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 جراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بطالن اإل
 2002لسنة  2رقم 
 (دراسة مقارنة) 

 إعداد
 فايق نشأت فايق أبو حبلة

 إشراف
 أكرم داود. د

 الملخ 
ينصب موضوع هذه الرسالة حول موضوع البطالن فاي قاانون اصاول المحاكماات المدنياة والتجارياة 

وهااي دراسااة مقارنااه مااع قااانون المرافعااات  ،مااا لحقااه ماان تعااديالتو  1111لساانة  1الفلسااطيني رقاام 
 .صول المحاكمات المدنية والتجارية األردني أالمدنية والتجارية المصري وقانون 

وعليااه فقاااد حاااول الباحااا  وماان خاااالل ماااتن هااذه الدراساااة معالجااة كافاااة الحيثيااات القانونياااه والفقهياااه 
ي كاال ماان القااانون الفلسااطيني ماان جهااه وكاال ماان القااانون المتعلقااة بموضااوع الاابطالن فاا ،والقضااائية

 .المصري واالردني من جهه اخرى 

ماان الشاارو لموضااوع العماال االجرائااي الااذي يقااع كااان  ال بااد  ،وحتااى يكتماال موضااوع هااذه الدراسااة
بكافااة جوانبااه ماان حياا  مفهااوم وماهيااة العماال  اإلجرائاايالاابطالن عليااه، فلقااد تناااول الباحاا  العماال 

   .الضافه الى تمييز البطالن عن غيره من الحاالت القانونيه المشابهه له االجرائي، ب

وبعد االنتهاء من معالجة العمل االجرائي تطرق الباح  في شرحه إلنواع واشكال وحاالت الابطالن 
انين المقارناه فاي ماتن هاذه من خالل ما نصت عليه المواد في كل من القانون الفلسطيني وكافة القو 

وانين لمعرفااة اوجااه التشااابه واالخااتالف فااي المعالجااه القانونيااه لهااذا الموضااوع فااي كافااة القاا الدراسااة،
للوقوف على ايجابيات وسلبيات قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني فاي  المقارنة،

 . معالجته للموضوع 

ووسااائل التمسااك بهااذا وبعااد ذلااك توجااه الباحاا  للتحلياال والشاارو لموضااوع الحااق بالتمسااك بااالبطالن 
فتم التطارق لصااحب الحاق بالتمساك باالبطالن ومواناع التمساك بهاذا الابطالن وفيماا يتعلاق  ،البطالن



 

 ي 

 

فلقد حاول الباح  وعناد التعااطي ماع الموضاوع بالشارو والتحليال، الرجاوع بوسائل التمسك بالبطالن 
، فالادفع باعتباااره ك الوسااائلالاى نصاوص القااوانين المقارناه لنجاد بهااا توافاق واخاتالف حااول اهمياة تلا

ومااان الوساااائل األخااارى للتمساااك  ،انين المقارناااةلتمساااك باااالبطالن اساااتقرت علياااه جمياااع القاااو لوسااايلة 
ولقد جاء القانون الفلسطيني موافقا للقانون المصاري ومختلفاا ماع  ،بالبطالن هنالك الطعن في الحكم

فالقانون المصري والفلسطيني  ،بالبطالن القانون االردني فيما يتعلق بالطعن بالحكم كوسيلة للتمسك
ولكااان المشااارع  ،أقااارا باإلساااتئناف والااانقض باعتبارهماااا مااان طااارق الطعااان كوساااائل للتمساااك باااالبطالن

األردنااي اختلااف معهمااا بتقريااره فقااط للتميااز  كوساايلة للطعاان دون أن يقاارر اإلسااتئناف أيضااا كوساايلة 
التاااي يمكااان مااان خاللهاااا التمساااك االخااارى  فاااي الوساااائلواختلفااات أيضاااا القاااوانين المقارناااة  ،للطعااان

ولم تقار  ،لفقه والقضاء المصريابالبطالن كالدعوى األصلية لبطالن الحكم التي اقرت من المشرع و 
 .األردني من المشرع الفلسطيني أو 

للنتاائج التاي تنشاأ مان مان الشارو والتحليال فكاان ال باد  وحتى تستكمل هذه الدراسة اهادافها وغايتهاا 
وأيضاا تاأثير  ،بطالن وتأثير ذلاك علاى كال مان اإلجاراءات الساابقة والالحقاة للجاراء الباطالتقرير ال

أو بمعنى آخار تصاحيح الابطالن  ،سائل الحد من آثار البطالنذلك على الحكم، ومن ثم العرض لو 
وما يستتبع ذلك بضرور  لعرض الوسائل واآللياات التاي ياتم مان خالهاا وبهاا تصاحيح الابطالن وفاق 

ووفااق مااا تااراه المحكمااة بصاافتها صاااحبة الصااالحية بااالحكم  ،ره المشاارع فااي القااوانين المقارنااةمااا قاار 
 .  ويستتبع ذلك أيضا ضرور  الشرو لموضوع النزول عن البطالن لصاحب الحق فيه ،بالبطالن
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 مقدمة 

كااون  و لعاال هااذه األهميااة إنمااا تنبااع ماان ،إن لنظريااة  الاابطالن أهميااة كبياار  فااي كافااة فااروع القااانون
نتيجاة تخلاف شاروط و أركاان صاحة  رائايالبطالن جزاء قرره القاانون بسابب عياب شااب العمال اإلج

 .المقرر  له في  القانوناالثار  مما يترتب عليه تبعا لذلك عدم انتاج اإلجراء ،هذا العمل 

لاال  ماان فاا ن هااذا االماار اليق ،التااي تناولاات الاابطالن الفلسااطينيه المراجااع العلميااةو بااالرغم ماان ناادر  
أهمياة الابطالن باعتبااره ماان المساائل الحيوياة و الجوهريااة فاي قاانون أصااول المحاكماات المدنياة باال 

التااي تااؤثر بشااكل كبياار علااى االجااراءات ممااا  ،إشااكاليات القااانون الاابطالن بشااكل عااام يعااد ماان إن 
 .يترتب عليه بالضرور  التأثير على العملية القضائيه بشكل عام

عاااان طريااااق   بااااه أو يقضااااى ،يرتبااااه المشاااارع ذيمااااة بأنااااه الجاااازاء الااااوبصاااافة عاوالمقصااااود بااااالبطالن 
ان الشااكلية أو حااد الشااروط أو األركاافاقاادا الالعماال القااانوني  المحكمااة بغياااب الاانص عليااه  إذا جاااء 

ويااؤدي هااذا الجاازاء إلااى عاادم فاعليااة العماال القااانوني  ،لصااحته  قانونااا الموضااوعية الواجااب توافرهااا 
 1. ة المفترضة له لقانونيوافتقاره لقيمته ا

كااال مااان التشاااريعات المقارناااة وهاااي التشاااريع المصاااري  وقاااد أخذالمشااارع الفلساااطيني باالضاااافه الاااى 
واألردنااي بنظريااة الاابطالن اإلجرائااي مااع بعااض االخااتالف فااي كيفيااة عاارض ومعالجااة الموضااوع ماان 

هاذا الموضاوع بشاكل المصاري عالجاا و  الفلساطيني خالل نصوص  مواد القوانين اإلجرائية  فالمشارع
 كل من التشريع الفلسطيني باالضافه الى  ومما سبق ف ن ،وأكثر شمولية من المشرع األردنيأوضح 

          فاااااااي أوجاااااااهواختلفااااااات  ،للموضاااااااوع  هت فاااااااي بعاااااااض اوجاااااااه معالجتاااااااهالتشاااااااريعات المقارناااااااة تشااااااااب
 بالنظاااام العاااام  لاااقن بنوعياااه و هماااا الااابطالن المتعالااابطال فالتشاااريعات المقارناااة إنماااا تبنااات ،أخااارى

وهاذا ماا ظهار جلياا  ،الخاصاة البطالن غير المتعلق بالنظام العام أو البطالن المتصال بالمصالحة و 
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وقااانون المرافعااات  ،فااي نصااوص المااواد فااي كاال ماان قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة الفلسااطيني
 .المصري و قانون أصول المحاكمات المدنية األردني 

        وضااااوع أهميااااة الاااابطالن لكونااااه ينصااااب علااااى  اإلجااااراءات و يقااااع عليهااااا مواسااااتكماال للحاااادي  عاااان 
فااال بااد إذا ماان توضاايح مااا يقصااد باااإلجراءات و العماال اإلجرائااي  ،خصوصااا فااي القااوانين اإلجرائيااةو 

فالعمااال اإلجرائاااي يقصاااد باااه بأناااه العمااال القاااانوني الاااذي يباشااار مااان أجااال ترتياااب أثااار قاااانوني بشاااأن 
القاضي عنادما  يطباق القاانون علاى وقاائع الادعوى و يصادر حكماه ياأتي ف ،خصومة قضائية معينة

 1.بغية  ترتيب أثر قانوني معين هو الفصال فاي النازاع القاائم ،عمال قانونيا بصدد خصومة قضائية
خصاااااص المشااااارع الفلساااااطيني مااااان خاااااالل قاااااانون أصاااااول المحاكماااااات المدنياااااة و التجارياااااة  ولاااااذلك

المشاارع  فقااد عااالج(   16 ،15، 14، 11،11)هااي المااواد الن و مااواد معينااة تعااالج الاابط 2الفلسااطيني
 ،تعريفاهو  حاالتاهو  واع الابطالننوجاءت المواد المذكوره  لتعالج أ ،الفلسطيني البطالن بأغلب جوانبه

ثام تناولات الوساائل  ،عالجت أيضاا حاق التمساك باالبطالن و شارحت اآلثاار المترتباة علاى الابطالنو 
و  مشاارع المصااري ذلااك ايضااا و لكاان بعمااققااد فعاال الو  ،الاابطالن التااي يمكاان ماان خاللهااا تصااحيح

فيمااا يتعلااق بالمشاارع األردنااي ف نااه  أيضااا و إن عااالج و  ،ضااوو أكباار ممااا فعاال المشاارع الفلسااطينيو 
واضاحة نظرية البطالن في نصوص قانون أصاول المحاكماات المدنياة و التجارياة فلام يبلاور نظرياة 

فلام يتطارق المشارع األردناي ل ثاار  ،ة بموضاوع الابطالن اإلجرائايالمتعلقاالمعالم تعالج كافة األمور 
و عناااد معالجتاااه للوساااائل التاااي يمكااان مااان  ايضاااا لااام يقااام المشااارع األردنااايبطالن  و الاااالمترتباااة علاااى 
البطالن بمعالجة االمر بشكل و اسلوب واضح كماا فعال كال مان المشارع المصاري ب خاللها التمسك
 .والفلسطيني

 و الابطالن  ال يقتصار علاى أوراق ،لمشاكل الحيوية في مجاال القاانون اإلجرائاييعد البطالن من او 
شارها الخصام أم ابل يتعداها إلاى إجاراءات نظار الادعوى ساواء ب ،التبليغات و المواعيدالمحضرين  و 
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مااا اشااتمل سااودته و كمااا يشاامل الحكاام ماان حياا  إصااداره و التوقيااع عليااه و إيااداع م ،باشاارها القاضااي
معياب لمخالفتاه القاانون ياؤدي إلاى  يفاالبطالن إنماا هاو وصاف يلحاق بعمال قاانون ،تعليه من بيانا

 .عدم إنتاج اآلثار التي يرتبها القانون عليه لو أنه تم صحيحا

األمر الذي يترتب عليه عادم اإلفاراط فياه حتاى ال يخارج عان  ،من هنا تبدو خطور  البطالن كجزاءو 
د بماا ناص احترام حقوق المتقاضين يتطلب ضرور  التقيو  ،ف ن حسن سير القضاء،الغاية المقرر  له 

فاارض وعلياه فا ن عاادم التقياد بماا قاارره المشارع مان اجااراءات ياؤدي الاى  ،علياه المشارع مان إجااراءات
ويأباااه حساان   ،لااو كاناات تافهااة ممااا يترتااب عليااه ضااياع الحقااوق والاابطالن كجاازاء علااى كاال مخالفااة 

فيجااب أن يؤخااذ فيااه بالقاادر  ،نفا  الوقاات أن يكااون داءالاابطالن كعااالج ال يجااوز فااي ساير القضاااء و 
ال التضييق فيه بحيا  تصابح كل على المضمون و المناسب فال يتوسع المشرع فيه لدرجة تغليب الش

وعليه فان  نجاو أي تشريع يتحقاق بالمادى الاذي يوفاق فياه باين  ،شكلالعبر  للمضمون مع إهدار ال
ا و نهجات  فاي معالجتهاا أغلاب القاوانين الحديثاة ألهميتهاهي مسألة فطنت  لهاا و  ،هذين االعتبارين

ما واكبها من تطور فقهاي و قضاائي  فاي لتطور التاريخي لنظرية البطالن و مستنير  با ،مناهج شتى
 1.هي البطالنلى أدق معضلة في فقه اإلجراءات و محاولة التغلب ع

نظارا لعياب ماا يتعلاق  ،ونية السابقةيمكن القول بأن المقصود بالبطالن  هو عدم نفاذ األعمال القانو 
بهااا أو لمخالفااة تلااك القواعااد المنصااوص عليهااا بالقااانون فعاادم التقيااد بهااذه النصااوص يعاارض النتااائج 

        يعااااد الاااابطالن أيضااااا بأنااااه ماااان أخطاااار اآلثااااار التااااي تلحااااق األحكااااام و  ،للاااابطالن ماااان حياااا  الشااااكل 
 2.نيةثر عدم التقيد بالنصوص القانو أالقرارات التي نشأت و 

ار وضاع ضاابط علاى األعماال المرتباة آلثا إلى البطالن إنما وجد إلقامة القاعد  العامة التي تهدفو 
ب آثاار عليهاا ف ناه يضاع فعندما يختاار القاانون األعماال التاي يرت ا ،الصحيحمعينة حتى تتم بالشكل 

دد  علاى عقاد فالقاانون يرتاب آثاار محا ،لها نماذج معينة و يتطلاب فاي كال نماوذج مقتضايات معيناة
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ف ذا لم تأتي تلك االعمال المرتبه الثار معيناه  ،البيع مثال أو على  صحيفة الدعوى او على االنذار
الاذي تام تقرياره مان قبال القاانون ليكاون  وفق ما رتبه القانون لها ف ن ذلك يؤدي الاى إعماال الابطالن

 1.الذي قرر لهذا العمل    الجزاء الذي  يلحق العمل اذا جاء مخالفا الشكل القانوني الصحيح

لكونهاا  ،الماؤثر همة و المعقد   و ن موضوع البطالن إنما يعتبر من المواضيع الم باعتقاد الباح  فو 
فالموضاوع اثاار فاي  ،تدخل في طريق سير اإلجراءات لتاؤثر علاى النتاائج النهائياة للعملياة القضاائية

فهاال ماان العدالااة أن يبطاال اإلجااراء كلمااا  ،هاادف  وجااودههيااة الاابطالن و تفكياار الباحاا  جاادال حااول ما
مساته مخالفاة لقاعااد  مان القواعاد المخصصااة للجاراءات فيهاادر عنادها الحاق الموضااوعي فاي كثياار 

لكاان أيضااا علااى نقاايض ذلااك و اذا  قياال باالسااتغناء عاان و  ،ماان الحاااالت نتيجااة بطااالن اإلجااراءات
ألساسية فيستحيل على النظاام اإلجرائاي البطالن أفال يستتبع  ذلك بطالن نواهي  القانون و أوامره ا

فاا ن الاابطالن ال يمكاان االسااتغناء   د الباحاا باعتقاااولااذلك  و عناادها أن يسااير علااى الوجااه المطلااوب، 
 .لو كان مؤداه  إهدار الحقوقو   عنه

و خصاص لاه العدياد مان النصاوص القانونياة  بالرغم من أن المشرع الفلسطيني قد عاالج الابطالن و 
العديااد ماان المشاااكل أثناااء  إال أنااه واجهاات الباحاا  ،التجاريااةلمحاكمااات المدنيااة و ول افااي قااانون أصاا

باإلضاافة إلاى شاح االجتهااد  ،فاي قلاة المراجاع و المصاادر الفلساطينية كتابتي لهاذه الدراساة المتمثلاة
عدم وجود أبحا  أو رسائل في المكتبة القانونية و  ،القضائي الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع الدراسة

 .لفلسطينية تطرقت لموضوع هذه الدراسةا

 :الدراسة اشكالية

 :يمكن اجمال المشاكل واإلشكاليات الرئيسية المتعلقة بموضوع البح  بالتساؤالت التالية 

هل يكفي أن يقوم المتمسك بالبطالن ب ثبات عدم تحقق الغاية بالشكل والمضامون أم يجاب  .1
 الفلسطيني  أي بمعنى آخر هل اعتمد المشرع ،عليه إثبات عدم تحقق الغاية من اإلجراءات

 .عند تنظيمه للبطالن بالغاية من اإلجراء أم بالغاية من المضمون 
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جراءاتاه  .1 أم علاى فقاط هل رتب المشرع البطالن على عدم االلتزام بقواعد التبليا  وشاروطه وار
 .أي عيب آخر  ؟

 . غير المتعلق بالنظام العام  على من يقع عبء إثبات البطالن .1

 .بالنظام العام  المتعلق  فيما يتعلق بالبطالن .4

 هل يجوز للمحكمة أن تحكم بالبطالن دون النص الصريح عليه .أ

 .هل يقع هذا البطالن بحكم القانون أم يشترط أن تحكم به المحكمة . ب

 .هل يجوز للخصم الذي تسبب بهذا البطالن التمسك به . ج

 .بزوال العيب  هل يمكن تصحيح البطالن بالتكملة أو. 5

 :أهمية الدراسة

حيا  أن  ،لعل أهمية هذه الدراسة إنما تنباع مان أهمياة الموضاوع الاذي تطرحاه وهاو نظرياة الابطالن
فااالبطالن إنمااا يقااع علااى األعمااال  ،نظريااات المهمااة والمااؤثر  والمعقااد هااذه النظريااه إنمااا هااي ماان ال

ن جهااة اخاارى رساام الطريااق الصااحيح وماا ،اإلجرائيااة التااي باادورها وجاادت لتنظاايم الاادعاوي ماان جهااة
األعماال الغاياه التاي وضاعت  وعليه فالبطالن إنما تنبع اهميته مان أهمياة  ،لسير مقتضيات العدالة

 .من اجلها اال وهي تنظيم العمليه القضائيه اإلجرائية 

رنتاه في كونها تعالج موضوع البطالن وفق النهج القانوني الفلسطيني ومقاأهمية هذه الدراسة  وتبرز
باااالقوانين المقارناااه فاااي هاااذه الدراساااه مااان اجااال الوقاااوف علاااى سااالبيات وايجابياااات المعالجاااه القانونياااه 

وعلياه ف ناه يمكان القاول باأن هاذه الدراساة مهماة لماا تعرضاه مان شارو الفلسطينية لموضوع الابطالن 
قضاائي فاي يعتبر من أهم المواضايع التاي تاؤثر علاى الانهج القاانوني والالبطالن  الذي  في موضوع

 .أي مجتمع قانوني مهما اختلقت جوانبه القانونية من حي  نوعها وأشكالها أو مضمونها
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 :حول الموضوعالدراسات السابقة 

فااي ( بطااالن اإلجااراءات )سااابقة مسااتقلة تناولاات موضااوع فلسااطينيه ال يوجااد دراسااات أو شااروحات 
أماا الدراساات والشاروحات الخاصاه   ،1111لسانة  1قانون أصول المحاكمات المدنياة والتجارياة رقام 

تخصصااة تناولاات موضااوع الاابطالن كثياار  ونجااد فيهااا دراسااات م نين البلاادان العربيااة بشااكل عااامبقااوا
وهااذه الدراسااات المتخصصااة هااي قليلااة أيضااا مقارنااه بأهميااة هااذا الموضااوع الااذي هااو أسااا   ،وحااده

 :ومن هذه الدراسات السابقة  ،المحاكمات المدنية

وهااي ماان الدراسااات القيمااة التااي   ،لألسااتاذ فاارج علااواني هلياال (ن فااي قااانون المرافعاااتالاابطال):أوال 
 .تناولت الموضوع بشكل موضح فيما يتعلق ببطالن اإلجراءات  في قانون المرافعات المصري

وهذه الدراسة أيضا من  ،للدكتور رمضان جمال كامل  (بطالن صحيفة الدعوى علما وعمال ):ثانيا 
 .عن الموضوع  ثتمهمة التي تحدالدراسات ال

للادكتور محماد المنجاي  الاذي عاالج مان خاالل كتاباه لموضاوع بطاالن  (دعوى بطالن العقاود): ثالثا
 .العقود بسبب اإلخالل بركن من أركان العقد

حياا  تناااول فيهااا موضااوع الاابطالن  ،للاادكتور أحمااد أبااو الوفااا (المرافعااات المدنيااة والتجاريااة ): رابعااا
  .ت كتابه الذي يشرو ويحلل قانون المرافعات المصري كأحد جزئيا

وهاي عباار  عان دراساة  ،للدكتور محمد وليد هاشم (شرو قانون أصول المحاكمات المدنية): خامسا 
مقارنة حي  تناول الدكتور محمد هشام من خالل شرحه لقانون أصول المحاكمات المدنية موضاوع 

 .البطالن

ويعاد مان أهام المراجاع والمصاادر التاي تحادثت عان  ،كتور فتحي واليللد (نظرية البطالن ): سادسا
 .سك به وآثاره وتصحيحهوحق التم ،موضوع البطالن بكافة جوانبه من حي  تعريفه وأنواعه ومادته

والااذي يعااد  ،للاادكتور عبااد الحكاام فااود  (الاابطالن فااي قااانون المرافعااات المدنيااة والتجاريااة ): سااابعا 
 .ية بالشرو لهذا الموضوعأيضا من المراجع الغن
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الااذي عااارض  ،للاادكتور مفلاااح عااواد القضاااا  (أصااول المحاكماااات المدنيااة والتنظااايم القضااائي): ثامنااا
مااات المدنيااة والتجاريااة لموضاوع الاابطالن فااي مؤلفاة وفااق مااا نصاات علياه مااواد قااانون أصاول المحاك

 .األردني 

ألقاوم بعاد  ،ات والتاي وقعات باين ياديهذه هي أهم الدراسات المتعلقة بموضوع البطالن فاي اإلجاراء
  فاااي محاولاااة مااان الباحااا  ،م الحيثياااات التاااي تناولهاااا كتااااب هاااذه الدراسااااتالوقاااوف عليهاااا بااا براز أهااا
بتسليط الضاوء عليهاا بشاكل  التي لم تعط حقها بشكل واف ليقوم الباح  للكشف عن أهم المواضيع

انماا يكمان بكاون  أن تضيفه هذه الرساالة الجديد الذي يمكنف لأوسع حتى تأخذ حقها بالشرو والتحلي
لمحاكمات المدنياة والتجارياة راسة موضوع البطالن في قانون اصول االدراسة إنما تنصب لتحليل ود

ف ن الجديد الذي يمكان أن تضايفه هاذه الرساالة إلاى  الباح  وباعتقاد 1111لسنة  1الفلسطيني رقم 
حيا   ،ل المحاكمات المدنية والتجارية الفلساطينيالموضوع هو إبراز أهمية البطالن في قانون أصو 

قد تعد األولى التي تتنااول موضاوع الابطالن فاي قاانون أصاول المحاكماات المدنياة  أن هذه الدراسة 
فموضاااوع  الااابطالن بحاااد ذاتاااه قاااد تااام تناولاااه بالشااارو مااان العدياااد مااان الفقهااااء  ،والتجارياااة الفلساااطيني

ن فيمااااا يتعلاااق بهااااذا الموضاااوع فلاااام يتناولاااه أحااااد بالشاااارو ولكاااا ،والبااااحثين فااااي أغلاااب الاااادول العربياااة
 .لنصوص المواد المخصصة للبطالن في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

شارع الفلساطيني الموعليه ف ن الجديد الذي يمكن أن تضيفه هذه الدراسة إنما ينبع من كيفية معالجة 
المشاارع الفلسااطيني  فهااذه الدراسااة إنمااا تعاارض لموقااف ،ن الاابطالالااذي يعتباار حاادي  العهااد لنظريااة 

 .لموضوع البطالن ومقارنة هذه المعالجة بموقف كل من النظام القانوني المصري واألردني 

 :هداف الدراسةأ

ال ( نصوص البطالن)الذي قد يحيط ببعض النصوص المتعلقة بموضوع البح  زالة الغموض إ .1
 .ظ بالعدد الكافي من الشروحة المدنية والتجارية لم يالمحاكمصول أسيما وان قانون 

وجااه االخااتالف والتباااين بااين نصااوص موضااوع البحاا  ومااا أوجااه التشااابه او التماثاال و أاسااتخراج  .1
 .وذلك للوصول الى محاسن النظام القانوني ومساوئه ،جاء بالقوانين المقارنة
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 لتكاون مان ضامن ( بطاالن االجاراءات)ع حاول هاذا الموضاو تكوين دراسة قانونية قدر المساتطاع  .1
 .ثناء التطبيق العمليأدوات المساعد  التي يمكن الرجوع اليها لحل بعض االشكاليات األ

وذلااك ماان خااالل معرفااة مااا  ،المساااهمة فااي الوصااول الااى نصااوص قانونيااة عمليااة قابلااة للتطبيااق.4
 .عيجب اضافته او تعديله على نصوص هذا القانون بما يخص هذا الموضو 

 :منهجية الدراسة

وذلااك لتفساااير الفقااار   ،المقاااارن فااي كتاباااة هااذه الدراساااه التحليلااي اتباااع المااانهج فااي هاااذه الدراسااة تااام 
 صاول المحاكمااتماا جااء بقاانون اين منهج البح  المقارن وذلك بالمقارنة باكما تم اتباع  ،وتحليلها
كاذلك  ،المدنياة االردناي المحاكماات لتجارية الفلسطيني وقانون المرافعات المصري واصاولالمدنية وا

 ،القضااء المتعلقاة بموضاوع الدراساةراء لدراساات والشاروحات الساابقة آلباالطالع على ا ايضا قمت 
ه و محكماااة الفلساااطينيوالسااايما محكماااة الااانقض  ،ي هاااذا الموضااوعوساااعتمد علاااى احكاااام المحااااكم فااا
 .االردنية النقض المصرية ومحكمة  التميز

 خطة الدراسة

لسانة ( 1)الفلساطيني رقام تناولنا موضوع بطالن االجرءات في قانون أصول المحاكمات المدنية  لقد
 .في ثالثة فصول وفصل تمهيدي 1111

فعرضاانا فااي المبحاا  األول  ،الفصاال التمهياادي خصااص لمعالجااة موضااوع ماهيااة الاابطالن اإلجرائااي
الثاني من هذا الفصل فتناولنا فيه وأما المبح   من المواضيع  همنه لمفهوم البطالن وتميزه عن غير 

 .الجرائيانظرية العمل 

فكار  المبحا   :ما الفصل األول فقد خصصناه لدراسة أشكال وحاالت الابطالن وذلاك فاي مبحثاينأ
 .              اما المبح  الثاني فقد كر   للحدي  عن حاالت البطالن ،أشكال البطالنول لمعالجة األ
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فقساام هااذا الفصاال  ،الدراسااة فقااد تاام تخصيصااه لدراسااة التمسااك بااالبطالن أمااا الفصاال الثاااني ماان هااذه
وأماا فيماا  ،إلى مبحثاين فخصاص المبحا  األول لعارض موضاوع صااحب الحاق بالتمساك باالبطالن

  .لمعالجة وسائل التمسك  بالبطالن  يتعلق بالمبح  الثاني فقد كر  

فقساام إلااى مبحثااين  ،نثااار الاابطالة آياار ماان هااذه  الدراسااة فخصااص لدراساامااا الفصاال الثالاا   واألخأ
ما المبح  الثاني من هذا الفصال أو   ،خصص المبح  األول لعرض اآلثار المترتبة على  البطالن

 .               فخصص لدراسة وسائل الحد من آثار البطالن
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 لتمهيديالفصل ا

 ماهية البطالن الجرائي

ي  عان باد وقبال الحاد كاان ال ،في وجاوده وظهاوره علاى االجاراءتمد في البداية ولما كان البطالن يع
يقاااع الااابطالن نتيجاااة  الاااذي العمااال االجرائااايلموضاااوع  موضاااوع الااابطالن بعماااق ان يوضاااح الباحااا 

فارق قبال الخاوض بموضاوع الابطالن ماا باين الابطالن ن ماا ان الز  ومان ناحياة اخارى كاان  ،لمخالفته
مبحاا  االول مفهااوم الااابطالن الالفصاال ساانتناول فااي  ففااي هااذا ،وبعااض الحاااالت القانونيااة االخاارى
وفااااي المبحاااا  الثاااااني فاننااااا نخصصااااه لموضااااوع نظريااااة العماااال  ،وتمياااازه عاااان غيااااره ماااان المواضاااايع

 .االجرائي

 .مفهوم البطالن وتميز  عن غير  من المواضيع:  المبحث الول

 هوماهيتاااه وتعريفااامهماااه جااادا تتعلاااق باااابراز مفهاااوم الااابطالن   ان هاااذا المبحااا  انماااا يعااارض لحالاااة
فاناه  وعلياه   ،مان الحااالت القانونياه التاي يمكان ان تتشاابه معاه هباالضافه لتميز البطالن عن غيار 

 والثاااني ،مفهاوم الابطالنتوضايح ماهيااة  و ل االول يخصاص :يمكان تقسايم هااذا المبحا  الاى مطلبااين
 لتميز البطالن عن غيره من المواضيع 

 مفهوم البطالن  :المطلب الول

قضااي بااه المحكمااة المشاارع او ت بانااه الجاازاء الااذي ياانص عليااه فااي اللغااة القانونيااة لبطالن صااد بااايق 
 الشاكلية او الموضاوعية المطلوباة لصاحته حاد الشاروط فاقادا ال العمال القاانوني  بغير ناص اذا جااء 

لااه اذا  توقعااةالموافتقاااده لقيمتااه القانونيااة  ،ء الااى عاادم فاعليااة العمال القااانونيقانوناا ويااؤدي هااذا الجاازا
ال قيمااه و ويجااب عاادم اجااراء هااو ويمكاان القااول فااي كلمااة مااوجز  ان االجااراء الباطاال  ،جاااء صااحيحا

 1 المفترض له  على النحو الصحيح يأتي  عليه حتى يصحح او االعتماد 
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ناص اجاراء لام ياتم وفاق ماا  عمال او المشارع  علاى  رتباهويقصد بالبطالن ايضاا باناه الجازاء الاذي ي
 1.هاثار  ون مما يحرمه من ترتيب عليه القان

امااا فيمااا يتعلااق بتعريااف  ،المصااري واالردنااي الاابطالن فااي كاال ماان الفقااه القااانوني  هااذا هااو تعريااف
على االساتطالع لمفهاوم ي هذا المجال لم يساعدني البطالن في القانون الفلسطيني فان قلة الشرو ف

بااالبطالن فااي  المتعلقااةالمااواد نصااوص وماان خااالل  ولكاان يمكاان  ،الاابطالن وفااق القااانون الفلسااطيني
باناااه الجااازاء الاااذي يرتباااه تعرياااف الااابطالن دنياااة والتجارياااة الفلساااطيني الم قاااانون اصاااول المحاكماااات

او  اذا شااااب العماااال عليااااه القاااانون  وفااااق ماااا ناااص بحاااق العمااال االجرائااااي اذا  لااام يباشااار  المشااارع
 .همن ترتيب اثار  حقق بسببه الغاية من االجراء مما يحرمهتعيب لم ت االجرائي

متفقااة  الفلسااطيني بالضااافه الااى القااوانين المقارنااه نالتعاااريف ياارى ان القااانو  الناااظر لهااذهن  وعليااه فاا
لابطالن هاو الجازاء ا فاالتعريف المصاري اوجاب  ان ،علاى تعرياف الابطالنفيما بينها بالمجمل العام 

ق بالمشارع الفلساطيني فقاد وفيماا يتعلا ،مشرع او تقضي به المحكماة بغيار ناصالمترتب على نص ال
ماان العماال بساابب عيااب شاااب هااذا او اذا لاام تتحااق الغايااه  المشاارع عليااهباانص  اكااد تحقااق الاابطالن

القاااانون ياااة اقااارب الاااى القاااانون الفلساااطيني مناااه الاااى ولعااال القاااانون االردناااي فاااي هاااذه الناح ،العمااال
 .المصري

القانونياة  العدياد مان المفااهيم ن عان بد لنا من تمييز البطالبعد االنتهاء من تعريف البطالن كان ال
االماور تخاتلط  ز حتاى ال يامكن ان تتقاطع مع البطالن في احدى المراحل فالباد اذا مان التمييالتي 

 .ما بين البطالن وغيره من تلك المفاهيم 

 .يز البطالن عن غير  من المواضيعيتم: المطلب الثاني

يثيااار اللاااب  و اللغاااط  لتشاااابه بعاااض اشاااكاله  وحتاااى ياااتم البحااا  فياااه بشاااكل ال ان موضاااوع الااابطالن
فااي موضااوع  وعنااد البحاا   مااا عليناااالز ومفرداتااه باشااكال  ومفااردات حاااالات قانونيااه اخاارى،  كااان 

يعتبر  فالبطالن ،البطالن التمييز بينه وبين العديد من المواضيع القانونية التي تؤثر على الخصومة
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صااومة ماان العااوارض التااي تااؤثر علااى سااير الخنه شااأن العديااد عارضااا ماان عااوارض الخصااومة شااأ
بد لنا من  المواضيع كان ال غيره من و وحتى نستوضح  الفروق ما بين البطالن  ،خرىبطريقة او بأ

 .والبطالن  االنعدامو  من جهة وما بين السقوط والبطالن التمييز ما بين كل من البطالن 

