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ملخص

 سمح بو,)ىدفت الدراسة إلى بحث طريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية باألحكاـ (اعتراض الغير

 كقد بينت الدراسة في, ككاف الحكـ الصادر يمس حقكقو,القانكف لكؿ شخص لـ يكف ممثالن بالدعكل
, معنى اعتراض الغير كشركطو كأنكاعو ككيفية إجراءاتو التطبيقية بنكعيو األصمي كالطارئ:المبحث األكؿ
.مع ذكر النماذج التطبيقية مف كاقع المحاكـ الشرعية كق اررات المحاكـ االستئنافية الشرعية
 كاجراءات, كمتى يصبح قطعيان, أثر تقديـ االعتراض كقبكلو كمدتو:كما بينت في المبحث الثاني

.الدعكل االعتراضية كالدفكع التي ترد عمى دعكل اعتراض الغير بأنكاعيا المختمفة
 إف اعتراض الغير طريؽ مف طرؽ الطعف غير: أوًلا: أىميا,كأسفرت الدراسة عف استنتاجات عدة
العادية باألحكاـ سمح بو القانكف لكؿ شخص لـ يكف خصمان أك ممثالن أك متدخالن في الدعكل ككاف الحكـ
 يالحظ أف اعتراض الغير يكجو مف شخص خارج عف الخصكمة إلى الحكـ الصادر: ثانيًا.يمس حقكقو
 فيك طعف مف شخص ثالث معترض يرمي إلى الرجكع عف الحكـ.فييا منعان لمضرر الذم يمكف أف يصيبو
 كالحكـ الصادر في اعتراض الغير ال يبطؿ مف الحكـ المعترض عميو إال الجية التي تخص,أك تعديمو
. فحينئذ يبطؿ الحكـ بأجمعو,المعترض ما لـ تكف مادة الحكـ المذككر ال تقبؿ التجزئة
. قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية,ًاعتراض الغير:الكمماتًالمفتاحية

Abstract
The study aimed to examine a way of unusual appeal to the provisions (objection of
others), allowed by law to each person who was not represented in the lawsuit, and the
ruling was affecting his rights, the study showed in the first section the meaning of the
objection of others and the conditions, types, and how the procedures applied in its
original type The emergency, with the application of models of the reality of the Sharia
courts, and decisions of the courts of Sharia appeal. It also showed in the second section
the impact of the submission of the objection and acceptance and duration, and when it
becomes categorical, and the procedures of the objection and objections to the response
to the objection of others of various kinds.
The study resulted in several conclusions, the most important of which are the
following: First: The objection of third parties is one of the unusual methods of appeal
of the provisions that the law allows for any person who was not a competitor,
representative or interlocutor in the case. Second: It is noted that the objection of others
directed from a person outside the dispute to the ruling issued in order to prevent the
damage that can be caught, it is an appeal from a third person objecting to the decision
to withdraw from the ruling and modify it. The judgment issued in the objection of a
third party shall not invalidate the contested judgment except for the party concerned
with the victim, Unless the provision of the said provision is indivisible, then the
judgment shall be invalidated in its entirety..
. جامعة اليرمكؾ, كمية الشريعة,* أستاذ مشارؾ
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الحمػد

رب العػػالميف ,كالصػػالة كالسػالـ عمػػى سػػيدنا رسػػكؿ ا المبعػكث رحمػػة لمعػػالميف ,خيػر البر,يػػة ,كمعمػػـ ا نسػػانية,

كمنقذىا كمخرجيا مف الظممات إلى النكر ,كعمى آلو كصحبو بإحساف إلى يكـ الديف ,أما بعد:

أجؿ العمكـ قد انر كأرفعيا ذك انر؛ لما لو مف ميزة بيف العمكـ ,كىك بحػؽ مػف أشػرؼ
فمما ال شؾ فيو ,أف عمـ القضاء مف ,
العمػػكـ التػػي رسػػخت بيػػا دعػػائـ ا سػػالـ ,كمػػا أنػػو متعمػػؽ بمنصػػب الفصػػؿ فػػي الخصػػكمات ,كرد الظالمػػات ,كاحقػػاؽ الحػػؽ,
كانصاؼ المظمكميف ,كيؼ ال كمكضكعو تطبيؽ األحكاـ الشرعية عمى الكاقعات التي يتعرض فييا لألذية حؽ مف حقكؽ
الجماعة أك األفراد.
كقد أكجب ا عمى الناس التحاكـ إلػى شػرعو عنػد التنػازع؛ ألف البشػر يتعػاممكف مػع بعضػيـ فتثػكر بيػنيـ خصػكمات,

تػػؤدم إلػػى إيقػػاظ مضػػاجعيـ ,كتنػػاؿ اسػػتقرارىـ كأمػػنيـ ,كتػػؤدم إلػػى قتػػؿ السػػكينة بيػػنيـ ,فكػػاف نظػػاـ القضػػاء فػػي ا سػػالـ
يحقؽ العدؿ البتعاده عف الشكميات ,فالحؽ قديـ ال يبطمو شيء كالرجكع إلى الحؽ خير مف التمادم في الباطؿ.
كفػػي زماننػػا الحاضػػر ركػػز القضػػاء عمػػى ا جػراءات القضػػائية مػػف بدايػػة رفػػع الػػدعكل كتبميغيػػا مػػرك انر بالمحاكمػػات

كفصؿ الدعكل كطرؽ الطعف التي تأتي بعدىا ,كمف ىذه الطرؽ :اعتراض الغير الذم لو أثر في إكساب الحكـ الصػادر
الدرجة القطعية.

كاف اعتراض الغير طريؽ مف طػرؽ الطعػف باألحكػاـ تعػرض ليػا عمػـ أصػكؿ المحاكمػات الشػرعية كالمدنيػة كغيرىمػا,

كىذا المكضكع يحتاج إلى دراسة كتفصيؿ كتمحيص ,مف حيث الشػخص الػذم يحػؽ لػو االعتػراض ,كأنػكاع اعتػراض الغيػر,
كما شركط المعترض؟ كما مدة االعتراض؟ كما الفرؽ بػيف إجػراءات االعتػراض األصػمي كالطػارئ؟ كمػا الثػار المترتبػة عمػى
اعتراض الغير كقبكلو؟ كما مدتو؟ كما ق اررات محكمة االستئناؼ الشرعية المكقرة في مكضكع اعتراض الغيػر؟ ككيػؼ السػير
بدعكل اعتراض الغير؟ كما الدفكع التي ترد عمييا؟.
كحػػاكؿ الباحػػث إفػػادة البػػاحثيف كالميتمػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ,مػػف حيػػث د ارسػػة ىػػذا المكضػػكع بتفصػػيؿ دقيػػؽ ,مػػع بيػػاف
تطبيقػػات عمميػػة مػػف كاقػػع المحػػاكـ الشػػرعية كالق ػ اررات االسػػتئنافية ,كحاكلػػت ىػػذه الد ارسػػة سػػد فج ػكة فػػي عػػدـ التركيػػز عمػػى ىػػذا

الجزئية مف طرؽ الطعف باألحكاـ ,التي رخص بيا القػانكف لصػالح المتخاصػميف ,بعػرض الثػار المترتبػة عمييػا ,كبيػاف أنكاعيػا
كشركطيا ,كيفية إجراءاتيا.

ً
مشكلة الدراسةً .

إف الكصػػكؿ لمحػػؽ ىػػك الغايػػة التػػي يسػػعى ا سػػالـ لنشػػرىا مػػف خػػالؿ تشػريعاتو ,كالػػدعاكل التػػي تثػػار فػػي المحػػاكـ

الشرعية كالنظامية قد يككف مف بيف رافعييا مف ىـ أصحاب حؽ كمف ىـ بخالؼ ذلؾ ,كقد يتفاجأ الشخص بالحكـ عميو
في دعكل لـ يتبمغ بيا تقصي انر أك قصدان ,كذلؾ عندما يتحاكـ في دعكل منفصمة عف المحككـ بيا ,فينػا أجػاز لػو القػانكف

أف يتقدـ باعت ارض الغير ,سكاء األصمي أك الطارئ عمى الحكـ المبرز ,عممان بأف ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف باألحكػاـ
لـ ينؿ نصيبو مف البحث ,كقد حاكؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ا جابة عف التساؤالت التية:



ما المقصكد باعتراض الغير؟ كما أنكاع اعتػراض الغيػر كاجراءاتػو؟ كمػا شػركط اعتػراض الغيػر؟ كمػا األثػر المترتػب عمػى

اعتراض الغير؟
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أهداف الدراسةً .

ىدفت الدراسة إلى بياف:

معنػى اعتػراض الغيػػر كأنكاعػػو كشػركطو كاجراءاتػػو ,كاألثػػر المترتػػب عمػػى الػدعكل المنظػػكرة ,كعمػػى الحكػػـ الصػػادر
كالمعترض عميو.
كقد اختار الباحث ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف؛ لعدـ إيالئو ما يستحؽ مف دراسة ,عممان بأنػو ذكػر فػي معػرض كتػب

أصكؿ المحاكمات ,كلكف ليس بتفصيؿ دقيؽ ,كجاءت الدراسة مفصمة لو كمرتبطة بالق اررات القضائية كالتطبيقات العممية

في ىذا الجانب.

أهنية الدراسة.

حاكؿ الباحث مف خػالؿ ىػذه الد ارسػة االىتمػاـ بطريػؽ مػف طػرؽ الطعػف باألحكػاـ كىػك اعتػراض الغيػر ,كبينػت ىػذه الد ارسػة

أنكاع اعتراض الغير كتطبيقاتو العممية.
كحرصت ىذه الد ارسػة عمػى ا جابػة عػف التسػاؤالت التػي كردت فػي مشػكمة الد ارسػة ,كذلػؾ مػف خػالؿ االىتمػاـ بػالق اررات
االستئنافية الصادرة عف المحاكـ الشرعية.

كقصد ا لباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إفادة الدارسيف لمقضاء الشرعي ,كالمحاميف الممارسيف فػي المحػاكـ الشػرعية

كالنظامية ,كأف غياب مثؿ ىذه الدراسة يشكؿ تأثي انر سػمبيان عمػى الميتمػيف بيػذا الجانػب ,لػذلؾ سػعت ىػذه الد ارسػة إلػى عػرض
تصكر كامؿ لكافة الجكانب المتعمقة باعتراض الغير كتطبيقاتو العممية.

الدراسات السابكةً .

لػـ يتس لػف لمباحػػث االطػالع عمػػى د ارسػة متخصصػػة تبحػث اعتػراض الغيػػر ,كاف كػاف ىنػػاؾ الكثيػر مػػف الد ارسػات القانكنيػػة
كالشػػرعية التػػي اىتمػػت بأصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرعية كالنظاميػػة دكف إعطػػاء األىميػػة الالزمػػة العتػراض الغيػػر ,كمػػف ىػػذه

الدراسات:
-

شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي لمدكتكر عبد الناصر أبك البصؿ ,حيث تعرض إلى
شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعي كمف ضمنيا :طرؽ الطعف باألحكاـ ,كقد ركز عمى الجكانػب الرئيسػية دكف
بحث في الجكانب التفصيمية كالتطبيقات العممية مف كاقع المحاكـ الشرعية كالق اررات االستئنافية.

-

أصكؿ المحاكمات المدنية ,لمدكتكر عكض أحمد الزعبي ,حيث تعرض إلى شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية

كمف ضػمنيا :طػرؽ الطعػف باألحكػاـ ,إال أف د ارسػتو مقتضػبة ,كلػـ تركػز عمػى الجكانػب التطبيقيػة كالعمميػة ,كاألثػر
المترتب عمى اعتراض الغير.

