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  ))ضمانات التقاضي أمام لجنة إزالة الشیوع في العقار((

  باسل النوایسة

  . األردنیة الھاشمیةكلیة الحقوق، جامعة مؤتة، المملكة

  bnawaiseh@yahoo.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص 

  وسیلة جدیدة لفض المنازعات ٢٠١٩لسنة ) ١٣( استحداث قانون الملكیة العقاریة رقم 
الحیات فیما البدیلة وھي لجنة إزالة الشیوع في العقار والتي منحھا المشرع االردني ص

یتعلق بالتصرف بالعقار المملوك على الشیوع وكذلك فیما یتعلق بقسمة العقار المملوك 
على الشیوع، بعد أن كانت محكمة الصلح ھي صاحبة الصالحیة للنظر والفصل في 
دعوى قسمة األموال غیر المنقولة المشتركة وفقًا لقواعد االختصاص النوعي سندًا لنص 

وقد صدر نظام ازالة . ٢٠١٧لسنة ) ٢٣(قانون محاكم الصلح رقم من ) ط/٢(المادة 
 ونص على ضرورة تشكیل لجان إلزالة ٢٠١٩لسنة ) ١٤٥(الشیوع في العقار رقم 

أناط بھا مھمة النظر في ، الشیوع في العقار في مدیریات التسجیل المنتشرة في المملكة
نزع ، انعًا بھذه الطلباتطلبات إزالة الشیوع ومنحھا وظیفة قضائیة واختصاصًا م

وقد تضمن ، بموجبھ االختصاص األصیل الذي كان لمحكمة الصلح في ھذه المسائل
وباستعراض تلك اإلجراءات وضمانات . النظام كذلك إجراءات نظر تلك الطلبات

التقاضي التي یجب أن تكفلھا للخصوم نجد أن ھذا النظام راعى بعض ھذه الضمانات 
مما أخل بمراكز الخصوم  أمام لجنة إزالة الشیوع، ذلك أنَّ وأھدر بعضھا اآلخر، 

األصل أنَّ الطریق الطبیعي للفصل في المنازعات بین األفراد ھو اللجوء إلى القضاء 
العادي؛ نظرًا لما توفره الخصومة أمام قضاء الدولة من ضمانات تحفظ للمتقاضین 

مما ، ق أطر العدالة والقانونحقوقھم وتمكنھم من الوصول إلى حقوقھم الموضوعیة وف
یوجب أْن یتمتع الخصوم أمام لجنة إزالة الشیوع بذات الضمانات التي یوفرھا لھم 

وجاءت ھذه الدراسة الستعراض تلك الضمانات . التقاضي أمام جھات القضاء المختصة
تعرضنا في المبحث األول إلى : العامة منھا والخاصة، وتم تقسیم الدراسة الى مبحثین

لضمانات العامة التي تشمل مبدأ الطلب والمساواة بین الخصوم واحترام حق الدفاع ا
ومبدأ المواجھة بین الخصوم، أما المبحث الثاني والذي ُخصِّص للضمانات الخاصة فقد 

وقد وقفنا في ھذین . تناولنا فیھ عدم صالحیة عضو اللجنة ورده وكذلك عزلھ واستبدالھ
.  الشیوع في العقار باعتباره نظامًا إجرائیًاإزالة في نظام المبحثین على مواطن النقص

وقد توصلنا في نھایة ھذه الدراسة لجملة من النتائج والتوصیات من أبرزھا ضرورة 
 .تدخل المشرع لتعدیل النظام محل الدراسة لتدارك مواضع النقص فیھ

  . ، العقار المواجھةلجنة إزالة الشیوع ، ضمانات التقاضي ، مبدأ : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

     The Real Estate Property Law No. ١٣ of ٢٠١٩ introduced a 
new process for resolving alternative disputes, which take 
place before the Real Estate Common Removal Committee. 
This committee has now been enabled by the legislation, to 
grant powers relating to the disposal of real estate, which is 
communally owned. 

      Additionally, the committee is also entitled to participate in 
the division of the property owned by the parties, which was 
previously the role of the Magistrate court. Under this new 
legislation, regulation no ١٤٥ of the year ٢٠١٩, it is stipulated 
that there is a requirement to form a committee in order to 
deal with any communally owned property related issues. The 
committees are all based in the land registry offices, within 
the Kingdom. The main point here to stress is that the 
committee retains the same judicial guarantees and power as 
was previously awarded to the courts. The committee will 
therefore be responsible for examining all requests for the 
removal of communally owned properties. 

      Upon further review of the processes employed by the 
committees, it has been found that where some of the 
guarantees of litigation are addressed to protect the litigants, 
others were overlooked. For this reason, the paper aims to 
examine and review all the guarantees and evaluate the 
impact in order to ensure the parties have claim to the same 
rights as was given previously, before the courts. 
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This study was divided into two sections: 

     Section ١ deals with the general guarantees including the 
principle of equality between the parties, the respect for the 
right for defense and the principle of confrontation between 
the parties. In Section ٢, will examine special guarantees 
including the removal of a party member from the committee 
or when he is incompetent or whether to legally removed from 
the committee. In conclusion, the paper will offer 
recommendations on amending the current legislation based 
on the shortcomings identified as a result of this study.  

Key words: Common Removal Committee , Litigation 

Guarantees , Principle of confrontation, Real Estate. 
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  المقدمــــــــــــة

تعد حالة الشیوع في ملكیة الشيء من الحاالت غیر المرغوب فیھا من الناحیة 
نظرًا لما قد تؤدي إلیھ من صعوبات قد ، االقتصادیة على الرغم من عدم إمكانیة تجنبھا

ونظرًا لما یولیھ . تصل إلى حد تعطیل استغالل الشيء واالنتفاع بھ انتفاعًا صحیحًا
فقد تواترت ، المشرع من عدم ارتیاح لفكرة الشیوع السیما بالنسبة للملكیة العقاریة

التشریعات األردنیة المختلفة على تنظیم الملكیة الشائعة وباألخص ما یتعلق منھا بإنھاء 
الذي یھدف بصورة ، ١حالة الشیوع وكان آخر ھذه التشریعات قانون الملكیة العقاریة

  .أساسیة إلى التغلب على مشكلة الشیوع في العقارات

 الصادر ٢وتحقیقًا لذلك فقد نص المشرع في ھذا القانون ونظام إزالة الشیوع
بمقتضاه على تشكیل لجان إلزالة الشیوع في العقار في مدیریات التسجیل المنتشرة في 

ونزع ، یفة قضائیةأناط بھا مھمة النظر في طلبات إزالة الشیوع ومنحھا وظ، المملكة
وأسند لمحكمة ، بموجبھ االختصاص األصیل الذي كان لمحكمة الصلح في ھذه المسائل

البدایة المختصة مكانیًا نظر الطعن المقدم في قرار اللجنة الفاصل في طلب إزالة 
  .مما یقطع دون شك بالطبیعة القضائیة لھذه اللجنة والعمل الذي تقوم بھ، الشیوع

ث عن لجنة إزالة الشیوع في العقار باعتبارھا لجنة ذات وفي إطار الحدی
أال وھي ضمانات ، اختصاص قضائي فقد اخترت البحث في جزئیة من ھذا الموضوع

ذلك كون األصل أنَّ الطریق الطبیعي للفصل ، الخصوم أمام لجنة إزالة الشیوع في العقار
نظرًا لما توفره الخصومة أمام في المنازعات بین األفراد ھو اللجوء إلى القضاء العادي؛ 

قضاء الدولة من ضمانات تحفظ للمتقاضین حقوقھم وتمكنھم من الوصول إلى حقوقھم 
مما یوجب أْن یتمتع الخصوم أمام لجنة إزالة ، الموضوعیة وفق أطر العدالة والقانون

  .الشیوع بذات الضمانات التي یوفرھا لھم التقاضي أمام جھات القضاء المختصة

  : ھذا الموضوع العدید من التساؤالت منھا على سبیل المثالویثیر

ما مدى توفیر المساواة أمام اللجنة باعتبارھا ضمانة أساسیة متعلقة بالنظام العام؟ وھل 
حرص المشرع في نظام إزالة الشیوع على التأكید على ھذا المبدأ؟ وھل یعتبر تشكیل 

لھذه الضمانات؟ وھل كفل المشرع مبدأ اللجنة على النحو المقرر في القانون محققًا 
المواجھة وحق الدفاع للخصوم أمام اللجنة؟ وما مدى كفایة األحكام الخاصة بعدم 

وھل كفل المشرع حق الخصوم في طلب ، الصالحیة والرد بالنسبة ألعضاء اللجنة؟

                                                           

تاریخ ) ٥٥٧٣(والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد ) ٢٠١٩(لسنة ) ١٣( قانون الملكیة العقاریة رقم ١
 ).١٦/٩/٢٠١٩(والمعمول بھ من تاریخ ) ٢٧٩٢(الصفحة ) ١٦/٥/٢٠١٩(
 تاریخ )٥٥٩٩(والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد ) ٢٠١٩(لسنة ) ١٤٥( نظام إزالة الشیوع رقم ٢
  ).١/١٠/٢٠١٩(والمعمول بھ من تاریخ ) ٥٥٧٥(الصفحة ) ١/١٠/٢٠١٩(
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كام عزل أعضاء اللجنة في حالة عدم كفاءتھم أو استخفافھم بالعمل؟ وما مدى كفایة األح
الخاصة باستبدال األعضاء في حالة الرد أو العزل أو التنحیة في تحقیق سرعة الفصل 
في طلب إزالة الشیوع؟ ھذه التساؤالت وغیرھا ستكون محور بحثنا ودراستنا لعلنا نجد 

  .لھا إجابات شافیة تفید المھتمین بھذا الجانب

  :حثین على النحو التالي         وتأسیسا على ما تقدم سنقسم ھذه الدراسة إلى مب

 .الضمانات العامة للخصوم: المبحث األول

 .الضمانات الخاصة: المبحث الثاني
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  املبحث األول

  الضمانات العامة

 تعتبَر الطبیعة القانونیة للجنة إزالة الشیوع في العقار بأنھا لجنة إداریة ذات 
قوم بھ ھو عمل قضائي بالمعنى مما یستتبع كون العمل الذي ت، اختصاص قضائي

على أنَّ افتقار ھذه اللجنة في عضویتھا إلى قاٍض متمرس بالعمل القضائي ال ، القانوني
ینال من وجوب مراعاة الضمانات األساسیة العامة في التقاضي من قبل أعضائھا أثناء 

اق على إعفاء ذلك أنَّ ھذه الضمانات تتعلق بالنظام العام فال یجوز االتف، أداء وظیفتھم
وال یجوز للجنة اإلخالل بھا وإال كان قرارھا الفاصل في الطلب معیبًا بعیب ، اللجنة منھا

  .اإلخالل بضمانات التقاضي العامة

ومبدأ المساواة ، في مبدأ الطلب، وتتمثل الضمانات العامة في التقاضي بوجھ عام   
ام مبدأ المواجھة وحق الدفاع واحتر، )المطلب األول(بین الخصوم وھو ما سنتناولھ في 

  ).المطلب الثاني( وما یتفرع عنھما من عدم جواز القضاء بالعلم الشخصي

  اطب اول 

  دأ اطب ودأ اواة ن اوم

سنتناول في ھ�ذا المطل�ب مب�دأ الطل�ب باعتب�اره مفترض�ًا أساس�یًا لب�دء الخ�صومة                  
، وأث�رًا لح�ق االلتج�اء إل�ى الق�ضاء     ، ض�وع وتحدید نطاق سلطة اللجنة في الفصل ف�ي المو     

ومبدأ المساواة بین الخصوم أمام القضاء باعتباره من أھم الضمانات العامة ف�ي التقاض�ي    
والذي یؤدي إلى بعث الطمأنینة في نفوس المتقاض�ین إل�ى عدال�ة ونزاھ�ة القاض�ي وع�دم               

ص الف�رع   ونخ�ص ، لذا سنخصص الف�رع األول لمب�دأ الطل�ب        ، خوفھم على ضیاع حقوقھم   
   . الثاني للمساواة بین الخصوم أمام اللجنة

  الفرع األول

   مبدأ الطلب

یعتبر مبدأ الطلب مفت�رض أساس�ي لقی�ام أي خ�صومة ق�ضائیة فل�یس للقاض�ي أو                   
 ، وم��ا ینطب��ق عل��ى القاض��ي  )١ (أْن ینظ��ر نزاع��ًا دون طل��ب م��ن أح��د الخ��صوم ،  المحك��م

وبم�ا أنَّ لجن�ة إزال�ة ال�شیوع ف�ي      ، ینطبق على كل ھیئ�ة أو لجن�ة ذات اخت�صاص ق�ضائي           

                                                           

من�شأة  ، ١المجلد، ١ط،التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علمًا وعمًال  ، فتحي  ، والي  ) ١(
 .٣٩٨ص ، ٢٠١٤، اإلسكندریة، المعارف
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العقار ھي لجن�ة إداری�ة ذات اخت�صاص ق�ضائي منحھ�ا الم�شرع اخت�صاصًا نوعی�ًا مانع�ًا                
فإنَّ��ھ ورغ��م ھ��ذا االخت��صاص إال أنَّ ، بنظ��ر ال��دعاوى المتعلق��ة بإزال��ة ال��شیوع ف��ي العق��ار 

فق�ا ألحك�ام   اللجنة لیس لھا أْن تباشر أي دعوى إلزال�ة ال�شیوع دون طل�ب م�ن ال�شركاء و        
ذلك أنَّ اللجنة كالقاضي ورغم اختصاصھا بنظر النزاع فال یمكن لھا العمل دون ، القانون

  .طلب

 )٢ ( ونظام إزالة ال�شیوع ف�ي العق�ار   )١ (وقد أكد المشرع في قانون الملكیة العقاریة   
م��ن ق��انون ) ب/١٠٤(حی��ث ن��ص ف��ي الم��ادة  ، ال��صادر بمقت��ضاه عل��ى أھمی��ة ھ��ذا المب��دأ  

تختص اللجنة ،  على الرغم ما ورد في أي تشریع آخر-ب" ....لعقاریة على أنَّھ الملكیة ا
بالنظر والبت في طلبات إزالة الشیوع في العقار التي یتقدم بھا أي من الشركاء إلى مدیر   

) ٧(وب�ین ف�ي الم�ادة    ، من النظ�ام عل�ى ذات الحك�م    ) ب/٣(كما نص في المادة     ، "التسجیل
ونص على إن�شاء س�جل الكترون�ي ف�ي ك�ل      ، یم الطلب إلى اللجنةمن ذات النظام كیفیة تقد    

م��ن ذات ) ٦(مدیری��ة ت��سجیل خ��اص بطلب��ات إزال��ة ال��شیوع ف��ي العق��ار بموج��ب الم��ادة      
  .النظام

وتبدو أھمیة الطلب في أنَّ�ھ یرس�م ح�دود س�لطة القاض�ي أو الھیئ�ة الق�ضائیة الت�ي           
لیس للقاضي أْن یتج�اوز ح�دود ھ�ذه    ، ف)٣ (تنظر الدعوى فیما یتعلق بما قدم لھا من طلبات        

أو الحكم ضد م�ن  ، أو تغییر مضمون الطلبات األصلیة    ، الطلبات باستحداث طلبات جدیدة   
أو أن یكون  حكمھ مستندًا إلى سبب غی�ر ال�سبب ال�ذي اس�تند إلی�ھ             ، لیس طرفًا في الطلب   

، و مرتبطًا بھأ، وال أْن یحكم لخصم بما لم یطلبھ ولو كان مكمًال للطلب، الخصم في طلبھ
  )٤ (.بل حتى لو كان الخصم یستحقھ باالستناد إلى وقائع الدعوى وأوراقھا ما دام لم یطلبھ

، ویختلف حكم تجاوز حدود الطلب من قانون آلخر في التنظیم الق�انوني األردن�ي     
فنج��د أنَّ ق��انون أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة م��ثال ق��د رت��ب عل��ى تج��اوز القاض��ي ح��دود       

ن س�لبیًا بإغف�ال الف�صل ف�ي أح�د الطلب�ات أْن یك�ون م�ن ح�ق الخ�صم ال�ذي                    الطلبات إذا كا  
 )٥ (اغف��ل طلب��ھ أْن یطل��ب م��ن المحكم��ة م��صدرة الحك��م الف��صل فیم��ا أغفل��ت الف��صل فی��ھ     

