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النظام القانوني للتدخل االختصامي في القانون األردني (دراسة مقارنة)

د .أسيد الذنيبات(أستاذ مشارك /مؤتة)

د .باسل النوايسة (أستاذ مشارك/مؤتة)

فوزي محمود السحيمات (باحث قانوني)

الملخص
حاولنا في هذا البحث أن نقف على النظام القانوني للتدخل االختصامي كأحد نوعي

التدخل االختياري في الدعوى والذي يتحقق بطلب شخص من خارج أطراف الدعوى إدخاله في
خصومة قائمة أمام لوجود مصلحة له في تدخله وذلك عند وجود ارتباط بين طلبه والطلب

األصلي ،ويهدف من و ارء طلبه هذا الحكم له بالحق موضوع الدعوى أو بجزء منه أو بحق
آخر يتأثر بنتيجة الحكم في الدعوى ،ويكون المتدخل بمقتضاه في مركز المدعي بكل حقوقه

وأعبائه ،وهو طلب مقبول من حيث الشكل إلى ما قبل ختام المحاكمة ينعقد االختصاص بنظره

للمحكمة التي تنظر الدعوى األصلية متى كانت مختصة به من جميع الجوانب ،وظهر لنا

أن المشرع األردني أغفل
بالتحليل ّأنه غير متصور في الطلبات المستعجلة ،كما وظهر لنا ّ
معالجة اختصاص محكمة الصلح بطلب التدخل نوعياً أو قيمياً رغم اختصاصها بالطلب

األصلي ،وظهر كذلك لنا أن المشرع األردني لم يحدد وقتا للمحكمة لتفصل في طلب التدخل

االختصامي األمر الذي تمنينا فيه أن ُتلزم المحكمة بالفصل فيه أوال وقبل الفصل في الطلب
األصلي تجنبا لتعارض األحكام فيما لو تم تأخير الفصل فيه ،وفي ختام البحث تمنينا على
المشرع تضمين قانون أصول المحاكمات المدنية نصوصا مقترحة نأمل من خاللها تالفي ما
فات المشرع األردني من معالجة للموضوع محل البحث.
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The Legal System of the Competitive Intervention in the Jordanian Law: A
Comparative Study

Abstract
In this article, we have tried to identify the legal system of the competitive
intervention as one of two types of voluntary intervention in the case, which is
achieved by the request of a person from outside the parties to the case to enter into a
litigation before the judiciary, because of an existed interest in his intervention, when
there is a link between his request and the original request. The purpose of his
request is to obtain a judgment that gives him the right in the subject-matter of the
case, or a part of it, or another right affected by the outcome of the final judgment in
the case. The intervener holds the position of the claimant in all rights and burdens.
Such an intervention is formally accepted prior to the conclusion of the trial and it
shall be considered by the court hearing the original case when it is competent in all
aspects.
The analysis shows that it is unimaginable in urgent requests. It, also, shows that the
Jordanian legislator failed to address the jurisdiction of the Magistrate's Court in
order to intervene in a qualitative or quantitative manner, despite its competence
with the original request. In addition, it appears that the Jordanian legislator does not
set a time for the court to decide on the request for intervening, the matter which we
wish that it should be addressed by the court before it addresses the original request
to avoid conflict of judgments. The article is concluded by providing pproposed
provisions on the Code of Civil Procedure, through which we hope to avoid what the
Jordanian legislator has missed from dealing with the subject in question
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المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يتح دددد نط دداق الخص ددومة ف ددي ال دددعوى المدني ددة بالطل ددب األص ددلي ،أط ارف داً وموض ددوعاً وس ددبباً

ويعددرف هددذا األمددر بمبدددأ " :ثبــات الن ـ ا "  ،وهددو مبدددأ مسددتقر فددي مختلددف التش دريعات ا جرائيددة

منعداً التسدداع نطدداق الخصددومة بعناصددرها الد ال  ،ولكد ّدن األخددذ بهددذا المبدددأ علددى إطالقدده وعمددال
الجانب النظري البحت فيه يؤدي إلى الحد من السمة الحركيدة للددعوى  ،فتصدبح الددعوى وسديلة
جامدة غير قابلة للتكيف مع الظروف والمعطيات الواقعية التي تفرضها تعقيدات الحياة العملية،

مما يصطدم مع الغاية التي يتوخاها المشرع من منح األشخاص حق اللجوء إلى القضاء ابتداء،
ويؤدي إلى زيادة أعداد المنازعات و ثقدال كاهدل القضداء بالعديدد مدن القضدايا التدي يمكدن حسدمها
ضمن إطار موضوعي واحد وسقف زمني محدد.

وفددي محاول ددة للتخفيددف م ددن آثددار مب دددأ ثبددات الن دزاع تبلددورت مع ددالم مبدددأ آخ ددر مددا لب ددت أن

اعتنقتدده غالبيددة التش دريعات ا جرائيددة الحدي ددة ،وهددو مددا يعددرف بمبدددأ "االقتصــاد ف ـ اإج ـءاتات"،
وكددان مددن إفد ارزات هددذا المبدددأ وتأثي ارتدده فددي التشدريعات ا جرائيددة الناظمددة ألطدراف الخصددومة مددا

ُعدرف بطلبددات التدددخل وا دخددال ،وذلددك تحقيق داً لحسددن سددير العدالددة والقضدداء ،وم ارعدداةً لمصددالح
األشخاص الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين للدخول في نزاع قائم أمام القضداء رغدم أنهدم ليسدوا

أط ارفداً أصددليين فيدده ،إال َّ
أن حمايددة حقدوقهم التددي قددد تُمد ّ نتيجددة الحكدم فددي موضددوع الندزاع تحددتم
علدديهم َّ
أن يصددبحوا أط ارفددا فيدده ،ممددا يسددتتبع اتسدداع نطدداق الخصددومة مددن حيددث األشددخاص ومددا
يترتب على ذلك من اتساع في الموضوع والسبب.

وفددي إطددار الحددديث عددن طلبددات التدددخل وا دخددال ،فقددد اخترنددا البحددث فددي جزئيددة مددن هددذا

الموضوع ،أال وهي التدخل االختصامي في الدعوى المدنية ،فالمشرع األردني قد أخذ فدي قدانون
أصد ددول المحاكمد ددات المدنيد ددة بنظد ددام التد دددخل االختيد دداري فد ددي الد دددعوى وهد ددو مد ددا يشد ددمل التد دددخل
االختصدامي موضددوع بهددذا البحددث ،األمددر الددذي يحدتم علينددا للوقددوف علددى جوانددب هددذا الموضددوع

بح ددث مفه ددوم الت دددخل االختص ددامي وطبيعت دده و جراءات دده وآث دداره وتحلي ددل م دددى ش ددمولية النص ددوص
أي نقددص أو ثغ درات قددد يبرزهددا التطبيددق العملددي لتلددك النصددوص ،
القانونيددة الناظمددة لدده ورصددد ّ
ود ارسددة دور القضدداء فددي إعمددال وتحقيددق التدوازن بددين المصددالح المتعارضددة ألطدراف الخصددومة،
وغيرهم من األشخاص الطارئين عليها.
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مشكلة الدراسة:

تتم ددل مشددكلة الد ارسددة بشددكل أساسددي فددي محاولددة ا جابددة علددى تسددا ل مدددى جدواز التدددخل

االختصددامي فددي م ارحددل الدددعوى المختلفددة بددين درجتددي التقاضددي التقليددديتين ،وبحددث مدددى قابليددة

النصددوص القانونيددة الناظمددة لموضددوع التدددخل االختصددامي فددي تحقيددق التدوازن بددين مبدددأي ثبددات

الندزاع ومبدددأ التقاضددي علدى درجتددين مددن جاندب ،ومبدددأ االقتصدداد فدي ا جدراءات ورعايددة مصددالح
األطراف ،والغير الذين قد يتضررون من الحكم في الخصومة القائمة من جانب آخر.
أسئلة الدراسة:

ي ير موضوع الدراسة العديد من التسا الت التي سنحاول ا جابة عليها ما استطعنا ،

نذكر منها على سبيل الم ال ال الحصر :

ما هي أهم االعتبارات التي تبرر السماح بالتدخل االختصامي في الدعوى؟ وما هو تأثير

التدخل االختصامي على اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى األصلية؟ وهل تختص

المحكمة التي تنظر الدعوى األصلية بطلب التدخل بشكل مطلق؟ وهل تكفي المصلحة
المحتملة لقبول التدخل االختصامي؟ هل يجوز التدخل كطلب عارض على التدخل أي التدخل

في التدخل؟ وهل يجوز التدخل االختصامي في الدعاوى المستعجلة؟ وما هو أثر التدخل

االختصامي سرعة الفصل بالنزاع؟ وما مدى جواز التدخل االختصامي في مراحل المحاكمة

المختلفة؟

أهمية الدراسة وأهدافها :

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على المشكالت العملية التي ي يرها التطبيق

العملي للنصوص الناظمة للتدخل ومدى كفاءة هذه النصوص في تغطية جميع جوانب

الموضوع وتحقيق التوازن في نطاق الخصومة القضائية بين أطرافها المختلفين ،ولعل من بين
أهداف هذه الدراسة إظهار جوانب القصور التشريعي في معالجة موضوع التدخل االختصامي
ومحاولة إيجاد الحلول العملية من خالل إجراء مقارنة ببعض التشريعات العربية التي تناولت

الموضوع بنصوص أك ر شمولية.
نطاق الدراسة:

ستركز هذه الدراسة على دراسة موضوع التدخل االختصامي دون التطرق إلى النوع اآلخر

م ددن أند دواع الت دددخل االختي دداري الت دددخل االنض ددمامي إال بالق دددر الض ددروري والع ددارض ال ددذي يخ دددم

أهداف هذه الدراسة ،وسيكون القانون األردني هو محل الدراسة األساسي و ن كنا سنشير لقوانين

األخرى حيث كان االستشهاد بها مفيدا لخدمة الفكرة.
منهجية الدراسة:
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سيكون المنهج الوصفي التحليلي رائدنا في هذه الدراسة ،وسنتكأ على منهج البحث

المقارن متى ما طرقنا النصوص األجنبية ،وبالتالي سنعكف على تحليل النصوص القانونية

ذات العالقة في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني وسنستق أر آراء الفقه وأحكام القضاء

للوقوف على توصيف كاف وشاف للموضوع محل الدراسة .

تأسيس ددا عل ددى م ددا تق دددم سنقس ددم ه ددذه الد ارس ددة إل ددى مبح ددين نخص ددص المبح ددث األول منهم ددا

لتناول ماهية التدخل االختصامي ،في حين سنخصدص المبحدث ال داني لتنداول إجدراءات التددخل
االختصامي وآثاره .وذلك على النحو التالي:

المبحث األول  :ماهية التدخل االختصام

أخددذ المشددرع األردنددي فددي قددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة بنظددام التدددخل االختيدداري فددي

الدعوى بنوعيه االنضمامي واالختصامي ،ولما كانت دراستنا محصدورة فدي التددخل االختصدامي

تحديدددا فد ن ذلددك يتطلددب منددا لاحاطددة بماهيتدده الوقددوف علددى مفهومدده وطبيعتدده القانونيددة وتحديددد
مفهوم الغير فيه من خالل مطلب أول ،ومن ثدم بيدان مبدررات األخدذ بنظدام التددخل االختصدامي
وشروط قبوله وذلك في مطلب ثان.
المطلب األول مفهوم التدخل االختصام .

يقتضي بيان مفهوم التدخل االختصامي باعتباره الوجه االيجابي للتدخل االختياري في

الدعوى المدنية بيان تعريفه وطبيعته القانونية( ،الفرع األول) وتحديد مفهوم الغير المتدخل
االختصامي (الفرع ال اني).

الفء األول:التعءيف بالتدخل االختصام وطبيعته.

يرتبط تحديد التعريف القانوني الدقيق للتدخل االختصدامي بتحديدد طبيعتده القانونيدة تحديددا

أي فدي الفقده إلدى تعريدف
يميزه عن غيره من الطلبات التي ت ار بمناسدبة دعدوى قائمدة ،ويدذهب ر ٌ
التدددخل االختصددامي بأَّن ده " :تدددخل شددخص مددن تلق دداء نفسدده فددي خصددومة قائمددة أمددام المحكم ددة
للمطالبة بنفسه بالحق المتنازع عليه ،أو للمطالبة بحق آخر يتدأثر بدالحكم فدي الطلدب األصدلي"(

النمدر( )1990ص )149:ويعرفدده رأي آخدر بأَّنده" :الطلدب الددذي يقصدد مندده المتددخل المطالبددة بحددق

ذاتدي لدده فددي مواجهددة أطدراف الدددعوى متخددذا موقفددا مسددتقال فددي الخصددومة ،ومطالبددا بحددق خدداص

للحك ددم ل دده ب دده ف ددي مواجه ددة الخص ددوم"( ص دداوي ( )1990ص ، )227 :ويع ددرف أيض ددا بأَّند ده ":ت دددخل

شد ددخص مد ددن الغيد ددر فد ددي خصد ددومة قائمد ددة أمد ددام القضد دداء بقصد ددد المطالبد ددة بحد ددق يدعيد دده لنفسد دده"

(شوشاري( ،)2003ص.)230 :

ولع ددل التعري ددف األنس ددب للت دددخل االختص ددامي ه ددو التعري ددف ال ددذي يتض ددمن كام ددل عناص دره

األساسددية ،والتددي مددن أبرزهددا َّ
أن المتدددخل اختصدداميا هددو دائمددا شددخص مددن الغيددر أي مددن غيددر
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أطراف الخصومة القائمة ،فهو لدي ممد ال فيهدا ولك ّدن الحكدم فدي موضدوعها يمد ّ حقدا أو مركد از
قانونيا له ،مما يقتضي تدخله للمطالبة بحقه في مواجهة طرفي الدعوى ،كمدا وينبغدي أن يتضدح
مددن التعريددف ضددرورة وجددود ارتبدداط بددين مددا يطلبدده المتدددخل لنفسدده سدواء كددان هددذا االرتبدداط قائمددا
علددى مطالبتدده ب دذات الحددق موضددوع الدددعوى أو بجددزء مددن هددذا الحددق يتددأثر بددالحكم فددي موضددوع

الطلب األصلي ،أي أن تكون مصلحة المتدخل متحققة وواضحة جلية من وراء هذا التدخل.

وعليه ف ننا نرى َّ
أن التعريف األنسب للتدخل االختصدامي هدو :حدق يخدول القدانون بموجبده

شخصا من غير أطراف الدعوى أن يتقدم إلى المحكمدة التدي تنظدر الندزاع بطلدب عدارض مدرتبط
بالطلدب األصدلي ،يطلدب بمقتضدداه إدخالده فدي الخصددومة القائمدة أمامهدا ،والحكددم لده فدي مواجهددة

طرفي الدعوى األصليين بدذات الحدق موضدوع الندزاع ،أو بجدزء منده ،أو بحدق آخدر يتدأثر بدالحكم
في الحق موضدوع الطلدب األصدلي ،مسدتندا فدي طلبده إلدى مصدلحة مشدروعة وشخصدية ومباشدرة
وقائمة.
يتضددح مددن هددذا التعريددف َّ
أن الطبيعددة القانونيددة للتدددخل االختصددامي هددو أَّنده طلددب عددارض

م درتبط بالطل ددب األص ددلي ،ولكن دده ورغ ددم إص ددباا وص ددف الع ددارض علي دده ف ددان المقص ددود ب ددذلك أَّن ده
ع ددارض أو ح دداد

عل ددى دع ددوى قائم ددة أي طل ددب ع ددارض م ددن ش ددخص خ ددارج الخص ددومة ،ول ددي

عارضا من أحدد الخصدوم (،أبدو الوفدا()1980ص )192:فهدو مدن الطلبدات القضدائية المرتبطدة التدي
ت ددار بمناسددبة دعددوى قائمددة أمددام المحكمددة مددن ش دأنه أن يحددد

تغيي د ار فددي نطدداق الخصددومة مددن

حي ددث أشخاص ددها ،تمت ددد ب دده س ددلطة المحكم ددة إل ددى غي ددر الخص ددوم األص ددليين؛ الم دددعي والم دددعى
عليه(،هندي()2002ص  )454-453 :ويمكن وصف التدخل االختصامي بالوجه االيجابي للتدخل

االختياري في الدعوى؛ أل َّن المتدخل يتخذ فيه موقفا ايجابيا مهاجما طرفي الخصومة.

ويرجع السبب في تسمية هدذا الندوع مدن التددخل االختيداري باالختصدامي ،إلدى َّ
أن المتددخل

يختصم بمقتضاه طرفي الدعوى القائمة ،ويسمى بالهجومي أل َّن المتدخل يهداجم الطدرفين مطالبدا
الحكم له في مواجهتهمدا فدال يتخدذ موقفدا سدلبيا بتأييدد أحددهما ،أو مجدرد الددفاع عدن حقوقده ،كمدا

يسمى أصليا أل َّن المتدخل يختصم فيه بصفة أصليه باعتبداره خصدما فدي مركدز المددعي ،تمييد از
ل د د د د دده ع د د د د ددن الت د د د د دددخل االنض د د د د ددمامي التبع د د د د ددي ال د د د د ددذي يتب د د د د ددع في د د د د دده المت د د د د دددخل أح د د د د ددد طرف د د د د ددي
الدعوى(.هندي()2002ص).454
ومددن األم لددة علددى التدددخل االختصددامي فددي الدددعوى ،أن يتدددخل الدددائن فددي الدددعوى بشددأن

تنفيذ التصرف القائم بين مدينه والغير طالبا الحكم بعدم نفاذ التصرف بحقه في مواجهتهما حتى
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يتمكن من استيفاء حقه قبل أن يجني المتعاقد مع مدينده الفائددة مدن هدذا التصدرف ،كدذلك تددخل

الش دريك علددى الشدديوع فددي الخصددومة القائمددة مددن بدداقي الشددركاء علددى الغيددر ،أو مددن الغيددر علددى
باقي الشركاء(أبو الوفا()1980ص.)193:
ولعد ددل الوقد ددوف علد ددى مفهد ددوم محد دددد للتد دددخل االختصد ددامي يقتضد ددي تميي د دزه عد ددن التد دددخل

االنضمامي ،إذ يعتبر كال من التدخل االختصامي والتدخل االنضمامي نوعان من أنواع التدخل

االختي دداري فد ددي الد دددعوى المدني ددة ،والتد دددخل االنضد ددمامي ه ددو التد دددخل الد ددذي يقص ددد بد دده المتد دددخل

المحافظة على حقوقه عن طريق االنضمام إلى أحدد طرفدي الخصدومة للددفاع عدن حقوقده وتأييدد
موقفه كأن يتدخل الدائن في الدعوى التدي يقيمهدا مدينده علدى الغيدر منضدما إلدى المددين؛ بهددف

المحافظدة علددى حقوقده حتددى ال يتدأثر الضددمان العدام المقددرر لده علددى جميدع أمدوال المددين ،وهمددا
يتميزان من حيث الغاية من التدخل ،ومن حيث اآلثدار المترتبدة علدى كدل منهمدا ،ويتشدابهان فدي

أمددر واحددد هددو أَّنده بمجددرد قبددول طلددب التدددخل يصددبح المتدددخل طرفددا فددي الدددعوى ،ويكددون الحكددم
الصادر فيها حجة له أو عليه ،ويجوز له بالتدالي أن يطعدن فدي هدذا الحكدم(،صداوي ( )1990ص:

 )228فمددن حيددث الغايددة مددن التدددخل ف د ن التدددخل االختصددامي هددو تدددخل هجددومي ال يرمددي إلددى
تأييد وجهة أحد الطرفين أو الدفاع عن حقوقه و نما يطلب المتدخل فيه الحكم لنفسه في مواجهة

الخصد ددوم األصد ددليين (،الزعبد ددي ( )2019ص ).414 :لد ددذا يمكد ددن اعتبد دداره الوجد دده االيجد ددابي للتد دددخل

االختيدداري ،أمددا المتدددخل انضددماميا فهددو ينضددم ألحددد الخصددوم لتأييددد موقفدده والدددفاع عددن حقددوق
الخصم أو حقوقه هو ولذا يوصدف بأَّنده تبعدي(المصدري  )2003( ،ص )229 :؛ ولدذا يمكدن اعتبداره

الوجه السلبي للتدخل االختياري ،كذلك يكون مركز المتدخل اختصاميا مرك از مستقال عن م اركدز
الخصوم األصليين فهو دائمدا فدي مركدز المددعي فدي حدين يتحددد مركدز المتددخل انضدماميا تبعدا

لمركز الخصم الذي انضم إليه (.العبودي( )2006ص)251:

.

وقددد قضددت محكمددة التمييددز األردنيددة فددي أحددد أحكامهددا  ":نصــا المــاد  114مــق قــانو

أصول المحاكمات المدنية على أنـه يجـوز ل ـل مي مصـلحة أ يـدخل فـ الـدعوا بانمـمامه

ألحد الخصوم ويعفى مق دفع الءسوم المقءر وهذا التدخل انممام ينمم فيه طالب اإدخـال

ألحد طءف الدعوا ليع ز ادعائه أو دفاعه ،ويختلف عق التدخل االختصام الوارد ف الفقء

الثانيـــة مـــق مات المـــاد الـــذي يطلـــب فيـــه المتـــدخل الحكـــم لنفســـه بطلـــب مـــء ب بالطلـــب
األصل "(.حكم محكمة التمييز األردنية رقم  2019/279قسطاس)

و ينبني على اختالف مركز المتدخل في كال النوعين من حيث استقالليته أو تبعيته ألحد

الخصددوم َّ
أن المتدددخل انضددماميا ال يجددوز لدده طلددب الحكددم لدده بطلددب خدداص ويقتصددر علددى إبددداء
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الدفوع ووسائل الدفاع التي تؤيد موقدف الخصدم الدذي انضدم لصدالحه ولدو لدم يتمسدك بهدا األخيدر

مددا دام حددق التمسددك بهددا لددم يسددقط ،ولكددن ال يجددوز توجيدده طلبددات إلددى المتدددخل انضددماميا مددن
الخصم اآلخر وال يعتبر حضوره بم ابة حضور مدن انضدم إليده بالنسدبة لقواعدد حضدور الخصدوم

وغيددابهم  ،كمددا أنده ال يكلددف بدددفع الرسددوم عنددد قبددول تدخلدده وقددد قضددت محكمددة التمييددز بحكمهددا
السابق ا شارة إليه " :إما حكما محكمة االستئناف بدفع الءسوم القانونية ف طلـب االنمـمام
فيكو ق اءراها مخالفا ألحكام الماد  1/114مق قانو أصول المحاكمات المدنية" ،و ذا خسدر
مد ددن انضد ددم إليد دده دعد دواه تحمد ددل معد دده المصد دداريف والرسد ددوم ،كد ددذلك يترتد ددب علد ددى اعتبد ددار التد دددخل

االنض ددمامي ت دددخل تبع ددي َّ
ط بمص ددير الطل ددب األص ددلي فد د ذا انقض ددت الخص ددومة
أن مص دديره مد درتب ٌ
األصلية سواء كان انقضائها إراديا؛ كتنازل المدعي عن دعواه أو تصدالحه مدع المددعى عليده أو

أن الحكدم بدرد الددعوى
تنازله عن الحق الذي يدعيه انقضى التدخل االنضمامي تبعدا لدذلك ،كمدا َّ
األصلية أو إسقاطها يترتب عليه انقضاء التدخل االنضمامي (.األنطاكي (د.ت) ص)189
وعلى النقيض من ذلك فالمتدخل اختصداميا باعتبداره طرفدا مسدتقال فدي مركدز المددعي فد ن

ل دده أن يب دددي م ددا يش دداء م ددن أوج دده ال دددفاع والطلب ددات وال دددفوع باس ددت ناء ال دددفع بع دددم االختص دداص

المك دداني ،كم ددا توج دده إلي دده الطلب ددات م ددن الخص ددوم األص ددليين باعتب ددارهم م دددعى عل دديهم وال تك ددون
األحكددام الصددادرة قبددل تدخلدده حج د ًة عليدده ،ولدده أن يطلددب إعددادة إج دراءات الخب درة التددي تمددت قبددل
ألي
تدخلدده ،وال يترتددب علددى انقضدداء الخصددومة س دواء ألسددباي إراديددة أو لددرد الدددعوى أو لزوالهددا ّ

سبب انقضداء الخصدومة فدي التددخل ،باعتبداره طلبدا مسدتقال متدى اسدتوفى كامدل الشدروط وكاندت
المحكمة مختصدة بده مدن جميدع الوجدوه ،و ذا خسدر المتددخل اختصداميا دعدواه تحمدل المصداريف
والرسوم و ذا ربحها تحمل خصمه ذلك وفقا للقواعد العامة(.أبو الوفا ،أحمد( )1980ص)194 :

وقد أكدت محكمة التمييز األردنية على ذلك فدي أحدد أحكامهدا حيدث قضدت ":إ مـا يميـ

نوعا التدخل عق بعمهما البعض هو طبيعة الطلب موضو التدخل أو طبيعـة المصـلحة التـ

يبتغيها طالب المصلحة مق طلبه فإما كا مءمى التدخل هـو الحكـم لـه شخصـيا بطلـب مـء ب

بالدعوا فـإ ملـي يعتبـء ـدخت اختصـاميا فـ حـيق إما كـا هدفـه زييـد ومـطازر احـد أطـءاف

الخصومة القائمة فق فإ َّ ملي يعتبء دخت انمماميا .....وبالءجو إلى طلب التـدخل المقـدم
مق الممي نجد أنه مقدم ف مواجهة طءف الـدعوا األصـلية للحكـم لهـا بـالمبلغ المـدعى بـه
مما نخلص معه أ َّ ملي الطلب هو طلب دخل اختصام بالمعنى المقصود ف الفقـء الثانيـة

مـــق المـــاد  114مـــق قـــانو أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة" (.حك ددم محكم ددة التميي ددز األردني ددة رق ددم

 2018/7380قسطاس).
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كددذلك يتميددز التدددخل االختصددامي بوضددوح عددن الطلددب األصددلي؛ فبالطلددب األص دلي تُفددتح

الخصومة وبناء عليه تقدر قيمة الدعوى وعليه المعول في تحديد جميدع أوجده االختصداص ،فدي
حين أن طلب التدخل االختصامي طلب تابع للطلدب األصدلي ومدرتبط فدي وجدوده بده فهدو يبددى
فددي خصددومة قائمددة بمناسددبة طلددب أصددلي ،ويقدددم إلددى المحكمددة التددي تنظددر الطلددب األصددلي ولددو
كانت غير مختصة به مكانيدا فيمدا لدو قددم أمامهدا كطلدب أصدلي ،فد ذا لدم يوجدد الطلدب األصدلي

فمن البداهة أنه ال يمكن التدخل االختصامي كطلب عارض ويكون ل ازمدا علدى صداحبه أن يلجدا
إلى المحكمة بطلب أصلي به(.الحازمي)2010( ،ص).54- 53 :
الفء الثان  :حديد مفهوم الغيء المتدخل االختصام .

يعتبر مفهوم الغير من المفاهيم المرنة والتي تختلف باختالف فروع القانون ،بل وتختلف

في موضوع القانون الواحد ،فهي م ال في القانون المدني تنصرف إلى الشخص الذي لي
في العقد ولي

طرفا

خلفا عاما أو خاصا للمتعاقد ،وتقضي قاعدة نسبية آثار العقد قصور حكم العقد

على عاقديه ،بمعنى َّ
أن ال يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وأن ال يتحمل التزاما
من هذا العقد مع األخذ في االعتبار ما يرد على هذه القاعدة من االست ناءات( .سلطان ()2018

ص)176

وفي نطاق قانون البينات نجد َّ
أن للغير مفهوما مختلفا ،فالقاعدة م ال  :ال يحتج بالسند

العادي على الغير إال إذا كان له تاريخ ثابت ،والغير هو كل شخص يضار في حق تلقاه من

أطراف السند أو بمقتضى نص في القانون إذا احتج عليه بالسند العادي ثابت التاريخ ،وبالتالي
فالغير هنا هو الخلف الخاص والدائن الحاجز ودائنو المفل

حجة على هذا الغير ولي

أو المعسر ،فيكون التاريخ ال ابت

على أطراف السند(.المنصور ( )2011ص)104 :

ويختلددف معنددى الغيددر فددي قددانون أصددول المحكمددات المدنيددة أيضددا عددن مفهومدده فددي فددروع

الق ددانون األخ ددرى ،ب ددل يختل ددف م ددن موض ددوع إل ددى أخ ددر ف ددي ه ددذا الق ددانون ،فه ددو م د ال ف ددي ا دخ ددال
(التدخل الجبري) أو ما يعرف باختصام الغير ينصرف إلى كل شخص لدي

ممد ال فدي الددعوى

يددتم تكليفدده بالدددخول فيهددا بندداء علددى طلددب الخصددوم أو بددأمر مددن المحكمددة لدديحكم عليدده بددالحق

موضوع النزاع أو بجزء من هذا الحق مرتبط به ،أو لجعدل الحكدم الصدادر فيهدا حجدة عليده ،ممدا

رض الغيددر (.اللصاصددمة ()2007
يحددول دون إمكانيددة اعت ارضدده علددى نتيجددة الحكددم عددن طريددق اعتد ا
ص)72:

أم ددا ف ددي موض ددوع ه ددذه الد ارس ددة فد د َّن مفه ددوم الغي ددر بالنس ددبة للت دددخل االختص ددامي ه ددو ذات

مفهومه بالنسدبة للتددخل االختيداري بنوعيده ،أي أَّنده شدخص مدن خدارج أطدراف الخصدومة يتددخل
بمحض إرادته دون طلب مدن أحدد الخصدوم أو المحكمدة مدع اخدتالف فدي الددور الدذي يلعبده فدي
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الخصومة ،فهو في التددخل االختصدامي يطالدب بدالحكم لنفسده بدالحق موضدوع الددعوى أو بجدزء
مددن هددذا الحددق أو بحددق يتددأثر أخددر يت ددأثر بنتيجددة الحكددم فددي الدددعوى ،ويتخددذ موقفددا مس ددتقال وال

يقتصددر علددى م دؤازرة أحددد طرفددي الخصددومة فددي موقفددة(،العيسددى )2017( ،ص ).203 :وقددد أكدددت

محكمددة التميددز علددى ذلددك حيددث قضددت فددي أحددد أحكامهددا  ":اســتقء االجتهــاد الفقه ـ علــى أ َّ

التــدخل االختيــاري يكــو بتقــديم طلــب مــق شــخص لــيا طءفــا ف ـ دعــوا قائمــة يطلــب فيهــا

إدخاله حفاظا على حقوق له قد تزثء مق القءار النهـائ الـذي سـوف يصـدر فيهـا وقـد سـم
بالتــدخل االختيــاري إب ـءاز ف ــء أ َّ المختصــم يــدخل باختيــارأ دو أ يكلفــه احــد الــدخول ف ـ

الخصومة (".حكم محكمة التمييز األردنية رقم  ، 2018/542قسطاس).

وينبني على تحديد الغير في التدخل بوجه عام ،أن ال يعتبر من الغير من كان ممد ال فدي

الدعوى من أحد طرفي الخصومة كالقاصر الذي يم له الولي أو الوصي إذا طلدب التددخل فيهدا،

لذلك ف َّن القاصر إذا بلغ سن الرشد فلن يظل وليه أو وصديه ممد ال لده فدي الددعوى و نمدا تنقطدع

الخصددومة أي تتوقددف وقفددا قانونيددا لحددين اشددتراكه فيهددا بدددال مددن وليدده أو وصدديه (.محمددود( ،د.ت)

ص)238:
وذات األمر بالنسبة للخلف العام والخاص ،فالخلف العام ألحد طرفي الخصومة ال يتدخل

في دعوى السلف و نما يحل محله مختصدما بصدفة أصدلية ال بصدفته غيد ار يجدوز لده التددخل فدي

الخصددومة التددي كددان السددلف طرفددا فيهددا ،فددالوار ال يتدددخل فددي الدددعوى التددي أقامهددا مورثدده بددل
يختص ددم فيه ددا إذ تتوقد ددف الخص ددومة فد ددي حال ددة وفد دداة أح ددد الطد درفين وتبل ددغ المحكمد ددة أح ددد الورثد ددة

المذكورين في سجل األحوال المدنية أو الورثدة جمديعهم ليحلدوا محدل السدلف فدي الددعوى،وفق مدا
نصت عليه المادة  3/123من قدانون أصدول المحاكمدات المدنيدة األردندي ،كدذلك األمدر بالنسدبة

للخلددف الخدداص كالمشددتري فهددو يخلددف السددلف فددي كددل مددا مددا يتعلددق بددالحق الددذي انتقددل إليدده مددن

السددلف ،إذا كددان مددن مسددتلزمات الشدديء الددذي انتقددل إليدده ويعتبددر مددن مسددتلزمات الحددق الدددعاوى
التي تحميه لذا فالمشتري يباشر دعوى ضمان االستحقاق ودعدوة ضدمان العيدوي الخفيدة بصدفته
طرفا ال بصفته متدخال (.سلطان ( )2018ص)182:
كذلك ال يعتبر شخصا من الغير يجوز له طلب التدخل من يقوم قانونا مقام من فقد أهليته

أو م ددن أعل ددن إفالس دده أو إعس دداره م ددن طرف ددي ال دددعوى؛ َّ
ألن المحكم ددة تبّلغ دده ليص ددبح خص ددما ف ددي

الدعوى محل من يم له،وذلك وفق ما نصت عليده المدادة  3/123مدن قدانون أصدول المحاكمدات
المدني ددة األردن ددي ،وعل ددى العك د

م ددن ذل ددك يعتب ددر غي د ار الوص ددي أو ال دوار أو مص ددفي الترك ددة أو

مم ددل الشددخص االعتبدداري ،فددي الدددعوى إذا تقدددم أي مددنهم بطلددب تدددخل بصددفته الشخصددية إلددى
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جانددب صددفته فددي تم يددل مددن يقددوم مقامدده قانونددا ،كتدددخل مم ددل الشددخص االعتبدداري فددي الدددعوى

الت ددي يم ل دده فيه ددا بص ددفته الشخص ددية ،طالب ددا الحك ددم ل دده ف ددي موض ددوع ال دددعوى بمواجه ددة الش ددخص

االعتباري الذي يم له والطرف األخر في الدعوى (.راغب ()1978ص)275 :
المطلب الثان  :مبءرات التدخل االختصام وضوابطه.

يحدددد الطلددب األصددلي نطدداق الخصددومة القضددائية فددي الدددعوى المدنيددة مددن حيددث شددموليته

وآث دداره ،وذل ددك تطبيق ددا لمب دددأين رئيس ددين اس ددتقرت عليهم ددا الق دوانين ا جرائي ددة وهم ددا  :مب دددأ "حصـــء

البينة" ومبددأ " ءكي الخصـومة" أو مدا يعدرف ب بدات عناصدر الندزاع ،ومدا يقتضديه هدذان المبددآن
من وجوي استقرار م اركدز الخصدوم وعددم اتسداع نطداق الخصدومة بمدا يدؤدي إلدى تدأخير الفصدل

فيده ،غيدر َّ
أن إعمدال هددذين المبددأين علدى إطالقهمددا مدن شدأنه أن يتعدارض مددع مبددأ آخدر يتم ددل
فددي "االقتصدداد بددا جراءات" وعدددم إطالددة أمددد الن دزاع ،ومددن رحددم التوفيددق بددين هددذه المبدداد ولدددت
المبددررات التددي تسددوا التدددخل االختصددامي فددي الدددعوى وهددذا مددا سددنتناوله فددي (الفددرع األول ) فددي
حين سنخصص (الفرع ال اني) لضوابط هذا التدخل.
الفء األول :مبءرات التدخل االختصام .

ترجع إجازة المشرع للتدخل االختياري في الدعوى عموما وللتدخل االختصامي على وجه

الخصوص لما يحققه من مزايا مهمة يشترك في تحقيقها مع بعض أنواع الطلبات العارضة

األخرى التي سمح المشرع ب بدائها أثناء سير الخصومة القضائية ،وهذه المزايا أو المبررات تحد
من األثر السلبي التساع نطاق الخصومة من حيث أشخاصها وموضوعها ،واهم مبررات
التدخل االختصامي والتي تم ل جانبا مهما من مزاياه ما يلي:
أوال  :يعتبر التدخل االختصامي ضروريا لما يحققه من توفير في الوقت والجهد والنفقات،

وذلك إعماال لمبدأ االقتصاد في ا جراءات وتخفيف العبء على القضاء (.عمر()2009ص)5:

ثانيا  :يحول التدخل االختصامي دون تكرار المنازعات على القضاء ،وانشغال المحاكم

بالعديد من الدعاوى األمر الذي ي قل كاهل القضاء بالعديد من القضايا التي كان با مكان
نظرها في موضوع واحد أو ضمن سقف زمني محدد (.عنانبة ( )2016ص)67 :

ثالثــا  :إب دراز الدددور االيج دابي للمحكمددة مددن ندداحيتين ،فمددن ناحيددة ال تقتصددر حمايددة الغيددر

وحمايتدده مددن آثددار المحاكمددة علددى إمكانيددة إدخالدده فددي الخصددومة بددأمر مددن المحكمددة أو إل ازمدده
بتقديم مستند تحت يده ،بل يمكن إن تمتد إلى أبعد من ذلك بقبول تدخله إذا وجدت المحكمة َّ
أن

مد د د ددن شد د د ددأن تدخلد د د دده تسد د د ددهيل الفصد د د ددل فد د د ددي الند د د دزاع أو صد د د دديانة حقوقد د د دده أو حقد د د ددوق الخصد د د ددم(،

الحجددار()2002ص )21:ومددن ناحيددة أخددرى تتمتددع المحكمددة بسددلطة تقديريددة فددي قبددول الطلددب مددن
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عدمه وفي تقرير الفصل فيه أوال أو إرجاء الفصل بده إلدى مدا بعدد الفصدل فدي موضدوع الددعوى،

مددا لددم يكددن الفصددل فددي الموضددوع متوقفددا علددى الفصددل فيدده ،مددع مالحظددة وج دوي عدددم تعسددف

المحكمة في استعمال حقها في سلطتها التقديرية إلدى الحدد الدذي تضديع معده قيمدة هدذه المزيدة(.

عمر( )2009ص. )4:

رابعا  :عدم كفاية مبدأ نسدبية آثدار الحكدم القضدائي فدي المحافظدة علدى حقدوق الغيدر الدذي

لم يكن طرفا في النزاع؛ ذلك َّ
أن التطبيق العملي قد يقود إلى نتيجة مغايرة لهذا المبددأ بدأن يدؤدي

الحكددم الصددادر فددي الدددعوى إلددى المسدداس بحقددوق شددخص مددن الغيددر لددم يكددن طرفددا فيهددا ،ويددورد
جانب من الفقه م اال لهذه الحالة بأن يكون موضوع النزاع بين طرفي الخصومة هو ملكيدة عدين
مملوكة لشخص ثالث بمقتضى سند غير السند محل الندزاع بدين الطدرفين فدي الددعوى ،ففدي هدذه

الحالة ورغم نسبية أثدر الحكدم الصدادر فدي هدذه الددعوى وقصدوره علدى طرفيهدا ،إال َّ
أن تنفيدذه قدد
يشكل ضر ار واضحا وجليا ويم

بحقوق هذا الغير (.األنطاكي ( ،د.ت)ص.)183:

خامساَّ :
إن من شأن السماح بالتدخل في الدعوى أن يحول دون لجوء الغير الذي يتضدرر

من نتيجة الحكم الصادر في الدعوى إلى الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير نظ ار لكونه يم

حقوقه  ،وال شك َّ
أن سلوك م ل هذا الطريدق يعيدق سدرعة الفصدل فدي موضدوع الندزاع ويطيدل أمدد

التقاضددي؛ أل َّن االعت دراض يق دددم إل ددى نف د

المحكم ددة الت ددي أص دددرت الحك ددم إذا ك ددان أص ددليا و ل دى

المحكمة الناظرة في الدعوى التدي احدتج فيهدا الخصدوم بدالحكم المعتدرض عليده إذا كدان عارضدا،
وال يخفى ما في ذلك من تعطيل لسير الدعوى في حالة االعتراض الطار و طالة أمد النزاع في

حالة االعتراض األصلي ،مما يبرر إجازة تدخل الغير في الدعوى وهذه المزية تصدب أيضدا فدي
مبدأ االقتصاد با جراءات والتخفيف على المحاكم (.الحجار(  )2002ص. )26 :
الفء الثان  :ضواب التدخل االختصام ف الدعوا

على الرغم مما تقددم مدن م ازيدا للتددخل فدي الددعوى ،إال َّ
أن المشدرع لدم يشدأ أن يتدرك األمدر

رادة األش ددخاص بالت دددخل ف ددي ال دددعوى ف ددي أي وق ددت ،أو بالكيفي ددة الت ددي يري دددونها ،و نم ددا أوج ددد

ضوابط تحكم هذا الطلب كغيره من الطلبات العارضة ،وهذه الضوابط هي مجموعة من الشروط
التددي ال بددد مددن توافرهددا لقبددول طلددب التدددخل وقددد بينددت محكمددة التمييددز فددي أحددد أحكامهددا شددروط

التدددخل االختصددامي فقضددت":يســتفاد مــق أحكــام المــاد 114مــق قــانو أصــول المحاكمــات

المدنية أ َّ التدخل يتطلب عد شـءو هـ  -1 :وجـود مصـلحة قانونيـة لطالـب التـدخل – 2

أ يكو طالب التدخل مق غيء أطءاف الدعوا األصلية  -3أ يكو هناك ار با بـيق طلـب
والحق أو الخصومة موضو الدعوا األصلية  -4أ
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معــيق  -5ــو الخصــومة األصــلية ال ـ ال قائمــة ولــم ــنقض  .ويتضددح مددن خددالل ذلددك أن
المتدخل في م ل هدذه الحالدة لده مصدلحة مسدتقلة عدن أطدراف الددعوى القائمدة ألنده يطالدب بحدق

مسددتقل لنفسدده فيهددا وأن هدددف المشددرع مددن السددماح بددذلك التدددخل فددي الدددعوى هددو التيسددير علددى

الغير الذي لده حدق مدرتبط بدالحق موضدوع الددعوى األصدلية ومنعدا مدن صددور أحكدام متعارضدة

الحقا إذا مدا قدام الغيدر برفدع دعدوى مسدتقلة للمطالبدة بمدا يدعيده( .حكدم محكمدة التمييدز األردنيدة رقدم

 ، 2018/7380قس ددطاس ).وعل ددى ه دددي م ددن قد درار محكم ددة التميي ددز يمك ددن إجم ددال ش ددروط الت دددخل
االختصامي باآلتي:

أوال :أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله ،وهذا الشدرط شدرط عدام ينطبدق علدى كدل طلدب

في الدعوى أصليا كان أم عارضا كما ينطبق على كل دفع ي ار فيها ،ولم يكتف المشرع بالنص

الع ددام ال ددذي أورده ف ددي الم ددادة( )3م ددن ق ددانون أص ددول المحاكم ددات المدني ددة رق ددم  24لس ددنة 1988
بقوله -1" :ال يقبل طلب أو دفع ال يكو لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقءها القانو  ،".بل أكدد

عليده بصددفة خاصددة فدي الفقدرة( )2مددن المددادة 114مدن ذات القددانون بقولدده ":كمــا يجــوز ل ــل مي

مصلحة أ يتدخل الدعوا طالبا الحكم لنفسه بطلب مء ب بالدعوا ،"...مما يددل علدى أهميدة
هذا الشرط لقبول طلب التدخل.

والمص ددلحة ف ددي ال دددعوى بوج دده ع ددام ه ددي الفائ دددة العملي ددة المش ددروعة الت ددي يحص ددل عليه ددا

الشددخص مددن التجائدده إلددى القضدداء (،العبددودي()2006ص )189:وهددي بالنسددبة للمتدددخل اختصددامياً

أيضا الفائدة العملية المشروعة التي يتوخاهدا المتددخل مدن تدخلده فدي الخصدومة القائمدة والتجائده

إلى القضاء ،وال بد لتحققها من تدوافر أوصدافها أو شدروطها وهدي َّ
أن تكدون قانونيدة أي مشدروعة

يقرهددا القددانون ويددوفر لهددا الحمايددة ،وتطبيقددا لددذلك ال يجددوز للمتدددخل االختصددامي مد ال أن يطلددب

إدخالده فدي دعدوى يطالددب فيهدا الددائن مديندة بمبلددغ مدن المدال مطالبدا الحكددم لده بهدذا المبلدغ علددى

أساس أَّنه كسبه من الدائن في قمار ،كذلك يجب أن تكون هذه المصلحة التي يتوخاها المتدخل
اختصدداميا مصددلحة قائمددة وحالددة أي أن تكددون محققددة الوقددوع بمعنددى َّ
أن االعتددداء قددد وقددع فعددال
علددى الحددق أو المركددز القددانوني الددذي يتددوخى المتدددخل حمايتدده ،كمددا لددو وعددد شددخص آخددر ببيددع

منقول معين له بعد تمام شرائه من المالك ،وقام نزاع بين المالك البائع والمشتري (الواعد) وطلب

فيه البائع فسخ البيع ألي سبب قدانوني ،فدال يحدق للموعدود لده فدي هدذا الم دال أن يطلدب التددخل

فددي الدددعوى مطالبددا الحكددم بصددحة العقددد فددي مواجهددة الط درفين أو بطلددب الحكددم لدده علددى المالددك
بتسليم المبيع ،إذ ال مصلحة قائمة في هذا الطلب (.الزعبي ()2019ص.)279:

وي د ددار بمناسد ددبة هد ددذا الشد ددرط مد ددن شد ددروط المصد ددلحة تسد ددا ل مفد دداده :مد دددى إمكانيد ددة اعتبد ددار

المصلحة المحتملة كافية لقبول طلب التدخل االختصامي؟ وهي الحالة التي يكون فيها االعتداء
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على الحق أو المركز القانوني محدتمال أو مسدتقبليا ،أو َّ
أن االعتدداء قدد وقدع ولكدن الضدرر الدذي

مددن الممكددن أن ينشددا عندده هددو ضددرر محتمددل ف دركن االحتمددال ينصددرف إلددى الضددرر ولددي

إلددى

المصددلحة ذاتهددا (،شوشدداري ( )2003ص  )156كمددا فددي الم ددال السددابق إذ لددو صددح عقددد البيددع ف َّنده

مددن الممكددن إتمددام عقددد الوعددد بددالبيع ،ويددرجح جانددب مددن الفقدده أَّنده لمددا كانددت المصددلحة المحتملددة
ذات طبيعة وقائية أي تصدلح أساسدا للددعاوى الوقائيدة ،فد َّن اعتمادهدا لقبدول الطلدب االختصدامي

الددذي يقدددم اسددتقالال ويدددعي فيدده المتدددخل الحددق لنفسدده ،أقددل تصددو ار فددي الواقددع العملددي منهددا فددي
حالددة الت دددخل االنضددمامي ال ددذي تعتب ددر الفك درة الوقائي ددة أساسددا ل دده؛ ألَّن ده بطبيعتدده ت دددخل تحفظ ددي

يهدف إلى المحافظة على حقوق الخصم الذي يجري التدخل إلدى جانبده (.عمدر()2006ص)189:
.

ثانيـــا  :ض ددرورة تد دوافر االرتب دداط ب ددين ال دددعوى األص ددلية أي الطل ددب األص ددلي وب ددين وطل ددب

المتدددخل اختصدداميا ،ويقصددد بهددذا الشددرط قيددام الوحدددة الموضددوعية بددين طلددب المتدددخل والطلددب
األص ددلي موض ددوع ال دددعوى (،عم ددر ( )2009ص)9:وق ددد أك دددت محكم ددة التميي ددز عل ددى ذل ددك حي ددث

قضدت.... ":إ شء االر با المعول عليه ف جميـع األحـوال هـو االر بـا بموضـو الـدعوا
فق دو اشت اء أ

ستند المطالبة ف الدعوييق إلى السـبب القـانون ما ـه وهـذا مـا يسـتفاد

بوضوح مق نـص المـاد ( )2/114مـق قـانو أصـول المحاكمـات المدنيـة عنـدما نصـا ...

كمـــا يجـــوز ل ـــل مي مصـــلحة أ يتـــدخل فـ ـ الـــدعوا طالبـــا الحكـــم لنفســـه بطلـــب مـــء ب
بالدعوا ( ...حكم محكمة التمييز األردنية رقم  2018/7380قسطاس. ).

ويعرف األستاذ (سولي ) االرتباط َّ
بأنه قيام صلة بين دعويين تستلزم العدالة وحسن سير

القضاء جمعهما أمام محكمدة واحددة ،تجنبدا لصددور أحكدام متناقضدة (،العبدودي ( )2000ص)271
وهو نف

المعنى الذي أكدته محكمة التمييز في حكمهدا الدذي سدبقت ا شدارة إليده فدي بدايدة هدذا

الفرع بقولهدا ":وإ هدف المشء مق السماح بذلي التدخل ف الدعوا هو التيسيء علـى الغيـء
الذي له حق مء ب بالحق موضو الدعوا األصلية ومنعا مق صـدور أحكـام متعارضـة الحقـا

إما ما قام الغيء بءفع دعوا مستقلة للمطالبة بما يدعيه" .

ويعتب ددر االرتبد دداط متحقق ددا إذا وجد دددت عالقد ددة وثيق ددة الصد ددلة بد ددين الطل ددب األصد ددلي وطلد ددب

المتدخل ،تخول طالب التدخل االختصامي التذرع بحق له في مواجهة الخصوم ،كقيام السمسار

بالت دددخل اختص دداميا ف ددي ال دددعوى المرفوع ددة ب ددين الب ددائع والمش ددتري مطالب ددا الحك ددم ل دده بأتعاب دده ف ددي

مواجهتهم ددا(الحج ددار( )2002ص ، )24:كم ددا يج ددب لتحق ددق االرتب دداط أن يك ددون الح ددل المق ددرر ألح ددد

الطلبددين مددن شددأنه أن يددؤثر فددي الحددل الددذي يجددب تقري دره ل خددر وهددذا الشددرط الزم لقبددول طلددب
التدخل وهو من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (.النمر( )1990ص)151:
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كددذلك يتحقددق هددذا االرتبدداط إذا كددان يترتددب علددى نتيجددة الحكددم فددي الدددعوى ضددرر محقددق

بالمتدخل كتدخل مالك العين الحقيقي بالنزاع القائم على ملكية العين بدين شخصدين طالبدا الحكدم

له بملكيتها في مواجهتهما استنادا إلدى سدند خدالف السدند المطدروح فدي الندزاع كمدا اشدرنا سدابقا(.
األنطاكي(د.ت)ص)183:
وتقدير مدى وجود هذا االرتباط يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تنظر

النزاع في الطلب األصلي دون رقابة عليها من محكمة التمييز ،متى بنت حكمها على أسباي

سائغة لها أصلها ال ابت في أوراق الدعوى وتصلح أساسا لحمل حكمها (.الحجار( )2002ص)24
ثالثـــا  :االختص دداص  :ويقص ددد ب دده أن يك ددون نظ ددر طل ددب الت دددخل داخ ددال ف ددي االختص دداص

الوظيفي والنوعي للمحكمة التي تنظر الطلب األصلي بمعنى اختصاص المحكمة بنظر الطلب،
وه ددو م ددا يع ددرف بش ددرط ال ددتالزم وه ددو ش درط م درتبط بش ددرط االرتب دداط ومتف ددرع عن دده (.النم ددر ()1982

ص( )117الحجار()2002ص)23:

ويحكددم اختصدداص المحكمددة بالطلبددات العارضددة والمرتبطددة بوجدده عددام قاعدددتان أساسدديتان

أوالهما :أن تكون مختصة بنظر الطلب األصلي أي انه يجب أن تكون المحكمة مختصة بنظر

الطل ددب األص ددلي والع ددارض عل ددى الس دواء ،وه ددي قاع دددة مطلق ددة س دواء بالنس ددبة لمحكم ددة البداي ددة أو
لمحكمددة الصددلح ذلددك َّ
أن االختصدداص بددأي دعددوى تبعددا لدددعوى أخددرى مددا هددو إال اسددت ناء علددى
األصل أوجده المشرع العتبارات متعددة كاالقتصاد في ا جراءات وتوفير النفقات والوقت مراعاة

لمصالح الخصوم وضمانا لحسن سير العدالة وتفدادي لتنداقض األحكدام  ،وبمدا َّ
أن طلدب التددخل

االختصددامي هددو طل ددب عددارض م درتبط ف د َّن االختصدداص بنظ دره مددن قبددل المحكم ددة الندداظرة ف ددي

الدددعوى األصددلية مدرتبط باختصاصددها بالطلددب األصددلي واسددتم اررية هددذا االختصدداص ،ولمددا كددان

المشرع قد أوجب على المحكمة إحالة الدعوى بحالتهدا إذا قضدت بعددم اختصاصدها ف َّ
دأن األصدل
يقتضي أيضا َّ
أن تقضي بعدم اختصاصها بطلب التدخل االختصامي (النمر (د.ت) ص)427:

وبتطبيق القاعدة المتقدمة على طلب التدخل االختصدامي نجدد َّأنهدا ال تؤخدذ علدى إطالقهدا

ففي حالة االختصاص المكداني فد َّن المحكمدة إمدا أن تكدون مختصدة بالطلدب األصدلي مكانيدا أو

تصددبح كددذلك نتيجددة دخددول المدددعى عليدده فددي الموضددوع قبددل التمسددك بالدددفع ،وال تقضددي بدده مددن

تلقاء نفسها َّ
ألنه غير متعلق بالنظام العام ،فم ال لدو قددم طلدب التددخل االختصدامي قبدل مباشدرة

المحكمة في نظر الدعوى األصلية وتمسك المدعى عليده فدي الددعوى األصدلية بعددم اختصداص
المحكم ددة مكاني ددا بنظ ددر ال دددعوى ،فد د َّن ه ددذه القاع دددة تنطب ددق عل ددى ه ددذه الحال ددة ،وبالت ددالي تقض ددي

المحكمددة ب حالددة الطلددب األصددلي والعددارض إلددى المحكمددة المختصددة مددا لددم تكددن مختصددة نوعيددا
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بطلب التدخل ،ولكن إذا لدم ي در الخصدم فدي الددعوى األصدلية مسدألة عددم االختصداص المكداني

للمحكمة وسقط حقه نتيجدة الددخول فدي الموضدوع ،فد َّن المحكمدة تخدتص بنظدر الطلدب العدارض
متى كانت مختصة بنظره نوعيا إذا كانت محكمدة صدلح  ،وباعتبارهدا صداحبة الواليدة العامدة إذا

كانت محكمة بداية.

أما فيما يتعلق باالختصاص القيمي ف َّنه إذا لدم تكدن المحكمدة التدي تنظدر الطلدب األصدلي

مختصددة بنظددره قيميددا ،أي أَّن ده يخددرج عددن نصدداي اختصاصددها ،كمددا لددو كانددت الدددعوى األصددلية

مرفوعدة أمدام محكمدة البدايدة وكاندت قيمتهدا اقدل مدن عشدرة آالف ديندار ،أو كدان ممدا تخدتص بده

محكمة الصلح اختصاصدا نوعيدا ،وقددم طلدب التددخل االختصدامي وكاندت قيمدة دعدوى المتددخل
داخلة ضمن الحدد الصدلحي قبدل أن تفصدل المحكمدة بمسدألة اختصاصدها بالطلدب األصدلي ،فدال

تختص محكمة البدايدة بنظدر الطلدب العدارض ألَّنده ال يددخل فدي نصداي اختصاصدها القيمدي لدو

مددن ذلددك تخددتص محكمددة البدايددة التددي تنظددر الدددعوى األصددلية

دداء ،وعلددى العكد
قدددم أمامهددا ابتد ً
بطلددب التدددخل االختصددامي ول ددو كانددت قيمددة االدعدداء ض ددمن الحددد الصددلحي باعتبارهددا ص دداحبة
الوالية العامة ضمن محاكم القضاء النظامي.

وي ددار بمناسددبة االختصدداص القيمددي تسددا ل حددول مدددى اختصدداص محكمددة البدايددة بنظددر

طلب التدخل االختصامي إذا كان داخال في اختصاصها قيميدا ونوعيدا ،فدي حدين كاندت الددعوى

األص ددلية تخ ددرج ع ددن نط دداق اختصاص ددها قيمي ددا أو نوعي ددا وقض ددت ب حال ددة ال دددعوى إل ددى محكم ددة

الصلح ،ومن ناحية أخرى إذا كاندت الددعوى األصدلية ضدمن الحدد الصدلحي ولكدن طلدب التددخل
يزيدد عدن الحدد الصدلحي أو يددخل فدي االختصداص الندوعي لمحكمدة البدايدة ،فهدل تنظدر محكمدة

البدايدة بطلدب التدددخل اسدتقالال وتحيددل الطلدب األصددلي إلدى محكمددة الصدلح فددي الحالدة األولددى؟،
وهل تفصدل محكمدة الصدلح بدين الطلبدين فتفصدل فدي الطلدب األصدلي وتحيدل طلدب التددخل إلدى

محكمة البداية؟.

لددم يعددالج المشددرع األردنددي حكددم هددذه الفرضددية ،علددى خددالف المشددرع المصددري الددذي نددص

فددي المددادة ( )46مددن ق ددانون المرافعددات المدنيددة والتجاريددة رق ددم  13لسددنة  1968علددى أَّن ده " :ال
ختص محكمة المواد الج ئية بـالحكم فـ الطلـب العـار

قيمته أو نوعه ال يدخل ف اختصاصها .وإما عء

أو الطلـب األصـل إما كـا بحسـب

عليها طلـب مـق هـذا القبيـل جـاز لهـا أ

حكم ف الطلب األصل وحدأ إما لم يتء ب على ملي ضءر بسيء العدالة وإال وجـب عليهـا أ
حكــم مــق لقــات نفســها بإحالــة الــدعوا األصــلية والطلــب العــار

المحكمة االبتدائية ويكو حكم اإحالة غيء قبل للطعق".
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وبمفهوم المخالفة لهذا النص ف َّن محكمة البداية ال تحيل الطلب االختصامي إلى محكمة

الصدلح إذا كدان داخدال فدي اختصاصدها الندوعي أو القيمدي وتبقدى مختصدة بالفصدل فيده وبالتدالي
تخددتص بنظددر الطلددب األصددلي الددذي يدرتبط بدده هددذا الطلددب العددارض أو المدرتبط ولددو كددان داخددال

فددي االختصدداص القيمددي للمحكمددة الجزئيددة ،والدددليل علددى ذلددك َّ
أن المشددرع قددد أوجددب فددي الشددق

األخ ددر م ددن نف د

الم ددادة عل ددى المحكم ددة الجزئي ددة أوج ددب عليه ددا إحال ددة ال دددعوى األص ددلية والطل ددب

العدارض إلدى المحكمدة االبتدائيدة إذا ترتدب علدى الفصدل بينهمدا ضدرر بحسدن سدير العدالدة ،رغددم
َّ
أن األمر يشكل خروجا على قواعد االختصاص القيمي التي تعتبر من النظام العام.

وال مقابل للنص المصري فدي قدانون أصدول المحاكمدات المدنيدة األردندي ،غيدر َّ
أن المشدرع

األردني قد نص في المادة  30على أَّنده " ختص محكمة البداية بالنظء والفصـل فـ الـدعاوا
الت ـ ال ــدخل ف ـ اختصــا

محكمــة أخــءا بمقتمــى أي قــانو نافــذ المفعــول كمــا خــتص

بالنظء والفصل ف الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المء بطة بالطلب األصـل مهمـا كانـا

قيمتهـــا أو نوعهـــا" فه ددذا ال ددنص ي ددوفر ح ددال لحال ددة م ددا ل ددو كان ددت ال دددعوى األص ددلية المنظ ددورة م ددن

محكمددة الصددلح تزيددد عددن الحددد الصددلحي وكددان ُقددم فيهددا طلددب أصددلي طالددب المتدددخل بمقتضدداه
بجزء من هذا الحق وكانت قيمدة مطالبتده داخلدة فدي الحدد الصدلحي ،فد ذا قضدت محكمدة الصدلح

ب حالة الدعوى األصلية التي تزيد على نصابها إلى محكمة البداية المختصة ف َّن األمدر يقتضدي

إحال ددة طل ددب الت دددخل االختص ددامي تبع ددا ل ددذلك باعتب ددار َّ
أن محكم ددة البداي ددة ه ددي ص دداحبة الوالي ددة

العامة.

ولكد ددن المشد ددكلة ت د ددور بالنسد ددبة للحالد ددة األولد ددى ،إذا قد ددررت محكمد ددة البدايد ددة إحالد ددة الد دددعوى

األصددلية إلددى محكمددة الصددلح لعدددم االختصدداص القيمددي وكددان قيمددة ادعدداء المتدددخل تدددخل فددي
اختصاص ددها القيم ددي ،أو ك ددان موض ددوع الت دددخل مم ددا ي دددخل ف ددي االختص دداص الن ددوعي لمحكم ددة

البداي ددة ،باعتب ددار َّ
أن ك ددال االختصاص ددين م ددن النظ ددام الع ددام ،إذ ل ددم يع ددالج المش ددرع األردن ددي ه ددذه

الفرض ددية  ،ك ددذلك تبق ددى المش ددكلة قائم ددة ف ددي حال ددة ك ددون محكم ددة الص ددلح مختص ددة بنظ ددر الطل ددب

األصلي وُق ّدم طلب عارض يزيد عن نصابها ،وندرى ضدرورة تددخل المشدرع لمعالجدة هدذه الحالدة
بد د يراد ن ددص عل ددى غد درار ال ددنص المص ددري المش ددار ل دده الس دديما أن المش ددرع ق ددد م ددنح االختص دداص
لمحكمة الصلح بالطلبات المقابلة مهما كان مقدارها ،فنص في المادة (/2ي) مدن قدانون محداكم

الصلح األردني رقدم  23لسدنة  2017بقولده  ":خـتص محكمـة بـالنظء فـ الـدعاوا والطلبـات
التالية :ب -الدعاوا المتقابلة مهما بلغ مقدارها".

أما بالنسبة لالختصاص الدولي فال ت ور م ل هذه المشدكلة؛ إذ َّ
أن المشدرع قدد حسدم األمدر

م ارعداة لحسدن سددير العدالدة حيددث ندص فددي المدادة ( )3/27مدن قدانون أصددول المحكمدات المدنيددة
119

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()4اجمللد (2021)7

بقولدة " إما رفعــا للمحــاكم األردنيــة دعــوا داخلــة فـ اختصاصــها فإنهــا ــو مختصــة أيمــا

بالفصل ف المسائل والطلبات المء بطة بالدعوا األصلية وفـ كـل طلـب يـء ب بهـذأ الـدعوا
ويقتم ـ حســق ســيء العدالــة أ َّ ينظــء فيهــا  ،وثدداني القواعددد التددي تحكددم اختصدداص المحكمددة

بالطلب ددات العارض ددة والمرتبط ددة كطل ددب الت دددخل االختص ددامي ه ددي َّ
أن يك ددون الطل ددب الم درتبط م ددن

اختص د دداص المحكم د ددة الت د ددي تنظ د ددر الطل د ددب األص د ددلي ،وه د ددذه قاع د دددة تس د ددري عل د ددى جمي د ددع أن د دواع

االختصاص عدا االختصاص الدولي والمكاني ،وتسري على جميدع المحداكم عددا محداكم البدايدة
باعتبارها صاحبة الوالية العامة (.النمر (د.ت)ص)427:

خالصددة القددول َّ
أن االختصدداص بنظددر طلددب التدددخل االختصددامي كطلددب عددارض م درتبط

بالطلددب األصددلي ،ينعقددد بوجدده عددام للمحكمددة التددي تنظددر الدددعوى األصددلية متددى كانددت مختصددة

بنظددر هددذا الطلددب وظيفيددا ونوعيددا وذلددك لكددون االختصدداص النددوعي والددوظيفي مددن النظدام العددام،

مددع مالحظددة أَّن ده إذا كددان الطلددب يخددرج عددن اختصدداص المحكمددة الددوظيفي فيمتنددع عليهددا قبددول
الطلب وعليها أن تقضي برده فهي ال تملك ا حالة.
رابعا :يجب تقديم طلب التدخل قبل ختدام المحاكمدة و قفدال بداي المرافعدة ،علدى أن يقتصدر

مرح ددل ال دددعوى أثن دداء نظره ددا أم ددام محكم ددة الدرج ددة
الح ددق ف ددي تق ددديم وقب ددول طل ددب الت دددخل عل ددى ا

األولد ددى ،أي أمد ددام محكمتد ددي البدايد ددة والصد ددلح ولد ددي

أمد ددام محكمد ددة الدرجد ددة ال انيد ددة أي محكمد ددة

االستئناف (،شوشاري( )2003ص )231:وسنأتي على تنداول هدذا الشدرط تفصديال عندد بحدث وقدت
تقديم الطلب ومراحل المحاكمة التي يجوز فيها التدخل االختصامي.
المبحث الثان  :إجءاتات التدخل االختصام وآثارأ

ب ددين ق ددانون أص ددول المحاكم ددات المدني ددة ا جد دراءات الواج ددب إتباعه ددا لتق ددديم طل ددب الت دددخل

االختصامي وحدد جميع اآلثار المترتبة على تقديم الطلدب وقبولده ،إال أَّنده قصدر التددخل بنوعيده
وبناء على ما تقدم  ،سيتم تقسيم هذا المبحث
على مراحل المحاكمة أمام محاكم الدرجة األولى،
ً
إلى مطلبين يخصص (المطلب األول ) جراءات التدخل االختصامي ويتم تخصيص (المطلب

ال اني) آلثار التدخل االختصامي.

المطلب األول :إجءاتات التدخل االختصام .

عالجد د ددت المد د ددادة ( )2/114مد د ددن قد د ددانون أصد د ددول المحاكمد د ددات المدنيد د ددة إجد د دراءات التد د دددخل

االختصددامي فبينددت مددن يسددتطيع تقددديم طلددب التدددخل االختصددامي فددي الدددعوى ،وكيفيددة تقديمدده،
ووقت تقديمه ،وسنخصص لدراسة كل ذلك في فرع أول وذلك أمام محكمدة الدرجدة األولدى  ،فدي
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حددين سددنعالج فددي الفددرع ال دداني مدددى ج دواز مباش درة إج دراءات التدددخل االختصددامي أمددام محكمددة

الدرجة ال انية.

الفء األول :إجءاتات التدخل االختصام أمام محكمة الدرجة األولى.

سنعالج من خالل هذا الفرع  :صاحب الحق في التدخل االختصامي ومن ثم كيفية تقديم

طلب التدخل ووقت تقديم طلب التدخل االختصامي ونختم ببحث الفصل في طلب التدخل
وذلك تباعا وعلى النحو التالي:

أوال :صاحب الحق ف التدخل االختصام :

نصت الفقرة ( )2من المادة  114من قانون أصول المحكمات المدنية على  " :كما يجوز

ل ل مي مصلحة أ يتدخل ف الدعوا طالبا الحكم لنفسه بطلب مء ب بالدعوا األصلية"،

يتضح من تحليل هذا النص تأكيده على ضرورة توافر شرطي المصلحة واالرتباط بالنسبة
للتدخل االختصامي ،وفي هذا تأكيد على تميزه عن التدخل االنضمامي على النحو الذي سبق

بيانه ،ويبين هذا النص بوضوح َّ
أن صاحب الحق في تقديم طلب التدخل االختصامي في

الدعوى هو الغير الذي تتحقق له مصلحة قانونية ومشروعة وقائمة من هذا التدخل بكامل

أوصافها ويرمي من وراء طلبه هذا إلى الحكم له في مواجهة طرفي الخصومة األصليين بالحق
موضوع الطلب األصلي ،أو بجزء منه مرتبط بهذا الطلب األصلي ،أو بحق آخر ولكنه مرتبط

بالطلب األصلي ،وبما َّأننا قد بينا سابقا بالتفصيل شروط التدخل االختصامي فنكتفي بهذا القدر

هنا ونحيل على ما فصلناه سابقا في تحديدنا لمفهوم الغير في التدخل االختصامي صاحب
الحق في طلب التدخل االختصامي.

وتعتبر إجراءات التدخل المنصوص عليها في المادة ( )2/114المشار إليها من النظام

العام فال يجوز الخروج عليها أو مخالفتها ،وهو ما أكدته محكمة التمييز األردنية حيث قضت

 ":رسم المشء األردن ف الماد يق  113ز 114إجءاتات التدخل وإدخال مق لم يكق ممثت
ف

الدعوا ،وحيث أ

لي اإجءاتات مق النظام العام فت يجوز مخالفتها أو الخءوج

عليها" (.حكم محكمة التمييز األردنية رقم  2018/ 2040قسطاس) ( وحكمها رقم 2018/4388قسطاس)
ثانيا :كيفية قديم طلب التدخل :

حدد المشرع األردني كيفية تقديم طلب التدخل االختصامي في الشق ال اني من الفقرة ()2

من المادة 114والتي جاء فيها  ......وف حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم الئحة بادعائه وفقا

لإلجـءاتات المعتــاد لءفــع الــدعوا وبــدفع الءســوم المقــءر " يتبددين لنددا مدن خددالل هددذا الددنص َّ
أن
دداء ،ولكدن المنطدق والواقدع
المشرع األردني لدم يوضدح كيفيدة تقدديم طلدب التددخل االختصدامي ابت ً
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العملي يفترض تقديمه باستدعاء إلى المحكمة التي تنظر النزاع الذي يرغدب الطالدب فدي التددخل

فيدده ،أي أَّن ده وفقددا لمددا ي دراه بعددض جانددب مددن الفقدده – وبحددق  -يخض دع لفك درة القبددول المبدددئي(،
الزعب ددي( )2019ص )415:بمعن ددى أن يك ددون للمحكم ددة ص ددالحية تتم ددل بالرقاب ددة والبح ددث ف ددي م دددى
تحقددق شددروط التدددخل االختصددامي مددن عدمدده ،وذلددك ببحددث جميددع الشددروط التددي سددبقت ا شددارة

إليها مما يستتبع أن يتضمن هدذا االسدتدعاء توضديحا وافيدا للحدق الدذي يدعيده وطبيعدة االعتدداء

أو الضرر الذي يلحق بهذا الحدق فدي حدال عددم إجابدة طلبده أي عددم قبولده ،وندرى َّ
أن ممدا يؤيدد

وجهة النظر هذه َّ
أن المشرع قد ّبين كيفيدة تقدديم الددعوى أي الطلدب األصدلي المفتدتح للخصدومة
في صدر المادة  56بقوله " ءفع الدعوا بنات على طلب المدع بتئحـة ـود قلـم المحكمـة
ما لم يـنص القـانو علـى خـتف ملـي " ،أي أَّنده وفقدا لهدذا الدنص فد َّن الطلدب هدو تقدديم الئحدة

الدعوى ذاتها.

أما في حالة طلب التدخل االختصامي فقد جعل المشرع تقديم الئحدة الددعوى الحقدا لقبدول

طلبه بالتدخل كما بينت المادة(  ،)2/114مما يعني َّ
المشرع ومن باي توفير الوقت والنفقات
أن
ّ
دداء بع ددرض طلب دده عل ددى المحكم ددة لتنظ ددر ف ددي م دددى
عل ددى م دددعي الح ددق بالت دددخل ق ددد س ددمح ل دده ابت د ً

موافقتدده للشددروط ،وتقددرر قبولدده مددن عدمدده بدددال مددن تقددديم طلددب التدددخل مباش درة بالئحددة دعددوى،
ليصددار بعددد اسددتكمال ا ج دراءات المنصددوص عليهددا فددي الم دواد مددن(  )59 -56إلددى النظددر فددي

الطلب شكال والحكم برده أو قبوله ،وهدذا يقتضدي بداهدة قيدام المتددخل ب رفداق نسدخة مدن الوثدائق
المؤيدددة الدعائدده ،ف د ذا مددا أجابتدده المحكمددة إلددى طلبدده أي قبلتدده مبدددئيا يصددار عندئددذ إلددى تكليفدده

بتقديم الئحة بادعائده وفقدا لاجدراءات المعتدادة لرفدع الددعوى با ضدافة إلدى دفدع الرسدوم المقدررة،

أي َّأنه بعد قيد الئحة الدعوى التدي قددمها طالدب التددخل االختصدامي وفقدا ألحكدام المدادتين 56
و 57فانه يصار إلى تبليغها للخصوم أي إلى طرفي النزاع األصليين ويجدري تبدادل اللدوائح وفقدا
ألحكام المادة  59من ذات القانون .

وقد بين المشرع وسيلة التدخل االختصامي بعد قبدول الطلدب وذلدك بالطريقدة المعتدادة لرفدع

الددعوى ،دون السدماح بتقددديمها شدفاهة فدي الجلسددة كمدا فعدل بالنسددبة للطلبدات ا ضدافية المقدمددة
مددن المدددعي حيددث نصددت الفقدرة (ي) مددن المددادة(  )115علددى أَّنده "ب -قــدم الطلبــات المشــار

إليهــا فـ الفقــء (أ) مــق هــذأ المــاد إلــى المحكمــة وفــق اإجـءاتات المعتــاد لءفــع الــدعوا أو
بطلب يقدم شفاها ف الجلسة بحمور الخصوم على أ يثبا ملي ف محمـء الـدعوا" ،كمدا

أَّنده لددم يحدددد موعدددا لحضددور طالددب التدددخل إلددى المحكمددة كمددا فعددل بالنسددبة لمددن تددأمر المحكمددة

ب دخاله أو يتم إدخاله بناء على طلب من الخصوم حيث نص في الفقرة ( )4من المدادة( )114

على أَّنده "  -4عيق المحكمة موعدا ال يتجاوز أربعة عشء يوما لحمور مق زمء بإدخاله أو
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مــق يطلــب الخصــم إدخالــه وفــق أحكــام هــذا القــانو " ،ومددا ذلددك إال تأكيددد مددن المشددرع علددى َّ
أن

مركز المتدخل اختصاميا هو مركز مستقل وهو مددع فدي الددعوى فدي مواجهدة طرفدي الخصدومة
قبل تدخله.

وق ددد أحس ددن المش ددرع األردن ددي ص ددنعا ب ددذلك عل ددى خ ددالف المش ددرع المص ددري فق ددد ن ددص ف ددي

الم ددادة( )126م ددن ق ددانون المرافع ددات المدني ددة والتجاري ددة عل ددى أَّن ده" :يجـــوز ل ـــل مي مصـــلحة أ

يتــدخل ف ـ الــدعوا منمــما ألحــد الخصــوم أو طالبــا الحكــم لنفســه  ....ويكــو بــاإجءاتات

المعتاد لءفع الدعوا قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها ف الجلسة فـ حمـورهم ويثبـا

فـ محمــءها وال يقبـل التــدخل بعـد إقفــال بـاب المءافعــة" ،فوفقدا للددنص المصدري ف َّنده ال خددالف
بددين القددانونين فددي الطريقددة األولددى لتقددديم الطلددب ،أمددا الخددالف فيتم ددل فددي كددون الطلددب الشددفاهي

يجب أن يقدم بحضور الخصوم مما يستتبع َّ
أن غياي احد الخصدوم يترتدب عليده بطدالن الطلدب
المق دددم ف ددي غياب دده وال يص ددحح ه ددذا ال ددبطالن بحض ددور الخص ددم الغائ ددب ف ددي الجلس ددة التالي ددة لم ددا

يتضمنه من إخالل بمبدأ المواجهة بيم الخصوم (،الحازمي( )2010ص )78:مما يؤدي إلدى العدودة

إلى سدلوك الطريدق األول وهدو تقدديم الطلدب وفقدا لاجدراءات المعتدادة لرفدع الددعوى وال يخفدى مدا

فدي ذلدك مدن تعقيددد لاجدراءات ال مبدرر لدده ومخالفدة لمبددأ االقتصداد فيهددا فضدال عدن َّ
أن المنطددق
ابتداء ليقوم بتقديم طلبه شفاها.
القانوني يفترض عدم حضور المتدخل جلسة المحاكمة
ً
ثالثا  :وقا قديم طلب التدخل االختصام

لم يتناول المشرع األردني تحديد موعد تقديم طلب التدخل ضمن النص الذي ينظم التدخل

في الدعوى علدى خدالف غيدره مدن التشدريعات المقارندة كالتشدريع المصدري الدذي ندص علدى ذلدك
صراحة في ذيل المادة(  )126سالفة الذكر بقوله "...وال يقبل التدخل بعـد إقفـال بـاب المءافعـة"

إال أَّن ده وفقددا للقواعددد العامددة فقددد نددص فددي البدداي التاسددع المتعلددق باألحكددام فددي المددادة( 1/158

)علدى أَّنده " :علــق المحكمـة عــق ختـام المحاكمــة بعــد االنتهـات مــق سـما البينــات والمءافعــات"

وبالتالي يمتنع على الغير أن يتقددم بطلدب التددخل االختصدامي بعددم إعدالن المحكمدة ختدام بداي

المحاكمدة؛ ذلدك َّ
أن الددعوى فدي هدذه المرحلدة تخدرج مدن سديطرة الخصدوم وحيدازتهم وتددخل تحددت
س دديطرة المحكم ددة وحيازته ددا لت ددتمكن م ددن د ارس ددة العناص ددر وتك ددوين قناعته ددا الت ددي تبل ددورت وب دددت

مالمحهددا أثندداء إج دراءات الخصددومة (.شوشدداري ( )2003ص( )287:حكددم محكمددة التمييددز األردنيددة رقددم

 2006/1668قسطاس)

وال يتصور قبول طلب التدخل في الحالة التي تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكدم دون أن

تددأذن للخصددوم بتقددديم أي مسددتند أو مددذكرة تكميليددة ،حيددث يقتصددر السددماح للخصددوم هددذه الحالددة

علددى مددا أذنددت بدده المحكمددة فددال يجددوز لهددم تقددديم طلبددات جديدددة ومددن بدداي أولددى فددال يجددوز ذلددك
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للغيددر (،األنطدداكي(د.ت)ص )654:وقددد أكدددت محكمددة التمييددز فددي العديددد مددن أحكامهددا علددى عدددم

جواز إقفال المرافعة قبل أن يدلي الخصوم بكامل ّبيناتهم وتقديم مرافعداتهم و ال كدان القدرار سدابقا
ألوانه ومشوبا بعيب جوهري يبطله ويبطل ا جراءات الالحقة له (.حكدم محكمدة التمييدز االردنيدة رقدم

 2005/3685قسطاس) ( وحكمها رقم  2002/589قسطاس).

وال يؤدي إعدالن المحكمدة اختتدام بداي المرافعدة إلدى اسدتنفاذ واليتهدا وال يحدول دون سدلطتها

التقديريدة عددادة فدتح بدداي المحاكمدة وعددادة القضدية للمرافعددة (،الزعبددي( )2019ص )438:إذا رأت

أي أمر ترى َّأنه ضروري للفصل في الددعوى وفقدا لدنص المدادة ( )3/158وندرى أَّنده
الت ّبت من ّ
ال يوجد ما يمنع من قبول طلب التدخل في هذه الحالة ال سديما إذا كدان المتددخل جدديا ،كمدا لدو
كان المتددخل اختصداميا هدو المالدك الحقيقدي للعقدار المتندازع علدى ملكيتده بدين طرفدي الخصدومة

وكان بحوزته سند ملكيدة خدالف مدا يسدتند إليده الخصدوم ،وندرى أنده علدى المحكمدة فدي م دل هدذه
الحالة أن تراعي مقتضيات العدالة واضع ًة في حسبانها الموازنة بين مقتضديات واعتبدارات سدرعة
حسم النزاع وعدم إطالة أمد التقاضي وحسن سير العدالة من ناحية ،واالعتبارات التي من أجلهدا

أجدداز المشددرع التدددخل فددي الدددعوى مددن اقتصدداد فددي ا ج دراءات ،وعدددم تك درار رفددع الدددعاوى أمددام
المحاكم وتوفير الوقت والجهد على الخصوم مراعاةً لمصالحهم.
وي ددار تسددا ل فددي هددذا السددياق مددا مدددى ج دواز قبددول المحكمددة لطلددب التدددخل االختصددامي
كطلب عارض إذا ما قررت فتح باي المرافعدة نتيجدة فقدد أحدد قضداة هيئدة المداولدة الدذين سدمعوا

المرافعة ألهليته أو فقده لصفته نتيجة إحالته علدى التقاعدد أو وفاتده قبدل اكتمدال المداولدة أو بعدد
اكتمالها وقبل التوقيع على مسودة الحكم وقبل النطدق بده ،إذ األصدل َّ
أن علدى الهيئدة الجديددة أن
تقددرر فددتح بدداي المرافعددة لتمكددين العضددو الجديددد مددن سددماع المرافعددة ،ونددرى َّ
أن مددا ينطبددق علددى

الفرضية السدابقة ينطبدق علدى هدذه الفرضدية مدن وجدوي ممارسدة المحكمدة لسدلطتها التقديريدة فدي
الموازنة بين االعتبارات المختلفة وتكوين قناعتها على هدي من ذلك.

ويبقى في هذا الصدد بحدث موضدوع مددى جدواز تقدديم طلدب التددخل االختصدامي كطلدب

ع ددارض بمناس ددبة طل ددب ت دددخل اختص ددامي ،وبعب ددارة أخ ددرى م دددى ج دواز الت دددخل االختص ددامي ف ددي
تدخل اختصامي سابق عليه؟.

نرى في هذا المقام -وبحدق  -صدحة مدا يدراه بعدض الشدراح مدن أنده ورغدم َّ
أن عبدارة ندص

أن الددعوى التدي يجدوز التددخل
المادة ( )114بفقرتيها قد جاءت مطلقة ،بحيث لم يحددد المشدرع ّ
فيها هي الدعوى األصلية فقط  ،بما يسمح بالقول بجواز التدخل بنوعيه في التددخل  ،ف َّنندا نجدد
أن التدخل وبالرغم من ذلك ال يجوز إال تبعا للدعوى األصلية(.النمر ( )1982ص)148:
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أمددا عددن مدددى ج دواز قبددول التدددخل فددي الدددعاوى أو الطلبددات المسددتعجلة ،فيبدددو موضددوع

التد دددخل االختصد ددامي فيهد ددا أمد د ار غريبد ددا للوهلد ددة األولد ددى ،والحقيقد ددة َّ
أن فكد درة الوقايد ددة ودرء الخطد ددر

المحتم ددل أو اتخ دداذ إج دراءات تحفظي دده تنس ددجم م ددع فك درة الت دددخل االنض ددمامي ال ددذي يوص ددف بأَّن ده
ددخل تحّفظددي؛ أي بمعنددى أَّن ده متددى ت دوافرت شددروط التدددخل االنضددمامي فددي الدددعوى ف َّن ده مددن
تد ّ
الممكن أن يطلب الغير التدخل تدخال انضدماميا إلدى جاندب أحدد طرفدي الددعوى للمحافظدة علدى
حقوقه وضمان عدم تدأثره بنتيجدة الحكدم الدوقتي الصدادر فدي الطلدب المسدتعجل ،ممدا يتعدين معده

علد ددى المحكمد ددة قبد ددول طلد ددب التد دددخل فد ددي الد دددعوى المسد ددتعجلة متد ددى تد دوافرت للمتد دددخل مصد ددلحة
مشروعة ،ولو كاندت مصدلحة محتملدة إذ األصدل فدي فلسدفة الطلبدات المسدتعجلة بحدد ذاتهدا تقدوم

على فكرة المصلحة المحتملة ،أي َّ
أن الفكرة من التددخل هدي فكدرة وقائيدة تحفظيدة بحتدة وبالتدالي

يجوز للغير التدخل باالنضمام إلى أحد طرفي الدعوى المستعجلة للمحافظة على حقوق الطدرف
الذي انضم إليه أو حقوقه هو (.نصار ()2013ص)30-29:

فق ددد اسد ددتقر قضد دداء محكمد ددة التميي ددز األردنيد دة فد ددي العديد ددد م ددن أحكامهد ددا علد ددى َّ
أن القد د اررات

المستعجلة لهدا حجيدة وقتيدة وال أثدر لهدا علدى الم اركدز القانونيدة فدي الددعوى األصدلية فقضدت فدي
أحد أحكامها ":استقء االجتهاد القمائ ووفق ما يستفاد مق أحكام المواد( )13و()32و(33
) مــق قــانو أصــول المحاكمــات المدنيــة أ القـ اءرات الوقتيــة التـ

صــدر عــق قاضـ األمــور

المســتعجلة عتبــء أحكــام قمــائية وقتيــة كونهــا ال مــا أصــل الحــق ويتء ــب علــى ملــي ا ال

يكو

لها حجية أمام محكمة الموضـو إما رفـع النـ ا إليهـا (".حكدم محكمدة التمييدز األردنيدة (هيئدة

عامة)  ،رقم  ، 2018/ 926قسطاس)

وب ددالرغم مم ددا اس ددتقر علي دده الفق دده والقض دداء م ددن َّ
أن حجي ددة األحك ددام الص ددادرة ف ددي القض دداء

المس ددتعجل إال َّ
أن ذلد ددك ال يحد ددول دون احتمد ددال التد ددأثير الس ددلبي علد ددى حقد ددوق الخصد ددم المطلد ددوي

االنضمام إليه ،كما َّ
أن المشرع األردندي قدد أقدر األخدذ بالمصدلحة المحتملدة فدي الفقدرة ال انيدة مدن
المادة ( )2بقوله" فـ المصـلحة المحتملـة إما كـا الغـء

محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند الن ا فيه".

مـق الطلـب االحتيـا لـدفع ضـءر

ونرى َّأنه إذا كان التدخل االنضمامي متصدو ار فدي الددعاوى المسدتعجلة نظد ار لمدا يمتداز بده

مددن طبيعددة تحفظيدده تتفددق مددع مبدداد القضدداء المسددتعجل ال سدديما إذا كددان الطلددب المسدتعجل قددد

أثير بمناسبة الدعوى التي يرغب المتدخل باالنضمام إلى أحد الخصوم فيها وأمام المحكمة التي
تنظر الدعوى األصلية ،فد َّن تصدور قبولده بالنسدبة للتددخل االختصدامي أمدر مسدتبعد؛ إذ َّ
أن هدذا
التدخل ذو طبيعة هجومية ويهدف إلى الحكم للمتدخل في مواجهة طرفي الخصومة ويخدرج عدن
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نطدداق سددلطة القاضددي الددذي ينظددر الطلددب المسددتعجل ،والددذي ال يسددمح لدده أن يمد

أصددل الحددق

في حكمه ،فضال عن انتفاء الصفة التحفظية أو الوقائية في طبيعة التدخل االختصامي.
رابعا:الفصل ف طلب التدخل :

قدددمنا سددابقا َّ
أن طلددب التدددخل يخضددع لفك درة القبددول المبدددئي ،ف د ذا رفضددت المحكمددة قبددول

طلب التدخل كان للمتدخل َّ
أن يطعن فيه اسدتقالال باالسدتئناف فدور صددوره دون انتظدار صددور
الحكددم المنهددي للخصددومة كلهددا فهددو مددن الحدداالت التددي أجدداز فيهددا المشددرع الطعددن بددالق اررات التددي

تصدددر أثندداء سددير الدددعوى وال تنتهددي بهددا الخصددومة قبددل صدددور الحكددم المنهددي للخصددومة كلهددا

حيددث ن ددص فددي الم ددادة ( )170بقولدده":ال يجـــوز الطعـــق فــ اإحكـــام التــ

صـــدر إثنـــات ســـيء

الــدعوا وال نته ـ بهــا الخصــومة إال بعــد صــدور الحكــم للخصــومة كلهــا ويســتثنى مــق ملــي
الق اءرات الصادر ف المسائل التاليـة -4 ...:طلبـات التـدخل واإدخـال ،"...وتكدون مددة الطعدن
عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ قرار الدرفض إلدى مقددم طلدب التددخل ،والسدبب الدذي دعاندا إلدى

القول ببدايدة ميعداد الطعدن مدن اليدوم التدالي لتداريخ تبليدغ قدرار الدرفض إلدى المتددخل أن المحكمدة
تنظره تدقيقا لتقرر رفضه أو قبوله فهو يخضع لفكرة القبول المبدئي.
وقد أكدت محكمة التمييز في أحد أحكامها ذلك حيث قضت  ":يسـتفاد مـق أحكـام المـاد

( ) 170مق قانو أصـول المحاكمـات المدنيـة أنهـا ال جيـ الطعـق فـ األحكـام التـ

صـدر

أثنات السيء بالدعوا وال نته بهـا الخصـومة إال بعـد صـدور الحكـم المنهـ للخصـومة كلهـا
باسـتثنات القـ اءرات التـ
بالمسائل المنصو

صــدر فـ عـد مســائل ومنهـا التــدخل واإدخــال – ـو مــد الطعــق

عليها ف الماد  170عشـء أيـام مـق اليـوم التـال لتـاريه صـدورها إما

كانا وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومق اليوم التال لتاريه بليغها إما كانا قد صدرت دقيقا

أو بمثابة الوجاه

وملي وفقا ألحكام الماد ( )2/178مـق مات القـانو  (".حكدم محكمدة التمييدز

األردنية رقم  2019/ 1561قسطاس).

ف ذا ما تم قبوله ف َّن طالدب التددخل يصدبح فدي مركدز المددعي ،فتترتدب لده مدا يكدون ألي

مدع في دعوى أمام القضداء مدن حقدوق وأعبداء(عمدر( )2009ص ،)12:علدى َّ
أن المحكمدة ال تتقيدد
بالوصددف الددذي يسددبغه الخصددم علددى طلددب التدددخل كمددا لددو قدددم طلددب تدددخل انضددمامي ،وكددان
المتدخل يوجه طلبات ضمنية إلى أحد الخصوم أو كليهما ،فالمحكمة هي التي تحدد الوصف
القانوني لطلب التدخل.
وقد أكدت محكمة التمييز األردنية على ذلك في أحد أحكامها حيث قضت ":إ مـا يميـ

نوعا التدخل عق بعمهما البعض هو طبيعة الطلب موضو التدخل أو طبيعـة المصـلحة التـ

يبتغيها طالب المصلحة مق طلبه فإما كا مءمى التدخل هـو الحكـم لـه شخصـيا بطلـب مـء ب
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بالدعوا فإ ملي يعتبء ـدخت اختصـاميا ،فـ حـيق إما كـا هدفـه زييـد ومـطازر احـد أطـءاف

الخصومة القائمة فقـ فـإ َّ ملـي يعتبـء ـدخت انمـماميا ،و َّإنـه ال عبـء بالوصـف الـذي يطلقـه
طالب التدخل على طلبه وإنما لحقيقة ما يبتغيه فعليا مق التـدخل ،وا العبـء فـ

هو لما أوردأ طالب التدخل" (.حكم محكمة التمييز األردنية رقم  2018/7380قسطاس).

حديـد ملـي

ومهم ددا يك ددن م ددن أم ددر ف د َّن المحكم ددة إذا قبل ددت طل ددب الت دددخل وكّلف ددت الم دددعى علي دده

بتقددديم الئحددة بادعائدده وب دددفع الرسددوم وجددرى تبليغه ددا للخصددوم ،وجددرى تب ددادل الل دوائح والددرد عل ددى
بينات الخصدم ودفاعده ف َّنهدا تنتقدل إلدى الفصدل فدي موضدوع الطلدب ،وقدد بيندت المدادة  121مدن

قددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة األردنددي ذلددك فنصددت علددى  " :حكــم المحكمــة ف ـ الطلبــات

المشار إليها ف المواد مق  113إلى الماد  120مق هذا القانو مع الدعوا األصلية كلما
أمكق ملي ما لم ءا ضءور التفءيق بينهما".

ونرى صحة ما يراه البعض– وبحق – من َّ
أن األصل أن تحكم المحكمة في طلب التددخل

االختصامي أوال َّ
ألنه يم ل إدعاء مستقال ويبدى في مواجهة الخصوم األصليين وقد يترتب على

إرج دداء الفص ددل في دده تن دداقض الحك ددم الص ددادر ف ددي الطل ددب األص ددلي م ددع الحك ددم الص ددادر ف ددي طل ددب

الت دددخل االختص ددامي نظد د ار لالرتب دداط بينهم ددا (،النم ددر )1990( ،ص )153:فد د ذا وج دددت م ددن بين ددات

المتدخل ما يغير وجه الرأي في الددعوى ،كمدا لدو كدان طالدب التددخل هدو المالدك الحقيقدي للعدين

المتندازع عليهدا ،ووجددت المحكمدة فددي أوراق الددعوى مدا ي بدت صددحة إدعائده فلهدا أن تفصدل فددي
ألن الفصل ضروري في تحديد نتيجة الحكم فدي الددعوى األصدلية ،غيدر َّ
هذا الطلب؛ َّ
أن المشدرع
أعطى للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير الفصل بهما معا ،أو التفريق بينهما أي الفصدل فدي كدل

منهمددا علددى اسددتقالل وعلددة ذلددك؛ َّ
أن الفصددل فددي طلددب التدددخل االختصددامي ال يجددوز أن يترتددب
عليه إرجاء الفصل في الطلب األصلي خصوصا إذا كان الطلب األصلي جاه از وصالحا للحكدم

فيدده (،أبددو الوفددا( )1980ص ).197ويبقددى األمددر ضددمن السددلطة التقديريددة للمحكمددة فلهددا أن تفصددل
في طلب التدخل قبل الفصل في الطلب األصلي أو العك

أو تفصل فيهما معا.

الفء الثان  :مدا جواز التدخل االختصام أمام محكمة الدرجة الثانية.

يتح دددد نط دداق الخص ددومة أم ددام محكم ددة االس ددتئناف بعناص ددر ال دددعوى أم ددام محكم ددة الدرج ددة

األولى من أشخاص وموضوع وسبب ،وينظر في تحديد هدذه العناصدر إلدى وقدت رفدع الددعوى(،

سالمة()2015ص )9:ومن المقرر قانونا َّ
أن على المحكمة والخصوم احتدرام ثبدات عناصدر الندزاع،
إال َّ
أن القددانون أجدداز الخددروج علددى هددذا المبدددأ عددن طريددق تقددديم الطلبددات العارضددة والتددي منهددا
التدخل االختصامي موضوع الدراسة ولكن قصرها على الدعوى في مراحلها أمدام محداكم الدرجدة

األولى(محسن  ،غاوي )2016( ،ص.)211:
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وترتيبا على ما سبق ف َّن عناصر الخصومة االستئنافية مدن حيدث أشخاصدها تتحددد بمدن

ك ددان مختص ددما أم ددام محكم ددة الدرج ددة األول ددى ،م دددع أو م دددعى علي دده أو م دددخال أو مت دددخال ف ددي

الدددعوى أمددام محكمددة الدرجددة األولددى،وال يقبددل االسددتئناف إال ممددن تتدوافر فيدده المصددلحة والصددفة
لرفعه(،سالمة ()2015ص )13 ، 9فهدو مقدرر بصدفة أصدلية للمحكدوم عليده و اسدت ناء للمحكدوم لده

إذا بن ددى الطع ددن عل ددى أس ددباي خ ددالف تل ددك الت ددي بن ددى عليه ددا ادعائ دده أو عل ددى أح ددد ه ددذه األس ددباي

لصريح نص المادة(  )169والتي جاء فيها" -1الطعق ف األحكام للمحكوم عليه  -2للمحكوم

لـه أ يطعــق فـ الحكــم إما اعتمــد علــى أســباب خــتف األســباب التـ بنــى عليهــا االدعــات أو

على احد هذأ األسباب. ....

وبما َّ
أن محكمة االستئناف هي محكمة موضوع ف َّن استئناف حكدم محكمدة الدرجدة األولدى

يستتبع نشر الدعوى برمتها من جديد أمامها؛ لتنظر فيها وتفصل فيها مدن جديدد ،ويكدون لهدا مدا

يكون لمحكمة الدرجة األولى من سلطة في ذلك ،ورغم عدم الدنص علدى األثدر الناقدل أو الناشدر

لالستئناف إال َّ
أن المشرع قد أخذ به في قانون أصول المحاكمات وذلدك بد يراده عددة قواعدد تحددد
نطداق الخصددومة االسددتئنافية موضددوعا وسددببا وأشخاصددا (،الزعبددي ()2019ص))494ومددا يعنينددا فددي
نطاق دراستنا هو القواعد التي تحدد نطاق الخصومة االستئنافية من حيث أشخاصها.

واألصددل َّ
أن أشددخاص االسددتئناف هددم المسددتأنف والمسددتأنف عليدده فهمددا أصددحاي المصددلحة

أن طل دب الت دددخل
وف دديهم تت دوافر الص ددفة (،محس ددن  ،غ دداوي ( )2016ص ).210مم ددا يعن ددي بالنتيج ددة ّ
االختصددامي غيددر مقبددول فددي مرحلددة االسددتئناف وفقددا للقددانون األردنددي؛ ذلددك َّ
أن المشددرع قددد تشدددد
في نطاق الخصومة من حيث األشخاص ،فقرر مبدأ نسبية آثار الطعدن بنصده فدي المدادة 175

على َّأنه -1" :ال يفيد مق الطعق إال مق رفعه وال يحتج به إال على مق رفع عليه" ،ومفاد هذا

النص؛ َّأنه حتدى بالنسدبة للخصدوم إذا تعدددوا فدي الددعوى بدأن تعددد المحكدوم علديهم أو المحكدوم

لهم ،وقدم الطعن مدن بعضدهم أو وجده إلدى بعضدهم ،فدال يسدتفيد منده إال مدن باشدره وال يكدون إال

على من وجه ضده بل َّ
إن المشدرع وحتدى عندد إقد ارره لالسدت ناءات علدى هدذه القاعددة قدد حصدرها

فدديمن كددان خصددما فددي الدددعوى إذا كددان الحكددم صدداد ار فددي موضددوع غيددر قابددل للتجزئددة ،أو التدزام

تضدامني أو دعددوى يوجددب القددانون اختصددام أشددخاص معينددين ،فحتددى بالنسددبة لهدؤالء فقددد حددرمهم

مددن االسددتفادة مددن الطعددن إذا كددان مبنيددا علددى سددبب خدداص بالطدداعن ،كددذلك ف د َّن االسددتئناف ال
ينق ددل إل ددى محكم ددة الدرج ددة ال اني ددة إال الطلب ددات الت ددي ق دددم االس ددتئناف بش ددأنها ،وبالت ددالي ال ينش ددر

الدعوى إال بالنسبة لهذه الطلبات (.سالمة ( )215ص).97

والعبرة بعدم جواز تقدديم طلدب التددخل االختصدامي شدأنه فدي ذلدك شدأن الطلبدات العارضدة

األخدرى مردهدا عدددة اعتبدارات؛ إذ َّ
أن التددخل فددي الخصدومة أمدام محكمددة االسدتئناف يعدد انتهاكددا
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لمب دددأ التقاض ددي عل ددى درجت ددين وال ددذي يع ددد م ددن أه ددم الض ددمانات والمب دداد األساس ددية ف ددي النظ ددام

القضائي األردني (،عنانبة ( )2016ص )223وتعد هذه القاعدة من النظام العام فال يجوز الخدروج
عليها ،وقد أكددت محكمدة التمييدز األردنيدة علدى ذلدك فدي العديدد مدن أحكامهدا حيدث قضدت-1":

إ َّ إجءاتات التدخل واإدخال ف الماد يق  113و 114مق قانو أصـول المحكمـات المدنيـة
مق النظام العام والت ال يجوز مخافتها أو الخءوج عليهـا -2اسـتقء االجتهـاد القمـائ علـى

َّأنـه ال يجــوز مطلقــا قــديم الطلبــات المنصــو
أمام محكمة االستئناف ك

عليهمــا فـ المــاد يق  113و 114ألول مــء

ال يحـءم المطلـوب إدخالـه مـق درجـة مـق درجـات التقاضـ " (.حكدم

محكمد ددة التمييد ددز األردني د ددة رقد ددم ( ، 2018/4388هيئد ددة عام د ددة) قسد ددطاس ) ( وحكمهد ددا رق د ددم ، 2013 / 3766

قسطاس).

فددال يجددوز لشددخص أن يتدددخل فددي خصددومة االسددتئناف تدددخال اختصدداميا طالبددا بمقتضدداه

الحكدم لنفسده بدالحق موضدوع الدددعوى أو بجدزء منده أو بحدق آخدر مدرتبط بده ،مدا دام أنده لدم يكددن

خصما أو مم ال في الدعوى التدي صددر فيهدا الحكدم المسدتأنف(،سدالمة( )2015ص )7وألَّنده بدذلك
يكون قد قدم طلبا جديدا مخالفا بذلك قاعدة أصولية مفادها عدم جدواز تقدديم طلبدات جديددة أمدام

محكم د ددة االس د ددتئناف(عنانب د ددة ()2016ص )223:س د ددندا ل د ددنص الم د ددادة ( )185م د ددن ق د ددانون أص د ددول
المحاكمات المدنية األردني.

ويددذهب الددبعض(سددالمة()2015ص )18:إلددى َّ
أن مفدداد نددص المددادة  190مددن قددانون أصددول

المحاكمددات المدنيددة األردنددي والتددي جدداء فيهددا " :ســءي علــى االســتئناف القواعــد المقــءر أمــام
محكمـة الدرجــة األولـى سـوات فيمـا يتعلــق بـاإجءاتات أو باألحكــام مـا لــم يقـض القــانو بغيــء

ملـــي" ،ي ددؤدي إل ددى الق ددول ب د َّ
دأن المش ددرع األردن ددي يس ددمح بتق ددديم الطلب ددات العارض ددة ومنه ددا الت دددخل
االختصامي أمام محكمة االستئناف.

ونرى عدم صحة هذا الرأي رغم وجاهته في ظدل غيداي الدنص الصدريح فدي قدانون أصدول

المحاكمددات األردنددي علددى عدددم السددماح بتقددديم طلبددات التدددخل أمددام محكمددة االسددتئناف؛ ذلددك َّ
أن

السماح بتقديم الطلبات العارضة هو است ناء على األصل وعلى المبداد األساسدية؛ كمبددأ ثبدات

الندزاع ومبدددأ التقاضددي علددى درجتددين و حصددر البينددة وتركيددز الخصددومة ،وال يتقددرر االسددت ناء إال

بنص ولو أراد المشرع السماح بذلك لدنص صدراحة ،كمدا فعدل المشدرع المصدري مد ال والدذي أورد
نصددا ص دريحا قددرر فيدده عدددم قبددول التدددخل إال إذا كددان انضددماميا ممددا يعنددي عدددم ج دواز التدددخل

االختصدامي أمدام محكمدة االسدتئناف حيدث ندص فدي المدادة( )236مدن قدانون المرافعدات المدنيددة

والتجارية على َّأنه " :ال يجوز فـ االسـتئناف إدخـال مـق لـم يكـق خصـما فـ الـدعوا الصـادر
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فيها الحكـم المسـتزنف مـا لـم يـنص القـانو علـى غيـء ملـي  ،وال يجـوز التـدخل فيـه إال ممـق

يطلب االنممام إلى أحد الخصوم".

ورغم كون هذه القاعددة تعتبدر مدن النظدام العدام والخدروج عليهدا يعدد انتهاكدا لمبددأ التقاضدي

عل ددى درجت ددين إال َّ
أن المش ددرع اللبن دداني ق ددد خ ددرج عل ددى ه ددذه القاع دددة ون ددص عل ددى جد دواز الت دددخل
االختصامي أمام محكمة االستئناف (،الحجار ( )2002ص )26:فنص في المادة ( )41مدن قدانون

أصول المحاكمات المدنية رقدم  40لسدنة  1983حيدث جداء فيهدا " :التـدخل واإدخـال جـائ فـ

جميع مءاحل المحاكمـة وحتـى ختامهـا ،وهـو جـائ أمـام محكمـة الدرجـة األولـى وأمـام محكمـة

االســتئناف وال يقبــل أمــام محكمــة الــنقض ســوا التــدخل االختيــاري التبع ـ مــع مءاعــا أحكــام

المواد  624و 625و 726و. 727

يتض د ددح م د ددن ه د ددذا ال د ددنص َّ
أن المش د ددرع اللبن د دداني ق د ددد أج د دداز الت د دددخل بنوعي د دده االختص د ددامي

واالنضمامي أمام محكمة االستئناف ،بدليل َّ
أن الدنص جداء مطلقدا علدى التددخل ،كمدا أَّنده عنددما
قرر جواز التدخل أمام محكمة النقض قصر األمر على حالة التدخل االنضدمامي التبعدي ،وهدذا

واض ددح بش ددكل ق دداطع ،إذ ل ددو أراد قص ددر الت دددخل أم ددام االس ددتئناف عل ددى الت دددخل االنض ددمامي دون

االختصددامي لددنص علددى ذلددك ص دراحة ،كمددا فعددل بالنسددبة لمحكمددة الددنقض ،وكمددا فعددل المشددرع

المصري في المادة(  )236التي سبقت ا شارة إليها بقصر التدخل أمام محكمة االستئناف على
التدخل االنضمامي.

ولم يقتصر موقدف المشدرع اللبنداني علدى إجدازة التددخل االختصدامي فدي مرحلدة االسدتئناف

بدل توسددع فدي تحديددد الغيدر مددن الوصدف التقليدددي بأَّنده كدل شددخص لدم يكددن خصدما أو مدداثال فددي

الدددعوى أو مم د ال فيهددا ،إلددى اعتبددار الخصددم الددذي كددان فريقددا فددي الدددعوى أمددام محكمددة الدرجددة
األولددى غيد اًر إذا كددان قددد اختصددم بصددفة غيددر الصددفة التددي اختصددم بهددا أمددام محكمددة االسددتئناف،
كمد ددا لد ددو م د ددل الد ددولي القاصد ددر أمد ددام محكمد ددة الدرجد ددة األولد ددى وتد دددخل أمد ددام االسد ددتئناف بصد ددفته

الشخصدية (،الحجدار( )2002ص )26:حيددث ندص فدي المددادة ( )652مدن ذات القددانون كمدا عدددلت
بالمرسددوم االشددتراعي (رقددم  ) 85/20حيددث جدداء فيهددا " يجــوز التــدخل ف ـ االســتئناف ل ــل مي

مصلحة ما لم يكق خصما أو ممثت ف الدعوا أو كا ماثت فيها بصفة أخءا".

ويرج ددع االخ ددتالف ب ددين م ددوقفي الق ددانونيين األردن ددي واللبن دداني إل ددى تبن ددي ك ددل منهم ددا لمفه ددوم

مختلدف فدي دور محكمدة االسدتئناف ،حيدث يتبنددى المشدرع األردندي المفهدوم التقليددي الدذي يعتبددر

َّ
أن وظيفة محكمدة االسدتئناف هدي وظيفدة رقابيدة ترمدي إلدى إصدالح حكدم محكمدة الدرجدة األولدى
واالنتهاء إما إلى تأييده أو عددم تأييدده ،أو كوسديلة عدادة نظدر الندزاع بدذات السدلطات الممنوحدة

لمحكمددة الدرجددة األولددى ،أي يقتصددر دوره ددا علددى إصددالح الخطددأ ف ددي التقدددير الددذي شدداي حك ددم
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محكمددة الدرجددة األولددى ورقابت دده مددن حيددث الواق ددع والقددانون ،دون أن يكددون له ددا حددق الفصددل ف ددي

النزاع.

وعل ددى النق دديض م ددن ذل ددك ف د َّن المش ددرع اللبن دداني مت ددأث ار بق ددانون المرافع ددات الفرنس ددي الجدي ددد

يتبن ددى المفه ددوم الح ددديث ل دددور محكم ددة االس ددتئناف وال ددذي مف دداده َّ :
أن دور محكم ددة االس ددتئناف ال
يقتصددر علددى إصددالح ورقابددة قضدداء محكمددة الدرجددة األولددى بددل يمتددد إلددى الفصددل بددالنزاع برمتدده

و نهائه من جميع جوانبده ،فهدو ال يرمدي إلدى إلغداء مبددأ التقاضدي علدى درجتدين ،وال إلدى انتهداك
قواعد االختصاص النوعي التي تفرض عرض المنازعات ألول مرة على محكمة الدرجة األولى،

و نم ددا يم ددنح محكم ددة االس ددتئناف دو ار أك ددر مرون ددة م ارع دداة العتب ددارات االقتص دداد ف ددي ا جد دراءات

والنفقددات وتقصددير أمددد التقاضددي وعدددم والحيلولددة دون تعددارض األحكددام وتدراكم الدددعاوى (.عنانبددة
( )2016ص)74

ك ددذلك ن ددص المش ددرع الع ارق ددي ف ددي ق ددانون المرافع ددات المدني ددة رق ددم  83لس ددنة  1969م عل ددى

جواز التدخل بنوعيه أمام محكمدة االسدتئناف فدي المدادة ( )1/186بقولده -1 " :ال يجـوز ـدخل

الشخص الثالث فـ االسـتئناف إال باالنمـمام إلـى أحـد الخصـوم أو كـا يحـق لـه الطعـق فـ
الحكم بطءيق اعت اء

الغيء "،فقد قيد التدخل االختصامي بشرط أن يكون المتدخل ممدن يجدوز

لدده الطع ددن ف ددي الحك ددم بطري ددق اعت دراض الغي ددر ،وحب ددذا ل ددو س ددلك المش ددرع األردن ددي مس ددلك المش ددرع

اللبنداني ،أو علدى األقدل مسدلك المشدرع الع ارقددي ب جدازة التددخل بنوعيده فدي مرحلدة االسددتئناف ،ال
سيما َّ
أن المشرع األردني يأخذ باعتراض الغير كطريق غير عادي للطعن.

وتجدددر ا شددارة إلددى َّ
أن ق ددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة األردن ددي كغي دره مددن التش دريعات

المقارنة ال يقر جواز التدخل االختصامي أمام محكمة التمييز (النقض)؛ ذلك َّأنه با ضدافة إلدى
االعتبددارات السددابقة المتم لددة بدداحترام مبدددأ التقاضددي علددى درجتددين ،واحت درام مبدددأ ثبددات عناصددر

الندزاع وعدددم جدواز تقددديم طلبددات جديدددة كددان با مكددان تقددديمها أمددام محكمددة الدرجددة األولددى ،فد َّن

محكمدة التمييدز هددي محكمدة قددانون وليسدت محكمددة موضدوع ،فد ذا كددان المشدرع لددم يجدز لمحكمددة

االستئناف وهي محكمة موضدوع قبدول طلدب تددخل اختصدامي فمدن بداي أولدى أن ال يجيدز ذلدك
لمحكمة التمييز وهي محكمة قانون ،بل َّإنه حتى فدي القدوانين التدي أجدازت التددخل أمدام محكمدة
الددنقض فقددد قصدرته علددى التدددخل االنضددمامي دون االختصددامي كددم فعددل المشددرع اللبندداني بنصدده

في ذيل المادة ( )44التي سبقت ا شارة إليها.
المطلب الثان  :آثار التدخل االختصام

يترتب على قبول تدخل الشخص تدخال اختصاميا في الدعوى أثر رئيسي يتم ل بتغير

مراكز الخصوم إذ يصبح المتدخل طرفا فيها ،وهو ما سيتم تناوله من حيث أثر التدخل على
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المراكز القانونية للخصوم وهو ما سنتناوله في (الفرع األول) ،با ضافة إلى َّأنه يرتب مجموعة
من الحقوق التي يتمتع بها كطرف في الدعوى وهي آثار أخرى للتدخل االختصامي سنتناولها

في(الفرع ال اني).

الفء األول :أثء التدخل االختصام على المءك القانون للخصوم

قدمنا سابقا َّ
أن طلب التدخل يخضع وفقا لنص الفقدرة ال انيدة مدن المدادة  114لفكدرة القبدول

المبدئي بمعنى َّ
أن المحكمة تنظر فدي مددى موافقدة طلدب التددخل االختصدامي للشدروط واألحكدام

القانونية ف ذا قضت برفضه فال يترتدب علدى ذلدك إكسداي طالدب التددخل صدف ًة فدي الددعوى ،كمدا
َّأنه ال يكلدف بددفع الرسدوم فدي هدذه الحالدة ،ويجدوز لده الطعدن بقدرار الدرفض ،وعلدى النقديض مدن
ذلك ف َّن قبول المحكمة لطلب التدخل يجعدل المتددخل طرفدا فدي الددعوى فدي مركدز المددعي بكدل

ما للمدعي من حقوق وما عليه من أعباء ،ويبنى على ذلك أن يصدبح الخصدمين األصدليين فدي

الدعوى أو أحدهما في مركز المدعى عليه بكدل مدا لهدذا المركدز مدن حقدوق ومدا عليده مدن أعبداء

أيضا (.عمر)2009( ،ص)17:

والتسددا ل الددذي ي ددار فددي هددذا السددياق ،مددا هددو موقددف الخصددوم مددن تقددديم طلددب التدددخل؟،

بمعنى هل يتخذ الخصوم األصليين في الدعوى المطلوي التدخل فيها موقفا سلبيا منتظرين قرار

المحكمة بقبول طلب التدخل أو رفضه ،أم يجوز لهم أن ينازعوا في قبوله؟ وهل يجدوز للخصدوم

تقديم طلبات أي إدعاءات متقابلة على طلب التدخل؟ ،فم ال نجد َّ
أن المشرع اللبناني الذي نص

صراحة في المادة(/42أ )1/بقولده" :علـى الخصـوم والشـخص المطلـوب إدخالـه أ َّ ينـازعوا فـ

قبول طلب التدخل أو اإدخال شكت قبل المناقشـة فـ الموضـو  .وللمحكمـة فـ هـذأ الحالـة

أ

فصل ف الطلب بقءار مستقل أو مع الحكم ف الموضو " ،كما ندص فدي المدادة(  )44مدن

ذات القددانون علددى ج دواز تقددديم طلبددات مقابلددة لطلددب التدددخل بقولدده " :يجــوز أ يواجــه الطلــب

الوارد ف التدخل واإدخال بطلب مقابـل" .فمدن خدالل هدذا الدنص يتضدح َّ
أن المشدرع اللبنداني قدد
أعطى للخصوم األصليين في الدعوى الحدق فدي المنازعدة بقبدول طلدب التددخل شدكال ،وذلدك مدن
خ ددالل إث ددارة ع دددم ت دوافر ش ددرطي المص ددلحة واالرتب دداط ب ددين الطل ددب األص ددلي وطل ددب المت دددخل ،أو

المنازع ددة ف ددي خ ددروج موض ددوع الطل ددب ع ددن االختص دداص ال ددوظيفي أو الن ددوعي لمحكم ددة ال دددعوى
األصلية ،ويالحد َّ
أن هدذا الدنص قدد اخضدع الددفع بعددم قبدول طلدب التددخل لدنف

أحكدام الددفوع

ا جرائية من حيث وجوي التمسك بها قبل الدخول في الموضوع (.الحجار( )2002ص)30:

والحقيقة َّأنه ال حاجة للنص على ذلك في القانون األردني؛ َّ
ألن المادة(  )2/114قد بينت

أَّن ده فددي حالددة إجابددة طلددب المتدددخل مددن المحكمددة يكلددف بتقددديم الئحددة ب دعائدده وفددق ا ج دراءات
المعتددادة لرفددع الدددعوى ،ممددا يعنددي َّ
أن الخصددوم األصددليين ب مكددانهم إثددارة الدددفوع التددي ترمددي إلددى
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عدم قبول طلب التدخل في لوائحهم للرد على طلبات المتدخل ،وب مكانهم تقديم ادعداءات مقابلدة

أن الددنص عليدده فددي القددانون اللبندداني
الدعدداءات المتدددخل دون حاجددة إلددى الددنص علددى ذلددك ،كمددا ّ
هو من باي التزيد الذي ال مبرر له؛ ذلك َّ
أن المشرع اللبناني قد نص في المادة(  )39مدن ذات

القانون بقوله  ":يقدم طلب التدخل واإدخـال بموجـب الئحـة ،بلـغ إلـى موي العتقـة بمـق فـيهم

المطلوب إدخاله".

والحقيقة َّ
خول من المحكمة بموجبه الحكدم علدى طالدب
أن المشرع اللبناني قد أضاف نصا ّ
الت دددخل بغ ارم ددة إذا كان ددت المص ددلحة م ددن الت دددخل غي ددر ذات ش دأن وال يقص ددد بالت دددخل إال ت ددأخير

الفصل بالنزاع ،كما خول الخصدوم الحدق فدي طلدب التعدويض عمدا يصديبهم مدن ضدرر إذا ترتدب
على عدم جدية الطلب تعطيل الفصل في النزاع  ،وهو أمر محمود نتمنى على المشدرع األردندي

أن يتبناه للحد من طلبات التدخل العب ية وغير الجدية ،إذ جاء في نص المادة ( )43مدن قدانون
أص ددول المحاكم ددات المدني ددة اللبن دداني م ددا يل ددي  " :إما كـــا التـــدخل واإدخـــال غيـــء مســـتند إلـــى

مصلحة مات شز ولم يقصد به المتدخل إال زخيء الفصل ف الدعوا حق للخصوم باإضافة

إلى معارضتهم ف قبوله أ يطلبوا وفق أحكـام المـاد  10مـق هـذا القـانو الحكـم لهـم ببـدل
العطل والمءر كما أ َّ للمحكمة أ

قم بغءامة وفق أحكام الماد  ، 11وانظـء أيمـا :نـص

الماد (  )133مق قانو المءافعات المصـءي  :إما رأت المحكمـة أ َّ طلـب المـما ال أسـا

له جاز لها الحكـم علـى مـدع المـما بالتعويمـات التزمـة عـق ـزخيء الفصـل فـ الـدعوا

األصلية").

ونرى  -وبحق -صحة ما يذهب إليه جانب من الفقده(الحجدار( )2002ص )25مدن َّ
أن ندص

المشددرع اللبندداني علددى وجددوي الدددفع بعدددم قبددول طلددب التدددخل وفقددا للددنص السددابق قبددل الددتكلم فددي

الموضوع إذا كان سائغا بالنسبة  -لددفع الخصدوم باعتبدارهم مددعى علديهم ضدد طلدب التددخل –
في حالة االختصاص المكاني ،ف َّنه ال يستقيم في حالة مدا إذا كاندت منازعدة الخصدوم فدي قبدول
طلددب التدددخل مبنيددة علددى انتفدداء واليددة المحكمددة بنظددر طلددب التدددخل أو بسددبب نددوع الدددعوى أو

قيمتهاَّ ،
ألنه يناقض ما ينص عليه القانون اللبناني وكدذلك القدانون األردندي مدن جدواز إبدداء هدذه

الدفوع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد الدخول في الموضوع فهي دفوع متعلقة بالنظام

العام وفقا للمادة ( )1/111من قانون أصول المحكمات المدنية األردني.
الفء الثان  :اآلثار األخءا للتدخل االختصام :

يترتب اكتساي المتدخل االختصامي صفة المدعي في مواجهة طرفي الخصومة

آثار للتدخل االختصامي يمكن
األصليين مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها تم ل في ذاتها ا

إجمالها على النحو التالي:
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أوال  :يجددوز للمتدددخل اختصدداميا أن يبدددي مددا شدداء مددن طلبددات ودفددوع باعتبدداره خصددما فددي

الدددعوى ،فهددو بتدخلدده قددد اتخددذ مركددز المدددعي متمتعددا بكددل سددلطاته وملتزمددا بكددل أعبائدده (،النمددر

( )1990ص ( )154:أبو الوفا ( )1980ص )197:فيجوز له أن يبدي كل وسائل الددفاع التدي يجدوز

لكددل مدددع إبدددا ها ولددو كانددت تتعددارض مددع مصددالح الخصددوم بددل ولددو كددان الخصددوم لددم يتطرق دوا
أي مدن الخصدوم األصدلين بتقدديم مسدتند تحدت
إليها ،كما يجوز لده أن يطلدب مدن المحكمدة إلدزام ّ
يده (.األنطاكي (د.ت)ص( )190:صاوي ()1990ص)228:
ثانيـــا  :ل ددي

للمت دددخل اختص دداميا أن ي دددفع بع دددم االختص دداص المك دداني فه ددو بحك ددم مرك دزه

كمدع ال يجوز له التمسك بهذا الدفع ،إذ يعتبر تدخلده بحدد ذاتده قبدوال منده الختصداص المحكمدة
بنظر الدعوى (.شوشاري ()2003ص ( ) 232:أبو الوفا( )1980ص)197:

ثالثا :ال يترتب على رد الدعوى األصلية رد دعوى المتدخل اختصاميا ،بل تبقدى المحكمدة

ملزمة بنظرها ذلك َّ
أن المتدخل هنا بصفته مدعيا يستند إلى حق مباشر ومسدتقل هدذا مدن ناحيدة
أي َّ
أن التدخل االختصامي يبقى قائما رغم انقضاء الخصومة في الدعوى األصلية فهذه القاعددة

تنطبددق و ن لددم يكددن االرتبدداط قويددا بددين طلددب التدددخل فاالرتبدداط فددي التدددخل االختصددامي واجددب

بصددفة عارضددة فد ذا ازلددت الدددعوى األصددلية انتفددت عندده صددفة التدددخل االختصددامي وأصددبح طلبددا

أصددليا بشددرط أن يكددون رفعدده قددد تددم بددا جراءات المعتددادة لرفددع الدددعوى بخددالف مددا لددو قدددم طلددب

التدخل شفاهة ف َّنه بانتهاء الخصومة ال يبقى له وجود بسبب عدم إتباع ا جراء المحدد قانونا(،
النمددر( )1990ص )156:وهددو مددا دعانددا إلددى القددول سددابقا بد َّ
دأنَّ المشددرع األردنددي قددد أحسددن صددنعا
أن دع ددوى
عن دددما حص ددر تق ددديم طل ددب الت دددخل ب ددا جراءات المعت ددادة لرف ددع ال دددعوى ،مم ددا يعن ددي َّ

المتدددخل تكددون دعددوى أصددلية بكددل معنددى الكلمددة متددى كانددت المحكمددة مختصددة بنظرهددا مددن كددل

الوجوه ،فد ذا كاندت الددعوى األصدلية قدد رفعدت باسدم شدخص متدوفى وحكدم بدرد الطلدب فدال يحكدم

بددرد طلددب التدددخل إذا كددان حقدده ضددد المدددعى عليدده قائمددا فددال يتددأثر بنتيجددة الحكددم بددرد الدددعوى

األصلية (.الحجار ( )2002ص ).29

رابعـــا :ف ددي حال ددة زوال ال دددعوى ألي س ددبب ،يج دددر التفري ددق ب ددين م ددا إذا ك ددان س ددبب إس ددقاط

ال د دددعوى األص د ددلية عائ د ددد رادة طرف د ددي الخص د ددومة األص د ددليين(المص د ددري()2003ص )230:إض د د ار ار
بالمتدخل كما لو اسقط المدعي األصلي دعواه أو تصالح مع المددعى عليده أو تندازل عدن الحدق

المدعى به ،ف َّنه ال يترتب على ذلك انقضاء الخصومة بالنسبة للمتددخل االختصدامي فلدي

مدن

العدالددة تعليددق حقددوق المتدددخل علدى إرادة األط دراف منعددا لت دواطئهم لاضدرار بدده ،أو تكليفدده برفددع

دع ددوى جدي دددة بينم ددا ك ددان ب مكان دده الوص ددول إل ددى حق دده م ددن خ ددالل تدخل دده ،أم ددا إذا ك ددان انقض دداء

الخص ددومة األص ددلية لس ددبب غي ددر إرادي ،كم ددا ل ددو حك ددم ب ددبطالن الئح ددة ال دددعوى أو ب ددرد ال دددعوى
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األصددلية لعدددم قبولهددا ،أو لعدددم االختصدداص ف َّن ده يترتددب علددى ذلددك انقضدداء الخصددومة بالنسددبة
للمتدخل االختصامي ،ما لم تقرر المحكمة استعماال لسلطتها التقديرية أن تنظدره كطلدب أصدلي،
أو كددان س ددبب ال ددرد هددو ع دددم االختص دداص الددوظيفي بالطل ددب األص ددلي بينمددا ك ددان طل ددب الت دددخل
داخد د د د ددال فد د د د ددي اختصاصد د د د ددها الد د د د ددوظيفي القيمد د د د ددي والند د د د ددوعي (.ص د د د د دداوي( )1990ص ( )229أب د د د د ددو

الوفا()1980ص)198

ولعددل الحالددة الوحيدددة التددي يمكددن أن يبقددى فيهددا كتدددخل اختصددامي لعدددم ارتباطدده بالدددعوى

وتنظد دره المحكم ددة رغ ددم زوال الخص ددومة األص ددلية ه ددي الحال ددة الت ددي تك ددون فيه ددا غاي ددة المت دددخل
التعد د ددويض عد د ددن التشد د ددهير بسد د ددمعته نتيجد د ددة أقد د دوال ومد د ددذكرات الخصد د ددوم فد د ددي الد د دددعوى األصد د ددلية

(الحددازمي( )2010ص )52:وقددد أشددارت محكمددة التمييددز إلددى ذلددك بأحددد أحكامهددا إذ تقددول  :ومــق

صــور المطالبــة بحــق مــء ب بمحــل الــدعوا  ...وأيمــا طلــب التــدخل الــذي يتقــدم بــه شــخص

لمطالبة طءف الدعوا بالتعويض عق المء الذي لحق بـه جـءات التشـهيء بـه مـق قبلهمـا فـ

الدعوا ( .حكم محكمة التمييز األردنية رقم  ، 2018/7380تاريخ  ،2019/3/25قسطاس).

خامسا :يتحمل المتدخل األصلي مصاريف تدخله ومصاريف دعدوى خصدمه ،بينمدا يحكدم

ل دده بالمص دداريف والرس ددوم ض ددد الخص ددوم اآلخددرين إذا كس ددب دعد دواه وذل ددك وفق ددا للقواع ددد العام ددة(.
المصري( )2003ص)230:
سادســـا :يك ددون للمت دددخل اختص دداميا أن يطع ددن ف ددي الحك ددم الص ددادر ف ددي ال دددعوى باعتب دداره

خصما بسائر طرق الطعدن (،النمدر( )1990ص )154:ال سديما إذا كدان محكومدا عليده أو محكومدا
لدده واسددتند إلددى أسددباي خددالف األسددباي التددي اسددتند إليهددا فددي ادعائدده أو إلددى أحدددها وفقددا ألحكددام

المددادة ( )169بفقرتيهددا( 1و )2والتددي سددبقت ا شددارة إليهددا ،ولكددن ال يجددوز لدده أن يطعددن بددالحكم
بطريددق اعت دراض الغيددر إذ بتدخلدده يكددون قددد فقددد صددفة الغيددر الددالزم توافرهددا فدديمن يسددلك طري ددق

الطعن باعتراض الغير ،فهو أصبح خصما في الدعوى وهذا ما يتنافى مدع سدلوك طريدق الطعدن
باعتراض الغير (.الحجار( )2002ص)28:
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الخا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
في نهاية هذا البحث الموسوم ب د النظام القانوني للتدخل االختصامي في القانون األردني
دراسة مقارنة فقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية:
أوال :النتائـــــــــــــــــــج:
-1

يعتبر التدخل االختصدامي أحدد ندوعي التددخل االختيداري فدي الددعوى يتحقدق بطلدب

شخص من خارج أطراف الدعوى من المحكمة إدخالده فدي خصدومة قائمدة بمناسدبة هدذه الددعوى
لوجود مصلحة له في تدخله ولالرتباط بين طلبه والطلب األصلي ،ويهدف من و ارئده إلدى الحكدم

لدده بددالحق موضددوع الدددعوى أو بجددزء مندده أو بحددق آخددر يتددأثر بنتيجددة الحكددم فددي الدددعوى ويكددون
المتدخل بمقتضاه في مركز المدعي بكل حقوقه وأعباءه ،وهو مقبول إلى ما قبل ختام المحاكمة
ولكن د دده غي د ددر متص د ددور ف د ددي الطلب د ددات المس د ددتعجلة و ينعق د ددد االختص د دداص بنظ د ددر طل د ددب الت د دددخل

االختصامي للمحكمة التدي تنظدر الددعوى األصدلية متدى كاندت مختصدة بده مدن جميدع الجواندب،
ولكن المشرع لم يضع حال لحالة عددم اختصداص محكمدة الصدلح بطلدب التددخل نوعيدا أو قيميدا
رغم اختصاصها بالطلب األصلي.
-2

األصددل َّ
أن المحكمددة ال تلددزم بقبددول طلددب التدددخل بشددكل مطلددق فلهددا عدددم قبولدده إذا

وج دددت ع دددم جدي ددة الطل ددب أو ك ددان م ددن ش ددأنه ت ددأخير الفص ددل ف ددي الن دزاع ،و ذا قبلت دده فاألص ددل أن
تفصددل فيدده أوال تجنبددا لتعددارض األحكددام بددين الحكددم فيدده والحكددم فددي الطلددب األصددلي فيمددا لددوتم

ت ددأخير الفص ددل في دده ،و ذا رفض ددت فلطالب دده الطع دن بق درار ال درفض ف ددور ص دددوره ول ددم يع ددط المش ددرع
األردندي للمحكمددة صدالحية الحكددم بغ ارمدة علددى طالدب التدددخل االختصدامي فددي حالدة عدددم جديددة

الطلب والرغبة في تعطيل الفصل بالنزاع.
-3

ال يقبل التدخل االختصامي وفقا للقانون األردندي أمدام محداكم الدرجدة ال انيدة حفاظدا

علدى مبدددأ التقاضددي علددى درجتددين وعدددم تفويددت درجدة مددن درجددات التقاضددي علددى الخصددم وذلددك
انس ددجاما م ددع المفه ددوم التقلي دددي ف ددي دور محكم ددة االس ددتئناف ف ددي رقاب ددة و ص ددالح قض دداء محكم ددة

الدرجة األولى من حيث الواقع والقانون دون التصدي لموضوع النزاع.
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التوصيات:
 -1نتمن ددى عل ددى المش ددرع األردن ددي عن ددد أول ت دددخل تش دريعي إض ددافة فق درة إل ددى ن ددص الم ددادة

ال اني ددة م ددن ق ددانون مح دداكم الص ددلح عل ددى غددرار ن ددص الم ددادة( )46م ددن ق ددانون المرافع ددات المدني ددة
والتجارية المصري ،يكون نصها كالتالي:

" ال تختص محكمة الصلح بدالحكم فدي الطلدب العدارض أو الطلدب أو الطلدب المدرتبط إذا

كددان بحسددب قيمتدده أو نوعدده ال يدددخل فددي اختصاصددها .و ذا عددرض عليهددا طلددب مددن هددذا القبيددل
جدداز لهددا أن تحكددم فددي الطلددب األصددلي وحددده إذا لددم يترتددب علددى ذلددك ضددرر بسددير العدالددة و ال
وج ددب عليه ددا أن تحك ددم م ددن تلق دداء نفس ددها ب حال ددة ال دددعوى األص ددلية والطل ددب الع ددارض أو الم درتبط
بحالتها إلى محكمة البداية ويكون حكم ا حالة غير قبل للطعن".

 -2نتمن ددى إض ددافة ن ددص عل ددى غد درار ن ددص الم ددادة(  ) 43م ددن ق ددانون أص ددول المحاكم ددات

اللبناني والمادة( )133من قدانون المرافعدات المصدري يخدول المحكمدة الحكدم علدى طالدب التددخل
بغرامة ويمنح الخصدوم بدالحق فدي طلدب التعدويض عدن الضدرر إذا كاندت المصدلحة مدن التددخل

تافه ددة وغي ددر جدي ددة ،وال يرم ددي المت دددخل م ددن تدخل دده إال إل ددى ت ددأخير الفص ددل ف ددي الند دزاع وتبين ددت

المحكمة عدم جدية الطلب بعد التحقق منه مبدئيا ،وذلك للحد من الطلبات التي تؤثر على سير

الخصومة وتؤخر الفصل بالنزاع

 – 3نتمند ددى إضد ددافة ند ددص ضد ددمن النصد ددوص الناظمد ددة للطعد ددن بطريد ددق االسد ددتئناف يسد ددمح

بالتدخل أمام محكمة االستئناف باالنضمام إلى أحدد أطدراف الددعوى ويسدمح بالتددخل اختصداميا

لمددن يملددك حددق لدده الطعددن بددالحكم بطريددق اعت دراض الغيددر علددى غ درار نددص المددادة  1/186مددن

قددانون المرافعددات الع ارقددي تمشددايا مددع تطددورات الحيدداة القانونيددة والتقدددم االجتمدداعي وانسددجاما مددع

المفهوم الحديث لالستئناف والتطبيق المرن لمبدأ التقاضي على درجتدين بحيدث يكدون نصدها" :
ال يجد ددوز التد دددخل أمد ددام محكمد ددة االسد ددتئناف إال باالنضد ددمام إلد ددى احد ددد الخصد ددوم ويجد ددوز التد دددخل

االختصامي فقط لمن يحق له الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير".
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