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 القاضي
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الذي ٌستهدفه المدعً الحق أوالمركز القانونً  لحماٌة الوسٌلة أن الدعوي هًحٌث 

ه المدعً من القاضً حماٌة القرار الذي ٌطلب هوى فً الدعو أن الطلبحٌث و ،بدعواه

الطلب العارض هو الطلب الذي ٌقدم بعد افتتاح الدعوى والبدء بنظر ان ، وحٌث  لحقه

سواءا بالتعدٌل او الزٌادة او  لى الخصومةوٌنصب ع  وٌرتبط وٌتصل بالدعوى الخصومة 

تختلف عن الطلبات العارضة فإن  لذلكالنقصان فً موضوعها او سببها او اطرافها، 

 دعوى او عدم قبولهاافتتاح الدعوى والتً تهدف لرد الالطلبات االصلٌة التً تقدم قبل 

 .لتفادي الحكم بطلبات الخصم

هذه  2002لسنة  2ة الفلسطٌنً رقم وقد نظم قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌ

الطلبات فً الباب السادس منه فً فصل الطلبات والدفوع ، ونظم فٌها الطلبات العارضة 

التً تقدم من الخصوم سواءا المدعً او المدعى علٌه ، او من ذوي المصلحة فً دعوى 

من كان  قائمة بٌن طرفً الدعوى للتدخل فً تلك الخصومة ، او من احد الخصوم الدخال

 .ٌصح اختصامه فٌها عند اقامتها

العارضة التً ٌجوز للمدعً والمدعى علٌه سنعالج على التوالً الطلبات فً هذه الورقة 

القانونٌة  االجراءاتباالضافة للتطرق الى  والتدخل ، الدخاللرض عتقدٌمها فقط دون الت

 . بهاكم والطعن الطلبات من حٌث تقدٌمها والحهذه قة باالخرى المتعل

 .الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي  -اوال 

 من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة  :>وفً المادة الفلسطٌنً  اجاز المشرع

 :ما ٌكون من شأنها أمرا  مما ٌلً  العارضة الطلبات من ٌقدم أنللمدعً ان 

 أو طرأت ظروف لمواجهة موضوعها تعدٌل أو الدعوى الئحة تصحٌح ٌتضمن ما -

فهنا اجاز المشرع امرٌن ، االول إما تعدٌل تصحٌح الئحة الدعوى إقامتها ،  بعد تبٌنت

تعدٌل الطلب االصلً اما بالزٌادة  وٌتمثل ب إقامتها بعد تبٌنت أو طرأت ظروف لمواجهة

اذا كان متمما للطلب االصلً ومتصال به اتصاال ال ٌقبل التجزئة كحق اظهرته المحاسبة 

فً الدعوى ، او بالنقص كأن ٌدعً بعشرة االف دٌنار اردنً ثم ٌعدل عن هذا الطلب الى 

غ المطالب به ، خمسة االف دٌنار اردنً لسبب معٌن كتسدٌد المدعى علٌه لجزء من المبل



 بعد تبٌنت أو طرأت ظروف لمواجهةاما االمر الثانً وهو تعدٌل موضوع الئحة الدعوى 

، كان ٌطالب المدعً باجرة عقار واثناء نظر الدعوى تنقلب ٌد المدعى علٌه الى  إقامتها

 .ٌد غاصبة فٌعدل موضوعها الى المطالبة باجر المثل

الدعوى على سبٌل المثال قائم على سبب الدعوى ولما كان الطلب العارض بتعدٌل الئحة 

وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض ، فانه ٌجوز ابداء هذا التعدٌل بطلب عارض ، 

 2و  2/282أجازت المادة "  >0/6/2:>2ق جلسة  69لسنة  :2المصرٌة بالطعن رقم 

تصحٌح الطلب من قانون المرافعات للمدعً أن ٌقدم من الطلبات العارضة ما ٌتضمن 

األصلً أو تعدٌل موضوعه لمواجهته ظروف طرأت أو تبٌنت بعد رفع الدعوى ، أو ما 

وإذ كان  ،متصال به بصلة ال تقبل التجزئة  ٌكون مكمال للطلب األصلً أو مترتبا علٌه أو

المطعون علٌه قد عدل طلباته الً طلب الحكم بصفة عادٌة بطرد الطاعنة من العٌن التً 

وكان طلب فٌها باإلضافة الً طلب التعوٌض منه وإزالة السور الذي أقامته اغتصبتها 

الطرد واإلزالة متصلٌن بطلب التعوٌض ألنها جمٌعا تقوم علً سبب واحد هو غصب 

 .  "الطاعنة لألرض موضوع النزاع ، فانه ٌجوز للمطعون علٌه إبداؤها بطلب عارض 

التجزئة ،  ٌقبل ال اتصاالا  بها متصالا  أو علٌها مترتباا  أو الدعوى لالئحة مكمالا  ٌكون ما -

فهنا افترض المشرع ثالث حاالت للطلب العارض الذي  ٌكون مكمال لالئحة الدعوى ، 

االولى ، ان ٌكون الطلب العارض مكمال لالئحة الدعوى ، كأن ٌدق نزاع بٌن المدعً 

ذا المنقول الٌه ، وأما والمدعى علٌه حول ملكٌة منقول ما ، ثم ٌطالب المدعً بتسلٌم ه