كما رتب على تجاوز حدود الطلبات وجعلھ سببًا للطع�ن          ، )١٦٨/٣(بمقتضى نص المادة    
أو ایجابی��ًا ب��الحكم بم��ا ل��م یطلب��ھ   ، لف��ي الحك��م بطری��ق التمیی��ز س��واء ك��ان س��لبیا باإلغف��ا   

                                                           

م��ن ع��دد ، ٢٧٩٢ن��شور عل��ى ال��صفحة الم ، ٢٠١٩ ل��سنة ١٣ق��انون الملكی��ة العقاری��ة األردن��ي رق��م  )١(
 .١٦/٥/٢٠١٩تاریخ ، ٥٥٧٣الجریدة الرسمیة رقم 

 من عدد ٥٥٧٥المنشور على الصفحة  ، ٢٠١٩ لسنة ١٤٥رقم  ، نظام لجان إزالة الشیوع في العقار     )٢(
  .١/١٠/٢٠١٩تاریخ ، ٥٥٩٩الجریدة الرسمیة رقم 

 .٤٠٥ص،١٩٨٢، إلسكندریةا، منشأة المعارف  ، ١ك، قوانین المرافعات ، أمینة ) ٣(
 .٣٩٩ص،مرجع سابق ، فتحي ، والي ) ٤(
، عم�ان   ، ن،د، ٤ط، الوجیز في أصول المحاكمات المدنیة األردن�ي      ، أحمد  ، عوض، الزعبي: ینظر) ٥(

 . ٥١٠ص ، ٢٠١٩
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وجعل م�ن التج�اوز االیج�ابي    ، ) ١٩٨/٥( بموجب المادة)١ (أو بأكثر مما طلبوه  ، الخصوم
  ).٢١٣/٥( بموجب نص المادة)٢ (سببًا لطلب إعادة المحاكمة

فقد جعل المشرع األردني من تج�اوز ھیئ�ة التحك�یم ح�دود     ، أّما في قانون التحكیم   
ئل الت�ي ال ی�شملھا اتف�اق التحك�یم س�ببًا لقب�ول دع�وى بط�الن أص�لیة ف�ي                   الطلبات أو المسا  

  )٣(. وذلك بموجب نص المادة من قانون التحكیم، الحكم

، وبتطبیق األحكام المتعلقة بمبدأ الطلب على الخ�صومة أم�ام لجن�ة إزال�ة ال�شیوع               
ثر مما طلبوه ؛ أو بأك، نجد أنَّھ من غیر المتصور أْن تفصل اللجنة فیما لم یطلبھ الخصوم    

ألنَّ طبیعة عمل اللجنة مقتصر على إجراء التصرف أو القسمة في العقار ف�ي حال�ة ع�دم                   
وم�ن ناحی�ة أخ�رى ف�إنَّ الق�انون ق�د ح�دد        ، اتفاق الشركاء على ذلك رضائیًا ھذا من ناحی�ة      

اإلجراءات الت�ي یج�ب عل�ى اللجن�ة إتباعھ�ا تحدی�دًا دقیق�ًا س�واء فیم�ا یتعل�ق بالت�صرف أو                      
ناھیك عن أنَّ اللجنة تعتمد على سجالت وقیود مثبتة لدى دائرة التسجیل أو قی�ود       ، سمةالق

كل ذل�ك م�ن ش�أنھ أْن یقل�ل م�ن فرص�ة احتم�ال الحك�م بم�ا ل�م                      ، دائرة األراضي والمساحة  
  .یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

فإنَّ ،  هوإذا كان من غیر المتصور الحكم بما لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبو
أو ما ، إغفال اللجنة الفصل في طلب متعلق بأحد الشركاء سھوًا فیما یتعلق بتحدید حصتھ        

وھو ما لم ینظمھ ، یستحقھ في حالة بیع العقار أو جزء منھ بالمزاد بین الشركاء أمر وارد
المشرع األردني ولم یبین طریقة لمراجعة اللجنة في ھذه الحالة للفصل فیما أغفلت الحكم 

وھ�و الطع�ن ب�ھ    ، یھ حیث اقتصر على النص على طریقة واحدة للتظلم م�ن ق�رار اللجن�ة      ف
أو م�ن   ،  یوما من تاریخ ص�دوره إذا ك�ان وجاھی�اً          ٣٠لدى محكمة البدایة المختصة خالل      

 .    ٤تاریخ تبلیغھ إذا كان غیر ذلك

ص�دار  كما أنَّھ مم�ا یتن�افى م�ع طبیع�ة دع�اوى إزال�ة ال�شیوع ف�ي العق�ار إمكانی�ة إ                  
وعلة ذلك أنَّ دعاوى إزالة الشیوع ھي ، اللجنة قرارھا ضد شخص لیس طرفًا في الطلب     

م��ن ال��دعاوى الت��ي یوج��ب فیھ��ا الق��انون اخت��صام جمی��ع ال��شركاء ابت��داء وإال كان��ت غی��ر    
وقد أكد قانون الملكیة العقاریة على ذلك سواء في حالة عدم اتفاق ال�شركاء عل�ى               ، مقبولة

حی�ث أوج�ب   ، أو ع�دم اتف�اقھم عل�ى إج�راء الق�سمة الرض�ائیة         ، ب�البیع التصرف في العقار    
، القانون على مدیریة التسجیل وعند استقبالھا للطلب سواء قدم م�ن ثالث�ة أرب�اع ال�شركاء                

                                                           

 .الموضع السابق، مرجع سابق ، عوض أحمد، الزعبي ) ١(
دار الكھ��ل للن��شر  ، ١ط، الق��ضائي ف��ي األردن أص��ول المحاكم��ات والتنظ��یم   ، مفل��ح ع��واد ، الق��ضاة) ٢(

 .٣٤٢ص، ١٩٨٨، عمان، والتوزیع
المن�شور عل�ى   ،  وتعدیالت�ھ  ٢٠٠١ ل�سنة    ٣١م�ن ق�انون التحك�یم األردن�ي رق�م           ) ٤٩/٦(تنص المادة   ) ٣(

 ال -أ:" عل�ى ان�ھ  ، ١٦/٧/٢٠٠١، ت�اریخ  ، ٤٤٩٦ م�ن ع�دد الجری�دة الرس�میة رق�م      ٢٨٢١الصفحة  
 إذا فصل حكم التحكیم في مسائل ال -٦: ... لتحكیم اال في الحاالت التالیة تقبل دعوى بطالن حكم ا  

 ..". یشملھا اتفاق التحكیم أو تجاوز حدود االتفاق
 .٢٠١٩ لسنة ١٣من قانون الملكیة العقاریة األردني رقم ) أ/١١٤( المادة ٤
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أو من مالكي حصصًا أقل من ثالثة أرباع الح�صص ف�ي العق�ار إلب�داء رأیھ�م ف�ي إج�ازة                       
ة الطل��ب  إل��ى اللجن��ة مم��ا یعن��ي وج��وب الت��صرف أو الق��سمة أو ع��دم إجازتھم��ا قب��ل إحال��
) ١٠٣(بخ��صوص الق��سمة والم��ادة ) ٩٦(اخت��صام جمی��ع ال��شركاء وذل��ك بموج��ب الم��ادة  

كما أوجب تمثیل أي شریك في العقار الممل�وك عل�ى ال�شیوع إذا ك�ان             ، بخصوص القسمة 
 أو  أو مفق�ودًا بواس�طة م�ن ین�وب عن�ھ قانون�ًا م�ن ول�ي                ، أو غائب�اً  ، أو فاقدھا ، ناقص أھلیة 

بموج�ب ن�ص الم�ادتین    ، وصي أو قّیم بعد الحصول على أذن بذلك من المحكمة ال�شرعیة    
  .من ذات القانون) ١٠١ و ٩٩(

وإنم�ا  ، وبما أنَّ مبدأ الطلب ال یعتبر ضروریًا لبدء الخصومة أمام اللجن�ة فح�سب         
م��دعي ع��ن ، ف��إنَّ األم��ر یقت��ضي وفق��ًا للقواع��د العام��ة أنَّ��ھ إذا ن��زل ال)١(أی��ضًا الس��تمرارھا

دعواه أي عن الطلب أو ت�رك دع�واه أو أس�قطھا ف�ي غیب�ة الم�دعى علی�ھ أو بموافقت�ھ ف�ي             
والت�ساؤل   .فإنَّ على المحكمة أْن تمتنع عْن نظر ال�دعوى وتق�رر إس�قاطھا            ، حال حضوره 

الذي یثار ف�ي ھ�ذا الجان�ب ھ�ل یمك�ن انطب�اق ھ�ذه األحك�ام عل�ى الطل�ب أم�ام لجن�ة إزال�ة                     
أو ، أو إذا ترك ال�شركاء ط�البي الت�صرف        ،  الشركاء جمیعًا عن طلبھم    الشیوع ؟ فإذا نزل   

القسمة الدعوى التي قدم طلب إزالة الشیوع بمناسبتھا عل�ى نح�و یقط�ع بع�دم رغب�تھم ف�ي             
أو إذا ق��رر ط��البو الت��صرف أو الق��سمة إس��قاط   ، أو إذا أس��قطوا دع��واھم، االس��تمرار بھ��ا

 ال��دعوى؟ ل��م یتط��رق الم��شرع األردن��ي  أو س��حبھ فھ��ل  تمتن��ع اللجن��ة ع��ن نظ��ر  ، الطل��ب
وإن كان قد أش�ار إل�ى حال�ة ع�دم تجدی�د ال�سیر ف�ي ال�دعوى بع�د                  ، لمعالجة ھاتین الحالتین  

حی��ث ، م��ن نظ��ام إزال��ة ال��شیوع ) أ/١٧(وقفھ��ا إال باتف��اق جمی��ع ال��شركاء بموج��ب الم��ادة  
 ال��شركاء م��ن ذات الم��ادة للجن��ة إس��قاط ال��دعوى إذا ل��م یتق��دم أي م��ن ) ب(أج��ازت الفق��رة 

  .بطلب للسیر فیھا خالل سبعة أیام من تاریخ انتھاء أجل الوقف

م�ن ق�انون أص�ول      ) ٢-١٢٣/١( وإذا كان ھذا ال�نص وال�ذي یط�ابق ن�ص الم�ادة              
یعتب��ر كن��وع م��ن الج��زاء عل��ى ال��شركاء نتیج��ة إھم��الھم أو   ، المحاكم��ات المدنی��ة األردن��ي
اره أی�ضًا تق�دیرًا م�ن الم�شرع لرغب�ة      فإنَّھ من الممك�ن اعتب�    ، تقصیرھم في متابعة دعواھم   

باعتب��ار ع��دم ، ال��شركاء ف��ي ح��ل األم��ر بالتراض��ي ب��إجراء الق��سمة أو الت��صرف رض��ائیاً  
  .تجدیدھا یعتبر تنازًال ضمنیًا عن الدعوى

أو إس�قاطھا فل�م     ، أما بالنسبة لحالتي ترك الدعوى من طالبي التصرف أو الق�سمة          
 في قانون التحكیم جعل المشرع من ترك الم�دعي  فمثًال، یشر المشرع إلى ھاتین الحالتین  

م��ا ل��م تق��رر الھیئ��ة   ، لخ��صومة التحك��یم س��ببًا إلنھ��اء إج��راءات التحك��یم م��ن قب��ل الھیئ��ة      
االستمرار في الدعوى حتى یحسم النزاع  بن�اء عل�ى طل�ب الم�دعى علی�ھ إذا اثب�ت أنَّ ل�ھ           

 قب�ل ط�البي الت�صرف أو    ، أما بالنسبة لحالة إس�قاط ال�دعوى م�ن       )٢ (مصلحة جدیة في ذلك   

                                                           

 .٣٩٨ص، مرجع سابق، والي، فتحي) ١(
تنتھ��ي إج��راءات التحك��یم ف��ي أي م��ن :" یم األردن��ي عل��ى أن��ھ م��ن ق��انون التحك��) ٤٤/٤(ت��نص الم��ادة) ٢(

 إذا ترك المدعي خصومة التحكیم  ما ل�م تق�رر ھیئ�ة التحك�یم بن�اء عل�ى طل�ب             -٤: ..الحاالت التالیة 
 ".المدعى علیھ أن لھ مصلحة جدیة في استمرار اإلجراءات حتى یحسم النزاع



 - ٧١٨ -

رغم أنَّھ كان ینص في ق�انون  ، فلم یتطرق المشرع لھذه الحالة أیضاً  ، القسمة من الشركاء  
تسویة األراضي والمیاه والذي الغي بموجب القانون محل الدراسة على عدم جواز إسقاط 

 )١ (.وإذا أصر على اإلسقاط ترد دعواه نھائیا، المدعي دعواه

على ھذه الحاالت یجد تبریره ف�ي رغب�ة الم�شرع ف�ي إنھ�اء               وإذا كان عدم النص     
حالة الشیوع؛ نظرًا لما یولیھ المشرع من عدم االرتیاح للملكیة الشائعة لما تؤدي إلیھ من            

ورغم ذلك فإنَّ النص ، )٢(إعاقة االنتفاع بالعقار وتعقیده مما ینعكس على مصلحة المجتمع
یم�ا ل�و ت�رك ط�البي الت�صرف أو الق�سمة م�ن        على مثل ھذه األحك�ام ق�د یك�ون ض�روریًا ف          

أو قرروا إسقاط الدعوى أمام اللجنة وكان مالكي ، مالكي ثالثة أرباع الحصص في العقار
كما أنَّھ ضروري لتعرف اللجنة ما ھو الق�رار ال�ذي   ، باقي الحصص أصال رافضین لذلك 

  .ستتخذه فیما لو عرضت لھا مثل ھذه األمور

  الفرع الثاني

  ین الخصومالمساواة ب

ھ��و أنَّ یك��ون لك��ل م��واطني  ، یق��صد بمب��دأ الم��ساواة أم��ام الق��ضاء بمفھوم��ھ الع��ام  
، أو اآلراء الشخ��صیة، أو العقی��دة، أو اللغ��ة، أو الل��ون، الدول��ة دون تمیی��ز ب��سبب الج��نس 

، ووح��دة المح��اكم الت��ي یتقاض��ى أمامھ��ا الجمی��ع ، الح��ق ف��ي التقاض��ي أم��ام مح��اكم واح��دة 
وأْن ال یختل�ف  ، ق على المحاكمة مھما اختلف أشخاص المتقاضین    واإلجراءات التي تنطب  

كم��ا ، )٤ (، وھ��و مب��دأ ن��ص علی��ھ الدس��تور األردن��ي)٣(الق��انون الواج��ب التطبی��ق ب��اختالفھم
   )٥ (.تضمنتھ المادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

فالم�ساواة  ، الق�ضاء ومن أھم تطبیقات ھذا المبدأ العام المساواة بین الخصوم أم�ام    
والت�ي یج�ب مراعاتھ�ا ف�ي جمی�ع      ، بین الخصوم من أھم الضمانات األساسیة في التقاضي  

                                                           

 ١٣اه المغل�ي بموج�ب ق�انون الملكی�ة العقاری�ة رق�م              من قانون تسویة األراضي والمی�     ) ١٣/٤(المادة  ) ١(
 .٢٠١٩لسنة 

بح��ث بعن��وان تقی��یم فاعلی��ة األحك��ام الخاص��ة   ، والعوی��دي أحم��د عل��ي ، عب��د الناص��ر زی��اد  ، ھیاجن��ة) ٢(
المجل�د  ، منشور ف�ي مجل�ة دراس�ات عل�وم ال�شریعة والق�انون          ، بالملكیة الشائعة في القانون األردني    

 .٦٨١ص، ٢٠١١لسنة  ، ٢العدد  ، ٣٨
من�شأة المع�ارف   ، مب�دأ الم�ساواة أم�ام الق�ضاء وكفال�ة ح�ق التقاض�ي         ، ب�سیوني ، عبد الغني   ، عبد اهللا   ) ٣(

 .١٦ص، ١٩٨٣، اإلسكندریة
األردنیون أمام القانون س�واء ال تمیی�ز بی�نھم ف�ي     :" من الدستور األردني على أن) ٦/١(تنص المادة  ) ٤(

 ".عرق أو اللون أو الدینالحقوق والواجبات وإن اختلفوا في ال
عل��ى ق��دم ، لك��ل إن��سان الح��ق :" م��ن اإلع��الن الع��المي لحق��وق اإلن��سان عل��ى أن   )١٠(ت��نص الم��ادة ) ٥(