-

أصػػكؿ المحاكم ػات الشػػرعية ,لمػػدكتكر أحمػػد محمػػد عمػػي الػػداككد ,حيػػث شػػرح أصػػكؿ المحاكمػػات كمػػف ضػػمنيا :طػػرؽ
الطعف دكف التركيز عمييا كاعطائيا ما تستحؽ.
كىناؾ الكثير مف الدراسات التي شرحت أصكؿ المحاكمات دكف التركيز عمى طرؽ الطعف ,مثؿ:

-

الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية األردني .لمدكتكر عكض الزعبي.
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-

شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ,محمد كليد ىاشـ المصرم.

-

أصكؿ المحكمات المدنية ,أمينة النمر.
كدراسة الباحث مختمفة عف الد ارسػات السػابقة جميعيػا؛ حيػث إنيػا ركػزت عمػى معنػى اعتػراض الغيػر كأنكاعػو ,كاجراءاتػو,

كشركطو ,كاألثر المترتب عميو ,كالتطبيقات العممية مف كاقع المحاكـ الشرعية فيما يخص اعتراض الغير.
املبحح األولً ً:

تعريف اعرتاض الغري وشروطه وأىواعه.
املطلب األولً:تعريف اعرتاض الغري لغة واصطالحاً.
ً

أولاً:تعريفًاعتراضًالغيرًلغةً .

اعترضػان ,الشػيء صػار عارضػان ,كالشػيء مػرده لػو :منعػو عميػو
االعتراض في المغة تأتي مػف أصػؿ الفعػؿ اعتػرض يعتػرض ا

()1
كغيػر الشػيء أك حكلػو
كأنكر قكلو أك فعمو  .أما كممػة غيػر فيػي بمعنػى :سػكل ,كالجمػع أغيػار ,نحػك جػاء غيػرىـ أم :سػكاىـ, ,

يمؽ الغير ,أم :تغيير الحاؿ كانتقاليا مف الصالح إلى الفساد(.)2
كبدؿ بو غيره ,كجعمو غير ما كاف ,كيقاؿ :مف يكفر با
ل
ً

ثاني اً:تعريفًاعتراضًالغيرًاصطالحًاً .

ىػػك طريػػؽ غيػػر عػػادم لمطعػػف باألحكػػاـ ,فتحػػو القػػانكف لكػػؿ شػػخص لػػـ يكػػف طرفػان كال ممػػثالن فػػي الخصػػكمة ,يسػػتطيع

بمقتضاىا دفع أثر الحكـ الصادر فييا لمساسو بحقكقو كمصػالحو( ,)3عممػان بػاف بعضػيـ يعػ ,ده تػدخالن فػي الخصػكمة حتػى لػك

كقع بعد صدكر الحكـ ,كبعضيـ يراه تظممان مف نكع خػاص ,بمعنػى :أنػو كسػيمة لرفػع الضػرر الػذم يصػيب المعتػرض مػف حكػـ
ال يمتد إليو أثره إليو في األصؿ ,كعميو فيكتفي بإثبات ضرره حتى لك كاف محتمالن(.)4

كعرفو صالح الديف سمحدار بأنو :طريؽ غير عادم لمطعف في حكـ مبرـ ,سمح بو المشرع لشػخص لػـ يكػف خصػمان

أك ممثالن أك متدخالن في الدعكل التي انتيت بو؛ كذلؾ لدفع كؿ ما يمس بحقكقو في الحكـ المعترض عميو"(.)5

كيالحػػظ عمػػى التعريفػػات السػػابقة أنيػػا بينػػت معنػػى اعت ػراض الغيػػر ,كأنػػو مػػف طػػرؽ الطعػػف غيػػر العاديػػة ,كقػػد اتفقػػت

جميعيا عمى أف ىذا الطريؽ يصدر مف شخص لـ يكػف طرفػان فػي الػدعكل سػكاء خصػمان حقيقيػان أك ممػثالن أك متػدخالن ,كال بػد
أف يككف الحكـ الصادر يمس حقكقو ,فإف لـ يمس حقكقو فال يحؽ لو اعتراض الغير.

كذكرت المادة ( )115مف قانكف أصػكؿ المحاكمػات الشػرعية :إذا صػدر حكػـ فػي دعػكل يحػؽ لمشػخص الػذم لػـ يكػف طرفػان

فييا ,ككاف الحكـ يمس حقكقو ,أك كاف ىذا الشخص أحؽ مف المحككـ لو بالمحككـ بو أف يعترض عميو اعتراض الغير"(.)6

كجاء فػي المػادة ( )206مػف قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة األردنػي( :لكػؿ شػخص لػـ يكػف خصػمان كال ممػثالن كال متػدخالن

في دعكل صدر فييا حكـ ,يعتبر حجو عميو أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير)(.)7

كما جاء في الق اررات االستئنافية الصادرة عػف المحػاكـ الشػرعية مػا يػدؿ عمػى ىػذا المعنػى ,فقػد ذكػرت بعػض القػ اررات أف

اعتػراض الغيػػر مػػف طػػرؽ الطعػػف غيػػر العاديػػة سػػمح بػػو القػػانكف لكػػؿ شػػخص لػػـ يكػػف ممػػثالن فػػي الػػدعكل كالحكػػـ الصػػادر يمػػس

حقكقو ,كما ىك الحاؿ في ق اررات رقـ  22379تاريخ 1981/9/8ـ ,كالقرار  24173تاريخ 1980/10/21ـ كغيرىا.

كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة كقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كالمدنية ,يتضح لمباحث ما يأتي:
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 )1يالحظ أف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعي كالمػدني ع ,ػد اعتػراض الغيػر مػف طػرؽ الطعػف غيػر العاديػة ,كىػي إعػادة
المحاكمة كاعتراض الغير.
)2

اشترطت التعريفات السابقة كالمكاد القانكنية كق اررات محكمة االسػتئناؼ الشػرعية أف يكػكف اعتػراض الغيػر مػف شػخص

لػػـ يكػػف ممػػثالن فػػي الػػدعكل ,بمعنػػى لػػيس خصػػمان ,كمػػا أنػػو لػػـ يػػتـ دعكتػػو إلػػى الحضػػكر بػػأم صػػفة كانػػت ,حيػػث نػػص الق ػرار

االستئنافي رقـ  22379تاريخ 1981/9/8ـ عمػى "إف ذكػر اسػـ المعترضػة اعتػراض الغيػر فػي الحكػـ المعتػرض عميػو ال يمنػع
مف اعتراضيا اعتراض الغير ما دامت لـ تكف ممثمةن في الدعكل ,كلـ تدع إلييا"(.)8

كذكر القرار االستئنافي رقـ  24173تاريخ 1983/10/31ـ مػا نصػو" :إذا صػدر حكػـ فػي دعػكل يحػؽ لمشػخص الػذم

لػـ يكػف طرفػان فييػا ,ككػاف الحكػػـ يمػس حقكقػو أف يعتػػرض اعتػراض الغيػػر" .حيػث جػاء فييػػا اعتػراض الغيػر ىػػك طريػؽ غيػػر
ػدع كلػػـ يحضػػر
عاديػػة ,يتكصػػؿ بيػػا شػػخص ثالػػث ,لالعت ػراض عمػػى حكػػـ مجحػػؼ بحقكقػػو ,صػػدر فػػي غيابػػو ,لككنػػو لػػـ يػ ل

المحاكمة التي تقدمت ىذا الحكـ ,ككجو مشركعتو ...كالحاصؿ أنو ما داـ لـ ينفذ الحكـ عمػى الشػخص الثالػث ,كلػـ يػدع لػو
ال صريحان كال ضمنان ,فيبقى لػو حػؽ االعتػراض عميػو إلػى أف يمػر الزمػاف ,كال يمنػع قبػكؿ االعتػراض إبػراـ الحكػـ بمضػي

مدة االستئناؼ"(.)9
)3

إف التعديؿ الذم جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعي األردني رقـ  11لسنة 2016ـ بيف حاالت االعتػراض

كىي األصمي كالطػارئ إذا مػس حقكقػو ,أك أف الشػخص المعتػرض أحػؽ كأكلػى مػف المحكػكـ لػو بػالمحككـ بػو كمػا ىػي حالػة

الحضانة عندما يحكـ لألب بضـ الصغار كاألـ لػـ تكػف تعمػـ بيػذا الحكػـ ,فإنيػا أكلػى بالحضػانة مػف األب إذا كػاف الصػغار
في عمر يحتاجكف فيو إلى حضانة النساء.
)4

مف خالؿ االجتيادات السابقة ,نجد أنيا اشترطت أف يمػس الحكػـ الصػادر حقػكؽ الغيػر ,فػإذا لػـ تمػس حقكقػو فػال يصػح

تقديـ ذلؾ االعتراض ,كىذا يتطمب أف يبيف المعترض مف خالؿ دعكاه أنػو صػاحب صػفة ,كالحكػـ الصػادر يمػس حقكقػو ,كيقػع
عميو عبء ا ثبات ,فإذا تضرر المعترض مف الحكػـ الصػادر فإنػو يكػكف ذا صػفة فػي تقػديـ االعتػراض ,كينطبػؽ عميػو ىػذا

الشرط(.)10
)5

بيف القرار االستئنافي رقـ ( )35408أف المقصكد بمس الحكـ في ىذه المادة ىػك إمكانيػة تنفيػذ الحكػـ عميػو ,كيسػتمزـ

ىػػذا أيضػان أف يكػػكف الحكػػـ المعتػػرض عميػػو مبنيػان عمػػى بينػة ال عمػػى إق ػرار()11؛ ألف ا ق ػرار حجػػة قاص ػرة عمػػى المقػػر كال

يستقيـ معيا االعتراض.
)6

يالحظ بأف اعتراض الغير يكجيو شخص خارج عف الخصكمة إلى الحكػـ الصػادر فييػا منعػان لمضػرر الػذم يمكػف أف

يصيبو ,فيك طعف مػف شػخص ثالػث معتػرض يرمػي إلػى الرجػكع عػف الحكػـ كتعديمػو ,ممػا يعنػي طػرح النػزاع مجػددان بالنسػبة
إلى المعترض في الجيات التي يتناكليا مف الحكػـ ,لمفصػؿ فييػا مػف جديػد فػي الكاقػع كالقػانكف فيػك طريػؽ مفتػكح أمػاـ جميػع

األشػػخاص الثػػالثيف الػػذيف يمكػػف أف ينػػاليـ ضػػرر مػػف ج ػراء حكػػـ لػػـ يككن ػكا مػػاثميف أك ممثمػػيف فػػي المحاكمػػة التػػي انتيػػت

بإصداره(.)12

كبعػد كػؿ مػػا سػبؽ ,يػرل الباحػػث أف اعتػراض الغيػر ىػػك طريػؽ مػف طػػرؽ الطعػف غيػر العاديػػة باألحكػاـ ,سػمح بػػو
القانكف لكؿ شخص لـ يكف ممثالن بالدعكل ,أصيالن أـ تابعان ,ككاف الحكـ الصػادر يمػس حقكقػو كيػؤثر عميػو ,كىػذا يػدخؿ

في منظكمة العدؿ التي يسعى ا سالـ إلى تحقيقيا.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 183
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كقد جاء الباحث بتعريؼ اعتراض الغير كذكر المكاد القانكنيػة الشػرعية كالمدنيػة ,كالقػ اررات االسػتئنافية مػع بعضػيا
بعضان؛ أل ف ما لـ يذكر في األصكؿ الشرعية يذكر في األصكؿ المدنيػة ,ككػذلؾ القػ اررات االسػتئنافية التػي تبػيف اعتػراض
الغير بطريقة عممية تطبيقية مف كاقع المحاكـ الشرعية كالمدنية.

كلشػػرح محتػػرزات التعريػػؼ ,فػػإف الباحػػث (قصػػد بطريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف غيػػر العاديػػة باألحكػػاـ)؛ حتػػى ال تتػػدخؿ

طػرؽ الطعػف العاديػة كاالسػػتئناؼ ,كقػكؿ الباحػث( :لكػػؿ شػخص لػـ يكػػف ممػثالن بالػدعكل)؛ حتػػى ال يػدخؿ أم شػخص قػػد

مثؿ بالدعكل أصيالن كالمدعي كالمدعى عميو أك تابعان ,كقكلو( :ككػاف الحكػـ يمػس حقكقػو كيػؤثر عميػو) ,أم :أنػو ينػتقص
مف حقو مباشرة كييضمو.

