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تناولت الباحثة ما يلي:

طرق الطعن بالأحكام الق�سائية يف قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية الأردين    -١
واإجراءاتها العملية يف املحاكم ال�رشعية الأردنية.

مفهوم الطعن باحلكم الق�سائي يف اللغة وال�سطالح، واأنه م�سبوط بعدد من    -٢
ال�سوابط.

نق�س  وجوب  على  الفقهاء  اتفاق  ونقل  الق�سائي،  باحلكم  الطعن  م�رشوعية    -٣
احلكم الق�سائي اإذا كان خمالفاً للكتاب وال�سنة واإجماع ال�سحابة.

اأحكام  وثمة  للطعن،  قابلة  غري  اأحكام  وثمة  للطعن،  قابلة  ق�سائية  اأحكام  ثمة    -4
يقبل الطعن فيها بطرق دون اأخرى.

تكمن اأهمية الطعن با�ستئناف احلكم بكونه عالجاً ملا يعرتي احلكم الق�سائي من    -5
اأي�ساً يف م�ساعفة اجلهود التي يبذلها ق�ساة الدرجة  اأو النق�سان ويكمن  اخلطاأ 

الأولى لتفادي الوقوع يف اخلطاأ يف احلكم الق�سائي.
لته املادة )٣6( من قانون اأ�سول  اأن لال�ستئناف اأنواع ثالثة وله مدة معينة ف�سّ   -6

املحاكمات ال�رشعية الأردين.
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اأن لال�ستئناف �رشوط ل بد من توفرها.   -7
ل بد للم�ستاأنف يف املحاكم ال�رشعية الأردنية من دفع ر�سوم ال�ستئناف ويعترب    -8

تاريخ ا�ستيفاء هذه الر�سوم هو تاريخ ال�ستئناف.
بالعرتا�س  الطعن  الأهمية هو  الطعن ويتمتع بجانب كبري من  اأحد طرق  من    -9

على احلكم الغيابي.
١0- العرتا�س على احلكم الغيابي هو مبثابة دفع للدعوى الأ�سلية.

١١- العرتا�س على احلكم الغيابي يتفق مع ال�ستئناف يف كون كل منهما و�سيلة من 
و�سائل الطعن العادية يف احلكم.

١٢- ثمة �رشوط ل بد توفرها لالعرتا�س على احلكم الغيابي.

١٣- من طرق الطعن غري العادية هي الطعن باإعادة املحاكمة.
١4- الطعن باحلكم الق�سائي هو و�سيلة اختيارية نظمها القانون مل�سلحة املحكوم عليه.
١5- ن�س القانون على وجود اأ�سباب معينة للطعن باحلكم الق�سائي وجعل له قواعد 

وطرق معينة.
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امللخ�س:

تكمن اأهمية الق�ساء يف اإعطاء كل ذي حق حقه، وحتقيق العدل بني املتخا�سمني؛ 
وهذه امل�سلحة ل تتحقق اإذا اعرتى احلكم الق�سائي خطاأ اأو اإجحاف بحق اأحد اأطراف 
الدعوى اأو غريهم، لذلك جاز للطرف املت�رشر الطعن باحلكم الق�سائي اإذا �سعر مبجانبته 

لل�سواب.
يف هذا البحث تناولت طرق الطعن بالأحكام الق�سائية يف قانون اأ�سول املحاكمات 
ا�ستئناف  الأردنية، وهي:  ال�رشعية  املحاكم  العملية يف  واإجراءاتها  الأردين،  ال�رشعية 
احلكم، واإعادة املحاكمة، والعرتا�س على احلكم الغيابي، واعرتا�س غري الطرفني على 

احلكم.

املقدمة:

الأ�سل يف الأحكام الق�سائية اأن تكون نافذة لزمة، مما يقت�سي تنفيذها على الوجه 
ال�رشعي، وذلك ل�ستقرار الق�ساء واملعامالت على اختالف اأنواعها، وحتقيق العدالة 
ي�ستدعي  مما  ي�سوبه اخلطاأ،  قد  الق�سائي  اأن احلكم  اإل  اأجلها،  التقا�سي من  التي �رشع 

ت�سحيحه اأو اإلغاءه، وقد يتعار�س ذلك مع �رشعة الف�سل يف الدعاوى.
ولتحقيق العدالة بني الطرفني املتنازعني ينبغي اإعطاء الطرف املت�رشر يف الدعوى 
احلق يف ت�سحيح احلكم ال�سادر بحقه لرفع ال�رشر عن نف�سه، �سمن �رشوط وقواعد 
معينة بحيث ل يت�رشر الطرف الآخر، ومن هنا �رشع مبداأ الطعن يف احلكم الق�سائي، 

فحددت قواعده واإجراءاته، مبا يحقق العدالة، ويعيد احلقوق اإلى اأ�سحابها.
العملية  واإجراءاتها  الق�سائية  بالأحكام  الطعن  طرق  البحث  هذا  يف  تناولت  وقد 
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واملعدل  )١959م(  لعام   )٣١( رقم  الأردين  ال�رشعية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  وفق 
بقانون رقم ٢007/50 واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية رقم )4864( بتاريخ ١١/١9/ 
٢007م، وهذه الطرق هي: ا�ستئناف احلكم، واإعادة املحاكمة، والعرتا�س على احلكم 
مباحث،  خم�سة  يف  وذلك  الق�سائي،  احلكم  على  الطرفني  غري  واعرتا�س  الغيابي، 

وخامتة، على النحو التايل:
املبحث الأول: مفهوم الطعن باحلكم الق�سائي وم�رشوعيته، واأق�سامه

املبحث الثاين: الطعن بال�ستئناف
املبحث الثالث: الطعن بالعرتا�س على احلكم الغيابي

املبحث الرابع: الطعن بطلب اإعادة املحاكمة
املبحث اخلام�س: الطعن باعرتا�س غري الطرفني على احلكم

اخلامتة: وت�سمل اأهم النتائج والتو�سيات.
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املبحث الأول: 
مفه�م الطعن باحلكم الق�شائي وم�شروعيته واأق�شامه

الطعن يف احلكم الق�سائي ناجت عن عدم الر�سا به، وهو واإن كان من حق املحكوم عليه 
اإل اأن هذا احلق م�سبوط بعدد من ال�سوابط ، من اأهمها: اأن يكون احلكم الق�سائي قاباًل 
للطعن، حيث اإن الأحكام الق�سائية تختلف من حيث قبولها للطعن، فمنها ما يقبل الطعن 
ومنها ما ل يقبله، و�ساأتناول يف هذا املبحث مفهوم الطعن باحلكم الق�سائي، وم�رشوعيته 
واأق�سامه، وذلك يف ثالثة مطالب، يتناول الأول منها مفهوم الطعن باحلكم الق�سائي لغة 
وا�سطالحاً، ويتناول املطلب الثاين م�رشوعية الطعن باحلكم الق�سائي، اأما املطلب الثالث 

فيبحث يف اأق�سام احلكم الق�سائي من حيث قابليتها للطعن، وذلك على النحو التايل:

املطلب االأول: مفهوم الطعن باحلكم الق�شائي

من:  كل  مفهوم  على  التعرف  ينبغي  الق�سائي  احلكم  يف  الطعن  مفهوم  ملعرفة 
)الطعن، واحلكم، والق�ساء(، لغة وا�سطالحاً ، وذلك على النحو التايل:

الفرع االأول: مفهوم الطعن لغة وا�شطالحًا

بالقول: عابه  فيه  لغًة: من طعن، يطعن طعناً: وخزه بحربة و�رشبه، وطعن  الطعن 
وقدح فيه، ومنه الطعن يف الن�سب)1).

الطعن ا�سطالحاً: هو الإتيان بجرح �سخ�س اأو قرار اأثناء نظر الدعوى اأو بعد ف�سلها 
من خ�سم اأو مت�رشر يكون ثبوته مانعاً من اعتماد اأقوال ال�سخ�س اأو ناق�ساً للقرار))).

ابن منظور, جمال الدين حممد بن مكرم, ل�سان العرب, )ن�سقه وعلق عليه: مكتب حتقيق الرتاث), دت,   (1(
دط، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ج13, �ص5)), مادة )طعن). وانظر: الرازي, حممد بن اأبي بكر, 

خمتار ال�سحاح، دت، دط، مكتبة لبنان نا�سرون، لبنان، �ص5)1, مادة )طعن).
جر�ص  جملة  يف  من�سور  بحث  التمييز,  اأو  بالنق�ص  الق�سائية  بالأحكام  الطعن  يون�ص,  حممد  الزعبي,   (((

للبحوث والدرا�سات,)11)م, العدد احلادي ع�سر,املجلد العا�سر.
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الفرع الثاين: مفهوم احلكم لغة وا�شطالحًا:

احلكم لغة: احلكم بال�سم اأي الق�ساء)3) واجلمع اأحكام.
واحلكم ا�سطالحاً: احلكم: هو عبارة عن قطع احلاكم املخا�سمة، وح�سمه اإياها، وهو 
على ق�سمني، الأول: هو اإلزام احلاكم املحكوم به على املحكوم عليه بكالم، كقوله: 
حكمت عليك بكذا، اأو اأعط ال�سيء الذي ادعى به عليك ، ويقال لهذا ق�ساء الإلزام، 
وق�ساء ال�ستحقاق، والثاين: هو منع احلاكم املدعي عن املنازعة بكالم، كقوله: اأنت 

ممنوع عن املنازعة، ويقال له ق�ساء الرتك)4).
الفرع الثالث: مفهوم الق�شاء لغة وا�شطالحًا:

الق�ساء لغة: القطع والف�سل)5)، »واأ�سله ق�ساي، واجلمع اأق�سية«))).
الق�ساء ا�سطالحاً: الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل الإلزام))).

احلكم الق�سائي ا�سطالحاً: ف�سل اخل�سومة بقول اأو فعل ي�سدر عن القا�سي ومن 
يف حكمه بطريق الإلزام))).

املحكوم  القانون مل�سلحة  نظمها  اختيارية  و�سيلة  فهو:  الق�سائي  باحلكم  الطعن  اأما 
عليه اإذا اأراد العرتا�س على احلكم ال�سادر بحقه، بق�سد اإلغائه اأو اإزالة اآثاره))).

الفريوزاآبادي, حممد بن يعقوب, القامو�ص املحيط, )))1م، ط), موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, �ص 1451, مادة )حكم).  (3(
حيدر، علي، درر احلكام �سرح جملة االأحكام، )تعريب: فهمي احل�سيني(، دت، دط، دار الكتب العلمية،   (4(

بريوت, ج1, �ص4)3, املادة ))))1).
ابن منظور, ل�سان العرب, ج15, �ص))1, مادة )ق�سى). )مرجع �سابق).  (5(

القونوي، قا�سم بن عبد اهلل، اأني�ص الفقهاء يف تعريفات االألفاظ املتداولة بني الفقهاء، 5))1م )حتقيق:   (((
اأحمد الكبي�سي), دار الوفاء, جدة, �ص))).