المساواة مع اآلخرین في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظ�را ع�ادال علنی�ا للف�صل ف�ي                 
 ".حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ الیھ
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ویقصد بھ أْن على الجھة  ، )١ (النظم القضائیة أیا كانت الجھة التي تمارس العمل القضائي        
الق��ضائیة الت��ي تت��ولى نظ��ر الن��زاع أْن تم��نح الخ��صوم فرص��ا متكافئ��ة ومت��ساویة إلب��داء      

أو بال�سماح   ، سواء تعلق ذلك بمواعید تقدیم الطلبات والبینات      ، تھم ودفاعھم ودفوعھم  طلبا
  )٢ (.بتقدیمھا أو بقبولھا أو رفضھا

غیر أنَّ مبدأ المساواة بین الخصوم ال یعني التقیید من السلطة التقدیری�ة للمحكم�ة        
المساواة اإلجرائیة ذلك أنَّ ھذا المبدأ ینصرف إلى ،  في تقدیر األدلة المقدمة من الخصوم

بأْن یمنح كل طرف من طرفي الخصومة فرصة مكافئة لفرصة خصمھ في تق�دیم طلبات�ھ              
فال یخل بھذا المبدأ أْن ت�رفض المحكم�ة طلب�ًا م�ن أح�د الط�رفین لع�دم              ، ودفاعھ ومستنداتھ 

وقبولھا طلب�ًا أو  ، جدیتھ أو لتقدیمھ في وقت متأخر بعد أْن أصبحت الدعوى جاھزة للحكم      
ندًا م��ن الط��رف اآلخ��ر ك��ان واض��حًا بج��الء م��دى أھمیت��ھ وم��دى إنتاجیت��ھ ف��ي ح��سم     م��ست

   )٣ (.موضوع النزاع

باعتبارھا لجنة تمارس ، وما ینطبق على المحكمة ینطبق على لجنة إزالة الشیوع
فعل��ى اللجن��ة أْن ، عم��ل ق��ضائیًا وت��صدر ق��رارات فاص��لة ف��ي الموض��وع المط��روح علیھ��ا

فلیس لھ�ا أْن تم�نح أح�د الط�رفین مھل�ة لتق�دیم بینات�ھ        ، ما تقوم بھتراعي ھذا المبدأ في كل      
أو تسمح ألح�د الخ�صوم باالس�تعانة ب�شاھد        ، ومستنداتھ أكثر من تلك التي تمنحھا لخصمھ      

أو تم��نح أح��د الط��رفین الح��ق ف��ي مناق��شة ال��شاھد أو    ، دون أْن تم��نح خ��صمھ  ذات الح��ق 
دون أْن ت�سمح ب�ذلك للخ�صم    ، ات الخ�صم الخبیر أو االطالع على تقریر الخبرة أو م�ستند       

اآلخر، فإْن ھ�ي فعل�ت ذل�ك ك�ان الق�رار ال�صادر منھ�ا معیب�ًا بإخالل�ھ بمب�دأ الم�ساواة ب�ین                           
وذلك دون إخالل بما لھا من سلطة تقدیریة في تقدیر أدلة الخصوم ومدى جدیة ، الخصوم

  .  طلباتھم وإنتاجیتھا في الدعوى

ة بإجراءات إزالة الشیوع أم�ام لجن�ة إزال�ة          وباستقراء النصوص واألحكام الخاص   
نجد أنَّ اللجنة تفتقر في عضویتھا إلى قاض متمرس بالعم�ل           ، الشیوع وتشكیل ھذه اللجنة   

مم��ا یفت��رض مع��ھ قل��ة الخب��رة ف��ي إج��راءات الخ��صومة ومراع��اة         ، الق��ضائي وطبیعت��ھ 
 .ضمانات التقاضي األساسیة ال سیما مبدأ المساواة

أو م��ن یم��ارس العم��ل الق��ضائي ، ق��درة  القاض��ي المحت��رفذل��ك أن التعزی��ز م��ن    
یقت�ضي  ، بشكل مؤق�ت أو اس�تثنائي ف�ي تحقی�ق الم�ساواة ووص�ول الم�واطنین إل�ى العدال�ة          

فرض شروط على توظیفھم تھدف إلى التحق�ق ف�ي مرحل�ة ت�وظیفھم م�ن ق�درتھم الفكری�ة                   
یر ش�روط التوظی�ف   وھذا یقتضي من الم�شرع ت�وف   ، والعلمیة واألخالقیة على إقامة العدل    

                                                           

الوس�یط ف�ي ش�رح ق�انون     ، احم�د ال�سید   ، ص�اوي   ، ٤٧ص، مرج�ع س�ابق     ، عوض أحمد   ،  الزعبي) ١(
 ٣٤ص، ١٩٩٠، الق�اھرة ، مطبعة جامعة الق�اھرة والكت�اب الج�امعي         ، المرافعات المدنیة والتجاریة  

 .وما بعدھا
 .٤٨-٤٧، مرجع سابق ، عوض احمد ، الزعبي ) ٢(
 .٤٠٠ص، مرجع سابق ، فتحي ، والي ) ٣(
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التي تضمن عدالة ذات جودة عالیة بغض النظر عن القاضي الذي یصدرھا، وھو قاضي 
یجب أْن یتمتع بمعرفة وخبرة قانونیة كافیة لتسویة المنازعات المقدمة إلیھ وعقلی�ة ت�سمح    

وإذا كان من الیسیر تحقیق مثل ھذا األمر بالنسبة للق�ضاة المحت�رفین    ، لھ بفرض استقاللھ  
فقد ال ینطبق األمر على من یمارسون العمل القضائي بصورة مؤقتة ، معینین من الدولةال

  )١ (.واستثنائیة

لذلك یرى الباحث أنَّ ع�دم ال�نص ف�ي ت�شكیل لجن�ة إزال�ة ال�شیوع عل�ى أْن یك�ون               
أحد أعضائھا قاضیًا ق�د یثی�ر م�سألة الم�ساواة ب�ین الخ�صوم ب�شكل ج�دي ین�اقض المب�ادئ             

نظ�رًا ألھمی�ة   ، ویعتبر نقصًا ت�شریعیًا یقت�ضي الت�دخل م�ن الم�شرع      ، ونیةالدستوریة والقان 
كم��ا أنَّ الم��شرع ف��ي ظ��ل ق��انون ت��سویة     ، الملكی��ة العقاری��ة وح��رص الت��شریعات علیھ��ا    

والت�ي تع�رف   ، األراضي والمیاه كان ینص على ت�شكل محكم�ة ت�سویة األراض�ي والمی�اة              
 تشكیل المحاكم النظامیة وذلك بموجب    بمحكمة التسویة من قاض منفرد یعین وفقًا لقانون       

  . من ذات القانون) ١٣/١(نص المادة 

وإذا یمننا شطر بعض التشریعات العربیة التي نصت قوانینھا عل�ى ت�شكیل مث�ل             
نج��د أّن الق��انون ال��سوري القاض��ي بتثبی��ت ملكی��ة العق��ارات المبنی��ة وأج��زاء   ، ھ��ذه اللج��ان

حی�ث ن�صت الم�ادة      ، ا یتعل�ق بت�شكیل ھ�ذه اللجن�ة        كان أكثر دقة فیم   ، العقارات غیر المبنیة  
ال��سابعة م��ن الق��انون الم��ذكور عل��ى أنَّ ت��شكیل اللجن��ة یك��ون بق��رار م��ن وزی��ر الزراع��ة      
واإلصالح الزراعي برئاسة قاض عقاري وعضویة رئیس دائرة الت�سجیل ف�ي المحافظ�ة              

 المحافظ�ة  ورئیس دائرة السجل العقاري في المحافظة ورئیس دائرة المساحة وممث�ل ع�ن   
   )٢(.من الفئة األولى وخبیر من األھالي یسمیھ المحافظ

وأوجب القانون المذكور على اللجنة أداء القسم أمام رئیسھا قبل مباشرة أعمالھا     
 یؤدي أعضاء اللجنة الیمین اآلتیة -ب:" حیث نصت ) ٧(من المادة / بموجب الفقرة ب

هللا العظیم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أمام رئیسھا قبل المباشرة بعملھا أقسم با

                                                           

١Guy CANIVET - Membre du Conseil constitutionnel/CAHIERS DU 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° ١٦/PUBLICATIONSCAHIERS DU 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL - N° ١٦, JUIN ٢٠٠٤/ LE JUGE 
JUDICIAIRE DANS LA JURISPRUDENCE DU 
CONSE…https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-
conseil-constitutionnel/le-juge-judiciaire-dans-la-jurisprudence-du-
conseil-constitutionnel. 

 القاضي بتثبی�ت ملكی�ة العق�ارات المبنی�ة     ٢٠٠٨ لسنة  ٣٣من القانون السوري رقم     ) ٧(تنص المادة   ) ٢(
 ف�ي ك�ل منطق�ة ح�سب      تشكل بقرار من الوزیر لجن�ة ق�ضائیة  -أ " وأجزاء العقارات غیر المبنیة على أنھ   

  .". .قاض عقاري رئیسًا ١- ...اآلتي
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أنَّ قانون إزالة الشیوع السوري الملغي كان ینص كذلك نجد   ".أحترم األنظمة والقوانین
  )١(. على تشكیل اللجنة وفقا لذات األحكام

     وحبذا لو سلك المشرع األردني مسلك المشرع السوري في ھذا الجانب من حیث 
ة برئاسة قاض نظرًا لطبیعة العمل المنوط بھذه اللجنة وما النص على تشكیل اللجن

یقتضیھ من خبرة قضائیة باإلضافة إلى الخبرة الفنیة التي تیسر علیھ التقید بمبدأ المساواة 
ھذا باإلضافة إلى وجوب النص على أداء القسم من قبل أعضاء اللجنة بما ، بین الخصوم

اص بھا منوطًا بالقضاء وال یخفى أن أنھا أصبحت تختص بنظر دعاوى كان االختص
القاضي یؤدي القسم حال تعیینھ وفقًا لقانون استقالل القضاء كذلك األمر بالنسبة 

  .لمساعدي العدالة الذین یساعدون القاضي في أداء عملھ في المحكمة

     وغالبًا م�ا یلج�أ الم�شرع ف�ي الح�االت الت�ي ال یك�ون فیھ�ا االخت�صاص بنظ�ر دع�وى                        
أو عندما یكون القانون متعلقًا بعمل ھیئة من الھیئات التي تمارس ، قضاء النظاميمعینة لل

أو ،  ) ٢ ( على النص صراحة على وجوب مراعاة مبدأ المساواة بین الخصوم، عمًال قضائیًا
كقول المشرع لكل ، بالنص على ما یفید تأكید المشرع على وجوب المساواة بین الخصوم

، ا إلى ذلك من العبارات التي تقطع بالتأكید على ھ�ذا المب�دأ     من الطرفین أو لكل خصم وم     
فھو مبدأ متعل�ق  ، غیر أنَّ عدم النص الصریح ال یقدح في وجوب التزام اللجنة بھذا المبدأ  

كما أنَّ�ھ ال یج�وز الن�زول عن�ھ     ، بالنظام العام فال یجوز الخروج علیھ ولو باتفاق الخصوم      
 وف�ي تق�دیرنا أنَّ ھ�ذا الحك�م مح�ل        ،)٣(عد بدء الخصومة  وفقًا لمحكمة النقض الفرنسیة إال ب     

إال إذا كان المقصود من�ھ الن�زول ع�ن ح�ق االعت�راض عل�ى مخالف�ة ارتكب�ت أثن�اء                    ، نظر
  . إجراءات الدعوى مما یعتبر إخالًال بھذا المبدأ

ب اطا  

  دأ اوا وارام ق ادع

م��ن أھ��م ال��ضمانات الجوھری��ة م��ن    یعتب��ر مب��دأ المواجھ��ة واحت��رام ح��ق ال��دفاع    
أو الوص�ول اآلم�ن إل�ى الحق�وق        ، ال یمكن أْن تتحقق المحاكمة العادلة     ، ضمانات التقاضي 

                                                           

 وال��ذي الغ��ي بموج��ب  ١٩٨٦ ل��سنة ٢١م��ن ق��انون إزال��ة ال��شیوع ال��سوري رق��م    ) ١(الم��ادة ت��نص ) ١(
آ�ـ خالف�ًا   : "  القاضي بتشكیل لجان إزالة ال�شیوع ف�ي المحافظ�ات عل�ى أن�ھ           ٢٠١٥لعام  / ١/القانون رقم    

 وتعدیالت�ھ،  ١٩٤٩لع�ام   /٨٤/ ن المدني الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  من القانو / ٧٩٠/ألحكام المادة   
العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة بسبب اإلرث       إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشیوع في اقتسام        

العقاریة أو دفاتر التملیك باسم المورث، أو ال�شركاء ف�ي الملكی�ة، فت�تم           أو التملك والمسجلة في السجالت    
من قبل لجنة أو أكثر تشكل ف�ي ك�ل محافظ�ة وتؤل�ف بق�رار م�ن وزی�ر الع�دل عل�ى ال�شكل                   إزالة الشیوع 

 ..."ـ قاض یسمیھ وزیر العدل ١:التالي
عل�ى ھیئ�ة التحك�یم االلت�زام بمب�دأي      :"  م�ن ق�انون التحك�یم األردن�ي    ٢٥من ذلك ما تنص علیھ الم�ادة   ) ٢(

 ...".الحیاد والمساواة بین اطراف التحكیم
 . ١ ھامش٤٠١ص، مرجع سابق ، فتحي ، والي : نقض فرنسي مشار لھ لدى ) ٣(
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ف��احترام مب��دأ المواجھ��ة ال ب��د أْن یف��ضي إل��ى  ، وھم��ا مب��دأن متالزم��ان، بغی��ر مراعاتھم��ا
ة إعم�اال  احترام حق الدفاع واستعمال حق الدفاع قد ال یتأتى للخصم دون إعمال المواجھ�            

ونتن�اول  ، الحترام مبدأ المواجھة بین الخصوم    ) الفرع األول (وعلیھ سنخصص   ، صحیحًا
  ). الفرع الثاني(احترام حق الدفاع في 

  الفرع األول

  مبدأ المواجھة بین الخصوم

وفي وق�ت مفی�د   ، ھو حق كل خصم في أْن یعلم علمًا تاماً  : "یقصد بمبدأ المواجھة  
یمك��ن أْن تك��ون ، م��ا تحتوی��ھ م��ن عناص��ر واقعی��ة وقانونی��ة و، بكاف��ة إج��راءات الخ��صومة

وھو ینصرف إلى حق كل خ�صم ف�ي تمكین�ھ م�ن          )١ (،"أساسیة في تكوین اقتناع القاضي      
ومنح�ھ الوق�ت الك�افي والمناس�ب     ، أو االطالع على مستندات ووسائل دفاع خ�صمھ    ، العلم

  )٢ (. مواجھة بین الخصوملذلك ووجوب أْن یتم تقدیم الطلبات واالدعاءات وأوجھ الدفاع

ویعتب��ر مب��دأ المواجھ��ة ركی��زة أساس��یة ف��ي تحقی��ق الم��ساواة ب��ین الخ��صوم أم��ام      
كما یعتب�ر م�رآة لح�ق      ، )٣ (لذلك یعتبر من الضمانات العامة المتعلقة بالنظام العام       ، القضاء

 الدفاع وصورة من صوره بل ومفترض أساسي لتمكین الخ�صم م�ن ممارس�ة ح�ق ال�دفاع      

یھدف إل�ى إحاط�ة الخ�صم علم�ًا بم�ا ق�دم م�ن طلب�ات وم�ستندات أثن�اء إج�راءات                      فھو  ، )٤(
والمواجھة بین الخ�صوم  ، ومنحھ الفرصة للرد علیھا وذلك إعماًال لحق الدفاع ، الخصومة

ھ��ي الوس��یلة المثل��ى لتمك��ین الخ��صم أی��ضًا م��ن إب��داء اعتراض��اتھ عل��ى ادع��اءات خ��صمھ  
اع القاض�ي بق�وة حجج�ھ وإمكانی�ة الحك�م ل�ھ ف�ي             وذلك بقصد الت�أثیر عل�ى اقتن�       ، ومناقشتھا

  )٥ (.مواجھة الخصم اآلخر

ومب��دأ المواجھ��ة یتك��ون م��ن خط��ین مت��وازیین أو بعب��ارة أدق یتك��ون م��ن وجھ��ین 
، فھو من ناحیة یرمي إلى تحقیق ضمانة أساسیة فیم�ا ب�ین الخ�صوم أنف�سھم             ، لعملة واحدة 

