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[البقرة.]ٖٕ :

أ

حديث شريف
ِ
ض ُك ْم أن
ونَ ,ولَ َع َّل َب ْع َ
بشر وِاَّن ُك ْم تَ ْختَص ُم َ
"إنما أنا ٌ
بعض ,فأقضي لوُ عمى ِ
ٍ
نحو
يكون أَْل َح ُن بِ ُح َّجتِ ِو ِم ْن
َخ ِ
ت لَو من أ ِ
يو َش ْيًئا فَال َي ْأ ُخ ْذ
ض ْي ُ ُ
ما أسمع ,فَ َم ْن قَ َ
ط َعةً ِم َن َّ
الن ِار" .
طعُ لَوُ ِق ْ
فَِإَّن َما أَ ْق َ
(ٔ)

) )1أحمد بن عمي بن حجر :فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ,تحقيق عبد القادر
شيبة الحمد ,الجزء الثاني عشر الطبعة األولى ٕٔٓٓم ,رقم الحديث  ٙ6ٙٚص ٖ٘٘.


ب

اإله ـ ـداء
ﭧ ﭨ ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ()1

وﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ( )2
وقـال َر ُسوِل اللَِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَ ْي ِه َو َسلَّمَ ,في الحديث الشريف:
ِ
ِ
ي اللَّهُ عَ ْنهُ قـَالَ :
عَ ْن أَبي ُه َر ْي َرةَ َرض َ
ِ ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ عَلَ ْي ِه َو َسلَّمَ ,فَقـَالَ يَـا َر ُسولَ اللَِّه:
َجاءَ َر ُجل إلَى َر ُسول اللَّه َ
ِِ
ص َحابَتِي؟
َم ْن َ
أَحق النـَّاس ب ُح ْس ِن َ
ك" قـَالَ :ثُمَّ مَ ْن؟
ك" قـَالَ :ثُمَّ َم ْن؟ قـَالَ" :ثُمَّ "أُم َ
ك" ,قـَالَ :ثُمَّ َم ْن؟ قـَالَ" :ثُمَّ أُم َ
قـَالَ" :أُم َ
وك"(.)3
قـَالَ" :ثُمَّ أَبُ َ

ِ
امتثالا ألمر اهلل عزَّ وجل ,وانطالقـاا من حديث رسول اهلل صَلَّى اللَّهُ عَلَ ْيه َوسَلَّمَ
أُهدي هذا البحث
إلى:

أمي

ثُمَّ إلى أمي ثُمَّ إلى أمي
ثُمَّ
إلى أبي

أطال اهلل عمريهما وأحسن أعمالهما وألبسهما ثوب الصحة والعافية
)ٔ) لقمان.ٔٗ :

)ٕ) األحقاف.ٔ٘ :

)ٖ) أحمد بن عمي بن حجر :فتح الباري ,الجزء العاشر ,مرجع سابق ,رقم الحديث [ٔ ,]٘6ٚص ٘ٔٗ.


ت

كر َوتَقْدير
شُ ْ
َّال ُم َعمَى َع ْبِد ِه َوَر ُسولِ ِو َّ
النبِي ْاأل ْعظَِم
َّالَةُ َوالس َ ْ
َح َك َمَ ,والص َ
ﭖﭗ الَِّذي َش َرع فَأ ْ
ِِ
ص ْحبِ ِو أُ ْولِ ْي اْلقَ ْد ِر ْاأل ْك َرِمَ ,وَب ْعد:
َو َعمَى آلو َو َ
امتثاالً لقوله تعالى:
ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ[النحل ,]ٖ٘:وقولو :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﭼ[ لقمان ,]ٕٔ:أدعو اهلل وأقول :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸﮹ ﭼ[النمل.]ٔ6:

فالمّيم لك الحمد والشكر ,حمداً كثي اًر طيباً ,كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك ,بما
عمي إلتمام ىذا العمل.
أنعمتو َّ
ويقول النبي( :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل)(ٔ) ,فاعترافاً ألىل الفضل بفضميم
وانطالقاً من اليدى النبوي ,أتقدم بجزيل الشكر ,إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة ,وأخص
بالشكر :سعادة المستشار :يوسف أحمد العبسي ,الذي رباني صغي اًر ,وأرشدني كبي اًرَّ ,
أمد اهلل في
أحسن عممو ,وألبسو ثوب الصحة والعافية.
عمره و َ

وسعادة الدكتور :عبد اهلل خميل الفرا ,الذي أسعدني بقبولو اإلشراف عمى ىذا البحث ,والذي

شجعني عمى المضي قدماً في كتابة ىذا الموضوع ,وأشكره عمى توجيياتو ومالحظاتو الطيبة ,فمم
يأل جيداً في إبداء النصح لي ,فجزاه اهلل عني خي اًر.
كم ااا يس ااعدني أن أتق اادم بالش ااكر والعرف ااان لعض ااوي لجن ااة المناقش ااة :ال اادكتور :ارم ااي وش اااح

والدكتور :عفيف كماوب ,عماى تفضاميما قباول مناقشاة الرساالة ,واباداء مالحظااتيم التاي أسايمت فاي
إثراءىا.

َْ
البا ِحث:
َ
ِبت ِاريخ 5102/8/52م.
(ٔ) سننالترمذي ,تتذ بواذوابالاذروال ذبا اذ بمذ اذ ك ذمالحذترلمذنو سذن ل ذ  .)335/1( 4591و ذ
األلا نم.


ث



ملخ ـص الرسـ ـالة
ِ
الغير ضرورةٌ تقتضييا مبادئ العدالة؛ وذلك ألنو لم يكن طرفاً في الدعوى التي
حمايةُ
صدر فييا الحكم ,وبالتالي فإن حمايتو من آثار الحكم ,يأتي منسجماً مع قواعد العدالة ,التي
تقضي بعدم اعتبار الحكم حجة إال عمى أطرافو ,واتاحة الفرصة لمغير لمدفاع عن حقوقو التي تكفل
القانون بحمايتيا.
وتكفل القانون بحماية الغير بدون مبادرة منو بوسيمتين :األولى :قبل صدور الحكم ,وتتمثل
المحافظة عمى مصالحو المرتبطة
في إدخالو بالخصومة بأمر من المحكمة؛ وذلك ليتسنى لو ُ
بالخصومة.
والثانية :بعد صدور الحكم ,وتكمن في عدم اعتبار الحكم حجة عميو ,وفقاً لقاعدة (نسبية
أثر األحكام) بحيث ال ُيعد الحكم حجة إال عمى أطرافو.
ويعتبر موقف الغير وفقاً ليذه الحماية موقف سمبي ,بخالف الحماية الذاتية التي ىي
موضوع رسالتنا ,والتي يتخذ الغير بواسطتيا دور إيجابي ,يقوم بموجبو بالدفاع عن حقو بذاتو
ويتمتع الغير بالحماية الذاتية وفقاً لمطرق التي قررىا لو القانون لحماية حقو بمبادرة منو.
والحماية الذاتية التي قررىا القانون لمغير :إما أن تتخذ دو ًار وقائياً ,وذلك قبل صدور
الحكم ,واما أن تتخذ دو اًر عالجياً ,وذلك بعد صدور الحكم.
ويتمثل الدور الوقائي في تدخل الغير في الخصومة؛ لممحافظة عمى حقوقو ,وذلك لتجنب
صدور حكم في الخصومة يضر بمصالحو ,وطمب التدخل عبارة عن طمب عارض يخضع من
حيث قبولو لمسمطة التقديرية لممحكمة ,وتقبمو المحكمة في حال توافرت فيو شروط معينة ,وفي حال


ج

قبولو يكتسب الغير بموجبو مركز الخصم ,ويصبح بإمكانو مباشرة إجراءات الخصومة ,ويترتب
عمى قبولو عدة آثار ,تختمف باختالف نوعي التدخل وىما( :التدخل االنضمامي والتدخل
االختصامي) .
أما الدور العالجي فيتمثل في اعتراض الغير عمى الحكم الصادر في خصومة لم يكن
طرفاً فييا؛ وذلك لدفع أثر الحكم في حدود ما يمس بو ,إذا كان الحكم متعدياً إليو وماساً بحقوقو
وأصابو بضرر ,ويعتبر اعتراض الغير طريق طعن غير عادي في األحكام.
والحماية الوقائية السابقة لصدور الحكم ,باإلضافة إلى الحماية العالجية الالحقة لمحكم ىما
مدار بحثنا ,وتيدف الرسالة إلى بيان آلية حماية الغير ,وما ىي الطرق التي منحوُ إياىا القانون
لمدفاع عن حقوقو بمبادرة منو ,حتى يحمي نفسو بنفسو ,وتتمخص الرسالة في اإلجابة عن تساؤل

َح ِمي َحقّ ِي ؟.
كي َ
ف أْ
الغيرْ :



Abstract
The protection of others is a necessity that justice principals require, and
this is because they were not a part in the case that the judgment was
released in it, and as a sequence of this, their protection is one of this
judgment's impacts, and it came along with the roles of justice, which
don't consider the judgment as an argument on the parts, and giving the
opportunity to others to defend their rights.
The law has guaranteed the protection of others in two ways:
- The first one is before the verdict: and we could see this when
involving in a dispute by the court, and this is for keeping their
interests which accompanied with dispute.
- The second one is after the verdict: and we can see this in not
considering the judgment as an argument, according to the
"judgment impacts".
But this protection is considered as negative- there is no role for
others in it- in contrary with self-protection which is the topic of this
thesis, which considered as positive, in which others can defend
their selves, and they have the benefit of self-protection according
to the ways that law has issued.


خ

The self- protection that the law has issued for the others: either to
have a precautionary role, and this will be before the verdict, or
remedial role and this will be after the verdict.
The precautionary role is presented in others' intrusion in the
dispute, to keep their rights, in order to prevent issuing a verdict in
contrast with their interests, and this intrusion request is submitted
in its acceptance to the court, according to some terms, and it case
it has been accepted, they could start the dispute procedures.
The remedial role is presented in others objection to the judgment
in case not being a part of verdict, and this is for reducing the
impacts of the judgment.
The precautionary protection which is previous to the verdict, in
addition to the remedial protection which follows the verdict, are our
concern in this thesis, it aims to the procedures of protecting the
others, and what are the ways that were given to them to protect
their rights, to protect themselves by themselves, in brief

this

thesis is an answer for the question: "HOW I PROTECT MY
RIGHTS?

د

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ
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ِّمة
ا ْل ُمقَد َ
الحمد ً
الحمد ً
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ً
ً
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ائف
ىىمًيىا ك ى
ي
ات فى ىستىىرىىاى عمى أ ٍ
كم ىح ٍا السيئات ،فموي
الحمد ى
أنزؿ الرحمات ،ثيَّـ ىغفى ىرىىا ليي ٍـ ى
بالر ً
و
ً
حمات ،أما بعد:
محمد،
أفضؿ خٍم ًق ًو نب ىينا
السبلـ عمى
المبعكث َّ
ي
كالصبلةي ك ي

أولً :موضوع البحث واإلشكالية:
يتناكؿ البحث الحماية الذاتية لمغير ،أم حمايتو مف آثار الحكـ الذم لـ يكف طرفان فيو
بتمكينو مف مباشرة طرؽ حمايتو بذاتو ،بفعؿ إيجابي صادر عنو ،كبمعنى آخر أف يحمي نفسو
بنفسو.
كيقتصر البحث عمى حماية الغير بكاسطة ذاتو ،دكف حمايتو بغير إرادتو ،كمثاؿ ذلؾ
حمايتو كفقان لقاعدة نسبية أثر األحكاـ ،التي تقضي بأف الحكـ ال ييعد حجة إال عمى أطرافو ،ككذلؾ
حمايتو بإدخالو في الخصكمة بأمر مف المحكمة لمصمحتو؛ حتى يتمكف مف المحافظة عمى
مصالحو المرتبطة بالخصكمة ،كاقتصرنا الحديث عمى الحماية الذاتية حتى يككف مكضكع الرسالة
كيمكننا معالجة أحكامو تفصيبلن ،دكف أف يؤدم تشعبو إلى خمؿ في تناسؽ خطة
مرك انز كىادفان ،ي
الرسالة.
كيمكف لمغير أف يكتسب الحماية الذاتية بإحدل طريقيف:
الطريؽ األول :تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة ،كىك طريؽ حماية كقائي ،كيككف قبؿ
صدكر الحكـ كيعد مف الطمبات العارضة ،كيسعى الغير مف خبللو إلى اكتساب مركز الخصـ
المتنازع عميو؛ كذلؾ بتجنب صدكر حكـ
لكي يتسنى لو المحافظة عمى مصالحو المرتبطة بالحؽ ي
ٔ

في الخصكمة يضر بمصالحو ،كيتـ التدخؿ بمحض إرادة الغير كبمبادرة منو ،كالتدخؿ إما أف يككف
المتنازع عميو لنفسو في مكاجية أطراؼ الخصكمة ،أك بحؽ
اختصامي ،يطالب فيو الغير بالحؽ ي
خاص بو مرتبطان بمكضكع الخصكمة ،كاما أف يككف انضمامي ،كذلؾ بمساندة أحد الخصكـ كتأييده
في طمباتو.
كالطريؽ الثاني لمحماية الذاتية :االعتراض عمى الحكـ ،كىك كسيمة عبلجية تأتي بعد
صدكر الحكـ كتتمثؿ في تقديـ الغير طعنان في الحكـ؛ لكي يدفع أثر الحكـ عنو إذا كاف متعديان إليو
كيعد مف الطعكف
كيسمى ىذا الطعف في القانكف بالطعف باعتراض الغير ،ي
ماسان بو كأصابو بضرر ،ي
غير العادية ،كيبتغي الغير مف خبللو تعديؿ الحكـ في حدكد ما يمس مصالحو ،أك إلغاء الحكـ
بكاممو إذا كاف غير قابؿ لمتجزئة.
كحماية الغير بتمكينو مف الطعف في الحكـ أصبحت حديثان ضركرة ممحة؛ كذلؾ لتعقد
المعامبلت كتشابكيا بيف األفراد ،كبالتالي ال يمكف التعامؿ مع الحكـ الناتج عف الخصكمة ،إال بأنو
المحتمؿ أف يتعدل كيمس الحكـ الصادر في خصكمة نشأت
يكلد في مجتمع يؤثر كيتأثر بو ،كمف ي
بيف أطرافيا ،أشخاصان مف الغير لـ يشيدكا مراحؿ سيرىا ،كمف غير المنطقي أف ييمزـ الغير الذم
تعارضت مصالحو مع الحكـ بيذا الحكـ ،كالقكؿ بغير ذلؾ يخالؼ مبادئ العدالة التي تكفؿ القانكف
بحمايتيا.
كبناء عمى ما سبؽ ،كتحقيقان لمعدالة التي تعد اليدؼ األسمى لمقانكف كغايتو المنشكدة
ن
كجكىرتو المطمكبة ،نظٌـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية طريقان لمغير ييمكنيـ يسمككو
لممحافظة عمى مصالحيـ المتعارضة مع الحكـ ،كلكال ىذا الطريؽ الذم نظمو القانكف لمغير لمطعف
بالحكـ ،ما اسطاعكا أف يكقفكه كما استطاعكا لو دفعا ،كالكقؼ يتمثؿ في كقؼ تنفيذ الحكـ لحيف

ٕ

نظر االعتراض ،أما الدفع فيتمثؿ في دفع أثر الحكـ ،كيتـ ذلؾ بتعديمو في حدكد ما يمس الغير
كيعتبر الدفع الغاية األىـ مقارنة بالكقؼ.
كيفقد الغير حقو في الحماية الذاتية البلحقة لمحكـ ،إذا استعمؿ الطريؽ األكؿ الذم يتمثؿ
في تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة ،كتـ إجابة طمبو كاكتسب صفة الخصـ؛ ألف كبل الطريقيف ال
يجكز يمباشرتييما إال مف ًقبؿ الغير؛ كاستعماؿ الغير حقو في الحماية الذاتية السابقة عمى الحكـ
يفػقده كصؼ الغير الذم يعطيو الحؽ بالطعف في الحكـ بطريؽ اعتراض الغير؛ كبالتالي ال يحؽ
لو الطعف في الحكـ إال بطرؽ الطعف المقررة لمخصكـ ،بمعنى أنو ال ييمكف الجمع بيف الحماية
السابقة لمحكـ كالحماية البلحقة لو.

طرح جممة مف التساؤالت عمى
كينبغي عمينا في سبيؿ معالجة مكضكع الحماية الذاتية لمغيرٌ ،
النحك اآلتي:


ما ىي الطرؽ التي أجاز القانكف لمغير سمككيا؛ لممحافظة عمى حقكقو كمصالحو؟



ىؿ يكتسب الغير صفة الخصـ ،بمجرد تقديـ طمب التدخؿ في الخصكمة؟



ىؿ يكفي تكافر المصمحة المحتممة ،لقبكؿ طمب التدخؿ؟



ىؿ ييشترط مطالبة الغير بذات الحؽ المتنازع عميو ،لتحقيؽ االرتباط بيف طمب تدخمو
كالخصكمة التي يرغب بالتدخؿ فييا؟



ىؿ يجكز لمغير التدخؿ في الطمبات المستعجمة ،المنظكرة أماـ قاضي األمكر المستعجمة
قبؿ إقامة الدعكل؟



ما ىي الطبيعة القانكنية العتراض الغير ،كمف ىـ األشخاص الذيف يحؽ ليـ االعتراض
عمى الحكـ؟

ٖ



ما ىي األحكاـ التي تقبؿ االعتراض عمييا ،كىؿ يجكز االعتراض عمى األحكاـ األجنبية
كاألحكاـ الصادرة مف محكمة جزائية في الدعكل المدنية ،كأحكاـ التحكيـ ،في حالة كانت
ىذه األحكاـ متعدية إلى الغير كأصابتو بضرر؟



ما مدل جكاز الطعف في أحكاـ محكمة النقض ،في حالة استعماؿ صبلحيتيا المكضكعية
في الفصؿ في الخصكمة ،ككيؼ يمكف تحقيؽ حماية الغير في ىذه الحالة؟



ما ىك ميعاد الطعف باعتراض الغير ،ككيؼ يسرم الميعاد ،كما ىي المعايير التي كضعيا
القانكف ،كرتب عمى تحققيا فكات ميعاد الطعف؟

ثانياً :أهمية البحث:
تكمف أىمية البحث مف الناحية العممية في ككف مكضكع البحث يعالج فكرة الغير مف
الجانب اإلجرائي ،كما يككف لو مف حماية يكفرىا بعممو ،بما يكفر دراسة ذات طابع خاص في
المجاؿ ،أما مف الناحية العممية فتكمف في بياف دكر المحكمة في تسيير الخصكمة ،كعدـ الزج في
الخصكمة بمف يريد إقحاـ نفسو بيا بغير مصمحة ،كبياف مدم المكازنة بيف حؽ الغير في المجكء
إلى القضاء ،كمبدأ حسف سير العدالة كسرعة الفصؿ في الخصكمات ،كتتجمى أىميتو في بياف
مكقؼ الغير مف الخصكمة كالحكـ ،كما الكسائؿ التي قررىا لو القانكف لحماية نفسو.

ثالثاً :منهج البحث:
المنيج المتبع في إعداد ىذا البحث ىك المنيج التحميمي ،مستندان إلى نصكص قانكف
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ (ِ) لسنة (ََُِـ) ،التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة
مستعرضان اآلراء الفقيية التي تناكلت مكضكع الدراسة كمناقشتيا.

ٗ

رابعاً :خطة البحث:
نتناكؿ مكضكع البحث خبلؿ فصميف ،عمى النحك اآلتي:
الفصل األول :تدخل الغير في الخصومة.
المبحث األكؿ :ماىية التدخؿ.
المبحث الثاني :شركط قبكؿ التدخؿ.
المبحث الثالث :آثار قبكؿ التدخؿ.
الفصل الثاني :اعتراض الغير عمى الحكم.
المبحث األكؿ :ماىية اعتراض الغير.
المبحث الثاني :نطاؽ اعتراض الغير مف حيث الحكـ.
المبحث الثالث :نطاؽ اعتراض الغير مف حيث األشخاص.
المبحث الرابع :أحكاـ اعتراض الغير.

٘

الفصل األول
تدخل الغير في الخصومة

الخص ً
كمات القضائية سببيا الرئيس التفاعؿ كالتكاصؿ بيف األفراد؛ كذلؾ ألف اإلنساف
ي ي
بكصفو عنص انر فعاالن في المجتمع ال يمكنو البقاء بمعزؿ عف باقي أفراد ىذا المجتمع ،فيظؿ
اإلنساف منذ بدء كجكده إلي نيايتو ،في حراؾ كتفاعؿ كتكاصؿ مستمر مع غيره.
كالبد أف تنشأ خصكمات مختمفة نتيجة التفاعؿ كالتكاصؿ ،كقديمان كاف باإلمكاف التعامؿ مع
ىذه الخصكمات بسيكلة كيسر لبساطة العبلقات كعدـ تشعبيا ،إال أنو بتعقد العبلقات كتنكع
المصالح بيف األفراد كالجماعات ،أصبح لمخصكمات امتدادات معقدة كصبلت مترابطة كمتشابكة
كأصبح باإلمكاف كقكع ضرر عمى غير أطراؼ الخصكمة مف الحكـ الصادر فييا؛ لتشعب
العبلقات بيف أطرافو كالغير.
ً
كحمايةن لمغير الذم لـ يكف طرفان في الخصكمة ،أجاز القانكف لوي التدخؿ بيا؛ كذلؾ ألف
اقتصار الخصكمة عمى أطرافيا ،كفقأ لمبدأ ثبات النزاع الذم ىع ىد ىؿ الفقو عنو ،فيو مساس بحسف
المتنازع فيو ،كالغير ييدؼ مف تدخمو تحقيؽ
سير العدالة ،كمساس بحؽ الغير في حماية حقو ي
مصمحة لو كحفظ حقكقو.
كالتدخؿ قد يككف انضماميان أك اختصاميان ،كفي التدخؿ االنضمامي يقصد الغير بتدخمو
تدخؿ بجانبو؛ حتى ال تتأثر حقكقو سمبان
المحافظة عمى حقكقو مف خبلؿ تأييده لمخصـ الذم ٌ
بالحكـ الصادر ضد مف تدخؿ بجانبو ،كقد ييدؼ مف كراء تدخمو تفادم الرجكع عميو مثؿ تدخؿ
الضامف ،أما في التدخؿ االختصامي فيقصد الغير مف كراء طمب تدخمو ،المطالبة بطمب خاص
لنفسو ،إذا كاف طمبو مرتبطان بالخصكمة.
ٙ

كيشترط القانكف تكافر شركط معينة في طمب التدخؿ لقبكلو ،أىميا :أال يككف المتدخؿ
طرفان في الخصكمة كذلؾ بأف يككف مف الغير ،باإلضافة إلى كجكب تكافر األىمية ،كتكافر شرط
المصمحة ،كتكافر االرتباط ،كأف تككف الخصكمة قائمة.
كيترتب عمى قبكؿ طمب تدخؿ الغير في الخصكمة ،عدة آثار ،أىميا :أنو يعتبر خصمان
فييا ،كيعتبر الحكـ الصادر حجة لو أك عميو ،كيفقد صفة الغير بمجرد قبكؿ تدخمو ،كيحؽ لو
الطعف في الحكـ بطرؽ الطعف المقررة لمخصكـ ،كيفقد حقو في الطعف باعتراض الغير بمجرد قبكؿ
تدخمو.
ك بناء عمى ما سبؽ ،ينبغي عمينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مباحث ،نتناكؿ بيا ماىية تدخؿ
الغير مف حيث تعريفو كمشركعيتو كنكعي التدخؿ ،كشركطو ،كآثاره؛ كي نقؼ عمى بياف مركز
الغير مف الخصكمة التي يرغب في التدخؿ بيا ،كمدل إمكانية تدخمو بيا ،كما النتائج العممية
المترتبة عمى تدخمو.

كنقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث:
المبحث األول :ماهية التدخل.
المبحث الثاني :شروط قبول التدخل.
المبحث الثالث :آثار قبول التدخل.
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المبحث األول
ماهية التدخل

لبياف ماىية التدخؿ ،ينقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ :تعريؼ
التدخؿ كمشركعيتو ،كنعرؼ فيو التدخؿ لغةن كاصطبلحان ،ثـ مشركعية التدخؿ كبياف أىدافو
كمبرراتو كنتناكؿ في المطمب الثاني :نكعا التدخؿ ،كنبيف فيو التدخؿ االنضمامي ،ثـ التدخؿ
االختصامي.

المطمب األول
تعريف التدخل ومشروعيته
أولً :تعريف التدخل:
 -1التدخل لغ ًة:
كم ٍدخبلن ،ضد خرج ،دخؿ جعمو يدخؿ ،كتى ىد َّخ ىؿ :مثؿ ىد ىخ ىؿ ،كفي األمكر:
ىد ىخ ىؿ ،يدخكالن ،ى
()1
يم ً
خكؿ فييا(.)2
ؼ الد ى
كر :مف ىيتى ىكمَّ ي
الم ى
تدخ يؿ في األ ي
أىدخؿ نفسو فييا  ،ك ي

كىك اإلجراء الذم عف طريقو ،يتخذ شخص ما مكانو في جمسة منعقدة بيف أشخاص
آخريف( .)3كتدخؿ في الخصكمة :دخؿ في ىدعكاىا مف تمقاء نفسو ً
لمدفاع عف مصمحة لو فييا دكف
أف يككف طرفان مف أطرافيا(.)4
)٠ٌٛ (1ظ ِؼٍٛف ,إٌّغذ ف ٟاٌٍغخ ٚاألدة ٚاٌؼٍ ,َٛؽ ,1اٌّطجؼخ اٌغذ٠ذح ,عٕخ  ,1556ص .202
)ِ )2غذ اٌذِ ٓ٠ؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة "اٌف١شٚص آثبد :"ٞاٌّؾ١ؾ اٌمبِٛط ,رؾم١كِ :ىزت اٌزشاس فِ ٟإعغخ اٌشعبٌخ ,اٌطجؼخ اٌضبٌضخ
ِإعغخ اٌشعبٌخ َ2005 ,ص .555
) (3عجشاْ ِٕظٛس ,اٌشائذ ,اٌّغّٛػخ األ ,ٌٟٚداس اٌؼٍُ ٌٍّال ,ٓ١٠ث١شٚد ,عٕخ  ,1526ص .374
)ِٛ (4لغ اٌّؼبٌٔ :ٟىً سعُ ِؼِٕ ,ٟؼغُ اٌّؼبٔ ٟاٌغبِغِ ,ؼغُ ػشث ٟػشث.http://www.almaany.com ,.ٟ
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 -2التدخل اصطالحاً:
عرفو أكؿ( ،)1بأف" :يطمب شخص مف غير الخصكـ ،في خصكمة قائمة ،أف يتدخؿ فييا
بإرادتو ليصبح طرفان مف أطرافيا".
كيؤخذ عميو عدـ تحديد الغاية مف التدخؿ ،كلـ يتضمف التعريؼ نكعي التدخؿ ،كلـ يحدد
المصمحة التي تعد الشرط األساسي لمتدخؿ ،كىي أساس التفرقة بيف نكعي التدخؿ.

كعرفو ثاني( ،)2بأف" :يطمب شخص مف الغير دخكلو في خصكمة قائمة؛ لكي يتمسؾ في
مكاجية أطرافيا بحؽ خاص بو ،مرتبط بيذه الخصكمة أك بمحميا".
كيختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو ،في أنو حدد لنا الغاية مف التدخؿ ،كذلؾ بقكلو "لكي
يتمسؾ في مكاجية أطرافيا بحؽ خاص بو".
كلكف يؤخذ عميو أنو قاصر عمى المتدخؿ االختصامي ،دكف المتدخؿ االنضمامي؛ ألنو
في التدخؿ االنضمامي ال يطالب الغير بحؽ خاص بو ،كانما يكتفي بتأييد كمساندة طمبات الخصـ
الذم انضـ إليو ،كىك ييدؼ مف ذلؾ المحافظة عف مصالحو بطريقة غير مباشرة ،أما في حالة
التدخؿ االختصامي ،فبل ييدؼ المتدخؿ إلى تأييد أحد الخصكـ ،كانما يتدخؿ لحماية حؽ خاص
بو مرتبطان بالخصكمة ،كيككف في مركز المدعي ،ككبل الخصميف في مركز المدعى عمييـ بالنسبة
لو.

)ِ )1ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذٔ ,ٟاٌغضء اٌضبٔ ,ٟاٌزمبػ ٟأِبَ اٌمؼبء اٌّذٔ ,َ1525 ,ٟص ٠ٚ .232شبثٗٙ
رؼش٠فٔ :ج ً١ئعّبػ ً١ػّش٠ٚ :ؼشف اٌزذخً ثأٔٗ" :رٌه اٌزذخً ف ٟاٌخظِٛخ اٌز٠ ٞزُ ثّؾغ ئسادح اٌغ١ش ٚد ْٚاٌزضاَ ػٍٗ١
ف ٛٙػًّ ئسادِٕ ٞفشد ثبٌششٚؽ اٌز ٟؽذد٘ب اٌمبٌٔ ْٛمجٛي اٌطٍجبد اٌؼبسػخ ِٓ ,اٌغ١ش فِ ٟضً ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓٚ ,أّ٘ٙب رٛافش
اٌّظٍؾخ ٚاالسرجبؽٚ ,أْ رمذَ لجً لفً ثبة اٌّشافؼخ"٠ٚ ,إخز ػٍ ٝاٌزؼش٠ف أٔٗ رؼّٓ ثؼغ ششٚؽ اٌزذخً ٠ ٌُٚؾذد اٌغب٠خ
ِٕٗٔ .ج ً١ئعّبػ ً١ػّش :اٌٛع١ؾ ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ,اإلعىٕذس٠خ ,عٕخ 2011
ص.304
)ِ )2فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزٕظ ُ١اٌمؼبئ ,ٟداس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ ,ص .263-262
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()1

كعرفو ثالث

بأنو" :قياـ شخص مف الغير ،بالدخكؿ في خصكمة قائمة لممطالبة بذات

الحؽ المتنازع عميو ،في مكاجية كؿ مف المدعي كالمدعى عميو ،أك يقتصر عمى االنضماـ ألحد
الخصميف في مكاجية اآلخر".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ ،أف المتدخؿ االختصامي ال ييشترط أف يطالب بذات الحؽ
المتنازع عميو ،فيكفي أف يطالب بحؽ لو مرتبط بالخصكمة ،غير الحؽ المتنازع عميو ،كتدخؿ
السمسار في الخصكمة القائمة حكؿ صحة عقد معيف ،كتككف أتعاب السمسار منصكص عمييا في
العقد ،كييدؼ مف تدخمو الحكـ لو باقتضاء أتعابو مف طرفي العقد.

كيمكننا تعريؼ التدخؿ بأنو :قياـ شخص مف الغير بالتدخؿ في خصكمة قائمة ،بمبادرة
منو؛ بيدؼ المحافظة عمى مصالحو المرتبطة بيا ،سكاء اتخذ تدخمو صكرة االنضماـ إلى أحد
الخصكـ ،أك المطالبة لنفسو بطمب خاص.

) (1أحمد صدقً محمود ,قواعد المرافعات فً دولة اإلمارات ,الطبعة األولى ,سنة  ,ٔ999ص ٖٖٔ .وٌشابه هذا التعرٌف
تعرٌف :مصطفً عبد الحمٌد عٌاد ,وعرفه " :ثأْ شخظب ً ِب ِٓ خبسط اٌخظِٛخ اٌمبئّخ ٠شغت ثبٌذخٛي فٙ١ب ,ئِب ثبالٔؼّبَ
ِٚغبػذح أؽذ ؽشفٙ١ب فِٛ ٟاعٙخ اٌطشف ا٢خش ,أ٠ ٚطبٌت ثبٌؾك ٌٕفغٗ فِٛ ٟاعٙخ وال اٌطشف٠ٚ .ٓ١إخز ػٍ ٗ١ل" ٌٗٛأٚ
٠طبٌت ثبٌؾك ٌٕفغٗ"ٚ ,لذ ثٕ١ب ثأْ اٌزذخً االخزظبِ ٟال ٠شزشؽ ف ٗ١اٌّطبٌجخ ثزاد اٌؾكِ .ظطف ٝػجذ اٌؾّ١ذ ػ١بد :الوسٌط
فً شرح قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة رقم ٕ لسنة ٕٔٓٓم ,الكتاب األول ,الطبعة األولًٕٖٓٓ ,م ,صٓ.ٗٙ

ٓٔ

ثانياً :مشروعية التدخل:
يدلنا عمى مشركعية التدخؿ ،حديث النبي " ،مف أىعاف عمىى يخص و
و
اء
ىٍ ى ى ى
كمة بًظيٍمـ فىقى ٍد ىب ى
ي ى
ض وب ًم ٍف المَّ ًو ىع َّز ىك ىج َّؿ"( ،)1كالتدخؿ االنضمامي الذم يعد أحد نكعي التدخؿ يعد تطبيؽ ليذا
بً ىغ ى
الحديث الشريؼ؛ ألف المتدخؿ االنضمامي يتدخؿ ليعيف أحد أطراؼ الخصكمة عمى خصكمتو
مؤيدان كمساندان لو في خصكمتو ،كال سبيؿ لمغير لمدخكؿ في الخصكمة كي يعيف أحد أطرافيا إال
تقديـ طمب لمتدخؿ انضماميان بجانب أحد الخصكـ.
كيتضح مف الحديث أف النبي  ،حذر المتدخؿ االنضمامي مف أف يعيف أحد أطراؼ
الخصكمة ،في حالة كاف الحؽ الذم يدعيو أحد األطراؼ غير مشركع كينطكم عمى ظمـ لحقكؽ
الخصـ اآلخر أك حقكؽ الغير ،ككاف التحذير كالكعيد شديد يتمثؿ بغضب الل ىع َّز ىك ىج َّؿ.
كيدلنا عمى مشركعيتو قانكنان ،األىداؼ العديدة التي يحققيا التدخؿ ،كالمبررات التي
تستكجب إباحة نظاـ التدخؿ.
كقد يينكر البعض جدكل كفائدة التدخؿ؛ بحجة أف الحكـ الصادر في الخصكمة ،ال يعد
حجة إال عمى أطرافو ،كال يضار الغير مف الحكـ كفقان لقاعدة نسبية أثر األحكاـ ،إال أف نظاـ
التدخؿ يعتبر مظي انر أصيبلن مف مظاىر حرية الدفاع ،ككسيمة مجدية لصيانة الحقكؽ مف أقرب
طريؽ ،كيعد نظاـ التدخؿ عكنان لمقاضي عمى حسف أداء العدالة ،بالنسبة لمخصكمة التي يرغب
الغير في التدخؿ فييا()2؛ كذلؾ ألف التدخؿ يكفر لمقاضي صكرة متكاممة عف النزاع المعركض
أمامو ،كيساعده عمى الفصؿ فيو كفقان لقكاعد العدالة.
)ٔ) سنن أبً داود :كتاب األقضٌة ,باب فٌمن ٌعٌن على خصومة من غٌر أن ٌعلم أمرها ,رقم الحدٌث.ٖ٘97 :
)ٕ)عثمان التكروري :الكافً فً شرح قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة رقم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم ,طبعة ٕٓٓ9م
ص ٗ .ٖ9أحمد مسلم :أصول المرافعات ,التنظٌم القضائً واإلجراءات واألحكام فً المواد المدنٌة والتجارٌة والشخصٌة
مكتبة النهضة المصرٌة ٔ9٘8م ,ص .ٗ98
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كييدؼ نظاـ التدخؿ في الخصكمة إلى جعؿ الحكـ حجة عمى الغير أك لو؛ كذلؾ بعد
قبكؿ تدخمو كاكتسابو صفة الخصـ ،كييدؼ أيضان إلى تجميع أطراؼ النزاع ،سكاء مف الخصكـ أك
الغير ،لمفصؿ فيو بإجراءات كاحدة كحكـ كاحد.
كلمتدخؿ فائدة ال تينكر ،إذ ال ييخفى أف تشعب المصالح ،كتعقد المعامبلت بيف األفراد أدل
إلى امتداد آثار الحكـ إلى الغير مف ناحية كاقعية ،كمف العدالة إتاحة الفرصة لمغير لمتدخؿ لحماية
مصالحو( ،)1كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ يؤدم إلى عدـ استقرار الحقكؽ؛ كذلؾ ألف الغير إذا عمً ىـ بأف
ىناؾ نزاع حكؿ حؽ مف حقكقو أماـ إحدل المحاكـ ،كأف ىناؾ أشخاص يطالبكف ىذا الحؽ
ألنفسيـ ،كفي ذات الكقت ال يستطيع الغير التدخؿ في الخصكمة ،فإف ذلؾ يؤدم إلى عدـ ثبات
الحقكؽ بالنسبة لمغير؛ ألف حقو ميدد كغير آمف ،كما أف عدـ إباحة التدخؿ يؤدم إلى احتماؿ
صدكر حكـ مخالؼ لمكاقع ،فمك فرضنا أف المحكمة أصدرت حكمان لصالح أحد الخصكـ بممكية ىذا
الحؽ ،ككاف ىذا الحؽ في الكاقع ال يعكد لو كال لخصمو ،فإف مثؿ ىذا الحكـ يتعارض مع حؽ
الغير عمى الشيء محؿ النزاع.
كالتدخؿ يؤدم إلى تفادم تعدد الخصكمات؛ ألف الغير لك لـ تيتح لو فرصة التدخؿ
سيضطر إلى رفع دعكل جديدة تتعمؽ بذات الشيء محؿ النزاع(.)2
كالتدخؿ في الخصكمة يمنع صدكر أحكاـ متعارضة في ذات النزاع ،كيجنبنا إعادة البحث
في النزاع مف جديد بيف الخصكـ كالغير( ،)3كيحقؽ نظاـ التدخؿ سرعة في اإلجراءات كتكفير في
النفقات.

) )1ػجذ اٌفزبػ اٌغ١ذ ,اٌٛع١ض ف ٟاٌّشافؼبد اٌّظش٠خ ,اٌطجؼخ اٌضبٔ١خِ ,طجؼخ إٌٙؼخ  ,َ1524ص .615
) )2فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذٔ ( ٟدساعخ ٌمٛاػذ ِغّٛػخ اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚأُ٘ اٌزشش٠ؼبد اٌّىٍّخ
ٌٙب) ,اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,1575 ,ص  .303طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ :ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسع فٟ
لبٔ ْٛاٌّشافؼبد ,دساعخ رأط١ٍ١خ الرغبع ٔطبق اٌخظِٛخ ِٓ ؽ١ش أؽشافٙب ,سعبٌخ دوزٛساٖ ,عبِؼخ ػ ٓ١شّظ ,1526 ,ص
.51
) )3أؽّذ ٕ٘ذ ,ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚرؼذ٠الرٗ اٌّغزؾذصخ ,داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ,2014 ,ص .243
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كصفكة القكؿ :إف اليدؼ الرئيسي مف التدخؿ يكمف في تمكيف الغير مف المحافظة عمى
حقكقو كمصالحو حتى ال تبقى محؿ نزاع أماـ المحاكـ ،كيضطر الغير إلى االنتظار لحيف صدكر
نتيجة المحاكمة ،كمف ثـ يطعف في الحكـ الصادر فييا إذا كاف يمس بحقكقو كمصالحو ،كيحقؽ
لممتدخؿ ،ففي التدخؿ االنضمامي يحافظ الغير عمى حقكقو كمصالحو عف
التدخؿ أىداؼ جكىرية ي
طريؽ مساندة أحد الخصكـ في دعكاه ،كفي التدخؿ االختصامي يحقؽ الغير ىدفو في المطالبة
لنفسو بحؽ خاص في مكاجية طرفي النزاع ،بطريقة أكثر يس انر كأقؿ نفقة كأسرع إجرائيان مف إقامة
دعكل جديدة.
كيبرر نظاـ التدخؿ أنو ييجنبنا تعدد الخصكمات ،كاحتماؿ صدكر أحكاـ متعارضة
كاحتماؿ الطعف في الحكـ بطريؽ اعتراض الغير ،كاعادة بحث النزاع مف جديد في حدكد ما يمس
الغير.

ٖٔ

المطمب الثاني
وعا التدخل
َن َ
حددت المادة (ٔٗ )ِ/مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،نكعي التدخؿ
بقكليا" :يجكز لمف لو مصمحة في دعكل قائمة بيف طرفيف ،أف يطمب تدخمو فييا بكصفو شخصان
ثالثان منضمان أك مخاصمان ،"... ،كيتضح مف المادة بأف التدخؿ نكعاف :تدخؿ انضمامي ،كتدخؿ
اختصامي.
كقبؿ الخكض في ماىية و
كؿ مف نكعي التدخؿ ،نكد القكؿ بأف لفظ "بكصفو شخصان ثالثان"
الكارد في المادة غير دقيؽ؛ كذلؾ ألنو يفيد بأف الشخص الذم تدخؿ في الخصكمة شخصان ثالثان
باعتبار أف الخصكمة ليا شخصيف مدعي كمدعى عميو ،إال أف القكؿ بذلؾ يتعارض مع أمريف:
األكؿ :ما أجازتو المادة (َٖ )ُ/بقكليا" :يجكز ألكثر مف شخص بصفتيـ مدعيف أك مدعى
عمييـ ،أف يقدمكا الئحة كاحدة "... ،بمعنى أف الخصكمة ،يجكز أف تبدأ بأكثر مف شخصيف ،في
حالة تعدد المدعيف أك تعدد المدعى عمييـ كمع ىذا التعدد ال يستقيـ القكؿ بأف الشخص المتدخؿ
شخص ثالث.
ىك
ه
أما األمر الثاني :فإف المادة (ٔٗ )ِ/ذاتيا ،أجازت التدخؿ لكؿ مف تكافرت فيو شركط
التدخؿ بمعنى أنو ييحتمؿ أف يتـ تدخؿ شخص في الخصكمة ،كيتبعو تدخؿ شخص ثاني ،كتدخؿ
ثالث ،طالما تكافرت شركط قبكؿ ىؤالء األشخاص ،كعميو ال يصح القكؿ بأف الشخص المتدخؿ ىك
شخص ثالث.
كنرل بأف لفظ "بكصفو شخصان ثالثان" ،تزيد ال فائدة منو ،عبلكة عمى أف المعنى يستقيـ
بدكنو ،كتصح صياغة المادة بدكنو ،كعميو نكصي بحذؼ لفظ "بكصفو شخصان ثالثان"؛ لتصبح المادة
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بعد الحذؼ "يجكز لمف لو مصمحة في دعكل قائمة بيف طرفيف ،أف يطمب تدخمو فييا ،منضمان أك
مخاصمان ألطرافيا ،فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طمبو تقرر قبكلو".
كيختمؼ نكعي التدخؿ ،باختبلؼ اليدؼ الذم يسعى إليو الغير مف تدخمو ،فإذا كاف ييدؼ
بتدخمو االصطفاؼ بجانب أحد الخصكـ ،كمعاضدتو كمساندتو كتأييده ،نككف أماـ تدخؿ
كيسمى أيضا تدخؿ تبعي أك تحفظي أك دفاعي ،كاذا ىدؼ الغير مف تدخمو المطالبة
انضمامي ،ي
بالحؽ لنفسو في مكاجية أطراؼ الخصكمة ،أك المطالبة بحؽ خاص بو مرتبط بالخصكمة ،نككف
كيسمى أيضا تدخؿ ىجكمي.
أماـ تدخؿ اختصامي ،ي
كالتمييز بيف نكعي التدخؿ ،لو شأف عظيـ؛ كذلؾ الختبلؼ أحكاـ و
كؿ منيما ،فمثبلن يحؽ
لممتدخؿ انضماميان التدخؿ أماـ محكمة الدرجة الثانية ،كال يحؽ ذلؾ لممتدخؿ تدخبلن اختصاميان(.)1
كلمكقكؼ عمى ماىية و
كؿ منيما ،ينبغي تناكليما تباعان:
أولً :التدخل ال نضمامي:
كىك أف ينضـ الغير"المتدخؿ" ألحد الخصكـ في الدعكل؛ ليعينو في دعكاه إذا كاف التدخؿ
بجانب المدعي ،أك ليعينو في دفاعو بدفكع مؤثرة في الدعكل إذا كاف التدخؿ بجانب المدعى عميو
أك إلحضار بينة تعيف الخصـ في دعكاه طالبان أك مطمكبان(.)2
كيصح أف ييسمى بالتدخؿ التبعي؛ ألف المتدخؿ انضماميان ال يطالب بحؽ خاص لنفسو
كانما يتبع أحد طرفي الخصكمة .كيجكز تسميتو بالدفاعي؛ ألف حؽ المتدخؿ يقتصر عمى الدفاع
عف أحد طرفي الخصكمة(.)3

) )1ػجذ اٌفزبػ اٌغ١ذ :اٌٛع١ض ف ٟاٌّشافؼبد اٌّظش٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .615
) ) 2ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ عؼذ آي خٕ :ٓ١اٌىبشف ف ٟششػ ٔظبَ اٌّشافؼبد اٌششػ١خ اٌغؼٛد ,ٞاٌغضء اٌضبٔ ,ٟاٌطجؼخ اٌخبِغخ
داس اثٓ فشؽِ2012 ,ْٛض .352
)ٚ )3عذ ٞساغتِ :جبدب اٌخظِٛخ اٌّذٔ١خ ,اٌطجؼخ األ ,ٌٝٚداس اٌفىش اٌؼشث,َ1572 ,ٟص .220
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كالمتدخؿ ال يمثؿ الخصـ المنضـ بجانبو كال يحؿ محمو ،كما أنو ال ييدؼ مف التدخؿ
الحفاظ عمى مصمحة الخصـ فقط ،كانما الحفاظ عمى مصمحتو ىك المرتبطة بمصمحة الخصـ
كعمة إباحة تدخمو التيسير عميو في الدفاع عف مصالحو عف طريؽ الدفاع عف مصالح مف انضـ
إليو(.)1
كاذا كاف القانكف أتاح لمغير تقديـ طمب التدخؿ في الخصكمة ،فبل ييفيـ مف ذلؾ إباحة
التدخؿ لكؿ مف يرغب في تأييد كمعاكنة كمساندة أحد طرفي الخصكمة ،كحتى يتـ قبكؿ التدخؿ
يجب تكافر شرط المصمحة التي تعكد عمى طالب التدخؿ مف تدخمو ،كجمب نفعان لو أك دفع ضر انر
محتمبلن إذا خسر الخصـ المنضـ بجانبو(.)2
كالمتدخؿ طرؼ تابع ،كيستند تدخمو عمى مصمحة كقائية محتممة بيدؼ تجنب ضرر
يمحتمؿ ،خشية خسارة الخصـ الذم يرغب في االنضماـ إليو ،مما يؤدم إلي اإلضرار بو بطريؽ
غير مباشر(.)3
كمثاؿ التدخؿ االنضمامي ،تدخؿ كؿ ضامف في منازعات صاحب الضماف مع الغير
كذلؾ بيدؼ تأييد صاحب الضماف في دفاعو حتى ال يتـ الحكـ عميو ،كيستتبع ذلؾ الرجكع عمى
الضامف(.)4
كمثاؿ الضامف الذم يرغب بتفادم الرجكع عميو في حالة تـ الحكـ عمى صاحب الضماف
أف يقكـ شخص بشراء سيارة مف محؿ تجارم معيف ،كخبلؿ تجربتيا يكتشؼ بيا عيب جكىرم
فيقكـ بإقامة دعكل مختصمان فييا صاحب المحؿ التجارم ،مطالبان إياه بالتعكيض ،فيقكـ صاحب

)ِ )1ؾّذ اٌظب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,1552 ,ص  .550أؽّذ أث ٛاٌٛفب ,اٌّشافؼبد
اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ثّمزؼ ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌغذ٠ذ سلُ ٌ 13غٕخ ٚ 1562لبٔ ْٛاإلصجبد سلُ ٌ 25غٕخ  ,1562اٌطجؼخ
اٌخبِغخ ػششحِٕ ,شأح اٌّؼبسف اإلعىٕذس٠خ ,عٕخ  1550ص .203
( )2أؽّذ ِغٍُ :أطٛي اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .455-452
)ِ )3ظطف ٟػ١بد ,اٌٛع١ؾ  ,اٌىزبة األٚيِ ,شعغ عبثك ,ص .462
) )4سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,ىزجخ داس إٌٙؼخ اٌّظش٠خ,َ1555 ,ص .375

ٔٙ

المصنع بالتدخؿ منضمان إلى صاحب المحؿ التجارم؛ إلثبات عدـ كجكد العيب أك سقكط حؽ
المشترم في طمب التعكيض(.)1
كمثالو أيضان :تدخؿ شركة التأميف في الخصكمة ،التي مكضكعيا المطالبة بالتعكيض عف
الضرر الناتج مف جراء حادث سير ،تسبب فيو السائؽ المؤمف لدل الشركة؛ كذلؾ لمساعدة السائؽ
عمى نفي مسئكليتو؛ حتى ال يعكد بعد ذلؾ بما ييحكـ عميو عمى شركة التأميف ،باعتبار أف السائؽ
ممتزـ بدفع أقساط التأميف لدل ىذه الشركة(.)2
المتدخؿ لنفسو حقان ذاتيان يدعيو في مكاجية طرفي الخصكمة ،فإف تدخمو
كفي حالة طمب ي
()3
المتدخؿ االنضمامي ال يطالب
في ىذه الحالة يككف تدخبلن ىجكميا  ،كليس انضماميان؛ كذلؾ ألف ي

بحؽ مستقؿ أك متميز ،كانما يقتصر تدخمو عمى مساعدة كمعاضدة أحد الخصكـ ،لفائدة تعكد عميو
()4

المتدخؿ ىنا إلى حماية مصمحتو كحفظ حقو
ىك كليس فقط عمى مف ييساعده ،كييدؼ ي

كتكييؼ

الخصكـ لمتدخؿ غير ممزـ لممحكمة كالعبرة في اعتبار التدخؿ انضماميان أك اختصاميان ،ىي بحقيقة
تكييفو القانكني(.)5
كيمزـ أف تككف ثمة خصكمة قائمة ،كأال يككف تدخؿ الغير في ىذه الخصكمة ضركريان
()6
كينشئ التدخؿ
لصحتيا كقبكليا ،كأف يككف المتدخؿ مف الغير ،كأف تككف لو مصمحة في تدخمو  ،ي

المتدخؿ كالخصـ الذم تدخؿ بجانبو ،كيظؿ بقاء ىذه الرابطة قائمان ببقاء
التدخؿ رابطة تبعية بيف ي
دعكل الخصـ  ،كيزكؿ بزكاليا.

) )1ػجذ اٌجبعؾ عّ١ؼ :ٟششػ لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌّذٔ١خ (اٌّشافؼبد) ,داس اٌفىش اٌؼشث,َ1566 ,ٟص .427
)ِ )2ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك,ص .240
) )3أٔٛس ؽٍجخِٛ ,عٛػخ اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,اٌغضء اٌضبِٕٔ ,ٟشأح اٌّؼبسف ,اإلعىٕذس٠خ ,1555 ,ص .401
) )4أؽّذ ٕ٘ذ ,ٞاسرجبؽ اٌذػبٚ ٞٚاٌطٍجبد ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ,داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش ثبإلعىٕذس٠خ ,,1555 ,ص .403
) )5أؽّذ طذلِ ٟؾّٛدِ :شعغ عبثك ,ص .315
) )6ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ,2010 ,ص .505
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()1

كيميز جانب مف الفقو

بيف نكعيف لمتدخؿ االنضمامي ،أكليما :التدخؿ االنضمامي

كيعرفو بأنو" :تدخؿ شخص
البسيط ،كىك ما قمنا بو سابقا ،كثانييما :التدخؿ االنضمامي المستقؿ ،ي
مف الغير يطالب أك يدافع عف حؽ لو ،ىك نفس الحؽ الذم يطالب بو أك يدافع عنو أحد طرفي
الخصكمة في مكاجية الطرؼ اآلخر" ،كيستطرد قائبل" :كيقترب مف التدخؿ االختصامي في أف
المتدخؿ يطالب أك يدافع عف حؽ لنفسو ،كال يقتصر عمى الدفاع عف حؽ أحد طرفي الخصكمة،
المتدخؿ ال يختصـ طرفي الخصكمة ،كانما يختصـ أحدىما فقط".
كلكنو يختمؼ عنو في أف ي
كمف المبلحظ بأف ىذا الرأم حاكؿ إيجاد نكع كسطي ،بيف التدخؿ االنضمامي
كاالختصامي ،يأخذ مف ىذا كذاؾ بعض السمات ،كنحف نسمـ لمكاتب بالشؽ األكؿ ،الذم يتعمؽ
بكجو التشابو بيف التدخؿ االختصامي كالتدخؿ االنضمامي المستقؿ الذم قاؿ بو ،مف حيث أف
المتدخؿ يطمب الحؽ لنفسو ،كال يقتصر عمى الدفاع عف حؽ أحد طرفي الخصكمة ،كنعارضو
ي
بالشؽ بالثاني ،الذم يتعمؽ باالختبلؼ ،بحيث أنو ال اختبلؼ بيف التدخؿ االنضمامي المستقؿ
كبيف التدخؿ االختصامي.
كنرل أنو ال فائدة تيرجي ،مف ىذا التقسيـ الذم تعرض لو ،كذلؾ ألف التدخؿ االنضمامي
المستقؿ الذم قاؿ بو ىك ذاتو التدخؿ االختصامي ،إذ لنا أف نتساءؿ ما ثمرة االختبلؼ ككف أف
المتدخؿ يدعي الحؽ في مكاجية أحد طرفي الخصكمة ،أـ يدعيو في مكاجية طرؼ دكف آخر
ي
المتنازع عميو
طالما أنو يدعيو لنفسو ،فإذا ثبت إدعائو ،كحكمت لو المحكمة بالحؽ المكضكعي ي
المتدخؿ الحؽ في مكاجيتو مف ىذا الحؽ ،كيخسر دعكاه كما
بديييا أف ييحرـ الخصـ الذم لـ ً
يدع ي
الخصـ اآلخر ،الذم أدعى الحؽ في مكاجيتو.

