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Abstract 

 

 

 

The article no. (170) of the civil procedures law of Jordan, (as well as 

article number 212 of Egyptian procedures law) indicates that all the 

auxiliary decisions issued by the first degree court are not available to be 

directly appealed, but after the judgment issuance of the main objective 

dispute, with some exceptions such as the maters deal with the instance 

suspension demands. The comparative law as far as the judicial 

applications exclude from the general principle of direct appeal, only the 

approval suspension demands, but the cassation court of Jordan by its 

verdict number no.3459 / 2008 dated on 13/7/2009, has gone to say that 

all the issued verdicts concerned with suspension of the case can be 

directly appealed, even they were with or against the opponent demands. 

The verdict of this court is completely different from the approach of the 

comparative law as far as the applications of judgment, who except from 

the general principle only the decisions of approval demands. This note 

is to evaluate the verdict of cassation court according to the comparative 

legislation and the wisdom of the direct appeal theory and some other 

logical facts.   
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 ملخص

 

أصول المحاكمات المدنية األردني، على أنه ال يجوز الطعن المباشر من قانون  170تنص المادة 

في القرارات الفرعيةة ييةر المنةيةة للخصةومة، و التةي تصةدر ألنةا  الاةير فةي الةدعو   ال بعةد 

 صدور القرار الموضوعي الفاصل في صلب النزاع مع ااتلنا  بعض القرارات الفرعية من حكم

 هةةب االجتةةةاد ات الصةةادرة بوقةةس الاةةير فةةي الةةدعو   و قةةد ، و مةةن بينةةةا القةةرارهةة ا القاعةةدة

القضائي األردني الى القول بأن الحكم الصادر بةرفض طلةب وقةس الةدعو  يقبةل الطعةن الفةور  

 رق مةةن وجةةةة نظةةر هةة انةةه ال فةةأو ،موضةةوعيالحكةةم الالنتظةةار صةةدور  اةةتئناس دون حاجةةةباإل

 وتلك القاضية برفضه القضا  بين األحكام القاضية بقول طلب وقس الدعو  

، كمةا تجةاوز تطبيقةات القضةا  ا  فيما  هب اليةه علةى  جمةاع الفقةه المقةارنوقد خرج ه ا القض

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصر  التي اقتبس عنةا 212المصر  لنص المادة )

 ات العالقةة  يأصةول المحاكمةات المدنيةة األردنة ( مةن قةانون170المشرع األردني نص المادة )

 مدار البحث بالمشكلة 

، فةي ضةو  الحكمةة التشةريعية مةن لتفنيةد هة ا اإلجتةةاد وتبيةان ملالبةهوقد جا ت هة ا الدرااةة 

القاعدة العامة التي تحظر الطعن في األحكام الفرعية ييةر المنةيةة للخصةومة التةي تصةدر ألنةا  

هةة ا  االت الماةةتلناة مةةن حكةةمو مبةةررات الحةةاةةير الةةدعو  اال بعةةد صةةدور الحكةةم الموضةةوعي، 

 في الحكم القاضي برفض طلب وقس الدعو   متوافرة القاعدة و التي ال نراها

 

 

()اإلاتئناس المباشر لقرار وقس الدعو  الكلمة الدالة  
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 توطئة

، جاء 23/7/2009بتاريخ  3495/2008صدر قرار عن محكمة التمييز األردنية في القضية رقم 

/أصدلل مدنيدة المردار اليبدا بملجدا القدانلن رقدم 170ل ند  المداد  . عدد  .." في ديباجته ما يلي:

"ال يجدلز الععدن فدي لالتي كدان نصدبا:  16/3/2006النافذ اعتبارا من تاريخ  2006( لعام 16)

األحكدام التدي تصددر أءندداء لدير الددعلت لال تنتبددي ببدا العصدلمة  ال بعددد صددلر الحكدم المنبددي 

حكدام الملدتعجلة لاألحكدام الصدادر  بلقدع الددعلت" لليصدب  ا األة كلبدا لذلدف فيمدا عددللعصلم

الن  المعدل كما يلي "ال يجلز الععن في األحكام التي تصدر أءناء لير الددعلت لال تنتبدي ببدا 

العصلمة  ال بعد صدلر الحكم المنبي للعصلمة كلبا، ليلتءنى من ذلدف القدراراا الصدادر  فدي 

الملدتااد مدن ذلدف أن القدرار لالدخ...  -3لقدع الددعلت  -2ملدتعجلة األملر ال -1 الملائل التالية:

ليده  بلقع اللدير فدي الددعلت قابدل لنلدتئناع، أمدا القدرار الصدادر قبدل التعدديل المردار  القاضي

، بدافال يقبل اإللتئناع  ال مد  الحكدم المنبدي للعصدلمة كل لالقاضي بعدم لقع اللير في الدعلت

لقراراا المتعلقة بملضلع اللدير فدي الددعلت لدلاء أكاندا تقضدي لبعد التعديل أصبحا جمي  ا

ادرد  لملدتقلة عدن بلة للععن فيبا  لتئنافا بصدلر  متبلقع اللير في الدعلت أم برفض اللقع قا

اإلجتبدداد القضددائي  صدددلر حكددم مندده للعصددلمة فددي ملضددلع الدددعلت، لعلددى  ددذا النحددل الددتقر  

 لمحكمة التمييز"

لتمييدز ببدذا العصدل   دل أن األحكدام المتعلقدة بلقدع الددعلت لدلاء لعالصة ما تراه محكمدة ا

رفضده تقبدل الععدن المباردر، لذلدف الدتنادا الدى التعدديل الدذ  عدرأ علدى ب ما بقبلل اللقع أقض

( من قانلن أصلل المحاكماا المدنية التي أرارا الى القاعد  العامة المتعلقدة بقاعدد  170الماد  )

فددي األحكددام الارعيددة التددي تصدددر أءندداء لددير الدددعلت لال تنتبددي ببددا عدددم جددلاز الععددن المبارددر 

العصلمة، م  التءناء، بعض الحاالا من حكم  ذه القاعدد  لمدن بينبدا القدراراا المتعلقدة بلقدع 

 الدعلت.

ال فدر  فدي  –جمي  األحكام المتعلقة بلقع الدعلت للقد عللا المحكمة قرار ا برملل اإللتءناء 

( فددي 170اعتمددادا علددى صدديااة المدداد  ) –القاضددية بدداللقع أل الرافضددة لدده ذلددف بددين األحكددام 

اردر فدي األحكدام الارعيدة الجديد ، فبعد  قرار المبدأ العام المتعلق بعدم جلاز الععن المب صيايتةا

ية للعصلمة كلبا، تنالل المررع الحاالا الملدتءنا  بصديااتين معتلاتدين ن درا للتعدديل اير المنب

الملدتءنا  مدن حكدم القاعدد  العامدة، لقدد الدتعدم ى  ذه الماد  بتللي  نعا  الحداالا الذ  عرأ عل

فيما عدا األحكام الملتعجلة لاالحكام الصادر  بلقع الدعلت" بينما المررع قبل التعديل عبار ..."

ليلددتءنى مددن ذلددف القددراراا الصددادر  فددي الملددائل التاليددة: .... لقددع الددتعدم بعددد التعددديل..." 

من  ذا التعديل تغيرا في لجبة ن در المردرع فبعدد  محكمة التمييز األردنيةلالتنتجا ، لت"الدع
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على القراراا القاضية بلقابا، تحلل بعدد  –فيما يع  لقع الدعلت  –أن كان يقصر االلتءناء 

التعددديل ليجعلدده محيعددا بجميدد  القددراراا المتعلقددة بلقددع الدددعلت لددلاء قضددا بقبددلل اللقددع أم 

عاا المراف فقه اليةا جمةور انتةى لوجةة النظر التي ا  إلجتباد القضائي معالاقد جاء ال .1رفضهب

فددي بعددض األحكددام حكمددة الترددريعية مددن  جدداز  الععددن المبارددر للاألصددلل المدنيددة لمتجددالزا ا

لعصددلمة لمددن بينبددا األحكددام المتعلقددة بلقددع الدددعلت األمددر الددذ  حازنددا الارعيددة ايددر المنبيددة ل

  ذا اإلجتباد لتبيان مءالبه. للتعليق على

عدن لجبدة ن رندا فيمدا ذ بدا  ليده المحكمدة فدي ضدلء  االفصدا  ه ا الدرااةلنحالل من عالل 

ل التددي ال تجيددز الععددن المبارددر فددي األحكددام ايددر المبنيددة للعصددلمة  بالقاعددد  العامددة التعريددع

حكمدة لت علدى  دد  الالمتعلدق بلقدع الددع العرلج عليبا لتقييم ملقع القضاء األردني مبررات

مجددرد تعددديل فددي  دعليبددا دلن التلقددع عندد  الترددريعية مددن القاعددد  العامددة لااللددتءناءاا الددلارد

مد  المبددأ العدام  خةرج بةه عمةا يقةرراالصيااة ال نراه يعكس تحلال في ملقع المررع  االردندي 

المردرع األردندي ند  الذ  تلتند  ليه ن رية الععن المبارر في القانلن المقارن الذ  اقتبس منه 

 /أصلل مدنية( لالاة الذكر.170الماد  )

 ععة الدرالة

بالقاعددد   منبددا مددا يتعلددق "،لددنتنالل فددي  ددذه الدرالددة مابددلم "ن ريددة الععددن المبارددر باإللددتئناع

ج علددى ملقددع اإلجتبدداد حكمددة الترددريعية مددن كليبمددا، ءددم نعددر  امددة لاإللددتءناء الددلارد عليبددا لالالع

بالنلدبة للملدألة  جمد  عليده الاقده المقدارنألتمييز من  ذه الملألة في ضدلء مدا القضائي لمحكمة ا

 كرس لبذه الدرالة المبحءين التاليين:نمدار البحث لل

 م الارعية اير المبنية للعصلمة.ن رية الععن باإللتئناع في األحكا –المبحث األلل 

 دني.نعا  ن رية الععن المبارر في القانلن األر –المبحث الءاني 

                                                 
تاريخ  1275/2006ي حكمين متالحقين أصدرتهما في القضيتين رقم و يتفق هذا القضاء مع ما سبق و أن قررته المحكمة ف 1

و الذين جاء فيهما )ان المشرع قد استثنى القرارات المتعلقة بوقف الدعوى من  13/2/2007تاريخ  3260/2006و رقم  31/5/2006

ذالك بين ما يقضي منها بقبول الوقف أو  القاعدة التي ال تجيز الطعن المباشر في األحكام الفرعية غير المنهية للخصومة، ال فرق في

  برفضه(.
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 المبحث األول

 (2)ية للخصومةةحكام الفرعية يير المناس في األنظرية الطعن باإلاتئن

تعلدق باألحكدام يردندي حكمدا عامدا قانلن أصلل المحاكماا المدنية األمن  (3)(170قررا الماد  )

ععدن الادلر  الارعية التي تصدر أءناء لير الدعلت لال تنتبي ببا العصلمة ماداده عددم جدلاز ال

الععن فيبا الى ما بعد صددلر الحكدم الملضدلعي، لقدد الدتءنى المردرع  ي  ذه األحكام ل رجاءف

فيبدا مباردر  دلن انت دار صددلر حكدم فدي أصدل لماد  بعض األحكام فأجاز الععن من حكم  ذه ا

 الحق المتنازع عليه.

