"إحالة الدعوى المدنٌة والدفع باإلحالة"
وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رقم  2لسنة 2002
واجتهادات عدالة محكمتً النقض الفلسطٌنٌة والمصرٌة
اعـداد القـاضـً
أحمد الظاهر
نظم قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة
أخرى لقٌام ذات النزاع أمامها أو لالرتباط فً الباب السادس منه فً فصل الطلبات والدفوع ،
ونظم اٌضا احالة الدعوى فً حال رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة
وكانت متحدة فً السبب والموضوع فً المادة  @8من قانون االصول وفً الباب الخامس منه،
باالضافة لتنظٌمة كٌفٌة احالة الدعوى فً حال انتفاء والٌة المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو
قٌمتها فً المادة ; Aمن قانون االصول وما بعدها.
وألهمٌة هذه الدفوع من الناحٌة القانونٌة وما ٌدق بٌنها من تشابه واختالف ولما ٌترتب علٌها
من امور اخرى ذات اهمٌة  ،فقد أحاط المشرع هذه الدفوع بنصوص قانونٌة ال تقل متانة
ورفعة عن باقً القوانٌن فً الدول المستوحاه من نظامها القانونً هذه النصوص  ،اال ان هذه
النصوص تبقى األقرب للنظام القانونً المصري فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة الجدٌد،
لذلك فقد ارتؤٌت اٌراد شرح مفصل لهذه الدفوع باالضافة الى االجتهادات القضائٌة الصادرة عن
عدالة محكمة النقض المصرٌة فً هذا المقام اضافة الى االجتهادات الصادرة عن عدالة محكمة
النقض الفلسطٌنٌة لمعالجة وشرح هذه النصوص بصورة عملٌة ترقى للتمٌٌز بٌن هذه الدفوع
والمصطلحات لما قد ٌدق بٌنها من تشابه.
أوال  -الدفع بإحالة الدعوى
ٌقصد بالدفع باحالة الدعوى هو الدفع الذي ٌقصد من ورائه خروج الدعوى من والٌة المحكمة
ورفع ٌدها عن نظر الدعوى المطروحة امامها إما لقٌام ذات النزاع امام محكمة اخرى أو
لالرتباط  ،وفً ذلك تنص المادة  A9من ذات القانون "  -9الدفع بعدم االختصاص المحلً،
والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقٌام ذات النزاع أمامها أو لالرتباط ،والدفع بالبطالن،
وسائر الدفوع المتعلقة باإلجراءات ٌجب إبداإها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع فً الدعوى أو
دفع بعدم القبول وإال سقط الحق فٌما لم ٌبد منها".
وقت الدفع باالحالة
جاءت المادة  A9من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً بنص واضح
وصرٌح اذ اوجبت ابداء بعض الدفوع معا قبل ابداء اي طلب أو دفاع فً الدعوى أو دفع بعدم
القبول وإال سقط الحق فٌها  ،وهذه الدفوع هً الدفع بعدم االختصاص المحلً ،والدفع بإحالة
الدعوى إلى محكمة أخرى لقٌام ذات النزاع امامها او لالرتباط باالضافة الى الدفع للبطالن.
ولذلك ٌجب ابداء هذه الدفوع قبل ابداء اي دفع اخر فً الدعوى  ،وبخالف ذلك ٌسقط الحق
بابداءها والٌسمع الدفع حٌن الخوض فً الدعوى او حٌن ابداء دفع اخر قبلها.

الدفع بإحالة الدعوى لقٌام ذات النزاع امام محكمتٌن
ٌشترط لقبول هذا الدفع عدة شروط تكاد تكون ذات الشروط للحكم بقوة القضٌة المقضٌة  ،اذ
ٌشترط المشرع للدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى غٌر تلك المنظور امامها ملف الدعوى
بسبب قٌام دعوٌٌن امام القضاء العادي بذات النزاع فٌما بٌنهما االتحاد فً الموضوع  ،كؤن
تكون الدعوى االولى هً دعوى مطالبة مالٌة ناتجة عن عقد قرض مإرخ بتارٌخ معٌن ،
فٌجب ان تكون الدعوى الثانٌة قد استندت الى ذات العقد المإرخ بتلك الدعوى  ،وال ضٌر اذا
كانت الدعوى االولى للمطالبة بجزء معٌن منه والثانٌة بجزء اخر .
وٌجب اٌضا توافر السبب ذاته فً كال الدعوٌٌن  ،فٌجب ان ٌكون ذات االساس القانونً هو ذاته
فً الدعوٌٌن  ،ففً المثال السابق  ،سبب الدعوٌٌن هو العقد ذاته  ،واذا لم ٌكن هنالك اتحاد فً
السبب فٌمكن ان ٌتم احالة الدعوى لدعوى اخرى لالرتباط فٌما بٌنهما.
وٌشترط اٌضا اتحاد االطراف  ،فمثال فٌجب ان تكون المطالبة فً الدعوى االولى عائدة لذات
الشخص  ،اما اذا كانت فً الثانٌة للشخص بصفته ولٌا او وكٌال عن شخص اخر فال ٌثبت هذا
الشرط  ،فاذا ما اتحدت الصفات تحقق شرط هذا الدفع  ،وبخالف ذلك وجد سبب لالرتباط ال
الدفع باالحالة لقٌام ذات النزاع بٌن الطرفٌن  ،فاذا ما تحققت هذه الشروط فً دعوى مرفوعة
امام محكمة واحدة او اكثر من محكمة مرجعها جهة قضائٌة واحدة  ،عندئذ ٌجوز للمحكمة
وبناءا على طلب احد الخصوم ان تؤمر باحالة الدعوى الى المحكمة المرفوعة امامها الدعوى
االولى اذا كانت تلك الدعاوى مرفوعة امام اكثر من محكمة  ،مع االشارة الى ان االحالة كما
ذكرت ٌجب ان تكون بٌن محكمتٌن تتبعان القضاء العادي  ،فال تجوز االحالة ما بٌن القضاء
العادي والقضاء الشرعً على سبٌل المثال.
الفصل بالدفع
تنص المادة  :-@8من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة "  -إذا رفعت أكثر من دعوى
أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة ،وكانت متحدة فً السبب والموضوع ،فٌجوز للمحكمة
بناء على طلب أحد الخصوم أن تضم هذه الدعاوى فً خصومة واحدة ،أو أن تؤمر (مع مراعاة
قواعد االختصاص) بإحالة هذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى األولى".
فقد اوجب المشرع على المحكمة وبناءا على طلب احد الخصوم ان تؤمر مع مراعاة قواعد
االختصاص باحالة الدعوى الى المحكمة المرفوعة امامها الدعوى االولى  ،اما المشرع
المصري وفً قانون المرافعات الجدٌد فقد جاء بنص المادة  " 112اذا رفع النزاع ذاته الى
محكمتٌن وجب ابداء الدفع باالحالة امام المحكمة التً رفع الٌها النزاع اخٌرا للحكم فٌه"  ،وبكل
تواضع فاننً ارى ان كال المشرعٌن قد اصابا عٌن العدالة فً هذٌن النصٌن  ،اذ ٌفترض
المشرع ان الدعوى المرفوعة اوال قد سارت بخطى كبٌرة على طرٌق انجاز العدالة بخالف
الدعوى المقامة حدٌثا  ،لذلك افترض ان ٌقدم طلب االحالة الى المحكمة المرفوعة امامها
الدعوى االخٌرة للحكم باحالتها الى المحكمة التً نظر الدعوى التً رفعت اوال.