 :البطالن والسقوط: الفرع الول

القياااام بالعمااال  وجاااد ليحااارم الخصااام مااان جااازاء اجرائاااي ن تعرياااف الساااقوط باناااه ياااة فاناااه يمكااافاااي البدا
 1.االجرائي

  وز استخدامه في حال تخلف الخصم عن يجيمكن تعريف السقوط بانه جزاء اجرائي  اوضحوبمعنى 
  2.بالميعاد الذي يجب القيام بالعمل االجرائي خاللهالقيام باالجراء 

الفلساااطيني فنجاااد ان موضاااوع  حاكماااات المدنياااة والتجارياااةالمالاااى نصاااوص قاااانون اصاااول  وباااالعود 
 117الااى الماااده 111السااقوط قااد افااردت لااه بعااض المااواد التااي تعااالج موضااوع السااقوط وهااي المااواد 

وماان خااالل هااذه المااواد نجااد بااان المقصااود بالسااقوط وفااق القااانون الفلسااطيني هااو الجاازاء الااذي رتبااه 
اجاراء ل المادعي بعاد انقضااء ساتة اشاهر اعتباارا مان اخار في حال عدم السير بالدعوى بفعاالمشرع 
ينصاب اال  ال فساقوط الخصاومة وفاق القاانون الفلساطيني اثاار معيناة ، ولساقوط الخصاومةاتخذ فيها

 مرفااااوع بااااه الاااادعوى واالحكااااام القطعيااااةفيهااااا وعليااااه فااااان الحااااق ال علااااى القاااارارات التمهيديااااة الصااااادر 
 القاااارارات الصااااادره ماااان الخصااااوم او االيمااااان التااااي حلفوهااااالتلااااك االحكااااام او  واالجااااراءات السااااابقة

 .تتأثر بسقوط الخصومه  الواجراءات التحقيق واعمال الخبر  
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 :ويتميز السقوط عن البطالن بعد  امور يمكن ايجازها بنقاط محدد  وهي

ك ان البطالن اليجاوز التمساك باه اال قبال الادخول بالموضاوع اماا ساقوط الخصاومه فيجاوز التمسا.1
يمكان تصاحيحه اماا سااقوط الخصاومه فاال يتصااور بهاا فاي أي مرحلاه ماان مراحال الادعوى والاابطالن 

 1.  تصحيحها

يشاااوب  عياااب وجاااود الساااقوط ال يفتااارض هاااو ان ان الفااارق االساساااي ماااا باااين الااابطالن والساااقوط .1
ن االجاراء صاحيح ولكان لام يساتخدم فاي خاالل ولكان الساقوط يفتارض با  ،االجراء يؤدي الى بطالناه

 2. المحدده الستخدام هذ االجراء في القانون المد 

 التمييز بين البطالن والنعدام: الفرع الثاني

يز بين االنعادام والابطالن كاان لزاماا توضايح ماهياة االنعادام وتعريفاه ومفهوماه حتاى يتسانى لناا يللتم
م االجاراء القاانوني او فاالنعادام أي انعادا ،القدر  على توضيح الفرق باين الحاالتين الابطالن واالنعادام

 3. قيامهوشروط عدم توافر اركان  االجراء قانونا بمعنى  ي هو عدم قيامانعدام العمل االجرائ

للقاضاي ان يحكام باه مان تلقااء ناه يجاوز ان يتمسك باالنعدام كل صاحب مصلحة وعليه ف ويجوز  
بال ويجاوز رفاع او نقاض حتى ولو فات ميعااد الطعان مان اساتئناف النعدام ويجوز التمسك ب  ،نفسه

 4. االجراء الحكم بانعدامفيها دعوى يطلب 

وال ينااتج  ،يمكاان تصااحيحه النااه غياار موجااود فااال المعاادوم مااا وعليااه ف نااه يجااوز تصااحيح الاابطالن أ
المعادوم واساتتباعا للقاول فاان  الثااره  الاى ان يحكام ببطالناه  بينما الباطال يبقاى منتجاا   ،المعدوم اثرا
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 72مرجع سابق ، ص  فعا ت المدنية والتجارية،البطالن في قانون المرا :هليل ، فرج علواني  4



 

14 

 

بفاوات ميعاااد الطعان فياه وال يغلااق بصادده أي ساابيل دامااه فاي أي مرحلاه واليتااأثر التمساك بانعيجاوز 
 1.اما البطالن فيتمسك به قبل الدخول باسا  الدعوى وموضوعها  ،بانعدامه. للتمسك

واالنعاادام كااالبطالن لااه حاااالت ياارد بهااا هااذا االنعاادام، ويمكاان القااول بااأن هااذه الحاااالت تقساام بشااكل 
ون الحالة االولى لالنعدام المادي واما الحالاة الثانياه فهاي االنعادام القاانوني اساسي الى  حالتين، تك

وعليه ف نه يمكن اختصار االطار العام للحالة االولى بالقول بأنها تعتبار العمال القاانوني منعادما اذا 
    تخلاااااف احاااااد العناصااااار االزماااااه لوجاااااوده مااااان الناحياااااة المادياااااة، ومااااان االمثلاااااه علاااااى حالاااااة االنعااااادام 

لمادي، صحيفة محضر لم يمضها محضر، حكم اليشتمل على قرار، حكام يصادر مان شاخص لام ا
يكن قاضيا ، وفيما يتعلق بحالة االنعدام القانوني وبنااءا  علاى هاذه الحالاة ف نهاا تعتبار العمال منعادما 

دياة اذا تخلف عنصر مان العناصار االزماه لوجاوده مان الناحياة القانونياة فالقاانون ولاي  الناحياة الما
هو من يحدد عناصر الوجاود التاي اذا تخلاف احادها يعتبار العمال منعادما، ومان االمثلاة التاي يمكان 
سياقها بخصوص حالاة االنعادام القاانوني، صاحيفة ال تباين اسام المعلان او المعلان الياه، عادم وجاود 

 2. احد الخصوم، الخطأ في تاريخ الحضور او في السلطة التي يجب الحضور امامها

 نظرية العمل الجرائي:  الثاني المبحث

فلاوال  ،جرائايالة قانونية واقعية انما ينصب على وجود االجراء او باالحرى العمال االان البطالن كح
فانناا وعلياه  ،فاالبطالن يارد ويقاع ويولاد مان وجاود العمال االجرائاي ،الابطالن وجود االجراء لما وجاد 

المطلااب االول خصااص لتوضاايح :ي فااي مطلبااين نظريااة العماال االجرائاا ساانتناول فااي هااذا المبحاا  
اما المطلب الثاني مخصص للحدي  عن خصائص وطبيعة العمل  ،تعريف وماهية العمل االجرائي

 .االجرائي

 ماهية العمل الجرائي وتعريفه: المطلب الول

يتضامن ان االجراء او العمل االجرائي هو العمل القانوني الذي يتم في الشكل الذي يحدده القانون و 
 القاانون حتاى  الجاراء اركاناه التاي ارادهاايجاب ان تتاوافر لناه وعلياه ف  ،االجاراء تنصب علىبيانات 
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 للتحقاق مان تاوافر العياب الاذي يشاوب االجاراء ن وعندها يمكن بحا  كال بياا ،وجود قانونييكون له 
يتحقااق وان كاان باااطال ولام  ،ن كااان صاحيحا صااح االجاراء ككاالللوقاوف علااى صاحته او بطالنااه فا 
نااه يمكاان وماان خااالل مااا تقاادم ف الااذي حاادده القااانون لااه  االطااارالغايااة منااه يبطاال البيااان لعاادم تااوافر 

جااازءا مااان  ثاااار اجرائياااه ويجاااب ان يكاااونآناااه العمااال الاااذي يترتاااب علياااه جرائاااي بأتعرياااف العمااال اال
 1. خصومه

اشار  انشااء او تطاور او ويقصد ايضا باالعمال االجرائية بأنها االعمال التي يرتب عليها القاانون مب
تعديل او انهاء الخصومة كرابطة قانونية، وفيما يتعلق باالعمال االجرائية فهاي متنوعاة، فا ذا نظرناا 
الااى خصااومة مااا والتااي يقصااد بهااا فحااص وتحقيااق ادعاااء احااد االشااخاص للوصااول الااى حكاام يطبااق 

رك فااي القيااام بااه موظااف الموضااوع لوجاادنا انهااا تباادأ بطلااب افتتاااو الخصااومة يقااوم بااه الماادعي ويشاات
عاام هااو المحضاار وبعادها تتااابع االعمااال مان طلااب توريااد الخصاومة وماان ثاام تقاديم الطلبااات وابااداء 
الدفوع والرد على هذه الدفوع وبعد ذلك االنتفال الاى اعماال االثباات مان شاهاد  الاى خبار  الاى حلاف 

ل اعمااال متنوعاااة يقاااوم بهاااا اليمااين الاااى االقااارار ثاام صااادور الحكااام والطعااان بااه، وتعتبااار هاااذه االعماااا
اشاااخاص مختلفاااون فبعضاااها يقاااوم باااه موظفاااون عمومياااون مثااال القاضاااي وممثااال النياباااه والمحضااار 
والكاتاااب، وبعضاااها يقاااوم باااه المتقاضاااون مااان االفاااراد او وكالئهااام، وبعضاااها االخااار يقاااوم باااه الغيااار 

قضااااائية او    كالشااااهود، وهااااذه االعمااااال ذات طبيعااااة متنوعااااة ايضااااا، فبعضااااها يمثاااال تنفيااااذا لوظيفااااه 
 2 .ادارية، وبعضها االخر يمثل استعماال لحق او لسلطة او قياما بالتزام او واجب

ومما سبق ف نه يمكن القول بأن العمل االجرائي المتعلق بالخصومة يختلف عن الحق موضاوع هاذه 
الخصومة، ف ذا ما رفعت الدعوى امام القضاء بطريقة صحيحة انعقادت الخصاومة مان اجال تطبياق 
القااانون والحصاااول علاااى الحمايااة القانونياااة،فالعمل االجرائاااي لااي  غاياااة فاااي حااد ذاتاااه ولكناااه وسااايلة  
للوصول الى الحق، وفق اطار اجرائي صحيح وذلك ال يعني انه طالما رفعت الادعوى فاي منظوماة 
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اجرائية صحيحة ان يقضى لصاحبها بما يطالب به من حق، فالعمل االجرائي يكون صاحيحا ساواء 
 1. لصاحب الحق بما يدعيه ام لم يقضىقضي 

 .العمل الجرائي خصائ : المطلب الثاني 

وماان  ،ال بااد لااه  ماان تااوفر بعااض الخصااائصحتااى يعتباار عمااال اجرائيااا كااامال و لعماال االجرائااي ان ا
حياا  انااه يجااب العتبااار عماال مااا عمااال هااذه الخصااائص الواجااب توافرهااا ان يكااون العماال قانونيااا 

بدراساة اوراق فال تعتبار االعماال التاي يقاوم بهاا القاضاي  مثال قياماه  ، قانونيااجرائيا ان يكون عمال
لقيااام باعمااال قانونيااه فااي فالتعتباار االعمااال السااابقه علااى  ا الحااال كااذلكو  ،القضااايا اعماااال اجرائيااة
هاو ان  االخارى الواجاب توافرهاا العتباار العمال اجرائياا  الخصاائصومن  ،الخصومه اعمال اجرائيه

بالمشااركة   كاان ذلاكاالثر المتعلاق بالخصاومة ساواء  اجرائية فاالثر االجرائي هو مباشر  ا  اثار يرتب 
اناااه ال يعتبااار عماااال ولهاااذا ف أ،مباشااار  ويجاااب ان يكاااون هاااذا االثااار ،فاااي سااايرها او تعاااديلها او انهائهاااا

ا وهااو علااى أي منهماا لاادعوى ذلااك ان االثاار االجرائااي المترتااب ا او تاارك عاان الحااق اجرائيااا التنااازل
هااو زوال الحااق او زوال لكاان االثاار المباشاار لهااذا العماال انتهاااء الخصااومة لااي  اثاارا مباشاارا للعماال 

 اجرائياا هاو ان يكاون الواجاب توافرهاا حتاى يعتبار العمال عماال ن مان الخصاائصوايضا فا  ،الدعوى
خااارج  ك االعمااال التااي تكااونعتباار اعماااال اجرائيااة تلااولهااذا فااال ت  ماان الخصااومةجاازءا هااذا العماال 

 لاو ترتبات عليهاا اثاارحتاى و  اثنااء سايرهاقبال بادء الخصاومة او هاذه االعماال ت الخصومة سواء تم
هاام أهاذه هاي  ،فاي الخصاومة ياة كادليلالهيئااات االدار  تقاديم وثاائق صاادره عاناجرائياة مثال واعماال 

 2. ااجرائي الخصائص التي يجب توافرها بعمل ما حتى يعتبر هذا العمل عمال
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 لوللفصل اا

 البطالن تشكال وحالأ

وذلاااك الهمياااة هاااذه  ،عبعااد الحااادي  فاااي الفصاال التمهيااادي عااان نظرياااة العماال االجرائاااي بشاااكل موساا
علينااا وقباال الخااوض فااي اثااار الاابطالن  كااان لزامااا   ،وعاادما   رتبط بهااا الاابطالن وجااودا  النظريااة التااي ياا

 نصال   طالن وذلاك مان اجال انحااالت الاباناواع و  الوقاوف علاى  باة علاى الحكام باه ترتوالنتاائج الم
ومااان ناحياااة اخااارى لمشاااروعية  ،ثاااار الااابطالن ونتائجاااه مااان ناحياااةبأ م اوضاااح فيماااا يتعلاااقالاااى مفهاااو 

بعاااا بااادون أي شاااك  انماااا ياااؤدي الاااى اخاااتالف  فااااختالف الااابطالن بانواعاااه وحاالتاااه ط ،التمساااك بهاااا
 . تن هذا الفصل وهذا ما سيتم توضيحه في م ثار والنتائج المترتبة على هذا البطالناآل

ويقصاااد باشاااكال الااابطالن بأنهاااا االناااواع التاااي يقسااام الااابطالن اليهاااا ومثاااال ذلاااك تقسااايم الااابطالن الاااى 
بطااالن متعلااق بالنظااام العااام او بطااالن متعلااق بالمصاالحة الخاصااة، وفيمااا يتعلااق بحاااالت الاابطالن 

ود حاالتين للابطالن فهي عبار  عن االلية التي ياتم مان خاللهاا الكشاف عان الابطالن ومثاال ذلاك وجا
تكااون االولااى للاابطالن المنصااوص عليااه بالقااانون وامااا الحالااة الثانيااة فتكااون لعاادم تحقااق الغايااه ماان 

 .االجراء

 كل والخاااالف باااين فقهااااء ع الااابطالن قاااد اثاااارت العدياااد مااان المشاااااشاااك فياااه ان مساااألة اناااو  ومماااا ال
البطالن ومنهم مان قاال  بوحد من القول فقد اختلفوا وذهبت االراء فيها مذاهب مختلفة تبدأ  ،القانون

 فرياق و تعادد انواعاه باين انعادام وقابلياة ابطاال  وفرياق يارى ،عدد انواعه بين ناوعين انعادام وبطاالنتب
 1. يرى انه مقسم الى بطالن مطلق وبطالن نسبي

ويمكااان تقسااايم هاااذا الفصااال الاااى مبحثاااين يخصااااص اولهماااا للحااادي  عااان موضاااوع اناااواع الاااابطالن 
 . ينما يخصص الثاني للحدي  عن حاالت البطالنب ،واشكاله
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 شكال البطالنأ:  المبحث الول

ن هذا المبح  خصاص للحادي  عان اناواع واشاكال الابطالن ذلاك الهمياة هاذا الموضاوع أي اناواع إ
وهاذه  ،ليرتاب اثاارا معيناة نتيجاة لمخالفاة عمال اجرائاي معاين ه القانون وجدافالبطالن انما  ،البطالن
تباة علاى ولكان هاذه االثاار المتر  ،ترتبة على البطالن هي الجاوهر المهام لموضاوع الابطالناالثار الم

بااختالف اناواع واشاكال الابطالن فااذا اتخاذ الابطالن شاكال معيناا او نوعاا  موضوع البطالن تختلاف 
 فاراد جازء معاين مانبد من إ وعليه كان ال ،ما فان ذلك يتبعه تغير في االثار المترتبة على البطالن

هذه الدراسة لتوضايح اناواع وحااالت الابطالن حتاى يفهام الموضاوع كلاه أي الابطالن بشاتى الجواناب 
 .لرئيسية والمهمة منه قدر االمكانا

المدنياة  ع الابطالن فاي قاانون اصاول المحاكمااتوبالعود  الى متن الدراسة فهي انما تشارو لموضاو  
 ةود  لقانون اصول المحاكمة المدنيوعند الع ،نيوالتجارية الفلسطيني مقارنا بالقانون المصري واالرد

 الاابطالن  ماان القااانون انمااا قساام 14ماااد  علااى نااص ال ان القااانون الفلسااطيني وبناااء والتجاريااة يالحااظ
أي ان المشاااارع  ،ة الخصااااومحلبطااااالن متعلااااق بمصاااا و النظااااام العااااامبطااااالن متعلااااق ب :الااااى نااااوعين

بطالن كمااا فعاال ايضااا المشاارع المصااري واالردنااي الفلسااطيني اخااذ الطريااق االبسااط لتحديااد انااواع الاا
وع لموضا والتقسيمات الفقهياة النظرياه  ل دون ان يقوم المشرع الفلسطيني بالخوض بالتفاصي ،ايضا

يمكن القول بان المشرع الفلسطيني قسام  14الوارد في الماد   بل ومن خالل النص  ،انواع البطالن
الاى  ويمكان تقسايم هاذا المبحا   ،لهاذا الابطالن ع مان أثااروعين تبعاا لماا رتباه المشار البطالن الى نا

مااا المطلااب الثاااني أ ،عاان الاابطالن المتعلااق بالنظااام العاااممطلبااين خصااص المطلااب االول للحاادي  
 . خصص للحدي  عن البطالن المتعلق بالخصوم

 البطالن المتعلق بالنظام العام :المطلب الول

ر علاى كافاة مواضايع القاانون ومان ضامنها الابطالن األمار ان النظام العام كنظرياة انماا يادخل وياؤث
النظام العام متميزا  بخصائص مختلفة عان خصاائص الابطالن عليه ي يجعل هذا البطالن الواقع الذ

تقسايم الابطالن الاى ناوعين  همن خالل بل أن النظام العام كان معيارا تم ،غير المتعلق بالنظام العام
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رى او بعباار  أخاا ،بطالن غياار المتعلاق بالنظاام العااامبالنظاام العااام والامهماين وهماا الاابطالن المتعلاق 
 1. البطالن المطلق او غير المطلق

، ف نه ومان غير من وقت آلخر وب ستمرارولما كانت المبادئ والنظم األساسية في كل المجتمعات تت
ق عمال او هادف يتصال بالنظاام العاام يخارج عان نطاا تحديد ما قد يتصل او ال ن حقائق األمور بأ
   الااااذي يشااااترط الثبااااات فااااي قواعااااده، وللاااابطالن المتعلااااق بالنظااااام العااااام خصااااائص  ،ونشاااااط المشاااارع

مان  ةخصاومال مان لاه مصالحه او كال  طارف فاي  فهذا البطالن يستطيع أن يتمسك به كال ،عديد 
ه واسااتتباعا للحاادي  فلاام تحاااول التشااريعات تحديااد االطااار الااذي يمكاان ماان خاللاا ،وقضاااه خصااوم 

بل ألقت عبء هذا األمر علاى عااتق القاضاي ، ام الطالن متعلقا بالنظام العام يز بين كون البيالتم
 2.ليحدد بدوره ما اذا كان هذا البطالن متعلقا بالنظام العام أم غير متعلق به

وفيماااا يخاااص كااال مااان القاااانون المااادني المصاااري وقاااانون المرافعاااات المصاااري بماااا يتعلاااق باااالبطالن 
طلااق، فمتفااق عليااه بااين القااانونين بأنااه يجااوز لكاال صاااحب مصاالحة التمسااك بااه ويمكاان وخاصااة الم

أيضا  للمحكمة أن تتمسك به، ولكن البطالن المطلاق فاي قاانون المرافعاات المصاري تلحقاه  االجااز  
الباطاال  ي الااذي ال يجاوز فياه تصااحيح العمال والتصارفويجاوز تصاحيحه علاى عكاا  القاانون المادن

 3.وال تلحقه االجاز 

من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارياة الفلساطيني فنصات علاى اناه  14الماد  وبالعوده الى 
فالمشااارع مااان خاااالل هاااذه المااااد  اقااار  ،فيماااا عااادا الحااااالت التاااي يتعلاااق فيهاااا الااابطالن بالنظاااام العاااام

ياار متعلااق فااان هنالااك بطااالن غلمفهااوم المخالفااه الاابطالن المتعلااق بالنظااام العااام ماان جهااة واتباعااا 
مشرع اشار صراحة وفيما يتعلق بالبطالن المتعلق بالنظام العام فان ال ،جهة اخرىبالنظام العام من 

 وباالنظر الاى موقاف   ،حاق التمساك باه مان خصاوم وقااض لجمياع االطاراف لوجوده واقاره  واعطاى 
لاااة مااان مراحااال قااار باااان الااابطالن المتعلاااق بالنظاااام العاااام يثاااار فاااي أي مرحالمشااارع الفلساااطيني ف ناااه أ

 .انت درجتها ولو كان ذلك الول مر أي محكمة مهما ك مالدعوى واما
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 عليها تشاريعيا او اساتقر نة تعتبر من النظام العام سواء نص ويمكن القول بان هنالك مواضيع معي
 استقروقد  ،ا متعلقا بالنظام العاميعتبر بطالن البطالن عليها فانه تلقائيا  ذا وردرأي الفقهاء عليها ف 

عاام فااي كاال ماان قااانون كاال ماان المشاارع الفلسااطيني والمصااري علااى هااذه المواضاايع فااي االغلااب اال
فقواعاااد التنظااايم  ،ت المصاااريوفاااي كااال مااان قاااانون المرافعاااا ،لتجارياااةالمدنياااة وااصاااول المحاكماااات 
والتمثيااال القاااانوني وقواعاااد العياااوب  ص الاااوالئي والناااوعي وقواعاااد االهلياااةاالختصااااالقضاااائي وقواعاااد 

نماا تعتبار مان القواعاد قواعاد صاالحية القضاا  وردهام كلهاا إو  ،لشكلية المتعلقة بحسان ساير القضااءا
 1 .المتعلقة بالنظام العام

ت التااي تعتباار ماان الاابطالن المتعلااق الااى اربااع فااروع يعاارض فيهااا للحاااال وقساام هااذا المطلااب باادوره 
فااارع الثااااني خصاااص لقواعاااد بالنظاااام العاااام  فخصاااص الفااارع االول لحالاااة االختصااااص القضاااائي وال

االختصاااص الااوالئي والنااوعي والفاارع الثالاا  يعااض لقواعااد االهليااه امااا الفاارع الرابااع فيعاارض لقواعااد 
 .العيوب الشكليه

 : قواعد التنظيم القضائي: الفرع األول

ه للمهاام المناوط باه و تأديتا م مرفاق القضااء و حسان سايرهوجدت لتنظي إن قواعد التنظيم القضائي  
هااذه القواعاااد  م بهااا، سااواء تعلقااات بالتشااكيل أو الصاافة القضااائية أو تعااادد درجااات التقاضااي، ولقياااا

 .من قواعد النظام العام تعتبرالمنظمة للقضاء 

فقاد جااءت ، 8008لسانة ( 2)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقام ( 2)الماد   وبالعوده الى 
دورها تتكاون مان ستورية و المحاكم النظامية التي بموضحة لتشكيل المحاكم الشرعية و المحكمة الد

 ن المواد اآلنف ذكرها قد عليه فالمحكمة العليا ومحاكم االستئناف ومحاكم البداية ومحاكم الصلح، و 
                    فااااااااااااااااااق الااااااااااااااااانهج القضااااااااااااااااااائي و القاااااااااااااااااانون الفلسااااااااااااااااااطيني وضاااااااااااااااااحت تشااااااااااااااااااكيالت المحااااااااااااااااااكم و 

د المتعلقاة بالنظاام العاام، و بالتاالي فا ن ورد عليهاا بطاالن مان الماوا الماواد المصري، و تعتبر هذه و 
 .إنما يعتبر بطالنا متعلقا بالنظام العام 
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علااى وجااوب  التجاريااة الفلسااطيني لمدنيااة  و ماان قااانون أصااول المحاكمااات ا 222الماااد   قااد نصااتو 
المحاكماات يتولى تدوين إجاراءات المحاكماة، لكان هاذه المااد  الاوارد  فاي قاانون أصاول  وجود كاتب
علااى عكاا  المشاارع المصااري  ،خلاات ماان جاازاء مخالفااة هااذه القاعااد  والتجاريااة الفلسااطيني  المدنيااة 

نااص الماااد   و لكاان يمكاان القااول بااأن سااكوت اآلنااف ذكرهااا، 87الااذي أورد هااذا الجاازاء باانص الماااد  
عادم  يعناي ال د الباح  وباعتقا ،الفلسطيني ات المدنية و التجارية من قانون أصول المحاكم 222

اشاترطت توقياع الكاتاب  222المااد   بااطال، حيا  أن  بطالن الفعل و إنماا يكاون الفعال أو اإلجاراء
و علياه فا ن  222محضر الضابط، و علياه فا ن عادم توقيعاه إنماا يعتبار مخالفاا لانص المااد  ، على

 .البطالن بالتالي يقع حتى لو لم ينص عليه صراحة 

فالقاضاي هاو مان يتاولى منصاب القضااء ساواء كاان قاضايا بالدرجاة فيما يتعلق بالصفة القضاائية، و 
و لتعيين القاضي شروط معيناة ال باد مان توفرهاا، فنصات علاى تلاك الشاروط كال . األولى أو الثانية

ماان قااانون الساالطة القضااائية  27ماان قااانون الساالطة القضااائية المصاارية، و الماااد   22ماان الماااد  
 .الفلسطينية

     2958لسااانة  62علياااه المااااد  األولاااى مااان قاااانون السااالطة القضاااائية رقااام  فتشاااكيل المحااااكم  نصااات
أن المحاااكم  تتكااون ماان محكمااة "وهااو قااانون الساالطة القضااائية المصااري حياا  جاااء فااي تلااك الماااد  

الاانقض و محاااكم االسااتئناف و المحاااكم االبتدائيااة و المحاااكم الجزائيااة، و تخااتص كاال منهااا بنظاار 
 1".ا طبقا للقانونالمشاكل التي ترفع إليه

الصاادر  عناه انمااا هاي أحكااام ن األحكااام اضاي وان فقااد صافته ألي سابب كااان فا ومماا سابق فاا ن الق
ن المحكماااة المعاااروض عليهاااا هاااذا الطعااان أن تقضاااي ومااان تلقااااء نفساااها واساااتنادا لاااذلك فااا  ،باطلاااه

نظم القانونيااة وأمااا بالنساابة لاادرجات التقاضااي فاا ن هااذا األماار مختلااف مااا بااين الاادول والاا، بااالبطالن
المختلفة، ولكن األغلب األعم بين هذه النظم بأن القضاء انما يكون على درجتاين، واساتتباعا للقاول 
فاا ن مااا يهمنااا هنااا هااو النصااوص التشااريعية التااي تتناااول درجااات التقاضااي، فهااي نصااوص متعلقااة 
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ا مطلااق متعلقااا  بالنظااام بالنظااام العااام وعليااه فاا ن مخالفتهااا  يرتااب الاابطالن الااذي يعتباار تلقائيااا بطالناا
 1 .العام

   :قواعد الختصا  الولئي و النوعي: الفرع الثاني 

يقصد باالختصاص بانه سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومه معينه واختصاص محكمه ما 
ويقصد باالختصاص النوعي بأنه تحديد  معناه نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها،

حكمة بدعاوى معينه بالنظر الى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية بصرف النظر اختصاص الم
انما تعتبر من  ،ي أغلب النظم القانونية المقارنةقواعد االختصاص الوالئي والنوعي وفف عن قيمتها،

 حقق اعتبارات المصلحةالنظام العام حي  ان هذه القواعد وان كانت تخدم مصالح األفراد فانها ت
العامة، فقواعد االختصاص الوالئي والنوعي وجدت للتخفيف عن األفراد وتحقيق مصالحهم والفصل 

ككل،  في منازعاتهم بيسر وسهولة، وهي بذلك انما تحقق مصالح األفراد وبالتالي تخدم المجتمع 
 2 .ومن هنا جاز اعتبارها  قواعد تتعلق بالنظام العام

به فاي أياة ف نه إنما يعتبر من النظام العام ذلك انه يمكن الدفع و فيما يتعلق باالختصاص الوالئي، 
      مااااان قاااااانون أصاااااول المحاكماااااات المدنياااااة  98حيااااا  نصااااات المااااااد   ،حالاااااة كانااااات عليهاااااا الااااادعوى

التجارياة الفلساطيني علاى ذلاك، وعلياه يكاون االختصااص الاوالئي إنماا يعتبار مان النظاام العاام فا ن و 
مان  209تبر هو أيضا بطالنا متعلقاا بالنظاام العاام، و قاد أكادت المااد  البطالن الواقع عليه إنما يع
مان قاانون أصاول المحاكماات المدنياة الفلساطيني  98ماا ورد فاي المااد   3قانون المرافعات المصاري
 ،الختصاااص الااوالئي ماان النظااام العااامماان قااانون المرافعااات المصااري ا 209حياا  اعتباارت الماااد  
 .واقع عليه هو بطالن متعلق بالنظام العاموبالتالي ف ن البطالن ال
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 ولكااون االختصاااص الااوالئي ماان النظااام العااام ،فااان لااذلك نتااائج مهمااة ومثااال ذلااك بااأن القضاااء انمااا
، فاا ذا قاادمت قضاااء اختصاصااه وتشااكيالته و احكامااهولكاال  ،يقساام الااى قضاااء اداري وقضاااء ماادني

اء المادني فاان هاذا ياؤدي بالضارور  قضية الى القضاء االداري صاحب االختصاص فيها هاو القضا
الى بطالن الحكام ،ألن فاي ذلاك  مخالفاة لقواعاد االختصااص الاوالئي الاذي يعتبار مان النظاام العاام 

 1.،وعليه فانه يجوز للمحكمه ومن تلقاء نفسها أن تحكم  بالبطالن

ا ورد نا  وفيما يتعلق باالختصاص النوعي فهو أيضا يعتبر من النظام العاام، و للام مان خا   ما

مان ااانوأ ألاو  المماتماام الم نيال و الت اريال اليلساتيني التاي اعتبارم االختصااص  21المادة 

النوعي من النظام العام، وي اوز بالتاالي الا فع با  فاي أيال كالال يهاوأ عليهاا     الا عول، و بالتاالي 

م العتباااار فاااالبت أ الواااااع علااا  االختصااااص الناااوعي  نماااا يعتبااار بتااا أ متعلاااق بالنظاااام العاااا

مان ااانوأ  112االختصاص النوعي بم  لاي  من النظام العام، و عل  ما سبق اتا م  أيضاا الماادة 

 .المرافعام المصري

لاذا وتأسيساا  علاى ماا "...... ولقد اكدت محكمة النقض الفلسطينية على ذلك بقرارها الاذي جااء فياه 
لمرحلاااة تقااارر محكمتناااا نقاااض القااارار تقااادم ودونماااا الحاجاااه الاااى للااارد علاااى اساااباب الطعااان فاااي هاااذه ا

وكااذلك بطااالن االجااراءات منااذ ان وضااعت محكمااة البدايااة ياادها علااى المطعااون فيااه لعلااة الاابطالن 
االوراق طبقا لقرار محكمة الصلح ونقرر اعاد  االوراق لمصدرها إلفهام الخصاميين بضارور  اللجاوء 

قانون اصول مدنياه وتطبيقاا  لساالمة من  72الى طريق تعيين المرجع المختص طبقا إلحكام الماد  
 2"االجراءات 

ويعليقااا علاا  ااارار ممهماال الاانقي اليلسااتينيل يعتقاا  الباكاا  اأ ممهماال الاانقي تاناا  لااا بل فااي 

ارارهااا هاايا كياا  اتاا م علاا  الاانهو الااوارد بنصااوص مااواد اااانوأ الااو  المماتمااام الم نياال 

ءام وبالمهم الصادر عن ممهمل االستئناف، اليلستيني، وللم بتقريرها البت أ فيما يتعلق باالجرا
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وللاام اسااتناداو لهااوأ ممهماال االسااتئناف ااا  و ااع  ياا ها علاا  الملاام بكااهل  ياار اااانوني ولاام يهاان 

 .لاكبل اختصاص بنظر الملم 

ماان قااانون المرافعااات المصااري، فااان قواعااد االختصاااص النااوعي  209وعليااه وعمااال  باانص الماااد  
واستنادا لذلك فال يجوز ألطراف الدعوى االتفاق  ،تعتبر من النظام العامانون انما الوارد  في هذا الق

ما دعوى جزائية أمام محكماة على ما يخالفها، واستتباعا للقول فانه ال يجوز أيضا أن يرفع شخص 
وال يجوز لاه أيضاا أن يقاوم برفاع دعاوى مباشار  أماام محكماة الانقض مباشار  بعاد الحكام فيهاا  ،مدنية

لح دون الماارور علااى محكمااة االسااتئناف، وممااا ساابق فااان العماال االجرائااي يكااون ماان محكمااة الصاا
  1.باطال بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام اذا جاء مخالفا لقاعد  من قواعد االختصاص النوعي

 :التمثيل القانونيو  قواعد األهلية: الفرع الثالث 

 ،باد وأن تتاوفر لدياه األهلياة لاذلك ناه الف  ،لكاي يكاون طرفاا فاي خصاومة ان الفرد وحتى يكون اه 
هاااو   االهلياااة، واساااتتباعا فااا ن المقصاااود بع بأهلياااة الوجاااوب وأهلياااة االختصاااامحيااا  يجاااب أن يتمتااا

