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ملخص 
ينتجعناألثرالناقللالستئنافقاعدةأساسية،ىيعدمجوازإبداءطلباتجديدةأمامزلكمةالدرجةالثانية،إذالجيوز

.لألخَتةأنتتعرضللفصليفأمرغَتمطروحعليها،والفيماملينقلوإليهاالطاعنابستئنافو
ورغمأنىذهالقاعدةجاءتاستجابةدلبدأىامىومبدأالتقاضيعلىدرجتُت،إالأنالتقيدهبذاادلبدأبصفةمطلقةيصطدم
دببادئأساسيةأخرىللتقاضي،كمبدأاالقتصاديفاإلجراءات،وسرعةحسمالنزاعحسماًشاماًل،ابإلضافةإىلفكرةتطوير

.وظيفةاالستئناف
ودلعاجلةىذاادلوضوعطرحناالعديدمنالتساؤالتواليتَىدْفنامنخالذلاإىلبيانموقفالقانوناللييبمسًتشدايفذلكآبراء

.الفقهاءوأحكامالقضاء
ماادلقصودابلطلباتاجلديدة؟وىلكلمايطرحعلىزلكمةاثين:ومنىذهالتساؤالتاليتيثَتىاادلوضوعواليتتكمنيفاأليت

درجةيعتربمنالطلباتاجلديدة؟ومامصَتالطلباتاليتأبديتألولمرةعلىزلكمةاثيندرجة؟وماالفلسفةاليتيقومعليها
مبدأعدمجوازإبداءطلباتجديدة؟ومامدىتعلقاحلظرابلنظامالعام؟

وإذاكانالتسليمهبذاادلبدأبصفةمطلقةيؤديإىلنتائجغَتمقبولة،فهليفالتخفيفمنادلبدأمايؤديإىلإىدارأىمضمانة
.(مبدأالتقاضيعلىدرجتُت)للتقاضي

حاولادلشرعاللييبأنيوفقبُتىذهاالعتباراتبقبولولطائفةمعينةمنالطلبات،لكوهناالتغَتالطلباألصليوإمناىي
امتدادلو،كطلبسائرادللحقاتادلتجددةابلطلباألصلي،وكطلبتغيَتالسببأواإلضافةإليومادامذلكاليغَتادلركز

القانوينالذيعرضتمحايتو،ابإلضافةإىلقبولتدخلأوإدخالمنكانطرفاًيفخصومةأولدرجةماداماليطالبادلتدخل
.حبقلنفسو

،وإنكانيفإطارزلددويف(حبظرقبولالطلباتاجلديدةيفاالستئناف)وتعدىذهالطلباترلرداستثناءعلىالقاعدةالعامة
.نطاقضيق

وهللاادلوفق
Abstract 

The effect of conveying the appeal results in a basic rule, which is the inadmissibility of 

making new applications before the court of second instance, so the latter may not be subject 

to a decision on an order not before it, nor with the appellant not transferring it to his appeal. 

Although this rule came in response to an important principle which is the principle of 

litigation on two degrees. However, strict adherence to this principle clashes with other basic 
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principles of litigation, such as the principle of economics in procedures and the speed of 

resolving the dispute in a comprehensive manner in addition to the idea of developing an 

appeal function. 

To address this issue, we raised many questions, through which we aimed to clarify the 

position of Libyan law, using the judgments and jurisprudence opinions. One of these 

questions raises the issue! What are new applications? Is everything that is brought before a 

second-degree court considered new applications? What is the fate of the applications first 

made to a second-degree court? What is the philosophy underlying the principle that new 

applications cannot be made? How far is the ban about public order? 

If the delivery of this principle as an absolute lead to unacceptable results, is it mitigating the 

principle leads to the waste of the most important guarantee of litigation (the principle of 

litigation two degrees). Tried legislator Libyan to reconcile these considerations by accepting 

a certain range of applications because they are not original demand change, but is an 

extension of it. as requested by other renewable accessories to the original request, and as a 

request to change the cause or add to it as long as it does not change the legal status, which 

offered protection, in addition to accepting interference or input from a party to a dispute first 

degree, as long as it does not demand the right to intervener himself. It considers these 

requests merely an exception to the general rule not to accept new applications on appeal, 

although in a specific framework and in a narrow range. 

 God bless 
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: مقدمــــة
،وىذامبدأأساسيمن(اثيندرجة)للخصماحلقيفأنيطرحالنزاعمرتُت،مرةأمامزلكمةأولدرجة،وأخرىأمامزلكمةأعلى

.مبادئالنظامالقضائي،يسميمبدأالتقاضيعلىدرجتُت
فحُتترفعدعوىأمامزلكمةأولدرجةجيبعلىىذهاحملكمةالفصلفيها،وبعدذلكيطرحالنزاعمنجديدوبشروطمعينة

.أمامزلكمةاثيندرجةلكيتعيدىذهاحملكمةالفصليفموضوعالدعوىمرةأخرى
فاالستئنافينقلالنزاعمنزلكمةأولدرجةإىلزلكمةأعلىدرجة،بكلمااشتملعليومنأدلةوأوجودفاعلتقولكلمتها

فيو،وىذاالنقليتمحبالتواليتكانعليهاقبلصدوراحلكمادلستأنف،فالجيوزحملكمةاالستئنافأنتتعرضللفصليفأمرغَت
.ىذاىواألثرالناقللالستئناف.(1)مطروحعليها،فهيالتنظرإالمانقلوإليهاالطاعنابستئنافووتتقيدحبدودىذاالطعن

 نطاق البحث 
دراستناذلذاادلوضوعالتنصرفإىلاألثرالناقللالستئنافكصورةعامة،وإمناتنحصرالدراسةفيمايًتتبعليوىذااألثرمن
نتائجمهمة،وادلتمثلةيفمصَتالطلباتاجلديدةاليتأبديتألولمرةأمامزلكمةاثيندرجةومليسبقطرحهاعلىزلكمةأول

.درجة
ويثَتىذاادلوضوعالعديدمناإلشكاليات؟

:ومنها
ىلكلمايقدمواخلصومأمامزلكمةاثيندرجةألولمرةيعتربمنالطلباتاجلديدة؟لإلجابةعلىذلكالبدمنربديد

ادلقصودمنالطلباتاجلديدة؟وربديدنطاقهاوماخيرجعنها؟
.وبعدربديدىا،ىلديكنحملكمةاثيندرجةالنظرذلذهالطلباتابلرغمانومليسبقطرحهاعلىزلكمةأولدرجة؟

والسؤال.قاعدةحظرإبداءالطلباتاجلديدةيفاالستئناف:جاءالقانوناللييببقاعدةعامةالجيوزسلالفتهاوىي
الذييطرحىنا؟ماىيالفلسفةاليتيبٍتعليهاالقانونىذااحلظر؟ومااجلزاءادلًتتبعلىسلالفةىذهالقاعدة؟وىلىيمتعلقة

ابلنظامالعام؟
كماأنىذهالقاعدةقدتطورتكثَتاًيفالقوانُتادلقارنةوأصبححملكمةاالستئنافاحلقيفأنتنظرطوائفعديدةمنىذه

.الطلباتاليتمليسبقعرضهاعلىزلكمةأولدرجة
فماموقفالقانونمنىذاالتطور،وإىلأيحد؟وىلديثلذلكتعدايًعلىمبدأالتقاضيعلىدرجتُت؟أمانوحيًتمادلبدأ

.كأصلعامويقومبتطويروظيفةاالستئناف؟
كلتلكالتساؤالتسوفأحاولالبحثعنإجاابتذلا،وتوضيحهاوتسليطالضوءعليها،متبعيفىذهالدراسة

.ادلنهجالوصفيوالتحليليدلوقفقانونادلرافعاتاللييب،ومسًتشداأبحكامالقضاءوأراءالفقوادلقارن
 

                                                           

.419،ص2007،رلموعةأحكاماحملكمةالعليا،القضاءادلدين،اجلزءاألول،لسنة297/51،14/2/2007-300ط(1)



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
 

5 

 ااعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

أمهية ادلوضوع 
ملحيظىموضوعالطلباتاجلديدةيفاالستئنافبدراسةخاصةيفليبيا،فمعظمالدراساتيفقانونادلرافعاتإما -

ذباىلتادلوضوعأوربدثعنويفإشاراتبسيطةفلمتويلاىتماماكبَتابو،لذلككانالبدمنتسليطالضوءعليو
 .يفدراسةخاصة

