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 الممخص :
إفَّ الخصومة القضائية تمثؿ مجموعة مف االجراءات بالدعوى المدنية ، إذا تفرض عمى الخصـو      

قيػاـ االطػراؼ بػذلؾ ل ػرض تحقيػؽ مف أجؿ الفصؿ بموضوع النزاع وىذا ال يحدث تمقائيا بػؿ البػد مػف 
العدالة وايجاد نوعا مف االستقرار القانوني، وتمثؿ بواجب الحضػور جمسػة المراةعػة بالمػدة المعينػة ليػا، 
بما رتب المشرع إلىماؿ أحد االطراؼ أو كالىما جزاء يناسب االىماؿ، بالرغـ انو سمح سػير الػدعوى 

 ومصالحيـ.   بعده تركيا لممراجعة ضمانًا لحقوؽ االطراؼ 
 . )، إجراءاتغياب، المدعى، المدعى عميو، الدعوى المدنية(الكممات المفتاحية:

 

The effect of the absence of one or both of the parties to  

a civil lawsuit on its course of action 

(A comparative study) 

nZahraa Abdul Kareem Abdul Hussei       Ghani Ressan JadderDr.  

College of Law / University of Basra 

 Abstracts: 

     The judicial litigation consists of a set of procedures in the civil lawsuit, if 

it is imposed on the litigants in order to decide the subject of the dispute, and 

this does not happen automatically, but rather the parties must do so. For the 

purpose of achieving justice and creating a kind of legal stability, it is 

represented by the duty to attend the pleading session within the period 

specified for it, including what the legislator has arranged for the neglect of 

one or both of the parties as a penalty commensurate with the extent of the 

negligence, Although he allowed the progress of the case after him, he left it 

for review in order to ensure the rights and interests of the parties. 
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 المقدمة:
 جوىرة ةكرة البحث  -أوال :
إفَّ الدعوى المدنية تتكوف مف مجموعػة مػف االجػراءات المتتابعػة تنتيػي بحسػـ النػزاع    

مػػر ال يػػيدي ىػػذا اأ، ولكػػف قػػد وةقػػا لنظػػاـ قػػانوني محػػدد ةػػي قػػانوف المراةعػػات المدنيػػة
و أحػدىما أو قػد يتعسػؼ أعػدـ السػير ةييػا بطػراؼ الػدعوى ةقػد يتػرؾ اأ ،حواؿبجميع اأ

ىمالو تراكـ الدعاوى والمماطمة ةييا بحيث مف شانو إمر الذي يترتب عمى يتأخر بيا اأ
خػػر ويعػػرؽ سػػير القضػػاء، ولػػذ ةقػػد رتػػب المشػػرع جػػزاءات حػػؽ ضػػرر بػػالطرؼ اأيم   فَّ إ

 فَّ إ ،المدنيػة   جػراءات الػدعوىإأنػو يػيثر عمػى  ببطالف عريضػتيا  ىماؿا اإلنتيجة ليذ
مػػف  حقػػؽ نوعػػاً يػػدؼ الػػى حسػػـ الػػدعاوى بوقػػت قميػػؿ وباقػػؿ جيػػد ونفقػػات لكػػي ي  المشػػرع ي  

وقػػػد حػػػددىا المشػػػرع وةػػػؽ   االسػػػتقرار ةيمػػػا يتعمػػػؽ بحقػػػوؽ ومركػػػز القانونيػػػة أطراةيػػػا، 
                                                                             -الحاالت االتية :

 ثانيا: أىمية البحث
حقػػؽ يػػدؼ الػػى حسػػـ الػػدعاوى بوقػػت قميػػؿ وباقػػؿ جيػػد ونفقػػات لكػػي ي  المشػػرع ي   فَّ إ     
لمنػػع تػػراكـ الػػدعوى  انونيػػة أطراةيػػا،مػػف االسػػتقرار ةيمػػا يتعمػػؽ بحقػػوؽ ومركػػز الق نوعػػاً 

    لمدة طويمة او تركيا بدوف عذرا مشروعا.
 ثالثًا : سبب اختيار البحث 

يكمف سبب اختيارنػا ليػذا البحػث مػف اجػؿ بيػاف الخمػؿ والػنقص ةػي جمسػة المراةعػة      
بعػػدـ حضػػور أحػػد االطػػراؼ أو كالىيػػا عػػف المواعػػد المحػػدد لجمسػػة المراةعػػة، مػػع أيجػػاد 

 وؿ قانونيا لسد النقص الحاصؿ واقتراح الحموؿ لذلؾ .حم
 خامسا :  منيجية البحث

اخترنػػػػا المػػػػنيل التحميمػػػػي المقػػػػارف ةػػػػي منيجيػػػػة بحثنػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ إجػػػػراء المقارنػػػػة بػػػػيف  
نصوص قانوف المراةعات المدنيػة العراقػي وقػانوف المراةعػات المدنيػة والتجاريػة المصػرية 

االردنػػي الخػػتالؼ المعالجػػة التشػػريعية نوعػػا مػػا ةييػػا  وقػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة
 لمموضوع محؿ البحث.
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 سادسا: خطة البحث:
سػػوؼ نقسػػـ البحػػث عمػػى ثػػالث مطالػػب، نتنػػاوؿ ةػػي المطمػػب اأوؿ: عػػدـ حضػػور      

أطػراؼ الػػدعوى المدنيػػة، ونتنػاوؿ ةػػي المطمػػب الثػاني: غيػػاب المػػدعى عميػو ةػػي الػػدعوى 
 المدنية، بينما نبحث غياب المدعي ةي الدعوى المدنية ةي المطمب الثالث. 

 
 المطمب اأوؿ 

 -: ةةي الدعوى المدنيطر  عدـ حضور
نػص عميػو المشػرع العرقػي عمػى اف :  تتػرؾ الػدعوى لممراجعػة إذا اتفػؽ الطرةػاف        
ذلػػؾ ، او إذا لػػـ يحضػػرا رغػػـ تبمي يمػػا أو رغػػـ تبميػػ  المػػدعي، ةػػاذا بقيػػت الػػدعوى عمػػى 

كذلؾ عشرة اياـ ولـ يطمب المدعي او المدعي عميو السير ةييػا تعتبػر عريضػة الػدعوى 
اف المشػرع رتػب جػزاء ةػي حالػة عػدـ السػير بػ جراءات  بمعنػى ،  1 مبطمة بحكـ القػانوف 

 التأكدرغـ مف صحة اجراء التبمي  والذي ينب ي لممحكمة الدعوى عند تركيا لممراجعة بال
يتمثػؿ باتفػاؽ االطػراؼ عمػى ذلػؾ، او و ،  تيامف ذلػؾ وتمثػؿ ىػذا الجػزاء بػبطالف عريضػ

 عدـ الحضور رغـ التبمي  ، او عمى الرغـ مف تبمي  المدعي بذلؾ.                                         
يسمى بشطب الدعوى وةؽ القانوف المصري : استبعاد  ويقصد بترؾ الدعوى او ما     

النظر ةييا وعدـ الفصؿ ةي موضوعيا ، عمى اف يبقى اي اثػر قػانوني قػد ترتػب خػالؿ 
مػػػػده تػػػػػرؾ الػػػػػدعوى ، واف تتػػػػػرؾ بموجبيػػػػػا الػػػػدعوى لممراجعػػػػػة وةػػػػػؽ مػػػػػا تضػػػػػمنو المػػػػػادة 

ى الػرغـ   ويتمثؿ باتفاؽ االطػراؼ عمػى تركيػا لممراجعػة ، وعػدـ حضػورىـ عمػ1/ؼ54 
مف حصوؿ التبمي  بشكؿ صحيح ، اي بمعنى عدـ حضورىـ أي جمسػو ةييػا ، وكػذلؾ 
بعدـ حضورىـ عمى الرغـ مف تبميػ  المػدعي وىػذا يتمثػؿ باإلىمػاؿ بواجبػاتيـ وت يػبيـ ، 
ب ض النظر ما اذا كاف واف ترؾ الدعوى لممراجعة ىو اتفاؽ اجرائي يتمثؿ ب يجاب احد 

خػر ومخالفػو  ىػذا العمػؿ االجرائػي ىػو التػرؾ بمػا يػيدي الػى االطراؼ وقبوؿ الطػرؼ اال
عدـ اتخاذ اي اجراءات بالدعوى وباإلمكاف اف يحصؿ بيف وكالء اطراؼ الدعوى حيث 

، عػف شػكؿ الطمػب سػواء كتػابي بتقديمػة   2 ال يحتاج الى تفويض خاصة وب ض النظر
لممحكمة  او شفوي بتصادؽ الطرةيف عمى ترؾ الدعوى لممراجعة اثناء المراةعة عمى اف 
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، لذا   3 يتـ ذكر ذلؾ ةي محضر الجمسة حيث اف القانوف لـ يمـز استيفاء شكمية معينو 
ير ةػػػي ةػػػاف اسػػػتمر تػػػرؾ الػػػدعوى مػػػدة عشػػػره ايػػػاـ ولػػػـ يطمػػػب اي طػػػرؼ بالػػػدعوى بالسػػػ