املطلب الجاىيً:شروط اعرتاض الغري.

بينت مكاد أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ (115ك  ,)116أنو يشترط في المعترض اعتراض الغير ثالثة شركط,

كىي عمى النحك التي:

 -1أف ال يككف المعترض طرفان في الدعكل المعترض عمييا.
 -2أف يككف الحكـ الصادر في الدعكل يمس حقكقو.

()13

 -3أف يككف ىذا الشخص المعترض أحؽ بالمحككـ بو مف المحككـ لو

.

كبيف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني أف مف يحؽ لو اعتراض الغير يشترط فيو بعض الشركط ,منيا:
أوًلا :أال يككف المعترض خصمان أك ممػثالن فػي المحاكمػة التػي صػدر فييػا القػرار ,بمعنػى :أف الشػخص الػذم تكػكف لػو صػفة

الخصـ في المحاكمة (كلك تخمؼ عف حضكر جمساتيا) التي صدر فييا الحكػـ – سػكاء مػدعيان أك مػدعى عميػو أك متػدخالن-

ال يحػػؽ لػػو أف يطعػػف بيػػذا الحكػػـ عػػف طريػػؽ اعتػراض الغيػػر ,كيالحػػظ ىنػػا أنػػو إف كانػػت لمخصػػـ صػػفة معينػػة فػػي الػػدعكل
فيمكنو أف يتقدـ باعتراض الغير بصفة أخرل غير التي مثؿ فييػا فػي المحاكمػة ,كػذلؾ يجػب أال يكػكف المعتػرض ممػثالن فػي

المحاكمة إال في حالة االحتياؿ(.)14

ثاني اًا :ضػػركرة ت ػكافر المص ػمحة كالصػػفة لػػدل المعتػػرض ,كىػػك تطبيػػؽ لمقاعػػدة العامػػة ال دعػػكل بػػال مصػػمحة ,فالمصػػمحة شػػرط
لقبكؿ أم طمب أك دعكل ,كتتػكافر المصػمحة عنػدما ينػاؿ المعتػرض ضػرر مػف الحكػـ المطعػكف فيػو ,بمعنػى أنػو يجػب أف يػنجـ
ضرر عف الحكـ كليس عف مصدر آخر ,كتتحقؽ المصمحة بثبكت كقكع ضرر لحؽ المعترض نتيجة الحكـ المعترض عميو.

أما شرط الصػفة في ارعػى عنػدما يحصػر القػانكف حػؽ االدعػاء بشػخص أك أشػخاص معينػيف ,كال يعػد طرفػان فػي المحاكمػة

الفريؽ الذم تقدـ باعتراض بغير الصفة التي امتثؿ فييا(.)15

كقػد جػاء بػالقرار االسػتئنافي رقػػـ  71تػاريخ 1951/10/21ـ" :أف اعتػراض الغيػر سػكاء كػػاف أصػميان أـ طارئػان ىػك دعػػكل

كيجب أف تشتمؿ عمى شركطيا الشرعية"(.)16

كما جاء بالقرار رقـ ( 17621تاريخ 1973/7/15ـ)" :أنو تسػمع دعػكل اعتػراض الغيػر مػف الكفيػؿ بالنفقػة"؛ كذلػؾ ألنػو
صػػاحب صػػفة ,كالحكػػـ الصػػادر يمػػس حقكقػػو ,فػػاعتراض الكفيػػؿ بالنفقػػة اعتػراض الغيػػر عمػػى المحكػػكـ ليػػا بزيػػادة النفقػػة ,فػػردت

المحكمػػة االبتدائيػػة اعت ارضػػو فاسػػتأنؼ ,كقػػد أيػػدت محكمػػة االسػػتئناؼ أنػػو يتضػػرر مػػف الحكػػـ الصػػادر بزيػػادة النفقػػة؛ ألنػػو ىػػك
الكفيؿ ليا(.)17
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كبينت الق اررات االستئنافية أف مف ليس لػو صػفة كحػؽ ال يحػؽ لػو اعتػراض الغيػر عمػى حكػـ؛ ألنػو ال يمػس حقػو كمػا
ج ػػاء ف ػػي القػ ػرار االس ػػتئنافي رق ػػـ  32338ت ػػاريخ 1990 /12/29ـ " :ل ػػيس ل ػػألب أف يعت ػػرض اعتػ ػراض الغي ػػر عم ػػى حك ػػـ ض ػػـ
الصغير الذم صدر في دعكل بينيا كبيف امرأة أخرل"(.)18

كجاء بالقرار رقػـ ( :)34558أف الحكػـ الصػادر بمكاجيػة أحػد الكرثػة ال يعتبػر غيابيػان بحػؽ بػاقي الكرثػة؛ ألنيػـ لػـ يتمثمػكا

في الدعكل كلـ يككنكا طرفان فييا ,كاف كاف يحؽ ليـ أف يعترضكا بطريؽ اعتراض الغير عمى الحكـ إذا كجد ما يسيغو(.)19

ثالثاً:كجاءت بعض الشركط عمى نحك آخػر فػي أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة رقػـ " :1/206لكػؿ شػخص لػـ يكػف خصػمان كال ممػثالن
كال متدخالن في دعكل صدر فييا حكػـ يعتبػر حجػة عميػو أف يعتػرض عمػى ىػذا الحكػـ اعتػراض الغيػر"( .)20حيػث أضػافت كممػة
حجة عميو كىذه ا ضافة لـ تكف مكجكدة بالسابؽ.

فالشرطًاألول :تعدم الحكـ القضائي كمساسو بحقكؽ الغير كمصالحة؛ إذ ال دعػكل كال طعػف بغيػر مصػمحة ,كيسػتقر الػرأم

عمى كجكب ىذا الشرط ,كالعبرة في تكافره كقت صدكر الحكـ ,بحيث يككف الضرر الذم يمحؽ الغير مزامنان لصدكر الحكـ(.)21

كقضت محكمة التميز األردنية" :أنو يحؽ لبائع األعياف أف يعتػرض اعتػراض الغيػر عمػى الحكػـ القاضػي بممكيػة ىػذه

األعياف إلى شخص ثالث ضد المشترم؛ ألنو يتضرر مػف ىػذا الحكػـ ,كألنػو غيػر مضػطر االنتظػار إقامػة الػدعكل مػف قبػؿ
المشترم لمرجكع عميو بالثمف"(.)22

الشاارطًالثااان  :أف يكػػكف المعتػػرض مػػف الغيػػر ,بمفيكمػػو الكاسػػع الشػػامؿ لكػػؿ مػػف لػػـ يكػػف طرف ػان كال ممػػثالن فػػي الخصػػكمة التػػي
صػػدر فييػػا الحكػػـ المطعػػكف فيػػو ,فيػػذا الطريػػؽ يشػػكؿ كسػػيمة لمحمايػػة بالنسػػبة لألشػػخاص الػػذيف لػػـ يتمكن ػكا مػػف إظيػػار حقػػكقيـ

كالػػدفاع عػػف مصػػالحيـ ال غيػػر ,كأف كػػكف الشػػخص طرفػان أك ممػػثالن فػػي الخصػػكمة يجعػػؿ لػػو عالقػػة بػػالحكـ فيكػػكف لػػو مراجعػػة

طػػرؽ الطعػػف األخػػرل( ,)23كيالحػػظ مػػف خػػالؿ ىػػذه الشػػركط أنيػػا اسػػتنتجت مػػف التعريفػػات السػػابقة كنصػػكص قػػانكني أصػػكؿ
المحاكمات الشرعية كالمدنية.

كقد ذكر الباحػث شػركط اعتػراض الغيػر فػي قػانكف أصػكؿ المحاكمػات الشػرعية ثػـ أعػاد ذلػؾ فػي قػانكف أصػكؿ المحاكمػات

المدنية؛ ليبيف مدل التكافؽ كاالنسجاـ في األصكؿ كا جراءات القضائية بيف قانكني الشرعية كالمدنية.

املطلب الجالح :أىواع اعرتاض الغري وكيفية إجراءاته.

قسـ قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية اعتراض الغير إلى قسميف:

أولاً:العتراضًاألصم ً .
أ)

تعريفو :ىك الذم يتخذ فيو الغير المبادرة بالطعف في الحكـ كيرفعو لممحكمة ذاتيا التػي أصػدرتو باألكضػاع المعتػادة لرفػع

الػػدعكل ,بمعنػػى :أنػػو اعتػراض عمػػى حكػػـ أمػػاـ المحكمػػة نفسػػيا التػػي أصػػدرتو ال فػػي دعػػكل مقامػػو لػػدييا باالسػػتناد إليػػو مػػف قبػػؿ

أحد الخصكـ ,كلذا كصؼ بككنو أصميان؛ ألف الحؽ في الطعف بمكجبو لـ يحدث عرضان أثناء النظر في الدعكل(.)24

كىػػك طمػػب مسػػتقؿ -دعػػكل -يقػػدـ إلػػى المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ المعتػػرض عميػػو ,كيتضػػمف اعت ارض ػان عمػػى ذلػػؾ

الحكػػـ( ,)25كقػػد ذكػػرت المػػادة  116أنػػو يقػػدـ االعت ػراض األصػػمي إلػػى المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ المعتػػرض عميػػو بالئحػػة

تتضػمف بيػػاف األسػػباب التػػي يسػتند إلييػػا المعتػػرض فػػي جػػرح الحكػـ كابطالػػو كتبميػػغ نسػػخة مػػف ىػذه الالئحػػة إلػػى المعتػػرض عميػػو

كيجػػرم تبػػادؿ المػكائح بػػيف الطػرفيف كفقػان ألحكػػاـ ىػػذا القػػانكف( ,)26كعػػرؼ بأنػػو الػػذم يتخػػذ فيػػو الغيػػر المبػػادرة لمطعػػف فػػي الحكػػـ
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اعرتاض الغري يف قاىون أصول احملاكنات الشرعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيرفعو لممحكمػة ذاتيػا مصػدرتو باألكضػاع المعتػادة لرفػع الػدعكل ,فيػك تعػرض مبتػدأ عمػى حكػـ أمػاـ المحكمػة نفسػيا مصػدرتو,
ال فػػي دعػػكل مقامػػو لػػدييا باالسػػتناد إليػػو مػػف قبػػؿ أح ػد الخصػػكـ ,كلػػذا كصػػؼ بككنػػو أصػػميان؛ ألف الحػػؽ فػػي الطعػػف بمكجبػػو لػػـ

يحػػدث عرض ػان أثنػػاء النظػػر فػػي الػػدعكل( ,)27كيالحػػظ مػػف خػػالؿ ىػػذه التعريفػػات السػػابقة أف اعت ػراض الغيػػر األصػػمي يقػػدـ إلػػى
المحكمة التػي أصػدرت الحكػـ المعتػرض عميػو بالئحػة تتضػمف األسػباب التػي جعمػت المعتػرض يقػدـ اعت ارضػو عمػى ىػذا الحكػـ

كالمستندات القانكنية التي لجأ إلييا المعترض بطاؿ الحكـ كجرحو كتعديمو.
ب) إجراءاتًالعتراضًاألصم ً:
التي:

مف خالؿ استعراض قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ,يتبيف أف إجراءات السير في االعتراض األصمي عمػى النحػك

 -1يقػػدـ االعت ػراض األصػػمي إلػػى المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ المعتػػرض عميػػو بالئحػػة تتضػػمف البيانػػات الالزمػػة فػػي كػػؿ

المكائح( ,)28كيذكر اسـ المعترض كالمعترض عميو ,كمػا يتضػمف ذكػر أسػباب االعتػراض فػي طػرح الحكػـ كابطالػو ,كيقػدـ

كما يقدـ االعتراض عمى الحكـ الغيابي ,إال أف المعترض ىنػا لػيس المػدعى عميػو كانمػا ىػك طػرؼ آخػر مػس ىػذا الحكػـ
الصادر حقكقو ,كالمعترض عمييما المدعي كالمدعى عميو في الػدعكل األصػمية ,كيجػب أف يبػيف كجػو الخصػكمة كسػبب
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اعتراضو كطمبو.

