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 الوحدة التعليمية األولى

 قانون أصول المحاكمات وخصائصه

 الكلمات المفتاحية

 نظرية المحاكمة -نظرية الدعوى  -نظرية االختصاص  -القضائي  النظام - األحكام العامة

 الملخص

يتميز قانون أصول المحاكمات في أنه دليل اقتضاء الحقوق وحمايتها في مجال العدالة المدنية وما في 
القانون المتضمن مجموعة  رف هذا القانون بأنهحكمها كالمنازعات التجارية والعمالية والشرعية، لذلك يع

وإجراءات  القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة
اإلثبات، والفصل في الخصومات بإصدار األحكام بأنواعها، وتبين طرق الطعن في األحكام وآلياتها 

ية المراكز القانونية المترتبة عليها، ومن أجل هذا فهو يتضمن وصواًل إلى التنفيذ وإجراءاته وتصف
  .لتنظيم القضائي وحسن سر العدالةمجموعة من القواعد اآلمرة المتعلقة بالنظام العام كتلك المتعلقة با

 

 األهداف التعليمية

 :في نهاية هذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا على

بانه القانون العام في تنظيم عملية التقاضي الذي يرسم التعرف قانون أصول المحاكمات بحس -
للقاضي وكل من يراجع عدالة الدولة الطرق التي يتعين سلوكها من أجل اقتضاء الحقوق 

 .وحمايتها

.بيان القواعد التي يتضمنها قانون أصول المحاكمات بحسبانه القانون القضائي الخاص -
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. ًا ويخضع لطقوس وأعراف وعادات ال يعرفها إال الكهنةكان اللجوء إلى عدالة الدولة أمرًا معقد
بطقوس أو  ميستطيع أن يطالب مدينه بالدين إال من خالل القيا ال الدائن كان ،ففي العهد الروماني
الوالي في أمام مجلس  هوإحضار المدين خارج القضاء،على  قيامه بالقبض اإجراءات محددة منه

كان من حق الدائن أن يضع يده على مدينه بوصفه محكومًا  عهد األلواح اإلثني عشر، وبعدها
صالحيات الخليفة في وكان القضاء من الوظائف الداخلة في  .(1)دون الحاجة إلى حكم قضائي

من قواعد القضاء اإلسالمي استقالل القاضي ووجوب الحكم وفق قواعد و العهد اإلسالمي األول،
األصل براءة الذمة،  على أن يكونلخصوم عند المحاكمة، والمساواة بين ا (2)الشريعة اإلسالمية

دون وجود  وإلزام المدعي تقديم الدليل إلثبات دعواه، وتدقيق البينات المقدمة إلى القاضي
ويشير التاريخ اإلسالمي إلى ، (3)إجراءات محددة يتعين عليه سلوكها من أجل الوصول إلى الحق

عري، ومعاذ بن جبل، وشريح بن حارث الكندي الذي شهرة بعض القضاة أمثال أبو موسى األش
كان قاضيًا على الكوفة في عهد الخلفاء عثمان وعمـر وعلي، وكذلك عامر بن شرحبيل الذي 

في الغرب انتقل  حدثفالتطور الذي . (4)ولي القضاء بعد شريح وكان بحر علم ال ينضب معينه
ظمها من األفكار الموضوعة في الدول ة تقنين مستقاة معملوبدأت ح اإلسالمي،م لإلى العا
 إذ تمبدأت المجتمعات المنظمة تظهر بالوجود حيث يكون الوالء لسلطة قوية مركزية و ،األوربية

 االعتداء،ضع بعض الصيغ القانونية التي من شأنها حماية األفراد على وجه المساواة من و
ا، وأصبح وي األفراد تحت لوائهضتي ينوانتقلت العدالة من األفراد إلى تلك السلطة المركزية ال

توزيع العدالة من أخص وظائف الدولة حيث يتم اقتضاء الحقوق وحمايتها من كل اعتداء يقع 
مهما كان سبب هذا التطور ، و(5)عليها بما يجعل الناس يطمئنون على أموالهم وأرواحهم وحرياتهم

مهمة فصل الخصومات عن طريق  العربية تنظيم قضائي مستقل يتولىفقد صار في كل الدول 
                                                 

 -1693حلب  –الطبعة اخلامسة  –مطبعة ومكتبة الشرق  -2ج–الوجيز يف احلقوق الرومانية وتارخيها  –حممد معروف الدوالييب  .د: انظر – (1)
 .66و69ص 

 . 49ص  -1669 –جامعة دمشق  -(تنازع القوانني)القانون الدويل اخلاص –فؤاد ديب  .د: انظر – (2)
و 28: ص -5791لبنان  –بريوت  –دار العلم للماليني  –األوضاع التشريعية يف الوطن العريب ماضيها وحاضرها  –منا  صبحي احمل .د - (3)

 .591و 591و  588و 28
 .458 -ص -5791 -حلب –دار العروبة للطباعة  –نظرات يف القضاء  –املستشار حممد بشري البا   يفمشار إليها  - (4)
 .4ـ ص  1651ـ مكتبة األدب ـ القاهرة  1ب عشماوي ـ قانون املرافعات يف التشريع املنري واملقارن ـ جحممد وعبد الوها -(5)
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قانون  الدعوى وفق قوانين اإلجـراءات، أو قوانين األصول، أو قوانين المرافعات، وقد صدر
متضمنًا أصول ، 26/6/1653تاريخ ( 6)التشريعي رقمأصول المحاكمات السوري بالمرسوم 

وسنتعرف عليه من  .التقاضي أمام المحاكم ووقواعده وإجراءاته، وقد حدثت بعض التعديالت عليه
  :خالل دراستنا لـ

 .األحكام العامة -1
 .القضائي النظام -2

 .نظرية االختصاص -3

  .دعوىنظرية ال -4
 .نظرية المحاكمة -5

 
 

 األحكام العامة
 :تمهيد وتقسيم

يقضي المبدأ العام في قانون أصول المحاكمات بعدم رجعية القانون الجديد على ما فصل فيه من 
دعاوى، وما تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به احترامًا لألوضاع المكتملة التي تمت في ظل قانون 

نعرض تعريف قانون أصول المحاكمات، س، وعلى ذلك (1)دستور والمنطق والعدلقديم وتطبيقًا ألحكام ال
 : ونفاذه في الزمان وتطبيقه في المكان في

 .التعريف بقانون أصول المحاكمات -5
  .تطبيق قانون أصول المحاكمات  -2
 

 قانون أصول المحاكمات وخصائصه
مبدأين عامين في تنازع يتميز قانون أصول المحاكمات بمجموعة من الخصائص، ويقوم على 

بأن كل  قوانين األصول أحدهما يتعلق باإلجراءات والبطالن، واآلخر يتعلق باألدلة، ويقضي المبدأ األول
إجراء أو تدبير تم صحيحًا في ظل قانون معين يبقى صحيحًا ما لم يأت النص في القانون الجديد على 

ب قانون جديد القانون الذي استحدثها حفاظًا على خالفه، كما أنه يسري على المواعيد المستحدثة بموج

                                                 
(

( 12)، والطبعة42ص  -1661 -الطبعة الخامسة -منشأة المعرف باإلسكندرية –التعليق على نصوص قانون المرافعات  -أحمد أبو الوفا. د - (1
 . 35ص  –
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يسري بشأن األدلة التي تعد مسبقًا القانون الذي أعد الدليل  الحقوق المكتسبة أما المبدأ الثاني فيقضي أنه
. في ظله، أو كان مفترضًا إعداده فيه ما لم يكن األحدث هو األصلح لعدم تأثيره على الحقوق المكتسبة

 :الشرائح التاليةعريف بقانون أصول الحاكمات وخصائصه في نعرض للتسلذلك، 
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 التعريف بقانون أصول المحاكمات

تختلف تعريفات القوانين المنظمة لعملية التقاضي أمام المحاكم باختالف التشريعات في الدول حيث 
سمي في إن بعضها أطلق عليها اسم قانون أصول المحاكمات كما هو عليه األمر في سوريا وفرنسا، و

لبنان بقانون أصول المحاكمات المدنية، وآخرون أطلقوا عليها اسم قانون المرافعات المدنية كما هو عليه 
األمر في العراق وليبيا، وسماه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأخذ بهذه التسمية 

المضمون عبارة عن مجموعة القواعد أكثر دول الخليج العربي، ومهما كانت التسميات فهو من حيث 
التي تبين المحاكم ودرجاتها وطرق مراجعتها، وذلك من تقديم الدعوى وانتهاء بإصدار األحكام وتنفيذها 

وَضع الفقهاء تعريفات متعددة القانون لقد  .(1)مرورًا بإجراءات الدفاع والتدخل وطرق الطعن أو المراجعة
األصول واألوضاع واإلجراءات التي يجب على المتقاضين  ألصول المحاكمات، منها أنه مجموع

، أو أنه القانون (2)مراعاتها للحصول على حقوقهم كما يجب على المحاكم إتباعها إلقامة العدل بين الناس
الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم واإلجراءات الواجب اتباعها 

شكل الذي يتعين بموجبه رفع الدعوى والدفاع فيها، وكذلك التدخـل والتحقيق والحكم ، أو هو ال(3)أمامها
يتضمن ))، أو أنه القانون الذي (4)بها، وبيان طـرق الطعن التي يمكن سلوكها، مع بيان آلية تنفيذها

مجموعة القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه 
لذا، فإن قانون أصول  .((مرورًا بإجراءات المدافعة والتدخل وبإجراءات اإلثبات التي يقتضيها فصل

نون اقتضاء الحقوق الخاصة وحمايتها، وعلى القاضي المحاكمات هو القانون القضائي الخاص، أو هو قا
ومن يراجع عدالة الدولة أن يتقيدا بمضمونه ألنه يتضمن القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين 
اختصاصات المحاكم وكيفية اللجوء إليها، وتوضح اإلجراءات المتبعة أمامها وصواًل إلى اقتضاء الحق أو 

عام في كل ما يتضمنه من قواعد وأحكام، لذلك يمكن أن نعرف قانون أصول حمايته، وهو القانون ال
المحاكمات بأنه القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها 

                                                 
ـ  16ـ ص ـ  1611بيروت ـ  –نظرية الدعوى ـ لبنان  –الجزء األول  –ة أصول المحاكمات واإلثبات والتنفيذ موسوع -إدوار عيد  .د - (1)

22. 

 39ـ ص  1621 -القاهرة  –ـ مكتبة االعتماد 2عبد الحميد أبو هيف ـ المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر ـ طبعة .د - (2)

 .6ـ ص 1695 -القاهرة –ـ دار النهضة العربية ( 6)ي شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ الطبعةرمزي سيف ـ الوسيط ف - (3)

 .6و  6رزق اهلل إنطاكي مرجع سابق ـ ص ـ . د - (4)
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وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات اإلثبات، والفصل في الخصومات بإصدار األحكام بأنواعها، 
ق الطعن في األحكام وآلياتها وصواًل إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة طر وتبين
 . عليها

 خصائص قانون أصول المحاكمات

يتميز قانون أصول المحاكمات بأنه قانون إجرائي أو شكلي ألنه ينظم، ويحدد القواعد، 
عند اللجوء إلى عدالة الدولة القتضاء حق أو واإلجراءات، واألشكال التي يجب مراعاتها، واألخذ بها 

حمايته بدءًا من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ األحكام الصادرة فيها، كما يتميز بأنه قانون موضوعي بالنسبة 
للمسائل المتعلقة بقبول الدعوى، وشروط صحتها، والتمثيل أمام المحاكم، والمسائل المتعلقة باإلثبات، 

لهذا، فإن قانون أصول المحاكمات يتصف بخصائص من حيث المضمون، . شكلوهناك قواعد تتعلق بال
 :ومن حيث القوة الملزمة، وكذلك بالنسبة لطبيعة قواعده وفق اآلتي

يحتوي قانون أصول المحاكمات على نوعين من القواعد، يطلق على األولى منها قواعد  -أواًل
لقواعد الموضوعية تلك المتعلقة بشروط قبول الموضوع، وتسـمى الثانية بالقواعد الشكلية، ومن ا

وصحة تمثيل األطراف أمام المحاكم، يضاف إليها القواعد المتعلقة باإلثبات  صحتها،الدعوى، وشروط 
وطرق الطعن واإلجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري، أما قواعد الشكل فهي تلك المتعلقة بحق الدفـاع 

ن والحضور أمام المحاكم وتلك المتعلقة بتبادل اللوائح والمذكرات، وعالنية المحاكمة، وإجراءات اإلعال
 . وشروط إصدار األحكام، وطرق الطعن ومهله وغيرها

إذ ال . تتعلق بعض قواعد األصول بالنظام العام فال يجوز للخصوم، وال للقضاة أن يخالفوها -ثانيًا
يرفعوا دعواهم إليها ـ باستثناء التحكيم ـ وال يصح أن ُيْتَرُك للخصوم أمر تحديد المحكمة التي يمكن أن 

يمكنهم اختيار اإلجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، 
إذ يجوز للخصوم االتفاق . وبحسن سير العدالة يعد من بالنظام العام، وتوجد قواعد أخرى ال تتعلق بالنظام

التبليغ، والحضور أمام المحاكم، : نازل عنها ألنها في األصل مشرعة لمصلحتهم مثلعلى خالفها أو الت
إلخ، ومع ذلك فإن جميع قواعد قانون أصول ..وممارسة حق الطعن باألحكام والتنازل عنه بعد ثبوته

 . المحاكمات ملزمة للخصوم وللقاضي كأية قاعدة قانونية أخرى
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ت تصنيفًا مستقاًل عن كل من القانون العام والقانون الخص ألنه يعدُّ قانون أصول المحاكما -ثالثًا 
فهو ال يحكم بشكل مباشر عالقة عامة أو عالقة . يتضمن القواعد التي تؤدي إلى اقتضاء الحق وحمايته

خاصة، وإنما ينظم وسائل حماية الحقوق والحريات، وهو فرع من فروع القوانين األصولية، أو اإلجرائية 
. (1)الجزائية القضاء الجزائي تالقانون الخاص أو القضاء المدني، كما يخدم قانون اإلجراءاالتي تخدم 

فعندما نتحدث عن التنظيم القضائي وسلطة المحاكم في الفصل في المنازعات، وقوة األحكام القضائية، 
في رفع الدعوة نكون أمام مفهوم السلطة العامة وقوتها، وهذه من مسائل القانون العام، وعندما نبحث 

ونرى أن . والتنازل عنها وممارسة إجراءات الخصومة، نكون عند مسائل تخضع ألحكام القانون الخاص
الفصل بين فروع القانون هو فصل افتراضي ومنهجي وليس فصاًل حقيقيًا ألن كل فروع القانون تعمل في 

مصالح االجتماعية واالقتصادية ساحة واحدة، وتتكامل ُكالًّ في ضمان الحقوق والحريات، وحماية ال
واإلدارية والسياسية، وإن كل من فروع القانون يتصل مع اآلخر لضمان األمن واالستقرار والتوازن 

 . وسالمة واستقالل الدول
 

                                                 
 . 12ص -1661-القاهرة -دار الفكر العربي  -1وجدي راغب ـ مبادئ القضاء المدني ـ طبعة - (1)
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 :تمارين

يكون لكل سؤال عدد من اإلجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد من اإلجابات الخاطئة 
 :المخالفة وواحدة صحيحة اختر اإلجابة

 :انون أصول المحاكمات هو القانون الذيق -1

 .يحدد المحاكم .1

 .يبين كيفية رفع الدعوى .2

 .ينظم عمل القضاة .3

 .يعين سلطات الدولة .4

 
 4الجواب الصحيح رقم 

 

 :تنتمي قواعد قانون أصول المحاكمات إلى تصنيف -2

 .القانون العام .1

 .القانون اإلداري .2

 .تصنيف مستقل .3

 .القانون الخاص .4

 
 3الصحيح رقم الجواب 
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 الوحدة التعميمية الثانية
 تطبيق قانون أصول المحاكمات في الزمان والمكان

 الكممات المفتاحية

قواعد  –قواعد معدلة لممواعيد  -قواعد معدلة لالختصاص -أثر فوري -سرياف القانوف في الزماف
 –ية القضاء في المكاف وال -حؽ التقاضي–سرياف القانوف في المكاف  -معدلة لطرؽ الطعف 

 االختصاص الدولي لممحاكـ السورية -استثناءات الوالية القضائية

 الممخص

يقضي المبدأ القانوني أف قواعد أصوؿ المحاكمات تطبؽ بأثر فوري ومباشر عمى جميع الدعاوى  -
وال  المنظورة مف قبؿ المحاكـ بحسباف أنيا قواعد تتعمؽ بتسيير مرفؽ القضاء وحسف سير العدالة

عمييا ويستثنى مف ذلؾ القواعد المتعمقة بتعديؿ اختصاص المحكمة  يتضرر الخصوـ مف أي تعديؿ
إذ يتعيف في ىذه الحالة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفؽ القانوف الجديد مالـ يكف قد قفؿ 

إذ يطبؽ القانوف فييا باب المرافعة، وكذلؾ األمر في حاؿ تعديؿ المواعيد لمباشرة بعض اإلجراءات 
زاألمر ذات لجية إنشاء طريؽ مف طرؽ الطعف  ،القديـ عمى كؿ ميعاد بدأ في ظؿ القانوف المذكور

 أو إلغائو إذا يحافظ عمى الحقوؽ المكتسبة في ظؿ قانوف سابؽ. 

أف حؽ التقاضي مضموف لكؿ مف وقع عميو اعتداء أو إنكار لحؽ  تقضي قواعد أصوؿ المحاكمات -
سط الوالية القضائية عمى كؿ اإلقميـ السوري برًا وبحرًا وجوًا /ف أشخاص أو أمواؿ، مف حقوقو، وب

وامتداد الوالية القضائية إلى محاكمة السورييف أينما حموا وأينما وجدوا بناٍء عمى الصالحية 
كا  ،ومف يتمتعوف بالحصانة وأنو لوالية لمقضاء السوري في محكمة الدوؿ ورؤساء الدوؿ، ،الشخصية

 تمتد صالحية المحاكـ السورية لمحاكمة األجانب خارج سورية في حاالت محددة.

 األهداف التعميمية

 في نياية ىذا الجزأ يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:
مف حيث الزماف عند تعديؿ ىذه  معرفة كيفية تطبيؽ القواعد القانونية المتعمقة بأصوؿ المحاكمات -

 اءات عمى ىذا المبدأ. لجية المبدأ واالستثن القواعد

في المجاؿ الوطني أو اإلقميمي بحسباف أف القضاء مظيرًا مف  معرفة مدى سمطة المحاكـ الوطنية -
 مظاىر سيادة الدولة، وبياف مف ىـ األشخاص الذيف تصح محاكمتيـ.
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 تمهيد وتقسيم:
لػـ يفصػؿ فييػا وعمػى  يقضي المبدأ بتطبيؽ قوانيف األصوؿ بأثر فوري عمى جميػع الػدعاوى القائمػة التػي

ألف قواعػػد األصػػػوؿ تػػػنظـ ، اإلجػػراءات جميعيػػػا التػػي تتخػػػذ فػػي تمػػػؾ الػػدعاوى مػػػف وقػػت نفػػػاذ التشػػريع الجديػػػد
مراكػػز قانونيػػة تخضػػع بطبيعتيػػا لمتعػػديؿ والتغييػػر مػػف قبػػؿ المشػػرع دوف أف يكػػوف لتطبيقيػػا أثػػر رجعػػي ألنيػػا 

األصػوؿ الوقػائع واألعمػاؿ التػي تمػت فػي ظػؿ قػانوف  تتعمؽ بتنظيـ مرفؽ العدالة. لذلؾ يجػب أف تحتػـر قواعػد
سابؽ، حيث يمكف أف يحتفظ المشرع ببعض الحقوؽ أو المراكز القانونيػة التػي ترتبػت فػي ظػؿ القػانوف السػابؽ 
عمػػى القػػػانوف الجديػػػد، وقػػػد ميػػػز قػػانوف أصػػػوؿ المحاكمػػػات فػػػي ىػػػذا الصػػدد بػػػيف قواعػػػد معدلػػػة لالختصػػػاص، 

حيػػث  ثػػة معدلػػة لطػػرؽ الطعػػف. لػػذلؾ نبػػيف تطبيػػؽ قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات مػػفوأخػػرى معدلػػة لممواعيػػد، وثال
 :الزماف، ومف حيث المكػاف فيما يمي

 تطبيق قانون أصول المحاكمات في الزمان
األصػػوؿ مػػف حيػػث الزمػػاف عػػدة مسػػائؿ منيػػا مػػا يتعمػػؽ باالختصػػاص قػػانوف مسػػألة تطبيػػؽ أحكػػاـ  تثيرر 

فػػي بعػػض الػػدعاوى مػػف اختصػػاص محكمػػة معينػػة، ومنيػػا مػػا  كػػأف يػػنص التشػػريع الجديػػد عمػػى جعػػؿ النظػػر
يتعمػػؽ بالقواعػػد المعدلػػة لممواعيػػد سػػواًء تعمقػػت بػػالطعف أـ بػػاإلجراءات، وأخػػرى تتعمػػؽ بالقواعػػد المتعمقػػة بطػػرؽ 
الطعف مف حيث إلغاء أو إضافة طريؽ مف طرؽ الطعف في األحكاـ. لذلؾ سػوؼ نعػرض ليػذه المسػائؿ وفػؽ 

 اآلتي: 
 واعد المعدلة لالختصاص:الق -أولا 

يقضي المبدأ القانوني أنو إذا كاف االختصاص بنظر دعوى معينػة معقػودًا الختصػاص محكمػة أو جيػة 
أخػػرى ذات اختصػػاص قضػػائي، وصػػدر قػػانوف جديػػد جعميػػا مػػف اختصػػاص محكمػػة أخػػرى سػػواًء تعمػػؽ ذلػػؾ 

مػػف تػػاريا نفػػاذه. فمػػو أف الػػدعوى باالختصػػاص القيمػػي أـ النػػوعي أو المحمػػي، يتعػػيف تطبيػػؽ القػػانوف الجديػػد 
كانػػت منظػػورة أمػػاـ محكمػػة شػػرعية أو محكمػػة مدنيػػة وطعػػف بػػالحكـ أمػػاـ محكمػػة أعمػػى وأعيػػدت الػػدعوى إلػػى 
المحكمػػة المػػذكورة وصػػدر قػػانوف جديػػد يجعػػػميا  يػػر مختصػػة فػػي نظرىػػا، فعمييػػا فػػي ىػػذه الحالػػة إحالتيػػا إلػػى 

ص ىػػذا القػػانوف عمػػى أف تبقػى مػػف اختصػػاص المحكمػػة التػػي المحكمػة المختصػػة وفػػؽ القػػانوف الجديػػد مػالـ يػػن
كانت تنظر فييا حتػى تفصػؿ فييػا، وال يجػوز أف تحكػـ بػرد الػدعوى لعػدـ االختصػاص. أمػا إذا كانػت الػدعوى 
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تنظر أماـ إحدى المحاكـ المختصة قبؿ صدور القانوف الجديد، وكانت الػدعوى قػد أصػبحت مييػأة لمحكػـ بعػد 
عػة فييػا، فقػد وجػد المشػرع مػف الحكمػة أف يبقػى االختصػاص لممحكمػة ذاتيػا كػي تفصػؿ أف تـ قفػؿ بػاب المراف

فييػػا، وال تعػػػد الػػػدعوى مييػػػأة لمحكػػػـ فييػػا مػػػا لػػػـ يػػػدؿ الخصػػػوـ بػػػأقواليـ النيائيػػة فييػػػا. أمػػػا إذا كػػػاف مػػػف شػػػأف 
رافعػػة فييػػا أـ لػػـ القػػانوف الجديػػد إلغػػاء محكمػػة، فبنػػو يتوجػػب إحالػػة الػػدعوى بحالتيػػا الراىنػػة سػػواًء قفػػؿ بػػاب الم

يقفؿ إلى المحكمة التػي أصػبحت مختصػة بموجػب القػانوف الجديػد، فػبذا صػدر حكػـ عػف محكمػة الصػمح مػثاًل 
فػػي قضػػية تػػدخؿ فػػي اختصاصػػيا قبػػؿ صػػدور القػػانوف الجديػػد وكػػاف الحكػػـ يقبػػؿ االسػػتئناؼ وحكػػـ االسػػتئناؼ 

 النقض، فبف الطعف بالنقض يبقى قائمًا.يقبؿ الطعف بالنقض، ثـ صدر القانوف الجديد وألغي طريؽ الطعف ب
 القواعد المعدلة لممواعيد: -ثانياً 

ال يطبػػػؽ القػػػانوف الجديػػػد عمػػػى المواعيػػػد أو الميػػػؿ المتعمقػػػة بػػػالطعف أو اإلجػػػراءات أو  يرىػػػا مػػػف تمػػػؾ 
المسػػائؿ التػػي يػػرتبط وجودىػػا باتخػػاذ إجػػراء أو تػػدبير أو ممارسػػة حػػؽ خػػالؿ مػػدة زمنيػػة معينػػو إذا كانػػت تمػػؾ 
الميؿ أو المواعيد قد بدأت قبؿ صدور القانوف الجديد، ألف تمؾ المدد أو اآلجاؿ مقررة مف قبػؿ المشػرع، وىػو 
الػذي يػتحكـ فػػي إبطائيػا أو تسػريعيا وفقػػًا لمػا يػػرى فيػو تحقيقػًا لمعدالػػة، سػواًء تعمقػت بمواعيػػد الطعػف أـ التبميػػ  

د المشػرع مػف ىػذا االسػتثناء الػوارد فػي الفقػرة  ب  مػف أو كانت متعمقة ببيداع مذكرة دفاع في الدعوى، وقػد أرا
  مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الحفػػاظ عمػػى الحقػػوؽ المكتسػػبة التػػي كانػػت نافػػذة فػػي ظػػؿ القػػانوف 1المػػػادة  

السابؽ عمى القانوف الجديد بالنسػبة لطرفػي الخصػومة فػي النػػزاع أكانػت المػدة أطػوؿ أـ أقصػر، بحيػث إذا بػدأ 
انوف معػيف فبنػو مػف العػدؿ وحسػف سػير اإلجػراءات أف ينتيػي الميعػاد وفػؽ القػانوف المػذكور. الميعاد في ظؿ ق

فمو صدر حكـ فػي ظػؿ قػانوف يػنص عمػى أف ميعػاد الطعػف يبػدأ مػف يػوـ صػدور الحكػـ، وصػدر قػانوف جديػد 
الػػذي يبقػػى يػنص عمػػى أف الميعػاد يسػػري مػف اليػػوـ التػػالي لصػدوره، أو مػػف يػوـ التبميػػ  فػػبف القػانوف القػػديـ ىػو 

ذا افترضػػنا خػالؼ ذلػػؾ، كمػا لػػو كػاف القػػانوف القػديـ يػػنص عمػى أف الميعػػاد  سػاريًا عمػػى سػرياف مػػدة الطعػف، وار
يبػدأ مػف تػاريا التبميػ ، وصػدر قػػانوف جديػد يػنص عمػى أف يبػدأ الميعػاد مػػف تػاريا صػدور الحكػـ، فػبف تطبيػػؽ 

لميعػػاد عمػػػييـ، وبالتػػالي فبنػػو ال يمكػػف حسػػػاب القػػانوف الجديػػد يمحػػؽ ضػػررًا بالغػػػًا بالخصػػوـ الحتمػػاؿ تفويػػت ا
 .الميعاد في ىذه الحالة إال مف تاريا صدور القانوف الجديد وليس مف تاريا صدور الحكـ
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 القواعد المتعمقة بطرؽ الطعف: -ثالثاً 
إذا نص القانوف الجديد عمى إحداث طريؽ مػف طرؽ الطعف أو إلغػاء أحػد الطػرؽ التػي كانػت قائمػة فػي 

انوف السػػابؽ، فيجػػب بتطبيػػؽ القػػانوف السػػابؽ عمػػى األحكػػاـ التػػي صػػدرت قبػػؿ العمػػؿ بالقػػانوف الجديػػد، ظػػؿ القػػ
ويعػد  الحكػػـ صػػادرًا فػػي المحظػة التػػي نطػػؽ القاضػػي بػو قبػػؿ العمػػؿ بالقػػانوف الجديػد، ولػػو تػػـ إيػػداع مسػػودتو أو 

 ظػػر لػػد ى محػػاكـ الصػػمح أوأمػػا الػػدعاوى التػػي لػػـ تػػزؿ قيػػد الن .نسػػختو األصػػمية فػػي ممػػؼ الػػدعوى بعػػد ذلػػؾ
وفػػؽ القػػانوف التػػي لػػـ تكتسػػب درجػػة القطعيػػة فيبػػت فييػػا لدرجػػة االختصػػاص  األحكػػاـاالسػػتئناؼ و  البدايػػة أو
 الجديد. 
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 تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان

 ) المجال الوطني لتطبيق قانون أصول المحاكمات(
ـ السػػورية إلػى خػارج حػدود الدولػة التػي تمػارس فييػػا تقتضػي القواعػد القانونيػة بعػدـ امتػداد سػمطة المحػاك

سػػيادتيا، وعمػػى  يػػر مواطنييػػا الػػذيف ال يحممػػوف جنسػػيتيا، ويفيػػد ىػػذا مػػف حيػػث المبػػدأ امتػػداد صػػالحيتيا أو 
واليتيػػػا القضػػػائية عمػػػى األشػػػخاص كافػػػة الػػػذيف يقيمػػػوف فػػػي الدولػػػة سػػػواًء كػػػانوا مػػػواطنيف أـ مقيمػػػيف، وعمػػػى 

جنسػيتيا أينمػػا كػانوا ومػع ذلػػؾ يكػوف مفيػػدًا تحديػد األشػخاص الػػذيف يمكػف محػػاكمتيـ  المػوطنيف الػذيف يحممػػوف
أمػػاـ المحػػاكـ السػػورية، والػػذيف يسػػمح ليػػـ بالتقاضػػي أماميػػا. لػػذلؾ سػػنبيف مػػدى حريػػة األجنبػػي فػػي التقاضػػي، 

يف ال الػػػذ بومػػدى سػػػمطتيا فػػػي محاكمػػػة الػػػدوؿ، واألشػػػخاص الػػذيف يتمتعػػػوف بالحصػػػانة الدبموماسػػػية، واألجانػػػ
 يتمتعوف بالحصانة القضائية وفؽ اآلتي: 

 حق التقاضي: -أولا 
 ودوف ،مسػوغ دوف منػو ـحرماني وعدـ ،الوطني القضاء مراجعة حؽ المواطنيف في السوري الدستوركفؿ 

حػػؽ  ، وتؤكػػد تشػػريعات بعػػض الػػدوؿ عمػػى أفالعػػاـ النظػػاـ مػػفوُيعػػد  ىػػذا  ،لمراجعتػػو المخػػتص القضػػاء تحديػػد
كمػا تشرػرع امتػداد واليتيػا وصػالحية محاكميػا  سواىـ،ـ المحاكـ الوطنية محصور بالمواطنيف دوف التقاضي أما

في محاكمة مػف يحممػوف جنسػتيا أينمػا حطػت بيػـ الرحػاؿ. لػذلؾ نبػيف مػدى أحقيػة األجنبػي فػي التقاضػي أمػاـ 
وا ال يقيمػوف عمػى إقمػيـ الدولػة المحاكـ السورية، ومدى والية تمؾ المحاكـ في محاكمة السورييف والسػيما إذا كان

 وفؽ اآلتي: 
 والية القضاء السوري عمى السورييف: -1

ػُدوا سػواًء كانػت إقػامتيـ داخػؿ الػػبالد أـ  يممػؾ القضػاء السػوري سػمطةً  فػي محاكمػة فػي السػورييف أُنػى ُوجء
عميػػو مػػف خارجيػػا، ألف القضػػاء مظيػػر مػػف مظػػاىر سػػيادة الدولػػة التػػي تتجمػػى فػػي سػػمطتيا عمػػى إقميميػػا ومػػا 

أشخاص وأشياء، وعمى مواطنييا الذيف يحمموف جنسيتيا أينما كانوا، ولو لـ يكػف ليػـ سػكف أو مػوطف أو محػؿ 
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إقامػػػة فييػػػػا، ويسػػػمى ذلػػػػؾ بالصػػػالحية الشخصػػػػية لممحػػػاكـ، وقػػػػد أكػػػدت الييئػػػػة العامػػػة لمحكمػػػػة الػػػنقض ىػػػػذه 
 . 1 الصالحية 

 حؽ األجنبي بالتقاضي أماـ المحاكـ السورية: -2
ريعات بعض الدوؿ تمنع األجانب مف التقاضي أماـ محاكميا الوطنيػة، بحسػباف حػؽ التقاضػي كانت تش

مف الحقوؽ الوطنية التي يتمتع بيػا المواطنػوف فقػط دوف  يػرىـ، إال أف ىػذا األمػر أصػبح مػف الماضػي، ومػع 
و أمػواؿ فييػا بتقػديـ ذلؾ فبف المشرع السوري قيد حؽ األجنبي في التقاضي أماـ المحاكـ السورية إذا لـ يكػف لػ

 كفالة تضمف الوفاء بالرسوـ والمصاريؼ التي يمكف أف يحكـ عميو بيا، ويتبع في شأف الكفالة اآلتي: 
أف يكػػوف المػػدعي أجنبيػػًا سػػواًء كػػاف االدعػػاء بطمػػب أصػػمي أـ بطمػػب عػػارض، ويقصػػد بػػاألجنبي كػػؿ  -أ 

الالجئػيف إلػى سػورية  فينييشخص طبيعػي أو اعتبػاري ال يحمػؿ الجنسػية السػورية، ولػيس مػف الفمسػط
 .الذيف يعامموف معاممة السورييف وال يطمب منيـ كفالة ادعاء 1441عقب نكبة عاـ 

أف ال تكػوف لممػػدعي أمػوااًل فػػي سػػورية تضػمف الوفػػاء بالرسػػوـ والمصػاريؼ التػػي قػػد يحكػـ بيػػا عميػػو،  -ب 
ف تقدير األمواؿ الكافية ونوعيا مسألة موضوعية يعود تقديرىا لقاضي مح  كمة األساس. وار

يصػدر قػػرار تقػدير الكفالػػة بقػرار عمػػى اسػػتدعاء الػدعوى فػػي  رفػة المداولػػة، ويجػب أف يكػػوف تقػػديرىا  -ج 
بحػػدود الرسػػوـ والمصػػاريؼ التػػي تحسػػب فػػي ضػػوء قػػانوف الرسػػوـ والتأمينػػات دوف شػػطط أو مبالغػػة، 

، وقبػػؿ قػػرار ويخضػػع القػػرار الصػػادر مػػف القاضػػي بتحديػػدىا لمػػتظمـ أمػػاـ ذات القاضػػي الػػذي حػػددىا
 القاضي الصادر بالتظمـ االستئناؼ.