، ث�ائق وم�ستندات مؤی�دة الدعائ�ھ    بأْن یمك�ن ك�ل م�نھم م�ن العل�م بم�ا ی�سوقھ خ�صمھ م�ن و               
وھذا ھو الوج�ھ األول لمب�دأ   ، وبالتالي تمكینھ من الرد علیھا ودحضھا في الوقت المناسب 

ومن ناحیة أخ�رى فھ�و یلق�ي عل�ى القاض�ي      ، المواجھة المتمثل في المواجھة بین الخصوم   

                                                           

الت��زام القاض��ي ب��احترام مب��دأ المواجھ��ة دراس��ة تحلیلی��ة مقارن��ة ف��ي ق��انون      ، عی��د محم��د ، الق��صاص)١(
 .١٨ص ، ١٩٩٤، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، المرافعات المصري والفرنسي

، ٢٠١١، عمان ، إثراء للنشر والتوزیع ، ١ط، ون البینات األردنيشرح أحكام فان، أنیس، المنصور) ٢(
 .٣٦ص

، ١ج، غ�زة ، مكتب�ة الق�دس  ، ال�وجیز ف�ي أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة والتجاری�ة      ، عبد اهللا خلی�ل    ، الفرا)٣(
 .٨١-٨٠ص ، ١ط

 .٤٠٢ص، مرجع سابق ، فتحي ، والي ) ٤(
، ١٩٨١، اإلسكندریة  ، منشاة المعارف   ، خصومقاعدة ال تحكم دون سماع ال     ، إبراھیم نجیب   ، سعد  ) ٥(

 .٤٧ص



 - ٧٢٣ -

ة یقترحھ�ا   م�ن خ�الل إخ�ضاع أي مب�ادر        ، التزامًا بوجوب احترام مبدأ المواجھة والتقید بھ      
  )١ (.أو یقدمھا لحل النزاع للمناقشة والتفنید من قبل الخصوم

، یت�ضح مم�ا س�بق أْن مب�دأ المواجھ�ة م��ن أھ�م ال�ضمانات األساس�یة ف�ي التقاض��ي         
ترم�ي إل�ى الحف�اظ    ، باعتباره أحد الضمانات اإلجرائیة األساس�یة ف�ي الخ�صومة الق�ضائیة       

  )٢ (.یقتضیھ حسن سیر العدالة والقضاءوتمھد الطریق السلیم الذي ، على حقوق الخصوم

وب��النظر إل��ى م��ا تق��دم م��ن مقت��ضیات مب��دأ المواجھ��ة كأح��د ال��ضمانات العام��ة          
فإنَّ على اللجن�ة أثن�اء نظرھ�ا ف�ي دع�اوى إزال�ة ال�شیوع أْن تراع�ي ھ�ذا المب�دأ                 ، للتقاضي

 ب�ل  ،لیس فقط من الناحیة الشكلیة بتبلیغ األط�راف بمواعی�د الجل�سات ودع�وتھم للح�ضور             
علیھ��ا أْن تمك��نھم فع��ًال م��ن ممارس��ة حقھ��م ف��ي االط��الع عل��ى أي م��ستندات أو وث��ائق أو    

بل وأكث�ر م�ن ذل�ك    ، ومنحھم الفرصة الكافیة للرد علیھا، أوراق مقدمة من الطرف اآلخر    
والتأكد ف�ي ح�ال   ، فلیس للھیئة أْن تسمع دفاعًا من أحد الخصوم دون دعوة الطرف اآلخر           

كما یمتنع علیھ�ا دع�وة أح�د الط�رفین دون الط�رف          ،  موعد الجلسة  غیابھ من صحة تبلیغھ   
فإْن فعلت فیجب علیھا أْن ، أو أْن تقبل منھ وسائل دفاع أو مستندات خارج الجلسة، اآلخر

تبلغ نسخة منھا إلى األطراف اآلخرین لیتمكن�وا م�ن تق�دیم اعتراض�اتھم وم�ستنداتھم لل�رد        
  )٣ (.علیھا

ب��دأ المواجھ��ة بواج��ب الح��ضور أم��ام اللجن��ة أو  یت��ضح مم��ا س��بق م��دى ارتب��اط م 
مما یستتبع وجوب اتخاذ اللجنة كاف�ة اإلج�راءات للتحق�ق م�ن         ، )٤ (المحكمة على حد سواء   

حصول التبلیغ األصولي لجمیع األطراف لحضور جلسات المرافعات الت�ي تعق�دھا لنظ�ر              
ل�ة ال�شیوع ف�ي    م�ن نظ�ام إزا  ) ٩(وقد أكد الم�شرع عل�ى ذل�ك ب�النص ف�ي الم�ادة            ، الدعوى

  : العقار الذي جاء فیھ

تعین اللجنة موعدًا لحضور أطراف الطلب لدیھا ویبلغ لھم ھ�ذا الموع�د وفق�ًا ألحك�ام              . أ" 
 ف�ي الی�وم المع�ین لنظ�ر         -ب. نظام التبلیغات الت�ي تجریھ�ا لجن�ة إزال�ة ال�شیوع ف�ي العق�ار               

تثب�ت م�ن ص�حة      الطلب تباشر اللجنة النظر فیھ بحضور م�ن ح�ضر م�ن األط�راف بع�د ال                
إذا تبین للجنة أن غی�اب أي م�ن أط�راف الطل�ب نتیج�ة ع�دم               . ج.تبلیغ من لم یحضر منھم    

تبلیغھ أو ع�دم ص�حة وق�وع التبلی�غ تق�رر إع�ادة تبلیغ�ھ وفق�ا ألحك�ام نظ�ام التبلیغ�ات الت�ي                 
إذا تبلغ جمیع أط�راف الطل�ب تبلیغ�ًا ص�حیحًا          . ١.د.تجریھا لجنة إزالة الشیوع في العقار       

إذا ح�ضر  . ٢.حضروا تثبت اللجن�ة ذل�ك ف�ي المح�ضر ولھ�ا أن تق�رر إس�قاط الطل�ب                ولم ی 
                                                           

 .٨٥ص، مرجع سابق ، عید محمد، القصاص) ١(
، ١٩٨٩، الق��اھرة ، مطبع��ة دار الت��ألیف ، مب��ادئ الق��ضاء الم��دني والتج��اري ، محم��د ن��ور ، ش��حاتھ) ٢(

 .٤٥٥ص
،  اإلس��كندریة ،من��شأة المع��ارف   ، ١٣ط،المرافع��ات المدنی��ة والتجاری��ة  ، أحم��د، أب��و الوف��ا  : ینظ��ر) ٣(

 .٥٢ص، ١٩٨٠
األساس القانوني لجزاء إبطال عریضة الدعوى المدنیة دراس�ة تأص�یلیة          ، أجیاد ثامر نایف  ، الدلیمي  ) ٤(

 .٨٧ص ، ٢٠١٨، القاھرة، المركز العربي للنشر والتوزیع، ١ط، تحلیلیة تطبیقیة مقارنة
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بعض األطراف وتغیب آخرون تقرر اللجنة السیر باإلجراءات غیابیًا بحق من لم یحضر           
  ".من األطراف المتبلغین

نجد أنَّ الم�شرع ق�د أغف�ل    ، وبالرجوع إلى نصوص نظام إزالة الشیوع في العقار     
مبدأ المواجھة الت�ي ح�رص عل�ى التأكی�د علیھ�ا ف�ي الق�وانین اإلجرائی�ة                  العدید من جوانب    

فباستثناء ال�نص ف�ي الم�ادة     ، كقانون أصول المحاكمات المدنیة أو قانون التحكیم      ، األخرى
من ذات النظام الذي أعطى فیھ الحق ) ١٠(السابق ذكرھا لم یورد سوى نص المادة     ) ٩(

ائق أو ادع��اءات واردة ف��ي طل��ب إزال��ة   ألي ط��رف ف��ي االعت��راض خطی��ًا عل��ى أي وث��    
دون أْن ی�شیر إل�ى وج�وب مناق�شة ھ�ذه      ، الشیوع المقدم إلى اللجنة م�ن ال�شركاء اآلخ�رین      

االدعاءات والوثائق أم�ام اللجن�ة ول�م ی�شر ال�نص م�ا إذا كان�ت اللجن�ة تنظ�ره مرافع�ة ف�ي                        
مون مواجھ��ة الخ��صم اآلخ��ر وت��دعو الط��رفین لمناق��شتھ أو تن��اقش ھ��ي الط��رفین بم��ض         

ألي طرف االعتراض خطیًا    . أ:"  بقولھا) أ/١٠(حیث نصت المادة    ، االعتراض مواجھة 
على أي وثائق أو ادعاءات واردة في الطلب مرفقًا بھ الوثائق الالزمة العتراضھ وللجن�ة    

  .االستیضاح من األطراف حول ما قدم بالطلب

 الم��ادة وت��صدر قرارھ��ا م��ن ھ�ذه ) أ(تنظ�ر اللجن��ة ف��ي االعت��راض المق�دم وفق��ا للفق��رة   . ب
  ".بشأنھ ولھا تأجیل البت في االعتراض مع القرار الصادر بنتیجة الطلب

على أنَّ مراعاة اللجنة لمبدأ المواجھة ال تقتصر فقط عل�ى م�ا تعق�ده م�ن جل�سات                   
بل یجب أْن تمتد إلى جلسات التحقی�ق وإج�راءات اإلثب�ات المختلف�ة س�واء فیم�ا              ، مرافعات

صوم لل�شھود أو الخبی�ر س�واء بوش�رت اإلج�راءات م�ن اللجن�ة بكام�ل                 یتعلق بمناق�شة الخ�    
وقد خلت الن�صوص الناظم�ة للخب�رة كوس�یلة إثب�ات      ، )١ (تشكیلھا أو من قبل أحد أعضائھا  

، من التأكید على وجوب إبالغ الخبیر لألطراف بالمكان والزمان المعینین إلجراء الخبرة        
أو وجوب إبالغھم ، لخبرة والكشف على العقاروتمكینھم من تقدیم ما لدیھم من مستندات ا

بتاریخ ومكان المعاینة الذي تجریھ اللجنة وتمكینھم من حضور المعاینة سواء بأنفسھم أو   
فكالھم���ا أي الخب���رة والمعاین���ة تتم���ان بح���ضور الخ���صوم أو بغی���ر     ، بواس���طة ممثل���یھم 

) ١١(الم�ادة  فق�د خ�ال ن�ص     ،)٢ (حضورھم ولكن ب�شرط تبل�یغھم بمك�ان وزم�ان إجرائھم�ا           
ال��ذي ی��نظم الخب��رة والك��شف والمعاین��ة عل��ى العق��ار م��ن مث��ل ھ��ذه اإلش��ارة إل��ى ض��رورة  

 .حصول ھذا التبلیغ من قبل اللجنة

كذلك نجد أنَّ�ھ وبع�د تق�دیم الخبی�ر لتقری�ر الخب�رة فق�د اكتف�ى الم�شرع ب�النص ف�ي                        
دون أْن ،  حول�ھ من النظام على تسلیم األطراف نسخة منھ إلبداء مالحظ�اتھم  ) ١٢(المادة  

یشیر إلى حق الخصوم في طلب دع�وة الخبی�ر لمناق�شتھ بم�ضمون التقری�ر مواجھ�ة أم�ام                    
في األحوال التي ی�شترط الق�انون       :" على أنَّھ ) ١٣(وإنما  اكتفى بالنص في المادة       ، اللجنة

                                                           

 .٤٠٢ص، مرجع سابق ، فتحي ، والي ) ١(
، من��شورات الحلب��ي الحقوقی��ة، ق��انون اإلثب��ات ف��ي الم��واد المدنی��ة والتجاری��ة ، محم��د ح��سین ، قاس��م ) ٢(

 .٣٩٨ص، ٢٠٠٧، بیروت
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ول��و كان��ت إج��راءات ، فیھ��ا إب��داء ال��شركاء رأیھ��م عل��ى اللجن��ة تبلی��غ ال��شركاء بالح��ضور  
مع أنَّ�ھ ل�م یب�ین األح�وال الت�ي یوج�ب فیھ�ا الق�انون مث�ل ھ�ذا                   ، "سیر بحقھم غیابیاً  الطلب ت 
ال ْأن ، وكان الالزم أْن یمنح المشرع حق طلب المناقشة إلبداء الرأي للخصوم        ، الحضور

  .        یقصرھا على الحاالت التي یشترط فیھا القانون ذلك

إل�ى الق�رار الفاص�ل ف�ي طل�ب إزال�ة         ویمتد الت�زام اللجن�ة ب�احترام مب�دأ المواجھ�ة               
فال یجوز لھا أْن تستند في ھذا القرار إلى مستندات أو أوراق أو وسائل دفاع ل�م                ، الشیوع

وفي ،  )١ (یّمكن الخصم اآلخر من االطالع علیھا ومناقشتھا وإبداء رده واعتراضاتھ علیھا
ى ھ�ذه الم�ستندات   المقابل یكون مبدأ المواجھة قد تحق�ق بمج�رد تحق�ق اط�الع الخ�صم عل�             

أما مسألة قیامھ فعًال بالرد والمناقشة فال ش�أن  ، واألوراق ومنحھ المھلة الكافیة للرد علیھا 
 )٢(. للجنة بھ فال تتحمل اللجنة وزر تقصیره ھو أو إھمالھ

  الفرع الثاني

 احترام حق الدفاع

وجوب تمكین كل طرف في الخ�صومة الق�ضائیة م�ن       "یقصد باحترام حق الدفاع     
داء دفاعھ والرد على دفاع خصمھ ومن تقدیم مستنداتھ واالطالع على ما قدم�ھ خ�صمھ              إب

م���ن م���ذكرات أو م���ستندات ومنح���ھ المیع���اد ال���ذي یكفی���ھ لل���رد عل���ى ھ���ذه الم���ذكرات أو   
  )٣ (".المستندات

    ویظھ�ر م��ن التعری�ف ال��سابق م�دى ال��تالزم ب�ین مب��دأ المواجھ�ة وح��ق ال�دفاع باعتب��ار       
وح��ق ال��دفاع ح��ق ج��وھري إلقام��ة   ، )٤ (أساس��ي لممارس��ة األخی��ر تحق��ق األول مفت��رض  

فاإلخالل بح�ق ال�دفاع   ، العدالة وھو من المقتضیات األساسیة لتوفیر المساواة أمام القضاء   
یم��س بالم��ساواة مم��ا یق��ود إل��ى فق��دان العدال��ة مم��ا ی��ستتبع انع��دام فاعلی��ة وج��دوى القواع��د  

ما یترتب علیھ وجوب تقریر الح�ق ھ�ذا الح�ق     م، )٥ (الموضوعیة التي تنظم عالقة األفراد    
  )٦(.للخصم في أي حالة تكون علیھا اإلجراءات

، ویثبت ھذا الحق لجمیع الخصوم سواء كانوا مدعین أو مدعى علیھم أو متدخلین
وھ�ذا الح�ق یج�وز للخ�صم التم�سك ب�ھ جمی�ع        ، فھو یثبت لك�ل م�ن تثب�ت ل�ھ ص�فة الخ�صم             

                                                           

دار النھ�ضة العربی��ة  ، مب�دأ المواجھ��ة ف�ي خ�صومة التحك��یم    ، ال�سید عب�د الع��ال  ، تم��ام : بھ�ذا المعن�ى  ) ١(
 .٢٤ص ، ٢٠٠٠،القاھرة،

 .٧٤٦ص ، مرجع سابق، فتحي ، والي ) ٢(
 .٤٠٣ص، مرجع سابق، فتحي ، والي ) ٣(
 .٤٣ص ، ١٩٨٢، اإلسكندریة، منشأة المعارف  ، ١ك، قوانین المرافعات ، أمینة ، )٤(
دار ، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتب�اره أھ�م تطبی�ق لح�ق ال�دفاع         ، عزمي، عبد الفتاح ) ٥(

 .١ص، ١٩٩٢، القاھرة ، النھضة العربیة
 .٤٩ص، مرجع سابق ، أمینة، النمر ) ٦(
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باعتب�اره ح�ق ع�ام یتعل�ق     ، )ال�نقض (كم�ة التمیی�ز  مراحل ال�دعوى ول�و ألول م�رة أم�ام مح       
وال یقدح في اعتبار ھذا الح�ق متعلق�ًا بالنظ�ام الع�ام تنظ�یم الم�شرع اس�تثناء         ، بالنظام العام 