إذا قػػدـ االعتػراض مسػػتكفيان جميػػع الشػػركط السػػابقة تحػػدد المحكمػػة مكعػػدان لرؤيػػة الػػدعكل االعت ارضػػية ,كيجػػرم فيػػو تبميػػغ

المعتػػرض عميػػو حسػػب األصػػكؿ ,كحسػػب مػػا ىػػك منصػػكص عميػػو فػػي الم ػكاد  31-18مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات
الشرعية ,كتنظر ىذه الدعكل كمػا ىػك الحػاؿ فػي أم دعػكل تقػدـ إلػى المحػاكـ االبتدائيػة ,كيجػب عمػى المحكمػة أف تػدقؽ

فػػي أف المعتػػرض قػػد قػػدـ اعت ارضػػو ضػػمف المػػدة كالقيػػد الزمنػػي المقػػرر فػػي المػػادة  117مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات

الشرعية ,كىي مدة ستكف يكمان مف تاريخ العمـ بالحكـ ,فإذا تبيف لممحكمة أف االعتراض قد قػدـ ضػمف القيػد الزمنػي تقػرر

قبكلػو شػػكالن ,كمػف ثػػـ تنظػر فيػػو مكضػكعان ,كاذا تبػػيف ليػا انػػو لػـ يقػػدـ ضػمف المػػدة القانكنيػة كالقيػػد الزمنػي تقػػرر رده شػػكالن

ػاء عمػػى أكجػػو الج ػكاب عمػػى الػػدعكل االعت ارضػػية حسػػب
دكف الػػدخكؿ بالمكضػػكع ,كيػػتـ تبػػادؿ الم ػكائح ,كيصػػدر الحكػػـ بنػ ن
ظركؼ كؿ دعكل ,كال يبطؿ الحكـ إال فيما يخص المعترض ,فػإف كػاف الحكػـ غيػر قابػؿ لمتجزئػة فيبطػؿ كمػو ,عممػان بػاف

ً

الحكـ الصادر في اعتراض الغير األصمي قابؿ لالستئناؼ.

ثاني اً:العت ارضًالطارئ.

أ)

تعريفو :ىك الذم يثيره الخصـ كيككف عمى حكـ سابؽ أبرزه احد الخصػكـ أثنػاء النظػر فػي الػدعكل القائمػة ليثبػت بػو ادعػاءه,
()29

فيعترض الخصـ الخر عمى ىذا الحكـ الذم لـ يكف طرفان كال مثالن فيو أماـ المحكمة التي تنظر الدعكل بطمب عارض

.

كيجػػرم فػػي أثنػػاء رؤيػػة دعػػكل أخػػرل بػػيف الخصػػميف ,كيكػػكف عمػػى حكػػـ سػػابؽ أبػػرزه أحػػد الخصػػميف أثنػػاء النظػػر

بالػػدعكل القائمػػة ليثبػػت مػػدعاه ,فيقػػكـ المعتػػرض بتقػػديـ اعت ارضػػو لتمػػؾ المحكمػػة( ,)30كنصػػت المػػادة  2/116أف االعت ػراض
الطارئ يككف عمى حكـ سابؽ أبرزه أحد الخصميف أثناء النظر بالدعكل القائمة يثبت بو مػدعاه ,كال حاجػة إلػى إقامػة دعػكل

مسػػتقمة لالعت ػراض الطػػارئ ,بػػؿ يكتفػػي أف يعتػػرض عمػػى الحكػػـ حػػيف إب ػ ارزه بالئحػػة تتضػػمف األسػػباب التػػي يسػػتند إلييػػا فػػي
إبطاؿ الحكـ المعترض عميو .)31("...

كعرفو الزعبي بقكلو :إف االعتراض الطارئ يككف عمى حكـ سابؽ ,أبرزه أحد الخصكـ أثناء النظر في الدعكل القائمة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوسف الشريفني

ليثبػت بػو مػػدعاه ,فيعتػرض الخصػـ الخػػر عمػى ىػذا الحكػػـ الػذم لػػـ يكػف طرفػان كال ممػػثالن فيػو ,أمػاـ المحكمػػة التػي تنظػػر

الدعكل بطمب عارض( ,)32كقػد ذكػرت المػادة ( )207مػف قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة األردنػي" :يقػدـ االعتػراض الطػارئ
بالئح ػػة أك م ػػذكرة إل ػػى المحكم ػػة الن ػػاظرة ال ػػدعكل ,إذا كان ػػت مس ػػاكية أك أعم ػػى درج ػػة م ػػف المحكم ػػة الت ػػي أص ػػدرت الحك ػػـ
المعترض عميو ,ككاف النزاع الذم صدر فيو الحكـ داخالن في اختصاصيا"(.)33

كعػػرؼ بأنػػو اعتػراض يقػػدـ أثنػػاء النظػػر بػػدعكل أمػػاـ القضػػاء يحػػتف بيػػا بحكػػـ سػػبؽ كصػػدر فػػي دعػػكل أخػػرل ,كيقػػدـ ىػذا

االعتراض بمذكرة إلى المحكمػة النػاظرة فػي الػدعكل إذا كانػت مسػاكية أك أعمػى درجػة مػف المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ المعتػرض
عميو ,ككاف النزاع الذم صدر في الحكـ داخالن في اختصاصيا(.)34

كيمثػػؿ لػػذلؾ بأنػػو إذا اسػػتند أحػػد الخصػػكـ فػػي دعػػكل قائمػػة عمػػى حكػػـ سػػابؽ ككجػػد الخصػػـ الخػػر أف ىػػذا الحكػػـ يمػػس

بحقكقػػو كبأنػػو صػػدر فػػي دعػػكل لػػـ يكػػف طرف ػان أك ممػػثالن أك متػػدخالن فييػػا ,فإنػػو يسػػتطيع التقػػدـ إلػػى المحكمػػة المرفكعػػة أماميػػا
الدعكل الحالية باعتراض طارئ عمى ىذا الحكـ ,لكي يمنع خصمو مف االستفادة منو(.)35
كيالحظ أف االعتراض الطارئ لو شركط منيا:

 -1أف تكػػكف محكمػػة االعتػراض الطػػارئ مسػػاكية أك أعمػػى درجػػة مػػف المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ المعتػػرض عميػػو(,)36

بحيث يمكف لمحكمة االستئناؼ مثالن ,النظر في اعتراض الغير الطارئ عمػى حكػـ صػدر مػف محكمػة البدايػة ,فػي
حيف ال يحؽ ليذه األخيرة النظر باالعتراض الطارئ لحكـ صدر عف محكمة االستئناؼ ,كفػي ىػذه الحالػة يتكجػب
عمى المعترض أف يتقدـ باعتراض أصمي إلى محكمة االستئناؼ(.)37

 -2أف يككف النزاع الذم صدر فيو ىذا الحكـ داخالن في اختصاص المحكمة التي قدـ إلييا االعتراض.
 -3أف يقدـ االعتراض الطارئ أثناء سرياف خصكمة أخرل أماـ محكمة االعتراض(.)38

كاذا ما تخمؼ أم مف ىذه الشػركط أصػبح االعتػراض الطػارئ غيػر مقبػكؿ ,ككجػب عمػى المعتػرض أف يقػدـ اعت ارضػان

أصميان.

ب) إجراءاتًالعتراضًالطارئً .

 -1إذا أبرز أحد الخصكـ في أثناء رؤية الدعكل إعالـ حكـ سابؽ ليثبت مدعاه ,كأراد الطرؼ الخر االعتراض عمػى
الحكػـ المبػػرز ,فػػإف عميػػو أف يقػدـ الئحػػة اعتػراض تتضػػمف األسػباب التػػي يسػػتند إلييػػا المعتػرض فػػي إبطػػاؿ الحكػػـ
المعترض عميو(.)39

 -2يقدـ االعتراض عمى حكـ أبرز في الدعكل المنظػكرة ,كيمػس حقػكؽ ىػذا الشػخص المعتػرض ,أك ىػك أحػؽ مػف المحكػكـ

لو بالمحككـ بو ,كيجكز لو أف يقػدـ اعتػراض الغيػر خارجػان عػف الػدعكل المنظػكرة ,كيبػيف فػي اعت ارضػو مػع إرفػاؽ صػكرة
عف الحكـ ,أسباب االعتراض كطمباتو.

 -3عنػػد تقػػديـ االعتػراض لممحكمػػة فػػإف عمييػػا أف تػػدقؽ فػػي المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ كدرجتيػػا ,فػػإذا تبػػيف أف المحكمػػة
التي أصدرت الحكـ ىي المحكمة نفسيا ,التي قدـ إلييا االعتراض أك محكمة مف درجتيػا ,فػإف المحكمػة التػي قػدـ إلييػا
االعتراض تنظر في الدعكييف األصمية كاالعتراض معان كتفصؿ فييما بقرار كاحدً .

كأما إذا تبيف أف المحكمة التي أصدرت الحكـ أعمى درجة مف المحكمة التي قدـ إلييا االعتراض ,فاألصػؿ أف ي ارجػع

المعترض المحكمة التي أصدرت الحكـ؛ لكي يعترض عمى ىػذا الحكػـ الصػادر كالمعتػرض عميػو ,مػع مالحظػة أف تقػديـ
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االعتراض إلى المحكمػة المختصػة ال يػؤثر عمػى سػير الػدعكل ,كتسػتمر المحكمػة المختصػة بنظػر الػدعكل إلػى أف يػرد ليػا مػف
المحكمة األعمى منيا درجة ما يشعرىا بتأخير الدعكل إلى نياية دعكل اعتراض الغير(ً .)40
املبحح الجاىيً ً:

أثر تكديه االعرتاض وقبوله ومدته ومتى يصبح قطعياً.
املطلب األولً:أثر تكديه دعوى اعرتاض الغري على احلكه املعرتض عليهً .

إف اعتراض الغير ال يكقؼ تنفيذ الحكـ المعترض عميو إال إذا ثبت كقكع ضرر منو ,كىك ما يختمؼ فيو اعتراض

الغير عف االعتراض عف الحكـ الغيابي.
فقػد جػاء فػي المػػادة ( )118مػف أصػكؿ المحاكمػػات الشػرعية( :دعػكل اعتػراض الغيػر ال تػؤخر تنفيػػذ الحكػـ المعتػرض عميػػو,

عمى أنو إذا ثبت كقكع ضرر مف تنفيذه فالمحكمة أف تصدر ق ار انر بتأخير التنفيذ بالقسـ الذم لو عالقة بحقكؽ المعترض)(ً .)41

كأيػػدت الق ػ اررات االسػػتئنافية الشػػرعية ذلػػؾ( ,)42كع ػ ,دت أف تقػػديـ الزكجػػة مػػثالن اعت ػراض الغيػػر عمػػى حكػػـ بالنفقػػة عمػػى
زكجيا لزكجتو الثانية ىذا اعتراض غير مسمكع ,ككرد في ثنايا ىذا القرار أنػو حكػـ لمزكجػة األكلػى عمػى زكجيػا بنفقػة بتػاريخ

1991/5/16ـ ,كحكػػـ لمزكجػػة الثانيػػة بنفقػػة عميػػو بتػػاريخ 1991/6/3ـ ,فاعترضػػت الزكجػػة األكلػػى عمػػى حكػػـ نفقػػة زكجتػػو
الثانية باعتراض الغير طالبة إلغاء حكـ النفقة المفركضة لمزكجة الثانية ,بحجة أنو صدر في دعكل صكرية قصد منيػا عػدـ
تمكينيا مف تنفيذ حكـ النفقة المفركضة ليا ,فصدر حكـ في دعكل اعتػراض الغيػر إبطػاؿ حكػـ النفقػة لمزكجػة الثانيػة كقػد تػـ
استئناؼ ىذا القرار القاضي بإبطاؿ حكـ النفقة لمزكجة الثانية ,كقػد اسػتندت محكمػة االسػتئناؼ المػكقرة فػي ذلػؾ عمػى أسػانيد

عػدة منيػا :أنػػو جػاء فػػي القػرار االسػػتئناؼ رقػـ ( :)8778أف اعتػراض الغيػػر يجػب أف يتضػػمف دفعػان لمػػدعكل األصػمية حتػػى
يسكغ السير في الدعكل(ً .)43

كأف ما استندت إليو المحكمة المكقرة فػي إبطػاؿ حكػـ النفقػة ال يصػح أف يكػكف دفعػان كأساسػان لمحكػـ حتػى يحػؽ ليػا إبطػاؿ

حكـ نفقة الزكجة الثانيةً .

