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 يف قطسج.. أماي إىٍلجيصٌٍا عىً خري اجلصاء، ميد يف عمسٌا َأسأه اهلل عص َجو أن احلثٍثح، 

 .َتسا َطاعح حثا  .. اىعظٍم حبسك

اىغايل زمحً اهلل ذعاىل، َجعو اهلل مثسج ٌرا اجلٍد يف مٍصان حسىاذً، َجصاي إىل َاىدي اىفقٍد 

 اهلل عىً خري اجلصاء، َمافأي اهلل يف اجلىح دبا ٌشاء.

  خبطُج خطُج.. احليم حنُ معً سازخ مه إىل، دزتً زفٍقحَ  رًإىل شَجتنو احلة...

 .خريا   اهلل جصاك ،اهلل تإذن معا   َسىثقى معا   َحصدواي.. معا   ترزواي

 إىل أتىائً.. مٍجح قيثً َقسج عٍىً.

 .ََفاءذً... حمثح اقإىل أشقائً َشقٍ
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 شكر و تقدير


 .ٔ" الناس يشكر ال مفحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " ال يشكر اهللل استنادا 

 فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى أستاذم الفاضؿ األستاذ الدكتكر خالد التالحمة الذم

تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة, كأبدل لي النصح كاإلرشاد كلـ يضف بجيده ككقتو 

 .رأم الباحث رغـ مخالفتو لو في بعض المسائؿ احتـركالذم  عمي,

 :كما كأتقدـ بشكرم الجزيؿ لمجنة المناقشة التي تفضمت بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كىـ

 غساف خالد الدكتكر 

 ة  رشا حماد الدكتكر 

الدكتكر  ي في إخراج ىذا البحث, كأخص بالذكركما ال يسعني إال أف أشكر كؿ مف ساىـ مع

لشرعية صديقي القاضي عطا المحتسب كالمحامي  رئيس محكمة االستئناؼ ا ياسر العمكرم ك

 الصديؽ عبد الكريـ فراح.

 كجزاكـ عني خير الجزاء.جميعا بارؾ اهلل فيكـ  
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 الملخص


الفقو  اعتبرحيت  ,التي تقكـ عمييا الدعكل المدنية عتبر شرط المصمحة مف المبادئ األساسيةي

قررىا المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ  تمؾ القاعدةك  ,أف المصمحة ىي مناط الدعكل

المحاكمات كما جرل عمييا التطبيؽ القضائي في المحاكـ الفمسطينية ,كىذا التطبيؽ القضائي 

ف األحكاـ في مكضكع المصمحة. بناء عميو ىدفت ىذه الدراسة الى بياف سبب كمصدر تباي تخممو

قضائي صحيح في مكضكع المصمحة, كقد كاف تطبيؽ  ذا التبايف األمر الذم ينبني عمى بيانوى

تحميمي , كقد تكصؿ الباحث لعدة نتائج منيا كجكب تكفر المصمحة كقت  استقرائيمنيج البحث 

رفع الدعكل ك بإمكانية رد الدعكل لمتعسؼ في رفعيا بناء عمى ضآلة المصمحة بالمقارنة مع 

كفؽ  بانعداـ المصمحة ىك دفع بعدـ القبكؿ الدفع لذم يمحؽ بالمدعى عميو. كبما أفكبر الضرر ا

كاليتيا في نظر الدعكل في حاؿ ردت  دمحكمة الدرجة األكلى ال تستنف فإف ما ىك مقرر قانكنا,

 عكل النعداـ المصمحة كطعف في ىذا الحكـ.دال
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Abstract 

The condition of interest is considered one of the basic principles on 

which the civil lawsuit is based. The jurisprudence considered that 

interest is the committed lawsuit. This rule was decided by the 

Palestinian legislator in the law of the fundamentals of trials and the 

judicial application is done for it in Palestinian courts. This judicial 

application included some variations in rulings in the topic of interest. 

Accordingly, this study aims at indicating the cause and source of this 

variation, the indication of which is to build a proper judicial application 

in the topic of interest. The research methodology was deductive and 

analytical. The researcher reached several results among which are that 

interest should be available at the time of submitting the lawsuit and the 

possibility of turning back the lawsuit due to injustice in submitting it 

based on the meagerness of the interest in comparison with the great 

harm which incurs the dependent. And as the nature of pushing towards 

lack of interest is pushing for non-acceptance in accordance to what is 

established by law, the first class court does not expire in case the 

lawsuit is turned back due to lack of interest and this ruling was 

contested. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المقدمة


فمف خالليا يستطيع الشخص  ,المراكز القانكنيةلحماية الحقكؽ ك  تعتبر الدعكل الكسيمة القانكنية

عمى الحؽ أك أف يمارس حقو في المجكء إلى القضاء مف أجؿ إستصدار حكـ بحؽ المعتدم 

 أمرحتى ال يترؾ  ,ألم دعكل لقبكلياال بد مف تكافر شركط معينة المركز القانكني, غير أنو 

 .شرط أكالتقاضي فكضى دكف قيد 

 إجراءاتترتيب  أف إال _األعـفي الغالب _ يريدتقديـ دعكاه في الكقت الذم المدعي يستطيع 

 شركط تقديـ الدعكل كما يترتب عمييا مناط بما ىك مقرر قانكنا.التقاضي ك 

 اإلجماعالتي تـ ط الالـز تكافرىا لقبكؿ الدعكل ك الشرك  أىـمف  في الدعكل شرط المصمحةك 

يتـ ك  ,الفقو أقكاؿ أك ,التطبيقات القضائية أك اإلجرائية سكاء كاف ذلؾ في التشريعات ,عمييا

 ال دعكل بغير مصمحة. أك ,التعبير عنيا بقاعدة المصمحة مناط الدعكل

ف ك   أنكاعياالقضاء عمى اختالؼ  أماـكل المرفكعة اكاف شرط المصمحة مطمب في جميع الدعا 

 .قد تختمؼ عما سكاىا في الدعكل المدنية خصائص أف لو إالك درجاتيا 

لـ يتخمؼ ك  شرط المصمحة عناية كبيرة بالنص صراحة عمييا, التشريعات المقارنة أكلتكقد 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  (ٖ) فقد جاء في المادة ,المشرع الفمسطيني عف ىذا النيج

يككف ك طعف ال ال تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أ -ٔ) :ما نصو ٕٔٓٓلسنة  (ٕالتجارية رقـ )ك 

ف الطمب ذا كاف الغرض مفي المصمحة المحتممة إتك -ٕيقرىا القانكف.  لصاحبو مصمحة
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ذا لـ إ -ٖ.ك االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيواالحتياط لدفع ضرر محدؽ أ

 .(مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكلتتكافر المصمحة كفقا لمفقرتيف السابقتيف قضت المحكمة 

إال  ,لنص عميو في التشريعاتكا المصمحة في الدعكل المدنية بالرغـ مف أىمية مكضكع شرطك 

لدراسات الكثيرة التي ناقشت مفصؿ قميمة بالمقارنة مع ا عدد الدراسات التي ناقشتو بشكؿ أف

حيث ال يكجد عمى  ,ٔلدعاكل اإلدارية أك دعكل اإللغاءشرط المصمحة في الدعاكل الدستكرية كا

 بعنكاف نظرية المصمحة في الدعكل لمدكتكر عبدالمنعـ الشرقاكم دكتكراهسكل رسالة حد عممي 

 يتطرؽنو لـ أ إالقد عني فييا بدعاكل معينة بيف فييا شرط المصمحة بشكؿ عاـ ك الذم 

 .الطعكف الكاردة عمى الدعكلصيؿ حكؿ شرط المصمحة في الدفكع ك بالتف

كل احكؿ مكضكع المصمحة في الدع الباحثكف السابقكف مف دراسة لذلؾ كاستكماال لما انتيى إليو

الطعكف الكاردة مدنية كالدفكع ك مكضكع شرط المصمحة في الدعكل ال جاء ىذا البحث ليردؼ

 .ليا المفسرة الفمسطينية القضائية كالتطبيقاتمف حيث بياف المفيـك كالخصائص  عمييا,

تكفيرا لكقت القضاة تنزييا لساحة القضاء عف العبث ك  كجاءت فكرة المصمحة في الدعكل المدنية

عدـ خركج , ك ك غير المشركعةكجيدىـ, كبحثا عف جدية الدعكل, كسدا أماـ الدعاكل الكيدية أ

 ك المركز القانكني.ككنيا كسيمة لحماية الحؽ أ الدعكل عف الغاية التي رسميا القانكف ليا

 

 

                                                           
جامعة اـ درماف منيا عمى سبيؿ المثاؿ: عبد النكر كندم, شرط المصمحة في دعكل االلغاء في القانكف االدارم, رسالة ماجستير  ٔ

االسالمية. كسميـ حتاممة, شرط المصمحة في قضاء محكمة العدؿ العميا االردنية, بحث منشكر في مجمة جرش لمبحكث كالدراسات, 
 .األردنية الجامعة ماجستير, رسالة اإللغاء, دعكل في المصمحة شرط جراح, بادم.كٕٚٓٓ, ٕ,عٔٔج
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 شكالية الدراسة:إ

المحاكـ النظامية الفمسطينية في الدعاكل المدنية كجدت تباينا كاضحا في باستقراء أحكاـ      

تدكر حكؿ مصدر ىذا  اإلشكالية , لذلؾ كانتالدعاكل تمؾ تمؾ األحكاـ حكؿ فكرة المصمحة في

أك لعدـ كفاية  ,مصمحة حيف تطبيقياالتبايف كفيما إذا كاف ىذا التبايف يعكد لعدـ كضكح فكرة ال

خر ىؿ يعكد كبمعنى آ .بشكؿ كاضح كصريح التي عالجت مكضكع المصمحة النصكص القانكنية

  .ٔلعدـ كفاية التشريعأك  القضائي لعدـ صحة التطبيؽ بالخصكص المذككرالتبايف في اإلحكاـ 

 سئمة الدارسة:أ

 جابة عف التساؤالت التالية:يحاكؿ ىذا البحث اإل

 ؟خرلالدعكل مف جية أ, كالمصمحة في ما ىك الفرؽ بيف الحؽ ذاتو مف جية .ٔ

 .كقت تكفر المصمحة في الدعكلما ىك  .ٕ

 ىمية التفرقة بينيما؟أد الفاصؿ بيف الصفة كالمصمحة ك ما ىك الح .ٖ

 .الدعكل ياالمصمحة فيالقة بيف التعسؼ في رفع الدعكل ك ما الع .ٗ

ما ىك مكقؼ المشرع محة؟ ك حمكؿ المصعمى شخصية ك ما ىي االستثناءات الكاردة  .٘

 ذه االستثناءات؟الفمسطيني مف ى

ىؿ ىناؾ اختالؼ بيف شركط المصمحة في الدعكل كبيف شرط المصمحة في الدفكع  .ٙ

 كالطعكف الكاردة عمييا؟

 ما طبيعة الدفع بانعداـ المصمحة في الدعكل ككقت إثارتو؟ .ٚ

                                                           

 ./muqtafi.birzeit.edu, بيرزيت جامعة الحقكؽ, معيد(.المقتفي) كالتشريع القضاء ةمنظكم تـ استقراء األحكاـ مف خالؿ مكقعٔ 
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 مدل اعتبار الحكـ الصادر بانعداـ المصمحة في الدعكل يحكز حجية األمر المقضي .ٛ

 .فيو

 الدراسة:الهدف من 

مة لشرط المصمحة مف حيث حكاـ القانكنية المنظتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مجمؿ األ

مدل االنسجاـ طبيقات القضائية الكاردة عمييا ك مف ثـ التكقت تكفرىا كأكصافيا, ك ك  ضكابطيا

 التشريعي في احكاميا.

 همية الدراسة:أ

جعمت ليا مكانو في عالـ  ,ىمية خاصةمف أفكرة المصمحة ما ل تكمف أىمية ىذا المكضكع في

أف عالكة عمى  يضا.المكضكعي أالتي ال تقتصر عمى دكرىا االجرائي بؿ تشمؿ دكرىا , ك القانكف

لمدنية التي تعالج مكضكع تكضيح سبب التبايف في احكاـ المحاكـ في الدعاكل اـ باقىذا البحث 

 .ليا يككف التطبيؽ العممي السميـ مستقبال كمف ثـ المصمحة ليتـ تفادم ىذا التبايف

 :منهجية الدراسة

تعتمد ىذه الدراسة عمى األسمكب التحميمي االستقرائي لمنصكص التشريعية التي عالجت شرط 

المصمحة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني كالتطبيقات القضائية الكاردة 

 مع النصكص التشريعية كالتطبيقات القضائية ئيسيةعمييا, كالمقارنة في بعض المكضكعات الر 

 .ي النظاـ القانكني األردني كالمصرمف

 خطة الدراسة:

 عمى النحك التالي: كخاتمة فصميف اثنيفك  قسمت دراسة شرط المصمحة إلى مقدمة
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المقدمة: كتناكلت فييا إشكالية الدراسة, كأسئمتيا, كاليدؼ منيا, كأىميتيا, كمنيج البحث, كخطة 

 الدراسة.

 كخصائصيا, كفيو مبحثاف: في الدعكل المدنية المصمحةماىية الفصؿ األكؿ: 

 المبحث األكؿ: ماىية المصمحة كعالقتيا بالدعكل كما يتفرع عنيا.

 المبحث الثاني: خصائص المصمحة في الدعكل, كالدفكع كالطعكف الكاردة عمييا.

, كفيو في الدعكل المدنية انعداـ المصمحةالفصؿ الثاني: القكاعد كاآلثار المتعمقة بالدفع ب

 مبحثاف:

 المبحث األكؿ: القكاعد الخاصة بالدفع بانعداـ المصمحة في الدعكل.

 المبحث الثاني: اآلثار المترتبة عمى الحكـ الصادر في الدفع بانعداـ المصمحة في الدعكل.

كأىـ النتائج كالتكصيات   ساؤالت التي كردت في المقدمة,الت الخاتمة: كفييا تمت اإلجابة عمى

 التي تكصمت إلييا.
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 الفصل األول

 المدنيةفي الدعوى  المصمحةماهية 
 وخصائصها
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نما اشترط لقبكؿ الدعكل أف يككف لصاحبيا  ,لـ يحدد القانكف الدعاكل التي يجكز رفعيا       كا 

كقبؿ المضي قدمان في تفصيؿ كيفية الدفع بانعداـ المصمحة تكجب في  ,مصمحة يقرىا القانكف

صؿ تحديد ماىية المصمحة كخصائصيا, كقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف, المبحث ىذا الف

, كخصص المبحث لمصمحة في الدعكل, كما يتفرع عنيااألكؿ خصص لمحديث عف ماىية ا

 قانكنيتيا كحمكليا كشخصيتيا.الثاني لمحديث عف خصائص المصمحة مف حيث 

 

 المبحث األول:

 وعالقتها بالدعوى وما يتفرع عنها. ماهية المصمحة
كقد قسمت ىذا المبحث إلى مطمبيف: تناكلت في المطمب األكؿ المصمحة مف حيث التعريؼ 
كالمضمكف كاألقساـ كالقانكف الذم يحكميا, أما المطمب الثاني فقد تناكلت فيو عالقة المصمحة 

الحؽ ذاتو ككقت تكفر المصمحة كعالقة المصمحة بالصفة, كعالقة المصمحة بالتعسؼ في رفع ب
 الدعكل.

 ماهية المصمحة.المطمب األول: 

 المصمحة مف حيث التعريؼ كالمضمكف كاألقساـ كالقانكف الذم يحكميا يعالج ىذا المطمب

 .الفرع األول: تعرف المصلحة
أك أّف المصمحة  ,بالرغـ مف القكاعد الثابتة في قانكف المرافعات أنو ال دعكل بال مصمحة

ىي مناط الدعكل كبالرغـ مف النص مباشرةن عمى المصمحة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 
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إال أننا نجد أنو ال باإلضافة إلى القكانيف المقارنة  ٕٔٔٓٓ( لسنة ٕرقـ ) التجارية الفمسطيني

 يكجد تعريؼ متفؽ عميو حكؿ المصمحة.

ريؼ الفقو لممصمحة ينبغي اإلشارة إلى نصكص القانكف في ىذا السياؽ كلكف قبؿ التعرض لتع

ػ ال تقبؿ دعكل أك طمب أك ٔ) : ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات عمى أنوٖالمادة )فقد نصت 

ػ تكفي المصمحة المحتممة إذا ٕدفع أك طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف. 

ؿ دليمو عند لدفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحؽ يخشى زكا كاف الغرض مف الطمب االحتياط

 .(النزاع فيو

ػ ال يقبؿ أم طمب ٔ) : حاكمات األردني فقد نص في المادة الثالثة عمى أنوأما قانكف أصكؿ الم

ػ تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف ٕأك دفع ال يككف لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا القانكف. 

يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع  االحتياط لدفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحؽالغرض مف الطمب 

 ٕ.(فيو

كفي تقديرم ليس ىناؾ فرؽ بيف النصيف إذ أّف القانكف األردني استعاض عف لفظ 

الدعكل بمفظ الطمب كتعريؼ الطمب ىك: اإلجراء الذم يتقدـ بو الشخص إلى القضاء عارضا 

الطمبات األصمية  ,ردني في الطمبالمشرع األ كقد قصد ٖ,بو عميو ما يدعيو كطالبان الحكـ لو

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات ٘ٔٔالمادة )كقد جاء في  ,الدعكل( أك الطمبات العارضة)

                                                           
مف الكقائع الفمسطينية )السمطة  ٖٛالمنشكر في العدد  ـ.ٕٔٓٓ( لسنة ٕرقـ )قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني  ٔ

 .٘صفحة  ٕٔٓٓ/ٜ/٘الكطنية الفمسطينية( تاريخ 
مف الجريدة الرسمية األردنية تاريخ  ٖ٘ٗ٘ـ, المنشكر في العدد ٜٛٛٔ( لسنة ٕٗكمات المدنية األردني رقـ )اأصكؿ المح قانكف ٕ
 كتعديالتو.ٖ٘ٚعمى الصفحة  ٜٛٛٔ/ٗ/ٕ
لجامعة باسـ الزغمكؿ, حؽ الخصـ في الدفع كفؽ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني, رسالة ماجستير, كمية الدراسات العميا ا ٖ

 .ٕ٘ـ, ص ٜٜٜٔاألردنية, 
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كال ...(, .يتضمف تصحيح الطمب األصميما  : )نو لممدعي أف يقدـ مف الطمباتاألردني عمى أ

 الدعكل.شّؾ أّف المقصكد ىنا بالطمب األصمي ىك 

ككذلؾ بما أّف الطعف لدل االستئناؼ أك النقض أك التمييز متعمؽ بالطمب األصمي ) الدعكل( 

كال أدؿ عمى ذلؾ مف  ,فإّف نص المشرع األردني يتضمف ضركرة كجكد المصمحة في الطعف

 صحة ىذا القكؿ. القضائية االستئنافية كالتمييزية التي تدعـ العديد مف القرارات كجكد

إال أّف النص الفمسطيني أكثر تفصيالن مف النص  ,بيف النصيف ايجة فال أجد خالفكبالنت

 األردني.

مف إال أننا لـ نجد في أم  ,كبالرغـ مف نص القكانيف المقارنة عمى مكضكع المصمحة 

 , إذ أّف المشرع كعادتو يترؾ مكضكع التعريفات لمفقو كالقضاء.ىذه القكانيف تعريفان لممصمحة

يشترط م: )فقد جاء في القرار التمييز  ,أكثر مف تفسير لخصائص المصمحة ء فمـ يعطأما القضا

لقبكؿ الدعكل لدل القضاء العادم أف يككف لصاحبيا مصمحة في إقامتيا مستندةن إلى حؽ ذاتي 

فيذا القرار يبيف ٔ.(حماية حؽ أك منع التعدم عمى حؽ كمباشر أم أّف الدعكل المدنية تيدؼ إلى

كلـ يختمؼ نيج القضاء  ,باإلضافة إلى أنو ذكر اليدؼ مف الدعكل ,المصمحةبعض خصائص 

 :فقد جاء في إحدل قرارات محكمة النقض المصرية ,المصرم عف مسار القضاء األردني

النص في المادة الثالثة مف قانكف المرافعات عمى أنو ال يقبؿ أم طمب أك دفع ال تككف لصاحبو )

القانكف يدؿ عمى أّف المشرع قرر قاعدة أصكلية بأنو ال دعكل كال دفع فيو مصمحة قائمة يقرىا 

كمؤداىا أّف الفائدة العممية ىي شرط لقبكؿ الدعكل أك أم طمب أك دفع فييا كذلؾ  ,بغير مصمحة

                                                           
, بيرزيتصادر عف محكمة التمييز األردنية, منشكرات مركز عدالة, معيد الحقكؽ, جامعة  ٜٜٔٔلسنة (ٜٔ/ٚٓٔالقرار رقـ ) ٔ

 ./http://www.adaleh.infoكسيشار الى ىذا المرجع فيما بعد)عدالة( 
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ت المحاكـ بات ال فائدة عممية منيا كما أنشئتنزييان لساحات القضاء عف االنشغاؿ بدعاكل كطم

 ٔ.(مثميال

 مصمحة فائدة عممية كليست نظرية بحتو حتى يتـ احتراـ القانكف ليذهملرار أشار إلى أّف القكىذا 

 .الدعكل كتقبؿ المحاكـ السير بيا

عمى أساس النتيجة التي يجنييا المدعي مف التجائو إلى  مرة أما القضاء الفمسطيني فقد عرفيا

صمحة تعني المنفعة التي يجنييا القضاء, فقد جاء في أحد القرارات االستئنافية ما نصو: )الم

عرؼ المصمحة: )بأنيا المنفعة التي كجاء في قرار آخر  ٕ,المدعي مف التجائو إلى القضاء(

 ٖصؿ عمييا المدعي كتحقؽ حماية لو(.يح

مرة أخرل عمى أساس الفائدة التي يبتغييا المدعي مف دعكاه كليس النتيجة التي يحصؿ  كعرفيا

عمييا, فقد عرفتيا محكمة االستئناؼ بقكليا: )نجد بأف ما يقصد بالمصمحة ىي الفائدة العممية 

 ٗالتي يتكخاىا رافع الدعكل مف الحكـ لو حماية لحقكقو(.

لممصمحة, لذلؾ سيتـ  مف تعريفاتيـ بعض الفقو ميوجاءت عمى غرار ما جرل ع اتالتعريف كىذه

 تناكلو بالتحميؿ حيف الحديث عف تعريفات الفقو.

ال بّد أف نشير إلى التعريؼ المغكم لمشرط  ,قبؿ الخكض في تعريفات الفقو لممصمحةك 

 كالمصمحة.

                                                           
, منشكر في كتاب المرجع في التعميؽ عمى قانكف المرافعات, معكض عبد التكاب, ٚٛ/ٙ/ٗٔجمسة  ٖ٘لسنة  ٘٘ٗٔرقـ  الطعف ٔ
 .ٛٙ , صٕٗٓٓالقاىرة, مكتبة عالـ الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع,  ,ٕط
 منظكمة الفمسطينية,  كـامحال عف الصادرة القضائية القرارات مجمكعة.ـٕٓٔٓ/ٙ/ٕٛتاريخ  ٜٕٓٓ/ٕٙٓاستئناؼ مدني رقـ  ٕ

 ./muqtafi.birzeit.edu كسيتـ االشارة اليو فيما بعد بالمقتفي, .بيرزيت جامعة الحقكؽ, معيد(.المقتفي) كالتشريع القضاء
 (.المقتفي) ـ.ٕٔٔٓ/ٖ/ٖٔتاريخ  ٕٔٔٓ/ٜٛاستئناؼ مدني رقـ  ٖ
 (.المقتفي) ـ.ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔتاريخ  ٜٕٓٓ/ٕٓٓاستئناؼ مدني رقـ  ٗ
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بمعنى العالمة كالشرط عند األصكلييف يأتي بمعنى ما  ,كجمعو شركط ,مصدر :الشرط في المغة

 ٔ.يتكقؼ عميو الشيء كيككف خارجان عف ماىيتو

بأّف عدـ كجكد الشرط في الحكـ الالـز ليذا الشرط يستمـز عدـ كجكد  ذكر في ىذا السياؽكقد ُ 

كال كلكف كجكد ىذا الشرط ال يستمـز كجكد المشركط لو فيمكف أف يكجد الشرط  ,المشركط لو

 ٕيكجد المشركط لو.

كتفسير ىذا أّف عدـ كجكد شرط المصمحة يستمـز عدـ كجكد الدعكل كلكف كجكد شرط المصمحة 

 في الدعكل ال يستمـز الحكـ لو بيا.

, فقد تـّ خالفو الدائـ في تعريؼ المصطمحاتفقد اختمؼ في تعريؼ المصمحة ك :أما الفقو

عمى أساس أنيا عنصر مف عناصر الحؽ فيقاؿ أّف  استخداـ لفظ المصمحة في عمـ القانكف مرةن 

كمرةن أخرل بمعنى أنيا شرط لقبكؿ الدعكل فيقاؿ  ,الحؽ مصمحة مادية أك أدبية يحمييا القانكف

 ٖبأّف المصمحة معيار الدعكل.

بأنيا المنفعة التي يحصؿ عمييا المدعي بتحقيؽ حماية القانكف لحقو  :كقد عرفيا بعض الفقو

بالرغـ أّف ىذا التعريؼ قد أدخؿ مكضكع االعتداء ٗ.أك الميدد باالعتداء عميويو الذم اعتدم عم

قد أخذ  إال أنو كحسب رأيي ,يتـ الحديث عنيافان لكثير مف التعريفات التي سخال ,أك التيديد بو

بمعنى أّف المصمحة التي قد يبتغييا المدعي مف  ,تحققة فعالن ال بالمصمحةالم بنتيجة الدعكل

                                                           
 .ٕٓٙص  ٖج  ٔأبك الحسف أحمد زكريا, معجـ مقاييس المغة, تحقيؽ عبد السالـ ىاركف, بيركت دار الجميؿ ط  ٔ
 .ٜٕٙص  ـ, ٕٓٓٓ,ٕنعيـ ياسيف, نظرية الدعكل بيف الشريعة كقانكف المرافعات المدنية كالتجارية, عماف دار النفائس, طمحمد  ٕ
 .ٖ٘ـ, ص ٜٚٗٔ, ٔدعكل, مصر مكتبة عبد اهلل كىبو, ط عبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة في ال ٖ
 .٘٘سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٗ
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التي يبتغييا ف اعتبار القانكف لممصمحة المتحققة بالرغـ م قد تككف بخالؼ نتيجة الدعكلدعكاه 

 .المدعي مف دعكاه

 :مف خالؿ المثاؿ اآلتيالمصمحة  أستطيع تحديد مفيكـ كعميو

قضية عمالية يدعي فييا المدعي عمى  يامثال, ك : المصمحة التي ينشدىا المدعي مف دعكاهأكال

 كر منيا فصؿ تعسفي كحقكؽ نياية الخدمة كبدؿ ساعات إضافية.عدة أمميو المدعى ع

ففي المثاؿ السابؽ قد يحكـ لممدعي ببدؿ فصؿ تعسفي كحقكؽ نياية  ,: نتيجة الحكـثانيا

لكف ال يحكـ لو ببدؿ ساعات إضافية لعدـ استطاعة المدعي إثبات دعكاه في ىذا الجزء  ,الخدمة

 مف الدعكل.

يقاؿ بالنسبة لنتيجة الدعكل أف الجزء الذم تـ رده في ىذه الدعكل ىك رد النعداـ المصمحة  كال

نما ىك رد لعدـ الثبكت.  كا 

جاكزىا عف المصمحة بالدعكل فقط كلـ ي اخاص اجاء تعريف تعريؼ السابؽاللؾ فإّف باإلضافة لذ

 إلى الدفكع أك الطعكف.

الفائدة التي تعكد عمى المدعي مف إقامة الدعكل  : بأنيا المنفعة أكاآلخركقد عرفيا البعض 

 ٔكالتي مف شأنيا أف تحسف كضع المدعي المادم أك األدبي أك االقتصادم. ,كالحكـ لو بطمباتو

 مف حيث النظر إلى المصمحة المتحققة فعالن كليست المبتغاة. الذم سبقو كىك مثؿ التعريؼ

كال شّؾ أّف نتيجة  ,أنيا تحسيف لكضع المدعي , فذكرباإلضافة إلى أنو ذكر نتيجة المصمحة

أما قصر المنفعة عمى المدعي فيذا فيو قصكر إذ  ,المصمحة ال ينبغي أف تككف داخؿ التعريؼ
                                                           

 .ٖٔـ, ص ٜٜٙٔ, ٔمحمد أبك بكر, دفكع لعدـ القبكؿ كنظاميا اإلجرائي, عماف مكتبة دار الثقافة, ط ٔ
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فكما يستفيد منيا المدعي  ,ّف شرط المصمحة كما يككف في الدعكل يككف في الطمبات كالدفكعإ

أف يتمسؾ بالدفكع سكاء كانت شكمية أك فمف حؽ ىذا األخير  ,قد يستفيد منيا المدعى عميو

 ذلؾ كفؽ ما أعطاه القانكف مف حؽ الدفاع.في  أك طعكف طالما أنو يكجد لو مصمحة  يةمكضكع

في الحكـ بطمباتو  : بأنيا الفائدة العممية التي تعكد عمى رافع الدعكلكقد عرفيا البعض اآلخر

ريؼ أّف المسائؿ النظرية البحتة ال تصمح , كيقصد بالفائدة العممية في ىذا التعكميا أك بعضيا

ني ال يمس بمركز المدعي أف تككف محالن لدعكل قضائية كطمب تفسير نص قانك بذاتيا 

يؤخذ مى المصمحة في الدعكل دكف غيرىا, باإلضافة إلى اقتصار ىذا التعريؼ ع. ٔالقانكني

ال يككف صاحب قد لدعكل عميو أيضان أنو جعؿ الفائدة تعكد عمى رافع الدعكل مع أّف رافع ا

 .المصمحة كالكلي أك الكصي أك ممثؿ الشخص المعنكم

: بأنيا الفائدة العممية التي تعكد لدفع في مكضكع المصمحة حيث عرفياكقد عرفيا آخر بإدخاؿ ا

أك عمى مبدم الدفع مف قبكؿ دفعو فيي الضابط لجدية  ,عمى رافع الدعكل مف الحكـ لو بطمباتو

 .ٕالدعكل كقانكنيتيا

كال شّؾ أّف إدخاؿ الدفع في التعريؼ أمر جيد إال أنو لـ يضؼ الطعكف في ىذا التعريؼ التي 

 ترد عمى الدعكل.

عريؼ باحث االجتياد في تفقد حاكؿ الإلييا  اإلشارة كنظران لإلنتقادات التي تـ ؽما سببناءن عمى 

لممصمحة كبذلؾ فإنو يمكف تعريؼ المصمحة بأنيا المنفعة العممية التي ينشدىا الخصـ  جامع 

                                                           
 .ٖٔٔ, ص ٖ, طٕٕٓٓ, ٔأحمد المميجي, التعميؽ عمى قانكف المرافعات, ج ٔ
 .ٖٓ سابؽ, صغمكؿ, مرجع باسـ الز  ٕ
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مف الدعكل كما يترتب عمييا مف إجراءات الخصكمة حاؿ االعتداء أك مخالفتيا كفؽ ما ىك 

 مقرر قانكنان.

 :صيؿ ىذا التعريؼ عمى النحك اآلتيكممكف تف

النظرية البحتة ال تكفي لمجكء إلى القضاء لتقريرىا كما ذكرنا إذ أّف المنفعة : المنفعة العممية

 .سابقان 

ذلؾ أّف الشخص قد يككف لو فائدة يبتغييا  ,: أم الذم يبتغييا كلـ نقؿ التي حكـ فيياي ينشدىاالت

ذلؾ أّف ليس لعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة, ك  ,لعدـ الثبكت  يستطيع إثباتيا فترد دعكاهكلكنو ال

 .تي يككف قد حكـ بيا لمسبب المذككرالتي أقرىا القانكف لمشخص غير الالمصمحة 

عي أك مدعى عميو : ال تقتصر عمى المدعي بؿ ىي تشمؿ أطراؼ الدعكل سكاء كاف مدالخصـ

 .أك شخصان ثالثان 

ت كالدفكع تشمؿ الدعكل بذاتيا كالطمبا :الدعكل كما يترتب عمييا مف إجراءات الخصكمة

 .عميياكالطعكف الكاردة 

: يجب أف يككف ىناؾ كقت لالدعاء بالمصمحة كىك في حالة االعتداء أك التيديد حاؿ االعتداء

ت, كالتيديد يشمؿ المصمحة المحتممة التي أشارت التشريعات بجكاز رفع بو كليس في أم كق

 الدعاكل بناء عمييا.

ـّ السير بخالفأك مخالفتيا  .يا: لكي تشمؿ الدفكع التي رسميا القانكف كت

نكف فميس كؿ مصمحة يدعى بيا مثؿ المصمحة : أم كفؽ ما رسمو القاكفؽ ما ىك مقرر قانكنان 

 مشركعة.الغير 
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 التي تقـك عمييا فكرة المصمحة  عتباراتكقبؿ الحديث عف مضمكف المصمحة البد مف بياف اال

 ٔتقـك فكرة المصمحة في الدعكل عمى اعتبارات عديدة أىميا:

إف كظيفة القاضي ىي الفصؿ في الخصكمات, كال تقكـ الخصكمة إال بإنكار حؽ  .ٔ

إذا لـ يحصؿ ىذا اإلنكار فلشخص عمى آخر, أك يحدث مساس لمركز قانكني معيف, 

لمحؽ أك لـ يتـ المساس بالمركز القانكني, كاف عمى القاضي االمتناع عف قبكؿ 

 الدعكل.

مى الحماية القانكنية لحؽ أك مركز قانكني, فإذا إف الدعكل تعد كسيمة قانكنية لمحصكؿ ع .ٕ

 لـ يكجد مبرر ليذه الحماية, فال يجكز المجكء إلى القضاء.

النتيجة المترتبة عمى دعكل مرفكعة مف غير ذم صفة ال تثبت حقا كال ترتب التزاما  .ٖ

 يمكف تنفيذه.

 عدـ اغراؽ المحاكـ بدعاكل ال فائدة عممية منيا. .ٗ

 

 .المصمحة مضمونالفرع الثاني: 
 :محة مف عدمو يتطمب أمريف رئيسييفمعرفة كجكد المص

ػ كجكد قاعدة قانكنية تحمي مصمحة مف النكع الذم يتمسؾ بو المدعي كىذه مسألة قانكنية ٔ

كال  ,فإذا لـ تكجد ىذه القاعدة القانكنية فال ينشأ الحؽ في الدعكل ,تبحث مف الناحية المجردة

                                                           
 .ٕٔ-ٔٔ, ص ٜٜٗٔيسرم العصار, شرط المصمحة في دعكل اإللغاء كفي الدعكل الدستكرية, القاىرة, دار النيضة العربية,  ٔ
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يشترط أف ترد القاعدة القانكنية في نص صريح في التشريع فيمكف أف يصؿ القاضي في إيجادىا 

 ٔ.عف طريؽ القياس أك بالنظر إلى المبادئ العامة في القانكف

كتعريؼ  ,عممية تكييؼ قائع الدعكل ىيكبنظرم إّف المقصكد بتطبيؽ القاعدة القانكنية عمى ك  

 ٕقانكني معيف. نكنية المتنازع فييا كردىا لنظاـتحديد طبيعة العالقة القا التكييؼ ىك:

ففي ىذه المرحمة يقكـ القاضي بتحديد العالقة القانكنية بيف الطرفيف المتداعييف إليجاد نظاـ 

ظاـ د النكبمعنى آخر فإف القاضي يعمؿ الكقائع عمى القانكف فإذا كج ,قانكني يحكـ ىذه العالقة

في التشريع عمى ىذه  سكاء كاف ذلؾ بالنص صراحة ,الفصؿ فييا الذم يحكـ ىذه العالقة تـ

نظاـ معيف يحكـ ىذه العالقة  أما إذا لـ يكجد القاعدة أك بالنظر إلى المبادئ العامة في القانكف.

نما ترد لمخالفتيافي  ـ فال يستدعي الفصؿعالمنظاـ ال مخالفتيال  لمنظاـ العاـ. مكضكع الدعكل, كا 

ذا ما كجدنا العالقة القانكنية كالنظاـ القانكني  فإّف ذلؾ يستدعي  الذم يعالج مكضكع الدعكل, كا 

 كىي: النظر إلى النقطة الثانية في مضمكف المصمحة

التي  كىذه مسألة كاقعية تبحث في الحالة ,كقائع معينة تنطبؽ عمييا المصمحة القانكنية ػ ثبكتٕ

 .يطرحيا المدعي عمى القضاء

فكجكد عالقة مديكنية بيف المدعي كالمدعى عميو تستكجب إثبات ىذه المديكنية مف المدعي في 

ألنو إذا  ,ؿ المسألة الكاقعيةكمف البدييي أّف المسألة القانكنية تعرض قب ,حاؿ إنكار المدعى عميو

 ٖلـ تكجد القاعدة القانكنية فال معنى إلثبات المسألة الكاقعية.

                                                           
 .ٓٚٔ, صٔ, القاىرة  دار النيضة العربية,طفتحي كالي, القضاء المدني المبناني ٔ
 .ٕ٘, ص ٕٔٓٓالثقافة,  عماف دار ,ٕطحسف اليداكم, تنازع القكانيف,  ٕ
 .ٓٚٔ سابؽ, صفتحي كالي, قانكف القضاء المدني المبناني, مرجع ٖ
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 كما يرل البعض بأّف المصمحة في الدعكل ليا كجياف:

لى حماية مف االلتجاء إلى مف خاللو يتـ استبعاد مف ليس في حاجة إ ,كجو سمبي: الكجو األكؿ

 .القضاء

كىك اعتبار المصمحة شرطان لقبكؿ الدعكل مف أجؿ الحصكؿ عمى كجو إيجابي : الكجو الثاني

 ٔالمنفعة مف االلتجاء لمقضاء.

 القانون الذي يحكم المصمحةالفرع الثالث: 
ذلؾ أّف القانكف  ,البحتةال شّؾ أّف القانكف الكطني ىك الذم يحكـ المصمحة في العالقة الكطنية 

 الكطني يسرم عمى جميع مراحؿ الدعكل كالخصكمة ما داـ أّف العالقة كطنية.

عنصر أجنبي سكاء كاف ىذا العنصر مكاف العقد أك تنفيذه أك أطرافو أك أما إذا كاف في العالقة 

 ما إلى ذلؾ فما ىك القانكف الذم يحدد كجكد المصمحة في ىذه الدعكل.

 : تاليىذا الشأف عمى النحك الىناؾ خالؼ فقيي في 

ّف االعتداء كذلؾ أل ,ذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ بتطبيؽ القانكف الذم يحكـ مكضكع النزاع

كلما كاف تقرير ىذا  ,عمى الحؽ أك المركز القانكني يكلد الحؽ في المصمحة إلقامة الدعكل

االعتداء مف عدمو يدخؿ في نطاؽ القانكف الكاجب التطبيؽ فإّف تقدير تكافر المصمحة يخضع 

 لذات القانكف.

بينما ذىب جانب آخر مف الفقو إلى القكؿ بتطبيؽ قانكف القاضي عمى تكافر شرط المصمحة 

ا كاف الحؽ الذم تستند إليو كبناءن عمى ذلؾ فإّف قانكف القاضي يحدد ما إذ ,كتحديد أكصافيا

                                                           
 .ٕ٘بادم جراح, شرط المصمحة في دعكل اإللغاء, رسالة ماجستير, الجامعة األردنية, ص  ٔ
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الدعكل فيو مصمحة يقرىا القانكف أـ ال ككذلؾ تحديد ما إذا كاف الحؽ الذم تستند إليو المصمحة 

  .ٔفي الدعكل ىك حؽ ذاتي شخصي أـ يشمؿ المصالح الجماعية أك المشتركة

كما ذكرنا  - مضمكف المصمحة تنقسـ إلى قسميف ذلؾ أفّ  ,كلعّؿ الباحث يميؿ إلى الرأم الثاني

طبيعة العالقة القانكنية لتحديد  لمدعكل بمعنى أنوىك عبارة عف تكييؼ  منيا القسـ األكؿك  -سابقا

 فييا كردىا لنظاـ قانكني معيف. المتنازع

ذا ما اتفقنا أّف تقدير كجكد المصمحة مف عدمو فإّف التكييؼ يخضع لقانكف  ,ىك مسألة تكييؼ كا 

 .القاضي

كالتي تنص عمى أف:  (ٔٔ) في القانكف المدني في المادة المشرع األردنيكىذا ما نص عميو 

)القانكف األردني ىك المرجع في تكييؼ العالقات عندما يطمب تحديد نكع ىذه العالقات في 

كقد نص عمييا مشركع  ٕ قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب تطبيقو مف بينيا(

منو كجاء فييا: )القانكف الفمسطيني ىك المرجع في  ٗٔني في المادة القانكف المدني الفمسطي

 تكييؼ العالقات ذات العنصر األجنبي عندما تتنازع القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب تطبيقو(.

ف تحديد األساس القانكني لمدعكل كتكييفيا يعكد إ) :قضت محكمة النقض الفمسطينية كما

مقيدة بكصؼ الخصكـ ليذه  ائع المطركحة كىي غيرلمحكمة المكضكع عمى ضكء الكق

 ٖ(.الكقائع

                                                           
 .ٕٗٙػ  ٖٕٙ, ص ٕ٘ٓٓ, ٔحفيظة الحداد, القانكف القضائي الخاص الدكلي, لبناف, منشكرات الحمبي, ط ٔ
 المصرم. مف القانكف المدني (ٓٔكتقابميا المادة ) ٕ
, عبد اهلل غزالف كآخركف, مجمكعة األحكاـ كالمبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة ٕٚٓٓ/ٚ/ٛبتاريخ  ٕٙٓٓ/ٗٔنقض مدني رقـ  ٖ

 .ٖٗٔ, صٕٛٓٓالنقض في راـ اهلل, جمعية القضاة, 
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أف العبرة في تكييؼ الدعكل : )محكمة التمييز األردنية إذ قضت كىك ما استقر عميو اجتياد    

ىك لمكقائع الكاردة فييا كالقكاعد القانكنية المنطبقة عمييا كليس لمتسمية التي يطمقيا الخصـك 

لمدعكل ال يقيد المحكمة كال يمنعيا مف فيـ الدعكل عمى حقيقتيا عمييا, كتكييؼ الخصكـ 

إذ العبرة في ذلؾ ىك لحقيقة المقصكد مف المكائح كالطمبات المقدمة  ,ىا التكييؼ الصحيحءعطاا  ك 

ة تكييفيا الصحيح مف فييا, كىي مسألة قانكنية يتعيف عمى المحكمة الناظرة لمدعكل إعطاء الكاقع

 ٔ(.تمقاء نفسيا

 .أقسام المصمحةع الرابع: الفر 
 :مف حيث الحقكؽ التي تعتمد عمييا تنقسـ المصمحة إلى قسميف

 .ـ المصمحة المادية1

 اتفؽ الفقو عمى أّف المصمحة المادية كافية لقبكؿ الدعكل ما دامت مستندة إلى مصمحة قانكنية.

المصمحة المادية التي ال تستند إلى حؽ تككف مجرد مصمحة اقتصادية كبالتالي ال تككف  أما

 كافية لقبكؿ الدعكل.

كىذه  ,: ىي المصمحة في حماية الحقكؽ المككنة لمذمة الماليةكالمقصكد بالمصمحة المادية

 شخصية.قد تككف حقكقان عينية كما تككف ك  ىي منفعة مادية يحمييا القانكف, الحقكؽ

                                                           
, بتاريخ ٕٙٓٓ/ٜٚٗ, تمييز ٕٙٓٓ/ٙ/ٜٕبتاريخ  ٕٙٓٓ/ٜٕرقـ  , تمييزٕ٘ٓٓ/ٕ/ٙبتاريخ  ٕٗٓٓ/ٖٖٗٔتمييز حقكؽ رقـ  ٔ

 (.عدالة) ٕٙٓٓ/ٙ/ٖٔ
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فالمصمحة المادية تكجد في كؿ الدعاكل التي يقصد بيا حماية الحؽ مف الضرر الذم كقع فعالن 

كىذا سكؼ يتـ تفصيمو حيف  ,أك مف الضرر أك االعتداء الذم يخشى كقكعو في المستقبؿ

 ٔالحديث عف المصمحة الحالة كالمصمحة المحتممة.

 .ـ المصمحة األدبية أو المعنوية2

, أم الحقكؽ التي يكتسبيا قكؽ الفردية التي تتعمؽ بالشخصيةكؽ األدبية ىي تمؾ الحيقصد بالحق

 ٕاإلنساف بكصفو إنساف.

كحرية التنقؿ كالعمؿ كالفكر كحؽ  ,يتضمف الحريات العامةك  : حؽ الحياةكمف ىذه الحقكؽ

ككذلؾ  ,الحقكؽ التي يكتسبيا الشخص بكصفو عضكان في أسرة كىي حقكؽ األسرةك  ,الشرؼ

الحقكؽ التي يكتسبيا الشخص بكصفو عضكان في الجماعة كىي الحقكؽ السياسية كاالجتماعية 

 كحؽ تككيف الجمعيات.

كبذلؾ فإنو ال يشترط لقبكؿ الدعكل كجكد مصمحة مادية بؿ إّف الدعكل تقبؿ لمجرد كجكد 

لحقكؽ األدبية بؿ فالمصمحة األدبية تكجد عندما تكجد الحاجة إلى حماية ا ,المصمحة األدبية

 ,إنني أعتقد أّف المطالبة بالحقكؽ األدبية قد تككف في بعض األحياف أشّد مف الحقكؽ المادية

ذلؾ أّف الحقكؽ األدبية تتعمؽ بشخص اإلنساف فإّف المطالبة بإزالة الضرر الذم كقع عمى شرؼ 

 اإلنساف يككف ذا أىمية أكثر مف طمب اإلنساف ديف عمى مدينو.

                                                           
 .ٜٗ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة في الدعكل, مرجع  ٔ
 .ٜٚ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة في الدعكل, مرجع  ٕ
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 إلزاـ المدعى عميو بالقياـ بعمؿ اس المصمحة األدبية قد يقصد بيا التي ترفع عمى أسكالدعاكل 

كدعكل الطاعة التي يرفعيا الزكج عمى  ,كالدعكل التي ترفع بمنع عرض صكرة في معرض ما,

 ٔكقد يقصد بيا مجرد التقرير بالحؽ أك التقرير بالبطالف. ,زكجتو الناشز

فع تعكيض معيف ألنو ال سبيؿ إلصالح الضرر األدبي إال مف كقد يقصد إلزاـ المدعى عميو بد

فاألـ أك األب الذم قتؿ ابنيما في حادث سير ال سبيؿ أماميما سكل  ,خالؿ التعكيض فقط

بتعكيض عمى أساس المصمحة األدبية التي لحقت بيما مف جراء الحادث الذم كقع  المطالبة

 عميو.لكلدىما الذم خكليما رفع الدعكل عمى المدعى 

: )كيجكز أف يقضى بالضماف ٕ( مف القانكف المدني األردنيٕ/ٕٗٙكقد نصت عمى ذلؾ المادة )

كقد قضت  لألزكاج كلألقربيف مف األسرة عما يصيبيـ مف ضرر أدبي بسبب مكت المصاب(.