ألحوال یوجب فیھا التمسك بھذا الحق ضمن مواعید محددة أو في مناسبات معینة بالنص     
الستعمال ھذا الحق دون المساس إذ أنَّ ذلك یعتبر تنظیمًا من المشرع ، على ذلك صراحة
ف�إنَّ ھ�ذا الح�ق ال    ، فضًال عن أنَّھ في حالة ع�دم وج�ود مث�ل ھ�ذا ال�نص      ، بقدسیة ھذا الحق  

  )١(.یرد علیھ أي قیود متعلقة بالشكل أو المیعاد فھو حق مطلق

فال تقبل مستند   ، وتأسیسًا على ما تقدم فإنَّھ یجب على اللجنة أْن تراعي ھذا الحق           
وال أن تتجاھ��ل ، م��ن ط��رف دون تمك��ین الط��رف اآلخ��ر م��ن إب��داء دفاع��ھ ب��شأنھ أو دل��یًال 

كما أنَّ على الھیئة أْن ، دفاعًا جوھریًا  تمسك بھ أحد الشركاء أو تلتفت عنھ دون تمحیص
تراع�ي قاع�دة أنَّ الم�دعى علی�ھ آخ�ر م�ن ی�تكلم س�واء ك�ان م�دعى علی�ھ بطل�ب أص�لي أو              

 الفاص�ل ف�ي الن�زاع دون تمك�ین الخ�صم م�ن إب�داء        وال  أن ت�صدر اللجن�ة قرارھ�ا   ، مقاب�ل 
دفاعھ على ما قدمھ الخصم األخر من الشركاء ف�ي العق�ار م�ن م�ستندات أو وث�ائق مؤی�دة              

ف��إْن ھ��ي فعل��ت ذل��ك ك��ان قرارھ��ا ق��ابًال للطع��ن علی��ھ وفق��ا ألحك��ام الق��انون         ، الدعاءات��ھ
  )٢ (.وبالطریقة التي رسمھا

الدفاع ال یحول دون سلطة اللجنة في تنظیم   غیر أنَّ وجوب احترام ھذا الحق في        
ولھ�ا أن   ، فلھ�ا أْن تح�دد مواعی�د لألط�راف إلب�داء دف�اعھم            ، وجوه استعمالھ م�ن األط�راف     

م�ا دام�ت ق�د     ، ترفض إجابة الخصم إل�ى طل�ب یتعل�ق بإب�داء دف�اع ق�دم بع�د الم�دة المح�ددة                    
اع أم�ام اللجن�ة ش�أنھ    وبما أنَّ حق ال�دف ، راعت التكافؤ في الفرص والمواعید بین الخصوم      

فلھ��م أْن ال ، ش��أن ح��ق ال��دفاع أم��ام الق��ضاء ل��یس واجب��ًا عل��ى الخ��صوم ب��ل ھ��و ح��ق لھ��م    
ب�ل عل�ى   ، كما أنَّ اللجن�ة غی�ر ملزم�ة بتنبی�ھ الخ�صم إل�ى مقت�ضیات ھ�ذا الح�ق                ، یستعملوه

العكس تكون الھیئ�ة ق�د التزم�ت احت�رام ھ�ذا الح�ق ول�و ل�م ی�ستعملھ الخ�صم م�ا دام�ت ق�د                            
  )٣(. الوقت والفرصة الكافیة إلبدائھوفرت لھ 

على أنَّ مجرد تمسك الخصم ذي المصلحة بعدم مراعاة اللجنة لحقھ في الدفاع ال     
بل ال بد للخصم المتمسك بھ�ذا اإلخ�الل أْن   ، یكفي للتجریح بقرارھا أو الطعن فیھ وتعییبھ      

یمك�ن أْن یترت�ب     یبین مضمون الدفاع الجوھري الذي أخلت اللجن�ة ب�ھ واألث�ر ال�ذي ك�ان                 
فم�ثًال إذا ادع�ى   ، علیھ في تغییر وجھ الحكم في الدعوى لو صح وتم تمحیصھ م�ن اللجن�ة    

الخصم بعدم قبول اللجنة دفاعًا أو مستندات جوھریة أو التفاتھا عن أق�وال تت�ضمن دفاع�ًا             
فعلیھ أْن یبین في اعتراضھ أو طعنھ ما ت�ضمنتھ الم�ستندات م�ن دف�اع ج�وھري        ، جوھریًا

                                                           

 .نفس الموضع، مرجع سابق ، أمینة، النمر ) ١(
، ١٩٩٠، اإلس�كندریة ، من�شأة المع�ارف   ، ضمانات التقاضي دراسة تحلیلیة مقارن�ة     ، آمال، الفزایري  ) ٢(

 . ٨١-٨٠ص
 .٤٠٤ص، مرحع سابق، والي ، فتحي ، ینظر)٣(
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. كان یمكن أْن یترتب علیھ بالنسبة لنتیجة قرار اللجنة الفاصل في طلب إزالة الشیوعوما 
)١(  

فق��د ج��اءت إش��ارة نظ��ام إزال��ة ال��شیوع ، وكم��ا ھ��و الح��ال بالن��سبة لمب��دأ المواجھ��ة
ض�من ن�صوصھ الناظم��ة لعم�ل الجن�ة مقت��ضبة فیم�ا یتعل�ق بتقری��ر ح�ق ال�دفاع وترس��یخھ         

م��ن النظ��ام واللت��ین س��بقت اإلش��ارة  ) ١٣(و ) ١٠/١(حی��ث وردت اإلش��ارة ف��ي الم��ادتین  
 .  إلیھما في معرض تناولنا لمبدأ المواجھة

     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ص، فتحي مرجع سابق ، والي : ینظر بھذا المعنى ) ١(
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  املبحث الثاني

  الضمانات اخلاصة

إذا كانت الضمانات العامة للخصوم أمام اللجنة تنبع في الكثیر من جوانبھا 
 فھي أمینة على مصالح ،باعتبارھا من واجبات المحكمة أو الجھة التي تنظر النزاع

فإنَّ الضمانات ، اإلفراد الذین یلتجؤون إلیھا لطلب الحمایة القضائیة وتطبیق إرادة القانون
الخاصة تنصرف إلى حق الخصوم في أْن تنظر قضایاھم من قاض أو أي جھة خولھا 

وھم مطمئنین إلى حیاد قاضیھم واستقاللھ ، القانون وظیفة القضاء وسلطة فصل النزاع
فإذا ما قامت أي ظروف تزعزع ھذه الطمأنینة أو الثقة ، عدم تحیزه ألحدھم على اآلخرو

  .ظھرت فاعلیة ھذه الضمانات

    وتتمثل الضمانات الخاصة بعدم صالحیة أعضاء اللجنة وردھم من قبل الخصوم 
  ).      المطلب الثاني(وعزل أعضاء اللجنة واستبدالھم ، )المطلب األول(

  اطب اول

  دم  أء ا وردم

     یحرص المشرع اإلجرائي دومًا على تكریس مبدأ الحیاد من خالل إظھار القاضي 
أمام الخصوم والجمھور بأقصى درجات الحیاد وذلك حفاظًا على بث الثقة في نفوس 

. ونالمتقاضین الذین یرغبون بوضع طلباتھم ودفوعھم بین یدي قاٍض ال یتأثر بغیر القان
نخصص األول منھا لعدم : وفي سبیل بیان ذلك سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین

أما الفرع الثاني سوف نتطرق فیھ إلى رد ، صالحیة أعضاء اللجنة للفصل في الطلب
  .أعضاء اللجنة

  الفرع األول

  عدم صالحیة أعضاء اللجنة للفصل في الطلب

 ع�دم ج�واز نظرھ�ا من�ھ أو اتخ�اذ أي         :"یقصد بعدم صالحیة القاضي لنظ�ر ال�دعوى             
فیمتنع على القاض�ي ال�ذي تت�وافر    ، )١ ("إجراء فیھا وذلك بتنحیتھ عنھا وتكلیف قاض آخر  

فیھ أي حالة من حاالت عدم الصالحیة المحددة في القانون سماع الدعوى ألنَّھ یكون غیر 
 )٢ (.صالح لنظرھا ولو لم یرده أحد الخصوم

أو والی�ة   ، ة كل من یمنح�ھ الم�شرع وظیف�ة ق�ضائیة          ویخضع لنظام عدم الصالحی   
وذل���ك ألنَّ ع���دم ، الق���ضاء أي یمنح���ھ بموج���ب الق���انون س���لطة الف���صل ف���ي المنازع���ات   

ف�ال یج�وز اإلعف�اء م�ن تطبی�ق أحكامھ�ا إال ب�نص خ�اص         ، الصالحیة تتعل�ق بالنظ�ام الع�ام    

                                                           

 .٧٢ص، مرجع سابق ، عوض أحمد ، الزعبي ) ١(
 .من قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني) ١٣٢(المادة : انظر) ٢(
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 ول���ذلك یخ���ضع أع���ضاء لجن���ة إزال���ة ال���شیوع ألحك���ام ع���دم  ، )١ (وص���ریح م���ن الم���شرع
 .الصالحیة

أو ، وترجع أسباب عدم الصالحیة إما إلى قیام عالقة شخصیة للقاض�ي بال�دعوى          
، أو ممثلي الخصوم من ھیئة الدفاع، بأحد أطرافھا أو قیام عالقتھ بغیره من أعضاء الھیئة

مم��ا ی��ستتبع أْن یك��ون تحی��ز القاض��ي وبع��ده ع��ن متطلب��ات النزاھ��ة والعدال��ة والحی��دة ب��ین  
  )٢(. یل والتحیز لطرف على حساب طرف آخر أمرًا واردًاالخصوم وعدم الم

وبما أنَّ المشرع في نظام إزالة الشیوع الذي نظم فیھ أسباب عدم صالحیة اللجنة 
ال یج��وز تح��ت طائل��ة ال��بطالن ل��رئیس اللجن��ة أو     :"عل��ى أنَّ��ھ  ) ١٩(ق��د ن��ص ف��ي الم��ادة  

دود وظ�ائفھم ف�ي الطلب�ات    األعضاء أو الكاتب أو الخبراء أْن یباشروا عم�ًال ی�دخل ف�ي ح�         
وھ�ذه الحال�ة ال    ، "الخاصة بھم أو بأزواجھم أو أقاربھم أو أصھارھم حتى الدرجة الرابعة          

تختلف عن حالة ع�دم ص�الحیة الق�ضاة المن�صوص علیھ�ا ف�ي ق�انون أص�ول المحاكم�ات             
  ).١٣٢/١(المدنیة األردني في المادة 

صالحیة أع�ضاء اللجن�ة عل�ى       ویالحظ أنَّ المشرع األردني قد قصر حاالت عدم             
حال��ة م��نعھم م��ن نظ��ر الطلب��ات الخاص��ة بھ��م أو ب��أزواجھم أو بأق��اربھم وأص��ھارھم إل��ى     

وھي أْن رئیس اللجنة أو ، وحكمة عدم الصالحیة واضحة في ھذه الحالة  ، الدرجة الرابعة 
صیة عضوھا أو كاتبھا أو الخبیر المنتدب من قبلھا ال بد أْن یتأثر مدفوعًا بمصالحھ الشخ�  

كما أنَّھ ال بد أْن یمی�ل  ، أو مصلحة زوجھ إذا كان الطلب الذي ینظره خاصًا بھ أو بزوجھ     
إلى محاباة من تربطھ بھم صلة قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الرابع�ة م�دفوعًا بغرائ�زه                

  )٣(. وعواطفھ البشریة

ویرى الباحث أنَّ قصر ح�االت ع�دم ص�الحیة أع�ضاء لجن�ة إزال�ة ال�شیوع عل�ى                  
ال س�یما أنَّ  ، وإخالل بضمانات الخصوم أمام اللجن�ة ،  مجانبة للصواب   الحالة فقط فیھ   ھذه

قانون الملكیة العقاریة ونظام لجنة إزالة الشیوع لم یحل على قواعد وأحكام قانون أصول 
ودون ھ�ذا ال�نص ال�صریح عل�ى اإلحال�ة      ، المحاكمات المدنیة فیما لم یرد فیھ نص بالنظام 

  .حیة الواردة في ذلك القانونفال مجال إلعمال حاالت عدم الصال

ورغم تسلیمنا بعدم انطباق بعض حاالت ع�دم ال�صالحیة الخاص�ة بالق�ضاة عل�ى                
أع��ضاء اللجن��ة وھ��ي بالتحدی��د الحال��ة المن��صوص علیھ��ا ف��ي الفق��رة ال��سادسة م��ن الم��ادة     

وحال�ة  ، والمتمثلة بحالة إفتائھ أو نظره الدعوى أو الدفاع ع�ن أح�د الخ�صوم فیھ�ا         ) ١٣٢(
لة مصاھرة أو قرابة بین عضو في اللجنة وعضو آخر فیھا إلى الدرجة الرابعة        وجود ص 

م��ن ذات الق��انون لع��دم ت��وافر العل��ل واألس��باب  ) ١٣٢/٥(والمن��صوص علیھ��ا ف��ي الم��ادة  
  .الموجبة لعدم الصالحیة

                                                           

 .١٠٣ص، مرجع سابق ، أمینة ، النمر ) ١(
 .الموضع السابق، مرجع سابق ، عوض أحمد ، الزعبي ) ٢(
 دار  ،٢ط، الوافي في شرح ق�انون أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة         ، صالح الدین   ، الشوشاري  : ینظر  ) ٣(

 . وما بعدھا١٣٧ص ، ٢٠٠٢، عمان ، المناھج 
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فم���ثًال إذا ك���ان ألح���د أع���ضاء اللجن���ة أو رئی���سھا أو الخبی���ر المنت���دب م���ن قبلھ���ا  
فإنَّ ھذا األمر دون ش�ك یقط�ع بع�دم    ، أطراف الطلب أو مع زوجھ  خصومة قائمة مع أحد     

ل�ذات العل�ل   ، صالحیة من توافر فیھ السبب من أعضاء اللجنة لنظ�ر الطل�ب والف�صل فی�ھ           
ذل�ك أنَّ قی�ام الخ�صومة ال        ، واألسباب الموجبة لعدم صالحیة عضو اللجنة في ھذه الحالة        

 ش��أنھ أْن یول��د األحق��اد والرغب��ة ف��ي  س��یما الخ��صومة الفعلی��ة المنظ��ورة أم��ام محكم��ة م��ن 
   .االنتقام

وم��ن ناحی��ة أخ��رى ف��إنَّ وكال��ة ع��ضو اللجن��ة ألح��د أط��راف الطل��ب ف��ي أعمال��ھ      
أو كان�ت تربط�ھ بالوكی�ل أو    ، الخاصة أو كونھ وصیًا أو قیمًا علی�ھ أو مظنون�ة وراثت�ھ ل�ھ      

د أعضاء مجل�س    القیم صلة قرابة أو مصاھرة من الدرجة الرابعة أو بمدیر الشركة أو أح            
أو كان لم�ن ھ�و وك�یًال عن�ھ         ، إدارتھا إذا كان طرفًا في الطلب أو لھ مصلحة شخصیة فیھ          

أو وص��یًا أو قیم��ًا علی��ھ أو تربط��ھ ب��ھ ص��لة م��صاھرة أو قراب��ة عل��ى عم��ود الن��سب أو         
فجمی��ع ھ��ذه األم��ور ادع��ى لع��دم  ، الم��صاھرة م��صلحة قائم��ة ف��ي الطل��ب المط��روح علی��ھ  

م�ن ق�انون   ) ١٣٢/٣( وھي الحال�ة المن�صوص علیھ�ا ف�ي الم�ادة         ،صالحیة أعضاء اللجنة  
  .أصول المحاكمات المدنیة لعدم صالحیة القاضي

فوكالة عضو اللجنة عن أحد األطراف أو وصایتھ أو قوامتھ على أحد األط�راف              
وربم�ا تحی�زه لھ�ذا الط�رف؛     ، من عدیمي األھلیة أو ناقصیھا من شأنھ التأثیر عل�ى حی�اده           

احب مث��ل ھ��ذه العالق��ات م��ن عاطف��ة ت��ؤثر عل��ى الحی��اد والنزاھ��ة والتحی��ز  نظ��رًا لم��ا ی��ص
أم�ا انق�ضائھا قب�ل    ، بشرط قیام الوكالة أو الوصایة أو القوامة وقت نظر الطلب من اللجنة    