(والفرنسي–واإليطايل–كالقانونادلصري)بدأتبعضالقوانُتادلقارنةواليتتعتربمصدراًاترخيياًللقانوناللييب -
بتطويروظيفةاالستئنافوذلكابلسماححملكمةاالستئنافبنظرالعديدمنالطلباتاجلديدةاليتمليسبقتقدديها

أمامزلكمةأولدرجة،فلمتعدتقتصروظيفةاالستئنافعلىرلردمراجعةاحلكمادلستأنففحسبوإمناإصالحما
 .لذلككانمناألمهيةدراسةىذاادلوضوعلبحثموقفادلشرعاللييبومواكبةىذاالتطور.بومنعيوب

خطة البحث 
:لإلحاطةهبذاادلوضوعسوفنقسمالبحثوفقاخلطةالتالية

ربديدنطاقالطلباتاجلديدة:ادلطلب األول
ادلقصودابلطلباجلديد:الفرعاألول
ماخيرجعننطاقالطلباجلديد:الفرعالثاين

حظرإبداءالطلباتاجلديدة:ادلطلب الثاين
الفلسفةاليتيبٍتعليهااحلظر:الفرعاألول
تعلقاحلظرابلنظامالعام:الفرعالثاين

حدودإابحةالطلباتاجلديدة:ادلطلب الثالث
طلبادللحقاتادلتجددةللطلباألصلي:الفرعاألول
طلبيغَتالسببأويضيفإليو:الفرعالثاين
طلبإدخالأوتدخلالشخصالثالث:الفرعالثالث

.    اخلامتـــة
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ادلطلب األول 
حتديد نطاق الطلبات اجلديدة

يًتتبعلىرفعاالستئنافنقلموضوعالنزاعبكلعناصرهالذيفصلتفيوزلكمةأولدرجةإىلزلكمةاثيندرجة،أيإعادة
يفحدودطلبات.(2)طرحالنزاعمنجديدعلىزلكمةاثيندرجةبكلمااشتملعليومنأدلةوأوجودفاعلتقولكلمتهافيو

.ادلستأنففاليطرحعليهاطلباتموضوعيةمليسبقطرحهاأمامزلكمةأولدرجة
لكنىلكلمايبدهاخلصمأمامزلكمةاثيندرجةألولمرةيعتربمنالطلباتاجلديدة؟

لإلجابةعنىذاالتساؤلوربديدنطاقىذهالطلباتالبدمنمعرفةادلقصودمنالطلباتاجلديدة،مثنوضحماخيرجعنىذه
.الطلبات

الفرع األول 
ادلقصود ابلطلب اجلديد

ادلتأمليفنصوصقانونادلرافعاتاللييبالجيدأيتعريفللطلباجلديد،وإمناالنصالوحيدبوجاءمانعاًمنإبداءأيطلبات
.،اتركاًمهمةالتعريفابلطلباتللفقووالقضاء(321/1)جديدةيفاالستئنافادلادة

الطلبالذيخيتلفعنالطلباألصلييفموضوعوأوأطرافوأوسببو،أوىوذلك:الطلباجلديدأبنو(3)وقدعرفالفقو
وقيلأيضاأبنوالطلبالالزمدلباشرةقاضياالستئنافلنشاطو،غَتانو.(4)الطلبالذيمليسبقطرحوعلىزلكمةأولدرجو

إذاتعلقاألمربنشاطمنالنوعالذييتعُتعلىقاضياالستئنافالقيامبومنتلقاءنفسو،فإنتقدمياخلصمطلبايف
.(5)االستئنافلتحريكواليدخليفمفهومالطلباجلديداحملظورقبولويفىذهادلرحلة

وأتسيساًعلىذلكيعدطلباًجديداًكلطلبيزيدأوخيتلفعنالطلباألصلييفموضوعو،أوالطلبالذييستندإىل
سببغَتالسببالذياستندعليوأمامزلاكمالدرجةاألوىل،أوالطلبالذييوجوإىلشخصمليكنسلتصماًأمامزلكمة

.(6)الدرجةاألوىل،ولوكانىوذاتالطلبادلرفوعةبوالدعوىأماماحملكمة
وذلذاقيلأنالطلبيعدجديداًإذاكانمنادلمكنأنترفعبودعوىجديدةدومناادلساسحبجيةاحلكمادلستأنف،ودلا

كانتحجيةاألمرادلقضيمرىونبوحدةادلوضوعووحدةالسببووحدةاخلصوموصفاهتم،فإنالطلبيكونجديداًيف
.(7)االستئنافإذااختلفعماأبديأمامزلكمةالدرجةاألوىليفادلوضوعوالسببواخلصوم

                                                           

.329،قانونادلرافعات،الطبعةالثانية،اجلزءاألول،منشوراتجامعةقاريونس،بنغازي،ص2008:أمحدعمربوزقية.د2))
.852،منشأةادلعارفاإلسكندرية،ص14،ادلرافعاتادلدنيةوالتجارية،الطبعة1986:امحدأبوالوفأ.د(3)
.419،ص2007،رلموعةأحكاماحملكمةالعليا،اجلزءالثالث،القضاءادلدين،سنة2007-2-14،اتريخاجللسة52ق/297--300طم4))
.8،جامعةالبحرين،ص1العدد10،الطلباتاجلديدةيفاالستئنافادلدين،رللةاحلقوق،اجمللد(2013):إبراىيمزلسُتحرب.د(5)
.852مرجعسابقذكره،ص:أمحدأبوالوفأ.د(6)
،شرحقانونادلرافعاتادلدنية(2013):خليفةساملاجلهمى.د.210،مبدأالتقاضيعلىدرجتُت،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،ص(2009):امحدىندي.د(7)

،نطاقالطلباتاجلديدةادلقبولةيفالدعوىاالستئنافيو،رللةاحملققاحلليللعلومالقانونية(2016):منصورحامتزلسنوآخرون.د.412والتجارية،دارالفضيلبنغازي،ص
 .184والسياسية،العدداألول،السنةالثامنة،جامعةاببلالعراق،ص
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اإلدعاءيفأولدرجةحبقملكيةالبناءويقدمطلبجديديفاالستئناف:واألمثلةكثَتةعلىالطلباتاجلديدةفمثالً
.بطلبملكيةاألرضادلقامعليهاالبناء

كمايعتربطلباجديداًالطلبيفأولدرجةبتصحيحالقسمة،ويفاالستئنافبطلببطالنالقسمة،أويطلبيفأول
درجةأبصلالدين،ويطلبيفاالستئنافابلفوائد،أوادلطالبةيفأولدرجةحبقاالرتفاق،ويفاثيندرجةيطالبابدللكيةألول

.مرة
.ىذهاألمثلةتعتربحبقطلباتجديدةهتدفإىلتعديلموضوعالطلبالذيقدميفأولدرجة

كادلطالبةيفأولدرجةابلصفة:وتعتربأيضامنالطلباتاجلديدةالطلباتادلعدلةألشخاصخصومةأولدرجة
.الشخصيةويفاثيندرجةبصفتووكيالعنأخر

كادلطالبةابلتعويضعلىأساسادلسؤوليةالعقدية،مثتغَت:أماالطلباتاجلديدةاليتتغَتالسببأواألساسالقانوين
األساسيفاالستئنافإىلادلسؤوليةالتقصَتية،وكطلبالطالقلسببمعُتيفأولدرجةمثتغيَتالسببألولمرةيف

.االستئناف
وبناًءعلىذلكاليعدطلباًجديداً،مايقصدبوبيانوربديدالطلباألصليأوتصحيحو،أومايقصدبوالنتائج

القانونيةللطلباألصلي،أويردبعبارةأخرىغَتتلكاليتاستعملتأمامزلكمةالدرجةاألوىل،أوماعرضأمامزلكمةأول
درجةفلمتفصلفيولعدماحلاجةإليوكطلبالضمانالفرعيعندمايقضيبرفضطلباتادلدعييفالدعوىاألصلية،أوما
يعتربداخاًليفالطلباتاألصلية،أومندرجاًفيها،أونتيجةالزمةذلا،كطلبتعيُتحارسقضائيأمامزلكمةاثيندرجة

.(8)خبصوصطلبموضوعيسبقعرضوعلىزلكمةأولدرجة
عنعناصراخلصومة-سواءمنحيثادلوضوعأوالسببأواألشخاص-إذاًكلتغيَتيفعناصراخلصومةاالستئنافية

.(9)االبتدائيةيعتربطلباًجديداً
الفرع الثاين 

ما خيرج عن نطاق الطلب اجلديد  
إذاكانكلتغيَتعنالطلباألصلي،منانحيةادلوضوعأوالسببأواألشخاصيعتربطلباًجديداً،فإنالتغيَتيف

