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 اخلصومة املذنية ألشخاصاالمتذاد االجرائي 
 ياسر باسم رنونأ.م.د 

 أستار قانون االثبات واملرافعات املذنية املساعذ
 جايعح ادلٌطم -كهْح احلمــٌق

 

 ادلهخض

منعت الدولة الحديثة اإلقتضاء الذاتي لمحؽ , ومف ثـ نظـ القانوف طريقا   
تبر ىذه األخيرة سمة أساسية مف لئللتجاء إلى القضاء تمثؿ بالدعوى . إذ تع

سمات القانوف القضائي . فيي تحتؿ مكانا ىاما في القانوف , إف لـ تكف في منزلة 
القمب منو وينشأ عف مباشرة األفراد لمدعوى ظيور الخصومة القضائية , وىذه 
األخيرة ظاىرة ديناميكية , مرنة وىي تأبى الثبات المطمؽ والجامد وذلؾ بسبب ما 

مف روابط قانونية متنوعة . ومف ىذا المنطمؽ ظيرت فكرة االمتداد  تتضمنو
اإلجرائي , وىي تيدؼ إلى تحقيؽ الموازنة بيف مصمحتيف متعارضتيف ىما , 
إمتداد أشخاص الدعوى وموضوعيا وسببيا , بغية تصفية كافة المنازعات المتفرعة 

ركيز الخصومة والمرتبطة بموضوع الدعوى األصمي , فضبل عف تحقيؽ مبدأ وت
 واإلقتضاء في إجراءاتيا أي وضع حدود لحرية الخصوـ في توجيو الخصومة.

فإذا كانت إجراءات الخصومة القضائية ىي مركز إىتماـ الفقو اإلجرائي , فإف 
أشخاص ىذه األجراءات ينبغي أف يحتموا مكانو رئيسية في ىذا المقاـ , وذلؾ إف 
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نية تتـ عف طريؽ أشخاص معينيف تنصرؼ ىذه اإلجراءات ليست سوى أعماؿ قانو 
الييـ أثارىا . وعمى ىذا األساس فإف الخصومة القضائية تتحمؿ إلى عناصر 
موضوعية وعناصر شخصية , مثمما يتحمؿ العقد إلى أطراؼ ومحؿ وسبب , فإف 

 الخصومة تتضمف موضوعا وأشخاصا.
المختصة , تبقى كما فإذا كاف األصؿ أف الدعوى عندما تقاـ أماـ الجية القضائية 

ىي مف حيث األشخاص والموضوع والسبب , وبالصيغة التي قدمت بيا ألوؿ مرة 
, إذ مف نطاؽ الدعوى تتحدد بصورة مبدئية بالطمب األصمي , إال أف الدعوى 
يمكف األ تستمر في ىذا المنواؿ فيي تمتد مف حيث األشخاص أو الموضوع 

تداد األجرائي , فميذا األخير عناصر أوالسبب, وذلؾ كمو مف خبلؿ فكرة األم
تحدده. فأشخاص اإلمتداد  ىـ القاضي وأعوانو وأطراؼ القضية والغير , فضبل 
عف أف محمو قد يرد عمى موضوع الدعوى وقد يتسع ليشمؿ الخصومة القضائية 
كميا . أضؼ لذلؾ أف اإلمتداد قد يكوف سببو نص القانوف أو إرادة أطراؼ القضية 

 قاضي التقديرية.أو سمطة ال
فإذا كاف األصؿ أف كؿ دعوى يجب أف تقاـ بعريضة , فإف المشرع أورد عمى ىذا 
األصؿ إستثناءات متعددة , منيا جواز تعدد المدعيف , ومنيا جواز تعدد المدعى 
عمييـ مف لحظة إقامة الدعوى , ومنيا جواز تعددىـ أثناء السير بالدعوى , وذلؾ 

حادثة , ومنيا جواز الطعف ممف لـ يكف طرفا في الدعوى مف خبلؿ فكرة الدعوى ال
, وبالتالي إمتداد أشخاص الخصومة المدنية , أي بمعنى آخر أف القانوف قرر 
حماية الغير الذي يضار مف الحكـ الذي لـ يكف طرفا فيو مف أثار حجية األحكاـ 
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ي وعبلجي في , وتتمثؿ ىذه الحماية في فكرة األمتداد اإلجرائي وذلؾ كطريؽ وقائ
أف واحد . فيو يبدو كطريؽ وقائي , يتمثؿ  بحماية الغير قبؿ الفصؿ بالدعوى 
عف طريؽ تقديـ دعوى الحقة وفؽ شروط معينة , والتي يطمؽ عمييا بالدعوى 

( مف قانوف المرافعات المدنية ٜٙالحادثة , إذ يجيز المشرع العراقي في المادة )
لمختمفة وبيف أنو إذا قدمت مف قبؿ المدعي كانت تقديـ الدعوى الحادثة بأنواعيا ا

ذا قدمت مف قبؿ المدعى عميو كانت دعوى متقابمة . وكطريؽ  دعوى منضمة وا 
عبلجي , وىو طريؽ الحؽ عمى صدور الحكـ إذ يجوز لمف تمتد اليو حجية 

( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي أف ٔ/ٕٕٗالحكـ وعمبل بأحكاـ المادة )
تراض الغير عمى ىذه الحكـ , لذا البد مف بياف المقصود باألمتداد يطعف بإع

اإلجرائي ألشخاص الخصومة المدنية , وتحديد طبيعة اإلمتداد اإلجرائي وكذلؾ 
 تمييزه مما يشتبو مف حاالت أخرى.
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 ادلمذيح
الحمد هللا رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيد األنبياء والمرسميف محمد صمى 

 هللا عميو وسمـ وعمى الو وصحبو وسمـ وبعد :
 

 أًال : يذخم تعرّفِ مبٌضٌع انثحث
منعت الدولة الحديثة اإلقتضاء الذاتي لمحؽ , ومف ثـ نظـ القانوف طريقا   

لئللتجاء إلى القضاء تمثؿ بالدعوى . إذ تعتبر ىذه األخيرة سمة أساسية مف 
ا في القانوف , إف لـ تكف في منزلة سمات القانوف القضائي . فيي تحتؿ مكانا ىام

وينشأ عف مباشرة األفراد لمدعوى ظيور الخصومة القضائية , وىذه  (ٔ)القمب منو
األخيرة ظاىرة ديناميكية , مرنة وىي تأبى الثبات المطمؽ والجامد وذلؾ بسبب ما 
تتضمنو مف روابط قانونية متنوعة . ومف ىذا المنطمؽ ظيرت فكرة االمتداد 

ئي , وىي تيدؼ إلى تحقيؽ الموازنة بيف مصمحتيف متعارضتيف ىما , اإلجرا
إمتداد أشخاص الدعوى وموضوعيا وسببيا , بغية تصفية كافة المنازعات المتفرعة 

                          

أنظر : د.عزمي عبد الفتاح عطية , الطبيعة القانونية لمػدعوى أمػاـ القضػاء المػدني )دراسػة  (ٔ)
, بحث منشور فػي مجمػة الحقػوؽ , تصػدرىا كميػة الحقػوؽ , جامعػة الكويػت ,  ٔمقارنة( , ج

 .ٜٚ, ص ٜ٘ٛٔ, سبتمبر ,  ٜ, س ٖع
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والمرتبطة بموضوع الدعوى األصمي , فضبل عف تحقيؽ مبدأ وتركيز الخصومة 
 .(ٔ)و الخصومةواإلقتضاء في إجراءاتيا أي وضع حدود لحرية الخصوـ في توجي

فإذا كانت إجراءات الخصومة القضائية ىي مركز إىتماـ الفقو اإلجرائي , فإف 
أشخاص ىذه األجراءات ينبغي أف يحتموا مكانو رئيسية في ىذا المقاـ , وذلؾ إف 
ىذه اإلجراءات ليست سوى أعماؿ قانونية تتـ عف طريؽ أشخاص معينيف تنصرؼ 

فإف الخصومة القضائية تتحمؿ إلى عناصر  الييـ أثارىا . وعمى ىذا األساس
موضوعية وعناصر شخصية , مثمما يتحمؿ العقد إلى أطراؼ ومحؿ وسبب , فإف 

 الخصومة تتضمف موضوعا وأشخاصا.
فإذا كاف األصؿ أف الدعوى عندما تقاـ أماـ الجية القضائية المختصة , تبقى كما 

لتي قدمت بيا ألوؿ مرة ىي مف حيث األشخاص والموضوع والسبب , وبالصيغة ا
, إذ مف نطاؽ الدعوى تتحدد بصورة مبدئية بالطمب األصمي , إال أف الدعوى 
يمكف األ تستمر في ىذا المنواؿ فيي تمتد مف حيث األشخاص أو الموضوع 
أوالسبب, وذلؾ كمو مف خبلؿ فكرة األمتداد األجرائي , فميذا األخير عناصر 

اضي وأعوانو وأطراؼ القضية والغير , فضبل تحدده. فأشخاص اإلمتداد  ىـ الق
عف أف محمو قد يرد عمى موضوع الدعوى وقد يتسع ليشمؿ الخصومة القضائية 

                          

(
ٔ
أحمػػػد محمػػػود , نحػػػو نظريػػػة لؤلمتػػػداد اإلجرائػػػي فػػػي قػػػانوف المرافعػػػات , أنظػػػر: أحمػػػد سػػػيد  (

,  ٕٔٔٓأطروحػػػػػة دكتػػػػػوراه مقدمػػػػػة إلػػػػػى كميػػػػػة الحقػػػػػوؽ , جامعػػػػػة عػػػػػيف شػػػػػمس , القػػػػػاىرة , 
 .ٔٗٙص
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كميا . أضؼ لذلؾ أف اإلمتداد قد يكوف سببو نص القانوف أو إرادة أطراؼ القضية 
 أو سمطة القاضي التقديرية.

ف المشرع أورد عمى ىذا فإذا كاف األصؿ أف كؿ دعوى يجب أف تقاـ بعريضة , فإ
األصؿ إستثناءات متعددة , منيا جواز تعدد المدعيف , ومنيا جواز تعدد المدعى 
عمييـ مف لحظة إقامة الدعوى , ومنيا جواز تعددىـ أثناء السير بالدعوى , وذلؾ 
مف خبلؿ فكرة الدعوى الحادثة , ومنيا جواز الطعف ممف لـ يكف طرفا في الدعوى 

داد أشخاص الخصومة المدنية , أي بمعنى آخر أف القانوف قرر , وبالتالي إمت
حماية الغير الذي يضار مف الحكـ الذي لـ يكف طرفا فيو مف أثار حجية األحكاـ 
, وتتمثؿ ىذه الحماية في فكرة األمتداد اإلجرائي وذلؾ كطريؽ وقائي وعبلجي في 

قبؿ الفصؿ بالدعوى أف واحد . فيو يبدو كطريؽ وقائي , يتمثؿ  بحماية الغير 
عف طريؽ تقديـ دعوى الحقة وفؽ شروط معينة , والتي يطمؽ عمييا بالدعوى 

( مف قانوف المرافعات المدنية ٜٙالحادثة , إذ يجيز المشرع العراقي في المادة )
تقديـ الدعوى الحادثة بأنواعيا المختمفة وبيف أنو إذا قدمت مف قبؿ المدعي كانت 

ذا قدمت مف قبؿ المدعى عميو كانت دعوى متقابمة . وكطريؽ  دعوى منضمة وا 
عبلجي , وىو طريؽ الحؽ عمى صدور الحكـ إذ يجوز لمف تمتد اليو حجية 

( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي أف ٔ/ٕٕٗالحكـ وعمبل بأحكاـ المادة )
يطعف بإعتراض الغير عمى ىذه الحكـ , لذا البد مف بياف المقصود باألمتداد 

جرائي ألشخاص الخصومة المدنية , وتحديد طبيعة اإلمتداد اإلجرائي وكذلؾ اإل
 تمييزه مما يشتبو مف حاالت أخرى.
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 ثانْا : أسثاب اختْار ادلٌضٌع 
ثمو مف األسباب الموضوعية واألجرائية دفعت الباحث لمكتابة في ىذا الموضوع 

 ومف أىميا ما يمي :
 ما ىي طبيعتو القانونية ؟تحديد المقصود باإلمتداد اإلجرائي ؟ و  .1

ىؿ اإلمتداد اإلجرائي ىو ذات الحموؿ اإلجرائي ؟ أـ أنو صورة مف صور  .2
التمثيؿ اإلجرائي ؟ أي بمعنى أخر ىؿ يعني وجود ممثؿ إجرائي لمخصـ 
؟وىؿ يوجد تبلـز بيف  أننا أزاء إمتداد إجرائي في المراكز القانونية لمخصـو

رائي لمراكز الخصوـ ؟أـ أف التمثيؿ التمثيؿ اإلجرائي و اإلمتداد اإلج
 اإلجرائي يختمؼ عف اإلمتداد اإلجرائي؟

ما المقصود بأشخاص الخصومة المدنية ؟ وىؿ أف ظاىرة اإلمتداد  .3
اإلجرائي يقتصر أثرىا عمى األشخاص الخصومة المدنية أف أنو يمكف أف 

 تتعدى أثارىا إلى أطراؼ الخصومة؟

شتراؾ الغير في الخصومة المدنية ؟وىؿ ىؿ يؤدي اإلمتداد اإلجرائي إلى أ .4
يكوف لمغير أف يستفيد مف اإلمتداد اإلجرائي كوسيمو وقائية أو عبلجية 

 بالنسبة لمخصومة المنظورة أما القضاء المدني؟

إذا كاف اإلمتداد اإلجرائي متصور الحصوؿ بالنسبة إلى درجات التقاضي  .5
مبدأ التقاضي عمى  األولى والثانية . ألف النظاـ القضائي قائـ عمى

درجتيف , فيؿ مف الممكف أف يحصؿ اإلمتداد اإلجرائي مف قبؿ محكمة 
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التمييز سيما أنيا ليست درجة مف درجات التقاضي ؟ أي بمعنى ىؿ 
يمكف ليا أف تطبؽ فكرة اإلمتداد اإلجرائي مف حيث األشخاص وبالتالي 

 تقبؿ دخوؿ الغير في خصومة الطعف التمييزي؟

يضة الدعوى المدنية يعتبر مف المباديء األساسية في قانوف مبدأ وحدة عر  .6
المرافعات المدنية فيؿ تطبيؽ ىذا المبدأ سيكوف بصورة مطمقة أـ نسبية 

 وىؿ لئلمتداد اإلجرائي دور في نسبية ىذا المبدأ؟

إذا كاف األصؿ ىو مبدأ وحدة عريضة الدعوى المدنية , فإف مف مظاىر  .7
تعدد المدعيف والمدعى عمييـ منذ لحظة إقامة  اإلمتداد اإلجرائي ىو جواز

 الدعوى. فيا ترى ما ىو معيار االرتباط أو اإلشتراؾ في ذلؾ؟

إذا أخطأ المدعي أو وكيمو في عريضة الدعوى بتوجيو دعواه ضد شخص  .8
آخر التتوافي صفة الخصومة فيو أو كانت الخصومة ناقصة , فيؿ يمكف 

 ئي كوسيمة عبلجية ليذه الحالة أو ال؟اإلستفادة مف فكرة اإلمتداد اإلجرا
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 ثانثا : نطاق انثحث:
إف اإلمتداد اإلجرائي كأي ظاىرة قانونية ليا عناصر تحددىا وتضع أطرىا وىذه 
العناصر ىي الموضوع والسبب واألشخاص , وسيقتصر بحثنا لفكرة اإلمتداد 

 اإلجرائي عمى العنصر الشخصي دوف عنصر الموضوع والسبب.
 

 عا : ينيجْح انثحث :رات
اعتمدت الدراسة في موضوع البحث عمى المنيج المقارف , وقد بدت المقارنة بيف  

النافذ , وقانوف المرافعات  ٜٜٙٔ( لسنة ٖٛقانوف المرافعات المدنية العراقية رقـ )
النافذ , وقانوف أصوؿ  ٜٙٛٔ( لسنة ٖٔالمدنية والتجاري المصري رقـ )

النافذ , وقانوف أصوؿ  ٖٜٛٔ( لسنة ٜٓبناني رقـ )المحاكمات المدنية الم
( ٙٔوالمعدؿ بالقانوف رقـ ) ٜٛٛٔ( لسنة ٕٗالمحاكمات المدنية األردني رقـ )

النافذ  ٜ٘ٚٔ( لسنة ٖٕٔٔالنافذ , وقانوف اإلجراءات الفرنسي رقـ ) ٕٙٓٓلسنة 
نيج , كما سنعمد إلى مزج الجانب النظري بالجانب العممي مف خبلؿ األخذ بالم

التطبيقي والذي تمثؿ باألحكاـ القضائية وذلؾ في حدود ماىو متاح مف أحكاـ 
 القضاء العراقي والمصري والمقارف بوصفو الجانب العممي لما تطرؽ لو المشرع.
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 خايسا : ىْكهْح انثحث :
توزعت خطة البحث ليذا الموضوع إلى مقدمة وثبلث مباحث رئيسية , المبحث 

اىية اإلمتداد اإلجرائي , وذلؾ في ثبلث مطالب يبحث المطمب األوؿ , يتناوؿ م
األوؿ منيا في التعريؼ باإلمتداد اإلجرائي في حيف يتناوؿ المطمب الثاني الطبيعة 
القانونية لئلمتداد اإلجرائي , أما المطمب الثالث فإنو يتطرؽ إلى تمييز اإلمتداد 

الثاني تحديد أشخاص الخصومة اإلجرائي مما يشتبو بو . في حيف يتناوؿ المبحث 
المدنية , وذلؾ أيضا مف خبلؿ ثبلث مطالب , يتطرؽ المطمب األوؿ إلى تحديد 
أطراؼ الخصومة المدنية , في حيف يتطرؽ المطمب الثاني إلى تحديد دور 
القاضي وأعوانو , وأما المطمب الثالث فإنو يتناوؿ فكرة الغير وعبلقتو باإلمتداد 

 .اإلجرائي
اإلمتداد اإلجرائي بالنسبو ألشخاص بحث الثالث فيو يبحث في تطبيق أما الم

الخصومة المدنية , وذلؾ كمو أيضا في ثبلث مطالب , المطمب األوؿ يتناوؿ 
تطبيؽ اإلمتداد اإلجرائي مف حيث األشخاص عند بداية الخصومة , في حيف 

ثالث فإنو يبحث المطمب الثاني في تطبيقو عند سير الخصومة , أما المطمب ال
يتناوؿ تطبيؽ اإلمتداد مف حيث األشخاص عند إنقضاء الخصومة , فضبل عف 

 خاتمة تضمنت أـ النتائج والتوصيات .
 

 وهللا ولي التوفيق
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 ادلثحث االًل
 ياىْح االيتذاد االجرائِ

اف تحديد مفيوـ االمتداد االجرائي يتطمب منا دراسة ماىيتو مف خبلؿ التطرؽ الى 
الظاىرة وبياف خصائصيا في مطمب اوؿ ، ثـ بياف طبيعة االمتداد التعريؼ بتمؾ 

  -االجرائي في مطمب ثاني، كاالتي :
 

 ادلطهة االًل
 انتعرّف تااليتذاد االجرائِ 

لمتوصؿ إلى تعريؼ االمتداد االجرائي فانو البد مف بياف تعريفو في المغة اواًل، ثـ 
 -ػى النحو األتي :بياف تعريفو في االصطبلح الفقيي ثانيًا ، عم

 
 انفرع االًل

 ادلذنٌل انهغٌُ ناليتذاد االجرائِ
مف خبلؿ مراجعتنا لمعاجـ المغة العربية لـ نجد فييا تعريؼ لمصطح االمتداد 
االجرائي وبما اف ىذا المصطمح مركب مف كممتيف )االمتداد( و)االجرائي( لذا 

لوصوؿ الى معرفة يتحتـ عمينا بياف المقصود بكؿ كممة عمى حده مف اجؿ ا
 -المقصود بمصطمح االمتداد االجرائي كاالتي:

لقد حددت المعاجـ معاني كثيرة لبلمتداد فيي مصدر لمفعؿ امتد  -االمتداد لغة :
 ومف معاني االمتداد في المغة:
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ًة ويقاؿ قد َمدَّ الماُء َيُمدُّ َمدِّا واْمَتدَّ . ومعنى االستمداِد منيا َأف َيْسَتِمدَّ منيا َمدَّ 
واِحدًة )و( الَمدُّ )الَبْسُط ( . قاؿ المِّحيانيُّ : َمدَّ هللا اأَلْرَض َمدِّا : َبسَطيا وَسوَّاىا . 

َذا ااْلْرُض ُمدَّْت ( اي بسطت وسويت باندكاؾ جباليا وكؿ  (ٔ)وقولو تعالى : )َواِ 
  (ٕ)أمت فييا.

َمدَّ بصَره ِإلى الشيِء ِإذا  ) و ( الَمدُّ ) : ُطموُح الَبَصِر ِإلى الشيِء ( ، يقاؿ : 
َطَمح بو إليو . وفي البصائر واأَلفعا : َمَدْدت َعيني ِإلى كذا : َنظْرُتو َراِغبًا فيو ، 

والَمدُّ ) : اإِلْمَياُؿ ،  (ٖ)ومنو قوُلو تعاَلى : ) َواَل َتُمدَّفَّ َعْيَنْيَؾ ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِو (
بلِؿ َيُمدُّه َمدِّا ، وَمدَّ لو : َأْمَمي لو وَتَركو ، كاإِلْمَداِد ( يقاؿ : َمدَّه ف ي الَغيِّ والضَّ

ـْ َيْعَمُيوَف( ـْ ِفي ُطْغَياِنِي وقولو تعالى : )َوَيُمدُُّى
مف مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه  (ٗ)

يـ وُيِطيؿ ليـ الُمْيَمة ، وكذلؾ ، َمدَّ هللا لو ف (٘)ومنو مددت. ي َأي ُيْمِمي ليـ وُيِمجُّ
ـْ  ْخواُنُي الَعَذاِب َمدِّا ، وىو َمجاز . وَأَمدَّه في الَغيِّ ، لغٌة قميمٌة ، وقولو تعالى : )َواِ 

) ـْ ِفى اْلَغىِّ َيُمدُّوَنُي
أي تمدىـ الشياطيف فى الغي وتكوف مددا ليـ وسميت  (ٙ)

قراَءة أَىؿ و (ٚ)الفجار مف اإلنس إخواف الشياطيف ألنو يقبموف منيـ ويقتدوف بيـ.
                          

(
ٔ
 .ٖسورة االنشقاؽ ، اآلية :  (

 .ٕٖٙ، ببل دار نشر ، وببل سنة طبع ،  صٗالنسفي، تفسير النسفي، ج (ٕ)

(
ٖ
 .ٖٔٔ:  سورة طو ، اآلية (

(
ٗ
 .٘ٔسورة البقرة ، اآلية :  (

 .ٜٚٔدار الفكر ، بيروت ، ص، ٔتفسير البيضاوي، ج،  ( البيضاوي(٘

 .ٕٔٓسورة األعراؼ ، اآلية :  (ٙ)

الجػػامع بػػيف فنػػي الروايػػة والدرايػػة مػػف عمػػـ  محمػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الشػػوكاني ، فػػتح القػدير (ٚ)
 .ٕٓٛ، دار الفكر ، بيروت ، صٕج ، التفسير
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لكوفة والَبْصرة َيُمدُّوَنيـ ، وقرَأ أَىُؿ الَمدينة ُيِمدُّوَنيـ . واالمتداد يأتي ا
 (ٔ)بمعنى)الطَِّريَقُة( ، يقاؿ : َبَنْوا ُبُيوَتيـ عمى ِمَداٍد واحٍد ، َأي عمى َطِريَقٍة واِحَدة .

 
فقد حددت المعاجـ معاني كثيرة ليا فيي مصدر  -اما كممة )االجرائي( لغة :

 ومف معاني االجراء في المغة: .(ٕ)جرا فيقاؿ جرا واجرى اجراءلمفعؿ 
كما تأتي كممة اجراء بمعنى الجري و الحركة ، فقد جاء في قولو "  .1

ْمُس َتْجِرى ِلُمْستََقرٍّ لََّيا َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ  وجاء في  .(ٖ)" َوالشَّ
ْمُس َتْجِرى ِلُمْسَتَقرٍّ لَّ تفسير "  " لحد معيف او لكبد السماء فأف َياَوالشَّ

حركتيا فيو يوجد فييا بطئ ، بحيث يظف اف ليا ىناؾ وقفة قاؿ " 
ْمُس َتْجِرى ِلُمْسَتَقرٍّ لََّيا   .(ٗ)" َوالشَّ

" ِتْمَؾ ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمْف ُيِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُو ُيْدِخْمُو َجنَّاٍت َتْجِري كما جاء في قولو تعالى
 .(٘) " ْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َوَذِلَؾ اْلَفْوُز اْلَعِظيـُ ِمْف تَ 

                          

، تحقيػػػػؽ :  ٜمحمػػػػد مرتضػػػػى الحسػػػػيني الزبيػػػػدي ، تػػػػاج العػػػػروس مػػػػف جػػػػواىر القػػػػاموس، ج(ٔ) 
 .ٛ٘ٔ - ٘٘ٔمجموعة مف المحققيف، دار اليداية ، ص

، المطبعػػػة الكاثوليكيػػػة ،  ٔٔينظػػػر: لػػػويس معمػػػوؼ ، المنجػػػد فػػػي المغػػػة واالدب والعمػػػـو ، ط (ٕ)
 . ٛٛ، ص ٜٛٓٔبيروت ، 

 (.ٖٛينظر: سورة ياسيف ، اآلية )( (ٖ

، دار الفكػػػػػػر ، بيػػػػػػروت ، ببلسػػػػػػنة طبػػػػػػع ،  ٗالبيضػػػػػػاوي ، تفسػػػػػػير البيضػػػػػػاوي ، ج( ينظػػػػػػر: (ٗ
 .ٖٖٗص

 (.ٖٔينظر: سورة النساء ، االية )( (٘
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 " اي مف تحت اشجارىا وابنيتيا  وقد مر الكبلـ َتْجِرى ِمف َتْحِتَياوجاء في تفسير " 
 .(ٔ)في ذلؾ االنيار

وما رواه ابو داؤود في سننو عف مطرؼ " قاؿ قاؿ ابي انطمقت في وفد بني عامر 
وؿ هللا )صمى هللا عميو وسمـ( فقمنا انت سيدنا فقاؿ السيد هللا تبارؾ وتعالى الى رس

قمنا وأفضمنا فضبًل واعظمنا طواًل فقاؿ قولوا بقولكـ او بعض قولكـ واليستجيرنكـ 
  .(ٕ) الشيطاف"

وقد جاء في شرح " اليستجيرنكـ الشيطاف " اي ال يتخذنكـ جريًا البفتح الجيـ 
 .(ٖ) التحيتية اي كثير الجري في طريقو ومتابعة خطواتووكسر الراء وتشديد 

  .(ٗ)تأتي بمعنى الوكيؿ: وسمي جريًا، ألنو يجري مجرى موكمو .2

اإلدامة مثؿ قولنا: أجرى لو ذلؾ الشيء، بمعنى أدامو تأتي بمعنى  .3
 .(ٔ)لو

                          

العبلمة ابي الفضػؿ شػياب الػديف السػيد محمػود االلوسػي البغػدادي ، روح المعػاني فػي ( ينظر:(ٔ
ياء التراث العربي ، بيػروت ، ببلسػنة طبػع ، ، دار اح ٗتفسير القرأف الكريـ والسبع المثاني  ، ج

 .ٖٖٕص

،  ٗينظر: ابو داؤد السجسػتاني.....، سػنف ابػي داؤد ، محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد ، ج( (ٕ
 .ٕٗ٘، ص ٙٓٛٗدار الفكر ، ببل سنة طبع ، باب في كراىية التمادح ، رقـ الحديث 

،  ٕ، ط ٖ، شرح سنف ابي داؤد ،جمحمد شمس الحؽ العظيـ ابادي ، عوف المعبود ( ينظر: (ٖ
 .ٔٔٔ، ص ٜٜ٘ٔدار الكتب العممية ، بيروت ، 

( ينظػػر: إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػوىري ، الصػػحاح ، تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة ، تحقيػػؽ : ٗ)
 . ٖٖٕٓ، دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، ببل سنة طبع ، ص ٙاحمد عبد الغفور العطار ، ج
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كما تأتي بمعنى التدبير والمعاممة : دائرة االجراء في لغة المحاكـ :  .4
فيذ ويعود الييا حؽ تنفيذ االحكاـ الصالحة لمتنفيذ ، بناء ىي دائرة التن

عمى طمب صاحب العبلقة وبعد ابرازه استدعاء يوقعو ىو او وكيمو 
 .(ٕ) المحامي ، وابرازه صورة رسمية عف الحكـ المطموب تنفيذه

 .(ٖ)وتأتي بمعنى الطريقة التي يجري المرء عمييا .5

كؿ ما يتعمؽ بالشكؿ ، وىذا الشكؿ قد  واف كممة االجرائي بصورة عامة تطمؽ عمى
يعني الوسيمة او مجموعة الوسائؿ القانونية التي يقررىا القانوف لحماية الحقوؽ 

 .(ٗ) الموضوعية وقد يعني مجموعة االجراءات التي تتبع اماـ المحاكـ
ومف خبلؿ ماتقدـ يمكف تعريؼ االمتداد االجرائي في المغة بانو زيادة نطاؽ 

 كمة الشخصي.اختصاص المح
 
 
 

                                                               

 سػػػابؽ، مصػػػدر ،ٔج منظػػػور، ابػػػف مكػػػـر بػػػف محمػػػد بػػػف الػػػديف جمػػػاؿ الفضػػػؿ أبػػػو: ينظػػػر( ٔ)
 .ٕٕٔص

 .ٖٛ، ص ٜٚٙٔ، دار العمـ لممبليف ، بيروت ،  ٕجبراف مسعود ، الرائد ، ط( ينظر: (ٕ

 .ٛٛص سابؽ، مصدر واألعبلـ، المغة في المنجد معموؼ، لويس: ينظر( ٖ)

ىمػػػػػػاؿ بالواجبػػػػػػات اچيػػػػػػاد نػػػػػػايؼ الػػػػػػدليمي ، ابطػػػػػػاؿ عريضػػػػػػة الػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػة لبل ( ينظػػػػػػر:(ٗ
االجرائية)دراسػػػة تأصػػػيمية تحميميػػػة مقارنػػػة( ، اطروحػػػة دكتػػػوراة مقدمػػػة الػػػى مجمػػػس كميػػػة الحقػػػوؽ، 

 .ٜٚ، ص ٕٔٔٓجامعة الموصؿ ،
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 انفرع انثانِ
 ادلذنٌل االططالحِ ناليتذاد االجرائِ

اختمؼ الفقو في مسألة تحديد المقصود باالمتداد االجرائي فذىب رأي في الفقو الى 
تعريؼ االمتداد االجرائي بأنو )امتداد اختصاص المحكمة ليشمؿ باالضافة الى 

عمى كوف الطمب االخير  الطمب االصمي الطمبات العارضة اال اف ذلؾ يتوقؼ
يبلحظ عمى ىذا  (ٔ)يدخؿ بحسب نوعو او قيمتو في اختصاص المحكمة(.

التعريؼ انو لـ يذكر سبب االمتداد االجرائي فسبب االمتداد ىو  احداث اثر 
قانوني اجرائي معييف، تحقيقًا الىداؼ محددة ووفقًا لنظاـ معيف يرسمو قانوف 

 المرافعات.
ف الفقو االمتداد االجرائي بأنو )ىو تخويؿ المشرع في حيف عرؼ رأي اخر م

لممحكمة التي ينعقد ليا االختصاص بنظر مسألة معينة االختصاص بالفصؿ في 
كافة المسائؿ التي تتفرع مف ىذه المسألة التي ترتبط بيا حتى ولو كانت ىذه 

يبلحظ عمى ىذه  (ٕ)المسائؿ التعد مف االختصاص االصمي ليذه المحكمة(.
ريؼ انو قصر حالة االمتداد االجرائي اثناء سير الخصومة فقط اذ ذكر عبارة التع

)بالفصؿ في كافة المسائؿ التي تتفرع مف ىذه المسألة التي ترتبط بيا( في حيف 

                          

د.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني ، منشورات الحمبي ، لبناف  (ٔ)
 .٘ٙٔ، ببل سنة طبع ، ص

، بػبلدار  ٗوؿ ، دعوى الضماف الفرعية)دراسة تحميمية تطبيقة مقارنة( ، طد.احمد ماىر زغم (ٕ)
 .ٖٚٔنشر ، وببل مكاف طبع ، وببل سنة نشر ، ص
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نجد اف االمتداد االجرائي قد يحصؿ في الدعوى او في الخصومة. كما يسجؿ 
 ائي.عمى ىذا التعريؼ انو لـ يذكر سبب االمتداد االجر 

كما عرؼ رأي اخر مف الفقو االمتداد االجرائي بأنو )اتساع نطاؽ الخصومة ال 
كما يبلحظ عمى ىذه التعريؼ ايضًا   (ٔ)الموضوعي فقط وانما الشخصي ايضًا(.

انو قصر حالة االمتداد االجرائي اثناء سير الخصومة فقط اذ ذكر عبارة )اتساع 
رائي قد يحصؿ في الدعوى او في نطاؽ الخصومة( في حيف اف االمتداد االج

 الخصومة.
بما  -بينما عرؼ رأي اخر مف الفقو االمتداد االجرائي بأنو)ىو اتساع في القضية 

بعناصره  -بصفة عامة او في العمؿ االجرائي  -تتضمنو مف دعوى وخصومة 
بصفة  -الموضوعية)صبلحية ومحؿ وسبب( والشكمية)الزماف والمكاف والكتابة( 

ا بنص القانوف)االمتداد االجرائي(، اوبناء عمى ارادة االطراؼ، او خاصة ، ام
 بحكـ مف القضاء)المد االجرائي(، الحداث اثر قانوني 

اجرائي معبيف، تحقيقًا الىداؼ محددة ووفقًا لنظاـ معيف يرسمو قانوف 
 (ٕ)المرافعات(.

ىو  الراجح مف خبلؿ العرض السابؽ لتعريؼ االمتداد االجرائي، نعتقد أف التعريؼ
الف ىذا التعريؼ استعمؿ مصطمح القضية ولـ يقؿ امتداد نطاؽ التعريؼ األخير،

                          

 .ٔٛ٘د. احمد مسمـ ، اصوؿ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ببل سنة طبع ، ص (ٔ)

أطروحػػػة وف المرافعػػات ، احمػػد سػػيد احمػػد محمػػػود ، نحػػو نظريػػة لبلمتػػداد االجرائػػػي فػػي قػػان (ٕ)
 .ٕٗ، ص ٕٔٔٓ، مقدمة الى كمية الحقوؽ ، جامعة عيف شمس،  دكتوراه
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الخصومة او الدعوى وانما جاء باصطبلح جامع لممعنييف السابقيف فاالمتداد يمكف 
، كما اف ىذا  تصوره عند البدء بالدعوى كما يمكف تصوره اثناء سير الخصومة

ائي اذا اف االمتداد اليتـ بصورة عشوائية وانما التعريؼ ذكر سبب االمتداد االجر 
البد مف وجود سبب يبرر االمتداد االجرائي، كما اف ىذا التعريؼ حدد عمى وجو 

 الدقة الخصائص التي يتميز بيا االمتداد االجرائي المتمثمة بما يأتي:
اواًل : االمتداد االجرائي ظاىرة مستمرة : ويقصد بيذه الخاصية اف االمتداد 
االجرائي الشخاص الخصومة المدنية يمكف تصوره عند بدء الخصومة مف جية ، 
كما يمكف تصور وجده اثناء سير الخصومة المدنية حتى صدور حكـ فييا ، وتمتد 
حتى عند الطعف بالحكـ مف جية اخرى فاالصؿ اف يتحدد نطاؽ الدعوى المدنية 

عوى، اال اف ذلؾ اليمنع اماـ المحكمة مف حيث اشخاصيا بما ورد في عريضة الد
الخصوـ اف يعدلوا مف نطاؽ الخصومة المدنية اثناء سيرىا عمى نحو يتبلئـ مع ما 

 (ٔ)اسفر عنو السير فييا.
ثانيًا: االمتداد االجرائي ظاىرة متنوعة : اف االمتداد االجرائي ظاىرة متنوعة مف 

ي الى تنوع قرارات حيث وسائميا وقرارات المحكمة فييا اذ يؤدي االمتداد االجرائ
المحكمة بصدده، فإذا كاف االمتداد االجرائي يتحقؽ بقوة القانوف فاف قرار المحكمة 
بصدده يكوف كاشفًا وليس منشئا واف كاف االمتداد االجرائي يتحقؽ بقرار مف 
المحكمة فيكوف قرارىا في ىذه الحالة منشئا كاالدخاؿ وليس كاشفًا واف كاف 

                          

د.احمػػد السػػػيد صػػػاوي، الوسػػػيط فػػػي شػػرح قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة والتجاريػػػة، دار النيضػػػة ( (ٔ
 .ٕٚٛ، ص ٕ٘ٓٓالعربية، القاىرة ، 
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حقؽ بارادة الخصوـ فاف قرار المحكمة في ىذه الحالة يكوف االمتداد االجرائي يت
 (ٔ)كاشفًا وليس منشئا.