كاسػتندت أيضػان بػػالقرار رقػػـ (" :)10783أف اعتػراض الغيػػر يقبػػؿ ممػػف مػس الحكػػـ حقكقػػو بنػػي الحكػػـ عمػػى بينػة ال عمػػى

إقرار؛ ألف ا قرار حجة قاصرة ال تؤثر عمى حقكؽ الغير ,كالمقصكد بأف الحكـ يمسو أم :أف يمكف أف ينفذ عميو"(ً .)44

كجاء فػي القػرار االسػتئنافي رقػـ ( )29988ك ( :)8778ال يقبػؿ اعتػراض الغيػر إذا تضػمف االدعػاء بنفػي مػا ثبػت ببينػو

شرعية مقنعة ,ككاف أساسان لمحكـ القطعي المعترض عميو"(ً .)45

كجػػاء فػػي القػرار االسػػتئنافي رقػػـ ( :)35408بػػأف المقصػػكد بمػػس الحكػػـ فػػي ىػػذه المػػادة ىػػك إمكانيػػة تنفيػػذ الحكػػـ عميػػو,

كيستمزـ ىذا أيضان أف يككف الحكـ المعترض عميو مبنيان عمى بينة ال عمى إقرار"(ً .)46

كبينت الق اررات االستئنافية أف اعتراض الغير بنكعيو األصمي كالطػارئ يقبػؿ ممػف لػـ يكػف ممػثالن فػي الػدعكل ,كالحكػـ

الصادر يمس حقكقو ,ككاف الحكـ مبينان عمى بينو كليس عمى إقرار أك نككؿ(ً .)47

كجاء في الق اررات االستئنافية رقـ (12456ك 33883ك  8778ك34478ك  :)29988أنو يرد اعتراض الغير إذا

لـ يشتمؿ عمى ما يصمح دفعان لمدعكل األصػمية ,فػال يقبػؿ إذا تضػمف االدعػاء نفػي مػا ثبػت بالبينػة الشػرعية المقنعػة التػي

كانت أساسان لمحكـ القطعي المعترض عميو(.)48
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كجاء في المادة ( )210مف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة مػا يؤيػد ذلػؾ ,كبينػت أف تقػديـ اعتػراض الغيػر ال يرتػب كقػؼ
تنفيذ الحكـ المطعكف فيو ,إال إذا تقدـ الطاعف بطمب ذلػؾ ,متػى كانػت مكاصػمة تنفيػذ الحكػـ تمحػؽ بػو ضػر انر جسػيمان ,كيعػكد
لممحكمة تقدير ذلؾ(.)49

كبينت المادة أف اعتراض الغيػر ال يكقػؼ التنفيػذ ,فػإذا شػرع فػي تنفيػذ الحكػـ ثػـ طعػف فػي ىػذا الحكػـ بػاعتراض الغيػر

فإنو ال يترتب عمى ىذا الطعف إيقاؼ إجراءات التنفيذ ,كأنو إذا لـ يكف قد شرع في تنفيذه بعػد فػإف ىػذا الطعػف ال يحػكؿ دكف
الشركع في إجراءات التنفيذ ,كذلؾ إذا تبيف لممحكمة أف مف شأف تنفيذ الحكـ أك االستمرار في تنفيذه أف يمحؽ ضر انر جسػيمان

بالمعترض ,عمػى نحػك ال يمكػف معػو إعػادة الحػاؿ إلػى مػا كانػت عميػو قبػؿ التنفيػذ ,أمكنيػا أف تقػرر إيقػاؼ التنفيػذ فػي دعػكل
االعتراض المقدـ إلييا ,بناء عمى طمب المعترض المقدـ كفؽ الشركط التي ت ارىا مناسبة(.)50

أم دعػػكل كقػػد اكتسػػب الدرجػػة
كمػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ ,يتبػيف لمباحػػث أف اعتػراض الغيػػر ال يػػؤثر فػي تنفيػػذ الحكػػـ الصػػادر فػي ,

القطعيػة؛ كذلػػؾ مػػف أجػؿ اسػػتقرار األحكػػاـ القضػػائية كاكسػابيا الحجيػػة ,كيسػػتثنى مػف ذلػػؾ الحػػاالت التػػي قػد يتعػػرض فييػػا المعتػػرض
يعد اعتراضو ال قيمة لو.
إلى ضرر كبير كجسيـ ,ففي ىذه الحالة ال بد مف تأخير التنفيذ مراعاة لممعترض ,كحتى ال ,

املطلب الجاىيً:مدة االعرتاض.

جاء في المادة ( )117مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشػرعية :تسػمع دعػكل اعتػراض الغيػر خػالؿ سػتيف يكمػان مػف تػاريخ

العمـ بالحكـ ,كال تسمع في جميع األحكاؿ بعد مركر مدة التقادـ عمى المطالبة بالحؽ"(.)51
كيالحظ مف خالؿ ىذه المادة أنو يميز بيف مدة اعتراض الغير في حالتيف:
ً

أولاً:حالةًالعممًبالحكمً.ثاني اً:عدمًالعممًبالحكمً .

كفي حالة العمـ بالحكـ :فيممؾ المعترض االعتراض خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ العمـ بالحكـ .أما في حالة عدـ العمػـ

بػػالحكـ :فػػال يقبػػؿ بعػػد مػػركر مػػدة التقػػادـ ,كلػػـ يػػنص قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرعية عمػػى مػػدة التقػػادـ ,إال أف القػػانكف
المدني األردني نص عمى أحكاـ التقادـ في المػكاد ( ,)464-449تحػت عنػكاف" :مػركر الػزمف المسػقط لمػدعكل"؛ كذلػؾ ألف
الحػػؽ ال ينقضػػي بالتقػػادـ ,بػػؿ يمنػػع صػػاحبو مػػف سػػماع دع ػكاه بػػذلؾ الحػػؽ ,حيػػث نصػػت المػػادة  449مػػف القػػانكف المػػدني

األردنػػي عمػػى :ال ينقضػػي الحػػؽ بمػػركر الزمػػاف ,كلكػػف ال تسػػمع الػػدعكل بػػو عمػػى المنكػػر بانقضػػاء خمػػس عشػرة سػػنة بػػدكف
عذر شرعي ,مع مراعاة ما كردت فيو أحكاـ خاصة.
كفي أصكؿ المحاكمات المدنية لـ يحدد المشرع ميعادان خاصان لتقدـ اعتراض الغير ,كىػذا ال يعنػي بقػاء أجػؿ ىػذا الطريػؽ

مف طرؽ الطعف مفتكحان إلى ما ال نياية ,حيث نصت المادة ( )208مف قانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة " يبقػى لمغيػر الحػؽ
في االعتراض عمى الحكـ ما لـ يسقط حقو بالتقادـ"(.)52

كجاء في القرار االستئنافي رقـ ( 16728ك 20830ك )22379أنو :يقصد بمركر الزمف في ىذه المػادة تبميػغ الحكػـ
إلػػى مػػف مسػػو الحكػػـ المػػذككر ,كمضػػى مػػدتي االعتػراض كاالسػػتئناؼ حتػػى يكػػكف ذلػػؾ الحكػػـ قطعيػان ,كيجػػرم عمػػـ مػػف مسػػو
الحكـ مقاـ معاممو التبميغ ,كىذا ما اختصرتو كأيدتو المادة  120مف ىذا القانكف(.)53

كذكر القرار االستئنافي رقـ ( :)17620أنو يحؽ لمكفيؿ بدفع النفقة أف يعترض اعتراض الغيػر عمػى المحكػكـ ليػا بزيػادة

النفقة كتسمع منو الدعكل مدة مركر الزمف كاف انتيت مدة االستئناؼ(.)54
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كاختصػرت ىػػذه المػػادة مػدة مػػركر الػػزمف فػي المػػادة  117مػػف ىػػذا القػانكف ,كجعمػػت مػػدة اعتػراض الغيػػر مػػدة االسػػتئناؼ,

كىي ثالثكف يكمان ,كىي المعبر عنيا بمدة مركر الزمف( ,)55كىذا ما أيدتو الق اررات رقـ  20830ك.)56(22379

كجػػاء بػػالقرار  17621تػػاريخ 1973/7/15ـ" :أف اعت ػراض الكفيػػؿ بالنفقػػة اعت ػراض الغيػػر عمػػى المحكػػكـ ليػػا بزيػػادة

النفقػػة ,فػػردت المحكمػػة االبتدائيػػة اعت ارضػػو ,فاسػػتأنؼ ,كقػػد جػػاء فػػي الق ػرار االسػػتئنافي :أف حكػػـ زيػػادة النفقػػة كاف كػػاف قػػد
اكتسب درجتو القطعية بحؽ المحككـ عميو لصدكره بمكاجيتو ,كمضػت مػدة االسػتئناؼ ,إال أنػو بالنسػبة العتػراض المسػتأنؼ
الػػذم كفػػؿ كضػػع النفقػػة المػػذككرة تسػػمع منػػو دعػػكل اعت ػراض الغيػػر عمييػػا مػػدة مػػركر الػػزمف ,كفق ػان لمػػا نصػػت عميػػو المػػادة

( )117مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ,كال يؤثر في حقو في االعتراض عميو صػدكر الحكػـ قطعيػان بالنسػبة لممحكػكـ
عميو ,إال أف الخصـ في تنزيؿ النفقة ىك كالد الصغير ال الكفيؿ(.)57

كعم ,ػػؽ ال ػػدكتكر أب ػػك البص ػػؿ عم ػػى م ػػدة اعتػ ػراض الغي ػػر بقكل ػػو :إف دعػػػكل اعتػ ػراض الغي ػػر تتعم ػػؽ بش ػػخص مػػػف غيػػػر

المتخاصػميف ركعػػي فييػا جانػػب الحمايػػة ليػذا الغيػػر ,فقػػرر القػانكف" :أف دعػػكل اعتػراض الغيػر تسػػمع إلػػى أف يمػر الزمػػاف عمػػى
الحقػػكؽ التػػي يتخػػذىا المعتػػرض أساس ػان العت ارضػػو ,كمعنػػى ذلػػؾ :أنػػو ال تسػػمع الػػدعكل إذا مضػػت مػػدة التقػػادـ بالنسػػبة ليػػذه

الحقكؽ ,كأشارت المكاد  464-449مف القػانكف المػدني األردنػي تحػت عنػكاف" :مػركر الػزمف المسػقط لمػدعكل"؛ ذلػؾ ألف الحػؽ

ال ينقضي بالتقادـ بؿ يمنع صاحبو مف سػماع دعػكاه بػذلؾ الحػؽ ,كنصػت المػادة  449مػف قػانكف المػدني األردنػي" :ال ينقضػي
الحؽ بمركر الزماف كلكف ال تسمع الدعكل بو عمى المنكػر بانقضػاء خمػس عشػرة سػنة بػدكف عػذر شػرعي مػع م ارعػاة مػا كردت
فيو أحكاـ خاصة ,كالقانكف نص عمى التقادـ لبعض الحقػكؽ كىػذا مػا تختمػؼ فيػو عػف التقػادـ المػذككر فػي المػادة  ,449كىػذا
ما يرجع في معرفتيا إلى أحكاـ القانكف المنظـ ليا(.)58