1
ؼبء اٌّذَِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .302
) ) فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌم َ
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عبلكة عمى أف اآلثار التي تترتب عمى التدخؿ االنضمامي المستقؿ ،ىي ذات اآلثار التي
تترتب عمى التدخؿ االختصامي ،مف حيث حؽ المتدخؿ في إبداء الطمبات الجديدة ،كمف حيث
بقاء دعكاه بترؾ الخصكمة ،أك التصالح بشأنيا مف ًقبؿ الخصكـ.
المتدخؿ االنضمامي ييفترض فيو التأييد كالمعاضدة ،كالكقكؼ بجانب
كصفكة القكؿ :إف ي
الخصـ الذم تدخؿ لمصمحتو؛ لتأكيد حقو المكضكعي ،فإذا خرج عف ىذا النطاؽ كأصبح ييعارض
المتدخؿ بإدعاء الحؽ لنفسو ،لـ يعد يمتدخبلن انضماميان.
مصمحة الخصـ ،أك قاـ ي
كيحؽ لمغير التدخؿ انضماميان ،أماـ محكمة االستئناؼ ،كذلؾ كفقان لنص المادة (ِِِ)ِ/
بقكليا" :ال يجكز التدخؿ في االستئناؼ ،إال ممف يطمب االنضماـ إلى أحد الخصكـ".
كالتدخؿ أماـ محكمة االستئناؼ يستمد قبكلو أك عدـ قبكلو ،مف التمييز بيف نكعي التدخؿ
فمما كاف طمب التدخؿ االختصامي يحتكم عمى طمب جديد كىك مطالبة المتدخؿ بالحؽ لنفسو ،فبل
يحؽ لو التدخؿ في االستئناؼ ،أما طمب التدخؿ االنضمامي ،فيك ال ينطكم عمى طمب جديد
كلكف يعتبر كسيمة دفاع جديدة ،ككسائؿ الدفاع الجديدة غير محظكرة في االستئناؼ كالطمبات
الجديدة ،كترتيبان عمى ذلؾ يحؽ لممتدخؿ االنضمامي تقديـ طمب تدخؿ في االستئناؼ(.)1
()2

كيثير البعض

تساؤالن حكؿ مدل جكاز التدخؿ اإلنضمامي في الدعاكل المستعجمة

كيجيب عمى تساؤلو بأنو ال ييكجد ما يمنع مف التدخؿ في الدعاكل المستعجمة "متى تكافرت الشركط
ي
الخاصة لقبكؿ التدخؿ االنضمامي في الدعكل ،في التدخؿ أماـ الطمبات المستعجمة ،فإف التدخؿ
في ىذه الحالة يككف جائ انز ،كيجب عمى المحكمة قبكلو كخاصة إذا تكافرت لممتدخؿ مصمحة
مشركعة تبرر ىذا التدخؿ" ،كعميو يقترح -البعض ،-تعديؿ نص المادة (ٔٗ)ُ/؛ لتصبح "يجكز

) )1ػجذ إٌّؼُ ؽغٕ :ٟاالعزئٕبف ف ٟاألؽىبَ اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ,1525 ,ص .263
)٠ )2بعش ػٍ ٟئثشا٘ٔ ُ١ظبس :اٌزذخً ٚاإلدخبي ,دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ِمبسٔخ ف ٟلبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ
اٌفٍغطٚ ٟٕ١اٌّظش ٞسعبٌخ ِبعغز١ش ,عبِؼخ األص٘ش ثغضح ,َ)2014-2013( ,ص ِٚ 25ب ثؼذ٘ب.
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لمخصكـ أف يدخمكا في الدعاكل كالطمبات العادية كالمستعجمة ،مف يصح اختصامو فييا عند
إقامتيا".
المستعجمة ،كال يصح القكؿ بأنو
كنرل بأف طمب التدخؿ غير جائز أماـ قاضي األمكر ي
يجب عمى المحكمة قبكؿ الطمب ،السيما كأف طمب االستعجاؿ كطمب التدخؿ كأصؿ عاـ
يخضعاف لتقدير القاضي ،كعميو نرل صحة نص المادة(ٔٗ ،)ُ/بقكليا" :يحؽ لمخصـ أف يدخؿ
في الدعكل مف كاف يصح اختصامو فييا عند إقامتيا".
كنؤيد قكلنا بعدـ جكاز التدخؿ في الطمبات المستعجمة ،باألدلة اآلتية:
المستعجمة ،كىي مف المادة( َُِ_ُُْ) ،يتبيف لنا بأنيا
ُ .كفقا لممكاد التي تتعمؽ بالطمبات ي
تيدؼ إلى اتخاذ إجراءات كقتية ،بما ال يمنع قاضي المكضكع مف نظر الطمب تبعان لمدعكل
األصمية فيما بعد ،كلذا ال يمكف القكؿ بتفكيت حؽ الغير ،في الشيء المتنازع عميو ،كبإمكانو
المجكء إلي القضاء كالمطالبة بالحؽ بصكرة مستقمة بغض النظر عف الطمب.
ِ .كألف قاضي األمكر المستعجمة ينظر الطمب بدكف التعرض ألصؿ الحؽ ،فإف طمب االستعجاؿ
ال يؤثر عمى الحؽ المكضكعي لمغير ،فيك ييدؼ إلى اتخاذ إجراء كقائي.
المستعجمة ييكمؼ المستدعي ،في حالة تقديـ الطمب قبؿ إقامة الدعكل
ّ .كبما أف قاضي األمكر ي
األصمية ،تقديـ الئحة دعكل خبلؿ ثمانية أياـ ،كاال اعتبر القرار الصادر في الطمب كأف لـ
يكف ،فإنو بإمكاف الغير طمب التدخؿ في الخصكمة عند إقامتيا خبلؿ ميمة الثمانية أياـ ،كىي
ميمة معقكلة.
المستعجمة ،لو أف يكمؼ طالب اإلجراء المستعجؿ بتقديـ كفالة مالية
ْ .كبما أف قاضي األمكر ي
تضمف كؿ عطؿ كضرر ،يترتب عمى اإلجراء المتخذ ،إذا تبيف أف المستدعي غير محؽ في

ٕٓ

طمبو ،فإنو بإمكاف الغير الذم أصابو العطؿ كالضرر مف جراء القرار الصادر في الطمب
المستعجؿ ،استيفاء حقو بالتعكيض عف الضرر ،مف مبمغ الكفالة.
ٓ .كأخي انر فإف القكؿ بالسماح لمغير ،بالتدخؿ أك السماح لمخصكـ بطمب إدخاؿ الغير ،يتنافى مع
شرط االستعجاؿ ،كيعيؽ الفصؿ في الطمب ،كيفكت المنفعة التي مف أجميا قيرر نظاـ الطمبات
المستعجمة.
ي

ثانياً :التدخل الختصامي:
كىك تدخؿ شخص مف الغير في خصكمة قائمة؛ لكي يتمسؾ في مكاجية أطرافيا بحؽ
خاص بو مرتبط بيذه الخصكمة أك بمحميا( ،)1كالخصكمة ال تمس الغير كال تؤثر فيو ،إال بسبب
تمؾ الصمة التي تقكـ بينو كبيف محؿ النزاع( ،)2كيكصؼ التدخؿ بأنو اختصامي ،إذا طمب المتدخؿ
طمبان لنفسو ،مستندان في طمبو إلى حؽ ذاتي يدعيو( ،)3كىذا ما يميزه عف التدخؿ االنضمامي أك
التبعي ،فإف المتدخؿ فيو ال يطالب بحؽ خاص ،كانما يكتفي بتأييد أحد الخصكـ في طمباتو.
كال يحكز الحكـ الصادر في الخصكمة بالنسبة لمغير ،حجية الشيء المقضي بو؛ كبالتالي
بإمكاف الغير االنتظار حتى صدكر الحكـ ،كعدـ التدخؿ في الخصكمة ،كقد يصدر الحكـ برد
دعكل المدعي كالحكـ بعدـ أحقيتو بالشيء المتنازع فيو ،فيككف ذلؾ خي انر لمغير ،كلمغير أيضان رفع
دعكل مستقمة يطالب بحقو ،سكاء كاف حقو يتمثؿ بذات الشيء المتنازع عميو ،أـ بشيء آخر
مرتبط بو ،إال أف التدخؿ يكفر لو ميزة مف حيث سيكلة اإلجراءات بدالن مف رفع دعكل جديدة ،كمف
حيث اختصار الكقت كالنفقات(.)4
)ِ (1ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .243
)(2أؽّذ ٕ٘ذ ,ٞاسرجبؽ اٌذػبِ ,ٜٚشعغ عبثك ,ص .350
)ِ )3ؾّذ ؽبِذ ف :ّٟٙاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,طجؼخ إٌظش ,َ1532 ,ص .542
)ِ )4ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك,ص .243
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كال ييشترط أف يطالب الشخص بذات الحؽ المتنازع عميو ،فيكفي أف يطالب بجزء منو ،أك
بطمب آخر متميز عف الطمب األصمي ،كلكف يجب أف يككف طمب المتدخؿ مرتبط بالطمب
األصمي؛ حتى تصح مطالبتو كيقبؿ تدخمو(.)1
كالغير ال يدافع عف كجية نظر أحد الخصكـ ،كانما يتخذ لنفسو مكقفان مستقبلن في
()2
كيسمى بالتدخؿ اليجكمي كاألصمي؛ ألف الغير الذم يتدخؿ في الخصكمة ،يطالب
الخصكمة  .ي

بحؽ لنفسو في مكاجية كبل الخصميف.
كالغير بمجرد قبكؿ تدخمو يصبح خصمان مستقبلن ،كليس تابع ألحد الخصكـ ،كما في
التدخؿ االنضمامي ،كيككف في مركز المدعي ألنو يطالب لنفسو بحؽ( ،)3كيككف طرفي الخصكمة
في مركز المدعى عميو بالنسبة لممتدخؿ.
كمثاؿ التدخؿ االختصامي :قياـ خصكمة بيف شخصيف عمى عقار ،و
كؿ منيـ يدعي ممكية
يتدخؿ شخص مف الغير في الخصكمة ،كيطالب بثبكت ممكية العقار لنفسو.
العقار لنفسو ،ثـ ٌ
كمثالو أيضان :أف ترفع دعكل تنفيذ شركط عقد بيع بيف البائع كالمشترم ،فيقكـ السمسار
الذم تكسط في ىذا العقد ،كأتعابو منصكص عمييا في العقد ،بالتدخؿ لممطالبة بعمكلتو(.)4
كيجب أف يتـ التدخؿ أماـ محكمة الدرجة األكلى ،كال يصح تدخمو أماـ محكمة االستئناؼ
ألنو ينطكم عمى إدعاءات كطمبات جديدة ،كىذه الطمبات محظكرة أصبلن في االستئناؼ (.)5

)ِ )1ؾّذ اٌظب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك,ص .546
)(2أؽّذ ٕ٘ذ ,ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .243
)ِ (3ظطف ٟػ١بد ,اٌٛع١ؾ ,اٌىزبة األٚيِ ,شعغ عبثك ,ص .463
))4ػٛع أؽّذ اٌضغج :ٟاٌٛع١ض ف ٟلبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ األسدٔ ,ٟاٌطجؼخ األ ,ٌٝٚداس ٚائً ٌٍٕششَ2007 ,
ص.334
))5ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ئثشا٘ ُ١ثذ :ٞٛ٠لٛاػذ اٌّشافؼبد ٚاٌمؼبء ف ٟاإلعالَ ,داس اٌفىش اٌؼشث ,ٟص  .42أؽّذ ٕ٘ذِ :ٞجذأ
اٌزمبػ ٟػٍ ٝدسعز ٓ١ؽذٚدٖ ٚرطج١مبرٗ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّظشٚ ٞاٌمبٔ ْٛاٌفشٔغ ,ٟداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,ص .325
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كعمة عدـ جكاز التدخؿ في االستئناؼ ،المحافظة عمى مبدأ التقاضي عمى درجتيف ،ألف
قبكؿ التدخؿ في االستئناؼ ،يحرـ المتدخؿ مف إحدل درجات التقاضي(.)1
كيذىب البعض( ،)2إلى أنو ال ييشترط أف تككف المطالبة بالحؽ الخاص ،في مكاجية طرفي
المتدخؿ بطمب
الدعكل بصكرة صريحة فقط ،بؿ تككف بصكرة ضمنية أيضان ،كذلؾ بأف يتقدـ ي
انضمامي ،يتضمف داخؿ جنباتو طمبات خاصة بو.
المتدخؿ في
كنرل بأف أىـ ما يميز التدخؿ االختصامي عف التدخؿ االنضمامي ،ىك أف ي
التدخؿ االختصامي ،ييطالب بالحؽ لنفسو ،كييدؼ مف تدخمو إثبات حقو في الشيء المتنازع عميو
المتدخؿ معاضدة
أك الحكـ لو بطمب خاص مرتبط بالخصكمة ،كفي التدخؿ االنضمامي ييدؼ ي
المتدخؿ االنضمامي
كمساندة الخصـ لمصمحة غير مباشرة تعكد عميو ،كعميو ال يصح القكؿ بأف ي
يطالب بالحؽ بصكرة ضمنية غير صريحة ،فينا خمط بيف التدخؿ االنضمامي كاالختصامي ،حيث
أف تكييؼ الطمب بأنو انضمامي أك اختصامي يعكد لسمطة المحكمة ،كليس لتكييؼ الخصكـ
المنضـ المطالبة بالحؽ لنفسو أك بطمبات خاصة بو ،كيقتصر كجكده في
كعميو ال يحؽ لمخصـ ي
الخصكمة عمى االصطفاؼ بجانب الخصـ كمساندتو.
كلك سممنا بأف لمخصـ االنضمامي المطالبة بحؽ خاص بو بصكرة ضمنية ،ألدل ذلؾ إلى
مخالفة مبدأ التقاضي عمى درجتيف في حالة االنضماـ أماـ محكمة االستئناؼ ،كفقا لنص
المادة(ِِِ ،)ِ/بقكليا" :ال يجكز التدخؿ في االستئناؼ إال ممف يطمب االنضماـ إلى أحد
الخصكـ".

))1ػجذ إٌّؼُ اٌششلبٚ ٞٚفزؾٚ ٟاٌ :ٟاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,1577-1576 ,ص .252-251
)٠ )2بعش ػٍ ٟئثشا٘ٔ ُ١ظبس :اٌزذخً ٚاإلدخبيِ ,شعغ عبثك ,ص ٠ٚ ,27إعظ سأ ٗ٠ػٍ ٝػٍ ٝؽىُ ِؾىّخ إٌمغ
اٌّظش٠خٔ :مغ ِذِٔ ٟظشِ 1566/5/15 ٞغّٛػخ أؽىبَ إٌمغ ,ط  54ق ,ص .1125
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كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف" :المقرر في قضاء ىذه المحكمة -أف
العبرة في اعتبار التدخؿ اختصاميان أك انضماميان ،إنما تككف بحقيقة تكييفو القانكني ،كاذ كاف
الطاعنكف مف الثاني إلى األخيرة كاف كصفكا تدخميـ في االستئناؼ بأنو انضمامي ،كلـ يطمبكا
صراحةن الحكـ ألنفسيـ بحؽ ذاتي ،إال أنيـ أقامكا تدخميـ عمى ادعائيـ ممكية األرض مكضكع
دعكل الفسخ ،كذلؾ استنادان إلى أنيـ اشتركا تمؾ األرض مف الطاعنة األكلى بمكجب عقد مسجؿ
فإف ىذا التدخؿ عمى أساس مف ىذا االدعاء يككف في حقيقتو كبحسب مرماه تدخبلن ىجكميان ال
انضماميان ،كتككف الممكية مطمكبة ضمنان ،كما أف الفصؿ في مكضكع ىذا التدخؿ في حالة قبكلو
يقتضي بالضركرة بحث ما إذا كانكا مالكيف لؤلرض محؿ النزاع ،أك غير مالكيف ليا كسكاء ثبت
صحة دعكاىـ أك فسادىا ،فإف القضاء في الدعكل البد أف ينبني عمى ثبكت الممكية أك نفييا عنيـ
كيككف ىذا القضاء حكمان ليـ أك عمييـ ،في شأف ىذه الممكية في مكاجية الخصكـ في الدعكل
كيحكز قكة األمر المقضي بو بالنسبة ليـ جميعان؛ كبالتالي فإنو يترتب عمى قبكؿ ىذا التدخؿ في
االستئناؼ أف يحرـ الخصكـ مف حقيـ في عرض النزاع في شأف ممكية المتدخميف عمى درجتيف
كىك ما حرص القانكف عمى تفاديو ،بعدـ إجازة التدخؿ اليجكمي ألكؿ مرة في االستئناؼ ،كاذا
انتيى الحكـ المطعكف فيو إلى اعتبار تدخؿ الطاعنيف مف الثاني إلى األخيرة ىجكميان ،كأنو غير
جائز في االستئناؼ يككف قد كافؽ صحيح القانكف"(.)1

) ( )1اٌطؼٓ سلُ ٌ 2124غٕخ  55ق عٍغخ ِ )1550/12/30ظطفِ ٝغذ٘ ٞشعٗ :اٌذفٛع ٚاٌطٍجبد اٌؼبسػخ ف ٟلبْٔٛ
اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ داس ِؾّٛد ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,َ1555ص .152
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المبحث الثاني
شروط قبول التدخل

يحؽ لمغير التدخؿ في الخصكمة؛ لحماية مصالحو المرتبطة بيا ،كيككف تدخمو بطمب
عارض ييقدـ إلى المحكمة التي تنظر الخصكمة ،كيرجع تقدير قبكؿ طمبو إلى سمطة القاضي
التقديرية كفقان لشركط معينة ،كالقاضي حيف يفصؿ في طمب التدخؿ في الخصكمة ،يكازف بيف
مصمحة الخصكـ في سرعة الفصؿ في خصكمتيـ كعدـ تكسيع نطاقيا كاسباغ الحماية القانكنية
عمى حقكقيـ ،كبيف مصمحة الغير في حماية مصالحو.
كالقاضي إذ يكازف بيف مصمحة الخصكـ كمصمحة الغير ،يأخذ في حسبانو مصمحة العدالة
في عدـ تعارض األحكاـ كتكفير الكقت كتفادم تعدد الخصكمات؛ كذلؾ ألف رفض طمب التدخؿ
إذا كاف الغير يطالب بذات الشيء المتنازع عميو ،يؤدم إلى رفع دعكل جديدة مف الغير بذات
المكضكع ،كاحتماؿ صدكر حكميف متعارضيف ،كحتى ال يؤدم التدخؿ إلى إعاقة الفصؿ في
الخصكمات ،كضع القانكف عدة شركط لقبكؿ طمب التدخؿ؛ بيدؼ تنظيـ عممية التدخؿ ،كتحقيؽ
الغاية التي ييدؼ إلييا نظاـ التدخؿ ،كأىـ ىذه الشركط:
أولً :أل يكون ُمقدم الطمب طرفاً في الخصومة ,بمعنى أنه ُيشترط أن يكون المتدخل من
الغير:
كيككف كذلؾ إذا لـ يكف طرفان بالخصكمة سكاء كاف ماثبلن بشخصو أك ممثبلن في الخصكمة
بكاسطة غيره

()1

كال ييقبؿ التدخؿ ،ممف يعد خمفان عامان أك خاصان ألحد الخصكـ ،أك إذا بمغ القاصر

) )1أؽّذ طذلِ ٟؾّٛدِ ,شعغ عبثك ,ص .313
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الذم ىك طرؼ بالخصكمة سف الرشد كطمب مباشرة اإلجراءات بنفسو( ،)1كفي ىذه الحالة تنتفي
صفة ممثمو القانكني ،كيمثميا بشخصو ،لزكاؿ المانع مف مباشرتو إجراءات التقاضي.
كفي حالة كفاة المكرث قبؿ إقفاؿ باب المرافعة ،كلـ تكف الدعكل مييأة لمفصؿ في
مكضكعيا ،ينقطع السير في الخصكمة( ،)2كال يحؽ لمكرثة تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة ،كانما
يتعيف عمييـ الحضكر إلى المحكمة كمباشرة اإلجراءات مف النقطة التي كصمت عندىا الخصكمة.
كال يحؽ أيضا لمف كاف ممثبلن في الخصكمة بكاسطة نائبو تقديـ طمب تدخؿ في
الخصكمة ،كلكف يحؽ لمنائب أف يتقدـ بذلؾ بصفتو الشخصية ،الختبلؼ صفتو الشخصية عف
صفتو كنائب؛ كألف مجرد تمثيمو لمخصكـ ال ييكسبو صفة الخصـ؛ كبالتالي يعد مف الغير الذيف
يحؽ ليـ تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة.
كفي حالة إدخاؿ الغير بأمر مف القاضي ،بقصد إظيار الحقيقة دكف أف ييكجو الغير
طمبات لمخصكـ ،أك أف تكجو إليو طمبات ،كما في حالة إدخاؿ الغير لتقديـ مستندات تحت يده
كفقا لممادة (ّْ) مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ (ْ) لسنة ََُِ ،ال يكتسب
الغير صفة الخصـ ،كانما يككف مركزه أقرب إلى الشاىد ،كنرل بأنو ال يكجد ما يمنع مف تقديـ
طمب التدخؿ في الخصكمة مف ىذا الشخص ،إذا تكافرت لو مصمحة جدية في التدخؿ في
الخصكمة؛ كذلؾ ألف نص المادة (ٔٗ )ِ/لـ يضع قيدان عمى الغير في حالة تقديـ طمب التدخؿ
بأنو لـ يسبؽ لو التدخؿ في الخصكمة ،كما ينطبؽ عمى الشخص الذم تـ إدخالو لتقديـ البينة
ينطبؽ عمى الخصـ الذم تـ إخراجو مف الخصكمة؛ كذلؾ بتقديمو طمب إخراج أك تـ إخراجو مف
الدعكل بقرار مف المحكمة ،كفقان لنص المادة (ِٖ) ،التي منحت القاضي السمطة التقديرية إلخراج
أم مف الخصكـ مف الدعكل إذا لـ يكف ىناؾ محؿ لبقائو ماثبلن فييا.
)(1ػ١ذ اٌمظبصِ ,شعغ عبثك ,ص .506
) )2اٌّبدح ( ِٓ )24لبٔ ْٛأًطٛي اٌّؾبوّبد.
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كيحؽ لمخصـ الذم تـ إخراجو مف الخصكمة ،تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة إذا تكافرت
لو مصمحة جدية تبرر دخكلو في الخصكمة مرة أخرل؛ كذلؾ ألنو بمجرد خركجو مف الخصكمة
اكتسب كصؼ الغير ،كزالت عنو صفة الخصـ.
كاذا تقدـ الغير بطمب تدخؿ في الخصكمة ،كرفضت المحكمة طمبو ،ال يحؽ لو تجاىؿ
الرفض كتقديـ طمب تدخؿ آخر؛ كذلؾ لسبؽ الفصؿ في الطمب ،كليس ألنو طرؼ ،بؿ ىك مف
الغير ،كال يككف طرفان إال بعد قبكؿ طمبو ،كيحؽ لو في ىذه الحالة استئناؼ قرار المحكمة برفض
طمبو(.)1
لممتدخل:
ثانياً :وجوب توافر األهمية ُ
ال يكفي أف يككف يمقدـ طمب التدخؿ مف الغير ،بؿ يجب أف يتمتع باألىمية القانكنية ،التي
تخكلو أف يككف خصمان ،كاألىمية تنقسـ إلى قسميف :أىمية االختصاـ ،كأىمية التقاضي.
كأىمية االختصاـ تقابؿ أىمية الكجكب في القانكف المدني ،كىي الصبلحية الكتساب المركز
القانكني لمخصـ بما يتضمنو مف حقكؽ ككاجبات ،كتثبت ىذه األىمية لمشخص القانكني سكاء كاف
طبيعيان أـ اعتباريان(.)2
كاذا لـ تكجد الشخصية القانكنية ،تنتفي أىمية االختصاـ ،فبل يحؽ لمجمكعة مف األفراد
ليست ليا شخصية اعتبارية التدخؿ في الخصكمة دفاعان عف مصالح مشتركة باسـ ىذه
المجمكعة( ،)3كبالمثاؿ يتضح المقاؿ ،كمثاؿ المجمكعة التي ال يكجد ليا شخصية اعتبارية ،أىؿ
حي معيف ،فبل يحؽ ألىؿ الحي مجتمعيف تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة ،إذا كانت الخصكمة
القائمة بيف أطرافيا تمس بمصالحيـ ،كانما ينبغي عمييـ أف يقدمكا طمب تدخؿ مستقؿ باسـ كؿ
) )1اٌّبدح ( ِٓ )3/56لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠" :ى ْٛاٌمشاس اٌظبدس ثؼذَ لجٛي أ ٚسفغ اٌزذخً
لبثالً ٌالعزئٕبف".
) )2طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذِ :شعغ عبثك ,ص 226
)ٚ )3عذ ٞساغت فِ :ّٟٙجبدب اٌمؼبء اٌّذٔ" ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد" ,اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ,داس اٌضمبفخ اٌغبِؼ١خ ,َ1555 ,ص 547
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كاحد منيـ ،كالجدير ذكره بأف ىذه المجمكعات التي ال تتكافر ليا أىمية االختصاـ ،ال تتكافر ليا
أىمية التقاضي.
كأىمية التقاضي كاجبة لصحة إجراءات طمب التدخؿ ،كال يتـ قبكلو إال بتكافر أىمية
االختصاـ كأىمية التقاضي ،فبل يكفي تكافر أىمية الكجكب "االختصاـ" لمقياـ باألعماؿ اإلجرائية ،بؿ
يجب أف تقترف بأىمية التقاضي.
كأىمية التقاضي ىي" :صبلحية الخصـ لمقياـ بعمؿ إجرائي سكاء باسمو أك في مصمحة
اآلخريف" كتتكافر األىمية اإلجرائية -أىمية التقاضي ،-لكؿ شخص تكافرت فيو أىمية األداء بالنسبة
لمحؽ المطمكب حمايتو( ،)1كىي تثبت لمشخص الطبيعي الذم بمغ سف الرشد متمتعان بقكاه العقمية
كلـ يحجر عميو( ،)2كما كتثبت لؤلشخاص المعنكية في الحدكد التي يقررىا القانكف ،كفقان لنص
المادة (ِٔ) ،مف القانكف المدني الفمسطيني ،رقـ (ْ) لسنة َُِِـ(.)3
كالشخص الطبيعي الذم ال تثبت لو أىمية التقاضي كالقاصر ،أك عديـ األىمية ،أك
المحجكر عميو ،يمثمو مف ينكب عنو قانكنان ،كالكصي كالقيـ كالكلي ،كيتـ تقديـ طمب التدخؿ في
الخصكمة في ىذه الحالة حتى يتـ قبكلو مف المحكمة ،بكاسطة مف ينكب عف األشخاص الذيف ال
تثبت ليـ أىمية التقاضي.

) )1فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .225
)ٔ )2ظذ اٌّبدح ( ِٓ )53اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط ,ٟٕ١سلُ (ٌ )4غٕخ  ,َ2012ػٍ ٝأٔٗ -1" :وً شخض ثٍغ عٓ اٌششذ ِزّزؼب ً
ثمٛاٖ اٌؼمٍ١خ ٠ ٌُٚؾغش ػٍ٠ ٗ١ى ْٛوبًِ األٍ٘١خ ٌّجبششح ؽمٛلٗ اٌّذٔ١خ -2 .عٓ اٌششذ صّبٔ ٟػششح عٕخ ِ١الد٠خ وبٍِخ".
)ٔ )3ظذ اٌّبدح اٌّزوٛسح ػٍ ٝأٔٗ٠" :ىٌٍ ْٛشخض االػزجبسّ٠ ِٓ -4 :ٞضٍٗ ف ٟاٌزؼج١ش ػٓ ئسادرٗ -5 .ؽك اٌزمبػ."ٟ
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ثالثاً :أن تكون الخصومة قائمة ,وأن يتم تقديم الطمب قبل قفل باب المرافعة:
فبل يتصكر الحديث عف التدخؿ في الخصكمة ،إذا لـ تكف ىذه الخصكمة قد بدأت أك
كانت قد انتيت( ،)1كانتياء الخصكمة قد يحدث بفعؿ ترؾ المدعي ليا( ،)2أك بالصمح بيف المدعي
كالمدعى عميو ،أك بسقكطيا أك انقضائيا(.)3
كسكاء انتيت الخصكمة بالترؾ أك السقكط أك االنقضاء أك ألم سبب؛ فإف انتياءىا يحكؿ
دكف إمكانية تقديـ طمب تدخؿ الغير فييا.
كقد يحدث أف تنقضي الخصكمة في أكؿ جمسة ليا ،إذا لـ يتكافر لدل رافعيا شرط المصمحة
كالصفة( ،)4أك لسبؽ الفصؿ فييا( ،)5كفي ىذه الحاالت تحكـ المحكمة بعدـ قبكؿ الدعكل( )6كيككف
كبناء عميو يحؽ لمغير أف يتقدـ بطمب التدخؿ
القرار الصادر بعدـ قبكؿ الدعكل قاببلن لبلستئناؼ،
ن
إذا ألغت محكمة االستئناؼ قرار عدـ قبكؿ الدعكل كتـ إعادة الدعكل لمحكمة أكؿ درجة لتفصؿ
فييا.
كعمة ارتباط تقديـ طمب التدخؿ ببقاء كجكد الخصكمة كعدـ انتيائيا ،ىي أف طمب التدخؿ
طمب عارض يتبع الخصكمة؛ كبالتالي فإف انقضاء الخصكمة يستتبع عدـ جكاز التدخؿ فييا.

) (1ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبصِ ,شعغ عبثك ,ص .506
) )2اٌّبدح ( ِٓ )132لبٔ ْٛأًطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠" :ؾك ٌٍّذػ ٟف ٟغ١بة اٌّذػ ٝػٍ ٗ١أْ ٠طٍت رشن
دػٛاٖ ف ٟأِ ٞشؽٍخ رى ْٛػٍٙ١ب اٌذػ ,ٜٛفارا وبْ اٌّذػ ٝػٍ ٗ١ؽبػشاً فال ٠غٛص ٌٍّذػ ٟؽٍت رشن دػٛاٖ ئال ثّٛافمخ
اٌّذػ ٝػٍِٚ ,ٗ١غ رٌه ال ٍ٠زفذ الػزشاػٗ ئرا وبْ لذ رمذَ ثطٍت أ ٚدفغ ِّب ٠ى ْٛاٌغشع ِٕٗ ِٕغ اٌّؾىّخ ِٓ ٔظش
اٌذػٚ ."ٜٛاٌّبدح (ٚ )135اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠ -1" :زشرت ػٍ ٝاٌزشن ئٌغبء عّ١غ ئعشاءاد اٌخظِٛخ ,ثّب ف ٟرٌه ئلبِخ
اٌذػ."... ,ٜٛ
) )3اٌّبدح ( ِٓ ) 132لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٌٔٗ" :ىً رِ ٞظٍؾخ ِٓ اٌخظ َٛف ٟؽبٌخ ػذَ اٌغ١ش فٟ
اٌذػ ٜٛثفؼً اٌّذػ ٟأ ٚاِزٕبػٗ ,أْ ٠طٍت اٌؾىُ ثغمٛؽ اٌخظِٛخ ,ئرا أمؼذ عزخ أشٙش اػزجبساً ِٓ آخش ئعشاء ارخز فٙ١ب"
ٔٚظذ اٌّبدح ( )1/137ػٍ ٝأٔٗ" :ف ٟعّ١غ األؽٛاي رٕمؼ ٟاٌخظِٛخ ثّؼ ٟعٕز ٓ١ػٍ ٝآخش ئعشاء طؾ١ؼ رُ فٙ١ب".
) )4اٌّبدح ( ِٓ )3لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ-1 " :ال رمجً دػ ٜٛأ ٚؽٍت أ ٚدفغ أ ٚؽؼٓ ال ٠ىْٛ
ٌظبؽجٗ ِظٍؾخ لبئّخ ف٠ ٗ١مش٘ب اٌمبٔ -3 .ْٛئرا ٌُ رزٛافش اٌّظٍؾخ  ,....لؼذ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب ثؼذَ لجٛي اٌذػ."ٜٛ
) )5اٌّبدح ( ِٓ )52لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأْ اٌذفغ ثغجك اٌفظً ف ٟاٌذػ ٜٛرؾىُ ثٗ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء
ٔفغٙب ٠ٚزشرت ػٍ ٗ١سد دػ ٜٛاٌّذػ.ٟ
) )6اٌّبدح ( ِٓ )50لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠ " :غٛص ٌٍّذػ ٟػٍ ٗ١أْ ٠ذفغ ثؼذَ لجٛي اٌذػ ٜٛاعزٕبداً
ئٌ ٝأ ٞعجت ٠إدٌ ٞؼذَ لجٌٙٛب ,لجً اٌذخٛي ف ٟاألعبط٠ٚ ,ى ْٛاٌمشاس اٌظبدس ثشد اٌطٍت أ ٚلج ٌٗٛلبثالً ٌالعزئٕبف".
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()1

كفي حالة انتياء الخصكمة ،يمكف لمغير رفع دعكل أصمية لحماية الحؽ الذم يدعيو

كال يصح التدخؿ بعد إقفاؿ باب المرافعة ،كعمى ذلؾ نصت المادة (ّٖ) ،بقكليا "كؿ طمب يتعمؽ
بإدخاؿ مدعي أك مدعى عميو أك بإخراجو مف الدعكل ،يجكز أف يقدـ في أم كقت قبؿ إقفاؿ باب
المرافعة".
كيتضح مف نص المادة بأنيا تناكلت حالة اإلدخاؿ كاإلخراج كأغفمت التدخؿ ،كىذا يعد مف
أكجو القصكر في صياغة المادة ،ككاف يتكجب أف يشتمؿ النص عمى التدخؿ؛ كذلؾ ألف القانكف
تعامؿ مع التدخؿ كاإلدخاؿ عمى أنيما طمبيف مختمفيف ،كيمكف التدليؿ عمى ذلؾ بأف المادة (ٔٗ)
جاءت بعنكاف "طمب التدخؿ كاإلدخاؿ" ،باإلضافة إلى أف البند األكؿ مف ذات المادة تناكؿ حكـ
اإلدخاؿ كتناكؿ البند الثاني حكـ التدخؿ ،كمف أكجو القصكر في صياغة المادة أيضان ،لفظ "في أم
كقت" ،حيث أنو ال فائدة لو كيستقيـ المعنى بدكنو ،طالما أف المادة اشترطت أف ييقدـ الطمب قبؿ
قفؿ باب المرافعة ،كيؤخذ عمييا أيضان أنيا استعممت لفظ "يجكز أف ييقدـ" ،كنرل أف مسألة تقديـ
الطمب قبؿ قفؿ باب المرافعة غير جكازيو ،بؿ ىي كجكبيو ،فبل يحؽ لمغير تقديـ الطمب بعد قفؿ
باب المرافعة ،كعميو نرل استبداؿ لفظ "يجكز" بمفظ "يجب"؛ حتى تككف صياغة النص دقيقة.
كيؤخذ عمييا أنيا كاردة ضمف الباب الخامس ،في الفصؿ األكؿ الذم يتعمؽ بالخصكـ في
الدعكل كنرل بأف األنسب أف يتـ نقميا إلى الباب السادس ،ضمف الفصؿ األكؿ الذم يتناكؿ أحكاـ
الطمبات كذلؾ ألف المادة تتحدث عف كقت تقديـ الطمبات مف ًقبؿ الخصكـ؛ كبالتالي فإف كركدىا
ضمف المكاد التي تعالج الطمبات أفضؿ ،كتأتي منسجمة مع السياؽ ،كتحديدان المادة (ٔٗ) التي
جاءت بعنكاف طمب اإلدخاؿ كالتدخؿ.

)ِ (1ظطف ٟػ١بد ,اٌٛع١ؾ ,اٌىزبة األٚيِ ,شعغ عبثك ,ص ِ ٚ ,464فٍؼ ػٛاد اٌمؼبحِ ,شعغ عبثك ,ص .263
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كيؤخذ عمى المادة أيضان قكليا" :كؿ طمب يتعمؽ بإدخاؿ مدعي أك مدعى عميو" ،كنرل
بأف اإلدخاؿ إلظيار الحقيقة؛ كذلؾ بغرض تقديـ البينة ،ال يترتب عميو أف يصبح الغير الذم تـ
إدخالو لغرض البينة في مركز المدعي أك المدعى عميو؛ كبالتالي فإف سياؽ المادة ال يستقيـ مع
اإلدخاؿ لغرض البينة ،مما يكجب تعديؿ السياؽ.
كعميو نرل بكجكب تعديؿ المادة (ّٖ) كالتي جاءت بعنكاف" :كقت تقديـ طمب اإلدخاؿ
كاإلخراج" لتصبح بعد التعديؿ" :كؿ طمب يتعمؽ بتدخؿ أك إدخاؿ الغير في الخصكمة ،أك بإخراج
مدعي أك مدعى عميو ،يجب أف يقدـ قبؿ إقفاؿ باب المرافعة" ،باإلضافة إلى تعديؿ عنكاف المادة
لتشمؿ التدخؿ ،كيصبح العنكاف بعد التعديؿ "كقت تقديـ طمب التدخؿ كاإلدخاؿ كاإلخراج".
كعمة اشتراط تقديـ طمب التدخؿ في الخصكمة ،قبؿ قفؿ باب المرافعة؛ ىي منع اتخاذ
طمب التدخؿ كسيمة لممماطمة كاعاقة الفصؿ في الخصكمات كأداة لمتعطيؿ كالتسكيؼ(.)1
كذلؾ ألف الخصكمة بعد قفؿ باب المرافعة ،تككف قد قطعت شكطان كبي انر كاختتـ األطراؼ
بيناتيـ ،كلـ يتبقى إال صدكر حكـ فييا ،كاف إتاحة الفرصة إلعادة بحث النزاع مف جديد بعد قفؿ
باب المرافعة ،عمى ضكء طمب التدخؿ ،يعتبر كسيمة إلطالة أمد التقاضي كتأبيد المنازعات ،كقد
يتخذىا الخصكـ كسيمة لممماطمة كمنع صدكر األحكاـ؛ كذلؾ باإليعاز ألشخاص مف الغير بتقديـ
طمبات تدخؿ؛ بيدؼ إعادة فتح باب المرافعة ،لنظر الطمب كاحتماؿ إعادة البحث في النزاع مف
جديد في حالة المكافقة عميو.
كيجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد الخصكـ بعد حجز القضية لمحكـ ،أف
تعيد فتح باب المرافعة مف جديد ،كمف األسباب المبررة لفتح باب المرافعة حدكث كاقعة جديدة ليا
تأثير كافي عمى تغيير قناعة المحكمة ،كفي حالة قياـ المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة ،يحؽ

) )1ئثشا٘ ُ١أِ ٓ١إٌ١فب :ٞٚاإلخالي ثبٌٛاعت اإلعشائ ,ٟاٌطجؼخ األ ,ٌٝٚداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ,ص .26
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لمغير تقديـ طمب التدخؿ في الخصكمة( ،)1كيخضع قبكؿ الطمب لممحكمة ،كفقان لتقديرىا كال تخضع
المحكمة في تقديرىا لرقابة محكمة النقض.
رابعاً :المصمحة:
المصمحة ىي" :الحاجة إلى حماية القانكف ،فإذا ايعتيًدل عمى حؽ شخص ما ،أك كاف حقو
ميددان باالعتداء عميو(تيديدان جديان) ،تحققت مصمحتو في قبكؿ الدعكل ،فالمصمحة كثيقة الصمة
باالعتداء عمى الحؽ( ،)2كيمكف القكؿ بأنيا" :المنفعة التي يحققيا صاحب المطالبة القضائية ،مف
التجائو لمقضاء ،فيذه المنفعة ىي الدافع لرفع الدعكل ،كىي اليدؼ مف تحريكيا ،كيقاؿ عادة في
ىذا الصدد ،ال دعكل بغير مصمحة ،فالمصمحة مناط الدعكل"(.)3
كيجب أف تتكافر المصمحة لممدعي في الدعكل ،مف بداية إقامتيا حتى انتيائيا ،كاذا فقد
المصمحة في الدعكل في أم مرحمة مف مراحؿ سير الخصكمة ،ييحكـ بعدـ قبكؿ دعكاه ،كمثاؿ
فقداف المصمحة أثناء سير الخصكمة ،أف يرفع شخص دعكل لممطالبة بحؽ ،ثـ ينتقؿ ىذا الحؽ
منو إلى شخص آخر ،فتنتفي مصمحتو ،كينتقؿ الحؽ في الدعكل لمشخص اآلخر ،كيككف ىك
صاحب المصمحة في مباشرة الدعكل(.)4
كتطبيقان لذلؾ نصت المادة (ّ ،)ُ/عمى عدـ قبكؿ الدعكل إذا انتفت المصمحة مف رفعيا
كذلؾ بقكليا" :ال تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أك طعف ،ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا
القانكف" ،كتقضي المحكمة بعدـ قبكؿ الدعكل في حالة انعداـ المصمحة مف رفعيا(.)5

) (1ػٍ ٟثٓ ؽغٓ اٌؾبصِ :ٟاٌزذخً االخزظبِ ٟفٔ ٟظبَ اٌّشافؼبد اٌغؼٛد ,ٞدساعخ رأًط١ٍ١خ ِمبسٔخ ,سعبٌخ ِبعغز١ش
عبِؼخ ٔب٠ف ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ,اٌش٠بع ,2010 ,ص .21
) )2ػجذ إٌّؼُ اٌششلبٚ ٞٚفزؾٚ ٟاٌ :ٟاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .22
) )3ػجذ اٌؾىُ فٛدح :اٌذفغ ثبٔزفبء اٌظفخ ٚاٌّظٍؾخ ف ٟإٌّبصػخ اٌّذٔ١خِٕ ,شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ,َ1557 ,ص .42
)ِ )4ؾّذ ثٓ ػجذ هللا طبٌؼ اٌٍؾ١ذاْ :ششؽ اٌّظٍؾخ ف ٟدػ ٜٛاٌؾمٛق فٔ ٟظبَ اٌّشافؼبد اٌششػ١خ اٌغؼٛد ,ٞدساعخ
رأط١ٍ١خ رطج١م١خ سعبٌخ ِبعغز١ش ,عبِؼخ ٔب٠ف ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ,اٌش٠بع٘1425 ,ــ ,-ص .147
)ٔ )5ظذ اٌّبدح ( ,)3/3ػٍ ٝأٔٗ " :ئرا ٌُ رزٛافش اٌّظٍؾخ  ,.....لؼذ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب ثؼذَ لجٛي اٌذػ."ٜٛ
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كيبلحظ مف نص المادة أنيا اشترطت تكافر المصمحة في الطمبات ،بجانب اشتراطيا في
ي
إقامة الدعاكل كالطعكف كفي الدفكع ،كشرط المصمحة ىك شرط ابتداء كانتياء ،فإذا أصبحت
المصمحة غير متكافرة أثناء نظر الخصكمة ،تقضي المحكمة بعدـ القبكؿ.
كلما كاف طمب التدخؿ في الخصكمة طمب عارض ،ييشترط أف يككف لممتدخؿ مصمحة في
تدخمو( ،)1كعمى ذلؾ نصت المادة (ٔٗ ،)ِ/صراحةن ،بقكليا" :يجكز لمف لو مصمحة في دعكل
قائمة بيف طرفيف أف يطمب تدخمو فييا."...،
كتطبيقا لؤلحكاـ العامة ،يجب أف تككف المصمحة قانكنية ،تستند إلى مركز قانكني ،كغير
()2

مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كما يشترط أف تككف مصمحة ممكنة غير مستحيمة الكقكع

( )3

كيشترط أف تككف المصمحة شخصية تطبيقان لمقاعدة القائمة بكجكب أف تككف المصمحة شخصية
ي

كيشترط أيضا أف تككف المصمحة حالة ،غير معمقة عمى شرط أك مضافة إلى أجؿ ،كذلؾ بأف
المتنازع عميو ،أك في طمبو المرتبط بالخصكمة ،لـ يتأكد بعد.
يككف حؽ المتدخؿ في الشيء ي
كيكفي تحقؽ المصمحة األدبية؛ لجكاز قبكؿ طمب التدخؿ مف الغير ،فيجكز مثبلن ألم
شخص مف الغير التدخؿ ،لممطالبة باستبعاد أم أكراؽ في الخصكمة فييا تشيير كقذؼ أك اتياـ
لو( ،)4باإلضافة لممطالبة بالتعكيض بدالن مف رفع دعكل جديدة يطالب فييا بالتعكيض.
المتدخؿ بككنيا كقائية أـ محققة ،باختبلؼ نكعي التدخؿ( ،)5فالتدخؿ
كتختمؼ مصمحة ي
المتدخؿ خشية أف يخسر
االنضمامي كالذم ييسمي بالتبعي أك التحفظي ،ىك إجراء كقائي يقكـ بو ي

) )1طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ,إٌظبَ اٌمؼبئٔ -ٟظش٠خ اٌذػ -ٜٛاالخزظبص
اٌمؼبئ -ٟئعشاءاد اٌزمبػ -ٟاألؽىبَ اٌمؼبئ١خ ٚؽشق اٌطؼٓ فٙ١ب ,داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ ,2010 ,ص .115
))2ػجذ اٌؾىُ فٛدحِ :شعغ عبثك ,ص ِٚ 45ب ثؼذ٘ب.
))3ػجذ إٌّؼُ اٌششلبٔ :ٞٚظش٠خ اٌّظٍؾخ ف ٟاٌذػ ,ٜٛاٌطجؼخ األِ ,ٌٝٚىزجخ ػجذ هللا ٘ٚجخ ,1547 ,ص .324
))4ػجذ اٌؾّ١ذ أث١٘ ٛف :اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚإٌظبَ اٌمؼبئ ٟفِ ٟظشِ ,طجؼخ اٌّؼبسف ,1515 ,ص .532
)ٚ )5عذ ٞساغت فِ :ّٟٙجبدب اٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص  ٚ 524ص .550

ٖٖ

الخصـ األصمي الدعكل؛ كبالتالي يصيبو ضرر مف صدكر حكـ ضد الخصـ الذم تدخؿ منضمان
إليو ،كمصمحتو ىنا كقائية كتبرر تدخمو(.)1
أما التدخؿ االختصامي ،فيجب أف تككف المصمحة محققة كقائمة ،كأف تككف مصمحة حالة
تتمثؿ في إصبلح الضرر الحاؿ الكاقع عمى المتدخؿ ،كتكمف المصمحة في الفائدة العممية التي
تعكد عمى المتدخؿ مف الحكـ لو بطمباتو(.)2
كبالنظر لنص المادة (ّ ،)ِ/بقكليا" :تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب
المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب
االحتياط لدفع ضرر محدؽ" ،نجدىا أكتفت بالمصمحة ي
االحتياط لدفع ضرر محدؽ كيمكف تأسيس االكتفاء بالمصمحة المحتممة لتقديـ طمب التدخؿ
االنضمامي ،عمى ىذا النص؛ كذلؾ ألف طمب التدخؿ ال ييدؼ الغير مف خبللو إلى إبداء طمبات
جديدة لنفسو ،كلكف ييدؼ إلى تكقي االعتداء عمى مصالحو ،ككقكع ضرر عميو في حالة صدكر
حكـ عمى الخصـ الذم تدخؿ بجانبو.
كقد تككف المصمحة مستقمة عف مصالح أطراؼ الخصكمة األصمييف أك متقابمة معيا ،أك
متفقة مع مصمحة أحدىما( ،)3بحسب نكعي التدخؿ ،ففي التدخؿ االختصامي تككف مصمحة
المتدخؿ في الحكـ لو بطمباتو التي تتعارض مع مصمحة طرفي الخصكمة ،أما التدخؿ االنضمامي
فتتفؽ مصمحة المتدخؿ مع مصمحة أحد طرفي الخصكمة كتتعارض مع مصمحة اآلخر.

) (1فبسط ػٍ ٟػّش :اٌزذخً ف ٟاٌذػ ٜٛاٌّذٔ١خ ,ثؾش ِٕشٛسِ ,غٍخ اٌشافذٌٍ ٓ٠ؾمٛق ,اٌّغٍذ ( )11اٌؼذد ( ,)41اٌغٕخ
( ,)َ2005ص ٚ ,5ػضّبْ اٌزىشٚسِ ,ٞشعغ عبثك ,ص .357
) )2طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ :ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسعِ ,شعغ عبثك ,ص .135
)(3ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبصِ ,شعغ عبثك ,ص .507
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كتقدير كجكد أك عدـ كجكد مصمحة لممتدخؿ مف تدخمو في الدعكل يرجع لتقدير محكمة
المكضكع( ،)1كيجب عمى المحكمة إذا خمصت النتفاء المصمحة أف تقضي بعدـ قبكؿ طمب
التدخؿ ،أما إذا تكافرت المصمحة ككاف لطالب التدخؿ حؽ يطمبو ،قضت بإجابتو ليذا الطمب(.)2

خامساً :الرتباط:
ينقسـ التدخؿ إلى نكعاف نصت عمييما المادة (ٔٗ )ِ/كما أسمفنا( ،)3كىما :التدخؿ
االنضمامي كالتدخؿ االختصامي ،كفي التدخؿ االنضمامي ييدؼ المتدخؿ إلى تأييد كمساندة أحد
الخصكـ في طمباتو ،بخبلؼ التدخؿ االختصامي الذم يطالب بو المتدخؿ بحؽ خاص لنفسو في
مكاجية أطراؼ الخصكمة ،كحتى يتـ قبكؿ التدخؿ يجب تكافر االرتباط بينو كبيف الخصكمة.
عرؼ االرتباط بأنو" :الصمة بيف الطمب األصمي كالطمب العارض ،كال ييشترط أف تؤدم
ي
كي ى
ىذه الصمة إلى جعميما كحدة كاحدة؛ لكف يجب أف تؤدم إلى أف يؤثر الحكـ في أحد الطمبيف ،في
الحكـ في الطمب اآلخر بحيث يخشى مف تضارب األحكاـ ،فيما لك يحكـ في و
كؿ منيما عمى
حدة"(.)4
كاالرتباط ىك يك ٌؿ مطالبة متصمة بالخصكمة األصمية في المكضكع أك السبب ،يقتضي
حسف سير الخصكمة كايصاؿ الحقكؽ ألصحابيا أف تينظر معيا(.)5

) (1أؽّذ طذلِ ٟؾّٛدِ ,شعغ عبثك.313 ,
) (2أٔٛس ؽٍجخِٛ ,عٛػخ اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .355
) )3حددت المادة ( )ٕ/9ٙنوعا التدخل ,بقولهاٌ" :جوز لمن له مصلحة فً دعوى قائمة بٌن طرفٌن ,أن ٌطلب تدخله فٌها
بوصفه شخصا ً ثالثا ً منضما ً أو مخاصما ً ,فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله".
))4ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ئثشا٘ ُ١ثذ :ٞٛ٠لٛاػذ اٌّشافؼبد ٚاٌمؼبء ف ٟاإلعالَِ ,شعغ عبثك ,ص .33-32
)(5ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ عؼذ آي خٕ :ٓ١اإلدخبي ف ٟاٌذػ ٜٛثطٍت اٌخظُ ٚأؽىبِٗ ,ثؾش ِٕشٛسِ ,غٍخ اٌؼذي ,اٌؼذد ()45
ِؾشَ ٘1532ـ.323 ,
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كيتعيف تكافر االرتباط بيف طمب التدخؿ كبيف الخصكمة ،رغـ عدـ النص عميو؛ ألف تكافره
تقتضيو القكاعد العامة لقبكؿ أم طمب عارض( ،)1كاذا لـ تكجد عبلقة ارتباط بيف طمب الغير كبيف
الخصكمة ،فبل ييقبؿ طمب تدخمو فييا.
كعمة اشتراط االرتباط ىي عدـ السماح لممتدخؿ بأف يخمؽ دعكل جديدة مف تدخمو داخؿ
الدعكل المعركضة عمى المحكمة ،بؿ عميو في ىذه الحالة تقديـ دعكل مستقمة بالحؽ الذم يدعيو
لنفسو(.)2
كييدؼ التدخؿ إلى صدكر حكـ كاحد في النزاع الكاحد ،بدالن مف صدكر أحكاـ متعددة
بيف أشخاص مختمفيف ،قد يكجد بينيا تعارض كتناقض ،كيساعد االرتباط بصفة رئيسية عمى
الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ كعمى حسف سير العدالة(.)3
كىذا االرتباط ىك الذم يضمف لنا تحقيؽ المزايا التي مف أجميا كجد نظاـ تدخؿ الغير في
الخصكمة ،كيضمف لنا كذلؾ البعد عف تعسؼ و
كؿ مف الخصكـ كالقضاء ،كذلؾ باألخذ بالتدخؿ
دكف ضابط ييحقؽ فعاليتو(.)4
كصمة االرتباط ،بيف الخصكمة األصمية كطمب التدخؿ مسألة مكضكعية ،ييترؾ تقديرىا
لمحكمة المكضكع ،كال تخضع المحكمة في تقديرىا لرقابة محكمة النقض(.)5

) (1أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,ؼذالً ثبٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 76غٕخ ٚ 2007اٌمبْٔٛ
سلُ ٌ 120غٕخ  ,2002ثأشبء اٌّؾبوُ االلزظبد٠خ ,2010 ,ص .300
) (2ػضّبْ اٌزشوٛسِ :ٞشعغ عبثك ,ص .352
)ٔ )3ج ً١ئعّبػ ً١ػّش :االسرجبؽ اإلعشائ ٟف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ٚآصبسٖ اإلعشائ١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ ,اٌطجؼخ األِٕ ,ٌٝٚشأح
اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ َ1554 ,ص .217
) (4أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاسرجبؽ اٌذػبِ ,ٜٚشعغ عبثك ,ص .411
)ٚ )5عذ ٞساغتِ :جبدب اٌخظِٛخ اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .276
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كمثاؿ طمب التدخؿ المرتبط بالخصكمة ،الطمب الذم يقدمو الغير يطالب فيو أطراؼ
الخصكمة بالتعكيض عف الضرر الذم لحؽ بو بسبب تشيير بو تـ بكاسطة أقكاليما في الخصكمة
كيكفي ىذا االرتباط لقبكؿ طمبو(.)1
كمطالبا الحكـ لو بمنع
كمثالو أيضان :تدخؿ شخص في دعكل منع التعرض يمدعيا الحيازة ،ي
التعرض في مكاجية أطراؼ الدعكل األصمييف(.)2
كمثالو أيضان :قبكؿ تدخؿ سمسار تمت الصفقة عمى يديو ،بطمب الحكـ لو بأتعابو في
دعكل النزاع عمى عقد بدؿ بيف طرفي العقد عمى اعتبار أف أتعاب السمسار متفؽ عمييا في صمب
العقد محؿ النزاع ،فالمطالبة بيا تتصؿ بصمة ارتباط بالدعكل األصمية الستنادىما إلى أساس كاحد
كىك عقد البدؿ(.)3
كمف مجمكع األمثمة يمكننا حصر أسباب تكافر االرتباط بالخصكمة بأربعة أسباب ،أكليا:
المتدخؿ كالخصكمة األصمية ،كثانييا :إذا كاف الغير ييضار مف الحكـ
كجكد عبلقة ما بيف طمبات ي
الذم سيصدر بالدعكل الرتباطيا بمصالحو ،كثالثيا :كجكد رابطة تضامف بيف طالب التدخؿ كأحد
الخصكـ ،كرابعيا :إذا كاف لطالب التدخؿ التزاـ ال يقبؿ التجزئة بينو كبيف أحد الخصكـ( ،)4كيككف
االرتباط إذا كاف محؿ النزاع أك السبب مشترؾ بيف طالب التدخؿ كأطراؼ الخصكمة.
كيحؽ ألطراؼ الخصكمة ،االعتراض عمى تدخؿ الغير ،إذا كاف طمب التدخؿ غير مرتبط
بالخصكمة؛ كذلؾ ألف قبكلو يؤدم إلى تضخـ القضية بطمبات غير مرتبطة بيا ،كيؤدم إلى إعاقة

) (1فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .304
) (2أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌزؼٍ١ك ػٍٔ ٝظٛص لبٔ ْٛاٌّشافؼبد ,اٌطجؼخ اٌغبدعخِٕ ,شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ص .523
) )3ساعغ ؽىُ ِؾىّخ االعزئٕبف اٌّخزٍطخ ,ف ِٓ 26 ٟاثش ً٠عٕخ ( َ1521اٌزشش٠غ ٚاٌمؼبء ط  33ص ِ ,226شبس ئٌٗ١
ٌذ ٞسِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,ىزجخ داس إٌٙؼخ اٌّظش٠خ ,1555 ,ص .320
ِٚشبس ئٌٌ ٗ١ذِ :ٜؾّذ ؽبِذ ف :ّٟٙاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,طجؼخ إٌظش ,َ1532 ,ص .551
) (4فبسط ػٍ ٟػّش :اٌزذخً ف ٟاٌذػ ٜٛاٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .10
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الفصؿ فييا ،كالدفع بانتفاء االرتباط يكجو إلى حؽ الغير في التدخؿ ،كيؤسس عمى عدـ تكافر شرط
جكىرم مف شركط قبكؿ التدخؿ كيعتبر دفع بعدـ القبكؿ(.)1
أما إذا كاف طمب التدخؿ مرتبطان بالدعكل القائمة ،يتعيف عمى المحكمة قبكلو ،كاستنادان
لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية ،بأف" :تمسؾ طالبي التدخؿ في دعكل صحة التعاقد بأنيـ ىـ
المالككف لؤلطياف المبيعة ،يعد تدخبلن اختصاميان يطمب بو المتدخمكف حقان ذاتيان ألنفسيـ ،كيكجب
عمى المحكمة المنظكرة أماميا الدعكل ،قبكؿ تدخميـ باعتباره مرتبطان بالدعكل األصمية ،كيتعيف
عمييا أال تحكـ بصحة التعاقد أك تقبؿ الصمح بشأنو إال بعد الفصؿ في مكضكع طمبيـ؛ كذلؾ
باعتبار أف ىذا البحث ىك مما يدخؿ في صميـ الدعكل المطركحة عمييا ،كعمى أساس أف الحكـ
الذم تصدره المحكمة بصحة التعاقد أك بإلحاؽ الصمح المبرـ بشأنو بمحضر الجمسة ،يتكقؼ عمى
التحقؽ مف عدـ سبلمة ادعاء المتدخميف"(.)2
سادساً :يشترط في التدخل الختصامي باإلضافة لمشروط السابقة ,توافر هذين الشرطين:
ُ .أف يطالب المتدخؿ بحؽ خاص لنفسو ،في مكاجية طرفي الخصكمة( ،)3ففي حالة تدخؿ
الشخص لمدفاع عف حؽ أحد طرفي الخصكمة ،ال يعد تدخمو اختصاميان( ،)4فيشترط أف يطالب
المتدخؿ االختصامي بحؽ خاص بو ،كيطالب بإسباغ الحماية القانكنية عميو ،حتى يكصؼ
تدخمو باالختصامي.

