
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 17, No 1, 2017 

811 

The Time of Taising Public – Order- Irrelated 

Formal Defness According to the Jordanian Civil 

Procedures Law 
Dr. Raed Sbooh 

   Faculty of Law , Zarqa University , Jordan 

soboh.raed@hotmail.com 

Received 9/4/2016                                                Accepted 10/8/2016 

Abstract 

In fact, the formal defenses are considered of the main defenses set by the Civil Procedures Laws as the 
same are related to the judicial system itself. 

Actually, the Jordanian Legislator regulated such type of the formal defenses seeking to balance between 
two issues, namely stressing the formality and easing it. However, the Legislator differentiates between two types 
of the formal defenses, i.e. defenses related to the public order and defenses unrelated to the public order. In 
fact, the formal defenses relative to the public order do not raise any issue as they may be raised at any stage of 
the litigation by any party of the adversarial or by the court which is contrary to the formal defenses irrelative to 
the public order which raise some issues regarding the time at which they should be raised and the methodology 
and the measures set for conducting the same. 

Hence, the Jordanian Legislator tended to lay down a general rule that would be applicable to the said 
formal defenses which are irrelative to the public order and drew a specific manner for some types of the said 
formal defenses by which the same should be raised before going through the subject matter of the case through 
a separate petition within the legal term stated upon in article (59) of the Civil Procedures Law while the Court 
has been obligated to decide in the matter of the said defenses at the first stage. 
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 الملخص
ّنفسههاّترتبطّبالنّ ألنّ ّة؛فوعّفيّقوانينّالمرافعاتّالمدنيّ ةّمنّأهمّالدّ فوعّالشكليّ الدّ ّتعدّ  ّ،ّمحاولًّالد فوعهذهّّعّاألردنيّ شرّ مّالمّ .ّوقدّنظّ ظامّالقضائي 

لّّأخرى،ّّوظامّالعامّ قّبالنّ دفوعّتتعلّ ّالد فوعّالشكلي ة:ّعّبينّنوعينّمنشرّ زّالمّ .ّوميّ ساهلّفيهاوالتّ ّ،ةشديدّفيّالشكليّ التّ ّ:هماّ،أنّيوازنّبينّمسألتين
حدّمنّقبلّأّ،قاضيمرحلةّمنّمراحلّالتّ ّفيجوزّإثارتهاّفيّأيّ ّ؛ةلّتثيرّأيةّإشكاليّ ّ،ظامّالعامّ قّبالنّ ةّالتيّتتعلّ فوعّالشكليّ ،ّوالدّ ظامّالعامّ قّبالنّ تتعلّ 

،ّفيهّإثارتهاّال ذيّتجبّ تثيرّبعضّاإلشكالتّفيّالوقتّّإذّ،ظامقّبالنّ تيّلّتتعلّ ةّالّ فوعّالشكليّ بخالفّالدّ ذلكّّووّمنّالمحكمة.ّأطرافّالخصومة،ّأ
ّيرّبها.ّةّإجراءاتهاّوالسّ كيفيّ ك
قبلّّ،فوعّدفعةّواحدةارةّهذهّالدّ تقضيّبإثّو،ّظامّالعامّ قّبالنّ ةّالتيّلّتتعلّ فوعّالشكليّ علىّالدّ ّقّ طبّ ت ّّ،ةإلىّوضعّقاعدةّعامّ ّعّاألردنيّ لذلكّعمدّالمشرّ ّ
نّيتمّإثارتهاّقبلّبأّ،فوعمنّالدّ ّمخصوصةنةّلبعضّأنواعّطريقةّمعيّ ّاختطّ عّشرّ المّ ّنّ أّإلّ ّال ذيّيرتكزّعليهّالكالم.ّاألساسأيّّ:خولّفيّالموضوعالدّ 

وجبّأ،ّّوة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 55)ّ:لمادةةّالمنصوصّعليهاّفيّاةّالقانونيّ وخاللّالمدّ ّ،طلبّمستقلّ ّفقّوّ،ضّلموضوعّالدعوىالتعرّ 
ّ.ّفوعّأولًّفيّهذهّالدّ ّالقولّ ّلنّتفصّ أعلىّالمحكمةّ

            المقّدمة:
ّباقتضاءّّ ّاألفراد ّحق  ّتنظ م ّقانوني ة ّقواعد ّالحديثة وضعتّالد ولة

حقوقهم؛ّوذلكّعنّطريقّاللجوءّإلىّالقضاء،ّوقدّأطلقّمصطلحّالقانونّ
رائيّعلى:ّمجموعةّالقواعدّالقانوني ة،ّال تيّتنظ مّكيفي ةّالحصولّعلىّاإلج

ّالحق ّأمامّالقضاء،ّبالن ظرّإلىّوظيفته،ّووليته،ّواختصاصاته.
ّأمامّ ّالد عاوى ّإقامة ّفي ّالحق  ّاألفراد ّمنح ّقد ّالقانون ّكان ذا وا 
ّفإن هّبالمقابلّمنحّالخ صمّحقّ  ّأوّحمايتها، ّللمطالبةّبحقوقهم، ّالقضاء؛
ّمنّخاللها،ّتفاديّالح كمّللمد عيّ الد فاع،ّوتقديمّكافةّالد فوعّال تيّي قصد 

ّطلباتهّأوّبعضها) ّ(.1ّّبماّيد عيه،ّأوّعدمّالح كمّللخ صمّبكل 
المعتر فّبهاّللمد عىّعليه،ّهيّحقوقّلهّّةوأوجهّالدُّفوعّاألساسيّ 

ّمواجه ّوفي ّالخ صم، ّمواجهة ّاط العّةفي ّيستوجب ّمما ّالمحكمة؛
الخ صومّعليهاّمنّجهة،ّواط العّالمحكمةّعليهاّمنّجهةّأخرى،ّوهذهّ
ّطرف يّالن زاع؛ّكيّتتمك نّالمحكمة ّمنّفصلّالن زاعّ ّتسريّبحق  القاعدة

ّالمجابه ّلمبدأ ّتطبيق ّوهذا ّالط رفين، ّمواجهة (.وتتمث ل2ّبالد ليل)ّةفي

                                                           
 

 

(ّ ّخصمه ّمواجهة ّفي ّاستعمالها ّعليه ّللمد عى ّيمكن ّال تي (:3ّالد فوع
ّ"الد فوعّ

ّوتوج هّ ّالمد عىّبه، ّالحق  ّوهيّال تيّتتعل قّبأصل الموضوعي ة:
ّإلىّذاتّالحق ّالمد عىّبه،ّكأنّي نكرّوجوده،ّأوّيزعمّانقضاء ه.

الد فوعّاإلجرائيةّأوّالشكلي ة:ّوهيّال تيّيطعنّبمقتضاهاّالخ صم ّ -0
ّالحق ّ ّيتعر ضّألصل ّأن ّدون ّإجراءاتّالخصومة، ة فيّصح 

ّيّز ّبمطلوبّال ذي ّعليه ّالحكم ّمؤقًتا ّبها ّفيتفادى ّخصمه؛ عمه
 خصمه.

ّس لطةّخصمهّ -5 ّالخ صم  ّوهيّالتيّي نكرّفيها ّالقبول: دفوعّبعدم
فيّاستعمالّالد عوى،ّكأنّيزعمّبانتفاءّصفةّالخ صم،ّأوّس ْبِقّ

 صدورّحكٍمّفيّموضوعّّالد عوى".

ّالد فوعّفيّالفصلّاألو لّمنّّ ّتناولّالم شر عّاألردني  البابّوقد
ّالد فوعّ الخامس،ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدني ة،ّّتحتّعنوان:

ّ(.881إلىّالمادة801ّّوالط لباتّفيّالموادّ)منّالمادةّ
ّّ(ّ ّالمادة: ّنص ت ّالمحاكمات801ّفقد ّأصول ّقانون ّمن )

ّ،ّعلىّأنه:(4)وتعديالته8111ّ(ّلسنة12ّالمدني ة،ّرقم:ّ)

                                                           

 

 

 

 

mailto:soboh.raed@hotmail.com
mailto:soboh.raed@hotmail.com


  وقت ابداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في قانون اصول المحاكمات المدنية االردني

810 

عوىّأنّيطلبّمنّالمحكمة،ّللخ صمّقبلّالتعر ضّلموضوعّالدّ ّ-8ّّ
ّدفعةّواحدة،ّوفيّ ّبالد فوعّالت الية،ّبشرطّتقديمها كم إصدارّالح 

(ّ ّفيّالمادة: ّالمنصوصّعليها ّالمد ة ّخالل (91ّطلبّمستقل 
ّمنّهذاّالقانون:ّ

ّّ ّّ–أ ّ ّالختصاصّالمكاني  ّعدم ّ ّ ّ ّتحكيم.ّّّّّّّ-بّ ّشرط وجود
ّكونّالقضي ةّمقضي ة.ّ-ج

ّبطالنّأوراقّتبليغّالد عوى.ّّّّّّّّّّ-هّّّّّمرورّالز من.ّّّّّ-دّ
ّبموجبّأحكامّّ-1ّ ّفيّالط لبّالمقد مّإليها علىّالمحكمةّأنّت ْفِصل 

ادرّفيّالط لبّّ(8):ّةالفقّر ّالص  ّالمادة،ّويكونّح كمها منّهذه
ّقاباًلّلالستئناف.ّ

ّ(ّمنّذاتّالقانونّبماّيأتي:880ونصتّالمادة:ّ)
ّالّ-8ّ ّغير ّبالبطالن ّالد فوعّ"الد فع ّوسائر ّالعام ، ّبالن ظام مت صل

ّبعدمّ ّوالد فع ّالعام، ّبالن ظام ّالمت صلة ّباإلجراءاتّغير المتعل قة
ّإبداؤهاّ ّيجب ّالت حكيم، ّشرط ّبوجود ّأو ، الختصاصّالمكاني 
ّفيّ ّدفاع ّأو ّطلب، ّأو ّآخر، ّإجرائي ّدفع ّأي  ّإبداء ّقبل مًعا

ّالط ا ّفيها،ّكماّيسقطّحق  لّسقطّالحق  عنّفيّهذهّالد عوى،ّوا 
ّالد فوع،ّإذاّلمّيبِدهاّفيّلئحةّالط عن.ّ

ّتبليغّلئحةّ-1ّّ اشئةّعنّعيبّالنّ ّهاالدعوىّومذكراتّبطالن
ّالتّ  ّإجراءاتهّ،بليغفي ّالجلسةّ،أو ّتاريخ ّفي يزولّفّ،أو

ّالمحدّ  ّفيّالجلسة ّالمطلوبّتبليغه ّبإيداعّّ،دةبحضور أو
ّ.بدفاعه"ّمذكرة

ّال ّأن ّنجد ّالمواد  ّهذه ّصراحةّّعم شرّ وباستعراض ّيذكر ّلم األردني 
ّجاءّ ّفقد ّالقبول، ّبعدم ّوالد فع ّوالموضوعي ة، ّالشكلي ة، الد فوع

ّعامًّا،ّإذّلمّي قس مّالد فوعّكبعضّالقوانينّاألخرى ّ.ّ(5)النص 
،801ّولكنهّيمكنّالقول،ّمنّخاللّاستعراضّنصوصّالمواد:ّ)ّ

ّالدّ 880ّ ّ ّمن ّبنوعين ّأخذ ّاألردني  ّالم شر ع ّإن  ّالد فوعّ(، ّهما: فوع،
ّ.ةالشكلي ة،ّوالد فوعّالموضوعيّ 

ّلمّيتحدثّعنّالد فعّبعدمّالقبول،ّّموبالر غ ّالم شر عّاألردني  منّأن 
ّأن هّأشارّإليهّفيّمواضعّمتعد دة،ّفيّالقانونّذاته ّ.(6)إل 

  مشكلة الّدراسة:
(ّ ّالماد ة: ّفي ّاألردني  ّالم شر ع ّأصول801ّحد د ّقانون ّمن ،)

ّيتم ّالمحاكما ّبأن ّالد فوع، ّبعضّأنواع ّإلبداء ّمعي نة ّطريقة ّالمدني ة، ت
،ّوخاللّ ّمنّخاللّطل بّمستقل  ّقبلّالت عر ضّلموضوعّالد عوى، إثارتها

(ّ ّالماد ة: ّفي ّالمنصوصّعليها ّالقانوني ة ّأصول91ّالمد ة ّقانون ّمن )
ّهذهّ ّفي ّالقول ل ّتفص  ّأن ّالمحكمة ّعلى ّوأوجب ّالمدني ة، المحاكمات

ّالدف وع.

                                                           
 

 

(ّ ّالماد ة: ّفي ّيحد د ّلم ّالم شر ع ّأن ّالقانون،801ّإل ّذات ّمن )
طبيعةّهذاّالد فوع،ّفيماّإذاّكانتّدفوًعاّشكلي ة،ّأوّدفوًعاّموضوعي ة،ّأوّ
ّعليهاّ ّتغلب ّال تي ّالد فوع، ّمن ّعدًدا ّذكر ّأن ه ّإل  ّالقبول، ّبعدم دفوًعا

،ّوبطالن أوراقّتبليغّّالس مةّالشكلي ة،ّكالد فعّبعدمّالختصاصّالمكاني 
ّالد فوعّدفوًعاّ ّهذه ّالت مييزّعد تّجميع ّمحكمة ّأن  ّإل  ّالدعوى، لئحة

،ّأوّ(8)،ّوالد فعّبوجودّشرطّتحكيم(7)شكلي ة،ّبماّفيهاّالد فعّبمرورّالزمن
ّالقضيةّمقضي ة ّ.(9)الد فعّألن 

ّالم شر عّعلىّقاعدةّعام ةّفيّالمادتين:ّ)ّ (،880ّو801كماّنص 
محاكماتّالمدني ة،ّللوقتّالذيّيجبّفيهّإبداءّالد فعّمنّقانونّأصولّال

غيرّالمت صلّبالن ظامّالعام،ّوذلكّقبلّالت عر ضّلموضوعّالد عوى.ّكماّ
ّمعنىّ ّيبي ن ّلم ّأن ه ّإل  ّالد فوع، ّبعضّأنواع ّإلبداء ّمعي نة ّطريقة رسم
ّغيرّ ّالد فع ّإلثارة ّم سِقط ّكسبب ّالدعوى؛ ّلموضوع ّالت عر ض مفهوم

ّظامّالعام.المت صلّبالنّ 
ّومنّهنا،ّستحاولّالد راسةّاإلجابةّعنّاألسئلةّالت الية:

ّهذهّالقاعدةّقاعدًةّعام ًةّلجميعّأنواعّّالد فوع،ّأم اّأن هاّتقتصرّّ- هلّت عد 
ّعلىّدفوعّمعي نةّ؟ّ

(ّوردتّعلىّسبيل801ّّهلّجميعّأنواعّالد فوعّالواردةّفيّالمادة:ّ)ّّ-
ّالحصرّأمّالمثالّ؟ّ

880ّّ،888ّ(ّتتناقضّمعّماّوردّفيّالماد تين:ّ)801ّّ:ّ)ّهلّالماد ةّ-
ّ(ّمنّالقانونّذاتهّ؟ّ

،801ّ،880ّّواإلجابةّعنّهذهّاألسئلةّتتحق قّمنّخاللّدراسةّالمواد:ّ)
ّ(ّمنّالقانونّذاته.881ّّ

 ـ منهجّية الّدراسة: 
ّإيرادّّّّ ّخالل ّمن ؛ ّالوصفي  ّالت حليلي  ّالمنهج ّعلى ّالد راسة ستعتمد

ّال ّإيرادّالن ص ّمع ّوتحليله ّمباشر، ّبنحٍو ّبالموضوع ّالمتعل ق قانوني 
ادرةّعنّمحكمةّالتمييز؛ّللوصولّ الت طبيقاتّالقضائي ةّالمتعل قةّبه،ّالص 

ّنتائجّقانوني ةّسليمة.ّّىإل

 تقسيم الّدراسة: ـّ
ّسيتمّتقسيمّهذهّالد راسةّإلىّمبحثين:ّّّ
.المبحثّاألول:ّسقوطّالحق ّفيّإثارةّالد فعّالشّّ ّكلي 
 المبحثّالثاني:ّأحكامّإبداءّالد فوعّالشكلي ةّوشروطها.ّّ

 المبحث األول:
 سقوط الحّق في إثارة الّدفع الشكلّي غير المّتصل بالّنظام العام

ّ (ّ ّالماد ة: ّالمدني ة801ّّعد ت ّالمحاكمات ّأصول ّقانون ّمن )
ّعام ةّ ّقاعدة ّالدعوى، ّالت عر ضّلموضوع ّوال تيّتتمحورّحول ، األردني 
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ّ"للخصمّقبلّالت عر ضّ ّبإثارةّالد فع،ّحيثّنص تّعلىّّأن  مسقطةّللحق 
كمّبالد فوعّالت الية،ّ لموضوعّالدعوىّأنّيطلبّمنّالمحكمة،ّإصدارّالح 

"..…ّ
ّمنّالت عرضّلموضوعّ ّهوّالمقصود ّيوضحّما ّالم شر عّلم ّأن  إل 
ّقب ّأو ّباألساس، ّالد خول ّقبل ّأي ّبالمحاكمة، ّالبدء ّقبل ّأو لّالد عوى،

ّذلكّ ؛ّألن  التكل مّفيّالموضوع،ّكسببّم سِقطّللحق ّفيّإثارةّالد فعّالشكلي 
ّمنّمهمةّالفقه.