ويتبلور ذلك فيمن يبل  السن  ،االلتزامات كتساب الحقوق وتحملصالحية االنسان ألن يكون أهال إل
ان كاان شخصاا اعتبارياا فمان تااريخ حصاوله علاى و  ،لك ان كاان فاردا  او شخصاا  طبيعيااالقانونية لذ

الترخيص الالزم لوجوده وعمله، وعليه فان هذه االهليه انما تنتهي بوفا  الشخص ان كان طبيعيا او 
 2.بانتهاء الشخص االعتباري لزوال كيانه القانوني

مال او نااصال ومما سبق فإأ االلل في االنساأ تما  االهليال  ولهان اساتءناءو اا  يهاوأ اهليتا  مع و

ويرجع للم ال  يأثر يمييز االنساأ وادرات  بمسب مراكل العمار التاي يمار بهاا، واا  جااءم م لال 

 .االكهام الع ليل باعتبارها القانوأ الم ني المتبق في المناطق اليلستينيل مؤت ة عل  للم 

والدة وينتهاي بسان ويمر االنساأ بمياي  بمراكل ع ي ة ويترياب هايه االدوار بمركلال اولا  يبا أ باال

التمييز وهي سبع سنوام ويعرف بمركلل الصبي  ير المميز ويهوأ ل نساأ فيها اهليل وجاو  اال 

ان  يهوأ ع يم اهليل االداء ألن  ع يم التمييزليلم ال ي وز ل  التصرفام تافل سواء تان  نافعل نيعاا 
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الءاني مان كيااة االنسااأ فإنا   ممضا او  ارة  ررا ممضا او دا رة بي النيع والضرر، اما ال ور

يب أ  بع  انتهاء السنل السابعل ال  كين بلوغ سن الرش   ويهوأ اهليل االداء هنا مم ودة بالتصرفام 

النافعل نيعاا ممضاا كيا  ينعقا  لاميمل دوأ الأ مان اكا  اماا التصارفام الضاارة  اررا ممضاا 

ما التصرفام ال ا رة بين النياع والضارر فليس ل  اجراؤها ويقع باطلل ولو الأ ل  ولي  او ولي ، وا

، او اجاازة القالار  فتنعق  مواوفل عل  اجازة الولي في الم ود التي ي اوز فيهاا لا  التصارف ابتا اءو

 1 .نيس  بع  بلو   سن الرش  

فيصاح أن يكاون مادعيا يمكن أن يكون أهال للختصاام  ،شخص وان كان ناقص األهلية قانوناالان 
دعوى ف نااه يسااتطيع وماان قص األهليااة وان كااان ال يسااتطيع بنفسااه أن يرفااع الاافنااا ،أو ماادعى عليااه
 2.وذلك حتى تكتمل أهليته ،عوىاو الوصي أو النائب القانوني أن يرفع الدخالل الولي 

لتعلااق قواعااد األهليااة والتمثياال القااانوني بالنظااام العااام آثااار معينااة، متمثلااة بقاادر  ناااقص  وعليااه فاا ن 
مااان مراحااال  مثااال تمثااايال قانونياااا صاااحيحا أن يتمساااك  باااالبطالن فاااي أي مرحلاااةاألهلياااة أو مااان لااام ي

ذلاك أن هاذا الابطالن انماا يتعلاق بالنظاام العاام وللخصام أيضاا الحاق فاي  ،الدعوى وأمام أي محكمة
.أن يتمسك بالبطالن ان كان خصمه ناقص األهلية او لم يمثل تمثيال قانونيا صحيحا  

3
 

 59فنجاد أن الماااد   ،ماات المدنياة والتجاريااة الفلساطينيول المحاكوباالعود  إلاى نصاوص قااانون أصا
القانونياة التاي تتعلاق بهاا الادعوى من هذا القانون أوضحت بوجاوب تمت اع طرفاي الخصاومة باألهلياة 

ال  ف ذا لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة مان  ،وجب أن ينوب عنه من يمثله قانوناوار
وب، ص هاذه الماااد ، نارى أنهاا تقاارر ألهلياة أخارى غياار أهلياة األداء أو الوجاايمثلاه، وعناد مراجعااة نا

وهااي األهليااة القانونيااة التااي تتعلااق بهااا الاادعوى، وماان خااالل نااص  ،وهااي األهليااة الالزمااة للخصااومة
تم اتخااذ بعاض و ألهلية القانونية عند رفع الدعوى هذه الماد  يرى بأن الشخص إذا لم يكن متمتعا با

بالنظااام العااام  فااان تلااك اإلجااراءات إنمااا تعتباار باطلااة لتعلااق قواعااد األهليااة ي الاادعوىاإلجااراءات فاا
،  وباالعود  مار  أخارى من تلقاء نفساه أن يحكام بهاافعلى القاضي  تمسك بها الخصم،وحتى ولو لم ي
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الفقاار   26إلااى قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني وخصوصااا إلااى نااص الماااد  
، ف ذا توفي أحد الخصوم عوىمنها، نرى بأنها إنما تشير إلى فقدان األهلية القانونية أثناء الداألولى 

أو تقرر إعالن إفالسه أو طرأ عليه ما يفقده أهلياة للخصاومة فاي الادعوى، فالمحكماة هناا مان تلقااء 
م مقامااه نفسااها أو بناااء علااى طلااب الخصاام اآلخاار اتخاااذ اإلجااراء المناسااب لتبلياا  ورثتااه أو ماان يقااو 

 ياة الخصاومة أثنااء السايرقانونيا للحضور للمحكمة، وعليه ف ن هذه الماد  إنماا تشاير إلاى فقادان أهل
وأوضااحت اإلجااراءات الواجااب اتخاذهااا ماان قباال المحكمااة وذلااك ماان تلقاااء نفسااها لتعلااق  ،بالخصااومة

 .ظام العام والتمثيل القانوني للنقواعد األهلية 

يثياار الكثياار ماان اللااب             فاا ن هااذا الموضااوع االهليااة فااي فلسااطينبق واسااتتباعا للحاادي  وفيمااا يتعلاا
التااي ارساات االطاار الكاملااه لموضااوع االهليااة ماان خااالل  كافااة القااوانين العربيااه  واللغااط، علااى عكاا 

كاال هااذا اللااب  هااو خلااو اغلااب القااوانين ل ، ولعاال االسااباب الرئيساايهنصااوص المااواد فااي تلااك القااوانين
مجل  التشريعي الفلسطيني من أي نص مااد  يحادد مان خاللهاا الاى السان الواجاب المقره من قبل ال

يحاادد فيااه الساان عاادم وجااود قااانون ماادني فلسااطيني حاادي   ساااب االهليااة، بالضااافه الااى بلوغهااا الكت
القانونيه االزمه الكتساب االهلياة واساتمرار اعتمااد المحاامين لمجلاة االحكاام العدلياة التاي بادورها لام 

 . ارا واحدا  واضحا  للسن القانونيه االزمه الكتساب االهليةتحدد معي

 :المتعلقه بالنظام العام  الشكليةعيوب ال :الرابعالفرع 

لعيب شهلي ما يتعلق بالنظام العام يءير الهءير مان الصاعوبل فاي  معرفال  االشاها  التاي اأ البت أ 

لال، فهااأ البا  مان يارر االمار للقا اي يتعلق بالنظام العاام واالشاها  التاي يتعلاق بالمصالمل ال ا

ليق ره في تل كالال، مراعياا المصالمل التاي ااررم القاعا ة الم اليال لممايتهاا، ماع العلام اأ الكاهل 

الواك  ا  يعتبر متعلقا بالنظاام العاام بالنسابل لعمال معاين ومتعلاق بالمصالمل ال الال بالنسابل لعمال 

.اخر
 1
 

فا ذا جااءت هاذه اإلجاراءات علاى  ،وفاق ماا أراده المشارع قاضي ان تكونإن األصل في اجراءات الت
ن الحكااام تعياااي   ،بحسااان عمااال القضااااء وتنفياااذه لمهاماااه مساااببة  عيوباااا شاااكلية تمااا  اراده  عكااا  ماااا
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طارق ، الطعاونساير القضااء بالمواعياد اإلجرائياة، وتتمثل هذه اإلجراءات المتعلقاة بحسان  ،ببطالنها
صدا ،رفع الدعاوي  .ر األحكام واألوامرإجراءات المرافعة وار

وبالتاالي  ،النظاام العااموفيما يتعلاق بموضاوع المواعياد اإلجرائياة، فا ن تلاك المواعياد ليسات كلهاا مان 
فليسااات كااال مخالفاااة تصااايب المواعياااد تاااودي الاااى بطاااالن العمااال بطالناااا مطلقاااا، فهنالاااك إذا مواعياااد 

رتاااب علاااى د اإلجرائياااة التاااي يتوالمواعيااا ،واخااارى غيااار متعلقاااة بالنظاااام العاااام متعلقاااة بالنظاااام العاااام
 ،انما هي المواعيد الحتمية التاي تاؤثر بحسان ساير القضااء مخالفتها البطالن المتعلق بالنظام العام 

ماان قااانون المرافعااات المصااري  117وهااي بالتحديااد المواعيااد المتعلقااه بااالطعون وقااد نصاات  الماااد  
ويكون الميعاد خمسة  ،ون على غير ذلكا ما لم ينص القانيوم 41على انه يكون ميعاد اإلستئناف 

عشر يوما في المواعيد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي اصادرت الحكام ويكاون ميعااد اإلساتئناف 
 1.ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

 من اانوأ من اانوأ ألاو  المماتماام الم نيال و الت اريال اليلساتيني علا  115ا  نص  المادة و

  يهوأ ميعاد االستئناف ث ثين يوما ما لم يان  القاانوأ علا  خا ف للام، " ميعاد االستئناف بقولها 

 "لل خمسل عكر يوما يعاد االستئناف في المواد المستع يهوأ مو

      علاا  مااا يلااي  ماان اااانوأ ألااو  المماتمااام الم نياال و الت ارياال اليلسااتيني 117ااا  نصاا  المااادة و

 ".لنقي أربعين يوما عن بايهوأ ميعاد الت" 

ميل يتعين مباشرة اإلجراء مما سبق من هيه النصوص يتبين أأ المكرع اإلجرا ي ك د مواعي  كتو 

متعلقااا  و يعا  هايا الابت أ بت ناا  فاإلا خاالم ال صام هايا الميعااد بتاال العمال اإلجرا اي، ،خ لهاا

 .بالنظام العام 

م المصري عل  أن  يرفاع الا عول  لا  الممهمال بنااء من اانوأ المرافعا( 61/1)ا  نص  المادة و

عل  طلب الم عي بصمييل ياودع الام تتاا  الممهمال ماا لام يان  القاانوأ علا  خا ف للام، و اا  

م ال مال يقا  "الت اريال اليلساتيني علا  ن ااانوأ ألاو  المماتماام الم نيال وما 117نص  الماادة 
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فيل سااتأنم علاايهم  لاا  الاام الممهماال االسااتئنااالسااتئناف مرفقااا بهااا عاا د ماان النساال بقاا ر عاا د الم

من اانوأ ألو  المماتمام الم نيل و الت اريل اليلستيني علا  أأ  112و نص  المادة " الم تصل

يودع ال مال التعان لا ل الام ممهمال الانقي، أو الام الممهمال التاي ألا رم المهام المتعاوأ فيا  "

تعاان وفااق المااا  بعاا د ا عاان ال ماال النساا ة مصاا ال عاان المهاام المتعااوأ فياا ، ومرفقااا بهااا لااور

 ."المتعوأ   هم

وماان األمثلااة أيضااا علااى العيااوب الشااكلية المتعلقااة بالنظااام العااام تلااك العيااوب التااي تصاايب المرافعااة 
فحاق الادفاع حاق متعلاق  ،ع على المحررات والعالنية  في نظر الادعوىومنها حقوق الدفاع واإلطال

 ا  يؤدي إلى عدم استخدامه فهو انما يصابح عماال باطال بطالنابالنظام العام ف ذا اصابه عيب شكلي 
 .وعندها ال بد للمحكمة من أن تحكم وتقضي به من تلقاء نفسها  ا  مطلق

فاا ن االصاال فااي المحاكمااات ان تكااون علنيااه، بحياا  ال وفيمااا يتعلااق بحيثيااة العالنيااه فااي الاادعوى، 
             علااااااى قاااااارار ماااااان  ك أو بناااااااءا  اذا نااااااص القااااااانون علااااااى ذلاااااا تجااااااوز ان تكااااااون المحاكمااااااة ساااااارية اال

وذلاااك مااان أجااال مراعاااا  النظاااام واألداب العاماااة، والتساااري هاااذه االساااتثناءات علاااى الحكااام المحكماااة، 
أن تكااون المحاكماات سارية بانص قاانون أو قاارار محكماة فا ن الحكام ال بااد وأن  فحتاى لاو كاان جاائزا  

ال كان باطال بطالنا مطلقا تحكم وتقض 1 .ي به المحكمة من تلقاء نفسهايكون علنيا وار
 

م الم نياال و الت ارياال اليلسااتيني ماان اااانوأ ألااو  المماتمااا 115وعلاا  للاام أيضااا نصاا  المااادة 

يهوأ جلسام المماتمل علنيل  ال ان  ي وز للممهمل من يلقااء نيساها، أو بنااء علا  " والتي جاء فيها

  "آلدا  أو كرمل األسرة ةأو مراعا طلب اك  ال صوم  جراءها سرا للممافظل عل  النظام العام

ال ي اوز الساريل  ال بان  فاي القاانوأ أو العلنيل و أأ األلل في المماتمامعلي  فإأ مياد ما يق م و

للنظام العام و اآلدا ، و ر م أأ  جاراءام المرافعاام اا  ياتم فاي ساريل  ةبقرار من الممهمل مراعا

 المق م لهاا طلاب الابت أ  متلقا يقضي ب  الممهمل اط و و  ال تاأ ب أ المهم يص ر دا ما ع نيل ال أ

 .من يلقاء نيسها 
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                    القا ااااااي يتعلااااااق  مأأ بتاااااا أ األكهااااااام و اااااااراراميادهااااااا  وعلياااااا  فاااااااأ النظرياااااا  التااااااي 

انمااا هااي  يتعلااق بالمصاالمل ال الاال،  اإلجرا ياال األخاارل فإناا   بالنظااام العااام، أمااا بتاا أ األعمااا 

فاالبت أ ساواء ألاا  عمال القا اي أو عمال  ياره ممان يقوماوأ بأعماا  لاميمل،  نظري   يار

 جرا يل، يمهن أأ يهوأ متعلقا بالنظاام العاام أو المصالمل ال الال كساب ناوع المصالمل التاي أراد 

.لمكرع كمايتها بالقاع ة الم اليلا
1
 

 البطالن المتعلق بالمصلحة الشخصية :المطلب الثاني

ب وعنااد الحاادي  عاان الاابطالن المتعلااق بالمصاالحة الشخصااية كااان ال بااد ماان فااي بدايااة هااذا المطلاا
 ماان قااانون اصاااول المحاكمااات المدنيااة والتجارياااة الفلسااطيني والتااي نصااات     14  الماااادالرجااوع الااى  

 تعلق فيها البطالن بالنظام العامفيما عدا الحاالت التي ي "

بااالبطالن ماان وال يجااوز التمسااك  ،مصاالحتهماان شاارع الاابطالن ل ال يجااوز ان يتمسااك بااالبطالن اال.1
 .الخصم الذي تسبب فيه

 2. "او ضمنا من شرع لمصلحته يزول البطالن اذا نزل عنه صراحة. 1

بان المشرع الفلسطيني قد اقر ابتاداء باالبطالن المتعلاق بالنظاام العاام  فان المتمعن بهذا النص يجد 
منا وتلقائياا بوجاود بطاالن غيار متعلاق بالنظاام ومن ناحية اخرى فقد اقر المشرع ضا ،هذا من ناحية

ن المشارع المصااري أنه شااأفالمشارع الفلسااطيني شا ،العاام وبالتاالي متعلااق بمصالحة االفااراد الشخصاية
رع مشااأي ان ال ،واالردنااي اللااذان اقاارا بوجااود بطااالن متعلااق بمصاالحة االفااراد الشخصااية او الخاصااة

 . عمل بسبب عيب شاب هذا العمل اوجد بطالنا يعمل اذا لم تتحق الغايه من ال

مطلق والمتعلق بالمصالحة الخاصاة للفاراد، فهاو انماا يكاون الغير وأما بالنسبة للبطالن الخاص أو 
أن يتمساك  بيد من تقرر لمصلحته هاذا الابطالن فلاه ولكاون هاذا الابطالن متعلقاا بمصالحته الخاصاة

ن تقضي به من تلقاء نفساها إذا تجااوز عناه لذلك ف نه ال تجوز للمحكمة أ به أو ينزل عنه، وتطبيقا  
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صاااحب المصاالحة، وماان األمثلااة علااى الاابطالن المتعلااق بمصاالحة األفااراد أو المصاالحة الشخصااية 
جااراءات المرافعااة وار  جااراءات التحكاايمإجااراءات إعااالن أوراق المحضاارين وار  ،وغيرهااا جااراءات التنفيااذ وار

هااا وال يعنااي ذلااك بااأن الاابطالن المتعلااق وهااي أمثلااة نااص القااانون صااراحة علااى ايقاااع الاابطالن علي
ولكاااان يقااااع الاااابطالن المتعلااااق بالمصاااالحة  ،صااااية ال يقااااع  فقااااط إال إذا نااااص عليااااهبالمصاااالحة الشخ

الشخصية حتى لو لم ينص عليه صاراحة إذا تحقاق الضارر الاذي يلحاق بشاخص معاين إذا لام يتباع 
 1. الشكل الصحيح للعمل اإلجرائي

لوقوع البطالن دون الانص الصاريح علياه اذا كاان متعلاق بالمصالحة ومن االمثلة التي يمكن سياقها 
الخاصااة، الحكاام الااذي يحضاار تالوتااه ويمضااي مسااودته قاضااي لاام يكاان بااين القضااا  الااذين ساامعوا 
المرافعة، اإلستئناف الاذي يرفاع بعاد الميعااد، بطاالن الئحاة المعارضاه لخلوهاا مان االساباب، التبليا  

 2 .القانون  في غير الحاالت التي نص عليها

مان اناواع الابطالن غيار المتعلاق بالنظاام العاام  جراءات اعداد اوراق  المحضرين ماثال وعليه ف ن ا 
 لعدم ذكار خطاوات االعاالن انماا فبطالن اعداد اوراق المحضرين  ،ة الشخصيةبل متعلقة بالمصلح
  فاال المحضار اثباات اغ) ان   هاوقد اكدت محكمة النقض  المصرية االمر  بقرار  ،هو بطالن نسبي

مااوطن    االعااالن تقرياار الطعاان الااى شاايخ البلااد ماان انتقااالجميااع الخطااوات التااي ساابقت تسااليم صااور 
عاااالن وفقاااا لماااادتين ن االذلاااك يترتاااب علياااه بطاااال وبياااان وقااات االعاااالن فاااان اغفاااال الماااراد اعالناااه 

  3 (مرافعات 11/14

محضاار الخطااوات التااي ساابقت تسااليم فيااه عاادم اثبااات الالاانقض المصااريه الااذي جاااء وقاارار محكمااة 
فعاال أي محال اقاماة الماراد اعالناه وتااريخ  هوب مان توجيهااتقرير الطعن للضابط المنا صور اعالن

 4. هذا االنتقال وساعته يترتب عليه بطالن االعالن
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والاذي يستشاف مناه مبادأ قاانوني مفااده ، بقرارهاا يضاا اكادت  محكماة الانقض الفلساطينيةوعلى ذلك ا
 مان بياان اسام المحكاوم لاه ،اناد اليهاورقاة التبليا  االجرائاي التاي صادر قارار الحاب  باالسات بان خلاو
ته، موضاااوع التبليااا  اقامتاااه، مقااادار المبلااا  المحكاااوم باااه،  اسااام طالاااب التبليااا  وعنواناااه وصاااف ومحااال

ماان قااانون االجااراء والمااادتين  14/1حصااوله، فاا ن ذلااك يقااع مخالفااا الحكااام الماااده وتاريخااه وساااعة 
وقااد صاادر هاذا الحكاام ماان محكمااة  مان قااانون اصااوال المحاكماات المدنيااه بمااا يرتااب الابطالن 2،11

  .    1النقض بناء على طلب االطراف

وتعليقااا علااى جكاام محكمااة الاانقض الفسااطينية يعتقااد الباحاا  ان محكمااة الاانقض الفلسااطينية وبقرارهااا 
لصااااحيح الااااذي رساااامه القااااانون        هاااذا اكاااادت علااااى بطااااالن العماااال االجرائااااي اذا جاااااء مخالفااااا للشااااكل ا

له، فخلو ورقة التبلي  من البيانات التي طلبها القانون لهذه الورقة يستتبع بالضرور  الحكام باالبطالن 
 . وهذا ما اكد عليه الحكم السابق

الحجااز علااى منقااوالت الماادين  ،لاابطالن المتعلااق بالمصاالحة الشخصاايةوماان األمثلااة األخاارى علااى ا
يتم صحيحا، ومنها تحرير محضار  فاي مكاان الحجاز فا ذا  ن إجراءات  معينه حتىال بد له م الذي

غيار مطلاق أي  ا  بطالنا لحجاز كاان هاذا العمال اإلجرائاي بااطالصدر هذا المحضر في غير مكاان ا
قااارر لمصااالحة المتضااارر مااان هاااذا العمااال، ومااان األمثلاااة األخااارى التاااي يمكااان ايرادهاااا  ا  نسااابي ا  بطالنااا

صلحة الشخصية ما يتعلق منها ب جراءات التحكيم، ومثال ذلك اناه ال باد وعناد للبطالن المتعلق بالم
فاان خلات وثيقاة  ،وثيقاة التحكايم او اثنااء المرافعاهلجوء األفراد للتحكايم أن يحادد موضاوع النازاع فاي 

 2.التحكيم من تحديد الموضوع الذي سيجري بشأنه التحكيم كانت باطلة 

فقاادالحظ  ،ساايمه الااى نااوعين رئيسااينقلااق بااانواع الاابطالن وتوممااا مضااى شاارحه وتوضاايحه فيمااا يتع
حمايااة النظااام العااام انمااا هااو اساسااا وضااع لنواعااه حتااى لااو كااان متعلقااا بأب ان الاابطالن كلااه الباحاا 

االفااراد  وجاادت لتحقيااق االماان واالسااتقرار بااينفالنظااام العااام انمااا هااو فكاار   ،مصاالحة االفااراد الخاصااة
 .والمجتمع
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ماااا باااين الااابطالن المتعلاااق  بعاااض الفاااروق كاااان ال باااد مااان االشاااار  الاااى موضاااوع وفاااي نهاياااة هاااذا ال 
فاالبطالن المتعلاق بالنظاام العاام يعتبار العمال  ،ة الشخصايةبالنظام العام والبطالن المتعلق بالمصلح

واذا اقتضااات  ،ال حاجاااة الاااى الحكااام باااالبطالن اناااهوال حاجاااة الاااى طلاااب بطالناااة كماااا  اصاااال   بااااطال
ذلك ان هذا  ،طلب الحكم بالبطالن فان القاضي يقتصر على مجرد تقرير البطالن الضرور  العمليه

الاابطالن انمااا يتعلااق بالنظااام العااام وعليااه فاا ن هااذا اليعنااي ان العماال الباطاال بطالنااا متعلقااا بالنظااام 
 العام يصبح عمال  منعدما  فالعمل المنعدم ال اسا  قاانوني لوجاوده اماا العمال الباطال بطالناا متعلقاا  

ل اماا فاي الابطالن المتعلاق بالمصالحة الشخصاية فالعمابالنظام العام ف ن لاه اساا  قاانوني لوجاوده، 
ئ الاابطالن فعملااه والقاضااي بحكمااه ينشاا ،م ببطالنااهكاايححتااى  الثاااره امنتجاا ااالجرائااي يكااون صااحيح

امااا  ،الاابطالن المتعلااق بالنظااام العااام يكااون لكاال ذي مصاالحة التمسااك بااالبطالنو  ،لااي  مجاارد تقرياار
 ،تهر الاابطالن لمصاالحن غياار المتعلااق بالنظااام العااام يكااون التمسااك بااالبطالن فقااط لماان  تقاار الاابطال

ولكاان الاابطالن المتعلااق بالمصاالحة الشخصااية  ،ال يقباال التصااحيح والاابطالن المتعلااق بالنظااام العااام
 1.يقبل التصحيح وذلك باالجاز  او النزول او مضي المد  

 نحالت البطال :  المبحث الثاني

معااين انمااا يقساام الااى حااالتين ويمكاان مخالفااة عماال اجرائااي القااانون ل ن الاابطالن كجاازاء اجرائااي رتبااها
المدنياااة  مااان قاااانون اصاااول المحاكماااات 11المااااد  اساااتنباط هااااتين الحاااالتين مااان خاااالل ماااا ورد فاااي 

نصاوص د  لحالتين للابطالن االولاى هاي حالاة الابطالن المارية الفلسطيني حي  رتبت هذه الماوالتج
جااوهري شاااب  ء عاان عياابىالاابطالن المترتااب او الناشاا عليااه فااي القااانون امااا الحالااة الثانيااة  فهااو

وهذا ما اورده ايضا كل من المشرع المصري واالردناي وعلياه يمكان تقسايم هاذا المبحا  ،االجراءات 
اماا المطلاب الثااني خصاص  للحادي   ،االول للحادي  عان الابطالن المنصاوص علياه :الى مطلباين

 . عن البطالن الناشئ عن عيب شاب االجراءات
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 بالقانون  البطالن المنصو  عليه: المطلب الول 

انون بحي  ال يكون لمخالفة االجراءات او الشروط التي فرضها الق ان البطالن يعتبر جزاء طبيعي 
صاراحة  القاانون باالبطالن ويكاون ناص  ،ريره اذا تاوافرت  شاروطهتقديرية في تق للمحكمة أي سلطه

ماان قااانون اصاااول المحاكمااة المدنيااة والتجارياااة االردنااي التااي توجاااب  11المااااد   نااص ومثااال ذلااك 
اجااراءات  وفااي  جميااع،القاضااي اثناااء الجلسااة  حالااة عاادم حضااور كاتااب الجلسااة مااع الاابطالن فااي 

 وقد يساتنبط الابطالن داللاة مان ناص  ،والتوقيع عليه مع القاضي الدعوى من اجل تحرير المحضر 
 1 ( .اليحق(  )اليجوز)لماد  كاستعمال كلمة ا

ساانجد  ،المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني ماان قااانون اصااول المحاكمااات 11الماااد  ولااو رجعنااا الااى نااص 
ورد حاااالتين للااابطالن وهماااا حالاااة الااابطالن المنصاااوص علياااه اقاااد  باااان المشااارع الفلساااطيني بالفعااال 

ففيما يتعلق بالبطالن المنصوص عليه نجاد  ،اتشاب االجراء ة الثانية البطالن بسبب عيب والحال،
والنصوص ومثال ذلك ان المراد من  بق هذه الحالة في العديد من الموادان المشرع الفلسطيني قد ط

جاااءت لتوضااح مواعيااد واجااراءات وشااروط التبلياا  ثاام جاااءت  11وحتااى الماااد   11و 11و 2الماااد  
 .لام ياتم االلتازام بتلاك المواعياد والشاروط واالجاراءاتمن نف  القانون لترتيب البطالن اذا  11الماد  

وقااد اخااذ المشاارع الفلسااطيني بمباادأ ايقاااع الاابطالن فااي حالااة ورد النهااي او النفااي باسااتخدام عبااارات 
  ومنها قانون حي  اورد المشرع ومن خالل النصوص قوانين عد "ال يمكن" و "ال يجوز"معينة مثل 

ة بامكانية وقوع البطالن اذا تم استخدام تلك العباارات ومان امثلاة المدنية والتجاري اصول المحاكمات
اليجاوز "نصاتالمدنية والتجارية حيا  من قانون اصول المحاكمات  57لماد  ما ورد في نص ا ذلك

الجماااع باااين الطلباااات التاااي يطلبهاااا الممثااال القاااانوني او يطلبهاااا الخصااام بصااافته مماااثال قانونياااا وباااين 
يا او يطلبهااااا مناااه الخصاااام بصااافته الشخصااااية، اال اذا ادعاااى ان تلااااك الطلباااات المتعلقاااة بااااه شخصااا

الطلبات ناشئة عنىامور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة او كان الممثل القاانوني ضاامنا  
ناه با والتاي تانص  ،نونايضاا مان نفا  القاا 61وهنالاك المااد   ،"باالشتراك مع المتوفى الاذي يمثلاه 

ونااارى مااان هاااذه  ،"حااااكم البدايااة او االساااتئناف او الااانقض دون  محاااام  ماازاولمال تقباال دعاااوى فاااي "
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ناه اذا تام تقاديم الادعوى فاي مخالفاة ناص المااد   حيا  ا القانون  قد اورد البطالن اذا تم نبأ المواد 
وعليااه ناارى ان  ،الاادعوى رد فااان جاازاء  ذلااك يكااون  ماازاول  محاااكم البدايااة او االسااتئناف دون محااام

لسااطيني قااد اختلااف مااع المشاارع المصااري فااي ان المشاارع المصااري فااي قااانون المرافعااات المشاارع الف
 . د عبارات النهي مكانا اليقاع البطالنو الذي يعتبر ور  بالمنحى الجديد لم يأخذ 

ومما سبق ف نه يمكن القول بأن النظرية التي مفادها انه ال بطاالن بغيار ناص، فلاي  المقصاود هناا 
فااالنص بهااذه الصاايغة ( ال يجااب( ) ال يجااوز)الاانص الناااهي ومثااال ذلااك الاانص الصااريح باال يكفااي 

يؤدي الى البطالن، فورود عبارات النهي في الانص تكاون كافياة اليقااع الابطالن اذا تام مخالفاة هاذا 
  1 .النص دون الحاجة الى النص الصريح بايقاع البطالن

فتكااون تلااك المااااد   ،ماال االجرائاااينفااا  الماااد  المنظمااة للعفااي سااياق قاااد ياارد  ن الاابطالن وعليااه فاا 
وال يشاترط اناه منظمه للعمل االجرائاي ومقارره للابطالن ان لام ياتم هاذا العمال وفاق ماا قررتاه المااده، 

الماانظم وقاد ال ياارد الاابطالن فاي نفاا  الاانص  ،ن يلاازم القاضااي بايقاعااهطالماا ورد بنصااه فااي المااد  ا
 2 .ولوانما في نص اخر يحيل على النص االللعمل االجرائي 

المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني  ماان قااانون اصااول المحاكمااات 11وحتااى  2هااو شااان المااواد  وكااذلك 
قاد  11ولكان المااد   ،فهاي باذاتها قاد خلات مان الجازاء ،التي رتبت لمواعيد واجراءات وشروط التبلي 

بشأن الابطالن  قيل ماف ن وردت البطالن اذا تم مخالفة لتلك الشروط واالجراءات والمواعيد وعندئذ أ
ينطباق علاى هاذه الجزئياة ايضاا وتكاون العبار  بالغاياة كهادف للعمال االجرائاي  الوارد في نف  النص

 . لي  الشكل في ذاته كوسيلة لهذه الغاية
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 البطالن لعدم تحقق الغايه من الجراء: المطلب الثاني 

لم تتحقق بسبب عيب  اشابهاال اذا  جراءات في حالة عدم النص عليه صراحةببطالن اال يقضىال 
ثباات العيااب الااذي شاااب يب علااى ماان يتمسااك بااالبطالن ان جااوفااي هااذه الحالااة ي ،الغايااة ماان االجااراء

 1. االجراء وان الغاية من االجراء لم تتحقق

 ة التجارياة الفلساطيني وبااالخص لانصالمدنيا قاانون اصاول المحاكمااتوبالعود  الى نصاوص ماواد 
يلاي  علاى ماا نرى انها تنص ،التجارية الفلسطينيالمدنية  و  المحاكماتمن قانون اصول  11الماد  

لام تتحقاق بساببه عياب علاى بطالناه او اذا شاابه يكون االجراء باطال اذا نص القانون صراحة . 1" 
 .الغاية من االجراء

 "ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من االجراء. 1

بطالن غياااار حالااااة الااااناااارى بااااان المشاااارع الفلسااااطيني اقاااار ل هااااذه الماااااد  صوعليااااه وعنااااد الااااتمعن باااان
لام تحقاق الغاياة عياب ما تحاد  عان وقاوع بطاالن االجاراءات اذا شاابه وذلاك عناد ،المنصوص عليه

وبالتااالي فااان القااانون الفلسااطيني قااد اثباات وقااوع حالااة الاابطالن غياار المنصااوص عليااه وجعاال  ،منااه
فقاااد يااانص قاااانون اصاااول  ،جاااراءلغاياااة بسااابب عياااب شااااب االمعياااار هاااذه الحالاااة هاااو عااادم تحقاااق ا

 اتباااع شااكل معااين الجااراء مااا ولكاان لاام ياانص علااى وجااوبالمحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني 
وبالتاالي فاان القاضاي لاه ان  ،على المخالفة التي يمكن ايقاعها لعدم اتباع الشكل الذي قرره القاانون

اذا اثباات الشااخص صاااحب المصاالحة وجااود عيااب شاااب  يحكاام بااالبطالن حتااى لااو لاام ياانص عليااه
 ن القول باان المشارع الفلساطيني ساار علاى نهاج وعليه فانه يمك ،االجراء لم تتحقق بسبب الغاية منه