) )1طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ :ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسعِ ,شعغ عبثك,ص.154
)( )2اٌطؼٓ سلُ ٌ 505غٕخ  35ق -عٍغخ .َ.َ 1570/2/3ف .عٕخ  21ص  ,)221اٌغ١ذ خٍف ِؾّذِ :غّٛػخ اٌّجبدب
اٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟلشسرٙب ِؾىّخ إٌمغ ,اٌ١ٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ,1520 ,ص .516
)ِ )3ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .235ػجذ إٌّؼُ أؽّذ اٌششلب ,ٞٚاٌٛع١ض ف ٟاٌّشافؼبد
اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ( لبٔ ْٛسلُ ٌ 77غٕخ  ,)1545داس إٌشش ٌٍغبِؼبد اٌّظش٠خ ,اٌمب٘شح ,َ1551 ,ص  .316أؽّذ ِغٍُ:
أطٛي اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص 452
)ِ )4ؾّذ اٌظب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك,ص .547
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ِ .أف يتـ تقديـ طمب التدخؿ االختصامي أماـ محكمة أكؿ درجة [الصمح أك البداية] ،بصفتيما
محكمة أكؿ درجة ،كليس أماـ محكمة ثاني درجة(ُ)؛ كذلؾ احترامان لمبدأ التقاضي عمى درجتيف
كالذم يعتبر مف النظاـ العاـ؛ ألف التدخؿ االختصامي ينطكم عمى طمبات جديدة ،كىذه
(ِ).

الطمبات محظكرة أصبلن في االستئناؼ

ختاماً :نكد القكؿ بأف المحكمة تتمتع بسمطة كاسعة في قبكؿ طمب تدخؿ الغير مف عدمو
كيؤيد قكلنا نص المادة (ٔٗ )ِ/بقكليا" :يجكز لمف لو مصمحة في دعكل قائمة بيف طرفيف ،أف
يطمب تدخمو فييا بكصفو شخصان ثالثان منضمان أك مخاصمان ،فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طمبو
تقرر قبكلو" .فإذا رأت المحكمة أنو ال مصمحة لمغير مف كراء تدخمو ،تحكـ بعدـ قبكؿ التدخؿ.
كالمحكمة تضع في الحسباف حيف نظر طمب التدخؿ ،أال يترتب عميو تأخير الفصؿ في
الخصكمة ،كتكازف بيف مصمحة الخصكـ في عدـ تأخير سير خصكمتيـ كتعقيدىا بدخكؿ أشخاص
كبناء عمى ىذه االعتبارات تصدر
مف الغير فييا ،كبيف مصمحة الغير في حماية مصالحو،
ن
المحكمة قرارىا بقبكؿ تدخؿ الغير؛ ليصبح طرفان في الخصكمة القائمة ،أك بعدـ قبكؿ تدخمو.
كقد ترل المحكمة أف تصدر حكـ في الخصكمة ،كتستبقي طمب التدخؿ لنظره -في حالة
التدخؿ االختصامي -ثـ تقضي فيو فيما بعد ،كلكنيا طريقة غير مستحبة كال تمجأ إلييا المحكمة
إال إذا رأت أف طمب التدخؿ غير مقبكؿ مبدئيان؛ لفقدانو شرط مف شركط قبكلو(.)3

) )1طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .115
) )2أؽّذ ٕ٘ذِ :ٞجذأ اٌزمبػ ٟػٍ ٝدسعز ٓ١ؽذٚدٖ ٚرطج١مبرِٗ ,شعغ عبثك,ص 325-326
) )3ػجذ اٌجبعؾ عّ١ؼِ :ٟجبدب اٌّشافؼبد ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌغذ٠ذ ,داس اٌفىش اٌؼشث ,َ1574-1573 ,ٟص .352

ٖ9

كيحؽ لمغير في حالة رفض طمب تدخمو في الخصكمة استئناؼ قرار المحكمة بالرفض
كىذا ما قررتو المادة (ٔٗ ،)ّ/بقكليا" :يككف القرار الصادر بعدـ قبكؿ أك رفض التدخؿ قاببلن
لبلستئناؼ".)1(.
كيؤخذ عمى المادة التزيد في لفظ "أك رفض" ،كيستقيـ المعنى كيصح بدكنو ،حيث أنو إذا
لـ تتكافر شركط طمب التدخؿ ،تقضي المحكمة بعدـ قبكؿ الطمب ،كعميو نرل حذؼ لفظ "أك
رفض"؛ لتصبح المادة بعد الحذؼ عمى النحك اآلتي" :يككف القرار الصادر بعدـ قبكؿ التدخؿ ،قاببلن
لبلستئناؼ".
كنصت المادة (َُٗ) عمى أنو" :يجكز الحكـ برسكـ كمصايؼ التدخؿ عمى طالب التدخؿ
إذا حكـ بعدـ قبكؿ تدخمو ،أك برفض طمباتو".
كنرل بأف المادة غير دقيقة؛ كذلؾ ألنيا نصت عمى جكاز الحكـ بالرسكـ كالمصاريؼ عمى
طالب التدخؿ ،كاألمر ىنا ليس جكازم؛ ألنو ال ييعقؿ أف يتحمؿ الخصكـ مصاريؼ الغير إذا تقدـ
بطمب تدخؿ كقضت المحكمة بعدـ قبكؿ طمبو ،فالمصاريؼ يتحمميا طالب التدخؿ ال محالة ،ىذا
مف ناحية ،كمف ناحية أخرل قكليا" :إذا حكـ بعدـ قبكؿ تدخمو أك برفض طمباتو" ،كنرل بأف الجمع
بيف عدـ قبكؿ الطمب كرفض الطمبات ،غير سميـ مف ناحية قانكنية؛ ألف و
لكؿ منيما أحكامو ،فإذا
قضت المحكمة بعدـ قبكؿ التدخؿ ،يظؿ الغير محتفظان بصفتو كغير ،كال يكتسب صفة الخصـ
كلكف إذا قضت المحكمة بقبكؿ التدخؿ ،كمف ثـ رفض طمبات المتدخؿ ،ىنا يصبح المتدخؿ
خصمان؛ كبالتالي يخضع لؤلحكاـ التي تنظـ المصاريؼ كالرسكـ لمخصكـ.

)ٚ )1رأ١٠ذاً ٌزٌه,لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ ف ٟؽىُ ٌٙب ,ثأٔٗ" :ئرا وبْ ِٓ شأْ اٌؾىُ االثزذائ ٟاٌظبدس ثؼذَ لجٛي اٌزذخً
ِّٓ ٠طٍت اٌؾىُ ٌٕفغٗ ثطٍت ِشرجؾ ثبٌذػ ,ٜٛأال ٠ؼزجش ؽبٌت اٌزذخً خظّب ً ف ٟاٌذػ ٜٛاألطٍ١خ أ ٚؽشفب ً ف ٟاٌؾىُ اٌظبدس
فٙ١ب ,ئال أٔٗ ٠ؼزجشٚ -ػٍِ ٝب عش ٜثٗ لؼبء ِؾىّخ إٌمغِ ,-ؾىِٛب ً ػٍ ٗ١ف ٟؽٍت اٌزذخً٠ٚ ,ى ٌٗ ْٛأْ ٠غزأٔف اٌؾىُ
اٌمبػ ٟثؼذَ لج ."ٌٗٛاٌغ١ذ خٍف ِؾّذِ :غّٛػخ اٌّجبدب اٌز ٟلشسرٙب ِؾىّخ إٌمغِ ,شعغ عبثك ,ص .517
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كعميو نكصي بحذؼ المادة لسببيف ،األكؿ :ألنو إذا قضت المحكمة بعدـ قبكؿ التدخؿ
يتحمؿ الغير مصاريؼ كرسكـ تدخمو ،بدكف الحاجة إلى نص ينظـ ذلؾ ،كالثاني :إذا قضت
المحكمة بقبكؿ طمب التدخؿ كمف ثـ رفضت طمبات المتدخؿ ،تسرم عميو األحكاـ التي تسرم عمى
الخصكـ؛ ألنو بمجرد قبكؿ طمبو يكتسب صفة الخصـ.

ٔٗ

المبحث الثالث
آثار قبول التدخل

ارتأينا تسمية ىذا المبحث آثار قبكؿ التدخؿ ،كلـ نطمؽ عميو تسمية آثار التدخؿ كأغمب
كتب الفقو( ، )1كفي اعتقادنا أف تسمية اآلثار التي تتكلد عف طمب التدخؿ ،بآثار قبكؿ التدخؿ ،ىي
تسمية دقيقة مف ناحية قانكنية؛ كذلؾ ألف طمب التدخؿ في حد ذاتو ال يترتب عمى مجرد تقديمو
المقدـ
اآلثار التي تتحدث عنيا كتب الفقو؛ كذلؾ ألنو ال ينشئ آثاره إال بعد قبكلو مف المحكمة ي
إلييا ،كال يرتب اآلثار التي نقصدىا إال بعد قبكلو.
كينبغي عدـ الخمط بيف األثر المترتب عمى تقديـ طمب التدخؿ ،كبيف اآلثار المترتبة عمى
قبكؿ طمب التدخؿ ،حيث أف مجرد تقديـ الطمب كقياـ المحكمة بالحكـ بعدـ قبكلو ،يترتب عميو
أحقية طالب التدخؿ في استئناؼ قرار عدـ قبكؿ التدخؿ ،كىذا األثر نابع عف خصكمة طمب
التدخؿ ،كىي خصكمة مستقمة عف الخصكمة القائمة التي يرغب الغير بالتدخؿ فييا ،كال يترتب
عمى عدـ قبكؿ الطمب اآلثار المقصكدة في ىذا المبحث.
كالخصكمة ال تتجمد مف حيث أطرافيا ،عمى الصكرة التي تبدأ بيا ،بحيث تظؿ تتطكر
(ِ)

أثناء سيرىا

كفقان لتطكر أشخاصيا ،كذلؾ بتدخؿ أشخاص مف الغير فييا ،كفي حالة قبكؿ

المحكمة طمب تدخؿ الغير في الخصكمة ،يترتب عمى ىذا القبكؿ عدة آثار كتختمؼ ىذه اآلثار
كفقان الختبلؼ نكعي التدخؿ كأحكاـ و
كؿ منيما ،إال أنيما يشتركاف في آثار معينة.
) ) 1سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص  .321ػجذ اٌجبعؾ عّ١ؼ :ٟششػ
لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌّذٔ١خ ِشعغ عبثك ,ص ِ .422فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزٕظ ُ١اٌمؼبئِ ,ٟشعغ
عبثك ,ص  .264طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص  .115ػضّبْ
اٌزىشٚس :ٞاٌىبف ٟف ٟششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ص  .355ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌٛع١ض
ف ٟأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ص  .420أؽّذ ٕ٘ذ :ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚرؼذ٠الرٗ
اٌّغزؾذصخِ ,شعغ عبثك ,ص .245
) )2فبسط ػٍ ٟػّش :اٌزذخً ف ٟاٌذػ ٜٛاٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص.1
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كلدراسة ىذا المبحث دراسة دقيقة ىادفة ،كحتى نتجنب التكرار؛ نقسـ ىذه اآلثار إلى ثبلث
آثار :اآلثار المشتركة كيشترؾ فييا نكعي التدخؿ ،كالى آثار خاصة بالتدخؿ االنضمامي كآثار
خاصة بالتدخؿ االختصامي ،عمى النحك اآلتي:
أولً :اآلثار المشتركة:
يترتب عمى قبكؿ التدخؿ أث انر عامان يمشتركان بيف التدخؿ االنضمامي كالتدخؿ االختصامي
كىك اكتساب الغير صفة الخصـ ،كاعتباره طرفان في الدعكل ،كيترتب عمى اكتسابو ىذه الصفة عدة
آثار فرعية أىميا:
ُ .عدـ جكاز مباشرة األعماؿ التي تتعارض مع صفة الخصـ ،فبل يحؽ لممتدخؿ بعد قبكؿ
تدخمو ،أف يككف شاىدان في الخصكمة( ،)1أك أف يتـ انتدابو كخبير في الخصكمة ،أك أف
يككف قاضيان في الخصكمة.
ِ .الحؽ في الحضكر كالمرافعة كمناقشة الخصـ اآلخر :يحؽ لممتدخؿ الحضكر كباقي
الخصكـ( ،)2كيتـ إثبات حضكره في الجمسات كلو مناقشة أدلة الخصكـ ،كسؤاؿ شيكدىـ
كيثبػت لو الحؽ في المرافعة.
كنصت المادة (ٖٓ ،)ّ/عمى أنو" :في اليكـ المحدد لنظر الدعكل ،كمع مراعاة القكاعد
المتعمقة بتبميغ األكراؽ القضائية -ّ :إذا حضر المدعى عميو كلـ يحضر المدعي ،يجكز
بناء عمى طمب المدعى عميو تأجيؿ الدعكل أك شطبيا".
لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك ن
كفي حالة غياب المدعي الذم أقاـ الخصكمة ،كحضكر المتدخؿ اختصامان أك المتدخؿ
انضمامان بجانب المدعي ،ال يحؽ لممحكمة الحكـ بشطب الدعكل؛ كذلؾ ألف المتدخؿ

) )1فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك,ص ِ .307ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ
عبثك ,ص  .242 -241آدَ ١٘ٚت إٌذا ,ٞٚاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ .1522 ,ص .236
ً
ً
) )2دس٠ٚش ِذؽذ اٌٛؽ١ذ :ٞاٌّذخً ألطٛي اٌّؾبوّبد اٌؾمٛل١خ اٌفٍغط( ٟٕ١ػٍّب ٚػّال) ,َ1522 ,ص .107
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اختصامان يعتبر بمثابة المدعي؛ ألنو يطالب بحؽ خاص بو ،فيتعيف عمى المحكمة السير
في نظر الخصكمة ،كعدـ شطبيا ،ككذلؾ المػتدخؿ انضمامان بجانب المدعي ،فإنو يحؽ لو
التمسؾ بنظر الخصكمة لمصمحة المدعي ،كيحؽ لو تسييرىا في حالة غياب المدعي.
ّ .الحؽ في اإلثبات كفي إلزاـ الخصـ كالغير بتقديـ ما تحت يده :يحؽ لممتدخؿ باعتباره
خصمان استعماؿ كسائؿ اإلثبات إلثبات صحة طمباتو ،كمثاليا إحضار الشيكد ،كتقديـ
المستندات.
كيحؽ لو الطمب مف المحكمة إلزاـ خصمو بتقديـ سندات أك أكراؽ منتجة في الدعكل ،إذا
كانت تحت يد الخصـ ،ككاف القانكف ال يحظر مطالبتيا ،ككذلؾ إذا كاف السند مشتركان
بينو كبيف خصمو كيككف ذلؾ إذا كاف محر انر لمصمحة الخصميف ،أك كاف مثبتان اللتزاماتيما
كحقكقيما المتبادلة ،أك إذا استند إليو خصمو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل(.)1
كيجكز لو الطمب مف المحكمة بػتكميؼ الغير بتقديـ كرقة أك سند تحت يده ،كما يحؽ لو
الطمب مف المحكمة بأف تطمب أم أكراؽ أك سندات مف الدكائر الرسمية ،إذا تعذر عميو
طمبيا(.)2
ْ .يترتب عمى قبكؿ طمب الغير ،اتساع نطاؽ الخصكمة مف حيث األشخاص؛ كيترتب عمى
ىذا االتساع تعديؿ الئحة الدعكل ،كذلؾ بمكجب نص المادة(ٗٗ ،)ُ/بقكليا" :يجكز
لممحكمة في حالتي اإلدخاؿ كالتدخؿ تكميؼ المدعي ،أف يعدؿ الئحة دعكاه بمقدار ما
تتطمبو العدالة" ،كيبلحظ مف النص ،أف ىذه المادة تشمؿ تدخؿ الغير كادخالو ،كفي الفقرة
الثانية مف ذات المادة ،يحؽ لمخصـ الذم تبمغ بالبلئحة المعدلة ،أف يرد عمييا خبلؿ
خمسة عشر يكمان ،مف تاريخ تبميغو كاال يعتبر مكتفيان ببلئحتو األساسية.
) )1اٌّبدح ( ِٓ )22لبٔ ْٛاٌجٕ١بد ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,سلُ (ٌ )4غٕخ .َ2001
) )2اٌّبدربْ ( ِٓ )35-34لبٔ ْٛاٌجٕ١بد.

ٗٗ

كيبلحظ بأف القانكف في نص المادة (ٗٗ ،)ُ/عالج حالتي التدخؿ كاإلدخاؿ كأغفؿ حالة
ي
اإلخراج ،مع أف عمة التعديؿ كاحدة في و
كؿ منيـ ،حيث إف إخراج أم مف الخصكـ يؤدم
()1

إلى تعديؿ النطاؽ الشخصي لمخصكمة ،بتضييقيا ،كلذا نكصي مع البعض

بتعديؿ نص

المادة (ٗٗ )ُ/بإضافة كممة "كاإلخراج"؛ لتصبح "يجكز لممحكمة في حاالت التدخؿ
كاإلدخاؿ كاإلخراج ،تكميؼ المدعي أف يعدؿ الئحة دعكاه بمقدار ما تتطمبو العدالة".
ٓ .حجية األمر المقضي بو :المقصكد بالحجية عدـ جكاز المنازعة مف الخصكـ في ذات
النزاع كبذات السبب ،كيترتب عمى ذلؾ عدـ جكاز رفع الدعكل مف أحدىـ مرة ثانية إلى
القضاء.
كىذه الحجية تككف بيف الخصكـ أنفسيـ ،كفي ذات المكضكع كالسبب ،كال يحؽ لممحكمة
أف تخالؼ حجية حكـ سابؽ كتقكـ ببحث النزاع مف جديد .كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة
النقض ،بأنو" :لما كاف المقرر -في قضاء ىذه المحكمة -أنو ال حجية لحكـ إال فيما يككف
قد فصؿ فيو بيف الخصكـ بصفة صريحة أك ضمنية ،سكاء في المنطكؽ أك في األسباب
التي يقكـ المنطكؽ بدكنيا .كلما كانت الطاعنة قد استحصمت عمى حكـ في القضية
رقـ  ،..كأصبح نيائيان كاكتسب حجية األمر المقضي بو .فبل يجكز لممحكمة أف تخالؼ
حجية حكـ سابؽ بيف الخصكـ"(.)2
كيذىب البعض( ،)3إلى أف" :الحجية تقتصر عمى أطراؼ المركز القانكني المكضكعي
الذم تحميو الدعكل ،عمى نحك ما عرضت بو الخصكمة؛ كبالتالي ال ييـ في تحديد
النطاؽ الشخصي لمحجية مف يقكـ بنشاط في الخصكمة ،إذا لـ يكف طرفان في المركز
) )1ػجذ هللا اٌفشا :اٌٛع١ض ف ٟأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ط ِ ,1شعغ عبثك,ص .416-415
)ٔ )2مغ فٍغط :ٟٕ١ؽؼٓ سلُ ٌ 254غٕخ  2005عٍغخ  ,2010/4/26أوشَ والةِ :غّٛػخ ِخزبسح ِٓ أؽىبَ ِٚجبدب
ِؾىّخ إٌمغ ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ِٓ  2002ئٌِ ,َ2012 ٝىزجخ داس إٌّبسح,ص .115
) )3طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ ,ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسعِ ,شعغ عبثك ,ص .475
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القانكني محؿ الحماية ،كيبلحظ أف المتدخؿ االنضمامي باعتباره خصمان تبعيان ،ال يككف
طرفان في المركز القانكني محؿ الحماية؛ كبالتالي يجكز لو أف ينازع في الحؽ محؿ الدعكل
بعد ذلؾ ،كيرفع بو دعكل خاصة؛ ليطالب بو لصالحو ىك؛ كذلؾ ألنو ليس طرفان في
الدعكل".
كيبلحظ بأف ىذا الرأم يقصر الحجية عمى المتدخؿ االختصامي دكف االنضمامي ،إال أف
ىذا الرأم تعكزه الدقة؛ ألنو أخطأ أكالن حيف قاؿ بأف المتدخؿ "ليس طرفان في الدعكل"
كرتب عمى ىذا القكؿ الخاطئ نتيجة خاطئة ،كىي عدـ اعتبار الحكـ حجة في مكاجيتو
كلك كاف األمر كذلؾ لكاف نظاـ التدخؿ مف أساسو فيما يتعمؽ بالتدخؿ االنضمامي ،غير
جائز؛ ألف مبررات إباحتو ىي تفادم تعدد الخصكمات ،كالفصؿ في النزاع بإجراءات
كاحدة كحكـ كاحد ،فما الفائدة مف التدخؿ االنضمامي ،إذا سمحنا لممتدخؿ بعد تدخمو إذا لـ
يرؽ لو الحكـ ،أف يقكـ برفع دعكل جديدة ؟.
كىذا الرأم يخالؼ أغمب الفقو( ،)1في قكليـ بأف المتدخؿ االنضمامي يصبح طرفان بمجرد
ق بكؿ تدخمو ،كيككف الحكـ الصادر في الدعكل حجة لو أك عميو ،كيحكز الحكـ حجية
األمر المقضي بو في مكاجيتو.
كفي ذات الخصكص قضت محكمة النقض المصرية

()2

بأنو" :يترتب عمى التدخؿ سكاء

كاف لبلختصاـ أك االنضماـ ألحد طرفي الخصكمة ،أف يصبح المتدخؿ طرفان في الدعكل
كيككف الحكـ الصادر في الخصكمة حجة لو أك عميو".
) ) 1آدَ ١٘ٚت إٌذاِ :ٞٚذ ٜعٍطخ اٌّؾىّخ اٌّذٔ١خ ف ٟرؼذٔ ً٠طبق اٌذػ ,ٜٛدساعخ رأط١ٍ١خ ِمبسٔخ ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد
سعبٌخ دوزٛساِٖ ,ىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ ,ص  .325أؽّذ ٕ٘ذ :ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ
ص .245ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌٛع١ض ف ٟأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ط ِ ,1شعغ عبثك ,ص  .420فزؾٚ ٟاٌ:ٟ
ِجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص ِ .307ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .241
ػجذ اٌجبعؾ عّ١ؼ :ٟششػ لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .422
) )2اٌطؼٓ سلُ ٌ 550غٕخ  46ق عٍغخ ِ ,1520/3/25ظطفِ ٝغذ٘ ٞشعٗ ,اٌذفٛع ٚاٌطٍجبد اٌؼبسػخِ ,شعغ عبثك
ص.153
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ٔ .الحؽ في الطعف بطرؽ الطعف المقررة لمخصكـ :أجاز قانكف أصكؿ المحاكمات لمخصكـ
سمكؾ طرؽ معينة لمطعف بالحكـ ،كتتمثؿ في الطعف باالستئناؼ كالنقض كاعادة المحاكمة
كالغير بمجرد قبكؿ طمب تدخمو ،يصبح طرفان في الخصكمة ،كيحؽ لو استعماؿ طرؽ
الطعف التي منحيا القانكف لمخصكـ.
كيرل البعض( ،)1بأنو" :يترتب عمى تدخؿ الغير في الدعكل أف يصبح طرفان فييا ،كعمى
ىذا االعتبار يككف الحكـ الذم يصدر في الدعكل حجة لو أك عميو ،كيككف لو الطعف في
الحكـ بطرؽ الطعف المقبكلة مف الخصكـ ،كذلؾ إذا كاف تدخمو خصامان ،أما إذا كاف تدخمو
انضمامان ،فبل نرل أف يككف لو الطعف في الحكـ".
()2

كيؤيد البعض

ذلؾ بقكلو" :كما أف لممتدخؿ ىجكميان أف يطعف في الحكـ الصادر في

الدعكل ،بينما ال يجكز ذلؾ لممتدخؿ انضمامان".
إال أف الرأم الراجح

()3

ىك جكاز الطعف بالحكـ بطرؽ الطعف المقررة لمخصكـ ،مف

المتدخؿ االختصامي كالمتدخؿ االنضمامي.
كذلؾ ألف المتدخؿ االنضمامي ،يعتبر طرفان في الدعكل ،كلو أف يطعف في الحكـ الصادر
ضد الخصـ الذم تدخؿ بجانبو؛ ألف الحكـ الصادر في الدعكل يعتبر حجة لممتدخؿ أك
حجة عميو؛ كألف المتدخؿ ييدؼ مف كراء الطعف إلى إلغاءه أك نقضو ،كاعادة النظر في

) )1ػجذ إٌّؼُ أؽّذ اٌششلب ,ٞٚاٌٛع١ض ف ٟاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عب٠ك,ص .312
) )2ػضّبْ اٌزىشٚس :ٞاٌىبف ٟف ٟششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك,ص .355
)ِ )3ؾّذ اٌظب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص ٠ٚ ,552مٛي ف ٟرٌه "٠غٛص ٌٍّزذخً اٌطؼٓ فٟ
اٌؾىُ اٌظبدس ف ٟاٌذػ ٜٛػذ ِٓ أؼُ ئٌٗ١؛ ألٔٗ ٠ؼش ثٗ٠ٚ ,غٛص ٌٗ اٌطؼٓ ف ٟاٌؾىُ  ٌٛٚوبْ ِٓ أؼُ ئٌ٠ ٌُ ٗ١طؼٓ ف."ٗ١
ِؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك’ ص .241ػ١ذ اٌجبعؾ عّ١ؼ :ٟلبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌّذٔ١خِ ,شعغ
عبثك ,ص ٠ٚ ,422مٛي ف ٟرٌه٠" :ى ٌٗ ْٛؽك اٌطؼٓ ف٘ ٟزا اٌؾىُ ال فشق ف ٟرٌه ثِ ٓ١ب ئرا وبْ رذخالً ٘غ١ِٛب ً أ ٚرذخالً
أؼّبِ١بًٚ ,ئْ وبْ صّخ سإٔ٠ ٞىش ؽك اٌطؼٓ ػٍ ٝاٌّزذخً رذخالً أؼّبِ١ب ً  ٛ٘ٚسأ ٞال عٕذ ٌٗ لبٔٔٛب ً ِب داَ اٌؾىُ اٌظبدس
ف ٟاٌذػ ٜٛع١ؼزجش ؽغخ ػٍ ."ٗ١طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس ,ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ
عبثك ,ص ٚ .115عذ ٞساغتِ :جبدب اٌخظِٛخ اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص  .221فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبد ٞلبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذٟٔ
ِشعغ عبثك ,ص .307
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قضاء المحكمة التي أصدرت الحكـ في طمبات الخصـ الذم تدخؿ بجانبو ،دكف أف ييدؼ
المتدخؿ مف الطعف إبداء طمبات جديدة تغاير تمؾ الطمبات(.)1
كفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية ،بأنو "يترتب عمى التدخؿ سكاء كاف لبلختصاـ
أك االنضماـ ألحد طرفي الخصكمة ،أف ييصبح المتدخؿ طرفان في الدعكل ،كيككف الحكـ
الصادر فييا حجة لو أك عميو ،فمف حقو الطعف فيو بطرؽ الطعف القانكنية المقبكلة شأنو
في ذلؾ شأف سائر الخصكـ األصمييف ،كاذ كاف ذلؾ فإف لممتدخؿ أماـ محكمة أكؿ درجة
منضمان ألحد الخصكـ في الدعكل حؽ استئناؼ الحكـ الصادر فييا ،كلك لـ يستأنفو
الخصـ األصمي الذم انضـ إليو"(.)2
ٕ .عدـ جكاز الطعف باعتراض الغير :يعتبر طمب التدخؿ في الخصكمة ،طريؽ حماية
كقائي سابؽ عمى صدكر الحكـ ،كييدؼ إلى حماية مصالح طالب التدخؿ ،كال يتـ مباشرة
ىذا الطريؽ إال مف ًقبؿ الغير كال يجكز لمخصكـ سمككو ،كبمجرد قبكؿ طمب التدخؿ يفقد
الغير كصؼ الغيرية ،كيصبح طرفان في الدعكل ،كيترتب عمى ذلؾ فقداف سمكؾ طريؽ
الحماية العبلجي البلحؽ عمى صدكر الحكـ ،المتمثؿ في الطعف في الحكـ بطريؽ
اعتراض الغير ألف ىذا الطريؽ يقتصر عمى الغير دكف الخصكـ.
كعمى ذلؾ نصت المادة (ِْْ ،)ُ/بقكليا" :لكؿ شخص لـ يكف خصمان كال ممثبلن كال
متدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر حجة عميو ،أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض
الغير" ،كبمفيكـ المخالفة لنص المادة ،ال يجكز االعتراض عمى الحكـ مف ًقبؿ المتدخؿ
بعد قبكؿ طمب تدخمو ،أيان كاف نكع تدخمو؛ كذلؾ الكتسابو صفة الخصـ ،كزكاؿ صفة
الغير عنو.
1

) ) طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس ,ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .115
2
) ) اٌطؼٓ سلُ ٌ 550غٕخ  46ق عٍغخ ِ ,1520/3/25ظطفِ ٝغذ٘ ٞشعٗ :اٌذفٛع ٚاٌطٍجبد اٌؼبسػخِ ,شعغ عبثك ص.153
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ثانياً :اآلثار الخاصة بالتدخل الختصامي:
باإلضافة لآلثار السابقة يترتب عمى التدخؿ االختصامي آثار إضافية ،كجميع ىذه اآلثار
نابعة مف ككنو خصمان مستقبلن غير تابع ألحد مف الخصكـ ،كيطالب لنفسو بحؽ خاص ،كأىـ ىذه
اآلثار:
ُ .المتدخؿ تدخبلن اختصاميان يعتبر طرفان في الخصكمة التي تدخؿ فييا ،كيأخذ فييا مركز
المدعي ،بما يترتب عمى ىذا المركز مف سمطات كأعباء ,كيصبح المدعي كالمدعى عميو
المتدخؿ(.)1
في الخصكمة األصمية ،مدعى عمييما بالنسبة لدعكل ي
ِ .تأسيسان عمى أف المتدخؿ االختصامي خصـ مستقؿ ،يحؽ لو التنازؿ عف حقو المكضكعي
كما كيحؽ لو التنازؿ عف حؽ مف حقكقو اإلجرائية ،ما لـ يكف ىذا الحؽ متعمقان بالنظاـ
العاـ ،كيحؽ لو التصالح مع الخصـ اآلخر ،كلو التنازؿ عف مركزه القانكني ككؿ؛ كذلؾ
باستعمالو حقو في ترؾ الخصكمة(.)2
كترؾ الخصكمة ىك إعبلف المدعي عف إرادتو في إنياء الخصكمة دكف الحكـ في
مكضكعيا ،كالترؾ يجب أف يصدر مف الخصـ الذم يشغؿ مركز المدعي كليس المدعى
عميو()3؛ كلذلؾ يحؽ لممتدخؿ اختصامان ترؾ الخصكمة ،دكف المتدخؿ انضمامان؛ كذلؾ ألف
المتدخؿ اختصامان يككف في مركز المدعي دائمان ،كىك صاحب الحؽ المكضكعي ،بخبلؼ
المتدخؿ انضمامان الذم يككف في مركز المدعي في الحالة التي يتدخؿ فييا بجانب المدعي
فقط ،كما أنو ليس صاحب الحؽ المكضكعي ،كال يحؽ لو ترؾ الخصكمة كاف كاف في
مركز المدعي.
) (1ػٍ ٟثٓ ؽغٓ ؽبعٓ اٌؾبصِ :ٟاٌزذخً اإلخزظبِِ ,ٟشعغ عبثك,ص.25
) (2ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌّؼبٌغخ اٌزشش٠ؼ١خ ٌّشوض اٌخظُ ف ٟاٌمٛأ ٓ١اٌفٍغط١ٕ١خِ ,غٍخ اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ٌٍذساعبد
االلزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ اٌّغٍذ اٌؼشش ,ْٚاٌؼذد اٌضبٔ ,2012 ٛ١ٔٛ٠ ,ٟص .602
)٠ ) 3ؾ ٝ١ثٓ ػٍ ٟأؽّذ اٌؼغ١ش :ٞػٛاسع اٌخظِٛخ فٔ ٟظبَ اٌّشافؼبد اٌششػ١خ اٌغؼٛد ,ٞدساعخ رأط١ٍ١خ رطج١م١خ ,سعبٌخ
ِبعغز١ش عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ,اٌش٠بع٘1426 ,ــ ,َ2005 -ص .175
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ّ .المتدخؿ االختصامي يحؽ لو أف يتقدـ بطمبات تغاير طمبات الخصكـ ،كيحؽ لو تقديـ
طمبات كدفكع كلك لـ يبدىا أحد غيره(.)1
ْ .انتياء الخصكمة بالتصالح بيف المدعي كالمدعى عميو الذيف ايفتتحت بيما الخصكمة ،ال
أثر لو عمى طمب التدخؿ االختصامي ،طالما أستكفى شركط قبكلو ،كيظؿ باقيان ىك كما
اتصؿ بو مف طمبات متفرعة عنو()2؛ كذلؾ ألف المتدخؿ اختصامان يأخذ مركز المدعي
فبالتالي يتعيف عمى المحكمة الفصؿ في دعكاه ،كعدـ الحكـ بانتياء الخصكمة بالتصالح.
المتدخؿ باألحكاـ الصادرة في المكضكع التي صدرت قبؿ تدخمو ،كالتي تتعارض
ٓ .ال يمتزـ ي
()3

المتدخؿ مف تدخمو ،السيما كأف نظاـ التدخؿ كجد لمصمحتو
مع حقو ،حتى ال يضار ي

كذلؾ ال ييعني عدـ احتراـ الغير ليذه األحكاـ ،فاحتراـ األحكاـ كاجب عمى الكافة ،حتى
كلك كانت تضر بمصالحيـ ،كينبني ىذا االحتراـ عمى أساس أف الحكـ يقرر أك يثبت
مرك انز قانكنيان ،يجب التعامؿ معو كاحترامو كاالستناد إليو لحيف زكالو(.)4
ممتدخؿ اإلدالء بالدفع بعدـ اختصاص المحكمة المحمي؛ ألنو يعتبر في حكـ
ٔ .ال يجكز ل ي
المدعي ،كالمدعي ال يحؽ لو إثارة الدفع بعدـ االختصاص المحمي؛ كذلؾ ألف تدخمو يعد
قبكالن منو باختصاص المحكمة المحمي(ٓ).

) )1سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .322
) )2ئثشا٘ ُ١ع١ذ أؽّذِٛ :عٛػخ اٌذفٛع ٚاٌخظِٛخ اٌّذٔ١خ ,اٌخظِٛخ اٌّذٔ١خ ,اٌّغٍذ اٌضبٌش ,اٌطجؼخ األ ,ٌٝٚداس اٌؼذاٌخ
ثبٌمب٘شح 2006 ,ص .501
) )3ػٍ ٟثٓ ؽغٓ ؽبعٓ اٌؾبصِ :ٟاٌزذخً اإلخزظبِِ ,ٟشعغ عبثك ,ص .53
) )4ػجذ هللا اٌفشا :اٌّؼبٌغخ اٌزشش٠ؼ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .613
) )5ػٍ ٟاٌؾبصِ :ٟاٌزذخً االخزظبِِ ,ٟشعغ عبثك ,ص  ٚ ,23طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبسِ ,ٞشعغ عبثك ,ص .120

ٓ٘

المتدخؿ دعكاه يتحمؿ مصاريؼ تدخمو ،عبلكة عمى مصاريؼ دعكل خصمو
ٕ .إذا خسر ي
كاذا أفمح في دعكاه ،ييحكـ بالمصاريؼ عمى خصمو(.)1
كالمصاريؼ تشمؿ كؿ ما أنفقو المحككـ لو عمى إجراءات التقاضي التي يتطمبيا القانكف
لقبكؿ الدعكل كقيدىا كاعداد أدلتيا ،مثؿ المبالغ التي حصمتيا المحكمة مف المحككـ لو
كنفقات الشيكد كأتعاب الخبراء كالمحاميف ،أما ما ينفقو المحككـ لو خارج إجراءات
التقاضي ال يعد مف المصاريؼ(.)2
ٖ .لممتدخؿ االختصامي الحؽ في تنفيذ الحكـ الصادر لو؛ كيحؽ لخصمو مباشرة إجراءات
التنفيذ ضده؛ ألنو صاحب الحؽ المكضكعي ،خبلفان لممتدخؿ االنضمامي ،فإنو ليس
صاحب الحؽ المكضكعي كانما صاحب الحؽ المكضكعي الخصـ الذم تدخؿ بجانبو ،فبل
يحؽ لو تقديـ طمبان لتنفيذ الحكـ (.)3

)ٔ )1ظذ اٌّٛاد ( )125-126ػٍ ٝأؽىبَ اٌشعٚ َٛاٌّظبس٠فٚ ,ال ٠ؼزجش اٌؾىُ ثبٌشعٚ َٛاٌّظبس٠ف ٌٍّؾىِ ٌٗ َٛطٍمب ً
ؽ١ش ّ٠ىٓ اٌؾىُ ٌٍشخض ثبٌؾك ِغ ئٌضاِٗ ثبٌّظبس٠ف ٚاٌشعٚ ,َٛرٌه ٚفمب ً ٌّب ٔظذ ػٍ ٗ١اٌّبدح ( ,)125ثأٔٗ " :ئرا وبْ
اٌؾك ِغٍّب ً ثٗ ِٓ لجً اٌّؾى َٛػٍ ,ٗ١عبص ٌٍّؾىّخ ئٌضاَ اٌخظُ اٌز ٞؽىُ ٌظبٌؾٗ ثبٌشعٚ َٛاٌّظبس٠ف وٍٙب أ ٚثؼؼٙبِ ,ب
ٌُ ٠ىٓ اٌّؾى َٛػٍ ٗ١لذ أػزس لجً ئلبِخ اٌذػ٠ ٌُٚ ,ٜٛإد اٌؾك اٌّذػ ٝثٗ".
) ) 2ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌىش ُ٠إٌّٙبِ :ظشٚفبد اٌذػ ٜٛف ٟاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ ٚإٌظبَ اٌٛػؼ ,ٟدساعخ ِمبسٔخ رطج١م١خ
سعبٌخ ِبعغز١ش ,عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ,ص .30
) )3اٌّبدح ( ِٓ )1/7لبٔ ْٛاٌزٕف١ز سلُ (ٌ )23غٕخ ٚ ,َ2005اٌز ٟرٕض ػٍ ٝأُٔٗ٠" :مذَ ؽٍت اٌزٕف١ز ِٓ طبؽت اٌؾك اٌّؾذد
ف ٟاٌغٕذ اٌزٕف١ز ,ٞأ٠ ِّٓ ٚمِ َٛمبِٗ لبٔٔٛبً".

ٔ٘

ثالثاً :اآلثار الخاصة بالتدخل ال نضمامي:
يترتب عمى التدخؿ االنضمامي آثار خاصة بو ،تنبع مف ككنو طرفان تابعان لمطرؼ المنضـ
بجانبو فيك ال يطالب بحؽ خاص بو ،كيتقيد بقاعدة أساسية كىي :عدـ جكاز اإلضرار بالخصـ
الذم انضـ إليو كذلؾ؛ ألف اليدؼ مف كجكده في الخصكمة ىك تأييد كمناصرة الخصـ الذم انضـ
بجانبو ،كأىـ ىذه اآلثار:
ُ .ال يحؽ لممتدخؿ انضماميان إبداء طمبات جديدة أك طمبات تتعارض مع مصمحة مف انضـ
كبناء عمى ذلؾ تقتصر كظيفة
إليو؛ كذلؾ ألنو ال يدعي حقان يطالب الحكـ بو لنفسو،
ن
المحكمة في التدخؿ االنضمامي عمى الفصؿ في مكضكع الدعكل(الطمب األصمي)( ،)1كال
يحؽ لو اتخاذ مكقؼ يتعارض مع مكقؼ الخصـ الذم انضـ بجانبو ،مثؿ تقديـ طمبات
مكضكعية لنفسو؛ كذلؾ ألنو ميمتو تقتصر عمى دعـ مكقؼ الخصـ المنضـ إليو(.)2
كعميو ال يحؽ لممتدخؿ انضماميان لممدعى عميو ،تعجيؿ الخصكمة إذا انقضت مدة الكقؼ
ككاف التعجيؿ في غير مصمحة المدعى عميو؛ ألف تعجيميا خبلؿ الميمة الممنكحة
لمتعجيؿ ،يؤدم لئلضرار بمصمحة الخصـ المنضـ إليو  ،كالمتدخؿ انضماميان ليس لو القياـ
بأم نشاط يؤدم إلى اإلضرار بمصمحة مف انضـ إليو(.)3
ِ .المتدخؿ إنضماميان يختمؼ مركزه باختبلؼ مركز مف انضـ معو ،فإف انضـ إلى المدعي
يأخذ حكمو ،كال يجكز لو الدفع بعدـ االختصاص المحمي ،كيحؽ لو الدفع بو في حالة

) ) 1سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص  .322طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ
شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص  .120أؽّذ ٕ٘ذ :ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ
ِشعغ عبثك ,ص  .246أؽّذ أث ٛاٌٛفب ,اٌّشافؼبد ِشعغ عبثك.206 ,
) )2آدَ ١٘ٚت إٌذاِ :ٞٚذ ٜعٍطخ اٌّؾىّخ اٌّذٔ١خ ف ٟرؼذٔ ً٠طبق اٌذػِ ,ٜٛشعغ عبثك ,ص 327
) )3طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ :ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسع,ص .456

ٕ٘

كاف منضمان إلى المدعى عميو ،ما لـ يسقط حؽ المدعى عميو بالدفع في حالة الدخكؿ في
مكضكع الخصكمة(.)1
ّ .يحؽ لممتدخؿ إنضماميان بجانب المدعى عميو التمسؾ بالدفكع جميعان ،سكاء دفكع شكمية أك
دفكع مكضكعية ،كلك لـ يتمسؾ بيا مف الخصـ الذم انضـ إليو ،كىذا ما لـ يكف سقط
الحؽ في التمسؾ بالدفع قبؿ التدخؿ ،أك تمسؾ بو الخصـ المنضـ إليو كرفضتو
المحكمة(.)2
كمثاؿ ذلؾ إذا كانت الئحة الدعكل باطمة أك إعبلنيا لممدعى عميو باطؿ ،يجكز لممتدخؿ
انضماميان التمسؾ بيذا البطبلف ،ككذلؾ أم إجراء باطؿ صادر في مكاجية المدعى عميو
يحؽ لممنضـ بجانبو التمسؾ ببطبلف ىذا اإلجراء(.)3
ْ .تسرم في حؽ المتدخؿ االنضمامي جميع اإلجراءات كاألحكاـ كالق اررات التي اتخذت في
الخصكمة كلك كانت قبؿ قبكؿ تدخمو ،كاألحكاـ الفرعية ،أك سقكط حؽ أك مركز إجرائي
كذلؾ ألنو يتبع الخصـ الذم انضـ إليو ،فكؿ ما يسرم عمى الخصـ يسرم عميو(.)4
ٓ .المتدخؿ االنضمامي ليس صاحب الحؽ المكضكعي ،كانما تدخؿ لتأييد صاحب الحؽ
المكضكعي في طمباتو ،كعميو ال يحؽ لو التنازؿ عف طمبات الخصـ الذم انضـ إليو ،أك
تكجيو اليميف الحاسمة لمخصـ اآلخر أك ردىا أك حمفيا ،كال يحؽ لو ترؾ الخصكمة تركان
عاديان أك مبرئان ،كاف فعؿ ذلؾ فبل يككف لنزكلو أك تركو أك قبكلو الترؾ أم أثر ،كال يحؽ لو
)ِ )1ؾّذ ِؾّٛد ئثشا٘ :ُ١أطٛي اٌّشافؼبد ,َ1556/1555 ,ص ِ .515ؾّذ اٌظب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبْٔٛ
اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص  .553سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك
صِ .322فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزٕظ ُ١اٌمؼبئِ ,ٟشعغ عبثك ,ص .264
) )2فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .302ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ئثشا٘ ُ١ثذ :ٞٛ٠لٛاػذ اٌّشافؼبد
ٚاٌمؼبء ف ٟاإلعالَِ ,شعغ عبثك ,ص  .41طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ
عبثك ,ص ِ .120ؾّذ طب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .552
) )3األٔظبس ٞؽغٓ إٌ١ذأ :ٟاٌمبػٚ ٟاٌغضاء اإلعشائ ٟف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ,اٌطجؼخ األ ,َ1555 ,ٌٝٚص .53
))4ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌٛع١ض ف ٟأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ط ِ ,1شعغ عبثك ,ص  .421آدَ ١٘ٚت إٌذا:ٞٚ
ِذ ٜعٍطخ اٌّؾىّخ اٌّذٔ١خ ف ٟرؼذٔ ً٠طبق اٌذػِ ,ٜٛشعغ عبثك ,ص ِ .327-326ؾّذ اٌظب :ٜٚاٌّٛعض ف ٟششػ لبْٔٛ
اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .552
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التصالح مع الخصـ اآلخر ،كال يحؽ لو اإلقرار بحؽ الخصـ اآلخر ،أك فعؿ أم تصرؼ
يتضمف اإلضرار بالخصـ الذم تدخؿ بجانبو(.)1
ٔ .طمب التدخؿ االنضمامي تابع لمخصكمة ،كعميو يزكؿ بزكاليا ألم سبب كاف ،كالحكـ
بعدـ قبكؿ الدعكل النتفاء المصمحة ،أك التنازؿ عف الدعكل كتركيا مف المدعي أك تصالح
المدعي مع المدعى عميو؛ كذلؾ ألف المتدخؿ خصـ تابع غير مستقؿ ،كال يطالب لنفسو
بحؽ معيف ،فطمب التدخؿ يدكر مع الطمب األصمي كجكدان كعدمان(.)2
كيترتب عمى ذلؾ أف التدخؿ االنضمامي في االستئناؼ ،في حالة كاف االستئناؼ غير
جائز أك مرفكع بعد الميعاد ،غير مقبكؿ؛ كذلؾ ألف التدخؿ في االستئناؼ مرتبط بمكضكع
االستئناؼ كال يعتبر منفصبلن عنو ،كفي حالة نزكؿ المستأنؼ عف استئنافو يزكؿ طمب
التدخؿ بالتبعية(.)3
ٕ .المصاريؼ :في التدخؿ االنضمامي يتحمؿ المتدخؿ دائمان مصاريؼ تدخمو ،بغض النظر
عف الحكـ في الدعكل ،سكاء تـ الحكـ لمخصـ الذم انضـ إليو ،أـ لمخصـ اآلخر ،كعمة
ذلؾ؛ أف الخصـ اآلخر لـ يطمب شيئان في مكاجية المتدخؿ تدخبلن انضماميان ،كلـ ينازعو
في حقكقو( ،)4باإلضافة إلى أف المتدخؿ تدخبلن انضماميان تدخؿ بمبادرة منو كلـ يجبره أحد
عمى التدخؿ في الخصكمة ،فينبغي أف يتحمؿ مصاريؼ إجراءاتو.

)ِ )1ؾّٛد ِؾّذ ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .242أؽّذ ٕ٘ذ :ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ
ِشعغ عبثك ,ص  .246فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .302ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبصِ ,شعغ
عبثك ,ص .512
) )2ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ئثشا٘ ُ١ثذ :ٞٛ٠لٛاػذ اٌّشافؼبد ٚاٌمؼبء ف ٟاإلعالَِ ,شعغ عبثك ,ص ٚ .41عذ ٞساغتِ :جبدب
لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .552ػجذ اٌفزبػ اٌغ١ذ ثه :اٌٛع١ض ف ٟاٌّشافؼبد اٌّظش٠خِ ,شعغ عبثك ,ص.621
طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .120
) )3ػجذ إٌّؼُ ؽغٕ :ٟاالعزئٕبف ف ٟاألؽىبَ اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك,ص .264
)ِ )4ؾّذ ِؾّٛد ئثشا٘ :ُ١أًطٛي اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك,ص ٚ .515عذ ٞساغتِ :جبدب اٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك
ص .552سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .322
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الفصل الثاني
اعتراض الغير عمى الحكم
يعتبر اعتراض الغير عمى الحكـ طريقان عبلجيان فعاالن لحماية الغير ،ييدؼ الغير مف
سمككو تعديؿ الحكـ في حدكد ما يمس بو ،كىك طريؽ ييدؼ إلى معالجة حالة تعدم كمساس
الحكـ بالغير ،كىك طريؽ أكثر فعالية مف طريؽ الحماية الكقائية المتمثؿ في تدخؿ الغير في
الخصكمة لممحافظة عمى مصالحو؛ ألف الغير بتدخمو يفقد صفة الغير كما يترتب عمييا مف
امتيازات.
كيتخذ الغير كفقان ليذا الطريؽ البلحؽ لمحكـ ،مكقفان سمبيان مف الخصكمة؛ كذلؾ بانتظاره
انتياء سير الخصكمة دكف أف يتدخؿ فييا ،فإف جاء الحكـ منسجمان مع مصالحو كاف خي انر لو
كيكفر عمى نفسو عناء الخصكمة ،كاف لـ ً
يأت الحكـ كفقان لمصالحو ،يبقى محتفظان بصفة الغير
التي تمكنو مف االعتراض عمى الحكـ؛ لدفع أثره بالنسبة إليو بتعديمو جزئيان أك كميان إذا كاف غير
قابؿ لمتجزئة.
كيجد اعتراض الغير أساسو كمشركعيتو ،في مبدأ نسبية أثر األحكاـ ،الذم يقضي بأنو
يجب أال يتعدل أثر األحكاـ غير أطرافيا ،كال يعتبر الحكـ حجة إال عمى أطرافو ،كبذات الصفة
التي كانكا ماثميف فييا بالخصكمة ،بمعنى أنو إذا تغيرت صفاتيـ ،ال يككف الحكـ حجة عمييـ ألنيـ
كفقان لمصفة الجديدة يككنكا مف الغير.
كنصت عمى ىذا المبدأ المادة (َُُ )ُ/مف قانكف البينات ،بقكليا" :األحكاـ النيائية
تككف حجة فيما فصمت فيو مف الحقكؽ ،كال يجكز قبكؿ دليؿ ينقض ىذه الحجية ،كلكف ال تككف
لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية ،إال في نزاع قاـ بيف الخصكـ أنفسيـ ،دكف أف تتغير صفاتيـ كتتعمؽ
بذات الحؽ محبلن كسببان".
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كمنازعتو في
كاذا كاف األصؿ أف الحكـ ليس حجة عمى الغير؛ فإف اعتراضو عميو ي
مكضكعو يأتي منسجمان مع ىذا المبدأ؛ كذلؾ ألنو لـ يكف طرفان في الخصكمة التي صدر فييا
الحكـ ،كبالتالي ال يعتبر الحكـ حجة عميو؛ ألنو ليس مف أطرافو ،كنصت المادة صراحةن أف
الحجية تقتصر عمى أطراؼ الخصكمة.
كىذا المبدأ ىك أساس اعتراض الغير كمبرر كجكده ،كىك يتضمف معاني سامية ،تخدـ
مبادئ العدالة التي تعد ركح القانكف كجكىره.
بشر
كتمخصت ىذه المعاني التي نص عمييا المبدأ في حديث نبينا محمد " :إنما أنا ه
ً
بعض ،فأقضي لوي عمى ً
و
نحك ما أسمع
ض يك ٍـ أف يككف أىٍل ىح يف بً يحجَّتً ًو ًم ٍف
كف ،ىكلى ىع َّؿ ىب ٍع ى
كًاَّن يك ٍـ تى ٍختىص يم ى
ىخ ً
ت لىو مف أ ً
ط ىعةن ًم ىف َّ
الن ًار"(.)1
ٍخ ٍذ  ،فىًإَّن ىما أى ٍقطىعي لىوي ًق ٍ
يو ىش ٍينئا فىبل ىيأ ي
ض ٍي ي ي
فى ىم ٍف قى ى
بشر قد يصيب كقد يخطئ ،خصكصان أنو يقضي
كيستفاد مف ىذا الحديث ،أف القاضي ه
عمى نحك ما يسمع مف الخصكـ ،ككفقان لما قدمكه مف بينات ،كلما كاف األمر كذلؾ فمف العدؿ
حماية الغير مف حكمو؛ الحتماؿ مساس الحكـ بالغير بالرغـ مف أنو لـ تتح لو الفرصة لتقديـ بيناتو
كلـ يتدخؿ في الخصكمة كلك أتيحت لو الفرصة ليدلي بحججو ،ربما صدر القضاء عمى نحك
مغاير.
كقد أمر النبي  ،بإعادة الحؽ إلى صاحبو ،كحذر مف قضى لو بالحؽ بأخذه ،برغـ
صدكر حكـ لو في ىذا الحؽ ،كقد يككف صاحب الحؽ مف الغير ،كفي ىذه الحالة فإف السبيؿ في
إعادة الحؽ إليو قانكنان يككف بسمكؾ الغير طريؽ اعتراض الغير عمى الحكـ؛ لكي يثبت أحقيتو في
المتنازع عميو ،كتعديؿ الحكـ في حدكد ما يمس بو.
الحؽ ي

) )1أؽّذ ثٓ ػٍ ٟثٓ ؽغش :فزؼ اٌجبس ,ٞاٌغضء اٌضبٔ ٟػششِ ,شعغ عبثك ,سلُ اٌؾذ٠ش  ,6567ص .355
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كلتحقيؽ ىذه الغاية السامية كلضماف حماية الغير ،أجاز قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
كالتجارية لمغير سمكؾ طريؽ الطعف باعتراض الغير ،كنظـ أحكامو في الفصؿ الرابع في المكاد
(ِْْ.)ِْٗ-
ك لدراسة ىذا الفصؿ ،ينبغي عمينا تقسيمو إلى أربعة مباحث :األكؿ ماىية اعتراض الغير
عمى الحكـ ،كنبيف في المبحث الثاني نطاؽ اعتراض الغير مف حيث الحكـ ،كفي الثالث نطاؽ
اعتراض الغير مف حيث األشخاص ،كنتناكؿ في المبحث الرابع أحكاـ اعتراض الغير.