ثالثًا: االمتداد االجرائي واسع االىداؼ: اذ يمكف القوؿ باف االمتداد االجرائي يحقؽ 
تحقيؽ مبدأ االقتصاد في االجراءات وفي ىذا توفير في -ٔلنا الغايات االتية: 

مما يجعميا دواءًا ناجحًا لداء تأخر حسـ الدعاوى وما الوقت والجيد والنفقات وىذا 
يترتب عمى ذلؾ مف مردودات سمبية جمة قد تبعد الحكـ القضائي عف معطيات 

والبراز دور القاضي االيجابي في ادارة الدعوى بعيدًا عف الدور السمبي  -ٕالعدؿ  
ـ الذي يضطمع الذي يعيؽ تحقيؽ العدؿ الناجز قميؿ التكاليؼ مف خبلؿ الدور المي

النأي بالدعوى مف اف تكوف عقدًا بيف طرفييا  -ٖبو مف خبلؿ االمتداد االجرائي. 
زماميا بيدىـ يوجيونيا حسبما تيوى مصالحيـ الخاصة ، مما يؤدي الى عرض 
دعاوى مرتبطة ببعضيا كاف بامكاف محكمة الموضوع اف تنظرىا وتفصؿ فييا 

  (ٕ)مجتمعة مما يجنب صدور احكاـ متناقضة.
 
 
 
 

                          

 .٘ٙ- ٗٙدر سابؽ ، صمص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٔ)

باعػػة والنشػػر ، جامعػػة الموصػػؿ، طالمرافعػػات المدنيػػة ، دار الكتػػب لمد.ادـ وىيػػب النػػداوي ،  (ٕ)
 .ٕٕٛ - ٕٕٚ، صٜٛٛٔ
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 ادلطهة انثانِ
 انطثْعح انمانٌنْح ناليتذاد االجرائِ 

اختمؼ الفقو بشأف تحديد الطبيعة القانونية لبلمتداد االجرائي الشخاص الخصومة 
 -وظيرت في ىذا الصدد عدة اراء نتناوليا عمى النحو اآلتي :المدنية 

 
 انفرع االًل

 االيتذاد االجرائِ ظاىرج لانٌنْح
الجرائي ظاىرة نجدىا في االنظمة القانونية كافة ، سواء التي تتعمؽ اف االمتداد ا

منيا بالقانوف الموضوعي والتي تتناوؿ أصؿ الحؽ او المراكز القانونية اـ كانت 
انظمة اجرائية تتعمؽ بالقانوف االجرائي اذ اف االمتداد االجرائي ظاىرة قانونية يرتب 

داخؿ النظـ القانونية بحيث يقدر المشرع او  القانوف اثارىا فظاىرة االمتداد موجودة
الخصـ او القاضي اف العمؿ يفترض عدـ كفايتو بحدوده الثابتو وعناصره المحددة 
الحداث اثره القانوني فبلبد مف اتساع االجراء وامتداده الحداث اثره القانوني بشكؿ 

ع نطاؽ مؤثر وفعاؿ، وفي ىذا المجاؿ يمعب االفتراض القانوني دورا في توسي
تطبيؽ القواعد القانونية القائمة، بحيث يتسع لوقائع جديدة مع الوقائع التي وضع 

،  (ٔ) ىذا الفرض ليا  اساسًا، مما يؤدي الى التقميؿ مف عدد القواعد القانونية
ويمكف القوؿ بأف فكرة االفتراض ايا كاف القانوف الذي يستخدمو تعتمد في المقاـ 

                          

ر القػػانوف ، بحػػث منشػػور االفتػػراض القػػانوني ودوره فػػي تطػػو  ( د.ياسػػر باسػػـ ذنػػوف السػػبعاوي ،(ٔ
 .ٖٖٔ، ص ٕ٘ٓٓ( لسنة ٕٔالمجمد ) (ٔفي مجمة جامعة تكريت لمعمـو االنسانية ، العدد )
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ؽ االمر الذي افترضو المشرع وىو مايسمى بػ )مبنى االوؿ، عمى امكانية تحقي
االفتراض(، الف المشرع عندما يفترض امرًا مف االمور، فانو يفترض كذلؾ امكاف 
تحقيؽ ىذا االمر الذي افترضو وبتعبير اخر يقوـ االفتراض عمى واقع ثابت واكيد 

نو يؤسس وىو االمر المجري لبلفتراض، فاالفتراض واف كاف مجرد تصور ذىني فا
 (ٔ)دائمًا عمى واقع ممموس مؤكد الخبلؼ عميو 

لكي تحدث اثارىا ، فقد قرر القانوف وجوب  (ٕ)مثاؿ ذلؾ في الدعوى غير المباشرة
، فاالمتداد  (ٖ)امتداد نطاقيا الشخصي باختصاـ المديف ، وكذلؾ دعوى الشفعة

بصورة االجرائي ىو مف صنع المشرع ويبدو ذلؾ مف نصوص قانوف المرافعات 
وانما واضحة. ولكف ىذا اليعني بأف سبب االمتداد يقتصر عمى القانوف فقط 

فاالمتداد االجرائي كأي ظاىرة قانونية لو سبب يبنى  لبلرادة والقضاء دور في ذلؾ.
عميو، وىذا السبب اما اف يتمثؿ في نص القانوف)االمتداد القانوني(، او في ارادة 

في قرار القضاء)االمتداد القضائي( ولكف القانوف ىو االطراؼ)االمتداد االرادي( او 

                          

ماجسػتير ( جوتيار عبدهللا مصطفى ، االفتراض القانوني في قانوف المرافعات المدنيػة ، رسػالة (ٔ
 . ٖٓ، ص ٕٛٓٓمقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ في جامعة صبلح الديف، 

ميػػػا المعػػػدؿ، تقاب ٜٔ٘ٔلسػػػنة  ٓٗ( مػػػف القػػػانوف المػػػدني العراقػػػي رقػػػـ ٕٕٙ - ٕٔٙالمػػػادة) (ٕ)
( ٕٙٚالنافػذ ، تقابميػا المػادة)ٜٛٗٔ( لسػنة ٔٗٔرقػـ ) ( مف القانوف المدني المصػريٖٕ٘المادة)

( مػف القػانوف المػدني ٖٙٙالمػادة )، وتقابميػا ٕٖٜٔلسػنة  ، مف قانوف الموجبػات والعقػود المبنػاني
 النافذ. ٜٙٚٔ( لسنةٖٗرقـ) االردني

( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدني ٖٜ٘قابميػػػػا المػػػػادة )( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدني العراقػػػػي ، تٖٛٔٔالمػػػػادة)( ٖ)
( مف ٓ٘ٔٔ( مف قانوف العقود والموجبات المبناني تقابميا المادة)ٖٛٛالمصري ، وتقابميا المادة )

 القانوف المدني االردني.
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مصدر االعتراؼ بارادة االطراؼ، وقرار القاضي كسببيف لظاىرة االمتداد 
االجرائي، لذلؾ فاف القانوف يعد سببًا مباشرًا لبلمتداد االجرائي تارة ويعتبر سببًا 

اؼ وقرار غير مباشر لبلمتداد االجرائي تارة اخرى عندما تكوف ارادة االطر 
 (ٔ) المحكمة ىما السبباف المباشراف لبلمتداد.

 انفرع انثانِ
 االيتذاد االجرائِ ظاىرج ارادّح

المبدأ التقميدي الراسخ في اطار االجراءات وىو مايطمؽ عميو المبدأ الوضعي 
يعتبر االفراد سادة لحقوقيـ ويعبر عف ىذا المبدأ في االطار االجرائي بالقوؿ بأف 

  (ٕ)امر خاص باطرافيا او اف الخصومة ال تنتمي لمقاضي. "الخصومة ىي
ويتفرع عف ىذا اف مبادرة تحريؾ الدعوى ىي مكنة قاصرة عمى االفراد، كما اف 
تسييرىا وتوجيييا ىو امر يتعمؽ بالدرجة االولى بيـ. فيـ وحدىـ الذيف يحددوف 

ضي نطاؽ ومسار الخصومة مف حيث اطرافيا وموضوعيا ويتراجع دور القا
ليقتصر عمى كونو محكـ منصؼ محايد يمتـز في الفصؿ في الخصومة كما طرحا 
عميو االطراؼ اليممؾ ادخاؿ تغير عمييا سواء فيما يتعمؽ بركنيا الشخصي او 
بموضوعيا ومؤدى ذلؾ اف القاضي اليستطيع اف يختصـ او يدخؿ في الخصومة 

                          

، ٜ٘ -ٛ٘مصػػدر سػػابؽ ، صنحػػو نظريػػة لبلمتػػداد االجرائػػي ، احمػػد سػػيد احمػػد محمػػود ، (ٔ) 
ٔٔٛ. 

 .ٖٙصمصدر سابؽ،  مي ،د.اچياد نايؼ الدلي (ٕ)
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واسطة االطراؼ اشخاص اجانب عنيا لـ يتدخمو طواعية او تـ استدعائـ ب
 . ٔ)) واليستطيع احد استنادًا الى مبدأ النسبية اجبارىـ عمى تغيير مواقفيـ.

اال اف االخذ بيذا الرأي يتعارض مع مالمقاضي مف دور ايجابي في ادارة الدعوى 
، ولذلؾ فاف عدـ انصياع الخصـو الوامر  وعدـ ترؾ ىذا االمر تماما لمخصـو

لجزاءات االجرائية، فمف يتخمؼ مف الخصـو القاضي يمكف اف يعرضيـ لبعض ا
مستندات او عف القياـ باي اجراء مف اجراءات المرافعات في الميعاد  عف ايداع 

الذي تحدده لو المحكمة يمكف اف يحكـ عميو بابطاؿ عريضة الدعوى المدنية او 
غيرىا مف الجزاءات االخرى ، كما اف لمقاضي اف يأمر مف تمقاء نفسو بادخاؿ مف 
يرى ادخالو لمصمحة العدالة او الظيار الحقيقة كذلؾ في سبيؿ تحقيؽ الدعوى فاف 
لممحكمة اف تامر باتخاذ ماتراه مناسبا مف اجراءات او تعدؿ عما امرت بو واف 
تامر باالثبات بشيادة الشيود مف تمقاء نفسيا او تامر بحضور الخصـ الستجوابو 

وفي اطار التغيرات الجمة التي اصابت  (ٕ)واف تنتقؿ لممعاينة او تندب خبيرًا.
القانوف فقد حصؿ تغير كبير وىادؼ في النظرة الى دور القاضي في العممية 

                          

؛ د.نبيػػػؿ اسػػػماعيؿ عمػػػر ، سػػػقوط  ٗٚ -ٕٚد.احمػػػد مػػػاىر زغمػػػوؿ ، مصػػػدر سػػػابؽ ، ص (ٔ)
وتصػػػاعد وانتقػػػاؿ وتحػػػوؿ المراكػػػز االجرائيػػػة فػػػي قػػػانوف المرافعػػػات كيفيتػػػو واثػػػاره ، دار الجامعػػػة 

 .٘ٙ، ص ٕٛٓٓالجديد ، االزاريطة ، 

عػػف االجػػراءات القائمػػة أواًل ، دراسػػة مقارنػػة فػػي مسػػئولية الخصػػـ ( د.ابػػراىيـ امػػيف النفيػػاوي ، (ٕ
 . ٚٔٚ ، ص ٜٜٔٔ،  ٔقانوف المرافعات ، ط 
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القضائية في نطاؽ الدعوى المدنية نأى بو عف الدور السمبي الذي يعيؽ تحقيؽ 
 (ٔ)العدؿ الناجز.

 

 انفرع انثانث 
 االيتذاد االجرائِ ظاىرج لضائْح

عمى ىذا الدور السمبي ىو امر منتقد اليستقيـ مع وظيفتو  اف قصر نطاؽ القاضي
في الحياة القانونية الحديثة ، فضبًل عف انو يضعو في مركز يصعب التوفيؽ فيو 
بيف اداء واجباتو التي تتطمب السماح لو بمدى معيف مف حرية الحركة وبيف ىذا 

ازعة بيف يدي الدور السمبي الذي يغؿ حركتو ويقيد منيا ، فحينما توضع المن
القضاء فأف القاضي مطالب بأف ينزؿ حكـ القانوف الصحيح عمييا. وقد تكوف 
المنازعة بالصورة التي قدمت بيا الى القضاء غير مستكممة الجوانب بحيث يتوقؼ 
الفصؿ فييا عمى معرفة رد فعؿ الغير او موقفو، فحصر القاضي، في االطار 

ف يضعو في مثؿ ىذه الحاالت اماـ االبتدائي لمخصومة كما رسمو المتداعو 
صعوبة او استحالة الفصؿ فييا بالصورة التي قدمت بيا اليو وىو ماقد يؤدي الى 

 مسألتو كمنكر لمعدالة.
وفضبًل عف انو اذا استطاع تجاوز ىذه الصعوبة وفصؿ في الخصومة في غياب 

ر مف الغير فأف فاعمية قراره الصادر تكوف محؿ شؾ. وذلؾ لما يحققو الحضو 
صمة مباشرة بيف القاضي والخصوـ اثناء نظر القضية مما يضمف تنوير المحكمة 

                          

 .ٕ٘، مصدر سابؽ ، صد.ادـ وىيب النداوي  (ٔ)
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ولفت نظرىا الى كافة النقاط اليامة في القضية ويبدو ىذا ايضا في االثبات حيث 
يتيح مثبل حضور الخصـ اثناء ادالء الشاىد بشيادتو مناقشتو عف طريؽ مايطمب 

ه اثناء قياـ الخبير بمأموريتو او قياـ توجييو مف اسئمة لمشاىد كما يتيح حضور 
المحكمة بالمعاينة توجيو عمؿ الخبير او المحكمة عف طريؽ مايقدمو مف 
مبلحظات اثناء العمؿ ذاتو والتحقؽ أي وسيمة اخرى الفائدة التي يحققيا حضور 

ومثؿ ىذا القرار يكوف غير كامؿ الف كؿ الخصوـ  (ٔ)الخصـ في ىذه الحاالت.
في الدعوى. ومؤقت الف المنازعة التي فصؿ فييا تكوف قابمة الف  غير متواجديف

ترفع مرة اخرى لمقضاء مف جانب الغير غير المدخؿ وغير قابؿ لمتطبيؽ النو مف 
الممكف اف يصدر في ىذه الحالة قرار اخر مف القضاء يفصؿ فيو في المنازعة 

ؿ تعارض عمى نحو يتعارض مع القرار االوؿ بمعنى انو يؤدي الى احتما
 .ٕ))االحكاـ

 
 
 
 

                          

د. وجػػدي راغػػػب فيمػػي، دراسػػػات فػػي مركػػػز الخصػػـ أمػػػاـ القضػػاء المػػػدني، دوف ذكػػر جيػػػة (ٔ) 
 .ٜ٘ٔومكاف وسنة الطبع، ص

؛ د.نبيػػػؿ اسػػػماعيؿ عمػػػر ، سػػػقوط  ٗٚ -ٕٚسػػػابؽ ، صاحمػػػد مػػػاىر زغمػػػوؿ ، مصػػػدر د.  (ٕ)
دار الجامعػػػة وتصػػػاعد وانتقػػػاؿ وتحػػػوؿ المراكػػػز االجرائيػػػة فػػػي قػػػانوف المرافعػػػات كيفيتػػػو واثػػػاره ، 

 .٘ٙ، ص ٕٛٓٓالجديدة ، األسكندرية ، 
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 انفرع انراتع
 االيتذاد االجرائِ ظاىرج لانٌنْح اجرائْح

ينظـ قانوف المرافعات عناصر االمتداد االجرائي )اشخاصًا وموضوعًا وسببًا(، 
وكذلؾ يحدد حاالتو ، واحكامو )مف حيث المستفيديف منو والممزميف بو وادواتيـ 

 (ٔ)اره االجرائية والموضوعية.ووسائميـ وجزاء مخالفة احكامو(، واث
لذا فإف ىذا الرأي مف الفقو يذىب الى اف االمتداد االجرائي الشخاص الخصومة 
المدنية ذا ظاىرة قانونية تتعمؽ بالقوانيف وباالشخاص)بحقوقيـ وسمطاتيـ( ووسائؿ 
حمايتيـ ىذا مف ناحية ، ومف ناحية اخرى يكوف نظامًا قانونيًا اجرائيًا، حيث يحدد 

انوف المرافعات قواعده ويبيف مصادره، ومبلمحو وىيكمو، وادواتو، واحكامو)نطاقو، ق
ووسائمو، وادواتو(، واثاره )االجرائية والموضوعية(. ومف ناحية ثالثة فأف اليدؼ مف 
االمتداد االجرائي ىو حسف اداء العدالة الناجزة وذلؾ لما يوفره مف وقت وجيد 

، ويؤدي الى تركيز الخصومة ويمنع تعارض ونفقات )االقتصاد في الخصومة(
 االحكاـ الصادرة فييا وتناقضيا وعرقمة تنفيذىا وىذا يحقؽ جودة القضاء.

الف تمؾ الظاىرة يرسـ نطاقيا  (ٕ)اف ظاىرة االمتداد االجرائي ذات طبيعة اجرائية
الف  القانوني قانوف المرافعات وىو قانوف اجرائي او بمعنى ادؽ القواعد االجرائية ،

القواعد االجرائية قد تتضمنيا قوانيف موضوعية )القانوف المدني او التجاري او 

                          

 .ٜ٘مصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، سيد احمد محمود ،أحمد  (ٔ)

، التقاضػػي بقضػػية وبػػدوف قضػػية فػػي المػػواد المدنيػػة والتجاريػػة ، د محمػػود أحمػػد سػػيد أحمػػ د. (ٕ)
 .ٖٖٔ، صٕٛٓٓدار الكتب القانونية ، مصر ، 
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قانوف االحواؿ الشخصية او قانوف العمؿ ...الخ(، فقانوف المرافعات ىو الذي 
يحدد احكاـ االمتداد االجرائي، واثاره ، ووسائمو ، وادواتو، وااللياتو وعناصره)سببو 

 وموضوعو واشخاصو(. 
يتمييز االمتداد االجرائي عف ظاىرة االمتداد الموضوعي أي امتداد الحقوؽ وبذلؾ 

والمراكز الموضوعية وااللتزامات مثؿ : ظاىرة امتداد العقود مف حيث المدة) 
كامتداد عقد االيجار(، وامتداد اثار العقود الى الغير وامتداد مدد التقادـ وامتداد يد 

اليمنع اف ينتج عف االمتداد الموضوعي السمؼ الى الخمؼ في وضع اليد ولكف 
امتداد اجرائي ، فمثبًل : امتداد الشخصية القانونية مف السمؼ الى الخمؼ العاـ ، 
ينتج عنو امتداد في المركز االجرائي لمخصـ المتوفي الى الخمؼ العاـ ، وينتج 

 (ٔ)عنو امتداد حجية الحكـ الى الخمؼ العاـ.
الخير وذلؾ النو اليمكف القوؿ بأف االمتداد ونحف نميؿ الى االخذ بالرأي ا

االجرائي ظاىرة قانونية فقط وذلؾ الف تمؾ الظاىرة يرسـ نطاقيا القانوني، القانوف 
االجرائي)قانوف المرافعات المدنية( وىو الذي يبف كيفية حدوثيا واالثار التي تترتب 

دية وذلؾ الف اطراؼ عمييا.كما اليمكف القوؿ بأف االمتداد االجرائي ىو ظاىرة ارا
الدعوى المدنية والقاضي اليدخموف في الخصومة المدنية الغير بناًء عمى اردتيـ 
الشخصية بؿ بتخويؿ مف المشرع عف طريؽ نص قانوني يبح ليـ ادخاؿ الغير في 

 الخصومة القائمة، وكذلؾ االمر بالنسبة لمغير.  

                          

 .ٓٙ - ٜ٘مصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد اإلجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٔ)
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 ادلطهة انثانث
 تومتْْز االيتذاد االجرائِ مما ّشتثو 

 -اواًل: تمييز االمتداد االجرائي عن الحمول االجرائي:

يقصػد بػالحموؿ االجرائػي بأنػو )حمػوؿ شػخص ذي صػفة محػؿ الخصػـ االصػمي فػي 
مباشرة اجراءات التقاضي او التنفيذ اتفاقػا او قانونػا تحقيقػًا لمصػمحة محميػة قانونػًا، 

ة قانونيػػػػػة مػػػػف دوف التوقػػػػػؼ عمػػػػػى موافقػػػػة الخصػػػػػـ االصػػػػػمي، اسػػػػتنادًا عمػػػػػى عبلقػػػػػ
تربطيمػػا، مػػع احتفػػاظ الخصػػـ االصػػمي بحقػػو فػػي التػػدخؿ فػػي الخصػػومة او البقػػاء 
فييػػا او الخػػروج منيػػا وفقػػًا لمقػػانوف، بحيػػث يػػتبلئـ مػػع طبيعػػة المركػػز القػػانوني لكػػؿ 

 منيما(.
فػػػالحموؿ االجرائػػػي وسػػػيمة قانونيػػػة اوجػػػدىا المشػػػرع خبلفػػػا لبلصػػػؿ تحقيقػػػًا لمصػػػالح 

بوصػػفيا تطبيقػػًا مػػف تطبيقػػات فكػػرة  -دعوى غيػػر المباشػػرةجػػديرة بالحمايػػة، ففػػي الػػ
االصؿ فييا اف يقوـ المديف بالمطالبة بحقوقو لدى الغيػر حفاظػًا  -الحموؿ االجرائي

عمى الضماف العاـ لحقػوؽ دائنيػو سػواء بنفسػو او عػف طريػؽ مػف يمثمػو، لكنػو يقعػد 
ة ىػػذه الػػدعوى عػػف ذلػػؾ ممػػا يمحػػؽ الضػػرر بالػػدائنيف لػػذلؾ ابػػاح المشػػرع ليػػـ اقامػػ

لممحافظة عمى حقوؽ المديف والتي تعد الضماف العاـ لحقوقيـ عمى الرغـ مف انيـ 
المطػػالبيف بحمايتيػػا، فقػػد اصػػبحوا ذوي صػػفة فػػي مباشػػرتيا  لمحقػػوؽليسػػوا اصػػحاب 
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لػػذا يتمييػػز االمتػػداد االجرائػػي عػػف الحمػػوؿ االجرائػػي  (ٔ)بموجػػب نػػص فػػي القػػانوف.
 -بالنقاط االتية:

الشػػػػػخص)الغير(: االمتػػػػػداد االجرائػػػػػي وعمػػػػػى الصػػػػػعيد  مػػػػػف حيػػػػػث صػػػػػفة -1
الشخصي يستمـز اف يكوف الشخص الممتد مف الغيػر فػي حػيف اف الحمػوؿ 
االجرائي اليستمـز اف يكوف الحاؿ اجرائيًا محؿ المحاؿ محمو مف الغير بؿ 

 .(ٕ)قد يكوف مف الخصـو واقرب مثاؿ عمى ذلؾ دعوى الضماف

جرائػػػػي يعنػػػػي اف يحػػػػؿ شػػػػخص)الحاؿ مػػػف حيػػػػث المصػػػػمحة : فػػػػالحموؿ اال -2
اجرائيػػا( باسػػمو محػػؿ شػػخص اخر)المحػػاؿ محمػػو( فػػي مباشػػرة االجػػراءات، 
أي اف الحػػػػػاؿ اجرائيػػػػػا يعمػػػػػؿ لمصػػػػػمحة ذوي الشػػػػػأف ولػػػػػيس لمصػػػػػمحتو او 

امػػا فػػي االمتػػداد االجرائػػي الشػػخاص الخصػػومة  (ٖ)لحسػػابو وحػػده فحسػػب،
ـ االصمييف عند المدنية فيو اليقضي اف يحؿ الخصـ الممتد محؿ الخصو 

تحقيؽ االمتداد واليشترط فيو اف يعمػؿ لمصػمحة الخصػـ االصػمي كمػا فػي 

                          

ٔ
انوف المػػػدني ( مػػػف القػػػٖٕ٘( مػػػف القػػػانوف المػػػدني العراقػػػي ، والمػػػادة )ٕٔٙتنظػػػر : المػػػادة )( (

( مػػػػف قػػػػانوف الموجبػػػػات ٕٙٚ( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدني االردنػػػػي ، والمػػػػادة)ٖٙٙالمصػػػػري، والمػػػػادة)
 ( مف قانوف االجراءات المدنية الفرنسي.ٙٙٔٔ، والمادة )ٖٜٗٔوالعقود المبناني لسنة 

 .ٖٙٔ، صمصدر سابؽ ينظر : د. احمد ماىر زغموؿ ، ( (ٕ

 والتنفيػذ، التقاضػي اجػراءات فػي االجرائػي الحمػوؿ يةنظر  ، يونس مصطفى محمود.د:  ينظر( ٖ)
 . ٖٗص ، ٕٗٓٓ ، القاىرة ، العربية النيضة دار ، ٔط
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التدخؿ االنضمامي، بؿ قد يعمؿ لمصمحتو وحده فاالمتداد االجرائي اوسػع 
 .(ٔ)نطاقا مف الحموؿ االجرائي

مػػف حيػػث العبلقػػة القانونيػػة : فبالنسػػبة لمحمػػوؿ االجرائػػي فبليسػػتطيع الحػػاؿ  -3
اجػػراءات الػػدعوى او اتخػػاذ اجػػراءات التنفيػػذ، اال اذا كانػػت  اجرائيػػًا مباشػػرة

ىناؾ عبلقة قانونية بيف كؿ مف الحاؿ اجرائيا والمحاؿ محمو ىذا مف جية 
ومػػف جيػػة اخػػرى اذ لػػوال وجػػود ىػػذه العبلقػػة لمػػا اسػػتطاع الحػػاؿ اجرائيػػا اف 

بينمػا اليشػػترط  (ٕ)يكػوف محػؿ المحػاؿ محمػػو فػي مباشػرة دعػواه تجػػاه الغيػر.
ؾ فػػػػي االمتػػػػداد االجرائػػػػي اذ يكفػػػػي اف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ صػػػػمة ارتبػػػػاط بػػػػيف ذلػػػ

المركز القانوني لمخصـ الممتد والمركػز القػانوني لمخصػـ االصػمي دوف اف 
 يحؿ االوؿ محؿ االخير.

 -ثانيا: تمييز االمتداد االجرائي عن التمثيل االجرائي:
ءات كممثػؿ عػػف يقصػد بالممثػؿ القػانوني ىػو مػػف تكػوف لػو صػفة فػػي مباشػرة االجػرا

صاحب الصفة فييا، فيو صاحب صفة في اتخاذ االجراءات او ىو صاحب صػفة 

                          

، ، مصػػػدر سػػػابؽ ( ينظػػر: احمػػػد سػػػيد احمػػػد محمػػػود ، نحػػػو نظريػػػة عامػػػة لبلمتػػػداد االجرائػػػي (ٔ
 . ٚٗ-٘ٗ، ص ٕٔٔٓ

بػػػدوف دار نشػػػر وبػػػدوف  ( ينظػػػر : ينظػػػر : د.احمػػػد مميجػػػي ، التنفيػػػذ وفقػػػا لقػػػانوف المرافعػػػات ،(ٕ
 . ٙٚٚ، ص ٜٜٗٔمكاف نشر ، 
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وبنػػاء  (ٔ)اجرائيػػة فحسػػب، ويعتبػػر طرفػػا فػػي الػػدعوى صػػاحب الصػػفة االصػػمية فييػػا،
عمػػى ذلػػؾ، ينبغػػي عمػػى الممثػػؿ القػػانوني )الػػولي او الوصػػي او مػػدير الشػػركة( اف 

لشػػركة( فػػي الػػدعوى المرفوعػػة، واف يثبػػت اواًل صػػفة صػػاحب الػػدعوى )القاصػػر او ا
يثبػػػت سػػػمطتو كممثػػػػؿ قػػػانوني لمباشػػػػرة االجػػػراءات عػػػػف ىػػػذا الشػػػػخص)الطبيعي او 

، (ٖ)ويقصد باىمية االختصاـ ىي صبلحية الشخص الف يكوف خصماً  (ٕ)المعنوي(.
، وتثبػػػت ىػػػذه (ٗ)اوىػػػي صػػػبلحية الشػػػخص الف يكػػػوف طرفػػػًا فػػػي خصػػػومة قضػػػائية

.اما اىمية التقاضي فيي صػبلحية الخصػـ (٘)القانونية االىمية لمف يتمتع بالشخصية
لمباشرة االجراءات اماـ القضاء عمى نحػو صػحيح ، اوىػي صػبلحية الخصػـ لمقيػاـ 

لذذ ا فذذلن الت ذذاؤل الذذ ي يطذذرح  (ٙ)بعمػػؿ اجرائػػي بإسػػمو او فػػي مصػػمحة االخػػريف.

                          

، منشػأة المعػارؼ  ٔينظر : د.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، اصوؿ المرافعات المدنية والتجارية ، ط ((ٔ
 .ٗٚٗ، ص ٜٙٛٔ، االسكندرية ،

ينظػر : د.ابػػراىيـ نجيػب سػػعد ، القػانوف القضػػائي الخػاص ، منشػػأة المعػارؼ ، االسػػكندرية ،  (ٕ)
 . ٛٙٔ-ٚٙٔ، ص ٜٗٚٔ

( ينظر : عبد الحكػيـ عبػاس قرنػي عكاشػة ، الصػفة فػي العمػؿ االجرائػي فػي قػانوف المرافعػات (ٖ
المصػػري والمقػػارف ، اطروحػػة دكتػػوراةه مقدمػػة الػػى كميػػة الحقػػوؽ بنػػي سػػويؼ ، جامعػػة القػػاىرة ، 

 .ٕٛ، ص ٜٜ٘ٔ

نيػة والتجاريػة عيد محمد القصاص ، الخبلفة فػي الصػفة االجرائيػة فػي المػواد المد. ينظر : د (ٗ)
 .ٙٔ، ص ٜٜٙٔ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

والشخصػػية القانونيػػة تعنػػي صػػبلحية الشػػخص الكتسػػاب الحقػػوؽ وتحمػػؿ الواجبػػات ؛ ينظػػر :  (٘)
ومػػا بعػػدىا ؛ ينظػػر : د. وجػػدي راغػػب فيمػػي ، ٜٗ٘د.ابػػراىيـ نجيػػب سػػعد ، مصػػدر سػػابؽ ، ص

 وما بعدىا. ٜ٘ص مصدر سابؽ ، دراسات في مركز الخصـ اماـ القضاء المدني ،

 .ٜٓعبد الحكيـ عباس قرني عكاشة ، مصدر سابؽ ، صينظر :   (ٙ)
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نف ذذو فذذي ىذذ ا المجالنىذذل ي نذذي وجذذود ممثذذل اجرائذذي لمتدذذم اننذذا ازا  امتذذداد 
رائذذي فذذي المراكذذز الةانونيذذة لمتدذذوم  وىذذل يوجذذد تذذازم بذذين التمثيذذل االجرائذذي اج

واالمتداد االجرائي لمراكذز التدذوم  ام ان التمثيذل االجرائذي يتتمذا عذن االمتذداد 
ابتدأ البد مف االشارة الػى اف الشػخص يكتسػب صػفة الخصػـ بنػاءًا عمػى  االجرائي 

جرائػػي، بصػػرؼ النظػر عمػػا اذا كػػاف مػػف اعتبػاره طرفػػًا فػػي خصػػومة ووفقػا لمواقػػع اال
قػػػدـ الطمػػػب بإسػػػمو ىػػػو صػػػاحب الحػػػؽ او المركػػػز القػػػانوني الموضػػػوعي المطمػػػوب 
حمايتو اـ ال، ومػا اذا كانػت لػو صػفة فػي الػدعوى اـ لػـ تكػف لػو صػفة فييػا، ونفػس 
الحكػػـ ينطبػػؽ عمػػى مػػف يقػػدـ ضػػده الطمػػب، اذ يعتبػػر خصػػما بصػػرؼ النظػػر عػػف 

وعمى ذلؾ فالممثػؿ االجرائػي اذا  (ٔ)حؽ في رفع الدعوى.كونو الطرؼ السمبي في ال
ثبػػت لػػو المركػػز القػػانوني لمخصػػـ فيعػػد خصػػما المتػػداد مركػػز الخصػػـ االصػػيؿ اليػػو 
اجرائيػا، حتػػى ولػػو لػػـ يكػػف ىػػذا الممثػػؿ طرفػػا فػػي الحػػؽ الموضػػوعي او فػػي الػػدعوى 

ب المركػػز امػػا اذا لػػـ يسػػند لػػو القػػانوف ثمػػة حقػػوؽ او واجبػػات اجرائيػػة، فيػػو اليكتسػػ
القانوني لمخصـ، لعدـ امتداد مركز الخصـ االصػيؿ اليػو فالممثػؿ ىنػا ىػو صػاحب 
صفة الخصـ الحقيقي اما مف يمثمو فميس اال خصما حكمػا، ويسػتبعد مػف تطبيقػات 
االمتداد االجرائي الوكالة بالخصومة فالمحػامي اليعػد طرفػًا فػي الخصػومة فػالطرؼ 

لؾ اليترتػػػػب عمػػػػى زواؿ صػػػػفتو انقطػػػػاع ىػػػػو الشػػػػخص الػػػػذي يمثمػػػػو المحػػػػامي، ولػػػػذ
الخصػػومة وانمػػا مشػػاركة القاضػػي فػػي اقامػػة العدالػػة. امػػا اذ كػػاف المركػػز االجرائػػي 
لمخصػػـ يمتػػد الػػى الخمػػؼ ايضػػًا فنكػػوف بػػذلؾ امػػاـ امتػػداد اجرائػػي لنطػػاؽ الخصػػومة 

                          

 .  ٜٕٚ( ينظر :د. فتحي والي ، الوسيط في قانوف القضاء المدني، مصدر سابؽ ، ص(ٔ
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الشخصػػي والحقيقػػة انػػو التوجػػد نيابػػة بػػالمعنى الفنػػي بػػيف السػػمؼ والخمػػؼ وانمػػا ىػػو 
كمػػػػي يفترضػػػػو القضػػػػاء، يصػػػػاحبو امتػػػػداد حكمػػػػي فػػػػي النطػػػػاؽ الشخصػػػػي تمثيػػػػؿ ح

 (ٔ)لمخصومة.
 -ثالثًا : تمييز االمتداد االجرائي عف الخبلفة:

الخمؼ ىو مف يتمقى حقا مف شخص اخر )السمؼ(، ويكوف اما خمفا عاما اذا كاف 
يتمقى كؿ حقوؽ ذلؾ الشخص او حصة شائعة منيا كالربع او النصؼ دوف تعيػيف 

عيف منيا، ومثالو الوارث سواء ورث كؿ التركة او حصة منيا، والموصى لو لحؽ م
بحصة مف التركة كالربع او الثمف مثبل، واما اف يكوف خبلفًا خاصًا اذا كػاف يتمقػى 
حقًا معينًا بالػذات مػف شػخص اخر)السػمؼ( كالمشػتري بالنسػبة لمبػائع والموىػوب لػو 

 (ٕ)بالنسبة لمواىب
اجرائيػػػػًا قابػػػػؿ لبلنتقػػػػاؿ شػػػػأنيا فػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػأف الحقػػػػوؽ  ولمػػػػا كانػػػػت الػػػػدعوى حقػػػػاً 

الموضػوعية، فػاف ذلػػؾ يسػتتبع انتقػاؿ الصػػفة مػف شػخص الػػى اخػر، اال اف انتقاليػػا 
عمى ىذا النحو قد يثير االلتبػاس بػيف االمتػداد االجرائػي والخبلفػة فػي الصػفة، وىػو 

عمػػى النحػػو  مايػػدعونا الف نمييػػز االمتػػداد االجرائػػي مػػف الخبلفػػة فػػي الصػػفة وذلػػؾ
 -االتي:

                          

 ٚٗمصػدر سػابؽ ، ص نحػو نظريػة لبلمتػداد االجرائػي ،  احمد سيد احمد محمػود ،( ينظر : ٔ)
  وما بعدىا.