لذاّسوفّنقس مّهذاّالمبحثّإلىّمطلبين:ّاألولّسيخص صّلبيانّ
ّالد فعّ ّإثارة ّفي ّللحق  ّم سقط ّكسبب ّالد عوى، ّالت عر ضّلموضوع مفهوم

،ّوالثانيّ:ّسيخص صّللوقتّال ذيّيجبّفيهّإ ّبداءّالد فع.ّّّّّّّّّّالشكلي 

 المطلب األّول
 مفهوم الّتعّرض لموضوع الّدعوى

: الّتعّرض لغةا:  أوًلا
ّّ:التعر ض ّ  ّعّ لفٌظ ّالفعل ّمن ّ:أيّ،الشيءّ ّض ّرّ وعّ ّ:ض ّرّ مشتقٌّ

ّوأروضًّوعّ ّا،رضًّعّ  ّظهر ّلهّأمرّلهّ ّض ّرّ عّ ّ:ويقالّ،شرفا: ّوع ر ض  ،
أي:ّتصد ىّلهّّضّللشيءِّرّ عّ ت ّّ:ويقالّ،يصدّ :ّالتّ ضعرّ والتّ ،ّ(10)عاِرض
ّ.ّوواجهه

ا :ثانيا  : الّتعّرض اصطالحا
ّالد عوىّ ّبالت عر ضّلموضوع ّالمقصود ّاألردني ّالم شر ع ّي عر ف لم

ّ ّالقوانين ّهذه ّاستخدمت ّإذ ّاألخرى، ّالعربية ّبالقوانين بخالفّ-أسوة

ّعبارةّقبلّالبدِء،ّأوّقبلّتقديم،ّبمعنى:ّط ل بّأوِّدفاعّ-الم شر عّاألردنيّ 
ّ (ّ ّنصتّالماد ة: ّما81ّّ.فقد ّاللبناني ة ّالمحاكماتّالمدني ة ّمنّأصول )

ّاإلدلءّبهاّقبلّالبدءّ ،ّفيجبّبوجهّعام  ه :ّ"أماّأسبابّالد فعّالش كلي  نصُّ
(ّمنّقانونّالمرافعاتّالمصري ة،ّنص تّعلى801ّّبالمحاكمة".والماد ةّ:)ّ

فعّبعدمّالقبول(ّ.ّأن ه:ّ"ّقبلّإبداءّأيّطلبّأوّدفاعّفيّالد عوى،ّأوّد
ّلموضوعّ ّالت عر ض ّ"قبل ّمصطلح: ّاستخدم ّفقد ّاألردني  ّالم شر ع أم ا

ّ (ّ :801ّّالدعوى"،ّفيّالماد ة: (ّمنّأصولّالمحاكماتّاألردني ة،ّفنص 
 …"علىّأن هّ"للخ صمّقبلّالت عر ضّلموضوعّالدعوىّ

ّأوّطلٍب،ّفقدّ ّاستخدمّأيًضاّمصطلح:ّ"قبلّإبداء"،ّأي:ّدفٍع كما
ّف ّنص  (ّ ّالماد ة: ّ"الد فع880/8ّّي ّان ه: ّعلى ّالمدنية، ّاألصول ّمن )
غيرّالمت صلّبالن ظامّالعام ،ّوسائرّالد فوعّالمتعل قةّباإلجراءاتّّنبالبطال

،ّأوّبوجودّ غيرّالمت صلةّبالن ظامّالعام ،ّوالد فعّبعدمّالختصاصّالمكاني 

أوّطلبّّ،خرآّشرطّتحكيم،ّيجبّإبداؤهاّمًعا،ّقبلّإبداءّأيّدفعّإجرائيّ 
اعنّفيّهذهّالطّ ّكماّيسقطّحقّ ّ،فيهاّولّيسقطّالحقّ ّ،عوىدفاعّفيّالدّ 

ّ.،ّإذاّلمّيبدهاّفيّلئحةّالطعن"فوعالدّ 
ةّقبلّفوعّالشكليّ وجبّأنّتثارّالدّ أّعّاألردنيّ شرّ وبذلكّنجدّأنّالمّ 

ّفيّالموضوعكلّ التّ  ضّلموضوعّعرّ أوّقبلّالتّ ّ،أوّالبدءّفيّالمحاكمةّ،م

                                                           
 

ّوأعوىالدّ  ّالمعنىّوالمدلولّنّ ، ّلها ّالعباراتّهيّعباراتّمتالزمة ّهذه
ّ.يهمانفس
 : مفهوم الّتعّرض في الفقه المدنيّ : ثالثا

ّالمدنيّ عرّ التّ  ّالفقه ّ"ضّفي ّماديّكلُّّ: ّقانونيّ ّ،فعل ّإجراء ّأو
ّ.(11)يقصدّبهّمنازعةّالحائزّفيّحيازته

ّالمدنيّ مّ أ ّاألصول ّفقه ّيّ ّ،ةا ّالتّ عرّ فلم ّمعنى لموضوعّضّعرّ ف
ّّوعوىالدّ  ّكاناّ ، ّبعضّالمحاولتن ّهنالك ّيفسلتّت ّمعنى ضّعرّ التّ "ر

خرّآّكتقديمّدفعّشكليّ ّ؛منّخاللّأمثلةّعلىّذلكّ"،عوىلموضوعّالدّ 
ّ.ّ(12)ضّألساسّالحقّ أوّتعرّ ّ،عليهّموضوعٍّّأوّتقديمّدفعٍّّ،عليه

ّّ،يقولّالدكتورّفتحيّواليّو فيّمعرضّحديثهّعنّالب عدّاإلجرائي 
صوصّالمختلفةّرتّالنّ قدّعبّ ل"ّعر ضّفيّفقهّاألصولّالمدني ة:لمعنىّالتّ 

...قبلّأيّمناقشةّ"ّ،قبلّكلّدفاعّ..ّ"":ّعنّهذاّبتعبيراتّمختلفةّمنها
..ّقبلّأيّطلبّأوّ."ّ".."..ّبطلباتّفيّموضوعّالطلب.ّ،أوّدفاعّ..."

ّّّ.(13)أوّفيّالطلبّالعارض"ّ،دفاعّفيها
ّالفقهّأنّيفسّ  ّ؛ضّلموضوعّالدعوىعرّ التّ رّمعنىّوقدّحاولّهذا

ّالدّ ّسقطّللحقّ كسببّمّ  ّالتّ جرّ مّ ّبأنّ ّ،فعبإثارة ضّللموضوعّبصفةّعرّ د
ّ:كالقولّ،محضّبطابعّشكليّ مصطبغًةّدةّبعباراتّغيرّمحدّ ّوأّ،عامة

ّإبداءًّّي عدُّّفالّّ،"اءّلّأساسّلهعالدّ "ّنّ إ ّأوّ،طلبّأوّدفاعّأليّ ّهذا
ّّد قيق؛الةّبالمعنىّّفيّموضوعّالقضيّ دخولًّ يكونّّأنالطلبّيجبّألن 

ةاّفيّعباراتهّوأهدافهواضحًّ ّةبيعةّالقانونيّ الطّ بعّفوعّّتتمتّ الدّ ّنّ أّ،ّخاص 
وكذلكّالحالّإذاّأبدىّالخصمّّ.(14)بهاّعتدُّّةّلّيّ فإذاّكانتّعامّ ّذاِتها؛
نّ،عوىظهّعلىّلئحةّالدّ تحفّ  ّفيّدخولًّّيعدُّّهّلّن ّإفّ؛ادفعًّّأبدىّحت ىّوا 

ّالموضوعّ.
ّالتّ  ّمحكمة ّإليه ّأشارت ّما ّوهذا ّقرارٍّّةاألردنيّ مييز ه :ّفي ّنصُّ

ّالختصاصّالمكانيّ الدّ " ّبعدم ّالتّ ّ،فع ّقبل ضّلموضوعّعرّ يجبّإثارته
ّالمّ ّنّ أّوّ،عوىالدّ  ّبأنهدّ قول ّعليه ّالتّ "ّ:عي ّفيّمع ّورد ّما ّعلى حفظ

ّ؛خولّباألساسعوىّقبلّالدّ الدّ ّهّسيتقدمّبطلبّلردّ ن ّإفّ"،عوىلئحةّالدّ 

ّّ."(15)لعدمّالختصاصّالمكانيّ 
ّ ّولكن ّفيما ّقائًما ّالس ؤال  ّتكلّ يبقى ّالخّ إذا ّالموضوعّصمّ م ّ،في

فعّفيماّبعد،ّفهلّيملكّالخصمّالحقّفيّكّبالدّ مسّ هّفيّالتّ اّبحقّ حتفظًّمّ 
ّإبداءّدفعه؟ّ

ّّ ّجانبٌّلقد ّّذهب ّالفقه ّبينّن ّإّ:القولّإلىمن ّالتفرقة ّيجب ه
ّّ؛ائعةةّالشّ ظاتّالعامّ حفّ والتّ ّ،دةريحةّالمحدّ ظاتّالصّ حفّ التّ 

ّبالدّ كًّتمسُّّّت عدُّّفاألولىّ الكالمّفيّالموضوعّمعّوجودهاّلّفّ،فعا
ّالثّ ،ّأمّ فعفيّالدّ ّسقطّالحقّ يّ  ّنّ ألّ؛فعفيّالدّ ّهاّلّتحفظّالحقّ ن ّإانيةّفا
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ّقاعدةِّالقّو ّمن ّالحكمة ّيفقد ّهذا ّبغير ّالدّ ّوجوبِّّل ّقبلّإبداء فوع
ّّ.(16)الكالمّفيّالموضوع

ن-ظّحفّ التّ ّنّ إ"ّ،ويرىّالدكتورّفتحيّوالي لّيمنعّّ-اكانّمحددًّّوا 
نّ-ظّحفّ التّ ّنّ أذلكّّ؛بهّالقانونّعلىّالكالمّفيّالموضوعذيّيرتّ األثرّالّ  وا 

ّ.(17)"فعاّبالدّ كًّتمسُّّّيعدُّّّأنلّيمكنّّ-كانّمحد ًدا
ّالقولونحنّنتّ ّ ّيحقّ ألنّ ّ؛فقّمعّهذا ّمحلّ ه ّقّالهدفّمنّالقاعدة
كمةّفقّمعّحِّاّيتّ ممّ ّ،عوىضّلموضوعّالدّ عرّ وهوّتقديمهاّقبلّالتّ ّ،البحث

ّ(.901ّ)ّ:ةالمادّ ّعّفيّنص ّشرّ المّ 
ّقامّالخّ أمّ ّ ّإذا ةّخاذّإجراءاتّوقتيّ بطلبّاتّ ّ،(عيّعليهدّ صمّ)المّ ا
ّتحفظيّ  ّتقديم ّقبل ّيسقطّحقّ ّ،دفعّيّ أة ّالدّ فهل ّفيّإبداء ّيعد ّّوّ،فعه هل

ّ؟ّفيّالموضوعّدخولًّّبموجبّذلك
هاّألنّ ّ؛ّفيّالموضوعدخولًّّت عدُّّلّّ،ةحفظيّ ةّوالتّ لباتّالوقتيّ الطّ ّنّ إ
ّإجراءّوقائيّ اتّ ّإلىبلّتهدفّّ،عّعليهتنازِّقّالمّ الحّ أصلّّلّتمس ّ .ّخاذ
ّطّالحقّ سقِّولّتّ ّ،ّفيّالموضوعدخولًّّت عدُّّمثلّهذهّالطلباتّلّّوعليهّفإنّ 

ّّ.(18)فعفيّإبداءّالدّ 
العّأجيلّلالطّ طلبّالتّ إذاّّ،عليهّبالحضورّىعالمدّ ّفضاًلّعنّأنّ 

نّلكيّيتمكّ ّ،عليهاّعالطّ نةّلالأوّطلبّتقديمّمستنداتّمعيّ ّ،عوىعلىّالدّ 
ّأو ّو/ ّدفوعه ّتقديم ّجوابهّمن ّل ّاألحوال ّهذه ّففي ّفيّدخولًّّت عدُّّ،

وبهذاّالمعنىّقضتّمحكمةّّ،فوعفيّإبداءّالدّ ّولّيسقطّالحقّ ّ،الموضوع
ّبأنهالتّ  ّالمّ "ّإذاّمييز ّوكيل ّّىعدّ حضر ّجلسة ّفي ّ،6/6/1001عليه

ّّ،العّعلىّالالئحةّومرفقاتهاوطلبّإمهالهّلالطّ  ّىعدّ حضرّوكيلّالمّ ثم 
ةّومذكرةّخطيّ ّ،ةجوابيّ ّمّلئحةًّوقدّ ّ،81/6/1006اليةّفيّالجلسةّالتّ ّعليه
ّ.(19)...ّ،ّعيدّ ناتّالمّ علىّبيّ ّهعليهّواعتراضاتّىعدّ نّدفوعّالمّ تتضمّ 

ّ،عوىلقّبموضوعّالدّ الةّتقديمّطلبّلتقديمّمستنداتّتتعّ اّفيّحأمّ 
ّ.ّفيّالموضوعدخولًّّيعدُّّهّن ّإفّ،فعإلثباتّالدّ ّوليس

ّنّ إفّ،عوىالعّعلىّالدّ ةّلالطّ صمّاإلمهالّألكثرّمنّمرّ أماّقيامّالخّ 
هذاّّنّ أّإلّ ّ،(20)اّللموضوعضًّتعرُّّّت عدُّّهاّقدّيرىّأنّ ّالمدنيّ ّالفقهّجانًباّمن

ّ ّيرى ّالمسّأنّ الفقه ّدعوىأهذه ّكل ّلظروف ّتخضع ّتبيّ إفّ؛لة ّن ّنّ أن
ّ،ةلديهّالفسحةّالكافيةّإلبداءّماّلديهّمنّدفوعّشكليّ ّتعليهّكانّىعدّ المّ 
ّيتحفظّّو ّطلبّالتّ ّنّ إفّبها،لم ّالحالة ّفيّإثارةّأجيلّفيّهذه يسقطّحقه

ّ.الدفع
ّ ّالفقه ّمن ّجانب ّلالطّ ّنّ أويرى ّالدّ اإلمهال ّعلى ّدونّالع عوى

،ّذلكبهّلمّيصرحّن ّأ،ّطالماّّفيّالموضوعدخولًّّعدُّّلّيّ ّ،بالموضوعّمتكلّ ال
نّمنّالستعدادّلكيّيتمكّ ّ؛عوىفقدّيهدفّمنّذلكّاإلحاطةّبموضوعّالدّ 

