذا
النوعمنالدفوعيكونفقطأماممحكمةالموضوع،واليجوزإثارتهألولمرةأماممحكمةالنقض(.)1
ويجوزللخصومإثارةالدفعبمرورالزمانفيأيةحالةتكونعليهاالدعوى(،)2فاليسقطحق
الخصمفيالتمسكبهذاالدفعإالإذاأصبحالحكمنهائياًوحائ اًزل ُحجيةالشئالمقضيفيه(،)3وبذلك
يجوزللخصماالحتجاجبهذاالدفعفيأيةحالةتكونعليهاالدعوىبشرطأاليكوننزلفيدفاعه
السابقعنالتمسكبهولوضمناً،هذامعمراعاةأنمجردإبداءدفعسابقاليتضمنرغبةالخصم
فيالنزولعنمرورالزمان(.)4
علىأنالقضاءقداس تقرعلىوجوبتمسكالمدعىعليهبمرورالزمانالذيينطبقعلى
حال دعواه ،فإذا أخطأ أو إذا لم يفعل ذلك فال يعذر بجهله بالقانون ،وال يجوز للمحكمة التدخل
واختيار نوع مرور الزما ن؛ ألن ذلك يعنى عدم احترام المحكمة لمبدأ التقيد بطلبات الخصوم في
الدعوى(، )5فإذااختارالمدعىعليهالتمسكبمرورالزمندونتحديدللمدة،ففيهذهالحالةيعتبرأنه
متمسكضمناًبهذاالدفع،وفىحالإثارةهذاالدفعيتعينعلىالمحكمةالتحققمنتوافرشروطهمن

()1اسررتئنافعليررامرردنيرقررم،1671/12المجموعررة المختررارة،الجررزءالثرراني،ص/.144تمييررزحقرروقأردنرريرقررم63/666سررنة1663
ص، 1521مجلةنقابةالمحامين،مشارإليهلدىإيادجادالحق(:مرورالزمان)مرجعسابق،ص/.205تمييزحقوقأردنيرقم11/775

وجراءفيرره( - 4أنالرردفعبمررورالررزمنمررنحقرروقالخصروموأنإثارتررهأمرراممحكمرة التمييررزدونأنيررأتيالمميررزونعلرىذك ررهفرريالمرحلررة
البالمادة()246منقانونأصولالمحاكماتالحقوقية) مجلةنقابةالمحامين،العددانالثالثوالرابع،
اإلستئنافيةاليصلحسببًاللنقضعم ً
السنةالثامنةوالثالثون،آذار،نيسان،1660،ص، 663مشارإليهلدىياسينالجبورى:مرجعسابق،ص .675

()2نقضمدني،دائرة(غزة)الطعنرقم،2003/175جلسة .2004/7/1

()3تمييزحقوقأردني،الطعنرقم،16/1016سنة،1661ص،1330مجلةنقابةالمحامين.
()4محمدخليلأبوبكر:مرجعسابق،ص.53

()5استئنافعليامدنيرقم/.1662/45استئنافعليامدنيرقم،1663/340وليدالحايك(:المجموعةالمختارة)مرجعسابق،الجزءالثاني
عشر،ص41ومابعدها،ص .70
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مدة وسكوت وانكار ( ،)1ولها أن تقضى في الدفع فو ًار ،أو أن تقرر ضمه للموضوع والحكم فيهما
معا(.)2
ىأنهيفضلأنتقومالمحكمةبالفصلفيالدفعقبلالدخولفياألساس؛ ذلكأنالفصل
ونر
ُ
فيهقديغنيهاعننظرالدعوىبرمتهالتوافرسببلعدمالقبول.
وفى حال إثارة هذا الدفع ،ل يخرج حكم المحكمة فيه عن أحد الفرضين التاليين( :)3
-

قبولالمحكمةللدفعوالحكمبردالدعوى،وبذلكتُغليدالمدعىبالنسبةللدعوى،وينبنيعلى
استئنافهذاالدفعنقلالنزاعبرمتهدفعاًوموضوعاًإلىمحكمةاالستئناف،فإذافسختمحكمة
االستئنافالقرارالصادربقبولالدفعفاليمكنهاأنتنظرالموضوعويجبعليهاإعادةأوراق
القضيةإلىمحكمةالدرجةاألولىلتفصلفيه.

-

رفضالدفعواالستمراربنظرالدعوى.

()1عبداهللخليلالف ار (:الدفعبعردمسرماعدعروىالميرراث)مرجرعسرابق،ص/.300اسرتئنافعليراحقروقرقرم1666/223مجلرةالمحامراة،
العددالرابع،ص.57

()2انظر:نصالمادة( )3/106منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني،والمقابللهافريقرانونأصرولالمحاكمراتالمدنيرة
والتجاريةالفلسطينيأوالمرافعاتالمدنيوالتجاريةالمصري/.استئنافعلياحقوق1666/16مجلةالمحاماة،العددالخامس،1661،ص
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()3انظر:نصالمادة( )162منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوالمادة()212منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية
المصريوالمادة( )170منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني .
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الخاتمة والتوصيات
قدمتفيماسبقدراسةتحليليةمقارنةتناولتفيهاالدفوعبعدمالقبولفيكلمنقانونأصول
المحاكمات  المدنية والتجارية الفلسطيني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون أصول
المحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
وتبين لي أن األحكام والقواعد الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطيني وقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية األردنيبشأنهذاالنوعمنالدفوعالتتناسب
وأهميته وطبيعته الخاصة ،وقد خرجت دراستي بنتائج وتوصيات عدة ،وفيما يلي عرض ألهم هذه
النتائجوالتوصيات:
أول :النتائج:
.1

أنالدفعبعدمالقبولعبارةعنوسيلةإجرائيةترمىإلىالطعنبعدمتوافرالشروطالالزمة
لسماعالدعوىباعتبارهحقاًمستقالًعنالحقالموضوعي،وقديثيرهاالمدعىعليهأوالمحكمة
من تلقاء نفس ها في حال تعلقها بالنظام العام ،ويشترط إلبداء الدفع بعدم ذات الشروط التي
تطلبهاالقانونفيالحقفيالدعوى.

