
 

 

55المحاضرة   

 الدعوى الحادثة:

ٌتحدد نطاق الدعوى بعناصرها الثالثة الموضوع واالشخاص والسبب, هذه العناصر تلزم 

الماضً واطراف الدعوى بعدم تجاوزها اثناء نظر الدعوى , باستثناء ما جاء بالدعوى 

 نمص من نطاق الدعوى ولكن بشروط.الحادثة والتً لد تزٌد او ت

فمد تكون الزٌادة بفعل المدعً وتسمى الدعوى المنضمة , ولد تكون بفعل المدعى علٌه 

وتسمى الدعوى المتمابلة او دخول وادخال شخص ثالث بالدعوى بطلب من احد الخصوم او 

 من المحكمة او له مصلحة فً الدعوى.

تمدم للمحكمة اثناء نظر الدعوى األصلٌة وتؤدي  تعرٌف الدعوى الحادثة: هً الدعوى التً

 إلى تعدٌل نطالها من حٌث الموضوع والسبب واالشخاص.

والممصود هنا بالزٌادة التً ٌدفع عنها رسم لانونً وتضاف الى موضوع الدعوى او تدخل 

 اشخاص ثالثة فٌها غٌر المتداعٌن.

منه والتً جاء  66لحادثة بالمادة ولد نص لانون المرافعات المدنٌة العرالً على الدعوى ا

فٌها " ٌجوز إحداث دعوى جدٌدة عند نظر الدعوى , فإن كانت من لبل المدعً كانت منضمة 

وان كانت من لبل المدعى علٌه كانت دعوى متمابلة , وهنان نوع ثالث هو دخول شخص 

 من لانون المرافعات ". 07ثالث فً الدعوى نصت علٌه المادة 

الدعوى الحادثة : هو حتى ال تتكرر الطلبات والدعاوي عن نفس الموضوع  الغرض من لبول

 , فأجاز المانون تعدٌل الدعوى مادام هذا التعدٌل ٌتعلك بموضوع الدعوى االصلٌة.

 ما الفائدة من الدعوى الحادثة:

 تحمٌك مبدأ االلتصاد باالجراءات , وفً هذا توفٌر للجهد والولت والنفمات. -5

م شامل فً موضوع الدعوى وما ٌتعلك به , وما ٌترتب علٌه من تملٌص عدد اصدار حك -2

 الدعاوي .

 ابراز دور اٌجابً للماضً فً ادارة الدعوى .  -3

 لتجنب صدور احكام متنالضة. -4

 انواع الدعوى الحادثة:

 للدعوى الحادثة ثالثة انواع :

 الدعوى الحادثة المنضمة من لبل المدعً  -5

 تمابلة من لبل المدعى علٌهالدعوى الم -2



 

 

 دعوى دخول وادخال شخص ثالث فً الدعوى. -3

فإذا لدمت الدعوى الحادثة من لبل المدعً سمٌت دعوى منضمة , واذا لدمت من لبل 

المدعى علٌه سمٌت متمابلة , واذا دخل شخص ثالث فً الدعوى بناء على طلب من احد 

لبه كون له مصلحة فٌها او بناء على طلب الخصوم كون له عاللة بالدعوى او بناء على ط

 مرافعات. 07من الماضً  ٌسمى اٌضا دعوى حادثة نصت علٌة المادة 

 

 أوالً :الدعوى الحادثة المنضمة:

وهً الدعوى التً ٌحدثها المدعً اثناء نظر الدعوى االصلٌة والتً من شأنها ان تؤدي إلى 

من حٌث الموضوع او السبب او االشخاص , ومن الدعاوي الحادثة تعدٌل نطاق الدعوى  

المنضمة ما ٌمدمه المدعً تكملة للدعوى االصلٌة او ما ٌكون مترتبا علٌها او متصال بها , 

واطلك علٌها تسمٌة منضمة كون المدعً ٌضمها الى الدعوى االصلٌة , ومن صورها فً 

 المانون العرالً :

عوى األصلٌة, وهً اكثر حدوثا حٌث ان المدعً ٌمٌم الدعوى بمبلغ الطلبات المكملة للد -أ