بذلؾ محكمة التمييز األردنية في قرار ليا, جاء فيو: )لممميز ضدىـ مصمحة بالمطالبة بدؿ 

المادية كالمعنكية التي لحقت بيـ نتيجة تسبب )المدعى عميو( بكفاة مكرثيـ كاالضرار األضرار 

ف خصكمتيـ أيضا مع المدعى عمييـ سائؽ المركبة كمالكيا المميز كشركة التأميف  بسيارتو كا 

المؤمف لدييا السيارة المتسببة في الحادث متكافرة, فعميو تككف الخصكمة كالمصمحة كفقا 

 ٖ ادة الثالثة مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالصفة جميعيا متكافرة(.لمتطمبات الم

كقد قضت محكمة استئناؼ مصر بأّف األـ التي قتمت ابنتيا بسبب حادث سيارة تستحؽ تعكيضان 

عف الضرر الذم أصابيا بسبب فقداف ابنتيا كال محؿ لدفع مسئكلية المسؤكؿ عف التعكيض بأّف 

 ,السف ال تعكؿ كالدتيا كأّف مكتيا لـ يسبب لكالدتيا إال ضرران أدبيان محضان القتيمة كانت صغيرة 

                                                           
 .ٜٛ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٔ
 .ٕ, ص ٜٙٚٔ/ٛ/ٔمف الجريدة الرسمية األردنية تاريخ  ٕ٘ٗٙالمنشكر في العدد  ٜٙٚٔ/ٖٕالقانكف المدني األردني رقـ  ٕ
 )عدالة(. ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٔتاريخ  ٕ٘ٓٓ/ٓٓٚٔقرار محكمة التمييز األردنية, حقكؽ رقـ  ٖ
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ألّف قتؿ األبناء فضالن عما يتركو في نفكس أىمييـ مف المكعة كالحسرة كما يسبب ليـ مف 

ألنيا قد تككف أقؿ الكجيات  ,األشجاف كاآلالـ ال يصح أف ينظر فيو إلى الكجو المادم فقط

 ٔظركؼ.اعتباران في ىذه ال

كلعّؿ ىذا القرار يكجينا إلى البحث في مكضكع يتعمؽ بالمصمحة األدبية ىؿ تكفي إلقامة دعكل 

 ؟دكف أف تستند إلى ضرر مادم

ط لقبكؿ دعكل التعكيض عف الضرر األدبي أف يستند قد كاف القضاء في أكؿ األمر يشتر ل

ابطة كثيقة بالمجني عميو كأف فأكجب أف يككف المدعي مرتبطان بر  ,المدعي إلى ضرر مادم أيضان 

دية المصمحة األدبية التي ترفع الدعكل عمى الشرط لضماف جيككف ممزمان بالنفقة عميو ككاف ىذا 

بناءن عمى ذلؾ فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية برفض دعكل تعكيض عمى مف  ,أساسيا

. كقد يؤيده ضرر مادمداـ ال تسبب بخطئو في كفاة كالدىا ألنو يصعب تقدير ىذا الضرر ما 

قضت محكمة االستئناؼ الفرنسية بأّف الضرر األدبي الذم يبني عميو المدعكف دعكاىـ ميما 

 ٕكاف احترامو كتقديره ال يكفي أساسان لدعكل التعكيض.

 :لمصمحة األدبية الصرفة إلى أمريفكيرجع ىذا االتجاه رفض ا

 ستند إلى مصمحة مادية.: أنو يصعب تقدير المصمحة األدبية التي ال تاألكؿ

 ال تصمح إلقامة الدعكل بصكرة منفردة. البحتة: المصمحة األدبية الثاني

                                                           
 .ٜٜ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٔ
 .ٔٓٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٕ
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سممة في المسؤكلية المدنية حؽ المضركر مف كقد تطكر الفكر القانكني فأصبح مف األمكر الم

 ٔ.ف األضرار المعنكية التي لحقت بوحادثة في الحصكؿ عمى تعكيض ع

يكتفي بالمصمحة األدبية  قد أقمع عف ىذا الرأم السابؽ كأصبحصر ككاف القضاء في فرنسا كم

 مع اشتراط قياـ رابطة قرابة بيف المدعي كالمدعى عميو. ,كأساس لقبكؿ الدعكل

بؿ ال بّد  ,كىناؾ استثناء عمى ىذه القاعدة بحيث ال تكفي رابطة القرابة أك النسب لرفع الدعكل 

حالة خاصة بالشريعة  بحؽ آخر, كمثاؿ ذلؾ كل مطالبةمف كجكد ىذه الدعكل ضمف دع

 ة ككاف األب أكفالقاعدة أنو إذا كانت الدعكل باألبكة أك البنك  ,اإلسالمية في دعكل ثبكت نسب

 حيان فيجكز , أما إذا كاف األب أك االبفميتان فال تسمع الدعكل إال ضمف دعكل حؽ آخر االبف

ككجو الفرؽ أّف البنكة أك األبكة حاؿ حياة  ,أف تقاـ الدعكل دكف أف تستند إلى دعكل حؽ آخر

بؿ لما يترتب عمييا مف  ,أما بعد الكفاة فال تككف قصران لذاتيا ,االبف تككف قصران لذاتيا كأاألب 

 حقكؽ كأحكاـ.

كقد جاء في ذلؾ أنو إذا رفعت الدعكل لممطالبة بتعكيض عف ضرر أدبي بسبب عالقة المحبة 

 ٕلمدعي بالمجني عميو برابطة قرابة أك نسب.فيجب أف يككف ثمة ما يربط ا

كلكف رابطة القرابة كالنسب ىي رابطة فضفاضة بمعنى أنو ىؿ يستطيع الجد أف يرفع دعكل 

 شرعمبسبب كفاة ابف ابنتو أك أّف البنت ترفع دعكل بسبب كفاة زكجة أبييا كقد كاف مكقؼ ال

 لتكسع.بيف المؤيد لمتكسع كبيف المعارض المضيؽ ليذا ا المصرم

                                                           
 .ٕٕٔ, ص ٜٛٛٔصالح الناىي, النظرية العامة في الدعكل في المرافعات كاألصكؿ المدنية, عماف, دار عمار,  ٔ
 .ٔٓٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٕ
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كأرل أنو ال بّد مف تحديد درجة القرابة حتى يتـ رفع الدعكل بناءن عمى الضرر األدبي الذم لحؽ 

ّف التكسع في ىذا الشأف سيجعؿ ىناؾ شيئان مف التعسؼ في رفع الدعكل بناءن  ,ىذا المضركر كا 

 عمى المصمحة األدبية لمحصكؿ عمى التعكيض.

في حماية  المصمحة اطؼ المحبة, ك تتمخص في حماية عك  كبناءن عمى ذلؾ فإّف المصمحة األدبية

 ٔ.في احتراـ القانكف كالمصمحة  كالسمعةككذلؾ في حماية الشرؼ  ,األسرة

 

 .: عالقة المصمحة بالدعوى وما يتفرع عنهاالمطمب الثاني


تكافر , كمتى يجب ة الحؽ ذاتو بالحؽ في رفع الدعكلىذا المطمب ال بّد مف البحث في عالق في

كما ىي عالقة المصمحة  ,عالقة المصمحة بالصفةما ىي ك  عنصر المصمحة في الدعكل؟

 بالتعسؼ في رفع الدعكل؟

 

 .: عالقة الحق ذاته بالحق في رفع الدعوىالفرع األول
ذلؾ يرجع في األصؿ إلى القانكف كلعّؿ  ,ىناؾ فريؽ مف الفقياء لـ يفرقكا بيف الحؽ كالدعكل

أك أّف الدعكل  ,الركماني الذم كاف يخكؿ القاضي الكالية لمنح الدعكل لمف يدعي حقان ذاتيان 

يضع فاصالن بيف الدعكل كالحؽ المسندة  كليذا فإّف ىذا الفريؽ ال ,الممنكحة تفترض كجكد الحؽ

نما ينظر إلى الدعكل كحالة طارئة عمى الحؽ بسبب النزاع عميو. ,إليو  ٕكا 

                                                           
 .٘ٔٔػ  ٔٓٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٔ
 .ٕٚخميؿ جريح, محاضرات في نظرية الدعكل, لبناف, مؤسسة نكفؿ, ص  ٕ
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كبيذا أصبحت الدعكل كسيمة  ,غير أّف الرأم الغالب يقكـ عمى فكرة التمييز بيف الحؽ كالدعكل

 .ميدد كأؾ تية القانكنية بدالن مف حماية حؽ منلتطبيؽ القاعد

القضاء الفمسطيني بيف فكرة الحؽ كالمصمحة في الدعكل, حيث جاء في أحد قرارات  كقد فرؽ

محكمة االستئناؼ بياف ىذا التفريؽ: )كالحؽ متصؿ بالدعكل اتصال كثيقا ال يمكف إنكاره, كلكنو 

مف جانب آخر منفصؿ عنيا, فالحؽ فكرة مكضكعية كالدعكل فكرة إجرائية, كلكنيما يرتبطاف 

ة بالسبب, فالدعكل باعتبارىا كسيمة لحماية حؽ تكجد دائما ما داـ الحؽ مكجكدا ارتباط النتيج

 ٔفيي مكممة لكجكده(.

 :مجاالت مختمفة عمى النحك التالي كلعّؿ التمييز بيف الحؽ كالدعكل يظير في 

 ـ ناحية التعريف والسبب 1

بأنو مصمحة مادية أك أدبية  كلذلؾ يعرؼ الحؽ ركف فيو,تعتبر المصمحة في الحؽ 

 التيديدقبؿ أك عميو, كبذلؾ فإّف المصمحة في الحؽ تكجد قبؿ االعتداء  ,يحمييا القانكف

دعي مف تعني الفائدة كالمنفعة التي تعكد لممفأما المصمحة في الدعكل  .باالعتداء عمى المصمحة

لة االعتداء أك التيديد باالعتداء كيتـ تحقيؽ الحماية القضائية في حاالحكـ لو بطمباتو قضائيان, 

 ٕعميو.

كىذا ينفصؿ عف الحؽ  ,خالؼ عمى الحؽ أك االعتداء الكاقع عميوكبذلؾ فإّف سبب الدعكل ال

 ٖكيتخذ كيانان خاصان لو بتاريخ الحؽ.

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕٔٔٓ/ٖ/ٖٔتاريخ  ٕٔٔٓ/ٜٛاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
, ٕٔٓٓسيد محمكد, شرط المصمحة في الدعكل القضائية كشركط استمراريتيا, مجمة الحقكؽ ممحؽ العدد الرابع, جامعة الككيت,  ٕ

 .ٖٔص 
 .ٗٚ سابؽ, صمرجع خميؿ جريح, محاضرات في نظرية الدعكل,  ٖ
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فإذا كاف سبب الدعكل ىك المنازعة في الحؽ أك االعتداء عميو, فإف سبب الحؽ ىك  ككذلؾ

 ٔالكاقعة القانكنية المنشئة لو كالعقد أك العمؿ غير المشركع.

 ـ ناحية االستعمال2

يبدك الفرؽ كاضحان بيف الحؽ كالدعكل مف حيث شركط االستعماؿ فقد يككف لمشخص 

 .ة عميو بسبب قانكني كالصغر كالحجركلكف المطالبة بو ممنكع ,حؽ معترؼ بو

فقد يطمب إبطاؿ  ,كمف جية ثانية قد يككف لمحؽ أكثر مف دعكل لحمايتو كىي مترككة الختياره

كقد يككف لكاقعة كاحدة جممةن مف  ,أك أف يطمب التنفيذ عينان  ,العقد إلخالؿ الفريؽ اآلخر بتعيداتو

إذ يجكز في ىذه الحالة لممالؾ أف يقيـ دعكل الحيازة أك دعكل  ,الممؾالدعاكل كاالعتداء عمى 

 الالحؽ بو.حماية الممكية أك دعكل التعكيض عف الضرر 

 بتأجيؿ قضىكما فعؿ عندما  ,دعكل دكف التعرض لمحؽالكقد لجأ المشرع إلى معالجة نظاـ 

ىناؾ دعاكل مسمكعة دكف أف , كقد تككف تكقيؼ اإلجراءات المترتبة عمييا استحقاؽ الديكف أك

, كما لك حصؿ كنيكلكف لمجرد احتراـ القانكف كالمحافظة عمى كضع قان ,تستند لحؽ ذاتي

 ٕالمعدة لمعبادة. اعتداء عمى األماكف

ككذلؾ قد تتكفر المصمحة لشخص في الحؽ المكضكعي دكف أف تتكافر لو المصمحة في 

المرتيف المتأخر في المرتبة ببطالف إجراءات  ليذا فال تقبؿ دعكل الدائف العادم أك ,الدعكل

ذلؾ  ,تكزيع قيمة العقار المبيع بالمزاد العمني عمى الدائنيف المرتينيف السابقيف عميو في المرتبة

أنو حتى لك حكـ ببطالف ىذه اإلجراءات فمف يناؿ المدعي شيئان مف قيمة العقار المبيع بسبب 

                                                           
 .ٙٔ, ص ٜٜ٘ٔ, ٔخالد الزعبي, الدعكل, ط ٔ
  .٘ٚ سابؽ, صمرجع خميؿ جريح, محاضرات في نظرية الدعكل, ٕ
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, كبيذا يظير عدـ مصمحة تبة لكؿ قيمة العقارفي المر استغراؽ حقكؽ الدائف المرتيف السابؽ 

الدائف العادم أك المرتيف المتأخر في المرتبة في طمب بطالف إجراءات تكزيع حصيمة التنفيذ 

 ٔ.الجبرم برغـ أنو صاحب مصمحة في الحؽ المكضكعي

 ـ ناحية تطبيق القانون3

الكاجب التطبيؽ عمى كؿ تعييف القانكف  بيف الحؽ كالدعكل في يظير التمييز حقيقة

في حيف أّف الدعكل تخضع  ,إذ أّف الحؽ يخضع لمقكاعد القانكنية المرعية عند كجكده ,منيما

 عمى إجراءات الدعكل السابقة كال كليذا يسرم القانكف الجديد ,لألحكاـ المرعية كقت تقديميا

 ٕ.يسرم عمى الحؽ مكضكع تمؾ الدعكل

يخضع الحؽ لقانكف أجنبي بسبب كجكده في بمد كفي حاؿ تنازع القكانيف يمكف أف 

عمى  تكقد نصّ  ,أك قياـ رابطة أخرل أدت إلى تطبيؽ قانكف ذلؾ البمد األجنبي ,أجنبي أك تنفيذه

 التشريعات بالتفصيؿ في قكانينيا لتحديد القانكف الذم يحكـ الحؽ. ذلؾ

بر كال تعت ,أماميا أما الدعكل أك حؽ التقاضي فيخضع لقانكف المحكمة التي طرح النزاع

لمستقرة في إطار القانكف الدكلي القاضي مف أقدـ القكاعد ا قاعدة خضكع اإلجراءات لقانكف

 ٖسب بؿ إنيا تتميز كذلؾ بككنيا مف أكثر القكاعد انتشاران عمى مستكل القكانيف الكضعية.فح

أما القكاعد  ,رائيةإال أننا يجب أف نشير إلى أّف تطبيؽ قانكف القاضي يككف عمى القكاعد اإلج

ف كانت تدخؿ ضمف أصكؿ المحكمات فال تخضع لقانكف ال قاضي إال إذا نص المكضكعية كا 

 ٔ.القانكف عمى ذلؾ
                                                           

 .ٖٔ سابؽ, صسيد محمكد, مرجع  ٔ
 .ٙٚ سابؽ, صمرجع خميؿ جريح, محاضرات في نظرية الدعكل,  ٕ
 .ٖٕٕ سابؽ, صحفيظة الحداد, مرجع  ٖ
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 ـ من ناحية االنقضاء4

إذ يمكف أف  ,ال يحؽ لنا القكؿ أّف الحؽ كالدعكل متالزماف مف ناحية البقاء كالزكاؿ

سقط الحؽ في رفع الدعكل كلكف الدعكل في حؽ, كما لك مر الزمف عمىتسقط الدعكل كيبقى ال

 الحؽ يبقى قائمان كلكنو ينقمب إلى حؽ طبيعي.

 

 .: وقت توفر المصمحة في الدعوىالفرع الثاني
 يطرح ىذا الفرع سؤاليف:

أـ يكفي تحقؽ شرط  شرط المصمحة كقت رفعيا؟ تحقؽ : فيما إذا كاف يمـز لقبكؿ الدعكلاألكؿ

 .؟المصمحة أثناء نظرىا

تحقؽ  أـ يكفي بالدعكل؟ المصمحة إلى حيف الفصؿ شرط كجكد استمرار : ىؿ يشترطالثاني

 كقت رفعيا. كجكده

جرل القضاء الفرنسي عمى رفض الدعكل بطمب الديف  كيجاب عمى السؤاؿ األكؿ بالقكؿ أنو

كيرل أّف ىذا العيب متى لحؽ  ,إذ يشترط أف يككف لممدعي مصمحة فييا مف يكـ رفعيا ,اآلجؿ

كيؤيد ىذا االتجاه بعض الفقو  ,الدعكل في نشأتيا ال يصححو كجكد شرط المصمحة أثناء سيرىا

 ٕ.في مصر

                                                                                                                                                                      
 .ٖٓٓػ  ٖٕٕ سابؽ, صلممزيد راجع حفيظة الحداد, مرجع  ٔ
 .ٚٓٗعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع سبؽ, ص  ٕ
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الفقو في مصر يكتفي لقبكؿ مثؿ ىذه الدعكل  الفقو الفرنسي كغالبية تجاه آخر فياإال أّف ىناؾ 

 ٔكجكد شرط المصمحة في أم حالة تككف عمييا الدعكل قبؿ صدكر الحكـ فييا.

كقد  ,إذا لـ تكف متكفرة كقت رفعيا إال أنيا ,متكفرة كقت رفع الدعكل كاألصؿ أف تككف المصمحة

 عدـ في حاؿ مف العدؿألنو ليس  ,كجدت كقت نظرىا كقبؿ الفصؿ فييا فإنيا تصبح مقبكلة

يستطيع رفعيا ثانية إذا صدر الحكـ  خاصة أّف المدعي ردىا,  تكافر المصمحة كقت رفع الدعكل

 ٕ.بردىا ليذا السبب

ف كاف الرأم الثاني ىك رأم أغمبية الفقو إال أّف الرأم األكؿ ىك الذم يحقؽ عدالة أكثر ذلؾ  ,كا 

أّف الدائف الذم يتكجو إلى المحكمة لرفع دعكل عمى مدينو يككف قد تعسؼ في رفع الدعكل قبؿ 

لكف الدائف قد  ,فقد يككف المديف عمى استعداد لدفع الديف في الكقت المحدد لو ,حمكؿ أجؿ الديف

ـّ االتفاؽ عميو لدعكل عميو إضافةن إلى ذلؾ فإّف المديف في حاؿ عدـ رفع ا ,استعجؿ كخالؼ ما ت

أما إذا تـّ رفع الدعكل فيك سيتكبد إضافةن لمديف رسكـ الدعكل  ,يسدد ما عميو مف ديف فقط

فإذا كاف الدائف ىك الذم تسبب في ذلؾ فميس مف العدالة أف يتـ  ,كالمصاريؼ كأتعاب المحاماة

يف إلى كقت ؽ عميو أّف المدفكالمت ,مصمحة الدائف في ذلؾ تغريـ الدائف كؿ ما سبؽ ذكره بعمة

الدائف قد تعسؼ في رفع دعكاه قبؿ استحقاؽ أف أما ك , فمماذا يجازل؟ رفع الدعكل لـ يقصر

 .دالة تقتضي إلحاؽ الجزاء بوالديف فإّف الع

يجب أف ٖ(ما تـّ مف جيتو فسعيو مردكد عميوأّف مف سعى في نقض كلعّؿ القاعدة التي تقكؿ: )

 سعيو إلى الدعكل ييدـ ما تـّ مف جيتو كىك اتفاقو مع فإّف الدائف في ,تطبؽ في مثؿ ىذا الشأف

                                                           
 .ٛٓٗ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, مرجع  ٔ
 .ٕٙـ, صٜٕٓٓإنقطاع سير الدعكل المدنية في ظؿ القانكف الفمسطيني, رسالة ماجستير, جامعة النجاح, سائد حمد اهلل, ٕ
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.ٓٓٔالمادة ) ٖ
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ذا ما ردت الدعكل لعدـ كجكد المصمحة كقت رفعيا فإّف ىذا ال  ,لمديف عمى كقت سداد الديفا كا 

كبذلؾ تتحقؽ العدالة كالمكازنة في الحقكؽ  ,ف رفعيا مجددان حاؿ كجكد المصمحةيمنع الدائف م

 كالكاجبات.

القضاء الفمسطيني قد أخذ بكجكب تحقؽ المصمحة كقت رفعيا, حيث جاء  إضافة إلى ذلؾ, فإف

في أحد القرارات االستئنافية ما نصو: )كالمصمحة ىي المنفعة التي يحصؿ عمييا المدعي كتحقؽ 

حماية لو, كال بد أف تككف المصمحة شخصية كقائمة كمكجكدة في كقت رفع الدعكل, أك تقديـ 

 ٔال بد أف تككف مستمدة مف حؽ أك نص قانكني(.الطمب أك الطعف, كالمصمحة 

المصمحة إلى حيف الفصؿ في أما ما يخص اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني كىك مدل اشتراط 

 قد اختمؼ الفقو حكؿ ىذا المكضكع أيضان إلى رأييف:الدعكل,  ف

يحكؿ : أنو يكفي تحقؽ المصمحة كقت رفع الدعكل فإذا زالت ىذه المصمحة فإّف ذلؾ ال األكؿ

 ٕ.قبكؿ الدعكل كالسير بيادكف 

بحيث يشترط أف تبقى المصمحة في الدعكل  ,الفقو كالقضاء أغمب عميو استقر : كىك ماالثاني

فيجب أف تبقى مف كقت  الدعكل, شرط مف شركط المصمحة تأسيسان عمى أفّ  ,حتى الفصؿ فييا

 ٖ.رفع الدعكل حتى الفصؿ فييا

ذا فقدت يحكـ بعدـ كيجب أف تبقى المصمحة في الدعكل  في أم مرحمة مف مراحؿ الخصكمة كا 

ـّ انتقؿ ىذا الحؽ إلى شخص آخر فإّف دعكل  ,قبكليا أما إذا رفع شخص دعكل لممطالبة بحؽ ث

 ٔالجديد كبذلؾ تبقى المصمحة قائمة.ىذا الحؽ تنتقؿ إلى صاحب الحؽ 
                                                           

 (.المقتفي) .ٕٔٔٓ/ٖ/ٖٔتاريخ  ٕٔٔٓ/ٜٛي رقـ استئناؼ مدن ٔ
 .ٖٗ, مصر, مكتبة األلفي القانكنية, ص ٔرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل في المكاد المدنية كالتجارية, ط  ٕ
 .ٗٓٔ, ص ٕٚٓٓمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة القضائية في الشريعة اإلسالمية كالقانكف, رسالة دكتكراه, الجامعة األردنية,  ٖ
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ـّ تكفي ا ثاؿ عمى ذلؾ, إقامة دعكل مف شخص عمىكلعّؿ أبرز م أثناء نظر  لمدعيآخر ث

 فإّف الحؽ لمكرثة في متابعة ىذه الدعكل قائـ. الدعكل كقبؿ الفصؿ فييا,

فإذا كانت المصمحة قائمة فإنو  ,ةكىذا الرأم يستند إلى كجكد حؽ كمصمحة قانكنية قائمة كحالّ 

عند  أما إذا كانت قائمة ,يمـز بذلؾ قبكؿ الدعكل مف البداية عند رفعيا كحتى النياية عند فصميا

إذ أنو لـ يعد  ,تنتييفإّف الدعكل بذلؾ  ىذه المصمحة قبؿ الفصؿ فييا, رفع الدعكل كانتيت

 .ٕيايامقىناؾ مبرر ل

 

 .عالقة المصمحة بالصفة :الفرع الثالث
العالقة بيف الصفة كالمصمحة محؿ خالؼ بيف الفقياء سكاء مف حيث التعريؼ أك  تعتبر

 مف حيث اندماج الصفة بالمصمحة أك مف حيث الخصائص.

 .من حيث التعريف والمصمحة الصفة بين التمييزأوال: 

 :أك ىي .فتعرؼ الصفة بأنيا السمطة التي يمارس بمقتضاىا شخص معيف الدعكل أماـ القضاء 

القدرة القانكنية التي يممكيا شخص معيف إلقامة دعكل أماـ القضاء كىي السند الذم يجيز 

 ٖ.لشخص معيف أف يطمب مف القضاء البت بأساس النزاع

ـّ تعريفيا عمى أنيا الفائدة العممية التي تعكد عمى رافع الدعكل مف الحكـ لو  :أما المصمحة فقد ت

 .بطمباتو أك دفكعو

                                                                                                                                                                      
 .ٛٓٗ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٔ
 .ٖٔ سابؽ, صرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل, مرجع  ٕ
 ٔ( كالتعديالت الكاقعة عميو, ط ٖٛ/ٜٓرقـ )محاكمات المدنية طبقان لممرسـك االشتراكي حممي الحجار, الكجيز في أصكؿ ال ٖ

 .ٓٗ, ٕٚٓٓمنشكرات الحمبي الحقكقية بيركت, 
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ف كاف األصؿ   إال أنو قد يتعذر عمى  ,في شخص المدعي ,الصفة كالمصمحة العاـ أف تجتمعكا 

ال ىنا ك  ,فعندىا تقاـ الدعكل مف خالؿ الممثؿ القانكني ,بنفسو صاحب المصمحة إقامة دعكاه

فالقاصر ال يستطيع أف يقيـ  ,مف غير ممثمو القانكنييستطيع صاحب المصمحة أف يقيـ دعكاه 

مقابؿ نجد أّف الممثؿ كبال ,دعكاه دكف كليو أك كصيو مع أّف لو مصمحة في إقامة الدعكل

ليذه  فائدتياشركة المساىمة العامة مثالن ليس لو مصمحة في إقامة دعكل تعكد ملالقانكني 

لو إقامة مثؿ ىذه صفة تخك  لو كلكفإذ أف المصمحة لمشركة كليس لو مصمحة شخصية,  ,الشركة

مصمحتو ال يستطيع رفع ىذه الدعاكل التي  بالرغـ مفكبالمقابؿ نجد أّف المساىـ  ,الدعاكل

 يرفعيا الممثؿ القانكني لمشركة.

فإذا اجتمعت الصفة مع المصمحة  ٔلقانكف,كالصفة إما أف تككف مستمدة مف الحؽ نفسو أك مف ا

أما إذا لـ تجتمع الصفة مع المصمحة في  ,نفسولحؽ افي شخص المدعي فإّف الصفة تستمد مف 

آنفا في  المثاؿ الذم أكردناهك ,شخص المدعي فإّف الصفة تستمد مف القانكف أك النظاـ الداخمي

إال أّف المصمحة تككف مستمدة مف الحؽ نفسو الذم يقرره القانكف فإذا  ,شركة المساىمة المحدكدة

المصمحة يستمد مف الحؽ ذاتو كلكنو بنفس الكقت ال كفؿ القانكف مصمحة معينة فإّف الحؽ في 

 .القانكف بؿ إّف ىذا األخير يحميويخالؼ 

 .االندماجمن حيث  والمصمحة الصفة بين التمييز :ثانيا

مستقالن شرطان  لبعضا محة ينحصر في أّف الصفة تعتبر عندكلعّؿ الخالؼ بيف الصفة كالمص

كيجب أف تتكافر الصفة في طرفي االدعاء بمعنى أف تككف ىناؾ صفة لممدعي  ,لقبكؿ الدعكل

 تبرر لو حؽ رفع الدعكل كأف تككف لممدعى عميو صفة تبرر رفع الدعكل عميو.

                                                           
 .ٖٔ سابؽ, صحممي الحجار, الكجيز, مرجع  ٔ
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فيما يرل البعض اآلخر أّف الصفة تعتبر كصفان مف أكصاؼ المصمحة ككنو يشترط في المصمحة 

ىك صاحب الحؽ أك المركز القانكني رافع الدعكل بمعنى أف يككف  ,كمباشرةأف تككف شخصية 

ن ,شرطان مستقالن لقبكؿ الدعكل أك مف ينكب عنو كبذلؾ ال تعتبر الصفة المراد حمايتو ما تعتبر كا 

 ٔكصفان مف أكصاؼ المصمحة.

البعض حاكؿ التفريؽ بيف شرط المصمحة كالصفة مف جية أّف المصمحة شرط مف شركط  كلعؿّ  

أما الصفة فيي شرط مف شركط الشخص المدعي أك المدعى  ,المدعى بو كىك الحؽ في الدعكل

 ٕ.عميو

ظير الخالؼ بيف الصفة كالمصمحة فإنني أعتبر أّف ىذا الخالؼ كقبؿ أف نحدد النقاط التي تُ 

يتحقؽ مف كما يتحقؽ مف كجكد المصمحة  عمى أرض الكاقعفإّف القاضي  ,صرؼخالؼ نظرم 

 ,خصائص المصمحة أك أنيا مستقمة بذاتيا  يكترث إذا كانت الصفة تعكد ألحدكجكد الصفة كال

كال يكترث أيضان إذا كانت الصفة تعكد عمى شخص رافع الدعكل أك المقامة عميو بخالؼ 

 لمستمدة منو.المصمحة التي تعكد عمى الحؽ ا

 من حيث الخصائص. بين الصفة والمصمحة التمييزثالثا: 

 ٖمييز بيف الصفة كالمصمحة بما يمي:يظير الت

أما شرط المصمحة فال  ,ػ إّف شرط الصفة يجب تحققو في المدعي ككذا في المدعى عميؤ

 كجيت عميو.فكيؼ تشترط فيمف ا في المدعى عميو, يشترط إال في المدعي كال يعقؿ اشتراطي

                                                           
 .ٔٓٔ, ٜٜٛٔدف, , مكتبة الفجر األر ٕسعيد مبارؾ, التنظيـ القضائي كأصكؿ المحاكمات المدنية في التشريع األردني, ط ٔ
 .ٛٙمحمد صبحي, شرط الصفة في أطراؼ الدعكل القضائية كتطبيقاتيا المعاصرة, رسالة ماجستير, الجامعة األردنية,  ٕ
 .ٛٙػ  ٚٙ سابؽ, صمحمد صبحي, شرط الصفة, مرجع  ٖ
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كلكف المدعي بالحؽ  ,أّف الصفة في الحؽ الخاص تستمـز كجكد المصمحة الشخصية المباشرةػ ٕ

ف كاف لو صفة في االدعاء لكف ليس لو مصمحة شخصية مباشرةن.  العاـ كا 

 ,ػ كما يظير التمييز عندما يعيف القضاء األشخاص الذيف يممككف الصفة لممارسة الدعكلٖ

 , مثؿتكافر ليـ المصمحة أيضان في رفعياالذيف ت عمى غيرىـ مف الدعاءفيقطع بذلؾ طريؽ ا

, فال يجكز رفعيا  الدعاكل الحقكقية التي ترفعيا النيابة العامة بصفتيا ممثمة لمدكلة أماـ الخصـك

 .مف سكاىا

الصفة عف المصمحة في الحالة التي يككف فييا الشخص نائبان عف الغير إذ تتكفر في  ػ تتميزِٗ

 ىذا النائب صفة التقاضي كلكف ال تتكفر لو المصمحة مف رفع الدعكل.

كما يحدث في  ,اء شخص بحؽ يعكد لغيرهعديظير التمايز بيف الصفة كالمصمحة في اػ كما ٘

 بحؽ يعكد لمدينو في ذمة الغير.ئف حيث يدعي الدا ر المباشرةالدعكل غي

 

 .: التعسف في رفع الدعوى وعالقته بالمصمحةالرابعالفرع 

كىك مكفكؿ لكؿ الناس كمقرر بمكجب  ,يعد الحؽ في التقاضي مف الحقكؽ العامة

حيث جاء  ٖٕٓٓلسنة األساسي كمقرر في فمسطيف بمكجب القانكف ,الدستكر في جميع الدكؿ

التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة كلكؿ ما نصو: ) (ٖٓفي الفقرة األكلى مف المادة )

, كينظـ القانكف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة ي حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعيفمسطين

 ٔ.(الفصؿ في القضايا 

                                                           
 .ٖٕٓٓالقانكف األساسي المعدؿ لسنة  ٔ
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ذا كاف األصؿ ا لعاـ ىك حرية التقاضي فمف غير المعقكؿ أف يككف ىذا الحؽ مطمقان كا 

تقضي كلعّؿ القاعدة العامة في أغمب التشريعات  ,أك عامان مف غير تخصيص ,مف غير تقييد

أنو ال يجكز لممدعى عميو أف يرفع دعكل لطمب التعكيض مف المدعي الذم خسر دعكاه عمى ب

نما يعتبر الخطأ ا ,أساس أنو أخطأ برفعو الدعكل الشخص  يسيء لمكجب لمتعكيض ىك أفكا 

بمعنى أنو رفعيا دكف أف يككف لو مصمحة جدية  ,استعماؿ الحؽ كما لك كاف سيء النية

نما بقصد اإلضرار بالخصـ. ,كمشركعو  ٔكا 

كبذلؾ فإّف حسف النية في التقاضي ىك مف أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا التقاضي كتبرز 

ّف استعماؿ حؽ التقاضي لمج ,نية في الحفاظ عمى الحقكؽالضي بحسف أىمية التقا رد النكاية كا 

 ٕحؽ التقاضي في غير ما كضع لو.ل بالخصـ استعماؿ

مصمحة قانكنية يطالب المدعي  ىك كجكد ,كلعّؿ التطبيؽ العممي الستعماؿ ىذا الحؽ بحسف نية

ىؿ يمكف أف يككف ىناؾ تعسؼ  :ليعمى السؤاؿ التا مر الذم يجعؿ ىذا المطمب يجيب, األبيا

 مصمحة بأكصافيا المطمكبة قانكنان؟في رفع الدعكل بكجكد ال

جميع الفقو بالتعسؼ في حؽ  ىؿ يعترؼيثكر تساؤؿ آخر,  كلكف قبؿ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ

 ضي؟التقا

 :كؿ ىذا المكضكع كانقسـ إلى رأييفاختمؼ الفقو ح

نظران لمطبيعة  ,تطبيؽ التعسؼ عمى ىذا الحؽ اإلجرائي: يرل أنو ال داعي مف األكؿ القكؿ

 ,كحتى ال يستخدـ الخصـ سيء النية ىذا الحؽ ككسيمة لإلضرار بالخصـ ,الخاصة ليذا الحؽ
                                                           

تـ الدخكؿ بتاريخ   www.majalah.new.ma.ٔصكالقانكف, نادر بياض, مبدأ التقاضي بحسف النية, مجمة الفقو  ٔ
 ـ.ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٚٔ

 .ٔ سابؽ, صمرجع  , مبدأ التقاضي بحسف النيةنادر بياض, ٕ

http://www.majalah.new.ma/
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في حاؿ  , لخكفو مف مساءلتوعنيا عزكؼ صاحب الحؽ في الدعكل الذم يؤدم إلىاألمر 

لحؽ اإلجرائي بنكع مف الحصانة مف لذا دعا أنصار ىذا االتجاه بضركرة تمتع ا ,خسر دعكاه

 ٔالمسؤكلية عند تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

كقد تدرج ىذا الرأم بيف المانع تمامان لتطبيؽ نظرية التعسؼ عمى حؽ التقاضي كبيف األخذ 

 كىك تكافر قصد اإلضرار ,بالمفيكـ الضيؽ لمخطأ إلقرار التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي

 ٕكبيف األخذ بتطبيؽ نظرية التعسؼ عند استعماؿ الحؽ اإلجرائي بصفة احتياطية. ,بالغير

: ينادم أنصار ىذا االتجاه بضركرة تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ الثاني القكؿ

المسؤكلية  يقرركف كبالتالي ,اإلجرائي كما يتـ تطبيقيا في التعسؼ في استعماؿ الحؽ المكضكعي

 ,أّف المسؤكلية مناطيا استعماؿ الحؽ عمى نحك غير مشركعذلؾ  ,اإلجرائي عف استعماؿ الحؽ

 .كىك أمر يسيؿ تطبيقو عمى الحؽ اإلجرائي شأنو شأف غيره مف الحقكؽ المكضكعية

ّف تخصيص الحؽ اإلجرائي بالحصانة ليس لو ما يبرره  إذ جاءت النصكص الخاصة بتطبيؽ  ,كا 

كال يكجد  ,سكاء تعمؽ بحؽ مكضكعي أك إجرائي ,نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ عامة

لذلؾ يبقى المطمؽ عمى  ,نصكص تخصص ىذه النظرية في الحؽ المكضكعي دكف اإلجرائي

 ٖ.إطالقو

كلعمي أتفؽ مع ما ذىب إليو الرأم الثاني بتطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ عمى الحؽ 

ت القكاعد العامة في النظرية ذلؾ أنو متى تكافر  ,طبيقيا عمى الحؽ المكضكعيتاإلجرائي مثؿ 

ّف دعكل الفريؽ األكؿ  ,اإجرائيا أك مكضكعيأكاف الحؽ  سكاء يجب تطبيقيا, المدعي مف  خشيةكا 

                                                           
جراءاتو, منشأة المعارؼ, االسكندرية,  ٔ  .ٕٕٕ , صٜٓٛٔنبيؿ عمر, الطعف باالستئناؼ كا 
 .ٕٗٗ , صٜٜٓٔعزمي عطية, نحك نظرية عامة لفكرة الدعكل, دار الفقو العربية, القاىرة,  ٕ
 .ٜٕ , صٕٙٓٓمصطفى ىرجو, أحكاـ التقاضي الكيدم, دار محمكد لمطباعة كالنشر, القاىرة,  ٖ
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عني أنو ذلؾ أّف خسارتو لمدعكل ال ي ,افي غير محمي اهدعك ل مطالبتو بتعكيض حيف خسارتو

ال بّد مف تطبيقيا حتى نحكـ بكجكد كاعد قأّف لقاعدة التعسؼ , فضال عف متعسؼ في رفعيا

بؿ ال بّد مف إثبات القكاعد الخاصة بيذه  ا,فميس كؿ خسارة لممدعي يعتبر تعسف ,التعسؼ

 إثباتو. , كيجب عمى مف يدعيوإضافةن إلى ذلؾ فإّف التعسؼ ىنا غير مفترض ,النظرية

ذا كنا لسنا  عمى التعسؼ في  اكتطبيقاتي بحث النظرية العامة لمتعسؼ في استعماؿ الحؽبصدد كا 

 .حاكلنا إبراز التكجيات العامة في ىذه النظرية , إال أنناالتقاضي

كيبقى أف نجيب عمى التساؤؿ الذم طرحناه سابقان كىك إمكانية القكؿ بالتعسؼ في استعماؿ حؽ 

 ضي مع كجكد مصمحة يحمييا القانكف.التقا

, أننا ال نبحث عف الجزاء المترتب عمى التعسؼ في استعماؿ الدعكل بداية إلى ال بّد أف نشيرك 

نما  .كر البحث ىنا حكؿ اإلجابة عف السؤاؿ السابؽيد كا 

يعد االنحراؼ في استعماؿ الحؽ بصفة عامة كالحؽ اإلجرائي عمى كجو الخصكص مف األركاف 

كيتحقؽ ىذا االنحراؼ في استعماؿ الحؽ في  ,األساسية التي تبيف التعسؼ في استعماؿ الحؽ

 ٔ:ىي عمى النحك اآلتيكاألشكاؿ ك العديد مف الصكر 

مف البدييي أف يتحقؽ االنحراؼ إذا ما استعمؿ الحؽ في الدعكل  :ػ مف حيث انعداـ المصمحةٔ

كلعّؿ انعداـ المصمحة  ,نية الكيدى إذ يدؿ ذلؾ االستعماؿ عم ,دكف أف يككف ىناؾ مصمحة

كتعد فكرة انعداـ المصمحة الضابط العاـ لتطبيؽ نظرية  ,ؿ في الدعاكل الكيدية بشكؿ كاضحثتتم

 التعسؼ.

                                                           
كل المدنية, مجمة الرافديف نكاؼ خالد كعمي عبيد, المسؤكلية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي في الدع ٔ

 .ٖٔٔ, ٕٓٔٓ, ٗٗ, ع ٕٔلمحقكؽ, مجمد 
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 ,يتحقؽ االنحراؼ في الحؽ اإلجرائي بقصد اإلضرار بالغير : ػ مف حيث تكافر قصد اإلضرارٕ

كبيف  ,إال أنو ينبغي التمييز بيف اإلضرار الذم يترتب عمى االستعماؿ العادم أك المألكؼ

مف الحقكؽ  , ذلؾ أّف الحؽ اإلجرائي يعتبراالستعماؿ غير المألكؼ المصحكب بنية اإلضرار

مثؿ مصاريؼ التقاضي فيذه المضار مألكفة ما داـ  ,التي تمحؽ في الغالب ضرران بأحد الخصكـ

 أنو لـ يتعمد صاحب الحؽ اإلضرار بغيره.

 في التقاضي. الحؽحراؼ في استعماؿ ان دية لمجرد التشيير فيذا يعتبرأما رفع دعكل كي

كما يتحقؽ االنحراؼ في انعداـ المصمحة يتحقؽ في عدـ : ػ مف حيث عدـ مشركعية المصمحةٖ

أما إذا  ,قكؽ عندما تقرر تشريعان تيدؼ إلى االستفادة منيا عمى نحك مشركعفالح ,مشركعيتيا

بمكغ ىذا اليدؼ يعد مف قبيؿ فإّف استعماؿ الحؽ اإلجرائي ل ,كاف اليدؼ في ذاتو غير مشركع

 االنحراؼ المؤدم إلى التعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ.

: يتحقؽ االنحراؼ في استعماؿ الحؽ اـ التكازف بيف المصمحة كاإلضرارػ مف حيث انعدٗ

اإلجرائي بانعداـ التكازف بيف المصمحة مف استعمالو كالضرر الذم يترتب عمى ذلؾ االستعماؿ 

تحقؽ االنحراؼ إذا كانت المصالح التي ييدؼ إلييا صاحب الحؽ مف كبذلؾ ي ,بشكؿ فاحش

استعماؿ حقو بسيطة كتافية ال تتناسب عمى اإلطالؽ مع الضرر الجسيـ الذم يمحؽ الغير 

 بسبب ىذا االستعماؿ.

ذلؾ أّف  ,في ىذا المطمب االنحراؼ ىي التي نقصد اإلشارة إلييا  كركلعّؿ ىذه الصكرة مف ص

تكافر قصد اإلضرار  أك عند عدـ كجكد المصمحة أك عدـ مشركعيتيارنا إلييا كالصكر التي أش

 كاضحة كجمية مف حيث أنيا صكر لمتعسؼ في الحؽ اإلجرائي.
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 فسألتيـ إف كاف سبؽ ليـ رد الدعكل لتعسؼبعض القضاة  في ىذه الصكرة فقد رجعت إلىأما 

في  لتعسؼ المدعيأنو لـ يسبؽ ليـ رد الدعكل  سألت في دعكاه فأجاب جميع مف المدعي

 ٔ .أنو ال يكجد في القانكف ما يشير إلى ذلؾب معمميف قكليـ ,دعكاه

فمك أّف مالؾ عقار طمب إخالء بيت مستأجر كذلؾ  :كلكي يتضح القصد نضرب المثاؿ التالي

ثالثمائة دينار  بدؿ اإلجارة كىك مبمغ ديناريف مف أصؿبداعي أّف المستأجر لـ يدفع لو بقية 

 حيث إّف المستأجر قد قاـ بدفع مبمغ مائتيف كثمانية كتسعيف ديناران.

أّف أغمب حقو قد ؟ ذلؾ رد الدعكل ألّف المدعي متعسؼ في دعكاهفيؿ يستطيع القاضي ىنا 

ي الصكرة السابقة نجد أّف كبتطبيؽ ىذه الكاقعة عمى االنحراؼ ف .كصمو كلـ يبؽ إال شيء يسير

ال تتناسب عمى ك إلييا صاحب الحؽ مف استعماؿ حقو بسيطة كتافية  لتي ييدؼا المصمحة

 .مع الضرر الجسيـ الذم يمحؽ بالمدعى عميو اإلطالؽ

ىنا قد بنى أساس الدعكل ف اه,دعك المدعي عميو  أف نشير ىنا إلى األساس الذم بنىكال بّد  

طمب اإلخالء الديناراف, فمك حجتو في ف ,إخالء العقار بسبب عدـ دفع الديناريفب عمى المطالبة

ـّ دفعيما لـ يطمب  عمى عكس أف يطالب المدعي بدفع الديناريف لتكممة  كىذه الصكرة ,اإلخالءت

كعمى المستأجر  ,ففي ىذه الصكرة ال نستطيع أف نقكؿ إال أّف المدعي يطالب بحقو ,بدؿ اإليجار

أما أف يتخذ ىذا المبمغ التافو ذريعةن  ,ان حتى كلك كاف المبمغ تافي ,أف يدفع ما تبقى في ذمتو

 كفيو انحراؼ يسبب ضرران جسيمان  ,إلخالء المأجكر فإنني أرل أّف ىذا ال يتفؽ مع قكاعد العدالة

 .المدعي مف المطالبة ببقية المبمغفي الكقت الذم ال يمنع  ,يمحؽ بالمدعى عميو

                                                           
ـ,كالقاضي مأمكف مصطفى محكمة صمح الخميؿ بتاريخ ٖٕٔٓ/ٔ/ٖٕ خالقاضي رائد الزيدات محكمة صمح دكرا بتاري ٔ

 ـ.ٖٕٔٓ/ٔ/ٕ٘ـ,كالقاضي إزدىار سعد محكمة صمح الخميؿ بتاريخ ٖٕٔٓ/ٔ/ٕ٘
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فيك  ,المدعيالتي يبتغييا المستقبمية كأعتقد أنو ال ينبغي النظر في ىذه الدعكل إلى المصمحة 

 .جر بو حاليان يقـك بتأجيره بمبمغ أكبر مف المؤ يككف في صالحو أف يخمي المأجكر ل قد

في استعماؿ الحؽ  تحديد االنحراؼمعيارا ل أف يتخذ الشخص العادم لذلؾ عمى القاضي 

يؿ كاف سيستعمؿ ف ,إذا كجد في نفس الظركؼ الخارجية لصاحب الحؽف ,مف عدمو اإلجرائي

 ٔ؟التي تصيب الغير تالفيان لألضرار عنو حقو أـ أنو سيحجـ

في استعماؿ الحقكؽ كما في إتياف ضاء محكمة النقض المصرية عمى أنو: )كبيذا جاء في ق

 ٕ(.عف السمكؾ المألكؼ لمشخص العادم الرخص يجب أال ينحرؼ صاحب الحؽ

أك حجميا يف نّص عمييا القانكف لـ يحدد كبر كلعّؿ اختصار المكضكع يتمثؿ في أّف المصمحة ح

 .األمر الذم يجعؿ القاضي مضطران لتطبيؽ القانكف ما داـ أّف القانكف قد كفميا لصاحبيا ,هصغر 

أرل أّف اعتبارات العدالة التي ينشد تحقيقيا القانكف ينبغي أف تعطي القاضي صالحية  كلكنني

ذم في مقابؿ الضرر الجسيـ ال ,إقامة التكازف بيف المصمحة الكبيرة كبيف المصمحة التافية

 .يصيب الخصـ

مبتغاة مف المقرر أّف معيار المكازنة بيف المصالح الجاء في قرار محكمة النقض المصرية: )كقد 

كالضرر الكاقع ىك معيار مادم قكامو المكازنة المجردة بيف النفع كالضرر دكف النظر إلى 

الظركؼ الشخصية لممنتفع أك المضركر يسران أك عسران فال تنبع فكرة إساءة استعماؿ الحؽ مف 

نما مف اعتبارات العدالة القائمة عمى إق  ٖ.رار التكازف بيف الحؽ كالكاجب(دكاعي الشفقة كا 

                                                           
 .ٙٔٔ سابؽ, صمرجع , المدنية ةالمسؤكلي نكاؼ خالد عمي عبيد,  ٔ
 .ٚٔٔ سابؽ, صؽ منشكر في بحث المسؤكلية المدنية, مرجع  ٙٙ( لسنة ٜٜ٘ٛرقـ )نقض مدني الطعف  ٕ
 .ٛٔٔ سابؽ, صمنشكر في بحث المسؤكلية المدنية, مرجع  ٜ٘( لسنة ٕ٘ٗٛرقـ )نقض مدني الطعف  ٖ
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 كعميو يجب أف يككف لمقاضي سمطة تقديرية في تحديد صغر المصمحة مف كبرىا دكف رقابة

 فما يراه شخص أنو تافو يراهكصغرىا, المصمحة  عميو, ذلؾ أّف المفاىيـ تختمؼ في تحديد تفاىة

 آخر أنو كبير.