كنقسـ ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث:
المبحث األول :ماهية اعتراض الغير.
المبحث الثاني :نطاق اعتراض الغير من حيث الحكم.
المبحث الثالث :نطاق اعتراض الغير من حيث األشخاص.
المبحث الرابع :أحكام اعتراض الغير.
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المبحث األول
ماهية اعتراض الغير عمى الحكم
مف أجؿ الكقكؼ عمى ماىية اعتراض الغير ،كلغايات شرح ىذا المبحث ،ارتأينا تقسيمو
إلى مطمبيف نتناكؿ في المطمب األكؿ :تعريؼ اعتراض الغير لغةن كاصطبلحان ،كفي المطمب
الثاني :الطبيعة القانكنية العتراض الغير:

المطمب األول
تعريف اعتراض الغير
يقتضي تعريؼ اعتراض الغير ،بحث المقصكد بو لغةن ،لبياف أصؿ كممة اعتراض الغير
كمف ثـ تعريفو اصطبلحان:
أول :اعتراض الغير لغ ًة:
"اعتراض الغير" مصطمح مركب مف كممتيف متباينتيف ،أحداىا "اعتراض" كثانييا "غير"
كلبياف المقصكد لغةن مف المصطمح ،ينبغي تناكؿ مفرداتو بالشرح كالتفصيؿ.
 -1كممة اعتراض في المغة لها دللت عدة منها(:)1
االعتراض بمعنى المنع ،كاألصؿ فيو أف الطريؽ إذا اعترض فيو بناء ،منع السابمة مف

سمككو ،كفيو حديث سراقة أنو عرض لرسكؿ الل 

كأبي بكر الفرس كتزرع أم اعترض بيا

الطريؽ؛ ليمنعيما مف السير ،كمنو قكؿ الل عز كجؿ ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ[البقرة ِِْ] ،أم :ال تجعمكا الحمؼ بالل معترضان
المعترض.
مانعان لكـ أف تبركا ،فجعؿ العرضة بمعنى ي
) )1أٔظش ٘زٖ اٌّؼبٔ ٟاٌٍغ٠ٛخ ٌذ:ٜػجذ هللا ثٓ ػجذٖ أؽّذ ِجبسو :ٟاالػزشاع ف ٟاٌمشآْ اٌىشِٛ ُ٠الؼٗ ٚدالالرٗ ف ٟاٌزفغ١ش
سعبٌخ ِبعغز١ش ,عبِؼخ أَ اٌمش ,ٜاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ٘1422 ,ـ٘1425 -ـ  ,ص .42
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كيقاؿ :اعترض الشيء دكف الشيء :أم حاؿ دكنو .كاعترض الشيء ،أم صار عارضان
كالخشبة المعترضة في النير ،كمنو قكلو تعالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ[الكيؼ ،]ََُ:أم:
أبرزناىا حتى رأكىا ،أم استبانت كظيرت .كالمبلحظ مف خبلؿ تمؾ المعاني لمادة ( عرض ) في
المعاجـ المغكية أنيا تدكر حكؿ المنع بيف شيئيف متبلزميف ،ككذلؾ التكسط الذم ال يتصكر إال بيف
طرفيف ،كأيضا تحمؿ معنى البركز كالظيكر.

 -2أما كممة الغير في المغة فمها عدة دللت:
ً
ىغ ٍير يقاى يؿ عمىى أكجو" :األىَّك يؿ :أىف تى يككف لً ٌمن ٍفي المج َّرًد ًمف ىغ ً ً ً
نحك
ٍ
ٍ
يى
ٍي
ى
ه ي
ى
ير إثٍىبات ىم ٍع ىنى بو ي
ت بًرجؿ ىغ ٍي ًر و
قائـ .أم :ال قائـ،ﭧ ﭨﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ
مرىر ي ى ي
ى
ﯸﭼ[القصص ،]َٓ:كﭧ ﭨ ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ[الزخرؼ.]ُٖ:
ؼ بو ٌ ً
ت بقكـ ىغ ٍي ًر ىزٍيد .أم :إً ٌال
كص ي
نحك :ىم ىرٍر ي
الثاني :ى
بمعنى (إً ٌال) فىيي ٍستىثٍىنى بو .كتي ى
النكرةي ،ي
ىزٍيدان ،كﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﭼ[القصص:

ّٖ]،كﭧ ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭼ[األعراؼ ، ]ٓٗ :كﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ[فاطر.]ّ :
الثالث :لً ىن ٍفي ص و ً
َّ
كاف باردان ،قاؿ
نحك
كاف ٌان
غيرهي إذا ى
:الماء إذا ى
ي
حار ي
ي ى
كرة م ٍف ٍغير مادتيا ي
تعالى:ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[النساء.]ٓٔ:
و
ً
نحك قكلوﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
أف
الرابعٍ :
ى
يككف ذلؾ يمتىىناكالن لذات ي
ﯪ ﯫ ﭼ[األنعاـ ،]ّٗ :أم:الباطؿ ،كقكلو:ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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ﮙ ﭼ[القصص]ّٗ:

كقكلو:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ[األنعاـ،]ُْٔ :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ[ىكد،]ٕٓ :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭼ[يكنس.)1("]ُٓ :
المقدـ مف الغير ،أف الغير
كنرل بأف سبب إطبلؽ مصطمح اعتراض الغير عمى الطعف ي
اعترض عمى الحكـ لمنع تنفيذه ،فجاءت كممة االعتراض مف المنع ،أم حاؿ بيف الحكـ كبيف
تنفيذه ،كالغير لـ يكف طرفان في الخصكمة كانما ظير كبرز بعد سير الخصكمة أك بعد صدكر
يطمؽ عميو مصطمح الغير.
الحكـ ،ك يعتبر مركزه منافي كمغاير لمركز الخصـ ،كلذلؾ أ ى

ثانياً :اعتراض الغير في الفقه القانوني:
تعددت كتباينت التعريفات التي تناكلت اعتراض الغير ،كينبغي لتعريؼ اعتراض الغير
استعراض بعض التعريفات كالتعميؽ عمييا ،ثـ إبداء رأينا:
عرؼ أكؿ

()2

اعتراض الغير ،بأنو" :حؽ منحو القانكف لؤلشخاص الذيف يضر بيـ الحكـ

الصادر في دعكل ،لـ يككنكا طرفان فييا ،كىك في حقيقتو ليس طريقان مف طرؽ الطعف في األحكاـ".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ ،بأنو يينكر عمى اعتراض الغير صفة الطعف ،سكاء طعف عادم
أـ غير عادم ،كيعتبره حؽ كليس طريقان مف طرؽ الطعف في األحكاـ ،كىذا الرأم ال يستقيـ مع
التنظيـ القانكني العتراض الغير ،ككنو طعف غير عادم في األحكاـ ،كتسرم عميو ما تسرم عمى
األحكاـ ،كقد أكرد قانكف أصكؿ المحاكمات اعتراض الغير في الفصؿ الرابع مف الباب الثاني عشر
الذم يحمؿ عنكاف "طرؽ الطعف في األحكاـ" كعميو فإف اعتراض الغير في نظر قانكف أصكؿ
المحاكمات طريؽ مف طرؽ الطعف في األحكاـ كليس حؽ خاص.
) ) 1أث ٟاٌمبعُ اٌؾغ ٓ١ثٓ ِؾّذ"اٌشاغت األطفٙبٔ:"ٟاٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ,رؾم١ك ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ثّىزجخ
ٔضاس ِظطف ٝاٌجبص ,اٌغضء األٚي ,إٌبشش ِىزجخ ٔضاس ِظطف ٝاٌجبص ,ص ْٕٔ.ْٕٕ-
) )2ػ١بء ش١ذ خطبة :اٌٛع١ض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خِ ,طجؼخ اٌؼبٔ ,ٟثغذاد ,1573 ,ص .373

ٓٙ

()1

كعرفو ثاني

بأنو" :طريؽ مف طرؽ الطعف في األحكاـ ،منحو القانكف لمف لـ يكف طرفان

في دعكل أضر الحكـ الصادر فييا بمصمحة مشركعة لو".
()2

كعرفو ثالث

بأنو " طريؽ الطعف المفتكح لمغير ،في مكاجية الحكـ الذم سبب لو ضر انر

كلـ يكف طرفان فيو كال ممثبلن فيو".
كنرل بأف التعريفيف الثاني كالثالث بعكس األكؿ نصا عمى أف اعتراض الغير طريؽ مف
طرؽ الطعف ،كلكنيما لـ يحددا التكييؼ القانكني ليذا لمطعف ،مف حيث ككنو طعف عادم أـ طعف
غير عادم ككذلؾ يعكزىما الدقة ،ألنيما لـ يحدداف لنا الغاية كاليدؼ مف الطعف ،كتتمثؿ الغاية
في دفع أثر الحكـ عف الغير الذم لـ يكف خصمان في الدعكل ،كيككف ذلؾ بتعديؿ الحكـ المعترض
عميو في حدكد ما يمس بالغير كاذا كاف الحكـ غير قابؿ لمتجزئة تقكـ المحكمة بتعديؿ الحكـ
بكاممو ،كما ينطبؽ عمى التعريؼ الثاني كالثالث مف نقد بخصكص عدـ بياف الغاية مف االعتراض
ينطبؽ عمى التعريؼ األكؿ.
()3

كعرفو رابع

بأنو "طريؽ غير عادم منحو القانكف لطائفة معينة مف األشخاص لمكاجية

حكـ قضائي قد يمس حقكقيـ ".
كنرل بأف ىذا التعريؼ منتقد مف جكانب عدة :أكليا :اإلبياـ في لفظة طائفة معينة مف
األشخاص حيث أنو لـ يحدد لنا مف ىـ ىؤالء الطائفة ككاف ييفترض بو أف يذكر بأنيـ جميع
األشخاص الذيف لـ يككنكا في مركز الخصـ في الدعكل ،عبلكة عمى أف الغاية مف التعريؼ
التكييؼ كالتخصيص كالتحديد كليس العمكـ كالشمكؿ كاإلحالة إلى القانكف ،كأف التعريؼ ينبغي أف
يككف قائـ بذاتو .ثانييا :االحتمالية في المساس بالحقكؽ لقكلو "قد يمس" ،كالمعمكـ أف قد إذا تبًعيا
) )1آدَ ١٘ٚت إٌذا :ٞٚاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .375
) )2طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ :ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسعِ ,شعغ عبثك ,ص .65
) ) 3ػجذ اٌؼض٠ض اٌٍظبطّخ :اػزشاع اٌغ١ش ٚفك لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚرؼذ٠الرٗ ,ثؾش ِٕشٛس فِ ٟغٍخ إٌّبسح
اٌّغٍذ  ,13اٌؼذد  2عٕخ ,َ2007ص .74

ٔٙ

فعؿ مضارع تفيد التشكيؾ كاالحتماؿ ،بخبلؼ إذا ما تبًعيا فعؿ ماضي فأنيا تفيد الجزـ كالتككيد
المحتمؿ كليس فقط
كعميو فإف ىذا التعريؼ أجاز الطعف بطريؽ اعتراض الغير كفقان لمضرر ي
الضرر المحقؽ الكقكع ،كىذا التكسع في مفيكـ الضرر يترتب عميو عدـ استقرار األحكاـ ،كفتح
الباب عمى مصراعيو لمطعف بالحكـ ،مف ًقبؿ الغير كاطالة أمد التنازع حكؿ صحة األحكاـ.
باإلضافة إلى أف الطعف في الحكـ بطريؽ اعتراض الغير كفقان لمضرر االحتمالي ،ال يجيزه
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،كال يقبؿ أم طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو
يقرىا القانكف(.)1
كثالثيا :كصؼ الحكـ بالقضائي ،كىذا تزيد ال فائدة منو ،ألف المحاكـ ال تصدر أحكاـ
قضائية كأحكاـ غير قضائية ،كطالما أنو حكـ يقبؿ الطعف باعتراض الغير ،إذف فيك قضائي دكف
الحاجة إلى النص عمى ذلؾ.
()2

كعرفو خامس

بأنو" :طريؽ طعف غير عادم ،يقرره القانكف حص انر لكؿ شخص يعد مف

الغير عف الدعكل أضر بحقكقو أك قد يضر بيا الحكـ الصادر فييا ،كال يككف لو سبيؿ لتعديؿ ىذا
الحكـ أك إلغاءه إال بسمكؾ اعتراض الغير في حدكد ما يمس مصمحتو".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ ما يؤخذ عمى سابقو مف حيث أنو لـ يحدد لنا مف ىـ الغير ،كانما
اكتفى بذكر لفظ "لكؿ شخص يعد مف الغير" ،كمف حيث فكرة الضرر االحتمالي بقكلو قد يضر
بحقكقو ،باإلضافة إلى أف ىذا التعريؼ يؤخذ عميو اإلطالة ببل مبرر كذلؾ بقكلو "كال يككف لو سبيؿ
ل تعديؿ ىذا الحكـ أك إلغاءه إال بسمكؾ اعتراض الغير" ،كىذا أمر بدىي ال يحتاج لمنص عميو؛ ألف

)ٔ )1ظذ اٌّبدح ( )1/3ػٍ ٝأٔٗ -1" :ال رمجً دػ ٜٛأ ٚؽٍت أ ٚؽؼٓ ,ال ٠ىٌ ْٛظبؽجٗ ِظٍؾخ لبئّخ ف٠ ٗ١مش٘ب اٌمبٔ.ْٛ
)٘ ) 2بد ٞؽغ ٓ١ػجذ ػٍ ٟاٌىؼجِ ,ٟش ٜٚػجذ اٌغٍ ً١اٌغ٠ٛذ :ٞاٌطؼٓ ثبػزشاع اٌغ١ش ,ثؾش ِٕشٛس ثّغٍخ اٌّؾمك اٌؾٍٟ
ٌٍؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌغ١بع١خ اٌؼذد األٚي ,اٌغٕخ اٌخبِغخ ,ص .13
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الغير ال يكجد لو سبيؿ لتعديؿ الحكـ كفقان لطرؽ الطعف األخرل ،ألف الطعف باالستئناؼ كالنقض
كاعادة المحاكمة ،تقتصر عمى الخصكـ ،كال يحؽ لمغير مباشرتيا.
()1

كعرفو سادس

بأنو" :طريؽ غير عادم لمطعف في األحكاـ ،سمح بو القانكف لكؿ شخص

لـ يكف خصمان كال ممثبلن كال متدخبلن في الدعكل".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ ،أنو لـ يحدد لنا سبب االعتراض ،كىك ككف الحكـ متعديان إليو
كماسان بحقكقو كأصابو بضرر ،كيؤخذ عميو أيضا بأنو لـ يحدد الغاية كاليدؼ مف االعتراض ،كىي
تعديؿ الحكـ.
()2

كعرفو سابع

بػػأنو" :طريؽ غير عادم لمطعف في األحكاـ ،منحو القانكف لكؿ شخص لـ

يكف خصمان كال ممثبلن كال متدخبلن في الدعكل ،كيضر بو الحكـ الصادر فييا".
كيختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو ،بأنو حدد لنا سبب االعتراض ،بأنو نص عمى أف سبب
منح القانكف لمغير االعتراض عمى الحكـ ،أف الحكـ يضر بو ،كلكنو أغفؿ الغاية مف االعتراض.
()3

كعرفو ثامف

بأنو" :طريؽ غير عادم لمطعف ،فتحو القانكف لكؿ شخص لـ يكف طرفان كال

ممثبلن في الخصكمة ،يستطيع بمقتضاه دفع أثر الحكـ الصادر فييا لمساسو بحقكقو كمصالحو".
تناكؿ ىذا التعريؼ بعكس التعريؼ السادس سبب الطعف باعتراض الغير؛ كذلؾ لمساس
الحكـ بحقكقو كمصالحو ،كتناكؿ الغاية مف االعتراض؛ كذلؾ لدفع أثر الحكـ ،كذلؾ بعكس
التعريؼ السابع ،كلكنو اشترؾ مع التعريفيف السابقيف [السادس ك السابع] ،كمف قبميما التعريؼ
الثالث ،في أنيما يعرفكف الغير بأنو كؿ شخص لـ يكف خصمان كال ممثبلن ،أك متدخبلن في الدعكل.

)ِ )1فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزٕظ ُ١اٌمؼبئ ,ٟثذ ْٚؽجؼخِ ,ىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ
ثذ ْٚعٕخ ٔشش ص .331
) )2ػجبط اٌؼجٛد :ٞششػ أؽىبَ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ,اٌطجؼخ األ ,ٌٝٚداس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ ,َ2007
ص .405
ً
) )3ػٛع أؽّذ اٌضغج :ٟاٌٛع١ض ف ٟلبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ األسدِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص.435

ٖٙ

كنرل بأف ىذا التعداد غير سميـ مف الناحية القانكنية؛ كذلؾ ألف مركز الخصـ يشمؿ و
كؿ
بناء عمى طمب إدخاؿ مف الخصكـ أك بأمر مف المحكمة
مف الممثؿ كالمتدخؿ كمف تـ اختصامو ن
كيشمؿ أيضا الممثؿ ،كذلؾ أيضا ألف القانكف ال يشترط الحضكر الشخصي ،كانما ييعتبر الشخص
خصمان في الدعكل إذا باشرىا نائبو نيابةن عنو ،ككذلؾ إف مجرد قبكؿ المحكمة لطمب التدخؿ يترتب
عميو أف يصبح الغير خصمان؛ كبالتالي فإف ىذا التعدد غير مقبكؿ ألنو ييكحي بأف ىناؾ مراكز
مختمفة ليؤالء األشخاص كيكفي لتعريؼ الغير القكؿ بأنو لـ يكف خصمان في الدعكل .كمع اعترافنان
بأف جميع التعريفات السابقة ،ألقت الضكء عمى ماىية اعتراض الغير ،إال أنيا جميعان لـ تيحيط
بالتعريؼ كلـ تكف دقيقة في جميع جكانبو ،كاف أحاطت ببعض الجكانب إال أنيا أغفمت جكانب
أخرل ،كما كجد مف ىذه الجكانب في تعريؼ بعينو انتفى باآلخر.
كقد باف لي بأف اعتراض الغير ىك" :طريؽ طعف غير عادم ،أجاز القانكف سمككو لكؿ
شخص لـ يكف طرفان في الدعكل ،بيدؼ دفع أثر الحكـ الصادر فييا ،إذا كاف متعديان إليو أك ماسان
بحقو كأصابو بضرر".

ٗٙ

المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لعتراض الغير

لبياف الطبيعة القانكنية العتراض الغير ،ينبغي عمينا أف نعرض اآلراء الفقيية كنناقشيا
يفاء ليذه الغاية المقصكدة
لبلىتداء إلى التكييؼ القانكني السميـ العتراض الغير عمى الحكـ ،كا ن
سنعرض كجيات النظر الفقيية في الطبيعة القانكنية العتراض الغير ،ثـ نقكـ بتحميميا كابداء رأينا:
أولً :اعتراض الغير هو تظمم من الحكم:
()1

أفرد قانكف المرافعات المصرم الممغي

العتراض الغير بابان مستقبلن خاصان بو ،بعد أف

فرغ مف تنظيـ كسائؿ الطعف بنكعيو ،الطعف العادم كغير العادم ،كأسماه اعتراض الخارج عف
الخصكمة ،كيظير مف ذلؾ أنو ال يعتبر اعتراض الغير مف طرؽ الطعف(.)2
كأما قانكف المرافعات المصرم الحالي( ،)3فقد "ألغى كميةن نظاـ اعتراض الخارج عف
الخصكمة ،كقد عمؿ ذلؾ تقرير لجنة الشئكف التشريعية بمجمس األمة ،بما يمي :ألغى القانكف نظاـ
اعتراض الخارج عف الخصكمة عمى الحكـ الصادر فييا ،فجعؿ أحدل حالتيو سببان لمطعف في
الحكـ بالتماس إعادة النظر؛ ألنيا ال تعدك أف تككف تظممان مف الحكـ"(.)4
كتحقيقان لذلؾ نصت المادة (ُِْ) مف قانكف المرافعات الحالي عمى أنو" :لمخصكـ أف
يمتمسكا إعادة النظر في األحكاـ الصادرة بصفة انتيائية ،في األحكاؿ اآلتية " -ٖ :لمف يعتبر

) (1رجٕ ٝلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ سلُ (ٌ )77غٕخ ( َ1545اٌٍّغ٘ )ٟزا االرغبٖ ٌٚ ,زٌه ٔغذٖ ال ُٕ٠ظُ اػزشاع
اٌغ١ش ػّٓ ؽشق اٌطؼٓ ٌٚىٓ أفشدٖ ثجبة ِغزمً ٚعّبٖ " اػزشاع اٌخبسط ػٓ اٌخظِٛخ"ٚ ,رٌه ف ٟاٌّٛاد (.)456-450
))2ػجذ إٌّؼُ اٌششلب :ٞٚاٌٛع١ض ف ٟاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .500 -455
) )3لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌّظش ,ٞسلُ (ٌ )13غٕخ  1562اٌّؼذي.
) )4أؽّذ طب :ٜٚأصش األؽىبَ ثبٌٕغجخ ٌٍغ١ش ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ -اٌمب٘شح ,ص .137-136

٘ٙ

الحكـ الصادر في الدعكل حجة عميو كلـ يكف قد ادخؿ أك تدخؿ فييا بشرط إثبات غش مف كاف
يمثمو أك تكاطئو أك إىمالو الجسيـ".
()1

كتفسي انر لنص المادة (ُِْ )ٖ/مف قانكف المرافعات المدنية المصرم ،يرل البعض

بأف

ىذه الحالة "في حقيقتيا ليست حالة مف حاالت اعتراض الخارج عف الخصكمة ،كانما ىي تظمـ مف
الحكـ مف شخص معتبر ممثبلن في الخصكمة كاف لـ يكف خصمان ظاى انر فييا ،فيككف التظمـ مف
الحكـ اقرب إلى التماس في ىذه الحالة منو إلى االعتراض".
ثانياً :اعتراض الغير من قبيل تدخل الشخص الثالث:
يينكر ىذا االتجاه كسابقو عمى اعتراض الغير صفة الطعف ،سكاء كاف طريؽ طعف عادم
أـ غير عادم ،كيذىب البعض

()2

بأف" :اعتراض الغير عمى الحكـ ىك حؽ منحو القانكف

لؤلشخاص الذيف يضر بيـ الحكـ الصادر في دعكل لـ يككنكا طرفان فييا ،كىك في حقيقتو ليس
طريقان مف طرؽ الطعف في األحكاـ ،فقد كاف األفضؿ تخصيص باب خاص بو في قانكف
المرافعات ،كلكف قانكف المرافعات المدنية اعتبره طريقان مف طرؽ الطعف في األحكاـ ( مادة
ُٖٔ ٔ/مرافعات) – المقصكد بقانكف المرافعات :قانكف المرافعات العراقي -فاعتراض الغير ىك
مف قبيؿ تدخؿ الشخص الثالث في المرافعة ،كاف كاف ال يصح اعتراض الغير إال بعد صدكر
الحكـ ،بينما تدخؿ الشخص الثالث يككف في أم دكر مف أدكار المحاكمة قبؿ ختاميا".
كيؤيد البعض

()3

ذلؾ بقكلو" :المعارضة ىي مف قبيؿ التدخؿ في الخصكمة ،كاف كانت

تحصؿ بعد صدكر الحكـ فييا ،كتستند حكمة مشركعيتيا إلى ما تستند إليو حكمة التدخؿ".

) (1أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌزؼٍ١ك ػٍٔ ٝظٛص لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص  .522أؽّذ ٍِ١غ :ٟاٌزؼٍ١ك ػٍ ٝلبْٔٛ
اٌّشافؼبد ,اٌغضء اٌخبِظ ,اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ,َ2002 ,ص  .50ػض اٌذ ٓ٠اٌذٔبطٛسٚ ٞؽبِذ ػىبص :اٌزؼٍ١ك ػٍ ٝلبْٔٛ
اٌّشافؼبد ,اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ َ1522 ,ص .757
) )2ػ١بء ش١ذ خطبة :اٌٛع١ضِ ,شعغ عبثك,ص .374-373
)ِ )3ؾّذ ؽبِذ ف :ّٟٙاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .753
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كيكافؽ ىذا االتجاه أف اليدؼ مف التدخؿ في الخصكمة كاليدؼ مف االعتراض عمى الحكـ
كاحد ،كىك تجنب آثار الحكـ بالنسبة لمغير المتدخؿ أك المعترض ،كذلؾ ييشترط المصمحة في و
كؿ
ي
ي
المعترض إال إننا ال ينسمـ بيذا االتجاه لعدة أسباب أىميا:
المتدخؿ ك ي
مف ي
ُ -نصت المادة (ّٖ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات عمى أف" :كؿ طمب يتعمؽ بإدخاؿ
مدعي أك مدعى عميو أك بإخراجو مف الدعكل يجكز أف يقدـ في أم كقت قبؿ إقفاؿ
باب المرافعة"؛ كبالتالي فإف المادة نفت صراحةن أف ييقدـ طمب التدخؿ اك اإلدخاؿ بعد
إقفاؿ باب المرافعة ،كعميو ال يصح القكؿ بأف اعتراض الغير مف قبيؿ التدخؿ بعد
صدكر الحكـ.
ِ -كذلؾ يعارض ىذا االتجاه نص المادة (ٔٗ ،)ِ/التي تقرر لممحكمة السمطة التقديرية
في قبكؿ طمب التدخؿ كاإلدخاؿ مف عدمو ،بقكليا" :يجكز لمف لو مصمحة في دعكل
قائمة بيف طرفيف ،أف يطمب تدخمو فييا بكصفو شخصان ثالثان منضمان أك مخاصمان ،فإذا
اقتنعت المحكمة بصحة طمبو تقرر قبكلو".
ابتداء مكافقة المحكمة
ككجو التعارض أف المادة المذككرة أكجبت لقبكؿ طمب التدخؿ
ن
ابتداء لسمطة المحكمة مف حيث
في حيف أف قبكؿ الطعف باعتراض الغير ال يخضع
ن
قبكؿ االعتراض مف عدمو ،فيجب عمييا النظر في االعتراض كاصدار حكميا فيو ألنو
ييقدـ ببلئحة دعكل إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض عميو ،كفقان لنص المادة
(ِْٔ.)ُ/
ّ -اعتراض الغير ينصب عمى الحكـ ،بدليؿ نص المادة (ِْْ ،)ُ/بقكليا "لكؿ شخص
لـ يكف خصمان كال ممثبلن كال متدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر حجة عميو ،أف
يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير" ،أما التدخؿ يككف في دعكل قائمة كما
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اشترطت المادة (ٔٗ )ِ/سالفة الذكر ،كمكضكع التدخؿ ينصب عمى الدعكل دكف
الحكـ.
كيتضح مما سبؽ ،اختبلؼ ماىية التدخؿ في الخصكمة عف ماىية اعتراض الغير ،كقد
اكتفينا بذكر ثبلثة أسباب منعان لئلطالة ،لنبرىف عمى أف اعتراض الغير ال ييمكف بحاؿ مف األحكاؿ
اعتباره مف قبيؿ تدخؿ الشخص الثالث.

ثالثاً :اعتراض الغير طريق طعن يختمف عن طرق الطعن غير العادية:
يرل ىذا االتجاه بأف اعتراض الغير طريؽ مف طرؽ الطعف ،مخالفان االتجاىات السابقة
التي نفت عنو صفة الطعف ،فذىب البعض

()1

بأف اعتراض الغير يعد طريؽ طعف خاص يختمؼ

عف طرؽ الطعف غير العادية ،كىك يقترب مف طرؽ الطعف العادية ككنو ال ييشترط أسباب معينة
لتقديمو ،فاالستئناؼ بكصفو طريؽ طعف عادم كاعتراض الغير كبلىما ال يشترط القانكف أسباب
معينة لمطعف بيما.
كمما ييدعـ ىذا االتجاه أف الحكـ الصادر في الطعف باعتراض الغير ،يجكز الطعف فيو
بطرؽ الطعف العادية كطرؽ الطعف غير العادية ،كىك بذلؾ يشتبو مع طرؽ الطعف العادية في
جكاز الطعف في األحكاـ الصادرة عنيا ،بخبلؼ طرؽ الطعف غير العادية ،التي ال يجكز الطعف
في األحكاـ الصادرة عنيا.
كفي الحقيقة إف ىذا االتجاه ال يخمك مف كجية نظر ،لكنو أغفؿ أم انر ميمان ،كىك أف طريؽ
الطعف باعتراض الغير ييدؼ فقط لحماية الغير ،الذم لـ يشيد مراحؿ سير الخصكمة؛ كبالتالي
المقدـ مف ًقبؿ الغير غير مقيد بأسباب معينة ،بحيث
كاف مف المنطقي كالبدييي ،أف يككف الطعف ي
) )1ػجبط اٌؼجٛد :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .405
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يحؽ لو الدفاع عف حقو بإبداء كافة األسباب التي تمنع مف امتداد أثر الحكـ إليو تطبيقان لقكاعد
العدالة ،كذلؾ بعكس طرؽ الطعف غير العادية التي ال يجكز تقديميا إال مف ًقبؿ الخصكـ؛ كبالتالي
قيد القانكف رفع الطعف بأسباب معينػػة ،كجاء ىذا القيد منسجمان مع طبيعة الطعف.
رابعاً :اعتراض الغير طريق طعن غير عادي:
()1

ذىب أغمب الفقو

كبحؽ ،إلى القكؿ بأف اعتراض الغير طريؽ طعف غير عادم ،كنحف

مف خبلؿ بحثنا ،نؤكد بأف الطعف بطريؽ اعتراض الغير ىك طريؽ غير عادم؛ كذلؾ لؤلسباب
السابقة التي أكردناىا في معرض الرد عمى االتجاىات السابقة؛ كلتشابو الطعف باعتراض الغير مع
الطعكف غير عادية ،كأىـ أكجو التشابو بينو كبيف الطعف بإعادة المحاكمة بكصفو طعف غير
عادم:
ُ -نصت المادة (ِْٔ ،)ُ/عمى أنو" :يقدـ اعتراض الغير ببلئحة دعكل إلى المحكمة
التي أصدرت الحكـ المعترض عميو" كفي المقابؿ نص المادة (ِّٓ )ُ/بقكليا :ي"يقدـ
الطعف بطريؽ إعادة المحاكمة ،إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو ببلئحة
دعكل".
ييستدؿ مف المادتيف ،كحدة اإلجراءات المتبعة في كبل الطعنيف ،كىذا ييدلؿ بأف الطعف
باعتراض الغير يتشابو مع الطعف بإعادة المحاكمة بكصفو طريؽ طعف غير عادم
في رفع الطعف أماـ ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو ،كيفترؽ عف

)ِ )1ؾّٛد ِؾّذ اٌى١الِٔٛ :ٟعٛػخ اٌمؼبء اٌّذٔ ,ٟاٌّغٍذ األٚي ,أطٛي اٌّؾبوّبد ٚاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ,اٌطجؼخ األٌٝٚ
داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ -ػّبْ ,َ2012 ,ص٘ .354بد ٞؽغ ٓ١ػجذ ػٍ ٟاٌىؼجِ ,ٟش ٜٚػجذ اٌغٍ ً١اٌغ٠ٛذ :ٞاٌطؼٓ
ثطش٠ك اػزشاع اٌغ١شِ ,شعغ عبثك ,ص  .5ػضّبْ اٌزىشٚس :ٞاٌىبفِ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .736ػجذ هللا اٌفشا ,اٌٛع١ض ,ط2
ِشعغ عبثك ,ص  .417ػجبط اٌؼجٛد :ٞششػ أؽىبَ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدِ ,شعغ عبثك ,ص .405ػٛع أؽّذ اٌضغج:ٟ
اٌٛع١ض ف ٟلبٔ ْٛأًطٛي اٌّؾبوّبدِ ,شعغ عبثك ,ص ِ .435فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزٕظُ١
اٌمؼبئِ ,ٟشعغ عبثك ,ص  .331آدَ ١٘ٚت إٌذا :ٞٚاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .357
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الطعف باالستئناؼ بكصفو طريؽ طعف عادم ،في ككنو طعف يرفع لممحكمة األعمى
درجة.
ِ -تناكلت المادة (ِْٕ) ،أثر تقديـ اعتراض الغير عمى تنفيذ الحكـ ،بقكليا" :ال يترتب
عمى تقديـ اعتراض الغير كقؼ تنفيذ الحكـ المعترض عميو ما لـ تقرر المحكمة
خبلؼ ذلؾ" كفي المقابؿ تناكلت المادة (ِٓٓ) ذات األثر ،بقكليا " ال يترتب عمى
تقديـ الطعف بإعادة المحاكمة ،كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو ما لـ تقرر المحكمة
خبلؼ ذلؾ" ،كالمادتاف بيما مف التشابو ككضكح الفكرة ،بحيث ال يحتاج األمر إلى
تفصيؿ.
كقد تبنت محكمة التميز األردنية ىذا االتجاه ،بقكليا صراحةن" :اعتراض الغير ىك طريؽ
غير عادم يتكسؿ بو شخص ثالث إلى االعتراض عمى حكـ ماس بحقكقو( ،)1كبقكليا" :تعتبر
()2

دعكل اعتراض الغير طريقان غير عادم لمطعف في األحكاـ"

كقد أكرد قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني الطعف باعتراض الغير ضمف الفصؿ الرابع
مف الباب الثاني عشر الذم جاء بعنكاف "طرؽ الطعف باألحكاـ"؛ كبالتالي فأنو يقرر بأف اعتراض
الغير ىك عبارة عف طريؽ لمطعف في الحكـ.

) (1لشاس ِؾىّخ اٌزّ١١ض األسدٔ١خ ؽمٛق سلُ ِ ,75/361غٍخ ٔمبثخ اٌّؾبِ ٓ١األسدٔ ,َ1520 ,ٓ١١ص .537
) (2لشاس ِؾىّخ رّ١١ض ؽمٛق سلُ ِ ,2003/3747غٍخ ٔمبثخ اٌّؾبِ ٓ١األسدٔ ,َ2004 ,ٓ١١ص .675
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المبحث الثاني
نطاق اعتراض الغير من حيث الحكم

أحكاـ ،كقد ىح ىك ىـ عميو باأل ٍىم ًر يح ٍك ىمان
ضاء ،كجمعوٍ :
الح ٍك يـ لغةن " :ي
ي
الح ٍك يـ [بالضـ] :القى ي
كب ٍي ىنييـ كذلؾ"(.)1
ككمةن ،ى
ي
كح ى
"كالح ٍكـ بالشيء :أف ً
تقضي َّ
ت ذلؾ ىغ ٍي ىر ىؾ أك لـ تيٍم ًزٍموي ﭧ
ليس بكذا سكاء ى
ألزٍم ى
ٍ
بأنو كذا ،أك ى
ي ي
ﭨﭽﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ[النساء]ٖٓ :كﭧﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ[المائدة]ٗٓ:

َّ
كقاؿ َّ
كجؿ:ﭽ ﯾ ﯿ
عز

ﰀﭼ[المائدة:

َٓ] ،كﭧ ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈﭼ[المائدة.)2("]َٓ:

كالحكـ اصطبلحان" :ىك القرار الصادر مف شخص مزكد بكالية القضاء ،كبما لو مف سمطة
قضائية في نزاع مطركح عميو ،بيدؼ حسـ ىذا النزاع ،سكاء في المكضكع أك في اإلجراءات
كيصدر في الشكؿ المكتكب"(" ،)3كىك كؿ إعبلف لفكر القاضي في استعمالو سمطتو القضائية
()4
كذلؾ أيان كانت المحكمة التي أصدرت الحكـ ،كأيان كاف مضمكنو"  ،كالحكـ يختمؼ عف الفتكل أيان

كانت جية اإلفتاء ،كيختمؼ كذلؾ عف القرار اإلدارم الذم يصدر مف جية إدارية ،كيختمؼ عف
ق اررات حفظ الدعكل التي تصدر عف النيابة.

)ِ ) 1غذ اٌذِ ٓ٠ؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص آثبد :ٞاٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ ,رؾم١كِ :ىزت رؾم١ك اٌزشاس فِ ٟإعغخ اٌشعبٌخ ,اٌطجؼخ
اٌضبٌضخِ ,إعغخ اٌشعبٌخ  ,َ2005ص .1055
) )2أث ٟاٌمبعُ اٌؾغ ٓ١ثٓ ِؾّذ :اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآِْ ,شعغ عبثك ,ص .167
)ٔ ) 3ج ً١ئعّبػ ً١ػّش :اٌؾىُ اٌمؼبئ" ٟدساعخ ٌجؼغ عٛأت اٌؾىُ اٌمؼبئ ,"ٟثذ ْٚؽجؼخ ,داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح2002 ,
ص .7
) )4فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .531
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كعرفتو المجمة العدلية بأنو" :عبارة عف قطع الحاكـ المخاصمة كحسمو إياىا ،كىك عمى
قسميف :القسـ األكؿ :ىك إلزاـ الحاكـ المحككـ بو عمى المحككـ عميو بكبلـ ،كقكلو حكمت ،أك
أعط الشيء الذم ادعي عميؾ ،كيقاؿ ليذا قضاء اإللزاـ كقضاء االستحقاؽ ،كالقسـ الثاني :ىك منع
الحاكـ المدعي عف المنازعة بكبلـ ،كقكلو ليس لؾ حؽ أك أنت ممنكع عف المنازعة ،كيقاؿ ليذا
قضاء الترؾ"(.)1
كنرل بأف قضاء اإللزاـ أك االستحقاؽ ،يمكف أف يترتب عميو إمكانية مساس الحكـ بالغير
ألف ىذا القضاء يصدر حكـ في المكضكع كيقضي بإلزاـ معيف؛ كبالتالي ييمكف الطعف باألحكاـ
الصادرة عنو بطريؽ اعتراض الغير؛ الحتماؿ تضرر الغير مف ىذا الحكـ ،ككذلؾ قضاء الترؾ
ألنو يمنع صاحب الدعكل مف المنازعة بشأف الحؽ ،كقد يتعمؽ بيذا الحؽ مكضكع الدعكل
أشخاص آخريف ،كما في الدعاكل التي تقاـ عمى المكرث أك لو ،كذلؾ في حالة قياـ أحد الكرثة
بتمثيؿ باقي الكرثة ،كيصدر حكـ ضده برد دعكاه مثبلن ففي ىذه الحالة يحؽ لباقي الكرثة ،الطعف
في الحكـ باعتراض الغير.
كمثاؿ األحكاـ التي تمنع المدعي مف المنازعة ،الحكـ برد الدعكل النعداـ المصمحة ،أك
المدعى بو(.)2
الصفة أك لتقادـ الحؽ ي
كيعتبر الحكـ الصادر في الخصكمة ،ثمرة اإلجراءات التي تـ اتخاذىا في ىذه الخصكمة
كمما ال شؾ فيو إف إجراءات الخصكمة ال ييباشرىا إال أطرافيا ،كذلؾ بتقديـ األدلة عمى صحة
ادعائيـ؛ كبالتالي ييعد االعتراض عمى الحكـ مف ًقبؿ الغير ،نتيجة منطقية مبنية عمى عدـ مشاركة
الغير في إجراءات الخصكمة التي صدر فييا الحكـ ،باعتبار أف الحكـ ىك محؿ االعتراض.

) )1اٌّبدح ( ِٓ )1726اٌّغٍخ اٌؼذٌ١خ.
)ٔ )2ظذ اٌّبدح ( ِّٓ )3لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد ,ػٍ ٝأٔٗ :ئرا ٌُ رزٛافش اٌّظٍؾخ لؼذ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب ثؼذَ لجٛي
اٌذػٔٚ ,ٜٛظذ اٌّٛاد ( ِٓ )427-410اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط ٟٕ١ػٍ ٝاألؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثزمبدَ اٌّطبٌجبد اٌمؼبئ١خ.
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كأجازت المادة (ِْْ )ُ/االعتراض عمى الحكـ بقكليا" :لكؿ شخص لـ يكف خصمان كال
ممثبلن كال يمتدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر حجة عميو ،أف يعترض عمى ىذا الحكـ
اعتراض الغير ،كيستثنى مف ذلؾ أحكاـ محكمة النقض".
كنبلحظ بأف نص المادة جاء عامان مطمقان كلـ يحدد ماىية الحكـ محؿ االعتراض ،كحيث
المطمؽ يجرم عمى إطبلقو ،ما لـ يقـ دليؿ التقييد نصان أك داللةن( ،)1فإف جميع األحكاـ كفؽ
أف ي
نص المادة تصمح أف تككف محبلن لمطعف باعتراض الغير باستثناء أحكاـ محكمة النقض.
كتتعدد األحكاـ كتختمؼ باختبلؼ أساس التقسيـ ،فمف حيث حضكر الخصكـ كغيابيـ
تنقسـ إلى أحكاـ حضكرية كأحكاـ حضكرية اعتبارية ،كتنقسـ مف حيث قابميتيا لمطعف إلى أحكاـ
ابتدائية كأحكاـ انتيائية كأحكاـ باتة(.)2
كمف حيث أثر األحكاـ عمى الحؽ المكضكعي ،تنقسـ إلى أحكاـ مقررة كمنشئة كممزمة
كىناؾ أحكاـ ال تمس الحؽ المكضكعي في ذاتو، ،إنما تقتصر عمى اتخاذ إجراء كقتي ،أك تحفظي
أك تدبير احترازم ،دكف أف تكسب حقان أك تيدره(.)3
كالمادة (ِْْ )ُ/أجازت الطعف بجميع األحكاـ ،باستثناء أحكاـ محكمة النقض؛ كبالتالي
أيان كاف نكع الحكـ سكاء حضكرم أك حضكرم اعتبارم أك ابتدائي أك انتيائي ،فإنو يحؽ لمغير
الطعف فيو طالما كاف الحكـ متعديان إليو ماسان بحقكقو كأصابو بضرر.
المبلحظ أف المادة نصت عمى كجكب أف يككف الحكـ حجة عمى الغير حتى يتسنى لو
كي
الطعف فيو ،كذلؾ بقكليا" :لكؿ شخص لما يكف خصمان كال ممثبلن كال يمتدخبلن في دعكل صدر فييا
حكـ يعتبر حجة عميو أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير"... ،

) (1اٌّبدح (ِ ِٓ )64غٍخ األؽىبَ اٌؼذٌ١خ.
) )2ػٛع أؽّذ اٌضغج :ٟاٌٛع١ضِ ,شعغ عبثك,ص .344
)ٔ )3ج ً١ئعّبػ ً١ػّش :اٌؾىُ اٌمؼبئِ ,ٟشعغ عبثك ,ص .14
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كنرل أف الحكـ كفقان لقاعدة نسبية أثر األحكاـ ال يعتبر حجة عمى الغير ،كالحجية معناىا
"أف الحكـ حجة فيما بيف الخصكـ ،كبالنسبة إلى ذات الحؽ محبلن كسببان ،فالحجية تعني أف الحكـ
يحكز االحتراـ أماـ المحكمة التي أصدرتو كأماـ غيرىا مف المحاكـ ،بحيث إذا أثار أحد الخصكـ
نفس النزاع مف جديد كجب الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل ،كما أف المسألة التي سبؽ حسميا بالحكـ
يجب التسميـ بيا في كؿ نزاع جديد"(.)1
كيشترط لمدفع بحجية الشيء المحككـ فيو تكافر ثبلثة شركط ىي :اتحاد الخصكـ ،كاتحاد
المكضكع ،كاتحاد السبب ،كىذا ىك االتحاد الثبلثي (.)2
كالحجية ليا دكريف أساسييف ،إيجابي كسمبي ،فأما الدكر اإليجابي :يتمثؿ في احتراـ الحكـ
كتنفيذه كاعتبار الكقائع التي فصؿ فييا ثابتة كصحيحة ،كأما الدكر السمبي :يتمثؿ في عدـ جكاز
نظر الدعكل التي ترفع بيف الخصكـ(.)3
كلما كاف مجاؿ إعماؿ قاعدة الحجية مف حيث النطاؽ الشخصي يتمثؿ في الخصكـ ،فإف
ما نصت عميو المادة (ِْْ ،)ُ/بكجكب أف يككف الحكـ حجة عمى الغير ،غير دقيؽ ،كذلؾ ألف
الحكـ يعتبر حجة عمى أطرافو كال يعتبر حجة عمى الغير ،كلكف الحكـ قد يككف متعديان لمغير ماسان
بحقكقو كيصيبو بضرر.
كسبب عدـ دقة نص المادة أنيا خمطت بيف حجية الحكـ كقكتو الثبكتية ،كيجب التفرقة
بينيما بحيث ال يحكز الحكـ سكل حجية نسبية قاصرة عمى أطراؼ الدعكل التي صدر فييا ،أما
قكتو الثبكتية تككف في مكاجية الكافة(.)4

) (1ئدٚاسد غبٌ ٟاٌز٘ج :ٟؽغ١خ اٌؾىُ اٌغٕبئ ٟأِبَ اٌمؼبء اٌّذٔ ,ٟاٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شحَ1521,
ص.32
) )2ئدٚاسد غبٌ ٟاٌز٘ج :ٟؽغ١خ اٌؾىُِ ,شعغ عبثك ,ص .53
)ِ )3ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ :اٌؾىُ اٌششؽٔ" ٟؾ ٛط١بغخ ٔظش٠خ ػبٍِخ ٌألؽىبَ اٌمؼبئ١خ" ,سعبٌخ دوزٛساٖ ,عبِؼخ ػٓ١
شّظ  َ1552داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,ص .11
) )4أؽّذ طب :ٜٚاٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .1042
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كعميو نرل تعديؿ نص المادة في ما يتعمؽ بفكرة حجية الحكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
"لكؿ شخص لما يكف خصمان كال ممثبلن كال يمتدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ متعديان إليو ماسان بو
كأصابو بضرر أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير ،"... ،كالتعديؿ ىنا يقتصر عمى مسألة
الحجية ،كلنا تعديؿ آخر عمى نص المادة نؤجمو إلى حيف البحث في النطاؽ الشخصي العتراض
الغير.
كقبؿ الخكض في قابمية بعض األحكاـ لمطعف باعتراض الغير ،نريد أف نسمط الضكء عمى
نص المادة (ُُٗ) ،التي جاءت في الفصؿ األكؿ مف طرؽ الطعف في األحكاـ ،بعنكاف "أحكاـ
عامة بشأف الطعف باألحكاـ" ،كالجدير ذكره بأف ىذه األحكاـ العامة التي جاءت في الفصؿ األكؿ
ييفترض أف تطبؽ عمى جميع طرؽ الطعف الكاردة في الفصكؿ البلحقة ،كىي "االستئناؼ كالنقض
كاعتراض الغير كاعادة المحاكمة" ،كنصت المادة في فقرتيا األكلى عمى أف" :لمخصكـ الطعف في
الحكـ كفقان لطرؽ الطعف المقررة في ىذا القانكف" ،كنصت في فقرتيا الثالثة عمى أنو" :ال ييقبؿ
بناء عمى اتفاؽ الخصكـ".
الطعف في األحكاـ الصادرة ن
كسنقكـ بتحميؿ ىاتيف الفقرتيف تباعان:
 الفقرة األكلى" :لمخصكـ الطعف في الحكـ كفقان لطرؽ الطعف المقررة في ىذا
كيؤخذ عمييا لفظ
القانكف" :تيناقض ىذه الفقرة الطعف باعتراض الغير بالكمية ،ي
"لمخصكـ" ،حيث أف النص قصر طرؽ الطعف عمى الخصكـ ،متناسيان أف طريؽ
الطعف باعتراض الغير الكارد في الفصؿ الرابع ،يتـ تقديمو مف ًقبؿ الغير ،كال
يجكز تقديمو ممف كاف خصمان في الدعكل كعميو نكصي بتعديؿ المادة كاضافة
لفظ "كالغير"؛ ألف ىذه الفقرة جاءت في الحديث عف األحكاـ العامة ،كاألحكاـ
العامة تشمؿ جميع طرؽ الطعف بما فييا الطعف باعتراض الغير.
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كتصبح الفقرة بعد التعديؿ " :لمخصكـ كالغير الطعف في الحكـ كفقان لطرؽ الطعف
المقررة في ىذا القانكف".
بناء عمى اتفاؽ الخصكـ":
 الفقرة الثانية" :ال ييقبؿ الطعف في األحكاـ الصادرة ن
بناء عمى
يؤخذ عمى ىذه الفقرة ،أنيا نفت إمكانية الطعف في األحكاـ الصادرة ن
اتفاؽ الخصكـ ،كجاءت بصيغة مطمقة غير مقيدة ،كحتى ال ييفيـ بأف ىذه األحكاـ
تكتسب حصانة مطمقة مف كافة الطعكف ،منبعيا اتفاؽ أطراؼ الحكـ عمى قبكليا،
ينبغي تعديؿ نص المادة ،بحيث يككف عدـ قبكؿ الطعف مقتصر فقط عمى
الخصكـ دكف الغير.
كنقترح بأف تككف الفقرة بعد التعديؿ عمى النحك اآلتي" :ال ييقبؿ الطعف مف
بناء عمى اتفاقيـ".
الخصكـ في األحكاـ الصادرة ن
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كيثكر التساؤؿ عف قابمية بعض األحكاـ لمطعف باعتراض الغير ،كلئلجابة عف ىذا
التساؤؿ ،نقسمو عمى النحك األتي:
أولً :األحكام الصادرة من محكمة أجنبية:
يجب أف يككف الحكـ متعديان لمغير كماسان بو ،حتى يحؽ لو االعتراض عميو ،كفقان لنص
المادة (ِْْ ،)1()ُ/كيككف الحكـ متعديان كماسان بو ،إذا كاف قابؿ لمتنفيذ في مكاجيتو.
كباإلطبلع عمى قانكف التنفيذ الفمسطيني رقـ (ِّ) لسنة (ََِٓـ) كبالتحديد عمى نص
المادتاف (ّٔ ،)ّٕ-نجدىما تعالجا حالة تنفيذ األحكاـ الصادرة في بمد أجنبي ،بحيث يكتسب
الحكـ قكتو التنفيذية بعد اكتسابو األمر بالتنفيذ.
كيشترط عدة أمكر إلضفاء األمر بالتنفيذ عمى الحكـ القضائي األجنبي( ،)2ك يجكز األمر
ي
كيطمب األمر بتنفيذىا
بتنفيذ األحكاـ الصادرة في بمد أجنبي في فمسطيف بعد استيفاء الشركط ،ي
بدعكل تقدـ أماـ محكمة البداية التي ييراد التنفيذ في دائرتيا ،بشرط أف تككف ىذه األحكاـ مصدقة
مف الجيات المختصة حسب األصكؿ(.)3
كلـ ييحدد القانكف المدة التي يتعيف رفع ىذه الدعكل خبلليا ،كفي الحقيقة أنيا المدة التي ال
زاؿ الحكـ محتفظان فييا بصبلحيتو كسند تنفيذم فيما لك أراد المحككـ لو تنفيذه في البمد الذم صدر
فيو(.)4

) (1اٌّبدح (ٌ " )1/244ىً شخض ٌُ ٠ىٓ خظّب ً ٚال ِّضالُ ٚال ِزذخالً ,ف ٟدػ ٜٛطذس فٙ١ب ؽىُ ٠ؼزجش ؽغخ ػٍ ٗ١أْ
٠ؼزشع ػٍ٘ ٝزا اٌؾىُ اػزشاع اٌغ١ش".
) )2اٌّبدح ( ِٓ ,)37لبٔ ْٛاٌزٕف١ز  : ٟ٘ٚال ٠غٛص األِش ثبٌزٕف١ز ئال ثؼذ اٌزؾمك ِّب ٠أر -1 :ٟأْ ِؾبوُ فٍغط ٓ١غ١ش ِخزظخ
ٚؽذ٘ب ثبٌفظً ف ٟإٌّبصػخ اٌز ٟطذس فٙ١ب اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس أ ٚاألِشٚ ,أْ اٌّؾبوُ األعٕج١خ اٌز ٟأطذسرٗ ِخزظخ ثٙب ؽجمب ً
ٌمٛاػذ االخزظبص اٌمؼبئ ٟاٌذ ٌٟٚاٌّمشسح ف ٟلبٔٙٔٛب.
ً
 -2أْ اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس أ ٚاألِش ؽبص لٛح األِش اٌّمؼ ٟثٗ ؽجمب ٌمبٔ ْٛاٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسرٗ -3 .أْ اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس أٚ
األِش ,ال ٠زؼبسع ِغ ؽىُ أ ٚلشاس أ ٚأِش عجك طذٚسٖ ِٓ ِؾىّخ فٍغط١ٕ١خٚ ,أٔٗ ال ٠زؼّٓ ِب ٠خبٌف إٌظبَ اٌؼبَ أٚ
ا٢داة اٌؼبِخ ف ٟفٍغط.ٓ١
) (3اٌّبدح ( ِٓ )36لبٔ ْٛاٌزٕف١ز سلُ (ٌ )23غٕخ .َ2005
)(4ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌزٕف١ز اٌغجشٚ ٞفمب ً ٌمبٔ ْٛاٌزٕف١ز سلُ (ٌ )23غٕخ  ,َ2005اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ,َ2015-2014 ,ص .107
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كيثكر التساؤؿ ما ىي المحكمة التي يجب تقديـ االعتراض إلييا في حالة كاف الحكـ
األجنبي الذم اكتسب الصيغة التنفيذية متعديان لمغير ماسان بو ؟
كفقان لنص المادة (ِْٔ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات يجب تقديـ االعتراض إلى ذات
المعترض عميو ،كىنا يثكر اإلشكاؿ كتكمف الصعكبة ،حيث أنو ال
المحكمة التي أصدرت الحكـ ي
ييعقؿ تكميؼ الغير المتضرر مف الحكـ بالتكجو إلى المحكمة الكاقعة في بمد أجنبي عنو ،كتقديـ
كيحتمؿ أيضا أف يككف قانكف البمد األجنبي ،ال يجيز الطعف باعتراض الغير ،كال
االعتراض إلييا ،ي
يأخذ بو.
عبلكة عمى أف الحكـ في ذاتو -كاف كاف مصدر اإللزاـ الذم يتعارض مع مصمحة الغير-
لـ يضر بالغير فعميان ،ألنو ال يمكف تنفيذه عميو أك حتى عمى أطرافو ،إال بعد اكتسابو األمر
بالتنفيذ؛ كبالتالي فإف تعدم الحكـ كمساسو بالغير سببو ليس الحكـ كحكـ ،كانما األمر بتنفيذ ىذا
الحكـ ،كعميو يجب أنو ييكجو االعتراض إلى األمر بالتنفيذ كليس إلى الحكـ.
كال نرل ما يمنع مف االعتراض عمى األمر ،أسكة باالعتراض عمى الحكـ ،إلتحاد العمة مف
االعتراض كىي المحافظة عمى مصالح الغير ،كىناؾ بعض القكانيف العربية أجازت صراحةن
االعتراض عمى األكامر بطريؽ اعتراض الغير(.)1
1