كبٌر وٌخضع لتمدٌر المحكمة وٌدفع الرسم عن جزء ) لتولع منه ان تمدٌر الخبراء لن ٌكون 

كبٌر( وٌحتفظ بالبالً الذي ٌمدره الخبراء بدعوى منضمة او مستملة , فلو لدر الخبراء مبلغ 

لرسم المانونً ٌطلب من المحكمة اكمال الرسم وبذلن ٌضمن اكبر من المبلغ الذي دفع عنه ا

 57الحكم له بما لدرته المحكمة .) مثال // تمدر التعوٌض عن االضرار التً اصابتن بمبلغ 

ملٌون دٌنار ولغرض الرسم الٌم الدعوى بمبلغ ملٌون دٌنا واحتفظ بالزٌادة التً ٌمدرها 

لدر الخبراء التعوٌض بمبلغ عشرة مالٌٌن دٌنار  الخبراء بدعوى منضمة او مستملة , فهنا لو

 مالٌٌن دٌنار.  57ٌكمل الرسم عن التسعة البالٌة باعتبارها دعوى حادثة وٌصدر الحكم ب 

الطلبات المترتبة على الدعوى األصلٌة. ومثالها المطالبة باأللساط المستحمة من الدٌن  -ب

 ة فً دعوى الدٌن.اثناء نظر الدعوى. والمطالبة بالفوائد المانونٌ

الطلبات المتصلة بالدعوى األصلٌة بصلة ال تمبل التجزئة. مثل المطالبة بفسخ العمد  -ج

والتعوٌض, كذلن طلب تمدٌر نفمة مؤلته اثناء نظر دعوى النفمة, او تعٌٌن حارس لضائً , 

 او اٌماع حجز احتٌاطً اثناء نظر دعوى دٌن.

 ثانٌاً: الدعوى المتمابلة:

ت التً ٌتمدم بها المدعى علٌه اثناء نظر الدعوى االصلٌة , وٌهدف منها الحصول وهً الطلبا

على حكم ضد المدعً , فهً دعوى المدعى علٌه ضد المدعً , لغرض تحسٌن مركزه 

المانونً, وبذلن ٌكون مولف المدعى علٌه فً الدعوى هجومً اٌجابً ٌختلف عن الدفوع 

من لانون المرافعات المدنٌة على الدعوى  66ت المادة التً تتسم بالسلبٌة الدفاعٌة, ولد نص

المتمابلة بالنص " للمدعى علٌه ان ٌمدم من الطلبات المتمابلة ما ٌضمن المماصة او اي طلب 

 اخر ٌكون متصال بالدعوى االصلٌة بصلة ال تمبل التجزئة. 



 

 

 لذا فالدعوى المتمابلة بالمانون العرالً هً :

 طلوب لشخص من غرٌمه فً ممابلة دٌن من ذلن الشخص لغرٌمه.المماصة: اسماط دٌن م -5

 والمماصة على نوعٌن اما  لانونٌة او لضائٌة.

تتم بٌن دٌنٌن للمدعً والمدعى علٌه اذا كانا متحدٌن جنساً ووضعاً وحلوالً  المماصة المانونٌة

ا من له مصلحة ولوة وضعفاً, وٌطلك علٌها بالمماصة الجبرٌة. وهذه ال تمع اال اذا تمسن به

فٌها , فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فال ٌجوز للمدعى علٌه ان ٌدفع بها, وانما علٌه ان 

 .  بالمماصة المضائٌةٌتمدم بطلب للمحكمة بشكل دعوى حادثة متمابلة وهذه تتم 

 اي طلب ٌكون متصالً بالدعوى األصلٌة اتصاالً ال ٌمبل التجزئة// مثالها دعوى -2

 مد تمابلها دعوى فسخ العمد , فالتنفٌذ والفسخ وجهان لنزاع واحد .تنفٌذ الع 
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 ثالثاً:  الدعوى الحادثة المتضمنة دخول أو ادخال شخص ثالث فً الدعوى

تبدأ الدعوى المدنٌة بٌن اطرافها المدعً او المدعٌن  و المدعى علٌه او المدعى علٌهم , 