.2

أن للدفوع بعدم القبول نظام إجرائي خاص بها ،وأنها تقترب في بعض أحكامها من الدفوع
الشكليةمنحيثوجوبإبداءهاقبلالدخولفيأساسالدعوىوالفصلفيهاعلىحده،وعدم

مساسها بأصل الحق المدعى به ،ووجوب إثارتها من قبل المحكمة في حال تعلقها بالنظام
العام،وأنهاتلتقيمعالدفوعالموضوعيةفيجوازإبدائهافيأيةحالةكانتعليهاالدعوى،
وجوازضمهاإلىالموضوعوالفصلفيهامعالحكمالفاصلفيالموضوع.
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.3

لم  يتعرض المشرع األردني لتنظيم األحكام الخاصة بالدفع بعدم القبول لذا لم نستطع تحديد
طبيعتهالقانونيةفيقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجاريةاألردنى،فيحينيمتازالدفع
ٍ
بعدمالقبولفيكلمنقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني وقانونالمرافعات
المدنيةوالتجارية  المصريبخاصيةاالستقالل؛لحرصنصوصهماعلىالتنبيهإلىالفرقبينه
وبينالدفوعالشكليةوالموضوعية،كماأنالقولبالطبيعةالشكليةأوالموضوعيةأوالمختلطة
سيفضى إلى تطبيق أحكام الدفوع
للدفع بعدم القبول فيه هدم لذاتيه واستقالله؛ ألن األمر ُ
الشكليةأوالموضوعيةومنثَّمفالحاجةللقولبوجودالدفوعبعدمالقبول.

.4

للمحكمةإثارةالدفوعبعدمالقبولالم تعلقةبالنظامالعاممنتلقاءنفسها،أماالقولبجوازإثارتها
اربالعدالة؛ذلكأنالمحكمةتكونقدنصبتمن
َّ
للدفوعغيرالمتعلقةبالنظامالعامففيهإضر
مرجحة مصلحة أحد أطرافها دون الطرف اآلخر ،مخالفة بذلك
نفسها طرفاً في الخصومةُ ،
المبادئالمستقرةفيعلمالمرافعات.

.5

 للخصومدوراليستهانبهفيإيجادالدفوعبعدمالقبول،ومنهاالدفعبوجودشرطالتحكيمأو
االتفاقعلىالصلح،وللعقدأيضادورفيإيجادهذاالنوعمنالدفوع،كمافيحالاالتفاقبين
شركةالتأمينوالمؤمنلديهاعلىعرضالنزاععلىجهاتغيرقضائيةتشبهالتحكيم.

.6

تقتضىقواعدالعدالةوالمساواةبينالخصومفيحالتقدمالمدعىعليهبالدفوعبعدمالقبول،
إذاتم رفضهامنقبلالمحكمة ،أنيحتفظلنفسهبالتمسكبالدفوعالشكليةاألخرى؛ذلكأن
جميعالدفوعالشكليةالتيسبقأنتقدمبهابقيتصحيحةومنتجةآلثارها،وأنيقتصراألمر
علىسقوطالحقفيإثارةالدفوعالشكليةالمتعلقةباإلجراءالموجهلهالدفعبعدمالقبولفقط.

.7

يتم ترتيب نظر الدفوع بعدم القبول وفقاً ألحكام القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية  الفلسطيني بالتمسك بالطلبات بما فيها الطلب بعدم القبول ،ومن ثم أوجه
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الدفاعالموضوعيةوأخيراالدفوعبعدمالقبول،وأنهالترتيبمعيننظرهافيقانونالمرافعات
المدنيةوالتجاريةالمصري؛لجوازإبداءهافيأيةحالةتكونعليها،فيحينيرتبطإبداءهاوفقاً
ألحكامقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجارية األردنيبتعلقهابالنظامالعام،وبالنصوص
التيأوجبتإبداءهاوفقاًلترتيبمعينأومناسبةمعينة.
.1

للخصومإبداءالدفوعبعدمالقبولوالنزولعنهامالمتكنمتعلقةبالنظامالعام،وقدنظمالمشرع
يخولها الحق في إبداء
المصري تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى المدنية بما ُ
الطلباتواثارةالدفوعبما فيهاالدفوعبعدمالقبولبشأنالوقائعالتيتمسبالنظامالعام ،في
حينلمتنظممسألةتدخلالنيابةالعامةفيالدعوىالمدنيةكطرفأصلىفيكلمنقانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
األردني.