) ) اٌّبدح (ِ ) 601ؼذٌخ ِٓ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ اٌٍجٕبٔ ٟسلُ ٌ 50غٕخ ٖٔ98والتً نصت على أنهِ" :غ ِشاػبح أؽىبَ اٌّبدح
 26فمشح  1ثٕذ ٠ 3غٛص ٌٍغ١ش اٌّزؼشس ِٓ طذٚس اٌمشاس اٌشعبئ ٟأْ ٠ؼزشع ػٍ ٗ١ف ٟخالي صّبٔ١خ أ٠بَ ِٓ ربس٠خ رجٍ١غٗ ٘زا اٌمشاس أٚ
ئعشاء ِٓ ئعشاءاد رٕف١زٖ ,أِبَ اٌمبػ ٟأ ٚاٌّؾىّخ اٌظبدس ػٓ إِّٔٙ ٞب ٚرٌه ثبعزذػبء ٠ج ٓ١ف ٗ١أعجبة االػزشاع ٠ٚجٍغ ئٌ ٝاٌّغزف١ذ
ِٓ اٌمشاس ِغ دػٛرٗ ٌٍؾؼٛس أِبَ اٌمبػ ٟأ ٚاٌّؾىّخٚ .ئرا وبْ اٌمشاس طبدساً ػٓ سئ١ظ اٌغشفخ االثزذائ١خ ف١مذَ االػزشاع أِبَ ٘زٖ
اٌغشفخٚ .رىٍِٙ ْٛخ االػزشاع ٌٍذٌٚخ ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ راد اٌظفخ اإلداس٠خ صالصِٛ٠ ٓ١ب ً ِٓ ربس٠خ اٌزجٍ١غٚ .ئرا ٌُ ٠جٍغ اٌمشاس اٌشعبئ ٟأٚ
أ ٞئعشاء ِٓ ئ عشاءاد رٕف١زٖ ئٌ ٝاٌغ١ش اٌّزؼشس ِٕٗ ,عبص ٌٙزا األخ١ش اٌطؼٓ ف ٗ١ثطش٠ك االػزشاع ٚفك أؽىبَ اٌفمشح اٌغبثمخ ؽٍ١خ ِذح
ِشٚس اٌضِٓ ػٍ ٝؽمٕٗ٠ .ظش ف ٟاالػزشاع ثبٌطش٠مخ اٌمؼبئ١خ ٚػٍٚ ٝعٗ اٌغشػخ" .كنصت المادة (َُُّ) مف ذات القانكف عمى أنو:
"٠مذَ ؽٍت اٌظ١غخ اٌزٕف١ز٠خ ٌ ؾىُ أعٕج ٟثبٌطش٠مخ اٌشعبئ١خ ثّٛعت ػش٠ؼخ ئٌ ٝسئ١ظ ِؾىّخ االعزئٕبف اٌّذٔ١خ اٌزبثغ ٌٙب ِمبَ اٌّذػٝ
ػٍ ٗ١أِ ٚغىٕٗ أِ ٚؾً ٚعٛد األِٛاي اٌّشاد اٌزٕف١ز ػٍٙ١ب ٚئال فٍشئ١ظ ِؾىّخ اعزئٕبف ث١شٚد اٌّذٔ١خ ,ف١ظذس اٌشئ١ظ لشاساً ػٍٝ
اٌؼش٠ؼخ ثمجٛي اٌطٍت أ ٚثشفؼٗٚ .ف ٟؽبي طذ ٚس اٌمشاس ثمجٛي اٌطٍت ٚئػطبء اٌظ١غخ اٌزٕف١ز٠خ ٠ؾك ٌٍّزؼشس االػزشاع ػٍ ٗ١أِبَ
ِؾىّخ االعزئٕبف فٍِٙ ٟخ صالصِٛ٠ ٓ١ب ً ِٓ ربس٠خ رجٍ١غٗ ٘زا اٌمشاس أ ٚئعشاء ِٓ ئعشاءاد رٕف١زٖٚ .ئرا وبْ اٌؾىُ اٌّؼط ٝاٌظ١غخ اٌزٕف١ز٠خ
لؼبئ١ب ً ٠ ٌُٚىٓ ِؼغً اٌزٕف١ز فاْ ٍِٙخ ؽؼٓ اٌخظُ رٛلف اٌزٕف١ز وّب ٛ٠لفٗ اٌطؼٓ اٌّمذَ ف ٟخالي اٌٍّٙخٚ .ف ٟؽبي سفغ اٌطٍت ٠ؾك
ٌٍطبٌت االػزشاع ػٍ ٝلشاس اٌشفغ فٍِٙ ٟخ خّغخ ػشش ِٛ٠ب ً ِٓ ربس٠خ اٌزجٍ١غ أِبَ ِؾىّخ االعزئٕبف٠ .خؼغ اٌمشاس االعزئٕبفٌ ٟطشق
اٌطؼٓ اٌز ٟرخؼغ ٌٙب اٌمشاساد اٌظبدسح ػٓ ِؾبوُ االعزئٕبف".
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كنرل بأف يتـ تقديـ االعتراض أماـ محكمة البداية التي ييراد التنفيذ في دائرتيا ،خصكصان
أنيا ذات المحكمة التي أصدرت األمر بالتنفيذ ليذا الحكـ األجنبي ،السيما كأف المادة (ُْ) مف
قانكف أصكؿ المحكمات المدنية كالتجارية ،جعمت محكمة البداية صاحبة الكالية العامة في نظر
جميع الدعاكل التي ال تدخؿ في اختصاص محكمة الصمح.
كتقكـ المحكمة بتعديؿ األمر بالتنفيذ في حدكد ما يمس ىذا الغير إذا كاف محقان في
اعتراضو ،بمعنى أف تمغي األمر بالتنفيذ عف الجزء الذم يتعارض مع مصمحة الغير ،دكف باقي
الحكـ
أجزاء الحكـ التي تظؿ محتفظة بصيغة األمر بالتنفيذ بيف الخصكـ ،كفي حالة كاف ي
المعترض عميو ال يقبؿ التجزئة تمغي المحكمة األمر بالتنفيذ بكاممو.
ي
كختامان نكصي بكضع فقرة ثالثة لممادة (ِْٔ) ،عمى النحك األتي" :في حالة اعتراض
الغير عمى األمر الصادر بتنفيذ حكـ أجنبي ،ييقدـ االعتراض ببلئحة دعكل ،إلى محكمة البداية
التي أصدرت األمر بتنفيذ ذلؾ الحكـ".
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ثانياً :األحكام الصادرة من محكمة جزائية في الشق المدني:
تقبؿ المحكمة الجزائية االدعاء المدني أماميا ،إذا قاـ المضركر باالدعاء أماـ محكمة
الدرجة األكلى ،كلـ يترتب عمى ىذا االدعاء تأخير في الفصؿ في الدعكل الجزائية( ،)1كتنظر
المحكمة في دعكل الحؽ المدني ،لتعكيض الضرر الناشئ عف الجريمة ميما بمغت قيمتو ،كتنظرىا
()2

تبعان لمدعكل الجزائية

كال تخضع الدعكل المدنية المقامة أماـ القضاء الجزائي لقانكف أصكؿ

المحاكمات المدنية ،كانما تخضع لمقكاعد المقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية ،ككذلؾ الحاؿ
بالنسبة لمطعكف المرفكعة في اإلحكاـ الجزائية(.)4()3
كنص قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ (ّ) لسنة ََُِ ـ ،عمى أنو في حالة صدكر حكمان
في مكضكع الدعكل الجزائية ،فبل يجكز إعادة النظر فيو إال بالطعف في ىذا الحكـ بالطرؽ المقررة
()5

في ىذا القانكف

كطرؽ الطعف المقررة في ىذا القانكف ال يكجد مف ضمنيا الطعف باعتراض

الغير.
كمما سبؽ يتضح أنو ال ييمكف لمغير االعتراض عمى حكـ المحكمة الجزائية حسب
نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية ،مما يترتب عميو احتماؿ صدكر حكـ مف المحكمة الجزائية
يككف متعديان كماسان بالغير كمع ذلؾ ال يحؽ لمغير االعتراض عميو؛ لدفع أثر الحكـ كازالة ضرره
كىذا يتنافى مع قكاعد العدالةػ
كبناء عميو نكصي بكضع نص يجيز لمغير الطعف في الحكـ الصادر في الشؽ المدني
خصكصان أف قانكف اإلجراءات الجزائية سمح لمخصكـ "المدعي المدني كالمتيـ كالمسئكؿ" الطعف
) )1اٌّبدح ( ِٓ )156لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغضائ١خ سلُ (ٌ )3غٕخ . َ 2001
) )2اٌّبدح ( ِٓ )170لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغضائ١خ
) (3عب٘ش ئثشا٘ ُ١شىش ٞاٌ١ٌٛذ :ششػ لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغضائ١خ  ,اٌغضء األٚي ,اٌطجؼخ األ ,2012,ٌٝٚص.236
)" (4اٌذػ ٜٛاٌّذٔ١خ ربثؼخ ٌٍذػ ٜٛاٌغٕبئ١خ ,رأخز ؽىّٙب ف ٟئعشاءاد اٌّشافؼخ ٚف ٟاألؽىبَ ٚاٌطؼ ْٛاٌغبئضح فٙ١ب ِٓ ,ؽ١ش
اإلعشاءاد ٚاٌّٛاػ١ذ فال ٠زغٕ ٝف ٟشٟء ِٓ ٘زا الزجبط أٔ ٞض ِٓ ٔظٛص اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خٔ ,".....,مغ عٕبئٟ
ِظشِ ,1537/11/22 ,ٞغّٛػخ اٌمٛاػذ اٌمبٔ١ٔٛخ ,ط 4سلُ  ,117صِ,101شبس ئٌٌ ٗ١ذ :ٜعب٘ش اٌ١ٌٛذِ ,شعغ عبثك
ص.236
) (5اٌّبدح ( ِٓ )322لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغضائ١خ.
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باالستئناؼ ،في دعاكل الحؽ المدني إذا كانت مما يجكز استئنافو كما لك كانت صادرة مف
المحاكـ المدنية ،كيقتصر االستئناؼ عمى الجزء المتعمؽ بدعكل الحؽ المدني(.)1
كنقترح بكضع النص ضمف فقرة رابعة مف المادة (ِْٔ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات
المدنية كالتجارية كذلؾ عمى النحك األتي" :يحؽ لمغير االعتراض عمى الحكـ الصادر مف المحكمة
الجزائية ،في دعاكل الحؽ المدني ،إذا كاف متعديان إليو ماسان بو ،كيقدـ االعتراض ببلئحة دعكل
كيراعى في ذلؾ قكاعد
إلى المحكمة المدنية التي تقع في االختصاص المكاني لممحكمة الجزائية ،ي
كيطبؽ عمى اعتراض الغير في ىذه الحالة األحكاـ السارية في ىذا القانكف".
االختصاص القيمي ،ي
المحكمين":
ثالثاً :أحكام القضاء الخاص "أحكام ُ
المحكميف ،كأجازت المادة (ُُْٖ) مف مجمة األحكاـ العدلية
كىي األحكاـ الصادرة عف ي
التحكيـ بقكليا" :يجكز التحكيـ في دعاكل الماؿ المتعمقة بحقكؽ الناس" ،كقد نظـ قانكف التحكيـ
الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة َََِـ جميع األحكاـ المتعمقة بمسائؿ التحكيـ.
المحكميف مف السندات التنفيذية ،بقكليا
كاعتبرت المادة (ٖ) مف قانكف التنفيذ ،حكـ ي
المحكميف القابمة لمتنفيذ".
"األسناد التنفيذية :ىي ،.... :كأحكاـ ي
المحكميف قاببلن لمتنفيذ ،يجب صدكر ق ار انر مف المحكمة المختصة
كحتى يككف حكـ ي
بتصديقو كاكسابو الصيغة التنفيذية( ،)2كمتى اكتسب الحكـ الصيغة التنفيذية ،يككف قاببلن لمتنفيذ
شأنو في ذلؾ شأف الحكـ القضائي ،ككجو التفرقة بينيما ،أف الحكـ القضائي يصدر مف جية
رسمية مميك انر بصيغة التنفيذ ،بينما حكـ المحكـ يصدر مف جية عرفية ،ال تمتمؾ كضع صيغة
التنفيذ عميو ،فيحتاج األمر إلى االستعانة بسمطة رسمية لتأمر بتنفيذه(.)3

( )1اٌّبدح ( ِٓ )325لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغضائ١خ.
) )2اٌّبدح ( ِٓ ,)1/45لبٔ ْٛاٌزؾى ,ُ١سلُ (ٌ )3غٕخ .َ2000
)ِ (3ؾغٓ شف١ك :اٌزؾى ُ١اٌزغبس ٞاٌذ ,ٌٟٚداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,ص .312
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كالجدير ذكره أف قانكف التنفيذ أجاز تنفيذ أحكاـ التحكيـ الكطني ،باإلضافة ألحكاـ التحكيـ
األجنبي ،كلـ يشترط لتنفيذ حكـ التحكيـ األجنبي صدكره عف جية معينة؛ كبالتالي ييمكف تنفيذ
األحكاـ الصادرة عف ىيئات التحكيـ الدكلية ،أك األحكاـ الصادرة عف األشخاص الذيف تـ اختيارىـ
كمحكميف في البمد األجنبي(.)1
كعميو فإف احتماؿ مساس حكـ التحكيـ بالغير ،أم انر كارد الحدكث ،خصكصان أف التحكيـ
يرؽ إلى المستكل المطمكب بعد ،مف حيث كفاءة المحكميف ،ككجكد مؤسسات خاصة
عندنا لـ ى
لمتحكيـ؛ كبالتالي ال نجد ما يمنع مف كضع نص يينظـ كيفية االعتراض عمى حكـ المحكميف ،مف
ًقبؿ الغير ،الذم لـ يباشر إجراءات التحكيـ ،كمع ذلؾ أضر بو ىذا الحكـ.
كاف ما سبؽ قكلو ،ينطبؽ عمى أحكاـ التحكيـ الكطني ،كأحكاـ التحكيـ األجنبي()2؛ التحاد
الغاية المقصكدة مف االعتراض في و
كؿ منيما.
كبالتالي فإف كضع نص يجيز لمغير الذم تعدل الحكـ إليو كأصابو بضرر ،أف يستخدـ
حقو في الطعف باعتراض الغير ،يأتي متفقان كقكاعد العدالة.
المحكميف
كنقترح أف ييقدـ االعتراض أماـ ذات المحكمة التي أصدرت القرار بتصديؽ حكـ ي
كبأف يككف االعتراض عمى قرار التصديؽ ،كليس عمى حكـ التحكيـ؛ كذلؾ ألف قرار التصديؽ ىك
الذم أكسب الحكـ الصيغة التنفيذية كىك الذم سبب الضرر لمغير؛ ألف الحكـ بدكف قرار التصديؽ
ال ييمكف تنفيذه؛ كبالتالي ينتفي احتماؿ حدكث ضرر لمغير مف صدكر الحكـ ،بدكف اكتسابو
الصيغة التنفيذية.

)(1ػجذ هللا اٌفشا :اٌزٕف١ز اٌغجشِ ,ٞشعغ عبثك ,ص .110
) (2اٌّبدح ( ِٓ ,)32لبٔ ْٛاٌزٕف١ز " ,رغش ٞأؽىبَ اٌّبدر )37-36( ٓ١ػٍ ٝأؽىبَ اٌّؾىّ ٓ١اٌظبدسح ف ٟثٍذ أعٕج ,ٟشش٠طخ
أْ ٠ى ْٛاٌؾىُ طبدساً فِ ٟغأٌخ ٠غٛص فٙ١ب اٌزؾى ُ١ؽجمب ً ألؽىبَ لبٔ ْٛاٌزؾى ُ١اٌفٍغط ٟٕ١اٌّؼّٛي ثٗ" ٌٚمذ عجك ٚروشٔب ٔض
اٌّبدربْ  37 -36ف ٟاٌجٕذ األٚي اٌّزؼٍك ثبألؽىبَ اٌظبدسح ِٓ ِؾىّخ أعٕج١خ.
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كتقكـ المحكمة بتعديؿ قرار التصديؽ ،في حدكد ما يمس بالغير ،كيبقى نافذان في باقي
أجزاء الحكـ الخاصة بأطراؼ التحكيـ ،أما إذا كاف حكـ التحكيـ غير قابؿ لمتجزئة ،تقكـ المحكمة
بإلغاء قرار التصديؽ حماية لحقكؽ الغير.
كعميو نكصي بكضع النص اآلتي ،كيككف مكضعو ضمف فقرة خامسة في المادة (ِْٔ)
المحكميف الكطنية كاألجنبية ببلئحة
مف قانكف أصكؿ المحاكمات :ي"يقدـ اعتراض الغير عمى أحكاـ ي
دعكل إلى المحكمة التي أصدرت القرار بتصديؽ الحكـ كاكسابو الصيغة التنفيذية".

رابعاً :أحكام محكمة النقض:
بدايةن يجب اإلشارة إلى أنو كفقان لقانكف أصكؿ المحاكمات ،ال ييمكف الطعف بأحكاـ محكمة
النقض بمكجب المادة (ِِْ) ،بقكليا" :ال يجكز الطعف في أحكاـ محكمة النقض ،بأم طريؽ مف
طرؽ الطعف" كقد نص القانكف صراحةن عمى استثناء أحكاميا مف الطعف باعتراض الغير(.)1
كقبؿ البدء باستعراض مكضكع بحثنا ،يجب التفرقة بيف احتماالت ثبلثة قد تصدر عف
محكمة النقض في حالة تقديـ الطعف إلييا ،تمييدان إلصدار حكميا فيو:
ُ .قبكؿ الطعف بالنقض ،كالغاء حكـ محكمة المكضكع ،كاعادة القضية إلى الدرجة الثانية:
كنرل بأف ىذه الحالة ال تثير إشكالية ،لعدـ صدكر حكـ مف محكمة النقض ،كانما اقتصر
يحكميا عمى فسخ حكـ محكمة المكضكع ،كفي حالة صدكر حكـ مف محكمة المكضكع
مجددان بإمكاف الغير االعتراض عميو أماميا.

( )1اٌّبدح (ٌ " :) 1/244ىً شخض ٌُ ٠ىٓ خظّب ً ٚال ِّضالُ ٚال ِزذخالً ف ٟدػ ٜٛطذس فٙ١ب ؽىُ ٠ؼزجش ؽغخ ػٍ ,ٗ١أْ
٠ؼزشع ػٍ٘ ٝزا اٌؾىُ اػزشاع اٌغ١ش ,ويستثٌى هي رلك أحكام هحكوت الٌقط".
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ِ .رفض الطعف بالنقض ،كتأييد حكـ محكمة المكضكع:
كنرل بأف ىذه الحالة أيضان ال تثير إشكالية؛ ألف محكمة النقض أجازت حكـ محكمة
المكضكع؛ كبالتالي يبقى حكـ محكمة المكضكع قائمان بعكس االحتماؿ السابؽ ،كيحؽ لمغير
االعتراض عميو أماـ المحكمة التي أصدرتو؛ ألف محكمة النقض لـ تصدر حكمان في
المكضكع كانما اكتفت بتأييد الحكـ السابؽ.
 .3قبكؿ الطعف ،كصدكر حكـ مف محكمة النقض في المكضكع إذا كاف النقض لممرة الثانية
أك كانت الدعكل صالحة لمفصؿ فييا :كىذه الحالة ىي التي تثير اإلشكالية العممية في
إمكانية طعف الغير عمى ىذا الحكـ كما سنرل.
كأثار مكضكع الطعف باعتراض الغير عمى أحكاـ محكمة النقض جدالن بيف الفقو ،كيرل
البعض

()1

بأنو" :ال يجكز الطعف بيذا الطريؽ بالنسبة ألحكاـ محكمة النقض؛ ألف ىذه األحكاـ ال

يمكف أف تمس حقكؽ الغير ،حيث إنيا تقتصر عمى المسائؿ القانكنية فقط ،كال تبحث في مكضكع
النزاع".
()2

كيرل البعض كبحؽ

بقبكؿ االعتراض عمى الحكـ الصادر مف محكمة النقض ،في حاؿ

أصدرت محكمة النقض حكمان في المكضكع ،في بعض األحكاؿ ،كيضيؼ البعض( ،)3بأف الحكـ
الصادر عنيا قد يتعدل إلى الغير كيمس بو ،كفي ذات الكقت يككف محصنان مف اإللغاء ،كيرل بأف
ىذه اإلشكالية ،ال يمكف معالجتيا إال بأحد أمريف :إجازة الطعف بأحكاـ محكمة النقض أك إلغاء
الصبلحية المكضكعية.

) )1ػضّبْ اٌزىشٚس :ٞاٌىبفِ ,ٟشعغ عبثك ,ص ٠ٚ .741إ٠ذٖ ف ٟرٌه عبٔت ِٓ اٌفمٗ :ُِٕٙ ,ػجذ اٌؼض٠ض اٌٍظبطّخ:
اػزشاع اٌغ١شِ ,شعغ عبثك ,ص ِ ٚ .77فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك صٚ .332ػ١بء ش١ذ
خطبة :اٌٛع١ضِ ,شعغ عبثك ,ص ٚ .374ػجبط اٌؼجٛد ٞششػ أؽىبَ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك
ص.411
) (2ػجذ إٌّؼُ اؽّذ اٌششلب :ٞٚاٌٛع١ض ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ,شعغ عبثك ,ص .503-502
) )3ػجذ هللا اٌفشا :اٌٛع١ض ,طِ 2شعغ عبثك ,ص .421
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كنرل بأف االتجاىيف غير يمتعارضيف في حقيقة األمر؛ ألف االتجاه األكؿ أسس رأيو عمى
أف محكمة النقض ىي محكمة قانكف كال تبحث في مكضكع النزاع؛ كبالتالي ال يجكز الطعف في
أحكاميا ،كفي المقابؿ أسس االتجاه الثاني رأيو ،عمى جكاز الطعف في أحكاميا في حالة مخالفة
األصؿ العاـ -محكمة النقض محكمة قانكف ،-كاستعماؿ صبلحيتيا المكضكعية في الفصؿ
بالمكضكع ،ألنيا باستعماؿ ىذا االستثناء "الصبلحية المكضكعية" ،تككف قد خالفت األصؿ
كبالتالي يحؽ لمغير الطعف عمى حكميا كما يحؽ لو الطعف عمى حكـ سائر المحاكـ التي تقضي
المتنازع فيو.
في المكضكع ي
كنرل بأف ىذه اإلشكالية العممية منبعيا نص المادة (ِّٕ ،)ِ/الذم ييعطي محكمة النقض
الحؽ في الفصؿ بالمكضكع ،كتنص المادة عمى أنو" :إذا حكمت المحكمة بنقض الحكـ المطعكف
فيو ،كجب عمييا أف تحكـ في المكضكع في أم مف الحالتيف اآلتيتيف(:)1
ُ .إذا كاف مكضكع الدعكل صالحان لمفصؿ فيو.
ِ .إذا كاف الطعف لممرة الثانية".
1

) ) ٚؽز٠ ٝىزًّ األِش ٚػٛؽب ً ٕ٠جغ ٟششػ ِٛػٛع اٌظالؽ١خ اٌّٛػٛػ١خ ثؾبٌز ,ٗ١ثا٠غبص ٠خذَ ِٛػٛع ثؾضٕب:
الحالت األولى :صالحيت الووظوع للفصل فيه :
ال ٠ؾك ٌّؾىّخ إٌمغ ف ٟؽبٌخ رمذ ُ٠اٌطؼٓ ئٌٙ١ب ٌٍفظً ثّغأٌخ االخزظبص ,أْ رزظذٌٍّٛ ٜػٛع ٚئّٔب ٠غت ػٍٙ١ب ,أْ رفظً ثّغأٌخ
االخزظبص ٚرؾ ً١اٌمؼ١خ ئٌ ٝاٌّؾىّخ اٌز ٟلشسد اخزظبطٙب٠"ٚ ,خزٍف ِف َٛٙاٌؾىُ ف ٟاٌّٛػٛع اٌز ٞوبْ ِؼشٚػب ً ػٍِ ٟؾىّخ
اٌّٛػٛع ػٓ ِؼٕ ٝاٌزظذ ,ٞفبٌزظذُ٠ ٞؼٕ ٟاٌؾىُ فِٛ ٟػٛع ٌُ رفظً فِ ٗ١ؾىّخ أٚي دسعخ وأْ ٠ى ْٛاٌؾىُ اٌّطؼ ْٛف ٗ١لذ لؼٝ
ثؼذَ االخزظبص ,فززظذِ ٜؾىّخ االعزئٕبف ثبٌؾىُ ف ٟاٌّٛػٛع ئرا أٌغذ اٌؾىُ"[ػجذ اٌؼض٠ض ثذ :ٞٛ٠لٛاػذ اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك
ص ].547
أِب اٌؾىُ ف ٟاٌّٛػٛع اٌز٠ ٞظذس ػٓ ِؾىّخ إٌمغ ٠ى ْٛف ٟؽبي وبٔذ اٌذػ ٜٛطبٌؾخ ٌٍفظً فٙ١بٚ ,وبٔذ عّ١غ اٌٛلبئغ صبثزخ ٚال
رزطٍت ئػبدح اٌجؾش فٙ١ب ِٓ عذ٠ذ ,أ ٚعّبع أٚعٗ دفبع ٚدفٛع رزؼٍك ثبٌّٛػٛع ,فزم َٛاٌّؾىّخ اخزظبساً ٌٍٛلذِٕٚ ,ؼب ً إلؽبٌخ أِذ
إٌضاع ,ثاطذاس ؽىّٙب ف ٟاٌّٛػٛعٚ ,رٌه ثزطج١ك إٌض اٌمبٔ ٟٔٛاٌغٍ ُ١ػٍ ٝاٌٛلبئغ اٌضبثزخ.
ّ٠ٚىٓ ٌّؾىّخ إٌمغ أْ رفظً ف ٟاٌّٛػٛع ف ٟؽبٌخ رُ رمذ ُ٠دػِ ٜٛخبطّخ لبػ ٟثبٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب أ ٚثّؾىّخ االعزئٕبف أٔ ٚبئجب ً
ػبِبًٚ ,رُ لجٛي اٌذػ ,ٜٛئرا سأد ِؾىّ خ إٌمغ أْ اٌذػ ٜٛاألطٍ١خ اٌز ٟرُ رمذ ُ٠دػ ٜٛاٌّخبطّخ ثغججٙب ,طبٌؾخ ٌٍؾىُ فِٛ ٟػٛػٙب
ثؼذ عّبع اٌخظ [.َٛاٌّبدربْ ِٓ ]2/160-152 :لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ.
أها الحالت الثاًيت :إرا كاى الطعي ُهقذم لوحكوت الٌقط للورة الثاًيتٚ :رٌه لطؼب ً ٌذاثش إٌضاع ػٕذ ؽذ ِؼٚ ,ٓ١رغٕت رشد٠ذ اٌمؼب٠ب ثٓ١
اٌّؾبوُ ئٌِ ٝب ال ٔٙب٠خ.
ً
٠ٚفظً اٌمبػ ٟثبٌّٛػٛع ئرا سأٔ ٜمغ اٌؾىُ اٌضبٔ " ,ٟأ٠ب وبْ اٌغجت " عٛاء ألْ اٌّؾىّخ اٌ ُّؾبي ئٌٙ١ب اٌمؼ١خ ف ٟإٌمغ األٚيٌُ ,
رٍزضَ ثبٌّجذأ اٌمبٔ ٟٔٛاٌز ٟلشسرٗ ٌٙب ِؾىّخ إٌمغ ,أ ٚشبة ؽىّٙب ػ١ت أخش ِٓ ػٛ١ة إٌمغ٠ ٌُ ٌٛٚ ,ىٓ ِٕظجب ً ػٍ ٝراد ِب ؽُؼٓ
ػٍ ٗ١ف ٟاٌّشح األ[ٌٝٚأؽّذ اٌغ١ذ طب :ٜٚاٌٛع١ؾ ,ص ٘ٚ ,]1140زٖ اٌؾبٌخ رخزٍف ػٓ عبثمزٙب ,ف ٟأْ اٌمبٔ٠ ٌُ ْٛشزشؽ أْ ٠ى ْٛإٌضاع
طبٌؾب ً ٌٍفظً ف.ٗ١
ٚال ُ٠خف ٝأْ اٌظالؽ١خ اٌّٛػٛػ١خ ٌّؾىّخ إٌمغ١ِ ,ضح ػٍ ٝدسعخ و ج١شح ِٓ األّ٘١خٚ ,رٌه ألٔٙب رؾغُ اٌخالف فِ ٟغأٌخ رشد٠ذ
اٌمؼب٠ب ث ٓ١اٌّؾبوُٚ ,اإلؽبٌخ ِٓ ِؾىّخ ئٌِ ٝؾىّخ أخشٚ ,ٜرُٛفش اٌٛلذ ٚاإلعشاءاد ٚإٌفمبد ,ثظذٚس ؽىُ ف ٟاٌّٛػٛع.
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( )1

كنص القانكف عمى أف الحكـ الصادر عف محكمة النقض غير قابؿ لمطعف بأم طريؽ

كاستثنت المادة (ِْْ )ُ/أحكاـ محكمة النقض مف األحكاـ التي يجكز الطعف عمييا باعتراض
الغير ،كىنا تكمف اإلشكالية العممية ،كيثكر التساؤؿ عف آلية حماية الغير مف تعدل ىذا الحكـ إليو
كمساسو بو؟
كنرل بكضع مقترح نص ،يجيز لمغير االعتراض عمى ىذه األحكاـ؛ ألنو مف غير المنطقي
قفؿ الباب أماـ الغير كحرمانو مف المحافظة عمى حقكقو المشركعة التي تكفؿ القانكف بحمايتيا
لمجرد أف الدعكل محؿ الطعف صالحة لمفصؿ فييا ،أك تـ الطعف في الحكـ بالنقض لممرة الثانية.
كال نرل بإلغاء الصبلحية المكضكعية لمحكمة النقض ،مع أف إلغاء المادة (ِّٕ)ِ/
ييخرجنا مف ىذه اإلشكالية العممية.
كذلؾ ألف احتماؿ مساس الحكـ الصادر كفقان لقياـ المحكمة باستعماؿ صبلحيتيا
المكضكعية بالغير أقؿ مف المصمحة المرجكة مف الصبلحية المكضكعية؛ كألنو ليس كؿ حكـ
ييفصؿ فيو مكضكعيان يصيب الغير بضرر.
كختامان نكصي بإضافة عبارة كحذؼ عبارة لنص المادة (ِِْ) ،كحذؼ عبارة مف نص
المادة (ِْْ)ُ/؛ حتى نكفر الحماية لمغير مف أحكاـ محكمة النقض ،كذلؾ عمى النحك األتي:
 اإلضافة كالحذؼ :كمكضعيما نص المادة (ِِْ) ،كالتي تقضي بأنو "ال يجكز
الطعف في أحكاـ محكمة النقض بأم طريؽ مف طرؽ الطعف" ،كيصبح النص بعد
اإلضافة كحذؼ عبارة "بأم طريؽ مف طرؽ الطعف" ،كاآلتي" :ال يجكز الطعف في
أحكاـ محكمة النقض بطريؽ اعتراض الغير أك إعادة المحاكمة ،إال في حالة
تصدييا لمفصؿ في المكضكع".

)ِ (1بدح ( ِٓ )242لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
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كذلؾ الشتراؾ الطعف بإعادة المحاكمة بذات العمة؛ كالحتماؿ أف تنشأ حالة مف حاالت
إعادة المحاكمة ،إذا استعممت المحكمة صبلحيتيا لمفصؿ في المكضكع ،كأكجو الفرؽ بيف إجازة
الطعف في أحكاـ محكمة النقض بإعادة المحاكمة ك الطعف اعتراض الغير ،بأف األخير ييدؼ إلى
حماية الغير بخبلؼ األكؿ فإنو ييدؼ لحماية الخصكـ.
كيؤيد ما ذىبنا إليو ،ما نص عميو القانكف السكرم ،بجكاز الطعف بإعادة المحاكمة في
أحكاـ محكمة النقض إذا أصدرت يحكميا في المكضكع ،كفقان لحقيا في استعماؿ الصبلحية
المكضكعية(.)2()1

 أما الحذؼ :فيك عبارة عف جممة "كيستثنى مف ذلؾ أحكاـ محكمة النقض"،
كمكضعيا نص المادة (ِْْ .)ُ/كتصبح المادة بعد حذؼ العبارة " لكؿ شخص
لـ يكف خصمان كال ممثبلن ك متدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ ،يعتبر حجة عميو
أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير".

)" )1المادة ,)ٕٙٗ( :بقولها" :ال تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطرٌق إعادة المحاكمة إال فً حالة تصدٌها للحكم فً
الموضوع .قانون أصول المحاكمات السوري رقم ٗ 8لسنة ٖ٘.ٔ9
)ٕ) وفً ذات السٌاق نص قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً رقم ٓ 9لسنة ٖ ٔ98المعدل ,فً المادة رقم ()7ٖ7
معدلة وفقا للمرسوم رقم ٕٓ تارٌخ ٖٕ ,ٔ98٘/ٖ/على أنهٌ :مكن الطعن فً قرارات محكمة النقض بطرٌق اعتراض الغٌر
وبطرٌق إعادة المحاكمة إذا أصدرت حكم فً الموضوع ,ونصت المادة على أن ":ادعاء تزوٌر أي مستند عادي أو رسمً
مقدم إلى محكمة التمٌٌز ٌخضع ألحكام المواد ٓ ٔ8إلى ٕٕٓ .تنظر فً دعوى التزوٌر غرفة محكمة التمٌٌز التً تتولى
نظر الطعن الذي قدم فٌه المستند المدعى تزوٌره.
القرار الصادر فً دعوى التزوٌر ٌكون قابالً للطعن بطرٌق إعادة المحاكمة واعتراض الغٌر.
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المبحث الثالث
نطاق اعتراض الغير من حيث األشخاص

ييعد مفيكـ الغير مفيكـ نسبي متغير ،يتخذ معنى التميز كاالختبلؼ ،كيتغير بحسب تغير
المعنى المضاد لو ،بحيث يختمؼ مف مكضكع إلى آخر ،كال يمكف حصر معنى الغير في تعريؼ
المبايف لمشخص الذم يعد بالنسبة لو غي انر.
محدد ،كالغير دائمان ىك المخالؼ ك ي
كيحيؿ مفيكـ الغير معناه عمى "اآلخر" ،فيك يقيـ ترادفان دالليان بينيما ،بحيث ييبقينا عاجزيف
عف فيـ معنى الغير كتحديد أبعاده كما ييقصد بو ،إال بفيـ مف ىك الشخص اآلخر ،الذم يمكننا
تسمية ما عداه مف الغير ،كعمى سبيؿ التدليؿ ،فإذا قصدنا بالشخص اآلخر الذات الفردية "األنا"
فيقصد بالغير "الييـ" ،كاذا قصدنا بو
فإف الغير ىك كؿ مف خالفيا كاذا قصدنا بو
"النحف" ،ي
ي
"األقارب" ،فيقصد بالغير األباعد ،كعميو فإف مفيكـ الغير مفيكـ نسبي يتغير بتغير المرجع (األنا
النحف ،األقارب)(.)1
ي
كلقد أثار مفيكـ الغير جدالن كاسعان في الفقو القانكني ،بحيث كاف مكضع اىتماـ ال يكتٌاب
السيما أف مفيكمو يتبايف مف قانكف إلى آخر.
كلما كاف األمر كذلؾ ينبغي عمينا تحديد األشخاص الذيف يعد الغير بالنسبة ليـ غي انر
حتى يتسنى لنا دراسة ىذا المبحث ،كذلؾ امتثاالن لمقاعدة التي تقضي بأف الشيء ييعرؼ بضده
كبضدىا تتبيف األشياء(.)2

ٔ

) ) محمد بنعوفٌر :مفهوم الغٌر ,مقال حول مفهوم الغٌر من ناحٌة فلسفٌة ,منشور على الموقع اإللكترونً اآلتً:
 .)http://philosophie2bac.arabblogs.com/autruit.pdfتم الرجوع للموقع بتارٌخٕٓٔ٘/ٖ/ٕٖ :م ,الساعة التاسعة
صباحاً.
(ٕ ) ورد هذا المعنً فً قول الشاعر أبً الطٌب المتنبً ,فً القصٌدة التً مطلعها[:أمِنَ ْ
ازدٌِارَ كِ فً الدُّجى الرُّ َقبَاء ْإذ حَ ٌث كن ِ
ت مِنَ
ّ
وبضِ دّها َت َت َبٌّن األ ْشٌاء].
الم ضِ ٌاء] فً البٌت الثانً والعشرون بقوله[ :و َنذٌمه ْم ِ
وبه ْم َعرَ ْف َنا َفضْ لَه ِ
الظ ِ
أنظر. http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=5432 :
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كحددت المادة (ِْْ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات األشخاص الذيف يحؽ ليـ االعتراض
عمى الحكـ إذا كاف متعديان إلييـ ماسان بيـ ،كأصابيـ بضرر كتناكلت المادة ىؤالء األشخاص ضمف
ثبلث فئات ،كالتي ستككف محؿ بحثنا ليتضح لنا بعد ذلؾ نطاؽ اعتراض الغير مف حيث
األشخاص ،كتتمثؿ ىذه الفئات الثبلثة في:
ُ .كؿ شخص لـ يكف خصمان كال ممثبلن كال متدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر
حجة عميو ،يحؽ لو االعتراض عمى الحكـ.
ِ .الدائنيف كالمدينيف المتضامنيف أك بالتزاـ غير قابؿ لمتجزئة ،يحؽ ليـ أف يعترضكا
عمى الحكـ الصادر عمى دائف أك مديف آخر ،إذا كاف مبنيان عمى غش أك حيمة
تمس حقكقيـ بشرط إثبات الغش أك الحيمة.
ّ .الكارث إذا مثمو أحد الكرثة في الدعكل التي لمكرثو أك عميو ،إذا صدر الحكـ
مشكبان بغش أك حيمة ،يحؽ لو االعتراض عمى الحكـ.
كلدراسة ىذه الفئات الثبلثة التي يحؽ ليا الطعف باعتراض الغير عمى الحكـ ،نقسميا
تباعان:
الفئة األولى :كل شخص لم يكن خصماً ول ُممثالً ول متدخالً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر
حجة عميه:
نظمت الفئة األكلى الكاردة بنص المادة (ِْْ ،)ُ/الغير بمعناه الكاسع بعكس الفئة الثانية
كالثالثة المتاف نظمتا حاالت معينة ،كلدراسة الفئة األكلى كلبياف األشخاص الذيف لـ يككنكا خصكمان
أك ممثميف أك متدخميف ،ينبغي بياف ماىية الخصـ كالممثؿ كالمتدخؿ ،حتى يتميز مفيكـ الغير
بكاسطة معرفة ىؤالء األشخاص ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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ص ُم:
أولًَ :
الخ ْ
()1
خاص ىمةن
ص ٍمتيوي أم ى
ا ى
نازٍعتيوي ىخ ٍ
ص يـ لغةن  :ىم ٍ
لخ ٍ
ص ٍمتيوي يم ى
اص ٍمتيوي ىك ىخ ى
صمان ،يقاؿ :ىخ ى
ص ىد ير ىخ ى

ً
كخصامان،

ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ[البقرة،]َِْ :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ[الزخرؼ،]ُٖ :

ثـ يسم ىي

اصـ ىخصمان كاىستيع ًم ىؿ لمك ً
ً
اص ىم ًة :أف ىيتٍ ىعمَّؽ كؿ كاى ًحد
احًد ك ً
ٍ
ٍ
الم ىخ ى
الجمع ،كرٌبما ٌثني ،كأصؿ ي
ي
الم ىخ ي
ًً
أخصاـ ،كقكلوي :ﭽﮟﮠﭼ[الحج ،]ُٗ:أم:
صـ
صكـ ىك ٍ
ى
ى
اآلخ ًرٍ ،
بخ ٍ
أم ىجانبًو ،كالجمعي يخ ي
فريقى ً
ص يمكا ،كقاؿ:ﭽ ﯦ
اف ،كلذلؾ قاؿ ٍ
اختى ى

ﯧﭼ[ؽ:

ِٖ] ،كقاؿ:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

ﭼ[الشعراء]ٗٔ:

صيـ :الكثير الم ىخاصم ًة ،قاؿ :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ[يس ،]ٕٕ:ك ى ً
ك ى ً
كم ًة
الم ٍختىص ي
بالخ ي
ص ى
الخص يـ :ي
ي ي ىى
الخ ي
قاؿ:ﭽﯮ ﯯ ﭼ[الزخرؼ.]ٖٓ :
()2

كاصطبلحان :عرفو البعض

بأنو" :قد يككف شخصان طبيعيان أك معنكيان ،كأف مركز الخصـ

ال يقتصر عمى مف تبدأ بيـ الدعكل ،بؿ يشمؿ المتدخميف كالمختصميف ،إذا كجيت منيـ أك إلييـ
طمبات في الخصكمة ،عمى أف تربطيـ بمحؿ النزاع رابطة تجعميـ طالبيف لمحماية أك مطمكبان
الحماية في مكاجيتيـ ،ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ".
كالخصـ ال يخرج عف أحدل فرضيف ،إما مدعي كاما مدعى عميو ،كعرؼ البعض

()3

المدعي بأنو" :الشخص الذم يأخذ زماـ المبادأة في الدعكل ،فيتكجو إلى القضاء طالبان الحكـ لو
عمى خصمو بما يدعيو" .كعرؼ المدعى عميو بأنو" :الشخص الذم يتمقى التكميؼ بالحضكر
كيتكلى الرد عمى ادعاءات المدعي ككسيمتو في ذلؾ إبداء الدفكع كالطمبات".

) )1أث ٟاٌمبعُ اٌؾغ ٓ١ثٓ ِؾّذ :اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآِْ ,شعغ عبثك ,ص .155
)(2ػجذ هللا اٌفشا :اٌّؼبٌغخ اٌزشش٠ؼ١خ ٌّشوض اٌخظُِ ,شعغ عبثك ,ص .525
) )3أؽّذ طب :ٜٚأصش األؽىبَ ثبٌٕغجخ ٌٍغ١شِ ,شعغ عبثك ,ص .17-16

ٓ9

كيجكز أف يتعدد المدعكف أك المدعى عمييـ بنص المادة (َٖ )ُ/بقكليا" :يجكز ألكثر
مف شخص بصفتيـ مدعيف أك مدعى عمييـ أف يقدمكا الئحة كاحدة إذا كانت الطمبات مرتبطة أك
أتحدت سببان كمكضكعان" ،كىذا التعدد في المدعكف كالمدعى عمييـ يفترض حصكلو عند إقامة
الدعكل ،أك الرد عمييا.
كقد يحدث التعدد بعد إقامة الدعكل في حالتي ضـ الدعاكل أك إحالة الدعكل إلى دعكل
سابقة عنيا ،كذلؾ كفقان لنص الفقرة الثانية مف المادة بقكليا" :إذا رفعت أكثر مف دعكل أماـ محكمة
كاحدة أك أكثر مف محكمة ككانت متحدة في السبب كالمكضكع ،فيجكز لممحكمة بناء عمى طمب
أحد الخصكـ ،أف تضـ ىذه الدعاكل في خصكمة كاحدة ،أك أف تأمر (مع مراعاة قكاعد
االختصاص) بإحالة ىذه الدعاكل إلى المحكمة المرفكعة أماميا الدعكل األكلى".
كيمكف أف يحدث التعدد بفعؿ كفاة المدعي أك المدعى عميو ،كفقان لنص المادة (ْٖ)ُ/
بناء عمى طمب
بقكليا" :إذا تكفى أحد الخصكـ في الدعكل ،... ،فمممحكمة مف تمقاء نفسيا أك ن
الخصـ اآلخر اتخاذ اإلجراء المناسب لتبميغ كرثتو أك مف يقكـ مقامو قانكنان ،لمحضكر إلى المحكمة
في كقت تعينو لمسير في الدعكل مف النقطة التي كصمت عندىا".
كاعتراض الغير ال ييقبؿ مف المدعي أك المدعى عميو ،سكاء كاف المدعي أك المدعى عميو
مف المدعكف أك المدعى عمييـ الذيف افتتحت بيـ الخصكمة أـ مف الذيف تـ ضميـ إلى دعكل
أخرل أك تـ إحالة دعكتيـ إلى دعكل سابقة ،كال ممف يقكـ مقاـ المدعي أك المدعى عميو مف الكرثة
في حالة تعديؿ الئحة الدعكل ،بسبب الكفاة ،كعمة ذلؾ أنيـ كاف بإمكانيـ أف يقدمكا طمباتيـ أك أف
يدلكا بدفكعيـ أثناء جمسات الخصكمة ،بعكس الغير الذم لـ تتح لو الفرصة لحماية حقو.
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كال ييقبؿ الطعف باعتراض الغير ،مف المدعى عميو إذا تغيب عف حضكر الجمسات ،بعد
تبمغو بميعاد إحدل الجمسات كتـ السير بحقو حضكريان حسب األصكؿ المتبعة( ،)1كبإمكانو الطعف
بالحكـ بطرؽ الطعف المقررة لمخصكـ كاالستئناؼ كالنقض كاعادة المحاكمة.
كفي حالة قياـ المستأنؼ ،بتقديـ استئنافو ضد بعض الخصكـ في الدرجة األكلى كاستثناء
الباقيف ،ال ييمكف القكؿ بأف مف تـ استثناءه غير خصـ في خصكمة االستئناؼ ،ك يحؽ لو الطعف
باعتراض الغير في الحكـ الصادر في االستئناؼ ،كانما يجب عمى القاضي في ىذه الحالة كفقان
لنص المادة (ََِ) ،أف يأمر الطاعف باختصاـ باقي المحككـ ليـ كلك بعد فكات ميعاد الطعف
بالنسبة إلييـ؛ كذلؾ لتجنب صدكر أحكاـ متناقضة ،كلتجنب إعادة الطعف بالحكـ(.)2
الم ىمثىؿ كالمتدخؿ كمف تـ إدخالو في الخصكمة ،بحيث
كمركز الخصـ في الحقيقة يشمؿ ي
يعد كبلن مف الممثؿ كالمتدخؿ كالمختصـ خصكمان؛ كبالتالي ال يكجد مبرر لمتعداد الذم نصت عميو
المادة (ِْْ )ُ/بقكليا" :لكؿ شخص لـ يكف خصمان كال يممثبلن كال متدخبلن في دعكل صدر فييا
حكـ يعتبر حجة عميو ،أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير" ،كحتى ال ييفيـ أف مركز
الممثؿ كالمتدخؿ مغاير لمركز الخصـ نرل حذؼ ىذا التعداد غير المقبكؿ.
كباإلضافة لذلؾ ،أف لفظة "كال متدخبلن" الكاردة في المادة ،قد تكحي بأنيا تقتصر عمى
المختىصـ.
المتىدخؿ ك ي
طمب التدخؿ دكف اإلدخاؿ ،إال أنيا تشمؿ ي

) (1اٌّبدح ( ِٓ ) 26لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌز ٟرٕض ػٍ ٝأٔٗ" :ئرا ؽؼش اٌّذػ ٝػٍ ٗ١ئؽذ ٜعٍغبد اٌّؾبوّخٚ ,رغ١ت
ثؼذ رٌه ٌغ١ش ػبسع ِٓ ػٛاسع اٌخظِٛخ ,فاْ اٌؾىُ اٌظبدس ػذٖ ٠ى ْٛؽؼٛس٠ب ً ٚلبثالً ٌالعزئٕبف".
)ٔ )2ظذ اٌّبدح ( )200ػٍٚ ٝعٛة رغّ١غ أؽشاف خظِٛخ اٌذسعخ األ ٌٝٚف ٟاالعزئٕبفٌ ,زفبد ٞاٌزٕبلغ ف ٟاألؽىبَ
ثمٌٙٛب" :ئرا وبْ اٌؾىُ طبدساً فِٛ ٟػٛع غ١ش لبثً ٌٍزغضئخ ,أ ٚف ٟاٌزضاَ ثبٌزؼبِٓ أ ٚف ٟدػٛ٠ ٜٛعت اٌمبٔ ْٛفٙ١ب
اخزظبَ أشخبص ِؼ ,ٓ١ٕ١عبص ٌّٓ فٛد ِ١ؼبد اٌطؼٓ ِٓ اٌّؾى َٛػٍ ُٙ١أ ٚلجً اٌؾىُ ,أْ ٠طؼٓ ف ٗ١أصٕبء ٔظش اٌطؼٓ
اٌّشفٛع ف ٟاٌّ١ؼبد ِٓ أؽذ صِالئٗ ِٕؼّب ً ئٌ ٗ١ف ٟؽٍجبرٗ ,فاْ ٌُ ٠فؼً أِشد اٌّؾىّخ اٌطبػٓ ثبخزظبِٗ ف ٟاٌطؼٓٚ ,ئرا
سفغ اٌطؼٓ ػٍ ٝأؽذ اٌّؾى ٌُٙ َٛف ٟاٌّ١ؼبد ٚعت اخزظبَ اٌجبل ٌٛٚ ٓ١ثؼذ فٛارٗ ثبٌٕغجخ ئٌ."ُٙ١
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كعميو نرل تعديؿ صياغة المادة لتصبح" :لكؿ شخص لـ يكف خصمان في دعكل صدر
فييا حكـ يعتبر متعديان إليو ماسان بحقكقو كأصابو بضرر ،أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض
الغير".
الممثَل:
ثانياًَ :
يجب أف يككف كؿ مف طرفي الخصكمة متمتعان باألىمية القانكنية ،التي تتعمؽ بيا الدعكل
كاال كجب أف ينكب عنو مف يمثمو قانكنان ،فإف لـ يكف لو ممثؿ قانكني ،تعيف المحكمة المختصة
مف يمثمو( ، )2()1كحدكد األىمية ككيفية اكتسابيا كفقدانيا ،كأحكاـ النيابة كالكصاية كالكالية ،تخضع
لمقانكف ،كيجب أف تتكافر عند النائب األىمية التي تتيح لو الحؽ في االلتجاء لمقضاء(.)3
كالتمثيؿ إما إجرائي كاما فني[ الككالة بالخصكمة ]:
كالتمثيؿ اإلجرائي نكعاف ،أكليما :التمثيؿ القانكني ،يكجبو القانكف ،كنيابة الكلي أك الكصي
أك القيـ عمى القاصر أك عديـ األىمية ،كيخضع ناقصك األىمية ،كعديمكىا ،ألحكاـ الكالية أك
الكصاية أك القكامة بحسب األحكاؿ ،كفقان لمقكاعد المقررة في القانكف المدني( ،)5()4كفيما يتعمؽ
بالشخص االعتبارم منحو القانكف حؽ التقاضي ،كأكجب عميو كجكد مف يمثمو قانكنان في التعبير
عف إرادتو(.)7()6

1

( ) اٌّبدح ( ِٓ )75لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ.
2
) ) ٔظذ اٌّبدح (ِ ِٓ )1616غٍخ األؽىبَ اٌؼذٌ١خ ,ػٍ ٝأٔٗ " ُ٠شزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌّذػٚ ٟاٌّذػ ٝػٍ ٗ١ػبلٍ ,ٓ١فذػ ٜٛاٌّغٕٚ ْٛاٌظجٟ
ٚغ١ش اٌّّ١ض ٌ١غذ ثظؾ١ؾخٌٚ ,ىٓ ٠ظؼ أْ ٠ى ْٛأ١ٌٚبؤّ٘ب ٚأٚط١بؤّ٘ب ِذػ ٓ١ػّٕٙب ,أِ ٚذػ ٝػٍ ُٙ١ثبٌٛال٠خ ٚاٌٛطب٠خ".
3
) ) ِؾّذ ٔؼ٠ ُ١بعٔ :ٓ١ظش٠خ اٌذػ ٜٛث ٓ١اٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ ٚلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ؽجؼخ خبطخ ,داس ػبٌُ اٌىزبة
٘1423ــ ,َ2003 -ص .277
4
) ) اٌّبدح ( ِٓ )56اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
5
( ) ٔظّذ اٌّبدح (ِٛ )1/51ؽٓ األشخبص اٌز ٓ٠أٚعت اٌمبٔ ْٛرّض ٍُٙ١ثٛاعطخ ٚوالء ػٕ ,ُٙثمٌٙٛب " ِٛؽٓ ػذ ُ٠األٍ٘١خ ٚاٌمبطش
ٚاٌّؾغٛس ػٍٚ ٗ١اٌّفمٛد ٚاٌغبئتِٛ ٛ٘ ,ؽٓ ِٓ ٕٛ٠ة ػٕ ُٙلبٔٔٛبً".
6
( ) اٌّبدح ( ِٓ ) 62اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغطٚ ,ٟٕ١اٌز ٟرٕض ػٍ ٝأٔٗ٠ " :ىٌٍ ْٛشخض االػزجبس -5 :ٞؽك اٌزمبػ."ٟ
)ٔ )7ظذ اٌّبدح ( ِٓ ) 16لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ػٍ ٝو١ف١خ رجٍ١غ اٌشخض اٌّؼٕ ,ٞٛثمٌٙٛب "  -1فّ١ب ٠زؼٍك
ثبٌؾىِٛخ رغٍُ ٌٍٕبئت اٌؼبَ أ٠ ِٓ ٚمِ َٛمبِٗ ف ٟرغٍُ أٚساق اٌزجٍ١غ -2 .فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌ١ٙئبد اٌّؾٍ١خ رغٍُ ٌشئ١غٙب أِ ٚذ٠ش٘ب أّ٠ ِٓ ٚضٍٙب
لبٔٔٛبً -4.فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌششوبد ٚاٌغّؼ١بد ٚعبئش األشخبص االػزجبس٠خ األخش ٜرغٍُ فِ ٟشاوض ئداسرٙب اٌشئ١غخ إٌٍٔ ٚبئت ػٕٙب لبٔٔٛب ً أٚ
ألؽذ اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝئداسرٙب ,أ ٚألؽذ اٌششوبء اٌّزؼبِٕ ٓ١فٙ١ب ,فارا رؼٍمذ اٌٛسلخ ثٕشبؽ اٌفشع ٠غٛص رغٍّٙ١ب ئٌِ ٝشوض اٌفشع -5.فّ١ب

٠زؼٍك ثبٌششوبد األعٕج١خ اٌزٌٙ ٟب فشع أٚ ٚو ً١ف ٟفٍغط ٓ١رغٍُ ئٌ٘ ٝزا اٌفشع أ ٚاٌٛو ً١ثشخظٗ أ ٚفِٛ ٟؽٕٗ .
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كثانييما :التمثيؿ االتفاقي :كىك قياـ شخص كامؿ األىمية ،بمغ سف الرشد ،متمتعان بقكاه
العقمية ،كلـ يحجر عميو( ،)1بتككيؿ غيره في مباشرة إجراءات الخصكمة.
كيحؽ لكؿ مف المدعي كالمدعى عميو ،أف ييككؿ مف شاء بالخصكمة ،كال ييشترط رضا
()2

خصمو

كالككالة :تفكيض شخص أمره آلخر ،كاقامتو مقامو في ذلؾ ،كيقاؿ لذلؾ الشخص مككؿ

كلمف أقامو عنو ككيؿ ،كلذلؾ األمر مككؿ بو( ،)3كىي :عقد يمتزـ بمقتضاه الككيؿ ،بأف يقكـ بعمؿ
قانكني لحساب المككؿ(.)4
كالتمثيؿ الفني [الككالة بالخصكمة] :يكجبو القانكف في حالة مباشرة إجراءات الخصكمة أماـ
محاكـ البداية ،أك االستئناؼ ،أك النقض( ،)5كال ييقبؿ مف الخصكـ أنفسيـ ،مباشرة اإلجراءات في
األحكاؿ السابقة كيجكز لمخصكـ تككيؿ ممثؿ فني عنيـ في غير تمؾ األحكاؿ ،كتككيمو أماـ
محكمة الصمح.
كيقتصر التمثيؿ الفني [الككالة بالخصكمة] عمى المحاميف كال يشمؿ غيرىـ ،كتخضع
الككالة بالخصكمة لمقكاعد التي تنظـ عقد الككالة في القانكف المدني ،كلقانكف تنظيـ مينة المحاماة
رقـ (ّ) لسنة ُٗٗٗـ.
كبناء عمى ما سبؽ ،يعد الحكـ الصادر في الخصكمة ،التي تـ تمثيؿ الشخص فييا
ن
بكاسطة غيره سكاء كاف تمثيبلن إجرائيان [قانكني ،اتفاقي] ،أـ تمثيبلن فنيان ،حجة عمى الشخص الممثؿ
كال يحؽ لو االعتراض عميو بطريؽ الطعف باعتراض الغير ،حيث أف القانكف ال يفرؽ بيف الحضكر

)٘ )1زٖ اٌششٚؽ ِغزفبدح ِٓ ٔض اٌّبدح ( ِٓ )53اٌمبٔ ْٛاٌّذٔٚ ,ٟاٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأْ "  -1وً شخض ثٍغ عٓ اٌششذ
ِزّزؼب ً ثمٛاٖ اٌؼمٍ١خ٠ ٌُٚ ,ؾغش ػٍ٠ ,ٗ١ى ْٛوبًِ األٍ٘١خ ٌّجبششح ؽمٛلٗ اٌّذٔ١خ -2 .عٓ اٌششذ صّبٔ ٟػششح عٕخ ِ١الد٠خ
وبٍِخ".
) )2اٌّبدح (ِ ِٓ )1516غٍخ األؽىبَ اٌؼذٌ١خ.
) )3اٌّبدح (ِ ِٓ )1445غٍخ األؽىبَ اٌؼذٌ١خ.
) )4اٌّبدح ( ِٓ )757اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ. ٟ
) )5اٌّبدح ( ِٓ )61لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ.
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الشخصي لمخصـ كبيف حضكر نائبو ،فيكتسب المدعي أك المدعى عميو صفة الخصـ بمجرد
تمثيمو في الخصكمة بكاسطة نائبو.
كاذا عيف القاضي مصفي لمتركة ،فإنو يعتبر نائبان عف الكرثة؛ كبالتالي ال يحؽ ليـ الطعف
باعتراض الغير في الحكـ الصادر في التركة(.)1
كال يحؽ لمخمؼ العاـ االعتراض عمى الحكـ الصادر ضد سمفيـ بخصكص الحقكؽ التي
تمقكىا عنو كالخمؼ العاـ ىك "مف يخمؼ الشخص في ذمتو المالية مف حقكؽ كالتزامات ،أك في جزء
منيا باعتبارىا مجمكعان مف الماؿ ،كالكارث أك المكصى لو بجزء مف التركة في مجمكعيا"(.)2
كأيضان ال يحؽ لمخمؼ الخاص االعتراض عمى الحكـ الصادر ضد سمفو ،بخصكص ذات
الشيء الذم انتقؿ إليو مف سمفو .كالخمؼ الخاص ىك "مف يخمؼ الشخص في عيف معينة بالذات
أك في حؽ عيني عمييا ،كالمشترم يخمؼ البائع في المبيع ،كالمكصى لو بعيف في التركة يخمؼ
فييا المكصي ،كالمنتفع يخمؼ المالؾ في حؽ االنتفاع"( .)3ك"ال تمتد حجية الحكـ إلى الخمؼ
الخاص إال إذا كاف الحكـ سابقان عمى اكتساب الخمؼ حقو"(.)4
كلما كانت آثار الخصكمة تنصرؼ إلى المككؿ دكف الككيؿ ،كاف كاف األخير ىك مف
باشرىا ،فيحؽ لمف ييمثؿ أطراؼ الخصكمة بصفتو نائبان ،االعتراض عمى الحكـ بصفتو الشخصية
ألف مجرد تمثيمو لمخصكـ ال ييكسبو صفة الخصـ ،كبالتالي يعد مف الغير الذيف يحؽ ليـ
االعتراض عمى الحكـ.