 .                                4 اجراءاتيا االمر الذي ييدي الى اف تبطؿ بحكـ القانوف 
واف بطالف عريضة الدعوى يعتبر امر طبيعي ماداـ بحكـ القانوف ، بمعنى انو لو      

لـ تقضي المحكمة بالبطالف ةاف ىذا االمػر ال يػيثر مػاداـ الػدعوى تبطػؿ بحكػـ القػانوف 
تمتمؾ المحكمة اي سمطة تقديرية بيذا الشأف ةقد يمػزميـ بالتقييػد بالمػدة المعينػة حيث ال 

                                                                                                        .  5 ، حيث يرجع الى االىماؿ ةي سير الدعوى وليس االىماؿ ةي واجب الحضور

ولكف ب مكاف السير ةي الدعوى قبؿ انتياء مدة المحددة بالقانوف اي عشػره ايػاـ اذا      
طمػػػب ذلػػػؾ احػػػد اطراةيػػػا او كالىمػػػا  وىػػػذا يعنػػػي اف المشػػػرع اسػػػتخدمو اسػػػموب التػػػدرج 
الجزائي الف لـ يبطؿ عريضة الدعوى مباشره بػؿ تركيػا لممراجعػة وىػذا بمثابػو تنبيػو ليػـ 

اذا تكػرر غيػابيـ بعػد انتيػاء المػدة  ةينالػؾ جػزاء نيػائي وىػو  او جزاء تمييػدي عمػى انػو
االبطػػاؿ الف ىػػدؼ المشػػرع تحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة مػػف خػػالؿ االلتػػزاـ بػػاإلجراءات مػػف 
اجؿ حسـ الدعوى بوقت قصػير وحمايػة المصػمحة الخاصػة والتػي تيػدؼ الػى المحاةظػة 

اىر مبػدا سػمطاف االرادة ترؾ الػدعوى يمثػؿ مظيػرا مػف مظػو ،   6 عمى الحؽ المدعى بو 
سػػيرىا يبػػدا مػػف المرحمػػة التػػي توقفػػت إذ  اف وسػػيادة االطػػراؼ عمػػى الػػدعوى المدنيػػة .، 

عنػػػدىا بتركيػػػا لممراجعػػػة الف االجػػػراءات التػػػي تػػػـ اتخاذىػػػا مسػػػبقا تعتبػػػر صػػػحيح بػػػدوف 
، ولػػذا ةخػػػالؿ مػػدة تػػػرؾ الػػدعوى لممراجعػػػة   7 الحاجػػة الػػى اف يػػػدةع رسػػـ قػػػانوني جديػػد 

القياـ بػاي اجػراء واال اعتبػر بػاطال ، مػع بقػاء المطالبػة القضػائية ترتػب اثرىػا مػف يمتنع 
ولكػػف يترتػػب عمػػى عػػدـ حضػػورىـ لممراةعػػة بالػػدعوى  ، 8 الناحيػة االجرائيػػة والموضػػوعية 

لممرة الثانيػة عمػى الػرغـ مػف تبمػي يـ بطػالف الػدعوى الف ىػذا االمػر يعرقػؿ سػير العدالػة  
بالػدعوى وخاصػة اذا تمػادى اطراةيػا ولػذا ةقػد ةػرض عمػييـ  ويأخر المحكمػة ةػي الفصػؿ

المشرع واجب اجرائي وىو ابطاؿ عريضة الدعوى ، ةينا باإلمكاف  أي طػرؼ الػدعوى 
 . 9 اف يقيـ دعوى جديدة عمى اف يدةع رسـ القانوني ، بذات الحؽ المدعى بو

وعميػػو ةػػػاف قػػػرار تػػػرؾ الخصػػػومة لممراجعػػػة امػػػرا حتميػػػا البػػػد مػػػف اتخػػػاذ عنػػػده عػػػدـ      
حضػػور الطػػرةيف ، وال تمتمػػؾ اي سػػػمطة تقديريػػة بيػػذا الشػػػأف أنيػػا اذا سػػارت بالػػػدعوى 
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وصدرت حكـ ةيكوف حكميا باطال ،،الف مف الممكف اف يحصؿ التصالح بػيف الطػرةيف 
راء ةػػػي ىػػػذه الحالػػػة مػػػداـ المػػػدعي تخمػػػؼ عػػػف ولػػػذا ةػػػاف لممحكمػػػة اف ال تتأخػػػذ اي اجػػػ

الحضػور ب رادتػو ، وكػذلؾ المػدعى عميػو لػـ يتمسػؾ بحقػة ل ػرض صػدور حكػـ بالػدعوى 
، حتى واف كاف المشػرع العراقػي مطابقػا لممصػري مػف حيػث رتػب جػزاء عمػى اىمػاؿ  10 

اطػػػراؼ الػػػدعوى عمػػػى تركيػػػا لممراجعػػػة ، ولكػػػف المشػػػرع المصػػػري لػػػـ يتركيػػػا اذا كانػػػت 
عوى صػػػالحة لمحكػػػـ ةييػػػا، ولػػػذا ةػػػاف تػػػرؾ الػػػدعوى لممراجعػػػة ال يتطػػػابؽ مػػػع طبيعػػػة الػػػد

القضاء المسػتعجؿ، الف ىدةػة صػدور قػرارات سػرعية وسػيولو إلجػراءات أنيػا تتفػؽ مػع 
طبيعتيػػػا ، وتػػػأخر الفصػػػؿ بالػػػدعوى يتنػػػاةى مػػػع طبيعتيػػػا وىػػػذا مػػػا نػػػص عميػػػو المشػػػرع  

بشػاف الطمػب خػالؿ مػدة ال تتجػاوز سػبعة  العراقي عمى انو: ...وتصػدر المحكمػة قرارىػا
ايػاـ ، وتسػػري ةػي شػػأنو إجػػراءات التقاضػي المقػػررة ةػي ىػػذا القػػانوف مػع مراعػػاة االحكػػاـ 

 ، 11 الخاصة بالمواد المستعجمة 
  اجػػػازت الطعػػف بػػػالقرارات الصػػادرة مػػػف محكمػػػة 1،2/ؼ216مالحظػػػة اف المػػادة  مػػع 

التمييز المتعمقة باإلبطاؿ اماـ محكمة االستئناؼ، ولكنيا لـ تعطي الحؽ لمطعف بػالقرار 
، أنػػػػو القػػػػرار الػػػػذي يصػػػػدر   12 الػػػػذي يصػػػػدر ةػػػػي حالػػػػة اذا تركػػػػت الػػػػدعوى لممراجعػػػػة 

      بخصوصيا يعد مف القرارات التنظيمية. 
اما المشرع المصري ةقد نص عمى انو :  اذا لـ يحضر المدعي وال المػدعى عميػو      

حكمػػػت المحكمػػػة ةػػػي الػػػدعوى اذا كانػػػت صػػػالحة لمحكػػػـ ةييػػػا واال قػػػررت شػػػطبيا ةػػػاذا 
ةييػا ، او لػـ يحضػر الطرةػاف بعػد انقضت ستوف يومػا ولػـ يطمػب احػد  الخصػـو السػير 

 ،  13 السير ةييا اعتبرت كاف لـ تكف 
واف المشػػػػػػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػػػػػػري وةػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػػػػػػادة يميػػػػػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػػػػيف حػػػػػػػػػػػػػػػػالتيف :                                                               

االولػػى: امكانيػػة اف يػػتـ صػػدور حكػػـ بالػػدعوى اذا كانػػت صػػالحة لمحكػػـ، اي بمعنػػى اف 
كال طرةي الدعوى قد ابداء دةاعو ةييا ، حتى واف كاف ةي جمسة او مذكرة سابقو  يكوف

، واف المدعي يعتبر قد قدـ والء بدةاعة حتى ولـ يػذكر ذلػؾ بالمػذكرة او لػـ يقػدميا بعػد 
مسػػتنديف اف المػػدعي ىػػو الػػذي يرةػػع الػػدعوى ويقػػدـ ةػػي عريضػػة الػػدعوى جميػػع الوقػػائع 

لػػذا ةػػاف ىػػذه الحالػػة تعتبػػر بحكػػـ القػػانوف اف االطػػراؼ والمسػػتندات المتعمػػؽ بػػدعوى ، و 
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حاضػػروف ولػػذا ال يكػػوف ىنالػػؾ مػػا يسػػمى ب يػػاب اطػػراؼ الػػدعوى، وعميػػو ةػػاف المحكمػػة 
تحكػػـ ةػػي نفػػس الجمسػػة المرةوعػػة اواف تيجميػػا الػػى جمسػػة تاليػػة لمػػدعوى و ب ػػض النظػػر 

