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 ملخص
----------------- 

 م العامعالقة مبدأ التقاضي على درجتين بالنظا
 

القانونية المعاصرة بمبدأ التقاضي على درجتين و هوو موا يحوم   تأخذ العديد من األنظمة

بعرض النزاع الذي فصلت فيه محاكم الدرجة األولى أموام محواكم الدرجوة اليانيوة لتقووت المت وا 

صوووومة ملوووو الخصووووم فووو ن تحديووود خفيوووه بقضوووا  جديووود يحووو  محووو  القضوووا  الحوووابق  و ألن  ال

ات هووذا المبوودأ و تبعاتووه موورتب  بوو رادة الخصووومة لكنووه موون ج ووة أخوورىة و نظوورا  ألن نطوواإ معموو

اعتبووارات تتعلووق بالصووال  العووام أكيوور موون العديوود موون األنظمووة القانونيووة اتجراديووة تحووتند ملووى 

و تحديوووودا  مووووا يوووورتب  بةارتووووي العدالووووة وححوووون حووووير  –تعلق ووووا بالمصووووال  الخاصووووة للخصوووووم 

علووق مبوودأ نووانوني معووين بالنظووام العووام أن يضوو  موون القيووود مووا موون فوو ن موون نتوواد  ت -القضووا 

وو  المحامووة محووذولية مراعوواة هووذ  ا عتبووارات فووي  شووأنه أن يحوود  موون مرادة الخصوووم و أن يحم 

بححوووبانه ترجموووة لمبووودأ  –يتضووو  بوووأن تبيوووان ع نوووة الطعووون با حوووتدنا  وهاوووذا  المقوووام األوت 

عوووود  مقدمووووة أحاحووووية لتحديوووود حوووومات ومعووووالم مبوووودأ ي بالنظووووام العووووامة –التقاضووووي علووووى درجتووووين 

 التقاضي على درجتين و تداعياته في الخصومة المدنية 
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Abstract 

------------------ 

 

 
The connection between the double degree judgment and the public order. 

 

The double degree judgment is one of the most important principles at the civil 

instance. The question might be asked is turning about the relationship between 

this principle with the " public order", in case of existing this connection, the 

results must be completely different towards the procedural rights of the 

opponents as well as the court. 

 

As a matter of fact, we can't define – in generally speaking – the nature of this 

relationship without talking about the details which regard to the judicial 

demande at the court of appeal. 

This issue is going to be the main subject of this study. 
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يعتبر التقاضي على درجتين من المبادئ ال امة في النظام القضادي األردنية و الطعن با حوتدنا   
هوووو الترجموووة العمليوووة ل وووذا المبووودأ الوووذي يقووووم علوووى متاحوووة الةرصوووة للخصووووم لطووور  منازعوووات م مجوووددا  علوووى 

وج وة نظور  بصور  النظور عون حيوث القوانون  يد النظر فيه من حيث الونواد  و مونمحامة أعلى درجة لتع
مودى ع نتوه  أالمحواد  ال اموة التوي تيوار حووت هوذا المبود وت درجة التوي فصولت فوي النوزاع  و مونأمحامة 

ن نه أأذلو أن وجود مي  هذ  الع نة من ش ةةهمية عمليأ   الع نة من ذبالنظام العامة و   يخلو تحديد ه
يووارة مووا يتعووارض موو  اعتبووارات النظووام العووام موون  يةوورض نيووودا  معينووة علووى الخصوووم ميلمووا يلووزم المحامووة ب

تلقا  نةح ا و دون تونف على طلب الخصوم و ألن مبدأ التقاضوي علوى درجتوين ينطووي علوى العديود مون 
حديود ع ناتوه بالنظوام تن فو  المانات و المحاذير و تختل  فيه ا عتبارات العامة مو  ا عتبوارات الخاصوةة

شووااليات التووي ت إ حاووم عووام   يماوون أن يحووي  بمجموو  اطووو عوودم م التةاصووي طلووب خوضووا  فووي تالعووام ت
 راحة المقارنة ديييرها هذا المبدأة و هو ما نحاوت أن نةعله في هذ  ال

 خطة الدراسة:
قووووم علي وووا اموووا يت التوووي حووونتناوت فوووي هوووذ  الدراحوووة مة ووووم مبووودأ التقاضوووي علوووى درجتوووين و ا عتبوووارا

جلي فاوورة النظووام العووام وع نت ووا بووالقوانين اتجراديووة العامووة و بمبوودأ التقاضووي علووى درجتووين علووى وجووه نحوو
الخصوصة يم نتناوت مونف التشري  األردني من هذ  الع نةة و ذلو في ي يوة فصووت نتطورإ فوي األوت 

اضووي علووى درجتووين و تبعاتووه موون ج ووة ولماهيووة ملووى تحديوود مة وووم التق –و هووو الةصوو  التم يوودي  –من ووا 
نارس الةصو  اليواني للونوو  علوى النظام العام و احتحقاناته في الخصومة المدنيةة من ج ة أخرىة فيما 

ى درجتين بالنظام العامة و نختوتم هوذ  الدراحوة بةصو  ل نة التقاضي ععوج ة نظر القانون المقارن حوت 
 من هذ  المحألة و مونةه  -اتجرادي -لتشري  األردني وض  فيه اتجاهات انيالث و أخير 



 5 

 الفصل األول
--------- 

 التقاضي على درجتين و النظام العام
يحود مبودأ التقاضوي علوى درجتوين الخصوومة علوى اخوت   أنواع وا فوي العديود مون األنظموة القانونيوة 

نتوواد  عمليووة بالألووة األهميووةة و ل ووا  المعاصوورةة و يترتووب علووى تحديوود هووذا المبوودأ و ع نتووه بالنظووام العووام
خصووص هووذا الةصوو  للتعريووف بةارتووي التقاضووي نو هووو مووا يتطلووب أن  انعااحوو ا علووى الخصووومة المدنيووةة

 على درجتين و النظام العام و ذلو في المبحيين التاليين:
 لمبحث األوت: مة وم التقاضي على درجتين وديناميته ا

 وتجلياته  المبحث الياني: ماهية النظام العام
 

 .مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين في الخصومة المدنية: المبحث األول
يوار حنتناوت في هذا المبحث طبيعة الطعن با حوتدنا  و أهودا  و فلحوةة الطعون ب وذا الطريوق و اآ

تطبيوق مبودأ التقاضوي علوى درجتوين و ذلوو لو أداة  طعون عواديالتي تترتب على اعتبار ا حتدنا  طريوق 
 المطالب التالية: في

 المطلب األوت: طبيعة الطعن با حتدنا  
 المطلب الياني: أهدا  و فلحةة الطعن با حتدنا  

 المطلب اليالث: خصادص الطعن با حتدنا  
 لمبدأ التقاضي على درجتين  عمليةالمطلب الراب : اآيار المترتبة على اعتبار ا حتدنا  ترجمة 

 
 .(1)عن باالستئنافطالمطلب األول: طبيعة ال

وون موون عوورض   الطعوون با حووتدنا  هووو الترجمووة العمليووة لمبوودأ التقاضووي علووى درجتووين و هووو مووا يما 
وهي محامة أوت درجةة وياني ما  ى محامتين مختلةتين محداهما تمي  درجة أدنىلالنزاع مرتين متتاليتين ع

ت النوزاع امتوين فوي ذان تنظور التوا المحو يقتضوي هوذا المبودأ أ  تعلوها درجة و هي محامة الدرجة اليانيوة
 و باام  حلطات و ص حيات و مط نات محاكم الموضوع 

 

                                                 
بيوو  محووماعي (ة الطعوون با حووتدنا  و مجرا اتووه فووي المووواد نة عموور )743ة ص 2001راغووب )وجوودي(ة مبووادئ القضووا  الموودنية دار الن ضووة العر،يووةة القوواهرةة  (1)

ة بند 2001ة الوحي  في نانون القضا  المدنية دار الن ضة العر،يةة القاهرةة لي )فتحي(ة وا8ة ص 4ة بند 1980حاندريةةتنشأة المعار ة امالمدنية و التجاريةة 
ة ص 2008ة القضاة )مةل (ة أصوت المحاكمات المدنية و التنظيم القضادية الطبعة األولىة اتصدار األوتة دار اليقافة للنشر والتوزي ة عمانة 714ة ص 360
ة 858ة ص 525ة بنوود 2000(ة الوحووي  فووي شوور  نووانون المرافعووات المدنيووة و التجاريووةة دار الن ضووة العر،يووةة القوواهرةة و مووا بعوودهاة الصوواوي )أحموود الحوويد 345

 ة و أيضا :335ة ص 2003ة دار نندي  للنشر و التوزي ة عمانة 1المصري )محمد وليد هاشم(ة نانون أصوت المحاكمات المدنيةة ط
- Morel (R.): traite' elementaire de procedure civile, paris 1949, no. 613, p. 479. 

- Vincent (J.): procedure civile, 18 eme, ed, 1976, no. 599, p. 773.  
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د مصير النزاع بموا تقورر  محاموة ا حوتدنا  التوي تصوب  المت وا هوي العليواة فياوون ل وا أعلى  ن يتحد 
درجوة و مص   ما في نضا  أوت درجة من عيوب و هنوات و تقووت المت وا فيوه فتحوتألرإ ب وا نضوا  أوت 

  (1)تحوز نوة األمر المقضي فيه
و هاذا ياة  نظام التقاضي على درجتين نظر النزاع الواحد با  عناصر  أمام محامتين على التوالي 

ة توخيوا  لتعودي  الحاوم (2)و بحيث يعاد طرحه في المرة اليانية أمام محامة أعلى درجة لتنظر فيه من جديود
 حوات ة أو تأكيد  بححب األ(3)ملألادهأو 

أن يتمتوو  ناضووي اتحووتدنا   حووتدنا  دور  وفقووا  لمبوودأ التقاضووي علووى درجتووينة   بوود  تولكووي يووذدي ا
أن  و   بود   (4)باام  الحلطات التي يملك ا ناضي أوت درجوة مون حيوث الونواد  و اوذلو مون حيوث القوانون 

أخيورا  أن يوتم معوادة النظور  ة و   بود  (5)ينظر النزاع من محامة غير تلو التوي فصولت فيوه فوي المورة األولوى
  (6)في ذات النزاع في حدود ما رف  عنه الطعن

 
 المطلب الثاني: أهداف و فلسفة الطعن باالستئناف.

أن اتحووتدنا  يحووتجيب لجملووة موون األهوودا  و يتأحووس فووي المحصوولة علووى  (7)يوورى جانووب موون الةقووه
ف وو اطريوق طعون فوي األحاوام القضوادية يتوي  مجموعة أفاار تتعلق بةلحوةة القوانون و فاورة العدالوة ذات وا: 

 نالمجووات لموون تضوورر موون نضووا  أوت درجووة تعووادة طوور  النووزاع مجووددا  ب وود  فحصووه و تمحيصووه موون لوود
موون عيوووب حوووا  تعلقووت بوواتجرا ات أم  صوودرأعلووى درجووة و أكيوور خبوورة ودرايووة ليقوووم ب صوو   مووا  نوواض  

يووووب صووووادر عوووون أوت عب لةاوووورة الووووتظلم موووون نضووووا  مبتقوووودير الونوووواد  أم ب عمووووات القووووانونة و لووووذلو يحووووتجي
ة امووا يواجووه موون النووواحي العمليووة ميالووب القضووا  الصووادر عوون بشوور لوويس معصوووما  أو منزهووا  عوون (8)درجووة

الخطوأ و النحويانة و ي يول الحووبي   حوتدراو أوجوه الخلوو  و القصوور فضو   عون الألووي والتضولي  الوذي نوود 
ي ذة و ب وذا وذاوة تتحقوق أهودا  الودور التقليودي ل وذا النظوام الو(9)ةقيق  فيه الخصوم أو يقارفونه ايةما ات

  (10)تكرس له منذ نشأته
أمووا موون الناحيووة الةلحووةية فيتأحووس هووذا النظووام علووى فاوورة العدالووة النحووبية التووي يصوو  ملي ووا القاضووي 

فووو ذا أريووود  العوووادي فوووي الظووورو  العاديوووةة و هوووي ليحوووت بالضووورورة مطابقوووة للعدالوووة المطلقوووة أو الطبيعيوووةة

                                                 
  8ة ص 4عمرة الطعن با حتدنا ة بند  (1)

موا بعودهاة فنحوانة المرجو  الحوابقة ص  و 98و ما بعودهاة موريو ة المرجو  الحوابقة ص  410ة ص 1980حعد )مبراهيم نجيب(ة القانون القضادي الخاصة ط  (2)
 و ما بعدهاة و أيضا : 382

- Solus (H) et Perrot (R.): droit judiciaire prive' t.i, Paris, 1961, p. 492, et s. 
مون  542و انظور أيضوا  الموادة ة 369ة ص 2006ة دار اليقافوة للتوزيو  و النشورة عموان 1العبودي )عباس(ة شور  أحاوام نوانون أصووت المحاكموات المدنيوةة ط  (3)

  1976نانون المرافعات الةرنحي الصادر عام 

  418ة العبودية نةس اتشارة الحابقةة فنحانة المرج  الحابقة ص 5ة ص 1ة عمرة الطعن باتحتدنا ة بند 732ة ص 366والية المرج  الحابق ة بند  (4)

  752راغبة المرج  الحابقة ص  (5)

 الحابقة  عمرة نةس اتشارة (6)

  7ة ص 4ة بند 5ة ص 1عمرة الطعن باتحتدنا ة بند  (7)

  369ة العبودية المرج  الحابقة ص 743ة راغبة المرج  الحابقة ص 7ة ص 4عمرة المرج  الحابقة بند  (8)

 عمرة اتشارة الحابقة  (9)

  9ة ص 1988 ضة العر،يةة القاهرةة شحاته )محمد نور(ة نطاإ النزاع في ا حتدنا  في المواد المدنيةة دار الن (10)
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محاموة أكيور أهميوة وخبورة ر ذات النوزاع مورة يانيوة مون نبو  ا نتراب من فارة العدالة المياليةة تعين أن ينظو
  (1)ألن مرة واحدة   تكةي لتحقيق اعتبارات العدالة

بححبانه ترجمة لمبودأ التقاضوي علوى  –وبعبارة أخرى ف ن من المتصور النظر ملى نضا  ياني درجة 
حاووم أوت درجووة تنت ووي بتأييوود أو عوودم تأييوود ذلووو األولووى باعتبووار  وحوويلة لمرانبووة  موون نوواحيتين: –درجتووين 

 (2)الحامة و اليانية باعتبار  أداة تعادة نظر نةس القضية و بنةس الحلطات التي ت يأت لقاضي أوت درجة
حو  ا حوتدنا  لويس حاوم تأحيحا  على أن حاموا  واحودا  فوي النوزاع   يقودم ضومانات اافيوةة و ل وذا فو ن مة 

ة أما ما ياون فوي الحاوم المطعوون فيوه مون (3)أوت درجة و منما نةس القضية التي نظرها ناضي أوت درجة
  (4)عيوب حوا  اتصلت بعدالته أم بصحته فتواجه في ا حتدنا  بطريق غير مباشر

ا حوووتدنا  مناحوووبة وهاوووذا تراجووو  الووودور التقليووودي ل حوووتدنا  لمصووولحة المة ووووم الحوووديث الوووذي يعتبووور 
موو  معطووا  األولويووة تن ووا  النووزاع باوو  تداعياتووه و هووو مووا يتطلووب ازدهووار  (5)تجوورا  فحووص جديوود للقضووية

حتووى لووو  (7)و تماووين المحامووة أن تة ووم بطريقووة أكيوور شوومولية للمراووز المتنووازع عليووه (6)الخصوومة القضووادية
 تطلب األمر اتخ ت بمبدأ التقاضي على درجتين 
 

 الثالث: خصائص الطعن باالستئناف.المطلب 
يصوونف ا حووتدنا  علووى أنووه طريووق طعوون عووادي فووي أحاووام محوواكم الدرجووة األولووى بألوورض مراجعت ووا 

األمر الذي يوفر ضمانة من ضمانات ححن حير القضا  بما يوذدي مليوه مون  (8)أمام محاكم الدرجة اليانية
موا فوات م تقديموه مون دفووع و أدلوة أموام محواكم تدارو أخطا  القضواةة و متاحوة الةرصوة للخصووم  حوتدراو 

  و ألنوووه وحووويلة تحقيوووق التقاضوووي علوووى درجتوووين فووو ن موضووووع خصوووومة ا حوووتدنا  هوووو (9)الدرجوووة األولوووى
  (10)موضوع خصومة أوت درجة و الذي يعبر عنه باألير النان  ل حتدنا 

  المحاوم عليوه بوالحام ريق طعن عادي ف ن من الجادز حلواه لمجرد عدم رضاطو ألن ا حتدنا  
م بالي ماة بعاس الطعن أضا  الخصم بالوناد  أم بالقانون ر بصر  النظر عن عيوبهة و حوا  تعلق عدم 

غير العادي الذي   يجوز حلواه ما لم يحتند عدم رضا  المحاوم عليه ملى أحد األحباب المحددة حصرا  

                                                 
  9ة ص 5عمرة الطعن با حتدنا ة بند  (1)

 Costa (s.) Manuale di diritto processuale civile. Torino, 1955,no. 333, p. 384                                          .  و أيضا :714ة ص 60والية بند  (2)
 di dirritto processuale civile, V.2 napoli, 1953, No. 369, P. 549 Chiovenda (G.): Isituzioni-.550 وأيضا :     715ة ص 360والية الوحي ة بند  (3)
 والية نةس اتشارة الحابقة  (4)
 و أيضا :ة 12شحاتةة المرج  الحابقة ص  (5)

- Garsonnet (E) et Cezar – Bru: (CH) Traite' the'orique et pratique de proce'dure civile et commerciale, 9 vol. 3 e'me e'd 1912 – 1925, No. 

