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 االىداء

 الى وطننا الغالي فمسطين 

 الى كل شييد سقط عمى أرض الوطن ومن أجمو

 إلى أسرى فمسطين جميعاً 

إلى من جعل ظفر العمم ينمو في جسدي والتطمع في األفق ىو مقصدي إلى تمك 
المنطمقة في كل ركن من أركان بيتنا الصغير تدعو لي بالتوفيق وتبتيل باهلل القدير ألن 

 ورمزًا تحكيو شفتييا... أمي الغالية أكون بؤبؤًا لعينييا

إلى من قدم لي ريشة األصالة فغمستيا في محبرة العمم والمعرفة ألخط بيا إسمو الغالي 
 ..أبي الحبيب

إلى من وضعت الكتاب وسادة أنام عمييا وأداري بيا أحالمي .. زوجتي المحامية مجد 
 عرار 

 إلى أشقائي رمزي و محمود و أحمد و عبد الحميم 

 إلى شقيقاتي شفاء و رابعة و وفاء و صفاء 

 إلى العقيد فالح موسى عرار والمربية الفاضمة خولة عرار 

 إلى استاذي القدير المحامي إياد خير 

 إلى جدي وجدتي رحميما اهلل 

إلى جميع اصدقائي 
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 شكر وتقدير

 

 قال تعالى : ) ومن يشكر فإنما يشكر لنفسو(.

ن أمتواضعة، ويسعدني في ىذا المقام الحمد هلل الذي وفقني إلتمام كتابة ىذه الرسالة ال

شرف عمى أضل الدكتور محمد خمف الذي تكرم فتقدم بالشكر والعرفان إلى استاذي الفاأ

فأحاطني برعايتو واىتمامو وعممو، مما كان لو كل األثر في إظيار ىذه ىذه الرسالة، 

 الرسالة بالشكل المطموب.

كما أتقدم بعظيم الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة والتي كانت لمالحظاتيم األثر في 

 إخراج ىذه الرسالة بالصورة المطموبة.

كمية الحقوق في جامعة القدس الذين ساتذة في لى جميع األإتنان واالحترام كما أتقدم باالم

 غمروني بعمميم النافع في مرحمتي البكالوريوس والماجستير.
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 بالعربي الممخص

حيث أثار ىذا الدفع العديد من  والتجارية الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية رسالتناتناولت 

بمستوى  إن معالجة المشرع الفمسطيني لمدفع بعدم القبول لم تكن و ما بين الفقو والقضاء،اإلشكاليات في

الطموح، فمم تكن النصوص المتعمقة بو في قانون أصول المحاكمات المدنية كافية لإللمام بيذا 

باإلضافة إلى كيفية الفصل فيو واآلثار المترتبة  الموضوع المتشعب من حيث التطرق لماىيتو وصوره،

قد أخذت حيزًا كبير من  حيث أن المتتبع ليذا القانون يجد أن النصوص المتعمقة بالدفوع األخرى عميو،

 90) وادإذا أكتفى المشرع في الماىتمام المشرع عمى عكس النصوص الخاصة بالدفع بعدم القبول. 

مما أدى إلى بول، دم القع( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لإلشارة إلى الدفع ب 89و

ح الباب آلراء الفقياء مع ما تحممو من غموض فكرة ىذا الدفع وعدم وضوح النظام القانوني لو مما فت

اختالفات في الرأي واجتيادات القضاء وما تؤدي إليو من اضطراب في األحكام، كل ىذه األمور ما 

 كانت لتحدث لو كانت المسألة محسومة في نطاق القانون.

 

ى الوسيمة ن الدفع بعدم القبول ىو وسيمة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى، فيو يوجو إلإحيث  

التي يحمي بيا صاحب الحق حقو. وقد ذىبت اآلراء في تحديد أحكام ىذا الدفع إلى مذاىب شتى، 

وليس في طيات أي مذىب منيا ما يقطع برأي بصددىا، ولعل االضطراب في دراستو وتفكك الرأي 

شكمية، بشأنو يرجع إلى ما لو من طبيعة خاصة، تختمف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع ال

 وتجعمو يحتل مركزًا وسطًا بينيما. 

في الفصل األول ماىية الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية  ناالرسالة إلى فصمين، بحث ناوقد قسم

من خالليما مفيوم الدفع بعدم القبول وذلك ببيان  نالفصل تم تقسيمو الى مبحثين تناولومن خالل ىذا ا
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تعريفو وبيان الفرق بين الدفع والطمب، ومن ثم حاالت الدفع بعدم القبول ىذا في المبحث األول من 

فيو طبيعة الدفع بعدم القبول وتمييزه عن  ناث الثاني من ذات الفصل فقد تناولالفصل األول، أما المبح

ىذا المبحث تم بيان مدى تعمق دفوع عدم القبول بالنظام العام، واالختالفات الدفوع األخرى ومن خالل 

ذا اوالمعيار الواجب مراعاتو لتحديد الفقيية التي دارت في ىذا الصدد  تصال الدفع بالنظام العام، وا 

 .ذاتيالمحكمة أن تقضي بو من تمقاء تصل الدفع بالنظام العام فيجب عمى اا

أحكام الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية من خالل مبحثين  ثنارسالة بحي الفصل الثاني من الوف

من خاللو كيفية  ناة، أما المبحث الثاني فقد تناولطرح دفوع عدم القبول في الدعوى المدني نااألول تناول

ممن  ناولل المبحث األول تناالنظر في الدفع بعدم القبول واآلثار المترتبة عمى اإلدالء بالدفع، فمن خال

الخصوم  يتم طرح دفوع عدم القبول وتوصمنا إلى أن دفوع عدم القبول من الممكن أن يتم طرحيا من

لى أي حد يجوز لمخصوم طرح  ناأثناء نظر الدعوى، ووضح من خالل ذلك كيفية طرح ىذه الدفوع وا 

ل يجوز لمخصم التناز ىذه الدفوع، والقيود التي ترد عمى حرية الخصم في إبداء دفوع عدم القبول، وىل 

في ىذا الصدد إمكانية طرح دفوع عدم القبول من المحكمة ومن ىي  تعن التمسك بالدفع. كذلك تناول

المحكمة المختصة بنظر الدفوع بعدم القبول، وفيما إذا كان بإمكان المقرر إدخاليم في الدعوى إثارة 

 .دفوع عدم القبول

 

في الدراسة من خاللو كيفية النظر في الدفع بعدم القبول  ناتناولن ذات الفصل فقد أما المبحث الثاني م

من خالل ىذا المبحث ما يترتب عمى اإلدالء بالدفع  ناترتبة عمى اإلدالء بالدفع، ووضحواآلثار الم

إلى الدفع، أو ضم الدفع إلى الدعوى، وأخيرًا رد الدفع )عدم  االنتقالفمن الممكن أن تقرر المحكمة 

ية تسبيب الحكم وضوابطو، ك تناولنا في ذات المبحث الحكم الصادر في الدفع وآثاره وكيفقبولو(، كذل
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فيما إذا كان صدور الحكم في الدفع قبل الفصل في الموضوع، أو إذا تم صدور الحكم في  اكما بين

ادر في الص الدفع مع الحكم الفاصل في الموضوع، وأخيرًا تناولنا في نياية الرسالة مدى قابمية الحكم

ن الطعن في األحكام القضائية ىي وسيمة حددىا المشرع إلمكانية تظمم إالدفع لمطعن بو، حيث 

حكم والعمل عمى إصالحيا، المحكوم عميو من الحكم الصادر بحقو بيدف الكشف عن أخطاء ىذا ال

ن األصول و في قان ةوالواردمن خالل ىذه الجزئية طرق الطعن التي من الممكن األخذ بيا  ناوتناول

في نياية الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات التي توصمت  ، وقد توصمناوشروط كل حالة عمى حده

 ليا كباحث في ىذا الموضوع.
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ABSTRACT  

 

In this study we have discussed (non-acceptance demand) or the admissibility 

of a case or challenging the competence of the court in the civil case, This 

aroused several problematic issues between the doctrine or jurisprudence and 

judiciary, whereas the admissibility of a case is a defense mechanism aim or 

intend to denying the existence of the case, its leads to the mechanism where 

the rightful owner protect his right. The doctrines opinions this confusion 

backs to its private nature which differs from the nature of the Plea in 

Abatement and the plea bar, which makes him as centrum position between 

them.  

This study has divided into two chapters; In the first chapter we have 

examined what is the admissibility of a case or challenging admissibility or 

jurisdiction and this chapter has been divided into two sections both of them 

describing the concept or the meaning of the challenging admissibility by 

explanation or emphasizing the challenging admissibility definition and 

showing the difference between demand and application, and the cases of 

non- acceptance demand. inwe the second section we hacw dealt with the 

natureof the.. and distinction this and also in the section we have seen from 

the public order .  

As for the topic the second of self chapter is losing of taking our in the study 

from during him despotic looking into of the pushing in lack of the accepting 

and the resulting effects on the slandering in the pushing, and clarified 

through the topic raved what the slandering in the pushing become organized 

on so blessing possible that the court be decided the moving to the pushing, or 

joining of the pushing to the lawsuit, and finally reply of the pushing (his lack 

of accepting), likewise taking our in self of the topic the issued arbitrator in 
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the pushing and his effects and despotic causation of the arbitrator and his 

officers, sleeves showed in so far that chest of the arbitrator in the pushing 

before the chapter in the subject were, or if chest of the arbitrator in the 

pushing with the arbitrator were complete dividing in the subject, and finally 

taking our in end of the letter extension disposition of the issued arbitrator in 

the pushing for the defamation in him, since the judicial defamation in the 

arbitrators she Method determined her the legislator for possibility is 

complaint sentenced on him from the issued arbitrator in his truth with the 

aim of the detection about errors raved the arbitrator and the work on her 

reform, and taking our through this partial knock of the defamation which 

blessing the possible taking in her waalwaardh in law of the origins and 

conditions of all case according to his. 
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 مقدمة

الدعوى أداة قانونية حددىا القانون لألشخاص لحماية حقوقيم، كما أنيا مجرد رخصة أو حق وليست 

ا أو في عدم استعماليا واستعمال الدعوى أمر اختياري لصاحب واجب. والشخص حر في استعمالي

ذا كان لكل شخص الحق في المجوء إلى القضاء طمبًا لمحماية في مواجية شخص آخر فإن الحق،  وا 

ليذا األخير أن يدافع عن نفسو بما يراه مناسبًا من وسائل دفاع، حتى ال يحكم لخصمو بما يدعيو، 

وسيمة الفنية التي بيد المدعى عميو لرد دعوى المدعي، وترمي ىذه الدفوع والدفوع بعدم القبول ىي ال

 إلى الطعن بعدم توافر أحد الشروط التي يتطمبيا القانون لقبول الدعوى.

ونظرًا لعدم وجود تنظيم قانوني خاص ليذا الدفع، وغموض فكرتو نجم عن ذلك اجتيادات فقيية 

وبما أن الدفوع بمجمميا ال تبرز إال من متضاربة واجتيادات قضائية متناقضة حتى في الدولة الواحدة. 

"  1613المادة  فقد عرفتيا مجمة األحكام العدلية في ،ف الدعوىتعري ابتداءً خالل الدعوى لذا سنحدد 

الدعوى ىي طمب واحد حقو من آخر في حضور الحاكم".  وال يتضمن قانون أصول المحاكمات 

تعريفًا لمدعوى، ألن التعريفات بصفة عامة أدخل في  2001لسنة  2المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 

  عمل الفقو منيا في عمل المشرع.

فيا لمدعوى " بأنيا أساس الخصومة وىي الوسيمة القانونية وقد ذىبت محكمة التمييز األردنية في تعري

التي يمجأ بمقتضاىا صاحب الحق إلى السمطة القضائية لحماية حقو". والدعوى كما يراىا الفقو القديم 

  (1)والحديث " ىي سمطة االلتجاء إلى القضاء بقصد الحصول عمى تقرير حق أو حمايتو".

الدراسة قد ظيرت في األمر الممكي في القرن السابع عشر في فرنسا إن دفوع عدم القبول موضوع ىذه 

وظمت ىذه الفكرة تراوح مكانيا إلى أن صدر قانون المرافعات الفرنسي  1667وتحديدًا في العام 
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، 123، 122حيث أصبح ىذا الدفع يجد محمو التشريعي في المواد  1975لسنة  1123الجديد رقم 

ذا عدنا 126، 125، 124 لمقانون الروماني نجد أن الفقياء الرومان قد توصموا إلى أداة فنية . وا 

بواسطتيا يستطيعوا أن يردوا الدعوى، وكانت الوسيمة تسمى إنكار الدعوى وعن طريق ىذه السمطة 

كان القاضي يستطيع الحيمولة دون قيام الدعوى، وذلك في األحوال التي يخالف فييا المدعي نظام 

  ، ألن القانون كان يحدد في كل حالة دعوى خاصة.الدعاوى القانونية

 

ىي سبق الفصل نص عميو من خالل حالتين من صور الدفع بعدم القبول  األولى و  أما في األردن فقد

 1988لسنة   24رقم قانون أصول المحاكمات المدنية األردني الجديد  والتي ورد ذكرىا في فييا

يا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيوالتي جاء ( 112في المادة ) مكتفيًا بالنص عميو

( من قانون ذات 109أما المادة الثانية وىي نص المادة ) فييا تقضي بو المحكمة من تمقاء نفسيا.

لمخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطمب من المحكمة إصدار الحكم  1القانون والتي نصت " 

ا دفعة واحدة وفي طمب مستقل خالل المدة المنصوص عمييا في المادة بالدفوع التالية بشرط تقديمي

كون القضية  -وجود شرط تحكيم ج -عدم االختصاص المكاني ب -( من ذات القانون : أ59)

عمى المحكمة أن تفصل في الطمب المقدم  -2بطالن اوراق تبميغ الدعوى  -مرور الزمن ه-مقضية د

ا الصادر في ىذا الطمب قاباًل ( من ىذه المادة، ويكون حكمي1ة )إلييا بموجب أحكام المادة الفقر 

 ستئناف". لال
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وكذلك المشرع المصري  قد أورد ذكر الدفع بعدم القبول في حالتين خاصتين من صوره وىي انتفاء 

 1968لسنة  13من قانون المرافعات المصري رقم  115  صفة المدعى عميو والتي وردت في المادة

نتفاء صفة المدعى عميو قائم عمى أساس أجمت الدعوى أن الدفع بعدم قبول الدعوى ال"والتي جاء فييا 

ين جنييًا وال دعي بغرامة ال تتجاوز خمسإلعالن ذي الصفة ويجوز ليا في ىذه الحالة الحكم عمى الم

ذا تعمق االمر بإحدى الوزارات،  (1992لسنة  23لت الغرامة بالقانون رقم تتجاوز مائتي جنييًا ) ُعد وا 

أو الييئات العامة، أو مصمحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص فيكفي في تحديد 

 23)ٌأضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم الصفة أن يذكر أسم الجية المدعى عمييا في صحيفة الدعوى"

( من ذات القانون بقوليا " الدفع بعدم 116أما الحالة الثانية فقد نصت عمييا المادة ) .(1992لسنة 

  جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فييا تقضي بو المحكمة من تمقاء نفسيا".

فقد  1952لسنة  42وبالرجوع إلى ما ورد في قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم  أما في فمسطين

( منو والتي نصت عمى أنو " يجوز 16ق بالدفع بعدم القبول وىي نص المادة )وردت مادة واحدة تتعم

لممدعى عميو في أية دعوى وفي أي وقت من األوقات بعد تبميغو مذكرة الحضور أن يقدم طمبًا خطيًا 

عدم  -2كون القضية قضية محكمة  -1لرد القضية المرفوعة عميو بناء عمى أحد األسباب التالية: 

مرور الزمن أو باالستناد إلى أي سبب آخر قد يتراءى لممحكمة أنو يستوجب رد  -3االختصاص 

الدعوى قبل الدخول في األساس فإذا قررت المحكمة قبول الطمب ترد الدعوى بالنسبة لممدعى عميو 

ويكون قرار المحكمة بالرفض غير قابل لالستئناف ما لم يكن الدفع متعمقًا بمرور الزمن فيكون القرار 

 اضعًا لالستئناف".خ

المرعي فقد  2001( لسنة 2رقم ) وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني 

والتي جاء فييا بأنو يجوز لممدعى عميو أن يدفع  ( منو 90نص عمى الدفع بعدم القبول في المادة )
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بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أي سبب يؤدي إلى عدم قبوليا قبل الدخول في األساس، ويكون القرار 

( من ذات القانون والتي نصت " 92. كذلك نص المادة )ستئنافدر برد الطمب أو قبولو قاباًل لالالصا

واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا أو لسبق الفصل فييا تحكم بو  الدفع بعدم االختصاص النتفاء

 المحكمة من تمقاء نفسيا، ويجوز الدفع بو في أية حالة كانت عمييا الدعوى".

إن الدعوى وجدت لتكون وسيمة التقاضي والحصول عمى الحماية القضائية لمحق، وقد فرضت العدالة 

دعوى، قبل سماع كافة أطرافيا أو عمى األقل إتاحة الفرصة ليم الجديدة عمى القاضي أال يحكم في ال

إلبداء ما لدييم من دفاع، ذلك أن األنسان يكره أن يفاجأ بحكم، دون أن يدعي ويفسح لو المجال 

لمدفاع عن نفسو، حيث أن الدفاع ىو حق مقدس، وضمانو أساسية لمعدالة في إطار الخصومة 

جوىر حق الدفاع، وىو المظير األكثر شيوعًا واستعمااًل من مظاىر المدنية، ويعتبر الحق في الدفع 

حق الدفاع األخرى، فقد تتكون الخصومة من طمب واحد، إال أنو قد يقدم فييا العديد من الدفوع، فيو 

ة القضائية، والتي يجيب يشمل كل وسائل الدفاع التي يجوز لمخصم أن يتمسك بيا في إطار الخصوم

خصمو، بقصد تفادي الحكم لخصمو بما يدعيو أو عمى األقل تأخير ىذا الحكم، دعاءات ابيا عمى 

سواء كانت ىذه الوسائل موجية الى الخصومة أو بعض إجراءاتيا، أو موجية إلى الحق المدعى بو، 

ى أيًا كانت أو إلى سمطة الخصم في استعمال دعواه، كما أن ىذا الحق يثبت لكل خصم في الدعو 

  ذاتيا.عام من تمقاء لممحكمة، إذ تقضي بالدفع المتعمق بالنظام ال حياناً أصفتو، وقد يثبت 

دعاء في وقت واحد لكي يتحقق العدل التقاضي ىو ضمان حرية الدفاع واالإن من مستمزمات حق 

ذا كان االدعاء يتحقق في لجوء المدعي إلى القضاء  ضمن معادلة عادلة بين طرفي الدعوى، وا 

لممطالبة بحماية حقوقو ومصالحو عن طريق تقديم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل في إقرار المشرع لممدعى 

دفاع عن نفسو وحماية مصالحو في الدعوى عميو وىو الشخص الذي رفعت عميو الدعوى، الحق في ال



5 
 

واردة في قانون أصول الدفوع الأو موضوع الدراسة  المرفوعة عميو وذلك عن طريق الدفع بعدم القبول 

. وقد يرى المدعى عميو أنو من المحاكمات المدنية والتجارية كالدفوع الشكمية والدفوع الموضوعية

صطمح افي موضوع الدعوى أساسًا، وىو ما من الفصل  المناسب إثارة دفع من شأنو منع المحكمة

لالزمة لتجاء إلى القضاء والشروط ا، بحيث يتعمق ىذا الدفع بسمطة االعمى تسميتو بالدفع بعدم القبول

ستعمال الدعوى ونظرىا أمام المحكمة دون التعرض لمموضوع، أو في الذلك، أي تتعمق بالحق في 

 مدى أحقية المدعي في طمبو.

  

 .البحث كاليةإش

إن معالجة المشرع الفمسطيني لمدفع بعدم القبول لم تكن بمستوى الطموح فمم تكن النصوص المتعمقة 
بيذا النوع من الدفوع بمستوى الطموح فمم تكن النصوص المتعمقة بو في قانون أصول المحاكمات 

لماىيتو وصوره باالضافة المدنية والتجارية كافية لإللمام بيذا الموضوع المتشعب من حيث التطرق 
ن المشرع الفمسطيني لم ينظم األحكام المتعمقة بالدفع  إلى كيفية الفصل فيو واآلثار المترتبة عميو، وا 
بعدم القبول عمى النحو الذي اعتمدتو التشريعات المجاورة ومنيا المشرع المصري، ومنيا قانون 

نظام القانوني الخاص بيذا الدفع، وباتت اآلراء المرافعات المدنية والتجارية المصري، لذا لم يتضح ال
 غير مستقر عمييا في العديد من المسائل المتعمقة بو، ومنيا : 



 .ع بعدم القبول في الدعوى المدنيةماىية الدف .1

ام كل ىل ىناك دفوع بعدم القبول متعمقة بالنظام العام وأخرى ال تتعمق بالنظام العام وما ىي أحك .2

 .منيما

 .طرح دفوع عدم القبول في الدعوى  الخصوم فيمدى حرية  .3

 .إبداء دفوع عدم القبول في الدعوىما ىي القيود التي ترد عمى حرية الخصوم في  .4
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 .دفوع عدم القبول من تمقاء نفسيا ىل يجوز لممحكمة إثارة .5

 .ع بعدم القبول في الدعوى المدنيةىل يترتب آثار عمى اإلدالء بالدف .6

 ي الدفع بعدم القبول.حجية األحكام الصادرة ف .7

 5أىداف الدراسة

إن اليدف من ىذه الدراسة ىو توضيح الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية من حيث تعريفو وانواعو 

وكل ما يتعمق بالدفع بعدم القبول من حيث كيفية إثارة الدفع، وميعاده، ومدى حرية الخصوم في 

كمة من الدفع عند إثارتو ومدى قابمية الحكم الصادر إثارتو، والمحكمة المختصة بنظره، وموقف المح

 و بطرق الطعن المنصوص عمييا قانونًا.فيفي الدفع لمطعن 

 5أىمية الدراسة

االىمية العممية : من خالل ىذه الدراسة توصمنا الى العديد من النصوص القانونية التي وردت في -1

والنصوص القانونية التي وردت في القوانين  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

المقارنة ومنيا قانون أصول المحاكمات المدنية االردني وقانون المرافعات المصري والتي استطعنا من 

خالل ىذه الدراسة التوصل إلى االىمية القصوى لمدفوع بعدم القبول في الفكر القانوني والعمل 

 في التطبيقات العممية لمدفع بعدم القبول القضائي وتظير ىذه األىمية بصفة خاصة

األىمية العممية: من خالل ىذه الدراسة تم تسميط الضوء عمى أىم األحكام والنصوص القانونية -2

واآلراء الفقيية بشأن الدفع بعدم القبول، بما يوصل إلى فيمو، ومحاولة حل اإلشكاليات المتعمقة بيذا 

 .الدفع
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 جية الدراسة.مني 

في إعداد ىذه الرسالة المنيج التحميمي المقارن، من خالل االطالع عمى النصوص القانونية سنتبع 

( لسنة 2التي تناولت الدفع بعدم القبول في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم )

( 13صري رقم )قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الممقارنة بغيره من القوانين ومنيا  2001

، وآراء 1988( لسنة 24، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني رقم )1968لسنة 

 الفقياء وما قضت بو المحاكم في ىذا الصدد.

 

 . خطة الدراسة

 سنستعرض موضوع الدراسة من خالل فصمين وفقًا لما يمي : 

 لمدنية. الفصل االول 5 ماىية الدفع بعدم القبول في الدعوى ا

 المبحث األول: مفيوم الدفع بعدم القبول.

 المبحث الثاني: طبيعة الدفع بعدم القبول وتمييزه عن الدفوع األخرى.

 

 الفصل الثاني5 أحكام الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية.

 المبحث األول: طرح دفوع عدم القبول في الدعوى المدنية.

 الدفع بعدم القبول واآلثار المترتبة عمى اإلدالء بالدفع.المبحث الثاني: كيفية النظر في 
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 ع بعدم القبول ماىية الدف الفصل األول5

نو تكييف لطمب أو دفع أو طعن مقدم إلى المحكمة يترتب عميو امتناعيا أإن فكرة الدفع بعدم القبول 
فيو يوجو إذن إلى الوسيمة عن النظر فيو. ومن ثم فيو وسيمة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى، 

نو شرط االستعمال غير أذا كان من الجائز استعماليا، أم التي يحمي بيا صاحب الحق حقو، وما إ
جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى، أو لعدم توافر شرط 

 خاص من الشروط المتعمقة بذات الدعوى المرفوعة.

تؤدي فكرة عدم القبول إلى تحقيق وظيفة ىامة تتفق مع مبدأ االقتصاد في الخصومة، إذ يمتنع وبيذا 
لذا سنقسم ىذا الفصل إلى  القاضي عن النظر فيما قدم إليو، وىو ما يوفر الوقت والجيد والمصاريف.

 مبحثين، ىما:

 المبحث األول 5مفيوم الدفع بعدم القبول.

  المبحث الثاني5 طبيعة الدفع بعدم القبول وتمييزه عن الدفوع األخرى. 
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 5 فع بعدم القبولالمبحث األول5 مفيوم الد

الدفوع من الوسائل التي وفرىا حق الدفاع لممتقاضيين، وحق الدفاع أحد أىم المبادئ التي يكفميا نظام 
اع عامة من الوسائل المتاحة لعموم أطراف النزاع التقاضي وال يحيد عنيا . والدفع خاصة، وحق الدف

ذا انتقمنا إلى مفيوم أكثر خصوصية وتحديدا  لمذود عن حقوقيم ومراكزىم القانونية أمام القضاء وا 
يصبح الدفع وسيمة المدعى عميو في مقابل حق الدعوى التي أقاميا المدعي، ويكون الدفع بيذه المثابة 

 .خصم المدعى عميوقانوني لممن عناصر المركز ال

أثارت الدفوع بعدم القبول اختالفًا واسعًا بين الفقياء وشراح القانون، لصعوبة التوصل لتعريف جامع 
 مانع ليا يميزىا عن غيرىا من الدفوع،  ماىية الحاالت التي يمكن الدفع فييا بعدم قبول الدعوى 

 الدفع وحاالتو في المطالب التالية:ولموقوف عمى حقيقة ىذا الدفع ال بد من تناول تعريف ىذا 

 

 سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين وفقا لما يمي5

 المطمب األول5 تعريف الدفع بعدم القبول.

 المطمب الثاني5 حاالت الدفع بعدم القبول.
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 المطمب االول5 تعريف الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية5

بقوة، يقال دفع الشيء دفعا أي محاه وأزالو بقوة، ويقال دفعتو  الدفع لغة يحمل عدة معان فييا االزالة
، ومنو (2)عني ودفع عنو األذى والشر دفع إليو كذا أي أعطاه إياه، ويقال دفع القول أي رده بالحجة

 .(3)(إن اهلل يدافع عن الذين آمنوامدافعة والدفع ومنو قولو تعالى )ال

يجوز لمخصم أن يستعين بيا ليجيب عمى دعوى خصمو، أما الدفع فيو جميع وسائل الدفاع التي 
بقصد تفادي الحكم لخصمو بما يدعيو، سواء أكانت ىذه الوسائل موجية الى الخصومة أو بعض 
  إجراءاتيا، أو موجية إلى أصل الحق المدعى بو أو إلى سمطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياىا.

بدعوى  اإلتيان الدفع ىولتي نصت عمى أن "( ا1631مادة )وقد عرفتو مجمة األحكام العدلية في ال
ونرى أنو باإلمكان توجيو االنتقادات لتعريف مجمة  تدفع دعوى المدعي".  من قبل المدعى عميو

األحكام العدلية ، فالدفع إجراء قد يثيره الخصم الذي في مركز المدعى عميو وقد تثيره المحكمة، كما 
أما الدفع بعدم القبول فيو الدفع الذي يوجو إلى الحق في  أنو لم يحدد األسباب التي ُيبنى عمييا الدفع.

، فيذا النوع من الدفوع يرمي إلى (4)لى مكنة الحصول عمى الحكم في الموضوعرفع الدعوى، أي إ
 إنكار سمطة المدعي في استعمال دعواه. 

وتعددت تعريفات دفوع عدم القبول في قوانين أصول المحاكمات المدنية وكذلك أورد كثير من الفقياء 
الواردة في  ريفاتسة بعض ىذه التعتناول بالدراوشراح القانون تعريفات ليذا النوع من الدفوع وسن

  التي أوردىا فقياء وشراح القانون. ريفاتول المحاكمات ومن ثم بعض التعنصوص قانون أص

ذكر  تعريف  2001( لسنة 2لم يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم )
( منو والتي 90القبول في المادة ) صريح  وواضح ليذا النوع من الدفوع، حيث تم ذكر الدفع بعدم

نصت عمى انو" يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أي سبب يؤدي لعدم 
( من 115قبوليا قبل الدخول في األساس "،وكذلك المشرع المصري الذي أتى عمى ذكره في المادة )

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه  التي نصت عمى أن " 1968( لسنة 13قانون المرافعات رقم )

                                                           
 .230ص-1980الطبعة االولى سنة  -مجمع المغة العربية -المعجم الوسيط - 2
 .38االية  -سورة الحج -القرآن الكريم - 3
 .84ص -2010الطبعة االولى -الدفوع الشكمية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية -د. رائد الكردي - 4
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 اً واضح اً في أية حالة تكون عمييا الدعوى" دون أن يضع أي من المشرعين الفمسطيني والمصري تعريف
ن الدفع بعدم القبول الذي تعنيو المادة إفي المواد التي تم ذكرىا . حيث  وصريح لمدفع بعدم القبول

دفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة ( من قانون المرافعات المصري ىو ال115)
  .  (5)لسماع الدعوى وىي الصفة والمصمحة والحق في رفع الدعوى

معرفا الدفع بعدم القبول  1975وجاء القانون الفرنسي الجديد الصادر في الخامس من ديسمبر لعام 
ن المساس بالموضوع وذلك كل دفع ينكر بو الخصم دعوى خصمو، دو"منو بأنو  122في المادة 

بسبب انتفاء حق التقاضي، كما في حالة فقد الصفة، أو المصمحة، أو بسبب التقادم أو السقوط، 
  .(6)"أو سبق الفصل في الدعوى

الدفع الذي يرمي ببساطة إلى بأنو "  لمدفع في اصطالح فقياء القانون تعريفات عدة، فمنيم من عرفو
التي تختص بيا ألن حق المدعي في طمب الحماية القضائية يتعين منع المحكمة من نظر الدعوى 

ويمكن انتقاد ىذا التعريف عمى أساس أن الدفع بعدم   (7)"عدم قبولو لتخمف شرط من شروط قبولو
القبول عبارة عن وسيمة إجرائية قد يستعمميا المدعى عميو أو المحكمة من تمقاء ذاتيا، إذا تعمق ىذا 

  ام.الدفع بالنظام الع

الوسيمة اإلجرائية التي حددىا المشرع لمتمسك بتخمف الشروط القانونية بأنو " آخركذلك عرفو 
ويتبين من خالل ىذا  .(8)" الواجب توافرىا في الدعوى القضائية، والتي تكون الزمة لقبول الدعوى

التعريف بأن الدفع ىو حق إجرائي لصاحب المصمحة لو الحق في استعمالو من عدمو، عند تخمف 
  الشروط التي حددىا القانون لقبول الدعوى.

كل دفع ينكر بو الخصم دعوى خصمو دون المساس بالموضوع، لعدم بأنو "  آخرو في حين عرف
ويمكن انتقاد ىذا التعريف عمى أساس أن الدفع بعدم القبول  .(9)"توافر شروط وجود الحق في الدعوى

                                                           
 .15/3/1990جمسة  -55لسنة  2395طعن مصري رقم  - 5
 .17ص-منشأه المعارف- 1977-الطبعة الخامسة -نظرية الدفوع في قانون المرافعات -د . احمد ابو الوفا - 6
 .27ص-1996-الطبعة االولى -دار الثقافة -دفوع عدم القبول ونظاميا االجرائي -أ.محمد خميل ابو بكر - 7
 .106ص -مكتبة اليقظة لمنشر – 2000الطبعة االولى –الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق  –أ. باسم محمد الزغول  - 8
 .107ص -مرجع سابق–ية والتطبيق الدفوع المدنية بين النظر  –أ. باسم محمد الزغول  - 9
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عبارة عن وسيمة إجرائية قد يستعمميا المدعى عميو أو المحكمة من تمقاء ذاتيا، إذا تعمق ىذا الدفع 
 بالنظام العام.