                                                                                                          ،  14 عف غياب اطراةيا
الثانية : عدـ امكانية صدور حكـ بالدعوى ، عنده غياب اطراةيا حتى واف ابدة دةاعيـ 
، حيػػث تقػػرر المحكمػػة شػػطب الػػدعوى لمنػػع تراكميػػا امػػاـ المحكمػػة ، ولكػػف شػػطبيا ال 

أنػػو يعطػػي الحػػؽ لممػػدعي والمػػدعى يعنػػي سػػقوطيا بػػؿ الشػػطب اقػػؿ تػػأثير مػػف السػػقوط 
عميػػو تجػػػدييا امػػا السػػػقوط ةيقتصػػػر عمػػى المػػػدعي ، وكػػػذلؾ اف الشػػطب يجعػػػؿ الػػػدعوى 
موقوةػة منتجػػة أثارىػػا االجرائيػػة والموضػػوعية ، ويعطػي الحػػؽ أطراةيػػا اذا رغبػػو السػػير 
ةييػػػا ةيػػػؿ انقضػػػاء مػػػدة سػػػتيف يػػػـو عمػػػى اف يػػػتـ تبميػػػ  الطػػػرؼ االخػػػر بالموعػػػد الجديػػػد 

ور بالجمسػػػة ، امػػػا اذا انقضػػػت المػػػدة المػػػددة ولػػػـ يتقػػػدـ اي طػػػرؼ ل ػػػرض سػػػيرىا لمحضػػػ
، ولػػذا نالحػػظ بػػاف المشػػرع المصػػري لػػـ يتركيػػا ال رادة   15 ةتعبػػر الػػدعوى كػػأف لػػـ تكػػف

االطراؼ وانما اعطى سمطة لممحكمة متى اسػتوةت شػرطيا اف تتأخػذ مػا تػرى مناسػبة ، 
يقضػػي بشػػطب الػػدعوى وكػػاف جػػدير بػػذلؾ امػػا اذا كانػػت ال يمكػػف صػػدور الحكػػـ ةييػػا ة

 ليمنع تراكـ الدعوى.                                                                                       
ةي حيف نرى اف قػانوف اصػوؿ المحاكمػات االردنػي اخػذ موقػؼ م ػاير حيػث نػص      

اف تيجػؿ الػدعوى او تسػػقطيا   اذا لػـ يحضػر احػػد الفرقػاء يجػوز لممحكمػػة  -5عمػى :  
، بمعنػػػى اف لممحكمػػػة حريػػػو االختيػػػار مػػػا بػػػيف اسػػػقاط الػػػدعوى او اف تبمػػػ  اطػػػراؼ   16 

الػػػدعوى السػػػير ةييػػػا مػػػف جديػػػد ، وليػػػذا ةالخيػػػار راجػػػع لممحكمػػػة  االوؿ ،اف يػػػتـ تأجيػػػؿ 
الػػػػدعوى عمػػػػى اف يبمػػػػ  اطراةيػػػػا بالموعػػػػد الجديػػػػد عنػػػػدما يتػػػػرؾ االطػػػػراؼ المػػػػدة المعينػػػػة 

ور بالجمسػػػة االولػػػى لممراةعػػػة ، والثػػػاني ، ىػػػو االسػػػقاط الميقػػػت لمػػػدعوى باعتبػػػاره لمحضػػػ
جػػػزاء يحػػػؽ لممحكمػػػة اف تقػػػرره بمجػػػرد عػػػدـ حضػػػور الطػػػرةيف أي جمسػػػة مػػػف جمسػػػات 

 .                                          17 المراةعة ، ولكنيا تأخذ بو عندما يتكرر عنده ت يب اطراؼ الدعوى 
امػػػا ةيمػػػا يتعمػػػؽ بموقػػػؼ القضػػػاء ةػػػاف المحكمػػػة تقػػػرر بطػػػالف عنػػػد عػػػدـ حضػػػور       

الطرةيف بعدما تـ تركيا لممراجعة ، وىػذا مػا قررتػو محكمػة اسػتئناؼ ميسػاف االتحاديػة : 
 ...ةمػػـ يحضػػر اي منيمػػا وحيػػث الحظػػت المحكمػػة انيػػا سػػبؽ واف قػػررت تػػرؾ الػػدعوى  
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... قػػػػػررت المحكمػػػػػة ابطػػػػػاؿ عريضػػػػػة  3/ؼ54لممراجعػػػػػة ....واسػػػػػتنادا لػػػػػنص المػػػػػادة 
لممشػػرع عنػػدما  ، ونجػػد اف وىػػذا يعنػػي اف القضػػاء االردنػػي جػػاء مطابقػػاً   18 الػػدعوى... 

وةػؽ   و تأجيػؿ الػدعوى مػف خػالؿ ورد عبػارة  يجػوزأاعطى الخيار لممحكمة بيف سػقوط 
، وىػػػػذا مػػػػا قضػػػػت بػػػػو محكمػػػػة التمييػػػػز االردنيػػػػة  19   5/ؼ67لمػػػػا ورد بػػػػنص المػػػػادة  

ذا لػػػػػػـ يحضػػػػػػر احػػػػػػد مػػػػػػف ةرقػػػػػػاء الػػػػػػدعوى تأجيػػػػػػؿ الػػػػػػدعوى او إفتيا الحقوقيػػػػػػة: ...بصػػػػػػ
                                      . 20 اسقاطيا... 

 المطمب الثاني
  ةي الدعوى المدنية غياب المدعى عميو

نػػو :  اذا حضػػر المػػدعي ولػػـ يحضػػر المػػدعي أص المشػػرع  العراقػػي عمػػى حيػػث نَّػػ     
،ةتجري المراةعة بحقػو غيابػًا وتصػدر المحكمػة حكميػا ةػي الػدعوى بمػا  عميو رغـ تبمي و

تػػراه اف كانػػت صػػالحة لمفصػػؿ ةييػػا ، ةػػاف لػػـ تكػػف صػػالحة لمفصػػؿ ةييػػا ةتيجميػػا حتػػى 
تسير  فَّ أعطي لممحكمة حضور المدعي ي   فَّ إبمعنى   ،  21 تستكمؿ وسائؿ االثبات ةييا 

 ي  أةػػي الػػدعوى بصػػدور حكميػػا مػػاداـ المػػدعي عميػػو قػػد تبمػػ  بموعػػد المراةعػػة  ولػػـ يقػػدـ 
 غيابيػػاً  جػػراءات التبميػػ  صػػحيحة ةيصػػدر حكمػػاً إبب عػػدـ حضػػوره وكانػػت عػػذر يبػػرر س ػػ
بموعػػػدىا  إفَّ ي بمػػػ ذا اتحضػػػر بعػػػدـ صػػػحة تبمي ػػػو ةتوجػػػؿ المراةعػػػة ، عمػػػى إبشػػػأنو، واال 

عوى دوف مبػػػرر وىػػػذا مػػػا خػػػذ بػػػو العمػػػؿ مػػػف قبػػػؿ محكمػػػة الجػػػدي لمنػػػع تػػػأخر حسػػػـ الػػػد
  . 22 التمييز

ولػػػذا يعتبػػػراف صػػػدور الحكػػػـ ال يػػػابي اتجػػػاه المػػػدعى عميػػػو قػػػابال لالعتػػػراض خػػػالؿ      
 ورحضػب، وعميػو ةػاف المراةعػة بالػدعوى حضػوريو    23 المدة المعينة لو بموجب القانوف 

 صدر حكماً ابيا، ويحؽ لممحكمة  ف ت يبا  المدعى عميو باي جمسو مف جمساتيا حتى و 
   . 24 الدعوى ماداـ المدعى عميو قد حضره ةي قبؿ انتياء المراةعة  حضورياً 

ذا تػـ إولػى :   ميػز بػيف حػالتيف : اأ84ما بالنسبة لمقانوف المصري وةػؽ المػادة  أ     
،  يػػاةػػال يػػتـ تأجيم ابػػالغ المػػدعى عميػػو بعريضػػة الػػدعوى بذاتػػو ةينػػا حصػػؿ عممػػو ةعػػالً 

ذا كاف قد سبقو لو الحضور ومف وا  خر غير غياب المدعى عميو، أأيتـ تأجيميا لسبب و 
الف وةػؽ ، تـ تبمي ػو بعريضػة الػدعوى لذاتػوو قدـ مذكره دةاعة حتػى ولػو لػـ ي ػأثـ تخمفو 
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ولػػذا تكػػوف المراةعػػة حضػػوريا بموجػػب  ،مػػور قػػد حصػػؿ لديػػو عمػػـ برةػػع الػػدعوىىػػذه اأ
  .    83المادة  