ة لراء ن رية حكمة الترريعية الكامنبي للعصلمة لللنفي  ذا المبحث لمابلم الحكم الم لنتعرض

 :لااللتءناءاا اللارد  عليبا لذلف في المعالا التالية ح ر الععن الالر  في  ذه األحكام

 ي للخصومة كلةاةنالمقصود بالحكم الم –المطلب األول 

تددداد بانتبدداء عفددي درجددة التقاضددي دلن اال الصةةادري للعصددلمة كلبددا الحكددم بددنيقصددد بددالحكم الم 

ليلددتل  أن تكددلن  ددذه األحكددام  يندده أل بالنلددبة الددى محكمددة مددا،العصددلمة بالنلددبة الددى عصددم بع

و كمةةا تنتةةةي الخصةةومة بصةةدور حكةةم فةةي  ،(4)أم ايددر قععيددة ،ملضددلعية أم  جرائيددة قععيددة

و يقصد بالخصومة ، فيكلن قابال للععن المباررحكم فرعي بصدلر  موضوعةا، ك الك قد تنتةي

صلي أل التي تعدل نعاقبا من حيث الملضلع أل  ي تلف التي نرأا بمقتضى العلا اال المنتةية

اللبا أل األعراع بإبداء علباا عارضة من جانا أحد العصلم في ملاجبة اآلعر أل من جانا 

للدلاء  ،(5)أحد ما في ملاجبة رع  عارج عن العصدلمة أل مدن جاندا األعيدر فدي ملاجتبمدا

قاضيا بإجابة ملضدلع العلبداا أم ، (6)هاصل فيالأكان الحكم فاصال في الملضلع أم صادرا قبل 

لالحكم الذ  ال ينبي العصلمة كلبا ال يقبل الععن المبارر ل ن كان من رأنه أن ينبيبا  ،برفضبا

لاذا ما تقرر ضم علبين مرتبعين يصب  الحكم الصدادر فدي  بالنلبة لعلا ما حكم في ملضلعه،

رمتبا ل ان كان قد أنبدى العصدلمة أحد ما اير قابل في الععن المبارر ألنه ال ينبي العصلمة ب

                                                 
الذي تناول فيه األحكام العامة  من قانون أصول المحاكمات المدنية تعرض المشرع لهذه النظرية في الفصل األول من الباب العاشر 2

 المتعلقة بطرق الطعن في األحكام القضائية بوجه عام.
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 212مقتبسا إياها من المادة ) 1988في قانون  وقد استخدم المشرع هذه المادة ألول مرة 3

 المصري.
وما بعدها وذلك تعليقا على المادة  730، ص 1979( منشأة المعارف، االسكندرية 3ابو الوفا )أحمد( التعليق على قانون المرافعات ط) 4

من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني، وأيضا  170لمصري التي تقابل المادة /( من قانون المرافعات المدنية والتجارية ا212)

، راغب 622ص  346وبند  634ص  346، منشأة معارف االسكندرية بند 1980( 4مؤلفه نظرية األحكام في قانون المرافعات ط)

يونس )محمود مصطفى( نظرية الطعن المباشر  727 – 726، ص 2001)وجدي( مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة 

 .7.ص1بند  2001لعربية القاهرة، ( دار النهضة ا1في األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية، ط)
، الصاوي )أحمد السيد( الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية 634وص 627ص 346ابو الوفا )أحمد( نظرية األحكام بند  5

 .  830 – 829ص 508، بند 2000ة، دار النهضة العربية طوالتجاري
محيسن )ابراهيم حرب( نظرية الطعن المباشر، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق/ جامعة البحرين، المجلد  6

 .726، راغب، المرجع السابق ص 2010، ص2010السابع، العدد الثاني، يوليو 
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أما في حال تعدد العلباا م  التقاللبا عن بعضبا في كافة عناصدر ا، فدإن  ،7بالنلبة لبذا العلا

الحكددم المنبددي للعصددلمة فددي أحددد ا يقبددل الععددن فيدده علددى الددتقالل ل لددل صدددر قبددل الاصددل فددي 

عصم دلن باقي العصدلم   لى لكذلف رأن الحكم الذ  ينبي العصلمة بالنلبة ،8العلباا األعرت

أمدا الحكدم الدذ  ينبدي العصدلمة ، (9)بالنلدبة لجميد  األعدراع ألن العبر  بانقضاء العصلمة كلبدا

لبعض العصلم بحيث تبقى معلقة بالنلبة لبعضبم األعدر، فدال يقبدل الععدن المباردر، ل مدن ذالدف 

باردر ألنبدا ال تنبدي لععدن الملمدن أمءلدة األحكدام التدي ال تقبدل ا  10الحكم بعدم قبلل علا التددعل

المحكمة، الحكم برفض الدف  بعدم جلاز ن در الددعلت للدبق الاصدل فيبدا لالحكدم  العصلمة أمام

أمددا  (11)الدددف  بالتقددادم، لالحكددم بددرفض الدددف  بعدددم القبددلل لالحكددم بددرفض أ  دفدد  رددكلي ضبددرف

ن فيبدا علدى الدتقالل ععدلعصدلمة فيجدلز االاألحكام الصادر  بقبلل  ذه الدفلع فمن رأنبا  نباء 

و  .(12)فلر صدلر ا ما داما قد أنبا العصلمة للن يعقببا صددلر حكدم فدي ملضدلع الددعلت

ا توجد عالقة بين الخصوم أو صلة بةين الطلبةات، يصةبن مةن مقتضةيات كما قيل بحق فانه حيلما

  13حان اير العدالة جمعةا و الحكم فيةا معا" تحابا" من صدور أحكام متناقضة

جةة لانية فان تطةور نطةاق الخصةومة باتاةاعةا ال ينبنةي أن ية لر فةي وحةدتةا و كونةةا  و من

 خصومة واحدة، فبةالريم مةن اتاةاع نطاقةةا مةن حيةث الموضةوع أو األطةراس فانةةا تجمةع بةين

أو نزاعةةات مرتبطةةة، و لةةة ا ال يصةةن أن تنتقةةل مةةن درجةةة  واحةةدطياتةةا ناةةيجا" واحةةدا" لنةةزاع 

الى درجة التقاضي اللانيةة اال و هةي محتفظةة بةة ا التمااةك لضةمان أن التقاضي في أول درجة 

  14يصدر فيةا حكم واحد أو أحكام متعددة، لكنةا ليات متعارضة

صال  القلل فإن الحكم المنبي للعصلمة  دل الدذ  يصددر فدي ملضدلع الددعلت برمتده أل ينبدي 

ذه العصدلمة المعرلحدة حكم فدي ملضدلعبا، ل دل الدذ  ينبدي اجدراءاا  د بغيرالعصلمة كلبا 

ا ن يتمعض  دذأقضاء في عصلمة ل كلن بصددنعلى درجة التقاضي التي صدر فيبا، فال بد أن 

لير الدعلت دلن أن تنبيبا لدلاء ءناء أ، أما األحكام التي تصدر حكم لض  نباية لبا عنالقضاء 

                                                 
مبدأ وحدة الخصومة و نطاقه في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، االسكندرية  يداني )حسن األنصاري(ن 7

و ترتفع به ، و قارن عكس ذالك أن الحكم الصادر في أي جزء في الدعوى قابل للتجزئة يعتبر منهيا" للخصومة 33ص 27بند  1988

شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، دار المناهج للتوزيع و النشر ط  يي فيد المحكمة عن النزاع: شوشاري )صالح الدين( الواف

 .356ص 2002
 .247، ص 173عمر، الطعن باإلستئناف، بند  8
والذي جاء فيه:"..أن الحكم  29/3/1977ق تاريخ  40لسنة  84، وأيضا: نقض مدني مصري في الطعن رقم 735ابو الوفا، التعليق ص  9

لتقادم بالنسبة ألحد الخصوم وتحديد جلسة بنظر الدعوى بالنسبة لباقي الخصوم ال يقبل الطعن المباشر" وأيضا بانقضاء الخصومة با

 .17ص 11، نيداني، المرجع السابق بند727 – 726، راغب، المرجع السابق ص638ص 349مؤلفه، نظرية األحكام، بند 
 .248، ص 173عمر، المرجع السابق، بند  10
 ، راغب، اإلشارة السابقة.159ص  82، يونس، المرجع السابق بند 736عليق، ص أبو الوفا، الت 11
قانون  من 212، تعليقا على المادة  596ص 1982( 2الدناصوري )عز الدين( وعكاز )حامد(، التعليق على قانون المرافعات ط) 12

طعن: الصاوي )أحمد السيد( الوسيط في شرح و غني عن البيان أنه يخرج عن هذا المعنى خصومة الالمرافعات المدنية المصري، 

 633ص 433، بند 1981قانون المرافعات المدنية و التجارية، القاهرة ط
 .17ص 11نيداني، المرجع السابق بند  13
  .307ص 203نيداني، المرجع السابق بند  14
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م بملضدلع الندزاع فدال تعلقا باالءباا أم بقبلل الدعلت أ م، أعلقا باالجراءاا أم بملألة فرعيةت

 . (15)  ل نما م  الحكم المنبي للعصلمةتقبل الععن الالر

 الحكمة التشريعية من القاعدة العامة واالاتلنا ات الواردة عليةا -المطلب اللاني 

ئناع يلتند مبدأ ح ر الععن المبارر بااللدت :الحكمة التشريعية من القاعدة العامة -ول الفرع األ

يددة للعصدلمة  لددى رابدة المرددرع اإلجراندي فددي تبلديع اجددراءاا بعيددة ايدر المنحكدام الارفدي األ

، لتمكيندا للمحكمدة مدن لاحد  لتلزيعبا بين محاكم معتلادةالتقاضي لمن  تقعي  ألصال القضية ال

كما أن الحكم في الملضلع ( 16)كاملة م  لرعة الاصل في العصلماايتبا القضائية الالمبارر  ل

، لحيددث ال (17)بلدده فتنعدددم المصددلحة فددي  ددذا الععددنحكددام الصددادر  قاأل لععددن فدديقددد يغنددي عددن ا

فدى  دذه   الععدن الادلر جداز  ن عددم إفد ،لمدن جبده ءانيدة الععدن.  مصلحة فال جدلت من  جاز

دائمددا الععددن فيبددا مدد  الحكددم الصددادر فددى  حكددام لددن يلحددق ضددررا بددالمحكلم عليدده الددذت يملددفاأل

 للدبق ف  بعدم جلاز ن ر الددعلت برفض الد يحكم يقضعلى لبيل المءال  فلل صدر الملضلع،

لى حدين صددلر  التعاع المحكلم عليه االنت ار  ف  بعدم االعتصا ،دل برفض الأ الاصل فيبا،

عددال الحكددم ب ف  ترتددا علددى ذلددف قبددل الددد إذاالحكددم الملضددلعى لدديععن فددى الحكددم اللددابق فدد

لقدانلن  يضداحيةاإل مذكر د لرد فى اللق .(18)حال أ محكلم عليه على ال تضرري فال يالملضلع

تركيددز  بدددألم ا تعبيقدداءجددا قددد مددن  ددذه القاعددد  يعيةالحكمدده الترددران  (19)المرفعدداا المصددر 

لتلزيعبدا بدين محداكم   اللاحدد ألصال القضديةتجنا تقعي   "يتحقق عند الذ ل العصلمة المدنية