ّ.(21)وتقديمّدفوعهّلها،
                                                           

ّّ 

 
 

 

 

 

خولّلّيعنيّالدّ ّ،عوىالعّعلىّلئحةّالدّ ونرىّإنّاإلمهالّلالطّ 
نّ،ّحتىّيتمكّ عاءبالدّ العّيعنيّاإللمامّالطّ ّنّ ألّ؛عوىفيّموضوعّالدّ 
لتحضيرّجوابهّعلىّهذاّّباإلضافة،ّتيّيمكنّإثارتهافوعّالّ منّمعرفةّالدّ 

ّالتّ عاءالدّ  ّمحكمة ّقضت ّالخصوص ّوبهذا ّب، ّ"أمييز ّبعدمّالدّ ن فع

ّالدّ ّ،الختصاصّالمكانيّ  ّقبل ّإثارته ّيجب ّابتدائي ّدفع ّفيّهو خول
ّالدّ  ّالمّ ّنّ أّوّ،عوىموضوع ّللّىعدّ طلب ّإمهاله ّلئحةّّردّ عليه على

ّفيّدخولًّّي عدُّّولّّ،فعّبعدمّالختصاصلّيفيدّتنازلهّعنّالدّ ّ،الدعوى
ّ.(22)"موضوعّالدعوى

ّهنا،ّو ّالدّ فّمن ّلئحة ّتالوة ّمجرد ّّ،عوىإن ّفيّدخولًّّي عدُّّل
أكانّسواءّّ،عوىعليهّعلىّلئحةّالدّ ّىعدّ نّيجيبّالمّ أالموضوعّدونّ
ّا.إنكاراّأوّتسليمًّ

ّنتساءل ّأن ّالمّ ّفيماّولنا ّقام ّلردّ ّ،عليهّىعدّ إذا ّطلب ّبتقديم
ّدخولًّّي عدُّّفهلّّ،عوىّلقيامّسببّمنّأسبابّالردالقاضيّعنّنظرّالدّ 

ّفعّ؟ّاّإلثارةّالدّ طًّسقِّاّمّ وسببًّّ،فيّالموضوع
ّ،القاضيّفيّطلبّردّ ّال تيّتبحثّ نصوصّالموادّّإلىجوعّبالرّ ف

ّفيّالمواد ّ)إلى(931ّ)ّ:والمنصوصّعليها منّقانونّأصولّ(910ّ:
ّالمدنيّ  ّةالمحاكمات ّ)ةالمادّ ّنص ّّنجد، :931ّ ّاألصول( يخوضّّمن

تقديمهّقبلّّالقاضيّيجبّردّ ّطلبّ ّنّ أ"ّصراحًةّفيّهذاّالموضوع،ّذلك
ّالدّ الدّ  ّفي ّالمّ ّإذاّ،عوىخول ّالمدعيتقدّ كان ّبه ّالدّ ّ،م ّوقبل فيّخول

ّ.عليه"ّىعدّ مّبهّالمّ تقدّ كانّالمّ ّإنّ،المحاكمة
ّالقولوبذلكّ ّالنّ ّنّ إّ:يمكن ّيتّ هذا ّنصّالمادةصّجاء ّ:فقّمع

ّمنّاألصول901) ّفّ،( ّفيّدخولًّّي عدُّّالقاضيّلّّطلبّردّ ّنّ إوعليه
ّيّ ّ،الموضوع ّمّ سببًّّعدُّّول ّللحقّ طًّسقِّا ّالدّ ّا ّإثارة هذاّّةّ ل ّعِّّنّ ألّ؛فعفي

ّاّمعّطلبيتنافىّحتمًّمم اّّ،مّفيّالموضوعالتكلّ ّأوّ،دفعّأيّ ّالنصّإبداءّ 
ّ.(23)عوىيّالقاضيّالفصلّفيّالدّ بتولّ ّموجبّللرضاألنهّّ؛الردّ 

ّّ،وكذلكّ ّالمّ ّت عدُّّهل ّالوكيل ّسلطة ّفي فيّّ-المحامي–نازعة
ّمّ أوّسببًّّ،ّفيّالموضوعدخولًّّ،هالحضورّعنّخصمِّ ّللحقّ طًّسقِّا فيّّا

ّفوعّ؟إثارةّالدّ 
ّالمحاميّالمّ ّأنّ ّالمدنيّ ّيرىّجانبّمنّالفقه -نازعةّفيّصفة

وذلكّّ؛فعفيّإثارةّالدّ ّطّالحقّ سقِّتّ لّّ،لهوفيّصحةّتمثيلهّلموكّ ّ-الوكيل
ّالتّ صحّ ّنّ أل ّيجبّعلىّالقاضيّالتّ هيّأوّ ّ،مثيلة ّقبلّحقّ لّما قّمنه
إلّفيّمواجهةّّلّيصحّ ،ّفوعاإلدلءّبالدّ ف،ّعوىالدّ ّأساسخولّفيّالدّ 
صمّالحقيقيّ الخّ ،ّأي:ّأنالشّ صمّصاحبّالخّ 

(24).  
ّ،ةّتمثيلّالوكيلنازعةّفيّصحّ المّ ّنّ فّذلك،ّألنرىّخالنناّإلّإّ 
ّالدّ ّنّ ،ّواّ ذاتهّدّ هوّدفعّبح ّيتراءىّ،فوععرضّلباقيّالدّ فعّدونّالتّ إثارة

ّمّ سببًّ ّالدّ طًّسقِّا ّلهذه ّمستفادّمنّنص ّّ،فوعا (ّمن880/8ّ)ّ:ةالمادّ ّوهذا
ّالمدنيّ  ّالمحاكمات ّأصول ّبالبطالالدّ فّ."ةقانون ّالمتّ ّنفع صلّغير
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ّالعابالّ  ّالدّ ّ،مّ نظام ّالمّ وسائر ّالمتّ تعلّ فوع ّباإلجراءاتّغير ّبالنّ قة ظامّصلة
يجبّّ-تحكيمّأوّبوجودّشرطِّّ،فعّبعدمّالختصاصّالمكانيّ والدّ ّ،العامّ 

ّ،عوىأوّطلبّدفاعّفيّالدّ ّ،خرآئيّاجّردفعّإّإبداؤهاّمعاّقبلّإبداءّأيّ 
دهاّمّيبإذاّلّ،فوعاعنّفيّهذهّالدّ الطّ ّكماّيسقطّحقّ ّ،فيهاّولّيسقطّالحقّ 

ّ.فيّلئحةّالطعن"
ّتأجيلّ ّالم د عىّعليه ّيطلبّفيها ّالتي ّالحالة ّالت ساؤلّعن ويبرز 
ّدخوًلّفيّالموضوع،ّاألمرّال ذيّي مكنّأنّ الد عوىّللمصالحة،ّفهلّت عدُّ

ّت عد ّبهّسبًباّم سِقًطاّإلثارةّالد فع؟
ّ،جلّالمصالحةأعوىّمنّتأجيلّالدّ ّعلىّأنّ ّ،فقّالفقهّوالقضاءيتّ 

ّعماًلّّ،دفعّأوّطلبّنّمعهّعدمّقبولّأيّ اّيتعيّ ممّ ّ؛عوىفيّالدّ ّوّدخولٌّه
ّ.ّ(25)المدني ةّ(ّمنّقانونّأصولّالمحاكمات801)ّ:ةالمادّ ّبنص ّ

ّالصّ  ّالتّ قرّ ّ،ددوبهذا ّاألردنيّ رتّمحكمة ّلهامييز ّقرار ّفي ّبأنّ ّ،ة
ّالدّ  ّأ"تأجيل ّمن ّالمصالحةعوى ّفيّّ،جل ّدخول ّالحقيقة ّفي هو

ّّ."(26)الدعوى
ّطلبّإدخالّضامنّأوّمتضامنأ ّفيّحالّتقديم ّفإما بعضّّنّ ،

ّ ّيرىّبأنه ّ(27)ّفيّالموضوعدخولًّّي عدُّّالفقه ّاآلوبعض، ّلّن ّأخرّيرىّه ه
ّ.(28)كّبهّصراحةّإذاّتمسّ إلّ ّ،ّفيّالموضوعدخولًّّي عدُّّ

ّأنّ  ّّونرى ّطلب ّشخصٍّإدتقديم ّالدّ ّثالثٍّّخال ّيتراءىّ،عوىفي
،ّلد عوىّفيّموضوعّالّدخولًّشكّ اإلدخالّيّ طلبّّنّ اّللموضوع؛ّألضًّتعرُّّ

ّإمّ  ّفهو ّا ّالخّ ّقرّ يّ أن ّبصحّ ّ،صومةبصحة ّالدّ أو ّيّ عاءة ّبهذا ّوهو ّعدُّّ،
أوّّ،منأوّبمرورّالزّ ّ،بالبطالنّكدفعٍّّ،شكليّ ّدفعٍّّّعنّإبداءّأيّ تنازلًّمّ 

ّّ.حكيمالتّ ّبشرطِّ
ّنعرّ  ّأن ّلنا ّالدّ عرّ فّالتّ ويمكن ّكلُّّبأنّ ّ:عوىضّلموضوع اءّإجّرّه

عوىّأوّرّفيّالدّ منّشأنهّأنّيؤثّ ّ،عوىصمّفيّالدّ يصدرّعنّالخّ ّقانونيّ 
ّموضوعًّشكاًلّّ،فيّالخصومة ّأنّّ،تنازعّعليهالمّ ّفيّالحقّ ّ،اّأو بقصد
ّ.ّّااّأوّدائمًّعيهّخصمهّمؤقتًّبماّيدّ ّ،كمّعليهيتفادىّبهّالحّ 

ّالقول ّيمكن ّأوّإنّ ّ:لذا ّّالواقعة ّالّ المعيار ّفيّدخولًّّي عدُّّذي
،ّةسلطتهاّالتقديريّ منّصالحي اتّالمحكمةّأوّيبقىّّ،وضوعّمنّعدمهالم

ّالكالم ّتكييف ّالموضوعّفي ّّ،في ّشفويًّّأسواء ّكتابيًّّكان ّأو منّّ،اا
ّالدّ ّ،لباتالطّ  ّأو ّيّ الّ فوع ّالخّ تي ّدخولًّبديها ّالموضوعصوم ّوهذاّّفي .
ّ.(29)كييفّيخضعّلرقابةّمحكمةّالتمييزالتّ 

كّمسُّّبالتّ ّطّللحقّ سقِّالمًّ"وّالكالمّفيهاّعوىّأضّلموضوعّالدّ عرّ والتّ 
ّالدّ ّ":بالدفع ّفيّموضوع ّالمناقشة ّأو ّالكالم ّعوىّهو ّ-ّ مامّأالمنظورة

ّوليسّفيّدعوىّأخرى.ّّ،هاذاتِّّّ-قضاءال
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ّعلىّّوتأسيًسا ّسبق، ّفيّالموضوعّمنّجانبّالدّ ّنّ إفّما خول
ّالخصومأ ّمنّالخصومّيّإلىّسقوطّحقّ لّيؤدّ ّ،حد فيّإبداءّّ،غيره

ّالد فوع–ّويجبّأنّتكونّ،قةّباإلجراءاتدفوعهّالمتعلّ  ّثبوتّّ-هذه بعد
ّالّ أمّ ّ،فعفيّالدّ ّالحقّ  ّالكالم ّأوّفيّالدّ ّذيّيكونّقبلّثبوتّالحقّ ا فع
ّالحقّ ّأتيّينشفوعّالّ وكذلكّالدّ ّ،فيهّلسقوطّالحقّ ّ؛بهّعتدّ فالّيّ ّئه،نشّو
هاّفيكّمسّ التّ بشرطّّ،فيهاّالّيسقطّالحقّ فّ،بعدّالكالمّفيّالموضوعّفيها

 ّ.ّ(30)فيّأولّفرصة
 انيالمطلب الثّ 

 فع الشكليّ الوقت الذي يجب فيه إبداء الدّ 
قّوقتّتحقّ ّ:هوّفعّاإلجرائيّ وقتّإبداءّالدّ ّذهبّجانبّمنّالفقهّإلىّأنّ 

ّالقانونيّ  ّالمنشالواقعة ّالحقأة ّلهذا ّأنّ ّ،(31)ة ّينشّأي ّتبدأبّأالحق ّأن
ّالمحاكمةّأوّالمناقشةّفيّالموضوع.ّ

ّالمّ أمّ ّ 801ّ)ّ:شارّفيّالموادأعّاألردنيّفقدّشرّ ا ،880ّّ ّإلى888ّ، )
فيهّدفوعهّدفعةّيّنّيبدأذيّيجبّعلىّالخصمّ)المدعيّعليه(ّهّالّ ن ّأ

لّسقطّالحقّ ّ،عوىضّلموضوعّالدّ عرّ وهوّقبلّالتّ ّ،واحدة ،ّكماّفيهاّوا 
لّ ّ،اهاّمعًّّؤيجبّإبدا ّ.منهاّلمّيبدّ ّال ذيّفيّّسقطّالحقّ وا 

   ّ ّشرّ المّ ّأوجبوقد ّ ّالدّ إع ّالمتعلّ بداء ّغير ّاإلجرائي ّبالنّ فع ّ،ظامق
دفوعهّّمأنّيقدّ ّ،عىّعليهّفيهادّ ةّالتيّيجبّعلىّالمّ ةّالقانونيّ خاللّالمدّ 

ّالد عوى ّلئحة ّعلى ّإلّ وجوابه ّالمدّ ّنّ أّ، ّنوعّهذه ّباختالف ّتختلف ة
ّكانتّالدّ المحكمة ّفإذا ّأمامّمحكمةّالصّ ، المدةّكانتّّ،لحعوىّمنظورة

تّ،ّفقدّنصّ اليّلتالوةّلئحةّالد عوىتبدأّمنّاليومّالتّ ّ،اخمسةّعشرّيومًّ
لّعدّ المّ ّ،8191(ّلسنة89ّ)ّ:/أ(ّمنّقانونّمحاكمّالصلحّرقم8)ّ:المادة

ّ،نّللمحاكمةفيّاليومّالمعيّ "هّن ّأعلى1001ّّّ(ّلسنة10ّ)ّ:بالقانونّرقم
ّالطّ  ّالقاضي ّّ،رفينيستدعي ّالمّ أوبعد ّعلى ّيتلو ّلئحةّدّ ن ّعليه عى

ّيومًّّ،عوىالدّ  ّعشر ّخمسة ّمدة ّخالل ّعليها ّاإلجابة ّمنه ّمنّيطلب ا
مديدّهذهّالمد ةّمرةّوللمحكمةّتّ،عوىاليّلتاريخّتالوةّلئحةّالدّ اليومّالتّ 

ّ.(32)"واحدةّمماثلة
ّكانتّالدّ مّ أ ّإذا ّالبدايةا ّأمامّمحكمة ّثالثدّ كانتّالمّ ّ،عوىّمنظورة نّية

ّالتّ ّ،ايومًّ ّمنّاليوم ّنصّ ّ،عوىلئحةّالدّ ّغِّلتبلُّّ،اليتبدأ ّما تّعليهّوهذا
علىّهّ"ن ّأعلىّّ،ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 91/8)ّ:ةالمادّ 
اّمنّةّخاللّثالثينّيومًّمّإلىّقلمّالمحكمةّالمختصّ عليهّأنّيقدّ ّىعدّ المّ 

ّتبلُّ ّلتاريخ ّالتالي ّالدعوىغِّاليوم ّلئحة ّكتابيًّّجوابًّّ،ه ّهذهّا ّعلى ا
ّن".منّأصلّوصورّبعددّالمدعيّ،()الالئحة