فإف حمؿ الحكـ القضائي عمى الصػحة فػي الظػاىر يقتضػي أف يع ,ػد ذلػؾ الحكػـ مقدسػان إلػى درجػة ال يمكػف معيػا نقضػو,

كانمػػا ىػػك معػػرض لمتغيػػر كالػػنقض ,إذا قامػػت أدلػػة قكيػػة عمػػى مجانبتػػو لمص ػكاب كالحػػؽ( ,)59فػػركح ا سػػالـ كقكاعػػده تػػأبى أف
تعترؼ بأم كضع يتبيف بأدلة كافية أنو باطؿ؛ ألف الباطؿ منكر ,كالمنكر يجب تغيره ,كأشار عمر بف الخطاب إلػى أبػي

مكسى األشعرم -رضي ا عنيما -حيث قاؿ" :إف الحؽ قديـ ال يبطمو شيء ,كاف الرجكع إلى الحؽ أكلػى مػف التمػادم
في الباطؿ"(.)60

كيالحػػظ أف القاعػػدة العامػػة" :إف الحػػؽ قػديـ ال يبطمػػو شػػيء كالرجػػكع إلػػى الحػػؽ خيػػر مػػف التمػػادم بالباطػػؿ" ,فػػال ينقضػػي
الحؽ بمركر الزمف كالمسالة تتعمؽ بسماع الدعكل.
املطلب الجالحً:أثر احلكه الصادر بكبول االعرتاضً .
جػػاء فػػي المػػادة  119مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرعية األردنػػي أف" :الحكػػـ الػػذم تصػػدره المحكمػػة ال يبطػػؿ مػػف

الحكػػـ المعتػػرض عميػػو إال الجيػػة التػػي تخػػص المعتػػرض مػػا لػػـ تكػػف مػػادة الحكػػـ المػػذككرة ال تقبػػؿ التجزئػػة ,فحينئػػذ يبطػػؿ الحكػػـ

بأجمعػػو"( .)61كمػػا حػػددت المػػادة  211مػػف القػػانكف المػػدني األردنػػي الثػػار المترتبػػة عمػػى الحكػػـ الصػػادر فػػي االعت ػراض حيػػث
نصت عمى أنو:

 -1إذا كاف الغير محقان في اعتراضو عدلت المحكمة الحكـ في حدكد ما يمس حقكؽ الغير.
 -2إذا كاف الحكـ ال يبطؿ التجزئة عدلت المحكمة الحكـ بكاممو.
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كعميو ,فإنو ينبغي التمييز بيف حالتيف:
أ-

إذا كاف الحكـ قابالن لمتجزئة :فإف الحكـ الذم تصدره محكمة االعتراض ال يبطؿ مف الحكـ المعترض عميػو إال الجػزء

الػػذم يخػػص المعتػػرض كيمػػس حقكقػػو فحسػػب ,كىػػذا مػػا أيدتػػو محكمػػة التمييػػز حػػيف قػػررت أنػػو( :إذا كػػاف الغيػػر محق ػان فػػي

اعت ارضػػو عػػدلت المحكمػػة الحكػػـ فػػي حػػدكد مػػا يمػػس ىػػذا الغيػػر)( ,)62كبخصػػكص أطػراؼ النػزاع األصػػميف فػػإف الحكػػـ يبقػػى
نافذان بحقيـ كيتمتع بحجية األمر المقضي بالنسبة إلييـ.
كحجيػػة الحكػػـ تعنػػي :نكع ػان مػػف الحرمػػة يتمتػػع بيػػا الحكػػـ القضػػائي ,كيعػ ,ػد بمقتضػػاىا متضػػمنان قرين ػة ال تقبػػؿ الػػدليؿ

العكسي عمى أنو صػدر صػحيحان مػف حيػث إجراءاتػو كاف مػا قضػي بػو ىػك الحػؽ يعينػو مػف حيػث المكضػكع( ,)63كقػد عرفيػا

بعػػض عممػػاء القػػانكف بأنيػػا :فكػرة قانكنيػػة مؤداىػػا أف الحكػػـ القضػػائي إذ يطبػػؽ إرادة القػػانكف فػػي الحالػػة المعينػػة ,فإنػػو يحػػكز
االحتراـ ,سكاء أماـ المحكمة التي أصدرتو أك أماـ المحاكـ األخرل ,بحيث إذا رفع أحد الخصػكـ الػدعكل نفسػيا التػي فصػؿ

فييا الحكـ مرة أخرل تعيف عدـ قبكليا ,كاذا ما أثير ما قضى بو الحكـ أماـ القضاء كجب التسػميـ بػو دكف بحػث مجػددان(.)64

كنالحظ أنو في القكانيف الكضعية ال سبيؿ بطاؿ الحكـ القضائي إذا صدر مستكفيان لشركطو مػف حيػث الشػكؿ ,كحتػى كاف
تبيف بالدالئؿ القطعية تنكبو عف طريؽ الحؽ(.)65

ب -إذا كاف الحكـ غير قابؿ لمتجزئة أك كاف يتعذر تنفيذ الحكميف فػي كقػت كاحػد :حيػث تبطػؿ المحكمػة الحكػـ المعتػرض
عميػػو اعت ػراض الغيػػر ,يبقػػى فيمػػا لػػو عالقػػة بالمػػدعي كالمػػدعى عميػػو مع ػان ,كتقػػكـ بتعديمػػو بالكامػػؿ ,كيالحػػظ أف الحكػػـ الصػػادر

نتيجة اعتراض الغير قابالن لمطعػف كفقػان لمطػرؽ كالقكاعػد المقػررة فػي قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة بالنسػبة لألحكػاـ الصػادرة
عف المحكمة التي قدـ إلييا االعتراض(.)66

كيعنػي ىػذا الكػالـ :أف الحكػـ الصػادر بشػأف اعتػراض الغيػر ال يقبػؿ إال بػنفس طػرؽ الطعػف المقػررة لمحكػـ المعتػػرض
عميو ,فػإذا كػاف ىػذا الحكػـ قػد صػدر مبرمػان فػإف القػرار الػذم يصػدر بشػأف االعتػراض يكػكف كػذلؾ ,أمػا إذا كػاف الحكػـ قػابالن

لمطعػػف بطريػػؽ التميػػز مػػثالن ,فػػإف الحكػػـ الصػػادر فيمػػا يتعمػػؽ بػػاالعتراض يكػػكف أيضػان قػػابالن لمتميػػز( ,)67كجػػاء فػػي القػرار رقػػـ

( 32189ك :)5322أنػػو إذا صػػدر حكػػـ بتصػػحيح حجػػة حصػػر إرث مػػثالن كصػػدؽ اسػػتئنافان ,فإنػػو يسػػرم عمػػى جميػػع الكرثػػة,

كليس لمف لـ يمثؿ في الدعكل إال الطعػف بػالطرؽ القانكنيػة كػاعتراؼ الغيػر ,كال يحػؽ لػو إقامػة دعػكل جديػدة بيػذا المكضػكع كال
يعتبر اعتراضو أصميان كانما يعتبر اعتراضان مف الغير"(.)68

املطلب الرابعً:إجراءات دعوى اعرتاضية.

يحاكؿ الباحث بياف شركط كاجراءات الدعكل االعتراضية مف ناحية عممية عمى النحك التي:

ً

أولاً:الشروعًف ًالدعوىً:نصت المادة  11مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية:
 -1تقدـ الئحة الدعكل إلى القاضي لتحكيميا إلى قمـ المحكمة لتسجيميا.

 -2يجب أف تتضمف الئحة الدعكل :اسػـ المػدعي ,كالمػدعى عميػو ,كشػيرتيما ,كمحػؿ إقامتيمػا ,كاالدعػاء ,كالطمبػات,
كالبينات التي يستند إلييا(.)69

كىذا ينطبؽ عمى الدعكل االعتراضية ,حيث تكتب عمى النحك التي:
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 131
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فضيمةًقاض ًمحكمةًإربدًالشرعيةًالمحترم ً
اسمًالمعترضًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:عنوانو:
اسمًالمعترضًعميوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:عنوانو:

الموضوع :االعتراض عمى الحكـ رقـ ........................................
سيدم:

أكالن :حيػػث قػػدـ ىػػذه االعت ػراض ضػػمف القيػػد الزمنػػي كالمػػدة القانكنيػػة مػػف تػػاريخ العمػػـ بػػالحكـ الػػذم صػػدر بتػػاريخ

2018/3/1ـ كقد المعترض ىذه االعت ارض بتاريخ 2018/4/1ـ فيككف ضمف المدة القانكنيػة كالقيػد الزمنػي ,لػذا
التمس قبكلو شكالن.

ثانيان :حيث صدر ىذا القػرار بػيف المعتػرض عميػو س ككالدتػو المعتػرض عمييػا ص ككانػت نتيجتػو الحكػـ ؿ (س)

بالصغير (ع) ,كعمره خمس سػنكات ,كحيػث إننػي أنػا المعترضػة جػدة الصػغير ألمػو أحػؽ بحضػانتو كأكلػى النػاس
بػػو بمكجػػب المػػادة  170مػػف قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية األردنػػي ,كاننػػي قػػادرة عمػػى حضػػانتو كرعايتػػو كمسػػتعدة
لحضانتو فك انر ,كحيث إف ىذه القرار الصادر يمس حقكقي.
ً

الطمبً ً:

لػػذا ألػػتمس مػػف محكمػػتكـ المػػكقرة فسػػخ الق ػرار الصػػادر بػػيف (س) ك(ص) كالحكػػـ لػػي بحضػػانة الصػػغير كتضػميف
الطرفيف الرسكـ كالمصاريؼ.
كبعد أف يتبمغ المعترض عميو تجرل المحاكمات عمنية ,كيعني أف جمسات المحاكمات عمنية أم :أنػو يسػتطيع كػؿ

شػخص حضػػكر ىػذه الجمسػػات بحيػث تكػػكف أبػكاب المحكمػػة مفتكحػة( .)70كيتػرأس القاضػي الجمسػػة( ,)71ككاتبػة كبحضػػكر
الخصػػكـ أك الحاضػػر منيمػػا ,كاذا تغيػػب المعتػػرض أسػػقطت الػػدعكل االعت ارضػػية مػػف قبػػؿ المعتػػرض عميػػو ,كال يسػػتطيع

تجديػػد االعت ػراض ,كانمػػا يمكنػػو فقػػط اسػػتئناؼ ىػػذا ا سػػقاط ,كىػػذا مػػا نػػص عميػػو الق ػرار االسػػتئنافي رقػػـ  23315تػػاريخ
1982/9/13ـ ك ,27884ك 27902تاريخ 1987/8/26ـ حيث ذكر القرار أف اعتراض الغيػر يسػقط بغيػاب الطػرفيف أك
بحضكر المعترض عميو حاؿ غياب المعترض كطمب المعترض عميو ا سقاط(.)72

كجاء فػي القػرار رقػـ ( 23135ك 39489ك :)27902أنػو عمػى المحكمػة فػي حالػة اعتػراض الغيػر إذا غػاب المعتػرض

بناء عمى طمب المعترض عميو أك تأجيميا ,بخالؼ االعتراض العادم فإنو ال يسقط كانما يرد(.)73
أف تسقط الدعكل ن
كنص ػػت الم ػػادة  120م ػػف ق ػػانكف أص ػػكؿ المحاكم ػػات الش ػػرعية" :ال يج ػػكز تنفي ػػذ الحك ػػـ عم ػػى م ػػف يس ػػرم عمي ػػو غي ػػر
المتخاصميف إال بعد اتخاذ إجراءات التبميغ كانياء مدة االعتراض كاالستئناؼ ,فإذا لػـ يعتػرض عميػو كيسػتأنؼ يصػبح الحكػـ

بحقو قطعيان" ,كمف خالؿ ىذه المادة الميمة يتبيف أنو يتكجب عمى قاضػي التنفيػذ القيػاـ بػإجراءات التبميػغ لمػف لػـ يكػف ممػثالن
بالػػدعكل األصػػمية ككػػاف الحكػػـ يمػػس حقكقػػو ,كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي دعػػكل الػػديف عمػػى التركػػة كالتػػي ترفػػع عمػػى أحػػد الكرثػػة

با ضػػافة إلػػى بػػاقي الكرثػػة ,أك يعػد فػػي ىػػذه الحالػػة خصػػمان عػػف البػػاقيف كيقػػكـ مقػػاميـ ,إال أف تنفيػػذ الحكػػـ ال يكػػكف إال بعػػد
تبميغيـ الحكـ المنفذ كيككف مف حقيـ تقديـ االعتراض بناء عمى ىذا التبميغ.

133ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوسف الشريفني

ثانياً:الدفوعًالت ًتردًعمىًدعوىًاعتراضًالغير.

عرؼ الدفع عند عمماء الشريعة ,كقصد بو أمراف:

 -1إسقاط الخصكمة عف المطمكب كاثبات عدـ صحة تكجيو المطالبة إليو.

 -2إسقاط دعكل المدعي ,كاثبات عدـ تكجو أم حؽ لو عمى المطمكب(.)74

كجاء في مجمة األحكاـ العدلية" :أف يأتي المدعى عميو بدعكل تدفع دعكل المدعي"(.)75

كعرفيػػا أبػػك الكفػػا بقكلػػو" :جميػػع كسػػائؿ الػػدفاع التػػي يجػػكز لمخصػػـ أف يسػػتعيف بيػػا ليجيػػب عمػػى دعػػكل خصػػمو ,بقصػػد
تفػػادم الحكػػـ لخصػػمو بمػػا يدعيػػو ,سػكاء أكانػػت ىػػذه الكسػػائؿ مكجيػػو إلػػى أصػػؿ الحػػؽ المػػدعي بػػو ,أـ إلػػى سػػمطة الخصػػـ فػػي
استعماؿ دعكاه منك انر إياىا"(.)76

كعرفيػػا األسػػتاذ الػػدكتكر إسػػماعيؿ البريشػػي بأنػػو :دعػػكل يػػأتي بيػػا الخصػػـ ,أك المتضػػرر ,أك المحكمػػة ,قبػػؿ الحكػػـ أك

بعده ,يقصد بيا منع مالحقة خصمو لو قضائيان ,بكؿ ما يطمبو أك بعضو أبديان ,أك مؤقتان(.)77

كىك تعريؼ جامع مانع شمؿ بيا جميع أنكاع الدفكع الشكمية كالمكضكعية كالدفع بعدـ القبكؿ ,كبيف بيػا كقػت إثػارة

الدفع ,كاليدؼ مف إثارتو.
كيرل الباحث أنيا دعكل معتبرة يمكف إثباتيا ,يثيرىػا الخصػـ أك المتضػرر أك المحكمػة فػي كقػت معػيف ,بقصػد رد
الدعكل أك عدـ سماعيا أك تأخير الحكـ فييا أك إبطاؿ الدعكل كميان أك جزئيان أك فسخ الحكـ أك تعديمو.

كىذا التعريؼ الشامؿ يشمؿ جميع أنكاع الدفكع ,كمف الدفكع التي ترد عمى دعكل اعتراض الغير:

)1

الدفكع المكضكعية :كىك الدفع الذم يقصد بو إبطاؿ نفس دعكل المدعي( ,)78حيث يقصد بو المدعى عميو إبطػاؿ

دعكل المدعي نفسيا كالغرض الذم يرمي إليو ,كيتعرض فيو المدعى عميو لذات الحؽ المدعى بو ,ينكر كجكده أك يزعـ

انقضاءه أك سقكطو(.)79

كمف األمثمة عمى ىذا الدفع :إذا رفعت قضية دعكل نفقة تعميـ جامعي لشاب عمى كالده ,كقد صدر الحكـ غيابيان,

ثـ رفعت قضية نفقة عادية عمى األب كعمـ األب بكجكد حكـ صدر غيابيان بحقو مكضكعة نفقػة تعمػيـ جػامعي كقػد حػاكؿ
إثارة دفع مكضكع مف حيث الطعف لعدـ قدرتو عمى دفع النفقة المقدرة؛ ألنو معسر.

)2

الدفع بعدـ الخصكمة (عدـ القبكؿ) :كيقصػد بػو دفػع الخصػكمة عػف المػدعي عميػو دكف تعػرض لصػدؽ المػدعي أك كذبػو

فػػي دع ػكاه( ,)80فيػػذا الػػدفع ال يتعػػرض لػػذات الحػػؽ المػػدعي بػػو كانمػػا إلػػى صػػحة خصػػكمة المػػدعي لػػو ,كػػأف يػػدعي بأنػػو لػػيس
صاحب صفة في الدعكل( ,)81كذلؾ كأف يقكؿ المػدعى عميػو أف المػدعي أبػرأه مػف الػدعكل بػالحؽ المطمػكب أك أبػرأه مػف جميػع
مطمؽ(.)82
حؽ
ه
الدعاكم ,أك أقر أماـ الناس سابقان بأف ليس لو عند المدعي عميو ه

كمف صكر ىذا الدفع :انعداـ صفة المدعي في رفع دعكاه أك انعداـ صفة المدعي عميو في رفع الػدعكل عميػو ,ككمػا لػك

رفع شخص دعكل بصفتو مدي انر لمشركة كنبيف أنو عزؿ أك لـ يعيف بعد(.)83

ككذلؾ لك تبيف لممعترض أف خالة الصػغير قػد حصػمت عمػى حكػـ نفقػة لمصػغير كىػي ليسػت الحاضػنة األصػمية لػو كىػك

في حضانة جدتو.
)3

الدفكع الشكمية :تعرؼ بأنيا الكسائؿ التي يدفع فييا المدعى عميو الخصكمة مف غير أف يكاجو مكضػكعيا أك يناقشػو؛

كذلؾ ليتجنب الفصؿ فيو إلى أجؿ معيف ,أك لحيف القياـ باستيفاء إجػراءات الخصػكمة( ,)84كالػدفع بعػدـ الصػالحية المكانيػة فػي
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الدعكل االعتراضية أك الدفع بمركر الزمف ,كما ىػك الحػاؿ فػي القػ اررات رقػـ  30445تػاريخ 1989/8/22ـ ,ك17013

تاريخ 1972/4/7ـ ,كالقرار رقـ  10936تاريخ 1960/6/27ـ(.)85

فالمعترض قد يقدـ دفكعان تصمح أف تككف شكمية عمى الحكـ المبرز في الدعكل المنظكرة.

مػػف ىنػػا ,نالحػػظ أف الػػدعكل االعت ارضػػية يشػػترط فييػػا مػػا يشػػترط فػػي الػػدعكل األصػػمية ,كيػػرد فييػػا الػػدفكع التػػي تػػرد عمػػى

الدعكل األصمية.
اخلامتةً .

عمي بكتابة ىذا البحث ,أقدـ مف خالؿ الخاتمة ما تكصؿ إليو الباحث:
مف ا
بعد أف ,
,
ال
 -1إف اعتراض الغير طريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية باألحكاـ سمح بو القانكف لكؿ شخص لـ يكف خصمنا أك ممث ن
أك متدخالن في الدعكل ككاف الحكـ يمس حقكقو.

 -2يالحظ أف اعتراض الغير يكجو مف شخص خارج عف الخصكمة إلى الحكـ الصادر فييا منعان لمضرر الذم يمكف
أف يصيبو .فيك طعف مف شخص ثالث معترض يرمي إلى الرجكع عف الحكـ كتعديمو.

 -3مف شركط اعتراض الغير أف يككف الشخص المعترض أحؽ بالمحككـ بو مف المحككـ لو.
 -4ضركرة تكافر الصفة كالمصمحة لدل المعترض كىك تطبيؽ لمقاعدة العامة ال دعكل بال مصمحة.
 -5إف دعكل اعتراض الغير ال تؤخر تنفيذ الحكـ المعترض عميو إال إذا ثبت كقكع ضرر مف تنفيذه ,كفي ذلؾ محافظة
عمى حؽ الشخص الذم احتصؿ عمى ذلؾ الحكـ.

 -6مدة اعتراض الغير خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ العمـ بالحكـ ,كال تسمع في األحكاؿ جميعيا بعد مركر مدة التقادـ
عمى المطالبة بالحؽ.

 -7الحكـ الصادر في اعتراض الغير ال يبطؿ مف الحكـ المعترض عميو إال الجية التي تخص المتعرض ما لـ تكف مادة
الحكـ المذككر ال تقبؿ التجزئة فحينئذ يبطؿ الحكـ بأجمعو.
 -8إف دعكل اعتراض الغير دعكل مشتممة عمى كؿ عناصر الدعكل األصمية ,كىي خاضعة لإلثبات كتثار فييا الدفكع
كاذا ردت ال تقبؿ مرة أخرل.

كيكصي الباحث أف يتـ دراسة طرؽ الطعف باألحكاـ دراسة تفصيمية ,مع ذكر األسانيد القانكنية المرتبطة بيا ,كق اررات
محكمة االستئناؼ الشرعية ,بحيث تككف ىذه الدراسة تطبيقية يستفاد منيا داخؿ المحاكـ النظامية كالشرعية ,كدارسكا أصكؿ
المحاكمات الشرعيةً .

كا مف كراء القصد.
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) )17المرجعًالسابق ,ج ,1ص.111
) )18المرجعًالسابق ,ج ,1ص.121
) )19المرجعًالسابق ,ج ,1ص.123

) )20المادة  206مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني.

) )21الزعبي ,عكض ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ج ,2ص.953-952

) )22تميز حقكؽ رقـ  71/130مجمة نقابة المحاميف لسنة 1971ـ ,ص.1234
) )23الناىي ,صالح الديف ,مبادئًالتنظيمًالقضاي ًف ًاألردن ,ص.146

) )24النػاىي ,صػػالح الػػديف ,الااوجيزًفا ًالمرافعاااتًالمدنيااةًوالتجاريااة ,شػػركة الطبػػع كالنشػػر األىميػػة ,بغػػداد1961 ,ـ ,ص.147
كالزعبي ,عكض ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ج ,2ص .958والوجيز ,ص.443
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) )25أبك البصؿ ,عبد الناصر ,شرح قانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.227
) )26المادة  1/116مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.

) )27الزعبي ,عكض ,الوجيزًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالمدنيةًاألردن  ,ص.443

) )28نصػػت المػػادة  38مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرعية :جميػػع المػكائح التػػي تقػػدـ لممحكمػػة ينبغػػي أف تكػػكف مكتكبػػة بػػالحبر
كخػػط كاضػػح أك باللػػة الكاتبػػة كعمػػى كرؽ أبػػيض مػػف القطػػع الكامػػؿ ,كأف ال يسػػتعمؿ مػػف الكرقػػة إال صػػفحة كاحػػدة مػػع تػػرؾ

ىامش فييا .كنصت المادة  39يقتصر مضمكف المكائح عمى بياف مكجز الكقائع المادية التي يستند إلييػا أم مػف الفرقػاء فػي
إثبات دعكاه أك دفاعو حسب مقتضي الحاؿ.

) )29الناىي ,الوجيز ,ج ,2ص .134كالزعبي ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ج ,1ص.959
) )30الخكرم ,فارس ,أصولًالمحاكماتًالحقوقية ,الدار العربية لمتكزيع ,عماف( ,د.ط)1987 ,ـ ,ص.534
) )31المادة  2/116مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.

) )32عكض الزعبي ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ج ,2ص.959
) )33المادة ( )207مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية.