لحة لشخص اخر فً موضوع هذه الدعوى او ألحد اطراف الدعوى ولكن تكون هنان مص

مصلحة فً ادخاله ولد تكون المحكمة بحاجة إلدخاله فً الدعوى , فٌسمى هذا بالشخص 

الثالث , وسمً بهذه التسمٌة كونه ال من جهة االدعاء وال من جهة المدعى علٌه , اي انه ال 

ن ٌكون دخوله اجباري او اختٌاري او ممٌم للدعوى  وال ممامة علٌه الدعوى, اما ا

لالستٌضاح , وبعض الدعاوي لد تشهد دخول اشخاص ثالثة مثل دعوى االثاث الزوجٌة 

والتً تشهد دخول احد افراد االسرة للمطالبة ببعض االثاث التً ٌدعً عائدتٌها له , او 

ه , ولد ٌطلب المنازعة على عمار وٌدخل شخص ثالث ٌدعً ان العمار موضوع النزاع ٌعود ل

دخوله من احد الخصوم لٌكون الى جانبه فٌسمى انضمامً , او ٌطلب هو الدخول لٌكون 

اختصامً للطرفٌن او تطلب دخوله المحكمة لالستٌضاح. وعلٌه فالتدخل اما ان ٌكون 

اختٌاري بنوعٌن انضمامً او اختصامً , او تدخل جبري , اختصام الغٌر اما بناء على طلب 

 دعوى او بناء على امر من المحكمة.من اطراف ال

 التدخل االختٌاري: -5

التدخل االنضمامً : إذ ٌنضم الشخص الثالث إلى احد طرفً الدعوى للدفاع عن حك  -أ

( 66الطرف الذي اضم الٌه وله مصلحة فً ذلن, اي ٌدعم من انضم الٌه . إذ نصت المادة )

ً ثالثاً من لانون المرافعات المدنٌة " لكل ذي مصلحة ان ٌ طلب دخوله فً الدعوى شخصا



 

 

منضما  ألحد طرفٌها , او طالب الحكم لنفسه فٌها إذا كانت له عاللة بالدعوى او تربطه بأحد 

 الخصوم رابطة تضامن او التزام ال ٌمبل التجزئة او ٌضار من الحكم الصادر فٌها".

ى ٌحكم له او علٌه وفً وٌترتب على لبول التدخل اعتبار المتدخل االنضمامً طرفا فً الدعو

( من لانون المرافعات العرالً ) ... وٌعتبر 07هذا الصدد تنص الفمرة االولى من المادة )

دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة وٌصبح الشخص بعد لبوله طرفا فً الدعوى 

ٌة  او وٌحكم له او علٌه(. فٌكون تابع لمن انضم , كما انه لٌس طرف فً الرابطة المانون

 المركز المانونً موضوع النزاع , وهذا االمر تترتب علٌه االثار التالٌة :

 اآلثار باعتبار المتدخل طرفا فً الدعوى: -5

لٌس للمتدخل المٌام باي اجراء ٌتعارض مع كونه طرفا فً الدعوى فلٌس له ان ٌؤدي  -أ  

 شهادة فٌها.

صلحته ان ٌطعن فً الحكم بطرٌك لٌس للمتدخل سواء صدر الحكم لمصلحته او ضد م -ب

اعتراض الغٌر  , كونه اصبح طرف فً الدعوى وٌعتبر الحكم حجة علٌه  وٌجوز له الطعن 

 فً الحكم بطرق الطعن االخرى الجائزة .

 االثار باعتبار المتدخل طرفا تابعاً فً الدعوى: -2

لحك او مركز ٌسري فً مواجهته ما ٌكون لد تحمك فً الدعوى لبل تدخله من سموط  -أ

 اجرائً فً مواجهة من تدخل لجانبه.

لٌس للمتدخل اتخاذ مولف ٌتعارض مع مولف من تدخل الى جانبه كتمدٌم طلب موضوعً  -ب

لم ٌمدمه الشخص الذي انضم الٌه , كون تدخله اساسا لمصلحة المتدخل من اجله, اي ان 

 مهمته دعم مولف الطرف الذي انضم الٌه.

ى او ردت سواء لسبب اجرائً او بسبب نزول المدعً عن حمه او اذا ابطلت الدعو -جـ

 دعواه او تركه الدعوى سمط التدخل بالتبعٌة .