102. 
(6)                                                                                 : Les dimension nouvelles de l'appel, D. 1973, P. 180.Vicent (J.) –       
 بقة فنحانة اتشارة الحا (7)

(8)                                                             .): Procedure civile, dalloz, ed 22, 1991, no. 874, p. Suinchard (G.) et JVincent (-

592. 
  731ة ص 366  والية الوحي ة بند 743راغبة المرج  الحابقة ص  (9)
  741ة ص 371ة والية المرج  الحابقة بند 356ضاةة المرج  الحابقة ص ة الق760راغبة المرج  الحابقة ص  (10)
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و معووادة  (2)مووا ينطبووق علووى الطعوون بطريقووي التمييووزة وهووو (1)و التووي جعل ووا القووانون مناطووا  لجووواز الطعوون
ذا اوان هنالوو خطوأ فوي تطبيوق القوانون أو تةحوير  مطعن بالتمييز )أو النقض(   يجوز م  لفا  (3)المحاكمة

ة و معووادة المحاكمووة )أو التموواس معووادة النظوور(   (4)و   ياةووي مجوورد عوودم رضووا  المحاوووم عليووه بووالحام
طوأ فوي تقودير الونواد  مذا اوان مون شوأنه التوأيير فوي الحاوم و فوي حودود األحوباب تجوز موا لوم تحوتند ملوى خ

  (5)التي حددها المشرع حصرا  في القانون 
رض عيبا  معينا  في الحامة و منموا يةتورض عودم عدالتوهة ت  ية ف ن الطعن العادي (6)و اما ني  بحق

ةة فياوون لوه أن يطعون فوي الحاوم وهي محألة ترتكز مون وج وة نظور الطواعن علوى محوض خحوارته للقضوي
بطريق غير عادي فمحصور بحا ت معينة تتعلق بعيووب الحاوم فو   لمجرد أنه خحر القضية  أما الطعن

   (7)ياون للمحاوم عليه الحق في الطعم م  مذا أيبت توافر محدى هذ  الحا ت
ر الدعوى نةوس صو حيات و ألن الطعن العادي يرمي ملى تأكيد عدالة الحام ف ن للقاضي الذي ينظ

لووى معالجووة عيوووب مالقاضووي الووذي أصوودر الحاووم المطعووون فيووهة أمووا الطعوون غيوور العووادية و لكونووه يرمووي 
  (8)الحام المطعون فيهة ف ن حلطاته محددة و تقتصر على مزالة هذ  العيوب

عن محاموة ددا  أمام القضا ة ف ن الحام الذي يصدر جو ألن الطعن العادي يذدي ملى طر  النزاع م
احوووند  (9)الطعووون يحووو  محووو  الحاوووم الصوووادر عووون أوت درجوووة و ياوووون القووورار الوحيووود الوووذي يتمتووو  بالةاعليوووة

تنةيذية ف  جدوى مون عو م موا فوي الحاوم المطعوون فيوه مون عيووبة و ل وذا فو ن مون المقورر عودم جوواز 
  (10)الطعن في الحام القضادي بطريق غير عادي ما دام يقب  الطعن بطريق عادي

 

 المطلب الرابع: اآلثار المترتبة على اعتبار االستئناف ترجمة لمبدأ التقاضي على درجتين.
 :(11)ا  أداة تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين ما يلينيترتب على اعتبار ا حتد

و منمووا ينبألووي معووادة  ةألووي أن تقووف وظيةووة ا حووتدنا  عنوود مرانبووة صووحة الحاووم المحووتأنفب  ين -1
 ية من جديد من حيث الوناد  و من حيث القانون على حد  حوا  الةص  في القض

   يجوز احتدنا  الحام م  مرة واحدةة و   يجوز احتدنا  اتحتدنا   -2

                                                 
ة هاشوم )محموود محمود(: نوانون القضوا  744ة راغبة المرج  الحابقة ص 691ة ص 642ة بند 1978محلم )أحمد(: أصوت المرافعاتة دار الةار العر،ية ط  (1)

  462ة ص 269د ة بن1981المدنية الجز  اليانية دار الةار العر،ية القاهرةة 

موون نووانون المرافعووات المصووري  248موون نووانون أصوووت المحاكمووات المدنيووة األردنووي بخصوووص الطعوون بووالتمييز و التووي يقابل ووا نووص المووادة  198راجوو  المووادة  (2)
 بخصوص أحباب الطعن بالنقض وفقا  للمصطل  المصري 

مون نوانون المرافعوات المصوري  241المتعلقوة بأحوباب الطعون ب وذا الطريوق و التوي يقابل وا الموادة  من نانون أصوت المحاكموات المدنيوة األردنوي 213راج  المادة  (3)
 المتعلقة بالطعن بالتماس معادة النظر وفقا  ل صط   المصري 

 محلمة نةس اتشارة الحابقة  (4)

  757ة ص 374والية الوحي ة بند  (5)
  523ة ص 385ة ايوفنداة المرج  الحابقة بند 473ة ص 605ج  الحابقة بند   موري ة المر 668ة ص 348والية الوحي ة بند  (6)

  798ة ص 500ة الصاوية المرج  الحابقة بند 773والية ايوفنداة موري ة نةس اتشارات الحابقةة راغبة مبادئة ص  (7)

 ة راغبة مبادئة اتشارة الحابقة 669ة ص 348والية المرج  الحابقة بند  ( (8)
  715ة ص 360الوحي ة بند  والية (9)

  799ة ص 500ة الصاوية الوحي ة بند 773ة راغبة مبادئة ص 669ة ص 348والية المرج  الحابقة بند  (10)

  716-715ة ص 340ة القضاةة نةس اتشارة الحابقةة والية بند 744-743راغبة المرج  الحابقة ص  (11)
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و اتحووتدنا  بححوووبانه طريقوووا  للطعووون فوووي األحاووام القضوووادية يخضووو  بالضووورورة للقواعووود العاموووة  -3
  (1)المقررة للطعن من حيث شروطه و محوغاته

و هوي محواكم ا حووتدنا   (2)ن يعورض الطعون با حووتدنا  علوى محواكم الدرجوة اليانيووةو   بود  أ -4
ة فوو  يتصووور أن ينظوور الطعوون موون نبوو  نةووس المحامووة (3)أو محوواكم البدايووة بصووةت ا ا حووتدنافية

 خرى موازية ل ا في الدرجة أية محامة أو أالحام المطعون فيه  مصدرة
 

 تجلياته.ماهية النظام العام و : المبحث الثاني
حنتناوت في هذا المبحوث فاورة النظوام العوام بوجوه عوام و تعرية وا و ع نت وا بوالقوانين اتجراديوة وذلوو 

 في المطالب التالية:
 جه عام و المطلب األوت: ماهية النظام العام ب

 آيار  و ام عالمطلب الياني: تعريف مة وم النظام ال
 اتجرا ات المدنية المطلب اليالث: ع نة النظام العام بقوانين 

يوووة المتعلقوووة بالنظوووام العوووام فوووي نوووانون أصووووت المحاكموووات المدنيوووة ادلوووب الرابووو : النصووووص اتجر طالم
 األردني 

 جه عام.و المطلب األول: ماهية النظام العام ب
ى   بوود  أو   موون التنويووه بووأن القواعوود المتعلقووة بالنظووام العووام ليحووت مرادفووة تمامووا  للقواعوود التووي ت وود  ملوو

تحقيق المصال  العامة أو تحقيق النظام في المجتمو ة ألن هوذ  هوي وظيةوة القوانون األحاحوية حيوث ترموي 
جو   نواعوود  لتحقيق وواة أمووا دور النظوام العووام فيرمووي ملووى تحقيوق الحوود األدنووى الووذي   يماون التةووري  بووه موون 

  (4) هذ  األهدا  األحاحية
ار األحاحووية فووي اافووة العلوووم اتنحووانية عامووة و فووي مجووات فاوورة النظووام العووام واحوودة موون األفاوو و تعوود  

  يتجووووزأ موووون النظووووام  العلوووووم القانونيووووة علووووى وجووووه الخصوووووص  رتباط ووووا الوييووووق بالعدالووووة بححووووبان ا جووووز   
  ف ووي التووي تحوودد نطواإ القواعوود القانونيووة موون حيووث منشواد ا و تطبيق ووا و منتووام آيارهووا و حوولطة (5)القوانوني

  (6)تعمات القواعد المتعلقة ب االمحامة بالنحبة 

                                                 
 راغبة اتشارة الحابقة  (1)

 ة و ما بعدها 168ة ص 185حتدنا ة بند عمرة الطعن با  (2)

األموور المحوتعجلة  تحتأنف ملى محامة البداية األحاام الصلحية الحقونية التي   تتجاوز نيموة المودعي بوه في وا علوى ألوف دينوار و القورارات الصوادرة عون ناضوي (3)
 –اوى الحقونيووة عتنعقوود محامووة البدايووة بصووةت ا ا حووتدنافية عنوود النظوور فووي الوود/أ موون نووانون محوواكم الصوول ( و 10/3فووي الوودعاوى الصوولحية الحقونيووة )راجوو  المووادة 

موا فوي أة 2008لعام  31/أ( من نانون تشاي  المحاكم النظامية األردني رنم 5/3من ناضيين فيما تنعقد بصةت ا ا بتدادية من ناضي فرد )راج  المادة  –والجزادية 
 من نانون الحلطة القضادية المصري(  9-6ا حتدنافية من ي ية نضاة )راج  المواد من مصر فتنعقد المحاكم ا بتدادية بصةت ا 

ة يوونس )محموود مصووطةى(ة نحوو نظريووة عاموة لةاورة النظووام العوام فووي 91حوواندريةة ص تنشووأة المعوار ة امتنواغو )حومير عبوود الحويد(ة النظريووة العاموة للقوانونة  (4)
  10ة ص  1996ة دار الن ضة العر،يةة 1ة ط نانون المرافعات المدنية و التجارية

 انظر: (5)
- Tallon (D.): Consideration sur la notion d'ordre public dans les contract en droit francais, et en droit anglais, melanges,R. 

Savatier, p. 833. Et-s. 
  10و يونسة المرج  الحابقة ص 

  250نشأة المعار ة اتحاندريةة ص مدم فعالية الجزا ات اتجرادية في نانون المرافعاتة عمر )نبي  محماعي (ة ع (6)
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ز  األكبوووور موووون هووووذ  جووووو من اانووووت تميوووو  ال (1)صوووور فاوووورة النظووووام العووووام فووووي القواعوووود اآموووورةنحو   ت
ة فوو ذا اانووت جميوو  النصوووص المتعلقووة بالنظووام العووام هووي بالضوورورة نواعوود آموورةة م  أنووه ليحووت (2)القواعوود

 م جمي  القواعد اآمرة متعلقة حتما  بالنظام العا
نصوص تشوريعية صوريحة أو بو النظام العام فارة ضرورية يمان معمال ا في جمي  فروع القانون مما 

توأتي احوتجابة لحاجوات مجتمعيوة نبو  أن تكوون مون و تقديرها للمحامة تبعا  لك  حالة على حودةة  أمربترو 
ي ترجموة هوذا التطوور فو األكبورة لكن ا متطورة من ناحيوة أخورىة و يتحمو  القضوا  العوب  (3)صن  المشرع

  (4)من خ ت المحاد  المعروضة عليه للةص  في ا
 

 المطلب الثاني: تعريف النظام العام و تداعياته.
يماووون تعريوووف فاووورة النظوووام العوووام بأن وووا مجموعوووة القواعووود القانونيوووة التوووي تحوووت د  حمايوووة المصوووال  

ألفوراد حووا  أكانوت حياحوية أم انتصوادية أم األحاحية التي ت م المجتم  مباشورة بموا يةووإ أهميت وا بالنحوبة ل
  و تتميوز (5)اجتماعيةة و ألن ا تعبر عن المصولحة العاموة ف وي تعلوو علوى مصوال  األفوراد و تأللوب علي وا

  (6)بالمرونة و بأن ا فارة متأليرة تختلف من مجتم  ملى آخر و من زمان ملى زمان في نةس المجتم 
دادوورة  مشورع ب ضووافة بعووض المحواد  و احووتبعاد وحوواد  أخورى موونو تحوم  مرونووة فاورة النظووام العووام لل

النظام العام وفقا  ألهميت ا و مدى تعلق ا بالمصلحة العامة أو المصال  الخاصة بواألفراد و ذلوو فوي ضوو  
ة و مووووا يماوووون أن يحووووود فيووووه موووون اتجاهووووات فلحووووةية (7)مووووا يماوووون أن يحوووودث موووون تطووووورات فووووي المجتموووو 

موون تطووور اافووة األنظمووة القانونيووة  يةحوور غموضوو ا و احتةاظ ووا بأهميت ووا بووالرغم األموور الووذي (8)وأيدولوجيووة
المحيطووة ب وواة و هووو مووا دفوو  الووبعض ملووى القوووت بأن ووا تحووتمد عظمت ووا موون ذلووو الألموووض الووذي ياتنة وواة 

ة (9)والووذي جعل ووا تحوومو علووى جميوو  المحوواو ت التووي بووذلت لوضوو  معيووار  حووتعمال ا أو تعريووف محوودد ل ووا
  (11)حامة العليامم  مخضاعه في ذلو لرنابة ال (10)رها لتقدير القاضيفترو أم

                                                 
 انظر: (1)

-Mayer (P.): la sentence contraire á l'ordre public au fond. Rev. Arbitrage, 1994, no. 4, P. 618. 

   و أيضا :17يونسة المرج  الحابقة ص  انظر: (2)
-Marty et Raynaud: droit civile, t.i, 1962, p. 163 

 
  18يونسة المرج  الحابقة ص  (3)

ة عمووورة عووودم فاعليوووة الجوووزا ات 74ة ص 1979احوووماعي  )محمووود شوووريف(ة حووولطات الضوووب  اتداري فوووي الظووورو  ا حوووتيناديةة رحوووالةة جامعوووة عوووين شووومسة  (4)
 ة و أيضا :252اتجراديةة ص 

- Burdeau (G.): traite de scierce' politique, ed. 1948, p. 147. 
ة تراوي )علوي عبود الحميود(ة نطواإ القضوية فوي ا حوتدنا ة دار الن ضوة 539ة ص 308ة بنود 2في نانون المرافعاتة رحالة ة ط  بط نوالي )فتحي(ة نظرية ال (5)

  399ة ص 249ة بند 1998العر،يةة القاهرةة 
(6)                                                interne, etudes pour capitant, p. 382 , et s. éorandiere: l'ordre public en droit privMJuillot de la – 
  11ة يونسة المرج  الحابقة ص 401ة ص 251تراية المرج  الحابقة بند  (7)
 انظر: (8)

-Vincent (J.): la procedure civile et l'ordre public Mélanges, roubier (P.), Dalloz et Sirey 1961, p. 303. 
  12ة يونس ة المرج  الحابقة ص 104ة ص 1957عبد الباني )عبد الةتا (ة نظرية القانون ة ط  (9)

 انظر: (10)
-Malaurié (Ph.): L'ordre public et la contract, thèse, Paris, préface, p. Esmein, p. 261. 