ل ليس دفعا شكميا ألنو ال يتعمق باإلجراءات، وليس دفعا موضوعيا ألنو ال يتص"بأنو و آخر وقد عرف
بالحق المدعى بو، بل ىو دفع بعدم أحقية المدعي في رفع الدعوى، أي أنو يتعمق بالحق في رفع 

ونرى  .(10)"الدعوى، فينكر وجودىا لعدم توافر أحد الشروط التي يتطمبيا القانون لقبول ىذه الدعوى
أن ىذا التعريف يعتريو القصور، ذلك أن اليدف من الدفع بعدم قبول الدعوى ال يقتصر عمى مجرد 
ن شروط قبول الدعوى توجد  نما ييدف إلى استصدار حكم  بعدم سماع الدعوى، وا  إنكار الدعوى، وا 

  بوجود الدعوى وتنعدم بانعداميا.

وجو إلى إجراءات الخصومة كما ىو الحال في الدفع بعدم قبول الدعوى ىو دفع ال ي" آخر وعرفو
الدفوع الشكمية أو إلى الحق المدعى بو كما ىو الحال في الدفوع الموضوعية دائما ىو دفع موجو 

فوات إلى حق الخصم في رفع الدعوى النتفاء المصمحة أو لرفعيا من غير ذي صفة أو لرفعيا بعد 
   .(11)"الميعاد أو لسبق الفصل فييا

 

لمحاكمات المدنية وكذلك إلى التعريفات الواردة سابقا سواء ما جاء في نصوص قانون أصول ا بالرجوع
التي أوردىا فقياء وشراح القانون فان جميع التعريفات جاءت متقاربة في معناىا، وكذلك عريفات الت

لدعوى متفقة عمى أن دفوع عدم القبول توجو الى تخمف شرط من الشروط التي يجب توافرىا لقبول ا
رًا بأن وأن دفوع عدم القبول ال توجو إلى شكل اإلجراءات أو المتعمقة بأصول الحق المتنازع عميو وأخي

ثارتيا من قبل الخصوم وكذلك لممحكمة الحق في إثارتيا إذا ما تعمق ىذا إدفوع عدم القبول قد يتم 
 الدفع بالنظام العام. 

وأتفق في التعريف مع ما ذىبت  توصمت اليو كباحث وعميو يمكن تعريف الدفع بعدم القبول حسب ما 
ما يتقدم بو الخصم في الدعوى من " بأنو  بو محكمة النقض المصرية في تعريفيا لمدفع بعدم القبول

 الطعندفوع يرمي بيا إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى أو الطمب العارض أو 

                                                           
 .518ص-2013-دار الفكر-الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية -د. عثمان التكروري - 10
 .145ص-1977-دار الفكر العربي–مصر  –اصول المرافعات  –د.احمد مسمم  - 11
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رفع الدعوى وذلك كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطيا  وىي شروط الصفة والمصمحة والحق في
لسبق الفصل فييا أو النقضاء المدة المحددة في القانون لرفعيا ونحو ذلك مما ال يختمط بالدفع 

  ."المتعمق بشكل اإلجراءات من جية وال بالدفع المتعمق بأصل الحق المتنازع عميو من جية أخرى

 

 

 5والطمب والدعوى المدنية الفرع االول5 الفرق بين الدفع

الدفع واالختالف ما  مب، تعددت اآلراء الفقيية التي تناولت بالدراسة االختالف ما بين الدفع والط
لمحور والدعوى، من حيث الجوانب القانونية، وأوجيو االختالف فيما بينيا لذا سنتناول بالدراسة ىذا ا

  كما يمي : وسنقسمو 

 . والطمباوال: االختالف بين الدفع 

 . ثانيا: االختالف بين الدفع والدعوى
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 أواًل5 االختالف بين الدفع والطمب5 

ُيعرف الطمب في نطاق قانون المرافعات المدنية بأنو ما يتوجو بو المدعي إلى المدعى عميو طالبا 
عميو، ، ويعرف مقدم الطمب بصفة عامة بالمدعي ومن يقدم في مواجيتو بالمدعى (12)الحكم بو

والخصومة ال تبتدئ إال بطمب، وىو وسيمة ىجومية ىدفيا الحصول عمى حكم لممدعي في مواجية 
 المدعى عميو.

أما الدفع فيو جميع وسائل الدفاع التي يجوز لمخصم أن يستعين بيا ليجيب عمى دعوى خصمو، 
ومة أو بعض بقصد تفادي الحكم لخصمو بما يدعيو، سواء أكانت ىذه الوسائل موجية الى الخص

إجراءاتيا، أو موجية إلى أصل الحق المدعى بو أو إلى سمطة الخصم في استعمال دعواه منكرا 
 .(13)إياىا

 بعض نقاط االختالف بين الدفع والطمب5

المحكمة المختصة، حسب قواعد  ىإل ابتداءيقدم  الخصومة تنشأ بوالطمب األصمي الذي -1
االختصاص المنظمة تشريعيا، أما الدفع فيبدى لدى المحكمة التي تنظر الطمب األصمي، وىي دائما 
مختصة بنظر الدفع إال في حاالت استثنائية، والدفوع التي تقدم ال تقدر قيمتيا، فالعبرة فيما يتعمق 

 باالختصاص القيمي لمطمب.

ختام المحاكمة، بينما يختمف حكم الدفوع حسب تعمقيا بالنظام العام، وحسب ال تقبل الطمبات بعد -2
نوع الدفع، فالدفوع المتعمقة بالنظام العام يمكن التمسك بيا في أي مرحمة من مراحل الدعوى، 

 .ذاتيامحكمة أن تقضي بيا من تمقاء ولم

  الطمبات، أما الدفوع فال تتقادم يسري التقادم عمى-3

                                                           
 .19ص-2009 -دار الضياء لمنشر –المحاكمات الجزائية الدفوع الشكمية في قانون اصول  -لورنس سعيد الحوامدة د. - 12
 .11ص-مرجع سابق -نظرية الدفوع في قانون المرافعات -احمد ابو الوفاد . - 13
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يكون عاديا، وقد يكون مستعجال بقصد اتخاذ اجراء مؤقت يخشى عميو من فوات الوقت، الطمب قد -4
أما الدفع فال يكون وقتيا إنما يبديو المتمسك بو في مواجية الطمب أيا كان نوعو، لحسم النزاع بصفة 

 .(14)نيائية أو تأخير الحكم بو

ونخمص مما تقدم بأن الطمب ىو وسيمة ىجومية يتقدم بو صاحب المصمحة في الدعوى المدنية 
إلثبات حقو في الدعوى سواء كان ذلك باستخدام البينة الخطية أو الشفوية إذا أجاز القانون ذلك، 

يا صاحب ب  مدفيتق والطمب قد يكون عاديًا، وقد يكون مستعجاًل بقصد اتخاذ إجراء مؤقت. أما الدفوع 
والدفوع  المصمحة في الدعوى ىي دفوع إما موضوعية أو دفوع شكمية وكذلك دفوع بعدم قبول الدعوى

، أما الطمبات التي قد ىي وسيمة دفاعية يقدميا المدعى عميو بقصد تفادي صدور حكم ضده أو تأخيره
مبات يتقدم بيا يتقدم بيا أطراف الدعوى قد تختمف حسب من يقوم بتقديم ىذه الطمبات فيناك ط

المدعي في الدعوى وتكون تابعة لمدعوى األساس وىناك طمبات يتقدم بيا المدعى عميو وىذا ما 
وبالتالي فإن ىناك اختالفًا جوىريًا بين الدفع والطمب حيث أن الطمب  سنتناولو في الدراسة فيما بعد.

وى المدنية لإلثبات حقو في ىو وسيمة ىجومية كما بينا سابقًا يتقدم بو صاحب المصمحة في الدع
الدعوى، أما الدفع فيو عبارة عن وسيمة قانونية يستطيع من خالليا المدعى عميو في الدعوى المدنية 

وذلك من خالل الدفوع التي أجاز القانون تقديميا في نفي أو دحض ما نسب إليو من ادعاءات 
 الدعوى.

  الطمبات التي يتقدم بيا الخصوم في الدعوى5

كان حق الدفاع ىو سمطة الخصم في استعمال كافة الوسائل واإلمكانات اإلجرائية التي يقصد بيا لما 
إثبات ما يدعيو وتأييد دفاعو، كما تشمل ىذه السمطة كيفية استعمال ىذه الوسائل لذا حرصت 

فقد التشريعات عمى تنظيم ممارسة ىذه اإلمكانات، حتى ال يساء استخداميا من قبل الخصوم، وعميو 
منح المشرع ألطراف الدعوى الحق في تقديم الطمبات التي تتناسب مع مصالحيم في الدعوى األساس 
  وان ىذه الطمبات تختمف فيما بين كل من المدعي والمدعى عميو وىي ما سنتناوليا بالدراسة كما يمي:

 

  :اواًل: الطمبات التي يتقدم بيا المدعي في الدعوى
                                                           

 .40ص -مرجع سابق–الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق  –أ. باسم محمد الزغول  - 14
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لممدعي كطرف في الخصومة، ييدف من تقديميا إدخال تعديل عمى طمبو  وىي مكنة أعطاىا المشرع
األصمي، زيادة أو نقصانًا، ذلك أن األصل ىو عدم جواز تعديل الطمب األصمي، إال أن المشرع أجاز 

( من قانون اصول 97المادة ) وىي ما وردت في طمبات عارضةلممدعي استثناء أن يتقدم ب
لممدعي أن يقدم من الطمبات والتي نصت عمى أنو "  2001لسنة  2ة رقم المحاكمات المدنية والتجاري

  :العارضة

ما يتضمن تصحيح الئحة الدعوى أو تعديل موضوعيا لمواجية ظروف طرأت أو تبينت بعد  .1
 إقامتيا.

 ما يكون مكماًل الئحة الدعوى أو مترتبًا عمييا أو متصاًل بيا اتصااًل ال يقبل التجزئة. .2

 بإجراء تحفظي أو وقتي.طمب األمر  .3

  ما تأذن المحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطًا بالطمبات الواردة في الئحة الدعوى. .4

ويتبين من خالل نص المادة المذكور بأن المشرع قد أورد ثالثة أنواع من الطمبات اإلضافية ثم أورد 
ن إليس الحصر حيث عمى سبيل المثال و قاعدة عامة، بمعنى أن ىذه الطمبات وردت في القانون 

القاعدة العامة الواردة في النص تجيز لممدعي أن يقدم أي طمب إضافي مرتبط بالطمب األصمي، 
والمقصود باالرتباط وجود صمة أو عالقة بين الطمب األصمي والطمب العارض من حيث سببو أو 

يبرر جمعيما في . وىذا االرتباط ىو الذي (15)محمو، ولو لم يصل إلى حد عدم القابمية لمتجزئة
 خصومة واحدة. 

مثال ذلك، أن يطالب المؤجر بأجرة متأخرة، ثم يقدم طمبًا عارضا يطمب فسخ عقد اإليجار أو بأن 
يدفع المستأجر مبمغًا آخر مقابل االنتفاع بالعين المؤجرة بعد انتياء عقد اإليجار، فعمى الرغم من 

  و في وحدة العين محل االنتفاع.اختالف سبب الطمبين، إال أن ىناك صمة بينيما تبد

 

 

                                                           
 .464ص-مرجع سابق -المدنية والتجارية الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات -د. عثمان التكروري - 15
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 97أما بخصوص الطمبات العارضة الخاصة والواردة عمى سبيل المثال ال الحصر في نص المادة 
عميو في من قانون األصول وعمى المحكمة أن تقبل ىذه الطمبات إذا جاءت وفقا لما ىو منصوص 

ضافية بحيث يتضمن تصحيح الئحة اإللممدعي الحق في تقديم الطمبات ن إالمادة سالفة الذكر حيث 
الدعوى أو أن يكون مكمال ليا أو متصاًل بيا اتصااًل ال يقبل التجزئة وذلك لمواجية الظروف الطارئة 
التي ظيرت بعد رفع الدعوى. وأجاز المشرع في الحاالت السابقة تقديم مثل ىذه الطمبات دون الحاجة 

التصالو فية التي يقدميا المدعي ليكمل الطمب األصمي ضامن المحكمة والمعروف بالطمبات اإلإلذن 
  .(16)بو بصمة ال تقبل التجزئة

وقضت محكمة التمييز األردنية في ذلك بالقول " لممحكمة أن تسمح بتصحيح أو تعديل الئحة الدعوى 
( 118و 117عمى أساس الشروط التي تتوفر فييا العدالة بمقدار ما تتطمبو الضرورة عماًل بالمادتين )

من أصول المحاكمات المدنية، وعميو فالخطأ في ترجمة والد المميز لمغة العربية ال يغير من صفة 
 .(17)الخصم في الدعوى وبالتالي يجوز تعديل الئحة الدعوى عمى ىذا األساس"

فإنو يجوز لممدعي طمب إجراء تحفظي أو مؤقت، إذ  97أما بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 
عي الذي لم يتخذ ىذا اإلجراء قبل رفع الدعوى أو مع الئحة دعواه أن يستدرك ذلك في يستطيع المد

ومثال ذلك طمب إجراء حجز  .(18)أي مرحمة أثناء نظر الدعوى متى شعر بضرورة اتخاذ ذلك اإلجراء
  تحفظي أو تعيين حارس قضائي عمى العين المتنازع عمييا وغيرىا.

 

 

 

 

 

                                                           
 .243ص – 2012-دار الثقافة  –المجمد األول  –أصول المحاكمات والمرافعات المدنية  –د. محمود محمد الكيالني  - 16
 مجمة نقابة المحامين. -1995سنة – 62ص 94\3049رقم  –انظر تمييز حقوق  - 17
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 : بيا المدعى عميو في الدعوى يتقدمثانيًا: الطمبات التي 

كفالة لحق الدفاع في المحكمة فقد أجاز المشرع لممدعى عميو أن يتقدم بطمبات في الدعوى التي ىو 
من قانون أصول المحاكمات المدنية  98فييا وقد أوردىا المشرع الفمسطيني في المادة  خصماً 

ممدعى عميو أن يقدم من الطمبات العارضة وذلك كما يمي :" ل 2001لسنة  2والتجارية الفمسطيني رقم 
: 

 طمب المقاصة وطمب الحكم لو بالتعويضات عن الضرر الذي لحقو من جراء إجراءات التقاضي. .1
 أي طمب يكون متصاًل بالئحة الدعوى اتصااًل ال يقبل التجزئة. .2
 ما تأذن المحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطًا بالطمبات الواردة في الئحة الدعوى. .3

 

يتضح لنا بأن المشرع قد تبنى قاعدة عامة لكافة الطمبات العارضة المقدمة  98ن خالل نص المادة م
من أطراف الدعوى وىي االرتباط بالطمبات المقدمة في الئحة الدعوى، أي وجود صمة أو عالقة بين 

ية من المادة الطمب األصمي والطمب العارض من حيث سببو أو محمو، وىذا ما تم ذكره في الفقرة الثان
، أما الطمبات التي يجوز لممدعى عميو تقديميا خالفا لما ورد في القاعدة العامة وىي طمب 98

المقاصة القضائية، وكذلك طمب الحكم لممدعى عميو عن الضرر الذي لحق بو من جراء إجراءات 
ئحة الدعوى اتصااًل ال التقاضي، واخيرًا ما ورد في الفقرة الثالثة جواز تقديم أي طمب يكون متصاًل بال

  .(19)يقبل التجزئة
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 5 ثانيا5 االختالف بين الدفع والدعوى

الدعوى ىي سمطة االلتجاء إلى القضاء لمحصول عمى معونتو في تقرير الحق أو حمايتو، أو ىي 
  .(20)سمطة االلتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون

أما الدفع فيو اسم يطمق عمى جميع وسائل الدفاع التي يجوز لمخصم أن يستعين بيا ليجيب عمى 
دعوى خصمو، بقصد تفادي الحكم لخصمو بما يدعيو، سواء كانت ىذه الوسائل موجية إلى الخصومة 

ستعمال دعواه االمدعى بو أو إلى سمطة الخصم في أو بعض إجراءاتيا أو موجية إلى أصل الحق 
  .(21)منكرا إياه

تتعدد االختالفات ما بين الدفع والدعوى، سواًء من حيث المنشأ أو من حيث الحق الذي تكفمو كل 
نني أرى كباحث أن ىناك اختالفًا جوىريًا ما بين الدفع  سك بيما،وسيمة، أو من حيث الحق في التم وا 

ية يستطيع من خالليا المدعى والدعوى يتمخص ىذا االختالف بأن الدفع ىو عبارة عن وسيمة قانون
عميو في الدعوى المدنية نفي أو دحض ما نسب إليو من ادعاءات في الئحة الدعوى وذلك من خالل 

الى القضاء إلرجاع  التجاء االفرادى، أما الدعوى فيي الدفوع التي أجاز لو القانون تقديميا في الدعو 
دفع فيو عبارة دحض ونفي ما يتم مطالبة حقوقيم أو تحصيميا فالدعوى ىي وسيمة إثبات، أما ال

 المدعى عميو بو أمام القضاء. 
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 5 الفرع الثاني5 الدعوى وحق االلتجاء إلى القضاء

ال يتصور قصر حق التقاضي عمى من توافرت لدييم شروط قبول الدعوى، ألنو ال يمكن التحقق من 
كان حق االلتجاء الى القضاء حرًا،  توافر ىذه الشروط إال بعد عرض الدعوى عمى القضاء، ليذا

بمعنى أنو كل شخص لو حق االلتجاء إلى القضاء ليعرض عميو مزاعمو، فإذا توافرت شروط قبول 
  .(22)تتوافر ىذه الشروط خسر دعواه دعواه حكم بما طمبو، أما إذا لم

ل ألنو مخالف لمنظام وحق االلتجاء إلى القضاء ىو حق عام ال يجوز النزول عنو، وال يعتد بيذا التناز 
العام، إنما يجوز تقييد ىذا الحق كأن يشترط المتعاقدون عرض ما ينشأ من نزاع في تنفيذ عقد معين 
عمى محكمين، أو كأن ينص في عقد تأسيس شركة معينة عمى وجوب عرض منازعات الشركاء مع 

ع. وقد يكون تقييد حق الشركة عمى الجمعية العمومية قبل االلتجاء إلى القضاء لمفصل في النزا
االلتجاء الى القضاء من جانب المشرع ال بإرادة األفراد كأن يوجب عرض نزاع معين عمى ىيئة إدارية 
وال يجيز االلتجاء الى القضاء بصدده، وقد يوجب المشرع عرض نزاع معين عمى محكمين، فنكون 

  .(23)عميو القانونو حكمًا وفق ما ينص بصدد تحكيم إجباري، ويعد القرار الصادر في

وسيمة نظامية يتوجو بيا الشخص  ين رأي الباحث في ىذا اإلطار يتمخص في أن الدعوى ىإوعميو ف
إلى القضاء لكي يتسنى لو الحصول عمى تقرير حق أو حمايتو، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختمف 

ساتير، كذلك فإن الدعوى عن التقاضي الذي يعد حقًا من الحقوق المصيقة بالشخصية وتكفمو كافة الد
قواعد أصول المحاكمات المدنية، أما حق االلتجاء إلى  ضمنياحق من الحقوق الخاصة التي ت ىي

القضاء، فيو حق تنظمو قواعد القانون العام، وتحميو نصوص الدستور، فااللتجاء إلى القضاء معناه 
ل يتعمق بالنظام العام، ومن أن لكل مواطن حق يضمنو الدستور مثمو مثل حق التعميم وحق العم

واجبات الدولة، مما ال يجوز التنازل عنو بمعنى أنيا وسيمة اختيارية لصاحبيا إن شاء ممارستيا، وحق 
المجوء إلى القضاء حق مقرر لمجميع وعمى قدم المساواة لكن بشرط عدم جواز التعسف في استعمالو 

  الخصم.عن طريق الدعوى الكيدية أو الدعوى بقصد االضرار ب
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وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية ما يمي" إن حق المجوء إلى القضاء رخصة منحت 
لممواطنين، وأنو ال يترتب عمى استعمال ىذه الرخصة تعويض الخصم والمطالبة بالتعويض عما لحقو 

كما أن من من ضرر في حالة خسران الدعوى، إال إذا استعممت ىذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد، 
القواعد القانونية المقررة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقو استعمااًل مشروعا ال 
يضمن ما ينشأ عن ذلك. كذلك تقول محكمة النقض الفرنسية في ىذا الخصوص، إن االلتجاء إلى 

طأ فادح يصل إلى نية أو عن خ لمتعويض إال إذا كان صادرًا عن سوء اً القضاء ال يعتبر خطأ موجب
 .(24)النيةسوء  درجة
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 5 المطمب الثاني 5 حاالت الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية

في طمب الحماية  تتسع حاالت الدفع بعدم القبول لتشمل كل ما من شأنو إنكار سمطة الخصم
إجرائيتين ىما الطمب والدفع، فإن ن وسيمة التقاضي )الدعوى( تمارس وفقا ألداتين إالقضائية، وحيث 

الدفع بعدم القبول قد يبرز في مواجية الطمب والدفع بحيث يدفع بعدم قبول الدفع، كما يدفع بعدم قبول 
  الطمب.

كالدفع بفوات المواعيد، متعددة حاالت وكون أن الدفوع بعدم القبول تتعمق بالحق في الدعوى، فإن 
فصل في الدعوى، والدفع بانتفاء شروط الدعوى ومنيا المصمحة والدفع بالتحكيم، والدفع بسبق ال

  القانون ألوانيا لعدم اتخاذ اجراء يتطمبو والدفع بكون الدعوى سابقةوالدفع بالتقادم والصفة في الدعوى، 
، وسندرس من خالل ىذا  يحاز لبعض ىذه الدفوعإسوف نعرض بو والدفع بالتناقض، والدفع بالجيالة، 

 المطمب ما يمي : 

 الفرع األول 5الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق عمى التحكيم. 

 الفرع الثاني5 الدفع بعدم القبول النتفاء المصمحة.

 الفرع الثالث5 الدفع بعدم القبول النتفاء الصفة.

 الفرع الرابع5 الدفع بعدم القبول لمتقادم.

 كون القضية مقضية.بعدم القبول  الدفعالفرع الخامس5 

 مجيالة في الئحة الدعوى.الدفع بعدم القبول ل5 الفرع السادس

 متناقض في الئحة الدعوى.ابع5 الدفع بعدم القبول لالفرع الس
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 5 تفاق عمى التحكيماالدعوى لوجود  الفرع األول5 الدفع بعدم قبول

أطرافو وذلك بطرح موضوع النزاع أمام ىيئة التحكيم لمفصل ىو وسيمة لفض نزاع قائم بين التحكيم 
التحكيم الذي يتفق عميو طرفا النزاع بإرادتيما الحرة، سواء قانون التحكيم المصري بأنو ". وعرفو فيو

أو مركز دائم أو لم يكن" كانت الجية التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين أو منظمة 
نون التحكيم االردني لتعريف التحكيم، ولكنو أجاز التحكيم في جميع المنازعات الناشئة ىذا ولم ُيشر قا

عن عالقات قانونية عقدية أو غير عقدية، عمى أنو ال يجوز التحكيم في المسائل المتعمقة بالنظام 
  (25) العام

يعدو أن يكون وسيمة قانونية أفسح ليا المشرع المجال لمفصل في المنازعات وبالتالي فإن التحكيم ال  
المتّفق عمى عرضيا عمى التحكيم كنظام بديل لمقضاء ال يخمو من مزايا بحيث ينتيي إلى حكم يتقّيد 
بو الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع الذي نشأ بينيم شأنو في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ممحوظة 

 .(26)والنفقاتل من الجيد وبقدر أق

، حيث عرف 2000لسنة  3وقد أفرد المشرع الفمسطيني لمتحكيم قانون خاص، وىو قانون التحكيم رقم 
ىو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض في المادة الخامسة منو اتفاق التحكيم بأنو "

نة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن عالقة قانونية معي
  ".أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل

يترتب عمى قبول التحكيم نزول الخصم عن االلتجاء إلى القضاء أي المحكمة المختصة أصال بنظر 
نما يمنعيا فقط من سماعيا ما دام الشرط  النزاع، فشرط التحكيم ال ينزع االختصاص من المحكمة وا 

طة الخصم في قائما وبذلك يكون االعتداد بشرط التحكيم من قبيل الدفوع بعدم القبول ألنو ال ينكر سم
المجوء إلى القضاء لمحصول عمى حقو، واالتفاق عمى التحكيم ال يمس الشروط الشكمية المتعمقة 

نما يمس سمطة الخصم في االلتجاء إلى القضاء.   باالختصاص وا 

                                                           
25
1994(لسنة27(منقانونالتحكيمالمصريرقم)4.ونصالمادة)2111لسنة3(منقانونالتحكيمالفلسطينيرقم1أنظرالمادة)-

،جلسة31/2111.استئنافمدنيدائرة)القدس(المنعقدةبرامهللا.رقم2111(لسنة31(منقانونالتحكيماالردنيرقم)3والمادة)

27/12/2111.
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وينشئ عائقا مؤقتا يمنع المحكمة من نظر الدعوى، لذلك فالرجوع عنو يوجب العودة إلى المحكمة 
ن التحكيم ال ينزع االختصاص، وألن اتفاق التحكيم يؤدي إلى نزول الخصوم عن المختصة ويؤكد أ

سمطة االلتجاء إلى القضاء أي إلى المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع بإرادتيم فإن الدعوى تفقد 
 .(27)بذلك شرطا من شروط قبوليا فيمتنع عمى المحكمة نظرىا

  

مة ال يتعمق بالنظام العام فال يجوز لممحكمة أن تقضي وعمى ما جرى بو قضاء المحك –شرط التحكيم 
نما يتعين التمسك بو أماميا ويجوز النزول عنو صراحة أو ضمنًا ويسقط  بإعمالو من تمقاء نفسيا وا 

وبالرجوع الى قانون التحكيم الفمسطيني رقم  .28الحق فيو فيما لو أثير متأخرًا بعد الكالم في الموضوع
إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني ة السابعة منو بأنو " في الماد 2000لسنة  3

أمام أية محكمة ضد الطرف اآلخر بشأن أمر تم االتفاق عمى إحالتو إلى التحكيم، فيجوز لمطرف 
اآلخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطمب من المحكمة وقف ذلك اإلجراء وعمى المحكمة أن 

 (29)ك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم".تصدر قرارًا بذل

 5 لطبيعة القانونية لمدفع بالتحكيما

من خالل ما تقدم من الدراسة تبين لنا أنو متى تم االتفاق بين الخصوم عمى التحكيم، وجب عمييم 
فض النزاع بيذه الوسيمة. ولكن إذا بادر أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى القضاء فإنو يجوز لمطرف 

التمسك بوجود اتفاق التحكيم بصورة دفع يثيره أمام المحكمة المنظور أماميا النزاع ليمنعيا من اآلخر 
ناولت طبيعة الدفع بالتحكيم النظريات في ىذا الصدد والتي ت تنظر النزاع والبت فيو. وبالتالي اختمف

حاب النظرية ن بعض النظريات ذىبت إلى أن الدفع بالتحكيم ىو دفع بعدم القبول، أما أصإحيث 
، وسنعرض فيما يمي ليذه اآلراء األخرى فقد ذىبوا إلى القول بأن الدفع بالتحكيم ىو دفعا شكمياً 

 وذلك وفقا لما يمي: وأسانيدىا واالنتقادات

  

                                                           
 .78ص-مرجع سابق–طبيعة الدفع بالتحكيم -براىيم حرب محيسنإ د. - 27
 442ق. ص  47لسنة  714نقض مصري رقم  - 28
29
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  أواًل5 الدفع بالتحكيم دفعًا بعدم القبول

بأن الدفع بالتحكيم يعد دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية لوجود  (30)ذىب أنصار ىذا االتجاه إلى القول
النزاع قد حسم وحاز حجية  اتفاق تحكيم، أي أنو بمجرد االتفاق عمى التحكيم فان ذلك يعني أن

المقضية، لذلك فإن الدفع بالتحكيم ىو دفع بعدم قبول الدعوى لتخمف حق الدعوى أصال لدى ة القضي
م قبول الدعوى الذي يرمي إلى منع التعسف في استعمال حق الدعوى في الخصم. وليس دفعا بعد

حال تخمف المصمحة. فإذا قام أحد أطراف اتفاق التحكيم وفقا ليذا االتجاه بالمجوء إلى القضاء العادي 
لفض النزاع المتفق عمى إحالتو إلى التحكيم، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل 

وجد ىذا االتجاه القائل بأن الدفع بالتحكيم ىو دفع بعدم قبول الدعوى القضائية اعتمادا  وقد .(31)فييا
يجب عمى المحكمة التي  والتي نصت عمى أنو " منو (13/1)قانون التحكيم المصري في المادة  ي ف

يو بذلك أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عميرفع إلييا نزاع يوجد بشأنو اتفاق تحكيم 
  ."قبل إبدائو أي طمب أو دفاع في الدعوى

 

 ومن االنتقادات التي تم توجيييا ألصحاب ىذا الرأي :

قضت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكاميا بأن قبول محكمة أول درجة لمدفع بالتحكيم -1
االستئناف بإلغائو، ال يستنفذ والية المحكمة في نظر الموضوع إذا استؤنفت حكميا، وقضت محكمة 

 (32)وىو عكس ما تقرره بالنسبة لدفوع عدم القبول.

إن سموك األفراد لحل النزاع القائم بينيم بالتحكيم ال يعني تنازليم عن حماية حقوقيم عن طريق  -2
 الدعوى وااللتجاء لممحكمة، لذا يحق لألفراد المجوء لمقضاء العادي طالما لم يتم انياء النزاع.