يجػػػوز أف تكػػػوف الكفالػػػة عينيػػػة ببيػػػداع مبمػػػ  نقػػػدي صنػػػػػدوؽ المحكمػػػة أو فػػػي المكػػػاف الػػػذي يحػػػدده  -د 
القاضي أو الذي يحدده القانوف، ويمكف أف تكوف مجوىرات أوحمي ذىبية، كمػا يمكػف أف تكػوف كفالػة 

 المدعي يتعيد فييا بدفع النفقات والمصاريؼ.  شخصية موقعة مف شخص آخر يضـ ذمتو إلى ذمة
أال تكوف ىناؾ اتفاقية أو معاىدة بػيف سػورية ودولػة المػدعي تتضػمف حػؽ التقاضػي دوف التػزاـ بػدفع  - ىػ

كفالة مثؿ االتفاقية الموقعة بيف لبناف وسورية، ولقد ذىبت محكمة الػنقض السػورية إلػى التخفيػؼ مػف 
أنػػو ال ضػػرورة لمتػػأميف إذا  احيػػاف أخػػرى، حيػػث جػػاء فػػي بعػػض قراراتيػػىػػذا القيػػد حينػػًا وتشػػديده فػػي أ

                                                
 مع ا تباطهم مجال في السو يين لمموطنين ليس)الذي جاء فيو أنو  19/11/1972تاريا 35 أساس 27 رقـ عامة ىيئة قرار سوري نقض -  1 

 ص -1972لعاـ  فيالمحام مجمة -((األجنبي القضاء يختا وا أن رزاعالن بنظ  دولياا  المختص هو السو ي القضاء يكون وعندما األجانب
374. 
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كػػاف وضػػع المػػدعي فػػي الػػدعوى يضػػمف مثػػؿ ىػػذا التػػأميف، ولػػيس ضػػروريًا تقػػديـ الكفالػػة عنػػد تقػػديـ 
الػدعوى، بػؿ يمكػف تػػدارؾ ذلػؾ إلػى مػػا قبػؿ إصػدار الحكػػـ النيػائي ألف القػانوف لػػـ يحػدد ميعػادًا لػػدفع 

ف قبػػوؿ الػػدع وى مػػف األجنبػػي دوف كفالػػة حتػػى صػػدور حكػػـ مػػف الػػنقض يجعػػؿ ذلػػؾ مػػف الكفالػػة، وار
 .  األمور المقضي بيا وال تؤثر في مركزه

 في محاكمة المتمتعين بالحصانة: ولية القضاء السو ي - ثانياا 
يقضي المبدأ القانوني العاـ أف واليػة القضػاء ىػي واليػة إقميميػة، وأف رسػـ حػدود ىػذه الواليػة يعتمػد عمػى 

ة مػػػف الضػػػوابط منيػػا ضػػػوابط إيجابيػػػة تمػػد نطػػػاؽ الواليػػػة، وأخػػرى سػػػمبية تعطػػػؿ مبػػدأ اإلقميميػػػة، ومػػػف مجموعػػ
الضػوابط السػمبية: عػدـ جػواز إقامػة الػدعوى أمػػاـ المحػاكـ السػورية عمػى األشػخاص الػذيف يتمتعػوف بالحصػػانة 

والموظفػػػػػػػوف ورؤسػػػػػػاء الػػػػػػػدوؿ  ،القضػػػػػػائية، واألشػػػػػػػخاص الػػػػػػذيف يتمتعػػػػػػػوف بالحصػػػػػػانة القضػػػػػػػائية ىػػػػػػـ الػػػػػػػدوؿ
 الدبموماسيوف، والييئات والمنظمات الدولية واإلقميمية وفقًا ألحكاـ القانوف الدولي، وسنعرض ليذا وفؽ اآلتي:

 والية القضاء الوطني في محاكمة الػدوؿ: -1
تقضػػػي قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي أنػػػو ال يجػػػوز لممحػػػاكـ الوطنيػػػة أف تنظػػػر مػػػف حيػػػث المبػػػدأ فػػػي الػػػدعاوى 

ؿ األجنبية والتي ىي مػف أشػخاص القػانوف الػدولي العػاـ، ألف ىػذا األمػر يتعمػؽ باسػتقالليا المرفوعة عمى الدو 
وسػػيادتيا، وال يجػػوز لمقضػػاء أف يتعػػرض ألعمػػاؿ السػػيادة بشػػكؿ مباشػػر أو  يػػر مباشػػر، كمػػا أنػػو يخػػرج عػػف 

إرسػاء الػػنظـ واليػة القضػاء العػادي األعمػاؿ الصػادرة عػف الحكومػة بمقتضػى سػمطتيا العامػة التػي تيػدؼ منيػا 
األساسػػػية لممجتمػػػع، وكػػػذلؾ تمػػػؾ التػػػي تتخػػػذىا لمػػػدفاع عػػػف الدولػػػة داخميػػػًا وخارجيػػػًا لمحفػػػاظ عمػػػى وحػػػدة تػػػراب 
واستقالؿ أرض الوطف، وكذلؾ المسػائؿ المتعمقػة بالسػمطة النقديػة أو الػدايعف العػاـ...إلا إال أنػو يوجػد مػف يقػوؿ 

األعمػػاؿ اإلرىابيػػة، وعػػف األضػػرار الناشػػئة عػػف اسػػتخداـ فػي عػػالـ اليػػوـ بمسػػؤولية الػػدوؿ عػػف جػػرائـ الحػػرب، و 
الطاقػة النوويػػة، وكػذلؾ األمػػر ومػػف بػاب أولػػى عػػف أنشػطة الػػدوؿ التجاريػة، واألعمػػاؿ العاديػػة التػي تخػػرج عػػف 
مفيوـ السػيادة، وعػف ممارسػة الدولػة لوظيفتيػا العامػة، والتػي تخػرج مػف مجػاؿ القػانوف العػاـ وتػدخؿ فػي نطػاؽ 

وتسمؾ فييا مسمؾ األفراد في التعامؿ، حيػث ال يمكػف إدخػاؿ ىػذا النشػاط تحػت مفيػوـ أعمػاؿ  القانوف الخاص
السػػيادة التػػي يمتنػػع عمػػى المحػػاكـ مػػف النظػػر فػػي الػػدعاوى المتعمقػػة بيػػا، والمعيػػار فػػي ذلػػؾ ىػػو فػػي مصػػالح 

 الدولة األساسية، وىذه مسألة تكييؼ لموقائع تخضع لسمطة القاضي الوطني. 
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 والية القضاء الوطني في محاكمة رؤساء الدوؿ األجنبية:  -2
يتمتػػػع رؤسػػػاء الػػػدوؿ بالحصػػػانة القضػػػائية كقاعػػػدة مػػػف قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ أساسػػػيا المجاممػػػة 
لشػػخص رئػػيس الدولػػة، وىػػذه الحصػػانة ال تشػػمؿ رؤسػػاء الحكومػػات فػػي الػػدوؿ األجنبيػػة، وىنػػاؾ اخػػتالؼ فػػي 

معمػػوؿ بيػػػا فػػي ىػػذا المجػػػاؿ حيػػث أف بعضػػػيا يجعػػؿ الحصػػانة مطمقػػػة سػػواًء تعمقػػػت الفقػػو والػػنظـ القانونيػػػة ال
بمصػػالح عامػػػة أـ مصػػػالح خاصػػػة بمػػػا فييػػػا األمتعػػػة الشخصػػػية، ويميػػػز بعػػػض الفقيػػػاء بػػػيف التصػػػرفات التػػػي 
يباشػػرىا رئػػيس الدولػػة بصػػفتو تمػػؾ عنػػدما يكػػوف رئيسػػًا لمدولػػة، وبػػيف التصػػرفات التػػي يباشػػرىا بوصػػفو شخصػػًا 

. فأخضعوا األولى لمحصانة، ولـ يقيموا الحصانة بالنسبة لمثانية. كما أنو فػي بعػض الػدوؿ يجػوز لػرئيس عادياً 
الدولػػػة أف يتنػػػازؿ عػػػف الحصػػػانة بينمػػػا فػػػي بعضػػػيا اآلخػػػر  يػػػر جػػػائز دوف موافقػػػة برلمػػػاف الدولػػػة عمػػػى ىػػػذا 

 .  التنازؿ
 والية القضاء الوطني في محاكمة الموظفيف الدبموماسييف: -3

 18فيينػػػػػا لمعالقػػػػػات الدبموماسػػػػػية الصػػػػػادرة فػػػػػي واعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي العاـ،وخاصػػػػػة اتفاقيػػػػػة تقضػػػػػي ق
أف واليػػػػة المحػػػػاكـ الوطنيػػػػة المضػػػػيفة ال تمتػػػػد لمنظػػػػر فػػػػي الػػػػدعاوى المقامػػػػة عمػػػػى مػػػػف ، 1961نيسػػػػاف/أبريؿ 

الناجمػػػة عػػػف يتمتعػػػوف بالحصػػػانة الدبموماسػػػية باسػػػتثناء الػػػدعاوى الناشػػػئة عػػػف أعمػػػاؿ تجاريػػػة أو مػػػا شػػػابييا و 
أعمػػاؿ يقػػوـ بيػػا الموظػػؼ الدبموماسػػي لحسػػابو الخػػاص وال تتعمػػؽ بوظيفتػػو، أو إذا تفرعػػت عػػف دعػػوى أصػػمية 
تقػػػػدـ بيػػػا الموظػػػؼ الدبموماسػػػي بنفسػػػو بوصػػػفو مػػػدعيًا، وذلػػػؾ عمػػػى أسػػػاس أف الحصػػػانة ضػػػرورية لمعالقػػػات 

ف الحصػػانة بمواجيػػة القضػػاء الػػوطني الدوليػػة وأساسػػيا المجاممػػة، أو اسػػتقالؿ الػػدوؿ وسػػيادتيا، ومػػع ىػػذا، فػػب
ليسػػت مطمقػػة. إذ يسػػتطيع صػػاحب المصػػمحة أف يراجػػع الجيػػات الدبموماسػػية بػػالطرؽ اإلداريػػة لممطالبػػة بػػديف 
مترتػػب لػػػو بذمػػػة تمػػؾ الجيػػػات، فػػػبذا لػػـ يفمػػػح يسػػػتطيع أيضػػًا أف يراجػػػع عػػػف طريػػؽ وزارة الخارجيػػػة التػػػي تقػػػوـ 

الدبموماسػػي لحػػؿ الموضػػوع وديػػًا، فػػبف لػػـ تحصػػؿ وزارة الخارجيػػة  بػػدورىا بمخاطبػػة الجيػػات المعنيػػة بػػالطريؽ
ف موافقػػة  عمػػى جػػواب، فبنيػػا تمػػنح اإلذف لصػػاحب المصػػمحة بمراجعػػة المحكمػػة المختصػػة القتضػػاء دينػػو، وار
وزارة الخارجيػة تعنػي رفػػع الحصػانة القضػائية عػػف الشػخص المتمتػع بيػػا سػواًء كػاف شخصػػًا طبيعيػًا أـ شخصػػًا 

 اعتباريًا. 
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 والية القضاء الوطني في محاكمة المنظمات والييئات الدولية: -4

تسػػتفيد المنظمػػات والييئػػات الدوليػػة مػػف الحصػػانة القضػػائية وفقػػًا لالتفاقيػػات الدوليػػة المتعمقػػة بيػػذا الشػػأف 
  مػػػف ميثػػػاؽ ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة التػػػي منحػػػت مػػػوظفي األمػػػـ المتحػػػدة تمػػػؾ 105وذلػػػؾ وفقػػػًا ألحكػػػاـ المػػػادة  

 مػػف نظػػاـ الموظفػػػيف  1  مػػف المػػادة   1مػػا لػػـ ترفعيػػا عػػنيـ وفقػػًا لمقواعػػد ذات الصػػمة إذ أف الفقػػرة  الحصػػانة 
يجررب أن ل تحرول دون تنفيرظ مرروظفي هيمرة األمرم المتحرردة للتزامراتهم الخاصررة نصػت عمػى أف الحصػانة    

لػدوؿ العربيػة التػي أقرىػا مجمػس كمػا أف اتفاقيػة حصػانات ومزايػا جامعػة اوالتقيرد برالقوانين واألنظمرة النافرظة(( 
، وقػػد أفػػادت المػػادة الثانيػػة منيػػا بتمتػع أمػػواؿ الجامعػػة وموجوداتيػػا أينمػػا تكػػوف وأيػػًا 10/5/1453الجامعػة فػػي 

مػػا لػػـ يقػػرر األمػػيف العػػاـ لمجامعػػة التنػػازؿ عنيػػا صػػراحة،ويطبؽ األمػػر ذاتػػو  كػػػػاف حائزىػػا بالحصػػانة القضػػائية،
 المي.بالنسبة لمنظمة المؤتمر اإلس

 
 الختصاص الدولي العام لممحاكم: -ثالثاا 

ُيطمػػُؽ مصػػطمح االختصػػاص العػػاـ الػػدولي لممحػػاكـ عمػػى واليػػة المحػػاكـ الوطنيػػة فػػي محاكمػػة األجانػػب، 
 والمبدأ العاـ أف ال والية لممحػاكـ الوطنيػة فػي محػاكـ األجانػب الػذيف ال يقيمػوف عمػى إقمػيـ الدولػة، ألنػ ويقضي

ر عمػػى أجنبػػي ويصػػعب تنفيػػذه عميػػو فييػػا، بيػػد أف تطبيػػؽ ىػػذا المبػػدأ قػػد يمحػػؽ ضػػررًا ال فائػػدة مػػف حكػػـ يصػػد
فادحػًا بػالمواطنيف الػػذيف يػدخموف فػي تعامػػؿ مػع أجنبػػي، لػذلؾ وضػع المشػػرع مجموعػة مػف الضػػوابط يمكػف مػػف 

لػػدعوى خالليػػا رفػػع الػػدعوى أمػػاـ المحػػاكـ الوطنيػػة عمػػى األجنبػػي، ونميػػز فػػي ىػػذه المسػػألة بػػيف مػػا إذا كانػػت ا
تتعمػػؽ بػػأجنبي لػػو مػػوطف فػػي سػػورية، أو كانػػت الػػدعوى تتعمػػؽ بحػػؽ عينيػػي عمػػى عقػػار أو منقػػوؿ موجػػود فػػي 

 :سورية، و يرىا مف الحاالت وفؽ اآلتي
 الولية القضامية إظا كان لممدعى عميه موطناا: -1

و سػػػكف فػػػي يكػػػوف لممحػػػاكـ السػػػورية الواليػػػة فػػػي محاكمػػػة األجنبػػػي إذا كػػػاف لػػػو مػػػوطف أو محػػػؿ إقامػػػة أ
وُيعاُرؼ الموطف بأنو مكاف اإلقامة المعتػاد لمشػخص، ويمكػف أف يكػوف المػوطف مؤقتػًا أو دائمػًا، ويمكػف ، سورية

أف يكػوف عرضػيًا، أو موطنػًا مختػارًا، كمػػا تممػؾ تمػؾ المحػاكـ صػالحية محاكمػػة األجنبػي الػذي لػيس لػو مػػوطف 
فػي سػورية كمػا لػو كػاف األجنبػي شػريكًا أو كفػياًل أو لػو  في سورية إذا كاف ألحد المدعى عمييـ موطنًا أو سكناً 

د  واليػة  صمة حقيقية بالدعوى المرفوعة،وبشرط أف يسػتند ىػذا الػربط إلػى مػا يقػوـ عميػو فػي ممػؼ الػدعوى، وتُػعا ا
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المحاكـ الوطنية بمحاكمة األجنبي تطبيقًا لقواعد االختصاص المحمي التي تعطييػا السػمطة فػي محاكمػة جميػع 
 وذلؾ إعمااًل لمبدأ سيادة الدولة عمى إقميميا.، موف عمى أرض الدولة مف مواطنيف أو أجانبمف يقي

 الولية القضامية المتعمقة بعقا  أو منقول: -2
يخػػتص القضػػاء السػػوري بالػػدعاوى كافػػة المتعمقػػة بعقػػار أو منقػػوؿ موجػػود فػػي سػػورية سػػواًء كػػاف أطػػراؼ 

ميمػا كانػت جنسػيتيـ لتعمػؽ ذلػؾ بالسػيادة الوطنيػة عمػى أرض الدولػة، النزاع مقيميف داخػؿ الػبالد أـ خارجيػا، و 
ويستوي في ىػذه الػدعاوى أف تتعمػؽ بأصػؿ حػؽ الممكيػة، أو بػالحقوؽ المتفرعػة عنيػا، أو كانػت تتعمػؽ بػالحقوؽ 

فقػػد تسػػتمـز الػػدعاوى المرفوعػػة بشػػأف عقػػار أو منقػػوؿ إجػػراء وصػػؼ حالػػة ، العينيػػة التبعيػػة مػػف رىػػف أو تػػأميف
ة لممعاينة أو االطالع عمى الواقع، كما قد يقتضػي األمػر الحكػـ بالتسػميـ، وجميػع ىػذه المسػائؿ تحتػاج إلػى راىن

 .تدخؿ القاضي الوطني لعدـ وجود أية والية لمقضاء األجنبي لمباشرتيا كوف ذلؾ يتعارض مع سيادة الدولة
 الولية القضامية في اللتزامات: -3

األجنبي ولو لـ يكف لو موطف أو سكف فييا إذا كانػت الػدعوى تسػتند إلػى تممؾ المحاكـ السورية محاكمة 
كػأف يبػـر العقػد، أو يقػع الفعػؿ الضػار أو الفعػؿ النػافع فييػا،  نشر  اللترزام فري سرو ية: إظاأحد مصادر االلتزاـ 

كػػأف  ي سررو ية:إظا تررم تنفيررظ اللتررزام فرر أو أف يػػتـ التعبيػػر عػػف اإلرادة أو اإلعػػالف عػػف الوعػػد بجػػائزة فييػػا، أو
: إظا نشرر  اللترزام خرا ج سرو ية واشرت ط تنفيرظ  فيهررايبػـر عقػػد مقاولػة فػي الخػارج، ويػتـ تنفيػذه فػي سػورية، أو 

كمػػا لػػو تعيػػد أحػػػد المتعاقػػديف بتسػػميـ البضػػاعة فييػػا، فػػبف لػػـ يفعػػؿ، كانػػت المحػػاكـ السػػورية مختصػػة فػػي نظػػر 
إظا كانررت الرردعوش ناشررمة عررن واقعررة  مترتػػب عميػػو، أو الػػدعوى المتعمقػػة بيػػذا االلتػػزاـ، وفػػي كػػؿ طمػػب فرعػػي

: كمػػا لػػو تسػػبب المػػدعى عميػػو األجنبػػي أثنػػاء زيارتػػو لمػػبالد بأضػػرار جسػػدية أو ماديػػة، مػػف حرردثت فرري سررو ية
حادث مرور، أما إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد تمت في خارج سورية فال والية لممحػاكـ السػورية فػي 

 .نظر الدعوى
 لية القضامية في دعاوش األحوال الشخصية:الو  -4

تخػػتص المحػػػاكـ السػػورية فػػػي نظػػػر الػػدعوى المرفوعػػػة عمػػى أجنبػػػي لػػػيس لػػو مػػػوطف أو محػػؿ إقامػػػة فػػػي 
سورية في الدعاوى المتضمنة مسائؿ األحواؿ الشخصية فيو يختص في: دعوى المعارضة فػي عقػد زواج يػراد 

و سكف فػي سػورية، والػدعوى المرفوعػة مػف الزوجػة التػي فقػدت إبرامو في سورية يتعمؽ بأجنبي ليس لو موطف أ
جنسيتيا السورية بسبب الزواج عمى الػزوج بطمػب التفريػؽ أو الطػالؽ أو فسػا عقػد الػزواج إذا كانػت مقيمػة فػي 
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الدعوى المرفوعة مف زوجة ليا موطف في سػورية عمػى زوجيػا الػذي كػاف لػو مػوطف أو سػكف فييػا ثػـ وسورية، 
البالد، وجعؿ موطنو في الخػارج بعػد أف نشػأ سػبب التفريػؽ أو الطػالؽ أو الفسػا، أو كػاف قػد  ىجرىا إلى خارج

أبعػػد عػػف الػػبالد مػػف قبػػؿ السػػمطات الرسػػػمية وفقػػًا لمقػػوانيف واألنظمػػة النافػػذة، ودعػػاوى النفقػػة لػػ ـ أو الزوجػػة أو 
ذه تتعمػؽ بمسػائؿ األمػف المػدني القاصر إذا كانت إقامتيـ في سورية، ولو لـ يكػف ليػـ مػوطف ثابػت فييػا ألف ىػ

التي تختص بيا المحاكـ الوطنية بالنظر، ولو لـ يكف لممدعى عميو مػوطف أو محػؿ إقامػة فييػا، ودعػوى نسػب 
الصغير المقيـ في سورية ولػو لػـ يكػف موطنػو فييػا، وكػذلؾ الػدعوى المتعمقػة بسػبب الواليػة عمػى نفسػو أو الحػد 

ذا كاف المدعي سوريًا وموطنو فييا، ولـ يكػف لممػدعى عميػو مػوطف معػػروؼ فػي الخػارج،  منيا أو استردادىا، وار
وفػػي الػػدعاوى التػػي يكػػوف فييػػا القػػانوف السػػوري واجػػب التطبيػػؽ عمػػى وفػػؽ قواعػػد تنػػازع القػػوانيف المعروفػػة فػػي 

التػي الػدعاوى  ، وفػيالقانوف الدولي الخاص ويشمؿ ىذا الدعاوى المتعمقة بآثار الزواج الناشئة عػف عقػد الػزواج
إذا كػػاف لمقاصػػر أو المطمػػوب الحجػػر عميػػو أو المطمػػوب تقػاـ عمػػى أجنبػػي إذا كانػػت تتعمػػؽ بالواليػػة عمػػى المػػاؿ 

 .مساعدتو قضائيًا مف األجانب موطف في سورية، أو إذا كاف فييا آخر موطف لمغائب األجنبي
 الولية القضامية في الدعاوش المتعمقة بالت كة: -5

إظا  الػػدعاوى المتعمقػػة بالتركػػة ولػػو لػػـ يكػػف لممػػدعى عميػػو مػػوطف أو سػػكف فييػػاتخػػتص المحػػاكـ السػػورية ب
إظا كران مروطن  وتعد التركة مفتتحة إذا كاف آخر مػوطف لممتػوفى المػورث فييػا، أو افتتحت الت كة في سو ية:

ال، تقػػاـ الػػدعاوى المتعمقػػة بتركػػة سػػواًء افتتحػػت فػػي سػػورية أـ المرردعى عمرريهم كمهررم أو بعضررهم فرري سررو ية: 
وسػػواًء كانػػت تتعمػػؽ بالتصػػفية أـ بحقػػوؽ ليػػا أو عمييػػا أمػػاـ المحػػاكـ السػػورية إذا كػػاف مػػوطف المػػدعى عمػػييـ 

كرران المررو ث سررو ياا  األجانػػب أو بعضػػيـ فػػي سػػورية، ويعػػد ىػػذا تطبيقػػًا لالختصػػاص المحمػػي لممحػػاكـ، أو إذا
: يكػوف لممحػػاكـ أو كمهرم سرو يين وكانرت أمروال الت كرة كمهرا أو بعضرها فري سرو ية، أو كران الو ثرة بعضرهم

السوري واليػة النظػر فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بػاإلرث ومػدى اسػتحقاقو، وتحديػد مػف ىػـ الورثػة، وقسػمة التركػة و يرىػا 
إظا كانررت أمرروال الت كررة أو بعضررها فرري سررو ية وكانررت محكمررة فررت   مػػف المسػػائؿ المتعمقػػة بتصػػفية التركػػة، أو
د واليػػة المحػػاكـ السػػورية فػػي ىػػذه الحالػػة احتياطيػػة، وذلػػؾ إذا لػػـ تكػػف تعػػالت كررة ريرر  مختصررة طبقرراا لقانونهررا: 

المحػػاكـ السػػورية مختصػػة وفػػؽ الفقػػرة السػػابقة كػػي ال تبقػػى التركػػة دوف محكمػػة تنظػػر فييػػا وفػػؽ قواعػػد تنػػازع 
 االختصاص القضائي. 
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 الولية القضامية في حال قبول المدعى عميه: -6
فػي أي دعػػوى ترفػػع عمػػى أجنبػػي أماميػا، ولػػو لػػـ تكػػف داخمػػة فػػي  تكػوف المحػػاكـ السػػورية مختصػػة لمنظػػر

اختصاصػػػػػيا وفقػػػػػًا لمقواعػػػػػد السػػػػػابقة إذا لػػػػػـ يكػػػػػف لػػػػػو مػػػػػوطف أو سػػػػػكف فػػػػػي سػػػػػورية وقبػػػػػؿ صػػػػػراحة أو ضػػػػػمنًا 
باختصاصػػيا، ويعػػد القبػػوؿ صػػريحًا إذا عُبػػر عػػف ذلػػؾ شػػفاىة أو كتابػػة عمػػى محضػػر جمسػػػة المحاكمػػة أو بأيػػة 

قبولو باالختصاص، ويكوف التعبير ضمنيًا إذا حضر جمسػات المحاكمػة، وأجػاب عمػى وثيقة أخرى مستقمة عف 
موضػػوع الػػدعوى، ولػػـ يػػدفع بعػػد االختصػػاص الػػدولي، وال يعػػد الغيػػاب عػػف الحضػػور ر ػػـ اإلعػػالف تعبيػػرًا عػػف 

 .اإلرادة بقبوؿ االختصاص
 الولية القضامية في باتخاظ التدابي  التحفظية: -7

ة باتخػػػاذ التػػػدابير التحفظيػػػة الوقتيػػػة المطمػػػوب اتخاذىػػػا فػػػي سػػػورية ولػػػو لػػػـ تكػػػف تخػػػتص المحػػػاكـ السػػػوري
مختصة بالنظر في أصؿ وفؽ قواعد االختصػاص الػدولي المشػار إلييػا سػابقًا كالػدعاوى المتضػمنة طمػب إلقػاء 

 .الحجز االحتياطي عمى أمواؿ المديف الموجودة في سورية، أو طمب وضعػيا تحت الحراسة القضائية
 الولية القضامية في المسامل الف عية: -8

تخػػتص المحػػاكـ السػػورية فػػي النظػػر بالطمبػػات الفرعيػػة أو العارضػػة المترتبػػة عمػػى الػػدعوى األصػػمية فػػي 
جميػػع حػػاالت االختصػػاص التػػي سػػبؽ ذكرىػػا بشػػرط أف تػػرتبط بيػػا برابطػػة ال تقبػػؿ التجزئػػة، أو كػػاف يقتضػػييا 

 .حسف سير العدالة
 ونية لالختصاص الدولي: الطبيعة القان - ابعاا 

ػػػػتفاُد مبػػػػدئيًا مػػػػف نػػػػص المػػػػادة      مػػػػف قػػػػانوف أصػػػػوؿ المحاكمػػػػات المتعمقػػػػة باختصػػػػاص المحػػػػاكـ  1ُيسع
السػػػػػورية فػػػػػي النظػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدعوى المرفوعػػػػػة عمػػػػػى األجنبػػػػػي إذا قبػػػػػؿ باختصاصػػػػػيا صراحػػػػػػة أو ضػػػػػمنًا أف 

ى أف تكػوف محػاًل لممسػاومة أو القبػوؿ أو االختصاص الدولي ليس مف النظاـ العاـ، ألف فكرة النظاـ العػاـ تػأب
عػػدـ القبػػوؿ مػػف قبػػؿ الخصػػوـ، و لػػذلؾ ذىػػب بعػػض الفقيػػاء إلػػى القػػوؿ أف قواعػػد االختصػػاص الػػدولي ليسػػت 

. بينمػػا ذىبػػت محكمػػة الػػنقض مػػف النظػػاـ العػػاـ أو أنيػػا مػػف النظػػاـ العػػاـ النسػػػبي ولػػيس النظػػاـ العػػاـ المطمػػؽ
ييئة العامة إلػى أف قواعػد االختصػاص الػدولي مػف النظػاـ العػاـ، ولممحكمػة السورية في قرارات عديدة ومنيا ال

ف المشػػرع لػػـ يقبػػؿ باختصػػاص المحػػاكـ الوطنيػػة إال إذا  أف تثيػػره مػػف تمقػػاء نفسػػيا ولػػو لػػـ يطمبػػو الخصػػوـ، وار
عمػى وافؽ المدعى عميو عمى ذلؾ صػراحة أو ضػمنًا وفقػًا لمػا سػبؽ بيانػو، وبالتػالي ال يجػوز لمخصػوـ االتفػاؽ 
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اسػػتبعاد قواعػػػد االختصػػػاص الػػػدولي لممحػػػاكـ السػػػورية مػػػف خػػالؿ الػػػنص فػػػي عقػػػودىـ عمػػػى ذلػػػؾ متػػػى كانػػػت 
مختصػػة لمنظػػر فػػي النػػػزاع وفػػؽ قواعػػد االختصػػاص الػػدولي. كمػػا تمتػػد واليػػة القضػػاء السػػوري لمنظػػر فػػي كػػؿ 

و فػػي سػػورية إال إذا تعمقػػت فييػػا، وال يسػػتطع أف يتػػذرع بعػػدـ إقامتػػمنازعػػة كػػاف أحػػد المػػواطنيف السػػورييف طرفػػًا 
 الدعوى بعقار يقع خارج األراضي السورية.
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 تما ين:
يكررون لكرررل سرر ال عررردد مررن احجابرررات الصررحيحة وواحررردة خاطمررة أو عررردد مررن احجابرررات الخاطمررة وواحررردة 

 صحيحة اخت  احجابة المخالفة:

رة سػػورية لػػذلؾ بتعػػديؿ اختصػػاص محكمػػة الصػػمح إلػػى مػػائتي ألػػؼ ليػػ 0212صػػدر القػػانوف رقػػـ لعػػاـ   -1
 فيو يطبؽ عمى جميع الدعاوى: 

o .مف تاريا نشره 

o .مف تاريا صدوره 

o .عمى الدعاوى التي قفؿ فييا باب المرافعة 

 عمى الدعاوى التي لـ يقفؿ فييا باب المرافعة 

 ق بر:يمتد الختصاص الدولي لمقضاء السو ي إلى كل نزاع يتعم -2

o  أجنبي ليس لو موطف أو محؿ إقامة في سورية. 
o .كؿ مف يعتدي عمى مواطف سوري 
o .كؿ مف يمس المصالح السوري 
 .عقد أبـر في سورية 
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 الوحدة التعميمية الثالثة
 أنواع القضاء في سورية -1

 الكممات المفتاحية:
محاكم  -أعمال القضاة  -م عمييا القضاء العاديو المبادئ التي يق -القضاء العادي واختصاصو -

 تشكيميا واختصاصيا. –القضاء العادي 

 -القضاء االستثنائي –اإلداري واختصاص محاكمو ىيكيمية القضاء  –القضاء اإلداري واختصاصو  -
 المجان القضائية.  –القضاء العقاري  –محكمة أمن الدولة  -القضاء العسكري

 الممخص:
تتعدد أنواع القضاء في سورية إذ نجد القضاء العادي والذي يخضع لقانون السمطة القضائية وينظر  -

لخاص والذي يتألف من عدد من المحاكم ويكون في جميع المنازعات التي تحكميا قواعد القانون ا
لى جانبو القضاء اإلداري الذي ينظر في المنازعات اإلدارية وىي التي  لكل منيا اختصاص محدد، وا 
تكون الدولة والجيات العامة المرتبطة بيا طرفًا فييا حسبانيا سمطة عامة ذات امتياز، ويقف إلى 

ينظر في دعاوى محددة ويقوم عمى تطبيق قوانين  جانب ذلك بعض أنواع القضاء الخاص الذي
خاصة كالقضاء العسكري بمحاكمو، ومحكمة أمن الدولة العميا التي تنظر في الدعاوى المتعمقة 
بالجرائم الواقعة عمى أمن الدولة، وىناك قضاء عقاري مؤقت ينظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق 

حة في إعطاء اختصاص قضائي في قوانين خاصة إلى أعمال التحديد والتحرير، ووجد المشرع مصم
 لجان يتم تأليفيا في تمك القوانين. 

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

معرفة أنواع القضاء في سورية وصبلحية كل منو لجية الفصل في الدعاوى التي ترفع إليو  -
  .في الدولة التي أنيط بيا أمر حماية الحقوق واقتضائيا كدليل ىاٍد إلى أنواع المحاكم

ع األشخاص سموكو من أجل يأنواع القضاء ومحاكمو في معرفة االتجاه الذي يستطالتمييز بين  -
 رفع الدعاوى كوسيمة قانونية القتضاء الحقوق.