العدوي, اأبو احل�سن علي بن اأحمد, حا�سية العدوي, )141ه�، حتقيق ال�سيخ حممد البقاعي، دار الفكر   (((
بريوت, ج), �ص)43. وانظر: زيدان, عبد الكرمي, نظام الق�ساء يف ال�سريعة الإ�سالمية, 111)م، ط3, 

موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, �ص11.
دار   ,1((4 الو�سعية,  والقوانني  الإ�سالمية  ال�سريعة  بني  الق�سائي  احلكم  حجية  نعيم,  حممد  يا�سني,   (((

الفرقان, عمان, �ص).
الدركزيل, يا�سني, طرق الطعن يف الأحكام يف قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية ال�سوري, 1))1م، ط1,   (((

دار الأنوار للن�سر, دم�سق, �ص11.
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من خالل التعريف ال�سابق ي�ستنتج اأن للمحكوم عليه حق العرتا�س على احلكم ال�سادر 
ف�سخه  اأو  ال�سادر  احلكم  تعديل  العرتا�س  هذا  ينتج عن  وقد  عدالته،  بعدم  �سعر  اإذا  بحقه 
بالكامل، مبا يحقق امل�سلحة التي �رشع من اأجلها التقا�سي، ويدراأ املف�سدة عن الطرف املت�رشر.

ال�سمان ملن اعتقد بعدم  الق�سائي يف منح  باحلكم  الطعن  وتتجلى احلكمة من جواز 
عدالة احلكم املق�سي عليه به بعر�س الأمر على الق�ساء من جديد قبل اأن ي�سبح هذا احلكم 
حجة مبا ورد فيه، وذلك لتحقيق العدالة يف الق�ساء، ولحرتام احلكم الق�سائي، والثقة فيه 
وعدم جتديد النزاع يف الدعوى بعد الف�سل فيها من قبل املحكمة املخت�سة، فلهذه الأمور 

جمتمعة �رشع مبداأ الطعن يف احلكم الق�سائي، وحددت و�سائله ومواعيده وكيفياته)11).
الطعن  يقبل  ما  فمنها  للطعن،  قبولها  مت�ساوية يف  لي�ست  الق�سائية  الأحكام  اأن  اإل 
احلكم  اأق�سام  عن  احلديث  عند  امل�ساألة  هذه  و�ساأتناول  به،  الطعن  يجوز  ل  ما  ومنها 

الق�سائي من حيث قابليته للطعن.

املطلب الثاين: م�شروعية الطعن باحلكم الق�شائي

اأو  للكتاب  خمالفاَ  كان  اإذا  الق�سائي  احلكم  نق�س  وجوب  على  الفقهاء)11)  اتفق 
ال�سنة، اأو اإجماع ال�سحابة، واأ�ساف البع�س القيا�س))1).

به خطاأ  الذي ق�سى  فاإن كان  اأن يرجع عنه،  له  بدا  ثم  بق�ساء،  القا�سي  فاإذا ق�سى 
الناهي، �سالح الدين عبد اللطيف، الوجيز يف مبادئ التنظيم الق�سائي واملرافعات يف اململكة االأدرنية   (11(

الها�سمية،)))1م، دار املهد للن�سر، عمان، �ص143.
ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط يف الفروع،111)م، ط), دار املعرفة, بريوت, ج)1, �ص4). الدردير,   (11(
الد�سوقي,  الفكر, بريوت,ج4, �ص153.  دار  علي�ص),  الكبري, )حتقيق: حممد  ال�سرح  اأحمد,  بن  حممد 
الدين بن �سرف، ط4))1م,  اأبو زكريا حميي  النووي،  الد�سوقي, ج4, �ص153. )مرجع �سابق(  حا�سية 
عبد  قدامة,  �ص151.ابن  ج11,  بريوت,  ال�سالمي,  املكتب  )1م,  املفتني,  وعمدة  الطالبني  رو�سة  ط), 
اهلل بن اأحمد، املغني، 4))1م، دار الفكر، بريوت، ط1,ج11, �ص113. ابن حزم, علي بن احمد, املحلى, 

)حتقيق: اأحمد حممد �ساكر), )))1م، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1, ج), �ص))1-3)3.
ال�سرخ�سي، املب�سوط، )مرجع �سابق(، ج)1, �ص4).  (1((
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فيها  ق�سى  قد  ق�سية  للقا�سي  رفعت  اإذا  نف�سه  والأمر  واأبطله)13)،  رده  فيه،  ليختلف 
حاكم �سواه، فبان له خطوؤه، فعليه نق�س احلكم واإبطاله، على اأن يذكر ال�سبب الذي 

اأبطل احلكم لأجله، وهذا ما يعرف اليوم بف�سخ احلكم للطعن فيه.
ويكون احلكم خطاأَ اإذا كان خمالفاً لن�س كتاب، اأو �سنة متواترة، اأو اإجماع)14)، اأو 

ظن حمكم من خرب الواحد، اأو قيا�س جلي)15).
الأدل��ة  خالل  من  الق�سائي  احلكم  يف  الطعن  م�رشوعية  على  ال�ستدلل  وميكن 

التالية))1):
١- »روي اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعث خالداً بن الوليد اإلى بني جذمية))1)، 
فلم يح�سنوا اأن يقولوا اأ�سلمنا، فقالوا: �سباأنا، �سباأنا، فجعل خالد يقتل منهم وياأ�رش، 
اأ�سريه،  اأن يقتل كل رجل  اأمر خالد  اإذا كان يوٌم  اأ�سريه حتى  اإلى كل رجل منا  ودفع 
فقلت: واهلل ل اأقتل اأ�سريي، ول يقتل رجل من اأ�سحابي اأ�سريه، حتى قدمنا على النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم فذكرناه، فرفع النبي يده فقال: اللهم اإين اأبراأ اإليك مما �سنع خالد، 

مرتني«))1).
وجه الدللة: اأن يف اإنكار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حلكم خالد بن الوليد –ر�سي 
اهلل عنه- يف بني جذمية، وتكرار براءته - �سلى اهلل عليه و�سلم- مما فعل خالد دليل على 

الد�سوقي, حا�سية الد�سوقي, )مرجع �سابق), ج4, �ص153.  (13(
ال�سرخ�سي، املب�سوط، )مرجع �سابق(، ج)1, �ص4). الدردير, ال�سرح الكبري, )مرجع �سابق), ج4, �ص153.  (14(

الد�سوقي, حا�سية الد�سوقي, )مرجع �سابق), ج4, �ص153.  (15(
البدارين, حممد ابراهيم, الدعوى بني الفقه والقانون,)11)م، ط1, دار الثقافة, عمان., �ص311.  (1((

له  يقال  املكرمة  مكة  قرب  العرب  بادية  من  مو�سعَا  �سكنوا  مناة،  عبد  بن  عامر  بن  جذمية  بني  هم   (1((
الفكر,  دار  البلدان,  معجم  اهلل )ت)))هـــ),  عبد  بن  اهلل  عبد  اأبو  احلموي،  ياقوت  انظر:  الغمي�ساء، 

بريوت, ج4, �ص14).
البخاري،)))1م، ط3, )حتقيق:  اإ�سماعيل اجلعفي، �سحيح  بن  عبد اهلل حممد  اأبو  البخاري،  اأخرجه   (1((
م�سطفى ديب البغا(، دار ابن كثري ودار اليمامة، بريوت.كتاب االأحكام، باب اإذا ق�سى احلاكم بجور اأو 

خالف اأهل العلم فهو رد، ج), �ص)))), حديث رقم )))).
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جواز العرتا�س على احلكم اإذا اعرتاه اخلطاأ اأو الظلم، وقد و�سع الإمام البخاري هذا 
احلديث يف �سحيحه حتت باب اإذا ق�سى احلاكم بجوٍر اأو خالف اأهل العلم فهو رد))1).
٢- عن اأبي هريرة –ر�سي اهلل عنه- اأن ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- قال:« كانت 
ذهب  اإمنا  ل�ساحبتها:  فقالت  اإحداهما،  بابن  فذهب  الذئب  جاء  ابناهما،  معهما  امراأتان 
بابنك، وقالت الأخرى: اإمنا ذهب بابنك، فتحاكمتا اإلى داود -عليه ال�سالم-، فق�سى به 
للكربى، فخرجتا على �سليمان بن داود -عليه ال�سالم-، فاأخربتاه، فقال: ائتوين بال�سكني 

اأ�سقه بينهما، فقالت ال�سغرى: ل تفعل يرحمك اهلل، هو ابنها، فق�سى به لل�سغرى«)1)).
وجه الدللة: اأن نق�س �سليمان حكم داود- عليهما ال�سالم-، دليل على جواز نق�س احلكم.
٣- قال عمر بن اخلطاب –ر�سي اهلل عنه- يف كتابه اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري –
ر�سي اهلل عنه-: »... ول مينعك ق�ساٌء ق�سيت فيه اليوم فراجعت فيه راأيك فُهديت 
فيه لر�سدك اأن تراجع فيه احلق، فاإن احلق قدمي ل يبطله �سيء، ومراجعة احلق خري من 

التمادي يف الباطل«)1)).
عنهما-  اهلل  ر�سي  الأ�سعري-  مو�سى  لأبي  الفاروق  توجيه  يف  اإن  الدللة:  وجه 

بالرجوع عن احلكم اإذا وجد اأن هناك خرياً منه دليل على جواز نق�س احلكم.
من هذه الأدلة ي�ستنتج اأن ال�رشيعة الإ�سالمية اأقرت الطعن بالأحكام الق�سائية، اإذا طعن 
يف �سحتها، وتبني خطوؤها، لكنها �سبطت ذلك ب�سوابط حتقق العدالة بني املتخا�سمني.

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص311.  (1((
رقم  �ــص5)4), حديث  ابنًا، ج),  املراأة  ادعت  اإذا  باب  الفرائ�ص،  كتاب  البخاري يف �سحيحه،  اأخرجه   ((1(
))3). وم�سلم، م�سلم بن احلجاج الق�سريي، �سحيح م�سلم، دت، دط،، دار اإحياء الرتاث، بريوت )حتقيق: 

حممد فوؤاد عبد الباقي(. كتاب االأق�سية، باب بيان خالف املجتهدين، ج3, �ص1344, حديث 1))1.
الدار قطني،)))1م, )حتقيق:عبد ها�سم املدين),  البغدادي، �سنن  الدار قطني، علي بن عمر  اأخرجه   ((1(
دار املعرفة, بريوت.كتاب الق�ساء, ج4, �ص)1), حديث رقم 15. و�سححه الألباين, حممد نا�سر الدين, 
خمت�سر اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، 5))1م، ط), املكتب الإ�سالمي, بريوت, �ص535, 

حديث رقم )3)).
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املطلب الثالث: قابلية احلكم الق�شائي للطعن

يق�سم احلكم الق�سائي من حيث قابليته للطعن اإلى الأق�سام التالية:
١- اأحكام ابتدائية: هي الأحكام ال�سادرة عن حمكمة الدرجة الأولى )البتدائية( 

وتقبل الطعن فيها بال�ستئناف، وغريه)))).
٢- اأحكام نهائية: وهي الأحكام التي ل تقبل الطعن فيها بال�ستئناف اأو العرتا�س 
على احلكم الغيابي)3))، �سواء كانت �سادرة من حمكمة الدرجة الأولى، اأو حمكمة 
من  ل�سدورها  اأو  نهائية،  و�سريورتها  ا�ستئنافها،  ميعاد  لفوات  الثانية)4))؛  الدرجة 
حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية- كالأحكام التي تتعلق بحقوق اهلل تعالى- اإذا دققت 

ا�ستئنافاً)5)).
٣- اأحكام باتة: »وهي الأحكام التي ل تقبل الطعن فيها، باأي طريق من طرق الطعن 

العادية اأو غري العادية«)))).
بناًء على ما تقدم: تبني اأن الأحكام الق�سائية خمتلفة يف قبولها للطعن، فمنها ما هو 

قابل للطعن
املحاكم  عن  ال�سادرة  الأحكام  وهي  العادية،  وغري  العادية،  الطعن  بطرق  مطلقاً، 
الأحكام  وهي  مطلقاَ،  الطعن  يقبل  ل  ما  ومنها  الأولى(،  الدرجة  )حماكم  البتدائية 
النهائية، والأحكام احلائزة  الباتة، ومنها ما يقبل الطعن بطرق دون اأخرى، كالأحكام 

لقوة ال�سيء املق�سي به.