ةػأف تـ تأجيػؿ الػدعوى، ةفػي ىػذا الحالػة ي ػ ،ذا لـ يحصؿ تبمي  المدعى عميو لذاتػوإ :ثانياً 
بمػ  ةػال ذا لػـ ي  ا  يحضر رغػـ تبمي ػو بالجمسػة الجديػد ةتكػوف المراةعػة بحقػو حضػوريو، و  لـ

أنػػػو يخػػػؿ بحػػػؽ  ،نظػػػر بالػػػدعوى ةػػػاذا صػػػدرت حكػػػـ ةيعتبػػػر بػػػاطالً  فَّ إيجػػػوز لممحكمػػػة 
لتخمفػػو عػػف  يالمحكمػػة تقػػرر ةػػرض جػػزاء عمػػى المػػدع خػػر بالػػدةع، ولػػذا ةػػافالطػػرؼ اأ

، باستثناء الدعوى المسػتعجمة ةالمحكمػة تفصػؿ  مر المحكمة ب بالغ المدعى عميوأتنفيذ 
التػأخير يتنػاةى مػع طبيعػة السػرعة، وةػي حالػو تعػدد ةف لػـ يحضػر المػدعى عميػو ا  و  ةييا

يعػا بعػدما يػتـ تبميػ  يتـ حضورىـ جملةيتـ تأجيؿ المراةعة  بعضـالمدعى عمييـ وحضر 
 تصػػػػػػدر المحكمػػػػػػة حكمػػػػػػاً  ورىـحضػػػػػػوبعػػػػػػدـ  ، 2/ؼ84وةػػػػػػؽ المػػػػػػادة   بػػػػػػذلؾ االخػػػػػريف
 .                                                                                         25 وجاىياً 
لػػػى غيػػػاب المػػػدعى عميػػػو بصػػػورة إردنػػػي لػػػـ يشػػػير ةػػػي حػػػيف نػػػرى بػػػاف القػػػانوف اأ    
ف يت يػػب المػػدعى عميػػو بعػػدـ إوؿ : ريحة، ولكنػػو اعتبػػر ال يػػاب يكػػوف بطػػريقتيف: اأصػػ

بحقػػػة ،  وجاىيػػػاً  صػػػدر حكمػػػاً ت ةينػػػاي جمسػػػة أيحضػػػر الجمسػػػات، ةػػػال الحضػػػور بجميػػػع 
نػو أاعتباريػو ، بمعنػى  وجاىيػاً  ر حكمػاً اصػداتـ ، ىنػا ي ػجمساتياف يحضر بعض إ: وثانياً 

، ومػع   26 اذا حضر بعد ذلؾ ةي حاؿ اذا تػـ تقػديـ الػدعوى لمػدقيؽ ل ػرض الفصػؿ بيػا 
، أنػو  27 ذا غػاب المػدعى عميػةإف يطالػب بسػقوط الػدعوى إذلػؾ ةػأف مػف حػؽ المػدعى 

 ونػأوبمػا  ،و اسػانيد دعػواهأنيا ال تتفؽ مع مصػمحتو ةمػـ يييػع بعػد جميػع ادلتػو أقد يرى 
أنيا تعتبر وسيمة اختيارية ويػتـ ذلػؾ عػف طريػؽ  ،انيائيا ىو الذي رةع الدعوى ةبمكانو

 اً طمػب سػػقوطيا وىػذا يعنػػي بمثابػػو التنػازؿ عنيػػا، ولكػف طمػػب سػػقوط الػدعوى لػػيس مطمقػػ
و زيػػادة بالطمبػػات وانمػػا يحقػػؽ أتعػػديؿ  ي عػػدال ةػػقيػػد بحضػػوره وغيػػاب المػػدعى عميػػو مبػػؿ 

، ولكػػف   28 لػػـ يجمػػع دةاعػػو بعػػد لمواجيػػة المػػدعي يتبػػيف انػػومصػػمحة المػػدعى عميػػو ةقػػد 
يػػػتـ الرجػػػوع  ولكػػػفالمشػػػرع االردنػػػي لػػػـ يبػػػيف مػػػاذا كػػػاف باإلمكػػػاف الطعػػػف بيػػػذا الحكػػػـ، 

 إذالمػػػػدعي الطػػػػاعف ال يحقػػػػؽ مصػػػػمحة مػػػػف طعنػػػػة  فَّ إاعتبػػػػرت  التػػػػيلمحكمػػػػة التمييػػػػز 
  مػف 169حكػاـ المػادة  أف الطعف باأحكاـ حقػؽ مقػرر لممحكػـو عميػو حسػب إ ..أقرت
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قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة وال تشػػمؿ المػػدعي الػػذي طمػػب إسػػقاط دعػػواه ةأجابػػت 
 . 29 المحكمة طمبة  

خػػػر يػػػتـ تأجيػػػؿ لػػػبعض اأا وغيػػػابحضػػػور بعػػػض المػػػدعى عمػػييـ  فَّ إالفقػػػو  ويػػرى     
مػػػف قػػػانوف المراةعػػػات المدنيػػػة  56ممػػػادة لبػػػالرجوع ، و تبميػػػ  ال ػػػائبيف بالحضػػػورلالػػدعوى 
يمنػػع ةال ايػػة واحػػدة ةف المصػػالح مشػػترؾ إبمػػا و طػػراؼ الػػدعوى، ألػػـ تعػػالل تعػػدد  العراقػي
                                                                                                                            .            31 سمى بالمساىمة المشتركةةت ، 30 التنازع 
خػػػاص يبػػػيف ةيػػػو تعػػػدد اطػػػرؼ يضػػػع نػػػص وكػػػذلؾ نجػػػد أف المشػػػرع  االردنػػػي لػػػـ      

يمكف الرجػوع ةػ  126وضع قواعد يقتضي السير بموجبيػا بػنص المػادة   ولكف، الدعوى
وؿ: الييا لبياف سقوط  الخصومة  الدعوى عند تعدد المدعى عمييـ وكػاالتي: الحالػة اأ

، مقارنػو عنػد عمػى حالػة انفػراد  ياقوطذا تـ حضرىـ جميعػا ةالبػد مػف مػواةقتيـ عمػى سػإ
ذا حضػػر قسػػـ مػػنيـ ةػػال بػػدة مػػف مػػواةقتيـ ، إالحالػػة الثانيػػة :و و ت يبػػو، أالمػػدعى عميػػو 

  .                                                                                     غابو أذا حضر إمقارنو عمى انفراد المدعى او المدعى عميو ما 
ولكػػف يظيػػر التسػػايؿ عنػػد طمػػب المػػدعي سػػقوط الػػدعوى بالنسػػبة لػػبعض المػػدعى      

ذا كاف إاالوؿ :  :البد مف التميز بيف حالتيفىنا خر ؟ عمييـ واالستمرار مع البعض اأ
ةقػػد يتعمػػؽ بقسػػمو مػػاؿ مشػػترؾ ةقػػي ىػػذه  موضػػوع الحػػؽ المػػدعى بػػو ال يمكػػف تجزئتػػو ،

و بسػػقوطيا بشػػرط مواةقػػو مػػف كػػاف أمػػا االسػػتمرار بسػػير الػػدعوى أالحالػػة يكػػوف لػػو ةقػػط 
 عمى السقوط .  حاضراً 

السػقوط عمػى مػػف  يقػر فَّ إلمتجزئػة ةباإلمكػػاف المػدعي  ذا كػاف موضػوعو قػابالً إالثانيػة : و 
مكػف ي   إذمبم  مف النقػود لالمدعى، ةمو كاف طمب المدعي يرجع بعد مواةقو  كاف حاضراً 

يمكػػػف مالحظػػػة ةػػػي حالػػػة تعػػػدد و مػػػف خاللػػػو نصػػػيب كػػػؿ واحػػػد مػػػف المػػػدينيف ،  هتحديػػػد
و جػزء مػنيـ كمػا ةػي أجمػيعيـ  أتجػاءمف حؽ المػدعي سػقوط الػدعوى و المدعى عمييـ، 

ال يكػػوف لػػو تػػأثير  حالػػة المػػدينيف المتضػػامنيف ، وعميػػو ةػػاف سػػقوط الػػدعوى لجػػزء مػػنيـ
 .   32 اتجاه الباقي ماداـ ب مكانو مطالبو المدعى عميو بكامؿ الديف 

امػػػا بخصػػػوص موقػػػؼ القضػػػاء ةقػػػد قضػػػت محكمػػػة اسػػػتئناؼ ميسػػػاف االتحاديػػػة :      
 ...ولممراةعػػة الحضػػورية العمنيػػة وال بطػػاؿ عريضػػة الػػدعوى بحػػؽ المػػدعى عميػػو الثػػاني 
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، وكػػذلؾ ب مكػػاف   33 قػػانوف المراةعػػات المدنيػػة ...  مػػف 1/ؼ56اسػػتنادا أحكػػاـ المػػادة 
المحكمة تأجيؿ النظر بجمسة المراةعة بدال مف بطالنيا وىذا ما قررتػو محكمػة اسػتئناؼ 
ميساف االتحادية :  ...ةحضػر المػدعي بػذات...ولـ يحضػر المػدعى عميػو رغػـ المنػاداة 