 

 المبحث الثاني

خصائص المصمحة في الدعوى والدفوع والطعون 

 .الواردة عميها
( ٕ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـٖ) تضمنت المادة

ال تقبؿ دعكل  -ٔ: )األحكاـ الخاصة بشرط المصمحة في الدعكل فقد نصت عمى ٕٔٓٓلسنة 

تكفي المصمحة المحتممة  -ٕككف لصاحبو مصمحة يقرىا القانكف. أك طمب أك دفع أك طعف ال ي

كاؿ دليمو إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحؽ يخشى ز 

 (.عند النزاع فيو.....

 عميوك  ,كقد جاء نّص المادة عامان بحاجة إلى تكضيح خصائص شرط المصمحة في الدعكل

قسمت ىذا المبحث إلى مطمبيف, تناكلت في المطمب األكؿ خصائص المصمحة مف حيث 

قانكنيتيا كحمكليا كشخصيتيا في الدعكل. أما المطمب الثاني فكاف لمحديث عف خصائص 

 المصمحة في الدفكع كالطعكف الكاردة عمى الدعكل كالتطبيقات القضائية الكاردة عمييا.



 

42 
 

 .مصمحة في الدعوىخصائص شرط ال :المطمب األول

اتفؽ الفقو كالقضاء كالتشريع عمى خصائص شرط المصمحة كىي أف تككف قانكنية كحاّلة 

 كشخصية, لذا تناكلت في ىذا المطمب الحديث عف ىذه الخصائص في الفركع الثالثة اآلتية.

 .1قانونية: أن تكون المصمحة الفرع األول
رة األكلى: ( المذككرة حيث تضمنت الفقٖالمادة )منصكص عميو في لعّؿ ىذا الكصؼ 

كمعنى ذلؾ  ,(ال يككف لصاحبو مصمحة يقرىا القانكف)ال تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أك طعف 

أف يككف لممدعي حؽ أك مركز قانكني مقرر لو في القانكف حتى يستطيع المطالبة بو مف خالؿ 

 الدعكل التي يقيميا كبذلؾ فإّف القانكف يقرر الحؽ كيحميو.

كال يشترط أف يككف ىناؾ نصان صريحان في القانكف يحمي الحؽ أك المركز القانكني الذم يدعيو 

مسطيني ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفٗٙٔلمادة )اجاء نص  فقد ,المدعي

أنو ال يجكز ألية محكمة أف تمتنع عف إصدار حكـ في يبيف ذلؾ, فقد نصت المادة عمى: )

 .(نص قانكني أك غمكض فيو دعكل منظكرة أماميا بسبب عدـ كجكد

إال أّف  ,كص عميو بشكؿ خاصكانطالقان مف ىذه المادة فقد يككف الحؽ المطالب بو غير منص

القانكف في إطاره العاـ يحمي ىذا الحؽ ففي ىذه الحالة كما داـ أّف الحؽ المطالب بو ال يخالؼ 

فإنو يتكجب عمى القاضي الفصؿ في ىذا الحؽ  ,صريح القانكف كال يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب

المصادر  ؾ بالمجكء إلىكذل ,كال يتذرع بعدـ كجكد نص قانكني يعالج ىذا الحؽ بالذات

                                                           
. ٜٜٔـ , صٜٔٚٔ, ٔأنكر العمركسي, أصكؿ المرافعات الشرعية,ط .ٖٖٗمحمد نعيـ ياسيف, نظرية الدعكل ,مرجع سابؽ,ص ٔ

, خالد الزعبي, ٓٗـ, صٜٜٙٔعمي حسف, الدفع بعدـ القبكؿ في المكاد المدنية كالجنائية, االسكندرية  دار المطبكعات الجامعية, 
 .ٕٓـ, صٜٜ٘ٔ, ٔالدعكل, ط
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التي مف خالليا يستطيع القاضي  العدالة أك الرجكع لمنصكص القانكنية سترشادية كمبادئ اال

 س بالعمة.افي مثؿ ىذه الدعكل التحاد المقاس عميو بالقيالقياس عمييا ليستخرج الحكـ 

فإذا كاف القانكف يحمي الحؽ أك  ,كبناءن عمى ذلؾ يجب أف نفيـ معنى المصمحة القانكنية

عندىا  عند عدـ النص, أك في اإلطار العاـ لمقانكف ,المركز القانكني في إطار نصكص معينة

الفة بخالؼ القانكف أك أنيا مخ المصمحة أما إذا كانت ,يمكف القكؿ أّف ىذه مصمحة قانكنية

رد كلعّؿ مف األمثمة التي ت, قانكنيةفال تعتبر مصمحة  ,ال يقرىا القانكف لمنظاـ العاـ كاآلداب أك

أسست شركة بصكرة غير قانكنية كفتحت محميا  فيما لك عمى المصالح التي ال يقرىا القانكف

في مثؿ ىذه الحالة رفع فال يحؽ لمتاجر  ,بالقرب مف محؿ يعكد ألحد التجار تنافسو في أعمالو

 ٔنكنية.ألّف مصمحتو ىنا اقتصادية كليست قا ,دعكل ببطالف الشركة

القانكنية حيث جاء في أحد كقد أشارت محكمة التمييز األردنية إلى الطريؽ التي تحدد المصمحة 

ال يككف لمجار مصمحة قانكنية في رفع دعكل مدنية لدل القضاء العادم بطمب إلزاـ : )قراراتيا

نما مصمحتو في ىذا الشأف ال تخرج عف ككنيا  ,جاره بترؾ االرتدادات القانكنية مجرد صفة كا 

إذا كاف ىناؾ تخكلو رفع دعكل لدل القضاء اإلدارم بإلغاء أم قرار بالترخيص لممدعى عميو 

 ٕ(قرار مف ىذا القبيؿ

كلعّؿ ىذا القرار يشير إلى أّف المصمحة القانكنية ىي المصمحة التي يحددىا القانكف فال يجكز 

ف كانت النتيجة كاحدةبشكؿ  القانكفلممدعي أف يجاكزىا إلى مصمحة ال يعترؼ بيا  , آخر كا 

محكمة التمييز الصادر عف فالمصمحة يجب أف تككف كفؽ ما يرسميا القانكف فالمثاؿ السابؽ 

                                                           
 ٖٓٔمرجع سابؽ, ص ت في نظرية الدعكل,خميؿ جريح, محاضرا ك .ٕٓسابؽ, صخالد الزعبي, الدعكل, مرجع  ٔ
 (.عدالة) ٜٚٚٔ( لسنة ٖٕٛتمييز حقكؽ رقـ ) ٕ
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كىك المجكء إلى إلغاء قرار الترخيص مف خالؿ القضاء اإلدارم  ,الطريؽ بالنسبة لممدعي حدد

 القانكنية.كليس مف خالؿ القضاء المدني بإلزاـ المدعى عميو بترؾ االرتدادات 

أّف المصمحة القانكنية قد تككف مصمحة  -حيف الحديث عف أقساـ المصمحة-سابقان كقد ذكرنا 

مادية أك مصمحة أدبية كمعنكية كالمصمحة سكاء كانت مادية أك أدبية أك معنكية فيي مصمحة 

 قانكنية ما داـ أّف القانكف يقرىا كيحمييا.

تند إلى القانكف فال ترقى إلى مستكل المصمحة القانكنية أما المصمحة األدبية المحضة التي ال تس

لمزكاج بيا نتيجة ما حصؿ  مثاؿ ذلؾ: الفتاة التي ترفع دعكل عمى خاطبيا ,التي يمكف حمايتيا

يحؽ لكؿ مف ك  ,كال ينعقد الزكاج بيا ,الخطبة كعد بالزكاجكمعمكـ أف  ٔعميقة,بينيما مف عالقة 

كبذلؾ فإّف المصمحة األدبية عند المخطكبة المذككرة ال يخكليا طمب  ٕالخاطبيف العدكؿ عنيا,

أعطى  تماما, فقد بؿ عمى العكس مف ذلؾ ,ىذا الحؽ كاج ما داـ أّف القانكف لـ يعطياإتماـ الز 

 الخيار لكال الخاطبيف في عدـ إتماـ إجراء عقد الزكاج.

 ٖمحة القانكنية فتقسـ إلى قسميف:أما مضمكف المص

 .ة تحمي مصمحة مف النكع الذم يتمسؾ بو المدعييقاعدة قانكن ػ كجكدٔ

فإذا لـ تكجد ىذه القاعدة القانكنية فال ينشأ الحؽ  ,كىذه مسألة قانكنية تبحث مف الناحية المجردة 

, أف ترد القاعدة القانكنية في نص صريح في القانكف -كما أشرنا سابقان -كال يشترط  ,في االدعاء

 أك بالنظر إلى المبادئ العامة في القانكف. ,تقرير كجكدىا عف طريؽ القياس بؿ يمكف  لمقاضي

                                                           
 .ٕٔٙ, ٜٕٓٓ, ٕٔٓٓ( لسنة ٕعثماف التكركرم, الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) ٔ
 .ٜٙٚٔمف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لسنة  ٗك  ٖالمادة  ٕ
 .ٓٚٔ سابؽ, صالقضاء المدني المبناني, مرجع  فتحي كالي, قانكف ٖ
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 .ػ ثبكت كقائع معينة تنطبؽ عمييا المصمحة القانكنيةٕ

كمف البدييي أف قضاء, كىذه مسألة كاقعية تبحث في الحالة التي يطرحيا المدعي عمى ال 

إذا لـ تكجد  ال معنى إلثبات المسألة الكاقعية ألنو ,تعرض المسألة القانكنية قبؿ المسألة الكاقعية

 .القاعدة القانكنية

بيذا االتجاه في فيـ االدعاء أماـ القضاء, حيث نصت في  راـ اهلل استئناؼكقد سارت محكمة 

أحد قراراتيا: )أف المقصكد بفيـ كاقع الدعكل يرتبط ارتباطا كثيقا باألدلة المطركحة فيو باعتبار 

باط حقيقة ما كقع مف خالؿ ىذه األدلة كاألسانيد, بمعنى أف ىذه األسانيد اف الفيـ ىك استن

كالحجج ىي سبيؿ القاضي في تحصيؿ ذلؾ الفيـ, كأف القاضي ليس حرا في تقدير ثبكت أك 

نما ىك مقيد بنصكص القانكف المكضكعي كاإلجرائي, فإف خطأه في  انتفاء الكقائع المدعى بيا, كا 

الذم أممى عميو كيفية التثبت مف  رة كطريؽ المزكـ عف خطئو في القانكففيـ الكاقع ينتج بالضرك 

صحة ىذا الكاقع كاستخالصو مما طرح عميو طرحا صحيحا مف بينات كقرائف, كمما يؤيد ىذا 

_ عنصر ٔالنظر أف االدعاء بحؽ أك بأية رابطة قانكنية أماـ القضاء ينقسـ إلى عنصريف 

و, أم التصرؼ القانكني أك الكاقعة القانكنية التي أنشأت ىذا الكاقع, كىك مصدر الحؽ المدعى ب

ضفاء الكصؼ ٕالحؽ.  _ عنصر القانكف, كىك استخالص الحؽ مف مصدره بعد ثبكتو كا 

 ٔالقانكني عميو, أم تكييفو ثـ إيقاع حكـ القانكف عمى مقتضى ىذا التكييؼ(.

إذ أّف كجكد قاعدة  ,رىا القانكفكقد اختمؼ مع ىذا االتجاه في تحديد مضمكف المصمحة التي يق

مصمحة مف النكع الذم يتمسؾ بو المدعي كاؼ إليجاد المصمحة  ةياحممف شأنيا قانكنية 

 .القانكنية أك المصمحة التي يقرىا القانكف

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٜٕٓٓ/ٙ/ٗتاريخ  ٕٓٔٓ/ٕٓاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
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فيذا  ,المصمحة القانكنيةكىك ثبكت كقائع معينة تنطبؽ عمييا  :أما ما يتعمؽ في الشؽ الثاني

نما كجد إلثباتيا ,كماىيتيا المصمحة كفالشؽ ال يعتبر مف مضم كال الحالتيف سكاء  , كفيكا 

نما ينعكس  ,فإّف ذلؾ ال ينعكس أثره عمى قانكنية المصمحة ,أثبتت أك لـ يستطع المدعي إثباتيا كا 

أما إذا  ,قانكنية فالدعكل ترد لعدـ قانكنيتياالغير , فإذا كجدت المصمحة عمى ثبكتيا مف عدمو

كجدت المصمحة القانكنية كلـ يتمكف المدعي مف إثباتيا فترد لعدـ الثبكت كليس لعدـ قانكنية 

  المصمحة.

كقانكنية المصمحة تقضي اف ال تككف المصمحة المراد تحقيقيا مستحيمة كاإلستحالة قد تككف 

إلستحالة مادية كالدعكل قانكنية كما في رفع الدعكل بعد إنقضاء المدة القانكنية ليا ,كقد تككف ا

 ٔ التي تقـك إلثبات نسب شخص مف اخر أكبر منو سنا.

فإذا ادعى عميو ٕ,عميو بشيء عمى تقدير ثبكت الدعكلكقانكنية المصمحة مرتبطة بإلزاـ المدعى 

بأف يعيره أك يؤجره, أك يقرضو, كما فعؿ لغيره, ال تككف دعكاه مقبكلة, ألنو عمى فرض ثبكت 

 ٖالمدعى عميو كغير المدعي, ال يككف المدعى عميو ممزما بعقدىا مع المدعي. ىذه العقكد بيف

 تطبيؽ مفيـك المصمحة القانكنية: ؿكنكرد ىنا بعض التطبيقات القضائية الفمسطينية لمدعاكل حك 

اعتبرت محكمة االستئناؼ أف البائع بمكجب الككاالت الدكرية ال يستطيع الرجكع عف ىذه 

الككاالت بحجة أنيا ليست سند ممكية كبالتالي رد الدعكل لعدـ قانكنية المصمحة في ىذه 

الدعكل, حيث جاء في قرار ليا: )كحيث ثبت أف المستأنفيف باعا الحصص مكضكع الدعكل 

كقبضا الثمف كأف الككالتيف ينصاف أنيما غير قابميف لمعزؿ فأيف ىي صفة  بمكجب ىذه الككاالت

                                                           
 .ٕٚ, مرجع سابؽ, صإنقطاع سير الدعكل المدنية سائد حمد اهلل, ٔ
 مف المجمة عمى أنو: )يشترط أف يحكـ كيمـز المدعى عميو بشيء في حالة ثبكت الدعكل(. ٖٓٙٔتنص المادة  ٕ
 .ٖٕٚفارس الخكرم, أصكؿ المحاكمات الحقكقية دركس نظرية كعممية, عماف, الدار العربية لمنشر كالتكزيع, ص ٖ
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المستأنفيف كالمصمحة في تقديـ ىذه الدعكل؟ فإذا ما أراد كؿ بائع بكاسطة ىذه الككالة الرجكع 

عنيا استنادا عمى أنيا ليست سندا لمحؽ كالثمف كال يعقؿ أف يتـ تجاىؿ ىذه الككاالت, كبالقاعدة 

كأرل أف ىذا اإلتجاه صحيح  ٔمف سعى إلى نقض ما تـ عمى يديو فسعيو مردكد عميو(.القانكنية 

 المصمحة تمؾ ذلؾ أف البائع يقصد تحقيؽ مصمحة غير مشركعة بؿ إنو يحاكؿ الكصكؿ الى

  .التحايؿ عمى القانكفبطريؽ  التي يبتغييا

اؿ غير ير قيكد األمك اعتبرت عدـ قانكنية المصمحة في دعكل المدعي تغي ليا آخر كفي قرار

بناء عمى المصالحة التي تمت في الدعكل, فقد جاء في  المنقكلة في سجالت دكائر األراضي

القرار: )كبالرجكع إلى المصالحة فإنيا مخالفة لمقكانيف المتعمقة باألمكاؿ غير المنقكلة مف 

لطرفاف مف المحكمة ناحيتيف: ممكية العقار كعمى خالؼ القكاعد العامة في اإلثبات.... كطمب ا

لغاء أم قيد  اإليعاز إلى دائرة تسجيؿ األراضي كالمالية بتسجيؿ العقار باسـ المدعياف, كشطب كا 

المتعمؽ بالتصرؼ  ٖ٘لسنة  ٜٗسابؽ كبالتالي إحالؿ إرادة أطراؼ المصالحة محؿ القانكف رقـ 

لسنة  ٙؿ القانكف رقـ باألمكاؿ غير المنقكلة في المناطؽ التي تمت فييا أعماؿ التسكية, كمح

المتعمؽ بتسجيؿ األمكاؿ غير المنقكلة التي لـ يسبؽ تسجيميا, حيث ال يجكز قانكنا إجراء  ٗٙ

أم تغيير في قيكد األمكاؿ غير المنقكلة إال كفقا إلجراءات قانكنية نصت عمييا ىذه القكانيف.... 

غاء قيكد تسجيؿ األرض كحيث نجد المصمحة التي ييدؼ المستأنفيف إلى الكصكؿ إلييا بإل

 ٕيتعارض مع أحكاـ القانكف فقد تقرر رد االستئناؼ مكضكعا(.

البد كأف يككف  ا صحيح ذلؾ أف تغيير قيكد دكائر األراضيكأرل  أف ما ذىبت اليو في قرارى

 عمى خالفو. االعتمادكفؽ ما رسمو القانكف فال يجكز 

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/٘/ٕٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٕٕاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/ٚ/ٚتاريخ  ٕٓٔٓ/ٜٓاستئناؼ مدني رقـ  ٕ
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ات مشركعة, قضت محكمة تصحيح اسـ شخص في شيادة ميالده دكف مسكغ كفي دعكل

االستئناؼ بعدـ قانكنية ىذه الدعكل, حيث جاء في القرار: )أيف المصمحة في تغيير اسـ أمجد 

الف كالتجريـ في تسميتو بيذا االسـ؟ ىؿ ألف كالدتو أسمتو في ف ىك البطيكأ ؟إلى نكر الديف

خالؿ البينة تبيف أنو يريد  السعكدية؟ كمف باب التسمط كالسيطرة يريد تغيير ىذا االسـ... كمف

 ٔتغير االسـ ألسباب غير مقبكلة كغير معقكلة(.

 ألحكاؿ المدنيةسـ في قيكد امتعسفا في دعكاه ذلؾ أف تغيير اإلأرل أف المدعي في ىذه الدعكل  

سـ فمك أف اإل ,البد أف يستند الى مصمحة مشركعة ال لمجرد أف كالدة الصغير ىي التي أسمتو

ؾ كاف اعتبار ىذه لذل ,عاير بو الصغير لكانت مصمحتو مشركعةسـ يُ أك أف اإل كاف معناه سيء

 المصمحة غير قانكنية مكافؽ لمقانكف.

 :نكرد أمثمتيا عمى النحك االتي أما األمثمة عمى قانكنية المصمحة

اعتبرت محكمة االستئناؼ أف لممدعية في دعكل تصحيح اسـ في سجالت ضريبة األمالؾ, 

ة في تصحيح اسـ مكرثيا في سجالت المالية, فقد جاء في قرارىا: )كالمستفاد مما مصمحة قانكني

كرد في الئحة الدعكل كالبينات المقدمة فييا أف المستأنفة ذات صفة كصاحبة مصمحة في ىذه 

الدعكل, كأف المصمحة التي رمت إلييا في ىذه القضية ىي مصمحة مشركعة, فيي ليست 

حؽ ليا ـ أك اآلداب العامة, كىي بيذه الصفة مشركعة ترمي لحماية مصمحة مخالفة لمنظاـ العا

في تصحيح اسـ مكرثيا كالدىا في سجالت ضريبة األمالؾ المالية, كالذم كرد خطأ أك سيكا في 

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/ٖ/٘ٔتاريخ  ٜٕٓٓ/ٖٚٓاستئناؼ مدني  ٔ
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ف ما رمت إليو المستأنفة مف إقامة ىذه الدعكل دفع ضرر محدؽ كاالحتياط لحفظ  ىذه القيكد, كا 

 ٔلبة بأصؿ الحؽ(.دليؿ خشية ضياعو عند المطا

كقررت محكمة االستئناؼ بقانكنية رفع دعكل منع المعارضة بغض النظر عف ككف المدعي 

مالكا لألرض, حيث قضت: )كمما يجدر اإلشارة إليو في ىذه الدعكل نجد أف المدعييف أقاما 

ابتداء بمنع معارضة المدعى عميو ليما سندا لما ىك كاقع كثابت, كىي دعكل مقبكلة ىذه الدعكل 

بقطع النظر عف ككف األرض ىي ممكيما أـ لـ تكف, ذلؾ أنو يحؽ لكؿ مف يضع يده عمى 

 ٕعقار بإذف المالؾ أف يمنع غيره مف المعارضة فيو(.

 ىذا ألف القانكف ال يشترط لرفع دعكل منع المعارضة أف يككف رافعيا مالكا لممعارض فيو.

ة مطالبة الشركة بالديكف التي عمييا دكف أيضا قانكني ,قررتفي دعكل طمب شير اإلفالس ك 

الحاجة إلى طمب شير إفالسيا, فقضت: )فإننا نجد بأف قرار المحكمة لـ يكف في محمو ألف 

قانكف التجارة لـ يشترط كجكد دعاكل مطالبات ليصار إلى شير اإلفالس, كككف مجرد كجكد 

ب قد قدمت فيو كامؿ البينة دعكل المطالبة يغني عف طمب شير اإلفالس, كحيث نجد بأف الطم

األمر الذم يجعمو صالحا لمحكـ فيو بإصدار قرار مف محكمتنا, فإننا نجد أنو كمف خالؿ البينة 

المقدمة مف قبؿ الجية المستأنؼ قد تبيف أف االدعاءات كالديكف المستحقة بذمة المستأنؼ عميو 

دكف التقدـ بدعكل شير  ,ممطالبةىي ديكف ثابتة, كمف الممكف المطالبة بيا بالصكرة العادية ل

 ٖاإلفالس(.

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٜٕٓٓ/ٔ/٘ٔتاريخ  ٕٛٓٓ/ٕٕٕاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) ـ.ٕٔٔٓ/ٕ/ٕٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٕٖٚاستئناؼ مدني رقـ  ٕ
 (.المقتفي) ـ.ٕٔٔٓ/ٖ/ٕٔتاريخ  ٕٔٔٓ/ٕٕاستئناؼ مدني رقـ  ٖ
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فالمطالبة بالحقكؽ مف الشركة ال يقتضي تعثرىا في السداد لذلؾ ال يشترط طمب إشيار اإلفالس  

أذ قد يحكـ عمى الشركة بتمؾ الحقكؽ كتقكـ بتنفيذ الحكـ دكف أف  ,حتى يمكف المطالبة بالحقكؽ

 .تتعثر في السداد

 
المصمحة القانكنية الذم كجدناه بيف محكمة أكؿ درجة كبيف محكمة  كأرل أف الخالؼ في مفيـك

االستئناؼ يستند إلى الخالؼ في فيـ القانكف الذم يؤثر في النتيجة التي يتـ التكصؿ إلييا في 

كؿ محكمة مف المحاكـ, غير أف الخالؼ في مفيكـ قانكنية المصمحة ال يقتصر عمى محكمة 

تعداىا إلى ىيئات االستئناؼ فيما بينيا, كنكرد مثاال عمى  أكؿ درجة كمحكمة االستئناؼ بؿ

 ذلؾ:

التبميغات, حيث نصت عمى  دـ قانكنية المصمحة في دعكل إبطاؿقضت محكمة االستئناؼ بع

ذلؾ بالقكؿ: )كفيما يتعمؽ بإبطاؿ التبميغات في الدعكل المدنية فإف معالجة محكمة المكضكع 

ليذه المسألة كانت في محميا, ذلؾ أف المدعي المستأنؼ لـ يطمب في الئحة دعكاه بطالف 

نما ط ٕٔٓٓ/ٔٔٗالحكـ الصادر في الدعكل المدنية رقـ  الب بإبطاؿ التبميغات بداية راـ اهلل, كا 

, كحيث أف إبطاؿ التبميغات في تمؾ الدعكل يصبح غير ذم جدكل ٕٔٓٓ/ٔٔٗفي الدعكل 

طالما أنو ال يترتب عمى ذلؾ إبطاؿ الحكـ الصادر فييا, أك إلغاؤه, كقد اقتصرت مطالبات 

أنو  المدعي المستأنؼ بإبطاؿ التبميغات في الدعكل, كلما كاف مف المتفؽ عميو فقيا كقضاء

يتعيف لقبكؿ الدعكل أف يككف لرافع الدعكل مصمحة في رفعيا, كالمصمحة ىي مناط الدعكل 

كىي المنفعة التي يجنييا المدعي مف التجائو إلى القضاء, فإف ما تكصؿ إليو قاضي المكضكع 
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عمى ىذا النحك كاقع في محمو, ذلؾ أف المصمحة شرط لقبكؿ الدعكل كىي تتعمؽ بالنظاـ 

 ٔالعاـ(.

كفي اتجاه آخر قضت محكمة االستئناؼ بقانكنية دعكل إبطاؿ التبميغات, فقد نصت في قرار 

ليا: )إننا ال نقر محكمة الدرجة األكلى عمى ىذا الذم تكصمت إليو مف استنتاجات تتعمؽ بعدـ 

كجكد مصمحة لممدعي في دعكل إبطاؿ التبميغات التي تقدـ بيا كقد جاء قرارىا بيذا الشأف غير 

ؿ كغير مسبب, إذ أف لممدعي مصمحة قائمة ككاضحة في دعكل إبطاؿ التبميغات مناطيا معم

 ٕإبطاؿ الحكـ الصادر باالستناد إلى تمؾ التبميغات, كالذم يقضي بإلزامو بدفع مبمغ.... (.

ز رفع جكا األصكؿ كالقانكف, كأرل كأرل أف النيج الثاني الذم قررتو محكمة االستئناؼ يتفؽ مع

 كدعاكل البطالف, كىذه الدعكل مف ضمف الدعاكل التقريرية الدعاكل حيث يجكز رفعمثؿ ىذه 

نما مقصكدة لغيرىا, األمر الذم يجعميا حيف  كىي دعاكل البطالف ال تككف مقصكدة لذاتيا, كا 

 تحكز حجية األمر المقضي سندا لمحكـ في إبطاؿ الحكـ الذم تمت بمكجبو ىذه التبميغات.

الفمسطينية كانت مع الرأم األكؿ كىك عدـ قبكؿ دعاكل التبميغات عمى  غير أف محكمة النقض

كىك مف خالؿ الطعف في الحكـ المطمكب  ,أساس أف ىناؾ منحى اخر يستطيع الخصـ كلكجو

بناء عمى أف الطعف الذم ال يقبؿ بعد فكات المدة القانكنية يككف مستند الى تبميغ  إبطاؿ تبميغاتو,

ذلؾ بقكليا)كلما كانت الغاية مف الدعكل المسماة دعكل بطالف  غير باطؿ. كقد نصت عمى

يستدعي إبطالو ليصار  التبميغات إبطاؿ الحكـ الغيابي لكجكد عيب جكىرم في إجراءات التبميغ,

كلما كانت دعكل بطالف التبميغات كسيمة  الى إتباع طريؽ الطعف بالحكـ الذم تقرر إبطالو.

مكؾ ىذه الكسيمة كىي الدعكل كلكج طريؽ الطعف بالحكـ كليست غاية ذلؾ أف الغاية مف س
                                                           

 (.المقتفي) ـ.ٕٔٔٓ/٘/٘ٔتاريخ  ٜٕٓٓ/ٓٔٗاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.يالمقتف) ـ.ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٛتاريخ  ٜٕٓٓ/ٚٛٗي رقـ استئناؼ مدن ٕ
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فإف الغاية المتكخاة يمكف الكلكج إلييا عبر طريؽ الطعف المباشر, كال  المدعى إجراءات تبميغو.

صدار حكـ بإبطاؿ يشترط أف يسبقيا إقامة دعكل بط الحكـ المراد طعنو ذلؾ  تبميغالف تبميغات كا 

أف طريؽ الطعف لـ يكصد -بفرض صحتو -اءات تبميغو يعنيأف النعي عمى حكـ ما ببطالف إجر 

ذا اماـ المحككـ عميو طالما اف بدء ميعاد الطعف يحسب مف تاريخ إجراء التبميغ غير الباطؿ  كا 

كانت بداية المدة أم بدء الميعاد محؿ الخالؼ أك صراع بيف الخصكـ , فإف المحكمة صاحبة 

كممتيا فيو , بؿ عمييا مف تمقاء ذاتيا أف تتصدل لو لتعمقو  اإلختصاص بنظر الطعف ستقكؿ

بالنظاـ العاـ كىذا يجعؿ مف دعكل بطالف التبميغات كسيمة مبتدعة كغير مبرره لمكصكؿ لمغاية. 

الغاية متكفرة بكسيمة أخرل قد رسميا المشرع أال كىي الطعف كىي األقرب لمكصكؿ كطالما أف 

 .ٔ يجمع بيف الكسيمة كالغاية معا( لمغاية بؿ إف سمكؾ طريؽ الطعف

ف كاذا كانت محكمة النقض قد أشارت إلى بديؿ دعكل التبميغات إال انني أرل أف الجمع بي 

الطريقة التي أشارت إلييا محكمة النقض كىي عف طريؽ الطعف بالحكـ الصادر بناء عمى 

أراد أف يطعف في  أكلى ذلؾ أف الخصـ إذا تبميغات باطمة, كبيف دعكل إبطاؿ التبميغات

ذا اراد اف يطعف في التبميغات  التبميغات عف طريؽ الطعف في الحكـ المبني عمييا فمو ذلؾ, كا 

ذلؾ أف بساط البحث في دعكل إبطاؿ التبميغات أشمؿ   فمو ذلؾ أيضا, عف طريؽ دعكل مباشرة

  التبميغات.ك أكسع لمتبميغ المطمكب تقرير بطالنو منو في الطعف بالحكـ المبني عمى تمؾ 

 

 

                                                           
 ـ )المقتفي(. ٕٓٔٓ/ٖ/ٕٗتاريخ  ٕٓٔٓ/ٚٗنقض مدني ٔ
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كىي عمى النحك  طبيقات عمى الدعاكل التي اختمؼ حكؿ مدل قانكنيتيا,ت مما يجدر ذكره إيرادك 

 :االتي

 الدعاوى االقتصادية. :أوالً 

كىي دعكل يرفعيا المدعي مف أجؿ حماية مصالحو االقتصادية التي ال تتمتع بحماية القانكف 

الدعاكل أك لـ يتـ النص عمييا, كفي مثؿ ىذه كذلؾ سكاء بالنص مباشرة عمى مثؿ ىذه  ,ليا

الحالة يتكجب عمى القاضي الفصؿ في ىذا االدعاء كال يتذرع بعدـ كجكد نص قانكني يعالج ىذا 

االدعاء بالذات, كذلؾ مف خال المصادر االسترشادية كمبادئ العدالة, أك الرجكع لمنصكص 

ييا ليستخرج الحكـ في مثؿ ىذه الدعاكل القانكنية التي مف خالليا يستطيع القاضي القياس عم

أف يرفع عامؿ  كمثاؿ الدعاكل االقتصادية: التحادىما بالعمة, التحاد المقاس عميو بالمقاس

دعكل عمى رب العمؿ يطالبو فييا بزيادة أجرتو السنكية بسبب ارتفاع األسعار فيذه الدعكل غير 

 يستند إلى القانكف كلذلؾ فإّف ىذه الدعكل مقبكلة ميما بمغت عدالة الطمب ذلؾ أّف ىذا الطمب ال

 ٔتككف غير مقبكلة.

فال يجكز ألحد  ,دية المحضة ال تكفي لرفع دعكل أك لقبكليا أماـ القضاءاإذان فالمصمحة االقتص

التجار أف يقيـ دعكل عمى شركة تنافسو يطمب فييا إبطاؿ ىذه الشركة بسبب منافسة ىذه 

ف كانت ىذه ال إذ أّف مصمحتو االقتصادية ال يقرىا القانكف  ,شركة غير قانكنيةالشركة لو حتى كا 

كلكف التاجر الذم يدخؿ في عقكد كمعامالت مع  ٕ .الدعكل فتككف دعكاه غير مقبكلة لرفع ىذه

 ٖ.ىذه الشركة ألّف مصمحتو قانكنية ىذه الشركة فيجكز لو رفع دعكل إلبطاؿ

                                                           
 .ٕ٘ سابؽ, صرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
 .ٖٓٔسابؽ, صخميؿ جريح, محاضرات في نظرية الدعكل, مرجع  ٕ
 .٘ٔٔ سابؽ, صمحمد غرابية, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٖ
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, كفي ذات ىي المصمحة التي قد تؤدم إلى منفعة مالية معينة :محة االقتصادية القانكنيةكالمص

بة ببطالف التنفيذ عمى أمكاؿ الدعكل التي يرفعيا الدائف لممطالالكقت يقرىا القانكف,  مثاؿ ذلؾ: 

كىي قانكنية ألّف القانكف  ,مف أجؿ المحافظة عمى الضماف العاـ لمدائف عمى أمكاؿ مدينومدينو, 

 ٔ.دعكل باسـ مدينو مستعمالن حقكقويجيز لمشخص أف يرفع 

 ثانيًا: الدعاوى االستفهامية.

يحدد المدعى عميو مكقفو مف عقد  ىي دعكل ترفع مف المدعي عمى المدعى عميو يطمب فييا أف

حؽ الخيار لممدعى عميو الذم  بياف مكقفو مف أك ,نيما بناءن عمى شرط كضع في ىذا العقدبي

 .ٕأجازه لو القانكف في مدة معينة

عقده كىك قاصر  و كافأك يبطم بعقد أجاز القانكف لمقاصر الذم بمغ أف يتمسؾ كمثاؿ ذلؾ:

 رفع دعكل لتحديد مركزه القانكني؟  مخصـ, فيؿ يحؽ لبعد بمكغو ثالث سنكات خالؿ مدة

 ٖعاكل مف حيث قانكنيتيا إلى رأييف:حكؿ مثؿ ىذه الد اختمؼ

إذ أنو يريد أف  ,ألّف لممدعي مصمحة في رفعيا ,لجكاز رفع ىذه الدعك  الرأم األكؿ: ذىب إلى

 يحدد مركزه القانكني.

يقرىا القانكف لممدعي في رفع ألنو ال مصمحة  ,دـ جكاز رفع مثؿ ىذه الدعكلالرأم الثاني: ع

ألنو عندما يرفعيا عمى قاصر فكأنو يريد تقصير مدة الخيار الممنكحة لو كىي حؽ دعكاه, 

 القانكف كال يجكز المس بيا.لممدعى عميو كفميا 

                                                           
 .٘ٔٔ سابؽ, صمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٔ
 .ٕٖ٘محمد نعيـ ياسيف, نظرية الدعكل ,مرجع سابؽ,ص ٕ
 .ٚٔٔ سابؽ, صمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٖ
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أّف الجمع بيف الرأييف ىك األكلى بحيث يككف كما في المثاؿ الخاص بالقاصر الذم لو مدة  كأرل

فإذا رفعيا المدعي خالؿ ىذه  ,الخيار ثالث سنكات إلتماـ العقد أك فسخو بعد إتمامو سف الرشد

ككأنو يريد إتماـ العقد  ,ركزه القانكنيفي تحديد م متحققة الفترة أم بعد بمكغ القاصر فإّف مصمحتو

كيستطيع إتماـ ىذا العقد أك فسخو, أما إذا لـ  كألّف القاصر أصبح بالغان لسف الرشد ,مف جديد

يصؿ إلى القاصر لـ  مثؿ ىذه الدعكل ال يجكز رفعيا, ذلؾ أففإّف بعد القاصر سف الرشد  يبمغ

 لعقد.يستطيع تحديد مكقفو النيائي مف ىذا االسف الذم 

 ثالثًا: الدعوى المموثة.

ىي دعكل يرفعيا المدعي بالمطالبة باسترداد ما دفعو بناءن عمى اتفاؽ مخالؼ لمنظاـ العاـ 

استرداد الرشكة أك طمب الخميؿ استرداد ما دفعو لخميمتو مقابؿ  طمب الراشي :, كمثالياكاآلداب

 ٔ.عالقة غير مشركعة

فالبعض أجاز مثؿ ىذه الدعاكل  ,أيضان عمى مثؿ ىذه الدعاكل مف حيث قانكنيتيا كقد اختمؼ

 عمى أساس أّف المدعي يطمب مف المدعى عميو ما دفعو لو بناءن عمى عقد باطؿ.

 ٕ.مثؿ ىذه الدعاكل ألّف المصمحة فييا ممكثة غير جديرة بالحماية رفع كالبعض قالكا بعدـ جكاز

قانكنية التي تمت بيف الغير  ذلؾ أّف العالقة ,مثؿ ىذه الدعاكلني أرجح جكاز رفع غير أ

منع المدعي كىك ب ثـ إنو ,الطرفيف مثؿ الراشي كالمرتشي ال يترتب عمييا حقكؽ مف ناحية قانكنية

كىذا الحؽ  ,الراشي مف رفع دعكل السترداد ما دفعو مف رشكة لممدعى عميو تقرير حؽ لممرتشي

ذا كاف قانكف العقكبات أكجد عقكبةن لمراشي ,يوال يكجد ما يبرره أك يحم كفقا ألحكاـ المادة  كا 

                                                           
 .ٕٙ سابؽ, صرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
 .ٛٔٔ سابؽ, صمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٕ
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مف قانكف العقكبات كالتي تنص عمى أنو: )يعاقب الراشي أيضا بالعقكبات المنصكص  ٕٚٔ

 فإّف ىذه العقكبة ال تستتبع سمب ما دفعو. ٔ عمييا في المادتيف السابقتيف(

 مة لإلثراء بال سبب.كأعتقد أف قكلي ىذا يستند إلى القكاعد العا

حيث يتحقؽ اإلثراء بال سبب إذا ما تكافرت مقكماتو التي تتمثؿ في كسب لشخص معيف مقابمو 

 ٕخسارة لشخص آخر بانعداـ السبب القانكني لمكسب.

ذا ما طبقنا ىذه القاعدة, نجد أف المدعي الراشي يستطيع المطالبة بالرشكة لحصكؿ خسارة منو  كا 

ى عميو, كىذه الخسارة ينعدـ فييا السبب القانكني, إذ أف االتفاؽ بينيما لصالح المرتشي المدع

 سبب ال يعتبره القانكف.

, ككفقا لممثاؿ كال يقصد ىنا بالدعكل الممكثة المطالبة بمصمحة غير مشركعة ال يقرىا القانكف

الذم تـ السابؽ الذم تـ إيراده بخصكص الرشكة, فال يستطيع المرتشي المطالبة بممغ الرشكة 

 االتفاؽ عميو مع الراشي بناء عمى أف ىذه مصمحة غير مشركعة ال يقرىا القانكف.

 .ٖ: أن تكون المصمحة حالة وقائمة في الدعوىالفرع الثاني
عف ىذه الخاصية بشكؿ  مدنية كالتجارية الفمسطينيقانكف أصكؿ المحاكمات ال تحدث     

ال تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أك ) :و عمى أنومن( ٖ) المادة مف األكلى الفقرة تنص , فقدكاضح

 (.و مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكفطعف ال يككف لصاحب

                                                           
ـ ٜٓٙٔ/٘/ٔمف الجريدة الرسمية األردنية )الحكـ األردني( تاريخ  ٚٛٗٔالمنشكر في العدد  ٜٓٙٔلسنة  ٙٔقانكف العقكبات رقـ  ٔ

 .ٖٗٚصفحة 
 .ٖٔٗ, ص ٜٚٛٔمصطفى الجماؿ, النظرية العامة لاللتزامات, االسكندرية, الدار الجامعية,  ٕ
 .ٜٜٔ. أنكر العمركسي, أصكؿ المرافعات, مرجع سابؽ, صٕٖٓسابؽ, ص محمد نعيـ ياسيف, نظرية الدعكل, مرجع ٖ
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دعكل مصمحةن مؤكدةن غير أف تككف مصمحة المدعي في رفع ال ,كيقصد بالمصمحة القائمة

 الحالة فيقصد بيا أال تككف مصمحة مستقبمية. , أما المصمحةاحتمالية

بحيث  ,تككف المصمحة قائمة كحالة ال بّد أف يككف المدعى بو ثابتان أك محتمؿ الثبكتحتى ك 

أما إف كاف المدعى بو مستحيالن ثبكتو عقالن أك عادةن فإّف ذلؾ يككف  ,صكران عقالن أك عرفان تيككف م

يدعي فييا  كمثاؿ ذلؾ دعكل يقيميا شخص عمى آخر أكبر منو عمرا ,مانعان مف سماع الدعكل

 ٔلدعاكل ال تسمع.أّف ىذا األخير ىك ابنو نسبان فإّف مثؿ ىذه ا

كاالعتداء قد يككف  ٕ,كمناط المصمحة القائمة الحالة ىك كقكع اعتداء عمى حؽ المدعي بالفعؿ

ي فيتمثؿ في أما اإليجاب ,يف دينو لمدائفالسمبي يتمثؿ في صكرة عدـ دفع المدف ,اأك إيجابي اسمبي

 مسببان لو أضراران مادية أك أدبية.  صكرة االعتداء عمى شخص

كالمقصكد بالضرر ىك الحرماف مف  ,كتتحقؽ المصمحة بأف يصيب صاحب الحؽ ضرر حاؿ

ىك  كىذاكيككف الحؽ الذم بمغ االعتداء عميو ىك الحرماف مف االنتفاع  ,االنتفاع بالحؽ أك مزاياه

 ٖ.أساس المصمحة القانكنية التي تبرر قبكؿ الدعكل

ككذلؾ اراتيا ىذا االتجاه حيث نصت: )كقد قررت محكمة النقض الفمسطينية في العديد مف قر 

المصمحة القائمة كالحالة بمعنى أف يككف حؽ رافع الدعكل قد اعتدم عميو بالفعؿ أك حصمت لو 

 ٗ(.تجاء إلى القضاءالذم يبرر االل منازعة فيو فيتحقؽ الضرر

                                                           
 .ٕٕٔ سابؽ, صمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٔ
 .ٖٕٙ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي في شرح أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٕ
 .ٕ٘ٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٖ
 (.المقتفي) ,  ٕٓٔٓ/ٖٜٕمدني,  نقض ٗ
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ال تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أك طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة يقرىا كفي قرار آخر: )

كأّف مناط ىذه المصمحة أف يككف ما قضي بو قد أضّر بالخصـ كال يحقؽ مقصكده  ,القانكف

الذم كقع عميو  كيؤثر عمى مركزه القانكني في الدعكل كيككف لو لذلؾ مصمحة في دفع الضرر

 ٔ.(بطريؽ الطعف فيو

ذلؾ أّف االعتداء عمى الحؽ أكجد  ,ني أتفؽ مع ما سارت عميو محكمة النقض الفمسطينيةكا  

ّف القانكف ما كجد إال لحماية الحؽ أك المركز  ,الضرر لممدعي الذم بني عميو رفع الدعكل كا 

ال القانكني كجكد اعتداء عمى الحؽ في  اجتماع الحؽ في رفع الدعكل مع عدـ كيؼ يعقؿ, كا 

االعتداء  , كال شؾ أفّ اس سميـ لرفع الدعكل إذا لـ يعتد عمى الحؽفال يكجد أس الكقت نفسو؟

ـّ السير عميوعمى الحؽ ضرران مفترض كما ينبغي عميو السير في الدعاكل بناءن عمى  ,. كىذا ما ت

 .القاعدة العامة

ألف الحؽ ال يككف  ,عمى شرط كاقؼ ال تقبؿف دعكل المطالبة بحؽ معمؽ كبناء عمى ذلؾ فػإ

ذلؾ ال تقبؿ الحؽ, ل كال يتصكر أف يككف ىناؾ اعتداء عمى ىذا مكجكدا قبؿ تحقؽ الشرط,

كلكف ألنو لـ يقع اعتداء  ,ال ألف الدعكل قد رفعت قبؿ أكانيا ,دعكل الدائف قبؿ حمكؿ أجؿ الديف

قد األجؿ ك  حمكؿ المديف قد يكفي الديف حيفذ أف , كألف المصمحة ىنا احتمالية إعمى حؽ الدائف

 ٕال يكفي.

ـّ االستثناء مف ىذه القاعدة العامة كىي كجكب أف تككف المصمحة حا لة كقائمة في كقد ت

مف قانكف أصكؿ  (ٖ/ٖالمادة )ككذلؾ نص عمييا المشرع الفمسطيني في ٖالتشريعات المقارنة,

                                                           
 (.المقتفي) , ٕٕٓٓ/ٓٛٔنقض مدني,  ٔ
 ٗٙٗ ص,ٕٙٓٓدار كائؿ لمنشر عماف,, ٕطعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات المدنية , ٕ
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدني األردني.ٖالمادة )( مف قانكف المرافعات المصرم, ٖالمادة ) ٖ
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تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ المحاكمات: )

 .(يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيوأك االستيثاؽ لحؽ 

كقد نشأ الخالؼ حكؿ مفيـك المصمحة المحتممة بحيث إّف بعض الفقو أخذ مفيـك المصمحة 

يما ذىب الفقو اآلخر بأّف ف, االستثناءات التي ذكرىا التشريع المحتممة أم غير الحالة في

ذلؾ أّف كصؼ الحمكؿ ال ترد عمى  ,تتعمؽ بمصمحة حالةثناءات المذككرة ىي في حقيقتيا االست

نما عمى كصؼ بحمكؿ في االعتداء الذم يكلد مصمحة.  كصؼ المصمحة في الدعكل كا 

الستثناء اف ىذا , فإلقبكؿ الدعكل كاف كانت تكفي استثناء معنى آخر فاف المصمحة المحتممةكب

نما عمى شرط كقكع الضرر ,ال يقع عمى شرط المصمحة لذلؾ تخفؼ المشرع في بعض ك  ,كا 

 ٔ.الحاالت التي لـ يقع الضرر فييا بالفعؿ ك لكنو محتمؿ الكقكع

مكف أف نجمميا في أنيا ي ,التشريع كالتي تحدث عنيا الفقو أرل أّف االستثناءات التي نّص عميياك 

لؾ أّف ذ ,كبذلؾ فيي حالة كمحتممة في آف كاحد ,نما مقصكدة لغيرىامقصكدة لذاتيا كا  ليست 

, فإّف قصد منيا دفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحؽ يخشى زكالوالمدعي حينما يقيـ دعكل ي

عند إقامة حتاج إلييا كمصمحة محتممة لغيرىا حيف ي المصمحة في إقامتيا تككف حالة في ذاتيا

 دعكل تتعمؽ بالخصكص المذككر.