 

 

                                                           
30
ر، مشار إلييم لدى من أنصار ىذا الرأي د. فتحي والي، د. أحمد ابو الوفا، عبد الحميد ابو الييف، محمد عبد الخالق عم-

 (.88،ىامش رقم)27أسامة أحمد شوقي المميجي، ص
 1001ص– 1977-قانون القضاء المدني الكويتي  –د. فتحي والي  - 31
.6/1/1976ق جمسة  42سنة  119نقض مدني مصري، الطعن رقم  - 32
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قول بانتفاء الحق في الدعوى، ألن اتفاق التحكيم يتضمن تنازل الخصوم عن حق المجوء الى إن ال-3
القضاء فيو خمط بين الحق في االلتجاء إلى القضاء، وىو حق عام ال يجوز النزول عنو، وبين الحق 
في الدعوى وىو حق من الحقوق التي قصرىا القانون عمى ذي الصفة في الدعوى، فال يجوز لو 

 زول عنو.الن

 

 5 الدفع بالتحكيم دفعًا شكميًا ثانياً 

بأن الدفع بوجود اتفاق تحكيم يدخل ضمن دائرة الدفوع الشكمية، إال أنيم  (33)يرى أنصار ىذا االتجاه
ن المطالبة القضائية. أم ىو ببطال بعدم االختصاص أم ىو دفع ادفعاختمفوا فيما إذا كان ىذا الدفع 

 خاص.من نوع  دفع شكمي إجرائي

بعدم االختصاص، بحيث  تفاق التحكيم ىو دفعايذىبون إلى أن الدفع بوجود  (34)ألول فأنصار االتجاه ا
إلى نزع ذىبوا بأن االتفاق عمى التحكيم يعني حجب سمطة المحاكم عن نظر النزاع، وىو ما يؤدي 

عطائو لممحكمين ناالختصاص بنظر النزاع ع تفاق األطراف عمى عدم طرح ا، إذ أن (35)المحاكم وا 
قرار المشرع ليذا االتفاق يجعل النزاع  خارجًا عن اختصاص القضاء بمقتضى النزاع عمى القضاء وا 

 تفاق التحكيم.ا

 

 

 

 

                                                           
33
 -( منو : "أ12والذي نص في المادة ) 2001لسنة  31من أنصار ىذا الرأي ما اخذ بو المشرع االردني في قانون التحكيم االردني رقم  -

 عمى المحكمة التي يرفع إلييا نزاع يوجد بشأنو اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عميو بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى
 الفرنسي. ( من قانون المرافعات1458ىذا الجانب من الفقو وأحكام القضاء الفرنسي أنظر المادة ) - 34
 –المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة"  -بحث قانوني -وجية نظر دول الدفع بالتحكيم-أ. ايمن شاىين - 35

 100ص-2009-تشرين الثاني-دستورية التحكيم وطبيعتو القانونية والمحكمة المختصة بمسائمو
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ميًا، وبالتالي فإن الدفع توصموا إلى أن الدفع باتفاق التحكيم يعد دفعًا شك (36)أما أنصار االتجاه الثاني
تفاق التحكيم يعتبر من الدفوع الشكمية التي تنتمي إلى طائفة الدفوع اإلجرائية التي تؤسس عمى ابوجود 

عيب موضوعي في اإلجراء. فقد ذىب أنصار ىذا االتجاه إلى القول بأن المطالبة القضائية ىي 
أي  إجراء، وأن اإلجراء ىو عمل قانوني يتألف من عناصر شكمية، وأخرى موضوعية فإذا لم تتوافر

 .(37)يعتبر باطلمن ىذه العناصر فإن ىذا اإلجراء 

 

( من قانون 7وبالرجوع الى أحكام المادة ) ىذا اإلطار يلى ما أخذ بو المشرع الفمسطيني فوبالرجوع إ 
إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ  فقد نصت المادة بأنو " 2000لسنة  3التحكيم الفمسطيني رقم 

اجراء قانوني أمام أي محكمة ضد الطرف اآلخر بشأن امر تم االتفاق عمى إحالتو إلى التحكيم، 
فيجوز لمطرف اآلخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطمب من المحكمة وقف ذلك اإلجراء وعمى 

أي أن المشرع الفمسطيني أعتبر التحكيم". تفاق در قرارًا بذلك إذا اقتنعت بصحة االمحكمة أن تص
يؤدي إلى وقف وجود اتفاق التحكيم بين أطراف النزاع ولجوء أحد اطراف التحكيم إلى القضاء العادي 

خضاعو ضمن  إجراءات الدعوى وبالتالي تميز المشرع الفمسطيني في تحديد أحكام الدفع بعدم القبول وا 
 ير في إجراءات الدعوى.دائرة الدفوع التي يقصد منيا وقف الس

 

 

 

 

 

 

                                                           
36
 .69ص  طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية -ابراىيم حرب محيسنمن أنصار ىذا الرأي  الدكتور -

 12ص-1983-بيروت-الدار الجامعية-أصول المحاكمات المدنية -د. أحمد ابو الوفا - 37
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وفقًا لما ورد في قانون  إحدى قواعد الدفوع الشكمية ى الدفع بالتحكيمقد أسبغ عمفالمشرع األردني  أما 
، حيث أوجب إثارتو قبل الدخول في أساس الدعوى تحت طائمة سقوط الحق التحكيم االردني القديم

كان مستعدا وال يزال راغبا في اتخاذ التدابير بالتمسك بو، كما يجب أن يثبت من يتمسك بو أنو 
الالزمة النتظام سير التحكيم كما يجب، وأنو ليس ىناك ما يحول دون إحالة األمر إلى التحكيم. فإذا 

وبالرجوع إلى ما أخذ بو المشرع  .(38)الدفوع الشكميةلدفع بالتحكيم من توافرت الشروط مجتمعة كان ا
( منو بأنو " عمى 12في المادة ) 2001( لسنة 31ردني الجديد رقم )األردني في قانون التحكيم األ

المحكمة التي يرفع الييا نزاع يوجد بشأنو اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عميو 
 بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نص المادة السادسة من قانون ، 110ص–مرجع سابق –الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق  –أ. باسم محمد الزغول  - 38

 .1935لسنة  18القديم رقم  التحكيم االردني
" اذا شرع أحد فريقي التحكيم في اتخاذ اجراءات قانونية  1953لسنة  18القديم رقم  ( من قانون التحكيم االردني6نصت المادة )-

قبل الدخول في اساس  -أمام أية محكمة ضد الفريق اآلخر بشأن أمر تم االتفاق عمى إحالتو لمتحكيم، يجوز لمفريق اآلخر
أن يطمب من المحكمة أن تصدر قرار بتوقيف االجراءات، فاذا ما اقتنعت بأن طالب توقيف االجراءات مستعدا وال يزال  -عوىالد

راغبا في اتخاذ التدابير الالزمة النتظام سير التحكيم كما يجب وبأنو ليس ىناك بما يحول دون إحالة االمر لمتحكيم حسب االتفاق 
 . الجراءاتأصدرت قرارىا بتوقيف تمك ا
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 دفع بعدم القبول النتفاء المصمحةالفرع الثاني5 ال

( منو 3في المادة ) 2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  نص قانون أصول
 -2ال تقبل دعوى أو طمب أو دفع ال يكون لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانون  -1عمى انو )

ستيثاق لحق مب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االتكفي المصمحة المحتممة إذا كان الغرض من الط
إذا لم تتوافر المصمحة وفقا لمفقرتين السابقتين قضت المحكمة  -3النزاع فيو  دليمو عنيخشى زوال د

ال يقبل طعن كما قررت محكمة التمييز االردنية في ذلك بقوليا " من تمقاء نفسيا بعدم قبول الدعوى(. 
 .39"ليس لصاحبو مصمحة فيو

فيو مصمحو قائمة يقرىا القانون، ولقد نو ال يقبل أي طمب أو دفع ال تكون لصاحبو إووفقا لما سبق ف
رأى المشرع ذلك حتى يحد من استعمال الدعاوى وحتى يتجنب التعسف ويساء حق المجوء إلى القضاء 

ضي فيؤخر ىذا فضال عما يؤدي إليو كثرة الدعاوى الكيدية أمام القضاء مما يزيد من العبء عمى القا
ي سواء أقام الدعوى بنفسو أو أقاميا الغير عنو المصمحة لدى المدع وجدالفصل في الخصومات، وت

المصمحة لدى المدعي  وجدلبة بحق االبن القاصر، وأيضًا تسمو وذلك كما في دعوى األب لممطااب
  .(40)سم الغير مطالبا بالحماية القانونية ليذا الغيراولو كان قد أقام الدعوى مستعمال 

ى يعتد بوجودىا قانونا وفي حالة انتفاء ىذه ويتعين أن تتوافر أوصاف معينة في المصمحة حت
األوصاف لممصمحة يترتب عميو دفعا بعدم قبول الدعوى وىذه األوصاف )شروط المصمحة( ىي أن 
تكون المصمحة قانونية وكذلك بأن تكون شخصية وأخيرا أن تكون آنية وقائمة وسنتناوليا بالدراسة 

 تباعا: 

 

 

 

 

                                                           
 .1994لسنة  2583ص 526/92تمييز حقوق  - 39
  .256 ص-مرجع سابق -الدفوع في قانون المرافعات–. خالد شياب أ  - 40



31 
 

 كون المصمحة قانونيةاوال5 أن ت

يتعين لالعتداد بقانونية المصمحة أن تكون مستنده لحق قانوني أو مركز قانوني أو مستمدة من قاعدة 
عرفية أو مبدأ عام بحيث يوجد ليا مستند في نصوص القانون، وىي أن تكون مصمحة المدعي 

ماية مستمدة من حق أو الوضع قانوني تيدف إلى االعتراف بيذا الحق أو الوضع القانوني وتمنح الح
لممدعي وتستحق الحماية. وكذلك يجب أن تكون المنفعة أو الفائدة التي يجنييا المدعي أمام القضاء 

 (41)مشروعة أي أن تكون قانونية أي يحمييا القانون.

حيث ال يعترف القانون بمصمحة غير مشروعة فإذا خالفت المصمحة حكم القانون بأن كانت مخالفة  
الدعوى غير مقبولة في ىذه األحوال كأن يطالب المدعي بالثمن الناتج  لمنظام العام واآلداب تصبح

عن عقد بيع بضاعة مخدرات وال يحمي القانون المصمحة غير المشروعة وتكون الدعوى غير مقبولة 
 (42).النتفاء المصمحة ويستوي قانونا أن تكون المصمحة مادية أو أدبية

 

والتي تخالف النظام العام، أو اآلداب إذ تعتبر المصمحة كذلك ال يعتد بالمصمحة غير المشروعة، 
غير قانونية في ىذه الحالة، فال تكون المصالح التي ال تستند إلى حق، أو مركز يقره القانون مشروعة 
وتكون المصمحة في الدعوى القضائية التي ترفع بتنفيذ عقد مخالف لمنظام العام، وحسن اآلداب غير 

 قانونية.

اشتراط قانونية المصمحة في الدعوى القضائية يتعمق بوظيفة القضاء في المجتمع، وىي  فالحكمة من
حماية النظام القانوني في الدولة، وىذا النظام ال يتحقق إال بحماية الحقوق والمراكز التي يحمييا 

ز قانوني. القانون الوضعي. ولذا، ال تقبل الدعوى القضائية إال إذا كانت ترمي إلى حماية حق، أو مرك
فالقضاء العام في الدولة يقوم بوظيفة محددة، ىي حماية النظام القانوني في الدولة، وىذا النظام ال 

 يتحقق إال بحماية الحقوق، والمراكز التي يحمييا القانون الوضعي. 

 

                                                           
 30ص-مرجع سابق-دفوع عدم القبول ونظاميا االجرائي -أ. محمد خميل ابو بكر - 41
 33ص-سابقمرجع -دفوع عدم القبول ونظاميا االجرائي -أ. محمد خميل ابو بكر - 42
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ومن ىنا كان ال بد أن يكون كل ما يعرض عمى القضاء من تمك الحقوق، والمراكز التي يحمييا 
نون الوضعي، فإذا كانت من المصالح التي ال يقرر المشرع الوضعي حماية ليا فإنو ال يكون القا

لنظرىا من جانب القضاء، حرصا عمى وقتو، وبالتالي ال يعتد بالمصمحة غير القانونية  ىناك مبرراً 
ذلك:  وغير المشروعة والتي تخالف النظام العام، أو اآلداب إذ تعتبر مصمحة غير قانونية. ومثال

  .(43)مطالبا المدعى عميو بدفع دين قمارالدعوى القضائية التي يرفعيا المدعي 

قتصادية، وليذا إذا كانت اعوى إذا كانت مصمحتو مجرد مصمحة وكذلك ليس لشخص أن يرفع د
شركة تجارية تنافس أحد التجار فميس ليذا األخير أن يرفع دعوى ببطالن ىذه الشركة ولو كانت 

الشركة باطمة وذلك تأسيسا عمى عدم توافر المصمحة القانونية وال تعد المصمحة  إجراءات ىذه
 .(44)االقتصادية سندا لرفع الدعوى

 5 ومباشرة ثانيا5 أن تكون المصمحة شخصية

بمعنى أن يكون رافع الدعوى ىو صاحب الحق المراد حمايتو، أو من يقوم مقامو، كالوكيل بالنسبة 
لمموكل، والمصمحة الشخصية المباشرة ىي الصفة في رفع الدعوى، وبالتالي عدم توافر مصمحة 

النتفاء شخصية لممدعي في الدعوى يعطي المدعى عميو الحق في رد ىذه الدعوى عنو وذلك 
 .(45)ةالمصمح

 

 

 

 

 

                                                           
-2003-دار الجامعو الجديدة لمنشر-الصفة غير العادية وآثارىا في رفع الدعوى القضائية-محمود السيد التحيوى د. - 43

 .90ص
 .257ص -مرجع سابق -الدفوع في قانون المرافعات–أ. خالد شياب  - 44
 .89ص-مرجع سابق-يةالدفوع الشكمية بين الشريعة وقانون اصول المحاكمات المدن -د رائد الكردي - 45
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ومن الممكن أن يكون رافع الدعوى شخصًا آخر غير صاحب الحق، ولكنو يرفعيا بإعتباره نائبًا عن 
صاحب الحق، أي أنو يدعي لغيره، ويزعم أن لو والية االدعاء بحكم تمثيمو ليذا الغير )صاحب الحق( 

لمدعي يجب أن يثبت صفتو ونيابتو عنو، وىنا تتميز الصفة عن المصمحة الشخصية المباشرة. إذ أن ا
أو قيمًا عمى  -كأن يكون المدعي وصيًا عمى القاصر –سموايل ذلك الغير الذي ترفع الدعوى بفي تمث

فيجب أن يثبت  -أو أن يكون المدعى مديرًا لشركة أو نائبا عن شخص معنوي -شخص محجور عميو
 .(46)أو المدير أو النائبىذه الصفة، صفة الوصي أو القيم 

 

  

 5 ثالثا5 أن تكون المصمحة حالة وقائمة )آنية(

فال يكفي أن يكون ىناك حق أو مركز قانوني، إنما ينبغي كذلك لقبول الدعوى أن يكون ىناك اعتداء 
قد وقع فعال عمى ىذا الحق أو المركز القانوني، مما يحرم المدعي من المنافع التي يحصل عمييا من 

لقاعدة القانونية. ىذا الحق أو المركز، مما يوجب تدخل القضاء لحماية ىذا الحق أو المركز بتطبيق ا
فالدعوى باعتبارىا وسيمة تحقيق الحماية القضائية ال تنشأ إال حيث توجد الحاجة ليذه الحماية لرد 
االعتداء. ومع ذلك تكفي المصمحة المحتممة استثناءا في حاالت حددىا القانون، فالوقاية خير من 

وقائية في حاالت محددة، أي أن العالج، ولذا خرج المشرع عن القاعدة، وأجاز قبول الدعاوى ال
حيث ان األصل في النظام  .(47)الدعوىالمشرع يكتفي في تمك الحاالت بالمصمحة المحتممة لقبول 

القضائي أن تكون الدعوى عالجية، بمعنى أن ترمي إلى دفع ضرر أو اعتداء وقع فعاًل واالستثناء 
  (.48االت محددة )عمى ذلك أن تكون الدعوى وقتية ) المصمحة المحتممة( في ح

 

 

                                                           
 .13ص-2005-الطبعة الرابعة-الجزء االول-الموسوعة الشاممة في التعميق عمى قانون المرافعات –د. أحمد مميجي  - 46
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( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني والتي نصت في 3ووفقا لنص المادة )
تكفي المصمحة المحتممة إذا كان الغرض من الطمب االحتياط لدفع ضرر محدق الفقرة الثانية منيا " 

لثالثة من ذات المادة والتي حسمت " أما الفقرة اأو اإلستيثاق لحق يخشى زوال دليمو عند النزاع فيو
أن تحكم  ذاتيانح المشرع المحكمة من تمقاء حالة عدم توافر المصمحة سواء اآلنية أو المحتممة حيث م

 بعدم قبول الدعوى النتفاء المصمحة. 

ن كانت المبادئ القانونية تشترط  قبول لواتجيت محكمة التمييز االردنية في كثير من أحكاميا انو وا 
إذا كان الغرض من الدعوى االحتياط لدفع القانون مصمحة قائمة يقرىا  الدعوى أن يكون لصاحبيا

 .(49)ضرر محدق

 

 5 نتفاء المصمحةاالقانونية لمدفع بالطبيعة 

يجب أن يكون لرافع الدعوى مصمحة في رفعيا، فال دعوى بدون مصمحة، لذا يقال إن المصمحة ىي 
تشغل المحاكم بدعاوى ال يستفيد منيا أحد وبناء عميو فإن شرط مناط الدعوى. ومن الواجب أال 

المصمحة ليس شرطًا لقبول الدعوى فحسب بل ىي شرط لقبول أي طمب أو دفع أو طعن. وقد أخذت 
نتفاء المصمحة في الدعوى ىو من قبيل الدفع بعدم القبول وىذا امعظم الدول العربية بأن الدفع ب قوانين

ولى من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية الفمسطيني كذلك ما ورد ما ورد في الفقرة األ
في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات األردنية وقانون المرافعات المصري بحيث تتفق جميعيا 

 حيث .(50)يقرىا القانونعمى عدم قبول أي دعوى أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبو مصمحة قائمة فيو 
 .(51)ن المصمحة المباشرة ىي مناط الدعوى، بحيث لو تخمفت كانت الدعوى غير مقبولةإ
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 5 الفرع الثالث5 الدفع بعدم القبول النتفاء الصفة

الدعوى ىي حق االلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز المدعى بو ومن ثم يمزم توافر الصفة 
الموضوعية لطرفي ىذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقو ليذه الحماية وضد من يراد 

 االحتجاج عميو بيا. 

ه صاحب الصفة في رفعيا واألصل أن يرفع الدعوى صاحب الحق المعتدى عميو عمى اعتبار أنو وحد
إال أن طبيعة الدعوى والحق الذي تحميو قد تحدو بالمشرع إلى الخروج عمى ىذا األصل في بعض 

 ةيأدينو بالرغم من أنو ال تربطو بو الحاالت كما في الدعوى المباشرة التي يقيميا الدائن عمى مدين م
 .(52)سم مدينواأن يعمل بعالقة ودون 

يقضي بأن الدعوى غير مقبولة لتقديميا ممن ال يممك الحق في تقديميا  بحيث إن انتفاء الصفة
والبحث في توافر الصفة تعتبر أولى ميام القاضي عند بسط النزاع إليو أو عند إصدار الحكم في 
الدعوى. وعميو فإذا تقدم الخصم بدفع لرد الدعوى قبل االنتقال إلى األساس لتخمف الصفة فإن 

بحث صحة ىذا الدفع طالما ُطرح عميو بل عمى األكثر من ذلك يممك القاضي القاضي سيتناول بال
ومن تمقاء نفسو البحث في توافر صفات الخصوم والتحري إلصدار القرار المناسب وكما أن الدفع قد 

وقد ال يطرح إطالقا من الخصوم  والنقض فإنو قد يكون ألول مرة أمام محكمة االستئناف ابتداءً يطرح 
فيعود األمر لمقاضي الذي عميو أن يتحرى توافر الصفات وىو بذلك يكتفي برد الدعوى عمى ىذا 

  .(53).وىاألساس دون ما حاجة لبحث أساس الدع

ن الرأي الذي توصمت إليو كباحث في ىذا اإل نتفاء الصفة يعتبر طار إلى أن الدفع بعدم القبول الوا 
أي أنو إذ لم تكن الصفة متوافرة في البداية  أي عند رفع الدعوى أو الطمب أو غيره  دم القبول،دفعًا بع

فمممدعى عميو أو صاحب المصمحة أن يثير دفع عدم قبول الدعوى أو الطمب أو االستئناف أو غيره 
تفاء الصفة وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض المصرية إلى " جواز إبداء الدفع بان النتفاء الصفة، 

 .(54)في أية حالة كانت عمييا الدعوى"

                                                           
 .12ص-منشأه المعارف-الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات والقوانين الخاصة-ىشام الطويل أ. - 52
 .44ص-مرجع سابق-دفوع عدم القبول ونظاميا االجرائي -محمد خميل أبو بكر أ. - 53
 .37\6\2تاريخ  50لسنة  – 1737رقم  –طعن مصري  - 54
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يجوز إبداءه في أية حالة تكون عمييا الدعوى النتفاء الصفة كذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى   
( من قانون المرافعات وكان سكوت الطاعنين عن التمسك بو أمام محكمة أول 115عماًل بالمادة )

إلى  يوبالتالي تخمف شرط الصفة يقض ،(55)محكمة االستئنافدرجة ال يسقط حقيم في إبدائو أمام 
 عدم قبول الدعوى ويجوز إبداءه في أي مرحمة من مراحل التقاضي القانونية.

أنتفت فإنيا تكون  إذن إن شرط الصفة في الدعوى ىو شرط الزم لقبوليا واالستمرار في موضوعيا فإذا
نظرىا واصدار حكم فييا. وكذلك قضت محكمة غير مقبولة ويمتنع عمى المحاكم االستمرار في 

النقض المصرية بأن بطالن االجراءات المبني عمى انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى من النظام 
 (56)العام وبالتالي يجوز إثارتو ألول مرة أمام محكمة النقض.

 

  يلصفة في الدعوى والتمثيل القانونالتمييز بين ا

ما يسمى بقيام شخص بتمثيل صاحب  وفي الدعوى والتمثيل القانوني وى ىناك اختالف بين الصفة
الحق والصفة األصمية باإلجراءات القانونية والقضائية مثال ذلك الوكيل عن الموكل في إجراءات 
الدعوى والولي عن القاصر أيضا في التقاضي ومتابعة إجراءات الخصومة. فالصفة شرط من شروط 

م الحق فييا. ويقصد بيا سمطة مباشرة الدعوى، وتكون لمن ادعى حقا لنفسو الدعوى، وىي أساس لقيا
 .(57)عميوأو من يمثمو ضد من يدعي ىذا الحق، أو االعتداء 

وبالرجوع إلى ما أخذ بو المشرع المصري فقد أجاز تصحيح الدعوى، بإعالن ذي الصفة، تيسيرًا عمى  
رافع الدعوى، لتفادي الحكم بعدم قبوليا، فقد يكون معذورًا باختصام من ال صفة لو، بداًل من اختصام 

كة و /او ضد شخص معتقدًا أنو مدير الشر ذي الصفة الحقيقي . مثال ذلك أن يرفع شخص دعوى 
المفوض بالتوقيع عن الشركة، ثم يتبين أنو ليس كذلك، فيفضل أن يكون لممحكمة تصحيح الدعوى 

 بإعالن ذي الصفة، لتفادي الحكم بعدم قبوليا والعودة من جديد في الدعوى بإجراءات جديدة. 

                                                           
 353ق.ص  40لسنة  325مصري نقض  - 55
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  الفرع الرابع 5 الدفع بعدم القبول لمتقادم

لزمن، وجدير باإلشارة أنو كمما تناولت المدة حقا من الحقوق التقادم عموما ىو مضي مدة معينة من ا
وأدت إلى انقضائو، اعتبر الدفع الموجو من الخصم بزوال الدعوى التي تكفل حماية الحق من الدفوع 

نقضاء الميعاد المحدد الستعمالو تزول عنو حماية القانون، القبول، وذلك عمى تقدير أن الحق ببعدم ا
ة يعمل بيا بالنسبة لسائر فروع القانون، أيًا كان قدر المدة التي تناولت الحق وأدت وىذه القاعدة عام

ىذا ما أخذ بو المشرع  .(58)وضع الميعادإلى زوالو وأيا كانت البواعث واالعتبارات التي دعت إلى 
لحق المصري وبالرجوع الى ما أخذ بو المشرع الفمسطيني واالردني فإن مرور الزمن يؤدي إلى سقوط ا

  . (59)في التقاضي أما عن الحق ذاتو فال يسقط 

ال أثر لو عمى أصل الحق المطالب بو أو موضوعو المحددة في القانون والذي إذن التقادم ىو المدة 
نما يقتصر حكمو عمى مجرد عدم سماع الدعوى . حيث ذىبت النظرية التقميدية في القانون المدني وا 

إلى أن التقادم يؤدي إلى إنقضاء االلتزام المدني ويحولو إلى التزام طبيعي بمعني أن االلتزام وفقا ليذه 
النظرية ينقسم إلى عنصرين األول المديونية والثاني عنصر المسؤولية والذي يتمثل في إمكانية 

 االلتجاء الى القضاء. 

يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عمييا الدعوى ولو أمام محكمة االستئناف وال يجوز و 
ن أو أي شخص لو عمى طمب الدائ اء نفسيا، ويجب أن يكون ذلك بناءلممحكمة أن تقضي بو من تمق

قادم عميو قررت محكمة التمييز األردنية في كثير من أحكاميا " يسمح الدفع بالت مصمحة فيو. وبناء
 .(60)في أية مرحمة من مراحل الدعوى ما لم يصدر من المدعى عميو إقرار بالحق المدعى بو"

وبالتالي ال يستطيع القاضي أن يحكم بالدفع بالتقادم من تمقاء نفسو ويسري عمى التقادم أحكام الوقف  
واالنقطاع. وقد صدر حكم عن محكمة التمييز األردنية بخصوص إبداء الدفع بالتقادم قبل أي دفع 

جرائي آخر أو طمب نقضاء مدة التقادم قبل أي دفع إإبداء الدفع بعدم سماع الدعوى ال إجرائي " يجب

                                                           
 .796ص-مرجع سابق -نظرية الدفوع في قانون المرافعات -احمد ابو الوفا د. - 58
59
منالقانونالمدنياألردني.464منمجلةاالحكامالعدلية،وأنظرنصالمادة1661أنظرنصالمادة-
60
 .1991لسنة  1460ص 73/90تمييز اردني رقم -
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ال  إن حكم محكمة التمييز السابق قد استندت إليو المحكمة  .(61)سقط الحق فيو"أو دفاع في الدعوى وا 
 .1988( من قانون أصول المحاكمات الحقوقية االردني لسنة 109لنص المادة )

دفع بو ألول مرة وكما يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي مرحمة من مراحل الدعوى، فإنو ال يجوز ال
أمام محكمة النقض، ألن الطعن بطرق النقض ليس امتدادًا لمخصومة، وال ىو درجة من درجات 
التقاضي حتى يصح تقديم طمبات أو أوجو دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحيا عمى 

عمى مخالفة محكمة الموضوع، والقانون لم يجز الطعن في األحكام النيائية إال إذا كانت مبنية 
القانون، وال سبيل لمنعي عمى حكم بمخالفة القانون إال فيما يكون قد أبدى من وجوه الدفاع أمام 
المحكمة التي أصدرتو، ومتى كان عمى محكمة النقض أال تنظر القضية إال بالحالة التي كانت عمييا 

ذلك يعد دفعا جديدًا لم يسبق  أمام محكمة الموضوع، فال يصح أن يدفع أماميا بالتقادم ألول مرة، ألن
  .(62)المطعون فيوعرضو عمى المحكمة التي أصدرت الحكم 

بحيث ذىبت محكمة النقض الفمسطينية إلى القول بأن الدفع بالتقادم ىو من دفوع عدم القبول التي 
تقررت لمصمحة الخصوم في الدعوى وال يتعمق بالنظام العام، ويجب عمى المدعى عميو إثارتو قبل 
الدخول في أساس الدعوى فإن لم يفعل سقط حقو في التمسك فيو، وال يجوز لممحكمة إثارتو من تمقاء 

 نفسيا

( من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعدلة تنص عمى أن قرار المحكمة 16كما ونصت المادة ) 
عمال  يوىذه المادة يشمل القضايا الصمح ن حكمإستئناف وحيث ض الدفع بالتقادم يكون خاضعًا لالبرف

بالفقرة الثانية من المادة االولى من قانون محاكم الصمح التي نصت عمى أنو يعمل بأية أحكام وردت 
في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ولم ينص عمييا في ىذا القانون بالقدر الذي يتالئم مع أحكامو. 

نتظار الفصل ستئناف دونما حاجة الع بالتقادم يعتبر قابالً  لالالدفليذا فإن قرار محكمة الصمح برد 
 .(63)في الدعوى

 

                                                           
 .53ص-مرجع سابق-دفوع عدم القبول ونظاميا االجرائي -محمد خميل ابو بكر أ. - 61
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 الطبيعة القانونية لمدفع بالتقادم

سم القانوني لمظاىرة، اعد التي تخضع ليا الظاىرة أو االإن الطبيعة القانونية تتمثل في تحديد نوع القو 
كانت تحمل اسمًا أو آخر من األسماء القانونية فتحديد الطبيعة القانونية لظاىرة معناه تحديد ما إذا 

وىو ما يعرف فقيًا بالتكييف، فتحديد طبيعة الدفع بالتقادم ليست سيمة حيث تعددت اآلراء في ىذا 
  الصدد. وسأتناوليا بإيجاز فيما يمي:

 5 الدفع بمرور الزمن دفع موضوعي أوالً 

أجازت التمسك بيذا الدفع في أي مرحة من  وقد استند أصحاب ىذا الرأي إلى نصوص القانون، التي 
" ولما كان التمسك بالتقادم دفعًا موضوعيًا، فإن لممدين أو لذي المصمحة  وقد قيل، (64)عوى مراحل الد

أن يتمسك بو في أية حالة كانت عمييا الدعوى، فمو أن يتمسك بو منذ البداية، وقبل الدخول في أي 
دفع شكمي أو موضوعي، ولو أن يؤخره إلى أن يستنفذ جميع دفوعو األخرى الشكمية والموضوعية، فإذا 

ولقد أيدت محكمة النقض الفمسطينية ىذا الرأي في  .(65)ح فييا عمد بعد ذلك إلى الدفع بالتقادم"لم ينج
قرار جاء فيو " أن الدفع بالتقادم أو عدم سماع الدعوى ليس من النظام العام، وال يجوز لممحكمة أن 

 .66تتصدى لو من تمقاء نفسيا، ألنو دفع موضوعي"

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .167ص-2012-الطبعة االولى-دار وائل -الدعوى المدنيةطبيعة الدفع بمرور الزمن في  -أ. فاتن جمال مسعود - 64
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 الدفع بالتقادم ىو دفع شكمي ثانيًا5

عتبار أن الدفوع الشكمية تتعمق بإجراءات التقاضي الدفع بمرور الزمن ىو دفع شكمي، بأن ا أي 
مباشرًا وتؤدي إلى زوال إجراء معين من  اً ييا، فيي تؤثر عمى الخصومة تأثير والشروط الالزمة ف

  .(67)اشرةوضوعي فييا لم يمس بطريقة مبإجراءات الخصومة، والحق الم

 دفع بالتقادم ىو دفع بعدم القبولثالثًا5 ال

أن الدفع بعدم القبول ىو الدفع الذي ينعى فيو الخصم عدم توافر الشروط الالزمة  كما بينت سابقاً  
ترفع عتباره حقًا مستقاًل عن ذات الحق الذي اى بإلقامة الدعوى، فيوجو إلى حق الخصم في رفع الدعو 

عمى الفكرة التي تقوم عمييا دفوع عدم القبول، فقد اعتبر جانب من الفقو  وبناءالدعوى بطمب تقريره. 
وقد أيدت محكمة التمييز األردنية ذلك بقوليا " يعتبر من قبيل  .(68)الدفع بالتقادم من دفوع عدم القبول

ال سقط الحق فيو ع ماًل الدفوع التي يجب إثارتيا قل أي دفع إجرائي أو طمب أو دفاع في الدعوى وا 
من قانون أصول المحاكمات المدنية وعميو فإن عدم إثارة المدعى عميو ىذا الدفع قبل  110بالمادة 

  .(69)الدخول في الموضوع يسقط حقو في ىذا الدفع" 

بحيث ذىبت محكمة النقض الفمسطينية إلى القول بأن الدفع بالتقادم ىو من دفوع عدم القبول التي 
الدعوى وال يتعمق بالنظام العام، ويجب عمى المدعى عميو إثارتو قبل تقررت لمصمحة الخصوم في 

الدخول في أساس الدعوى فإن لم يفعل سقط حقو في التمسك فيو، وال يجوز لممحكمة إثارتو من تمقاء 
من القانون المدني األردني بأنو " ال يجوز لممحكمة أن  464وبالرجوع الى نص المادة  .(70)نفسيا

أو ممن لو نفسيا بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء عمى طمب المدين،  تقضي من تمقاء
مصمحة من الخصوم، ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عمييا الدعوى إال إذا تبين من الظروف 

 أن صاحب الحق قد تنازل عنو صراحة أو صمنًا". 
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( من القانون المدني المصري 387وقد ذىب المشرع المصري إلى منحى آخر وبالرجوع الى نص )
ال يجوز لممحكمة أن تقضي بالتقادم من تمقاء نفسيا، بل يجب أن يكون  -1والتي نصت عمى أنو " 

يجوز  -2ذلك بناء عمى طمب المدين أو بناء عمى طمب أي شخص لو فيو ولو لم يتمسك بو المدين. 
محكمة االستئناف". وبالرجوع الى نصوص  التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عمييا الدعوى ولو أمام

المواد السابقة فإن المشرع المصري اتفق مع المشرع الفمسطيني بعدم جواز اثارة الدفع بالتقادم من 
المحكمة من تمقاء ذاتيا، واختمف مع المشرع المصري إذ أجاز التمسك بالدفع بالتقادم في أي مرحمة 

بوجوب عميو المشرع الفمسطيني وقرارت المحاكم الفمسطينية من مراحل الدعوى وىذا بخالف ما استقر 
ال سقط الحق في التمسك بو.  التمسك بالدفع بالتقادم قبل الدخول في أساس الدعوى وا 

 

ن الرأي الذي توصمت إليو كباحث في ىذا اإلطار يتمثل في كون أن الدفع بالتقادم يتضمن التمسك  وا 
أمام القضاء، فيو يثير مسألة إجرائية تتعمق بالموضوع،  بعدم قابمية الدعوى ألن تكون مسموعة

فالخصم حينما يثيره ال يتعرض لمحق الموضوعي، والقاضي حينما يفصل فيو ال يفصل في موضوع 
نقضائو لمرور اموضوع الدعوى والمتعمقة ب الدعوى أيضًا، إذ أنو يدور حول عناصر خارجية عن الحق

فينازع الخصم في حق رافع الدعوى في رفعيا، أي من شروط  الزمن المانع من سماع الدعوى بو،
ن الدعوى ليست ذات الحق إئية أو المطالبة القضائية، وحيث قبوليا، ويوجو إلى وسيمة الحماية القضا

نما ىو دفع من نوع  المدعى بو، فإن الدفع الموجو إلييا ليس دفعًا موضوعيًا وليس دفعًا شكميًا، وا 
 ة التي قررىا القانون لحماية الحق، وما الدفع بالتقادم إال دفعًا بعدم القبول.خاص يوجو إلى الوسيم
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  الفرع الخامس5 الدفع بكون القضية مقضية )حجية الشيء المقضي بو(5

ة القانون في حالة معينة يجوز ويقصد بحجية الشيء المقضي بو أن القرار القضائي الذي يطبق إراد
المحكمة التي أصدرتو أو أمام المحاكم األخرى بمعنى أنو ال يجوز عرض ذات حترام سواء أمام اال

ذا ما حدث أن أثير ذات النزاع مرة أخرى أمام القضاء فإن مثل ىذه  النزاع مرة أخرى أمام القضاء وا 
تقوم فكرة حجية و  الحالة تولد دفعًا بعدم القبول ويمكن التمسك بو في أية حالة تكون عمييا الدعوى.