اخلوري, فار�ص, اأ�سول املحاكمات احلقوقية, )))1م، ط), الدار العربية للن�سر, عمان, �ص)51.  ((((
البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص))). وانظر: قفة, طارق ب�سري, مبداأ التقا�سي على درجتني, بحث   ((3(

www.iu.gaza.edu.ps من�سور, اجلامعة الإ�سالمية, غزة, فل�سطني, الرابط
اأبو الوفا, اأ�سول املحاكمات املدنية, 3))1م، دط، الدار اجلامعية للطباعة والن�سر، بريوت، �ص13).  ((4(

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص))).  ((5(
اأبو الب�سل, �سرح قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية, )))1م, دار الثقافة, عمان, �ص))1.  ((((
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املطلب الرابع: اأق�شام طرق الطعن باحلكم الق�شائي

ميكن تعريف طرق الطعن يف احلكم الق�سائي باأنها »الو�سائل التي حددها القانون 
ال�سادرة  التظلم من الأحكام  على �سبيل احل�رش والتي مبقت�ساها يتمكن اخل�سوم من 
بطالن  اأو  بطالنها  ب�سبب  اإلغائها  بق�سد  اأو  به،  ق�ست  فيما  النظر  اإعادة  بق�سد  عليهم 
التي يتمكن  اأو هي: »الو�سائل الق�سائية  اإلغائها«)))).  التي بنيت عليها مع  الإجراءات 
مبقت�ساها اأطراف النزاع والغري يف بع�س احلالت من التظلم من حكم ي�رش مب�ساحلهم 

بق�سد تعديله اأو اإلغائه«)))).
وميكن تق�سيم طرق الطعن اإلى ق�سمني:

الأول: الطرق العادية، وت�سمل: ال�ستئناف، واعرتا�س اخل�سم على احلكم الغيابي.
واإع��ادة  املتداعيني،  الطرفني  غري  اعرتا�س  وت�سمل:  العادية،  غري  الطرق  الثاين: 

املحاكمة.
و�ساأتناول هذه الطرق مف�سلة يف املباحث التالية.

اأبو الوفا, اأ�سول املحاكمات املدنية, )مرجع �سابق), �ص5)).  ((((
الق�ساة: مفلح الق�ساة، اأ�سول املحاكمات املدنية والتنظيم الق�سائي يف االأردن، )))1م، ط), مكتبة دار   ((((

الثقافة, عمان, �ص))3.
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املبحث الثاين: 
الطعن با�شتئناف احلكم

ال�ستئناف اأحد الطرق العادية للطعن يف احلكم ال�سادر من حمكمة الدرجة الأولى 
اإلى  للتو�سل  املحكمة  اأمام هذه  النزاع  به حتديد  ويق�سد  درجة،  اأعلى  اأمام حمكمة 

اإلغاء احلكم املطعون فيه اأو تعديله.
وتكمن اأهمية الطعن با�ستئناف احلكم من ناحيتني: الأولى باعتباره عالجاً ملا يعرتي احلكم 
الق�سائي من اخلطاأ، اأو النق�سان، حيث اإن ق�ساة الدرجة الثانية هم اأكرث عدداً واأو�سع خربة، مما 
ي�ساهم يف ت�سحيح حكم ق�ساة الدرجة الأولى، اأما الناحية الثانية فتكمن يف م�ساعفة اجلهود 
التي يبذلها ق�ساة الدرجة الأولى لتفادي الوقوع يف اخلطاأ يف احلكم الق�سائي، لعلمهم اأن 

املحكوم عليه ي�ستطيع ا�ستئناف احلكم ال�سادر بحقه لرفع ال�رشر عن نف�سه.
ال�ستئناف  مفهوم  الأول:  املطلب  يتناول  مطالب،  خم�سة  املبحث  هذا  ويت�سمن 
لغة وا�سطالحاً، واملطلب الثاين: اأنواع ال�ستئناف، واملطلب الثالث: مدة ال�ستئناف، 
بينما يبحث املطلب الرابع يف �رشوط ال�ستئناف، واملطلب اخلام�س يف�سل الإجراءات 

العملية لال�ستئناف، وذلك على النحو التايل:

املطلب االأول: مفهوم اال�شتئناف لغة وا�شطالحًا:

ال�ستئناف لغة: »الرجوع اإلى اأول ال�سيء«، فا�ستاأنفت كذا: »رجعت اإلى اأوله«))))، 
وا�ستاأنف العمل: عاد اليه بعد انقطاع)31).

بن فار�ص، اأحمد بن فار�ص بن زكريا، معجم مقايي�ص اللغة،1))1، دط، )حتقيق: عبد ال�سالم هارون(،   ((((
الدار الإ�سالمية, بريوت, �ص))1.

البا�سا, حممد, معجم الكايف, )))1م، دط، �سركة املطبوعات للن�سر، بريوت، �ص4), جملد واحد.  (31(
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اأو  تعديل  بق�سد  الثانية،  الدرجة  حمكمة  اإلى  يقدم  »طعن  ا�سطالحاً:  ال�ستئناف 
اإلغاء حكم �سادر من حماكم الدرجة الأولى«)31).

ي�ستنتج من التعريف املتقدم اأن ال�ستئناف يعني اعرتا�س اخل�سم على حكم �سادر 
من حمكمة ابتدائية لإلغائه، اأو تعديله، اإذا ثبت ما يوجب ذلك، فهو قائم على اإعطاء 
املجال للخ�سم املت�رشر من احلكم، اأو غري املقتنع به، مراجعة حمكمة اأخرى اأعلى من 
تلك التي اأ�سدرت ذلك احلكم، بحيث تكون املحكمة الثانية لها رجحان على الأولى، 
بهدف احل�سول على حكم اأكرث عدالة، حيث تقوم حمكمة ال�ستئناف بتدارك الأخطاء 
مو�سوعية))3)،  اأو  �سكلية،  كانت  �سواء  الأولى،  الدرجة  حماكم  عن  ت�سدر  قد  التي 
»ملحكمة  اأن  على  ال�رشعية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )١٣5( املادة  ن�ست  حيث 

ال�ستئناف ال�رشعية �سالحية الف�سل يف الأحكام ال�سادرة من املحاكم ال�رشعية«)33).

املطلب الثاين: اأنواع اال�شتئناف:

لال�ستئناف اأنواع ثالثة، هي:
- النوع الأول: ال�ستئناف الأ�سلي: وهو ال�ستئناف الذي يتقدم به اأحد اخل�سوم 
اإلى املحكمة خالل مدة ال�ستئناف املحددة قانوناً، وعادة يقدم ال�ستئناف الأ�سلي من 

قبل املحكوم عليه اأمام حمكمة الدرجة الأولى)34).
امل�ستاأنف  قبل  يقدم من  الذي  ال�ستئناف  التبعي: هو  ال�ستئناف  الثاين:  النوع   -
عمان.  قنديل,  دار  113)م,  ط1,  املدنية،  املحاكمات  اأ�سول  قانون  �سرح  ها�سم،  وليد  حممد  امل�سري،   (31(
الثانية فهي حماكم  اأما حماكم الدرجة  �ص335. واملق�سود مبحاكم الدرجة االأولى املحاكم االبتدائية، 

اال�ستئناف.
اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص)53.  (3((

الظاهر، راتب عطا اهلل، الت�سريعات اخلا�سة باملحاكم ال�سرعية،)))1م، ط مطابع الد�ستور التجارية،   (33(
الأردن, )))1م, �ص)11, مادة 135.

امل�سري, �سرح قانون اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص)33.  (34(
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عليه بعد م�سي مدة ال�ستئناف خالل ع�رشة اأيام، تبداأ من اليوم التايل لتاريخ تبليغه 
لئحة ال�ستئناف الأ�سلي)35). ول يخ�سع ال�ستئناف التبعي لل�رشوط ال�سكلية الالزمة 

لقبول ال�ستئناف الأ�سلي.
عليه  امل�ستاأنف  يقدمه  الذي  ال�ستئناف  هو  املقابل:  ال�ستئناف  الثالث:  النوع   -
يرفع  الأخري  اأن  التبعي  ال�ستئناف  عن  ويختلف  الأ�سلي،  ال�ستئناف  ميعاد  خالل 
يقدم  بينما  لال�ستئناف،  قانوناَ  املحدد  امليعاد  فوات  بعد  الأ�سلي  ال�ستئناف  على  رداَ 
ال�ستئناف الأ�سلي خالل ميعاد ال�ستئناف القانوين، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى 
فاإن ال�ستئناف التبعي يتبع ال�ستئناف الأ�سلي ويزول بزواله، بينما ال�ستئناف املقابل 

ل يتبع ال�ستئناف الأ�سلي ول يزول بزواله))3).

املطلب الثالث: مدة اال�شتئناف

ف�سلت املادة )١٣6( من قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية الأردين املدة التي ي�سح 
كان  اإذا  احلكم  تاريخ �سدور  تبداأ من  يوماَ  بثالثني  ال�ستئناف خاللها، حيث حددتها 
وجاهياَ، ومن تاريخ تبليغ احلكم اإلى امل�ستاأنف اإذا كان غيابياَ، وي�سقط من املدة اليوم 
الذي �سدر فيه احلكم، اأو اأجري فيه التبليغ، كما ت�سقط اأيام العطل الر�سمية اإذا وقعت 

يف نهاية مدة ال�ستئناف))3).
له  يت�سنى  ال�سادر بحقه، حيث  ا�ستئناف احلكم  اإذا قرر  املدة كافية للخ�سم  وهذه 

خاللها اإعداد لئحة ا�ستئنافه مت�سمنة اأ�سباب ال�ستئناف، وتقدميها.
كما اأجاز قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية يف هذه املادة ا�ستئناف احلكم الغيابي 
�سو�ساري, �سالح الدين, الوايف يف �سرح قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية املدنية رقم 4) ل�سنة )))1م   (35(

املعدل بالقانون 14 ل�سنة 111)م,111)م, دار املناهج عمان. �ص3)3.
امل�سري, �سرح قانون اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص344.  (3((

الظاهر, الت�سريعات, �ص)11, )مرجع �سابق), الفقرة )1) من املادة)13.  (3((
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قبل تبليغه، على اأن ي�سفع ال�ستئناف باإعالم احلكم امل�ستاأنف))3).
ووجه ذلك اأن يف قيام اخل�سم - الذي �سدر احلكم بحقه غيابياَ - با�ستئناف احلكم 
املحكمة  يلقي عن عاتق  ب�سدور احلكم عليه  العلم  به، وهذا  دلياًل على علمه  الغيابي 

مهمة تبليغه.
وتناولت الفقرة الثالثة من املادة )١٣6( طلب تاأجيل دفع الر�سوم القانونية لال�ستئناف 
واملدة امل�سموحة لذلك، حيث جاء فيها »اإذا كان الفريق الراغب يف ال�ستئناف قدم 
ا�ستدعاًء يطلب فيه اإ�سدار قرار بتاأجيل دفع ر�سوم ال�ستئناف، فاملدة التي تبتدئ من 
يوم تقدمي ال�ستدعاء وتنتهي يف يوم اإبالغه القرار ال�سادر ب�ساأن ا�ستدعائه ل حت�سب 
من املدة املعينة لال�ستئناف، واإذا ظهر للمحكمة قبل اإعطاء القرار اأن الر�سم كان ناق�ساً 
فلها اأن تقرر اإمهاله مدة منا�سبة ل�ستكمال الر�سم القانوين، فاإذا مل ينفذ القرار خاللها، 

ردت ال�ستئناف قبل النظر يف مو�سوع الدعوى«))3).
ويف هذه املدة ترك القانون للمحكمة املخت�سة تقدير وقت كاف للخ�سم ل�ستكمال 
نواق�س ر�سم ال�ستئناف حال كان جاداً وُم�رشاً عليه، فاإذا مل يقم بدفع الر�سم املطلوب 
كان ذلك اأمارة على عدم رغبته بال�ستمرار باإجراء ال�ستئناف، فريد �سكاًل دون الدخول 

يف مو�سوعه.
اأما اإذا تويف املحكوم عليه خالل مدة ال�ستئناف فاإن اإعالم احلكم يبلغ اإلى ورثته، 
الأحكام  لتعلق  التبليغ)41)،  تاريخ هذا  ال�ستئناف من  وتبداأ مدة  الأيتام،  واإلى و�سي 

الق�سائية بحقوق العباد.
وتنتهي مدة ال�ستئناف يف حالتني :

امل�سدر نف�سه, �ص)11, الفقرة ))) من املادة)13.  (3((
امل�سدر نف�سه, �ص)11, الفقرة )3) من املادة )13.  (3((

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)11, املادة)14.  (41(
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١- انتهاء مدة الثالثني يوماَ.
٢- تقدمي ا�ستدعاء ال�ستئناف اإلى املحكمة املخت�سة، وقبوله، والف�سل فيه)41).