 ٕٔٓٓ( لسنة ٗ) بينات الفمسطيني رقـ( مف قانكف الٛ٘المادة )قد جاء في ىذا السياؽ نص ك 

يجكز لمف يخشى االحتجاج عميو بكرقة أك سند مزكر أف يختصـ مف بيده الكرقة ): حيث نصت

                                                           
 .ٕٙٗ,صالمدنية  عكض الزعبي ,اصكؿ المحاكمات ٔ
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كيككف ذلؾ بدعكل أصمية ترفع باألكضاع المعتادة  ,أك السند كمف يفيد منو لسماع الحكـ بتزكيره

 .ٔ (لمنصكص عمييا في المكاد السابقةييا القكاعد كاإلجراءات اتراعى ف

بقطعة أرض يمتمكيا  سند تزكير الة عمى سبيؿ المثاؿ في إثباتمصمحة حكبذلؾ فإّف لممدعي  

يطمب فييا  قد يقيميا غير أّف لو أيضان مصمحة احتمالية في دعكل مستقبمية ,في ىذه الدعكل

كبذلؾ فإف أقاـ ىذا المدعي ىذه الدعكل فيككف الحكـ  ,المذككرةقرير حقو في قطعة األرض ت

 بتزكير السند سندان لو في ىذه الدعكل.

بحيث يستدؿ  ,كبشكؿ عاـ يجب أف تككف مصمحة المدعي في ىذه االستثناءات بشكؿ افتراضي

ف القاضي أ جب عمىك ي, مما إلى حماية قضائية مستقبمية منيا القضاء عمى كجكد الحاجة

أما إذا تحقؽ أّف  ,دم إلى تحقيؽ فائدة عممية مستقبمية محتممةقؽ إذا كاف الحكـ بطمباتو يؤ يتح

 يحقؽ لو فائدة فال تككف الدعكل مقبكلة. ىذا الحكـ ال

 فقد حسـ التشريع ىذا األمر مف خالؿ ,مةكميما يكف مف أمر االختالؼ حكؿ المصمحة المحتم

تكفي المصمحة المحاكمات الفمسطيني عمى أنو: ) صكؿمف قانكف أ (ٕ/ٖ) المادةنػّص فػي ال

يخشى زكاؿ  المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحؽ

 (.دليمو عند النزاع فيو

كيجمع الدعاكل التي تندرج تحت ىاتيف الحالتيف أنيا تدخؿ في فكرة الدعاكل الكقائية لكف 

كىذا يعني  ,األكلى كىي دفع ضرر محدؽ أم الضرر كشيؾ الكقكعالمشرع يشترط في الطائفة 

 أنيا تستند إلى خطر عاجؿ في أم لحظة.

                                                           

مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية  ٖٛالمنشكر في العدد  ٕٔٓٓلسنة  ٖقانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  ٔ
 .ٕٕٙصفحة  ٕٔٓٓ/ٜ/٘الفمسطينية( تاريخ 
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 ٔ.فال يشترط فييا الضرر المحدؽ كما في الطائفة األكلى ,الثانية كىي دعاكل األدلةأما الطائفة  

 

 .تندرج تحت مسمى المصمحة المحتممةأهم تطبيقات الدعاوى التي 

 .ن الطمب االحتياط لدفع ضرر محدقإذا كان الغرض م :أوالً 

ما يشير إلى تطبيؽ ىذا االستثناء عف القاعدة ٕةجاء في أحد قرارات محكمة التمييز األردني

إذا كانت المبادئ القانكنية تشترط لقبكؿ الدعكل أف يككف لصاحبيا : )العامة في حمكؿ المصمحة

عمى أّف المصمحة المحتممة تكفي  االفقو كالقضاء قد استقر  فييا مصمحة قائمة يقرىا القانكف إال أفّ 

 (.اط لدفع ضرر محدؽإذا كاف الغرض مف الدعكل االحتي
 

 :مف الدعاكل كىي عمى النحك التاليكيندرج تحت ىذه الطائفة مجمكعة 

ـّ  :األعمال الجديدةدعوى وقف ػ ٔ كىي دعكل يرفعيا الحائز عمى مف شرع في عمؿ لك ت

 ٖمنعو مف االستمرار في ىذا العمؿ.ألصبح تعرضان لمحائز في حيازتو كيطمب فييا 

كمف صكر ىذه الدعكل كمف يبدأ بحفر أساس إلقامة بناء بطريقة تشكؿ تعديان عمى أرض الجار 

بيذه  المدعى عميو بالكؼ عف الحفر فمالؾ أك حائز ىذه األرض يستطيع رفع دعكل يطالب فييا

 الطريقة.

                                                           
 . ٙٙٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ
 .)عدالة(, ٜٜٛٔلسنة  ٜٛ/ٚٚٗتمييز حقكؽ  ٕ
 . ٚٙٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٖ
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كيتكافر فييا الشرط العاـ  ,كىذه الدعكل مقبكلة في القانكف الفمسطيني ألنيا مف الدعاكل الكقائية

لطبيعة الكقائية ليذه , كتظير ا( كىك: )االحتياط لدفع ضرر محدؽ(ٖ) الذم اشترطتو المادة

 .محتمؿ كليس إزالة ضرر حاؿ الغرض منيا الكقاية مف ضرر الدعكل في ككف

فالمباشرة بالعمؿ كفؽ المثاؿ المذككر تؤكد االحتمالية في كقكع الضرر عمى صاحب األرض  

حيث أنو إذا لـ يتـ كقؼ عممو فإنو سكؼ يقكـ بالبناء في أرضو كبالتالي فإّف ىذه الدعكل تككف 

 كلة كفؽ مفيـك المصمحة المحتممة. مقب

ف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى ىذا صراحةن حيف تحدثت ( مٕٓٔالمادة )كقد نّصت 

فكات يجكز لمف يخشى حدكث ضرر محتمؿ مف األمكر المستعجمة في ىذا الخصكص: ) عف

األمكر المستعجمة يطمب فيو اتخاذ إجراءات كقتية كفقان لمقتضى  الكقت أف يقدـ طمبان إلى قاضي

 (.ىذا الطمب تبعان لمدعكل األصمية الحاؿ بما ال يمنع قاضي المكضكع مف نظر

كىي دعكل يرفعيا المدعي عمى المدعى عميو الذم يثير مزاعـ بأّف لو  :دعوى قطع النزاعػ ٕ

 حؽ عمى المدعي بقصد إبطاؿ ىذه المزاعـ التي يدعييا المدعى عميو.

يؤثر عمى مركز  ,ثير تمؾ المزاعـ عمى نحك جدميأف يزعـ شخص أنو دائف آلخر ك  :كمثاليا

فيرفع الشخص المقاؿ عنو بأنو مديف دعكل يطمب فييا ممف يزعـ أنو دائف لو  ,الشخص اآلخر

ء يكيحكز ىذا الحكـ حجية الش ,يعد رافع الدعكل بريئان مف الديفأف يثبت المديكنية فإذا لـ يثبتو 

 ٔف يطالبو في المستقبؿ بيذا الحؽ.ضي بحيث ال يستطيع أالمق

بيف فقياء القانكف حكؿ قبكؿ ىذه الدعكل فذىب رأم إلى عدـ قبكؿ ىذه الدعكل  كقد ثار جدؿ

فيي بذلؾ تتضمف إجبار  ,عمى اعتبار أنيا تخالؼ القاعدة العامة في حرية االلتجاء إلى القضاء
                                                           

 .ٖٓ سابؽ, صرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
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كما أنيا تؤدم  ,و حر في اختيار الكقت لرفع دعكاهشخص عمى االلتجاء إلى القضاء بالرغـ أن

, بؿ إّف مناسبان لعدـ استكماؿ أدلتو بعد المدعى عميو اإلثبات في كقت قد ال يككفإلى أف يتحمؿ 

 ٔعرؼ فييا المدعي مف المدعى عميو.البعض يراىا دعكل غير طبيعية ال ي

كذىب رأم آخر إلى قبكؿ ىذه الدعكل ألّف مف حؽ الشخص أف يضع حدان لممزاعـ التي تضر 

غير أّف ىذا الرأم اشترط أف تككف ىذه المزاعـ جدية كأف تصدر بفعؿ  ,بمركزه المالي أك األدبي

 ٕعمني كأف يككف ليا أثر ضار يعتد بو كأال تككف مجرد أقاكيؿ فارغة.

ال بّد مف بياف أّف ىذه الدعكل تختمؼ عف  ,حكؿ قبكؿ ىذه الدعكل أك رفضيا يكقبؿ إبداء رأي

اإليجابية التي يطمب فييا المدعي تقرير كجكد دعكل الكؼ عف المنازعة كىي الدعكل التقريرية 

كالدعكل التي يرفعيا المدعي بتقرير ممكيتو  ,حقو أك مركزه القانكني في مكاجية مف ينازعو فييما

إذ أنو ال خالؼ حكؿ قبكؿ مثؿ ىذه الدعاكل إذ أّف ٖفي مكاجية مف ينازعو في ىذه الممكية 

كبذلؾ فإّف ىناؾ اعتداء ,ي حقو أك مركزه القانكني المدعى عميو في ىذه الدعكل ينازع المدعي ف

 كقع عمى المدعى عميو الذم يبرر إقامة ىذه الدعكل.

 :لؾ لألسباب التاليةكذأك قبكليا ىذه الدعكل  رأم القائؿ بعدـ جكاز رفعني مع الغير أ

يحؽ لممدعي في أصكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى أنو: ) ( مف قانكفٖٛٔ)نصت المادة ػ ٔ

, فإذا كاف المدعى ييا الدعكلغياب المدعى عميو أف يطمب ترؾ دعكاه في أم مرحمة تككف عم

عميو حاضران فال يجكز لممدعي طمب ترؾ دعكاه إال بمكافقة المدعى عميو كمع ذلؾ ال يمتفت 

                                                           
 .ٛٙٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ
 .ٕٙٔ سابؽ, صمحمد غرابية, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٕ
 .ٔٚٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٖ
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ض منو منع المحكمة مف نظر العتراضو إذا كاف قد تقدـ بطمب أك دفع مما يككف الغر 

 ٔ.(الدعكل

 عمييا تككف التي المراحؿ مف مرحمة أم في دعكاه ترؾ يطمب أف المدعي حؽ مف افك إذاف

االدعاء  ف يطبؽ مفيـك ىذه المادة إذا كافأفمف باب أكلى المذككرة,  المادة لنص طبقان  الدعكل

 و داخؿ المحكمة.إذا عمى ادعائخارج المحكمة فال يجبر 

ف استثنت  ,ىك جكاز طمب ترؾ المدعي لدعكاهـ كقد أكضحت المادة المذككرة أّف المبدأ العا كا 

كىك أنو ال  ,إال أنيا كضعت عمى ىذا االستثناء استثناءن آخر ,عدـ مكافقة المدعى عميو حالة

يمتفت لمكافقة المدعى عميو في حاؿ طمب أك دفع بقصد منع المحكمة مف نظر ىذه الدعكل. 

ترؾ الدعكل  كاألصؿ العاـ أيضان ىك حرية فإذا كاف األصؿ العاـ ىك حرية االلتجاء إلى القضاء

ال يجبر عمى أف يدعيو ف ,االدعاء خارج المحكمةفمف باب أكلى  ,في أم مرحمة مف المراحؿ

 المدعي مف خالؿ دعكل.

 ػ إّف االدعاء الذم يدعيو المدعي في ىذه الدعكل كىي قطع النزاع ال يخمك مف أحد أمريف:ٕ

كاف األكلى بو أف يكفي ىذا كبالتالي  ,ـ حقان لدل المدعي: أف يككف ليذا الزاعاألكؿاألمر 

 محؽ في زعمو. كبالتالي فإّف ىذا الشخص ,حقو الشخص

                                                           
كيستثنى مف ذلؾ دعاكل مخاصمة القضاة, فال يجكز لممدعي فييا ترؾ دعكاه, كىذا ما نص عميو القرار االستئنافي رقـ  ٔ

, حيث كرد فيو: )كلما كاف الفقو كالقضاء يجمعاف عمى اف دعكل المخاصمة ليست مف الدعاكل ٜٕٓٓ/ٙ/ٜٕتاريخ  ٕٛٓٓ/ٜٖٕ
حالة تككف عمييا بؿ ىي مف نكع خاص كذات إجراءات خاصة كىي شبيية بالدعكل التي يجكز لرافعاىا أف يتنازؿ عنيا في أية 

العمكمية فإذا رفعت تعمؽ بيا حؽ القضاء كحؽ القاضي المطمكب رده أك مخاصمتو, كمف ثـ يتعيف السير في اإلجراءات كالفصؿ فييا 
أثر خطير كرفعيا في حد ذاتو يثير الشبيات, كلك قرر المدعي تنازلو عنيا, إذا أف دعكل الرد كدعاكل مخاصمة القضاة ذات 

فالمصمحة العامة تقضي أف يحكـ في مكضكعيا صيانة لمقضاء مف الريب كالشبيات, كحرصا عمى دكاـ احترامو, ىذا فضال عف أف 
 الحكـ فييا يبعد بالقاضي عف الشؾ المحيط بو(.



 

65 
 

ّف ىذا الزعـ قد أثر عمى المركز  ,حؽ عند المدعي ال يككف ليذا الشخص األمر الثاني: أف كا 

ن ,فحينيا يستطيع المدعي رفع دعكل ليست دعكل قطع نزاع ,القانكني لممدعي ما دعكل كا 

 مطالبة بتعكيض مف المدعى عميو الزاعـ جراء زعمو الذم سبب لو ضرران ماديان أك معنكيان.

 .ال تقبؿ مثؿ ىذه الدعاكلكبناءن عمى ما سبؽ أرل أف 

 

بؿ  ,كىذه الدعاكل ال يطمب بيا المدعي اقتضاء حؽ لو مف المدعى عميو :الدعاوى التقريريةػ ٖ

مجرد التقرير بكجكد حؽ أك مركز قانكني دكف أف يككف الحكـ ممـز لممدعى عميو بشيء  يطمب

 ٔالدعاكل عدة مسائؿ.كيندرج تحت ىذه 

 ؟: ىؿ يجب أف يككف الحكـ قابالن لمتنفيذأكالن 

, فالحكـ ال يصدر إال إللزاـ المحككـ عميو بشيء ,تككف قابمة لمتنفيذ األصؿ العاـ لألحكاـ أف

إال أّف بعض األحكاـ ال تستمـز كضع صيغة  ,بعمؿ أك االمتناع عف عمؿقياـ لؾ سكاء أكاف ذ

 تنفيذية بؿ إّف القصد منيا تقرير حؽ أك مركز قانكني كال تمـز المدعي بشيء.

 .: كىي مدل القيمة العممية لمثؿ ىذه الدعاكلثانيان 

ذىا كحقكقو كسمطاتو ليستفيد لينفإّف تحديد المركز القانكني لإلنساف يجعمو يتعرؼ عمى التزاماتو 

ف لـ يتضمف حكمان بإلزاـ المدعى عميو تنفيمنيا ذ , كالحكـ الذم يصدر ليقرر حقكؽ شخص ما كا 

يصدر الحكـ لمصمحتو بتقرير  يستطيع مفك  ,الحكـ جبران فإّف ليذا الحكـ حجية الشيء المقضي

كيككف أساس الدعكل  ,التزامو يمـز مدينو بتنفيذ أف يرفع دعكل فيما بعد ليستصدر حكمان  حؽ

                                                           
 .ٜٛٔػ  ٜٗٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٔ
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 ,أف يرفع شخص دعكل بتقرير صفتو ككارث :كمثاليا ,الدعكل األكلىالجديدة الحكـ الصادر في 

 كبعدىا يرفع دعكل لممطالبة بالحقكؽ المكجكدة في التركة.

 .: طبيعة المصمحة القانكنية لمدعاكل التقريريةثالثان 

لذلؾ ال يشترط كجكد المصمحة  ,مب بيا تنفيذ االلتزاـالدعاكل المقررة قد تككف مقدمة لدعاكل يط

تبرر رفع ىذه  ال حتى المصمحة المحتممة في ىذه الدعاكل ,الحالة مف أجؿ إصدار الحكـ

بؿ إّف لممدعي في ىذه الدعاكل مصمحة أدبية كىذه المصمحة ىي التي يراد تحقيقيا  ,الدعكل

كمصمحة الشريؾ  ,عمى سبب غير مشركع أف يطمب شريؾ بطالف الشركة لقياميا :كمثاؿ ذلؾ

ترتب لو نتيجة تقرير الحقكؽ المالية التي ت , كال اعتبار فيما لك كانتمحمية بحكـ القانكف

, ألّف لمشريؾ مصمحة أدبية في تقرير بطالف الشركة ر البطالفأقؿ مما لو قبؿ تقري البطالف

 بسبب مخالفتيا لمقانكف. 

 بكؿ ىذه الدعكل كىي المصمحة في الحماية القانكنية.فالمصمحة األدبية ىي األساس لق

 ,يقع عمى عاتؽ المدعي في الدعكل المقررة عبء إثبات مصمحتو التي تبرر قبكؿ دعكاهرابعا: 

فمجرد المنازعة أك  ,د شخص ما ينازعو فيوك كج ىذا الحؽ في حاجة إلى التقرير عندكيككف 

, عمى أّف مجرد المنازعة كاؼ لقبكؿ بالدعكلحقؽ فيو المصمحة التيديد بيا في المستقبؿ تت

ذا كاف ىناؾ تعرض لحؽ المدعي  الضرر أك االعتداء أك التيديد بو,فال يمـز تحقؽ  ,الدعكل كا 

فإّف ىذا يؤكد بأعماؿ عمنية كادعاءات في جمسات قضائية  قانكني كقياـ المدعى عميو بإجراء 

 في االعتراؼ بحقو.نيتو في المنازعة مما يجعؿ لخصمو مصمحة ظاىرة 
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إذا كاف الحؽ في مثؿ ىذه الدعاكل ميددان بالسقكط بالتقادـ فإنو ال يشترط قياـ التعرض خامسا: 

تقرير حقو كقد قضت بذلؾ محكمة النقض المصرية بأف لممدعي مصمحة في دعكل  ,أك المنازعة

لتقادـ فإّف إبداء أخرل أماـ القضاء بأّف حقو ىذا قد سقط باإذا ما دفع أحد خصكمو في دعكل 

ىذا الدفع يكجد مصمحة ظاىرة كعاجمة لقبكؿ دعكل تقرير الحؽ لكي تككف كسيمة لقطع سرياف 

 مدة سقكط الحؽ عف صاحبو بالتقادـ.

استخالص المصمحة ضمف فإّف مثؿ ىذه الدعاكل التقريرية تكجب عمى القاضي كعمى أم حاؿ 

 .مف القكاعد العامةإضافةن الجتياداتو الشخصية ض ,القكاعد السابقة

متركؾ لمسمطة التقديرية  هأمر  أك التعرض في مثؿ ىذه الدعاكل أّف مكضكع المنازعة كأرل

بمعنى أنو  ,كأّف ىناؾ مف الدعاكل التقريرية ما يستدعي كجكدىا بخالؼ دعاكل أخرل ,لمقاضي

ـ ال تسمب طار عاكلكف ىناؾ إ ,ليس ىناؾ قاعدة مضطردة بحيث تقاس عمييا مثؿ ىذه الدعاكل

 يرية لمقاضي لمثؿ ىذه الدعاكل.فيو السمطة التقد

أك  ,لى منازعة فعميةال تستند إك  يطمب الفصؿ فييا كمف الدعاكل التي ال تقبؿ تمؾ الدعاكل التي

ألّف المحاكـ كجدت لمحكـ في المنازعات التي تتكلد عف  تمؾ الدعاكل التي تيدؼ إلى إبراـ عقد,

ذا كإلبراـ عقكدقكد مكجكدة فعالن ال ع تتكافر المصمحة  فال في عقد أك شرط اف مثار الخالؼ, كا 

يذا قضت كب ,في الحصكؿ عمى حكـ بتقرير الحؽ محؿ الخالؼ حتى يبدأ في تنفيذ العقد

ال تقبؿ الدعكل التي يككف مكضكعيا تحديد مدة العقد كطبيعتو إال محكمة االستئناؼ المصرية: )

م يصمح عقد فعالن كبدت المصالح المتضاربة التي أدت إلى النزاع الذإذا كاف قد بدأ في تنفيذ ال

 ٔ(.كحده سببان في رفع الدعكل

                                                           
 .ٕٗٓ سابؽ, صمنشكر في كتاب نظرية المصمحة, مرجع  ٖٜ٘ٔمارس سنة  ٚحكـ محكمة االستئناؼ المختمفة في  ٔ
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, كقد تـ الحديث كالدعاكل االستفيامية ,كدعاكل قطع النزاع ,كمف ىذه الدعاكل دعاكل البطالف

مى ي دعاكل البطالف ععف الدعاكل االستفيامية كدعاكل قطع النزاع سابقا, كسنعرض فيما يم

 : النحك اآلتي

 .: دعاوى البطالنأوالً 

الحكـ الصادر بالبطالف يحدد حقكؽ المتقاضيف كيرد المراكز القانكنية إلى ما كانت عميو قبؿ 

 ٔنشكء التصرؼ المحككـ ببطالنو.

يرد ىنا عمى دعكل البطالف التي يطمب فييا مجرد تقرير بطالف عقد أك تصرؼ معيب  كبحثنا

 دكف إلزاـ بأم أمر إيجابي ككنو أثر مف آثار البطالف.

ف كاف الفقو إال أنيـ اختمفكا في  ,ٕقد اتفؽ عمى قبكؿ دعكل تقرير البطالف النسبي المصرم كا 

 .امطمق العقد الباطؿ بطالنأمر ا

 , بدعكل إمكاف مف يطمب الحكـ عميوؿ دعكل تقرير البطالف المطمؽيقكؿ بعدـ قبك فبعض الفقو 

ـّ فال كجكد لعالقة قانكنية  ,العقدىذا بتنفيذ االلتزاـ الناتج عف العقد أف يدفع ببطالف  كمف ث

 .ٖيصدر عنيا ىذا الحؽ الذم يككف أساسان ليذه الدعكل كىي تقرير بطالف العقد

كذلؾ ألّف  ,تككف مقبكلة امطمق اّف الدعكل بتقرير بطالف العقد بطالنلكف الرأم الراجح ىك أ

ةن إلى ذلؾ إضاف ,كىك الذم يجعؿ المصمحة قانكنية ,الدعكل تستند إلى حؽ في طمب البطالف

                                                           
 .ٜٕٓ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٔ
عدىا بخالؼ مف القانكف المدني المصرم كما بٖٛٔذلؾ أف المشرع المصرم قد نص عمى العقد الباطؿ بطالف نسبي أنظر المكاد ٕ

مف ٛٙٔكٚٙٔمف المجمة ك ٓٔٔكٜٓٔالمشرع الفمسطيني كاالردني حيث أف العقكد تقسـ الى قسميف صحيح كباطؿ أنظر المكاد 
 القانكف المدني االردني.

 .ٕٖ٘يف, نظرية الدعكل ,مرجع سابؽ,صمحمد نعيـ ياس ٖ
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كمصمحتو في حالة  التزاـممدعي في التخمص مما يقع عمى كاىمو مف فإّف دعكل البطالف حؽ ل

 ٔالطبيعية لإلنساف.تي ىي الحالة الحرية ال

ذلؾ أّف إجراء ىذا العقد  ا,مطمق اكأنا مع الرأم الثاني الذم يقكؿ بجكاز تقرير العقد الباطؿ بطالن

, فعمى سبيؿ المثاؿ العقد الباطؿ ع المدعي مف حريتو في بعض األمكرإذا بقي عمى حالو يمن

ككذا  ,ما لـ يتـ إبطالو باطال لزكاج بغير زكجيا العاقد عمييا عقدافي الزكاج يمنع الزكجة مف ا

فإّف الزكج ال يستطيع أف يتزكج عمى سبيؿ المثاؿ بأخت زكجتو التي تحؿ لو ما لـ يقـ بإبطاؿ 

ف كاف العقد الباطؿ ال يفيد حكمان أصالن إال أنو مانع لغير  .العقد مف زكاجو األكؿ ه لذلؾ فيذه كا 

 ٕالدعكل تككف مقبكلة.

لممدعي  صمحة في استقرار المركز القانكنيل تككف حالة كىي المكالمصمحة في قبكؿ ىذه الدعك  

نياء ما ييدد ىذا االستقرار كىذه المصمحة التي تككف لممدعي تككف كافية لقبكؿ الدعكل حتى  ,كا 

 ٖمب تنفيذ العقد أك بدء بتنفيذه.كلك لـ يط

بات أّف العقد كىي الدعكل التي يقصد بيا إث ,كل دعكل الصكريةاكيندرج تحت مسمى ىذه الدع

كما قد ترفع مف الغير  ,كقد ترفع مف أحد الطرفيف في العقد عمى اآلخر ,الظاىر ال كجكد لو

كىذه الدعكل تستند إلى مصمحة المدعي في استقرار  ,كالذيف يتضرركف منو عمى طرفي العقد

                                                           
 .ٕٓٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٔ
تنص عمى: )بقاء الزكجيف عمى الزكاج الباطؿ أك الفاسد ممنكع فإذا  ٜٙٚٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لسنة ٖٗالمادة ) ٕ

لـ يفترقا يفرؽ القاضي بينيما عند ثبكت ذلؾ بالمحاكمة باسـ الحؽ العاـ الشرعي كال تسمع دعكل فساد الزكاج بسبب صغر السف إذا 
 حامالن أك كاف الطرفاف حيف إقامة الدعكل حائزيف عمى شركط األىمية(. كلدت الزكجة أك كانت

 .ٕٔٔسابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٖ
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زالة حالة االضطراب يخفي حالة  الذم التي تنشأ مف كجكد العقد الصكرم مركزه القانكني كا 

 .ٔكىي تشبو في ىذا دعكل البطالف كيكفي ىذا االضطراب لتبرير قبكليا ,حقيقية

كيتصؿ أيضان بتقرير دعكل البطالف الدعاكل التي ترفع بطمب بطالف أحد شركط العقد دكف 

أف يككف العقد صحيحان كلكف ىناؾ شرط مكجكد فيو مخالؼ لمنظاـ  :كصكرة ذلؾ ,إبطاؿ العقد

كيككف  ,فيككف اليدؼ مف ىذه الدعكل التقرير ببطالف الشرط ,اب أك لمقتضيات العقدالعاـ كاآلد

ـّ يككف لو الحؽ الذم أساس الدعكل ىك كجكد الشرط المطمكب إبطالو  ييدد حؽ المدعي كمف ث

 ٕفيذه أك لحيف رغبتو في مخالفتو.في إبطالو دكف االنتظار لحيف تن

ؿ بجكاز تقرير إبطاؿ شرط في العقد مع اإلبقاء عمى مع ىذا االتجاه الذم يقك  كيميؿ الباحث

أك أنيا تنفؽ عميو مف  ,فيما إذا اشترط الزكج عمى زكجتو أف ال مير ليا :ذلؾ أمثمة كمف ,العقد

ليذا تستطيع الزكجة أف تطالب بتقرير  ,ألنيا منافية لمقتضى العقد ,فيذه الشركط باطمة ,ماليا

جيا ىذا الشرط أك لغاية أف ال يستخدـ زك  ,إبطاؿ ىذا الشرط حتى تستطيع المطالبة بمير المثؿ

 .ف إبطاؿ ىذا الشرطمكبالتالي تتحقؽ مصمحتيا  ,مف أجؿ فسخ العقد

ىذا الشرط أيضان  فإفّ  ,الزكجة أف ال يعاشرىا معاشرة األزكاج ت عميوككذا فإّف الزكج إذا اشترط 

ير بطالف ىذا الشرط حتى ال يككف كيستطيع الزكج طمب الحكـ بتقر  ,مخالؼ لمقتضيات العقد

 ٖخالفة الشرط.مخالفتو ليذا الشرط طمب فسخ العقد بناءن عمى مالزكجة في حاؿ  باستطاعة

                                                           
 .ٖٜٖـ, صٜٚٚٔسامي عبد اهلل ,نظرية الصكرية في القانكف المدني,بيركت, ٔ
 .ٕٕٔ سابؽ, صعبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة, مرجع  ٕ
إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفيف كلكف منافيان لمقاصد ) :ألحكاؿ الشخصية األردني تنص عمى( مف قانكف أٜالمادة ) ٖ

ػ إذا اشترطت الزكجة عمى زكجيا شرطان ٔالزكاج كلـ يمتـز بما ىك محظكر شرعان كسجؿ في كثيقة العقد كجبت مراعاتو كفقان لما يمي: 
..كاف الشرط صحيحان كممزمان .ة شرعان كال يمس حؽ الغير كأف تشترط عميو أف ال يخرجيا مف بمدىاتتحقؽ ليا بو مصمحة غير محظكر 

ػ إذا اشترط الزكج عمى زكجتو شرطان تتحقؽ لو بو مصمحة ٕفإف لـ يؼ بو الزكج فسخ العقد بطمب الزكجة كليا مطالبتو بسائر حقكقيا. 
ييا أف تعمؿ خارج البيت....فإف لـ تؼ بو الزكجة فسخ النكاح بطمب مف الزكج غير محظكرة شرعان كال يمس حؽ الغير كأف يشترط عم
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عقد أك في  ,كيتبيف لنا أّف لممدعي مصمحة في تقرير بطالف شرط كارد في كصية قد قبميا

ذلؾ ألّف المصمحة األدبية التي تحدثنا عنيا  ,مخالفة ىذا الشرط, حتى كلك لـ يكف في نيتو أبرمو

سابقان في استقرار الحقكؽ كتحديد المراكز القانكنية تكفي لقبكؿ الدعكل بتقرير بطالف الشرط 

 لمخالفتو لمنظاـ العاـ كاآلداب أك لمقتضيات العقد.

 .منها االستيثاق لحق يخشى زوال دليمه عند النزاع فيه: الدعاوى التي يقصد ثانياً 

ال أف القانكف قد أجاز إبيذه الدعاكل  دـ حصكؿ منازعة في أصؿ الحؽ عمى الرغـ مف ع

كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى دليؿ لحؽ يخشى ضياعو  ,ىي دعاكل األدلة بشكؿ عاـك  ,رفعيا

قانكف أصكؿ  ( مفٖٔٔكقد جاء في نص المادة ) ,بفعؿ المدعى عميو أك بػمػركر الكقت

يجكز لمف يخشى ضياع معالـ كاقعة أك إحداث تغييرات مف شأنيا أف المحاكمات الفمسطيني: )

أف يطمب مف قاضي األمكر المستعجمة سكاء قبؿ الدعكل أك أثناء نظرىا  القانكنيتمس مركزه 

ء التغييرات لحيف البت في ده مف إجراالمحكمة كمنع المستدعى ضإثبات الحالة بمعرفة مندكب 

 (.الدعكل

ف كاف األصؿ أف يقدـ المدعي أدلتو كييدـ أدلة خصمو أثناء الدعكل المكضكعية ألّف كظيفة  ,كا 

إال أّف المصمحة تثكر أحيانان  ,القضاء ىي الفصؿ في المنازعات كليس مف كظيفتيا جمع األدلة

كلذلؾ  ,لمنع االحتجاج بو في نزاع مستقبؿؿ أك ىدـ دلي ,لممحافظة عمى دليؿ يخشى ضياعو

 ٔيمكف القكؿ أنو يجكز قبكؿ دعاكل األدلة أيان كاف نكع اإلثبات المطمكب إجراؤه.

                                                                                                                                                                      

ػ أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أك يمتـز فيو بما ىك محظكر شرعان كأف يشترط أحد ٖكأعفي مف ميرىا المؤجؿ كمف نفقة عدتيا. 
أف يشرب الخمر أك أف يقاطع أحد كالديو كاف الشرط باطالن كالعقد الزكجيف عمى اآلخر أف يساكنو أك أف ال يعاشره معاشرة األزكاج أك 

 .ٛٚٓٔ(, صحيحان 
 .ٓٛٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ
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ذلؾ  ,المطمكب إجراؤه قكؿ فيو نظر أيان كاف نكع اإلثبات بجكاز قبكؿ ىذه الدعاكل قكؿالأّف  كأرل

االستثناء الذم يرد عمى المصمحة الحاّلة قد ضبطو القانكف بالمادة المذككرة فيما إذا كاف  أفّ 

الغرض منيا االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع, فالضابط في ىذا األمر ىك خشية 

 .فإذا لـ تكف ىناؾ خشية مف فقدانو فال تصح مثؿ ىذه الدعاكل ,زكالو عند النزاع أـ ال

دعكل بسماع شيكد مكجكديف في بمد المدعي بحجة انشغاليـ في أعماليـ حيف  مثال ؿفال تقب

 رفع الدعكل المكضكعية.

 صكر ىذه الدعاكل:فيما يمي  عرضكن

 .دعاوى إثبات الحالةأوال: 

 ,كتيدؼ ىذه الدعكل إلى إثبات كاقعة يخشى زكاؿ معالميا إذا لـ تثبت عمى كجو السرعة 

حالة  أك إثبات في المأجكر, أك تغيير في معالمو, كمثاليا إثبات ما أحدثو المستأجر مف تمؼ

 بضاعة قاـ المكرد بتكريدىا.

: قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني ( مفٖٔٔالمادة )كقد نصت عمى قبكؿ ىذه الدعكل 

كزه القانكني يجكز لمف يخشى ضياع معالـ كاقعة أك إحداث تغييرات مف شأنيا أف تمس مر )

سكاء قبؿ الدعكل أك أثناء نظرىا أف يطمب مف قاضي األمكر المستعجمة إثبات الحالة بمعرفة 

كقد نصت (. ء التغييرات لحيف البت في الدعكلمندكب المحكمة كمنع المستدعى ضده مف إجرا

لمف يجكز أيضان عمى جكاز قبكؿ ىذه الدعكل: ) الفمسطيني نات( مف قانكف البيٗ٘ٔالمادة )

يخشى ضياع معالـ كاقعة يحتمؿ أف تصبح محؿ نزاع أف يطمب في مكاجية ذكم الشأف 
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تضاء دعكة كلمقاضي عند االق ,كبالطرؽ المعتادة مف قاضي األمكر المستعجمة االنتقاؿ لممعاينة

 (.الخصـك لحضكر المعاينة

 ٔكيشترط لقبكؿ ىذه الدعكل ما يمي:     

ذلؾ أّف ىذه  ,بات كاقعة مادية ال تقرير حؽ أك التزاـػ أف يككف مكضكع الدعكل طمب إثٔ

 الدعكل ىي مف دعاكل األدلة كالتي تقضي االنتقاؿ كالمعاينة إلثبات كقائع مادية معينة.

تككف الكاقعة المراد إثباتيا مف المحتمؿ أف تصبح محؿ نزاع أماـ القضاء كيخشى ضياع  ػ أفٕ

 معالـ ىذه الكاقعة إذا انتظر الخصـ حتى يعرض النزاع عمى الحؽ أماـ القضاء.

عكل كقتية مستعجمة إذ أّف ىذه الدعكل د ,ػ أال يقضي الفصؿ في الدعكل المساس بالمكضكعٖ

( مف ٘ٓٔالمادة )في دعكل إثبات الحالة التعرض ألصؿ الحؽ كذلؾ استنادان لنص  كال يجكز

في الطمب  ينظر قاضي األمكر المستعجمةؿ المحاكمات الفمسطيني كالتي تنص: )قانكف أصك 

  .ٕ (بدكف التعرض ألصؿ الحؽ

ال ضا عت تمؾ المعالـ كالكاقعة المطمكب إثباتيا مف الكقائع المتغيرة التي يتعيف إثباتيا فكران كا 

 كاستحاؿ بعد ذلؾ استنباط الدليؿ منيا. 

كعمى ىذا قضت  ,بقدرىا بحيث ال تمس أصؿ الػحػؽ كما أسمفنا ىذه الدعاكل تقدر كيجب أف

الضركرة تقدر بقدرىا كعميو فإّف ( فقد جاء فيو: )ٚٛ/ٖٗٚ) محكمة التمييز األردنية بقرارىا رقـ

كضكع الكشؼ قبؿ أف تتغير ياتو كىي كصؼ الحاؿ مالكشؼ المستعجؿ إنما يجرم لتحقيؽ غا

 (.معالمو
                                                           

 .ٖٛٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ
 ثبات المصرم.( مف قانكف اإلٖٖٔالمادة )( مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني ك ٕٖالمادة )كيقابميا نص  ٕ
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 .دعوى سماع شاهدثانيا: 

تيدؼ ىذه الدعكل إلى المحافظة عمى الدليؿ المستخمص مف شيادة شاىد مف الضياع إذا لـ 

كقد أجاز القانكف الفمسطيني أف يطمب مف القضاء في  ,يتـ االستماع إلى شيادتو في الحاؿ

مكاجية ذكم الشأف سماع ذلؾ الشاىد كالتحفظ عمى ىذا الدليؿ ليتمكف مف استخدامو دليالن  عمى 

المادة كقد نصت عمى ذلؾ  ,الكاقعة المشيكد عمييا إذا ما عرض النزاع مستقبالن عمى القضاء

جكز لمف يخشى فرصة االستشياد بشاىد أماـ القضاء يالفمسطيني: ) ناتبي( مف قانكف الٗٓٔ)

 (.كاجية ذكم الشأف سماع ذلؾ الشاىدأف يطمب في م

 :كاز قبكليا كىي عمى النحك التاليكنستخمص مف ىذه المادة الشركط الكاجب تكفرىا لج

أف يككف الشاىد مريضان مرضان ال  :كمثاؿ ذلؾ ,ىناؾ خشية مف زكاؿ ىذا الدليؿػ أف يككف ٔ

يعكد قريبان أخر كجاء بطريؽ الزيارة كأنو سأك أنو مقيـ في بمد  ,ى شفاؤه كيكشؾ عمى المكتيرج

كعمى القاضي قبؿ سماع شيادة الشاىد أف يقتنع بكجكد  ,إلى محؿ إقامتو كقد ال يرجع مجددان 

 الخشية التي تبرر قبكؿ سماع ىذه الشيادة.

نما لممدعى عميو أيضان  ,مستقبميةػ أف ىذا الحؽ ال يقتصر عمى المدعي في الدعكل الٕ طمب كا 

ذلؾ أّف المادة المذككرة جاءت بنص عاـ  ,سماع شيادة الشاىد في حاؿ تكفر المسكغ لسماعيا

فكما يقـك الشاىد بالشيادة لصالح  ,(يجكز لمف يخشى فرصة االستشياد أماـ القضاء)كىك 

 ,دفعو في المدعي في دعكاه المستقبمية فإّف الشاىد أيضان يقـك بالشيادة لصالح المدعى عميو

 لذلؾ فإّف سماع شيادة الشاىد تسرم عمى أطراؼ الدعكل.
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كال يعني ذلؾ أّف القاضي الذم  ,ػ أف تككف شيادة الشاىد منتجة في الدعكل مف حيث المبدأٖ

 .مع شيادة الشاىد يقكـ بكزف البينةيس

مقاضي سماع شيادة ة بشيادة الشيكد فال يجكز لكلكف إذا كاف ال يجكز إثبات الدعكل المستقبمي

ال يجكز سطيني: )( مف قانكف البينات الفمٓٚالمادة )نصت عميو  كىذا مثؿ الذم ,الشاىد

يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي  ػ فيما يخالؼ أكٔاإلثبات بشيادة الشاىد في الحاالت اآلتية 

ػ إذا طالب أحد ٖػ إذا كاف المطمكب ىك الباقي أك ىك جزء مف حؽ ال يجكز إثباتو إال بكتابة ٕ

الخصكـ في الدعكل بما يزيد قيمتو عمى مائتي دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

كىذه الحاالت منع القانكف الفمسطيني إثبات  .(مبو إلى ما يزيد عمى ىذه القيمةثـّ عدؿ عف ط

الدعكل بيا بشيادة الشيكد كبالتالي فإذا كجدت أم مف ىذه الحاالت عمى الكاقعة المشيكد عمييا 

إال إذا كاف ىناؾ استثناء أكرده القانكف عمى جكاز سماع  ,امتنع القاضي عف سماع ذلؾ الشاىد

( ٔٚالمادة )كىذه الحاالت نصت عمييا  ,الشاىدالشاىد فحينيا يستطيع القاضي سماع شيادة 

 مف قانكف البينات الفمسطيني.

الدعكل  ػ أف تككف سماع شيادة الشاىد بمكاجية ذكم الشأف كىـ أصحاب العالقة فيٗ

كال يجكز سماع شيادة  ,عمييـ في الدعكل المستقبميةمدعى ف أك مدعيالمستقبمية سكاء كانكا 

ّف مف حؽ المشيكد عميو أف يسأؿ كيناقش الشاىد المذككر طبقان ذلؾ أ الشيادة دكف مكاجيتيـ

يككف تكجيو األسئمة إلى الشاىد نكف البينات الفمسطيني كالتي تنص: )( مف قاٜ٘المادة )ألحكاـ 

ضاح الشاىد فيما أبداه مف الخصـ الذم استشيد بو ثـّ مف الخصـ اآلخر كيجكز لممحكمة استي

 .مف أقكاؿ(
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كقد نصت  ,تعتبر مف الدعاكل الكقائية ألنيا ترمي إلى تفادم الخطر قبؿ كقكعوكىذه الدعكل 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات ٕٖالمادة )التشريعات المقارنة عمى ىذه الدعكل فقد جاء في 

المستعجمة بصفة مؤقتة مع عدـ المساس بالحؽ باألمكر  األمكر يحكـ قاضي: )المدنية األردني

سماع الشاىد الذم يخشى فكات فرصة االستشياد بو عمى مكضكع لـ يعرض التالية.......دعكل 

 (.كتككف مصركفاتو كميا عمى مف طمبوبعد عمى القضاء كيحتمؿ عرضو عميو 

بيف النص الفمسطيني كاألردني سكل أّف النص األردني أشار إلى غير أنني ال أجد فرقان جكىريان 

نما سماع الشاىد م ؾ أنو ف أجؿ دعكل مستقبمية كىذا األمر بدييي ذلعدـ كجكد دعكل حالية كا 

سماع شيادة الشاىد أماـ القاضي الذم ينظر المكضكع لك كجدت الدعكل حاليان لطمب المستفيد 

 كليس أماـ قاضي األمكر المستعجمة.

 

 .ـ دعوى تحقيق الخطوط األصمية3

آلخر إمضاءه أك تدكر ىذه الدعكل حكؿ تمسؾ الخصـ بكرقة عرفية يخشى أف ينكر الخصـ ا

لكرقة أف يختصـ إلى القضاء ليثبت أّف الممتمسؾ بالحؽ في ىذه لذلؾ أجاز القانكف  ,خطو

اإلمضاء المكجكد عمى ىذه الكرقة ىك إمضاء الخصـ فيسأؿ الخصـ عنيا فإف أقّر بأنيا إمضائو 

ذا أنكر الخصـ ىذا اإلمضاء أك الختـ فإّف ىذه الكرقة  ,فيككف الخصـ قد أثبت قكة ىذه الكرقة كا 

 ٔ.يجرم إثباتيا أماـ القضاء مف خالؿ المضاىاة كاالستكتاب

                                                           
 .ٖٔٔسابؽ, صمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٔ
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يجكز لمف بيده ت الفمسطيني عمى قبكؿ ىذه الدعكل: )( مف قانكف البيناٗ٘المادة )كقد نصت 

و أك بختمو أك ببصمتو سند عرفي أف يختصـ مف المنسكب إليو السند ليقر بأنو بخطو أك بإمضائ

 .(بدعكل أصمية باإلجراءات المعتادةكلك كاف االلتزاـ الكارد غير مستحؽ األداء كيككف ذلؾ 

دعكل أصمية كليست كسابقاتيا كدعكل إثبات الحالة أك  ا يالحظ عمى ىذه الدعكل أنياكأكؿ م

ـّ يف تككناف مقدمتيف إلى قاضي األمكر المىاتيف الدعكيإذ أّف  ,سماع شاىد ستعجمة كفؽ ما ت

بمعنى أنيا تتخذ نفس إجراءات  فيجب أف تككف دعكل أصمية ,بخالؼ ىذه الدعكل ,اإلشارة إليو

كلعّؿ ذلؾ  ,عادية المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية الفمسطينيالدعكل ال

 .يعكد إلى أّف صفة االستعجاؿ في ىذه الدعكل ليست كسابقاتيا

 ,ترمي إلى تأكيد حؽ المدعي في اإلثبات بالمحرر الذم يحكزه دعكل تقريرية كىذه الدعكل ىي 

إذ ترمي إلى  ,باإلضافة إلى أنيا دعكل كقائية ,يحكز حجية األمر المقضيكالحكـ الصادر فييا 

لبة بالحؽ الذم تفادم كقكع الضرر المتمثؿ في إنكار الخصـ لصحة السند العادم عند المطا

 ٔيتضمنو ىذا السند.

 المتضمف ىذا السند مستحؽ األداء, ( المذككرة أف يككف االلتزاـٗ٘المادة )لذلؾ لـ تشترط  

ألنو  ,ىك الذم يبرر قبكؿ ىذه الدعكلأف يككف االلتزاـ غير مستحؽ األداء ط ار تشكلعّؿ عدـ ا

أّف االلتزاـ لك كاف مستحؽ األداء لما كاف يستكجب قبكؿ ىذه الدعكل بشكؿ  يكحسب رأي

ضمف  , كيستخدـ ىذا السند إلثبات ىذا الحؽإذ يستطيع صاحب الحؽ رفع دعكل بحقو ,مستقؿ

 دعكل الحؽ كليس ضمف دعكل مستقمة.

                                                           
 .ٛٛٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ
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إال أّف نّص المادة لـ يفرؽ لقبكؿ ىذه الدعكل بيف أف يككف االلتزاـ الذم يتضمنو ىذا السند 

لذلؾ أرل أنو  ,(األداءك كاف االلتزاـ غير مستحؽ كل, )مستحؽ األداء أك غير مستحؽ األداء

ستحقاؽ االلتزاـ في كاف يجب أف يتـ االقتصار عمى ىذه الدعكل بشكؿ مستقؿ في حاؿ عدـ ا

 الكقت الحاضر.