عمى وجوب استقرار المراكز القانونية وعدم تعطيل المصالح الفردية والجماعية،  بوشيء المحكوم ال
وحتى يمكن التمسك بالدفع بحجية الشيء المقضي بو يجب أن تتوافر في الحكم محل الدفع ذات 

 .  (71)مقضيةالخصوم وكذلك اتحاد الموضوع وأخيرًا السبب حتى يمكن الدفع بعدم القبول كون القضية 

معناىا أن لمحكم ث أن الحجية وىناك فرق بين قوة األمر المقضي بو وحجية األمر المقضي، حي
فيو المرتبة التي يصل إلييا القوة  أما حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محاًل وسببًا،

ن الحكم إذا أصبح نيائيًا غير قابل لمطعن فيو بطريق من طرق الطعن االعتيادية، ظل قاباًل لمطعن  وا 
. ومن أحكام محكمة النقض المصرية في ىذا الخصوص" متى حاز الحكم عتياديبطريق طعن غير ا

قوة األمر المقضي فإنو وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة يمتنع عمى الخصوم في الدعوى التي 
ة يثار فييا ىذا النزاع ولو صدر فييا العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فييا بأي دعوى تالي

بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتيا في الدعوى األولى أو أثيرت ولم يبحثيا الحكم الصادر فييا 
ذا الغي الحكم الحائز لحجية الشيء المحكوم فيو زالت عنو ىذه الحجية"  . (72)وا 
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ار القاضي الفاصل في النزاع، واألصل أن العبرة في الحجية لمنطوق الحكم ألنو يشتمل عمى قر 
والمنطوق ىو الجزء النيائي في الحكم الذي تحسم فيو المحكمة النزاع وتؤكد بو حق الخصوم، عمى 

وتحديد معنى العبارات الواردة فيو، أنو المتفق عميو فقيًا وقضاء أن األسباب تصمح لتفسير المنطوق 
وثيقًا بالحكم وبدونيا ال تقوم لممنطوق قائمة. وقد  وذلك إذا كانت ىذه األسباب جوىرية وترتبط ارتباطاً 

تكون الحجية لوقائع الدعوى وذلك عندما يكون منطوق الحكم وأسبابو قاصرين عن تحديد نطاق ما تم 
 .(73)الفصل فيو

  

 5 الفرق بين التقادم والسقوط

مصمحة عامة، وىي ن المقصود من التقادم المسقط ىو حماية المدين بااللتزام ابتغاء تحقيق ا .1
تنظيميا توحيدا لمنظام في وقائع  لسقوط فالمقصود بو أن يكون إجراءً استقرار المعامالت، أما ا

معينة تنتج آثارًا محدودة إلمكان استعمال الحق فييا، ومثال مدد السقوط مواعيد االستئناف 
التقادم أحد طرق  والنقض، وبيذا يكون ميعاد السقوط أحد شروط استعمال الحق، ويكون ميعاد

 الدعوى. انقضاء 
يقضي السقوط عمى الحق بصفة نيائية، دون أن يترك أي شيء لمن كان صاحب الحق، أما  .2

نما يعدم الدعوى التي كانت لصاحب الحق ليحمي بيا حقو.  التقادم فال يصيب أصل الحق، وا 
يقبل الوقف فإنو مدة السقوط متصمة، أي أنيا ال تقبل الوقف، وال االنقطاع، أما التقادم  .3

 .(74)واالنقطاع
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 الفرع السادس5 الدفع بالجيالة في الئحة الدعوى.

يمكن أن نعرف الجيالة في الدعوى بأنيا " ما يعرتي الئحة الدعوى من غموض أو إبيام أو نقص في البنود 

 (.75)"الواجب توافرىا والتي تعد من المكونات األساسية في الئحة الدعوى

 الدعوى قسمان ىما:والجيالة في 

 

: وىي الغموض أو اإلبيام الذي يمكن إزالتو بتوضيح بنود الئحة الدعوى دون زيادة عمييا الجيالة اليسيرة -1

أو تغيير في مضمونيا. وىي الجيالة التي يمكن إزالتيا من خالل سير الدعوى، ومن خالل بيان الوقائع 

ى عميو بالنسبة لالئحة الجوابية( ومن خالل البينات واالسباب والطمبات التي يبدييا المدعي ) أو المدع

ويسيرة وغير مؤثرة عمى سير  لة ىذه الجيالة فإنيا تكون مغتفرةالتي يقدميا لممحكمة فإذا أمكن إزا

 .76الخصومة

 

وىي الجيالة الكثيرة أو الغموض أو اإلبيام الذي ال يمكن إزالتو دون زيادة عمى بنود الجيالة الفاحشة5  -2

، وىي التي (77)وى أو تغيير في مضمونيا. أي التي ال يمكن تمييز موضوع الدعوى ومحميا عن غيره الدع

تحول دون تعيين أي من األطراف أو موضوع االدعاء، وال يمكن معيا تحقيق الغاية من الخصومة بحيث 

فيو نتيجة عدم تحديده يصعب إلزام أحد األطراف بقرار الخصومة القضائية، أو يصعب الحكم بالحق المتنازع 

 ووصفو الوصف القانوني السميم المانع من أي لبس أو اشتباه مع غيره.
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أنو " يشترط أن يكون المدعى عميو معمومًا فإذا قال  1617وقد نصت مجمة األحكام العدلية في المادة 

ذا ال تصمح دعواه كالمدعي لي عمى واحد ال عمى التعيين من أىل القرية الفالنية أو عمى بعضيم مقدار 

عمى أنو " يشترط أن يكون المدعى بو معمومًا وال تصح  1619ويمزمو تعيين المدعى عميو" كما نصت المادة 

 الدعوى إذا كان مجيواًل"

وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني فإنو لم يرد في طياتو أي من النصوص 

ن الدفع بالجيالة قد انفردت بو مجمة االحكام التي تحدد الطبيعة القان ونية لمدفع بالجيالة ولم تحدد أحكامو، وا 

 العدلية في المواد المشار إلييا سابقًا.

والدفع بالجيالة من النظام العام ألنو يتعمق بإجراءات الخصومة، لذلك لممحكمة أن تتصدى لو مكن تمقاء 

أن بعض بنودىا فيو غموض أو إبيام، ولممحكمة أن تكمف نفسيا، فال يجوز السير في الدعوى ما دام 

الخصم المعني أي المدعي بالنسبة لالئحة الدعوى والمدعى عميو بالنسبة لالئحة الجوابية بتوضيح الئحتو 

زالة الغموض فييا قبل الشروع في نظر الدعوى   .(78)وا 

 

ومن أحكام محكمة النقض الفمسطينية المتعمقة بالدفع بالجيالة منيا " بالرجوع إلى وكالة محامي المدعى عميو 

)المطعون ضده( نجد ان موضوعيا تمثيل الموكل في القضية الحقوقية لدى محكمة صمح جنين وىي دعوى 

 853/2009التو في الدعوى رقم ( شيكل إسرائيمي. وأن وكيل المدعى عميو قد أبرز وك5197مطالبة بمبمغ )

وحضر جمسات المحاكمة، ولذلك فإن عدم ذكر رقم الدعوى في وكالة محامي المدعى وقدم الئحة جوابية فييا 

بسيطة وبخاصة أن الموكل حضر مع وكيمو جمسة المحاكمة وحمف اليمين عميو ال يعدو أن يكون جيالة 

 79)البطالن.  الحاسمة وتكون إجراءات الدعوى صحيحة ال يشوبيا

                                                           
، ولمزيد من المعمومات يمكن  525ص -مرجع سابق -الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية -الدكتور عثمان التكروري - 78
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 الفرع السابع5 الدفع بعدم القبول لمتناقض في الئحة الدعوى.

من مجمة االحكام العدلية التناقض بقوليا " التناقض ىو سبق كالم من المدعي مناقض  1615عرفت المادة 

 لدعواه، أي سبق كالم موجب لبطالن دعواه".

 

يتعارض مع ما يدعيو في الئحة دعواه، سواء  فالتناقض وفق ىذا النص أن يصدر من المدعي أو وكيمو ما

كان ىذا التعارض واردًا في بنود الئحة الدعوى، أو بين الئحة الدعوى والبينة او المرافعة الختامية. كما لو 

تبر متناقضًا مع ما صدر منو، كما قد أقر أن الدار وقف ثم عاد وادعى ىذه العين أنيا لو كاممة، فإنو يع

المدعى عميو أو كميو في الئحتو الجوابية، أو بين ىذه الالئحة وبينتو أو مرافعتو يصدر التعارض من 

الختامية، كمن يدعي أنو دفع جزءًا من األجرة وعرض الباقي عمى المؤجر خالل مدة اإلخطار العدلي غير 

 (80)ان المؤجر رفض استالميا.

 

  5ام محكمة النقض المتعمقة بالتناقضومن أحك

يغدو " إذا أسست المدعية دعوى التخمية عمى مقولة مفادىا أنيا المالكة لمعقار موضوع الدعوى، فإن ذلك 

معو التمسك بأنيا المتولية إلدارة العقار المأجور غير وارد ويتعين االلتفات عنو لعمو التناقض إذ ال حجة مع 

 (81)التناقض". 
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لتكروري في الكافي في شرح قانون أصول أشار اليو الدكتور عثمان ا -بيروت  –دار الجيل  – 285ص  4شرح المجمة لعمي حيدر جزء -

 .528المحاكمات المدنية ص 
.27/1/2009بتاريخ  81/2007نقض مدني رقم  - 81



46 
 

" إن محكمة االستئناف قد ذىبت في تعميميا بعدم سماع البينة الشخصية حول الربا الفاحش إلى القول إنو ال 

يجوز التشبث بالدفع المذكور في ضوء إنكار العالقة التعاقدية مع البنك لما في ذلك من تناقص واضح وقعت 

لمقانون إذ ال يستقيم أن تنكر الجية فيو الجية المدعى عمييا. وما ذىبت إليو محكمة االستئناف موافق 

المدعى عمييا العقد الذي نشأ عنو الدين المطالب بو في الدعوى ثم تعود لمتمسك بالدفع بالربا الفاحش لما في 

 (82)ذلك من تناقض وال حجة مع التناقض". 
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  خرىألابعدم القبول وتمييزه عن الدفوع  المبحث الثاني5 طبيعة الدفع

نو يشبو ختالف يعود إلى أفع بعدم القبول، ولعل سبب ىذا االاختمف الفقو والقضاء حول طبيعة الد
عوى، ولو ألول مرة أمام نو يجوز التمسك بو في أية حالة تكون عمييا الدإالدفع الموضوعي، من حيث 

ضوعيا. فقد ، كما أنو يشبو الدفع الشكمي ذلك أنو يحسم الدعوى قبل الدخول في مو نقضمحكمة ال
ذىب رأي إلى القول بأن الدفع بعدم القبول ىو دفع شكمي، وذىب رأي آخر إلى أنو من قبيل الدفوع 
الموضوعية، وذىب رأي ثالث إلى أن الدفع بعدم القبول قد يكون متعمقا بالموضوع في حاالت معينة، 

ءات من جية أخرى، وبالتالي وبالتالي تسري عميو قواعد الدفع الموضوعية، وقد يكون متعمقًا باإلجرا
. وبالتالي سأتناول بالدراسة في ىذا المبحث طبيعة الدفع بعدم (83)تسري عمية قواعد الدفوع الشكمية

عن غيره من الدفوع في  القبول ومدى إتصالو بالنظام العام في مطمب أول، وتمييز الدفع بعدم القبول
 وذلك كما يمي :  مطمب ثاني

 

 .تصالو بالنظام العاماالمطمب األول5 طبيعة الدفع بعدم القبول ومدى 

 المطمب الثاني5 تمييز الدفع بعدم القبول عن غيره من الدفوع. 
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  تصالو بالنظام العاما5 طبيعة الدفع بعدم القبول ومدى المطمب األول

األذىان كل التحميالت التي تناولناىا لمبحث عن طبيعة الدفع بعدم القبول ال بد أن يكون واضحًا في 
في المبحث األول من ىذه الدراسة، حيث بينا مركز ىذا الدفع إزاء الدعوى القضائية، والطمب 

نو ومن خالل ما تقدم يمكن أن نصل إلى طبيعة الدفع إ، وحق االلتجاء إلى القضاء، حيث القضائي
لنا معرفة النظام القانوني لمدفع بعدم القبول.  بعدم القبول، ألنو عمى ضوء معرفة ىذه الطبيعة يمكن

بالتالي سأتناول بالدراسة في ىذا المطمب طبيعة الدفع بعدم القبول في فرع أول ، و مدى تعمق الدفوع 
  .في الفرع الثاني بعدم القبول بالنظام العام

 

  الفرع األول5 طبيعة الدفع بعدم القبول

 القبول بالنظام العام.الفرع الثاني5 مدى تعمق دفوع عدم 
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  األول5 طبيعة الدفع بعدم القبول الفرع

لم تثور مشكمة بصدد دفع من الدفوع كما ثارت بالنسبة لدفوع عدم القبول. ويثور الجدل حول طبيعة 
أحكام الدفوع اإلجرائية أم دفوع عدم القبول. واختمفت اآلراء في تحديد طبيعتيا وىل تجري عمييا أحكام 

ختالف اآلراء إال أنو لم يتم التوصل إلى حل يستقطب جميور افي األساس. ورغم ىذا الجدل و  عالدف
ختمفت القوانين الوضعية أيضًا في االدفوع و الفقياء والقضاء ويركز المسألة وينيييا حول طبيعة ىذه 

  .(84)تحديد طبيعة دفوع عدم القبول
 

طبيعة الدفع بعدم القبول، وليس في مذىب فييا متفق ما يقطع تعددت المذاىب الفقيية في تحديد 
الرأي بصددىا، ولعل ىذا االضطراب في دراستو وتفكك الرأي بشأنو يرجع إلى ما لو من طبيعة 
خاصة، تختمف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكمية، وتجعمو يحتل مركزا وسطًا بينيا، فيو 

فوع الموضوعية فيما يختمف فيو مع الدفوع الشكمية، وفي أحوال أخرى في بعض األحوال يتفق مع الد
  .(85)يتفق مع الدفوع الشكمية فيما يختمف فيو مع الدفوع الموضوعية

 
  وانقسم الفقو حول طبيعة دفوع عدم القبول إلى أربعة آراء وىي عمى النحو التالي:

دفوع عدم القبول ىي من أوجو أسباب الدفاع عتبار ا: ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى  اواًل5 الرأي األول
 .في األساس ومن ثم فيي تخضع ألحكام الدفاع في األساس

  
  أما األسباب التي استند إلييا أصحاب ىذا الرأي كمبررات لدعم رأييم فيي عمى النحو التالي:

إن الحق يوجد وال يكتمل وجوده إال بوجود الدعوى لكن ليس لصاحب الحق أن يستعمل  .1
حالة تكون  ةلذا يمكن إبداء ىذا الدفع في أي لدعوى لحماية حقو إال إذا اعتدى عميو أو أنكرا

  عمييا الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية.
 
 

                                                           
 .107ص-مرجع سابق–الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق  –أ. باسم محمد الزغول  - 84
 .657مرجع سابق ص–الدفوع في المواد المدنية والتجارية  -د. فرج عمواني ىميل - 85



51 
 

دعاء فميس حسب ىذا الرأي إال ل الذي يقوم عمى عدم وجود صفة االإن الدفع بعدم القبو  .2
  ستئناف.ل مرة أمام محكمة االمكن عرضو ألو دفاعًا في أساس الدعوى ي

نتفاء المصمحة أو عدم توافر المصمحة الحالة إنما الدفع بعدم القبول الذي ينصب عمى إن ا .3
  ىو في واقع األمر دفع موضوعي.

من ذلك الدفع بعدم عتبر ىذا الرأي أن الدفع بعدم القبول قد يتعمق بأصل الحق ذاتو، و اكما  .4
لقانونية كما يرفع المدعي دعواه معتمدًا عمى مصمحة نعدام المصمحة اقبول الدعوى ال

قتصادية بحتة ودفع دعوى المسؤولية لعدم وجود ضرر ىو دفع موضوعي وىو من ناحية ا
  .(86)أخرى دفع بعدم القبول لعدم تحقق مصمحة قانونية

 
مع إن الدفع بعدم القبول ىو أحد الدفوع الموضوعية ألنو يختمط بوسائل الدفاع الموضوعية،  .5

نقضائو، ولكنو يتناول احتجاج بأدائو أو تناول الحق ذاتو باإلنكار أو باالخالف واحد أنو ال ي
اليا أو أنو لم الوسيمة التي يحمي بيا صاحب الحق نفسو، وما إذا كان من الجائز استعم

  .(87)ستعمال بعديتوفر شرط ذلك اال
قبول ىي دفوع موضوعية ىي عتبار أن دفوع عدم الاإن ما حدا بأصحاب ىذا الرأي إلى  .6

 الخمط بين الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي.
 

ويبدو أن السبب األخير قد خمط بين الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي. فالدفع الموضوعي ىو 
الذي يوجو الى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم بدفع الدعوى كميًا أو جزئيًا، وىكذا فإنو ينازع في 

لذا فالدفع  بعضيا،نشوء الحق أو بقائو أو مقداره، ويرمي بيذا إلى رفض طمبات المدعي كميا أو 
 (88).رض رفض الدعوىالموضوعي يقتضي تمسك المدعى عميو بواقعة مانعة أو منيية لمحق بغ
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أما الدفاع الموضوعي فيو ما ينصب عمى مجرد إنكار الوقائع المدعى بيا أو إنكار أثرىا القانوني 
صر عمى مجرد ودون التمسك بواقعة منيية أو مانعة لمحق بيدف رفض الدعوى وىو مسمك سمبي يقت

إنكار الوقائع المدعى بيا أو إنكار أثرىا ولعل الخمط الموجود في الفقو بين وسائل الدفاع والدفع 
 .(89)الموضوعي ىو الذي حدا بأصحاب ىذا الرأي لمقول بأن الدفع بعدم القبول ىو دفع موضوعي

  
األحكام بينيا، فوسائل  ووسائل الدفاع الموضوعية قد تختمط بالدفوع الموضوعية وذلك لمتشابو في

الدفاع الموضوعية ليست واردة عمى سبيل الحصر وليس ىناك ترتيب تشريعي معين لطرحيا، وال 
 تسقط أحدىا بمجرد التأخر في التمسك بيا ويمكن التمسك بوسائل الدفاع الموضوعية في أية حالة

ستئناف ال تمزم أن تعيد تئناف ومن جية أخرى فإن محكمة االستكون الدعوى ولو ألول مرة في اال
  .(90)مباشرةالقضية إلى القضية إلى محكمة الدرجة األولى لمفصل فييا مجددًا بل تفصل فييا 

 
عتبار دفوع عدم القبول ىي من الدفوع اإلجرائية ومن ثم ا: ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى  الرأي الثاني

  .فيي تخضع ألحكام الدفوع اإلجرائية
 

أن الدفع بعدم القبول يثير مسألة إجرائية بقبول أو عدم قبول الطمب  يرى أصحاب ىذا الرأي 
القضائي، وقبول أو عدم قبول الطمب ىي مسألة إجرائية لوجود عيب في الطمب أو الدفع أو الطعن 

الدعوى،  ن الدفع بعدم القبول يوجو إلى الحق فيإالستئناف بعد فوات الميعاد. حيث مثال ذلك تقديم ا
أي إلى مكنة الحصول عمى حكم في الموضوع، ويعني التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوى، 

تجاه رأييم عمى أن حق الدعوى ىو لخاصة، ويؤسس أصحاب ىذا االسواء أكانت شروطيا العامة أو ا
لذا فالدفع بعدم دعاء ألن يكون محاًل لمعمل القضائي. و ي إجرائي، يعبر عن مدى قابمية االمركز قانون

دعاء ألن يكون محاًل لمعمل القضائي. فيو بذلك يثير مسألة قبول يعني التمسك بعدم قابمية االال
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إجرائية تتعمق بالموضوع، ويتميز عن الدفوع اإلجرائية التي تثير مسألة إجرائية بحتة، كما يختمف عن 
  .(91)تثير مسألة موضوعية بحتةالدفوع الموضوعية التي 

 
ستبعاد الطمب اات ىي تمك الدفوع التي ترمي إلى قصد بالدفوع عدم القبول التي تتعمق باإلجراءإذن ي

ستعمااًل مقبواًل من استعماليا ن خالل الشروط الواجب توافرىا الالقضائي نظرًا ألن الدعوى لم تمارس م
األحوال فإن الحق الموضوعي نتياء الميعاد في مثل ىذه افتقاد المصمحة أو اجرائية، بسبب الوجية اإل

  المتنازع عميو، أو موضوع النزاع نفسو لم يعارض أحد فيو.
 

ال سقط  وبالتالي فإن دفوع عدم القبول المتعمقة باإلجراءات يجب التمسك بيا قبل الكالم في الموضوع وا 
  .(92) عمى اعتبار أن صاحب المصمحة فييا قد تنازل عنيا الحق في التمسك بيا،

 
 :أن نتوصل لعدة نتائج توصل إلييا أصحاب ىذا الرأييمكن 

   
  ستقالل.في الدفع بعدم القبول عمى وجو االوجوب الفصل  .1
  عدم تقييد الدفع بترتيب معين لذا يجوز اإلدالء بو لو ألول مرة أمام محكمة اإلستئناف. .2
إذا كان الدفع  لمموضوعال تستنفذ المحكمة عند الحكم في الدفع بعدم القبول سمطتيا بالنسبة  .3

 .شكمي
الحكم الصادر بقبول الدفع الشكمي ال يستنفد سمطة محكمة أول درجة بالنسبة لمموضوع، فإذا  .4

 استؤنف ىذا الحكم فإن محكمة االستئناف تفصل في الدفع الشكمي فقط دون موضوع الدعوى.
 .(93)األمر المقضي بوال يحوز الحكم في الدفع بعدم القبول حجية  .5
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ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى القول بأن الدفع بعدم القبول قد يكون متعمقًا بالموضوع في  الرأي الثالث5
حاالت معينة، وبالتالي تسري عميو قواعد الدفوع الموضوعية. وقد يكون دفعًا متعمقًا باإلجراءات من 

  جية أخرى، وبالتالي تسري عميو قواعد الدفوع الشكمية.

نتفاء االدفوع بعدم القبول إلى أسباب الدفوع الموضوعية مثال ذلك  منضع أما القسم الذي يخ
تصااًل افي األساس ألن ىذه الدفوع تتصل  المصمحة أو الصفة فيي دفوع تخضع إلى أسباب الدفاع

ذلك دفوع عدم القبول إلى أحكام الدفوع اإلجرائية مثال بالحق موضوع الدعوى. إخضاع بعض وثيقًا 
وى لرفعيا بعد ميعادىا ورفع دعوى بغير الطريق القانوني أو لوجود شرط التحكيم وذلك عدم قبول الدع

 .(94)أن ىذا الدفع ال يمس أصل الحق موضوع الدعوى

  

عتبار دفوع عدم القبول نوعًا مستقاًل من أنواع الدفوع قائمًا ا: ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى الرأي الرابع
  سائر الدفوع.بذاتو ولو شخصيتو التي تميزه عن 

سبق وأن بينا في اآلراء السابقة ونحن نبحث عن الطبيعة القانونية لمدفع بعدم القبول أن ذكرنا أن ىذا 
داة الفنية التي يتم الدفع يوجو إلى الحماية القضائية المطموبة بواسطة الطمب القضائي الذي يعتبر األ

ة يمكن القول بأن الدفع بعدم القبول ليس ستعمال الدعوى القضائية. ومن خالل الدراساعن طريقيا 
  دفعًا شكميًا، والواقع أن القول بعكس ذلك ييدر كل قيمة ذاتية لفكرة الدفع بعدم القبول كفكرة مستقمة.

وأيضًا فإن الدفع بعدم القبول ال يمكن أن يكون دفعًا موضوعيًا يتوجو إلى أصل الحق المدعى بو، ألن 
إلى إىدار كل قيمة لطائفة الدفوع بعدم القبول. والواقع أن فكرة الدفع  في القول بعكس ذلك ما يؤدي

  .(95)وعن الدفوع الشكميةبعدم القبول ىي فكرة مستقمة عن الدفوع الموضوعية، 
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ح والذي إن طبيعة الدفع بعدم القبول حسب ما توصمت إلييا كباحث في ىذا الموضوع أن الرأي الراج
أصحاب الرأي األخير بأن الدفع بعدم القبول ىو دفع مستقل ولو  وليايمكن األخذ بو و ما ذىب 

طبيعتو الخاصة، فال ىو دفع شكمي ألنو ال يوجو إال إجراءات الخصومة القضائية، وال ىو دفع 
نما يوجو إ ستعمال الى الحق في المجوء إلى القضاء و موضوعي، ألنو ال يوجو إلى الحق المدعى بو، وا 

مكانية المقررة لمحصول عمى حكم في الحق الموضوعي، فإذا انتفت القدرة عمى الدعوى التي ىي اإل
مباشرتيا كانت غير مقبولة، إال أنو يكتسب أحيانًا بعض أحكام الدفوع الشكمية، وأحيانًا أخرى بعض 
أحكام الدفوع الموضوعية، مع اإلشارة إلى أن العبرة في تكييف الدفع تكون بحقيقة جوىره ومرماه، 

 بالتسمية التي يطمقيا عميو الخصوم. وليس

 

 5 ق دفوع عدم القبول بالنظام العامالفرع الثاني5 مدى تعم

يقصد بالنظام العام كل ما يمس كيان الدولة، أو يتعمق بمصمحة أساسية من مصالحيا، والتي يمزم 
لجماعة، كيان اتحقيقيا حتى تسير في طريقيا، فالنظام العام ىو مجموعة األسس التي يقوم عمييا 

اقتصادية أم اجتماعية، أو ىو مجموعة المصالح الجوىرية لمجماعة،  مسواء أكانت أسس سياسية أ
سواء أكانت مصالح سياسية أم اجتماعية. والنظام العام بيذا المدلول يعبر عن سمو المصمحة العامة 

دوره في جميع المجاالت التي وعموىا عمى المصالح الخاصة، لذلك فإنو يتعين أن يباشر النظام العام 
 .(96)ىذا السمويجب أن يتأكد فييا 
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  أواًل5 الدفع بعدم القبول المتعمق بالنظام العام

القاعدة العامة أن إجراءات التقاضي تتعمق بالنظام العام ولذلك يجب عمى المحكمة إذا ما رفعت إلييا 
بعدم قبوليا ولممدعى عميو إثارة ىذا  ذاتياو القانون أن تقضي من تمقاء الدعوى بغير الطريق الذي رسم

الدفع في أي حالة تكون عمييا الدعوى دون أن يكون ىناك وجو لالحتجاج بالدفوع المتعمقة باإلجراءات 
  .قبل التكمم في الموضوع وذلك تقديرًا أن الدفع متعمق بالنظام العام

والقضاء بأنو ال يمكن تقرير حكم عام يسري عمى سائر الدفوع بعدم القبول يسمم جانب كبير من الفقو 
ول الدعوى، ولو رفعت بعدم قب ذاتيامحكمة أن تقضي من تمقاء فثمة حاالت يتعين فييا عمى ال

عمى اتفاق طرفييا، وثمة حاالت أخرى يتعين فييا التمسك بالدفع حتى تقضي المحكمة  الدعوى بناءً 
ى. ومن ثم كان من األحرى واألصح أن يبحث كل دفع عمى حدة لمعرفة طبيعة بعدم قبول الدعو 

لمصمحة المدعى البواعث التي دعت إلى تقريره، والتساؤل في كل حالة عما إذا كان الدفع مقررًا 
  .(97)لمصالح العاماًل عن ذلك ضعميو، أو مقررًا ف

المتعمقة بالنظام العام نورد بعض منيا عمى ومن األمثمة الواردة في القانون عمى الدفوع بعدم القبول 
  سبيل المثال ال الحصر:

 :الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعيا بعد الميعاد-أ

إذا أقيمت الدعوى بعد فوات الوقت المعين في القانون لرفعيا كانت غير مقبولة وجاز لممدعى عميو  
حكمة أن يدفع في أية حالة كانت عمييا الدعوى بعدم قبوليا لتعمق الدفع بالنظام العام ووجب عمى الم

بقبولو واليتيا فإذا ، وىذا الدفع الشكمي ال تستنفذ محكمة أول درجة ذاتياأن تقضي بذلك من تمقاء 
ألغت محكمة االستئناف حكميا وجب عمييا إعادة الدعوى إلييا لنظر موضوعيا نزواًل عمى مبدأ 
ن تحديد ميعاد لرفع الدعوى المقصود بالدراسة في ىذا المجال إنما يكون في  التقاضي عمى درجتين. وا 

ن في قرار إلحدى المجان التي الحاالت التي يكون فييا المجوء إلى محكمة أول درجة بطريق الطع
 .(98)عمييا ابتداء النزاعأوجب القانون أن يعرض 
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ى المحكمة أن تحكم من تمقاء منو يوجب عم 215ويالحظ أن قانون المرافعات المصري في المادة 
بعدم قبول الطعن في الحكم إذا رفع بعد الميعاد، وال يستشف من ذات النص أن القانون يمزم  ذاتيا

المحكمة بالحكم بعدم قبول االستئناف إذا رفع قبل الميعاد إذ أن المادة تنص عمى أنو "يترتب عمى 
تمقاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في األحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من 

حيث أن رفع الدعوى أو الطعن في ميعاده ىو من األمور التي يوجبيا النظام العام، وىذه نفسيا". 
 (99). القاعدة مسمم بيا في الفقو والقضاء 

 
  

 الدفع بكون القضية مقضية -ب
 
تقضي المصمحة العامة باعتبار األحكام عنوانًا لمحقيقة، عمى نحو ال يجوز أن يثار النزاع من  

جديد فيما فصل فيو نيائيًا من الدعاوى، عمى أساس أن ليذه األحكام حرمتيا واحتراميا، والقول 
ًا بخالف ذلك معناه أن المنازعات ال تنتيي بين الخصوم، ويكون مجال العبث باألحكام واسع

يترتب عميو تناقضًا فييا ويطيل أمد النزاع. لذلك فدعامة قاعدة قوة الشيء المحكوم بو، أو كون 
القضية مقضية، أو قوة األمر المقضي، ىي أن األحكام عنوان الحقيقة ورمز الصواب، وىي 
م قرينة قانونية قاطعة ال تقبل إثبات عكسيا سواًء أكان القاضي أصاب عند الفصل في النزاع أ

 (100).عن عقيدة ووجدانكان بعيدًا عن محجة الصواب، وسواًء أكان حكمو عن ىوى أم كان 
 

فصل فيو لمنقاش مرة لذلك فإن القضية المقضية تقوم عمى أنو ال يجوز أن يطرح النزاع الذي 
المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى لتفصل فيو من جديد إال  ذاتأخرى أمام 

عيد التي رسميا القانون وذلك لوضع حد لممنازعات وتجنب تناقض األحكام. ىذا بالطرق والموا
ويعتبر الدفع بحجية األمر المقضي بو من النظام العام تثيره المحكمة وصاحب المصمحة في 

 أي وقت وفي أي حالة تكون عمييا الدعوى.
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 الدفع بانتفاء المصمحة في الدعوى-ج
الزم توافره لقبول الدعوى يعتبر متعمقًا بالنظام العام، ألنو يرى بعض الفقو أن شرط المصمحة ال

وجد لصالح األفراد ولمصالح العام ذاتو. ومع ذلك وفي نطاق ىذا الشرط عينو يرى ىذا الفقو 
ضرورة إجراء التفرقة بين الدفع بعدم وجود مصمحة حالة، والدفع بعدم وجود مصمحة قانونية أو 

ود مصمحة حالة يجب أن نعتبره دفعًا يتعمق بالنظام العام مصمحة شخصية. فالدفع بعدم وج
ألنو يتعمق بوظيفة القضاء وما يسمح برفعو إليو، فالدفع بعدم وجود مصمحة حالة بمعناه عدم 