فهليعترب.السببعنالطلباألصليقدحيدثلبسبينووبُتوسائلالدفاعاجلائزإبداءىاألولمرةأمامزلكمةاثيندرجة
طلباًجديداً،أمأنومنقبيلاحلجةاليتيستندعليهااخلصميفأتييدطلبو؟

جيبعلىاحملكمةأنتنظراالستئنافعلىأساسمايقدمذلامنأدلةودفوع"مرافعاتلييبعلىأنو(320)نصتادلادة
".وأوجودفاعجديدةوماكانقدقدممنذلكإىلزلكمةالدرجةاألوىل

                                                           

.9مرجعسابقذكره،ص:إبراىيمزلسُت.د(8)
 .331مرجعسابقذكره،ص:أمحدعمربوزقية.د9))
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احلجةاليتيستندإليهااخلصميفأتييدمايدعيودون:رفعىذااللبسبتعريفوسائلالدفاععلىأهنا(10)وقدحاولالفقو
.أنحيدثهباتغيَتاًيفمطلوبو،وابلتايلالتعتربىذهالوسائلاجلديدةطلباتجديدةزلظورتقدديهاأمامزلكمةالدرجةالثانية

:ذلكبعدةاعتبارات(11)ويربرالفقو
فاذلدفمناالستئنافىوسبكُتاحملكومعليومنإبداءمالديومنوسائلالدفاعاجلديدة،واستدراكماأغفلعنو، -

وتداركماأخطأيفعرضو،أوقصريفتوضيحو،وىذامنشانوأنيثَتبصَتةاحملكمةماداماليغَتمنموضوع
 .الطلباألصلي

كماأنمهمةاالستئنافالتقتصرعلىمراجعةاحلكمادلستأنففحسب،بلهتدفأيضاإىلإصالحمابومن -
عيوب،سواءسبثلتيفأخطاءالقضاةأويفتقصَتوإمهالاخلصوم،لذلكفاالستئنافوسيلةالستدراكمافات

 .للخصومتقدديو
كماجيدتربرهأيضايفاحًتامحقالدفاع،الذييتطلبسبكُتاخلصوممنإبداءمالديهممنوسائلالدفاع،أو -

تغيَتىاأواإلضافةإليهالتدعيمطلباهتم،فإذااستنداخلصمعلىحقسبقادعاؤهواشتقمنواقعةقانونيةأبديتسبثل
 .(12)أساسالطلباألصليفإناخلصماألخرلنيفاجأبو،ولنيكونىناكمساسحبريةالدفاع

وأيضاًالديثلذلكأيمساسدببدأالتقاضيعلىدرجتُت،نظراًالنموضوعالنزاعاليتغَتإبضافةأدلةأووسائل -
جديدة،فالنزاعالذيطرحأمامأولدرجةىوذاتويعادطرحوأماماثيندرجة،معإاتحةالفرصةللخصوملتقدميما
فاهتممنأدلةأوأوجودفاع،حىتتفصلزلكمةالدرجةالثانيةيفالنزاع،كماأنىذهاألمورتقوملصاحلأوضد

.(13)طلباتسبقطرحهاعلىأولدرجة،وصدرحكمفيهامطعونعليوابالستئناف

بصددحقاخلصوميفتقدميأدلةودفوعوأوجودفاعجديدةألولمرة(14)ىذاماصارعليوالقانونوالقضاءاللييب
أمامزلكمةاالستئناف،لذلكخيرجمننطاقالطلباتاجلديدةاألدلةوالدفوعوأوجوالدفاعاجلديدةاليتيستطيعاخلصوم

إبداءىا،ولوألولمرةأمامزلاكماثيندرجة،ابعتبارإنىذهالوسائلالتعتربطلباتجديدة،وإمناىيأسانيدوحجججديدة،
.لكييربرهبادعواه،بشرطبقاءموضوعالطلباألصليعلىحالدونتغيَت:أجازادلشرعتقدديهاألولمرةأماماالستئناف

                                                           

.852مرجعسابقذكره،ص:امحدأبوالوفأ.د(10)
.673،قانونادلرافعات،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،ص(2011)نبيلإمساعيلعمر.د11))
.355،ارتباطالدعاوىوالطلباتيفقانونادلرافعات،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،ص(1995):امحدىندي.د(12)
.673مرجعسابقذكره،ص:نبيلعمر.د13))
=،القضاءادلدين2007أنظرإىلرلموعةأحكاماحملكمةالعليا،السنة(14)

.318،اجلزءاألول،ص5/2/2007ـاتريخاجللسة15/51ط
.499،اجلزءالثاين،ص19/2/2007ــاتريخاجللسة571/51ط
 .1887،اجلزءالرابع،ص2007-7-11-ق187/52ط
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فإذاطالبادلستأنفأنيكونتقديرالتعويضعناالستيالءعلىأرضوبقيمةاألرضوقتالدعوى،فإنذلكال
كماجيوزألولمرةيفاالستئنافطلبازباذأيإجراءمنإجراءات.يعدطلباًجديداًشلاالجيوزإبداؤهألولمرةيفاالستئناف

.اإلثباتكقاعدةعامة،أواإلدالءأبيةقرينةقانونية
وتكونحملكمةالدرجةالثانيةالسلطةيفحبثأوجودفاعوأدلةاخلصوممنالناحيتُتالقانونيةوالواقعية،حبيثيطلع

.(15)علىاألوراقادلتعلقةابلدفاعاجلوىري،دوناالكتفاءعنداللزومدبجردأتييداحلكمادلستأنف
يتضحشلاتقدم،أنطرحادلوضوعمنجديدأمامزلكمةاثيندرجة،البدأنيكونيفحدودطلباتادلستأنف،

:ثالثقواعديفىذاالصدد(16)وقدوضعتاحملكمةالعليا
أاليطرحعليهاطلباتموضوعيةملتُبدأأمامزلكمةالدرجةاألوىل،فكلطلبموضوعيمليطرحعلىزلكمةأول -

.درجة،يعتربطلباجديداًديتنععلىزلكمةاالستئنافالنظرفيو،لكونوخيلدببدأالتقاضيعلىدرجتُت
وكمااليطرحعليهامنالطلباتاليتعرضتعلىزلكمةأولدرجةإالمافصلتفيو،فإذاأغفلتزلكمةأولدرجة -

 .الفصليفبعضالطلبات،فالجيوزإاثرتومنجديدأمامزلكمةاثيندرجة
وكذلكاليطرحعليهاشلافصلتفيوزلكمةأولدرجةإالمارفععنواالستئناففقط،ويستثٌتمنذلكمانصت -

استئنافاحلكمالصادريفموضوعالدعوىيستتبعحتماًاستئنافمجيعاألحكام"مرافعاتأبنو(313)عليوادلادة
".اليتسبقصدورىايفالقضيةماملتكنقبلتصراحة

ادلطلب الثاين 
حظر إبداء الطلبات اجلديدة

إذاأبديتأمامزلكمةاثيندرجةطلباتمليسبقطرحهاعلىزلكمةأولدرجة،فهلجيوزحملكمةاثيندرجةأنتنظرىا؟
جاءالقانوناللييبدببدأعامالجيوزسلالفتو،وىومبدأحظرإبداءالطلباتاجلديدةألولمرةأمامزلكمةاثين

فماالفلسفةاليتيبٍتعليهاالقانونىذااحلظر؟ومااجلزاءادلًتتبعلىسلالفةىذاادلبدأ؟ومامدىتعلقذلكابلنظام.درجة
العام؟

:ىذاماسنحاولاإلجابةعنوعلىالنحوالتايل
 
 
 
 

                                                           

.851مرجعسابقذكره،ص:امحدأبوالوفأ.د(15)
 .410خليفةاجلهمي،ص.مشارإليولدىد.21/3/1973اتريخاجللسة_20/18أنظرطمدين(16)
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الفرع األول 
الفلسفة اليت يبين عليها القانون هذا احلظر

تلكىيالقاعدةاليتقررهتا....".التقبلالطلباتاجلديدةيفاالستئناف"مرافعاتلييبعلىأنو(321/1)تنصادلادة
القوانُتادلقارنةبشكلصريح،واليتتعٍتالجيوزإبداءأماماحملكمةاالستئنافيوأيطلبيتغَتبوموضوعالدعوىأواخلصومأو

.السبب،عمافصلتفيوزلكمةأولدرجة
سرعةوفاعليةالعدالةابإلسراعيفسَت:وإذاكانيفقبولالطلباتاجلديدةيفاالستئناففوائدعمليةمهمةمنها