الدفع باحالة الدعوى لالرتباط
االرتباط بٌن الدعاوى  ،اي توافر صلة ما بٌن الدعاوى تجعل من حسن سٌر العدالة الجمع
بٌنهما امام محكمة واحدة منعا من صدور عدة احكام قد ٌصعب او ٌستحٌل تنفٌذها  ،لذلك فان
توافر ذات السبب وذات الموضوع وذات الخصوم فً الدعوٌٌن ال ٌكفً للدفع باحالة الدعوى
لالرتباط فٌما بٌنهما  ،اذا ان العبرة هً الخشٌة من صدور احكام متناقضة فً الدعاوى ٌخشى
من صعوبة او استحالة تنفٌذهما.

لذلك  ،فان الحكم بضم تلك الدعاوى المتشابهة فً السبب والموضوع فً دعوى واحدة ال
ٌترتب علٌه فقدانها استقاللها واندماجها ببعضها البعض  ،فقد قررت عدالة محكمة النقض
المصرٌة فً الطعن رقم < @Aلسنة ;< ق جلسة @?" 9>/9/9Aانه وان كان ضم الدعوٌٌن
المختلفتٌن سببا وموضوعا الً بعضهما تسهٌال لالجراءات  ،ال ٌترتب علٌه اندماج احداهما فً
األخرى بحٌث تفقد كل منهما استقاللها ولو اتحد الخصوم  ،اال أن األمر ٌختلف اذا كان
موضوع الطلب فً احدى الدعوٌٌن المضمومتٌن  ،هو ذات الطلب فً الدعوى األخري واتحدا
خصوما وسببا فانهما ٌندمجان  ،وتفقد كل منهما استقاللها  ،وكان الثابت أنه موضوع الخصومة
فً الدعوي  ...تجاري كلً القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فً الدعوي  ...تجاري كلً
القاهرة  ،وهو ٌدور حول ما اذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة  ....وعٌن بدال منه
المطعون ضده األول ،أم أن الطاعن ما زال قائما بؤعمال التصفٌة  ،ومن ثم فان ضم هاتٌن
الدعوٌٌن ٌترتب علٌه اندماجهما وتفقد كل منهما استقاللها ".
وكذلك االمر بالنسبة للدعاوى االستئنافٌة  ،فقد تقررفً الطعن رقم >== لسنة ;< ق جلسة
@? " :8/:/9Aانه وان كان ضم الدعوٌٌن المختلفٌن سببا وموضوعا الً بعضهما تسهٌال
لالجراءات ال ٌترتب علٌه اندماج الواحدة فً األخري بحٌث تفقد كل منهما استقاللها ولو اتحد
الخصوم فٌها  ،اال أن األمر ٌختلف اذا كان الطلب فً احدي الدعوٌٌن المضمومتٌن هو ذات
الطلب فً الدعوي األخري ـ فضال عن اتحادهما سببا وخصوما ـ فانهما تندمجان وتفقد كل
منهما استقاللها لما كان ذلك  ،وكان الثابت أن موضوع االستئنافٌن  ...موضوع واحد ٌدور
حول طلب زٌادة أو الغاء التعوٌض الذي قضً به الحكم المستؤنف للطاعن  ،والسبب فٌها واحد
هو توافر المسئولٌة التقصٌرٌة فً حق المطعون ضدها أو انتفاإها  ،هذا فضال عن وحدة
الخصوم فٌها  ،فان ضم االستئنافٌن ٌإدي الً اندماجهما وٌفقد كل منهما استقالله  ،ومن ثم فان
تعجٌل أحدهما ـ بعد نقض الحكم الصادر فٌهما ـ ٌكون شامال لهما معا الندماج أحدهما فً
اآلخر" .
كٌفٌة نظر الدفع باالحالة
تنص المادة  :-A9من قانون االصول " تحكم المحكمة فً هذه الدفوع على استقالل ما لم تؤمر
بضمها إلى الموضوع وعلٌها أن تبٌن ما حكمت به فً كل منها على حدة".
ٌتبٌن لنا انه ٌجوز للمحكمة ان تنظر هذا الدفع على استقالل بموجب طلب متفرع عن الدعوى
االصلٌة  ،او ان تقرر ضم هذا الدفع الى الموضوع وتحكم به  ،اال اننً ارى ان نظر هذا الدفع
على استقالل مع وقف الدعوى األصلٌة هو الضمان االوفر حظا لتحقٌق العدالة مما ٌعنً اتخاذ
اٌة اجراءات من شؤنها ان تزٌد التناقض ما بٌن الدعوٌٌن فً حال تقرر احالة الدعوى امام
الدعوى المنظورة اوال .
ثانٌا – ضم أكثر من دعوى
بالرجوع لنص المادة  :- @8من قانون االصول "إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة
أو أكثر من محكمة ،وكانت متحدة فً السبب والموضوع ،فٌجوز للمحكمة بناء على طلب أحد
الخصوم أن تضم هذه الدعاوى فً خصومة واحدة".
ٌفترض بهذا الطلب وجود دعوٌٌن إما امام دائرتٌن فً ذات المحكمة او امام دائرة واحدة ،
وٌجوز ان تكون كال الدعوٌٌن امام ذات القاضً  ،متحدة فً ذات السبب وذات الموضوع ،
حٌنئذ ٌجوز للمحكمة وبناءا على طلب احد الخصوم ان تقرر ضم هذه الدعاوى فً خصومة
واحدة  ،ومع ذلك فان جوازٌة ضم الدعاوى من عدمها عائدة للمحكمة اذا رأت انها متحدة فً
السبب والموضوع وان فً ذلك فائدة  ،فاذا ما وجدت انها تحقق غاٌة قانونٌة فلها ان تؤمر بضم
الدعاوى  ،وبخالف ذلك لها رفض الطلب والسٌر بكل دعوى على حدة.

ثالثا – إحالة الدعوى
تنص المادة  A:من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً " الدفع بعدم
االختصاص النتفاء والٌتها أو بسبب نوع الدعوى أو قٌمتها أو لسبق الفصل فٌها تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها ،وٌجوز الدفع به فً أٌة حالة كانت علٌها الدعوى".
هذه الدفوع الموجبة لالحالة والتً تتعلق بالنظام العام والتً تجٌز للمحكمة الحكم بها من تلقاء
نفسها بؤي حال كانت علٌه الدعوى لتفادي تناقض االحكام ولتوفٌر الوقت والجهد على القضاء ،
وٌحق الدفع بها من قبل اطراف الدعوى اٌضا بؤي حال كانت علٌها الدعوى  ،وهذه الدفوع هً
الدفع بعدم االختصاص النتفاء والٌة المحكمة أو بسبب نوع الدعوى اذا كانت تدخل ضمن
اختصاص محكمة نظامٌة اخرى أو بسبب قٌمتها أو لسبق الفصل فٌها كونها قضٌة مقضٌة .