.6

أجازت نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الطعن في الحكم
الصادرفيالدفعبعدمالقبولالمقدمفيصورةطلب،سواءكانالحكمبقبولهأورفضه،ولم
يفرقالمشرعالمصريبينحالتيتقديمهسواءتمبطريقالطلبأوبغيره،لذايخضعللقواعد

العامةالمطبقةعلىاألحكامالفرعية،فيحينأوجبالمشرعاألردنيعلىالمحكمةأنتفصل
فيالطلبالمتضمندفعاًأوأكثر،ويكونحكمهاقابالًلالستئناف،ولوكانيقضىبردالطلب
أوعدمقبوله،علماًبأنهينصفيموضعآخرعلىعدمجوازالطعنبالدفوعالمتعلقةبالنظام
العامومنضمنهاالدفعبالقضيةالمقضية"الدفعبسبقالفصلفيالدعوى"األمرالذيأوجد
حالةمنالتضارببيننصوصقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.

 .10منحت نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والمرافعات المدنية
قدرت أن مسألة
والتجارية المصري للمحكمة الصالحية الكاملة في ضم الدفع للموضوع إذا 
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بحثهتستوجبنظرالموضوع،بخالفالمشرعاألردنيالذيتوجهصراحةإلىضرورةفصل
عد هذه المسألة من المآخذ
المحكمة في الدفوع على استقالل ،وعدم ضمها للموضوع ،وتُ ُّ
المسجلةعلىقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
 .11أجازالمشرعالمصريللمحكمةفيأحو ٍ
ال معينةأنتقررتصحيححالةعدمالقبولإذاكان
ذلكممكناً،بدالًمنقبولالدفعالمثارأمامهافيحالةالدفعبانتفاءصفةالمدعي أماممحكمة
أولدرجة،ولميأخذبهذاالحكمكالً منقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجاريةالفلسطيني
وأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةاألردني.
 .12إنالصفةالتُ ُّ
عد شرط ًا قائماومستقالً بذاتهعنشروطقبولالدعوى،وأنهاتندرجخصائص
المصلحة؛ذلكأنالمشرع  اشترطتوافرالصفةكأصلفيأطرافالدعوى،بأنترفعالدعوى
منذيصفةعلىذيصفة،وخرجعلىهذااألصلفيحاالتاستثنائية،وأنالمصلحة؛أي
الفائدةالعمليةالتيتعودمنمباشرةالدعوى"،تعودفيكلالحاالت – بمافيهاالحاالتالتي
ترفعفيهاالدعوىمنخاللالممثلالقانوني  -علىأطرافهااألصليينباعتبارهمأصحابالصفة
الحقيقيين،والتعودعلىأصحابالصفةالتمثيلية.
 .13إنشرطالصفةالواردضمننصوصالمادتين()121منقانونأصولالمحاكمات المدنية
والتجارية الفلسطيني والمادة ( )130من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتعلق
بالصفة" التمثيلية" في الدعوى ،أن الجزاء المترتب على تخلف شرط الصفة  -بحسب المواد
السابقة  -هوانقطاعالسيرفيالدعوى،وليسعدمالقبول.
 .14إناعتبارشرطالصفةضمنأوصافالمصلحة،يرتبوبصورةتلقائيةتعلقهبالنظامالعام،
قاءذاتها،األمرالذيي ُحدمنالقضاياغير
ومنثَّميوجبعلىالمحكمةأنتقضىبهمنتل
َ
الجديةالتيقداليفيدمنهاأحد،كماأنالقولباستقالليةهذاالشرطتفضىإلىالبحثفي
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مسألةتعلقهبالنظامالعاممنعدمه،ومنثَّمالبحثفيالحاالتالتييتصلفيهابالنظامالعام،
وتلكالتياليتصلفيهابالنظامالعام.
 .15أن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني خلطت بين شروط قبول
الدعوىوالصفةالتمثيليةفيها؛إذأوجبتوجودمحاممزاولكشرطلقبولالدعوىأماممحاكم
الدرجةالثانيةرغمأنصفتههيصفةإجرائيةفيالدعوى.
 .16أنالدفعبسبقالفصلفيالدعوى" ُحجيةاألمرالمقضيبه"منالدفوعبعدمالقبولالمتعلقة
أنالحجيةتثبتللحكمبصورةعامة،منحيثالمنطوقواألسبابوالوقائع.
بالنظامالعامو
ُ
 .17أن الدفع بالتحكيم من الدفوع بعدم القبول غير المتعلقة بالنظام العام ،ويجب على المحكمة
إثارتهقبلالدخولفيأساسالدعوى،وبناءعلىطلبالمدعىعليه،وبحسبنصالمادة()7
منقانونالتحكيمالفلسطيني،للمحكمةأنتقضىبعدمقبولالدعوىإذااقتنعتبصحةاتفاق
التحكيم،ويعتبرهذااألمرمنقبيلالتزيدواللزومله.
عدالدفعبعدمسماعالدعوىمنالدفوع  بعدمالقبولغيرالمتعلقةبالنظامالعام،وي ؤدىإلى

ُ .11ي
كل من
سقوط الحق في المطالبة بالحق بمضي المدة المحددة قانوناً ،وقد أخذ بهذا النظام ٌ
القانونالمدنياألردنيومجلةاألحكامالعدلية،وقدربطتالنصوصالمنظمةلهذاالدفعالحق
فيإثارةهذاالنوعمنالدفوعبإرادةالمدعىعليه،كماأنهالتجوزإثارتهألولمرةأماممحكمة
النقض،بينمايعتبرالدفعبالتقادممنالدفوعالموضوعية،ويؤدىإلىسقوطالحقبمضيالمدة
المحددةقانوناً،وقدأخذبهذاالنظامالقانونالمدنيالمصري.
 .16أنالمشرعخلطعندصياغةنصوصالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()4لسنة2012م
بين التقادم المسقط  ومرور الزمان المانع من سماع الدعوى ،ويعتبر هذا األمر من المسائل
المنتقدةفيالقانونالمذكور.
065

ثانياً :التوصيات:
.1

تعديلنصالمادة()3منقانونأصولالمحاكمات  المدنيةوالتجارية الفلسطينيوالمادة()3
منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية المصري؛ذلكأنلفظالدعوىالواردبالنصينالمذكورين
أعالهاللزومله؛ألنالدعوىترفعمنخاللالطلباألصلي،كماأنعدمالقبولاليوجهإلى
الدعوى.