اخلصومة،وذبنبزلاوالتتعطيلها،وذلكبتكرارالعودةمنجديدةأمامزلاكمأولدرجة،ومعذلكفمساوئقبولىذه
.الطلباتأكرب

ماىيالفلسفةاليتيبٍتعليهاالقانونىذااحلظر؟:فالسؤالالذييطرحىنا
:ديكنتربيرالفلسفةاليتيقومعليهاىذااحلظروفقاأليت

يرادهبذاادلبدأأننطاقاخلصومةيتحددابلطلباألصلياالفتتاحيللخصومة،ويفحدودما:مبدأثباتالنزاع -
،أيأن(ادلوضوعوالسببواألطراف)تضمنتوعريضتها،حبيثحيظرإجراءأيتعديلالحقيفعناصرىا،ادلتمثلةيف

النزاعينبغيأنيبقىاثبتاًابلنسبةللخصوم،حبيثديتنعتعديلأيركنفيو،ذبنباًإلعاقةسَتاخلصومةمنخاللإبداء
طلباتجديدةتقومبعدبدءإجراءاهتا،وإعمااًلحلقالدفاعالذييقضيبعدممفاجأةاخلصومبطلباتتقومبعدأن
يكونواقداستعدواللدفاعيفنطاقالطلباألصليوحده،وعليويقتضيمبدأثباتالنزاعمنعتقدميأيعنصرجديد

 .(17)يفاالستئنافمليسبقعرضوعلىزلكمةالدرجةاألوىل
غَتأناألخذهبذاادلبدأعلىإطالقويؤديإىلنتائجغَتمقبولة،كتعددالقضاايوإطالةأمداإلجراءات،وتكبيداخلصومادلزيد
منالنفقات،فضالعناحتمالصدورأحكاممتناقضةيفالنزاعالواحد،لذلكصلدادلشرعأحياانًخيففمنحدةىذاادلبدأ،

 .ابلسماحببعضاالستثناءات،لتحقيقحسمشاملللنزاعبكلتداعياتو،كماسنالحظالحقا
ألولمرةأمامزلكمةالدرجةالثانيةخيلدببدأمنادلبادئاليتيقوم(يغَتمنالطلباألصلي)إنإبداءطلبجديد -

أنالدعوىالواحدةبشروطمعينة:عليهاالنظامالقضائياللييب،وىومبدأالتقاضيعلىدرجتُت،ويعٍتىذاادلبدأ
األوىلتتمأمامزلاكمأولدرجة،فإذاصدريفالدعوىحكممليرضيخصم:جيوزإخضاعهاللفحصالقضائيمرتُت

                                                           

.9مرجعسابقذكره،ص:إبراىيمزلسُت.د.195مرجعسابقذكره،ص:منصورحامتزلسنوآخرون.د(17)
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.(18)مناخلصوم،أومليرضيمجيعاخلصوم،جازالطعنعليوأمامزلكمةأعلىمناألوىل،تسمىزلكمةاستئنافيو
 .دونأيتعديليفعناصره

وبناًءعلىذلكفإنالسماحبقبولطلبجديدأمامزلكمةالدرجةالثانية،يفوتعلىاخلصمدرجةمن
درجاتالتقاضي،فالطلباجلديديفزلكمةاثيندرجةتنقصوسبقخصومةأولدرجة،وقبولويعٍتإلغاءالدرجةاألوىل

.(19)للتقاضي
كماأناخلصومةاالستئنافيةذلاطابعقاصرعلىادلسائلاليتفصلفيهااحلكم،ومتاستنفاذواليةزلكمةأول
درجةبصددىا،وابلتايلالجيوزإبداءطلباتجديدةمليسبقطرحهامنقبلأمامزلكمةأولدرجة،لكيتفصلفيهازلاكم

.(20)اثيندرجةللمرةاألوىل،علىالرغممنأنىذهاحملاكماألخَتةتعتربزلاكمموضوعشأنزلاكمالدرجةاألوىل
أماالفلسفةاألخرىاليتتربرحظرالطلباتاجلديدةللمرةاألوىلأمامزلاكماثيندرجة،ترجعإىلطبيعةوظيفة -

االستئنافذاهتا،فالقانوناللييبومعظمالقوانُتادلقارنةتنظرإىلوظيفةاالستئنافعلىأهنانظرادلوضوعذاتودون
تغيَتمرهأخرى،وقبولالطلباتاجلديدةيعترباضلرافاابالستئنافعنطبيعتو،فطادلاأنوظيفةزلكمةاالستئناف
سلتصرةيفإصالحخطأقضاةالدرجةاألوىل،وجبإاليتناولحبثهمغَتالطلباتاليتكانتمعروضةعلىىؤالء

 .(21)القضاة

وابلتايلجيبأنيكونالنزاعادلطروحأمامزلكمةاثيندرجة،ىونفسالنزاعالذيفصلفيوأمامزلكمةأولدرجة،من
.حيثادلوضوعواخلصوم

كماأنيفتقدميالطلباتاجلديدةللمرةاألوىلأمامزلكمةاثيندرجةخيالفقواعداالختصاصالقضائي،وحيول -
زلاكماالستئنافإىلزلكمةدرجةأوىل،ويؤديإىلصدورأحكامهنائيةيفطلباتكانجيبصدورحكمابتدائي

 .(22)فيها،ابعتبارأنأحكامزلاكماثيندرجةكلهاأحكامهنائية
وقدتكونىذهالطلباتادلقدمةألولمرةأمامزلكمةاثيندرجةمناالختصاصالنوعيحملكمةأولدرجة،ويفقبوذلا

 .(23)أمامزلكمةاثيندرجةسلالفةلقواعداالختصاصالنوعي،وذلكالجيوزلتعلقاالختصاصالنوعيابلنظامالعام

                                                           

،النظامالقضائياللييب،الطبعةالثالثة،ادلركزالقومي(2003):الكوينعلياعبودة.د.50،قوانُتادلرافعات،الكتاباألول،دارالطباعةاحلديثة،ص(1989)أمينةالنمر.د(18)
.78للبحوثوالدراسات،طرابلس،ص

..416خليفةاجلهمي،ص.مشارإليولدىد.31/12/1995اتريخاجللسة_ق248/42انظرطم(19)
.674مرجعسابقذكره،ص:نبيلعمر.د(20)
.84النظامالقضائياللييب،مرجعسابقذكره،ص:الكويناعبوده.د.206مبدأالتقاضي،مرجعسابقذكره،ص:امحدىندي.د(21)
 .673مرجعسابقذكره،ص:نبيلعمر.د(22)
.1669،ص2007،رلموعةأحكاماحملكمةالعليا،القضاءادلدين،اجلزءالثالث،26/7/2006اتريخاجللسة-ق33/53ط(23)
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الفرع الثاين 
مدى تعلق احلظر ابلنظام العام 

قديغفلأحداخلصوم،أوكليهماعنتقدميبعضالطلباتأمامزلكمةأولدرجةيفالنزاعادلعروضعليها،مثيستغل
استئنافاحلكمالصادريفالنزاعأمامزلكمةاثيندرجة،ويتقدمهبذهالطلباتاليتأغفلعنهاأمامأولدرجة،أويتقدمبطلب

فمااجلزاءادلًتتبعلىذلك؟.خيتلفعنالطلباألصليادلقدميفأولدرجة
التقبلالطلباتاجلديدةيفاالستئناف،وربكماحملكمةمن"مرافعاتلييبعلىأنو(321)تنصالفقرةاألوىلمنادلادة

".تلقاءنفسهابعدمقبوذلا
يفهممنعبارةالنصانويفحالةتقدمأحداخلصومبطلباتجديدةمليسبقطرحهاعلىزلكمةأولدرجة،ربكماحملكمة

االستئنافيوبعدمقبوذلامنتلقاءنفسها،حىتولومليدفعاخلصماألخربذلك،وىذااجلزاءمتعلقابلنظامالعام،كماتدلعليو
وابلتايليوجبعلىتلكاحملكمةإذاماتبُتذلاأنادلعروضعليهاألولمرةيغَتمنعناصرالدعوى.صياغةالفقرةالسابقة

.،أنربكممنتلقاءنفسهابعدمقبولىذاالطلب(ادلوضوعأواألشخاص)
أنقبولالطلباتاجلديدةيفاالستئنافيًتتبعليوتفويتدرجةمندرجاتالتقاضيعلى:وأتيتاحلكمةيفذلك

.(25)وتعتربدرجاتالتقاضيمتعلقةأيضاًابلنظامالعام.(24)صاحبالطلب،وعلىادلقدمضدهىذاالطلب
وابإلضافةإىلذلكفإنالقانوناللييبملدينحزلكمةالدرجةالثانيةسلطةالفصليفنزاعيطرحعليهاألولمرة،إمنا