مف قانكف البينات الفمسطيني كيفية الثبكت مف عدمو ليذا السند ( ٚ٘ – ٘٘)كقد عالجت المكاد 

ثبات المصرم حيث جاء فييا: نكف اإل( مف قا٘ٗالمادة )( المذككر ٗ٘المادة )كيقابؿ نص 

يجكز لمف بيده محرر غير رسمي أف يختصـ مف يشيد عميو ذلؾ المحرر ليقر بأنو بخطو أك )

بإمضائو أك بختمو أك ببصمة أصبعو كلك كاف االلتزاـ الكارد غير مستحؽ األداء كيككف ذلؾ 

 (.جراءات المعتادةبدعكل أصمية باإل

السند العرفي أما بالنسبة لمسندات الرسمية فال يطعف فييا  كغني عف البياف أّف الحديث ىنا عف

البينات  ( مف قانكفٔٔالمادة )إال بالتزكير حيث إنيا حجة عمى الكافة كقد نصت عمى ذلؾ 

السندات الرسمية حجة عمى الكافة بما دكف فييا مف أمكر قاـ بيا الفمسطيني حيث جاء فييا: )

تزكيرىا بالطرؽ  كم الشأف في حضكره ما لـ يثبتمحررىا في حدكد ميمتو أك كقعت مف ذ

 (.المقررة قانكنان 

 .ـ دعوى التزوير األصمية4

كىي ترمي إلى ىدـ  ,سكاء كانت رسمية أك غير رسمية ,كىي دعكل ترد عمى جميع الكثائؽ

 ٔ.الدليؿ المستمد مف ىذه الكثائؽ

                                                           
 .ٜٛٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ
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أما  ,الكثائؽ غير الرسمية العرفيةسابقان أّف دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية ترد عمى كلقد رأينا 

 كعمى ىذا نصت المادة ,ىذه الدعكل فترد عمى الكثائؽ الرسمية كغير الرسمية عمى حد سكاء

يجكز لمف يخشى االحتجاج عميو بكرقة أك سند مزكر أف ( مف قانكف البينات الفمسطيني: )ٛ٘)

كيره كيككف ذلؾ بدعكل أصمية كمف يفيد منو لسماع الحكـ بتز يختصـ مف بيده الكرقة أك السند 

 (.لمنصكص عمييا في المكاد السابقةترفع باألكضاع المعتادة تراعى فييا القكاعد كاإلجراءات ا

مف قانكف البينات الفمسطيني كيفية إثبات التزكير مف عدمو  (ٚٙ– ٜ٘كقد عالجت المكاد مف )

أّف بيد شخص آخر سندان  شخصال في ىذه الدعكل يعمـف ,في السندات الرسمية كغير الرسمية

 جاج عميو بيذا السند فيسعى ليدمو, بعكس دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية.مزكران كيخشى االحت

كىذه الدعكل قد تككف دعكل أصمية بحيث يككف الطمب ىك إثبات تزكير المستند أك الكثيقة حتى 

دعكل أصمية  فعية ضمكقد تككف ىذه الدعكل ىي دعكل فر  ,ال يتـ االحتجاج عميو بيا مستقبالن 

فيدفع ىذا  ,يطالب المدعي فييا بتنفيذ االلتزاـ الذم تضمنو السند أك الكرقة مف قبؿ المدعى عميو

بكقؼ السير في الدعكل األصمية لحيف  ـ المحكمة, فتقك األخير بأّف ىذا السند أك الكرقة مزكرة

كف أصكؿ المحاكمات ( مف قانٕٙٔالمادة )كذلؾ استنادان لنص  ,البت في دعكل التزكير

لممحكمة أف تقرر مف تمقاء نفسيا أك بناءن عمى : )الفمسطيني حيث جاء في الفقرة األكلى منيا

ا يتكقؼ عمى الفصؿ في طمب الخصكـ كقؼ السير في الدعكل إذا رأت أّف الحكـ في مكضكعي

 (.مسألة أخرل

ا الفصؿ أكالن باالدعاء كال شّؾ أّف الفصؿ في الدعكل األصمية كىي دعكل الحؽ يتكقؼ عميي

  .ٔبالتزكير

                                                           
 ( مف قانكف اإلثبات المصرم.ٜ٘المادة )( مف قانكف البينات األردني ك ٕ٘المادة )( مف قانكف البينات الفمسطيني ٛ٘المادة )كيقابؿ  ٔ
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كقد قضت محكمة التمييز األردنية بأّف الطعف بشبية التزكير في المستندات التي يحتج بيا 

الخصكـ في الدعاكل الحقكقية ىي مف حؽ الخصكـ حسب القكاعد المقررة في قانكف األصكؿ 

قبكليا لتقدير محكمة الحقكؽ كأنيا تخضع في  ,كليس مف حؽ القانكف أك مف قكاعد النظاـ العاـ

بتكافر أدلة كأمارات تبرر كجكدىا في المستند دكف أف يحكؿ ذلؾ مف حؽ الطاعف في سمكؾ 

لتمييز كدفع في الدعاكل كأنو ال يجكز االدعاء بيا ألكؿ مرة أماـ محكمة ا ,الطريؽ الجزائي

 ٔالحقكقية.

إال أّف  ,الخصكـ كال يتعمؽ بالنظاـ العاـكىذا القرار يشير إلى أّف الدفع بالتزكير ىك مف حؽ 

كبناءن عمى ذلؾ فال يجكز إثارة ىذا  ,تقدير قبكلو يرجع لممحكمة التي تنظر الدعكل مكضكع الحؽ

 الدفع ليس مف النظاـ العاـ.  رة أماـ محكمة التمييز حيث إفالدفع ألكؿ م

إلى نفي حؽ الخصـ في اإلثبات كتعتبر دعكل التزكير مف الدعاكل التقريرية السمبية التي ترمي 

 .ٕفيو كالحكـ الصادر فييا يحكز حجية األمر المقضي ,بكاسطة السند المطمكب إثبات تزكيره

ك بذلؾ تتحقؽ مصمحة المدعي بحيازة الحكـ المقرر لمتزكير, الذم بناء عميو يستطيع مكاجية  

 خصمو فيما لك حاكؿ إستخداـ السند المزكر مستقبال.

مستندان إلى السند الذم حكـ  ,المدعي لك رفع دعكل مستقبمية يطالب بحؽ معيف كمعنى ذلؾ أفّ 

كال يككف ىناؾ مجاؿ لمبحث في  ,فيستطيع المدعى عميو إبراز الحكـ في دعكل السند ,بتزكيره

نما تككف دعكل المدعي مستكجبة الرد ألنيا تستند إلى سند مزكر حاز  ,صحة السند مف عدمو كا 

 .فيو األمر المقضيالحكـ فيو حجية 

                                                           
 .ٜٓٗ سابؽ, صمنشكر في كتاب أصكؿ المحاكمات, عكض الزعبي, مرجع  ٙٛ/ٜٙٛتمييز حقكؽ رقـ  ٔ
 .ٜٔٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٕ
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 : أن تكون المصمحة شخصية مباشرة.الفرع الثالث
إلى  المدعي فقد يمجأ ,أعتقد أّف ىذه الصفة لممصمحة تنبع مف حرية االلتجاء إلى القضاء

كبناءن عمى ذلؾ فإنو ال يجكز مف حيث المبدأ العاـ رفع  ,القضاء ليطالب بحقو كقد ال يمجأ

يرفع شخص ال عالقة  , فال يجكز أفكال يصح ىنا عمؿ الفضكلي ,الدعكل إال مف قبؿ صاحبيا

 آخر يطالبو بالديف الذم عميو لغيره. دعكل عمىلو 

قانكف أصكؿ  ( مفٔ/ٖالمادة )مف نص  خصية في المصمحةكيمكف استخالص صفة الش

 .(يقرىا القانكفال يقبؿ أم طمب أك دفع ال يككف لصاحبو فيو مصمحة المحاكمات الفمسطيني: )

كبالتالي فإّف  ,كالياء تعكد عمى مقدـ الطمب ,كقد قيدت المادة المذككرة قبكؿ الطمب مف صاحبو

 قبكؿ الطمب أك الطعف مرىكف بصاحبو مف حيث المبدأ.

إذ أنو ال تقبؿ الدعكل ممف  ,المنفعة الشخصية ىي معيار الدعكلأّف كتستند ىذه الخاصية إلى 

 ,دعكل الضرر ال تقبؿ إال مف الذم اعتدم عميو فعالن  فمثالن  ,ليس لو فييا منفعة مباشرة شخصية

 .كال تسمع دعكل الغصب إال مف الذم كقع عميو حؽ الغصب فعالن 

 ,ركزان قانكنيان يخكلو رفع الدعكلالمدعي م ذان فالمصمحة الشخصية المباشرة ىي التي تكسبإ     

 ٔنكنيان يخكلو دفع ىذه الدعكل.كىي ذاتيا التي تكسب المدعى عميو مركزان قا

حؽ أم : )كقد قضت محكمة التمييز األردنية بكجكب تكفر المصمحة الشخصية لرفع الدعكل

نما  مقيد بتكافر المصمحة أكالن مكاطف إزالة الضرر الكاقع عمى الطريؽ العاـ ليس حقان مطمقان كا 

 (.ع ضرر لو شخصيان مف ىذا االعتداءككقك 

                                                           
 .ٖ٘ٔسابؽ, صمحمد غرايبو, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٔ
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كالمصمحة الشخصية المباشرة تككف في حالة أف يككف رافع الدعكل ىك صاحب الحؽ المراد 

لشخصية إذ أّف الصفة ىي انعكاس  ,كىنا تجتمع الصفة مع المصمحة الشخصية ,حمايتو

 في شخص كاحد كىك المدعي. كبالتالي تجتمع الصفة كالمصمحة ,لمصمحةا

لمستمدة مف شخصية المصمحة فإّف الصفة ا ,أما إذا كاف رافع الدعكل ىك الكلي أك الكصي

شخص صاحب المصمحة كشخص آخر كىك صاحب الصفة الذم  ,رقة في شخصيففتتككف م

 .تخكلو رفع الدعكل

دعي ال يممؾ ذلؾ أّف الم ,الحظ أّف الصفة تستمد مكانتيا مف شخصية المصمحةكي     

نما يخاصـ بصفتو كليان عف  ,المخاصمة بصفتو العادية صاحب المصمحة  ذلؾ القاصركا 

 .كقد استمدت الصفة مف شخصية المصمحة ,الشخصية

ككذلؾ فإّف الككيؿ ال يستطيع أف يخاصـ عف المككؿ دكف أف يككف المككؿ صاحب المصمحة 

ـ بيا الككيؿ مستمدةن مف شخصية المصمحة كبالتالي فإّف الصفة التي يخاص ,الشخصية قد ككمو

 لممككؿ.

, فيمكف أف تجتمعا في شخص كاحد ,كالصفة شيء آخر ,لذلؾ كمو فإّف شخصية المصمحة شيء

مكف أف تككنا في , كيصاحب الحؽ كفي ذات الكقت صاحب الصفة في رفع الدعكل فيككف

الكصي كىك صاحب ك الكلي أك ىك مثؿ صاحب الحؽ كىك القاصر كرافع الدعكل  ,شخصيف

 .الصفة
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مثؿ الكلي أك  ,أما الصفة فقد تككف نيابةن قانكنية ,كشخصية المصمحة تستمد مف الحؽ ذاتو

كقد تككف بمكجب نظاـ داخمي كذلؾ مثؿ تفكيض الشركة  ,كقد تككف اتفاقية كالككيؿ ,الكصي

 .بمعنى أنيا تستمد مف شخصية المصمحة ,لرئيسيا لرفع الدعاكل لصالح الشركة

 كلعمنا أشرنا إلى شيء مف التفصيؿ حيف الحديث عف عالقة المصمحة بالصفة.

ذا كانت القاعدة العامة أف يرفع الدعكل صاحب الحؽ ا  ,لمعتدل عميو أك نائبو صاحب الصفةكا 

إال أّف المشرع استثنى مف ىذه القاعدة بعض الدعاكل التي يجكز رفعيا دكف صاحب الحؽ أك 

محة كىك في غير مباشرة ألنيا تعكد بالنفع عمى صاحب المصدعكل نا كتعتبر الدعكل ى ,نائبو

 الدعكل. ذات الكقت ليس ىك مف رفع

كما أجاز القانكف لمشخص المعنكم مثؿ النقابات كالجمعيات رفع دعاكل مف ممثمييا إذا كانت 

 ىناؾ مصمحة جماعية تعكد عمى األفراد.

القانكف في ىذه الحاالت إلقامة ىذا النكع مف كيالحظ ىنا أّف الصفة القانكنية التي يقررىا 

فالدعكل التي يباشرىا  ,الدعاكل ال تنتزع مف المدعي المركز القانكني في إقامة مثؿ ىذه الدعاكل

 ٔ.إنما يباشرىا لمصمحة صاحب الصفة األصمية ,صاحب الصفة االستثنائية

 كل عمى الكجو اآلتي:اكسأقكـ بالحديث عف بعض أنكاع ىذه الدع

 

 

 
                                                           

 .ٕ٘ صسابؽ, رمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
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 .الدعاوى التي يرفعها الدائن عمى مدين مدينه (1

ينص القانكف عمى جكاز حمكؿ شخص محؿ صاحب الصفة العادية أك األصمية في رفع 

كىذه الصفة تبررىا كجكد مركز قانكني مرتبط في  ,كال تقبؿ ىذه الصفة إال بنص قانكني ,الدعكل

 ٔالقانكني لممدعي.نفاذه بالمركز 

كىي  ,يعرؼ بالدعكل البكليصية ىي تختمؼ عماك  ,الدعكل غير المباشرةكيندرج في ىذا اإلطار 

كقد  ,كسيمة قضائية أكجدىا القانكف لمدائف حفاظان عمى حقو في الضماف العاـ مف ماؿ مدينو

عمى ( ٖٙٙالمادة )فقد نصت ( ٖٚٙك  ٖٙٙ) األردني في المادتيفنّص عمييا القانكف المدني 

لـ يكف حقو مستحؽ األداء أف يباشر باسـ مدينو جميع حقكؽ ىذا المديف إال  أنو: )لكؿ دائف كلك

ما كاف منيا متصالن بشخصو أك غير قابؿ لمحجز كال يككف استعماؿ الدائف لحقكؽ مدينو إال إذا 

اره كيجب إدخاؿ أثبت أّف المديف لـ يستعمؿ ىذه الحقكؽ كأّف إىمالو مف شأنو أف يؤدم إلى إعس

أنو يعتبر الدائف نائبان عف مدينو في ( عمى: )ٖٚٙ) فيما نصت المادة .(دعكلالمديف في ال

لمديف كيككف ضمانان استعماؿ حقكقو ككؿ نفع يعكد مف استعماؿ ىذه الحقكؽ يدخؿ في أمكاؿ ا

 (.لجميع دائنيو

 مف القانكف المدني المصرم كبناءن عمى ىذه المكاد (ٖٕٙك  ٖٕ٘)كتقابؿ ىاتيف المادتيف المكاد 

 فال بّد مف تكافر عدة شركط لقبكؿ ىذه الدعكل مف الدائف:

عميو محكمة  كىذا ما نصت ,ػ أف يباشر الدائف ىذه الدعكل باسـ مدينو كليس باسمو الشخصئ

( مف القانكف ٖٙٙالمادة )يشترط في الدعكل غير المباشرة التي نصت عمييا التمييز األردنية: )

                                                           
 .ٚ٘ٗ سابؽ, صعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات, مرجع  ٔ



 

85 
 

ىماؿ المديف في استعماؿ حقو في ف باسـ مدينو كأف يككف إالمدني األردني أف يباشرىا الدائ

 (.ى الدائف إدخاؿ المديف في الدعكلإقامتيا مف شأنو أف يؤدم إلى إعساره كما يتكجب عم

كلعّؿ ىذا الشرط يقترب مف رفع الكصي أك الكلي دعكل باسـ القاصر فال يرفعيا الكلي باسمو 

 الكلي أك الكصي ىك المباشر لمدعكل.كيككف  ,الشخصي كلكف يرفعيا باسـ القاصر

كأف ال يككف ىذا الحؽ غير قابؿ  ,بشخص المديفػ أف ال يككف الحؽ المطالب بو متصالن ٕ

ألنو ال يمكف الحجز عمى ىذا الحؽ  ,إذ أنو بيذه الصكرة ال فائدة مف إقامة الدعكل ,لمحجز عميو

 عمى فرض الحكـ في ىذه الدعكل.

ذلؾ أنو إذا كجد صاحب الصفة األصمية  ,في رفع الدعكل ضد مدينو ػ أال يستعمؿ المديف حقوٖ

 امتنع عمى الدائف رفع ىذه الدعكل.

األمر الذم يفقد حؽ الدائف  ,ػ يتكجب عمى الدائف أف يثبت أّف إىماؿ مدينو يؤدم إلى إعسارهٗ

إىماؿ دائف ال يكجب أف يثبت( المذككرة ٖٙٙكلعّؿ ىذا الشرط كطبقان لممادة) ,في الضماف العاـ

 قبؿ مباشرة الدعكل األصمية.مدينو 

 ػ يجب إدخاؿ المديف في الدعكل.٘

ال يشترط في ىذه الدعكل أف يككف حؽ الدائف مستحؽ األداء حتى يستطيع مباشرة ىذه ػ ٙ

 .ليذا المديف الذم يباشر الدعكل باسمو إذ يكفي أف يككف دائنا ,الدعكل

( حيث ٕٚٗ) يني عمى جكاز رفع ىذه الدعكل في المادةكقد نّص مشركع القانكف المدني الفمسط

ػ لكؿ دائف كلك لـ يكف حقو مستحؽ األداء أف يستعمؿ باسـ مدينو جميع حقكؽ ىذا ٔجاء فييا: )

ػ ال يككف استعماؿ الدائف ٕالمديف إال ما كاف متصالن بشخصو خاصةن أك غير قابؿ لمحجز. 
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ديف لـ يستعمؿ ىذه الحقكؽ كأّف عدـ استعمالو ليا مف لحقكؽ مدينو مقبكالن إال إذا أثبت أّف الم

شأنو أف يسبب إعساره أك أف يزيد في ىذا اإلعسار كال يشترط إعذار المديف الستعماؿ حقو 

 (.لكف يجب إدخالو خصمان في الدعكلك 

 ,مباشرة ىي استثناء عمى القاعدة العامة حكؿ شخصية المصمحةالغير كبما أّف الدعكل      

غير ني الذم يتضمف جكاز رفع الدعكل المشرع الفمسطيني لـ يقر مشركع القانكف المد كبما أفّ 

لقاعدة العامة حكؿ ال تقبؿ لدل القضاء الفمسطيني استنادان إلى ايجب أفإّف ىذه الدعكل  ,مباشرةال

حكمة االستئناؼ الفمسطينية رفع مثؿ ىذه كبالرغـ مف ذلؾ فقد أجازت م شخصية المصمحة,

ف قاعدة مديف المديف ال يككف خصما في الدعكل : )إحد قراراتيا ما نصوفقد جاء في أ الدعكل,

نما ينطبؽ عمى الحالة التي تقاـ فييا الدعكل مف الدائف عمى مديف المنصكص عمييا في المجمة إ

 ٔ.المديف لكحده أما االدعاء الذم يكجو عمى المديف كمديف المديف فيك ادعاء صحيح كمسمكع(

فقد أضاؼ عمى النص  ,إال مف ناحية شكمية ,ال يختمؼ عف النص األردني المشركع نصكلعّؿ 

كىذه الزيادة تتضمنيا الفقرة السابقة حينما أشارت أف  (,أك ما يزيد في ىذا اإلعسار: )األردني

كاإلشارة إلى أنو يسبب في  ,كزيادة اإلعسار أك اإلعسار ىي مكممة لبعضيما ,يسبب في إعساره

 .تشمؿ زيادة اإلعسار اإلعسار

كبما أّف  ,ط إعذار المديف الستعماؿ حقواشتر , ىك عدـ  ااألمر الثاني الذم أضافو نص المشركع

 النص األردني لـ ينص عمى ىذا الشرط فإنو ال يشترطو أصالن.

                                                           
 (.المقتفي) .ٕٓٔٓ/ٙ/ٖ( تاريخ ٕٓٔٓ/ٖٚ) استئناؼ مدني رقـ ٔ
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لبان ىي الدعكل التي يطعف بيا الدائف في تصرؼ صدر مف مدينو طا ,أما الدعكل البكليصية

 ٔىذا التصرؼ في حقو.عدـ نفاذ 

كقد قضت محكمة النقض المصرية بعدـ جكاز الجمع بيف الدعكل غير المباشرة كالدعكل 

ف كانت الدعكل غير المباشرة متعاقب حيث جاء في أحد قراراتيا: ) البكليصية إال بشكؿ كا 

ـّ  ال يجكز كالدعكل البكليصية تختمفاف كؿ منيما عف األخرل في أساسيا كشركطيا كآثارىا كمف ث

 ,الجمع بينيما في آف كاحد إال أنو يجكز لمدائف أف يستعمميما متعاقبيف إحداىما بعد األخرل

كليس مف الضركرم أف ترفع الدعكل البكليصية استقالالن بؿ يصح رفعيا كدعكل عارضة أك 

تمـز انت ظركؼ دفاع الدائف تسإثارتيا كمسألة أكلية أك أثناء قياـ الدعكل غير المباشرة متى ك

 ٕ.(ذلؾ

 

 .دعاوى النقابات والجمعيات (2

مثؿ الدعاكل التي  ,جماعية لألشخاص أك األعضاءالمصالح الكىذه الدعاكل ىي مف أجؿ 

ماعية باعتبار أنيا شخصية ترفعيا نقابة العماؿ كاألطباء كالمحاميف تطالب فييا بحقكؽ ج

ما جاء في قانكف العمؿ  القانكف عمى جكاز رفع ىذه الدعاكل, كمف ذلؾ كقد نص ٖمعنكية,

النزاع العمالي الجماعي ىك ( منو: )ٓٙ) حيث جاء في المادة ٕٗٓٓٓ( لسنة ٚ) الفمسطيني رقـ

                                                           
 .٘٘ٗ, ٜٜٗٔعبد الكدكد يحيى, المكجز في النظرية العامة لاللتزامات, القاىرة دار النيضة العربية,  ٔ
 .ٚ٘ٗ سابؽ, صمنشكر في كتاب المكجز في النظرية العاـ لاللتزامات, مرجع  ٜٓ٘ٔ/ٕ/ٕمدني جمسة  نقض ٕ
 .ٗٗٔ سابؽ, صمحمد غرايبة, الدفع بعدـ الخصكمة, مرجع  ٖ
مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ  ٜٖ( المنشكر في العدد ٕٓٓٓ/ٚقانكف العمؿ الفمسطيني رقـ ) ٗ

 .ٚ, ص ٕٔٓٓ/ٔٔ/ٕ٘
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أك فريؽ منيـ حكؿ مصمحة  يف العماؿبالنزاع الذم ينشأ بيف كاحد أك أكثر مف أصحاب العمؿ ك 

 (.جماعية

لجنة لمتكفيؽ بيف العماؿ كأصحاب ( مف ىذا القانكف أّف كزير العمؿ يشكؿ ٕٙ) كقد بينت المادة

كفي حاؿ فشؿ ىذه المجنة يحؽ ألم مف طرفي العمؿ المجكء إلى القضاء عمالن بأحكاـ  ,العمؿ

إذا فشمت لجنة التكفيؽ في حؿ النزاع خالؿ ( مف ىذا القانكف التي نصت عمى أنو: )ٖٙ) المادة

 (.رفيو المجكء إلى المحكمة المختصةأسبكعيف يحؽ ألم مف ط

( أّف مف ضمف ٖٗـ في المادة )ٜٜٗٔـ ػ ٖٜٜٔذلؾ نّص قانكف العالج الطبيعي لسنة كك

اختصاصات مجمس نقابة العالج الطبيعي تمثيؿ النقابة كالمحافظة عمى أمكاليا كالدفاع عف 

 حقكقيا كمصالحيا.

( ٕٔ) ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة أعطى في المادةٜٜٜٔ( لسنة ٖ) ككذلؾ فإّف القانكف رقـ

 .فاع عف مصالح النقابة كالمحاميفالحؽ لمنقابة في الد

 ,ىذه الجمعيات مدعاكل التي تقيمياأما بالنسبة لمجمعيات المرخصة فإّف القضاء يتشدد بالنسبة ل

أك إذا  ,بحيث ال تقبؿ الدعاكل التي تقيميا إال إذا كاف الغرض منيا الدفاع عما أنشأت مف أجمو

شرط أف يككف نظاميا  ,عف مصمحة مشتركة ألعضاء الجمعيةدعكل الدفاع كاف اليدؼ مف ال

 ٔمصالح الجماعية.الداخمي قد تضمف بندان خاصان يتيح ليا رفع الدعكل لمدفاع عف ال

رع الفمسطيني لمجمعيات رفع الدعاكل الذم يككف الغرض منيا الدفاع عما أنشأت المش كقد أجاز

كقد جاء ذلؾ في  ,يمثميا أماـ القضاء كالغيركب عنو كأّف رئيس الجمعية أك مف ين ,مف أجمو

في رط تشاك  ,بشأف الجمعيات كالييئات األىمية ٕٓٓٓ( لسنة ٔرقـ )( مف القانكف ٚٔالمادة )
                                                           

 .ٖٖٔ ص سابؽ, , محاضرات في نظرية الدعكل, مرجع جخميؿ جري ٔ
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اعتداء عمى المصمحة الجماعية أك الذم أنشأت مف  تحقؽ حصكؿدعاكل الجمعيات أك النقابات 

 ٔ. تنشأ دعكل النقابةأما إذا حصؿ اعتداء عمى أحد أفراد النقابة فال ,أجمو

كقد نّص مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى حقكؽ الشخص االعتبارم في التقاضي بشكؿ 

 ( منو كال شؾ أّف النقابات كالجمعيات تعتبر أشخاص اعتبارية.ٕٙالمادة )عاـ في 

 :دعاوى النيابة العامة (3

( ٚٓٔ) فقد جاء في المادة ,عمى اختصاصات النائب العاـ ٕنّص القانكف األساسي الفمسطيني

كيحدد  يتكلى النائب العاـ الدعاكل العمكمية باسـ الشعب العربي الفمسطينيمف ىذا القانكف: )

 (.اختصاصات النائب العاـ ككاجباتوالقانكف 

ذا كانت المادة السابقة قد حددت اختصاص النائب العاـ في الدعاكل العمكمية كالتي يقصد  ,كا 

فإّف ىناؾ اختصاصات أخرل قد حددىا القانكف لمنائب العاـ  ,الجزائية منيا تحريؾ الدعاكل

 ٖٜٛ٘ٔ( لسنة ٕ٘رقـ )فقد جاء في قانكف دعاكل الحككمة  ,بخصكص الدعاكل الحقكقية

يقيـ النائب العاـ الدعاكل التي لمحككمة عمى أم  (: )أػٖ) بخصكص الدعاكل الحقكقية في المادة

د الحككمة عمى النائب العاـ كحد عميو بصفتو ممثالن عف تقاـ الدعاكل التي ض . ب ػكاف

الحككمة ج ػ يتكلى النائب العاـ أمر تقديـ المكائح كالطمبات كيقكـ بالمرافعة في تمؾ الدعاكل إلى 

آخر درجة مف درجات المحاكمة كيعمؿ عمى تنفيذ األحكاـ الصادرة لمصمحة الخزينة فييا 

 (.ضي بخالؼ ذلؾ فعندئذ يجب اتباعوناؾ نص يقبكاسطة دكائر اإلجراء ما لـ يكف ى

                                                           
 .ٜ٘  سابؽ, صرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
المنشكر في العدد الممتاز مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( تاريخ  ٖٕٓٓالقانكف األساسي المعدؿ لسنة  ٕ

 .٘صفحة  ٖٖٓٓ/ٖ/ٜٔ
مف الجريدة الرسمية األردنية ) الحكـ األردني( تاريخ  ٖٛ٘ٔالمنشكر في العدد  ٜٛ٘ٔلسنة  ٕ٘قانكف دعاكل الحككمة رقـ  ٖ
 .ٙٗ٘صفحة  ٜٛ٘ٔ/ٙ/ٔ
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فال  ,قد يككف ليا حقكؽ عمى أشخاص طبيعييف أك اعتبارييففالدكلة بصفتيا شخصية اعتبارية 

كقد أعطى القانكف النائب العاـ ىذه الصفة لتمثيميا أماـ  ,بّد مف جية تمثميا لدل المحاكـ

حتى في تمثيؿ الدكلة أماـ دكائر التنفيذ مف ك  ,بما ليا مف حقكؽ كما عمييا مف دعاكل ,المحاكـ

 أجؿ تنفيذ األحكاـ التي تصدر لصالح الدكلة.

( مف ىذا القانكف تجيز لمنائب العاـ أف ينتدب أحد مساعديو أك أحد ٗ) جاءت المادةفيما 

 .)أ ك ج( مف المادة السابقة المدعيف العاميف لمقياـ بكظائفو الكاردة في الفقرتيف

النائب العاـ ككفقان لياتيف المادتيف ال يستطيع انتداب أحد لمقياـ باختصاصو الكارد كيالحظ أّف 

أم أّف االختصاص في الدعاكل التي تقاـ  المذككر ( مف القانكفٖ) )ب( مف المادة في الفقرة

تداب غيره ليمثمو أماـ ضد الدكلة في الدعاكل الحقكقية ينحصر في النائب العاـ كال يستطيع ان

 االختصاص. تذا كـالمحا

أما بخصكص تنفيذ األحكاـ الصادرة لمدكائر الحككمية فإف النيابة صاحبة مصمحة في تنفيذىا, 

كما عدا ذلؾ فإف المدعي بالحؽ المدني ىك صاحب المصمحة في التنفيذ, كقد قضت محكمة 

االستئناؼ في ذلؾ, حيث جاء في أحد قراراتيا: )مف ىك صاحب المصمحة في تنفيذ ذلؾ الحكـ؟ 

تحكـ  لخصـ الذم يقكـ بمكاالة التنفيذ؟ إننا نجد ابتداء بأف القكاعد العامة التيأم مف ىك ا

ليو في حكـ القرار المستأنؼ, حيث أف نطاؽ المصمحة كالخصكمة المسألة ىي تماما ما أشير إ

مف قانكف التنفيذ في الفقرة األكلى, أما الفقرة  ٚفي القياـ بالتنفيذ قد نظـ تشريعيا بمكجب المادة 

لثانية فقد حصرت حؽ النيابة في التنفيذ بتعقب معامالت التنفيذ التي تعكد لمدكائر الحككمية, ا

كبالتالي كعمى ضكء ىذا النص, فإف النيابة تتابع التنفيذ لمدكائر الحككمية فقط.... كنجد بأف 

ف كاف ليذا القضاء اختصاص  طبيعة القرار الصادر عف محكمة البمديات محؿ البحث كا 
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ائي بالفصؿ في مثؿ ىذه الدعاكل كتنفيذىا إال أف ىذا االختصاص ال ينفي أنيا دعكل استثن

مدنية كأف الحكـ الذم يصدر فييا حكـ مدني ينفذ طبقا لمقكاعد كاإلجراءات المنصكص عمييا في 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية قد  ٜٖ٘قانكف المرافعات.... كلما كاف األمر كذلؾ ككانت المادة 

الحؽ بالتنفيذ لمدعي الحؽ المدني بعكس بعض التشريعات التي أعطت ذلؾ الحؽ لمنيابة أعطت 

العامة في بعض الحاالت, فإف مف يتقدـ بالتنفيذ في مثؿ ىذه الحالة ىك الخصـ صاحب 

 ٔالمصمحة بإزالة المخالفة التي تقدمت بشككل إلزالتيا كىي بمدية البيرة(.

 : دعاوى خاصة (4

دعاكل خاصة يستطيع أم شخص رفعيا بناء عمى نصكص قانكنية دكف أف يككف  ىناؾ

نما يككف اليدؼ منيا المصمحة العامة كتحقيقا لمنع  لو مصمحة شخصية كمباشرة, كا 

 الغش, عالكة عمى أف ىناؾ مف الدعاكل ما تستطيع المحكمة مف تمقاء ذاتيا تحريكيا.

 مى النحك اآلتي:كنكرد بعض األمثمة عمى مثؿ ىذه الدعاكل ع

 أكال: الدعاكل التي يستطيع األفراد إقامتيا دكف أف يككف ليـ مصمحة شخصية مباشرة.

( مف قانكف امتيازات ٔ/ٔٔدعاكل االعتراض عمى قبكؿ االمتيازات, فقد نصت المادة ) .ٔ

عمى أنو )يجكز ألم شخص في أم كقت خالؿ شيريف مف تاريخ  ٕاالختراعات كالرسـك

كاصفات أف يبمغ المسجؿ اعتراضو عمى منحو امتياز بناء عمى أم سبب إعالف قبكؿ الم

 مف األسباب التالية.....(.

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/ٚ/ٗٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٖٛٗاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
, ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٚٔمف الجريدة الرسمية االردنية تاريخ  ٖٔٔٔالمنشكر في العدد  ٖٜ٘ٔ/ٕٕقانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ رقـ  ٕ

 .ٜٔٗص 
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( مف قانكف ٗٔدعاكل االعتراض عمى العالمات التجارية كقد نصت عمى ذلؾ المادة ) .ٕ

يجكز ألم شخص أف يعترض لدل المسجؿ عمى  -ٔبقكليا: )  ٔالعالمات التجارية

ؿ ثالثة أشير مف تاريخ نشر إعالف تقديـ الطمب تسجيؿ أية عالمة تجارية خال

يجكز استئناؼ القرار الذم يصدره  -٘لتسجيميا أك خالؿ اية مدة تعيف ليذا الغرض.... 

 المسجؿ لدل محكمة العدؿ العميا(.

كبمقتضى ىذه المادة يجكز ألم شخص أف يعترض عمى طمب تسجيؿ أية عالمة 

صية مباشرة في ىذا االعتراض, كذلؾ مف تجارية دكف أف يككف لممعترض مصمحة شخ

 ٕ أجؿ حماية مصمحة الجميكر مف الغش.

المنشكر  ٔٙ/ٖٙكقد جاء في أحكاـ محكمة العدؿ العميا ما يؤيد ذلؾ منيا القرار رقـ 

( قد ٛكالذم ينص عمى أنو: )طالما أف قانكف العالمات التجارية المادة ) ٜٔٙٔسنة 

التجارية إلى غش الجميكر فإنو يجكز ألم شخص اشترط أف ال يؤدم تسجيؿ العالمة 

المنشكر  ٘ٙ/ٙٙ(, كالقرار رقـ مف الجميكر أف يعترض عمى طمب تسجيؿ أية عالمة

كالذم ينص عمى أنو: )يجكز ألم شخص أف يعترض لدل مسجؿ  ٜ٘ٙٔسنة 

العالمات التجارية عمى طمب تسجيؿ اية عالمة تجارية دكف أف يككف لممعترض 

باشرة في رفض طمب التسجيؿ كمرد ذلؾ أف يباح لكؿ شخص مف مصمحة شخصية م

 .ٖالجميكر أف يعترض عمى طمب التسجيؿ تحقيقا لمنع الغش

 

 ثانيا: الدعاكل التي تستطيع المحكمة تحريكيا مف تمقاء ذاتيا.

                                                           
 .ٖٕٗ, ص ٕٜ٘ٔ/ٙ/ٔمف الجريدة الرسمية االردنية بتاريخ  ٓٔٔٔالمنشكر في العدد  ٕٜ٘ٔ/ٖٖقانكف العالمات التجارية رقـ  ٔ
 .ٕٚٔـ, ص ٜٜٛٔربا قميكبي, حقكؽ الممكية الفكرية, عماف, مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع,  ٕ
 .ٖٕٔ -ٕٕٛالمنشكريف في كتاب حقكؽ الممكية الفكرية, ربا قميكبي, مرجع سابؽ, ص  ٖ
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كىذه الدعاكل تستطيع المحكمة تحريكيا لتعمقيا بالنظاـ العاـ, كمف ىذه الدعاكل دعاكل 

( حيث جاء فييا: ٕٖٓفي المادة ) ٔس, كقد نص عمى ذلؾ قانكف التجارةشير اإلفال

 )كلممحكمة عند االقتضاء أف تشير اإلفالس مف تمقاء ذاتيا(.

 

 :دعاوى الحسبة (5

حؽ اهلل فييا  كاف أك ما ,كىي الدعاكل التي يحؽ لكؿ مكاطف إقامتيا دفاعان عف حقكؽ اهلل تعالى

كذلؾ مف باب إزالة المنكر كال يشترط في المدعي في ىذا الخصكص أف يككف لو  ,غالب

 ٕ.ال تشترط الصفة فييا أيضان , ك مصمحة شخصية أك مباشرة مف الدعكل

ثبات طالؽ بائف بينكنة كبرل ,فسخ عقد الزكاج لمرضاع المحـر :كمف ىذه الدعاكل كفسخ  ,كا 

كيشترط إلقامة ىذه الدعاكل أف ال يككف صاحب المصمحة المباشرة قد قاـ  ,عقد زكاج لبطالنو

 فعندىا يجكز ألم إنساف مسمـ جكاز رفع ىذه الدعاكل. ,برفعيا

كقد كردت قرارات استئنافية عف محكمة االستئناؼ الشرعية تشير إلى جكاز رفع مثؿ ىذه 

في أحد قراراتيا: )إف قرار المحكمة  الدعاكل مف قبؿ المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي, فقد جاء

بعدـ سماع الدعكل باسـ الحؽ العاـ الشرعي المرفكعة عمى الزكجيف بطمب فسخ عقد نكاحيما 

 ٖألف الزكجة دكف السف القانكني صحيح(.

                                                           
 .ٜٙٗ, ص ٜٙٙٔ/ٖ/ٖٓمف الجريدة الرسمية األردنية بتاريخ  ٜٓٔٔ, المنشكر في العدد ٜٙٙٔ/ٕٔقانكف التجارة رقـ  ٔ
, ٜٜٚٔمازف النيار, الشركط الكاجب تكفرىا لقبكؿ الدعكل, بحث منشكر في مجمة المحاميف السكرية, العدداف األكؿ كالثاني,  ٕ

ٖٕٔٓ. 
ـ. المنشكر في كتاب القرارات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ٚ٘/ٕٔ/ٕتاريخ  ٜٜٛٙقرار استئنافي رقـ  ٖ

 .ٔٛٛ, ٕٗٓٓ, ٔ, ج ٔعماف مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, ط لمقاضي أحمد داكد, 
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كقضت أيضا: )ال يجكز لممحكمة أف تسير في دعكل الطالؽ دكف أف يككف لدييا مدع بو, ألف 

بذلؾ في رد المحتار كالفتاكل الميدية, كيجكز لممحكمة أف تجعؿ مف  ذلؾ ال بد منو كما صرح

 ٔالشاىد الذم ذكر الطالؽ أك غير الشاىد مدعيا باسـ الحؽ العاـ الشرعي(.

في عدد مف مكادىا عمى أنكاع معينة مف دعاكل الحسبة إضافة إلى ما تـ  ٕكقد نصت المجمة

 غيره كأكرث أحد حائط سقط لكي جاء فييا: )( كالتٕٜٛذكره منيا عمى سبيؿ المثاؿ المادة )

 كتقدـ أحد عميو نّبو قد ككاف قبال االنيداـ إلى مائالن  الحائط كاف لك كلكف الضماف يمـز ال ضرران 

 يككف أف يشترط كلكف الضماف يمـز فيو الحائط ىدـ يمكف كقت مضى ككاف حائطؾ اىدـ بقكلو

 يككف أف فيمـز الجيراف دار عمى سقط الحائط كاف إذا أم كالتنبيو التقدـ حؽ أصحاب مف المّنبو

ذا كتنبييو الخارج مف أحد تقدـ يفيد كال الدار تمؾ سكاف مف تقدـ الذم  الطريؽ عمى انيدـ كاف كا 

ف الطريؽ ذلؾ في المركر حؽ لو ممف تقدـ الذم يككف أف فيمـز الخاص  عمى االنيداـ كاف كا 

 .نبيو(الت حؽ أحد فمكؿ العاـ الطريؽ

كبمقتضى ىذه المادة كفيما يخص مكضكع دعاكل الحسبة فإف الحائط المائؿ الذم يعكد لشخص 

معيف كيككف ىذا الحائط عمى الطريؽ العاـ فإف لكؿ كاحد حؽ التقدـ كالتنبيو عمى صاحب ىذا 

 .ٖوالحائط إلزالتو فإذا لـ يقـ بإزالتو يحؽ ليذا المنبو أف يتقدـ بدعكل إللزاـ صاحب الحائط بإزالت

مف المجمة عمى أنو: )تسمع دعكل كاحد مف العامة إذا صار مدعيا كيحكـ  ٗٗٙٔكتنص المادة 

 عمى المدعى عميو في دعاكل المحاؿ العائد نفعيا إلى العمـك كالطريؽ العاـ(.

                                                           
 .٘ٛٛ سابؽ, ص, منشكر في كتاب القرارات االستئنافية, مرجع ٔٙ/٘/٘ٔتاريخ  ٜٙٗٔٔقرار استئنافي رقـ  ٔ
 .ٔص ٖٜٓٔمف مجمكعة عارؼ رمضاف)الحكـ العثماني( بتاريخ  ٓق المنشكر في العدد ٖٜٕٔمجمة االحكاـ العدلية لسنة ٕ
 .ٖ٘ٗـ, ص ٜٜٛٔ, ٖسميـ باز, شرح المجمة, بيركت دار العمـ لمجميع, ط  ٖ
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كيجرم مجرل الطريؽ العاـ كؿ ما ىك عاـ مثؿ النير كالمرعى ككؿ محؿ يعكد نفعو إلى 

 .ٔالعمـك

ؾ يستطيع كؿ كاحد مف الناس االدعاء أماـ القاضي في حاؿ كاف ىناؾ اعتداء كبناء عمى ذل

 عمى الممؾ العاـ كفؽ ىذه المادة حتى كلك لـ يكف لو مصمحة شخصية مباشرة في ىذا الشأف.

 

: المصمحة في الدفوع والطعون الواردة عمى الدعوى المطمب الثاني
 .والتطبيقات القضائية الواردة عميها

 ,في ىذا المطمب سكؼ يتـ الحديث عف المصمحة في الدفكع كالطعكف الكاردة عمى الدعكل

كمدل االختالؼ في خصائص المصمحة في الدفكع كالطعكف عنيا في خصائص المصمحة في 

فيما نخصص الحديث عف التطبيقات القضائية , كىذا سكؼ نخصص لو الفرع األكؿ ,كلالدع

 .لمدفكع كالطعكف في الفرع الثاني

 

 المصمحة في الدفوع والطعون الواردة عمى الدعوى :الفرع األول
ة كفييا يخكؿ الطرفاف سمط ,الخصكمة ىي أداة تيدؼ إلى الحماية القانكنية بكاسطة القضاء

, فسمطة المدعي تيدؼ إلى الحماية القانكنية لمركزه بصدكر القياـ بنشاط لتحقيؽ ىذا اليدؼ

كعمى العكس تمامان فإّف سمطة المدعى عميو تيدؼ إلى حماية مركزه  ,حكـ في المكضكع لصالحو

                                                           
 .ٚٔٛسميـ باز, شرح المجمة, مرجع سابؽ, ص  ٔ
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السمطتيف ال يخدـ  ف المؤكد أنو إذا كاف أيان مف ىاتيف, كمبمنع صدكر حكـ عميو لصالح المدعي

 ٔفي تحقيؽ الحماية القانكنية لمقدميا ال يجكز النظر فييا.

 المصمحة في الدفكع. كىذا المبدأ يطمؽ عميو شرط المصمحة في اإلجراء أك شرط

كقبؿ الحديث عف ىذا المبدأ ال بّد مف تأصيمو كالرجكع إلى جذكره كىذا يقتضي الحديث عف 

 الجزاء المترتب عمى اإلجراءات.

ىناؾ مبدأ أساسي في قانكف المرافعات أك اإلجراءات المدنية ىك أّف الجزاء المترتب عمى مخالفة 

فمف الكاجب احتراـ ىذا المبدأ كبالتالي الحكـ بالجزاء  ,اإلجراءات يقع بصكرة آلية أك تمقائية

 ٕبمجرد حصكؿ المخالفة.

كمتى ثبت  ,كلكف يشترط لذلؾ أف يتمسؾ بو الخصـ الذم تقررت القاعدة التي خكلفت لمصمحتو

نما ىذا الضرر مفترضذلؾ فال محؿ إلثبات الضرر ا , كيستثنى مف ذلؾ القكاعد لذم أصابو كا 

فيجكز لكؿ خصـ أف يتمسؾ بيا في أم مرحمة مف مراحؿ  ,تعمؽ بالنظاـ العاـاإلجرائية التي ت

كعمى المحكمة أف تحكـ بالجزاء مف تمقاء  ,الدعكل كلك لـ تكف ىذه القاعدة قد شرعت لمصمحتو

 ٖمطبقة لمنظاـ العاـ بيذا الخصكص.ك  حاميةنفسيا كلك لـ يطمب الخصـك منيا ذلؾ بصفتيا 

أك إذا شاب  ,تتكافر متى نّص عمييا القانكفكقاعدة عامة أك اإلجراء إّف المصمحة في الدفكع 

التمسؾ بالدفكع مف صاحب المصمحة ىك  مف فالغاية ,اإلجراء عيب لـ تتحقؽ بسببو الغاية منو

 ٗمف متابعة إجراءاتيا الباطمة. إعفاءهكيطمب  ,التخمص مف الخصكمة التي رفعت عميو

                                                           
 .ٜٖٔفتحي كالي, مبادئ قانكف القضاء المدني, ص  ٔ
 .ٜٖ, ص ٜٚٙٔ, ٔأحمد أبك الكفا, نظرية الدفكع في قانكف المرافعات, القاىرة دار المعارؼ, ط ٕ
 .ٔٗ سابؽ, صبك الكفا, نظرية الدفكع في قانكف المرافعات, مرجع أحمد أ ٖ
 .ٖٗ سابؽ, صأحمد أبك الكفا, نظرية الدفكع في قانكف المرافعات, مرجع  ٗ
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أك ما يقصده المشرع بصرؼ  ,المقصكد بالغاية مف اإلجراء ىي الغاية المكضكعية مف الشكؿ أما

 ٔؼ إلييا مف شرع البطالف لمصمحتو.النظر عف الغاية الشخصية التي ييد

 :ونستنتج مما سبق القواعد التالية

مترتب ىك الذم يستطيع أف يتمسؾ بالجزاء ال كالطعكف: أّف صاحب المصمحة في الدفكع أكالن 

تحكـ بو  ككذا المحكمة ,فممخصـ أف يتمسؾ بو ,عمى مخالفتيا ما لـ يتعمؽ األمر بالنظاـ العاـ

ال تقبؿ دعكل أك دفع بغير مصمحة قد قضت محكمة النقض المصرية بأنو: )ك  مف تمقاء نفسيا,

 ٕ(.تمسؾ بما لغيره مف دفكع أك دفاعكأنو ليس لمخصـ أف ي

ال يجكز أف يتمسؾ صكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى ذلؾ: )أ ( مف قانكفٕٗالمادة )كقد نصت 

بالبطالف مف الخصـ الذم تسبب بالبطالف إال مف شرع البطالف لمصمحتو كال يجكز التمسؾ 

 (.فيو

ما داـ تمسؾ بيا كقاعدة عامة : ينبغي الحكـ بالجزاء المترتب عمى مخالفة القاعدة اإلجرائية ثانيان 

إذ أّف الضرر مفترض كال يقبؿ إثبات العكس كىك  ,ضرران لو صاحب المصمحة كلك لـ تحدث

 .ثابت بنص القانكف

كال يجكز لممحكمة أف تكمؼ صاحب المصمحة إثبات الضرر الذم أصابو مف جراء ىذه  

رتب عمى مخالفتيا متى تمسؾ بؿ ينبغي عمييا أف تحكـ بالجزاء المت ,المخالفة لمقاعدة اإلجرائية

 و.الذم شرعت لمصمحت بيا

                                                           
 .ٕٓ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٔ
سابؽ, ـ منشكر في كتاب المرجع في التعميؽ عمى قانكف المرافعات, معكض عبد التكاب, مرجع ٜٗٛٔ/ٙ/ٕٙ( جمسة ٖٜ٘) طعف ٕ

 .ٚٙ ص
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كفي ىذه الحالة ينتقؿ عبء اإلثبات  ,كلكف يستثنى مف ذلؾ إذا ثبت تحقؽ الغاية مف اإلجراء

كقد نصت عمى ذلؾ  ٔمف اإلجراء قد تحققت رغـ العيب. لمف اتخذ اإلجراء ليثبت أّف الغاية

لمحاكمات الفمسطيني حيث جاء فييا: ( مف قانكف أصكؿ اٖٕالمادة )صراحةن الفقرة الثانية مف 

 (.اإلجراءال يحكـ بالبطالف رغـ النص عميو إذا ثبت تحقؽ الغاية مف )

ما جاء في قرار محكمة االستئناؼ حيث نصت: )كالذم تجده محكمتنا بأف قاضي  كيؤيد ذلؾ

التنفيذ قد طبؽ نظرية حضكر الخصـ يصحح البطالف بطريقة سميمة نقره عمييا, ذلؾ أنو كفقا 

ي كردت في قانكف أصكؿ المحكمات المدنية كالتجارية فإنو ال لمقكاعد العامة في البطالف كالت

( ٖٕمف المادة  ٕيحكـ بالبطالف رغـ النص عميو إذا ثبت تحقؽ الغاية مف اإلجراء )الفقرة 

كاليدؼ الذم شرعت مف أجمو ىذه المادة ىك التقميؿ قدر اإلمكاف مف التمسؾ بالشكميات الفارغة 

 ٕ ف اإلجراء(.مف أم مضمكف طالما تحقؽ اليدؼ م

 الجزاء جب الحكـ متى تمسؾ بو مف جعؿك : القاعدة العامة في حالة النص عمى الجزاء يثالثان 

أحكاؿ القكة القاىرة أك االستحالة  منيا ,ستثناءات عمى ىذه القاعدةكلكف ىناؾ ا ,لمصمحتو

إذا ترؾ أك  ,المطمقة التي تجعؿ الخصـ في حالة عجز تاـ عف مزاكلة اإلجراء المطمكب منو

أك إذا تيسر تفادم الحكـ بالجزاء  ,المشرع الحكـ بالجزاء في بعض األحكاؿ لتقدير القاضي

 ٖقاعدة أخرل مف قكاعد المرافعات. بإعماؿ

كقد حدد قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني االستثناء عمى القاعدة العامة كىي الحكـ بإبطاؿ 

 :ذه االستثناءات عمى النحك التالياإلجراء كى

                                                           
 .ٕٗ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٔ
 . )المقتفي(.ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٜتاريخ  ٕٓٔٓ/ٜٛٛاستئناؼ تنفيذ رقـ  ٕ
 كما بعدىا. ٗٗف المرافعات ص لممزيد أحمد أبك الكفا, نظرية الدفكع في قانك  ٖ
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( مف قانكف أصكؿ ٖٕالمادة )كقد جاء ذلؾ في نص ػ إذا تحققت الغاية مف اإلجراء, ٔ

ال يحكـ بالبطالف رغـ فقرة الثانية مف المادة المذككرة: )المحاكمات الفمسطيني حيث جاء في ال

 (. إذا ثبت تحقؽ الغاية مف اإلجراء النص عميو

يرمي إلى تحقيؽ غاية معينة فإذا تحققت ىذه كأساس ىذا المبدأ أّف الشكؿ غير مطمكب لذاتو بؿ 

ف أما إذا تخمفت الغاية تعيّ  ,الغاية امتنع الحكـ ببطالف اإلجراء كلك نّص القانكف عمى البطالف

 ٔراء كلك لـ ينص القانكف عمى ذلؾ.الحكـ ببطالف اإلج

داـ أنو نص  ف ماتحققت الغاية منيا فإنيا تقع ضمف دائرة البطال إال أّف ىناؾ حاالت حتى لك 

 :عمى بطالنيا كىي

 يككف كذلؾ إذا لـ يتخذ أصالن.ػ إذا كاف اإلجراء منعدمان, ك أ 

 ب ػ إذا كاف الشكؿ الناقص في اإلجراء ىك الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ الغاية.