املطلب الرابع: �سروط اال�ستئناف

ي�سرتط يف ا�ستئناف الأحكام والقرارات الق�سائية توفر ال�رشوط التالية:
ال�رشط الأول: اأن تكون الأحكام والقرارات الق�سائية قابلة لال�ستئناف))4).

اأجاز قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية الأردين للخ�سوم ا�ستئناف جميع الأحكام 
هذه  دامت  ما  كافًة،  البتدائية  ال�رشعية  املحاكم  عن  ال�سادرة  الق�سائية  والقرارات 

الأحكام والقرارات خا�سعة للطعن فيها.
فقد ن�ست املادة )١٣7( من هذا القانون على اأنه »يجوز ا�ستئناف الأحكام الفا�سلة 

يف مو�سوع الدعوى وقرارات الوظيفة وال�سالحية ومرور الزمن«)43).
اأما القرارات غري الفا�سلة يف مو�سوع الدعوى والتي تتخذها املحكمة خالل �سري 
الدعوى، فال ت�ستاأنف ا�ستقالًل، بل ت�ستاأنف مع احلكم ال�سادر يف الدعوى؛ لأن هذه 
القرارات ل ت�سدر م�ستقلة عن الدعوى، بل هي من جزئياتها، فال ي�سح الطعن بها اإل 

بعد انتهاء الدعوى بالكامل.
كما يجوز ا�ستئناف القرارات ال�سادرة يف الأمور امل�ستعجلة اأياً كانت املحكمة التي 
يقبل  بقرار ل  اإليها  املقدم  الطعن  املخت�سة يف  ال�ستئناف  اأ�سدرتها، وتف�سل حمكمة 

الطعن بطريق التمييز اإل باإذن من رئي�س حمكمة التمييز اأو من يفو�سه بذلك)44).

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص5)3.  (41(
�سو�ساري, الوايف, )مرجع �سابق), �ص))3.  (4((

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)11.  (43(
 ,((1((( اال�ستئنايف  اال��ق��رار  وانظر   ,www.jc.jo الإلــكــرتوين:  املوقع  الأردين,  الق�سائي  املجل�ص   (44(

بتاريخ3)/)/115)م).
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اخل�سم  يرغب  مل  ف��اإذا  اإجبارياً،  ل  اختيارياً  اخل�سوم  قبل  من  ال�ستئناف  وهذا 
بال�ستئناف فال يجرب عليه، اإل اأن هناك اأنواعاً من الأحكام الق�سائية يجب على حمكمة 

البداية رفعها اإلى حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية لتدقيقها، ولو مل ي�ستاأنفها اخل�سوم.
وقد ن�ست عليها املادة )١٣8( من قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية الأردين، حيث 
الأحكام  ال�رشعية  ال�ستئناف  اإلى حمكمة  البدائية  املحاكم  »ترفع  املادة  هذه  جاء يف 
ف�سخ  واأحكام  املال  وبيت  الوقف  وعلى  الأهلية،  وفاقدي  القا�رشين،  على  ال�سادرة 
النكاح، والتفريق والطالق والر�ساع املانع للزوجية، والإمهال للعنة واجلنون، وغري 

ذلك مما يتعلق به حق اهلل تعالى، واأحكام الدية لتدقيقها«)45).
وقد ا�سرتطت املادة )١٣0( املذكورة لهذا ال�ستئناف �رشطني:

١- الأول: اأن ل ي�ستاأنف اخل�سوم هذه الأحكام خالل مدة ال�ستئناف وهي ثالثون 
يوماً، ومل تف�سل حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية يف مو�سوعها))4).

الثاين: اأن مت�سي مدة ال�ستئناف ال�رشعية، اأو يبدي الطرفان خاللها عدم رغبتهما يف 
ا�ستئناف احلكم، فاإذا اأبدى الطرفان عدم رغبتهما يف ا�ستئناف احلكم، يجوز ملحكمة 
ال�ستئناف ال�رشعية النظر يف احلكم وتدقيقه قبل م�سي مدة ال�ستئناف كاملة، اأما اإذا مل 
يبد الطرفان عدم رغبتهما يف ا�ستئناف احلكم، فال يجوز رفعه اإلى حمكمة ال�ستئناف 
ال�رشعية اإل بعد م�سي مدة ال�ستئناف))4)؛ لأن احتمال ا�ستئناف احلكم ال�سادر ما زال 

قائماً ما مل تنته مدة ال�ستئناف.
ا�سم  ت�سمنت  اإذا  القانونية  الناحية  م��ن  �سحيحة  ال�ستئناف  لئحة  وت��ك��ون 
امل�ستاأِنف))4)، اأو من يقوم مقامه، وكذلك ا�سم امل�ستاأنَف عليه، وحمل اإقامتهما، وا�سم 

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)11.  (45(
امل�سدر نف�سه, �ص)11.  (4((

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص1)3-))3.  (4((
خوري، اأ�سول املحاكمات، )مرجع �سابق(، �ص)53.  (4((
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ال�ستئناف،  مو�سوع  ال�ستئناف  لئحة  تت�سمن  اأن  يجب  كما  وعنوانها،  املحكمة، 
واأ�سبابه، وعالقة اخل�سوم بع�سهم ببع�س، وطلب تبليغ امل�ستاأنَف عليه ن�سخة من لئحة 
ال�ستئناف، وطلب جلبه اإلى حمكمة ال�ستئناف، ثم تختم الالئحة بتوقيع امل�ستاأِنف اأو 

من يقوم مقامه))4).
البيانات فال ميكن قبولها من حمكمة  اإحدى هذه  فاإذا خلت لئحة ال�ستئناف من 
من  الباقية  املهلة  يف  النواق�س  با�ستكمال  ل�ساحبها  يوؤذن  واإمنا  ال�رشعية،  ال�ستئناف 

الثالثني يوماً، اإذا كان هناك باٍق)51).
ودفع  القانونية،  ال�ستئناف  مدة  خالل  ال�ستئناف  لئحة  تقدمي  الثالث:  ال�رشط 

الر�سوم املقررة:
على اخل�سم الراغب بال�ستئناف تقدمي لئحة ال�ستئناف خالل امليعاد القانوين)51)، 
من   )١47( املادة  ن�ست  حيث  مو�سوعه،  يف  البحث  دون  �سكاًل  ال�ستئناف  رد  واإل 
يقدم يف  اإذا مل  ال�ستئناف  »يرد  اأنه  على  الأردين  ال�رشعية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 

امليعاد املقرر«))5).
وبناًء عليه، فاإن رد ال�ستئناف �سكاًل يحول دون النظر يف مو�سوعه، حيث ل تنظر 
حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية يف مو�سوع ال�ستئناف اإل بعد التاأكد من اأنه قدم خالل 

املدة املحددة له.
الدرجة  ال�سادر من حمكمة  باحلكم  قبل  قد  امل�ستاأِنف  يكون  اأن ل  الرابع:  ال�رشط 

الأولى، اأما اإذا ر�سي باحلكم ال�سادر فال يحق له ا�ستئنافه.

اال�ستئنايف ))443),  القرار  وانظر  �سابق), �ص)34.  املحاكمات, )مرجع  اأ�سول  قانون  �سرح  امل�سري,   (4((
بتاريخ 13/)/)11)م).

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص331.  (51(
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص111, مادة ))14).  (51(

�سو�ساري, الوايف, )مرجع �سابق), �ص4)3. وانظر القرار اال�ستئنايف ))))1) بتاريخ )115/1/1)م).  (5((
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املطلب اخلام�س: اإجراءات اال�شتئناف

اأوًل: اإجراءات تقدمي طلب ال�ستئناف :
تتم اإجراءات طلب ال�ستئناف والنظر فيه من قبل حمكمة ال�ستئناف وفق اخلطوات 

التالية:
ال�ستئناف  اإلى حمكمة  ال�ستئناف  بطلب  بال�ستئناف  الراغب  اخل�سم  يتقدم   -١
باأ�سباب  بالئحة  مرفقاً  الطلب  يكون  اأن  على  اأخرى  حمكمة  اأي  بوا�سطة  اأو  مبا�رشة، 
ا�ستئناف احلكم)53)؛ ليت�سنى للمحكمة النظر فيها واحلكم وفق ما تراه �سحيحاً من هذه 

الأ�سباب.
قانون  املادة )١4١( من  وتقدم لئحة ال�ستئناف على ن�سختني، وذلك وفقاً لن�س 
اأ�سول املحاكمات ال�رشعية)54)، على اأن ل يذكر فيها اأموٌر واقعية مل تكن مدار بحث 
يف الق�سية امل�ستاأنفة،)55) وذلك بغية ا�ستقرار الق�ساء، وعدم اإطالة اأمد املحاكمة دون 

جدوى.
هذه  ا�ستيفاء  تاريخ  ويعترب  املقررة،  ال�ستئناف  ر�سوم  بدفع  امل�ستاأنف  يقوم   -٢

الر�سوم هو تاريخ ال�ستئناف))5).
٣- بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة تر�سل الأوراق اإلى املحكمة التي اأ�سدرت احلكم 
لت�سجيل ال�ستئناف، وتبلغ الالئحة للم�ستاأنف عليه، وعند اإمتام املعاملة املقت�ساة، ترفع 

الق�سية والأوراق املتعلقة بها اإلى حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية))5).
لئحة  تقدمي  يف  احلق  له  يكون  ال�ستئناف،  لئحة  عليه  امل�ستاأنف  تبليغ  عند   -4

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)11.  (53(
امل�سدر نف�سه, �ص)11.  (54(

وفقَا لن�ص املادة )145) من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية, الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص111.  (55(
البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص))3.  (5((

وفقَا لن�ص املادة )141) من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية, الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)11.  (5((
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جوابية، وذلك خالل ع�رشة اأيام من تاريخ تبليغه لئحة ال�ستئناف))5)، ول ي�سمح له 
له  ت�سمح  مل  ما  اجلوابية،  لئحته  يف  يذكرها  مل  جديدة  اأ�سباباً  يقدم  اأن  املرافعة  اأثناء 