لمدا يندت   يالتقاضد دمعالة أ ل تالاصل فى ملضلع الدعل قيلليه ذلف من تع   لما يؤد د متعد

، مد  زيداد  ناقداا التقاضديضدال عدن فلدير العدالدة  لمام المحداكم لتععيدأ يام القضاكعنه من ترا

عاق في الندزاع الارعدي فيغنيده أفي نباية المعاع في أصل الحق للعصم الذ   ىاحتمال أن يقض

لتمرار فدي من المالئم قبل اإللاذا قيل بأنه  .ذلف عن الععن في الحكم الصادر في النزاع الارعي

مبدددد   ة، الاصددل ألال فددي الععددن المتعلددق بددالحكم الارعددي تااديددا للمضددي فددي عصددلمالعصددلمة

بالزلال في حال  لغاء  ذا الحكم، لتلفيرا للجبد لاللقدا لالناقداا،  ال أنده، لبدالرام مدن لجا دة 

ي الندزاع الارعدي مدن عاق فدأ، فإن صدلر حكم في أصل الحق لمصلحة العصم الذ  الحجج ذه 

                                                 
والي )فتحي( ،الوسيط في قانون القضاء  وايضا : 193_ 192، محيسن المقالة ، ص  643ص  354ابو الوفا ، نظرية األحكام بند  15

وفي هذا االتجاه قضت النقض المصرية بأنه ".. لما كان الحكم  674ص  349بند  2009المدني ، دار النهضة العربية ، / القاهرة ط 

لطرفين _ وهو النزاع حول المطعون فيه لم يتناول اال الفصل في االدعاء بالتزوير وكان هذا القضاء ال تنتهي به الخصومة األصلية بين ا

ص  25مجموعة النقض  1974مايو  5الدين المطالب به _ فإن الحكم المطعون فيه ال يجوز الطعن فيه استقالال":نقض مدني مصري 

   826، مشار اليه في الصاوي، المرجع السابق ص  149، ق  914
جميعي )عبد الباسط(، ، 827-826ص  509جع السابق بند الصاوي ، المر 642- 641ص  353.ابو الوفا ، نظرية االحكام، بند  16

  . 356ص ، شوشاري، المرجع السابق526، ص1980مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، ط
 .ابو الوفا، االشارةالسابقة، محمود )سيد أحمد(، أصول التقاضي وفقا لقانون المرفعات 17

 780ص 2009دار النهضه العربيه القاهره   ط
 642ص353الوفا، نظرية األحكام بند ابو   18
. وهو أول قانون استحدث قاعدة عدم جواز الطعن الفوري  1949( لعام 77قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى رقم ) 19

 في الحكم الفرعي غير المنهي للخصومة كلها.
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 ع، كمدا أن لقد(20)الصدادر ضدده قبدل الاصدل فدي الملضدلعرأنه أن يغنيه عن الععن فدي الحكدم 

للعصدلمة مدن ردأنه  يالعصلمة األصلية  لى أن يصدر حكم محكمة الععن في الحكم ايدر المنبد

مدن ترتيا القضية بين أكءر مدن محكمدة لتععيدل الاصدل فدي القضدايا ن درا لمدا يلدتغرقه الععدن 

 .(21)لقا ل جراءاا

ال تعرج الحكمدة   ات الواردة على القاعدة العامة:الحكمة التشريعية من االاتلنا -الفرع اللاني 

، عددن تحقيددق بيددة للعصددلمةالمن ايددرحكددام الارعيددة الععددن المبارددر فددي األ  ية مددن  جددازالترددريع

قضددائية علددى اللجدده الاء الل ياددة داابدداا تتعلددق بتحقيددق العدالددة لحلددن لددير القضدداء لضددمان أ

فدي الحكدم الصدادر كما في حالدة الععدن  - ا ر ا تعجيل اللير في العصلمة م، لمن (22)األكمل

كمدا فدي  -تااديدا ألععداء يتعدذر تدداركبا اذا لدم يععدن  فدي الحكدم فدي حينده  لأ، بلقع العصدلمة

ببدا بعدض  التي تصدرل تقديرا" للحالة أ، (23)نايذ الجبر  لفقا للترري  المصر حكام القابلة للتاأل

أل حلدما العدتالع فقبدي لقضدائي حدلل ملددألة  (24)كاألحكدام اللقتيدة لالملدتعجلة -م  دذه األحكدا

كمددا فددي حالددة األحكددام الصددادر  بعدددم االعتصددا  لاإلحالددة الددى  -جددلاز الععددن فيبددا مددن عدمدده 

ى بعيددة حرصددا علددتلبال ،أل حرصددا علددى لددالمة لصددحة تعبيددق القددانلن -المحكمددة المتعصصددة 

كما في حالة األحكام التي تصدر عرقدا"  -لالمة لصحة األحكام الصادر  بالاصل في الملضلع 

 .(25)لمبادتء قانلنية ألالية لجل رية 

 :ة بةةين األحكةةام التةةي تقبةةل الطعةةن المباشةةر وتلةةك التةةي ال تقبلةةهقةةرففيصةةل الت -الفةةرع اللالةةث 

بل الععن المبارر لتلف التي ال تقبدل  دذا تلع  مما تقدم أن فيصل التارقة بين األحكام التي تقلي

الععن يعتمد على أن الحكم الذ  يقبل الععن فيه فدلر صددلره ال يغندي معلقدا صددلر الحكدم فدي 

، لال يمكن أن يدزلل  دذا نه حكم يلحق ضررا بالمحكلم عليهالملضلع عن الععن فيه مبارر  أل

قبدل الععدن المباردر لالدذ  يغندي الضرر بصدلر الحكدم فدي الملضدلع ، بعكدس الحكدم الدذ  ال ي

ليجدا الععددن فدي األحكددام التدي تقبددل . (26)فدي الملضددلع عدن الععددن فيده مبارددر  صددلر الحكددم

الحكدم فدي ليردترع ان يكدلن ( 27)الععن المبارر في ميعاد الععن المقرر لبا لاإل لقع الحق فيده 

قبدل الاصدل فدي صدادر  ، ليراعى في تقدير نصاا التئناع األحكدام الالملضلع مما يقبل الععن

                                                 
، مسلم )أحمد( أصول المرافعات  827-826ص  509لسابق بند ، الصاوي المرجع ا 642ص  353ابو الوفا ، نظرية  األحكام ، بند  20

  7-6، ص  1، يونس ، المرجع السابق بند  383-682ص  637بند  1987والتنظيم القضائي ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
 ، يونس ، االشارة السابقة  599، ص  336والي، الوسيط بند  21
  134، ص  70يونس، المرجع السابق بند   22
 ( من قانون المرافعات المصري212راجع المادة ) 23
ويعزى ذلك إلى أن الحكم القاضي في الدعوى الموضوعية ال يمكن أن يتأثر بالحكم الصادر في الدعوى المستعجلة الختالفها عنها فال  24

 606ص 337والي ، الوسيط بند فائدة من تأجيل نظر الطعن في الحكم المستعجل الى حين صدور الحكم الموضوعي المنهى للخصومة : 

   727، راغب، مبادىء ، ص  831ص  509، الصاوي ، الوسيط بند 
  134ص  133يونس ، المرجع السابق ، بند   25
  642ص  353ابو الوفا ، نظرية األحكام ، بند  26
يطعن على حكم الوقف في ق وقد جاء فيه ... "... فإن لم  48س  100في الطعن رقم  24/11/1981نقض مدني مصري بتاريخ  27

 الميعاد المحدد قانونا حاز قوة األمر المقضى فيمتنع معاودة النظر فيه أو إثارة الجدل بشأنه ، وانظر: طلبة )انور( موسوعة المرافعات

  98-97،ص  2001المدنية والتجارية ، الجزء الرابع ، منشأة المعارف ، االسكندرية 
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الملضددلع قيمددة الدددعلت بالددتءناء األحكددام اللقتيددة لالملددتعجلة التددي يجددلز الددتئنافبا فددي جميدد  

 (28)أيا كانا المحكمة التي اصدرتبا األحلال

 االاتلنا  المتعلق بوقس الدعو   ةهيالمطلب اللالث : ما

تءناء فدي الععدن المباردر  دل ليده االلد  يمتدداللقدع الدذ   :طبيعةة الوقةس من حيث -ول الفرع األ

، ل دل الدذ  تقدرره المحكمدة كلمدا رأا تعليدق ائي أل لقع العصدلمة بحكدم المحكمدةاللقع القض

فدال ينصدرع  ،(29)ي ملدألة ألليده يتلقدع عليبدا الحكدمحكمبا في ملضلع الدعلت على الاصل فد

ن ير ملافقة العاعن، ألباللقع من االلبم   ال اذا صدر الحكم  االتااقيلى اللقع  حكم  ذه الحالة 

ع ، لقد يكلن في  ذا اللقن اللقع  ي تحقيق مصال  مرتركة ألعراع العصلمة جميعاالغاية م

ل ندا يبدرز الادار  بدين اللقدع لبحدث ملدألة الليدة لاللقدع . (30) ضرار بالمركز القانلني ألحد م

لدده أجددال، بددل ت ددل حكمددة مللددى ال يعضدد  إلراد  العصددلم لال تحدددد الاددي الحالددة األ: فادداقياالت

لع باتاددا  منددأمددا االتادداقي فبددل  ،لليددةالاصددل نبائيددا فددي الملددألة األيددتم  متلقاددة حتددى العصددلمة

كمدا ال يحديع االلددتءناء  ، (31)حكمدة لبدذا العلددا لتحديدد ا أجدال لدهالعصدلم جمديعبم لالدتجابة الم

ر الحكدم كدان ا صدد، فإذحكمن لم يصدر به  عليه ل الذ  يتحقق بمجرد الن  (32)باللقع القانلني

به لليس من يلم الحكم بده ، ل ذا ما يالر حصلل اللقع من لقا تحقق لبمقررا له لكاراا عنه

لتءناء على ما يعرع باللقع ف يقتصر اإللبذل .(33)ة  المحكمة في األمر به بللعة تقديريلال تتمت

ن البيدان انده ال لاندي عد .عدرتالمحكمة لال ينصرع الى صدلر اللقدع األبه  التعليقي الذ  تأمر

                                                 
، بند 1980، عمر ، الطعن باالستئناف واجراءاته، منشأة المعارف، االسكندرية، ط 638ص  350-349 ابو الوفا ، المرجع السابق بند 28

، ولذلك يتعين الطعن الفوري في الحكم الفرعي غير المنهي للخصومة خالل الميعاد المقرر للطعن في هذه األحكام وهو  256ص  177

من قانون اصول المحاكمات المدنية األردني ( اما  178اجع الفقرة الثانية من المادة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم أو تبليغه )ر

الطعن في األحكام الفرعية المنهية للخصومة او غير المنهية لها والتي ال تقبل الطعن المباشر فيكون خالل الميعاد المقرر للطعن في 

من قانون  178ر هذه األحكام أو تبليغها )راجع الفقرة االولى من المادة األحكام الموضوعية وهو ثالثون يوما من اليوم التالي لصدو

 اصول المحاكمات االردني (
 495، ابو الوفا ، مرافعات، بند  157-156ص  81( من قانون المرافعات المصري ، يونس ، الطعن المباشر بند 129راجع المادة )  29

 . 555ص 
 يونس ، االشارة السابقة  30
 1995مجلة القضاة،  3، عبد العزيز )كمال(، تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، ط 158ص  81مرجع السابق ، بند يونس ، ال 31

تاريخ  1668/1999و انظر القرار التمييزي رقم ق،  48السنة  132في الطعن رقم  1980يونيو  2، نقض مدني مصري ،  1301ص 

 ، منشورات مركز عدادة.27/1/2000
ثلة الوقف القانوني في التشريع االردني ما تقضي به الفقرة االولى من المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية ومن ام 32

والتي تنص على وجوب وقف نظر الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني الى حين الفصل في دعوى الحق العام المنظورة امام 

( االصدار االول دار الثقافة 1لك : المجالي )نظام( ،نطاق االدعاء الشخصي امام القضاء الجزائي ط )القضاء الجزائي ،راجع في ذ

/ مرافعات( المتعلقة بالوقف الذي يترتب على طلب  162وما بعدها ، وفي القانون المصري :)م  47،ص  2006للتوزيع والنشر ، عمان ،

تورية( المتعلقة برفع دعوى حول موضوع واحد امام جهتي قضاء ،دون ان تتخلى من قانون المحكمة الدس 31رد القاضي ،والمادة )

إحداهما عن نظرها او اذا تخلت كلتاهما عنها فيترتب الوقف على تقديم طلب تعيين المرجع القضائي المختص ، ويقابلها في التشريع 

المتعلقة بطلب تعيين المرجع القضائي في حال  2001( لعام 17/د( من قانون تشكيل المحاكم النظامية االردني رقم )11االردني المادة )

و الذي جاء فيه )بأن الوقف القانوني يتوقف على  1668/1999انظر في ذالك أيضا" القرار التمييزي رقم  التنازع على االختصاص.