ى في سمطتو التمييز بين ميام متعددة يقوم بيا القاضي منيا ما يدخل في سمطتو القضائية، وأخر  -
 الوالئية إضافة إلى اضطبلعو في أعمال إدارية.
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 تمييد وتقسيم:
تتنوع األقضية في الجميورية العربية السورية إذ يقوم فيو قضاء قديم أصيل ىو القضاء العادي ويتولى 

اية اختصاصًا عامًا شامبًل في النظر في أي نزاٍع ال يدخل في اختصاص قضاء آخر، ويعد حصنًا منيعًا لحم
، ومع تطور نشاط الدولة وتدخميا في تأمين المصالح العامة قام إلى الحقوق والحريات األساسية لممواطنين

لى جانب القضائين المذكورين اقتضت  جانبو قضاء يتولى حسم المنازعات اإلدارية سمي بالقضاء اإلداري، وا 
 .االستثنائيالحاجة والضرورة إلى قيام أنواع أخرى من القضاء يعرف بالقضاء 

  

 القضاء العادي واختصاصو

يقوم القضاء العادي عمى مجموعة من المبادئ أو األسس وتعرف باألحكام العامة، ويتكون من 
مجموعة المحاكم تباشر كل منيا اختصاصًا محددًا في القانون. لذلك نعرض لتمك األحكام، ونبين المحاكم 

 ما يمي:التي يتألف منيا واختصاصيا في 
 كام العامة لمقضاء العادياألح

يقوم النظام القضائي السوري عمى مجموعة من المبادئ أو األسس التي تتعمق بيوية ىذا القضاء من 
حيث االستقبللية، ودرجات التقاضي وعدد القضاة في كل درجة، ومكان وزمان عقد الجمسات وعبلنية 

صدار األحكام، وكذلك بيان ماىية أو طبيعة أعم ال القضاة، أو الوظيفة القضائية، والتفريق بين المحاكمة وا 
األعمال القضائية واألعمال الوالئية واإلدارية لذلك فإننا نبين األسس التي يقوم عمييا ىذا التنظيم، كما نبين 

 أعمال القضاة وفق اآلتي:
 مبادئ النظام القضائي السوري: -أولا 

دئ أو األسس تشكل ىوية ىذا القضاء التي يقوم النظام القضائي السوري عمى مجموعة من المبا
عند البحث في تطوره ودوره في إقامة العدل، وفي تحديد موقعو من نظم القضاء في  يتعين أخذىا بالحسبان

الدول األخرى، منيا ما يتعمق باستقبلل القضاء، ومنيا ما يتصل بتكوينو ودرجاتو وطبيعة عممو، وبعضيا 
 نبينيا وفق اآلتي: يرتبط بالوجاىية أو العبلنية 
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مستقمة ويضمن رئيس  )) السمطة القضائية( من الدستور السوري عمى أن 131نصت المادة ) 
(( ويترتب عمى مبدأ استقبلل القضاء يعاونو في ذلك مجمس القضاء األعمى لىذا الستقال الجميورية 

 سمسمة من النتائج منيا:
أن يشتركوا في أعمال السمطة التشريعية عن طريق وضع قواعد قانونية ليا صفة ال يجوز لمقضاة   -1

التشريع، أو االمتناع عن تطبيق القوانين التي تصدرىا السمطة التشريعية. فالقاضي عمى عكس 
المشرع ال يخمق قاعدة، بل يقوم بتطبيق قاعدة موجودة عمى وقائع محددة معروضة عميو حماية 

، وىو عندما يصنع (1)د المشرع حمايتيا عندما تتعرض لبلعتداء أو التيديد بو لممصالح التي أرا
قاعدة قانونية فإن ذلك يكون عند عدم وجود نص كي ال يقع تحت مسؤولية إنكار العدالة بوصفو 

 ممزمًا بفصل النـزاع 
مخالفتيا  ال يجوز لممحاكم أن تبحث في دستورية القوانين لبيان مدى توافقيا مع الدستور وعدم  -2

ألحكامو، بل من واجبيا ومن حقيا أن تفسر القوانين بغية التطبيق الصحيح والسميم ليا، وذلك فقط 
ن كانت محكمة النقض السورية قد ذىبت إلى إمكانية  من خبلل المنازعات المعروضة عمييا، وا 

استبعاد تطبيق النظر بالدفع المتعمق بمخالفة نص القانون لمدستور والحكم في الدعوى عن طريق 
 .(2)النص المخالف

يمتنع عمى القضاة تعطيل أعمال السمطة اإلدارية في إدارة وتسيير المرافق العامة حيث جاء في   -3
ليس لممحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير ( من قانون السمطة القضائية عمى أنو)):6 )المادة

، .....((تنفيذه الفصل فيداري أو توفف أن تؤول األمر اإل دون لياو  مباشرة في أعمال السيادة،
كما يختمف العمل القضائي عن عمل اإلدارة في أن العمل القضائي يصدر عن ىيئة منظمة 
بطريقة محددة، أما العمل اإلداري فيصدر عن مجرد ىيئة إدارية، كما يتميز العمل القضائي بأن لو 

                                         
ـ ص  1981_1979محمود محمد ىاشم ـ الموجز في قانون المرافعات ـ في األعمال القضائية وطرق الطعن في األحكام ـ دار التوفيق ـ القاىرة  .د - (1)

7-11.  
، وجاء في قرار لمييئة العمـة لمحكمـة الـنقض 732ـ ص  11-6ـ األعداد 1984ـ مجمة القانون  19/4/1984ختاري 536ـ نقض مدني سوري قراررقم (2)

إذا كان يمتنع عمى القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق  القدعوال لنتفقاء القنص إل انقو لقيس ىنقاك مقا يمنقع التصقدي السورية أنو ))
لقانون المخالف لمدستور ول يعتبقر ذلقك تعقديا عمقى سقمطة التالقريع لن المحكمقة ل تقضقي ب ل قاء لذلك عن طري  الدفع بالمتناع عن تنفيذ ا

نما تفاضل بين تالقريعين متعارضقين وتققرر أييمقا أولقى بقالتطبي  مقن خقالل مبقدأ عمقو الدسقتور وسقيادتو عمقى  فانون ول تأمر بوفف تنفيذه وا 
 115قاعدة  - 515ص  -1983لعام  مجمة المحامين 28/11/1983تاريخ  9أساس  29نقض ىيئة عامة رقم  -(( القانون

 استقالل السمطة القضائية: -1
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أو فردي أو بمجرد وقائع، وأن القضاء ىو قوة الحقيقة القانونية التي تتعمق بمركز قانوني عام 
لزام اآلخرين باحترامو ولو عن طريق فرض الجزاءات  .الساىر عمى حسن تطبيق القانون وا 

يتمتع القضاة بالحصانة فيم غير قابمين لمعزل أو النقل إال في الحاالت والشروط التي يحددىا   -4
 القانون 

في األحكام القضائية التي تصدرىا المحاكم، وال أن  ال يجوز لمسمطة التنفيذية أن تدخل أي تعديل  -5
 توقف تنفيذىا، بل عمييا أن تمدِّ يد المساعدة المشروعة عند الحاجة إلييا في التنفيذ الجبري.

 فضاء الفرد وفضاء الجماعة: -2
ُتَصنَُّف المحاكم في سورية من حيث تأليفيا إلى فئتين: محاكم مؤلفة من قاض واحد كقاضي الصمح 

محكمة النقض، وتؤلف دائرة  روالقاضي البدائي، ومحاكم مؤلفة من ثبلثة قضاة كمحاكم االستئناف، ودوائ
الييئة العامة من سبعة قضاة. ليذا يقال أنو يوجد نظام القاضي الفرد ونظام قضاء الجماعة، كما ىو عميو 

 اكم و تشكيميا.األمر في أكثر دول العالم، وسنوضح ىا األمر عند البحث في ترتيب المح
 التقاضي عمى درجتين:  -3

يقضي المبدأ العام في النظام القضائي السوري أن التقاضي يكون عمى درجتين دون أن تعد محكمة 
( من قانون أصول المحاكمات عمى أن 79النقض درجة من درجات التقاضي، وعمى ىذا نصت المادة )

ذي يرفع إلييا بالقأن األحكام الصادرة بالدرجة البدائية تختص محكمة الستئناف بالنظر في الستئناف ال))
((، وىذا يعني أن القاعدة األصمية في وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عمييا نص خاص في القانون 

التشريع تقضي بخضوع جميع األحكام التي تصدر عن محاكم الصمح والمحاكم االبتدائية قابمة لمطعن 
لطمأنينة في نفوس المتقاضين، وَحثِّ القضاة عمى التعمق والدقة في دراسة القضايا باالستئناف بيدف بعث ا

 المعروضة عمييم، كما يضمن حسن تطبيق القانون.
 الصفة الثابت لممحاكم: -4

يكون لكل محكمة اختصاص مكاني محدد، فبل يجوز أن تقضي في المنازعات التي تعرض عمييا إال 
ي أنو ليست ىناك محاكم سيَّارة في سورية تنتقل من مكان إلى آخر لتنظر في حدود اختصاصيا المحمي، أ

في الدعاوى، فالمرافعات يجب أن تتم في قاعة المحكمة، ويحق لقاضي األمور المستعجمة أن يعقد جمسات 
 المحاكمة في أي مكان وفي أي وقت خبلفًا لمقاعدة.
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 عالنية المحاكمة: -5
أصل عام مالم  يالمبادئ األساسية لمنظام القضائي التي أقرىا المشرع، وىُتَعدُّ عبلنية المحاكمة من  

ترى المحكمة من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوم إجراء المرافعة سرًا إما لممحافظة عمى النظام العام، 
سير العدالة.  أو مراعاة لآلداب العامة، أو صيانة لحرمة األسرة، وتشكل عبلنية المحاكمة ضمانًا قويًا لحسن

إذ تعطي الجميور حق اإلشراف غير المباشر عمى أعمال المحاكم، وتبعث الثقة في نفوس المتقاضين، 
( من قانون أصول المحاكمات عمى أن تصدر األحكام 202وتأكيدًا ليذا المبدأ فقد تم النص في المادة) 

 مة النقض. بصورة عمنية في جمسة المحاكمة، ولو كانت المحاكمة سرية تحت طائ
 

 أعمققققال القضقاة: -ثانياا 
يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسة لمدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة 
ىذه الوظيفة بوصفيا سمطة مستقمة، ويقوم القاضي أصبًل بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خبلل 

ن العمل المذكور ذو طبيعة مختمطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بإصدار األحكام، إال أ
العمل القضائي بعمل والئي يصدر من خبللو بعض القرارات التي تأخذ طابع اإللزام كاألحكام، وعمل آخر 

  . لذلك سنبين ىذه المسائل وفق اآلتي:(1)إداري يتعمق بإدارة القضاء
 العمقققققل القضائي: -1

قضائي أو الوظيفة القضائية أىم ما يميز فكرة القضاء، بوصفو يمثل جانب الحماية ُيَعدُّ العمل ال
لمنظام القانوني في الدول تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، ألن 

وظيفة القضائية النظام القضائي يقوم جنبًا إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خبلل ال
بحماية النظام القانوني، وذلك باألحكام التي يصدرىا في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليو 
في حدود سمطتو واختصاصو، والتي تتضمن من حيث النتيجة اإللزام باحترام قواعد القانون بأوامره 

                                         
 -دار الجامعة الجديدة -اإلسكندرية -أصول قانون المرافعاتأحمد ىندي ـ  ., ود51د. محمود محمد ىاشم ـ النظام القضائي ـ مرجع سابق ـ ص  - (1)

  .118ـ ص 2112
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ُف العمل القضائي بأنو العمل الذي ي(2)ونواىيو قوم بو القاضي بحسم نزاع قائم يتعمق بحقوق أو مراكز ، وُيَعرَّ
 قانونية مرفوع إليو وفقًا لؤلصول واإلجراءات المبينة في القانون، وعميو يتميز العمل القضائي باآلتي: 

ٍٍ في حدود اختصاصو وصبلحياتو ألنو الجية الحيادية المستقمة التي أناط   -1 إنو يتم من قبل قاٍض
ل في المنازعات التي تشجر بين األشخاص حماية لؤلمن والسبلمة بيا القانون ميمة الفص

 االجتماعية وتوفيرًا لمطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع.
إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية ال تتحرك من تمقاء نفسيا، وبالتالي فإن القاضي ال يقوم   -2

أو خبلف يرفع إليو من قبل صاحب المصمحة وفقًا لمقواعد المحددة  بعممو مالم يكن ىناك نزاع
 لذلك من شأنو أن ييدد استقرار النظام القانوني. 

أن يتم العمل وفقًا ألصول أو إجراءات محددة نص عمييا القانون تضمن حمايًة كافيًة لمخصوم   -3
قاضي في فصل النزاع بمواجية بعضيم وفي مواجية القاضي، فتكفل حق الدفاع، وعدم تحكم ال

 دون تعد أو تعسف. 
ينيي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعو، ويحدد الحكم الحقوق وااللتزامات، ويصفي المراكز   -4

 القانونية لمخصوم استنادًا إلى قوة القانون. 
يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم بو، ويعد عنوانًا لمحقيقة القضائية   -5

لمستمدة من حقيقة واقعية استند إلييا الحكم في قضائو، فبل يجوز لمخصوم إعادة طرح النزاع ا
مجددًا عمى القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعامبلت في الدولة، ويمنع من صدور 

 أحكام متعارضة.
صحف باستثناء تستنفذ المحكمة سمطتيا القضائية بإصدار الحكم حيث رفعت األقبلم وجفت ال  -6

تصحيح األخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبيام، حيث 
يكون ليا سمطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون، فمنذ المحظة التي 

 و. تنطق بيا المحكمة بالحكم يصبح الحكم ممك الخصوم لمباشر حقوقيم المترتبة عمي

                                         
ومحمـود ىاشـم ـ النظـام القضـائي ـ المـرج  ،119ص  2112-دار الجامعـة -ة اإلسـكندريةأصـول قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـأحمـد ىنـدي ـ  - (2)

 .132السابق ـ ص 
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ال تسمع الدعوى المبتدئة بإبطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالتو، بل إن   -7
الطريق المحدد لمنيل من األحكام التي التصل إلى درجة االنعدام ىو طريق الطعن أمام المحكمة 

 المختصة ـ إذا كان الزال مفتوحًاـ بالشروط واألحكام المبينة في القانون.
القضائي يجب أن يكون مسببًا بحيث تكون تمك األسباب تؤدي إلى النتيجة التي خمص إن الحكم   -8

إلييا الحكم بوصفو عمبًل قضائيًا فنيًا يقنع من يقرأه بتمك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم 
 .(1)ممخصًا عن الطمبات والدفوع واألدلة

جمسة عمنية تعقدىا المحكمة، فبل تصدر األحكام بوصفيا عمبًل قضائيًا بعد دعوة الخصوم إلى   -9
يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبميغ الخصوم إال في 

 . (1)الحاالت التي أجاز القانون فييا ذلك، عمبًل بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة
 العمقققققل الققولئي: -2
يمزج بين العمل اإلداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل يقصد بالعمل الوالئي العمل الذي  

اإلداري ولو أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي ىذا العمل دون قضاء الخصومة، أو إعبلن 
لمخصم، ودون منازعة من حيث المبدأ، ألنيا تيدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجية أمر قد يحدث 

يصفيا البعض أنيا أعمال تفضيمية أو َتكرُّمية يتفضل أو يتكرم بيا القاضي عمى من يطمبيا أو ال يحدث، و 
. فميذا فإن مجال العمل الوالئي يكون في (2)دون أن يكون ممزمًا بيا قانونًا ألنو تكون بموافقة الخصوم

الصمح الذي يتم في الحاالت التي أجاز لو القانون فييا إعطاء أمر عمى عريضة، أو التصديق عمى محضر 
جمسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر اإلرث الشرعي، أو اإلذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل 
أىمية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرىا في زواجيا، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقيا، فالعمل الوالئي 

                                         
 . 637ـ ص 1992( ـ دار النيضة العربية ـ القاىرة ـ 1فتحي والي ـ الوسيط في قانون القضاء المدني )ج. د - (1)
)تموز و آب وأيمول  -11السنة –باعتباره أىم تطبيق لحق الدفاع ـ مجمة المحامي عزمي عبد الفتاح ـ واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجية  .د - (1)

  .وما بعدىا 26ص  -1987(
  .118ـ أصول المرافعات ـ مرجع سابق ـ ص  أحمد ىندي .، ود132مرجع سابق ـ  -ا محمود محمد ىاشم ـ نظام القضاء المدني - (2)
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لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خبلل يشكل حالة من الوصاية القانية المعطاة لمقاضي 
 ، ويتسم العمل الوالئي باآلتي:(3)المزج بين القانون والعدل

أن العمل الوالئي ال يرتب حجية كاألحكام، وىذا يعني أن صاحب الطمب الذي رفض طمبو يستطيع   -1
ن سمطة القاضي في القرار الذي يعطيو ال  تمنعو من إعادة النظر فيو إلغاًء إعادتو مرة تمو المرة، وا 

 أو إضافًة أو تعديبًل.
ال يحتاج إصدار األمر أو القرار الوالئي قضاء خصومة، ألنو يتضمن تأين مصمحة مشروعة   -2

 لصاحب الطمب، ولمقاضي سمطة واسعة في تقدير مبلءمتو.
يأمر بيا من تصنف األعمال الوالئية من خبلل األوامر عمى عرائض التي يستطيع القاضي أن   -3

 خبلل التحديدات اآلتية: 
عبلن حالة الغياب أو الفقد. - -أ   التوثيق والتصديق كإثبات الصمح وا 
اإلذن أو اإلجازة كاإلجازة لمولي ببيع عقار القاصر والموافقة عمى الحسابات التي يقدميا  - -ب 

لحجز الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع األختام عمى التركة، وتوقيع ا
 االحتياطي عمى أموال المدين.

أعمال رقابة وضبط وتعيين، كمراقبة تصرفات األوصياء، وتعيين وصي ووكيل قضائي  - -ج 
 عمى المحجور عمييم والغائب والمفقود، أو عزليم.

 أعمال اإلدارة القضائية: -3
كم في مركز واحد ( من قانون السمطة القضائية أنو في حال تعدد المحا41( و)38( و)32تفيد المواد )

ة وفي حال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة من محاكم الدرجة األول يقوم القاضي األعمى درجة أو األقدم 
فييا بالشؤون اإلدارية، ويقوم بيذا العمل في محكمة االستئناف، ومحكمة النقض رئيس المحكمة، وعند تعذر 

نقض، والمستشار األقدم في محكمة االستئناف. فالقضاء قيام ىذين بالعمل قام بو النائب األقدم لرئيس ال
كوظيفة فنية تخصصية يحتاج أيضًا إلى عمل إداري يتجمي في اإلشراف العام عمى المحكمة من قضاة 
وموظفين ممحقين فييا، واستقبال المراجعات اإلدارية كافة المتعمقة بالمحكمة إضافة إلى توزيع الدعاوى عمى 

                                         
 -النظرية العامة لمعمل القضائي ـ رسالة دكتوراه ـ ، و 98-97ـ ص 1978القاىرة  –دار الفكر العربي  -وجدي راغب ـ مبادئ الخصومة المدنية .د - (3)

 .18ص-1974 -1ـ منشأة المعارف اإلسكندرية ـ ط 1967جامعة عين شمس ـ كمية الحقوق 
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فيذه األعمال جميعيا ليست أعمااًل قضائية أو والئية، بل ىو عمل إداري محض يتفق مع الدوائر أو الغرف. 
العمل اإلداري في الوظيفة العامة في دوائر الدولة الذي ييدف إلى إدارة وتسيير المرافق العامة كوسيمة لمقيام 

 بوظيفتيا األساسية، وتخضع في توصيفيا وتصنيفيا ألحكام القانون اإلداري. 
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 اكم القضاء العادي واختصاصيامح

ُتَعدُّ محاكم القضاء العادي صاحبة الوالية العامة في القضاء، إذ يمتد اختصاصيا إلى المنازعات كافة 
ما لم يخرجيا القانون من واليتيا بنص صريح ليدخميا في والية محاكم أخرى، وتنتشر المحاكم وتتوزع في 

د. كما تتشكل المحاكم أساسًا من محاكم الدرجة األولى ومحاكم جميع محافظات ومدن ومناطق ونواحي الببل
الدرجة الثانية، وتتكون كل محكمة من ىيئة قضائية مؤلفة من قاضي فرد، أو عدة قضاة، ويطمق مفيوم 
المحكمة عمى الوحدة التي يتكون من مجموعيا السمطة القضائية، وتحمل مدلولين: المدلول األول ذو طبيعة 

و المتقاضون والمحامون ويوجد فنية تتعمق  باالختصاص، والثاني مادي يتجمى في مكان التقاضي الذي يأمَّ
فيو القضاة وأعوانيم، وقد رتب قانون السمطة القضائية السوري المحاكم في أربع جيات نبينيا من األدنى إلى 

 اآلتية: الفقرات األعمى في

 محكقققمة الصمح -أولا 
جة األولى في سمم اليرم القضائي السوري، وميمتيا مستمدة أصبًل من اسميا ُتَعدُّ محكمة الصمح الدر 

وىي السعي إلى إجراء الصمح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء آخر، ألنيا محكمة 
موضوع، وىي محكمة مشكمة من قاٍض واحد، وقد يتعددون في دائرة المحكمة الواحدة، وىي المحكمة األقرب 

حيث تنتشر من مراكز المدن الكبرى وأحيائيا إلى أقصى بمدة أو ناحية بحسب الحاجة،  نالمتقاضيإلى 
وذلك بتعدد القضاة  ،تتكون محكمة الصمح من دائرة واحدة، ويمكن أن تتعدد تمك الدوائر في المحكمة الواحدةو 

دد بتعدد القضاة حيث أن كل فييا ألن محكمة الصمح تؤلف من قاٍض واحد، وبالتالي فإن الدوائر فييا تتع
قاٍض يشكل دائرة، ويتم توزيع العمل فيما بينيم من خبلل إعطاء رقم متسمسل لمدوائر ويقوم القاضي األعمى 
درجة أو األقدم فييا بتولي األعمال اإلدارية، ويتم تشكيل الدوائر مع حركة التنقبلت القضائية بقرار من مجمس 

محاكم صمح جزائية تنظر في الدعاوى الجزائية  محاكم الصمح عمى أساس القضاء األعمى، ويوزع العمل في
المرفوعة من النيابة العامة في المخالفات التي ال تزيد فييا العقوبة عن سنة حبس بغض النظر عن الغرامة 
وفي كل دعوى جزائية جعميا القانون من اختصاصيا، ومحاكم صمح مدنية تنظر في دعاوى نوعية خاصة 

اإليجارية، ومنازعات العمل في القطاع الخاص، وفي الخبلفات الزراعية واألضرار في المنازعات تتعمق 
دارتو بين الشركاء، وحقوق الزراعية، واالنتفاع بالمياه وتطيير األقنية والمجارير، وقسمة المال الشائع وا 
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كما تختص في الدعاوى المدنية  االرتفاق، والحيازة، والحدود والمسافات،واألحوال المدنية، واإلرث المدني،
 .(1)والتجارية التي ال تزيد القيمة فييا عمى مائتي ألف ليرة سورية

 محكمة البداية -ثانياا  
ُتَعدُّ محكمة البداية الخمية األساسية والعمود الفقري الذي يقوم عميو القضاء السوري، وىي من محاكم 

شريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكمية ألنيا صاحبة الموضوع ذي الدرجة األول، وتسمَّى في أكثر الت
اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جية قضائية لمفصل فيو، وتشكل أيضًا من قاٍض 
فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى عمى قضاة المحكمة االبتدائية من 

مل الذي يصدر مع حركة التنقبلت أو التشكيبلت القضائية، وتتعد الغرف في الدائرة الواحدة خبلل توزيع الع
وتؤلف كل دائرة من  دوائر،تتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة حيث يرأس كل قاٍض إحداىا،و 

اول الممحقة قاٍض فرد يسمى قاضي بدائي، وىي درجة قضائية نص عمييا قانون السمطة القضائية في الجد
بو، ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فييا مثل ىذه الحاكم بعدد القضاة الموجودين فييا، ويتم 
توزيع القضاة عمى الدوائر بقرار من مجمس القضاء األعمى مع حركة التنقبلت القضائية ويوجد قاٍض ابتدائي 

وزع األعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى وت أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحمب.
مدنية، وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعيا النيابة العامة في الجنح المعاقب عميو 
بعقوبة الحبس وتزيد فييا العقوبة عمى السنة، وفي كل دعوى جزائية نص القانون عمى أنيا من 

ة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصًا قضائيًا بدرجة قاضي بدائي تتميز ىذه الدرجاختصاصيا،و 
 إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية نعرضيا وفق اآلتي: 

  محكمة البداية المدنية: -1
تختص محكمة البداية المدنية اختصاصًا نوعيًا شامبًل في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة 

. إذ يدخل في اختصاصيا كل منازعة ميما كان نوعيا أو مقدارىا مالم يخرجيا القانون منو بنص أخرى
خاص، ويعني ىذا أنو ال توجد الئحة تتضمن الدعاوى كافة التي تنظر فييا محكمة البداية، كما ىو األمر 

ة النـزاع في الدعاوى بالنسبة لمحكمة الصمح، ومع ذلك فيي تختص اختصاصًا نوعيًا شامبًل ميما كانت قيم
المتعمقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سورية، واإلفبلس والصمح الواقي من اإلفبلس، والشركات التجارية، 

                                         
 ، المتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات.2010( لعام 1بموجب القانون رقم) - (1)
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ودعاوى العاممين في الدولة، ومنازعات الضرائب التي ال تزيد فييا القيمة عمى مائة ألف ليرة سورية، ودعاوى 
ون في ببلدىم لقانون مدني، ودعاوى األحوال الشخصية لممسيحيين األحوال الشخصية لؤلجانب الذين يخضع

، وىي مرجع استئنافي لقرارات أمين لسجل العقاري في حال السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجًا مدنياً 
رفض طمب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية، كما تختص اختصاصًا قيميًا في جميع 

التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة عمى مائتي ألف ليرة سورية وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، المنازعات 
 ويعد القاضي البدائي قاضيًا لؤلمور المستعجمة. 

 المحكمة الالرعية: -2
تؤلف المحكمة الشرعية من قاٍض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو 

ر وذلك بحسب عدد القضاة فييا في أماكن إحداثيا وفقًا لقانون السمطة القضائية، ويطبق بيذا الصد عدة دوائ
ما يطبق بشأن المحكمة االبتدائية، ويوجد قاٍض شرعي أول بدرجة مستشار استئناف عمى األقل بدمشق، 

عية اختصاصًا نوعيًا وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصًا محددًا نص عميو القانون, وتختص المحكمة الشر 
ثباتوالوصايا والنيابة الشرعية شامبل بغض النظر عن الدين أو المذىب في مسائل الوالية الوفاة وتعيين  ، وا 

ثبات الرشد ، والحجرالحصص الشرعية لمورثة ، نفقة األقارب من غير الزوجين، والمفقود، والنسب، و وفكو وا 
لمسائل إلى قانون األحوال الشخصية لممسممين. كما تختص ويمكن الرجوع في األحكام الموضوعية ليذه ا

المحكمة الشرعية اختصاصًا نوعيًا شامبًل في دعاوى األحوال الشخصية الخاصة بالمسممين فقط، والسيما في 
، ويمكن الرجوع أيضًا في النفقة بين الزوجين واألوالد، و الحضانة والرضاع، و المير والجيازو و انحبللو الزواج 
ام الموضوعية إلى قانون األحوال الشخصية، إال أنيا ال تختص في ىذه المسائل بالنسبة لؤلجانب األحك

المسممين الذين يخضعون في ببلدىم لقانون مدني مالم يكن الزوج سوريًا مسممًا، فعندئذ تكون المحكمة 
مسممين من السوريين الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعيا. أما دعاوى األحوال الشخصية لغير ال

الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فييا في سورية في مثل ىذه المسائل فإنيا تخضع الختصاص محاكم 
روحية خاصة تنص عمييا أحكام خاصة في نظام كل طائفة. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصًا نوعيًا 

، دون الوقف الذري أو و وصحة شروطومن حيث حكمو ولزوم لممسممين الوقف الخيريشامبًل في دعاوى 
أما وثائق الوقف الخيري لغير المسممين فبل  ،المشترك الذي يخضع ألحكام القواعد العامة في االختصاص

وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من  ،يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع لمقواعد العامة
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لشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة ا
 ، ويشملالقائمة بين الزوجة والزوج المتعمقة بأشياء المرأة الجيازية سواًء كانت المطالبة بعينيا أو بقيمتيا

 م ادرتيا لحظة وحتى الزواج مناسبة من بدءاا  الزوجية لدار الزوجة تحضرىا التي األالياء جميع)) الجياز
 الزوج من جاءتيا سواءا  ق ب يره أو المير من االتريت سواءا  تممكيا مصدر كان ميما مرة آخر الزوجية دار

، بينما ال يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعمقة بأشياء الزوج، وال (2)((سواىم أو وذويو
د جزءًا من معجل المير، وال بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعاليدايا أو اليبات أو )النقوط( التي تقدم 

وال في  ،وال في طمب التعويض عن فسخ الخطوبة ،تختص بالمنازعات المتعمقة فيما تممكو الزوجة بعد الزواج
ن )) ،عدتيا انقضاء بعد الزوجية دار من المطمقة إخراج  رعاية في أنفقتيا التي باألموال الحاضن مطالبةوا 

 تمقاء من إثارتيا الييئة وتستطيع بدين، مطالبة ألنيا الشرعية مةالمحك اختصاص عن أصبلً  تخرج المحضون
وفي بطبلن زواج  ،، ولكنيا تختص في بدل الخمع إذا لم يجاوز المير(3)((العام النظام من ألنيا نفسيا

وكذلك تصبح مختصة إذا أسممت الزوجة بوصفيا صاحبة الوالية العامة في األحوال  ،المسممة من غير مسمم
وفي مسائل األحوال الشخصية جميعيا لممسممين السوريين  ،ة إذا كان أحد الزوجين السوريين مسمماً الشخصي

وتختص بنظر الدعاوى المتعمقة باألحوال الشخصية لمن يعتنقون المذىب الدرزي  ،الناشئة عن الزواج وآثاره
 .الشخصية لؤلحوال األصمية المحكمةبوصفيا  السويداء منطقة غير في

 كمة المذىبية:المح -3
توجد محكمة مذىبية واحدة ألبناء الطائفة الدرزية ومقرىا مدينة السويداء، وىي مشكمة من قاٍض واحد 
يسمى قاضي المذىب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء عمى اقتراح وزير العدل وموافقة مجمس القضاء 

كمة المذىبية قواعد مرنة مستمدة من المذىب، وتطبق المحاألعمى بالشروط األخرى التي يعين بيا القاضي، 
ن األحكام الصادرة عنيا تتمتع بقوة األحكام القضائية التي تنفذ جبرًا عن طريق دوائر التنفيذ، وىي تخضع  وا 

 لمطعن أمام محكمة النقض. 
 المحاكم الروحية: -4

                                         
 .48 قاعدة الثالث القسم - 1997 لعام القانون مجمةـ  62 أساس 1996 لعام 88 رقم قرار عي ـنقض شر  – (2)
 ــ 2ج+  1ج الشخصـية األحـوال قـانون فـي المرشـد ــ 884 قاعـدةـ  60/9/1971 تـاريخ 807 قـرار 346 أسـاس الشـرعية الغرفـة - سـوري نقـض - (3)

 .540 ص ـ استانبولي أديب
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لغير المسممين والسيما  يقصد بالمحاكم الروحية تمك المحاكم التي تنظر في قضايا األحوال الشخصية
الطوائف المسيحية، والطائفة الموسوية. إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائمي خاص بيا، 

الصادر عن  13/3/1936/ل.ر( تاريخ 60وكذلك األمر بالنسبة لمطائفة الموسوية، وقد عددىا القرار)
األحوال الشخصية لمطوائف المسيحية واإلسرائيمية المندوب السامي الفرنسي والذي ال يزال نافذًا بشأن 

 المعترف بيا، وىي:
البطريركية ـ بطريركية الروم األرثوذكسية ـ البطريركية المارونية  التي تتبع كل من: الطوائف المسيحية -1

ـ كية البطريركية األرمنية الكاثوليـ البطريركية األرمنية الغريغورية األرثوذكسية ـ الكاثوليكية الممكية 
البطريركية اآلشورية ـ البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية ـ البطريركية السريانية األرثوذكسية 

 .ةالبروتستانتيالكنيسة ـ الكنيسة البلتينية ـ البطريركية الكمدانية ـ الكمدانية )النسطورية( 
 كنيس دمشق. ـ : كنيس حمب التي تتبع الطوائف اإلسرائيمية -2

، ويعد قانون األحوال الشخصية لممسممين اإلطار العام لحكم المسائل التي تتعمق بالطوائف كافة ىذا
 فيما لم يرد بشأنو نص خاص في قانون الطائفة المعنية. 

 محكمة الستئناف -ثالثاا 
 ُتَعدُّ محكمة االستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وىي مرجع الطعن في األحكام الصادرة 

عن محاكم الدرجة األولى التي تقبل االستئناف وفق القواعد المقررة في القانون، وتوجد محكمة االستئناف في 
مراكز المدن الرئيسة المعبر عنيا بمغة اإلدارة المحمية بمصطمح المحافظات، وتتبع ليا محاكم الصمح 

ل بو في الدولة، وتتعدد الغرف االستئنافية في والمحاكم االبتدائية كافًة وفق التقسيم اإلداري والجغرافي المعمو 
دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والمبلك العددي لقضاة المحكمة، ويرأس محكمة االستئناف رئيس 
المحكمة أو األقدم من بين المستشارين فييا، وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات 

تتكون محكمة االستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل وع الجناية، و لمنظر في التيم التي ىي من ن
الدائرة من ىيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيميا بقرار من 

س المحكمة، مجمس القضاء األعمى، وتوزع األعمال فيما بينيا وفقًا لقواعد التنظيم الداخمي الذي يقوم بو رئي
 وعادة ما يعطى لمدوائر أرقامًا متسمسمة، تكون أساسًا لمتعامل.
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يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعمى يوحد االجتياد في تفسير القوانين، ليذا تعد 
لمرفوعة إلييا بصفتيا محكمة النقض قمة اليرم القضائي ومركزىا العاصمة في دمشق، وتنظر في الطعون ا

ن كون محكمة  محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وال تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وا 
النقض محكمة قانون ال يمنع من اختصاصيا في مسائل أخرى سوف نوضحيا عندما نبحث في نظرية 

لنقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين يحددىم المبلك العددي االختصاص، وتتكون محكمة ا
محكمة النقض من دوائر، وجمعية عامة، ومكتب فني، وتقوم المكونات المذكورة  تتكونالذي يصدر بمرسوم، 

 بمباشرة مياميا وفقًا لمقانون. لذلك نبين تشكيل كل منو وفق اآلتي:
 دوائر محكمة النقض:  -1

لقضايا اب ـ دائرة  ـ لقضايا المدنية والتجاريةاأ ـ دائرة  ىي: مة النقض إلى ثبلث دوائرـتقسم محك
 كل دائرةقرارات ، وتصدر ويجوز تعدد ىذه الدوائر بقدر الحاجة، دائرة قضايا األحوال الشخصيةـ  الجزائية. ج

من الرئيس ونوابو في مطمع توزع األعمال في محكمة النقض بقرار تصدره ىيئة مؤلفة من ثبلثة مستشارين، و 
ذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين ، و لم يصدر قرار بتعديمو كل سنة قضائية ويستمر مفعولو إذا ا 

 بأعمالو فيقوم مقامو المستشار األعمى درجة ثم األقدم فييا.
 