املحكمة بذلك))5).
فائدتان:  الالئحة اجلوابية  بتقدمي  للم�ستاأنف عليه  اإعطاء احلق  اأن يف  الباحثة  وترى 

الأولى: اإتاحة الفر�سة له بالإجابة على لئحة خ�سمه بطريقة منظمة، والثانية: تق�سري
اأمد املحاكمة، بحيث يلزم كل من امل�ستاأنف، وامل�ستاأنف عليه بت�سمني لئحته اأموراً 

حم�سورة، ل يجوز له جتاوزها.
)5( اإذا قدم امل�ستاأنف عليه الالئحة اجلوابية، اأو انتهت الأيام املحددة دون تقدمي هذه 
الالئحة، تر�سل اأوراق وملف الدعوى التي �سدر فيها احلكم امل�ستاأنف مرفقاَ بها لئحة 

ال�ستئناف التي قدمها امل�ستاأنف عليه اإلى حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية للنظر فيها)1)).
ثانياً: النظر يف ال�ستئناف من قبل حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية، والقرار ال�سادر ب�ساأنه
١- عند عر�س الأوراق املتعلقة بالق�سية امل�ستاأنفة على حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية، 
القانونية لال�ستئناف، وم�ستوفية جلميع  املدة  اأنها مقدمة �سمن  تتاأكد من  فاإن املحكمة 
ال�رشوط ال�سكلية املطلوبة، ثم تقوم بالنظر والف�سل فيها دون ح�سور الطرفني املتداعيني 

اإل يف حالتني:
الطرفني  من  مرافعة  ال�ستئناف  �سماع  ال�ستئنافية  املحكمة  قررت  اإذا  الأول��ى:   -

املتداعيني.
الظاهر,الت�سريعات,  ال�سرعية,  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من  املادة )141)  من  الفقرة )))  لن�ص  وفقَا   (5((

)مرجع �سابق), �ص)11.
)مرجع  الت�سريعات,  الظاهر,  الأردين,  ال�سرعية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   ,145 املادة  لن�ص  وفقَا   (5((
رقم  والقرار  )/)/115)م),  بتاريخ   ((1((( رقم   : اال�ستئنافية  ال��ق��رارات  انظر  �ــص111.  �سابق), 

))3))5 بتاريخ 114/1/11)م), والقرار رقم )4)14) بتاريخ 114/4/15)م).
وفقَا لن�ص الفقرة ))) من املادة 141, من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية الأردين, الظاهر, الت�سريعات,   ((1(

)مرجع �سابق), �ص)11, الفقرة ))) من املادة 141.
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اأحد الطرفني املتداعيني، ووافقت املحكمة على الطلب،  اإذا طلب ذلك  الثانية:   -
ويف حال رف�سها عليها اأن تدرج يف القرار اأ�سباب الرف�س)1)).

ال�ستئناف مرافعة بح�سور  ال�رشعية روؤية  ال�ستئناف  ٢- يف حال قررت حمكمة 
على  باملتداعيني  املتعلقة  والغياب  احل�سور  قواعد  تراعي  فاإنها  املتداعيني،  الطرفني 

النحو التايل:
املقررة،  امل�ستاأِنف وامل�ستاأنَف عليه عن ح�سور اجلل�سة  اأو  امل�ستاأِنف،  اإذا تغيب  اأ - 

ومل يبديا عذراً يربر هذا التغيب، يرد طلب ال�ستئناف من قبل املحكمة.
ب- اإذا ح�رش امل�ستاأِنف وغاب امل�ستاأنَف عليه يف اليوم املعني للح�سور رغم تبليغه 

موعد اجلل�سة
ح�سب الأ�سول القانونية، تقرر املحكمة بناًء على طلب امل�ستاأِنف ال�سري يف دعوى 
القانونية  املدة  �سمن  قدم  اأنه  لها  ظهر  واإذا  غيابياً،  عليه  امل�ستاأنَف  بحق  ال�ستئناف 
لال�ستئناف فاإنها تنظر يف اأ�سباب ال�ستئناف، ثم ت�سدر قرارها برد ال�ستئناف، اأو ف�سخ 

احلكم ال�سادر عن املحكمة البتدائية، اأو تعديله، اأو تاأييده)))).
على  امل�ستاأنفة  الدعوى  يف  النظر  بعد  ال�رشعية  ال�ستئناف  حمكمة  قرار  ويكون 

النحو التايل:
اأ - اأن توؤيد احلكم امل�ستاأنف اإن كان موافقاً للوجه ال�رشعي والأ�سول القانونية، مع 

رد الأ�سباب التي اأوردها امل�ستاأنف)3)).

�سو�ساري, الوايف, )مرجع �سابق), �ص5)3.  ((1(
وفقًا لن�ص املواد )144) و))11) و)113) من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية, الظاهر, الت�سريعات,   ((((
)مرجع �سابق), ال�سفحات )),)),111. وانظر:اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص)54-

.543
الظاهر,  ال�سرعية.  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   (14(( املــادة  من  املــادة  من   (1( الفقرة  لن�ص  وفقًا   ((3(

الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص111.
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بها  قامت  التي  واملعامالت  الإج��راءات  يف  اأن  ال�ستئناف  ملحكمة  ظهر  اإذا  ب - 
املحكمة البتدائية بع�س النواق�س ال�سكلية، اأو اأن يف القرارات التي اأ�سدرتها خمالفًة 
لالأ�سول القانونية، مما ميكن اأن تتداركه بالإ�سالح، واأن احلكم يف ذاته موافق لل�رشع 
ل  اأنه  ذلك  البتدائية)4)). ووجه  املحكمة  ونبهت  بتاأييده،  قرارها  اأ�سدرت  والقانون، 

تاأثري لهذه الأخطاء والنواق�س على احلكم امل�ستاأنف من حيث النتيجة.
اإج��راءات  يف  الواقعة  والأخطاء  النواق�س  اأن  ال�ستئناف  ملحكمة  ظهر  اإذا  ت- 
الق�سية مما ل ميكن تداركه بالإ�سالح اأو كان احلكم يف حد ذاته خمالفاً للوجه ال�رشعي 

والقانوين، ف�سخت حمكمة ال�ستئناف احلكم امل�ستاأنف اأو عدلته)5)).
ث- ويف حالة ف�سخ احلكم امل�ستاأنف كله اأو بع�سه، وكانت الق�سية �ساحلة للف�سل، 
فاإن حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية تكمل الق�سية من اجلهة التي ف�سخت احلكم ب�سببها، 
وتتم الإجراءات، ومن ثم حتكم يف اأ�سا�س الق�سية باأن تعدل حكم املحكمة البتدائية، 
دون اإعادة الق�سية اإلى املحكمة املذكورة، اإل يف حالتني: الأولى: اإذا كان لالإعادة اأ�سباب 

�رشورية تقررها املحكمة.
مرور  اأو  ال�سالحية  اأو  الوظيفة  ق��رارات  اأح��د  امل�ستاأنَف  القرار  كان  اإذا  الثانية: 
الزمن)))). فاإذا مت اإعادة الق�سية اإلى املحكمة البتدائية بعد ف�سخ احلكم ال�سادر عنها، 

الت�سريعات,  ال�سرعية, الظاهر,  اأ�سول املحاكمات  املادة ))14) من قانون  الفقرة ))) من  وفقًا لن�ص   ((4(
)مرجع �سابق), �ص111-111.

الت�سريعات,  ال�سرعية, الظاهر,  اأ�سول املحاكمات  املادة ))14) من قانون  الفقرة )3) من  وفقًا لن�ص   ((5(
)مرجع �سابق), �ص111.

الت�سريعات, )مرجع �سابق),  ال�سرعية, الظاهر,  اأ�سول املحاكمات  وفقًا لن�ص املادة ))14) من قانون   ((((
يف  للنظر  �سالحيتها  عدم  اأو  املحكمة  �سالحية  هو  ال�سالحية  اأو  الوظيفة  بقرار  واملق�سود  �ــص111. 
الدعوى، اأما مرور الزمن فهو انق�ساء فرتة من الوقت على �سدور حكم بعقوبة او بتدبري احرتازي من دون 
تنفيذ. او انقطاع التنفيذ بدون �سبب قانوين، او انق�ساء فرتة من الوقت على ارتكاب جرمية او خمالفة 

قانونية من دون االدعاء بها. انظر القرارا اال�ستئنايف رقم )3)))5 بتاريخ )/114/1)م).
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فاإن على املحكمة البتدائية ا�ستدعاء الطرفني املتداعيني خالل ع�رشة اأيام من تاريخ اإعادة 
اأن يتبع القا�سي ما جاء يف القرار من توجيهات، وُيتم اإجراءات  اإليها، على  الق�سية 

الق�شية)))).
ول يجوز بعد ف�سخ الق�سية من قبل حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية �سماع �سهادة �سهود 
من غري املح�سورين قبل الف�سخ؛ لأن احل�رش ال�سابق ملزم اإذا كانت الدعوى اجلديدة 

بني الطرفني وبنف�س املو�سوع والأ�سباب)))).
وترى الباحثة اأن يف عدم جواز �سماع �سهادة �سهود من غري املح�سورين يف الدعوى 
قبل ف�سخ الق�سية من قبل حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية م�سلحة تتمثل يف �رشعة البت يف 
التقا�سي مما يوؤخر  اأمد  اإطالة يف  امل�ستاأنفة؛ لأن يف ال�ستماع ل�سهادة �سهود جدد  الق�سية 
هناك  اأن  اإل  املتقا�سيني،  الطرفني  بني  وامل�ساحنات  النزاع  قطع  ويوؤخر  الق�سية  البت يف 
حالت تقت�سي النظر يف بيناٍت غري التي قدمت يف الدعوى املف�سوخة، اأو اإ�سافة اأ�سباب مل 
يوردها امل�ستاأِنف يف الدعوى، وقد ن�ست املادة )١45( من قانون اأ�سول املحاكمات على 
اأن للمحكمة اأن ت�سمح بتقدمي بيناٍت اإ�سافية بناء على اأ�سباب كافية، اإل اأن املادة املذكورة مل 
تقم بتف�سيل هذه الأ�سباب، بل تركت املادة جمملة مما قد ي�سكل على امل�ستاأِنف والقا�سي.
ثانيًة،  احلكم  ا�ستئناف  ومت  قراره  على  البتدائية  املحكمة  قا�سي  اإ�رشار  حالة  ويف 
تدقق حمكمة ال�ستئناف ال�رشعية يف احلكم، وت�سدر قرارها اإما بتاأييد احلكم امل�ستاأنَف، 
اإعادتها  اأو  مرافعًة،  الق�سية  روؤية  ال�ستئناف  فلمحكمة  الأخرية  احلالة  ويف  ف�سخه،  اأو 

للمحكمة البتدائية لرياها قا�ٍس اآخر تنتدبه انتداباً.

الت�سريعات,  الظاهر,  ال�سرعية,  املحاكمات  اأ�سول  قانون  املادة ))14) من  )اأ) من  الفقرة  لن�ص  وفقًا   ((((
)مرجع �سابق), �ص111.

للن�سر  الثقافة  دار  ال�سرعية, ))11)م(، ط1,  املحاكم  والأحكام يف  الق�سايا  علي,  اأحمد حممد  داود,   ((((
والتوزيع, عمان, �ص)4. انظر القرارات اال�ستئنافية )3))13بتاريخ ))/)5)1م) والقرار ))1)3)بتاريخ 

3)/3/)31)م) والقرار )1))1)بتاريخ 1/11))11,1م).
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وعند اإ�سدار حمكمة ال�ستئناف قرارها النهائي تر�سله للمحكمة البتدائية، وتقوم 
الأخرية باإعالم اخل�سوم بالقرار خالل اأ�سبوع من تاريخ اإعادة الق�سية اإليها، كما ولها 
اأن تعطي �سورة عن اإعالم احلكم امل�ستاأنَف للم�ستاأِنف اإذا طلبه، على اأن يظل القرار 

الأ�سلي حمفوظاً يف الق�سية لدى املحكمة)))).