 حدوث واقعة معينة يترتب عليها بقوة القانون وقف السير في الدعوى.
( منشأة المعارف، 13، ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ط) 650، راغب ، مبادىء ص  513ص  299د والي ، الوسيط ، بن  33

، وايضا : زعلول ) احمد ماهر ( اصول وقواعد  159، ص  81، يونس ، المرجع السابق بند  555ص  495بند  1980االسكندرية 

 . 802ص ،  2001المرافعات ، دار النهضة العربية، القاهرة ط 
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كليبمدا  بدالرام مدن أن (35)لكدذلف انقعاعبدا .(34)بلم لقع الدعلت تأجيدل الن در فيبدايدعل في ما

 .ياضي  لى عدم اللير فيبا

ال بد  أن يكدلن الاصدل فدي الملدألة األلليدة الزمدا للحكدم : وقسمن حيث شروط ال –الفرع اللاني 

رتباع لاض  بين الدعلت األللى لالءانية التي في الدعلت لمنتجا فيبا ل ل ما يعني لزلم لجلد ا

ملضددلعبا الملددألة األلليددة لبحيددث يكددلن أءددر األعيددر  لاضددحا، لأن تكددلن الملددألة األلليددة مددن 

اعتصا  محكمة أعرت اير المحكمة النا ر  في الدعلت فإذا كانا داعلة في اعتصاصبا فإنبدا 

 ،(36)د  أن قاضي األصل  ل قاضي الارعتتللى الاصل فيبا دلن حاجة للقع الدعلت تعبيقا لقاع

لباعتبار أن اإلدعاء بالملألة األللية ال يعرج عن كلنه مجرد لليلة دفاع فدي ملضدلع الددعلت 

 (38)اعتصاصدبا الندلعي أل المتعلدق بالل يادةحدلد عرج الملألة األللية عن تلال بد أن  ،(37)ذاته

بداية أمام محكمة صلحية، لمءدال الءانيدة اعتصا  محكمة لمءال األللى أن تءار ملألة أللية من 

أن تءار أمام المحكمة المدنية ملألة أللية من اعتصا  جباا القضاء األعرت كالقضاء اإلدار  

لال ينبغي  أن يكلن البدع من  ءار  الملألة األللية من قبل العصدلم  (39)أل الررعي أل الجزائي

 .(40)ن قبيل التعلع في التعمال الحقل  اإلجرائيةالتقاضي، ل ل ما يعد  م جرد الكيد ل عالة أمدم

لة التدي ال تحتمدل جال تلر  على الدعالت الملدتع    لى أن األحكام المتعلقة باللقعلتبقى اإلرار

 .(41)بعبيعتبا اللقع أل التأعير

                                                 
بالرغم من وجود وجه شبه بين وقف الدعوى وتأجيلها من حيث انه يترتب على كليهما إرجاء نظر الدعوى ، اإل أن التأجيل يختلف عن  34

الوقف في أن إرجاء السير في االجراءات في حالة التأجيل يكون لفترة زمنية معروفة مقدما وكذلك تاريخ الجلسة التي تستأنف فيها 

دون حاجة الى تعجيل الدعوى من جانب الخصوم، بعكس وقف الدعوى التعليقي التي ال تكون فترة االمتناع عن السير فيها  االجراءات

معروفة مقدما وكذلك االمر بالنسبة لتاريخ انعقاد الجلسة الجديدة : راجع في ذلك : النمر )امينة(، أصول المحاكمات المدنية ، الدار 

  .175الجامعية ،بيروت ،ص 
وما بعدها. وإذا كان االنقطاع يوقف السير بالدعوى بقوة  561،ص  461، ابو الوفا ، مرافعات ، بند  652راغب ، مبادىء ،ص  35

القانون لكنه يترتب على اسباب محددة هي وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو على زوال صفه من كان يباشر الخصومة نيابة 

األردني يرتب على هذه االسباب وقف الدعوى بقوة القانون ثم عدل عن ذلك، فال يعرف القانون األردني مفهوم  عنه، وقد كان التشريع

 انقطاع الخصومة.
وما  250، ص1995هندي )أحمد(: ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية ط  36

 ، سبقت االشارة اليه.27/1/2000تاريخ  1668/1999زي رقم و انظر القرار التمييبعدها.
وما بعدها، القضاة )مفلح(  517ص 301/2، والي، الوسيط، بند 559ص  460، ابو الوفا، مرافعات، بند 645راغب، مبادىء ص  37

، المصري 279 – 278ص 2008 ( اإلصدار األول، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان1أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ط)

، الزعبي 253ص 2003( لعام 1)محمد وليد هاشم( شرح قانون أصول المحاكمات المدنية األردني، دار قنديل للنشر والتوزيع ط)

، وانظر أيضا تمييز 313، ص2007( دار وائل للنشر، عمان 1)عوض(، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني ط)

 .234، ص2000، المجلة القضائية، السنة الرابعة العدد الحادي عشر، تشرين أول 12/11/2000تاريخ  2720/99حقوق
، 2006(، االصدار األول، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان 1العبودي )عباس(، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ط) 38

، 1980(، منشأة المعارف، االسكندرية 6نظرية الدفوع في قانون المرافعات ط)ومؤلفه  559، ص 460، أبو الوفا، مرافعات بند 257ص

فيه )يقتضي لوقف السير  الذي جاء 13/12/2012تاريخ  3920/2012و انظر قرار محكمة التمييز رقم  .وما بعدها 753ص 449بند 

منتجا" فيها بمعنى وجود ارتباط واضح بين األصلية ولحكم في الدعوىأن يكون الفصل في المسألة األولية الزما" ل في الدعوى

الدعويين و أن تكون المسألة األولية من اختصاص محكمة أخرى(، و قد تكرر هذا المعنى في العديد من األحكام، أنظر القرارات ذوات 

تاريخ  921/2002، 7/6/2004تاريخ  4121/2003، 20/2/2006تاريخ  3016/2005، 14/5/2006تاريخ  3793/2005األرقام 

 منشورات مركز عدالة.18/2/2001تاريخ  296/2000، 23/4/2002
وال يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا كان من الممكن أن يؤخذ الحكم في المسألة األولية من عناصر الدعوى نفسها ألن عليها  39

على الفصل فيه: أبو الوفا، المرجع السابق بند أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها 

 .313، الزعبي، المرجع السابق، ص 516، ص 301/2، والي الوسيط، بند 560، ص 460
، أبو الوفا )أحمد(، أصول 179، 175ص  2006( دار النهضة العربية، القاهرة، 1النفياوي )ابراهيم أمين(، التعسف في التقاضي، ط) 40

 .542، ص 1983الدار الجامعية، بيروت المحاكمات المدنية، 
 .328، ص1998( مطبعة العمرانية، القاهرة 2شهاب )خالد(: الدفوع في قانون المرافعات، ط) 41
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جدداء فددي : االاةةتئنا  المتعلةةق بوقةةس الةةدعو  مةةنمةةن حيةةث الحكمةةة التشةةريعية  –الفةةرع اللالةةث 

"أنده ال لدبيل الدى الدزام المتضدرر مدن  ،(42)القديم يضاحية لقانلن المرافعاا المصر المذكر  اإل

 الحكم الصادر بلقع الدعلت بأن ينت ر  لدى أن يدزلل اللدبا المعلدق عليده اإليقداع لحتدى يحكدم

ذلف في الملضلع،  ذ أن الععن في  ذا الحكم ال يمز  العصلمة لال يؤعر لير ا، بل على  بعد

مدا يحكدم بإيقداع الددعلت  اريدكءف، (43)د  في حالة نجاحده الدى تعجيدل الاصدل فيبداالعكس، فقد يؤ

حتى يتم الاصل في ملضلع آعر من محكمة أعرت، لكءيرا ما تقع الدعلت مد  عليلة فيتضرر 

صاحا الحق ليكلن من العدالة  جاز  الععن في حكم اإليقاع. كما أن العصلمة الملقلفة تععل 

أن يحددرم عالددا الحمايددة مددا دامددا حالددة اللقددع قائمددة، لال يتصددلرصدددلر حكددم ملضددلعي فيبددا 

القضددائية منبددا لالزامدده بانت ددار نبايددة العصددلمة حتددى يددتكمن مددن الععددن فددي الحكددم الصددادر 

 .(44)باللقع

موقس الفقة والقضا  المصةريين مةن الطعةن الفةور  فةي الحكةم الصةادر بةرفض  –الفرع الرابع 

الععدن المباردر  صر  أن األحكام التي تدرفض اللقدع ال تقبدليقرر الاقة الم: طلب وقس الدعو 

 تكةةونالنتددائ ،  ذ  ألندده ليلددا لبددا ععددلر  األحكددام التددي تقددرر اإليقدداع لال يترتددا عليبددا ناددس

للمحكملم عليه بعدم اإليقاع فرصة الععن في الحكم الصادر في الملضلع ل عاد  علا اإليقداع 

من األحكدام القععيدة التدي  –بحكم القانلن  –ن الملتءنى أ  الك لى جانا  .(45)أمام محكمة الععن

ال تنتبي ببا العصلمة  ل الحكم بلقع الدعلت الذ  أجيز الععن فيه على الدتقالل، األمدر الدذ  

يايد لريان المبدأ العام )الذ  ال يجيز الععن المبارر(، على األحكام القاضية بدرفض علدا لقدع 

ء تكمن فدي الحكدم القاضدي بداللقع للديس برفضده، فدإذا تقدرر ، كما أن علة االلتءنا(46)العصلمة

لقع العصلمة تنايذا لبذا الحكم فإن ضررا حاال ليصيا العصلم جدراء  دذا الحكدم فضدال عدن 