، بػػدوف دار او مكػػاف نشػػر، ٖينظػر: د.محمػػد لبيػػب شػنب ، الػػوجيز فػػي مصػػادر االلتػزاـ ، ط ((ٕ
  .ٕ٘ٛ، ص ٜٜٜٔ
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بدايػػػة البػػػد مػػػف تعريػػػؼ تعريػػػؼ الخبلفػػػة فػػػي الصػػػفة وبيػػػاف اركانيػػػا، وذلػػػؾ لغػػػرض 
تحديدىا، ومف ثـ، تسييؿ عمميػة تمييزىػا مػف االمتػداد االجرائػي وىػو مايػدعونا الف 

 -نعرض ىذا الموضوع عمى النحو االتي :

 ت ريا التافة في الدفة: -1
رىا او زواليػػا عػػف شػػخص )السػػمؼ( وثبوتيػػا المقصػػود بالخبلفػػة فػػي الصػػفة انحسػػا

 (ٔ)لشخص اخر )الخمؼ(، أي انتقاليا مف شخص الى اخر
او الخبلفػة فػػي مركػػز  (ٕ)ويسػود فػػي الفقػو اسػػتخداـ مصػػطمح الخبلفػة فػػي الخصػػومة

، اذ اف الخصػومة (ٗ)فمركز الخصـ كاي مركز قانوني قد ينتقػؿ بالخبلفػة (ٖ)الخصـ
سػيرىا، وانمػا تتطػور  فيخػرج منيػا خصػـو ويػدخؿ  التتجمد مػف حيػث اطرافيػا اثنػاء

  (٘)فييا اخروف
يطمػػػؽ عمػػػى الخبلفػػػة فػػػي الخصػػػومة او المركػػػز القػػػانوني  (ٙ)اال اننػػػا نتفػػػؽ مػػػع مػػػف

لمخصـ مصطمح)الخبلفة في الصفة(، والعمة في ذلؾ اف انتقاؿ الصفة مف شػخص 
ى شػػخص الػػى انتقػػاؿ الحػػؽ الموضػػوعي ذاتػػو الػػ -كمػػا سػػنرى –الػػى اخػػر قػػد يرجػػع 

                          

 .ٖٙسابؽ ، ص( ينظر: د.محمد لبيب شنب ، مصدر (ٔ

 .ٜٕٕينظر : د.فتحي والي ، الوسيط في قانوف القضاء المدني ، مصدر سابؽ ، ص (ٕ)

 .ٕٛٗ، مصدر سابؽ ، ص ( د.وجدي راغب فيمي ، مبادئ القضاء المدني(ٖ

 . ٛ٘٘( د.ابراىيـ نجيب سعد ، مصدر سابؽ ،صٗ)

،  ٕٔٓٓدار النيضػػة العربيػػة ، القػػاىرة ، ( د.وجػػدي راغػػب فيمػػي ، مبػػادئ القضػػاء المػػدني ، (٘
ٕٗٛ. 

 .ٓٔد.عيد محمد القصاص ، مصدر سابؽ ، ص (ٙ)
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اخر ، وىػو مػايطمؽ عميػو الخبلفػة فػي الحؽ)عامػة كانػت اـ خاصػة(، ىػذه الخبلفػة 
فػػػي الحػػػؽ تػػػؤدي بالتبعيػػػة الػػػى الخبلفػػػة فػػػي الخصػػػومة، وفػػػي ىػػػذا الفػػػرض يكػػػػوف 
اصػػػطبلح الخبلفػػػة فػػػي الخصػػػومة موافقػػػًا لواقػػػع الحػػػاؿ ، اذ تغييػػػر بالفعػػػؿ اطػػػراؼ 

 الخصومة فيخمؼ السمؼ شخص اخر
اؿ الصفة مف شخص الى اخػر غيػر مسػبوؽ بتغييػر فػي اطػراؼ ولكف قد يكوف انتق

الخصومة، كما لو فقد احد الخصـو اىمية التقاضي وعيف عميو قػيـ فحػؿ محمػو فػي 
مباشػػرة اجػػراءات الخصػػومة التػػي كانػػت قائمػػة، او اف يتػػوفى النائػػب القػػانوني الحػػد 

صػػػػـ الخصػػػػـو )الػػػػولي او الوصػػػػي( ويخمفػػػػو غيػػػػره فػػػػي مباشػػػػرة االجػػػػراءات عػػػػف الخ
القاصػػر، وذلػػؾ عمػػى الػػرغـ مػػف اف الخصػػـ االصػػيؿ مػػايزاؿ ىػػو وحػػده الطػػرؼ فػػي 
الخصومة)أي عمى الرغـ مف عدـ حدوث خبلفة في الخصومة(، فقد حدثت خبلفػة 
فػي الصػفة االجرائيػة دوف الموضػوعية، اذ سػيتولى مباشػرة االجػراءات شػخص اخػػر 

سػػببيا انتقػػاؿ الحػػؽ غيػػر مػػف كػػاف يباشػػرىا، وعميػػو فػػأف كػػؿ خبلفػػة فػػي الخصومة)و 
الموضوعي مف شخص الى اخر( تستتبع خبلفة في الصفة االجرائية، ولكف ليسػت 

  (ٔ)كؿ خبلفة في الصفة االجرائية تقتضي وجود خبلفة في الخصومة.
فبليوجػػد تطػػابؽ بػػيف الخبلفػػة فػػي الخصػػومة والخبلفػػة فػػي الحػػؽ الموضػػوعي ، فقػػد 

فػػي الحػػؽ الموضػػوعي كمػػا فػػي تحػدث خبلفػػة فػػي الخصػػومة دوف اف تحػػدث خبلفػة 
دعوى الضماف عندما اليكوف طالب الضماف )كالمشتري( الذي يطمػب اخراجػو مػف 
الخصومة ممتزما شخصيا قبؿ الخصـ االخر بعد تدخؿ الضامف )البائع( فييا، وقػد 

                          

 .ٔٔعيد محمد القصاص ، مصدر سابؽ ، صد. ( (ٔ
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تحػػػدث خبلفػػػة فػػػي الحػػػؽ او فػػػي المركػػػز الموضػػػوعي دوف خبلفػػػة فػػػي الخصػػػومة، 
سػػػمؼ طرفػػػًا فػػػي الخصػػػومة ممػػػثبًل عػػػف الخمػػػؼ كحالػػػة الخمػػػؼ الخػػػاص، اذ يبقػػػى ال

 (ٔ)الخاص، النو يدافع عف مركز قانوني لمصمحة الغير.
ومػػف خػػبلؿ ماتقػػدـ ، يتضػػح لنػػا اف الخبلفػػة فػػي الصػػفة ، أي انتقػػاؿ مركػػز الخصػػـ 
مػػف شػػخص السػػمؼ الػػى شػػخص اخػػر الخمػػؼ، قػػد تحػػدث نتيجػػة لمخبلفػػة فػػي الحػػؽ 

 الموضوعي او دوف تحقؽ لمخبلفة فيو.
 اركان التافة في الدفة : - 2

مػف خػبلؿ التعريػؼ الػوارد فػي اعػبله يتضػح لنػا اف الخبلفػة فػي الصػفة التتحقػؽ اال 
 -بتوافر ثبلثة اركاف اساسية وىي:

ثبوت الصفة لمسػمؼ ابتػداءًا: يجػب التأكػد ابتػداءًا مػف ثبػوت الصػفة لمسػمؼ  -أ 
اذا  لنتمكف مف الحػديث عػف الخبلفػة فػي الصػفة، اذ اليصػح الحػديث عنيػا

لـ تكف الصفة قد ثبتت ابتدءا لمسمؼ وىذا مايمييز الخبلفة فػي الصػفة مػف 
تصػػحيح الػػدعوى باختصػػاـ ذي الصػػفة، وذلػػؾ اذا كانػػت الػػدعوى قػػد رفعػػت 
عمػػى غيػػر ذي صػػفة، أي اف الػػدعوى لػػـ تكػػف متوجيػػة مػػف حيػػث الصػػفة، 

تصػػػػػػحيح  (ٕ)فبػػػػػداًل مػػػػػف عػػػػػدـ قبػػػػػوؿ الػػػػػػدعوى اجػػػػػازت بعػػػػػض التشػػػػػريعات

                          

 .ٜ٘٘عد ، مصدر سابؽ ، ص( د. ابراىيـ نجيب س(ٔ

( مف قػانوف المرافعػات المدنيػة والتجاريػة المصػري؛ اال اف ماتجػدر مبلحظتػو ٕ/٘ٔٔ) المادة( (ٕ
ىو اف حكـ ىذه المادة قاصر عمػى انتفػاء صػفة المػدعى عميػو، فبليجػوز اعمالػو فػي حالػة انتفػاء 

ات فػػي ضػػوء القضػػاء د.محمػػد كمػػاؿ عبػػد العزيػػز، تقنػػيف المرافعػػصػػفة المػػدعي؛ مشػػار اليػػو لػػدى 
( مف ٔ؛ كذلؾ تنظر المادة) ٕٔٚ، ص ٜٜ٘ٔ، دار الطباعة الحديثة ، القاىرة ،  ٖوالفقو ، ط 
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ىػذه الحػاالت فاننػا النكػوف امػاـ صػورة مػف صػور الخبلفػة  الخصومة، ففي
في الصفة، النو في التصحيح يختصـ الشخص الذي كاف يجب اختصامو 
ابتداءا ويخرج مػف الػدعوى مػف كػاف اختصػامو خاطئػًا ولػـ تثبػت لػو الصػفة 

لػػيس لػػو اثػػر  -عمػػى عكػػس الخبلفػػة -مػػف االسػػاس، وليػػذا فػػاف التصػػحيح
اسػػػتقامت اال مػػف وقػػػت تصػػحيحيا باختصػػػاـ  رجعػػي، والتعتبػػر الػػػدعوى قػػد

 ٔ))صاحب الصفة.

ويكوف زواؿ الصفة عف السػمؼ بوفػاة الشػخص  -زواؿ الصفة عف السمؼ: -ب 
الطبيعػػي، او بانقضػػاء الشخصػػية القانونيػػة لمشػػخص المعنػػوي، او بتصػػرؼ 
السمؼ في الحؽ المتنازع عميو، او بزواؿ صفة الممثؿ االجرائي بأي سبب 

اذ النكػػوف امػاـ حالػة مػف حػػاالت الخبلفػة فػي الصػػفة  (ٕ)مػف اسػباب الػزواؿ
اذ كػاف الواقػع ىػػو اكتسػاب شػػخص لمصػفة فػي مباشػػرة اجػراءات الخصػػومة 
مػػع بقاءىػػذه الصػػفة ثابتػػة لمػػف كانػػت لػػو، فػػاذا كػػاف الخصػػـ قػػد باشػػر فػػي 

                                                               

( مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنيػة المبنػاني؛ ومػف ٘ٙقانوف المسطرة النوعية المغربي؛ المادة)
الخصػػومة غيػػر  الجػػدير بالػػذكر اف المشػػرع العراقػػي اوجػػب عمػػى المحكمػػة رد الػػدعوى اذا كانػػت

إذا  - ٔ( مػف قػانوف المرافعػات المدنيػة، والتػي تػنص عمػى مايػأتي)ٓٛمتوجية، وذلػؾ فػي المػادة)
كانت الخصومة غير متوجيػة تحكػـ المحكمػة ولػو مػف تمقػاء نفسػيا بػرد الػدعوى دوف الػدخوؿ فػي 

 لمخصـ أف يبدى ىذا الدفع في أية حالة تكوف عمييا الدعوى( . - ٕأساسيا . 

 المذكرة التوضيحية لمشروع قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري. تنظر( ٔ)

، دار النيضػػػة العربيػػػة ، القػػػاىرة ،  ٕج د.محمػػػود محمػػػد ىاشػػػـ ، قػػػانوف القضػػػاء المػػػدني ، ( (ٕ
 .ٕٕٕ، ص ٕ، جٜٔٛٔ
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البدايػػة اجػػراءات الخصػػومة بنفسػػو، ثػػـ عػػيف لػػو بعػػد ذلػػؾ محاميػػا، فتوكيػػؿ 
ال  -تكػػػوف فيػػػو الوكالػػػة بالخصػػػومة اختياريػػػة فػػػي الفػػػرض الػػػذي -المحػػػامي

فػػبل تعتبػػر ىػػذه الحالػػة  (ٔ)يسػػمب عػػف الخصػػـ االصػػيؿ حػػؽ مباشػػرة الػػدعوى
صػػورة مػػف صػػور الخبلفػػة فػػي الصػػفة االجرائيػػة، الف ىػػذه الصػػفة مازالػػت 

 ثابتة لمخصـ وذلؾ عمى الرغـ مف اشتراؾ غيره في الخصومة.

امػػػاـ حالػػػة مػػػف حػػػاالت  فػػػبل نكػػػوف -االخػػػر: الشػػػخصانتقػػػاؿ الصػػػفة الػػػى  -ج 
الخبلفػػػة فػػػي الصػػػفة اذا كػػػاف كػػػؿ مػػػا حػػػدث ىػػػو انحسػػػار ىػػػذه الصػػػفة عػػػف 

، فقػػد تنتيػػي الوكالػػة (ٕ)شػػخص لسػػبب مػػا وثبوتيػػا لػػو لسػػبب اخػػر مػػرة اخػػرى
بالخصومة نتيجة فقداف الخصـ الىمية التقاضي بالحجز عميو ولكنيا تثبت 

يـ الػػذي تػػـ مػػرة اخػػرى لػػنفس المحػػامي بموجػػب توكيػػؿ صػػادر مػػف قبػػؿ القػػ
تعينو لتمثيؿ المحجور عميػو، وفضػبًل عػف ذلػؾ فقػد تنتيػي صػفة الػولي فػي 
النيابػػة عػػف القاصػػر ببمػػوغ ىػػذا االخيػػر سػػف الرشػػد ، وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ 
يوكػػؿ الخصػػـ الػػذي بمػػش سػػف الرشػػد  مػػػف كػػاف وليػػًا عميػػو مػػف قبػػؿ ليكمػػػؿ 

لصػػػفة مباشػػرة االجػػػراءات، ففػػي مثػػػؿ ىػػذه الحػػػاالت لػػـ تحػػػدث خبلفػػة فػػػي ا
االجرائيػػة، النيػػا لػػـ تنتقػػؿ مػػف شػػخص الػػى اخػػر، وانمػػا ماحػػدث ىػػو تغييػػر 
في ىػذه الصػفة فقػط، ففػي الحالػة االولػى تكػوف صػفة المحػامي فػي مباشػرة 
االجراءات ثابتو لػو بموجػب توكيػؿ صػادر مػف قبػؿ القػيـ عمػى الخصػـ بعػد 

                          

 .٘ٔد.عيد محمد القصاص ، مصدر سابؽ ، ص( (ٔ

 .ٖٛ، ص سابؽمصدر د.عيد محمد القصاص ، ( (ٕ
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اف كانػػت ثابتػػة لػػو بموجػػب توكيػػؿ صػػادر مػػف الخصػػـ نفسػػو، وفػػي الحالػػة 
ثانية تكوف صفة مف كاف وليا عمػى الخصػـ القاصػر ثابتػة بموجػب وكالػة ال

اتفاقيػػػة صػػػادرة لػػػو ممػػػف بمػػػش سػػػف الرشػػػد بعػػػد اف كانػػػت ثابتػػػة لػػػو بمقتضػػػى 
 القانوف.

: االوؿ اذا (ٔ)امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالشػػخص المعنػػوي، فانػػو يجػػب اف نفػػرؽ بػػيف فرضػػيف
كػاف او متعػددًا،  انقضى الشخص المعنوي بحموؿ شخص معنػوي اخػر محمػو واحػداً 

كاندماج شركة باخرى او تجزئة شركة الى عدة شركات، فانو يسري عمػى الشػخص 
، وىذا يعني اف (ٕ)المعنوي في ىذا الفرض ماقيؿ بحؽ الشخص الطبيعي عند وفاتو

 يخمفو في الخصومة التي كاف طرفًا فييا نتيجة خبلفتو في مركزه الموضوعي.
لشػػخص المعنػوي دوف اف يعقػػب انقضػػاؤه حمػػوؿ امػا الفػػرض الثػػاني ىػو اذ انقضػػى ا

شخص معنوي اخر محمو كما ىو الحاؿ عند تصفية شركة، فانو لف تحدث في اية 
حقوؽ موضوعية، وبالتػالي، لػف يكػوف ىنػاؾ حػديث عػف خبلفػة فػي خصػومة، وامػا 
الخصومات التي كانت قائمة وقػت انقضػاء الشخصػية القانونيػة لمشػخص المعنػوي، 

ة لحسػػابو وعمػػى مسػػؤوليتو، لكونػػو يتمتػػع بشخصػػية قانونيػػة بالقػػدر فانيػػا تبقػػى سػػاري

                          

،  ٜٗٚٔ، منشػػػػػأة المعػػػػػارؼ ، االسػػػػػكندرية ،  ٗحسػػػػػف كيػػػػػرة ، المػػػػػدخؿ الػػػػػى القػػػػػانوف ،طد. (ٔ)
 .ٚٙٙ-ٙٙٙص

 .ٜ٘٘د.ابراىيـ نجيب سعد ، مصدر سابؽ ، ص (ٕ)
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ويدخؿ ضمف عمميػة التصػفية الخصػومات القضػائية التػي  (ٔ)البلـز الجراء التصفية
 كاف الشخص المعنوي طرفًا فييا اذ تستمر لحسابو.

تمييػػز االمتػػداد االجرائػػي عػػف الخبلفػػة فػػي الصػػفة : فنجػػد الصػػفة فػػي الخبلفػػة  - ٖ
نتقػػػؿ تبعػػػا النتقػػػاؿ الحػػػؽ او المركػػػز القػػػانوني الموضػػػوعي، فػػػي حػػػيف انػػػو العامػػػة ت

اليوجد انتقاؿ لمحؽ او المركز القانوني الموضوعي مػف شػخص الخػر فػي االمتػداد 
االجرائي.فػػالحؽ فػػي النظػػاـ االخيػػر يكػػوف فػػي حالػػة سػػكوف وثبػػات، فضػػبًل عػػف اف 

ة لوفاتػو او انقضػائو السمؼ في الخبلفة العامة يفقد صفتو كخصـ في الدعوى نتيجػ
بحسب طبيعتو والتثبت الصفة لمخمؼ العاـ اال بزواليا عف السػمؼ.اما فػي االمتػداد 
االجرائػي فػػاف صػػاحب الصػفة االصػػمية التػػزوؿ صػػفتو ويكػوف لمغيػػر اف يتػػدخؿ فػػي 
الػػدعوى التػػي اقاميػػا الطػػرؼ االصػػمي. فالخبلفػػة اليترتػػب عمييػػا قبػػوؿ خصػػـ جديػػد 

 (ٕ)ومة عمى عكس االمتداد االجرائي.يوسع النطاؽ الشخصي لمخص

 تمييز االمتداد االجرائي عف الخبلفة الخاصة في الصفة:   - ٗ

                          

النافذ  ٕٗٓٓالمعدؿ لسنة  ٜٜٚٔ( لسنة ٕٔرقـ ) ( مف قانوف الشركات العراقيٗٙٔالمادة) (ٔ)
رقػـ  ( مػف قػانوف الشػركات االردنػيٖ٘ادة )والمػ ،( مػف القػانوف المػدني المصػري ٖٖ٘؛ والمادة )

 ، النافػػػذ ٜٗٛٔ( لسػػػنة ٖٗٓرقػػػـ) ( مػػػف قػػػانوف التجػػػارة المبنػػػانيٜٙالمػػػادة) ،ٜٜٚٔلسػػػنة  (ٕٕ)
 .ٕٔٓٓ( لسنة ٕٔرقـ ) ( مف قانوف الشركات البحرينيٖٕٙالمادة )

 .ٙ٘، صنحو نظرية لبلمتداد االجرائي احمد سيد احمد محمود ، ( ينظر: (ٕ
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اف الخبلفة الخاصة تكوف اذا لـ يتعمؽ االمر بحموؿ شخص محؿ اخر في مجمػوع 
.  (ٔ)حقوقو، وانما بانتقاؿ حػؽ معػيف مػف السػمؼ الػى الخمػؼ ايػا كػاف نػوع ىػذا الحػؽ

حدث نتيجة لتصرؼ بيف االحياء، كاف ينتقؿ ماؿ معيف مػف "والخبلفة الخاصة قد ت
شػػػخص الػػػى اخػػػر بػػػالبيع او بالمقايضػػػة ، وقػػػد تكػػػوف نتيجػػػة لتصػػػرؼ مضػػػاؼ الػػػى 
مابعػػد المػػوت، وذلػػؾ حينمػػا يوصػػي شػػخص الخػػر بشػػيئ معػػيف يسػػتحقو مػػف تركتػػو 

فيذذل تذذؤدي التافذذة التادذذة فذذي ىذذ ين الفر ذذين الذذ  تافذذة فذذي  (ٕ)بعػػد وفاتػػو"
 التدومة .

اف انتقػػاؿ الحػػؽ يسػػتتبع انتقػػاؿ الصػػفة او المصػػمحة ، فػػاذا  (ٖ)يػػرى جانػػب مػػف الفقػػو
نقػػؿ الػػدائف حقػػو)المتنازع عميػػو( الػػى شػػخص اخػػر قبػػؿ صػػدور الحكػػـ، فػػاف صػػفتو 
 ومصمحتو تزوالف وتظير مصمحة صاحب الحؽ الجديد ويكوف لو مباشرة الدعوى.

فػػػي حػػػؽ او مركػػػز قػػػانوني  وخبلفػػػًا لػػػذلؾ، يػػػرى جميػػػور الفقػػػو اف الخبلفػػػة الخاصػػػة
معيف ال يترتب عمييا خبلفة في الخصومة التي تتعمػؽ بيػذا الحػؽ، فبليحػؿ الخمػؼ 
محػػؿ سػػمفو فػػي ىػػذه الخصػػومة، اذ اف المتصػػرفو اليػػو )الخمػػؼ الخػػاص( ال يخمػػؼ 
السػػمؼ )المتصػػرؼ( فػػي الخصػػومة المتعمقػػة بػػالحؽ الموضػػوعي الػػذي انتقػػؿ اليػػو، 

 مستقؿ عف الحؽ الموضوعي.الف مركز الخصـ مركز اجرائي 

                          

دراسػػػة مقارنػػػة  –كػػػاظـ عجيػػػؿ ، نظريػػػة الخبلفػػػة الخاصػػػة فػػػي التصػػػرفات القانونيػػػة ( د.طػػػارؽ (ٔ
 .ٕٖ- ٕٓ، ص ٕٓٔٓ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف ، ٔ،ط

 .ٖٗ( نقبًل عف د.عيد محمد القصاص ، مصدر سابؽ ، ص(ٕ

الكتػاب الثػاني ، دار  د.عبد المنعـ الشرقاوي ود. فتحي والي ، المرافعات المدنيػة والتجاريػة ، ((ٖ
 .ٖٕٚ، صٜٚٚٔ-ٜٙٚٔالنيضة العربية ، القاىرة ، 
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اال انيػػػـ اختمفػػػوا بعػػػد ذلػػػؾ فػػػي مصػػػير الخصػػػومة التػػػي كانػػػت قػػػد بػػػدأت بشػػػأف ىػػػذا 
الػى اف السػمؼ يبقػى طرفػػًا فػي ىػذه الخصػومة واف لػػـ  (ٔ)الحػؽ، فػذىب جانػب مػػنيـ

يعد طرفًا في الحؽ الموضوعي، فبليحػؿ الخمػؼ الخػاص محمػو، والوضػع الصػحيح 
ورة ىػي اف السػمؼ ىػو الػذي يحػؿ حمػواًل اجرائيػًا محػؿ وفقًا ليػذا الػرأي فػي ىػذه الصػ

الخمؼ الخاص ويمثمو قانونًا في الخصومة، ألنو فػي ىػذا الفػرض يػدافع عػف مركػز 
قػػانوني لصػػالح الغيػػر وبػػذلؾ يكػػوف لمحكػػـ الصػػادر فػػي ىػػذه الخصػػومة حجػػة عمػػى 

 (ٕ)الخمػػؼ، النػػو يعػػد ممػػثبًل فييػػا بشػػخص السػػمؼ. بينمػػا ذىػػب الجانػػب االخػػر مػػنيـ
الى التمييز بيف الخبلفة الخاصة الناتجة عف تصرؼ بيف االحياء والخبلفة الناتجػة 
عػػف تصػػرؼ مضػػاؼ الػػى مابعػػد الموت)الوصػػية( ففػػي الفػػرض االوؿ يبقػػى السػػمؼ 
طرفًا في الخصومة ممثبًل عف الخمؼ، وفي الفػرض الثػاني التسػتمر الخصػومة فػي 

 خمفو العاـ أي الورثة. وانما تستمر في مواجية –وقد توفي  -مواجية السمؼ
اف  -وىػػو مػػا نؤيػػده– (ٖ)وخبلفػػًا لػػذلؾ يػػرى جانػػب ثالػػث مػػف اصػػحاب ىػػذا االتجػػاه 

الخبلفػػػة الخاصػػػة تفقػػػػد المتصرؼ)السػػػمؼ( صػػػػفتو فػػػي الػػػدعوى ممػػػػا يجعميػػػا غيػػػػر 
مقبولػػة لتخمػػؼ شػػرط الصػػفة، اذ اليمكػػف اف يسػػتمر السػػمؼ فػػي االجػػراءات بػػدعوى 

مر بػػاخراج ىػػذا الخصـ)السػػمؼ( مػػف الػػدعوى الحمػػوؿ، ويجػػب عمػػى المحكمػػة اف تػػأ
وتبميش ذي الصفة والذي ىػو المتصػرؼ اليػو)الخمؼ الخػاص(، واليسػمـ ىػذا الجانػب 

                          

 .ٖٓٓ( د.فتحي والي ، الوسيط في قانوف القضاء المدني ، مصدر سابؽ ، ص(ٔ

 .ٜ٘٘د.ابراىيـ نجيب سعد ، مصدر سابؽ ،  (ٕ)

 .ٕٛٗد.وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، مصدر سابؽ ، ص (ٖ)
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مػػف الفقػػو بػػالقوؿ: اف السػػمؼ يبقػػى فػػي الخصػػومة باعتبػػاره ممػػثبًل لمخمػػؼ اذ اليوجػػد 
سػػند قػػانوني ليػػذا التمثيػػؿ، وانمػػا يمكػػف ابقػػاء السػػمؼ فػػي الخصػػومة اذا كػػاف ممتزمػػا 

 بالضماف وطمب الخمؼ الخاص ابقاؤه فييا بوصفو ضامنًا.
مف خبلؿ ما تقدـ ، يتضح لنػا بػأف الخبلفػة فػي الصػفة السػيما الخاصػة تػؤدي إلػى 
أف يخمػػؼ شػػخص شخصػػًا آخػػر فػػي ذات المركػػز القػػانوني االجرائػػي ، فػػي حػػيف أف 

مؿ االمتػػداد االجرائػػي يػػؤدي إلػػى توسػػع فػػي المركػػز القػػانوني لمخصػػـ واتسػػاعو ليشػػ
 أشخاصًا ُأخر جدد .
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 ادلثحث انثانِ

 حتذّذ اشخاص اخلظٌيح ادلذنْح

يقصد بالمركز االجرائي ذلؾ االطار الذي يشمؿ الحقوؽ والواجبات والمكنات التي 
تكوف لشخص ماثؿ في خصومة ما بنفسو او بممثمو والتي تمكنو مف القياـ 

غاية المحددة لو قانونًا، وىذا المركز باالعماؿ المصيقة بيذا المركز حسب ال
االجرائي ليس قاصرًا عمى االشخاص في الخصومة فقط ايا كانت الصفة االجرائية 
التي يتصفوف بيا، سواء كانوا اطرافًا في الخصومة بمعنى الكممة، أي صدر منيـ 
او ضدىـ طمبات قضائية ، اـ كانوا مجرد اشخاصا في ىذه الخصومة ككؿ ماعدا 

اؼ مثاؿ ذلؾ القاضي ، الكاتب ، الخبير ، الشاىد، فكؿ ىؤالء يعتبروف مف االطر 
اشخاص الخصومة المدنية ، ولكنيـ ليسوا اطرافًا فييا حيث اليتقدموف بطمبات ، 
والتوجو الييـ طمبات قضائية بالمعنى الفني لذلؾ وحتى ىؤالء ليـ مركز اجرائي 

. (ٔ)صاتيـ، كما نص عمييا القانوفيحدد واجباتيـ، وسمطاتيـ، ومكانتيـ ، واختصا
لذا سنتناوؿ فيما يأتي عرض موجز الشخاص الخصومة المدنية وعبلقتيـ 

 -باالمتداد االجرائي كاالتي:
 المطمب االوؿ: اطراؼ الدعوى المدنية.

 المطمب الثاني: القاضي واعوانو.
 المطمب الثالث: الغير.

                          

 .٘، ص مصدر سابؽ،  د.نبيؿ اسماعيؿ عمر (ٔ)
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 ادلطهة االًل
 اطراف انذعٌٍ ادلذنْح 

ركز الخصـ في الخصومة حسب دوره في الدعوى ، مدعيًا او مدعًا عميو يختمؼ م
، والمدعي ىو مف يتخذ المبادرة في الخصومة ويقدـ الطمب القضائي ، اما 
المدعى عميو ىو مف يقدـ الطمب في مواجيتو والمقصود بالطمب القضائي ، 

ب اجراء الطمب الذي يتضمف ادعاء يكوف محؿ الخصومة فبل يعد مدعيا مف يطم
تحقيؽ او ندب خبير في دعوى موضوعية ، وكؿ خصـ في الخصومة اما اف 
يكوف مدعي او مدعى عميو ، وبغير مدِع ومدعًا عميو التوجد خصومة مدنية، 

ويبلحظ انو اذا كاف موقؼ  (ٔ)وليذا يسمياف بالطرفيف االصمييف في الخصومة 
ف القانوف يعترؼ لو بالمركز المدعى عميو سمبيا بالنسبة لممطالبة القضائية ، فأ

القانوني لمخصـ عمى اثرىا وىو مايوفر دورًا ايجابيًا اثناء الخصومة مساويًا لدور 
المدعي فيكوف لو الحؽ في مباشرة  الدفوع كما انو يستطيع اف يطور دفاعو الى 

 اليجوـ عف طريؽ  تقديـ  طمبات  عارضة، 

                          

، دار النيظػػػة العربيػػػة ،  ٔد.عبػػػد التػػػواب مبػػػارؾ ، الػػػوجيز فػػػي اصػػػوؿ القضػػػاء المػػػدني ، ط (ٔ)
 .ٖٓٚ، ص ٕ٘ٓٓالقاىرة ، 
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والمدعى عميو في الحقوؽ  وبيذا يوفر حد ادنى مف المساواة بيف المدعي
 .(ٔ)والواجبات

اال انو البد مف االشارة الى اف اطراؼ الدعوى المدنية او ممثموىـ يجب اف تثبت 
ليـ السمطة او الصبلحية في مباشرتيا وكذلؾ اذا كانت مباشرتيا تمت بسوء نية 

ئية منيـ او تعسفوا في استعماؿ حقيـ فانيـ يتعرضوف لممسؤلية التي قد تكوف اجرا
 -او مالية:

والسمطة : يجب اف يتوافر في اطراؼ القضية شرط الصفة فييا بمعنى اف تثبت 
ليـ السمطة في ذلؾ بأف يتمسؾ او يدافع كؿ منيـ عف الحؽ او المركز لنفسو واف 
تكوف لو مصمحة قانونية او واقعية في التمسؾ او الدفاع عنو واال حكمت المحكمة 

 شرط الصفة او المصمحة في القضيةبعدـ قبوؿ الدعوى النعداـ 
أما الصبلحية: فيي تعني اف يتوافر في كؿ طرؼ فييا شرط الصبلحية )اىمية 
االختصاـ( والقدرة )اىمية التقاضي( عمى مباشرتيا أي االىمية االجرائية بأف يكوف 
كؿ منيـ كامؿ االىمية غير مصاب بعارض مف عوارضيا واال حكمت المحكمة 

ت مالـ يكف ناقص االىمية او عديميا او مف اصابو عارض ببطبلف االجراءا
 ممثبًل فييا.

المسؤلية : كذلؾ يجب اف يباشر كؿ منيـ حقو في التقاضي او في الدفاع بحسف 
نية بمعنى يشترط اف اليباشر في القضية بسوء نية )أي يتعمد تعطيؿ االجراءات 

                          

، دار الفكر العربي ، ببل مكاف طبع  ٔد.وجدي راغب فيمي ، مبادئ الخصومة المدنية ، ط (ٔ)
 ،ٜٔٚٛ  ،ٕٖٗ-ٕٖ٘. 
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ماؿ حقو واال تعرض او االضرار بالطرؼ االخر( واال يكوف متعسفًا في استع
    (ٔ)لجزاءات اجرائية بحتو )كالبطبلف( او مالية)كالغرامة او التعويض(.

واف اطراؼ الدعوى او ممثمييـ يمعبوف دورًا اساسيًا في الدعوى المدنية النيـ 
يحددوف نطاقيا ومدى امتدادىا)مف حيث االشخاص(، كما يوجيوف سيرىا منذ 

تيا، ويقوموف بتقديـ ادعاءاتيـ)وقائعيا وادلتيا بدايتيا واثناء سيرىا وحتى نياي
 وحججيا( وطمباتيـ الى المحكمة المختصة. 

اذ لممدعي حرية تحديد شخص المدعى عمييـ وعددىـ ، فيمتد النطاؽ الشخصي 
وفقًا الرادة المدعي باختصاـ اكثر مف مدعى عميو واحد تربطيـ صمة تبرر جمعيـ 

د يكوف مجبرًا بنص القانوف عمى امتداد في خصومة واحدة، غير اف المدعي ق
نطاؽ الخصومة الى اشخاص اخريف في بدايتيا، مما يؤدي الى االقتصاد في 
الخصومة)االجراءات والوقت والجيد والنفقات(، وذلؾ بامتداد اجرائي يتجسد في 
صحيفة واحدة يمكف اف تقدـ مف اكثر مف مدعي ضد مدعى عميو واحد، تجنبًا 

اـ الذي يمكف اف يحدث لو رفعت اكثر مف دعوى في ىذا مف تناقض االحك
 الصدد.