 لقانون المصري محامة النقض محامة التمييزة و يقابل ا في ا (11)
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 :(1)و يترتب على تعلق ناعدة ما بالنظام العام النتاد  ال امة التالية
ترط شوووعووودم جوووواز ا تةووواإ علوووى مخالةت ووواة فووو  يجووووز للخصووووم تجاوزهوووا أو التنوووازت عن وووا و   ي -1

  (2)اتةان م على تطبيق ا
ب ا في أيوة حالوة تكوون علي وا الودعوى و لوو بعود الخووض فوي الموضو ة و فوي أيوة  يمان التمحو -2

ييووز )الوونقض(ة و   يحوووت دون ذلووو عوودم ممرحلووة موون مراحوو  التقاضووي و حتووى أمووام محامووة الت
  (3)ت ا أمام محاكم الموضوعار مي

  ا من أي من الخصوم وليس فق  من الخصم صاحب المصلحة في التمحو ب يارت امو تجوز  -3
  (4)و على المحامة أن تقضي ب ا من تلقا  نةح ا و أن تلةت نظر الخصوم ملي ا -4
 

 المطلب الثالث: عالقة النظام العام بقوانين اإلجراءات المدنية.
يمة صعوبة بالألة في تحديد مجا ت و نطاإ النظام العام في نانون المرافعات و أصوت المحاكموات 

م األوت لعدم وجود معيار محدد لةارة النظام العام ووحادلهة و لعو  مون أبورز ذلو في المقا عزى المدنية و ي
العواموو  التووي حوواهمت فووي صووعوبة هووذا التحديوود هووو عوودم اةايووة المصووادر التشووريعية التووي تعرضووت للنظووام 

ي حووات دون بلووورة فاوورة موحوودة أو معيووار يتحووم باليبووات و ذالعووامة و نوودرة النصوووص المتعلقووة بووهة األموور الوو
ة و -بعاموووة –علووى صوووعيد القوووانين الخاصوووة  (5)نضووباط يوووتم ا حتكووام ملي موووا لتحديوود نطانوووه و مجا توووها 

 القوانين اتجرادية المدنية على وجه الخصوص 
ن النظووام العووام اتجرادووي لوويس منبووت الصوولة بةاوورة العدالووة ذات وواة مذ أن ححوون حووير م (6)ونوود نيوو  بحووق

عامة و أن ححون حوير العدالوة بوالمعنى اتجرادوي مورتب  بححون حوير القضا  مرتب  بالضرورة بالمصلحة ال
العدالووة بمعنووا  الموضوووعي امووا ورد فووي القاعوودة القانونيووةة و من النظووام العووام اتجرادووي معنووي فووي المقووام 
األوت بوصوت الحوق ملوى صواحبه الحقيقوي وفقوا  للقواعود القانونيوة الموضووعيةة و تحقيقوا  ل وذا ال ود    بود  

 ا للقوانون اتجرادوي يتطلوب تخاذ اتجرا ات الحليمة الكةيلة بتحقيقه  و اعتبار ححن حير العدالة موج  من ا
 القانونيوةالذي يتأذى من وانعة منتام اتجرا  المعيب آيارا  تلحق ضوررا  بوالمراكز  (7)اعتبار  من النظام العام

  (8)صحي الموضوعيةة و من وصوت الحق ملى غير صاحبه بعم  مجرادي غير 
و بنووا   علووى مووا تقوودمة يماوون القوووت بووأن فاوورة النظووام العووام فووي نووانون المرافعووات تعوود تجحوويدا  لقاعوودة 

ى القضووواة و الخصووووم دتألليوووب مصووولحة العدالوووة علوووى المصووولحة الذاتيوووة للخصووووم و ر،ووو  الشوووعور العوووام لووو
                                                 

   20-19ة يونسة المرج  الحابقة ص 282-280ة ص 186ة والية الوحي ة بند 344ة راغبة مبادئة ص 405-404ة ص 255تراية بند  (1)
(2)                                                           183, merle et vitu: op. cit. no. 1060. Normand (J): juris. Class, proc. civ. fsc, 151, no.- 

                                                                    -Heurté: la notion d'ordre public dans proc. admintst. rev. dr. public. 1953,p. 615 . 
  328فنحانة نةس المرج  الحابقة ص  (3)

 انظر: (4)
- Jacques (J.P.): les moyens d'ordre public dans le contentieux de pleine juridication en France. Mélanges, stananipoulos, op. 241. 

  325 – 303و فنحانة المرج  الحابق ص  
  22يونسة المرج  الحابقة ص  (5)
  27يونسة المرج  الحابقة ص  (6)

  268ة 266ص عمرة عدم فعالية الجزا ات اتجراديةة  (7)

  28-27يونسة المرج  الحابقة ص  (8)
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ة وأنه (1)ديني و تاريخي ب ع   ا تجاهات المتأصلة في المجتم  القادمة على موروث حضاري أخ ني و
فوووي غيووواب المعوووايير المحوووددة   بووود  مووون ا عتووورا  للقاضوووي بووودور هوووام فوووي الرنابوووة علوووى صوووحة األعموووات 

  (2)اتجرادية
وألن نواعووود المرافعوووات تووونظم الحمايوووة القضوووادية للحقووووإ فوووي مجوووات المعوووام ت الخاصوووة ف ن وووا تموووس 

باألفرادة ف ي من ناحية تكة  حويادة القوانون واحتورام المصلحة العليا للمجتم  اما تمس المصلحة الخاصة 
ضوي ملوى تحقيوق ا حوتقرار ا جتمواعي و مشواعة اليقوة و ا دتموان فوي المعوام ت مموا ةالحقوإ و هو موا ي

تعمووو  فووي نطووواإ  ذرخووا  ا نتصوووادية و هووي موون ناحيوووة أخوورى مليعووود علووى المجتمووو  بوواألمن النةحوووي و ا
و د  أن توتمخض عوون وحواد  نانونيوة لحمايووة المصوال  الخاصوة بالخصووومة المعوام ت الخاصوةة ف ن ووا   بو
ب غلوظموت نووعين مون القواعود بعضو ا متصو  بالنظوام العوام و يميو  األتنل ذا تنوعت نواعود المرافعوات و ا

األعووم موون هووذ  القواعوودة و بعضوو ا اآخوور يوورتب  بالمصووال  الخاصووة و ذلووو تبعووا  لأللبووة ا عتبووار العووام أو 
  (3)ألاية التي تحت دف ا هذ  القواعدالخاص لل

وتعتبر القواعد المتعلقة بالنظام القضادي من النظام العام ألن ا تنظم حولطة عاموة مون حولطات الدولوة 
و يقصد من ا تحقيق العدالة على وج  ا األكم ة أما نواعد ا ختصاص فمن وا موا يتعلوق بالنظوام العوام مذا 

روعووي بصوووددها  القضوووا  و من ووا مووا   يتعلوووق بالنظووام العوووام مذا نصوود من ووا تحقيوووق العدالووة و ححووون حووير
ما نوانين المرافعات بالمعنى الخواص فوالكيير من وا أالخاصةة  مو مراعاة مصالح  التيحير على المتقاضين

المحاكمووة و طوورإ الطعوون فووي علنيووة نووه يتصوو  بالمبووادئ األحاحووية للتقاضووي امبوودأ العووام أل بالنظوواممتعلووق 
  (4)عيد  و تنةيذ األحاام القضاديةاألحاام وموا 

 المطلب الرابع: النصوص اإلجرائية المتعلقة بالنظام العام في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني.
 ما يلي: (5)من الحا ت النادرة التي أشير في ا ملى النظام العام في نانون أصوت المحاكمات المدنية األردني

زوات الوبط ن بالتنووازت عنوه مووا لوم ياون متعلقووا  بالنظوام العووام دون  التووي تناولوت 25نوص الموادة  -1
 تحديد الحا ت المعتبرة من هذا القبي  

التووي أشووارت فوووي فقرت ووا األولووى ملووى الووودفوع المتصوولة بالنظووام العووام و التوووي  111نووص المووادة  -2
واوذلو  ت واةأو نيمحبب نوع الدعوى بو يت ا أو  تةا  نشملت الدفوع بعدم اختصاص المحامة 

حالووة تكووون علي ووا  ةيووأعوودم جووواز نظوور الوودعوى لحووبق الةصوو  في وواة مقووررة جووواز ميارت ووا فووي 
الدعوىة فيما نصت فوي فقرت وا اليانيوة علوى وجووب الةصو  الةووري فوي الودفوع المتعلقوة بالنظوام 

                                                 
  28يونسة المرج  الحابقة ص  (1)

 عمرة نةس اتشارة الحابقة  (2)

ة الصاوية الوحي ة  13-12ة راغبة مبادئة ص 19ة ص 8ة بند 1980ة منشأة المعار ة ا حاندريةة 13أبو الوفا )أحمد(ة المرافعات المدنية و التجاريةة ط  (3)
ة جميعووي )عبوود الباحوو (ة شوور  نووانون اتجوورا ات 24ة ص 1983ة مبووراهيم )محموود محمووود( الوووجيز فووي المرافعوواتة دار الةاوور العر،ووية القوواهرةة 16ص  ة8بنوود 

عر،يووةة القوواهرةة ة الشوورناوي )عبوود الموونعم(ة والووي )فتحووي(ة المرافعووات المدنيووة و التجاريووةة دار الن ضووة ال10-9ة ص 1966المدنيووةة دار الةاوور العر،ووية القوواهرة 
  5ة ص 6ة بند 1977

ة مبووووراهيمة المرجوووو  الحووووابقة نةووووس اتشووووارة الحووووابقةة جميعووووية اتشووووارة الحووووابقةة الشوووورناوية و آخوووورونة المرجوووو  الحووووابقة             19ة ص 8أبووووو الوفوووواة مرافعوووواتة بنوووود  (4)
  28ة المصرية المرج  الحابقة ص 4ة ص4بند 

  2006لعام  16بصيألته المعدلة بالقانون رنم 1998لعام  24ية رنم نانون أصوت المحاكمات المدن (5)
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أو  الودعوى و ذلوو مون تلقوا  نةوس المحاموة لشالية التي يترتوب علوى يبوت وا ردالعام أو الدفوع ا
 بنا  على طلب الخصوم 

مواعيود الطعون  مراعواةو التوي جوا  في وا أن رد الطعون شوا   لعودم  172الةقرة اليانية مون الموادة  -3
في األحاام القضادية تقضي به المحامة من تلقا  نةح ا و هذ  مشارة ملى تعلق مواعيد الطعون 

  بالنظام العام 

حووواكم و نووود جوووا  في وووا بأنوووه  مذا لوووم يحضووور المتعلقوووة با ختصووواص الووودولي للم 29نوووص الموووادة  -4
المووودعى عليوووه جلحوووة المحاكموووة و اانوووت المحووواكم األردنيوووة غيووور مختصوووة بنظووور الووودعوى طبقوووا  

التي تحدد اختصاص المحاكم األردنية بنظر الدعاوى المرفوعة أمام اة ومن وا  –للمواد الحابقة 
  (1)اص ا من تلقا  نةح اتحام المحامة بعدم اختص –الدعاوى التي ترف  على األجنبي 

ي فووي األحوووات المشووار ملي ووا فووي المووادة الحووابقة ضووو نوود أشووارت ملووى أن عموو  القا 133المووادة  -5
المتعلقة بعدم ص حية القضاةة يق  باط   و لو تم باتةاإ الخصوم  و هذا مشوارة ملوى أن  132

اإ الخصوووم علووى الووبط ن المقوورر فووي هووذ  المووادة هووو بطوو ن عووام موون مظوواهرة عوودم جووواز اتةوو
المتعلقووة بقاضووي مدارة الوودعوى الووذي   يجوووز لووه تحووت طادلووة  59/6المووادة  مخالةتووه  و اووذلو

 حالت ا ملى ناضي الموضوع مالبط ن النظر في موضوع الدعوى التي نرر 

بأنوه مذا اانوت المخالةوة تتعلوق بحقووإ  198جا  في الةقرة اليانيوة مون البنود الحوادس مون الموادة  -6
ي محامتوووي البدايوووة و ا حوووتدنا  للووونقض م  مذا اعتووورض علي وووا فووو فووو  تكوووون حوووببا  الخصووومين 

مام محاموة التمييوز علوى المخالةوات المتعلقوة أواز ا عتراض ألوت مرة جالخ  و هو ما يةيد    
موووام محووواكم الموضووووع  و لوووم يحووودد المشووورع موووا هوووي أبالنظوووام العوووام و لوووو يتمحوووو ب وووا الخصوووم 

 من هذا القبي  المخالةات التي تعتبر 

وهوووو نوووانون وييوووق الصووولة  -(2)مووون نوووانون البينوووات 30اموووا ورد فوووي الةقووورة الرابعوووة مووون الموووادة  -7
و لووو زادت نيمووة  –تزامووات التعانديووة ليبووات بالشوو ادة فووي ا أنووه يجوووز ات –بالخصووومة المدنيووة 

 داب نه مخالف للنظام العام و اآأالمطلوب في ا على مادة دينارة مذا طعن في العقد ب

لووى فاوورة النظووام العووام لووم تحوودد مووا هووي األعمووات مشووارت أن معظووم النصوووص التووي أو موون الم حوو  
موور تقووديرها للمحامووة المختصووةة و لووم تةلوو  الحلوووت القضووادية فووي أاتجراديووة المتعلقووة بالنظووام العووام فتوورو 

مرافعووات و األصوووت وضوو  األحووس الكةيلووة بالكشووف عوون ماهيت وواة امووا أن التعريةووات التووي صوواغ ا فقووه ال
للمجتموو  أو  ةة فاووان أن حصوورت ا فووي دادوورة المصوولحة العاموور غورهووابحووخوورى عوون المدنيووة عجووزت هووي األ

  (3)معينيناألفاار األحاحية للجماعة في ماان و زمان 
 

                                                 
ذا اان خضوع األجنبي اترادي لو ية القضوا  األردنوي فوي غيور الحوا ت التوي يقررهوا القوانونة  أمورا  مرحبوا   (1) بوهة و   يتعوارض مو  فاورة الحويادة الوطنيوة م  ان  وا 

 مر غير جادز و يتعارض م  اعتبارات النظام العام أ ردني باتةاإ الخصومانتزاع اختصاص القضا  األ

  2005لعام  16و القنون رنم  1961لعام  64بصيألته المعدلة بالقانون رنم  1952لعام  30القانون رنم  (2)
(3)                                                                                                      No.775, 1975,rago (R.): traite de contentieux administratif,DJ.M): et Auby (

p. 707.- 
- Faye (E.): la cour de cassation, 1970, no. 130. 
- Kornprobst (B.) la notion de partie et le recours pour excés de pouvoir. L.G.D.J. 1959, p. 354. 
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 الفصل الثاني
 مدى عالقة مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام في القانون المقارن 

 
افعوة دالمدني ملو أطرافه با  ما يعنيه ذلو من حق وم فوي رفعوه ملوى القضوا  والم من اليابت أن النزاع

فيووه أو التنووازت عنووه ووضوو  ن ايووة لووهة و   يخوورم مبوودأ التقاضووي علووى درجتووين عوون ذلوووة لكنووه يصوواد  
  (1)العديد من القيود التي تحد  من حيادة الخصوم على الخصومة الما تعلق األمر بالنظام العام