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)11.  ((((
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املبحث الثالث: 
الطعن بالعرتا�س على احلكم الغيابي

العرتا�س على احلكم الغيابي هو اأحد طرق الطعن العادية، وهو على جانب كبري 
من الأهمية، حيث يتيح للمحكوم عليه فر�سة العرتا�س على احلكم الذي �سدر بحقه 
اإل ممن  يقبل  ل  الغيابي  احلكم  فالعرتا�س على  باحلكم،  النطق  غيابه عن جل�سة  اأثناء 
مل يكن حا�رشاً يف جل�سة النطق باحلكم، ول يقدم اإل للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم 

املعرت�س عليه.
على  العرتا�س  مفهوم  منها  الأول  يتناول  مطالب،  ثالثة  املبحث  هذا  ويت�سمن 
الغيابي،  الثاين فيبحث يف �رشوط العرتا�س على احلكم  اأما املطلب  الغيابي،  احلكم 

بينما يو�سح املطلب الثالث اإجراءات هذا الطعن العملية، وذلك على النحو التايل:

املطلب االأول: مفهوم االعرتا�س على احلكم الغيابي

العرتا�س لغة: »من عر�س لل�سيء، واعرت�س له: �سار عار�سا له كاخل�سبة املعرت�سة 
يف النهر، واعرت�س ال�سيء: حال دونه«)1)).

يتقدم  الغيابية، مبقت�ساه  الأحكام  ا�سطالحاً: هو طريق طعن عادي يف  العرتا�س 
من �سدر عليه حكم اأثناء غيبته اإلى ذات املحكمة التي اأ�سدرت هذا احلكم، طالباً منها 
�سحبه واإعادة نظر الدعوى من واقع دفاعه الذي مل يت�سن له اإبداءه حال �سدور احلكم 

الغيابي.
نف�س  من  احلكم  �سحب  الغيابي:  احلكم  على  بالعرتا�س  يق�سد  املتقدم  وباملعنى 

الرازي، خمتار ال�سحاح، )مرجع �سابق(، �ص))1, مادة عر�ص.  ((1(
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اأن  اعتبار  على  من جديد،  فيها  واحلكم  الدعوى  نظر  واإعادة  اأ�سدرته،  التي  املحكمة 
حكمها الغيابي قد �سدر دون �سماع دفاع الغائب من اخل�سوم، اإذ القاعدة اأنه ل يق�سى 
على �سخ�س دون اأن ُي�سمع دفاعه اأو ُيتاح له الإدلء به اأمام القا�سي الذي يف�سل يف 

الدعوى)1)).
والعرتا�س على احلكم الغيابي هو مبثابة دفع للدعوى الأ�سلية، اإذا ثبت اأدى اإلى 
جرح احلكم املعرت�س عليه، لذا يجب على املعرت�س اأن يورد يف اعرتا�سه على احلكم 
القانون  واأجاز  عليه))))،  املعرت�س  احلكم  مقبوًل يف  يكون طعناً  اأن  ي�سلح  ما  الغيابي 
على  بناًء  �سدر  حيث  �سعيف؛  الغائب  على  ال�سادر  احلكم  لأن  العرتا�س  للغائب 
وجهة نظر واحدة، وهي وجهة نظر املحكوم له يف احلكم، لذلك ُفتح باب العرتا�س 

على احلكم ملن ُحكم عليه غيابياً لإبطال احلكم اأو تعديله)3)).
مما تقدم يتبني اأن العرتا�س على احلكم الغيابي يتفق مع ال�ستئناف يف كون كل 

منهما و�سيلة من و�سائل الطعن العادية يف احلكم)4)).
اإل اأنه يختلف عنه من وجهني:

اأما ال�ستئناف  اأ�سدرته،  اأن العرتا�س ينظر من قبل نف�س املحكمة التي  - الأول: 
ال�ستئناف  حمكمة  وهي  اأ�سدرته  التي  املحكمة  من  درجة  اأعلى  حمكمة  من  فينظر 

ال�رضعية.
اأما  الغيابي،  باحلكم  يخت�س  اخل�سم  قبل  من  احلكم  على  العرتا�س  اأن  الثاين:   -

ال�ستئناف في�سلح طريقاً للطعن يف احلكم الوجاهي والغيابي معاً)5)).

اأبو الوفا, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص11).  ((1(
الناهي, الوجيز, )مرجع �سابق), �ص11).  ((((

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص334.  ((3(
اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص531.  ((4(

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص334.  ((5(
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املطلب الثاين: �سروط االعرتا�ض على احلكم الغيابي

ل يقبل طلب العرتا�س على احلكم الغيابي اإل اإذا توفرت فيه ال�رشوط التالية:
بال�سورة  �سدر  فلو  الغيابية،  بال�سورة  �سدر  عليه  املعرت�س  احلكم  يكون  اأن   -١
الوجاهية فلي�س للمحكوم عليه العرتا�س)))) وذلك وفقاً لن�س املادة )١06( من قانون 
اأ�سول املحاكمات ال�رشعية الأردين حيث جاء فيها » للمحكوم عليه غيابياً اأن يعرت�س 

على احلكم الغيابي))))،
٢- اأن يكون احلكم حمل العرتا�س ق�سى باحلكم على املعرت�س، فاإذا حكم له اأو 

حكم ب�سقوط الدعوى ب�سبب من اأ�سباب ال�سقوط فال ي�سح عندها العرتا�س)))).
٣- اأن يقدم العرتا�س على �سكل ا�ستدعاء �سحيح، فال يقبل دون ا�ستدعاء، على 
وتدفع  عليه  املعرَت�س  احلكم  يف  تطعن  التي  الأ�سباب  بع�س  ال�ستدعاء  يت�سمن  اأن 

الدعوى)))).
4- اأن يكون املعرِت�س خ�سماً يف الدعوى، اأو وكياًل عنه، ب�رشط الن�س يف �سك 

الوكالة على جواز متثيله له يف العرتا�س على احلكم الغيابي)1)).
5- اأن يقدم العرتا�س على احلكم الغيابي �سمن املهلة القانونية له، وهي خم�سة 
ع�رش يوماً من تاريخ تبليغ املعرت�س احلكم)1))، ومن اأهمل اعرتا�سه اإلى ما بعد انق�ساء 

املهلة ي�سقط منه هذا احلق، وي�سبح احلكم الغيابي يف حقه مبثابة الوجاهي)))).

الدركزيل, طرق الطعن يف الأحكام, )مرجع �سابق), �ص3).  ((((
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)), مادة ))11).  ((((

الدركزيل, طرق الطعن يف الأحكام, )مرجع �سابق), �ص)).  ((((
البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص335.  ((((

اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص)53.  ((1(
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)), مادة ))11).  ((1(

اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص)53.  ((((
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املطلب الثالث: اإجراءات االعرتا�س على احلكم الغيابي

١- اإذا رغب اخل�سم بالعرتا�س على احلكم الغيابي فعليه اأن يقدم طلب العرتا�س 
احلكم  املعرت�س  تبليغ  تاريخ  من  يوماً  ع�رش  خم�سة  وهي  له،  القانونية  امل��دة  �سمن 
الغيابي،)3)) على اأن ي�سقط يوم التبليغ واأيام العطل الر�سمية من �سمن مدة العرتا�س 
اإذا وقعت يف نهاية املدة)4))، ويكون طلب العرتا�س �سمن لئحة اعرتا�سية على اأن 
تتوفر يف الالئحة ال�رشوط املطلوبة يف اللوائح القانونية، كا�سم املعرت�س، واملعرَت�س 

عليه، ومو�سوع العرتا�س، واأ�سبابه)5)).
٢- تبلغ �سورة عن ا�ستدعاء العرتا�س والوثائق التي يربزها املعرِت�س اإلى خ�سمه، 
وبعد ا�ستيفاء املرافعة الكتابية يدعى الطرفان للمرافعة اخلطابية على املنوال الذي يجري 

يف املحاكمة الوجاهية)))).
)٣( تنظر املحكمة يف طلب العرتا�س، فاإذا قدم �سمن املدة القانونية وكان اخل�سم 
اأو كان على  القانونية،  املدة  اإذا مل يقدم �سمن  اأما  قبلته �سكاًل  ممن حكم عليه غيابياً، 

حكم وجاهي، رد �سكاًل قبل النظر يف مو�سوعه.
اأ�سباب  يف  فتنظر  مو�سوعه،  يف  نظرت  �سكاًل  العرتا�س  املحكمة  قبلت  اإذا   )4(
العرتا�س عند تالوة الالئحة العرتا�سية، وتكرار م�سمونها من املعرت�س، فاإذا اقتنعت 
املحكمة بها اأ�سدرت حكمها بف�سخ احلكم الغيابي، اأو تعديله، واإذا مل تقتنع بها ردت 

العرتا�س مو�سوعاً)))).
احلكم،  ا�ستاأنف  نف�سه  الوقت  ويف  الغيابي،  احلكم  على  اعرتا�س  قدم  اإذا   )5(

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)33.  ((3(
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)).  ((4(
البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)33.  ((5(

اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص)53.  ((((
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)), املادة ))11).  ((((
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يوؤخر النظر يف ال�ستئناف حتى يبت يف العرتا�س، ويف�سل فيه، ثم ينظر بعدها يف 
ال�ستئناف)))).

اإياه جاز ذلك، واعترب  تبليغه  قبل  الغيابي  املحكوم عليه على احلكم  واإذا اعرت�س 
قائماً مقام التبليغ، على اأن يرفق اإعالم احلكم املعرت�س عليه بالئحة العرتا�س)))).

العرتا�س  فاإن  العرتا�س،  يف  للنظر  املعني  اليوم  يف  املعرت�س  يح�رش  مل  اإذا  اأما 
يرد من قبل املحكمة، ول يقبل مرة اأخرى، ويكون احلكم ال�سادر برد العرتا�س قاباًل 
لال�ستئناف �رشيطة تبليغه للمعرت�س، ويف هذه احلالة تنظر حمكمة ال�ستئناف يف احلكم 

الأ�سلي املعرت�س عليه، وكذلك الأمر عند تغيب الطرفني املتداعيني معاً)1)).
تبليغه  عليه، رغم  املعرت�س  وتغيب  الغيابي  احلكم  املعرت�س على  ويف حال ح�رش 
يف  ال�سري  املعرت�س  طلب  على  بناًء  املحكمة  تقرر  الأ�سول،  ح�سب  اجلل�سة  موعد 
املدة  خالل  تقدميه  حال  �سكاًل  العرتا�س  وقبول  غيابياً،  عليه  املعرت�س  بحق  الدعوى 
اإذا مل تقتنع  القانونية، ثم تنظر يف مو�سوعه واأ�سبابه، وت�سدر قرارها برد العرتا�س 
باأ�سبابه، اأو بف�سخ احلكم الغيابي واإبطاله، اأو تعديله وتاأييده، على اأن يكون للمعرت�س 

عليه احلق يف ا�ستئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اإياه)1)).