 
 الييئة العامة لمحكمة النقض: -2

تشارين األقدم في الدائرتين المدنية والجزائية تؤلف الييئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المس
في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن سبعة من المستشارين األقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في 

يرأس رئيس محكمة ,و الدوائر األخرى المواد الشرعية، عمى أن يكمل النصاب من المستشارين األقدم في
، فمذلك توجد لمييئة العامة نائب الرئيس أو المستشار األقدميرأسيا ة، وعند تعذر ذلك النقض الييئة العام

 دائرتان: دائرة الييئة العامة لممواد المدنية والتجارية والجزائية، ودائرة الييئة العامة لممواد الشرعية. 

 

 

 

 محكقققمة النقض -رابعاا 
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 المكتب الفني: -3
أو من ىو في  ،بدائي أو قاضٍ  ،ارمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشفي يشكل 

حكميما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو 
 ويختص ىذا المكتب بالمسائل التالية: نمن يقوم مقامو، ويمحق بو عدد كاف من الموظفي

بعد عرضيا عمى  ا تصدره من األحكام وتبويبيااستخبلص القواعد القانونية التي تقررىا المحكمة فيم  -1
 .الرجوع إلييا رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسيل

 إصدار مجموعات األحكام.  -2
 إعداد البحوث الفنية التي يطمب إليو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامو القيام بيا.  -3

 محكمة تنازع الختصاص -خامساا 
اص في البنية الييكمية لمقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة تقوم محكمة التنازع عمى االختص

مقرىا بحكم تشكيميا في مقر محكمة النقض ألنيا تختص بالدعاوى المرفوعة إلييا في حالة التنازع اإليجابي 
أو التنازع السمبي عمى االختصاص بين القضاء العادي والقضاء اإلداري، أو بينيما والقضاء االستثنائي، 

ك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية وذل
ن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع عمى االختصاص  متناقضة صادرة من تمك الجيات القضائية، وا 

 : وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن ىذه المحكمة تشكل من
 .أو أحد نوابو ـ رئيساً أ ـ رئيس محكمة النقض 

 .ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً 
 .عضواً  المستشارين في مجمس الدولة ـ ـ أقدم ج

ىذا، وال تعد محكمة التنازع عمى االختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتيا، وال 
 .تدخل في البنية اليرمية لمقضاء العادي، بل ىي ذات تصنيف مستقل
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 القضاء اإلداري واختصاصو
حدََّد قانون مجمس الدولة السوري اختصاص المجمس من خبلل تكوينو. إذ يتكون المجمس المذكور من 
قسمين ىما: القسم االستشاري لمفتوى والتشريع والذي يتولى ميامًا محددة من خبلل لجان يؤلفيا ليذه الغاية 

المنازعات بين المصالح العامة ولن نفصل في اختصاص  أو من خبلل الجمعية العمومية التي تفصل في
القسم االستشاري وآليات مباشرتو الختصاصو. أما القسم القضائي فيتولى الفصل في المنازعات اإلدارية التي 
تقوم الجيات والمصالح العامة من جية والجيات والمصالح الخاصة من جية أخرى، والعبرة في تحديد 

ن غيرىا إنما يكون لتاريخ نشوء الحق المدعى بو، لذلك فإن كل منازعة توصف بأنيا المنازعة اإلدارية م
إدارية تكون من اختصاصو وما عداىا ليس لو والية النظر فييا، وتتعمق المنازعات اإلدارية عادة بإلغاء 

في قضايا  القرارات اإلدارية أو وقف تنفيذىا، أو الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عمييا، أو الطعن
فالقضاء اإلداري إما أن يكون قضاء إلغاء أو قضاء تعويض أو قضاء تأديب، مع بعض  .تأديب الموظفين

ومقر  -في جميع األحول ليس لو سمطة النظر في أعمال السيادة -الصبلحيات في الطعون االنتخابية 
ة في المحافظات إال أنيا لم القضاء اإلداري بجميع محاكمو في مدينة دمشق، ويجوز إحداث محاكم إداري

 الفقراتوحتى تاريخو.، لذلك سنبين بإيجاز ىيكمية القسم القضائي واختصاصو في  9191تشكل من عام 
 اآلتية:
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 المحكمة اإلدارية واختصاصيا
، المحكمة اإلدارية برئاسة مستشار مساعد عمى األقل وعضوية اثنين من النواب عمى األقل تؤلف

 بالفصل في: تختصو 
ـ الطمبات التي يقدميا الموظفون من غير الحمقة األولى بالطعن في القرارات اإلدارية النيائية  أولا  

الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح عبلوات، وفي الطمبات التي يقدميا الموظفون العموميون 
موظفون العموميون بإلغاء القرارات اإلدارية بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية، الطمبات التي يقدميا ال

التعويض المترتب عمى الصادرة بإحالتيم إلى المعاش أو االستيداع أو فصميم عن غير الطريق التأديبي و 
 ىذه القرارات.
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو  ثانياا ق

 لورثتيم.
تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة االبتدائية في القضاء العادي حمت محل المحكمة اإلدارية، فيما  كما

يتعمق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل األساسي في الدولة والذي حل محل قانون الموظفين 
 األساسي.
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 محكمة القضاء اإلداري واختصاصيا
المجمس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكاميا من دوائر  يرأس محكمة القضاء اإلداري أحد وكبلء

وقد حدد قانون مجمس الدولة السوري اختصاصو بوصفو محكمة قضاء  تشكل كل منيا من ثبلثة مستشارين
 إداري في النظر باآلتي:

 الطعون الخاصة بانتخابات الييئات اإلقميمية والبمدية. أولا ق
 ت والمعاشات والمكافآت. المنازعات الخاصة بالمرتبا ثانياا ق

ـ الطمبات التي يقدميا ذوو الشأن بالطعن في القرارات اإلدارية النيائية الصادرة بالتعيين في ثالثاا 
 الوظائف العامة أو بمنح عبلوات.

 الطمبات التي يقدميا الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية. رابعاا ق
بات التي يقدميا الموظفون العموميون بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بإحالتيم إلى الطم خامساا ق

المعاش أو االستيداع أو فصميم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادًا 
التاريخ بعد أن حل  ، وقد أصبحت ىذه المادة في ذمة89=5( من قانون الموظفين لسنة  9>ألحكام المادة) 

 م.  6559لسنة  95محل القانون المذكور القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم 
ـ الطمبات التي يقدميا األفراد أو الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية، ويعد في حكم سادساا 

ان من الواجب عمييا اتخاذه وفقًا القرارات اإلدارية رفض السمطات اإلدارية أو امتناعيا عن اتخاذ قرار ك
 لمقوانين والموائح. 

 الطعون في القرارات النيائية الصادرة من الجيات اإلدارية في منازعات الضرائب والرسوم.  سابعاا ق
 أحكام ديوان المحاسبات وقراراتو القطعية.  ثامناا ق
 دعاوى الجنسية. تاسعاا ق
منصوص عمييا في الفقرات السابقة إذا رفعت إليو بصورة طمبات التعويض عن القرارات ال عاالراا ق
 أصمية أو تبعية

الفصل في المنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري  أحد عالرق
 آخر.
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يفصل مجمس الدولة بييئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النيائية  اثنا عالرق
من جيات إدارية ليا اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب الصادرة 

في الشكل أو مخالفة القوانين أو الموائح أو الخطأ في تطبيقيا وتأويميا ماعدا القرارات الصادرة من ىيئات 
العام وقبوليم لممرافعة  التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول

 أمام المحاكم وتأديبيم.
ىذا، ويشترط في الطمبات المنصوص عمييا في البنود: ثالثًا ـ ورابعًا ـ وخامسًا ـ وسادسًا ـ وثامنًا ـ 
وتاسعًا ـ أن يكون مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو الموائح، أو 

ساءة استعمال السمطة.الخطأ في تطبيقي  ا وتأويميا وا 
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 المحكمة اإلدارية العميا واختصاصيا

أو أقدم الوكبلء، وتكون بيا دائرة لفحص الطعون  مجمس الدولةيرأس المحكمة اإلدارية العميا رئيس 
، وتخص المحكمة اإلدارية العميا سواًء من خبلل ىيئتيا القضائية أو وتصدر أحكاميا من ثبلثة مستشارين

ن دائرة فحص الطعون بالنظر في الطعون المرفوعة إلييا في األحكام الصادرة عن محكمة القضاء اإلداري م
 أو المحاكم اإلدارية أو المحكمة المسمكية األحوال اآلتية:

 إذا كان الحكم المطعون فيو مبنيًا عمى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقو أو تأويمو.  -أولا 
 بلن في الحكم أو بطبلن في اإلجراءات أثر في الحكم.إذا وقع بط -ثانياا 
إذا صدر الحكم خبلفًا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيو سواء دفع بيذا الدفع أم لم  -ثالثاا 

 يدفع. 

ويكون لذوي الشأن ولرئيس ىيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تمك األحكام خبلل ستين يومًا من تاريخ 
مراعاة األحوال التي يوجب عمييا القانون فييا الطعن في الحكم، وال يجوز تنفيذ صدور الحكم وذلك مع 

الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيو ويترتب عمى رفعو وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم 
مب وقف تنفيذىا، بالنسبة لمقرارات التي ال يقبل طمب إلغائيا قبل التظمم منيا إداريًا ال يجوز طأما  .التأديبية

عمى أنو يجوز لممحكمة بناًء عمى طمب المتظمم أن تحكم مؤقتًا باستمرار صرف مرتبو كمو أو بعضو إذا كان 
ولم يرفع دعوى اإللغاء في  ،القرار صادرًا بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم لو بيذا الطمب ثم رفض تظممو

( من قانون مجمس الدولة، 21وذلك وفقًا ألحكام المادة) الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منو ما قبضو
 واجبة التنفيذ إال إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع اآلراء بغير ذلك. حيث تكون تمك األحكام
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 ىيئة مفوضي الدولة

تؤلف ىيئة مفوضي الدولة من أحد وكبلء المجمس رئيسًا ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب 
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة اإلدارية العميا ومحكمة القضاء اإلداري من درجة مستشار  ومندوبين،

 وتتولى ىيئة مفوضي الدولة الميام اآلتية: مساعد عمى األقل

تحضير الدعوى وتييئتيا لممرافعة ولمفوضي الدولة االتصال بالجيات الحكومية ذات الشأن  -أولا 
تييئة الدعوى من بيانات وأوراق، ولممفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لمحصول عمى ما يكون الزمًا ل

لسؤاليم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقيا أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكميف ذوي الشأن بتقديم 
 مذكرات أو مستندات تكميمية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في األجل الذي يحدد لذلك، وال يجوز في سبيل
تييئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إال إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي ىذه الحالة يجوز 

 لو أن يحكم عمى طالب التأجيل بغرامة ال تتجاوز عشرة جنييات يجوز منحيا لمطرف اآلخر. 

ضاء اإلداري لمفوض الدولة أن يعرض عمى الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة الق -ثانياا 
أو المحاكم اإلدارية تسوية النزاع عمى أساس المبادئ القانونية التي ثبت عمييا قضاء المحكمة اإلدارية العميا 
ن لم تتم جاز لممحكمة  خبلل أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول النتياء النزاع وا 

 لتسوية بغرامة يجوز منحيا لمطرف اآلخر. عند الفصل في الدعوى أن تحكم عمى المعترض عمى ا

بعد إتمام تييئة الدعوى يودع المفوض تقريرًا يحدد فيو وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي  -ثالثاا 
يثيرىا النزاع ويبدي رأيو مسببًا، ويجوز لذوي الشأن أن يطمعوا عمى تقرير المفوض بقمم كتاب المحكمة وليم 

 مى نفقتيم.أن يطمبوا صورة عنو ع

 يفصل مفوض الدولة في طمبات اإلعفاء من الرسوم.  -رابعاا 

تقوم ىيئة مفوضي الدولة خبلل ثبلثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إلييا أعبله بعرض  -خامساا 
ممف األوراق عمى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجمسة التي تنظر فييا الدعوى ويكون توزيع القضايا عمى 

 ائر محكمة القضاء اإلداري بمراعاة نوعيا طبقًا لمنظام الذي تبينو البلئحة الداخمية لمجمس الدولة. دو 
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 القضاء الستثنائي

يتكون القضاء االستثنائي في الجميورية العربية السورية من مجموعة المحاكم أو األقضية التي ال 
شئ بموجب تشريعات خاصة، ونذكر من ىذه تنطوي تحت مظمتي القضاء العادي والقضاء اإلداري وقد أن

األقضية القضاء العسكري، ومحكمة أمن الدولة العميا، والقضاء العقاري، وبعض المجان ذات االختصاص 
 اآلتية:  الفقراتالقضائي في 

 القضاء العسكري
ومن تضمن قانون العقوبات العسكري تأليف محاكم عسكرية تنظر في الجرائم التي تقع من العسكريين 

في حكميم، وكذلك جميع من يشترك مع العسكريين في ارتكاب الجرائم ذات الطبيعة العسكرية بأية صفة 
كان ويستوي في ذلك أن يكون محرضًا أم شريكًا ) فاعبًل مع غيره( أو كان متدخبًل، أو كان من المدنيين، 

ري من نيابة عامة عسكرية، وينضوي القضاء العسكري تحت مظمة وزارة الدفاع، ويتكون القضاء العسك
ومحاكم عسكرية مؤلفة من قاٍض فرد أو محكمة جماعية تسمى المحكمة العسكرية، ويضاف إلييما محاكم 

 ميدان عسكرية ومحاكم حربية، ونبين المحاكم العسكرية واختصاصيا وفق اآلتي:
 القاضي الفرد العسكري -أولا 

احد، ويمكن أن تتعدد الدوائر ويرأس كل منيا قاض تتألف دائرة القاضي الفرد العسكري من قاٍض و 
، دخموا الجيش بمسابقة عامةالذين يحممون إجازة في الحقوق و الضباط فرد، ويعين القضاة العسكريون من 

القضاة الداخمين في مبلك وزارة ، ومن الضباط خريجي الكمية العسكرية والحائزين عمى شيادة الحقوقومن 
يحق لمقائد العام لمجيش والقوات المسمحة أن يعيد إلى القضاة و  القضاء العسكري،والمنقولين إلى  لالعد

في وينظر القاضي الفرد العسكري  ،المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب الحكم أو قضاة النيابة
والتي  الجرائم العسكرية التي نص عمييا قانون العقوبات العسكري وأي قانون آخر ينص عمى اختصاصو

تكون من نوع المخالفات والجنح وفق إجراءات وقواعد خاصة، وتكون أحكامو نيائية قابمة لبلعتراض خبلل 
خمسة أيام تمي تبميغيا لممحكوم عميو، وال يجوز محاكمة عسكري ممن ىو أقل منو مرتبة. أما إذا كان الذي 

 الحكمة العسكرية.تم الظن عميو بمخالفة أو جنحة من الضباط فبل يحاكم إال أمام 
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 المحكمة العسكرية -ثانياا 
محكمة عسكرية دائمة مركزىا دمشق ويجوز ليا عند الضرورة أن تعقد جمساتيا في أي مكان توجد  

يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناًء عمى اقتراح القائد العام ، و آخر
يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطًا ال تقل رتبتو العسكرية و  ،صبلحياتيا لمجيش والقوات المسمحة يعين فيو

أن يكون عضوا المحكمة من الضباط عمى أن و  ل،عن رائد أو قاضيًا مدنيًا من قضاة المرتبة الثانية عمى األق
ذا كانت المحكمة مؤلفة من ثبلثة ضباط وجب أنقيب، و ال تقل الرتبة العسكرية لكل منيما عن رتبة  ن يكون ا 

أن يكون النائب العام إما ضابطًا حقوقيًا ال تقل رتبتو العسكرية عن مقدم أو ، و أحدىم مجازًا في الحقوق
أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطًا ال تقل رتبتو العسكرية و  ،قاضيًا مدنيًا ال تقل درجتو عن المرتبة الثانية

يعين قضاة المحاكم العسكرية من الضباط ، و ة الثالثةأو قاضيًا ال تقل درجتو القضائية عن المرتب نقيبعن 
ويجوز عند االقتضاء إسناد ، يصدر بناًء عمى اقتراح القائد العام لمجيش والقوات المسمحة جميوري بمرسوم

، وتتولى المحكمة العسكرية المؤلفة رئيس وعضوين مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة
مة العسكريين من الضباط ميما كانت الجرائم المسندة إلييم، ومحاكمة العسكريين اآلخرين النظر في محاك

في الجرائم ذات الوصف الجنائي، وتقبل األحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الطعن أمام الغرفة 
القانون العسكرية في محكمة النقض والتي يكون أحد أعضائيا من الضباط العسكريين حاممي اإلجازة في 

يجوز أن تجري محاكمة أحد من رجال القوى  الالذين ال تقل رتبتيم عن عقيد.، وتجدر اإلشارة إلى أنو 
أدنى منو في الرتبة  المسمحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضييا الفرد أو أحد قضاتيا أو قاضي التحقيق فييا

ذا تعذر تشكيل ، العسكرية ضاة العسكريين المتوفرة فييم الشروط التي نص أو دائرة التحقيق من الق المحكمةوا 
عمييا القانون فيجب تشكيميا أو إكمال نصابيا من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بناء عمى اقتراح 

 .وموافقة القائد العام لمجيش والقوات المسمحة العدلوزير 
 محاكم الميدان العسكرية -ثالثاا  

من القائد العام لمجيش والقوات المسمحة من رئيس وعضوين من  تؤلف محاكم الميدان العسكرية بقرار
العسكريين الضباط عمى أال تقل رتبة الرئيس رائد، وال تقل رتبة العضوين عن نقيب، وال يجوز أن تتم 
محاكمة الضباط ممن ىم أقل منيم مرتبة، وتتولى ىذه المحاكم النظر في الجرائم الداخمة في اختصاص 

ة، والتي يحيميا إلييا القائد العام لمجيش والقوات المسمحة والتي تقع في زمن الحرب، أو المحاكم العسكري
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خبلل العمميات الحربية أو الفرار أمام العدو، وكذلك جرائم القتل التي تقع عمى القادة الرؤساء والعصيان 
يدف إلى تعطيل الجاىزية والخيانة والتجسس، واغتصاب قيادة عسكرية، ومخالفة التعميمات العسكرية التي ت

 القتالية. 
 محكمة أن الدولة العميا

َتكون محكمة أمن الدولة العميا في مدينة دمشق وتمارس مياميا فييا أو أي مدينة أخرى بحسب 
مقتضيات األمن بأمر من الحاكم لمعرفي، وتؤلف بقرار من رئيس الجميورية من ثبلثة أعضاء أحدىم يكون 

تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية ليم، وتختص محكمة أمن الدولة العميا  رئيسًا ليا ويحدد قرار
بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام االشتراكي، ولؤلفعال المقاومة لمتحول االشتراكي، وفي 

واقعة عمى أمن ( والجرائم ال755-5=6الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة الداخمي المنصوص عمييا في المواد)
( من قانون العقوبات العام، ومخالفة أوامر الحاكم ;68-6:7الدولة الخارجي المنصوص عمييا في المواد)

العرفي، ومناىضة تحقيق الوحدة بين األقطار العربية أو مناىضة أىداف الثورة، وقبض األموال أو أي عطاء 
ة بيدف القيام باألعمال المعادية لثورة آخر أو الحصول أي وعد من أو منفعة أخرى من دولة أجنبي

، وجرائم اليجوم أو االعتداء عمى األماكن المخصصة لمعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو 7:=7/5/>
عمى مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك في جرائم إثارة 

طائفية أو العنصرية أو استغبلل ىياج الجماىير لئلحراق أو النيب والسمب، النعرات أو الفتن الدينية أو ال
خراج األموال من سورية خبلفًا لؤلنظمة  وفي جرائم االحتكار لممواد الغذائية أو رفع أسعارىا بصورة فاحشة، وا 

من مدنيين وعسكريين ميما كانت صفتيم أو  صالنافذة، ويشمل اختصاص المحكمة جميع األشخا
 تيم، وتختص باإلضافة إلى الجرائم التي سبق بيانيا في كل قضية يحيميا إلييا الحاكم العرفي. حصان

 القضاء العقاري
يجري تحديد وتحرير العقارات واألموال غير المنقولة في األقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صمح 

س الدولة، االستعاضة عن قضاة يمكن بأمر إداري من رئيالقضاء وىو القاضي العقاري الدائم، إال أنو 
غير المنقولة في األقضية أو  الصمح بقضاة عقاريين لمقيام بعمميات تحرير وتحديد العقارات واألموال

المحافظات. وفي ىذه الحال ترفع حكمًا يد قاضي صمح القضاء عن عمميات التحديد والتحرير لتسمم إلى 
العقاري بوصفو قضاء مؤقتًا باإلشراف عمى عمميات تحديد  لذلك، يقوم القضاءالقضاة األفراد العقاريين. 
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وتحرير العقارات في المناطق التي تفتتح فييا تمك األعمال، باالستناد إلى نظام التحديد والتحرير الصادر 
، كما يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات العقارية التي تتم أثناء عمميات 9191ل.ر( لعام  981رقم) ربالقرا
د والتحرير، لذلك سوف نعرض لتشكل القضاء العقاري واختصاصاتو بوصفو يمارس وظيفة قضائية التحدي

ذات طبيعة خاصة، وبالتالي تخرج عن والية القضاء. لذا، يعين القضاة العقاريون والقضاة العقاريون 
تبعون في عمميم إلى المبلزمون أو االحتياط بقرار من وزير العدل بناًء عمى اقتراح من وزير الزراعة، وىم ي

بعمميات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وىم موضوعون  وزارة الزراعة، حيث يقومون
ويمكن أن يتعددوا في )فاضي الفرد العقاري(، ويطمق عمى كل منيم ت، تحت تصرف سمطتو في ىذه العمميا

وتمتد صبلحية القاضي العقاري ، رجة األعمال اإلداريةالمنطقة العقارية الواحدة، ويتولى القاضي األعمى د
 القضائية إلى األماكن المعينة في األمر اإلداري الذي أنشئت فيو ىذه السمطة القضائية أو في أوامر إدارية

 ويختص القاضي العقاري باآلتي:الحقة، 
 عقارية وفقاً كل منطقة  لة، فيتحرير وتحديد العقارات واألموال غير المنقو  يعين بقرار منو تاريخ أولا ق

 ة. القتراحات األشغال الفنية في دائرة المساح
 ن، ويكو قتؤ الصبلحية البلزمة لمعاينة المخالفات المقترفة أثناء عمميات التحديد الميممك  ثانياا ق

 القوة اإلثباتية، إلى أن تقوم الحجة عمى خبلف ذلك.  لممحاضر التي ينظميا

في كل خبلف يقع بين الميندس المختص  التخوم المؤقت التي يجرييا الميندس وضعالبت في  ثالثاا ق
والمبلكين بشأن العمميات المذكورة، ماعدا الخبلفات المتعمقة بالحدود أو بحق مدعى بو، فإن ىذه الخبلفات 

 يفصل فييا بعد انتياء العمميات التمييدية. 

التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفيارس محاضر تحديد العقارات وتصميمات  استبلم رابعاا ق
، قت في كل منطقة عقاريةؤ عند انتياء التحديد الم من الميندس المختص اليجائية بأسماء المبلكين

يذكر ، و القاضي العقاري ويستوجب ىذا التسميم تنظيم محضر ضبط عمى نسختين يوقعو رئيس األشغال و 
 ة.ثائق المسممفي ىذا المحضر قائمة تفصيمية بالو 
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 المجان القضائية

تقوم إلى جانب القضائين العادي واإلداري مجموعة من المجان أعطاىا المشرع وظائف قضائية نوعية، 
وبالتالي تحجب عن القضاء العادي والية النظر في الخصومات التي جعميا المشرع من اختصاصيا في 

ليا وفي كل مالم يرد نص بشأنو يعود االختصاص إلى  حدود ما كمفت بو، وفيما يزيد عن الوظيفة المحددة
القضاء العادي وفق القواعد العامة المنصوص عمييا في قانون أصول المحاكمات، ومن المجان التي تتمتع 
بوظائف قضائية إلى جانب القضاء العادي عمى سبيل المثال ال الحصر : لجنة إزالة الشيوع، ومجمس فرع 

  محافظة، ونعرض ذلك وفق اآلتي:نقابة المحامين في كل 
 لجنة إزالة الاليوع -أولا 

أعطى المشرع صبلحية أو سمطة أو والية الفصل في المنازعات المتعمقة بإزالة الشيوع في العقارات 
 1949 لعام/ 74/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المدني القانون من/ 890/ المادة ألحكام خبلفاً 

تشكل لجنة إزالة شيوع العقارات التي و ، لجنة إزالة الاليوع( صة يمكن تسميتيا بـ )إلى لجنة خا وتعديبلتو،
تنظر في الخبلفات المتعمقة بقسمة العقارات أو أجزائيا والتي أصبحت كذلك باإلرث أو بالتممك والمسجمة في 

 :(اآلتي الشكل عمى العدل وزير من بقرارالسجبلت العقارية أو في دفاتر التمميك في كل محافظة، وتؤلف 
 .رئيساً  ـ العدل وزير يسميو قاض -1

 واإلصبلح الزراعة وزير يسميو العقارية لممصالح العامة المديرية من األولى الفئة من عامل -2
 .عضواً  ـ الزراعي

 .عضواً  ـ لمفبلحين العام االتحاد رئيس يسميو لمفبلحين العام االتحاد عن ممثل -3

 .عضواً  ـ المحافظة في العاممين من الحقوق في اإلجازة حممة من المحافظ يسميو عامل -4
 رئيس أمام التالية اليمين أعضاؤىا ويؤدي العقارية لممصالح العامة بالمديرية إدارياً  المجنة ترتبطىذا، و 

 تستعين أن لمجنة، و (المذاكرات أسرار أفالي ل وأن وصد  بأمانة بميمتي أفوم أن العظيم باهلل أفسم)المجنة
 في العاممين بخبرات وكذلك المحافظات في وفروعيا العقارية لممصالح العامة المديرية في ينالعامم بخبرات
 المحافظة في المختصة المديرية إلى موجو بطمب وذلك المحافظات في الزراعي واإلصبلح الزراعة مديريات

 اآلتية: تختص لجنة إزالة الشيوع لوحدىا في نظر الدعاوى و ب، الطم إجابة عمييا يتوجب والتي
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ـ دعاوى إزالة الشيوع المتعمقة بقسمة العقارات الممموكة عمى الشيوع ميما كان سبب الشيوع، سواء أولا 
 كان باإلرث أم بالعقد أم بالحيازة والتي تقع خارج المخططات التنظيمية. 

 محل العقارات بذات مقةوالمتع دعوى إزالة الشيوع رؤية أثناء المثارة بالممكية المتقابمة االدعاءاتثانياا ق 
، وىذا بخبلف ما كان عميو األمر عند النظر في مثل ىذه الدعاوى أمام ميما كانت قيمة العقار زاعـالن

المحكمة المختصة في القضاء العادي، حيث كان يتعين عمى محكمة الصمح إذا كانت قيمة العقار أو جزء 
قامة الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة، العقار تزيد عن اختصاصيا القيمي أن تحيل الخصوم إل

وتحكم بوقف الخصومة في دعوى إزالة الشيوع إلى حين البت في دعوى الممكية إذا كانت تؤثر عمى دعوى 
 إزالة الشيوع.

 
 مجمس فرع نقابة المحامين -ثانياا 

مدة ممارستيم أعضاء ينتخبون من المحامين األساتذة الذين ال تقل  سةيتكون مجمس الفرع من خم
، الفصل في دعاوى تقدير األتعاب، ويباشر مجموعة من الميام منيا (5)لممينة بيذه الصفة عن ثبلث سنوات

 .بين المحامين أو بينيم وبين موكمييم أفي كل خبلف أو نزاع ينشو 
 
 

                                         
 ( من قانون تنظيم مينة المحاماة. 51ة)( من الماد1الفقرة) - (1)
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 تمارين:
 

ئة وواحذة صحيحة اختر يكون نكم سؤال عذد مه اإلجبببت انصحيحة وواحذة خبطئة أو عذد مه اإلجبببت انخبط

 اإلجببة انمخبنفة: 

 

 انقضبء في سورية يتميز في أوه:  -1

o قضاء موحذ. 

o قضاء مزدوج. 

 .قضاء متعذد 

o  .قضاء بحسب الطلب 

 

  يقوم القضاء السوري على المبادئ اآلتية: -2

 .االستقالل 

o التقاضي على درجتين. 

o الصفة المتحركة للمحاكم. 

o .عالنية المحاكمة 

 

 يتوانى انقبضي :  -3

 .النظر في ظالمات األشخاص 

o .األعمال القضائية 

o .األعمال الوالئية 

o األعمال اإلدارية 
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 الوحدة التعميمية الرابعة
 القضــــاة وأعوانيم -2

 
 الكممات المفتاحية:

 –كتبة  –نيابة عامة  -أعواف القضاة  -ترقيتيـ مسؤولياتيـ المسمكية والجزائية والمدنية  –تعيينيـ  –القضاة 
 محاموف خبراء -محضروف

 
 الممخص:

امة العدؿ فييا بناًء عمى حكـ القانوف، وقد يتولى القضاء العادي في الدولة أشخاص نذروا أنفسيـ إلق -
خصيـ القانوف بأحكاـ خاصة في قانوف السمطة القضائية تيدؼ إلى ضمانات وحقوؽ والتزامات 
منيا مايتعمؽ بشروط تعيينيـ وترقيتيـ وحصانتيـ مف النقؿ والعزؿ، ومنيا مايتعمؽ بحقوقيـ 

إخالؿ بتمؾ الواجبات أو وقوعيـ في المحظورات، ف كؿ ‘وواجباتيـ، وربط ذلؾ بمسؤولياتيـ التأديبية 
كما وضع المشرع أحكامًا خاصة تتعمؽ بإجراءات المحاكمة الجزائية في الجرائـ التي تقع منيـ مع 
كثير مف الضمانات مف خيث المالحقة والتحقيؽ والمحاكمة والتوقيؼ وتنفيذ العقوبات الصادرة 

ًا عف طريؽ دعوى مخاصمة القضاة، وضماف حيادىـ عف بحقيـ، وبياف مدى إمكانية مساءلتيـ مدني
 طريؽ ردىـ وتنحييـ. 

اليعمؿ القاضي لوحده في ساحة العدالة بؿ يقؼ إلى جانبو أشخاصًا يتولى دورًا بارزًا في صنع  -
الدالة بعضيـ قضاة آخروف يطمؽ عمييـ النيابة العامة، وآخروف موظفوف كالكتبة أو المساعدوف 

روف، وىناؾ أشخاص ليسوا موظفيف وليـ دور ميـ في العممية القضائية مثؿ العدليوف، والمحض
 المحاميف والخبراء. 