العام وفقا  لما احتقر عليوه الةقوه و التقاضي على درجتين بالنظام  أفي هذا الةص  ع نة مبد حنتناوت
القضوا  المقووارنينة و حونحاوت فووي هوذا الحووياإ تحديود موون يملوو الحووق بوالطعن بطريووق ا حوتدنا  باعتبووار  

ا المبوودأة امووا عمووات هووذم الترجمووة العمليووة لمبوودأ التقاضووي علووى درجتووينة و لوودور المحامووة و الخصوووم فووي 
لة و ذلووو فووي المباحووث أحوونتعر  علووى مونووف الةقووه و القضووا  فووي اوو  موون فرنحووا و مصوور موون هووذ  المحوو

 التالية:
 حق في الطعن با حتدنا  لا يملوالمبحث األوت: من 

 عمات مبدأ التقاضي على درجتين م المبحث الياني: دور المحامة و الخصوم في 
 الةرنحية من ع نة التقاضي على درجتين بالنظام العام  المبحث اليالث: مونف محامة النقض

 من الطلبات الجديدة في ا حتدنا   ونف الةقه و القضا  الةرنحيينالمبحث الراب : م
 المبحث الخامس: مونف الةقه و االقضا  المصريين من الطلبات الجديدة في ا حتدنا  

 
 .المبحث األول: من يملك الحق في الطعن باالستئناف

ينشوووأ فووي الخصوووومة نتيجوووة  (3)هووو حوووق مجرادوووي محووتق  عووون الحوووق فووي الووودعوى  (2)الطعوون بوجوووه عوووام
صدور حام في اة و يةترض صدور حام يقب  الطعن على أن ياون الطواعن محاوموا  عليوهة و ييبوت هوذا 

التوي يه الصةة فوي الطعون و هوذ  الصوةة   تتحقوق م  فويمن اوان طرفوا  فوي الخصوومة دوافر لتالحق لمن ت
تصووما ة شووريطة أن ياووون محاومووا  عليووه خصوودر في ووا الحاووم موودعيا  اووان أو موودعى عليووه أو متوودخ   أو م

 ة و   يخرم الطعن با حتدنا  عن حام هذ  القواعد (4)بشي  مما أنيم الطعن من أجله
 

                                                 
  و أيضا :526مبادئة ص  ةراغبة 498ة ص 277ند عمرة الطعن با حتدنا ة ب (1)

- Couture: le procés comme institution, revue internationale du droit comparé, 1950., p., 276.  
  526مبادئة ص  ةراغب

 و ما بعدها  682ة ص 351والية الوحي ة بند  (2)
 انظر: (3)

-Satta (S.): diritto processuale civile, Padora 1954, No. 237, p. 318. 
  370ة ص 323اوحتاة المرج  الحابقة بند 

ة و يحوتينى مون ذلوو الطعون بطريوق اعتوراض الأليور المقورر فوي التشوري  األردنوي لكو  شوخص لوم ياون خصوما  و   مموي   و  282ة ص 351والية الوحي ة بند  (4)
مون نوانون أصووت المحاكموات المدنيوةة و نود عودت المشورع المصوري عون اعتبوار  طريوق طعون  206لمادة متدخ   في دعوى صدر في ا حام يعتبر حجة عليهة راج  ا

 مرافعات مصري  241دة محتق  فألحقه بأحباب الطعن بطريق التماس معادة النظر أو ما يعر  في القانون األردني ب عادة المحاكمةة راج  الةقرة اليامنة من الما



 15 

ي ووا علووى أنووه يجوووز الطعوون للمحاوووم لووه مذا اعتموود الحاووم علووى أحووباب خ فووا  لألحووباب التووي بنووي عل
  (2)ة أو مذا نص القانون على خ   ذلو(1)ا دعا  أو على أحد هذ  األحباب

 –تتووافر   ةا  شورط المصولحة فوي الطعون التوي يونصر الطعن على المحاوم عليه يبورر  ضوروة احوت
شرط لقبوت الطعن ميلما هوي شورط لقبووت  –اما هو معلوم  –م  في المحاوم عليهة والمصلحة  –اقاعدة 
ي مصوولحةة وعوودم ذ  و علووى هووذا األحوواس   يقبوو  الطعوون موون غيوور ذي صووةة أو غيوور (3)أو الوودف الطلووب 

واج توه ف  يحق للخصوم ا تةاإ علوى الطعون مون غيور ذي صوةة أو فوي م (4)نبول ما متعلق بالنظام العام
  (5)أو الطعن من غير ذي مصلحة

 ضي على درجتين.عمال مبدأ التقاإالمبحث الثاني: دور المحكمة و الخصوم في 
ني  بأن حوق ا حوتدنا  مون النظوام العوام مو  مجوازة ا تةواإ علوى ن اديوة الحاوم و أن نصور التقاضوي 

نف امووا أفووي بعووض الوودعاوى علووى درجووة واحوودة تبوورر  اعتبووارات تتعلووق بححوون حووير القضووا  فيجوووز للمحووت
  (6)عوى يجوز للمحامة أن تقضي بعدم نبوت ا حتدنا  في أية حالة تكون علي ا الد

و نيوو  بأنووه حيووث يمتنوو  الطعوون با حووتدنا  حوووا  لوودخوت الوودعوى فووي النصوواب الن ووادي لمحامووة أوت 
وات ميعواد الطعونة ف نوه   يجووز احوتدنا  الحاوم و لوو اتةوق ةول ملورود نوص خواص ب وذا الشوأن أ مدرجة أ

ووتعلووق عوودم جووواز ا حووتدنا  بالنظووام العووامة فوو ذا رفوو  ا لالخصوووم علووى غيوور ذلوووة  ب علووى حووتدنا  توج 
  (7)المحامة أن تقضي بعدم نبوله من تلقا  نةح ا

أما حيث يجيز القانون ا حتدنا ة ف ن جوواز    يتعلوق بالنظوام العوام ألنوه   يتصوور مرغوام الخصووم 
موون ا عتوورا  ل ووم بحووق النووزوت عنووه صووراحة أو ضوومنا  بتةويووت ميعوواد  علووى احووتعمات هووذا الحووق فوو  بوود  

تأحيحوووا  علوووى أن الطعووون با حوووتدنا  حوووق شخصوووي و لووويس واجبوووا  و احوووتخدامه عادووود  لووووة و ذ(8)الطعووون

                                                 
  أصوت المحاكمات المدنية األردني من نانون  169من المادة راج  الةقرة اليانية  (1)
  5ة هامي رنم 683-682من نانون المرافعات المصرية و أيضا : والي ة الوحي ة ص  211انظر المادة  (2)

عووات المصوورية انظوور أيضووا : والووية الوحووي ة بنوود راجوو  المووادة الياليووة موون نووانون أصوووت المحاكمووات المدنيووة األردنووي و يقابل ووا نووص المووادة الياليووة موون نووانون المراف (3)
ة و أيضوووووا : راغوووووبة مبوووووادئة          288-1537-26ة مجموعوووووة الووووونقض 1975ديحووووومبر  3و نقوووووض مووووودني مصوووووري  689 -688ة ص 352ة و بنووووود 687ة ص 351
 و ما بعدها  729ص 

فادودة مون شورط المصولحة بأوصواف ا المتعوددةة ألن وجوود الحوق فوي رفو   ة و   يورى بعضو م221ة ص 207ة أبو الوفواة مرافعواتة بنود 108راغبة مبادئة ص  (4)
ة: أبو الوفواة المرجو  الدعوى يعد مرادفا  للمصلحة القانونية و اون الحق محتحق األدا  هو المصلحة الحالة و القادمةة و بذلو يألني شرط الصةة عن شرط المصلح

  121ة ص 113الحابقة بند

ارة الحووابقة و نوارن: والوية الوحوي ة الووذي يةضو  احوتخدام المصولحة فوي نظوور الطعون رافضوا  اعتبوار شوورط المصولحة فوي الطعون تطبيقووا  راغوبة مبوادئة نةوس ا شو (5)
ة ص 352: بنود لشرط المصلحة في الدعوى انط نا  من أن الدعوى حق موضوعي بعاوس الحوق فوي الطعون الوذي يعود حقوا  مجراديوا  ينشوأ نتيجوة لمراوز مجرادوي معوين

689  

ة و انظور أيضوا  موا ذهبووت مليوه محاموة الونقض المصوورية بقول وا:  ياوون حاوم محامووة ا حوتدنا  بواط   من هوي تصوودت 796ة ص 609أبوو الوفواة مرافعواتة بنوود  (6)
لوى محاموة أوت درجوة وذلوو للموضوع و ترتب على ذلو تةويت درجة من درجات التقاضي و   يزي  هذا البط ن عدم تمحو الطاعن أمام ا بطلوب معوادة القضوية م

 37لحنة  393طعن رنم ألن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ األحاحية للنظام القضادي الذي   يجوز للمحامة مخالةت ا و   للخصوم النزوت عن ا  : ال
  159ة ص 634ة مشار مليه في مجموعة خلف بند 981 23م م  ة الحنة  23/5/1972إة جلحة 

ة           2007ة دار وادووو  للنشووورة عموووانة 1  الزعبوووي )عووووض(ة الووووجيز فوووي نوووانون أصووووت المحاكموووات المدنيوووة األردنوووية ط872ة ص 531ية الوحوووي ة بنووود الصووواو  (7)
ة والوووية 490ة ص 275ة عمووورة الطعووون با حوووتدنا ة بنووود 463ة ص 269ة بنووود الحوووابقهاشووومة المرجووو  ة 242ة ص 132ة والوووي و آخووورونة بنووود 393-392ص 
 و أيضا :  724ة ص 363وحي ة بند ال

-Vincent: op. cit. no. 613, p. 607. 
  348المرج  الحابقة ص ة الصاوية نةس اتشارة الحابقةة القضاة  (8)
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  اذلو يجوز ا تةاإ على أن ياون نضا  (1)للخصم فله أن يحتعمله أو   يحتعمله و له حق التنازت عنه
مون  و لو تم ذلو نب  رف  الدعوى و نب  بد  الخصوومة أموام محاموة أوت درجوةة بوالرغم ةأوت درجة ن اديا  

  (2)أن حق ا حتدنا    ينشأ م  بعد صدور حام أوت درجة
و يجموو  الةقووه علووى أن القواعوود المتعلقووة بوودرجات التقاضووي موون النظووام العووام و أن ووا نواعوود آموورة تعلووو 
علوووى مرادة الخصووووم و مرادة القاضوووي فووو  يجووووز للخصووووم ا تةووواإ علوووى طووور  النوووزاع مباشووورة أموووام محاموووة 

ة علووى أن   (3)خلووق درجووة ياليووة للتقاضووي و من اووان يجوووز ل ووم ا كتةووا  بدرجووة واحوودةالدرجووة اليانيووة أو 
مون الطور  األنووى و   ا  تةواإ ياوون مةروضويقتصر ا تةاإ على أحد الخصمين دون اآخرة فمي  هوذا ا 

  وا حوتدنا (4)يذمن معه ا عتحا  و يذدي ملوى حرموان المحوتأنف عليوه مون حقوه فوي ا حوتدنا  المقابو 
 التبعي 

 المبحث الثالث: موقف محكمة النقض الفرنسية من عالقة التقاضي على درجتين بالنظام العام.
جووه الخصووم مباشوورة لعوورض النووزاع و أجوورت محامووة الوونقض الةرنحووية تةرنووة بووين احتمووالين: األوت: أن يت

نبيووووو  عووووودم رجوووووة األولوووووىة و اعتبووووورت ذلوووووو مووووون دمحاموووووة الدرجوووووة اليانيوووووة دون أن يمووووور بمحاموووووة ال أموووووام
لوى عا ختصاص المطلق و أن البط ن المترتب عليه   يحق  باتةاإ الخصووم علوى التنوازت عنوه و بوأن 

المحامة أن تقضي بعدم اختصاص ا في مي  هذ  الحالوة مون تلقوا  نةحو اة و اعتبورت هوذا النووع مون عودم 
  (6)لمخالةته ناعدة التقاضي على درجتين (5)ا ختصاص متعلقا  بالنظام العام

طعن  بمناحبة (Les Demandes Nouvelles)ا حتدنا  طلبات جديدة  ةو الياني: أن يطر  على محام
فووووع أمام وووا عووون حاوووم صووودر فوووي نوووزاع حوووبق عرضوووه أموووام أوت درجوووةة فووو  تووورى فيوووه م  نوعوووا  مووون عووودم مر 

رجتوين أنو  حود   ة و بوأن مخالةتوه لمبودأ التقاضوي علوى د(7)ا ختصاص النحبي غيور المتعلوق بالنظوام العوام

                                                 
يم القضوادي و ة الناعي )ص   الودين عبود اللطيوف(ة الووجيز فوي مبوادئ التنظو463ة ص 269ة هاشمة المرج  الحابقة بند 371العبودية المرج  الحابقة ص  (1)

  348و ما بعدها  القضاةة المرج  الحابقة ص  392ة الزعبية المرج  الحابقة ص 162ة ص 1983ة دار الم دة عمانة 1المرافعاتة ط

ة 363نود ة و الوحوي ة ب242ة ص 132ة والية وآخرونة بنود 393ة الزعبية المرج  الحابقة ص 348الصاوية عبودية القضاةة نةس ا شارات الحابقةة ص  (2)
 .Vincent: op. cit. no. 613, p. 607ة و أيضا :724ص 

 ة و أيضا :382ة فنحانة المرج  الحابقة ص 697ة ص 647ة محل مة المرج  الحابقة بند 490ة ص 275عمرة الطعن با حتدنا ة بند  (3)
Asselin (L.) le double degre' de juridiction, thèse, Paris, 1934, p. 28.- 

ة الزعبووية نةوس اتشووارة الحووابقة  و 385ة ص 1982ة مطواب  روز اليوحووفة ط 2صووري )عووز الوودين( و عاواز )حاموود(ة التعليووق علوى نووانون المرافعوواتة طلديناا (4)
فوي مجلوة  منشوورة 5/4/1999ة صوادر عون ال يدوة العاموة بتواريخ 409/1999ة منشورات مراوز عدالوةة 26/2/2004تاريخ  2874/2003أيضا : تمييز حقوإ رنم 

  3721ة ص 1999نقابة المحامين األردنيين لحنة 
 انظر: (5)

- Zarzycki (J.): de la demande en justice, thèse Caen1937, p. 183. 

- Miguet (J.): immutabilite' et Évolutiio du litige, these toulouse, 1977, no. 61, p. 70. 
 قض فرنحي:  و انظر أيضا  ن96أحلينة الرحالةة ص 

--Cass. civ., 8 Mai 1922: d. 1923, 1. 13. 
-Cass. civ., 27 Dec 1960: d. 1960, 469, note cremieu. 

-Cass civ. , 14 Janv, 1942: d c. 1942, 60. 
-Cass. civ., 22 Janv. 1953: d. 1953, 336. 

 . 491-490ة ص 275و عمرة الطعن با حتدنا ة بند 

 انظر نقض فرنحي: (6)
- Civ. 12/31/1889. S. 1891. 1- 513 note Tissier, 8/5/1923 d.1923, 1-13, 20/7/1927, D.H. 1927 -494, 27/12/1960, D. 1961 – 469, note 
Cremieu. 