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)33.  ((((
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص)), املادة ))11).  ((((

بتاريخ   (1(((( اال�ستئنايف  ال��ق��رار  انظر  �ـــص533.  �سابق),  )مــرجــع  املحاكمات,  اأ�ــســول  اخلـــوري,   ((1(
)114/5/1)م)

اأبو الوفا, اأ�سول املحاكمات املدنية, )مرجع �سابق), �ص)1).  ((1(
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املبحث الرابع: 
الطعن باإعادة املحاكمة

اإعادة املحاكمة هي اإحدى طرق الطعن غري العادية، حيث اإن الأحكام التي يجوز 
الطعن فيها بهذا الطريق هي الأحكام احلائزة لقوة الق�سية املق�سية اإذا توافر اأحد الأ�سباب 
التي ن�س عليها القانون لقبول هذا الطعن، ويف هذا املبحث �ساأتناول اإعادة املحاكمة 
من حيث بيان مفهومها، واأ�سبابها، واإجراءاتها، وذلك يف ثالثة مطالب، يتناول املطلب 
اإعادة املحاكمة، فيما  اأ�سباب  الثاين فيو�سح  اأما املطلب  اإعادة املحاكمة،  الأول مفهوم 

يبني املطلب الثالث مدة اإعادة املحاكمة واإجراءاتها، وذلك على النحو التايل:

املطلب االأول: مفهوم اإعادة املحاكمة

الإعادة لغًة: »من عاَد ال�َسيء: اأي َرَجَع«))))، واملحاكمة لغة: �سيغة مفاعلة من الفعل 
َحَكَم، وقد �سبق بيانه يف مفهوم احلكم يف املبحث الأول.

اإعادة املحاكمة ا�سطالحاً: هي اإعادة املرافعة بالدعوى املحكوم بها �سابقاً يف حمكمة 
ال�ستئناف اأو البداية، وجاهياً اأو غيابياً بعد انق�ساء مدة العرتا�س)3)).

اأو من يقوم مقامه اأن يطلب  اأنه يجوز لأحد اخل�سمني  يتبني من التعريف املتقدم 
املحاكم  اأو  ال�رشعية،  ال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادرة  الأحكام  يف  املحاكمة  اإع��ادة 
البتدائية، �سواء كان احلكم وجاهياً اأو غيابياً اأو غيابياً بال�سورة الوجاهية، بعد انق�ساء 

مدة العرتا�س على احلكم)4)).
ابن منظور, ل�سان العرب, )مرجع �سابق), ج3, �ص315، مادة َعَوَد.  ((((

اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص545.  ((3(
اأبو عامر، هالة طالب حممود، دعوى اخللع الق�سائي وتطبيقاتها يف املحاكم ال�سرعية االأردنية، )11)م,   ((4(

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة, اجلامعة الأردنية.
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املطلب الثاين: اأ�شباب اإعادة املحاكمة

هناك عدة اأ�سباب تقت�سي اإعادة املحاكمة، اأهمها:
١- �سدور حكم من حمكمة ابتدائية اأو ا�ستئنافية يف ق�سية ما خمالف حلكم اأ�سدرته 
نف�س املحكمة �سابقاً، مع اأن ذات و�سفة الطرفني اللذين �سدر بينهما احلكم مل تتغري، 
والدعوى ذات الدعوى ال�سابقة، ومل تظهر بعد احلكم الأول مادة ميكن اأن تكون �سبباً 

ل�سدور حكم اآخر خمالف)5)).
اإعادة املحاكمة، وذلك  اأدخلها خ�سم الطرف الذي طلب  ٢- ظهور حيلة كان قد 
بعد احلكم بتزوير الأوراق وامل�ستندات التي اتخذت اأ�سا�ساً للحكم، كاإبراز اأوراق ل 
اإبراز وثيقة مزورة بني احلكم  اأو  باأنها تتعلق بها،  عالقة لها بالدعوى، واإيهام املحكمة 

على اأ�سا�سها.
٣- ظهور اأوراق للمحكمة بعد احلكم ت�سلح لأن تكون اأ�سا�ساً للحكم كان اخل�سم 

كتمها اأو حمل على كتمها)))).
4- اإذا ق�سى احلكم ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو باأكرث مما طلبوه.

5- اإذا �سدر احلكم على �سخ�س مل يكن ممثاُل يف الدعوى متثياًل �سحيحاً)))).

املطلب الثالث: مدة اإعادة املحاكمة واإجراءاتها

�لفرع �الأول: مدة �إعادة �ملحاكمة
لقبول  املعينة  امل��دة  ذات  هي  املحاكمة  اإع���ادة  طلب  فيها  يجوز  التي  امل��دة 
ال�ستئناف، وتبداأ يف حالة تناق�س احلكمني من تاريخ تفهيم احلكم الثاين اإذا كان 

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص341.  ((5(
الدركزيل, طرق الطعن يف الأحكام, )مرجع �سابق), �ص)3).  ((((

املن�سور، اأني�ص من�سور خالد، اإعادة املحاكمة يف قانون اأ�سول املحاكمات املدنية االأردين، ر�سالة ماج�ستري   ((((
غري من�سورة, )))1م, كلية احلقوق, اجلامعة الأردنية, عمان, املقدمة.



127

د. هالة طالب حممود �أبو عامر

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

وجاهياً، ومن تاريخ انق�ساء مدة العرتا�س اإذا كان غيابياً، ومن يوم تثبت احليلة 
اأو تزوير الأوراق وامل�ستندات حال كان �سببها التزوير، ومن يوم احل�سول على 
الأوراق املكتومة يف حال كتم اأوراق ت�سلح لبناء حكم جديد غري الذي �سدر))))، 
على  احل�سول  من  املعرت�س  يتمكن  ل  اأن  املكتومة  امل�ستندات  وي�سرتط يف هذه 

بديل لها)))).
�لفرع �لثاين: �إجر�ء�ت طلب �إعادة �ملحاكمة:

تتلخ�س اإجراءات طلب اإعادة املحاكمة يف النقاط التالية:
١- يرفع طالب املحاكمة طلب اإعادة املحاكمة اإلى املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، 
ال�ستدعاء  لئحة  تت�سمن  اأن  على  الطرفني)111)،  بني  اللوائح  تبادل  ذلك  يف  ويجري 
املحاكمة وخ�سمه، وخال�سة احلكم  كا�سم طالب  ال�ستدعاء،  ل�سحة  املقررة  البيانات 
املعرت�س عليه، وتاريخ تبليغ الإعالم اإلى املحكوم عليه، و�سبب طلب اإعادة املحاكمة، 
وي��وؤرخ  احلكم،  فيها  �سدر  التي  املحكمة  ا�سم  على  الالئحة  ت�ستمل  اأن  يجب  كما 

ال�ستدعاء ومُي�سى من امل�ستدعي)111).
٢- تتحقق املحكمة من �سحة ال�ستدعاء من الناحية ال�سكلية، فاإذا �سح نظرت يف 

مو�سوعه واأ�سبابه))11).
الأ�سباب  اأحد  على  بناًء  املحاكمة،  اإع��ادة  طلب  املخت�سة  املحكمة  قبلت  اإذا   -٣
املقبولة لإعادة املحاكمة)113) فاإنها تنظر يف اأ�سا�س الدعوى وحتكم بالنتيجة التي تتو�سل 

اأبو الوفا, اأ�سول املحاكمات املدنية, )مرجع �سابق), �ص)5).   ((((
البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص344.   ((((

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص113, املادة )154).  (111(
اخلوري, اأ�سول املحاكمات, )مرجع �سابق), �ص545.  (111(

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)34.  (11((
انظر اأ�سباب اإعادة املحاكمة �ص)).  (113(
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اإليها)114)، ول يقبل طلب اإعادة املحاكمة ثانيًة على حكم �سدر بناًء على حكٍم اأعيدت 
املحاكمة فيه)115).

ي�ستنتج مما �سبق اأن الأ�سباب التي ن�س عليها قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية 
غري  ت�رشف  اإلى  عائد  الأول  اأم��ور:  ثالثة  اإلى  جمملها  يف  تعود  املحاكمة  لإع��ادة 
الق�سائي  احلكم  على  التاأثري  اإلى  فيه  يهدف  اخل�سوم  اأحد  قبل  من  �سادر  قانوين 
ال�سادر، كالغ�س اأو التزوير يف الأوراق والبينات اخلطية، اأو اإخفاء الوثائق املنتجة 
يف الدعوى، والثاين عائد اإلى �سهادة ال�سهود، والتي قد ي�سوبها اخلطاأ، اأو الكذب 
مل�سلحة اأحد اخل�سوم )�سهادة الزور(، والثالث عائد اإلى ت�رشف غري �سليم من قبل 
اأو احلكم باأكرث مما طلبه  اأثناء النظر يف الدعوى، كاإ�سدار حكم متناق�س،  املحكمة 

املدعي، اأو احلكم مبا مل يطلبه.

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص114, املادة )155).  (114(
امل�سدر نف�سه, �ص114, املادة ))15). البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)34.  (115(
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املبحث اخلام�س: 
الطعن باعرتا�س غري الطرفني على احلكم ال�شادر يف الدع�ى

اعرتا�س غري الطرفني املتداعيني على احلكم هو طريق غري عادي للطعن ، وقد اأقرته 
قوانني املحاكمات عادة ملن اأ�رش به احلكم ال�سادر يف خ�سومة مل يكن طرفاً اأ�سلياً اأو 

ممثاًل فيها))11).
و�سيتناول هذا املبحث اعرتا�س غري الطرفني على احلكم يف اأربعة مطالب، يو�سح 
الأول منها مفهوم اعرتا�س غري الطرفني على احلكم، اأما املطلب الثاين فيتناول اأق�سام 
غري  اعرتا�س  �رشوط  الثالث  املطلب  يتناول  بينما  احلكم،  على  الطرفني  غري  اعرتا�س 
احلكم  على  الطرفني  غري  اعرتا�س  اإج��راءات  يف  الرابع  املطلب  ويبحث   ، الطرفني 

ال�سادر، وذلك على النحو التايل:

املطلب االأول: مفهوم اعرتا�س غري الطرفني

اعرتا�س غري الطرفني هو:« طريق غري عادي للطعن يف الأحكام �سمح به القانون 
لكل �سخ�س مل يكن خ�سماً ول ممثاًل ول متدخاًل يف الدعوى(«))11).

املطلب الثاين: اأق�شام اعرتا�س غري الطرفني

طارئ،  واعرتا�س  اأ�سلي،  اعرتا�س  اإلى  احلكم  على  الطرفني  غري  اعرتا�س  يق�سم 
على النحو التايل:

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)34.  (11((
الق�ساة, اأ�سول املحاكمات املدنية والتنظيم الق�سائي يف الأردن, )مرجع �سابق), �ص331.  (11((
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يف  خ�سماً  يكن  مل  طرف  قبل  من  املقدم  العرتا�س  هو  الأ�سلي:  العرتا�س   -١
الدعوى وممثاًل فيها، وكان احلكم مي�س حقوقه وي�رش بها))11)، ويقدم اإلى املحكمة التي 
اأ�سدرت احلكم املعرت�س عليه بالئحة تت�سمن الأ�سباب التي ي�ستند اإليها املعرِت�س يف 

جرح احلكم وطلب اإبطاله))11) .
٢- العرتا�س الطارئ: ويكون يف حال وجود دعوى بني الطرفني املتداعيني، فيقوم 
اأحدهما باإبراز حكم �سابق يثبت به الدعوى اجلارية، ففي هذه الأثناء يحق للخ�سم اأن 

يعرت�س على هذا احلكم اعرتا�س الغري ب�سورة طارئة)111).

املطلب الثالث: �سروط اعرتا�ض غري الطرفني على احلكم

يتحقق اعرتا�س غري الطرفني على احلكم ب�رشوط معينة اأهمها:
١-  اأن يكون احلكم الق�سائي ال�سادر قد م�س حقوق املعرت�س.