وبهذا التدخل تبرز الفائدة منه , والذي ٌسهل على المحكمة ان تصدر حكم فً موضوع 

الدعوى بمواجهة جمٌع اطرافها وتتوسع فٌها إلصدار حكم شامل  وعادل وعاجل فً الدعوى 

 ملل الدعاوي امام المحاكم .وٌ

 التدخل االختصامً: -ب

هو الطلب الذي ٌدعً فٌه شخص من الغٌر بحك ذاتً لنفسه ٌطلب الحكم له به فً مواجهة 

اطراف الدعوى ولد ٌكون هو ذات الحك موضوع الدعوى او حما مرتبطا به , مثال االول 

فٌطالب المتدخل بملكٌة العٌن لنفسه, ومثال شخص تدخل فً نزاع على ملكٌة عٌن معٌنة 

الثانً كمن ٌتدخل للمطالبة بالتعوٌض عما اصابه من ضرر بسبب ما تضمنته الوالهم او 

لوائحهم من تشهٌر به او بسمعته. وٌكون مركز المتدخل اختصامً هو بمركز المدعً 

 واطراف الدعوى فً مركز المدعى علٌه.



 

 

 شروط المتدخل اختصامً:

 ال ٌكون من احد اطراف الدعوى او خلفا عاما او خاصا الحد اطرافها .ان  -5

ان ال ٌكون التدخل االختصامً مدعاة للمماطلة والتسوٌف واضاعة الحموق وتأخٌر حسم  -2

 الدعوى , لذلن المانون منع تدخله اذا لدم طلب ما لبل ختام المرافعة.

 ً الدعوى .ان هذا التدخل ٌتضمن المطالبة بحك خاص ضد طرف -3

ٌمدم الطلب الى الماضً الذي ٌنظر الدعوى المراد التدخل فٌها واما ان ٌمبل او ٌرفض  -4

واذا لبله ٌحوله الى الرسم المانونً لدفع رسم عن ممدار الحك الذي ٌطالب به وبعدها ٌصبح 

من لانون المرافعات على " وٌعتبر دخول الشخص  07طرف فً الدعوى.  إذ نصت المادة 

الث او ادخاله دعوى حادثة وٌصبح الشخص بعد لبوله طرفا فً الدعوى وٌحكم له او الث

 علٌه".

 التدخل الجبري / اختصام الغٌر: -2

وٌمصد به تكلٌف شخص من الغٌر بالدخول فً الدعوى وٌكون ذلن اما بناء على طلب من 

نمسمه الى اطراف الدعوى بموافمة المحكمة , او بناء على طلب من المحكمة , وعلٌه 

 لسمٌن:

االول : اختصام الغٌر بناء على طلب من اطراف الدعوى: وهو تكلٌف شخص خارج الدعوى 

 بالدخول فٌها بناء على طلب تمدم به احد اطراف الدعوى للمحكمة وبموافمة المحكمة .

 والهدف منه هو : 

دعوى او الحكم على الشخص المختصم بطلبات معٌنة , لد تكون هً نفسها موضوع ال -أ

 مرتبط فٌها او طلبات اخرى ظهرت فً الدعوى وهو تدخل الغاٌة منه حسم النزاع كله.

 لغرض تملٌل الدعاوي امام المحاكم  -ب

سهولة حسم الدعوى عن طرٌك الزام الخصم المختصم بان ٌمدم ورلة منتجة فً  -جـ

 الدعوى.

من المحكمة ادخال من ( مرافعات على انه " ٌجوز لكل خصم ان ٌطلب 66ونصت المادة )

 كان ٌصح اختصامه فٌها عند رفعها او لصٌانة حموق الطرفٌن او احدهما ".

واختصام الغٌر هو باألساس ٌجوز ان ٌكون طرفا فً الدعوى , مثال الام الدائن الدعوى على 

احد المدٌنٌن المتضامنٌن ولم ٌممها على البالٌن للجواز المانونً بذلن , فهنا المدعى علٌه 

من حمه ٌطلب دخول المدٌنٌن االخرٌن خصوم الى جانبه فً الدعوى ,  كذلن لو الام الدائن 

الدعوى على الكفٌل الشخص ٌحك لألخٌر ان ٌطلب دخول المدٌن االصلً فً الدعوى الى 

 جانبه للحكم علٌه. 