 انظر نقض فرنحي: (7)

REQ: 18/4/1947. D. 1947, 283, CIV. 18/7/1954, GAZ. PAL. 1954 -2- 269.- 
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بحووبب أن محامووة أوت درجووة نوود عوورض علي ووا نزاعووا  نالووت المت ووا فيووه و أن تقووديم الطلووب الجديوود يووتم فووي 
حياإ الطعن فوي الحاوم الصوادر فوي ذات النوزاع فياوون متعلقوا  بالمصولحة الخاصوة و علوى صواحب الشوأن 

   (1)التمحو به
جديدة ألوت مرة في ا حتدنا  متعلقا  بالنظوام  اعتبار حظر تقديم طلبات موند احتقر ا تجا  على عد

العووام و نيوو  فووي تبريوور ذلووو بووأن النظووام العووام مذا اووان ي مووه أن   يحوورم شووخص موون عوورض نزاعووه علووى 
عتبوار يصو  بو  أحواس حوين يلوزم الشوخص بضورورة عورض درجتين من درجات القضا  ف ن نةوس هوذا ا 

  (2)الجادز أن ياتةي بدرجة واحدةحتما  على هاتين الدرجتين ما دام من نزاعه 
 

 .(3)المبحث الرابع: موقف الفقه و القضاء الفرنسيين من الطلبات الجديدة في االستئناف
 ن في أوحاط الةقه و القضا  الةرنحيين: ايمة اتجاه

ة ويرى (5)أحاام القضا  الةرنحي القديمة ة و بعض(4)ا تجا  األوت: و يمي  وج ة نظر الةقه التقليدي
 :(6)تعلق بالنظام العام لألحباب التاليةم  ظر تقديم طلبات جديدة في ا حتدناهذا ا تجا  أن ح

 رتبواط حظور تقوديم الطلبووات الجديودة بمبودأ التقاضووي علوى درجتوين حيووث يةووت الحوما  ب بوودا   -1
 طلبات جديدة على الخصم اآخر محدى درجتي التقاضي 

لوب الجديود مون اختصواص محاموة أوت درجوة ولويس مخالةة نواعد ا ختصاص النوعي ألن الط -2
محاموووة الدرجوووة اليانيوووة التوووي يةتووورض اختصاصووو ا النووووعي حوووبق الةصووو  فوووي الطلبوووات المقدموووة 

 ملي ا 

ة و (8)و اوذلو أحاوام القضوا (7)ا تجا  الياني: و يمي  الرأي الراج  الذي يحود آرا  الةقه الةرنحي الحوديث
مووون نوووانون المرافعوووات الةرنحوووي الوووذي يقووورر حظووور تقوووديم الطلبوووات  564يووورى هوووذا ا تجوووا  أن نوووص الموووادة 

 الجديدة في ا حتدنا ة غير متعلق بالنظام العامة و منما بالمصلحة الخاصة 
                                                 

 انظر نقض فرنحي:  (1)
-Cass: civ. 15 Avr. 1970, J.C.P. 1970, II, 16487, note viatte-Paris, 29 Janv.1974: gaz. Pal. 1974, 40 

-Cass: civ. 23 Janvr.1977, J.C.P. 1979, IV., 103.  
   و أيضا : 118ة ص 89ة بند 1978عمر )نبي  احماعي (ة حبب الطلب القضادي أمام محامة ا حتدنا  ة ط  (2)

-Crepon: l'appel. T.S. P. 240. Et-s. 
-Cass: civ. 15 dec. 1888-s-1987-1-497. 

  166مشار ملي ا في عمرة نةس اتشارة الحابقةة شحاتهة المرج  الحابقة ص 
  246ة موري ة المرج  الحابقة بند 404ص  54تراية المرج  الحابق بند  (3)

  (4)      1925, no. 309. Glasson -, T.6, Sirey 1912eraite theorique et pratique de proc. civ. et commercialH.): t.bru (C-ezarCE.) et Garssonnet (-

(E.), Tissier (A.) et Morel (R.) traite theorique et pratique d'organisation                                                                                                             
-Judiciaire de competence et de proc. civ. T.3, no. 295, p. 373.  

  (5)                                                                                     .lyon 16 mars, 1893: d. p. 1894,2,376 -Tissier: notes au s. 1891. 1,513– 
 ما حارت بعض األحاام الحديية في نةس ا تجا  ة راج :ا

-Paris, 12 Fev., 1985: gaz. pal. 1985, somm. 170. 
 تراية نةس اتشارة الحابقة  (6)

 انظر: (7)
 -Solus (H.), et perrot (R.):droit judiciar privé, T.2, paris, siery. 1973, no. 583, p. 637. 

-Granger (R.): rep. Proc. Civ., dalloz, 1er ed. T.1,vo, demande nouvelle, no. 95, Lobin )Y.): rep. Proc., dalloz, vo demande nouvelle, no. 81, 

Vincent (J.) Et Guinchard (S), proc. Civ. Pre, dalloz, 21 eme ed, paris, 1987, no. 261, p. 273, Giverdon (C.): Appel, pretentions nouvelles, 

juriscalasseur de pro. Civ. 717. 2. No. 45. 
(8)                                                                                                           Cass. civ., 11 mai 1921, d. p. 1924, 1,213.-  

-Cass . Req., 18 Avr. 1947: d. 1947, 283.  

-Cass. Civ. , 12 dec 1979: j. C. P. 1980, IV, 78. 

-Cass Civ. , 11 juin. 1987: j. c. p. 1987, iv. 282, Paris, 29 janu. 1974. Gaz . Pal. 1974, 402  
  406ة ص 256وانظر: شحاتهة نةس اتشارة الحابقةة تراية المرج  الحابق بند 
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 القضاء المصريين من الطلبات الجديدة في االستئناف . والمبحث الخامس:  موقف الفقه 

عض الةق ا  فقرر أن محألة الحظر أمور يتعلوق وحاط بحامة النقض الةرنحية صدى في ألقى  ما نررته م
ة امووا صوودر عوون محامووة الوونقض المصوورية حاووم حووايرت فيووه مووذهب محامووة الوونقض (1)بالمصوولحة الخاصووة

ترى أن الودف  بعودم نبووت الطلبوات الجديودة ألوت  (6)الةقه و معظم أحاام القضا  (5)  لكن غالبية(4)الةرنحية
امة ا حتدنا  أن تقضي به من تلقا  نةح ا  و هو موا حعام و على ممرة في ا حتدنا  متعلق بالنظام ال

قووا  نةحو ا بعوودم ليتةوق موو  وج وة نظوور المشورع المصووري الوذي ألووزم المحاموة ا حووتدنافيةة بوأن تقضووي مون ت
وفقوا  للقوانون المصوري  (8) مجاراة النقض الةرنحية فيما ذهبت مليه و يتعذر تبعا  لذلو (7)نبوت الطلب الجديد

فضووو   عوون وجووود نوووص  –القادوو  بتعلوووق الوودف  بعوودم نبوووت الطلوووب الجديوود بالنظووام العووام  (9)يحووتند الوورأيو 
ملووى أن الطلووب الجديوود ينقصووه حووبق خصووومة الدرجووة األولووىة و يعتبوور نبولووه  – أنووانوني يقوورر هووذا المبوود

ر    يوورد م  علووى درجتووين و انحرافووا  با حووتدنا  عوون طبيعتووه باعتبووا علووىمخالةووة صووريحة لمبوودأ التقاضووي 
ف ذ  القاعدة تتعلق بالنظام العام و  يجوز الخروم علي ا و  (10)القضية التي فصلت في ا محامة أوت درجة

ترتوب علوى تقوديم الطلوب الجديود فوي ا حوتدنا  هوو عودم نبووت هوذا يو الجوزا  الوذي  (11)لو باتةاإ الخصووم
  (12)الطلب

 
 
 
 
 

                                                 
  1261ة بند 1921ة 2التجارية و النظام القضادي في مصرة مطبعة ا عتمادة القاهرةة ط  أبو هيف) عبد الحميد(ة المرافعات المدنية و (1)

اانت الدعوى برمت وا وند جا  في نضا  النقض المصري ما يلي:   من عدم جواز التقاضي ألوت مرة لدى محامة الدرجة اليانية   ياون من النظام العام م  مذا  (4)
األولىة وعند انتقال ا للدرجة اليانيوة أضويف ملي وا طلوب جديود متةورع عن وا و مون  أما مذا اانت الدعوى ند ندمت في األص  ملى الدرجةمقدمة لتلو المحامة مباشرةة 

 1825ينواير  12 صوري بتواريخالمحظور مبداذ  ألوت مرة أمام الدرجة اليانية ف ن نبوت هذا الطلب الجديد أو عدم نبوله   ياوون متعلقوا  بالنظوام العوام   نقوض مودني م
  1391ص  2الموحوعة الذهبيةة س  -إ 4لحنة  65في الطعن رنم 

  عشووماوي )محموود و عبوود الوهوواب(ة نواعوود 761ة ص 628ة بنوود 1970 – 69ة 9حوويف )رمووزي ( الوحووي  فووي شوور  نووانون المرافعووات المدنيووة و التجاريووة ة ط  (5)
  أبو الوفا )أحمد( التعليق على نوانون المرافعوات الجوز  917ة ص 1275ة بند 1957بة اآدابة القاهرةة المرافعات في التشري  المصري و المقارن ة جز  يانة مات

ة و أيضا  نظريوة الودفوع فوي نوانون المرافعوات ة 860ة ص 622و ما بعدهاة ومذلةهة المرافعات ة بند  791ة ص 1979ة منشأة المعار ة ا حاندريةة 3األوتة ط 
ة 1995ة عبد العزيز )محمد اموات(ة تقنوين المرافعوات فوي ضوو  القضوا  و الةقوهة الجوز  األوتة ط 828ة ص 487ة بند 1980تحاندريةة ة منشأة المعار ة ا6ط 
  767ة راغبة مبادئة ص 883ة ص 539ة الصاوية الوحي ة بند 735ة ص 368ة والية الوحي ة بند 1559ص 

   981ة ص 22ة مجموعة أحاام النقضة س 1972مايو  22ة 680ة ص 4ض س ة مجموعة أحاام النق1964مارس  5نقض مدني مصرية  (6)

 من نانون المرافعات المصرية  235/1راج  المادة  (7)

  400ة ص 257تراية المرج  الحابقة بند  (8)

  767ة راغبة مبادئة ص 735ة ص 368والية الوحي ة بند  (9)

 انظر: (10)
- Zanzucchi (M.T.): diritto processuale civile , v.i , Milano, 1955, no. 9, p. 288. 
- Debbasch (Ch): procedure administratif contentieuse et procedure civile, paris, 1962, no. 97, p. 83. 

  808ة ص 624ة فنحانة المرج  الحابقة بند 490ة ص 635بند  الحابقة  موري ة المرج  390ة ص 339بند  الحابقةو اوحتاة المرج  

  552ة ص 397ايوفنداة المرج  الحابقة بند  (11)

 و ما بعدها  164ة شحاتهة المرج  الحابقة 735ة ص 368ة والية الوحي ة بند 767راغبة مبادئة ص  (12)
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 الفصل الثالث
 على درجتين بالنظام العام في القانون األردنيمدى عالقة التقاضي 

ع نة  مبدأ التقاضي علوى درجتوين  بالنظوام العوام فوي القوانون األردنوي يتونوف علوى اتجابوة عون  تحديد
 األحدلة التالي:

 زم بالضورورة أم  بودأ و هو  التقاضوي علوى درجتوين أمورمن الذي يملو الحوق فوي الطعون مون حيوث الم
  ة واحدة؟يمان ا كتةا  بدرج

 جو  لمحامة ا حتدنا  مباشرة دون العبور بمحاكم الدرجة األولى أو  ؟للا ماان الخصوم و ه  ب
و ه  يملو فرنا  النزاع انت از خصومة ا حتدنا  للتقدم بطلبات جديدة لم يحبق ميارت ا أمام خصومة  

 الدرجة األولى؟
 ل حتدنا ؟المرحلة ا حتدنافية  فيو اختصامه ألوت مرة أو ه  من الجادز تدخ  الألير 

جابة على هذ  المحامة ا حتدنافية في احترام مبدأ التقاضي على درجتين   حنحاوت ات دورو أخيرا  ما 
 األحدلة في المباحث التالية:

 المبحث األول: الحق في الطعن في القانون األردني.
ة (1)احبه فيووه مصوولحة يقرهووا القووانون يقوورر التشووري  األردنووي صووراحة عوودم نبوووت أي طلووب   ياووون لصوو

و   (2)ويحي  الطلب بمعنا  الواح  با  ما يعرض على القضا  فيشم  الطعن اموا يشوم  الودعوى و الودف 
ة وهوو موا (4)أو موا يعبور عنوه أحينوا  بالمصولحة الشخصوية المباشورة (3)في الطعون صةةأن ياون للطاعن  بد  

ب د  ملألا  الحام المطعون فيه أو  (5)ه في مواج ة المحاوم لهيتحقق عندما يقدم الطعن من المحاوم علي
حوووباب مختلةوووة عووون ألوووه مذا اعتمووود الحاوووم المطعوووون فيوووه علوووى  ومفوووي المحاموووالصوووةة تووووافر تتعديلوووه و نووود 

  فةي ميو  هوذ  الحالوة تكوون هنواو مصولحة (6)هذ  األحبابأحد األحباب التي بني علي ا اتدعا  أو على 
ي الحام تححبا  مون مماانيوة نجوا  المحاووم عليوه فوي تخطدوة الحوبب الوذي احوتند مليوه للطاعن في الطعن ف

الحام فيتشة  به الحبب اآخر الذي تم تجاهله من نب  المحامةة و اذلو مذا اعتمدت المحامة فوي نرارهوا 
 على حبب مختلف عن الحبب الذي تذرع به الطاعن فقد   يقوى هذا الحبب علوى الصومود أموام خصوومة

  (7)و لم تأخذ به المحامةالطاعن  ا ا حتدنا  بعاس الحبب الذي أبد

                                                 
 راج  المادة اليالية من نانون أصوت المحاكمات المدنية األردني  (1)

 و ما بعدها  129ة مبادئة ص ة راغب110ة ض 101أبو الوفاة مرافعاتة بند  (2)

  730راغبة مبادئة ص  (3)

  113ة ص 104أبو الوفاة مرافعاتة بند  (4)

 من نانون أصوت المحاكمات المدنية األردني  169راج  الةقرة األولى من المادة  (5)

 من نانون اصوت المحاكمات المدنية  169راج  الةقرة اليانية من المادة  (6)

ذجر على ذلو أن تقام دعوى مخ   المأجور احتنادا  ملى عودم دفو  بودت األجورة المحوتحقة و مشوراو آخور فوي احوتعمات الموأجور دون أخوذ موافقوة المو و من األميلة (7)
حاا  بجميو  ا حوباب مفتقرر المحامة اتخ   با حتناد ملى أحد هذين الحببين أو لحبب آخر مختلف فياون من مصلحة المحاوم له باتخ   الطعن با حتدنا  مت

 التي أبداها في مواج ة خصمه أمام محامة الدرجة اليانية 
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امووا  –و نوود احووتقر القضووا  األردنووي علووى اعتبووار الوودف  بانعوودام الصووةة أو   الوودف  بعوودم الخصووومة  
و تقضووي بووه المحامووة موون تلقووا  نةحوو ا  - (1)موون النظووام العووام –يطلووق عليووه فووي أدبيووات القضووا  األردنووي 

الصوووةة الموضووووعية بحوووبب مناموووة الووودعوى مووون غيووور ذي صووولة شخصوووية و  ا الووودف  بانتةوووا تعلوووق هوووذ حووووا 
الصوووةة تعلوووق الووودف  بانتةوووا   مأ مباشووورة و )هوووذ    تكوووون م  لصووواحب الحوووق الموضووووعي المعتووودى عليوووه(

 لأليورة اموا لوو لوم ياونالمصولحة و على مناموة الودعوى ممون   يملوو أهليوة مزاولت وا باحوم  اتجرادية تأحياحا  
نوعي ووووووا بو علووووووى هووووووذا فتخلووووووف الصووووووةة ة (2)نادبووووووا  نانونيووووووا  لصوووووواحب الحووووووق الموضوووووووعي المعتوووووودى عليووووووه

 (5)علوى هيدوة دفو  بعودم الخصوومة –وفقا   جت ادات القضا  األردني  – ييار (4)و اتجرادي (3)الموضوعي
 حتدنا  ف  ينطبق على حق الطعن با على حق الدعوى  تقضي به المحامة من تلقا  نةح ا و ما ينطبق

يقبووو  مووون غيووور ذي صوووةة موضووووعية اانوووت أم مجراديوووةة  تحووواد العلوووةة مذ لووويس مووون المتصوووور أن تعتبووور 
 الخصومة من النظام العام في مرحلة أوت درجة يم تصب  متعلقة بحقوإ الخصوم في ا حتدنا  

 ية مبدأ التقاضي على درجتين.مالمبحث الثاني: مدى إلزا
 بورز المبوادئ التوي يقووم علي وا النظوام القضوادي األردنوية علوى أنأدرجتين أحد يعد  مبدأ التقاضي على 