وىذااألمرمسلمبو،ولومل.جعلسلطتهاالوحيدةيفأنتفصلفيمايطرحعليهامننزاعفصلتفيوزلكمةالدرجةاألوىل
.(26)تعتربقواعداالختصاصالنوعيمنالنظامالعام،ابعتبارهمنادلبادئاألساسيةللتقاضي

الجيوزاخلروجعليهاولوابتفاقاخلصوم،:وقاعدةالتقاضيعلىدرجتُتابلرغممنتعلقهاابلنظامالعام،دبعٌتأنو
إالأهناهتدفيفاألساسإىلمحايةمصاحلاخلصوموجعلهميستفيدونمندرجاتالتقاضي،ومعذلكفادلسألةتتعلقأيضاً
بتنظيمالعملداخلمرفقالقضاء،واحًتامسلطاتاحملاكم،لذلكاعتربتقاعدةالتقاضيعلىدرجتُتمنالنظامالعام،ىي

.والنتائجادلًتتبةعليها
وابلتايلأصبحتقاعدةأساسيةالجيوزادلساسهبا،وتولدعنهاكافةاآلاثرادلًتتبةعلىتعلقمسألةمنادلسائلابلنظامالعام،

.(27)وأمههاأنالقاضيحيكمهبامنتلقاءنفسودونطلب
وخالصةماتقدمأنادلشرعاللييبحيظرأمامزلاكمالدرجةالثانيةأاثرتأيطلباتموضوعيةجديدة،زبتلفعن

الطلباألصلييفعناصرىااألساسية،سواءمنانحيةادلوضوعأواألشخاص،كماحيظرإبداءأيطلباتملتفصلفيهازلكمة
.الدرجةاألوىل،أوفصلتفيهاومليرفعبشأهنااستئنافأمامزلكمةالدرجةالثانية

                                                           

.673مرجعسابقذكره،ص:نبيلعمر.د(24)
.1669،السابق،ص26/7/2006جلسة-ق33/53ط(25)
.860مرجعسابقذكره،ص:امحدأبوالوفأ.د(26)
 .674مرجعسابقذكره،ص:نبيلعمر.د(27)
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وإذاتقدمأحداخلصومأوكالمهادبثلىذهالطلباتربكماحملكمةمنتلقاءنفسهابعدمقبوذلاحىتولومليدفعأحداخلصوم
.بذلك،لتعلقهاابلنظامالعام،وابلتايليكونللمحكمةأنربكمبعدمالقبوليفأيحالةكانتعليهاالدعوىاالستئنافيو

ادلطلب الثالث 
حدود إابحة الطلبات اجلديدة  

األصليفالقانوناللييبىوعدمجوازإبداءطلباتجديدةيفالدعوىاالستئنافية،ماملتكنقدعرضتمنقبل
أمامزلكمةالدرجةاألوىل،سواءأكانتىذهالطلباتجديدةأبشخاصها،أودبوضوعها،أوبسببها،ابلنسبةللطلباألصلي

.للدعوى،وذلكاحًتاماًألىممبدأمنادلبادئاألساسيةللتقاضي،وىومبدأالتقاضيعلىدرجتُت
غَتأنالتطبيقالدقيقذلذاادلبدأعلىإطالقويؤديإىلبعضادلساوئ،دلاينطويعلىذلكمنتعارضمعمبدأأخراليقل

.أمهيةعنو،وىومبدأاالقتصاديفاإلجراءاتوالنفقات،وسرعةحسمالنزاعحسماشاماًلوهنائياً
وعلىىذااألساسحاولادلشرعاللييبالتوفيقبُتىذهاالعتباراتالسابقة،وذلكدبنعإىدارمبدأالتقاضيعلى

درجتُتكأصلعام،ويفنفسالوقتالعملعلىتطويروظيفةاالستئناف،إبابحةالقبوللبعضالطلباتاجلديدةألولمرةأمام
.زلكمةاثيندرجة،وكذلكالسماحإبدخالوتدخلالشخصالثالث،وإنكانذلكيفنطاقضيقووفقاستثناءاتزلددة

فماىيىذهاالستثناءاتوماتربيرىاوحدودىا،ومامدىمساسذلكدببدأالتقاضيعلىدرجتُت،وىلتعتربىذهاالستثناءات
بدايةالطريقضلوتطويروظيفةاالستئناف؟

:-ىذاماسنحاولالبحثعنووتوضيحويفماسيأيت
الفرع األول 

طلب ادللحقات ادلتجددة للطلب األصلي 
مرافعاتأنيضافإىلالطلباألصلي،األجروالفوائدوادلرتبات(321)أجازادلشرعاللييبيفالفقرةالثانيةمنادلادة

وسائرادللحقاتاليتتستحقبعدتقدميالطلباتاخلتاميةأمامزلكمةالدرجةاألوىل،ومايزيدعنالتضميناتبعدصدوراحلكم
.ادلستأنف

:-وأتيتعَلةىذااالستثناءيفاآليت
.إنمثلىذهالطلباتكانمنادلستحيلتقدديهاأمامزلكمةأولدرجةوىيمرتبطةابلطلباألصلي،كماأهنامتولدةمنو:أوال

.(28)ألنالطلباألصليسبقالفصلفيوحبكممطعونعليوابالستئناف
وحظرتقدديهاأمامزلكمةاثيندرجةخيالفمبدأاالقتصاديفاإلجراءات،ويتناىفمعماىومقررمنأنحكماثيندرجة:اثنياً

.(29)جيبأنيتضمنمحايةقضائيةشاملةللمحكوملو

                                                           

.679مرجعسابقذكره،ص:نبيلعمر.د(28)
،شرحقانونادلرافعاتادلدنية(2007):عليأبوعطيةىيكل.د.605،قانونادلرافعاتادلدنيةوالتجارية،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،ص(2010):أمحدىندي.د(29)

 .576دارادلطبوعاتاجلامعية،اإلسكندرية،ص.والتجاريةاللييب،
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لذلكتيسَتاًللمتقاضيُت،واقتصاداًلإلجراءات،أجازادلشرعتقدديهااستثناًءعلىأساسأهنامنادللحقاتادلتجددة
.(30)علىالطلباألصلي،وأنوكانمنادلستحيلتقدديهاأمامزلكمةأولدرجة

وتعتربأىمصورادللحقاتوأكثرىاشيوعاًىيالفوائد،حيثيشًتطإلضافةالفوائداليتتستحقبعدتقدميالطلبات
اخلتاميةأمامأولدرجة،أنتكونىذهالفوائدقدطلبتأمامزلكمةأولدرجة،وأنيكونمايطلبمنهاأمامزلكمةاثين

درجةىومااستجدبعدتقدميالطلباتاخلتاميةأمامزلكمةأولدرجة،فإنملتكنقدطلبتالفوائدأمامزلكمةالدرجةاألوىل،
فإنطلبهاأمامزلكمةالدرجةالثانيةاليعدمنضمناالستثناءاتاليتنصعليهاادلشرع،وابلتايليعدطلباًجديداًمستقاًلعن

.(31)الطلباألصلي،وعلىزلكمةاالستئنافأنربكممنتلقاءنفسهابعدمقبولىذاالطلب
وأيخذحكمالفوائد،األجوروادلرتباتبشرطأنتستحقبعدتقدميالطلباتاخلتامية،فتعتربرلردتعديليفمقدار
الطلباألصلي،لذلكفالتكادتعدطلباتجديدة،إذأنذلاجذوراًلدىزلكمةأولدرجة،وىيالسبثلسوىمنواًذلذه

.(32)اجلذورأمامزلكمةاثيندرجة
وابلرغممنمسلكادلشرعاللييبضلوتضييقنطاققبولالطلباتاجلديدةيفاالستئناف،إالأنادلتأمليفالفقرة

ومعذلكجيوزأنيضافإىل:"حيثجاءالنصعلىالنحوالتايل!مرافعاتقديالحظالعكس(321)الثانيةمنادلادة
اليتتستحقبعدتقدميالطلباتاخلتاميةأمامزلكمةالدرجةاألوىلوماوسائرادللحقاتالطلباألصلياألجروالفوائدوادلرتبات

قديشملاألجروالفوائد(وسائرادللحقات)فاستعمالادلشرعدلصطلح".يزيدمنالتضميناتبعدصدوراحلكمادلستأنف
الفرعيتبعاألصل،وابلتايل:وادلرتبات،وكلمايضافإىلاألصلدونأنيستغرقو،وجوازادلطالبةابدللحقاتإمناىوتطبيقدلبدأ