المػدعى عميػو كونػو مرتحػؿ عميو ولوحظ مف كتاب مركز شرطة...المتضمف تعذر تبمي  
الى جية مجيولة ...قررت المحكمة تبمي  المدعى عميو عف طريؽ النشػر ةػي الصػحؼ 

  .34 مف قانوف المراةعات المدنية وتأجيؿ موعد المراةعة.. 1/ؼ21استنادا أحكاـ المادة
 المطمب الثالث

 ةي الدعوى المدنية غياب المدعي
االستمرار ةي اجراءات الدعوى وخاصػة ىػو  مف الطبيعي اف ال يت يب المدعي عف    

الػػذي ابتػػداء بيػػا وتقػػدـ برةػػع دعػػوى لممحكمػػة وكػػاف ىدةػػو حمايػػة الحػػؽ الػػذي يػػدعي بػػو 
والذي تمثؿ بموضوع الػدعوى ، ولكػف قػد توجػد ظػروؼ تكػوف حائػؿ لحضػوره ةقػد تتمثػؿ 
بمرضػػو او سػػفره او حػػدوث ظػػروؼ خارجػػة عػػف ارادتػػو يمنعػػو االنتقػػاؿ لممحكمػػة ، وقػػد 

 .         35 ييدؼ الى تأخر السير بالدعوى 
وىػػذا مػػا نػػص عميػػو المشػػرع العراقػػي عمػػى انػػو :  اذا لػػـ يحضػػر المػػدعي وحضػػر      

المػدعى عميػػو ةمػػو اف يطمػب ابطػػاؿ عريضػػة الػدعوى او يطمػػب النظػػر ةػي دةعػػو غيابػػا ، 
 يػػػػب ، بمعنػػػػى اذا ت  36 وعندئػػػػذ تبػػػػت المحكمػػػػة ةػػػػي الػػػػدعوى بمػػػػا تػػػػراه مواةقػػػػا لمقػػػػانوف  

المػػدعي او وكيمػػو بػػالرغـ مػػف حصػػوؿ تبمي ػػو بالشػػكؿ المقػػرر بالقػػانوف وحضػػر المػػدعى 
عميو او وكيمة ةي اليـو المعيف لممراةعة بالدعوى ، ةينا يكػوف الخيػار لممػدعى عميػو ةمػو 

، ةػػػػاف قػػػػررت المحكمػػػػة   37 الحػػػػؽ اف يطمػػػػب مػػػػف المحكمػػػػة اف تبطػػػػؿ عريضػػػػة الػػػػدعوى
كػػػوف قرارىػػػا قػػػابال لطعػػػف تمييػػػزي ، الف قػػػد يكػػػوف االبطػػػاؿ بنػػػاء عمػػػى طمػػػب المػػػدعي ةي

لممػدعي محاميػا ، ةقػد يكػػوف لػو دعػاوى امػػاـ محػاكـ عػدا خػال ةتػػره الػدواـ الرسػمي ، ولػػـ 
يحصػػؿ اف يبمػػ  بصػػوره صػػحيحو ، بمػػا يكػػوف المحكمػػة قػػد تعجمػػت بتقريػػر الػػبطالف ولػػـ 

 .  38  تتأكدا مف ىذا االمر
لممػػدعي الف قػػد ال ييػػدؼ الفصػػؿ ةػػي الػػدعوى ولػػذا ةيكػػوف االبطػػاؿ بمثابػػة عقوبػػة      

وعمى الرغـ ىو الذي تقدـ برةعيا واذا اراد المدعى اف يتقدـ برةع ، و باإلمكػاف المػدعى 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1560 

عميػػو اف يطمػػب مػػف المحكمػػة اف تسػػتمر بنظػػر الػػدعوى اف تسػػتمر بنظػػر الػػدعوى حتػػى 
وصػػال واف لػػـ يحضػػر المػػدعي عنػػدما يػػدةع بػػدعوى المػػدعي ، كػػأف يقػػدـ المػػدعى عميػػو 

يثبت انو قد قاـ بوةاة الػديف الػذي رةعػة المػدعي دعػواه بموجبػو . ولممحكمػة اف تتخػذ مػا 
 .   39 ترى مناسبا لمبت بدةع المدعي عميو 

نػص:  ...وتحكػـ المحكمػة  إذبينما نجد موقؼ المشرع المصري مف غياب المدعي     
ولػػػى وحضػػػر ةػػػي الػػػدعوى اذا غػػػاب المػػػدعي او المػػػدعوف او بعضػػػيـ  ةػػػي الجمسػػػة اال

، وىػػػذا يعنػػػي لممحكمػػػة اف تفصػػػؿ بموضػػػوع الػػػدعوى واف لػػػـ يحضػػػر  40 المػػػدعى عميػػػو 
المػػدعي ، وب ػػض النظػػر عػػف تعػػدد اطراةيػػا الف الحكػػـ يسػػري بحػػؽ جمػػيعيـ حتػػى واف 

يػػػو الػػػذي تقػػػدـ ةالف المػػػدعي عمػػػى اطػػػالع كامػػػؿ بموعػػػد المراةعػػػة، و حضػػػره بعضػػػيـ ، 
تأجيػؿ الػدعوى لػو لػـ يكػوف ىنالػؾ اي جيػؿ بعريضتيا وليس اف يجيؿ ذلؾ ، وال يمكػف 

بعدـ العمـ ، ولكف ال يحؽ لممحكمة اف تقبؿ الطمب الشفوي مف قبؿ المػدعى عميػو لكػي 
 .                                    41 تصدر حكميا اتجاه المدعي بؿ البد اف يكوف الطمب مستوةي لإلجراءات القانونية

اذا حضػػر المػػدعى عميػػو  -4امػػا موقػػؼ المشػػرع االردنػػي حيػػث نػػص عمػػى انػػو :       
يجػػػوز لممحكمػػػة اذا لػػـ يكػػػف لممػػػدعى عميػػو دعػػػوى متقابمػػػة اف  -ولػػـ يحضػػػر المػػدعي: أ

اذا كػػاف لممػػدعى عميػػو ةػػي  -تقػػرر بنػػاء عمػػى طمبػػو اسػػقاط الػػدعوى او الحكػػـ ةييػػا ،ب
اط الػدعوييف او اسػقاط الػدعوى االصػمية الدعوى ادعاء متقابؿ ةمو الخيار ةي طمػب اسػق

، ولكػػي يػتـ سػػقوط الػدعوى البػػد   42 او السػير ةػػي الػدعوى المتقابمػػة او الحكػـ بيمػػا معػا 
يػػتـ تأجيػػؿ الجمسػػة الػػى اف يػػتـ ةاف يكػػوف المػػدعي قػػد جػػراء تبمي ػػو بصػػورة صػػحيحا واال 

 ،   43 تبمي و، ل رض تصحيح البطالف وتالةي صدور حكـ بناء عمى اجراء باطؿ 
وةي ىذا الصدد نميز بيف حالتيف االوؿ : حالة عدـ تقديـ المدعى لػو عمػى دعػوى      

ذا اراد تالةي مطالبو إصمية و سقوط الدعوى اأأمتقابمة ، ةيحؽ لو اف يختار اما الحكـ 
لمػػػدعي لػػػو ، عمػػػى اف سػػػقوطيا ال يعنػػػي عػػػدـ امكانيػػػة تجديػػػدىا ،ولكػػػف ىػػػذا راجػػػع الػػػى 

  تعطػػػػػي لحريػػػػػة 4/ؼ67اسػػػػػقاطيا ، حتػػػػػى واف كانػػػػػت المػػػػػادة   المػػػػػدعي عميػػػػػو اذا اراد
لممحكمة بيف سقوط او الحكـ والمضي بسير الدعوى، ولكف أمر راجع بناء عمى طمػب 

، وىػػذا قضػػت بػػو محكمػػة التمييػػز االردنيػػة  حيػػث اف ممثػػؿ المػػدعى   44 المػػدعى عميػػو 
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ةييػػا تكػػوف قػػد  عميػػو الحاضػػر ةػػي ىػػذه الػػدعوى كػػاف قػػد طمػػب مػػف محكمػػة البدايػػة الحكػػـ
، ولذا ةاف عدـ حضور المدعي ال يمنع مػف   4 خالفت القانوف بالحكـ خالةا لما طمب  

سير الدعوى، ولكف اذا طمب المدعى عمية سقوطيا، ىنػا يكػوف لممحكمػة سػمطة تقديريػو 
بقبػوؿ او رةػػض الطمػب الف المشػػرع بػالنص السػػابؽ اعطػى الخيػػار لممحكمػة بػػيف الحكػػـ 