) )1أٔظش اٌّبدح ( ٚ )2/1001اٌّبدح ( ِٓ )1/1005اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )2ػجذ اٌشصاق أؽّذ اٌغٕٛٙس :ٞاٌٛع١ؾ ف ٟششػ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ,ٟاٌغضء األٚي ٔظش٠خ االٌزضاَ ثٛعٗ ػبَ ,اٌّغٍذ األٚي
اٌؼمذ ,اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,َ1521 ,ص .721
) )3ػجذ اٌشصاق اٌغٕٛٙس :ٞاٌٛع١ؾ ,طِ ,1َ ,1شعغ عبثك ,ص .721
)ٔ )4مغ ِظش ٞسلُ  131ط 23ق -عٍغخ  1557/5/23ط  2ص ,456ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث ,ٟؽغ١خ األؽىبَ اٌّذٔ١خ
ٚاٌغٕبئ١خ ف ٟػٛء اٌفمٗ ٚاٌمؼبء -اٌذفغ ثؼذَ عٛاص ٔظش اٌذػٌ ٜٛغجك اٌفظً فٙ١بِٕ ,شبح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خَ1526 ,
ص .164
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كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف" :العبرة في اتحاد الخصكـ فيما يتعمؽ
بقكة الشيء المحككـ فيو ،إنما ىي بالخصكـ مف حيث صفاتيـ ال مف حيث أشخاصيـ ،كاذف
فالحكـ الصادر في كجو خصـ بصفتو الشخصية ال تككف لو حجية ًقبؿ ىذا الخصـ باعتباره ناظ انر
عمى كقؼ ،فإف صفة النظارة لمخصـ قد تتعارض مع صفتو الشخصية"(.)1

المتدخل [ ويشمل طمب اإلدخال ]:
ثالثاُ :
بالمتدخؿ في نص المادة (ِْْ) ،بقكليا" :لكؿ شخص لـ يكف خصمان كال ممثبلن
كالمقصكد ي
كال يمتدخبلن في دعكل  ،"....ىك الدخكؿ في الدعكل بنكعيو ،طمب التدخؿ [سكاء كاف انضمامي أـ
اختصامي] كطمب اإلدخاؿ ،كتناكلنا طمب التدخؿ في الفصؿ األكؿ ،ككسيمة كقائية فعالة يستخدميا
الغير لحماية مصالحو ،كال نرل فائدة مف إعادة ذكره في ىذا المبحث ،أما طمب اإلدخاؿ فإنو ال
يعد مف طرؽ الحماية الذاتية لمغير ،كلكنو قد ييدؼ إلى حماية الغير كقد يككف ضد مصمحتو
كينبغي عمينا تعريؼ اإلدخاؿ كحاالتو إلثراء الدراسة؛ كالرتباط مكضكع اإلدخاؿ بالفصؿ األكؿ
مف الدراسة بشكؿ جكىرم ،كحتى ال يختمط األمر عمى القارئ ،كنتناكلو عمى النحك اآلتي:
 .1تعريف اإلدخال:
أ :اإلدخاؿ ليغةن:
كغيره  ،كأدخمو في
المكاف
أدخؿ ييدخؿ ،إً ٍدخاالن  ،فيك يم ٍد ًخؿ ،كالمفعكؿ يم ٍد ىخؿ ،أدخمو
ى
ى
ى
كغيره :صيره ً
المكاف ً
ً
داخمىو(،)2ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ[ األنبياء.] ٖٔ:
ٌ

)ٔ )1مغ ِظش( ,ٞعٍغخ  1540/3/7ؽؼٓ سلُ  65عٕخ  5ق ) ,ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟؽغ١خ األؽىبَ اٌّذٔ١خ ٚاٌغٕبئ١خ
ِشعغ عبثك ص .153
)ِٛ )2لغ اٌّؼبٌٔ :ٟىً سعُ ِؼِٕ ,ٟؼغُ اٌّؼبٔ ٟاٌغبِغِ ,ؼغُ ػشث ٟػشث. http://www.almaany.com ,.ٟ
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ب :اإلدخاؿ اصطبلحان:
()1

كعرفو أكؿ

بأنو" :إلزاـ شخص مف الغير بأف يصبح خصمان في الدعكل القائمة سكاء

بناء عمى طمب أحد الخصكـ ،أك بأمر مف تمقاء نفس المحكمة.
كيؤخذ عميو ،عدـ تحديد الغاية مف اإلدخاؿ.
()2

كعرفو ثاني

بأنو" :إجبار شخص عمى الدخكؿ في خصكمة ،لـ يكف طرفان فييا ،كذلؾ

بناء عمى أمر المحكمة لمصمحة العدالة ،أك إلظيار الحقيقة ،أك بناء عمى طمب الخصكـ ،بيدؼ
الحكـ عمى الشخص المختصـ ،بنفس الطمبات األصمية أك طمب آخر ،أك جعؿ الحكـ حجة عميو
أك إلزامو بتقديـ كرقة تحت يده.
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ ،مساكاتو بيف طمبات اإلدخاؿ ،بأمر المحكمة كاإلدخاؿ بطمب مف
الخصكـ ،بحيث تختمؼ اإلجراءات ككيفية اإلدخاؿ ،في و
كؿ منيما.

()3

كعرفو ثالث

بأنو" :إلحاؽ طرؼ ثالث بالدعكل بعد قياـ الخصكمة بأمر المحكمة مف

تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب الخصكـ لمصمحة تقتضي ذلؾ"
كيؤخذ عميو ما يؤخذ عمى سابقو ،باإلضافة إلى لفظ "طرؼ ثالث" ،كىك لفظ غير دقيؽ كقد
سبؽ انتقاده عند الحديث عف نكعي التدخؿ.

)ٌ )1اسر نصار :مرجع سابق ,ص  .ٔ7وٌشابه هذا التعرٌف تعرٌف :أحمد أبو الوفا :بقوله" :تكلٌف شخص خارج عن
الخصومة ,بالدخول فٌها ,إما بنا ًء على طلب أحد طرفٌها ,أو بنا ًء على أمر المحكمة" .أحمد أبو الوفا :المرافعات ,مرجع
سابق ,ص ٕٓٔ .وتعرٌف أحمد ملٌجً :بقوله بأن اإلدخال هو" تكلٌف شخص من الغٌر خارج عن الخصومة بالدخول فٌها
ومن ثم ٌصبح خصما ً ( طرفا ً ) ,فٌها أو ماثالً فٌها على األقل ,وذلك بناء على طلب أحد الخصوم األصلٌٌن ,أو بناء على
أمر المحكمة من تلقاء نفس المحكمة ,دون ما طلب من الخصم" .أحمد ملٌجً :اختصام الغٌر وإدخاله ضامن فً الخصومة
المدنٌة أمام محاكم الدرجة األولى واالستئناف ومحكمة النقض الطبعة الثانٌة ,مكتبة دار الفكر العربٌة بالقاهرة ,ص .ٕ7-ٕٙ
) )2أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾِ ,شعغ عبثك ,ص .302
) (3ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ عؼذ آي خٕ :ٓ١اإلدخبي ف ٟاٌذػ ٜٛثطٍت اٌخظُِ ,شعغ عبثك ,ص .320
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كعرفو رابع( ،)1بػػأنو" :إرغاـ الغير لمدخكؿ في خصكمة قائمة بناء عمى طمب أحد الخصكـ
فييا أك بأمر المحكمة ،لمبررات قانكنية تقتضي ذلؾ ،كىي حسف أداء العدالة".
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ ،غمكضو ،حيث إف حسف أداء العدالة مفيكـ كاسع ال حدكد لو
كيؤدم األخذ بو إلى إدخاؿ كؿ مف لو أدني عبلقة بالخصكمة.
كعرفو خامس كنؤيده(ِ) ،بأنو "نكع خاص مف الطمبات العارضة إذا تـ بناء عمى طمب أحد
الخصكـ ،أك إجراء تحقيؽ مف نكع خاص إذا تـ بناء عمى أمر المحكمة ،بمكجبو يتـ قير شخص
مف الغير ،عمى االشتراؾ في خصكمة قائمة ،لو صمة كافية بيا ،لمصمحة أحد الخصكـ ،أك
لمصمحة نفسو أك إلظيار الحقيقة في الدعكل ،شريطة أف يصبح ىذا الغير طرفان فييا".
ِ .نوعا اإل ْد َخال:
ينقسـ نكعا إدخاؿ الغير في الخصكمة ،باختبلؼ الكيفية التي يتـ إدخالو فييا ،كاجراءات
بناء عمى طمب الخصكـ ،كفي ىذه الحالة يتـ تقديـ طمب
إدخالو إلى نكعيف :أكليما :إدخاؿ الغير ن
إلى المحكمة التي تقكـ بدكرىا بإجابتو أك برفضو ،كثانييما :إدخاؿ الغير بناء عمى أمر مف
المحكمة؛ كذلؾ لمبررات ارتأت المحكمة بسببيا إدخاؿ الغير ،كلدراسة نكعي اإلدخاؿ ،ينبغي
تناكليما تباعان:
أ :إدخاؿ الغير بناء عمى طمب الخصكـ:
يجكز لمخصكـ طمب إدخاؿ أم شخص مف الغير في الخصكمة ،كاف يصح اختصامو
فييا عند إقامتيا كذلؾ بمكجب نص المادة (ٔٗ ،)ُ/كتكمف العمة في اختصاـ الغير ىنا ،بكجكد
صمة ارتباط بيف الخصكمة كالغير تسترعي إدخالو فييا؛ ليككف الحكـ الصادر فييا حجة عميو.

)ِ (1ظطف ٟػ١بد :اٌٛع١ؾ ,اٌىزبة األٚيِ ,شعغ عبثك ,ص .467
) (2أؽّذ طذلِ ٟؾّٛد :لٛاػذ اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .317- 316
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كيبلحظ بأف القانكف لـ ييحدد الحاالت التي يجكز فييا اختصاـ الغير ،بناء عمى طمب
الخصكـ ،كانما اكتفى بكضع قاعدة عامة ،كىي اختصاـ مف كاف يصح اختصامو عند إقامة
الخصكمة.

كعبارة "مف كاف يصح اختصامو عند إقامتيا" ،تفيد بأنيا تنصرؼ إلى الغير الذم كاف
يصح رفع الدعكل عميو بجانب المدعى عميو األصمي ،كليس مف كاف يجب اختصامو بدؿ المدعى
عميو( )1؛ ألنيا لك كانت تنصرؼ إلى مف يجب اختصامو لكانت الدعكل غير مقبكلة( ،)2إال أنو في
الحقيقة يمكف اختصاـ أم شخص مف الغير ما دامت تربطو صمة محققة بالخصكمة ،كانت تبرر
كجكده ضمف أشخاصيا مف أكؿ أمرىا(.)3

ابتداء ،أك
"كصفكة القكؿ إف إدخاؿ شخص في الدعكل منكط بجكاز اختصامو ،في الدعكل
ن
بككف إدخالو يحقؽ مصمحة العدالة ،أك ييعيف عمى إظيار الحقيقة"(.)4
كطمب اإلدخاؿ يمنع الشخص مف تجديد النزاع المحككـ فيو ،بحجة عدـ سرياف الحكـ
عميو؛ ألنو لـ يصدر في مكاجيتو(.)5
كىك كسيمة مختصرة يستطيع بيا الخصـ أف ييقاضي مف كاف يصح رفع الدعكل عميو
بدايةن ،تجنبان لتعدد المنازعات كتعارض األحكاـ( ،)6كحتى يككف الحكـ الذم يصدر حجة عميو ،أك
ليقضي بإلزامو بما قد ييقضى بو عمى المدعى عميو()7؛ كلذلؾ فإف الحؽ في طمب اختصاـ الغير
) )1طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبسِ :ٞشعغ عبثك ,ص .121
) (2ػجذ اٌؾىُ فٛدحِ :شعغ عبثك ,ص .55
) )3أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاسرجبؽ اٌذػبِ ,ٜٚشعغ عبثك ,ص .421
) )4ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌٛع١ض ,اٌغضء األٚيِ ,شعغ عبثك ,ص .461
) )5أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .211
) )6أؽّذ طب :ٜٚاٌٛع١ؾِ ,شعغ عبثك ,ص .307
) )7أٔٛس ؽٍجخِٛ :عٛػخ اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .320
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يككف لكؿ مف أخذ صفة الخصـ في الخصكمة ،سكاء كاف خصمان بدايةن ،أـ تـ تدخمو أك إدخالو بعد
تصـ(.)1
الم ٌخ ى
سير الخصكمة ،كالمتدخؿ أك ي
كالمقرر قانكنا أنو ال يمكف القكؿ باختصاـ كؿ مف يمكنو التدخؿ إراديا ،فالتدخؿ
االنضمامي بالمساعدة كاإلشراؼ ال يككف جبريا(ِ) ،كذلؾ ما نصت عميو المادة(ٔٗ ،)ُ/بأف
لمخصـ أف يدخؿ في الخصكمة ،مف كاف يصح اختصامو فييا عند إقامتيا ،كعميو ال يمكف
ابتداء ،بيدؼ دخكليـ بالخصكمة لمعاضدة كمساندة
اختصاـ الغير الذيف ال يصح اختصاميـ
ن
الخصكـ.
كمتى يكمؼ الغير بالحضكر إلى جمسات الخصكمة التي أيدخؿ فييا ،يعد طرفان في
الخصكمة ،كتعيف عميو أف يبدئ دفاعو فييا ،كاذا تخمؼ عف الحضكر ،قضت المحكمة في غيبتو
كيسرم عميو ذات األحكاـ التي تسرم عمى الخصكـ ،مف كجكب إعادة إعبلنو إذا لـ يحضر
بالجمسة األكلى(.)3
كمف صكر اختصاـ الغير بناء عمى طمب الخصكـ ،دعكل الضماف الفرعية ،كىي تيدؼ
إلى إلزاـ الغير بالضماف ،كتحقؽ الدعكل لمخصـ عدة مزايا بأف يقكـ الضامف بالدفاع عنو؛ لتفادم
الحكـ عميو ،فضبلن عمى أنيا تمكنو مف الحصكؿ عمى حكـ تعكيض عمى الضامف في حالة خسارة
الدعكل(.)4
ب :إدخاؿ الغير بأمر مف المحكمة:
كاف الفقو التقميدم يرفض الزج بالغير في الخصكمة رغمان عنو بأمر مف القاضي؛ كذلؾ
عمى أساس أف اإلدخاؿ ىك طمب عارض في الخصكمة القائمة أماـ القاضي ،كال يتصكر أف ييقدـ
) )1أؽّذ طذلِ ٟؾّٛدِ :شعغ عبثك ,ص .312
) (2أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاسرجبؽ اٌذػبِ ,ٞٚشعغ عبثك ,ص .412
) (3ػجذ اٌؾىُ فٛدح :اٌذفغ ثبٔزفبء اٌظفخِ ,شعغ عبثك ,ص .100-55
) (4فبسط ػٍ ٟػّش :اٌزذخً ف ٟاٌذػ ٜٛاٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك.20-15 ,

ٓٓٔ

الطمب مف القاضي ،كمف ناحية أخرل فإف إلزاـ أطراؼ الخصكمة بإدخاؿ الغير الخارج عنيا
يخالؼ مبدأ حرية األطراؼ في تسييرىا( ،)1كخصكصان أنو كاف بإمكانيـ اختصامو بدايةن ،كلكف ربما
العتبارات لدييـ امتنعكا عف اختصاـ ىذا الغير ،كلكف القانكف كالفقو الحديث ،نظٌما أحكاـ إدخاؿ
الغير ،ألنو يتماشى مع دكر القاضي اإليجابي في تسيير الخصكمة ،كيحقؽ أىداؼ جكىرية.
كلمقاضي بما يتمتع بو مف دكر إيجابي يحؽ لو إدخاؿ الغير في الخصكمة المنعقدة أمامو
إذا كاف مف شأف إدخالو إظيار الحقيقة ،أك تحقيؽ مصمحة العدالة ،كذلؾ مف تمقاء نفسو بدكف
طمب مف أحد الخصكـ ،كذلؾ كفقان لنص المادة (ِٖ .)ُ/بقكليا" :لممحكمة كلك مف تمقاء
نفسيا  ،....أف تدخؿ في الدعكل مف ترل إدخالو؛ إلظيار الحقيقة أك لمصمحة العدالة".
كيتضح لنا مف نص المادة بأف القانكف لـ يشأ أف يقيد السمطة التقديرية لمقاضي ،في
يغ يؿ يده في إظيار
إدخاؿ الغير في الدعكل ،كجاء بمعيار كاسع ييعطي القاضي سمطة كاسعة كال ٌ
الحقيقة ،تمييدان لتحقيؽ العدالة ،كينبغي عمينا بحث نكعا اإلدخاؿ بأمر المحكمة ،عمى النحك اآلتي:
أكليما :اإلدخاؿ إلظيار الحقيقة :كىك إما أف يككف الستجبلء الحقيقة مف الغير ،أك
إللزامو نتيجة ارتباطو بالحؽ المدعى بو( ،)2كلممحكمة أف تأمر بإدخاؿ الغير في الدعكل إذا رأت
أف حضكره ضركرم لتقدير النزاع ،أك لبلستيضاح منو عما يمزـ لحسـ الدعكل( ،)3كاذا شعرت
المحكمة بكجكد دليؿ لدم الغير يفيد بإظيار الحقيقة فإنيا تقرر إدخالو ،كتكمؼ مف يشيد لو ىذا
الدليؿ باتخاذ إجراءات اإلدخاؿ( ،)4كتقكـ المحكمة بتأجيؿ نظر الخصكمة؛ حتى يتمكف مف كمفتو

) (1فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبءِ ,شعغ عبثك ,ص .314
)(2ػ١ذ اٌمظبص :اٌٛع١ؾِ ,شعغ عبثك ,ص .523
) (3أؽّذ طذلِ ٟؾّٛد :لٛاػذ اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .312
) (4أٔٛس ؽٍجخِٛ :عٛػخ اٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .327

ٔٓٔ

مف الخصكـ باختصاـ الغير ،فإف لـ يقـ بذلؾ تعرض لمجزاء القانكني الذم يعاقب بو مف يتخمؼ
عما كمفتو بو المحكمة(.)1
كقد يحدث اإلدخاؿ بأمر مف القاضي بقصد مثكؿ الغير في الخصكمة؛ إلظيار الحقيقة
دكف أف ييكجو طمبات لمخصكـ أك أف تيكجو إليو طمبات ،كما في حالة إدخاؿ الغير لتقديـ مستندات
تحت يده كفقا لممادة (ّْ) مف قانكف البينات الفمسطيني ،ففي تمؾ الحالة ال يكتسب الغير صفة
الخصـ ،كانما ييسمي يمدخؿ ،أما في حالة إدخاؿ الغير لمصمحة العدالة ،فيكتسب الغير صفة
الخصـ ،كيككف لو جميع سمطات كأعباء الخصكـ.
كعميو نرم مع البعض

()2

تعديؿ نص المادة(ِٖ ،)ُ/التي تناكلت حالة اإلدخاؿ بناء عمى

أمر المحكمة العتبارات تحقيؽ العدالة كاظيار الحقيقة ،كذلؾ بإضافة بند ثالث ينفي صفة الخصـ
عف مف يتـ إدخالو لتقديـ بينة كفقا لممادة (ّْ) ،مف قانكف البينات الفمسطيني ،سابقة الذكر ،مع
بقاء البند األكؿ كالثاني مع إضافة تعديؿ عمى البند األكؿ ،فيما يتعمؽ بسمطتيا بإخراج الخصكـ
باستبداؿ كممة "إلدخالو" ،بكممة "لبقائو" ،ألف الشخص الذم يتـ استعماؿ سمطة اإلخراج في
مكاجيتو ،ىك شخص يمكتسب لصفة الخصـ ،كالمحكمة تريد نزعيا عنو كبالتالي ال يصح القكؿ
بأنو ال محؿ إلدخالو؛ ألنو دخؿ في الخصكمة كصار خصمان فييا ،كانما يصح القكؿ بأنو ال محؿ
لبقائو ماثبلن في الخصكمة بعد إدخالو ،كعميو ييصبح نص المادة بعد التعديؿ ،عمى النحك اآلتي:
"ُ -لممحكمة كلك مف تمقاء نفسيا إخراج أم مف المدعى عمييـ في الدعكل إذا لـ يكف ىناؾ محؿ
لبقائو ،كليا كلك مف تمقاء نفسيا أف تدخؿ في الدعكل مف ترل إدخالو إلظيار الحقيقة أك لمصمحة
العدالة -ِ .إذا أدخؿ مدعى عميو في الدعكل ،فبل تسرم عميو اإلجراءات المتخذة فييا إال مف
تاريخ تبميغو ببلئحة الدعكل -ّ.في حالة إدخاؿ الغير لغرض إظيار الحقيقة ،بتقديـ البينات التي
) )1طالػ أؽّذ ػجذ اٌظبدق أؽّذٔ :ظش٠خ اٌخظُ اٌؼبسعِ ,شعغ عبثك ,ص .51 -50
) )2ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌٛع١ض ,طِ ,2شعغ عبثك ص .15-12

ٕٓٔ

تحت يده ،ال يكتسب صفة الخصـ ،كبقاءه بالخصكمة مرىكف بتحقيؽ الغرض الذم تـ إدخالو مف
أجمو".

ثانييما :اإلدخاؿ لمصمحة العدالة :يعتبر إدخاؿ الغير الذم ترتبط مصالحو بالخصكمة مف
مقتضيات العدالة كحسف سير الخصكمة كأداء الحقكؽ ألصحابيا ،حيث تتطمب العدالة عدـ الحكـ
في الدعكل بشكؿ يضر بالغير دكف عممو بإجراءات الخصكمة.
كبذلؾ تتفادل المحكمة تناقض األحكاـ في الدعكل الكاحدة ،أك في الدعاكل المرتبطة
كعمى كجو الخصكص الدعاكل المرتبطة برباط ال يقبؿ التجزئة(.)1
كمثاؿ االختصاـ لمصمحة العدالة ،أف يرفع شخص دعكل عمى أحد الكرثة كال يختصـ
الباقيف فيككف مف المصمحة اختصاـ كؿ الكرثة ليصبح الحكـ يحجة عمييـ أك ليـ( ،)2كيعد ذلؾ
تطبيقان لسمطة المحكمة في التحقؽ مف أف الدعكل رفعت مف جميع أصحاب الشأف أك عمييـ(.)3
كمصمحة العدالة ليست دائما مستقمة عف مصمحة الخصكـ ،كما أنيا ليست دائما مرتبطة
بيا(.)4
كفي الحدكد التي يجيز القانكف فييا إدخاؿ الغير بأمر مف المحكمة ،يبقي اإلدخاؿ مسألة
تقديرية لممحكمة ،كيقدر القاضي مصمحة الخصـ في إدخاؿ الغير كمصمحة الغير في إدخالو كما
كيقدر احتماؿ تعارض األحكاـ في القضايا ذات العناصر المشتركة(.)5
ي

) (1أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌزؼٍ١ك ػٍٔ ٝظٛص لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .563
) (2أؽّذ ٕ٘ذ :ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خِ ,شعغ عبثك ,ص .254
) )3ػضّبْ اٌزىشٚس :ٞاٌىبفِ ,ٟشعغ عبثك ,ص .403
) (4ػ١ذ اٌمظبص :اٌٛع١ؾ ِشعغ عبثك ,ص .522
) (5فزؾٚ ٟاٌِ :ٟجبدب لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذِٔ ,ٟشعغ عبثك ,ص .315

ٖٓٔ

()1

كقد ذىب البعض

إلى القكؿ بأف" :طمب اإلدخاؿ بأمر المحكمة كجكبيان عمى المحكمة

كخاصة أف لممحكمة سمطة كاسعة في اختصاـ الغير كادخالو في الدعكل ،كاستبعاد مف كاف مف
غير الضركرم اختصامو فييا ،بمعنى أنو كجكبيان عمى المحكمة أف تدخؿ في الدعكل خصكمان
ممف ترم في حضكرىـ إظيا انر لمحقيقة كاعماالن لمصمحة العدالة في الدعكل".
كنرل بأف طمب إدخاؿ الغير بأمر المحكمة جكازم ،كيرجع لتقدير المحكمة كقناعتيا بمدل
ضركرة إدخاؿ الغير تحقيقان لمعدالة ،حيث لك سممنا بالقكؿ السابؽ بأف طمب اإلدخاؿ بأمر المحكمة
كجكبيان ،كفي ذات الكقت يخضع لقناعة القاضي كقعنا في التناقض؛ ألنو ال يمكف التسميـ بأنو ثمة
كجؿ األمر خاضع لسمطتو التقديرية في تقدير مصمحة لمعدالة ،أك في
إلزاـ عمى عاتؽ القاضي ،ي
إظيار الحقيقة مف عدميا فبل يمكننان الجمع بيف التقدير كاإللزاـ في شخص القاضي ،كيؤكد ذلؾ
نص المادة (ِٖ ،)ُ/حيث نصت عمى أف لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أف تدخؿ في الدعكل ،مف
ترل إدخالو إلظيار الحقيقة ،أك لمصمحة العدالة ،عبلكة عمى أنو يمكف لمخصكـ استعماؿ حقيـ في
تقديـ طمب إدخاؿ الغير ،إذا كجد مقتضى لذلؾ دكف التعكيؿ عمى استعماؿ المحكمة سمطتيا
التقديرية في اإلدخاؿ.

)٠ (1بعش ٔظبس :اٌزذخً ٚاإلدخبيِ ,شعغ عبثك ,ص .40

ٗٓٔ

الفئة الثانية :الدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام غير قابل لمتجزئة ,يحق لهم أن
يعترضوا عمى الحكم الصادر عمى دائن أو مدين آخر ,إذا كان مبنياً عمى غش أو حيمة تمس
حقوقهم بشرط إثبات الغش أو الحيمة:
ييبلحظ مف نص المادة (ِْْ ،)ِ/كالتي تمثؿ الفئة الثانية ،أنيا لـ تيميز بيف حالة االلتزاـ
التضامني ،كحالة االلتزاـ غير القابؿ لبلنقساـ ،برغـ اختبلؼ أحكاميما ،كأغفمت أف الرابطة التي
تجمع الدائ نيف أك المدينيف في االلتزاـ التضامني ،ىي العبلقة التضامنية بينيـ ،أما الرابطة التي
تجمع الدائنيف أك المدينيف في االلتزاـ غير القابؿ لمتجزئة ،ىي كحدة المحؿ ،كعدـ قابميتو لمتجزئة.
كيترتب عمى ذلؾ عدـ قياـ النيابة التبادلية ،بيف الدائنيف أك المدينيف في االلت ازـ غير القابؿ
لبلنقساـ كقياميا بيف الدائنيف أك المدينيف في االلتزاـ التضامني(.)1
كالختبلؼ أحكاـ كؿ مف االلتزاـ التضامني كااللتزاـ غير القابؿ لمقسمة ،نبحث أكالن :االلتزاـ
التضامني ،كثانيان :االلتزاـ غير القابؿ لمقسمة:
أولً :الدائنين والمدينين بالتزام تضامني:
بناء عمى اتفاؽ أك نص في
التضامف بيف الدائنيف أك بيف المدينيف ال ييفترض ،كانما يككف ن
القانكف( ،)2كاذا كاف التضامف بيف الدائنيف ،يحؽ ليـ مجتمعيف أك منفرديف مطالبة المديف بكؿ
()3

الديف

كيعتبر كفاء المديف ألم مف الدائنيف مبرئان لذمتو ،ما لـ يمانع أحد الدائنيف ،بشرط أال

يترتب ضرر عمى المديف مف ممانعة أحد الدائنيف( ،)4أما إذا برئت ذمة المديف قبؿ أحد الدائنيف

)) 1ػجذ اٌشصاق اٌغٕٛٙس :ٞاٌٛع١ؾ ف ٟششػ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ,ٟاٌغضء اٌضبٌش ,اٌّغٍذ األٚي ,أٚطبف االٌزضاَ اٌؾٛاٌخ ,اٌطجؼخ
اٌضبٔ١خ ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,َ1523 ,ص .453-452
) )2اٌّبدح ( ِٓ )255اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )3اٌّبدح ( ِٓ )1/256اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )4اٌّبدح ( ِٓ )252اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١

٘ٓٔ

المتضامنيف بسبب غير الكفاء ،فبل تب أر ذمتو قبؿ الباقيف ،إال بقدر حصة الدائف الذم برئت ذمة
المديف قبمو(.)1
أما التضامف بيف المدينيف ،يككف في الحالة التي تستقؿ فييا رابطة كؿ مديف عف اآلخر
بناء
بخصكص عبلقتو مع الدائف ،كلكنيـ متضامنيف بأداء الديف إلى الدائف ،سكاء كاف التضامف ن
بناء عمى اتفاؽ.
عمى نص القانكف أـ ن
كيحؽ لمدائف أف يطالب بدينو كؿ المدينيف المتضامنيف أك بعضيـ ،كمطالبتو ألحدىـ ال
تمنعو مف مطالبة الباقيف ،كال يجكز لممديف الذم يطالبو الدائف بالكفاء أف يحتج بأكجو الدفع
الخاصة بغيره مف المدينيف ،كلكف يجكز لو أف يحتج بأكجو الدفع الخاصة بو كبأكجو الدفع
المشتركة بيف المدينيف جميعان(.)2
كاذا كفى أحد المدينيف المتضامنيف الديف برئت ذمتو كذمة الباقيف( ،)3كيحؽ لو الرجكع
عمى باقي المدينيف كبلن بقدر حصتو( ،)4كينقسـ الديف حصصان متساكية بيف الجميع ،ما لـ يكجد
اتفاؽ أك نص يقضي بخبلؼ ذلؾ(.)5
كالعبلقة بيف الدائنيف كالمدينيف في االلتزاـ التضامني ،تقكـ عمى فكرة النيابة التبادلية فيما
ينفع كيحقؽ مصمحة بالباقيف ،كتنتفي ىذه النيابة فيما يضرىـ(.)6
كقد نص القانكف المدني الفمسطيني صراحةن ،في حالة التضامف بيف الدائنيف عمى أنو" :إذا
أتى أحد الدائنيف المتضامنيف ،عمبلن مف شأنو اإلضرار بالدائنيف اآلخريف ،ال ينفذ ىذا العمؿ في
حقيـ"(.)7
) (1اٌّبدح ( ِٓ )255اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )2اٌّبدح ( ِٓ )304اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )3اٌّبدح ( ِٓ )303اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
( )4اٌّبدح ( ِٓ )315اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )5اٌّبدح ( ِٓ )316اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )6أٔظش اٌّٛاد ( ِٓ ,)314 313 -312 -2/311 -302 -300اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )7اٌّبدح ( ِٓ )300اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١

ٔٓٙ

ككذلؾ في حالة التضامف بيف المدينيف بقكلو" :إذا صدر حكـ عمى أحد المدينيف
المتضامنيف ،فبل ييحتج بو عمى الباقيف ،أما إذا صدر الحكـ لصالح أحدىـ فيستفيد منو الباقكف ،إال
إذا كاف الحكـ مبنيان عمى سبب خاص بالمديف الذم صدر الحكـ لصالحو"(.)1
كعميو نرل بعدـ جكاز الطعف بطريؽ اعتراض الغير ،مف الدائنيف كالمدينيف المتضامنيف
ألف المكاد السابقة نصت صراحة عمى أف الحكـ الصادر عمى أحدىـ ،ال ييحتج بو عمى الباقيف
كأنو إذا أتى أحدىـ عمبلن يضر باآلخريف ،ال ينفذ في حقيـ.
ككذلؾ ألف صفة الغير كحدىا ال تكفي لجكاز الطعف بالحكـ ،بطريؽ اعتراض الغير ،ألف
القانكف نص صراحة عمى أنو يجب أف يعتبر الحكـ حجة عمى الغير حتى يحؽ لو الطعف بو(.)2
كطالما أف الحكـ ال ييعتبر حجة عمى باقي المتضامنيف ،فبل مصمحة ليـ مف الطعف فيو
كال ييقبؿ منيـ الطعف باعتراض الغير؛ النتفاء مصمحتيـ(.)3

كعميو نكصي بحذؼ نص المادة (ِْْ ،)ِ/في الجزء الذم يقضي بأف الدائنيف كالمدينيف
بالتزاـ تضامني ،يحؽ ليـ االعتراض عمى الحكـ؛ كذلؾ ألف الحكـ ال ييعتبر حجة عمييـ.

) )1اٌّبدح ( ِٓ )314اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
)ٔ )2ظذ اٌّبدح ( ِٓ )1/244لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ػٍ ٝأٔٗ ٠ؾكٌ " :ىً شخض ٌُ ٠ىٓ خظّب ً ٚال
ِّضالُ ٚال ِزذخالً ف ٟدػ ٜٛطذس فٙ١ب ؽىُ ٠ؼزجش ؽغخ ػٍ ,ٗ١أْ ٠ؼزشع ػٍ٘ ٝزا اٌؾىُ اػزشاع اٌغ١ش".
)ٔ )3ظذ اٌّبدح ( )1/3ػٍ ٝأٔٗ " :ال رُمجً دػ ٜٛأ ٚؽٍت أ ٚدفغ أ ٚؽؼٓ ,ال ٠ىٌ ْٛظبؽجٗ ِظٍؾخ لبئّخ ف٠ ٗ١مش٘ب
اٌمبٔٔٚ ."ْٛظذ اٌفمشح اٌضبٌضخ ِٓ راد اٌّبدح ػٍ ٝأٔٗ :ئرا ٌُ رزٛافش اٌّظٍؾخ لؼذ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب ثؼذَ لجٛي
اٌذػ.ٜٛ

ٔٓ7

ثانياً :الدائنين والمدينين بالتزام غير قابل لمقسمة:
كيككف االلتزاـ غير قابؿ لبلنقساـ ،إذا كرد عمى محؿ ال يقبؿ بطبيعتو أف ينقسـ ،أك إذا
تبيف مف الغرض الذم رمى إليو المتعاقديف ،أف االلتزاـ ال يجكز تنفيذه منقسمان ،أك إذا انصرفت نية
المتعاقديف إلى ذلؾ( ،)1كمثاؿ االلتزاـ الذم ال يقبؿ االنقساـ بطبيعتو ،االلتزاـ بتسميـ سيارة أك آلة
ميكانيكية ،أك حيكاف حي.
كقد يككف االلتزاـ قابؿ لبلنقساـ بطبيعتو ،كلكف ال تصح قسمتو ،ألف الغرض الذم رمى
إليو المتعاقديف يتنافى مع قابمية انقساـ االلتزاـ ،كبالمثاؿ يتضح المقاؿ ،كمثاؿ ذلؾ :االلتزاـ بتسميـ
قطعة أرض إلقامة مشركع سكني عمييا ،كتتعدد مالكك القطعة المدينيف بااللتزاـ ،فبل ييعد تسميـ أحد
المدينيف الجزء المممكؾ لو مف القطعة محققان لمغرض المنشكد ،كحتى ييقبؿ الكفاء يجب أف يتـ كفاء
االلتزاـ كامبلن.
كيككف المدينيف مجتمعيف ممزميف بكفاء الديف كامبلن ،كلممديف الذم كفى االلتزاـ حؽ
الرجكع عمى الباقيف كبلن بقدر حصتو(.)2
كاذا تعدد الدائنكف في التزاـ غير قابؿ لبلنقساـ ،أك تعدد كرثة الدائف في ىذا االلتزاـ ،جاز
لكؿ دائف أك كارث أف يطالب بأداء االلتزاـ كامبلن ،كيرجع الدائنكف عمى الدائف الذم استكفى
االلتزاـ ،كبلن بقدر حصتو(.)3
ككما أسمفنا ،أف العبلقة بيف الدائنيف كالمدينيف في االلتزاـ غير القابؿ لمقسمة ،ال تقكـ عمى
النيابة التبادلية ،كانما تقكـ عمى كحدة محؿ االلتزاـ كعدـ قابميتو لمتجزئة.

) )1اٌّبدح ( ِٓ )327اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )2اٌّبدح ( ِٓ )322اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١
) )3اٌّبدح ( ِٓ )325اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط.ٟٕ١

ٔٓ8

كلذلؾ يعتبر الحكـ الصادر عمى أحد المدينيف أك الدائنيف في ديف غير قابؿ لبلنقساـ حجة
عمى اآلخريف ،كذلؾ ألف طبيعة المحؿ غير القابؿ لمتجزئة تقتضي ذلؾ(.)1
كالغاية المقصكدة مف فتح الطريؽ لمدائنيف كالمدينيف بالتزاـ غير قابؿ لمتجزئة ،ىي تفادم
قياـ النزاع الحقان عمى ذات المحؿ[ مكضكع الحكـ ]؛ كبالتالي فإف السماح ليـ بالطعف باعتراض
الغير ،ييحقؽ مصمحة مشركعة ليـ ،الحتماؿ تعارض الحكـ مع مصالحيـ ،كذلؾ بخبلؼ الحكـ
الصادر ضد الدائنيف أك المدينيف بالتزاـ تضامني ،ألف الحكـ الصادر ضد أحدىـ ال ينصب عمى
محؿ مشترؾ بينيـ ،كانما يقضى بالتزاـ شخصي.
كيبلحظ مف نص المادة (ِْْ ،)ِ/أنيا اشترطت لجكاز الطعف باعتراض الغير مف
ي
الدائنيف أك المدينيف بالتزاـ غير قابؿ لمقسمة ،أف يككف الحكـ مبنيان عمى غش أك حيمة تمس
حقكقيـ ،كذلؾ بشرط إثبات الغش أك الحيمة.
كنرل بطبل ف ىذا الشرط ،كذلؾ ألف الدائنيف أك المدينيف الذيف صدر حكـ عمى دائف أك
مديف آخر معيـ بالتزاـ غير قابؿ لمقسمة ،يعتبركا مف الغير ،كال يمثميـ ىذا الدائف أك المديف
كبالتالي ال يكجد ما يبرر ارتباط حقيـ في الدفاع عف مصالحيـ بطريؽ اعتراض الغير ،بأف يككف
الحكـ صدر بناء عمى غش أك حيمة مديف أك دائف آخر.
بناء عمى غش أك حيمة غير
كما أف تقييد حقيـ بالدفاع عف مصالحيـ ،بككف الحكـ صدر ن
منطقي ألف بإمكانيـ إبداء أسباب أك دفكع شخصية ،ييمكنيا أف تصمح سببان لقبكؿ اعتراضيـ
كتعديؿ الحكـ(.)2

1

) ) ػجذ اٌشصاق اٌغٕٛٙس :ٞاٌٛع١ؾ ,اٌغضء اٌضبٌشِ ,شعغ عبثك ,ص .460
2
) ) أٔظش اٌّبدح ( ِٓ ) 266لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ اٌغٛس ,ٞاٌّشع َٛاٌزشش٠ؼ ٟسلُ  24اٌظبدس فٚ 1553 /5/22 ٟاٌزٔ ٟظذ
ػٍ ٝأٔٗ٠ -1 " :ؾك ٌىً شخض ٌُ ٠ىٓ خظّب ً ف ٟاٌذػٚ ٜٛال ِّضالُ ٚال ِزذخالً فٙ١ب أْ ٠ؼزشع ػٍ ٝؽىُ ّ٠ظ ثؾمٛلٗ٠ -2 .ؾك ٌٍذائٕٓ١
ٚاٌّذ ٓ١ٕ٠اٌّزؼبِٕٚ ٓ١اٌذائٕ ٓ١ثبٌزضاَ غ١ش لبثً اٌزغضئخ أْ ٠ؼزشػٛا ػٍ ٝاٌؾىُ اٌظبدس ػٍ ٝدائٓ أِ ٚذ ٓ٠آخش ,وبْ ِجٕ١ب ً ػٍ ٝغش أٚ
ؽٍ١خ رّظ ؽمٛل ,ُٙثششؽ أْ ٠ضجزٛا ٘زا اٌغش أ٘ ٚزٖ اٌؾٍ١خ ثغّ١غ ؽشق اإلصجبد٠ -3 .ؾك ٌٍٛاسس أْ ٠غزؼًّ ٘زا اٌؾك ئرا ِضٍٗ أؽذ
اٌٛسصخ ف ٟاٌذػ ٜٛاٌزٌّٛ ٟسصٗ أ ٚػٍٚ ,ٗ١طذس اٌؾىُ ِشٛثب ً ثغش أ ٚؽٍ١خ٠ -4 .ؾك ٌغّ١غ ِٓ ٚسد روشُ٘ ف ٟاٌفمشر ٓ١اٌغبثمز ,ٓ١أى
يعترظوا اعتراض الغير إرا استطاعوا اإلدالء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكن كله أو بععه".

ٔٓ9

كختامان :نرل بأف الدائنيف كالمدينيف بالتزاـ غير قابؿ لمقسمة ،ىـ في حقيقة األمر مف
الغير ،كيحؽ ليـ الطعف بالحكـ ،كال يكجد ما يبرر كضع تنظيـ خاص ليـ ،ألنيـ يندرجكا ضمف
الطائفة األكلى ،حيث أنيـ لـ يككنكا خصكمان في الدعكل التي صدر فييا الحكـ.
عبلكة عمى أف التنظيـ الذم ً
كض ىع ليـ ،لـ يقدـ ليـ حمايةن خاصة ،كانما سمبيـ بعض
حقكقيـ بغير مقتضى ،ككضع عمييـ قيد؛ كذلؾ باشتراطو لجكاز الطعف ليـ ،أف يككف الحكـ محؿ
بناء عمى غش أك حيمة ،كلك ترككا بغير تنظيـ لكاف خي انر ليـ.
الطعف صدر ن
كعميو نكصي بضركرة حذؼ الفقرة (ِ) مف المادة (ِْْ) ،كالتي تضمنت الفئة الثانية
[االلتزاـ التضامني كااللتزاـ الغير قابؿ لمقسمة] لؤلدلة التي أكردناىا.

الفئة الثالثة :الوارث إذا مثمه أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عميه ,إذا صدر الحكم
مشوباً بغش أو حيمة ,يحق له العتراض عمى الحكم:
نصت عمى ىذه الفئة المادة (ِْْ ،)ّ/بقكليا" :يحؽ لمكارث أف يستعمؿ ىذا الحؽ ،إذا
مثمو أحد الكرثة في الدعكل التي لمكرثو أك عميو ،إذا صدر الحكـ مشكبان بغش أك حيمة".
كيبلحظ مف المادة ،أنيا اشترطت أف تككف الدعكل مقامة مف المكرث أك مقامة عميو
ي
كذلؾ بيف المكرث كالغير كليس بيف الكرثة كالغير ،كاف كاف مكضكعيا حقكؽ متعمؽ بالكرثة
بناء عمى غش أك حيمة.
كاشترطت كذلؾ أف يصدر الحكـ ن
كالغش يشمؿ التدليس ،مثؿ إخفاء مستندات ىامة في الدعكل ،أك حمؼ اليميف المتممة
كذبان ،كذلؾ عدـ التمسؾ بالمقاصة كاتبلؼ المستند القاطع في الدعكل ،كيتحقؽ التكاطؤ إذا أقر
الكارث بالحؽ محؿ النزاع مقابؿ مبمغ مالي( ،)1كتقدير تكافر الغش أك التكاطؤ مسألة مكضكعية ،ال
1

) ) أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌزؼٍ١ك ػٍٔ ٝظٛص لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ص  ,540أٔٛس ؽٍجخ :اٌطؼٓ ثبالعزئٕبف ٚاٌزّبط ئػبدح إٌظش
داس اٌىزت اٌمبٔ١ٔٛخِ -ظش ,َ2003 ,ص .1154

ٓٔٔ

تخضع لرقابة محكمة النقض ،كيستكم أف يصدر الغش مف الممثؿ أك أف يككف ىناؾ تكاطؤ بينو
كبيف الخصـ اآلخر(.)1
كاذا كاف الغش يصمح سببان لتقديـ اعتراض الغير عمى الحكـ ،فيشترط أف تقكـ عبلقة
سببية بيف الغش كبيف الحكـ ،بحيث يككف الغش ىك السبب الذم أدل إلى صدكر الحكـ عمى
الصكرة التي صدر بيا(.)2
كيجب التفريؽ في مسألة تمثيؿ أحد الكرثة لآلخريف ،بيف فرضيف:
ُ .الفرض األكؿ :قياـ الكرثة بتمثيؿ أحدىـ بككالة صادرة منيـ جميعان لمشخص الذم سيمثميـ
أماـ القضاء ،كقياميـ بتككيمو ككالة عدلية لمسير في القضية التي لمكرثيـ أك عميو.
ِ .تمثيؿ أحد الكرثة ،لمتركة في الحقكؽ التي لمكرثو أك عمييا ،بدكف أف يقكمكا بتككيمو ككالة
عدلية ،كىنا ال يككف التمثيؿ عبارة عف تمثيؿ أشخاص الكرثة ،كانما تمثيؿ لمتركة باعتبارىا
مجمكعان قانكنيان مستقؿ عف الكرثة.
نرل بأنو في الفرض األكؿ ،يكتسب الكارث الذم مثمو أحد الكرثة صفة الخصـ بمجرد
تمثيمو ،كال يحؽ لمكرثة إذا ككمكا أحدىـ ،أف يعترضكا عمى الحكـ الصادر في الخصكمة بطريؽ
اعتراض الغير؛ ألف ىذا الطريؽ خاص بالغير كال يحؽ لمخصكـ سمككو ،بحجة أف الحكـ صدر
بناء عمى غش أ ك حيمة ،كالكرثة إف كانكا ممثميف سكاء تمثيؿ قانكني أك اتفاقي ،يحؽ ليـ الطعف
ن
بالحكـ بالطرؽ التي يحؽ لمخصكـ الطعف بيا ،كاالستئناؼ ،كالنقض ،كاعادة المحاكمة.
كنرل بأف األمر يختمؼ في الفرض الثاني؛ كذلؾ ألف الكرثة لـ يككمكا ىذا الكارث بصفة
شخصيان عكضان عنيـ ،كلكف الكارث قاـ بتمثيؿ التركة ،كالتركة قبؿ سداد الديكف التي عمييا ،تككف

) )1أؽّذ ٍِ١غ :ٟاٌزؼٍ١ك ػٍ ٝلبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .51
) )2أٔٛس اٌؼّشٚع :ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,اٌطجؼخ األ ,ٌٝٚص .133ػض اٌذ ٓ٠اٌذٔبطٛسٚ ٞؽبِذ ػىبص:
اٌزؼٍ١ك ػٍ ٝلبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ,شعغ عبثك ,ص .761

ٔٔٔ

كحدة مستقمة منفصمة عف الكرثة ،كلكف يشترط أف يطالب الكارث بكؿ ما لمتركة أك عمييا ،كال
تقتصر مطالبتو عمى الحؽ الخاص بو.
كأجازت المادة (ُِْٔ) مف المجمة العدلية ،أف يككف أحد الكرثة خصمان في الدعكل التي
تقاـ عمى المكرث أك لو.
كالكارث يككف ممثبلن لمتركة في ىذا الفرض ،باعتبارىا مجمكعان قانكنيان ال إرادة لو ،كيشتمؿ
عمى حقكؽ كالتزامات ،ال تعتبر ممؾ كارث بعينو؛ كلذلؾ فإف األحكاـ التي تصدر في مكاجية
التركة أك ليا ،تككف حجة في مكاجية جميع الكرثة؛ كذلؾ ألف حقكقيـ في التركة ال تككف نيائية
إال بعد الكفاء بالتزامات التركة(.)1
كقضت بذلؾ محكمة النقض ،بقكليا" :القاعدة الشرعية التي تقضي بأف الكارث ينتصب
خصمان عف باقي الكرثة في الدعاكل التي ترفع عمى التركة أك عمييا ،قد تككف صحيحة ممكنان
األخذ بيا لك أف الكارث قد خاصـ أك خكصـ في الدعكل طالبان الحكـ لمتركة نفسيا بكؿ حقيا أك
مطمكبان في مكاجيتو عمى التركة نفسيا بكؿ ما عمييا"(.)2
كقضت محكمة النقض بأف" :إقامة الدعكل مف أحد الكرثة ممثبلن لمتركة ،ال يشترط كجكب
بياف ىذه الصفة بالصحيفة ،ما دامت كاضحة مف الكقائع كالمستندات المطركحة في طمب
الكارث"( ، )3بمعنى أنو يكفي أف يتـ المطالبة بكؿ الحؽ ،حتى يعد ذلؾ قرينة عمى أف الكارث يمثؿ
في دعكاه باقي الكرثة ،كانو يطالب بالحكـ لمتركة نفسيا بكؿ ما عمييا ،كال يكتفي بالمطالبة بالجزء
الخاص بو.

1

) ) ػجذ هللا خٍ ً١اٌفشا :اٌٛع١ض ,ط ِ ,2شعغ عبثك ,ص .57
2
) ) ٔمغ فٍغط ,ٟٕ١ؽؼٓ سلُ ٌ 126غٕخ  -2002عٍغخ  ,2003/3/17أوشَ والةِ :غّٛػخ ِخزبسحِ ,شعغ عبثك ,ص.126
3
) ) ٔمغ ِظشٔ (,ٞمغ  -1577/6/2ق  -342ص  -1355طِ ,)22ؼٛع ػجذ اٌزٛاةِ :ذٔٚخ اٌمبٔ ْٛاٌّذِٕٔ ,ٟشأح اٌّؼبسف
ثبإلعىٕذس٠خ ,ص .307
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كالمادة اشترطت أف يصدر الحكـ مشكبان بغش كحيمة حتى يحؽ لباقي الكرثة الطعف فيو
بطريؽ اعتراض الغير ،بقكليا" :يحؽ لمكارث أف يستعمؿ ىذا الحؽ ،إذا مثمو أحد الكرثة في الدعكل
التي لمكرثو أك عميو ،إذا صدر الحكـ مشكبان بغش أك حيمة".
كنرل بأف تقييد حؽ الكرثة باشتراط أف يككف الحكـ صادر مشكبان بغش أك حيمة ،غير
منطقي ألف بإمكانيـ إبداء أسباب أك دفكع شخصية ،ييمكنيا أف تصمح سببان لقبكؿ اعتراضيـ
كتعديؿ الحكـ(.)1
كعميو نكصي بتعديؿ الفقرة (ّ) مف المادة (ِْْ)؛ لتصبح عمى النحك اآلتي" :يحؽ
لمكارث أف يستعمؿ ىذا الحؽ ،إذا مثمو أحد الكرثة في الدعكل التي لمكرثو أك عميو ،إذا صدر
الحكـ مشكبان بغش أك حيمة أك إذا استطاع اإلدالء بسبب أك دفع شخصي لتعديؿ الحكـ".