م�ن  ) ١٠١(ناھی�ك ع�ن أنَّ الم�ادة        ، )١(ذلك فیحول دون تحق�ق ال�سبب ف�ي ع�دم ال�صالحیة            
ش��ریك ف��ي العق��ار المطل��وب إزال��ة ال��شیوع أم��ام  ق��انون الملكی��ة العقاری��ة ف��ي حال��ة وج��ود 

اللجنة ناقص أو فاقد أھلیة أو غائب أو مفقود فیقوم مقامھ في الطلب الولي أو الوص�ي أو           
ومما یجافي المنطق والقانون أْن   ، القیم علیھ بعد الحصول على أذن من القاضي الشرعي        

توجب تدخل المشرع لل�نص  مما یس، یكون عضو اللجنة ھو ھذا الوصي أو الولي أو القیم    
  .على ھذه الحالة

كم��ا أنَّ مظن��ة أرث أح��د أع��ضاء اللجن��ة ألح��د أط��راف الطل��ب یعتب��ر ف��ي تق��دیرنا  
ال سیما طبیعة عمل اللجنة المتمثلة بإزالة الشیوع ف�ي         ، سببًا موجبًا وملحًا لعدم الصالحیة    

ن المحتمل أْن یرث أحد فإذا كان م، العقار والتي تعتبر من أثمن الملكیات بالنسبة لإلنسان
، أعضاء اللجنة أو الخبیر المنتدب من قبلھا أحد أطراف الطلب ولو كان ھناك من یحجب�ھ  

فإنھ من الواجب أْن یك�ون س�ببًا لع�دم    ، )٢ (إذ قد یزول سبب الحجب قبل الفصل في الطلب       
فم��ا دام ھ��ذا ال��سبب یوج��ب ع��دم ص��الحیة ، ال��صالحیة یقت��ضي م��ن الم��شرع ال��نص علی��ھ

                                                           

، عم��ان، دار الثقاف��ة للن��شر، ١ط،ش��رح أحك��ام ق��انون أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة  ، عب��اس، العب��ودي) ١(
 . ٦٥ص ، ٢٠٠٦

، مرج��ع س��ابق ، ع��وض أحم��د  ، الزعب��ي ، ٢٧ھ��امش  ، ١٠٤ص، مرج��ع س��ابق ، أمین��ة ، النم��ر ) ٢(
 .٧٥ص
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فھو من باب أولى ادعى لعدم      ، اضي رغم ما یفترض فیھ من نزاھة وحیاد وعدم تحیز         الق
  .صالحیة عضو لجنة إزالة الشیوع

وھ�و حال�ة م�ا أذا رف�ع ع�ضو اللجن�ة دع�وى        ، وال ینبغي أْن نغفل عن س�بب آخ�ر        
أو اشتمالھ عل�ى أس�باب   ، تعویض ضد الطرف الذي طلب رده في حالة رفض ھذا الطلب    

ف�إنَّ مث�ل ھ�ذه الحال�ة تعتب�ر م�ن أكث�ر موجب�ات         ، ذلك الع�ضو أو كرامت�ھ  تسيء إلى سمعة   
عدم الصالحیة نظرًا لما قد تولده مثل ھذه الخ�صومة م�ن الرغب�ة ف�ي االنتق�ام كم�ا یجع�ل                   

 .من العضو خصمًا ألحد أطراف الطلب

ق�د رت�ب   ، السالف ذكرھا ) ١٩(وتجدر اإلشارة إلى أنَّ المشرع وفي مطلع المادة            
الة الوحیدة التي نص علیھا كسبب لعدم صالحیة أعضاء اللجنة بطالن العم�ل أو         على الح 

القرار الصادر من اللجنة سواء كان من تحقق فیھ س�بب ع�دم ال�صالحیة ج�اھًال أو عالم�ًا             
ولكن�ھ ل�م یب�ین م�ا إذا ك�ان ھ�ذا ال�بطالن ك�أثر لع�دم ال�صالحیة یترت�ب إذا ت�م                     ، قیام السبب 

تمرار الع��ضو بنظ��ر الطل��ب والف��صل فی��ھ رغ��م ع��دم       باتف��اق أط��راف الطل��ب عل��ى اس��    
وھ��و م��ا ن��ص علی��ھ ص��راحة بالن��سبة للقاض��ي ف��ي ق��انون أص��ول المحاكم��ات  ، ص��الحیتھ

  ).١٣٣(المدنیة في المادة 

ومن ناحیة أخرى فقد نص الم�شرع عل�ى طریق�ة واح�دة لل�تظلم م�ن ق�رار اللجن�ة            
م�ة البدای�ة المخت�صة مكانی�ًا     وھو الطعن بالقرار الفاصل في طلب إزالة ال�شیوع أم�ام محك    

أو م�ن ت�اریخ   ، بنظر الطعن خالل ثالثین یومًا من ت�اریخ ص�دور الق�رار إذا ك�ان وجاھی�اً      
ون�ص عل�ى أْن الق�رار ال�صادر م�ن المحكم�ة ف�ي الطع�ن یك�ون             ، تبلیغھ إذا كان غیر ذل�ك     

 س�بب  ما ھو الحل إذا تبین ألي من أط�راف الطل�ب تحق�ق   : قطعیًا مما یثیر التساؤل التالي  
م�ن النظ�ام بع�د ص�دور الحك�م بنتیج�ة الطع�ن م�ن           ) ١٩(عدم الصالحیة الوارد في الم�ادة       

 أو بعد فوات موعد الطعن دون الطعن بقرار اللجنة؟، المحكمة

نج�د أنَّ الم�شرع ق�د رت�ب عل�ى           ، وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنیة     
م�ةالتمییز الت�ي نظ�رت الطع�ن        تحقق سبب عدم الصالحیة بالنسبة ألحد أعضاء ھیئة محك        

وأعطى الحق للخصم الطع�ن فی�ھ اس�تثناء م�ن قاع�دة ع�دم ج�واز                 ، بطالن عملھا وقضائھا  
م��ن ذات الق�انون بإع��ادة نظ��ر  ) ٢٠٤(الطع�ن ف��ي الق�رارات التمییزی��ة ال�واردة ف��ي الم�ادة     

  .الطعن من ھیئة ال یكون من بین أعضائھا القاضي المتسبب في البطالن

ی�رى  ، ظل عدم النص على مثل ھذا الحكم ف�ي نظ�ام إزال�ة ال�شیوع             غیر أنَّھ وفي    
الباح��ث أنَّ ال��سبیل الوحی��د للمت��ضرر م��ن ق��رار لجن��ة إزال��ة ال��شیوع الت��ي ق��ام س��بب ع��دم   
الصالحیة في أحد أعضائھا ھو اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقًا للقواعد العامة بدعوى 

  .بطالن أصلیة على قرار اللجنة
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  الفرع الثاني

   رد أعضاء اللجنة

إجازة المشرع للخ�صوم ب�أن یطلب�وا من�ع القاض�ي م�ن نظ�ر                "یقصد برد القاضي    
، كم�ا عرف�ھ ال�بعض اآلخ�ر     )١ ("الدعوى المنظورة أمامھ في حاالت معینة ح�ددھا الق�انون     

منع القاضي من سماع الدعوى كلما توفر بھ سبب یجعلھ بعی�دًا ع�ن الحی�دة وی�دعو     " بأنَّھ  
  )٢(."ضائھ بغیر میل أو تحیزإلى الشك في ق

ویخضع لنظام الرد كل من یمارس عمًال ق�ضائیًا قاض�یًا ك�ان أو محكم�ًا أو ھیئ�ة                
وبعب��ارة أوف�ى ك��ل م�ن خول��ھ الم�شرع وظیف��ة ق��ضائیة    ، أو لجن�ة ذات اخت��صاص ق�ضائي  

أو م�ساعدي   ، أو من یقوم بعمل من أعمال مع�اوني الق�ضاء         ، بمنحھ سلطة الفصل بالنزاع   
وقد نظم المشرع األردني ، خبراء الذین تستعین بھم المحكمة أثناء نظر الدعوىالعدالة كال

 ١٣٤( رد القضاة في قانون أصول المحاكمات المدنیة ببیان أسبابھ وإجراءاتھ في المواد      
– ١٤٠.(  

ب�أْن اعتب�ر   ، وقد می�ز الم�شرع ب�ین أس�باب ع�دم ص�الحیة الق�ضاة وأس�باب ردھ�م          
ورتب بطالن عملھ وقضائھ ولو لم یك�ن        ، بقوة القانون القاضي غیر صالح لنظر الدعوى      
بینما لم یرت�ب مث�ل      ، بل ولو تم ذلك باتفاق الخصوم     ، عالمًا بقیام سبب عدم الصالحیة فیھ     

وعل�ة  ، ھذا األثر على توافر أسباب الرد وإنما جعل ترتیبھ منوطًا بطلب أي من الخصوم             
ال�نفس وت�دفع القاض�ي إل�ى المی�ل      ذلك أنَّ أس�باب ع�دم ال�صالحیة ت�ؤثر ب�شكل أكب�ر عل�ى                 

مم�ا دف�ع الم�شرع إل�ى تعلی�ق أثرھ�ا عل�ى        ، والتحیز بخالف أسباب الرد التي لھا تأثیر أقل 
  )٣ (.تحقق وجودھا قبل نظر الدعوى

م��ن نظ��ام إزال��ة ال��شیوع عل��ى رد   ) ١٨(وق��د ن��ص الم��شرع األردن��ي ف��ي الم��ادة     
تقدیم طلب خطي إلى المدیر لرد ألي من أطراف الطلب :" أعضاء اللجنة والتي جاء فیھا    

رئیس أو أي من اللجنة بن�اء عل�ى أس�باب مب�ررة وللم�دیر إذا اقتن�ع بھ�ذه األس�باب ت�سمیة                 
  ".بدیل عن الرئیس أو العضو المطلوب رده

أنَّ المشرع قد أعطى الحق ألي م�ن أط�راف طل�ب إزال�ة         ،  یتضح من ھذا النص     
عضائھا بن�اء عل�ى طل�ب خط�ي یت�ضمن      الشیوع الحق في طلب رد رئیس اللجنة أو أحد أ         

والذي یتولى النظر ف�ي  ، أسباب الرد التي تبرره یقدم إلى مدیر دائرة األراضي والمساحة    
ی�سمي  ، الطلب والبت فیھ فإذا وجد جدیة األسباب واقتنع بھا ووجد أنَّھا تصلح أسبابًا للرد          

  .بدیًال عن رئیس اللجنة أو العضو المطلوب رده

األمر ال�ذي ق�د یف�تح الب�اب         ، ا النص عدم تحدیده ألسباب الرد     ومما یؤخذ على ھذ   
على مصراعیھ ألطراف الطلب في اإلمعان في إثارة الشك حول حیاد واس�تقالل ونزاھ�ة         

                                                           

 .٦٧ص، بق مرجع سا، عباس ، العبودي ) ١(
 .٨٠ص، مرجع سابق ، عوض أحمد ، الزعبي ) ٢(
مرج�ع  ، ق�انون الق�ضاء الم�دني      ، فتح�ي   ، وال�ي   ، ١١٣ص، مرج�ع س�ابق     ، السید  ، أحمد  ، صاوي  ) ٣(

 .٣٥٩ص، سابق 
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، مما قد یناقض الھدف ال�ذي م�ن أجل�ھ وض�ع نظ�ام ال�رد              ، وتحیز رئیس اللجنة وأعضائھا   
األردن�ي ف�ي تحدی�ده ألس�باب رد       أضف إلى ذلك أنَّ ھذا النھج یخالف ما انتھج�ھ الم�شرع             

، القضاة في قانون أصول المحاكمات المدنیة بإتباع أس�لوب الح�صر الم�رن ألس�باب ال�رد          
وإنم�ا اخت�ار طریق�ًا    ، نائیًا بنفسھ عن أسباب الحصر الجامد بتحدید األسباب تحدی�دًا جام�داً     

فقراتھ��ا األرب��ع ب) ١٣٤(وذل��ك أنَّ��ھ وبع��د أْن ع��دد أس��باب ال��رد ف��ي الم��ادة   ، وس��طًا بینھم��ا
إذا كان بین القاضي وأحد الخ�صوم ع�داوة         :"األولى أضاف حالة في الفقرة الخامسة وھي      

وھ�ي عب�ارة عام�ة مرن�ة تحتم�ل      ، "أو مودة یرجح معھا عدم اس�تطاعتھ الحك�م بغی�ر می�ل            
التأویل وتتسع لما لم ت�شملھ الح�االت ال�سابقة وتك�ف ی�د األط�راف ع�ن الت�شكیك ب�شخص                       

  .ب مبرةالقاضي دون أسبا

ومن ناحیة أخرى لم یمنح النص السابق لرئیس اللجنة أو عضوھا الحق في إبداء 
ال س�یما إذا  ، جوابھ على طلب الرد األمر الذي یحرمھ من ح�ق ال�دفاع ع�ن نف�سھ وحیدت�ھ          

كما یحرمھ م�ن التنح�ي م�ن تلق�اء نف�سھ إذا كان�ت            ، كانت أسباب الرد تتضمن ما یسيء لھ      
وق�د یت�ضمن جواب�ھ م�ا یقط�ع بعل�م طال�ب ال�رد أص�ًال بأس�باب           ، أسباب الرد متوافرة بحقھ 

وقد جعل النص تقدیم الطلب إلى المدیر وھ�و كم�ا عرفت�ھ الم�ادة األول�ى م�ن ق�انون                  ، الرد
والت�ي مقرھ�ا  العاص�مةعمان مم�ا         ، الملكیة العقاریة ھو مدیر دائ�رة األراض�ي والم�ساحة         

  .یؤخر اإلجراءات في الفصل الطلب

نسب ال�نص عل�ى تق�دیم الطل�ب إل�ى اللجن�ة لتت�ولى تبلیغ�ھ للع�ضو            وقد كان من األ   
ومن ثم رفعھ إلى المدیر مع ج�واب الع�ضو   ، المطلوب رده وتمكینھ من تقدیم جوابھ علیھ      

وم��ن ناحی��ة أخ��رى فإنَّ��ھ یج��ب التمیی��ز ب��ین م��ا إذا ك��ان     ، ھ��ذا م��ن ناحی��ة ، المطل��وب رده
تق�دیم جواب�ھ عل�ى طل�ب ال�رد یرف�ع           المطلوب رده ھو رئیس اللجن�ة فف�ي ھ�ذه الحال�ة بع�د               

باعتباره ھو من ت�ولى ت�سمیة رئ�یس    ، طلب الرد إلى مدیر عام دائرة األراضي والمساحة   
أم�ا إذا   ، م�ن ق�انون الملكی�ة العقاری�ة       ) أ/١٠٤(اللجنة من موظفي الدائرة وفقا لنص المادة        

وظفي ك��ان المطل��وب رده أح��د الع��ضوین اآلخ��رین الم��ساح أو الحق��وقي وكالھم��ا م��ن م��    
فاألف�ضل أْن یرف�ع الطل�ب إل�ى م�دیر مدیری�ة الت�سجیل               ، مدیریة التسجیل المختصة مكانی�اً    

ومم�ا یؤك�د    ، على اعتبار أّنھ ھو األع�رف بموظفی�ھ       ، الذي تولى تسمیتھا وفقا لذات النص     
إذا :" م�ن نظ�ام إزال�ة ال�شیوع ق�د ن�صت عل�ى أنَّ�ھ               ) ب/٥(الم�ادة   وجھة النظر ھذه ھو أنَّ      

ء اللجنة فلمدیر مدیری�ة الت�سجیل ت�سمیة ب�دیل عن�ھ ط�وال فت�رة غیاب�ھ أو         تغیب أحد أعضا  
 ...".إلى حین تعیین عضو جدید في اللجنة في حال إنھاء عضویتھ

وھ�و أم�ر غی�ر    ، إضافة إلى ما تقدم فقد أغفل النص تحدید میعاد لتقدیم طلب الرد  
طل�ب إل�ى أْن یف�صل    محمود إذ تبقى إجراءات اللجنة مھ�ددة ب�البطالن ط�وال فت�رة نظ�ر ال        

وكان من األفضل تحدیده ف�ي میع�اد مح�دد م�ن ت�اریخ تق�دیم الطل�ب؛ بم�ا أنَّ الط�رف            ، فیھ
أو م�ن ت�اریخ   ، یعلم مسبقا بأشخاص أعضاء اللجنة فھي لجنة ثابتة في كل مدیریة تسجیل   