ّ،ظامّالعامّ قّبالنّ تعلّ غيرّالمّ ّفعّاإلجرائيّ إنّوقتّإبداءّالدّ ّ:يمكنّالقول
ّتحقّ  ّوقت ّالقانونيّ هو ّالواقعة ّالحقّ أ ّشّ نّْالمّ ّ،ةق ّلهذا ّالمدّ ّ،ة ةّخالل

ّالتيّحدّ  ّالمّ القانونية ّويتحدّ عشرّ دها ّالمختصّ ، ّالوقتّبالمحكمة ّهذا ةّد
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ّالدّ  ّعوىبنظر ّالمّ ، ّالمحكمة ّهي ّالبداية ّكانتّمحكمة ّنّ إفّ،ةختصّ فإذا
ّالقانونيّ  ّالمّ الواقعة ّللحقّ أ ّشّ نّْة ّالدّ ّة ّالشكليّ فيّإبداء ّفيّ،فع وقتّّتتحد د

ّالدّ تبلّ  ّلئحة ّإلّ عوىغ ّالتّ ّنّ أّ، ّاليوم ّمن ّيبدأ ّلتبّ الوقت ّلئحةّلُّالي غه
ّأمّ عوىالدّ  ّكان. ّإذا ّالمختصّ ّتا ّهالمحكمة ّالصّ ّية ّحلمحكمة فإنّ،

ّالقانونيّ  ّالواقعة ّإنشاؤهاة ّالحقّال تيّتم  ّالدّ ّيهّ،لهذا ّلئحة ّ،عوىتالوة
ّ.أّمنّاليومّالتاليّلهاوتبد

كّفيّمسّ فيّالتّ ّلسقوطّالحقّ ّحولّاألساسّالقانونيّ ّالمدنيّ ّواختلفّالفقه
عّافترضّشرّ المّ ّنّ :إالفقهّإلىّالقولّهذاّ،ّفذهبّجانبّمنّيفعّالشكلّ الدّ 
ّيّ عرّ التّ ّأنّ  ّالتمسّ تنازلًّّعدّ ضّللموضوع ّالمقرّ ّعن ّبالجزاء ّلمك الفةّخر

ّحقّ ّ،(33)اإلجراء ّيسقط ّل ّالرأي ّلهذا ّالتّ ّووفقا ّفي ّبهذاّمسّ الخصم ك
ّ.لهذاّالحقّ ّئأوّبالسببّالمنشّ،هاّبحقّ ماّلمّيكنّعالمًّّ،فعالدّ 

فعّكّبالدّ مسّ التّ ّساسّسقوطّحقّ أفيّحينّذهبّجانبّآخرّمنّالفقهّإلىّ
ضّلموضوعّعرّ واقعةّالتّ ّيوهّ،نةعّواقعةّمعيّ شرّ هوّتحديدّالمّ ،ّاإلجرائي
ّيترتبّعلىّتحقّ الدعوى ّسقوطّالحقّ ، ّالتّ ّقها ّاإلجرائيكّبالدّ مسّ في ّ،فع

ّالحقّ النّ ّض ّغب ّصاحب ّإرادة ّعن ّالدّ ّظر ّعّ ّ،فعفي ببّبالسّ ّملِّسواء
ّ.ّ(34)لّنشئّأمالمّ 
تيّةّالّ الغايةّاألساسيّ ّنّ ألوذلكّالت جاهّالث اني،ّّدّماّذهبّإليهونحنّنؤيّ ّ

ّ؛عوىضّلموضوعّّالدّ عرُّّقبلّالتّ ّفعّاإلجرائيّ عّمنّإبداءّالدّ شرّ يبتغيهاّالمّ 
ّّكمةّ والحِّ ّذلك ّالنّ ّهيمن ّفي ّالفصل ّالفرصةّّ،زاعسرعة ّإفساح وعدم

ّ،والجهدّ،وبالتاليّإهدارّالوقتّ،وتأخيرّالفصلّفيهاّ،إلطالةّاإلجراءات
ّافقاتّالتيّتحمّ والنّ  ّقدّيضطرّ ممّ ّ،عيدّ لمّ لها ّ،هّإلقامةّدعوىّمنّجديدا

عّشرّ وجبّالمّ أولهذاّّ،(35)مةمتقدّ ّبعدّأنّتكونّالدعوىّقدّقطعتّمرحلةًّ
خرّآٍّ|دفعّوقبلّإبداءّأيّ ّّ،مّفيّالموضوعةّقبلّالتكلّ فوعّالشكليّ إبداءّالدّ 

ّ،حكيموشرطّالتّ ،ّكدفعّبعدمّالختصاصّالمكانيّ ّ؛فوعسبةّلبعضّالدّ بالنّ 
وضمنّّ،العامّ ّمظاقةّبالنّ ماّلمّتكنّمتعلّ ّ،فيّاإلدلءّبهاّلّسقطّالحقُّّواّ 

ّفع.ّدةّلتقديمّالدّ ةّالمحدّ المدّ 
ّ ّتطبيق ّمن ّالدّ ويستثنى ّإثارة ّالشكليّ قاعدة ّّ،ةفوع ّالمحاكمة ّبدأ وّأقبل

ّالموضوعالدّ  ّفي ّوردّ خول ّما ّالمادّ ّ، ّقانون001ّو015ّ)ّ:ةفي ّمن )
ّ:فوعّالت اليةالدّ حولّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّ

ّاإلجرائيّ  -0 ّالّ الدفوع ّتتعلّ ة ّبالنّ تي ّالعامّ ق ّيمكنّّ،ظام ّما وهذا
(ّمنّاألصول001/0ّ)ّ:ةالمادّ ّاستخالصهّبمفهومّالمخالفةّلنص ّ

"ّ ّالمتّ الدّ المدنية: ّغير ّبالبطالن ّبالنّ فع ّالعامّ صل وسائرّّ،ظام
وقدّّ،"…ّظامّالعامّ صلةّبالنّ قةّباإلجراءاتّغيرّالمتّ فوعّالمتعلّ الدّ 

ّالمادة 000ّ)ّ:أشارتّإليه )ّ ّإلى ّالمدنية ّاألصول فوعّالدّ ّنّ أمن
ّالمتّ اإلجرائيّ  ّبالنّ ة ّالعامّ صلة ّظام ،ّ ّفي ّإثارتها ّارتكازّيجوز حاِل

ّ.نفسهامّبهاّالمحكمةّمنّتلقاءّحكّ وتّ ّعليها،ّعوىالدّ 
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تأسيًساّعلىّّوّ،فعّبعدّالكالمّفيّالموضوعفيّالدّ ّالحقّ ّأإذاّنشّ-2
لحقّعلىّّإجرائيّ ّعملٍّّفعّببطالنّأيّ الدّ ّصمِّلخّ يمكنّلّذلك،

.ّفمنّالعدالةّ(36)بتقديمّصحيفةّالط عنوّأّ،كالمهّفيّالموضوع
ذاّلمّيكنّفيّإّ،فعّالشكليّ عىّعليهّمنّإثارةّالدّ دّ مّالمّ حرّ نّلّيّ أ

الحقّلّيسقطّّنّ أ،ّكماّكّفيهّفيّالوقتّالمحد داستطاعتهّالتمسّ 
ّ.(37)قبلّنشوئه

 نيالمبحث الثا
 أحكام إبداء الّدفوع الشكلّية وشروطها 

قّتيّلّتتعلّ ةّالّ فوعّالشكليّ ةّإلبداءّالدّ عّقاعدةّعامّ شرّ وضعّالمّ  
ّقبلّالتّ ّال تيّيوهّ،العامّ ّظامّ بالنّ  ،ّعوىضّلموضوعّالدّ عرّ يجبّإبداؤها

ّالقانونية. ّالمدة ّالمادّ ن ّأّإلّ ّوضمن ّفي ّأصول801ّ)ّ:ةه ّقانون ّمن )
ّ.ّهّومحد دةةّلدفوعّمعينّ خاصّ ّشروطٌّّتوضعّ،ةنيّ المحاكماتّالمد

روطّالشّ ّمتعد دةّقدّت ثارّحولتساؤلتّثم ةّّةّفإنّ جوعّإلىّهذهّالمادّ وبالرّ 
ّتوافرها ّالواجب ّإلبدائها، ّإبداء؛ ّترتيب ّهو ّالدفوعّوما ّماّهذه ّوهذا .

ّ:هّفيّهذاّالمبحثّعلىّالنحوّاآلتيسنتناول
 لالمطلب األوّ 

( من 901) :ةة الواردة في المادّ الشكليّ  فوعشروط إبداء الدّ 
 ةقانون أصول المحاكمات المدنيّ 

منّقانونّّ،(801)ّ:ةفوعّفيّالمادّ عّعلىّعددّمنّالدّ شرّ المّ ّص ّنّ 
ّإذ،ّيجبّتقديمهاّضمنّشروطّمعي نةة،ّبحيثّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 

ّ،فوعدّ صمّأنّيثيرّهذهّالةّالتيّتوجبّعلىّالخّ بالقاعدةّالعامّ ّىكتفي ّّل
ّالتّ  ّالدّ عرّ قبل ّالحقّ ّ،عوىضّلموضوع ّسقط ل ّإثارتهاّوا  ّوهاهناّفي ،

ّاّأخرىّإلثارتها.اشترطّشروطًّ
ّنص ّيتّ  ّمن ّالقانون801)ّ:ةالمادّ ّضح ّمن عّشرّ المّ ّنّ أّنفسه،ّ(

وجودّشرطّالمصلحةّالمنصوصّّباإلضافةّإلى،ّاليةروطّالتّ اشترطّالشّ 
ّّوهذهّالش روطّهي:،ّةالمدني(ّمنّاألصول1ّ)ّ:ةعليهّفيّالمادّ 

ّالدّ أنّتقدّ ّأوًل: ّ ةّفوعّالشكليّ الدّ فّضّلموضوعّالدعوى،عرّ فوعّقبلّالتّ م
ّتتعلّ الّ  ّبالنّ تيّل ّالعامّ ق ّالتّ يجبّإبداّؤّظام ّقبل ّمعا ضّلموضوعّعرّ ها
ّالحقّ ّ،عوىالدّ  ّأيّ ّ،المتنازعّعليهّأو ّدفعّوقبلّتقديم ّسواءًّّ،طلبّأو

ّّ.ايًّّاّأوّسلبكانّإيجابيًّّ
إذاّّأن هّ،بّعلىّذلكيترتّ ،ّّوفوعّدفعةّواحدةيجبّتقديمّجميعّالدّ ّا:ثاني

ّالخّ  ّدفوعهقام ّبتقديم ّمعيّ وأّ،صم ّإجرائي ّدفع ّعن ّيجوزّّ،نغفل فال
ّفيما ّلّيستطيعّالمّ يسقطّالحقّفيّإثارتهّإذّ؛إثارته ّوعلىّهذا عىّدّ .

،ّثمّيعودّبعدّذلكّويبديّاّبعدمّالختصاصّالمكانيّ عليهّأنّيبديّدفعًّ
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ّببطالنّتبليغّأوراقفعًّد ّالمّ ّ،كمةّمنّذلك،ّوالحِّالدعوىّا عّشرّ هيّرغبة
ّّ.(38)قةّباإلجراءاتّمعافيّتصفيةّالمشاكلّالمتعلّ 

ّالدّ قدّ نّتّ أّثالثا: ّهذه ّفيّطلبّمستقلّ م ّفوعّ ّالشرطّأنّ، ومقتضىّهذا
ّالمّ  ّدفعةّواحدةّعىدّ يقوم ّدفوعه ّبتقديم ّوليسّّوفيّطلبّ،عليه ، مستقل 

ّ.ّلجوابي ةضمنّلئحتهّا
ّالصدّ  ّهذا ّالتّ وفي ّمحكمة ّأشارت ّد ّلهمييز ّبقرار ّإذّااألردنية ؛

ّالمادّ " ّمن ّالمدنيّ 015)ّ:ةيستفاد ّاألصول ّمن ّالمّ الدّ ّنّ أبّ،ة( قّتعلّ فع
ّالزّ  ّّ،منبمرور ّلدى ّإثارته ّيجب ّالتّ المحكمة، ّلموضوعّعرّ وقبل ض

لّسّ،ةاّلمقتضياتّهذهّالمادّ وفقًّّ،ستقلّ مّ ّوبطلبٍّّ،عوىالدّ  ّ،بهّقطّالحقّ وا 
ّ ّلدىّ(المميزة)ّنّ إحيث ّالزمن ّبمرور ّبالدفع ّتتقدم ّالدرجةّ لم محكمة
ابقةّسالفةّةّالسّ حكامّالمادّ اّألوفقًّّ،لموضوعّالدعوى ضعرّ قبلّالتّ ّ،األولى
ّالدعوى،ّفإنّاإلشارة ولّيجوزّإثارةّّ،فعّيكونّقدّسقطبإبداءّهذاّالدّ ّحق 

ّ.(39)"وطّالحقّفيهامّمحكمةّالتمييزّلسققادمّأمالدفعّبالتّ 
ّعبارةّ ّمن ّيقصد ّول ّتقدّ : ّالدّ "أن ّهذه ّمستقلم ّطلب ّفي ّ،"فوع

علىّّأنّ ّ،ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 015)ّ:ةالواردةّفيّالمادّ 
نّ عنّاألخرّدفعّبطلبّمستقلّ ّمّكلّ عىّعليهّأنّيقدّ المدّ  ماّتعنيّأنّ،ّوا 
ّ.وفقاّلألصولّ،ّعنّلئحةّالد عوىفوعّبطلبّمستقلّ مّهذهّالدّ تقدّ 

(015ّ)ّ:ةيستفادّمنّالمادّ ّمييزّبأنهوبهذاّالصددّقضتّمحكمةّالتّ 
(01ّلةّبالقانونّرقمّ)عدّ ةّبصيغتهاّالمّ منّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 

لّيوجبّتقديمّطلبّّ،ّبحيثفوعّالواردةّفيهاإبداءّالدّ ّفيّ،5110لسنةّ
نّ ّ،دفعّبكلّ ّمستقلّ  ّمسوا  ّطلب ّتقديم ّهو ّالمقصود ّلئحةّّتقلّ ما عن

ّلألصولعوىّوفقًّالدّ  ّالدّ ّ،ا ّالطلبّإبداء ّهذا ّفيّفالّيغنيّعنّتقديم فع
ّ.(40)"ةالالئحةّالجوابيّ 

ّالمادّ ّّ ّكانت ذا ّاألصول015)ّ:ةوا  ّمن ّالمّ ّ،( ّعلى عىّدّ تشترط
رطّلّهذاّالشّ ّنّ أّإلّ ّ،مّدفوعهّدفعةّواحدةّفيّطلبّمستقلّ عليهّأنّيقدّ 

لحّيّتختص ّيمكنّتطبيقهّعلىّالقضاياّالت ،ّحيثّيستطيعّبهاّمحاكمّالص 
جبّإثارتهّقبلّتهّن ّأّإلّ ّ،ةفعّفيّلئحتهّالجوابيّ عىّعليهّإثارةّهذاّالدّ دّ المّ 

هناكّّنّ ،ّوذلكّألجوابهّعلىّلئحةّالد عوىّأوّ،عوىدخولهّفيّأساسّالدّ 
ّّمّ كّ حّْي ّّاخاصًّّّاقانونًّ ّعلى ّالصلحّّ؛عاوىالدّ بواسطته ّمحاكم ّقانون وهو
ّوتعديالته.0555ّ(ّلسنة05ّ)ّ:رقم

ّنصّ ّّّ ّالمادّ فقد ّالقانون0/5)ّ:ةت ّمن ّّنفسه،ّ( ّ"ن ّأعلى يعملّه
ّالمحاكماتّالحقوقيّ  ّوردتّفيّقانونّأصول ّأحكام ّوالجزائيةبأية ولمّّ،ة

ّيتالّنص ّيّ  ّالذي ّبالقدر ّالقانون ّهذا ّفي ّأحكامهءعليها ّمع وتتطلبّّ،م
ّّ."ةّوالفصلّفيهالحيّ المصلحةّالعملّبهاّعندّنظرّفيّالدعاوىّالصّ 

ّسبق،ّوبناءًّّّ ّما ّأصولّّفإنّ ّعلى ّقانون ّنصوص تطبيق
فيّصريحّّنص ّّفيهاعلىّأيةّواقعةّلمّيردّينطبقّّ،ةالمحاكماتّالمدنيّ 
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ّالصّ  ّمحاكم ّاشتراطّ،لحقانون ّأحكامّمع ّمع ّتطبيقها ّيتالءم هذاّّأن
ّ،ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 51)ّ:المادةّنّ إحيثّّالقانون.