 محددات ل ذا المبدأ تتمي  فيما يلي: ذلو لم يمن  المشرع األردني من وض 
م الصوووادرة فوووي بووو  الطعووون ب وووذا الطريوووق األحاووواتق تحديووود نصووواب للطعووون بطريوووق ا حوووتدنا : فووو  -1

أو مات منقوت مذا اانت نيمة المودعى بوه   تتجواوز موادتين  القضايا الحقونية المتعلقة بمبلغ نقدي
علما  بأن هذا ا حتينا    نيمة له من الناحية  (6)و خمحين دينارا  باحتينا  دعاوى مخ   المأجور

  (7)العملية ألن األجرة الحنوية التي تقدر ب ا نيمة دعاوى اتخ   تتجاوز اييرا  هذا المبلغ
الحاووم مون الخصووم الووذي نبلوه صووراحة أو ضومنا  مووا لووم يونص القووانون علووى عودم جووواز الطعون فووي  -2

محووض مشوويدة الخصووم و هووو حووق لخاضوو   ةالمدنيوو القضوواديةة فووالطعن فووي األحاووام (1)غيوور ذلووو
 مجرادي له أن يحتخدمه و له أن يتنازت عنه صراحة  أو ضمنا ة و يشم  ذلو الطعن با حتدنا  

                                                 
ة منشووورة فوووي 1990لعووام  2210ص  13/86ة 1991لعوووام  1423ص  1291/89ة 1989لعووام  1676ص  548/86انظوور القوورارات التميزيوووة ذوات األرنووام:  (1)

ة و نود جوا  فوي بعوض نرارات وا موا 723ة 726ة ص 715ص  1ايا الحقونيوةة الجوز  الحواب ة القحوم مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محامة التمييز في القضو
الخصوومة مون النظوام العوام يلي:  أن اتجت اد ند احتقر على أن توافر الخصومة من عدمه متعلق بالنظام العام لذلو يقب  هذا الدف  و لو في مرحلة التمييز   و أن 

ة منشوور فوي مجموعوة المبوادئة الجوز  الخوامس ة القحوم 1984لعوام  990ص  178/84البحث في الدفوع األخرى   القرار التميزي رنم  و أن البحث في ا مقدم على
   143ة منشور في مجموعة المبادئ ة الجز  الحادس ة ص 1986لعام  1505صادر عن ال يدة العامة ص  580/86و رنم  686الياني ص 

  547ة راغبة مبادئ ص 172ة ص 2008ة دار الة  ة عمان 1نظرية العامة للدفوع المدنيةة ط محيحن )مبراهيم حرب( ال (2)

ة راغووووبة مبوووووادئة                172تعوووود  الصووووةة الموضوووووعية شوووورطا  لقبوووووت الوووودعوى و تخلة ووووا ييووووارعلى هيدوووووة دفوووو  بعوووودم القبوووووت: انظوووور: محيحوووونة المرجوووو  الحووووابقة ص  (3)
  64ة ص 35ة و الية الوحي ة بند 547ص 

ت الوودعوى: تخلووف الصووةة اتجراديووة أو الصووةة فووي التقاضووي ييووار علووى هيدووة دفوو  شووالي بووالبط ن نظوورا  ألن الصووةة اتجراديووة شوورط لصووحة الخصووومة ولوويس لقبووو  (4)
 محيحنة نةس اتشارة الحابقةة راغبة نةس اتشارة اشابقةة والية نةس اتشارة الحابقة 

المصطل  من نب  القضوا  األردنوي الوذي   يميوز بوين الخصوومة بمعنوى الحالوة القانونيوة التوي تنشوأ عون الودعوىة و الخصوومة بمعنوى  انظر في نقد احتخدام هذا (5)
وموا  172جو  الحوابقة ص الصةة الموضوعية و أحيانا  بمعنى الصةة اتجراديةة و تبعا  لذو خلطه بين المةاهيم القانونية و األنظموة التوي تخضو  ل واة محيحونة المر 

 و ما بعدها  420ة ص 387ة بند 1947ة القاهرةة 1بعدهاة و نارن: الشرناوي )عبد المنعم(ة نظرية المصلحةة رحالةة ط

نون مون نوا 10/2ة و المعدلوة بموجوب المودة 2001لعام  13راج  الةقرة اليانية من المادة اليامنة و العشرين من نانون محاكم الصل  المعدت بموجب القانون رنم  (6)
  2008لعام  30محاكم الصل  رنم 

  2006لعام  16راج  الةقرة اليالية من المادة الواحدة و الخمحين من نانون أصوت المحاكمات المدنية بصيألته المعدلة بالقانون رنم  (7)

 من نانون المرافعات المصري  211 من نانون أصوت المحاكمات المدنية األردنية و يقاب  نص المادة 169انظر الةقرة اليانية من المادة  (1)
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ت طادلوة الحوقوط فقود ألوزم المشورع اتجرادوي الخصووم بوا لتزام تحديد ميعاد للطعن با حتدنا  تحو -3
بمواعيود محوددة للطعوون بموا فوي ذلووو ا حوتدنا ة و يترتوب علووى تةويوت هوذ  المواعيوود حوقوط الحووق 

  التعلووق هووذا الجووز  (3)ة و هووو ممووا تقضووي بووه المحامووة موون تلقووا  نةحوو ا(2)فووي الطعوون و رد  شووا   
  (4)اتجرادي بالنظام العام

احووتدنا   ا الحووق فوويموواتةوواإ الخصوووم علووى ا كتةووا  بدرجووة واحوودة دون أن ياووون ألي من  جووواز -4
ة و لويس يموة مون الوذي يصوب  فوي هوذ  الحالوة ن اديوا   (5)الحام الصادر عن محامة الدرجة األولى

حد الخصوم و يتا  للطر  أنيد على مي  هذا ا تةاإ حوى أن يشم  الةريقين معا  ف  يحرم منه 
ظرا  لما في ذلو من مخ ت بمبدأ التوازن و المحاواة فوي المراكوز اتجراديوة الوذي ينبألوي أن اآخر ن

ينووا  نظوور أيحووود بووين الخصوووم  و يجوووز ا تةوواإ علووى التنووازت عوون ا حووتدنا  مقوودما  امووا يجوووز 
   (6)الدعوى و البت في اة على أن ياون صادر عن الخصوم أصحاب الحق المتنازع عليه

يس واجب مةروض على الخصوم لحتدنا  حق مجرادي و هذ  المحددات أن الطعن با  و يحتةاد من
الخصووم احوتخدامه أو التنوازت عنوه فوي حودود القوانونة و الحوما  للخصووم بالتنوازت عنوه أو  و أن من حق

اوان و لوو  (7)ا كتةا  بدرجة واحدة يةيد بأن الطعن با حتدنا  مون حيوث المبودأ غيور متعلوق بالنظوام العوام
حوتدنا  فو  حوبي  متعلقا  بالنظام العام لما أجيز للخصوم ا تةاإ على تجاوز   أما حيوث يمتنو  الطعون با 

لممارحتهة و   يحق للخصوم ا تةاإ على الطعون فوي حاوم نضوادي   يجيوز القوانون الطعون فيوهة و ميو  
الضواب  التوي وضوع ا المشورع  هذا ا تةاإ مخالف للنظام العامة ألن حق الطعن متا  للخصوم في حدود

  القواعوود اآموورة ذات الصوولة بووالتنظيم يوو حوتخدامه فوو  يجوووز التموورد علووى هووذ  الضووواب  التوي تعتبوور موون نب
 القضادي المتعلق بالنظام العام 

 المبحث الثالث: مدى جواز اللجوء لالستئناف مباشرة.
بابه مباشرة بحيث تصب  المحامة  مذا اان الطعن با حتدنا  من حق الخصوم ف   يجوز ل م طرإ 

و أن يختووووزت التقاضووووي أمووووام المحوووواكم فووووي درجووووة واحوووودة تتو هووووا  ةا حووووتدنافية محامووووة أوت و يوووواني درجووووة
المحامة ا حتدنافيةة و ه  يحق للخصوم ا تةاإ على ذلوو مون منطلوق أن الطعون مون حقوون م اتجراديوة 

محووواكم  نهوووذا ا حوووتخدام   حووويما و أن فوووي القةوووز عووو التوووي يعوووود ملوووي م وحووودهم تقووودير احوووتخدام ا و ايةيوووة
الدرجة األولى توفير للونت و الج د فض   عون ا نتصواد فوي اتجورا اتة و هوو مون المبوادئ المعتبورة فوي 

  (1)التقاضي المدني

                                                 
 من نانون أصوت المحاكمات المدنية  172انظر الةقرة األولى من المادة  (2)

 من نانون أصوت المحاكمات المدنية  172انظر الةقرة اليانية من المادة  (3)

ا  الةرعووي الووذي يقبوو  بعوود مضووي موودة ا حووتدنا ة راجوو  المووادة ة و يحووتينى موون جووزا  الحووقوط لتةويووت ميعوواد طعوونة ا حووتدن350القضوواةة المرجوو  الحووابقة ص  (4)
 من نانون المرافعات المصري  237من نانون أصوت المحاكمات المدنية األردنية و يقابل ا نص الةقرة اليانية من المادة  179/1

 المرافعات المصري من نانون  219من نانون أصوت المحاكمات المدنية و يقابل ا نص المادة  177انظر المادة  (5)

  1841ة ص 1976لعام  71/76ة و انظر: تمييز حقوإ 349-348القضاةة المرج  الحابقة ص  (6)

  349-348القضاةة المرج  الحابقة ص  (7)

  737ة ص 369والية الوحي ة بند  (1)
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ن حوو  أن ا حووتدنا    يوورد م  علووى األحاووام الصووادرة موون محوواكم  (2)بووالرجوع ملووى نصوووص القووانون 
ولى بدادية اانت أم صلحيةة و هو ما ينحجم م  منطق ا حتدنا  الذي يعد  مون بعوض األوجوه الدرجة األ

ا القضوا  و هوو موا يةتورض ذعلى األن  من نبي  تجري  للقضا  الصوادر عون محاموة دنيوا أو تظلوم مون هو
ي ية نود تووم الةصو  فيووه فووي خصوومة حووابقةة و أن الحاوم الصووادر فووفنادأن موا يعوورض علوى المحامووة ا حووت

هووذ  الخصووومة لووم يجوود ترحيبووا  موون فرناد ووا فاووان ل ووم تجريحووه أمووام محامووة أعلووى درجووة ب وود  ملألووا  هووذا 
و مذا اان منطق ا حتدنا    يحم  بأن تنظور محاموة ا حوتدنا  فوي غيور  الحام أو تعديله على األن  

حتدنا  اطريوق طعون ا ا حتألنا  عن األحاام الصادرة من محاكم أوت درجةة ف   من الممان لألطرا  
 زاع يألني م عن اللجو  للمحاكم الدنيا نلححم ال ا  و اللجو  مليه بححبانه طريقا  أوحد

لم يتعرض القانون ل ذ  المحألة تاراا  أمرها لحام القواعد العامة في ا ختصاصة و بالرجوع ملى هذ  
ظام القانوني لنظر الطعون المرفوعوة القواعد نجد أن ا ختصاص النوعي للمحامة ا حتدنافية ينعقد في الن

ملي ووا فووي األحاووام الصووادرة عوون محوواكم الدرجووة األولووى و هووو مووا يمنع ووا موون نظوور الوودعاوى التووي لووم يحووبق 
فو ن  (3)نص القانون بمتعلقا  بالنظام العام  الةص  في ا من محاكم أوت درجةة ف ذا اان ا ختصاص النوعي

على مخالةة نواعد  أيا  ما اانت الحج  التي يتذرع ب ا الخصومة من مقتضيات ذلو عدم الحما  با تةاإ 
خصومة الدرجة األولى و صدور  دانةو بذلو يمان الجزم بعدم جواز اللجو  ل حتدنا  مباشرة م  بعد احت

  (4)حام في ا مما يقب  الطعن ب ذا الطريق
 ئناف.طلبات جديدة ألول مرة في االستبالمبحث الرابع: مدى جواز التقدم 

  شووو بووأن التقوودم بطلبووات جديوودة ألوت موورة فووي المرحلووة ا حووتدنافية يووذدي ملووى حرمووان الخصوووم موون 
تعارضوه مو  مبودأ التقاضوي علوى درجتوين  محدى درجتي التقاضي بالنحبة ل ذ  الطلبواتة و هوو ملوى جانوب
يضوا  مو  مبودأ األيور ة اليانيوةة يتعوارض أجوومجافاته لمنطق ا حتدنا  و ل ختصاص النوعي لمحواكم الدر 

مطروحووة أمووام  النانوو  ل حووتدنا  الووذي يعنووي أن ا حووتدنا  ينقوو  بقوووة القووانون عناصوور النووزاع التووي اانووت
لتصووب  مطروحووة و بوونةس القوووة أمووام المحامووة ا حووتدنافية لتنظوور فيووه موون جديوود فووي  (5)محامووة أوت درجووة

نووزاع الووذي اووان معروضووا  علووى محامووة حوودود طلبووات المحووتأنفة وألن الطلووب الجديوود لوويس موون عناصوور ال
الدرجووة األولووى و لوويس موون تبعووات األيوور النانوو  فوو ن ظ ووور الطلووب الجديوود ألوت موورة فووي ا حووتدنا  يعتبوور 

ة و لكو  هوذ  األحوباب أصوب  (1)نحاما  له في غير محله و في غير حيانه الصوحي ملألير النان  و  ا  تجاوز 
ا حووتدنا  موون المبووادئ التقليديووة فووي الخصووومة المدنيووة و نوود  حظوور تقووديم الطلبووات الجديوودة ألوت موورة فووي

                                                 
الصادرة من المحاكم البدادية و محاكم الصول  ملوى محاموة ا حوتدنا   من نانون أصوت المحاكمات المدنية و التي جا  في ا   تحتأنف األحاام 176راج  المادة  (2)

 على أن يراعى في ذلو أحاام أي نانون آخر 

 من نانون أصوت المحاكمات المدنية  111راج  الةقرة األولى من المادة  (3)
محاموة ا حوتدنا  باتصو   موا نود ذهلوت عنوه المحاموة ا بتداديوة حووا   وفي ذلو نضت محامة التمييز األردنية بأن  احتدنا  األحاام البدادية ند شرع لتتودارو (4)

  1976لحتة  1451ص  431/75أكان في اتجرا ات أم في الموضوع   تمييز حقوإ 

الجامعة األردنيةة المجلود  –لقانون علوم الشريعة و ا –د  محيحن )مبراهيم حرب(ة النتاد  العملية لقاعدة األير النان  ل حتدنا ة مقالة منشورة في مجلة دراحات  (5)
 و ما بعدها  74ة ص1999أيار  1ة العدد 26

 محيحنة نةس اتشارة الحابقة  (1)
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 (2)بنصوووووص صووووريحة امووووا فعوووو  المشوووورعان المصووووري  التشووووريعات اتجراديووووة علووووى تقنينووووه حرصووووت بعووووض
الحظورة م  أن  أذاود فيوه علوى مبوديو بالرغم من أن التشري  األردني لم يتضمن نصوا  مشواب ا   (3)والةرنحي

 حباب التالية:هذا المبدأ مح  اعتبار و تقدير المشرع األردني لأل ذلو   يمن  من القوت بأن
ألن مبوودأ حظوور تقووديم الطلبووات الجديوودة فووي ا حووتدنا  موورتب  بمبوودأ التقاضووي علووى درجتووينة ومووا دام  -1

أن يحوولم بتبعاتووه و موون أبرزهووا حظوور نبوووت  المشوورع األردنووي ملتزمووا  بمبوودأ التقاضووي علووى درجتووين فوو  بوود  
 يدة ألوت مرة في المرحلة ا حتدنافية الطلبات الجد

و  –اقاعودة  –في المرحلة ا حوتدنافية  (4)و ألن المشرع األردني   يحم  بقبوت مجرد بينات مضافية -2
هي أن  خطورة على مبدأ التقاضي على درجتين باعتبارهوا مون أوجوه الودفاع التوي ينبألوي أن تكوون متاحوة 