: تقػػديـ المػػدعى عميػػو لمػػدعوى المتقابمػػة ،ىنػػا المشػػرع يسػػمب حريػػة انيػػاً ثو ،   45 والسػػقوط 
المحكمة ويعطى الحرية لممدعى عميو بيف اف يطالب مف المحكمة اف تحكـ لو بالدعوى 
او سقوط الدعوى االصمية والمتقابمة لو ، او اف يطمب الحكـ بالػدعوى االصػمية وسػقوط 

ب  ، وىػػذا بمثابػػة عقوبػػة لممػػدعي -4/ؼ67المتقابمػػة وةػػؽ مػػا شػػارت اليػػة نػػص المػػادة  
الميمؿ الذي ت يب عػف الحضػور لممراةعػة بعػدما يكػوف قػدر رةػع الػدعوى ، االمػر الػذي 

، ولكف ىذا ال يعني ىدر مصمحة المدعي بؿ البػد مػف   46 ال ييثر عمى المدعى عمية 
تحقػػؽ تحقػػؽ العدالػػة والموازنػػة مػػف خػػالؿ االخػػذ بنظػػر االعتبػػار مصػػمحة كػػال الطػػرةيف و 

، ولكف او اتضػح اف المػدعي لػـ يكػف يعمػـ بموعػد المراةعػة ةينػا يػتـ تأجيميػا   47 العدالة 
 .                                                                  48 بدالف مف سقوطيا

ويػػرى بعػػض الفقيػػاء عػػدـ تػػػرؾ سػػقوط الػػدعوى إلرادة المػػدعي ، وخاصػػة اذا كػػػاف      
د حاوؿ لكف حاؿ دوف ذلؾ واف مصمحتو تقتضي االستمرار بالسػير ةييػا المدعى عميو ق

، اضػاةو الػػى ذلػػؾ ةػػاف العدالػػة تيػػدؼ الػى اسػػتقرار المراكػػز القانونيػػة أطػػراؼ الػػدعوى ، 
ولذا مف االةضؿ اف تكوف السمطة التقديرية لممحكمة وليس لممدعي وتقرر وةؽ مػا تػرى 

تػػػى واف طالػػػب المػػػدعى عميػػػو بسػػػقوطيا مناسػػػبا وةػػػؽ لظػػػروؼ القضػػػية ومقتضػػػياتيا ، ح
، وىذا الراي جدير باإلخػذ بيػو الف مػف الممكػف اف يتعسػؼ المػدعى   49 وغاب المدعي 

 .                                                                                                50 عمية قاصد االضر بخصمة او قد تكوف مصمحتو تقتضي عدـ السير بالدعوى
واف سػػقوط الػػدعوى ،ىػػو رةػػع دعػػوى جديػػده بعػػد دةػػع الرسػػـ القػػانوني الف االسػػقاط      

،   51 لدعوى ال يحـر المدعي مف يكوف ميقتا وىذا ما اخذ بيو محكمػة التمييػز االردنيػة 
  تنطبؽ ب ػض النظػر اذا كػاف المػدعى واحػد او تعػدد مػاداـ 67وعميو ةاف نص المادة  

 جمييـ لـ يحضروا الجمسة االولى لممراةعة.                                                                     
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مدعوف ولكف يظير التسايؿ مف ما ىو الحكـ الذي يمكف تطبيقو ةي حالة تعدد ال     
  وحضر بعضـ ولـ يحضر البعض االخر ؟                                                                

ىذه المسألة لـ يرد بيا نص مف قبؿ المشرع ةي قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية إفَّ 
ؼ نص:   اذا تعدد المدعوف وتخم إذاالردني، ولكنو ورد ليا حكـ ةي القانوف المم ي 

بعضيـ عف حضور الجمسة االولى وجب عمى المحكمة تأجيؿ القضية لجمسة اخرى 
 .                                                                                                52 واعادة تبمي  المتخمفيف ميعادىا   

نص عمية القانوف  المم ي ةي  ويرى الفقو اف ال يوجد ما يمنع باإلخذ بالحكـ الذي     
حالة اذا تعدد المدعى عمييـ وحضػر الػبعض ةب مكػاف المحكمػة اف تأجػؿ ا لػدعوى لمػف 
غػػاب عػػف جمسػػو االولػػى مػػف المػػدعوف بعػػدما يػػتـ تبمػػي يـ بػػذلؾ ، ةػػاف حضػػروا تصػػدر 
المحكمػػػػة حكمػػػػا وجػػػػاىي ليػػػػـ ، وبمػػػػا اف يحػػػػؽ لممػػػػدعى عميػػػػو ةػػػػي حالػػػػة تكػػػػرار تخمػػػػؼ 

ور اف يطمب مف المحكمة الحكـ لو بالػدعوى االصػمية اتجػاه جميػع المدعييف عف الحض
المػػدعييف ، ولكػػف ال يحػػؽ لػػو اف يطمػػب سػػقوط الػػدعوى  الخصػػومة  اتجػػاه الجميػػع بػػؿ 

 . 53 البد مف مواةقة المدعييف الحاضريف عمى طمب االسقاط
قضػػػت:  ..عمػػػى اف  إذامػػػا موقػػػؼ محكمػػػة التمييػػػز االتحاديػػػة مػػػف غيػػػاب المػػػدعي      

  مػػف قػػانوف المراةعػػات المدنيػػة الف 2/ؼ56قرار...جػػاء تطبيقػػًا سػػميمًا أحكػػاـ المػػادة  ال
المحكمػػة ابطمػػت عريضػػة و الوقػػت المحػػدد لممراةعػػة ىػػو السػػاعة الثامنػػة والثالثػػوف دقيقػػة 

الػػدعوى بنػػاء عمػػى طمػػب وكيػػؿ المػػدعى عميػػو السػػاعة التاسػػعة وخمسػػوف واربعػػوف دقيقػػة 
، وقضػػت   54 قانونػػا عػػف الحضػػور ورغػػـ امياليمػػا.  لتخمػػؼ المػػدعي او مػػف ينػػوب عنػػو

ميقتػػػا ب يػػػاب المػػػدعي ال يوجػػػب  محكمػػػة التمييػػػز االردنيػػػة الحقوقية: اسػػػقاط الػػػدعوى..
الحكػػػػػـ ب تعػػػػػػاب المحامػػػػػػاة طالمػػػػػػا اف المحكمػػػػػػة لػػػػػػـ تصػػػػػػدر حكمػػػػػػا نيائيػػػػػػا ةػػػػػػي اسػػػػػػاس 

 .   55 الدعوى 
 الخاتمة :

 اوال : االستنتاجات 
د بػػػػو تػػػػرؾ الػػػػدعوى المدنيػػػػة لممراجعػػػػة وىػػػػذا يعنػػػػي . اف عػػػػدـ حضػػػػور الطػػػػرةيف يقصػػػػ1

اسػػػتبعادىا وعػػػدـ الفصػػػؿ بػػػالحؽ المػػػدعى بػػػو مػػػدة معينػػػو مػػػع االحتفػػػاظ بػػػاأثر القػػػانوني 
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المترتب عمييا، مع االخذ بنظػر االعتبػار اذا اىمػؿ االطػراؼ بعػدـ الحضػور ةينػا تبطػؿ 
 عريضة الدعوى المدنية .

نظر الدعوى بحضور المدعى عميو مداـ اف . تبيف لنا اف المحكمة المختصة تستمر ب2
المػػدعي قػػد جػػرى تبمي ػػو بصػػػورة صػػحيحة ولػػـ يقػػدـ عػػػذرا مشػػروع يبػػرر تػػأخره، بعكػػػس 
المػػدعي إذا ت يػػب ةالمحكمػػة سػػمطة تقػػديره بػػذلؾ وةقػػا مػػا تػػرى مناسػػبا باعتبػػار ىػػو الػػذي 

 تقدمة برةع الدعوى ومف باب اولى لو الحؽ بحماية والمطالبة بالحؽ المدعى بو.
  ثانيًا : المقترحات 

. نقتػػرح عمػػى المشػػرع العراقػػي الػػنص صػػراحة عمػػى تعػػدد اطػػراؼ الػػدعوى المدنيػػة عنػػد 1
حضػػػور بعػػػض المػػػدعى عمػػػييـ، مػػػف خػػػالؿ تأجيػػػؿ الػػػدعوى ل ػػػرض تبم ػػػييـ االطػػػراؼ 

 االخريف منيـ، لضماف حقوقيـ.
. عمػػػى المشػػػرع العراقػػػي اف يشػػػدد بعقوبػػػة المػػػدعي ب ىمالػػػو بعػػػدـ الحضػػػور رغػػػـ تقػػػدـ 2

 بطمب عريضة الدعوى، واالستمرار بنظر الدعوى وال يمكف االدعاء بالجيؿ ةييا.   
              :اليوامش

                                                           