لال ، (47)بحكم فاصدل فدي الددعلت –ما دام اللقع قائما –أن العصلمة اللاقاة ال يمكن أن تنتبي 

ددي محددل لبددذه المعددالع بالنلددبة للحكددم القاضدد ر دفددة يلدديل فددي تبددرفض علددا اللقددع الددذ  يعج 

                                                 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 170يعتبر القانون المصري المصدر التاريخي الملهم للمشرع األردني في سن نص المادة ) 42

 األردني.
 728، راغب مبادئ ص256ص  177، عمر بند 831ص  509سيط بند الصاوي، الو 43
 210، محيسن، المقالة السابقة، ص 159ص  82يونس، الطعن المباشر، بند  44
، 739، ومؤلفه: التعليق على قانون المرافعات ص 760، ص 450أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات المرجع السابق بند  45

قضائية،  20سنة  295في القضية رقم  1953/مايو/21، وانظر: نقض مدني مصري تاريخ 636ص 347حكام، بند ومؤلفه: نظرية األ

، والي، الوسيط بند 210، وأيضا: محيسن، المقالة السابقة، ص 211، هامش رقم 636مشار إليه في: أبو الوفا، نظرية األحكام، ص 

( دار الفكر العربي 1، راغب )وجدي( مبادىء القضاء المدني ط)256ص  177، عمر، الطعن باالستئناف، بند 607 – 606، ص 337

 614، ص 1986 –
ومن ذلك: الحكم برفض وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية. راجع في ذلك: الدهبي )ادوار غالي(، وقف الدعوى  46

، حكم النقض المصرية: 178-177ص  145بند  1987ية، القاهرة (، دار النهضة العرب2المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ط)

رقم  11، مجموعة أحكام النقض س1960/ديسمبر/3وتاريخ  620ص  87رقم  14، مجموعة أحكام النقض س 1963/ابريل/25بتاريخ 

الفصل في الدعوى  .ونحن نرى أن عدم إجازة الطعن المباشر في الحكم القاضي برفض طلب وقف الدعوى المدنية لحين512ص  15

الجنائية يعود إلى أننا أمام إحدى حاالت الوقف القانوني الذي ال يشمله االستثناء، وسواء قضت المحكمة بالوقف أم برفضه، تعذر الطعن 

 في الحكم مباشرة. 
، 827-826ص  509 ، الصال ، اللليع بند642   353لالي، عمر، محيلن، اإلراراا اللابقة، أبل اللفا، ن رية األحكام بند  47

 683-682ص 637مسلم، أصول المرافعات بند 
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ن من الحصلل على حماية القضاء، لي ل أمام المحكلم عليه برفض علا اللقع يمكالعصلمة ل

عن الععدن فيده   ذا  ذا لم يغنه األعير ،عي م  الحكم القاضي في الملضلعارالععن في الحكم ال

القاضي برفض علدا اللقدع مدن  لألن الحكم في حال صدلر الحكم في أصل الدعلت لمصلحته،

ر راألحكام اير المنبية للعصلمة، فإن عدم قابليته للععن الالر  مما يتاق م  األصل العدام المقد

لقد لدبق للقضداء المصدر  أن تبندى ملقادا مغدايرا الدتءنى بملجبده  .(48)بالنلبة لمءل  ذه األحكام

مد   –علدة االلدتءناء   درا ألنن (50)لكنه لم يلبث أن عددل عدن ذلدف (49)الحكم برفض علا اللقع

 (51)اير متلافر  بالنلبة للحكم برفض اللقع -افتراض  مكانية القياس عليبا

 المبحث اللاني

 نطاق نظرية الطعن المباشر في القانون األردني

لنبين في  ذا المبحث حدلد ن رية الععن المبارر في األحكام الارعية اير المنبية للعصلمة في 

القاضدي بدرفض  ءم نعرض الجتباد القضاء األردندي المتعلدق بدالععن فدي الحكدم الترري  األردني

بملازين المنعق القانلني لالحكمة الترريعية الكامنة لراء  يم  ذا االجتبادعلا لقع الدعلت لتقل

التءناء بعض الملائل مدن حكدم القاعدد  العامدة، فضدال عدن اللديا  العدام لن ريدة الععدن المباردر 

 اإلجرائية، لذلف في المعلبين التاليين:لالتحقاقاتبا 

 حدلد ن رية الععن المبارر في القانلن األردني. –المعلا األلل 

الععدن الاددلر  فدي الحكددم الصدادر بددرفض علدا لقددع الددعلت لفقددا لالجتبدداد  –المعلدا الءدداني 

 القضائي األردني.

 حدود نظرية الطعن المباشر في القانون األردني: المطلب األول

 لى الحاالا الملتءنا  مدن  (52)( من قانلن أصلل المحاكماا المدنية األردني170ا الماد  )أرار

فجداء صددر المداد  مقدررا  (53)حكم القاعد  العامة لالتي بلغا في آعر تعديل للقدانلن تلد  حداالا

ببا  القاعد  العامة المتعلقة بعدم جلاز الععن في األحكام التي تصدر أءناء لير الدعلت لال تنتبي

العصددلمة كلبددا، لأردع عجز ددا مبينددا  لددتءناء بعددض األحكددام مددن حكددم  ددذه القاعددد ، لتحديدددا 

 في الملائل التالية:  القراراا الصادر

 األملر الملتعجلة -1

 لقع الدعلت -2

                                                 
 .641، ص 352ابو الوفا، نظرية األحكام، بند  48
 (.3، هامش رقم )606، مشار إليه في والي، الوسيط ص87-620-14، مجموعة النقض 1962/ابريل/25نقض مدني مصري  49
ق، مشار إليها 40لسنة  385في الطعن رقم  28/2/1983، ق50لسنة  1720في الطعن رقم  6/6/1981نقض مدني مصري تاريخ  50

 (.3هامش رقم ) 606في والي، الوسيط ص
(، الشرقاوي )عبدالمنعم(، والي )فتحي(، المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية، 3هامش رقم ) 606والي، الوسيط ص  51

 .214ص  121، بند 1977القاهرة 
 (.170( من قانون المرافعات المصري الذي اقتبس عنه المشرع األردني نص المادة )221وتقابل نص المادة ) 52
 2006( لسنة 16القانون المعدل رقم ) 53
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 الدف  بعدم االعتصا  المكاني -3

 ررع تحكيمالدف  بلجلد  -4

 الدف  بالقضية المقضية )حجية األمر المقضي( -5

 زمن )التقادم(الدف  بمرلر ال -6

 علباا التدعل اإلدعال -7

 الدعلت المتقابلة عدم قبلل -8

  الدف  ببعالن ألرا  تبليغ الدعلت -9

ليالحد  بددأن نعددا  ن ريدة الععددن المبارددر أكءددر اتلداعا فددي القددانلن األردنددي ممدا  ددي عليدده فددي 

، (54)نينالقانلن المصر ، لأن الحاالا الملتءنا  من حكم القاعدد  العامدة ليلدا لاحدد  فدي القدانل

لالدف  بحجيدة األمدر  المصر  لألحكام الصادر  في الدف  بالتحكيم فال لجلد في قانلن المرافعاا

أن  امكالمقضي لالدف  بمرلر الزمن لعلباا التدعل اإلدعال لالدف  ببعالن ألرا  تبليغ الدعلت 

لمن جبة  (55)صر المررع األردني لم يتعرض لألحكام القابلة للتنايذ الجبر  كما فعل ن يره الم

ءانيددة فقددد أرددار القددانلن المصددر   لددى األحكددام الصددادر  بعدددم االعتصددا  لاإلحالددة للمحكمددة 

قبل تعدديلبا، لكدن  (ل مدنيةأصل/170ذه  ي لجبة ن ر الماد  )المعتصة بركل معلق، لكانا  

صدا  صر  ذا االلتءناء علدى عددم االعتليق 2006المررع عاد في القانلن المعدل الصادر عام 

 لى الحاالا الملتءنا  األحكدام اللقتيدة فضدال عدن األحكدام المكاني فقع. ليضيع الن  المصر  

لقدد لردا الحداالا ، (57)الملتعجلة فقع فيما يقصر ا الن  األردني على األحكام (56)الملتعجلة

ا ، الملدتءناه مدن حكدم القاعدد  العامددة علدى لدبيل الحصدر فدال يجددلز التللد  فيبدا أل القيداس عليبدد

ا ن فدي ايدر  دذه الحداالعدتعين على المحكمة أن تقضي مدن تلقداء نالدبا بعددم جدلاز ن در العيل

 .(58) ام العامنتعلق  ذه القاعد  بالل

الةدعو  وفقةا لالجتةةاد  بةرفض طلةب  وقةسالطعةن الفةور  فةي الحكةم الصةادر  -المطلب اللاني 

ي األحكدام ي يجيدز الععدن الادلر  فدأن مذ ا القضاء األردنرأينا في المقدمة ردني: القضائي األ

فر  في ذلف بين القراراا الصادر  بقبلل علا اللقع أل رفضه لقدد  الالمتعلقة بلقع الدعلت، 

( مدن 170المداد  ) علدىردندي فدي ملقاده  دذا الدى التعدديل الدذ  عدرأ لقضائي األند االجتباد اتال

                                                 
 وما بعدها 229محيسن، نظرية الطعن المباشر ص  54
 محيسن، اإلشارة السابقة 55
مدنية أردني وتقدير نظرية الطعن المباشر  /أصول170/مرافعات مصري ونص المادة 212راجع في أوجه االختالف بين نص المادة  56

 وما بعدها. 229في القانون األردني: محيسن، المرجع السابق ص
، ابو الوفا، نظرية 209ال يميز التشريع والقضاء األردنين بين الحكم الوقتي والحكم المستعجل راجع في ذلك : محيسن، المقالة ص 57

  637-636ص  348األحكام، بند 
، وال يشمل االستثناء األحكام الصادرة بتأجيل الدعوى  602ص  336والي ، الوسيط ، بند  133ص  70طعن المباشر ، بند يونس ، ال 58

، كما ال يحيط االستثناء باألحكام المتعلقة بانقطاع  635ص  347ألنها ال تدخل في مفهوم الوقف : ابو الوفا ، نظرية األحكام ، بند 

ق ، مشار اليه في  44لسنة  461في الطعن رقم  28/3/1978وايضا نقض مدني مصري تاريخ  740ليق ص الخصومة: ابو الوفا ، التع

  ابو الوفا ، االشارة السابقة .
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معتلادة عدن تلدف التدي كاندا عليبدا قانلن اصلل المحاكماا المدنية االردني ، الذ  جاء بصيااة 

  .قبل التعديل

لناندد ألدانيده لنبدين الدى أ  مددت يتادق ال  األردنةي القضةا  الجتةةادفدي  دذا المعلدا  انتعرض

األحكام ايدر المنبيدة  ا عليبا القاعد  العامة لن رية الععن المبارر فينييعتلع م  الاللاة التي ب

 لف في الارلع التالية:لتءناءاا اللارد  عليبا لذللعصلمة لاال

قددد  :ردنةةي فةةي الاةةياق العةةام لنظريةةة الطعةةن المباشةةرتقةةدير االجتةةةاد القضةةائي األ -ول الفةةرع األ

( لفيمدا 170من حكم القاعد  العامة بملجدا المداد  )  ل البعض عن عبيعة األحكام الملتءنايتلاء

بالقبلل لما يقضي منبا  ضي منبااذا كانا ترمل معلق  ذه األحكام أم أنه يتعين التارقة بين ما يق