وذلكّّ،ةلحيّ لّيمكنّتطبيقهاّعلىّالقضاياّالصُّّّ،قةّبتبادلّاللوائحمتعلّ ال
ّالص7ُّّ)ّ:المادةّنّ أل ّمحاكم ّقانون ّمن ّالصُّّ( ّقاضي ّمنحت لحّلح

ّفيّالبحثّمعّطرفيّالدّ  ّبينهماجلّالمصالأمنّّ؛عوىالصالحية ،ّحة
ّأنّ  ّمنه8)ّ:ةالمادّ ّكما ّالبيّ ّتيّيتمّ ريقةّالّ رسمتّالطّ ّ،( ّتقديم ّ،ناتفيها

ّ.الن زاعّوالدفوعّإلطراف
ّالتّ ّّ ّالخصوصّقضتّمحكمة ّبأنهوبهذا ّ"مييز ّتقدّ : ّوكيلّإذا م

ّعليهدّ المّ  ّاألولىّمحاكمّأمامّ،عى ّردّ ّباستدعاءٍّّ،الدرجة ّفيه ّيطلب
ّالزمنالدّ  ّلمرور ّردّ ّنّ أّوّ،عوى ّقررتا ّالموضوع ّالطلبّمحكمتي ّ؛هذا

ّمنّقانونّأصولّ(015)ّ:ةوفقّأحكامّالمادّ ّلعدمّتقديمهّبطلبّمستقلّ 
فقّوتطبيقّأحكامّةّلّيتّ ،ّفإنّتطبيقّأحكامّهذهّالمادّ المحاكماتّالمدني ة

ّالص8ُّّ)ّ:المادة ّمحاكم ّقانون ّمن ّبالتّ ّ،لح( ّأولى مماّّ،طبيقالتيّهي
ّ.(41)"باستدعاءّمستقلّأوّ،فعّبطلبيجوزّمعهّإثارةّهذاّالدّ 

علىّّأنّ ّ،مقتضىّهذاّالشرطو دة،ةّمحدّ مّخاللّمدّ قدّ أنّتّ  رابعاا:
ّالدّ دّ المّ  ّهذه ّيقدم ّأن ّعليه ّمستقلّ عى ّطلب ّضمن ّالمدّ ّ،فوع ةّخالل

ّ،ةمامّالمحاكمّالبدائيّ اّأثالثونّيومًّّوالمد ةّ ّ،ناتهلتقديمّجوابهّوبيّ ّ؛دةالمحدّ 
ّ:ةالمادّ ّلنص ّّوفًقاّ،عوىاليّلتاريخّتبليغهّلئحةّالدّ منّاليومّالتّ ّأتبدّإذ
ّمنّتاريخّتالوةّلئحةّيومًّّعشرّ ّ،ّوخمسةّ المدني ةّ(ّمنّاألصول55) ا
 ة.ّلحيّ عوىّأمامّالمحاكمّالصُّّالدّ 

فعّبعدمّيعتبرّالدّ مييزّبأنهّ"قضتّمحكمةّالتّ ّ،ددوبهذاّالصّ ّّّّّ
ّالزّ  ّلمرور ّالدعوى ّالدّ ّ،منسماع ّالشّ من ّالمادّ كليّ فوع ّأوجبت ّالتي ّ:ةة

ّالمدنيّ 015) ّالمحاكمات ّأصول ّقانون ّمن ّالتّ ( ّقبل ّتقديمه ضّعرّ ة
ةّالمنصوصّعليهاّفيّخاللّالمدّ ّوفيّطلبّمستقلّ ّ،عوىموضوعّالدّ ل

ّبطلبّلردّ المميّ ّ،ّحيثّإنّ (ّمنّالقانونّذاته55:ّ)ةالمادّ  ّزينّقدّتقدما
اّمنّبعدّتسعةّوثالثينّيومًّضّلموضوعهاّلمرورّالزّ عرّ قبلّالتّ ّ،عوىالدّ 

يمهّخارجّلتقدّيقّبالردّ خلّ،ّوعليهّفإنّطلبهماّاليّلتبل غهمامنّاليومّالتّ 
ّ.(42)"ةّالقانونيةالمدّ 

ال تيّجاءتّ(55ّّ):ةّ(ّمنّالمادّ 1)ّ:هّبالرجوعّإلىّالفقرةن ّأّإلّ 
ّ"تنص ّ ّبأن ه ّتقديمّجوابّلئحةّّىعدّ للمّ ّلّيحقّ : ّالحالة ّفيّهذه عليه

نةّعلىّبيّ ّ،هّعلىّتقديمّمذكرةّبدفوعهّواعتراضاتهويقتصرّحقّ ّ،عوىالدّ 
ّّ."افعةّختامية،ّوتقديمّمّرومناقشتهاّ،عيدّ المّ 

الواردّّوالنص ّّوفيقّبينّهذاّالنص ّيمكنّالتّ ّوالت ساؤلّالقائم،ّكيف
ّةّ؟منيّ ةّالزّ قّبالمدّ فيماّيتعلّ ّ،(015ّ)ّّ:ةفيّالمادّ 
ّّنجدّ ّّأنّ هاهنا ّقراراتها ّإحدى ّفي ّقضت ّالتمييز عدمّمحكمة

ّالمدّ التقيّ  ّبهذه ّيحقّ ن ّإحيثّّ،ةد ّالتّ ّىعدّ للمّ ّه ّمسّ عليه ّ ّفوعالدّ كّبإثارة
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ّالزمن ّّ،بمرور ّالدّ مع ّتبليغ ّأوراق ّّ،عوىبطالن ّمنّالرّ على غم
ّ.(43)(ّ"55)ّ:ةاّللمادّ اتّطبقًّوقائمةّبينّ ّ،ةمنعهّمنّتقديمّلئحةّجوابيّ 

ّنقدّوبتقديريّأنّّ ّ:ةابعةّمنّالمادّ الفقرةّالرّ ّنّ ،ّألهذاّالحكمّمحل 
تقديمّلهّّهّيحقّ قصدتّبأنّ ّ،ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 55)

ّ،عوىوليسّدفوعهّعلىّموضوعّالدّ ّ،عيدّ ناتّالمّ مذكرةّبدفوعهّعلىّبيّ 
ّالدّ  ّالمادةومنها ّفي ّالمنصوصّعليها ّأصول015ّ)ّ:فوع ّقانون ّمن )

ّ.ّةالمحاكماتّالمدنيّ 
ّالتّ ّ ّمحكمة ّأحسنت ّالجتهادّوقد ّهذا ّعن ّعادت ّعندما مييز

خولّقبلّالدّ ّ،عوىعىّعليهاّبطلبّلردّالدّ دّ مّالمٌّإذاّلمّتتقدّ "وقضتّبأنهّ
(ّمنّقانون015ّمنّوفقاّإلحكامّالمادةّ)لمرورّالزّ ّ؛عوىباألساسّلردّالدّ 

ّالمدنية ّالمحاكمات ّالمدّ ّ،أصول ّالمادّ ضمن ّفي ّالمنصوصّعليها ّ:ةة
فتكونّقصرتّّ،فإنهّلّيجوزّلهّإثارتهّبعدّذلكّنفسه،ّ(ّمنّالقانون55)

ّ.(44)بالخسارة"ّأولىّرّ قصّ والمّ ّ،نفسهاّبحقّ 
ّال ذيّجاءّفيه:قضتّّ،فيّحكمّآخرّلهاّوّ ّمحكمةّالت مييزّبالنص 

901ّ)ّ:ةالمادّ ّرسمت" ّطريقاًّّ،ةالمدنيّ ّالمحاكماتّأصولّقانونّمن(
ّقبلّيثيرهاّأنّصمالخّ ّعلىّنيتعيّ ّ،فوعالدّ ّمنّبمجموعةّعنللطّ ّداًّمحدّ 
ّأوراقّبطالنّحول(ّهـ)ّالفقرةّفيّوردّماّمنهاّ،عوىالدّ ّلموضوعّضعرّ التّ 
ّّ،عوىالدّ ّليــغتب ّ:ةالمادّ ّفيّالواردةّالمددّضمنّتقديمهاّعليهّيتعينإذ
ّيتقيداّلمّالمذكورينّعليهماّعىدّ المّ ّنّ إّوحيث.ّنفسهّالقانونّّمنّ(91)

ّبممارسةّراقصّ ّفإنهماّ،اإلشارةّاللتينّتقد متّبهماّتينالمادّ ّفيّوردّبما
ّويكــونّ،بالخسارةّاألولىّوهماّ،عشرّ المّ ّإياهماّمنحهّذيالّ ّالحقّ ّهذا

ّ.(45)للقانون"ّموافقاًّّناتهمابيّ ّوتقديمّ،جوابهماّتقديمّمنّمنعهما
لّّ،شكلّطلبّمستقلّ بفوعّّتقديمّهذهّالدّ ّنّ أوتجدرّاإلشارةّإلىّّّ

ّفيّالمادةالمدّ ّقطعِّإلىّيّيؤدّ  ّالمنصوصّعليها ّمنّاألصول91ّ)ّ:ة )
ّ.(46)ناتهوبيّ ةّعىّعليهّلئحتهّالجوابيّ دّ لتقديمّالمّ ّ؛ةالمدنيّ 

رّوقفّنّتقرّ أوجبّعلىّالمحكمةّّ،قّهذهّالشروطوفيّحالّتحقّ 
ّبالطّ والنّ ّ،وىالدعّ  ّفيهّ،لبظر ّقاباًلّّ،والفصل ّقرارها ّ،ّلالستئنافويكون

ّ ّإلى ّالمادّ نّ بالن ظر ّ)ةص ّالمحاكمات970ّ: ّأصول ّقانون ّمن )
ّ.ّ(47)ةالمدنيّ 

ّ:ةدةّفيّالمادّ فوعّالواّرمّمنّضمنّالدّ قدّ فعّالمّ :أنّيكونّالدّ خامسا
ّ:ةنطاقّتطبيقّالمادّ ّنّ أوهذاّيعنيّ ،:األصولّالمدنية(ّمنّقانون015ّ)
ّالمدنيّ 015) ّمنّاألصول )ّ ّالدّ علىّنوعّمعيّ ّمقتصرٌّة ّوهيّفوعنّمن ،
ّالختصاصّالمكانيّ الدّ  ّبعدم ّتحكيمفع ّشرط ّووجود ّّو، ّالقضي ةّ، كون

فوعّذلكّمنّالدّ اّغيرّ.ّأمّ مقضي ة،ّومرورّالزمن،ّوبطالنّأوراقّالد عوى
ّّؤيجوزّإبدافّ،ظامّالعامصلةّبالنّ تّ ةّغيرّالمّ اإلجرائيّ  ّضمنأوّّمشافهًة،ها

                                                           
  

 

 

 

 

ضّعرّ ذلكّقبلّالتّ ّبشرطّأنّيتمّ ّ،ةأوّفيّالالئحةّالجوابيّ ّ،ةرةّخطيّ مذكّ 
 .وىعلموضوعّالدّ 
نةّطريقةّمعيّ ّ،(801)ّ:ةرسمّفيّالمادّ قدّعّشرّ وبذلكّيكونّالمّ    

ّالدّ  ّأنواع ّممّ ّ،فوعلبعض ّالخّ يتعيّ ا ّعلى ّن ّالتّ ّإثارتهاصم ضّعرّ قبل
أوّعلىّالخصومةّقبلّّ،عوىثرّعلىّالدّ أ،ّلماّلهاّمنّعوىلموضوعّالدّ 

بعدّّ،فوعدةّبهذهّالدّ خولّفيّالموضوع،ّحتىّلّتبقىّالخصومةّمهدّ الدّ 
ّ.ّااّكبيرًّيرّفيهاّشوطًّالسّ 

(ّمنّاألصول801ّ،880ّّ،888ّوباستعراضّأحكامّالموادّ)ّّّ
ّطٍّسقِّعوىّكسببّمّ ضّلموضوعّالدّ عرّ قاعدةّالتّ ّنّ إ،ّيمكنّالقولّةالمدنيّ 

ّبالحقّ مسّ للتّ  ّالدّ ّك ّالدّ تتعلّ ّ،فعبإثارة ّبجمع ّاإلجرائيّ ق ّ)الشكلية(فوع ّ،ة
ّتتعلّ الّ  ّل ّبالنّ تي ّالعامّ ق ّمن880/8ّ)ّ:ةالمادّ ّلنص ّّبالن ظرّ،ظام )

(ّمن801ّ)ّ:ةفوعّالواردةّفيّالمادّ وهىّلّتنحصرّبالدّ ّ،ةاألصولّالمدنيّ 
ّالمدنيّ  ّالمحاكمات ّأصول ّالشكليّ فالدّ ّة؛قانون ّفوع ّلم ّالقانونّة ّفي ترد

ّ.علىّسبيلّالحصر
هّبأنّ ّ-ونؤيدهّفيّذلك-ّلذلكّفقدّذهبّجانبّمنّالفقهّالمدنيّ ّّّ

ّ ّيثبت ّما ّيوجد ّالت حديدشرّ المّ ّنّ أل ّهذا ّمثل ّقصد ّقد ّفإذاّع ّوعليه ،
ّمعيّ  ّصفاتّالدّ ّ،نةوجدتّوسيلة ّللمنطقّّ،الشكليّ فعّلها فمنّالمجافاة

،ّويكونّكييفهاّهذاّالتّ القانونّلمّيعطِّّةّأنّ بحجّ ّا؛اّشكليًّّدفعًّّعد هاعدمّ
ّ.(48)عّعليهاشرّ سميةّالتيّيطلقهاّالمّ التّ ّبصرفّالن ظرّعناألمرّكذلكّ

ّالدّ أمّ  ّالمادّ ا ّفي ّالواردة ّّ:ةفوع (015ّّ ّمن ّق( صولّاألانون
ّتتعلّ ّ،ةالمدنيّ  ّتطبفهي ّبنطاق ّالمادّ ق ّعليها015)ّ:ةيق )،ّّ ّنّ أأي
ّفيّالمادّ الشّ  ّالمذكورةروطّالواردة ّالدّ ّ،ة فوعّفقطّدونّتنطبقّعلىّهذه

ةغيرها ّالخاص  ّفقدّرأىّالمّ ؛ّوذلكّلطبيعتها ّالدّ ّعّأنّ شرّ ، جبّتفوعّهذه
ّ.،ّولكنّوفقّطريقةّمعي نةخرآثارتهاّقبلّأيّدفعّإ

ّالقولّ ّيمكن ّالخّ إّ:وعليه ّإثاّرن ّأراد ّإذا ّالدّ صم ّمن ّدفع فوعّة
يجبّّ،ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 015)ّ:الواردةّفيّالمادة

دفعّّهّبإثارةّأيّ تحتّطائلةّسقوطّحقّ ّ،روطّالواردةّفيهادّبالشّ عليهّالتقيّ 
ّ.عفّوالدّ ّهمنّهذ
ّالخصوصّ ّالتّ ّ،وبهذا ّمحكمة ّبأنّ قضت ّمنّ"ّهمييز يستفاد
015ّ)ّ:المادة ّالمحاكمات ّأصول ّقانون ّمن ّحدّ أنّ بّ،ةالمدنيّ ( دتّها