.2

ضرورة  استحداثنصجديدفيكلمنقانونأصولالمحاكمات المدنيةوالتجاريةالفلسطيني

وقانونأصولالمحاكمات المدنية والتجارية األردنييقضىبتضمينالحكمبعدمالقبولغرامة
ِ
ائيةفيحالتقديرالقاضيإلساءةاستخدامالحقفيالتقاضيمنقبلالخصوم؛للحدمن
إجر
الدعاوىالكيديةوالشكاوىالباطلة.

.3

ضرورة استحداث نصوص وقواعد خاصة تنظم أحكام الدفع بعدم القبول في قانون أصول
المحاكمات المدنية والتجارية األردني ،تتناسب وأهميته ومركزه بين الدفوع األخرى ،ونظ اًر
لإلشارةإلىتطبيقاتهفيأكثرمنموضعفيالقانونالمذكور.

.4

إضافة نصوص جديدة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وأصول
المحاكمات المدنية والتجارية األردني تنظم تدخل الن يابة العامة كطرف أصلى في الخصومة
المدنية،واعطائهاالحقفيإبداءالطلباتوالدفوع،بمافيهاالدفوعبعدمالقبولفيالوقائعالتي
منشأنهاالمساسبالنظامالعام،وذلكعلىغرارماأخذبهالمشرعالمصري.

.5

التدخل التشريعي وتعديل األحكام الواردة بنصوص المادتين ( )2/106و( )5/170والمادة
()2/111منقانونأصولالمحاكما تالمدنيةوالتجارية األردنيوانهاءحالةالتضارببين
النصوصسابقةالذكربشأنالطعنفياألحكامالصادرةفيالدفوعبمافيهاالدفوعالمتعلقة
بالنظامالعام"الدفعبالقضيةالمقضية"سبقالفصلفيالدعوى".
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.6

ضرورةال تدخلالتشريعيوتعديلاألحكامالواردةبنصوصالمواد()111(،)106(،)56من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني ،بما يسمح للمحكمة بضم الدفع إلى
الموضوعإذاتبينلهاأنالفصلفيالدفعيستوجبمنالمحكمةنظرالموضوع.

.7

ضرورة استحداث نص جديد ضمن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطيني،يجيزتصحيحالدعوى،بإعالنذيالصفة؛تيسي اًرعلىرافعالدعوى؛لتفادىالحكم
بعدمقبولها،فقديكونمعذو اًر باختصاممنالصفةله،بدالً منذيالصفةالحقيقي،وذلك
أسوةبالمشرعالمصري.

.1

تعديلنصالمادة()61منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيلتصبحعلى
النحوالتالي" يحظر مباشرة إجراءات الدعوى لدى محاكم البداية والستئناف والنقض دون
محام مزاول " وذلكأسوةبالمشرعينالمصريواألردني،اللذينأوجباصراحةحضورالمتداعين
أمامالمحكمةبواسطةممثليهمبمقتضىسندتوكيل.

.6

إعادةالنظرفينصالمادة()1/7منقانونالتحكيمالفلسطينيوتعديلهاواعطاءالمحكمة
صالحيةالحكمبعدمقبولالدعوىدوناشتراطاقتناعهابصحةاتفاقالتحكيم؛ألنالبحثفي
الً.
صحةاالتفاققديستغرقوقتاًطوي 

 .10ضرورةإعادةالنظروتوحيدنصوصالقانونالمدنيالجديدرقم ()4لسنة2012مباالقتصار
علىنموذجقانونيواحدلوضعحدللمطالباتالمتأخرة،إماالتقادمأومرورالزمانالمانعمن
سماعالدعوى.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،،
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إبراهيم حرب محيسن :طبيعة  الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع،الطبعةاألولى،اإلصداراألول1666،م.

.2

إبراهيم سيد أحمد  :المبادئ القضائية للتقادم في المواد المدنية والتجارية والجنائية ،منشأة
المعارفباإلسكندرية،الطبعةاألولى2000،م.

.3

نظريةالدفوعفيقانونالمرافعات،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة،
أحمرردأبوالوفا :
دونسنةنشر.

.4

أحمد أبو الوفا  :المرافعات المدنية والتجارية ،بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم  12لسنة
 1661وقانوناإلثباترقم( )25لسنة،1661منشأةالمعارفباإلسكندرية،الطبعةالثالثة
عشرة1610،م.

.5

أحمردأبروالوفرا :المرافعراتالمدنيرةوالتجاريرة،بمقتضرىقرانونالمرافعراتالجديردرقرم()12لسررنة
1661وقانوناإلثباترقم()25لسرنة،1661منشرأةالمعرارفباإلسركندرية،دونطبعرة،دون
سنةنشر.