هذا مع عدم غض النظر الى ان االحالة ال تتم اال بٌن جهتٌن تتبعان القضاء العادي  ،فقد تقرر
فً الطلب رقم =< لسنة > :ق جلسة ;> :=/=/9Aالصادر عن عدالة محكمة النقض المصرٌة
" إذ ٌتبٌن من المادة =; 9من قانون المرافعات أن سلطة القضاء فى اإلحالة إلى محكمة أخرى
انما تقتصر على حاالت عدم االختصاص المحلى أو النوعى بٌن المحاكم التى تتبع جهة قضائٌة
واحدة  ،وال تمتد إلى المسائل التى ٌكون مرجع عدم االختصاص فٌها إلى انتفاء الوظٌفة
القضائٌة ما لم ٌنص القانون على غٌر ذلك  ،فانه ٌنبنى على ذلك أن إحالة طلبات رجال القضاء
من محكمة القضاء اإلدارى إلى محكمة النقض تكون غٌر جائزة قانونا  ،ومتى كان الطلب لم
ٌرفع فى هذه الصورة ـ باألوضاع المقررة بالمادة  <:Aمن قانون المرافعات التى أحالت إلى
المادة ; :من قانون نظام القضاء فان الطعن ٌكون غٌر مقبول شكال".
إلزام المحكمة المحال الٌها الدعوى بنظرها
تنص المادة ; Aمن قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة " على المحكمة إذا قضت بعدم
اختصاصها أن تؤمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ،وتلتزم المحكمة المحال إلٌها
الدعوى بنظرها ".
لذلك فإن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها النتفاء والٌتها أو بسبب نوع الدعوى أو قٌمتها ٌوجب
احالتها الى المحكمة المخصة  ،وقد ألزم المشرع بالمادة ; Aمن قانون اصول المحاكمات
المدنٌة والتجارٌة المحكمة المحال الٌه بنظر الدعوى وال تملك المحكمة المحال الٌها الدعوى
احالتها لمحكمة اخرى لالسباب الواردة فً المادة  A:من ذات القانون  ،إذ ال احالة على احالة .
هذا باالضافة الى الزامٌة المحكمة المحال الٌها بنظر الدعوى  ،فانه ٌكون لزاما ذلك علٌها حتى
ولو كان امر االحالة ال ٌنطوي على صحة القاعدة القانونٌة التً تمت االحالة علٌها  ،وفً ذلك
جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض الفلسطٌنٌة رقم  " :88@-9:وعلٌه ولما كان االمر كذلك،
نرى ان نبٌن ابتداء ان احالة دعوى من قبل محكمة ما الى محكمة اخرى ٌوجب على هذه
االخٌرة ان تلتزم بنظرها وبذلك نصت المادة ( )>8من قانون اصول المحاكمات المدنٌة
والتجارٌة رقم  :لسنة ( :889اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها  ،فعلٌها ان تؤمر باحالة
الدعوى الى المحكمة المختصة ،وتلتزم المحكمة المحال الٌها بنظر الدعوى) ،كما نصت المادة
(; )Aمن ذات القانون (على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تؤمر باحالة الدعوى
بحالتها الى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال الٌها الدعوى بنظرها) ،بذلك ٌتضح ان
المحكمة التً تحال الٌها الدعوى تلزم بنظرها بصرف النظر عن صحة او خطؤ القاعدة
القانونٌة التً تمت بموجبها االحالة حتى ولو تبٌن للمحكمة المحال الٌها الدعوى خطؤ تلك
القاعدة".

اال ان المشرع قد جاء بنص أعم من النص السابق وفً المادة  >8من قانون االصول " إذا
قضت المحكمة بعدم اختصاصها ،فعلٌها أن تؤمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ،وتلتزم
المحكمة المحال إلٌها بنظر الدعوى"  ،فهنا ال ٌقتصر الحكم بعدم االختصاص للمحكمة النتفاء
والٌتها أو بسبب نوع الدعوى أو قٌمتها  ،بل جاء نصا عاما شامال ألي سبب كان  ،هذا مع
التؤكٌد على انه ال تجوز االحالة ما بٌن المحاكم المختلفة فً درجات التقاضً  ،فمثال  ،تجوز
االحالة ما بٌن محكمتً الصلح والبداٌة كونهما درجة اولى من درجات التقاضً  ،اال انه ال
تج وز االحالة ما بٌن محكمة الصلح الى محكمة االستئناف  ،كون ان نظام العدالة ٌقتضً حتما
ان تكون الخصومة على مرحلتٌن ال مرحلة واحدة  ،االمر الذي ٌشكل اخالال بنظام التقاضً.
وبالرجوع للمذكرة التفسٌرٌة لنص المادة =; 9من قانون المرافعات المصري القدٌم نجد ان
الحكمة واضحة من النص علٌها والتً تشابه المادة  >8من قانون االصول " أجاز القانون
الجدٌد للمحكمة ـ إذا هى قبلت الدفع بعدم االختصاص المحلى أو النوعى ـ أن تحكم بإحالة
القضٌة بحالتها الى المحكمة المختصة حتى ال تنقضى الخصومة بالحكم بعدم االختصاص
وحتى ال ٌتحمل رافعها عبء االضطرار الى تجدٌدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن ٌكون رفع
الدعوى أمام محكمة غٌر مختصة نتٌجة خطؤ ٌغتفر  .....وظاهر أن حكمة النص على جواز
أحالة القضٌة ألى المحكمة المختصة ال تتوافر وال ٌكون للعمل به محل ـ إذا قضت المحكمة فى
الدعوى فى غٌبة المدعى علٌه وطعن هو فى حكمها بالمعارضة أو االستئناف ففى هذه الحالة ال
ٌكون للمحكمة المرفوع الٌها الطعن إال أن تقضى بؤلغاء الحكم المطعون فٌه وبعدم اختصاص
المحكمة التى أصدرته ) لئن كان ظاهر عبارى هذا النص ٌسمح بالقول أن سلطة المحكمة فى
االحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هى وٌمتد إلى حالة عدم إختصاص
المحكمة المطعون على حكمها أمامها إال أن مإدى تعدٌل هذا النص ذاته بالقانون  988لسنة
 9A>:إلى أن ( على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تؤمر باحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة  .........تلزم المحكمة المحال إلٌها الدعوى بنظرها فى ضوء ما أفضحت
عنه مذكرته االٌضاحٌة من أنه ( كان رائد المشرع فى مشروع التنقٌح المرافق هو تبسٌط
إجراءات التقاضى وتٌسٌرها وتنقٌة القانون القائم فى كثٌر من المواضع مما عٌب علٌه .......
وتبسٌطآ لالجراءات فى صدد األحكام المتعلقة باالختصاص رإى النص على وجوب أن تؤمر
المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحاالت التى تقضى فٌها بعدم
إختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك األمر جوازٌا فى القانون القائم كما رإى أن تلزم المحكمة
المحال إلٌها الدعوى باالحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى
أو أدنى".
وبذات المعنى تقرر اٌضا فً الطعن رقم  >=9لسنة  >9ق جلسة = =/>/9AAالصادر عن
عدالة محكمة النقض المصرٌة "إذ كان قصد المشرع قد إتجه بدأ منذ صدور القانون  988لسنة
 9A>:إلى أن ٌوجب على محكمة الموضوع بدرجتٌها ودون محكمة النقض لما نصت علٌه
المادة  :>Aمرافعات من حكم مغاٌر أن تؤمر كلما حكمت بعدم إختصاصها هى أو بعدم
إختصاص محكمة أدنى أن تؤمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة  ،وذلك لالقالل
من دواعى البطالن وتؤكٌدآ للدور االٌجابى للقضاء فى تسٌٌر الدعوى" .