 

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزأ يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

معرفة مف ىـ القضاة وكيفية تعيينيـ وترقيتيـ، و واجباتيـ والمحظورات عمييـ وكيفية محاسبتيـ  -
ائيًا، وكيفية إقامة المسؤولية المدنية لمقاضي في حاالت محددة ترفع بيا دعوى مسؤولية مسمكيًا وجز 

 تسمى دعوى مخاصمة قضاة الحكـ والنيابة العامة. 
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يصاليـ   - معرفة مف ىـ األشخاص الذيف يساعدوف القاضي في عممو القضائي بإنصاؼ األشخاص وا 
ف يؤثروف جدًا ذلؾ بسبب المياـ المناطة بيـ مثؿ إلى حقيـ والذيف يطمؽ عمييـ أعواف القضاة، والذي

الكتبة والمحضريف الذيف يتولوف التبميغات القضائية، وجناح العدالو الثاني المحاموف مع تنامي دور 
 الخبراء في العصر الراىف. 
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 تمييد وتقسيـ:

ليمػػػػيف يتػػػػولى أشػػػػخاص طبيعيػػػػوف القضػػػػاء لمفصػػػػؿ فػػػػي الخصػػػػومات يطمػػػػؽ عمػػػػييـ القضػػػػاة بعػػػػد أداء ا 
وعمػػػػى ىػػػػذا فػػػػإف القاضػػػػي ىػػػػو  ،(1()()أقسػػػـ بػػػػاك أف أحكػػػػـ بػػػػيف النػػػػاس بالعػػػػدؿ وأف أحتػػػػـر القػػػػوانيفالقانونية:)

الشخص الػذي تكػوف وظيفتػو ىػي واليػة القضػاء مػف خػالؿ الجيػاز القضػائي الػذي يباشػر سػمطتو أو واليتػو مػف 
يا مػف خػػالؿ الصػالحيات المعطػػاة لػػو خػالؿ وحػػدة قانونيػة تسػػمى المحكمػة لمػػن  الحمايػة القضػػائية لمػف يسػػتحق

وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة. كمػا أف عمػؿ القاضػي لػيس بعيػدًا عػف رقابػة النػاس، ليػذا، كػاف المشػرع حػريص 
عمػػى حمايػػة حيػػاد القاضػػي ونزاىتػػو مػػف خػػالؿ التأكيػػد عمػػى أف القاضػػي مسػػؤوؿ عػػف أعمالػػو وتصػػرفاتو وفػػؽ 

شػروط تػـ تحديػدىا بدقػة وعمػى سػبيؿ الحصػر حتػى ال يكػوف عرضػة قواعد المسؤولية التقصيرية وفؽ ضوابط و 
ف إرادة المشػرع  لمتشيير واإلساءة مف خالؿ المكائد التي قد يبيِّتيا الخصوـ لػو عػف طػرؽ دعػوى المخاصػمة، وا 
انصرفت إلى ضرورة صالحية القاضػي لمنظػر فػي المرفػوع إليػو، وعنػدما ال يكػوف كػذلؾ سػم  لػو بػالتنحي عػف 

، وأجاز إقامة دعوى الػرد بمواجيتػو لرفػع يػده عػف الػدعوى. كمػا يقػوـ إلػى جانػب القضػاة مجموعػة رؤية الدعوى
مف األشخاص يساعدونيـ عمى القياـ بميمتيـ، وال يسػتطيع القاضػي مػف دونيػـ نصػب ميػزاف العدالػة، وعمميػـ 

وقػد تكػوف خصػمًا أصػميًا مالـز لعممو أو متواز معو. فالنيابة العامة ىػي الخصػـ األصػمي فػي الػدعوى الجزائيػة 
أو تبعيًا في الدعاوى المدنية والتجارية، ألنيا العيف الساىرة عمػى العدالػة مػف خػالؿ حسػف تطبيػؽ القػانوف، كمػا 
أف كاتب الضبط يعد زراع القاضي في افتتاح جمسات المحاكمػة، وتحريػر كػؿ أنػواع الضػبوط والمحاضػر التػي 

النسػبة لممحضػريف الػذيف يتولػوف عمميػات تبميػا مػذكرات الػدعاوى أو تحتاجيا مقتضيات العدالة، وكذلؾ األمر ب
لػػى جانبيمػػا نجػػد دورًا بػػارزًا مػػؤثرًا لممحػػاميف ولمخبػػراء والمتػػرجميف و يػػرىـ. لػػذلؾ سػػنعرض  األوراؽ القضػػائية، وا 

 لمقضاة ومسؤولياتيـ وأعوانيـ في ما يمي: 
 القضاة ومسؤولياتيـ.  -1
 أعوف القضاة.  -2

                                                
 .( مف قانوف السمطة القضائية77انظر المادة) - (1)

54 



ياتيمالقضاة ومســــؤول  

يقسـ القضاة وفؽ قانوف السمطة القضائية إلى قضاة حكـ وقضاة نيابة عامة، ولـ يتضمف القانوف تعريفًا 
ب وعيِّف مف قبؿ السمطة ألجؿ فصؿ  لمقاضي إال أف مجمة األحكاـ العدلية عرفتو بأنو ))ىو الذات الذي ُنصَّ

لذا، فإف البحث في شؤوف  (1)المشروعة(( وحسـ الدعوى والمخاصمة الواقعة بيف الناس توفيقًا ألحكاميا
القضاة يقتضي البحث في تعيينيـ، وحصانتيـ وترقيتيـ ومسؤولياتيـ المسمكية والجزائية والقضائية، وذلؾ في 

 الفقرات اآلتية: 
 تعيين القضـاة وترقيتيم

عػػف طريػػػؽ يػػتـ تعيػػيف القضػػػاة فػػي سػػػورية سػػواًءً كػػػانوا قضػػاة حكػػـ أـ قضػػػاة نيابػػة عامػػػٍة بشػػكؿ أساسػػػي 
السمطة التنفيذية سواًء عػف طريػؽ المسػابقة واالختبػار، أـ بػالطريؽ المباشػر، وىػو أكثػر الطػرؽ انتشػارًا فػي دوؿ 
ف كانت بعض الدوؿ تعمؿ عمى تعييف بعض القضاة وليس جميعيـ عػف طريػؽ االنتخػاب أو االنتقػاء  العالـ، وا 

يقػوـ قضػائيا عمػى نظػاـ قضػاء المحمفػيف، حيػث يكػوف  كما ىو عميو األمر في الواليات المتحدة األمريكية التي
الحكػػـ لضػػمير الشػػعب ولػػيس إلرادة القاضػػي. فمقػػد، وضػػع المشػػرع شػػروطًا عامػػة يجػػب توافرىػػا فػػي مػػف يتػػولى 
القضػػاء، ونػػص عمػػى التعيػػيف عػػف طػػرؽ المسػػابقة، وأجػػاز التعيػػيف بػػالطريؽ المباشػػر،كما وضػػع آليػػة دقيقػػة فػػي 

 المسائؿ وفؽ اآلتي: ترقيتيـ ليذا سوؼ نبيف ىذه 
 شروط التعييف في القضاء:  -أوالً 

يشػػػترط فػػػي مػػػف يتػػػولى القضػػػاء سػػػواًء كػػػاف قاضػػػي حكػػػـ أـ قاضػػػي نيابػػػة عامػػػة مجموعػػػة مػػػف الشػػػروط 
 الشخصية والموضوعية ىي: 

المدنيػػػػة، ويعػػػػد فػػػػي كػػػػـ السػػػػوري سػػػػوريًا منػػػػذ خمػػػػس سػػػػنوات عمػػػػى األقػػػػؿ متمتعػػػػًا بحقوقػػػػو  أف يكػػػػوف -1
، ولػـ يفػرؽ القػانوف بػيف الػذكر 1948ى سورية عقب نكبة احتالؿ فمسطيف عػاـ الفمسطيني الالجئ إل

 واألنثى في تولي القضاء.

سػػالمًا مػػػف األمػػراض السػػارية ومػػػف األمػػراض والعاىػػات التػػػي تمنعػػو مػػف القيػػػاـ فػػي أنحػػػاء  أف يكػػوف -2
 بالوظيفة التي ستوكؿ إليو. جميعيا الدولة

، وقػػػد تػػػـ ئف أو بعقوبػػة حػػػبس تتجػػػاوز مػػدتيا السػػػنة يػػػر محكػػػوـ عميػػو بجنايػػػة أو جػػػـر شػػػاأف يكػػوف  -3
 تحديد الجرائـ الشائنة التي تمنع مف تولي الوظائؼ العامة بقرار مف وزير العدؿ. 

                                                
  .( مف مجمة األحكاـ العدلية1785المادة ) - (1)
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حػػائزًا عمػػى إجػػازة الحقػػوؽ مػػف إحػػدى جامعػػات الجميوريػػة العربيػػة السػػورية أو عمػػى إجػػازة أف يكػػوف  -4
يكػوف فػي ىػذه الحالػة حػاماًل شػيادة التعمػيـ  معادلػة ليػا قانونػًا بشػرط أف تعػدحقوؽ مف جامعة أخػرى 

 .الثانوي أو شيادة معادلة ليا قانوناً 

أف يكػػوف قػػد اجتػػاز االختبػػارات التحريريػػة والشػػفيية فػػي المسػػابقة التػػي يعمػػف عنيػػا ليػػذه الغايػػة، وأف  -5
 ينج  في دروس المعيد العالي لمقضاء إذا كاف التعييف في أدنى الدرجات القضائية. 

يف وعشػػريف سػػنة إذا كػػاف التعيػػيف فػػي وظيفػػة معػػاوف قػػاض أو معػػاوف قػػاض تػػو عػػف اثنتقػػؿ سػػن أال -6
شرعي أو معاوف نيابة وعػف أربػع وعشػريف سػنة إذا كػاف التعيػيف فػي وظيفػة قاضػي صػم  أو قاضػي 

وعػػػف ثالثػػػيف سػػػنة إذا كػػػاف التعيػػػيف فػػػي ، بػػدائي أو قاضػػػي شػػػرعي أو قاضػػػي تحقيػػػؽ أو وكيػػػؿ نيابػػة
وعف خمػػس وثالثػيف سػنة إذا كػػاف التعيػيف فػػي ،االسػتئناؼ أو محػػاـ عػاـ وظيفػة مستشػار فػػي محكمػة

 .باقي الوظائؼ األخرى

 .ألي مف الوظائؼ القضائية قد وافؽ مجمس القضاء األعمى عمى قبوؿ ترشيحوأف يكوف  -7

كمػا، يجػػوز لمجمػس القضػػاء األعمػى أف يعػػيف فػػي حػدود ربػػع الوظػائؼ القضػػائية الشػا رة سػػنويًا فػػي 
مػػى مباشػػرة باالنتقػػاء دوف شػػرط المسػػابقة، ولكػػف بشػػرط اإلعػػالف، وعػػدـ وجػػود قضػػاٍة مػػف الػػدرجات األع

القػػػائميف عمػػػى رأس عمميػػػـ يمكػػػف أف يشػػػغموا تمػػػؾ الوظػػػائؼ مػػػع تػػػوافر الشػػػروط العامػػػة األخػػػرى مػػػف 
 األشخاص اآلتيف:

بقيف الحقػػوؽ القػػائميف والسػػاات الدولػػة وأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي كميػػ ومحػػامومجمػػس الدولػػة  قضػػاة -1
 في الدرجة المعادلة لوظائفيـ السابقة أو الحالية.

إذا كػػػاف التعيػػػيف فػػػػي وظػػػائؼ قضػػػاة الصػػػم  وقضػػػػاة  األسػػػاتذة الػػػذيف مارسػػػوا مينػػػة المحامػػػػاة فعػػػالً  -2
 المحاكـ االبتدائية بشرط أف ال تقؿ خدماتيـ عف: 

 ػ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دوف. أ
 السادسة فما دوف.ػ مدة ست سنوات في الفئة  ب
 ػ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة. ج

مػػػدة ال تقػػػؿ عػػػف اثنتػػػي عشػػػر سػػػنة فػػػي فئػػػة مستشػػػاري  الػػػذيف مارسػػػوا مينػػػة المحامػػػاة فعػػػالً  األسػػػاتذة -3
 محاكـ االستئناؼ أو مف ىـ في حكميـ فما دوف.
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عمػػى موافقػػة مجمػػس كمػػا يػػتـ تعيػػيف القضػػاة بػػدرجاتيـ ومػػراتبيـ جميعيػػا ألوؿ مػػرة بمرسػػوـ جميػػوري بنػػاء 
 القضاء األعمى، أما رئيس محكمة النقض فيتـ تعيينو باالختيار مف بيف شا مي الوظائؼ اآلتية:

 رئيس محكمة النقض. نواب  -أ 
 النائب العاـ. -ب 
 معاوف الوزير بموافقة وزير العدؿ. -ج 
 رئيسا محكمتي استئناؼ دمشؽ وحمب. -د 

 شر عامًا عمى األقؿ.المحاموف الذيف مارسوا مينة المحاماة مدة ستة ع -ىػ 
ويشترط في المرشحيف المذكوريف أف يشػغموا الوظػائؼ المشػار إلييػا فعػاًل ولػيس نػدبًا أو تكميفػًا، ويصػدر  

مرسػوـ جميػوري بػػالتعييف بنػاء عمػػى اختيػار مجمػػس القضػاء األعمػى، وال يجػػوز أف يحضػر جمسػػة المجمػس مػػف 
 كاف مرشحًا لشغؿ الوظيفة. 

 ة: آلية تعييف القضا -ثانياً 
 تختمؼ آلية التعييف باختالؼ الدرجات القضائية، ونميز في ىذا التعييف المسائؿ اآلتية: 

فالتعييف في وظيفة معاوف قاٍض يكوف مف خالؿ مسابقة يتـ اإلعالف عنيػا مػف قبػؿ وزارة العػدؿ فػي  -1
حيػث ضوء الشوا ر الموجودة في المالؾ العػددي، ويتضػمف التعيػيف شػروط االشػتراؾ فػي المسػابقة ب

يتحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف مف يشترؾ فييا، ويخضػع المشػترؾ إلػى امتحػاف تحريػري يشػرؼ عميػو 
مجمػس القضػػاء األعمػػى، ويعػػد ناجحػػًا فػػي االمتحػػاف التحريػري مػػف يحقػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف العالمػػات 
المبينػػة فػػي شػػروط اإلعػػالف، ويخضػػع النػػاج  فػػي االمتحػػاف التحريػػري إلػػى امتحػػاف شخصػػي شػػفوي 

يػػػو مجمػػػس القضػػػاء األعمػػػى، ويعػػػد ناجحػػػًا فػػػي االمتحػػػاف النيػػػائي مػػػف يحصػػػؿ عمػػػى العالمػػػات يجر 
المطموبػػة، ويعمػػف أسػػماء النػػاجحيف وفػػؽ تسمسػػؿ العالمػػات التػػي حصػػموا عمييػػا، ويػػتـ التعيػػيف حسػػب 
تسمسػػػؿ النجػػػاح والشػػػوا ر المتػػػوافرة بمرسػػػوـ جميػػػوري، ويسػػػقط حػػػؽ النػػػاج  فػػػي التعيػػػيف إذا لػػػـ يػػػتـ 

ؿ سػػػنة مػػػف تػػػارين إعػػػالف النتػػػائس، وتعػػػد اآلليػػػة مسػػػألة تنظيميػػػة يقررىػػػا ويعدلػػػو مجمػػػس تعيينػػػو خػػػال
القضػاء األعمػػى، ويخضػع القضػػاة المعيػيف بيػػذه الصػفة والدرجػػة إلػى دورة فػػي معيػد القضػػائي مػػدتيا 

   1سنتاف قبؿ أف يباشر وظيفتو القضائية

                                                
 المتضمف إحداث المعيد القضائي في سورية.  2222( لعاـ 43انظر المرسـو التشريعي رقـ) - (1)
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كػوف عػف طريػػؽ االنتقػاء بمػا ال يزيػػد أمػا التعيػيف فػػي الوظػائؼ القضػائية التػػي تعمػو الدرجػة األدنػػى في -2
عمى ربع الوظائؼ الشا رة سنويًا، وبشرط اإلعالف، ويتـ التعييف في الوظػائؼ جميعيػا بمرسػوـ بنػاء 

 عمى موافقة مجمس القضاء األعمى.

 
 ترقية القضاة:  -ثالثأ

ؽ الترقيػة مػف يقضي المبدأ العاـ في شغؿ الوظائؼ القضائية التي تمي الدرجة األدنى أف يكوف عػف طريػ
الدرجػػة األدنػػى إلػػى الدرجػػة األعمػػى عمػػى أسػػاس معيػػار األقدميػػة وفػػؽ مراتػػب ودرجػػات ممحقػػة بقػػانوف السػػمطة 
القضػػائية، حيػػث يتعػػيف أف يبقػػى فييػػا القاضػػي كػػي تػػتـ ترقيتػػو إلػػى الوظيفػػة األعمػػى، وقػػد فػػرؽ قػػانوف السػػمطة 

الترقيػػة الماليػة تػتـ كػػؿ سػنتيف مػرة واحػػدة عمػى أسػػاس القضػائية بػيف الترقيػػة الماليػة والترقيػة الوظيفيػػة، حيػث أف 
نسبة مف المرتب الشيري األساس الذي يستحقو القاضي، أما الترقية الوظيفية فتػتـ وفقػًا لجػدوؿ تبشػيري يضػعو 

 مجمس القضاء األعمى وفؽ جدوؿ يعمف في النصؼ األوؿ مف شير حزيراف مف كؿ عاـ.
 مجمس القضاء األعمى:  -رابعاً 

يؤلػػؼ مػػس القضػػاء األعمػػى عمػػى شػػؤوف القضػػاة مػػف حيػػث تعييػػنيـ وتػػرقيتيـ ونقميػػـ وتػػأديبيـ،و يسػػير مج
 :الوجو اآلتي المجمس عمى

 رئيساً  رئيس الجميورية ينوب عنو وزير العدؿ -1
 عضواً  رئيس محكمة النقض -2
 عضواً  النائباف األقدماف لرئيس محكمة النقض  -3

 عضواً  معاوف الوزير لوزارة العدؿ  -4

 عضوا                العاـالنائب  -5
 عضواً  رئيس إدارة التفتيش القضائي -6

ذا تغيػػب معػػاوف الػػوزير أو رئػػيس التفتػػيش يكمػػؿ النصػػاب مػػدير إدارة التشػػريع وفػػي حالػػة  يػػاب أحػػد و   ا 
، ويتػػػولى مجمػػػس القضػػػاء األعمػػػى األعضػػػاء اآلخػػػريف، يكمػػػؿ النصػػػاب أقػػػدـ المستشػػػاريف فػػػي محكمػػػة الػػػنقض

 االختصاصات اآلتية: 
القػػرار بتعيػػيف القضػػاة وتػػرفيعيـ وتػػأديبيـ وعػػزليـ بنػػاًء عمػػى اقتػػراح وزيػػر العػػدؿ أو رئػػيس  إعطػػاء .1

 مجمس القضاء األعمى أو ثالثة مف أعضائو. 
 بميمتيـ.  إحالة القضاة عمى التقاعد أو االستيداع وقبوؿ استقالتيـ وكؿ ما يتعمؽ .2
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 اإلشراؼ عمى استقالؿ القضاء. .3
ف المتعمقػػة بالقضػاء وبحصػانة القضػاة وأصػػوؿ تعييػنيـ وتػرفيعيـ ونقميػػـ اقتػراح مشػروعات القػواني .4

 وتأديبيـ وعزليـ وتحديد أقدميتيـ.
 من  القضاة اإلجازات التي تزيد مدتيا عف الشير. .5

 
 

 الحصـــانة القضـائية
َؼ َعػػرََّؼ قػػانوف السػػمطة القضػػائية الحصػػانة القضػػائية أنيػػػا صػػيانة القاضػػي مػػف العػػزؿ والنقػػؿ، وقػػد َعػػػرَّ 

، وقد أعطى ىػذه الميػزة لمقضػاة جمػيعيـ باسػتثناء القضػاة الػذيف يػتـ تعييػنيـ فػي الصرؼ مف الخدمةبأنو العزؿ 
أدنػػى الػػدرجات القضػػائية تحػػت التمػػريف حيػػث يجػػوز صػػرفيـ مػػف الخدمػػة خػػالؿ السػػنوات الػػثالث األولػػى إذا لػػـ 

مػػف وظيفػػة محػػددة فػػي مرسػػوـ التعيػػيف إلػػى  يػػو النقػػؿ مػػف بمػػد إلػػى آخػػر أوفالنقػػؿ  يجتػػازوا بنجػػاح التمػػريف، أمػػا
، ومػػع أف القػػانوف أرسػػى مبػػدأ عػػدـ جػػواز نقػػؿ القاضػػي مػػف مكػػاف عممػػو إلػػى مكػػاف آخػػر، وعػػدـ وظيفػػة أخػػرى

جػػواز نقمػػو مػػف وظيفتػػو إلػػى وظيفػػة قضػػائية أخػػرى إال بموافقتػػو، إال أنػػو عػػاد ووضػػع مجموعػػة مػػف االسػػتثناءات 
 ىي:
 بمرسوـ يصدر بناًء عمى اقتراح وزير العدؿ.قضاة النيابة العامة ويتـ نقميـ  -1
 قضاة الحكـ الذيف لـ يمض عمى تعيينيـ في القضاء ثالث سنوات. -2
 الذيف طمبوا النقؿ خطيًا. القضاة -3
قضػاة الحكػـ الػػذيف قضػوا ثػالث سػػنوات متتاليػة فػأكثر فػػي الوظيفػة المحػددة فػػي مرسػوـ تعييػنيـ عنػػدما  -4

 تقضي الضرورة بنقميـ.
 قموف ترفيعًا مف فئة إلى أخرى. القضاة الذيف ين -5
 قضاة الصم  والشرع والتحقيؽ. معاونو -6
القضاة المحكوـ عمييـ مف قبؿ مجمس القضػاء األعمػى بعقوبػة أشػد مػف قطػع الراتػب ويجػب أف يراعػى  -7

في النقؿ المبحوث عنو في ىذه الفقرة قصػد العقوبػة فػال ينقػؿ القاضػي إلػى مكػاف يعػد بالنسػبة إليػو مػف 
 أو الترقية. قبيؿ التقدير

كما تـ االعتداء عمػى مفيػوـ الحصػانة مػف النقػؿ عػف طريػؽ السػمطات الواسػعة المعطػاة إلػى وزيػر العػدؿ 
بندب القضاة لمعمؿ في محاكـ  ير محاكميـ، والذي قد يستغرؽ جػؿ حيػاتيـ القضػائية، وذلػؾ بسػبب قمػة عػدد 

قضػػػائية حرصػػػًا منػػػو عمػػػى اسػػػتقالؿ القضػػػاة فػػػي بعػػػض الوظػػػائؼ القضػػػائية. فالمشػػػرع وضػػػع مبػػػدأ الحصػػػانة ال
القضػاة وضػػماف عػدـ تػػأثير السػمطة التنفيذيػػة فػي شػػؤونيـ، و ىػذا، مػػا تحػرص عميػػو أكثػر دوؿ العػػالـ ويػػذىبوف 
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والعػزؿ، وأخػرى حصػانة ماليػة تقػوـ  ؿإلى تأكيد نوعيف مف الحصانة: حصانة قانونية تتجمى في عدـ جواز النقػ
قيػة الوظػائؼ العامػة األخػرى وجعميػا مجزيػة ليػـ تمنػع عػنيـ الشػبية عمى أساس استقالؿ مرتبات القضػاة عػف ب

والريبػػػة فػػػي قضػػػائيـ، ممػػػا يجعميػػػـ ال يخضػػػعوف فػػػي ذلػػػؾ لغيػػػر القػػػانوف، ولػػػذلؾ جعػػػؿ المشػػػرع الدسػػػتوري مػػػف 
 ضميرىـ ووجدانيـ ضمانة لحقوؽ الناس وحرياتيـ. 

 
 التظمم من القرارات المتعمقة بشؤون القضاة

وعػػػة مػػػف القػػػرارات منيػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بالترقيػػػة وعػػػدميا، ومنيػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بالنقػػػؿ تصػػدر بحػػػؽ القاضػػػي مجم
والندب، وقد وضع المشرع قواعد تضمف استقالؿ القاضي مػف خػالؿ الػنص عمػى مرجعيػة قضػائية تكػوف قػادرة 

ي تقػوؿ عمى إنصافو كي ال يشػعر بػالظمـ ألنػو عندئػذ يكػوف فاقػدًا لحػس العدالػة اسػتنادًا إلػى القاعػدة الفقييػة التػ
إف )) فاقػػػد الشػػػيء ال يعطيػػػو((، فمػػػػذلؾ إذا حػػػؿ الػػػدور عمػػػػى القاضػػػي بالترقيػػػة ولػػػـ يػػػػدرج اسػػػمو فػػػي الجػػػػدوؿ 
التبشػػيري المتضػػمف أسػػماء القضػػاة الػػذيف يسػػتحقوف الترقيػػة أف يعتػػرض مػػف خػػالؿ الػػتظمـ إلػػى مجمػػس القضػػاء 

عتػػراض أثنػػاء النصػػؼ األوؿ األعمػػى خػػالؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف شػػير حزيػػراف، وعمػػى المجمػػس أف يبػػت فػػي اال
مف شير تموز، ويكوف قرار المجمس سواًء كاف إيجابًا أو سمبًا قطعيًا ال يقبؿ أي طريػؽ مػف طػرؽ المراجعػة أو 

كمػػػا جعػػػؿ القػػػانوف االختصػػػاص فػػػي نظػػػر  الطعػػػف، ويمكػػػف لممجمػػػس أف يجػػػري تحقيقػػػًا قبػػػؿ البػػػت فػػػي الػػػتظمـ.
يقػػدميا قضػػاة الحكػػـ والنيابػػة العامػػة  اإليجابيػػة أو السػػمبية التػػيالػدعاوى التػػي يرفعيػػا القاضػػي بمواجيػػة القػػرارات 

بػػػأي شػػػأنو مػػػػف شػػػؤونيـ الوظيفيػػػة بمػػػػا فييػػػا الطمبػػػػات بإلغػػػاء المراسػػػيـ الجميوريػػػػة والقػػػرارات الوزاريػػػة المتعمقػػػػة 
الخاصػة بالمرتبػات ومعاشػػات التقاعػد، والتعويضػات المسػػتحقة ليػـ أو لػورثتيـ، وفػػي طمبػات التعػويض المترتبػػة 
عمييػػا، ألعمػػى ىيئػػة قضػػائية، حيػػث مػػن  صػػالحية الفصػػؿ فييػػا لمييئػػة العامػػة لممػػواد المدنيػػة والتجاريػػة ألنيػػا 
الجيػة األقػدر عمػى مراعػػاة المراكػز الحقوقيػة لمقاضػي، والتقاضػػي فييػا عمػى درجػة واحػػدة، والحكػـ الػذي يصػػدر 

ولضػماف حيػاد الييئػة القضػائية، فػال يجػوز عنيا يكوف نيائيًا وقطعيػًا، وال يقبػؿ أي طريػؽ الطعػف أو المراجعػة، 
ت مػػف كػػاف عضػػوًا فػػي مجمػػس القضػػاة األعمػػى إذا كػػاف قػػد اشػػترؾ فػػي القػػرار الػػذي رفعػػ أف يشػػترؾ فػػي الييئػػة

 ىذا، ويتبع بشأف الدعاوى التي يرفعيا القضاة اإلجراءات القضائية اآلتية: بسببوالدعوى 
يومػًا مػف تػارين نشػر المرسػوـ أو القػرار المطعػوف خػالؿ ثالثػيف  تقدـ الدعوى دوف رسػوـ مػف القاضػي  -1

 .بو مف تارين تبميغو خطيًا بو وال يعتد بعممو في الجريدة الرسمية أو محؿ الدعوى فيو
يػػػودع ديػػػواف محكمػػػة الػػػنقض يتضػػػمف البيانػػػات المتعمقػػػة بأسػػػماء الخصػػػوـ  ترفػػػع الػػػدعوى باسػػػتدعاء  -2

يودع مػع ىػذا االسػتدعاء صػورًا و  ،ًا عف الدعوىوبيانًا كافي، وصفاتيـ ومحاؿ إقامتيـ موضوع الطمب
 .منو بقدر عدد الخصوـ مع المستندات التي تؤيد طمبو
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أحػػد مستشػػارييا ػ أحػػد قضػػاة الييئػة الػػذيف لػػـ يشػػاركوا فػي القػػرار محػػؿ الػػدعوى ػ  رئػػيس الييئػػة يعػيف  -3
اف المحكمػة تبميػػا وعمػى ديػو  ،ولػو إصػدار القػرارات الالزمػة لػذلؾ ،لتحضػير الػدعوى وتييئتيػا لممرافعػة

 .الخصوـ صورة مف االستدعاء مع تكميفيـ لإلجابة خالؿ خمسة عشر يوماً 
تحضػػير الػػدعوى يحيميػػا المستشػػار المعػػيف إلػػى جمسػػة يحػػددىا رئػػيس الييئػػة العامػػة لممرافعػػة فػػي  دبعػػ  -4

 شػػػفاىًا أو أمػػػاـ الييئػػػة بنفسػػػو ولػػػو أف يقػػػدـ دفاعػػػو جميعيػػػا اإلجػػػراءات القاضػػػييباشػػػر ، و موضػػػوعيا
 بسند عرفي دوف الحاجة إلى سند توكيؿ رسمي. ينيب عنو قاضيًا أو محامياً  ولو أف ،كتابةً 

بعػػػد أف يتمػػو المستشػػار المعػػػيف لمتحضػػير تقريػػرًا يبػػػيف فيػػو أسػػػباب  الػػدعوىتفصػػؿ الييئػػة العامػػػة فػػي   -5
ماع وبعػد سػ ،ط الخالؼ التػي تنازعيػا الخصػوـ دوف إبػداء رأي فييػااويحصر نق ،والرد عمييا الدعوى
 والنيابػة العامػةوالدفاع مف محامي الدولة الذي يمثؿ وزير العدؿ أو الجية الحكوميػة المعنيػة،  الطمب

 بقرار مبـر ال يقبؿ أي طرؽ مف طرؽ الطعف.
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 واجبات القضاة 
 ومسؤوليتيم المسمكية

ورات يخضػػع القاضػػي بحكػػـ عممػػو اإلداري أو الػػوالئي أو القضػػائي، إلػػى مجموعػػة مػػف الواجبػػات والمحظػػ
سواًء لكونو يتولى وظيفة عامػة فػي مرفػؽ عػاـ، أو مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى مكانػة القضػاء فػي الدولػة والمجتمػع، 
ويترتػػب عمػػى عػػػدـ االلتػػزاـ بالموجبػػات أو بالسػػػموؾ الػػذي يتعػػيف عميػػػو سػػموكو قيػػاـ المسػػػؤولية المسػػمكية، لػػػذلؾ 

 ي: سنبيف الموجبات، ومف ثـ نبحث في المسؤولية المسمكية وفؽ اآلت
 الواجبات الممقاة عمى القاضي:  -أوالً 
ألقػػػى قػػػانوف السػػػمطة القضػػػائية عمػػػى القاضػػػي مجموعػػػة مػػػف الواجبػػػات والمحظػػػورات التػػػي يتعػػػيف عميػػػو  

 االبتعاد عنيا أو القياـ بيا نبينيا في اآلتي: 
لػذات القضائية وبيف مينة أخرى أو أي عمػؿ تبعػي آخػر يؤديػو با الوظيفةبيف  ال يجوز لمقاضي الجمع -1

أو بالواسػػػطة إذا كػػػاف مػػػف شػػػأنو أف يضػػػر بػػػأداء واجػػػب الوظيفػػػة أو كػػػاف  يػػػر متفػػػؽ مػػػع مػػػا يقتضػػػيو 
 .المنصب عدا التدريس في كميات الحقوؽ

كػاف  أجػر ولػو مػف دوفموافقػة مجمػس القضػاء األعمػى ولػو  ال يجوز لمقاضي القيػاـ بػالتحكيـ مػف  يػر -2
 .ف أقاربو وأصياره لغاية الدرجة الرابعة ير مطروح أماـ القضاء إال إذا كاف أحد أطراؼ م

، وىػػذا الحظػػر أصػػب  مػػف االشػػتغاؿ بالسياسػػةو اآلراء و الميػػوؿ السياسػػية  يحظػػر عمػػى القاضػػي إبػػداء  -3
التػػارين ألف واقػػع الحػػاؿ يقػػوؿ أنػػو ال يمكػػف فصػػؿ القػػانوف عػػف السياسػػة ألنػػو الوسػػيمة لممارسػػة الحكػػـ، 

يـ السياسػػػي )أحػػػزاب(، والعمػػػؿ السياسػػػي ألنػػػو واجػػػب ولكػػػف يجػػػب التفػػػرؽ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ بػػػيف التنظػػػ
وطنػي، وبالتػػالي فػإذا كػػاف األوؿ محظػػورًا فػإف الثػػاني حػؽ وواجػػب عمػػى كػؿ مػػواطف بغػض النظػػر عػػف 

 انتمائو وعممو. 
 يحظر عمى القاضي إفشاء أسرار المداوالت.   -4
 بػػومػػة تربطػػو نيابػػة عا قاضػػيحكػػـ أو قاضػػي  مػػع مػػع فػػي محكمػػة واحػػدةتأف يجيمتنػػع عمػػى القاضػػي   -5

 صمة مصاىرة أو قرابة مف الدرجة الرابعة فما دوف.
يجب عمى القاضي اإلقامة في المركز الذي يقػع بػو مقػر المحكمػة التػي يعمػؿ بيػا، وعػدـ اإلقامػة فػي   -6

ف خػػالؼ ذلػػؾ ينبػػو بالتقيػػد باإلقامػػة فػػي مقػػر  مكػػاف آخػػر بغيػػر رخصػػة مػػف مجمػػس القضػػاء األعمػػى، وا 
ذ عػػاد يعػ ف ىػػذا مركػز المحكمػة، وا  د مرتكبػًا ذلػػة مسػمكية توجػب إحالتػػو إلػى مجمػس القضػػاء األعمػى، وا 

الواجب كػاف قائمػًا عنػدما كانػت الدولػة تػؤمف سػكف القاضػي فػي مقػر المحكمػة، أمػا وأنيػا لػـ تعػد تفعػؿ 
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ذلؾ، فإف مف حؽ القاضي أف يسكف في المكػاف األقػرب لممحكمػة، وأصػب  االلتػزاـ األىػـ وجػوده عمػى 
 النص جاء بتحديد اإلقامة في مقر المحكمة، وىذا  ير قائـ. رأس عممو، ألف 

عػػف  ، أو االنقطػػاععػػف مقػػر عممػػو قبػػؿ إعػػالـ المرجػػع المػػرتبط بػػو يتعػػيف عمػػى القاضػػي عػػدـ التغيػػب  -7
 عممو لسبب  ير ممجئ دوف إجازة.

بقػرار التػي تحػدد و خاصػة المناسػبات الالرداء والشارات أثناء الجمسػات وفػي يجب عمى القاضي ارتداء   -8
 مف وزير العدؿ يصدر باالتفاؽ مع مجمس القضاء األعمى.