.6
.7

أحمردأبروالوفرا:التعليررقعلرىقرانونالمرافعرات،منشرراةالمعرارف باإلسركندرية،الطبعرةالسادسررة،
دونسنةنشر.

أحمد أبو الوفا :التحكيم االختياري واإلجباري ،دار المعارف باإلسكندرية ،الطبعة الرابعة،
1613م.

.1

أحمد أبو الوفا :نظرية األحكام في قانون المرافعات  ،دار المعارف باإلسكندرية ،الطبعة
السادسة.1616،

.6

أحمدخليل:التعارضبيناألحكامالقضائية،دارالمطبوعاتالجامعية،دونطبعة1661،م.
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.10

أحمر ر رردخليررل:أصولالمحاكماتالمدنية،دونطبعة،الدارالجامعية،دونسنةنشر.

.11

أحمد صدقي محمود  :قواعد المرافعات في دولة اإلمارات ،دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون
اإلجراءات المدنية والتجارية االتحادي رقم ( )11لسنة1662م ،دون دار نشر ،الطبعة
األولى1666،م.

.12

أحمدالسيدالصاوي:الوسيطفيشرحقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةمعدالً بالقانونرقم
( )76لسنة  2007والقانونرقم ( )120لسنة  2001بإنشاءالمحاكماالقتصادية،دوندار
نشر2006،م.

.13

أحمدالسيدالصاوي:الوسيطفيشرحقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةمعدالً بالقانونرقم
23لسنة1662والقانونرقم()11لسنة1666والقانونرقم()11لسنة،1666دارالنهضة
العربية،دونطبعة2000،م.

.14

أحمد السيد الصاوي :الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،مطبعة جامعة

القاهرةوالكتابالجامعي1660،م.
.15

أحمدمليجى :التعليقعلىقانونالمرافعاتبآراءالفقهوالصيغالقانونيةوأحكامالنقضالجزء
الثاني،دوندارنشر،دونطبعة،دونسنةنشر.

.16

أحمرردمليجي:الموسوعةالشاملةفيالتعليقعلىقانونالمرافعاتوفقاًألحدثتعديلبالقانون
رقم 76لسنة  ،2007بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض ،دون دار نشر ،الطبعة
الحاديةعشر2012- 2011،م.

.17

أحمدهبة – جاللناصيف:موسوعةمبادئالنقضفيالمرافعاتفيأربعينعاماً،الكتاب
الثاني،الناشرعالمالكتب،الطبعةاألولى1677،م.

.11

أحمدهندي:قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،دارالجامعةالجديدة،دونطبعة.2003،
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.16

أحمدهندي:قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،النظامالقضائيواالختصاصوالدعوى،دار
الجامعةالجديدة،دونطبعة.1665،

.20
.21

أحمرردهنرردي:قررانونالمرافعرراتالمدنيررةوالتجاريررة،الخصررومةوالحكررموالطعررن،الجررزءالثرراني،
دارالجامعةالجديدة.1665،

أحمرد هندي  :التعليق على قانون المرافعات في ضوء أحكام محكمة النقض وآراء الفقهاء،
الجزءالثاني،دارالجامعةالجديدة،دونطبعة2005،م.

.22

أسامة أحمد شوقي مليجى :هيئة التحكيم االختياري ،دار النهضة العربية ،دون طبعة،
2004م.

.23

أمين ررةالنم ر ر رر:أصولالمحاكماتالمدنية،الدارالجامعية،دونطبعة1611،م.

.24

أمينةالنمر:قوانينالمرافعات،الكتاباألول ،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة،دون
سنةنشر.

.25

االنصارىالنيدانى :مبدأوحدةالخصومةونطاقهفيقانونالمرافعات،دارالجامعةالجديدة
للنشر،دونطبعة1661،م.

.26

أنورطلبة :المطولفيشرحالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،الجزءالثاني،الجزءالثالث،دون
دارنشر،دونطبعة2011،م.

.27

أنورطلبة :المطولفيشرحالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،الجزءالثالث،دوندارنشر،طبعة
منقحة2011،م.

.21

أن ر ر ررورطلبرة:موسوعةالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،الجزءالثاني -الجزءالرابع،منشأةالمعارف
باإلسكندرية،دونطبعة،دونسنةنشر.

.26

إيادمحمدإبراهيمجادالحق :النظريةالعامةلاللتزام،أحكامااللتزام،مكتبةومطبعةالمنارة،
الطبعةالثانية2011،م.
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.30

بشارعدنانملكاوى –نائلمساعدة –أمجدمنصور:شرحنصوصقانونأصولالمحاكمات
المدنيةاألردني،داروائلللنشر،الطبعةاألولى2001،م.

.31

بلحاجالعربي :أحكامااللتزامفيضوءالشريعةاإلسالمية،دراسةمقارنة،دارالثقافةللنشر
والتوزيع،الطبعةاألولى2012،م.

.32

حسينأحمدالمشاقى:الوجيزفيشرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني
رقم()2لسنة2001م،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى2011،م.

.33

رمررزي سيررف  :الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ،مكتبة النهضة
المصرية،الطبعةاألولى1657،م.

.34

رمضانأبوالسعود:أحكامااللتزام،دارالجامعةالجديدةللنشر،دونطبعة2004،م.

.35

سعيدأحمدشعلة  :قضاءالنقضالمدنيوالجنائيفيالتقادم،منشأةالمعارف،دونطبعة،
دونسنةنشر.

.36

سعيدأحمدشعلة :قضاءالنقضالمدنيفيإجراءاتالدعوى،دونطبعة،منشأةالمعارف
باإلسكندرية1666،م.