الاابطالن ماان خاللهااا  راره لتلااك الحالااة التااي يمكاان اعمااال كاال ماان المشاارع المصااري واالردنااي فااي اقاا
 . رغم عدم النص عليه
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كااون فيهااا قااد وقااع العماال اإلجرائااي معيبااا لسااريانه  علااى عكاا  اإلطااار القااانوني وفااي الحالااة التااي ي
الذي وضعه المشرع وساكت الانص عان توقياع جازاء  الابطالن ولام تاأتي مااد  الحقاة تشاير إلاى هاذا 

 من قانون المرافعات المصري قد اعطت الحق للقاضي بتوقيع جزاء البطالن 11الجزاء، ف ن الماد  
ليااه صااراحة طالمااا أثباات الخصاام الااذي تقاارر الشااكل لمصاالحته بااأن الغايااة قااد م عاادم  الاانص عرغاا

 1.تخلفت من مجرد عدم مراعا  الشكل

وهااي حالااة الاابطالن الااذي يقاارر القااانون  ،الاابطالن المشاارع المصااري التفرقااة بااين حااالتي وقااد قاارر 
اذا شااابه راء يكااون باااطال ايضااا ان االجاا فاانص علااى ،دم الاانص عليااهبعبااار  صااريحة منااه وحالااة عاا

ويقصاد  القاانون بحااالت عادم الانص علاى الابطالن عادم  ،لم تتحقق بسببه الغاية مان االجاراء عيب
على البطالن ان االجاراء لام يبطال اال اذا اثبات  واالصل في حالة عدم النص ،النص الصريح عليه

تحقااق  عاادم ى الااى دالجااراء ان هااذا العيااب قااد أالمتمسااك بااالبطالن فضااال عاان العيااب الااذي شاااب ا
طالن باء يقاع علاى عااتق المتمساك باالثباات عادم تحقاق الغاياة مان االجار إ فعبء ،راءالغاية من االج

ا يجاااب عليااه اثباااات عااادم تحقااق الغاياااة مااان وال يكفيااه عااادم تحقاااق الغايااه مااان الشاااكل او البيااان وانمااا
ه يادل بهاذا ناف  علاى الابطالن جازاء الشاكل او بياان معاين ذلك ان القانون ما دام لام يانص  ،االجراء

بالقدر الالزم لتحقيق الغاية من العمل االجرائي الذي  توافر هذا الشكل او البيان االرادته إعلى عدم 
تحققهاا او عادم تحققهاا فاي كاال  لاىوينظار القاضاي الاى الغاياة الموضاوعية ماان االجاراء وا ،يتضامنه
طالن غيار المنصاوص تنظيماه للاباعتاد فاي ويتضاح مماا سابق باان القاانون قاد   . على حد   قضية

وتار  بعدم تحقق الغاية مان االجاراء الاذي قارره القاانون مان خاالل ناص  ،عليه تار  بالشكل او البيان
 2. مواده من خالل عيب يشوب هذا االجراء

يكون االجاراء بااطال  "3المدنية والتجارية االردنيمن قانون اصول المحاكمات  14اد  وقد نصت الم
وال  ،لخصاامعلااى بطالنااه او اذا شااابه عيااب جااوهري ترتااب عليااه ضاارر ل اذا نااص القااانون صااراحة
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عبار  لوعليه فانه ال لزوم " لخصمعليه اذا لم يترتب على االجراء ضرر ل يحكم بالبطالن رغم النص
باالبطالن رغام الانص علياه اذا لام  ن المااد  ذاتهاا تقارر باناه ال يحكام ال "ترتب عليه ضارر الخصام"

وال فيجاااب ان يكاااون العياااب الاااذي شااااب االجاااراء وبكااال االحااا ،ر للخصااامعلاااى االجاااراء ضااار  يترتاااب
تطبيقياا  االردنية ت محكمة التميزضوقد ق ،الدعوى غير موقعة من الخصم جوهريا أي تكون الئحة

عان توقياع الالئحاة بامضااائه  ة تحاات كلماة الممياز ال يغنايطباعا المميازمجارد ذكار اسام  ان "لاذلك 
الشااااكل الااااالزم لوجودهااااا ويعااااد جاااازءا جوهريااااا يترتااااب علااااى تخلفااااه وان التوقيااااع علااااى الالئحااااة هااااو 

 1."البطالن

ماان قااانون اصااول المحاكمااات  14لماااد  ا ان المشاارع االرنااي وماان خااالل نااص ممااا ساابق ويتضااح 
ال فاي احادى حاالتين اولهماا ان يانص القاانون يكاون االجاراء بااط المدنية والتجارية االردني قارر ان 

                  الثانياااااااااة ان يشاااااااااوب االجاااااااااراء عياااااااااب جاااااااااوهري يترتاااااااااب علياااااااااه والحالاااااااااة  ،علاااااااااى ذلاااااااااك صاااااااااراحة
والصااايغة الجوهرياااة هاااي الصااايغة المتعلقاااة بموضاااوع الورقاااة او االجاااراء القضاااائي  ،ضااارر للخصااام

الالئحة بادون توقياع مان  توردن ويه هذه الورقة او هذا االجراء كأبالذات والتي يؤدي اغفالها الى تش
                 باااااااااا جوهرياااااااااا وقياااااااااع الالئحاااااااااة مااااااااان الخصااااااااام او وكيلاااااااااه يعتبااااااااار عيالخصااااااااام وذلاااااااااك الن عااااااااادم ت

عليه  ي فقرتها الثانية على انه ال يحكم بالبطالن رغم النصف 14الماد   وتنص ،البطالنيؤدي الى 
حكاااام بااااالبطالن غياااار لن المشاااارع اسااااتوجب لب علااااى االجااااراء ضاااارر للخصاااام وهكااااذا فاااا اذا لاااام يترتاااا

 االابطالن منصوصايساتوي فاي ذلاك ان يكاون  ر للخصم المتمساك باه المنصوص عليه تحقق الضر 
علااى  ويبقااى بعااد ذلااك لحالااة الاانص ،عليااه فااي القااانون صااراحة  او داللااة او غياار منصااوص عليااه

ميااز  افتااراض وجاود العيااب الجاوهري فااي االجااراء افتراضاا ال يحتاااج الااى  الابطالن صااراحة او داللاة 
وجااود العيااب  نصااوص عليااه فااان االماار يحتاااج الااى اثبااات لموامااا فااي حالااة الاابطالن غياار ا ،اثبااات

قاع عابء اثباات هاذا العياب الماؤدي وي ،الجوهري في االجراء الذي ادى الى الحاق الضارر بالخصام
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الحكام باالبطالن انمااا  وفاي كلتاا الحاالتين فاان  ،ررر علاى عااتق مان لحاق باه  هااذا الضار الاى  الضا
1. يرجع لقاضي الموضوع

 

بااان الاابطالن غياار المنصااوص عليااه بشااكل صااريح ماان خااالل نصااوص  نجااد  وممااا ساابق توضاايحه
 والمصارية واالردنياة الاى  ةنيين الفلساطفقاد قاررت القاواني ،مواد القانون انما يقع على العمال االجرائاي

ذلااك ان عادم تحقااق الغايااة التاي رساامها القااانون بساابب د حالااة الاابطالن غيار المنصااوص عليااه، وجاو 
ك يرتاب الابطالن حتاى ولاو لام يانص القاانون علاى ايقااع جازاء الابطالن لتلا عيب شااب االجاراء انماا
مصاري والفلساطيني قاد المشارع ال ولعال  ،الى عدم تحقق الغاية منهاا ادى الحالة التي  شابها عيب 

ماان قااانون المرافعااات  11الماااد  المعالجااة للموضااوع حياا  نصاات كاال ماان الماااد   تشااابها فااي نااص
المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني الااى ان الاابطالن  نون اصااول المحاكماااتماان قااا 11الماااد  المصااري و 

الاى عادم تحقاق الغاياة عليه او اذا وقع عياب شااب االجاراء ادى  يحكم به اذا نص القانون صراحة 
ن أبا صاراحة  البطالن غيار المنصاوص علياهيالحظ ان المشرع االردناي اشاترط للحكام با ولكن ،منه

عليااه كاال مااواد  لاام  تاانص ماااوهااذا  ،رتااب عليااه ضاارر للخصاامري تيكااون االجااراء شااابه عيااب جااوه
واشترط ايضا المشرع االردني ان يكون هذا االجراء الذي شابه العيب  ،القانون المصري والفلسطيني

وعليااه فااايمكن  ،مااواد القااانون الفلسااطيني عليااه عليااه ضاارر للخصاام وهااذا ايضااا لااام تاانصقااد ترتااب 
قانونية المقارنة  بهذه الدراسة قد اقرت حالة وجاود الابطالن غيار ما سبق ان كل النظم التنتاج ماالس

المنصوص عليه في القانون باشتراطها وجاود عياب شااب االجاراء ادى باذلك الاى عادم تحقاق الغاياة 
 .منه

االردناي عان كال  الانص الاوارد فاي قاانون االصاول المدنياةواستتباعا للحدي  وفيماا يتعلاق بااختالف 
الفلسطيني باشتراطه وجود ضرر يلحق الشخص لعدم تحقق الغايه من العمل من القانون المصري و 

االجرائي فأنه وباعتقاد الباح  ان النصين الواردين في قانون اصول المحاكمات المدنيه الفلساطيني 
وقانون المرافعات المصري افضل من النص االردني ذلك ان مسألة اثبات الضرر هي من المسائل 

 . رق وقت القضاء الصعبة التي تستغ

                                                 
 209، مرجع سابق ، ص اصول المحاكمة المدنية والتنظيم القضائي: القضا  ،مفلح عواد  1



 

12 

 

 ففاي الحالاة التاي يارد باالنص ،ثبااتويمكن القول بان التفرقاة ماا باين هااتين الحاالتين انماا تكمان باال
ذا اراد فا  وياتي هنا دور الخصام  ،لعمل االجرائينه يفترض تحقق مخالفة اجزاء البطالن صراحة ف 
وبالتااالي ال ققاات الغايااة ماان العماال فقااد تح و رغاام وقااوع  المخالفااه ثباات انااه ان يتفااادى الاابطالن ان ي
ناااه علاااى مااان جااازاء الااابطالن ف  الاااة الثانياااة التاااي يخلاااو فيهاااا الااانصاماااا الح ،يجاااوز الحكااام باااالبطالن

يفااوق العاابء فااي  ماال االجرائااي وتخلااف الغايااة وهااو عاابءالمتمسااك بااه ان يثباات وقااوع المخالفااة للع
عليه اال بالنسبة لمساالة وعدم النص  فرق بين النص على البطالن والخالصة انه ال .الحالة االولى

 1. االثبات سالفة الذكر
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 الفصل الثاني

 التمسك بالبطالن

ماااا يحقاااق مصااالحة معيناااة ب اياااة العمااال االجرائاااي مااان مخالفتاااهإن الااابطالن كجااازاء اجرائاااي وجاااد لحم
مان شارع حتاى ياتم اعمالاه فاال باد مان التمساك بهاذا الابطالن لو  الابطالن ن وعليه فا  ،لشخص محدد

ماواد قاانون اصاول المحاكماات المدنياة والتجارياة وخاصاة المااد   الاى نصاوص وبالعود   ،مصلحتهل
                    بطالن ومااااااااان جاااااااااوز لاااااااااه التمساااااااااك باااااااااالمااااااااان يوضاااااااااحت امناااااااااه نااااااااارى باااااااااان هاااااااااذه المااااااااااد  ( 14)

بازوال  واوضحت نف  المااد  ايضاا الوضاع الاذي ياتم فياه انهااء التمساك باالبطالن ،ذلك جوز لهال ي
 .من شرع هذا البطالن لمصلحته  نفسه اذا تنازل عنه صراحة او ضمنا  البطالن

الماااده  ياارى انااه ايضااا اعماال نااص مشااابه لاانص ،ي واالردناايع المصاار لعود  الااى كاال ماان المشاار وبااا
 ي كااال مااان قاااانون المرافعاااات المصاااري وقاااانون اصاااول المحاكمااااتمااان القاااانون الفلساااطيني فااا( 14)

ن ياااتم أحقاااق الغاياااة والهااادف الاااذي وجاااد مااان اجلاااه ال باااد البطالن بالتاااالي حتاااى ياالردناااي فااا المدنياااة
مما تقدم يرى القارئ بان هنالك حق ينطبق على البطالن حتى يتم شروطه و  ،التمسك بهذا البطالن

 .وهو التمسك بهالى 

ن مرحلاة يكااو  باالبطالن بكافااة جوانباه حتاى نصاال الاىوفاي هاذا الفصاال كلاه نفارد لموضااوع التمساك  
ن حياا  وهااو التمسااك بااالبطالن بشااتى نواحيااه ماا هااذا الفصاال فيهااا قااد وفااى هااذا الموضااوع حقااه اال

الااى وسااائل باالضااافة  ،التمسااك ولماان ال يجااوز لااه التمسااك بااالبطالن التمسااك بااالبطالن ولماان يجااوز
له الحاق  يخصص االول للحدي  عمنيمكن تقسيم هذا الفصل الى مبحثين  نهوعليه ف  ،التمسك به

 .دي  عن وسائل التمسك بالبطالن حبح  الثاني مخصص للماما ال ،مسك بالبطالنبالت

 من له التمسك بالبطالن :  المبحث الول

وعليااه فااان ماان شااروط ايقاااع  ،لااه الحااق بالتمسااك بااالبطالن إن هااذا المبحاا  خصااص للحاادي  عماان
يني وخصوصاا الاى مشارع الفلساطولو عدنا الاى ال ،البطالن بشكل صحيح هو التمسك بهذا البطالن
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المدنياة والتجارياة الفلساطيني نارى  من قانون اصول المحاكماات( 14)د  الذي اودعه في الما النص
وضاح ايضاا أ و ،الحق في التمسك بالبطالن ن المشرع الفلسطيني بين من خالل نص الماد  لمن أ
المطلاب  طلباين يكاوننه يمكن تقسيم هذا المبح  الى ميجوز له التمسك بالبطالن وعليه ف من  ال ل

 المطلاب الثااني فيكاون للحادي  عماناما  ،يجوز له التمسك بالبطالن االول مخصصا للحدي  عمن
 .ال يجوز له التمسك بالبطالن 

  صاحب الحق بالتمسك بالبطالن :المطلب الول 

المدنيااااة والتجاريااااة توضااااح ماااان لااااه حااااق التمسااااك  ماااان قااااانون اصااااول المحاكمااااات( 14)اد  إن الماااا
ن وعليااه فاا  ،فالماااد  حصاارت حااق التمسااك بااالبطالن فقااط بماان شاارع الاابطالن لمصاالحته ،النبااالبط

يمكان اعتبارهاا  وم المصالحةبح  عن مفهاوبال ،هذه الحالة هو عنصر المصلحةالعنصر االساسي ب
فالمشاارع الفلسااطيني  ،صااحة الاادعوىالقااانون كلااه فهااي ماان شااروط  جااوهر اصاار المهمااة فاايماان العن
ال "نه المدنية والتجارية أوضح المشرع بأ من قانون اصول المحاكمات( 1)لماد  د  لنص اوعند العو 
 ."صلحه قائمة يقرها القانونن تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن ال يكون لصاحبه مأيجوز 

نياة باان القانو  ، ويقصاد بالمصالحةن تكون مصلحة قانونية وشخصية وقائماةأومن شروط المصلحة 
مان حاق او وضاع قاانوني تهادف الاى االعتاراف بهاذا الحاق او هاذا   مستمد تكون مصلحة المدعي 

وتطبيقاا لاذلك قضات محكماة الانقض المصارية باناه يتعاين فايمن يتمساك  ،الوضع القاانوني وحمايتهاا
ن ياادعي لنفسااه حقااا يقتضااي الاادفاع عاان ه الشاارائط القانونيااة لرفااع دعااوى بااأن تتااوافر فيااأبااالبطالن 
هي  المصلحة التي تستند الى  حق او مركز قانوني فال   لجدير  بالحماية، فالمصلحة اابطال العقد

تقباال دعاااوى التعاااويض التااي ترفعهاااا الخليلاااة علاااى ماان تسااابب فاااي وفااا  عشااايقها الن المعاشااار  غيااار 
الشاارعية ال تنشاائ للخليلااة حقااا  يحميااه القااانون والمصاالحة القانونيااة امااا إن تكااون ادبيااة او مصاالحة 

 1. مادية
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ن تكون المصلحة حالة وقائمة أي إن يكون تام االعتاداء فعاال وبشاكل أالمصلحة ايضا ومن شروط 
حقيقااي وحااال علااى المركااز القااانوني للشااخص فاااذا لاام يكاان قااد تعاارض الحااق الي اعتااداء فااال تقباال 
الدعوى وعليه اذا طالب الادائن مديناه بتساديد الادين فلام ينكاره ووعاده بالوفااء فاي تااريخ الحاق قرياب 

نكار المادين الادين أاماا اذا إنكاره،  عدم له مصلحة حالة برفع دعوى استحقاق الدين بسبب فال توجد
وقاات رفااع الاادعوى   أن تتااوفر المصاالحة الحالااةفهناا للاادائن مصاالحة قائمااة وحالااة برفااع دعااواه فيجااب 

 1. التي ترفع لدفع وقوع الضرر قبل حصوله كما يدل عليها اسمها 

      المدنياااة  مااان قاااانون اصاااول المحاكماااات( 1)ضاااا فاااي ناااص المااااد  فعااال المشااارع االردناااي ايوهكاااذا  
لان ف لقضااءفمان لاي  لاه مصالحه فاي طارق بااب ا" دعاوى ال ال مصالحة"وعليه  التجاريه االردني و

يرماي صااحب الادعوى الحصاول عليهاا  قاعد  المادية والمعنوياة التاي هي ال والمصلحة ،دعواه تقبل
 ن تنشاااغل فاااي قضاااايا ال مصااالحةأة اخااارى ال يمكااان للمحااااكم ومااان جهااا ،دعوىمااان وراء ممارساااة الااا

مجاارد تفسااير نااص  ا كاناات تهاادف مااثال الااى الحصااول علااىالصااحابها فيهااا فهااي ال تقباال الاادعوى اذ
عااوى التعااويض التااي دفعهااا احااد المااار  علااى مرتكااب حاااد  ساايار  نظاارا  كمااا ال تقباال د ،قااانوني مااا

حكم او القباول أي طلاب او ول الادعوى او الطعان باالوالمصلحه هاي شارط لقبا ،ثره بحالة الضحيهلتأ
ن المصلحة مناط ضت المحكمة التميز تطبيقا لذلك بأوقد ق ،تقاضون اثناء الخصومةمال دفع يبديه 

ميااز لام تكان لااه أي وعلياه وبماا إن الم ،هاا وال يقباال طعان مان غياار ذي مصالحهقبولالادعوى وشارط ل
عناه ولام يلزماه  البداياة ماا دام إن الادعوى قاد وردت فاي تقاديم االساتئناف ضاد قارار محكماةمصلحة 

حكاام أفقاا و ه صاحيحا ومتفيكاون بالتاالي قارار محكماة االساتئناف بارد اساتئناف ،مبلا  يقرار البداياة باأ
 2القانون 

    قباااااول انون الفلساااااطيني واالردناااااي ايضاااااا شااااارط لالمصااااالحة وكماااااا ورد مااااان نصاااااوص القااااا وباعتباااااار
 ن تعاارف المصاالحةويمكاان أ ،و الطعاان بااالحكمالطلااب او الاادفع افهااي شاارط ايضااا لقبااول  ،الاادعوى

        ق مصاااااالحة ماديااااااة او ادبيااااااة يحميهااااااا ايضااااااا بانهااااااا عنصاااااار ماااااان عناصاااااار الحااااااق اذ يقااااااال بااااااالح
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  فالمصالحة ،ضا بانهاا الفائاد  التاي يجنيهاا المادعي  مان الحكام لاه بطلباتاهويمكن تعريفها اي ،القانون
  .القانون لها عدم خروجها عن الغاية التي رسمها هي الضابط لضمان جدية الدعوى و 

وفيماااا يتعلاااق بموضاااوع مااان يجاااوز لاااه التمساااك باااالبطالن، فهاااو انماااا يكاااون كااال ذي مصااالحة وهاااذه 
المصلحة إنما تتمثل بالضرر الذي يحاق باه مان جاراء تعيياب العمال اإلجرائاي المقارر لمصالحته أياا 

ا الشااخص انتفااى الحااق فااي طلااب الحكاام كاناات صااور هااذا الضاارر، وعليااه فاا ذا انتفاات مصاالحة هااذ
بالبطالن، وعليه ولكون هذا البطالن نسبي ف نه ال يصح لغير صاحب المصلحة التمساك باه، حتاى 
ولو كان القاضي نفسه فال يجوز له أن يحكم باه مان تلقااء نفساه، واساتتباعا للقاول ف ناه ال باد أيضاا 

ة الاادليل عليااه، وكااذلك األماار بالنساابة لصاااحب المصاالحة ماان أن يثباات تعيااب العماال اإلجرائااي ب قاماا
 1 .للضرر الذي يتعين أيضا إثبات توافره 

ايداع قائمة شروط ، ومثال ذلك ملزمة بالحكم بالبطالن رغم اقامة الدليل فالمحكمة غيرو ومما سبق 
فاي البيع حال التنفيذ على العقار فان المادين والحاائز والكفيال العيناي والادائنين اباداء اوجاه الابطالن 

ومثااال ذلااك  ايضااا بأنااه لااي  لماان يرفااع  ،سااقط حقهاام فااي التمسااك بااالبطالن اجااراءات االيااداع واال
 2 دعوى استحقاق العقار المنزوع ملكيته بعد بيعه ان يتمسك ببطالن اجراءات نزع       الملكية

الفااة قاعااد  المخنااه يمكاان التمسااك بااالبطالن  لماان قااررت الن القااول بأنااه يمكااف  ،وماان سااياق مااا ورد
ياين وقاد تقارر واشاخاص معينالمصالحة شاخص معاين  تهذه المصالحة قاد تقارر  وبما ان ،لمصلحته

 نولهاذا فا  ،تبعاا لهاذا وتتساع ن دائار   اصاحاب الحاق بالتمساك باالبطالن تضايقللمصلحة العاماة فا 
يحكام باالبطالن ويكاون القاضاي ايضاا لاه الحاق باان  الحق بالتمسك بالبطالن يعطى لعد  اشخاص 

 .تلقاء نفسه اذا لم يتمسك به احد من

مقارر لحماياة المصالحة  ىويكون البطالن متعلقا بالمصلحة الخاصة اذا كان جزاء لقاعد  او مقتضا
هاذا الشاخص او هاؤالء االشاخاص وحادهم لن والقاعاد  باأ ،الخاصة لشخص ما او اشخاص معينيين
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ن القاضااااي ال أكمااااا  ،بااااالبطالنفلااااي  لغياااارهم وال للنيابااااة العامااااة التمسااااك  ،حااااق التمسااااك بااااالبطالن
 . ن يقضي بهذا البطالن من تلقاء نفسه أيستطيع 

       ي جميااااااعومعرفااااااة ماااااان هااااااو  الااااااذي قاااااارر القااااااانون القاعااااااد  المخالفااااااة لمصاااااالحته ليساااااات يسااااااير  فاااااا
ط مقتضى معين فاي العمال   المشرع وقصده من اشتراويجب الرجوع في كل حالة الى اراد ،االحوال
ن ذه القاعاااد  فحكااام القضااااء المصاااري باااأالقضااااء المصاااري علاااى تطبياااق هاااوقاااد حااارص  ،االجرائاااي

المتمسك بالبطالن الناشئ عن عدم مراعا  احكام المواد المخصصة فيما اوجبتاه مان اعاالن تعجيال 
ن شااارع لمصااالحته وهااام مااان مااا علاااى  وكاااذلك اعاااالن تركهاااا قاصااار ،الخصاااومة بعاااد انقطااااع سااايرها

 وان  ،خصاومه ولمان تركات مخاصامتهالاثنااء او زالات صافته من توفى او فقاد اهليتاه  يقومون مقام 
لمصلحة مان شارع اثناء انقطاع الخصومة انما يكون  ببطالن العمل االجرائي الذي يحد تمسك مال

 1.او من يقومون مقام من فقد اهليته او تغيرت صفته  ىوهم خلفاء المتوف االنقطاع لحمايته

إن يحكااام ال باااد مااان  ناااه اعاااد  مقااارر  لمصااالحة عاماااة ف ق واذا كاااان الااابطالن مقاااررا كجااازاء لمخالفاااة
وللنياباااة العاماااة ولكااال ذي  ،ن تقضاااي باااالبطالن مااان تلقااااء نفساااهاأن للمحكماااة ولهاااذا فااا  ،باااالبطالن
ى يااتم ايقاااع فالقاعااد  العامااة هااي انااه يجااب حتاا ،إن ينبااه المحكمااة الااى القضاااء بااالبطالن مصاالحة

ولكاان اذا كاناات القاعااده هااي وجااوب طلااب  ،اء نفسااهاالاابطالن طلبااه فااال تقضااي المحكمااه بااه ماان تلقاا
تاادعو الااى اعطاااء المحكمااة ساالطة الحكاام   تتعلااق بالمصاالحة العامااة هنالااك اعتبااارات الاابطالن  فااان

 .انتهاكا لمبادئهله المعينة  هبالبطالن من تلقاء نفسها لصيانة النظام العام الذي يعتبر مخالفة القاعد

صااحة الئحااة ن يتاكااد ماان ز للقاضااي وماان تلقاااء نفسااه وبعااد أجااو عليااه ي ىففااي حالااة غياااب الماادع
بحي   الواقع في الئحة الدعوى على درجة من الخطور  ها اذا كان الخطأ ن يقضى ببطالنأالدعوى 

 ولعااال المشااارع المصاااري ومااان خاااالل اياااراده لحاااق  ،عاااذور فاااي عااادم حضاااورهم يكاااون المااادعى علياااه
أي وضاااع حاااد  ،لمااادعى علياااه مااان تلقااااء نفساااهان تحكااام باااالبطالن فاااي حاااال غيااااب اأالمحكماااة مااان 

ن الغائاااب سيتمساااك باااه فاااي معارضاااة فاااي االحكاااام الغيابياااة فالمحكماااة اذا لااام تقاااض باااالبطالن فاااالل
ن ويمكان القاول ايضاا باأ ،في الحكم الغيابي وهو ما ياؤدي الاى ضاياع الوقات دون فائاد  المعارضة 
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يجاااوز لكااال ذي  لمتعلااق بالنظاااام العااام او بمعنااى اخااار الااابطالن ا الاابطالن المقااارر لمصاالحة العاماااة
ثر بااابطالن العمااال إن كااال مااان يكاااون فاااي مركاااز قاااانوني يتاااأمصااالحة إن يتمساااك باااالبطالن بمعناااى 

اصليا  ذي مصلحة سواء كان طرفا   الشخصهذا  االجرائي يكون له الحق بالتمسك بالبطالن ويكون
ذي تام العمال ضاده بال ولاو كاان منضما وسواء كان هاو الاذي قاام بالعمال الباطال او هاو الا ام طرفا  

اعتبارهاا طارف اصايل الحاق بالعاماة اذا كانات مشاتركة بالادعوى  وللنيابة ،هو الذي تسبب بالبطالن
فيكاااون لهاااا التمساااك  خصااام ويصااادق عليهاااا ماااا يصااادق  علاااى الخصااام التمساااك باااالبطالن كونهاااا ب

اماا اذا  ،لق بالنظاام العاامعما يكون لها التمسك بالبطالن المتك ،كونها كخصم المقرر لها  بالبطالن
ولها فقط  ك بالبطالن المقرر لمصلحة الخصوم كانت النيابة طرفا منضما بالدعوى فلي  لها التمس

 1.خصوم ام العام حتى ولو لم يتمسك به الالتمسك بالبطالن المتعلق بالنظ

طيني وقاااانون غلاااب القاااوانين االجرائياااة كقاااانون اصاااول المحاكماااات  المدنياااة الفلساااماااا سااابق فااا ن أمو 
لابطالن المتعلاق با ن ا، قاد أوضاحت المصارياصول المحاكمات المدنياة االردناي وقاانون المرافعاات 

ماان اطااراف  ابصاافته طرفاا ابالنظااام العااام يتمسااك كاال ذي مصاالحة بااالبطالن فيااه سااواء كااان شخصاا
طالن ولكااان هاااذا ال ينطباااق علاااى الاااب ،الخصاااومة او الغيااار او النياباااة او المحكماااة مااان تلقااااء نفساااها

الحق بالتمسك بالبطالن في هذه الحالة  فتم اعطاء ي المتعلق بالمصلحة الخاصة او البطالن النسب
 .الى الشخص الذي قرر القانون البطالن لمصحلته

  موانع التمسك بالبطالن: المطلب الثاني

وعنااد العااود  الااى نااص   لقااد خصااص هااذا المطلااب للحاادي  عاان ماان ال يجااوز لااه التمسااك بااالبطالن
ن هاااذه المااااد  قاااد نجاااد باااأمااان قاااانون اصاااول المحاكماااات المدنياااة والتجارياااة الفلساااطيني ( 14)لمااااد  ا

مر اضحة في هذا االن هذه الماد  كانت و مكن القول بأوي ،حددت من ال يجوز له التمسك بالبطالن
ن ن يتمسااك بااالبطالن ماان لاام يشاارع الاابطالاهااذه الماااد  ال يجااوز فاعتمااادا علااى  ،بشااكل ال لااب  فيااه

وتوضاايحا لمااا ورد   ،بااالبطالن ماان الخصاام الااذي تساابب فيااهن يتمسااك أوال يجااوز ايضااا  ،لمصاالحته
لوجاااود الحاااق بالتمساااك  ا  ذا كاااان الشاااخص ال مصااالحة لاااه فاااي الااابطالن باعتباااار المصااالحة معياااار فااا 
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ومن ناحية اخرى فان الماد  تشير ايضا  ،البطالن يجوز له ادعاء الحق بالتمسك بهذابالبطالن فال 
بااأن هااذا الخصاام الماادعي لنفسااه أي بمعنااى اخاار  ،لخصاام الااذي تساابب بااالبطالنللااى انااه ال يجااوز ا

مماااا تسااابب بتقريااار الااابطالن ال يجاااوز لهاااذا  ،قاااام بمخالفاااة العمااال االجرائااايبحاااق التمساااك باااالبطالن 
 .ن يتمسك بالبطالنأالخصم 

ة لمصالحته، ولماا كانات هاذه والقاعد  العامة انه يمكن التمسك بالبطالن ممن قررت القاعد  المخالفا
القاعااد  قااد تتقاارر لمصاالحة شااخص معااين او اشااخاص معينااين، وقااد تتقاارر للمصاالحة العامااة، فاا ن 

 1.دائر  اصحاب الحق في التمسك بالبطالن تضيق وتتسع تبعا لهذا 

ن معياااار معرفاااة مااان لاااه الحاااق بالتمساااك باااالبطالن ومااان ال يجاااوز لاااه ذلاااك يساااتتبع ويمكااان القاااول باااأ
ماان حياا  الاابطالن المتعلااق بالنظااام العااام والاابطالن المتعلااق  ،التفريااق بااين انااواع الاابطالنبالضاارور  

المدنياة والتجارياة االردناي  المحاكماات  مان قاانون اصاول 15المااد  فقاد بينات  ،بالمصلحة الخاصاة
اليتمساك باه  أن الابطالنادها وردت قاعد  مستقر   فقها وقضاء مففأ ،النمن يحق له التمسك بالبط

 مان قاانون اصاول المحاكماات 15المااد   تتباعا لانصيجاوز ايضاا اساال و ،  مصالحتهلشارع إال مان  
 2. ن يتم التمسك بالبطالن من الخصم الذي تسبب فيهأالمدنية االردني 

المصاااري وفاااي الفقااار  الثانياااة منهاااا، علاااى عااادم جاااواز   مااان قاااانون المرافعاااات 11وقاااد نصااات المااااد  
يتعلاق بهاا الابطالن بالنظاام ت  التاي الذي تسبب فياه فاي غيار الحااالاخصم التمسك بالبطالن من ال

وعلياااه فاا ن هاااذه الماااد  إنماااا جاااءت لتؤكاااد علاااى حقيقااة مفادهاااا  بعاادم أحقياااة ماان تسااابب فاااي  ،العااام
اإلجاااراء أو لغاااة ورغباااة فاااي  الااابطالن بالتمساااك باااه ساااواء كاااان إلهماااال وجاااه الصاااواب فاااي مباشااار 

ب  الغااة االسااتفاد  ماان غشااه حتااى ولااو كااان مضاارورا وتطبيقااا ، حياا  انااه ال يجااوز لمرتكاااألضاارار
ن شاهادته لصاغر لذلك فال يجاوز لمان تمساك بساماع شاهاد  شااهد أن ياأتي بعاد ذلاك ليتمساك بابطال

 3.أنه هو الذي تمسك به وكان في امكانه أن يتحقق من حقيقة سنه سنه إذ
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المصااري، فقااد اتفااق كااال  المدنيااه توفيمااا يتعلااق بكاال ماان القااانون الماادني المصااري وقااانون المرافعااا
القاااانونين باقتصاااار الحاااق بالتمساااك باااالبطالن لصااااحب المصااالحة فاااي ذلاااك بحيااا  ال يجاااوز لغيااار 

بحيا  يكاون صااحب الحاق بالتمساك باالبطالن فاي القاانون المادني  ،لتمساك باهصااحب  المصالحة ا
لمرافعااات المتمسااك هااو طاارف العقااد الااذي أجاااز لااه القااانون التمسااك بااه، ويكااون أيضااا فااي قااانون ا

يجوز لمن لي  لاه مصالحة مان أن يتمساك  نه الشرع هذا البطالن لمصلحته وعليه ف بالبطالن من 
 1.بالبطالن

تقضااي بااالبطالن ماان تلقاااء  نأيجااوز للمحكمااة ايضااا وفااي الاابطالن المتعلااق بالمصاالحة الخاصااة  وال
محكمة مان اصال لت البطالن لإن يثب فال بد  ،عليهالمحكوم حالة عدم حضور  نفسها  ومثال ذلك 