الحالة الثانٌة  فهو الطلب العارض الذي ٌكون مترتبا على الئحة الدعوى ، فاذا تقدم 

المدعً بدعوى بمواجهة المدعى علٌه بملكٌته لقطعة ارض ، ثم ٌتقدم بطلب عارض 

الزالة ما قام المدعى علٌه بانشائه من ابنٌة على هذه االرض، واما الحالة الثاثة فهو 

لطلب العارض الذي ٌكون متصال بالئحة الدعوى اتصاال ال ٌقبل التجزئة ، كان ٌطالب ا

ٌترتب علٌها الفائدة بورقة تجارٌة  المطالب به الدٌنالناتجة عن قٌمة  ةالمدعً بالفائد

 .بموجب نص القانون

، فلذلك كان تقدٌم هذه الطلبات للمحكمة التً تنظر  وقتً أو تحفظً بإجراء األمر طلب -

من قانون اصول المحاكمات  206موضوع الدعوى بالتبعٌة للدعوى االصلٌة وفقا للمادة 

المدنٌة والتجارٌة طالما ان هنالك خشٌة من حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ، وكما 

الفصل بنتٌجة الطلب  سنعالج الحقا فان الفصل بها لطبٌعتها ٌقتضً ان ٌكون قبل

 .االصلً

،  الدعوى الئحة فً الواردة بالطلبات مرتبطاا  ٌكون مما بتقدٌمه المحكمة تأذن ما -

فإرتباط الطلب بالطلب االصلً الوارد فً الئحة الدعوى هو شرط اساسً لقبول هذا 

و الطلب ، والبد من ان تاذن المحكمة بقبول هذا الطلب ، فلها ان ترفض قبوله حتى ول

كان مرتبطا بالطلب االصلً الوارد فً الئحة الدعوى اذا رات المحكمة ان هنالك اسبابا 

 .خفٌة ٌهدف وراءها المدعً من تقدٌم الطلب ال مكان لها باالجراءات القضائٌة 



الطلب العارض الذي ٌقبل من المدعً بغٌر اذن من المحكمة هو ونتٌجة لما سبق فان 

مع  ضافة ذات النزاع من جهة موضوعٌة أو الزٌادة أو اال الطلب الذي ٌتناول بالتغٌٌر

أما اذا اختلف الطلب ، بقاء السبب علً حاله أو تغٌٌر السبب مع بقاء الموضوع كما هو 

عه وسببه معا ، فانه ال ٌقبل ابداؤه من المدعً فً صورة وعن الطلب األصلً فً موض

مما ٌكون  حكمة بتقدٌمه من الطلباتطلب عارض ، وال ٌستثنً من ذلك اال ما تأذن به الم

، واشٌر بذلك الى قرار عدالة محكمة النقض المصرٌة فً  مرتبطا بالطلب األصلً 

 .22/60/>;>2ق جلسة  86لسنة  >2:7الطعن رقم 

المتدخل هجومٌاا فى مركز المدعى بالنسبة لما ٌبدٌه من ان   الىوهنا البد من االشارة 

، وفً ذلك ٌه أن ٌقدم ما ٌشاء من الطلبات العارضة علٌها للمدعى عل ذلك ان أثروطلبات 

ق ـ جلسة  89سنة 268جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم 

المقرر أن المتدخل هجومٌاا ٌعد فى مركز المدعى بالنسبة لما ٌبدٌه من "  :2/8/2>>2

ن ٌقدم ما ٌشاء من الطلبات طلبات ، وبالتالى فإنه ٌكون للمدعى علٌه فى هذه الطلبات أ

جاء  ، وفً ذات المعنى"من قانون المرافعات  228العارضة علٌها طبقاا لنص المادة 

 .>22/2/:;>2ق جلسة  87لسنة  2709الطعن رقم 

 لعارضة التي يقدمها المدعى عليه الطلبات ا –ثانيا 

من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة   ;>جاز المشرع الفلسطٌنً وفً المادة أ

 :ما ٌكون من شأنها أمرا  مما ٌلً  العارضة الطلبات من ٌقدم أنللمدعى علٌه ان 

، فلما كانت مطالبة المدعى علٌه بدٌن له بذمة المدعً تتطلب اقامة  المقاصة طلب -

لدٌن وتنفٌذ الحكم ٌستغرق وقتا طوٌال باجراءات التقاضً ، دعوى وتقدٌم البٌنات على ا

فقد اجاز المشرع للمدعى علٌه الذي اقٌمت بمواجهته دعوى مطالبة بدٌن ما ان ٌتقدم 

 ما له وما علٌه  بذات الدعوى ،ٌبطلب عارض بمواجهة المدعً الٌقاع المقاصة ف

وٌشترط اٌضا ان وجنسا و ولو كان احدهما اقل  وٌشترط لذلك اتفاق كال الدٌنٌن قدرا

من مجلة االحكام العدلٌة  2222وتطبٌقا لذلك فقد نصت المادة  كالهما حال االداء، ٌكون 

إرا احٍف أحذ اٌذائ١ٕٓ فٟ اٌذ٠ٓ اٌّشخشن ِاي اٌّذ٠ْٛ ٚحماطا بحظخٗ ػّأا فٍشش٠ىٗ " 

٠ٓ خاص سابك عٍٝ اٌذ٠ٓ اٌّشخشن أخز حظخٗ ِٕٗ ٌىٓ إرا واْ أحذ اٌذائ١ٕٓ عٕذ اٌّذ٠ْٛ د

 ."ثُ حظٍج اٌّماطت بحظخٗ ِٓ اٌذ٠ٓ اٌّشخشن ف١ٍس ٌشش٠ىٗ أْ ٠ؼّٕٗ حظخٗ

 

ٌسٕت  110اٌطعٓ سلُ ٚفٟ رٌه جاء اجخٙاد عذاٌت ِحىّت إٌمغ اٌّظش٠ت فٟ اٌطعٓ سلُ 

ِٓ لأْٛ اٌّشافعاث أْ  122ٌٍّذعٝ ع١ٍٗ ٚفما ٌٕض اٌّادة "   1121/6/22ق جٍست  22

ِٓ اٌطٍباث اٌعاسػت ؽٍب اٌّماطت اٌمؼائ١ت ٚأٜ ؽٍب ٠خشحب عٍٝ إجابخٗ أال ٠حىُ  ٠مذَ

ِٓ راث اٌمأْٛ  122ٌٍّذعٝ بطٍباحٗ وٍٙا أٚ بعؼٙا ، ٚعٍٝ اٌّحىّت ؽبما ٌٕض اٌّادة 

أْ ححىُ فٝ ِٛػٛع اٌطٍباث اٌعاسػت ِع اٌذعٜٛ األط١ٍت وٍّا أِىٓ رٌه ٚإال اسخبمج 

ححم١مٗ ـ فإرا وأج دعٜٛ اٌطاعٓ اٌفشع١ت ـ عٍٝ ِا أٚسدٖ  اٌطٍب اٌعاسع ٌٍحىُ فٗ بعذ

اٌحىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ بشأٔٙا ـ حٕطٜٛ عٍٝ ؽٍب باٌّماطت اٌمؼائ١ت ب١ٓ ِا ٠سخحمٗ اٌطاعٓ 

ٚبالٝ اٌّسخأجش٠ٓ فٝ ٘زٖ اٌذعٜٛ اٌفشع١ت لبً اٌّطعْٛ ع١ٍٙا األٌٚٝ ـ ل١ّت ِا حظٍخٗ 



مٗ ٘زٖ األخ١شة لبٍُٙ ِٓ اإل٠جاس فٝ اٌذعٜٛ ص٠ادة عٓ اإل٠جاس اٌّسخحك ٌٙا ٚب١ٓ ِا حسخح

األط١ٍت ـ ٚواْ ٘زا اٌطٍب ُِٕٙ ٠عخبش دفاعا فٝ اٌذعٜٛ األط١ٍت ٠شِٝ إٌٝ حفادٜ اٌحىُ 

عٍٝ  بطٍباث اٌّطعْٛ ع١ٍٙا األٌٚٝ ـ فاْ ٘زا ٚران ٠جعً اٌذعٜٛ اٌفشع١ت ِمبٌٛت ٠خحخُ

 . "ْٛ اٌّشافعاث ِٓ لأ 122ٚاٌحىُ ف١ٙا ؽبما ٌٕض اٌّادة  اٌّحىّت لبٌٛٙا

 

٠ج١ض ٌٙا اثاسحٗ ِٓ حٍماء  عذَ اٌخمذَ بطٍب اٌّماطت وطٍب عاسع اِاَ اٌّحىّت ، ال

١ٌت اٌخٟ حمذَ بٙا سائش اٌفٍسط١ٕٟ لذ اشخشؽ حمذ٠ّٙا با٢ اْ اٌّششععٍت رٌه ، ٔفسٙا

شفا٘ت ، ٚفٟ رٌه جاء اجخٙاد عذاة  اٌذعاٜٚ بخالف اٌّششع اٌّظشٞ اٌزٞ اجاص ابذائٙا 

ٌٍّذعٟ   " 1141/1/22ق جٍست  70ٌسٕت  427ِحىّت إٌمغ اٌّظش٠ت فٟ اٌطعٓ سلُ 

ِٓ لأْٛ اٌّشافعاث أْ ٠مذَ ِٓ اٌطٍباث  122ِٓ اٌّادة (  2) ٚ ( 1) ع١ٍٗ ؽبما ٌٍفمشح١ٓ 

لٗ بزِخٗ أٚ اٌعاسػت ؽٍب اٌّماطت اٌمؼائ١ت ب١ٓ ِا ٠طاٌبٗ بٗ اٌّذعٝ ِٚا ٠ذعٝ اسخحما

أٜ ؽٍب ٠خشحب عٍٟ اجابخٗ أال ٠حىُ ٌٍّذعٝ بطٍباحٗ وٍٙا أٚ بعؼٙا ، فارا ٌُ ٠خمذَ بٙزٖ 

 . "اٌطٍباث اٌعاسػت فال حٍّه اٌّحىّت اثاسحٙا ِٓ حٍماء ٔفسٙا ٚاٌفظً ف١ٙا

 

، ذلك  التقاضً إجراءات جراء من لحقه الذي الضرر عن بالتعوٌضات له الحكم طلب -

ان المحكمة التً تنظر الدعوى هً االقدر على تقدٌر قٌمة االضرار التً لحقت بالمدعى 

لب عارض ز المشرع للمدعى علٌه ان ٌتقدم بطعلٌه من اجراءات التقاضً ، فقد اجا

التً  التقاضً إجراءات جراء من لحقه الذي الضرر عن بالتعوٌضاتطالبا الحكم له 

ولذلك ، ٌجوز االمدعى علٌه الذي قام ما لو لم تتم مقاضاته ، تلحق به فٌتكن لكانت لم 

باحضار المركبة للكشف علٌها من قبل المحكمة فً حال تبٌن انه لٌس للمدعً حق بها ان 

ٌطالب بالتعوٌضات التً تكلفها من جراء احضارها ، وهذا المثال السابق هو الذي ٌفرق 

لدعوى االصلٌة ، كطلب الحكم بالغرامة ما بٌن طلب التعوٌض عن الضرر الناشئ عن  ا

المشرع تقدٌم الطلب العارض الناتج  تبٌن ان الدعوى كٌدٌة ، فقد اجازعلى المدعً اذا 

عن اجراءات الدعوى ولم ٌجز تقٌدم طلبا عارضا للمطالبة عن التعوٌضات الناشئة عن 

 .الدعوى االصلٌة نفسها

 

، فكما ٌحق للمدعً ذلك  التجزئة ٌقبل ال اتصاالا  الدعوى بالئحة متصالا  ٌكون طلب أي -

فانه ٌحق للمدعى علٌه ذلك اٌضا ، ففً حال تقدم المدعً بدعوى منع معارضة فً  

عقار بمواجهة المدعى علٌه ، فانه ٌجوز للمدعى علٌه ان ٌطلب من المحكمة الحكم له 

 . ٌقبل التجزئةبملكٌتها على سبٌل الطلب العارض المتصل بالئحة الدعوى اتصاال ال

، وكذلك  الدعوى الئحة فً الواردة بالطلبات مرتبطاا  ٌكون مما بتقدٌمه المحكمة تأذن ما -

 مرتبطاا  ٌكون مما بتقدٌمهفكما ٌحق للمدعى اذا اذنت له المحكمة ان ٌتقدم بطلب عارض 

، فانه ٌحق للمدعى علٌه اٌضا ذلك ، فلو اقٌمت  الدعوى الئحة فً الواردة بالطلبات

دعوى بمواجهة المدعى علٌه للمطالبة بثمن مركبة ، فانه ٌجوز للمدعى علٌه ان ٌتقدم 

 .بطلب عارض بمواجهة المدعً ٌطالب به بالزام المدي بنقل ملكٌة هذه المركبه له

 



 تعلق الطلبات العارضة بالنظام العام 

قد حدد انواع الطلبات العارضة التً ٌقدمها كال  ;>و   :>اد  لما كان المشرع وفً المو

من المدعً والمدعى علٌه ، فان هذه الطلبات قد وردت على سبٌل الحصر وال ٌجوز 

ووردت حصرا دون ترك المجال للخصوم  االتفاق على مخالفتها كونها من النظام العام 

 النقض المصرٌة فً الطعن رقم  حكمةدالة ماء اجتهاد عوفً ذلك ج ٌضٌفوا علٌها ،ان 

من قانون  227إذ كان المشرع قد حدد فى المادة " 8>>2/ 60/22جلسة  92لسنة  98;

مطلق  المرافعات صور الطلبات العارضه والتى ٌصح أن ٌقدمها المدعى فال ٌكون من

ذلك إلنه ٌبنى على ت العارضة التى ٌقدمها أى منهما اإرادة الخصوم اإلتفاق على الطلب  

، اال ان المشرع وفً  "أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسأله تتعلق بالنظام العام

قد ترك للمحكمة ما تاذن به لتقدٌمة  ;>و  :>الفقرة االخٌرة من كل مادة من كال المادتٌن 

 .كطلب عارض

 لمحكمة بصحة الطلب العارض وقبولهاقتناع ا

، لحة القائمة التً ٌقررها القانوندفع  هً المص لما كان مناط قبول اي دعوى او طلب او

ع ضرر محدق ، وفً حال عدم توافر او مصلحة محتملة اذا كان الغرض من الطلب دف

 .ها بعدم قبول هذا الطلب او الدفعفانه ٌجب على المحكمة ان تقضً من تلقاء نفس اي منها

 ال -2" تجارٌة الفلسطٌنً من قانون اصول المحاكمات المدنٌة وال 6وبذلك تنص المادة 

. القانون ٌقرها فٌه قائمة مصلحة لصاحبه ٌكون ال طعن أو دفع أو طلب أو دعوى تقبل

 أو محدق ضرر لدفع االحتٌاط الطلب من الغرض كان إذا المحتملة المصلحة تكفً -2

 للفقرتٌن وفقاا  المصلحة تتوافر لم إذا -6. فٌه النزاع عند دلٌله زوال ٌخشى لحق االستٌثاق

 ."الدعوى قبول بعدم نفسها تلقاء من المحكمة قضت السابقتٌن

 اجراءات الطلبات العارضة – ثالثا

لما كان نظر الطلب العارض من قبل المحكمة ٌستلزم معرفة المحكمة المختصة بنظره  

وكٌفٌة تقدٌمة ووقت تقدٌمة  والفصل بالقرار فً الطلب العارض والطعن به ، فكان 

 .نتعرض لهذه االجراءات تباعا  واجبا ان

 االختصاص بنظر الطلب العارض

 األصلً بالطلب المرتبط الطلب أو العارض الطلب فً بالحكم الصلح محكمة تختص ال

 محكمة على عرض وفً حال اختصاصها فً ٌدخل ال ونوعه قٌمته بحسب كان إذا

 وحده األصلً الطلب فً تحكم أن لها جازلم تكن مختصة به قٌمٌا او نوعٌا  طلب الصلح

 نفسها تلقاء من تحكم أن علٌها وجب وإال العدالة، بسٌر ضرر ذلك على ٌترتب لم إذا

 وٌكون المختصة البداٌة محكمة إلى المرتبط أو العارض والطلب األصلٌة الدعوى بإحالة

 .للطعن قابل غٌر اإلحالة حكم



الوالٌة العامة فً نظر جمٌع الدعاوى أما محكمة البداٌة ، ولما كانت هً وحدها صاحبة 

من قانون اصول  2-72والطلبات التً ال تدخل فً اختصاص محكمة الصلح وفقا للمادة 

المحاكمات المدنٌة والتجارٌة ، وطالما ان القاعدة القانونٌة تقول من ٌملك االكثر ٌملك 

طلب االصلً من حٌن ٌكون ال -األقل ، فان كافة الطلبات المرتبطة فً الطلب االصلً 

 .تكون من اختصاصها –اختصاص محكمة البداٌة 

ق  92لسنة  :766وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم 

التختص  -من قانون المرافعات على انه  79النص فى المادة  " :>>2/  22/  28جلسة 

المرتبط بالطلب االصلى اذا  محكمة المواد الجزئٌة بالحكم فى الطلب العارض او الطلب

واذا عرض علٌها طلب من هذا ، مته او نوعه الٌدخل فى اختصاصها كان بحسب قٌ

القبٌل جاز لها ان تحكم فى الطلب االصلى وحده اذا لم ٌترتب على ذلك ضرر بسٌر 

ال وجب علٌها ن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى االصلٌة والطلب إو ، العدالة

المرتبط بحالتها الى المحكمة االبتدائٌة المختصة وٌكون حكم االحالة غٌر  العارض او

ستقامت لدٌها ا على ان المحكمة الجزئٌة اذا ما انما تفٌد عبارته وداللته -قابل للطعن

فانه ٌكون لها وهى بصدد طلب عارض ٌبدى امامها وال ٌدخل فى  امن اختصاصه دعوى

صر على نظر الطلب االصلى وحده الداخل فى اختصاصها القٌمى او النوعى ان تقت

اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته الى 

من قانون المرافعات ولٌس على مقتضى  220المحكمة االبتدائٌة المختصة به وفقا للمادة 

العدالة ، وتخضع  انفة البٌان ، وذلك اذا كان االمر الٌؤدى الى االضرار بسٌر 79المادة 

االحالة فى هذه الحالة لقواعد االحالة بعد الحكم بعدم االختصاص التى تقتضى بقابلٌته 

الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، اما اذا كان الفصل بٌن الطلبٌن ٌؤدى الى االضرار 

بتدائٌة االصلى الى المحكمة اال -بسٌر العدالة على المحكمة الجزئٌة ان تحٌل الطلبٌن معا 

 .  "المختصة بحكم غٌر قابل للطعن حسبماورد فى عجز المادة المشار الٌها

 كيفية تقديم الطلبات العارضة 

الى المحكمة من قانون اصول المحاكمات  200وفقا للمادة تقدم الطلبات العارضة 

لٌة ومن ذلك ٌتبٌن لنا ان اآل المختصة بنظرها وفقا لالجراءات المقررة القامة الدعاوى،

تباعها فً تقدٌم لٌة الواجب االمقررة قانونا هً ذات اآلالتً تقام بها الدعوى وفق الشروط 

تقدٌم الطلبات الفلسطٌنً وٌفهم من النص ، انه ولما اشترط المشرع ، الطلبات العارضة

العارضة كما الدعاوى ، فانه وكما ال تقبل دعوى شفهٌة ، فانه ال ٌقبل طلب عارض 

المشرع المصري الذي اعطى للخصوم الحق بتقدٌم طلباتهم العارضة بخالف شفوي ، 

من قانون  226اما كتابة قبل موعد الجلسة او شفاهة فً الجلسة ، وفً ذلك نصت المادة 

تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى علٌه الى " المرافعات المصري الجدٌد 

قبل ٌوم الجلسة او بطلب ٌقدم شفاهة فً  المحكمة باالجراءات المعتادة لرفع الدعوى

الجلسة فً حضور الخصم وٌثبت فً محضرها وال تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب 

 ."المرافعة



قد فرقت ما بٌن  2007 /262ال ان عدالة محكمة االستئناف الفلسطٌنٌة وفً قرارها رقم إ

 اما "التصحٌح الواقع على الئحة الدعوى والتصحٌح الواقع على الخصومة ، فقد قررت 

 المستعجلة االمور قاضً على والنعً االستئناف اسباب من الثانً سببلل بالنسبة

 االصول من 2/:> المادة  بان نجد بدٌنار دوالر كلمة باستبدال المادي الخطأ بتصحٌح

 او الدعوى الئحة تصحٌح والمتضمن العارضة الطلبات ٌقدم ان للمدعً اجازت المدنٌة

 الطلب ان ٌعتبر مما اقامتها بعد تبٌنت او طرأت ظروف لمواجهة موضوعها تعدٌل

 قائمة خصومة هناك ان دام ما خطٌاا  ٌكون ان ٌجوز كما شفوٌاا  ٌكون ان ٌجوز العارض

 جهة من القائمة الخصومة ذات باالضافة او بالنقص او بالتغٌٌر ٌتناول العارض والطلب

 بامر او بها بالسٌر او الدعوى باثبات ٌتصل ال طلب وهو اطرافها او وسببها موضوعها

 ذات فً تغٌٌر وتناول الخصومة قٌام اثناء تم التصحٌح طلب ان وحٌث بها ٌتعلق خطً

 قرار فان المستدعً طلب على بناء بدٌنار دوالر كلمة باستبدال القائمة الخصومة

 هذا وٌكون االصول قانون من 2/:> المادة  واحكام متفقاا  ٌكون الجهة هذه من المحكمة

 ."رده وتقرر وارد غٌر االستئناف اسباب من اٌضا السبب

ما عدالة محكمة النقض الفلسطٌنة ، فقد اجازت تصحٌح الخطأ المادي الواقع فً الئحة أ

"  9/2022;2رقمالدعوى شفهٌا واعتبرته من الطلبات العارضة ، فقد جاء فً الطعن 

 بقبول قضت اذ االستئنافٌة بصفتها نابلس بداٌة محكمة كانت ولما ، الطعٌن للحكم بالعودة