احلكم  فيها  �سدر  التي  الدعوى  يف  طرفاً  ول  خ�سماً  املعرت�س  يكون  ل  اأن    -٢
املعرت�س عليه.

١- اأن يكون احلكم املعرت�س عليه قد ثبت بالبينة ل بالإقرار، لأن الإقرار حجة على 
املقر دون غريه)111).

ي�ستنتج من ال�رشوط املتقدمة اأنه ي�سرتط يف املعرت�س على احلكم اعرتا�س الغري اأن 
فاإذا مل مي�س احلكم حقاً من حقوقه فال ي�سح  يكون ممن مي�س احلكم حقاً من حقوقه، 
اأحد اخل�سوم يف الدعوى، لأن  اأن ل يكون  له العرتا�س، كما ي�سرتط يف املعرت�س 
للخ�سم العرتا�س بطرق العرتا�س العادية وهي ال�ستئناف، والعرتا�س على احلكم 

البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص351.  (11((
الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص))-)), الفقرة )1) من املادة ))11).  (11((

امل�سدر نف�سه, �ص )), الفقرة ))) من املادة ))11).  (111(
البدارين. الدعوى, )مرجع �سابق), �ص)34.  (111(
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الغيابي يف حال متت حماكمته غيابياَ، كما ي�سرتط يف احلكم املعرت�س عليه اأن يكون قد 
ثبت بالبينة، ل بالإقرار، فاإذا ثبت بالإقرار، فال يقبل العرتا�س عليه.

املطلب الرابع: اإجراءات اعرتا�س غري الطرفني على احلكم الق�شائي

على  والطارئ-  الأ�سلي  بنوعيه-  الطرفني  غري  اعرتا�س  اإج��راءات  اإجمال  ميكن 
احلكم الق�سائي يف النقاط التالية:

١- يقدم العرتا�س يف حال كونه اأ�سلياَ اإلى املحكمة التي اأ�سدرت احلكم املعرت�س 
عليه بالئحة ا�ستئناف م�ستقلة))11) واإذا كان طارئاَ فينظر: فاإن كان احلكم املعرت�س عليه 
قد �سدر من قبل املحكمة التي تنظر العرتا�س، اأو حمكمة اأخرى من نف�س الدرجة، 
تنظر دعوى العرتا�س مع الدعوى الأ�سلية، وتف�سالن بقرار واحد، اأما اإذا كان احلكم 
تفهم  املحكمة  فاإن هذه  الدعوى،  تنظر  التي  املحكمة  اأعلى من  قد �سدر من حمكمة 
ت�ستمر هي يف  بينما  املحكمة لالعرتا�س على احلكم،  تلك  اأن عليه مراجعة  املعرت�س 
يف  النظر  بتاأخري  ي�سعر  ما  العليا  املحكمة  من  لها  يرد  اأن  اإلى  الأ�سلية  الدعوى  روؤية 

الدعوى الأ�سلية حلني انتهاء دعوى اعرتا�س الغري)113).
٢- يذكر املعرت�س يف لئحته العرتا�سية الأ�سباب التي ي�ستند اإليها يف جرح احلكم 

واإبطاله.
الأ�سول  ح�سب  عليه،  املعرت�س  اإلى  العرتا�س  لئحة  من  ن�سخة  تبليغ  يتم   -٣

القانونية)114).
٢- اإذا ح�رش الطرفان وقبلت املحكمة طلب العرتا�س يتم النظر فيه بتبادل اللوائح 

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص))-)) الفقرة )1) من املادة )11..  (11((
البدارين, الدعوى, )مرجع �سابق), �ص355.  (113(

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق), �ص )), الفقرة )1) من املادة )11.  (114(
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القانونية على املنوال الذي جتري فيه املحاكمة الوجاهية.
٣- اأما اإذا مل يح�رش الطرفان املتداعيان، اأو ح�رش املعرت�س عليه وتغيب املعرت�س، 
اإ�سقاط الدعوى من تلقاء  ومل يبد عذراَ مقبوَل يربر غيابه عن اجلل�سة، فاإن للمحكمة 

نف�سها، اأو بناء على طلب املعرت�س عليه حال ح�سوره وطلبه الإ�سقاط)115).
قامت  وم�سموناَ،  �سكاَل  العرتا�س  هذا  لالعرتا�س  الناظرة  املحكمة  قبلت  اإذا   -6
باإبطال ما يخ�س املعرت�س من احلكم املعرت�س عليه، اإذا كان هذا احلكم يقبل التجزئة، 

واإل اأبطلت احلكم ال�سادر باأجمعه))11).

وفقَا لن�ص املادة )51) من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية الأردين. الظاهر, الت�سريعات, )مرجع   (115(
�سابق), �ص)), الفقرة ))) من املادة )11.

الظاهر, الت�سريعات, )مرجع �سابق) �ص111, الفقرة ))) من املادة )11.  (11((
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اخلامتة:
هذه هي طرق الطعن يف الأحكام الق�سائية يف قانون اأ�سول املحاكمات ال�رشعية 
احلكم  من  يت�رشر  قد  ومن  الدعوى  لأطراف  العدالة  لتحقيق  �رشعت  وقد  الأردين، 
ال�سادر فيها من غري الأطراف، ولتدارك ما قد يعرتي احلكم ال�سادر ابتداَء من ال�سهو 
اأو اخلطاأ، كما اأن يف الطعن �سمانة حل�سن �سري الق�ساء وت�سحيح ما قد ي�سوبه من نق�س 
اأو خطاأ، حيث ينظر يف احلكم املطعون به من الق�ساة، من هم اأكرث عدداً واأعظم خربة 
من ق�ساة الدرجة الأولى، كما اأن الطعن يف احلكم يعطي فر�سة للخ�سم ل�ستدراك ما 

فاته من اأدلة مل يكن باإمكانه احل�سول عليها قبل �سدور احلكم املطعون به.

النتائج:

من خالل البحث املتقدم ميكن الوقوف على عدد من النتائج، اأهمها:
القانون مل�سلحة املحكوم  اأوًل: الطعن باحلكم الق�سائي هو و�سيلة اختيارية نظمها 
فاإذا  اآثاره،  اإزالة  اأو  اإلغائه  بق�سد  بحقه،  ال�سادر  احلكم  على  العرتا�س  اأراد  اإذا  عليه 

تنازل عن حقه يف الطعن فال ي�سح اإثارة هذا الطعن من قبل املحكمة.
ثانياً: ثبتت م�رشوعية الطعن يف الأحكام الق�سائية يف الفقه وقانون اأ�سول املحاكمات 

ال�رشعية الأردين باأدلة عديدة من ال�سنة النبوية واآثار ال�سحابة.
ثالثاً: طرق الطعن يف احلكم الق�سائي هي الو�سائل التي حددها القانون على �سبيل 
احل�رش والتي مبقت�ساها يتمكن اخل�سوم من التظلم من الأحكام ال�سادرة عليهم بق�سد 
اأو بطالن الإجراءات التي بنيت  اإلغائها لبطالنها  اأو بق�سد  اإعادة النظر فيما ق�ست به، 

عليها مع اإلغائها.
رابعاً: يق�سم احلكم الق�سائي من حيث قابليته للطعن اإلى اأحكام ابتدائية: هي الأحكام 
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بال�ستئناف.  فيها  الطعن  وتقبل  )البتدائية(  الأول��ى  الدرجة  حمكمة  عن  ال�سادرة 
واأحكام نهائية: وهي الأحكام التي ل تقبل الطعن فيها بال�ستئناف اأو العرتا�س على 
الدرجة  اأو حمكمة  الأولى،  الدرجة  �سادرة من حمكمة  كانت  �سواء  الغيابي،  احلكم 
الثانية؛ لفوات ميعاد ا�ستئنافها، و�سريورتها نهائية، واأحكام باتة: وهي الأحكام التي ل 

تقبل الطعن فيها، باأي طريق من طرق الطعن العادية اأو غري العادية.
وت�سمل:  عادية،  طعن  طرق  اإل��ى  تق�سم  الق�سائي  باحلكم  الطعن  طرق  خام�ساً: 
ال�ستئناف، واعرتا�س اخل�سم على احلكم الغيابي، وطرق طعن غري عادية، وت�سمل: 

اعرتا�س غري الطرفني املتداعيني على احلكم، واإعادة املحاكمة.
�ساد�ساً: ا�ستئناف احلكم الق�سائي هو طعن يقدم اإلى حمكمة الدرجة الثانية، بق�سد 

تعديل اأو اإلغاء حكم �سادر من حماكم الدرجة الأولى.
�سابعاً: العرتا�س على احلكم الغيابي هو طريق طعن عادي يف الأحكام الغيابية، 
اأ�سدرت هذا  التي  اإلى ذات املحكمة  اأثناء غيبته  مبقت�ساه يتقدم من �سدر عليه حكم 
احلكم، طالباً منها �سحبه واإعادة نظر الدعوى من واقع دفاعه الذي مل يت�سن له اإبداوؤه 

حال �سدور احلكم الغيابي.
حمكمة  يف  �سابقاً  بها  املحكوم  بالدعوى  املرافعة  اإعادة  هي  املحاكمة  اإعادة  ثامناً: 

ال�ستئناف اأو البداية، وجاهياً اأو غيابياً بعد انق�ساء مدة العرتا�س.
تا�سعاً: اعرتا�س غري الطرفني املتداعيني هو طريق غري عادي للطعن يف احلكم، وقد 
اأقرته قوانني املحاكمات عادة ملن اأ�رش به احلكم ال�سادر يف خ�سومة مل يكن طرفاً اأ�سلياً 

اأو ممثاًل فيها.
عا�رشاً: ن�س القانون على وجود اأ�سباب معينة للطعن باحلكم الق�سائي، وجعل له 

قواعد وطرق معينة.
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التو�شيات:

١- اإن الطعن باحلكم الق�سائي قد ُيتخذ و�سيلة للمماطلة يف تنفيذ احلكم الق�سائي 
مما يوؤدي اإلى الإ�رشار باخل�سم، لذلك ترى الباحثة اأن تقرر املحكمة غرامة مالية على 
الطاعن يف حال اأخفق يف الطعن وراأت املحكمة اأن الطعن قد قدم لغايات ت�رش بالطرف 

الآخر دون وجه حق.
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )١٣6( امل��ادة  يف  ال��واردة  ال�ستئناف  مدة  اإن   -٢
ال�رشعية قد اقت�رشت على بيان مدة ال�ستئناف يف احلكم اإذا �سدر وجاهياً اأو غيابياً، 
وترى الباحثة اأن تو�سح مدة ال�ستئناف يف حال كان احلكم وجاهياً اعتبارياً، اأو غيابياً 

بال�سورة الوجاهية.
قد  مما  القانون،  يف  جمملة  جاءت  التي  املواد  بع�س  بتف�سيل  الباحثة  تو�سي   -٣
بياناً  املادة )١45(، فهي جمملة وتتطلب  امل�ستاأنف، من ذلك  اأو  القا�سي  ي�سكل على 

وتو�سيحاً.
4- منح قا�سي ال�ستئناف م�ساحة من الثقة تتيح له الت�رشف مبا يجده ي�سب يف 

حتقيق امل�سلحة، واإظهار احلق.
5- ا�ستكمال درا�سة طرق الطعن بالأحكام الق�سائية يف اأ�سول املحاكمات ال�رشعية 
الأردين، و�سياغتها مبا يحقق العدالة وامل�سلحة التي �رشع الق�ساء من اأجلها ويتنا�سب 

مع امل�ستجدات الق�سائية.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني






