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 الممدمة

 

أمرها إالّ بها، فالعدل مٌزان  ٌنتظماستمر فً ضمٌر البشرٌة أن للعدالة لٌمة عظٌمة ال تستمٌم حٌاتها وال 

( 15المادة )لما جاء فً  الدستور للمواطنٌن هو حك اللجوء إلى المضاء وفما  الحٌاة وأن من الحموق التً كفلها 

كل فرٍد الحك فً الحٌاة واألمن والحرٌة، وال ٌجوز والتً تنص على أن )) ل 2005لسنة  من الدستور العرالً

نصت و((  اٍر صادٍر من جهٍة لضائٌٍة مختصةالحرمان من هذه الحموق أو تمٌٌدها إال وفما  للمانون، وبناء  على لر

فرٍد الحك فً أن ٌعامل لكل  -:سادسا   التماضً حٌك مصوٌن ومكفوٌل للجمٌع. -:ثالثا  ))  أٌضا   ( منه19المادة )

((، وهذا ضمانا  لحسن سٌر العدالة ولتمرٌبها من المتماضٌن معاملة  عادلة  فً اإلجراءات المضائٌة واإلدارٌة

 من حك كل مدعى علٌه الدفاع عن نفسه.بحٌث ٌحك لكل شخص فً بلد ما أن ٌرفع دعوى للمطالبة بحمه وأٌضا  

احها المانون لألشخاص الذٌن تتوافر فٌهم الشروط المطلوبة لانونا  لحماٌة وتعتبر الدعوى األداة العملٌة التً أت

حمولهم وصٌانتها من أي تعٍد لبل ولوعه واستراجاعها بعد سلبها إن كان لد ولع التعدي علٌها أو على مراكزهم 

ى علٌه حك المانونٌة، فالدعوى بالنسبة للمدعً حك عرض إدعاء لانونً على المضاء، وتعنً بالنسبة للمدع

منالشة مدى تأسٌس إدعاءات المدعً، وٌترتب على المحكمة التزاما  بإصدار حكم فً موضوع اإلدعاء بمبوله أو 

 برفضه، واإلدعاء هو تأكٌد شخص لحمه أو مركزه المانونً فً مواجهة شخص آخر بناء  على والعة معٌنة.

لة من اإلجراءات المانونٌة تبدأ بتمدٌم الطلب وكما هو معروؾ لدى رجال المانون بأن الدعوى المدنٌة  سلس

إلى المحكمة المختصة وتمر بمراحل متعددة لحٌن صدور الحكم النهائً فً موضوعها وأن المشرع لد لام 

ختص حسب الحالة لانون المرافعات كً ٌطبمها الماضً المبتنظٌم كل تلن اإلجراءات بمواعد ونصوص ٌنظمها 

ً فإن الوضع الطبٌعً للدعوى هو أنه بمجرد لبولها ٌضطلع الماضً بالسٌر فٌها حتى التً تنطبك علٌها، وبالتال

  ختام المرافعة وإصدار الحكم.

ولكن الوالع العملً الٌشٌر دائما  الى حصول تلن اإلجراءات بصورة طبٌعٌة بل لد تطرأ على الدعوى فً 

ال وهو الفصل فً موضوعها ، وهذه أَ مبتؽى الى االنحراؾ عن مسارها الاثناء السٌر فٌها عوارض تؤدي بها 

أو ولؾ اإلجراءات فٌها أو كما تسمى ولؾ  العوارض التً تصٌب الدعوى تتمثل بولؾ السٌر فً الدعوى

وٌكون ذلن أما ولفا  اتفالٌا  وٌتحمك نتٌجة التفاق الخصوم على عدم السٌر فً الدعوى  المرافعة أو الخصومة،

لمدة محددة من الزمن لؽرض تحمٌك الصلح أو اللجوء الى التحكٌم وؼٌر ذلن ،وأما أن ٌكون ولؾ الدعوى ولفا  
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 ،فً الدعوى بموة المانون لانونٌا  وذلن عندما ٌنص المانون على حاالت معٌنة ٌكون من شأن تحممها ولؾ السٌر

لرار من المحكمة المختصة بولؾ السٌر فً الدعوى عندما تثار  ولفا  لضائٌا  وٌتحمك نتٌجة صدورولد ٌكون 

مسألة أولٌة ٌكون الفصل فٌها الزما  للفصل فً الدعوى األصلٌة وهو ماٌطلك علٌه بالولؾ التعلٌمً، ولد ٌكون 

ٌفرضه المانون على المدعً نتٌجة لتخلفه أو إهماله عن تمدٌم مستندات أو الولؾ المضائً بمثابة جزاء إجرائً 

 .كمة وهذا ماٌسمى بالولؾ الجزائًتنفٌذ إجراء كلفته به المح

وٌظهر لنا أهمٌة هذا الموضوع فً الوالع العملً بسبب كثرة حصول حاالت ولؾ إجراءات الدعوى أمام 

بعض النصوص أن كما  -البداءة أم أمام محاكم اإلستئناؾ درجة السواء  كان أمام محاكم  –المحاكم المدنٌة 

المانونٌة المتعلمة بهذا الموضوع ٌشوبها النمص األمر الذي ٌترن مجاال  لإلختالفات الفمهٌة، فضال  عن ذلن فهنان 

ءات اختالفات واضحة بٌن مولؾ المشرع العرالً والتشرٌعات الممارنة فً االتجاهات المتعلمة ببعض اإلجرا

لانون المرافعات المدنٌة على المنهج الممارن بٌن  البحث اتمدنا فً كتابة هذ، لذلن اعالمتعلمة بهذا الموضوع

 ولوانٌن بعض الدول العربٌة. العرالً

 اآلتً: المنهجوفك الموضوع هذا  وسنتناول

 ماهٌة ولف اإلجراءات فً الدعوى المدنٌة: المبحث األول

 اإلجراءات وتمٌٌزه عن ؼٌره من النظم المشابهة لهمعنى ولؾ : المطلب االول

 فً الدعوىولؾ اإلجراءات  الثانً: نطاقالمطلب 

 ولف االجراءات فً الدعوى المدنٌة صور: المبحث الثانً

 الولؾ االتفالً: المطلب االول

 المطلب الثانً: الولؾ المانونً

 المطلب الثالث: الولؾ المضائً

 اإلجراءات فً الدعوى المدنٌةأحكام ولف : المبحث الثالث

 آثار ولؾ الدعوى والطعن فٌه: المطلب األول

 أنمضاء ولؾ اإلجراءات فً الدعوى: المطلب الثانً
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 أهم النتائج والتوصٌات التً توصلنا إلٌها. البحث هذا بخاتمة نبٌن فٌها وننهً هذا
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 المبحث األول

 المدنٌةجراءات فً الدعوى إلماهٌة ولف ا

 

جراءات من خالل التعرٌؾ به وبٌان معناه وماٌمٌٌزه عن ؼٌره من إلناول فً هذا المبحث ماهٌة ولؾ انت

النظم المشابهة له والتً تؤدي هً االخرى الى عرللة السٌر فً الدعوى وعدم النظر الٌها مدة من الزمن ثم 

االول نخصصه للحدٌث عن معنى ولؾ نتحدث عن نطاق ولؾ االجراءات وذلن من خالل مطلبٌن، المطلب 

وؾ نتحدث فٌه جراءات فً الدعوى وتمٌٌزه عن ؼٌره من النظم االخرى المشابهة له، اما المطلب الثانً سإلا

  جراءات فً الدعوى المدنٌة.اإلعن نطاق ولؾ 

 

  

 

 المطلب االول

 جراءات وتمٌٌزه عن غٌره من النظم المشابهة لهإلمعنى ولف ا

 

جراءات لؽة واصطالحا  وماٌمٌٌزه عن ؼٌره من النظم إلالمطلب لبٌان الممصود من ولؾ اسنخصص هذا 

 -لمشابهة له من خالل فرعٌن وعلى النحو األتً:المانونٌة ا

 

 الفرع االول

 جراءاتإلالممصود بولف ا

 

 لؽة:  جراءاتإلامنا الولوؾ على معنى الولؾ و لبٌان ذلن ٌستدعً ولف االجراءات لغة:  -اوال :
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 للولؾ فً اللؽة معاٍن واطاللات متعددة منها الحبس والمنع واإلمسان والكؾ. الولؾ لؽة: -1

األمر الذي كنت فٌه أي ، فتمول أولفت عن فالَوْلؾ: الواو والماؾ والفاء أصل واحد ٌدل على تمكٌث فً الشئ

وكل شًء أمسكت عنه فإنن تمول: أولفت، ثم أولَْفُت عنهم ( أي سكت،  مْ هُ وحكى الشٌبانً: ) كلمتُ  ،(1)أْللَْعتُ 

 .(2)وولؾ األرض على المساكنٌن: حبسها، والولاؾ: الذي الٌستعجل األمور، والتولؾ فً الشًء: التلوم فٌه

والَوْلُؾ اسم مصدره َولََؾ وجمعه أولاؾ، والولؾ عند الفمهاء: حبس العٌن على ِمْلِن الوالؾ أو على ِمْلِن 

رة األولاؾ أي الوزارة المعنٌة بشؤون األولاؾ والمساجد والدعوة الى هللا سبحانه وتعالى، وٌمال وزاهللا تعالى، 

وٌمال أٌضا  تمرر ولؾ اطالق النار أي عدم اطالق النار، أو مع ولؾ التنفٌذ أي عدم الدخول فً اجراءات 

راءة أي لطع الكلمة عّما التنفٌذ، وولؾ الجلسة أي تعلٌمها، وولؾ جرٌدة: منعها من الصدور، والولؾ فً الم

 .(3)بعدها

 االجراءات لؽة : -2

االجراءات جمع إجراء وهً مأخوذة من الفعل أجرى ٌجري فهو مجٍر، واالصل المجرد ) جرى ( وهو 

 .(4)انسٌاح فً الشًء

، أي لصدت وأسرعت وجرٌت الى كذا جرٌا  وجراء 
، واإلجرائً منسوب الى اإلجراء، واإلجراء هو (5)

الخطوة التً تتخذ ألمر ما، واإلجراءات مجموعة من الخطوات المتتالٌة الواجبة االتباع لتنفٌذ عمل التدبٌر أو 

 ، وهذا هو المعنى الممصود لدٌنا هنا.(6)معٌن أو فً التحمٌك مع شخص ما ومحاكمته

 

  ولف اإلجراءات اصطالحا    -نٌا :ثا

لم ٌورد المشرع العرالً والتشرٌعات الممارنة له منها المشرعٌن المصري واالردنً تعرٌفا  لماهٌة ولؾ 

االجراءات فً الدعوى والٌعاب هذا المسلن على المشرع، ألن هذه لٌست مهمته بطبٌعة الحال، حٌث من النادر 

بذلن إالّ فً حالتٌن أولهما: أن ٌكون الؽرض  أن ٌلجأ المشرع الى اٌراد التعرٌفات، إذ أنه لٌس من وظٌفته المٌام

                                                           
) .835، ص8998، دار الفكر للطباعة، والنشر والتوزٌع، 2، ط6 ، معجم مماٌٌس اللغة، جأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌاالعالمة       

1
) 

 .263،دار الفكر، ص3،ط85أبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج (
2
( 

 .8085، ص2004اللغة العربٌة، المعجم الوسٌط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولٌة،  معجم (
3
( 

 . 288بً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ابن فارس، المصدر السابك، صالعالمة أ (
4
( 

. 63، ص2000،دار الحدٌث، 8المنٌر، ط العالمة أحمد بن علً الفٌومً، المصباح (
5
( 

  .244، ص2003، المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم، 8ط وآخرون، المعجم العربً األساسً،أحمد العاٌد  (
6
( 
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. وؼالبا  ما ٌعهد بهذه (1)مستمر من التعرٌؾ حسم خالؾ فمهً لائم، وثانٌهما: أن ٌكون هذا التعرٌؾ مؽاٌرا  لمعنى

للفمه، فتناول الفمه اإلجرائً فكرة ولؾ اإلجراءات ولكنه اختلؾ فً تحدٌد  –مهمة اٌراد التعرٌفات  -المهمة 

 مفهومها ووضع تعرٌؾ لها.

الى أن الممصود بولؾ اإلجراءات هو عدم السٌر فٌها بناء  على اتفاق الطرفٌن أو حكم فذهب البعض 

بأن المراد به هو عدم السٌر فٌها بصورة مؤلتة بسبب لٌام ، وذهب البعض اآلخر (2)المحكمة أو حكم المانون

فً تحمٌك مشروع صلح بٌنهما لد ترجع الى رؼبة الخصوم والعة رتب المشرع على وجودها هذا الولؾ والتً 

الى أن الممصود به هو عدم  ، وذهب آخرون(3)أو لد ترجع هذه الوالعة الى ارادة المشرع ألسباب ٌمدرها هو

السٌر فٌها خالل مدة معٌنة إذا ما اعتراها سبب من أسباب الولؾ، ولد تحدد مدة الولؾ، ولد ٌكون تحدٌدها 

 .(4)مام إجراء معٌنمرهونا  بإت

، (5)ذا اعتراها سبب من االسباب المؤدٌة للولؾعدم السٌر فً الخصومة مدة معٌنة إبأنه  ونبٌنما عرفه آخر

كانت علٌه ولرٌب من ذلن عرؾ بأنه تجمٌد السٌر فً اإلجراءات لسبب التضى ذلن عند الحد أو اإلجراء الذي 

 .(6)سرٌانها الطبٌعً إالّ بعد زوال سبب الولؾولت تحمك سبب الولؾ، والتعود اإلجراءات الى 

وٌؤخذ على هذٌن التعرٌفٌن بأنهما مبهمان من حٌث تناولهما ألسباب الولؾ، إذ لم ٌتطرلا إالّ لذكر أن للولؾ 

 خصوم أو بحكم المانون أو بحكم المضاء.أسبابا  دون بٌان أو ذكر لهذه االسباب كالولؾ بإرادة ال

بأنها تعطٌل مؤلت إلجراءات الدعوى لتوفر سبب من أسباب الولؾ ولد تكون هذه فً حٌن ٌرى البعض 

، وبنفس المعنى عرفه البعض بأنه عدم السٌر فً (7)االسباب خارجة عن مركز الخصوم الشخصً وممثلٌهم

 .(8)الخصومة مدة من الزمن إذا ماطرأ علٌها اثناء نظرها سبب من اسباب الولؾ مع بمائها منتجة ألثارها

 فًتمدم ٌمكننا المول بأن ولؾ اإلجراءات فً الدعوى ٌعنً امتناع محكمة الموضوع من النظر  من خالل ما

الدعوى الممامة أمامها وتعطٌل اجراءاتها مدة من الزمن وأن هذه المدة تحدد إما باتفاق الخصوم أو لحٌن البت فً 

  مسألة تخص الدعوى أو الفصل فً موضوع دعوى أخرى ٌؤثر الحكم فٌها على موضوع الدعوى المولوفة.

                                                           
، مكتبة دار الثمافة للنشر والتوزٌع، عمان،  ( .68، ص8995عبدالمادر الشٌخلً، فن الصٌغة المانونٌة تشرٌعا  وفمها  ولضاء 

1
( 

.332، ص8978دار الفكر العربً، الماهرة،  ،8، مبادئ الخصومة المدنٌة، طفهمً د. وجدي راغب (
2
( 

.497، ص2088د. نبٌل اسماعٌل عمر، الوسٌط فً لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، دار الجامعة الجدٌد،  (
3
( 

 .87، ص8980محمود فكري السٌد البٌومً، ولف الدعوى فً فمه المرافعات ولضائه، دار االتحاد العربً للطباعة، الماهرة،  (
4
( 

 .552، ص8980أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنٌة والتجارٌة، منشأة المعارف، باالسكندرٌة، سنة  (
5
( 

.844، ص2085مركز الدراسات العربٌة للنشر والتوزٌع،  ،8عبدهللا خلٌل الفرا، الوسٌط فً شرح لانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة، ط (
6
( 

.885، ص8997المرافعات المدنٌة والتجارٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة، سلسلة التاب الجامعً، جامعة عدن، د. علً صالح المطٌعً،  (
7
( 

.23، ص2084مكتبة المانون وااللتصاد، الرٌاض،  ،8د. لٌلى علً سعٌد الخفاجً،ولف الخصومة فً لانون المرافعات، ط (
8
( 



(7) 
 

 الثانًالفرع 

 م المشابهة لهالتمٌٌز بٌن ولف اإلجراءت فً الدعوى وغٌره من النظ

  

إذا كان ولؾ اإلجراءات فً الدعوى ٌعنً عدم السٌر فٌها بشكل مؤلت بناء  على اتفاق الخصوم أو حكم 

كانمطاع اجراءات المانون، فإنه ٌشتبه ببعض النظم واألوضاع المانونٌة األخرى المشابهة له  لوةالمحكمة أو 

أن كلتا الحالتٌن تعد من العوارض المعطلة لسٌر اإلجراءات فً الدعوى المدنٌة، أو ماٌسمى الدعوى بإعتبار 

باألحوال الطارئة التً تطرأ على الدعوى تؤدي الى عدم السٌر فٌها مدة من الزمن، كما أن هذا الولؾ لد ٌشبه 

الدعوى مدة من الزمن، لذا  ٌتم ارجاء النظر فًتأجٌل المرافعة والنظر فً الدعوى، كون اآلخٌر هو اآلخر 

 وجه التمٌٌز بٌنهم وعلى الوجه األتً:أسنتاول 

اجراءاتها نمطاعاإلجراءات فً الدعوى وا ولفالتمٌٌز بٌن  -أوال :  

األصل أن الدعوى التنشأ إالّ إذا كان طرفاها من األحٌاء، فإذا حدث أن بدأت الدعوى صحٌحة من حٌث  

ٌؤدي الى لطع السٌر فٌها، اما بالوفاة أو بزوال اهلٌة التماضً أو زوال  فها، ولكن حدث ما من شأنه أناأطر

 الصفة اإلجرائٌة، فإن استمرارها على الرؼم من ذلن ٌكون من طرؾ واحد، ولٌس من طرفٌن، وهذا األمر ال

ت مؤلتا  أحد ، ففً هذه الحالة فإن الدعوى لد فمد(1)ظٌمها المانونًٌنسجم مع المنطك السلٌم، وطبٌعة الدعوى وتن

 .(2)أركانها، لذا وجب ولؾ السٌر فٌها الستكمال الركن النالص منها

إذا  فانمطاع اإلجراءات هو ولوفها بموة المانون بعد انعمادها ولبل الفال باب المرافعة فٌها بسبب وفاة أحد 

موة المانون لمٌام سبب ب الدعوى، وعرفه البعض بأنها ولؾ السٌر فً (3)الخصوم، أو فمد أهلٌته، أوزوال صفته

 .(4)من أسباب اإلنمطاع التً نصت علٌها المانون

لتصدع ركنها الشخصً وذلن بسبب تؽٌٌر ٌطرأ على الخصوم أو صفاتهم واالنمطاع فً الدعوى ٌحصل 

 .(5)فٌؤثر على صحة االجراءات

                                                           
.286،ص2000، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، ة دراسة ممارنةلمدنٌد. عباس العبودي، شرح أحكام لانون المرافعات ا (

1
( 

 .536، ص8977د. أحمد مسلم، أصول المرافعات والتنظٌم المضائً فً اإلجراءات واألحكام، دار الفكر العربً،الماهرة، (
2
( 

.883،ص8990الخصومة وانمضاؤها(، منشأة المعارف، سموط  -انمطاع الخصومة -دمحم نصرالدٌن كامل، عوارض الخصومة )ولف الخصومة (
3
( 

.54، ص2002المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، دار الكتب والوثائك ببغداد،  (
4
( 

.393، ص8972، مطبعة العانً، بغداد، 2، ج8969لسنة  83عبدالرحمن العالم، لانون المرافعات المدنٌة رلم  (
5
( 
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اجراءات الدعوى ولٌس له أثر وٌظهر جلٌا  مما سبك أن اإلنمطاع ٌتشابه مع الولؾ فً أن كلٌهما ٌرد على 

على أصل الحك المدعى به، وال على الحك فً الدعوى، كما أن كلٌهما ٌؤدي إلى تعطٌل إجراءات الدعوى وعدم 

عوى وإالّ ولع هذا السٌر فٌها بشكل مؤلت، إذ ٌحظر المٌام بأي نشاط إجرائً خالل فترة التولؾ التً تعانٌها الد

 اإلجراء باطال  وؼٌر صحٌح.