) )1أٔظش اٌّبدح ( ِٓ )266لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ اٌغٛس ,ٞاٌّشع َٛاٌزشش٠ؼ ٟسلُ  24اٌظبدس ف1553 /5/22 ٟ
ٚاٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠ -1 " :ؾك ٌىً شخض ٌُ ٠ىٓ خظّب ً ف ٟاٌذػٚ ٜٛال ِّضالُ ٚال ِزذخالً فٙ١ب أْ ٠ؼزشع ػٍ ٝؽىُ ّ٠ظ
ثؾمٛلٗ٠ -2 .ؾك ٌٍذائٕٚ ٓ١اٌّذ ٓ١ٕ٠اٌّزؼبِٕٚ ٓ١اٌذائٕ ٓ١ثبٌزضاَ غ١ش لبثً اٌزغضئخ أْ ٠ؼزشػٛا ػٍ ٝاٌؾىُ اٌظبدس ػٍ ٝدائٓ
أِ ٚذ ٓ٠آخش ,وبْ ِجٕ١ب ً ػٍ ٝغش أ ٚؽٍ١خ رّظ ؽمٛل ,ُٙثششؽ أْ ٠ضجزٛا ٘زا اٌغش أ٘ ٚزٖ اٌؾٍ١خ ثغّ١غ ؽشق اإلصجبد-3 .
٠ؾك ٌٍٛاسس أْ ٠غزؼًّ ٘زا اٌؾك ئرا ِضٍٗ أؽذ اٌٛسصخ ف ٟاٌذػ ٜٛاٌزٌّٛ ٟسصٗ أ ٚػٍٚ ,ٗ١طذس اٌؾىُ ِشٛثب ً ثغش أ ٚؽٍ١خ.
٠ -4ؾك ٌغّ١غ ِٓ ٚسد روشُ٘ ف ٟاٌفمشر ٓ١اٌغبثمز ,ٓ١أْ ٠ؼزشػٛا اػزشاع اٌغ١ش ئرا اعزطبػٛا اإلدالء ثغجت أ ٚدفغ
شخظٌ ٟغشػ اٌؾىُ وٍٗ أ ٚثؼؼٗ".
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المبحث الرابع
أحكام اعتراض الغير

لدراسة أحكاـ اعتراض الغير ،نبحث في مطمب أكؿ :إجراءات االعتراض مف حيث كيفية
تقديمو ،كما ىي البيانات المتطمبة في الئحة االعتراض ،كفي مطمب ثاني :مدة االعتراض ،كنبحث
في مطمب ثالث :اآلثار المترتبة عمى االعتراض ،مف حيث األثر المترتب عمى تقديمو كاألثر
المترتب عمى الحكـ الصادر في االعتراض ،كنبحث ذلؾ عمى التكالي:

المطمب األول
إجراءات العتراض
بينت المادة (ِْٔ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات ،اإلجراءات الكاجب إتباعيا لبلعتراض
عمى الحكـ ،كنظمت الفقرة األكلى :كيفية تقديـ االعتراض ،كبينت الفقرة الثانية :مشتمبلت الئحة
االعتراض كالبيانات الكاجب تكافرىا فييا ،كلبياف إجراءات االعتراض كشرحيا ،نتناكؿ أكالن :كيفية
تقديـ االعتراض كثانيان :بيانات الئحة االعتراض.
أولً :كيفية تقديم العتراض:
نصت المادة (ِْٔ ،)ُ/عمى كيفية تقديـ االعتراض ،بقكليا :ي"يقدـ اعتراض الغير ببلئحة
المعترض عميو".
دعكل إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ ي
كيبلحظ مف نص المادة ،أنيا استخدمت لفظ "ببلئحة دعكل"؛ كذلؾ ليسرم عمى الطعف
باعتراض الغير ،األحكاـ التي تسرم عمى إقامة الدعاكل كقيدىا.
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كعميو يتـ تقييد الئحة الطعف باعتراض الغير ،في سجؿ القضايا بكاسطة قمـ المحكمة يكـ
إيداعيا كذلؾ بعد دفع الرسـ ،كتيعطى رقمان مسمسبلن  ،كتختـ بخاتـ المحكمة ،كيدكف التاريخ باليكـ
كالشير كالسنة(.)1
كيعتبر الطعف باعتراض الغير قائـ مف تاريخ قيده بعد دفع الرسكـ ،أك مف تاريخ طمب
تأجيؿ دفع الرسكـ ،كتعتبر الخصكمة منعقدة مف تاريخ تبميغ الئحة الدعكل لممدعى عمييـ [كىـ
أطراؼ الحكـ السابؽ](.)2
كيبلحظ مف نص المادة أيضا ،أنيا اشترطت تقديـ الطعف إلى ذات المحكمة التي أصدرت
ي
المعترض عميو ،بما ييعني أف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني ،اقتصر عمى حالة
الحكـ ي
( )3

االعتراض األصمي كلـ يأخذ بحالة االعتراض الطارئ ،التي أخذت بيا أغمب القكانيف العربية
ككذلؾ أخذ بيا قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية الفمسطيني(.)4

)ِ )1بدح ( ِٓ )54لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
(ِ )2بدح ( ِٓ )55لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
) (3قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً ,مرسوم اشتراعً رقم ٓ ,9صادر فً  ,ٔ98ٖ/9/ٔٙالمادة ( ,)ٙ78والتً
تنص على أن "اعتراض الغٌر نوعان :أصلً وطارئ " ,وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنٌة السوري ,المرسوم
التشرٌعً رقم ٗ ,8الصادر فً  ,ٔ9ٖ٘/9/ٕ8المادة ()ٔ/ٕ7ٙوالتً تنص على أن "اعتراض الغٌر على نوعٌن أصلً
وطارئ " .وكذلك قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم ٖ8لسنة  ٔ9ٙ9المعدل ,المادة (ٕٕ٘ ,)ٔ/والتً تنص على أن
"اعتراض الغٌر إما أن ٌكون أصلٌا ً أو طارئاً" .وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً رقم ٕٗ لسنة  ٔ988المعدل
المادة ( )ٔ/ٕٓ7والتً تنص على أن " اعتراض الغٌر على نوعٌن أصلً وطارئ".
)ٗ) قانون أصول المحاكمات الشرعٌة رقم ٖٔ لسنة ٔ9٘9م ,المادة (" )ٕ/ٔٔٙاالعتراض الطارئ ٌكون على حكم سابق
أبرزه أحد الخصمٌن أثناء النظر بالدعوى القائمة ٌثبت به مدعاة وال حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة لالعتراض الطارئ بل
ٌكتفً أن ٌعترض على الحكم حٌن إبرازه بالئحة تتضمن األسباب التً ٌستند إلٌها فً إبطال الحكم المعترض علٌه فإذا ظهر
أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التً تنظر الدعوى أو محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى االعتراض مع الدعوى
األصلٌة وتفصالن بقرار واحد وإذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن علٌه مراجعة تلك المحكمة
لالعتراض على الحكم وتستمر هً فً رؤٌة الدعوى األصلٌة إلى أن ٌرد لها من المحكمة العلٌا ما ٌشعر بتأخٌرها إلى نهاٌة
دعوى اعتراض الغٌر" .وكذلك قانون أصول المحاكمات الشرعٌة ,رقم ٕٔ لسنة ٘ٔ9ٙم ,المادة (ٕٓٔ) بقولها "ٌقسم
اعتراض الغٌر إلى قسمٌن أصلً وطارئ ,فاالعتراض األصلً هو عبارة عن االعتراض الواقع حدٌثا ً من الشخص الثالث
حالة كونه  , ......واالعتراض الطارئ هو االعتراض على إعالم سابق ٌبرزه أحد المتنازعٌن فً أثناء رؤٌة دعوى ما
ٌثبت به مدعاه".
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كاعتراض الغير األصمي ىك" :االعتراض الذم ييقدـ بشكؿ دعكل أصمية إلى المحكمة التي
كسمي باالعتراض األصمي؛ ألنو ييقدـ بصفة دعكل أصمية
أصدرت الحكـ المعترض عميو مباشرة ،ي
لـ يسبؽ لممعترض اعتراض الغير أف تخاصـ مع المحككـ لو"( ،)1في نفس مكضكع الدعكل.
كاالعتراض الطارئ" ،يككف عمى حكـ سابؽ أبرزه أحد الخصميف أثناء النظر في الدعكل
القائمة ليثبت بو مدعاه ،فيعترض عميو الخصـ اآلخر لدل المحكمة التي تنظر في الدعكل
المذككرة ببلئحة تتضمف األسباب التي يستند إلييا في إبطالو"(.)2
المقدـ إلييا
كتشترط القكانيف التي تأخذ باعتراض الغير الطارئ ،أف تككف المحكمة ي
المعترض عميو ككاف النزاع
االعتراض الطارئ مساكية أك أعمى مف المحكمة التي أصدرت الحكـ ي
الذم صدر فيو الحكـ داخبلن في اختصاصيا ،كاذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكـ مكضكع
االعتراض الطارئ أعمى درجة كجب عمى المحكمة أف تنبو المعترض إلى إقامة دعكل اعتراض
أصمي لدل المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض عميو ،كاذا رأت المحكمة أف االعتراض الطارئ
مؤثر كمف شأنو تغيير الحكـ في الدعكل األصمية فحينئذ تنظر في االعتراض كتبت فيو أكالن ،ثـ
في الدعكل األصمية ،أما إذا لـ يكف األمر كذلؾ فتنظر كتبت في الدعكل األصمية كترجئ الفصؿ
في دعكل االعتراض(.)3
كيختمؼ االعتراض الطارئ عف األصمي في ثبلثة أمكر ،أكليا :مف حيث المحكمة التي
ييقدـ إلييا االعتراض ،فاالعتراض األصمي يشترط القانكف لتقديمو أف يتـ أماـ المحكمة التي
المعترض عميو ،أما االعتراض الطارئ ييقدـ أماـ المحكمة التي تفصؿ في
أصدرت الحكـ ي
المعترض عميو فييا ،كثانييا :مف حيث االبتداء كالمبادرة في
الخصكمة القائمة التي تـ إبراز الحكـ ي
) )1ػجبط اٌؼجٛد :ٞششػ أؽىبَ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدِ ,شعغ عبثك ,ص .402
)ِ )2فٍؼ اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبدِ ,شعغ عبثك ,ص .332
) )3اٌّبدح ( ِٓ )3/267لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌغٛسٚ ,ٞاٌّبدربْ ( ِٓ )222 ٚ 226لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌؼشالٟ
ٚوزٌه اٌّبدح ( ِٓ )3/207لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد األسدٔ ,.ٟوزٌه اٌّبدح ( ِٓ )621لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌٍجٕبٔ.ٟ
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رفع الطعف ،حيث أف االعتراض األصمي يبادر المعترض إلى رفعو دكف حدكث خصكمة؛ كذلؾ
لدفع أثار الحكـ عنو ،أما االعتراض الطارئ ال يتخذ فيو الطاعف صفة المبادرة في االعتراض
كثالثيا :مف حيث كيفية التقديـ ،بحيث ييقدـ االعتراض األصمي ببلئحة دعكل أماـ المحكمة التي
ً
المحتج عميو بو.
أصدرت الحكـ ،أما الطارئ يتـ تقديمو كدفع مف قبؿ الطاعف؛ لتجنب أثار الحكـ ي
كينعقد اختصاص دعكل اعتراض الغير لممحكمة التي أصدرت الحكـ ،بغض النظر عف
القكاعد العامة ،كال يسرم عمييا حكـ المادة (ّٗ) التي تقضي بأف اختصاص محكمة الصمح ينعقد
في الدعاكل التي ال تتجاكز عشرة آالؼ دينار أردني ،كعميو إذا صدر حكمان عف محكمة الصمح
في دعكل تزيد عف عشرة آالؼ دينار ،كفقان لمحكـ السارم قبؿ تعديؿ المادة (ّٗ)( ،)1كأراد الغير
الطعف في ىذا الحكـ ،فيجب عميو تقديـ الطعف إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ بغض
النظر عف االختصاص القيمي ليا(.)2
ككفقان لنص المادة (ِْٔ ،)ُ/فإف المحكمة المختصة بنظر الطعف ىي المحكمة التي
المعترض عميو ،كلكف ما اإلجراء القانكني المتبع في حالة تقديـ الطعف إلى محكمة
أصدرت الحكـ ي
غير المحكمة التي أصدرت الحكـ؟
) )1رُ رؼذ ً٠اٌّبدح ( )35ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )5غٕخ  ,َ2005ؽ١ش وبٔذ اٌذػب ٜٚاٌز ٟال رض٠ذ ػٓ ػشش ٓ٠أٌف دٕ٠بس ,رذخً فٟ
اخزظبص ِؾىّخ اٌظٍؼٚ ,رُ رؼذ ً٠اٌّبدح؛ ٌ١ظجؼ اخزظبص اٌّؾىّخ ف ٟاٌذػب ٜٚاٌز ٟال رض٠ذ ػٓ ػششح آالف دٕ٠بس.
) (2ؽىُ ٔمغ فٍغط ,ٟٕ١سلُ ٌ 6غٕخ  ,2002ثزبس٠خ ٚ ,2002/2/22اٌز٠ ٞمؼ ٟثأٔٗ " ثؼذ اٌزذل١ك ٚاٌّذاٌٚخ ٔش ٜأْ ٔجٓ١
اثزذا ًءٚ ,ػٍِ ٝب أفظؾذ ػٕٗ ئسادح اٌّششعٚ ,فك طش٠ؼ ٔض اٌفمشح ( ِٓ )1اٌّبدح ( ِٓ )246لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد
اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,ثأْ دػ ٜٛاػزشاع اٌغ١ش رمذَ ثالئؾخ دػ ٜٛئٌ ٝاٌّؾىّخ اٌّخزظخ اٌز ٟأطذسد اٌؾىُٚ ,ثبٌشعٛع ئٌٝ
اٌطٍت اٌّمذَ ٚؽ١ش أٗ ٠زؼٍك ثؾغُ اٌزٕبصع ف ٟاالخزظبص ثِ ٓ١ؾىّز ٟطٍؼ دٚسا ٚثذا٠خ اٌخٍٚ ,ً١رؼ ٓ١١اٌّؾىّخ
اٌّخزظخ ػّالً ثأؽىبَ اٌّبدح  ِٓ 51لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ,سلُ ٌ 2غٕخ ٌّٚ ,َ2001ب وبٔذ ِؾىّخ
طٍؼ دٚسا ئر لؼذ ثؼذَ اخزظبطٙب ثٕظش اٌذػ ( ٜٛاػزشاع اٌغ١ش )ٌ ,ى ْٛاالخزظبص اٌمٌّ ّٟ١ؾىّخ اٌظٍؼ ؽغت
اٌمبٔ ْٛغذا ػششح آالف دٕ٠بس أسدِٔ ,ٟغزٕذح ٌٕض اٌفمشح ( ِٓ )1اٌّبدح ( ِٓ )35اٌمبٔ ْٛاٌّشبس ئٌ ٗ١آٔفب ً ٚئؽبٌزٙب ئٌٝ
ِؾىّخ ثذا٠خ اٌخٍ ً١ثظفزٙب طبؽجخ اٌظالؽ١خ ٚاالخزظبص ثبٌٕظش ئٌ ٝلّ١خ اٌّذػ ٝثٌّٗٚ ,ب وبٔذ ِؾىّخ ثذا٠خ اٌخٍ ً١لذ
لؼذ ثأٔٙب غ١ش ِخزظخ ثبٌٕظش ئٌ ٝاالخزظبص إٌٛػ ٟاٌز ٞؽذد ثبْ اخزظبص دػ ٜٛاػزشاع اٌغ١ش ٕ٠ؼمذ ئٌ ٝاٌّؾىّخ
ِظذسح اٌؾىُ ٚئْ اٌمبٔ ْٛاخشط اخزظبص دػ ٜٛاػزشاع اٌغ١ش ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌفظً اٌضبِٔٓ ٟ
اٌجبة اٌضبٔ ِٓ ٟاٌمبٔ ْٛاٌّشبس ئٌٚ ٗ١ئٕٔب ٔمش٘ب ػٍِ ٝب ؽٍّذ ؽىّٙب ػٍٚ ٗ١لؼذ ثٌّٗٚ .ب وبٔذ ئؽبٌخ اٌذػ ٜٛئٌِ ٝؾىّخ
ثذا٠خ اٌخٌٍٍٕ ً١ظش ثٙب ال ٠غزٕذ ئٌ ٝأ ٞأعبط لبٔ ٟٔٛعٍ ,ُ١ئر ال ٠غ١ش ِٓ األِش ش١ئب ً رؼذ ً٠االخزظبص اٌمٌّ ّٟ١ؾبوُ اٌظٍؼ
فّ١ب ٠زؼٍك ثذػ ٜٛاػزشاع اٌغ١ش ,ئر ٠جم ٝاالخزظبص ثبٌٕظش ئٌٛٔ ٝع ٚلّ١خ اٌّذػ ٝثٗ ِٕؼمذاً ٌٍّؾىّخ ِظذسح اٌؾىُ ٚفمب ً
ٌٕض اٌّبدح ( ِٓ )246لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ سلُ ٌ 2غٕخ ٌٙٚ ,َ2001زٖ األعجبة ٔمشس ؽغُ اٌزٕبصع
ثزؼِ ٓ١١ؾىّخ طٍؼ دٚسا طبؽجخ اٌظالؽ١خ ٚاالخزظبص ثٕظش دػ ٜٛاػزشاع اٌغ١ش ٚئؽبٌخ اٌذػٌٍ ٜٛغ١ش فٙ١ب ٚفك
اٌّمزؼ ٝاٌمبٔ ٟٔٛف ٟػٛء ِب رُ ث١بٔٗ " .أٔظش ِٛلغ لبٔ:ْٛ
 , http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11991ثزبس٠خ  َ2016-3-25اٌغبػخ ِ 10:00غب ًء.
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نرل بأف ىذه الحالة ينطبؽ عمييا نص المادة (َٔ) ،كالتي نصت عمى أنو" :إذا قضت
المحكمة بعدـ اختصاصيا ،فعمييا أف تأمر بإحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة ،كتمتزـ المحكمة
المحاؿ إلييا بنظر الدعكل"؛ كذلؾ ألف ىذه القاعدة ىي قاعدة عامة تطبؽ عمى كافة أنكاع
الدعاكل ،السيما كأف الطعف باعتراض الغير ييقدـ ببلئحة دعكل ،كتسرل عميو قكاعدىا.
كقد كردت المادة (َٔ) ،المذككرة في الفصؿ الذم ينظـ أحكاـ الدعاكل ،كعنكانو [ :إقامة
الدعكل كقيدىا ] ،كباإلطبلع عمى المادة (ّٗ) ،التي كردت في الفصؿ الذم ينظـ أحكاـ الطمبات
كالدفكع نجدىا نصت عمى أنو يجب "عمى المحكمة إذا قضت بعدـ اختصاصيا ،أف تأمر بإحالة
الدعكل بحالتيا إلى المحكمة المختصة ،كتمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا الدعكل بنظرىا".
كنرل أف ىاتيف المادتيف تنظماف ذات الحالة ،كىي حالة الدفع بعدـ االختصاص ،كمنعان
لمتكرار دكف فائدة كجدكل ،نكصي بحذؼ إحدل المادتيف ،كنرل أف األنسب حذؼ المادة (َٔ)
كاإلبقاء عمى نص المادة (ّٗ) ،ألنيا جاءت في الفصؿ الذم يتناكؿ الدفكع ،كبالتالي فإف نتيجة
الدفع بعدـ االختصاص كىي [ إحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة ] ،يتناسب كركدىا في الفصؿ
المتعمؽ بالدفكع.
كعمة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكـ بنظر الطعف باعتراض الغير؛ أنيا تككف
أدرل مف غيرىا بمضمكف الدعكل كجدية االعتراض مف عدمو ،فيي أقدر عمى أف تعطي
لبلعتراض منزلتو مف حيث القبكؿ كالرفض؛ ألنيا سبؽ كأف أطمعت عمى كقائع الدعكل
كبالتالي تككف أقدر مف غيرىا في الحكـ بتعديؿ الحكـ مكضكع االعتراض أك إبطالو؛ ألف لدييا
عمـ مسبؽ بالخصكمة(.)1

)٘ )1بد ٞاٌىؼجٚ ٟآخش :اٌطؼٓ ثطش٠ك اػزشاع اٌغ١شِ ,شعغ عبثك ,ص . 23 -22
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كفي حالة صدكر الحكـ عف محكمة أكؿ درجة [ الصمح أك البداية ] ،كلـ يتـ استئنافو ال
خبلؼ أف االعتراض ييقدـ إلى المحكمة التي أصدرتو ،كلكف يثكر الخبلؼ في حالة استئناؼ الحكـ
أماـ محكمة ثاني درجة ،حكؿ المحكمة الكاجب تقديـ االعتراض إلييا ،ىؿ ىي محكمة أكؿ درجة
أـ محكمة ثاني درجة؟
بدايةن نرل أنو إذا قررت محكمة ثاني درجة رد االستئناؼ شكبلن ،ال خبلؼ أف المحكمة
الكاجب تقديـ الطعف إلييا ىي محكمة أكؿ درجة؛ ألف محكمة االستئناؼ لـ تنظر في الحكـ سكاء
بالمصادقة أك التعديؿ،كذلؾ ال خبلؼ أف محكمة االستئناؼ تككف ىي المختصة ،إذا قررت قبكؿ
االستئناؼ شكبلن كمكضكعان ،كألغت حكـ محكمة أكؿ درجة كأصدرت حكمان في المكضكع؛ ألف
حكميا ىك الذم أصاب الغير بضرر ،كىك السند التنفيذم الكاجب التنفيذ ضده ،كىك بالتالي محؿ
االعتراض.
كيثكر الخبلؼ في الحالة الثالثة ،كىي قبكؿ االستئناؼ شكبلن كمكضكعان ،كالحكـ بتأييد
حكـ محكمة أكؿ درجة.
()1
كيرل البعض  ،بأنو "إذا قبمت محكمة الدرجة الثانية االستئناؼ شكبلن ،كرفضتو مكضكعان

المعترض عميو يككف حكـ الدرجة الثانية ،كتككف محكمة
كأيدت حكـ الدرجة األكلى ،فإف الحكـ ي
الدرجة الثانية ىي المختصة بنظر اعتراض الغير" ،كيؤيد ىذا الرأم ،قرار محكمة النقض السكرية
المعترض عميو ،فإذا ما استؤنؼ ىذا
بقكليا" :أف اعتراض الغير ييقدـ إلى المحكمة مصدرة الحكـ ي
الحكـ ،كانت المحكمة االستئنافية ىي المختصة لمنظر في االعتراض(.)2

) (1ػجذ هللا اٌفشا :اٌٛع١ض ,ط ِ ,شعغ عبثك 2,ص .424
)ِٛ (2لغ ٔمبثخ اٌّؾبِ ٓ١اٌغٛس ,ٓ١٠فشع دِشكhttp://www.damascusbar.org/almunthread.php?t=16310,
رُ اٌذخٛي ٌٍّٛلغ ثزبس٠خ  ,2016-3-23اٌغبػخ ِ 7:00غب ًء.
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()1

كيرل البعض اآلخر

بأنو" :إذا صدر حكـ عف محكمة الصمح كاكتفت محكمة االستئناؼ

بتأييده كلـ تفسخو أك تعدلو ،فإف محكمة الصمح ىي المختصة بنظر دعكل اعتراض الغير عف
ذلؾ الحكـ".
كنؤيد ىذا الرأم ،كنضيؼ بأف األمر ال يقتصر فقط عمى األحكاـ الصادرة مف محكمة
الصمح؛ ألف ىناؾ احتماؿ صدكر حكـ مف محكمة البداية ،كيتـ تقديـ استئناؼ ليذا الحكـ أماـ
محكمة االستئناؼ ،كعميو فإف قياـ محكمة االستئناؼ بتأييد الحكـ ،ال يجعميا ىي التي أصدرت
ابتداء.
الحكـ ،كانما ىي اكتفت بتأييده ،كلـ تصدره
ن
كيسرم عمى اعتراض الغير ،جميع اإلجراءات التي تسرم عمى الدعاكل ،مف حيث
الحضكر كالغياب كانعقاد الخصكمة كقكاعد التبميغ ،كقكاعد الدفكع ،كتبدأ الخصكمة بتكرار
المعترض بيناتو
المعترض الئحة دعكاه ،كمف ثـ تكرار المدعى عميو الئحتو الجكابية ،كيميو تقديـ ي
ي
كمف ثـ تقديـ المدعى عمييـ بيناتيـ ،كيجكز تقديـ طمبات تدخؿ كادخاؿ في الدعكل ،كتنتيي
الدعكل بإصدار حكـ فييا ،كيسرم عمى ىذا الحكـ ما يسرم عمى األحكاـ الصادرة عف نفس
المحكمة في جكاز الطعف فييا بطرؽ الطعف المقررة في قانكف أصكؿ المحاكمات.
ثانياً :بيانات لئحة العتراض:
تناكلت الفقرة الثانية مف المادة (ِْٔ) ،البيانات الكاجب تكافرىا في الئحة االعتراض
المعترض عميو كأسماء الخصكـ كأسباب
بقكليا" :تشتمؿ الئحة االعتراض عمى بياف الحكـ ي
االعتراض".
كيبلحظ بأف البيانات التي نصت عمييا الفقرة الثانية مف نص المادة قاصرة؛ ألنيا لـ تشمؿ
ي
كافة البيانات ،كانما تناكلت بعض البيانات ،كمف البيانات التي أغفمتيا المادة قيمة الدعكل ككقائع
) (1لشاس ِؾىّخ اٌزّ١١ض األسدٔ١خ ,ؽمٛق سلُ ِٕ ,71/362شٛساد ِشوض ػذاٌخِ ,شبس ئٌٌ ٗ١ذ ٜػجذ اٌؼض٠ض اٌٍظبطّخ
ِشعغ عبثك ص .23

ٕٓٔ

الدعكل كتاريخ نشكئيا كطمبات المدعي التي تبيف أف لممحكمة صبلحية نظر الدعكل كتكقيع
المدعي أك ككيمو
كباالطبلع عمى قانكف أصكؿ المحاكمات ،فيما يتعمؽ بالمكاد التي نصت عمى البيانات
الكاجب تقديميا لممحكمة في كافة أنكاع الطعكف ،نجد أف المكاد بعد مقارنتيا مع بعضيا ،غير
يمنظمة ،كغير دقيقة في صياغتيا ،كتحتاج إلى إعادة تنظيـ(.)1

1

) ) ٌٚض٠بدح األِش ٚػٛؽبًٕ٠ ,جغ ٟروش اٌّٛاد راد اٌظٍخ ثّٛػٛع اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخٚ ,رزّضً ف ٟاٌّبدح ( ,)202اٌز ٟرزٕبٚي
اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثالئؾخ االعزئٕبفٚ ,اٌّبدح (ٚ ,)222رزٕبٚي ث١بٔبد الئؾخ اٌطؼٓ ثبٌٕمغٚ ,اٌّبدح (ٚ )253اٌز ٟرزٕبٚي ث١بٔبد الئؾخ
دػ ٜٛثاػبدح اٌّؾبوّخ.
ٔٚظذ اٌّبدح ( ,)202ػٍ ٝأْ رزؼّٓ الئؾخ االعزئٕبف اٌج١بٔبد ا٢ر١خ:
 .1اعُ اٌّؾىّخ اٌّغزأٔف ئٌٙ١ب.
 .2اعُ اٌّغزأٔف ٚػٕٛأٗ ِٕٙٚزٗ ٚاٌّؾبِ ٟاٌزّ٠ ٞضٍٗ ٚػٕٛأٗ.
 .3اعُ اٌّغزأٔف ػٍٚ ٗ١ػٕٛأٗ ِٕٙٚزٗ.
 .4اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس اٌّغزأٔف ٚاٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسرٗ ٚربس٠خ طذٚسٖ ٚسلُ اٌذػ ٜٛاٌز ٟطذس فٙ١ب.
 .5أعجبة االعزئٕبف.
 .6ؽٍجبد اٌّغزأٔف
 .7رٛل١غ ِؾبِ ٟاٌّغزأٔف.
ٔٚظذ اٌّبدح ( ,)222ػٍ ٝأْ رزؼّٓ الئؾخ اٌطؼٓ ثبٌٕمغ اٌج١بٔبد ا٢ر١خ:
 .1اعُ اٌطبػٓ ٚػٍّٗ ٚػٕٛأٗ ٚاعُ ِؾبِٚ ٗ١ػٕٛأٗ.
 .2اعُ اٌّطؼ ْٛػذٖ ٚػٍّٗ ٚػٕٛأٗ ٚاعُ ِؾبِٚ ٗ١ػٕٛأٗ.
 .3اعُ اٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسد اٌؾىُ اٌّطؼ ْٛفٚ ٗ١ربس٠خ طذٚسٖ ٚسلُ اٌذػ ٜٛاٌز ٟطذس فٙ١ب
 .4ث١بْ ثأعجبة اٌطؼٓ ثظٛسح ٚاػؾخ ِٚؾذدح
 .5ؽٍجبد اٌطبػٓ ٚرٛل١ؼٗ.
ٔٚظذ اٌّبدح ( )253ػٍ ٝأْ:
ُ٠ .1مذَ اٌطؼٓ ثطش٠ك ئػبدح اٌّؾبوّخ ئٌ ٝاٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسد اٌؾىُ اٌّطؼ ْٛف ٗ١ثالئؾخ دػ ٜٛرشزًّ ػٍ ٝاٌج١بٔبد ا٢ر١خ:
أعّبء اٌخظٚ َٛػٍّٚ ُٙػٕبُٕٙ٠ٚ
أ-
ة -خالطخ اٌؾىُ ٚربس٠خٗ ٚاٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسرٗ ٚربس٠خ رجٍ١غٗ ئٌ ٝاٌّؾى َٛػٍ.ٗ١
د -أعجبة اٌطؼٓ ِؾذدح ػٍٚ ٝعٗ اٌذلخ.
٠ٚ .2زشرت اٌجطالْ ػٍ ٝػذَ ث١بْ اٌؾىُ ٚأعجبة اٌطؼٓ.
ٚثبٌٕظش ٌٍج١بٔبد اٌغبثمخٔ ,غذ أْ اٌّبدح ( ) 202اشزشؽذ ف ٟاٌجٕذ األٚي روش اعُ اٌّؾىّخ اٌّغزأٔف ئٌٙ١ب ٌُٚ ,رشزشؽ اٌّبدح (ٔ )222فظ
اٌششؽ ٚوزٌه اٌّبدح (ٛ٠ٚ ,)253عذ رٕبلغ ف ٟاٌجٕذ اٌغبثغ ِٓ اٌّبدح (ٚ )202اٌجٕذ اٌخبِظ ِٓ اٌّبدح ( ,)222ؽ١ش أْ اٌمبٔ ْٛاشزشؽ
رٛل١غ ِؾبِ ٟاٌّغزأٔف ٌٚىٕٗ ٌُ ٠شزشؽ رٛل١ؼٗ ف ٟاٌطؼٓ ثبٌٕمغٚ ,ئّٔب روش ف ٟاٌجٕذ اٌخبِظ ؽٍجبد اٌطبػٓ ٚرٛل١ؼٗ ,ثّؼٕ ٟأٗ لظذ
ثزٌه رٛل١غ اٌطبػٓ ٠ ٌُٚشزشؽ رٛل١غ ِؾبِِ ,ٗ١غ أْ رٌه ٠خبٌف ٔض اٌّبدح ( ,)61اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ " ال رمجً دػ ٜٛفِ ٟؾبوُ اٌجذا٠خ
أ ٚاالعزئٕبف أ ٚإٌمغ دِ ْٚؾبِِ ٟضاٚي"ٚ .ػٍٛٔ ٗ١ط ٟثزؼذٔ ً٠ض اٌّبدح ()5/222؛ ٌزظجؼ" :ؽٍجبد اٌطبػٓٚ ,رٛل١غ ِؾبِٟ
اٌطبػٓ".
ٚوزٌه سرجذ اٌّبدح ( ) 2/253اٌجطالْ ػٍ ٝػذَ ث١بْ اٌؾىُ ٚأعجبة اٌطؼٓ ٌُٚ ,رشرت اٌجطالْ ػٍ ٝػذَ رٛافش ثبل ٟاٌج١بٔبد !ٚ ,ال ٔغذ
ؽىُ ِشبثٗ ف ٟاٌطؼٓ ثبالعزئٕبف ٚاٌطؼٓ ثبٌٕمغ ٚاٌطؼٓ ثبػزشاع اٌغ١ش.
ٚوزٌه ٔظذ اٌفمشح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبدح ( )222ػٍ ٝث١بْ "اعُ اٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسد اٌؾىُ اٌّطؼ ْٛف ,"ٗ١ثّؼٕ ٝأٔٙب الزظشد اٌطؼٓ
ثبٌٕمغ ػٍ ٝاألؽىبَ ٛ٘ٚ ,عبئض ف ٟاٌمشاسادٚ ,اٌظٛاة أْ رأر ٟط١بغخ اٌفمشح اٌضبٌضخ ِٓ ٔض اٌّبدح ػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر" :ٟاعُ اٌّؾىّخ
اٌز ٟأطذسد اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس اٌّطؼ ْٛفٚ ,ٗ١ربس٠خ طذٚسٖ ٚسلُ اٌذػ ٜٛاٌز ٟطذس فٙ١ب" .خظٛطب ً أْ اٌّبدح (ٔ ,)4/202ظذ ػٍٝ
ث١بْ اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس اٌّغزأٔف ف ٟؽبٌخ اٌطؼٓ ثبالعزئٕبف ,ثمٌٙٛب" :اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس اٌّغزأٔف ٚاٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسرٗٚ ,"...,ػٍٛٔ ٗ١طٟ
ثزؼذ ً٠اٌّبدح ()3/222؛ ٌزظجؼ" :اعُ اٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسد اٌؾىُ أ ٚاٌمشاس اٌّطؼ ْٛفٚ ,ٗ١ربس٠خ طذٚسٖ ٚسلُ اٌذػ ٜٛاٌز ٟطذس
فٙ١ب".

ٕٔٔ

إال أف ما ييعنينا في ىذه الدراسة ،البيانات المتعمقة ببلئحة اعتراض الغير ،كحيث أف
المادة (ِْٔ) لـ تتناكؿ كافة البيانات ،كحيث أف ذات المادة نصت عمى أف ييقدـ االعتراض
ببلئحة دعكل ،فينبغي الرجكع إلى المادة (ِٓ) ،التي تناكلت البيانات الكاجب تكافرىا ببلئحة
الدعكل ،كىي:
المعترض عميو.
ُ .اسـ المحكمة :كىي المحكمة التي أصدرت الحكـ ي
ِ .اسـ المدعي كصفتو كمحؿ عممو كمكطنو ،كاسـ الشخص الذم يمثمو إف كجد
المعترض "الغير".
كصفتو كعنكانو :كالمدعي ىك ي
ّ .اسـ المدعى عميو كصفتو كمحؿ عممو كمكطنو :كالمدعى عمييـ ىـ الخصكـ
جميعان في الخصكمة التي صدر فييا الحكـ محؿ االعتراض "المدعكف كالمدعى
عمييـ"؛ كذلؾ ألف الحكـ في دعكل اعتراض الغير قد يترتب عميو تعديؿ الحكـ
في حدكد ما يمس بالغير أك تعديمو كمو إذا كاف غير قابؿ لمتجزئة ،كبالتالي يجب
اختصاـ جميع خصكـ الحكـ؛ ألف تعديؿ الحكـ يمس بحقكقيـ
ْ .إذا كاف المدعي أك المدعى عميو فاقدان لؤلىمية أك ناقصيا ،فينبغي ذكر ذلؾ.
ٓ .مكضكع الدعكل :كىك الحكـ المعترض عميو ،مضمكنو كتاريخ صدكره ،كرقـ
الدعكل التي صدر فييا.
ٔ .قيمة الدعكل بالقدر الممكف بيانو إذا كانت مف الدعاكل غير محددة القيمة:
كالقيمة في اعتراض الغير إذا كاف االعتراض عمى الحكـ بكاممو ،تككف نفس قيمة
الدعكل التي صدر فييا الحكـ ،أما إذا كاف االعتراض متعمؽ بجزء مف الحؽ
قيدرت قيمتيا بقيمة ىذا الجزء.

ٕٕٔ

ٕ .كقائع كأسباب الدعكل كتاريخ نشكئيا ،كطمبات المدعي التي تبيف أف لممحكمة
صبلحية نظر الدعكل :كىي الكقائع كاألسباب التي يستند إلييا الغير في
اعتراضو ،ككذلؾ طمبات الغير بحماية حقو كدفع الضرر عنو ،إذا كاف الحكـ
ماسان بو متعديان إليو ،كتككف الدعكل شاممة لجميع ما يحؽ لو المطالبة بو.
ٖ .إذا كاف مكضكع الدعكل عقا انر أك منقكالن معينان بالذات ،فيجب أف تتضمف الئحتيا
كصفان كافيان لتمييزه عف غيره.
المقدـ إلى محكمة الصمح
ٗ .تكقيع المدعي أك ككيمو :يجب التميز بيف االعتراض ي
المقدـ إلى محكمة البداية أك االستئناؼ ،ففي الحالة األكلى يكفي
كاالعتراض ي
المعترض "الغير" بنفسو أك بكاسطة ككيمو العدلي ،أما في الحالة الثانية
تكقيع ي
ييشترط تكقيع محامي مزاكؿ.
كيرفؽ المدعي عند إيداع الئحة الدعكل قمـ المحكمة نسخان عنيا ،بقدر عدد المدعى
عمييـ ،كصك انر عف المستندات التي يستند إلييا في دعكاه مصدقة بما يفيد مطابقتيا لؤلصؿ ،فإف لـ
تكف بحكزتو فعميو أف يرفؽ بيانان بيا دكف إخبلؿ بحقو في تقديـ ما ييستجد مف مستندات أثناء
المرافعة.

ٖٕٔ

المطمب الثاني
مدة العتراض
نظـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية طرؽ الطعف باألحكاـ ،ككضع ليا مدد
زمنية معينة ،يجب أف تيمارس خبلليا ،فإذا ما استينفذت ىذه الطرؽ عف طريؽ ممارستيا ،أك فات
ميعادىا كلـ تيمارس يتحصف الحكـ كيصبح بمنأل عف إمكانية الطعف فيو( ،)1كالطعكف التي كضع
()2

ليا القانكف مدد زمنية ىي :الطعف باالستئناؼ

كالطعف بالنقض( ،)3كالطعف بإعادة المحاكمة

()4

كعبلكة عمى ذلؾ ،اىتـ القانكف بتنظيـ الكقت الذم يبدأ منو سرياف الميعاد.
كنظـ الفصؿ الرابع مف الباب المتعمؽ بطرؽ الطعف في األحكاـ ،اعتراض الغير ،إال أنو
لـ يضع مدة زمنية محددة لفكات ميعاد الطعف باعتراض الغير ،كباقي المكاد التي كردت في
الفصكؿ المتعمقة بالطعف باالستئناؼ كالطعف بالنقض كالطعف بإعادة المحاكمة ،كلكنو كضع معيار
لفكات ميعاد الطعف باعتراض الغير ،كذلؾ كفقان لنص المادة (ِْٓ) ،بقكليا" :ال ييقبؿ اعتراض
المعترض أك مف
المعترض عميو ،إال إذا كاف التنفيذ قد تـ دكف حضكر ي
الغير بعد تنفيذ الحكـ ي
يمثمو" ،كالمعيار ىك تنفيذ الحكـ ،بشرط أف يتـ التنفيذ بحضكر المعترض أك مف يمثمو ،فإذا تـ تنفيذ
الحكـ دكف حضكر أحدىما ،يحؽ لمغير االعتراض عمى الحكـ كلك تـ تنفيذه.
كتختص دائرة التنفيذ بتنفيذ األحكاـ ،بحيث يتـ إيداع الحكـ لدييا مف المحككـ لو لتقكـ
بتنفيذه ،كفي حالة حضكر الغير أك مف يمثمو إجراءات التنفيذ كلـ يتـ االعتراض عمييا كلـ تتـ
المبادرة إلى رفع اعتراض أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ ،ال يحؽ لمغير بعد ذلؾ رفع
1

) ) ِؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ :اٌؾىُ اٌششؽِ ,ٟشعغ عبثك ,ص ٚ.10اٌّبدح ( ِٓ )155لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌز ٟرمؼ ٟثأٔٗ:
"٠زشرت ػٍ ٝػذَ ِشاػبح ِٛاػ١ذ اٌطؼٓ ف ٟاألؽىبَ ٚاٌمشاساد ,سد اٌطؼٓ شىالًٚ ,رمؼ ٟاٌّؾىّخ ثٗ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب.
2
ً
) ) اٌّبدح ( ِٓ ) 205لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠ -1 " :ى١ِ ْٛؼبد اٌطؼٓ ثبالعزئٕبف صالصِٛ٠ ٓ١بِ ,ب ٌُ ٕ٠ض
اٌمبٔ ْٛػٍ ٝخالف رٌه٠ -2 .ى١ِ ْٛؼبد االعزئٕبف ف ٟاٌّٛاد اٌّغزؼغٍخ خّغخ ػششح ِٛ٠بً".
3
) ) اٌّبدح (ٚ ,)227اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأْ٠" :ى١ِ ْٛؼبد اٌطؼٓ ثبٌٕمغ أسثؼِٛ٠ ْٛبً".
4
) ) اٌّبدح ( ِٓ ,) 252لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌز ٟرٕبٌٚذ ِ١ؼبد اٌطؼٓ ثاػبدح اٌّؾبوّخ ,ثمٌٙٛب٠" :ى١ِ ْٛؼبد اٌطؼٓ ثطش٠مخ ئػبدح
اٌّؾبوّخ صالصِٛ٠ ٓ١ب ً رجذأ ِٓ .".....

ٕٗٔ

االعتراض كيسقط حقو فيو ،كلكف ال ييعد البدء بالتنفيذ مانع مف تقديـ االعتراض ،طالما لـ يتـ
التنفيذ كيكتمؿ برضاء الغير.
"المعترض" ،فإف حؽ الطعف باعتراض الغير ،يبقى
أما إذا لـ يتـ تنفيذ الحكـ عمى الغير ي
إلى أف تسقط بالتقادـ المطالبة القضائية بالحؽ ،الذم اتخذه أساسان لبلعتراض [ الحكـ محؿ
االعتراض ] ،كسكاء ينفذ الحكـ عمى الطرؼ المحككـ عميو ،أـ لـ يينفذ( ،)1كتتقادـ المطالبة القضائية
بأم التزاـ حسب القكاعد العامة بانقضاء خمس عشرة سنة( ،)2كالتقادـ ىنا ال ييسقط الحؽ ذاتو
كلكنو يجعؿ المطالبة بو غير مقبكلة قانكنان ،كلما كانت المطالبة بالحؽ غير مقبكلة ،ال يحؽ لمف
صدر الحكـ لو تنفيذ ىذا الحكـ؛ كبالتالي ينتفي احتماؿ إصابة الغير بضرر مف الحكـ؛ كذلؾ ألنو
فقد قكتو التنفيذية بمركر الزماف.
كىذا ما قررتو المادة (ُٔٔ )ُ/مف قانكف التنفيذ ،بقكليا" :تككف األحكاـ قابمة لمتنفيذ خبلؿ
خمس عشرة سنة مف اليكـ الذم صدرت فيو" ،كبمفيكـ المخالفة لنص المادة ،ال تككف األحكاـ
قابمة لمتنفيذ بعد مركر مدة الخمس عشرة سنة ،دكف قياـ المحككـ لو بتنفيذ الحكـ ،كفي ىذه الحالة
بإمكاف الغير إذا قامت دائرة التنفيذ بمباشرة إجراءات التنفيذ ضده بعد مركر مدة الخمس عشرة
سنة ،الدفع بمركر الزماف عمى الحكـ لحماية نفسو مف أثار الحكـ ،كال يحؽ لو رفع االعتراض عمى
الحكـ؛ ألنو فقد قكتو التنفيذية.
كبينت المادة (ُّٗ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،كيفية بدء سرياف
مكاعيد الطعكف ،بقكليا:
ُ .يبدأ ميعاد الطعف في الحكـ ،مف اليكـ التالي لتاريخ صدكره ،ما لـ ينص القانكف
عمى خبلؼ ذلؾ.
) )1ػ١بء ش١ذ خطبة :اٌٛع١ضِ ,شعغ عبثك ,ص .375
( )2اٌّبدح ( ِٓ )410اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌفٍغط ,ٟٕ١سلُ (ٌ )4غٕخ .َ2012

ٕ٘ٔ

ِ .كيبدأ ىذا الميعاد مف تاريخ تبميغ الحكـ إلى المحككـ عميو ،الذم تخمؼ عف
حضكر جميع الجمسات المحددة لنظر الدعكل ،كلـ يقدـ الئحة جكابية أك مذكرة
بدفاعو ،ككذلؾ إذا تخمؼ عف الحضكر كلـ يقدـ مذكرة إلى المحكمة في جميع
الجمسات التالية لتعجيؿ الدعكل ،بعد كقؼ السير فييا ألم سبب مف األسباب.
كيبلحظ أف المادة كضعت معياريف لبدء سرياف مدد الطعف ،كىما [ تاريخ صدكر الحكـ ]
ك[ تاريخ تبميغ الحكـ ] ،كنرل بأنو ال ييمكف تطبيؽ المعيار الثاني عمى الطعف باعتراض الغير ألف
الغ ير لـ يشيد مراحؿ سير الخصكمة ،كال يمكف أف يسرم الميعاد مف تاريخ تبميغو بالحكـ؛ ألنو لـ
يكف طرفان فيو حتى يتـ تبميغو بو ،أما الميعاد األكؿ يسرم في حؽ الغير كلكف ليس كفقان ليذه
المادة كانما كفقان لمقكاعد العامة النقضاء المطالبة القضائية بتنفيذ بالحكـ.
استثناء ،كالكرثة إذا
كما أنو بالنسبة لؤلشخاص الذيف تقرر ليـ حؽ الطعف باعتراض الغير
ن
مثميـ أحدىـ ،قد ال ينكشؼ الغش أك االحتياؿ فك انر أك بعد صدكر الحكـ؛ لذلؾ يمكف تقديـ ىذا
االعتراض ما لـ يسقط أصؿ الحؽ المكضكعي بمضي المدة"( ،)1بمعنى أنو إذا لـ يتـ تنفيذ الحكـ
في ىذه الحالة ضد الكرثة ،فبإمكانيـ االعتراض عميو متى عممكا بكجكد الغش أك الحيمة ،كلكف ال
يمكنيـ تقديـ اعتراض الغير عمى الحكـ إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة مف تاريخ صدكره؛ كذلؾ
أل ف الحكـ أصبح غير قابؿ لمتنفيذ في مكاجيتيـ؛ كبالتالي ينتفي احتماؿ إصابتيـ بضرر مف ىذا
الحكـ.

( )1ػضّبْ اٌزىشٚس :ٞاٌىبفِ ,ٟشعغ عبثك ,ص .744

ٕٔٙ

المطمب الثالث
اآلثار المترتبة عمى العتراض

حدد قانكف أصكؿ المحاكمات ،اآلثار المترتبة عمى الطعف باعتراض الغير ،كنظـ في
المادة (ِْٕ) األثر المترتب عمى تقديـ اعتراض الغير ،كنظـ في المادة (ِْٖ )ِْٗ -األثر
المترتب عمى الحكـ الصادر في اعتراض الغير.
كلبياف اآلثار المترتبة عمى الطعف باعتراض الغير ،نتناكؿ أكالن :األثر المترتب عمى تقديـ
اعتراض الغير ،كثانيان :األثر المترتب عمى الحكـ الصادر في اعتراض الغير.
أولً :األثر المترتب عمى تقديم اعتراض الغير:
نصت المادة (ِْٖ )ُ/عمى أنو" :إذا كاف الغير محقان في اعتراضو عدلت المحكمة الحكـ
في حدكد ما يمس ىذا الغير" ،كنصت المادة (ِْٗ) ،عمى أنو" :إذا أخفؽ الغير في اعتراضو يرد
االعتراض".
كيبلحظ مف نص المادتيف بداىةن ،بأف مجرد تقديـ االعتراض ،يترتب عميو إعادة النظر في
ي
النزاع مجددان ،لتستطيع المحكمة تحديد إذا ما كاف الغير محقان في اعتراضو أـ غير محؽ ،كيتـ
إعادة نظر النزاع أماـ المحكمة التي نظرت النزاع مسبقان ك أصدرت الحكـ فيو كما أسمفنا.
كما كيبلحظ مف نص المادة (ِْٖ ،)ُ/بأف صبلحية المحكمة في إعادة نظر النزاع
كأثر مترتب عمى تقديـ االعتراض ،تتحدد مف حيث النطاؽ الشخصي بطرفي الطعف ،كىما الغير
"المعترض" ،كطرفي الحكـ محؿ االعتراض ،كيككف ذلؾ كفؽ أسباب االعتراض التي قدميا الغير
ي
كالتي تكضح لممحكمة كيفية مساس الحكـ بو ،كال يحؽ لممحكمة إعادة بحث النزاع بيف أطراؼ
الخصكمة بمعزؿ عف الغير ،كذلؾ بيدؼ تعديؿ الحكـ الصادر بينيـ.
ٕٔ7

كذلؾ ألف القانكف حظر عمى القاضي ،أف يمس ما قضى بو بيف الخصكـ بعد صدكره
كيستنفذ القاضي سمطتو عمى الحكـ بمجرد صدكره ،كال يمكف لو العدكؿ عنو أك تعديمو ،كلك كاف
الحكـ باطؿ أك غير عادؿ ،كال يمكنو التعديؿ كلك برضاء الخصكـ(.)1
كتتـ إعادة النظر في النزاع في حدكد ما رفع مف الطعف عمى الحكـ ،بمعنى أنو إذا كاف
الحكـ قابؿ لمتجزئة ،كاعترض الغير عمى جزئية معينة مف الحكـ ،يتـ نظر ىذه الجزئية فقط ،كال
يحؽ لممحكمة إعادة النظر في باقي أجزاء الحكـ.
كفيما يتعمؽ بأثر تقديـ االعتراض عمى تنفيذ الحكـ "محؿ االعتراض" ،نصت المادة
المعترض عميو ،ما لـ تقرر
(ِْٕ) بأنو" :ال يترتب عمى تقديـ اعتراض الغير ،كقؼ تنفيذ الحكـ ي
المعترض ،متى كاف في مكاصمة تنفيذه ضرر جسيـ ،بكفالة
المحكمة خبلؼ ذلؾ ن
بناء عمى طمب ي
أك بدكنيا".
كنرل بأف المادة جاءت مكافقة العتبارات العدالة كحسف سير القضاء ،كاحتراـ األحكاـ
القضائية؛ كذلؾ ألنيا لـ ترتب أث انر مكقفان لمحكـ بمجرد تقديـ االعتراض ،كلك كاف األمر خبلؼ ذلؾ
لتعطؿ سير القضاء بكاممو ،كتـ تأبيد النزاعات أماـ القضاء ،كتـ إىدار فعالية األحكاـ ،كصكرة
ذلؾ قياـ المحككـ عميو باالتفاؽ مع شخص خارج عف الخصكمة التي تـ صدكر الحكـ فييا ،عمى
أف يكدع لدل المحكمة التي أصدرت الحكـ ،اعتراض صكرم عمى ذلؾ الحكـ ،حتى يتـ إعادة
ذات النزاع مرة أخرل أماـ ذات المحكمة ،بيدؼ كقؼ تنفيذ الحكـ الصادر ضد المحككـ عميو.
ككذلؾ فإف عدـ كقؼ التنفيذ التمقائي بنص القانكف عند تقديـ الطعف باعتراض الغير ،جاء
منسجمان م ع الطبيعة القانكنية العتراض الغير ،ككنو طعف غير عادم كما أسمفنا ،كالطعكف غير
العادية إجماالن ،ال يترتب عمى تقديميا كقؼ تنفيذ الحكـ تمقائيان ،كلكف ذلؾ مرىكف بالسمطة التقديرية
)ِ )1ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ :اٌؾىُ اٌششؽِ ,ٟشعغ عبثك,ص.5
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لمقاضي الذم ينظر الطعف( ،)1بخبلؼ طرؽ الطعف العادية ،التي تكقؼ التنفيذ بمجرد تقديـ
الطعف(.)2
كيبلحظ أف نص المادة ،أعطى القاضي سمطة تقديرية كاسعة لكقؼ التنفيذ ،كلكف ذلؾ
ي
مرىكف بتحقؽ عدة شركط:
أكليا :إيداع الئحة طعف باعتراض الغير؛ ألنو ال يجكز تقديـ طمب بكقؼ تنفيذ الحكـ
محؿ االعتراض دكف تقديـ الئحة اعتراض أماـ المحكمة المختصة.
"المعترض" ،يمتمس فيو كقؼ تنفيذ الحكـ "محؿ
ثانييا :تقديـ طمب مف المدعي ي
االعتراض" ،حيث ال يحؽ لممحكمة إصدار قرار بكقؼ تنفيذ الحكـ مف تمقاء نفسيا.
بالمعترض جراء مكاصمة تنفيذ الحكـ مف ًقبؿ دائرة
كثالثيا :كجكد ضرر جسيـ يمحؽ ي
التنفيذ ،كيخضع تقدير الضرر الجسيـ لمقاضي.
كتعتبر فكرة الضرر الجسيـ ،فكرة مرنة يقدرىا القاضي كفقان لظركؼ القضية المنظكرة
أمامو ،كال يكفي كقكع ضرر عادم ،ألف كؿ تنفيذ ينجـ عنو ضرر لممنفذ ضده ،كيكقؼ القاضي
التنفيذ إذا تبيف لو رجحاف إلغاء الحكـ محؿ االعتراض بعد بحث االعتراض بحثان سطحيان(.)3