 دذا التلداؤل ال بدد مدن الدتعراض الحداالا التلد  التدي تضدمنتبا المداد   علدىجابة للن ؟بالرفض

  :( تباعا170)

ل ددي ممددا يقبددل الععددن الاددلر  ن ددرا ألن الحكددم  :بدداألملر الملددتعجلةاألحكددام الصددادر   -لال أ

ى بقبدلل العلدا الملدتعجل أم قضدلع لدلاء الصادر فيبا لن يؤءر على الحكم الصادر فدي الملضد

  (59)يلعالحكم الملض صدلرفيبا  لى حين  برفضه فال يلجد مبرر إلرجاء الععن

: يتعين التارقة بدين األحكدام التدي تقضدي بقبدلل  دذه العلبداا لتلدف ءانيا: علباا التدعل لاإلدعال

ل نمدا بعيدد صددلر الحكدم  ،ز الععدن فيبدا مباردر جداألللدى لدم ي، فدإذا كاندا ضي برفضدباالتي تق

العلبداا لديس مدن ردأنه أن يلحدق  قبدلل  دذهالملضلعي النتااء الحكمة من الععدن فيبدا مباردر  ف

حكدام القاضدية بدرفض  دذه العلبداا أمدا األ، العدالدةرا بمصال  العصلم لقد يلبم في تحقيق ضر

الحكددم  دلرصددي التددي تلددتحق أن يععددن فيبددا مبارددر  ألن  رجدداء الععددن فيبددا  لددى مددا بعددد بددف

يادلا علدى  ، كمدا أن رفدض اإلدعدال )االعتصدام(لعي يجعل الععن فيبا ايدر ذ  جددلتالملض

 (60)الحكم الملضدلعي الصدادر فدي الددعلته بدفرصة اإلحتجاج على من رفدض اعتصدام العصم

 عدراعألنلبية حجية األحكدام القضدائية التدي تمند  االحتجداج بدالحكم القضدائي علدى ايدر احترما 

  (61)ي صدر فيبا  ذا الحكمالدعلت الت

لجدلد لردرع تحكديم بعدم االعتصا  المكداني لب) : لترمل الدفلعءالءا: األحكام المتعلقة بالدفلع

بطةةالن أوراق    عةةدا فيمةةاو (،ألرا  تبليددغ الدددعلترلر الددزمن لبعددالن مددبضددية المقضددية لقلبال

حكدام القاضدية بقبللبدا مدا األأاضدية برفضدبا، قااللتءناء يحيع فقع باألحكام ال نتبليغ الدعو   فا

 62) تعرج عن نعا  االلتءناء المتعلق باألحكام الارعية اير المنبية للعصلمةل، فتنبي العصلمة

و أمةةا الةةدفع بةةبطالن أوراق تبليةةغ الةةدعو  فةةان قبولةةه ال يفضةةي الةةى انةةةا  الخصةةومة كاةةائر  .(

                                                 
 .831ص  509، الصاوي ، الوسيط بند  606ص  337والي ، الوسيط بند   59
   226_ 225محيسن، المقالة السابقة ، ص  60
، ابو الوفا،  149ص  91، والي، الوسيط ، بند  758، محمود، أصول التقاضي، ص  342ص  193الصاوي ، المرجع السابق بند  61

  322ص  144نظرية األحكام بند 
  107-106، ص  2008( دار الفالح للنشر والتوزيع ، عمان ، 1محيسن، النظرية العامة للدفوع المدنية ،ط ) 62
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يةغ علةى الوجةه القةانوني، و مةع الدفوع األخر  المشةار اليةةا، و انمةا يتطلةب اعةادة اجةرا  التبل

 الك فةان ارجةا  الطعةن فةي الحكةم الصةادر بقبولةه الةى مةا بعةد صةدور الحكةم الموضةوعي لةيس 

متصورا" من الناحية العملية لعدم امكانية مواصةلة الاةير فةي الةدعو  مةا لةم تةتم اعةادة اجةرا  

 ا خةر ، فةا ا أعيةد اجةراالتبليغ ال   يعد نقطة البداية التةي تبنةى عليةةا اجةرا ات الخصةومة األ

انعدمت المصلحة في الطعن ال   يصبن في ه ا الحالة يير    موضوع، كما أن قبةول الخصةم 

باجرائه مةن جديةد يفيةد تنازلةه الضةمني عةن حقةه فةي الطعةن فةي الحكةم الصةادر بةبطالن التبليةغ 

ر بقبةول الةدفع الاابق، فا ا أحجم الخصم عن اعادة التبليغ مصرا" على الطعن في الحكةم الصةاد

ال   يتعةين وفقةا" للقاعةدة العامةة ارجةا   –ببطالنه، فان من المتع ر صدور الحكم الموضوعي 

متوقةس علةى ألن صةدورا  -الطعن في الحكم الفرعةي ييةر المنةةي للخصةومة الةى حةين صةدورا

، و األخيةةرة رهينةةة اتخةةا  اجةةرا  أاااةةي لةةم يةةتم ااةةتيفا ا، و هةةو مواصةةلة الاةةير فةةي الةةدعو 

تبليغ، و ه ا من شأنه أن يجعل ارجا  الطعن في الحكةم الصةادر فةي الةدفع الةى مةا بعةد صةدور ال

بال معنى و بملابة تحصين للحكةم الصةادر فةي الةدفع مةن  –ال   لن يصدر  –الحكم الموضوعي 

أ  طعن، مباشر )ألنه يير منه للخصومة( و يير مباشر الاتحالة صدور الحكم الموضوعي  و 

كةةم الصةةادر فةي الةةدفع بةةبطالن أوراق تبليةةغ الةدعو  ال بةةد أن يقبةةل الطعةةن المباشةةر لةة ا فةةان الح

وفقةةا" للقةةانون األردنةةي اةةوا  أكةةان قةةد قضةةى بقبةةول هةة ا الةةدفع أم بعةةدم قبولةةه، بعكةةس األحكةةام 

الصادرة في اائر الدفوع األخر  المشار اليةا في البند لاللا"، و التةي تقبةل الطعةن المباشةر ا ا 

 م قبولةا و الطعن العاد  ا ا ما قضت بقبولةا ما قضت بعد

ام قاع  الداللة في أن االلتءناء قاصر علدى األحكد جاء الن  -لة ابتقرابعا: عدم قبلل الدعلت الم

المردرع.  قصد  مجال للرف في ألة لليس بقبللبا ، بما ال يدع قابتالقاضية بعدم قبلل الدعلت الم

يقبةةل الطعةةن  ر القاضةةي بعةةدم قبةةول الةةدعو  المتقابلةةةأن القةةرابةة 63و مةةع  الةةك فةنةةاك مةةن يةةر 

الخصومة بالنابة للمةدعي بالتقابةل باعتبةار أن دعةواا المتقابلةة أنه ينةي  باالاتناد الىالمباشر 

، و بدورنا نتحفظ على ه ا الةرأ  ألنةه لةو كةان األمةر كة الك لمةا كةان ماتقلة عن الطلب األصلي

مةن حكةم القاعةدة العامةة للطعةن المباشةر، ت الماتلناة حاالهناك مبرر اليراد ه ا الحالة ضمن ال

صلية و هو ما ال ينطبق الى جانب أن المقصود بالخصومة المنتةية كما أالفنا هي الخصومة األ

  المتقابلة  على الدعو 

 ،لتدي رأا محكمدة التمييدزلا الددعلت المتعلقدة بلقدع الملائلعيرا القراراا الصادر  في أليبقى 

ل  في ذلف األحكام القاضية باللقع أم لتي ،حكام المتعلقة ببا مما يقبل الععن المباررأل  ايجم أن

، أن مدن حكدم القاعدد  العامدة  الملدتءنامدن االلدتعراض اللدابق للملدائل  أن نؤكدليمكن  برفضه.

لدائل للقلل بااللتءناء المعلق لجمي  األحكام المتعلقة ببدذه الم را التعليل على صيااة الماد  ال ي
                                                 

 .357الشوشاري، المرجع السابق، ص 63
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منعدق القدانلني حكمة التردريعية لالل بالرفض بعيدا عن الأا بالقبلل دلن تمييز بين ما يقضي منب

 .المررع لكلنه قاع  الداللة في تحديد قصد من  ذه الحقيقة  ال صراحة الن  د  لال يح

قا بمراجعة التعدديل الدذ  لدب :ني: تقدير االجتةاد القضائي في ضو  المنطق القانوالفرع اللاني

مدن حكدم  (  ل زياد  عددد الحداالا الملدتءنا 170نالح  أن الجديد في ن  الماد  ) ،رار  اليهاإل

مددلر ا ل مددا )األمددن اللتددين بقيتددا علددى حالبالقاعددد  العامددة مدد  عدددم التعددرض للحددالتين اللددابقتي

ناس الصدديااة التددي اقتبلددبا المرددرع بددا فددي الددن  القددديم تددالملددتعجلة للقددع الدددعلت( لقددد لرد

( قبدل تعديلده لدم 170مداد  )م محكمة التمييز بأن ند  اللتلل   .(64) األردني عن المررع المصر 

بدددل ، لأن الحددال قددد تلقددراراا الصددادر  بددرفض لقددع الدددعلتز الععددن الاددلر  فددي ايددجيكددن لي

ن حدداالا أعددرت لددبقا لددى الحددالتين اللددابقتي ضدداع أالددذ   (65)بصدددلر القددانلن الجديددد المعدددل

، لجدداء بصدديااة جديددد  فبددم أن لراء ددا تحددلال فددي ملقددع المرددرع مددن الحكددم (66)رددار  اليبددااإل

بعكدس مدا كدان عليده الحدال قبدل  ،الصادر بدرفض علدا اللقدع باتجداه  جداز  الععدن فيده مباردر 

التعديل. لبدلرنا ال نرت في  ذا التعديل ما ينبىء عن تحلل في ملقع المررع مدن  دذه الملدألة 

 لأللباا اآلتية:

حدءة التي تقبدل الععدن المباردر، م م  عدد الحاالا الملتءتعديل صيااة الماد  بما يتاللقد تم  -1

فدي المررع في التعديل على اإلفصا  عدن رابتده فدي تللدي  نعدا  الععدن المباردر   م   لاقتصر

ألحكددام الارعيددة ايددر المنبيددة للعصددلمة دلن اإلرددار   لددى أن ءمددة جديددد قددد عددرأ علددى الحددالتين ا

 اللابقتين.