) )34المصرم ,محمد كليد ىاشـ ,شرحًقانونًأصولًالمحاكماتًالمدنية ,دار قنديؿ ,عماف( ,ط2003 ,)1ـ ,ص.328
) )35المصدرًالسابق ,ص.328

) )36الزعبي ,عكض ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ص.959
) )37المصرم ,محمد ,شرحًقانونًأصولًالمحاكماتًالمدنية ,ص.329
) )38الزعبي ,عكض ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ص.959

) )39أبك البصؿ ,عبد الناصر ,شرحًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.228
) )40المرجعًالسابق ,ص.229

) )41المادة  37مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني.
) )42داكد ,أحمد ,الق ارراتًالستينافيةًف ًأصولًالمحاكمات ,ج ,1ص.120
) )43الداكد ,أحمد ,الق ارراتًالقضاييةًف ًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ج ,1ص.121
) )44المرجعًالسابق ,ج ,1ص.121

) )45عبابنة ,عمي ,إيضاحاتًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.187
) )46المرجعًالسابق ,ص.187

) )47القػ ػ ػ اررات االس ػ ػػتئنافية رق ػ ػػـ (10783ك 33882ك  24173ك34478ك  )40163,10773,14884الص ػ ػػادرة ع ػ ػػف مح ػ ػػاكـ
االستئناؼ األردنية .كينظر :عبابنة ,عمي ,إيضاحاتًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.187
) )48عبابنة ,عمي ,مرجعًسابق ,ص.188

) )49نصت المادة  210مف أصكؿ المحاكمات المدنية عمى( :ال يترتب عمى تقديـ اعتراض الغير كقؼ تنفيذ الحكػـ المطعػكف فيػو
ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ بناءان عمى طمب الطػاعف؛ حتػى كػاف فػي مكاصػمة تنفيػذه ضػرر جسػيـ" .كينظػر :القػرار تمييػز

حقكؽ  ,17/152ص 1074لسنة 1977ـ .كمحمد المصرم ,شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ص.329

) )50الزعبي ,عكض ,أصكؿ المحاكمات المدنية ,ج ,2ص .960كالزعبي ,عػكض ,الوجيزًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالمدنية
األردن  ,ص.444

) )51المادة  117مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
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) )52المادة  208مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني.
) )53عبابنة ,عمي ,إيضاحاتًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.188
) )54المرجعًالسابق ,ص.188

) )55ىذا ما جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات القديـ قبؿ التعديؿ كأصبحت بعد ذلؾ ستيف يكمان.

) )56عمرك ,عبد الفتاح ,الق ارراتًالقضاييةًف ًأصولًالمحاكماتًالشرعيةًحتىًعام 3333م ,دار يماف لمنشر كالتكزيع ,عماف-
األردف( ,ط1410 ,)1ىػ1990-ـ ,ص.75-68

القرراتًالستينافية ,ج ,1ص.112
) )57الداكد ,أحمد محمد عميً ,ا

) )58أبك البصؿ ,عبد الناصر ,شرحًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.229
) )59محمد نعيـ ياسيف ,حجية الحكمًالقضاي ًبينًالشريعةًاإلسالميةًوالقوانينًالوضعية ,دار الفرقاف ,عماف( ,ط1984 ,)1ـ,
ص.11

) )60الػدارقطني ,عمػػي بػػف عمػػر (306ىػػ) ,سااننًالاادارًقطنا  ,تصػػحيح عبػػد ا اليمػػاني ,دار المحاسػػنة ,القػػاىرة1966 ,ـ ,ج,4
ص .206كالصنعاني ,محمد بف إسماعيؿ (1182ىػ) ,مطبعة محمد عمي صبيح1345 ,ىػ ,ج ,4ص.162

) )61المادة  119مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ  11لسنة 2016ـ.
) )62تمييز حقكؽ رقـ  90/1052مجمة نقابة المحاميف لسنة 1992ـ ,ص.1143

) )63سيؼ ,رمزم ,الوسيطًف شارحًقاانونًالمرافعااتًالمدنياةًوالتجارياة ,المطبعػة العالميػة1967 ,ـ( ,ط ,)3ص.726-725
أبك الكفا ,التعميؽ عمى نصكص قانكف ا ثبات( ,ط ,)1ص.231

) )64كاؿ ,فتحي ,قانونًالقضاءًالمدن  ,دار النيضة العربية ,القاىرة1977 ,ـ ,ج ,1ص.267
) )65ياسيف ,محمد نعيـ ,حجيةًالحكمًالقضاي  ,ص.12

) )66الزعبي ,عكض ,أصولًالمحاكماتًالمدنية ,ج ,2ص.963-962
) )67المصرم ,محمد كليد ,شرحًقانونًأصولًالمحاكماتًالمدنية ,ص.330

) )68عبابنة ,عمي ,إيضاحاتًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.188
) )69المادة  11مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.

) )70المرصفاكم ,حسف صادؽ ,ضماناتًالمحاكمةًف ًالشريعةًالعربية ,ص.9

) )71القشطيني ,سعدكف ناجي ,شرحًأحكامًالمرافعات ًمطبعةًالمعارف ,بغداد1979 ,ـ ,ص.168
) )72أحمد محمد عمي داكد ,الق ارراتًالستينافيةًف ًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ج ,1ص.114
))73عبابنة ,عمي ,إيضاحاتًف ًقانونًأصولًالمحاكماتًالشرعية ,ص.188

) )74ابػػف عابػػديف ,محمػػد عػػالء الػػديف أفنػػدم ,قاارةًعيااونًاألخيااارًتكممااةًحاشاايةًاباانًعاباادين ,دار عػػالـ الكتػػب ,طبعػػة خاصػػة
1423ىػ2003 ,ـ ,ج ,11ص .455كابف نجيـ ,زيف الػديف بػف إبػراىيـ بػف محمػد المصػرم الحنفػي970 ,ىػػ ,البحارًالراياق
شرحًكنزًالدقايقًف ًفروعًالحنفية ,ألبي البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد المعركؼ بحافظ الديف النسفي ,ت 710ىػ,
ضبطو كخرج آياتو كأحاديثو :زكريا عميرات( ,ط ,)1دار الكتػب العمميػة ,بيػركت1418 ,ىػػ1997 ,ـ ,ج ,7ص .346كابػف

فرحػكف ,تبصرهًالحكاامًفا ًأصاولًالقضايةًواألحكاام ,ج ,1ص .140كياسػيف ,محمػد نعػيـ ,نظرياةًالادعوىًباينًالشاريعة
وقنااونًالمرافعاااتًالمدنيااةًوالتجاريااة( ,ط2005 ,)3ـ ,دار النفػػائس ,ص .586كالػػدغمي ,محمػػد ركػػاف ضػػيؼ ا  ,دعااوى

التناقضًوالدفعًفا ًالشاريعةًاإلساالمية ,عمػاف ,دتػر عمػار( ,ط1991 ,)1ـ ,ص .157كالشػريفيف ,يكسػؼ عبػدا  ,وقاتً
إثارة الدفوعًوتأثيرىاًعمىًالحكمًالصادر ,دراسةًفقيياااااةًتطبيقيةًمقارنةًبالقانااونًالمدن ًاألردن  ,رسالة دكتكراه ,الجامعة
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األردنية2008 ,ـ ,ص.78
) )75عمػػي حيػػدر ,درًالحكااامًشاارحًمجمااةًاألحكااام دار الجيػػؿ ,بيػػركت( ,ط1991 ,)1ـ ,ج ,4ص .212-211ومجمااةًاألحكااام
العدلية ,المادة .1631

) )76أبك الكفا ,أحمػد ,نظريةًالدفوعًف ًقاانونًالمرافعاات ,منشػأه المعػارؼ ,ا سػكندرية( ,ط1991 ,)9ـ ,ص .11كعرفيػا أحمػد
مسمـ بقكلو" :جكاب المدعى عميو عمى الدعكل بإنكارىا أك بإنكار جكاز قبكليا أك سماعيا ,أك بإنكار صحة ا جػراءات التػي
رفعت بيػا ,أك اختصػاص المحكمػة المرفكعػة إلييػا ,مسػمـ ,أحمػد ,أصاولًالمرافعااتًوالتنظايمًالقضااي  ,دار الفكػر العربػي,

(د.ط)1978 ,ـ ,ص .565كعرفيا فكده بقكلو" :سبؿ الدفاع التي يجكز لمخصػـ أف يمجػأ إلييػا ليػرد عمػى ادعػاءات خصػمو؛
قاصدان مف ذلؾ تفادم الحكـ بما يطمبو خصمو ,فكده ,عبدالحكيـ ,الدفكع كالدفاعات فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة ,مكتبػة دار

الثقافة ,عماف( ,ط ,)1ص.7

) )77البريشي ,إسماعيؿ محمد ,وقتًإثارةًالدفعًف ًالفقوًاإلسالم ًوالقانونً"دراسةًمقارنة" مجمة الدراسات ,الجامعة األردنية,
عمكـ الشريعة كالقانكف ,المجمد  ,36العدد 2009 ,2ـ ,ص.577

) )78قراعو ,األصولًالقضايية ,ص.54

) )79محجكب ,أبك النكر ,نظرياةًالادفوعًلمادعوىًالقضااييةًفا ًالفقاوًاإلساالم  ,الػدار السػكدانية ,الخرطػكـ1420 ,ى ػ1999/ـ,
صً .87والوساايطًف ا ًشاارحًقااانونًالمرافعاااتًالمدنيااةًوالتجاريااة ,دار النيضػػة العربيػػة ,مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة ,كالكتػػاب
الجامعي ,مصػر1999 ,ـ ,ص .210كىنػدم ,أحمػد ,قاانونًالمرافعااتًالمدنياةًوالتجارياةًوالنظاامًالقضااي ًوالختصاا
والدعوى ,ط1995 ,ـ ,دار الجامعة الجديدة ,القاىرة ,ص.641

) )80ذياب ,زياد صبحي ,الدفوعًالشكميةًف ًالفقوًاإلسالم ًوالقانون1994 ,ـ ,المكتبة الكطنية ,ص.8

) )81ابف عابديف ,محمػد ,حاشيةًردًالمحتارًعمىًالدرًالمختاارًشارحًتناويرًاألبصاار1252 ,ىػػ ,دار الفكػر1399 ,ى ػ1997/ـ,
ج ,5ص.567

) )82ابػػف مفمػػح ,أبػػك عبػػد ا محمػػد ,الفااروع763( ,ى ػػ) تحقيػػؽ :عبػػد ا بػػف عبػػد المحسػػف ,مؤسسػػة الرسػػالة ,بيػػركت( ,ط2003 ,)1ـ,
ج ,12ص .202كالنػػككم ,أبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف شػػرؼ الػػديف ,تكممااةًالمجمااوعًشاارحًالمياابب676 ,ى ػػ ,المكتبػػة السػػمفية ,المدينػػة

المنكرة ,ج ,2ص .160رسائؿ ابف نجيـ ,زيػف الػديف بػف إبػراىيـ بػف محمػد ابػف نجػيـ870 ,ق ,دار الكتػب العمميػة ,بيػركت( ,د.ط),
12ـ ,ص .344عمي ,حيدر ,أصولًاستماعًالدعوىًالحقوقية ,ص .190كالصاكم ,الوسيط ,ص.209
) )83الصاكم ,الوسيط ,ص.209

) )84أبػػك الكفػػا ,أحمػػد ,نظرياااةًالااادفوع ,ص .131 ,17ك ارغػػب ,كجػػدم ,الاااوجيزًمباااادئًالقاااانونًالمااادن ًفقاااانونًالمرافعاااات

1997ـ ,دار الفكر العربي( ,ط ,)1ص .361كمحمكد ,رائد عمي ,الدفوعًالشكميةًبينًالشريعةًوقانونًأصولًالمحاكماتً
المدنية رسالة دكتكراه ,الجامعة األردنية2006 ,ـ ,ص.73

) )85الشريفيف ,يكسؼ ,وقتًإثارةًالدفوع ,ص.317-315
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