 الف بمبلغ"الطاعن"للمدعً الحكم ،لٌصبح المسانف الحكم عدٌلوت موضوعاا  االستئناف

 ٌجوز ال) بانه والتعلٌل القول من سند على به،حملته المدعى المبلغ اصل من فقط دٌنار

 من الخصومة تكون ،حٌث االخر خصمه عن بمعزل الخصومة فً التصرف للخصوم

 وقد( خصمه عن بمعزل للمدعً ملكاا  انعقادها بعد تكون ان ٌجوز ،وال اطرافها كل حق

 والتجارٌة، المدنٌة المحاكمات اصول قانون من( 88)المادة  لنص هذا حكمها فً استندت

 عن بمعزل دعواه الئحة تعدٌل ٌطلب ان للمدعً ٌحق ال) بالقول حكمها معللة واردفت

 ، وسببها الدعوى موضوع فً جوهرٌاا  تعدٌالا  كان التعدٌل وان خصوصاا  الغائب خصمه

، (  السنوات بهذه متعلق ،والتعدٌل سنوات عن باجور مطالبة هً بها المطالب والمبالغ

 خالف على جاء قد االولى الدرجة محكمة قرار االستئنافٌة المحكمة اعتبرت فقد وبالتالً

 المحكمة ان ذلك فً نراه والذي،  االصول قانون من( 8;) المادة  فً المشرع قرره ما

 ذلك، علٌه حكمها وحملت الٌه خلصت ما فً الصواب جانبت قد الطعٌن الحكم مصدرة

 الٌها اشارت التً والتجارٌة المدنٌة المحاكمات اصول قانون  بنصوص وبالتدقٌق انه

  نصت لقد -: ٌلً ما ٌتضح الماثلة الدعوى وقائع تحكم ،والتً حكمها فً المحكمة

 من او الرسوم دفع بعد قٌدها تارٌخ من مقامة الدعوى تعتبر -: ٌلً ما على( 88)المادة

 الدعوى الئحة تبلٌغ تارٌخ من منعقدة الخصومة تعتبر،  الرسوم دفع تأجٌل طلب تارٌخ

 ٌجوز ال) ٌلً ما على القانون ذات من( 8;)المادة من( 7) الفقرة  ونصت،  علٌه للمدعً

 او ٌزٌد او ٌعّدل ان او جدٌدة طلبات خصمه فٌها تخلف التً الجلسة فً ٌبدي ان للمدعً

  نصت فٌما، ( الطلبات بهذه تبلغ قد علٌه المدعى كان اذا اال االولى الطلبات فً ٌنقص

 ما العارضة الطلبات من ٌقدم ان للمدعً ٌجوز) ٌلً ما على( :>)المادة من( 2) الفقرة

ٌّنت او طرأت ظروف لمواجهة موضوعها تعدٌل او الدعوى الئحة تصحٌح ٌتضمن  تب

 تكرار وقبل) االفتتاحٌة المحاكمة جلسة فً طلب قد الطاعن كان ولما، ( اقامتها بعد



 المتمثل الالئحة هذه من الثانً البند فً الوارد الكتابً الخطأ تصحٌح( دعواه الئحة

 سنة من بدالا  هـ2760سنة لتصبح للمأجور" ضده المطعون" المستأجر ترك سنة بتصحٌح

 او زٌادة او تعدٌالا ) الجدٌدة الطلبات تحت ٌندرج ال الطلب هذا كان ولما هــ >272

 المدنٌة المحاكمات اصول قانون من( 8;)المادة من( 7) الفقرة  عنتها التً( نقصاناا 

 من( 2)الفقرة  الٌها اشارت التً التصحٌح طلبات ضمن ٌندرج ،وانما والتجارٌة

 المدعً بإجابة االولى الدرجة محكمة اصابت ،وحٌث القانون ذات من( :>)المادة

 ٌلً ما البند هذا فً اورد قد وانه سٌما الٌه المشار الكتابً الخطأ تصحٌح طلبه" الطاعن"

 سنتً اجرة وذلك علٌه المدعى على اردنً دٌنار 7000 مبلغ للمدعً ترتب حٌث)

 صحٌح جانبت قد تكون الطعٌن الحكم مصدرة المحكمة فان( هــ2760و هــ>272

 . "الخصوص بهذا الٌه توصلت ما فً القانون

الطلب العارض فً حال لم ٌقدم وفق االجراءات المقررة لرفع الدعوى بعدم قبول  الحكم 

عدالة محكمة النقض المصرٌة فً رٌب فٌه ، وهذا ما قضت به صحٌحا وال  قراراٌعتبر 

ٌشترط لقبول الطلب العارض وفقا " :8/22/2:>2ق جلسة  70لسنة  627الطعن رقم 

من قانون المرافعات أن ٌقدم إلى المحكمة باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى  226ادة للم

قبل ٌوم الجلسة ، أو بطلب ٌقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم وٌثبت فى 

محضرها وإذ كان تقدٌم الطاعنة ـ مشترٌة العقار المشفوع فٌه ـ المستندات الدالة على 

مقام أى من هذٌن الطرٌقٌن اللذٌن رسمهما القانون لتقدٌم سداد ملحقات الثمن ، ال ٌقوم 

الطلب العارض ، فإن الحكم المطعون فٌه إذ لم ٌقض للطاعنة بملحقات الثمن ال ٌكون قد 

 .  "أخطأ فى تطبٌق القانون

 وقت تقديم الطلبات العارضة 

ٌجوز ابتداءا تقدٌم الطلبات العارضة اال فً الوقت الذي ما زالت به الدعوى قائمة ،  ال

ٌؤدي الى عدم قبول الطلب العارض ، وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة مخالفة ذلك 

لئن كان  " :8/22/2;>2ق جلسة  88لسنة  268النقض المصرٌة فً الطعن رقم 

من  228رضة ما هو منصوص علٌه فً المادة للمدعً علٌه أن ٌقدم من الطلبات العا

قانون المرافعات ، سواء كان تقدٌمها باالجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل ٌوم الجلسة ، 

أو بطلب ٌقدم شفاها فً الجلسة فً حضور الخصم ، وٌثبت فً محضرها طبقا لنص 

 ".األصلٌة ال زالت  تكون الخصومة من هذا القانون ، اال أنه ٌتعٌن لقبوله أن 226المادة 

ال ٌجٌز قبول الطلبات العارضة بعد اقفال باب وفً حال وجود الدعوى فان المشرع 

المرافعة فً الطلب االصلً ، وهنا ال بد من االشارة الى ان قرار اقفال باب المرافعة هو 

قرار والئً ولٌس حكما ، وبالتالً فانه ٌجوز للمحكمة الرجوع عنه واعادة فتح باب 

ة وضرورٌة ى طلب الخصوم ان هنالك اسبابا جدٌبناءا علبنفسها أو رافعة اذا رأت الم

للفصل بالدعوى ، ولما كانت رقابة المحكمة تستدعً بسط صالحٌتها على تلك االسباب 

لتقرر فٌما اذا كانت هنالك اسباب جدٌة او ضرورٌة والزمة للفصل بالدعوى من عدمه ، 

من تلقاء ذاتها بفتح باب او الرفض، ولها اٌضا ان تقرربول فان قرارها هو جوازي بالق

المرافعة وتقدٌم اٌة بٌنة ضرورٌة للفصل بالدعوى ، ولما كان قرار فتح باب المرافعة من 



وٌجوز للمحكمة  القرارات الوالئٌة كما سبق ذكره وٌجوز الرجوع عنه تحقٌقا للعدالة ،

من باب اوجه العدالة اٌضا انه ٌجوز ابتداءا من تلقاء نفسها استعماله، فاننً ارى و

ت ان فً تقدٌمة احقاق للحق افعة  لتقدٌم اي طلب عارض اذا رأللمحكمة فتح باب المر

 .طالما انه ٌجوز لها استعمال هذا الحق واظهارا للعدالة 

 الفصل بالطلبات العارضة 

كلما مع الدعوى االصلٌة أوجب المشرع على المحكمة ان تفصل فً الطلبات العارضة 

ها المدعً والمتضمنة طلب اجراء اال ان بعض الطلبات العارضة التً ٌقدمأمكن ذلك ، 

صول المحاكمات المدنٌة من قانون ا 3/97أمرتحفظً او وقتً الواردة فً فً المادة 

 والتجارٌة والتً تعتبر بطبٌعتها مستعجلة ال ٌمكن تأخٌر الفصل فٌها لحٌن الفصل بالطلب