.37

سعيدأحمدشعلة:قضاءال نقضفيالصفةوالمصلحةفيالدعوىوالطعن،مجموعةالقواعد
القانونية التي أقرتها محكمة النقض خالل أربعة وستين عاماً1664- 1631م ،دار محمود
للنشروالتوزيع،دونطبعة1665،م.

.31

سليمانمرقس :الوافيفيشرحالقانونالمدني،الجزءالثاني،االلتزامات،المجلدالرابع،أحكام
االلتزام،دوندارنشر،الطبعةالثانية1662،م.

.36

عاشورمبروك:الوسيطفيقانونالقضاءالمصري"قوانينالمرافعات"،دراسةمقارنةبالشريعة
اإلسالمية،الكتاباألول،مكتبةالجالءالجديدةبالمنصورة،الطبعةاألولى1666،م.
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.40

عباس العبرودى :شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دون
طبعة2006،م.

.41

عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسى :النظام القانوني التفاق التحكيم ،مطبعة المكتب
الجامعيالحديث،الطبعةالثانية2001،م.

.42

عبدالحكمفوده :الدفعبانتفاءالصفةوالمصلحةفيالدعوىالمدنيةعلىضوءالقانونالجديد
رقم11لسنة1666م،دوندارنشر،دونطبعة1667،م.

.43

عبدالحكمفوده :ضوابطاالختصاصالقضائي،فيالموادالمدنيةوالجنائيةواإلداريةوالشرعية
علىضوءالفقهوقضاءالنقض،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دونطبعة1665،م.

.44

عبدالحميدالشواربي:طرقالطعنفياألحكامالمدنيةوالجنائية،منشأةالمعارفباإلسكندرية،
دونطبعة1666،م.

.45

عبدالحميدالشواربي :حجيةاألحكامالمدنيةوالجنائيةفيضوءالفقهوالقضاء،الدفعبعدم
جوازنظرالدعوىلسابقةالفصلفيها،منشأةالمعارفباإلسكندرية،الطبعةالرابعة1666،م.

.46

عبدالحميدالشواربي -أسامةعثمان:أحكامالتقادمفيضوءالفقهوالقضاء،منشأةالمعارف
باإلسكندرية،دونطبعة1614،م.

.47

عبد اهلل خليل الف ار  :الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الجزء األول ،القضاء
وواليته،دوندارنشر،الطبعةاألولى2012- 2011،م.

.41

عبد العزيز سليم :الموسوعة الذهبية في الدفوع ،دار محمود للنشر والتوزيع ،دون
طبعة1667،م.

.46

عبدالعزيزسليم :أصولالمرافعةوالدفاعالجنائيوالمدنيبيناالدعاءوالدفاع،دونطبعة،
دوندارنشر1664،م.
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.50

عدليأميرخالرد :اإلرشاداتالعمليةفيإجراءاتالمرافعاتواإلثباتفيكافةالدعاوىالمدنية
في ضوء المالحظات التفتي ش القضائي والتعديل الحديث على قانون المرافعات واإلثبات
والمستحدثمنأحكامالنقضوالمحكمةالدستوريةالعليا،منشأةالمعارفباإلسكندرية،دون
طبعة2001،م.

.51

عزالدينالدناصورى -حامدعكاز:التعليقعلىقانونالمرافعاتمتضمناً تعديالتالقانون
رقم23لسنة،1662الجزءاألول،دوندارنشر،الطبعةالثامنة.1666،

.52

عز الدين الدناصورى  -حامد عكاز  :التعليق على قانون اإلثبات ،دون دار نشر ،الطبعة
التاسعة1666،م.

.53

علىسالمإبراهيم:واليةالقضاءعلىالتحكيم،دوندارنشر،دونطبعة1667،م.

.54

عيد محمد القصاص :الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دون دار نشر،
الطبعةالثانية2010،م.

.55

فاروق يونس أبو الرب  :المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطينيرقم()2لسنة،2001مطبعةالنور –جنين،الطبعةاألولى2002،م.

.56

فتحيوالى:الوسيطفيقانونالقضاءالمدني،مطبعةجامعةالقاهرةوالكتابالجامعي،دون
طبعة2001،م.

.57

محمد إبراهيم  :أصول المرافعات في ضوء المنهج القضائي ،دون دار نشر ،دون
طبعة2002- 2001،م.

.51

محمد أحمد عابدين  :الدعوى المدنية في مرحلتيها االبتدائية واالستئنافية ،منشأة المعارف
باإلسكندرية،دونطبعة1664،م.
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.56

محمد خليل أبو بكر  :دفوع عدم القبول ونظامها اإلجرائي ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،
الطبعةاألولى1666،م.

.60

محمدعبداهللالظاهر:شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةرقم24لسنة،1611دوندار
نشر،الطبعةاألولى1667،م.

.61

محمد عزمي البكري :الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء طبقاً ألحدث
التعديالت،دارمحمودللنشروالتوزيع،الطبعةالثالثة2002- 2001،م.

.62

محمدعلىخليلالطعاني :سلطةالقاضيفيتوجيهسيرإجراءاتالخصومةالمدنية،دار
المسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة،الطبعةاألولى2006،م.

.63

محمدعلىراتب –محمدنصرالدينكامل –محمدفاروقراتب:قضاءاألمورالمستعجلة،
دونطبعة،دوندارنشر،دونسنةنشر.