فالخصومة المدنية  تتسمسؿ  بيف  االطراؼ االصمية ) طبيعيف او اعتبارييف( اذ  
 تبدأ بشخصيف 

رئيسييف ىما المدعي والمدعى عميو فالمدعي يقدـ ادعاءه مف خبلؿ عمؿ اجرائي 
ي بؿ يعترض عمى ىذا االدعاء يسمى بالطمب والمدعى عميو اليقؼ مكتوؼ االيد

                          

 .ٜٗمصدر سابؽ ، ص نظرية لبلمتداد االجرائي ،نحو  سيد احمد محمود ،أحمد  (ٔ)
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اال ان ال ؤال ال ي يطرح نف و في ى ا  (ٔ)مف خبلؿ ابداء الدفوع والطمبات.
المجال ىو ا ا ت دد المدع  عمييم وكان ليم اكثر من مةام فألي محكمة ين ةد 

 االتتداص 
إذا تعدد المدعى عمييـ واتحد االدعاء أو كاف نص المشرع العراقي عمى مايأتي)

اذ اشارت ىذه المادة الى حالة  (ٕ)ا تقاـ الدعوى في محؿ اقامة أحدىـ(.مترابط
تعدد المدعى عمييـ في الدعوى الواحدة فاعطت االختصاص لممحكمة التي يقع 

  (ٖ)في دائرتيا مقاـ احدىـ.
 

 
 
 
 
 

                          

 .ٗٚ-ٖٚمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٔ)

 ٜٜٙٔ( لسػػنة ٖٛ( مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة العراقػػي رقػػـ )ٖٚالفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة) (ٕ)
النافػذ.،  ٜٛٙٔ( لسػنة ٖٔدنيػة المصػري رقػـ)(مف قانوف المرافعػات المٜٗالنافذ ، تقابميا المادة )

النافذ ،  ٖٜٛٔ( لسنة  ٜٓرقـ ) ( مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبنانيٜٚتقابميا المادة)
والمعػدؿ  ٜٛٛٔ( لسػنة ٕٗرقػـ) ( مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنيػة االردنػيٖٙتقابميا المادة)
 .ٕٙٓٓ( لسنة ٙٔبالقانوف رقـ )

وتطبيقاتػػو  ٜٜٙٔلسػػنة  ٖٛت المحمػػود ، شػػرح قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة رقػػـ القاضػػي مػػدح (ٖ)
 .ٕٙ، ص ٕٕٔٓ،  المكتبة القانونية ، بغداد ،ٗالعممية ،ط
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 ادلطهة انثانِ
 انماضِ ًاعٌانو

لقضاة يقصد بالقاضي بالمعنى الواسع ىو كؿ مف يتولى منصب ا -اواًل.الةا ي:
، اياكانت الجية القضائية)قضاء عادي او اداري(، وايا كانت درجة التقاضي)في 
محكمة الدرجة االولى او في محكمة الدرجة الثانية( او في محكمة التمييز وايًا 

او قاضيًا وقتيًا( وبعبارة اخرى ىو كؿ -كانت سمطاتو )باعتباره قاضيًا لمموضوع
انوف اياىا لحسـ المنازعات(او ىو عضو صاحب سمطة قضائية )خولو الق

الشخص المكمؼ بتطبيؽ القانوف او اداء العدالة او ىو مف لو والية وسمطة 
القضاء. فيو الشخص المكمؼ بحسـ المنازعات التي تثور بيف الناس وفقًا لقواعد 
القانوف)قاضي معيف بالمحاكـ( او لقواعد العدالة )كالمحكـ المختار بواسطة اطراؼ 

-فيو اذف الشخص المكمؼ مف السمطة القضائية بالرد عمى طمب مقدـ اليو النزاع(
سواء كاف طمبًا يتضمف منازعة او اليتضمف منازعة حقيقية واال تعرض لجريمة 

 انكار العدالة.
ويتمتع كؿ قاضي بحقوؽ معينة تجاه اطراؼ الخصومة او ممثمييـ كحقو في توقيع 

في مخاطبتو مف قبؿ الخصوـ بالتوقير جزاء عمى مف يخؿ بنظاـ الجمسة، وحقو 
.  البلـز

كما يمتـز القاضي بواجبات معينة تجاه اطراؼ الخصومة ومف ىذه الواجبات عدـ 
القضاء بعممو الشخصي وواجب احتراـ المبادئ االجرائية التي  تحقؽ  ضمانات 

 التقاضي  ومنيا مبدأ المواجية 
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 (ٔ)بيف اطراؼ الخصومة المدنية.
راء القضائي مما يقوـ بو القاضي ، فيمـز اف يكوف القاضي صالحًا واذا كاف االج

التخاذ االجراء ، وىذا يتطمب اف تتوافر في القاضي الصبلحية العامة والصبلحية 
 الخاصة.

الصبلحية العامة : ويقصد بيا اف يكوف القائـ باالجراء قاضيًا ، أي يخولو  .1
الجراء القضائي كالحكـ القانوف والية القضاء في الدولة وليذا يكوف ا

الصادر مف القاضي بعد احالتو عمى التقاعد او نقمو الى وظيفة اخرى 
منعدـ ال يترتب عميو أي اثر قانوني كونو صادر مف شخص ال يتمتع 

 ٕ))باالختصاص الوظيفي الذي يعطيو صبلحية القياـ بذلؾ االجراء.

قاضػػي مػػف الصػػبلحية الخاصػػة : وتعنػػي أف ال يكػػوف ىنػػاؾ سػػبب يمنػػع ال .2
الفصؿ في الػدعوى عمػى الػرغـ مػف أنيػا تػدخؿ فػي اختصاصػو سػواء أكػاف 
ىػػذا المنػػع بحكػػـ القػػانوف وىػػو مػػا يعػػرؼ بػػالتنحي الوجػػوبي ، أو أف يمتنػػع 
القاضػي عػف نظػر الػدعوى مػف تمقػػاء نفسػو إذا استشػعر الحػرج مػف الفصػػؿ 

مػت في الدعوى المعروضة عميو وىو ما يعرؼ بالتنحي الجوازي ، إذا ما ت
االسػػػتجابة لطمبػػػو بػػػالتنحي ، أو أف يمنػػػع القاضػػػي مػػػف نظػػػر الػػػدعوى بنػػػاء 
عمى طمب الخصوـ أو احدىـ وىو مػا يعػرؼ بنظػاـ رد القاضػي عػف نظػر 

                          

 .ٓٙمصدر سابؽ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، سيد احمد محمود ،أحمد  (ٔ)

راسػػػات فػػػي القػػػانوف ( د.ياسػػػر باسػػػـ ذنػػػوف السػػػبعاوي واجيػػػاد ثػػػامر نػػػايؼ الػػػدليمي ، بحػػػوث ود(ٕ
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ، ص ٜٕٓٓ، مكتبة الجيؿ العربي ، الموصؿ ،  ٖ، ج ٔالخاص ، ط
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، في حالة صدور الحكـ بالرد بناء عمػى طمػػب  (ٔ)الدعوى المعروضة عميو
 .(ٕ)الخصـو أو احدىـ

المرفوعػة اماميػا او ضػميا اما عف مػدى سػمطة المحكمػة فػي الفصػؿ بػيف الػدعاوى 
فقػػػد تػػػؤدي سػػػمطة المحكمػػػة الػػػى نقصػػػاف عػػػدد الخصػػػـو او زيػػػادتيـ فػػػي الخصػػػومة 
الواحػػػػدة كمػػػػا اف احالػػػػة دعػػػػوى مػػػػف محكمػػػػة اخػػػػرى بسػػػػبب االرتبػػػػاط قػػػػد تزيػػػػد عػػػػدد 

. وىذا ما اكده القضاء العراقي فقد جاء في قرار لمحكمة استئناؼ نينوى  (ٖ)الخصـو
التدقيؽ والمداولة لوحظ اف الطعف  التمييزي قدـ في المدة بصفتيا التمييزية انو)بعد 

القانونيػػػة لػػػذا قػػػرر قبولػػػو شػػػكبل" وعنػػػد النظػػػر فػػػي القػػػرار المميػػػز تبػػػيف انػػػو صػػػحيح 
وموافؽ لمقانوف اذ انو مف البلـز قانونًا كتيسير الجراءات التقاضػي وتطبيقػًا الحكػاـ 

ع الػػػػػػدعوى بالعػػػػػػدد مػػػػػػدني ( توحيػػػػػػد الػػػػػػدعوى المميػػػػػػز قرارىػػػػػػا مػػػػػػٔ/ٕٚٔالمػػػػػػادة ) 
الف المدعى واحد في الدعوييف وكذلؾ موضوع الدعوى واف المػدعى  ٕٔٔٓ/ٖٙٙ

عمييما في الدعوييف في حاؿ ثبوت الدعوى متضامنيف في االلتزاـ وبما اف الدعوى 
                          

فػػارس عمػػي عمػػر الجرجػػري ، التبميغػػات القضػػائية ودورىػػا فػػي حسػػـ الػػدعوى المدنية)دراسػػة   (ٔ)
؛  ٖ٘، ص ٕٗٓٓمقارنة( اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ ، جامعة الموصػؿ ، 

د الحديدي ، التعسؼ في استعماؿ الحؽ االجرائي)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير عمي عبيد عوي
 .ٙٗ-٘ٗ، ص ٕٚٓٓمقدمة الى كمية الحقوؽ، جامعة الموصؿ ، 

( مػػف قػػانوف التنظػػيـ القضػػائي ٛ( مػػف قػػانوف المرافعػػات العراقػػي ، والمػػادة )ٜٚ-ٜٔالمػػواد ) (ٕ)
مػػف قػػانوف المرافعػػات المصػػري ، والمػػواد ( ٘ٙٔ-ٙٗٔ، والمػػواد ) ٜٜٚٔلسػػنة  ٓٙالعراقػػي رقػػـ 

( مػف قػانوف ٓٗٔ-ٕٖٔ( مف قانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة المبنػاني ، والمػواد )ٖٓٔ-ٕٓٔ)
 أصوؿ المحاكمات المدنية األردني.

 .ٖٕٚمصدر سابؽ ، ص مبادئ الخصومة المدنية ، د.وجدي راغب فيمي ، (ٖ)
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االخيرة مستأخرة فيكوف مف الواجب قانونًا استئخار الدعوى المميز قرارىا لحيف فتح 
وتوحيػػدىا معيػػا لػػذلؾ قػػرر تصػػديؽ القػػرار المميػػز ورد  ٕٔٔٓ/ٖٙٙالػػدعوى العػػدد 

الطعػف التمييػػزي عمػػى اف يبقػى رسػػـ التمييػػز تابعػػًا لمنتيجػة  وصػػدر القػػرار باالتفػػػػػاؽ 
كمػػػا اف سػػػمطة المحكمػػػة  (ٔ)(.ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٙىػػػػ الموافػػػؽٖٖٗٔ/ ربيػػػع االوؿ /ٖفػػػي 

الضػػـ او تبػػرز مػػف خػػبلؿ التحقػػؽ مػػف الشػػروط التػػي يسػػتمزميا القػػانوف لقبػػوؿ طمػػب 
اختصاـ الغير كالتحقيؽ مػف قيػاـ االرتبػاط بػيف الػدعوى االصػمية وطمػب االختصػاـ 
مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة اخػػرى تظيػػر سػػمطة المحكمػػة فػػي مناقشػػة اعتػػراض الطػػرؼ 
االخػػػر مػػػف اطػػػراؼ الػػػدعوى عمػػػى طمػػػب اختصػػػاـ الغيػػػر الف ىػػػذا الطمػػػب اليتعمػػػؽ 

ي سيصػدر مػف شػأنو اف يػػؤثر بالمػدعي او المػدعى عميػو لوحػدىما اذ اف الحكػـ الػذ
 .(ٕ)في حقوؽ الشخص الثالث

يقصػػد بػػأعواف القضػػاء ىػػـ رجػػاؿ فػػف القػػانوف الػػذيف تكػػوف  -ثانيذذًا.اعوان الة ذذا :
ميمتيـ مخصصة لتسييؿ سير القضية وحسف اقامػة العدالػة فيػـ االشػخاص الػذيف 

ي يسػػتدعوف لممشػػاركة فػػ -اليكونػػوا مػػزوديف مػػف قبػػؿ الدولػػة بتػػولي وظيفػػة القضػػاء
اقامػػػة العدالػػػة لتقػػػديـ مسػػػاىمتيـ لمقضػػػاء والطػػػراؼ القضػػػية كػػػالموظفيف العمػػػومييف 
)مثػػاؿ الكتبػػة والمعػػاونيف القضػػائييف واالدعػػاء العػػاـ( او مػػف يعمػػؿ فػػي مينػػة معينػػة 

                          

بتػػاريخ  ٕٕٔٓب/ٓ/ ت ٔٔٔتمييزيػػة بالعػػدد ينظػػر قػػرار محكمػػة اسػػتئناؼ نينػػوى بصػػفتيا ال( (ٔ
 )غير منشور(ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٙ

د.ادـ وىيب النداوي ، مدى سمطة المحكمة المدنية في تعديؿ نطػاؽ الدعوى)دراسػة مقارنػة ،  (ٕ)
 ٖٙ٘، ص ٜٜٚٔ -ٜٛٚٔة الى مجمس كمية الحقوؽ في جامعػة بغػداد ، مدكتوراه مقد أطروحة

-ٖ٘ٛ. 
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)كػػالخبراء او المتػػرجميف او المحػػاميف( وىػػؤالء المتخصصػػوف فػػي القػػانوف يباشػػروف 
دة ليسوا فقط القضاة في اداء وظائفيـ بؿ ايضًا دورًا ىامًا جدًا النيـ مكمفوف بمساع

واعػواف القضػاء ىػـ  (ٔ)اطراؼ الخصومة المتعسريف غالبًا في المنعطفات القضائية.
 كاالتي
االدعاء العاـ: اذا كاف االجراء مما يقوـ بو المدعى العاـ كالطعف في  .1

االحكاـ والقرارات لمصمحة القانوف فيمـز اف تتوفر فيو الوظيفة 
ختصاص والصبلحية الشخصية والمقصود بالوظيفة اف يكوف القائـ واال

باالجراء القضائي بدرجة مدعي عاـ، اما االختصاص فيقصد بو اف يكوف 
االجراء القضائي داخبًل في اختصاص المدعي العاـ، اما الصبلحية 
الشخصية فيقصد بيا اف اليقوـ بالمدعي العاـ سبب مف اسباب التنحي 

  (ٕ)حكـ برده.واف اليكوف قد 

حدد قانوف المرافعات االشخاص الذيف يتولوف ميمة  المبمش القضائي: .2
التبميش اذ نص عمى مايأتي)يقوـ بميمة التبميش مف يعينيـ وزير العدؿ، 
ويجوز اجراء التبميش برسالة رسمية مف المحكمة بواسطة البريد المسجؿ 

مف المحكمة، وفي  المرجع، او ببرقية مرجعة في االمور المستعجمة بقرار
حالة عدـ وجود مكاتب لمبريد في المكاف المطموب التبميش فيو،يقوـ بالتبميش 

                          

 .ٕٙ-ٔٙمصدر سابؽ ، صنظرية لبلمتداد االجرائي ،  نحوسيد احمد محمود ، أحمد  (ٔ)

( د.ياسػػػر باسػػػـ ذنػػػوف السػػػبعاوي واجيػػػاد ثػػػامر تػػػايؼ الػػػدليمي ، بحػػػوث ودراسػػػات فػػػي القػػػانوف (ٕ
 .ٕٚٗ-ٕٙٗ، ص ٜٕٓٓ، مكتبة الجيؿ العربي ، الموصؿ ،  ٖ، ج ٔالخاص ، ط
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. لذا يجب اف تتوفر في المبمش الوظيفة واالختصاص (ٔ)رجاؿ الشرطة(
لكي يقوـ بميمة التبميش القضائي.ويقصد بالتبميغات القضائية ىي عبارة 

حقيقة أو حكمًا باألوراؽ عف اجراء قضائي يتـ بموجبو اعبلـ المخاطب 
القضائية وبما يتخذ ضده مف إجراءات وذلؾ طبقا لؤلوضاع القانونية 

 .(ٕ)المقررة

الكتبة او قمـ كتاب المحكمة: يكوف مكمفًا بصفة خاصة بمساعدة القاضي  .3
في مباشرة وظائفو مف حفظ النسخ االصمية واالوامر واالحكاـ وتسميـ 

ه القرارات لذوي الشأف او لممحكوـ ليـ الصور البسيطة او التنفيذية ليذ
وتنفيذ اعماؿ البحث والتحقيؽ والمراسبلت الخاصة بالطمبات والدفوع 
المتعمقة بموضوع الخصومة فقمـ الكتاب لو ميمة القياـ باالعماؿ االجرائية 
فيو يقوـ بوظيفة لذا يجب اف يكوف باالضافة الى الوظيفة مختصًا بالقياـ 

 . (ٖ) بيذه االعماؿ

                          

 ٜٜٙٔ( لسػػنة ٖٛاقػػي رقػػـ)( مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة العر ٖٔ( الفقػػرة االولػػى مػػف المػػادة)(ٔ
 المعدؿ.

 .ٕٚفارس عمي عمر الجرجري ، مصدر سابؽ ، ص( (ٕ

 .ٜٔ-ٜٓمصدر سابؽ ، صنحو نظرية لبلمتداد االجرائي  ، احمد سيد احمد محمود ،  (ٖ)
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 خصومة لمباشرة قانونا ومجاز مفوض شخص ىو الوكيؿ بالخصومة: .4
فاذا كاف االجراء  .(ٔ)الموكؿ لمصمحة الخصومة لحسـ منيما سعيا غيره

 -كرفع الدعوى والمرافعة فييا-القضائي مما يقوـ بو الوكيؿ بالخصومة 
فيمـز اف يكوف الوكيؿ بالخصومة صالحًا التخاذ االجراء ، وىذا يتطمب اف 

اف يكوف محاميًا، او -ٔوفر في الوكيؿ بالخصومة الشروط االتية : تت
زوجًا او صيرا او قريبًا الى الدرجة الثالثة بالنسبة لدعاوى االحواؿ 

-ٕالشخصية والدعاوى البدائية التي تنظرىا محكمة البداءة بدرجة اخيرة.
اف تكوف لو صبلحية ممارسة -ٖاف يكوف موكبًل مف الخصـ في الدعوى.

 (ٕ) محاماة في الدعوى التي يترافع فيياال

 
 
 
 
 
 
 

                          

عمػار سػػعدوف حامػػد المشػػيداني ، الوكالػػة بالخصومة)دراسػػة مقارنػػة( اطروحػػة دكتػػوراه مقدمػػة  (ٔ)
 .ٖٔ، ص ٕ٘ٓٓ، جامعة الموصؿ ، الى مجمس كمية الحقوؽ 

 .ٕٛٗ-ٕٚٗ، صمصدر سابؽ ( د.ياسر باسـ ذنوف السبعاوي واجياد ثامر تايؼ الدليمي ، (ٕ
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 ادلطهة انثانث
 فكرج انغري

 في طرفا يكف لـ الذي الشخص ىو الخاص القانوف عقود في الغير معنى كاف إذا
 ىؿ ىنا نفسو يطرح الذي فالسؤاؿ عاديا دائنا أو خاصا أو عاما خمفا وال العقد
 الخاص القانوف في المتبعة لطريقةبا المرافعات قانوف في الغير معنى تحديد يمكف

 سنتناوؿ في ىذا المطمب بياف المقصود بالغير في قانوف المرافعات المدنية ؟
في فرع اوؿ ، ثـ عبلقة الغير  الغير مف يعدوف الذيف األشخاص تحديد لغرض

 -باالمتداد االجرائي في فرع  ثاني كاالتي:

 نفرع االًلا
 تعرّف انغري

ير في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بيف اطرافيا ، قبؿ يتعيف تحديد فكرة الغ
 الدخوؿ في عبلقة الغير باالمتداد الشخصي.

فالغير في موضوع معيف يختمؼ عما  (ٔ)لقد آثار معنى الغير جداًل كبيرًا في الفقو
يراد بو في موضوع آخر كذلؾ فإنو يختمؼ في ظؿ قانوف معيف عنو في ظؿ 

 قانوف آخر. 
ففي القانوف المدني عمى سبيؿ المثاؿ نجد أف ىناؾ قاعدة قصور حكـ العقد       

ويقصد بيذه القاعدة أف مف لـ يكف  (ٔ)عمى العاقديف أو ما تسمى بنسبية آثار العقد

                          

 .ٚٙٙص مصدر سابؽ ،فتحي والي، د. ( (ٔ
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طرفًا في العقد ال يفيد منو بمعنى أنو ال يكتسب حقًا بموجبو وال يضار بمقتضاه 
لحالة ىو مف لـ يكف طرفًا في العقد وىذا وىذا يعني أف المقصود بالغير في ىذه ا

حيث نصت عمى مايأتي  (ٕ)( مف القانوف المدني العراقيٕٗٔما أكدتو المادة )
"ينصرؼ اثر العقد الى المتعاقديف والخمؼ العاـ دوف اخبلؿ بالقواعد المتعمقة 
بالميراث، مالـ يتبيف مف العقد او مف طبيعة التعامؿ او مف نص القانوف اف ىذا 
االثر الينصرؼ الى الخمؼ العاـ". في حيف نجد معنى الغير في الدعوى الصورية 

( ٔ/ٚٗٔىو كؿ مف يكسب حقًا لسبب يغاير التصرؼ الصوري وقد ذكرت المادة )
طائفتيف مف األغيار وىما دائني المتعاقديف والخمؼ  (ٖ)مف القانوف المدني العراقي

ؼ السمؼ في حؽ عيني عمى الخاص لكؿ منيما. والخمؼ الخاص ىو مف يخم
شيء معيف أو في ممكية شيء معيف كالمشتري والموىوب لو والدائف والمرتيف. 
وفي مجاؿ قانوف البينات نجد أف القاعدة العامة في اإلثبات تقضي بأف السندات 
العادية ىي حجة عمى الناس كافة فيما عدا تاريخيا فبل يعتبر في مواجية الغير 

ابتًا بمعنى أف يكوف لمسند العادي تاريخ ثابت حتى يحتج بو حجة إاّل إذا كاف ث

                                                               

أنػػػور سػػػمطاف، مصػػػادر االلتػػػزاـ فػػػي القػػػانوف المػػػدني األردنػػػي، دراسػػػة مقارنػػػة، منشػػػورات د.  (ٔ)
 .ٖٚٔ، صفحة ٜٚٛٔ، عماف، ٔالجامعة األردنية، ط

( مػف القػانوف المػدني ٕٕ٘( مف القانوف المػدني المصػري، وتقابميػا المػادة)٘ٗٔتقابميا المادة) (ٕ)
( مػف القػانوف ٘ٙٔٔ( مف القانوف المدني االردنػي، وتقابميػا المػادة)ٓٔٔالمبناني، وتقابميا المادة )

 .ٗٓٛٔالمدني الفرنسي لسنة 

( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدني ٕٗٗي العراقػػػػي ، تقابميػػػػا المػػػػادة)( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدنٔ/ٚٗٔالمػػػػادة) (ٖ)
 (مف القانوف المدني االردني.ٔ/ٖٛٙالمصري تقابميا المادة)
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، ومف ىنا نجد أف المقصود بالغير بيذا المقاـ ىو الخمؼ الخاص (ٔ)عمى الغير
والدائف الحاجز، فاألجنبي عف التصرؼ )موضوع السند( ال يعتبر مف الغير في 

يحتج عميو  ىذا المجاؿ إذ لف يحتج عميو ابتداء بيذا التصرؼ. وبذلؾ فإف مف
 بالتاريخ الثابت ىو الغير وليس أطراؼ العقد.

وفي مجاؿ قانوف المرافعات المدنية فإف تحديد مفيوـ الغير في موضوع       
معيف يختمؼ عما يراد بو في موضع آخر ففي نطاؽ التدخؿ االختياري في 

الغير ىو  نجد أف (ٕ)(مف قانوف المرافعات المدنية العراقيٜٙالدعوى المدنية )مادة 
الشخص الذي يتدخؿ مف تمقاء نفسو في خصومة قائمة أماـ المحكمة لممطالبة 
بالحؽ موضوع النزاع أو بجزء منو ويشترط ليذا التدخؿ وجود دعوى قائمة أماـ 
 المحكمة، وأف يكوف لطالب التدخؿ عبلقة بيذه الدعوى ويتأثر بنتيجة الحكـ فييا.

                          

وتعديبلتػػػػػو ، تقابميػػػػػا  ٜٜٚٔ( لسػػػػػنة ٚٓٔ( مػػػػػف قػػػػػانوف االثبػػػػػات العراقػػػػػي رقػػػػػـ )ٕٙالمػػػػػادة)( (ٔ
( مػف ٗ٘ٔمػادة)المعدؿ ،وتقابميػا ال ٜٛٙٔلسنة  ٕ٘( مف قانوف االثبات المصري رقـ ٘ٔالمادة)

 ٕٚ( مػف قػانوف البينػات االردنػي رقػـٕٔقانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني، وتقابميػا المػاد)
 .ٜٔ٘ٔلسنة 

( مػػف قػػانوف ٖٚ( مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة المصػػري ، تقابميػػا المػػادة)ٕٙٔتقابميػػا المػػادة) (ٕ)
( مػػف قػػانوف ٗٔٔ، والمػػادة) افػػذالن ٖٜٛٔ( لسػػنة  ٜٓرقػػـ )اصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة المبنػػاني 

( مػػف قػػانوف االجػػراءات المدنيػػة الفرنسػػي ٙٙاصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة االردنػػي، وتقابميػػا المػػادة)
 النافذ. ٜ٘ٚٔ( لسنة ٖٕٔٔرقـ)
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ري في الدعوى المدنية والذي تضمنتو المادة أما في مجاؿ اإلدخاؿ اإلجبا      
يجوز لكل  - 2حيث نصت: ) (ٔ)( مف قانوف المرافعات المدنية العراقيٖ-ٕ/ٜٙ)

تدم ان يطمب من المحكمة ادتال من كان يدح اتتدامو فييا عند رف يا او 
 لديانة حةوق الطرفين او احدىما .

الم ير والم تأجر والمؤجر عم  المحكمة دعوة الوديع والمودع والم ت ير و  - 3
والمرتين والراىن والغادب والمغدوب منو عند نظر دعوى الودي ة عم  الوديع 
والم ت ار عم  الم ت ير والمأجور عم  الم تأجر والمرىون عم  المرتين 

 والمغدوب عم  الغادب
(. لممحكمة ان تدعو اي شتص لأل تي اح منو عما يمزم لح م الدعوى - 4

باختصاـ الغير. فنجد أف الغير بيذا الصدد ىو الشخص الثالث  وىو ما يسمى
غير الممثؿ في الخصومة القائمة والذي يكمؼ بالدخوؿ فييا ليصار إلى مطالبتو 
بالحؽ موضوع النزاع أو جزء منو أو حؽ آخر مرتبط بو أو لجعؿ الحكـ الصادر 

ريؽ اعتراض في الدعوى حجة عميو فبل يتمكف مف االعتراض عميو فيما بعد بط
دخالو يكوف بناء عمى طمب أحد الخصوـ.   (ٕ)الغير وا 

                          

( ٘ٗ- ٖٛ( مف قانوف المرافعات المدنية المصري تقابميا المػادة)ٛٔٔ - ٚٔٔتقابميا المادة) (ٔ)
(مػف قػانوف اصػوؿ ٖ/ٗٔٔ - ٖٔٔمدنية المبناني، وتقابميا المادة)مف قانوف اصوؿ المحاكمات ال

( مػف ٛٙ(والمػادة)ٙٙ( والفقػرة االخيػرة مػف المػادة )ٖٙالمحاكمات المدنية االردنػي، تقابميػا المػادة)
 قانوف االجراءات المدنية الفرنسي.

وتعديبلتػو، اعتراض الغير وفؽ قػانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة  ، أ.عبد العزيز المصاصمة (ٕ)
، بحػػث منشػػور  فػػي مجمػػة المنػػارة لمبحػػوث والدراسػػات )مجمػػة عمميػػة متخصصػػة محكمػػة( تصػػدر 
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وتقديـ الطمب القضائي ىو المعيار في تحديد صفة الغير والطرؼ في الخصومة 
القضائية المدنية.ففي نطاؽ الخصومة القضائية المدنية العادية، فإف الغير ىو 

، او عف طريؽ الشخص الذي ليس طرفًا في ىذه الخصومة القضائية سواء بنفسو
 مف يمثمو. 

فمف المبادئ المستقرة في قانوف المرافعات اف الحكـ القضائي الصادر في الدعوى 
القضائية اليحتج بو اال في مواجية مف كاف طرفًا في الخصومة القضائية ، فميس 
لغير اطراؼ الخصومة القضائية التي صدر فييا الحكـ القضائي التمسؾ بالحكـ 

يجوز التمسؾ بالحكـ في مواجيتو.اال انو يمكف ليذا الغير اف لمصمحتو، كما ال
يسمؾ طريقًا سمبيًا ، في حالة ما اذا احتج احد الخصـو في الدعوى القضائية في 
مواجيتو بالحكـ القضائي الصادر فييا ، وذلؾ عف طريؽ الدفع بنسبية االحكاـ 

 القضائية.
اثبًل في الخصومة القضائية. وعمى ذلؾ، اليعتبر مف الغير الشخص الذي يكوف م

التي صدر فييا الحكـ القضائي. وكذلؾ ، الشخص الذي تحكـ المحكمة بقبوؿ 
تدخمو في الدعوى القضائية. ونفس الشيء يقاؿ لمف كاف ممثبًل في الخصومة 
القضائية النو كاف ممثبًل فييا. فاذا كاف ىناؾ شخصًا يقاضى في الدعوى 

فإف الحكـ القضائي المنيي لمخصومة القضائية  القضائية باسـ شخص اخر يمثمو

                                                               

عػػػػػف عمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػي ، لجامعػػػػػة اؿ البيػػػػػت ، المممكػػػػػة االردنيػػػػػة الياشػػػػػمية عمػػػػػى الموقػػػػػع 
 -االلكتروني االتي:

http://web2.aabu.edu.jo/manar/manarArt13811.html 
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٔتمت الزيارة في     

http://web2.aabu.edu.jo/manar/manarArt13811.html
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يكوف لو حجية في مواجية ىذا االخير ، واليستطيع اف يعترض عمى الحكـ 
القضائي، كما اليستطيع اف يتدخؿ في الخصومة القضائية ، في حالة استئناؼ 

 الحكـ القضائي.
 -وعمى ذلؾ فمف كاف ممثبًل في الخصومة القضائية بواسطة مف ينوب عنو

اليعتبر مف الغير ، الف الحكـ القضائي الصادر عندئذ في  -كالقاصر او الغائب
الدعوى القضائية يرتب اثاره بالنسبة اليو. اما الشخص الذي كاف ماثبًل في 
الخصومة القضائية وخرج منيا بعد ادخاؿ ضامنو، فانو بخروجو اليعتبر خصما 

وبالتالي يجوز لو اف يعود في الدعوى القضائية الف خروجو يزيؿ صفتو كخصـ. 
فيتدخؿ في الخصومة القضائية ، اذا خشى مف وجود تواطئ بيف خصمو والضامف 
وىو يتخؿ وفقًا لقواعد تدخؿ الغير في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بيف 

 (ٔ)اطرافيا.
فالغير ينقسـ الى غير مطمؽ وغير نسبي ، فالغير المطمؽ : ىو كؿ شخص 

و مطمقًا الى رابطة اجرائية معينة وال الى الرابطة االجرائية التابعة اليمكف انضمام
ليا ، نظرًا لعدـ صبلحيتو الف يكوف طرفًا في ىذه الرابطة. اما الغير النسبي : ىو 
كؿ شخص يمكف انضمامو الى رابطة اجرائية معينة او الى الرابطة االجرائية 

                          

ينظػػر: محمػػود السػػيد عمػػر التحيػػوي ، تػػدخؿ الغيػػر االنضػػمامي او التبعػػي او التحفظػػي فػػي  (ٔ)
الخصػػومة القضػػائية المدنيػػة المنعقػػدة بػػيف اطرافيا)دراسػػة تحميميػػة تأصػػيمية مقارنػػة(، دار الجامعػػة 

 .ٙٗ-ٗٗ، االسكندرية ، ص ٕٓٔٓالجديد ، 
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 بينا اف بعد (ٔ)في ىذه الرابطة.التابعة ليا نظرًا لصبلحيتو الف يكوف طرفًا 
 الخصومة الشخاص االجرائي باالمتداد الغير عبلقة بياف مف البد بالغير المقصود
 وىذا ماسنتناولو في الفرع الثاني. المدنية

 
 انفرع انثانِ

 عاللح انغري تااليتذاد االجرائِ
اف اف ارادة الغير قد تكوف سببًا في امتداد نطاؽ الخصومة الشخصي ، حيث 

القانوف قرر حماية الغير الذي قد يضار مف الحكـ الذي لـ يكف طرفًا فيو مف اثار 
يتمثؿ في  االمتداد االجرائي كطريق وقائيحجية االحكاـ وتتمثؿ ىذه الحماية في 

حماية الغير قبؿ الفصؿ في الدعوى، فممغير اف يطمب االنظماـ الى احد اطراؼ 
الى اشخاص الخصومة ، دوف اف الخصومة مما يعني اضافة خصـ جديد 

يصاحب ذلؾ امتداد في موضوع الخصومة فيو اليطمب حقًا لنفسو، اما اذ طمب 
الغير التدخؿ اليجومي طالبًا الحؽ لنفسو فإف ذلؾ يؤدي الى امتداد اشخاص 
الخصومة وموضوعيا. واف ماسبؽ تقديمو يمكف تصوره في خصومة اوؿ درجة ، 

، فإف سمطة الغير في امتداد الطعف اضيؽ مف اما عمى مستوى خصومة الطعف 
سمطتو اماـ محكمة اوؿ درجة اذ نص قانوف المرافعات المدنية  العراقي في 

( عمى مايأتي )ال يجوز تدخؿ الشخص الثالث في االستئناؼ إال ٔ/ٙٛٔالمادة)

                          

د.محمد صالح العادلي ، فكػرة الغيػر فػي قػانوف االجػراءات الجنائية)دراسػة تأصػيمية مقارنػة(،  (ٔ)
 .ٕٙ، ٛ٘، ص ٕٗٓٓسكندرية، دار الفكر الجامعي ، اال
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إذا طمب االنضماـ إلى أحد الخصوـ أو كاف يحؽ لو الطعف في الحكـ بطريؽ 
ر(. فالمغير اف يطمب تدخمو اختياريًا في االستئناؼ ولو الوؿ مرة، اعتراض الغي

النو اليطمب حقًا لنفسو أي دوف اخبلؿ بمبدأ التقاضي عمى درجتيف ، مما يؤدي 
 الى امتداد االثر الناقؿ لبلستئناؼ واشخاص االستئناؼ.