 ٕلمشرع البطالف جراء عدـ احترامو.ج ػ إذا كاف الشكؿ المطمكب ىك ميعاد معيف كرتب ا

كقد نصت عمى ىذه الحالة الفقرة  ,لبطالف لمصمحتو عنو صراحةن أك ضمنان ػ إذا نزؿ مف شرع إ

يزكؿ البطالف لمحاكمات الفمسطيني حيث جاء فييا: )( مف قانكف أصكؿ إٗالمادة )الثانية مف 

 (.صراحةن أك ضمنان مف شرع لمصمحتو إذا نزؿ عنو

تجاكز ىذا البطالف صراحةن كيفيـ مف نص ىذه المادة أّف مف شرع البطالف لمصمحتو يحؽ لو 

كبالتالي يككف قد  ,أك أف يككف ضمنان بمعنى أنو ال يثيره أماـ المحكمة ,بأف يصرح في ىذا األمر

                                                           
 .٘ٔ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٔ
 .ٜٕ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٕ
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كبذلؾ تككف مكافقتو ضمنية عمى عدـ بطالف ىذا  ,غض الطرؼ عف ىذا اإلجراء الباطؿ

 اإلجراء.

( مف قانكف ٕ٘المادة )في  كقد جاء النص عمى ىذه الحالة ,ػ جكاز تصحيح اإلجراء الباطؿٖ

يجكز تصحيح اإلجراء الباطؿ كلك بعد التمسؾ لمحاكمات الفمسطيني حيث جاء فييا: )أصكؿ ا

فإذا لـ يكف لإلجراء ميعاد  ,عمى أف يتـ ذلؾ في الميعاد المقرر قانكنان التخاذ اإلجراء بالبطالف

يعتد باإلجراء إال مف تاريخ كال  ,مقرر في القانكف حددت المحكمة ميعادان مناسبان لتصحيحو

 (. تصحيحو

كلكف ىذه  ,كيالحظ أنو بالرغـ مف التمسؾ بالبطالف إال أنو يجكز تصحيحو في ىذه الحالة

الحالة تفترض صكرتيف كىي أّف اإلجراء لو كقت محدد لمقياـ بو أك أنو ليس لو كقت محدد لمقياـ 

 بو.

كبناءن عميو فإّف  ,الكقت المحدد قانكنان ففي الصكرة األكلى يجب أف يتـ تصحيح اإلجراء في 

ـّ  ,اإلجراء إذا تـّ تصحيحو في ىذه الصكرة بعد الكقت المحدد قانكنان فميس لو اعتبار أما إذا ت

 تصحيحو في الكقت المحدد فإّف اإلجراء يصبح صحيحان.

تحؿ المحكمة  حينيا ,أما الصكرة الثانية كىي في حالة أف ال يككف ليذا اإلجراء كقت محدد قانكنان 

ـّ في الكقت المحدد صح اإلجراء ,مكاف المشرع في تحديد الكقت ال فال يككف صحيحان  ,فإذا ت كا 

ـّ بعد الكقت الذم حددتو المحكمة  .إذا ت

 ٔيتـ تصحيح البطالف بإحدل كسيمتيف:ك 

                                                           
 .ٖٛ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٔ
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كىذا يفترض أّف الذم تمسؾ بو أصالن فإّف  ,التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف صراحةن أك ضمنان ـ 1

 .المحكمة ال تثيره مف تمقاء نفسيا ألنو ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ

ي كليس إلى كىذا التصحيح يرجع إلى نص قانكن ,ػ تصحيح البطالف بكقائع قانكنية الحقةٕ

 البطالف الذم يشكب الحكـ إذا انقضت مكاعيد الطعف فيو. :اإلرادة كمثاؿ ذلؾ

يجكز تصحيح اإلجراء إذا حكـ ببطالنو كلك لـ يكف نيائيان. كيالحظ أّف اإلجراء الباطؿ ال كال 

 يعتبر صحيحان إال مف تاريخ إجراء التصحيح.

أما إذا كاف قابالن لمتجزئة  ,ػ إذا كاف اإلجراء الباطؿ غير قابؿ لمتجزئة فيعتبر باطالن بكامموٗ

كعمى ىذا نصت  ,ـ إال ببطالف الجزء الباطؿكبعضو باطالن كبعضو اآلخر صحيحان فال يحك

إذا كاف اإلجراء باطالن قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني: ) ( مفٕٙالمادة )الفقرة الثانية مف 

مثاؿ اإلجراء ك  (.في شؽ منو فيعتبر ىذا الشؽ كحده باطالن ما لـ يكف اإلجراء غير قابؿ لمتجزئة

فمك  ,الحكـ الذم يقضي في طمبيف كالحكـ بفسخ العقد كالتعكيض عف الضرر :جزئةالقابؿ لمت

كاف شؽ الحكـ المتعمؽ  ,جاء الحكـ بالفسخ مسببان تسبيبان كافيان كالحكـ بالتعكيض دكف تسبيب

 ٔكاجب اإللغاء عف طريؽ الطعف فيو.بالفسخ صحيحان كشقو المتعمؽ بالتعكيض باطالن 

كتكافرت فيو عناصر إجراء آخر صحيحان فيعتبر صحيحان باعتبار ػ إذا كاف اإلجراء باطالن ٘

 ( المذككرة.ٕٙالمادة )اإلجراء الذم تكفرت عناصره طبقان لمفقرة األكلى مف 

 يامستكف احيحص كلكف إذا حمؿ في طياتو إجراء ,فإّف اإلجراء الباطؿ يظؿ باطالن  كبناءن عميو

ف كقع ضمف الشرائطو فإّف ىذا األخير  إذا كاف االستئناؼ  :كمثاؿ ذلؾإلجراء الباطؿ, صحيح كا 

كلكف يتحكؿ االستئناؼ المقابؿ  ,األصمي باطالن فإّف ذلؾ يؤدم إلى بطالف االستئناؼ المقابؿ
                                                           

 .ٓٗ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٔ
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الباطؿ إلى استئناؼ صحيح إذا تكافرت فيو عناصر االستئناؼ األصمي بأف رفع باإلجراءات 

 ٔي لو.األصمي كفي الميعاد القانكنالمعتادة لالستئناؼ 

يجب إبداؤىا في الكقت الذم حددىا القانكف أنو : مف القكاعد الميمة في الدفكع كالطعكف رابعان 

ال اعتبر مف شرعت لمصمحتو متنازالن عنيا.  كبالكيفية التي أكردىا كا 

كبناءن عمى ىذا فإّف الدفكع الشكمية يجب إبداؤىا معان قبؿ إبداء أم طمب أك دفع آخر سكاء كاف 

 تنص , كعمى ىذاكفي حالة عدـ التقييد بيذا سقط الحؽ فييا ,بعدـ القبكؿ اأك دفع امكضكعي

....سائر الدفكع المتعمقة المحاكمات الفمسطيني حيث نص عمى: ) ( مف قانكف أصكؿٜٔالمادة )

ال  باإلجراءات يجب إبداؤىا معان قبؿ إبداء أم طمب أك دفاع في الدعكل أك دفع بعدـ القبكؿ كا 

 (.سقط الحؽ فيما لـ يبد منيا

اكمات ( مف قانكف أصكؿ المحٜٛالمادة )أما بالنسبة لمدفكع المكضكعية فقد جاء نص 

رةن كاحدةن قبؿ الدخكؿ في يجب عمى الخصـك تقديـ طمباتيـ كدفكعيـ مالفمسطيني يشير إلى أنو: )

كال يكجد ما يقيده فيجب أف كبما أّف النص مطمؽ كىك يشمؿ الدفكع بكافة أنكاعيا  ,(األساس

 ٕميو دفكعو قبؿ الدخكؿ في األساس.يبدم المدعى ع

أما فيما يتعمؽ في الدفع بعدـ القبكؿ فيجب إبداؤه أيضان قبؿ الدخكؿ في األساس استنادان لنص 

يجكز لممدعى عميو أف محاكمات الفمسطيني كالذم ينص عمى: )( مف قانكف أصكؿ الٜٓالمادة )

 (. قبكليا قبؿ الدخكؿ في األساس....كؿ استنادان إلى أم سبب يؤدم لعدـ يدفع بعدـ القب

                                                           
 .ٜٖ٘ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٔ
 .ٜٖٗ سابؽ, صعثماف التكركرم, الكافي, مرجع  ٕ
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فسكؼ يتـ الحديث عف كقت إثارة ىذا  ,الدفع بانعداـ المصمحة ىك دفع بعدـ القبكؿكبما أّف 

 الدفع في الفصؿ الثاني.

ال سقط ا لحؽ كيظير مف خالؿ ما تقدـ أّف سائر الدفكع يجب أف تثار قبؿ الدخكؿ في األساس كا 

فحينيا يستطيع إثارتيا في أم كقت مف مراحؿ  ,إال ما كاف يستند إلى مخالفة النظاـ العاـ ,بيا

 الدعكل. 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني تحدد ٕ٘ٓالمادة )أما بخصكص الطعكف فقد جاءت 

مدة االستئناؼ الذم يحؽ لممستأنؼ تقديـ استئنافو فييا كىي ثالثيف يكمان كقاعدة عامة ما لـ 

 ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ أما بخصكص المكاد المستعجمة فيي خمسة عشر يكمان. 

ميعاد يككف القانكف المذككر: )( مف ٕٕٚ) أما بخصكص الطعف بالنقض فقد نصت عميو المادة

 .(الطعف بالنقض أربعيف يكمان 

كقد جاء طرح كقت إثارة الدفكع أك الطعكف بشكؿ مختصر كذلؾ بسبب أّف المكضكع الرئيسي  

ىك مكضكع المصمحة باإلضافة إلى ذلؾ فإّف القانكف قد تطمب إجراءات معينة ينبغي اتباعيا 

 يطكؿ شرحيا.

 جهة والدفوع والطعون من جهة أخرى.دعوى من الفرق في المصمحة بين ال

غير  ,كيشترطيا أيضان في الدفكع كالطعكف ,ال شّؾ أّف القانكف يشترط كجكد المصمحة في الدعكل

أّف ىناؾ عدة فركؽ بيف خصائص المصمحة في الدعكل كبيف خصائص المصمحة في الدفكع 

 آلتي:كىي عمى النحك ا كالطعكف قد تكصمت إلييا مف خالؿ دراستي

 .ػ مف حيث األشخاصٔ
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مف حيث األغمب ما في الدفكع كالطعكف تككف , أالمصمحة في الدعكل تككف لممدعي 

 ي أيضا.كقد تككف لممدع األعـ لممدعى عميو,

 .ػ مف حيث الغايةٕ

المصمحة في  أما ,كف مف أجؿ الحكـ لممدعي بدعكاهاليدؼ كالمصمحة في الدعكل يك 

 ب الحكـ عمى المدعى عميو.نالدفكع فاليدؼ منيا ىك رد دعكل المدعي كتج

 .ػ مف حيث االحتماليةٖ

 ,يتفؽ شرط المصمحة في الدعكل كالدفكع كالطعكف مف حيث أف يككف قانكنيان كشخصيان  

أما بخصكص خصائص شرط المصمحة في الدعكل بخصكص حمكليا كما يترتب عمييا مف 

فإّف ىذا األمر غير كارد بالنسبة لمدفكع كالطعكف فيجب  ,خاصةن بالمصمحة المحتممة استثناءات

ذلؾ أّف الغاية مف الدفكع كالطعكف  ,ة غير محتممةأف تككف المصمحة في الدفكع كالطعكف حالّ 

كال ينطبؽ عمييا االستثناءات الكاردة عمى الخاصية المتعمقة بالمصمحة  ,ىي رد دعكل المدعي

 .ي الدعكلالحالة ف

كىذا ال  ,ذلؾ أّف االستثناءات تيدؼ إلى دفع ضرر محدؽ أك استيثاؽ لحؽ يخشى زكالو 

يتصكر في الدفع كالطعف حتى كلك أّف المدعى عميو في ىذه الدعكل ىك المدعي في 

 االستثناءات المذككرة.
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 ػ مف حيث الكقت. ٗ

فيك حر في اختياره لمكقت الذم يمجأ فيو إلى القضاء  ,المصمحة في الدعكل يحدد كقتيا المدعي

نما ىي حؽ  ,كقاعدة عامة كذلؾ استنادان لمقاعدة العامة أّف المدعي ال يجبر عمى الخصكمة كا 

 .شخصي لو يستطيع أف يتقدـ بيا متى شاء

دعاكل كلكف يستثنى مف ذلؾ بعض الدعاكل التي حدد ليا القانكف فترة زمنية محددة كمف ذلؾ  

ـّ تقييد رفعيا خالؿ سنتيف في د جاء في قانكف العمؿ الفمسطيني فق ,اإلصابات العمالية فقد ت

يسقط  التأخير ناتجا عف عدـ استقرار اإلصابة أك عف عذر مشركع  ما لـ يكف(: )ٕٗٔ) المادة

 (.بانقضاء سنتيف عمى كقكع اإلصابةالمصاب في المطالبة بالتعكيض عف إصابة العمؿ  حؽ

 في قانكف األحكاؿ الشخصية تحديد كقت المطالبة بنفقة العدة فقد نصت المادة أيضا كقد جاء

......كلممطمقة المطالبة بيا عند تبميغيا كثيقة الطالؽ فإذا بمغت الطالؽ ( مف القانكف: )ٓٛ)

 (.انقضت عدتيا يسقط حقيا في النفقةقبؿ انقضاء العدة بشير عمى األقؿ كلـ تطالب بيا حتى 

ما داـ أّف ىذه  ,في جميع األحكاؿ امعين اا يتعمؽ بالدفكع كالطعكف فقد حدد ليا القانكف كقتأما فيم

ـّ ذكرىا عند الحديث عف كقت إثارة الدفكع  ,الدفكع كالطعكف ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ كقد ت

كفيما عدا ىذه الفركقات بيف الدعكل كالدفكع كالطعكف فإّف خصائص المصمحة بينيـ  ,كالطعكف

 احدة.ك 
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: التطبيقات القضائية الواردة عمى الدفوع والطعون فيما يخص شرط الفرع الثاني
 .المصمحة

تكافر شرط المصمحة في الطعف إذا كاف طرفا الطعف بذات المركز القانكني في  عدـ (ٔ

 الدعكل.

قضت محكمة النقض الفمسطينية بذلؾ, فقد جاء في أحد قراراتيا: )كلما كاف مف المقرر 

أنو يشترط لقبكؿ الطعف تكافر المصمحة التي ىي أساس الخصكمة في أم دعكل كحيث 

لما كاف طرفا الطعف بذات الكصؼ كمدع أك مدعى أف ىذا الشرط غير متكافر طا

 ٔعمييما كىذا ما استقر عميو الفقو كسايره في ذلؾ االجتياد القضائي(.

كجاء في قرار آخر: )كحيث أف الطاعف كالمطعكف ضده المذككر كالىما مدعى عميو 

ة المدعي لؤم المذككر كفي مركز قانكني كاحد األمر الذم يجعؿ خصكمة يفي مكاج

النقض فيما بينيما منتفية تماما طبقا ألحكاـ المادة الثالثة مف قانكف  عف بطريؽالط

لعدـ نيكض المصمحة مناط  ٕٔٓٓلسنة  ٕأصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 

الطعف فيما بينيما كىذا ما استقر عميو االجتياد القضائي كذىب إليو الفقو مما يتعيف 

 ٕمعو عدـ قبكؿ الطعف(.

 يجب أف يككف الطعف بذات الصفة التي كانت متمثال بيا في الدعكل. (ٕ

قضت محكمة االستئناؼ الفمسطينية بذلؾ, حيث جاء في أحد قراراتيا: )كال يجكز الطعف 

في األحكاـ إال مف خالؿ المحككـ عميو بمكجب الحكـ المطعكف فيو بنفس الصفة التي 

ال أك ضامنا لخصـ أصيؿ مدخال في اعتد بيا قبؿ صدكر الحكـ سكاء كاف خصما أصي

يجعؿ الطعف  مما الدعكل أك متدخال فييا لالختصاـ أك االنضماـ ألحد طرفي الخصكمة
                                                           

 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٖٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٙٔٔنقض مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) .ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٙتاريخ  ٕٔٔٓ/ٖٔٔنقض مدني رقـ  ٕ
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في األحكاـ يككف مف الخصـ الحقيقي الذم يتأثر مركزه القانكني في الحكـ الصادر في 

 ٔالدعكة كتصبح لو مصمحة لمطعف فيو إلزالة ما رتبو الحكـ(.

متداد لمدعكل ذاتيا كبالتالي ال يجكز أف تختمؼ صفات األحكاـ ىك ا ذلؾ أف الطعف في

 الخصـك في الطعف عنو في الدعكل.

 مناط المصمحة في الطعف أف يككف الحكـ المطعكف فيو قد أضر بالطاعف. (ٖ

كقد قضت محكمة النقض الفمسطينية بذلؾ, حيث جاء في أحد قراراتيا: )كلما كانت 

ت برد الدعكل عف الطاعف األكؿ فإف طعنو يغدك غير محكمة الدرجة األكلى قد قض

قائـ عمى مصمحة يقرىا القانكف, لذلؾ فإف المحكمة تقرر عدـ قبكؿ طعنو ليذا 

  ٕالسبب(.

كانت المصمحة القانكنية تقتضي أف تككف ىناؾ فائدة عممية مف الدفع أك مف فإذا 

نو في دعكل ردت عنو كلـ الطعف فما ىي الفائدة العممية التي يبتغييا الطاعف مف طع

 يمـز فييا بشيء.

كقد كجيت محكمة النقض محكمة االستئناؼ لمسير عمى ىذا النيج, فقد جاء في أحد 

قراراتيا: )كلما كاف الحكـ المستأنؼ قضى بعدـ قبكؿ الدعكل بالنسبة لممدعى عمييما 

الصمح  المستأنفيف الثاني كالثالث كلـ يعد ليما مصمحة في الطعف في حكـ محكمة

بطرؽ االستئناؼ, فقد كاف عمى محكمة االستئناؼ مف تمقاء نفسيا عدـ قبكؿ االستئناؼ 

 ٖمنيما ليذا السبب(.

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔتاريخ  ٕ٘ٓٓ/ٕٔاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) ـ. ٕٓٔٓ/ٔ/ٕٔتاريخ  ٜٕٓٓ/ٕٖ٘نقض مدني رقـ  ٕ
 (.المقتفي) ـ.ٜٕٓٓ/ٖ/ٖتاريخ  ٕٛٓٓ/ٕٗٔنقض مدني رقـ  ٖ
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كقد حددت محكمة االستئناؼ مناط المصمحة في الطعكف عمى الكجو التالي: )كمناط 

المصمحة ىنا أف يككف الحكـ المطعكف فيو قد أضر بالطاعف, أم أف يككف قضي ضده 

طمباتو كميا أك بعضيا إذا كاف مدعيا أك خصما منضما لو أك لـ يؤخذ بدفاعو برفض 

إذا كاف مدعى عميو أك خصما منضما لو كقضي عميو لمصمحة خصمو بما طمبو ىذا 

كمو أك بعضو, كال مصمحة في الطعف إذا كاف ال يبتغي مف كرائو إال تحقيؽ مصمحة 

 ٔغير منتج(. نظرية صرفة, كما ال مصمحة إذا كاف كجو الطعف

أما إذا كاف الخصـ ىك الرابح في الدعكل فال مصمحة لو في تحريؾ الطعف, كعمى ىذا 

ىا )كحيث أف ال مصمحة لمخصـ في تحريؾ قضت محكمة النقض, حيث جاء في قرار 

مف قانكف أصكؿ  ٕ/ٜٔٔالطعف طالما أنو ىك الرابح لمدعكل سيما أف المادة 

تقضي بعدـ قبكؿ الطعف المنصب  ٕٔٓٓلسنة  ٕ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ

 ٕعمى حكـ قضي بطمباتو(.

 

 صاحب الحؽ في الدفع ىك الذم يثيره دكف سكاه. (ٗ

كقد قضت محكمة النقض بيذا الخصكص حيث جاء في أحد قراراتيا: )فإنو ليس 

يرىما مف المدعى عمييـ ألنو ال يجكز لممدعى لمطاعنيف أف يطعنا في صحة تبميغ غ

الدعكل أف يطعف في صحة تبميغ مدعى عميو آخر ما دامت المحكمة اعتبرت  عميو في

التبميغ صحيحا, فصاحب المصمحة في الطعف في صحة التبميغ ىك المدعى عميو الذم 

 ٖيدعي أف تبميغو غير صحيح كليس مدعى عميو آخر جرل تبميغو بصكرة صحيحة(.

                                                           
 (.المقتفي) .ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔتاريخ  ٕ٘ٓٓ/ٕٔاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/٘/ٖٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٕ٘نقض مدني رقـ  ٕ
 (.المقتفي) ـ.ٕٙٓٓ/ٗ/ٕٔتاريخ  ٕ٘ٓٓ/ٕٙنقض مدني رقـ  ٖ
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عدـ جكاز إثارة الدفع إال مف قبؿ مف كىذا القرار يستند الى القاعدة العامة التي تفيد ب

 خصص الدفع لمصمحتو

كقد قضت محكمة النقض بعدـ جكاز تعرض الخصكـ لمطعف في اإلجراء إذا كاف 

مخصصا لمصمحة القاضي, حيث جاء في أحد قراراتيا: )كبخصكص السبب األكؿ مف 

جراءات أسباب الطعف المتضمف أف القرار المطعكف فيو حرم بالفسخ حيث أنو كليد إ

باطمة كمنعدمة كال ترتب أثرا ألف رئيس محكمة استئناؼ القدس القاضي ىاني الناطكر 

قد تـ ترفيعو إلى قاضي محكمة العدؿ العميا, كبالتالي فإف ىذا القرار يعتبر قرارا منعدما 

كال يرتب أم أثر قانكني..... بينما صمت المشرع عف إيراد نص في ىذه القكانيف عف 

ف ؤك كمة أعمى إلى محكمة أدنى, كالقاعدة تقضي بأف الخصكـ حيف يمجالندب مف مح

كال يممككف اختيار قاضييـ فالمتقاضي يبسط دعكاه كدفاعو أماـ ىيئة المحكمة  لمقضاة

المختصة التي تجمس لمنظر في القضايا, كسكاء كاف القاضي جمس عمى منصة الحكـ 

ذلؾ فإف ندب القاضي لمعمؿ في بناء عمى قرار تعييف أك نقؿ أك ندب..... مف كؿ 

محكمة معينة ىك امر يتعمؽ بشخص القاضي كحقكقو كال عالقة لممتقاضيف كضماناتيـ 

بيذا الندب, إذ أف صاحب المصمحة في قرار الندب ىك القاضي الذم تقرر ندبو أك أم 

مف القضاة الذيف قد تتأثر حقكقيـ في المنصب الذم ندب إلو القاضي كيككف قد حجبو 

 ٔو دكف أف يممؾ المتقاضكف ىذا الحؽ في الطعف النتفاء المصمحة(.عن

مف قبؿ الخصكـ تككف مف قبيؿ التحايؿ لمكلكج  في إجراءات  ألف إثارة ىذا الطعف

ذا  مف الطعكف حتى ينقض الحكـ لذلؾ لجأ ليذا الطعف. أمالدعكل فالخصـ لـ يجد  كا 

نظرنا الى المكضكع مف ناحية أخرل نجد أف إنتداب قاضي العميا لرؤية الدعكل 

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٓتاريخ  ٜٕٓٓ/ٖٚٗنقض مدني  ٔ
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خبرة مف قاضي إستئنافا ىك جانب إيجابي لصالح الدعكل ذلؾ أف قاضي العميا أكثر 

 .القانكف ال يمنع ذلؾ ستئناؼ  ما داـ أفاال

 ال يفيد الدفع إال مف تمسؾ بو ما لـ يكف متعمقا بالنظاـ العاـ. (٘

د أكدت محكمة النقض ذلؾ في أحد قراراتيا بقكليا: )بالنسبة لمسب المتعمؽ بعدـ كق

تمسؾ المطعكف ضدىا بالدفع بالتقادـ كلما كاف الدفع بسقكط الحؽ في المطالبة 

بالتعكيض عف إصابة العمؿ بمركر الزمف ىك دفع لعدـ سماع الدعكل ال يتعمؽ بالنظاـ 

مف المدعى عمييـ في حاؿ تعددىـ ما لـ يكف  العاـ كال يحكـ بو إال لمف تمسؾ بو

ف تمسؾ صاحب العمؿ المدعى عميو مكضكع الدعكل غير قابؿ لمتجزئة, كلما كما

المطعكف ضدىا األكؿ_ بالدفع بعدـ سماع الدعكل لمركر الزمف ال يحكؿ دكف أف _

رد  أف تقرر االستئناؼتتمسؾ المطعكف ضدىا الثانية بيذا الدفع, فقد كاف عمى محكمة 

عادة ممؼ الدعكل لمحكمة الدرجة األكلى الدعكل بالنسبة لممدعى عمييا الثانية فقط كا  

لمسير بيا في مكاجية المدعى عمييا األكلى التي لـ تتمسؾ بيذا الدفع, كلما لـ تفعؿ فإف 

 ٔكف مخالفا لمقانكف كحريا بالنقض مف ىذه الناحية(.كحكميا ي

 

 

                                                           
 (.المقتفي) .ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٗٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٖٚنقض مدني رقـ  ٔ
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 الفصل الثاني

المتعمقة بالدفع القواعد واآلثار 

 بانعدام المصمحة
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سيتـ الحديث عف القكاعد كاآلثار المتعمقة بالدفع بانعداـ المصمحة كسيتـ  ي ىذا الفصؿف       

فيما يتـ البحث  ,تخصيص المبحث األكؿ لمحديث عف القكاعد الخاصة بالدفع النعداـ المصمحة

 نعداـ المصمحة في المبحث الثاني.عف اآلثار المترتبة عمى الحكـ في الدفع با

 المبحث األول

 :بالدفع بانعدام المصمحةد الخاصة القواع


كىذا  ,ككقت إثارتو ,ماىية الدفع بانعداـ المصمحة في ىذا المبحث سكؼ يتـ البحث في 

لمحديث عف سمطة المحكمة  , كسيخصص المطمب الثاني يتـ بحثو في المطمب األكؿسما 

 كالخصـك في إثارة ىذا الدفع.

 

 .: ماهية الدفع بانعدام المصمحة ووقت إثارتهالمطمب األول

ىناؾ خالؼ حكؿ الطبيعة القانكنية لمدفع بانعداـ المصمحة لذلؾ سكؼ يتـ بحثو في ىذا 

 المطمب, عالكة عمى كقت إثارتو. 
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 : الطبيعة القانونية لمدفع بانعدام المصمحة.الفرع األول

كىذا الدفع يرمي إلى  ,سمطة الخصـ بااللتجاء إلى القضاء تتعمؽ الدفكع بعدـ القبكؿ في 

كبذلؾ فإّف الخصـ ينكر حؽ  ,الطعف بعدـ تكافر الشركط الالزمة لسماع الدعكل كالحؽ في رفعيا

 ٔ.دكف المساس بالمكضكع ,خصمو في رفع الدعكل

مات حيث ( مف قانكف أصكؿ المحاكٜٓالمادة )كقد نّص المشرع الفمسطيني عمى ىذا الدفع في 

يجكز لممدعى عميو أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل استنادان إلى أم سبب يؤدم لعدـ : )ياجاء في

 (.الطمب أك قبكلو قابالن لالستئناؼقبكليا قبؿ الدخكؿ في األساس كيككف القرار الصادر برد 

 ,لقبكؿكقد نّص المشرع الفمسطيني صراحةن عمى الدفع بانعداـ المصمحة باعتباره دفعان بعدـ ا

المصمحة كفقان لمفقرتيف إذا لـ تتكافر ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات: )ٖ/ٖ) حيث جاء في المادة

(. كالفقرتيف التي أشارت إلييما الدعكل كؿقبت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ السابقتيف قض

 المادة المذككرة تنصاف عمى كجكب المصمحة لرفع الدعكل.

عمى الرغـ مف إيراده بعض  ,ع بعدـ القبكؿيفرد نصان خاصان لمدفألردني فمـ أما المشرع ا

الدفع بانعداـ شرط المصمحة, أك الدفع بمركر  كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ,القضائيةالتطبيقات 

يـ أّف الدفع بالتحكييز األردنية: )حيث جاء في أحد قرارات محكمة التم ,الدفع بالتحكيـ الزمف,أك

 ٕ.(ل.....ىك دفع بعدـ قبكؿ الدعك 

                                                           
 .ٕٚ سابؽ, صباسـ الزغكؿ, حؽ الخصـ في الدفع, مرجع  ٔ
 .ٕٕٕ٘, ص ٜٜٗٔ, مجمة نقابة المحاميف األردنييف, ٖٜ/ٖٕتمييز حقكؽ رقـ  ٕ
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ال يقبؿ أم طمب أك دفع ال حاكمات األردني ينص عمى أنو: )( مف قانكف أصكؿ المٔ/ٖكنّص)

يفيد بعدـ قبكؿ الدعكل النعداـ كىذا النص  ,(فيو مصمحة قائمة يقرىا القانكف يككف لصاحبو

 المصمحة.

( ٜٓٔ) المادة حيث نّص في ,الشكمية لقبكؿ كالدفكع فيما خمط المشرع األردني بيف دفكع عدـ ا

لمخصـ قبؿ التعرض لمكضكع الدعكل أف يطمب مف : )المدنية مف قانكف أصكؿ المحاكمات

المحكمة إصدار الحكـ بالدفكع التالية بشرط تقديميا دفعة كاحدة كفي طمب مستقؿ خالؿ المدة 

أ ػ عدـ االختصاص المكاني ب ػ كجكد ( مف ىذا القانكف ٜ٘في المادة ) المنصكص عمييا 

 (.ىػ ػ بطالف أكراؽ تبميغ الدعكل ط التحكيـ ج ػ ككف القضية مقضية د ػ مركر الزمفشر 

أما المشرع المصرم فقد نّص صراحةن عمى الدفع بعدـ القبكؿ في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل 

الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل يجكز ( مف قانكف المرافعات المصرم: )٘ٔٔ) حيث جاء في المادة

 (.حالة تككف عمييا الدعكلو في أم إبدائ

 ٔؿ فقد أكرد الفقو عدة تعريفات لو:كفيما يتعمؽ بتعريؼ الدفع بعدـ القبك 

ـّ تعريفو بأنو  أك  ,كما ىك الحاؿ في الدفكع الشكمية ,دفع ال يكجو إلى إجراءات الخصكمة: فقد ت

نما ىك دفع يكجو إ ,إلى الحؽ المدعى بو كما ىك الحاؿ في الدفكع المكضكعية لى حؽ الخصـ كا 

كالدفع بعدـ قبكؿ الدعكل النقضاء  ,كييدؼ إلى منع المحكمة مف النظر فييا ,في رفع الدعكل

 ., أك لسبؽ الفصؿ فيياات الميعادأك رفعيا بعد فك  ,المصمحة

الكسيمة اإلجرائية التي حددىا المشرع لمتمسؾ بتخمؼ الشركط  فيما عرفو البعض اآلخر بأنو:

 ٔ .كالتي تككف الزمة لقبكؿ الدعكل فرىا في الدعكلالقانكنية الكاجب تكا
                                                           

 .ٖٚ كؿ, حؽ الخصـ في الدفع, مرجع سابؽ, صباسـ الزغ ٔ
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دفع يكجو ال إلى الحؽ المكضكعي لينفيو كال ألعماؿ الدعكل  د عرفو بعض الفقو أيضان بأنو:كق

نما يكجو الى الحؽ في الدعكل لمتكصؿ الى عدـ  إلثبات بطالنيا أك عدـ مراعاتيا لمقتضياتيا, كا 

 ٕ قبكليا أك عدـ سماعيا قبؿ الفصؿ في المكضكع لتخمؼ شرط مف شركط قياـ الحؽ فييا.

إال  ,القبكؿ في حاؿ عدـ تكافر شرط مف شركط الدعكل كىذه التعريفات تركز عمى الدفع بعدـ

إال أّف ىناؾ حاالت ضمف الدفع بعدـ القبكؿ إال أنيا ال تتعمؽ  ,أنو كبالرغـ مف صحة ىذا القكؿ

 .بشرط مف شركط الدعكل

الدفع بعدـ قبكؿ فمسطينية أشمؿ فقد عرفتو بما يمي: )ليذا جاء تعريؼ محكمة االستئناؼ ال 

نما تيدؼ  ,كال تكجو أيضان إلى إجراءات الخصكمة ,و إلى ذات الحؽ المدعى بوالدعكل ال تكج كا 

أك  ,يؤدم إلى عدـ قبكؿ الدعكلاستنادان إلى أم سبب قانكني  ,إلى إنكار حؽ في االدعاء

 ٖ.(ـ تكافر شرط مف شركط صحة الدعكلاستنادان إلى عد

تعددت اآلراء حكؿ ك  ,الدفكع األخرلكقد اختمؼ الفقو في تحديد طبيعة الدفع بعدـ القبكؿ بيف 

في  ,فيما اعتبره البعض أنو دفع مكضكعي ,فقد اعتبره البعض أنو دفع شكمي ,طبيعة ىذا الدفع

حيف ذىب البعض اآلخر إلى تقسيـ الدفع بعدـ القبكؿ إلى دفكع تتعمؽ باإلجراءات كدفكع تتعمؽ 

أما الرأم األخير فقد منح ىذا الدفع مركزان متميزان لو صفة مستقمة كسكؼ نكرد ىذه  ,بالمكضكع

 اآلراء عمى نحك مختصر.

 

                                                                                                                                                                      
الحسيني, النظاـ القانكني لمدفع بعدـ القبكؿ في الدعكل المدنية, بحث منشكر في مجمة العدالة كالقانكف إصدار المركز لؤم  ٔ

 .٘ٗـ, صٜٕٓٓ, ٖٔالفمسطيني الستقالؿ المحاماة كالقضاء ,ع
 .٘ٗـ,صٕٛٓٓ, ٖٚ, عٓٔفارس الجرجرم, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, بحث منشكر في مجمة الرافديف لمحقكؽ,ج ٕ
 (.المقتفي) ـ, ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٖٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٗٔٔاستئناؼ رقـ  ٖ
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 .دفع شكمي الدفع بعدـ القبكؿ :أكالن 

 : عات ال يعرؼ سكل نكعيف مف الدفكعاستند ىذا الرأم إلى أّف قانكف المراف

: يتكجو إلى مضمكف االدعاء كالثاني بقصد عرقمة سير الخصكمة : يتكجو إلى اإلجراءاتاألكؿ

 ٔ.بقصد رد الدعكل ردان نيائيان 

ذلؾ أّف التشريعات الحديثة نصت عمى الدفع بعدـ القبكؿ بشكؿ  ,كلعّؿ الرد عمى ىذا الرأم بسيط

إال أّف التطبيقات  ,كحتى التشريعات التي لـ تنص عميو بشكؿ صريح كالمشرع األردني ,مستقؿ

ـّ  ,فع بعدـ القبكؿ حكمان مستقالن عف الدفكع الشكمية كالمكضكعيةالقضائية قد أعطت الد كقد ت

 التعرض لمنصكص التي أشارت إلى الدفع بعدـ القبكؿ بشكؿ صريح.

 .الدفع بعدـ القبكؿ دفع مكضكعي :ثانيان 

ختمؼ عف الدفكع المكضكعية إال أنو ي ,حيث إنو يشابو الدفكع المكضكعية في أحكامو 

كىك أّف الدفع بعدـ القبكؿ ال يتناكؿ الحؽ ذاتو باإلنكار أك باالحتجاج بأدائو أك  ,كاحد بأمر

فالحؽ ال يكتمؿ كجكده إال  ,كلكنو يتناكؿ الكسيمة التي يحمي بيا صاحب الحؽ نفسو ,انقضائو

لذا فإّف الدفع بعدـ القبكؿ يتكجو  ,بكجكد الدعكل كال يكجد الحؽ في الدعكل إال إذا اعتدم عميو

تتعمؽ بالمراكز المكضكعية كبالتالي يككف كىذه مسائؿ  ,ى شركط الحؽ كشركط قبكؿ الدعكلإل

 ٕ.الدفع بعدـ القبكؿ دفعان مكضكعيان 

                                                           
 فارسك .ٕٖ, ٜٜ٘ٔعبد الكريـ القدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل في التشريع األردني, رسالة ماجستير, الجامعة األردنية,  ٔ

 .ٔ٘مرجع سابؽ,ص ,الدعكل قبكؿ بعدـ الدفع, الجرجرم
 مرجع سابؽ, ,الدعكل قبكؿ بعدـ الدفع, الجرجرم فارس ك.ٖٗػ  ٖٖ سابؽ, صعبد الكريـ قدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, مرجع  ٕ

 .ٕ٘ص



 

117 
 

نما إلى الكسيمة  ,كيؤخذ عمى ىذا الرأم أّف الدفع بعدـ القبكؿ ال يكجو إلى الحؽ المدعى بو كا 

المترتبة عمى رد الدعكل مكضكعان  الدعكل كبالتالي فإّف األحكاـكىي  ,التي تحمي ىذا الحؽ

 تختمؼ عف األحكاـ المترتبة عمى عدـ قبكؿ ىذه الدعكل.

 ٔ.تقسيـ الدفكع بعدـ القبكؿ إلى دفكع تتعمؽ باإلجراءات كدفكع تتعمؽ بالمكضكع :ثالثان 

 : رأم الدفع بعدـ القبكؿ إلى قسميفكقد قسـ ىذا ال 

كذلؾ مثؿ الدفع بانتفاء  ,شرط مف شركط الدعكلػ دفكع متعمقة بالمكضكع كىي في حالة تخمؼ ٔ

 المصمحة.

كىي في حالة عدـ تكافر إحدل مفترضات الخصكمة مف حيث  ,ػ دفكع متعمقة باإلجراءاتٕ

 في األجؿ الذم حدده القانكف. , مثؿ الدفع بسبب عدـ المباشرةأك اإلجراءات المككنة ليا ,سيرىا

 :كيؤخذ عمى ىذا الرأم

الدفع المترتب عمى مخالفة قاعدة متعمقة باإلجراء كبيف الدفع المتصؿ بالمكضكع ّف التمييز بيف أ

حيث لـ يتفؽ الفقو عمى بعض الدفكع لعدـ القبكؿ ىؿ ىي مف اإلجراءات أك مف  ,أمر صعب

 كما أنو ال يكجد ضابط لمتفرقة بيف ما يتعمؽ باإلجراءات كما يتعمؽ بالمكضكع., المكضكع

 قبكؿ لو صفة خاصةالدفع بعدـ ال :رابعان 

الدفع بعدـ القبكؿ يكجو إلى الحماية القضائية المطمكبة بكاسطة الطمب القضائي التي  

ككذا ليس  ,لذا فيك ليس دفعان شكميان  ,استعماؿ الدعكل يتـ عف طريقياتعتبر األداة الفنية التي 

ذا تشابيت بعض أحكامو بيما فيذا ال يسكغ إلحاقو بيما. ,دفعان مكضكعيان   كا 
                                                           

 .ٖ٘ سابؽ, صعبد الكريـ قدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
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 ٔ.لذلؾ فإّف الدفع بعدـ القبكؿ يرمي إلى إنكار سمطة الخصـ في استخداـ الدعكل

كؿ ىك دفع لو طبيعة كقد جاء في أكثر مف قرار قضائي فمسطيني يشير إلى أّف الدفع بعدـ القب

ال تكجو إلى ذات الحؽ المدعى بو كال تكجو إلى  خاصة كمف ذلؾ: )الدفكع بعدـ قبكؿ الدعكل

كال في إطار  ,ذلؾ فإّف ىذه الدفكع ال تدخؿ في إطار الدفكع المكضكعية, لمةإجراءات الخصك 

بؿ تيدؼ إلى إنكار حؽ في جزء مف ادعاء المدعي لعدـ تكافر الشركط التي  ,الدفكع الشكمية

 ٕ(.ىذا الحؽ في رفع الدعكل بمكجبو أك سقكط ,القانكف كالمصمحة في رفع الدعكل يطمبيا

الدفكع بعدـ القبكؿ ال تعتبر مف الدفكع المكضكعية كال تعتبر كذلؾ مف الدفكع أّف : )كقد كرد أيضان 

 ,دفاع ترمي إلى إنكار كجكد الدعكلكيمكف القكؿ بأنيا كسيمة  ,بؿ تأتي كسطان بينيما ,الشكمية

كما إذا كاف مف الجائز استعماليا أك  ,كتكجو إلى الكسيمة التي يحمي بيا صاحب الحؽ حقو

غير جائز لعدـ تكافر شرط مف الشركط العامة التي يجب أف تتكافر لقبكؿ  شرط االستعماؿ

 ٖ.(ط المتعمقة بذات الدعكل المرفكعةأك لعدـ تكافر شرط خاص مف الشرك  ,الدعكل

ني أرجح  :طبيعة خاصة, كذلؾ لألسباب التاليةالقكؿ بأّف الدفع بعدـ القبكؿ لو  كا 

ـّ الرد عمى القائميف بأّف ٔ , أك أك أنو دفع مكضكعي ,الدفع بعد القبكؿ ىك دفع شكميػ لقد سبؽ كت

 يتعمؽ باإلجراءات كقسـ يتعمؽ بالمكضكع. , قسـإلى قسميفمف قسمو 

عمى الدفع بعدـ القبكؿ بشكؿ  نيا المشرع الفمسطيني كالمصرم نصتػ إّف التشريعات كمف ضمٕ

, كحتى التشريعات ضكعيةيا عف الدفكع الشكمية كالمك كأعطتو أحكاما تختمؼ في مجمم ,مستقؿ

                                                           
, النظاـ القانكني لمدفع بعدـ القبكؿ في الدعكل لؤم الحسينيك .ٖٙ سابؽ, صعبد الكريـ القدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ

 ٙٗمرجع سابؽ,ص المدنية,
 (.المقتفي) ـ, ٕٔٔٓ/ٔ/ٖٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٖٖٖاستئناؼ مدني,  ٕ
 (.المقتفي) ـ, ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٖٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٗٔٔاستئناؼ مدني, ٖ
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التي لـ تنص عمى الدفع بعدـ القبكؿ بشكؿ صريح إال أّف التطبيقات القضائية الخاصة بتمؾ 

 الدكؿ كمحكمة التمييز األردنية نصت صراحةن عمى الدفع بعدـ القبكؿ في أحكاميا.

ثار المترتبة ػ إّف اآلثار المترتبة عمى الدفع بعدـ القبكؿ تختمؼ في كثير مف األحياف عف اآلٖ

: فإّف الخصـ حيف يتعرض لمدفع بعدـ , كعمى سبيؿ المثاؿعمى الدفكع الشكمية كالمكضكعية

ف كاف  ,كالقاضي حينما يحكـ فيو ال يحكـ في المكضكع ,القبكؿ ال يتعرض لمكضكع الدعكل كا 

فإذا دفع الخصـ بعدـ قبكؿ الدعكل لعدـ حمكؿ  ,يتفحص بعض المسائؿ المتصمة بالمكضكع

فإف القاضي ينظر في الدعكل بقصد التأكد مف حمكؿ  ,مصمحة أم أنيا مصمحة غير حالةال

كذلؾ بخالؼ الدفكع المكضكعية التي يتعرض ليا  ,المصمحة دكف التعرض لمكضكع الدعكل

 القاضي تعرضان تامان في مكضكع الدعكل.