علمھ بالسبب الموجب للرد إذا ك�ان الحق�ًا لتق�دیم الطل�ب بحی�ث یترت�ب عل�ى ع�دم تقدیم�ھ                        
أو من تاریخ العلم بسبب الرد سقوط   ، سواء بعد تقدیم الطلب   ، لمیعاد المحدد قانوناً  ضمن ا 

فاألص�ل أنَّ ال  ، ألنَّ أسباب الرد ال ترتب آثارھا حكم�ًا بق�وة الق�انون     ، الحق في طلب الرد   
  . تقبل بعد میعاد معین
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فمثال نج�د أنَّ الم�شرع األردن�ي ف�ي ق�انون أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة ق�د أوج�ب            
وإْن ك�ان الطال�ب   ، لى طالب الرد إذا كان المدعي تقدیم الطلب قبل الدخول في ال�دعوى            ع

وإذا كان سبب الرد متول�دًا ع�ن ح�ادث ط�رأ     ، ھو المدعى علیھ فقبل الدخول في المحاكمة      
ك�ذلك أوج�ب   ، ١أو المحاكم�ة فف�ي أول جل�سة تل�ي ھ�ذا الح�ادث         ، بعد ال�دخول ف�ي ال�دعوى      

إما م�ن  ،  تقدیم طلب رد المحكم خالل خمسة عشر یوماً     على الخصم في خصومة التحكیم    
تاریخ علمھ باكتمال تشكیل ھیئة التحكیم أو من تاریخ علمھ بالسبب الموجب للرد إذا كان 

  .من قانون التحكیم) أ/١٨(وذلك بموجب نص المادة ، الحقًا على ذلك العلم

ة في نظر طلب عالوة على ما تقدم لم یبین النص المذكور مصیر إجراءات اللجن  
إزالة الشیوع وما إذا كان یجب وقفھا بقرار من اللجن�ة إل�ى ح�ین الف�صل ف�ي الطل�ب وم�ا                

وھ�ل  ، ھو مصیر ما اتخذ من إجراءات في حالة قبول طلب رد الرئیس أو أحد األع�ضاء           
وھ�ل یترت�ب عل�ى    ، تعتمد اللجنة بتشكیلھا الجدید ما ت�م م�ن إج�راءات أم تعی�د م�ا ت�م منھ�ا              

  رد بطالن اإلجراءات السابقة علیھ؟ قبول طلب ال

ویقترح الباحث ف�ي ھ�ذا ال�صدد تی�سیرًا عل�ى الخ�صوم ف�ي اس�تعمال حقھ�م ب�الرد                    
أْن یل�زم رئ�یس اللجن�ة    ، وضمانًا لع�دم اتخ�اذه وس�یلة لتعطی�ل إج�راءات النظ�ر ف�ي الطل�ب          

وأعضائھا حال تلقیھم الطلب ومعرفتھم باألطراف في الطلب باإلفصاح ع�ن أی�ة ظ�روف       
 عالق��ات ب��أطراف الطل��ب م��ن ش��أنھا أْن تثی��ر ش��كوكًا ح��ول حی��دتھم واس��تقاللھم تج��اه     أو

أطراف الطلب بالنص على ھذا االلتزام على غرار واجب المحكم في ق�انون التحك�یم ف�ي         
م�ن  ) ٨٣/٣(وواج�ب الخبی�ر ف�ي اإلف�صاح ف�ي الم�ادة             ، من ق�انون التحك�یم    ) ج/١٥(المادة

  .قانون أصول المحاكمات المدنیة

اب اط  

داوا و ا زل  

تب��دو فاعلی��ة ھ��اتین ال��ضمانتین م��ن ض��مانات الخ��صوم الخاص��ة أم��ام لجن��ة إزال��ة 
فال یقف ، الشیوع في أْن یستوعب الحاالت التي ال تقوم فیھا أسباب عدم الصالحیة والرد         

لف�صل  الخصوم أطراف الطلب حائرین أمام ظروف واقعیة أو قانونیة م�ن ش�أنھا ت�أخیر ا               
أو ضیاع وقتھم وجھدھم بسبب عدم قیام أعضاء اللجنة بجھ�ودھم عل�ى أكم�ل       ، في الطلب 

أما االستبدال فتبدو فائدتھ في ع�دم إض�اعة وق�ت الخ�صوم             ، ألي سبب من األسباب   ، وجھ
وتأخیر الفصل في طلبھم نتیجة تنحي أحد األعضاء لعدم ص�الحیتھ أو رده أو ألي س�بب               

  .بدیل لھ من الجھة المختصة بذلكیؤدي إلى انقطاعھ بتعیین 

         

                                                           

 .من قانون أصول المحاكمات المدنیة) ١٣٦(  أنظر نص المادة ١
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، نخصص الفرع األول لعزل عضو اللجنة: لذا سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین 
  .   ونخصص الفرع الثاني  الستبدال عضو اللجنة

  الفرع األول

  عزل عضو اللجنة

یقصد بالعزل في ھذا السیاق ھو قی�ام ال�سلطة المخت�صة بتعی�ین رئ�یس أو ع�ضو            
، بعزلھ من رئاسة عضویتھا ألي سبب غیر أسباب عدم الصالحیة والرد، میتھاللجنة وتس

وع�ن  ، وبذلك فالعزل یختلف عن التنحي الوج�وبي ف�ي حال�ة قی�ام ح�االت ع�دم ال�صالحیة          
م��ن ق��انون ) ١٣٥(التنح��ي الج��وازي ف��ي حال��ة است��شعار الح��رج والل��ذین تنظمھم��ا الم��ادة  

  .أصول المحاكمات المدنیة

إزالة الشیوع في تنظیمھ لعمل اللجنة النص الصریح عل�ى حال�ة            ولم یتناول نظام    
إذا :" ب�النص عل�ى أنَّ�ھ     ) ب/٥(وإنم�ا أش�ار إل�ى ذل�ك ب�صورة عرض�یة ف�ي الم�ادة                 ، العزل

تغیب أحد أعضاء اللجنة فلمدیر مدیری�ة الت�سجیل ت�سمیة ب�دیل عن�ھ ط�وال فت�رة غیاب�ھ أو           
ع�ضویتھ عل�ى أْن تراع�ى ش�روط     إلى حین تعیین عضو جدید ف�ي اللجن�ة ف�ي ح�ال إنھ�اء        

  ".العضویة المنصوص علیھا في القانون وھذا النظام في العضو البدیل

یتضح من ھذا النص أنَّ المشرع یقر بنظام ع�زل ع�ضو اللجن�ة حی�ث أش�ار إل�ى                 
أو إلى حین تعیین عضو جدید في اللجنة في حال إنھاء       : "... ذلك في المادة السابقة بقولھ    

كما ینصرف إل�ى ح�التي      ، یمنا بأْن إنتھاء العضویة المقصود بالنص     ومع تسل ، " عضویتھ
التنحي لعدم الصالحیة وحالة إنھاء الع�ضویة م�ن قب�ل الم�دیر ك�أثر لطل�ب ال�رد ف�ي حال�ة            

إال أنَّ ذل�ك ال یمن�ع م�ن الق�ول باعتبارھ�ا إش�ارة واض�حة إل�ى ع�زل ع�ضو اللجن�ة               ، قبولھ
أو ب�سبب تقری�ر إداري م�ن م�دیر          ، ط�راف بقرار من المدیر سواء بناء على طل�ب م�ن األ          
 .التسجیل الذي تعمل اللجنة ضمن اختصاصھا

وبم�ا أنَّ ق�انون أص�ول المحاكم�ات         ، ولم یح�دد الم�شرع األس�باب الموجب�ة للع�زل          
فیرى الباحث أنَّ اقرب النظم التي یمكن االسترش�اد     ، المدنیة أیضًا لم ینظم مثل ھذا األمر      

فرغم التسلیم بعدم انطباق أحكام العزل االتفاقي التي ، تحكیمبھا والقیاس علیھا ھو نظام ال
تتم باتف�اق طرف�ي التحك�یم عل�ى حال�ة ع�ضو اللجن�ة الخ�تالف طریق�ة تعی�ین المحك�م ع�ن                   

فبینم��ا ھ��ي ف��ي األول��ى تخ��ضع إلرادة األط��راف إال أنَّھ��ا ف��ي ، ع��ضو لجن��ة إزال��ة ال��شیوع
كما أنَّھ م�ن  ، قانون الملكیة العقاریةالثانیة تتم بقرار إداري من المرجع المختص بموجب      

ولك�ن ال   ، غیر المتصور أیضًا انطباق فكرة العزل الق�ضائي الت�ي ینظمھ�ا ق�انون التحك�یم               
یوج�د م��ا یمن�ع م��ن االعت��داد بأس�باب طل��ب الع�زل الت��ي تخ��ول المحتكم�ین أنَّ یطلب��وا م��ن      

  .لتحكیم األردنيمن قانون ا) ١٩( المحكمة المختصة عزل المحكم والتي نظمتھا المادة 

نقترح على المشرع أْن ینص على حالة ع�زل ع�ضو اللجن�ة    ، وبناء على ما سبق 
أو من أحد األط�راف  ، بقرار إداري بناء على طلب خطي مسبب من مدیر دائرة التسجیل        

أو جمیعھم وذلك في الحاالت الت�ي ال یك�ون فیھ�ا س�بب الطل�ب متعلق�ًا بع�دم ال�صالحیة أو           
أو ، أي م�نھم ل�سبب واقع�ي أو ق�انوني بع�د تق�دیم الطل�ب أداء مھمت��ھ       إذا تع�ذر عل�ى   ، ال�رد 

ولم یطلب من الم�دیر  ، انقطع عن أدائھا دون عذر مقبول على نحو أضر بأطراف الطلب       
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أو إذا ثبت اس�تخفافھ    ، المختص استبدالھ أو لم یطلب التنحي والخروج من عضویة اللجنة         
  )١ (.ي الطلببالمھمة على نحو أخر دون مبرر معقول الفصل ف

ویقترح الباحث أْن یتم تقدیم الطلب من قبل أح�د األط�راف أو جم�یعھم إل�ى م�دیر          
والتي قد  ، دائرة التسجیل الذي تعمل اللجنة ضمن دائرة اختصاصھ لیبدي مالحظاتھ علیھ          

تعزز من مصداقیة وجدیة األسباب الموجبة للعزل والواردة في الطلب ومن ثم رفعھ ال�ى    
  .لمختص باتخاذ قرار العزلالمدیر العام ا

  الفرع الثاني 

   استبدال عضو اللجنة

یقصد باستبدال عضو اللجنة في ھذا المق�ام ھ�و تعی�ین ب�دیل للع�ضو ال�ذي انتھ�ت                    
عضویتھ أیًا كان س�بب انتھ�اء الع�ضویة أو للع�ضو ال�ذي تغی�ب س�واء ألس�باب مب�ررة أو                

ي مج��ال الق��ضاء النظ��امي أي وال تث��ور م��شكلة تعی�ین الب��دیل ف�� ، لحائ�ل ق��انوني أو واقع��ي 
محاكم الدولة ألنَّ المبدأ فیھا ھو استمراریة المحكم�ة بغ�ض النظ�ر ع�ن أش�خاص الق�ضاة                   

أو است�شعار الح�رج    ، فإذا قبل طلب رد القاضي أو تنحى لقیام أسباب عدم ال�صالحیة فی�ھ             
 ولكنھ��ا تث��ور ب��شكل ج��دي بالن��سبة للجن��ة إزال��ة ،)٢( ی��تم تكلی��ف ق��اض آخ��ر بنظ��ر ال��دعوى

الشیوع في العقار؛ نظرا ألھمیة سرعة الف�صل ف�ي الطلب�ات ونظ�را لوج�وب إتب�اع ت�سلل             
  .إداري في إطار دوائر ومؤسسات الدولة

فقد أول�ى الم�شرع لحال�ة انتھ�اء     ، وحفاظًا على مصالح أطراف الطلب من األفراد    
أو عدم  عضویة أحد أعضاء اللجنة أو رئیسھا اھتمامًا أكثر من نظیراتھا من حاالت الرد              

، م�ن النظ�ام  ) ١٨(الصالحیة حیث نص على تعیین البدیل لمن انتھت عضویتھ في المادة    
والتي سبقت اإلشارة إلیھا بأْن خول ھذه الصالحیة لمدیر دائرة األراضي بعد قبولھ طلب            

كما منح مدیر مدیریة الت�سجیل ح�ق   ، رد رئیس أو أحد أعضائھا المقدم من أحد األطراف  
أو إلى حین تعی�ین ب�دیل ل�ھ    ، یتغیب من أعضاء اللجنة  طوال فترة غیابھتسمیة بدیل لمن   

 .من نظام إزالة الشیوع) ب/٥(في حال انتھاء مھمتھ بموجب نص المادة 

    ومن استقراء نص المادتین السابقتین نجد أنَّ حاالت استبدال عضو اللجنة بغیره 
  :یمكن ردھا إلى الحاالت التالیة

رة األراضي والمساحة طلب الرد المق�دم بح�ق رئ�یس اللجن�ة             حالة قبول مدیر دائ    -١
فقد أوجبت ، من قبل أحد أطراف طلب إزالة الشیوع في العقار، أو أحد أعضائھا

أْن یق�وم  ، من النظام على المدیر في حالة اقتناعھ بأسباب طلب الرد        ) ١٨(المادة  
ر الم��دیر وم�ن الب�دیھي أْن ی�صد   ، بت�سمیة ب�دیل ع�ن الع�ضو ال�ذي قب�ل طل�ب رده       

  .قرارا بعزل العضو المطلوب رده أوال
                                                           

تغری�د  ، أب�و ش�ربي  : ٣٢٢ص،  مرج�ع س�ابق   ،فتح�ي  ، وال�ي ، ینظر في أسباب عزل المحكم ق�ضائیاً      ) ١(
جامع�ة ال�شرق   ، رسالة ماج�ستیر بعن�وان اآلث�ار القانونی�ة لطل�ب رد المحك�م دراس�ة مقارن�ة                ، شعبان

 . ٤٤ص، ٢٠١٤، عمان ، األوسط 
 . وما بعدھا٣٤٢، مرجع سابق، الوسیط في قانون القضاء المدني ، فتحي، والي ) ٢(
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ورغم عدم النص ، حالة تنحي العضو لقیام سبب من أسباب عدم الصالحیة بحقھ -٢
كم�ا أنن�ا یمك�ن أْن ن�ستند إل�ى           ، على ھذه الحالة ص�راحة إال أنَّھ�ا مفترض�ة بداھ�ة           

التي أعطت لمدیر مدیریة التسجیل ح�ق ت�سمیة للع�ضو ال�ذي            ) ب/٥(نص المادة   
  .ھت مھمتھ إلى حین تعیین عضو جدیدانت

ومن المتصور أْن یكون سبب التغیب اإلجازة أو        ، حالة تغیب أحد أعضاء اللجنة     -٣
وف��ي ھ��ذه الحال��ة تك��ون ص��الحیة ت��سمیة  ، الم��رض أو النق��ل إل��ى مدیری��ة أخ��رى 

ھذه الصالحیة طوال فترة    ) ب/٥(البدیل لمدیر دائرة التسجیل الذي منحتھ المادة        
  .تغیب العضو

الة إنھاء عضویة أحد أعضاء اللجنة أو رئیسھا بسبب عزلھ بق�رار م�ن الم�دیر          ح -٤
وع��دم ال�صالحیة وف�ي ھ��ذه   ، إذا تحقق�ت أس�باب موجب�ة للع��زل غی�ر أس�باب ال�رد      

الحال��ة أی��ضا ی��تم ت��سمیة ب��دیل م��ن م��دیر دائ��رة الت��سجیل إل��ى ح��ین ص��دور ق��رار  
  ).ب/٥(مادة بتعیین عضو بدیل جدید بدال من العضو المعزول وفقا لنص ال

أو بتعیین ،  وقد أوجب المشرع على من یقوم بتسمیة البدیل للعضو الذي انتھت مھمتھ
عضو جدید بدال منھ سواء كان مدیر دائرة التسجیل في الحاالت التي أج�از ل�ھ النظ�ام ل�ھ                

أو مدیر دائرة األراضي في حال تعیینھ بدیال ألي عضو انتھ�ت ع�ضویتھ ألي              ، فیھا ذلك 
، ع�ي ال�شروط المن�صوص ف�ي ق�انون الملكی�ة العقاری�ة ونظ�ام إزال�ة ال�شیوع                 سبب أْن یرا  