.64

محمدكمالأبوالخير:قانونالمرافعات،دوندارنشر،الطبعةالرابعة،دونسنةنشر.

.65

محمد كمال عبد العزيز  :تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ،الجزء األول ،دون دار
نشر،الطبعةالثالثة1665،م.

.66

محمدكمالعبدالعزيز :تقنينالمرافعاتفيضوءالقضاءوالفقه،الشركةالمصريةللطباعة
والنشر،الطبعةالثانية1671،م.

.67

محمود السيد التحيوى :الصفةغير العادية وآثارها في رفع الدعوى القضائية ،دار الجامعة
الجديدة،دونطبعة2003،م.

.61

محمودجاللالدينزكى :الوجيزفيالنظريةالعامةلاللتزاماتفيالقانونالمدنيالمصري،
مطبعةجامعةالقاهرة1671،م.
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.66

محمود محمد الكيالني :موسوعة القضاء المدني ،أصول المحاكمات والمرافعات المدنية،
المجلداألول،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى2012،م.

.70

مصطفىعبدالحميدعياد :الوسيطفيشرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم
()2لسنة،2001الكتاباألول،دوندارنشر،الطبعةاألولى2003،م.

.71

مصطفىعبدالحميدعياد :األصولفيالتنظيموالمحاكماتالمدنيةوالتجارية،الكتابالثاني
دوندارنشر،الطبعةاألولى1667،م.

.72

معوضعبدالتواب :المرجعفيالتعليقعلىقانونالمرافعات،الجزءالثاني،دوندارنشر،
الطبعةاألولى2000،م.

.73

معوض عبد التواب  :الدفوع المدنية والتجارية ،الطبعة الثانية ،دار المطبوعات الجامعية،
1665م.

.74
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.76
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لسنة،1664دارالنهضةالعربية،الطبعةاألولى1666،م.
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ناصر ناجى محمد جمعان  :شرط التحكيم في العقود التجارية ،مطبعة المكتب الجامعي
الحديث،دونطبعة2001،م.

.71
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طبعة2012،م.
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دونطبعة2011،م.
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نبيلإسماعيلعمر :الدفعبعدمالقبولونظامهالقانونيفيقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،
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والتوزيع،الطبعةالثانية2010،م.

 .14نص ررريع ر رواد :مجموع ررةالمبر ررادئالقانوني ررةالصر ررادرةع ررنمحكمر ررةاالس ررتئناففر رريالر رردعاوى
الحقوقيةلعامي1611،1617/16م.

.15

وجديراغب:الموجزفيمبادئالقضاءالمدني"قانونالمرافعات"،دارالفكرالعربي،الطبعة
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 .11ياسينالجبوري:الوجيزفيشرحالقانونالمدني،الجزءالثاني"،آثارالحقوقالشخصية"أحكام
االلتزامات،دراسةموازنة،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةالثانية2011،م.

076

 .16يحيى إسماعيرل  :أحكام نظرية الدفوع والخصومة في قانون المرافعات ،دون دار نشر ،دون
طبعة2012،م.
ثانياً :مراجع الفقه اإلسالمي:
.1

عررلىحيرردر:دررالحكامشرحمجلةاألحكام،تعريبالمحامىفهميالحسيني،المجلدالرابع،
دونطبعة،دارالجيلبيروت،دونسنةنشر.

ثالثاً :كتب اللغة العربية:
.1

إبراهيمأنيس –عبدالحليممنتصر -عطيةالصوالحى –محمدخلفاهللأحمد:المعجمالوسيط،
الجزءاألول،دارالمعارفبالقاهرة،الطبعةالثانية1672،م.

.2

محمدبنمكرمبنعلىاإلفريقيالمصريالشهير"بابنمنظور":لسانالعرب،الجزءالثاني،
دوندارنشر،دونطبعة،دونسنةنشر.

.3

المعجم العربي األساسي للناطقين باللغة العربية ومتعلميها  :تأليف جماعة من كبار اللغويين
العرب،دوندارنشر،دونطبعة،دونسنةنشر.

رابعاً :الرسائل العلمية:
.1

إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مرور الزمان وأثره على االلتزام في المعامالت المدنية ،دراسة
موازنة،رسالةماجستير،جامعةالقدس –فلسطين2001،م.

.2

عبد اهلل خليل الف ار  :الدفع بالقضية المقضية وأثره على الدعوى القضائية ،رسالة ماجستير،
جامعةالقدس،فلسطين2001،م.

077

خامساً :األبحاث والدوريات :
عبداهللخليلالفرا :الدفعبعدمسماعدعوىالميراثلمرورالزمنعليها،بحثمنشورفي

.1

مجلةالجامعةاإلسالميةللدراساتاإلسالمية،المجلدالعشرون،العددالثاني،يونيو2012م.
فارسعلىعمرالجرجرى:الدفوعبعدمقبولالدعوى،مجلةالرافدين،المجلدرقم()10العدد


.2

()37السنة،2001تمنشرهبتاريخ2001/3/26م.
لؤىسميرالحسيني :النظامالقانونيللدفعبعدمالقبولفيالدعوىالمدنية،بحثمنشورفي

.3

مجلةالعدالةوالقانون،المركزالفلسطينيالستقاللالمحاماةوالقضاء"مساواة".2006،
منصورإبراهيم العتوم :أثرزوالالمصلحةعلىالسيرفيدعوىاإللغاءفيضوءاجتهادات

.4

القضاء األردني والمقارن ،بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة
اإلماراتالعربيةالمتحدة،السنةالسادسةوالعشرون،العددالتاسعواألربعون،يناير2012م.
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فهـرس المحتويـات
رقم الصفحة

الموضوع
آيةقرآنية

أ

اإلهداء

ب

اإلقرار

ج

الشكروالتقدير

د

الملخصباللغةالعربية

و

الملخصالرسالةباللغةاالنجليزية

ط

المقدمة

9

إشكاليةالبحث

9

أهميةالبحث

2

منهجيةالبحث

3

خطةالبحث

3

الفصل األول :النظام القانوني للدفع بعدم القبول

1

المبحث األول :ماهية الدفع بعدم القبول.