لتقاضووية فوو  يتصووور و الحالووة هووذ  أن يحووم  بمووا هووو أشوود للخصووم دون نيوود فووي أي مرحلووة موون مراحوو  ا
 بد  أن يرفض األكير  خطورة على مبدأ التقاضي على درجتين ألن من يرفض األن   

فوو ذا حوولمنا بووأن وج ووة المشوورع األردنووي بالنحووبة للطلبووات الجديوودة تحووير فووي نةووس ا تجووا  الووذي حووارت 
يو  هوذا التوجوه مورتب  بالنظوام العوامة مموا ينةوي جوواز اتةواإ عليه التشريعات المقارنةة ف   يعني ذلو أن م

م أننا بصدد مبدأ مقرر لحماية مصال  خاصة بالخصوم فياون ل م مطلق الحرية أالخصوم على مخالةتهة 
 في مخالةته و من يم الحق في التقدم بطلبات جديدة لم يحبق ميارت ا أمام محامة أوت درجة 

هذا التحاذت بموا طورأ علوى مبودأ الحظور مون تطوور هادو  خةوف اييورا  مون  أن نم د لإلجابة على   بد  
حدة هذا المبدأ انتصارا  لمبدأ آخر   يقو  عنوه أهميوة يتميو  فوي ضورورة انت واز خصوومة ا حوتدنا  لححوم 

وعدم ترو المحاد  المرتبطة به لكي يحات أمرها لخصومة نادموة بموا يعنيوه ذلوو مون  (5)النزاع با  تداعياته
الووة أموود التقاضووي و مبقووا  النووزاع معلقووا  دون ححووم علووى ذمووة الحاووم القضووادي ال حووق الووذي حيصوودر فووي مط

اتحرا  في مجرا ات الخصوومة القضوادية و تكبيود الخصووم المزيود مون الج ود  المحتقب ة و   شو في أن
القضا  وم  الدور ححن حير   و النةقات و من يم اتبطا  في تحقيق العدالة من األمور التي تتعارض م

 الجديد ل حتدنا  باعتبار  مناحبة لوض  حد ن ادي للنزاع ما أمان ملى ذلو حبي   
ر و الوذي حظووند حاعد على هوذا التطوور تأليور النظورة ملوى األحواس القوانوني الوذي يقووم عليوه مبودأ ال

علووى عناصوور النووزاع امووا تطلووب أن   يووتم محووداث أي تألييوور ت التووي (1)يرتكووز بوودور  علووى فاوورة يبووات النووزاع
  محامووة أوت درجووةة ف ووذ  الةاوورة   تحووم   ذي تووم تقديمووه و الةصوو  فيووه لوودىبوودت فووي الطلووب ا فتتوواحي الووت

                                                 
 من نانون المرافعات المصري  235راج  المادة  (2)

 من نانون المرافعات الةرنحي  564راج  المادة  (3)

 دنية محيحنة األير النان ة نةس اتشارة الحابقة من نانون أصوت المحاكمات المدنية األر  185راج  المادة  (4)

   وانظر أيضا :24و ص  15شحاتهة نطاإ النزاع في ا حتدنا ة المرج  الحابقة ص  (5)
- Giverdon: op. cit, Fasc. 717.2, No. 50. 

- Azard (P.): l'immutabilite de la demande en droit judiciare Francais, thèse, Paris, 1983.p.131. 

- Boyreau (P.): de la prohibition des demandes nouvellels en appel, thèse, Bordeaux, 1995.p. 84. 
- Vincent (J.): les effets de l'appel et les transformations récentes de la procedure civile, Ann. Fac. Lyon 1972, Gaz. Pal. 1973, II, Doct. P. 81 

et s. – Les dimentions nouvelles de l'appel en mattiére civile, D. 1979, chron, p. 179. 
  350-348ة موري ة المرج  الحابقة ص 5  بويروة الرحالة ة ص 333ة ص 197ة و ما بعدها و بند 346ة ص 211تراية المرج  الحابقة بند  (1)
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تقووووديم طلبووووات جديوووودة حتووووى أمووووام محامووووة أوت درجووووة م  علووووى حووووبي  ا حووووتينا  فيمووووا يعوووور  ب -اقاعوووودة–
  (2)مرة في المرحلة ا حتدنافية بالطلبات العارضة ة و من باب أولى أن   تجيز نبول ا ألوت 

دور  م الجديود ل حوتدنا  الوذي يتجواوز الدعوة لألخذ بوالمة و  ةوند تراجعت فارة يبات النزاع تحت وطأ
وت درجة و تصويب أوجوه الخلو  و القصوور فيوه ملوى موا هوو أرانبة نضا  مالتقليدي الذي اان يتونف عند 

وضو  حود  ن وادي لوه بصور  النظور عموا أحوةر عنوه نضوا   أبعد من ذلو  بحيوث ياوون أداة لححوم النوزاع و
مدخوات عناصور جديودة مرتبطوة بجووهر النوزاع ارتباطوا    يتصوور معوه وضو   ىأوت درجة و لو أدى ذلو ملو

ن اية له ما لم يتم التطرإ ل ذ  العناصر مون نبو  محاموة الطعون حتوى لوو لوم تحوبق ميارت وا فوي الخصوومة 
و أن وا  (3)فارة يبات النزاع لم تعد تحظى بالقداحة التي اانوت ل وا فوي الحوابقاألولىة األمر الذي يعني أن 

ند تراجعت لمصلحة المة ووم الحوديث لخصوومة ا حوتدنا ة و نود أدى ذلوو ملوى حودوث بعوض ا خترانوات 
يوووارة بعوووض العناصووور الجديووودة وألوت مووورة أموووام ملمبووودأ التقاضوووي علوووى درجتوووين بحيوووث أصوووب  مووون الجوووادز 

 دنا  و لو اان على هيدة طلبات جديدة خصومة ا حت
ن حو  أن المشورع الةرنحوي   يموان  فوي نبووت طلبوات جديودة ألوت مورة فوي المرحلوة  وفي هوذا الحوياإ
موون ذلووو نبوووت الطلبووات التووي  (4)فووي تجوواوز مبوودأ الحظوور خروجووا  علووى النظووام العووام ى ا حووتدنافية و   يوور 

ض رفوووولووووى مو الطلبووووات التووووي ت وووود   (6)المقاصووووة القضووووادية و طلووووب (5)تعتبوووور امتوووودادا  للطلبووووات األصوووولية
و أو الطلبووات المتولوودة عوون اكتشووا  وانعووة  (8)و الطلبووات المتقابلووة فووي ا حووتدنا  (7)ا دعووا ات المضووادة

  (9)عن تدخ  الألير
صراحة لمبدأ حظر نبوت الطلبات الجديدة في ا حتدنا  و   اما أن المشرع المصري بالرغم من منرار 

ة (10)للمحاموة أن تقضوي بعودم نبولوه مون تلقوا  نةحو ا ار  أن هذا المبودأ متعلوق بالنظوام العوام مموا يجيوزاعتب
 في نبوت ما يلي: –على حبي  ا حتينا   –م  أنه   يمان  

 
 
 
الةوادد و المرتبات و حادر الملحقات التي تحتحق بعد تقديم الطلبات الختامية المطالبة باألجور و  -1

  (1)لدرجة األولىة اذلو ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذ  الطلباتأمام محامة ا
                                                 

 :ة و أيضا  337ة ص 199تراية لمرج  ا حبقة بند  (2)
-Normand (J.): le juge et le litige, thèse, paris, 1965, no. 92, p. 87. 

  291ة ص 253ة موري ة المرج  الحابقة بند 98ة ص 94نورمانة الرحالةة بند  (3)
 ة وما بعدها 536ة ص 298عمرة الطعن با حتدنا ة بند  (4)

 من نانون المرافعات الةرنحي  566ب األصلية راج  المادة وهي الطلبات الكامنة الضمنية و ملحقات و مام ت الطل (5)

 من نانون المرافعات الةرنحي  564راج  المادة  (6)

 من نانون المرافعات الةرنحي  564راج  المادة  (7)

 من نانون المرافعات الةرنحي  567راج  المادة  (8)

 من نانون المرافعات الةرنحي  564راج  المادة  (9)

مون نةوس القوانون التوي   تجيوز فوي ا حوتدنا  مدخوات مون لوم ياون خصوما  فوي  236من نوانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة المصوري و الموادة  235المادة راج   (10)
 الدعوى الصادر في ا الحام المحتأنف ما لم ينص القانون على غير ذلو 

 من نانون المرافعات المصري  235راج  المادة  (1)
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  (2)تأليير حبب الطلب القضادي واتضافة مليه شريطة بقا  موضوع الطلب األصلي على حاله -2

  (3)المطالبة بالتعويض عن ا حتدنا  الذي نصد به الكيد للخصم -3

خصوووومة  ىخ    يضوويف جديووودا  ملووهووذا التووود ميوو ة و (4)التوودخ  ا نضوومامي ملوووى أحوود الخصووووم -4
مصولحته معوه  يقوتلتنوا  ممون ر يور ينضوم ملوى أحود الةا حتدنا  فيما عودا ظ وور شوخص مون الأل

 ية طلبات خاصة به أدون أن تكون له 

 و يمان أن نة م من اتجاهات هذ  التشريعات ما يلي:
المرحلووة ا حووتدنافية فووي  أو  : أن ووا تقوورر موون حيووث المبوودأ حظوور نبوووت الطلبووات الجديوودة ألوت موورة فووي

 التقاضي على درجتين  لمبدأحياإ احترام ا 
هوذ   وأنيانيا : أن ا تجيز نبووت بعوض الطلبوات الجديودة فوي المرحلوة ا حوتدنافية علوى حوبي  ا حوتينا  

فيموا تضوويق فوي تشووريعات أخوورى  -االةرنحووي –  فووي بعوض التشووريعات حوات المحووتيناة تتطلبوال
 ي  المصري اما هي وج ة نظر التشر 

ياليوووا : أن بعوووض التشوووريعات مشوووةوعة باجت وووادات القضوووا  و آرا  الةقوووه تووورى أن مبووودأ الحظووور مقووورر 
بوضو  ضوواب  لقبووت الطلبوات الجديودة  ماتةيوةلمصلحة الخصووم و   ع نوة لوه بالنظوام العوام 

العوام و  اما هو شأن التشري  الةرنحية فيما توذهب تشوريعات أخورى ملوى اعتبوار  متعلقوا  بالنظوام
امووا هووو شووأن  –  تحووم  بقبوووت الطلبووات الجديوودة م  فووي حوودود الحووا ت المحوومو  ب ووا نانونووا  

  -التشري  المصري 
 ن مونف المشرع األردني من هذ  المحألة   يخرم عما يلي: و عود على بد  ف 
عتبوووار  مووون علوووى مبووودأ عووودم نبووووت لطلبوووات الجديووودة ألوت مووورة فوووي المرحلوووة ا حوووتدنافية با التأكيووود -1

 قاضي على درجتين مبدأ التتجليات 
شة  ب ا اما تو مجازة نبوت بعض الطلبات لعدم وجود نصوص ت أ  مح  للخروم على هذا المبد -2

باألصوو  العوام فووي التشوري  األردنووي  ديوقهوو الحووات فوي التشووريعات األخورىة و هووو موا يعنووي أن الت
تشوووبت المشووورع األردنوووي بالووودور التقليووودي ا  لو   يجووود الةرصوووة للخوووروم عليوووه نظووور أكيووور صووورامة 
 ل حتدنا  

 
 
 

تعلقوا  بالمصولحة العامووة   محو   تةواإ الخصووم علووى اختوراإ مبودأ الحظوور و   بود مون اعتبووار  م -3
بمصوووال  الخصووووم   حووويما مذا راعينوووا أن نبووووت الطلوووب الجديووود فوووي ا حوووتدنا   هتعلقوووأكيووور مووون 

                                                 
  من نانون المرافعات المصري  235لةقرة اليالية من المادة راج  ا (2)

 من نانون المرافعات المصري  235راج  الةقرة األخيرة من المادة  (3)

 من نانون المرافعات المصري  236راج  الةقرة األخيرة من المادة  (4)
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 –أي ا ختصوواص النوووعي  -حووتدنا ة و هووو لمحامووة ا  (1)يتعووارض موو  ا ختصوواص النوووعي
  (2)متعلق وفقا  للتشري  األردنية بالنظام العام

 المبحث الخامس: مدى جواز التدخل أو االختصام ألول مرة في االستئناف.
يوووذدي التووودخ  أو ا ختصوووام فوووي خصوووومة ا حوووتدنا  ملوووى تألييووور عناصووور الطلوووب القضوووادي بظ وووور 

  الطلبووات الجديوودة يووعووة خصووومة الدرجووة األولووى و يعتبوور ذلووو موون نبشووخص موون الأليوور لووم يحووبق لووه مقار 
بخصوم ا  حيث يقرر الةقه اعتبار الطلب جديودا  و مون يوم تحوري عليوه ناعودة الحظور مذا اختلوف فوي أحود 

  (3)عناصر  عن الطلب الذي ش دته خصومة الدرجة األولى و هي الحبب و الموضوع و الخصوم
 (4)رع الةرنحوووي   يمووووان  فوووي نبوووووت التووودخ  أو ا ختصووووام ألوت مووورة فووووي ا حووووتدنا و مذا اوووان المشوووو

متعلقووة بحقوووإ الخصووومة بعاووس المشوورع المصووري الووذي   باعتبارهووا  انط نووا  موون نظرتووه للطلبووات الجديوودة
ا  يحم  م  بقبوت التدخ  ا نضمامي و هو   يورى فوي الطلوب الجديود موا يورا  المشورع الةرنحوي اموا أحولةن

ام أمووام ختصووموون هووذ  الناحيووة: ف ووو موون ج ووة يقيوود التوودخ  و ا  تشووددا  م  أن المشوورع األردنووي يبوودو أكيوور 
و   يحم  ب ما فوي ا حوتدنا  حتوى  (5)علي ا نانونا   صمحامة الدرجة األولى في حدود الحا ت المنصو 

تودخ ة و هوو مون ج وة أخورى لو انتصر األمر على التدخ  التبعي ما دام   يوجود نوص يجيوز ميو  هوذا ال
و   يورى فوي  –اقاعودة  –صولي يتقيد باألص  العام الذي ياورس الخصوومة فوي جميو  مراحل وا للطلوب األ

بمووا  –و هووو مووا يةحوور حظوور نبوووت الطلبووات العارضووة  (6)ا حووتدنا  غيوور أداة لرنابووة نضووا  الدرجووة األولووى
 نافية بشا  مطلق في المرحلة ا حتد –في ا التدخ  و ا ختصام 

ه )التبعيووة و ال جوميووة( و اووذلو ا ختصووام   يخرجووان عوون اون مووا طلبووات يو مووا دام التوودخ  بصووورت
أن يحووري علي مووا مووا يحووري علووى الطلبووات الجديوودة موون حيووث حظوور  بيعوويجديوودة بخصوووم ا فوو ن موون الط

التشوري  والقضوا  نبول ا ألوت مرة في ا حتدنا  و لو باتةاإ الخصووم و هوذا هوو الورأي الوذي احوتقر عليوه 
  (7)األردنيين

 المبحث السادس: دور محكمة االستئناف في احترام مبدأ التقاضي على درجتين.