وتجدر االشارة الى الحكم بعدم االختصاص وفقا للمادة ; Aمن قانون االصول المعطوفة على
المادة ; Aمن ذات القانون والتً تنص " الدفع بعدم االختصاص النتفاء والٌتها أو بسبب نوع
الدعوى أو قٌمتها أو لسبق الفصل فٌها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،وٌجوز الدفع به فً أٌة
حالة كانت علٌها الدعوى"  ،أي ان االحالة ال تكون اال عند الحكم بعدم االختصاص النتفاء
الوالٌة او بسبب نوع الدعوى او بسبب قٌمتها  ،وال تجوز االحالة عند الحكم بسبق الفصل
بالدعوى  ،وهذا ما جاء بقرار عدالى محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم @; لسنة  <8ق
" ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فٌها ال ٌعتبر فصال فً االختصاص
وانما هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعماال لقاعجة حجٌة االمر المقضً تفادٌا لتضارب

االحكام  ،فان النعً بان الحكم ٌنطوي فً الحقٌقة على قضاء بعدم االختصاص الوالئً وكان
ٌتعٌن احالة الدعوى الى المحكمة االدارٌة المختصة ٌكون فً غٌر محله".
اما اذا وجدت المحكمة المحال الٌها ان هنالك سببا اخر ٌمنعها من نظر الدعوى وٌسلب
اختصاصها فال ضٌر علٌها بؤن تقوم باحالة الدعوى مرة اخرى وال ٌعتبر ذلك تنازعا سلبٌل
لالختصاص ،وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم  9@>8لسنة
>9ق جلسة >" 9=/=/9AAالمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة  998من قانون
المرافعات انه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب علٌها احالتها الى
المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك االحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها او من
طبقة اعلى او ادنى منها اال ان هذا االلتزام ٌقتصر على االسباب التى بنى علٌها حكم عدم
االختصاص واالحالة فاذا رأت انها غٌر مختصة لسبب اخر قضت بعدم اختصاصها وباحالة
الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم االختصاص من محكمة استئنافٌة وال ٌمثل
هذا الوضع تنازعا سلبٌا فى االختصاص كما الٌتوافر به سبب للطعن بالنقض او االستئناف
بحجة صدوره مخالفا لحكم اخر وفقا لنص المادتٌن  :<@،:<Aمرافعات الن مبنى الحكم بعدم
االختصاص فى هذه الحالة من المحكمة المحال الٌها ٌختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم
االختصاص من المحكمة المحلٌة " ،وبذات المعنى جاء اٌضا الطعن رقم  9@>8لسنة  >9ق.
قرار االحالة وقوة االمر المقضً به
قد تدق عالقة مهمة ما بٌن قرار االحالة وقوة االمر المقضً به  ،فاذا قررت المحكمة بعدم
اختصاصها بدعوى ما لسبب معٌن وقررت احالتها الى محكمة اخرى  ،ولم ٌقم احد الخصوم
بالطعن بهذا القرار ،فان قوة األمر المقضً التً حازها ال تقتصر علً ما قضً به فً منطوقه
بل تلحق أ ٌضا ذلك األساس الذي بنً علٌه هذا المنطوق وال ٌقوم بدونه فٌرد علٌه ما ٌرد علً
المنطوق من قوة األمر المقضً  ،فقد قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم
 ;=:لسنة == ق جلسة " :=/>/9A@Aقوة األمر المقضً كما ترد علً منطوق الحكم ترد
أٌضا علً ما ٌكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثٌقا بهذا المنطوق  ،بحٌث ال تقوم له قائمة
بدونه  ،واذ كانت المحكمة الجزئٌة قد أقامت قضاءها بعدم االختصاص بنظر الدعوي واحالتها
الً المحكمة االبتدائٌة  ،علً أن العٌن المإجرة لٌست أرضا فضاء  ،وأن عقد استئجارها ممتد
بقوة القانون لمدة غٌر محددة  ،ولم ٌطعن فً ذلك الحكم أحد من الخصوم فان قوة األمر
المقضً التً حازها ال تقتصر علً ما قضً به فً منطوقه  ،بل تلحق أٌضا ذلك األساس الذي
بنً علٌه هذا المنطوق وال ٌقوم بدونه فٌرد علٌه ما ٌرد علً المنطوق من قوة األمر المقضً
ومقتضً ذلك أن تتقٌد به المحكمة المحال الٌها الدعوي ـ ولو كان قد بنً علً قاعدة غٌر
صحٌحة فً القانون ـ وٌمتنع علٌها كما ٌمتنع علً الخصوم الجدل فٌه من جدٌد واذ كان الحكم
المطعون فٌه قد خالف هذا النظر وقضً بانهاء عقد االٌجار وباخالء الطاعن تؤسٌسا علً أن
العٌن المإجرة أرض فضاء  ،فانه ٌكون بذلك قد خالف قوة األمر المقضً التً حازها قضاء
المحكمة الجزئٌة سالف البٌان بما ٌوجب نقضه ".
وقررت اٌضا فً الطعن رقم =<; 9لسنة  >9ق جلسة " 9AA= / : / 9:المقرر أن التزام
المحكمة المحال إلٌها الدعوى بالحكم النهائى الذى فصل فى اإلختصاص ٌكون فى نطاق
األساس الذى قام علٌه هذا الحكم والذى أورده فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج علٌه
تحت دواعى التفسٌر أو التؤوٌل مادامت أسبابه جاءت واضحة فى بٌان هذا األساس" .
وقررت اٌضا فً الطعن رقم =; لسنة ?= ق جلسة " 9AA= / 9: / :9إذ كان البٌن من
األوراق أن محكمة بندر الجٌزة قضت بعدم اختصاصها قٌمٌا بنظر الدعوى وباحالتها إلى
المحكة األبتدائٌة وقد اصبح هذا الحكم نهائٌا بعدم الطعن فٌه وحاز قوه األمر المقضى كما ترد
على منطوق الحكم ترد أٌضا على ما ٌكون من أسبابه مرتبطا ُ إرتباطا وثٌقا بهذا المنطوق
بحٌث ال تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة  ..........الجزئٌة قد اقامت قضاءها بعدم

إختصاصها قٌمٌا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة اإلبتدائٌة على تقدٌرها لقٌمة هذه الدعوى
بمبلغ ==? 9جنٌه حسبما انتهى الخبٌر المنتدب فٌها بما ٌجعل المحكمة اإلبتدائٌة هى المختصه
ولم ٌطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طرٌق استئناف الحكم الصادر به فى مٌعاده وكان هذا
القضاء ال ٌعتبر مستؤنفا بإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقا للمادة  9 / ::Aمن قانون
المرافعات ما دام أنه جائز األستئناف على إستقالل فإنه بذلك ٌكون قد إكتسب قوة األمر
المقضى وهى ال تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اإلختصاص واإلحالة بل تلحق
أٌضا ما ورد فى أسبابة من تقدٌر لتلك الدعوى بهذا المبلغ ألن هذا التقدٌر هو الذى إنبنى علٌه
المنطوق و ال ٌقوم هذا المنطوق إال به  ،ومقتضى ذلك أن تتقٌد المحكمة المحالة إلٌها الدعوى
بذلك التقدٌر ولو كان قد بنى على قاعدة غٌر صحٌحة فى القانون وٌمتنع علٌها كما ٌمتنع على
الخصوم الجدل فٌه من جدٌد وترنٌبا على ذلك ٌعتبر الحكم الصادر من المحكمة االبتدائٌة فى
موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزٌد قٌمتها على النصاب النتهائى لها وٌكون الحكم جائز
إستئنافه على هذا األعتبار".