هذا التشابه دفع البعض إلى المول بأن اإلنمطاع ما هو إالّ صورة من صور الولؾ أو بعبارة أخرى ولؾ و 

ألسباب معٌنة، وأصطلح على تسمٌته إنمطاعا  بهدؾ التمٌٌز بٌن أسباب الولؾ نتٌجة لعوامل التمس المركز 

اء على عدم امتثال الخصم ألمر الشخصً للخصوم أو ممثلٌهم كالولؾ بناء  على اتفاق الخصوم أو الولؾ كجز

، وبٌن العوامل التً تمس المركز الشخصً للخصوم الذي من شأنه أن ٌؤثر على إعمال مبدأ المحكمة

، وهذا ما دفع البعض من األساتذة الى المول بأن اإلنمطاع فً اإلجراءات هو نوع من أنواع الولؾ (1)جهةاالمو

 .(2)ٌسمى بالولؾ المانونً المانونً للدعوى ٌمع بموة المانون أو ما

وبالرؼم من أن كال  من الولؾ واإلنمطاع ٌؤدي الى عدم السٌر فً الدعوى مدة من الزمن إالّ أن الولؾ 

 ٌختلؾ إختالفا  جوهرٌا  عن االنمطاع من عدة وجوه كاألتً:

ب هو ٌختلؾ الولؾ عن االنمطاع من حٌث السبب، فأسباب الولؾ حسب نوعه فإذا كان اتفالً فالسب -1

احترام ارادة الخصوم واعطائهم فرصة لحل نزاعهم خارج سوح المضاء، وإذا كان الولؾ بمرار الماضً 

فالسبب ٌكون تعلٌك النظر فً الدعوى على الفصل فً موضوع آخر ٌؤثر الحكم فٌه على الدعوى 

ل صفة من كان ٌباشر ، اما االنمطاع فالسبب هو اما وفاة أحد الخصوم أو فمدان أهلٌته أو زوا(3)المولوفة

، أي أن الحكمة من ولؾ اإلجراءات فً الدعوى تختلؾ بإختالؾ نوعه، (4)الخصومة نٌابة عن ؼٌره

 بٌنما الحكمة من تمرٌر اإلنمطاع ٌرمً الى كفالة حموق الدفاع للخصوم. 

ختلؾ الولؾ عن االنمطاع من حٌث ارادة الخصوم، فاالنمطاع ٌمع بموة المانون، وإن كان ٌتفك مع ٌ -2

الولؾ المانونً فً ذلن إالّ أنه ٌختلؾ عن الولؾ االتفالً الذي ٌكون مصدره ارادة أطراؾ الدعوى 

طاع واردة أن حاالت االنمعن فضال  )الخصوم(، والولؾ المضائً الذي ٌكون مصدره إرادة الماضً، 

                                                           
.808ص، 8980سعد، المانون المضائً الخاص، منشأة المعارف باإلسكندرٌة، إبراهٌم نجٌب  (

1
( 

.583نبٌل اسماعٌل عمر، المصدر السابك، صد.  (
2
( 

      مرافعاتمن لانون ال( 829، 828مابلها نص المادتٌن )ٌ 8969لسنة  83رلم  العرالً من لانون المرافعات المدنٌة (83،  82أنظر نص المادتٌن )(3)

  .8988لسنة  24( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة االردنً رلم 823والمادة ) 8968لسنة  83رلم  المصري لمدنٌة والتجارٌةا   
     المدنٌة والتجارٌة مرافعاتمن لانون ال (830) ٌمابلها نص المادة 8969لسنة  83لعرالً رلم ا المدنٌة مرافعاتمن لانون ال( 84) أنظر نص المادة(4)

  .8968لسنة  83رلم  المصري   
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خصوم ألهلٌته وزوال الصفة التً كان ٌباشر لها وهً وفاة أحد الخصوم وفمد أحد ال على سبٌل الحصر

 .أحد األشخاص نٌابة عن ؼٌره

لؾ االتفالً، بٌنما الٌكون للمحكمة مثل هذه وٌكون للمحكمة سلطة تمدٌرٌة فً الرار الولؾ السٌما ال -3

، والٌعدو (1)حكم المانون حتى ولو أؼفلت المحكمة الحكم بهالسلطة فً الرار االنمطاع كونه ٌحصل ب

  ئا  لها.المرار الصادر من المحكمة سوى ممررا  لحالة لانونٌة ال منش

االنمطاع تتعٌن على المحكمة أن تمنح  حصلٌتمٌٌز االنمطاع عن الولؾ أٌضا  من حٌث المدة، فإذا  -4

راء سبب االنمطاع، وهذا ٌعتمد على اج الخصم أجال  لتبلٌػ من ٌموم ممام الخصم الذي تحمك فً شأنه

 ى أو إذا حضر الجلسة وارث المتوفىالتبلٌؽات المضائٌة من لبل صاحب المصلحة فً تعجٌل نظر الدعو

فً حٌن أن  ،(2)ممام من زالت عنه الصفة وطلب مباشرتها أو من ٌموم ممام من فمد أهلٌة الخصومة أو

والمصري  العرالً ٌنالولؾ إذا كان بإتفاق الخصوم ٌجب أن ال تزٌد مدته عن ثالثة أشهر فً التشرٌع

فً  وإذا كان الولؾ لضائٌا  فٌمكن أن تكون مدته ستة أشهر أو أكثر ،وستة أشهر فً التشرٌع االردنً

حٌث تنتهً فلم ٌحددا مدة  للولؾ المضائً  (3)بالنسبة للتشرٌعٌن المصري واألردنًالتشرٌع العرالً، أما 

  .ولؾلحٌن زوال سبب ال

 

ز ولف إجراءات الدعوى من تأجٌلهاتمٌٌ  -ثانٌا :  

لى واحدة، فالشائع أن تعمد المحكمة إللٌال  ما ٌحدث أن تفصل المحكمة فً نزاعٍ معروٍض أمامها فً جلسة 

جلسات متعددة لظروؾ كثٌرة تحول دون نظرها فً جلسة واحدة، األمر الذي ٌدفعها على نظر الدعوى فً 

طلب الحك فً للخصم فً بعض الحاالت الدوام ألى إرجاء نظر الدعوى كلما ألتضت ظروؾ الدعوى ذلن، ف

أو ؼٌر ا الخصم األخر، همى دفع صحٌح، أولدراسة مستندات لدتأجٌل الدعوى لإلجابة علٌها، أو اإلجابة عل

 .(4)ذلن

                                                           
.385د. عباس العبودي، المصدر السابك، ص (

1
( 

         المدنٌة من لانون المرافعات( 832مابلها نص المادة )ٌ 8969لسنة  83من لانون المرافعات المدنٌة العرالً رلم ( 2، 8/ 86أنظر نص المادة )(2)

  .8968لسنة  83لتجارٌة المصري رلم وا    

من لانون أصول المحاكمات المدنٌة ( 822ونص المادة ) 8968لسنة  83المدنٌة والتجارٌة المصري رلم من لانون المرافعات ( 829أنظر نص المادة )(3)

.8988لسنة  24االردنً رلم        
.8969لسنة  83من لانون المرافعات المدنٌة العرالً رلم ( 2، 8/ 62أنظر نص المادة )  (

4
( 
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بأن كل منهما ٌؤدي إلى ولؾ السٌر  ثر اإلجرائًولؾ الدعوى من حٌث األمع  فً هذه الحالة التأجٌل هٌشبو 

سواء  أكان التأجٌل بناء  على اتفاق أطراؾ الدعوى وموافمة المحكمة أو حصل التأجٌل  فً الدعوى مدة معٌنة

أن بن ٌالحظ أولكن ٌنبؽً  ، تأخٌر الفصل فً الدعوى ٌهرتب علفكالهما ٌتإذا   بمرار المحكمة من تلماء ذاتها،

 وعلى الوجه اآلتً: ولت تأجٌلها وحالتها فً ولت الولؾحالة هنان فارلا  واضحا  بٌن الدعوى فً 

لٌها الدعوى، بخالؾ الولؾ الدعوى تأرٌخ الجلسة التً تؤجل إ ٌجب أن ٌحدد المرار الصادر بتأجٌل -1

له ؼالبا ، وبالتالً ٌتعذر معرفة التارٌخ الذي ستنظر فٌه الدعوى من جدٌد بشكل  الذي ال ٌتحدد مٌعادا  

بعكس حالة تأجٌل الدعوى حٌث أن موعد الجلسة التً تم تأجٌل نظر الدعوى إلٌها سوؾ ٌكون  مسبك،

 .(1)معروفا  ألطراؾ الدعوى

 نأ كما به، ٌمضً حكم بؽٌر تلمائٌا   ٌحدث لد الولؾ أن حٌن فً ،المحكمة من بمرار إالّ  ٌحصل ال التأجٌل -2

 تولؾ ال حٌن فً ،الخصوم وطلب المحكمة لتمدٌر وفما   وذلن الظروؾ التضت كلما تؤجل الدعوى

 .(2)الحصر سبٌل على محددة ألسباب إال الدعوى

 الولؾ ٌؤدي حٌن فً الدعوى ركود الى ٌؤدي ال فالتأجٌل األثر، حٌث من الولؾ عن التأجٌل وٌختلؾ -3

 .(3)فٌها إجراء أي اتخاذ الولؾ مدة فً ٌجوز ال إذ الدعوى ركود الى

المرار الصادر بولؾ الخصومة ٌُعدُّ من لبٌل المرارت الفرعٌة المطعٌة، وٌمبل الطعن به تمٌٌزا  على  -4

لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال216/1ًأنفراد فور صدوره عمال  بأحكام المادة )

حٌن أن لرار التأجٌل ال ٌمبل الطعن استمالال  ولو كان صادرا  بناء  على طلب أحد الخصوم، ، فً 1969

وٌتم الطعن  (4)والٌحوز الحجٌة كونه من المرارات االعدادٌة وماهو إالّعمل من أعمال اإلدارة المضائٌة

 به مع الحكم الفاصل الصادر فً الدعوى.

عن تأجٌلها، ذلن أن الولؾ فً حمٌمته عارض ٌعٌك السٌر ونخلص مما تمدم أن ولؾ الخصومة ٌختلؾ  

 الطبٌعً للدعوى بشكل مؤلت وال تستأنؾ الدعوى سٌرها إالّ بزواله.

 

 

                                                           
.795، ص8985، 5أبو الوفا، نظرٌة الدفوع فً لانون المرافعات، منشأة المعارف باالسكندرٌة، طأحمد  (

1
( 

 .538ص ،8983 ، بٌروت، الجامعٌة الدار، المدنٌة المحاكمات أصول ،الوفا ابو حمدأ (
2
( 

 .40-39ص ،الماهرة ،العربٌة النهضة دار ،المدنٌة الخصومة ركود ،ملٌجً حمدأ (
3
( 

.420، ص8990أمٌنة النمر، الدعوى وإجراءاتها، منشأة المعارف باإلسكندرٌة،  (
4
( 
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 الثانًالمطلب  

 فً الدعوىولف اإلجراءات  نطاق

 

التً ٌصح فٌها ولؾ  ٌحصل الولؾ أمامها، ونوع الدعاوى به تحدٌد المحاكم التً ٌمكن أن ٌراد

 سٌراإلجراءات من خالل فرعٌن وكاآلتً:

 

 الفرع األول

 المحاكم التً ٌمكن أن ٌحصل الولف أمامها

 

كما هو معلوم لدى رجال المانون بأن المحاكم متعددة ومختلفة بإختالؾ اختصاصتها ومرتبة على شكل 

حاكم التمٌٌز فً أعلى مالدرجة األولى وتنتهً بحاكم ماألدنى منها فتبدأ ب الدرجةتعلو على  درجةكل  درجات

 .(1)الهرم

وبالتالً فإن  المدنٌة البداءة أو المحاكم محاكمتمام أمام  ومما الشن فٌه ان الدعاوى المدنٌة، أٌا  كانت نوعها،

اءات أمام أما بالنسبة لولؾ اإلجرولؾ االجراءات بإختالؾ أنواعها، سٌكون ممكنا  أمام جمٌع هذه المحاكم، 

( من لانون المرافعات 195نوع الولؾ، وهذا ما لضت به المادة )كان فإن ذلن ممكنا  أٌضا  أٌا  محاكم االستئناؾ 

والتً تنص على أن )) أحكام هذا المانون المتعلمة بالدعوى والمحاكمة  1969لسنة  83رلم  المدنٌة العرالً

ها لبداءة تكون مرعٌة فً محاكم االستئناؾ أٌضا  ((، وتمابلوالحكم وؼٌرها التً ٌجري العمل بها فً محاكم ا

( من لانون 190والمادة ) 1968لسنة  13رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري240المادة )

تنصان على أنه )) تسري على االستئناؾ  واللّتان 1988لسنة  24رلم  االردنً ةأصول المحاكمات المدنٌ

حكام مالم ٌمض المانون بؽٌر ممررة أمام محكمة الدرجة االولى سواء  فٌما ٌتعلك باالجراءات أو باالالمواعد ال

 .(2)((ذلن

                                                           
 .235، ص8986، دار الفكر العربً للطباعة والنشر، الماهرة، 8د. وجدي راغب فهمً، مبادئ المضاء المدنً )لانون المرافعات(، ط (

1
( 

 .806د. لٌلى علً سعٌد الخفاف، المصدر السابك، ص (
2
( 
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)) أن ولؾ محكمة الموضوع للدعوى عمال  بأحكام ب وتطبٌما  لذلن جاء فً لرار لمحكمة التمٌٌز االردنٌة 

المحكمة من البٌنات الممدمة فٌها، حٌث أن  ( من االصول المدنٌة هً مسألة موضوع تتوصل إلٌها122المادة )

محكمة االستئناؾ ووفما  لما هو ممدم فً الدعوى من بٌنات ومرافعات لم تجد مبررا  لولؾ الدعوى،فإن ذلن 

  .(1)اق، فٌكون هذا السبب ؼٌر وارد ((ٌعتبر سائؽا  وممبوال  ومتفما  مع ماهو ممدم فً الدعوى من بٌنات وأور

الرلابة ؾ اإلجراءات أمام محكمة التمٌٌز فؽٌر جائز، ألن هذه األخٌرة فً األصل هً محكمة أما بالنسبة لول

من لانون  (203كما هو وارد فً نص المادة ) (2)ال محكمة الموضوع راق الدعاوىوتدلٌك أو المضائٌة

أصول المحاكمات المدنٌة ( من لانون 198مابلها نص المادة )الفمرة االولى منها وٌ المرافعات المدنٌة العرالً

 ،  فالخصومة أمامها لها طابع خاص.لتماضً فً العراقل مرحلةأعلى  ، وانها1988لسنة  24رلم  االردنً

والمسألة التً ٌمكن أن تثار فً هذا الشأن والتً لم ٌتطرق إلٌها التشرٌع أو الفمه هً الحالة التً ٌمكن أن 

( الفمرة الثانٌة منها من لانون 209كما هو وارد فً نص المادة )تكون فٌها محكمة التمٌٌز هً محكمة موضوع 

لمحكمة التمٌٌز عند االلتضاء أن تدعو والتً جاء فٌها ))  1969لسنة  83رلم  المرافعات المدنٌة العرالً

ح الخصوم لإلستٌضاح منهم عن بعض النماط التً ترى لزوم االستٌضاح عنها، ولها أن تأذن بتمدٌم بٌانات أو لوئ

من وعندئذ هل ٌمكنها آنذان أن تمرر هذا الولؾ؟ نرى بأنه الٌجوز لمحكمة التمٌٌز أن تمرر أي نوع  جدٌدة ((

الولؾ ألن حكم المادة المذكورة أعاله جاء على سبٌل االستثناء وكل ماورد على سبٌل االستثناء الٌجوز أنواع 

 .شٌر الى هذا الموضوعٌن الممارنة ما ، كما أنه لم نجد فً المضاء العرالً والموانٌالتوسع فٌه

والمسألة الثانٌة التً ٌمكن أن تثار أٌضا  بالنسبة للولؾ االتفالً، هل ٌجوز أن ٌحصل الولؾ االتفالً أكثر 

 من مرة؟

أكثر من مرة عن تكرار أختلفت الفمه المانونً بهذا الشأن، حٌث رأى البعض امكانٌة طلب ولؾ الخصومة 

، فً حٌن ٌرى البعض اآلخر أنه (3)بشرط أن ٌتم مراعاة الشروط المطلوبة فً كل مرةاالتفاق على ولفها 

الٌجوز االتفاق على ولؾ اإلجراءات فً الدعوى أكثر من مرة إالّ إذا كان الولؾ االول لم تكتمل المدة المحددة 

 .(4)حدود المدة المتبمٌةللولؾ االتفالً فً المانون وبشرط أن ٌكون الولؾ الثانً مكمال  للمدة االولى وفً 

                                                           
العدالة. مركز، منشورات 2002( سنة 488/2002المرلم ) محكمة التمٌٌز االردنٌة لرار (

1
( 

.406، ص2080د. أحمد هندي، لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، دار الجامعة الجدٌد،  (
2
( 

.837، ص2088تبة المانونٌة، بغداد، ، المك4وتطبٌماته العملٌة، ط 8969لسنة  83محمود، شرح لانون المرافعات المدنٌة رلم الالماضً مدحت  (
3
( 

.856، ص2005، دار النهضة العربٌة، 8د. عٌد دمحم المصاص، الوسٌط فً لانون المرفعات المدنٌة والتجارٌة، ط (
4
( 



(13) 
 

، إالّ أننا نرجح هذه المسألةشرٌعات موضوع الممارنة لم تتطرق لالمشرع العرالً والت أنومن الجدٌر بالذكر 

الرأي الثانً حول عدم جواز األتفاق على ولؾ اإلجراءات ألكثر من مرة فً دعوى واحدة إالّ إذا كان ضمن 

لذا نمترح على  .أمام المحاكم النزاع وتراكم العدٌد من الدعاوى لعدم إطالة أمد المدة المانونٌة ومكمال  للمدة األولى

لانون المرافعات  من 82وإضافة فمرة أخرى إلى نص المادة المشرع العرالً أن ٌأخذ ذلن بنظر االعتبار 

   ال  للمدة األولى.ألكثر من مرة واحدة إالّ إذا كان مكم والنص فٌها على عدم جواز ولؾ الدعوى اتفالا  المدنٌة 

 

 الثانًالفرع 

  جراءات اإلالدعاوى التً ٌصح فٌها ولف 

حول نطاق ولؾ السٌر فً الدعاوى المدنٌة من حٌث أنماط الدعاوى هل ٌخص الدعاوى  اآلراء تاختلف

المتعلمة بالنظام العام ودعاوى الحسبة المتعلمة بالحل  وكذلن الدعاوى العادٌة أو ٌشمل أٌضا  الدعاوى المستعجلة

 .والحرمة

 ولف االجراءات فً الدعاوى المستعجلة -أوال :

والعادٌة بحكم أن النصوص المستعجلة  فً كافة الدعاوىولؾ الالخصوم على  اتفاق إلى جواز رأيٌ  ذهب

ولو كانت مستعجلة، كما أن  الخصوم هذا الولؾالتً تحكم هذا الولؾ مطلمة، فضال  عن أنه لد تمتضً مصلحة 

 .  (1)لى ؼٌر مستعجلة بل تظل طبٌعتها كما هًؾ الٌؽٌر صفة الدعوى من مستعجلة إذلن الول

على أن ٌترن لى جواز اتفاق الخصوم على ولؾ الدعوى المستعجلة ولرٌب من هذا ذهب جانب من الفمه إ

ؾ من عدمه بحسب ما ٌتبٌن له من ظروؾ الدعوى، فالولؾ مرهون هذا الوللماضً السلطة التمدٌرٌة فً إلرار ل

الدعوى المتفك على ولؾ الخصومة خاللها، فإذا انتهى الماضً إلى بما للماضً من سلطة فً تمدٌر ظروؾ 

شرط االستعجال لرر ولؾ الخصومة، فمد ٌطلب  ٌؤثر ذلن على نإمكان إجابة طلب الخصوم لطلبهم دون أ

الخصوم ولؾ الخصومة لمدة لصٌرة كأسبوع أو اسبوعٌن للصلح وٌمدر الماضً أن مثل هذا االتفاق الٌمس وجه 

 .(2)االستعجال، أما إذا لدر أن الولؾ سٌؤثر على صفة االستعجال كان له أن ٌرفض إلرار اتفالهم على الولؾ

                                                           
وما بعدها. 89، ص2000، دار الجامعة الجدٌد للنشر، االسكندرٌة، 8دمحم شتا أبو سعد، الدفوع المتعلمة بعوارض الخصومة، ط (

1
( 

.805، بدون دار النشر وسنة النشر، هامش ص8دمحم علً راتب، دمحم نصرالدٌن كامل ودمحم فاروق راتب، لضاء االمور المستعجلة، ج (
2
( 
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أٌا  كان نوع  الٌجوز للماضً فً المضاٌا المستعجلة أن ٌمرر ولؾ اإلجراءات فٌها وذهب رأي آخر ألى أنه

ألن طبٌعة الدعوى المستعجلة التٌسٌر على الخصوم الذٌن ال تتحمل ظروفهم االنتظار كما فً الدعاوى  الولؾ

وٌنتفً  اه المستعجلةالعادٌة وإجراءاتها البطٌئة، كما أن موافمة المدعً وطلبه على هذا الولؾ ٌتعارض مع دعو

على  االستعجالفٌها شرط االستعجال األمر الذي ٌخول الماضً المستعجل المضاء بعدم االختصاص النعدام وجه 

، كما أن المشرع العرالً لد لطع الطرٌك بصددها كونه الزم المحكمة باصدار لرارها بشأن الطلب فً (1)الطلب

رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة150عندما نصت المادة ) عة أٌامالمضاء المستعجل خالل مدة ال تتجاوز السب

على أنه )) ٌمدم الطلب بعرٌضة ٌبلػ فٌها الخصم لبل الجلسة المحددة بأربع وعشرون ساعة  1969لسنة  83

ما ٌعزز طلبه من المستندات، وتصدر المحكمة لرارها بشأن الطلب خالل مدة التتجاوز على األلل وٌرفك بها 

الممررة فً هذا المانون مع مراعاة االحكام الخاصة بالمواد  التماضًسبعة أٌام وتسري فً شأنه اجراءات 

لتً ٌجب أن ٌتوفر ، وبالتالً الٌوجد أدنى شن فً عدم امكانٌة ولؾ اجراءات الدعوى المستعجلة االمستعجلة ((

فٌها شرط االستعجال النه البد من الفصل فً هذا النوع من الدعاوى على وجه السرعة وهً الؽاٌة التً ٌبؽٌها 

  المشرع من اختصاص المضاء المستعجل.

 المتعلمة بالنظام العام ودعاوى الحسبةولف االجراءات فً الدعاوى  -:ثانٌا  

دعاوى الحسبة الخاصة بالحل والحرمة ، فلم لدعاوى المتعلمة بالنظام العام وبالنسبة لولؾ االجراءات فً ا      

 راءات فً دعواه أٌا  كان موضوعها.ٌرد فً الموانٌن الممارنة نص ٌمنع المدعً من االتفاق على ولؾ االج

هذا الصدد لى ان الماعدة االساسٌة فً إ فٌذهب ؼالبٌة الفمهفٌما ٌتعلك بمولؾ الفمه من هذه المسألة، لكن و 

الدعوى بالشروط الممررة فً لانون المرافعات ؼٌر أنه استثناء من هذه الماعدة  تمضً بجواز ولؾ وابطاله

ألن الولؾ فً المرافعة فً  الٌجوز االتفاق على ولؾ المرافعة فً الدعاوى التً تتعلك موضوعها بالنظام العام،

كدعاوى تصدٌك الطالق الوالع خارج المحكمة ودعوى مكن أن تؤدي الى ابطالها، مثل هذه الدعاوى من الم

ابطال عمد النكاح عندما تكون هنان حرمة مؤلته أو مؤبدة بٌن الزوجٌن ودعوى طلب التفرٌك بٌن الزوجٌن فً 

ا ٌتالئم مع ، حٌث أن محكمة االحوال الشخصٌة تطبك ماورد فً لانون المرافعات بمدر م(2)النكاح ؼٌر الصحٌح

فللمحكمة عدم تطبٌمه الن الدعوى فً الحاالت طبٌعة الدعوى الشرعٌة فإذا خالؾ النص طبٌعة الدعوى 

المذكورة التكون حما  خالصا  ألصحابها لتعلمها بنظام الحسبة )بالحل والحرمة(، والن الدستور لد نص على أن 

لى من المانون فإذا فرضنا أن شخصا  تزوج من أخته من اإلسالم هو دٌن الدولة والدستور ٌعتبر فً الممة وهو أع

                                                           
 .87المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، المصدر السابك، ص (

1
( 

.57،ص2088، المركز العربً للنشر والتوزٌع، الماهرة، 8د. أجٌاد ثامر الدلٌمً، أحكام التنازل وإبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة وآثاره المانونٌة، ط (
2
( 
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النسب أو تزوج من أخت زوجته التً فً عصمته وألام االدعاء العام دعوى البطال عمد النكاح فال ٌجوز االتفاق 

 .(1)على ولؾ الدعوى والمصالحة مع المدعى علٌه وابطال عرٌضة الدعوى

 النافذ 1969لسنة  83رلم  لانون المرافعات المدنٌة العرالً ( من299وهذا االسثناء ٌجد سنده فً المادة )

نص تطبك أحكام المرفعات  التً تنص على أن )) تطبك النصوص التالٌة على الدعاوى الشرعٌة فإن لم ٌوجد

 .(2)الفمه فً مصر أٌضا   ، واستمر على هذا الرأي(( تالئم مع طبٌعة الدعوى الشرعٌةالمبٌنة بهذا المانون بما ٌ

طلب الطرفان  ال ٌجوز ابطال دعوى تصدٌك الطالق الوالع ولوتطبٌما  لذلن لضت محكمة التمٌٌز العرالٌة بأن )و

، وجاء فً لرار لمحكمة تمٌٌز أللٌم كوردستان/ العراق (3)(الحسبة وتتعلك بالحل والحرمةذلن لكونه من دعاوى 

  .(4)لتعلمها بالحل والحرمة(بأن )دعوى تصدٌك الطالق ال ٌجوز استئخارها أو ابطالها 

كما لضت محكمة النمض المصرٌة بأنه )ٌجوز ابطال الدعوى فً جمٌع األحوال طالما لم ٌتعلك موضوعها 

 .(5)بالنظام العام(

ٌنطبك  ومنها أحكام ولؾ اإلجراءات وعدم السٌر فٌها لى أن االحكام العامة المتعلمة بالدعوىاالشارة إوتجدر 

 .(6)والدعوى اإلعتراضٌة والدعوى االستئنافٌة المنضمة أو المتمابلة على الدعوى الحادثة

 

 

 

 

 

                                                           
   المعهد  االول فًعلى طالب الصف ابراهٌم علً، خالصة المحاضرات فً شرح لانون االحوال الشخصٌة العرالً وتعدٌالته الماها الماضً عبدالمادر (1)

     .73، ص8984-8983لسنة  لمضائً العرالًا    
 .806د. دمحم محمود ابراهٌم، النظرٌة العامة للطلبات العارضة، دار الفكر العربً، الماهرة، ص (

2
( 

األعلى العرالً على شبكة        ، منشور فً مولع مجلس المضاء 8/9/8988( فً 8980/أحوال شخصٌة/ 8888المرلم ) محكمة تمٌٌز العراق لرار( 3)

.األنترنٌت         
،      الماضً صباح حسن رشٌد مشار إلٌه عند، 7/2087/ 28( فً 2087/ أحوال شخصٌة/585المرلم ) محكمة تمٌٌز أللٌم كوردستان/ العراق لرار (4)

.898، ص2088مكتبة هةولٌر المانونٌة للنشر والتوزٌع، أربٌل، المختار من لرارات محكمة تمٌٌز أللٌم كوردستان، لسم االحوال الشخصٌة،          
      ، مشار إلٌه عند د. لدري عبدالفتاح الشهاوي، الموسوعة المانونٌة لصٌغ االوراق24/88/8976(  فً 32المرلم ) محكمة النمض المصرٌة لرار( 5)

  .252، ص2000المضائٌة، مشأة المعارف، االسكندرٌة،      
.8969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال895ً)( و884لى المادتٌن )أنظر ا  (

6
)  



(16) 
 

 المبحث الثانً

ولف االجراءات فً الدعوى المدنٌة صور  

     

فإما أن ٌكون مصدره رؼبة الخصوم فً  تتعدد صور ولؾ االجراءات فً الدعوى بإختالؾ مصدر نشوئه،

وإما أن ، فٌكون مظهرا  لسلطان االرادة فً شأن سٌر االجراءات، وهذا ما ٌسمى بالولؾ االتفالً، ولؾ دعواهم

وإما أن ٌكون مصدره صدور لرار لضائً من ، وهذا ما ٌسمى بـالولؾ المانونً ٌكون مصدره نص المانون

 .تصة بنظر الدعوى وهذا ما ٌسمى بـالولؾ المضائًالمحكمة المخ

هذا الموضوع والحدٌث عنه بشكل مفصل، سنتناول هذا المبحث فً ثالثة مطالب،  ولتسلٌط الضوء على

 نخصص االول للولؾ االتفالً والثانً للولؾ المانونً والثالث للولؾ المضائً وكاآلتً:

 

 المطلب االول

 الولف االتفالً

 

 ،(1)بالولؾ األصلًالخصوم، وٌطلك علٌه البعض  اتفاق على بناء الحاصل الولؾ االتفالً بالولؾ ٌمصد

 النافذ 1969لسنة  83رلم  العرالً المدنٌة المرافعات لانون من( 82) المادة من األولى الفمرة أجازته ما وهذا

 التفالهم المحكمة إلرار تأرٌخ من تبدأ اشهر ثالثة على تزٌد ال لمدة الدعوى فً عدم السٌر على باالتفاق للخصوم

 من أشهر ثالثة تتجاوز ال مدة فٌها السٌر عدم على الخصوم اتفك إذا الدعوى ولؾ ٌجوز)): أنه على نصت حٌث

 .()التفالهم المحكمة إلرار تأرٌخ

 1968لسنة  13رلم  المصري والتجارٌة المدنٌة المرافعات لانون من( 128) المادة النص هذا وٌمابل

 على تزٌد ال مدة فٌها السٌر عدم على الخصوم اتفاق على بناء الدعوى ولؾ ٌجوز)): أنه على نصت فمد ،النافذ

 لد المانون ٌكون حتمً مٌعاد أي فً أثر الولؾ لهذا ٌكون ال ولكن التفالهم المحكمة إلرار تأرٌخ من أشهر ثالثة

 . ))ما إلجراء حدده

                                                           
.809ص ، المصدر السابك،سعد نجٌب ابراهٌم (

1
( 
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 المدنٌة المرافعات ولانون العرالً المدنٌة المرافعات لانون هماذكر اللذٌن النصٌن بٌن التطابك ممدار وٌالحظ

 من محددة لمدة الدعوى فً السٌر عدم على بٌنهم فٌما االتفاق للخصوم إجازتهما حٌث من المصري والتجارٌة

 .الزمن

( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة 123أما الولؾ االتفالً وبناء  على نص الفمرة اآلولى من المادة )

ٌجوز للخصوم االتفاق على ولؾ السٌر فً الدعوى المائمة مدة ال  )، على أنه )1811لسنة  24رلم  االردنً

ا ، أو تزٌد على ستة أشهر تبدأ من تارٌخ إلرار المحكمة إلتفالهم وذلن رؼبة من الخصوم فً حل الموضوع ودٌّ 

ذا وم وهً السبب المباشر لهاللجوء إلى التحكٌم، والمدة ال تزٌد على ستة أشهر، والولؾ وفما  إلرادة الخص

 المدنٌة من لانون أصول المحاكمات (163)نصت المادة  ذهب المشرع السوري حٌث، على هذا االتجاه ((الولؾ

 ((.للخصوم أن ٌتفموا على ولؾ الخصومة مدة ال تزٌد على ستة أشهر))  أن على 1853لسنة  14رلم  السوري

بمولها  هجرٌة 1435الجدٌد لسنة  ة السعودي( من نظام المرافعات الشرع12ٌولد ورد الولؾ االتفالً فً المادة )

)) ٌجوز ولؾ الدعوى بناء  على اتفاق الخصوم على عدم السٌر فٌها مدة ال تزٌد على ستة أشهر من تارٌخ إلرار 

المحكمة إلتفالهم وال ٌكون لهذا الولؾ أثر فً أي مٌعاد حتمً لد حدده النظام إلجراء ما، وإذا لم ٌعاود الخصوم 

 لدعوى فً العشرة االٌام التالٌة لنهاٌة األجل عّد المدعً تاركا  دعواه ((. السٌر فً ا

 ومنح ترخص لد فالمانون الٌه، المؤدي المباشر السبب هً الخصوم إرادة فإن الولؾ، من النوع هذا وفً

 فً الحك الخصوم منح ٌجوز ال ذلن ومع ولفها الى ٌؤدي الذي بالمعنى المدنٌة الدعوى فً تأثٌرا   الفردٌة اإلرادة

 اتفاق من البد لذا الدعوى موضوع فً الفصل تأخٌر الى ٌؤدي لد الولؾ هذا ألن مطلمة؛ بصورة الدعوى ولؾ

 هذا على التفالهم المحكمة وإلرار المانون، حددها التً المدة عن الولؾ مدة تتجاوز ال وأن الولؾ، على الخصوم

 :مستمل فرع فً الشروط هذهِ  من شرط كل عن نتكلم وسوؾ الولؾ،

 

 الفرع االول

 اتفاق الخصوم على ولف االجراءات فً الدعوى

 

 االتفاق هذا ٌعدّ  إذ أوجب المشرع لكً ٌتم ولؾ الدعوى ولفا  صحٌحا  وجود اتفاق بٌن أطرافها جمٌعا ،

 للمحكمة الٌجوز ولذلن ،لهم مشترن ؼرض تحمٌك لؽرض الخصوم بإرادة المانون به ٌعتد لانونٌا   إجرائٌا   تصرفا  
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. وبعبارة أخرى (1)اآلخرٌن األطراؾ موافمة دون من فحسب واحد طرؾ إرادة على بناء الدعوى ولؾ تمرر أن

 إرادة أطراؾ الدعوى على الولؾ. تجتمعٌجب أن 

وتظهر الحكمة فً إشتراط اتفاق أطراؾ الدعوى على ولفها، حرص المشرع على تحمٌك العدالة بمطع 

ولفها إلطالة أمد النزاع اولة تهدؾ إلى اإلضرار بالخصم اآلخر، فمد ٌعمد أحد األطراؾ إلى الطرٌك على أي مح

 .(2)والمماطلة مما ٌؤثر سلبا  على المركز المانونً للخصم اآلخر

وٌجب أن ٌتم االتفاق بٌن جمٌع أطراؾ الدعوى سواء كانوا أطرافا  أصلٌٌن أو متداخلٌن كأشخاص ثالثة، 

 .(3)بعض الخصوم ؼائبٌن فال ٌمكن أن تمؾ الدعوى باالتفاقولهذا إذا كان 

ولم ٌتطلب المشرع فً طلب ولؾ الدعوى شكال  معٌنا ، فمد ٌكون طلب الولؾ بعرٌضة تمدم للمحكمة مولعا  

، أو شفاها  ٌتم ابداؤه من جمٌع الخصوم، أو أن ٌتمدم به أحد طرفً الدعوى وٌمر به الطرؾ اآلخر فً الجلسة

من طرفً الدعوى بناء  على اتفاق مسبك بٌنهم وٌوافك علٌه خصمه على أن ٌثبت ذلن فً محضر ممن حضر 

، أو أن ٌبدٌه أحد األطراؾ وٌوافك الطرؾ اآلخر دون أن ٌكون هنان الدعوىالجلسة مولعا  علٌه من أطراؾ 

لمتفك علٌها لولؾ اتفاق سابك بٌنهما، على أن ٌتضمن االتفاق أٌا  كان شكله الؽرض من الولؾ والمدة ا

 .(4)الدعوى

واستمراره طٌلة مدة ولؾ  وٌجب استمرار اتفاق الخصوم على ولؾ الدعوى إلى حٌن صدور لرار بالولؾ

، فإذا عدل أحد االطراؾ عن طلبه أو لم تجب المحكمة طلب الخصوم فً ذات الجلسة وأجلت الدعوى المرافعة

إلى جلسة أخرى التخاذ إجراء معٌن ولم ٌتمسن الخصوم بطلبهم فً الجلسة الجدٌدة بأن عّدل أحدهم عن طلبه أو 

طلب ولؾ الدعوى، وٌتعٌن على ذلن ٌعد عدوال  منه عن تمدم بطلبات أخرى لم ٌكن من ضمنها طلب الولؾ فإن 

 .(5)المحكمة االلتفات عنه واالستمرار فً نظر الدعوى

فً الدعوى الواحدة سواء  كانوا مدعٌٌن أو مدعى علٌهم وتعذر ولد ٌثار التساؤل فً حالة تعدد الخصوم 

بالنسبة للبعض االتفاق فٌما بٌنهم على ولؾ الدعوى، فهل ٌجوز ولؾ الدعوى بالنسبة للبعض مع استمرارها 

 اآلخر؟

                                                           
.538، ص2008سٌد حسن البغال، المطول فً شرح الصٌغ المانونٌة للدعاوى واالوراق المضائٌة فً المرافعات، المجلد االول، عالم الكتب، الماهرة،  (

1
( 

.445، ص8963، دار المعارف، 5دمحم كمال أبو الخٌر، لانون المرافعات، ط (
2
( 

 .393-392، ص2عبدالرحمن عالم، المصدر السابك، ج (
3
( 

.849دهللا خلٌل الفرا، المصدر السابك، صبع (
4
( 

.420، ص8995، منشأة المعارف باالسكندرٌة، 2أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة، ج (
5
( 
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 بٌن الدعوى فً السٌر ولؾ على االتفاق ٌجوز انه الى منه جانب ذهب فمداختلؾ الفمه فً هذا الصدد، 

 أتفاق من ٌمنع ما ثمة فلٌس التجزئة، ٌمبل مما الدعوى موضوع كان إذا اآلخر البعض دون من الخصوم بعض

 حصل لمن بالنسبة الدعوى تمؾ الحالة هذهِ  وفً المدعً، مع علٌهم المدعى أحد أو علٌه المدعى مع المدعٌن أحد

 حرٌة تمٌٌد ٌجري أال ٌنبؽً انه الى الرأي هذا أصحاب وٌستند الخصوم، لبالً بالنسبة وتستمر بٌنهم االتفاق

 وأن ضمنٌة، بصورة وال صرٌحة بصورة ال التجزئة هذهِ  من ٌمنع ال المانون وأن دعواهم، تسٌٌر فً الخصوم

 ال لد الذي التأجٌل تكرار من بدال   للخصوم مشتركة مصالح تحمٌك لؽرض الولؾ من النوع هذا أجاز المانون

 المؽاالة من وٌكون بعضهم، بٌن تتوافر لد جمٌعا   الخصوم بٌن تتوافر لد كما وهذهِ  منحه على الماضً ٌوافمهم

 .(1)جزئٌة بصورة الدعوى ولؾ من هؤالء حرمان بالشكلٌات التمسن

 سواء جمٌعا   باتفالهم الولؾ ٌكون أن وجب الدعوى فً الخصوم تعدد إذا أنه الى آخر رأي ذهب حٌن فً

 أخذا   وذلن ال، أم لتجزئةمما ٌمبل ا الدعوى موضوع أكان كانوا أطرافا  أصلٌٌن أو متدخلٌن أو مدخلٌن، وسواء  

 من لٌس وألنه الدعوى، فً السٌر عدم على الخصوم اتفاق واشتراطه الموانٌن نصوص فً الوارد النص بإطالق

 لبعض بالنسبة بولفها وارتباط وحدة من طلباتها بٌن ما مع الواحدة الدعوى أوصال تمطع أن العدالة سٌر حسن

 مصالح هنان كانت وإذا الواحدة، الدعوى فً متعارضة أحكام لصدور وتفادٌا  ،(2)اآلخر البعض دون من الخصوم

 للمدعى مشروعة لانونٌة مصالح هنان فإن الولؾ، طلب إجابة تبرر علٌهم المدعى وأحد المدعً بٌن مشتركة

 للجمٌع، بالنسبة واحد بحكم فٌها والحكم الدعوى فً السٌر استمرار فً تتمثل الولؾ على اعترض الذي علٌه

 وبالتالً تركد أو لتمؾ ال لتسٌر نشأت الدعوى إن فً األصل الى الرجوع وجب منهما كل مصلحة تساوت وإذا

 .(3)ولفها فً ٌرؼب من على الدعوى فً السٌر ٌرٌد من مصلحة ترجح

أطراؾ الدعوى وكان موضوع الدعوى ال ٌمبل  فٌها تعدد الحالة التً ،ونرى بأنه ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن

أما إذا تعدد أطراؾ الدعوى وكان  التجزئة، فإننا نؤٌد الرأي الثانً بإشتراط اتفاق جمٌع الخصوم لولؾ الدعوى،

موضوعها مما ٌمبل التجزئة، فلٌس ثمة ما ٌمنع من اتفاق أحد المدعٌن مع المدعى علٌه، أو أحد المدعى علٌهم 

مع المدعٌن على ولؾ اإلجراءات فً الدعوى وٌتم ولؾ الدعوى فً هذه الحالة بالنسبة للخصوم الذٌن اتفموا 

 على ولفها، دون البعض اآلخر.

                                                           
 .504، ص8968، دار النهضة العربٌة، 8رمزي سٌف، الوسٌط فً شرح لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، ط (

1
( 

 .256ص، 8976بغداد،  ، مطبعة المعارف،8، ط8ج سعدون ناجً المشطٌنً، شرح أحكام لانون المرافعات، (
2
( 

 .268، ص8998ونطاله فً لانون المرافعات المدنٌة، دار الجامعة الجدٌدة، األنصاري حسن النٌدانً، مبدأ وحدة الخصومة  (
3
( 
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بٌن وكالئهم أن ٌكون بٌن الخصوم أنفسهم ٌصح أن ٌكون االتفاق على ولؾ الخصومة كما ٌصح را  فإن ٌوأخ

، من إجراءات التماضً هنأ، إذ بهذا الخصوص دون حاجة الى تفوٌض خاص وهم المحامون الحاضرون عنهم

بالخصومة تخول الوكٌل ص، كما أن الوكالة ل على تفوٌض خاوال ٌدخل ضمن الحاالت التً تستلزم الحصو

ممارسة األعمال واإلجراءات التً تحفظ حك موكله ورفع الدعوى والمرافعة فٌها حتى ختامها. ومن جانب آخر 

من لانون المرافعات المدنٌة العرالً والتً تنص على أن )) الوكالة العامة المطلمة ال تخول  (52/2فإن المادة )

ر بحك وال التنازل عنه وال الصلح وال التحكٌم وال البٌع أو الرهن أو الوكٌل العام بؽٌر تفوٌض خاص االلرا

االجارة أو ؼٌر ذلن من عمود المعاوضة وال المبض وال التبرع وال توجٌه الٌمٌن أو ردها أو لبولها وال رد 

ٌضا  المضاة أو التشكً منهم وال ممارسة الحموق الشخصٌة البحتة وال أي تصرؾ آخر ٌوجب للمانون فٌه تفو

 .(1)خاصا  ((

 

 الفرع الثانً

 لانونا  عدم تجاوز الولف للمدة الممررة 

 

أطراؾ الدعوى، بل لٌد هذه االرادة بوضع الحد االلصى  بإرادةالمشرع ترن الولؾ االتفالً رهٌنا   ٌُردلم 

لمدة الولؾ التً ٌجوز للخصوم االتفاق علٌها بأن أوجب على الخصوم فً حال أتجهت رؼبتهم إلى ولؾ 

العرالً والمصري وستة  الدعوى لتحمٌك هدؾ مشترن بٌنهما، أالّ تزٌد هذه المدة عن ثالثة أشهر فً المانونٌن

وتبدأ مدة سرٌان الولؾ من تأرٌخ إلرار المحكمة لمانون االردنً والسوري والسعودي، خرى كااأشهر فً لوانٌن 

التفاق الخصوم، وبناء  على ذلن فإذا أتفك الخصوم على ولؾ الدعوى لمدة تزٌد عن الحد األلصى الذي حدده 

 .(2)المانون وجب على المحكمة ان تنمصها الى هذا الحد

ا المٌد كً ال ٌساء استخدام الولؾ كوسٌلة إلطالة أمد النزاع وتعطٌل وهدؾ المشرع من إٌراد هذ

وٌالحظ أن هذا الهدؾ تتنالض مع جواز ، (3)الخصومات، ومنعا  من تراكم المضاٌا أمام المحاكم دون الفصل فٌها

                                                           
.220، ص8973ضٌاء شٌت خطاب، الوجٌز فً شرح لانون المرافعات المدنٌة، مطبعة العانً، بغداد،  (

1
( 

 .826 -825د. عٌد دمحم المصاص، المصدر السابك، ص (
2
( 

.846، ص8984لمرافعات المدنٌة، جامعة الموصل، سعٌد عبدالكرٌم مبارن وآدم وهٌب النداوي، ا (
3
( 
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رالً تعدٌل تكرارالولؾ االتفالً أكثر من مرة، لذلن نحن نؤٌد الرأي المائل بأنه كان من األجدر بالمشرع الع

  .(1)( والنص على عدم جواز تكرار الولؾ أكثر من مرة واحدة12المادة )

وٌتم احتساب مدة الولؾ من تارٌخ الرار المحكمة التفاق الخصوم، ال من تارٌخ اتفاق الخصوم وذلن بسبب 

باتفالهم كأن تؤجل رعاٌة مصالح الخصوم، ألن الرار المحكمة لد ٌتأخر عن الجلسة التً ألر الخصوم فٌه 

الدعوى التخاذ إجراء معٌن فً الجلسة التالٌة التفاق الخصوم وحٌنئٍذ ٌبدأ هذا المٌعاد من تارٌخ هذا اإللرار ولٌس 

 .(2)من تارٌخ هذا االتفاق

( من لانون المرافعات المدنٌة العرالً ما ٌمنع طرفً الدعوى من مراجعة 12/1هذا ولٌس فً نص المادة )

ل مدة ولؾ المرافعة والطلب إلٌها بإستئناؾ السٌر فً الدعوى وفً هذه الحالة تحرر المحكمة المحكمة خال

، وأن المشرع العرالً عالج (3)محضرا  بذلن وتعٌن موعدا  للمرافعة، وتتخذ اإلجراء الذي تراه لحسم الدعوى

إذا ( من ذات المانون بأنه ))12ادة )أٌضا  بعد أنتهاء المدة المحددة لولؾ الدعوى حٌث نصت الفمرة الثانٌة من الم

لم ٌراجع أحد الطرفٌن المحكمة فً الخمسة عشر ٌوما  التالٌة لنهاٌة األجل تبطل الدعوى بحكم المانون((، أي أنه 

إذا انتهت مدة الثالثة أشهر وأعمبتها خمسة عشر ٌوما  الحمة ولم ٌراجع الطرفان أو أحدهما المحكمة فتعتبر 

( ٌوما ، حٌث أن المشرع فً هذه الحالة افترض أن الطرفٌن لد سوٌا 15م المانون بمرور )الدعوى مبطلة بحك

 خالفهما بطرٌمة مالئمة لهما.

 

 الفرع الثالث

 على الولف إلرار المحكمة التفاق األطراف

 

إذا اتفك األطراؾ على ولؾ الدعوى مدة معٌنة، ٌتعٌن علٌهم الحصول على لرار المحكمة بإلرار هذا 

االتفاق، إذ ال ٌنتج هذا االتفاق أثره إالّ من ولت صدور لرار المحكمة، وبذلن ٌعد لرار المحكمة شرطا  الزما  

وٌهدؾ هذا اإللرار الى التحمك من صحة االتفاق  لالعتداد باتفاق الخصوم على الولؾ ودخوله حٌز التنفٌذ،

 .ومدته لبل ولؾ السٌر فً الدعوى

                                                           
.83المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، المصدر السابك، ص (

1
( 

 .423أنور طلبة، المصدر السابك، ص (
2
( 

.837محمود، المصدر السابك، صالالماضً مدحت  (
3
( 
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للخصومة من عدمه، فإن هنان من ٌرى أن المحكمة ال ً رفض الولؾ االتفالً وبالنسبة لسلطة المحكمة ف

صحة االتفاق  تملن رفض ولؾ الدعوى، ألن الدعوى التزال ملكا  ألطرافها، وٌختصر دور المحكمة على مرالبة

االتفالً، فإذا ٌنما ٌرى البعض اآلخر أن للمحكمة سلطة تمدٌرٌة تجاه الرار الولؾ ، ب(1)ومدته وأهلٌة الخصوم

وجدت ان الؽرض منه هو رؼبة أطراؾ الدعوى بحل نزاعهم خارج سوح المضاء فإنها ال تمانع بذلن، بٌنما إذا 

كان الؽرض إطالة أمد النزاع أو االضرار بأشخاص آخرٌن خارج الخصومة عندئٍذ سترفض طلب الولؾ 

لة أمد النزاع وتأبٌد الدعوى أمام المضاء كأن تكون حتى الٌؤدي الولؾ إلى إطا، ونحن نؤٌد هذا الرأي (2)اآلتفالً

( من 82/1الدعوى لد تهٌأت للحكم فً موضوعها، وألن المول بؽٌر ذلن ٌتعارض مع صرٌح نص المادة )

 لانون المرافعات المدنٌة العرالً والموانٌن الممارنه لها.

الولؾ ممٌدة بمٌام مبرر لذلن، ٌتمثل  وإذا وافمت المحكمة على ولؾ الدعوى، فإن سلطتها فً العدول عن هذا

فً تؽٌر الظروؾ التً أدت الى ذلن، شرٌطة أن ٌكون ذلن لبل انتهاء مدة الولؾ؛ ألنه إذا انتهت مدة الولؾ 

 .(3)زالت سلطة المحكمة فً العدول عنه، بسبب تعلك حك الخصوم به

جوز اتخاذ أي إجراء فٌها أثناء مدة فال ٌوٌترتب على حكم المحكمة بإلرار الولؾ عدم السٌر فً الدعوى، 

وإذا كانت هنان مهال  لم تبدأ فإنها التبدأ أثناء  الولؾ، ما لم تعجل الدعوى، وإذا تم أي عمل فإنه ٌعتبر باطال ،

 .(4)الولؾ وإذا كانت المهلة لد بدأت لبل الولؾ ولم تنته فإن المهلة تمؾ وتستأنؾ بعد انتهاء الولؾ

ومن الجدٌر بالذكر أن لرار المحكمة بولؾ السٌر فً الدعوى فً الولؾ االتفالً ال ٌجوز الطعن فٌه تمٌٌزا  

أن لرار المحكمة بولؾ النه صدر بناء  على اتفاق الخصوم ولم تصدره المحكمة من تلماء نفسها باإلضافة إلى 

الصادر بولؾ الدعوى من  وٌعد المرار، (5)ما فً االحكام وبالتالً المجال للطعن فٌهالدعوى ال ٌسبب ك

المرارات التً تصدر فً أثناء السٌر فً الدعوى وال تنتهً بها الدعوى ومن ثم فال ٌجوز الطعن فٌه إال مع 

 .(6)الحكم الحاسم للدعوى

إذا شاب لرار  ولد ذهب جانب من الفمه بجواز الطعن فً لرار المحكمة بولؾ اإلجراءات فً الدعوى

، دون الحصول استجابة لرؼبة أحد طرفً الدعوى المحكمة خطأ فً تطبٌك المانون بأن لررت ولؾ الدعوى

                                                           
.333د. وجدي راغب، المصدر السابك، ص (

1
( 

.385د. عباس العبودي، المصدر السابك،  (
2
( 

) .832دمحم نصرالدٌن كامل، المصدر السابك، ص 
3
)  

.373ص، 2عبدالرحمن العالم، المصدر السابك، ج (
4
( 

.85المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، المصدر السابك، ص (
5
( 

  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري282وتمابلها المادة ) 8969لسنة  83رلم  العرالً( من لانون المرافعات المدنٌة 870أنظر المادة )(6)

.8968لسنة  83رلم       
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، كما ذهب رأي (1)على موافمة الطرؾ اآلخر فإنه ٌكون للخصم صاحب المصلحة حك الطعن فً الحكم الصادر

 (216وز الطعن فٌه تمٌٌزا  استنادا  لنص المادة )فً الفمه العرالً أن المرار الصادر فً ولؾ الدعوى المدنٌة ٌج

 .(2)من لانون المرفعات المدنٌة العرالً

ونحن النتفك مع وجة النظر أعاله ألن المادة المذكورة لم تنص صراحة على جواز تمٌٌز لرار المحكمة 

بولؾ الدعوى فً الولؾ االتفالً وبالتالً الٌجوز تحمٌل النص أكثر ما نص علٌه سٌما وأن لانون المرافعات 

ز الطعن فً لرار المحكمة فً ( وذلن بجوا216المدنٌة هو لانون اجرائً ونرى ضرورة تعدٌل نص المادة )

تتجاوز المدة المنصوص علٌها فً الولؾ االتفالً للدعوى، ألنه لد ٌصدر لرار من المحكمة بولؾ الدعوى لمدة 

المانون، أو أن ٌكون لرار الولؾ بناء  على طلب خصم واحد دون اتفاق الخصمٌن، أو أن ٌصدر لرار بولؾ 

 فاق على ولؾ الدعوى فٌها بسبب ٌتعلك بموضوعها أو بطبٌعتها.الدعوى فً نوع من الدعاوي الٌجوز االت
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 المطلب الثانً

 الولف المانونً

  

وٌمصد به ذلن الولؾ الذي ٌتم بحكم المانون فً الحاالت التً ٌنص المشرع على أسباب معٌنة ٌكون من 

المحكمة أي بمجرد توفر سببه وأن أي شأن لٌامها أن تمؾ الدعوى االصلٌة دون الحاجة إلى صدور لرار من 

اجراء ٌتخذ بعد ذلن ٌعد باطال ، وعندما تمضً المحكمة به فإن حكمها ٌكون كاشفا  أو ممررا  لوالع حصل بحكم 

المانون فٌكون له أثر رجعً ٌمتد إلى ولت تحمك السبب الذي أدى ألى الولؾ ولٌس إلى ولت اتخاذ المحكمة لرار 

 .(1)كمة سلطة تمدٌرٌة للحكم بالولؾ أو عدم الحكم بهبشأنه، وال ٌكون للمح

ولؾ الدعوى بسبب طلب رد الماضً،  ،لتً نصت علٌها الموانٌن الممارنةومن تطبٌمات الولؾ المانونً ا

علٌه سوؾ نمسم هذا  ،وولؾ الدعوى المدنٌة حتى ٌفصل نهائٌا  فً الدعوى الجزائٌة )الجزائً ٌولؾ المدنً(

نخصص األول لولؾ الدعوى بسبب طلب رد الماضً، ونخصص الثانً لولؾ الدعوى  فرعٌنالى  المطلب

 :المدنٌة حتى ٌفصل نهائٌا  فً الدعوى الجزائٌة

 

 الفرع االول

 وطلبه التنحً رد الماضًولف الدعوى بسبب 

 

لد إن شؽل الشخص لمنصب المضاء ال ٌنفً عنه طبٌعته اإلنسانٌة وما ٌكتنفها من مصالح وأهواء والتً 

تتعارض أحٌانا  مع المصلحة المطلوب حماٌتها وتؤثر بذلن على لضائهم مما ٌمس مظهر الحٌاد لدٌهم، وتبرر 

ولٌام المشرع فً ذلن لٌس التشكٌن فً نزاهة الماضً الذي ٌمنع من نظر الدعوى ألن منعه من نظر الدعوى، 

صه على تحمٌك حماٌة مزدوجة بالحفاظ الطعن فً نزاهته تنفً عنه صالحٌة ممارسة مهنة المضاء، وإنما حر

                                                           
.583، ص2009جامعة الماهرة للكتاب الجدٌد، فتحً والً، الوسٌط فً لانون المضاء المدنً، مطبعة د.  (
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على مظهر الحٌاد الذي ٌتعٌن أن ٌظهر به الماضً أمام الخصوم والجمهور وحفظا  للماضً من التأثر بدوافع 

 .(1)تضعؾ لها النفس ؼالبا  مما ٌؤثر على حكمه

واالبتعاد عن وحٌاد الماضً ٌعنً أن ٌمؾ الماضً مولؾ الحكم الذي ٌزن المصالح المانونٌة للخصوم، 

االنحٌاز ؼٌر المبرر إلى جانب أحد الخصوم مهما كانت انتماءاته الطبمٌة أو المهنٌة، واالنحٌاز ألى جانب حسن 

   .(2)تطبٌك المانون مع مراعاة الحكمة من النص الذي ٌموم بتطبٌمه

عدم صالحٌة  ونظام الرد وإن كان ممصودا  به ضمان سالمة المضاء ونزاهته، شأنه فً ذلن شأن نظام

الماضً لنظر الدعوى، إال إن نظام رد الماضً مترون لتمدٌر األشخاص الذٌن ٌطلبون إعماله حسب مصلحتهم 

خالفا  ألسباب عدم الصالحٌة، إذ على الماضً ان ٌتنحى من تلماء نفسه ولو اتفك الخصوم على ؼٌر ذلن، 

والجوازٌة، فال ٌتحمك رد الماضً إال إذا طلبه  فأسباب رد الماضً أمر وسط بٌن عدم صالحٌة الماضً الوجوبٌة

د الخصوم وتحممت أسبابه، عندئذ ٌجب تنحٌة الماضً، أّما إذا لم ٌطلبه أحد منهم على الرؼم من لٌام أسباب الر

 .(3)الماضً من تلماء نفسه فال شائبة على لضائه من هذِه الناحٌة ىولم ٌتنح

الماضً إمتناعه عن االستمرار بنظر الدعوى حتى ٌتم الفصل فً طلب  ردوٌترتب على مجرد تمدٌم طلب 

 .(4)الرد فإذا نظر الدعوى االصلٌة أو أتخذ اجراء أو أصدر فٌها حكما  فإن الحكم ٌفسخ استئنافا  أو ٌنمض تمٌٌزا  

/ الهٌئة  235 ان/ العراق فً لرارها المرلم )وعلى هذا االساس لضت محكمة تمٌٌز أللٌم كوردست

) كان على المحكمة وبعد أن لدم وكٌل المستأنؾ عرٌضة طلب فٌها رد  6/1998/ 13( فً  1998المدنٌة/

رئٌس المحكمة االجابة كتابة على ولائع الرد وأسبابه خالل ثالثة أٌام التالٌة لتمدٌم طلب الرد وأرسال االوراق 

عدم االستمرار فً نظر الدعوى عمال   الى محكمة التمٌٌز للبت فٌه بصورة مستعجلة كما كان على المحكمة

( مرافعات علٌه فإن كافةاإلجراءات التً لامت بها المحكمة بما فً ذلن 96( فً المادة )2،3بأحكام الفمرتٌن)

 .(5)إصدار الحكم باطلة(

وٌكاد أن ٌتفك المشرعٌن العرالً والمصري على إلزام الماضً أو الهٌئة المضائٌة بولؾ إجراءات الدعوى 

( من لانون المرافعات المدنٌة 96، حٌث نصت الفمرة الثانٌة من المادة )ب الرد حتى ٌتم الفصل فٌهتمدٌم طل عند

أو على أنه )) ..... وٌترتب على تمدٌم هذا الطلب عدم استمرار الماضً  النافذ 1969لسنة  83رلم  العرالً
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  .235ص، مطبعة الحاج هاشم، أربٌل،8، ط2اضً كٌالنً سٌد أحمد، كامل المبادئ المانونٌة فً لضاء محكمة تمٌٌز أللٌم كوردستان، جالم (
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( من لانون 162مرة االولى من المادة )الهٌئة فً نظر الدعوى حتى ٌفصل فً طلب الرد((، وكذلن نصت الف

المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري على أنه )) ٌترتب على تمدٌم طلب الرد ولؾ الدعوى االصلٌة إلى أن 

 دال  من طلب رده((.لن ٌجوز لرئٌس المحكمة ندب لاٍض بٌحكم فٌه، ومع ذ

وانٌن الممارنة بعدم النص على ولؾ الدعوى ولد انفرد لانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً من بٌن الم

عند تمدٌم طلب الرد، لذا ٌذهب الفمه إلى استمرار الماضً فً نظر الدعوى حتى ٌصدر لرار عن المحكمة التً 

 .(1)تنظر بطلب الرد

وٌتوجب على الماضً الذي تم تمدٌم طلب لرده أن ٌجٌب على طلب الرد وبما ٌتضمنه من ولائع وأسباب 

ثة أٌام التالٌة لتمدٌم الطلب فترسل االوراق إلى محكمة التمٌٌز للبت فٌه بصورة مستعجلة، وإذا لررت خالل الثال

لررت رد الطلب فٌستأنؾ الماضً أو الهٌئة  تعٌّن لاضٌا  بدال  عنه، أما إذا محكمة التمٌٌز رد الماضً عندئذٍ 

مالٌة على صاحب الطلب، فإذا أعاد المردود تمرر الحكم بؽرامة و المضائٌة المطلوب ردهم النظر فً الدعوى،

طلبه ولدم طلبا  آخر لرد الماضً نفسه أو الهٌئة المضائٌة فً الدعوى نفسها فً هذه الحالة الٌتولؾ نظر الدعوى 

، وحسنا  فعل المشرع العرالً عندما لم ٌولؾ إجراءات الدعوى عند تمدٌم طلب الرد (2)االجابة للبت فٌهوترسل 

 الٌكون طلب الرد وسٌلة لتأخٌر وعرللة الفصل فً الدعوى.الثانً حتى 

 

 الفرع الثانً

 إستئخار الدعوى المدنٌة لحٌن حسم دعوى جزائٌة مرتبطة

 (لاعدة الجنائً ٌولف المدنً)

 

وٌطلب  د عادي أو رسمً بأنه مزّورفً نطاق االثبات بالسندات لد ٌدعً الخصم الذي ٌحتج علٌه بسن

 المعدل بأنه )) إذا 1979لسنة  107/أوال ( من لانون اإلثبات العرالً رلم 36ت المادة )التحمٌك بذلن، ولد نص

ادعى الخصم تزوٌر السند وطلب التحمٌك فً ذلن ووجدت المحكمة لرائن لوٌة على صحة ادعائه، أجابته الى 

طلبه وألزمته أن ٌمدم كفالة شخصٌة أو نمدٌة تمدرها المحكمة لضمان حك الطرؾ اآلخر، وعلى المحكمة فً هذه 

                                                           
.20المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، ص (

1
( 

.8969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال3،4،5ً( الفمرات ) 96أنظر المادة ) (
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الدعوى مستأخرة ندها تمرر المحكمة جعل الحالة احالة الخصوم على لاضً التحمٌك للتثبت من صحة االدعاء وع

على انه مانون النفس ( من 107كما نصت المادة )لحٌن صدور حكم أو لرار بات بخصوص والعة التزوٌر((، 

 ((.ا الحكم وكان فصله فٌها ضرورٌا  ال ٌرتبط الماضً المدنً بالحكم الجزائً اال فً الولائع التً فصل فٌها هذ))

على 1971( لسنة 23م )انون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً النافذ ذي الرل( من ل26نصت المادة )و

.. على المحكمة المدنٌة ولؾ الفصل فً الدعوى حتى ٌكتسب المرار الصادر فً الدعوى الجزائٌة ))ما ٌأتً 

( من 227) ونصت اٌضا  المادة ،(1)((…ه الدعوى المدنٌة درجة البتات الممامة بشأن الفعل الذي اسست علٌ

ٌكون الحكم الجزائً البات باالدانة او البراءة حجة فٌما ٌتعلك بتعٌٌن الوالعة المكونة   -أ ))المانون ذاته على انه 

ال ترتبط المحكمة المدنٌة بالحكم او بالمرار الجزائً البات او  -الى فاعلها ووصفها المانونً . بللجرٌمة ونسبتها 

. وٌبدو لنا جلٌا  من استمراء (2)((ٌها او التً فصل فٌها دون ضرورة تً لم ٌفصل فالنهائً فً المسائل والولائع ال

هذه النصوص انه اذا ترتبت على الفعل الواحد مسؤولٌتان جنائٌة ومدنٌة ورفعت دعوى المسؤولٌة المدنٌة امام 

اثناء السٌر فٌها من شأنه ان تم لبل رفع الدعوى المدنٌة ام  لمحكمة المدنٌة فأن رفع الدعوى الجزائٌة سواء  ا

ٌوجب على المحكمة المدنٌة ان تولؾ السٌر فً الدعوى المدنٌة المرفوعة امامها الى ان ٌتم الفصل نهائٌا  فً 

وهذا الحكم ٌعد نتٌجة الزمة لمبدأ تمٌٌد الماضً المدنً ، (3)الدعوى الجزائٌة عمال  بماعدة )الجنائً ٌولؾ المدنً(

 .(4)ٌتعلك بولوع الجرٌمة وبوصفها المانونً ونسبتها الى فاعلها بالحكم الجزائً فٌما

بٌن الحكم أراد تجنب حصول تعارض ن المشرع أٌعود الى  (الجزائً ٌولؾ المدنً)ة أن أساس وجود لاعدو

إذا تركنا المضاء المدنً ٌفصل فً الدعوى المدنٌة فً الولت وهو أمر محتمل الولوع  الجزائً والحكم المدنً

، ولهذا جعل المشرع الحكم الجزائً مرشدا  للماضً الذي تنظر فٌه الدعوى الجزائٌة أمام المضاء الجزائً نفسه

 .(5)المدنً

تعد من النظام العام وهذا  (الجزائً ٌولؾ المدنً)على ان لاعدة  ن هنالن إجماع فمهًأ وتجدر االشارة إلى

ٌمتضً أن تبادر المحكمة المدنٌة من تلماء نفسها وبمجرد علمها بإلامة الدعوى الجزائٌة الى إٌماؾ الدعوى حتى 
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 .352ص ،8982 ،الماهرة ،دار النهضة العربٌة ،شرح لانون اإلجراءات الجنائٌة ،محمود نجٌب حسنً (
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ؾ فً أٌة حالة كانت علٌها وإن لم ٌتمدم الٌها طلب اإلٌماؾ من أحد أطراؾ الدعوى وٌجوز تمدٌم طلب اإلٌما

 .(1)الدعوى

 :شرطان (الجزائً ٌولؾ المدنً)لاعدة ٌشترط لتطبٌك ه وٌتضح مما تمدم بأن

وٌراد بهذا الشرط أن تكون الدعوى الجزائٌة  وٌٌن ناشئتٌن عن والعة واحدةوهو أن تكون الدع :األول 

والمدنٌة ناشئتٌن عن فعل واحد، أي إن الفعل اإلجرامً المكون للجرٌمة والذي نشأت عنه الدعوى الجزائٌة هو 

 .ك علٌه بوحدة السبب فً الدعوٌٌنالذي ترتب علٌه الضرر، وهذا ما ٌطل فً الولت نفسه

 .أثناء السٌر فً الدعوى المدنٌة لدعوى الجزائٌة لد ألٌمت لبل أوفهو أن تكون ا :الثانً أّما

إن النصوص الخاصة بهذا الموضوع لد ترد بعدة لوانٌن، كالمانون المدنً ولانون لى وال بد من اإلشارة إ

؛ لذا ٌجب االلتزام بالشروط المذكورة فً لانون اإلجراءات انون أصول المحاكمات الجزائٌةات ولالمرافع

( من لانون المرافعات 83وفك المادة ) نً، فٌجوز ولؾ الدعوى المدنٌةالجنائٌة لسٌادة المانون الجنائً على المد

من دون توافر الشروط  (الجزائً ٌولؾ المدنً)النافذ باالستناد الى لاعدة  1969لسنة  83رلم  المدنٌة العرالً

؛ النافذ 1971لسنة  107رلم  كمات الجزائٌة العرالً( من لانون أصول المحا26المنصوص علٌها فً المادة )

( من لانون المرافعات المدنٌة العرالً النافذ نصت على لاعدة عامة لولؾ الدعوى المدنٌة فً 83ألن المادة )

( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً النافذ حالة خاصة لولؾ الدعوى، وكان 26حٌن ذكرت المادة )

من األفضل لو أن المشرع العرالً لد ذكر نصا  فً لانون المرافعات المدنٌة مماثال  للنص الذي ذكره لانون 

 .(2)رافعاتأصول المحاكمات الجزائٌة بوصؾ لانون المرافعات المدنٌة هو المرجع لكافة لوانٌن الم

 

 

 

                                                           
 .82ص ،8986 ،بغداد ،مطبعة المعارف ،الناشئتٌن عن والعة واحدةلمدنٌة ضوابط االرتباط بٌن الدعوٌٌن الجنائٌة وا ،مكً إبراهٌم لطفًالمحامً  (

1
( 

 .24المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، ص (
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 الثالثالمطلب 

 الولف المضائً

 

أعترؾ المشرع للماضً بدور اٌجابً فً تسٌٌر االجراءات فً الدعوى المدنٌة حتى بلوغ ؼاٌتها بصدور 

حكم فً موضوعها، فإن كانت إرادة الخصوم هً الالعب األساس فً بدأ الدعوى وتحدٌد نطالها وتسٌٌرها 

 هذامنظومة اإلجرائٌة. حٌث أن وإنهاءها، إالّ أن الولؾ المضائً ٌعد أحد مظاهر الدور اإلٌجابً للماضً فً ال

 للمحكمة المانون فٌها ٌخول التً األحوال فً وذلن المحكمة من صادر لرار على بناء   ٌحصل الولؾ من النوع

 لنص مباشرة ؼٌر ونتٌجة بالولؾ الصادر للمرار مباشرة نتٌجة ٌكون الحالة هذهِ  فً الولؾ أن بمعنى تمرره، أن

 الحالة تحمك تأرٌخ من ولٌس به المرار صدور تأرٌخ من تبدأ الولؾ آثار فإن لذلن ،بالولؾ ٌأمر الذي المانون

 .(1)المانون علٌها نص والتً الولؾ تستوجب التً

 تمدٌم عن تخلفهتمضً به المحكمة إما كجزاء على عدم امتثال المدعً ألوامرها ك المضائً والولؾ

لتعلٌك الفصل فً الدعوى  وإما ،هذا ما ٌسمى بالولؾ الجزائً المحكمة به كلفته بإجراء المٌام أو المستندات

وٌسمى هذا  األصلً النزاع فً الفصل علٌها ٌتولؾ فٌها على الفصل فً مسألة أخرى سٌرال ولؾاألصلٌة و

 الفرع فًو الجزائً الولؾ األول الفرع فً نتناول إلى فرعٌن المطلب هذا نمسم سوؾ وعلٌه ،بالولؾ التعلٌمً

 وعلى الوجه األتً: التعلٌمً الولؾ الثانً

 

 الفرع األول

 الولف الجزائً

 

ة الحكم بولؾ من الحاالت البارزة التً ٌكون فٌها للمحكمة سلطة فً إٌماؾ اإلجراءات فً الدعوى حال

لى المدعً والخصوم بسبب عدم لٌامهم بأتخاذ ما ألزمتهم به المحكمة، أو إذا أخلوا الدعوى كجزاء ٌولع ع

 من الواجبات التً كلفتهم بها المحكمة.بواجب 

                                                           
 .808صالمصدر السابك،  ،سعد نجٌب إبراهٌم (
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إذا تراخى فً تمدٌم المستندات فً المواعٌد  لعها المحكمة على المدعًوٌعرؾ الولؾ الجزائً بأنه عموبة تو

 .(1)التً تحددها له المحكمة، أو إذا تخلؾ عن المٌام بأي إجراء من اجراءات المرافعات التً كلفته بها المحكمة

حرص المشرع على عدم ولوؾ الماضً  –ولؾ الدعوى مؤلتا   –المشرع لهذا الجزاء والحكمة من تمرٌر 

ُ سلبٌا   ٌترن الدعوى لمشٌئة الخصوم ٌتصرفون فٌها حسب أهوائهم  بأالّ والدعوى اجراءات بشأن تسٌٌر  مولفا

حمل الخصوم لذا فمد منح المشرع الماضً دورا  اٌجابٌا  فً تسٌٌر الدعوى من خالل ووفك مصالحهم الخاصة، 

على تنفٌذ ما تأمرهم به المحكمة وإحترام المواعٌد اإلجرائٌة التً حددتها للمٌام بأي إجراء من إجراءات 

المرافعات أو لتمدٌم المستندات وذلن لتعجٌل الفصل فً الدعوى وعدم إطالة أمد التماضً فٌما لو ترن األمر 

 .(2)ةبمشٌئة الخصوم ٌوجهونه حسب أهوائهم ومصالحهم الخاص

هذا النوع من أنواع الولؾ حٌث  1968لسنة  13رلم  ولد أخذ لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري

 إٌداع عن الخصوم من أو بها العاملٌن من ٌتخلؾ من على المحكمة تحكم( منه على أنه ))99نصت المادة )

 جنٌه من بؽرامة المحكمة له حددته الذي المٌعاد فً المرافعات إجراءات من إجراء بأي المٌام عن أو المستندات

 تتجاوز ال لمدة الدعوى بولؾ تحكم ان بالؽرامة المدعً على الحكم من بدال   للمحكمة وٌجوز جنٌهات، عشرة الى

 ٌوما   عشر الخمسة خالل دعواه فً السٌر ٌطلب ولم الولؾ مدة لضت وإذا علٌه المدعى ألوال سماع بعد شهر

أن نظام ((، كما تكن لم كأن الدعوى باعتبار المحكمة حكمت المحكمة به أمرت ما ٌنفذ لم أو النتهائها التالٌة

( صراحة على هذا النوع من أنواع 125لد نص فً المادة )هـ 1435الجدٌد لسنة  المرافعات الشرعٌة السعودي

ذي عٌنته المحكمة، جاز للخصم اآلخر أن الولؾ حٌث جاء فٌها ))إذا لم ٌودع المبلػ المكلؾ بإٌداعه فً األجل ال

ٌموم بإٌداع هذا المبلػ دون إخالل بحمه إذا حكم له الرجوع على خصمه وإذا لم ٌودع المبلػ أي من الخصمٌن 

 ٌماؾ الدعوى حتى أٌداع المبلػ((.وكان الفصل فً المضٌة ٌتولؾ على لرار الخبرة فللمحكمة أن تمرر إ

 الى اإلشارة من خالٌةوبمٌة الموانٌن الممارنة جاءت  العرالً المدنٌة المرافعات لانون نصوصوٌالحظ بأن 

  .بخالؾ المانونٌن المذكورٌن أعاله الولؾأنواع  من النوع هذا

ه ولفا  جزائٌا ، حٌث نصت زائً دون أن ٌسمٌرع العرالً لد أخذ بالولؾ الجشالبعض بأن الم لكن ٌرى

التمبل عرٌضة على أنه )) 1969لسنة  83رلم  المدنٌة العرالً المرافعات نون( من لا47( من المادة )2الفمرة)

اذا كانت  ( من هذه المادة ، اال1الدعوى اذا لم ترافك بها المستندات والصور المنصوص علٌها فً الفمرة )

                                                           
.575رمزي سٌف، المصدر السابك، ص (
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 .587ص ،8997 ،الماهرة ،العربٌة النهضة دار ،والتجارٌة المدنٌة المرافعات لانون شرح فً الوسٌط ،الصاوي السٌد احمد (
2
( 
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ونصت الفمرة ء(( كانت هذه المادة على وشن االنتهاالدعوى من الدعاوي التً ٌجب الامتها خالل مدة معٌنة و

بعد  الّ إ( من هذه المادة 2حكام الفمرة )الٌجوز تعٌٌن ٌوم للنظر فً الدعوى المشمولة بأ( من المادة أعاله ))3)

عرٌضة الدعوى  تعتبر تمدٌم المستندات والصور، وفً حالة عدم تمدٌمها خالل ثالثة أشهر من تارٌخ دفع الرسم،

او  أاذا وجد خط -1( من لانون المرافعات المدنٌة نصت على أنه )) 50ن((، كما أن المادة )مبطلة بحكم المانو

نه ان ٌجهل المدعى به او المدعى او المدعى علٌه أواجب ذكرها فً عرٌضة الدعوى من شنمص فً البٌانات ال

 الطلب من المدعى اصالحه خالل مدة مناسبة واٌلٌػ بحٌث ال ٌمكن اجراء التبلٌػ او المحل المختار لؽرض التب

تمرر المحكمة إبطال عرٌضة الدعوى إذا تعذر تبلٌػ المدعً لتكلٌفه بما  -2ة. تبطل العرٌضة بمرار من المحكم

 . (1)((( من هذه المادة1ورد فً الفمرة )

ونحن نؤٌد أتجاه المشرع العرالً الذي جعل الجزاء على الخصم فً مثل هذه الحالة هو ابطال عرٌضة 

، ذلن ألن االبطال سٌكون جزاء  أكثر فعالٌة للخصوم عند التخلؾ عن إٌداع ولٌس ولؾ اإلجراءات فٌها الدعوى

 المستندات أو عن المٌام باإلجراءات المطلوبة منهم.

 وهً كاآلتً: وٌشترط لولؾ اإلجراءات فً الدعوى فً هذه الحالة أربعة شروط

 : اهمال المدعًأوال  

لجزائً ٌشترط أن ٌكون هنان اهمال من المدعً، كأن ٌتخلؾ عن اٌداع لكً تحكم المحكمة بالولؾ ا

 .المستندات أو المٌام بأي إجراء تكلفه به المحكمة فً المٌعاد الذي حددته

ولد ٌكون اإلهمال فً تنفٌذ ما أمرت به المحكمة من لبل المدعً أو المدعى علٌه، إالّ أن الولؾ كجزاء 

ً حكمه دون المدعى علٌه ألن عبء تسٌٌر إجراءات الدعوى ٌمع على عاتك المدعً ومن ف ىٌمتصر تطبٌمه عل

 .(2)المدعً، وال ٌجوز للمحكمة أن تمضً بهذا الجزاء عند اهمال المدعى علٌه

 أن التزٌد مدة الولف عن المدة المحددة لانونا  : ثانٌا  

أجاز له ولؾ االجراءات فً الدعوى إذا كان المشرع لد منح الماضً دورا  إٌجابٌا  فً تسٌٌر الدعوى بأن 

السلطة بأن حدد  كجزاء على اهمال المدعً لعدم تنفٌذ أمر المحكمة فً المٌعاد المحدد، إالّ أن المشرع لٌد هذه

                                                           
     .504، ص2083هلٌة، أربٌل، الطبعة األولى، د. عصمت عبدالمجٌد بكر، أصول المرافعات المدنٌة، منشورات جامعة جٌهان األ (
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.507. نبٌل اسماعٌل عمر، المصدر السابك، ص428أمٌنة النمر، المصدر السابك، ص (
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لتجارٌة ( من لانون المرافعات المدنٌة وا2( الفمرة )99مدة الولؾ الجزائً للخصومة، حٌث نص المادة )

 بولؾ الدعوى لمدة ال تجاوز شهرا  بعد سماع ألوال المدعى علٌه((.تحكم  المصرٌة بأن )) ......

الدعوى فً هذه الحالة ٌجب أالّ تزٌد مدة الولؾ فً هذه الحالة عن شهر، وٌعد هذه فإذا لررت المحكمة ولؾ 

لهذه المدة الحد األلصى للولؾ الٌمكن للمحكمة تجاوزه إذا لررت إعمال هذا الجزاء، إالّ أن المشرع لم ٌحدد 

المدة حدا  أدنى الٌجوز أن تمل عنه بل ترن أمر تمدٌره للمحكمة حسبما ٌتراءى لها ظروؾ الدعوى وحالة 

، وتأسٌسا  على ذلن ٌجوز للمحكمة أن تمرر الولؾ لمدة ألل من المدة الممررة لانونا  وأن الولؾ فً (1)الخصوم

عً بما ٌتعرض جزاء وأنه تترتب علٌه آثار وهً إنذار المدهذه الحالة ال ٌكون بمثابة التأجٌل وإنما ٌكون بمثابة 

 .(2)له من إجراءات أخرى

 : سماع ألوال المدعى علٌهثالثا  

لما كان الولؾ فً هذه الحالة جزاء  ٌولعه بحك المدعً الذي تخلؾ عن تنفٌذ أمر المحكمة فال بد أن ٌسمع 

من مصلحته بماء الدعوى مستمرة  المرار وٌكونرأي المدعى علٌه لبل ولؾ الدعوى ألنه لد ٌضار من هذا 

وصوال  إلى نهاٌتها الطبٌعٌة بصدور حكم فً موضوعها، إالّ أن آراء الفمهاء لد تباٌنت بشأن ذلن. فذهب جانب 

من الفمه الى المول بأن المشرع أوجب على المحكمة أن تسمع ألوال المدعى لبل الحكم بالولؾ، وذهب جانب 

ألن المول بؽٌر ذلن ٌعنً شل ٌجب أن تمضً المحكمة بالولؾ ولو اعترض علٌه المدعى علٌه  آخر من الفمه بأنه

 .(3)سلطة المحكمة فً إعمال الجزاء

 : أن تمرر المحكمة ولف الدعوىرابعا  

ولفا  جزائٌا  ٌجب أن ٌصدر لرارا  ٌمضً بإٌماع هذا الجزاء، وللمحكمة السلطة  الدعوىوأخٌرا  لكً تمؾ 

، فالمشرع علك تولٌع هذا النوع من الولؾ على إرادة الماضً بما ٌتبٌن له من ظروؾ الدعوى التمدٌرٌة فً ذلن

ال ٌتعطل ومالبساتها فهو ممرر للمصلحة العامة والتً تمضً من الخصوم ضرورة السٌر فً الدعوى حتى 

 .(4)السٌر وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم

                                                           
.30محمود فكري السٌد البٌومً، المصدر السابك، ص (
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.837محمود، المصدر السابك، صالالماضً مدحت  (
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.36-30المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، المصدر السابك، ص (
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 الفرع الثانً

 الولف التعلٌمً

 

وٌمصد بالولؾ التعلٌمً عدم السٌر فً الدعوى بصورة مؤلتة بحكم من المحكمة لمٌام مسألة خارجة عن 

ٌتولؾ علٌها والمسألة التً  - على الفصل فً تلن المسألة أوال   اختصاصها وٌتولؾ الفصل فً الدعوى األصلٌة

حتى ٌتسنى للمحكمة أن تمضً  -الفصل فً الدعوى األصلٌة تسمى فً اإلصطالح المانونً ب)المسألة األولٌة(

فً الدعوى األصلٌة بعد ذلن على أساسها، بمعنى أن الحكم فً الدعوى األصلٌة ٌصبح معلما  على الفصل فً 

الدعوى األصلٌة، لذلن وصفت بأنها مسألة أولٌة، مسألة أساسٌة ومبدئٌة البد من البت فٌها لبل الفصل فً 

 .(1)ووصؾ الولؾ بأنه تعلٌمً

)) إذا رأت المحكمة أن  ( من لانون المرافعات المدنٌة على أنه83لد ذكر فً المادة ) المشرع العرالًان 

الفصل الحكم ٌتولؾ على الفصل فً موضوع آخر، لررت إٌماؾ المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى ٌتم 

فً ذلن الموضوع، وعندئٍذ تستأنؾ المحكمة السٌر فً الدعوى من النمطة التً ولفت عندها، وٌجوز الطعن فً 

مع المشرع  (5)والسعودي (4)والسوري (3)واألردنً (2)المصريهذا المرار بطرٌك التمٌٌز(( ولد اتفك المشرع 

عندما ترى المحكمة أن الحكم ٌتولؾ على الفصل فً موضوع آخر وعندئٍذ  ىعلى ولؾ إجراءات الدعوالعرالً 

 تعتبر الدعوى مستأخرة حتى ٌتم الفصل فً ذلن الموضوع.

 وهً كاآلتً: شروط ثالثة توافر تعلٌمٌا   ولفا   الدعوى لولؾ وٌشترط  

  : وجود مسألة أولٌة جوهرٌة ٌتولف علٌها الحكم فً الدعوى األصلٌةأوال  

 حتى فال ٌجوز ولؾ الدعوى ولفا  تعلٌمٌا  إالّ إذا وجدت المحكمة نفسها ؼٌر لادرة فً نظر موضوع الدعوى 

نظر الدعوى األصلٌة لكونها مرتبطة بالدعوى  فً هذه المسألة األولٌة الجوهرٌة التً اعترتها أثناء تحسم

الولؾ الٌخضع إلرادة الخصوم دائما  بل  األصلٌة، وٌتولؾ على هذه المسألة الحكم فً الدعوى األصلٌة، وهذا

                                                           
.586صالسابك،  المصدر، د فتحً والً (
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.8968لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري829أنظر المادة ) (
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هو مترون لمطلك تمدٌر المحكمة، فلها أن تبحث مدى جدٌة منازعة الخصوم فً هذه المسألة الجوهرٌة األولٌة، 

  .(1)وهذا ما ٌختلؾ الولؾ التعلٌمً عن الولؾ األتفالً

وؼالبا  ما ٌثار ذلن عن طرٌك دفع من لبل الخصوم أو أن المحكمة التً تنظر الدعوى تثٌره من تلماء نفسها 

 آخر.وذلن عندما تجد أن الحكم فً الدعوى ٌتولؾ على الفصل فً موضوع 

العرالً/ الهٌئة االستئنافٌة/ عمار فً لرار لها بأنه ) تستأخر  ةواستنادا  لما تمدم لضت محكمة التمٌٌز االتحادٌ

دعوى المدعً المتضمنة المطالبة بحصته من بدالت إٌجار العمار حتى حسم الدعوى التً ألامها المدعى علٌه 

)وهو شرٌكه فً العمار( لتملٌكه حصة المدعً فً نفس العمار بعد أن دفع أنه كان لد اشترى تلن الحصة وأنه 

ألام دعوى لتملٌكها له ولد ألر وكٌل المدعً بأن حكما  صدر فٌها لصالح المدعى علٌه إالّ أن تلن الدعوى الزالت 

لٌد التدلٌمات التمٌٌزٌة، إذ أن الحكم المذكور سٌؤثر سلبا  أو إٌجابا  بدعوى المدعً بالمطالبة بحصته من بدالت 

( فً 2016/ الهٌئة المدنٌة/311) العراق فً لرارها المرلم/كوردستانلضت محكمة تمٌٌز أللٌم و .(2)اإلٌجار(

بأنه ) استئخار الدعوى ٌكون فً حالة وجود دعوى أخرى ٌؤثر الحكم فٌها على نتٌجة الدعوى  2/8/2016

/ الهٌئة 203)  بالعدد ردستان فً لرار آخر لهالضت محكمة تمٌٌز أللٌم كو. كما (3)المطلوب استئخارها(

فك للمانون حٌث أن الدعوى تتعلك بذات ابأن ) المرار صحٌح ومو  2003/ 10/ 10( فً 2003المدنٌة/ 

لذا فإن لرار محكمة االستئناؾ  المطعة وبٌن الخصوم أنفسهم وحسمها ٌتولؾ على نتٌجة البت فً تلن الدعوى

 .(4)بإستئخار الدعوى جاء صحٌحا  وموافما  للمانون(

 فً دعوى أخرى المسألة األولٌة  : أن تكونثانٌا  

إلامة أكثر من دعوى  األصل أن كل دعوى تمام بعرٌضة واحدة ٌإستثنا الحاالت التً أجاز المانون فٌها

، لذلن إذا تولؾ الفصل فً دعوى معٌنة على الفصل فً موضوع آخر فً دعوى أخرى فهنا (5)بعرٌضة واحدة

الثانٌة داخلة فً االختصاص النوعً لنفس المحكمة الممامة أمامها الدعوى، فلو تستأخر االولى حتى ولو كانت 

كانت الدعوى الممامة أوال  دعوى مطاوعة ثم ألامت الزوجة )المدعى علٌها( دعوى التفرٌك فإن محكمة األحوال 

 س المحكمة،الشخصٌة تمرر ولؾ اإلجراءات فً دعوى المطاوعة بالرؼم أن الدعوٌٌن تدخل فً االختصاص لنف

                                                           
.49دمحم شتا أبو سعد، المصدر السابك، ص (

1
( 

   منشور فً مجلة التشرٌع والمضاء، صادرة بمساعدة اللجنة العرالٌة لدعم، 28/5/2083( فً 2958)لرار محكمة التمٌٌز األتحادٌة العرالً المرلم ( 2)

    .863، ص2084استمالل المضاء، العدد األول،     

 .250، ص2087د. دمحم عبدالرحمن السلٌفانً، لبسات من أحكام المضاء،مكتبة هه ولٌر المانونٌة، أربٌل،  (
3
( 

.247ً سٌد أحمد، المصدر السابك، صلٌه الماضً كٌالنمشار إ (
4
( 

.8969لسنة  83رلم  العرالً المدنٌة ( من لانون المرافعات44أنظر المادة ) (
5
( 



(35) 
 

فً هذا الشأن أن ٌكون الفصل فً  (1). بٌنما ٌرى البعضوكذلن مثال الدفع فً مسألة النسب فً دعوى النفمة

 المسألة مما ٌخرج عن األختصاص الوظٌفً أو النوعً للمحكمة التً تنظر الدعوى األصلٌة وٌدخل فً

اختصاص جهة أخرى ألن ذلن ٌتعلك بالنظام العام، كما لو أثار أحد الخصوم دفعا  أو تمسن بدفاع ٌكون مرتبطا  

بموضوع الفصل فً دعوى أخرى خارج المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الوظٌفً أو النوعً فٌجب استئخار 

ة المنظور أمامها النزاع، ألن األصل الدعوى إلى حٌن نتٌجة الفصل فً الموضوع الخارج عن صالحٌة المحكم

ألي دعوى أو دفع بالمبول او الرفض طالما كانت مختصة به وفما  لمواعد االختصاص،  هو أن تتصدى المحكمة

وبالتالً الٌجوز للمحكمة أن تمرر ولؾ السٌر فً الدعوى إذا كان الفصل فً المسألة األولٌة ٌدخل فً 

ها بوصفها من وسائل الدفاع المتعلمة بإجراءات الدعوى نفسها، كما لو أنكر اختصاصها بل ٌتعٌن علٌها الفصل فٌ

من ٌنسب إلٌه سند عادي خطه أو إمضاءه أو بصمة إبهامه، فالمشرع ٌلزم المحكمة بإجراء التحمٌك للتوصل إلى 

اشى مع الوالع . وهذا االتجاه محل نظر كونه ال ٌتم(2)الممررة فً لانون اإلثباتصحة السند طبما  لإلجراءات 

 ذلن. انالعلمً والمنطك المضائً السلٌم والمثالٌن اللذٌن ضربناه فً بداٌة هذا الشرط ٌؤكد

 : أن تمرر المحكمة ولف الخصومة األصلٌة لحٌن البت فً المسألة األولٌةثالثا  

بوجود ارتباط  وللمحكمة سلطة تمدٌرٌة فً الحكم بالولؾ فً هذه الحالة من عدمه، على أن هذه السلطة ممٌدة

بٌن المسألة األولٌة والدعوى األصلٌة، فلٌس للمحكمة أن تأمر بالولؾ إالّ أذا لررت وجود ارتباط بٌن المسألة 

األولٌة والدعوى التً تنظرها على نحو ٌجعل الفصل فً االولى أمرا  ضرورٌا  للفصل فً الثانٌة، ولرارها 

 .(3)باالستئخار لابل للطعن لدى محكمة التمٌٌز

بأنه ) عدم العثور  24/6/1992( فً 92/مستعجل/307ولضت محكمة تمٌٌز العراق فً لرارها المرلم ) 

على اضبارة الدعوى لٌس سببا  من األسباب التً تستأخر الدعوى المنظورة بناء  علٌه، وانما ٌتخذ لرار بتأجٌل 

 .(4)الدعوى لفترة مناسبة لحٌن العثور على اضبارة الدعوى المطلوبة(

                                                           
.29المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، المصدر السابك، ص (

1
( 

.8979لسنة  807رلم  ( من لانون اإلثبات العرال40ًأنظر المادة ) (
2
( 

.30المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، المصدر السابك، ص (
3
( 

.840حمود، المصدر السابك، صالممشار إلٌه الماضً مدحت  (
4
( 
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 المبحث الثالث

 أحكام ولف اإلجراءات فً الدعوى المدنٌة

 

مما الشن فٌه أنه إذا اتخذت المحكمة لرارا  بالولؾ ألي سبب كان سوؾ ٌترتب على ذلن آثارا  معٌنة، ثم أن 

هذا الولؾ الٌمكن أن ٌستمر إلى ما ال نهاٌة فالبد أن ٌنمضً بطرٌمة معٌنة لٌتضح مصٌر الدعوى المولوفة. 

على ما تمدم ولإلحاطة به سنمسم هذا المبحث إلى مطلبٌن نخصص األول آلثار ولؾ االجراءات فً  وبناء  

 الدعوى والطعن فٌه والثانً ألنمضاء الولؾ:

 

 

 

 المطلب األول

 آثار ولف الدعوى والطعن فٌه

  

الدعوى تعد لائمة رؼم أن ، لانونا  أم لضائٌا   ،أٌا  كان سبب الولؾ اتفالٌا  ٌترتب على ولؾ السٌر فً الدعوى 

هذا الولؾ ولكنها فً نفس الولت تعد مستأخرة إلى حٌن أنمضاء مدة الولؾ إذا كان الولؾ اتفالٌا  أو الى حٌن 

فً  هذا المطلب . لذلن سنتاولله فٌما إذا كان الولؾ لضائٌا  أو لانونٌا  بت فً الموضوع الذي تم التولؾ ألجال

الدعوى أثناء الولؾ أن والثانً  ،الدعوى أثناء الولؾ تعد لائمةأن ن ثالث فروع: األول نخصصه للحدٌث ع

 الشكل اآلتً: ىمستأخرة، والثالث نتحدث عن الطعن بمرار الولؾ، وعل
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 الفرع األول

  لائمة أثناء مدة الولف بماء الدعوى

 

لائمة ومنتجة آلثارها،  إن ولؾ الدعوى ال ٌؤدي إلى زوالها، إذ تبمى الدعوى لائمة، فتظل المطالبة المضائٌة

إالّ أن حالة الولؾ تلمً بضاللها على إجراءات الدعوى، إذ ٌؤدي الولؾ إلى عدم السٌر فٌها وتعطل 

 .(1)إجراءاتها

فال ٌجوز فالخصومة بٌن أطراؾ الدعوى تعد لائمة وال ٌمكن المول بانتهاء الخصومة أو حالة النزاع بٌنهم 

، وإالّ سٌكون ذلن سببا  للدفع (2)أمام نفس المحكمة أو أمام أٌة محكمة أخرى ألي منهم الامة ذات الدعوى سواء  

بتوحٌد الدعوٌٌن سواء  جاء الدفع من لبل الخصم أم من لبل المحكمة الممامة أمامها الدعوى وذلن لتنجب صدور 

، وعلى المحكمة االحتفاظ بإضبارة الدعوى ومرالبة المدد المحددة (3)أحكام متنالضة فٌها ٌصعب التوفٌك بٌنها

 للولؾ ومواعٌد ابطالها. 

منتجة آلثارها وعلى الرؼم من ولؾ االجراءات فً الدعوى تبمى اإلجراءات التً أتخذت لبل الولؾ لائمة و

لدعوى تعود للسٌر من ، وال ٌؤثر لرار الولؾ فً صحتها، وإذا أنتهت حالة الولؾ فإن ابعد مباشرة الدعوى

النمطة التً ولفت عندها، وبهذا تظل اإلجراءات المتخذة من لبل المحكمة لبل لٌام سبب الولؾ حجٌتها وآثارها 

. والٌجوز أتخاذ أي إجراء فً الدعوى خالل مدة (4)النهائً الفاصل فً موضوع الدعوى عند صدور الحكم

ذه لبل انتهاء مدة الولؾ أو زوال سببه، وهذا هو مظهر عدم سٌر بطالن على أي إجراء ٌتم اتخاولفها، وٌترتب ال

) إن اعتبار الدعوى  4/3/1965( فً 965/مستعجل/17الدعوى، وجاء فً لرار لمحكمة تمٌٌز العراق بالعدد )

 .(5)ٌتضمن اٌماؾ كافة اإلجراءات المتخذة فٌها( مستاخرة

كما أن المواعٌد تتأثر بحالة الولؾ، فإذا كانت هنان مواعٌد لم تبدأ بعد فال ٌبدأ هذا المٌعاد أثناء فترة الولؾ، 

أما إذا كان المٌعاد لد بدأ لبل ولؾ الدعوى ولم ٌنته بعد فإنه ٌمؾ بولؾ الدعوى، وبانتهاء مدة الولؾ تستأنؾ 

م هذا الولؾ وكذلن الحال بالنسبة لسرٌان الفوائد المانونٌة فإذا كان ، فمطع التمادم ٌبمى نافذا  رؼ(6)جدٌدسٌرها من 

                                                           
.429أمٌنة نمر، المصدر السابك، ص (

1
( 

.588صاوي، المصدر السابك، صالد. أحمد السٌد  (
2
( 

.8969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال75،76ًأنظر المادتٌن ) (
3
( 

.889ابراهٌم نجٌب سعد، المصدر السابك، ص (
4
( 

.392عبدالرحمن العالم، المصدر السابك، ص (
5
( 

.833دمحم نصرالدٌن كامل، المصدر السابك، ص (
6
( 
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كان محل االلتزام مبلػ معٌّن من النمود فتبمى هذه الفوائد سارٌة اعتبارا  من تارٌخ المطالبة المضائٌة استنادا  إلى 

كان محل التزام  والتً تنص على أنه )) إذا 1951لسنة  40رلم ( من المانون المدنً العرالً 171نص المادة )

المدٌن مبلػ من النمود وكان معلوم الممدارولت نشوء االلتزام وتأخر المدٌن فً الوفاء به كان ملزما  أن ٌدفع 

فً  للدائن على التعوٌض عن التأخٌر فوائد لانونٌة لدرها أربعة بالمئة فً المسائل المدنٌة وخمسة فً المائة

ن تارٌخ المطالبة المضائٌة بها إن لم ٌحدد االتفاق أو العرؾ التجاري المسائل التجارٌة وتسري هذه الفوائد م

( من المانون 226تارٌخا  آخر لسرٌانها، وهذا كله ما لم ٌنص المانون على ؼٌره(، وتمابل هذا النص المادة )

 .1941لسنة  131رلم  المدنً المصري

( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة 128ولكن ٌستثنى من ذلن الولؾ االتفالً، فمد جاء فً المادة )

أنه )) الٌكون لهذا الولؾ أثر فً أي مٌعاد حتمً ٌكون المانون لد حدده الجراء  1968لسنة  13رلم  المصري

ما......((، حٌث اعتبر المشرع المصري أن الولؾ االتفالً ٌمتصر أثره على ولؾ اإلجراءات التً لم ٌحدد لها 

الن صحٌفة الدعوى )مٌعاد مثل اعالمانون مٌعادا  حتمٌا ، أما االجراءات التً ٌحدد لها المانون مٌعادا  حتمٌا  

، والممصود بالمٌعاد الحتمً المٌعاد الذي ٌترتب على مخالفته (1)التكلٌؾ( فإنه ٌجب المٌام بها رؼم الولؾ االتفالً

وهو الجزاء المترتب على عدم مباشرة اإلجراء فً الولت المحدد له فً المانون  –سموط الحك فً اتخاذ اإلجراء 

وحٌد دعوٌٌن أو رفض اإلحالة لعدم االختصاص المكانً أو المرار الصادر بابطال كالمرار الصادر برفض ت ـ

، فال تأثٌر لهذا الولؾ فً سرٌان مٌعاد الطعن فً ذلن الحكم بل ٌتعٌن عرٌضة الدعوى بالنسبة ألحد أطرافها

فً لانون المرافعات  . وٌالحظ بأن المشرع العرالً لد أؼفل ذكر هذا االستثناء(2)أتخاذ إجراء الطعن فً مٌعاده

ونحن نؤٌد ما ذهب إلٌه المشرع المصري ونمترح على المشرع العرالً اٌراد نص مماثل لنص المادة ، المدنٌة

فً لانون المرافعات المدنٌة العرالً لمنع صدور ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري 128)

 .فً هذا المجال من المحاكم لرارات متنالضة

 

 

                                                           
.336د. وجدي راغب، المبادئ ، المصدر السابك، ص (

1
( 

.44المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الخصومة، المصدر السابك، ص (
2
( 
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 الفرع الثانً

 الدعوى مستأخرة أثناء فترة الولفبماء 

   

ٌترتب على ولؾ الدعوى إرجاء النظر فٌها مدة من الزمن حسب نوع الولؾ وتولؾ أي نشاط فٌها من أي  

 .شخص كان خالل تلن المدة، بحٌث تعتبر فً حالة ركود فال ٌجوز المٌام بأي عمل من أي شخص

الدعوى فً هذه الحالة بأنها مستأخرة حتى ٌتم الفصل فً الموضوع التً  (1)ولد اعتبر المشرع العرالً 

تولفت اإلجراءات بسببه كون الفصل فٌها ٌتولؾ على الفصل فً ذلن الموضوع هذا بالنسبة للولؾ المضائً إذ 

ده الٌجوز للماضً أتخاذ لرار الولؾ إالّ إذا تولؾ الفصل فً الدعوى المنظورة على موضوع آخر ألٌمت بصد

/ الهٌئة المدنٌة / 227محكمة تمٌٌز أللٌم كوردستان/ العراق بالعدد ) دعوى أمام المضاء، ولد جاء فً لرار 

) أن األستئخار ٌكون فٌما إن كان الحكم فً دعوى الموضوع ٌتولؾ على الفصل فً  14/8/1999( فً 1999

أن إعادة الرسم المدفوع بصورة زائدة من من لانون المرافعات المدنٌة و 83/1موضوع آخر عمال  بحكم المادة 

أما بالنسبة للولؾ االتفالً فإن الدعوى أٌضا  فً هذه  .(2)به الحكم الصادر فً هذه الدعوى (عدمها ال ٌتأثر 

الحالة تعد مستأخرة حتى انتهاء مدة الولؾ المتفك علٌها فال ٌجوز أتخاذ أي إجراء من اإلجراءات أثناء هذه المدة 

 .(3)أي إجراء معٌن فٌعد باطال  فإذا أتخذ 

 ومن المالحظ فً الجانب العملً بأن ولؾ السٌر فً الدعوى أٌا  كان سبب الولؾ ٌترتب علٌه حذؾ الدعوى

ذلن أمام محكمة البداءة أم أمام محاكم  سواء  أكان المحكمة ممن جدول الدعاوي المتداولة أما بصورة مؤلتة

 .(4)لحٌن أنتهاء حالة الولؾ بتعجٌل السٌر فً الدعوى من جدٌد االستئناؾ

وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌجوز اتخاذ اإلجراءات المستعجلة فً الدعوى أثناء مدة الولؾ ولكن ٌجب أن نفرق 

بٌن حاالت الولؾ، ففً الولؾ األتفالً ال ٌجوز اتخاذ أي إجراء مستعجل فً الدعوى وذلن ألن اتفاق الخصوم 

الولؾ ٌتنافى مع االستعجال فً الدعوى وأن الولؾ تم باختٌارهم ولم ٌفرض علٌهم وبالتالً ال ٌحك ألي  على

لبل انتهاء مدة  منهم أن ٌطلب اتخاذ أي إجراء مستعجل وإنما ٌجوز االتفاق بٌن الخصوم على السٌر فً الدعوى

محكمة  نه ٌجوز تمدٌم الطلب المستعجل الىالولؾ إلجراء المستعجل، أما فً حالة الولؾ المضائً والمانونً فإ

                                                           
.8969لسنة  83رلم  العرالً( من لانون المرافعات المدنٌة 83/8أنظر المادة )  (

1
)  

.246ٌالنً سٌد أحمد، المصدر السابك، صگالماضً  (
2
( 

 .464د. صالح الدٌن الناهً، الوجٌز فً المرافعات المدنٌة والتجارٌة، شركة الطبع والنشر األهلٌة، بغداد، ص (
3
( 

.850عبدهللا خلٌل الفرا، المصدر السابك، ص (
4
( 
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الموضوع خالل ولؾ السٌر فً الدعوى، ألن اإلجراء المستعجل ٌهدؾ الى تولً خطر محدق فضال  على أنه ال 

 .(1)ٌمس اصل الحك المدعى به

   

 

 الفرع الثالث

 الطعن بمرار ولف اإلجراءات

 

نصت على أن )) المرارات  1969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال170ًإن المادة )

التً تصدر أثناء سٌر المرافعة وال تنتهً بها الدعوى ال ٌجوز الطعن فٌها إالّ بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى 

 كلها عدا المرارات التً أبٌح تمٌٌزها أستمالال  بممتضى المانون((.

عرالً المرارات التً ٌجوز الطعن فٌها من بٌنها ال المدنٌة مرافعاتمن لانون ال( 216ولد حددت المادة )

( من نفس المانون أنه )) أذا رأت 82/1، وكذلن جاء فً المادة )واعتبارها مستأخرة ولؾ السٌر فً الدعوى

على الفصل فً موضوع آخر لررت إٌماؾ المرافعة وأعتبار الدعوى مستأخرة حتى المحكمة أن الحكم ٌتولؾ 

ندئٍذ تستأنؾ المحكمة السٌر فً الدعوى من النمطة التً ولفت عندها وٌجوز الطعن فً ٌتم الفصل فً ذلن وع

 هذا المرار بطرٌك التمٌٌز((.

نصت على أنه )) ال  1988لسنة  24رلم  ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة األردن170ًأما المادة )

بها الخصومة إالّ بعد صدور الحكم المنهً  ٌجوز الطعن فً األحكام التً تصدر أثناء سٌر الدعوى وال تنتهً

ولؾ الدعوى(( وتمابل هذه المادة  -2للخصومة كلها، وٌستثنى من ذلن المرارات الصادرة فً المسائل التالٌة. 

والتً نصت على  1968لسنة  13رلم ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصرٌة 212نص المادة )

المحاكمات األردنً السابك ذكرها، كما أن لانون أصول  ن لانون أصول( م170نفس مضمون المادة )

ال ٌجوز الطعن فً  -1أنه ))  نصت على همن 220المادة  1953لسنة  84رلم  السوري المدنٌة المحاكمات

ٌجوز الطعن فً الحكم  -2. األحكام التً تصدر أثناء سٌر الدعوى إال مع الطعن فً الحكم المنهً للخصومة كلها

                                                           
.768ص ،8983دار الفكر للطباعة والنشر، الماهرة،  ،الوجٌز فً المرافعاتد. دمحم محمود ابراهٌم،  (

1
( 
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ال ٌستوجب الطعن فً األحكام  -3. الصادر وفً ولؾ الخصومة فً األحكام المولتة لبل الحكم فً الموضوع

 ((.المؤلتة تأجٌل الفصل فً الدعوى

ٌتضح من النصوص المذكورة أعاله بأن المانون العرالً والموانٌن الممارنة لها لد أخذت الطعن المباشر فً 

صادرة بولؾ الدعوى، سواء  أكان الولؾ لانونٌا  أم لضائٌا ، أما ماذهب ألٌه البعض من جواز الطعن المرارات ال

، ألنه ال ٌتصور أتفاق فنحن ال نؤٌد هذا الرأي  فً المرار الصادر بولؾ الدعوى بناء  على اتفاق الخصوم

ؾ، ألن مجرد إتفالهم على ولؾ أحدهم فً لرار المحكمة بالولالخصوم على ولؾ السٌر فً الخصومة ثم ٌطعن 

لهم الطعن بوصفهم لد كسبوا المرار  كوبذلن ال ٌح السٌر فً الدعوى، ٌعنً أنهم أسمطوا حمهم فً الطعن فٌه

 .تنادا  للمواعد العامة فً الطعنالمضائً اس

عند الحكم بولؾ ئٌا ، إلى أنه وتكمن العلة من إجازة الطعن فً المرار الصادر بولؾ الدعوى لانونٌا  ولضا

الدعوى حتى ٌتم الفصل فً مسألة أخرى من محكمة أخرى فإن ذلن سٌستؽرق ولؾ الدعوى مدة طوٌلة، 

فٌتضرر صاحب الحك، لذا ٌكون من العدالة فً هذه الحالة إجازة الطعن فً المرار الصادر بولؾ الدعوى، كما 

وعً فٌها ما دام الولؾ لائما ، حٌث ال أن المرار الصادر بولؾ الدعوى ٌؤدي إلى تعطٌل صدور حكم موض

لكً ٌتم  الدعوىٌتصور حرمان طالب الحماٌة من الطعن فً المرار الصادر بولؾ الدعوى، وعدم انتظار نهاٌة 

 .(1)الطعن فً الحكم الصادر بالولؾ

ٌه على ن حكم المحكمة الماضً بفرض الولؾ الجزائً على المدعً المهمل ٌمبل الطعن فومما تمدم ٌتنبٌن بأ

ن الطعن فٌه ٌكون فور صدوره وعلى وجه اإلستمالل من دون إنتظار أاعد العامة الممررة فً الطعن ، ووفك المو

وإذا لم ٌطعن فً هذا المرار فور صدوره فإنه  (2)وع النزاع المعروض على المحكمةصدور حكم نهائً فً موض

 .ٌحوز لوة األمر الممضً فٌه وٌمتنع إثارة الجدل بشأنه

من المحكمة بولؾ السٌر فً الدعوى وإعتبارها مستأخرة حتى ٌفصل فً موضوع كذلن المرار الصادر و

من الماعدة العامة التً تمضً بعدم جواز الطعن فً المرارات التً  إستثناء   (3)آخر ٌجوز الطعن فٌه على إستمالل

بإعتبار الدعوى مستأخرة ٌعالج مسألة ، ألن صدور المرار فً الموضوع والتنتهً بها الدعوى تصدر لبل الفصل

 .(4)لانونٌة ال موضوعٌة فضال  عما فً ذلن من توفٌر الولت وتبسٌط اإلجراءات

                                                           
.902صاوي، المصدر السابك، صالأحمد السٌد   (

1
)  

 النافذ . 8968لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري282المادة )أنظر  (
2
( 

.النافذ 8969لسنة  83رلم  لعرالً( من لانون المرافعات المدنٌة ا286المادة ) أنظر (  
3
( 

 األسباب الموجبة لمانون المرافعات المدنٌة العرالً النافذ.أنظر الى  (
4
( 
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والمرار الصادر بولؾ الدعوى المدنٌة حتى ٌفصل نهائٌا  فً الدعوى الجزائٌة ٌجوز الطعن فٌه على وجه 

د زوال سبب الولؾ ، أي بمجرد صدور حكم وبمجر، (1)المرار الصادر برفض طلب الولؾ االستمالل من دون

 .(2)لخصوم إستئناؾ السٌر فً الدعوىنهائً فً الدعوى الجزائٌة ٌكون ل

فٌه إال مع المباشر فانه ال ٌجوز الطعن الدعوى  ولؾ اإلجراءات فًفٌما ٌتعلك بالمرار الصادر برفض أما 

اإلٌماؾ وال ٌترتب علٌها نفس النتائج، إذ ٌكون  نه لٌست لها خطورة األحكام التً تمررأل الحكم الحاسم للدعوى

للمحكوم علٌه بعدم اإلٌماؾ فرصة الطعن فً الحكم الصادر فً الموضوع وإعادة طلب اإلٌماؾ أمام محكمة 

إلى جانب ذلن أن علة األستثناء الذي أورده تمضً بالطعن فً المرار الصادر بولؾ الدعوى ولٌس  ،(3)الطعن

من تجاوز إرادة المشرع،  ستثناء ٌمدر بمدره وال ٌنبؽً التوسع فٌه أو المٌاس علٌه تحسبا  بالرفض، وأن هذا األ

 الدعوى سوؾ ٌلحك ضرارا  حاال  بالخصوم كون الخصومة الوالفة ال ٌمكن أن تنتهًن لرار ولؾ أ باإلضافة إلى

سبة للحكم الماضً برفض طلب ما دام الولؾ لائما  بحكم فاصل فً الدعوى، حٌث أنه ال محل لهذه المخاوؾ بالن

 .(4)الولؾ الذي برفضه ٌعّجل فً تسٌٌر دفة الخصومة وٌمكن من الحصول على حماٌة المضاء

 22/8/1983فً  (1983//مستعجل40فً لرارها المرلم ) لن لضت محكمة التمٌٌز العرالٌةوتطبٌما  لذ   

المدعى علٌه ( بجعل الدعوى مستأخرة ؼٌر بانه )) وجد إن لرار المحكمة الماضً برفض طلب وكٌل الممٌز ) 

( من لانون 216( من المادة )4لابل للطعن فٌه تمٌٌزا  بخالؾ لرار جعل الدعوى مستأخرة بحسب أحكام الفمرة )

 .(5)المعدل لذا لرر رد اإلعتراضات التمٌٌزٌة (( 1969لسنة  83المرافعات المدنٌة رلم 

فتختلؾ من لانون إلى آخر، ففً لانون المرافعات المدنٌة  الدعوىأما مدة الطعن فً لرار ولؾ السٌر فً 

حكمة األستئناؾ ملدى محكمة التمٌٌز أو لدى محكمة بطرٌك التمٌٌز هً سبعة أٌام  الطعنالعرالً تكون مدة 

ناؾ ، أما مدة الطعن فً المانون األردنً بمرار الولؾ عشرة أٌام ٌكون عن طرٌك تمدٌم استئ(6)بصفتها التمٌٌزٌة

                                                           
رلم    ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري282والمادة )  8969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال286ًالمادة )أنظر ( 1)

.8968لسنة  83       

     رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري829والمادة ) 8969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال83ًالمادة )أنظر ( 2)

  .8968لسنة  83     

) .760أحمد أبو الوفا، نظرٌة الدفوع، المصدر السابك، ص 
3
)  
    ،48إبراهٌم حرب محٌسن، مدى جواز الطعن باإلستئناف فً الحكم الصادر برفض ولف الدعوى، بحث منشور فً مجلة الشرٌعة والمانون، المجلد (4)

.586، ص2084        
 .845-844ص، 8983السنة  ،العدد الرابع ،مجلة األحكام العدلٌة مشار إلٌه فً (

5
( 

.8969لسنة  83رلم  عات المدنٌة العرالً( من لانون المراف286أنظر المادة )  (
6
)  
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بطرٌك االستئناؾ ، وفً المانون السوري ٌكون الطعن (1)الطلب الممدم لولؾ الدعوى إلى محكمة األستئناؾ

 .(2)خالل مدة خمسة عشر ٌوما  من الٌوم التالً لصدوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.8988لسنة  24رلم  األردنًالمدنٌة صول المحاكمات أ( من لانون 878/2أنظر المادة )  (

1
)  

 .8953لسنة  84رلم  السوريالمدنٌة  أصول المحاكمات( من لانون 220أنظر المادة ) (
2
( 
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 المطلب الثانً

 أنمضاء ولف اإلجراءات فً الدعوى

 

الولؾ تعطٌل مؤلت إلجراءاتها ولد سبك بٌان ذلن ، لذا فإن إن الدعوى التبمى مولوفة الى ما النهاٌة ، ألن 

مصٌر الدعوى المولوفة البد أن ٌنتهً إما بإستئناؾ السٌر فٌها من جدٌد بعد انتهاء مدة الولؾ أو زوال سببه 

 وإما بإنمضائها من دون الحكم فً موضوعها ، وهذا ماسنبٌنه فً الفرعٌن اآلتٌٌن .

 

 الفرع األول

 بب استئناف السٌر فً الدعوىاألنمضاء بس

 

فتح السٌر فٌها وتحدٌد جلسة لنظرها ، بٌستأنؾ السٌر فً الدعوى المولوفة بناء على طلب أحد الخصوم 

وؼالبا  ما ٌموم به المدعً الذي ٌمع علٌه عبء تسٌٌر الدعوى ولكن ٌجوز أن ٌموم بذلن المدعى علٌه ، وسواء 

علٌه فإنه ٌجب أن ٌمدم بعد انتهاء مدة الولؾ فً حالة الولؾ االتفالً  أكان الطلب لد لدمه المدعً أو المدعى

 .(1)مانونً والولؾ المضائً التعلٌمًوالولؾ المضائً الجزائً أو بعد زوال سببه فً حالة الولؾ ال

وبحسب لانون المرافعات المدنٌة العرالً فإنه ٌكفً إلستئناؾ السٌر فً الدعوى من الولؾ االتفالً تمدٌم 

لطلب الى المحكمة المختصة خالل الخمسة عشر ٌوما  التالٌة لنهاٌة أجل الولؾ وتحدٌد جلسة لنظرها وال ٌشترط ا

فً حٌن ٌشترط لانون المرافعات المدنٌة  ،(2)أن ٌحصل التبلٌػ خالل المدة المحددة إلستئناؾ السٌر فً الدعوى

ة أٌام حالة الولؾ االتفالً تمدٌم الطلب خالل الثمانٌوالتجارٌة المصري النافذ إلستئناؾ السٌر فً الدعوى من 

 وتطبٌما  لذلن لضت محكمة النمض المصرٌة، (3)، على أن ٌحصل التبلٌػ خالل هذه المدةالتالٌة لنهاٌة أجل الولؾ

بأن )) تعجٌل الدعوى بعد ولفها ٌتطلب إتخاذ إجراءٌن جوهرٌٌن هما  28/6/1978ق فً 45( س 223بالعدد )

مام المحكمة وإعالن الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن ٌتم ألنظرها حتى تستأنؾ المضٌة سٌرها سة جدٌدة تحدٌد جل

( وذلن إعماال  لنص المادة الخامسة من لانون 128اإلعالن لبل إنتهاء مٌعاد الثمانٌة أٌام المحددة فً نص المادة )

                                                           
.45المحامً أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الخصومة، المصدر السابك، ص (

1
( 

.8969لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة العرال82/2ًأنظر المادة ) (
2
( 

 .8968لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري828أنظر المادة ) (
3
( 
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إجراء ٌحصل بإعالن الخصم فال ٌعتبر المٌعاد  المرافعات التً تنص )) إذا نص المانون على مٌعاد حتمً إلتخاذ

 .(1)مرعٌا  إال إذا تم إعالن الخصم خالله ((

ولد جرى فً الوالع العملً للسٌر فً الدعوى بتمدٌم طلب من أحد الخصوم أو كالهما وٌربط بإضبارة 

الدعوى ومن ثم تمرر المحكمة تعٌٌن موعدا  للمرافعة وتبلػ الخصم اآلخر الذي كان حاضرا  فً أٌة جلسة من 

إذا ما استؤنؾ السٌر فً الدعوى جلسات المرافعة وبعد ذلن السٌر فً الدعوى من النمطة التً ولفت عندها، و

لد فإنها تعود إلى الحالة التً كانت علٌها لبل الولؾ ألن الولؾ كما ذكرنا سابما  ال ٌؤثر فً أي إجراء اتخذ مادام 

تم لبل حصول لرار الولؾ، وبعدها تستمع المحكمة أللوال الخصوم وادعاءاتهم ودفوعهم وحرٌة الدفاع 

كل ذلن فً محاضر الجلسات وتثبٌت تارٌخها وتولع من لبل الخصوم ووكالئهم  والمنالشة على أن ٌتم تثبٌت

 .(2)وكاتب الضبط والماضً

وٌثور الخالؾ الفمهً بشأن إمكانٌة استئناؾ إجراءات الدعوى لبل انتهاء مدة الولؾ األتفالً، فهنان من 

النزاع طالما أن المدعً هو  بإمكانٌة استئناؾ إجراءات الدعوى خالل مدة الولؾ وذلن لؽرض حسم (3)ٌرى

الذي بادر بالمطالبة المضائٌة وأن اتفاله مع المدعى علٌه على ولؾ إجراءات الدعوى ال ٌكسب هذا األخٌر حما  

إلى عدم أحمٌة المدعً بإستئناؾ إجراءات  (4)بتعطٌل السٌر فً الدعوى أثناء مدة الولؾ، ومنهم من ذهب

الدعوى ومن ثم ال الدعوى لبل انتهاء مدة الولؾ بحجة أن الولؾ للمدة المتفك علٌها لد حصل باتفاق أطراؾ 

ٌجوز ألحد األطراؾ أن ٌنمض ذلن بإرادته المنفردة وألن استئناؾ إجراءات الدعوى لد ٌفوت الؽرض على 

 بل هذا الولؾ.المدعى علٌه الذي من أجله ل

لم تشر  1969لسنة  83العرالً رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة82ونرى بأنه ورؼم صراحة المادة )

إلى حالة السٌر فً الدعوى بناء  على طلب أحد الخصوم لبل انتهاء مدة الولؾ ولكن نجد بأنه ال ٌمنع من السٌر 

 األتفالً بشرط موافمة الخصم اآلخر على السٌر فً الدعوى. فً الدعوى لبل انتهاء المدة المتفك علٌها فً الولؾ

أما فً حاالت الولؾ األخرى فإن المحكمة تستأنؾ السٌر فً إجراءات الدعوى بعد انتهاء سبب الولؾ بناء  

 .(5)أو المدعى علٌه أثناء المدة المحددة لانونا  على طلب المدعً 

                                                           
.427المصدر السابك، صمشار إلٌه د. أنور طلبة،   (

1
)  

.296د. عباس العبودي، المصدر السابك، ص (
2
( 

.837د. علً صالح المطٌعً، المصدر السابك، ص (
3
( 

.46. وأجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الخصومة، المصدر السابك، ص568د. رمزي سٌف، المصدر السابك، ص (
4
( 

.520د. فتحً والً، المصدر السابك، ص (
5
( 
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مضائً حٌث ٌعلك نظر الدعوى واستئناؾ إجراءاتها على وأخٌرا  البد من المول بأنه فً حالة الولؾ ال

سوؾ  ةالحال الدعوى الجله فإن المحكمة فً هذه موضوع آخر فإذا تم الفصل فً ذلن الموضوع الذي تولفت

تمرر رد دعوى المدعً إلنتفاء المصلحة، كما لوألام الزوج دعوى أمام محكمة األحوال الشخصٌة ٌطلب فٌها 

انت الزوجة لد ألامت دعوى التفرٌك ودفعت بذلن أثناء سٌر إجراءات دعوى المطاوعة مطاوعة زوجته له وك

فمررت المحكمة إستئخار دعوى المطاوعة لحٌن الفصل فً دعوى التفرٌك ولد لررت المحكمة التً تنظر 

مة التً دعوى الزوجة الحكم بالتفرٌك المضائً عندئٍذ ال تبمى مصلحة للزوج فً دعوى المطاوعة فتمرر المحك

 تنظر دعواه بردها.