                                                 
  767راغبة مبادئة ص  (1)

 دنية األردني من نانون أصوت المحاكمات الم 111راج  المادة (2)

   735ة ص 368والية الوحي ة بند (3)

 و ما بعدها من نانون المرافعات الةرنحي  554و ما بعدها و  325راج  المواد  (4)

 من نانون أصوت المحاكمات المدنية التي أشير في ا ملى الحا ت التي يجوز في ا التدخ  و ا ختصام أمام محامة أوت درجة  114راج  المادة  (5)

/ أصووووت مدنيوووة( و يجيوووز لمحاموووة 185فالمشووورع األردنوووي   يجيوووز مضوووافة ايوووة عناصووور جديووودة فوووي ا حوووتدنا  حتوووى لوووو اانوووت مووون اوجوووه الووودفاعة )راجووو  الموووادة  (6)
المدنيوة( اموا لوم يوورد ايوة حوا ت  من نانون أصوت المحاكمات 182ا حتدنا  أن تنظر تدنيقا  في الطعون المرفوعة ملي ا )راج  الةقرتين األولى و اليانية من المادة 

 محتيناة من ناعدة عدم نبوت الطلبات الجديدة في ا حتدنا  اما فعلت التشريعات األخرى 

و نود جوا   1060ص  2000لعام  4و 3ة صادر عن ال يدة العامةة منشور في مجلة نقابة المحامين األردنيين في العددين 2386/98راج  القرار التمييزي رنم  (7)
يعنوي أنوه نود  فيه: أن طلب مدخات الشخص اليالث فوي الودعوى يتوجوب أن يوتم أموام محاموة الدرجوة األولوى و لويس أموام محاموة ا حوتدنا  ألن مدخوات هوذا الشوخص

البداديوةة و أن مدخووات  اصوب  طرفوا  فووي الخصوومة لووه حقووإ و عليوه التزامووات و يتوجوب أن تتوووافر لوه هوذ  الحقوووإ فوي جميوو  مراحو  المحاكموة وموون ضومن ا المرحلووة
درجوات المحاكموة ة  الشخص اليالث في المرحلوة ا حوتدنافية يةووت عليوه هوذ  الحقووإ مموا يجعلوه مخالةوا  للقوانونة و فوي نورار آخور  يوذدي ملوى حرمانوه مون درجوة مون

ة منشووور فوي مجلووة 85/94لمعنووى القورار التمييووزي رنوم ة و نةوس ا2476ص  1996منشووور فوي مجلووة نقابوة المحووامين األردنيوين لحوونة  752/96القورار التمييووزي رنوم 
   و يحري هذا ا جت اد على التدخ  بنوعيه  تحاد العلة 858ة ص 1995نقابة المحامين الصادرة 
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ذا ما نررت فحخ الحاوم ا بتودادي القاضوي بورد الودعوى لعودم مألزم المشرع األردني محامة ا حتدنا  
ي حوبب شوالية أن تقورر لعودم الخصوومة أو أل ومقضوية أو لمورور الوزمن أا ختصاص أو لكوون القضوية 

  (1)معادة الدعوى ملى محامة الدرجة األولى للنظر في الموضوع
و ي ح  على جمي  الحا ت المشار ملي ا أن الحام الصادر من محامة الدرجة األولوى بورد الودعوى 

محاموة عوين علوى تو يت وا بنظور  و ل وذا  دي من ا لم يتطرإ لموضوع الدعوى و من يوم لوم يحوتنةاحتنادا  أل
ذا مووووا نوووررت ملألووووا  هوووذا الحاووووم أن تعيووود القضووووية ملوووى محامووووة أوت درجوووة لتقوووووت المت وووا فووووي ما حوووتدنا  

 الموضوع و ذلو احتراما  لمبدأ التقاضي على درجتين 
ن تةويوت محودى درجتوي أو ملزام المحامة ا حتدنافية ب عادة القضية ملى محامة الدرجة األولى يةحور  

و أن ياووون متعلقووا  بالنظووام العووام  رتباطووه بحقوووإ الوودفاع وهووو موون الحقوووإ  بوود   التقاضووي علووى الخصوووم  
األحاحووية فووي الخصووومة ذات الصوولة الوييقووة بالنظووام العووام و مذا اووان احووتخدام حووق الطعوون متووروو لتقوودير 
الخصووم و   ع نووة لووه بالنظووام العووام م  أن حرمووان الخصووم موون حقووه فووي أن تنظوور دعوووا  علووى درجتووينة 

ألحود حقونووه األحاحوية التوي اةل ووا القوانون و  شووب ة فوي ع نوة هووذا الحوق الدحووتوري  ةنطووي علوى مصووادر ي
   يجوووز لمحامووة ا حووتدنا  أن  مووة التمييووز بقول وواابالنظووام العووام و هووذا هووو الوورأي الووذي انت ووت مليووه مح

ألن ذلوو يميو  مخو    بمبودأ ةص  في محألة لم تنظرها محامة الدرجوة األولوى و لوم تحوتنةذ و يت وا علي وا ت
   (2)جتين و هو مبدأ أحاحي من مبادئ النظام القضادير التقاضي على د

نما و ت الدعوى الموضوعية و ناتهذ  الحالة لم يمي  و فض   عن ذلوة و ألن موضوع ا حتدنا  في  ا 
تتجواوز هوذ  المحوألة  المحألة اتجرادية التي نضى في ا الحام المحتأنفة ف نه   يجوز لمحاموة الطعون أن

  (3)ملى الدعوى الموضوعية

                                                 
صووري الووذي لووم يجوود داعيووا  موون نووانون أصوووت المحاكمووات المدنيووة األردنووية و   نظيوور ل ووذا الوونص فووي نووانون المرافعووات الم 188راجوو  الةقوورة الخامحووة موون المووادة  (1)

ة الصوواوية 772للتأكيوود علووى أحوود مقتضوويات مبوودأ التقاضووي علووى درجتووين مووا دامووت محامووة أوت درجووة لووم تحووتنةذ و يت ووا فووي نظوور الموضوووع: راغووبة مبووادئة ص 
  881ة ص 538الوحي ة بند 

  352ابقة ص ة و أيضا : المصرية المرج  الح2000ة لحنة 2341ةص  98/ 2779انظر: تمييز حقق  (2)

  772راغبة مبادئة ص  (3)
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 الخاتمة
 

ت و   الدراحوة ملوى موضووع  علووى ع نوة مبودأ التقاضوي علوى درجتووين بالنظوام العوام و ذلوو فوي فصووذتطرنوت هو
اة و تنواوت الةصو  موي ية تناوت األوت من وا مة وومي   التقاضوي علوى درجتوين  و   النظوام العوام  و تبعوات او  من 

ة يووم تعرضوونا فووي الةصوو  اليالووث و األخيوور ملووى مونووف التشووري  نووج ووة نظوور الةقووه المقووارن موون هووذ  الع اليوواني و 
 األردني اتجرادي من هذ  المحألة مدار البحث 

و ند خلصت هذ  الدراحة فوي فصول ا األوت ملوى أن مبودأ التقاضوي علوى درجتوين  يتطلوب عورض النوزاع علوى ٍ 
ن جديود بقضوا  حاحوم  و أن هوذا المبودأ نود تطوور مون مجورد وحويلة تصوويب محامة أعلى درجة تقوت المت ا فيه م

نضوووا  أوت درجوووة ملوووى أداة فاعلوووة لححوووم النوووزاع باووو  تداعياتوووه دون مغةوووات لووودور  التقليووودي و هوووو موووا حوووم  ب دخوووات 
التنةيذيوووة حاموووة اتحوووتدنافية باعتبارهوووا األداة افية تمشووويا  مووون الووودور الحوووديث للمعناصووور جديووودة فوووي المرحلوووة اتحوووتدن

لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين و تبعا  لذلو لم يعود دور المحاموة اتحوتدنافية يقتصور علوى مجورد مرانبوة نضوا  
علووى  تحووبق و أن عرضوواشووتم  عليووه موون عناصوور ا مناحووبة تعووادة النظوور فووي النووزاع باوو  مووا منمووأوت درجووة و 

  األصليةجديدة مرتبطة بموضوع الدعوى محامة الدرجة األولى و ما يمان أن يضا  ملي ا من عناصر 
نظريتوي العدالوة و ححون حوير مرنوة متطوورة و مرتبطوة مجراديوا  برة اووفي ا يختص بالنظام العوام فقود رأينوا بأنوه ف

ر المحاموووة فوووي تحووويير دفوووة دو علوووى  ن يووونعاسأ و أن وجوووود ع نوووة بين وووا و بوووين أي نظوووام نوووانوني   بووود   القضوووا ة
 جرادية للخصوم الخصومة و على الحقوإ ات

و أشرنا في الةصو  اليواني ملوى تحديود وج وة نظور القوانون المقوارن مون موضووع الدراحوة و تبوين لنوا تةاوتوا  فوي 
وج ات النظر فبعض ا   يحلم بوجود ع نوة بوين مبودأ التقاضوي علوى درجتوين و النظوام العوام م  فوي حودود ضويقة 

توووين لمصووولحة مبووودأ آخووور يتميوو  فوووي ضووورورة ححوووم النوووزاع باووو  فيمووا يشوووبه اتنقووو ب علوووى مبووودأ التقاضووي علوووى درج
صاد في الخصومةة و هذ  هوي وج وة نظور القوانون الةرنحوي  الوذي اوان لوه الةضو  تداعياته م  الحرص على ا نت

التقاضوي علوى درجتوين  بعاوس القوانون المصوري الوذي لوم يحواير القوانون الةرنحوي فيموا  أفي وجود مبود –تاريخيا   –
لبووات الجديوودة و من حووم  بتقووديم بعضوو ا فووي حوودود معينووة لكنووه أبقووى علووى اعتبووار حظوور تقووديم طلبووات يخووتص بالط

 بالنظام العام  ا  جديدة في المرحلة ا حتدنافية متعلق
و نوود  م العوواماو فووي الةصوو  اليالووث تناولنووا مونووف التشووري  األردنووي موون ع نووة التقاضووي علووى درجتووين بالنظوو

التقيوود بمبوودأ التقاضووي علووى فووي فووروع هووذ  المحووألة أن المشوورع األردنووي أكيوور صوورامة  أصوووت و  اتضوو  لنووا باحووتقرا
بالودور التقليودي لمحامةا حوتدنا  الوذي ياواد يقتصور علوى رنابوة نضوا  محاموة أوت   ملتزموا  درجتين و انه موا زات 

علووى مجوورد  بينووات حتووى لووو انتصوورت  -درجووة و أنووه يوورى فووي مضووافة أيووة عناصوور جديوودة فووي المرحلووة ا حووتدنافية 
 بالنظام العام  على هذا المبدأ متعلقا   خروجا  حافرا   –مضافية 

و ما نرا  على هدي هذ  الدراحة أن الونت ند حان تحداث تعدي  في نظوام الطعون بطريوق ا حوتدنا  يعطوي 
الحوياإ مجواراة  و يماون فوي هوذا ةلنوزاع فوي مرحلوة حاحومةلهذ  المحامة المجات لتجاوز الودور التقليودي ووضو  حود 

مووه ز  ووذا الخصوووصة لتخلوويص مبوودأ التقاضووي علووى درجتووين موون الجمووود الووذي  بالمشوورع المصووري فيمووا ذهووب مليووه 
علوووى امتوووداد محووويرة نوووانون القضوووا  المووودني األردنوووية و هوووي خطووووة جوووديرة با تبووواع مذا موووا أريووود تحوووديث تشوووريعاتنا 

 ححن حير القضا  ميةا  برو  العصر و لمة و احتجابة  ير م أكالوطنية لتصب  
 قائمة المراجع
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 أواًل: المراجع العربية:
 بو الوفا )أحمد(:أ -1

 1980حاندريةة ة منشأة المعار ة ا  13ط  ةالمرافعات المدنية و التجارية  
 1979حاندريةة ة منشأة المعار ة ا 3وتة ط الجز  األ ةالتعليق على نانون المرافعات  
 1980حاندريةة  منشأة المعار ة اة 6ط  ةفعاتنظرية الدفوع في نانون المرا  

 إبراهيم )محمد محمود(: -2
  1983المرافعاتة دار الةار العر،ية القاهرة الوجيز في 

 أبو هيف )عبد الحميد(: -3
  1921ة مطبعة ا عتمادة القاهرةة 2ط  المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضادي في مصرة

 إسماعيل )محمد شريف(: -4
الضوووب  اتداري فوووي الظووورو  ا حوووتيناديةة رحوووالة جامعيوووةة جامعوووة عوووين شووومسة القووواهرة حووولطات 

1979  
 تركي )علي عبد الحميد(: -5

  1998القضية في ا حتدنا ة دار الن ضة العر،يةة القاهرة نطاإ 
 تناغو )سمير عبد السيد(: -6

 النظرية العامة للقانونة منشأة المعار ة اتحاندرية 
 :جميعي )عبد الباسط( -7

  1966شر  نانون اتجرا ات المدنيةة دار الةار العر،ية القاهرةة 
 :و عكاز )حامد( (عز الدين) وري صدنا -8

  1982ة القاهرة ة مطاب  روز اليوحف2ط ةالتعليق على نانون المرافعات
 )وجدي(: راغب -9

  2001مبادئ القضا  المدنية دار الن ضة العر،يةة القاهرةة 
 )عوض(: زعبي -10

  2007ة دار واد  للنشرة عمانة 1نون أصوت المحاكمات المدنية األردنية ط الوجيز في نا
 )إبراهيم نجيب(: سعد -11

  1974القانون القضادي الخاصة منشأة المعار ة ا حاندريةة 
 )رمزي(: سيف -12

  1970- 1969ة 9الوحي  في شر  نانون المرافعات المدنية و التجاريةة ط 
 )محمد نور(: شحاتة -13

  1988ا حتدنا  في المواد المدنية و التجاريةة دار الن ضة العر،يةة القاهرة  نطاإ النزاع في
 )عبد المنعم( ، والي )فتحي(: شرقاوي  -14

  1977المرافعات المدنية و التجاريةة دار الن ضة العر،يةة القاهرةة 
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 الشرقاوي )عبد المنعم(: -15
  1947 ة دار الن ضة العر،يةة القاهرةة1نظرية المصلحة في الدعوىة ط 

 )أحمد السيد(: صاوي  -16
  2000الوحي  في شر  نانون المرافعات المدنية و التجاريةة دار الن ضة العر،يةة القاهرةة 

 )عبد القتاح(: عبد الباقي -17
  1957نظرية القانونة ط 

 )عباس(: عبودي -18
  2006النشرة عمانة ة دار اليقافة للتوزي  و 1نيةة ط شر  أحاام نانون أصوت المحاكمات المد
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 الفهرس
           المقدمة. -1
      ضي على درجتين و النظام العام التقاالفصل األول:  -2
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                مة وم التقاضي على درجتين و ديناميته  المبحث األول:         
       طبيعة الطعن با حتدنا   المطلب األول:
     أهدا  و فلحةة الطعن با حتدنا   المطلب الثاني:            
                 با حتدنا  خضادص الطعن  المطلب الثالث:            

      اآيار المترتبة على اعتبار الطعن با حتدنا  المطلب الرابع:
   ترجمة عملية لمبدأ التقاضي على درجتين                             

      مة وم النظام العام و تجلياته  المبحث الثاني:         
       ام العام ماهية النظ المطلب األول:            
      نعريف النظام العام و آيار  المطلب الثاني:            
    ع نة النظام العام بقوانين اتجرا ات المدنية  المطلب الثالث:            
    النصوص اتجرادية المتعلقة بالنظام العام في  المطلب الرابع:            

 ون أصوت المحاكمات المدنية األردني نان                            
  مدى ع نة التقاضي على درجتين بالنظام العام في القانون المقارن الفصل الثاني:  -3

              من يملو حق الطعن با حتدنا   المبحث األول:         
  : دور المحامة و الخصوم في معمات مبدأ التقاضي على درجتين المبحث الثاني

  مونف محامة النقض الةرنحية من الطلبات الجديدة في ا حتدنا   المبحث الثالث:         
  مونف الةقه و القضا  الةرنحيين من الطلبات الجديدة في ا حتدنا   المبحث الرابع:         
  مونف الةقه والقضا  المصريين من الطلبات الجديدة في ا حتدنا  المبحث الخامس:         

   ع نة التقاضي على درجتين بالنظام العام في القانون األردني الرابع: الفصل  -4

     الحق في الطعن في القانون األردني  المبحث األول:         
     مدى ملزامية مبدأ التقاضي على درجتين  المبحث الثاني:         
     حتدنا  مباشرة  مدى جواز اللجو  ل المبحث الثالث:         
  مدى جواز التقدم بطلبات جديدة ألوت مرة في المرحلة ا حتدنافية  المبحث الرابع:         
   : مدى جواز التدخ  أو ا ختصام ألوت مرة في ا حتدنا  المبحث الخامس         
  دور محامة ا حتدنا  في احترام مبدأ التقاضي على درجتين  المبحث السادس:         

           الخاتمة.  -5

           مة المراجع.ئقا -6

           الفهرس. -7