ديكنأنيشملادللحقاتكلتوابعالطلباألصليسواءكانتنفقات،أوإجيارات،أوتعويضاتأوغَتىا،تستحقبعد
.صدوراحلكمادلستأنف

أنيطلبيفاالستئنافأموالتتعلقأبعمالصيانةادلالادلتنازععليو،والطلبالذي:واألمثلةعلىذلككثَتةمنها
يرميإىلاحلصولعلىمقابلعالجادلصابمدىاحلياةالذييقدمأماماالستئناف،إذاكانالطلبادلقدمأمامأولدرجةيرمي

.(33)إىلاحلصولعلىمبالغمؤقتةمستحقوعننفساحلادث
ويدخلربتمفهومادللحقاتادلطالبةدبايزيدعنالتضميناتبعدصدوراحلكمادلستأنف،ويفًتضىذاالطلبأن
يكونالطلباألصليىوالتعويض،فيطلبيفاالستئنافزايدةالتعويضادلطلوب،وذلكبسببالضررادلتفاقمالذيأصاب

،والخيتلفالطلباجلديديفىذهاحلالةعنسابقويفعنصريالسببواخلصوم،والجديدمنحيثادلوضوع(34)احلق

                                                           

.854مرجعسابقذكره،ص:ابوالوفا.د(30)
.219مرجعسابقذكره،ص:مبدأالتقاضي:أمحدىندي.د.577مرجعسابقذكره،ص:عليىيكل.د(31)
.606قانونادلرافعات،مرجعسابقذكره،ص:أمحدىندي.د(32)
.257مبدأالتقاضي،مرجعسابقذكره،ص:أمحدىندي.د(33)
  .606قانونادلرافعات،مرجعسابقذكره،ص:أمحدىندي.د.577مرجعسابقذكره،ص:عليىيكل.د(34)
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ابستثناءالزايدةالنامجةعنتفاقمالضرروذباوزهاحلالةاليتكانعليهاأمامأولدرجة،دونأنيكونإلرادةاخلصومدخليفىذه
.(35)الزايدة،فضالعناستنادىاإىلذاتالسببالذيبٍتعليوالطلباألصلي

الفرع الثاين 
طلب يغري السبب أو يضيف إليه

إنالقولبعدمجوازتغيَتالسببيفمرحلةاالستئناف،ويفنفسادلرحلةجيوزإبداءأدلةوأسانيدوحجججديدة
.(36)منشأهناأنيثَتصعوابتيفالتمييزبُتمايعدسبباً،ومايعدوسيلةدفاع،لذلكعادًةماخيلطبينهما

وذبنباًلتلكالصعوابتأجازادلشرعاللييبتغيَتالسببأواإلضافةإليو،طادلاأنالطلبيفاالستئنافأايًكان
السببيهدفإىلمحايةنفسادلركزالقانوينالذيعرضتمحايتوعلىأولدرجة،لذلكجيبأنينظرمنزلكمةاالستئناف،
حىتاليضطرادلستأنفإىلبدءخصومةجديدةأمامزلكمةأولدرجة،اقتصاداًيفاإلجراءات،وحلسمالنزاعالقائمبُتاخلصوم

.(37)علىموضوعواحديفخصومةواحدة
ادلثل:واألمثلةعلىذلككثَتةمنها.وادلشرعاللييبكماجييزتغيَتالسببكلو،جييزكذلكاستبقاءهواإلضافةإليو

التقليديكأنيطلبادلدعيملكيةعُتأمامزلكمةأولدرجةبناءعلىادلَتاث،مثيطلبادللكيةأماماثيندرجةبناءعلى
.الوصية،أوغَتذلكمنأسبابكسبادللكية

وتغَتالسببىناالديسأصلاحلق،وابلتايلجيوزإبداءهيفاالستئناف،ومعذلكجيبمراعاةأنوإذاقامادلدعيبتغيَتسبب
طلبووأحلزللوسبباًجديداً،فإنالسببالذيطرحأمامأولدرجةيعتربمطروحعلىاثيندرجة،وابلتايلالجيوزلألخَتةأن

.(38)تفصلفيو،وإالاعتربذلكفصالفيمامليطلبمنها
وكماجيوزللمدعيتغيَتالسببالذيأبداهأمامزلكمةأولدرجة،جيوزلوأنحيتفظبوويضيفإليوسبباًجديداً
ألولمرةيفاالستئناف،فمنادعىأمامأولدرجةبتثبيتادللكيةعلىأساسالتقادم،جيوزلوأنيضيفيفاالستئنافإىل

.(39)ذلكاالستنادإىلحجةالوقفوبطالنإشهارتغيَتالواقعة
وجيبيفمجيعاألحوالأنيقتصراألمرعلىرلردتغيَتعنصرالسبب،وأنيبقىموضوعالطلبعلىحالوحسبماكان

.مطروحاًأمامزلكمةأولدرجة
أماإذاأمتدالتغيَتأواإلضافةإىلموضوعالطلب،فإنالطلبيعدمنالطلباتغَتادلقبولةأمامزلكمةاالستئناف،

فإذاطالبادلؤجرأمامزلكمةأولدرجةاحلكمابعتبارعقداإلجيارمنتهياًمدتووطردادلستأجرتبعاًلذلكابعتبارهأصبحغاصباً،
.فإنطلبوأمامزلكمةاثيندرجةاعتبارعقداإلجيارمفسوخاًإلخاللادلستأجرابلتزاموبسداداألجرة

                                                           

.24مرجعسابقذكره،ص:إبراىيمزلسُتحرب.د(35)
.،ص(ماخيرجعننطاقالطلباجلديد)أنظرسابقاً(36)
.413مرجعسابقذكره،ص:خليفةاجلهمي.د.577مرجعسابقذكره،ص:عليىيكل.د(37)
.232مبدأالتقاضي،مرجعسابقذكره،ص:أمحدىندي.د(38)
 .233مبدأالتقاضي،مرجعسابقذكره،ص:أمحدىندي.د(39)
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وابلتايلطردادلستأجرمنالعُتيعتربطلباًجديداًخيتلفعنالطلبالذيطرحأمامزلكمةأولدرجة،منحيثموضوعو
.وابلتايلاليقبلألولمرةأمامزلكمةاثيندرجة.(40)وليسمنحيثسببوفقط

الفرع الثالث 
طلب إدخال أو تدخل الشخص الثالث

يقصدبوضمشخصمنالغَتإىلاخلصومةعلىخالفإرادتو،سواءكانذلكبناءعلىطلبأحداخلصوم،أو:اإلدخال
فإذاكانضمشخصمنالغَتجائزأمامزلكمةالدرجةاألوىل،يفأحوالمعينةنصعليهاادلشرعيف.(41)أبمرمناحملكمة

مرافعات،فهلجيوزذلكيفخصومةاالستئنافإدخالمنمليكنطرفاًيفخصومةأولدرجة؟(144و143)ادلادتُت
اذبوادلشرعاللييبإىلتضييقدائرةالطلباتاجلديدةادلباحةيفاالستئناف،ويرجعذلكإىلنظرتولالستئنافعلىأنو

الجيوزيفاالستئنافإدخالمنمل"الفقرةاألوىلعلىأنو(322)رلردطريقإلصالححكمأولدرجة،حيثنصيفادلادة
".يكنخصماًيفالدعوىالصادرفيهااحلكمادلستأنف

وأييتاحلظراستجابةدلبدأالتقاضيعلىدرجتُت،حيثأنإدخالخصمجديدألولمرةأمامزلكمةاثيندرجة،تفوتعنو
درجةمندرجاتالتقاضي،كماأّنذلكيؤديإىلتوسيعنطاقاخلصومة،ليسفقطمنانحيةاألشخاص،وإمنامنانحية

.(42)ادلوضوعأيضاً،فضاًلعنأنذلكيعتربمنقبيلالطلباتاجلديدةاليتالجيوزإبداؤىايفاالستئناف
واخلصومةأمامزلكمةاالستئنافتتحدددبنكانخصماأمامزلكمةأولدرجة،وبنفسالصفةاليتاختصمواهبا

وبناًءعلىذلكاليعترباختصاماًللغَتتصحيحشكلالدعوىيفاالستئنافابختصامصاحبالصفة،كأن.(43)أمامها
تصححصفةأمُتاللجنةالشعبيةجلامعةقاريونسإىلرئيسجامعةبنغازياليتحلتزللها،مادامتصفةرئيساجلامعة