 اثار لبول اختصام الغٌر:



 

 

ً فً الدعوى , وٌعتبر طرفا فٌها , ٌت -5 وجب علٌه حضور جلساتها ٌصبح المتدخل خصما

 وابداء دفاعه فٌها , ومتابعة سٌر الدعوى, فإن لم ٌحضر حكمت المحكمة فً غٌابه.

للمتدخل ان ٌتمسن بالدفوع الموضوعٌة والشكلٌة , ولكن إذا كان الدفع لد أبدي وفصل  -2

 فٌه, فلٌس لمن أدخل اثارته من جدٌد.

ٌن التً ٌكون لد حلفها الخصم الذي ٌمف الى ال ٌلزم باألدلة  الممدمة فً الدعوى كالٌم -3

جانبه فً الدعوى وبما ٌكون صدر عنه من إلرار, وعلى العكس فإنه ٌستفٌد مما ٌكون لد لدم 

 فً الدعوى من ادلة اثبات تدعم وتسند مولفه فٌها.

ان الحكم الذي ٌصدر فً الدعوى ٌعتبر حجة له أو علٌه , وبهذا ٌتحمك أحد األهداف  -4

 الختصام الغٌر  , وهو تفادي األثر النسبً لحجٌة االحكام. المهمة

 له الطعن بكافة طرق الطعن التً ٌبٌحها المانون ألطراف الدعوى األصلٌٌن . -5

 للخصوم الطعن بالحكم اذا صدر لصالح المختصم فً الدعوى. -6

 االطراف.ال ٌحك له الامة دعوى مستملة عن ذات الموضوع الذي ادخل من اجله مع ذات  -0

 اختصام الغٌر بناء على امر المحكمة: -ب

لٌام المحكمة بإدخال شخص فً الدعوى الستجالء وجه الحك فً الدعوى. والتوصل الى 

 الحكم العادل والسرٌع فً الدعوى.

 وهذا االختصام على صورتٌن: وجوبٌة وجوازٌة:

لمرافعات المدنٌة العرالً ( من لانون ا3/فمرة 66الحالة الوجوبٌة : نصت علٌها المادة ) -5

فمد جاء فٌها " على المحكمة دعوة الودٌع والمودع والمستعٌر والمعٌر والمستأجر والمؤجر 

والراهن والمرتهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الودٌعة على الودٌع والمستعار 

الغاصب "  على المستعٌر والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على

 وتسمى هذه الدعاوي بالمخمسة , وهو اجراء ملزم على المحكمة.

( من لانون المرافعات المدنٌة ) للمحكمة 66/4الحالة الجوازٌة: وهو ما نصت به المادة)  -2

ان تدعو أي شخص لالستٌضاح منه عما ٌلزم لحسم الدعوى ( فللمحكمة السلطة التمدٌرٌة 

 بذلن .

اما من ٌدفع الرسم المانونً فان من ٌطلب ادخال شخص ثالث هو من ٌدفع الرسم عنه , أما 

اذا هو لدم طلب دخول فً الدعوى فهو من ٌدفع الرسم المانونً , أما اذا ادخل لالستٌضاح 

عن طرٌك المحكمة فال ٌوجد رسم بذلن ولد ٌخرج من الدعوى فً نفس الجلسة بمرار من 

 حضر الجلسة.المحكمة ٌثبت فً م

 

 



 

 

 

  50المحاضرة 

 الدعوى الحادثة / 

 شروط لبول الدعوى الحادثة:

اوال : االرتباط : وهو لٌام صلة بٌن دعوٌٌن تجعل من المناسب ومن ممتضٌات العدالة وحسن 

سٌر المضاء جمعهما امام محكمة واحدة لكً تحكم فٌهما بحكم واحد وذلن تجنبا من صدور 

 احكام متنالضة . 