 المسؤولية المسمكية لمقاضي: -ثانياً 
ُيعػػدا القاضػػػي مرتكبػػػًا ذلػػػة مسػػمكية إذا خػػػالؼ الواجبػػػات والمحظػػػورات المبينػػة فػػػي الفقػػػرة السػػػابقة، توجػػػب  

لقضػاة الػذيف يخمػوف بواجبػاتيـ ا))يحاؿ إلى مجمس القضاء األعمى  (، كما2إحالتو إلى مجمس القضاء األعمى)
بقػػػوؿ أو عمػػػؿ أو كتابػػػة إلػػػى كػػػرامتيـ الشخصػػػية أو كرامػػػة القضػػػاء أو يخػػػالفوف القػػػوانيف واألنظمػػػة  يسػػػيئوفأو 

(، ويكوف ذلؾ بناًء عمى تقرير مفصػؿ مػف إدارة التفتػيش القضػائي، وتػتـ إحالػة القاضػي إلػى مجمػس 3(()العامة
اًء عمػػى اقتػػراح وزيػػر العػػدؿ أو رئػػيس مجمػػس القضػػاء األعمػػى ال يصػػدر بنػػ القضػػاء األعمػػى بمرسػػوـ جميػػوري

، وال يجػػوز كػػؼ يػػد القاضػػي المحػػاؿ إلػػى المجمػػس عػػف العمػػؿ مػػا لػػـ يقػػرر المجمػػس ينشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية
 فخػػالؼ ذلػػؾ، ويقػػوـ المجمػػس بتحديػػد جمسػػة لمنظػػر فػػي الػػدعوى المسػػمكية، ويعمػػف القاضػػي بيػػا أصػػواًل، وتكػػو 

ؽ القاضي، وعمػى القاضػي أف يحضػر بنفسػو أمػاـ المجمػس أو ينيػب عنػو  يػره أحػد القضػاة المحاكمة سرية بح
ذا لػـ يحضػر ولػـ ينػب عنػو  يػره صػدر الحكػـ بغيابػو، ويكػوف لػو حػؽ االعتػراض عميػو فػي  فقط لمدفاع عنو، وا 

بوصػػفو  ميعػػاد خمسػػة أيػػاـ مػػف اليػػوـ التػػالي لتبميػػا الحكػػـ أمػػاـ المجمػػش. كمػػا يحقػػؽ مجمػػس القضػػاء األعمػػى ػ
يحػػؽ لػػرئيس مجمػػس القضػػاء األعمػػى أف يعػػيف أحػػد أعضػػاء محكمػػة مسػػمكية لمقضػػاة ػ فيمػػا نسػػب لمقاضػػي، و 

، فػػإذا ثبػت لممجمػس بنتيجػة المحاكمػة ارتكػاب القاضػي لممخالفػػة المجمػس مقػررًا السػتكماؿ التحقيػؽ عنػد الحاجػة
 المسمكية المنسوبة إليو فرض عميو إحدى العقوبات التأديبية اآلتية:

القاضػي بكتػاب يتضػمف المخالفػة المرتكبػة ولفػت النظػر إلػى اجتنػاب مثميػا ويجػوز  إخطار تعني :الموـ -1
 .  أف يتضمف الحكـ عدـ تسجيؿ الموـ في سجؿ القاضي

حسـ مبما ال يتجاوز عشر راتػب القاضػي الشػيري  يػر الصػافي لمػدة ال تقػؿ عػف  يعني :قطع الراتب  -2
 .  شير وال تزيد عف سنة

                                                

ضي تعد زلة مسمكية توجب إحالتو عمى مجمس القضاء كل مخالفة لواجبات القا)) ( مف قانوف السمطة القضائية عمى أف92نصت المادة ) - (2)
 .((األعمى

 ( مف قانوف السمطة القضائية.128المادة ) -(  3)
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الػدوري، ولػػيس مػػف الترقيػة، و البػػًا مػا تػػرتبط الترقيػػة  حرمػػاف القاضػػي مػف الترفيػػعيعنػي  :عتػأخير الترفيػػ -3
 .  لمدة ال تتجاوز السنتيفبالترفيع الدوري 

، وال يترتػػب عمػػى العػػزؿ حرمػػاف ىػػي إنيػػاء خدمػػة القاضػػي وتصػػفية حقوقػػو وفقػػًا ليػػذا القػػانوف: زؿػػػػالع -4
، وتنفػػػػذ عقوبػػػػة العػػػػزؿ بمرسػػػػوـ جميػػػػوري، أمػػػػا القاضػػػي مػػػػف حقوقػػػػو التقاعديػػػػة أو  يرىػػػػا مػػػػف الحقػػػوؽ

العقوبػػات األخػػرى فتنفػػذ بقػػرار مػػف وزيػػر العػػدؿ ال ينشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية، وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أنػػو 
يترتػػب عمػػى تقػػديـ القاضػػي اسػػتقالتو وقػػؼ المالحقػػة المسػػمكية، كمػػا أف العقوبػػات المسػػمكية ال يشػػمميا 

 تبقى مسجمة في السجؿ الذاتي لمقاضي. العفو العاـ بوصفيا كأنيا لـ تكف، بؿ
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 مسؤولية القاضي الجزائية

ينتمػػػي القاضػػػي إلػػػى صػػػنؼ البشػػػر، وبالتػػػالي قػػػد يرتكػػػب بعػػػض األفعػػػاؿ التػػػي تقػػػع تحػػػت قػػػانوف الجػػػزاء، 
فيكػػػوف عرضػػػػة لممالحقػػػػة والمسػػػؤولية الجزائيػػػػة، إال أف المشػػػػرع أحاطػػػو بمجموعػػػػة مػػػػف الضػػػمانات سػػػػواًء قبػػػػؿ 

 ثناء المحاكمة، وحتى في تنفيذ العقوبة، ونجد ىذه الضمانات في اآلتي: المالحقة وخالليا وأ

عنػػدما يرتكػػػب القاضػػػي جريمػػػة، فػػال تقػػػاـ الػػػدعوى الجزائيػػػة بحقػػو إال بعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى إذف مػػػف  -أوالً 
المجنة الخاصة بذلؾ والمشكمة مف رئيس محكمة الػنقض وأقػدـ نػائبيف لػو، أو بنػاء عمػى طمػب مجمػس القضػاء 

عنػػدما يكتشػػؼ جرمػػًا ارتكبػو القاضػػي فػػي معػػرض المحاكمػػة المسػمكية، ومػػف النائػػب العػػاـ لمجميوريػػة، األعمػى 
يجوز إقامة الدعوى مباشرة مف األشخاص المتضػرريف مػف جريمػة ارتكبيػا القاضػي، بػؿ عمػييـ أف يتقػدموا  وال

يميػػػا إلػػػى التفتػػػيش القضػػػائي باالدعػػػاء إلػػػى النائػػػب العػػػاـ الػػػذي يقػػػوـ بػػػدوره بإحالتػػػو إلػػػى لجنػػػة اإلذف، أو أف يح
 الستكماؿ التحقيؽ قبؿ طمب اإلذف بإقامة الدعوى العامة بحؽ القاضي.

يسػػتطيع عناصػػر الضػػبط القضػػائي أف يباشػػروا إجػػراءات التحقيػػؽ األوليػػة جميعيػػا فػػي حالػػة الجػػـر  -ثانيػػاً 
ليقػوـ بػدوره بػإعالـ المشيود ما عدا استجواب القاضي، وعمػى مػأموري الضػبط أف يخبػروا بػاألمر أقػرب قػاٍض 

 النائب العاـ التخاذ إجراءات اإلذف برفع الدعوى العمومية بحؽ القاضي.
عند إقامة الدعوى العامة عمى القاضي أماـ الييئػة العػاـ الجزائيػة فػي محكمػة الػنقض، يقػوـ رئػيس  -ثالثاً 

ذات الوصػػػؼ  محكمػػػة الػػػنقض بتعيػػػيف أحػػػد قضػػػاة محكمػػػة الػػػنقض ليقػػػوـ بػػػدور قاضػػػي التحقيػػػؽ فػػػي القضػػػايا
الجنػػائي وفػػي الجػػن  التػػي يسػػتدعي ذلػػؾ، ويحػػؽ لقاضػػي التحقيػػؽ أف ينيػػب عنػػو أحػػد قضػػاة المحػػاكـ لمباشػػرة 
بعػػض إجػػراءات التحقيػػؽ دوف القػػرار النيػػائي المتعمػػؽ باالتيػػاـ أو الظػػف حيػػث يكػػوف لػػو وحػػده، وال يجػػوز أف 

 يكوف القاضي المناب أقؿ مرتبة مف القاضي المحقؽ معو.
لمييئػػة العامػػة أف تقػػرر كػػؼ يػػد القاضػػي عػػف العمػػؿ مػػف تػػارين رفػػع الػػدعوى أماميػػا، ويمكػػف أف  -رابعػػًا 

تنظػػر حتػػػى صػػدور مػػػذكرة بػػالتوقيؼ مػػػف قاضػػي التحقيػػػؽ، حيػػث يعػػػد القاضػػي فػػػي ىػػذه الحالػػػة مكفػػوؼ اليػػػد 
 حكمًا.

ي يممػػؾ قاضػػي التحقيػػؽ المعػػيف سػػمطة إصػػدار مػػذكرة توقيػػؼ بحػػؽ القاضػػي، ويػػتـ التوقيػػؼ فػػ -خامسػػاً 
 رفػػة خاصػػة بالقصػػر العػػدلي، كمػػا يسػػتطيع تقريػػر إخػػالء سػػبيمو، أو رد طمػػب اإلخػػالء وفػػؽ القواعػػد المعمػػوؿ 
بيػػا فػػي قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة، ويكػػوف قػػرار ليػػذه الجيػػة قػػاباًل لمطعػػف أمػػاـ إحػػدى  ػػرؼ محكمػػة الػػنقض 

 )الدائرة الجزائية( مف قبؿ النائب العاـ أو القاضي بحسب الحاؿ.
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منػو ال يترتب عمى توقيؼ القاضي حرمانو مف مرتبو مدة التوقيؼ مػا لػـ تقػرر المحكمػة حرمانػو  -سادساً 
 .كالًّ، أو جزءًا، ولكف يحـر مف تعويض العمؿ القضائي

 يصدر قاضي التحقيؽ عند انتياء التحقيقات أحد القرارات اآلتية: -سابعاً 
كفايتػو، ويكػوف قػراره ىػذا قػاباًل لمطعػف مػف قرار بمنع محاكمة القاضي لعدـ وجود الدليؿ أو عػدـ  -1

 النائب العاـ ومف المدعي الشخصي أماـ الدائرة المشار إلييا أعاله.
قػػػرار بػػػالظف عمػػػى القاضػػػي المػػػدعى عميػػػو بجنحػػػة ولػػػزوـ محاكمتػػػو أمػػػاـ الييئػػػة العامػػػة لمحكمػػػة  -2

 النقض، ويكوف قراره ىذا نيائيًا قطعيًا ال يقبؿ أي طريؽ مف طرؽ الطعف. 

قػػرار باتيػػاـ القاضػػي المػػدعى عميػػو بجنايػػة، ويكػػوف قػػراره ىػػذا قػػاباًل لمطعػػف أمػػاـ الػػدائرة الجزائيػػة  -3
بمحكمة النقض بوصػفيا ىيػػئة اتياميػػة )قاضػي إحالػة(، وىػذا مسػتفاد مػف المفيػوـ المخػالؼ لمفقػرة 

ال يقبػؿ أي  ( مف قانوف السمطة القضائية والػذي يفيػد أف قػرار لػزوـ المحػاكـ116( مف المادة )4)
طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف، وبالتػػالي فػػإف  يػػره مػػف القػػرارات يقبػػؿ الطعػػف وفػػؽ القواعػػد المنصػػوص 

 عمييا في القانوف.

تتـ محاكمة القاضي الذي أقيمت الدعوى بحقو أماـ الييئػة العامػة مػف قبػؿ النائػب العػاـ ػ إذا كػاف  -ثامناً 
ي التحقيػؽ ػ بصػورة سػرية، ولمييئػة أثنػاء المحاكمػة أف الجـر جنحة أو بناء عمى قرار ظني أو اتيامي مػف قاضػ

، وقرارىػػػا نيػػػائي ال يقبػػػؿ الطعػػػف بػػػأي طريػػػؽ، إنيػػػاء مفعػػػوؿ كػػػؼ اليػػػد إخػػػالء سػػػبيؿ القاضػػػي الموقػػػوؼ تقػػػرر
بنفسػػو، أو أف ينيػػب عنػػو فػػي المرافعػػة أحػػد القضػػاة أو المحػػاميف، وتصػػدر الييئػػة  عويسػػتطيع القاضػػي أف يترافػػ
حكميػػا بوصػػفيا محكمػػة موضػػوع، ويكػػوف الحكػػـ قطعيػػًا ال يقبػػؿ أي طريػػؽ مػػف طػػرؽ العامػػة لمحكمػػة الػػنقض 

المراجعػػة أو الطعػػف باسػػتثناء األحكػػاـ الغيابيػػة التػػي تكػػوف قابمػػًة لالعتػػراض فػػي ميعػػاد خمسػػة أيػػاـ تمػػي تػػارين 
متيـ،وتعػػاد تبميػا الحكػػـ لممحكػوـ عميػػو، وتعػد األحكػػاـ الغيابيػة فػػي الجنايػات كأنيػػا لػـ تكػػف عنػد القػػبض عمػى ال

 محاكمتو مف جديد.
فػي أمػاكف مسػتقمة عػف األمػاكف المخصصػة بحؽ القاضي  أو السجف أو االعتقاؿ عقوبات الحبس تَُنفَّذُ  -تاسعاً 

 لحبس السجناء اآلخريف.
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 رد القضـــاة وتنحييم
تػػـ وضػػع ضػػمانات لحيػػاد القاضػػي فػػي الفصػػؿ فػػي الخصػػومات المرفوعػػة إليػػو بمواجيػػة ميولػػو وعواطفػػو 

صفو إنسانًا قد يتأثر بيا كباقي البشر، لذلؾ فقد أكدت بعض التشريعات عمػى عػدـ صػالحية القاضػي لمنظػر بو 
في بعض الدعاوى، ورده عف النظر في بعضيا اآلخر ألسػباب محػددة، كمػا سػمحت لػو التنحػي عػف رؤيػة أيػة 

ياديػًا فييػا، ويفػرؽ فقيػاء دعوى ألسباب خاصة تعود إليو عندما يستشعر الحرج وخوفو مف نفسو أف ال يكػوف ح
القػػانوف بػػيف الحػػاالت المػػذكورة، حيػػث قػػالوا عػػف الحالػػة األولػػى إنيػػا عػػدـ األىميػػة المطمقػػة لمحكػػـ فػػي الػػدعوى، 
وجعموا كؿ حكـ يصدر فييا باطػؿ بطالنػًا مطمقػًا، وأنػو يمكػف إثارتيػا فػي أيػة مرحمػة كانػت عميػو الػدعوى، بينمػا 

عػػػدـ األىميػػػة النسػػػبية وبالتػػػالي تحتػػػاج إلػػػى طمػػػب أو دعػػػوى وعمػػػى صػػػاحب أطمقػػػوا عمػػػى الحالػػػة الثانيػػػة بأنيػػػا 
المصػػمحة أف يتمسػػػؾ بيػػا قبػػػؿ أي دفػػػع آخػػر، أمػػػا مسػػألة التنحػػػي فيػػػي مسػػألة ذاتيػػػة ال تخضػػع إلػػػى قواعػػػد أو 

رادتػػو بعػػدـ الر بػػة فػػي النظػػر فػػي الػػدعوى ألسػػباب يمكػػف أف يبررىػػا) (، ولػػـ 4ضػػوابط سػػوى مشػػيئة القاضػػي وا 
السػوري بػيف عػدـ الصػالحية المطمقػة وعػدـ الصػالحية النسػبية، بػؿ نػص عمػى جػواز رد القاضػي يفرؽ المشرع 

فػػػي حػػػاالت محػػػددة دوف أف يقػػػيـ مثػػػؿ التفريػػػؽ الػػػذي سػػػبؽ ذكػػػره، وأجػػػاز لمقاضػػػي التنحػػػي عػػػف الػػػدعوى عنػػػد 
ف كانت محكمة النقض قػد ذىبػت فػي بعػض أحكاميػا إلػى أف رد القاضػي وعػدـ الصػالحي ة استشعار الحرج، وا 

بمفيوـ واحد، ويقضي المبدأ القانوني أنو يمكف رد القضاة جميعيـ بمػف فػييـ قضػاة النيابػة العامػة عنػدما يكونػا 
خصمًا منضمًا في الدعوى، أما إذا كانوا خصمًا أصميًا فييا فال يجوز ردىـ، كما أنػو ال يجػوز رد جميػع قضػاة 

وى الػػػرد، فمػػػذلؾ سػػػوؼ نبػػػيف حػػػاالت الػػػرد، محكمػػػة الػػػنقض بحيػػػث ال يبقػػػى عػػػدد مػػػنيـ كافيػػػًا لمنظػػػر فػػػي دعػػػ
جػػراءات دعػػوى الػػرد، والمحكمػػة المختصػػة بنظػػر الػػدعوى، والحكػػـ فػػي الػػدعوى، والطعػػف فػػي الحكػػـ الصػػادر  وا 

 فييا، ومف ثـ بياف وضع التنحي وفؽ اآلتي:
 تعريؼ رد القضاة:  -أوالً 

فػػي حػػاالت محػػددة حصػػرًا فػػي  يعنػػي رد القاضػػي منعػػو مػػف النظػػر فػػي دعػػوى مرفوعػػة إليػػو بصػػدد نػػزاع معػػيف 
القػانوف حمايػػة لحيػاد القاضػػي، ألنػو ال يكفػػي فػي النظػػاـ القضػائي أف تكػػوف األحكػاـ عادلػػة بػؿ يجػػب أف تكػػوف 
بعيػػدة عػػف التحيػػز والشػػبيات كػػي يبقػػى القضػػاء موضػػع احتػػراـ يػػدخؿ الطمأنينػػة إلػػى النفػػوس بوصػػفو ضػػمانة 

ى وال يغفػؿ حقػوقيـ، فمػػذلؾ شػرع الػرد كحػؽ مػف الحقػػوؽ لحقػوؽ النػاس وحريػاتيـ، فػال تصػدر أحكامػػو عػف اليػو 
 األساسية لمخصوـ كي يثقوا بعدالة قضائيـ ألنو يرتبط بحؽ التقاضي أماـ المحاكـ. 

 حاالت الرد وأسبابو: -ثانياً 

                                                
(

، وفي الدكتور أحمد ىندي ػ أصوؿ قانوف المرافعات ػ المرجع 233و232محمود محمد ىاشـ ػ المرجع السابؽ ػ ص  .انظر بعض ىذه اآلراء في د -( 1
 .418و417 إنطاكي ػ المرجع السابؽ ػ ص رزؽ اك .، ود72سابؽ ػ ص 
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لمرد أسباب حصرية حددىا القانوف بثمانية حاالت، وال يجوز القياس عمييػا ألف الػرد شػرِّع لضػماف حيػاد  
حماية القضاء مف األىواء والعواطؼ، ولكػي ال يػتـ اسػتخداـ ىػذه األسػباب بصػورة تعسػفية أو كيديػة، القاضي و 

 وأسباب الرد ىي: 
إذا كاف لو أو لزوجتو مصمحة مباشرة أو  ير مباشرة في الدعوى ولو بعػد انحػالؿ عقػد الػزواج: يمتنػع   1

ة أو  يػػر مباشػرة، ويقصػػد بالمصػػمحة أف عمػى القاضػػي أف ينظػر فػػي دعػوى لػػو فييػػا أو لزوجتػو مصػػمحة مباشػر 
يكػػوف مالكػػًا أو شػػريكًا فػػي الحػػؽ المػػدعى بػػو، أو أنػػو يمكػػف أف يسػػتفيد بشػػكؿ مباشػػر أو  يػػر مباشػػر مػػف تمػػؾ 
الػػدعوة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تحقيػػؽ كسػػب مػػادي أو حتػػى منػػع ضػػرر يمكػػف أف يمحػػؽ بػػو مػػف خالليػػا، فالمصػػمحة 

ع خسػارة كػاف يمكػف أف تصػيبو لػوال الحكػـ الموقػؼ أو المػانع ليػا تتحقؽ سواًء كانت تؤدي إلى الرب  أو إلى دفػ
كػػدعوى وقػػؼ األعمػػاؿ الجديػػدة التػػي يقيمػػو جػػار لػػو بمواجيػػة شػػخص آخػػر، وكػػاف مػػف شػػأف تمػػؾ األعمػػاؿ أف 
تيػػدد عقػػاره أو عقػػار زوجتػػو بشػػكؿ مباشػػر أو  يػػر مباشػػر، أو بمعنػػى آخػػر إذا كػػاف لمقاضػػي أو زوجػػو مركػػز 

ر بػالحكـ الفاصػؿ فػي الػدعوى، وال يشػترط أف يكػوف القاضػي أو زوجػو طرفػًا فػي الػدعوى، قانوني يمكف أف يتػأث
بؿ يكفػي أف تكػوف المصػمحة تسػوغ تػدخؿ أي منيمػا فييػا، كمػا ال يشػترط أف تكػوف الزوجيػة ال تػزاؿ قائمػة، بػؿ 

بػػالطالؽ بػػيف يكفػػي أف تكػػوف ىػػذه الحالػػة قائمػػة بتػػارين سػػابؽ عمػػى رفػػع الػػدعوى،ألف المػػانع األدبػػي ال يػػزوؿ 
الزوجيف،وقػػػػد ذىبػػػػت الييئػػػػة العامػػػػة لمحكمػػػػة الػػػػنقض السػػػػورية إلػػػػى القػػػػوؿ أف كػػػػوف زوج القاضػػػػي محاميػػػػًا أو 

 (.  1مستخدمًا أو عاماًل لدى أحد الخصوـ ال يصم  سببًا لمرد)
إذا كاف بينو وبيف أحد الخصوـ قرابة أو مصاىرة حتى الدرجػة الرابعػة: يترتػب عمػى وجػود قرابػة بػيف  -2

قاضي وأحد الخصوـ حتى الرجة الرابعة في الػدعوى عػدـ صػالحية القاضػي لمنظػر فػي الػدعوى، وتكػوف تمػؾ ال
القرابػة سػػببًا مػػف أسػػباب رده ورفػػع يػده عنيػػا ألف مػػف شػػأنيا أف تػػؤثر فػي حيػػاده واالنحػػراؼ عػػف طريػػؽ العدالػػة، 

إذا كانػػت رابطػػة القرابػػة ال يمكػػف  سػواًء كانػػت تمػػؾ القرابػػة أو المصػاىرة مصػػدر ود وثيػػؽ أو كراىيػػة عميقػػة ألنػو
أف تنقضي مف حيث المبدأ ألنو تقوـ عمػى الػدـ سػواًء كانػت قرابػة مباشػرة عمػى عمػود النسػب أـ قرابػة حواشػي، 
فإف قرابة المصاىرة قد تنقضي بالفرقة بيف الزوجيف ويمكف أف تترؾ جراحػًا ال تنػدمؿ بمػرور الػزمف، ويمكػف أف 

لمػػنفس وأدرأ لمشػػبية أف ال يكػػوف القاضػػي صػػالحًا لمنظػػر فػػي دعػػوى إذا كانػػت  يكػػوف العكػػس، لػػذلؾ فإنػػو ألبػػرأ
تربطو بأحػد أطرافيػا عالقػة مصػاىرة أكانػت المصػاىرة قائمػة أو أنيػا قػد انقضػت،ولـ يبػيف القػانوف مػا إذا كانػت 

                                                
))ال يعتبر سببًا موجبًا لرد القاضي كون زوجو محاميًا أو عامالً  :وقد جاء فيو 27/5/1975تارين  -39أساس  14قرار رقـ  -نقض ىيئة عامة - (1)

أصول محاكمات أن تكون متصمة بذات  171دة من الما 1أو مستخدمًا لدى أحد أطراف النـزاع ألنو يشترط في المصمحة المقصودة في الفقرة 
ومع ىذا فإف مثؿ ىذا األمر يشكؿ ذلة مسمكية لممحامي ألنو يخالؼ أحكاـ المادة  525ػ ص  1975لعاـ  مجمة المحاميفػ  ((الدعوى محل النـزاع

تمر فييا في دعوى أمام قاض تربطو بو الوكالة أو يس ال يجوز لممحامي أن يقبلعمى أن))( مف قانوف تنظيـ مينة المحاماة التي تنص 27)
 .((قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمو عمى ذلك
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ألف القرابػػػة أو المصػػػاىرة مػػػع زوج القاضػػػي تصػػػم  سػػػببًا لمػػػرد، وقػػػد ذىػػػب بعػػػض الفقيػػػاء إلػػػى أنيػػػا تعػػػد كػػػذلؾ 
( عمػػى أف أقػػارب أحػػد الػػزوجيف فػػي القرابػػة والدرجػػة بالنسػػبة لمػػزوج اآلخػػر 9القػػانوف المػػدني نػػص فػػي المػػادة )

نفسػػيا، إال أف التشػػريعات المقارنػػة وأكثػػر الفقيػػاء لػػـ يعػػداوا قرابػػة الزوجػػة ألحػػد الخصػػوـ سػػببًا مػػف أسػػباب عػػدـ 
 الصالحية أو الرد.

الخطبة القائمة بيف القاضػي وأحػد الخصػوـ سػببًا مػف أسػباب رد إذا كاف خطيبًا ألحد الخصوـ: تعد  - 3
ف كانػت الخطبػة ليسػت زواجػًا ولكنػو مشػروع  القاضي لشبية المودة والمحاباة واالنحػراؼ عػف الطريػؽ السػميـ، وا 
زواج حيػػث يكػػوف الخطيبػػػيف أكثػػر مداىنػػػة وريػػاء لبعضػػػيما، كمػػا أف العواطػػػؼ الجياشػػة تكػػػوف فػػي أوجيػػػا، وال 

لنزاىػػة والحيػػاد فػػي الحكػػـ، وال يحبػػذ أف ينظػر فػػي الػػدعوى حتػػى ولػػو فسػػخت الخطبػػة الحتمػػاؿ أف يصػ  معيػػا ا
 الفسن ترؾ أثرًا سيئًا في نفس القاضي قد يجعؿ شبية عدـ الحياد قائمة.

إذا سػػػبؽ أف كػػػاف وكػػػياًل ألحػػػد الخصػػػوـ فػػػي أعمالػػػو الخصوصػػػية أو وصػػػيًا عميػػػو: يكػػػوف القاضػػػي  -4
لصػالحية فػي نظػر الػػدعوى إذا كػاف وكػياًل ألحػد الخصػوـ فػي أعمالػو الخصوصػػية عرضػًة لػدعوى الػرد وعػدـ ا

أو وصػػيًا عميػػو لمظنػػة أو شػػبية عػػدـ الحيػػاد، ألف العنايػػة التػػي يتصػػؼ بيػػا الوكيػػؿ أو الوصػػي ال تتفػػؽ مػػع مػػا 
بػػؿ  يتصػؼ بػػو القاضػػي مػف حيػػاد، وال يمػػـز أف تكػوف تمػػؾ الوكالػػة أو الوصػاية قائمػػة بتػػارين النظػر فػػي الػػدعوى

يكفي أف تكوف قائمة في يػوـ مػا سػابؽ عمييػا ولػو انقطعػت الصػمة مػف فتػرة طويمػة، كمػا لػو عمػؿ القاضػي قبػؿ 
تعيينو في القضاء محاـٍ وكاف وكياًل، عف أحد الخصوـ في دعاويو أو بعػض منيػا. أمػا إذا كػاف أحػد الخصػوـ 

ي الػدعوى التػي يكػوف محاميػو السػابؽ محاميًا عف القاضي في دعوى سابقة فإنو ال يمنع القاضػي مػف النظػر فػ
 أحد الخصوـ فييا.

إذا سبؽ لو أف كاف شاىدًا في القضية: يقضي المبػدأ القػانوني أف القاضػي يكػوف  يػر صػال  لمنظػر  -5
في الدعوى ممػا يمكػف رده عػف النظػر فييػا إذا سػبؽ إف أبػدى فييػا مػياًل معينػًا عػف طريػؽ سػماعو كشػاىد فييػا 

ه الحالة أف يضع الشػيادة فػي ميػزاف العدالػة دوف وجػود شػبية التحيػز لشػيادتو والتمسػؾ ألنو ال يستطيع في ىذ
بيػػا فػػػي اإلثبػػػات ممػػػا يخػػػالؼ مبػػػدأ الحيػػػاد والتجػػػرد الواجػػب توافرىمػػػا فػػػي القاضػػػي ألنػػػو فػػػي ىػػػذه الحالػػػة يحكػػػـ 

يحكػػـ  القاضػي بعممػػو الشخصػػي بخػالؼ مػػا ىػػو متفػؽ عميػػو بعػػدـ جػواز ذلػػؾ، وعمػػى ىػذا ال يجػػوز لمقاضػػي أف
فػػي قضػػية سػػبؽ لػػو النظػػر فييػػا بإصػػدار حكػػـ فاصػػؿ فييػػا، أو قػػرر فييػػا أي إجػػراء أو حكػػـ فرعػػي يشػػؼ عػػف 
عقيدتػػػو أو وجيػػػػة نظػػػػره فييػػػػا، وال يجػػػػوز لػػػػو أف يجمػػػػس لمنظػػػػر فييػػػػا إذا سػػػػبؽ لػػػػو إف نظػػػػر فييػػػػا فػػػػي المرحمػػػػة 

ي االسػػتئناؼ، وقػػد أوجػػػب االبتدائيػػة، وال أف ينظػػر فييػػا عػػف طريػػؽ الطعػػف بػػالنقض إذا سػػبؽ إف نظػػر فييػػا فػػ
االجتيػػاد المسػػػتمر عمػػػى القاضػػػي التنحػػػي عػػػف النظػػػر فػػػي الػػػدعوى تحػػػت طائمػػػة الػػػبطالف، وقػػػد عػػػدت محكمػػػة 

القاضي ذاتو في مرحمتيف مػف مراحػؿ التقاضػي يجعػؿ تشػكيؿ المحكمػة فػي المرحمػة  النقض السورية أف اشتراؾ
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الثانية  ير صحي  يؤدي إلى بطالف الحكـ، إال أف المحكمػة قػد خففػت مػف ىػذا الحظػر إذا كػاف دور القاضػي 
لػؾ ال دورًا شكميًا فقط كما لو أكمؿ النصاب فػي تشػكيؿ المحكمػة، أو قبػؿ دفػاع أو سػمع شػاىد فييػا، وجعمػت ذ

يفصػػ  عػػف رأي لمقاضػػي وبالتػػالي ال بطػػؿ الحكػػـ الصػػادر فػػي الػػدعوى إذا اشػػترؾ القاضػػي فػػي مرحمػػة الحقػػة 
 (.  5فيو)

إذا كػػاف أحػػد المتػػداعيف قػػد اختػػاره حكمػػًا فػػي قضػػية سػػابقة: إف اختيػػار أحػػد الخصػػوـ لمقاضػػي الػػذي  -6
ي بالنسػبة لمشػخص الػذي سػبؽ أف قػاـ ينظر في الػدعوى محكمػًا فػي نػزاع سػابؽ يقػيـ الشػبية بعػدـ حيػاد القاضػ

بتعيينػو، حيػث يمكػف أف يحابيػو عمػى حسػاب الخصػـ اآلخػر، وىنػاؾ مػف الفقيػاء مػف يقػوؿ إف المحكَّػـ المختػار 
بحكػـ الوكيػػؿ، ونػػرى أف ذلػؾ لػػيس صػػحيحًا. فاختيػار المحكػػـ مػػف قبػؿ أحػػد الخصػػوـ ال يجعمػو ممػػثاًل أو وكػػياًل 

ف االختيػػػار يػػػػتـ عمػػػى أسػػػػاس الثقػػػة بعممػػػػو  عنػػػو فػػػي التحكػػػػيـ، بػػػؿ ىػػػػو يقػػػوـ بميمتػػػػو كمػػػا لػػػػو كػػػاف قاضػػػػيًا، وا 
 واستقامتو.

إذا وجػػد بػػيف القاضػػي وبػػيف أحػػد المتػػداعيف عػػداوة شػػديدة: يكػػوف القاضػػي  يػػر صػػال  لمنظػػر فػػي  - 7
الػدعوى لوجػػود شػػبية عػػدـ الحيػاد إذا كػػاف بينػػو وبػػيف أحػد الخصػػوـ عػػداوة شػػديدة، وُتعػدا العػػداوة الشػػديدة مسػػألة 

ف مسائؿ الواقع التػي يعػود األمػر فػي إثباتيػا لمحػاكـ الموضػوع، ويكػوف ذلػؾ بكػؿ وسػائؿ اإلثبػات، وقػد سػاوى م
القضاء ليذه الناحية بيف العػداوة الشػديدة والمحبػة العاليػة ألنػو ال يكفػي فػي األحكػاـ القضػائية أف تكػوف عادلػة، 

واالحتػراـ. فأسػباب رد القضػاة فػي المػادة  بؿ يجب أف تكوف بعيػدة عػف مظنػة التحيػز لتصػب  موضػع الطمأنينػة
( أصػػوؿ ال تخػػرج فػػي مجمميػػا عػػف التحػػري عػػف وجػػود عالقػػات شخصػػية لمقاضػػي بالػػدعوى المطروحػػة 174)

أمامػػو أو بأحػػد الخصػػوـ فييػػا دونمػػا تفريػػؽ بػػيف أف تكػػوف عالقػػات عػػداوة أو مػػودة مادامػػت قػػد تػػؤثر فػػي حيػػاده 
بالقضػػية بغيػػر ميػػؿ. كمػػا أف العػػداوة الشػػديدة التػػي تصػػم  لػػرد ممػػا يػػرج  معػػو عػػدـ اسػػتطاعتو إصػػدار الحكػػـ 

القاضػػي ىػػي التػػي تكػػوف قائمػػة بػػيف الخصػػـ والقاضػػي ولػػيس بػػيف وكيمػػو )المحػػامي( والقاضػػي، ولػػيس لممحػػامي 
أف يرفػػع الػػدعوى باسػػمو الشخصػػي، وقػػد جعػػؿ االجتيػػاد القضػػائي ))المالسػػنة الياتفيػػة بػػيف أحػػد أعضػػاء ىيئػػة 

أطػػراؼ الػػدعوى أثنػػاء إجػػراء كشػػؼ، ثػػـ جمػػب الطػػرؼ المػػذكور مػػف بمػػده عػػف طريػػؽ مػػدير المحكمػػة وبػػيف أحػػد 
المخػابرات العسػػكرية إلػػى قصػػر العػػدؿ لالعتػػذار مػػف القضػػاة المجتمعػػيف مػػف أجػػؿ التػػداوؿ بموقػػؼ مشػػترؾ إزاء 

يـ الحكػـ فػي طمبو الرد، إنما ينـ عف العداوة بينو وبيف القضاة المطموب ردىـ ويثير شكاًل جديًا حػوؿ اسػتطاعت
القضػػية بغيػػر تػػأثير باألحػػداث المشػػار إلييػػا، ممػػا يوجػػب ردىػػـ، ألنػػو ال يكفػػي فػػي األحكػػاـ القضػػائية أف تكػػوف 

(. إال أف مجػرد قيػاـ 6عادلة بؿ يجب أف تكوف بعيدة عػف مظنػة التحيػز لتصػب  موضػع الطمأنينػة واالحتػراـ(()
                                                

))اشـــتراك القاضــي البـــدائي فـــي بعــض جمســـات المحاكمـــة وقػػد جػػػاء فيػػو أف  26/11/1969, تػػػارين 358أسػػاس  512قػػػرار رقػػـ  سػػوري نقػػض – (1)
 ،9ص  1969مجمة المحاميف لعاـ  - ((لبدائي المستأنف، ال يبطل إجراءات المحكمةاالستئنافية إكماال لمنصاب، رغم إصداره الحكم ا

 .15ص  -1978المحاموف لعاـ  -17/12/1977ف تارين  2994أساس  1282نقض رقـ  -( 6)
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يػؽ محمػي دوف اتخػاذ صػفة االدعػاء الشخصػي القاضي بتنظيـ ضبط بممانعػة الخصػـ فػي إجػراء كشػؼ أو تحق
ال يشػػكؿ سػػببًا كافيػػًا لطمػػب رد القاضػػي مػػا لػػـ يثبػػت أف القاضػػي يبيػػت لػػو العػػداء وينػػوي اإلضػػرار بػػو، كمػػا أف 

 مجرد تقديـ شكوى مف الخصـ إلى التفتيش القضائي بحؽ القاضي  ير كاؼ لعده سببًا موجبًا لرد القاضي.
ف أحد المتداعيف أو أحد أقاربو أو مصاىريو حتػى الدرجػة الرابعػة دعػوى إذا أقيمت بيف القاضي وبي - 8

مدنية أو جزائيػة خػالؿ السػنوات الخمػس السػابقة: يكػوف القاضػي  يػر صػال  لمفصػؿ فػي الػدعوى بتجػرد وحيػاد 
إذا سػػػبؽ أف أقيمػػػت بينػػػو وبػػػيف أحػػػد الخصػػػوـ أو أحػػػد أقػػػارب ذلػػػؾ الخصػػػـ أو مصػػػاىريو حتػػػى الدرجػػػة الربعػػػة 

يػػػة أو جزائيػػة أثنػػػاء السػػنوات الخمػػػس السػػابقة عمػػػى تػػارين افتتػػػاح الجمسػػة األولػػػى لمػػدعوى المرفوعػػػة دعػػوى مدن
أمامو، ألف الخصومات السابقة بيف القاضي وىؤالء تثير األحقاد لدى البشر وقػد تحمػؿ عمػى التشػفي، ويخشػى 

أف إقامػة دعػوى مخاصػمة فييا مف انحراؼ القاضي مف طريؽ العدالة، وقد ذىبت محكمة النقض في قرار ليػا 
بػيف أحػد الخصػػوـ والقاضػي ال تصػػم  سػببًا لمػػرد. بينمػا ذىبػػت فػي أكثػػر مػف قػػرار إلػى جعػػؿ دعػوى المخاصػػمة 
 تصم  سببًا لرد القاضي المخاصـ ألف دعوى المخاصمة قد تكوف أشد وقعًا عمى القاضي مف دعاوى أخرى. 