وتجب االشارة الى ان حجٌة الحكم تقتصر على ما ٌكون فصل فٌه بصفة صرٌحة او ضمنٌة
سواء فً المنطوق او فً االسباب المرتبطة به والتً ال ٌقوم بدونها ،وان ما تنظره المحكمة
بالفعل ال ٌمكن ان ٌكون موضوعا لحكم ٌحوز قوة االمر المقضً  ،كما ان االسباب الزائدة التً
ال حاجة للدعوى بها وٌستقٌم الحكم بونها ال حجٌة لها  ،واشٌر بذلك الى الطعن رقم =<;9
لسنة  >9جلسة .9AA=-:-9:
عدم جواز االحالة بٌن القضاء المستعجل والقضاء العادي
اجاز المشرع وفً المادة  98:من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة لمن ٌخشى
حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن ٌقدم طلبا إلى قاضً األمور المستعجلة ٌطلب فٌه
اتخاذ إجراءات وقتٌة وفقا لمقتضى الحال بما ال ٌمنع قاضً الموضوع من نظر الطلب تبعا
للدعوى األصلٌة  ،وٌنظر الطلب وفقا للمادة = 98من ذات القانون دون التعرض ألصل الحق ،
فإذا وجد قاضً االمور المستعجلة بانه غٌر مختص بالنظر فً الطلب لعدم توافر شروط
واركان القضاء المستعجل فان قراره برد الطلب لعدم االختصاص ٌعتبر منهٌا للطلب  ،وال
ٌجوز له ان ٌحٌل الطلب الى الى جهة اخرى ،علة ذلك  ،ان اختصاصه قد انعقد بقوة القانون
بصفته قاضٌا لالمور المستعجلة وان قراره ٌعبر منهٌا للطلب ،وفً ذلك قررت عدالة محكمة
النقض المصرٌة فً فى الطعن رقم  =A89لسنة <> ق جلسة ;" 9AA= /9: / 9المقرر فً
قضاء محكمة النقص  -أن قاضى األمور المستعجله ٌختص وفقا للمادة =< من قانون المرافعات
بالحكم بصفة مإقته  -ومع عدم المساس بؤصل الحق  -فى المسائل المستعجلة التى ٌخشى علٌها
من فوات الوقت فؤساس إختصاصه أن ٌكون المطلوب األمر بؤتخاذ قرارعاجل واال ٌمس هذا
القرار أصل الحق الذى ٌترك لذوى الشؤن ٌتناضلون فٌه أمام القضاء الموضوعى  -وإذا تبٌن
أن اإلجراء المطلوب لٌس عاجل أو ٌمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب وٌعتبر
حكمه هذا منهٌا لل نزاع المطروح علٌه بحٌث ال ٌبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع -
أما إذا تبٌن أن المطلوب منه بحسب الطلبات االصلٌة أو المعدله فصل فى أصل الحق فتٌعٌن
علٌه أن ٌتخلى عن الفصل فى الدعوى وٌحكم بعدم إختصاصه بنظرها وٌحٌلٌها لمحكمة
الموضوع المختصه بالطلب المعروض عمال بالمادتٌن  998 ،98Aمن قانون المرافعات" .
االتفاق على نظر الدعوى امام محكمة اخرى
كؤصل عام وفً المادة  <:من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة ٌكون االختصاص
بنظر الدعوى للمحكمة التً ٌقع فً دائرتها موطن المدعى علٌه ،أو محل عمله ،أو المكان الذي
نشؤ فٌه االلتزام ،وفً حال تعدد المدعى علٌهم كان االختصاص للمحكمة التً ٌقع فً دائرتها
موطن أو محل عمل أحدهم.

وكاستثناء عن االصل فقد أجاز المشرع وفً المادة ;< والمادة < Aمن قانون اصول
المحاكمات المدنٌة والتجارٌة للخصوم الحق باالتفاق على التقاضً امام محكمة غٌر المحكمة
التً تنظر الدعوى  ،وبنً على هذا الجواز ان اعطى المشرع الحق للمحكمة ان تؤمر باحالة
الدعوى الى المحكمة التً اتفقوا علٌها عمال بالمادة < Aمن قانون األصول  ،اما المادة ;<
من ذات القانون فقد قررت نزع االختصاص فً حال اتفاق االطراف على اختصاص محكمة
معٌنة على خالف القواعد المنصوص علٌها فً المادة  <:ولم تعط للقاضً الجوازٌة
المنصوص علٌها بالمادة  A:من ذات القانون  ،اال ان القانون وفً بعض الحاالت قد نظم
اختصاص بعض المحاكم بنصوص القانون  ،وبذلك فانه ال ٌجوز للخصوم االتفاق على
التقاضً امام محكمة غٌر المحكمة المنظور امامها ملف الدعوى  ،وهذا ما اكده المشرع بنص
المادة ;< :-من قانون االصول حٌث أورد " إذا نص القانون على اختصاص محكمة خالف
المشار إلٌه فً المادة ( )<:من هذا القانون فال ٌجوز االتفاق مقدما على ما ٌخالف هذا
االختصاص".
ومن أمثلة ذلك  ،ما ورد فً المادة << من قانون االصول والتً نصت " -9إذا تعلقت الدعوى
بحق عٌنً على عقار أو على أحد أجزائه فٌكون االختصاص لمحكمة موقع المال -: .إذا
تعددت األموال العقارٌة فٌكون االختصاص للمحكمة التً ٌقع فً دائرتها أي منها" ،وما ورد
اٌضا بنص المادة =< " ٌكون االختصاص فً الدعاوى المتعلقة باألشخاص االعتبارٌة للمحكمة
التً ٌقع فً دائرتها مركزها الرئٌس ،فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص االعتباري جاز رفعها
أمام المحكمة التً ٌقع فً دائرتها ذلك الفرع" ،وما ورد اٌضا بنص المادة ><" إذا كانت
الدعوى تتعلق بإفالس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع فً أماكن متعددة فٌنعقد
االختصاص للمحكمة التً ٌقع فً دائرتها المركز الرئٌس" واٌضا المادة ?< " تختص
المحكمة ،التً أصدرت قرار اإلعسار وإشهار اإلفالس بالمنازعات المتعلقة به".
جمٌع هذه الحاالت ال ٌجوز االتفاق على مخالفة االختصاص فٌها  ،ذلك ان المشرع قد جاء
بنص واضح وصرٌح ال لبس فٌه بانعقاد االختصاص فً هذه الحاالت لجهة قضائٌة معٌنة
لتعلقه بالنظام العام .
فقد قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة بالطعن رقم  9<:و @; 9لسنة > 9ق جلسة
"::/>/9A=8ان تدخل الخصوم فى دعوى أمام المحكمة المختلطة لٌست من اختصاصها بل ان
اتفاقهم على اختصاصها ال ٌمكن أن ٌترتب علٌه اختصاصها بنظرها  ،ألن االتفاق على ما
ٌخالف قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام غٌر جائز  ،وألن تحدٌد اختصاص المحاكم
المختلطة انما قصد به قصر والٌتها على منازعات معٌنة ال ٌجوز لها مجاوزتها بؤٌة حال  ،فإذا
هى فعلت كان حكمها فى ذلك كؤنه غٌر موجود ".
الطلبات العارضة او المرتبطة الخارجة عن اختصاص محكمة الصلح
تنص المادة  <8من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة"  -9ال تختص محكمة الصلح
بالحكم فً الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب األصلً إذا كان بحسب قٌمته ونوعه ال
ٌدخل فً اختصاصها  -:إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص علٌه فً الفقرة ()9
أعاله جاز لها أن تحكم فً الطلب األصلً وحده إذا لم ٌترتب على ذلك ضرر بسٌر العدالة،
وإال وجب علٌها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى األصلٌة والطلب العارض أو المرتبط
إلى محكمة البداٌة المختصة وٌكون حكم اإلحالة غٌر قابل للطعن ".
ففً حال اقامة دعوى مطالبة تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح قٌمتها خمسة االف دٌنار
اردنً مثال  ،وقام المدعى علٌه باقامة دعوى متقابلة بقٌمة خمس عشر الف دٌنار اردنً مثال،
ٌنعقد االختصاص ابتداءا للدعوى االصلٌة على انفراد لمحكمة الصلح  ،وٌنعقد االختصاص
للدعوى المتقابلة على انفراد لمحكمة البداٌة  ،اال ان طبٌعة الدعوى الثانٌة كونها دعوى متقابلة

متفرعة عن الدعوى االصلٌة ألزمت ان ترفع امام محكمة الصلح  ،فلذلك فقد جاء المشرع بنص
واضح بعدم اختصاص المحكمة بالحكم فً الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب األصلً
إذا كان بحسب قٌمته ونوعه ال ٌدخل فً اختصاصها  ،وفً حال عرض على المحكمة طلب
مما نص علٌه أعاله جاز لها أن تحكم فً الطلب األصلً وحده إذا لم ٌترتب على ذلك ضرر
بسٌر العدالة ،وبخالف ذلك وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى األصلٌة
التً تدخل ضمن نطاق اختصاصها اصال والطلب العارض أو المرتبط الذي ال ٌدخل ضمن
اختصاصها إلى المحكمة المختصة  ،وٌكون حكم اإلحالة هذا غٌر قابل للطعن فٌه .
فقد قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم ?;;< لسنة  >:ق جلسة =/ 9: / :
?" 9AAالنص فى المادة >< من قانون المرافعات على انه  -التختص محكمة المواد الجزئٌة
بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب االصلى اذا كان بحسب قٌمته او نوعه
الٌدخل فى اختصاصها .واذا عرض علٌها طلب من هذا القبٌل جاز لها ان تحكم فى الطلب
االصلى وحده اذا لم ٌترتب على ذلك ضرر بسٌر العدالة وال وجب علٌها ن تحكم من تلقاء
نفسها باحالة الدعوى االصلٌة والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة االبتدائٌة
المختصة وٌكون حكم االحالة غٌر قابل للطعن -انما تفٌد عبارته وداللتهعلى ان المحكمة
الجزئٌة اذا ماا ستقامت لدٌها دعوى من اختصاصهه فانه ٌكون لها وهى بصدد طلب عارض
ٌبدى امامها وال ٌدخل فى اختصاصها القٌمى او النوعى ان تقتصر على نظر الطلب االصلى
وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته
الى المحكمة االبتدائٌة المختصة به وفقا للمادة  998من قانون المرافعات ولٌس على مقتضى
المادة >< انفة البٌان  ،وذلك اذا كان االمر الٌإدى الى االضرار بسٌر العدالة  ،وتخضع االحالة
فى هذه الحالة لقواعد االحالة بعد الحكم بعدم االختصاص التى تقتضى بقابلٌته الحكم للطعن وفقا
للقواعد العامة  ،اما اذا كان الفصل بٌن الطلبٌن ٌإدى الى االضرار بسٌر العدالة على المحكمة
الجزئٌة ان تحٌل الطلبٌن معا  -االصلى الى المحكمة االبتدائٌة المختصة بحكم غٌر قابل للطعن
حسبماورد فى عجز المادة المشار الٌها ".
وقررت اٌضا فً الطعن رقم ?;;< لسنة  >:ق جلسة = " 9AA? / 9: / :لما كان الواقع
المطروح ان محكمة … .الجزئٌة لما رفعت امامها الدعوى رقم  ..مدنى بطلب فسخ العالقة
االٌجارٌة وابدت الهٌئة المطعون ضدها االولى ارضا ٌخرج عن اختصاصها رات ان الفصل
بٌن الطلبٌن الٌإدى الى االضرار بسٌر العدالة  ،فحكمت بتارٌخ  9A@A / ; / 9:فى الطلب
االصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله اعماله الحكام قانون االصالح الزراعى وبعدم
اختصاصها القٌمى بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة االبتدائٌة طبقا  998من قانون
المرافعات والتى توجب علٌها نظره واذ كان هذا الحكم ٌقبل الطعن فٌه على استقالل عن طرٌق
استئنافه  -وذلك عل ماجرى علٌه قضاء هذه المحكمة قبل تعدٌل المادة  :9:من قانون
لمرافعات بالقانون رقم ; - 9AA: / :وهو مالم من الطاعنة فى حٌنه فان قوة االمر 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 ".
إحالة الدعوى من هٌئة قضائٌة ألخرى
جاء المشرع وفً المواد  9<9و ;< 9من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة بنصوص
ناظمة لحاالت الرد والتنحً الخاصة بالسادة القضاة  ،اال ان المادة =< 9من ذات القانون
اوجبت على القاضً وفً حال توافر شروط تلك المواد ان ٌعلم رئٌس المحكمة كتابٌا عن سبب
التنحً  ،واوجب المشرع على رئٌس المحكمة احالة الدعوى الى هٌئة اخرى غٌر الهٌئة
المتوافر فٌها سبب من اسباب الرد والتنحً.

احالة القضاٌا لتغٌر جهة االختصاص
نصت المادة ; من قانون رقم = لسنة = :88بتعدٌل قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة
" تحال جمٌع القضاٌا المنظورة حالٌا امام محاكم الصلح واصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا
الحكام هذا القانون الى محكمة البداٌة اال اذا كانت محجوزة للمرافعة النهائٌة او اصدار الحكم.
ونصت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم = 9لسنة < " :89تحال جمٌع القضاٌا المنظورة
حالٌا من محكمة البداٌة المشكلة من ثالث قضاة واصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا الحكام
هذا القرار بقانون الى محكمة البداٌة المشكلة من قاض فرد مالم ٌكن باب المرافعة مقفل بها".