اما بقوة   كما اف الغير قد يكوف ممزمًا بامتداد الخصومة او بالعمؿ االجرائي لديو ،
القانوف مباشرة او بناء عمى امر مف المحكمة ، لمصمحة العدالة واظيار لمحقيقة 
وذلؾ بامر مف المحكمة تطبيقًا لمدور االيجابي لمقاضي وكما ىو الحاؿ في الزاـ 

 (ٔ)الغير باشتراكو في الخصومة.
ة انو وى ا ما اكده الة ا  ال راقي فةد جا  في قرار لمحكمة التمييز االتحادي

"لدى التدقيؽ والمداولة وجد اف الطعف التمييزي واقع ضمف المدة القانوية فقرر 
قبولو شكبًل ولدى عطؼ النظر في الحكـ المميز وجد انو غير صحيح ومخالؼ 
لمقانوف ذلؾ الف الدعوى أقيمت ابتدءًا عمى المدعى عميو مدير توزيع المنتجات 

وحيث اف المذكور لـ يتمتع بالشخصية  -اضافة لوظيفتو -فرع ذي قار -النفطية 
-المعنوية فيقتضي واكمااًل لمخصومة ادخاؿ المدير العاـ لتوزيع المنتجات النفطية

ذلؾ ودفع الرسـ  -لمخصومة اذا طمب المدعي الى جانبو إكمااًل  -اضافة لوظيفتو
إكمااًل لمخصومة اذا  -الثالث في مرحمة االستئناؼ  عنو إذ اف ادخاؿ الشخص

مف قانوف  ٕ/ٙٛٔنت تمؾ الخصومة ناقصة يجد سنده في حكـ المادة كا
خبلؼ -المرافعات المدنية وحيث اف محكمة االستئناؼ اصدرت حكميا المميز 

                          

(
ٔ
 .ٔٛ - ٓٛمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (
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ذلؾ مما اخؿ بصحتو لذا قرر نقضو واعادة الدعوى الى محكمتيا لمسير فييا وفؽ 
/ ٜر باالتفاؽ في ما تقدـ وعمى اف يبقى رسـ التمييز تابعًا لمنتيجة. صدر القرا

 (ٔ) ـ"ٜٕٓٓ/ٙ/ٕىػ . الموافؽ ٖٓٗٔجمادي الثاني/
وىػػذا مػػا اكػػده القضػػاء العراقػػي فقػػد جػػاء فػػي قػػرار لمحكمػػة اسػػتئناؼ نينػػوى بصػػفتيا 
التمييزيػػػػة انو)بعػػػػد التػػػػدقيؽ والمداولػػػػة لػػػػوحظ اف الطعػػػػف التمييػػػػزي مقػػػػدـ فػػػػي المػػػػدة 

ميػػز تبػػيف انػػو غيػػر صػػحيح القانونيػػة قػػرر قبولػػو شػػكبل" وعنػػد النظػػر فػػي الحكػػـ الم
ومخػػػػػالؼ الحكػػػػػاـ القػػػػػانوف اذ اف الخصػػػػػومة متحققػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدعوى ذلػػػػػؾ اف دائػػػػػرة 
التسجيؿ العقاري فػي الزىػور ىػي التػي سػجمت العقػار بأسػـ المميػز )المػدعي( وىػي 
التي تمػـز بتصػحيح اسػـ المميػز )المػدعي( فػي سػجبلتيا عمػى تقػدير ثبػوت الػدعوى 

لموصػػؿ التػػي طمبػػت تسػػجيؿ العقػػار بأسػػـ المميػػز وصػػدور حكػػـ بػػذلؾ ولػػيس بمديػػة ا
)المدعي( وكاف عمى المحكمة المضي في نظر الدعوى وتكميؼ المميػز )المػدعي( 
بأثبات الدعوى وادخاؿ مدير بمدية الموصؿ / اضػافة لوظيفتػو مستوضػحا" منػو فػي 
الدعوى لموقوؼ عمى كيفية تخصيص العقار لممميز )المدعي( والمستندات التي تـ 

مادىػػا مػػف ىويػػة احػػواؿ مدنيػػة وشػػيادة جنسػػية عراقيػػة وغيرىػػا ومػػف ثػػـ اصػػدار اعت
الحكـ المناسب عميو قرر نقض الحكـ المميز واعادة اضبارة الػدعوى الػى محكمتيػا 

                          

ٔ
بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  ٜٕٓٓ/اسػػػػػػػػػػػػػتئنافية/ٗٙ٘كمػػػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػػػز االتحادية/العػػػػػػػػػػػػػددينظػػػػػػػػػػػػػر: قػػػػػػػػػػػػػرار مح( (
.منشور في النشرة القضائية لمجمس القضاء االعمى العراقي ، بالعدد الخامس عشػر ٜٕٓٓ/ٙ/ٕ

 .ٕٗ، ص ٕٓٔٓ، تشريف الثاني ، 
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التباع ما تقدـ عمى اف يبقى رسـ التمييز تابعا" لمنتيجة  وصدر القرار باالتفاؽ في 
  (ٔ)(.ٓـ  ٕٔٔٓيف االوؿ//تشر ٕٗىػ الموافػؽ  ٕٖٗٔ/ ذو القعدة /ٕٙ

باالضافة الى اف الغير قد يكوف ممزمًا بامتداد الطعف اليو بناء عمى امر المحكمة 
، كما في احواؿ التضامف ، والضماف ، وعدـ التجزئة الموضوعية واالجرائية )في 

( ٙٚٔالدعوى التي يوجب فييا القانوف اختصاـ اشخاص معينيف( عمبًل بالمادة )
 مرافعات المدنية العراقي.مف قانوف ال

فػػاذا رفػػع الػػدائف الػػدعوى عمػػى احػػد المػػدينيف المتضػػامنيف فقػػط لمطالبتػػو بالػػديف كمػػو 
وادخػػؿ ىػػذا االخيػػر بقيػػة الممتػػزميف معػػو بالػػديف فػػي الػػدعوى فبليكسػػبيـ ذلػػؾ صػػفة 
الخصػػـ االصػػمي فمثػػوؿ ىػػؤالء فػػي الػػدعوى ومشػػاركتيـ فػػي اجراءاتيػػا اليسػػتند الػػى 

التي تربطيـ بالدائف وانما الى رابطة الضماف التي تربطيـ بمدعى  الرابطة االصمية
الضػػماف ، ومػػف ثػػـ فػػاف صػػفتيـ فػػي الػػدعوى االصػػمية ىػػي صػػفة مشػػتقة مػػف صػػفة 
الخصـ طالب الضماف وبيذه الصػفة فػانيـ يحػوزوف مركػز الخصػـ النػاقص التبعػي 

بجممػػػة ويترتػػػب عمػػػى اعتبػػػار الضػػػامف طرفػػػًا فػػػي الخصػػػومة االصػػػمية االعتػػػراؼ لػػػو 
المكنػػات والواجبػػات االجرائيػػة التػػي يسػػندىا القػػانوف لمخصػػـ فيتػػيح لػػو مركػػزه مباشػػرة 
الحػػػؽ فػػػي تيسػػػػيير الخصػػػومة وحػػػؽ الػػػػدفاع فيكػػػوف لػػػو تعجيػػػػؿ الػػػدعوى وتصػػػػحيح 
االجػػراءات الباطمػػة واتخػػاذ االعمػػاؿ االجرائيػػة المختمفػػة وتقػػديـ ادلػػة االثبػػات والػػدفوع 

د لتحضػير دفاعػو لمػرد عمػى مػا اثػاره الخصػـو ويثبت لو ايضًا الحؽ فػي طمػب ميعػا

                          

(
ٔ
بتػػاريخ  ٕٔٔٓب/ٓ/ تٖٖٛ/ينظػػر قػػرار محكمػػة اسػػتئناؼ نينػػوى بصػػفتيا التمييزيػػة بالعػػدد  (

 ـ.)غير منشور(ٕٔٔٓوؿ/اال /تشريفٕٗ
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مف طمبات او لتقديـ مستندات يراىػا منتجػة فػي الػدعوى وكمػا اف لػو حقػوؽ الخصػـ 
فػػاف عميػػو ايضػػًا واجبػػات واىميػػا اف يسػػمؾ فػػي الخصػػومة مسػػمكًا يتفػػؽ مػػع موجبػػات 
حسف النية واليجوز لو القياـ باالعماؿ التي تتعارض مػع كونػو خصػمًا كشػيادتو او 

ضائو في الخصومة التي يكوف طرفًا فييا وتفريعًا عمى ماتقدـ فاف الحكػـ الصػادر ق
  (ٔ)في الخصومة يكوف حجة لو وعميو ويكوف لو حؽ الطعف فيو.

بيػػذا الحػػؽ لمضػػامف فبعػػد اف كرسػػت  (ٕ)( مرافعػػات عراقػػيٙٚٔوقػػد اعترفػػت المػػادة)
 الطعف بتقريرىا انو " الفقرة االولى منيا مبدأ نسبية اجراءات المرافعات في خصومة

، سػػارعت ال يسػػتفيد مػػف الطعػػف اال مػػف رفعػػو وال يحػػتج بػػو إال عمػػى مػػف رفػػع عميػػو 
الفقػػرات التاليػػة بػػايراد عػػدد مػػف التحفظػػات عمػػى ىػػذا المبػػدأ وطبقػػًا لمفقػػرة الثالثػػة مػػف 
ىػػذه المػػادة فانػػو يفيػػد الضػػامف وطالػػب الضػػماف مػػف الطعػػف المرفػػوع مػػف اييمػػا فػػي 

ي الػدعوى االصػػمية.وكذلؾ اذا كػاف موضػوع الخصػػومة غيػر قابػػؿ الحكػـ الصػادر فػػ
لمتجزئة وىذا ما اكده القضاء المصري فقد جػاء فػي قػرار لمحكمػة الػنقض المصػرية 
انػػو "لمػػا كانػػت الخصػػومة فػػي الػػدعوى الماثمػػة اليحتمػػؿ الفصػػؿ فييػػا اال حػػبل واحػػدًا 

العقػػار محػػؿ  بعينػػو اذ اليتصػػور اخػػبلء بعػػض المسػػتأجريف دوف الػػبعض االخػػر مػػف
النزاع بقصد ىدمو واعادة بنائو وزيادة مسطحاتو وعدد وحداتو ومف ثـ فاف موضػوع 
النػػزاع الػػذي فصػػؿ فيػػو الحكػػـ المطعػػوف فيػػو يكػػوف بيػػذه المثابػػة غيػػر قابػػؿ لمتجزئػػة 

                          

 .ٙٓٔ -٘ٓٔد.احمد ماىر زغموؿ ، مصدر سابؽ ، ص  (ٔ)

( مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة والتجاريػػػة المصػػػري ، ٕٛٔتقابميػػػا الفقػػػرة االولػػػى مػػػف المػػػادة) (ٕ)
( مػػف قػػانوف اصػػوؿ ٘ٚٔ( مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة المبنػػاني ، والمػػادة)ٕٗٙوالمػػادة)

 ( مف قانوف االجراءات المدنية الفرنسي.ٕٖٗاالردني ، والمادة ) المحاكمات المدنية
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بطبيعتػػو ويترتػػب عمػػى انعػػداـ الخصػػومة بالنسػػبة لمػػورث المطعػػوف ضػػدىـ خامسػػًا 
 ٔ))لخصـو في الدعوى".اعتبارىا كذلؾ بالنسبة لباقي ا

اما في مرحمة التمييز فيجوز لكؿ خصـ في القضية التي صدر فييا الحكـ 
المطعوف فيو لـ يعمنو رافع الطعف بطعنو اف يطمب الحكـ برفض الطعف. ويكوف 
تدخمو بايداع مذكرة بدفاعو قبؿ انقضاء الميعاد مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. 

الطعف بالتمييز لو طبيعة خاصة فيو  ف االشارة الى افاما بالنسبة لمغير فبلبد م
اليعتبر طريقًا الصبلح الحكـ السابؽ بحكـ اخر مثؿ )االستئناؼ( الف محكمة 
التمييز التعد درجة مف درجات التقاضي فيي ليست محكمة موضوع ولكنيا 
محكمة قانوف أي اف البحث في الوقائع ليس ىدفًا في ذاتو بؿ البحث في مدى 

بقة الحكـ لمقانوف الموضوعي او االجرائي الواجب التطبيؽ أي يقتصر عمى مطا
وقد عبرت محكمة  بحث العنصر القانوني في القضية دوف العنصر الوقائعي ،

النقض المصرية صراحة عف االمتداد االجرائي في الطعف ، قاضية بأف " مرحمة 
الموضوع بدرجيتيا وال الطعف بالنقض ليست امتداد لمخصومة المرددة اماـ محكمة 

ىي درجة مف درجات التقاضي  فبل يكوف لمخصوـ الحؽ في ابداء طمبات وال اثارة 
وقائع وال منازعات وال اوجو دفاع وال تقديـ ادلة لـ يسبؽ عرضيا مف قبؿ عمى 
محكمة الموضوع ، ذلؾ اف ميمة محكمة النقض مقصورة عمى بحث مدى صحة 

                          

 ٕ٘ٓٓ/ ٘ٓ/ٕ٘مسػػة تػػاريخ الج -ؽ  ٘ٙلسػػنة  - ٕٔٓٗينظػػر : نقػػض مػػدني الطعػػف رقػػـ ( (ٔ
مصػػػدر سػػػابؽ ،  نحػػػو نظريػػػة لبلمتػػػداد االجرائػػػي ، احمػػػد سػػػيد احمػػػد محمػػػود ،مشػػػار اليػػػو لػػػدى 

 ( .ٖ، ىامش رقـ ) ٕٚص
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حيث سبلمة تطبيقو لمقانوف في حدود ما عرض  الحكـ المطعوف عميو بالنقض مف
فالطعف بالتمييز ىو طريؽ لرقابة الحكـ  ٔ))دفاع..." وأجوعميو مف وقائع وطمبات 

ولذلؾ تتحدد سمطتيا اما بتأييد الحكـ واما بنقضو كميًا او جزئيًا وىي كقاعة ال 
كمة تفصؿ في موضوعو النيا محكمة قانوف فنظر الموضوع اليكوف اال اماـ مح

الدرجة االولى ثـ الثانية اما محكمة التمييز فيي توافؽ او ال توافؽ عمى تطبيؽ 
قرار محكمة الدرجة الثانية لمقانوف وليس مف ميمتيا اذا نقضت الحكـ اف تنظر 

اال ان الت اؤل ال ي يطرح نف و في ى ا المجال ىل ان بنفسيا في الموضوع 
يمكن تدور امتداد اتتداص محكمة  دور محكمة التمييز يةا عند ى ا الحد ام

 التمييز ال  الفدل في المو وع كمما احتاج ال  الفدل فيو 
تأتي اىمية االجابة عمى ىذا التساؤؿ فيما اذ لو بقي شيئ لمفصؿ فيو بعد قرار 
التمييز فاف المختص بذلؾ ىو قضاء محكمة التمييز اذ عيد المشرع لمحكمة 

وىو مايجعؿ  (ٕ)كاف الموضوع صالحًا لمفصؿ فيوالتمييز بالفصؿ في الموضوع اذا 
 مف محكمة التمييز الدرجة الثالثة لمتقاضي. 

إ ا )وىذا ما اكده المشرع العراقي في قانوف المرافعات المدنية اذ نص عمى مايأتي
رأت محكمة التمييز نةض الحكم المميز لمتالفتو لمةانون أو لمتطأ في تطبيةو 

فيو وجب عمييا أن تفدل فيون وليا في ى ه  وكان المو وع دالحا لمفدل
                          

 .ٕ٘سابؽ ، صمصدر  نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، د ،احمد سيد احمد محمو  (ٔ)

( مف قانوف المرافعات ٜٕٙ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي ػ تقابميا المادة)ٕٗٔالمادة) (ٕ)
( مػف ٜٚٔ(مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني ، المادة)ٖٗٚالمدنية المصري ، المادة)

 ة االردني.قانوف اصوؿ المحاكمات المدني
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الحالة دعوة الطرفين و ماع أقواليما ان وجدت  رورة ل لك . ويكون قرارىا 
 (ٔ) .قابا لمط ن فيو بطريق تدحيح الةرار في مدتو الةانونية لدى الييئة ال امة(
وكاف فإذا رأت المحكمة نقض الحكـ المميز لمخالفتو لمقانوف او الخطأ في تطبيقو 

الموضوع صالحًا لمفصؿ فيو ، وجب عمييا اف تفصؿ فيو وليا في ىذه الحالة 
 دعوة الطرفيف وسماع اقواليما اف وجدت ضرورة لذلؾ.

يتمثؿ في اعتراض الغير عمى الحكـ وىو طريؽ  واالمتداد االجرائي كطريق عاجي
( ٔ/ٕٕٗة)الحؽ عمى صدور الحكـ فيجوز لمف تمتد اليو حجية الحكـ عمبًل بالماد

، حتػػى ولػػو لػػـ يوجػػد تمثيػػؿ قػػانوني بػػالمعنى (ٕ)مػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة العراقػػي
 أثػر نسػبية – قاعػدة اف اذ (ٖ)الصحيح ، اف يطعف باعتراض الغيػر فػي ىػذا الحكػـ.

 ولكػػػف المػػػذكور الحكػػػـ بشػػػأف مراجعػػػة أيػػػة عػػػف الغيػػػر تغنػػػي كانػػػت واف – األحكػػػاـ
 جميػػػػع فػػػػي الغيػػػػر حقػػػػوؽ لحمايػػػػة تكفػػػػي ال وحػػػػدىا القاعػػػػدة ىػػػػذه أف وجػػػػد المشػػػػرع
 الػدعوى فػي عميػو والمػدعى المػدعي فييػا يتواطػأ التػي الحػاالت في خاصة الحاالت
 فػػي عميػػو المػػدعى فييػػا يقصػػر التػػي الحػػاالت فػػي أو الغيػػر بحقػػوؽ اإلضػػرار بقصػػد

                          

( مف قانوف المرافعات ٜٕٙ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي ػ تقابميا المادة)ٕٗٔالمادة) (ٔ)
( مػف ٜٚٔ(مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني ، المادة)ٖٗٚالمدنية المصري ، المادة)

 قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية االردني.

( ٖٚٙانوف المرافعػات المدنيػة والتجاريػة المصػري، تقابميػا المػادة)( مػف قػٕٔٗ( تقابميا المػادة )(ٕ
( مف قػانوف المرافعػات المدنيػة ٕٙٓمف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني ، تقابميا المادة)

 االردني.

 .ٕٛمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٖ)
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 لػذا حقوقػو، يمػس ال موضػوعيا أف باعتبػار الػدعوى لػرد يكفػي بما نفسو عف الدفاع
 وىػذا حقوقػو يمػس الذي الحكـ في لمطعف خاصاً  طريقاً  الغير ليذا المشّرع أوجد فقد

 في جاء فقد العراقي القضاء اكده ما وىذا (ٔ).الغير باعتراض يعرؼ ما ىو الطريؽ
 المعتػرض بػاف الغيػر اعتػراض المعتػرض ادعػى)انػو االتحاديػة التمييػز لمحكمة قرار

 الجامعة حي ٜٔٔ محمة زوية ٕٛٔ / ٖٛٔ المرقـ العقار تخمية عمى اتفقا عمييما
/  ٖ فػي ٖٕٓٓ/  ب/  ٔٙ٘ بالعػدد المحكمػة ىػذه حكػـ فصدر ٕٚ دار ٕٙ زقاؽ
 بموضػػوع يعمػػـ ولػػـ العقػػار مػػف العمػػوي لمطػػابؽ مسػػتأجر النػػو و بػػذلؾ ٖٕٓٓ/  ٜ

 لممرافعػػػة عمييمػػػا المعتػػػرض دعػػػوة طمػػػب لػػػذا ، التنفيذيػػػة اإلجػػػراءات بعػػػد إال التخميػػة
 المحكمػة فػدعت ، التنفيذيػة إجراءاتو إيقاؼ و عميو المعترض ـالحك بإبطاؿ والحكـ
 (ٕ)(وعمنا غيابيا الثانية عمييا المعترض بحؽ وجرت لممرافعة الطرفيف

اطراؼ الدعوى المدنية ىـ كؿ مف يقدـ باسمو طمبًا الى القضاء اف : القوؿ خبلصة
ب.واذا قػػدـ لمحصػػوؿ عمػػى الحمايػػة القضػػائية ، او مػػف يقػػدـ فػػي مواجيتػػو ىػػذا الطمػػ

طمب مف قبؿ ممثؿ عف شخص او وجو الى ممثؿ عف شػخص ، فػإف الخصػـ ىػو 
االصػػػيؿ ولػػػيس الممثػػػؿ،واف المركػػػز االجرائػػػي لػػػيس قاصػػػرًا عمػػػى اطػػػراؼ الػػػدعوى 
المدنية)المػػػدعي و المػػػدعى عميػػػو( فقػػػط وانمػػػا يمكػػػف اف يشػػػمؿ اشخاصػػػا فػػػي ىػػػذه 

، الخبيػػر ، الشػػاىد،  الخصػػومة ككػػؿ ماعػػدا االطػػراؼ مثػػاؿ ذلػػؾ القاضػػي ، الكاتػػب

                          

 .ٖٚ، مصدر سابؽ ، ص عبد العزيز المصاصمو (ٔ)

.  ٕٗٓٓ/  ٚ/  ٓٔبتػػاريخ  2003/ 1838بال ذذدد  ينظػػر قػػرار محكمػػة التمييػػز االتحاديػػة  (ٕ)
 )غير منشور( 
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فكػػؿ ىػػؤالء يعتبػػروف مػػف اشػػخاص الخصػػومة المدنيػػة ، ولكػػنيـ ليسػػوا اطرافػػًا فييػػا 
حيث اليتقدموف بطمبات، والتوجو الييـ طمبات قضائية وليؤالء مركز اجرائػي يحػدد 
واجبػػػاتيـ، وسػػػمطاتيـ، ومكػػػانتيـ ، واختصاصػػػاتيـ، كمػػػا نػػػص عمييػػػا القػػػانوف، كمػػػا 

تكوف سببًا في امتداد نطػاؽ الخصػومة الشخصػي ، حيػث اف الرادة الغير اف يمكف 
القانوف قرر حماية الغير الذي قد يضار مف الحكـ الذي لـ يكف طرفًا فيو مف اثػار 
حجية االحكاـ وتتمثؿ ىذه الحماية فػي االمتػداد االجرائػي كطريػؽ وقػائي يتمثػؿ فػي 

نظمػػاـ الػػى احػػد حمايػػة الغيػػر قبػػؿ الفصػػؿ فػػي الػػدعوى، فممغيػػر مػػثبًل اف يطمػػب اال
  اطراؼ الخصومة مما يعني اضافة خصـ جديد الى اشخاص الخصومة.
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 ادلثحث انثانث
 تطثْك االيتذاد االجرائِ يف اشخاص اخلظٌيح ادلذنْح

اف الخصومة المدنية تقضي وجود طرفيف عمى االقؿ ىما المػدعي والمػدعى عميػو، 
واحػدة، وىػو مايسػمح  ومع ذلؾ فقد يتعػدد المػدعوف او المػدعى عمػييـ فػي خصػومة

بػػو القػػانوف اقتصػػادًا فػػي النفقػػات، واالجػػراءات، وعػػدـ تعػػارض االحكػػاـ، ولػػذا تتعػػدد 
 الصفات كما تتعدد الخصومات.

وفي حالػة تعػدد الخصػومات، قػد تبػدأ الخصػومة متعػددة االطػراؼ، وىػذا ىػو التعػدد 
يػا اثنػاء االصمي لمخصوـ، كما يتعػدد اطػراؼ الخصػومة بعػد بػدئيا، اذا مػا طػرأ عمي

سيرىا طارئ معيف ويسمى بالتعػدد العػارض لمخصػومة. مػف ىػذا المنطمػؽ فػإف ىػذا 
البحػػػث يتػػػوزع إلػػػى ثػػػبلث مطالػػػب ، يتنػػػاوؿ المطمػػػب األوؿ االمتػػػداد االجرائػػػي مػػػف 
حيػػث األشػػخاص عنػػد بدايػػة الخصػػومة ، فػػي حػػيف يتنػػاوؿ المطمػػب الثػػاني االمتػػداد 

لثالػػػث يعػػػالج االمتػػػداد عنػػػد انقضػػػاء االجرائػػػي عنػػػد السػػػير بالخصػػػومة ، والمطمػػػب ا
 الخصومة .

 ادلطهة االًل
 االيتذاد االجرائِ ين حْث االشخاص عنذ تذاّح اخلظٌيح

اف اطراؼ الدعوى او اف نطاؽ الدعوى يتحدد بصورة مبدئية بالطمب االصمي، و 
ممثمييـ يمعبوف دورًا اساسيًا في الدعوى المدنية النيـ يحددوف نطاقيا ومدى 

مف حيث االشخاص(، اال اف ىذا االمتداد قد يكوف بصورة ارادية مف قبؿ امتدادىا)
الخصوـ او قد يكوف اجباريًا بنص القانوف، وفي كمتا الحالتيف يفتح الباب اماـ 
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تعدد اطراؼ الدعوى المدنية مما يؤدي الى اتساع نطاؽ الخصومة مف حيث 
 -عيف ىما :االشخاص. وعمى ىذا األساس فإف ىذا المطمب يتوزع إلى فر 

 
 

 انفرع االًل
 انتعذد االختْارُ نهخظٌو

اف لممدعي الحرية  في تحديد شخص المدعى عمييـ وعددىـ ، فيمتد النطاؽ 
الشخصي وفقًا الرادة المدعي باختصاـ اكثر مف مدعى عميو واحد تربطيـ صمة 
تبرر جمعيـ في خصومة واحدة، وىو مايسمى بالدعاوى المتعددة االطراؼ، 

الدعاوى المتعددة االطراؼ، ىي الدعاوى التي يكوف موضوع الدعوى حؽ ويقصد ب
متعدد االطراؼ فيجوز اف ترفع الدعوى مف اكثر مف مدعي او عمى اكثر مف 
مدعى عميو مثؿ الدعوى التي يرفعيا ورثة الدائف لممطالبة بحؽ مورثيـ او دعوى 

  (ٔ)يرفعيا الدائف عمى ورثة مدينو.
سابؽ االشارة الييا والتي يرفعيا احد الدائنيف لمطالبة الورثة واذا كانت الدعاوى ال

بديف عمى مورثيـ، او تمؾ التي يرفعيا احد الورثة لممطالبة بديف لمتركة، يمكف اف 
يختصـ فييا بعض اطراؼ الدعوى دوف البعض االخر، اال انو عمى العكس مف 

قسمتو يجب اف يختصـ  ذلؾ فانو اذا كانت الدعوى تقريرية متعمقة بماؿ واحد قبؿ

                          

امعػػػػػة الجديػػػػػد ، د.ابػػػػػراىيـ الشػػػػػريعى ، الصػػػػػفة فػػػػػي الػػػػػدفاع امػػػػػاـ القضػػػػػاء المػػػػػدني ، دار الج (ٔ)
 .ٖٔٓ،   صٕٛٓٓاالسكندرية ، 
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فييا جميع الورثة فميس الحد الورثة رفعيا وحده، كما انيا اذا رفعت مف الغير فانو 
يجب عميو رفعيا عمى جميع الورثة، فاذا لـ يختصـ جميع الورثة، كانت الدعوى 

 (ٔ)غير مقبولة.
وبي ا الددد ثمة ت أول يطرح نف و في ى ا المجال ن فل ا كان األدل ىذو مبذدأ 

حدة عري ة الدعوى المدنية إال أن المشرع اورد ا تثنا ات عم  ىذ ا المبذدأ ا  و 
اجذذاز ت ذذدد المذذدعي او المذذدع  عمذذييم فمذذا ىذذو م يذذار االرتبذذاط او االشذذتراك فذذي 

  لك 
 دعذذويين أو طمبذين بذين وثيةذة دذمة": ىػو االرتبػاط أف إلػى (ٕ)الفقػو مػف رأي ذىػب
 رأي يػػذىب حػػيف فػػي. "ال دالذذة ير ذذ لح ذذن الزمذذين بيمذذا والحكذذم التحةيذذق تج ذذل
 كذان إ ا دعذويين أو طمبذين بذين توجد الدمة" ىػذه بأف القوؿ إلى (ٖ)الفقو مف اخر
 تحةيةيمذا الة ذا  إدارة ح ذن مذن يج ذل ممذا اآلتذر في يؤثر إحداىما في الحكم
 مذن تج ذل طمبين بين وثيةة دمة": أنػو(ٗ)آخر رأي ذىب بينما. "م اً  فييما والحكم

 يدذ ب أحكذام لدذدور تفاديذاً  واحذدة محكمذة فييما وتفدل تنظرىما أن المدمحة
 . "متتمفتان محكمتان فييما وفدمت الطمبين نظرت لو بينيا التوفيق ي تحيل أو

                          

 .ٖٗٓ، ص بؽالسامصر ال، ( د.ابراىيـ الشريعى (ٔ

 ٕ ط ،ٕج ، ٜٜٙٔ لسنة ٖٛ رقـ المدنية المرافعات قانوف شرح العبلـ، الرحمف عبد: ينظر( ٕ)
 .ٔٗص ، ٜٕٓٓ ، القاىرة ، الكتاب لصناعة العاتؾ ،

 .ٖٕٙص سابؽ، مصدر المدني، القضاء قانوف في الوسيط والي، فتحي. د: ينظر( ٖ)

، دار  ٕالمرافعػػات المدنيػػة والتجاريػػة ، ط  رمػػزي سػػيؼ، الوسػػيط فػػي شػػرح قػػانوف ( ينظػػر: د.ٗ)
 .ٔٓٗص ، ٜٓٙٔالنيضة العربية ، القاىرة ، 
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 أف ذلػػؾ االرتبػػاط، حػػاالت كػػؿ لشػػموؿ تتسػػع ال ألنيػػا المتقدمػػة التعريفػػات وانتقػػدت
 مجػػرد الواحػػدة ضػػةالعري فػػي والخصػػوـ الطمبػػات تعػػدد إجػػازة مػػف يقصػػد لػػـ المشػػرع
نمػػا ،(ٔ)صػػعوبتيا أو األحكػػاـ تنفيػػذ اسػػتحالة تفػػادي  حسػػف ضػػماف أيضػػاً  بػػو قصػػد وا 
 جميػػػع بػػػيف منازعػػػات مػػػف بػػػو يػػػرتبط ومػػػا النػػػزاع بحسػػػـ أدائيػػػا وسػػػرعة العدالػػػة سػػػير

 وثيةذة دذمة: بأنػو االرتبػاط تعريػؼ يمكػف لػذا. والنفقػات والجيد لموقت توفيراً  أطرافو
 فييمذا وتفدذل لتحةةيما واحدة عري ة في جم يما جيزت دعويين أو طمبين بين

 دذدور دون لمحيمولذة أو أدائيا و رعة ال دالة  ير ح ن ل مان واحدة محكمة
 (ٕ).األحكام تنفي  د وبة أو ا تحالة تفادي أو مت ار ة أحكام
ذا  رفػػػع جػػػاز ذكػػػره المتقػػػدـ النحػػػو عمػػػى االدعػػػاء فػػػي االرتبػػػاط أو االشػػػتراؾ تحقػػػؽ وا 

 بػيف االرتبػاط أو االشػتراؾ قيػاـ أف إال واحػدة، عريضػة فػي مدعيف عدة مف الدعوى
نمػػػا واحػػػدة، عريضػػػة فػػػي مػػػدعيف عػػػدة لجمػػػع كػػػاؼ غيػػػر لوحػػػده الطمبػػػات  يتطمػػػب وا 

 (ٗ).آنفاً  إلييا أشرنا التي (ٖ)الطمبات تعدد شروط توافر ذلؾ عف فضبلً  األمر
 إ ا": أنػو عمػى عراقػيال المرافعػات قػانوف مػف( ٗٗ) المادة مف( ٙ) الفقرة نصت كما
 إقامذذة جذذاز مترابطذذاً  االدعذذا  كذذان أو االدعذذا   ذذبب واتحذذد عمذذييم المذذدع  ت ذذدد

                          

، منشػػأة المعػػارؼ ،  ٛ-٘فػػي قػػانوف المرافعػػات ،  ( ينظػػر: د. أحمػػد أبػػو الوفػػا، نظريػػة الػػدفوعٔ)
 .ٕٕٙص ، ٜٛٛٔاالسكندرية ، 

 .ٕٔٚاجياد ثامر نايؼ الدليمي ، مصدر سابؽ ، صنقبًل عف :  (ٕ)

، مكتبة صػباح، بغػداد، ٔرحيـ حسف العكيمي، دراسات في قانوف المرافعات المدنية، ط نظر( يٖ)
 .ٕٔٙ.، صٕٙٓٓ

 .ٕٔٚ-ٕٓٚسابؽ ، ص المصدر ال( نقبًل مف د.اجياد ثامر نايؼ الدليمي ، ٗ)
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 .(ٔ)"واحدة ب ري ة عمييم الدعوى
 مػػدعى عػػدة يجمػػع أف لممػػدعي المشػػرع يسػػمح أف يتصػػور ال ، الػػنص ىػػذا بموجػػب
 عمػػييـ المػػدعى ىػػؤالء بػػيف فيػػو توجػػد ال الػػذي الوقػػت فػػي واحػػدة عريضػػة فػػي عمػػييـ
 إلزاـ فأف اخرى ناحية ومف ، ناحية مف ىذا منيـ كؿ حارماً  الجمع ىذا تبرر عبلقة

 فيػو عمػييـ المػدعى مػف واحػد كػؿ محكمػة أمػاـ منفصػمة دعاوى عدة بإقامة المدعى
 ذلؾ عمى يترتب قد عما فضبلً  المصاريؼ، في وزيادة وجيده القضاء لوقت تضييع

 حسػػف فػػأف لػػذلؾ المختمفػػة، حػػاكـالم ىػػذه مػػف متعارضػػة أحكػػاـ صػػدور احتمػػاؿ مػػف
 واحػػدة عريضػة فػي عمػييـ مػدعى عػدة بجمػع لممػدعي السػماح يقتضػي العدالػة سػير

 عريضػػة فػػي عمػػييـ مػدعى عػػدة جمػػع فػأف ولػػذلؾ واحػػدة، محكمػة النػػزاع فػػي لتفصػؿ
 المشػػرع تطمبيػػا التػػي والعبلقػػة الجمػػع، ىػػذا تبػػرر بيػػنيـ عبلقػػة وجػػود يتطمػػب واحػػدة
 مػػدعى عػػدة جمػػع فػػأف ولػػذلؾ   (ٕ).االدعػػاء ارتبػػاط أو عػػاءاالد سػػبب اتحػػاد أمػػا ىػػي

 التي والعبلقة الجمع، ىذا تبرر بينيـ عبلقة وجود يتطمب واحدة عريضة في عمييـ
 باتحػػاد والمقصػػود. االدعػػاء ارتبػاط أو االدعػػاء سػػبب اتحػػاد أمػا ىػػي المشػػرع تطمبيػا
 ،(ٖ)واحػد درمصػ أو سػبب إلػى المػدعيف أو المػدعي دعػوى تسػتند أف االدعػاء سبب
 ىػػذا كػػاف سػػواء واحػػداً  بػػو المطالػػب لمحػػؽ المنشػػئ القػػانوني المصػػدر يكػػوف أف أي

 سػػبب بػػبل اإلثػراء أو المشػػروع غيػر العمػػؿ أو المنفػػردة اإلرادة أو العقػد ىػػو المصػدر
                          

"إ ا ت ذدد المذدع  ( مف قانوف المرافعػات العراقػي عمػى أنػو: ٖٚ( مف المادة )ٕ( تنص الفقرة )ٔ)
 تحد االدعا  أو كان مترابطًا تةام الدعوى في محل إقامة أحدىم".عمييم وا

 .ٕٕٚ-ٕٔٚاجياد ثامر نايؼ الدليمي ، مصدر سابؽ ، ص نقبًل عف  (ٕ)

 .ٕٔٙص سابؽ، مصدر العكيمي، حسف رحيـ: ينظر( ٖ)



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

77 

 ،(ٕ)متضػػامنيف مػػدينيف عػػدة عمػػى الػػدائف يرفعيػػا التػػي كالػػدعوى. (ٔ)القػػانوف نػػص أو
 ألنيػػػـ مشػػػروع، غيػػػر عمػػػؿ عػػػف المسػػػؤوليف عمػػػى ورالمضػػػر  يرفعيػػػا التػػػي والػػػدعوى

 والشػريؾ األصػمي الفاعػؿ بػيف تمييػز دوف الضرر بتعويض التزاميـ في متضامنوف
 .(ٖ)والمتسبب

 عمػػييـ المػػدعى التزامػػات بػػيف وثيقػػة عبلقػػة تقػػوـ أف بػػو فيقصػػد االدعػػاء ارتبػػاط أمػػا
 الػدائف يرفعيػا لتػيا الدعوى ذلؾ ومثاؿ ػ المدعيف أو المدعي مواجية في المتعدديف

 في مثبًل، بيع أو قرض عقد يكوف قد المديف التزاـ فسبب معًا، والكفيؿ المديف عمى
 ف إال السػبب اخػتبلؼ مػف الػرغـ وعمػى الكفالػة عقػد ىو الكفيؿ التزاـ سبب أف حيف
 .واحدة عريضة في جمعيما لممدعي تجيز االدعاء في وثيقة صمة ىناؾ
 المدعى جمع لممدعي جاز مترابطاً  االدعاء كاف أو االدعاء سبب اتحد إذا وعميو
. مستقمة بدعوى منيـ واحد كؿ مقاضاة بإمكانو كاف واف واحدة، عريضة في عمييـ
 أمره يترؾ اختياري تعدد ىو الحالة ىذه في عمييـ المدعى تعدد أف يعني وىذا

 فرضيف، بيف االختياري التعدد بصدد المشرع ميز وقد. المدعي إرادة لمحض
 أجاز الحالة ىذه وفي واحدًان الطمب ويكون عمييم المدع  يت دد عندما: األول

 الذي الحؽ يكوف أف بشرط واحدة عريضة في عمييـ المدعى جمع لممدعي المشرع
 لتعدد اشترط عندما المشرع قصده ما وىذا. األطراؼ متعدد الدعوى بو رفعت

                          

 .٘ٗ، ص مصدر سابؽ ،ٕد. عبد الرحمف العبلـ، ج( ٔ)

 .العراقي يالمدن القانوف مف( ٔ/ٕٖٔ) المادة: تنظر( ٕ)

 .العراقي المدني القانوف مف( ٔ/ٕٚٔ) المادة: تنظر( ٖ)
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 يت دد عندما: والثاني. االدعاء سبب اتحاد واحدة عريضة في عمييـ المدعى
. وفي ىذه الحالة اجاز المشرع لممدعي جمع المدعى عمييـ عمييم المدع 

بعريضة واحدة اذا وجد ارتباطًا بيف ىذه الطمبات وىذا ماقصده المشرع عندما 
 (ٔ) اشترط لتعدد المدعى عمييـ في عريضة واحدة اف يكوف االدعاء مترابطًا.