  .(101)العامعمى ذلك فيذا الدفع يتعمق بالنظام  يبرر رفع الدعوى وقبوليا، وبناءً  وجود نزاع

الدعوى يرجع إلى أن المصمحة غير قانونية أي أن المدعي ال أما إذا كان الدفع بعدم قبول 
يستند في دعواه إلى حق، ألن حقو لم ينشأ أو ألنو انقضى بمضي المدة، فإن ىذا الدفع يتعمق 
بحق ذاتي بالمدعى عميو وبالتالي فمو وحده أن يتمسك بو أو أن يتنازل عنو، وبالتالي فالدفع 

  .نونية ال يتعمق بالنظام العامبعدم القبول ألن المصمحة غير قا

ن زوال المصمحة في الدعوى بعد إقامتيا أو أعتبار المصمحة من النظام العام و ويترتب عمى ا
في الطعن بعد رفعو يوجب عمى المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى في كل منيا ولو لم 

تظل المصمحة  أنام تبار المصمحة من النظام العيدفع بو أحد من الخصوم، ذلك أن مؤدى اع
في الدعوى أو الطعن حتى صدور حكم فييا وذلك إعمااًل لقاعدة أصولية مقتضاىا أن اعتبارات 

  .(102)اعتبارالنظام العام تسمو عمى أي 

إذن إن شرط المصمحة يتعمق بالنظام العام إذ تعمق بوظيفة القضاء التي منح الحماية القانونية لمن 
بيا، غير أن نطاق اعتبار المصمحة من النظام العام يقتصر عمى الشرط يستفيد من الدعوى ويتميز 

ذاتو في وجوب توافر المصمحة في الدعوى دون تطبيقاتيا وأوصافيا. فيذان قد ال يكونان من النظام 
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العام إذا كانا مقررين لصالح األفراد كعدم جواز نظر الدعوى لمصمح فييا وكون المصمحة حالة وىذا 
  .(103)بالدراسة في الفرع الثاني ما سنتناولو

 

 5 متعمق بالنظام العامالغير الدفع بعدم القبول ثانيًا5 

لوقائع النزاع، ومن  اً قانوني اً إن تقدير مدى تعمق الدفع بعدم القبول بالنظام العام من عدمو يعتبر تكييف
لرقابة المحكمة. والقاضي  التالي يخضع ىذا التكييفالمعروف أن التكييف يعتبر مسألة قانونية، وب

عندما يقوم بعممية تقدير مدى تعمق الدفع بالنظام العام يستميم األسس العامة في التشريع المعمول بو 
ام العام، ليحدد مدى تعمق ىذا الدفع بالنظام العام، وعند افتقاد القواعد المحددة في مجال فكرة النظ

تعمقة بمصالح المجتمع لكي يقدر في كل حالة عمى األسس الجوىرية الم ىفعمى القاضي الرجوع إل
التي وردت في  ومن الدفوع .(104)بالنظام العام أو عدم تعمقو بوحدة ومدى تعمق الدفع بعدم القبول 

 القانون وال تتعمق بالنظام العام نذكر بعضًا منيا :

  

  أواًل5 الدفع بعدم القبول لوجود شرط تحكيم

إذا دفع المدعى عميو الدعوى عمى أساس وجود شرط تحكيم فإن المحكمة بعد تدقيق ما تم تقديمو 
التحكيم كان ثمرة إرادة طرفي الدعوى تعمن عدم اختصاصيا وبالتالي عدم قبول الدعوى، ألن شرط 

إحالتو إلى وىو ما اتجيت إليو إرادتيما عندما رغبا في إحالة نزاعيما إلى التحكيم عمى نحو رغبا عن 
  .(105)القضاء
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نما يمنعيا من  وبالتالي يمكن القول بأن االتفاق عمى التحكيم ال ينزع االختصاص من المحكمة وا 
سماع الدعوى ما دام شرط التحكيم قائما. والخصم بيذا االتفاق يتنازل عن االلتجاء الى القضاء 

الدعوى ألن لحماية حقو، وبالتالي يكون الدفع باالعتداد بشرط التحكيم من قبيل الدفوع بعدم قبول 
وقد نصت المادة  .(106)إلى القضاء العادي لمذود عن الحقالخصم ينكر بو سمطة خصمو في االلتجاء 

" إذا شرع أحد فريقي التحكيم في اتخاذ  1953لسنة  18القديم رقم  السادسة من قانون التحكيم األردني
إجراءات قانونية أمام أية محكمة ضد الفريق اآلخر بشأن أمر تم االتفاق عمى إحالتو لمتحكيم، يجوز 

أن يطمب من المحكمة أن تصدر قرار بتوقيف  -قبل الدخول في أساس الدعوى -لمفريق اآلخر
اءات مستعدا وال يزال راغبا في اتخاذ التدابير اإلجراءات، فإذا ما اقتنعت بأن طالب توقيف اإلجر 

الالزمة النتظام سير التحكيم كما يجب وبأنو ليس ىناك بما يحول دون إحالة األمر لمتحكيم حسب 
وبالرجوع الى قانون التحكيم االردني المعدل لمقانون  االتفاق أصدرت قرارىا بتوقيف تمك اإلجراءات".

منو " عمى المحكمة التي يرفع الييا نزاع يوجد  12ص في المادة فقد ن 2001لسنة  31السابق رقم 
 بشأنو اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عميو بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى" 

 

 3بالرجوع الى نصوص المواد السابقة وما أورده المشرع الفمسطيني في قانون التحكيم الفمسطيني رقم 
عمى المدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في األساس لوجود اتفاق  فإنو 2000لسنة 

ن عدم إثاره  عمى التحكيم بين االطراف وبالتالي فإن صاحب المصمحة من يدفع بوجود شرط تحكيم وا 
  (107)الدفع من المدعى عميو ال يمزم المحكمة بإثارتو من تمقاء نفسيا لعدم تعمق الدفع بالنظام العام.
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  فع بعدم قبول الدعوى لوجود الصمحثانيًا5 الد

قد يتفق الخصوم عمى حل النزاع فيما بينيم بالصمح، سواًء عن طريق تقديم اتفاقًا عمى الصمح يكون 
مكتوبًا، لتصدق عميو المحكمة أو عن طريق إجراء الصمح بواسطة المحكمة، وفي حضور الخصوم 

تباع اإلجراءات قانونًا لمصمح. فمقتضى الصمح عمى النزاع، منع  امة الدعوى إقفي الدعوى القضائية وا 
لتجاء إلى القضاء، ا فيو يتعمق بسمطة األشخاص في االالقضائية، ومنع المحاكم من نظرىا وليذ

  .(108)تعمق بعدم قبول الدعوى القضائيةوسمطة المحاكم في نظرىا أي ي

 

نذاتيا تقضي بو المحكمة من تمقاء غير أن ىذا الشرط ليس من النظام العام، وال ما يجب التمسك ، وا 
وقد كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية الممغي يجيز إبداء الدفع بعدم  .(109) من أصحاب الشأنبو 

القبول في أي مرحمة من مراحل التقاضي سواء كان الدفع متعمقًا بالنظام العام أم ال، وقد عدل المشرع 
الدفع ماح بإبداء الفمسطيني ذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ذلك ألن الس

شغال لمقضاء دون  غير المتعمق بالنظام العام في أي مرحمة من مراحل التقاضي فيو ضياع لموقت وا 
أن تبدى مرة  89جدوى، لذلك فرق بين الدفوع غير المتعمقة بالنظام العام وأوجب وفقًا لنص المادة 

لصادر برد الطمب أو قبولو يكون واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى، وفي الوقت ذاتو فإن القرار ا
  (110)قاباًل لالستئناف.
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  المطمب الثاني5 تمييز الدفع بعدم القبول عن غيره من الدفوع

تقسم الدفوع في القانون إلى ثالثة أنواع، الدفوع الشكمية التي توجو إلى إجراءات الخصومة، وتيدف 
الفصل دون بحث موضوعيا، والدفوع الموضوعية إلى الحيمولة دون الفصل في الدعوى، أو تأخير ىذا 

التي توجو مباشرة إلى الحق موضوع الدعوى، وذلك بقصد عدم الحكم بو كمو أو بعضو، والدفوع بعدم 
إلى  االقبول والتي ىي أدنى من الدفوع الموضوعية وأعمى من الدفوع الشكمية، ويرمي من يتمسك بي

 لعدم توافر الشروط الالزمة لسماعيا.إنكار حق خصمو في الدعوى أو في وجودىا 

ذا كانت الدفوع باختالف أنواعيا تجمعيا قواعد مشتركة، من حيث وجوب أن يكون لصاحبيا فييا  وا 
ال حكم بعدم قبول الدفع حتى لو كان دفٌع بعدم  القبول، كما أن الدفوع مصمحة قائمة يقرىا القانون، وا 

دفع إذا لم يدل بو الخصم الذي شرع لمصمحتو ما لم ىي حق لمخصوم إذ ليس لممحكمة أن تتعرض لم
المحكمة في يكن ىذا الدفع متعمقا بالنظام العام كما تناولناىا سابقا في الدراسة، أو ورد نص عمى حق 

  (111)ذاتيا.إثارتو من تمقاء 

االختالفات عمى الرغم من القواعد المشتركة التي تجتمع لدى كافة الدفوع القانونية إال أن ىناك بعض 
وذلك عمى النحو  وىذا ما سنتناولو بالدراسة  بينيا، بحيث تترتب آثار ىامة عمى ىذه االختالفات

  التالي:

 .5 من حيث وقت إبدائياالفرع األول

 الفرع الثاني5 من حيث أثر الحكم بقبول الدفع عمى أصل الحق.

 الفرع الثالث5 من حيث وقت الفصل في الدفع.

 حيث استنفاذ والية محكمة الدرجة األولى بالنسبة لمموضوع. الفرع الرابع5 من
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 5 من حيث وقت إبدائياالفرع األول
 

الدفوع الشكمية ىي الدفوع التي توجو إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى بو 
التقاضي  السير في إجراءاتبيدف إنياء الخصومة دون الفصل في الموضوع، وتكون ىذه الدفوع قبل 

ثنائيا لكي تنتج آثارىا، ومثال ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت إلييا الدعوى ، اأو في 
  .(112)مؤقتةوالمقصود من ىذا النوع من الدفوع تفادي الحكم في الموضوع بصفة 

جزاء رتبو وقد رأى المشرع أن منطق األمور يقتضي أن يبدأ الخصم أواًل، في بدء النزاع بالتمسك بكل 
ن تعرض لمموضوع ولم يطرق ما القانون عمى مخالفة الشكل ثم يتدرج بعد ذلك الى الموضوع، فإ

ن العدالة تقتضي أال يبقى إلك عن تنازلو عن التمسك بيا، ثم بشكل اإلجراءات من دفوع يعبر ذ عمقيت
دائيا ويكون من نتيجة المدعي ميددًا بالدفوع الشكمية في جميع مراحل الدعوى، فيتراخى خصمو في إب

ذلك تعطيل الفصل في موضوع الدعوى، وتيديد اإلجراءات والقرارات التي تصدر أثناء نظرىا ألنيا 
تكون عرضة لإللغاء إذا حكم بزوال الخصومة، إذ القاعدة أن بطالن اإلجراء يؤدي إلى زوال كافة 

  .(113)اإلجراءات الالحقة لو متى كان ىو أساس ليا وترتبت ىي عميو

ال سقط الحق في اإلدالء بيا ما لم  وليذا أوجب المشرع إبداء الدفوع الشكمية قبل التكمم في الموضوع وا 
من قانون أصول المحاكمات  110/1بحيث نص المشرع االردني في المادة  تكن متعمقة بالنظام العام.

الدفوع المتعمقة باإلجراءات المدنية االردني بأنو " الدفع بالبطالن غير المتصل بالنظام العام وسائر 
غير المتصمة بالنظام العام، والدفع بعدم االختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤىا 
ال سقط الحق فييا. كما يسقط حق الطاعن  معًا قبل إبداء أي دفع آخر أو طمب أو دفاع في الدعوى وا 

داء جميع الوجوه التي بني عمييا الدفع المتعمق في ىذه الدفوع إذا لم يبدىا في الئحة الطعن. ويجب إب
ال سقط الحق فيما لم يبد منيا". باإلجراءات غير المتصل   بالنظام العام معًا وا 
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( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني عمى أنو " يجب عمى 89نصت المادة )
 الخصوم تقديم طمباتيم ودفوعيم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى". 

( من ذات القانون بأنو " يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى 90كذلك نصت المادة )
الطمب أو بب يؤدي لعدم قبوليا قبل الدخول في األساس، ويكون القرار الصادر برد استنادًا إلى أي س

 قبولو قاباًل لالستئناف".

لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 91نصت المادة ) كذلك
أخرى لقيام ذات  عمى أنو "الدفع بعدم االختصاص المحمي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة 2001

ىا معًا قبل ؤ وع المتعمقة باإلجراءات يجب إبداالنزاع أماميا أو لالرتباط، والدفع بالبطالن، وسائر الدف
ال سقط الحق فيما لم يبد منيا".  إبداء أي طمب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وا 

  

ي قد الزم المدعى عميو بإثارة ما يشاء من وبالرجوع إلى أحكام المواد السابقة نجد بأن المشرع الفمسطين
ال سقط حقو فييا إال إذا تعمق الدفع  الدفوع وميما كان نوعيا دفعو واحدة وقبل الدخول في االساس وا 

 بالنظام العام حتى ال يبقى المدعي ميددًا بالدفوع طيمة إجراءات التقاضي القانونية.

 

  الحكم بقبول الدفع عمى أصل الحق 5 من حيث أثرالفرع الثاني

ال يمس الحكم الصادر في الدفع الشكمي والدفع بعدم القبول أصل الحق المدعى بو، وبالتالي ال يترتب 
نما يترتب عميو عميو  نقضاء الخصومة أمام المحكمة، كما ىو الحال بالنسبة لمحكم اإنياء النزاع، وا 

ز تجديد الخصومة بمراعاة االجراءات الصحيحة اذا لم الصادر بقبول الدفع بعدم االختصاص. ويجو 
يكن الحق قد سقط لسبب من االسباب حيث أن الحكم الصادر في الدفع الشكمي يعد حكمًا فرعيا أي 
يعد حكما صادرًا قبل الفصل في الموضوع أو إجرائيًا. كذلك االمر بخصوص الدفع بعدم القبول إذ 

جراءاتيا أو توافرت شروط قبوليا، إال في الحاالت الخاصة يجوز رفع الدعوى من جديد إن صحت إ
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التي يحوز فييا الحكم في الدفع حجية األمر المقضي بو، كالحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى 
  (114).  أو لمرور الزمن لسبق الفصل فييالفوات المواعيد أو 

يمنع تجديد الدعوى بذات  ومنييًا لمنزاع،أما الدفع الموضوعي فإن البت فيو يعد فاصاًل في الدعوى 
الحق، ويعد الحكم فيو حكمًا فاصاًل في الموضوع تستنفذ بو محكمة الدرجة األولى واليتيا بالنسبة 

لنزاع برمتو أمام محكمة االستئناف، فإذا قررت األخيرة لمموضوع، عمى أن استئناف الحكم فيو ينقل ا
وجب عمييا أن تتصدى لمفصل في موضوع الدعوى دون  فسخ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة

فال ينقض أو يفسخ إال اذا ثبت ما يوجب ذلك، بحيث يمنع تجديد  أن تعيده لمحكمة أول درجة،
الدعوى بنفس الحق، لكون الحكم الصادر بالدفع الموضوعي يحوز حجية األمر المقضي فيو، لذا فإن 

لسبق الفصل فييا، وىو دفع متعمق بالنظام العام عند بعض ىذا الحكم يولد دفعًا بعدم قبول الدعوى 
  .(115)المحكمة من تمقاء نفسيارجال القانون، لذا تقضي بو 

ومعنى ذلك أن الخصم الخاسر في الحكم الصادر في الدفع الموضوعي ال يحق لو أن يرفع دعوى 
عيا، وخصوميا، والتي كان الدعوى السابقة، بسببيا، وموضو  ذاتيايدة بما كان قد خسره، تكون ىي جد

بكون القضية مقضية، قد سبق الحكم بموضوعيا، وفي حالة ما إذا فعل ذلك جاز لخصمو أن يدفع 
 .ذاتيام قبول ىذه القضية من تمقاء أن تحكم المحكمة بعد ولممحكمة
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 5 5 من حيث وقت الفصل في الدفعالفرع الثالث

بعدم القبول قبل التعرض لمموضوع، ألن ذلك يغنييا عن نظر تفصل المحكمة في الدفع الشكمي والدفع 
الموضوع، وىذا الفصل يؤدي إلى زوال الخصومة بكل آثارىا دون الفصل في الموضوع، ىذا ما لم 
تقرر المحكمة ضم الدفع إلى الموضوع لتفصل فييا بحكم واحد، في الحاالت التي يستمزم فييا الفصل 

لمدنية والتجارية ( من قانون اصول المحاكمات ا91بالمادة )في الدفع بحث الموضوع عماًل 
فقد الزم  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية االردني109المادة ) وبالرجوع الى نصالفمسطيني، 

المشرع االردني المحكمة بالفصل في الدفوع الشكمية عمى وجو االستقالل وعدم جواز ضميا 
  .لمموضوع

وضوعي فإن الفصل فيو يعتبر في حد ذاتو تعرضًا لمموضوع، إذ ال يمكن عمميا أما بالنسبة لمدفع الم
تصور الفصل في دفع موضوعي، دون البحث في موضوع الدعوى. إذ أن القانون ال يوجب نظامًا 

حيث أن األصل أن تفصل فيو المحكمة عمى حده، ولكن نظرًا لما معينًا لمتمسك بالدفوع الموضوعية، 
فع من مساس بالحق المدعى بو، فإن المحكمة في الغالب تقرر ضمو إلى موضوع يتضمنو ىذا الد

  الدعوى والفصل فييما بحكم واحد.

 

 5 5 من حيث استنفاذ والية محكمة الدرجة األولى بالنسبة لمموضوعالفرع الرابع

إن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكمي والدفع بعدم القبول، ال يستنفذ والية محكمة الدرجة االولى 
بالنسبة لمموضوع، ويعتبر حكمًا فرعيًا صادرًا قبل الفصل في الموضوع، وبالتالي فإن استئناف ىذا 

حكمة االستئناف الحكم ال يطرح أمام محكمة االستئناف سوى النزاع في الدفع فقط، فإذا ما قررت م
فسخ ىذا الحكم، تعين عمييا إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة األولى لتفصل في الموضوع. وبالتالي 
ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تقضي في موضوع الدعوى اذا تم الغاء الحكم المستأنف، بل يتعين 

ك ألن ىذه المحكمة لم عمييا إعادة القضية الى محكمة الدرجة االولى لتفصل في موضوعيا، وذل
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تستنفذ واليتيا بالنسبة لمموضوع، ألن القاعدة أن االستئناف ال يطرح عمى محكمة الدرجة الثانية إال ما 
  .(116)الدرجة االولىرفع عنو االستئناف من قضاء محكمة 

بو ن الحكم الصادر فيو يعتبر حكمًا فاصاًل في الموضوع وتستنفذ إأما بالنسبة لمدفع الموضوعي ف
ستئناف الحكم ينشر النزاع برمتو أمام محكمة االيتيا بالنسبة لمموضوع. كما أن محكمة الدرجة األولى و 

االستئناف، فإذا ما قررت فسخ ىذا الحكم فإنيا تتصدى لمموضوع، وتحكم بو دون أن تعيد الدعوى 
  لمحكمة الدرجة األولى، التي استنفذت واليتيا سابقًا.
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 5ثاني5 أحكام الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنيةالفصل ال

سبقت اإلشارة فيما سبق من الدراسة إلى أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداءه في أية حالة تكون عمييا 
الدعوى، ويرى الفقو أن لحظة التمسك بالدفع بعدم القبول تكون من جانب صاحب المصمحة في الدفع 

تقع ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف، ىذا التحديد لمحظة التمسك  بعدم القبول، ومن الجائز أن
بالدفع بعدم القبول من جانب الخصوم أو من المحكمة يتم بمعزل عن فكرة النظام العام، بمعنى أن 
لمخصم أن يتمسك بعدم القبول في أي حالة تكون عمييا الدعوى ولو لم يتعمق الدفع بالنظام العام. فإذا 

ىذا الدفع متعمقًا بالنظام العام فإن أي صاحب مصمحة يجوز لو التمسك بو ويستطيع القاضي ما كان 
  إثارتو من تمقاء نفسو.

ولما كان الدفع بشكل عام يشمل وسائل الدفاع التي يجيب بيا الخصم عمى ادعاءات خصمو، بقصد 
ن الحق فيو يثبت لكل تفادي الحكم بطمبات خصمو كميا أو بعضيا، أو تأخير مثل ىذا الحكم، وأ

خصم في الدعوى أيًا كانت صفتو، ومنح القاضي الحق في إثارتو والحكم بو في حاالت معينة نظرًا 
عدم القبول من العتبارات معينو تمس بالمصالح العامة. فإن ىناك تساؤالت كثيرة حول أحكام الدفع ب

ثارة ىذ بعدم القبول، ولمن يكون الحق في  الدفع، والكيفية التي يتم بيا طرح الدفع احيث طرح وا 
  طرحو، وكيفيو النظر في الدفع واآلثار المترتبة عميو.

وىذا ما سأتناولو في الدراسة في ىذا الفصل لطرح الدفع بعدم القبول في مبحث أول، والحكم الصادر 
  في الدفع بعدم القبول واآلثار المترتبة عميو في مبحث ثاني وذلك عمى النحو التالي: 

 المبحث األول 5 طرح دفوع عدم القبول في الدعوى المدنية.

 المبحث الثاني5 كيفية النظر في الدفع بعدم القبول واآلثار المترتبة عمى اإلدالء بو.
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 5 المبحث األول 5 طرح دفوع عدم القبول في الدعوى المدنية

الدفوع بشكل عام وجوب إبداؤىا إن القاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية لميعاد طرح 
دفعة واحدة وىذا األصل العام في كيفية الطرح، وقد تضمن قانون أصول المحاكمات المدنية  

( وقانون أصول المحاكمات المدنية المبناني 90في المادة )  2001لسنة 2والتجارية الفمسطيني رقم 
من قانون  122منو والمادة  115ادة منو وقانون المرافعات المصري في الم 63الجديد في المادة 

أصول المحاكمات الفرنسي الجديد نصوصًا خاصة تبين متى يتم التمسك بدفوع عدم القبول والمادة 
  من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني. 109

بأنو " يجب عمى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني  ( من89المادة ) حيث نصت
( 90نصت المادة )صوم تقديم طمباتيم ودفوعيم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى" كذلك الخ

أنو " يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أي سبب يؤدي من ذات القانون ب
  تئناف".لعدم قبوليا قبل الدخول في األساس، ويكون القرار الصادر برد الطمب أو قبولو قابال لالس

ز التمسك بدفوع عدم جو ي "بأنو  من أصول المحاكمات الفرنسي الجديد 123المادة  تنصكذلك  
 القبول في أي حالة تكون عمييا الدعوى" 

ذا رأت المحؤ عوى يجوز إبدا"والدفع بعدم قبول الد كمة أن الدفع ه في أيو حالة تكون عمييا الدعوى وا 
عى عميو قائم عمى أساس، أجمت الدعوى إلعالن ذي الصفة، نتفاء صفة المدبعدم قبول الدعوى ال

 مائتيتتجاوز  تقل عن خمسين جنييا وال ويجوز ليا في ىذه الحالة الحكم عمى المدعي بغرامة ال
ن نص المادة )(117)من قانون المرافعات المصري 115جنييًا" نص المادة  ( السابق ذكره 115، وا 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 89الفمسطيني في المادة )عمى خالف ما أورده المشرع 
   .2000لسنة  2والتجارية رقم 
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من قانون  109"يجب عمى الخصوم أن يبينوا جميع طمباتيم ودفوعيم دفعة واحدة " نص المادة 
  أصول المحاكمات المدنية األردني.

ن أصول المحاكمات المدنية قد وضحت يتبين لنا من خالل النصوص القانونية التي وردت في قواني
ىا في أية حالة كانت عمييا الدعوى وبالتالي سنتناول ؤ إبدابأن قاعدة طرح دفوع عدم القبول يجوز 

بالدراسة في ىذا المبحث طرح دفوع عدم القبول من الخصوم في مطمب أول، وطرح دفوع عدم القبول 
بول من المقرر إدخاليم في دفوع عدم الق من المحكمة التي تنظر الدعوى في مطمب ثاني، وطرح

  في مطمب ثاني وذلك كما يمي :  الدعوى

 .المطمب األول5 طرح دفوع عدم القبول من الخصوم

 محكمة.5 طرح دفوع عدم القبول من الثانيالمطمب ال
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 5المطمب األول 5 طرح دفوع عدم القبول من الخصوم

لمخصوم بدايًة وأن مصمحتيم تنصرف إلى محاولة التخمص من ن الدفع بعدم القبول ىو حق إحيث 
المطالبة بأقصر السبل، لذا فإنيم يثيرون كافة أنواع الدفوع التي يمكن تصورىا لغايات رد الدعوى أو 
المطالبة، وعميو سنبين الكيفية التي يتم بيا طرح دفوع عدم القبول ومدى حرية الخصوم في طرح دفوع 

م القيود التي ترد عمى طرح مثل ىذا النوع من الدفوع، وبعد ذلك الى مدى جواز عدم القبول، ومن ث
 التنازل عن الدفع بعدم القبول وذلك وفقًا لما يمي.

 

 . الفرع االول5 الكيفية التي يتم بيا طرح دفوع عدم القبول 

 الفرع الثاني5 مدى حرية الخصوم في طرح دفوع عدم القبول.

 لتي ترد عمى حرية الخصم في إبداء الدفع.الفرع الثالث5 القيود ا
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  الفرع االول5 الكيفية التي يتم بيا طرح دفوع عدم القبول

نعني بالكيفية التي يتم بيا طرح دفوع عدم القبول ىي االشكال والصور التي يمكن طرح الدفع بيا، 
إختيار الكيفية التي يمكن فيل ىناك شكل محدد يتم من خاللو طرح الدفع، أم أن الخصوم أحرار في 

من خالليا طرح الدفع بعدم القبول. وبالرجوع الى االحكام المنظمة لمدفوع في قانون أصول المحاكمات 
نجد أن ىذا القانون جاء خاليًا من أي تنظيم لمكيفية التي يثار  1988لسنة  24المدنية االردني رقم 

صول المحاكمات الحقوقية القديم حيث كانت تشترط فييا الدفع، بعكس ما كان عميو الحال في قانون أ
( منو أن يتم التمسك بالدفع المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في االساس بطمب خطي. أما 16المادة )

( 101فقد نص في المادة ) 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 
 ستدعاء". اعوى إلى المحكمة المختصة في شكل بالدمنو " تقدم سائر الطمبات المتعمقة 

ن الصورة الدارجة في الحياة العممية لمكيفية التي يتم بيا إثارة الدفوع تكون عمى شكل طمب خطي،  وا 
بحيث يتقدم الخصوم بدفوعيم عمى شكل طمب عادي، بحيث تتضمن الئحة الطمب عمى اسم المحكمة 

األطراف ) المستدعي والمستدعى ضده( وموضوع الطمب  المرفوعة أماميا الدعوى األساس واسم
يوجييا لقاضي الموضوع وأخيرًا والوقائع التي يستند بيا المستدعي في طمبو والطمبات النيائية التي 

توقيع المستدعي وتاريخ تحرير الطمب، ويجب عمى المستدعي أن يسمم نسخة عن الطمب إلى 
الصورة العممية في حالة أن يطمب الخصوم الحكم بالدفع  ذهوغالبًا ما تستعمل ى ،(118)المستدعى ضده

 قبل الدخول في الموضوع.

أما عن الصورة األخرى التي يمكن من خالليا إبداء الدفع وىي إثارة الدفع شفاىو ويكون ذلك من 
في بعدم القبول، ويكون ذلك من خالل المرافعة أو أثناء جمسة المحاكمة خالل اإلدالء المباشر بالدفع 

الدعوى االساس المراد إصارة الدفع فييا، وبالرجوع إلى أحكام القانون فال يوجد ما يمنع إثارة الدفع 
بيذه الصورة، وبالتالي فإن إثارة الدفع شفاىو ال يخالف نصوص القانون ويعتد بو من الناحية القانونية 

 ويجب عمى القاضي االخذ بو.
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 5طرح دفوع عدم القبولالفرع الثاني5 مدى حرية الخصوم في 

إن حرية الخصوم في إبداء دفوع عدم القبول إنما ىو مقتضى مبدأ سمطان إرادة الخصم في استعمال 
دعواه وىو مقتضى الوظيفة القانونية لمدفع بعدم القبول المتمثمة في التوخي من استعمال الخصم اآلخر 

إن حرية الخصوم في إبداء دفوع عدم الفقو والقضاء ف بعض لدعواه بشكل خاطئ. وكما استقر عميو
أما  ،(119)المرافعات المصريمقانون الفرنسي وقانون لة تكون عمييا الدعوى وفقا القبول في أية حال

منو عمى انو "يجب عمى  89المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني فقد نص في المادة  قانون أصول
ىذه القاعدة العامة قيدىا  الدخول في أساس الدعوى".الخصوم تقديم طمباتيم ودفوعيم مرة واحدة قبل 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني والتي 92المشرع الفمسطيني بنص المادة )
نصت بأنو " الدفع بعدم االختصاص النتفاء واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا أو لسبق الفصل 

 قاء نفسيا، ويجوز الدفع بو في أية حالة كانت عمييا الدعوى".فييا تحكم بو المحكمة من تم

إن حرية الدفاع تقتضي أن يتاح لمخصم حق الرد عمى دعوى خصمو، وصواًل إلى تفادي الحكم عميو 
بطمبات خصمو كميا، أو بعضيا، أو عمى األقل تأخير ىذا الحكم، ذلك أن الخصوم ىم أقدر من 

كن التمسك بيا، وصواًل إلى تحقيق رغبتيم بالتخمص من الخصومة غيرىم عمى تصور الدفوع التي يم
وتتجمى حرية الخصوم في إثارة الدفع في الوقت الذي يمكنيم إثارة الدفع  ،(120)وطمباتيم بأقصر السبل

بو في غير الحاالت التي يوجب المشرع إبداء الدفع في وقت معين أو مناسبة معينة، بحيث يجوز 
، كما انو إذا ما تعمق الدفع بالنظام العام في أي حالة تكون عمييا الدعوىلمخصم التمسك بدفوعو 

يستطيع تقديم دفع عمى آخر مثمو، وتجزئة دفوعو عمى مراحل أو إرجائيا، وفقًا لمخطة التي يعتنقيا 
  لدفاعو حسب ما تتكشف عنو االحداث وتطورات النزاع.
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 5 م في إبداء الدفعالفرع الثالث5 القيود التي ترد عمى حرية الخص

االصل أن الكالم في الموضوع أو غير الموضوع ليس قيدًا عمى سمطان إرادة المتداعيين في استعمال 
بداء الدفوع، ولكن ىل ترد عمى حرية الخصم في إبداء الدفع بعدم القبول أية قيود؟ وبالتالي  الدعوى وا 

  ء الدفع بعدم القبول فيما يمي:يمكن أن نجمل القيود التي ترد عمى حرية الخصوم في إبدا

 ، وىذا ما ورد(121)القبول قبل الدخول في أساس الدعوىإذا الزم القانون الخصوم بطرح الدفع بعدم -1
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني والذي نص في المادة  89في نص المادة 

رة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى". منو " يجب عمى الخصوم تقديم طمباتيم ودفوعيم م 89
  في المادة السابعة منو. 2000لسنة  3فمسطيني رقم القانون الكذلك ما يتعمق بشرط التحكيم في 

إذا حددت المحكمة موعدًا لتقديم الدفع بعدم القبول ثم استنكف الخصم عن تقديم ىذا الدفع في  -2
السبب وذلك  ذاتز تأجيل الدعوى ألكثر من مرة لجوا الميعاد الذي حددتو المحكمة، ألن االصل عدم

لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  121عماًل بأحكام المادة 
حيث نصت عمى أنو " لممحكمة تأجيل الدعوى من وقت آلخر وفق مقتضى الحال وال يجوز  2001

( من 77اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك". كذلك المادة )التأجيل ألكثر من مرة لذات السبب إال إذا 
ب إثبات أسبابيا قانون أصول المحاكمات المدنية االردني والتي جاء فييا عدا حالة الضرورة التي يج

أو التأجيل  ال يجوز تأجيل الدعوى لمدة تزيد عمى خمسة عشر يومًا في كل مرةفي محضر الجمسة 
  الخصوم. أحدلسبب واحد يرجع إلى  أكثر من مرة

عمى أن ىذه القاعدة ليست تحكمية وال يترتب عمى مخالفتيا البطالن، ألن البطالن ال يحكم بو إال إذا 
نص عميو قانونًا أو إذا شابو عيب جوىري ترتب عميو ضرر لمخصم، وال يحكم بالبطالن رغم النص 

س ىناك نص يقضي بالبطالن ىنا كما االجراء إن عميو إذا لم يترتب عمى االجراء ضرر لمخصم ولي
السبب بل  ذاتالخصوم أكثر من ميمة واحدة ل لذا فالدارج عمال ىو منح ،(122)يشبو عيب جوىريلم 
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عمى االكثر فقد اعتبرت محكمة التمييز االردنية أن حرمان الخصوم من تقديم مذكراتيم أو دفوعيم أو 
  .(123)ئيًا ليذه الغاية فان ذلك يعتبر مخالفًا لمبادئ العدالةبيناتيم قبل افياميم انيم مميمون نيا

ن رأيي كباحث في ىذا االطار يذىب إلى أنو إذا تخمف الخصم عن تقديم الدفع في الموعد المحدد  وا 
الحالة  الذي حددتو المحكمة بعد إميالو نيائيًا من قبل المحكمة فإن حقو في تقديم الدفع يسقط في ىذه

حسب ما جاء في مجمة األحكام العدلية، ىذا ما لم يكن من الجائز إثارة  ةألن المقصر أولى بالخسار 
، أو إذا كان من الممكن الطعن في كالدفوع المتعمقة بالنظام العام الدفع في مرحمة الحقة من الدعوى

  القرار الصادر من المحكمة مع الحكم الفاصل بالنتيجة.

المرافعة في الدعوى وىو قيد عمى حرية الخصوم في إبداء دفوع عدم القبول وىذا ما اقفال باب -3
لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية الفمسطيني رقم  1\100المادة   صراحةنصت عميو 

( بعد اقفال باب 98- 96الطمبات الواردة في المواد من ) والتي اكدت بعدم قبول أي طمب من 2001
  المرافعة.

 

إذ أن حرية الخصوم في إثارة الدفع ال تمتد إلى ما بعد إعالن ختام المحاكمة في الدعوى، حيث يترتب 
عمى ىذا االعالن انقطاع صمة الخصوم بالدعوى، وال يكون ليم اتصال بيا، إال بالقدر الذي تصرح بو 

و ضروري لمفصل في لمتثبت من أي أمر ترى انالمحكمة، حيث يجوز لممحكمة أن تعيد فتح المحاكمة 
بل ىو أمر  ،(124)ت حقًا لمخصوم تحتم إجابتيم إليوالدعوى، ذلك أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس

من قانون أصول المحاكمات المدنية الفمسطيني عمى أنو "  166متروك لممحكمة وبيذا نصت المادة 
عمى طمب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة ألسباب  لممحكمة من تمقاء نفسيا أو بناءيجوز 

  جدية وضرورية لمفصل في الدعوى".
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( 158وفي ىذا الصدد أيضًا قضت محكمة التمييز االردنية بما يمي " أجازت الفقرة الثالثة من المادة )
النطق بالحكم،  من قانون اصول المحاكمات المدنية االردني، لممحكمة بعد إعالن ختام المحاكمة وقبل
، ولمحكمة (125)أن تعيد فتح القضية لمتثبت من أي أمر ترى المحكمة أنو ضروري لمفصل في الدعوى

  .(126)االستئناف استعمال ىذه الرخصة وفتح القضية ليذه الغاية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية االردني و التي نصت عمى ان" في غير القضايا التي تنظر تدقيقًا: 158ورد ىذا القيد في المادة )  - 125
 تعمن المحكمة ختام المحاكمة بعد االنتياء من سماع البينات والمرافعات. -1
ال ففي جمسة أخرى تعين ليذا الغرض خالل ثالثين يومًا بعد اختتام المحاكمة عمى المحكمة أن تنطق بالحكم عالنية ف -2   ي نفس الجمسة وا 

 عمى االكثر. 
 غير أنو يجوز لممحكمة أن تعيد فتح المحاكمة لمتثبت من أي أمر ترى أنو ضروري لمفصل في الدعوى". -3
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 5 الفرع الرابع5 مدى جواز التنازل عن التمسك بالدفع بعدم القبول

لعديد من المبادئ العامة، من ىذه المبادئ مبدأ سيادة الخصوم، ويقصد بيذا يسود الخصومة المدنية ا
ذا رفع النزاع  المبدأ أن النزاع الخاص ممك الخصوم ليم أن يطرحوه عمى القضاء وليم أال يطرحوه. وا 

ود يستطيع الخصوم تركو أو التنازل عنو أو إىمالو وعدم السير فيو. ىذا المبدأ ترد عميو العديد من القي
عمى ذلك وبالنسبة  ومبدأ احترام حقوق الدفاع. وبناءالتي تستمد من مبدأ المساواة بين الخصوم 

لمقاضي المدني فالمبدأ ىو حياده، فيو شخص من الغير لو والية القضاء ووظيفتو حسم المنازعات 
عدة عامة بين الخصوم، وعمى ذلك فمبدأ سيادة الخصوم يواجو األطراف في النزاع وال شأن لو كقا

والقانون من جية أخرى يتيح لممدعي إعمااًل لمبدأ حرية الدفاع حق الدفاع عن دعواه،  .(127)بالقاضي
  كما يتيح لممدعى عميو حق الدفاع لمرد عمى الدعوى.

ومقتضى مبدأ حرية الدفاع ىو في األصل تمكين الخصوم من تقديم الدفوع واألدلة واألسانيد المثبتة 
الوسائل أو عدم استعماليا  ا المبدأ أيضًا أن الخصوم أحرار في استعمال ىذهلحقيم، ومقتضى ىذ

عمى ذلك فيجوز لمخصوم التنازل عن التمسك بالدفع بعدم القبول طالما لم يتعمق ىذا الدفع  وبناءً 
  بالنظام العام.

، (128)فيووالتنازل عن التمسك بالدفع بعدم القبول يجب أن يصدر عمن لو صفة ومصمحة في التمسك 
أما إذا تعدد المستفيدون ممن ليم الحق في التمسك بالدفع بعدم القبول إال من أدلى بو وحده، كما أن 
التنازل ال يقيد إال من صدر عنو وتستثنى األحوال التي يتعمق فييا الدفع بعدم القبول بالنظام العام، 

. والتنازل عن الدفع ذاتياتمقاء  لمحكمة أن تحكم بو منففييا يجوز لكل خصم أن يتمسك بو، وعمى ا
بحيث نصت  ،(129)قد يتم بعمل سمبي يتمثل في عدم إثارتو، أو بعمل إيجابي بالنزول عنو صراحةً 

( من القانون المدني األردني عمى انو "يجوز إبداء الدفع بعدم سماع الدعوى في أي حالة 464المادة )
  .فع قد تنازل عنو صراحًة أو داللة"تكون عمييا اإلجراءات، ما لم يكن صاحب الحق بالد
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وخالصة القول في ىذا الموضوع يمكن التوصل الى أن القانون أجاز لمخصم النزول عن حقو في 
ذا تعدد المستفيدون ممن ليم الحق في إثارة الدفع جاز لكل منيم التنازل  التمسك بالدفع بعدم القبول، وا 

ن التنازل عن الدفع من الممكن أن يكون عما يخصو وحده، دون أن يمتد ىذا التنازل إل ى الباقيين، وا 
بعمل سمبي أو عمل إيجابي بالنزول عنو صراحًة، وال ينتج التنازل عن الدفع أي أثر في حالة تعمق 

 . ذاتياوتقضي بو المحكمة من تمقاء  الدفع بالنظام العام بحيث يبقى الحق قائمًا لكل صاحب مصمحة،

ن الرأي الذي توصمت إل يو كباحث في جواز التنازل عن الدفع بعدم القبول بأنو يجوز لمخصم التنازل وا 
يحمييا القانون، فال يجوز  ةومصمح ةأن يكون لممتنازل عن ىذا الحق صفعن التمسك بالدفع بشرط 

طرفًا فييا، أو لم تتوافر لو  التنازل عن الدفع من شخص ليس لو أي مصمحو في الدعوى أو لم يكن
حق لمخصم يجوز لو استعمالو من  ون التنازل عن الدفع ىإفي الدعوى محل الدفع، بحيث  ةصف

عدمو ما لم يتعمق الدفع بالنظام العام ففي ىذه الحالة يحق لممحكمة الدفع بو ولو لم يطمبو الخصوم. 
 الحقوق االساسية التيمن  وو الطمب بما شاء من الدفوع ىأن حق الخصم في طمب رد الدعوى وا  

القوانين والشرائع وبالتالي يحق لو التمسك بو أو التنازل عنو ما لم يتعمق بالنظام العام كما  ةكفمتيا كاف
 ذكرت سابقًا.

  

 5 المطمب الثاني5 طرح دفوع عدم القبول من المحكمة

ل إذا تعمق الدفع بالنظام العام أيًا كان نوعو فإنو يتحرر من كل قيد أو شرط، إذ يجوز إثارتو من ك
، وال يؤثر تنازل صاحب المصمحة عنو عمى ذاتياوتقضي بو المحكمة من تمقاء  صاحب مصمحة،

إثارتو والقضاء بو من قبل المحكمة، بل إن إثارتو من الخصوم أصاًل تكون من باب تنبيو المحكمة 
أخطأت في يعني أنيا  ذاتياعمق بالنظام العام من تمقاء إليو، ذلك أن عدم إثارة المحكمة لمدفع المت

( من قانون أصول 198، وىو أحد اسباب الطعن بالتمييز عماًل بأحكام المادة)(130)تطبيق القانون
 ( منو.92وىذا ما أورده المشرع الفمسطيني في المادة ) .(131)المحاكمات المدنية االردني
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الدفوع الموضوعية وىذا ال نجده في الدفوع الموضوعية اذ ان القاعدة العامة أنو ال يجوز لمقاضي إثارة 
حد مما يؤدي المتعمقة بالنظام العام من تمقاء نفسو، ألن ذلك يحول القاضي الى خصم وحكم في آن وا

، في حين يرى بعض الفقو (132)واالعتداء عمى قاعدة الخصومة ممك لمخصوم إلى خرق واجب الحياد
ال يشترط ليا أن يكون الدفع  أن سمطة المحكمة في إثارة الدفع الموضوعي والحكم بو من تمقاء نفسيا

نما يتعمق بم دى سمطة القاضي الموضوعي متعمقًا بالنظام العام، فيذا األمر ال يتعمق بالنظام العام وا 
ن القاضي لو الحق في أن يتعرض لمنزاع برمتو فإذا تبين لو ىذا الدفع من إفي الخصومة، حيث 

مقاء نفسو، شريطة أال يكون الدفع الذي يحكم بو مجموع الوقائع المعروضة عميو، لو أن يحكم فيو من ت
  .(133)القاضي من اوجو الدفاع التي يوجب المشرع التمسك بيا صراحة من الخصم لترتيب آثارىا

وبالتالي عمى القاضي عند إثارتو لمدفع بعدم القبول من تمقاء نفسو في االحوال التي يرى فييا أن ىذا 
 الدفع متعمق بالنظام العام فانو يجب عميو أن يتأكد من أمرين: 

 وجود مجموعة من الوقائع المدعاة بواسطة الخصوم انفسيم والتي تنشأ دفعا بعدم القبول. .1

ام، وأن حاجة اساسية تمس مصالح المجتمع المعتبرة من النظام العضرورة أن يجد القاضي  .2
 .(134)ثارتو لمدفع بعدم القبول من تمقاء نفسوتكون ىذه الحاجة مبررة إل

 

   

                                                                                                                                                                                

اذا صدر الحكم نيائيا خالفا لحكم سبق ان صدر بين الخصوم انفسيم دون ان  -3الحكم او بطالن في االجراءات اثر في الحكم 
اذا لم يبن الحكم -4يذا ام لم يدفع دفع ب با وحاز قوة القضية المقضية سواءتتغير صفاتيم وتعمق النزاع بذات الحق محال وسب

و حكم اذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب ا -5عمى اساس قانوني بحيث ال تسمح اسبابو لمحكمة التمييز ان تمارس رقابتيا 
ن او في الدعوى مخالفو صريحة لمقانو  ةكان في الحكم واالجراءات المتخذ اذا -6كثر مما طمبوه أبشيء لم يطمبو الخصوم او ب

كان في اصول المحاكمة مخالفو تتعمق بواجبات المحكمة فعمى محكمة التمييز ان تقرر نقضو ولو لم يأت المميز والمميز ضده 
 المذكورة". ةلوائحيما عمى ذكر اسباب المخالف في
 .251ص -مرجع سابق -الدفع بعدم القبول ونظامو القانوني -نبيل اسماعيل عمر د. - 132
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وقد ذىب رأي فقيي الى جواز الحكم بعدم قبول الدعوى حتى في االحوال التي ال يتعمق بيا الدفع 
كانت الوقائع المطروحة عمى القاضي تتضمن في حقيقة االمر بعدم القبول بالنظام العام وذلك إذا 

العناصر المكونو لمدفع بعدم القبول، وبما أن الخصوم قد اغفموا التمسك بيذا الدفع، وكانوا في واقع 
االمر يرغبون في التمسك بو لو كانوا يعممون بتوافر عناصره، لذا نادى ىذا الرأي بأنو ال يوجد ما 

ثارة الدفع بعدم القبول من تمقاء نفسو ودون طمب الخصوم وذلك حتى في االحوال يمنع القاضي من إ
  .(135)التي ال يتعمق فييا الدفع بالنظام العام

يستخمصو قاضي الموضوع  اً قانوني اً أما عن تقديره بأن ىذا الدفع يتعمق بالنظام العام فيذا يعتبر تكييف
ما جرت ف أن التكييف يعتبر مسألة قانونية، حسب ، ومن المعرو من خالل تطبيق النصوص القانونية

عميو محكمة النقض، وبالتالي يخضع ىذا التكييف لرقابة محكمة النقض، والقاضي حينما يقوم بعممية 
تقدير مدى تعمق الدفع بعدم القبول بالنظام العام يستميم االسس العامة في التشريع المعمول بو ليحدد 

العام، وعند افتقاد القواعد المحددة في مجال فكرة النظام العام، فعمى  مدى تعمق ىذا الدفع بالنظام
القاضي الرجوع الى االسس الجوىرية المتعمقة بمصالح المجتمع لكي يقدر في كل حالة عمى حدة 

  .(136)مدى تعمق الدفع بعدم القبول بالنظام العام أو عدم تعمقو بو

ن الرأي الذي توصمت إليو كباحث في ىذا اال طار ال يتفق مع ما ذىب إليو الفقياء الذين ذىبوا الى وا 
جواز الحكم بعدم قبول الدعوى في االحوال التي ال يتعمق فييا الدفع بالنظام العام، ألنو كما يمكن أن 
يقال أن الخصوم قد اغفموا التمسك بالدفع بعدم القبول وكانوا في الواقع يرغبون التمسك بو، فمماذا ال 

الدفع. كما أن وظيفة القاضي ىي  أيضًا بأن الخصوم قد تنازلوا عن التمسك بيذا يستشف القاضي
بالنظام العام فال  عمال القانون وليس محاولة إيجاد الدفوع لمخصوم، فالدفع بعدم القبول إن تعمقإ

عمال ىذا الدفع ىو من واجبات المحكمة، ولكن إذا تعمق الدفع بحقوق الخصوم فكيف إإشكال في أن 
يمكن لممحكمة أن تنصب نفسيا خصمًا، وانني أرى إذا تدخمت المحكمة بالحكم بالدفع في الحال 
المتقدم فانيا تكون قد خالفت القانون من ناحية، كما أنيا تكون قد حكمت بشيء لم يطمبو الخصوم من 

 ناحية أخرى مما يجعل حكميا عرضة لمطعن.
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حتى لو امتنع الخصوم  ذاتوتعمق بالنظام العام من تمقاء ماذن لمقاضي أن يثير الدفع بعدم القبول ال
عن التمسك بو ومن أمثمة ذلك الدفوع المتصمة بعدم قبول الطمبات الجديدة في االستئناف، والدفع بعدم 
قبول الطعن في الحكم لرفعو بعد الميعاد ىو دفع متعمق بالنظام العام، والدفع بحجية الشيء المقضي 

العام كذلك ذىبت محكمة النقض المصرية في كثير من أحكاميا الى ان اجراءات  بو يتعمق بالنظام
التقاضي تتعمق بالنظام العام ويجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعيا بالمخالفة لتمك االجراءات 

 ومن خالل ىذا (137)ذاتيا.اثارة الدفع من تمقاء ألول مرة أمام محكمة النقض بل يجوز لمحكمة النقض 
المطمب سنتناول بالدراسة إثارة الدفع بعدم القبول من قبل المتدخل أو المقرر إدخاليم في الدعوى في 

 الفرع األول، والمحكمة المختصة بنظر الدفع بعدم القبول في الفرع الثاني وذلك كما يمي:
 
  

 دعوىدخل أو المقرر إدخاليم في الالفرع االول5 إثارة الدفع بعدم القبول من قبل المت

  
التدخل في الدعوى يعني دخول، أو إدخال شخص، أو أشخاص في خصومة قائمة بين شخصين أو 

عمى قرار من المحكمة.  الشخص الذي يطمب التدخل، أو بناءً عمى طمب  ص آخرين بناءأشخا
شخص الثالث، بالتدخل االختياري ويسمى التدخل الذي الالتدخل الذي تم بناء عمى طمب ويسمى 

. االدخالأو بناء عمى طمب أحد الخصوم بالتدخل الجبري أو  ذاتيارار من المحكمة من تمقاء بق يكون

(138) 
يجوز  -1( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني" 96بحيث نصت المادة )

يجوز لمن لو مصمحة في  -2لمخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامو فييا عند إقامتيا 
دعوى قائمة بين طرفين أن يطمب تدخمو فييا بوصفو شخصًا ثالثًا منضمًا أو مخاصمًا فإذا اقتنعت 

يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قاباًل  -3لمحكمة بصحة طمبو تقرر قبولو ا
 لالستئناف". 
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وبالتالي يترتب عمى قبول طمب المتدخل وادخالو في اجراءات الدعوى أن يصبح طرفًا فييا وبالتالي 
ما شاء من الطمبات ابداء يترتب لو الحقوق التي يقوم بيا اطراف الدعوى االساس وبالتالي يحق لو 

لو في الدعوى التي تقرر ادخالو فييا،  ةتدخل او المقرر ادخالو انيا مفيدوأوجو الدفاع التي يراىا الم
كذلك فإن المتدخل اختياريا تدخاًل أصميَا يعتبر طرفا في الخصومة لو إبداء الطمبات وأوجو الدفاع التي 

  .(139)طرفان وغير مقيد بيمالكل مدع أن يبدييا. وىو غير ممتزم بما أبداه ال

 المختصة بنظر الدفع بعدم القبول الفرع الثاني5 المحكمة


ىو قاضي الدفوع"، بحيث أن المحكمة  موضوعفي أغمب القوانين أن "قاضي المن المبادئ المستقرة 
التي تنظر الدعوى االساس التي نشأ عنيا الدفع تعتبر ىي المختصة بكل ما ينشأ من دفوع مرتبطة 
بالدعوى، والتي تثار أمام المحكمة اثناء نظر الدعوى، ذلك أن سير العدالة يقتضي بأن تكون المحكمة 

و طمب يرد خالل المحاكمة، بحيث تبقى الخصومة التي تنظر الدعوى مختصة بالنظر في أي دفع أ
وما يرتبط بيا من دفوع أو طمبات في ذات الدعوى االساس، وال تتقطع أوصاليا إلى عدة طمبات 

  .(140)وتوزع عمى عدة محاكم
 

ولعل الحكمة من تقرير القاعدة السابقة تكمن في أن القاضي الذي ينظر الدعوى األصمية، ىو أصمح 
بما يشممو ممف الدعوى وما يمكن التصدي لو،  اً في دفوعيا، فيو أكثر إحاطة وعممالقضاة لمفصل 

وكذلك ال يجوز أن تنظر الدعوى المرفوعة امام محكمة معينة ومن ثم يتم احالة الدفع المنبثق عن 
ذات الدعوى الى ىيئة قضائية أخرى فاألصح قانونا ىو أن من ينظر الدعوى ينظر كذلك الدفوع 

 بيا أيًا كانت ىذه الدفوع.المتعمقة 
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وقد تبنت محكمة التمييز االردنية ىذا المبدأ في قرار ليا، حيث قضت بما يمي " قاضي الدعوى ىو 
قاضي الدفوع، فإذا كانت المحكمة في خصومة معينة، تختص بالنظر في جميع وسائل الدفاع أو 

اص الدفوع التي تثار أثناء نظر الدعوى، إال إذا كان الدفع يثير مسألة مستأخرة تخرج عن اختص
المحكمة النوعي، كالمسائل الجزائية أو االدارية أو مسائل االحوال الشخصية وغيرىا. ولما كان الدفع 
المثار في ىذه الدعوى يتعمق بتزوير بعض الوثائق التي قدميا المميز ضده إلثبات دعواه، مما 

صمح الجزاء، استوجب وقف النظر في الدعوى إلى حين البت بدعوى التزوير المنظورة أمام قاضي 
تطبيقًا لقاعدة الجزائي يعقل المدني، فإن سقوط دعوى الحق العام بصدور قانون العفو العام في قضية 
التزوير، ال يبقى مكانًا لقاعدة الجزائي يعقل المدني، فإذا زال المانع عاد الممنوع، ويعود العمل بقاعدة 

ي التي كانت تنظر الدعوى األصمية قاضي الدعوى ىو قاضي الدفوع، ويعود لمحكمة البداية وى
الجزائية ..." صالحية الفصل في موضوع التزوير في المستندات المقدمة إلييا بالطرق والوسائل 

(141).  
 

وبالتالي فان تطبيق مبدأ " قاضي الدعوى ىو قاضي الدفوع" يشمل جميع المحاكم بكافة أشكاليا فال 
نما يمتد إلى محكمة الدرجة الثانية في األحوال التي يقتصر تطبيقو عمى محكمة الدرجة االولى، وا  

حالة تعمق الدفع بالنظام في  نقضعمى محكمة ال يجوز فييا التمسك بالدفع أماميا، ويطبق ىذا المبدأ
 .(142)العام

  
وانني كباحث ال أختمف برأيي عما أخذت بو القواعد المستقرة بأن قاضي الدعوى ىو قاضي الدفوع إذ 

المحكمة التي تنظر الدعوى والتي تبسط رقابتيا عمييا ىي المختصة بكل ما يرتبط بالدعوى أنو عمى 
من دفوع وطمبات ومن غير المنطق ان يتم إحالة دفع متعمق بدعوى أمام ىيئة معينة إلى ىيئة أخرى 

ا وىذا كي تنظر في الدفع المثار فعمى المحكمة التي تنظر الدعوى ان تنظر كذلك الدفوع المرتبطة بي
  ما ىو متبع أمام المحاكم وما استقر عميو الفقو والقضاء.
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 5 المبحث الثاني5 كيفية النظر في الدفع بعدم القبول واآلثار المترتبة عمى اإلدالء بالدفع

أوجب عمى الخصوم تقديم طمباتيم ودفوعيم مرة واحدة قبل ق من الدراسة بأن القانون رأينا فيما سب
ما لم يتعمق الدفع بالنظام العام فيجوز الدفع بو في أية حالة كانت عمييا  ،الدعوىالدخول في أساس 

. ويجوز أن يبدى قبل مواجية الموضوع فتحكم أو شفاىو ويجوز أن يبدى الدفع كتابةً  الدعوى،
ال تأمر بضم  –في العادة  –المحكمة فيو عمى استقالل أو تأمر بضمو إلى الموضوع، والمحكمة 

 الموضوع إال إذا كان الحكم في الدفع يستوجب البحث في الموضوع. الدفع إلى

  

ومن خالل ىذا المبحث سنتناول بالدراسة اآلثار المترتبة عمى اإلدالء بالدفع بعدم القبول في مطمب 
 أول كذلك الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول وآثاره في مطمب ثاني وذلك فيما يمي: 

 

 .المترتبة عمى اإلدالء بالدفع بعدم القبولالمطمب األول5 اآلثار 

 المطلب الثاني: الحكم الصادر في بالدفع بعدم القبول وآثاره.
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 المطمب األول 5 اآلثار المترتبة عمى اإلدالء بالدفع بعدم القبول

إن طرح الدفع بعدم القبول ينشئ وضعًا يوجب عمى المحكمة البحث فيو وتحري جوانبو فمتى طرح 

الدفع بعدم القبول فإنو ليس لممحكمة خيارات مطمقة كأن تمتنع عن إصدار القرار المعين في ىذا الدفع 

ل ىي ألن ذلك يعرض القاضي إلنكار العدالة وخيارات المحكمة في حالة طرح دفوع عدم القبو 

  كالتالي: 

 .الفرع األول5 االنتقال لنظر الدفع

 الفرع الثاني5 ضم الدفع إلى الدعوى.

 الفرع الثالث5 عدم قبول الدفع ) رد الدفع(.
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 .الفرع األول5 االنتقال لنظر الدفع

 2001 لسنة 2لفمسطيني رقم من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ا 2فقرة  91تنص المادة 
عمى استقالل ما لم تأمر بضميا إلى الموضوع وعمييا أن تبين ما  حكم المحكمة في ىذه الدفوع" ت

من القانون المدني االردني عمى أنو"  109/3". كما نصت المادة حكمت بو في كل منيا عمى حدة
 حكم واحد".يحكم في الدفوع عمى حدة ما لم تقرر المحكمة ضميا إلى الموضوع وعندئذ يفصل فييا ب

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري عمى 108وكذلك نص المشرع المصري في المادة )
أنو " يحكم في الدفوع عمى استقالل ما لم تأمر المحكمة بضميا إلى الموضوع وعمى المحكمة أن تبين 

ذا قررت المحكمة االنتقال لمنظر في ما حكمت بو في كل منيا عمى حده". الطمب المتعمق بالدفع  وا 
بعدم القبول فإن مباشرتيا اإلجراءات تكون كما ىو الحال في مباشرة الدعوى من حضور الخصوم 
وتقديم االجابة عمى الطمب وتقديم البينات والمستندات وتقديم االعتراضات والدفوع والمرافعات وتصدر 

  .(143)الدعوىا مراحل المحكمة قرارىا في الطمب أي أن مراحل تقديم الطمب ىي ذاتي

لمموضوع ألنيا قد تستغني بيذا عن األصل أن المحكمة تفصل في دفوع عدم القبول قبل التعرض 
نظر الدعوى إذا أجابت الدفع عمى أن المحكمة قد تضم الدفع بعدم القبول إلى الموضوع وتقضي فييا 

 .(144)بحكم واحد

األساس فإن المدعى عميو سيطمب في ىذه الحالة كذلك فإن تقديم طمب لرد الدعوى قبل الدخول في 
ول طمب سيكون أن إبع لمدعوى وبالتالي فن الطمب المقدم تاإالمحكمة التي تنظر الدعوى وحيث  من

من المدعى عميو ىو وقف السير في الدعوى واالنتقال لمسير في الطمب المقدم ىذا من جية المدعى 
خيارين فإما أن يعارض االنتقال لرؤية الطمب المقدم من عميو مقدم الطمب، أما المدعي فإنو بين 

 المدعى عميو أو ال يمانع في االنتقال لرؤية الطمب.
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وعميو فإذا قررت المحكمة االنتقال لرؤية الطمب فإن مباشرة االجراءات ستكون بافتتاح جمسة وتحديد 
يو، وعميو يقوم المستدعي الحضور بصيغة المستدعي والمستدعى ضده بدال من المدعي والمدعى عم

جراء لنظر الطمب المقدم وعمى وكيل المستدعى ضده الرد عمى إوكيمو بتكرار الئحة الطمب كأول  او
الطمب المقدم، وبعد تكرار لوائح الطمبات المقدمة من االطراف يباشر المستدعي تقديم بيناتو ومن ثم 

بتقديم بيناتيم ومرافعاتيم وتصدر المحكمة المستدعى ضده وبعد االنتياء من البينات يقوم الخصوم 
قرارىا في الطمب عمى ضوء ذلك وبمعنى آخر فإن مراحل الطمب في ىذا التصور ىي ذات مراحل 

  الدعوى وأما القرار الذي تصدره المحكمة في الدفع وأثره عمى الدعوى يكون كالتالي:

إذا أصدرت المحكمة قرارًا بقبول الدفع من حيث الموضوع وعدم قبول الدعوى بناًء عمى مسوغات  أواًل5
  ىذا الدفع فإن ىذا الدفع سيؤدي إلى زوال الخصومة أمام المحكمة.

إذا كان القرار برفض الدفع أو عدم قبولو بالنتيجة فإن المحكمة ستعود إلى االنتقال لنظر  ثانيًا5
  .(145)وصمت إلييايا من النقطة التي الدعوى والسير ب

لرد الدعوى قبل الدخول في االساس، ورأت إذن عندما يقوم الخصم بإثارة الدفع عمى شكل طمب 
المحكمة أن شرائط قبول ىذا الدفع متوفرة، فإنيا تقرر وقف النظر في موضوع الدعوى واالنتقال لرؤية 

  .(146)الدفع

)الدفع( بنفس االجراءات المعتادة لرؤية الدعوى من حيث حضور وبيذا االنتقال تباشر نظر الطمب 
الخصوم وتقديم الموائح، والمذكرات، والبينات، والمستندات، واالعتراضات والمرافعات، ومن ثم تصدر 
ن الحكم النيائي الصادر في الطمب كما ذكرت قد يكون بقبول الطمب وبالنتيجة  حمكيا في الطمب، وا 

عتباره منييًا لمخصومة، وقد يكون ااباًل لمطعن فورا بمجرد صدوره، با القرار قرد الدعوى ويكون ىذ
 القرار برفض الطمب وىنا تقرر المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وصمت الييا، وال يكون ىذا

ة حيث عتباره ال ينيي الخصومة، وىذا ما أكدتو محكمة التمييز االردنياالقرار قاباًل لمطعن منفردًا، ب
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الطمب وقف السير في الدعوى االصمية واالنتقال لرؤية الطمب، واالصح أن يطمب وقف النظر في الموضوع واالنتقال لرؤية 
 الطمب، ذلك أن وقف السير في الدعوى ىو قرار تنتيي بو الخصومة.
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لمقدم لرد الدعوى قبل قضت بأنو " ال يقبل االستئناف بشكل مستقل القرار المتضمن رد الطمب ا
 .(147)ساس ألنو ال ينيي الخصومة"الدخول باأل

 

 5 فرع الثاني5 ضم الدفع إلى الدعوىال

المعتمد أن إن المحكمة غير ممزمة ومقيدة باالنتقال لنظر الدفع بعدم القبول بشكل دائم ولكن االصل 
وى وبحث الدفع موضوع ، أي وقف البحث في الدعهكمة لنظر دفوع عدم القبول عمى حدتنتقل المح

ذا قررتفي ن النظر إالطمب، حيث  المحكمة ضم  الطمب قد يغني المحكمة عن بحث الموضوع. وا 
عني أن إجراءات الدعوى فإن ذلك ي بذاتحكم واحد مع الدعوى وتسير با فييالطمب لمدعوى لمفصل 

  .(148)والدعوى معاً المحكمة ستفصل في الدفع 

ن المحكمة عندما تقرر عادة ضم الدفع إلى الدعوى يكون في األحوال التي تجد أن بحث الدفع  وا 
والمحكمة في العادة ال تأمر بضم الدفع إلى الموضوع إال إذا كان  يتوقف عمى بحث أساس الدعوى.

وضوع، ويراعى أن الحكم في موضوع الدعوى دون التعرض الحكم في الدفع يستوجب البحث في الم
  .(149)بعدم القبوللمدفع يعد من جانب المحكمة قضاًء ضمنيًا برفض الدفع 

 

ذا قررت المحكمة ضم الدفع إلى الموضوع فإنيا تباشر في نظر الدعوى،  والسير في موضوعيا، وا 
 ،(150)والموضوعالنيائي فييا، ويتوجب عمييا أن تبين ما قضت بو في كل من الدفع  حكمإلصدار ال

( من قانون اصول 160وىذا الحكم يجب أن يكون مسببًا ومعماًل تعمياًل وافيًا عماًل بالمادة )
المحاكمات المدنية االردني، حيث يجب عمى المحكمة أن تعالج الدفوع المثارة أماميا بشكل واضح 

ال شاب حكميا القصور في التعميل، وبيذا المعنى قضت محكمة التمييز بما يمي :" يتعين وصريح،  وا 
  نقض الحكم لقصوره في التعميل ألن محكمة االستئناف لم ترد عمى الدفوع التي أثارىا المميز".
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ية ومن جانبنا نرى أن األمر في ضم الدفع إلى الدعوى من عدمو يرجع عادة إلى تقدير القاضي ألىم
الدفع حسب حالتو، وألن المحاكم من الناحية العممية تقدر مسألة االنتقال لنظر الدفع حسب مسوغات 
الدفع ومدى الجدية في طرحة حيث أننا لمسنا من الناحية العممية أن الخصوم يحاولون طرح دفوع 

دفع بعدم نتفاء صفة الخصوم أو كما يسمى الايات المماطمة، وخصوصًا الدفع بعدم القبول لغا
امو ستكانت إلى قياالدفع قبل البحث في الموضوع إذا الخصومة. عمى اننا نؤيد انتقال المحكمة لنظر 

 بتداء وذلك ألن الفصل فيو قد يغنييا عن نظر الموضوع.اعمى أسس جدية وذلك عند فحصو 

نو من المنطقي أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع، ومع ذل ك فإذا رأت وا 
المحكمة ضرورة لضم الدفع لمموضوع فإنو يتوجب عمييا أن تنبو الخصوم إلى ذلك حتى تمكنيم من 

إذا فصمت في إبداء ما لدييم من أوجو دفاع ودفوع موضوعية، وفي ىذه الحالة يجب عمى المحكمة 
( 191/2مادة )الموضوع، أن تبين حكميا في الدفع والموضوع وأن تسبب كل منيما إعمااًل لنص ال

 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني المرعي.



 الث5 عدم قبول الدفع )رد الدفع(الفرع الث

الدارج عمميًا عند تقديم الدفع عمى شكل طمب لرد الدعوى قبل الدخول في االساس، فإن المحكمة 
المستدعى ضده( فرصة لتحديد موقفو من ىذا واحترامًا لحقوق الدفاع تمنح الخصم الموجو إليو الدفع ) 

الدفع ) الطمب(، حيث يتقدم بمذكرة خطية حول الدفع تتضمن موقفو منو ومدى قانونيتو، وىذه المذكرة 
 في الواقع ىي دفعًا بعدم القبول.

 

فإذا تبين لممحكمة أن ىذا الدفع المقدم لرد الدعوى غير قانوني وال تتوافر شرائط قبولو فإنيا تقرر عدم 
وتنتقل لرؤية الدعوى من حيث الموضوع وتكمف المستدعي ) المدعى عميو( قبول الطمب )الدفع(، 

قضت محكمة التمييز  وبيذا المعنى .(151)الدعوىفي عوى وتقديم بيناتو لتباشر السير باإلجابة عمى الد
االردنية بما يمي: " إذا كان الطمب منحصرًا في رد الدعوى قبل الدخول في االساس فيقتضي في حالة 
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رد الطمب أن تعود المحكمة لمنظر في أساس النزاع بعد استبعاد موضوع الطمب وتتيح لمفرقاء فرصة 
  ودفاعيم ثم تبت في الدعوى". تقديم بيناتيم ومرافعاتيم

حدد القانون الخيارات االساسية لممحكمة لدى طرح الدفع بصورة طمب لرد الدعوى أو أحد الخيارين لقد 
السابقين الذكر ولكن ىناك خيار ثالث متصور طرحو في حاالت معينة وذلك في الحاالت التي تتعمق 

قة بالنظام العام ن المحكمة تتمتع فييا بشيء من الحرية ألن الدفوع المتعمإبالنظام العام حيث  لزوماً 
تعتبر من واجبات المحكمة التصدي ليا بحيث تستجمي وقائع الدفع بشكل صحيح وحتى ال يضار أحد 
من الحكم وألن الحقيقة االساسية أن الحكم القضائي يمثل الحقيقة المتصورة لمنزاع والذي يجب أن 

ذا أصدرت المحكمة قرارىا فيكون ذلك تس عًا من قبل المحكمة ويحق ر يطابق الحقيقة الموضوعية، وا 
  .(152)الفاصل في الدعوىستئناف ىذا القرار مع الحكم المخصوم 
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من خالل ما تقدم يمكن التوصل ألىمية التفرقة ما بين الحكم بقبول الدفع بعدم القبول 
 أو رد الدفع بعدم القبول  وذلك وفقا لما يمي5 

الخصومة، وقد يحوز حجية الشيء المحكوم بو أما الحكم إذا قبل الدفع بعدم القبول فإنو ينيي  .1
 .حجية الدفع فميس لوي برد القاض

ال سقط الحق في  .2 الحكم الصادر بقبول دفوع عدم القبول يقبل الطعن مباشرة خالل ميعاده وا 
نما بعد صدور الحكم الفاصل  الطعن، أما الحكم الصادر برد الدفع فال يقبل الطعن مباشرة وا 

ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك وفقًا لما نص عميو قانون أصول المحاكمات  في الدعوى
ويشترط لقبول الطعن بالحكم القاضي برد  ( منو،192المدنية والتجارية الفمسطيني في المادة )

ذا منع المشرع است الدفع قابمية الحكم في الموضوع اف الحكم الصادر في ئنلمطعن فيو وا 
 ناف الحكم القاضي برد الدفع الصادر في ذات القضية.موضوع ما امتنع استئ

 
ال تتوافر مصمحة في الطعن في الحكم القاضي برد الدفع بعد صدور الحكم في الدعوى إال  .3

إذا طعن في الحكمين معًا إذ ليس ليذا الحكم في الدفع كيان مستقل بحد ذاتو وليس لو حجية 
 م في الموضوع لمصمحة المحكوم عميو.الشيء المقضي بو وال محل لمطعن متى صدر الحك

ن ىذا الدفع ال يمكن أن يكون  .4 ال يعد السير في الخصومة قبواًل لمحكم القاضي برد الدفع وا 
 صحيحًا إال إذا صدر القبول بصورة صريحة أو ضمنية.

ستئناف الحكم الفاصل في الدعوى يتبعو استئناف الحكم القاضي برد الدفع ما لم يكن ىذا ا .5
 قبل صراحة. الحكم قد
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 المطمب الثاني5 الحكم الصادر بالدفع بعدم القبول وآثاره

إن الحكم الصادر في الدفع ينحصر في قبول الدفع أو رده، بغض النظر عن ميعاد صدوره، سواء 
صدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، أو مع الحكم الفاصل فييا، وسواء تم التمسك بالدفع من 

، وىو كأي حكم قضائي يجب أن يصدر وفقًا ألحكام ذاتيام، أو قضت المحكمة من تمقاء الخصو 
ال تعرض  القانون، بحيث يجب أن يكون مسببًا ومعماًل تعمياًل وافيًا، وأن يعالج الدفوع أو ردىا، وا 

  حكميا لمطعن لمقصور في التعميق.

لمنزاع الناشئ فيما بينيم، وكل ما يسعى الخصوم من وراء رفع الدعوى والسير فييا إلى وضع حد 
مقصود بو تمكين ىذه  يقدمونو من أوجو الدفاع وما يتخذونو من االجراءات وما تأمر بو المحكمة،

تخاذ قرار في المنازعة يتفق مع مركز الخصوم ويؤيد المحق ويرد المبطل. لذلك فإن من االمحكمة من 
قضاء ذلك أنو يبدأ دور القاضي بمجرد انتياء دور الطبيعي أن يكون الحكم خاتمة كل خصومة ترفع لم

الخصوم فيدرس القضية ويكون اعتقاده فييا ثم يتخذ القرار المتفق مع ذلك االعتقاد. ويعرف الحكم 
بأنو كل قرار تتخذه ىيئة قضائية تدخمت في منازعة بين خصمين وفي خصومة رفعت إلييا طبقًا 

 .(153)األصول المدنيةلقواعد قانون 

غيره من رأينا فيما سبق أن القانون يجيز إبداء الدفع في أية حالة تكون عمييا الدعوى وىذا الدفع ك 
سواء في حضور الخصم اآلخر أو في غيبتو، ويجوز أن يبدى كتابة.  والدفوع يجوز إبداؤه شفاى

ى ويجوز أن يبدى قبل مواجية الموضوع فتحكم المحكمة فيو عمى استقالل أو تأمر بضمو إل
الموضوع، والمحكمة ال تأمر بضم الدفع إلى الموضوع إال إذا كان الحكم في الدفع يستوجب البحث 
ن الحكم الصادر بقبول الدفع أو عدم قبولو ىو من األحكام الصادرة قبل الفصل في  في الموضوع، وا 

  .(154)لفرعيةاالموضوع، أي من األحكام الفرعية وىو بالتالي يخضع لمقواعد العامة ليذه األحكام 
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األصل أن الخصومة تنتيي بالحكم في الموضوع، إال أنيا قد تنتيي بحكم إجرائي، فاألحكام من حيث 
الطبيعة تقسم إلى أحكام فاصمة في الموضوع وأحكام إجرائية، وتبدو أىمية التفرقة بينيما أن األولى، 

ادة تجديد النزاع موضوعًا، أما تعتبر قضاًء موضوعيًا ترتب حجية األمر المقضي بو، وتمنع من إع
نما تنحصر قوتيا وأثرىا داخل اإلجراءات التي  األحكام اإلجرائية فال ترتب حجية األمر المقضي بو، وا 

  ومن خالل ىذا المطمب سنتناول بالدراسة ما يمي :  .(155)صدرت خالليا

 .الفرع األول5 صدور الحكم في الدفع قبل الفصل في الموضوع

 صدور الحكم في الدفع مع الحكم الفاصل في الموضوع. الفرع الثاني5

 الفرع الثالث5 مدى قابمية الحكم الصادر في الدفع لمطعن بو.
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  الفرع األول5 صدور الحكم في الدفع قبل الفصل في الموضوع

الدفع ورد إن صدور الحكم عمى ىذا النيج في الدفع المقدم فإن منطوق الحكم إما أن يكون قبول 
الدعوى، أو رد الدفع والسير في موضوع الدعوى. بحيث ال يكون الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم 
نما يقرر قبل الحكم في الموضوع توافر  ن كان منييًا لمخصومة، وا  القبول فاصاًل في موضوع الدعوى وا 

تباره منييًا لمخصومة قاباًل أو عدم توافر سمطة الخصم في االلتجاء إلى القضاء، ويكون ىذا الحكم باع
( من قانون 90حيث نصت المادة ) .(156)لمطعن مباشرة دون االنتظار حتى صدور حكم في الموضوع

بأنو " يجوز لممدعى عميو أن يدفع  2001لسنة  2أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 
قبل الدخول في األساس، ويكون القرار بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبوليا 

  الصادر برد الطمب أو قبولو قاباًل لالستئناف".

ويترتب عمى الحكم بقبول الدفع بعدم القبول عمى ىذا النحو زوال إجراءات الخصومة مما يترتب عميو 
كانوا عميو  كذلك زوال سائر اآلثار القانونية المترتبة عمى قيام الدعوى وبالتالي عودة الخصوم إلى ما

  قبل رفع الدعوى.

الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى ومدى استنفاذ ىذا الحكم لوالية محكمة  لقرارأما عن حجية ا
الدرجة األولى، فقد ذىب بعض الفقو إلى القول بأن استئناف الحكم الصادر بقبول ىذا الدفع يطرح 

كمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى، النزاع برمتو عمى محكمة الدرجة الثانية، فإذا قضت مح
يجب عمى محكمة االستئناف في ىذه اف ورأت المحكمة إلغاء الحكم، فوطعن بيذا الحكم باالستئن

وىذا ما نصت عميو المادة  .(157)رجة األولى لمنظر في موضوعيا دالحالة إعادة الدعوى لمحكمة ال
والتجارية الفمسطيني المرعي بأنو " إذا ألغي الحكم /( من قانون أصول المحاكمات المدنية 223/3)

المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم االختصاص أو لسبق الفصل فييا أو لسقوط الحق المدعى بو 
بالتقادم أو ألي سبب شكمي ترتب عميو عدم الفصل في موضوعيا وجب عمى محكمة االستئناف أن 

 ظر في موضوعيا".تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمن

 

                                                           
 وما بعدىا. 273ص -مرجع سابق -الدفع بعدم القبول ونظامو القانوني -نبيل اسماعيل عمر د. - 156
 .119ص-1996-القاىرة-دار محمود لمنشر والتوزيع-الدفوع في قانون المرافعات فقيًا وقضاءً -محمد عزمي البكري د. - 157



94 
 

ىل الحكم الصادر بقبول الدفع يترتب عميو عدم جواز تجديد الدعوى أم أن أثر الحكم 
 يقتصر عمى إلغاء إجراءات الخصومة التي صدر فييا؟

إن الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي يترتب عميو عدم جواز تجديد الدعوى إذ يحوز حجية 
الشيء المحكوم بو، أما الحكم الصادر بقبول الدفع الشكمي فيو عائق مؤقت لمدعوى ويقتصر أثره 
عمى إلغاء إجراءات الخصومة التي صدر فييا، ويجوز لصاحب المصمحة تجديد الدعوى إذا لم يكن 

د سقط حقو بسبب من أسباب السقوط. إال أن األمر يختمف بالنسبة لمدى جواز تجديد الدعوى بعد ق
اكتساب الحكم الصادر بعدم القبول الدرجة القطعية، بحيث ال يمكن وضع قاعدة عامة تجري عمى 

دىا، كالدفع كافة الدفوع بعدم القبول، فأحيانًا يترتب عمى قبول الدفع بعدم قبول الدعوى عدم جواز تجدي
بسبق الفصل فييا والدفع بسقوط االستئناف لرفعو بعد الميعاد، وأحيانًا أخرى يمكن تجديد الدعوى، 

 .(158)من جديدكالدفع بإنتفاء المصمحة، فإذا وجدت مصمحة بعد ذلك جاز رفع الدعوى 

الصادر ومن خالل ما تقدم نالحظ ان طبيعة الحكم الصادر بقبول الدفع تختمف عن طبيعة الحكم 
 برفضو أيا كان ىذا الدفع وذلك من خالل عدة نواحي يمكن استخالصيا مما سبق بالدراسة : 

عتباره منييا لمخصومة االقبول يقبل الطعن المباشر بو، بالحكم الصادر بقبول الدفع بعدم  .1
دائمًا، وذلك بطرق الطعن المقررة قانونًا لمطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وخالل 

الصادر يد الطعن المقررة لمطعن في الحكم الصادر في الموضوع ايضًا. أما الحكم مواع
و إال مع الحكم الفاصل في فيلخصومة، وبالتالي ال يجوز الطعن برفض الدفع فإنو ال ينيي ا

ىذا ما أخذ بو كل من المشرع المصري  .(159)الموضوع بشرط أن يكون الحكم قابل لمطعن
 (160)واألردني وعمى خالف ذلك ذىب المشرع الفمسطيني. 
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الحكم الصادر بقبول الدفع ينيي الخصومة، ويحوز الحجية بالنسبة لما فصل فيو، أما الحكم  .2
 .(161)القاضي برد الدفع فال تنتيي بو الخصومة وليس لو ىذه الحجية

الدعوى لصالح في لقاضي برد الدفع بعد صدور الحكم الحكم ا ال تتوافر المصمحة لمطعن في .3
مقدم الدفع إال إذا طعن في الحكمين معًا، أما المصمحة في الطعن فيي متوافرة دائمًا بالنسبة 

 لمحكم الصادر بقبول الدفع.
ال يعد السير في الخصومة قبواًل لمحكم القاضي برد الدفع، إن ىذا القبول ال يمكن أن يكون  .4

صحيحًا إال إذا صدر بصورة صريحة أو ضمنية، أما إقامة دعوى جديدة في حالة الحكم 
 الصادر بقبول الدفع بإجراءات صحيحة، فيعتبر قبواًل بيذا الحكم.

 
 

 5الفرع الثاني 5 صدور الحكم في الدفع مع الحكم الفاصل في الموضوع

ة ضم الدفع الى الموضوع لتفصل فييما يصدر الحكم في الدفع بيذه الصورة في حالة أن تقرر المحكم
بحكم واحد، وحالة الدفوع التي تثار أثناء نظر الدعوى، ومع أن المحكمة ممزمة بإيضاح ما قضت بو 

الموضوع يعني أنيا في الردنية اعتبرت أن قضاء المحكمة بخصوص الدفع، إال أن محكمة التمييز ا
" )إذا نظرت 67\360ألردنية في قرار رقم "قضت ضمنًا برد الدفع، حيث قضت محكمة التمييز ا

محكمة البداية بالدعوى وحكمت في الموضوع فتكون قد قضت ضمنًا برد الدفع بعدم اختصاصيا 
 مكانيًا(. 

جرائية معًا حيث يفصل في الموضوع وينيي الخصومة معًا،  ويعتبر ىذا الحكم ذا طبيعة موضوعية وا 
الخاصة بالموضوع، كما يترتب لمقررة قانونًا وخالل مدة الطعن ويكون قاباًل لمطعن وفق قواعد الطعن ا

قد قبمت صراحة،  ستئناف ىذا الحكم استئناف جميع االحكام التي صدرت في الدعوى ما لم تكناعمى 
ذا  كتسب الحكم الصادر في الموضوع الدرجة القطعية فإنو يحوز قوة القضية المقضية ويصبح اوا 

  .(162)الدعوىتجديد  عنوانًا لمحقيقة، ويمنع من
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و باالستئناف من حيث نتيجة ىذا الطعن حسب فيىذا الحكم تختمف في حالة الطعن  إال أن طبيعة
نوع الدفع أيضًا، فرغم أن محكمة االستئناف تنظر النزاع برمتو دفوعًا وموضوعًا، إال أنيا ممزمة بالرد 
ال شاب حكميا الغموض والقصور في التعميل. وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز  عمى الدفوع وا 

مة االستئناف عمى الدفوع الغموض والقصور في التعميل االردنية بما يمي: " إذا شاب رد محك
لمقانون  اً مخالفوالتسبيب بحيث ال تتيح لمحكمة التمييز بسط رقابتيا عمى الحكم المميز يكون حكميا 

  .(163)من قانون أصول المحاكمات المدنية االردني 4\198ويشكل سببًا لمنقض بمقتضى المادة 

ناف فسخ الحكم الصادر برفض الدفع مثاًل، ورأت قبولو واكتسب ىذا وبالتالي إذا قررت محكمة االستئ
الحكم الدرجة القطعية، فإنو يزيل الحكم الصادر في الموضوع ويمكن إعادة طرح النزاع بإجراءات 
صحيحة إذا كان الدفع شكميًا، أو بعدم القبول وتسمح طبيعتو بإعادة طرح النزاع، كأن تحكم محكمة 

موضوع عمى اعتبار أنيا مختصة، ومن ثم تقرر محكمة االستئناف قبول الدفع المقدم الدرجة األولى بال
ختصاصيا بنظر الدعوى، فإن ىذا الحكم يزيل امحكمة الدرجة األولى وتقرر عدم  بعدم اختصاص

الدعوى لممحكمة المختصة وال حاجة لتسجيل دعوى جديدة بذات  ةالحكم الموضوعي ويمكن إعاد
 الموضوع.

حالة كان حكم محكمة الدرجة االولى يقضي بقبول الدفع وفسخت محكمة االستئناف ىذا الحكم، وفي 
بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة األولى لمنظر في موضوعيا إستنادًا  وقررت رفض الدفع، فإنيا تحكم

 (164)( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني .223/3لنص المادة )
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ما سبق دراستو في الفرعين السابقين يمكن أن نخمص إلى اآلثار الذي يرتبو الحكم الصادر في  لكل
الدفع بعدم القبول، سواء من حيث أثر الحكم الصادر عمى الخصومة، كذلك أثره عمى الحق 
ًا الموضوعي والفرق بين أثر الحكم في حالة كان الدفع دفعًا بعدم القبول أم دفعا شكميًا أم موضوعي

  وذلك فيما يمي:

 

 5 أواًل5 أثر الحكم بقبول الدفع عمى الخصومة

ن الدفع بعدم القبول يوجو إلى الحماية القضائية فإن الحكم بقبولو يؤدي إلى زوال الخصومة إحيث 
المتولدة عن ممارسة الحق في المجوء إلى القضاء وزوال سائر اآلثار القانونية المترتبة عمى قياميا 

الخصوم إلى الحالة التي كانوا عمييا قبل الدعوى، كالدفع بسبق الفصل في الدعوى، والدفع فيعود 
بفوات ميعاد الطعن، كذلك فإن أثر الحكم الصادر بقبول الدفع عمى الخصومة أكثر ما يكون عميو في 

الي فإن حالة الدفع الشكمي، ذلك أن ىذا الدفع بطبيعتو يوجو إلى إجراءات الخصومة وعيوبيا، وبالت
ختصاص مثاًل حيث يؤدي ليا كالدفع بعدم االالحكم بقبولو يؤثر عمييا تأثيرًا مباشرًا ويؤدي إلى زوا

أما في ا من جديد أمام المحكمة المختصة.قبولو إلى زوال الخصومة أمام المحكمة وال بد من رفعي
فإن الحكم بقبولو يؤثر حالة الدفع الموضوعي وباعتبار أن ىذا الدفع يوجو الى الحق المدعى بو، 

 .) 165)مباشرة عمى الخصومة والحق الموضوعي معًا فيو يزيل الخصومة ويحسم النزاع عمى أصل الحق

 5 ثانيًا5 أثر الحكم بقبول الدفع عمى الحق الموضوعي

إن أثر الحكم بقبول الدفع عمى الحق الموضوعي في الدفع بعدم القبول يؤثر عمى الحق الموضوعي 
مباشرة، ذلك أنو في معظم حاالت الدفع بعدم القبول، ال يستطيع الخصم رفع دعواه من بصورة غير 

جديد، وبالتالي ال يستطيع الحصول عمى حكم في الموضوع حيث ال يستطيع استعمال حقو في 
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الدعوى، وفي الحاالت األخرى في ات المواعيد، والدفع بسبق الفصل الدعوى مرة أخرى، كالدفع بفو 
 .)166)ل عمى الحكم في الموضوع، كالدفع بالتحكيم، والدفع بسبق الدعوى ألوانيايؤخر الحصو 

 

فإن الحكم بقبولو ال يؤثر  اً أما أثر الحكم بقبول الدفع عمى الحق الموضوعي في حالة كان الدفع شكمي
مطمقًا عمى الحق الموضوعي، ويبقى حكمًا إجرائيًا مؤثرًا عمى الخصومة فقط، وموجيًا إلى إجراءاتيا، 
وال يمنع من تجديد الدعوى بإجراءات صحيحة لمحصول عمى حكم في موضوعيا. وىذا بخالف الدفع 

عي، ويحسم النزاع عمى أصل الحق و الموضوعي فإن الحكم بقبولو يؤثر مباشرة عمى الحق الموض
عتباره حكمًا فاصاًل في الموضوع تترتب عميو كل اآلثار القانونية المترتبة عمى الفصل في اب

الموضوع، كتقرير الحقوق وتقويتيا ويحوز الحجية التي تمنع من إعادة طرح النزاع مرة أخرى بين ذات 
  .(167)أحكام متناقضةاستبعاد إصدار الخصوم، وبذات الحق موضوعًا وسببًا مما يؤدي إلى 

 

  الفرع الثالث5 مدى قابمية الحكم الصادر في الدفع لمطعن بو

األحكام القضائية عمل إنساني يرد عمييا الخطأ أو السيو، ويفسدىا الغرض أو الجيل، مما برر أن 
فييا، تتاح لمخصوم الذين خسروا الدعوى فرصة إلصالح الخمل الذي شاب ىذه االحكام كعيوب 

  لتفادي األضرار التي تنجم عن التمسك بحكم غير عادل أو غير مطابق لمقانون والحقيقة.

األحكام لتمكن الخصوم من الوصول إلى إصالحيا في ع منذ القدم طرقًا مختمفة لمطعن وأوجدت الشرائ
أو إلغائيا، وىي وسائل تمكن من حكم عميو الحصول عمى حكم آخر يكون فيو أسعد حظًا منو في 
الحكم األول، ووسائل الطعن في األحكام حددىا المشرع لحماية المحكوم عميو من خطأ القاضي عمى 

حكم من خطأ القاضي وتدارك ما وقع فيو ىذا القاضي من نحو وفق بين ىذه الوسائل اليادفة لحماية ال
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خطأ، عمى نحو يتعين أن تصبح ىذه األحكام عنوانًا لمحقيقة وقرينة ال يجوز إثبات عكسيا بأي طريق 
  .(168)طرق اإلثباتمن 

 2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 90وقد نصت المادة )
ستنادًا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبوليا قبل اعميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى  " يجوز لممدعى عمى انو

ستئناف ". وبالتالي جاء نص در برد الطمب أو قبولو قاباًل لالالدخول في األساس، ويكون القرار الصا
ار الصادر عن القر في راف الدفع المقدم لممحكمة الطعن بأن منح أط اً وصريح اً المدة السابقة واضح

 المحكمة سواء تم الطعن من المدعي أو من قبل المدعى عميو.

 

 5 الفقرة االولى5 طرق الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول

طرق الطعن في األحكام القضائية ىي وسائل حددىا المشرع إلمكانية تظمم المحكوم عميو من الحكم 
صالحيا.الصادر بحقو، بيدف الكشف عن أخطاء    ىذا الحكم وا 

والحكم الصادر في الدفع إذا كان قاباًل لمطعن وتوافرت شروط قبولو فإنو تسري عميو طرق الطعن 
الخاصة بالحكم في الموضوع، إذ أن المشرع قد أرسى معيارًا منضبطًا لألحكام التي تقبل الطعن 

يد المحكمة عن الدعوى حتى لو بصورة عامة، مقتضاه ان يكون الحكم منييًا لمخصومة، بحيث ترتفع 
  (169).دعوىصدر ىذا الحكم أثناء سير ال

من قانون أصول المحاكمات المدنية االردني التي نصت عمى انو " ال يجوز  170وقد نصت المادة  
الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتيي بيا الخصومة إال بعد صدور الحكم 

  الدعوى"المنيي لمخصومة كميا وذلك فيما عدا األحكام المستعجمة واألحكام الصادرة بوقف 
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انو " ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 90كما نص المشرع الفمسطيني في المادة )
ستنادًا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبوليا قبل الدخول ايجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى 

جاء نص المدة ستئناف ". وبالتالي في األساس، ويكون القرار الصادر برد الطمب أو قبولو قاباًل لال
القرار الصادر عن المحكمة في بأن منح أطراف الدفع المقدم لممحكمة الطعن  اً وصريح اً السابقة واضح

 سواء كان الحكم برد الدفع أو قبولو. سواء تم الطعن من المدعي أو من قبل المدعى عميو

الطعن في القرارات  ( من ذات القانون بأنو " ال يجوز192كما نص المشرع الفمسطيني في المادة ) 
التمييدية التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتيي بيا الخصومة إال مع الحكم الفاصل في موضوع 

القرارات  -3القرارات الصادرة بوقف الدعوى  -2القرارات الوقتية والمستعجمة  -1الدعوى كميا عدا : 
واإلحالة إلى المحكمة المختصة، وفي األحكام الصادرة بعدم االختصاص  -4القابمة لمتنفيذ الجبري 

الحاالت  -5ىذه الحالة يجب عمى المحكمة المحالة إلييا الدعوى أن توقفيا حتى يفصل في الطعن.
 التي نص القانون عمى جواز الطعن فييا استقالاًل".

 

 5 أواًل5 الطعن بطريق االستئناف

طريق طعن عادي، بو يطرح الخصم ستئناف ىو وسيمة تطبيق مبدأ التقاضي عمى درجتين وىو اال
  عمى من تمك التي أصدرتو.أير صالحو، ىذا الحكم أمام محكمة الذي صدر الحكم كميًا أو جزئيًا لغ

ويسري عمى استئناف الحكم الصادر في الدفع جميع القواعد واألحكام والشروط القانونية الستئناف 
رمتو إلى محكمة االستئناف لتنظر فيو وتصدر األحكام، واألصل أن االستئناف ينقل موضوع النزاع ب

( من قانون أصول 219حكميا، تطبيقًا لما يسمى األثر الناقل لالستئناف، وىو ما نصت عميو المادة )
عمى انو " االستئناف ينقل الدعوى بحالتيا التي  2001لسنة  2المحاكمات المدنية الفمسطيني رقم 

  بالنسبة لما رفع عنو االستئناف فقط".كانت عمييا قبل صدور الحكم المستأنف 
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ستئناف ت في موضوعيا فإن األثر الناقل الالصادر في الدفع قد ينيي الخصومة دون الب قراروكون ال
ال يطرح أمام محكمة االستئناف إال ما فصمت فيو محكمة الدرجة األولى وىو الدفع  قرارىذا ال

ن محكمة الدرجة األولى لم تستنفذ واليتيا بالنسبة والعناصر التي كانت الزمة لمفصل فيو، ذلك أ
الدفع قبل الفصل في موضوع الدعوى أما  القرار بقبولا الحكم في حالة صدور لمموضوع، وينطبق ىذ

في حالة رد الدفع وحالة ضم ىذا الدفع وصدور الحكم فيو مع الحكم الفاصل في الموضوع، وحالة 
ه القاعدة ذلك أن محكمة الدرجة األولى قد استنفذت واليتيا الدفع الموضوعي، فال مجال لتطبيق ىذ

ىذا ما أخذ بو  .(170)االستئنافبالنسبة لموضوع النزاع، وبالتالي تنتشر الدعوى برمتيا أمام محكمة 
المشرع المصري وبالرجوع إلى ما أخذ بو المشرع الفمسطيني فإنو وفي حال أن تم إلغاء الحكم 
المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم االختصاص أو لسبق الفصل فييا أو لسقوط الحق المدعى بو 

الستئناف أن بالتقادم أو ألي سبب شكمي يترتب عميو عدم الفصل في موضوعيا يجب عمى محكمة ا
، كذلك أجاز القانون لممدعى عميو أن  تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمنظر في موضوعيا

يدفع بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في األساس ويكون القرار الصادر برد الطمب أو قبولو قاباًل 
  (171). لالستئناف

 

 5 ثانيًا5 الطعن بطريق النقض

من درجات التقاضي بل ىي محكمة قانون ىدفيا مراقبة تطبيق القانون،  محكمة النقض ليست درجة
لغاء الحكم المخالف لو، لذلك فإن أسباب الطعن بالنقض تكون محددة، فقد  وتوحيد فيم المحاكم لو وا 

 2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 225نصت المادة )
ستئناف ام النيائية الصادرة من محاكم االصوم حق الطعن بطريق النقض في األحكعمى ما يمي " لمخ

  إذا كان الطعن مبنيًا عمى مخالفة لمقانون أو خطأ في تطبيقو أو تأويمو".

 

                                                           
 .188ص -مرجع سابق -نظرية الدفوع في قانون المرافعات -د. احمد أبو الوفا - 170
.2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 223/3( والمادة )90أنظر نص المادة ) - 171
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( من ذات القانون نصت عمى أنو" يجوز لمخصوم أن يطعنوا بطريق النقض 226كذلك نص المادة ) 
إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في  -1في أي حكم نيائي في االحوال التالية: 

ن إذا تناقض الحكم المطعون فيو مع حكم سابق حاز قوة األمر المقضي فيو وصدر بي -2الحكم 
ستئناف في الدفع أيًا كان لي فإن الحكم الصادر عن محكمة االالخصوم أنفسيم وبذات النزاع". وبالتا

جراءات، سواء صدر  يجوز الطعن بو بالنقض وفق القواعد العامة لنقض األحكام شروطًا ومواعيد وا 
  ىذا الحكم منفردًا أو مع الحكم الفاصل في الموضوع.