وفً هذا المقام ال بد ان اشٌر الى ان العدٌد من قرارات عدالى محكمة النقض الفلسطٌنٌة  -وفً
ظل صدرور قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة رقم  :لسنة  :889والتً عدلت
اختصاص محاكم الصلح القٌمٌة ،قد صدرت مإخرا والتً الزمت المحكمة اذا قضت بعدم
اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وتلزم المحكمة المحال الٌها الدعوى
بنظرها تطبٌقا لنصوص القانون  ،وحٌث خلت العدٌد من الدعاوى التً تمت احالتها لمحكمة
الصلح -نظرا الختصاصها القٌمً  -من قرار االحالة والتً لم ٌتبٌن بدونه الكٌفٌة التً اتصلت
محاكم الصلح بتلك الدعاوى  ،االمر الذي حذا بعدالة محكمة النقض ان تقرر اعادة هذه الملفات
الى محكمة البداٌة صاحبة االختصاص فً ظل القانون السابق قبل صدور القانون الجدٌد لكً
تقوم محاكم البداٌة الحالتها وفقا لنصوص القانون لمحاكم الصلح كً تتصل بها اتصاال وفق
القانون  ،فقد قررت عدالة محكمة النقض الفلسطٌنٌة فً الطعن رقم  " :88A-:@Aوفً هذا
الذي تم سواء من تلك التً تخلت المحكمة عن نظر الدعوى أو هذه التً اتصلت بها وباشرت
بنظرها ما ٌشكل اخالال جوهرٌا باالجراءات التً رسمها المشرع لغاٌات االنفصال او االتصال
بالدعوى ذلك ان المحكمة التً اقٌمت لدٌها الدعوى ال تملك ان تتخلى عن نظرها ،كما ال تملك
المحكمة التً باشرت بنظرها ان تباشر هذا النظر ،إال بصدور قرار من االولى ٌقضً بعدم
االختصاص مقرونا باالحالة إلى المحكمة صاحبة االختصاص ،وبذلك نصت المادة ( )>8من
قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة رقم ( ):لسنة ( ،:889إذا قضت المحكمة بعدم
اختصاصها ،فعلٌها ان تؤمر باحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إلٌها
بنظر الدعوى) ،كما تكرر هذا النص فً المادة (; )Aمن ذات القانون فً الفصل المتعلق
بالطلبات والدفوع فٌما نصت المادة (= )Aمن القانون المذكور (إذا قررت المحكمة االحالة
وجب علٌه ان تحدد للخصوم الجلسة التً ٌحضرون فٌها امام المحكمة التً احٌلت إلٌها الدعوى
وتبلٌغ الغائبٌن منهم بذلك) ،وبذلك فإن خروج الدعوى من حمى محكمة بعٌنها ودخولها حمى
محكمة اخرى ال ٌتم وال ٌتؤتى ان ٌتم إال عبر الطرٌق الذي رسمه المشرع ،وبعكس ذلك ٌعد
انفصال الدعوى عن المحكمة بالتخلً عن نظرها واتصال االخرى بها ومباشرة نظرها ،قد
جرى على نحو مخالف لقاعدة تهدف إلى بٌان وتحدٌد كٌفٌة اتصال الدعوى بقاضٌها وان تلك
القاعدة تتعلق بالنظام العام بما ٌمنع أي انفصال او اتصال بالدعوى بغٌر تلك الطرٌق".
احالة الدعوى الى محكمة المحكمة الدستورٌة
بالرجوع الى نص المادة > :من قانون الحكمة الدستورٌة رقم ; لسنة > :88التً الزمت
المحاكم أو الهٌئات ذات االختصاص القضائً إذا تراءى لها أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم
دستورٌة نص فً قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل فً النزاع ،اٌقاف
الدعوى وأحالة األوراق بغٌر رسوم إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فً المسؤلة
الدستورٌة.
وهنا ال بد من االشارة الى ان المحكمة الدستورٌة تختص بالرقابة على دستورٌة القوانٌن
واألنظمة وتفسٌر نصوص القانون األساسً والقوانٌن فً حال التنازع حول حقوق السلطات
الثالث وواجباتها واختصاصاتها والفصل فً تنازع االختصاص بٌن الجهات القضائٌة وبٌن

الجهات اإلدارٌة ذات االختصاص القضائً والفصل فً النزاع الذي ٌقوم بشؤن تنفٌذ حكمٌن
نهائٌٌن متناقضٌن صادر احدهما من جهة قضائٌة أو جهة ذات اختصاص قضائً واآلخر من
جهة أخرى منها والبت فً الطعن بفقدان رئٌس السلطة الوطنٌة األهلٌة القانونٌة وفقا ألحكام
البند (/9ج) من المادة (?;) من القانون األساسً المعدل لسنة ;:88م ،وٌعتبر قرارها نافذا من
تارٌخ مصادقة المجلس.
ووجب االشارة أٌضا الى ان اختصاص المحكمة الدستورٌة ٌنعقد وفق المادة ; 98من القانون
االساسً المعدل لسنة ; :88للنظر فً دستورٌة القوانٌن واللوائحاو النظم وٌنعقد اٌضا لتفسٌر
نصوص القانون االساسً والتشرٌعات وللفصل فً تنازع االختصاص بٌن الجهات القضائٌة
وبٌن الجهات االدارٌة ذات االختصاص القضائً  ،اال ان قانون المحكمة الدستورٌة قد اولى لها
الرقابة القضائٌة على الدستورٌة بطرٌق الدعوى األصلٌة المباشرة التً ٌقٌمها الشخص
المتضرر أمام المحكمة استنادا إلى أحكام المادة (< ):من قانون المحكمة الدستورٌة  ،إذا
تراءى إلحدى المحاكم أو الهٌئات ذات االختصاص القضائً أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم
دستورٌة نص فً قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل فً النزاع ،أوقفت
الدعوى وأحالت األوراق بغٌر رسوم إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فً المسؤلة
الدستورٌة ،إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهٌئات ذات االختصاص
القضائً بعدم دستورٌة نص فً قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو
الهٌئة أن الدفع جدي ،أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع مٌعادا ال ٌجاوز تسعٌن ٌوما
لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا ،فإذا لم ترفع الدعوى فً المٌعاد ،اعتبر الدفع
كؤن لم ٌكن  ،إذا كانت المحكمة تناقش نزاعا معروضا علٌها وأثناء السٌر فً النزاع تبٌن
للمحكمة أن هناك نص غٌر دستوري متصل بالنزاع ،فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بؤن تفصل
فً عدم دستورٌته بشرط أن ٌكون ذلك النص متصال فعال بالمنازعة المطروحة أمامها حسب
األصول.
و ٌجب ان ٌقدم طلب التفسٌر من وزٌر العدل بناء على طلب رئٌس السلطة الوطنٌة أو رئٌس
مجلس الوزراء أو رئٌس المجلس التشرٌعً أو رئٌس مجلس القضاء األعلى أو ممن انتهكت
حقوقه الدستورٌة و ٌجب أن ٌبٌن فً طلب التفسٌرالنص التشرٌعً المطلوب تفسٌره ،وما أثاره
من خالف فً التطبٌق ،ومدى أهمٌته التً تستدعً تفسٌره تحقٌقا لوحدة تطبٌقه.
تحدٌد جلسة للخصوم
متى قضً باإلحالة وجب على المحكمة أن تحدد للخصوم الجلسة التً ٌحضرون فٌها أمام
المحكمة التً أحٌلت إلٌها الدعوى وتبلٌغ الغائبٌن منهم بذلك.