 -ي لمتدوم :الفرع الثاني : الت دد االجبار 
اف المدعي قد يكوف مجبرًا بنص القانوف عمى امتداد نطاؽ الخصومة الى 
اشخاص اخريف في بدايتيا، مما يؤدي الى االقتصاد في الخصومة)االجراءات 
والوقت والجيد والنفقات(، وذلؾ بامتداد اجرائي يتجسد في صحيفة واحدة يمكف اف 

، تجنبًا مف تناقض االحكاـ الذي تقدـ مف اكثر مف مدعي ضد مدعى عميو واحد
 يمكف اف يحدث لو رفعت اكثر مف دعوى في ىذا الصدد.

فيكوف سبب تعدد اطراؼ الدعوى المدنية ىو عدـ قابمية موضوع الخصومة 
لمتجزئة ، ويتعمؽ ىذا التعدد بموضوع واحد او رابطة موضوعية واحدة متعددة 

مثاؿ ذلؾ (ٕ) التعدد الختيار الخصوـ. االطراؼ، ويعد ىذا التعدد اجباريا اذ لـ يترؾ
فمكي تحدث اثارىا يجب اف ترفع عمى المديف ومديف  (ٖ)في الدعوى غير المباشرة

                          

 . ٖٕٚص ( نقبل عف اجياد ثامر نايؼ الدليمي ، مصدر سابؽ ،(ٔ

 .ٗٚ-ٖٚمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٕ)

المعػػػدؿ، تقابميػػػا  ٜٔ٘ٔلسػػػنة  ٓٗ( مػػػف القػػػانوف المػػػدني العراقػػػي رقػػػـ ٕٕٙ - ٕٔٙالمػػػادة) (ٖ)
( ٕٙٚالنافػذ ، تقابميػا المػادة)ٜٛٗٔ( لسػنة ٔٗٔرقػـ ) ( مف القانوف المدني المصػريٖٕ٘المادة)

( مػػف القػػانوف المػػدني ٖٙٙالمػػادة )، وتقابميػػا ٕٖٜٔمػػف قػػانوف الموجبػػات والعقػػود المبنػػاني لسػػنة 
 النافذ. ٜٙٚٔ( لسنةٖٗرقـ) االردني
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يجب اف ترفع عمى البائع والمشتري، ففي الدعوى  (ٔ)المديف،وكذلؾ دعوى الشفعة
غير المباشرة ودعوى الشفعة نجد اف شخصًا مف الغير بالنسبة لرابطة قانونية 

يعترؼ لو القانوف بالصفة في دعوى موضوعيا اعماؿ ىذه الرابطة او  معينة
انيائيا، ولذا يوجب عميو القانوف اشراؾ اطراؼ ىذه الرابطة جميعًا. فاذا رفعت 
الدعوى دوف اختصاـ مف يجب اختصامو كانت الدعوى غير مقبولة، لرفعيا مف 

ف الصفة لو او عمى غير ذي صفة، فالمدعي الواحد حيث يجب تعدد المدعي
وحده، كذلؾ الصفة لممدعى عميو وحده حيث يجب تعدد المدعى عمييـ، فالدعوى 
تعتبر مرفوعة مف او عمى غير ذي صفة، ونفس الحؿ اذا كانت الدعوى غير 
مقبولة بالنسبة لمبعض فانيا تكوف غير مقبولة بالنسبة لمجميع. واذا كاف يجب رفع 

كثر مف شخص، ورفعت عمى واحد فقط، فانو يكوف غير ذي الدعوى عمى ا
 (ٕ)صفة.

إ ا اتطأ المدعي  في ى ا المجال وىو وبي ا الددد فلن ثمة ت اؤل يطرح نف و
أو وكيمو في عري ة الدعوى بتوجيو دعواه  د شتص أتر ال تتوفر دفة 
 التدومة فيو او كانت التدومة ناقدة ت توجب اكمااًل فيل يجوز اكمال ى ا
النةص عن طريق ادتال الشتص الثالث)الغير( ا تنادًا ال  نص 

( مراف ات عراقي ام تحكم المحكمة من تمةا  نف يا او بنا  عم  186/2المادة)
                          

( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدني ٖٜ٘دني العراقػػػػي ، تقابميػػػػا المػػػػادة )( مػػػػف القػػػػانوف المػػػػٖٛٔٔالمػػػػادة)( ٔ)
( مف ٓ٘ٔٔ( مف قانوف العقود والموجبات المبناني تقابميا المادة)ٖٛٛالمصري ، وتقابميا المادة )

 القانوف المدني االردني.

 .ٖٚٓ – ٖٙٓد.ابراىيـ الشريعي ، مصدر سابؽ ، ص (ٕ)
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لمجواب عمى ذلؾ يجب التمييز بيف   طمب احد التدوم برد الدعوى وعدم قبوليا 
 (ٔ)صومة ناقصةما اذا كانت الخصومة غير متوجية اصبًل وبيف ما اذا كانت الخ

 -كاالتي :
نص المشرع العراقي في قانوف  -اذا كانت الخصومة غير متوجية : .1

إ ا كانت التدومة غير متوجية -1"المرافعات المدنية عمى مايأتي 
تحكم المحكمة ولو من تمةا  نف يا برد الدعوى دون الدتول في 

 لمتدم أن يبدى ى ا الدفع في أية حالة تكون عمييا -2أ ا يا .
 .(ٕ)الدعوى"

يتضح مف نص ىذه المادة اف المشرع العراقي اوجب عمى القاضي التأكد مف 
وجود الخصومة قبؿ الدخوؿ بالموضوع فأذا وجدت المحكمة اف الخصومة غير 
متوجية فإنو يتوجب عمييا ومف تمقاء نفسيا رد الدعوى ، ومع ذلؾ يجوز لمخصـ 

الدعوى وىذا ما اكده المشرع العراقي  التمسؾ بيذا الدفع في أي مرحمة كانت عمييا
                          

الجرائي)دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستير مقدمة محمد رياض فيصؿ الربوعة ، محؿ الجزاء ا (ٔ)
 .ٜٓٔ، ص ٕٕٔٓالى مجمس كمية الحقوؽ في جامعة الموصؿ ، لسنة 

( مػػػف قػػػانوف ٖ( مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة العراقػػػي، تقابميػػػا المػػػادة )ٓٛالمػػػادة )ينظػػػر:  (ٕ)
ات المبناني، والمادة ( مف قانوف اصوؿ المحاكمٕٙالمرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة)

 ( مف قانوف االجراءات المدنية الفرنسي.ٕٗٔ)
(Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui 
les invoque ait à justifier d'un grief 
et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition 
expresse). 
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وىو اي ًا ما اكده (مف قانوف المرافعات المدنية العراقي، ٖ/ٜٖٓفي المادة)
"لدى التدقيؽ  الة ا  ال راقي فةد جا  في قرار لمحكمة التمييز االتحادية انو

والمداولة تبيف اف الطعف التمييزي واقع ضمف المدة القانونية فقرر قبولو شكبًل 
ند النظر في الحكـ المميز ظير انو صحيح وموافؽ لمقانوف لعدـ عبلقة تركة وع

زوج المدعية باالثاث والمواد التي تدعي عائديتيا ليا عمى وجو االستقبلؿ قبؿ 
وبعد وفاة زوجيا وتدعي كذلؾ بترؾ تمؾ االثاث والمواد في دار المدعى عمييا 

مة لممدعى عمييا اضافة الى تركة التي تمتنع عف اعادتيا ليا فيكوف توجيو الخصو 
المورث المذكور غير صحيح قانونًا وبالتالي تكوف المحكمة ممزمة برد الدعوى مف 

(مرافعات مدنية لذلؾ قرر تصديؽ الحكـ المميز ٔ/ٓٛتمقاء نفسيا استنادًا لممادة )
ورد الطعوف التمييزية وتحميؿ المميزة رسـ التمييز وصدر القرار باالتفاؽ في 

. إذ يتضح مف ىذا القرار وجوب (ٔ)ـ"ٕٛٓٓ/ٛ/ٜٔىػ الموافؽ ٜٕٗٔشعباف//ٛٔ
قياـ المحكمة بالتحقؽ مف وجود شرط الخصومة في الدعوى ومف تمقاء نفسيا ولو 
لـ يطمب الخصـ ذلؾ ، فإذا وجدت اف الخصومة غير متوجية كاف عمييا اف 

 تحكـ برد الدعوى لعدـ توجو الخصومة. 
فإذا اخطأ المدعي أو وكيمو في عريضة  -: (ٕ)صةاذا كانت الخصومة ناق .2

فيمكف  ، الدعوى بتوجيو دعواه وكانت الخصومة ناقصة تستوجب إكماال

                          

)غيػر ٕٛٓٓ/ٛ/ٜٔ/ بتػاريخ ٕٛٓٓ/مدنيػة/ٕٛٙينظر: قرار محكمة التمييز االتحادية /العدد (ٔ)
 منشور(.

 .ٓٔٔمحمد رياض فيصؿ الربوعة ، مصدر سابؽ ، ص (ٕ)
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وى ا ما اكده الة ا   (ٔ)إكماؿ النقص بإدخاؿ الخصـ الحقيقي في الدعوى
"لدى التدقيؽ ال راقي فةد جا  في قرار لمحكمة التمييز االتحادية انو 

لطعف التمييزي واقع ضمف المدة القانوية فقرر قبولو والمداولة وجد اف ا
شكبًل ولدى عطؼ النظر في الحكـ المميز وجد انو غير صحيح ومخالؼ 
لمقانوف ذلؾ الف الدعوى أقيمت ابتدءًا عمى المدعى عميو مدير توزيع 

وحيث اف المذكور لـ  -اضافة لوظيفتو -فرع ذي قار -المنتجات النفطية 
معنوية فيقتضي واكمااًل لمخصومة ادخاؿ المدير العاـ يتمتع بالشخصية ال

الى جانبو إكمااًل لمخصومة اذا  -اضافة لوظيفتو-لتوزيع المنتجات النفطية
ذلؾ ودفع الرسـ عنو إذ اف ادخاؿ الشخص الثالث في  -طمب المدعي 

إكمااًل لمخصومة اذا كانت تمؾ الخصومة ناقصة يجد  -مرحمة االستئناؼ 
مف قانوف المرافعات المدنية وحيث اف  ٕ/ٙٛٔالمادة سنده في حكـ 

خبلؼ ذلؾ مما اخؿ بصحتو -محكمة االستئناؼ اصدرت حكميا المميز 
لذا قرر نقضو واعادة الدعوى الى محكمتيا لمسير فييا وفؽ ما تقدـ وعمى 

                          

،  ٖايناس جبار ، الخصومة في الدعاوى المدنية و دعاوى االحػواؿ الشخصػية ، صينظر:  ((ٔ
 -:بحث منشور عمى االنترنت عمى العنواف االتي

 http://www.iraqja.iq/view.0221/  
. ؛ كمػػػا ينظػػػر القاضػػػػي حػػػايؼ سػػػالـ جاسػػػػـ ، الخصػػػومة فػػػػي ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٔتمػػػت الزيػػػارة فػػػػي  

،بحػػث منشػػور عمػػى شػػبكة االنترنػػت عمػػى  ٖ، ص الػػدعاوى المدنيػػة ودعػػاوى االحػػواؿ الشخصػػية
 -: العنواف االتي

http://www.iraqja.iq/view.0220/ 
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٖتمت الزيارة في  

http://www.iraqja.iq/view.1220/
http://www.iraqja.iq/view.1321/
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/ جمادي ٜاف يبقى رسـ التمييز تابعًا لمنتيجة. صدر القرار باالتفاؽ في 
اذ يتضح مف ىذا القرار انو  (ٔ) ـ"ٜٕٓٓ/ٙ/ٕ. الموافؽ ىػ ٖٓٗٔالثاني/

يجوز إكماؿ الخصومة الناقصة وال يترتب عمى ىذا النقص رد الدعوى 
يتعيف عمى المحكمة ومف اجؿ اكماؿ الخصومة وعدـ قبوليا. اال انو 

سؤاؿ المستأنفيف عما إذا كانوا يطالبوف إدخاؿ مف تصح خصومتو شخصًا 
ى جانبو إكماال لمخصومة مف عدمو فاف طمبوا ذلؾ ثالثًا في الدعوى إل

فيكمفوف بدفع الرسـ عف إدخالو وتبميغو بالحضور وفقًا لؤلصوؿ واف أبوا 
فيجب رد الدعوى مف جية الخصومة ، ولعدـ مراعاة المحكمة لذلؾ مما 

وىذا ما يجد سنده في نص اخؿ بصحة حكميا المميز لذا قرر نقضو ،
( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي التي ٙٛٔة )الفقرة الثانية مف الماد

انو "يجوز لممحكمة ال  ما قبل تتام المراف ة ادتال شتص نصت عمى 
إذ اجازت ىذه المادة اكماؿ  ثالث لم يكن تدما في الحكم الم تأنا"
 النقص الذي وقعت بو محكمة اوؿ درجة.

درجة اكماؿ الخصومة  اما بالنسبة لممشرع المصري فأنو واف اجاز لمحكمة اوؿ
( التي ٕ/٘ٔٔبداًل مف الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى وذلؾ استنادًا الى نص المادة)

إ ا رأت المحكمة ان الدفع ب دم قبول الدعوى إلنتفا  دفة "نصت عمى انو 

                          

بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  ٜٕٓٓ/اسػػػػػػػػػػػػػتئنافية/ٗٙ٘ينظػػػػػػػػػػػػػر: قػػػػػػػػػػػػػرار محكمػػػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػػػز االتحادية/العػػػػػػػػػػػػػدد( (ٔ
.منشور في النشرة القضائية لمجمس القضاء االعمى العراقي ، بالعدد الخامس عشػر ٜٕٓٓ/ٙ/ٕ

 .ٕٗ، ص ٕٓٔٓريف الثاني ، ، تش
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المدع  عميو قائم عم  ا اس أجمت الدعوى إلعان  ى الدفة و يجوز ليا ف  
، لذا اليجوز "غرامة ال تجاوز تم ين جنيياً ى ه الحالة الحكم عم  المدع  ب

ادخاؿ شخص لـ يكف طرفًا اماـ محكمة اوؿ درجة في االستئناؼ لذا فانو لـ 
يعطي محكمة ثاني درجة سمطة اكماؿ الخصومة الناقصة كما فعؿ المشرع 

 العراقي.
اما فيما يخص المشرع المبناني فقد نص في قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية عمى 

 .(ٔ) اال تئناا" في الم كور الشتص إدتال يجوز "كماأتي ماي
اذ يمكف لممحكمة االستئنافية اف تقرر مف تمقاء نفسيا ادخاؿ شخص ثالث لـ يكف 

 .(ٕ) في خصومة االستئناؼخصمًا اماـ محكمة اوؿ درجة 
بينما نجد موقؼ القانوف االردني فيما يتعمؽ بشرط الخصومة خبل ايضًا مف أي 

بيذا الخصوص فإذا ما تخمؼ شرط الصفة فعمى محكمة االستئناؼ نص يتعمؽ 
 اف تحكـ برد االستئناؼ دوف اف يكوف ليا سمطة في اف تكمؿ الخصومة الناقصة. 
اما موقؼ المشرع الفرنسي بصدد الشخص الثالث في الدعوى االستئنافية فسمح 

محكمة الدرجة  المشرع الفرنسي لذلؾ الشخص عندما ال يكوف طرفًا وال ممثبًل في
. بالتدخؿ االجباري اماـ محكمة االستئناؼ اذا كاف تطور النزاع يقتضي (ٖ)االولى

                          

   ( مف قانوف المحاكمات المدنية المبناني النافذ .ٕ٘ٙ( ينظر: المادة )ٔ)

، مصػدر سػابؽ ، المبنػاني ينظر: د.نبيؿ اسماعيؿ عمػر ، قػانوف اصػوؿ المحاكمػات المدنيػة ( (ٕ
 .ٗٗ٘ص

 ( مف قانوف االجراءات المدنية الفرنسي. ٗ٘٘( ينظر: المادة )ٖ)



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

85 

وقد قيد المشرع الفرنسي استدعاء ىذا الشخص حتى نياية اصدار الحكـ  ذلؾ.
 . (ٔ)عندما يستدعي تطور الخصومة ادخالو في الدعوى

ادخاؿ الشخص ومما تقدـ يتضح اف المشرع الفرنسي اعطى لممحكمة سمطة 
الثالث لمدة تنتيي حتى نياية صدور الحكـ في الدعوى االستئنافية، وبيذا يكوف 
المشرع الفرنسي جاء موافقًا لموقؼ المشرع العراقي والمبناني إذ اجازا لممحكمة 
ادخاؿ الشخص الثالث الذي لـ يكف خصمًا في الحكـ المستأنؼ اذا كاف تطور 

 النزاع يقتضي ذلؾ. 
لعرض المتقدـ يبلحظ أف االمتداد االجرائي مف حيث األشخاص لو مف خبلؿ ا

بالخصومة وقد بدا ذلؾ واضحًا مف خبلؿ  البدءتطبيؽ تشريعي مباشر عند 
النصوص التشريعية التي أوردىا المشرع في قانوف المرافعات المدنية وفي 

 التشريعات المقارنة أيضًا .
 

 
 
 

                                                               

(Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les 

personnes qui n'ont été ni partiesni représentées en première 

instance ou qui y ont figuré en une autre qualité).  
 ( مف قانوف االجراءات المدنية الفرنسي .  ٘٘٘( ينظر:  المادة )ٔ)

(Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux 

fins de condamnation, quandl'évolution du litige implique leur mise en 

cause). 
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 ادلطهة انثانِ
 سري اخلظٌيح ادلذنْحااليتذاد االجرائِ اثناء 

يعد جواز ادخػاؿ او تػدخؿ الغيػر فػي الػدعوى المدنيػة خروجػا عمػى مبػدأ عػدـ جػواز 
تغيير الخصومة المدنية او مبػدأ ثبػات النػزاع القضػائي، وىػو مػف المبػادئ االجرائيػة 
المسػتقرة منػذ عيػد القػػانوف الرومػاني، والػذي يمنػع تعػػديؿ نطػاؽ الػدعوى بعػد بػػدئيا، 

ىػػذا المطمػػب السػػير العػػادي لمخصػػومة المدنيػػة ثػػـ نتنػػاوؿ االحػػواؿ  لػػذا سػػنتناوؿ فػػي
الطارئػػػة عمييػػػا والتػػػي تػػػؤدي الػػػى توسػػػع النطػػػاؽ الشخصػػػي لمخصػػػومة فػػػي الصػػػور 

 -التالية :
 الفرع االوؿ : السير العادي لمخصومة المدنية.

الفرع الثاني: االحواؿ الطارئة عمػى الخصػومة المدنيػة. ويبػدو ذلػؾ فػي حػالتيف ىمػا 
 -يمي : ما

اف يكػػػػػوف بنػػػػػاء عمػػػػػى ارادة الغيػػػػػر الخػػػػػارج عػػػػػف الخصػػػػػومة وىػػػػػو التػػػػػدخؿ  -:اواًل 
 االختياري.

اف يكوف ادخاؿ الغير في الدعوى المدنية جبػرا عميػو.)اما بنػاء عمػى طمػب  -:ثانيًا 
 الخصـو او بامر مف المحكمة مف تمقاء نفسيا(.
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 انفرع االًل
 انسري انعادُ نهخظٌيح ادلذنْح

اف الدعوى عندما تقاـ اماـ الجية ئ المقررة في قانوف المرافعات المدنية مف المباد
القضائية المختصة فأنيا تبقى كما ىي مف جية االشخاص وبالصيغة التي قدمت 

وليس  بيا ألوؿ مرة، اذ اف نطاؽ الدعوى يتحدد بصورة مبدئية بالطمب االصمي.
ة الدعوى، وىذا مانصت عميو لممدعي اف يزيد شيئًا عمى طمباتو المبينة في عريض

ليس لمطرفيف أف ( مف قانوف المرافعات المدنية والتي نصت عمى ماياتي)ٜ٘المادة)
....( فالدعوى المدنية تتسمسؿ بيف االطراؼ االصمية)طبيعيف يزيدا عمى الدعوى

اواعتبارييف( اذ  تبدأ بشخصيف رئيسييف ىما المدعي والمدعى عميو فالمدعي يقدـ 
خبلؿ عمؿ اجرائي يسمى بالطمب والمدعى عميو اليقؼ مكتوؼ ادعاءه مف 

اال ان  (ٔ)االيدي بؿ يعترض عمى ىذا االدعاء مف خبلؿ ابداء الدفوع والطمبات.
ال ؤال المطروح ىنا يت مق بنطاق تطبيق ى ا المبدأن فيل ان اعمالو  يكون 

ام ى ا بدورة مطمةةنام ن بية ن وىل ىناك حاالت تؤدي ال  التتفيا من احك
 المبدأ 

تواجو فكرة عدـ جواز تعديؿ نطاؽ الدعوى الشخصي بصفة اساسية االشخاص 
الذيف يعتبروف مف الغير بالنسبة لخصومة قضائية منعقدة بيف اطرفيا، ولـ يكونوا 
ممثميف فييا وبالتالي اليستطيعوف االشتراؾ فييا ميما كانت مصالحيـ مرتبطة 

حيث اف االحكاـ القضائية الصادرة فييا لف  بالمصالح الموجودة اماـ القضاء،
                          

 .ٗٚ-ٖٚمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٔ)
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تضرىـ، ولف يفيدوا منيا، وفقًا لمبدأ نسبية اثار االحكاـ القضائية الصادرة في 
الدعاوى القضائية، ونظرًا لبلرتباط الفعمي الذي يوجد بيف مصالح ىؤالء الغير 

الخصومة  وبيف المصالح المتنازع عمييا فانو يكوف مف الميـ ليـ اف يمثموا في ىذه
لذا قرر القانوف حماية الغير الذي قد  (ٔ)القضائية عف طريؽ تقديـ طمبات عارضة.

يضار مف الحكـ الذي لـ يكف طرفًا فيو مف اثار حجية االحكاـ وتتثمؿ ىذه 
الحماية في االمتداد االجرائي كطريؽ وقائي يتمثؿ في حماية الغير قبؿ الفصؿ في 

والتي يطمؽ عمييا  قة وفؽ شروط معينة.الدعوى عف طريؽ تقديـ دعوى الح
بالدعوى الحادثة، فيجيز المشرع العراقي في قانوف المرافعات المدنية تقديـ الدعوى 
الحادثة بانواعيا المختمفة ، وبيف انو اذ قدمت مف قبؿ المدعي كانت دعوى 

 منضمو واذا قدمت مف قبؿ المدعى عميو كانت دعوى متقابمة. 

 

 

 
 
 
 
 

                          

 .٘ٔد.محمود السيد عمر التحيوي ، مصدر سابؽ ، ص (ٔ)
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 انفرع انثانِ
 حٌال انطارئح عهَ اخلظٌيح ادلذنْحاال

اف االمتداد االجرائي لو تطبيقات عند البدء في الخصومة، بالنسبة الشخاصيا كما 
عند توافر صمة تبرر الجمع بػيف  -الحتمي او االختياري–ىو الحاؿ بالنسبة لمتعدد 

مركػػػز الخصػػػـ االصػػػمي والخصػػػـ الممتػػػد فػػػي خصػػػومة واحػػػدة، منعػػػا مػػػف تنػػػاقض 
كمػػػػا يمتػػػد نطػػػػاؽ الخصػػػػومة اثنػػػاء السػػػػير العػػػػادي  سػػػػف سػػػير العدالػػػػة.االحكػػػاـ ولح

لمخصػػومة، اشخاصػػًا عنػػد التػػدخؿ او االدخػػاؿ لػػذا سػػنتناوؿ فػػي ىػػذا الفػػرع االمتػػداد 
بنػػاء عمػػى  االجرائػػي بنػػاء عمػػى ارادة الغيػػر اوال ثػػـ نتنػػاوؿ امتػػداد الخصػػومة المدنيػػة

 تي:كاال طمب الخصـو او بامر مف المحكمة مف تمقاء نفسيا
 -اوال: امتداد التدومة المدنية بنا  عم  ارادة الغير:

اف التدخؿ ىو دخوؿ شخص خارج عػف الخصػومة فييػا بعػد بػدئيا بنػاء عمػى طمبػو 
او أنو ىو الذي طمب شػخص مػف غيػر اطػراؼ الػدعوى االصػمية الف يصػبح طرفػا 

د ، وقػػٔفييػػا وذلػػؾ لمحكػػـ لػػو بطمػػب مػػرتبط بالػػدعوى او لكػػي ينضػػـ الحػػد اطرافيػػا.
( مػػػف قػػػانوف ٜٙاسػػػماه المشػػػرع العراقػػػي )الػػػدخوؿ( بػػػنص الفقػػػرة االولػػػى مػػػف المػػػادة)

( مف قانوف المرافعػات ٓٚالمرافعات المدنية العراقي وبنص الفقرة االولى مف المادة)
 -. وىذه الحالة ليا صورتيف ىما ما يمي :ٜٜٙٔلسنة  ٖٛالمدنية العراقي رقـ 

                          

، بػػبل  ٔالقاضػػي رحػػيـ حسػػف العكيمػػي ، تػػدخؿ وادخػػاؿ ودعػػوة الغيػػر فػػي الػػدعوى المدنيػػة ، ط(ٔ)
 .ٖٗ، ص ٕٛٓٓدار نشر ، بغداد ، 
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ىو التدخؿ  التدخؿ االنضمامي -ي :امتداد التدومة بالتدتل االن مام -1
الذي يتقدـ بو الشخص الثالث )الغير( الى المحكمة التي تنظر الدعوى، يطمب 

 (1).فييا االنظماـ الى احد الخصـو لمدفاع عنو
( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي ٚٙوبيذا الصدد جاء في المادة ) 

مدعى تكممة لمدعوى األصمية أو ما تعتبر مف الدعاوى الحادثة ما يقدمو ال)مايأتي
يكوف مترتبا عمييا أو متصبل بيا بصمة ال تقبؿ التجزئة بحيث يكوف الحكـ الذي 
يقرر الحدىما مف شأنو أف يؤثر في الحكـ الذي يجب أف يقرر لآلخر( حيث 
ذكرت ىذه المادة مواصفات الدعوى الحادثة المنضمة واعتبر مف الدعاوى الحادثة 

 مايأتي:
 دمو المدعي تكممة لدعواه االصمية.مايق - أ

 مايكوف مترتبا عمى الدعوى االصمية. - ب

مايكوف متصبًل بالدعوى االصمية بصمة التقبؿ التجزئة بحيث يكوف الحكـ  - ت
الذي يقرر الحدىما مف شأنو اف يؤثر في الحكـ الذي يجب اف يقرر 

 لبلخر.

لدعوى الحادثة وينتج مف ىذه المواصفات اف القانوف اوجب توفر شرط ميـ في ا
وىو قياـ رابطة قوية بيف الدعوى االصمية والدعوى الحادثة بحيث يكوف الحكـ في 

                          

د.عبػػػاس العبػػػودي ، شػػػرح احكػػػاـ قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة )دراسػػػة مقارنػػػة أنظػػػر : أسػػػتاذنا  (ٔ)
 .ٕٚٚ، ص ٕٓٓٓؿ ، معززة بالتطبيقات القضائية( ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، الموص
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فاليدؼ مف التدخؿ االنضمامي ىو المحافظة  (ٔ)احدىما مؤثرا في الحكـ االخر.
عمى حقوؽ المتدخؿ عف طريؽ دعـ ومساعدة احد طرفي الدعوى فالمتدخؿ 

ينظـ الى احدىـ دفاعا عف حؽ مف تدخؿ اليدعي حقا لنفسو قبؿ الطرفيف وانما 
لجانبو وىو في انضمامو لو اليحؿ محمو واليمثمو كما الينضـ لمحض مصمحة مف 
ينضـ اليو وانما لمصمحتو ىو ايضًا لذا فاف المتدخؿ االنضمامي يكوف مف الغير 

واساس امتداد النطاؽ  (ٕ)الذي يتأثر بحجية الحكـ الذي تنتيي بو الدعوى .
خصومة ىو االرتباط ولكف ليس بيف طمب المتدخؿ االنضمامي الشخصي لم

والدعوى االصمية الف الخصـ االنضمامي الممتد اليقدـ طمبا جديدا لنفسو، وانما 
االرتباط قائـ بيف مركز الخصـ االنضمامي ومركز الخصـ المنضـ اليو ويكشؼ 

الوؿ تابع عف ىذا االرتباط شرط المصمحة المطموب لقبوؿ ىذا التدخؿ فمركز ا
لمركز االخير فالحكـ الذي يصدر في الدعوى يمس الخصـ االنضمامي بطريؽ 
غير مباشر الف اثاره تمتد اليو، فالحكـ عمى المديف قد يؤدي الى اعساره مما 

 (ٖ)يضر بالضماف العاـ لمدائف لذلؾ سمي ىذا التدخؿ بالتدخؿ التبعي.
لمحكمة استئناؼ كركوؾ انو)لدى وىذا ما اكده القضاء العراقي فقد جاء في قرار 

التدقيؽ والمداولة وجد اف المميز الشخص الثالث الذي كانت المحكمة قد قررت 

                          

حيػػدر ، شػػرح قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة ، مكتبػػة السػػنيوري ،  ميػػدي ( ينظػػر: القاضػػي صػػادؽ(ٔ
 .ٕٕٔ، ص ٕٔٔٓشارع المتنبي ، -بغداد

مصدر سػابؽ  ، د. آدـ وىيب النداوي، مدى سمطة المحكمة المدنية في تعديؿ نطاؽ الدعوى (ٕ)
 .ٖٙٓ – ٖٔٓص ،

 .ٕٖٙمصدر سابؽ ، ص حو نظرية لبلمتداد االجرائي ،ن احمد سيد احمد محمود ،( (ٖ
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ادخالو شخصا ثالثًا في الدعوى الى جانب المدعى عميو بعد اف تـ دفع الرسـ 
قررت  ٕٛٓٓ/ٙ/ٓٔالقانوني عنو وبعد االستماع القوالو في جمسة المرافعة ليوـ 

مف الدعوى وبذلؾ تكوف المحكمة قد وقعت في خطأ جوىري في  المحكمة اخراجو
 لك الن الشتص الثالث ب د قبولو في الدعوى ودفع اجراءات نظر الدعوى 

واليجوز اخراجو  الر م الةانوني عنو ادبح طرفًا في الدعوى يحكم لو او عميو
ة مف الدعوى لذا فاف قرار المحكمة باخراج الشخص الثالث مف الدعوى مخالف

 (ٔ)مف قانوف المرافعات....( ٓٚو  ٜٙصريحة لنص المادة 
يت ح مما تةدم ان الةانون والة ا  يجيز دتول الغير امام محكمة الدرجة 
االول  من ما ال  احد طرفييا ل ا فان الت اؤل الميم ال ي يطرح نف و ىنا ىل 

تاص يجوز لمحكمة التمييز ان تطبيق فكرة االمتداد االجرائي من حيث األش
اف دخوؿ الغير اماـ محكمة  وبالتالي تةبل دتول الغير في تدومة التمييز 

التمييز غير جائز النو يترتب عمى اختصاـ الغير الذي لـ يكف طرفا في 
الخصومة القضائية التي صدر فييا الحكـ المطعوف فيو تقتضي تقديـ طمبا جديدًا 

واف القانوف العراقي  (ٕ).اماـ محكمة التعتبر درجة ثالثة مف درجات التقاضي
والمقارف لـ يجز التدخؿ الذي يتـ بناء عمى رغبة الغير الشخصية الوؿ مرة اماـ 
محكمة التمييز بصفتيا محكمة موضوع الف مثؿ ىذا التدخؿ سيؤدي حتمًا الى 

                          

، بتػػػػػػػػػػاريخ  ٕٛٓٓ/ مدنيػػػػػػػػػػة/ ٕٛٓ( ينظػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػرار محكمػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتئناؼ كركػػػػػػػػػػوؾ ، بالعػػػػػػػػػػدد (ٔ
 .ٜٕ، ص ٜٕٓٓ –.منشور في النشرة القضائية ، العدد الثامف ، اب ٕٛٓٓ/ٔٔ/ٚٔ

 .ٜٙٔد.محمود السيد عمر التحيوي ، مصدر سابؽ ، ص (ٕ)
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اتساع نطاؽ الخصومة عمى الشكؿ الذي اليسمح لمحكمة التمييز بتطبيؽ المبدأ 
عند نقضيا لمحكـ، كما انو مف جية اخرى فاف قبوؿ ىذا  القانوني الذي قررتو

التدخؿ مف شأنو اف يشكؿ تساىبًل اجرائيًا مع الخصـ المتقاعس ، كما قد يضر 
 بمصمحة ىذا االخير والذي قد يحرمو مف حؽ التقاضي عمى درجتيف.

 عمى الرغـ مف اف المشرع العراقي والمقارف لـ يجز قبوؿ التدخؿ واالدخاؿ اال انو
توجد اعتبارات تخفؼ مف حدة ىذا االتجاه ومف ذلؾ وجوب تصفية المنازعات 
المرتبطة بالخصومة القضائية االصمية ، حتى اليحدث تناقضا بيف احكاـ القضاء 

والنأي الصادرة في الدعاوى القضائية. لذا وبغية التوفيؽ بيف ىذيف المبدأيف 
يدىـ يوجيونيا حسبما تيوى بالدعوى مف اف تكوف عقدًا بيف طرفييا زماميا ب

مصالحيـ الخاصة ، مما يؤدي الى عرض دعاوى مرتبطة ببعضيا كاف بامكاف 
محكمة الموضوع اف تنظرىا وتفصؿ فييا مجتمعة مما يجنب صدور احكاـ 

لذا نوصي المشرع العراقي بالنص عمى جواز التدخؿ االنضمامي الى  (ٔ)متناقضة.
، اذ اف عمى شرط اف اليبدي دفوع جديدة  جانب احد الخصـو في خصومة التمييز

مف شأف ىذا التدخؿ اف يؤدي الى توحيد الحكـ القضائي، وكذلؾ اليؤدي الى 
اتساع نطاؽ الخصومة عمى الشكؿ الذي اليسمح لمحكمة التمييز بتطبيؽ المبدأ 
القانوني الذي قررتو عند نقضيا لمحكـ، كما يؤدي الى بياف النزاع عمى حقيقتو مما 

 ح لمقاضي بإصدار حكـ قضائي يتفؽ مع اعتبارات العدالة، يسم

                          

، دار ٔبي ، الوجيز في قانوف اصوؿ المحاكمات المدنيػة  االردنػي ، طد.عوض احمد الزغ(ٔ)  
 .ٕٖٙ، صٕٚٓٓوائؿ لمنشر ، عماف ، 
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لذلؾ نأمؿ مف المشرع العراقي ايراد النص االتي )يجوز لمف لـ يكف طرفًا في  
خصومة التمييز التدخؿ لبلنظماـ الى احد الخصوـ في الطعف بالتمييز ، شرط اال 

 يبدي دفوعًا جديدة(.
 