كاااان ال يجاااوز لغيااار الخصااام إن يتمساااك باااالبطالن   الن الخصااام الغائاااب المقااادم إليهاااا فااا نورقاااة اعااا
ناااه ال يصاااح بالتاااالي ف  ،لمسااالمة الياااهوجاااود عياااب فاااي صاااور  ورقاااة اعاااالن الخصااام االمترتاااب علاااى 

االصاال   منهااا خااالالتااي  ا الااى وجااود عيااب فااي هااذه الصااور  للمحكمااة إن تقضااي بااالبطالن اسااتناد
    دمها متمسااااكا بااااالبطالن لهاااااذا صاااااحب هااااذه الصااااور  لااااام يحضاااار ولاااام يقااااالخصاااام  المقاااادم مااااا دام 

ويعتباار التمسااك باابطالن اعااالن الاادعوى جااائز لماان شاارع الاابطالن لمصاالحته فهااو بطااالن  ،الساابب
 .وال يجوز التمسك به من غير من شرع لمصلحته  ،متعلق بالمصلحة الخاصة

   الخصاام الااذي تساابب ماان  نون المرافعااات المصااري فانااه ال يجااوز التمسااك بااالبطالنقاااى الاا بااالعود و 
او السابب  م او فعل الخصم هو السبب الرئيسين يكون الخصأوال يقصد بعبار  من تسبب فيه  ،فيه

                الوحياااااااااد او السااااااااابب العاااااااااادي لوجاااااااااود العياااااااااب فاااااااااي االجاااااااااراء مماااااااااا ال يشاااااااااترط إن يكاااااااااون هاااااااااو 
لغالاب فاناه ا بطالن متعلقاا بالمصالحة الخاصاة وهاونه اذا كان الوينبني على ذلك أ ،رب المباشالسب

فاااال يساااتطيع غياااره مااان  ،صااااحب الحاااق بالتمساااك باااه هاااو الخصااام الاااذي تقااارر الااابطالن لمصااالحته
ب االجراء من عياب وانماا يتوقاف الخصوم او المحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها بالرغم ما يشو 
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يارى ان مان المفياد لاه ورغام ماا لحاق االجاراء مان  فقاد ،الخصم صاحب المصالحةاراد   االمر على 
 1. عيب عدم التمسك ببطالنه

مان  15المااد  المدنياة والتجارياة الفلساطيني و  مان قاانون اصاول المحاكماات 14الماد   وقد استثنت 
 اذ  ،بالنظاام العاامالبطالن المتعلق احكامها  المدنية والتجارية االردني من  قانون اصول المحاكمات

حته وذلااك لتعلااق االماار بالمصاالحة العامااة ال ليجااوز التمسااك بااه ماان غياار مااا شاارعت القاعااد  لمصاا
يجاوز التمساك باالبطالن مان الخصام الاذي تسابب فياه وذلاك كلاه فيماا  وال ،لخصوملبمصالح خاصة 

قاارر لمصاالحة عامااة نااه مالبطالن المتعلااق بالنظااام العااام إلفاا ،عاادا الحاااالت المتعلقااة بالنظااام العااام
كمااا يجااب  ،يجااوز لكاال خصاام التمسااك بااه كمااا يجااوز التمسااك بااه حتااى ماان الخصاام الااذي تساابب فيااه

 .ن تقضي فيه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به احد من الخصومأعلى المحكمة 

ن يتمساك بهاذا الابطالن أنه لي  لمن كان سببا في بطالن العمل االجرائي أومما سبق شرحه يتبين 
سااك بااالبطالن وفقااا للقواعااد أي ولااو كااان لااه التم ،القاعااد  المخالفااة مقاارر  لمصاالحته تااى ولااو كانااتح

التمسااك بااالبطالن قااد تساابب فيااه  دياان يكااون الخصاام الااذي ير أه القاعااد  ويشااترط العمااال هااذ ،العامااة
ن يكااون شخصااا اخاار متساابب هااو الخصاام نفسااه فاايمكن أن يكااون الأعلااى انااه لااي  ماان الضااروري 

قياام أي منهماا بعملاه قاد تسابب فاي بطاالن  ذا كان المحامي او المحضار فاي سم الخصم ف ايعمل ب
وال  ،باسامه ال يساتطيع التمساك بهاذا الابطالن ن الخصم الذي يعمل المحاامي او المحضار العمل ف 

او خطااأ باال تكفااي مجاارد الواقعااة التااي تؤكااد نساابة  يشاترط إن يكااون قااد صاادر ماان الخصاام اي غااة 
فالمعياار هناا معياار موضاوعي والشارط الوحياد هاو تاوافر  ،لخصم او من يعمل باسامهالبطالن الى ا

 2. باسمه وبين العيب السببية بين فعل الخصم او من يعمل
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 وسائل التمسك بالبطالن:  المبحث الثاني

الحاق باذلك ومان لاي  لاه    الساابق عان موضاوع التمساك باالبطالن ومان لاهبعد الحدي  فاي المبحا
مان خاللهااا يمكان التوضايح للوسااائل التاي ياتم كاان ال باد ومان خااالل هاذا المبحا  مان  ،الحاق باذلك

 .التمسك بالبطالن لمن شرع لمصلحته البطالن

اماا عان  ،ويتم التمسك بالبطالن عاد  سواء كاان متعلقاا بالمصالحة الخاصاة او متعلقاا بالنظاام العاام
رياق الادفع والتمساك باالبطالن عان ط ،هطريق الدفع او عن طريق الطعن في الحكم او بدعوى مبتادأ

بطالن اوراق ع باااماااا قاااد يلحاااق اجاااراءات الخصاااومة مااان عياااوب كالااادف هاااو الصاااور  الغالباااة ومجالاااه 
 1. التبليغات ولوائح الدعوى وتبليغها 

المدنياة والتجارياة الفلساطيني واالردناي وقاانون  انين االجرائية أي قانون المحاكمااتوعند مراجعة القو 
نمااا تحاادد الوسااائل الالزمااة التااي يااتم ماان خاللهااا بأنهااا إ جااد ن ،المدنيااة والتجاريااة المصااريالمرافعااات 

ولكااان هنالااك بعااض االخاااتالف مااا باااين الاانظم القانونياااة  ،ن شاارع لمصااالحته الاابطالن التمساااك بااهلماا
وهااذا مااا ساايتم شاارحه وتوضاايحه فااي  ،السااابق ذكرهااا فيمااا يتعلااق بموضااوع وسااائل التمسااك بااالبطالن

ة االول للحااادي  عااان الااادفع كوسااايل:ولهاااذا فقاااد قسااام هاااذا المبحااا  الاااى مطلباااين  ،لمبحااا ماااتن هاااذا ا
 كم كوسيلة اخرى للتمسك بالبطالنحللحدي  عن الطعن بالفاما المطلب الثاني  ،للتمسك بالبطالن

 الدفع كوسيلة للتمسك بالبطالن :المطلب الول

بااد ماان مراجعااة قااانون اصااول ك بااه فااال عاان الاادفع بااالبطالن كوساايلة مقاارر  للتمساا عنااد بدايااة الشاارو 
ن ماان الاادفع هااو احااد الوسااائل التااي يمكاا انمااا تثباات بااان 21فالماااد   ،تجاريااةالمدنيااة وال المحاكمااات

المدنيااة والتجاريااة وعنااد  ماان قااانون اصااول المحاكمااات 21الماااد   فاانص ،خاللهااا التمسااك بااالبطالن
باعتباااااره وساااايلة للتمسااااك الاااادفع ا تقرياااار الااااتمعن بقراءتهااااا يمكاااان االفاااااد  منهااااا بااااامرين مهمااااين وهماااا

 مان ن الدفع وحتى يتم اعتباره وسيلة صحيحة للتمسك بالبطالن فالبادأواالمر االخر هو  ،بالبطالن
سااقط الحااق فيمااا لاام يبااد  وى او الاادفع بعاادم القبااول وااله قباال ابااداء أي طلااب او دفاااع فااي الاادعئااابدا
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عوى الااى المحلااي والاادفع باحالااة الااد م االختصاااصالاادفع بعااد"تاانص علااى مااا يلااي  21فالماااد   ،منهااا
الاااادفع بااااالبطالن وسااااائر الاااادفوع المتعلقااااة او الرتباااااط اامامهااااا او  محكمااااة اخاااارى لقيااااام ذات الناااازاع 

فااي الاادعوى او دفااع بعاادم القبااول واال  ها معااا قباال ابااداء أي طلااب او دفاااع ؤ باااالجراءات يجااب اباادا
كال مان القاانون المصاري واالردناي ماع القاانون الفلساطيني  وقد اتفق .."سقط الحق فيما لم يبد منها 

 مااان قاااانون اصاااول المحاكماااات 111لمااااد  ناااص ا فجااااء  ،دفع كوسااايلة للتمساااك باااالبطالنبتقريااار الااا
ماان قااانون اصااول  21الماااد  ا مااع هلتؤكااد هااذا االتفاااق ماان خااالل تشااابه االردنااي المدنيااة والتجاريااة

 .يالمدنية والتجارية الفلسطين المحاكمات

ويعتبر الدفع بالبطالن من الدفوع الشكلية وبالتالي يتوجب علاى الخصاوم اباداء دفاوعهم الشاكلية فاي 
سواء تعلق االمر بالئحة الدعوى المرفوعاة اماام  ،بداية الخصومة وقبل الدخول في موضوع الدعوى

وقاد نصات  ،فمحاكم الدرجة االولى ام في اسباب الطعن في الالئحة المقدمة امام محكماة االساتئنا
الادفع "ولهاا المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية االردناي علاى ذلاك بق 111الماد  

النظاام العاام بالبطالن غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة باالجراءات غير المتصالة ب
قباال ابااداء أي دفااع ا معااا هؤ شااروط التحكاايم فيجااب اباادا وبوجااودوالاادفع بعاادم االختصاااص المكاااني ا

كماا يساقط حاق الطعان  فاي الادفوع  ،ساقط الحاق فيهاا  االاجرائي اخار او طلاب دفااع فاي الادعوى و 
وعلياااه فيجاااب اباااداء جمياااع الوجاااوه التاااي بناااي عليهاااا الااادفع المتعلاااق  "الئحاااة الطعااان  اذا لااام يبااادها 

 1. يبد منها  سقط الحق فيما لم باالجراءات غير المتصلة  بالنظام العام معا واال

المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني  ماان قااانون اصاول المحاكمااات 21الماااد  ولكان وعنااد العااود  الااى ناص 
المدنيااة والتجاريااة االردنااي فيمااا يتعلااق  ماان اصااول المحاكمااات 111د فااي الماااد  فلاام ياارد فيهااا مااا ور 

ن االردناي اوضاحت باان مان القاانو  111فالمااد   ،بكون الدفوع متصلة بالنظام العام ام غير متصالة
وعلياه  ،وعقباول الادخول بالموضا  النظام العام ال يمكان اثارتهاا االغير متصلة بالالدفوع الوارد  فيها 
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ماان القااانون االردنااي متصاالة بالنظااام العااام فانااه  111المااذكور  فااي الماااد   فاااذا كاناات الاادفوع نفسااها
انون ماان قاا 21ولكاان الماااد   ،الاادعوى يجااوز بالتااالي اثارتهااا بعااد الاادخول فااي الموضااوع أي موضااوع

ماع العلام باان احاد الادفوع الاوارد   ،تطرق الى هذا الموضاوعاصول المحاكمات المدنية والتجارية لم ت
انون نفساااه أي قاااانون اصاااول المحاكماااات المدنياااة فاااي هاااذه المااااد  اال وهاااو الااابطالن  انماااا قااارر القااا

بالنظااام ق بالنظااام العااام وبطااالن غياار متعلااق انقسااامه الااى بطااالن متعلاا والتجاريااة الفلسااطيني الااى 
 ،سااطينيالمدنيااة والتجاريااة الفل ماان قااانون اصااول المحاكمااات 14الماااد   العااام وفااق ماااورد فااي نااص

انمااا ساايترتب عليااه الكثياار ماان  21الماااد   فااان هااذا االغفااال  الااذي ورد فااي نااص  وباعتقاااد الباحاا 
 .المشاكل فيما يتعلق بموضوع الدفوع ومنها الدفع بالبطالن

دنياااة والتجارياااة مااان قاااانون اصاااول المحاكماااات الم 21المااااد  نص بالنسااابة لاااولعااال ماااا يثيااار اللاااب  
نظاام العاام خلوها لتفصيل  مهم وهو عدم تقسيم الدفوع الوارد  فيها الى  قسام متصال بال الفلسطيني 

الاادفع  "حياا  نصاات علااى  21اد  وهااي الماا ،واخاار غياار متصاال هااو مااا ورد فااي الماااد  الالحقااة لهااا
االختصاااص  النتفاااء  واليتهااا او بساابب نااوع الاادعوى او قيمتهااا ويساابق الفصاال فيهااا تحكاام بااه بعاادم 

لمااد  هاذه ا نوعلياه فا " ه في أي حالة كانت الدعوى عليهاا المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع ب
ناه يجاوز اثارتاه فاي أي مرحلاة وأوضاحت  بأ ،نما هو متعلق بالنظام العاماعتبرت  الدفع الوارد بها إ

وكقاعااد  عامااة فااان الاادفوع المتعلقااة بالنظااام العااام يمكاان اثارتهااا أي مرحلااة ماان  ،ماان مراحاال الاادعوى
صاول المحاكماات المدنياة مان قاانون ا 21مراحل الدعوى فهل يعتبر انه وبالرغم من سكوت  الماد  

والتجارياااة عااان ذكااار هاااذا االمااار بالشااارو والوضاااوو يمكااان اعتباااار ان الااادفوع الاااوارد  فيهاااا واذا كانااات 
وماان ناحيااة  ،متصاالة بالنظااام العااام يمكاان اثارتهااا فااي أي مرحلااة ماان مراحاال الاادعوى هااذا ماان ناحيااة

 ،متصلة بالنظاام العاامالغير خصصت لذكر الدفوع الوارد  فيها قد  21اخرى فهل  يعتبر ان الماد  
ذا كانات وعلياه فا  ،المتصالة بالنظاام العاامغير ل بان الماد  فقط اوضحت للدفوع وبالتالي يمكن القو 

وباعتقااد  ،الدفوع الاوارد  فيهاا متصالة بالنظاام العاام يمكان اثارتهاا فاي أي مرحلاة مان مراحال الادعوى
ذا االماار يمكان القااول باناه ال يجااوز اثااار  عاان توضايح هاا 21فانااه باالرغم ماان سااكوت المااد   الباحا 

فلااو اراد المشااارع الفلساااطيني بتورياااد اساااتثناء لهاااذه  ،قبااال الااادخول بالموضاااوع  الاادفوع الاااوارد  فيهاااا اال
بتوريااد اسااتثناء للاادفع بعاادم االختصاااص النتقاااء  21الاادفوع لكااان فعاال مثلمااا فعاال فااي نااص الماااد  
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وبعاااد كااال ماااا تااام ذكاااره ،مرحلاااة مااان مراحااال الااادعوى الوالياااة بحيااا  سااامح باثاااار  هاااذا الااادفع فاااي أي 
وتوضيحه في هذه الفقر  فالبد للمشرع الفلسطيني وعند اي  تعديل على نصوص قانون المحاكماات 

مكان ان تسسابه وهاي بوضاعها الحاالي النهاء اي لغاط ي 21المدنية والتجارية بااللتفات لنص الماد  
ى صااور  دفااع فاا ن الااذي يبديااه هااو الخصاام صاااحب وفيمااا يتعلااق بالتمسااك بااالبطالن الااذي يااأتي علاا

     11، 11، 2،  7،  12،6وماان الصااور الااوارد  للاادفع بااالبطالن مااا نصاات عليااه المااواد  ،لحةالمصاا
  إنماااا يرفاااع إلااااى فااا ن الااابطالن وباألوضاااااع المعتاااادوعلياااه  مااان قاااانون المرافعاااات المصااااري،  11 

ن وسااائر الاادفوع المتعلقااة باااإلجراءات ال بااد ، مااع المراعاااه بكااون الاادفع بااالبطالالمحكمااة المخصصااة
ال تسااااابب ذلاااااك فاااااي ساااااقوطمااااان إثارتهاااااا قبااااال الااااادخول فاااااي موضاااااوع الااااادعوى أو قبااااال أي طلاااااب           وار

ال سااااقط حقااااه  ،الحااااق فيهااااا        وعليااااه  فااااال بااااد للطاااااعن ماااان أن يضاااامن الئحااااة طعنااااه بهااااذه الاااادفوع وار
ة التااي تتعلااق باا جراءات الخصااوم التااي ال بااد ماان هااو ماان الاادفوع الشااكلي فيهااا، فالاادفع بااالبطالن إذا  

واال ساااقط الحاااق فيهاااا إذ يعتبااار متناااازال عنهاااا طالماااا ال تتعلاااق  ،ا قبااال الااادخول فاااي الموضاااوعاباااداءه
 1.  بالنظام العام 

 الطعن كوسيلة للتمسك بالبطالن :المطلب الثاني

خل ضامن االطااار العااام لياتم ماان خاللاه الشاارو والتحليال للوسااائل التاي تاادلقاد خصااص هاذا المطلااب 
للطعااون، ويمكاان ماان خاللهااا التمسااك بااالبطالن وعليااه فقااد تاام تقساايم هااذا المطلااب الااى ثالثااة فااروع 
خصص االول منها للحدي  عن اإلستئناف، اما الفرع الثاني فخصص للنقض والتميياز، واماا الفارع 

 .الثال  فخصص للدعوى المبتدأ  

 ك بالبطالن إلستئناف كوسيلة للتمسا: الفرع الول 

يجااااوز " ماااان قااااانون اصااااول المحاكمااااة المدنيااااة والتجاريااااة الفلسااااطيني علااااى انااااه 111نصاااات الماااااد  
اساااااتئناف االحكاااااام والقااااارارات الصاااااادر  بصااااافة نهائياااااة مااااان محااااااكم الصااااالح بسااااابب مخالفاااااة قواعاااااد 

طاااالن فاااي االجاااراءات اثااار فاااي االختصااااص المتعلقاااة بالنظاااام العاااام او وقاااع بطاااالن فاااي الحكااام او ب
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قااار الطعااان باالحكاااام طيني ومااان خاااالل ناااص هاااذه المااااد  قاااد أن المشااارع الفلساااوبالتاااالي فااا  ،"حكااام ال
ياة المدنياة والتجار  مان قاانون اصاول المحاكماات 111لمااد  فا ،كوسيلة من وسائل التمسك بالبطالن

ساتئناف باعتبااره مان طارق الطعان كوسايلة للتمساك باالبطالن مان علاى اناه يجاوز اساتخدام اإل تنص
الحكم او بطالنا  استئناف الحكم الصادر عن محكمة الصلح بصفة نهائية اذا وقع بطالن في خالل

وعلياه فاناه يجاوز لمان شارع لمصالحته الابطالن ان يتمساك باه اماام  ،ثرت في الحكامفي االجراءات أ
 . محكمة االستئناف

ي الحكاام فاا والاابطالن الااذي يشااوب االحكااام يكااون التمسااك بااه فااي صااور  طلااب اصاالي يكااون طعنااا  
الطعن فيه بالطرق المقرر  قانوناا  فاي  كقاعد  عامة فالحكم الباطل يكون التمسك ببطالنه عن طريق

اد الطعن فال يجاوز عذا لم يكن الحكم قابال للطعن او كان قد انقضى ميف  ،المواعيد المحدد  للطعن
وهااي كااام المعدومااة التمساك باابطالن الحكاام باادعوى اصاالية بااالبطالن غياار انااه يسااتثنى ماان ذلااك االح

حكم اليشاتمل علاى قارار، حكام يصادر مان شاخص ومثال ذلك  االحكام التي لي  لها اسا  قانوني
ن الابطالن الاذي وعليه ف  ،ببطالنها مة دعوى اصلية للمطالبةفيكون من الجائز  اقالم يكن قاضيا ، 

ون عن طريق الدفع يشوب اجراءات التنفيذ يكون التمسك به بطلب اصلي أي بدعوى اصلية كما يك
 1. اذا اريد االحتجاج باالجراء الباطل في مواجهة المنفذ ضده

قاااد اوردت باااان فالتجارياااة المدنياااة و  مااان قاااانون اصاااول المحاكماااات 111لمااااد  وباااالعود  الاااى ناااص ا
االساااتئناف انماااا يكاااون وسااايلة مااان وساااائل التمساااك باااالبطالن اذا وقاااع الااابطالن فاااي الحكااام او فاااي 

الصااادر عاان محكمااة الصاالح وقااع عليااه الحكاام وعليااه فاااذا كااان  ،ؤثر علااى الحكااماالجااراءات التااي تاا
ن ذلاك ياؤدي الاى امكانياة اساتئناف ت فاي الحكام فا قع البطالن في اجراءات معيناة اثار و  البطالن او

 . هذا الحكم الصادر عن محكمة الصلح باعتبارها محكمة درجة اولى

ام االحكا، والاذي يساتفاد مناه بجاواز اساتئناف رارهاانية علاى ذلاك بقوقد اكدت محكمة النقض الفلسطي
د االختصااااص المتعلقاااة مااان محااااكم الصااالح، بسااابب مخالفاااة قواعااا والقااارارات الصاااادر  بصااافه نهائياااة
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في الحكم او بطالن في االجراءات اثر في الحكم عمال بانص المااد   العام، او وقوع بطالنبالنظام 
 .1سطيني من قانون اصول المحامات المدنيه الفل 111

وتعليقااا علااى قاارار محكمااة الاانقض الفلسااطينية يعتقااد الباحاا  ان هااذا الحكاام انمااا يؤكااد علااى اعتبااار 
 .االستئناف كوسيلة من الوسائل التي يمكن من خاللها التمسك بالبطالن 

انااه " بقولهااا 17/5/1272در بجلسااة والصااا 61بااالطعن رقاام  قااد قضاات  محكمااة الاانقض المصاارية و 
خصام ال ال اغفال  الحكم ذكر وجه دفاع اباداه ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان من المقرر وعلى

  اذا كاااان هاااذا الااادفاع جوهرياااا ماااؤثرا  فاااي النتيجاااة التاااي انتهاااى اليهاااا  يترتاااب علياااه بطاااالن الحكااام اال
اذ يعتبار عادم تحقياق هاذا  ،بمعنى ان المحكمة لو كانت بحثته  لماا انتهات الاى هاذه النتيجاة ،الحكم
ماان قاااانون  187ع قصااورا فاااي اسااباب الحكااام الواقعيااة مماااا يترتااب عليااه الااابطالن طبقااا للمااااد  الاادفا

 2. "المرافعات

  بقارار وفي حكم مشابه لحكم محكمة النقض المصرية السابق، فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية
ئناف علاى يستشاف مناه مبادأ قاانوني، مفااده با ن عادم اشاتمال صاور  القارار المرفاق ماع الئحاة االسات

 .3تاريخ صدوره ال يرتب البطالن سيما ان جلسة النطق بالحكم حددت تاريخ صدوره 

وتعليقااا علااى الحكاام السااابق يعتقااد الباحاا  ان محكمااة الاانقض الفلسااطينية  قااد ارساات لقاعااد  مفادهااا 
امكانياااة عااادم الحكااام باااالبطالن مااان قبااال المحكماااة المعاااروض عليهاااا الااادعوى حتاااى ولاااو طلاااب احاااد 

 . الحكم بالبطالن، وذلك اذا تبين للمحكمة تحقق الغاية من االجراء الباطل الخصوم 

وعناااد العاااود  الاااى قاااانون اصاااول المحاكماااات المدنياااة والتجارياااة االردناااي فاااان القاااارئ لنصاااوص هاااذا 
من الماد  التي تشير الى كون االستئناف يعتبر وسيلة من وساائل التمساك  القانون يرى بانه قد خال

أي ان قاااانون اصاااول المحاكماااات المدنياااة والتجارياااة  ،عتبااااره طريقاااا مااان طااارق الطعااانباااالبطالن با
والاذي  ،االردني لم يورد ماد  تشير بصراحة الى هاذا االمار علاى عكا  ماا فعال المشارع الفلساطيني
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 111اعتباار االساتئناف مان وساائل التمساك باالبطالن كماا ورد فاي ناص المااد  الاى اشار وبوضوو 
 .لمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيمن قانون اصول ا

امااا فيمااا يتعلااق بالقااانون المصااري وخاصااة قااانون المرافعااات فقااد اسااتقر كاال ماان القااانون المصااري 
والبطالن الذي يمكن التمسك به  ،والقضاء المصري على اعتبار االستئناف وسيلة للتمسك بالبطالن

ساااتأنف او يشاااوب احاااد االعماااال االجرائياااة بطرياااق االساااتئناف هاااو الااابطالن الاااذي يشاااوب الحكااام الم
 1. السابقة عليه

فلسااطيني قااد اسااتقرا علااى اعتبااار وممااا ساابق فانااه يمكاان القااول بااان كاال ماان المشاارعين المصااري وال
ولكن المشرع االردناي  ،ستئناف باعتباره طريقا من طرق الطعن على انه وسيلة للتمسك بالبطالناإل

 لام يساتقر علاى هاذا المبادأ لخلاو نصاوص قاانون والمصاري وعلى خالف كل من المشرع الفلساطيني
 . من اشار  واضحة لهذا الموضوع اصول المحاكمات المدنية االردني

ستئناف كوسيلة يمكن من خاللهاا التمساك باالبطالن أي الابطالن الاذي وعليه فال بد وعند اعتبار اإل
فاي هاذا الشاان باين فرضايتين االولاى يشوب الحكم او احد االعمال االجرائية السابقة عليه ان نفارق 

تكمن في كون ان المستأنف  لم يتمسك بالبطالن امام محكمة اول درجة وفاي هاذه الحالاة يكاون لاه 
الي  بشرط ان يكاون حقاه بالتمساك لام يازول ستئنافية ولكنمسك به الول مر  امام المحكمة اإلان يت

فااااذا صااحح هااذا الاابطالن بااااي  ،قااةي طريساابب أي بعبااار  اخاارى ان يكااون الااابطالن لاام يصااحح بااا
وامااا الفرضااايه الثانياااة  ،طريقااة مااان الطاارق المقااارر  لتصاااحيحه فااال يجاااوز للخصاام التمساااك باااالبطالن

 قاضاي اول درجاة ورفاض القاضايان يكون المستأنف قد سبق له التمساك باالبطالن اماام  تتمثل في
و كان قد تحقق سبب من اساباب ففي هذا الحالة يكون للمستأنف ان يتمسك بالبطالن ول ،الدفع هذا

 2. التصحيح ما دام هذا السبب قد حد  بعد تمسكه بالبطالن امام اول درجة  

الااااادفع بعااااادم "مااااان قاااااانون المرافعااااات المصاااااري والتاااااي جااااااء فيهاااااا  118وممااااا نصااااات علياااااه المااااااد  
تباااط حالااة الاادعوى الااى محكمااة اخاارى لقيااام ذات الناازاع امامهااا واالر ختصاااص المحلااي والاادفع ب اال
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ها قباال ابااداء أي طلااب او دفاااع فااي ؤ والاادفع بااالبطالن وسااائر الاادفوع المتعلقااة باااالجراءات يجااب اباادا
سقط الحق فيما لم يبد منها ويسقط حق الطاعن في هذه الادفوع اذا  الدعوى او دفع بعدم القبول واال

  1 "لم يبدها في صحيفة الطعن

فااان  وتبعااا لهااذا الاانص ،فااي صااحيفة الاادعوىفوع ن حااق الطاااعن يسااقط اذا لاام يبااد هااذه الاادوعليااه فاا 
المستأنف اذا قام باستئناف الحكم الذي شابه بطالن او شاب االجاراءات الساابقه علياه الابطالن ولام 

وذلااك تطبيقااا لاانص الماااد   ،فاا ن حااق المسااتأنف فيهااا يسااقط ،ذه الاادفوع او هااذا الاادفع بااالبطالنيبااد هاا
ح هاذا االمار علاى عكا  يعال المشارع المصاري بتوضامن قاانون المرافعاات المصاري وحسانا ف 118

مان  21فقاد جااءت المااد   ،المشرع الفلسطيني الذي لم يوضح هذا االمر كما فعل المشرع المصاري
قانون اصول المحاكماات المدنياة والتجارياة الفلساطيني خالياة مان االشاار  الاى  موضاوع ساقوط حاق 

 بدائها في  صحيفة الطعن ا لم يقم بالطاعن في الدفوع  الوارد  ضمن نف   الماد  اذ

 لنقض والتمييز كوسيلة للتمسك بالبطالن ا: الفرع الثاني 

فقاد اعتبارهاا وسايلة للتمساك باالبطالن،  التاي  يمكانو  مان طارق الطعان االخارىيعد النقض والتمييز 
ن يجااوز للخصااوم ا"ة المدنياة والتجاريااة علااى ماا يلااي ماان قاانون اصااول المحاكماا 116نصات الماااد  

 : يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في االحوال التالية

 .اذا وقع بطالن في الحكم او بطالن في االجراءات اثر في الحكم.1

اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قو   االمر المقضي به وصدر بين  الخصوم .1
ن الطعن بالنقض باعتباره طرياق د اعتبر بأفان المشرع الفلسطيني قوبالتالي "  انفسهم وبذات النزاع

 .غير عادي للطعن بانه وسيلة من وسائل التمسك بالبطالن

تقاارر المحكمااة قبااول الطعاان "وعلااى ذلااك اكاادت محكمااة الاانقض الفلسااطينية بقرارهااا الااذي جاااء فيااه 
للساير موضوعا وابطال كافاة االجاراءات التاي تمات واعااد  الملاف الاى مرجعاه محكماة بداياة رام ا  
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فياه وفاق القاانون واجااراء المقتضاى القاانوني فاي ضااوء ماا تام بياناه اعاااله الفتاين النظار لحكام الماااد  
 1"من قانون اصول مدنية 141

والااوارد  فااي قااانون اصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة والتااي ايضااا تعتباار  الماااد  المشااابهةولعاال  
ال يقبااال  "والتاااي تااانص علاااى ماااا يلاااي 128اد  التمياااز وسااايلة مااان وساااائل التمساااك باااالبطالن هاااي المااا
اذا كااان الحكااام المنصااوص فياااه مبنيااا علاااى .1: الطعاان فااي االحكاااام بااالتميز اال فاااي االمااور التالياااة

 لفة للقانون او خطأ في تطبيقه مخا

 . ... "في االجراءات اثر على الحكم اذا وقع بطالن في الحكم او بطالن.1

صايب وباين الابطالن الاذي يالابطالن الاذي يقاع فاي الحكام نفساه  ز المشارع االردناي هناا باينياوقد مي
وقد اشترط المشرع على ان يؤثر البطالن في كلتا الحالتين على الحكام المطعاون  اجراءات الدعوى، 

 2. فيه ويؤدي الى بطالن الحكم ذاته

ان نفارق  بد لنا وعناد الحادي  عان الطعان باالنقض باعتبااره وسايلة مان وساائل التمساك باالبطالن وال
فااالنوع االول هاااو الااابطالن الاااذي كاااان سااببه موجاااودا قبااال صااادور الحكااام  ،بااين ناااوعين مااان الااابطالن

وعلياه وحتاى يمكان التمساك بهاذا بطاالن االجاراءات التاي سابقت الحكام، المطعون به ويقصد به اناه 
ع ولكان بد ان يكون هذا البطالن قد سبق التمسك به اماام محكماة الموضاو  البطالن امام النقض فال

نه يمكن التمسك بالبطالن اماام الانقض اال اذا ف  ففي هذه الحاله  ،المحكمة قد قضت بصحة العمل
اما فيما يتعلق بالبطالن الذي لام  ،كان الخصم الذي طلب البطالن قد قبل بالحكم الذي رفض طلبه

ساك باه التميسبق التمساك باه اماام محكماة الموضاوع فالباد مان تاوافر شاروط معيناة فياه حتاى يمكان 
         ن ال يكاااااون هاااااذا  الااااابطالن قاااااد صاااااحح الول مااااار  اماااااام محكماااااة الااااانقض، ومااااان هاااااذه الشاااااروط باااااأ

وان يكااون ايضااا بطالنااا متعلقااا بالنظااام العااام وان ال يكااون هااذا الاابطالن مثياارا لجاادل بااأي طريقااة، 
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وراق موضوعي لم يتم عرضه على محكماة الموضاوع وان يكاون ايضاا سابب الابطالن مساتفادا مان ا
 1 .قدمت الى  المحكمة ذلك ان اسا  التمسك بالبطالن هو تعلقها بالنظام العام

اما النوع الثاني وهو بطالن الحكم فهذا الابطالن يمكان التمساك  باه بطرياق الانقض دون النظار اذا  
فالشااروط الوحيااد  للتمسااك بااه هااو ان ال يكااون  ،مااا كااان يتعلااق بالنظااام العااام او بالمصاالحة الخاصااة

 2. محكوم عليه قد قبل الحكمال

ومماااا يمكااان مالحظتاااه باناااه ال يجاااوز التمساااك باااالبطالن بطرياااق الااانقض اال بالنسااابة للااابطالن الاااذي 
ة او حكم محكمة الصلح اما البطالن الذي يشوب حكم اول درج ،يشوب حكم محكمة الدرجة الثانية

م اول درجاااة باالساااتئناف واذا كاااان قاااد طعااان فاااي حكااا ،ناااه  ال يجاااوز التمساااك باااه باااالطعن باااالنقضف 
واساااتندت علياااه المحكماااة االساااتئنافية رغااام بطالناااه فاااان الحكااام محااال  الطعااان باااالنقض يكاااون حكااام 

 .تئنافية ولي  حكم محكمة اول درجةالمحكمة االس

ومما سبق شرحه فاناه يالحاظ باان كال مان المشارع المصاري والفلساطيني واالردناي قاد اساتقروا علاى 
وباعتباااره التميااز فيمااا يخااص المشاارع االردنااي  ائل التمسااك بااالبطالنوساايلة ماان وساا اعتبااار الاانقض

  .وسيلة من وسائل التمسك بالبطالن الذي ايضا اعتبر التميز باعتباره طريقا من طرق الطعن

وبالعود  لطرق الطعن وخصوصا االساتئناف والانقض باعتبارهاا مان وساائل التمساك باالبطالن فنارى 
ناولت الموضوع والتي سبق ذكرها ومن خالل نصوص المواد التي تبان المشرع المصري قد اشترط 

بااد للمسااتأنف او الطاااعن بااالنقض ان يتمسااك بهااذا الاابطالن فااي صااحيفة الاادعوى ولكاان جاااء  ناه البأ
حرى جااء الانص لسطيني خاليا مان هاذا الانص او بااإلقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الف

 .الفلسطيني ناقصا

كوسايلة مان وساائل التمساك باالبطالن  االردناي والاذي اعتبار التمياز وحاده يتعلاق بالمشارعواما فيماا  
دون ان يشااير الااى اعتبااار االسااتئناف كاحااد الوسااائل المعتباار  للتمسااك بااالبطالن كمااا فعاال كاال ماان 

فنجاااد ان المشااارع االردناااي وعناااد تقرياااره للتمياااز كوسااايلة مااان وساااائل  ،المشااارع المصاااري والفلساااطيني

                                                 
1
 . وما بع ها 611،مرجع سابق ،ص  نظرية البطالن في قانون المرافعات: والي، فتمي 
2
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لبطالن ايضاااا شاااابه المشااارع الفلساااطيني وذلاااك بعااادم اشاااارته الاااى وجاااوب اباااداء الطعااان التمساااك باااا
ولكن وبعد النظار ملياا الاى هاذا الموضاوع فاانني  ،سقط الحق فيه بالبطالن في صحيفة الدعوى واال

اجااد ان كاال ماان المشاارع الفلسااطيني واالردنااي قااد اغفااال عاان اتمااام نااص المااواد المتعلقااة بالموضااوع 
ليهااا أي انهااا ماان ن هااذا االماار انمااا يعتباار ماان البااديهيات التااي ال يجااوز االخااتالف عأالفتراضااهما باا
الادفع  بد وحتى يتم قبوله من ابداء يز اليوهو ان الطعن باالستئناف او النقض والتم ،القواعد الثابتة

  وحسنا فعل المشرع المصري الذي عالج هذا الموضوع بالقدر الكافي ،بالبطالن في صحيفة الدعوى
 .االمر الذي من خالله اغلق جميع االبواب التي يمكن ان تفتح نتيجة لهذا االغفال 

 الدعوى المبتدأة كوسيلة للتمسك بالبطالن : الفرع الثالث 

الوسائل االخرى التي يمكن من خاللها التمسك باالبطالن هاي التمساك باالبطالن فاي صاور   ان من 
ومثااال ذلااك   ،غاارض وترفااع بتقرياار او بصااحيفة دعااوىلهااذا ال ا  صاايدعااوى بطااالن مبتاادأ  ترفااع خص

فلااذوي  ،التنفيااذ عاان العقااار محاالمنازعااة التنفيااذ المتعلقااة بكيفيااة االعااالن بوسااائل االعااالن المختلفااة 
المحكماة فاي اوجه البطالن المتعلقة باالعالن بابدائها في تقرير يحرره رئي  قلم الكتاب  ن اثار الشأ

 1. ثالثة ايامقبل الجلسة المحدد  للبيع ب

لهاا  ولعل هذه الوسيلة المشار اليها وهي التمسك بالبطالن في صور  دعوى قضائية انما نجد مجاال  
واقول ذلك والنه ومن خالل بحثي لم اجد تطبيقا لهاذه  ،ن القضاء والتشريع والفقه المصريفي كل م

والتجاريااااة  كمااااات المدنيااااةيني فلاااام ياااارد بقااااانون اصااااول المحاالقاعااااد  فااااي التشااااريع او الفقااااه الفلسااااط
الفلسطيني المعمول به اشار  في أي ماد  من مواده الى امكانية التمسك بالبطالن واثارته من خاالل 

ولعل المشرع االردني ايضا لم يشر الاى هاذه الوسايلة معتبارا اياهاا  ،رفع دعوى قضائيه خاصة بذلك
ذي اقر بوجود مثل هكاذا وسايلة فقاد وحتى المشرع المصري ال ،كوسيلة من وسائل التمسك بالبطالن

 . اختلف الفقه المصري بضرور  وحاجة اعمال هذه القاعد 
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ناه ال يجاوز التمساك بابطالن الحكام اال بطارق الطعان فاي االحكاام التاي نصاها القاانون ومما سابق ف 
او اصاابح كااذلك  ،فاااذا اسااتنفذت هااذه الطاارق او كااان الحكاام اصااال ال يجااوز الطعاان فيااه باااي طريقااة

قضاء مواعيد الطعن ترتب على هذا تصحيح البطالن الذي يشوب الحكم سواء كان باطال لعياب بان
وتعتباار هااذه القاعااد  مااان  ،ذاتااي فيااه ام لعيااب مسااتمد ماان بطااالن االعماااال االجرائيااة السااابقة عليااه

وهي  ،القواعد االساسية في القوانين المدنية وهي تمثل النتيجة االجرائية لحجية  الشيء المحكوم فيه
 1. ايضا نتيجة منطقية للصفة العامة لالحكام باعتبارها اعماال تصدر من اشخاص يمثلون الدولة

المشرع المصاري قاد اخاذ بهاا فهاي ليسات مقبولاة فاي كال االحاوال  المبتدأ  وان كانودعوى البطالن 
طااارق  فماااثال اذا كااان المشااارع قاااد حااادد ،باال انهاااا جاااائز  فاااي الحااااالت المنصااوص عليهاااا قانوناااا فقاااط

الطعن في االحكام فانه ال يجوز اذا استغلقت طرق الطعن رفع دعوى بطالن مبتادأ  بابطالن الحكام 
واذا كان المشرع قد اجاز ذلك في  ،ان اجاز  رفع دعوى اصلية بالبطالن فيه اهدار  لحجية االحكام

لقيااا  عليهااا واال حاااالت اسااتثنائية يتجاارد فيااه الحكاام ماان اركانااه االساسااية فااال يجااوز التوسااع فيهااا وا
2. كانت غير مقبولة قانونا

 

 باان االتجااه الاذي سااروفيما يتعلق بموضوع التمسك بالبطالن برفع دعوى اصالية  وباعتقاد الباح 
ينساف  ذلاك ان هاذا االمار  ،علياه المشارع المصاري بتقريار وجاود هاذه الحالاة انماا هاو اتجااه خااطئ

وذلاك مان والتاي وجادت  لتثبيات مبادأ اساتقرار االحكاام  القاعد  التي استقرت عليها اغلب التشريعات
يز او بطرق اعاد  المحاكمة كخط اخير لثبات يالطعن باالستئناف او النقض والتمخالل وضع أ لية 

وعلياه فا ن  ،واستقرار االحكام القضائية االمر الذي ينعك  تلقائيا على انهاء النازاع باين المتقاضاين
ي يمكااان مااان ة والقضااااء والمتقاضاااين  هاااو عااادم التوساااع بالوساااائل التاااالحااال االمثااال واالفضااال للعدالااا

 .خاللها التمسك بالبطالن
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 الفصل الثالث

 آثار البطالن

ط قواعتبااااره كاااأن لااام يكااان فيسااا كقاعاااد  عاماااة زوالاااهانماااا يترتاااب علياااه و  بطالن اإلجاااراء الحكااام باااان 
 ومان االماور المترتباة ،ي علياهرتب هاتتى كان هو اساسا لها وتجراءات الالحقة له موتسقط معه اإل
ال ياؤثر بطاالن االجاراء فيماا  بينمااثاار القانونياة المترتباة علياه فة اآلجراءات زوال كاعلى بطالن اإل

  1 .يخالف ذلك تقدم عليه من االجراءات ما لم ينص القانون على ما

العماال ولااو كااان وحتااى يااتم ذلااك يظاال  ،ذلااك ن الاابطالن ال ينااتج اثااره اال اذا قاارر القضاااءأويالحااظ 
ويقضي القاضي بالبطالن مان تلقااء نفساه اذا كاان  ،باعتباره عمال صحيحا لكافة اثاره معيبا منتجا 

شاارع لمصاالحته ماان أن يتمسااك  بااه بااالبطالن  ن لاام يكاان كااذلك وجااب للحكاامفاا  ،متعلقااا بالنظااام العااام
          لخاااااار يعماااااايتساااااابب فياااااه سااااااواء كاااااان الخصاااااام نفسااااااه أو شاااااخص آ ن ال يكااااااون هاااااو الااااااذيعلاااااى أ

ثاار قانونياة واذا كانات هاذه ال يناتج آعلان بطالناه العمال الاذي أ ن  أوتتحدد اثار البطالن في  ،سمهاب
ن العمال ، فا جاراهإثار القانونية المقرر  للعمال لصاالح مان يعمل بها على اطالقها بالنسبه للالقاعد  

 2.ض االثار ضد من قام بهالباطل قد ينتج مع ذلك بع

ول مخصصااا لااى قساامين يكااون المبحاا  األإثااار الاابطالن هااذا الفصاال والااذي يشاارو آل ويمكاان تقساايم
  .ثار البطالن ي مخصص للحدي  عن وسائل الحد من آما المبح  الثانأو  ثار البطالن آل

 المترتبة علل البطالنالنتائج :  ولالمبحث األ 

ثاار باد مان العلام باان هاذه اآلالعمال اإلجرائاي ال  ثاار المترتباة علاى بطاالنفي بداية الحادي  عان اآل
تاؤثر فاي العمال  ة علاى بطاالن العمال اإلجرائاي آثاار مترتبافهنااك  ،و ناوعينألى قسمين إنما تقسم إ

والتاي تاؤثر علاى ثاار المترتباة علاى بطاالن العمال اإلجرائاي خر وهاو اآلوهناك أيضا النوع اآل ،نفسه
نااه يمكاان تقساايم هااذا المبحاا   وعليااه ف هواالحقااة عليااعليااه السااابق  خاارىعلااى األعمااال اإلجرائيااة األ
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ة علااى بطااالن العماال إلااى مطلبااين يكااون المطلااب األول مخصصااا للحادي  عاان اآلثااار المترتباابادوره 
أثار بطاالن ماا المطلاب الثااني فيكاون مخصصاا للحادي  عان وأ ذاته، تؤثر في العمل التي اإلجرائي
 .خرى جرائية األعمال اإلجرائي على األالعمل اإل

 .المترتبة علل بطالن العمل الجرائي في  اته  النتائج:الول المطلب 

فيسااقط وتسااقط معااه  ،ره كااأن لاام يكاانجااراء كقاعااد  عامااة زوالااه واعتبااايترتااب علااى الحكاام باابطالن اإل
جاراء ماا يترتاب علاى بطاالن اإلك ،ساساا لهاا وترتبات هاي علياهالحقة له متى كاان هاو ألجراءات ااإل

جاراءات فيماا تقادم علياه مان اإل جاراءنما ال يؤثر بطالن اإلإبة عليه ة المترتثار القانونيكافة اآل زوال
ذا إجاراءات التالياة لاه وال ياؤثر بطاالن اإلجاراءات فاي اإل ،ما لام يانص القاانون علاى ماا يخاالف ذلاك

 جاراء المتقادم علياه جاراء ال يبطال االوبطاالن اإل ،كان لها كيان مستقل بذاتها ولم تكان معتماد  علياه
مان قاانون المرافعاات ( 14)وتانص المااد   ،معتمدا علياه ذا لم يكن إالحق له  لجراء ايبطل اإل و ال

جااراءات ال يترتااب علااى بطااالن اإلجااراء بطااالن اإلجااراءات  السااابقة عليااه او اإل"أنااه المصااري علااى 
بطال ماا لام نهاا ال تأماا اإلجاراءات المعاصار  للجاراء الباطال ف و  ،ذا لم تكن مبنيه  علياهإالالحقة له 

 1."و طبيعة موضوعها أترتبط برابط ال يقبل التجزئة بسبب طبيعتها 

صاول المحاكماات المدنياة والتجارياة الفلساطيني وخصوصاا ناص ألى نصوص مواد قانون إوبالعود  
 " جرائي والتي جاء فيهاوالتي شرحت لموضوع اآلثار المترتبة على بطالن العمل اإل( 16)لماد  ا

جااراء الااذي اإلخاار فيعتباار صااحيحا باعتبااار جااراء باااطال تااوافرت فيااه عناصاار أجااراء أاذا كااان اإل. 1
 .توافرت عناصره 

غير  قابل  اإلجراءباطال في شق منه  فيعتبر هذا الشق وحده باطال ما لم يكن  اإلجراءذا كان إ. 1
 .للتجزئة 
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ن وعليااه فاا ، "بطاالفااال ت الباطاال اإلجااراءالحقااة غياار معتمااد  علااى لالسااابقة وا اإلجااراءاتكاناات  إذا 1
  اآلثاار أوالابطالن  آثاارناف ذكرهاا قاد تعارض لموضاوع ماد  اآلالمشرع الفلسطيني من خالل نص ال

ماان قاااانون اصااول المحاكمااات المدنياااه ( 16) الماااد  وقااد جااااءت  اإلجااراءاتالمترتبااة علااى بطاااالن 
إن ومن خاللها  يتضح  التي من قانون المرافعات المصري ( 14)مشابهة لنص الماد   الفلسطيني 
 أوالسااابقة  األعمااالعلاى غيااره مان  آثاااركماا قااد تكااون لاه ، علاى العماال المعياب بذاتااها  آثااار للابطالن 

 .الالحقة عليه

وحيا  ان القارار المطعاون "....... وقد اكدت محكمة النقض الفلسطينية ذلك بقرارها الذي جاء فياه 
وى ماان حياا  عاادم الحكاام باابطالن ورقااة التبلياا  ومااا فيااه قااد خااالف فااي التعلياال والتساابيب وقااائع الاادع

تالها مان اجاراءات ف نناا ودون الحاجاة الاى معالجاة بااقي االساباب نقارر باالكثرياة رد الطعان وتأيياد 
القارار المطعااون فيااه ماان حيا  النتيجااة واعاااد  االوراق لمحكمااة اإلساتئناف إلعادتهااا لمحكمااة البدايااة 

 1"للسير بالدعوى حسب االصول 

يقا على الحكم السابق ف ن محكمة النقض الفلسطينية وب عتقاد الباح  قاد اكادت فاي قرارهاا هاذا وتعل
 .بامكانية بطالن االجراءات االحقة لالجراء الباطل 

ن لم يكن وزوال ه واعتباره كأؤ ثر ذلك هو الغابطالن عمل ما ف ن أقضي ب والقاعد  العامة انه متى 
 التأديبياةالمحكماة  إلاىالعامال  إحالاةفااذا قضاي ماثال بابطالن قارار  ،النتائج التي ترتبت على اتخااذه

قاد  اآلثاارذه وها اآلثاارت على العمال الباطال بمعناى لم تكن وتزول النتائج التي ترتب فانه يعتبر كان
هااذا العماال الباطاال وقااد تترتااب عليااه نفسااه فيمااا يعاارف  إليااهتحااول  آخاارعمااال ترتباات عليااه باعتباااره 

  2 .طالن الجزئيالب أوباالنتقاص 
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الفقاار   وباااألخصالمحاكمااات المدنيااة الفلسااطيني  أصااولماان قااانون ( 16)نااص الماااد   إلااىوبااالعود  
 أخار إجاراءحتاى وان كاان بااطال وتاوافرت فياه عناصار  اإلجراءوالتي تقرر بنصها على إن  ،األولى

 . له المحققةتوافرت جميع عناصره  اآلخر اإلجراءكان  إذافيعتبر صحيحا 

 المترتبة علل بطالن العمل الجرائي في  اته نظرية التحول :فرع الول ال

المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة  أصااولماان قااانون ( 16)ماان نااص الماااد   األولااىعنااد التاادقيق بااالفقر  
 اإلجااراءكااان  فاا ذاوبمعنااى  اخاار  ،تقاارر لوجااود مااا يعاارف بااالتحول إنمااافاايمكن القااول بااان هااذه الفقاار  

  .إجرائيعمل غير  إلى أو آخر إجرائيعمل  إلى لهتحو   إلىن يؤدي به ذلك أباطال فيمكن 

وتااااااتلخص هااااااذه النظريااااااة فااااااي انااااااه اذا بطاااااال التصاااااارف القااااااانوني لتخلااااااف مقتضااااااى او اكثاااااار ماااااان    
مقتضااااياته، فاااا ن هااااذا التصاااارف الباطاااال يمكاااان اعتباااااره صااااحيحا ب عتباااااره تصاااارفا اخاااار اذا كاناااات 

هاااااي جمياااااع ماااااا يتطلباااااه القاااااانون كمقتضااااايات للتصااااارف      المقتضااااايات الباقياااااة فاااااي التصااااارف االول
االخاار، وتعتباار هااذه النظريااة تطبيقااا للقواعااد العامااة، وعليااه فاا ن نظريااة التحااول انمااا هااي عبااار  عاان 
نظريااة عامااة تسااري علااى كافااة الوقااائع القانونيااة، فهااي ليساات سااوى مشااكلة تكييااف للمقتضاايلت غياار 

 1 .المعيبة من واقعة قانونية ما 
منهاا علاى ماا يؤكاد  فاي ماتن الفقار  األولاىالمصاري مان قاانون المرافعاات ( 14)المااد  جاءت  ولقد 

العمل اإلجرائي الباطل قد يتحول إلى عمل إجرائاي آخار أو إلاى عمال االقرا بوجود نظرية التحول، ف
 فمثالاه تحاول العمال اإلجرائاي إلاى ،غير إجرائي وأما التحول إلى عمال غيار إجرائاي أو عمال ماادي

عمال غياار مشااروع ومااثال قااد يكااون الاادفع باااطال ولكنااه إذا تاام بسااوء نيااة وترتااب عليااه ضاارر للخصاام 
أماا تحاول العمال اإلجرائاي الباطال إلاى عمال إجرائاي  ،قواعاد العاماةلالتزم من قدمه بالتعويض وفقاا ل

 2.آخر صحيح فهو الذي يهمنا بصفة خاصة
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 آخاارماان العماال القااانوني واالسااتفاد  منااه فااي شااكل  إنقاااذهمااا يمكاان  إنقاااذوعليااه فانااه يقصااد بااالتحول 
كااان العماال القااانوني الباطاال  فاا ذا ،"إهمالااهالكااالم خياار ماان  وأعمااال "عية القائلااة قاعااد  الشاار الب آخااذا

والتحاول معاروف فاي القاانون  ،بهاذا العمال األخاذفاال ماانع مان  آخاركل عمال قانونيا يصلح الن يش  
 األركااانتحااول التصاارف الباطاال المسااتوفي  أجااازتنااه حياا  م 111الماادني المصااري فنصاات الماااد  

ن النياة المشاتركة بطرفاي التعاقاد كانات أطالماا  آخارصاحيح أي تصارف  آخارتصارف قاانوني   إلى
كمااا إن نظرياااة التحاااول  ،عناااد حاادو  العياااب المبطاال للتصااارف إلياااهتساامح بهاااذا التحااول لاااو فطناات 

مناه علاى  1/14المرافعاات حيا  نصات المااد   فاي قاانون اإلجرائياة لألعماالبالنسابة  أيضاامعروفة 
ن قااااانون وماااان الطبيعااااي أ ،الصااااحيح اآلخاااار اإلجااااراءهااااذا التحااااول طالمااااا تااااوافرت عناصاااار  إجاااااز 

يقااوم عليااه طاارف واحااد وهااو المباشاار لااه  اإلجرائاايالمرافعااات لاام يشااترط النيااة المشااتركة الن العماال 
 1.الموضوع  الصحيح من عدمه لقاضي اإلجراءتوافر عناصر   أمرويترك 

صاحيح  إجاراءفاال مجاال لتحاول  اإلجرائايويشترط لصحة التحول إن يكون هناك بطالن في العمال 
إن تبقااى بعااد  أيضاااويشااترط  ،اإلجااراءولااو كااان ذلااك فااي مصاالحة الخصاام صاااحب  آخاار إجااراء إلااى

ك بطال العمال تماماا ولام يكان هنالا فا ذا آخار إجرائايالبطالن بعض العناصار الالزماة لتكاوين عمال 
فااالتحول يبغااي انقاااذ مااا يمكاان  ،فااال محاال العمااال نظريااة التحااول آخاار إجرائاايثمااة عناصاار لعماال 

 آخاار إجرائاايفااأن ذلااك مااانع ماان تكااوين عماال  كااان الاابطالن شااامال   فاا ذا ،اإلجرائاايماان العماال  إنقاااذه
إن تشاكل العناصار  أيضااويشاترط  ن تكون هنالك مقومات له،أفالعمل ال ينطلق من فراغ بل يجب 

 ألعماالفاال محال  اآلخار اإلجرائيكانت ال تكفي لتكوين العمل  ف ذا آخر إجرائيعمل  أس لباقية ا
كااان هااذا  فاا ذا اآلخاار اإلجرائاايالعماال  إلااىالمحتملااة  اإلراد اتجاااه  أيضاااوال يشااترط  ،نظريااة التحااول

وماان ثاام  ةاإلجرائياا ألعماااللبالنساابة  االشاارط مطلوبااا بالنساابة للتصاارفات القانونيااة فهااو لااي  مطلوباا
 2. فيه المصلحةصاحب  إراد  أصال إليهولو لم تتجه  آخرعمل  إلى اإلجرائييتحول العمل 
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الباطاال  اإلجرائااين المقصااود بتحوياال العماال أيتباين لنااا  اإلجرائاايوبتطبياق فكاار  التحااول فااي المجااال 
 إجااراءح لتكااون الباطاال والتااي تصاال اإلجااراءهااو االعتااداد بالقيمااة القانونيااة للعناصاار التااي تتواجااد فااي 

 1 .مجرد استدالل إلىالشهاد  بدون تحليف اليمين  إجراءومثال ذلك تحول ، آخر

ن يمكن القاول باان الشاروط الواجاب توافرهاا لتطبياق نظرياة التحاول والتاي هاي نظرياة عاماة  وعليه ف
اقعه تسري على كافة الوقائع القانونية فهي ليست سوى مشكلة تكييف للمقتضيات غير المعيبة من و 

من مقتضياته بشرط إن  أكثرلتخلف مقتضى او  باطال اإلجرائيهو إن يكون العمل  ، بلقانونية ما
يعرفااااه  آخاااارقااااانوني هااااي عناصاااار عماااال العناصاااار الباقيااااة  باااااألحرى أوتكااااون المقتضاااايات الباقيااااة 

 2.القانون

 آخاار إجااراء الباطاال أي اإلجرائاايوممااا ساابق فانااه يمكاان القااول بااان نظريااة التحااول أي تحااول العماال 
وجاادت لهااا حياازا فااي  إنماااذاتااه  اإلجرائاايالحكاام بااالبطالن أي بطااالن العماال  آثااارباعتبااار ذلااك ماان 

المحاكماات  أصاولمان قاانون ( 16)مان المااد   األولىالتشريع الفلسطيني من خالل ما قررته الفقر  
لفلساطيني ماع المشارع وقاد توافاق المشارع انظرياة التحاول،  أوجدتالمدنية والتجارية الفلسطيني التي 
نماااالاااي  فقااط فاااي قاااانون المرافعاااات المصااري  أيضااااالمصااري الاااذي اقااار هااذه النظرياااة  فاااي  أيضاااا وار
المشارع الفلساطيني وباالعود   لنظرية تحول العقد وعليه فاان إقرارهالقانون المدني المصري من خالل 

ر  شااااروط معينااااة يمكاااان  تااااواف ألعمالهااااااشااااترط  إنماااااتقريااااره لتلااااك النظريااااة  إلااااى باإلضااااافةنااااه لااااه ف 
المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة  أصااولماان قااانون ( 16)ماان الماااد   األولااىماان نااص الفقاار   هااسااتنتاج

ومن ثم ضارور  تاوافر  ،باطال اإلجرائيالعمل  أوالبضرور  إن يكون  إجمالهاالفلسطيني والتي يمكن 
وبالتااالي يمكاان  اآلخاار راءاإلجاايعرفااه القااانون شاارط تااوافر جميااع عناصاار هااذا  آخاار إجااراءعناصاار 
 .نظرية التحول  أعمال ب مكانيةالقول 

الاابطالن بطالنااا متعلقااا   أوكااان العماال  فاا ذا اإلجرائاايبنظريااة التحااول فااي العماال  أيضاااوفيمااا يتعلااق 
ن يتمسك باالتحول الخصام صااحب المصالحة أن يتمسك به الخصم أي أبالمصلحة الخاصة فال بد 
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ال يسااتطيع القاضااي فااي هااذه الحالااة إن يجااري هااذا التحااول ماان تلقاااء وعليااه فاا ،اإلجرائاايماان العماال 
 اآلخاار بااإلجراء األخاذولكان فيماا يتعلاق باالبطالن المتعلاق بالنظااام العاام فاناه يمكان للقاضاي نفساه، 

 1.حتى ولو لم يتمسك به الخصم 

 المترتبة علل بطالن العمل الجرائي في  اته نظرية اإلنتقا : الفرع الثاني 

 وباألخصالمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  أصولمن قانون ( 16)نص الماد   إلىود  وبالع
 أنفاةلفقر  الثانياة مان المااد  فاا ،أخارىنظرية  عمالإلتقرر   أيضافنجد هذه الفقر   ،الفقر  الثانية منها
 أوفاي الجازء  شق منه وصحيحا أوباطال في جزء  اإلجرائياعتبار العمل  إمكانية إلىالذكر  تشير 

يقباال التجزئااة وبالتااالي فانااه يمكاان القااول بااان المشاارع الفلسااطيني  اإلجااراءكااان هااذا  إذا اآلخاارالشااق 
 .قرر لنظرية االنتقاص   أيضا

على الجزء الصاحيح طالماا احتمال هاذا العمال  واإلبقاءويعنى باالنتقاص التخلص من الجزء الباطل 
وفي قانون المرافعات المصري ورد االنتقاص  ،ل االنتقاصلم يحتملها لم يكن هناك مح ف ذاالتجزئة 

المعياب ماع صااالحية  اإلجرائاايحياا  نصات الفقار  الثانيااة علاى بطاالن الشاق  1فقار   14فاي المااد  
وان كاان قااانون المرافعاات لاام يارد بااه ماا يفيااد رباط االنتقاااص  ،القانونيااة آثاارهالشاق الصاحيح لترتيااب 

بالنساابة للعماال  أيضاااانااه ماان االوفااق اشااتراط ذلااك  إالبالقااانون الماادني  أسااو للتجزئااة  اإلجااراءبقابليااة 
 اكااان متعلقاا إذابنااوع الاابطالن فيمااا  اإلجرائاايويختلااف اثاار االنتقاااص الواقااع علااى العماال ، اإلجرائااي

 2.بالمصلحة الخاصة  اكان البطالن متعلق إذافيما  أوبالنظام العام 

عماال مركباا يتكاون مان  اإلجرائايباان يكاون العمال  األولاىن يظهر االنتقاص في صاورتين أويمكن 
       األخاااااارى األجاااااازاءمعيبااااااا وتبقااااااى  األجاااااازاءويكااااااون احااااااد ، االنقسااااااام أوقابلااااااة للتجزئااااااة  أجاااااازاءعااااااد  

قاابال للتجزئاة مان حيا   اإلجرائين يكون العمل أويشترط لتحقيق االنتقاص بهذه الصور   ،صحيحة
بساايطا ماان حياا  تركيااب  اإلجرائاايثاال بااان يكااون العماال فتتم األخاارىالصااور   وأمااا ،أجزائااهتركيااب 
الباطال بعااض  اإلجرائايفيرتاب العمال  آثاارهحقاق االنتقااص مان حيا  تفي اآلثاارولكناه متعادد  أجزائاه
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ن  ياارد بهمااا وهمااا يالصااورتين اللتاا أواثاااره رغاام بطالنااه ويمكاان القااول بااان االنتقاااص وفااي الحااالتين 
رغااام بطاااالن العمااال  اآلثااااروحالاااة بقااااء  ،صاااحيحة األخااارى ءاألجااازاوبقااااء  األجااازاءحالاااة تعياااب احاااد 

 اإلجرائايالعمال  أيضااتشامل  إنمااالمركاب والصاور  الثانياة  اإلجرائايخاصة بالعمال  األولىفالصور  
ويمكاان  هؤ أجاازاالمركااب يمكاان الكااالم عاان انتقاااص ماان حياا   اإلجرائااينساابة للعماال امااا بالالبساايط، 

كاان االنتقاااص  إذابال اناه حتااى  ، كلهاا معيبااة أجاازاءهكانات  إذا آثاارهالكاالم عان انتقاااص مان حياا  
بحي   اآلثارفي صور  انتقاص في  أيضاالعمل المركب فان هذا االنتقاص  يظهر  أجزاءمن حي  

 1.يشمل الصورتين معا  اآلثارن الكالم عن االنتقاص في أيمكن القول 

المترتباااة عااان   ثاااارلرهاااا كنتيجااة بموضاااوع نظريااة االنتقااااص باعتبا يتعلاااقوممااا سااابق شااارحه وفيمااا 
هاذه   إعماالفقد توافق كل من المشرع المصري والفلسطيني على بحد ذاته،  اإلجرائيبطالن العمل 

الفقاار  الثانيااة ماان قااانون ( 16)النظريااة ماان خااالل الاانص علااى مااا يقررهااا وذلااك فااي كاال ماان الماااد  
ماااان قااااانون المرافعااااات  1الفقاااار  ( 14)وبالماااااد   ،المحاكمااااات المدنيااااة والتجاريااااة الفلسااااطيني أصااااول

هاذه النظرياة  بأعماالقاد اقار  وباعتقااد الباحا ولعال المشارع الفلساطيني  ،المدنية والتجارية المصاري
 اإلجرائايبحيا  اوجاب االساتفاد  مان العمال  ،اإلجرائايالمترتباة لابطالن العمال  اآلثاارلكي يحاد مان 

كااان   إذا اإلجرائااياالسااتفاد  ماان كاال العماال  متالشاايا بااذلك عاادمبشاقه الصااحيح وتاارك الشااق الباطاال، 
نمافي جزء منه باطل   .من الجزء الصحيح  واالستفاد قرر ترك الجزء الباطل  وار

بطال فاي  آخارفاي شاق  اكاان بااطال فاي شاق مناه وصاحيح إذا اإلجاراءإن  أيضااويقصد باالنتقاص 
ماان ( 14)يااة ماان الماااد  وعلااى ذلااك انصاابت الفقاار  الثان ،وحااده وصااح فااي الشااق الثاااني األولالشااق 

موضااوع ويكااون باااطال  ماان أكثاارقااانون المرافعااات المصااري ومثااال ذلااك إن يصاادر حكاام فاصاال فااي 
بالنسبة لما قضي به في موضاوع واحاد فاناه يكاون صاحيحا بالنسابة لماا قضاي باه فاي الموضاوعات 

اطال ماان بياانهم قاصاار فااان الحكاام يكااون باا أشااخاصرفعاات الاادعوى علااى  عااد   إذاوكااذلك  ،األخاارى
 2.كانت الدعوى ال تقبل التجزئة  إذا إالبالنسبة للقاصر وصحيحا بالنسبة للباقين 
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المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني باالفقر   أصولمن قانون ( 16)ومما سبق فقد حددت الماد  
 إلاى بناء على تصاور المشارع الفلساطيني إجمالهاوالتي يمكن  ،لشروط نظرية االنتقاص االثانية منه
وجاوب إن  وأخياراقاابال للتجزئاة  أيضااوان يكاون  عمال مركبا،  أوال اإلجرائين يكون العمل أوجوب 

تاوافرت جميااع تلااك  فاا ذا ، فااي شاق منااه باطال وفااي الشااق الثااني منااه صاحيح اإلجرائاييكاون العماال 
 .نظرية االنتقاص وفق النهج القانوني الفلسطيني أعمالالشروط فيمكن عندها 

هااو صااالحية العماال  إلجااراءالاابطالن الجزئااي  أو اإلجرائاايالنتقاااص ه يمكاان القااول باا ن انااوعليااه ف 
ومثااال ، توليااد بعااض االثااار القانونيااة بناااء علااى الجاازء الصااحيح إلااىالمعيااب فااي شااق منااه  اإلجرائااي

على ذلك الحكم  الذي يقضي في طلبين وال يسبب احدهما تساببا كافياا فاناه يكاون صاحيحا بالنسابة 
  1.مسبب تسببا كافيا ومعيبا للحكم غير المسبب للحكم ال

 إذاويكون الابطالن جزئياا  ،والتجزئة ملالنقساغير قابل  اإلجرائيكان العمل  إذاوالبطالن يكون كليا 
ن يكاون هنالاك بطاالن فاي جازء مان أاالنتقاص  أجراءويشترط تبعا لذلك وحتى يتم  ،كان قابال لذلك

ر ذلااك وكااان مرتبطااا ككاال فااان الاابطالن تعااذ فاا ذا ،ء قااابال للتجزئااةوان يكااون االجاارا اإلجرائاايالعماال 
انه يتحقق رغم  إذاالنتقاص  ألجراءوال يشترط توافر النية االحتمالية  ،يكون كليا وال محل لالنتقاص

 2.اإلجرائيبتحول العمل  أسو عدم توافرها 

االجازاء وبقااء االجازاء االخارى واكماال  للشرو ف ن االنتقاص يارد بحاالتين، تكاون االولاى لتعياب احاد 
صاحيحة، وامااا الحالااة الثانياة فتتحقااق ببقاااء بعااض االثاار رغاام بطااالن العمال، وتكااون الحالااة االولااى 
خاصااة بالعماال االجرائااي المركااب، امااا الحالااة الثانيااة فتشاامل ايضااا العماال االجرائااي البساايط، وفيمااا 

من حي  اجزائه ويمكان الكاالم ايضاا عان يتعلق بالعمل االجرائي المركب يمكن الكالم عن انتقاص 
انتقاااص ماان حياا  ا ثاااره اذا كاناات اجاازاؤه كلهااا معيبااة، وعليااه ف نااه وحتااى اذا كااان االنتقاااص يتعلااق 
ب جزاء العمل المركب ف ن هذا االنتقاص يظهر ايضاا فاي صاور  انتقااص اال ثاار بحيا  يمكان القاول 

قاص من حي  االجزاء يتفق مع طبيعة العمال ان الكالم عن االنتقاص يشمل الصورتين معا، واالنت
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القاااانوني المركاااب، فالعمااال االجرائاااي المركاااب مكاااون مااان عاااد  اعماااال بسااايطة، فااا ذا بطااال احاااد هاااذه 
 1 .االعمال فمن الطبيعي أال يمتد هذا البطالن الى االعمال االخرى اذا كانت مستقلة عنه 

ول واالنتقاص فالبرغم مان اشاتراك كال مان ومما سبق فانه ال بد من تبين الفرق ما بين كل من التح
لام يكان هنالاك بطاالن ال  فا ذا اإلجرائاين كال منهماا يفتارض بطاالن العمال أالتحول واالنتقاص في 
 إلاى أدىويختلف االنتقاص عن التحول في إن كاال  منهاا وان  ،انتقاص أويمكن الكالم عن تحول 

غيار المعيباة  الباقياةالتحاول تكفاي المقتضايات  انه في إالترتيب بعض  االثار القانونية على العمل 
فااي  أماا  ،بعلياه هاو ال علاى العمال المعيا اآلثاااريعرفاه القاانون وتتربات  آخار إجرائايلتكاوين عمال 

العمااال  إلياااهجدياااد يتحاااول   إجرائااايعمااال  إلنتااااجاالنتقااااص فاااان المقتضااايات غيااار المعيباااة ال تكفاااي 
نماالباطل   2.التي ينتجها لو كان صحيحا  ارهآثينتج العمل الباطل نفسه بعض  وار

ماان المشاارع الفلسااطيني  ناارى بااان كااال ف نناااوفااي نهايااة هااذا المطلااب وممااا ساابق شاارحه وتوضاايحه  
 أو ،بحاد ذاتاه اإلجرائايالمترتباة علاى بطاالن العمال  باآلثااروالمشرع المصري قد توافقا وفيما يتعلاق 

ذلاك فاي  إلاى اإلشار نفسه وذلك من خالل  ئياإلجراالمترتبة على بطالن العمل  اآلثار أخرىبعبار  
 أصاااولمااان قاااانون ( 16)مااان قاااانون المرافعاااات المصاااري والمااااد  ( 1)فقااار  ( 14)نصاااي الماااادتين 

 آثاااارا  المحاكماااات المدنياااة والتجارياااة الفلساااطيني باااالفقر  الثانياااة منهاااا أي إن كاااال المشااارعين قاااد رتاااب 
 .ذاته  اإلجرائيلوقوع بطالن على العمل 

 أصااولالااذي لاام يأخااذ بقااانون  األردناايموقااف المشاارع  إلااى اإلشااار ال بااد ماان  ءا  للموضااوع كااانوانهااا
انتقاصاه كماا فعلات التشاريعات  أوالباطال  اإلجراءبمبدأ تحول  األردنيالمحاكمات المدنية والتجارية 

ه يهادف بهاذا الانهج النا األردنين يأخذ المشرع أومما يؤمل به ، كقانون المرافعات المصري األخرى
 3.البطالن والحد من خطور  البطالن كجزاء  أثارالحد من  إلى
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 األخرى  اإلجرائيةبطالن العمل اإلجرائي علل األعمال  نتائج: المطلب الثاني 

ال تنساحب فقااط علااى ذلااك العماال  اإلجرائاايبطااالن العماال  آثاار باااألحرى أو اإلجرائاايإن اثار العماال 
نمااا ،االجرائااي نفسااه فقااط وهااذا مااا ه عليااه، ال حقاا أوقااد تكااون سااابقة لااه  إجرائيااة أعمااال ىإلااتمتااد  وار

المحاكمات المدنية والتجارية الفلساطيني رقام  أصولبالفقر  الثالثة منها من قانون ( 16)الماد   أكدته
غيار  حقاةالال أوالساابقة  اإلجاراءاتاذا كانات " والتي جاء فيها بالفقر  الثالثة منها  1111لسنة ( 1)

ترساام لحالااة معينااة  إنمااا" 16" وعليااه فااان هااذه الفقاار  ماان الماااد  " فااال تبطاال  اإلجااراء معتمااد  علااى
كااان العماال  إذاالباطاال  اإلجرائاايحااق علااى العماال  أوالسااابق  مااا  إجرائاايمفادهااا عاادم بطااالن عماال 

 .الباطل  اإلجرائيحق غير معتمد في وجوده على هذا العمل الال أوالسابق  اإلجرائي

 رائااي المقضااي ببطالنااه الشااتماله علااىمصاادر الاابطالن إنمااا قااد يكااون العماال اإلج ويمكاان القااول بااان
وقد يكون البطالن لمصدر خارجي ياؤثر علاى العمال اإلجرائاي فيبطلاه  ،ذاتي ينال من صحتهعيب 

وقاااد يكاااون المصااادر بطاااالن عمااال إجرائاااي آخااار ساااابق علياااه أوال حاااق لاااه إذ إن األعماااال اإلجرائياااة 
إلى تحقيق غرض معين وهو الفصل في موضوع النزاع فهاي كالبياناات إذا مترابطة متشابكة تهدف 

ولكااان وباااالحتم ليسااات كااال األعماااال اإلجرائياااة  ،اختااال األساااا  اثااار ذلاااك علاااى موضاااوع الحسااام ذاتاااه
مبنياا أو معتمادا فاي وجاوده  مترابطة متشابكة فقد يكون العمل اإلجرائي مستقل بذاته بحي  ال يكون

الحااق علااى  وبالتااالي ال يااؤثر بطااالن عماال إجرائااي سااابق أو ئااي آخاار، علااى أي عماال إجرا ونشااوئه
لثالثاة منهاا مان قاانون المرافعاات المصاري لهاذه المساالة فاي الفقار  ا( 14)وقاررت المااد  هذا العمل، 

ال يترتب علاى بطاالن اإلجاراء بطاالن اإلجاراءات الساابقة عليهاا أو الالحقاة إذا لام  "والتي جاء فيها 
 1"ه تكن مبنية علي

فاألصل في العمل اإلجرائي القضائي الباطل انه إنما يعد إجراء  ،بطالن آثار تنتج عنهوعليه ف ن لل
أن يصااادر قااارار ماان المحكماااة المختصاااة  ، الااىلكافااة آثااااره اومرتبااا امنتجااا اصااحيح اإجرائيااا أو عمااال

حكم به المحكماة مان ببطالن هذا العمل اإلجرائي مع العلم بان البطالن المتعلق بالنظام العام إنما ت
ومماا تقادم فاناه إذا حكمات المحكماة بابطالن  ،تلقاء نفسها حتاى ولاو لام يطلباه ويتمساك باه الخصاوم
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، بمعنااى ان العماال االجرائااي الباطاال يرتااب كافااة اال ثااار العماال اإلجرائااي فانااه ال ينااتج أثااره القااانوني
ء علااى طلااب الخصااوم او بحكاام القانونيااة المقاارر  للعماال فااي حااال صااحته اذا لاام يحكاام بااالبطالن بنااا

المحكمة من تلقاء نفسها، وعليه فال بد اذا من الحكم بابطالن العمال االجرائاي الباطال حتاى اليرتاب 
 1. ا ثار العمل الصحيح، فال يعتد ببطالن العمل الى من تاريخ الحكم ببطالنه 

الصاحيح  اإلجرائيلعمل ا إجاز  ب مكانيةمن المشرع الفلسطيني والمصري قد قرر  ما سبق فان كال  و 
وجوده واساتمرار لم يكن مبنيا عليه وال يعتمد في  إذاالباطل  اإلجرائيالالحق على العمل  أوالسابق 

 ظهاورهكان هذا العمل الاوارد صاحيحا كاان مبنياا فاي  ف ذاوبالتالي فانه وبالعك  هذا العمل الباطل، 
ارتباطاه بالعمال  هذا العمال لعل اة إجاز ا ورد باطال فال يمكن عنده آخر إجرائيوجوده على عمل  أو

 . الالحق عليه أوالباطل السابق  اإلجرائي

بطاالن  إنمن هذه المااد   األخير من قانون المرافعات في الفقر   14ومن المقرر ووفقا لنص الماد  
وماؤدى ذلاك ،  صاحيحةالساابقة علياه متاى تمات  اإلجرائياة األعماالال اثر لاه علاى  اإلجرائيالعمل 

الحكم ببطالن صاحيفة الادعوى يترتاب  أنغير  ،الحكم ال يؤثر على صحة الحكم إعالنبطالن  أن
ا باعتبارها مبنياة عليهاا بماا فيهاا الحكام الصاادر لالحقة عليها اإلجراءات إعالنعليه بالتالي بطالن 

حكم بطالن ال أنالصادر فيه غير الحكم  بطالن صحيفة الطعن يرتب بطالن  أنكما  ،في الدعوى
 اإلجاااراءاتعلاااى  اإلجاااراءاتكماااا اناااه ال ياااؤثر بطاااالن  ،الساااابقة  علياااه اإلجاااراءاتال يرتاااب بطاااالن 

فتااارك علياااه،  ونشاااأتهاكاااان لهاااا كياااان مساااتقل باااذاتها ولااام تكااان معتماااد  فاااي وجودهاااا  إذاالتالياااة لهاااا 
لاو يعتبار صاحيحا غيار باطال حتاى و  إنماامن المدعي والحكم الصادر بتقرير هذا الترك   الخصومة

 2. كانت صحيفة افتتاو الدعوى باطلة

الساااابقة  اإلجاااراءاتال جمياااع و وز  زوالاااه اإلجرائااايواالثااار المترتاااب علاااى الااابطالن أي بطاااالن العمااال 
 اإلجراءالتي تمت صحيحة قبل  اإلجراءاتفان  واستكماال للشرو  ،هكانت مبنية علي إذاوالالحقة له 
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الالحقاة  اإلجاراءات أمااال يؤثر على صاحة هاذا الحكام  ،الباطل ال تعتبر باطلة فبطالن تبلي  الحكم
 1. كانت مبنية عليه إذاعلى العمل الباطل تعتبر باطلة 

فالقاعاد  العاماة  ،السابقة له اإلجرائي األعمالعلى  ةاإلجرائيبطالن العمل  بآثاروبالشرو لما يتعلق 
ال  اإلجاراءبطاالن  أنمؤدهاا  من قانون المرافعات التاي 4وضعت بالماد   إنمافي التشريع المصري 
تم صحيحا في ذاتاه فاناه يتحصان  مان  إذا اإلجرائيالعمل  أنذلك  ،اإلجراءاتيؤثر على غيره من 

بطاالن  إلاىبطاالن الحكام ال ياؤدي  أنومثال ذلك الحق عليه،  إجرائيحتى ولو بطل عمل  اإللغاء
الحكام ال ياؤثر علاى الحكام  النإعافابطالن  وأيضااالحكام  إصادارالمحكماة قبال  أجرتهالتحقيق الذي 

ضاافة ،ذاتاه الاذي صادر صاحيحا بطااالن  إلاىصاحيفة الادعوى ال ياؤدي  إعاالنذلااك فابطالن  إلاى وار
 2. "صحيفة الدعوى ذاتها

مااا  أيضااا المشاارع المصااري وباعتقاااد الباحاا   أوردهن القاعااد  العامااة وفااق مااا وممااا ساابق فيظهاار باا 
 إجرائايبسابب بطاالن أي عمال  إجرائايالن أي عمال عادم بطا األصالالمشرع الفلسطيني بان أورده 
 أوجااادهوحاالتااه ممااا  وأركانااهاساااتوفى كافااة شااروطه  إذا اإلجرائاايفالعماال  ،الحااق لااه أوسااابق  آخاار

وبالتاااالي فاااال يوجاااد مجاااال  للقاااول  ،لغااااءإلمااان الااابطالن وايحصااانه ويحمياااه  إنماااان هاااذا صاااحيحا فااا 
الحااق عليااه أي لااي  بساابب  أوسااابق  خاارآ إجرائاايبطااالن عماال مااا بساابب بطااالن عماال  ب مكانيااة

فاي  وردت في القاانون المصاري وباعتقااد الباحا بطالن العمل نفسه ولكن لهذه القاعد  العامة التي 
ماان قااانون  14ورد فااي مااتن الماااد   إنمااااسااتثناءات ولعاال هااذا االسااتثناء  أيضاااالتشااريع الفلسااطيني 

المحاكماات  أصاولمن قاانون  16الثالثة من الماد  المرافعات المصري في الفقر  االخيره منه والفقر  
بطاالن  ب مكانياةاالستثناء على القاعد  العامة بالقول  إيقاعالمدنية والتجارية الفلسطيني اللتان قررتا 

 . الحق له أوباطل سابق  إجرائيكان مبنيا على عمل  إذاصحيح  إجرائيعمل 
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 السابقة عليه  اإلجرائيةل األعمال بطالن العمل اإلجرائي عل نتائج: الفرع الول 

ووفاق ماا تاام  ،الساابقة عليااه األعماالعلاى  اإلجرائاايبطاالن العمال  أثيرتابالقاعاد  وفاي ماا يتعلااق ان 
ال يااؤثر فااي  اإلجرائاايبطااالن العماال  أنماان قااانون المرافعااات المصااري  14/1الاانص عليااه بالماااد  

 اإلداريياؤثر فاي صاحة  التحقياق  مثال ال المحاكمة إجراءاتفبطالن  ،عليه السابقةصحة االعمال 
 أوساقط التاابع  إذافالقاعاد  اناه  اإلساالميما يقرره الفقاه  أيضاوهذا ، الذي اجري مع العامل المتهم 
1. المتبوع أو األصليسقط  أنسقط الفرع فلي  من الالزم 

 

كان العمل الالحاق  اإذبطالنه وذلك  إلىلعمل الالحق قد يؤثر في العمل السابق فيؤدي وعليه ف ن ا
شارطا مان شاروطه ففاي هاذه الحالاة توجاد باين العملاين رابطاة  أوعنصرا من عناصر العمل الساابق 

ويمكاان القااول بااان الرابطااة التااي تباارر  ،بطااالن العماال الالحااق فااي صااحة العماال السااابق تااأثيرتباارر 
ورابطاة  بين رابطة عاماةفرق هنا ما بطالن العمل الالحق المرتبط به فنالعمل السابق نتيجة ل إبطال
 إلاى االتجااهجميعهاا التحادهاا  فاي  اإلجرائية األعمالرابطة العامة هي التي توجد بين  ن  ف  ،خاصة

 وأمااا ،السااابقة عليااه األعمااالالغايااة النهائيااة ماان الخصااومة وهااذه ال تكفااي ليااؤثر بطااالن العماال فااي 
 إلاىسابقة عليه تاؤدي  أعمالض بع أوالرابطة الخاصة فهي صلة خاصة بين العمل الباطل وعمل 

وبالتاالي فاان بطالناه   ،الساابقة واألعمااليمنع من تحقياق الغاياة مان العمال  األولبطالن العمل  أن
بطالن  أنعلى  األمثلةومن لسابقة المرتبطة به بهذه الرابطة، ا األعمالبطالن العمل او  إلىيؤدي 
2. بطالن الصحيفة إلىالصحيفة يؤدي  النإعبطالن  ن  أيؤثر في العمل السابق ب قالالحالعمل 

 

المحاكمات المدنية والتجارية الفلساطيني وخاصاة الفقار   أصولمن قانون  16وبالتدقيق بنص الماد  
كانت  إذاالباطل  اإلجراءالالحقة على  أوالسابقة  اإلجراءات ن  أتوضح ب أنهانجد  ،الثالثة من الماد 

وخصوصاااا السااابقة مبنياااة علاااى هاااذا  اإلجاااراءاتكانااات تلااك  إذاوفيماااا  ،مبنياااة علياااه فااال تبطااالغياار 
كانات مبنياة  إذاالساابقة قاد تبطال  اإلجاراءات أنالالحق الذي ورد باطال فماؤدى هاذه المااد   اإلجراء

وممااا يساااق ماان خااالل الحاادي  عاان هااذا الموضااوع  ،كااان باااطال إذاالالحااق لهااا  اإلجااراءعلااى هااذا 
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ماان قااانون المرافعااات المصااري  14ر  الثالثااة ماان الماااد  لموقااف المشاارع المصااري الااذي جاااءت الفقاا
لنظريااة  إتباعاااالحااق باطاال  إجااراءكاناات مبنيااة علااى  إذاالسااابقة  اإلجااراءاتبطااالن  إمكانيااةلتقاارر 
لاام تكاان  إذاحااق باطاال ال إلجااراءالسااابقة  اإلجااراءاتطااالن عاادم ب إلااىفااالفقر  الثالثااة توضااح  ،العكاا 

التبطال  ف نهااالتي تكاون فيهاا مبنياة علياه  وبالتالي وفي الحالة ،مبنية عليه  أوردلماا كاان المشارع  وار
 . أساسههذا النص من 

" ..... وفاااي حكااام لهاااا يؤكاااد علاااى ماسااابق قضااات محكماااة الااانقض الفلساااطينية بقرارهاااا علاااى ماااا يلاااي
وبالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للرد على الطعن تقارر محكمتناا نقاض القارار المطعاون فياه لعلاة 

واعاد  االوراق الى محمة اإلستئناف  15/5/1112الن وكذلك بطالن االجراءات بدأ  من جلسة البط
 1"للسير بالدعوى باجراءات صحيحة وسليمة وبالتالي اصدار حكم حسب االصول 

وتعليقا  على الجكم السابق ف ن الباح  يعتقد ان محكمة الانقض الفلساطينية ومان خاالل حكمهاا هاذا 
امور، فقرار المحكمة اعتبر ان النقض وسيلة لتمسك بالبطالن، وقاد جااء القارار قد اكدت على عد  

ايضااا ليقاارر باابطالن الحكاام الصااادر عاان محكمااة اإلسااتئناف ليؤكااد علااى ان الاابطالن اليكااون فقااط 
واقعاااا  علاااى االجاااراءات وانماااا يصااايب ايضاااا الحكااام القضاااائي، ويستشاااف مااان هاااذا القااارار ايضاااا بااا ن 

 .قد ال يؤثر بالضرور  على االجراءات السابقة لهذا العمل الباطل  بطالن العمل االجرائي

 بأناااهالساااابق  اإلجرائااايالباطااال والعمااال  اإلجرائااايويقصاااد باالرتبااااط  او البنااااء القاااائم ماااا باااين العمااال 
ن بطاالن ، فا اآلخارال يقبال التجزئاة بحيا  ال يقاوم احادهما بادون  اارتباطا العمالن ببعضهماارتباط 

مان القاول وفاي الحالاة التاي يكاون فيهاا العمال  أيضابد  ولكن ال ،يبطل العمل السابقالعمل الالحق 
فااااعالن ورقاااة  ،مساااتقلة إجرائياااة أعمااااالمااان جااازء فاااال يجاااوز اعتباااار هاااذه االجااازاء  أكثااارمركباااا مااان 

مااوطن الماادعي  إلااىماان جاازء هااو انتقااال المحضاار  أكثاارماان  امركباا اواحااد اإجرائياا المحضاارين عمااال
صاحيحة ليصاحح  األجازاءتكاون هاذه  أنهاذا العمال فيجاب   أجزاء آخر إلىالصور   ثم تسليم ،عليه

بطااال جااازء مناااه ال عالقاااة لاااذلك بالحالاااة المطروحاااة التاااي تتحاااد  عااان  إذاويبطااال ، اإلجرائااايالعمااال 
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عالنهاااتنفصاال عاان بعضااها كصااحيفة الاادعوى  أوبااذاتها تتصاال  إجرائيااة أعمااال والشااهاد  وتقرياار  وار
قفالالخبير  صدارعة المراف وار  1. الحكم وار

الساابقة علياه فاناه وفاي  األعماالعلاى صاحة  اإلجرائايوفي الحالة التي ال يؤثر فيهاا بطاالن العمال 
السااابقة وحتااى وان تماات بشااكل صااحيح  اإلجرائيااة األعمااالتكااون هااذه  أن إلااىهااذه الحالااة قااد يااؤدي 

ون لها فائاد  بالمشااركة فاي تك إنما اإلجرائية فاألعمال ،غير ذي فائد  في الخصومة التي تمت فيها
صااور  حكاام فااي الموضااوع ينهااي النهايااة الطبيعيااة التااي رساامها القااانون لهااا ب إلااىالخصااومة  إيصااال
ال  أنفانااه يترتااب علااى هااذا الاابطالن  وعليااه فاااذا كااان الحكاام المنهااي للخصااومة مااثال باااطالالناازاع، 
بشكل كامل وعلياه فاناه  وظيفتهاتمت صحيحة قد قامت ب أنالسابقة وحتى  اإلجرائية األعمالتكون 

ذلك انه البد من التفرقاة باين الابطالن وعادم النفااذ فالعمال  ،باطلة األعمالالقول بان هذه يجوز هنا 
يعتبر صحيحا متى توافرت فيه عناصر النموذج الذي رسمه القانون له ويعتبر بهذا  صالحا النتاج 

بعضها فان  أوكلها  آلثارهالعمل  إنتاجة وحالت دون تدخلت واقعة الحق ف ذاالتي رتبها القانون  آثاره
 2. ال تؤثر في صحته أنها إالهذه الواقعة وان حالت دون نفاذ العمل 

 له حقةالال اإلجرائيةبطالن العمل اإلجرائي علل األعمال  نتائج: الفرع الثاني 

المترتبة على  اآلثارهي  األخرى اإلجرائية األعمالعلى  اإلجرائيلبطالن العمل  األخرى اآلثار ان 
مان قاانون  16لمااد  فالفقر  الثالثة مان ا ،الباطل اإلجراء أوالالحقة للعمل  اإلجرائية األعمالبطالن 
باطال  إجرائايالالحقاة لعمال  األعماالمفادهاا يؤكاد بطاالن  إنمااالمدنية والتجارية المحاكمات  أصول

وفي هذه الحالة المشرع الفلسطيني موافقا  يضاأوكما ذكرنا سابقا فقد جاء  ،األعمالسابق على تلك 
كاناات مبنيااة علااى العماال  إذاالالحقااة  اإلجرائيااة األعمااالللمشاارع المصااري الااذي رتااب واقاار باابطالن 

 .كان باطال نإالسابق  اإلجرائي
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وعليااه وبناااء علااى " .......فيااهوقااد اكاادت محكمااة الاانقض الفلسااطينية علااى ذلااك بقرارهااا الااذي جاااء 
ا حاجه لبح  اسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمتناا نقاض القارار محال الطعان ماتقدم ودونم

 1"الماثل لعلة البطالن وكذلك اعتبار االجراءات االحقة عليه باطله 

وتعليقا  على هذا الحكم وب عتقاد الباح  ب ن محكمة النقض الفلساطينية وبقرارهاا هاذا، قاد اكادت اوال  
الحكام القضاائي اذا كاان هاذا الحكام قاد صادر ناقصاا مان حيا  التعليال على امكانية الحكام بابطالن 

والتسبيب لمنطوق الحكم، ومن ثم اكدت ثانيا  على امكانية  بطالن االجراءات االحقة للحكم الباطال 
 .ومثال ذلك اجراءات تنفيذ الحكم المقرر بطالنه

سقط  إذاقط بسقوط المتبوع وان الفرع التابع يس إنعلى  اإلسالميوالقاعد  الفقهية المقرر  في الفقه  
ما، فالمبني على  الفاسد فاسد، األصلسقط بسقوط  ف نما  أولام يكان العمال تابعاا لعمال باطال  إذا وار

ويعبر بعض الفقهاء عان حالاة بطاالن العمال الالحاق بسابب بطاالن  ،فرعا له فانه ال يبطل ببطالنه
 اإلجااراءاتبساابب تماسااك بعااض  آخااربطالنااا العماال السااابق بتااداعي الاابطالن الن بطالنااا قااد جاار 

        أداءذلاااااك بطاااااالن تقريااااار الخبيااااار بسااااابب عااااادم قياماااااه بحلاااااف اليماااااين قبااااال  أمثلاااااةومااااان  ،وتسااااااندها
 ف نهااالالحقاة مرتبطاة ارتباطاا قانونياا بالعمال الباطال  األعمااللام تكان  فا ذاوعلياه مماا سابق ، مهمته

ال يترتااب عليااه بطااالن تقرياار  أو يرتااب بطااالن فاابطالن الشااهاد  ال ،تظاال صااحيحة السااتقاللها عنااه
 2. بنف  الواقعة وكان التقرير تاليا للشهاد  األمرالخبير حتى ولو تعلق 

كااان بطااالن  فاا ذا ،الالحقااة المرتبطااة بااه األعماااليااؤثر فااي  إنمااا اإلجرائااين بطااالن العماال وعليااه فاا 
بطااالن  إلااىلااى العكاا  قااد يااؤدي السااابقة عليااه فانااه ع األعمااالال يااؤثر فااي صااحة  اإلجرائاايالعماال 
 األعمالبطالن  إلىيؤدي  اإلجرائيالعمل  أن الشأنوالقاعد  في هذا  ،الالحقة له اإلجرائية األعمال

 3. المستقلة عنه األعمالالالحقة المرتبطة به دون 
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وفي نهاية الشرو لموضوع اآلثار المترتبة علاى بطاالن عمال إجرائاي معاين علاى األعماال اإلجرائياة 
را بااااان بطااااالن العماااال اعتباااا المشاااارعين الفلسااااطيني والمصااااري  عليااااه فااااان كااااال ةقاااالسااااابقة أو الالحا

تلحق باالعمال االخرى السابقة عليه والالحقه له في حالة توافر شارط االرتبااط  أينتج اثار  االجرائي 
هااذا العماال والبناااء مااا بااين تلااك االعمااال السااابقة او الالحقااة علااى العماال االجرائااي الباطاال ومااا بااين 

 .نفسه

الساااابقة  اإلجرائياااة األعماااالعلاااى  اإلجرائااايبطاااالن العمااال  باااأثروفاااي نهاياااة هاااذا المطلاااب المتعلاااق 
مان هاذا الموضاوع حيا  لام يعاالج المشارع  األردنايبد مان بياان موقاف المشارع  كان ال ،والالحقة له
التاي تترتاب  آلثاارا األردنايالمحاكماة المدنياة والتجارياة  أصاولومان خاالل نصاوص قاانون  األردني

كماااا فعلااات العدياااد مااان التشاااريعات  األخااارى اإلجرائاااي األعماااالعلاااى  اإلجرائااايعلاااى بطاااالن العمااال 
 .المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أصولكقانون المرافعات المصري وقانون  األخرى

السااابقة  رائيااةاإلج األعمااالعلااى  اإلجرائاايبطااالن العماال  بااأثر أقاارت األردنيااةمحكمااة التميااز  ولكاان 
التبليا  لادى محكماة االساتئناف مخالفاة  إجاراءاتكانات  إذا بأناهوالالحقة له من خالل ماا قضات باه 

الالحقااة لهااذه المخالفااة  اإلجااراءاتفااان الحكاام المميااز يسااتحق الاانقض لهااذا الساابب وتعتباار  ألصااولل
 1.والمبنية عليها باطلة

ال يناتج أي اثار  م باالبطالن فاان العمال اإلجرائاينه يمكان القاول بأناه إذا حكاف  واستكماال للموضوع 
ه هاو إلغااؤ  ثار ذلاك األمارياه فاناه إذا قضاي بابطالن عمال ماا فا ن آوعل ،ن لام يكانقانوني ويعتبر كاأ

ثر بطاااالن العمااال ن لااام يكاان وزوال النتاااائج التاااي ترتاااب علااى اتخااااذه هاااذا فيماااا يتعلااق باااأواعتباااره كاااأ
   األعمااااال اإلجرائيااااة  ماااان ثر بطااااالن العماااال علااااى غياااارهولكاااان وفيمااااا يتعلااااق بااااأاإلجرائااااي فااااي ذاتااااه، 

فان العمل اإلجرائي ال يعية منعزال عن غيره من األعمال بل هو يحيا وسط مجموعة من ، األخرى
األعمااال اإلجرائيااة المتسلساالة المتتابعااة والتااي تكااون فيمااا بينهااا منظومااة إجرائيااة تشااكل هااي األخاارى 

ولهذا فمن المنطقي  ،جرائية األخرى هيكل الخصومة القضائيةبحد ذاتها مع عدد من المنظومات اإل
 يره من األعمال اإلجرائية األخرىأن تؤثر صحة العمل  اإلجرائي أو عدمها على غ
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 البطالن آثاروسائل الحد من :  المبحث الثاني

          عديااااااااد  تااااااااؤثر بشااااااااكل مباشاااااااار علااااااااى سااااااااير الاااااااادعوى  اآثااااااااار ب يرت اااااااا إنماااااااااالحكاااااااام بااااااااالبطالن  إن
الحااالت التاي يمكان مان خاللهاا الحاد  أو واآلليااتن هناك العدياد مان الوساائل وعليه ف الخصومة، و 

 اإلجااااراءاتالخصااااومة دون عقبااااات تحاااادثها  إجااااراءاتماااان حاااااالت الحكاااام بااااالبطالن حتااااى تسااااتمر 
النازول عان التمساك  أيضااوهنالاك  ،تصاحيح الابطالن إمكانياةومان هاذه الوساائل المعيباة،  واألشكال
مطلباين  إلاىوعليه فانه يمكن العرض لهذه المواضيع في هذا المبح  من خاالل تقسايمه  ،نبالبطال

 االمطلاب الثااني فيكاون مخصصا وأماللحدي  عن تصحيح البطالن  امخصص األوليكون المطلب 
 . للحدي  عن النزول عن التمسك بالبطالن

 تصحيح البطالن:  األولالمطلب 

 1111لسنة  1ل المحاكمات المدنية والتجارية  الفلسطيني رقم من قانون أصو  15قد نصت الماد  ل
يجااوز تصااحيح اإلجااراء الباطاال  ولااو بعااد التمسااك بااالبطالن علااى أن يااتم ذلااك فااي الميعاااد المقاارر  "

 امحااادد افااا ذا لااام يكااان ميعااااد مقااارر فاااي القاااانون حاااددت المحكماااة ميعااااد ،قانوناااا التخااااذ اإلجاااراءات
وعليه ومن خالل نص تلك الماد  الوارد  في  ،" من تاريخ تصحيحه إاللتصحيحه وال يعتد باالجراء 

أن المشاارع الفلسااطيني وكمااا  المشاارع  فاا ن الباحاا  ياارىقااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة 
 . تم التمسك بالبطالناألردني قد أجاز التصحيح أي قد أجاز تصحيح اإلجراء الباطل حتى ولو 

 إلااىويعماد المشاارع  ،المعياب للاابطالن اإلجرائاايالااه وعادم قابليااة العمال ويقصاد بتصااحيح الابطالن زو 
من حاالت التصاحيح حتاى تساتمر  الخصاومة وتحقاق غاياتهاا بغيار عقباات التاي قاد يثيرهاا  اإلكثار

 أصااااولماااان قااااانون  16وتماشاااايا مااااع هااااذا االتجاااااه فقااااد نصاااات الماااااد   ،عماااال منهااااا أليالاااابطالن 
 أنالباطال ولاو بعاد التمساك باه علاى  اإلجاراءيجاوز تصاحيح " ردناياألالمحاكمات المدنية والتجارياة 

 1."من تاريخ تصحيحه إلى باإلجراءد وال يعت اإلجراءيتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا التخاذ 
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العيب الذي يشوبه سواء بتجدياده بحيا  يحال محال العمال   إزالة بتصحيح العمل الباطل  والمقصود
     العنصااااار  إضاااااافة أوياااااد شاااااق فياااااه بتغيااااار العنصااااار المعياااااب فياااااه بتجد أو ،الباطااااال عمااااال صاااااحيح

ويجد التصحيح حكمته وهدفه في انه يؤدي دورا هاما في الحد من حاالت الحكم بالبطالن الناقص، 
المعياب اتسااقا  ماع ماا  األشاكال أوالخصومة دون عقبات تحادثها االجاراءات  إجراءاتحتى تستمر 

فااي   الغايااة ماان االجااراء حاادا ماان المغاااال تحققاات  إذا بطااالن اعتنقااه المشاارع المصااري ماان انااه ال
الطاااريقتين وهماااا  ب حااادىالمشاااوب بعياااب  أوويكاااون تصاااحيح العمااال الباطااال  ،والشاااكليات اإلجااراءات

 1. التصحيح بالحضور والتصحيح بالتكملة

 التصحيح بالحضور: الفرع الول 

وهاااذا ماااا اخاااذ باااه   ،ح بالحضاااورن مااان طااارق تصاااحيح الااابطالن هاااو التصاااحيواساااتكماال للحااادي  فااا 
الحضااور يصااحح الاابطالن فهااو  انمااا يطبااق القاعااد  العامااة  إنالمشاارع المصااري عناادما نااص علااى 

المشاارع المصااري  أحساانوقااد ايااة ماان الشااكل القااانوني فااال بطااالن، تحققاات الغ إذا بأنااهالتااي تقضااي 
 إعطاااءور مااع التكليااف بالحضاا يصااحح الاابطالن بساابب نقااص ميعاااد إنماااالحضااور  أنبنصااه علااى 