ّقبلّالدّ بّعلىّالخّ تيّيتوجّ فوعّالّ الدّ  بشرطّّ،خولّباألساسصمّتقديمها
ّ،ّحيثّإنّ قّبمرورّالز منتعلّ فعّالمّ ومنهاّالدّ ّ،لتقديمهاّفيّطلبّمستقّ 

ّالدّ دّ المّ  ّهذه ّتدفع ّلم ّعليها ّوفقًّعى ّالمادّ عوى ّفي ّالواردة ّللشروط ّ:ةا
ّالمدنيّ 015) ّاألصول ّمن ّتّ،ة( ّطلبًّقدّ ولم ّمستقالًّّم ّقدّّ،ّبذلكا فتكون

ّ.(49)"فعتنازلتّعنّهذاّالدّ 
ّالخّ ّّ ّقام ّبإثاّرفإذا ّالشكليّ ّةِّصم ّدفوعه ّقبل ّلموضوعضّعرّ تّ الة

ّالمادّ  ّفي ّالواردة ّدفوعه ّأبدى ّو/أو ّةالدعوى ّجميع801/8ًّ): وفيّّ،ا(
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ّمستقلّ  ّالمدّ ّ،طلب ّالمادّ ضمن ّفي ّالمنصوصّعليها هّن ّإفّ،(91)ّ:ةة
ّعلىيترتّ  ّالطّ ّب ّقبول ّالسّ المحكمة ّوقف ّالدّ لب ّفي والنتقالّّ،عوىير

 .فعلرؤيةّالدّ 
ّ ّرأت ّواقعًّالدّ ّنّ أفإذا ّمحلّ فع ّفي ّالدّ ّتّرقرّ ّ،ها تّوردّ ّ،فعقبول

أوّّ،اّبوجودّشرطّتحكيمقًّفعّمتعلّ وذلكّفيّحالةّماّإذاّكانّالدّ ّ.عوىالدّ 
اّقًّفعّمتعلّ نّالدّ اّإذاّكامّ أ،ّوانقضائهّمرورّالزمنلأوّّ،ةةّمقضيّ القضيّ ّألنّ 

ّبالختصاصّالمكانيّ  ّتقرّ فإنّ ؛ ّالقضيّ ها ّإحالة ّصاحبةّر ّالمحكمة ّإلى ة
ّالمحاكمات005ّ)ّ:ةّبالمادّ عماًلّّ،الختصاص ّأصول ّقانون ّمن )

ّّ.ةالمدنيّ 
ّالدّ  ّكان ّإذا ّمتعلّ أما ّالدّ ّاقًّفع ّتبليغ ّأوراق رّتقرّ يفّ،عوىببطالن

ّالتّ  ّبطالن ّالدّ ّ،بليغإعالن ّلرؤية ّالمّ ّ،عوىوالنتقال ّطلبات ّىعدّ وقبول
ّ.ّتصحيحّاإلجراءّالباطلّوّ،عليه

ّبقبولّالدّ ّ ّقاباًلّفعّأوّبردّ ويكونّقرارّالمحكمة نّا ّّوّ،ّلالستئنافه
ّعنّالد عوىالخصومةّيلبّلّينهالطّ ّكانّردّ  ّالمحكمة ّيد ّولّيرفع ،ّ،
ّ.ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 071)ّ:ةالمادّ ّاّإلىّنص ّاستنادًّ

ّالطّ مدّ ّنّ أّإلّ   ّالطّ ة ّقبول ّتختلفّبينّحالة ،ّد عوىالّلبّوردّ عن
ّردّ  ّردّ لبالطّ ّوحالة ّففيّحالة ّبموجبّالمادّ قدّ لبّالمّ الطّ ّ. ّ،(015)ّ:ةم

ّأيامةّالطّ مدّ ّفإنّ  ّكانّقرارّالمحكمةّأمّ ّ.(50)عنّعشرة ّإذا بقبولّّيقضيا
ّفإنّ الدعوىّلبّوردّ الطّ  ّالطّ مدّ ّ، ّيومًّة ّثالثين ّتكون اّقرارًّّبوصفهِّبّ،اعن
ّ.(51)اّللخصومةنهيًّمّ 

ّيتقيّ أمّ ّ ّلم ّإذا ّالخّ ا ّالقاعدةد ّفيّو/أوّبالشّ ّ،صمّبهذه روطّالواردة
ّتقديمهّللدّ 801)ّ:ةالمادّ  سقوطّّفذلكّمؤش رّعلىّ،فوعّالواردةّفيها(ّعند
ّ.ّّفعّوعدمّقبولهالدّ ّبّعلىّذلكّردّ ،ّويترتّ فيّإثارةّالد فعّالحقّ 

ّالتّ  ّالخصوصّقضتّمحكمة ّبأنّ ميوبهذا ّ"يز ّالمادّ ه ّمن ّ:ةيستفاد
قّبمرورّتعلّ فعّالمّ الدّ ّبأنّ ّ،ة(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ 015)
ّالزّ  ّتمن ّمحكمة ّلدى ّإثارته ة،جب ّالتّ ّالمختص  ّلموضوعّعرّ قبل ض
لّسقطّالحقّ ّ،ةاّلمقتضياتّهذهّالمادّ وفقًّّوبطلبّمستقلّ ّ،عوىالدّ  ّ،بهّوا 

ّ ّإن ّبالدّ ّ(زةالمميّ )حيث ّتتقدم ّالزّ لم ّبمرور ّالدرجةّّ،منفع ّمحكمة لدى
ّالتعرّ  ّقبل ّالدعوىاألولى ّضّلموضوع ّفإنّ ، ّهنا ّهذاّّزمن ّبإبداء حقها

ّالدّ  ّيكون ّفع ّالدّ ّ،سقطقد ّإثارة ّيجوز ّبالتّ ول ّمحكمةّفع ّأمام قادم
ّ.ّ(52)مييز"التّ 

ّتّ سادساا ّأن ّالدّ قدّ : ّهذه ّالمختصّ أفوعّم ّالمحكمة ّبمام ّفيّنظرالة
ّالدّ  ّإذ ّينص ّعوى، ّالمادّ شرّ المّ ّلم ّفي ّأصول015ّ)ّ:ةع ّقانون ّمن )

ّالمدنيّ  ّيقدّ ّ،ةالمحاكمات ّأن ّوجوب ّالدّ إلى ّاإلجرائيّ م ّالمحكمةّّفع إلى
ّإلّ عوىالدّ فيّنظرّالةّبالمختصّ  (55/0ّ)ّ:ةالمادّ ّهّيستفادّمنّنص ّن ّأّ،

ّالمحاكماتّالمدنيّ  ّقانونّأصول ّيقدّ بّ،ةمن ّأن ّالدّ ضرورة ّاإلجرائيّم فع

                                                           
 

ّ 

 

(55/0ّ)ّ:ة،ّفقدّألزمتّالمادّ عوىالدّ فيّنظرّالةّبةّالمختصّ مامّالمحكمأ
ّيقدّ دّ علىّالمّ  ّأن ّعىّعليه ّجوابه، ّأو ّدفوعه ّالمختصّ م ةّإلىّالمحكمة

ّ.ّيوًماّنخاللّثالثي
 انيالمطلب الثّ 

( من قانون أصول 901) :ةفوع الواردة في المادّ ترتيب الدّ 
 ةالمحاكمات المدنيّ 

اّفوعًّليستّدّ (801ّ:ّ)ةلواردةّفيّالمادّ فوعّانّلناّأنّالدّ حيثّيتبيّ 
ّواحدة ّطبيعة ّدفوعًّذات ّفمنها ّشكليّ ، ّأوراقّكالدّ ّ:ةا ّتبليغ ّببطالن فع

ّالختصاصّالمكانيّ والدّ ّ،عوىالدّ  ّبعدم ّدّ فع ّومنها ّالقبولفوعًّ، ّبعدم ّ:ا
ّالزّ ّكدفعٍّ ّتحكيموالدّ ّ،منبمرور ّشرط ّبوجود ّوالدّ فع ّالقضيّ ، ّبكون ةّفع
ّأجليًّّّويت ضحّ .ّهمقضيّ  ّالّ فوعّالشكليّ الدّ ّنّ ا يجبّّ،ظامقّبالنّ تيّلّتتعلّ ة

ّ.(53)خرآدفعّّإبداؤهاّقبلّإبداءّأيّ 
ّفيّنص ّ ّّ:المادةّيمكنّالقولّإنّالترتيبّالوارد ّمن801/8ّ) )

ّالمدنيّ  ّإلزاميًّّليسّترتيبًّّ،ةاألصول ّأنّيتقيّ يجبّعلىّالخّ ّ؛اا ّصم ،ّبهد
ّ ّدفع ّقدم ّّوبحيثّإذا ّفيه. ّسقطّحق ه ّآخر ّمنبمكان ّالعبرة إثارةّّلكن

،ّفيجبّعليهّ(54)تكمنّعندّإثارتهّأمامّالمحكمةّفيّأولّجلسةّّ،فعالدّ 
قّببطالنّتبليغّالمتعلّ ّفعّالشكليّ أولّأنّيطلبّمنّالمحكمةّالحكمّبالدّ 

ةّأوّبطالنّتبليغّلئحةّمدىّصحّ ّىذلكّيتوقفّعلّنّ عوى،ّأللئحةّالدّ 
ّتبيّ عىّعليهدّ عوىّللمّ الدّ  ّفإذا ّللمحكم، ّصحّ ن ّالدّ ة ّلئحة ّتبليغ عوىّة

ّللمّ  ّباقيّطلباتهّ،عىّعليهدّ ومرفقاتها ناتهّوبيّ ّ،وجوابهّ،ودفوعهّ،تكون
يليهّّثمّ منّ.ّّوهاّشكاًلّاّيستوجبّردّ ممّ ّ،ةةّالقانونيّ دّ مةّبعدّانتهاءّالمّ مقدّ 
لّسقطّالحقّ ّ،فعّبعدمّالختصاصّالمكانيّ الدّ  ضّعرّ بإثارتهّقبلّالتّ ّوا 

المحكمةّلّتستطيعّّنّ وذلكّألّ؛دفعّأخرّوّإبداءّأيّ أّ،عوىلدّ الموضوعّ
ّ.ّ(55)اةّمكانيًّّماّلمّتكنّمختصّ ّ،خرآطلبّّأنّتبحثّبأيّ 

نّالمحكمةّمعّوجودّفعّبوجودّشرطّتحكيم،ّألّ وبعدّذلكّيأتيّالدّ 
،ّولّّودفوعهّعىّعليهدّ ظرّبطلباتّالمّ ةّللنّ رطّتصبحّغيرّمختصّ الشّ 

ّ.(56)حتىّبموضوعّالدعوى
ّثمّ  ّالدّ تّومن ّإثارة ّالز منأتي ّبمرور ّبفع ّشكليًّّدفعًّّوصفه، ّلّا ا

ّالعامّ قّبالنّ يتعلّ  ّوأخيرًّبّعلىّقبولهّعدمّسماعّالد عوىيترتّ ّوأّ،ظام اّ،
ّ.ةةّالمقضيّ فعّبقوةّالقضيّ الدّ 
ّ:ّفوعّعلىّالنحوّاآلتييمكنّترتيبّالدّ ّإنهّ ّ:يمكنّالقولّضوءّذلكّفي

 .عوىببطالنّأوراقّتبليغّلئحةّالدّ ّفعالدّ  -8

ّ.فعّبعدمّالختصاصّالمكانيّ الدّ  -1
 .فعّّبوجودّشرطّالت حكيمالدّ  -1

 .منفعّبمرورّالزّ الدّ ّ -2

 ّ.ةةّالمقضيّ فعّبالقضيّ الدّ  -9
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ّهنا ّاإلشارة ّأنّ وتجدر ّإلى ّشرّ المّ ّ، ّأورد ّالدّ ع ّضمن فوعّمن
ينّأنّتتوافرّفيّإبدائهاّالتيّيتعّ -ّ،(015)ّ:المنصوصّعليهاّفيّالمادة

ّفيّحينّأنّ بكونّالقضيةّمقضي ةّفعّ الدّ ّ-روطّالمذكورةالشّ  ّالدّ ّ، فعّهذا
ّبالنّ يتعلّ  ّالعامّ ق ّالقانون000)ّ:ةّبالمادّ عماًلّّ،ظام ّمن ويجوزّّذاته،ّ(

وتقضيّبهّالمحكمةّمنّّ،عوىالدّ ّمنّمراحلّسيرةّمرحلةّإبداؤهّفيّأيّ 
؟ّلقدّأجابتّمحكمةّقّبينّهذينّالنصينكيفّنوفّ وهاهنا،ّ،ّتلقاءّنفسها

ّاالتّ  ّالتّ ألردنيّ مييز ّهذا ّعن ّقضتّساؤلة ّفقد ،ّ ه: ّنص  ّيصارّحتى"بما
ّيريدّذيالّ ّ،عليهّعىدّ المّ ّعلىّبيتوجّ ّهفإنّ ّالمقضي ة،ّةالقضيّ ّلبحث

،ّطلًباّميقدّ ّأنّ،ةالمقضيّ ّبالقضيةّوالدفعّكمسّ التّ  ّضعرّ التّ ّقبلّمستقالًّ
901ّ)ّ:ةالمادّ ّبأحكامّعمال ّّ،عوىالدّ ّلموضوع ّأصولّقانونّمن(

ّهذاّمثلّميقدّ ّلم(ّالمستأنف)ّعليهّعىدّ المّ ّإنّ ّحيثّ،ةالمدنيّ ّكماتالمحا
ّكدفعٍّّ،الستئنافّمحكمةّأمامّوأثارهّ،فعالدّ ّبهذاّكتمسّ ّهأنّ ّإلّ،الطلب

ّحيثّ.ةالمدنيّ ّاألصولّمن(999ّ)ّ:ةالمادّ ّألحكامّوفًقاّ،عوىالدّ ّدفوعّمن
ّ:قمّرّعوىلدّ اّموضوعّإنّ ّحيثّ،اآلخرّعنّختلفمّ ّينتالدعّوّموضوعّإنّ 
1000ّ)ّ:مبلغّباستردادّمطالبةّ،(090/0007) ّعوىالدّ ّفيماّ،دينار(

ّفإنهّدينار،ّألفّتسعينّبمبلغّمطالبةّهيّ،مييزالتّ ّمحكمةّأمامّالمماثلة
ّاألصولّمن(999ّ)ّ:ةالمادّ ّفيّالواردةّةالمقضيّ ّالقضيةّعليهاّينطبقّل

 .(57)ة"المدنيّ 

ّ-:الخاتمة 
ّ،ةفوعّفيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيّ الدّ ّردنيّ عّاألشرّ تناولّالمّ      
ّأحكاممحاولًّ ةّّوضع ّالمصريّ خاص  ّالقانون ّفعل ّكما ّ،واللبنانيّ ّ،،

ّن ّأّإلّ ّ،والفرنسيّ  ّعامّ خفقّفيّوضعّنظريّ أّ-لألسف–ه ّللدّ ة ّفوعة فقدّ،
تيّلّالّ ّ،ةفوعّالشكليّ ةّإلبداءّالدّ عدّعامّ واقك(001ّو015ّ)ّ:أوردّالمواد

ّتتعلّ  ّالعامّ بالنّ ق ّأنواعًّن ّأّإلّ ّ،ظام ّذكر ّالدّ معيّ ّاه ّمن ّت عدُّّفوعنة اّدفوعًّّ،
دّهّحدّ ن ّأّإلّ ّ،ظامّالعامّ قّبالنّ اّماّيتعلّ هومنّ،اّبعدمّالقبولةّأوّدفوعًّشكليّ 

ّظامّالعامّ قّبالنّ تعلّ فعّالمّ نّأحكامّالدّ ثارتها،ّثمّبيّ إةّنةّفيّكيفيّ معيّ ّاشروطًّ
ّ(.000)ّ:ةفيّالمادّ 