الخالؼ أيضان حكؿ تخمؼ ككما ثار الخالؼ حكؿ تحديد الطبيعة القانكنية لمدفع بعدـ القبكؿ ثار 

ـّ ذكرىا في الفصؿ األكؿ.  كصؼ مف أكصاؼ المصمحة التي ت

كالذم يغني حسب رأييـ  ,فقد ذىب رأم إلى أّف الدعكل التي ال تستند إلى حؽ مستحؽ األداء

عمى اعتبار أّف  ,دفع مكضكعي عمى أساس أنو إنما يكجو إلييا ,شرط المصمحة بأكصافياعف 

 لحؽ الذم يدعيو الخصـ.الدفع يتعمؽ بذات ا

اء المصمحة القائمة الحالة ىك مف الدفكع بعدـ يقاؿ أّف الدفع بانتف لذا كحسب ىذا الرأم ال

 ٔألنو يكجو إلى صميـ أصؿ الحؽ.كذلؾ  ,القبكؿ

                                                           
 . ٚٙ سابؽ, صعبد الكريـ قدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
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كيؤخذ عمى ىذا الرأم أّف المدعى عميو حيف يثير عدـ حمكؿ المصمحة فيك ال ينكرىا أك يدعي 

نما ينكر عمى المدعي التجاءه بياانقضاء الحؽ المدعى  حيث إّف  ,لمقضاء في ىذا الكقت, كا 

 مصمحتو لـ تحؿ بعد حتى يمكف المطالبة بيا.

 ,كيذىب رأم آخر إلى أّف كصؼ المصمحة بالمشركعية أمر سميـ مف كجية النظر المكضكعية

ال يرجع لعدـ  ألّف رفض الدعكل ,كلكنو يؤدم إلى نتائج غير مقبكلة مف كجية النظر اإلجرائية

لذلؾ فإّف الحكـ في  ,كلكنو يرجع لعدـ تكافؽ الدعكل مع أحكاـ القانكف ,مشركعية المصمحة

 ٔ.حقيقتو ىك حكـ بالرفض كليس بعدـ القبكؿ

كيؤخذ عمى ىذا الرأم أيضان أّف عدـ مشركعية المصمحة ال يرتب أثران يستطيع مف خاللو المدعي 

فمك أّف مدع طالب خصمو بما ربحو منو عف  ,حة أصالن المطالبة بحؽ يستند إلى تمؾ المصم

 ,مشركعة ال تخكلو االلتجاء أصالن إلى القضاءالغير ؽ لعب القمار, فإّف ىذه المصمحة طري

مثؿ الكفاء أك  ,التي قد يحكـ بردىا لسبب مف األسباب المكضكعية ,بخالؼ المصمحة المشركعة

 .لقضاء, لكف الحكـ يككف برد الدعكلا في ىذه الحالة يستطيع المجكء إلىف ,اإلبراء

أما الرأم اآلخر فيعتبر أنو إذا لـ تكف المصمحة المحتممة ضمف االستثناءات التي حدد القانكف 

ألّف المصمحة ىنا ال تككف قانكنية كمعنى  ,جكاز االدعاء بيا فالقاضي يحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل

 ,فالقاضي لـ يفصؿ في مسائؿ الكاقع ,ر مشركعةييا كال يمـز أف تككف غيذلؾ أّف القانكف ال يحم

بحث في قكاعد القانكف التي يحتمؿ تطبيقيا عمى النزاع مىذه الكقائع كدالة ل إذ أنو يتممس

 ٕإال أّف القاضي لـ يدلي بحكـ حاسـ لمنزاع عمى ىذا الكاقع. ,المطركح

                                                           
 .ٚٙ سابؽ, صعبد الكريـ قدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, مرجع  ٔ
 .ٛٙ سابؽ, صعبد الكريـ القدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, مرجع  ٕ
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حيث إّف  ,دفع بعدـ القبكؿ كأنا مع ىذا الرأم األخير الذم يقكؿ إّف الدفع بانعداـ المصمحة ىك

كؿ المحاكمات ( مف قانكف أصٖ/ٖالمادة )جاء في  الفمسطيني كاضح في ىذا الشأف, فقد النص

إذا لـ تتكافر المصمحة كفقان لمفقرتيف السابقتيف قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ الفمسطيني: )

عدـ قبكؿ , كال يتصكر ذككرةكعدـ قبكؿ الدعكل يتضمف المصمحة بأكصافيا الم ,(قبكؿ الدعكل

ـّ إيراده حيف الحديث عف  ,بخمك أحد أكصافيا عكل النعداـ المصمحة إالالد باإلضافة إلى ما ت

ـّ ذكرىا.  اآلراء التي ت

 

 .: وقت إثارة الدفع المتعمق بانعدام المصمحةالثاني الفرع


فقد جاء نّص المشرع  ,بما أنو سبؽ اإلشارة إلى أّف الدفع بانعداـ المصمحة ىك دفع بعدـ القبكؿ

كف المرافعات ( مف قان٘ٔٔالمادة )كفؽ أحكاـ  ,المصرم كاضح في كقت إثارة الدفع بعدـ القبكؿ

 في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل(. هلدفع بعدـ قبكؿ الدعكل يجكز إبداؤ اكالتي تنص عمى أّف: )

ما داـ أّف النص مطمؽ فالمطمؽ ف ,فالنص كاضح فيك ينطبؽ عمى الدفع بعدـ القبكؿ بشكؿ عاـ

كبما أّف الدفع بانعداـ المصمحة ىك دفع بعدـ القبكؿ فيمكف إثارتو في أم  ,يظؿ عمى إطالقو

 مرحمة مف مراحؿ الدعكل.

عمى الرغـ  ,ث عمى أنو لـ يفرد نصان خاصان لمدفع بعدـ القبكؿأما المشرع األردني فقد سبؽ الحدي

( مف قانكف ٜٓٔالمادة )الدفع بعدـ القبكؿ لكف  مف كركد التطبيقات القضائية التي تشير إلى

أصكؿ المحاكمات األردني نصت عمى كجكب تقديـ الدفكع المذككرة في ىذه المادة قبؿ التعرض 
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ككفقان ليذا  ,بعدـ القبكؿ اككف القضية مقضية الذم يعتبر دفعكمف ىذه الدفكع  ,لمكضكع الدعكل

 النص يتكجب تقديـ الدفكع قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل.

 أما فيما يتعمؽ بالدفع بانعداـ المصمحة فقد نّص عميو المشرع األردني بشكؿ صريح في المادة

فيو مصمحة  لصاحبو ال يقبؿ أم طمب أك دفع ال يككف( مف قانكف أصكؿ المحاكمات: )ٖ/ٔ)

 ,أّف الدفع بانعداـ المصمحة مف النظاـ العاـ كىذا النص يستشؼ منو قائمة يقرىا القانكف(.

حيث إنو ال تقبؿ دعكل أك دفع بغير  ,كبالتالي يجكز إثارتو في أم كقت مف مراحؿ الدعكل

 مصمحة.

إثارة الدفع بانعداـ أما السؤاؿ الذم يجب اإلجابة عميو ىك مكقؼ المشرع الفمسطيني مف كقت 

 .المصمحة

أنو يجكز لممدعى عميو أف عمى: ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطينيٜٓالمادة )تنص 

 (.عدـ قبكليا قبؿ الدخكؿ في األساسيدفع بعدـ قبكؿ الدعكل استنادان إلى أم سبب يؤدم ل

كىك قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل  ,كيشير ىذا النص صراحةن إلى كقت إثارة الدفع بعدـ القبكؿ

كبالتالي ككفقان ليذا النص ال يجكز إثارة الدفع بعدـ القبكؿ في أم  ,كقبؿ التعرض لمكضكعيا

كال يقبؿ بعد اإلجابة عمى مكضكع الدعكل كقد يككف اليدؼ مف  ,حالة تككف عمييا الدعكل

الفرصة أماـ المدعى عميو في  عدـ إتاحة ىك تحديد كقت إثارة ىذا الدفع قبؿ الدخكؿ في األساس

ثارة ىذا الدفع قرب نياية إجراءات  ,التمسؾ بيذا الدفعك  الدعكل المماطمة بإجراءات الدعكل كا 

لذلؾ فإّف في ىذا  ,كيضطر المدعي إلى رفع الدعكل مف جديد ,فيضيع الكقت كالجيد كالنفقات

 ٔكالعدالة بشكؿ عاـ. التحديد لمكقت الذم يثار فيو ىذا الدفع خدمة لممدعي كالمحكمة

                                                           
 .ٓٔٔخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة دكف حكـ في المكضكع, رسالة دكتكراه,  ٔ
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( كالتي ٔ/ٜٔ) كيعامؿ كقت إثارة الدفع بعدـ القبكؿ معاممة الدفكع الشكمية كفقان ألحكاـ المادة

أّف الدفع بعدـ االختصاص المحمي كالدفع بإحالة الدعكل إلى محكمة أخرل لقياـ تنص عمى: )

يجب إبداؤىا معان قبؿ إبداء أم  ذات النزاع أماميا أك لالرتباط كسائر الدفكع المتعمقة باإلجراءات

ال سقط الحؽ فيما لـ يبد منياطمب أك دفاع في الدعكل أك دفع بعدـ القبكؿ  إذ فالترتيب  ,(كا 

أف يتـ إبداء الدفكع  ,المنطقي لمدفكع الشكمية كالدفكع بعدـ القبكؿ كفقان ألحكاـ المادتيف السابقتيف

رة ىذه األخيرة قبؿ األكلى يسقط الحؽ بالدفكع ألّف إثا ,الشكمية كبعدىا الدفكع بعدـ القبكؿ

 الشكمية.

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى المدعى عميو أف يقدـ إلى ٕٙالمادة )كقد أكجبت 

قمـ المحكمة الئحة جكابية خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبميغو الئحة الدعكل مرفقة 

( يجب عمى المدعى ٙٙالمادة )ذلؾ كسندان ألحكاـ إضافةن إلى  ,بالمستندات التي تؤيد دفاعو

, كؿ ادعاء بأمر كاقعي يدعيو الخصـ تو الجكابية كبشكؿ صريح كمحددرد في الئحك عميو أف ي

 كال يسمـ بصحتو.

كلعّؿ ىذه النصكص السابقة تشير إلى أّف الالئحة الجكابية ال بّد أف تشتمؿ عمى الدفكع التي  

أك  ,أك بعدـ القبكؿ ,دعكل المدعي سكاء كانت ىذه الدفكع شكميةيدفع بمكجبيا المدعى عميو 

فإذا لـ يثر المدعى عميو عمى سبيؿ المثاؿ الدفكع الشكمية في الئحتو الجكابية  ,حتى مكضكعية

كلكف عمى القاضي  ,فال مجاؿ إلثارتيا مجددان كبالتالي فإّف الدفكع بشكؿ عاـ تقدـ دفعة كاحدة

مف قانكف أصكؿ المحاكمات أف يبحث في الدفكع الشكمية  (ٜٔك  ٜٓ)كاستنادان ألحكاـ المادة 

 .الدفكع المكضكعيةبيي تكين ,كمف ثـّ يصار إلى الدفع بعدـ القبكؿ ,أكالن 
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قضت  التمسؾ في الدفكع الشكمية في حاؿكىناؾ انتقاء لسياسة المشرع في إسقاط حؽ الخصـ ب

ال فك  ,كمة برد الدفع بعدـ القبكؿالمح ما ىي الغاية التي تكخاىا المشرع الفمسطيني مف حرماف ا 

ييدؼ بو إلى إنكار حؽ كىك لـ يفعؿ أكثر مف تقديـ دفع  ؟المدعى عميو التمسؾ بالدفكع الشكمية

 ٔلمدعى عميو في المطالبة القضائيةا

حيث إّف  ,الخصـ نفسو كليس المشرع لكنني أعتقد أّف الذم أسقط الحؽ في الدفكع الشكمية ىك

 ,كالمشرع لـ يحـر الخصـ مف إثارة الدفكع الشكمية ,مف حؽ المشرع تنظيـ عمؿ المرفؽ القضائي

ـّ ذكره نما رتب تقديـ الدفكع كفؽ ما ت  .كا 

أّف الدفع بعدـ القبكؿ لو قكاعد متباينة تشابو في بعض األحياف  المشرع الفمسطيني لـ يراعك 

كذلؾ بناءن عمى الغمكض في فكرة عدـ  ,الدفكع اإلجرائية لخر نان أاحيأك  ,الدفكع المكضكعية

 .القبكؿ

كتجكز إثارة معظـ حاالتو في أم  ,أنو ال يخضع لترتيب معيف مف أبرز قكاعد ىذا الدفع كلعؿّ 

, كما أّف باإلضافة إلى أّف الدفع بعدـ القبكؿ ليس عمى ىيئة كاحدة ,دعكلحالة تككف عمييا ال

 ,جكاز إثارتيا في أم كقت تككف عمييا الدعكلحاالتو ال تخضع لمقكاعد نفسو, إال أنو يجمعيا 

الذم  ٕٓٓٓ( لسنة ٖ) ( مف قانكف التحكيـ رقـٔ/ٚالمادة )باستثناء الدفع بالتحكيـ استنادان لنص 

, كىذا ال يعكد لككف الدفع بعدـ القبكؿ الدعكلالدفع بالتحكيـ قبؿ الدخكؿ في أساس أكجب إثارة 

نما لككنو ينصب ,بالنظاـ العاـمتعمقان   ٕعمى حؽ الخصـ في استخداـ الدعكل. كا 

                                                           
 .ٔٔٔ سابؽ, صخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة, مرجع  ٔ
 .ٔٔٔ سابؽ, صالحمة, انقضاء الخصكمة, مرجع خالد الت ٕ
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( المذككرة عندما ألـز المدعى عميو ٜٓالمادة )كما أّف المشرع الفمسطيني لـ يكفؽ في صياغة 

ذلؾ أّف ىناؾ حاالت ينعقد عمييا إجماع الفقو  ,القبكؿ قبؿ الدخكؿ في األساسإثارة الدفع بعدـ 

أك  ,مثؿ الدفع بحجية األمر المقضي بو ,عمى جكاز إثارتيا في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل

بالرغـ أنيا ليست جميعيا مف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ ليعزل إلى  ,التقادـ أك انتفاء المصمحة

 ٔ.ثارتيا في أم كقتجكاز إ

ذا انتقمنا إلى الدفع بانعداـ المصمحة في القانكف الفمسطيني فقد جاء فيو نص خاص في المادة  كا 

إذا لـ تتكافر المصمحة كفقان لمفقرتيف السابقتيف قضت ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات: )ٖ/ٖ)

( التي ٜٓالمادة )مع نص فيما يعتبر ذلؾ تناقضان  ف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكل(,المحكمة م

كبالرغـ أّف الدفع بانعداـ المصمحة يعتبر مف  ,تكجب الدفع بعدـ القبكؿ قبؿ الدخكؿ في األساس

أك  ؟الدفكع بعدـ القبكؿ فيؿ يعني السماح لممحكمة بإثارتو مف تمقاء نفسيا أنو مف النظاـ العاـ

 ٕ؟ه الحالة فقطأّف المشرع الفمسطيني يجرم حكـ الدفكع بعدـ القبكؿ عمى ىذ

كقد نّص  ,أعتقد أّف نّص المشرع عمى ىذه الحالة ال ينفي الدفكع األخرل المتعمقة بعدـ القبكؿ

ني أعتقد كحسب الضكابط العامة أّف الدفع , غير أالمشرع عمى الدفع بالتحكيـ الذم أشرنا إليو

 ؿامث, ك كف عمييا الدعكلبعدـ القبكؿ إذا كاف متعمقان بالنظاـ العاـ جاز إثارتو في أم حالة تك

بالنظاـ العاـ فال بّد مف إثارتو قبؿ الدخكؿ في  اأما إذا لـ يكف متعمق ,الدفع بانعداـ المصمحة ذلؾ

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني.ٜٓالمادة )األساس استنادان لنص 

يظير لنا أّف مف كقت إثارة الدفع بعدـ القبكؿ, ىذا كبعد أف استعرضنا مكقؼ التشريعات المقارنة 

المشرع المصرم يجيز إثارتو في أم كقت تككف عمييا الدعكل بغض ا, فكاضح اىناؾ تباين
                                                           

 ٕٔٔ سابؽ, صخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة, مرجع  ٔ
 .ٕٔٔ سابؽ, صخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة, مرجع  ٕ
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أما المشرع األردني كالفمسطيني فقد حددا كقت إثارة ىذا الدفع قبؿ  ,النظر عف تعمقو بالنظاـ العاـ

 .الدخكؿ في أساس الدعكل

جكاز إثارة الدفع بعدـ القبكؿ إذا تعمؽ بالنظاـ العاـ في أم  يتفؽ الجميع عمىكمع ىذا االختالؼ 

كليس إلى نصكص  المتعمقة بالنظاـ العاـ استنادان إلى القكاعد العامة ,مرحمة تككف عميو الدعكل

 ,ىناؾ اتفاؽ حكؿ الدفع بانعداـ المصمحة في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل فّ أ, كما تشريعية

 نادان إلى نصكص تشريعية خاصة بيذا الدفع باإلضافة إلى تعمقو بالنظاـ العاـ.كذلؾ است

 

سمطة الخصم والمحكمة في إبداء الدفع بانعدام  :المطمب الثاني

 .المصمحة

 :إبداء الدفع بانعداـ المصمحة في الفرعيف اآلتييف يعالج ىذا المطمب سمطة الخصـ كالمحكمة في

 

 .: سمطة الخصم في إبداء الدفع بانعدام المصمحةفرع األولال

 ,أشرنا سابقان إلى أّف الخصكمة ىي أداة تيدؼ إلى الحماية القانكنية بكاسطة القضاء 

فسمطة المدعي تيدؼ إلى الحماية  ,ؿ الطرفاف سمطة القياـ بنشاط لتحقيؽ ىذا اليدؼخكّ كفييا يُ 

كسمطة المدعى عميو تنحصر في  ,ي المكضكع لصالح المدعيالقانكنية لمركزه بصدكر حكـ ف

كبذلؾ فإّف حرية الدفاع تقضي أف يتاح لمخصـ حؽ الرد  ,الدفكع التي يبدييا ليتفادل الحكـ عميو

عمى دعكل خصمو كصكالن إلى رد دعكاه في مجمميا أك في بعضيا أك عمى األقؿ تأخير الحكـ 
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كذلؾ استنادان إلى أّف الخصكـ ىـ أقدر مف غيرىـ عمى تصكر الدفكع التي يمكف التمسؾ  ,عميو

 ٔبيا كصكالن إلى تحقيؽ اليدؼ الذم ينشده.

ألحكاـ القانكف كنيـ إثارة الدفع بو كفقان كتتجمى حرية الخصكـ في إثارة الدفع في الكقت الذم يم

 :عمى الكجو التالي

أك اعتراضو عمى  ,أ ػ يستطيع الخصـ إثارة الدفع مف خالؿ إجابتو عمى الئحة دعكل خصمو

( مف قانكف أصكؿ ٕٙالمادة )كذلؾ مف خالؿ الالئحة الجكابية التي يقدميا كفقان ألحكاـ  ,بيناتيا

أّف عمى المدعى عميو أف يقدـ إلى قمـ المحكمة الئحة تتضمف: )المحاكمات الفمسطيني كالتي 

جكابية خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبميغو الئحة الدعكل مرفقةن بالمستندات التي تؤيد 

 .(دفاعو

ب عمى المدعى عميو يج: )( مف القانكف ذاتوٙٙالمادة )أما مشتمالت الالئحة فقد نصت عميو  

اقعي يدعيو الخصـ كال بية كبشكؿ صريح كمحدد عمى كؿ ادعاء بأمر ك أف يرد في الئحتو الجكا

 (.ويسمـ بصحت

مف الدفكع التي يريد المدعى عميو الدفع  كمشتمالتيا, كقد أشارت المادتيف إلى كقت الالئحة 

ؿ مرافعة خطية أك مرافعة كبالمقابؿ يستطيع الخصـ اآلخر الرد عمى دفكع خصمو مف خال ,بيا

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية الفمسطيني ٗٙالمادة )إال أّف نص  ,دعكلخالؿ ال شفكية

أعطت المحكمة السمطة التقديرية في جكاز تقديـ المدعى عميو الئحة جكابية إذا حضر أكؿ 

يجكز لممحكمة أف تسمح لممدعى عميو بتقديـ مسات المحاكمة كقد جاء نص المادة: )جمسة مف ج

 .(تعقدىا المحكمة لمنظر في الدعكل حضر في أكؿ جمسةالئحتو الجكابية إذا 

                                                           
 .ٜٕ٘, ٜٛٚٔ, ٔكجدم راغب, المكجز في مبادئ القضاء المدني, القاىرة دار الفكر العربي, ط  ٔ
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كيالحظ عمى ىذا النص أنو جكازم بمعنى أّف المحكمة ليا السمطة التقديرية في السماح مف 

ديميا في فإذا سمحت المحكمة لممدعى عميو فال يشترط أف يككف تق ,عدمو بتقديـ الئحة جكابية

يد بحضكر ددىا المحكمة, كيالحظ أيضان أّف ىذا مقف خالؿ مدة معينة تحفقد يكك  ذاتيا, الجمسة

 المدعى عميو في الجمسة األكلى مف جمسات المحاكمة.

فالمدعي في ىذه الطمبات يمجأ إلى كسيمة  ,ب ػ أف يتقدـ الخصـ بالدفع عمى شكؿ طمب عارض

نما يمجأ إلى اليجكـ عمى ال ,أخرل غير المدافعة التي يقصد بيا الدفاع عف نفسو فقط مدعي كا 

 ٔائية لمخصكـ إضافةن إلى طمباتيـ.كبذلؾ تتغير الصفات اإلجر 

كأف يككف ىناؾ  ,كيشترط لقبكؿ الطمب أف يككف صادران مف المدعى عميو في الدعكل األصمية

الحكـ  صحة العقد كطمب ب الحكـ كمثاؿ ذلؾ طمب ,ارتباط بيف الطمب األصمي كالطمب المقابؿ

في ذات الكقت برفض  قضي قضي بصحة العقد اإذف ,معان  فسخو إذ يتعيف التصدم لمطمبيفب

 طمب الفسخ.

 ٕ.دكف أف يككف ىناؾ طمبات مقابمة ,كال يشترط االرتباط إذا كاف اليدؼ مف الطمب كسيمة دفاع

يقصد منو عدـ قبكؿ الدعكل  افقد يقدـ المدعى عميو طمب ,كمثاؿ ذلؾ الدفع بانعداـ المصمحة

 كال يككف لو ىدؼ سكل عدـ قبكليا. ,النعداـ المصمحة

كقد نّص المشرع الفمسطيني عمى أنكاع الطمبات العارضة التي يمكف لممدعى عميو تقديميا كفقان 

لممدعى عميو أف يقدـ مف الطمبات مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية: )( ٜٛالمادة )ألحكاـ 

رر الذم لحقو مف جراء ػ طمب المقاصة كطمب الحكـ لو بتعكيضات عف الضٔالعارضة 

                                                           
 .ٜٖٚعثماف التكركرم, الكافي,  ٔ
 .ٜٖٛعثماف التكركرم, الكافي,  ٕ



 

129 
 

ػ ما ٖػ أم طمب يككف متصالن بالئحة الدعكل اتصاالن ال يقبؿ التجزئة. ٕإجراءات التقاضي. 

 (.الطمبات الكاردة في الئحة الدعكلتأذف المحكمة بتقديمو مما يككف مرتبطان ب

كجكب ىذا مع  ,ج ػ يمكف لمخصـ إثارة الدفع في الئحة االستئناؼ كسبب مف أسباب االستئناؼ

كما أّف الخصـ قد يكرد دفكعو  ٔ,مكجزة كخالية مف الجدؿذكر جميع أسباب االستئناؼ بصكرة 

مع مالحظة أنو ال يجكز لممستأنؼ أف يقدـ أثناء المرافعة  ,في مرافعتو أماـ محكمة االستئناؼ

المحاكمات صكؿ ( مف قانكف إٕٔٔالمادة )أسبابان لـ يذكرىا في الالئحة كذلؾ استنادان ألحكاـ 

ف تمقاء نفسيا بعدـ ال تقبؿ الطمبات الجديدة في االستئناؼ كتحكـ المحكمة مالفمسطيني: )

 (.قبكليا......

بشرط أف يككف ىذا  ,د ػ يمكف لمخصـ إثارة الدفع في الئحة النقض مف خالؿ أسباب الطعف

النقض ما لـ يسبؽ دفكع أماـ محكمة حيث ال يجكز إثارة  ,الدفع قد أثير أماـ محكمة المكضكع

ال ( حيث نصت: )ٕٖٕدان ألحكاـ المادة )كذلؾ استنا ,إثارتيا أما محكمة البداية كاالستئناؼ

 (.إذا تعمؽ ذلؾ بالنظاـ العاـ.... يجكز إبداء دفكع أك تقديـ أدلة جديدة أماـ محكمة النقض إال

ف الدفكع المتعمقة بحقكؽ ال تكك : )كقد أكدت ىذا المبدأ محكمة التمييز األردنية حيث قضت بأنو

الخصكـ سببان لمنقض إال إذا اعترض عمييا أماـ محكمتي البداية كاالستئناؼ كأىمؿ ىذا 

 (.مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية( ٜٛٔالمادة )االعتراض عمالن ب

كأخيران تنسحب حرية المدعى عميو عمى إبداء الدفكع كفؽ ما ذكر سابقان عمى جكاز التنازؿ عف 

أك التنازؿ عف  ,أك في العدكؿ عنيا كسحبيا ,سكاء كاف ذلؾ بعدـ إبدائيا أصالن  ,في الدفع حقو

                                                           
ػ طمبات ٙػ أسباب االستئناؼ ٘( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني تتضمف الئحة االستئناؼ )).........ٕٛٓالمادة )نصت  ٔ

 المستأنؼ.........((.
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أك إذا  ,كلكف ىذه الحرية بالتنازؿ ال تككف في حالة صدكر حكـ قطعي في النزاع ,جزء منيا

 ٔتعمؽ الدفع بالنظاـ العاـ.

سكاء كاف ذلؾ مف  ,مسؾ بوكبناءن عمى ما تقدـ فإّف الدفع بانعداـ المصمحة يستطيع الخصـ الت

كيستطيع إثارة ىذا الدفع في أم  ,أك مف خالؿ طمب عارض ,خالؿ الالئحة الجكابية التي يقدميا

كذلؾ  ,كيستطيع إثارتيا ألكؿ مرة أماـ محكمة االستئناؼ أك النقض ,مرحمة تككف عمييا الدعكل

 لتعمؽ ىذا الدفع بالنظاـ العاـ.

أما إذا تعمؽ األمر بانعداـ المصمحة في  ,بعدـ المصمحة في الدعكلىذا إذا تعمؽ األمر بالدفع 

, كليذا يجب فال يجكز لمخصـ اآلخر الدفع بو ,كأف يككف الدفع قد شرع لمصمحة الخصـ ,الدفع

التفريؽ في المصمحة بالدفع بيف المصمحة الخاصة كالمصمحة العامة, أك ما يعرؼ بالنظاـ العاـ 

كذلؾ لبياف مف يحؽ لو التمسؾ بيذا الدفع, كقد جاء في أحد قرارات ألىمية التفريؽ بينيما, 

محكمة االستئناؼ ما يبيف عمة ىذه التفرقة حيث نصت عمى أف: )البطالف ينقسـ إلى نكعيف 

بطالف يتعمؽ بالمصمحة الخاصة كىك الغالب  -ٔبحسب المصمحة التي يحمييا القانكف ىما: 

ذا كاف ناشئا عف مخالفة قاعدة مف القكاعد التي قررىا في إجراءات التقاضي, كيعتبر كذلؾ إ

بطالف يتعمؽ بالمصمحة العامة أك النظاـ العاـ كينشأ  -ٕالمشرع لحماية مصالح المتقاضيف. 

ىذا النكع مف البطالف عف مخالفة قاعدة تستيدؼ حماية المصمحة العامة كمخالفة قكاعد األىمية 

ف أىمية التف رقة بيف النكعيف المذككريف إلى مخالفة حؽ التمسؾ أك التنظيـ القضائي, كا 

 ٕبالبطالف(.

                                                           
 .ٖٕٗ سابؽ, صكجدم راغب, المكجز في مبادئ القضاء, مرجع  ٔ
 (.المقتفي) ـ.ٕٔٓٓ/ٔ/ٚٔتاريخ  ٕٓٔٓ/ٚٛٔمدني رقـ  استئناؼ ٕ
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فيجب االلتزاـ بالقكاعد  ,إثارة الدفع بعد أف تنازؿ عنو صراحةن أك ضمنان  لو أك أّف الخصـ ال يجكز

 المخصصة في الدفع التي أكردناىا حيف الحديث عف المصمحة في الدفع.

 

 سمطة المحكمة في إبداء الدفع بانعدام المصمحة. :الثاني فرعال

 ادفكع , كال تكردالخصكمة بيف الخصكـ أّف المحكمة حيادية كال تثيرإذا كاف األصؿ  

كىذا االستثناء يرد في  ,إال أّف ىذا األصؿ لو استثناء ,تمنعيا مف رؤية الدعكل أك الحكـ بردىا

مممحكمة أف السبب يتعمؽ بالمصمحة العامة ففإذا كاف  ,القاعدة العامة التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ

أك تقديـ  ,تقضي بعدـ القبكؿ مف تمقاء نفسيا إذا تعمؽ األمر بعدـ مشركعية الدعكل مثالن 

( ٖ/ٖالمادة )كقد نصت  ٔ,فإّف المحكمة تقكـ برد االستئناؼ ,كنيةاالستئناؼ بعد فكات المدة القان

إذا لـ تتكافر المصمحة كفقان لمفقرتيف السابقتيف صكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى أنو: )مف قانكف أ

 .(مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكلقضت المحكمة 

عمى المحكمة أف تتصدل لو مف ك  ,كبناءن عمى ىذه المادة اعتبر شرط المصمحة مف النظاـ العاـ

 , بمعنى أفكجكبي التصدم النعداـ المصمحة أمر, كيالحظ أّف تمقاء نفسيا كلك لـ يثره الخصكـ

 ة سمطة تقديرية في إثارتو أك عدـ إثارتو,كليس لممحكم ,في الدعكل لمحكمة التصدم لوعمى ا

يا بعدـ قبكؿ مف تمقاء نفسقضت المحكمة ا في ىذا السياؽ: )كقد جاء النص كاضح

جب عمى المحكمة أال تغفمو ك الذم ي ,كذلؾ لتعمؽ المصمحة في الدعكل بالنظاـ العاـالدعكل(,

 , كالمطالبة بديف قمار,فإذا تعمؽ األمر بعدـ قانكنية المصمحة في الدعكل ,كلك لـ يثره الخصكـ

كني يحمييا كىنا كال يكجد نص قان ,ككف المصمحة ليست قانكنية ,فإّف االدعاء يككف غير مقبكؿ

                                                           
 .ٖٔٔ سابؽ, صخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة, مرجع  ٔ
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بعدـ أما إذا تعمؽ األمر  ,المحكمة الدعكل لعدـ قانكنية المصمحة المطمكب حمايتيا تردّ 

إذ أّف المصمحة الشخصية المباشرة  ,المصمحة الشخصية المباشرة فعمى المحكمة أف تحقؽ فيو

في قرار محكمة التمييز  كعمى ىذا جاء ,ليا عالقة بصحة الخصكمة كىي مف النظاـ العاـ

مف صحتيا كصحة تمثيؿ إّف الخصكمة مف النظاـ العاـ كعمى المحكمة التثبت األردنية: )

بحيث تنسب الدعكل إيجابان  ياككف لمخصكـ صفة فيإذ يشترط في الدعكل أف ي ٔالمدعى عميو(,

 ٕكىك المدعي كسمبان لمف يكجو الحؽ بمكاجيتو كىك المدعى عميو. ,لصاحب الحؽ

أّف القانكف قد نّص عمى لمصمحة أك أنيا قائمة, فإني أرل أنو بالرغـ مف أما ما يتعمؽ بحمكؿ ا

 ,اإلشارة إلييا تتمّ  اتكما كرد عمييا مف استثناء ,كجكب أف تككف المصمحة المطالب بيا حالة

رتيا فإذا لـ يثرىا الخصكـ امتنعت المحكمة عف النظر فييا أك إثا ,فيي ليست مف النظاـ العاـ

 .مف تمقاء نفسيا

كلـ يعترض المدعى عميو  ,لك أّف المدعي قد طالب بديف لـ يحؿ أجمو بعد :عمى سبيؿ المثاؿك 

 ,ر ىذا الدفعيفإّف المحكمة ال تث ,كلـ يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لعدـ حمكليا ,عمى ىذه المطالبة

عف ىذا الدفع كأسقط أجؿ  باعتبار أّف المدعى عميو حينما لـ يثر ىذا الدفع كأنو تنازؿ ضمنان 

 .كىذا مف الحقكؽ الشخصية التي ال تتصؿ بالنظاـ العاـ حسب اعتقادم ,الديف

كينبغي عمى المحكمة الفصؿ في الدفع بانعداـ المصمحة في الدعكل أكالن كقبؿ التعرض 

 كؿ ىذا الدفع عف النظر في الدعكل.ألنيا قد تستغني في حالة قب ,لممكضكع

                                                           
 ,)عدالة(.ٖٜلسنة  ٖٜ/ٗٙٛتمييز حقكؽ  ٔ
 لسنة ٕ رقـ الفمسطينية كالتجارية المدنية المحاكمات أصكؿ قانكف في المدنية الخصكمة إدارة في القاضي سمطةرائد الزيدات,  ٕ

 .ٕٕٔ , صٖٕٔٓ بيرزيت جامعة ماجستير, رسالة ,ٕٔٓٓ
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ف كانت  إال أف عمييا كقبؿ رد  ,المحكمة تستطيع إثارة الدفع بانعداـ المصمحة مف تمقاء نفسياكا 

النتفاء المصمحة البحث في األمكر المعركضة عمييا, كأف تجرم ما تشاء مف التحقيقات  الدعكل

 كاالستماع لمبينات, كبالتالي التحقؽ مف تكافر المصمحة مف عدميا.

التي تمـز المحكمة بما تـ اإلشارة إلو قبؿ الحكـ برد الدعكل تئنافية كىناؾ العديد مف القرارات االس

النعداـ المصمحة, كمف ذلؾ قضت محكمة االستئناؼ في أحد قراراتيا: )كالذم نجده أف قرار 

المحكمة قد صدر دكف تقديـ أية بينة عمى االطالؽ, بؿ إف القرار اعتمد أساسا عمى المراجع 

مة أكؿ درجة في قراره دكف سماع بينات ال مف المدعي كال مف التي أشار إلييا قاضي محك

 ٔالمدعى عميو, ككاف األكلى أف يتـ سماع الخصـك أكال كقبؿ إصدار القرار(.

كقضت أيضا: )نجد أف شرط قبكؿ الخصكمة أماـ القضاء قياـ النزاع بيف أطرافيا عمى الحؽ 

المصمحة التي  -المدنية النافذ بأنيا مف قانكف المحاكمات ٔ/ٖالمدعى بو مما كصفتو المادة 

يقرىا القانكف_ كلما كاف البيف مف مدكنات الحكـ كالطعكف فيو عدـ تناكؿ مكضكع المصمحة 

القانكنية كالمصمحة الشخصية المباشرة كأثر ذلؾ عمى صفة المدعي المستأنؼ, كحيث ال يتحقؽ 

 ٕاالستئناؼ(.ذلؾ مف عدمو إال بسماع البينات في الدعكل فقد تقرر قبكؿ 

كفي قرار آخر جاء فيو: )كحيث نجد بأف القرار المستأنؼ تضمف رد الدعكل النتفاء المصمحة 

كفؽ أحكاـ المادة المشار إلييا أعاله باعتبار أف لممحكمة مف تمقاء نفسيا تستطيع أف تقضي 

أف تتفحص  بعدـ قبكؿ الدعكل, إال أننا نجد أف ىذا النص ال تستطيع المحكمة إعمالو إال بعد

مكر المعركضة عمييا, كأف تجرم ما تشاء مف التحقيقات لتستكثؽ مف صحة ما طرح عمييا األ

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٕٔٔٓ/ٕ/ٕٚتاريخ  ٕٓٔٓ/ٙٙٗاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) ـ.ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٗتاريخ  ٕٓٓٓ/ٓٚٔاستئناؼ مدني  ٕ
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مف المسائؿ الكاقعة, كبالتالي التحقؽ مف تكافر المصمحة مف عدمو قبؿ أف تقرر قبكؿ أك رد 

 ٔالدعكل, كىذا األمر نجده غير متكفر في القرار المستأنؼ(.

مة االبتدائية في التحقؽ مف كجكد المصمحة مف عدميا, فيجب كال يقتصر األمر عمى المحك

أيضا عمى محكمة االستئناؼ التحقؽ مف ذلؾ, حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض 

الفمسطينية ما نصو: )كحيث أنو لما كاف ككيؿ الطاعنة قد دقع أماـ محكمة االستئناؼ بعدـ 

الدفع جكىرم مف شأف الفصؿ فيو تغيير كجية مصمحة الطاعنيف في تقديـ استئنافيما, كأف ىذا 

الرام في الدعكل, فإف عدـ تعرض المحكمة االستئنافية إليو ما يجعؿ حكميا مشكبا بالقصكر, 

 ٕمما ترل معو المحكمة نقضو(.

مـز المحكمة بعدـ قبكؿ الدعكل النعداـ المصمحة في أما المشرع األردني فمـ ينص عمى ما يُ 

لكف مكقؼ محكمة التمييز  ,ا في حالة عدـ التعرض ليا مف قبؿ الخصكـالدعكل مف تمقاء نفسي

المحكمة كاجب التعرض  , كبالتالي عمىفي كثير مف قراراتيا اعتبرت الخصكمة مف النظاـ العاـ

 ٖليا مف تمقاء نفسيا كلك لـ يأت عمى التمسؾ بانتقائيا أحد الخصكـ.

كتقضي المحكمة ( مف قانكف المرافعات: )ٖ) المادةالمشرع المصرم فقد جاء في ب أما ما يتعمؽ

مف تمقاء نفسيا في أم حالة تككف عمييا الدعكل بعدـ القبكؿ في حالة عدـ تكافر الشركط 

و كىذا النص برأيي أشمؿ مف النص الفمسطيني ذلؾ أنّ  ,(رتيف السابقتيفالمنصكص عمييا في الفق

 :يتضمف أمريف

                                                           
 (.المقتفي) ـ.ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗتاريخ  ٜٕٓٓ/ٕٓٓاستئناؼ مدني رقـ  ٔ
 (.المقتفي) ـ.ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٕٙتاريخ  ٕٕٓٓ/ٓٛٔ نقض مدني رقـ ٕ
 .ٓٓٔ, عماف مكتبة دار الثقافة, ٔمحمد أبك بكر, دفكع عدـ القبكؿ كنظاميا اإلجرائي, ط  ٖ
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أف في الدعكل كقد سارت بيا  في حاؿ أغفمت انعداـ المصمحةممحكمة االبتدائية األكؿ: أّف ل

أك إذا ما لـ تصدر بالدعكل حكمان  ,ترجع عف قراراتيا كتقكـ بعدـ قبكؿ الدعكل النعداـ المصمحة

لعدـ استمرار  ياانعدمت المصمحة في الدعكل أثناء النظر فييا فإّف المحكمة تقكـ بعدـ قبكل

 المصمحة في الدعكل.

أف تقكـ بردىا التي تنظر الدعكل كفي أم درجة مف درجات التقاضي  ستطيع المحكمة: تالثاني

لتعمؽ المصمحة بالنظاـ  ,كاف ذلؾ في االستئناؼ أك النقضأسكاء  ,لعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة

 العاـ.

ذا كاف النص المصرم أشمؿ مف النص الفمسطيني إال أّف القكاعد العامة كخاصةن ما يتعمؽ   كا 

 نظاـ العاـ تجعؿ نيج المحكمة الفمسطينية ال يختمؼ عف نيج نظريتيا المصرية.بال

ال يقتصر دكر المحكمة عمى إثارة الدفع النعداـ المصمحة في الدعكل بؿ إف ليا دكر في إثارة 

ذا كاف   ألّف  ,األصؿ في الدفكع أف تتـ إثارتيا مف قبؿ الخصكـانعداـ المصمحة في الدفكع, كا 

 ,كألنيـ ىـ أصحاب المصمحة في الدفكع ,الخصكـ ىـ األقدر عمى تكجيو الكضع القانكني ليـ

ثارتيا عمى النحك كلكف يبقى لممحكمة دكر في ىذه ا ,فإف شاءكا أثاركىا أك تجاكزكا عنيا لدفكع كا 

 :التالي

 .الدفكع الشكمية :أكالن 

لذلؾ ترؾ المشرع إثارتيا  ,إجرائية األصؿ في الدفكع الشكمية أنيا حقكؽ تتعمؽ بمصمحة 

 ,أما إذا كاف ذلؾ يضر بالنظاـ العاـ أك يمس مسألة مف النظاـ العاـ ,مف قبؿ الخصكـ أنفسيـ
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كالمعيار ٔ,ذلؾ بحيادهأف يمس فقد منح المشرع القاضي سمطة إثارتيا دكف  ,كفكات مكعد الطعف

فمتى كاف الدفع الشكمي منصبان عمى  ,عاـفي إثارة الدفكع الشكمية مف قبؿ المحكمة ىك النظاـ ال

أما إذا لـ يكف متعمقان  ,إجراء متصؿ بالنظاـ العاـ انعقدت السمطة لمقاضي في إثارة ىذا الدفع

بالنظاـ العاـ كلـ يتمسؾ بو الخصكـ فإّف ذلؾ يعتبر تنازالن ضمنيان منيـ كال يممؾ القاضي إثارتو 

 ٕ.مف تمقاء نفسو

ذا تعمؽ الدفع بالنظاـ العاـ مف خالؿ بحثو لمكقائع كمدل تعمقيا بالنظاـ كيقكـ القاضي بتقدير إ

قاعدة تمؾ ال إذا كانت كما  ,كيبحث في القاعدة القانكنية المحتممة التطبيؽ عمى ىذه الدفكع ,العاـ

أـ أنيا قاعدة تنظيمية مثؿ مبدأ المكاجية بيف الخصـك  ,آمره كاالختصاص القيمي كالنكعي

 ٖاـ القضاء.كالمساكاة أم

 الدفع بعدـ القبكؿ :ثانيان 

حيث إّف حدكد سمطة القاضي في إثارة الدفكع مقيدة بنصكص القانكف كمدل تعمؽ ىذه  

فإف ىذا ال يعني أّف الدفع بعدـ القبكؿ يمكف إثارتو في أم حالة  ,الدفكع بالنظاـ العاـ مف عدمو

مف  كممكف لممحكمة أف تثيره ,تككف عمييا الدعكل عمى أساس أّف ىذا الدفع متعمؽ بالنظاـ العاـ

فإذا تعمؽ سبب الدفع  ,ىذا الدفع تختمؼ باختالؼ صكره تمقاء نفسيا, فسمطة المحكمة في إثارة

 ٗ.العاـ فإّف لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا كلك لـ يثره الخصكـبعدـ القبكؿ بالنظاـ 

                                                           
 .ٔ٘ٔ , مرجع سابؽ, صصكمة رائد زيدات, سمطة القاضي في إدارة الخ ٔ
 .ٔ٘ٔ سابؽ, ص مرجع الخصكمة, إدارة في القاضي سمطةرائد زيدات,  ٕ
 .ٕ٘ٔ سابؽ, صرائد زيدات, سمطة القاضي في إدارة الخصكمة, مرجع  ٖ
 .ٖٔٔ سابؽ, صخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة, مرجع  ٗ
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ـّ ذكره في حاؿ انعداـ المصمحة في الدعكل فعمى المحكمة أف تثيره لتعمقو  ,كمثاؿ ذلؾ ما ت

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني.ٖ/ٖ) بالنظاـ العاـ استنادان لممادة

مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني: ( ٔ/ٔٔٔلمادة )اكقد نّص المشرع األردني عمى ذلؾ في 

الدفع بعدـ اختصاص المحكمة.....النقضاء كاليتيا أك بسبب نكع الدعكل كقيمتيا أك بعدـ )

جكاز نظرىا لسبؽ الفصؿ فييا أك بأم دفع آخر متصؿ بالنظاـ العاـ يجكز إثارتو في أم حاؿ 

 (.نفسياكتحكـ بو المحكمة مف تمقاء تككف عمييا الدعكل 

إّف القكاعد المتعمقة ألردنية حيث جاء في أحد قراراتيا: )كىذا ما أكدتو محكمة التمييز ا

ّف ىذه القكاعد كاألحكاـ ىي  ,باالحتجاج بالقضية المقضية ىي مف قكاعد األصكؿ كاإلجراءات كا 

نكف سكاء كردت في قانكف البينات أـ في قا ,أحكاـ أصكلية خاصة كمف مرتبة تشريعية كاحدة

كعميو فيطبؽ نّص  ,أصكؿ المحاكمات المدنية يعدؿ فييا حكـ النص الالحؽ حكـ النص السابؽ

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية الذم يعتبر أّف الدفع بالقضية المقضية مف ٕٔٔالمادة )

( مف قانكف ٔٗالمادة )حؽ المحكمة تقضي بو مف تمقاء نفسيا ألنو نص الحؽ عمى نص 

 ٔ(.بصرؼ النظر عف أم اجتياد سابؽات البين

فميس لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء  ,أما إذا تعمؽ سبب الدفع بعدـ القبكؿ بمصمحة خاصة

نما يتـ إثارتو مف قبؿ الخصكـ أصحاب المصمحة كذلؾ كالدفع بالتحكيـ. ,نفسيا  ٕكا 

 الدفكع المكضكعية :ثالثان 

                                                           
 .ٖ٘ٛ ص ,ـٜٜٗٔ, ٕٓ٘ عدد ( مجمة نقابة المحاميف األردنييفٖٜ/ٖٓٙٔرقـ )تمييز حقكؽ  ٔ
 ٗٔٔ ص خالد التالحمة, انقضاء الخصكمة, ٕ
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, أما لتعمقيا بالمصالح الشخصية ـ العاـاألصؿ أّف الدفكع المكضكعية ال تتعمؽ بالنظا 

إذا نّص المشرع عمى جزء مف ىذه الدفكع بجكاز إثارتو مف قبؿ المحكمة مف تمقاء نفسيا لتعمقو 

فحينيا يجكز لممحكمة إثارتيا مف تمقاء نفسيا  ,بمصمحة عامة كاندراجيا تحت إطار النظاـ العاـ

 ٔلتعمقيا بالنظاـ العاـ.

ارة الدفع المكضكعي مف قبؿ المحكمة مف تمقاء نفسيا كلك لـ يتعمؽ جكاز إث كيرل البعض 

ىذا الرأم الحاالت التي كيستثني  ,بالنظاـ العاـ لما لمقاضي مف سمطة تقديرية في تحقيؽ العدالة

 ٕ.القانكف عمى كجكب تمسؾ الخصـ بيذه الدفكع حتى يككف ليا أثر ينص 

ألنيا كسائؿ دفاعية سمبية ييدؼ المدعى  ,بالنظاـ العاـأّف الدفكع المكضكعية ال تتعمؽ  كأرل

, األمر نقضائوكىي تكجو إلى ذات الحؽ المدعى بو بإنكاره أك ا ,عميو منيا تفادم الحكـ عميو

 ,الذم يجعؿ في إثارة المحكمة ليذه الدفكع مف تمقاء نفسيا خركجيا عف الحيادية بيف الخصكـ

فيي ال تظير أماـ القاضي إال  ؟فكع إذا لـ يثرىا الخصكـفكيؼ يككف القاضي عمى عمـ بيذه الد

بخالؼ الدفكع الشكمية كالدفكع بعدـ القبكؿ التي قد تظير أماـ القاضي  ,بإثارتيا مف قبؿ الخصكـ

 دكف حاجة إلى إثارتيا مف قبؿ الخصكـ.