 2الحق في طلب ميعاد  إليهالمعلن 

نااص  إنمااا ،وللتوضايح فااان المشاارع المصااري وعناادما اخااذ بحالااة الحضااور كحالااه مصااححه للاابطالن
التاي    األماور ساائر علاى األمارعلى هذه الحالة دون غيرها حي  لام يقام المشارع المصاري بتعمايم 

عالنهاتتضمنها الصحيفة  أنيجب  كما فعل  وقف المشرع الفلسطيني فانه لم ينصوفيما يتعلق بم وار
ولكاااان المشاااارع يح بالحضااااور، المشاااارع المصااااري علااااى مثاااال هااااذه الحالااااة بالااااذات أي حالااااة التصااااح

المدنياة والتجارياة اخاذ  المحاكماات أصاولمان قاانون  1فقار   11الفلسطيني ومن خاالل ناص المااد  
ال يحكم  "الفقر  الثانية منه على انه  من 11بهذه الحالة ولو بشكل غير مباشر عندما نصت الماد  

 . "اإلجراءثبت تحقق الغاية من  إذا عليه بالبطالن رغم النص
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وكاناات هااذه الورقااة  ،كااان هاادف وغايااة ورقااة التبلياا  هااي حضااور الخصاام لموعااد الاادعوى فاا ذاوعليااه 
 ولكاان الغايااة منهااا تحققاات وتمثاال ذلااك بحضااور الخصاام فانااه اإلجااراءاتباطلااة بساابب عيااب شاااب 

بااالنص الااوارد ماان  11وبالتااالي ال يجااوز الحكاام بااالبطالن تماشاايا مااا تقاارره الفقاار  الثالثااة ماان الماااد  
 .خاللها

 فااا ذا وعلياااه  ،اإلجاااراءتحققااات الغاياااة مااان  إذاال بطاااالن  بأناااه وعلاااى ذلاااك اساااتقر المشااارع المصاااري 
موعاد الجلساة فاناه مثاال ذلاك الحضاور ل باطل فاناه ال يحكام ببطالناه و إجراءتحققت الغاية من أي 

 اإلجاااراءباطااال وهاااو ورقاااة التبليااا  الباطلاااة وذلاااك لتحقاااق الغاياااة المرجاااو  مااان هاااذا ال اإلجاااراءيصاااحح 
 1 .الباطل

مااا بااين كاال ماان التشااريع الفلسااطيني والمصااري وفيمااا يتعلااق بموضااوع  األماارولعاال الفاارق فااي هااذا 
المشارع  وأماا ،لاى ذلاكان المشرع المصاري قاد ناص صاراحة عالن فبطلالحضور باعتباره مصححا ل

للقاعااد   أعماااالبشااكل غياار مباشاار لعاادم نصااه علااى ذلااك  باااألمر آخااذيمكاان اعتباااره  إنماااالفلساطيني 
 .الباطل اإلجراءتحققت الغاية من  إذان ال بطالن العامة والتي مؤدها ب 

 التصحيح بالتكملة: الفرع الثاني

ويعنااي صااحيح الاابطالن هااي التكملااة، خاللهااا تالتااي يمكاان ماان  األخاارىالطاارق  أوماان الحاااالت ان 
       تصااااحيح المقتضااااى  أوالمقتضااااى القااااانوني الااااذي ينقصااااه  ب ضااااافةالباطاااال  اإلجااااراءذلااااك تصااااحيح 
هاااذا  أعماااال إلاااىولساااريان التصاااحيح بالتكملاااة شاااروط الباااد مااان توافرهاااا حتاااى يصاااار المعياااب فياااه، 

يعدل ما تعياب فياه  أن أو العمل الباطل ما ينقصه إلىيضاف  أنومن هذه الشروط هو  ،التصحيح
تااتم التكملااة فااي  أن أيضاااويشااترط التكملااة  سااائر مقضااياته القانونيااة، بحياا  تتااوافر فااي العماال بعااد 

تااتم التكملاة قباال  أن أيضااويشااترط ، دد الاذي يحاادده القاانون للقيااام بالعمال المااراد تكملتاهحااالمالميعااد 
ال وجاه للتصاحيح  إذفاي الخصاومة  ارهالمثا اإلجرائياة األعماالطاالن صدور حكم يفصال فاي وجاوه ب
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صاادر حكاام فااي موضااوع الاادعوى فتكملااة العماال المعيااب  إذاللتكملااة  وجااه ال أولااىوماان باااب  ،حينئااذ
 1. لحكم حتى ولو سبق التمسك به فعالجائز  في الفتر  بين التمسك بالبطالن وحتى صدور ذلك ا

ماان  ع تصااحيح الاابطالن فنجااد ان كااال  موقااف التشااريعات المقارنااة وفيمااا يتعلااق بموضااو  إلااىوبااالعود  
الباطااال  اإلجرائااايتصاااحيح العمااال  ب مكانياااة ،ااعترفاااو  أيضاااا واألردنااايالمشااارع المصاااري والفلساااطيني 

مان  11وبالتحدياد بانص كال مان الماواد في نصوص مواد القوانين المقارنة،  وذلك من خالل ما ورد
مااات المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني المحاك أصااولماان قااانون  15قااانون المرافعااات المصااري والماااد  

علااى  جااواز  أجمعااتوالتااي  ،المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة االردنااي أصااولماان قااانون  16والماااد  
 .الباطل  اإلجراءتصحيح 

الاذي يظهار خصوصاا ولعل االختالف الوحيد الذي يمكن مالحظته في مواقف التشريعات المقارنة و 
 16ورد ومن خالل نص الماد  ف المشرع األردني الذي لم يهو موق ،نفة الذكرفي نصوص المواد آ

علاااى إعطااااء المحكماااة الحاااق فاااي تحدياااد الميعااااد المناساااب  مااان قاااانون اصاااول المحاكماااات المدنياااة
علااى عكاا  كاال ماان  ،جااراء ميعاااد محاادد بالقااانونللتصااحيح العماال اإلجرائااي الباطاال إذا لاام يكاان ل
لمحكماااة الحاااق فاااي تحدياااد الميعااااد المناساااب لهاااذا المشااارعين المصاااري والفلساااطيني اللاااذان أعطياااا ا

 . ا اإلجراء ميعاد مقرر في القانونالتصحيح إذا لم يكن لهذ

لاو كاان  اإلجراءيمكن تصحيح البطالن بتكملة  وفي النهج القانوني المصري انه إلى اإلشار وتجدر 
يتم  أنبشرط  اإلجراءت تكملة ما دام قد تحقق الن النظام العام اليتأثر ،البطالن متعلقا بالنظام العام

الو   اإلجاراءالتصحيح في الميعاد المقرر قانونا التخااذ  لام يحادد  فا ذا ،كاان التصاحيح  غيار ممكان ار
ياتم تصاحيح  أنوال يشاترط التصاحيح،  إلجاراءالقانون موعدا فيعود للقاضي تحديد الميعااد المناساب 

الباطاااال حتااااى ولااااو بعااااد التمسااااك  اإلجرائاااايالاااابطالن قباااال التمسااااك بااااه باااال يجااااوز تصااااحيح العماااال 
 2.بالبطالن
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مان قاانون اصاول المحاكماات المدنياة  15وفيما يتعلق بنف  الموضوع يعتقد الباح  ان خلو الماد  
والتجاريااة، والمتعلقااة بتصااحيح الاابطالن ماان تحديااد نااوع الاابطالن الااذي يمكاان تصااحيحه، انمااا يبقااي 

كان متعلقا  بالنظام العاام او بالمصالحة الخاصاة، المجال مفتوحا  لتصحيح كافة انواع البطالن سواء 
 .  15شرط ان يتم هذا التصحيح وفق الشروط المنصوص عليها في نص الماد  

 أن أولسااد نقااص فيااه  اإلجرائاايالعماال   إلااىمعااين  أماار ب ضااافةالعيااب قااد يكااون  ب زالااةوالتصااحيح 
 اإلجرائااايالعمااال  حولتصاااحي ،يكاااون التصاااحيح بتالفاااي عياااب فاااي هاااذا العمااال حتاااى يصااابح صاااحيحا

المحاكماات  أصاولمان قاانون  15الباطل شروط يمكن استنباطها مان خاالل ماا نصات علياه المااد  
فلكاي يمكان  ،ما يرفع عان العمال ماا يعيباه اإلصالويتضمن  أنالمدنية والتجارية الفلسطيني فيجب 

 يشاوبه مان عياب، مماا اإلجرائايالتاي تخلاص العمال  باألعماليتعين القيام  اإلجرائيتصحيح العمل 
 اإلصاالوياتم هاذا  أن أيضااباد  وال ،خالل الميعاد القاانوني  المحادد اإلصالوبد من ان يتم هذا  وال

 .فال يجوز عندها تصحيحه اإلجراءحكم القاضي ببطالن  ف ذاوالتصحيح قبل الحكم بالبطالن 

بال قاد ياتم  اإلجاراءيتم التصحيح من نف  الخصم الذي باشر  أننه ال يشترط سياق الحدي  ف وفي 
ناه يجاوز تصاحيح وعلياه  ف  ،بالفصال بالادعوى للساراعوبالعمال علاى تصاحيحه  اآلخرمن الخصم 

العمااال الباطااال حتاااى ولاااو بعاااد التمساااك باااالبطالن فاااال يعاااوق الخصااام تمساااك خصااامه باااالبطالن عااان 
ر مان قبال يتم التصاحيح وفاق الميعااد المقار  أنبد  وبعد كل ذلك ال ،الباطل اإلجرائيالعمل  إصالو
 ،للمحكمااة    صااالحية تحديااد ميعاااد لااذلك  أعطيااتلاام يكاان هنالااك ميعاااد مقاارر قانونااا  فاا ذاالقااانون 
ماان تااااريخ  إالالباطاال ال يصاابح صااحيحا  اإلجرائاايفلااي  للتصااحيح اثاار رجعااي فااان العمااال وعليااه 

 1.تصحيحه

 النزول عن البطالن: المطلب الثاني 

فالخصام الاذي مان  ،علاى اناه التصاحيح ماع بقااء العياب يمكن تعريف النزول عن التمسك باالبطالن
 أوالناازول صااراحة  إراد  باا عالنويتحقااق الناازول  ،يناازل عاان هااذا الحااق أنحقااه التمسااك بااالبطالن 
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والناازول  قااد ياارد علااى الحااق فااي التمسااك  ،وبغياار هااذه االراده ال يمكاان الكااالم عاان الناازول ،ضاامنا
يشامل الطلاب والحاق  إنمااوفي الحالة الثانية ، إبدائهد بالبطالن وقد يرد على طلب البطالن نفسه بع

 1.البطالن إبداءيحد  النزول قبل التمسك بالبطالن فيرد على الحق في  أنمعا على ان الغالب 

تعلاااق هاااذا  إذا إالتصاااحيحه   إلاااىرع الااابطالن لمصااالحته عااان التمساااك باااه ياااؤدي فاااان تناااازل مااان ش ااا
         كماااااة مااااان تلقااااااء نفساااااها ولاااااو لااااام يتمساااااك باااااه أي الااااابطالن بالنظاااااام العاااااام حيااااا  تقضاااااي باااااه المح

وعلياه ولكاي ياتمكن الخصام مان النازول   ،كبطالن االستئناف المقادم بعاد الميعااد المحادد لاهخصم، 
وال يحاق لمان كاان سابب  ،يكاون هاذا الابطالن شارع لحماياة مصالحة خاصاة أنعن الابطالن فيجاب 

 2. المعيب قرر لمصلحته اإلجراءكان  يتمسك بهذا البطالن ولو آن اإلجراءاتفي بطالن 

مااان قاااانون اصاااول  14النصاااوص القانونياااة المتعلقاااة بموضاااوع النااازول فنااارى المااااد   إلاااىوباااالعود  
 "صاة باالفقر  الثانياة منهاا بقولهاا المحاكمات المدنياة والتجارياة الفلساطيني تانص علاى الموضاوع وخا

ويقاباال هااذا الاانص مااا نصاات ، "صاالحتهرع لمضاامنا ماان ش اا أوناازل عنااه صااراحة  إذاياازول الاابطالن 
....  " والتااي جاااء فيهااا االردنااي  المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة أصااولماان قااانون  15عليااه الماااد  

التااي  ضاامنا ماان شاارع لمصاالحته وذلااك فيمااا عاادا الحاااالت أوناازل عنااه صااراحة  إذاوياازول الاابطالن 
ومن خاالل ناص المااد   أيضافق ذلك ونص المشرع المصري على ما يوا ،"يتعلق فيها بالنظام العام

نااازل مااان شااارع لمصااالحته  إذايااازول الااابطالن  "المرافعاااات المصاااري التاااي جااااء فياااه  مااان قاااانون 11
وتعليقااا علااى  "تعلااق فيهااا الاابطالن بالنظااام العااامضاامنا وذلااك فيمااا عاادا الحاااالت التااي ي أوصااراحة 

 قاد نصاوا واألردنايوالفلساطيني من المشارع المصاري  نصوص  تلك المواد فانه يمكن القول بان كال
النزول عن البطالن لمن شرع لمصلحته هذا البطالن بشرط عدم تعلق هذا البطالن  إلمكانيةجميعا 

 العاااام يقاادم الخصاام بااالنزول عاان الاابطالن المتعلااق بالنظااام أننااه ال يجااوز وعليااه ف  ،بالنظااام العااام
فاي الفقار  الثانياة  14ا قررتاه المااد  له الحق بذلك حي  يمكن الرد على ذلك مان خاالل ما أنبحجة 
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تتعلاق بالنظاام ال ضامنا فاي الحااالت التاي  أوبزوال البطالن بالنزول عنه صاراحة  أقرتمنها والتي 
 .العام

بد من توافر شروط معينة يمكن اعتبارها شروط صحة  وحتى يكون النزول عن البطالن صحيحا ال
يصااادر النااازول مااان صااااحب الحاااق  أنيشاااترط ناااازل صااااحب حاااق فمتيكاااون ال أنباااد  فاااال ،النااازول

يكااون النااازل ذي  أن أيضاااوماان شااروط صااحة الناازول  ،بالتمسااك بااالبطالن فناازول الغياار ال يجاادي
ومن الشروط الواجاب توافرهاا  ،الغير إلىهذا النزول فالنازل متخل عن حق ال ناقل له  إلجراء أهلية
 1. سواء كانت صريحة او ضمنية ل زو الن إراد تتوافر لدى النازل  أنلصحة  النزول  أيضا

فتقاارر جاواز النازول عنااه  ،ماان قاانون المرافعاات فحااوى  النازول عان الابطالن 11وقاد حاددت المااد  
ويقصااد بتصااحيح الاابطالن زوالااه بحياا  تترتااب  ،ضاامنا باسااتثناء مااا تعلااق بالنظااام العااام أوصااراحة 
ص عليااه فااي هااذه الماااد  مبناااه وبحياا  يمتنااع طلااب بطالنااه والتصااحيح المنصااو  أثاااره اإلجااراءعلااى 
الناازول  إرادتااهالخصاام  باا عالنالخصاام الااذي شاارع الاابطالن لمصاالحته ويكااون الناازول الصااريح   إراد 

نتيجة اتفاق بيناه وباين خصامه  ماا دام  أو المنفرد  ب رادتهعن حقه في التمسك بالبطالن سواء كان 
صااراحة يكااون  ن التمسااك بااالبطالنوكمااا يكااون الناازول عاا ،االتفاااق حاصااال بعااد قيااام ساابب الاابطالن

النزول عن التمسك  إرادتهوالنزول الضمني هو المستفاد من سلوك الخصم سلوكا يدل على  ،ضمنيا
 2. بالبطالن 

ماان  11والماااد   األردناايماان قااانون المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة  15نصااوص المااواد  إلااىوبااالعود  
 ف نالمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  أصولن من قانو  14قانون المرافعات المصري والماد  

، الاابطالن هااذا لمصاالحتهبحالااة الناازول عاان التمسااك بااالبطالن لماان شاارع  أقاارتهااذه المااواد كلهااا قااد 
للناازول وهمااا الناازول الصااريح والناازول  يننااف ذكرهااا نراهااا تحاادد حااالتوالمااتمعن لنصااوص المااواد اآل

 . الضمني
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الصريحة بالتنازل عان  إرادتهضمنا بان يعلق الخصم  أوالن صراحة ويتم النزول عن التمسك بالبط
ه مااذكر  جيااعاان طريااق تو  كتابااة أوة فااي مواجهااة الخصاام، حقااه فااي التمسااك بااه شاافاهة خااالل الجلساا

يتنااازل الخصاام مقاادما عاان التمسااك بااالبطالن فيمااا يتعلااق بعماال محاادد بذاتااه ويكااون  أنويمكاان  ،إليااه
ويعاااود تقااادير ذلاااك لقاضاااي  ،طالن مستشااافا مااان سااالوك الخصااامالتناااازل الضااامني عااان التمساااك باااالب

منااذ  إلثااار المعيااب صااحيحا ومنتجااا  اإلجااراءاعتبااار  إلااىويااؤدي التنااازل عاان الاابطالن  ، الموضااوع
 1. حصوله

ماان لااه   إعااالنناازول صااريح وناازول ضاامني فااالنزول الصااريح هااو  إلااىن الناازول يقساام وبالتااالي فاا 
نزول عااان حقاااه فاااي التمساااك باااالبطالن وال يشاااترط فاااي النااازول صاااريحة باااال إرادتاااهالتمساااك باااالبطالن 

 أنكما يمكن  اآلخر،يتم شفاهة في الجلسة في مواجهة الخصم  أنالصريح أي شكل خاص فيمكن 
الصاريحة للتناازل عان حاق التمساك  اإلراد  إنمااوالنازول الصاريح هاو  إلياهيتم كتابة فاي ماذكر  تعلان 
 باا قراركااان ذلااك  أوالتنااازل عنااه  إلااىالصااريحة  اإلدار تجهاات الاادفع وا أباادىبااالبطالن سااواء كااان قااد 

 2. سابق على الدفع بالبطالن يتضمن عدم االحقيه في التمسك به 

تفسااير لخصام صاااحب المصالحة بحياا  ال يمكان لضامني اثاار قاانوني يكشااف عناه ساالوك اوالنازول ا
التناازل عان حقاه بالتمساك  إلاىالضامنية لصااحب المصالحة قاد اتجهات  االراد  ن  أب إال ،هذا المسلك
وهذا السلوك يفسر بغرفة القاضي على ضوء  ،إبدائهعن السير في الدفع بالبطالن بعد  أوبالبطالن 

التمساك  إلاىالضمنية سقط حق الخصم في العود   اإلراد ثبت وجود هذه  إذاظروف الدعوى بحي  
 3. أبداه نأالسير في الدفع الذي سبق  أومر  ثانية  اإلجراءبالبطالن لنف  

العماال المعيااب أي ساالوك  آثاااروالناازول الضاامني هااو ساالوك ماان الخصاام ياادل علااى اسااتعداده لتحماال 
يبحا  عان  أنوعلاى القاضاي  ،من قام به في النازول عان التمساك باالبطالن إراد يدل على ضرور  

ي كاان العمال الااذ إذاالنازول فاي سالوك الخصام صاااحب الحاق بالتمساك باالبطالن فيبحاا  عماا  إراد 
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كاااان  فااا ذا ،التمساااك باااالبطالن إراد يتفاااق فاااي ذهااان مااان قاااام باااه ماااع  أنياااراد اعتبااااره نااازوال ال يمكااان 
 أماا ،الابطالن    يكون في هذا مخالفة للمنطق فيجب قبول طلب أنيتوافقا  دون  أنالعمالن يمكن 

به قاد من قام  أنكان سلوك الخصم الالحق على نشوء حقه في التمسك بالبطالن يعني ضرور   إذا
 1. يتمسك بالبطالن أنالنزول فال يقبل منه بعده  أراد

فمتااى تنااازل  ،الباطاال اإلجرائاايمعينااة تغياار ماان شااكل العماال  أآثااار ن للناازول عاان الاابطالن فاا وعليااه 
الشااكل المعيااب  أو اإلجااراءضاامنا اعتباار  أوشاارع الاابطالن لمصاالحته عاان التمسااك بااه صااراحة ماان   
ياادفع  أنفاال يقبال منااه بعاد ذلاك ، ام باه  ماان وقات القياام بااهناه قاد تام صااحيحا فاي مواجهاة ماان قاوكأ

وساايلة وال فااي أي درجااة ماان  بااأيالااذي ساابق لااه وان تنااازل عاان التمسااك ببطالنااه  اإلجااراءباابطالن 
 2. المقرر  له حتى ولو كان صحيحا آثاره اإلجرائيالعمل  أوويرتب هذا الشكل  ،درجات التقاضي

ثبااات  فااا ذاوالااازوال يتحقاااق بقاااو  القاااانون طالماااا تاااوافر ساااببه  ،والنااازول سااابب قاااانوني لااازوال الااابطالن
لو لم يتمساك الخصام للقاضي نزول الخصم عن التمسك بالبطالن حكم بزوال البطالن لتحقق سببه 

 األثااروالعقااود نساابية  األحكااام أنوكمااا  ،اإلجرائاايمااا زال الاابطالن صااح العماال  فاا ذا ،باازوال الاابطالن
 أكثاارهنااك  كاان إذاال يااؤثر علاى حقاوق غيار النااازل  إذ األثاربي تصارف قااانوني نسا أيضاافاالنزول 

فنطااق الابطالن يقتصار علاى صااحب الحاق المتناازل دون  ،من صاحب حق فاي التمساك باالبطالن
 3. الباطل اإلجراءالحقوق  في  أصحابغيره من 
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 اتمةــالخ

قانونيااة المااؤثر  والفعالااة فااي إن لنظريااة الاابطالن أثرهااا الكبياار باعتبارهااا ماان النظريااات والتطبيقااات ال
ولعاال أهميااة نظريااة الاابطالن إنمااا تتجلااى ماان  ،شااتى فااروع وأنااواع وهياكاال القااانون والعمليااة القضااائية

ومثااار  ذلااك  كااون ان هااذه النظريااة  ،خااالل قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الفلسااطينية
الاااذكر لتنظااايم تلاااك  آنااافوجاااد القاااانون إنماااا تقاااع علاااى اإلجاااراءات المنظماااة لعملياااة  التقاضاااي الاااذي 

 .أي العملية القضائية وفق النهج الصحيح الذي حدده القانون  ،العملية

ة كان ال باد مان تنااول موضاوع الابطالن بكافا ،ونظرا لألهمية  البالغة للبطالن من حي  أثر اعماله
فاي الانهج القاانوني  خصوصا وأن هاذا الموضاوع يعاد موضاوعا بكاراجوانبه ومناحيه وآثاره وتطبيقه، 

تعلقة باألمر نتيجة لحداثاة قاانون اصاول المحاكماات مالفلسطيني وذلك لقلة المواضيع والشروحات ال
 الفلسطيني وباقي القوانين المقر  من خالل المشرع الفلسطيني

ماات المدنياة مان قاانون أصاول المحاك( 16-11)لقد حرص المشارع الفلساطيني ومان خاالل الماواد و 
              خصااااااااااص  اعلااااااااااى اعتماااااااااااد نظريااااااااااة الاااااااااابطالن بصاااااااااافته جاااااااااازاء إجرائيااااااااااالفلسااااااااااطيني،  والتجاريااااااااااة

شاارع الفلسااطيني موفقااا لساايره باانهج المشاارع المصااري الااذي اخااذ موعليااه فقااد كااان ال ،لمخالفااة القاعااد 
ولكاان ممااا شااار إليااه أن النظريااة الااوارد  فااي المااواد آنفااة الااذكر انمااا وجاادت فااي  ،بتلااك النظريااة أيضااا

ومارد  ،كال الابطالن اإلجرائاي دون أن يمتاد ذلاك للابطالن المادني على ن واحد فهي إنما تنصبقانو 
     ذلاااااك لكاااااون أن التقناااااين  التشاااااريعي الفلساااااطيني ماااااا زال حااااادي  العهاااااد ولااااام يعاااااالج كافاااااة  جواناااااب 

    فكااااان ال بااااد علااااى المشاااارع الفلسااااطيني أوال ماااان إتمااااام هااااذه المهمااااة الصااااعبة بتكملااااة هااااذا ،القااااانون
 .وثانيا بتضمين أغلب القوانين المصاغة بنظرية البطالن حتى تتم المهمة  ،تقنينال

إن المشااارع الفلساااطيني وفاااي طاااور معالجتاااه لموضاااوع بطاااالن اإلجاااراءات مااان خاااالل قاااانون أصاااول 
رحااه للموضااوع لمااا التفاات لاام يلتفاات وفااي سااياق ترتيبااه وط ،المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني

       تقاضااااااين مبااااااررا  كافيااااااا  ليقااااااعماااااان كااااااون الضاااااارر الااااااذي يلحااااااق بااااااأمر الم ردنااااااي اليااااااه  المشاااااارع األ
فالمشاارع الفلسااطيني انمااا رتااب ايقاااع الاابطالن بااالنص عليااه صااراحة وأن يشااوب اإلجااراء الاابطالن، 
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وبالتالي كان لزاما علاى المشارع القلساطيني أن يلتفات  ،عيب لم يتحقق بسببه الغاية من هذا اإلجراء
ع لمااا لااذلك ماان أهميااة كبياار  فااي معالجااة كافااة جوانااب الاابطالن لمااا لااه ماان أثااار مهمااة لهااذا الموضااو 

وعلياه كاان ال باد إذا للمشارع الفلساطيني مان أن يضامن ب حادى ماواده نصاا  ،على الدعوى القضاائية
 .األردني على حد سواءرع  يعالج األمر كما فعل المش

     تااااااي عااااااالج ماااااان خاللهااااااا بطااااااالن ان المشاااااارع الفلسااااااطيني وحتااااااى فااااااي إطااااااار نصااااااوص المااااااواد ال
ومثاال ذلاك ماا  ،جه بحد ذاتها   لم تكن كافية وواضاحة فاي بعاض الماوادلف ن تلك المعا ،اإلجراءات

ماان قااانون اصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الفلسااطيني فهااي عالجاات ( 21)نصاات عليااه الماااد  
فتلاك المااد  كغيرهاا  ،تمساك باالبطالنلموضوع الدفع باعتبارها من الوسائل التي يمكن مان خاللهاا ال

فالمااد  وعنادما اعتبارت الادفع  ،من العديد من الماواد لام تاأت معالجتهاا للموضاوع الاذي تناولتاه كافياا
ماان قااانون أصااول المحاكماااات ( 111)كمااا ورد بالمااااد   ،لتمسااك بااه لااام ياارد بهااالبااالبطالن كوساايلة 

وع ولكن بوضوو وشمولية أكبر مان ناص المااد  المدنية والتجارية األردني التي عالجت نف  الموض
من أصاول الحاكماات الفلساطيني ماا ورد فاي المااد  ( 21)فلم يرد في الماد   ،في القانون الفلسطيني

    ماان اصااول المحاكمااات المدنيااه االردنااي فيمااا يتعلااق بكااون الاادفوع متصااله بالنظااام العااام ام  (111)
ذا كانت غير متصلة بالنظام العام فال يمكن أوضحت بأن الدفوع ا(  111)فالماده  ،ال لوارد  فيها وار

 يوعلياه فاا ذا كاناات تلاك الاادفوع متصالة بالنظااام العاام ف نااه بالتااال ،إثارتهاا إال قباال الادخول بالموضااوع
ماان قااانون أصاااول ( 21)وهاااذا األماار لاام تعالجااه الماااد   ،يجااوز إثارتهااا فااي أي مرحلااة ماان الاادعوى

مااان أصاااول ( 111)ني حاااق المعالجاااة الشاااافية كماااا فعلااات ناااص المااااد  المحاكماااات المدنياااة الفلساااطي
وخالصة القول  بأن المشارع الفلساطيني وحتاى فاي بعاض الماواد التاي عالجات  ،المحاكمات األردني

موضااوع بطااالن اإلجااراءات كااان مقصاارا بكونااه لاام يعااط الموضااوع الااذي تعالجااه نااص كاال ماااد  لهااا 
 . جة والتوضيح واإلتمامعالقة بالموضوع الحق الكافي من المعال

كااان ماان الااالزم عليااه أن يقااوم بصااياغة  ،ن المشاارع الفلسااطيني وعنااد معالجتااه لاابطالن اإلجااراءاتإ
تفاصيل تلك المعالجة وفق  الحالة القانونية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية للواقع الفلسطيني ال 

فالحالاة الفلساطينيه إنماا تختلاف عان  ،ضاوعأن يقوم بأخذ ما قررته القوانين األخرى من معالجاة للمو 
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يعات الفلساطينيه وغيار فالواقع الفلسطيني انما تحكماه وتنظماه العدياد مان التشار  ،واقع الدول األخرى
ممااا يسااتتبع ذلااك بالضاارور  وقااع التناااقض وظهااور عاادم التاارابط مااا بااين حلقااات التنظاايم  الفلسااطينيه،
ل علااى إيجاااد العااالج الناااجح والمناسااب لتجاااوز هااذا األماار الااذي يااؤدي إلااى ضاارور  العماا ،القااانوني

وذلاك مان خاالل معالجاة الموضاوع  بمراحال متعادد  للوصاول  ،اللب  في الواقع القاانوني الفلساطيني
بالنهاياة إلاى واقااع قاانوني فلساطيني يمكاان مان خاللاه إزالااة هاذا اللاب  والتناااقض الاذي يحايط بااالواقع 

 .القانوني الحالي 

وفقاات فااي  قااد ي أتقاادم بهااذا العماال المتواضااع راجيااا ماان ا  عااز وجاال فااي أن أكااونوفااي النهايااة فاا نن
 جعااال هاااذا العمااال عماااال يساااتفاد مناااه فاااي المكتباااة القانونياااة للدارساااين والبااااحثين فاااي موضاااوع هاااذه 

لماا يعالجاه مان  ،متمنيا في نف  الوقت أن يكون هذا العمل عمال يخدم المحاامين والقضاا  ،الدراسة
فبتوفيقاه أنجازت هاذا  ،وأخيرا فالشكر والحماد   ،عمل القضائي بشكل مباشر ومؤثرموضوع يم  ال

 . العمل 
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Abstract 

The subject-matter of this dissertation concentrates on the issue of 

invalidation of Procedures in the Palestinian Law of Origins of Civil and 

Commercial Litigations No. 2 of the year 2001, with all amendments 

therewith. This is a kind of comparative study with the Egyptian Law of 

Civil & Commercial Pleas and the Jordanian Law of Origins of Civil & 

Commercial Litigations. 

To complete the topic of any subject; i.e. of this study then there shall be an 

introductory chapter to speak on the subject of procedural work that shows 

the invalidity, the presence and the absence, whereas the invalidation does 

not fall but only on those acts. Hence, shall be in talking about the concept 

and what-about the theory of procedural work which will greatly facilitate 

to the reader how to understand the subject-matter of the study, namely, the  

invalidation. Henceforth, the aim beyond the introductory chapter shall be 

talking about the procedural work, as from one side, and on other hand 

such introductory chapter shall include a portion of another important topic 

which is figuring out the invalidation from other systems, so that the topic 

of this study shall stabilize unequivocally. 
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As regarding the first chapter, such has been assigned to talk about forms, 

types and cases of invalidation, most importantly shall be the nullification 

related to the public order and that in relation to the private concern, then I 

will tackle cases of invalidation which in turn can be divided into two cases 

- the first one shall be for the invalidation case as provided in the law, 

while other case shall be the non-provided one, with all that may follow of 

differences in impact and a disagreement in the importance amongst such 

cases. 

Afterwards, presentation shall turn to stick to the subject of invalidation, 

allotting a reasonable chapter to contain this topic; whereas in the first part 

of it an explanation of those who may have the right to stick to invalidation 

exists from those who may not abide by invalidation. 

However, the concerned party to whose favorite the invalidation has been 

legislated shall be the holder of the right to invoke it, and who has been the 

cause of invalidation may not adhere to it. Hence, holder of the right in 

sticking to invalidation shall differ depending on the different type of 

invalidation, which will be referred to in the body of this chapter in the first 

part of it. 

With regard to the means of upholding invalidation, being referred to in 

Part II, then such shows several important means to invoke the invalidation, 

and that, as mandated by the comparative laws, we then find in such laws 

consensus and dispute about the importance of those means. Rebuttal, 

however, being a means of sticking to invalidation, has been approved by 
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all other comparative laws, in the preamble above, while other means to 

invoke invalidation there we find the appeal in judgments. 

Tackling such issue, we find the comparative laws differ on the appeal in 

judgments as a means – likewise, the Egyptian and the Palestinian Laws 

have affirmed the appeal and the cassation, being amongst other methods 

of appeal / contestation on invalidation.  

On other hand, the Jordanian legislator is found on contrary by approving 

the cassation only as a means of appeal without determining also the fact 

that cassation shall also be a means of appeal. However, the other 

comparative laws have differed also regarding the other means through 

which we can abide by or stick to invalidation such as the original lawsuit 

for the nullification of a judgment as decided by the Egyptian Legislator, 

Jurisprudence and Jurisdiction, but have not been approved nor confirmed 

by the Palestinian or Jordanian Legislators. 

To complete the subject of the study we have in the third chapter to talk 

and explain about the effects of invalidation; in other words, the results 

arising from the determination of invalidation, and the impact of that on 

each of the previous and the subsequent proceedings to the invalid 

procedure, and also its impact on the judgment, which we will tackle 

wholly in the first part of this chapter.  
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As for the other part of this chapter, such has been assigned for presenting 

means of limiting or mitigating the effects of invalidation; i.e. correcting 

invalidation with all that may follow of the necessary of displaying means 

and mechanisms through which and with which invalidation may be 

corrected, subject to that determined by the legislator in the comparative 

laws, and as per found appropriate by the court in its capacity being the 

self-governing authority in judging in invalidation, with all that may follow 

of the need to explain the issue of subordination of the invalidation to the 

right holder, which topic will also be addressed within the framework of 

the subject-matter of the ad hoc correction of invalidation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