ّالنّ وباستع ّراضّهذه ّالحظّ شرّ المّ ّنّ أصوصّنجد ّيحالفه ّلم ّع
ّنظريّ  ّللدّ بوضع ّتتعرّ ّ،فوعة ّأن تناقضّالوكذلكّّ،ضّلالنتقاددون
ّ:ا،ّحيثّيتبي نّلناصوصّمعّبعضهاّبعضًّالنّ الواضحّبينّ

ّاألردنيّ شرّ المّ ّنّ أ -0 ّالدّ ّع ّصراحة ّيذكر ّبعدمّلم فع
ّ:ةحكيمّفيّالمادّ لتّ وجودّشرطّابّاهّأوردّدفعًّن ّأغمّمنّوبالرّ ّ،القبول

ّ (015ّ)،ّّ ّالقبولدفعًّّي عدُّّوالذي ّبعدم ّالرّ ّ،ا ّإليه ّذهب أيّكما
ّّفيّالفقهّوالقضاء.ّاجحالرّ 

فعّكونّالقضيةّ(ّالدّ 015)ّ:ةفيّالمادّ ّعّ شرّ ذكرّالمّ  -5
ّهّدفعٌّن ّأمعّّ،عوىضّلموضوعّالدّ عرّ واشترطّإثارتهّقبلّالتّ ّة،مقضيّ 

ّبالنّ يتّ  ّالعامّ صل ّإثاّرتّوّ،ظام ّأجوز ّفي ّعليهاّّي ةته ّتكون مرحلة

                                                           
 

ّ:المادةّبالن ظرّإلىّلمحكمةّإثارتهّمنّتلقاءّنفسهالّنّ أّوّ،عوىالدّ 
ّ:ةوالمادّ ّ،(015ّ)ّ:ّةالمادّ ّاّبينّنص ّتناقضًّّعدّ وهذاّيّ ّ،(000/0)
ّأنّ ّ،(000) ّوالقضاءّكما ّيعد انالفقه ّالّ ّ، ّدفعًّهذا ّبعدمّدفع ا

 .القبول

ّشرّ المّ ّنّ أ -3 ّاألساسأع ّبالقاعدة ّالدّ يّ خذ ّإلبداء فوعّة
هذهّالدفوعّّرّأنّ حيثّقرّ ّ،ظامّالعامّ قّبالنّ تيّلّتتعلّ الّ ّ،ةالشكليّ 

ّالتّ ت ّقبل ّإثارتها ّالدّ عرّ جب ّلموضوع ّالمدّ ّ،عوىض ةّوضمن
ةّوربطهاّبمدّ ّ،فوعتقديمّهذهّالدّ ّدّشروطّ هّجاءّوحدّ نّ ّأإلّ ّ،ةالقانونيّ 
ّمعينّ زمنيّ  ّالدّ ّيتوج بّ،ةة ّهذه ّخاللهاتقديم ّنصّ ّ،فوع تّحيث
ّ"(015)ّ:ةالمادّ  ّالتّ : ّقبل ّالدّ عرّ للخصم ّلموضوع أنّّ،عوىض

تقديمهاّشريطةّّ،ةاليّ فوعّالتّ يطلبّمنّالمحكمةّإصدارّالحكمّبالدّ 
ةّالمنصوصّعليهاّفيّخاللّالمدّ ّوفيّطلبّمستقلّ ّ،دفعةّواحدة

 ّ.(ّمنّهذاّالقانون"55)ّ:ةالمادّ 

ةّلتقديمّةّالزمنيّ اشتراطّالمدّ ّنّ ؛ّألعّهذاّمنتقدٌّشرّ مسلكّالمّ ّوبرأيناّأنّ 
ضّعرّ فعّقبلّالتّ ةّإلبداءّالدّ يتعارضّمعّالقاعدةّاألساسيّ ّ،فوعّخاللهاالدّ 

هيّّ،عّمنّهذهّالقاعدةشرّ الغايةّالتيّأرادهاّالمّ ّنّ ؛ّألعوىلموضوعّالدّ 
نهاّالتأثيرّتيّمنّشأةّالّ فوعّاإلجرائيّ بالدّ ّوالبتّ ّ،عوىعدمّإطالةّأمدّالدّ 

ّصحّ  ّاعلى جراءاتهاّ،والخصومةّ،عوىلدّ ة ّقبلّّ،وا  ّقبولها وشروط
ّيدخلّالخّ ّفإذاّ،عوىيرّفيّالدّ والسّ ّ،خولّفيّالموضوعالدّ  ّفيّلم صم

ّفإعوىموضوعّالدّ  ظامّصلّبالنّ لّيتّ ّدفعّشكليّ ّلهّإبداءّأيّ ّهّيحقّ نّ ،
ّفيّ،بوّالجزاءّالمترتّ كمّأةّيتناقضّمعّّالحّ ةّزمنيّ تقييدهّبمدّ ّنّ أّوّ،العامّ 

ّا ّالمحدّ ّكّبالحقّ مسّ لتّ عدم ّحيثّتوصّ دفيّالموعد ،ّ الجزاءّّنّ إلىّألنا
لتقديمهّّليسّمنّسبيلٍّّبلّ،تنازلّعنّالحقّ قوطّأوّالّ ليسّالسّ ّ،بترتّ المّ 

ّ.ةةّالقانونيّ بعدّفواتّالمدّ 
 : التوصيات

ّفيّهذهّ -    ّمتكاملة ّنظري ة ّووضع ّالد فوع، ّفيّمسألة ّالن ظر إعادة
ّ ّالمقارنةشريببعضّالتّ ّأسوةًّالمسألة، ّّوعات ّأ، ّيأخذ ّاألردني ّن المشر ع

ّبعينّالعتبارّإعادةّالن ظرّفيّالموادّالت الية:ّ

أنّيطلبّّ،عوىعرضّلموضوعّالدّ صمّقبلّالتّ للخّ ّ:(015ّةّ)ّالمادّ ّ-

ّ،أوّبعدمّالقبولّ،قّباإلجراءاتدفعّيتعلّ ّمنّالمحكمةّإصدارّالحكمّبأيّ 
ّ ّيتمّ أعلى ّواحدةّن ّدفعة ّّ،تقديمها ّالتّ ّ،مستقلّ ّطلبٍّفي عرضّقبل

،ّتحتّفعيّعليهاّالدّ نِّتيّبّ فيهاّجميعّاألوجهّالّ ّ،انًّلموضوعّالدعوىّمبيّ 
ّ.منها"ّوفيماّلمّيبدّ ّ،فيهاّطائلةّسقوطّالحقّ 

فعّوالدّ ّ،العامّ ّمظاصلّبالنّ متّ الفعّبالبطالنّغيرّالدّ ّ:(001ّةّ)ّالمادّ ّ-

ّالمكانيّ  ّالختصاص ّتحكيمّ،بعدم ّشرط ّبوجود ّالزّ ّوّ،أو ،ّمنبمرور
ّقبلّإبداءّأيّ ّوال تي ّمعا وّطلبّدفاعّفيّأّ،إجرائيّدفعٍّّيجبّإبداؤها
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ّ،فوعاعنّفيّهذهّالدّ الطّ ّّفيها،ّكماّيسقطّحقّ ّالحقّ ّطّسقلّ ا ّّوّ،الدعوى
ّ.لئحةّالط عنّعوىّأوهاّفيّلئحةّالدّ إذاّلمّيبدِّ

ّالمادّ ّ- (ّ ّالدّ أمّ ّ:(000ّة ّالموضوعيّ ا ّالحقّ قّبأصتيّتتعلّ والّ ّ،ةفوع ّل
ّعليه ّأيّ ّ،المتنازع ّفي ّإثارته ّمرحلةفيجوز ّمراحلّة ّأمامّعوىالدّ ّمن ،

ّمحكمةّالموضوع.ّ

ّالهوامش : 
ّالزعبي -8 ّعوضّأحمد ّالمدنية ّالمحاكمات ّأصول ّمقارنة–، ّ–دراسة ّالثاني،ّّ الجزء

ّحمدّأبوأ.ّّو611،ّص1006ّالطبعةّالثانية،ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّعمانّلسنةّ
فوعّفيّقانونّالمرافعات،ّالطبعةّالثامنة،ّمنشأةّالمعارفّباإلسكندرية،ّالدّ ّ،ّنظريةالوفا
ّ ّ)88ّ،ّص8111سنة ّعمر،8بند ّإسماعيل ّونبيل ّقانّ(. ّالمرافعاتّالوسيطّفي ون

.ّّومحمد218ّ،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشر،ّص8111ّالمدنيةّوالتجارية،ّطبعةّسنةّ
لمقارن،ّلمرافعاتّفيّالتشريعّالمصريّواود.عبدّالوهابّالعشماوي،ّقواعدّاّ،العشماوي

ّ.وماّبعدها180ّ،ّصّـّالمطبعةّالنموذجية1ّجّ
ّالوفاّ -1 ّأبو ّنأحمد ّالمعارفّباإلسكندرية،ّ، ّمنشأة ّالمرافعات، ّفيّقانون ّاإلحكام ظرية

 .ّّوماّيليه66ّ،ّبند8111ّالطبعةّالسادسة،ّالقاهرة،ّسنةّ

.ّومحمدّالعشماوي،ّقواعد81ّو88حمدّأبوّالوفا،ّنظريةّالد فوع،ّمصدرّسابق،ّصأ -1
ّو180صّّ،المرافعات،ّمصدرّسابق ّالمصلحةّصبح ، . ّمدىّكفاية ّلطفيّ، رائد
ّقانون ّفي ّالدعوى ّرسالةّّلقبول ّمقارنة، ّدراسة ّاألردني، ّالمدنية ّالمحاكمات أصول

 ّّ.68،ّص1081،ّسنةّ،ّجامعةّالعلومّاإلسالميةدكتوراه

ا -2
(ّ،ّتاريخ1929ّ)ّ:جريدةّالرسميةّرقم(ّمنّعددّال819)ّ:لمنشورّعلىّالصفحةّرقم

1/2/8111.ّّّّ 

ّعلى -9 ّوالفرنسيّوذلك ّاللبناني ّالقانون ّميّ خالف ّحيث ّالدّ ، ّأوجه ّبين ّبوضوح فوعّز
ّالقبول ّوعدم ّوالموضوعية ّ)ّ،الشكلية ّالمواد ّفي 82ّوذلك ّالقانونّّ،(18الى من

ّّواللبناني ّالفرنسيّالجديد816ىلإ88ّ)ّ:المواد، ّمنّالقانون ّال( ّفقسم ّاللبنانيّ، قانون
ّ)(ّوتقابلّالمادتين98و90ّ)ّ:سأوجهّالدفاعّإلىّأسبابّدفاعّفيّاألسا (81ّو88:

ّالفرنسي ّالقانون ّّومن ّالمواداّ ، ّفي ّإجرائية ّإ91ّ)ّ:لىّدفوع ّالمواد68لى ّوتقابلها ):ّ
ّ:لىّدفوعّبعدمّالقبولّفيّالمواداّ ،ّّو(ّمنّالقانونّالفرنسي818إلى800ّّو82ّو81ّ)
قانونّّ.ّكماّأنّ (ّمنّالقانونّالفرنسي816ّإلى811ّ)ّ:بلهاّالمادتين(ّوتقا69إلى61ّّ)

صراحةّعلىّالدفعّبعدمّالقبولّّقدّنص ّ،8161ّ(ّلسنة81ّ)ّ:المرافعاتّالمصريّرقم
 .ّ(ّدونّأنّيضعّتعريفاّله889:ّ)فيّالمادة

ن -6
(ّ ونّاألصولّعلىّالد فوعّبشكلّعامّ"لّيقبلّأيّطلبّأوّمنّقانّ(1صتّالمادة:

(181/1ّ:ّ)فيّالمادة،ّّولّيقبلّالمراجعةّ.."(ّ"101/1ّ:)ّّونصتّالمادةّ،"دفعّ..
 ّ.عدمّقبولّطلبّإعادةّالمحاكمةّ..""ّمنهّعلى

 .ّمنشورات مركز عدالة،19/6/1001ّ،ّتاريخّ(1811/1001)ّ:تمييزّحقوقّرقم -8

ّرقمّ -1 ّحقوق ّ(8199/1088)ّ:تميز ّتاريخ ّرقم88/80/1088، ّحقوق ّوتمييز ،:ّ
ّتاري(8681/19) ،ّ ّرقم81/88/8119خ ّحقوق ّوتمييز ّتاريخّ(111/1001)ّ:، ،

بعدمّهاّوفيّبعضّقراراتهاّاعتبرتهّدفعاّّأنّ إلّ ّ.منشورات مركز عدالة،12/1/1001ّ
نّ،ّأ8191(ّلسنة81ّ)ّ:(ّمنّقانونّالتحكيمّرقم6)ّ:يستفادّمنّنصّالمادةالقبول:ّ"

ّالدعوى ّقبول ّبعدم ّدفع ّهو ّالتحكيم ّبشرط ّالتّ،الدفع ّالدخولّويتوجب ّقبل ّبه مسك
 .81/8/8116ّّّ(،ّتاريخ880/8119ّ:ّ).ّتمييزّحقوقّرقم"بأساسها

 .ّمنشورات مركز عدالة،1/8/1081ّ،ّتاريخّ(8806/1088)ّ:تمييزّحقوقّرقمّ -1

 .689،ّص1،ّط1المعجمّالوسيط،ّج -80

ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّانظرّفيّذلك -88 ّالرزاقّالسنهوري، ّعبد :
ّالعرب1ج ّالنهضة ّدار ّص، ّالعينية812ّية، ّالحقوق ّالصدة، ّفرج ّالمنعم ّعبد .

 .211ّ،ّص8111األصلية،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّسنةّ

ّالوفاحأ -81 ّأبو ّالدّ مد ّنظرية ّسابق،ّ،فوع، ّوالي،881ّصّمصدر ّفتحي .
وما282ّّصّ،8111الوسيطّفيّقانونّالقضاءّالمدني،ّمطبعةّجامعةّالقاهرة،ّسنةّ

ّمبادئّ ّوجديّراغب، ّالعربي،ّبعدها. ّالفكر ّدار ّاألولى، ّالطبعة ّالمدني، القضاء
نجيبّسعد،ّالقانونّّ.ّإبراهيم219،ّالقاهرة،ّصوالطبعةّالثانية،ّدارّالنهضةّالعربية

 .629ّّ،ّصأةّالمعارفّباإلسكندرية،ّمنشالقضائيّالخاص،ّالجزءّاألول

 .281ّفتحيّوالي،ّالوسيطّفيّقانونّالقضاءّالمدني،ّمصدرّسابق،ّص -81

ّوا -82 ّاللبنانيفتحي ّالمدني ّالقضاء ّقانون ّالمدنية،ّلي، ّالمحاكمات ّأصول ،
وأشارّبالهامشّإلىّقراراتّّ،611ّّ،611،ّص8180الطبعةّاألولى،ّبيروت،ّسنة

لالنقضّالفرنسيةّّو نّكانتّعامةّاّ نّهذهّالعباراتّّوأىّقرارّنقضّذهبّإلىّالقولّبا 
 ّ.كالماّفيّالموضوعّتعدّ فهيّ

،1001ّلسنة8691ّّالمنشورّعلىّصّّ،(1888ّ/11)ّّ:تمييزّحقوقّرقم -89
 .منّمجلةّنقابةّالمحامينّاألردنيين

ّوالي -86 ّالفتحي ّالقضاء ّقانون ّص، ّسابق، ّالمصدر ّاللبناني، ،611ّمدني
ّن ّالمرافعاتوكتابه ّقانون ّفي ّالبطالن ّالطبعةّظرية ّالمعارفّباإلسكندرية، ّمنشاة ،
 ّّ.وماّبعدها910ّ،ّص8191،ّسنةّاألولى

 ّ.918،ّصطالن،ّالمصدرّالسابقفتحيّوالي،ّنظريةّالب -88

81- ّ ّالنقضّالمصرية ّلمحكمة 81ّّقرار ّكتاب8121ّّفبراير ّفي ّإليه مشار
 .888ّالوفاّصّّالدفوعّألحمدّأبو

منشوراتّعدالةّتاريخّّ–(ّهيئةّعامة8199/1009ّّ)ّّ:تمييزّحقوقّرقم -81
11/1/1009ّ. 

 .111ّصّالعشماوي،ّقواعدّالمرافعات،ّمصدرّسابق،ّ -10

ّا -18 ّنظرية ّوالي، ّصلبطالنفتحى ّسابق، ّمصدر ،989ّ ّأبوأ. الوفا،ّّحمد
ّص ّسابق، ّمصدر ّالدفوع، ّّو881نظرية ّراغب. ّمبادجدي ّالمدنيّئ، ،ّالقضاء

 .219،ّصمصدرّسابق

ّرقمّ- 11 ّحقوق ّّ:تمييز (8199/1009ّ)،ّّ ّعامة ّتاريخّّ–هيئة ّعدالة منشورات
11/1/1009ّ. 

 .866ّ،ّصنظريةّالدفوع،ّمصدرّسابق،ّأبوّالوفاحمدّأّ- 11

 .868ّ-866صّالوفا،ّنظريةّالدفوع،ّمصدرّسابق،ّبوحمدّأأّ- 12

 .881ّّانظرّأحمدّأبوّالوفا،ّنظريةّالدفوع،ّالمصدرّسابق،ّصّ– 19

 .1/81/1009ّ(،ّمنشوراتّمركزّعدالة،ّتاريخ1188/1009ّتمييزّحقوقّرقم:ّ)ّ- 16

18 -ّّ ّمصدر ّالبطالن، ّنظرية ّصفتحيّوالي، ّنظرية988ّسابق، ّالوفا، ّأبو ّأحمد .
ّساب ّمصدر ّصالدفوع، ّأ881ق، ّهندي. ّالمدنيةّحمد ّالمرافعات ّقانون ّأصول ،

 .289ّ،ّص1001سنةّّوالتجارية،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشر،

حمدّأ.988ّ،ّنظريةّالبطالن،ّمصدرّسابق،ّصانظرّهذاّالرأيّلدىّفتحيّواليّ- 11
 .881ّّ،ّصالوفا،ّنظريةّالدفوع،ّمصدرّسابقّأبو

ّالدفّ- 11 ّالزغول، ّالنظّرباسم ّبين ّالمدنية ّماجستيروع ّرسالة ّوالتطبيق، ّالجامعةّية ،
ّاألولىةاألردني ّالطبعة ّعمان، ّوالتوزيع، ّللنشر ّاليقظة ّمكتبة ،ّ ّسنة ،1000ّّ،
ّسنة811ّ-818ص ّالقاهرة ّالمرافعات، ّقانون ّفي ّالدفوع ّالبكري، ّعزمي ّومحمد .

ّوجديّراغب21ّ،ّص8116 ّبعدها. ّمبادوما ّالمدني،ّمصدرّسابق،ّ، ئّالقضاء
 .216ّص

.20ّكري،ّمصدرّسابق،ّصّ.ّمحمدّالب811غول،ّمصدرّسابق،ّصّباسمّالّزّ- 10
 .881ّّنظريةّالدفوع،ّمصدرّسابق،ّصّّ–الوفاّحمدّأبوأّو

 .110ّفتحيّوالي،ّقانونّالقضاءّالمدني،ّمصدرّسابق،ّصّ- 18

منّالعدد819ّّ،ّعلىّالصفحة86/1/8191ّالمنشورّفيّالجريدةّالرسميةّبتاريخّّ- 11
.8801
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حمدّأ.981ّدرّسابق،ّص،ّمصلبطالن،ّنظريةّافتحيّواليانظرّفيّهذاّالتجاهّّ- 11
دفوعّالشكليةّ.ّنجالءّتوفيقّفليح،ّال880،ّصسابقّ،ّمصدر،ّنظريةّالدفوعأبوّالوفا

،ّالسنةّالعاشرةّ،1،ّبحثّمنشورّفيّمجلةّالرافدينّللحقوقّمجلدّفيّقانونّالمرافعات
 .808ّ،ّص1009ّ(ّسنة19ّعددّ)

ّالوسيط،ّمصدرّسابّ- 12 ّبين218ّق،ّصفتحيّوالي، ّالدفوعّالمدنية ّالزغول، ّباسم .
ّص ّسابق، ّمصدر ّوالتطبيق، ّفي818ّالنظرية ّالوجيز ّإبراهيم، ّمحمود ّمحمد .

،8118ّالقاهرة،ّسنةّّ،،ّدارّالفكرّالعربيّللنشراّعلىّقضاءّالنقضالمرافعاتّمركزًّ
 .801،ّص.ّوّنجالءّتوفيق،ّالدفوعّالشكلية،ّمصدرّسابق821ص

ّاأّ- 19 ّصاوي، ّالسيد ّدارّحمد ّوالتجارية، ّالمدنية ّالمرافعات ّقانون ّشرح ّفي لوسيط
ّ ّسنة ّالقاهرة، ّالعربية، ّص1002النهضة ّّو111-110، ّالقانونّ. ّسعد، براهيم ا 

.ّأحمدّهندي،ّأصولّالمرافعات،ّمصدر629ّالقضائيّالخاص،ّمصدرّسابق،ّص
 .282ّسابق،ّص

ّنظّرّ- 16 ّوالي، ّصفتحي ّالسابق ّالمصدر ّالبطالن، ّمّ.611ية ّراغب، بادئّوجدي
 .216ّ،ّصالقضاءّالمدني،ّمصدرّسابق

ّصّ- 18 ّالسابق، ّالمصدر ّالوسيط، ّوالي، ّالدفوع210ّفتحي ّالتواب، ّومعوضّعبد .
ّ ّسنة ّباإلسكندرية، ّالمعارف ّمنشاة ّوالتجارية، ّص8112المدنية ّالتواب98ّ، ّعبد .

ّ،ة،ّاآلفاقّالمشرقةّناشرون،ّعمانمبارك،ّأصولّالتقاضيّفيّدولةّاإلماراتّالعربي
 . 180،ّص1080سنةّ

 .211ّّفتحيّوالي،ّالوسيط،ّمصدرّسابق،ّّ - 11

ّ:وتمييزّحقوقّرقم،81/9/1082ّ(،ّتاريخ610/1082ّ:ّ)تمييزّحقوقّرقم -11
 .ّّمنشورات مركز عدالة ،16/8/1009،ّتاريخّ(1188/1002ّ)

20- (ّ ّتاريخ1681/1001ّتمييزّحقوقّرقم ّوتميزّحقوقّرقم12/8/1080ّ(، ،
 .ّمنشورات مركز عدالة  ،81/80/1080(،ّتاريخ918/1080ّ)

وتمييزّحقوقّرقمّّ،11/88/1081(،ّتاريخ1101/1081ّتمييزّحقوقّرقمّ) -28
 .ّمنشورات مركز عدالة  ،1/2/1082،ّتاريخّ(1812/1081)ّ

21- (ّ ّرقم ّحقوق 1811/1001ّتمييز ّتاريخ ،)19/6/1001ّ منشورات مركز ،
 .ّّعدالة

ّرقم -21 ّحقوق ّ:تمييز (1916/1009ّ)،ّّ ورات منشّ،12/12/1006تاريخ
 .ّعدالة

ّرقم -22 ّحقوق ّ)تمييز :8111/1081ّ ّتاريخ ،)19/1/1081ّ منشورات مركز ،
 .ّّعدالة

 مركز ، منشورات12/99/1002 تاريخ ،(خماسية هيئة) 9041/1002 رقم -54
 .عدالة

 .1008ّّ(ّلسنة88ّ:ّ)قرارّديوانّتفسيرّالقوانينّاألردنيّرقمّ -26

ّالتيّتصدحكلّيجوزّالطعنّفيّاألنه "أ( على 920) :ت المادةنصّ  -52 ّرام
ّالخصومةّإلّبعدّ،أثناءّسيرّالدعوى صدورّالحكمّالمنهيّللخصومةّّولّتنهيّبها

 :ويستثنىّمنّذلكّالقراراتّالصادرةّفيّالمسائلّالتاليةّ.كلها
ّّّّّّّ0ّ-ّّ ّالختصاصّالمكاني. ّبعدم ّتحكيم-5الدفع ّشرط ّبوجود الدفعّ-3ّ.الدفع

 .الدفعّبمرورّالزمن-1.ّبالقضيةّمقضيه

ّ.ّالدفعّببطالنّأوراقّتبليغّالدعوى-9ّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.216ّفتحيّوالي،ّالوسيط،ّمصدرّسابق،ّص -21
ّرقم -21 ّحقوق ّ)تمييز :8689/1081ّ ّتاريخ ،)2/1/1081ّ منشورات مركز ،

 .عدالة

 منّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّاألردني.ّ،(881/1)ّ:المادة -90

 .ّ،ّمنّذاتّالقانون(881/8)ّ:المادة -98

ّتاريخ610/1082ّ)ّ:تمييزّحقوقّرقم -91 :ّ.ّوتميزّحقوقّرقم81/9/1082(،
 .ّمنشورات مركز عدالة،88/80/1088ّ(،ّتاريخ8199/1088ّ)

ّرقم -91 ّحقوق ّ)تمييز :220/1001ّ ّتاريخ ،)2/1/1001ّ منشورات مركز ،
 .ّعدالة

ّرقم -92 ّحقوق ّ)تمييز :1120/1080ّ ّتاريخ ّّو1/1/1088(، ّحقوقّ. تمييز
إذاّذكرّجاءّفيه:ّ"ّورات مركز عدالةمنش،2/1/1001ّتاريخّّ،(220/1001)ّ:رقم
ّأسبابّالستئنافميّ المّ  ّمن ّالسببّالثاني ّفي ّالبيناتّّ:ز ّكافة ّيعترضّعلى بأنه

ّالستئنافّمماّ ّبالئحة ّجاء ّالستئنافّما ّمحكمة ّأمام ّفيّالدعوىّوكرر المقدمة
الدعوىّلعدمّّاّمنّطلبّردّ مانعًّّيعدّ وبالتاليّّ؛ّمنهّفيّموضوعّالدعوىدخولًّّيعد
 ّّ."هوّدفعّغيرّمتعلقّبالنظامّالعامّلختصاصّالمكانيّالذيا

ّرقم -99 ّحقوق ّ)تميز :111/1088)ّ ّتاريخ ، منشورات مركز 81/1/1088،
 .ّعدالة

ّحقوقّرقم -96 ّّ،(880/8119)ّ:تمييز 81/8/8116ّتاريخ منشورات مركز ،
 .ّعدالة

ّحقوقّ -98 ّتاريخ(خماسيةّهيئة)ّ،(8926/1081ّ)ّ:رقمّتمييز ،ّ
ّ.ت مركز عدالةمنشورا ،11/8/1081

 :المراجع
 :ةالكتب القانونيّ  :ًلا أوّ 
ّقضاءّ -8 ّعلى ّمركًزا ّالمرافعات ّفي ّالوجيز ّمحمود، ّمحمد إبراهيم،

ّ.8118ّالنقض،ّدارّالفكرّالعربيّللنشر،ّالقاهرة،
ّسنةّ -1 ّالقاهرة ّالمرافعات، ّقانون ّفي ّالدفوع ّعزمي، ّمحمد البكري،

األولى،ّدارّ.ّراغب،ّوجدي،ّمبادئّالقضاءّالمدني،ّالطبعة8116ّ
ّ.8116ّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّ

1- ّ ّالمدنية ّالمحاكمات ّأصول ّعوضّاحمد ّمقارنة–الزعبي، ّ–دراسة
ّ.1006ّ،ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،1ّّالجزءّالثاني،ّطّ

ّمنشأةّ -2 ّاألول، ّالجزء ّالخاص، ّالقانونّالقضاء ّنجيب، ّإبراهيم سعد،
ّ.8181ة،ّالمعارفّباإلسكندري

،ّدار1ّالسنهوري،ّعبدّالرزاق،ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّج -9
ّالنهضةّالعربية.

ّالمدنيةّ -6 ّالمرافعات ّقانون ّشرح ّفي ّالوسيط ّالسيد، ّأحمد صاوي،
ّ.1002ّوالتجارية،ّدارّالنهضة،ّالقاهرة،ّ

ّالنهضةّ -8 ّدار ّاألصلية، ّالعينية ّالحقوق ّفرج، ّالمنعم ّعبد الصدة،
ّ.8111سنةّالعربية،ّالقاهرة،ّ

ّالمعارف،ّ -1 ّمنشأة ّوالتجارية، ّالمدنية ّالدفوع ّمعوض، ّالتواب، عبد
ّ.8112اإلسكندرية،ّ

ّالتشريعّ -1 ّفي ّالمرافعات ّقواعد ّالوهاب، ّوعبد ّمحمد العشماوي،
ّ،ّالمطبعةّالنموذجية.1المصريّالمقارن،ّجّ

ّالمدنيةّ -80 ّالمرافعات ّقانون ّفي ّالوسيط ّإسماعيل، ّنبيل عمر،
ّ.8111ةّالجديدةّللنشر،ّسنةّوالتجارية،ّدارّالجامع

ّاإلماراتّ -88 ّدولة ّفي ّالتقاضي ّأصول ّالتواب، ّعبد مبارك،
ّناشرون،ّ ّالمشرقة ّاألفاق ّدار ّالثانية، ّالطبعة ّالمتحدة، العربية

ّ.1081ّاإلمارات،ّسنةّ
نيةّوالتجارية،ّدارّدقانونّالمرافعاتّالمّأصولحمد،ّأهندي،ّ -81

ّ.1001الجامعةّالجديدةّللنشر،ّّسنةّ
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ّفتح -81 ّأصولّوالي، ّاللبناني، ّالمدني ّالقضاء ّقانون ي،
ّ.8180المحاكماتّالمدنية،ّالطبعةّاألولى،ّبيروت،ّسنةّ

ّالطبعة14ّ-         ّالمرافعات، ّقانون ّفي ّالبطالن ّنظرية ّفتحي، والي،
 .8191ّاألولى،ّمنشأةّالمعارفّباإلسكندرية،ّسنةّ

عةّجامعةّوالي،ّفتحي،ّالوسيطّّفيّقانونّالقضاءّالمدني،ّمطب  15-     
 القاهرةّ.ّ

أبوّالوفا،ّأحمد،ّنظريةّاألحكامّفيّقانونّالمرافعات،ّمنشأةّ -01
 .0585المعارفّباإلسكندرية،ّالطبعةّالس ادسة،ّ

أبوّالوفا،ّأحمد،ّنظري ةّالدفوعّفيّقانونّالمرافعات،ّالطبعةّ -07
 .0588الثامنة،ّمنشأةّالمعارفّباإلسكندرية،ّسنةّ

 :ّثانيًّا: األبحاث والّرسائل

زغول،ّباسمّمحمد،ّالدفوعّالمدنيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّال -0
ّوالتوزيع،ّ ّللنشر ّاليقظة ّمكتبة ّاألردنية، ّالجامعة ّماجستير، رسالة

ّعمان،ّالطبعةّالولى.ّ
،ّمدىّكفايةّالمصلحةّلقبولّالدعوىّفيّصبح،ّرائدّلطفي -5

ّمقارنةّقانون ّدراسة ّاألردني، ّالمدنية ّالمحاكمات ّرسالأصول ةّ،
 .5103امعةّالعلومّاإلسالميةّسنةّ،ّجدكتوراه

ّتوفيقفليحّ -3 ّنجالء ،ّ ّفيّقانونّالمرافعاتال، ،ّدفوعّالشكلية
ّللحقوقبح ّالرافدين ّفيّمجلة ّ)ثّمنشور ّمجلد ّالعاشرةّ(،5، ّّ،السنة
 .5115سنةّّ،(55)ّ:عدد

 