المصمحة  كبالتالي فإنو ال يجكز لممحكمة أف تباشر الدفكع المكضكعية إال إذا تمسؾ بيا صاحب

 المقررة ألجمو.

نيا تستطيع إثارة , أكمجمؿ القكؿ في سمطة المحكمة في إثارة الدفع بانعداـ المصمحة في الدعكل

, أما سمطة المحكمة في إثارة الدفكع يا في أم حالة تككف عمييا الدعكلىذا الدفع مف تمقاء نفس

                                                           
 .ٓٙٔ سابؽ, صرائد زيدات, سمطة القاضي في إدارة الخصكمة, مرجع  ٔ
 .ٔٙٔ سابؽ, صرائد زيدات, سمطة القاضي في إدارة الخصكمة, مرجع  ٕ
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 ,إذا تعمقت ىذه الدفكع بالنظاـ العاـالشكمية كعدـ القبكؿ فال يجكز إثارتيا مف قبؿ المحكمة إال 

 كبخالؼ ذلؾ فال تستطيع إثارتيا.

إثارتيا مطمقان لعدـ تعمقيا  فال تستطيع المحكمة فيما أرل أما بخصكص الدفكع المكضكعية

 بالنظاـ العاـ.

 

 المبحث الثاني

 اآلثار المترتبة عمى الحكم الصادر في الدفع بانعدام

 .المصمحة في الدعوى


 :يتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيفكسكؼ  

 ادر بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة,في الحكـ الص اد المحكمة لكاليتيافاستن المطمب األكؿ: مدل

 .فيو كمدل اكتساب الحكـ بانعداـ المصمحة لحجية الشيء المقضي

 : الطعف المقدـ عمى الحكـ الصادر في الدفع بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة.المطمب الثاني
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اد المحكمة لواليتها في الحكم الصادر ف: مدى استنالمطمب األول

ة بعدم القبول النعدام المصمحة ومدى اكتساب هذا الحكم لحجي

 .فيه الشيء المقضي

حديث عف مدل استنفاد المحكمة لكاليتيا في مخصص لقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف, الفرع األكؿ 

الحكـ الصادر بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة في الدعكل, كخصص الفرع الثاني لمحديث عف 

 مدل اكتساب الدفع بانعداـ المصمحة في الدعكل لحجية األمر المقضي فيو. 

 

النعدام اد المحكمة لواليتها في الحكم الصادر بعدم القبول فاستن الفرع األول:

 .المصمحة في الدعوى

: مدل جكاز تصدم محكمة االستئناؼ اد المحكمة لكاليتيا في الدعكل ىكفاستن معنى 

ـّ فسخيا مف قبميا, لمحكـ في فيؿ يجكز لمحكمة االستئناؼ أف تتصدل لمدعكل  الدعكل التي ت

 مف األسباب كأف تصدر حكمان فييا؟ التي فسختيا ألم سبب

كقاعدة عامة ال يجكز لمحكمة االستئناؼ التصدم لمكضكع  بالقكؿ أنو عمى ىذا السؤاؿ كيجاب

أما إذا لـ تفصؿ في المكضكع كردت  ,الدعكل ما لـ تفصؿ محكمة أكؿ درجة في مكضكعيا

كعميو  ,كاليتيا في ىذه الدعكل إّف محكمة الدرجة األكلى لـ تستنفدف دـ الخصكمة مثال,لعلدعكل ا



 

141 
 

كفي حالة فسخ الدعكل مف قبؿ محكمة االستئناؼ عمييا أف تعيدىا لمحكمة الدرجة األكلى 

 ٔ.كال يحؽ لمحكمة االستئناؼ التعرض لمكضكعيا ,لتفصؿ بيا

حكمة االبتدائية كاليتيا في الدعكل في حاؿ ردت الدعكل د المفكبناءن عمى ما تقدـ فيؿ تستن

أـ أنو في حالة فسخ الدعكل فإنو يتكجب عمى المحكمة االستئنافية أف تعيد  ؟النعداـ المصمحة

 الدعكل لمحكمة الدرجة األكلى لرؤيتيا مكضكعان.

تالي فإّف القاضي ال كبال ,بعدـ القبكؿ نعداـ المصمحة في الدعكل ىك دفعرأينا سابقان أّف الدفع با

ف كاف  ,يتطرؽ إلى البحث في مكضكع الدعكل دكف البحث فيو مف أجؿ التكصؿ إلى  يتممسوكا 

كفي حاؿ تكصؿ القاضي إلى انعداـ المصمحة أك انعداـ أم كصؼ مف  ,كجكد المصمحة

 أكصافيا فيك في الحقيقة لـ يبحث في مكضكعيا.

ط المصمحة فييا ؿ الدعكل استنادان لعدـ تكافر شر ك عدـ قبميو إذا قضت المحكمة االبتدائية بكع

كىك ما يعني أنو في حاؿ  ,اد ىذه المحكمة لسمطتيا بالبحث في المكضكعففإّف ىذا ال يعني استن

ـّ فسخ الحكـ ـّ استئناؼ الحكـ الصادر في ىذه الحالة كت فال تستطيع محكمة االستئناؼ  ,ت

نما عمييا بعد أف تفصؿ في الدفع أف تعيد الدعكل لمحكمة الدر  جة األكلى التصدم لممكضكع كا 

, كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أنو يجب عدـ تفكيت الفرصة لمخصـك لتفصؿ في مكضكع الدعكل

 ٕ.جديدة أماـ المحكمة االبتدائيةمف التقاضي عمى درجتيف أك تقديـ طمبات 

ىذا الشأف  ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني كاضحان فيٖ/ٖٕٕكقد جاء نص المادة )

برد الدعكل لعدـ االختصاص أك لسبؽ القاضي إذا ألغي الحكـ المستأنؼ حيث نّص عمى أنو: )

                                                           
 .ٜٛٛٔمحمد الحراحشة, الطعف في الحكـ باالستئناؼ, رسالة ماجستير, الجامعة األردنية,  ٔ
 .ٕٗ, ٜٚٙٔ(, القاىرة دار المعارؼ, ٔط ) أحمد أبك الكفا, نظرية الدفكع في قانكف المرافعات, ٕ
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الفصؿ فييا أك لسقكط الحؽ المدعى بو بالتقادـ أك ألم سبب شكمي ترتب عميو عدـ الفصؿ في 

حكمة أكؿ درجة لمنظر في االستئناؼ أف تقرر إعادة الدعكل إلى م محكمة كجب عمىمكضكعيا 

 (.مكضكعيا

عدة أمثمة كالقاعدة  كعميو فإّف نّص ىذه الفقرة مف المادة المذككرة جاء بقاعدة عامة أكرد عمييا

: أنو ما دامت محكمة أكؿ درجة لـ تفصؿ في مكضكع الدعكل كجب عمى محكمة العامة تفيد

لحكـ الصادر عف محكمة أكؿ درجة أف تعيدىا إلييا لتفصؿ في في حاؿ فسخ ااالستئناؼ 

المكضكع ميما كاف السبب الذم فسخ مف أجمو ما داـ أنيا أم محكمة أكؿ درجة لـ تفصؿ في 

 المكضكع. 

إذا حكمت محكمة أكؿ درجة برد الدعكل ردنية في ىذا الخصكص: )التمييز األ كقضت محكمة

بؿ يترتب عمييا أف  ,لعدـ الخصكمة فال يجكز لمحكمة االستئناؼ أف تبحث في مكضكع الدعكل

تقصر بحثيا عمى مسألة الخصكمة حتى إذا كجدت أّف الخصكمة متكفرة تفسخ الحكـ االبتدائي 

 ٔ.(فصؿ في المكضكعحكمة أكؿ درجة لمكتعيد القضية إلى م

ال تممؾ محكمة االستئناؼ حؽ البحث بمكضكع الدعكل طالما أّف محكمة كقضت أيضان: )

عادة القضية إلى محكمة الصمح  ,الصمح قد ردت الدعكل لمتقادـ بؿ يتكجب عمييا فسخ الحكـ كا 

 ٕ(.لمبحث في المكضكع

 

                                                           
 , منشكر في كتاب الطعف في الحكـ باالستئناؼ, مرجع سابؽ.ٕٜٚٔ/ٜٓٔتمييز حقكؽ  ٔ
 ., منشكر في كتاب الطعف في الحكـ باالستئناؼ, مرجع سابؽٜٗٚٔ/ٜ٘ٔتمييز حقكؽ  ٕ
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لحجية األمر : مدى اكتساب الدفع بانعدام المصمحة في الدعوى الفرع الثاني

 .المقضي

كتحديد ىذه  ,يندرج ىذا المكضكع تحت إطار اآلثار المترتبة عمى الحكـ بقبكؿ الدعكل 

في  ييفكذلؾ بسبب أّف الدفع بعدـ القبكؿ لـ يحظ بمعالجة كتنظيـ كاف ,اآلثار ليس باألمر اليسير

إضافةن أنو ال يمكف كضع قاعدة عامة تسرم عمى مختمؼ صكر الدفع  ,كثير مف قكانيف األصكؿ

كالبعض  ,فبعض ىذه الحاالت تؤدم إلى زكاؿ الخصكمة مع عدـ إمكانية تجديدىا ,بعدـ القبكؿ

 ٔ.ة مع إمكانية تجديدىااآلخر يؤدم إلى زكاؿ الخصكم

كباعتقادم أّف اآلثار المترتبة عمى الحكـ بقبكؿ الدفع بانعداـ المصمحة تختمؼ كفؽ سبب قبكؿ 

فقبكؿ الدفع بانعداـ المصمحة لعدـ قانكنيتيا أك لعدـ رفعيا مباشرةن مف قبؿ المدعي  ,ىذا الدفع

 .تختمؼ مف حيث اآلثار عف الدفع بانعداـ المصمحة لعدـ حمكليا

الحجية لألحكاـ النيائية ( مف قانكف البينات الفمسطيني ليحدد مدل ٓٔٔالمادة )لقد جاء نص 

ػ األحكاـ النيائية تككف حجة فيما فصمت فيو مف الحقكؽ كال يجكز قبكؿ دليؿ ٔفقد نّص: )

كلكف ال تككف لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إال في نزاع قائـ بيف الخصـك  ,ينقض ىذه الحجية

حكمة بيذه الحجية تقضي الم ػٕـ دكف أف تتغير صفاتيـ كتتعمؽ بذات الحؽ محالن كسببان. أنفسي

 (.مف تمقاء نفسيا

كبالتالي ال  ,كلعّؿ ىذا النص يضع القكاعد التي بكجكدىا يحكز الحكـ حجية الشيء المقضي

عالكةن عمى ذلؾ فقد اعتبرت  ,يجكز إقامتيا مجددان إذا تكافرت ىذه القكاعد في الدعكل الجديدة

                                                           
 .ٛٔٔخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة,  ٔ



 

144 
 

الحكـ مف النظاـ العاـ كتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا شأنو شأف الدفع ىذه المادة أّف حجية 

 بانعداـ المصمحة في الدعكل كما أسمفنا سابقان.

 مة النقض الفمسطينية بيذا الخصكص: )كلما كاف المستفاد مف ىذا النصكقد جاء في قرار محك

ػ أف يككف ىناؾ نزاع بيف ٔقضية تتمثؿ في أّف عناصر القضية الم ( ٓٔٔ) أم نص المادة

ػ أف يككف النزاع متصالن بالحؽ محالن ٖػ أف ال تتغير صفاتيـ ٕالخصكـ أنفسيـ 

كسببان..........كحيث إّف ما سمؼ ذكره ينبأ بتكافر عناصر القضية المقضية المشار إلييا أعاله 

المدعي ضد المدعى عميو بصفتو الشخصية كال يناؿ مف ذلؾ ضمف إطار رفع الدعكل مف قبؿ 

لكقائع كاألسباب المكحدة اختالؼ المبمغ المدعى بو في الدعكتيف ككنيما تستنداف إلى ذات ا

 ٔ.(بينيما

كبإعماؿ ىذه المادة عمى الدفع بانعداـ المصمحة لعدـ قانكنيتيا فإّف رد الدعكل لعدـ قانكنية 

 ,يعطي الحكـ بقبكؿ الدفع في ىذه الدعكل حجية الشيء المقضي يالمصمحة أك عدـ مشركعيتا

كتعمقت بذات الحؽ  ,الخصكـ أنفسيـ بصفاتيـ فيياأك اتحّدت ذلؾ أنو إذا تـّ رفعيا مف جديد 

أما إذا تغير سبب الدعكل فإننا نككف أماـ  ,محالن كسببان امتنع عمى المحكمة النظر فييا مجددان 

ىك الفعؿ الذم يكلد  ,كد بالسبب كفؽ قرار محكمة النقض الفمسطينيةكالمقص ,قضية غير مقضية

منو الحؽ المدعى بو أم الفعؿ المعتبر في القانكف أساسان الكتساب الحؽ في المطالبة بالشيء 

 ٕ.المراد الحصكؿ عميو في الدعكل

بتعكيض مالي عمى أساس أنو أقاـ معيا عالقة غير  كعمى سبيؿ المثاؿ فمك طالبت امرأة رجال

فإّف ىذه المطالبة غير قانكنية ألنيا تستند إلى سبب غير مشركع كىك إقامة العالقة  ,مشركعة
                                                           

 (.المقتفي) .ٜٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕتاريخ  ٜٕٓٓ/ٛٗٔنقض مدني  ٔ
 (.المقتفي) .ٕٚٓٓ/ٙ/ٖٓتاريخ  ٕٙٓٓ/ٜٛنقض مدني  ٕ
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لؾ الرجؿ كطالبتو بذات المبمغ عمى أساس أنو , أما إذا تزكجت ىذه المرأة بذغير المشركعة

ؾ الختالؼ سبب الدعكل الذم يستند إلى عقد كذل ,ميرىا فإننا نككف أماـ قضية غير مقضية

 الزكاج بينيما خالفان لمسبب في الدعكل األكلى.

ـ كما يرد عمى قبكؿ الدفع بانعداـ المصمحة لعدـ قانكنيتيا فإنو يرد أيضان عمى قبكؿ الدفع بانعدا

ت رفع دعكل طالب بديف لكالده الحي كقام ا. فمك أّف ابنالمصمحة لعدـ رفعيا مف أشخاصيا

أك بعبارة أخرل عدـ مباشرة الدعكل مف  ,المحكمة برد الدعكل لعدـ صفة االبف في ىذه الدعكل

بصفتو أحد  نفسو المديف االبف برفع الدعكل مجددان عمىكقاـ ىذا  ,المصمحة فيياقبؿ صاحب 

كبالتالي نككف أماـ قضية غير مقضية كبالتالي فال  ,كرثة األب فإّف صفة ىذا االبف قد تغيرت

يحتج عمى االبف باكتساب الحكـ في الدعكل األكلى بحجية الشيء المقضي الختالؼ شخصو 

 كصفتو في الدعكل الجديدة.

ة فإّف ىذا يترتب عميو زكاؿ إجراءات أما إذا كاف الرد بعدـ قبكؿ الدعكل النعداـ المصمحة الحالّ 

ا أك عدـ صفة المدعي بخالؼ انعداـ المصمحة لعدـ قانكنيتي ,الخصكمة مع إمكانية تجديدىا

 ,فإنو يترتب عمييما زكاؿ إجراءات الخصكمة مع عدـ إمكانية تجديدىا عمى نحك ما سبؽ ذكره

أك لعدـ قياـ المصمحة الحالة  ,فإذا قضت المحكمة بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا قبؿ حمكؿ األجؿ

المترتبة عمى  فإنو يترتب عمى حكميا في ىذه الحالة زكاؿ إجراءات الخصكمة كزكاؿ اآلثار

ككأنيا لـ ترفع عمى كجو  ,الدعكلكيعكد الخصكـ إلى الحالة التي كانكا عمييا قبؿ رفع  ,قياميا

 ٔ.اإلطالؽ

                                                           
 .ٜٔٔخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة,  ٔ
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كمعنى ىذا الكالـ أنو في حالة حّؿ األجؿ فإّف الخصـ يستطيع رفع الدعكل مجددان كبذلؾ فإّف 

 .لسابؽ ال يحكز حجية الشيء المقضيالحكـ ا

ال يحكز الحكـ القاضي برد الدعكل لككنيا سابقة محكمة التمييز األردنية: )لذلؾ قضت كتطبيقان 

يرفع الدعكل بعد حمكؿ أجؿ كال مانع مف أف يعكد المدعي ف ,ألكانيا حجية األمر المقضي بو

 ٔ.(الديف

 

: الطعن المقدم عمى الحكم الصادر في الدفع بعدم المطمب الثاني

 .القبول النعدام المصمحة

الطعف المقدـ عمى األحكاـ بصفة عامة كفؽ الطريؽ العادم إما أف يككف باستئناؼ  

في النعداـ المصمحة كليذا سكؼ يتـ الحديث عف الطعف باالستئناؼ  ,الحكـ أك بالطعف بالنقض

فيما سيخصص الحديث في الفرع الثاني لمحديث عف الطعف بالنقض النعداـ  ,الفرع األكؿ

 المصمحة.

 

 .الطعن بطريق االستئناف النعدام المصمحة :الفرع األول

عميو أف يدفع بعدـ يجكز لممدعى مات الفمسطيني: )( مف قانكف أصكؿ المحاكٜٓ) نّصت المادة 

كيككف القرار  ,قبكؿ الدعكل استنادان إلى أم سبب يؤدم إلى عدـ قبكليا قبؿ الدخكؿ في األساس

 (. الطمب أك قبكلو قابالن لالستئناؼالصادر برد 
                                                           

 . ٗٛٗٔ, ص ٜٜٔٔ(, ٛػٙ( مجمة نقابة المحاميف األردنييف, ع )ٜٓ/ٖٓرقـ )تمييز حقكؽ  ٔ
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كيظير مف خالؿ ىذا النص أّف المدعى عميو يستطيع استئناؼ الحكـ الصادر بالدفع بعدـ 

ـّ االنتقاؿ لمكضكع الدعكل, حاؿ تـّ رد الدفعالقبكؿ النعداـ المصمحة في  ـّ قبكؿ  كت أما في حاؿ ت

 .ىذا الدفع كتـّ رد الدعكل لعدـ القبكؿ فإّف المدعي يستطيع استئناؼ الحكـ المذككر

كفي اعتقادم كاف يجب االقتصار في المادة المذككرة عمى جكاز االستئناؼ في حاؿ تـّ رد الدفع 

ـّ قبكؿ الدفع بعدـ القبكؿ ألنو كذلؾ ألّف ا ,بعدـ القبكؿ لمدعى عميو ال يستأنؼ القرار في حاؿ ت

ـّ االستئناؼ فإّف  ,كال مصمحة لو في خالؼ ذلؾ ,قد كصؿ إلى الغاية التي كاف يبتغييا ذا ت كا 

ـّ قبكؿ الدفع في االستئناؼاالستئناؼ يرد لعدـ مصمحة المدعى عميو  , أما المدعي كفي حاؿ ت

 ,قد انيى الخصكمة دكف حكـ في مكضكعيالحكـ الصادر لعدـ القبكؿ يككف بعدـ القبكؿ فإّف ا

( مف ٕٜٔالمادة )كيستطيع المدعي استئنافو سندان ألحكاـ  ,كىك بالتالي يخضع لمقكاعد العامة

ال يجكز الطعف في القرارات التمييدية التي المحاكمات الفمسطيني كالتي نّصت: ) قانكف أصكؿ

كـ الفاصؿ في مكضكع ل كال تنتيي بيا الخصكمة إال مع الحتصدر أثناء سير الدعك 

 .(الدعكل......

ـّ قبكؿ الدفع , أما عف كقت استئناؼ الحكـ الصادر في الدفع بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة فإذا ت

أما في  النعداـ المصمحة أف يستأنؼ الحكـ,فإّف المدعي يستطيع فكر رد الدعكل لعدـ القبكؿ 

 :فيجب التفريؽ بيف أمريف ,عدـ قبكؿ الدفع بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة اؿح

ـّ الدفع قبؿ الدخكؿ في األساس لعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة فيستطيع المدعى  :األكؿ  إذا ت

 .( مف قانكف األصكؿ المذككرٜٓالمادة )عميو استئنافو استقالالن كذلؾ استنادان لنص 
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ـّ الد : في حاؿالثاني مع فال يجكز استئنافو استقالالن إال  ,فع المذككر بعد الدخكؿ في األساست

 ٔالحكـ الفاصؿ في مكضكع الدعكل.

كبإنزاؿ حكـ االتجاه حيث جاء في أحد قراراتيا: )الفمسطينية بيذا  كقد قضت محكمة النقض

 ,لدفكع بعدـ القبكؿالقانكف عمى الكقائع الثابتة المشار إلييا فإّف الدفع بالتناقض يدخؿ في عداد ا

األمر الذم يجعؿ مف القرار الصادر برد الطمب أك قبكلو قابالن لمطعف باالستئناؼ استقالالن كفؽ 

ـ إذا كاف ٕٔٓٓ( لسنة ٕ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـٜٓ) نص المادة

( مف ٕٜٔ) سة لممادةالطعف بالدفع مقدمان قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل ككفؽ الفقرة الخام

 ٕ.(القانكف المذككر

كحيث أّف الطمب المقدـ مف الطاعنة قد تقدمت بو قبؿ الدخكؿ كقد قضت محكمة النقض أيضان: )

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أجازت ٜٓالمادة )في األساس كحيث إّف 

ب يؤدم لعدـ قبكليا قبؿ الدخكؿ في لممدعى عميو أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل استنادان إلى أم سب

األساس كحيث إّف المادة المذككرة قد نصت عمى أّف القرار الصادر برد الطمب أك قبكلو يككف 

قابالن لالستئناؼ فإّف ما ذىبت إليو محكمة االستئناؼ برد االستئناؼ شكالن يككف مخالفان لنص 

 ( مف المادة٘تيا ألحكاـ الفقرة)( مف قانكف أصكؿ المحاكمات فضالن عف مخالفٜٓالمادة )

(ٜٕٔ)).ٖ 

ـّ  ,أما فيما يخص تقديـ الدفع لعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة فال يجكز استئنافو بشكؿ مستقؿ إذا ت

مما الشأف قرار محكمة النقض حيث نصت: ) كقد جاء في ىذا ,طرحو بعدـ الدخكؿ في األساس

                                                           
 .ٕٗٗعثماف التكركرم, الكافي,  ٔ
 (.المقتفي) .ٕٛٓٓ/ٓٔ/ٙٔتاريخ  ٕٚٓٓ/ٔٙرقـ  نقض مدني ٕ
 (.المقتفي) .ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٔتاريخ  ٕ٘ٓٓ/ٗٓٔنقض مدني رقـ  ٖ
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ـّ تقديمو بعد الدخكؿ في أساس  تقدـ يتبيف لنا أّف طمب رد الدعكل لعدـ صحة الخصكمة قد ت

الدعكل كبالتالي فإّف قرار محكمة الدرجة األكلى برد الطمب كتكميؼ ككيؿ المدعيف إثبات دعكاه 

انكف ( مف قٜٓالمادة )يعتبر مف القرارات التمييدية الغير منيية لمخصكمة كال تنطبؽ عميو أحكاـ 

( مف ذات ٕٜٔالمادة )الن بغير قابؿ لمطعف باالستئناؼ استقالالن عماألصكؿ كبالتالي فيك 

 ٔ.(القانكف

كيتضح لنا مما سبؽ أّف مف حؽ المدعى عميو استئناؼ القرار الصادر برفض الدفع لعدـ القبكؿ 

لدخكؿ في اتو بعد أما إذا تمت إثار  ,النعداـ المصمحة إذا تمت إثارتو قبؿ الدخكؿ بأساس الدعكل

( مف قانكف ٕٜٔ( ك )ٜٓالمادة )أساس الدعكل فإنو ال يجكز استئنافو استقالالن عمالن بأحكاـ 

 إضافةن إلى ما استقر عميو العمؿ في قرارات محكمة النقض الفمسطينية. ,األصكؿ الفمسطيني

ر في الدفع بعدـ أما المشرع األردني فمـ ينص عمى الكقت الذم يمكف فيو استئناؼ الحكـ الصاد

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني ٓٚٔالمادة )فقد جاء نص  ,القبكؿ النعداـ المصمحة

ال يجكز الطعف في األحكاـ التي تصدر أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة إال اآلتي: )

ائؿ بعد صدكر الحكـ المنيي لمخصكمة كميا كيستثنى مف ذلؾ القرارات الصادرة في المس

ػ الدفع بكجكد ٗػ الدفع بعدـ االختصاص المكاني ٖػ كقؼ الدعكل ٕػ األمكر المستعجمة ٔ:التالية

ػ ٛػ طمبات التدخؿ كاإلدخاؿ ٚػ الدفع بمركر الزمف ٙػ الدفع بالقضية المقضية ٘شرط التحكيـ 

 .(الدفع ببطالف أكراؽ تبمغ الدعكل ػٜعدـ قبكؿ الدعكل المتقابمة 

فإّف الدفع بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة ال يدخؿ ضمف االستثناءات التي  ككفقان ليذا النص

نما يجب  ,كبالتالي ال يجكز استئناؼ الدفع بانعداـ المصمحة بشكؿ مستقؿ ,أكردتيا ىذه المادة كا 

                                                           
 (.المقتفي) .ٕٙٓٓ/ٖ/ٙٔتاريخ  ٕ٘ٓٓ/ٕٓٔنقض مدني رقـ  ٔ
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ّف ىذه االستثناءات جاءت عمى سبيؿ الحصر ال عمى ألاستئنافو مع الحكـ الفاصؿ في الدعكل 

رغـ أنيا نصت في ىذه االستثناءات عمى بعض أنكاع الدفكع بعدـ القبكؿ مثؿ سبيؿ المثاؿ بال

 الدفع بكجكد شرط التحكيـ أك الدفع بالقضية المقضية.

 .الطعن بطريق النقض النعدام المصمحة :الفرع الثاني

لمخصكـ حؽ صكؿ المحاكمات الفمسطيني عمى أّف: )( مف قانكف إٕٔ٘المادة )تنص  

الطعف بطريؽ النقض في األحكاـ النيائية الصادرة عف محاكـ االستئناؼ إذا كاف الطعف مبنيان 

 نكف أك خطأ في تطبيقو أك تأكيمو(.عمى مخالفة لمقا

محة كيتضح مف ىذه المادة أّف المدعى عميو في حاؿ تـّ رد طمبو بخصكص دفعو النعداـ المص

 ,فال يقبؿ منو أّف يطعف بطريؽ النقض بشكؿ مستقؿ دكف أف يصدر حكمان نيائيان في الدعكل

بخالؼ جكاز استئناؼ ىذا القرار بشكؿ مستقؿ ما داـ أنو أبدل دفعو قبؿ الدخكؿ بأساس كذلؾ 

كقد تكاترت قرارات محكمة النقض الفمسطينية عمى عدـ قبكؿ الطعف بالنقض ما لـ يكف  ,الدعكل

كلما كاف يشترط لمطعف بالنقض أف يككف الحكـ المطعكف فيو حكمان , فقد قضت: )كمان نيائيان ح

 ٕمف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  ٕٕٙك  ٕٕ٘نيائيان عمالن بنص المادتيف 

 كحيث إّف القرار المطعكف فيو ال يعد حكمان نيائيان كفؽ ما جاء في المادتيف المشارٕٔٓٓلسنة 

المادة المستفاد مف نص كقد قضت أيضان: )ٔالحاؿ ىذه ال يقبؿ الطعف بالنقض(,إلييما فإنو ك 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أّف المشرع قصر الطعف بطريؽ النقض ٕٕ٘)

 عمى األحكاـ النيائية الصادرة عف محاكـ االستئناؼ دكف غيرىا كفي التطبيؽ كحيث إّف القرار

الطعف الصادر عف محكمة االستئناؼ ال يندرج تحت مفيكـ الحكـ النيائي القابؿ لمطعف محؿ 

                                                           
 (.المقتفي) .ٜٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔتاريخ  ٜٕٓٓ/ٙٗٔنقض مدني  ٔ
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ككنو انطكل عمى رد الطعف االستئنافي المنصب عمى القرار الصادر عف محكمة البداية القاضي 

برد الدفع المستقؿ بمركر الزمف كاالنتقاؿ لرؤية المكضكع األمر الذم يجعؿ القرار المطعكف فيو 

 ٔمما يتعيف معو عدـ قبكؿ الطعف(. لة ىذه غير قابؿ لمنقضكالحا

جكاز استئناؼ رد الدفع بعدـ القبكؿ النعداـ  مؽ بالمشرع األردني فحيث لـ ينص عمىأما فيما يتع

فكاف مف باب أكلى عدـ جكاز الطعف فيو بطريؽ التمييز أيضان بشكؿ  ,المصمحة بشكؿ مستقؿ

ف كاف النص الفمسطيني قد منح جكاز الطعف بطريؽ النقض في األحكاـ ,مستقؿ  النيائية كا 

التي  إال أّف المشرع األردني قد حددىا باألحكاـ ,الصادرة عف محكمة االستئناؼ بشكؿ عاـ

تصدر عف محاكـ االستئناؼ كالتي تزيد قيمتيا عمى عشرة آالؼ دينار أردني كقاعدة عامة كما 

مف ( ٕ/ٔ/ٜٔٔالمادة )خالؿ إذف يقدـ لرئيس محكمة التمييز فقد جاء في  عدا ذلؾ يككف مف

ػ عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف آخر يقبؿ الطعف أماـ ٔقانكف أصكؿ المحاكمات األردني: )

محكمة التمييز في األحكاـ الصادرة عف محاكـ االستئناؼ في الدعاكل التي تزيد قيمتيا عمى 

لتاريخ صدكرىا إذا كانت كجاىية كمف الؿ ثالثيف يكمان مف اليكـ التالي عشرة آالؼ دينار كذلؾ خ

ػ ٕاليكـ التالي لتاريخ تبميغيا إذا كانت قد صدرت تدقيقان أك بمثابة الكجاىي أك كجاىيان اعتباريان 

رئيس محكمة التمييز أك مف  أما األحكاـ االستئنافية األخرل فال تقبؿ التمييز إال بإذف مف

 (.يفكضو

بناءن عمى ىذه النصكص فال يجكز لممدعى عميو في حاؿ رد دفعو بعدـ قبكؿ الدعكل النعداـ ك 

بسبب أنو غير فاصؿ في الدعكل عالكةن عمى , المصمحة الطعف فيو بشكؿ مستقؿ بطريؽ التمييز

 أنو غير قابؿ لالستئناؼ بشكؿ مستقؿ.

                                                           
 (.المقتفي) .ٕٛٓٓ/ٜ/ٔتاريخ  ٕٚٓٓ/ٙٚنقض مدني  ٔ
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اكل التي تزيد قيمتيا عمى عشرة كأعتقد أّف النص األردني الذم أجاز الطعف بطريؽ النقض لمدع

ذلؾ أّف الطعف لدل التمييز أك  ,آالؼ دينار كقاعدة عامة أفضؿ مف النص الفمسطيني المطمؽ

فبعد أف يتـ نظر الدعكل بدايةن كاستئنافان كاف ال بّد  ,النقض يجب أف يككف عمى قدر مف األىمية

طالة مف كضع القيكد أماـ الخصكـ حتى ال يككف الطعف بالتمييز  أك النقض بقصد المماطمة كا 

 ككما يقاؿ إذا أردت أف تمكت قضية انقضيا. ,أمد التقاضي

كبيذا نككف قد انتيينا في ىذا الفصؿ مف بحث القكاعد الخاصة بالدفع بانعداـ المصمحة كاآلثار 

 المترتبة عمى الحكـ الصادر فيو.

 

 

 

 

 

 

 





 

153 
 

 الخاتمة  
ضائي, بالرغـ مف النص حيث المفيـك كالتطبيؽ الق الخالؼ حكؿ فكرة المصمحة قديـ حديث مف

ف ىذا الخالؼ أدل حعمى القاعدة القانكنية التي تنص عمى أف المصم عمييا ك ة مناط الدعكل كا 
ىذا التبايف في تمؾ الى تبايف األحكاـ في مكضكع المصمحة, فكاف ىذا البحث ليحدد مصدر 

 .األحكاـ

دـ كضكح فكرة المصمحة عند تطبيقيا عمى الكقائع كقد كاف مصدر ىذا التبايف ينحصر في ع
فقد تـ  مف حيث التعريؼ المقدمة في الدعكل المدنية, كال أدؿ عمى ذلؾ كعمى سبيؿ المثاؿ

كتارة أخرل تعريؼ المصمحة مف قبؿ القضاء تارة عمى أنيا النتيجة التي يحصؿ عمييا المدعي 
ككذلؾ فإف دعكل إبطاؿ التبميغات اختمفت  عمى أنيا الفائدة التي ينشدىا المدعي مف دعكاه.

   ستئناؼ حكؿ قانكنية المصمحة فييا.ىيئات اال

عف القصكر في التشريع فيك لـ يحدد عمى سبيؿ المثاؿ  أيضا ف التبايف ناتجفإ ذلؾ إضافة الى
 كقت كجكب تكفر المصمحة في الدعكل المدنية.

 أىميا:كبناء عمى ذلؾ فإف الباحث قد تكصؿ الى عدة نتائج 

كجكب تكفر المصمحة كقت رفع الدعكل عمى خالؼ الرأم القائؿ بكجكب تكفر المصمحة  .ٔ
 كقت نظر الدعكل.

لسمطة القاضي التقديرية في رد الدعكل لمتعسؼ في رفعيا بناء عمى  االستنادباإلمكاف  .ٕ
 ضآلة مصمحة المدعي بالمقارنة بكبر الضرر الذم يمحؽ بالمدعى عميو.

دنية ىك دفع بعدـ القبكؿ, كيمكف في الدعكل المفع بانعداـ المصمحة تبيف مف طبيعة الد .ٖ
 ثارتو في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل لتعمقو بالنظاـ العاـ.إ

ف مف حيث أف الدفع بانعداـ المصمحة ىك دفع بعدـ القبكؿ كفؽ ما ىك مقرر قانكنا فإ .ٗ
حؽ الخصـ الطعف بالقرار الصادر بانعداـ المصمحة بشكؿ مستقؿ إذا تمت إثارتو قبؿ 

فحينيا ال يجكز استئنافو  الدخكؿ في أساس الدعكل بخالؼ إذا تـ الدفع بو بعد الدخكؿ 
نما مع الحكـ الفاصؿ في الدعكل.  استقالال كا 
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أف يأخذىا بالحسباف شرع معمى ال ك بناء عمى ىذه النتائج فإف الباحث يتقدـ بتكصيات يتمنى
 حيف إجراء تعديالت أك إقرار قكانيف مستقبمية, كىي عمى النحك االتي: 

 النص بشكؿ كاضح عمى كجكب تكفر المصمحة حيف رفع الدعكل. .ٔ
لرد الدعكل لمتعسؼ في رفعيا  ةإقرار مادة تتضمف االعتماد عمى سمطة القاضي التقديري .ٕ

 بالمقارنة بعظـ الضرر الذم يمحؽ بالمدعى عميو.حيف تحقؽ ضآلة مصمحة المدعي 
 إقرار مشركع القانكف المدني لما يتضمنو مف أحكاـ ليا عالقة بمكضع ىذا البحث. .ٖ
إيراد نصكص تكضح كتفصؿ أحكاـ الدفع بعدـ القبكؿ كذلؾ لمغمكض الذم يكتنؼ  .ٗ

 .النصكص الحالية
يتمنى الباحث عمى المجمس األعمى لمقضاء عقد محاضرات يككف اليدؼ األساسي  كما .٘

منيا تكحيد االجتياد القضائي في مكضكع المصمحة, كذلؾ مف خالؿ تكضيح مفيـك 
 كخصائص كأحكاـ شرط المصمحة في الدعكل المدنية.

 

 تم بحمد اهلل
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 المصادر والمراجع
 المصادر :والأ

 ـٕٔٓٓ( لسنة ٕرقـ )أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني  قانكف, 
( الفمسطينية الكطنية السمطة) الفمسطينية الكقائع مف ٖٛ العدد في المنشكر
 .ٕٔٓٓ/ٜ/٘ تاريخ

 
 في المنشكر ,ـٜٛٛٔ( لسنة ٕٗرقـ )دنية األردني قانكف أصكؿ المحاكمات الم 

  الصفحة عمى ٜٛٛٔ/ٗ/ٕ تاريخ األردنية الرسمية الجريدة مف ٖ٘ٗ٘ العدد
 .كتعديالتو ٖ٘ٚ

  ٜٙٚٔاألحكاؿ الشخصية األردني لسنة قانكف. 
  المنشكر في العدد الممتاز مف الكقائع  ٖٕٓٓالقانكف األساسي المعدؿ لسنة

 .ٖٖٓٓ/ٖ/ٜٔالفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( تاريخ 
 العدد في المنشكر ٖٜ٘ٔ/ٕٕ رقـ كالرسكـ االختراعات امتيازات قانكف ٖٔٔٔ 

 .ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٚٔ تاريخ االردنية الرسمية الجريدة مف
  المنشكر في العدد  ٕٔٓٓلسنة  ٖقانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ

 .ٕٔٓٓ/ٜ/٘مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( تاريخ  ٖٛ
 الرسمية الجريدة مف ٜٓٔٔ العدد في المنشكر ,ٜٙٙٔ/ٕٔ رقـ التجارة قانكف 

 .ٜٙٙٔ/ٖ/ٖٓ بتاريخ األردنية
  مف الجريدة  ٚٛٗٔالمنشكر في العدد  ٜٓٙٔلسنة  ٙٔقانكف العقكبات رقـ

 ـ.ٜٓٙٔ/٘/ٔالرسمية األردنية )الحكـ األردني( تاريخ 
 الجريدة مف ٓٔٔٔ العدد في المنشكر ٕٜ٘ٔ/ٖٖ رقـ التجارية العالمات قانكف 

 .ٕٜ٘ٔ/ٙ/ٔ بتاريخ دنيةاالر  الرسمية
 ( لسنة ٚقانكف العمؿ الفمسطيني رقـ )ٕٓٓٓ  مف الكقائع  ٜٖالمنشكر في العدد

 الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية(.



 

156 
 

  مف  ٖٛ٘ٔالمنشكر في العدد  ٜٛ٘ٔلسنة  ٕ٘قانكف دعاكل الحككمة رقـ
 .ٜٛ٘ٔ/ٙ/ٔالجريدة الرسمية األردنية ) الحكـ األردني( تاريخ 

 مف مجمكعة عارؼ  ٓق المنشكر في العدد ٖٜٕٔلسنة مجمة األحكاـ العدلية
 . ٖٜٓٔرمضاف)الحكـ العثماني( بتاريخ 

  ,ٜٜٗٔمجمة نقابة المحاميف األردنييف. 
 مجمكعة القرارات القضائية الصادرة عف المحاكـ  الفمسطينية. 

 

 ثانيا: المراجع
  ,تحقيؽ عبد السالـ ىاركف, بيركت أبك الحسف أحمد زكريا, معجـ مقاييس المغة

 .ٔدار الجميؿ ط 
 ٔأحمد أبك الكفا, نظرية الدفكع في قانكف المرافعات, القاىرة دار المعارؼ, ط ,

ٜٔٙٚ. 
 طٕٕٓٓ, ٔأحمد المميجي, التعميؽ عمى قانكف المرافعات, ج ,ٖ. 
   أحمد داكد, القرارات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل

 .ٕٗٓٓ, ٔ, ج ٔعماف مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, ط 
 ,ـٜٔٚٔ, ٔط أنكر العمركسي, أصكؿ المرافعات الشرعية. 
  بادم جراح, شرط المصمحة في دعكل اإللغاء, رسالة ماجستير, الجامعة

 األردنية.
  الزغمكؿ, حؽ الخصـ في الدفع كفؽ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية باسـ

 ـ.ٜٜٜٔاألردني, رسالة ماجستير, كمية الدراسات العميا الجامعة األردنية, 
 ٕٔٓٓعماف دار الثقافة,   ,ٕحسف اليداكم, تنازع القكانيف, ط. 
 ٔحفيظة الحداد, القانكف القضائي الخاص الدكلي, لبناف, منشكرات الحمبي, ط ,

ٕٓٓ٘ 
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  حممي الحجار, الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية طبقان لممرسكـ االشتراكي
منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت,  ٔ( كالتعديالت الكاقعة عميو, ط ٖٛ/ٜٓرقـ )

ٕٓٓٚ. 
  ف حكـ في المكضكع, رسالة دكتكراهخالد التالحمة, انقضاء الخصكمة دك ,

 .ٕٙٓٓ جامعة عماف العربية لمدراسات العميا,
 ٔخالد الزعبي, الدعكل, ط ,ٜٜٔ٘. 
 ٕط , محاضرات في نظرية الدعكل, لبناف, مؤسسة نكفؿ.جخميؿ جري ,

 ـ.ٜٓٛٔ
  رائد الزيدات, سمطة القاضي في إدارة الخصكمة المدنية في قانكف أصكؿ

, رسالة ماجستير, ٕٔٓٓلسنة  ٕالمحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطينية رقـ 
 .ٖٕٔٓ بيرزيتجامعة 

 كالتكزيع, لمنشر الثقافة دار مكتبة عماف, الفكرية, الممكية حقكؽ قميكبي, ربا 
 .ـٜٜٛٔ

  مصر, ٔرمضاف كامؿ, شركط قبكؿ الدعكل في المكاد المدنية كالتجارية, ط ,
 مكتبة األلفي القانكنية.

 ـ.ٜٚٚٔنظرية الصكرية في القانكف المدني, بيركت, ,بد اهللسامي ع 
  ,إنقطاع سير الدعكل المدنية في ظؿ القانكف الفمسطيني, رسالة سائد حمد اهلل

 ـ.ٜٕٓٓماجستير, جامعة النجاح,
  ,سعيد مبارؾ, التنظيـ القضائي كأصكؿ المحاكمات المدنية في التشريع األردني

 .ٜٜٛٔ, مكتبة الفجر األردف, ٕط
 ـٜٜٛٔ ,ٖ ط لمجميع, العمـ دار بيركت المجمة, شرح باز, سميـ. 
 ,شرط المصمحة في الدعكل القضائية كشركط استمراريتيا, مجمة  سيد محمكد

 .ٕٔٓٓالحقكؽ ممحؽ العدد الرابع, جامعة الككيت, 
  ,صالح الناىي, النظرية العامة في الدعكل في المرافعات كاألصكؿ المدنية

 .ٜٛٛٔعماف, دار عمار, 
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  سالة عبد الكريـ القدكمي, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل في التشريع األردني, ر
 ماجستير, الجامعة األردنية.

  عبد اهلل غزالف كآخركف, مجمكعة األحكاـ كالمبادئ القانكنية الصادرة عف
 .ٕٛٓٓمحكمة النقض في راـ اهلل, جمعية القضاة, 

   عبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة في الدعكل, مصر مكتبة عبد اهلل
 ـ.ٜٚٗٔ, ٔكىبو, ط 

  النظرية العامة لاللتزامات, القاىرة دار النيضة عبد الكدكد يحيى, المكجز في
 .ٜٜٗٔالعربية, 

  عثماف التكركرم, الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
 .ٜٕٓٓ, ٕٔٓٓ( لسنة ٕرقـ )

  ,عزمي عطية, نحك نظرية عامة لفكرة الدعكل, دار الفقو العربية, القاىرة
ٜٜٔٓ. 

  في المكاد المدنية كالجنائية, االسكندرية  دار عمي حسف, الدفع بعدـ القبكؿ
 ـ,.ٜٜٙٔالمطبكعات الجامعية, 

 دار كائؿ لمنشر ٕعكض الزعبي, أصكؿ المحاكمات المدنية ,ط ,
 .ٕٙٓٓعماف,

  فارس الجرجرم, الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل, بحث منشكر في مجمة الرافديف
 ـ.ٕٛٓٓ, ٖٚ, عٓٔلمحقكؽ,ج

  الحقكقية دركس نظرية كعممية, عماف, الدار فارس الخكرم, أصكؿ المحاكمات
 العربية لمنشر كالتكزيع. 

 ٔط القاىرة  دار النيضة العربية, ,فتحي كالي, القضاء المدني المبناني. 
  لؤم الحسيني, النظاـ القانكني لمدفع بعدـ القبكؿ في الدعكل المدنية, بحث

ستقالؿ المحاماة ال لقانكف إصدار المركز الفمسطينيمنشكر في مجمة العدالة كا
 ـ.ٜٕٓٓ, ٖٔع ,كالقضاء

 ث منشكر في مجمة مازف النيار, الشركط الكاجب تكفرىا لقبكؿ الدعكل, بح
 .ٜٜٚٔ, العدداف األكؿ كالثاني, فيالمحاميف السكري
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  عماف مكتبة دار ٔمحمد أبك بكر, دفكع عدـ القبكؿ كنظاميا اإلجرائي, ط ,
 الثقافة.

 لقبكؿ كنظاميا اإلجرائي, عماف مكتبة دار الثقافة, محمد أبك بكر, دفكع لعدـ ا
 ـ.ٜٜٙٔ, ٔط

  محمد الحراحشة, الطعف في الحكـ باالستئناؼ, رسالة ماجستير, الجامعة
 .ٜٛٛٔاألردنية, 

  ,محمد صبحي, شرط الصفة في أطراؼ الدعكل القضائية كتطبيقاتيا المعاصرة
 رسالة ماجستير, الجامعة األردنية.

 فع بعدـ الخصكمة القضائية في الشريعة اإلسالمية كالقانكف, محمد غرايبة, الد
 .ٕٚٓٓرسالة دكتكراه, الجامعة األردنية, 

   محمد نعيـ ياسيف, نظرية الدعكل بيف الشريعة كقانكف المرافعات المدنية
 .ٕٓٓٓ,ٕكالتجارية, عماف دار النفائس, ط

 دار الجامعية, مصطفى الجماؿ, النظرية العامة لاللتزامات, االسكندرية, ال
ٜٔٛٚ. 

  ,مصطفى ىرجو, أحكاـ التقاضي الكيدم, دار محمكد لمطباعة كالنشر, القاىرة
ٕٓٓٙ. 

 القاىرة ٕمعكض عبد التكاب, المرجع في التعميؽ عمى قانكف المرافعات, ط,
 ٕٗٓٓمكتبة عالـ الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع, 

  كالقانكف.نادر بياض, مبدأ التقاضي بحسف النية, مجمة الفقو 
  ,جراءاتو, منشأة المعارؼ, االسكندرية  .ٜٓٛٔنبيؿ عمر, الطعف باالستئناؼ كا 
  نكاؼ خالد كعمي عبيد, المسؤكلية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ

, ٗٗ, ع ٕٔالحؽ اإلجرائي في الدعكل المدنية, مجمة الرافديف لمحقكؽ, مجمد 
ٕٓٔٓ. 

  القضاء المدني,كجدم راغب, المكجز في مبادئ 
  ,يسرم العصار, شرط المصمحة في دعكل اإللغاء كفي الدعكل الدستكرية

 .ٜٜٗٔالقاىرة, دار النيضة العربية, 
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 ثالثا: المكاقع االلكتركنية

  عدالة( بيرزيتمنشكرات مركز عدالة, معيد الحقكؽ, جامعة( ,
http://www.adaleh.info./ 

 زيت, )المقتفي(.معيد الحقكؽ, جامعة بير  مكقع منظكمة القضاء كالتشريع
muqtafi.birzeit.edu/. 

 www.majalah.new.ma 

 