 

 الفرع الثانً

 الدعوى دون الحكم فً موضوعها ابطال

 

من دون الحكم فً  ستنتهًإذا لم تستأنؾ الدعوى المولوفة سٌرها بعد إنتهاء مدة الولؾ أو زوال سببه فإنها   

 .موضوعها

المشرع العرالً والمصري واألردنً والسعودي مدة معٌنة  فبالنسبة للولؾ األتفالً فمد حدد كل من

رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة82ألستئناؾ الدعوى، فمد حدد المشرع العرالً فً الفمرة الثانٌة من المادة)

المحكمة ألستئناؾ السٌر فً الدعوى، مدة خمسة عشر ٌوما  التالٌة لنهاٌة أجل الولؾ لمراجعة  1969لسنة  83

 مام محاكمإذا كانت أما أ ،محاكم البداءة هذا إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام خالفه تبطل عرٌضة الدعوىوب

المرافعات  لانون وبخصوص .(1)فٌصبح الحكم اإلبتدائً نهائٌا  ألن مٌعاد الطعن ٌكون لد إنمضى االستئناؾ

( مدة ثمانٌة أٌام التالٌة لنهاٌة أجل 128)فمد حدد فً المادة  1968لسنة  13رلم  ة والتجارٌة المصريالمدنٌ

فً الدعوى، وبخالفه أعتبر المدعً تاركا  دعواه والمستأنؾ ومة الخصلمراجعة المحكمة لتعجٌل سٌر الولؾ

( 82فً المادة ) هجرٌة  1435الجدٌد لسنة  نظام المرافعات الشرعٌة السعودٌة إلٌه أتجه وهذا ما تاركا  استئنافه.

( مدة استئناؾ 123/2فً المادة ) 1988لسنة  24رلم  لانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً بٌنما حدد ،همن

انتهاء أجل الولؾ لمراجعة المحكمة لؽرض السٌر فً سٌر الدعوى فً الولؾ األتفالً بثمانٌة أٌام من تارٌخ 

 تسمط.سالدعوى وبعكسه فإن الدعوى 
                                                           

 .373ص، سابكالمصدر ال ،ن العالمعبدالرحم (
1
( 
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ً حالة ولفها باتفاق الخصوم هو خشٌة أن ٌكونوا لد أنهوا ن حكمة تحدٌد مدة لتعجٌل الدعوى فٌالحظ بأو

، وحتى تب علٌه تراكم المضاٌا بؽٌر مبرراألمر الذي ٌتر مام المحكمة،أفتظل الدعوى مولوفة خالفهم صلحا  

، فإنه ٌتعٌن علٌهم إستئناؾ السٌر فً الدعوى ٌتمكنوا من الصلح خالل مدة الولؾن الخصوم لم أعلى فرض 

 .(1)ٌساء إستعمال الرخصة التً أتاحها لهم المشرع وتصبح سببا  إلطالة أمد النزاعحتى ال 

ستئناؾ السٌر  أما بالنسبة للولؾ المضائً والولؾ المانونً فإن المشرع لم ٌحدد مٌعادا  محددا  خاصا  ٌجب أ

ولكً ال تبمى  -عرالً ، إالّ أن المشرع الوى مولوفة الى أن ٌزول سبب الولؾلذا تظل الدعفً الدعوى خالله 

، فمد نص فً الفمرة الثانٌة من ل الخصوم على إستئناؾ السٌر فٌهاعلى حمحرص  -الدعوى مولوفة لمدة طوٌلة

النافذ على انه )) إذا إستمر ولؾ الدعوى بفعل  1969لسنة  83رلم ( من لانون المرافعات المدنٌة 83المادة )

رٌخ اون (( وتحسب مدة الستة أشهر من تعرٌضة الدعوى بحكم المانالمدعً أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل 

 ، فإذا أهمل المدعً فً إتخاذ اإلجراء الذي من اجلهمستأخرة وأعتبارهاالمرار الصادر بولؾ السٌر فً الدعوى 

 .(2)، فان الدعوى تبطل بحكم المانونستمرهذا اإلهمال من جانبه ستة أشهرااستؤخرت الدعوى و

فمد نص على ان ٌكون للخصوم  (3)فعات المدنٌة والتجارٌة المصريبالنسبة لمانون المرا وكذلن الحال

عوى إستئناؾ السٌر فً الدعوى بمجرد زوال سبب الولؾ ولم ٌحدد مٌعادا  معٌنا  ٌجب أن ٌستأنؾ السٌر فً الد

ط تخضع للمواعد العامة فً سمو، وعلٌه فإنها إن لم تستأنؾ سٌرها بعد زوال السبب الذي أدى الى ولفها فإنها فٌه

وتسمط الدعوى فً المانون المصري متى إنمضت ستة أشهر من تأرٌخ آخر ، الدعوى أو إنمضائها بمضً المدة

وإال فهً  (4)الدعوى بفعل المدعً او إمتناعهإجراء صحٌح من إجراءات التماضً على ان ٌكون عدم السٌر فً 

 .(5)ٌهاسنتان على آخر إجراء صحٌح فتنمضً بمضً 

المولوفة بعد أستئناؾ نظرها دون حكم فً موضوعها وهً إذا تم استئناؾ  الدعوى تنتهًوهنان حالة أخرى 

إجراءات الدعوى بعد ولفها أٌّا  سبب الولؾ وبعد ذلن لم ٌحضر أي من المدعً أوالمدعى علٌه إحدى جلسات 

للمراجعة فإذا بمٌت الدعوى دون طلب السٌر فً المحددة بعد هذا األستئناؾ فإن الدعوى تترن المرافعة 

 .(6)إجراءاتها من لبل أحد أطراؾ الدعوى مدة عشرة أٌام فإن الدعوى تعد مبطلة بحكم المانون

                                                           
.595د. أحمد السٌد الصاوي، المصدر السابك، ص (

1
( 

 .373عبدالرحمن العالم، المصدر السابك، ص (
2
( 
من لانون أصول المحاكمات        (822المادة )نص ٌمابلها  8968لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري829أنظر المادة )(3)

.8988لسنة  24المدنٌة األردنً رلم       
 .8968لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري834المادة )أنظر  (

4
( 

 .8968لسنة  83رلم  ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري840المادة )أنظر  (
5
( 

 المصري. المرافعات المدنٌة والتجارٌة( من لانون 82مابلها المادة )ت 8969لسنة  83رلم  العرالً( من لانون المرافعات المدنٌة 54/8أنظر المادة ) (
6
( 
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النظر فٌها مع بماء اآلثار المانونٌة على إلامتها خالل فترة الترن، وٌمصد  وترن الدعوى للمراجعة ٌعنً عدم

 اإلبطال.لرار أؼفلت المحكمة  ون هو أن البطالن ٌكون أمرا  والعٌا  حتى لوالمبطلة بحكم المان بالدعوى
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 الخاتمة

 

بعد اإلنتهاء من كتابة هذا البحث بعون هللا وبفضله توصلنا إلى جملة من اإلستنتاجات والتوصٌات سنبٌنها 

 -كاألتً:

 أوال : اإلستنتاجات

إجراءاتها لمدة محددة من الزمن عند تحمك سبب من كافة عدم السٌر فٌها وتعطٌل  ولؾ الدعوى هو -1

، لائمة ومنتجة آلثارها المانونٌة األسباب التً تؤدي الى ولفها على أن تبمى الدعوى على الرؼم من ولفها

وهذه األسباب التً تؤدي الى ولؾ السٌر فً الدعوى تكون خارجة عن مركز الخصوم الشخصً 

 .ٌهموممثل

وال ٌمكن أن ٌحصل أمام محكمة التمٌٌز ألن  أمام جمٌع محاكم البداءة واألستئناؾالولؾ ٌتحدد نطاله  -2

عملها األصلً هو تدلٌك األوراق، وال ٌمكن أن ٌطال هذا الولؾ الدعاوي المستعجلة كون المضاء 

اإلجراءات فً دعاوي ، والٌجوز ولؾ المستعجل ال ٌبت فً أصل الحك باإلضافة إلى طبٌعة األستعجال

 الحسبة لتعلمها بالحل والحرمة والدعاوي المتعلمة بالنظام العام.

ولؾ الدعوى ٌختلؾ نوعه باختالؾ مصدر نشوئه وتحدد أحكامه وشروطه النصوص المانونٌة فأما أن  -3

ا  سبب ٌكون ولفا  اتفالٌا  ٌعود فً وجوده الى إرادة أطراؾ النزاع المضائً وأما ان ٌكون ولفا  لضائٌ

نشوئه الحكم المضائً الذي ٌصدر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى وأما أن ٌكون مصدره نص 

 .نون وهذا ماٌسمى بالولؾ المانونًالما

أن إرادة الخصوم فً الولؾ االتفالً هً السبب المباشر المؤدي الٌه، فالمانون لد ترخص ومنح اإلرادة  -4

الحك فً  المعنى الذي ٌؤدي الى ولفها ومع ذلن ال ٌجوز منح الخصومالفردٌة تأثٌرا  فً الدعوى المدنٌة ب

ألن هذا الولؾ لد ٌؤدي الى تأخٌر الفصل فً موضوع الدعوى لذا البد  ،ولؾ الدعوى بصورة مطلمة

من اتفاق الخصوم على الولؾ، وإلرار المحكمة التفالهم على الولؾ، وأن ال تتجاوز مدة الولؾ عن 

 .لمانونالمدة التً حددها ا

جواز ولؾ الدعوى ولفا  اتفالٌا  من الوكٌل بالخصومة وإن لم ٌكن مفوضا  بذلن فً سند وكالته ذلن إن  -5

، والٌدخل فً عداد الحاالت التً تحتاج ٌدخل فً إجراءات التماضً العادٌةاالتفاق على ولؾ الدعوى 

 الى تفوٌض خاص.
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 .إالّ مع الحكم الفاصل فً الدعوىعدم جواز الطعن بمرار المحكمة فً الولؾ األتفالً  -6

لد ٌنص المشرع فً بعض األحٌان على أسباب معٌنة ٌكون من شأن لٌامها ولؾ السٌر فً الدعوى  -7

األصلٌة بموة المانون ، من دون حاجة الى حكم أو لرار به من المحكمة المختصة بنظر الدعوى ،أي 

الحكم به ، وإذا لضت المحكمة بالولؾ فإن التكون للمحكمة سلطة تمدٌرٌة فً الحكم بالولؾ أو عدم 

حكمها ال ٌعدو أن ٌكون حكما  كاشفا  ممررا  لوالع تم بحكم المانون لذا فإن الدعوى تعد مولوفة من ٌوم 

 .المانون ال من ٌوم حكم المحكمة تحمك السبب المولؾ لسٌرها بموة

ٌة فً أثناء السٌر فً الدعوى ٌكون الفصل ٌشترط لولؾ السٌر فً الدعوى ولفا  تعلٌمٌا  أن تثار مسألة أول -8

ان ٌكون الفصل فٌها مما ٌخرج عن اختصاص ال ٌشترط ، والزما  للحكم فً الدعوى األصلٌة فٌها

  .المحكمة الوظٌفً أو النوعً

لم ٌشر لانون المرافعات المدنٌة العرالً بشكل صرٌح وواضح إلى الولؾ الجزائً بعكس الموانٌٌن  -9

 الذي أخذت بهذا النوع من الولؾ.ى الممارنة األخر

إذا تم ولؾ إجراءات الدعوى فإن الدعوى تظل لائمة منتجة آلثارها اإلجرائٌة سواء  بالنسبة ألطرافها   -10

 أو بالنسبة للمحكمة أو بالنسبة ألحكام المانون ولكنها مستأخرة.

مستأخرة حتى ٌفصل فً ا جواز الطعن بالمرار الصادر من المحكمة بولؾ السٌر فً الدعوى وإعتباره  -11

، إستثناء  من الماعدة العامة التً تمضً بعدم جواز الطعن فً المرارات التً تصدر لبل موضوع آخر

 .الفصل فً الموضوع والتنتهً بها الدعوى

رتب المانون فً حالة عدم استئناؾ السٌر فً الدعوى فً الولؾ التفالً والجزائً أثرا  أال وهو إبطال   -12

أما بالنسبة لبمٌة أنواع الولؾ األخرى فإن الدعوى تظل مولوفة حتى ٌزول سبب  عرٌضة الدعوى،

 الولؾ إالّ إذا كان الولؾ بفعل المدعً أو امتناعه.

 

  ثانٌا : التوصٌات

( من لانون المرافعات المدنٌة تنص على عدم جواز  82ندعو المشرع العرالً إضافة فمرة الى المادة ) -1

 ً أو تكرار االتفاق على الولؾ حتى وإن لم تكفً المدة التً حددها المانونتمدٌد مدة الولؾ االتفال

من تحمٌك الؽرض الذي ٌسعون الٌه من ولؾ الدعوى ، وذلن لتحمٌك الهدؾ الذي  ألطراؾ الدعوى
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ٌسعى المشرع الى تحمٌمه من تحدٌد المدة التً ٌجوز االتفاق على ولؾ الدعوى فٌها وهو تفادي أن 

 .تراكم الدعاوى أمام المضاءالرخصة التً منحها المشرع للخصوم الى إطالة أمد النزاع وتؤدي هذه 

إضافة مادة إلى لانون المرافعات المدنٌة ٌمضً بعدم جواز اتفاق الخصوم على ولؾ الدعوى فً المضاء  -2

هادات بٌن المستعجل، وذلن مراعاة للؽاٌة التً شرع من أجلها المضاء المستعجل وحتى الٌكون هنان إجت

 المحاكم بخصوص هذا الموضوع.

إضافة مادة الى لانون المرافعات المدنٌة العرالً تمضً بوجوب ولؾ السٌر فً الدعوى المدنٌة لحٌن  -3

( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً 26الفصل نهائٌا  فً الدعوى الجزائٌة تماثل المادة )

ى المدنٌة ولكون لانون المرافعات المدنٌة هو المرجع لموانٌن لكون هذه المادة تتعلك بإجراءات الدعو

 .م ٌكن فٌها نص ٌتعارض معه صراحةالمرافعات واإلجراءات كافة إذا ل

الولؾ إٌراد نص خاص فً لانون المرافعات المدنٌة العرالً حول عدم جواز السٌر فً الدعوى فً  -4

ء بموافمة الخصمٌن ومن باب العدالة أن تبدأ السٌر األتفالً دون موافمة الخصم اآلخر، ألن هذا الولؾ جا

 خصمٌن أٌضا .فً الدعوى بموافمة ال
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 فهرست المحتىيات

 

 

 

 الموضوع

 رلم الصفحة

 الى من

 3 1 الممدمة

 4 4 المبحث األول/ ماهٌة ولؾ اإلجراءات فً الدعوى المدنٌة

 النظم المشابهة له المطلب االول/ معنى ولؾ اإلجراءات وتمٌٌزه عن ؼٌره من

 

4 4 

 6 4 الفرع االول/ الممصود بولؾ اإلجراءات

 10 7 الفرع الثانً/ التمٌٌز بٌن ولؾ اإلجراءت فً الدعوى وؼٌره من النظم المشابهة له

 المطلب الثانً/ نطاق ولؾ اإلجراءات فً الدعوى

 

11 11 

 الفرع األول/ المحاكم التً ٌمكن أن ٌحصل الولؾ أمامها

 

11 13 

 15 13 الفرع الثانً/ الدعاوى التً ٌصح فٌها ولؾ إجراءات  

 ولؾ االجراءات فً الدعوى المدنٌة صورالمبحث الثانً/ 

 

16 16 

 17 16 المطلب االول/ الولؾ االتفالً

 20 17 الفرع االول/ اتفاق الخصوم على ولؾ االجراءات فً الدعوى
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 الممررة لانونا  عدم تجاوز الولؾ للمدة الفرع الثانً/ 

 

20 21 

 الفرع الثالث/ إلرار المحكمة التفاق األطراؾ على الولؾ

 

21 23 

 24 24 المطلب الثانً/ الولؾ المانونً

 26 24 ولؾ الدعوى بسبب رد الماضً وطلبه التنحًالفرع االول/ 

)لاعدة إستئخار الدعوى المدنٌة لحٌن حسم دعوى جزائٌة مرتبطة الفرع الثانً/ 

 الجنائً ٌولؾ المدنً(

 

26 28 

 29 29 المطلب الثالث/ الولؾ المضائً

 32 29 الفرع األول/ الولؾ الجزائً

 35 33 الفرع الثانً/ الولؾ التعلٌمً

 36 36 المبحث الثالث/ أحكام ولؾ اإلجراءات فً الدعوى المدنٌة

 المطلب األول/ آثار ولؾ الدعوى والطعن فٌه

 

36 36 

 38 37 بماء الدعوى لائمة أثناء مدة الولؾالفرع األول/ 

 40 39 بماء الدعوى مستأخرة أثناء فترة الولؾالفرع الثانً/ 

 43 40 الفرع الثالث/ الطعن بمرار ولؾ اإلجراءات

 44 44 المطلب الثانً/ أنمضاء ولؾ اإلجراءات فً الدعوى

 46 44 الدعوىالفرع األول/ األنمضاء بسبب استئناؾ السٌر فً 

 ابطال الدعوى دون الحكم فً موضوعهاالفرع الثانً/ 

 

46 48 

 الخاتمة

 

49 51 

 55 52 المصادر والمراجع
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 57 56 فهرست المحتوٌات

 