علددى حددد تعبيددر  –بلقددع الدددعلت قددد لرد كمجددرد عنددلان  لددتءناء المتعلددقل ذا قيددل بددأن اال -2

رفضه، مءل  ذا القلل محل ن در ب لالقاضيلبذلف يرمل الحكم القاضي بقبلل اللقع  –المحكمة 

( لمدن ضدمنبا األحكدام المتعلقدة 170ألنه لل ص  ألحاع بجمي  الملائل اللارد  في ن  الماد  )

لتءنا  من حكم القاعد  العامة لالتي ترمل الدفلع بعدم االعتصدا  المكداني، لبلجدلد بالدفلع الم

لبالقضددية المقضددية )حجيددة األمددر المقضددي( لبمددرلر الددزمن لبعددالن ألرا  تبليددغ  رددرع تحكدديم

الصادر  في  ذه الدفلع تقبدل الععدن المباردر لدلاء قضدا الدعلت، األمر الذ  يايد بأن األحكام 

ضددبا، فددي حددين أن الددذ  يقبددل الععددن المبارددر مددن  ددذه االحكددام  ددي تلددف القاضددية بقبللبددا أم برف

برفضدبا للدديس بقبللبددا ألن األعيددر  تنبددي العصددلمة لال يرددملبا االلددتءناء الددذ  يتنددالل األحكددام 

صدحي  ل ل ما ينعبق على األحكام الصادر  برفض  ذه الدفلع. ،الارعية اير المنبية للعصلمة

بقبلل  ذه الدفلع مما يقبدل الععدن بمجدرد صددلر ا اال أن  دذا الععدن لديس  أن األحكام الصادر 

( لالددذ  يقتصددر علددى األحكددام ايددر المنبيددة 170المدداد  ) همددن قبيددل الععددن المبارددر الددذ  تقصددد

                                                 
   1988لعام  24( من قانون اصول المحاكمات المدنية االردني رقم 017راجع المادة ) 64
   2006( لعام 16ومن بعده القانون رقم ) 2001لعام  14القانون المعدل رقم  65
  .12راجع  ما سبقت االشارة اليه ص  66



17 

 

للعصلمة التي تبقي يد المحكمة مبللعة على النزاع كما  ل ردأن األحكدام القاضدية بدرفض  دذه 

ضية بقبدلل  دذه الددفلع فمدن ردأنبا أن ترفد  يدد المحكمدة عدن الندزاع فدال الدفلع، أما األحكام القا

. (67)نت دار للععدن العداد  فدي  دذه األحكدام لفقدا للقلاعدد العامدة للععدنيعلد ءمة مدا يلدتلجا اال

لعلى  ذا األلاس فإن التذرع بالقلل اللابق ال يقلم على ألاس مدن المنعدق القدانلني لفيده تزيدد 

دليال على أن التءناء الملائل المتعلقدة بلقدع الددعلت يردمل بالضدرلر   على المررع لال ينبض

 األحكام الصادر  برفض اللقع.

بدأن المردرع ( لقدد رأيندا 170لال ينبغي أن يغيا عن البال المصدر الترريعي لن  الماد  ) -3

 ( مرافعاا مصر ، لقد تبين أن الن  المصر  ال212يدا لن  الماد  )األردني قد جاء ببا ترد

حكمددة ن حكددم القاعددد  العامددة النتادداء اليلددتءني األحكددام الصددادر  بددرفض علددا لقددع الدددعلت مدد

 محل  جماع الاقة لالقضاء المصريين. صب الترريعية من االلتءناء لأن  ذا الحكم قد أ

ن قبلل الملائل المتعلقة بلقع الدعلت للععن المبارر قد لرد على لدبيل االلدتءناء مدن أ كما -4

( لااللتءناء يقددر بقددره لال ينبغدي التللد  فيده أل القيداس 170المقرر  في الماد  )القاعد  العامة 

صدد قعليه تحلبا من تجالز  راد  المررع، لاذا لم يكن الن  من اللضل  بما يكاي للكرع عن 

ردببة التجدالز لتقليدل المردرع مدا لدم ير الن  ال بد  أن ينعل  على المررع فإن التلل  في تال

يقله، فإذا أعذ في االعتبدار أن الحكدم القاضدي بقبدلل علدا اللقدع أل برفضده كال مدا ال يرفد  يدد  

ل دل محدل  جمداع الاقده  –المحكمة عن النزاع لأن قبلل الحكدم القاضدي بداللقع للععدن المباردر 

الععدددن، اإللدددبام فدددي تلدددري   جدددراءاا  للمدددن ردددأنه  فدددي حدددال قبددد – المقدددارنين قضددداءلال

بعكدس الععدن فدي الحكدم القاضدي بدرفض  ، ل ل مدن االمدلر المرادلا فيبدا دائمدا،(68)العصلمة

التقاضدي، فدإذا  الة أمددععلا اللقع الذ  يؤد  في حال قبلله  لى التلقع عن ملاال  الدعلت ل 

حكام القاضدية بلقدع األ ىين االنتصار للرأ  الذ  يقصر االلتءناء عل، تعذلف في الحلبان لض 

 .الدعلت

قصر االلتءناء على األحكام القاضية بقبلل علا اللقع يالره أنه ال محل للععدن فيبدا بعدد ل -5

صدلر الحكم الملضلعي المنبي للعصدلمة النعددام المصدلحة فدي الععدن للبدذا فدإن عددم  جداز  

الددى نتيجددة ال يريددد ا المرددرع ل ددي عدددم جددلاز الععددن فيبددا علددى  الععددن فيبددا مبارددر  ياضددي

ن للقدع لالتدي ي دل لمدللديس األمدر كدذلف بالنلدبة لألحكدام الصدادر  بدرفض علدا ا (69)اإلعال 

في أن يععن فيبا بعيد صدلر الحكم الملضلعي  ذا لدم يلدعاه األعيدر عي الحق ر النزاع الارلع

 ليغنه عن الععن فيبا.

                                                 
 وما بعدها. 103محيسن، النظرية العامة للدفوع المدنية، ص  67
 .728راغب، مبادئ ص  68
 .728مبادئ، ص راغب،  69
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( من قانلن 212لن  الماد  ) ( أصلل مدنية  ي في صحي  الن ر ترديد170لألن الماد  ) -6

الدذ  اقتدبس العديدد مدن أحكامده عدن  1988المرافعاا المصر  كما لردا أللل مر  في قانلن 

( قبددل التعددديل كانددا قاععددة فددي قصددر 170قددانلن المرافعدداا المصددر ، لألن صدديغة المدداد  )

لدددعلت، لألندده ال يلجددد فددي الددن  األردنددي بعددد تعددديل االلددتءناء علددى األحكددام القاضددية بلقددع ا

في العرلج على الن  المصر  فيما  صيااته في القلانين الالحقة ما يايد رابة المررع األردني

يتعلق بلقع الدعلت بالرام من تللي  نعا  دائر  األحكام الارعية اير المنبيدة للعصدلمة التدي 

لمردرع المصدر  قاععدة ، لبعد أن اتضحا لجبة ن ر اتقبل الععن المبارر على لبيل االلتءناء

الععن المبارر على األحكام القاضية بلقع الددعلت دلن األحكدام الصدادر  بدرفض  الداللة بقصر

كل ذلف ال يدع أ  مجال للرف في أن  ،مما تأكد بإجماع الاقه لتعبيقاا القضاء المصريين ،لقابا

 .ليه محكمة التمييز دلن لند س ما تلصلا عكب ،المررع األردني يلير في ناس اإلتجاه

ة مدن عييالتردر ةحكمدل الءدمتت: يعيةالتشةر حكمةةقيةاس الالقضةائى بم تةادديراالجتق الفرع اللالث:

المتعلقة بعدم  جاز  الععن الالر    العامة الدعلت من حكم القاعد لقعب  حكام الصادرالتءناء األ

األحكدام  بعالعفي عدم تأعير الاصل فيبا دلن مبرر ة اير المنبية للعصلمة ياألحكام الارع يف

با لحكدم القاعدد  ضداع ع ير مدنض لالتي تبقي الدعلت من لر  أمام المحكمة فال الرافضة لللقع

جبددة ءانيددة فددإن  جدداز  الععددن  لمددنالعامددة المتعلقددة باألحكددام الارعيددة ايددر المنبيددة للعصددلمة .. 

قبل أن يلرع فدي الاصدل فدي الددعلت،  رأنه اذا ماالالر  في القرار الصادر بلقع الدعلت من 

كما تقضي بذلف القاعد  العامة  -ذا ما تم  رجاء الععن فيه الى ما بعد صدلر الحكم الملضلعي فإ

 عكان معنى ذلف ر ن الععن في الحكم الارعي بقضاء ملضلعي يلتحيل صدلره ما دام اللق -

لالدا يدد  المحكمدة دلنبدا،  ت تقرر لقابدافي دعل، فكيع يتلنى صدلر حكم ملضلعي (70)قائما

في القراراا الصادر  برفض علا اللقع الدذ  يبقدى القضدية من دلر ،  فبذه اركالية ال نصادفبا

أمام المحكمة لال يمنعبا مدن  صددار حكدم ملضدلعي فيبدا، ممدا يتدي  المجدال للعصدم للععدن فدي 

ليدده فددإن الددتناد المحكمددة الددى لع  (71)لددم يصددرفه الحكددم الملضددلعي عددن ذلددف الحكددم الارعددي اذا

( في حلتبا الجديد  للقلل بإجاز  الععن المبارر في األحكام الصادر  برفض 170صيااة الماد  )

علددا لقددع الدددعلت ال يلددتقيم مدد  الحكمددة الترددريعية التددي تقددلم عليبددا ن ريددة الععددن المبارددر 

 لبا لجلدا لعدما .لااللتءناءاا اللارد  عليبا، لمن المارلض أن تدلر االحكام م  عل

التحلل  بةرب لالزعم بأنه ينعل  على (170االعتماد على تعديل صيااة ن  الماد  )أعيرا فإن 

لى كام المتعلقة برفض علا اللقع يعتريه قصلر في الن ر  ردني من األحفي ملقع المررع األ

                                                 
معنى الوقف هو التوقف عن السير في الدعوى الى أن يبت في المسألة األولية الخارجة عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى وال  70

وما بعدها، والي ، الوسيط بند  753ص  449يجوز اتخاذ اي اجراء طوال مدة الوقف تحت طائلة البطالن: ابو الوفا ، نظرية الدفوع بند 

 . 612ص  383وما بعدها، الصاوي، الوسيط بند  647وما بعدها، راغب ، مبادىء ص  512ص  299
  . 739ابو الوفا ، التعليق ص  71
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ليدة تضد  فدي البحدث ن در  ك تعلدا الن در  لدى الملدألة مددارالملقع التردريعي برمتده ل دل مدا ي

صددحا المددذكر  االلددتءناءاا الددلارد  عليبددا لقددد أف االعتبددار علايدداا القاعددد  العامددة لمبددرراا

مرافعداا /212)علدى المداد   اقديلرافعاا المصر  عن ذلف بكدل لضدل  تعااليضاحية لقانلن الم

ى اقتبداس ند  مدن علد لعنددما يقددم المردرع األردندي .(170التدي تقابدل ند  المداد  ) (مصدر 

ة تالر مبدرراا ذلدف الدن ، فدال بدد أن عر لتكلن لذلف القانلن فللاة معينصل  من قانلن آالن

ل عدن لليس بمعدز ل مبرراته هقد تبنى ذلف الن  مقتنعا بدلافع ردنينابم من ذلف أن المررع األ

يل أمدا التعدد .الذ  تجا لته محكمة التمميز للم تأعذه بعين االعتبار مر، األتلف الدلاف  لالمبرراا

لديالئم التللد  فدي عددد  كمدا ألدلانا ، فقد جداء(أصلل مدنية /170ى صيااة الماد  )الذ  عرأ عل

را ، فبعدد أن اقتصدالذ  أصبحا عليه  دذه المداد  العامةالحاالا المرمللة بااللتءناء من القاعد  

، لتة بدداألملر الملددتعجلة للقددع الدددععلددى حددالتين  مددا األحكددام المتعلقدد (72)فددي صدديغتبا األللددى

ل ل ما تعلا أن يارد بند لكل حالة لأن  (73)حاالا أعرت بملجا تعديلين الحقينا مضياا اليبأ