7

المطلباألول:ماهيةالدعوى.

8

الفرعاألول:التعريفبالدعوى.

0

الفرعالثاني:خصائصالدعوى.

92

الفرعالثالث:شروطقبولالدعوى.

93

المطلبالثاني:المقصودبالدفعبعدمالقبول.

98

الفرعاألول:التعريفبالدفعبعدمالقبول.

90

الفرعالثاني:شروطقبولالدفع.

21

الفرعالثالث :تمييزالدفعبعدمالقبولعنالدفوعاألخرى.

27

المطلبالثالث:الطبيعةالقانونيةللدفعبعدمالقبول.

33

الفرعاألول:الدفعبعدمالقبولدفعموضوعي.

31

الفرعالثاني:الدفعبعدمالقبولدفعشكلي.

39

الفرعالثالث:الدفعبعدمالقبولذوطبيعةمختلطة.

32

الفرعالرابع:استقالليةالدفعبعدمالقبول.

37
079

رقم الصفحة

الموضوع
المبحث الثاني :األحكام الخاصة بالدفع بعدم القبول.

30

المطلباأل ول:سلطةالمحكمةوالخصومإزاءالدفعبعدمالقبول.

30

الفرعاألول:مدىتعلقالدفعبعدمالقبولبالنظامالعام.

19

الفرعالثاني:سلطةالمحكمةفيإثارةالدفعبعدمالقبول.

13

الفرعالثالث:دورالخصومفيإيجادالدفعبعدمالقبول.

18

الفرعالرابع:التمسكبالدفعبعدمالقبول.

62

الفرعالخامس:مدىجوازالنزولعنالتمسكبالدفعبعدمالقبول.

60

المطلبالثاني:الحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول.

72

الفرعاألول:الفصلفيالدفعبعدمالقبول.

73

الفرعالثاني:حجيةالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول.

77

الفرعالثالث:اآلثارالمترتبةعلىالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول

70

المطلبالثالث:الطعنفيالحكمالصادرفيالدفعبعدمالقبول.

82

الفرعاألول:الطعنفيالحكمالصادربقبولالدفعوردالدعوى.

83

الفرعالثاني:الطعنفيالحكمالصادربرفضالدفعبعدمالقبول

09

الفصل الثاني :تطبيقات الدفع بعدم القبول.

01

المبحث األول :الدفع بانتفاء المصلحة.

07

المطلباألول:مدلولالمصلحة.

07

المطلبالثاني:انتفاءالمصلحةالقانونية.

999

المطلبالثالث:انتفاءالمصلحةالقائمةوالحالة.

999

المطلبالرابع:انتفاءالمصلحةالشخصيةوالمباشرة.

993

المبحث الثاني :الدفع بانتفاء الصفة.

991

المطلباألول:مدلولالصفة.

991

المطلبالثاني:الحاالتالتيتبرزفيهاالصفةبصورةمستقلة.

999

المطلبالثالث:الصفةالموضوعيةوالتمثيلاإلجرائي.

992

المبحث الثالث :الدفع بسبق الفصل في الدعوى" ُحجية الشئ المقضي به"

993

حجيةالشئالمقضيبه.
المطلباألول:ماهيةالدفعبسبقالفصلفيالدعوى" ُ

حجيةاألمرالمقضيبه"
الفرعاألول:المقصودبالدفعبسبقالفصلفيالدعوى" ُ
التمييزبينالحجيةومايشابههامنالنظم.
الفرعالثاني:
ُ
081

993
993
996

رقم الصفحة

الموضوع
حجيةاألمرالمقضيبه".
المطلبالثاني:شروطالدفعبسبقالفصلفيالدعوى" ُ

الفرعاألول:الشروطالمتعلقةبالحقالمدعىبه.

929
929

الفرعالثاني:الشروطالمتعلقةبالحكم.

923

مايثبتلهالحجيةمنمشتمالتالحكم.
المطلبالثالث:
ُ

920

الفرعاألول:حجيةالمنطوق.

920

الفرعالثاني:حجيةاألسباب.

939

الفرعالثالث:حجيةالوقائع.

939

المبحث الرابع :الدفع بالتحكيم" الدفع بسبق الدعوى أل وانها".

933

المطلباألول:ماهيةالدفعبالتحكيم.

933

المطلبالثاني:الطبيعةالقانونيةللدفعبالتحكيم.

937

المبحث الخامس :الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى.

938

المطلباألول:ماهيةالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى.

938

المطلبالثاني:شروطالدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى.

919

المطلبالثالث:الطبيعةالقانونيةللدفعبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى.

911

المطلبالرابع:التمسكبمرورالزمانالمانعمنسماعالدعوى

917

الخاتمةوالتوصيات

969

المراجعومصادرالتوثيق

968

فهرسالمحتويات

970

080