 .والتي سبقت اإلشارة إلیھا) ب/٥(وذلك في ذیل المادة 

م�ن ق�انون الملكی�ة    ) أ/١٠٤(والمقصود بذلك ھ�و ال�شروط الت�ي ت�ضمنھا ن�ص الم�ادة            
دالھ ھ�و رئ�یس   وبالتالي فإذا كان الع�ضو ال�ذي ت�م اس�تب         ، من النظام ) أ/٣(العقاریة والمادة   

اللجنة فیجري تعیین البدیل من موظفي دائرة األراضي والمساحة م�ن الفئ�ة األول�ى عل�ى                 
أم�ا إذا ك�ان الب�دیل المع�ین ألح�د الع�ضوین اآلخ�رین فیج�ب           ، أْن ال تقل درجتھ عن الثالثة     

مراعاة تخصص العضو الذي تم استبدالھ بھ فیما إذا كان مساحًا أو حقوقیًا على أْن یكون          
 .تعیین من قبل مدیر دائرة التسجیل في ھذه الحالةال
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  الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 والذي – ضمانات التقاضي أمام لجنة إزالة الشیوع –في نھایة بحثنا الموسوم 
تناولنا فیھ الضمانات العامة والخاصة للخصوم أمام لجنة إزالة الشیوع في العقار وفقا 

ونظام إزالة الشیوع في العقار ) ٢٠١٩(لسنة ) ١٣( یة العقاریة األردني رقم لقانون الملك
  الصادر بمقتضاه رقم 

فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیات على النحو ) ٢٠١٩(لسنة ) ١٤٥(
  :التالي

 :النتائــــــج

أكد المشرع األردني عل�ى مب�دأ الطل�ب باعتب�اره ی�شكل مفترض�ًا أساس�یًا لب�دء                 -١
، لخصومة بوجھ عام والخ�صومة أم�ام لجن�ة ال�شیوع ف�ي العق�ار بوج�ھ خ�اص               ا

حیث تبدو أھمیة مبدأ الطلب كأحد الضمانات العامة للخ�صوم أم�ام لجن�ة إزال�ة            
ف��ي أنَّ��ھ یح��دد نط��اق س��لطة اللجن��ة بالف��صل فیم��ا ت��ضمنھ الطل��ب م��ن   ، ال��شیوع

 أو ب�أكثر  ،إدعاءات دون تجاوز حدود الطلب والف�صل فیم�ا ل�م یطلب�ھ ال�شركاء        
إال أنَّ المشرع لم یتطرق إلى ال�نص عل�ى حال�ة إغف�ال اللجن�ة أح�د             ، مما طلبوه 

كما اغف�ل ال�نص عل�ى حال�ة ت�رك الخ�صومة أو التن�ازل ع�ن             ، طلبات الخصوم 
  .أو إسقاط الخصومة من قبل الشركاء طالبي القسمة أو التصرف، الطلب

وعل�ى  ، قاض�ي بوج�ھ ع�ام    یعتبر مبدأ المساواة من أھم الضمانات العامة ف�ي الت          -٢
الرغم من ذلك فقد خلت نصوص قانون الملكیة العقاری�ة ونظ�ام إزال�ة ال�شیوع                

ال سیما في ظل افتقار تشكیل اللجنة إل�ى         ، في العقار من التأكید على ھذا المبدأ      
عضویة قاض محترف ومتمرس في العم�ل الق�ضائي یمكن�ھ التأك�د م�ن تحقی�ق               

  .لنص الصریح علیھاھذه الضمانة للخصوم في ظل غیاب ا

 یعتبر مبدأ المواجھة ومبدأ احترام حق الدفاع من أھم الضمانات األساسیة ف�ي     -٣
التقاض���ي باعتبارھم���ا ض���مانتین متالزمت���ین م���ن ال���ضمانات اإلجرائی���ة ف���ي     

یھدفان إلى الحفاظ على حقوق الخصوم وتمھید ، الخصومة القضائیة بوجھ عام
الموضوعیة على النحو الذي یقت�ضیھ      الطریق السلیم لھم للوصول إلى حقوقھم       

وال یقتصر ھذین المبدأین على جلسات المرافعات ، حسن سیر العدالة والقضاء
إال أنَّ الم�شرع ق�د   ، التي تعقدھا اللجنة بل یمتد إلى إجراءات التحقیق واإلثب�ات  

أغفل بعض أھم جوانب ھذا المبدأین من ذلك ما یتعلق بمباشرة الخبی�ر لمھمت�ھ        
للجن���ة والخبی���ر بالك���شف والمعاین���ة دون ال���نص عل���ى وج���وب تبلی���غ أو قی���ام ا

 .األطراف بالمكان والزمان المعینین إلجرائھما

نظم المشرع في نظام إزالة الشیوع عدم صالحیة أعضاء اللجنة لنظ�ر الطل�ب               -٤
إال أنَّ�ھ ق��صرھا عل��ى حال��ة واح��دة وھ��ي حال��ة ك��ون الطل��ب خاص��ا بالع��ضو أو  



 - ٧٣٩ -

إال أنَّ�ھ أغف�ل الح�االت    ، اره إل�ى الدرج�ة الرابع�ة     زوجھ أو أح�د أقارب�ھ أو أص�ھ        
الموجب��ة لع��دم ال��صالحیة كحال��ة الوكال��ة أو النیاب��ة القانونی��ة م��ن أح��د أع��ضاء    

أو حال�ة الم�صلحة     ، اللجنة عن أح�د أط�راف الطل�ب أو حال�ة مظن�ة الوراث�ة ل�ھ                
وك�ذا حال�ة رف�ع    ، الشخصیة أو القائمة ألي من ھ�ؤالء ف�ي الطل�ب ال�ذي ینظ�ره        

للجن�ة دع�وى تع�ویض عل�ى م�ن طل�ب رده وجمیعھ�ا ح�االت ت�ستوجب           عضو ا 
كم�ا ل�م ی�نص الق�انون عل�ى الح�ل ف�ي حال�ة اكت�شاف أح�د           ، قیام عدم ال�صالحیة  

أطراف الطلب تحق�ق س�بب ع�دم ال�صالحیة بح�ق أح�د أع�ضاء ص�دور الق�رار               
 . وتصدیقھ من محكمة الطعن التي یصدر حكمھا قطعیًا

یوع بناء على طلب خطي یق�دم م�ن قب�ل أح�د       یجوز رد أعضاء لجنة إزالة الش      -٥
ویج�وز  ، األطراف إلى مدیر دائرة األراض�ي والم�ساحة ألي س�بب یب�رر ال�رد              

للمدیر في حال اقتناعھ باألسباب الواردة في الطلب تسمیة عضو محل الع�ضو    
 .المطلوب رده

، لم یحدد المشرع أسباب رد أعضاء اللجنة ولم یح�دد میع�ادا لتق�دیم طل�ب ال�رد                -٦
كم�ا أنَّ�ھ    ،  یمنح العضو المطلوب رده الحق في تقدیم جوابھ على طلب الرد      ولم

نص على تقدیم الطلب للمدیر وحبذا لو جعل تقدیمھ للجنة لتتولى تبلیغ ص�ورة             
ومن ثم رفعھ من خالل مدیر مدیریة الت�سجیل إل�ى     ، عنھ للعضو المطلوب رده   

لحین الفصل في طل�ب   كما لم ینص النظام على وقف اإلجراءات        ، المدیر العام 
ولم یبین مصیر اإلجراءات التي اتخذت من اللجنة ف�ي ح�ال قب�ول طل�ب                ، الرد
 .الرد

یجوز عزل أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المدیر في حالة قی�ام حائ�ل                 -٧
ول�م ی�نص الم�شرع عل�ى     ، قانوني أو فعلي یمنعھ من االستمرار في أداء مھامھ      

ب ع��زل الع��ضو ف��ي حال��ة اس��تخفافھ ح��ق أط��راف طل��ب إزال��ة ال��شیوع ف��ي طل��
 .بالعمل أو عدم جدیتھ أو تأخیر الفصل في الطلب دون سبب مبرر

أو رده أو تنحی��ھ ، نظ��م الم��شرع حال��ة اس��تبدال ع��ضو اللجن��ة ف��ي حال��ة عزل��ھ     -٨
حی��ث أوج��ب عل��ى الم��دیر ف��ي حال��ة قب��ول طل��ب ال��رد  ، ب��سبب ع��دم ال��صالحیة

جیل ت�سمیة ب�دیل لك�ل ع�ضو     كم�ا أج�از لم�دیر مدیری�ة الت�س      ، تسمیة محكم بدیل  
یتغیب طوال فترة غیابھ أو لحین تعیین بدیل لھ في حال انتھاء ع�ضویتھ عل�ى                
أْن تراعى في جمیع األحوال في العضو الب�دیل ال�شروط الت�ي یتطلبھ�ا الق�انون         

  . والنظام في العضو البدیل
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  : التوصیات 

دخل تشریعي مراعاة     یتمنى الباحث على المشرع األردني أْن یراعي عند أول ت
  :التعدیالت التالیة

النص على حاالت ترك الخصومة وإسقاطھا بعد تقدیم الطل�ب م�ن قب�ل ط�البي                 -١
وتحدی��د اآلث��ار المترتب��ة عل��ى ذل��ك وبی��ان اإلج��راء ال��ذي ، الت��صرف أو الق��سمة

 .یجب على اللجنة اتخاذه سواء باالستمرار بإجراءات إزالة الشیوع أو إنھائھا

 تضم اللجنة في عضویتھا قاض یسمیھ وزیر الع�دل بن�اء عل�ى               النص على أنَّ   -٢
وذلك ضمانا لمراع�اة حق�وق األط�راف وتحقی�ق          ، تنسیب من المجلس القضائي   

 .مبدأ المساواة بینھم

ضرورة النص على ح�االت ع�دم ال�صالحیة األخ�رى الت�ي أوردناھ�ا ف�ي م�تن                    -٣
 طل�ب ل��ھ أو  وع�دم االكتف��اء بمن�ع الع�ضو م�ن النظ��ر ف�ي أي     ، الدراس�ة تف�صیالً  

 .لزوجھ أو ألقاربھ أو أصھاره إلى الدرجة الرابعة

الخ��اص ب��رد أع��ضاء اللجن��ة لتحدی��د میع��اد  ) ١٨( ض��رورة تع��دیل ن��ص الم��ادة -٤
لطلب الرد وضرورة النص على تقدیم الطلب للجن�ة لتمك�ین الع�ضو المطل�وب            

والنص على وقف إجراءات نظر الطلب م�ن قب�ل اللجن�ة            ، رده من تقدیم جوابھ   
وبیان م�صیر اإلج�راءات الت�ي اتخ�ذت         ،  الفصل في الطلب وتعیین البدیل     لحین

 .وضرورة، قبل قبول طلب الرد

النص على منح األطراف الحق في طلب عزل العضو الذي یتق�اعس أو یھم�ل        -٥
وذلك من خ�الل  ، أو یعطل الفصل في الطلب دون سبب مبرر   ، في القیام بعملھ  

لیت�ولى بع�د إب�داء     ، ت�سجیل المخ�تص   تقدیم طلب خطي مسبب إلى مدیر دائرة ال       
مالحظاتھ علیھ رفعھ  المدیر العام اتخ�اذ ق�رار الع�زل واالس�تبدال إذا م�ا اقتن�ع             

 .باألسباب الواردة في الطلب
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  :المراجـــــــــــــــــــــــع

  :الكـــتب

، من���شاة المع���ارف  ، قاع���دة ال تحك���م دون س���ماع الخ���صوم   ،  إب���راھیم نجی���ب س���عد  -١
 .١٩٨١، كندریة اإلس

، اإلس�كندریة ، من�شأة المع�ارف    ، ١٣ط،المرافعات المدنیة والتجاریة  ،  أحمد أبو الوفا     -٢
١٩٨٠.  

مطبع�ة  ، الوسیط ف�ي ش�رح ق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة            ،  أحمد السید صاوي     -٣
  .١٩٩٠، القاھرة، جامعة القاھرة والكتاب الجامعي 

س�اس الق�انوني لج�زاء إبط�ال عری�ضة ال�دعوى المدنی�ة         األ،  أجیاد ث�امر ن�ایف ال�دلیمي       -٤
، المرك��ز العرب��ي للن��شر والتوزی��ع   ، ١ط، دراس��ة تأص��یلیة تحلیلی��ة تطبیقی��ة مقارن��ة    

  .٢٠١٨، القاھرة

 .١٩٨٢، اإلسكندریة، منشأة المعارف  ، ١ك، قوانین المرافعات ،  أمینة -٥

، من���شأة المع���ارف ، ض���مانات التقاض���ي دراس���ة تحلیلی���ة مقارن���ة    ،  آم���ال الفزای���ري -٦
 .١٩٩٠، اإلسكندریة

، إث�راء للن�شر والتوزی�ع       ، ١ط، شرح أحك�ام ف�انون البین�ات األردن�ي        ،  أنیس المنصور  -٧
  .٢٠١١،عمان 

دار النھ�ضة العربی�ة     ، مب�دأ المواجھ�ة ف�ي خ�صومة التحك�یم           ، السید عب�د الع�ال    ،  تمام   -٨
  .٢٠٠٠،القاھرة،

 ، ٢ط،  قانون أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة    الوافي في شرح،  صالح الدین الشوشاري    -٩
   .٢٠٠٢، عمان ، دار المناھج 

دار الثقاف��ة ، ١ط،ش��رح أحك��ام ق��انون أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة   ،  عب��اس العب��ودي -١٠
  .٢٠٠٦، عمان، للنشر

، ١ط، ١ج، ال�وجیز ف�ي أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة والتجاری�ة           ،  عبد اهللا خلیل الفرا      -١١
  .غزة، مكتبة القدس

، مب�دأ الم�ساواة أم�ام الق�ضاء وكفال�ة ح�ق التقاض�ي       ، بسیوني، عبد الغني   ،  عبد اهللا    -١٢ 
 .١٩٨٣، منشأة المعارف اإلسكندریة
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واج�ب القاض�ي ف�ي تحقی�ق مب�دأ المواجھ�ة باعتب�اره أھ�م تطبی�ق              ،  عزمي عبد الفتاح   -١٣
  .١٩٩٢، القاھرة ، دار النھضة العربیة، لحق الدفاع

، ن،د، ٤ط، لوجیز في أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة األردن�ي         ا،  عوض أحمد الزعبي     -١٤
  .٢٠١٩، عمان 

التزام القاضي باحترام مبدأ المواجھة دراسة تحلیلیة مقارن�ة       ،  عید محمد القصاص   -١٥  
  . ١٩٩٤، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، في قانون المرافعات المصري والفرنسي

، القاھرة  ، مطبعة دار التألیف    ،  والتجاري مبادئ القضاء المدني  ، محمد نور شحاتة    -١٦
١٩٨٩.  

من�شورات الحلب�ي    ، قانون اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة       ،  محمد حسین قاسم   -١٧ 
  .ص، ٢٠٠٧، بیروت، الحقوقیة

دار ، ١ط، أص��ول المحاكم��ات والتنظ��یم الق��ضائي ف��ي األردن ،،  مفل��ح ع��واد الق��ضاة-١٨
  . ١٩٨٨، عمان، الكھل للنشر والتوزیع

، ١ط،التحكیم ف�ي المنازع�ات الوطنی�ة والتجاری�ة الدولی�ة علم�ا وعم�ال           ،  فتحي والي  -١٩
   .٢٠١٤، اإلسكندریة، منشأة المعارف، ١المجلد

  :الرسائل الجامعیة

رس��الة ماج��ستیر بعن��وان اآلث��ار القانونی��ة لطل��ب رد المحك��م  ،  تغری��د ش��عبان أب��و ش��ربي-
  .٢٠١٤،  عمان ،جامعة الشرق األوسط ، دراسة مقارنة

  :األبحاث

بح��ث بعن��وان تقی��یم فاعلی��ة األحك��ام ، أحم��د عل��ي العوی��دي،،  عب��د الناص��ر زی��اد ھیاجن��ة-
من��شور ف��ي مجل��ة دراس��ات عل��وم   ، الخاص��ة بالملكی��ة ال��شائعة ف��ي الق��انون األردن��ي   

 .٢٠١١لسنة  ، ٢العدد  ، ٣٨المجلد ، الشریعة والقانون 

  

  

 

 