ومتى تم افهام الخصوم بموعد الجلسة القادمة لدى المحكمة التً احٌلت الٌها الدعوى عند النطق
بقرار االحالة  ،فانه ٌعتبر تبلٌغا لهم  ،وفً هذا المعنى قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة
فً الطعن رقم < ;8:لسنة  >9ق جلسة =" :=/=/9AAمفاد نص المادة ; 99من قانون
المرافعات ـ أنه اذا قضت المحكمة باالحالة فعلٌها أن تحدد للخصوم الجلسة التى ٌحضرون فٌها
أمام المحكمة التى أحٌلت إلٌها الدعوى وٌعتبر النطق بقرار االحالة إعالنآ للخصوم الذٌن
حضروا إحدى الجلسات وقدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ٌكن قد إنقطع تسلسل الجلسات ألى سبب
بعدحضورهم أو تقدٌم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعالن الخصم الغائب بقرار االحالة بكتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول" .
فاذا تم احالة الدعوى الى محكمة اخرى دون ان ٌتم تحدٌد موعد لنظرها  ،فان صلة الخصوم
تكون قد انقطعت بالدعوى  ،االمر الموجب اعادة تبلٌغهم الجلسة التً حددتها المحكمة التً
احٌلت الٌها  ،فقد قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم  <=:لسنة @< ق جلسة
" 9A/;/9A@9القرار الصادر من المحكمة باحالة الدعوي الً محكمة أخري دون تحدٌد جلسة

معٌنة لنظرها ٌترتب علٌه انقطاع صلة الخصوم بها  ،فٌتحتم اخطارهم بالجلسة التً تحددها
المحكمة التً أحٌلت الٌها الدعوي واال شاب اجراءاتها البطالن ".
اما اذا كانت االحالة من دائرة الى دائرة اخرى من دوائر المحكمة فال ٌشترط اعادة تبلٌغ
الغائبٌن من الخصوم  ،فقد قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم < >Aلسنة @=
ق جلسة ;" 9?/:/9AAالمقرر فى قضاء هذه المحكمة  -أنه لئن كانت المادة ; 99من قانون
المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم فى الحاالت التى تقضى فٌها
المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لإلختصاص أال أن القرار الصادر بؤحالة القضٌة من
أحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى ال ٌدخل فى نطاق تطبٌق تلك المادة والٌجرى علٌة
حكمها -هو مما ال ٌوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به .
وهنا ال بد من االشارة الى سرٌان األحكام المقررة فً قانون أصول المحاكمات المدنٌة
والتجارٌة رقم ( ):لسنة :889على قرارات اإلحالة والدعاوى والطلبات التً تقدم امام المحكمة
الدستورٌة بما ال ٌتعارض وطبٌعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها.
مصٌر االجراءات التً تمت قبل االحالة
تنص المادة ; Aمن قانون االصول "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تؤمر بإحالة
الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إلٌها الدعوى بنظرها"  ،إلزامٌة
نظر الدعوى ٌعنً ان ما تم من اجراءات امام المحكمة المحٌلة ٌعتد به امام المحكمة االخٌرة
المحال الٌها ملف الدعوى  ،وفً ذلك جاء اجتهاد عدالة محكمة النقفض المصرٌة فً الطعن
رقم @>> لسنة  <:ق " مفاد النص فً المادة  998من قانون المرافعات على ان المحكمة اذا
قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم
االختصاص متعلقا بالوالٌة وعلى ان تلتزم المحكمة المحال الٌها الدعوى بنظرها  ،ان ٌعتد امام
هذه المحكمة االخٌرة بما تم من اجراءات رفعت الٌها الدعوى  ،ومن ثم فان ما تم صحٌحا من
اجراءات قبل االحالة ٌبقى صحٌحا وتتابع الدعوى سٌرها امام المحكمة التً احٌلت الٌها من
حٌث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التً احالتها " ،وبهذا المعنى اٌضا قررت بالطعن رقم ?9
لسنة ?< ق.
الطعن بقرار االحالة
تنص المادة  9A:من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة " ال ٌجوز الطعن فً
القرارات التمهٌدٌة التً تصدر أثناء سٌر الدعوى وال تنتهً بها الخصومة إال مع الحكم الفاصل
فً موضوع الدعوى كلها عدا -9 :القرارات الوقتٌة والمستعجلة  -:القرارات الصادرة بوقف
الدعوى -; .القرارات القابلة للتنفٌذ الجبري < -األحكام الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة إلى
المحكمة المختصة ،وفً هذه الحالة ٌجب على المحكمة المحالة إلٌها الدعوى أن توقفها حتى
ٌفصل فً الطعن = -الحاالت التً نص القانون على جواز الطعن فٌها استقالال".
ٌتبٌن لنا مما سبق ان المشرع قد استثنى القرارات التمهٌدٌة التً تصدر أثناء سٌر الدعوى وال
تنتهً بها الخصومة من الطعن إال مع الحكم الفاصل فً موضوع الدعوى كلها  ،اال انه قد
اورد استثناءا على بعض القرارات التمهٌدٌة من الطعن  ،حٌث اجاز الطعن باالحكام الصادرة
بعدم االختصاص واالحالة الى المحكمة المختصة فانها تكون قابلة للطعن ،ففً حال قضت
المحكمة بعدم اختصاصها وقامت باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فان هذا القرار قابال
للطعن  ،اما القرار الصادر باالختصاص فال ٌكون قابال للطعن  ،لذلك  ،لذلك فان شرطً
القضاء بعدم االختصاص والقٌام باالحالة هما شرطان متالزمان لتوافر قبول الطعن  ،وفً ذلك
جاء اجتهاد عدالة محكمة النقض الفلسطٌنٌة فً الطعن رقم ? " :899-::ولما كان ما قررته
محكمة االستئناف بؤن القرار التمهٌدي الذي ٌقبل الطعن باالستئناف استثناء وفق المادة </9A:

من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة هو القرار الصادر بعدم االختصاص واإلحالة،
ولٌس القرار الصادر باالختصاص موافق للقانون وكان على المحكمة ان تقضً بعدم قبول
االستئناف ال رده شكال ولما كان القرار المطعون فٌه ال ٌعد حكما نهائٌا قابال للطعن بالنقض
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة".
وبذات المعنى فقد قررت عدالة محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم  ><Aلسنة <= ق جلسة
?@ :A/9:/9Aفقد اعتبرت ان الحكم بعدم اإلختصاص القٌمً واإلحالة إلً المحكمة المختصة
وفقا لنص المادة  998من قانون المرافعات ٌنهً الخصومة كلها ،فقد جاء فٌه "الحكم بعدم
اإلختصاص القٌمً واإلحالة إلً المحكمة المختصة وفقا لنص المادة  998من قانون المرافعات
ٌنهً الخصومة كلها فٌما فصل فٌه وحسمه بصدد اإلختصاص ،إذ ال ٌعقبه حكم آخر فً
موضوع الدعوى من المحكمة التً أصدرته وٌكون قابال لإلستئناف  ،فإذا لم ٌستؤنف أصبح
نهائٌا وإلتزمت به المحكمة التً قضً بإختصاصها  ،ولو خالف حجٌة حكم سابق لها فً هذا
الشؤن  ،أو بنً علً قاعدة أخرى غٌر صحٌحة فً القانون  ،ألن قوة األمر المقضً تعلو علً
إعتبارات النظام العام".
ولذلك فان الحكم الذي ٌصدر برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى
وباختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل بالموضوع وغٌر منه للخصومة وال ٌجوز
الطعن فٌه اال مع الحكم الصادر فً الموضوع  ،وفً هذا المعنى جاء قرار عدالة محكمة
النقض المصرٌة فً الطعن رقم ?>; لسنة ?; ق جلسة ::/>/9A?:
مع االحترام
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