.سلتصمةأمامزلكمةأولدرجة
وعليوفإناألصلالعاميفيدأنمنمليكنطرفاًيفالدعوىالصادرفيهااحلكمادلستأنف،الجيوزاختصاموأمام

،ماملينصالقانونعلىغَتذلك،كماىواحلاليفجوازاختصامشخصألولمرةأمامزلكمةالدرجة(44)احملكمةاالستئنافية
.(45)الثانيةإللزاموبتقدميمستندربتيده

للمحكمةأثناءسَتالدعوىولوأمامزلكمةاالستئنافأنأتذنيفإدخال"مرافعاتاليتنصتعلىأنو(214)وفقاًللمادة
......".الغَتإللزاموبتقدميورقةربتيده،وذلكيفاألحوالومعمراعاةاألحكامواألوضاعادلنصوصعليهايفادلوادالسابقة

                                                           

.578مرجعسابقذكره،ص:عليىيكل.د(40)
عبد.د.121،اجلزءالثاين،الطبعةالثانية،ادلركزالقوميللبحوثوالدراساتالعلمية،طرابلس،ص(اخلصومةالقضاءوالعريضة)،قانونعلمالقضاء2003:الكوينعلياعبودة.د(41)

..215اخلصومةوالقضاءيفقانونادلرافعاتاللييب،الطبعةالثانية،داراالوزاعي،ص:السالمالتوصلي
.209مرجعسابقذكره،ص:منصوروآخرون.د.215مرجعسابقذكره،ص:عبدالسالمالتوصلي.د(42)
.1436،ص2007،رلموعةأحكاماحملكمةالعليا،القضاءادلدينناجلزءالثالث،سنة27/5/2007اجللسة–ق12/52أنظريفذلكطرقم(43)
.129،ص2،العدد44ق،فهرسالقضاءادلدين،السنة299/53طرقم(44)
 .124مرجعسابقذكره،ص:الكويناعبودة.د.52،سلطةاخلصومواحملكمةيفاختصامالغَت،داراجلامعةاجلديدة،االسكندراية،،ص2006:أمحدىندي.د(45)
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فليسيفىذااإلدخالماخيشىمنوعلىمبدأالتقاضيعلىدرجتُت،وذلكألنالغَتاليعتربهبذااإلدخالطرفاًيفاخلصومة،
.وليسمنشانإدخالوذلذهالغايةادلساسبنطاقاخلصومة

مرافعاتالتدخليفاالستئناف(322)فقدأجازادلشرعاللييبيفالفقرةالثانيةمنادلادة:أماابلنسبةلتدخلالغَت
شلنيطلباالنضمامإىلأحداخلصوم،وىوالتدخلالذياليطالبفيوادلتدخلحبقلنفسو،وإمناينضمألحداخلصوماألصليُت

كمالوانضمالدائنإىلدعوىمدينوضدالغَتبقصدادلراقبةواحلفاظعلىحقوقمدينو،حىتال.(46)للحكمبذاتطلباهتم
.(47)خيسرالدعوى،فيستأثرالضمانالعامادلقررللدائنعلىمجيعأموالادلدين

فهذاالنوعمنالتدخلاليًتتبعلىقبولويفاالستئنافأنيطرحعليهاطلباًجديداًخاصاًابدلتدخليلزمهاالفصلفيو،بل
.(48)يظلالنزاعأمامهامقصوراًعلىالفصليفادلوضوعاألصلي

فإنادلشرعاللييبيستبعدهسباماًألولمرةأمامزلكمةاالستئناف،وذلكألنيفىذاالتدخل(49)أماالتدخلاذلجومي
حُتيسمحبومايؤديإىلتوسيعنطاقاخلصومةاالستئنافيو،ليسفقطأبشخاصها،بلدبوضوعهاوسببهاألولمرةأمام

ومثلىذاالتدخليطالبفيوادلتدخلبطلبجديدمليطرحأمامزلكمةأولدرجة،حيثيطالبحبقلو.زلكمةاالستئناف
ضدأحداخلصومأوكليهما،وىناتعتربطلباتجديدةمنحيثأشخاصهاوموضوعهاملتبدىأمامأولدرجة،ومليكنطرفاً

.فيها،وىذاماالجيوزاحًتاماًلدرجاتالتقاضي
.ىذاعنتدخلأوإدخالشخصمليكنطرفاًيفخصومةمستأنفاًعليو،حيثيعتربمنالغَت

أماتدخلأوإدخالمنكانطرفاًيفخصومةأولدرجة،ومليكنطرفاًابالستئناف،أويوجوإليواالستئناف،
مرافعات،فهذاجيوزتدخلوأوإدخالويفاالستئناف،طادلاوجد(305)فتحكموالقاعدةاليتنصعليهاادلشرعاللييبيفادلادة

حقاالستئنافلوأويفمواجهتو،فإذاأسقطحقاالستئناف،سواءبسببفواتميعادالطعنأوقبولاحلكم،فإنوالجيوز
وىيأنيكوناحلكمصادراًيفموضوع.(50)مرافعات(305)تدخلوأوإدخالو،إاليفاحلاالتاالستثنائيةاليتحددهتاادلادة

غَتقابلللتجزئة،أوصادراًيفالتزامابلتضامن،أويفدعوىيوجبالقانوناختصامأشخاصمعينُت،فإنوجيوزلوأنيتدخل،
.وإالأمرتاحملكمةابختصامو

مرافعاتاستثناًءبتدخلاألشخاصالذينذلمحقيفتقدمي(322)وكذلكمسحتالفقرةاألخَتةمنادلادة
اعًتاضاخلارجعلىاخلصومة،فمنكانطرفاًأمامأولدرجةومليصبحطرفاًيفخصومةاالستئنافنتيجةجهلأوقلةحذرأو

                                                           

.344شرحقانونادلرافعات،دارومكتبةبنمحودة،زلتُتليبيا،ص.،2014:عليمسعودبلقاسم.د.401امحدىندي،ارتباطالدعاوى،مرجعسابقذكره،ص.د(46)
.210مرجعسابقذكره،ص:منصوروآخرون.د(47)
.332مرجعسابقذكره،ص:امحدبوزقيو.د.415مرجعسابقذكره،ص:خليفةاجلهمي.د(48)
ىوالذييطالبفيوادلتدخلحبقخاصبولنفسويفمواجهةاخلصوماألصليُتأوبعضهم،فهويريدأنيصبحطرفاًمستقالًيفاخلصومة،وليساتبعاًألحداخلصوم،ألنو(49)

مرجعسابقذكره،:الكويناعبوده.د.165مرجعسابقذكره،ص:أمحدبوزقيو.تفاصيلذلكانظرد.يطالبحبقذايتلنفسو،وليسرلردأتييدأحداخلصوميفطلباتو
.ومابعدىا113ص
 .345عليمسعود،مرجعسابقذكره،ص.د.ومابعدىا52اختصامالغَت،مرجعسابقذكره،ص:أمحدىندي.د(50)
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عدممباالة،جيبأنيسمحلوابلدخولأماماالستئناف،إذااضراحلكمدبصاحلو،وىذهطريقةوقائيةبداًلمناالنتظارحىت
.(51)يصدراحلكم

وشلاسبقديكنالقولأنادلشرعاللييبجاءبقاعدةعامةأساسية،فيمايتعلقابلدعوىأمامزلكمةاثيندرجة،
وىيعدمجوازقبولالطلباتاجلديدةألولمرةأمامها،وأتيتىذهالقاعدةإعالًءدلبدأالتقاضيعلىدرجتُت،غَتأنإطالق

.العنانذلذهالقاعدةيؤديإىلنتائجغَتمقبولة،كإطالةأمدالنزاع،وتعطيلاإلجراءات،وتكراراالستئناف
لذلكأوجدادلشرعبعضاالستثناءاتعلىىذهالقاعدة،للحدمنسلطاهناعلىإجراءاتالتقاضي،حيثأجازقبولبعض

.الطلباتاجلديدةألولمرةأماماحملكمةاالستئنافيويفحدودمعينةالجيوزالتوسعفيها




                                                           

اخللفالذيديثلوالسلف،والكفيلالذيديثلوادلديناألصلي،فهؤالءقد:ىناكحاالتسبتدفيهاأاثراحلكملغَتاخلصوم،شلنكانشلثالًيفالدعوىبغَته،مثالذلك)(51)
وقدافردذلمادلشرعاللييبطريقاًخاصاً...يضارونمناحلكمالصادر،وىماليستطيعونسلوكطرقالطعن،ألهنممليكونواخصوماًيفالدعوىلعدمتدخلهمأوإدخاذلمفيها