 .1969لسنو 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 1/ف54( المادة )1) 
، 1عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنيةة العراقةي، مكةبةة دار السةنيوري، ط ( د.2)

 .268، ص 2116بغداد ، 
( فرات رسةم امين ، ةةرك الةدعول لممرجعةة فةي قةانون المرافعةات المدنيةة العراقةي ، بحةث منشةور 3)

 .217، ص 2117، 2،ج2، عدد2، سنة 2في مجمة ةكريت لمحقوق ،مجمد 
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.54مادة )( ال4)
د.غنةةي ريسةةان جةةادر و زمةةن فةةوزي كةةاطع خ الةكييةةف الىةةاطدء فةةي الةةدعول المدنيةةة) دراسةةة   (5)

د. وانظةةر كةة لك  43. ص2121. المركةةز العربةةي لمبحةةوث والدراسةات العمميةةة. القةةاىرة.1مقارنةة(خ ط
، منشةةةورات جامعةةةة جييةةةان ا ىميةةةة، 1ط عصةةةمت عبةةةد المجيةةةد بكةةةر، اصةةةول المرافعةةةات المدنيةةةة،

 .  421، ص2113اربيل،
، دون دار نشةر ، 9( د. رمزي سةيف ، الوسةيط فةي شةرح قةانون المرافعةات المدنيةة والةجاريةة ،ط6)

 .237، د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص543دون ناشر، دون سنو طبع ، ص
 العراقي.( من قانون المرافعات المدنية 2/ف54( المادة )7)
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، د. عبةاس العبةودي ، مصةدر سةابق، 422( د. عصمت عبةد المجيةد بكةر،  مصةدر سةابق ، ص8)
 .237ص
( مةةن قةةانون المرافعةةات المدنيةةة العراقةةي، وقاةةت  محكمةةة الةمييةةز ا ةحاديةةة 2/ف54( المةةادة )9)

ر ،غيةة11/1/2118، فةةي 32/2118العراقيةةة.)..وان ا بطةةال   يحةةول دون اقامةيةةا مجةةددا(، رقةةم 
منشور، نقال عن  قةيبة عدنان حمد، المنةقد من قرارات محكمة ا سةئناف بغدار الرصةافة بصةهةيا 

 .37، ص2121الةمييزية، المكةبة القانونية، بغداد،
 .544( د. رمزي سيف ، مصدر  سابق ، ص11)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.151( المادة )11)
 ون المرافعات المدنية العراقي.( من قان4-3-2/ف54( المادة )12)
، عمد  1986لسنو 113( من قانون المرافعات المدنية والةجارية المصري رقم 82( المادة )13)

الرغم لم نجد نص مطابق لي ه في قانون المرافعات العراقي في حالة ا ا لم يحار الطرفان وكانت 
 ( منة.1/ف54ة )الدعول عمد وشك صدور الحكم فييا وانما اقةصر فق عمد الماد

 وما بعدىا. 215( فرات رسةم امين ،مصدر سابق ، ص 14)
،  2111( د. وجدي راغب فيمي ، مبادئ القااء المدني ، دار النياة العربية، القاىرة ، 15)

 .623ص
 .1988لسنو  24( من قانون اصول المحاكمات المدنية ا ردني رقم 5/ف67( المادة )16)
محمد العموان ، عوارض الدعول واثارىا في الهقو ا سالمي ، اطروحة ( د. محمود عبد الرحمن 17)

 .211،ص2118كمية الدراسات العميا، الجامعة ا ردنية ،  دكةوراه ،
 ، )غير منشور(.24/11/2119، بةاريخ 2119/ت/1797( قرار رقم 18)
، )ىيئة عادية ( ، في 2119، 6129( محكمة الةمييز ا ردنية / مدني /رقم 19)

 28/2م( يوم . 8.31،في. )  (adaleh.info)، مةاح عمد الموقع اإللكةروني. 31/12/2119
/2119 
، مةاح عمد الموقع 16/7/1997)ىيئة ىماسية( ، ةاريخ1194/1997( قرار رقم21)

م( ،وك لك قات . 2.45، ةاريخ الزيارة )27/11/2121، في  (adaleh.info)ا لكةروني. 
 يحول دون اقامة دعول اىرل بنهس المواوع امام )اسقاط الدعول اسقاطا مؤقةا لمغياب  

المنشور  15/2/1996)ىيئة ىماسية( ، ةاريخ 1687/1995المحكمة المىةصة( ، قرار رقم 
، منشور عمد الموقع  1/1/1996من عدد مجمة نقابة المحامين بةاريخ  3413عمد الصهحة 
 م(.5.11، )28.11/2121، بةاريخ  (adaleh.info)ا لكةروني.

http://adaleh.info/Sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=240233&Class=20&inside=27370910082418283708093116263506
http://www.adaleh.info/sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=68&Class=20&inside=092029092408093116263506
http://www.adaleh.info/sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=7923&Class=20&inside=092029092408093116263506
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 ( من قانون  المرافعات المدنية العراقي .1/ف56( المادة )21)
، وى ا ما قات بو محكمة الةمييز 422( د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق ، ص22)

ا ةحادية عمد انو . )السير بالمرافعات الغيابية بحق المدعد عميو جاءت مةهقو وا لزام الوارد 
..و يمكن افةراض بعدم ةحقيق الشىصية القانونية لممدعد عميو...ولثبوت صحة 1/ف56بالمادة 
من قانون المرافعات المدنية ...(،رقم القرار  1/ف21دعد عميو اسةنادا ألحكام المادة ةبمغ الم

ص(، مةاح عمد الموقع 7.11،الوقت ) 2/12/2118، في 2118/الييئة العامة /41
 . https://www.hjc.iq/qviewا لكةروني.  

 المرافعات المدنية العراقي .   ( من قانون 177( المادة )23)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .2ف-1/ف55( المادة )24)
 .551( د. رمزي سيف ، مصدر سابق ، ص25)
 ( من قانون اصول المحاكمات المدنية ا ردني .2/ف67( المادة )26)
وز لممدعي ( من قانون اصول المحاكمات ا ردني عمد انو . )  يج126( نصت المادة )27)

اسقاط دعواه في اي دور من ادوار المحاكمة ا في غيبو المدعد عميو او موافقةو ان كان حاارا 
.) 
،دار الثقافة لمنشر 2( د. مهمح عواد القااة ، اصول المحاكمات المدنية والةنظيم القاائي، ط28)

 .261، ص 2113والةوزيع ، عمان ، 
، مجمة 7/4/1996(،في514/1996ا الحقوقية رقم ( قرار محكمة الةمييز ا ردنية بصهةي29)

، نقالعن. روان حسين شراري، 2847،ص1997نقابو المحامين ،العدد السابع والثمانين ،لسنة 
نطاق سقوط واسقاطيا وا ثار القانونية المةرةبة عمييا وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية 

 .44،ص 2116ا ردني، رسالة ماجسةير،جامعة مؤةو، ا ردن،
( الممغد 57( ان المشرع العراقي لم ينص في حالة ةعدد المدعد عمييم ولكن نص بالمادة)31)

 1973( لسنو 116والةي حل محميا النص الحالي بموجب الةعديل الثالث لقانون المرافعات رقم)
حيث نصت عمد انو . )ا ا ةعدد المدعون او المدعد عمييم وةىمف بعايم عن حاور الجمسة 

ولد رغم ةبميغيم ةوجل الدعول وةبمغ المحكمة المةىمهين مرة اىرل بالحاور في الجمسة ا  
الةالية، ويعةبر الحكم ال ي يصدر في الدعول بعد  لك حاوريا في حق من ةىمف عن الحاور 

 رغم ةبميغيم (.

https://www.hjc.iq/qview
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( ونعني بيا حصول اشةراك بين عدد من المدعيين والمدعد عمييم بالدعول الواحد، حيث 31)
يكون العمل ا جرائي واحد نةيجة لوحدة المصالح وعدم ةااربيا بةعددىم  ، د. عصمت عبد 

 .424المجيد بكر، مصدر سابق، ص
( فرح اسماعيل عبد اهلل عهانة ، اعةراض سير الىصومة بالوقف وا سقاط ، رسالة ماجسةير ، 32)

 وما بعدىا. 46ص 2114جامعو ا ردن ، 
 ، )غير منشور(.15/9/2119في  ،1119/ب/1619( قرار رقم 33)
 ، )غير منشور(.24/1/2121، بةاريخ 2121/ب/148( قرار رقم 34)
 .37( روان حسين شراري ، مصدر سابق ، ص 35)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.2/ف56( المادة )36)
المقةارن، ( د. اياء شيت ىطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعةات المدنيةة ، مكةبةة القةانون 37)

 .213، ص1973بغداد ،
( من قانون 1/ف216ينظر لممادة )و ، 423مصدر سابق،ص ( د. عصمت عبد المجيد بكر،38)

 المرافعات المدنية العراقي.
، د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر 215( د .اياء شةيت ىطاب ، المرجع السابق، ص39)