 إجراءات دعوى الرد:  -ثالثاً 
يػػع الحػػاالت التػػي يمكػػف أف يطمػػب رده فييػػا أف يخبػػر مػػف تمقػػاء نفسػػو رئػػيس يتعػػيف عمػػى القاضػػي فػػي جم

لػػػى محكمػػػة االسػػػتئناؼ إذا كػػػاف  -المحكمػػػة التػػػي يعمػػػؿ بيػػػا إذا كانػػػت محكمػػػة جماعيػػػة )نقػػػض  اسػػػتئناؼ(، وا 
قاضي فرد) بداية ػ صم ( بوجود سبب مف أسباب الرد يتعمؽ بو وبالتالي اإلذف لػو بػالتنحي عػف االسػتمرار فػي 

ظر في الدعوى التي بيا سبب التنحػي، ويػتـ ذلػؾ بغرفػة المػذاكرة وبػالطريؽ اإلداري دوف الحاجػة إلػى دعػوى الن
أو طمب مف صاحب المصمحة بذلؾ. أّما إذا لػـ يطمػب القاضػي تنحيػو عػف النظػر فػي الػدعوى مػف تمقػاء نفسػو 

تصػػػة بطمػػػب الػػػرد وفػػػؽ الػػػرد، يسػػػتطيع الخصػػػـ الػػػذي وجػػػد سػػػبب الػػػرد لمصػػػمحتو أف يمجػػػأ إلػػػى المحكمػػػة المخ
 اإلجراءات اآلتية:

يقػػدـ طمػػب الػػرد إلػػى المحكمػػة المختصػػة بنظػػر طمػػب الػػرد باسػػتدعاء مػػف قبػػؿ محػػاـ مسػػجؿ فػػي جػػدوؿ  -1
يخولو برد القاضي أو القضػاة المشػكو مػف عػدـ حيػاديتيـ  المحاميف األساتذة باالستناد إلى توكيؿ خاص

 في نظر الدعوى.

، أو األسػػػباب التػػػي يسػػػتند إلييػػػا طالػػػب الػػػرد واألدلػػػة المؤيػػػدة لػػػو يجػػػب أف يشػػػمؿ اسػػػتدعاء الػػػرد السػػػبب  -2
وعنػػدما يصػػؿ اسػػتدعاء الػػرد إلػػى ديػػواف المحكمػػة المختصػػة يقػػوـ كاتػػب المحكمػػة بتسػػجيؿ اسػػتدعاء الػػرد 
الػذي يقػدـ بصػيغة دعػػوى فػي سػجؿ خػػاص بالمحكمػة قػد يسػمى سػػجؿ دعػاوى رد القضػاة ومخاصػػمتيـ، 

و) المحكمػػة المختصػػة( فػػي ميعػػاد أربػػع وعشػػريف سػػاعة، ثػػـ يقػػوـ ومػػف ثػػـ يعمػػؿ عمػػى رفعػػو إلػػى مرجعػػ
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لػػى النيابػػة العامػػة التػػي ليػػا الحػػؽ فػػي التػػدخؿ فػػي مثػػؿ  رئػػيس المحكمػػة بتبميػػا طمػػب الػػرد إلػػى القاضػػي وا 
 ىذه الدعاوى بقوة القانوف.

ألولػى أو يودع طالب الرد تأميف قدره خمسة آالؼ ليرة سورية إذا كاف المطموب رده أحػد قضػاة الدرجػة ا -3
الثانية أو أحد ممثمي النيابة العامة االستئنافية وعشرة آالؼ ليرة سورية إذا كػاف المطمػوب رده مػف قضػاة 

وخمسػة وعشػروف ألػؼ ليػرة سػورية إذا كػاف المطمػوب ، محكمة النقض أو أحد ممثمي النيابة العامة لػدييا
، ألف القػػػانوف أحػػػاط بػػػة العامػػػة لديػػػورده أحػػػد قضػػػاة الييئػػػة العامػػػة لمحكمػػػة الػػػنقض أو أحػػػد ممثمػػػي النيا

 القاضي بالضمانات التي تنأى بو عف كؿ الدعاوى الكيدية أو  ير الجدية.
 .شكاًل في حاؿ عدـ توفر الشروط السابقة طمب الرديرد  -4

ال سػػقط حػػؽ طالبػػو فيػػو، وتحكػػـ   -5 يجػػب تقػػديـ طمػػب الػػرد قبػػؿ أي دفػػع أو دفػػاع شػػكمي أو موضػػوعي وا 
 ألف سػػقوط الحػػؽ ال يمكػف إعادتػػو، ولػػو قبػؿ الخصػػـ بػػذلؾ مػا لػػـ ينشػػأ سػػبب المحكمػة بعػػدـ قبولػػو شػكالً 

الػرد أثنػاء النظػر فػػي الػدعوى فعندئػذ يبقػػى الحػؽ بطمػب الػػرد قائمػًا، وعمػى الخصػػـ المعنػي أف يبػادر إلػػى 
طمػب الػرد فػور عممػو بػو وقبػؿ أف أي دفػع آخػر، ولػـ يحػدد القػانوف ميمػة لطمػب الػرد سػوى قيػاـ صػػاحب 

لتمسػػؾ بػػو قبػػؿ أي طمػػب أو دفػػع آخػػر يتعمػػؽ بالػػدعوى المنظػػورة أمػػا القاضػػي المطمػػوب وقفػػو المصػػمحة ا
 عف النظر فييا.

عمػى القاضػػي المطمػوب رده أف يجيػػب كتابػًة عمػػى وقػػائع الػرد وأسػػبابو أثنػاء األيػػاـ الثالثػة التاليػػة لتػػارين   -6
نقضػػاء الميمػػة القانونيػػة، تحكػػـ التبميػػا. فػػإذا أقػػر القاضػػي بوجػػود سػػبب الػػرد أو امتنػػع عػػف اإلجابػػة ر ػػـ ا

ػا إذا أنكػر القاضػي مػا ورد فػي طمػب الػرد تتػولى  المحكمة بالرد إذا كانػت األسػباب تصػم  قانونػًا لمػرد. أمَّ
المحكمة في اليوـ التالي النقضاء الميعاد القانوني النظر في طمػب الػرد فػي جمسػة سػرية تعقػد فػي  رفػة 

طالػػب الػػرد، ومالحظػػات القاضػػي عنػػد االقتضػػاء وممثػػؿ النيابػػة المػػذاكرة وتقػػوـ بػػالتحقيؽ وتسػػتمع أقػػواؿ 
 العامة ثـ تصدر الحكـ وفقًا لما تقتنع بو مف األدلة المعروضة في الدعوى. 

 رابعًا أثر طمب الرد:
عمى الر ـ مف أف قانوف أصوؿ المحاكمات لـ ينص عمى حاالت مػا يسػمى بعػدـ صػالحية القاضػي فػي 

يػاد القضػاء السػوري نػص عمييػا وجعػؿ مخالفتيػا مػف النظػاـ العػاـ ورتػب عمييػا نظر بعض الدعاوى إال أف اجت
بطالف الحكـ بطالنػًا مطمقػًا، وبالتػالي يجػوز التمسػؾ بػالبطالف فػي المراحػؿ جميعيػا ولػو ألوؿ مػرة أمػاـ قاضػي 

ا ال يمكػف التنفيذ، ألف البطالف والعػدـ سػواًء، وكمػا أف قيػاـ حػاالت عػدـ الصػالحية ال يحتػاج إلػى طمػب رد كمػ
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(. بينمػػا ذىػػب أكثػػر الفقيػػاء إلػػى القػػوؿ إف قيػػاـ حالػػة عػػدـ 7التنػػازؿ عنيػػا أو االتفػػاؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ الخصػػوـ)
الصػػالحية فػػي القاضػػي ال يجعػػؿ مػػف الحكػػـ الػػذي أصػػدره معػػدومًا، وال يجػػوز رفػػع دعػػوى مبتػػدأه ببطالنػػو ألف 

القضػػائية التػػي ال يػػتـ بطالنيػػا أو إبطاليػػا إال ذلػػؾ يكػػوف خروجػػًا عمػػى األصػػؿ العػػاـ المقػػرر بالنسػػبة ل حكػػاـ 
بػػالطرؽ المحػػددة قانونػػًا لػػذلؾ، بػػؿ يػػتـ الػػبطالف عػػف طريػػؽ الطعػػف بػػالطرؽ المحػػددة قانونػػًا، وعنػػد تفويػػت طػػرؽ 
الطعف يزوؿ عيب البطالف ويصب  حكمًا صحيحًا، وبالتالي ال يمكف التمسؾ بالبطالف إال عػف طريػؽ الطعػف, 

 يطمػؽ إال عمػى األحكػاـ التػي فقػدت أحػد أركانيػا األساسػية أو الجوىريػة، ولػيس منيػا ووصؼ الحكػـ المنعػدـ ال
وجود حالة مف حػاالت عػدـ الصػالحية، فعيػب عػدـ االختصػاص مػف النظػاـ العػاـ ومػع ذلػؾ ال يحكػـ بػبطالف 

ف (. أمػػا بالنسػػبة ألسػػباب الػػرد التػػي نػػص عمييػػا قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات، و 8الحكػػـ إال عػػف طريػػؽ الطعػػف) ا 
كانت تصم  سببًا لتنحي القاضػي عػف النظػر فػي الػدعوى، وكػذلؾ سػببًا لطمػب رده إال أف المشػرع لػـ يرتػب أي 
 أثر قانوني إذا لـ يتن َّ القاضي، أو إذا لـ يطمب رده، وقد رتب القانوف عمى تقديـ دعوى الرد األحكاـ اآلتية: 

تتوفر أسباب تستدعي ذلؾ فتقرر المحكمة  ال يترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ الدعوى األصمية ما لـ -1
 .الناظرة بطمب الرد عندئذ ولو قبؿ أف يتـ التبميا وقؼ الدعوى األصمية مبينة األسباب

إذا قررت المحكمة وقؼ الدعوى وطمب الخصـ اآلخر انتػداب قػاٍض بػداًل ممػف طمػب رده وتػوفرت حالػة  -2
 .العجمة قررت المحكمة ذلؾ

ده بالػػػػدعوى األصػػػػمية ثػػػػـ قضػػػػي بقبػػػػوؿ طمػػػػب رده بحكػػػػـ اكتسػػػػب الدرجػػػػة القاضػػػػي المطمػػػػوب ر  إذا بػػػػتَّ  -3
القطعيػة اعتبػر الحكػػـ الصػادر فػػي الػدعوى األصػػمية بػاطاًل ولممحكػوـ لػػو بػالرد أف يطمػػب إعػالف بطػػالف 
الحكـ المذكور بمػذكرة يقػدميا إلػى المحكمػة النػاظرة فػي الطعػف فػي أيػة مرحمػة كػاف عمييػا الطعػف وعمػى 

لممحكػػوـ لػػو بػػالرد فػػي حػػاؿ فػػوات مػػدة الطعػػف أو سػػبؽ ، و رر الػػبطالف ليػػذا السػػببىػػذه المحكمػػة أف تقػػ
البت بالطعف أف يتقدـ إلػى محكمػة الموضػوع التػي أصػدرت الحكػـ فػي الػدعوى األصػمية أو إلػى محكمػة 
النقض في حاؿ أف كاف القاضي المحكوـ برده أحػد قضػاتيا بطمػب إلعػالف بطالنػو خػالؿ خمسػة عشػر 

تبػػت المحكمػػة بالطمػػب فػػي  رفػػة ، و اكتسػػاب الحكػػـ الصػػادر بقبػػوؿ الػػرد الدرجػػة القطعيػػةيومػػًا مػػف تػػارين 

                                                
صبح بقوة القانون ))متى قامت بالقاضي حالو عدم الصالحية أ :سجالت النقض وقد جاء فيو 13/4/1988, تارين 272أساس  623نقض رقـ  - (1)

ػ ((.غير صالح لمنظر فييا وممنوعا من سماعيا فإذا نظر فييا رغم ذلك ترتب البطالن جزاءا عمى عممو ألن ذلك من متعمقات النظام العام
 .275/ استانبولي ػ ص  3ػ أصػوؿ المحاكمػات في المواد المدنية والتجارية ػ ج  1295قاعدة 

أحمد أبو الوفا ػ التعميؽ عمى قانوف المرافعات ػ مرجع سابؽ ػ ص  .، ود153ىاب عشماوي ػ المرجع السابؽ ػ ص انظر كؿ مف محمد وعبد الو  - (2)
ػ مجموعة 26/4/1962، ونقض جنائي مصري ػ جمسة 242-239مرجع سابؽ ػ ص  - 1ود محمود محمد ىاشـ ػ النظاـ القضائي ػ ج ،61

 .382ػ ص 11النقض الجنائية ػ السنة
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المذاكرة بعد خمسة عشػر يومػًا مػف تػارين تبميغػو إلػى الخصػـ اآلخػر فػإف قػررت إعػالف الػبطالف باشػرت 
 .  النظر بالدعوى األصمية وفؽ األصوؿ المعتادة

 المحكمة المختصة بطمب الرد:  -خامساً 
الرد محكمة االستئناؼ إذا كاف القاضي المطموب رده قاضيًا فػي محكمػة صػم ، أو فػي  تنظر في طمب 

محكمة بداية أو في محكمة استئناؼ، أو قاضػيًا عقاريػًا، أو أحػد ممثمػي النيابػة العامػة االسػتئنافية عنػدما يكػوف 
ا يكفػػي لمحكػػـ خصػػمًا منضػػمًا. فػػإذا طمػػب رد عػػدد مػػف قضػػاة محكمػػة االسػػتئناؼ بحيػػث ال يبقػػى مػػف عػػددىـ مػػ

رفع طمػب الػرد إلػى محكمػة الػنقض فػإف قضػت بقبولػو أحالػت الػدعوى إلػى أقػرب محكمػة اسػتئناؼ بالنسػبة إلػى 
المحكمة الواضعة يدىا عمى الدعوى. كمػا تنظػر  رفػة مخاصػمة القضػاة وردىػـ فػي محكمػة الػنقض فػي طمػب 

العامػػػة لػػػدييا، وتنظػػػر إحػػػدى دائرتػػػي  الػػػرد إذا كػػػاف القاضػػػي المطمػػػوب رده مػػػف قضػػػاتيا أو أحػػػد ممثمػػػي النيابػػػة
الييئة العامة لمحكمة النقض في طمب رد أحد قضاة أو قضاة الدائرة األخػرى فييػا، وتعػد ىػذه الحالػة اجتياديػة 

( لعػػاـ 1( مػف القػػانوف رقػـ)7( مػف المػػادة)3لعػدـ ورود نػص عمييػػا فػي القػػانوف إال أنػو يسػػتفاد ضػمنًا مػف الفقػػرة)
خمسػة وعشػروف ألػؼ ليػرة سػورية كوف التأميف الواجػب دفعػو فػي دعػوى الػرد ىو)والتي نصت عمى أف ي 2212

 (.  إذا كاف المطموب رده أحد قضاة الييئة العامة لمحكمة النقض
 التنازؿ عف طمب الرد: -سادساً 

ذىػػػب بعػػػض الفقيػػػاء إلػػػى القػػػوؿ بعػػػدـ جػػػواز الرجػػػوع أو التنػػػازؿ عػػػف طمػػػب الػػػرد كػػػوف دعػػػوى الػػػرد تشػػػبو 
أف المسألة تتعمؽ بكرامة القاضي وسمعة القضػاء وال يصػ  أف تكػوف ىػذه محػالًّ لممسػاومة أو الدعوى العامة، و 

(. 9الصػم ، وأف المصػػمحة العامػة تقضػػي بػػأف يحكػـ فػػي طمػػب الػرد دفعػػًا لمشػػبية والريبػة ودواـ احتػػراـ القضػػاء)
ف أي طمػػػب آخػػػر بينمػػػا اسػػػتقر الػػػرأي فػػػي الفقػػػو واالجتيػػػاد عمػػػى أف التنػػػازؿ عػػػف طمػػػب رد القاضػػػي شػػػأنو شػػػأ

ولصاحبو حؽ التمسؾ بو، أو التنازؿ عنو فػي أيػة مرحمػة كانػت عمييػا الػدعوى، تأسيسػًا عمػى أف القاضػي لػيس 
نػػو ممػػا يتنػػافي مػػع كرامػة القاضػػي التشػػبث بػػالحكـ فػػي الػػدعوى أو التمػػادي فػػي  خصػمًا ذا مصػػمحة شخصػػية، وا 

 الخصومة. 
 

 الحكـ في طمب الرد والطعف فيو: -سابعاً 
محكمة المختصة بالتدقيؽ في طمب الرد بعد سماع األقواؿ واألدلة في  رفة المذاكرة، فػإذا وجػدت تقوـ ال

أف سبب الرد ثابت فييا حكمت المحكمة بقبولو شػكاًل وموضػوعًا ورفػع يػد القاضػي أو اسػتبعاده عػف النظػر فػي 

                                                

، ود. عبد المنعـ الشرقاوي وعبد الباسط جميعي ػ شرح قانوف المرافعات الجديد ػدار الفكر 428رزؽ اك إنطاكي ػ المرجع السابؽ ػ ص  .دانظر  -( 9)
 . 65ػ بند 79ص –، وأحمد أبو الوفا ػ المرجع السابؽ 122بند - 366ص  -1976-1975 -القاىرة  –العربي 
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ىنػػاؾ سػػبب قػػانوني لمػػرد  الػػدعوى، إضػػافة إلػػى إعػػادة التػػأميف لطالػػب الػػرد. أمػػا إذا وجػػدت المحكمػػة أنػػو لػػيس
حكمػت بػػرفض الطمػػب ومصػػادرة التػػأيف وقيػده إيػػرادًا لخزينػػة الدولػػة، وىػػذا، وفػي حػػالتي القبػػوؿ أو الػػرفض يجػػب 
أف يتمػػى الحكػػـ مػػع أسػػبابو فػػي جمسػػة عمنيػػة. فػػإذا صػػدر الحكػػـ بقبػػوؿ طمػػب الػػرد يكػػوف نيائيػػًا، أمػػا إذا صػػدر 

ـ أمػػػػاـ محكمػػػة الػػػػنقض إذا كػػػػاف صػػػادرًا عػػػػف محكمػػػػة بػػػرفض الطمػػػػب فإنػػػػو يجػػػوز لطالػػػػب الػػػػرد الطعػػػف بػػػػالحك
االسػػتئناؼ، ويػػتـ ذلػػؾ باسػػتدعاء يقػػدـ إلػػى محكمػػة االسػػتئناؼ التػػي أصػػدرت الحكػػـ فػػي ميعػػاد ثمانيػػة أيػػاـ تمػػي 
تػػارين إصػػداره، ويقػػوـ كاتػػب المحكمػػة بإرسػػاؿ الطعػػف إلػػى محكمػػة الػػنقض أثنػػاء ثالثػػة أيػػاـ تمػػي تػػارين قيػػده فػػي 

صػػدور الحكػػـ بقبػػوؿ الطعػػف أو رفضػػو مػػف محكمػػة الػػنقض يقػػوـ ديػػواف محكمػػة الػػنقض ديػػواف المحكمػػة، وبعػػد 
بإعادة الحكـ مع الممؼ إلى المحكمة التي حكمت بػالرد خػالؿ اليػوميف التػالييف لصػدور الحكػـ، ويصػب  الحكػـ 
ػػا إذا صػػػدر الحكػػـ بقبػػػوؿ طمػػب الػػػرد أو كانػػت المحكمػػػ ة قطعيػػًا ال يقبػػؿ أي طريػػػؽ آخػػر مػػػف طػػرؽ الطعػػػف. أمَّ

المختصة بطمب الرد إحدى  رؼ محكمة النقض فإف الحكـ يصػدر بالدرجػة القطعيػة وال يقبػؿ الطعػف أمػاـ أي 
مرجع آخػر ألنػو لػيس لمقاضػي مصػمحة فػي الطعػف الصػادر عػف محكمػة االسػتئناؼ، ولػـ يعػيف القػانوف مرجعػًا 

ف تػػذمر القضػػاة مػػف دعػػاوى الػػرد يجػػ ب أف يقابمػػو تشػػدٌد مػػف لمطعػف فػػي الحكػػـ الصػػادر عػػف محكمػػة الػػنقض، وا 
 الجية القائمة عمى صيانة وحصانة القضاء بمواجية القضاة الذيف يعبثوف بحقوؽ المتقاضيف وحرياتيـ.

 تنحي القاضي:  -ثامناً 
أف يطمػػػب التنحػػػي عػػػف النظػػػر فػػػي  -كمػػػا تمػػػت اإلشػػػارة إليػػػو  -يتعػػػيف عمػػػى القاضػػػي ومػػػف تمقػػػاء نفسػػػو 
ذا لػـ يتػن َّ ولػـ يطمػب الخصػوـ رده وفقػًا لمقػانوف وأصػدر حكمػو الدعوى كمما وجد سبب مف أسباب رده فييػا ، وا 

فػي الموضػػوع فػػإف حكمػػو يكػوف صػػحيحًا وال يصػػ  الطعػػف فيػو لوجػػود سػػبب الػػرد. مػع ذلػػؾ، فػػإف طمػػب التنحػػي 
مف القاضي عف النظر في الدعوى ال ينحصر في أسباب أو حاالت الرد المبينة فػي القػانوف، بػؿ أبػاح القػانوف 

ف يطمب تنحيو عػف النظػر فػي كػؿ دعػوى يستشػعر الحػرج فييػا، سػواًء كػاف مصػدر الحػرج تر يػب أو لمقاضي أ
ترىيب صيانة لمقاضي مػف أي عػبء قػد يخرجػو عػف الحيػاد أو الموضػوعية، وىػو وحػده يقػدر ذلػؾ دوف شػطط 

إذا كانػػت أو مغػاالة، ويعػرض أمػر تنحيػو عمػػى دائػرة المحكمػة ) إذا كانػت جماعيػػة(، أو عمػى رئػيس المحكمػة )
مػف قػاٍض فػرد( التػي يعمػؿ بيػا دوف ذكػر األسػباب، ولكػف إذا طمبيػا الػرئيس فعميػو أف يبيِّنيػا لػو، ويػتـ ذلػؾ فػػي 
 رفػة المػػذاكرة، ويجػػب أف يكػوف مبػػرر طمػػب التنحػي جػػديًا وحقيقيػػًا حتػى ال يػػؤدي اإلفػػراط فػي استشػػعار الحػػرج 

 إلى خمؿ في حسف سير العمؿ في المحاكـ.
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يقػػوـ إلػػى جانػػب القاضػػي فػػي كػػؿ أعمالػػو كاتػػب أو مسػػاعد عػػدلي يقػػوـ بػػدور اليػػد اليمنػػى لػػو، حيػػث ال 
يسػتطيع أف يفتػػت  جمسػػة أو محضػػرًا أو ضػػبطًا إال مػػف خاللػػو، وبػالقرب مػػف الكاتػػب ىنػػاؾ موظػػؼ آخػػر يػػدعى 

ضافًة إلػى ىػؤالء ىنػاؾ الجنػاح األخػر لمعدالػة، أو قضػاة المحضر الذي يقوـ بتبميا مذكرات وأحكاـ  المحاكـ، وا 
الظػػؿ الػػذيف يػػؤدوف دورًا ميمػػًا وبػػارزًا فػػي إدارتيػػا أو فػػي الوصػػوؿ إلػػى الحقيقػػة وىػػـ المحػػاموف والخبػػراء. لػػذلؾ 

 نعرض ىذا البحث في الفقرات اآلتية:
 النيابة العامة

 ودورىا في الخصومات المدنية 
فة الحػػارس األمػػيف عمػػى سػػير العدالػػة مػػف خػػالؿ السػػير عمػػى حسػػف تطبيػػؽ القػػانوف مػػف تقػػوـ النيابػػة بصػػ

قبػؿ المحػاكـ، إضػافة إلػى كونيػا تممػؾ الػدعوى الجزائيػة بوصػفيا تمثػؿ المجتمػع وحمايػة األمػف واالسػتقرار فيػػو. 
 لذلؾ نعرض تشكيؿ النيابة العامة ودورىا في الخصومة المدنية وفؽ اآلتي: 

 يابة العامة: تشكيؿ الن -أوالً 
يقػوـ إلػى جانػػب قضػاة الجمػوس لمحكػػـ فػي المحػػاكـ جيػاز قضػائي آخػػر ىػو النيابػة العامػػة، ويطمػؽ عميػػو 
مػػا يسػػمى قضػػاة الوقػػوؼ يباشػػر الوظيفػػة القضػػائية بالسػػير عمػػى حسػػف تطبيػػؽ القػػانوف والعمػػؿ عمػػى التطبيػػؽ 

و مػف خػالؿ العمػؿ عمػى المحافظػة عمػى الفعمي لو بما يخدـ مصمحة المجتمع، وىي تباشر وظيفتيا بالنيابة عنػ
النظػػػػاـ العػػػػاـ مػػػػف خػػػػالؿ إلػػػػزاـ الجميػػػػع بػػػػاحتراـ القػػػػوانيف بمػػػػا يحقػػػػؽ العدالػػػػة، ويمػػػػارس قضػػػػاة النيابػػػػة العامػػػػة 
االختصاصات الممنوحة ليـ قانونًا وىـ مرتبطوف بقاعدة تسمسؿ السػمطة ويرأسػيـ وزيػر العػدؿ، كمػا يمػـز قضػاة 

مطػػالبتيـ باتبػػاع األوامػػر الخطيػػة الصػػادرة إلػػييـ مػػف رؤسػػائيـ، إال أنػػو يقػػاؿ فػػي النيابػػة العامػػة فػػي معػػامالتيـ و 
ىذا الصدد:إذا كػاف القمػـ مقيػدًا فالمسػاف طميػؽ. كمػا تمػارس النيابػة العامػة االختصاصػات الممنوحػة ليػا قانونػًا، 

ى خػػالؼ ذلػػؾ، وليػػا دوف  يرىػػا الحػػؽ فػػي رفػػع الػػدعوى الجزائيػػة ومباشػػرتيا مػػا لػػـ يوجػػد نػػص فػػي القػػانوف عمػػ
ويوجػد عمػى رأس النيابػػة العمػة النائػب العػػاـ، ويوجػد إلػػى جانبػو نيابػة عامػػة لػدى محكمػة الػػنقض، ويطمػؽ عمػػى 
أعضاء النيابة فييا صفة محاـ عاـ لدى النقض، كمػا يوجػد نيابػة اسػتئنافية يرأسػيا محػاـ عػاـ أوؿ فػي كػؿ مػف 

انبػػو وظػػائؼ رئػػيس نيابػػة ووكيػػؿ نيابػػة ومعػػاوف دمشػػؽ وحمػػب، ومحػػاـ عػػاـ فػػي بقيػػة المحافظػػات، ويوجػػد إلػػى ج
نيابػة، ويػرتبط ىػؤالء بػوزير العػدؿ عمػى قاعػدة التسمسػػؿ الرئاسػي، وىػـ ممزمػوف بػاألوامر الخطيػة الموجيػة إلػػييـ 
ف كػانوا يخضػعوف  وفؽ ىذه القاعدة. لذلؾ فإنو ال ينظر إلى قضاة النيابة العامة كما ينظػر إلػى قضػاة الحكػـ وا 
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ا يخضػعوف لػػذات الحقػوؽ ولػػبعض القواعػد المتعمقػػة بػالرد والمخاصػػمة، بػؿ ينظػػر إلػييـ كجػػزء لقػانوف واحػد، كمػػ
 مف السمطة التنفيذية ل سباب اآلتية:

 ال يتمتع قضاة النيابة العامة بالحصانة التي يتمتع بيا قضاة الحكـ لجية عدـ قابمية النقؿ.  -1
عوف ل وامػر الخطيػػة التػػي تصػدر مػػف وزيػػر ال يتمتػع قضػػاة النيابػة باالسػػتقالؿ فػػي الػرأي ألنيػػـ يخضػػ  -2

ف كانػػت ىػػذه السػػمطة تختمػػؼ عػػف  العػػدؿ والنائػػب العػػاـ ومػػف يمػػييـ وفػػؽ قاعػػدة التسمسػػؿ الرئاسػػي، وا 
 السمطة اإلدارية التي يخضع المرؤوسوف ليا في التنظيـ اإلداري لمدولة. 

دًا أمػػاـ المحػػاكـ، ويمكػػف ألي يكمػػؿ قضػػاة النيابػػة بعضػػيـ بعضػػًا حيػػث أنيػػا ُتَعػػدا شخصػػًا معنويػػًا واحػػ  -3
 منيـ متابعة الدعوى الجزائية حتى آخر مراحميا. 

تعػػد النيابػػة العامػػة مسػػتقمة فػػي عمميػػا عػػف المحػػاكـ فػػال تتمقػػى منيػػا أيػػة أوامػػر مباشػػرة، كمػػا أنػػو يمتنػػع   -4
 عمييا المشاركة في مداوالت المحكمة. 