مرجعسابقذكره:أمحدبوزقيو.أنظريفاالعًتاضاخلارجعناخلصومةد.(368-363لالعًتاضعلىاحلكممليدرجوضمنطرقالطعن،وافردلوابابًخاصاًيفادلوادالتاليةمن
.ومابعدىا374،ص
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 اخلامتــــــة 
،وتطرقت(االستئنافية)ىكذاتناولتيفىذهالورقةادلتواضعة،موضوعالطلباتاجلديدةادلقدمةألولمرةأمامزلكمةاثيندرجة

للعديدمنالتساؤالتاليتيثَتىاادلوضوع،واليتحاولتالبحثعنإجاابتذلايفضوءقانونادلرافعاتاللييب،ومسًتشداًآبراء
.الفقهاءوأحكامالقضاء

حيثتناولتيفادلطلباالولادلقصودالطلباتاجلديدةوربديدنطاقها،وقدلوحظاعتمادالفقووالقضاءمعيارمعُتلتحديد
وىوكلطلبخيتلفعنالطلباألصلييفعناصرهاألساسية،أمااألسانيداليتيعتمدعليهااخلصميفأتييد:الطلباجلديد

مايدعيودونتغَتيفعناصرالطلباألصلي،فهيزبرجعننطاقالطلباتاجلديدة،وتعتربوسائلدفاعجيوزللخصمإبداؤىا،
.ولوألولمرةأمامزلكمةالدرجةالثانية

ويفادلطلبالثاينتناولتحظرإبداءالطلباتاجلديدةيفاالستئناف،وقدلوحظجلياًحرصادلشرعمنخاللىذااحلظرعلى
-احًتاممبدأالتقاضيعلىدرجتُت،ابعتبارهمنأىمالضماانتاألساسيةللتقاضي،كماأييتاحلظراستجابةالعتباراتأخرى

.التقلأمهيةعنادلبدأالسابق،كطبيعةوظيفةاالستئنافذاهتا،وتعلقاالختصاصالنوعيابلنظامالعام
ويفادلطلبالثالثتناولتاالستثناءاتعلىمبدأحظرالطلباتاجلديدةيفاالستئنافبشرطأنالربدثىذهالطلباتتغَتاً

يفالعناصراألساسيةللطلباألصلي،كطلبادللحقاتادلتجددةللطلباألصلي،وطلبتغيَتسببالطلباألصلي،أو
.اإلضافةإليو،وطلبإدخالأوتدخلالشخصالثالثيفالدعوىاالستئنافية

النتائج اليت توصلت إليها 
زبرجعننطاقالطلباتاجلديدةاألسانيداليتيعتمدعليهااخلصميفأتييدمايدعيو،فهيتعتربوسائلدفاعجيوز .1

 .للخصمإبداؤىا،ولوألولمرةأمامزلكمةالدرجةالثانية،لكوهناالتغَتيفعناصرالطلباألصلي
األصليفالقانوناللييبىوعدمجوازإبداءطلباتجديدةيفالدعوىاالستئنافية،ماملتكنقدعرضتمنقبل .2

أمامزلكمةالدرجةاألوىل،سواءأكانتىذهالطلباتجديدةأبشخاصها،أودبوضوعها،أوبسببها،ابلنسبةللطلب
األصليللدعوى،وذلكاحًتاماًألىممبدأمنادلبادئاألساسيةللتقاضي،وىومبدأالتقاضيعلىدرجتُت،ويعترب
ىذاادلبدأمنالنظامالعام،جيوزللمحكمةأنربكمبعدمالقبولمنتلقاءنفسها،حىتولومليدفعأحداخلصوم

 .بذلك،كماجيوزالدفعبعدمالقبوليفأيحالةكانتعليهاالدعوى
علىإطالقويؤديإىلالتضحيةدببادئأخرىالتقل(حظرإبداءطلباتجديدةيفاالستئناف)أناألخذدببدأ .3

أمهية،كمبدأاالقتصاديفاإلجراءات،وسرعةحسمالنزاعحسماًشاماًل،كماأنويقللمنإمكانيةتطوروظيفة
 .االستئناف

وقدحاولادلشرعأنيوفقبُتىذهاالعتباراتلذلكصلدهأحياانًخيففمنحدةىذاادلبدأ،ابلسماحببعض
االستثناءات،لتحقيقحسمشاملللنزاعبكلتداعياتو،بشرطأنالربدثىذهالطلباتتغَتاًيفالعناصراألساسية
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كماجيوزتغيَتسببالطلباألصلي،أواإلضافةإليو،.للطلباألصلي،كطلبادللحقاتادلتجددةللطلباألصلي
 .ماداميهدفىذاالطلبإىلمحايةنفسادلركزالقانوينالذيعرضتمحايتوعلىزلكمةالدرجةاألوىل

فقدأجازادلشرعتدخل.السماحإبدخالوتدخلالشخصالثالثيفالدعوىاالستْئنافيةولكنيفنطاقضيقجداً .4
الشخصالثالثيفالدعوىاالستئنافيةإذاكانمنضماًإىلأحدأطرافالنزاع،

يفحُتاقتصرالتدخلاذلجوميعلىاحلالةاليتحيقفيهاللمتدخلالطعنابحلكمادلستأنفعنطريقاالعًتاض
 .اخلارجعناخلصومة

 .أماإدخالالغَتفالجيوزإاليفحاالتاستثنائيةكإلزاموبتقدميمستندربتيده

التوصيات 
أسبٌتمنادلشرعاللييبأنيواكبالتطورويعيدالنظريفمعاجلتوخلصومةاالستئناف،حبيثيطوروظيفةاالستئناف، .1

وذلكبعدماالختصارعلىرلردتصحيحأخطاءقضاةزلكمةالدرجةاألوىل،ودعمزلكمةالدرجةالثانيةيفسعيها
للبحثعناحلقيقة،هبدفربقيقسرعةوفاعليةالعدالةابإلسراعيفسَتاخلصومة،وذبنبزلاوالتتعطيلها

إالأنوالجيبإلغاءالدرجةاألوىلللتقاضي،فمبدأ.واالستئنافادلتكرر،وتكرارالعودةإىلزلكمةالدرجةاألوىل
التقاضيعلىدرجتُتجيباحلفاظعليو،فهوليسرلردمبدأًتقليديمليعدلومربر،وإمناىوديثلضمانةىامةمن

 .الضماانتاألساسيةللتقاضيالجيبالتنازلعنو،والتركوعلىإطالقو،وإمناتقييدهدونإىدارمضمونو
مرافعات،حيثجاءالنصعلىالنحو(321)نقًتحعلىادلشرعاللييبإعادةصياغةنصالفقرةالثانيةمنادلادة .2

اليتتستحقبعدوسائرادللحقاتومعذلكجيوزأنيضافإىلالطلباألصلياألجروالفوائدوادلرتبات:"التايل
فاستعمال".تقدميالطلباتاخلتاميةأمامزلكمةالدرجةاألوىلومايزيدمنالتضميناتبعدصدوراحلكمادلستأنف

قدتشملكلمايضافإىلاألصلدونأنتستغرقو،وجوازادلطالبةابدللحقاتإمنا(وسائرادللحقات)ادلشرعدلصطلح
الفرعيتبعاألصل،وابلتايلديكنأنيشملادللحقاتكلتوابعالطلباألصليسواءكانتأجورأو:ىوتطبيقدلبدأ

فوائدأومرتباتأونفقات،أوتعويضاتأوغَتىا،تستحقبعدصدوراحلكمادلستأنف،وماذكريفالنصمن
ماىوإالتزيُدمنادلشرعألهناتعتربضمنملحقاتالطلب(األجروالفوائدوادلرتباتوالتضمينات)مصطلحات

ومعذلكجيوزأنيضافإىلالطلباألصليسائر"األصلي،لذلكنقًتحتكونالصياغةعلىالنحوالتايل
 ".ادللحقاتاليتتستحقبعدتقدميالطلباتاخلتاميةأمامزلكمةالدرجةاألوىلبعدصدوراحلكمادلستأنف






 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
 

21 

 ااعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

وسائرادللحقاتمصطلحمرن،لذلكجيبالسماحبتقدميكلالطلباتاجلديدةالتابعةللطلباتاألصلية،دلابينهاوبُت
الدعوىاألصليةمنتبعيةذبعلمنادلفيدللخصومحسمهماحبكمهنائيللحيلولةدونالتقدمبصددىابدعوىجديدة،وما

 .يرافقذلكمننفقاتإضافيةوإطالةيفأمدالنزاع



وهللاادلوفقوادلستعان
الباحث
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