 .443سابق ، ص
 لمدنية والةجارية المصري .( من قانون المرافعات ا1/ف82( المادة )41)
 وما بعدىا. 548( د. رمزي سيف ، مصدر سابق ، ص41)
 .ني( من قانون اصول المحاكمات المدنية ا رد4/ف67( المادة )42)
( من قانون اصول المحاكمات ا ردنية عمد انو . )ا ا ةع ر ةبميغ 6/ف67( نص المادة )43)

ثة اشير من ةاريخ ةقديمو لمدعول ، فيجوز المدعي ألي سبب ولم يحار الد المحكمة ىالل ثال 
لممحكمة ان ةقرر اسقاط الدعول والطمبات المةصمة بيا مالم يبد المدعد عميو الرغبة في مةابعةيا 

 ويمةزم في ى ه الحالة بدفع نهقات ةبميغ المدعي بالنشر(.
 .38( روان حسين شراري ، مصدر سابق ، ص 44)
،  21/11/2111(،في 259/2111بصهةيا الحقوقية رقم )( قرار محكمة الةمييز ا ردنية 45)

 .  39منشورات العدالة، نقال عن . روان حسين شراري ، مصدر سابق ، ص 
، احكام اسقاط الدعول وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية ا ردني  ( نبيل فرحان الشطناوي46)

وةعديالةو، بحث منشور في مجمة المنارة لمبحوث والدراسات، جامعة ال  1988لسنو  24رقم 
 .93، ص3،2111، عدد17البيت، عمادة البحث العممي، مجمد
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 .41( روان حسن شراري ، مصدر سابق ، ص47)
 نون اصول المحاكمات المدنية ا ردني .( من قا69( المادة )48)

 .10روان حسه شراري ، مصدر سابق، ص (19)
( )...فعلّ القاضٓ ان ٔىظر َٔتأمل عىذ غٕاب المذعٓ َٔكُن رائذي تحقٕق العذالة  ففةارا تثةٕه لةً     50)

ان المتغٕة جاد فٓ دعُاي َمتةات  لللشةاتٍا ف َلةظ ٔظٍةر مىةً مةا ٔةذم علةّ ممايلة  اَ وٕة  فةٓ تةأ ر             
صل تالذعُِ ف فاوً ال ٔحل محاكمتً غٕاتٕا َاسقاط دفُعً ألوةً رتمةا التةأ ٕر لشةثة مفةاجه  ٍةري       الف

عه الحضُر كمُت اَ حادث سٕر َعلّ المحكم  تأجٕل الذعُِ َتثلٕغً مُعذٌا ف َارا تٕقه لً مه 
ظةةرَا القضةةٕ  َملرٔاتٍةةا عكةةز رلةةح جةةا  لةةً محاكمتةةً غٕاتٕةةا (ف  ةةرار محكمةة  اسةةت ىاا عمةةان       

 علّ المُ   اإللكترَوٓ :  متاحف  91/5/3002(فٌٕ   حالحٕ  ف تارٔخ 9231/3002عٕ  ر ظ )الشر
(adaleh.info)  ص. (3:25فالُ ت )9/2/3039فٓ ف 

 .00رَان  حشٕه شرارْ ف مصذر ساتق ف ص ( 59)

د. عُض احمذ الزغثٓ ف اسقاط الخصُم  اَ سةقُيٍا َفقةا لقةاوُن ا ةُم المحاكمةات المذوٕة         (53)
ف جامعة  االردوٕة    9ف العةذد 23االردوٓ ف تحج مىشُر فةٓ دراسةات علةُل الشةرٔع  َالقةاوُن ف مللةذ       

 َماتعذٌا.951ف ص3090ف
ل  ةةاوُن المرافعةةات المذوٕةة  ف دار َائةةل للىشةةر َالتُ ٔةة ف عمةةان    د. احمةةذ ٔاسةةٕه ف شةةرح احكةةا   (52)
 .905ف ص3091ف
 .  تٕث  عذوان حمذ ف مصذر ساتق)غٕر مىشُر( ف 3092ف3/9/3092 فٓف 3/3092(  رار ر ظ 50)
 علّ المُ   االلكترَوٓ: متاحف 35/2/9113)ٌٕ    ماسٕ (فتتارٔخ9913/9119(  رار 55)

(adaleh.info)  ل(.5:05ف)32/90/3039فٓ ف 
                  

-المصادر:  
 القران الكريم 

الكةب القانونية  -أو  .  
. د. احمةةد ياسةةين ، شةةرح احكةةام قةةانون المرافعةةات المدنيةةة، دار وائةةل لمنشةةر والةوزيةةع، عمةةان ، 1

2119 . 
، بةال دار نشةر، بةال 9. د. رمزي سيف، الوسيط في شةرح قةانون المرافعةات المدنيةة والةجاريةة ، ط2

 ناشر، بال سنو طبع.
يةة ، مكةبةة القةانون المقةارن، . د. اياء شيت ىطةاب، الةوجيز فةي شةرح قةانون المرافعةات المدن 3

 .1973بغداد، 
، 1. د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية العراقي، مكةبة دار السنيوري، ط4

2116بغداد ،   
، منشةةورات جامعةةة جييةةان ا ىميةةة، 1. عصةةمت عبةةد المجيةةد بكةةر، اصةةول المرافعةةات المدنيةةة، ط5

 .2113اربيل، 

http://www.adaleh.info/sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=118468&Class=20&inside=082737091008093132162637
http://www.adaleh.info/sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=118468&Class=20&inside=082737091008093132162637
http://www.adaleh.info/sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=118468&Class=20&inside=082737091008093132162637
http://www.adaleh.info/sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=4262&Class=20&inside=092029092408093116263506
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المنةقةةد مةةن قةةرارات محكمةةة ا سةةةئناف بغةةداد الرصةةافة بصةةهةيا الةمييزيةةة، . قةيبةةة عةةدنان حمةةد ، 6
 .2121غير منشورة، المكةبة القانونية، بغداد ، 

. د.غنةةي ريسةةان جةةادر و زمةةن فةةوزي كةةاطع خ الةكييةةف الىةةاطدء فةةي الةةدعول المدنيةةة) دراسةةة 7
 2121. المركز العربي لمبحوث والدراسات العممية. القاىرة.1مقارنة(خ ط

، دار الثقافة لمنشةر ، 2. د. مهمح عواد القااء ، اصول المحاكمات المدنية والةنظيم القاائي، ط8
 .2113عمان، 

 .     ،2111. د. وجدي راغب فيمي، مبادل القااء المدني،  دار النياة العربية ، القاىرة ، 9
 الرسائل وا طاريحثانيا. 

وا ثار القانونية المةرةبة عمييا وفقا لقانون نطاق سقوط واسقاطيا روان حسين شيرازي ، . 1
   .2116اصول المحاكمات المدنية ا ردني ، رسالة ماجسةير، جامعة مؤةو، ا ردن، 

فرح اسماعيل عبد اهلل ، اعةراض سةير الىصةومة بةالوقف وا سةقاط ، رسةالة ماجسةةير، جامعةة . 2
 2114نية ، ا رد
، عوارض الدعول واثارىا في الهقو ا سالمي، اطروحة  د. محمود عبد الرحمن محمد العموان. 3

 .2118دكةوراه، مقدمة الد مجمس كمية الدراسات العميا، الجامعة ا ردنية ، 
  البحوثثالثًا . 

د. عوض احمد الزغبي ، اسقاط الىصومة او سقوطيا وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية . 1
، جامعة ا ردنية 1، العدد37الشريعة والقانون ، مجمد ا ردني ، بحث منشور في دراسات عموم 

،2111 
بحث منشور في  فرات رسةم امين، ةرك الدعول لممراجعة في قانون المرافعات المدنية العراقي،. 2

 .2117، 2،ج2، عدد2، سنو 2مجمة ةكريت لمحقوق ، مجمد
محاكمات المدنية ا ردني نبيل فرحان الشنطاوي، احكام اسقاط الدعول وفقا لقانون اصول ال. 3

جامعة ال  بحث منشور في مجمة المنارة لمبحوث والدراسات، وةعديالةو، 1988لسنو  24رقم 
 .3،2111، عدد17البيت، عمادة البحث العممي، مجمد

 . الةشريعات رابعا
19521لسنو  43. قانون اصول المحاكمات الممغي رقم 1  
. 1969لسنو  83. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 2  
 1973لسنو  166. قانون المرافعات العراقي الممغي رقم 3
 . 1986لسنو  13. قانون المرافعات المدنية والةجارية المصري رقم 4
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 .1988لسنو  24. قانون اصول المحاكمات المدنية ا ردني رقم 5
 

  المواقع ا لكةرونية ىامسًا. 
   (adaleh.info):  :      العدالة منشورات مركز. 1
 https://www.hjc.iq/qview. مجمس القضاء االعمى: 2
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