 .االصلً ، لذلك كان واجبا على المحكمة الفصل بها حٌن النتهاء من اجراءاتها

 اثر تقديم الطلب العارض في قطع التقادم 

ٌقطع التقادم أي عمل ٌقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السٌر فً إحدى الدعاوى ومن ذلك 

، فً دعوى سبق رفعهالٌه أو تدخله الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعً ع

ق  27لسنة  72وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم 

من التقنٌن المدنً حكماا جدٌداا  6;6لم ٌستحدث المشرع بالمادة "  6/26/;8>2جلسة 

وإنما قنن ما استقر علٌه القضاء فً شأن األعمال القاطعة للتقادم وغاٌته من قوله أن أي 

ٌقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السٌر فً إحدى الدعاوى ٌعتبر قاطعاا للتقادم أن عمل 

تشمل األعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعً علٌه 

 286مرافعات وتدخله فً دعوى سبق رفعها بالتطبٌق للمادة  282وذلك بالتطبٌق للمادة 

 . "مرافعات

 الطلبات العارضة الطعن ب

 الدعوى سٌر أثناء تصدر التً التمهٌدٌة القرارات فً الطعن ٌجٌز المشرع الفلسطٌنً ال

 باستثناء  كلها الدعوى موضوع فً الفاصل الحكم مع إال الخصومة بها تنتهً الالتً و

 القابلة القرارات ، الدعوى بوقف الصادرة القرارات،  المستعجلةو الوقتٌة القرارات

 .المختصة المحكمة إلى واإلحالة االختصاص بعدم الصادرة األحكام،  الجبري للتنفٌذ

فً حال توافر شروطه الطلب العارض ابتداءا نظر وبالتالً فان قرار المحكمة بقبول 

ال ٌعد حكما فاصال فً الطلب وبالتالً ال ٌجوز الطعن به استقالال اال مع الحكم الشكلٌة 

ما رفض الطلب العارض فانه ٌعتبر حكما منهٌا وفاصال للحق الفاصل فً الدعوى ، ا

موضوع الطلب العارض وبالتالً فانه ٌجوز الطعن به مستقال بما ٌوافق احكام المادة 

 .اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة  من قانون 2>2

ولما كان طلب األمر باجراء تحفظً او وقتً من الطلبات العارضة التً ٌجٌز المشرع 

دون الحكم الفاصل بالطلب  ، فانه ٌجوز الطعن بها استقالالا لفلسطٌنً للمدعً تقدٌمها ا



من قانون اصول المحاكمات المدنٌة  2>2األصلً  وهذا ما ٌوافق ارادة المشرع بالمادة 

 .والتجارٌة 

القضاء بعدم قبول الطلب االصلى وبعدم االختصاص قٌمٌا وهنا ال بد من االشارة الى ان 

عدم استئناف هذا الحكم  المختصة ، فانبنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة 

المحكمة المحال الٌها به وامتناع معاودة  لزامٌةوٌكون اثره إ قو ة االمر المقضى  ٌكسبه

،   لو على اعتبارات النظام العامقوة االمر المقضى تعان علة ذلك  ،الخصوم الجدل فٌه

ق  92لسنة  :766وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم 

الجزئٌة لما رفعت . …لما كان الواقع المطروح ان محكمة " :>>2/  22/  28جلسة 

 مدنى بطلب فسخ العالقة االٌجارٌة وابدت الهٌئة المطعون ضدها.. امامها الدعوى رقم 

ت ان الفصل بٌن الطلبٌن الٌؤدى الى االضرار أر ،االولى ارضا ٌخرج عن اختصاصها

فى الطلب االصلى الداخل فى  >;>2/  6/  22بسٌر العدالة ، فحكمت بتارٌخ 

اختصاصها بعدم قبوله اعماله الحكام قانون االصالح الزراعى وبعدم اختصاصها القٌمى 

من قانون المرافعات  220مة االبتدائٌة طبقا بنظر الطلب العارض واحالته الى المحك

والتى توجب علٌها نظره واذ كان هذا الحكم ٌقبل الطعن فٌه على استقالل عن طرٌق 

من قانون  222وذلك عل ماجرى علٌه قضاء هذه المحكمة قبل تعدٌل المادة  -استئنافه 

فان قوة االمر  وهو مالم من الطاعنة فى حٌنه - 2>>2/  26لمرافعات بالقانون رقم ا

المقضى تكون قد لحقته وتنفٌذ به المحكمة االبتدائٌة المحالة الٌها الن قوة االمر المقضى 

تعلو على اعتبارات النظام العام فٌمتنع علٌها كما ٌمتنع على الخصوم الجدل فٌه من 

 .  "جدٌد

 مع االحترام 

 حمد الظاهر القاضي أ