 

 5 لواجب توافرىا لقبول الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبولالفقرة الثانية5 الشروط ا

سأتناول بالدراسة في ىذه الفقرة الشروط الواجب توافرىا في كل من الطاعن والمطعون ضده وفي 
 الحكم محل الطعن وذلك وفقا لما يمي: 

 5الشروط الواجب توافرىا في الطاعنأواًل5 

م بالدفع بعدم قبول الدعوى، حيث الخصومة التي صدر فييا الحكأن يكون الطاعن طرفًا في  .1
ن إجراءات المرافعات ىي إجراءات نسبية وفقًا لممبدأ العام في قانون المرافعات وقانون أصول إ

المحاكمات المدنية، لذا فإن الحكم في الدفع بعدم القبول ال يحتج بو إال بين خصوم الدفع 
غير الذي لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فييا الحكم الذي صدر الحكم فيو، لذا فال

 .(172)بالدفع ال يحق لو الطعن في ىذا الحكم ألنو ال يؤثر عمى حقوقو وال يحتج بو عميو

الصفة التي اتصفت فييا الخصومة التي صدر فييا الحكم  ذاتأن يرفع الطاعن طعنو ب .2
التي صدر فييا الحكم بالدفع بل يمزم بالدفع، فال يكفي أن يكون الطاعن طرفًا في الخصومة 

                                                           
-منشورات مدونة التشريع والقضاء-2ط-الجزء االول -طرق الطعن في األحكام المدنية والتجارية-د.عبد المنعم حسني - 172

 .124ص-القاىرة-1983
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ال أصبح خصمًا آخر فال يقبل  أن يرفع طعنو بالصفة التي مثل بيا في تمك الخصومة، وا 
 .) 173)دفعو

أن يكون الطاعن محكومًا عميو واألصل أن ال حق لخصم في الطعن عمى حكم إال إذا كانت  .3
أو مدعى عميو وقضى برفض  لو مصمحة في الطعن، إذا كان مدعيًا وقضى بعدم قبول دعواه

 .(174)دفعو

نما إيكون لمطاعن مصمحو في طعنو أن  .4 ن المصمحة ليست شرطًا لقبول الدعوى فحسب بل وا 
تخاذ أي إجراء من إجراءات إطمب أو دفع أو طعن في الحكم أو  ىي شرط لقبول أي

 الخصومة.

 

 5 ثانيًا5 الشروط الواجب توافرىا في المطعون ضده

 الخصومة التي صدر فييا الحكم بالدفع بعدم القبول. أن يكون طرفًا في -1

 أن يختصم بذات صفتو التي كانت في تمك الخصومة. -2

 أن يكون محكومًا لو. -3

 .(175)فيوأال يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون  -4

 

 

 

                                                           
-1980-االسكندرية-منشأة المعارف-1ط -ية العامة لمطعن بالنقض في المواد المدنية والتجاريةالنظر  -د. نبيل عمر - 173
 .322ص

 
 .323ص -مرجع سابق -طرق الطعن في األحكام المدنية والتجارية -عبد المنعم حسني د. - 175
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 5واجب توافرىا في الحكم محل الطعنثالثًا5 الشروط ال

يجب توافرىا لقبول  اً الطعن في أحوال معينة إال أن ىناك شروط إذا كان الحكم الصادر في الدفع يقبل
 ىذا الطعن أىميا: 

منفردًا، إذا كان منييًا  قرارادر في الدفع سواء طعن بيذا الالص قراريشترط لقبول الطعن في ال -1
لمخصومة )في حالة قبول الدفع( أو بعد الحكم المنيي لمخصومة إذا كان غير منيي ليا )في حالة 

الحكم الصادر في رفض الدفع (، أن يكون الحكم في الموضوع قاباًل لمطعن فيو، فال يجوز الطعن في 
  .(176)الدفع

( من قانون أصول 1\39كحالة وجود نص تشريعي يمنع الطعن في أحكام معينة، كالمادة )
األحكام الصادرة في التي منعت الطعن  2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 

في القضايا المدنية المتعمقة بمبمغ نقدي إذا كانت قيمة المدعى بو ال تتجاوز االلف دينار اردني حيث 
الدعاوى التي ال تتجاوز  -1جاء نص المادة كما يمي " تختص محكمة الصمح بالنظر فيما يمي : " 

لة قانونًا ويكون حكميا قطعيًا في الدعاوى قيمتيا عشرة آالف دينار اردني أو ما يعادليا بالعممة المتداو 
المتعمقة بمبمغ نقدي أو منقول إذا كانت قيمة المدعى بو ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادليا 

 بالعممة المتداولة قانونًا " . 

 12( من قانون تشكيل المحاكم النظامية األردني بصيغتيا المعدلة في القانون رقم 2\10كذلك المادة )
التي منعت تمييز األحكام االستئنافية الحقوقية الصادرة في غير الدعاوى البدائية التي ال  1989لسنة 

تتجاوز فييا قيمة الدعوى عن خمسماية دينار إال بإذن من رئيس محكمة االستئناف أو من رئيس 
التي منعت  1952لسنة  15( من قانون محاكم الصمح األردني رقم 2\28محكمة التمييز." والمادة )

الطعن في األحكام الصادرة في القضايا المدنية المتعمقة بمبمغ نقدي ومال منقول إذا كانت قيمة 
  .(177)المدعى بو ال تتجاوز المائة دينار."

 

                                                           
 بعدىا.وما  281ص -مرجع سابق -الدفع بعدم القبول ونظامو القانوني -نبيل اسماعيل عمر د. - 176
 وما بعدىا. 281ص -مرجع سابق -الدفع بعدم القبول ونظامو القانوني -نبيل اسماعيل عمر د. - 177
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 طعن.الميعاد الخاص بال أن يتم الطعن بالحكم خالل -2

يجب أن يقدم الطعن في الحكم الصادر خالل المدة التي يطعن فييا بالحكم الصادر في الموضوع، 
 ذاتياالمحكمة برد الطعن من تمقاء فإذا لم يراع ىذا الميعاد ترتب عمى ذلك رد الطعن شكاًل، وتقضي 

 2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 195عماًل بالمادة )
والتي نصت عمى أنو " يترتب عمى عدم مراعاة مواعيد الطعن في األحكام والقرارات رد الطعن شكاًل 

  وتقضي بو المحكمة من تمقاء نفسيا.

ذا حدد المشرع ميعادًا خاصًا لمطعن في الحكم الصادر في الموضوع، يسري ىذا الميعاد عمى الحكم  وا 
ي يجب أن يتم الطعن في الحكم الصادر في الدفع خالل ىذا الميعاد الصادر في الدفع أيضًا، وبالتال

  .(178)الطعن شكالً تحت طائمة رد 

تالي ويتم حساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الدفع حسب القواعد العامة، أي من اليوم ال 
و المادة  193دة )الما لحضوريلتالي لتبميغو إذا بمثابة ا، ومن اليوم احضورياً لصدور الحكم إذا كان 

 (.2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  227والمادة  205
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 5الخاتمة

 وتشمل أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا من خالل الدراسة وىي كالتالي:

أساسًا، من خالل  إن الدفع بعدم القبول، ىو وسيمة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى -1
حيث أن الدفوع  التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوى، سواء كانت شروطيا العامة أو الخاصة.

بعدم القبول ىي نظام إجرائي خاص بيا، وأنيا تقترب في بعض أحكاميا من الدفوع الشكمية من حيث 
مساسيا بأصل الحق  وجوب إبدائيا قبل الدخول في أساس الدعوى والفصل فييا عمى حده، وعدم

ن الدفوع بعدم القبول تمتقي  المدعى بو، ووجوب إثارتيا من قبل المحكمة في تعمقيا بالنظام العام. وا 
مع الدفوع الموضوعية في جواز إبدائيا في أي حالة كانت عمييا الدعوى وجواز ضميا إلى الموضوع 

 والفصل فييا مع الحكم الفاصل في الموضوع.
ستعمال الدعوى، كون ىذه السمطة لم تباشر وفق االقبول سمطة المدعي في دفع بعدم يسمب ال -2

 الشكل المحدد لو، ومن ثم أصبحت وسيمة المدعي )الدعوى( غير قادرة لممطالبة بالحقوق.
غموض الدفع بعدم القبول، وعدم وضوح معالمو أدى إلى حصول اضطراب في بيان طبيعتو  -3

بذاتو  ، أن الدفع بعدم القبول ىو دفعًا مستقاًل وقائماً ستقر عميو حالياً ما أن القانونية لدى الفقياء، إال أ
وال يؤثر فيو وجود بعض مالمح التشابو ما بين أحكامو وأحكام الدفوع األخرى، فيذا الدفع يشكل نوعًا 

 ثالثًا من الدفوع ويقع في مرحمة وسطى ما بين الدفوع الشكمية والدفوع الموضوعية.
بقبول ىذا الدفع يتميز عن الدفوع األخرى من حيث عدم إمكانية وضع حكم  إن الحكم الصادر -4

عام يتعمق بأثره، فأحيانًا يترتب عمى الحكم بقبولو عدم جواز تجديد الدعوى، وأحيانًا أخرى يقتصر أثر 

 الحكم بعدم القبول عمى إلغاء إجراءات الدعوى ويكون من الممكن تجديدىا.

أن تتصدى لو  في بعض الحاالت القبول من النظام العاميترتب عمى كون الدفع بعدم  -5

المحكمة بإثارتو من تمقاء نفسيا دون انتظار إثارتو من أحد الخصوم وذلك في أي مرحمة من مراحل 

 الدعوى.
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ستئناف الحكم بعدم قبول الدعوى المستأنف فيو، يجب عمييا إعادة إذا ألغت محكمة اال -6

، ألنيا لم اموضوع النزاع، لعدم استنفاذ محكمة الموضوع لواليتيالدعوى لمحكمة الموضوع لمنظر في 

  عمى الخصم درجة من درجات التقاضي. كي ال تفوت تنظر فيو بعد ول

إذا تخمف الخصم عن تقديم الدفع في الموعد الذي حددتو المحكمة بعد إميالو نيائيًا من قبل  -7

 بالخسارة. المحكمة فإن حقو في ىذه الحالة يسقط ألن المقصر أولى

عن  ن التنازلإنازل عن الدفع بعدم القبول بحيث يجوز لمن لو مصمحة وصفة يحمييا القانون أن يت -8

ستعمالو من عدمو ما لم يتعمق الدفع بالنظام العام ففي ىذه الحالة احق لمخصم ويجوز لو  والدفع ى

 يحق لممحكمة إثارتو ولو لم يتمسك بو الخصم.

إن قبول الدفع بعدم القبول يترتب عميو إنياء الخصومة، وقد يحوز حجية الشيء المحكوم بو، أما -10

 الحكم القاضي برد ىذا الدفع فيحوز حجية مؤقتو.  

إن الحكم الصادر في الدفع ينحصر في قبول الدفع أو رده، بغض النظر عن ميعاد صدوره،  -11

أو مع الحكم الفاصل فييا، وسواء تم التمسك بالدفع من  سواء صدر قبل الفصل في موضوع الدعوى،

، وىو كأي حكم قضائي يجب أن يصدر وفقًا ألحكام ذاتيام، أو قضت المحكمة من تمقاء الخصو 

 القانون، بحيث يجب أن يكون مسببًا ومعماًل تعمياًل وافيًا.

بقبولو يؤدي إلى زوال الخصومة الدفع بعدم القبول يوجو إلى الحماية القضائية بالتالي فإن الحكم -12

المتولدة عن ممارسة الحق في المجوء إلى القضاء وزوال سائر اآلثار القانونية المترتبة عمى قياميا 

 فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عمييا قبل الدعوى.
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د ضرورة الفصل في دفوع عدم القبول عمى إنفراد وعدم التعرض لألساس توفيرًا لموقت وجي-13

ن دفوع عدم القبول ليا طبيعة خاصة وسمة خاصة تميزىا عن باقي إقيًا لمعدالة، حيث المحكمة وتحقي

 أنواع الدفوع.

 يا كباحث في ىذه الدراسة5يأما أىم التوصيات التي توصمت إل

طيني رقم ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمس90إعادة صياغة نص المادة ) -1

إفراد نصوص وأحكام تتعمق بالدفع بعدم القبول، وبيان اآلثار المترتبة  بحيث يتم 2001( لسنة 2)

كذلك وضع قواعد وأحكام تتعمق بالدفع حتى ال يصبح إثارة الدفع ىو وسيمة عمى الدفع بعدم القبول 

 لممماطمة في الدعوى مما يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي.

" يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أي سبب يؤدي لعدم  النص المقترح

قبوليا قبل الدخول في األساس، ويكون القرار الصادر برد الطمب أو قبولو قاباًل لالستئناف، ويجب 

عمى المستدعي )المدعى عميو( أن يتقدم بكفالة عدلية تضمن المستدعى ضده ) المدعي( في حال إن 

 المستدعي غير محق في دفعو. كان

  

نوصي المشرع الفمسطيني بوضع النصوص القانونية التي تجيز لممحكمة بفرض الغرامات  -2

نو كان ييدف من وراء  ضد من يثير دفع بعدم القبول يتبين بعد المحاكمة بأنو غير محق في دفعو وا 

طالة أمد المحاكمة.  الدفع المماطمة وا 

الشكمية والموضوعية والدفع بعدم القبول ووضع النصوص تنظيم أحكام كل من الدفوع  -3

 القانونية التي تتعمق بكل دفع عمى حدة لعدم الخمط بينيا وليتم وضع القواعد التي تحكم كل دفع.
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( من قانون أصول المحاكمات المدنية 89عمى المشرع الفمسطيني تعديل نص المادة ) -4

ماىية الدفوع والطمبات التي يجب عمى الخصوم تقديميا وذلك ببيان  2001( لسنة 2والتجارية رقم )

 لم يذكر الدفوع والطمبات عمى سبيل الحصر 89قبل الدخول في أساس الدعوى حيث أن نص المادة 

وىذا ما فتح الباب أمام االجتيادات الفقيية والقضائية  حيث أن الدفوع والطمبات ال تقع تحت حصر، 

فمم يتم ( جاء قد جاء بصيغة عامة 89كذلك فإن نص المادة )وليا. ار الكثير من الخالفات حمما أث

 االشارة إلى أن دفوع عدم القبول المتعمقة بالنظام العام يجوز إثارتيا في أي مرحمة من مراحل الدعوى.
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 المصادر والمراجع5 

 القرآن الكريم -1  

،  1977المرافعات ، الطبعة الخامسة ، سنة  الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون-2  
 منشأة المعارف ، مصر. 

 منشأة المعارف، الطبعو بال.–االسكندرية  –مصر  –نظرية الدفوع  –الدكتور أحمد ابو الوفا -3 

الدكتور احمد ابو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت ، الطبعة بال ، -4 
1985. 

 .  1977الدكتور أحمد مسمم ، أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، الطبعة بال ، مصر ، سنة  -5
الدكتور أحمد مميجي ، الموسوعة الشاممة في التعميق عمى قانون المرافعات ، الجزء االول ،  -6

 .2005الطبعة الرابعة ،
الخصومة المدنية ، دار الثقافة لمنشر الدكتور ابراىيم حرب محيسن ، طبيعة الدفع بالتحكيم في  -6

 .1991والتوزيع ، عمان ، الطبعة االولى ، سنة 
جراءاتيا ، منشأة المعارف ، مصر ، االسكندرية ،  -7 االستاذة أمينة مصطفى النمر ، الدعوى وا 

 .1999الطبعة بال، سنة 
دار اليقظة لمنشر ،  الطبعة  االستاذ باسم محمد الزغول ، الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق ، -8

 . 2000االولى ، سنة 
الدكتور بشار ممكاوي ، الدكتور نائل مساعدة ، الدكتور أحمد منصور ، شرح نصوص قانون  -9

 .2008أصول المحاكمات المدنية االردني ، دار وائل لمنشر ، الطبعة بال ، سنة 
 .1998الطبعة الثانية ، مصر ، االستاذ خالد شياب ، الدفوع في قانون المرافعات ،  -10
الدكتور رائد الكردي ، الدفوع الشكمية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة  -11

 .2010األولى ، 
الدكتور صالح الدين سمحدار ، أصول المحاكمات المدنية ، منشورات جامعة حمب ، حمب ،  -12

 م.1985الطبعة بال ، سنة 
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ثمان التكروري ، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، دار الدكتور ع -13
 .2013الفكر ، الجزء االول ، سنة 

الدكتور عبد الرازق السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، منشورات الحمبي الحقوقية ،  -14
 بيروت ، الجزء االول ، الطبعة الثالثة.

عم حسني ، طرق الطعن في األحكام المدنية والتجارية ، منشورات مدونة الدكتور عبد المن -15
 م.1983التشريع والقضاء ، القاىرة ، الجزء االول ، الطبعة الثانية ، سنة 

الدكتور فرج عمواني ىميل ، الدفوع المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية ،  -16
 .2008الطبعة بال ، سنة 

 .1977الدكتور فتحي والي ، قانون القضاء المدني الكويتي ، الطبعة بال ، سنة  -17
الدكتور فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، الطبعة  -18

 م.1980االولى ، سنة 
دنية ، دار وائل ، االستاذة فاتن جمال مسعود ، طبيعة الدفع بمرور الزمن في الدعوى الم -19

 .2012الطبعة االولى ، عمان ، 
الدكتور قاسم محمد بني بكر ، نظرية الدفع الموضوعي في الفقو االسالمي والقانون ، دار  -20

 م .2009الثقافة ، الطبعة االولى ، 
الدكتور لورنس سعيد الحوامدة ، الدفوع الشكمية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار  -21
 .2009لضياء لمنشر ، الطبعة بال ، ا

االستاذ محمد خميل ابو بكر ، دفوع عدم القبول ونظاميا االجرائي ، دار الثقافة ، الطبعة االولى  -22
 .1996، سنة 

الدكتور محمود محمد الكيالني ، أصول المحاكمات والمرافعات المدنية ، المجمد األول ، الطبعة  -23
 .2012بال ، دار الثقافة ، سنة 

الدكتور محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،   -24
 .2010دار الثقافة ، الطبعة بال ، سنة 

الدكتور محمود السيد التحيوي ، الصفة غير العادية وآثارىا في رفع الدعوى القضائية ، دار  -25
 .2003بال ، الجامعة الجديدة لمنشر ، الطبعة 
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الدكتور محمد فيد غرابية ، الدفع بعدم الخصومة القضائية في الشريعة االسالمية والقانون ،  -26
 .2008دار الثقافة، الطبعة بال ، سنة 

االستاذ محمد عبد المطيف ، التقادم المكسب والمسقط ، لجنة المحامين العرب ، الطبعة االولى  -27
 م .  1958، سنة 

محمد نور شحاتو ، الوجيز في االجراءات المدنية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  الدكتور -28
 م . 1995الطبعة بال ، سنة 

الدكتور محمد عزمي البكري ، الدفوع في قانون المرافعات فقيًا وقضاًء ، دار محمود لمنشر  -29
 م.1996والتوزيع ، القاىرة ، الطبعو بال ، سنة 

سماعيل عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، الدكتور نبيل ا -30
 .1997االسكندرية، الطبعة بال، سنة 

الدكتور نبيل اسماعيل عمر، الدفع بعدم القبول ونظامو القانوني، منشأة المعارف، مصر،  -31
 م.1981الطبعة االولى، سنة 

بعدم القبول ونظامو القانوني، منشورات منشأة الدكتور نبيل اسماعيل عمر، الدفع  -32
 م.1980المعارف، االسكندرية، الطبعة االولى، سنة 

الدكتور نبيل اسماعيل عمر، النظرية العامة لمطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية،  -33
 م.1980منشأة المعارف، الطبعة االولى، االسكندرية، سنة 

لدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات والقوانين الخاصة، االستاذ ىشام الطويل، ا -34
 م.1988منشأة المعارف، الطبعة بال، االسكندرية، 

الدكتور وجدي راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاىرة،  -35
 م.1977الطبعة االولى، سنة 

ة ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، الطبعة الدكتور وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدني -36
 م.1978بال ، سنة 

 بيروت. –دار الجبل  –الجزء الرابع  –شرح المجمة  –عمي حيدر  -37
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 :المعاجم
 .1980المعجم الوسيط ، مجمع المغة العربية ، الطبعة االولى ، سنة  -

 
 الرسائل الجامعية5

القانون الفمسطيني، رسالة ماجستير،جامعة سعاد عطية الدعالسة،الدفع بعدم القبول في  -1 
 .2013االزىر،غزة،

االستاذ عبد الكريم فوزي القدومي ، الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع االردني ، رسالة ماجستير ،  -1
 . 1995كانون الثاني ، الجامعة االردنية ، سنة 

ام المرافعات ، رسالة ماجستير ، االستاذ فيد بن زين نافع السممي ، الدفع بعدم قبول الدعوى في نظ -2
 .2008جامعة نايف لمعموم االمنية ، 

 البحوث القانونية5
االستاذ ايمن شاىين ، وجية نظر دول الدفع بالتحكيم ، بحث قانوني ، المركز الفمسطيني الستقالل  -1

ئمو ، تشرين المحاماة والقضاء ) مساواة(، دستورية التحكيم وطبيعتو القانونية والمحكمة المختصة بمسا
 .2009الثاني ، 

االستاذ عبد اهلل محمود ربايعة ، االستاذ يوسف عبد اهلل الشريف ، وقت إثارة دفع الدعوى ، بحث  -2
 .2008،  1، العدد35قانوني ،دراسات، عموم الشريعة والقانون ،المجمد 

 
 المجالت القضائية 5

 62ص  1995مجمة نقابة المحامين .  -1
 1991. سنة  1998مجمة نقابة المحامين  -2
 .1994مجمة نقابة المحامين  -3

 
 القوانين5

 مجمة األحكام العدلية. -1
 . 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  -2
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  .1952لسنة  42قانون أصول المحاكمات الحقوقية الفمسطيني رقم  -3
 .1986لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم  -4
 .1998لسنة  90المحاكمات المدنية المبناني الجديد رقم قانون أصول  -5
 .1988لسنة  24االردني رقم  أصول المحاكمات المدنية قانون  -6
 .2000لسنة  3قانون التحكيم الفمسطيني رقم  -7
 .2001لسنة  31قانون التحكيم االردني رقم  -8
 .2001لسنة  31قانون التحكيم األردني رقم  -9

 1994(لسنة27)رقمقانون التحكيم المصري -10
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 المالحق5
 قررات صادرة عن المحاكم فيما يتعمق بالدفع بعدم القبول  : (85ممحق )

إن مجرد صدور حكم بالمبمغ المدعى بو ال يعني الفصل في دفوع المدعى عميو بل ال بد من الرد  -1

 ذلك عند النظر في التمييز.عمييا دفعًا دفعًا وبكل وضوح وتفصيل ليتسنى بسط الرقابة عمى 

 (1973لسنة  826ص 73\136حقوق  أردني )تمييز

متى حاز الحكم قوة االمر المقضي فإنو وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة يمتنع عمى الخصوم  -2

في الدعوى التي صدر فييا العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فييا بأي دعوى تالية يثار فييا 

ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتيا في الدعوى األولى أو أثيرت ولم يبحثيا الحكم  ىذا النزاع

ذا إلغي الحكم الحائز لحجية الشئ المحكوم فيو زالت عنو ىذه الحجية.  الصادر فييا وا 

 (1983\1\11جمسة  – 49لسنة  792رقم  مصري ) طعن

جازمًا  فصالً  –فصمت في حق من الحقوق كميًا أو جزئيًا مناط الحجية التي تثبت لألحكام أن تكون قد  -3

 حتمال ثبوت أمر آخر . اغير معمق عمى 

 (45لسنة  18الطعن رقم  1980\1\26جمسة  مصري ) نقض مدني

( مرافعات مصري ىو الدفع الذي يرمي إلى 115المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيو المادة ) -4

 زمة لسماع الدعوى وىي الصفة والمصمحة والحق في رفع الدعوى .الطعن بعدم توافر الشروط الال
 (1990\3\15جمسة  – 55لسنة  2359رقم  مصري طعن) 

 

الموضوع ىو من الدفوع بعدم القبول في كمي بسبب االدالء بو بعد التكمم الدفع بعدم قبول الدفع الش -5

 التي تبدى في أية حالة تكون عمييا الدعوى.

عمييا الدعوى ولو  عدم قبول الدعوى لرفعيا من غير ذي صفة في أية حالة تكونجواز إبداء الدفع ب

 ستئناف.أمام محكمة اال

 (1977\2\2جمسة  28-303) نقض مصري 
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ال يجوز لممحكمة أن تقضي بالدفع بمرور الزمن من تمقاء نفسيا ، ألنو من حق الخصوم ، وال يجوز  -6

 التمييز وكذلك في المرحمة االستئنافية بعد النقض.إثارة ىذا الدفع ألول مرة أمام محكمة 

 (1994لسنة  1547. ص  93\1022حقوق  أردني ) تمييز

يسمع الدفع بالتقادم في أي مرحمة من مراحل الدعوى ما لم يصدر من المدعى عميو إقرارًا بالحق  -7

 المدعى بو .

 (91لسنة  1480. ص 91\443) تمييز اردني 

 مصمحة فيو .ال يقبل طعن ليس لصاحبو  -8

 (1994لسنة  2583ص  92\526) تمييز حقوق 

 

عام فال يجوز  لممحكمة ان وعمى ما جرى بو قضاء المحكمة ال يتعمق بالنظام ال –شرط التحكيم  -9

ضمنا  عمالو من تمقاء نفسيا وانما يتعين التمسك بو اماميا ويجوز النزول عنو صراحة اوإتقضي ب

بعد الكالم في الموضوع كما ان قاضي الموضوع يخضع لرقابة  متأخراً ويسقط الحق فيو فيما أثير 

محكمة النقض في تكييفو لمطمبات التي يبدييا الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم لموقوف عمى ما إذا 

كانت تعد تعرضًا لموضوع الدعوى من شأنو ان يسقط الحق في التمسك بيذا الشرط ولما كان الحكم 

لسنة  612تأجيل الدعوى ألكثر من مرة لضم الدعوى رقم  ةب الطاعنالمطعون فيو قد اعتبر طم

ن مدني كمي اسكندرية قبل تمسكيا بشرط التحكيم تنازال ضمنيا عن التمسك بيذا الشرط وكا 1973

 ةفرعي ةفي الدعوى  يمس موضوعيا او مسأل بداء أي طمب او دفاعإالتكمم في الموضوع انما يكون ب

السالف  ةفإن طمب التأجيل عمى الصور  هشفافييا ينطوي عمى التسميم بصحتيا سواء أبدى كتابًة أو 

ذ رتب الحكم المطعون فيو عمى ىذا الطمب سقوط حق  بيانيا ال يدل بذات عمى مواجية الموضوع وا 

 الطاعنة في التمسك بشرط التحكيم فإنو يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 (442ق.ص 47لسنة  714)نقض مصري 



117 
 

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن )التقادم( من دفوع عدم القبول التي تقررت لمصمحة  -10

الخصوم وال يتعمق بالنظام العام، وكان عمى المدعى عميو إثارتو قبل الدخول في أساس الدعوى، فإن 

.... ولما كان المدعى عميو لم يفعل سقط الحق بالتمسك فيو وال يجوز لممحكمة إثارتو من تمقاء نفسيا

كما ىو ثابت في ممف الدعوى لم يثر  ىذا الدفع ال في الئحتو الجوابية وال في الجمسة االولى 

لممحاكمة بل وليس في أي مرحمة من مراحميا، بل تصدت لو المحكمة االستئنافية من تمقاء نفسيا، 

 فإن ىذا الذي ذىبت اليو المحكمة مخالف لمقانون.

 )2009\5\26بتاريخ  2009\98.  فمسطيني مدني) نقض 

يترتب عمى حل الشركة زوال صفة مديرىا في تمثيميا ، ويحل محميم المصفي الذي عينتو  -11

المحكمة ويكون ىو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منيا أو عمييا من 

 دعاوى.

 (713ق. ص  44لسنة  24) نقض 

عدم القبول فقط في األحوال التي ينكر فييا الخصم صفة خصمو، أو ينفي ينحصر الدفع ب -12

 صفتو ىو في إقامة الدعوى عميو.

 (80-21_  70\1\7) نقض 

االحكام التي تحوز قوة الشئ المحكوم فيو ىي التي تتعمق بنزاع قائم بين الخصوم أنفسيم دون  -13

 أن تتغير صفاتيم وتعمق النزاع بالحق ذاتو محاًل وسببًا.

 (310ص 3ج 2007\6\30بتاريخ  2006\98) نقض مدني 

الدفع بالتقادم ىو من دفوع عدم القبول التي تقررت لمصمحة الخصوم في الدعوى وال يتعمق  -14

بالنظام العام، ويجب عمى المدعى عميو إثارتو قبل الدخول في أساس الدعوى فإن لم يفعل سقط حقو 

 من تمقاء نفسيا. في التمسك فيو، وال يجوز لممحكمة إثارتو 

 (2010\3\7بتاريخ  2009\336)نقض مدني رقم 
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إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى إلنعدام صفة المدعي، أو إلنقضائيا بمضي المدة،  -15

فإن الحكم يحوز حجية األمر المقضي، فال يستطيع المدعي رفع الدعوى من جديد. وكذلك إذا قضت 

 15دم ثبوت ما يدعيو المدعي بحكم قضائي نيائي وفقًا لممادة المحكمة بعدم قبول اإلخالء لمضرر لع

. فإن الحكم يحوز حجية ويمنع رفع نفس الدعوى مرة أخرى ما دام لم 1981سنة  136من قانون 

يقدم المدعي ما يفيد حصولو عمى حكم ثان بإثبات ما يدعيو عمى المستأجر. ودون أن يطرأ تغير 

 عمى ظروف الدعوى.

 ق(54س850. الطعن 26/11/1989)نقض 

التقادم ال يكون من النظام العام إال في المسائل الجنائية بإعتبار أن ىذا األخير يقوم عمى  -16

إفتراض نسيان الحكم، وأنو ليس من المصمحة إثارة ذكريات الجريمة التي طواىا النسيان. وىو في ىذا 

ا حتى لو تنازل عنو المتيم أو الخصوص يعتبر من النظام العام تقضي بو المحكمة من تمقاء نفسي

 المحكوم عميو. أما التقادم في المسائل المدنية فال بد من التمسك بو من المدين حتى ينتج أثره.

 (213قاعدة  294. م ق م ص 24/3/1955)نقض 
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 بعض النصوص القانونية المتعمقة بالدفع بعدم القبول5:  (7ممحق)

"  2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 89المادة )  -1
 يجب عمى الخصوم تقديم طمباتيم ودفوعيم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى".

( من قانون األصول الفمسطيني " يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى 90المادة ) -2
در برد الطمب أو سبب يؤدي لعدم قبوليا قبل الدخول في األساس، ويكون القرار الصااستنادًا إلى أي 
 ستئناف".قبولو قاباًل لال

"  2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 91المادة ) -3
النزاع أماميا او  الدفع بعدم االختصاص المحمي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات

ىا معا قبل ابداء أي طمب أو ؤ رتباط، والدفع بالبطالن، وسائر الدفوع المتعمقة باإلجراءات يجب إبدالال
ال سقط الحق فيما لم يبد منيا".  دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وا 

أو بسبب  ( من قانون األصول الفمسطيني " الدفع بعدم االختصاص النتفاء واليتيا92المادة ) -4
نوع الدعوى أو قيمتيا أو لسبق الفصل فييا تحكم بو المحكمة من تمقاء نفسيا، ويجوز الدفع بو في أية 

 حالة كانت عمييا الدعوى".

" الدفع بعدم قبول  1968( لسنة 13( من قانون المرافعات المصري رقم )115المادة ) -5
 في أيو حالة تكون عمييا الدعوى". ؤهوى يجوز إبداالدع

( من قانون أصول المحاكمات المدنية المبناني " الدفع بعدم القبول ىو كل سبب 62المادة )  -6
يرمي بو الخصم إلى إعالن عدم قبول طمب خصمو دون البحث في موضوعو النتفاء حقو في إقامو 

 الدعوى ".

 عمى المحكمة التي -1بأنو "  2001لسنة  31رقم  من قانون التحكيم األردني (12المادة ) -7
يرفع الييا نزاع يوجد بشأنو اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عميو بذلك قبل الدخول 

( من ىذه المادة دون البدء في 1وال يحول رفع الدعوى المشار الييا في الفقرة ) -2في اساس الدعوى.
 رفان عمى غير ذلك". اجراءات التحكيم او االستمرار فييا او اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الط



121 
 

( من القانون المدني األردني " يجوز إبداء الدفع بعدم سماع الدعوى في أي حالة 464المادة ) -8
 تكون عمييا اإلجراءات، ما لم يكن صاحب الحق بالدفع قد تنازل عنو صراحة أو داللة".

بالدعوى الى ( من قانون األصول الفمسطيني " تقدم سائر الطمبات المتعمقة 10المادة )  -9
 المحكمة المختصة في شكل إستدعاء".

( من قانون أصول المحاكمات الفرنسي الجديد " جواز التمسك بدفوع عدم القبول في 123المادة )-10
 أي حالة تكون عمييا الدعوى".

( من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني " يجب عمى الخصوم أن يبينوا جميع 109المادة )-11
 م ودفوعيم دفعة واحدة".طمباتي

"  2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 100/2المادة ) -12
 تفصل المحكمة فيما يقدم ليا من طمبات مع الدعوى االصمية كما امكن ذلك".

" لممحكمة  89 لسنة 90( من قانون أصول المحاكمات المدنية المبناني الجديد رقم 67المادة ) -13
 أن تفصل في الدفوع عمى حده أو أن تضميا إلى الموضوع".

 

 

 