الختصاص: اي ان تكون الدعوى الحادثة داخل اختصاص المحكمة التً تنظر النزاع ثانٌا: ا

وظٌفٌا ونوعٌا كون هذٌن النوعٌن من االختصاص من النظام العام , علٌه ال تمتد والٌة 

المحكمة الى الدعوى الحادثة اذا كانت خارج اختصاصها النوعً او الوظٌفً. اما االختصاص 

 لن كونه ال ٌتعلك بالنظام العام.المكانً فال مشكلة فً ذ

 ثالثاً: ان ال ٌكون الغرض من الدعوى الحادثة اطالة امد النزاع.

رابعاً: دفع الرسم المانونً : ٌتطلب دخول الشخص الثالث دفع رسم لانونً بما ٌمابل ما 

ٌدعٌه فان كان منضما الحد الخصوم بإرادته هو ٌدفع الرسم المانونً ولمن طلب دخوله ان 

 دفع عنه الرسم المانونً , فمط اذا المحكمة طلبت شخصا لالستٌضاح فال رسم عن دخوله.ٌ

/// لو كانت هنان منازعة على بضاعة لدرها المدعً بمبلغ ملٌون دٌنار , واراد  5مثال

الدخول فً الدعوى شخص ثالث ٌدعً عائدٌة هذه المواد فعلٌه ان ٌدفع رسم لانونً عن 

 عٌه(.الملٌون دٌنار ) ما ٌد

/ امرأة الامت على طلٌمها دعوى للمطالبة بمائمة من االثاث الزوجٌة ولدرتها بمبلغ 2مثال

مالٌٌن دٌنار , وتدخلت ام المدعى علٌه للمطالبة بجزء من  المواد المتنازع علٌها ,  57

 فعلٌها دفع رسم لانونً بما ٌمابل ذلن الجزء .

 الحكم فً الدعوى الحادثة:

الحادثة متى ما توفرت شروطها الى ما لبل ختام المرافعة , وتمدم بعرٌضة ٌتم لبول الدعوى 

تحرٌرٌة الى الماضً الذي ٌنظر الدعوى , او شفاها فً الدعوى بحضور الخصم, وٌدفع عنها 

الرسم المانونً , وال تمبل اذا تهٌأت الدعوى إلصدار الحكم او بعجد ختام المرافعة , ولد 

على انه " إذا تهٌأت الدعوى إلصدار الحكم تمرر المحكمة ختام مرافعات  556نصت المادة 

المرافعة ثم تصدر حكمها فً ذات الٌوم او تحدد للنطك به موعدا اخر ال ٌتجاوز خمسة عشر 

ٌوماً من تأرٌخ تفهٌم ختام المرافعة". اي انه بعد ختام المرافعة ال ٌمبل شًء من الخصوم او 

راء اخر فعلٌها فتح باب المرافعة من جدٌد وتبلٌغ الطرفٌن غٌرهم , واذا المحكمة ارادت اج

 وتحدٌد موعد جدٌد الستكمال االجراءات .



 

 

واذا فات الشخص الثالث الدخول بالدعوى المنظورة علٌه ان ٌمدم دعوى مستملة بما ٌدعٌه 

ولٌس دعوى حادثة, او اعتراض الغٌر على لرار الحكم , وهذا ما سنتناوله فً طرق 

 الطعن...

ولغرض اصدار حكم شامل فً الدعوى االصلٌة والحادثة ولتجنب التنالض باألحكام , فعلى 

المحكمة ان تفصل بمرار واحد بالدعوى االصلٌة والحادثة, ... مثال شخص لدر الدعوى بـ 

ملٌون ولغرض الرسم الام الدعوى بملٌون دٌنار واحتفظ بالبالً الذي ٌمدره الخبراء  57

مالٌٌن فهنا ٌطلب اكمال الرسم  57درت المحكمة التعوٌض بـمبلغ بدعوى منضمة , ول

مالٌٌن دٌنار //// هذه من اكثر صور  57المانونً عن التسعة مالٌٌن وٌصدر الحكم بـ 

 الدعوى الحادثة المنضمة بمرار حكم واحد.

 ولد تصدر حكم خاص بالدعوى الحادثة اذا كانت الدعوى االصلٌة جاهزة للحكم فٌها.

ذا كان حسم الدعوى االصلٌة متولف على حسم الدعوى الحادثة فتفصل المحكمة اوال اما ا

 بالدعوى الحادثة ثم تحكم فً الدعوى االصلٌة بعد ذلن . 

 