) )1اٌّبدح ( ِٓ )240لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌز ٟرٕض ػٍ ٝأْ" :اٌطؼٓ ثبٌٕمغ ال ٛ٠لف رٕف١ز اٌؾىُ اٌّطؼ ْٛفِ ,ٗ١ب
ٌُ رمشس اٌّؾىّخ خالف رٌه ثىفبٌخ أ ٚثذٙٔٚب ,ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت اٌطبػٓٚ ,وزٌه اٌّبدح (ٚ )255اٌز ٟرٕض ػٍ ٝأٔٗ" :ال ٠زشرت
ػٍ ٝرمذ ُ٠اٌطؼٓ ثاػبدح اٌّؾبوّخ ٚلف رٕف١ز اٌؾىُ اٌّطؼ ْٛفِ ,ٗ١ب ٌُ رمشس اٌّؾىّخ خالف رٌه ثىفبٌخ أ ٚثذٙٔٚب"ٔٚ .ش ٜثأْ
ٔض اٌّبدح ( ,)255لذ عبء لبطشاً ,ؽ١ش أٔٗ ٌُ ٠شزشؽ أْ ٠زُ ٚلف اٌزٕف١ز ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت اٌطبػِٓ ,مبسٔخ ثّب ٔظذ ػٍٗ١
اٌّبدح (ٚ )240اٌّبدح ( )247اٌز ٟرؼبٌظ أُصش رمذ ُ٠اػزشاع اٌغ١ش ػٍ ٝاٌؾىُ ,ثمٌٙٛب" :ال ٠زشرت ػٍ ٝرمذ ُ٠اػزشاع اٌغ١ش
ٚلف رٕف١ز اٌؾىُ اٌّؼزشع ػٍِ ,ٗ١ب ٌُ رمشس اٌّؾىّخ خالف رٌه ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت اٌّؼزشع."... ,
ٚوزٌه ٔش ٜثأْ ٔض اٌّبدح ( )247اشزشؽ ؽذٚس ػشس عغ ُ١ؽز٠ ٝزُ ٚلف اٌزٕف١ز ٌُٚ ,رشزشؽ اٌّبدربْ ()255-240
ؽذٚس اٌؼشس اٌغغ ُ١إلِىبٔ١خ اٌٛلف٘ٚ ,زا ٠ؼذ ِٓ أٚعٗ اٌمظٛس اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رٛعٗ ٌٕض اٌّبدربْ (.)255-240
( )2اٌّبدح ( ِٓ )1/211لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ٠" :زشرت ػٍ ٝرمذ ُ٠االعزئٕبفٚ ,لف رٕف١ز اٌؾىُ أٚ
اٌمشاس اٌّغزأٔف ٌؾ ٓ١اٌفظً فِ ,ٗ١ب ٌُ ٠ىٓ إٌفبر اٌّؼغً ِٕظٛص ػٍ ٗ١ف ٟاٌمبٔ ْٛأِ ٚأِٛساً ثٗ ف ٟاٌؾىُ أ ٚأٌمشاس".
ٚوزٌه ٔض اٌّبدح ( ِٓ )15لبٔ ْٛاٌزٕف١زٚ ,اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأٔٗ " ال ٠غٛص اٌزٕف١ز اٌغجشٌ ٞألؽىبَ ٚاٌمشاساد ٚاألٚاِش
اٌمؼبئ١خ ٚأؽىبَ اٌّؾىّ ٓ١ثؼذ رظذ٠مٙب ِٓ اٌّؾىّخ اٌّخزظخِ ,ب داَ اٌطؼٓ فٙ١ب ثبالعزئٕبف عبئضاً ,ئال ئرا وبْ إٌفبر اٌّؼغً
ِٕظٛطب ً ػٍ ٗ١ف ٟاٌمبٔ ,ْٛأِ ٚشّٛالً ف ٟاٌؾىُ أ ٚاٌمشاس اٌمؼبئ."ٟ
)ِ )3ؾّذ ػجذ اٌخبٌك ػّشِ :جبدب اٌزٕف١ز اٌمؼبئ ٟاٌّذٔ ,ٟاٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ,داس اٌشؼت ,َ1575 ,ص .155
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كمثاؿ الضرر الجسيـ "أف تحكـ المحكمة بصحة بيع صادر مف دائف مرتيف لمنقكؿ ،فإف
تسميـ المنقكؿ يحكؿ دكف استرداد المنقكؿ ،استنادان لمقاعدة التي تقضي أف الحيازة في المنقكؿ سند
الممكية ،لذلؾ فإف مصمحة الطاعف تتضرر مف ضياع الحؽ في ىذه الحالة ،فالضرر يبدك أكثر
خطكرة عندما يككف تنفيذ الحكـ في المنقكؿ منو في العقار"(.)1
كرابعيا :عدـ تماـ التنفيذ كقت الطمب( ،)2كىذا الشرط مستفاد مف القكاعد العامة؛ ألف
الطمب يصبح ال محؿ لو إذا تـ تنفيذ الحكـ محؿ االعتراض ،كلك أجيز تقديمو فأف الطمب يصبح
في حقيقتو ،طمب إلغاء ما تـ تنفيذه ،كىك طمب لـ ينص عميو القانكف.
كفي حالة تكافر ىذه الشركط ،يحؽ لمقاضي استعماؿ سمطتو التقديرية ،في كقؼ التنفيذ مف
المعترض "طالب الكقؼ" ،تقديـ كفالة مالية أك
عدمو كفي حالة قبكؿ القاضي الطمب ،يحؽ لو إلزاـ ي
كقؼ التنفيذ بدكف كفالة مالية.
كيبقى كقؼ التنفيذ قائمان إلى حيف صدكر الحكـ في االعتراض ،كعميو فإف مصير الكقؼ
مرتبط بمصير الحكـ محؿ االعتراض ،كالذم ييحتمؿ تأييده أك إلغائو ،كفي حالة تأييده تتـ معاكدة
التنفيذ كمكاصمتو مف النقطة التي تكقؼ عندىا ،كفي حالة إلغائو ينتيي التنفيذ كتزكؿ جميع
المعترض ،كيتـ إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ،كيحؽ
إجراءاتو ،إذا تـ اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ي
لممعترض المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم لحقو نتيجة التنفيذ الباطؿ(.)3
ي

( )1ػجبط اٌؼجٛد :ٞششػ أؽىبَ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدِ ,شعغ عبثك ,ص .411
)ِ )2ؾّذ ػجذ اٌخبٌك ػّشِ :جبدب ِشعغ عبثك ,ص .160
) )3اٌّبدح ( ِٓ )12لبٔ ْٛاٌزٕف١زٚ ,اٌز ٟرٕض ػٍ ٝأٔٗ " ٠ -1زشرت ػٍ ٝطذٚس اٌؾىُ ثاٌغبء أٔ ٚمغ أ ٚئثطبي أ ٚفغخ اٌغٕذ
اٌزٕف١ز( ٞثأ ٞؽش٠ك ِٓ اٌطشق اٌز٠ ٟؼزّذ٘ب اٌمبٔ )ْٛسد عّ١غ أػّبي اٌزٕف١ز ,اٌز ٟرّذ اعزٕبداً ئٌ ٝرٌه اٌغٕذٚ ,ئػبدح اٌؾبي
ئٌِ ٝب وبْ ػٍٚ -2 .ٗ١فمب ً ألؽىبَ اٌجٕذ ( )1أػالٖ ٠ى ٌّٓ ْٛرُ اٌزٕف١ز ػذٖ اٌؾك ف ٟاعزشداد األِٛاي اٌز ٟرُ اٌزٕف١ز ػٍٙ١ب
ٍِٚؾمبرٙب ِٚب رىجذٖ ِٓ ِظبس٠ف د ْٚاٌؾبعخ ئٌ ٝطذٚس ؽىُ عذ٠ذ ثزٌهٚ ,ئرا وبْ اإلٌغبء عضئ١بً ,الزظش اٌشد ػٍِ ٝب رؼٍك
ثٗ اإلٌغبء ِٓ أِٛايٌ -3 .ظبؽت اٌؾك ف ٟاٌشد ِطبٌجخ ؽبٌت اٌزٕف١ز ثبٌزؼ٠ٛؼبد ػٓ اٌؼشس اٌزٌ ٞؾمٗ ٔز١غخ اٌزٕف١ز اٌجبؽً
ئْ وبْ ٌٙب ِمزؼ.ٝ
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ثانياً :األثر المترتب عمى الحكم الصادر في اعتراض الغير:
بعد قياـ القاضي ببحث كقائع كأسباب االعتراض ،يتكج بحثو بحكـ فاصؿ في االعتراض
مضمكنو إما قبكؿ االعتراض أك رفضو ،كلبياف الحكـ الصادر في الطعف باعتراض الغير ،نتناكؿ
أكالن :قبكؿ االعتراض كثانيان :رفض االعتراض:
ُ .قبكؿ االعتراض:
المعترض
إذا قبمت المحكمة الطعف باعتراض الغير ،ن
بناء عمى األسباب التي تقدـ بيا ي
تقكـ بتعديؿ الحكـ محؿ االعتراض ،ضمف الحدكد التي تـ االعتراض عمييا ،كبالقدر الذم يمس
المعترض ،كيزيؿ الضرر الكاقع عميو ،كتبقى آثار الحكـ األصمي قائمة بيف الخصكـ؛ ألف
حقكؽ ي
"المعترض"( ،)1كليس تعديؿ الحكـ بيف
اليدؼ مف االعتراض ىك إزالة الضرر الكاقع عمى الغير ي
أطرافو.
كىذا ما قررتو المادة (ِْٖ )ُ/بقكليا" :إذا كاف الغير محقان في اعتراضو ،عدلت المحكمة
الحكـ في حدكد ما يمس ىذا الغير".
كتناكلت ذات المادة في فقرتيا الثانية ،حالة الحكـ غير القابؿ لمتجزئة ،بحيث ال ييمكف
حماية الغير إال بإلغاء الحكـ "محؿ االعتراض" بشكمي كمي ،كنصت عمى أنو" :إذا كاف الحكـ
المعترض عميو ال يقبؿ التجزئة ،عدلت المحكمة الحكـ بكاممو".
كيككف ذلؾ إذا تعذر تنفيذ الحكميف معان [ الحكـ محؿ االعتراض ،كالحكـ في االعتراض ]
كتقكـ المحكمة في ىذه الحالة بتعديؿ الحكـ بكاممو ،كيشمؿ التعديؿ جميع أطراؼ الحكـ األصمي
"المعترض" ،بعكس الحالة األكلى التي تعدؿ المحكمة الحكـ في حدكد ما يمس الغير
ككذلؾ الغير ي
كيبقى متمتعان بقكتو كحجية األمر المقضي بو بيف أط ارفو.
)٘ )1بد ٞاٌىؼجِٚ ٟش ٜٚاٌغ٠ٛذ :ٞاٌطؼٓ ثبػزشاع اٌغ١شِ ,شعغ عبثك ,ص .37
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ككفقان لمقكاعد العامة بشأف الطعكف ،ال يفيد مف الطعف إال مف رفعو ،كال يحتج بو إال عمى
مف رفع عميو( ،)1إال أنو إذا كاف الحكـ الصادر في االعتراض يتعمؽ بمكضكع غير قابؿ لمتجزئة
كما في الحالة الثانية ،يستفيد غير الطاعف مف ىذا التعديؿ.
كمثاؿ ذلؾ "أف يصدر حكـ بثبكت حؽ ارتفاؽ عمى عقار في مكاجية شريؾ عمى الشيكع
فيقدـ الشريؾ اآلخر اعتراض الغير زاعمان أنو بقي خارج الخصكمة ،فإذا قيبؿ اعتراضو كحكـ بعدـ
ثبكت حؽ االرتفاؽ ،فإف ىذا الحكـ يفيد الشريؾ الذم يحكـ عميو سابقان ،لعدـ قبكؿ الحكميف
لمتجزئة"(.)2
كيكجب القانكف في ىذه الحالة اختصاـ جميع أطراؼ الحكـ محؿ االعتراض ،كذلؾ كفقان
لنص المادة (ََِ) ،التي تقضي بأنو" :إذا كاف الحكـ صاد انر في مكضكع غير قابؿ لمتجزئة أك
في التزاـ بالتضامف أك في دعكل يكجب القانكف فييا اختصاـ أشخاص معينيف ،جاز لمف فكت
ميعاد الطعف مف المحككـ عمييـ أك قبؿ الحكـ ،أف يطعف فيو أثناء نظر الطعف المرفكع في الميعاد
مف أحد زمبلئو منضمان إليو في طمباتو ،فإف لـ يفعؿ أمرت المحكمة الطاعف باختصامو في
الطعف ،كاذا يرفع الطعف عمى أحد المحككـ ليـ في الميعاد كجب اختصاـ الباقيف كلك بعد فكاتو
بالنسبة إلييـ".
كتقكـ المحكمة بعد قبكؿ االعتراض ،بإصدار حكـ جديد في المكضكع ،كيككف ليذا الحكـ
كؿ آثار األحكاـ( ،)3كيجكز ألطرافو الطعف فيو بطرؽ الطعف المقررة في القانكف لؤلحكاـ التي
تصدر عف المحكمة التي أصدرت ىذا الحكـ.

) )1اٌّبدح ( ِٓ )5/151لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
) )2ػضّبْ اٌزىشٚس :ٞاٌىبفِ ,ٟشعغ عبثك ,ص .746
)ِ )3ؾّذ وّبي ػجذ اٌؼض٠ض :رمٕ ٓ١اٌّشافؼبد ف ٟػٛس اٌمؼبء ٚاٌفمٗ ,اٌغضء األٚي ,اٌطجؼخ اٌضبٌضخ,َ1555 ,ص .1635
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ِ .رفض االعتراض:
تقضي المحكمة برفض الطعف باعتراض الغير ،إذا لـ تتكافر فيو الشركط القانكنية التي
نص عمييا القانكف ،كتقضي المحكمة برفضو في عدة حاالت منيا:
 انتفاء شرط المصمحة في الطعف ،حيث انو ال ييقبؿ طعف ال يككف لصاحبو
مصمحة قائمة يقرىا القانكف ،كتتكافر مصمحة الطاعف إذا كاف تنفيذ الحكـ يصيبو
بضرر( ،)1كالمصمحة التي تعكد عميو إزالة الضرر ،كالمحافظة عمى حقكقو.
المعترض ،كالتي تتطمب بأف يككف خارج عف الخصكمة ،لـ
 انتفاء صفة الغير عف ي
يكف طرفان فييا أصالةن أك نيابةن(.)2
 تقديـ الطعف باعتراض الغير إلى محكمة النقض ،لبلعتراض عمى حكـ صادر
منيا(.)3
 تقديـ الطعف باعتراض الغير بعد انتياء مدتو ،كتقديمو بعد تماـ تنفيذ الحكـ محؿ
االعتراض ،دكف اعتراض الغير عمى إجراءات التنفيذ(.)4
 اذا كانت الئحة الطعف غير مشتممة عمى بياف الحكـ محؿ االعتراض ،كأسباب
االعتراض(.)5
كفي حالة رفض الطعف ،يبقى الحكـ محؿ الطعف ،محتفظان بصبلحيتو ،كقائمان كمرتبان
لجميع آثاره.
كنصت المادة (ِْٗ) عمى أنو " إذا أخفؽ الغير في اعتراضو ،يرد االعتراض مع إلزامو
بالرسكـ كالمصاريؼ كأتعاب المحاماة ".
) )1اٌّبدح ( ِٓ )3لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
) )2اٌّبدح ( ِٓ )1/244لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
) )3اٌّبدح ( ِٓ )1/244لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
) )4اٌّبدح ( ِٓ )245لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد.
) )5اٌّبدح ( ِٓ )2/246لبٔ ْٛأًطٛي اٌّؾبوّبد.
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كحيث أف ىذه المادة تطبيؽ لمقكاعد العامة ،التي تقضي بأف يتضمف الحكـ الصادر عمى
()2

المحككـ لو ،مصاريؼ الدعكل كرسكميا كأتعاب المحاماة( ،)1نؤيد ما ذىب إليو بعض الفقو

المعترض؛ لضماف استقرار
بضركرة حذؼ ىذه المادة ،كالنص عمى مادة تقرر جزاء مالي عمى ي
األحكاـ كمنعان لمطعكف الكيدية.
كنقترح بأف يككف نص المادة عمى النحك اآلتي" :إذا حكـ برفض الطعف ،يجكز لممحكمة
أف تحكـ عمى الطاعف بغرامة ال تزيد عف مائتي دينار أردني ،أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة
قانكنان".
كتحكـ المحكمة بيذه الغرامة ،إذا تبيف ليا بأف اليدؼ مف الطعف الكيد ،أك أف طمبات
المعترض غير مشركعة ،كنرل بأف تككف الغرامة جكازيو ،خاضعة لسمطة المحكمة التقديرية
كتطبقيا كفقان لظركؼ االعتراض ،فإذا تبيف ليا تعسؼ المعترض تفرض عميو الغرامة ،بعكس حالة
االعتراض المبني عمى أسباب معقكلة.
كال يحؽ لمخصكـ -أطراؼ الحكـ محؿ االعتراض  ،-طمب تغريـ المعترض؛ كذلؾ ألنو
إجراء يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي ،كليس مف حؽ الخصكـ إثارتو ،كانما يحؽ ليـ المطالبة
بالتعكيض عف الضرر الذم لحقيـ مف االعتراض ،في الحالة التي ييحكـ فييا بعدـ قبكؿ
االعتراض(.)3

( )1اٌّبدح ( ِٓ )1/126لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبدٚ ,اٌز ٟرمؼ ٟثأْ" :رؾىُ اٌّؾىّخ ٌٍّؾى ٌٗ َٛثّظبس٠ف اٌذػٜٛ
ٚسعِٙٛب ٚأرؼبة اٌّؾبِبح ػٕذ ئطذاس٘ب اٌؾىُ اٌز ٞرٕز ٟٙثٗ اٌخظِٛخ أِبِٙب "ٚ .لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد ٔظُ اٌّظبس٠ف
ٚاٌشع ,َٛف ٟاٌّٛاد (١ٌٚ ,)150-126ظ ثبٌؼشٚسح أْ رؾىُ اٌّؾىّخ ثبٌشعٚ َٛاٌّظبس٠ف ٚئرؼبة اٌّؾبِبح ػٍ ٝخبعش
اٌذػ ٜٛؽ١ش أٗ لذ ٠ى ْٛاٌّذػِ ٟؾك ف ٟلغُ ِٓ دػٛاٖ فزم َٛاٌّؾىّخ ثبٌؾىُ ٌٗ ثبٌشعٚ َٛاٌّظبس٠ف  ,ثٕغجخ اٌؾك
اٌّؾى َٛثٗٚ ,وزٌه ئرا وبْ اٌؾك ِغٍّب ً ثٗ ِٓ لِجً اٌّؾى َٛػٍ ,ٗ١عبص ٌٍّؾىّخ ئٌضاَ اٌخظُ اٌز ٞؽُىُ ٌظبٌؾٗ ثبٌشعَٛ
ٚاٌّظبس٠ف وٍٙب أ ٚثؼؼٙبِ ,ب ٌُ ٠ىٓ اٌّؾى َٛػٍ ٗ١لذ أػزس لجً ئلبِخ اٌذػ٠ ٌُٚ ,ٜٛإد اٌؾك اٌّذػ ٝثٗ.
) )2ػٛع اٌضغج :ٟاٌٛع١ضِ ,شعغ عبثك ,ص ٘ .446بد ٞاٌىؼجِ ٚ ,ٟش ٜٚاٌغ٠ٛذ :ٞاٌطؼٓ ثبػزشاع اٌغ١ش ِشعغ عبثك
ص  40ػجذ هللا اٌفشا :اٌٛع١ض ,طِ ,2شعغ عبثك ,ص  ,426ػجذ اٌؼض٠ض اٌٍظبطّخ :اػزشاع اٌغ١شِ ,شعغ عبثك
ص.50
)(3عبئؼ عٕمٛلخ :لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌّذٔ١خ ,اٌطجؼخ األ ,ٌٝٚداس اٌٙذ -ٜاٌغضائش٘1421 ,ـ ,َ2001-ص .163
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الخ ِات َم ُة
َ

ينبغي عمينا بعد االنتياء مف البحث ،أف نستعرض أىـ المحاكر فيو ،كالتي تتمثؿ في
النتائج التي تكصمنا إلييا ،فضبلن عف أىـ المقترحات التي نكصي األخذ بيا:

أولً :النتائج:
 )1تتمثؿ الحماية الذاتية في الطرؽ التي أجازىا القانكف لمغير لحماية حقو ،كأجاز القانكف لمغير
سمكؾ إحدل طريقيف ،الطريؽ األكؿ كقائي كيككف قبؿ صدكر الحكـ ،كييدؼ إلى تكقي آثار
الحكـ ،كالثاني عبلجي كيككف بعد صدكر الحكـ ،كييدؼ لتعديؿ الحكـ في حدكد ما يمس
الغير.
 )2يتمثؿ الطريؽ الكقائي في تدخؿ الغير في الخصكمة ،كيكتسب الغير بعد قبكؿ تدخمو صفة
الخصـ ،كيحؽ لو مباشرة إجراءات الخصكمة كييدؼ الغير مف سمكؾ ىذا الطريؽ إلى
المحافظة عمى حقكقو كمصالحو المرتبطة بالخصكمة ،حتى ال يصدر فييا حكـ يضر بحقكقو
كمصالحو.
 )3يتمثؿ الطريؽ العبلجي في اعتراض الغير عمى الحكـ ،كىك طريؽ الحؽ لصدكر الحكـ
كاعتراض الغير عبارة عف طعف غير عادم في األحكاـ ،ييدؼ الغير مف خبللو إلى دفع أثر
الحكـ الصادر في خصكمة لـ يكف طرفان فييا ،إذا كاف متعديان إليو كماسان بو كأصابو بضرر
كيتـ دفع آثار الحكـ بتعديمو في حدكد ما يمس الغير ،أك إلغاءه بكاممو إذا كاف غير قابؿ
لمتجزئة.

ٖ٘ٔ

 )4يفقد الغير حقو في الحماية الذاتية البلحقة لمحكـ ،إذا استعمؿ الطريؽ األكؿ الذم يتمثؿ في
تقديـ طمب تدخؿ في الخصكمة ،كتـ إجابة طمبو كاكتسب صفة الخصـ؛ كبالتالي ال يحؽ لو
الطعف في الحكـ إال بطرؽ الطعف المقررة لمخصكـ.
 )5التدخؿ ىك" :قياـ شخص مف الغير بالتدخؿ في خصكمة قائمة ،بمبادرة منو بيدؼ المحافظة
عمى مصالحو المرتبطة بيا ،سكاء اتخذ تدخمو صكرة االنضماـ إلى أحد الخصكـ ،أك المطالبة
لنفسو بطمب خاص".
 )6يختمؼ نكعا التدخؿ باختبلؼ اليدؼ الذم يسعى إليو الغير مف تدخمو ،فإذا كاف ييدؼ بتدخمو
االصطفاؼ بجانب أحد الخصكـ ،كمعاضدتو كمساندتو كتأييده ،نككف أماـ تدخؿ انضمامي
كاذا ىدؼ الغير مف تدخمو المطالبة بالحؽ لنفسو في مكاجية أطراؼ الخصكمة ،أك المطالبة
بحؽ خاص بو مرتبط بالخصكمة ،نككف أماـ تدخؿ اختصامي.
 )7اليدؼ مف إباحة نظاـ التدخؿ في الخصكمة ،ىك تمكيف الغير مف المحافظة عمى حقكقو
كمصالحو حتى ال تبقى محؿ نزاع أماـ المحاكـ ،كيضطر الغير إلى االنتظار لحيف صدكر
نتيجة المحاكمة ،كمف ثـ يطعف في الحكـ الصادر فييا إذا كاف يمس بحقكقو كمصالحو.
 )8مبررات التدخؿ تتمثؿ في أنو ييجنبنا تعدد الخصكمات ،كاحتماؿ صدكر أحكاـ متعارضة
كاحتماؿ الطعف في الحكـ بطريؽ اعتراض الغير ،كاعادة بحث النزاع مف جديد في حدكد ما
يمس الغير ،كيحقؽ التدخؿ سرعة في اإلجراءات كتكفير في النفقات.
 )9التدخؿ غير جائز في الطمبات المستعجمة؛ ألف الطمب المستعجؿ ييدؼ إلى اتخاذ إجراءات
كقتية دكف المساس بأصؿ الحؽ ،كألف الحكـ الصادر في الطمب المستعجؿ ال يؤثر عمى الحؽ
المكضكعي لمغير ،كبإمكانو التدخؿ في الدعكل عند رفعيا ،فأف لـ ترفع خبلؿ المدة اعتبر
القرار الصادر في الطمب المستعجؿ كأف لـ يكف ،كباإلضافة لذلؾ فإف لمقاضي تكميؼ
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المستدعي بتقديـ كفالة مالية تضمف كؿ عطؿ كضرر ،كعميو يحؽ لمغير استيفاء حقو
بالتعكيض إف كجد مف مبمغ الكفالة ،كأخي انر فإف السماح لمغير بالتدخؿ في الطمب المستعجؿ
يتنافى مع شرط االستعجاؿ كيعيؽ الفصؿ في الطمب ،كيفكت المنفعة التي مف أجميا قيرر نظاـ
الطمبات المستعجمة.
)11

اشترط القانكف لقبكؿ طمب التدخؿ شركط معينة ،أىميا :أال يككف مقدـ الطمب طرفان في

الخصكمة باإلضافة لتكافر المصمحة كاالرتباط كاألىمية ،كأف تككف الخصكمة قائمة .كرأينا أف
المحكمة تضع في الحسباف حيف نظر طمب التدخؿ ،أال يترتب عميو تأخير الفصؿ في
الخصكمة ،كتكازف بيف مصمحة الخصكـ في عدـ تأخير سير خصكمتيـ كتعقيدىا بدخكؿ
أشخاص مف الغير فييا ،كبيف مصمحة الغير في حماية مصالحو.
)11

قبكؿ التدخؿ يترتب عميو أث انر عامان مشتركان بيف نكعا التدخؿ ،كىك اعتبار الغير طرفان في

الدعكل كاكتسابو صفة الخصـ ،كيترتب عمى اكتساب ىذه الصفة عدة آثار فرعية أىميا :عدـ
جكاز مباشرة أم عمؿ يتعارض مع صفة الخصـ ،كالحؽ في الحضكر كالمرافعة كمناقشة
الخصـ اآلخر ,كالحؽ في اإلثبات كفي إلزاـ الخصـ كالغير بتقديـ ما تحت يده ،ككذلؾ اتساع
نطاؽ الخصكمة مف حيث األشخاص ،كاعتبار الحكـ الصادر في الخصكمة حائز عمى حجية
األمر المقضي بو في مكاجية المتدخؿ ،ككذلؾ حؽ المتدخؿ في الطعف بطرؽ الطعف المقررة
لمخصكـ ،كفقداف الحؽ بالطعف باعتراض الغير.
)12

اعتراض الغير ىك" :طريؽ طعف غير عادم ،أجاز القانكف سمككو لكؿ شخص لـ يكف

طرفان في الدعكل ،بيدؼ دفع أثر الحكـ الصادر فييا ،إذا كاف متعديان إليو أك ماسان بحقو
كأصابو بضرر".
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)13

ييعد االعتراض عمى الحكـ مف ًقبؿ الغير ،نتيجة منطقية مبنية عمى عدـ مشاركة الغير في

إجراءات الخصكمة التي صدر فييا الحكـ ،باعتبار أف الحكـ ىك محؿ االعتراض.
)14

يعتبر مفيكـ الغير مفيكـ نسبي متغير ،يتخذ معنى التميز كاالختبلؼ ،كيتغير بتغير

المعنى المضاد لو ،كيتمثؿ الغير في مجاؿ اعتراض الغير ،في كؿ شخص لـ يكف طرفان في
الدعكل ,كعميو ال يقبؿ االعتراض مف المدعي أك المدعى عميو ،كال يقبؿ كذلؾ ممف يقكـ
مقاميما مف الكرثة في حالة الكفاة ،كال يقبؿ مف المتدخؿ أك المختصـ بعد قبكؿ تدخمو ،كال
يقبؿ مف الشخص الذم تـ تمثيمو في الخصكمة بكاسطة نائبو.
)15

اعتراض الغير يقدـ إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ محؿ االعتراض ألنيا أدرل مف

غيرىا بمضمكف الدعكل كجدية االعتراض مف عدمو ،فيي أقدر عمى أف تعطي لبلعتراض
منزلتو مف حيث القبكؿ كالرفض؛ ألنيا سبؽ كأف أطمعت عمى كقائع الدعكل؛ كبالتالي تككف
أقدر مف غيرىا في الحكـ بتعديؿ الحكـ مكضكع االعتراض أك إبطالو؛ ألف لدييا عمـ مسبؽ
بالخصكمة.
)16

اعتراض الغير ييقدـ ببلئحة دعكل؛ كبالتالي يسرم عميو جميع اإلجراءات التي تسرم عمى

الدعاكل ،كيسرم عمى الحكـ الصادر في االعتراض ما يسرم عمى األحكاـ الصادرة عف نفس
المحكمة.
)17

المكاد التي نظمت أحكاـ اعتراض الغير كضعت معيار لجكاز االعتراض كىك عدـ تنفيذ

الحكـ محؿ االعتراض ،كىناؾ معيار آخر تقتضيو القكاعد العامة كىك صبلحية الحكـ محؿ
االعتراض لمتنفيذ ،كذلؾ بأف يككف محتفظان بصبلحيتو كلـ يمر عميو مدة خمس عشرة سنة ألف
الحكـ بعد مركر ىذه المدة ال يحؽ ألطرافو المطالبة بتنفيذه؛ كبالتالي ينتفي احتماؿ إصابة
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الغير بضرر مف الحكـ كبإمكانو الدفع بمركر الزماف عمى الحكـ ،إذا قامت دائرة التنفيذ
بمباشرة إجراءات التنفيذ ضده.
)18

بناء
ال يترتب عمى تقديـ االعتراض كقؼ تنفيذ الحكـ ،إال إذا رأت المحكمة كقؼ تنفيذه ن

عمى طمب المعترض ،ككاف تنفيذه يمحؽ بالمعترض ضرر جسيـ.
)19

تعديؿ الحكـ محؿ االعتراض يككف فقط في حدكد ما يمس الغير ،كال يحؽ لمقاضي تعديؿ

الحكـ بيف الخصكـ أنفسيـ؛ ألف اليدؼ مف االعتراض ىك إزالة الضرر الكاقع عمى الغير
كليس تعديؿ الحكـ بيف الخصكـ.
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ثانياً :التوصيات:
 )1حذؼ المادة (َٔ) ،كالتي نصت عمى أنو" :إذا قضت المحكمة بعدـ اختصاصيا ،فعمييا أف
تأمر بإحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة ،كتمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا بنظر الدعكل".
 )2تعديؿ المادة (ِٖ)ُ/؛ لتصبح -ُ" :لممحكمة كلك مف تمقاء نفسيا إخراج أم مف المدعى
عمييـ في الدعكل إذا لـ يكف ىناؾ محؿ لبقائو ،كليا كلك مف تمقاء نفسيا أف تدخؿ في الدعكل
مف ترل إدخالو إلظيار الحقيقة أك لمصمحة العدالة -ِ .إذا أدخؿ مدعى عميو في الدعكل
فبل تسرم عميو اإلجراءات المتخذة فييا إال مف تاريخ تبميغو ببلئحة الدعكل -ّ.في حالة
إدخاؿ الغير لغرض إظيار الحقيقة ،بتقديـ البينات التي تحت يده ،ال يكتسب صفة الخصـ
كبقاءه بالخصكمة مرىكف بتحقيؽ الغرض الذم تـ إدخالو مف أجمو".
 )3تعديؿ المادة (ّٖ)؛ لتصبح" :كؿ طمب يتعمؽ بتدخؿ أك إدخاؿ الغير في الخصكمة ،أك
بإخراج مدعي أك مدعى عميو ،يجب أف يقدـ قبؿ إقفاؿ باب المرافعة" ،باإلضافة إلى تعديؿ
عنكاف المادة لتشمؿ التدخؿ ،كيصبح العنكاف بعد التعديؿ "كقت تقديـ طمب التدخؿ كاإلدخاؿ
كاإلخراج" ،كنكصي أيضان بنقؿ المادة إلى الباب السادس ،ضمف الفصؿ األكؿ الذم يتناكؿ
أحكاـ الطمبات ،كتحديدان بعد المادة (ٔٗ).
 )4تعديؿ المادة (ٔٗ)ِ/؛ لتصبح" :يجكز لمف لو مصمحة في دعكل قائمة بيف طرفيف ،أف يطمب
تدخمو فييا ،منضمان أك مخاصمان ألطرافيا ،فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طمبو تقرر قبكلو".
 )5تعديؿ المادة (ٔٗ)ّ/؛ لتصبح" :يككف القرار الصادر بعدـ قبكؿ التدخؿ ،قاببلن لبلستئناؼ".
 )6تعديؿ المادة (ٗٗ)ُ/؛ لتصبح" :يجكز لممحكمة في حاالت التدخؿ كاإلدخاؿ كاإلخراج ،تكميؼ
المدعي أف يعدؿ الئحة دعكاه بمقدار ما تتطمبو العدالة".

ٓٗٔ

 )7حذؼ المادة (َُٗ) ،التي نصت عمى أنو" :يجكز الحكـ برسكـ كمصايؼ التدخؿ عمى طالب
التدخؿ إذا حكـ بعدـ قبكؿ تدخمو ،أك برفض طمباتو".
 )8تعديؿ المادة (ُُٗ)ُ/؛ لتصبح" :لمخصكـ كالغير الطعف في الحكـ كفقان لطرؽ الطعف المقررة
في ىذا القانكف".
بناء عمى
 )9تعديؿ المادة (ُُٗ)ّ/؛ لتصبح" :ال ييقبؿ الطعف مف الخصكـ في األحكاـ الصادرة ن
اتفاقيـ".
)11

تعديؿ المادة (ِِٖ)ّ/؛ لتصبح" :اسـ المحكمة التي أصدرت الحكـ أك القرار المطعكف

فيو ،كتاريخ صدكره كرقـ الدعكل التي صدر فييا".
)11

تعديؿ المادة (ِِٖ)ٓ/؛ لتصبح" :طمبات الطاعف ،كتكقيع محامي الطاعف".

)12

تعديؿ المادة (ِِْ)؛ لتصبح" :ال يجكز الطعف في أحكاـ محكمة النقض بطريؽ اعتراض

الغير أك إعادة المحاكمة ،إال في حالة تصدييا لمفصؿ في المكضكع".
)13

تعديؿ المادة (ِْْ)؛ لتصبح -ُ" :لكؿ شخص لـ يكف خصمان في دعكل صدر فييا حكـ

يعتبر متعديان إليو ماسان بحقكقو كأصابو بضرر ،أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير.
ِ -يحؽ لمكارث أف يستعمؿ ىذا الحؽ ،إذا مثمو أحد الكرثة في الدعكل التي لمكرثو أك عميو
إذا صدر الحكـ مشكبان بغش أك حيمة أك إذا استطاع اإلدالء بسبب أك دفع شخصي لتعديؿ
الحكـ.
)14

إضافة ثبلث فقرات لممادة (ِْٔ) المككنة مف فقرتيف؛ لتصبح المادة بعد اإلضافة:

"ُ -يقدـ اعتراض الغير ببلئحة دعكل إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض عميو(.فقرة
غير معدلة) -ِ .في حالة اعتراض الغير عمى األمر الصادر بتنفيذ حكـ أجنبي ،ييقدـ
االعتراض ببلئحة دعكل ،إلى محكمة البداية التي أصدرت األمر بتنفيذ ذلؾ الحكـ(.فقرة
جديدة) -ّ .يحؽ لمغير االعتراض عمى الحكـ الصادر مف المحكمة الجزائية ،في دعاكل

ٔٗٔ

الحؽ المدني ،إذا كاف متعديان إليو ماسان بو ،كيقدـ االعتراض ببلئحة دعكل إلى المحكمة
كيراعى في ذلؾ قكاعد
المدنية التي تقع في االختصاص المكاني لممحكمة الجزائية ،ي
كيطبؽ عمى اعتراض الغير في ىذه الحالة األحكاـ السارية في ىذا
االختصاص القيمي ،ي
المحكميف الكطنية كاألجنبية ،ببلئحة
القانكف(.فقرة جديدة) ْ -ييقدـ اعتراض الغير عمى أحكاـ ي
دعكل إلى المحكمة التي أصدرت القرار بتصديؽ الحكـ كاكسابو الصيغة التنفيذية(.فقرة
جديدة) -ٓ .تشتمؿ الئحة االعتراض عمى بياف الحكـ المعترض عميو ،كأسماء الخصكـ
كأسباب االعتراض"(.فقرة غير معدلة).
)15

حذؼ المادة (ِْٗ) ،كالتي نصت عمى أنو" :إذا أخفؽ الغير في اعتراضو يرد االعتراض،

مع إلزامو بالرسكـ كالمصاريؼ كأتعاب المحاماة".
)16

إضافة مادة تقرر جزاء مالي عمى المعترض إذا كاف اعتراضو بيدؼ الكيد كنقترح أف

تككف عمى النحك اآلتي" :إذا حكـ برفض الطعف ،يجكز لممحكمة أف تحكـ عمى الطاعف بغ ارمة
ال تزيد عف مائتي دينار أردني ،أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان".
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ا

()1

أولً :كتب المغة والحديث الشريف:
ُ) أبي القاسـ الحسيف بف محمد "الراغب األصفياني" :المفردات في غريب القرآف ،تحقيؽ مركز
الدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز ،الجزء األكؿ ،الناشر مكتبة نزار الباز.
ِ) أحمد بف عمي بف حجر :فتح البارم بشرح صحيح اإلماـ أبي عبد الل محمد بف إسماعيؿ
البخارم ،تحقيؽ عبد القادر شيبة الحمد ،الجزء الثاني عشر الطبعة األكلى ََُِـ.
ّ) جبراف منصكر ،الرائد ،المجمكعة األكلي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،سنة ُٖٔٗ.
ْ) عبد الل بف عبده أحمد مباركي :االعتراض في القرآف الكريـ مكاقعو كدالالتو في التفسير رسالة
ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكديةُِْٖ ،ىػُِْٗ -ىػ.
ٓ) لكيس معمكؼ :المنجد في المغة كاألدب كالعمكـ ،طُ ،المطبعة الجديدة ،سنة ُٔٓٗـ.
ٔ) مجد الديف محمد بف يعقكب "الفيركز آبادم" :المحيط القامكس ،تحقيؽ :مكتب التراث في
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالةََِٗ ،ـ.
ثانياً :الكتب القانونية:
ٕ) إبراىيـ أميف النيفاكم :اإلخبلؿ بالكاجب اإلجرائي ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية.
ٖ) إبراىيـ سيد أحمد :مكسكعة الدفكع كالخصكمة المدنية ،الخصكمة المدنية ،المجمد الثالث الطبعة
األكلى ،دار العدالة بالقاىرة.ََِٔ ،
ٗ) أحمد أبك الكفا :المرافعات المدنية كالتجارية ،الطبعة الخامسة عشرة ،منشأة المعارؼ
اإلسكندرية ،سنة َُٗٗ.
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) ) ِالؽظخ :ػٕذ ػذَ روش سلُ اٌطجؼخ ,أ ٚاعُ إٌبشش ,أ ٚعٕخ إٌشش٠ ,ى ْٛاٌّشعغ خبٌ٘ ِٓ ٟزٖ اٌج١بٔبدٚ ,اػزّذٔب ف ٟاٌزٛص١ك
اٌّؼٍِٛبد اٌّىزٛثخ ػٍ ٝاٌّشعغ ,ثذ ْٚاإلشبسح ئٌ ٝأْ اٌّشعغ ثذ ْٚؽجؼخ ,أ ٚثذٔ ْٚبشش أ ٚثذ ْٚداس ٔشش؛ ٚرٌه ِٕؼب ً ٌٍزىشاس دْٚ
فبئذح ٚعذ.ٜٚ

ٖٗٔ

َُ)

أحمد أبك الكفا :التعميؽ عمى نصكص قانكف المرافعات ،الطبعة السادسة ،منشأة المعارؼ

باإلسكندرية.
ُُ)

أحمد صاكل :أثر األحكاـ بالنسبة لمغير ،دار النيضة العربية -القاىرة.

ُِ)

أحمد السيد صاكل :الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،نمعدالن بالقانكف رقـ

ٕٔ لسنة ََِٕ كالقانكف رقـَُِ لسنة ََِٖ ،بإنشاء المحاكـ االقتصادية ،سنة ـََُِ.
ُّ)

أحمد صدقي محمكد :قكاعد المرافعات في دكلة اإلمارات ،الطبعة األكلى ،سنة ُٗٗٗ.

ُْ)

أحمد مميجي :اختصاـ الغير كادخاؿ ضامف في الخصكمة المدنية أماـ محاكـ الدرجة

األكلى كاالستئناؼ كمحكمة النقض ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار الفكر العربي بالقاىرة.
ُٓ)

أحمد مميجي :التعميؽ عمى قانكف المرافعات ،الجزء الخامس ،الطبعة الثالثةََِِ ،ـ.

ُٔ)

أحمد مسمـ :أصكؿ المرافعات ،التنظيـ القضائي كاإلجراءات كاألحكاـ في المكاد المدنية

كالتجارية كالشخصية ،مكتبة النيضة المصريةُٖٗٓ ،ـ.
ُٕ)

أحمد ىندم :ارتباط الدعاكل كالطمبات في قانكف المرافعات ،دار الجامعة الجديدة لمنشر

اإلسكندرية ،سنة ُٓٗٗـ.
ُٖ)

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

الفرنسي ،دار النيضة العربية.
ُٗ)

أحمد ىندم :قانكف المرافعات المدنية كالتجارية كتعديبلتو المستحدثة ،دار الجامعة

الجديدة.َُِْ ،
َِ)

آدـ كىيب النداكم :المرافعات المدنية.ُٖٖٗ ،

ُِ)

إدكارد غالي الذىبي :حجية الحكـ الجنائي أماـ القضاء المدني ،الطبعة الثانية ،دار

النيضة العربية بالقاىرةُُٖٗ،ـ

ٗٗٔ

ِِ)

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

مف ََِِ إلى َُِِـ ،مكتبة دار المنارة.
ِّ)

األنصارم حسف النيداني :القاضي كالجزاء اإلجرائي في قانكف المرافعات ،الطبعة األكلى

ُٗٗٗـ.
ِْ)

السيد خمؼ محمد :مجمكعة المبادئ القانكنية التي قررتيا محكمة النقض ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب.َُٖٗ ،
ِٓ)

أنكر العمركسي :قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،الطبعة األكلى.

ِٔ)

أنكر طمبة :مكسكعة المرافعات المدنية كالتجارية ،الجزء الثاني ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية

ُٓٗٗ.
ِٕ)

أنكر طمبة :الطعف باالستئناؼ كالتماس إعادة النظر ،دار الكتب القانكنية -مصرََِّـ.

ِٖ)

دركيش مدحت الكحيدم :المدخؿ ألصكؿ المحاكمات الحقكقية الفمسطيني (عممان كعمبلن)

ُٖٖٗـ.
ِٗ)

رمزم سيؼ :الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،مكتبة دار النيضة

المصريةُٗٓٗ ،ـ.
َّ)

سائح سنقكقة :قانكف اإلجراءات المدنية ،الطبعة األكلى ،دار اليدل -الجزائرُُِْ ،ىػ-

ََُِـ.
ُّ)

ساىر إبراىيـ شكرم الكليد :شرح قانكف اإلجراءات الجزائية  ،الجزء األكؿ ،الطبعة

األكلى.َُِِ،
ِّ)

صبلح الديف محمد شكشارم :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ،الطبعة األكلى ،دار

الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.ََُِ ،

٘ٗٔ

ّّ)

ضياء شيت خطاب :الكجيز في شرح قانكف المرافعات المدنية ،مطبعة العاني -بغداد

ُّٕٗـ.
ّْ)

عباس العبكدم :شرح أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة

لمنشر كالتكزيع ،عمافََِٕ ،ـ.
ّٓ)

عبد الل خميؿ الفرا :الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،الجزء األكؿ ،القضاء

ككاليتو ،الطبعة الثانية ،كالجزء الثاني ،الخصكمة كالحكـ ،الطبعة األكلىَُِْ-َُِّ ،ـ.
ّٔ)

عبد الل خميؿ الفرا :التنفيذ الجبرم كفقان لقانكف التنفيذ رقـ (ِّ) لسنة ََِٓـ ،الطبعة

الثانيةَُِٓ-َُِْ ،ـ.
ّٕ)

عبد الل بف محمد بف سعد آؿ خنيف :الكاشؼ في شرح نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم

الجزء الثاني ،الطبعة الخامسة ،دار ابف فرحكفَُِِ ،ـ ص ِّٗ.
ّٖ)

عبد الباسط جميعي :شرح قانكف اإلجراءات المدنية (المرافعات) ،دار الفكر العربي

ُٔٔٗـ.
ّٗ)

عبد الباسط جميعي :مبادئ المرافعات في قانكف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي

ُُّْٕٕٗٗ-ـ.
َْ)

عبد الحميد أبك ىيؼ :المرافعات المدنية كالتجارية كالنظاـ القضائي في مصر ،مطبعة

المعارؼ.ُُٗٓ ،
ُْ)

عبد الحميد الشكاربي ،حجية األحكاـ المدنية كالجنائية في ضكء الفقو كالقضاء -الدفع بعدـ

جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا ،منشاة المعارؼ باإلسكندريةُٖٗٔ ،ـ.
ِْ)

عبد الحكـ فكدة :الدفع بانتفاء الصفة كالمصمحة في المنازعة المدنية ،منشأة المعارؼ

باإلسكندريةُٕٗٗ ،ـ.

ٔٗٙ

ّْ)

عبد المنعـ احمد الشرقاكم :الكجيز في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ( قانكف رقـ ٕٕ

لسنة ُْٗٗ) ،دار النشر لمجامعات المصرية ،القاىرةُُٗٓ ،ـ.
ْْ)

عبد المنعـ الشرقاكم ،كفتحي كالي :المرافعات المدنية كالتجارية ،دار النيضة العربية

القاىرة.ُٕٕٗ-ُٕٗٔ ،
ْٓ)

عبد المنعـ الشرقاكم :نظرية المصمحة في الدعكل ،الطبعة األكلى ،مكتبة عبد الل كىبة

ُْٕٗـ.
ْٔ)

عبد العزيز خميؿ إبراىيـ بديكم :قكاعد المرافعات كالقضاء في اإلسبلـ ،دار الفكر العربي.

ْٕ)

عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم :الكسيط في شرح القانكف المدني ،الجزء األكؿ نظرية االلتزاـ

بكجو عاـ ،المجمد األكؿ ،العقد ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية.ُُٖٗ ،
ْٖ)

عبد الرزاؽ السنيكرم :الكسيط في شرح القانكف المدني ،الجزء الثالث ،المجمد األكؿ

أكصاؼ االلتزاـ الحكالة ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربيةُّٖٗ ،ـ.
ْٗ)

عبد الفتاح السيد ،الكجيز في المرافعات المصرية ،الطبعة الثانية ،مطبعة النيضة

ُِْٗـ.
َٓ)
ُٓ)

عبد المنعـ حسني :االستئناؼ في األحكاـ المدنية كالتجارية.ُٖٗٗ ،
عثماف التكركرم :الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ (ِ)

لسنة ََُِـَُّْ ،قََِٗ -ـ.
ِٓ)

عز الديف الدناصكرم كحامد عكاز :التعميؽ عمى قانكف المرافعات ،الطبعة الثانية

ُِٖٗـ.
ّٓ)

عكض أحمد الزغبي :الكجيز في قانكف أنصكؿ المحاكمات المدنية األردني ،الطبعة األكلى

دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عمافََِٕ ،ـ.

ٔٗ7

ْٓ)

عيد محمد القصاص :الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،الطبعة الثانية

سنة ََُِ.
ٓٓ)

المدني ( دراسة لقكاعد مجمكعة المرافعات المدنية
فتحي كالي :مبادئ قانكف
القضاء ى
ى

كالتجارية أىـ التشريعات المكممة ليا ) ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية.ُٕٗٓ ،
ٔٓ)

محسف شفيؽ :التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية.

ٕٓ)

محمد الصاكل :المكجز في شرح قانكف المرافعات ،دار النيضة العربية.ُٖٗٗ ،

ٖٓ)

محمد حامد فيمي :المرافعات المدنية كالتجارية ،مطبعة النصرُّٖٗ ،ـ.

ٗٓ)

محمد عبد الخالؽ عمر ،مبادئ التنفيذ القضائي المدني ،الطبعة الثانية ،دار الشعب

ُٕٓٗـ.
َٔ)

محمد كماؿ عبد العزيز :تقنيف المرافعات في ضكر القضاء كالفقو ،الجزء األكؿ ،الطبعة

الثالثةُٗٗٓ ،ـ.
ُٔ)

محمد محمكد إبراىيـ :أصكؿ المرافعات.ُٗٗٔ/ُٗٗٓ ،

ِٔ)

محمد نعيـ ياسيف :نظرية الدعكل بيف الشريعة اإلسبلمية كقانكف المرافعات المدنية

كالتجارية طبعة خاصة ،دار عالـ الكتابُِّْ ،ى ػ ََِّ -ـ.
ّٔ)

محمكد محمد الكيبلني :مكسكعة القضاء المدني ،المجمد األكؿ ،أصكؿ المحاكمات

كالمرافعات المدنية ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع -عمافَُِِ ،ـ.
ْٔ)

محمكد محمد ىاشـ :قانكف القضاء المدني ،الجزء الثاني ،التقاضي أماـ القضاء المدني

ُٖٗٗـ.
ٓٔ)

مصطفي عبد الحميد عياد :الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية

رقـ ِ لسنة ََُِـ ،الكتاب األكؿ ،الطبعة األكليََِّ ،ـ.
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ٔٔ)

مصطفى مجدم ىرجو :الدفكع كالطمبات العارضة في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية

دار محمكد لمنشر كالتكزيعُٗٗٓ ،ـ.
ٕٔ)

معكض عبد التكاب :مدكنة القانكف المدني ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية.

ٖٔ)

مفمح عكاد القضاة :أصكؿ المحاكمات المدنية كالتنظيـ القضائي ،دار الثقافة لمنشر

كالتكزيع ،عماف.
ٗٔ)

نبيؿ إسماعيؿ عمر :االرتباط اإلجرائي في قانكف المرافعات كآثاره اإلجرائية كالمكضكعية

الطبعة األكلى ،منشأة المعارؼ باإلسكندريةُْٗٗ ،ـ.
َٕ)

نبيؿ إسماعيؿ عمر :الكسيط في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،دار الجامعة الجديدة

اإلسكندرية ،سنة َُُِ.
ُٕ)

نبيؿ إسماعيؿ عمر :الحكـ القضائي "دراسة لبعض جكانب الحكـ القضائي" ،دار الجامعة

الجديدةََِٖ ،ـ.
ِٕ)

كجدم راغب :مبادئ الخصكمة المدنية ،الطبعة األكلى ،دار الفكر العربيُٕٖٗ ،ـ.

ّٕ)

كجدم راغب فيمي :مبادئ القضاء المدني "قانكف المرافعات" ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة

الجامعيةُٗٗٗ ،ـ.
ثالثاً :الرسائل العممية:
ْٕ)

آدـ كىيب النداكم :مدل سمطة المحكمة المدنية في تعديؿ نطاؽ الدعكل ،دراسة تأصيمية

مقارنة في قانكف المرافعات ،رسالة دكتكراه ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.
ٕٓ)

صبلح أحمد عبد الصادؽ أحمد :نظرية الخصـ العارض في قانكف المرافعات ،دراسة

تأصيمية التساع نطاؽ الخصكمة مف حيث أطرافيا ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،عاـ
ُٖٔٗـ.
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ٕٔ)

عبد العزيز بف عبد الكريـ المينا :مصركفات الدعكل في الشريعة اإلسبلمية كالنظاـ

الكضعي ،دراسة مقارنة تطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.
ٕٕ)

عمي بف حسف حاسف الحازمي :التدخؿ االختصامي في نظاـ المرافعات السعكدم ،دراسة

تأصيمية مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،عاـ ََُِـ.
ٖٕ)

محمد بف عبد الل صالح المحيداف :شرط المصمحة في دعكل الحقكؽ في نظاـ المرافعات

الشرعية السعكدم ،دراسة تأصيمية تطبيقية رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية
الرياضُِْٓ ،ىػ.
ٕٗ)

محمد سعيد عبد الرحمف ،الحكـ الشرطي "نحك صياغة نظرية عاممة لؤلحكاـ القضائية"

رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمسُٖٗٗ ،ـ ،دار النيضة العربية.
َٖ)

ياسر عمي إبراىيـ نصار :التدخؿ كاإلدخاؿ ،دراسة تحميمية مقارنة في قانكف أصكؿ

المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالمصرم ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة
(َُِّ)َُِْ-ـ.
ُٖ)

يحيى بف عمي أحمد العسيرم :عكارض الخصكمة في نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم

دراسة تأصيمية تطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض
ُِْٔى ػََِٓ -ـ.

رابعاً :األبحاث المنشورة :
ِٖ)

عبد الل خميؿ الف ار  :المعالجة التشريعية لمركز الخصـ في القكانيف الفمسطينية ،مجمة

الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية ،المجمد العشركف ،العدد الثاني ،يكنيك
َُِِ.

ٓ٘ٔ

ّٖ)

عبد الل بف محمد بف سعد آؿ خنيف :اإلدخاؿ في الدعكل بطمب الخصـ ،كأحكامو ،مجمة

العدؿ ،العدد (ْٗ) ،محرـ ُِّْق.
ْٖ)

عبد العزيز المصاصمة :اعتراض الغير كفؽ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كتعديبلتو

بحث منشكر في مجمة المنارة ،المجمد ُّ ،العدد ٖ سنة ََِٕـ.
ٖٓ)

فارس عمي عمر :التدخؿ في الدعكل المدنية ،بحث منشكر ،مجمة الرافديف لمحقكؽ

المجمد(ُُ) ،العدد(ُْ) ،السنة(ََِٗ).
ٖٔ)

ىادم حسيف عبد عمي الكعبي ،مركل عبد الجميؿ السكيدم :الطعف باعتراض الغير ،بحث

منشكر بمجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية العدد األكؿ ،السنة الخامسة.

خامساً :المقالت والمجالت ومواقع النترنت:
ٕٖ)

محمد بنعكفير :مفيكـ الغير ،مقاؿ منشكر عمى الرابط اآلتي:
http://philosophie2bac.arabblogs.com/autruit.pd

ٖٖ)

مجمة نقابة المحاميف األردنييف ،سنة (َُٖٗـ) .سنة (ََِْـ).

ٖٗ)

مكقع المعاني.

َٗ)

مكقع قانكف.

http://www.almaany.com

http://www.qanon.ps/news.php?action=iew&id=11991

ٔ٘ٔ

الفهرس
الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة.

ُ

أكالن :مكضكع البحث كاإلشكالية.

ُ

ثانيان :أىمية البحث.

ْ

ثالثان :منيج البحث.

ْ

رابعان :خطة البحث.

ٓ

الفصل األول :تدخل الغير في الخصومة.

6

المبحث األكؿ :ماىية التدخؿ.

ٖ

المطمب األكؿ :تعريؼ التدخؿ كمشركعيتو.

ٖ

المطمب الثاني :نكعا التدخؿ.

ُْ

أكالن :التدخؿ االنضمامي.

ُٓ

ثانيان :التدخؿ االختصامي.

ُِ

المبحث الثاني :شركط قبكؿ التدخؿ.

ِٓ

المبحث الثالث :آثار قبكؿ التدخؿ.

ِْ

أكالن :اآلثار المشتركة

ّْ

ثانيان :اآلثار الخاصة بالتدخؿ االختصامي.

ْٗ

ثالثان :اآلثار الخاصة بالتدخؿ االنضمامي.

ِٓ

ٕ٘ٔ

الفصل الثاني :اعتراض الغير عمى الحكم.
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المبحث األكؿ :ماىية اعتراض الغير.

ٖٓ

المطمب األكؿ :تعريؼ اعتراض الغير.

ٖٓ

المطمب الثاني :الطبيعة القانكنية العتراض الغير.

ٓٔ

المبحث الثاني :نطاؽ اعتراض الغير مف حيث الحكـ.

ُٕ

أكالن :األحكاـ الصادرة مف محكمة أجنبية.

ٕٕ

ثانيان :األحكاـ الصادرة مف محكمة جزائية في الشؽ المدني.

َٖ

ثالثان :أحكاـ القضاء الخاص "أحكاـ المحكميف"

ُٖ

رابعان :أحكاـ محكمة النقض.

ّٖ

المبحث الثالث :نطاؽ اعتراض الغير مف حيث األشخاص.

ٖٖ

الفئة األكلى :كؿ شخص لـ يكف خصما كال ممثبلن كال متدخبلن.

ٖٗ

أكالن :الخصـ.

َٗ

ثانيان :الممثؿ.

ّٗ

ثالثا :المتدخؿ [ كيشمؿ طمب اإلدخاؿ ]

ٔٗ

الفئة الثانية :الدائنيف المدينيف المتضامنيف أك بالتزاـ غير قابؿ لمتجزئة

َُٓ

الفئة الثالثة :الكارث إذا مثمو أحد الكرثة.

َُُ

المبحث الرابع :أحكاـ اعتراض الغير.

ُُْ

المطمب األكؿ :إجراءات االعتراض.

ُُْ

أكالن :كيفية تقديـ االعتراض.

ُُْ

ٖ٘ٔ

ثانيان :بيانات الئحة االعتراض.

َُِ

المطمب الثاني :مدة االعتراض.

ُِْ

المطمب الثالث :اآلثار المترتبة عمى االعتراض.

ُِٕ

أكالن :األثر المترتب عمى تقديـ اعتراض الغير.

ُِٕ

ثانيان :األثر المترتب عمى الحكـ الصادر في اعتراض الغير.

ُُّ

الخاتمة.

ُّٓ

النتائج.

ُّٓ

التكصيات.

َُْ

المراجع.

ُّْ

ٗ٘ٔ