 -امتداد التدومة بالتدتل االتتدامي:-2

يقصد بالتدخؿ االختصامي ىو الطمب الذي يدعي فيو شخص مف الغير بحؽ 
ذاتي لنفسو يطمب الحكـ لو بو في مواجية اطراؼ الدعوى وقد يكوف الحؽ الذي 
يطالب بو المتدخؿ ىو ذات الحؽ المطالب بو في الدعوى االصمية او حقًا اخر 

معينة فيطالب  مرتبطًا بو ومثاؿ االوؿ تدخؿ شخص في نزاع عمى ممكية عيف
المتدخؿ بممكية العيف لنفسو دونيما ومثاؿ التدخؿ في دعوى مقامة مطالبا طرفييا 
بالتعويض عما اصابو مف ضرر بسبب ماتضمنتو اقواليـ او لوائحيـ مف تشيير 

 (ٔ)بو او بسمعتو.
ويشترط لقبوؿ التدخؿ سواء كاف تدخبًل انظمائيًا او تدخبًل اختصاميًا اف يكوف 

( اذ نصت عمى ٜٙمصمحة في التدخؿ، وىو مانصت عميو المادة )لممتدخؿ 
لكؿ ذي مصمحة أف يطمب دخولو في الدعوى شخصا ثالثا منضما ألحد مايأتي "

طرفييا، أو طالبا الحكـ لنفسو فييا، إذا كانت لو عبلقة بالدعوى أو تربطو بأحد 
 (ٕ)لحكـ فييا" .الخصـو رابطة تضامف أو التزاـ ال يقبؿ التجزئة أو كاف يضار با

                          

 .ٖٕٚد.ادـ وىيب نداوي ، المرافعات المدنية،  مصدر سابؽ ، ص( ٔ)

 ( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري.ٕٙٔتقابميا المادة ) (ٕ)
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واليعدو ذلؾ اف يكوف تطبيقًا لمقاعدة العامة الواردة في المادة السادسة والثامنة مف 
قانوف المرافعات التاف تقضياف باف اليقبؿ أي طمب او دفع ليست لصاحبو فيو 
مصمحة قائمة اال اف المشرع تشدد بالنسبة لمف يتدخؿ تدخبًل اختصاميًا فمـ يكتؼ 

محة في التدخؿ، وانما اشترط فضبًل عف ذلؾ اف يكوف ىناؾ بأف تكوف لو مص
وسبب ذلؾ ىو  (ٔ)ارتباط بيف طمبو وبيف الدعوى االصمية التي يريد التدخؿ فييا.

اف التدخؿ االختصامي يفترض اف يدعي المتدخؿ حقًا خاصًا بو فاالصؿ اف يرفع 
بالمطالبة بحقو في بو دعوى مستقمة اال اف المشرع منعا لتكرار المنازعات سمح لو 

صورة طمب عارض اثناء خصومة قائمة ومف ثـ فأنو مف الضروري اف يكوف 
 (ٕ)ىناؾ ارتباطا بيف الطمب العارض والدعوى االصمية.

واساس امتداد النطاؽ الشخصي لمخصومة بالتدخؿ االختصامي ىو ذات اساس 
مب النطاؽ الموضوعي لمخصومة بالتدخؿ االختصامي، أي االرتباط بيف ط

( مف قانوف المرافعات ٕٙٔالمتدخؿ اختصاميًا والدعوى االصمية عمبًل بالمادة)
واالرتباط المقصود بو ىو االرتباط بالمعنى الواسع ال يشترط وحدة المحؿ او 
السبب او وحدة المسألة المثارة وانما يكفي اف يكوف الحؽ المطالب بو مختمفًا 

في دعوى مقامة مطالبا كالتدخؿ  ٖيةولكنو يستند عمى الحؽ محؿ الدعوى االصم

                          

( مػػف قػػانوف المرافعػػات ٖتقابميػػا المػػادة) العراقػيرافعػػات المدنيػػة ( مػػف قػػانوف الم ٛ- ٙالمػادة) (ٔ)
 المدنية المصري.

 .ٜٕٗ( د. احمد السيد صاوي ، مصدر سابؽ ، ص(ٕ

 .ٖٖٙمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ،( (ٖ
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طرفييا بالتعويض عما اصابو مف ضرر بسبب ماتضمنتو اقواليـ او لوائحيـ مف 
 (ٔ)تشيير بو او بسمعتو.

 امتداد التدومة باالدتال :  -ثانيًا:
اختصاـ الغير ىو اجبار شخص عمى الدخوؿ في خصومة لـ يكف طرفًا فييا، 

صمحة العدالة، او بناء عمى طمب الخصـو وذلؾ  بناء عمى  امر المحكمة لم
بيدؼ الحكـ عمى الشخص المختصـ بنفس الطمبات االصمية او لجعؿ الحكـ 
حجة عميو او الزامو بتقديـ ورقة تحت يده، فاختصاـ الغير يكوف اما بناء عمى امر 
، وقد عيب عمى ىذا النظاـ انو يجبر  مف المحكمة او بناء عمى طمب الخصـو

دخوؿ في خصومة في وقت غير مناسب لو فقد يرى الشخص الشخص عمى ال
ارجاء دعواه حتى تستكمؿ ادلتو فضبًل عف أف اختصاـ الغير بناء عمى امر 
المحكمة يخؿ بمبدأ حياد لقاضي، اذ اليصح اف يكوف القاضي مدعيًا كما يخؿ 
بحؽ الخصوـ في تسير الخصومة واختصاـ مف يروف اختصامو. اال اف ىذه 

ت لـ تحؿ دوف تقرير ىذا النظاـ استنادًا الى الفائدة منو اذ يعمؿ ىذا االنتقادا
النظاـ عمى تجنب تكرار المنازعات وتناقض االحكاـ كما يتيح ىذا النظاـ فرصة 
استكماؿ اشخاص الخصومة حماية لمغير مف غش الخصوـ في الدعوى االصمية 

ى اظيار الحقيقة ، كما ينير لممحكمة طريؽ الحكـ في الدعوى مما يساعد عم

                          

 .ٖٕٚمصدر سابؽ ، ص المرافعات المدنية ، د.ادـ وىيب نداوي ،( ٔ)
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وامتداد الخصومة باالدخاؿ لو عدة صور ىي ما يمي  (ٔ)وتحقيؽ مصمحة العدالة.
:- 
 االمتداد االرادي لمتدومة بادتال الغير: - 1

( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي عمى ٜٙنصت الفقرة الثانية مف المادة )
ف يصح اختصامو يجوز لكؿ خصـ أف يطمب مف المحكمة ادخاؿ مف كامايأتي)

 فييا عند رفعيا أو لصيانة حقوؽ الطرفيف أو احدىما(.
اذ سوغت ىذه المادة لمطرفيف في الدعوى طمب ادخاؿ الغير شخصا ثالثا في 

 الدعوى في احدى الحالتيف التاليتيف:
اذا كاف المطموب ادخالو ممف كاف يصح اختصامو في الدعوى عند  .1

 اقامتيا.

 و صيانة حقوؽ الطرفيف او احدىما.اذا كانت الغاية مف ادخال .2

واورد المشرع صورتيف مف اىـ صور اختصاـ الغير بناء عمى طمب الخصـو 
 الىميتيما وشيوعيما في العمؿ وىما:

يقصد بالضماف في قانوف المرافعات  -ادخاؿ الغير لغرض الضماف: - أ
المدنية ماالحد الخصوـ مف حؽ في الزاـ اخر بالدفاع عنو اذا نازعو 

في حؽ معيف او بالتعويض اذا ما نجح الغير في منازعتو، ومف  الغير
تطبيقات ذلؾ مالممشتري مف حؽ في الزاـ البائع بضماف وضع يد 

                          

ٔ
 .ٜٕٚ – ٜٕٙص ، سابؽ مصدر ، صاوي السيد احمد.د( (
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المشتري عمى المبيع بدفع تعرض الغير لو او رد ثمف المبيع اليو، 
ومالممديف المتضامف مف حؽ الرجوع عمى سائر المدينيف المتضامنيف اذا 

كمو، وما لممستأجر مف حؽ في الزاـ المؤجر بضماف  كاف قد دفع الديف
ولصاحب الضماف اف  (ٔ)انتفاعو بالعيف المؤجرة دوف منازعة الغير لو.

يرجع عمى الضامف بطريقتيف: اما بدعوى الضماف االصمية او بالدعوى 
الحادثة)دعوى الضماف الفرعية( ويقصد بدعوى الضماف االصمية ىي 

وف عمى الضامف بالطرؽ العادية لرفع الدعوى الدعوى التي يرفعيا المضم
اماـ المحكمة المختصة بيا وفقًا لمقواعد العامة، وذلؾ بعد انتياء الدعوى 
االصمية بيف المضموف والغير ومثاؿ ذلؾ الدعوى التي يرفعيا المشتري 
عمى البائع لو بعد استحقاؽ الغير لمعيف المبيعة، طالبًا رد الثمف 

خبلؿ الدعوى الحادثة)دعوى الضماف الفرعية( والتعويض. واما مف 
فصورتيا اف يتقدـ المضموف بطمب عارض طالبًا ادخاؿ الضامف في 
دعوى مرفوعة عميو مف الغير ومثاؿ ذلؾ اف ترفع دعوى مف الغير عمى 
المشتري باستحقاؽ العيف المبيعة فيتقدـ المشتري بطمب ادخاؿ البائع لو 

تعويض المضموف عف الضرر الذي في الدعوى ليسمع الحكـ عميو ب
او قد يقيـ الدائف   (ٕ)يصيبو مف الحكـ عميو في دعوى االستحقاؽ.

الدعوى عمى احد مدينيو المتضامنيف بدفع الديف، ومف خبلؿ المرافعة 

                          

 .ٖ٘ٓمصدر سابؽ ،  أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية ، ( د.نبيؿ اسماعيؿ عمر،ٔ)

 .ٖٖٓ – ٕٖٓ( د. احمد السيد صاوي ، مصدر سابؽ ، ص(ٕ
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يطمب المدعي ادخاؿ بقية المدينيف المتضامنيف بجانب المدعى عميو بغية 
 (ٔ)استحصاؿ الحكـ عمييـ جميعا بالتضامف

اختصاـ الغير اللزامو بتقديـ ورقة تحت يده تكوف منتجة في الدعوى  - ب
االصمية وذلؾ ما نص عميو قانوف االثبات العراقي اذ نص عمى 
مايأتي)لممحكمة اف تأمر او تأذف بادخاؿ الغير اللزامو بتقديـ دفتر او سند 
تحت يده وليا كذلؾ اف تطمب مف الجيات االدارية اف تقدـ ما لدييا مف 

معمومات والوثائؽ البلزمة لمفصؿ في الدعوى متى رأت المحكمة اف ذلؾ ال
 (ٕ)اليضر بمصمحة عامة(

 -االمتداد الة ائي لمتدومة بادتال الغير: - 2
لـ يعد لمقاضي المدني ذلؾ الدور السمبي في الخصومة المدنية الذي يقتصر عمى 

ممة القانوف التي تحسـ مجرد تمقي وقائع الخصوـ التي تـ اثباتيا بمعرفتيـ لقوؿ ك
النزاع القائـ حوؿ ىذه الوقائع دوف اف يكوف لو أي دور ايجابي في الخصومة 
المدنية ولـ يعد مبدأ اف الخصومة المدنية ممكا لمخصوـ مطمقًا االف، بؿ اصبح 
لمقاضي دور ايجابي في الخصومة المدنية مف خبلؿ اثباتيا وتصحيح شكميا 

                          

 .ٜٕٔحيدر ، مصدر سابؽ ، صميدي القاضي صادؽ ( ٔ)

تقابميػػػػػػا وتعديبلتػػػػػػو،   ٜٜٚٔلسػػػػػػنة  ٚٓٔرقػػػػػػـ  ( مػػػػػػف قػػػػػػانوف االثبػػػػػػات العراقػػػػػػيٚ٘المػػػػػػادة)(ٕ) 
 ( مف قانوف االثبات المصري.ٕٙالمادة)
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 (1)لمةا ي االمر باتتدام الغير في حاالت م ينة وك لكواظيار الحقيقة فييا 
وىذا ما اكده المشرع العراقي اذ نص عمى مايأتي:)لممحكمة اف تأمر او تأذف 
بادخاؿ الغير اللزامو بتقديـ دفتر او سند تحت يده وليا كذلؾ اف تطمب مف 
 الجيات االدارية اف تقدـ ما لدييا مف المعمومات والوثائؽ البلزمة لمفصؿ في

وىكذا ترؾ المشرع  (ٕ)الدعوى متى رأت المحكمة اف ذلؾ اليضر بمصمحة عامة(
لممحكمة سمطة تقديرية في االمر باختصاـ الغير، اال اف ىذه السمطة ليست مطمقة 
وانما ىي مقيدة بقيديف االوؿ: ىو اف اليضر اختصاـ الغير مف قبؿ المحكمة ىذا 

االجراء القضائي كاجراء يقوـ بو الغير بالمصمحة العامة. والثاني : تفرضو طبيعة 
، وانما  وىو اف المحكمة التستطيع اف توجو لمغير طمبا لـ يقدمو احد الخصـو

. اما دعوة االشخاص وجوبيا فيو (ٖ)تستطيع اف توجو طمبات الخصوـ نحو الغير.
( مف قانوف المرافعات ٜٙما نص المشرع العراقي عميو في الفقرة الثالثة مف المادة)

عمى المحكمة دعوة الوديع والمودع لمدنية العراقي اذ نص عمى مايأتي: "ا
والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتيف والراىف والغاصب والمغصوب منو 
عند نظر دعوى الوديعة عمى الوديع والمستعار عمى المستعير والمأجور عمى 

                          

مصػػػػدر سػػػػابؽ ، أصػػػػوؿ المرافعػػػػات المدنيػػػة والتجاريػػػػة ، ينظػػػر: د. نبيػػػػؿ اسػػػػماعيؿ عمػػػر ، ( (ٔ
 .ٖٚٓص

تقابميػػػػػػا وتعديبلتػػػػػػو،   ٜٜٚٔلسػػػػػػنة  ٚٓٔ( مػػػػػػف قػػػػػػانوف االثبػػػػػػات العراقػػػػػػي رقػػػػػػـ ٚ٘المػػػػػػادة)(ٕ) 
 ف االثبات المصري.( مف قانو ٕٙالمادة)

 .ٜٕٓ( د.وجدي راغب فيمي ، مبادئ الخصومة المدنية ، مصدر سابؽ ، ص (ٖ



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

111 

اذ اف  الغرض  (ٔ)ب".المستأجر والمرىوف عمى المرتيف والمغصوب عمى الغاص
مف دعوة المحكمة في الدعاوى المخمسة ليس اكماؿ الخصومة، فاذا كانت 
الخصومة في الدعوى غير كاممة فيتوجب اكماليا بادخاؿ مف يكمميا كشخص 
ثالث بناء عمى طمب احد الخصوـ او بناء عمى طمب الغير، وانما الغاية الوحيدة 

عميو بوجود الدعوى ليكوف لو بعد ذلؾ مبلحقة منيا ىو اعبلـ مالؾ الماؿ المتنازع 
حقوقو اف شاء وبالطريقة التي شاء فالقانوف اليمكف اف يمـز شخص ما بالدفاع عف 
حقوقو ولكف يعممو بوجود دعوى بشاف مالو وىو مف يقوـ بما يراه بشاف الدفاع فييا 

   (ٕ)عف حقوقو اف شاء.
كمة اف لو عبلقة في الدعوى ولـ والقضاء العراقي مستقر عمى دعوة مف تجد المح

يمثؿ فييا واف مف شأف الحكـ الذي سيصدر في الدعوى اف يمس حقوقو، وذلؾ 
مف تمقاء نفسيا وبصفة شخص ثالث في الدعوى لما في ذلؾ مف تحقيؽ لمعدؿ 
وتجنب نزاعات مستقبمية وىذا ما ذىبت اليو محكمة استئناؼ بغداد اذ جاء في 

دى التدقيؽ والمداولة وجد اف الطعف التمييزي مقدـ ضمف قرار ليذه المحكمة انو)ل
المدة القانونية فقرر قبولو شكبًل ولدى عطؼ النظر عمى الحكـ المميز وجد انو 
مخالؼ لمقانوف ذلؾ اف المحكمة لـ تدع المؤجر وتدخمو في الدعوى كما تمـز بذلؾ 

                          

( مػػػف قػػػانوف ٛٔٔ( مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة العراقػػػي تقابميػػػا المػػػادة)ٜٙ( ينظػػػر المػػػادة)ٔ)
 ( مف قانوف االجراءات الفرنسية.ٕٖٖوتقابميا المادة) المرافعات المدنية والتجارية المصري.

مصدر سابؽ  القاضي رحيـ حسف العكيمي ، تدخؿ وادخاؿ ودعوة الغير في الدعوى المدنية ،(ٕ)
 .ٕٔ٘، ص
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نطاؽ الخصومة بناء فامتداد  (ٔ)( مف قانوف المرافعات المدنية....(.ٖ/ٜٙالمادة)
عمى امر المحكمة بادخاؿ مف ترى في ادخالو مصمحو خصما في الخصومة 
المدنية متى كاف يربطو باحد الخصوـ رابطة تضامف او حؽ او التزاـ اليقبؿ 

 التجزئة تحقيقًا لحسف سير العدالة.
وعمى العموـ فاف الغير اذا ما تـ ادخالو في الخصومة المدنية سواء بطمب احد 

لخصوـ او بامر مف المحكمة مف تمقاء نفسيا فانو يصبح خصما في الدعوى فمو ا
اف يحضر او يغيب فاف غاب فاف المرافعة تجري بحقو غيابيًا، واليمـز الشخص 
الثالث ولو ادخؿ في الدعوى جبرا عميو عمى حضور جمسات المرافعة، والتممؾ 

يو بحكـ المدعى عميو لو المحكمة اجباره عمى ذلؾ عف طريؽ الشرطة او غيرىـ ف
اف يختار الحضور او اف يختار الغياب دوف اف يكوف الحد حؽ اجباره عمى 

مف خبلؿ العرض المتقدـ أتضح لنا بأنو ثمة أكثر مف تطبيؽ تشريعي ( ٕ)ذلؾ.
 يجيز االمتداد االجرائي ألشخاص الخصومة المدنية أثناء السير في الخصومة .

 
 
 
 

                          

. مشػار اليػو لػدى ٕٜٜٔ/ٜ/ٕٛبتػاريخ  ٖٕ٘ٗينظر قرار محكمػة اسػتئناؼ بغػداد ذي العػدد ( (ٔ
 .ٗٔٔالقاضي مدحت المحمود ، مصدر سابؽ ، ص

الغيػػر فػػي الػػدعوى المدنيػػة ، مصػػدر  القاضػػي رحػػيـ حسػػف العكيمػػي ، تػػدخؿ وادخػػاؿ ودعػػوة (ٕ)
 .ٖٛٔسابؽ ، ص
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 ادلطهة انثانث
 االجرائِ ين حْث االشخاص عنذ انمضاء اخلظٌيحااليتذاد 

سػػنتناوؿ فػػي ىػػذا المطمػػب نطػػاؽ تطبيػػؽ االمتػػداد االجرائػػي فيمػػا بعػػد صػػدور الحكػػـ 
القضائي، اذ يبدو االمتداد االجرائي عند انقضاء الطبيعي الخصومة بامتدادىا الػى 
اد مابعػػػد صػػػدور الحكػػػـ القضػػػائي فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ اسػػػتنفاذ المحكمػػػة لواليتيػػػا كامتػػػد

الخصومة السػتكماؿ الفصػؿ فييػا او عنػد التصػحيح او التفسػير. وذلػؾ عمػى النحػو 
 -اآلتي:

 انفرع االًل
 يثذأ استنفار ًالّح احملكًح

: تعريؼ مبػدأ اسػتنفاذ المحكمػة لواليتيػا: اف اليػدؼ الرئيسػي مػف عػرض النػزاع  اوالً 
.عمى القضاء ىو الحصوؿ عمى حكـ في موضوع النزاع

االثار التي واف مف اىـ  (ٔ)
تترتب عمى صدور الحكـ القضػائي انػو يمتنػع عمػى المحكمػة التػي اصػدرتو العػدوؿ 
عنػػو او تعديمػػو، حيػػث انيػػا باصػػدار الحكػػـ تسػػتنفذ واليتيػػا بالنسػػبة لمنػػزاع، وىػػذا مػػا 
يعػػرؼ بقاعػػدة اسػػتنفاذ واليػػة المحكمػػة كمػػا انػػو يمتنػػع عمػػى المحػػاكـ االخػػرى اعػػادة 

                          

فػػػػي الػػػػدعوى  جمػػػػاؿ مولػػػػود ذبيػػػػاف ، ضػػػػوابط صػػػػحة وعدالػػػػة الحكػػػػـ القضػػػػائي ((ٔ
 .ٖٔٔ، صٕٜٜٔ، ، بغداد  المدنية، دار الشؤوف الثفافية العامة
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 (ٔ)ا عػػرض عمييػػا النػػزاع فػػي صػػورة طعػػف فػػي الحكػػـ.النظػػر فيمػػا فصػػؿ فيػػو اال اذ
( مػف قػانوف ٓٙٔوىذا ما اكده المشرع العراقي اذ نص فػي الفقػرة الثالثػة مػف المػادة)

الحكذذم الذذ ي دذذدر مذذن المحكمذذة يبةذذ  مراعيذذًا المرافعػػات المدنيػػة عمػػى مايػػأتي: )
 وم تبذذرًا مذذالم يبطذذل أو ي ذذدل مذذن قبذذل المحكمذذة نف ذذيا او يف ذذ  أو يذذنةض مذذن

ومفػػاد ىػػذه القاعػػدة اف الحكػػـ اذ مػػا محكمذذة أعمذذ  منيذذا وفذذق الطذذرق الةانونيذذة(.
( مف القانوف ذاتو فيبقى مرعيًا مف ٔٙٔصدر وفؽ الشكمية المرسومة لو في المادة)

قبػؿ المحكمػة التػي اصػدرتو حيػث يمتنػع عمييػا اجػراء أي تعػديؿ عميػو باالضػافة او 
محكمػػة التػػي اصػػدرتو قػػد رفعػػت، وكػػذا الحػػذؼ او غيػػره، اذ بصػػدوره تكػػوف واليػػة ال

يبقػػى مرعيػػا ويحػػوز حجيػػة االمػػر المقضػػي فيػػو مػػف قبػػؿ الكافػػة، مػػاداـ لػػـ يطعػػف بػػو 
بطرؽ الطعػف القانونيػة ويكػوف واجػب التنفيػذ عمػى الخصػـ الػذي خسػر الػدعوى كػبًل 
او جزءًا، وىذه القوة في االلػزاـ مقصػورة عمػى طرفػي الخصػومة ومػف يمثمونيمػا مػف 

و خػػاص، لػػذا اليجػػوز الػػزاـ الغيػػر الخػػارج عػػف الخصػػومة بيػػذا الحكػػـ خمػػؼ عػػاـ ا
اسػػتنادًا الػػى قاعػػدة نسػػبية االثػػر الممػػـز لبلحكػػاـ، امػػا اذا طعػػف بػػذلؾ الحكػػـ باحػػدى 
طػرؽ الطعػف القانونيػة فػاف قوتػو التنفيذيػة تبقػى معطمػة حتػى يبػت فػي ذلػؾ الطعػف، 

التػي اجػازت  ٜٓٛٔ( لسػنة٘ٗ( مػف قػانوف التنفيػذ رقػـ)ٖ٘مع مراعػاة احكػاـ المػادة)
تنفيذ االحكاـ خبلؿ مدة الطعف القانونية، اال اف االجراءات التنفيذية توقؼ اذ طعف 

                          

دراسة د.حساـ مينى صادؽ عبد الجواد واخروف ، االثار االجرائية لمحكـ القضائي المدني ، ( (ٔ
ارنػػػة بػػػيف الفقػػػو اإلسػػػبلمي وقػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة والتجاريػػػة ، المركػػػز القػػػومي لئلصػػػدارات مق

 .ٕٖٕص القانوني ، القاىرة ، ببل سنة طبع ،
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بذلؾ الحكـ بطريؽ االعتراض او االستئناؼ او التمييز اذا كاف متعمقًا بعقػار بحكػـ 
القػػػػانوف وتوقػػػػؼ بػػػػاالحواؿ االخػػػػرى اذا صػػػػدر قػػػػرار مػػػػف محكمػػػػة مختصػػػػة بوقػػػػؼ 

 (ٔ)التنفيذ.

ناء عمى ذلؾ يبدو الفرؽ جوىريا بيف اسػتنفاد الواليػة وحجيػة االحكػاـ الباتػة حيػث وب
اف االستنفاذ يقدـ في كؿ مسالة يفصػؿ فييػا داخػؿ الخصػومة فأثارىػا قاصػرة عمييػا 
بعكػػػس الحجيػػػة فيػػػي تعمػػػؿ خػػػارج الخصػػػومة اي بالنسػػػبة لمخصػػػومات التػػػي تثػػػور 

ضػػوعي وذلػػؾ لضػػماف اسػػتقرار بالمسػػتقبؿ بشػػأف المسػػألة التػػي فصػػؿ فييػػا بحكػػـ مو 
 (ٕ)الحمايػػػة القضػػػػائية فاالسػػػػتنفاذ يشػػػػمؿ االحكػػػاـ القطعيػػػػة الموضػػػػوعية واالجرائيػػػػة.

بعكػػػس الحجيػػػة فيػػػي تقتصػػػر عمػػػى االحكػػػاـ الموضػػػوعية بػػػالرغـ مػػػف اف االسػػػتنفاد 
فػإف اسػتنفاذ المحكمػة لواليتيػا بالنسػبة لػذا  (ٖ)والحجية يتعمؽ كؿ منيا بالنظاـ العػاـ 

نػػة باصػػدار حكػػـ قطعػػي فييػػا يسػػقط حػػؽ الخصػػـ فػػي اعػػادة طػػرح ىػػذه لمسػػألة معي
    (ٗ)المسألة مف جديد اماـ المحكمة.

: مػػدى تعمػػؽ المبػػدأ بالنظػػاـ العػػاـ: اسػػتنفاذ واليػػة المحكمػػة بشػػأف مافصػػمت فيػػو ثانيذذاً 
امر يتعمؽ بالنظاـ العػاـ بحيػث اليجػوز لممحكمػة التػي اصػدرت الحكػـ العػدوؿ عنػو 

                          

وتطبيقاتػػو  ٜٜٙٔلسػػنة  ٖٛشػػرح قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة رقػػـ ( القاضػػي مػػدحت المحمػػود ، (ٔ
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ، ص ٕٚٓٓبغداد ،  ، المكتبة القانونية ، شارع المتنبي ،ٗالعممية ، ط 

 .ٙٗ- ٘ٗ( محمد رياض فيصؿ الربوعة ، مصدر سابؽ ، ص(ٕ

منشػػأة المعػػارؼ ،   اصػػوؿ التقاضػػي وفقػػًا لقػػانوف المرافعػػات، ينظػػر: د.سػػيد احمػػد محمػػود , (ٖ)
 ٔٙٚ, ص ٕ٘ٓٓاالسكندرية ، 

 ابؽ ،مصػػػػدر سػػػػينظػػػػر: د.نبيػػػػؿ اسػػػػماعيؿ عمػػػػر ، اصػػػػوؿ المرافعػػػػات المدنيػػػػة والتجاريػػػػة ،  (ٗ)
 .ٓ٘ٓٔص
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اتفاؽ الخصوـ، فقاعدة االستنفاذ ليا دورىا اليػاـ فػي ضػماف حسػف او تعديمو، ولو ب
سير نظاـ االجراءات القضائية عمى الوجو االكمػؿ حتػى يػتمكف القضػاء مػف انجػاز 

 -ونتائج تعمؽ االختصاص بالنظاـ العاـ . وىو ما يمي : (ٔ)وظيفتو.
يجوز لممحكمة مف تمقاء نفسيا اف تثير امر االختصاص واليعتبػر  -1

وجػػػػا عمػػػػى مبػػػػدأ حيػػػػاد القاضػػػػي او حكمػػػػا بمػػػػا لػػػػـ يطمبػػػػو ذلػػػػؾ خر 
الخصوـ ، النو متى كػاف االختصػاص متعمقػًا بالنظػاـ العػاـ يكػوف 
مػػف حػػؽ المحكمػػة اثارتػػو دوف اف تحتػػاج فػػي ذلػػؾ الػػى طمػػب مػػف 

.  الخصـو

يجػػوز لمخصػػـو اف يتمسػػكوا بعػػدـ االختصػػاص فػػي أي مرحمػػة مػػف  -2
 العاـ.مراحؿ التقاضي طالما كاف متعمقًا بالنظاـ 

اليجوز لمخصػوـ التنػازؿ عػف قاعػدة االختصػاص المتعمقػة بالنظػاـ  -3
 (ٕ)العاـ كما اليجوز ليـ االتفاؽ عمى مايخالفيا.

ومفػػاد سػػمطة المحكمػػة فػػي اسػػتكماؿ مػػا فاتيػػا الفصػػؿ فيػػو مػػف طمبػػات يعػػد تطبيقػػًا 
لبلمتػػػداد االجرائػػػي حيػػػث اف بمجػػػرد تقػػػديـ طمػػػب االغفػػػاؿ بتكميػػػؼ الخصػػػـ االخػػػر 

                          

 .ٕٓٗد.حساـ مينى صادؽ واخروف ، مصدر سابؽ ، ص (ٔ)

، االسكندرية ، منشأة المعارؼ  ٗ( د.احمد ابو الوفا، نظرية االحكاـ في قانوف االمرافعات ، ط(ٕ
 .ٜٙٙ، ص.ٜٓٛٔ، 
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اليعد بدءا لخصومة جديدة وانما ىو امتداد اجرائي لذات الخصومة التػي  بالحضور
 (ٔ)اغفؿ الفصؿ في بعض طمباتيا.

 
 انفرع انثانِ 

 تظحْح االخطاء ادلادّح يف احلكى ًتفسريه 
مف المعموـ انو بعػد اف تصػدر المحكمػة الحكػـ النيػائي فػي الػدعوى عمييػا اف ترفػع 

نظػر فييػا او تقػـو بتعػديؿ الحكػـ الػذي اصػدرتو يدىا عنيا، فميس ليػا اف تسػتأنؼ ال
بحجػػػة انيػػػا اخطػػػأت بيػػػذا الحكػػػـ وتجػػػد ضػػػرورة تصػػػحيحو او تعديمػػػو، الف الطريػػػؽ 
القػػػػانوني لعػػػػبلج الخطػػػػاء الواقػػػػع فػػػػي الحكػػػػـ ىػػػػو الطعػػػػف فيػػػػو بػػػػالطرؽ المقػػػػررة فػػػػي 
القانوف. ولكف المشرع رأى اف كثيرًا مايصادؼ اف يشتمؿ الحكـ عمى اخطاء مادية 

سابية واف اتخاذ ىذا الطريػؽ مػف شػأنو اف يشػغؿ الخصػوـ والمحكمػة معػًا مػدة او ح
اضػػػافية عمػػػى الػػػدعوى، لػػػذلؾ اوجػػػد المشػػػرع نظػػػاـ تصػػػحيح االحكػػػاـ الػػػذي بموجبػػػو 
يسػػػوغ لمخصػػػـو الرجػػػوع الػػػى القاضػػػي الػػػذي اصػػػدر الحكػػػـ، والطمػػػب اليػػػو تصػػػحيح 

اقي في قانوف المرافعات وىذا مااكده المشرع العر  (ٕ)الخطاء المادي الواقع في الحكـ
ال يؤثر في دحة الحكذم ( عمى مايأتي)ٚٙٔ( مف المادة )ٔالمدنية اذ تنص الفقرة)

ما يةع فيو مذن اتطذا  ماديذة بحتذة كتابيذة او ح ذابية وانمذا يجذب تدذحيح ىذ ا 

                          

  .ٖٔٗمصدر سابؽ ، ص نحو نظرية لبلمتداد االجرائي ، احمد سيد احمد محمود ، (ٔ)

 .ٜٕٗحيدر ، مصدر سابؽ ، صميدي  القاضي صادؽ( (ٕ
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اذ قػد يظيػر فػي  (ٔ)التطا من قبل المحكمة بنا  عم  طمب الطذرفين او احذدىما(.
ء ماديػػة او حسػػابية وىػػذا امػػر اليػػؤثر عمػػى صػػحة الحكػػـ. الحكػػـ بعػػد اصػػداره اخطػػا

ولكف يجب تصحيحيا مف قبؿ المحكمة التي اصدرتو بناء عمى طمب احد الطرفيف 
فاذا قدـ مثؿ ىذا الطمب فاف المحكمػة بعػد اف تػدعو الطػرفيف وتسػتمع الػى اقواليمػا 
ر او اقػػػػواؿ مػػػػف حضػػػػر منيمػػػػا تصػػػػدر قرارىػػػػا بتصػػػػحيح الخطػػػػأ الواقػػػػع ويػػػػدوف قػػػػرا

التصػػػحيح فػػػي حاشػػػية الحكػػػـ ويسػػػجؿ فػػػي سػػػجؿ االحكػػػاـ ويبمػػػش لمطػػػرفيف. اال اف 
المشػػرع المصػػري والمبنػػاني واالردنػػي يختمفػػوف عػػف المشػػرع العراقػػي اذ انيػػـ اجػػازوا 
تصػػػػحيح الحكػػػػـ القضػػػػائي بنػػػػاء عمػػػػى طمػػػػب الخصػػػػـو او احػػػػدىما وكػػػػذلؾ اجػػػػازوا 

خطػاء ماديػة حتػى واف لممحكمة مف تمقاء نفسيا اف تصحح ما يقع في حكميا مف ا
لـ يطمب الخصػوـ ذلػؾ وىػذا مػا نػص عميػو المشػرع المصػري اذ نػص عمػى مايػأتي 
"تتػػػولى المحكمػػػة تصػػػحيح مػػػا يقػػػع فػػػى حكميػػػا مػػػف أخطػػػاء ماديػػػة بحتػػػو كتابيػػػة أو 
حسػػابية وذلػػؾ بقػػرار تصػػدره مػػف تمقػػاء نفسػػيا أو بنػػاء عمػػى طمػػب أحػػد الخصػػـو مػػف 

التصػحيح عمػى نسػخة الحكػـ األصػمية و غير مرافعػة و يجػرى كاتػب المحكمػة ىػذا 
 (ٕ)يوقعو ىو و رئيس الجمسة".