ئل اللارد  في البنلد التلدعة الدذ  تعاد صيااة الماد  ليرمل االلتءناء القراراا الصادر  في الملا

يااة الصدمن ل التلل  في عدد الحاالا ارتمل عليبا الن  المذكلر، ل ذه الصيااة أفضل في  

للقددع  ألحكددام المتعلقدة بداألملر الملدتعجلةاا عددا ... فيمد" اللدابقة التدي لردا فدي المددتن بعبدار 

لكانا تتعلا أن تلرد الحاالا األعرت في ناس الليا  فيضيق الن  ببدا، لكدان مدن  "الدعلت

دلن  ، ل دل مدا فعلده المردرعذه الحاالا تباعا لببنلد متللللة  تضياا حلن الصيااة أن تردقم

ة فدي عدددد الحدداالا علدى التعددديل الددذ  اقتصدر علددى التللددأن يبددل ملقادده مدن الحدداالا اللددابقة ع

 .القاعد  العامةمن حكم  الملتءنا 

متالحقدة يؤكدد أن اايدة  ( لمدا عدرأ عليبدا مدن تعدديالا170) لاالحتكام للليا  العام ن  المداد 

، لال اءاا علدى حلداا القاعدد  العامدةتءنا أجراه مدن تعدديالا  دل تللدي  نعدا  االلدالمررع فيم

 ل مدن ملقادهالقلل بأن المررع قد عدد   -ل ي ملألة فنية بحتة  -يحتمل التعديل في صيااة الماد  

قضدى فيبدا بقبدلل علدا  حكدام المتعلقدة بلقدع الددعلت لدلاء مدااللابق فرمل بااللتءناء جمي  األ

 رفضه.باللقع أم 

 الخالصة

في قضائبا بقبلل الحكم الصادر برفض علا لقع الدعلت للععن  محكمة التمييز قد عللا لألن

( بصدديااة جديددد  أرددارا بملجببدا الددى الملددائل المتعلقددة 170المباردر علددى تعددديل ندد  المداد  )

ن ، لبعد أن تبين لندا أل برفضهاألحكام القاضية باللقع أبلقع الدعلت كعنلان عام ال يار  بين 

يمده مد  األحكدام المقدرر  للحداالا األعدرت التدي فدي حالدة تعم ا ليتنداقضغلديس لدائ جتباد ذا اال

                                                 
  1988( لعام 24بموجب القانون رقم ) 72
اخرتين الذي اضاف حالتين  2006( لعام 16مضيفا خمس حاالت اخرى والقانون رقم ) 2001(  لعام 14وذلك بموجب القانون رقم ) 73

 فأصبح عدد الحاالت المستثناة من حكم القاعدة العامة تسع حاالت .
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لبة لبدا بدأن االلدتءناء با بالدفلع التي يتعذر القلل بالنبا  ذه الماد  ال ليما ما يتعلق منارارا الي

انيددة مدد  لبأندده يتعددارض مددن جبددة ء ،علددى حددد  لددلاء حكددام القاضددية بقبللبددا أل برفضددبااأليرددمل 

 عبدق علدىنانا لراء التءناء األحكام المتعلقدة بلقدع الددعلت لالتدي ال تالحكمة الترريعية التي ك

، نا يددف عددن معالاددة  ددذا االجتبدداد لمددا أجمدد  عليدده الاقدده األحكددام القاضددية بددرفض علددا اللقددع

 عدن هلارلانحصر االلتءناء على األحكام القاضية بلقع الدعلت قلالقضاء المقارنين بعصل  

ن اجتباد محكمة التمييز في اير محلده لال يلدتقيم أرت نلكل ذلف ، رفض لقابابة اضيحكام القاأل

أم با الترريعية لدلاء مدا تعلدق منبدا بالقاعدد  العامدة ت( لحكم170ن  الماد )لم  الن ر  اللديد  

 د  عليبا. بااللتئناءاا اللار

 الخاتمة

الصادر بتاريخ  3495/2008عليق على قرار محكمة التمييز األردنية رقم تم في  ذه الدارلة الت

الععدن المباردر فدي الملدأئل المتعلقدة بلقدع الددعلت دلن  بجدلازالذ  قضا فيده  23/7/2009

 .لقع أل القاضية برفضباتمييز بين األحكام القاضية بقبلل علباا ال

لددى الن ريددة العامددة للععددن المبارددر معددرفين  الدرالددة  هفددي المبحددث األلل مددن  ددذ عرضددنالقددد ت

لال تنبدي ءنداء لدير الددعلت أفي األحكام الارعية التي تصدر  تجيز الععنلتي ال بالقاعد  العامة ا

لضدحنا فدي  دذا اللديا  أ، لقدد الحكم الملضلعي المنبى للعصلمة ردلصبعد ببا العصلمة اال 

ما  ل المقصلد بالحكم الارعدي المنبدي للعصدلمة الدذ  تحيعده  دذه القاعدد  لالدذ  ترتاد  بده يدد 

ناءاا ءلااللددت حكمددة الترددريعية التددي تلدداند  ددذه القاعددد الكمددا أرددرنا الددى المحكمددة عددن الدددعلت 

اء المتعلق بلقع الدعلت من حيث نعدا  عصل  االلتتءنزنا على لجه البرلقد أ اللارد  عليبا،

من لجه ن ر القانلن المقدارن ل تحديددا القدانلن  تبررهحكمة الترريعية التي لحدلده لالااللتءناء 

ا اللقدع لال د حدلد األحكدام القاضدية بقبدلل علبدان مبرراا االلتءناء تقع عنالمصر  لرأينا ا

القضائي االردني لرأينا تلقانا عند االجتباد  نيلفي المبحث الءا .تحيع باألحكام القاضية برفضبا

حكمة الترريعية من االلتءناء المقرر على القاعد    المنعق القانلني لال يلتجيا للم متقيلانه ال ي

جمد  عليدده الاقده لالقضدداء المقدارنين لمدد  لجبدة ن ددر المرددرع أ مد  مددا عامدة كمددا انده يتعددارضال

لالذ   .( من قانلن األصلل المدنية170الماد  ) ردني ن الذ  اقتبس منه المررع األالمصر  

ردني بعصل  األ لتقر عليه االجتباد القضائيا ماعاد  الن ر في نراه في ضلء ما تقدم ضرلر  

حكام التي تقضي برفض علا لقع الدعلت بحيث يقتصدر االلدتءناء في األ الالر  لععن جاز  ا

لبمدا ، ل االعتباراا التي لبقا اإلرار  اليبامجم ندعلى األحكام القاضية بلقع الدعلت نزلال ع

 لير القضاء. نيكال المزيد من تحقيق العدالة لحل
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 :)عمر )نبيل ااماعيل 

  1980الطعن باالاتئناس واجرا اته، منشأة المعارس، االاكندرية، ط  -16

 د  )عباس(:عبو 

( االصدار األول، دار اللقافة للتوزيع والنشر، 1شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ط) -17

  2006عمان، 

 :)عبدالعزيز )كمال 

  1995( 3تقنين المرافعات في ضو  الفقه والقضا  ط) -18

 :)قضاة )مفلن 

ألول، دار اللقافة للتوزيع والنشر، ( اإلصدار ا1أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ط) -19

 2008عمان، 

 :)مالم )أحمد 

 1978أصول المرافعات والتنظيم القضائي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -20

 :)محمود )ايد أحمد 

 2009أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دار النةضة العربية، القاهرة،  -21

 :)مصر  )محمد وليد هاشم 

 2007أصول المحاكمات المدنية األردني، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، شرح قانون  -22

 :)محيان )ابراهيم حرب 

 2008( دار الفالح للنشر والتوزيع، عمان، 1النظرية العامة للدفوع المدنية، ط) – 23

 2010د اللاني، دنظرية الطعن المباشر، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الاابع، الع -24

 :)زيلول )أحمد ماهر 

 2001أصول وقواعد المرافعات، دار النةضة العربية، القاهرة ط  -25

 المجالي )نظام(:

   (، االصدار األول، دار اللقافة للنشر 1نطاق االدعا  بالحق الشخصي أمام القضا  الجزائي، ط) -26

 2006والتوزيع، عمان،       

 :)نمر )أمينة 

 توجد  شارة الى جةة النشر وتاريخ الطبعة(،الدار الجامعية، بيروت )الدنيةأصول المحاكمات الم -27

 ابراهيم أمين(:وفيان(   

  2006( دار النةضة العربية، القاهرة، 1التعاس في التقاضي، ط) -28
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 :) نيداني )حان األنصار 

                                         1988ندريةاالاكالجامعة الجديدة،دارالمرافعات،نطاقه القانوني في قانون مبدأ وحدة الخصومة و-29

 :)هند  )أحمد 

 1995طعات، دار الجامعة الجديدة للنشر،االاكندرية،  والطلبات في قانون المرافارتباط الدعاو -30

 فتحي(: يوال( 

 2009الوايط في قانون القضا  المدني، دار النةضة العربية، القاهرة ط  -31

 :)يونس )محمود مصطفى 

   ( دار النةضة 1نظرية الطعن المباشر في األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية، ط) -32

 2001العربية، القاهرة،      

 لانيا: الدوريات ومجموعات االحكام:

 أجزا ( 8مجموعة األحكام الصادرة عن محكمة التمييز األردنية في القضايا الحقوقية ) -1

 حرين مجلة الحقوق / جامعة الب -2

 منشورات عدالة  -3

 مجلة نقابة المحامين األردنيين  -4

 المجلة القضائية / المعةد القضائي األردني -5
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 الفةرس

 المقدمة وخطة البحث -1

 ن رية الععن في األحكام الارعية اير المنبية للعصلمة المبحث األول: -2

 .المقصلد بالحكم المنبي للعصلمة كلبا –المطلب األول  -3

 :الحكمة الترريعية من القاعد  العامة لااللتءناءاا اللارد  عليبا –المطلب اللاني  -4

 .الحكمة الترريعية من القاعد  العامة –الفرع األول 

 .الحكمة الترريعية من االلتءناءاا اللارد  على القاعد  العامة –الفرع اللاني 

 .لتلف التي ال تقبله لر فيصل التارقة بين األحكام الارعية التي تقبل الععن الا –الفرع اللالث 

  :بلقع الدعلت ما ية االلتءناء المتعلق –المطلب اللالث  -5

 .من حيث عبيعة اللقع –ول الفرع األ

 .من حيث ررلع اللقع –الفرع اللاني 

  من حيث الحكمة الترريعية. –الفرع اللالث 

 .ملقع الاقة لالقضاء المصريين من الملألة مدار البحث –الفرع الرابع 

 .نعا  ن رية الععن المبارر في القانلن األردني بحث اللاني:الم -6

  .حدلد ن رية الععن المبارر في القانلن األردني –المطلب األول  -7

الععن الالر  في الحكم الصادر برفض علا لقع الدعلت لفقا الجتباد القضاء  –المطلب اللاني  -8

 األردني:

 .ا  العام لن رية الععن المباررتقدير االجتباد القضائي في اللي –الفرع األول 

  .المنعق القانلني تقدير االجتباد القضائي في ضلء –الفرع اللاني 

 .تقدير االجتباد القضائي بمقياس الحكمة الترريعية من االلتءناء –الفرع اللالث 

 لخاتمةا -9

 قائمة المراجع -10

 الفةرس العام -11

 