                          

( مػػػػػف قػػػػػانوف ٜٔٔ(مػػػػػف قػػػػػانوف المرافعػػػػػات المدنيػػػػػة العراقػػػػػي ، تقابميػػػػػا المػػػػػادة)ٚٙٔالمػػػػػادة ) (ٔ)
( مػف قػانوف اصػوؿ المحاكمػات المدنيػة ٓٙ٘المرافعات المدنية والتجارية المصري، تقابميا المػادة)

 لمدنية االردني.( مف قانوف اصوؿ المحاكمات اٛٙٔالمبناني ،تقابميا المادة)

 . ( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصرئٜٔالمادة) (ٕ)
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 يقع ما تصحيح المحكمة تتولىكما نص المشرع المبناني عمى ذلؾ ايضا اذ نص "
 مػف تصػدره بقػرار وذلػؾ حسػابية أـ كانت كتابية بحتة مادية أغبلط مف حكميا في

  (ٔ)".إلييـ عواالستما الخصوـ دعوة بعد الطمب عمى بناء أو نفسيا تمقاء
تتػولى المحكمػة تصػحيح وىذا ما اكده المشرع االردني كػذلؾ اذ نػص عمػى مايػأتي "

ما يقع في حكميا مف أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلؾ بقرار تصػدره مػف 
تمقاء نفسيا أوبناء عمى طمب أحد الخصـو مف غير مرافعة ويجري كاتب المحكمػة 

 (ٕ) األصمية ويوقعو ىو ورئيس الجمسة".ىذا التصحيح عمى نسخة الحكـ 

ا ا وقذذع -2: "وىػػذا مػػا نػػص عميػػو المشػػرع العراقػػي والمقػػارف اذ نػػص عمػػى مايػػأتي 
طمذذب التدذذحيح دعذذت المحكمذذة الطذذرفين ال ذذتماع اقواليمذذا او مذذن ح ذذر منيمذذا 

يذذذدون قذذذرار التدذذذحيح فذذذي  -3بشذذانو وادذذذدرت قرارىذذذا بتدذذذحيح التطذذذا الواقذذع.
 (ٖ)ي جل في  جل االحكام ويبمغ لمطرفين".حاشية الحكم الدادر و 

وطمػػب التصػػحيح يقػػدـ مكتوبػػًا بعريضػػة الػػى المحكمػػة التػػي اصػػدرت الحكػػـ. فػػاذا  
كاف الخطاء قد وقع في حكػـ محكمػة االحػواؿ الشخصػية او البػداءة فتقػـو المحكمػة 
المختصػػة بتصػػحيحو ويمكػػف اف يقػػع طمػػػب التصػػحيح امػػاـ محكمػػة االسػػػتئناؼ اذا 

                          

 . ( مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبنانيٓٙ٘المادة)( (ٔ

 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني .ٛٙٔالمادة)( (ٕ

( مػػػػف قػػػػانوف ٜٔٔلمػػػػادة)، تقابميػػػػا ا( مػػػػف قػػػػانوف المرافعػػػػات المدنيػػػػة العراقػػػػي ٖ-ٕ/ٚٙٔ)  ((ٖ
( مػف قػانوف اصػوؿ المحاكمػات المدنيػة ٓٙ٘المرافعات المدنية والتجارية المصري، تقابميا المػادة)

  ( مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية االردني.ٛٙٔالمبناني ،تقابميا المادة)
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المطمػػػوب تصػػػحيحو صػػػادرًا عػػػف محكمػػػة االسػػػتئناؼ او امػػػاـ محكمػػػة كػػػاف الحكػػػـ 
 (ٔ)التمييز اذا كاف الحكـ صادرًا عف محكمة التمييز.

وعمػػى ذلػػؾ فػػاف كػػؿ مػػايخرج عػػف الخطػػأ المػػادي الكتػػابي او االحتسػػابي يمتنػػع عمػػى 
المحكمػػػة اجػػػراءه حتػػػى ولػػػو اكتشػػػفت قػػػد وقػػػع فػػػي حكميػػػا كػػػأف تغفػػػؿ البػػػت باحػػػد 

اف التعػػػػويض الػػػػذي قضػػػػت بػػػػو يػػػػنقص عػػػػف مقػػػػدار الضػػػػرر  المطالػػػػب او تكتشػػػػؼ
الحاصؿ، او اف توزيع المسؤولية جػاء خاطئػًا او اذا اخطػأت فػي تفسػير القػانوف او 
تقػػػدير الوقػػػائع اذ اف جميػػػع ىػػػذه المسػػػائؿ وماشػػػابييا يخػػػرج عػػػف نطػػػاؽ التصػػػحيح 

  (ٕ)ويبقى متروؾ امره لما يقدـ مف طعف في الحكـ.
لحكػػـ القضػػائي فإنػػو يجػػوز لممحكمػػة التػػي اصػػدرت الحكػػـ امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتفسػػير ا

القضائي تفسػير ماقػد يوجػد فػي منطوقػو مػف غمػوض او ابيػاـ يحػوؿ دوف فيمػو او 
كمػػا يجػػوز لممنفػػذ العػػدؿ اف  (ٖ)تنفيػػذه، ويكػػوف ذلػػؾ بنػػاء عمػػى طمػػب احػػد الخصػػـو 

يستوضػػػح مػػػف المحكمػػػة التػػػي اصػػػدرت الحكػػػـ عمػػػا ورد فيػػػو مػػػف غمػػػوض ويصػػػدر 
مػػف قبػػؿ المحكمػػة التػػي اصػػدرت الحكػػـ ولكػػف اليشػػترط اف يكػػوف ذلػػؾ مػػف التفسػػير 

نفػػس القاضػػي الػػذي اصػػدر الحكػػـ، ويعتبػػر القػػرار الصػػادر بالتفسػػير متممػػا مػػف كػػؿ 
الوجوه لمحكـ الذي يفسره مف حيث تاريخو ويعتبر القرار المفسر كأنو قد صػدر مػف 

                          

 .ٖٚٗمصدر سابؽ ،صالمرافعات المدنية ، د.ادـ وىيب النداوي ، ( (ٔ

،  ٕٙٓٓ، بيػروت ،  ٔالمحاكمات المدنيػة بػيف الػنص واالجتيػاد ، ط لديف ، عفيؼ شمس ا( ٕ)
٘ٗٛ. 

 .ٜٚٗد.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، مصدر سابؽ ، ص( (ٖ
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يح سػػواء كػػاف بالتصػػحيح . واف القػػرار الصػػادر بالتصػػح(ٔ)تػػاريخ الحكػػـ الػػذي يفسػػره.
او برفض التصحيح فانو يرتبط بالحكـ المطموب تصحيحو برابطػة وثيقػة فيػو يوجػد 
في حالة تبعية ، وتظير صور االمتداد االجرائي لحجيػة الحكػـ التفسػيري فػي نظػاـ 
الطعف فالحكـ التفسيري يخضع لػذات نظػاـ الطعػف الػذي يخضػع لػو الحكػـ المفسػر 

 (ٕ)وطرؽ الطعف.مف حيث القابمية لمطعف 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 . ٜٖٗ- ٖٛٗمصدر سابؽ ، صالمرافعات المدنية ، د.ادـ وىيب النداوي ،  ((ٔ

 – ٘ٔٗمصػػػدر سػػػابؽ ، صاحمػػػد سػػػيد احمػػػد محمػػػود ، نحػػػو نظريػػػة لبلمتػػػداد االجرائػػػي ،  (ٕ)
ٗٔٙ. 
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 التاتمة
لتحدد ما توصمنا اليو مف في نياية ىذه الدراسة كاف ال بد لنا مف وقفة متأممة 

مف خبلؿ ىذا البحث ، وتوجيو النظر الى اىـ ما يستحؽ اف نتائج وتوصيات 
 يطرح مف توصيات ومقترحات تحقيقًا لمفائدة العممية والعممية.

 -اواًل: النتائج :
بما تتضمنو مف دعوى  -تداد االجرائي )ىو اتساع في القضية االم .1

بعناصره  -بصفة عامة او في العمؿ االجرائي  -وخصومة 
 -الموضوعية)صبلحية ومحؿ وسبب( والشكمية)الزماف والمكاف والكتابة( 

بصفة خاصة ، اما بنص القانوف)االمتداد االجرائي(، اوبناء عمى ارادة 
قضاء)المد االجرائي(، الحداث اثر قانوني االطراؼ، او بحكـ مف ال

اجرائي معبيف، تحقيقًا الىداؼ محددة ووفقًا لنظاـ معيف يرسمو قانوف 
 المرافعات(.

االمتداد االجرائي الشخاص الخصومة المدنية ظاىرة قانونية  .2
الف تمؾ الظاىرة يرسـ نطاقيا القانوني قانوف المرافعات وىو اجرائية 

ى ادؽ القواعد االجرائية ، الف القواعد االجرائية قد قانوف اجرائي او بمعن
تتضمنيا قوانيف موضوعية )القانوف المدني او التجاري او قانوف االحواؿ 
الشخصية او قانوف العمؿ ...الخ(، فقانوف المرافعات ىو الذي يحدد 
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احكاـ االمتداد االجرائي، واثاره ، ووسائمو ، وادواتو، والياتو وعناصره)سببو 
 وضوعو واشخاصو(. وم

اف المركز االجرائي ليس قاصرًا عمى االشخاص في الخصومة فقط ايا  .3
كانت الصفة االجرائية التي يتصفوف بيا، سواء كانوا اطرافًا في الخصومة 
بمعنى الكممة، أي صدر منيـ او ضدىـ طمبات قضائية ، اـ كانوا مجرد 

ؾ القاضي ، اشخاصا في ىذه الخصومة ككؿ ماعدا االطراؼ مثاؿ ذل
الكاتب ، الخبير ، الشاىد، فكؿ ىؤالء يعتبروف مف اشخاص الخصومة 
المدنية ، ولكنيـ ليسوا اطرافًا فييا حيث اليتقدموف بطمبات ، والتوجو الييـ 
طمبات قضائية بالمعنى الفني لذلؾ وحتى ىؤالء ليـ مركز اجرائي يحدد 

 نص عمييا القانوف. واجباتيـ، وسمطاتيـ، ومكانتيـ ، واختصاصاتيـ، كما

واف اطراؼ الدعوى او ممثمييـ يمعبوف دورًا اساسيًا في الدعوى المدنية  .4
النيـ يحددوف نطاقيا ومدى امتدادىا)مف حيث االشخاص(، كما يوجيوف 
سيرىا منذ بدايتيا واثناء سيرىا وحتى نيايتيا، ويقوموف بتقديـ 

 لمحكمة المختصة. ادعاءاتيـ)وقائعيا وادلتيا وحججيا( وطمباتيـ الى ا

واف اطراؼ الدعوى او ممثمييـ يمعبوف دورًا اساسيًا في الدعوى المدنية  .5
النيـ يحددوف نطاقيا ومدى امتدادىا)مف حيث االشخاص(، كما يوجيوف 
سيرىا منذ بدايتيا واثناء سيرىا وحتى نيايتيا، ويقوموف بتقديـ 

حكمة المختصة اذ ادعاءاتيـ)وقائعيا وادلتيا وحججيا( وطمباتيـ الى الم
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لممدعي حرية تحديد شخص المدعى عمييـ وعددىـ ، فيمتد النطاؽ 
الشخصي وفقًا الرادة المدعي باختصاـ اكثر مف مدعى عميو واحد تربطيـ 
صمة تبرر جمعيـ في خصومة واحدة ، تجنبًا مف تناقض االحكاـ الذي 

 يمكف اف يحدث لو رفعت اكثر مف دعوى في ىذا الصدد.

طة المحكمة في الفصؿ بيف الدعاوى المرفوعة اماميا او ضميا كما اف سم .6
فقد تؤدي سمطة المحكمة الى نقصاف عدد الخصوـ او زيادتيـ في 
الخصومة الواحدة كما اف احالة دعوى مف محكمة اخرى بسبب االرتباط 

كما اف سمطة المحكمة تبرز مف خبلؿ التحقؽ مف ،  قد تزيد عدد الخصـو
ميا القانوف لقبوؿ طمب الضـ او اختصاـ الغير الشروط التي يستمز 

كالتحقيؽ مف قياـ االرتباط بيف الدعوى االصمية وطمب االختصاـ مف 
ناحية ومف ناحية اخرى تظير سمطة المحكمة في مناقشة اعتراض الطرؼ 
االخر مف اطراؼ الدعوى عمى طمب اختصاـ الغير الف ىذا الطمب 

وحدىما اذ اف الحكـ الذي سيصدر مف اليتعمؽ بالمدعي او المدعى عميو ل
 شأنو اف يؤثر في حقوؽ الشخص الثالث.

فالغير في موضوع معيف يختمؼ عما  آثار معنى الغير جداًل كبيرًا في الفقو .7
يراد بو في موضوع آخر كذلؾ فإنو يختمؼ في ظؿ قانوف معيف عنو في 

 ظؿ قانوف آخر كما أنو يختمؼ في ظؿ القانوف. 
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غير مطمؽ وغير نسبي ، فالغير المطمؽ : ىو كؿ  الغير ينقسـ الى .8
شخص اليمكف انضمامو مطمقًا الى رابطة اجرائية معينة وال الى الرابطة 
االجرائية التابعة ليا ، نظرًا لعدـ صبلحيتو الف يكوف طرفًا في ىذه 
الرابطة. اما الغير النسبي : ىو كؿ شخص يمكف انضمامو الى رابطة 

الرابطة االجرائية التابعة ليا نظرًا لصبلحيتو الف  اجرائية معينة او الى
 يكوف طرفًا في ىذه الرابطة.

اف ارادة الغير قد تكوف سببًا في امتداد نطاؽ الخصومة الشخصي ، حيث  .9
اف القانوف قرر حماية الغير الذي قد يضار مف الحكـ الذي لـ يكف طرفًا 

االمتداد االجرائي فيو مف اثار حجية االحكاـ وتتمثؿ ىذه الحماية في 
يتمثؿ في حماية الغير قبؿ الفصؿ في الدعوى.او  كطريق وقائي

عبلجي يتمثؿ في االعتراض عمى الحكـ الغيابي وىو طريؽ الحؽ عمى 
صدور الحكـ فيجوز لمف تمتد اليو حجية الحكـ اف يطعف باعتراض الغير 

 .في ىذا الحكـ

الخصومة، بالنسبة  اف االمتداد االجرائي لو تطبيقات عند البدء في .10
عند  -الحتمي او االختياري–الحاؿ بالنسبة لمتعدد   الشخاصيا كما ىو 

توافر صمة تبرر الجمع بيف مركز الخصـ االصمي والخصـ الممتد في 
كما يمتد  خصومة واحدة، منعا مف تناقض االحكاـ ولحسف سير العدالة.

ند التدخؿ او نطاؽ الخصومة اثناء السير العادي لمخصومة، اشخاصًا ع
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االدخاؿ. كما يتجمى االمتداد االجرائي عند انقضاء الخصومة الطبيعي 
بامتدادىا الى مابعد صدور الحكـ في حاؿ عدـ استنفاذ المحكمة لواليتيا 
كامتداد الخصومة الستكماؿ مااغفؿ الفصؿ فيو او عند التصحيح او 

 التفسير.
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  -ثانياً: التوصيات :

ايراد النص االتي )يجوز لمف لـ يكف طرفًا  نأمؿ مف المشرع العراقي .1
في خصومة التمييز التدخؿ لبلنظماـ الى احد الخصوـ في الطعف 

 بالتمييز ، شرط اال يبدي دفوعًا جديدة(.

اذ اف النص عمى جواز التدخؿ االنضمامي اماـ محكمة التمييز ممف 
 لـ يكف طرفًا في خصومة الحكـ المنقوض ، بشرط اف اليبدي دفوعاً 

يحوؿ دوف تناقض االحكاـ جديدة ، الف محكمة التمييز محكمة قانوف 
ويعمؿ عمى تصفية المنازعات المرتبطة بالخصومة  وتضاربيا

  القضائية االصمية
وكذلؾ اليؤدي الى اتساع نطاؽ الخصومة عمى الشكؿ الذي اليسمح 
 لمحكمة التمييز بتطبيؽ المبدأ القانوني الذي قررتو عند نقضيا لمحكـ،
الف ىذا التدخؿ اليسمح لو بابداء دفوع جديدة، مما يسمح لمقاضي 

 بإصدار حكـ قضائي يتفؽ مع اعتبارات العدالة.
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 قائمة المدادر
 : مدادر المغة ال ربية ب د الةرآن الكريماواًل: 

إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػوىري ، الصػػحاح ، تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة ،  .1
، دار العمػـ لممبليػيف ، بيػروت ، بػبل  ٙر ، جتحقيؽ : احمد عبد الغفور العطػا

 سنة طبع.

لبناف  ، بػبل سػنة طبػع  -، بيروت ٔ، ط ٔابف منظور ، لساف العرب ، ج .2
. 

 .ٜٚٙٔ، دار العمـ لممبليف ، بيروت ،  ٕجبراف مسعود ، الرائد ، ط .3

، المطبعػػػػػة  ٔٔلػػػػػويس معمػػػػػوؼ ، المنجػػػػػد فػػػػػي المغػػػػػة واالدب والعمػػػػػـو ، ط .4
 .ٜٛٓٔت، الكاثوليكية ، بيرو 

 ٖٚمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تػاج العػروس مػف جػواىر القػاموس،ج .5
، تحقيػػػػؽ : مجموعػػػػة مػػػػف المحققػػػػيف، دار اليدايػػػػة، سمسػػػػمة يصػػػػدرىا المجمػػػػس 

 .ٖٖ٘، ص ٕٔٓٓالوطني لمثقافة والفنوف واالداب ، الكويت ، 

 -ثانيًا : كتب التف ير: 
 بيروت ، ببلسنة طبع.، دار الفكر ،  ٗالبيضاوي ، تفسير البيضاوي ، ج .6
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ابػػي الفضػػؿ شػػياب الػػديف السػػيد محمػػود االلوسػػي البغػػدادي ، روح المعػػاني  .7
دار احيػػػػاء التػػػػراث ٕ٘، ج  ٗفػػػػي تفسػػػػير القػػػػرأف الكػػػػريـ والسػػػػبع المثػػػػاني  ، ج

 العربي ، بيروت ، ببلسنة طبع.

محمد بف عمي بػف محمػد الشػوكاني ، فػتح القػدير بػيف فنػي الروايػة والدرايػة  .8
 ، دار الفكر  ، بيروت ، ببل سنة طبع. ٖتفسير ، جمف عمـ ال

 ، ببل دار نشر ، ببل سنة طبع.ٗالنسقي ، تفسير النسقي ، ج .9

 -ثالثًا : كتب الحديث: 
ابو داؤد السجستاني.....، سنف اب داؤد ، محمد محيي الديف عبد الحميػد  .11

 .ٙٓٛٗ، دار الفكر ، ببل سنة طبع ، باب في كراىية التمادح ،رقـ  ٗ، ج

محمػػد شػػمس الحػػؽ العظػػيـ ابػػادي ، عػػوف المعبػػود ، شػػرح سػػنف ابػػي داؤد  .11
 .ٜٜ٘ٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٕ، ط ٖ،ج

 -راب ا : الكتب الةانونية:
د. إبراىيـ أميف النفياوي، مسؤولية الخصـ عف اإلجراءات دراسة مقارنة  .12

 .ٜٜٔٔ، دوف ذكر جية ومكاف الطبع، ٔفي قانوف المرافعات، ط

راىيـ نجيب سعد ، القانوف القضائي الخاص ، متشأة المعارؼ ، د.اب .13
 .ٜٗٚٔاالسكندرية ، 
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، االسكندرية  ٗد.احمد ابو الوفا، نظرية االحكاـ في قانوف االمرافعات ، ط .14
 .ٜٓٛٔ، منشأة المعارؼ ، 

، منشػػػػػأة ٛ- ٘د. أحمػػػػد أبػػػػػو الوفػػػػػا، نظريػػػػة الػػػػػدفوع فػػػػػي قػػػػانوف المرافعػػػػػات، ط
 .ٜٛٛٔالمعارؼ، اإلسكندرية، 

د. احمد مسمـ ، اصوؿ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ببل سنة  .15
 .ٔٛ٘طبع ، ص

د.احمد ماىر زغموؿ ، دعوى الضماف الفرعية)دراسة تحميمية تطبيقة  .16
 .ٖٚٔدار نشر ، وببل مكاف طبع ، وببل سنة نشر ، ص ، ببل ٗمقارنة( ، ط

رافعات المدنية والتجارية، د.احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانوف الم .17
 .ٕٚٛ، ص ٕ٘ٓٓدار النيضة العربية، القاىرة ، 

المرافعات المدنية ، دار الكتب لمباعة والنشر ، د.ادـ وىيب النداوي ،  .18
 .ٕٕٛ - ٕٕٚ، صٜٛٛٔجامعة الموصؿ، 

د.ادـ وىيػػػػب النػػػػداوي ، مػػػػدى سػػػػمطة المحكمػػػػة المدنيػػػػة فػػػػي تعػػػػديؿ نطػػػػاؽ  .19
دكتوراه مقدة الى مجمس كمية الحقوؽ في جامعػة الدعوى)دراسة مقارنة ، رسالة 

 ٜٜٚٔ -ٜٛٚٔبغداد ، 

د. سيد احمد محمود ، اصوؿ التقاضي وفقًا لقانوف المرافعات ، منشأة  .21
 . ٕ٘ٓٓالمعارؼ، االسكندرية ، 
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د.سيد احمد محمود ، التقاضي بقضية وبدوف قضية في المواد المدنية  .21
 .ٖٖٔ، صٕٛٓٓ والتجارية ، دار الكتب القانونية ، مصر ،

د.احمػػد مميجػػػي ، التنفيػػػذ وفقػػا لقػػػانوف المرافعػػػات ، بػػدوف دار نشػػػر وبػػػدوف  .22
  .ٙٚٚ، ص ٜٜٗٔمكاف نشر ، 

جمػػاؿ مولػػود ذبيػػاف ، ضػػوابط صػػحة وعدالػػة الحكػػـ القضػػائي فػػي الػػدعوى  .23
 .ٕٜٜٔالمدنية، دار الشؤوف الثفافية العامة ، بغداد ، 

ثار االجرائية لمحكـ د.حساـ مينى صادؽ عبد الجواد واخروف ، اال .24
القضائي المدني)دراسة مقارنة بيف الفقو االسبلمي وقانوف المرافعات 

، القاىرة ، ببل  المدنية والتجارية( ، المركز القومي لبلصدارات القانونية
 .سنة طبع

، منشػأة المعػارؼ ، االسػكندرية  ٗد.حسف كيرة ، المػدخؿ الػى القػانوف ، ط .25
 ،ٜٔٚٗ. 

، ٔتػػدخؿ وادخػػاؿ ودعػػوة الغيػػر فػػي الػػدعوى المدنيػػة ،ط رحػػيـ حسػػف العكيمػػي ،
 .ٕٛٓٓببل دار نشر ، بغداد ، 

، دار ٕد. رمزي سيؼ، الوسيط في شرح قانوف المرافعات المدنية والتجاريػة، ط
 .ٜٓٙٔالنيضة العربية، القاىرة، 
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د.عبػػػد المػػػنعـ الشػػػرقاوي ود.فتحػػػي والػػػي ، المرافعػػػات المدنيػػػة والتجاريػػػة ،  .26
 .ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، الكتاب الثان

،  ٔد.عفيؼ شػمس الػديف ، المحاكمػات المدنيػة بػيف الػنص واالجتيػاد ، ط .27
 .ٕٙٓٓبيروت ، 

، دار وائػػؿ لمنشػػر،  ٕد. عػػوض أحمػػد الزعبػػي، أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة، ط
 .ٕٚٓٓعماف، 

مدني، د. وجدي راغب فيمي، دراسات في مركز الخصـ أماـ القضاء ال .28
 .ٜ٘ٔدوف ذكر جية ومكاف وسنة الطبع، ص

، دار النيضة  ٕد.وجدي راغب فيمي ، مبادئ القضاء المدني ، ج .29
 . ٜٔٛٔالعربية ، القاىرة ، 

، دار الفكر  ٔد.وجدي راغب فيمي ، مبادئ الخصومة المدنية ، ط .31
 .ٜٛٚٔالعربي ، ببل مكاف طبع ، 

، منشأة  ٔة والتجارية ، طد.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، اصوؿ المرافعات المدني .31
 المعارؼ ، االسكندرية 

د.محمود مصطفى يونس ، نظرية الحموؿ االجرائي في اجراءات التقاضي  .32
  ٕٗٓٓ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  ٔوالتنفيذ، ط
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،  ٖمحمد كماؿ عبد العزيز ، تقنيف المرافعات في ضوء القضاء والفقو ،ط .33
 . ٜٜ٘ٔ، دار الطابعة الحديثة ، القاىرة

محمد صالح العادلي ، فكرة الغير في قانوف االجراءات الجنائية)دراسة  .34
 .ٕٗٓٓمقارنة( ، دار الفكر العربي الجامعي ، االسكندرية ، 

، دار النيضة ٕد.محمود ، محمد ىاشـ ، قانوف القضاء المدني، ج .35
 .ٜٔٛٔالعربية ، القاىرة ، 

ئية في المواد المدنية دعيد محمد القصاص ، الخبلفة في الصفة االجرا .36
 ٜٜٙٔوالتجارية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

، بدوف دار او ٖد.محمد لبيب شنب ، الوجيز في مصادر االلتزاـ ، ط .37
 ٜٜٜٔمكاف نشر، 

 –د.طارؽ كاظـ عجيؿ ، نظرية الخبلفة الخاصة في التصرفات القانونية  .38
  ٕٓٔٓعماف ، االردف ، ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، ٔدراسة مقارنة ،ط

د.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، سقوط وتصاعد وانتقاؿ وتحوؿ المراكز االجرائية  .39
  ٕٛٓٓفي قانوف المرافعات كيفيتو واثاره ، دار الجامعة الجديد ، االسكندرية ، 

، دار  ٔد.عبد التواب مبارؾ ، الوجيز في اصوؿ القضاء المدني ، ط .41
  ، ٕ٘ٓٓالنيظة العربية ، القاىرة ، 
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لسنة  ٖٛالقاضي مدحت المحمود ، شرح قانوف المرافعات المدنية رقـ  .41
  ٕٕٔٓ،  المكتبة القانونية ، بغداد ،ٗوتطبيقاتو العممية ،ط ٜٜٙٔ

فتحي والي، الوسيط في قانوف القضاء المدني، دار النيضة العربية،  .42
 ٜٚٛٔالقاىرة، 

دراسة مقارنة، أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ في القانوف المدني األردني،  .43
 ٜٚٛٔ، عماف، ٔمنشورات الجامعة األردنية، ط

محمود السيد عمر التحيوي ، تدخؿ الغير االنضمامي او التبعي او  .44
التحفظي في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بيف اطرافيا)دراسة تحميمية 

 ، االسكندرية  ٕٓٔٓتأصيمية مقارنة(، دار الجامعة الجديد ، 

ريعى ، الصفة في الدفاع اماـ القضاء المدني ، دار الجامعة د.ابراىيـ الش .45
 ،    ٕٛٓٓالجديد ، االسكندرية ، 

، ٔرحيـ حسف العكيمي، دراسات في قانوف المرافعات المدنية، ط ينظر .46
 .، ٕٙٓٓمكتبة صباح، بغداد، 

لسنة  ٖٛد. عبد الرحمف العبلـ، شرح قانوف المرافعات المدنية رقـ  .47
 ٜٕٓٓعاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة، ، الٕ، طٕ، ج ٜٜٙٔ
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د.عباس العبودي ، شرح احكاـ قانوف المرافعات المدنية )دراسة مقارنة  .48
معززة بالتطبيقات القضائية( ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، الموصؿ ، 

ٕٓٓٓ  

: القاضي صادؽ حيدر ، شرح قانوف المرافعات المدنية ، مكتبة السنيوري  .49
 ٕٔٔٓ،  شارع المتنبي-، بغداد

،  ٔد.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، اصوؿ المرافعات المدنية والتجارية ، ط .51
  ٜٙٛٔالناشر منشأة المعارؼ، االسكندرية 

د.نبيؿ اسماعيؿ عمر ، اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني ، منشورات الحمبي ، لبناف  .51
 ، ببل سنة طبع.

 الر ائل واالطاريح:  -تام ًا:
 االطاريح -اواًل :

نايؼ الدليمي ، ابطاؿ عريضة الدعوى المدنية لبلىماؿ بالواجبات د.اچياد  .52
االجرائية)دراسة تأصيمية تحميمية مقارنػة( ، اطروحػة دكتػوراة مقدمػة الػى مجمػس 

  ٕٔٔٓكمية الحقوؽ، جامعة الموصؿ ،

د.احمد سيد احمد محمود ، نحو نظرية لالمتداد االجرائي في قانون  .53

دكتوراه ، مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة المرافعات ، رسالة لنيل درجة ال

 .24، ص 2111عين شمس، لسنة 
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عبػػد الحكػػيـ عبػػاس قرنػػي عكاشػػة ، الصػػفة فػػي العمػػؿ االجرائػػي فػػي قػػانوف  .54
المرافعػات المصػري والمقػارف ، اطروحػة دكتػػوراةه مقدمػة الػى كميػة الحقػوؽ بنػػي 

  ٜٜ٘ٔسويؼ ، جامعة القاىرة ، 

ميغػػػػات القضػػػػائية ودورىػػػػا فػػػػي حسػػػػـ د.فػػػػارس عمػػػػي عمػػػػر الجرجػػػػري ، التب .55
الدعوى المدنية)دراسة مقارنة( اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجمػس كميػة الحقػوؽ 

  ٕٗٓٓ، جامعة الموصؿ ، 

د.عمػػػػار سػػػػعدوف حامػػػػد المشػػػػيداني ، الوكالػػػػة بالخصومة)دراسػػػػة مقارنػػػػة(  .56
  ٕ٘ٓٓاطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ ، جامعة الموصؿ ، 

 الر ائل: -ثانيًا:

جوتيػػػار عبػػػدهللا مصػػػطفى ، االفتػػػراض القػػػانوني فػػػي قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة ، رسػػػالة  .75
 . ٕٛٓٓماجستير مقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ في جامعة صبلح الديف، لسنة 

عمي عبيد عويد الحديدي ، التعسؼ في استعماؿ الحؽ االجرائي)دراسة مقارنة(، رسالة  .75
 . ٕٚٓٓلحقوؽ، جامعة الموصؿ ، ماجستير مقدمة الى كمية ا

محمد رياض فيصؿ الربوعة ، محػؿ الجػزاء االجرائي)دراسػة مقارنػة( ، رسػالة ماجسػتير  .75

 .ٕٕٔٓمقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ في جامعة الموصؿ ، لسنة 
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 -الةرارات الة ائية: - اد ًا :
بتػػػػػػػاريخ  ٜٕٓٓ/اسػػػػػػػتئنافية/ٗٙ٘قػػػػػػػرار محكمػػػػػػػة التمييػػػػػػػز االتحادية/العػػػػػػػدد .61

.منشػػػور فػػػي النشػػػرة القضػػػائية لمجمػػػس القضػػػاء االعمػػػى العراقػػػي ، ٜٕٓٓ/ٙ/ٕ
 .ٕٗ، ص ٕٓٔٓبالعدد الخامس عشر ، تشريف الثاني ، 

/ ٖٖٛ/قػػػػػػػػػرار محكمػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتئناؼ نينػػػػػػػػػػوى بصػػػػػػػػػفتيا التمييزيػػػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػػػدد  .61
 ـ.)غير منشور(ٕٔٔٓ/تشريف االوؿ/ٕٗبتاريخ  ٕٔٔٓب/ٓت

/  ٚ/  ٓٔبتػاريخ  2003/ 1838بال دد  قرار محكمة التمييز االتحاديػة  .62
 . )غير منشور(  ٕٗٓٓ

، بتػػػػاريخ  ٕٛٓٓ/ مدنيػػػػة/ ٕٛٓقػػػػرار محكمػػػػة اسػػػػتئناؼ كركػػػػوؾ ، بالعػػػػدد  .63
،  ٜٕٓٓ –.منشور في النشرة القضػائية ، العػدد الثػامف ، اب ٕٛٓٓ/ٔٔ/ٚٔ
 .ٜٕص

/  ٔٔٔقػػػػػػػػػرار محكمػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتئناؼ نينػػػػػػػػػػوى بصػػػػػػػػػفتيا التمييزيػػػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػػػدد  .64
 ر()غير منشو ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٙبتاريخ  ٕٕٔٓب/ٓت

  -الشبكة االلكترونية : - اب ًا :
ايناس جبار ، الخصومة في الدعاوى المدنية و دعاوى االحواؿ :  .65

 -، بحث منشور عمى االنترنت عمى العنواف االتي: ٖالشخصية ، ص

 /1220http://www.iraqja.iq/view.  

http://www.iraqja.iq/view.1220/
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الخصومة في الدعاوى المدنية ودعاوى القاضي حايؼ سالـ جاسـ ،  .66
،بحث منشور عمى شبكة االنترنت عمى العنواف  ٖ، ص االحواؿ الشخصية

 -: االتي

/1321http://www.iraqja.iq/view. 
اعتػػػػراض الغيػػػػر وفػػػػؽ قػػػػانوف أصػػػػوؿ المحاكمػػػػات  ، أ.عبػػػػد العزيػػػػز المصاصػػػػمة

فػػي مجمػػة المنػػارة لمبحػػوث والدراسػػات  تعديبلتػػو، ، بحػػث منشػػور المدنيػػة و 
)مجمػػػة عمميػػػة متخصصػػػة محكمػػػة( تصػػػدر عػػػف عمػػػادة البحػػػث العممػػػي ، 

الموقػػػع االلكترونػػػي  عمػػػىلجامعػػػة اؿ البيػػػت ، المممكػػػة االردنيػػػة الياشػػػمية 
 -االتي:

http://webٕ.aabu.edu.jo/manar/manarArtٖٔٛٔٔ.html 
 -البحوث: -ثامنًا:    

د.عزمػػػػي عبػػػػد الفتػػػػاح عطيػػػػة ، الطبيعػػػػة القانونيػػػػة لمػػػػدعوى امػػػػاـ القضػػػػاء  .67
، بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة الحقػػوؽ ، تصػػجر عػػف ٔالمدني)جراسػػة مقارنػػة(، ج

 .ٜ٘ٛٔ، سبتمبر ، ٜ،سٖكمية الحقوؽ جامعة الكويت ، ع

سبعاوي ، االفتراض القانوني ودوره في تطوير القانوف د.ياسر باسـ ذنوف ال .85
المجمػػد  (ٔ، بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة جامعػػة تكريػػت لمعمػػـو االنسػػانية ، العػػدد )

 ٖٖٔ، ص ٕ٘ٓٓ( لسنة ٕٔ)

http://www.iraqja.iq/view.1321/
http://www.iraqja.iq/view.1321/
http://web2.aabu.edu.jo/manar/manarArt13811.html
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Abstract 

 

     The procedural extension  for the parties to the civil 

litigation is a procedural legal phenomenon related to the laws 

and parties and their rights, authorities and the means for 

protecting them. On the other hand, constitutes a procedurally 

legal system, where the procedure law determines it’s rules 

and elucidates it’s resources, features, structure, tools, 

provision, scope, means and its relevant and procedural 

effects. Moreover, the goal behind the procedural extension is 

the good performance of justice because of the time, effort and 

the expenses of "the economy in the litigation" it saves, 

leading to the concentration of the litigation and the prevention 

of conflicts, contradiction, and the impediment of executing 

provision, and this achieves good judicature      The procedural 

extension is the extension in the case, including action and 

litigation generally or the extension in the procedural work 

with its relevant elements: validity, object and cause, and its 

formal elements: time, place and writing in particular, either 

by the legal provision " the procedural extension " or 

according to the will of the parties or a decision from the 

judicature " the procedural enlargement " for bringing out a 

certain procedural legal effect to achieve particular goals 

according to a certain system drawn by the procedure law. 

       

        If the original characteristic is that when the action is 

brought before the competent judicial body, it shall remain as 

it is in terms of subjects and with the formula in which it has 
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been submitted for the first time, for the scope of action is 

principally determined by the original  application. However, 

the action may not continue in this order, for it may extend in 

terms of subjects. The parties to the civil action are ones in the 

name of whom a petition is brought to the judicature for 

obtaining judicial protection , or in the face of whom such a 

petition is submitted. If a petition is brought by a 

representative for a subject or is addressed to the 

representative for the subject, the litigant will  be the principal 

one rather than a representative, and the procedural position 

will not be restricted to the parties of the civil action ( plaintiff 

and defendant) only, but it may include subjects in this 

litigation as a whole save such parties as the judge subjects of 

the civil litigation, but they are not parties to it, in that they 

shall not bring out petitions or against whom a judicial petition 

shall not be brought .These have a procedural position 

determining their tasks,  powers, statuses and their 

jurisdictions as stated by the law Further, civil litigation 

requires at least the existence of two parties namely ,the 

plaintiff and the defendant. however, the plaintiffs or the 

defendants may be multiplied in one litigation. this is what the 

law may allow to save the expenses, procedures, and to avoid 

the contradiction of provisions. therefore, characters are 

multiplied as litigations are. 

    

     In the case of multiplication of litigations, the litigation 

may set out with multiple parties and this is what is called the 

original multiplication of the litigants. Moreover, the litigation 
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parties and multiplied after its initiation if a contingency 

occurs during its progress called multi-contingent litigation. 

furthermore, in the normal lapse of litigation when the 

governorship of the court does not come to an end, the 

procedural extension seems to be similar to litigation extension 

for the conclusiveness of the decision in it or during correction 

or interpretation. 

 

       

 

 