سػتئنافية الجزائيػة والجنائيػة، أمػا الحضػور أمػاـ كما يمـز قضاة النيابة حضور الجمسات أماـ المحػاكـ اال 
الحضػور أمػاـ المحػاكـ االبتدائيػة الجزائيػة فيػو أمػر جػػوازي، كمػا أنيػـ ال يحضػروف فػي الػدعاوى الجزائيػة التػػي 
تنظرىػا محػاكـ الصػم  حيػث يمكػف االكتفػاء بمشػاىدة األحكػاـ الصػادرة عػف ىػذه المحػاكـ لمتابعػة طػرؽ الطعػف 

 ء. بشأنيا عند االقتضا
 دور النيابة العامة في الخصومات المدنية:  -ثانياً  

يحػػؽ لمنيابػػة العامػػة االدعػػاء مباشػػرة فػػي الحػػاالت التػػي يػػنص القػػانوف عمييػػا وفػػي قضػػايا الجنسػػية، يجػػب 
ال كػاف الحكػـ بػاطاًل، وتعػد النيابػة العامػة فػي ىػذه  إدخاليا في الدعاوى التي يحؽ ليا رفعيا مباشرة مػف قبميػا وا 

خصػػما أصػػميًا ويحػػؽ ليػػا سػػموؾ طػػرؽ الطعػػف جميعيػػا. كمػػا يجػػوز لمنيابػػة العامػػة التػػدخؿ فػػي القضػػايا  الحػاالت
المتعمقة بإدارة عامة أو بػاألحواؿ الشخصػية وبعػديمي األىميػة وناقصػييا والغػائبيف وباألوقػاؼ الخيريػة وباليبػات 

وعي وفػي رد القضػاة ومحػاكمتيـ والوصايا المرصودة لمبر وفي تعييف المرجع والػدفع بعػدـ االختصػاص الموضػ
وفػػي التفػػػاليس والصػػػم  الػػواقي، ويجػػػوز لممحكمػػػة فػػي أيػػػة حالػػػة تكػػوف عمييػػػا الػػػدعوى أف ترسػػؿ ممػػػؼ القضػػػية 
لمنيابػػة العامػػة، إذا عرضػػت فييػػا مسػػألة تتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ أو اآلداب العامػػة مػػف أجػػؿ التػػدخؿ فػػي الػػدعوى 

النيابة فػي أيػة حالػة كانػت عمييػا الػدعوى قبػؿ ختػاـ المرافعػة فييػا،  المدنية إذا وجدت مبررًا لذلؾ، ويكوف تدخؿ
لذلؾ، فإنو في جميع الدعاوى التي تكػوف فييػا النيابػة العامػة طرفػًا منضػمًا ال يجػوز لمخصػوـ بعػد تقػديـ أقواليػا 

نمػػػا يجػػػوز ليػػػـ أف يقػػػدموا لممحكمػػػة بيا نػػػًا كتابيػػػًا وطمباتيػػػا أف يطمبػػػوا الكػػػالـ، وال أف يقػػػدموا مػػػذكرات جديػػػدة وا 
لتصػػحي  الوقػػائع التػػي ذكرتيػػا النيابػػة العامػػة. كمػػا أنػػو لمنيابػػة العامػػة الحػػؽ فػػي سػػموؾ طػػرؽ الطعػػف القانونيػػة 
المقررة لمطعف في األحكػاـ فػي جميػع الػدعاوى التػي تكػوف فييػا خصػمًا أصػميًا، أو كانػت قػد أدخمػت أو تػدخمت 
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ئرتو أف يطعف بطريؽ الػنقض لمصػمحة القػانوف فػي األحكػاـ فييا، ولمنائب العاـ وقضاة النيابة العامة كؿ في دا
المبرمػػة الصػػادرة عػػف جيػػات القضػػاء العػػادي )أيػػًا كانػػت المحكمػػة التػػي أصػػدرتيا( إذا كػػاف الحكػػـ مبنيػػًا عمػػى 

 مخالفة لمقانوف أو خطأ في تطبيقو أو في تأويمو وذلؾ في األحواؿ اآلتية: 
 الطعف فييا. األحكاـ التي ال يجيز القانوف لمخصوـ  -1
 األحكاـ التي فوت الخصوـ ميعاد الطعف فييا أو نزلوا فييا عف الطعف. -2
ويرفػػع ىػػذا الطعػػف بػػأمر خطػػي بكتػػاب أو باسػػتدعاء، وتنظػػر المحكمػػة الطعػػف فػػي قضػػاء الواليػػة بغيػػر  

عػف فػي دعوة الخصوـ، وال يفيػد الخصػوـ مػف ىػذا الطعػف، إال إذا كػاف الطعػف يتعمػؽ بػدعوى عماليػة، فيعػد الط
ىػذه الحالػػة موقفػًا لمتنفيػػذ ويفيػد منػػو الخصػوـ وتعػػاد الػدعوى فػػي حػاؿ نقػػض الحكػـ المطعػػوف فيػو إلػػى المحكمػػة 

 التي أصدرتو إلتباع حكـ محكمة النقض.
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 أعوان القضاة العاممين في المحاكم
موف يعػاوف القضػػاة فػػي عمميػػـ مجموعػة مػػف المػػوظفيف العمػػومييف يشػكموف الجيػػاز اإلداري لممحكمػػة يسػػ

في القانوف بالمساعديف القضائييف وىـ مدير المكتب اإلداري ورؤسػاء الػدوائر ورؤسػاء الكتػاب ومعػاونو رؤسػاء 
الكتػػػػػاب وكتػػػػػاب الضػػػػػبط والمحضػػػػػريف، وقػػػػػد تػػػػػـ تحديػػػػػد تحػػػػػدد صػػػػػالحيات وظػػػػػائؼ المسػػػػػاعديف القضػػػػػائييف 

 والمحضريف في القوانيف:
 المساعدوف القضائييوف: -أوالً 
يواف يقوـ عميو موظفوف مف فئة المساعديف القضائييف أو المساعديف العدلييف، حيث يوجد في كؿ محكمة د 

استخدـ القانوف المصطمحيف، حيث ورد في بعض النصوص مصطم  مساعد عدلي وفي بعضيا اآلخر 
مساعد قضائي أما قانوف أصوؿ المحاكمات فقد أطمؽ عمييـ الكّتاب المساعدوف، وكّتاب الضبط، وكّتاب 

، أو كّتاب الجمسة، وىـ بشكؿ رئيس )ميما كانت تسميتيـ(: رئيس الديواف، وكتبة الضبط في المحكمة
المحاكـ، ويعد كتبة الضبط أو كتاب المحاكـ جزء مف ىيئة المحكمة، حيث ال تعقد الجمسة دونيـ، فمذلؾ 

أقسـ باك أف أقوـ بالوظيفة أوجب القانوف عمييـ أف يحمفوا يمينًا قانونية قبؿ مباشرة عمميـ بالصيغة التالية: )
التي تسند إلي بشرؼ وأمانة(، ويساعد المحكمة في جمساتيا في إجراءات اإلثبات جميعيا وتحت طائمة 

البطالف كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عميو مع الرئيس أو القاضي، كما يقوـ الكاتب باستالـ سندات 
ودع السند إيصااًل بذلؾ، كما يستمـ المبالا التي تودع اإلثبات ويحفظيا في صندوؽ المحكمة ويعطي م

صندوؽ المحكمة ويفتت  ليا سجاًل خاصًا ويعطي المودع سند إيصاؿ بالمبما. إذ يقوـ كاتب المحكمة بدور 
أساس في نظرية المحاكمة، حيث يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كؿ جمسة مرتبة بحسب الساعات 

ىذه القائمة عمى رئيس المحكمة وتعمؽ صورتيا في الموحة المعدة لذلؾ عمى باب  المعينة لرؤيتيا، وتعرض
المحكمة قبؿ افتتاح الجمسة. كما ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عميو مع الرئيس) المحكمة 
 الجماعية( أو مع القاضي)قاٍض فرد( في آخر كؿ جمسة ويذكر فيو ساعة افتتاحيا وساعة ختاميا، وأسماء

القضاة والنيابة العامة إذا مثمت في المحاكمة، وأسماء المحاميف والوقوعات التي حدثت، والشروح التي يأمره 
الرئيس أو القاضي بتدوينيا، وينظـ الضبط بخط مقروء وواض ، وبالحبر السائؿ  ير القابؿ لمزواؿ ودوف 

ذا اقتضى األمر تصحيحًا في الك تابة توضع الكممة أو العبارة المطموب حؾ أو شطب أو تعميؽ أو إضافة، وا 
تصحيحيا بيف معترضتيف ويكتب فوقيا بأرقاـ متسمسمة، ويتـ الخروج إلى ىامش الضبط ويذكر الرقـ وعبارة 
ص  وما ىو مصح  وتوقع مف الكاتب والقاضي أو الرئيس، ويختـ الكاتب صورة الحكـ الذي يكوف التنفيذ 

 مع الرئيس أو القاضي.  بموجبيا بخاتـ المحكمة ويوقع عمييا
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 المحضروف:  -ثانياً  
ُيعدا المحضروف مف طائفة الموظفيف الممحقيف بالمحاكـ الذيف يػؤدوف دورًا ميمػًا وبػارزًا فػي تبميػا األوراؽ 
القضػػػائية، حيػػػث يكػػػوف التبميػػػا شػػػرطًا الزمػػػًا البػػػد منػػػو مػػػف أجػػػؿ انعقػػػاد الخصػػػومة فػػػي أيػػػة دعػػػوى، لػػػذلؾ فيػػػـ 

ا التي يحمفيا كتبة المحػاكـ، وقػد جعػؿ القػانوف التبميػا مػف ميمػة المحضػريف كػي ينػتس آثػاره يحمفوف اليميف ذاتي
القانونيػػة لجيػػة اعتبػػار أف اإلجػػراء قػػد تػػـ عمػػى الوجػػو الصػػحي ، واسػػتثناء مػػف ذلػػؾ أجػػاز القػػانوف التبميػػا عػػف 

حضػػػريف ال يػػػزاؿ طريػػػؽ رجػػػاؿ الضػػػابطة العدليػػػة فػػػي المنػػػاطؽ التػػػي ال يوجػػػد محضػػػروف فييػػػا، ألف تعيػػػيف الم
مقتصػػػرًا عمػػػى مراكػػػز المحافظػػػػات ولػػػـ يصػػػؿ إلػػػػى المنػػػاطؽ والنػػػواحي، كمػػػا أف تبميػػػػا رجػػػاؿ الجػػػيش والقػػػػوات 
المسمحة فيتـ عف طريؽ الشرطة العسػكرية، كمػا أجػاز القػانوف لمكتػاب المسػاعديف فػي المحكمػة أف يقػوـ بتبميػا 

 الخصـ أو وكيمو إف كاف معروفًا مف قبمو. 
 

 المحامـــون
les avocats 

يساعد القاضي في أداء ميمتو أشخاص يعمموف في ساحة العدالة مػف  يػر المػوظفيف فػي المحكمػة، وال 
يرتبطوف بالقضاء بأي رابطة، بؿ ىـ يمارسوف عمػاًل حػرًا، وليػـ دور بػارز فػي العمميػة القضػائية، حيػث يتوقػؼ 

ف مػف أبػرز ىػؤالء المسػاعديف عمييـ في أحياف كثيرة البدء في الخصومة أو الشروع في إجػراءات  المحاكمػة، وا 
 (:  10المحاموف، ونعرض ىنا فقط التعريؼ بالمحاميف والتوكيؿ بالخصومة وفؽ اآلتي)

 تعريؼ المحاميف:  -أوالً 
يقاؿ: إف القضاء يحمؽ في سماء العدالة بجناحيف ىما القضػاة والمحػاموف، وقػد ذىػب بعػض رجػاؿ الفقػو 

ف كػػاف مػػف  يػػر المػػوظفيف إال أنػػو يقػػوـ بخدمػػة عامػػة فػػي مرفػػؽ عػػاـ، فػػي تحديػػد طبيعػػة عمػػؿ المحػػامي أنػػ و وا 
بينما ذىب آخروف إلى القوؿ: إف عمؿ المحامي ىو القياـ بميمة معينػة لقػاء أتعػاب محػددة، والػرأي الػراج  أف 
ة عمؿ المحامي ينطبؽ تمامًا وتعريؼ الوكالة بوصفيا عقدًا مسمى فػي القػانوف، وميمػا يكػف الموقػؼ مػف طبيعػ

عمػؿ المحػامي فػػإف القػانوف منػػع مػف حيػث المبػػدأ عمػى  يػػر مػف المحػاميف الحضػػور أمػاـ المحػػاكـ عنػد النظػػر 
في الدعاوى. فمباشرة إجراءات الخصػومة تسػتمـز كفػاءة وثقافػة قانونيػة وخبػرة عمميػة فػي تفسػير القػانوف، وتقػديـ 

نيػػة ليػػا، ممػػا يسػػاعد الخصػػوـ فػػي الطمبػػات، وتمخػػيص الوقػػائع وعرضػػيا بشػػكؿ مػػنظـ، مػػع عػػرض األوج القانو 
الػػدفاع عػػف مصػػالحيـ، وفػػي تقػػديـ األدلػػة المنتجػػة والمفيػػدة فػػي الػػدعوى التػػي تحػػوؿ الوقػػائع الماديػػة إلػػى وقػػائع 
قانونيػػة تػػؤدي إلػػى تكػػويف قناعػػة القاضػػي، وقػػد افتػػرض المشػػرع أف كػػؿ ذلػػؾ متػػوافر فػػي المحػػاميف، وعمػػى ذلػػؾ 
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يمتنػع عػف توكيػؿ محػاـٍ فػي  يػر الحػاالت الحصػرية المسػتثناة مػف كؿ مف يحضر مف الخصوـ أماـ المحػاكـ و 
ذلؾ بنص القانوف، تنظر المحكمة الدعوى بغيبتو ويعد الحكػـ وجاىيػًا بحقػو. كمػا أوجػب القػانوف حضػور محػاـٍ 
وكيؿ عف المتيـ في الجػرائـ الجنائيػة، وأوجػب أيضػًا أف يقػدـ الطعػف أمػاـ محكمػة الػنقض فػي الػدعاوى المدنيػة 

 بؿ محاـٍ بموجب سند توكيؿ تحت طائمة عدـ قبوؿ الطعف شكاًل.مف ق
 التوكيؿ بالخصومة:  -ثانياً 

يخػػػػوؿ التوكيػػػػػؿ بالخصػػػػومة المحػػػػػامي الوكيػػػػؿ سػػػػػمطات محػػػػػددة، وىػػػػي عمػػػػػى وجػػػػو الخصػػػػػوص: اتخػػػػػاذ 
تخػػػاذ اإلجػػػراءات الالزمػػػة لرفػػػع الػػػدعوى ومتابعتيػػػا، والػػػدفاع فييػػػا، واإلقػػػرار، وقبػػػوؿ اليمػػػيف وتوجيييػػػا وردىػػػا، وا

اإلجػػراءات التحفظيػػة إلػػى أف يصػػدر الحكػػـ فػػي موضػػوعيا فػػي درجػػة التقاضػػي التػػي تػػـ التوكيػػؿ فييػػا، وتبميػػا 
الحكػػـ وتبمغػػو، وذلػػؾ بغيػػر إخػػالؿ بمػػا أوجػػب فيػػو القػػانوف تفويضػػًا أو تػػوكياًل خاصػػًا. فػػال يصػػ  بغيػػر تفػػويض 

وال تػػرؾ الخصػػومة، وال التنػػازؿ عػػف  خػػاص التنػػازؿ عػػف الحػػؽ المػػدعى بػػو، وال الصػػم  عميػػو وال التحكػػيـ فيػػو،
الحكـ، أو التنازؿ عف طريؽ مف طرؽ الطعف، وال ترؾ التأمينػات مػع بقػاء الػديف، وال االدعػاء بػالتزوير، وال رد 
القاضػػي وال مخاصػػمتو،كما أف جميػػع أعمػػاؿ التصػػرؼ مػػف بيػػع أو ىبػػة أورىػػف تحتػػاج إلػػى توكيػػؿ خػػاص، وأف 

ليس لو أثر بمواجية الخصـ اآلخػر، ولػـ يشػترط القػانوف أف يكػوف التوكيػؿ أي قيد في الوكالة في  ير ما ذكر 
ف كػؿ محػاـٍ يػرد اسػمو  بالخصومة محصورًا بمحاـ واحد، بؿ يمكػف أف يتعػدد المحػاموف فػي الػدعوى الواحػدة، وا 
فػػي سػػند الوكالػػة يكػػوف مػػوكاًل بالخصػػومة فػػي مضػػمونيا العػػاـ، وينحصػػر التوكيػػؿ الخػػاص فػػي المحػػامي الػػذي 

بػػذلؾ. كمػػا يجػػوز لممحػػامي أف ينيػػب  يػػره فػػي الخصػػومة مػػالـ يكػػف ممنوعػػًا مػػف ذلػػؾ فػػي سػػند التوكيػػؿ،  فػػوض
ف اإلنابة في الخصومة ال تخوؿ المحامي المنػاب الطعػف بػالحكـ، وال صػفة لػو فػي تبمػا المػذكرات واألحكػاـ،  وا 

ف م جػػرد صػػدور التوكيػػؿ مػػف أحػػد ويقػػوـ المحػػامي المتمػػرف مقػػاـ أسػػتاذه فػػي التوكيػػؿ بالخصػػومة دوف وكالػػة، وا 
الخصوـ لممحامي يكوف مكتب المحامي معنيًا في تبميا األوراؽ، ألف التوكيؿ بالخصومة يعطػي الوكيػؿ حسػب 

( أصػػوؿ حػػؽ تبميػػا الحكػػـ و تبمغػػو ممػػا يجعػػؿ الوكيػػؿ بمنػػػزلة الشػػخص المطمػػوب تبميغػػو و 499حكػػـ المػػادة )
 عدـ وجود الوكيؿ. بالتالي يكػوف التبميا لمستخدمو جائزًا في حاؿ 
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 (11الخبـــــــراء)
Les Experts 

ُيعػػدا الخبػػراء أمػػاـ المحػػاكـ القضػػائية مػػف معػػاوني القضػػاة، المػػؤتمنيف عمػػى حقػػوؽ النػػاس وحريػػاتيـ لػػذلؾ 
فإف االىتماـ بتعزيز قدراتيـ عمى القياـ بمسؤولياتيـ عف طريؽ التأني في اختيارىـ، وا  نػاء معػارفيـ بمزيػد مػف 

فػػي شػػؤوف الخبػػػرة وأسػػموبيا وأىػػدافيا يػػػؤدي إلػػى تعزيػػز دور القضػػاء عمػػػى أداء رسػػالتو فػػي إحقػػػاؽ المعمومػػات 
رسػػاء قواعػػد األمػػف المػػدني وترسػػين اإليمػػاف بػػالحؽ والخيػػر فػػي نفػػوس الناس.فػػالخبراء أمػػاـ القضػػاء ال  الحػػؽ وا 

مى ألنػو يتعمػؽ بالعدالػة، يقدموف عمميـ وفنَّيـ مف أجؿ اإلنتاج المادي، بؿ ىـ يقدموف ذلؾ في سبيؿ شيء أسػ
لػذلؾ فػإف فػفَّ الخبػػراء وعمميػـ يجػب أف يقتػػرف بميػزاف العػدؿ، ويجػػب أف يقػوـ بينيمػا انسػػجاـ كامػؿ حتػى تػػؤدي 
الخبػػػػرة ميمتيػػػػا فػػػػي أف تكػػػػوف مسػػػػاعدًا ميمػػػػًا لعمػػػػؿ القاضػػػػي فػػػػي الوصػػػػوؿ إلػػػػى الحقيقػػػػة وحسػػػػـ المنازعػػػػات 

يكػػوف عػػاداًل، والعدالػػة المطموبػػة فػػي الخبيػػر ىػػي نفسػػػيا المسػػتحكمة بػػيف األفػػراد. ليػػذا، فػػإف الخبيػػر يجػػب أف 
المطموبػة مػػف القاضػي. لػػذا، تعتمػد أكثػػر الػدوؿ فػػي تشػػريعاتيا فػي إسػػناد ميمػة الخبػػرة إلػى خبػػراء اختصاصػػييف 
ليسػػوا مػػف مػػوظفي وزارة العػػدؿ بػػؿ ىػػـ مجموعػػة مػػف األشػػخاص الػػذيف ير بػػوف فػػي القيػػاـ بميمػػة الخبػػرة التػػي 

صدد نزاعػات محتممػة تسػتدعي المجػوء إلػى تحقيػؽ فنػي، وتوجػب أكثػر التشػريعات فػي دوؿ تطمبيا المحاكـ في 
العػػالـ، ومنيػػا الػػدوؿ العربيػػة عمػػى المحػػاكـ تعيػػيف الخبػػراء عنػػدما تسػػتدعي وقػػائع المجػػوء إلػػى الخبػػرة الفنيػػة، مػػف 

خبيػػر مػػف خبػػراء اختصاصػػييف مقيػػديف فػػي جػػدوؿ خػػاص تضػػعو وزارة العػػدؿ، بحيػػث ال يجػػوز لمقاضػػي تعيػػيف 
خػػارج الجػػػدوؿ إال إذا كانػػػت طبيعػػػة تسػػػتدعي تعيػػػيف خبيػػػر، ولػػػيس فػػػي الجػػػدوؿ اختصاصػػػي يسػػػتطيع أف يقػػػوـ 
بميمة الخبرة، ىذا مع األخػذ بالحسػباف الػدوؿ التػي تأخػذ بنظػاـ الخبػراء المػوظفيف، والتػي تمػـز مػف حيػث المبػدأ 

ذا لػـ يو  جػد االختصػاص المطمػوب تسػتطيع عندئػذ التعيػيف المحاكـ فييا تعييف الخبراء مف خبػراء دائػرة الخبػرة وا 
لذا فإف خبراء الجدوؿ ىـ أشخاٌص اختصاصيوف في عمػوـ ومعػارؼ متعػددة ومتنوعػة  يػر  مف خبراء الجدوؿ.

متفر يف لمعمؿ في المحػاكـ يمارسػوف مينػة حػرة تتعمػؽ باختصاصػيـ وقػد يكونػوف مػوظفيف فػي الجيػات العامػة 
ـ بميمػػػة الخبػػػرة فػػػػي المحػػػاكـ خػػػارج أوقػػػات دوامػػػػػػيـ وبمػػػا ال يتعػػػارض مػػػػع األخػػػرى تسػػػم  ليػػػـ إداراتيػػػػـ القيػػػا

وظيفتيـ، ويطمبوف القيػد فػي الجػدوؿ الخػاص الػذي تعػده وزارة العػدؿ وتعممػو عمػى المحػاكـ فييػا كػي تقػوـ تمػؾ 
تجػػدر المحػػاكـ باالسػػتعانة بيػػـ عنػػدما تسػػتدعي طبيعػػة الوقػػائع المثػػارة فػػي الػػدعوى المجػػوء إلػػى الخبػػرة الفنيػػة، و 

اإلشارة إلػى أف كػؿ التشػريعات أجػازت لممحػاكـ تعيػيف الخبػراء مػف  يػر الجيػات التػي تػـ تحديػدىا وذلػؾ بشػرط 
عػدـ وجػػود خبيػر فييػػا يسػتطيع القيػػاـ بميمػة الخبػػرة وضػرورة بيػػاف ذلػؾ فػػي الحكػـ الصػػادر بػالتعيف، وىػػذا يقػػوـ 

                                                

الخبرة الفنية أماـ القضاء ػ دراسة مقارنة ػ سمطنة  -محمد واصؿ وحسيف ابف عمي الياللي .لمزيد مف المعمومات حوؿ الخبرة والخبراء راجع: د -( 11)
 .2224لفني ػ مطابع النيضة ػ عماف ػ المحكمة العميا ػ المكتب ا

82 



ي المجػػوء إلػػى الخبػػرة الفنيػػة وحريتػػو فػػي عمػػى القواعػػد العامػػة والتػػي تسػػتند عمػػى األصػػؿ وىػػو حريػػة القاضػػي فػػ
 تعييف مف يشاء مف الخبراء االختصاصيف طالما أف اليدؼ ىو الوصوؿ إلى الحقيقة التي تؤدي إلى العدالة.

 تمارين:

يكوف لكؿ سؤاؿ عدد مف اإلجابات الصػحيحة وواحػدة خاطئػة أو عػدد مػف اإلجابػات الخاطئػة وواحػدة صػحيحة 
 اختر اإلجابة المخالفة: 

 

 القضاة ىـ الذيف:  -1

o .ينصبوف أنفسيـ لتولي الفصؿ في منازعات األشخاص 

o .يرجع إلييـ األشخاص في حؿ مشاكميـ 

 . الذات التي نصبتيا سمطة مختصة لمفصؿ في الخصومات 

o يتفؽ عميو الخصوـ لمفصؿ في منازعاتيـ 

 

 يتـ تعييف القضاة بجميع درجاتيـ:     -2

o  بقرار مف وزير العدؿ 
o   مس القضاء األعمى بقرار مف مج. 
o  . بقرار مف رئيس الجميورية 
 .بمرسوـ بعد موافقة مجمس القضاء األعمى 

 

ؿ القاضي مدنياً  بالتعويض  في الحاالت اآلتية :    -3  يسأ

o .إنكار العدالة 

o .الغش والتدليس والغدر 

 .أي خطأ يقع منو في األحكاـ التي يصدرىا 

o   .عندما ينص القانوف عمى تمؾ المسؤولية 
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 الوحدة التعميمية الخامسة

 األحكاـ العامة في نظرية االختصاص-1
 الكممات المفتاحية:

طبيعة القانونية ألعمال  - مفيوم أعمال السيادة - والية المحاكم في النظر في أعمال السيادة
زع التنا –التنازع عمى االختصاص الوالئي وحمولو  -القضائية ألعمال السيادة  التطبيقات - السيادة

 ص النوعي والقيمي والمحمي وحمولو.عمى االختصا
 الممخص:

 ،يتم المجوء إلى عدالة الدولة عبر محاكميا المتعددة التي خص المشرع كاًل منيا باختصاص محدد
توزيع االختصاص ابتداًء بين القضاء اإلداري والقضاء العادي ويسمى ىذا النوع من  ويقوم

 ،ينشأ بين القضائين تنازعًا سمبيًا أو إيجابيًا عمى االختصاص وقد ،االختصاص باالختصاص الوالئي
ويتم حمو عن طريق محكمة التنازع عمى االختصاص التي تقرر أي من القضائين ىو المختص أو 

وقبل ذلك فقد حظر المشرع عمى محاكم كل من القضاء  ،أي حكم صادر عنيما واجب التنفيذ،
أو مضمون ىذه األعمال ى  ادة األمر الذي اقتضى بيانالعادي واإلداري التعرض ألعمال السي

 قيمتيا، ووضع قواعد خاصة بذلك.

 

 األىداؼ التعميمية:
 في نياية ىذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى: 

وبيان  ،في الدولة معرفة توزيع االختصاص بين الجيات القضائية بسبب تعدد أنواع القضاء -
 .لو لصمتو بأعمال السيادةمايحظر عمى القضاء التعرض 

عايير التي تم وضعيا ليذه معرفة مفيوم أعمال السيادة التي يحظر عمى القضاء التدخل فييا والم -
 الغاية.

 .معرفة كيفية حل إشكالية التنازع عمى االختصاص -
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وضع المشرِّع مجموعة من القواعد تساعد الباحث عن عدالة الدولة في الوصول إلى أبواب   
التي حددىا لمفصل في الدعاوى المرفوعة إلييا بشروطيا، وتقتضي األحكام العامة بيان  محاكميا

مدى والية القضاء في الفصل بالخصومة أو بالطمب أو بالدعوى، وبيان كيفية حل مسألة التنازع 
عمى االختصاص عند إعالن عدة جيات قضائية في الدولة اختصاصيا أو عدم اختصاصيا 

معينة، وكما يجب التمييز بين االختصاص الوظيفي أو الوالئي بين  في النظر في دعوى
الجيات القضائية واالختصاص النوعي والقيمي والمحمي لمحاكم القضاء العادي. لذلك سنعرض 

 اآلتية: الفقرات في الجزأ ىذا 

 والية المحاكـ في النظر بأعماؿ السيادة
م المعاصر التي تتناقض إلى حد كبير مع مبدأ المشروعية ُتعدُّ أعمال السيادة من أىم المفاىيم في العال

أو خضوع الدولة لمقانون، إذ نجد مع ىذا المصطمح تراجع خضوع الدولة لرقابة القضاء من خالل نزع 
صالحيتو أو اختصاصو بالنظر في المنازعات المتعمقة بيا، وبالتالي فيي تعمل من خاللو فوق كل 

أو تقيدىا، كما قد تعتدي عمى حق الممكية وتقيد التصرفات دون أن تخضع المؤسسات، وقد تمغي الحريات 
لرقابة أو محاسبة وذلك استنادًا إلى مصمحة أعمى أولى بالرعاية والحماية من كل المصالح الفردية أو الفئوية. 

 ، وتطبيقاتيا القضائية في المطالب اآلتية:لذلك نعرض لمفيوم أعمال السيادة وطبيعتيا

 عماؿ السيادةمفيوـ أ

يعد مصطمح أو مفيوم أعمال السيادة من المسائل المختمف عمييا في عالم الفكر القانوني، حيث يضيق 
ىذا المفيوم في الدول ذات األنظمة العريقة في الديمقراطية التي ترسخ فييا مبدأ سيادة القانون، ويتسع في 

المسألة تثير نزاعًا بين أجيزة الدولة القائمة عمى  دول أخرى حتى يكاد يشمل العديد من تصرفات اإلدارة، وأن
سمطة الحكم التي ترغب دائمًا في أن تبقى تصرفاتيا وأعماليا بعيدة عن رقابة القضاء وبين القضاة في 
المحاكم الذين يرغبون في أن يبسطوا سمطتيم عمى جميع تصرفات اإلدارة عمى اعتبار أن حق الدولة ليس 

ن كاًل من الحقين مستمد من القانون وال يمكن التذرع بمفيوم أعمال السيادة من أجل أقوى من حق الفرد وأ
استبعاد تطبيق حكم القانون ألنو في دولة القانون ال أحد فوق القانون، وفي الشريعة اإلسالمية كل من الفرد 

ن تدخل الدولة  في حريات األفراد والدولة يتمقى الحق من اهلل، وليس حق الدولة أقوى من حق الفرد، وا 
، وتقر الشريعة 1وحقوقيم إنما يكون في حدود الضرورة والصالح العام وتطيير المجتمع من االستغالل والفساد

                                                
 .73ـ ص 1984ـ لبنان ـ طبعة  فتحي الدريني ـ الحق ومدى سمطان الدولة في تقييده ـ مؤسسة الرسالة .د - (1)
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اإلسالمية كما يقر التشريع الوضعي بسمو أعمال الدولة عمى أعمال األفراد عندما تتصرف في دائرة الحفاظ 
ساس الحفاظ عمى المصالح النقض ولو عمى حساب األفراد عمى كيان األمة أو الشعب أو الدولة، أو عمى أ

ألن مصمحة الجماعة مقدمة عمى مصالح األفراد، لذلك يفرق فقياء القانون بين أعمال الحكومة بوصفيا 
سمطة تنفيذية تشرف عمى إدارة وتسيير المرافق العامة، وبين أعمال الحكومة بوصفيا سمطة سياسية أو سمطة 

أوسع في تقدير مالئمة أعماليا من أجل حماية واستقالل أرض الوطن، وقيام الدولة حكم تباشر صالحية 
بأركانيا،لذلك تكون خاضعة لحكم القانون في الحالة األولى، وأعماليا تخضع لرقابة القضاء من حيث 

ي الحالة المشروعية والمالءمة، وعدم التعسف وغيرىا من القواعد التي تحكم التصرفات اإلدارية، وال تخضع ف
الثانية لرقابة القضاء، وىي وحدىا تقدر مدى مالئمة تصرفاتيا لمقيام بواجبيا الدولي والوطني تجاه األرض 
والشعب، حيث عدت تصرفاتيا وأعماليا في ىذه الحالة من أعمال السيادة، وتعرَّف أعمال السيادة بأنيا طائفة 

القضاء بجميع صورىا أو مظاىرىا سواًء في ذلك رقابة من أعمال السمطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة 
أو رقابة فحص الشرعية، وتتعمق ىذه األعمال بكيان الدولة الداخمي والخارجي  ،أم رقابة التعويض ،اإللغاء

وبأنيا تشكل ثغرة خطيرة في مبدأ الشرعية وذلك لخروجيا من دائرة الرقابة القضائية، وقالت المحكمة اإلدارية 
 يرتأى والتي الدولة في النقض السمطات عف رةادالص والتصرفات األعماؿ ))تمؾالسورية عنيا أنيا ىي العميا 

 مصمحة أو المالءمة عدـ بسبب القضائية، الرقابة عف ىبمنأ تبقى أف يجب إنيا ذاتو، اإلداري القضاء
 في مرتمس تقمص في ىي فةالص بيذه ليا المعترؼ السيادة أعماؿ طائفة عف فضالً  ىذا يراىا، لمدولة عميا

 والعالقات الحرب، كحاالت اليامة السياسية األعماؿ سوى تشمؿ ال فيي ،اإلدارييف والفقو االجتياد مفيوـ
 بالسمطة الحكومة عالقات وكبعض ،الدستورية ميامو لبعض الدولة رئيس وممارسة الخارجية،
 األعماؿ تمؾ))لسورية أن أعمال السيادة ىي بينما قالت الييئة العامة لمحكمة النقض ا، (2)((التشريعية
فإن أىم ما . لذا، (3)((اليامة السياسية األعماؿ وتشمؿ الدولة في النقض السمطات عف الصادرة والتصرفات

يميز أعمال السيادة الصبغة السياسية البارزة التي تحيط بيا وتصدر عن سمطة الحكم بما ليا من سمطة عميا 
السياسية كميا والسير عمى حماية النظام األساسي لمدولة وعالقات الدولة مع الدول  لتحقيق مصمحة الجماعة

. لذا، فإن أعمال السادة ىي األعمال التي (4)األخرى وتأمين سالمتيا واستقالليا وأمنيا في الداخل والخارج
ار خارجية، أو تباشرىا سمطة الحكم من أجل الحفاظ عمى كيان الدولة من أرض وشعب وسمطة بمواجية أخط

                                                
 .المكتب الفني -الدولة مجمس ـ 1994 إلى 1965 لألعوام العميا اإلدارية المحكمة قرارات ـ1974 لعام 33 الطعن في 227 القرار  - (1)

 46 و 45 و 44 العدد - 1991 لعام نيالمحام مجمة -1110 لعام أساس 22 القضية 11/6/1110 تاريخ 11 رقم قرار –نقض ىيئة عامة  -(1)

 ، وجاء في قرار لمييئة العامة لمحكمة33:ـ مجموعة األحكام ـ ص 2ـ الدستورية اآلن ـ ج 5/2/1977المحكمة الدستورية العميا في مصر ـ جمسة  - (2)
 بأعماؿ الوقوؼ إلشارة امتثالو عدـ بداعي المواطنيف أحد عمى النار بإطالؽ األمنية الدوريات إحدى لقياـ عالقة ال ))النقض السورية أنو

 06 و 00 و 01 العدد - 1111 لعام المحامون -1110 لعام أساس 22 القضية 11/6/1110 تاريخ 11 رقم قرار -((السيادة
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مواجيات داخمية عامة، كتنظيم سمطات الدولة ونظام الحكم، والعالقة بين السمطات، والنظام النقدي، 
عالن الحرب والصمح والتنازل، وتنظيم القوات المسمحة  واألعمال المتعمقة بالدفاع، وعقد المعاىدات، وا 

نيائيا، وكذلك اإلج عالن األحكام العرفية وا  راءات والتدابير التي تتخذ في حاالت الحرب وتدريباتيا، وا 
والكوارث الطبيعية من فيضانات وبراكين وزالزل وأوبئة وجوائح وغيرىا، ومن أىم المعايير ألعمال السيادة 

 ىي: 
 ،وبموجب ىذا المعيار ،يعد أول معيار أخذ بو مجمس الدولة الفرنسي معيار الباعث السياسي: -أوالً 

أما إذا لم يكن الباعث عمى العمل  ،أعمال السيادة، إذا كان الباعث عميو سياسيا فإن العمل يعد عمال من
 فإنو يعــد عمال إداريا وبالتالي يخضع لرقابة القضاء. ،سياسيا

فإن العبرة لطبيعة  ،واستنادا ليذا المعيار المعيار المستمد مف طبيعة العمؿ ذاتو أو موضوعو: -ثانياً 
 ض النظر عن الدافع إليو.بغ ،العمل ذاتو أو موضوعو
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 الطبيعة القانونية ألعماؿ السيادة

تختمف المواقف الفقيية واالجتيادية في التكييف القانوني لألعمال التي تعد من أعمال السيادة، أو من 
تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليو إال أن الرأي الراجح في أنيا تدخل في طبيعة الحق الراجح لممصمحة 

مة عمى المصمحة الخاصة، وأن الحفاظ عمى حق الحياة مقدم عمى الحق في سالمة عضو من األعضاء، العا
)) درء المغاـر مقدـ عمى جمب حيث يجوز التضحية بالعضو من أجل الحفاظ عمى مصمحة راجحة، أن 

ألعمال عمى أنو من وىذا يعني أنيا تنتمي إلى مفيوم النظام العام، وبالتالي فإن تحديد عمل من ا المغانـ((،
أعمال السيادة ىو مسألة تكييف تقوم بيا المحكمة المرفوعة إلييا الدعوى، وتخضع في ذلك لرقابة المحاكم 
األعمى، وال توجد قائمة أو الئحة تنص عمى تحديد األعمال التي تعد من األعمال السياسية أو أعمال السيادة 

رة لما تدفع بو السمطة التنفيذية بيذا الخصوص، ألن العبرة التي يمتنع عمى المحاكم النظر فييا، وال عب
لطبيعة العمل وليس لموصف الذي تعطيو الحكومة لو، ويرى بعض الفقياء أنو ال فرق بين السمطة التي 
تمارس الضبط اإلداري والسمطة التي تمارس الحكم وبالتالي فإن جميـع أعمال الحكـومة تخضع لرقابة القضاء، 

ن نظرية األعمال السياسية أو السيادية في تقمص مستمر، وأصبحت في الوقت الراىن مقتصرة ويرى آخر أ
عمى بعض المسائل اليامة مثل حاالت الحرب والعالقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة لبعض صالحياتو، 

مارسيا السمطة إضافة إلى بعض عالقات الحكومة بالسمطة التشريعية، لذلك فإن األعمال السياسية التي ت
التنفيذية ) الحكومة( تنحصر في األعمال المنظمة لعالقات السمطة التنفيذية بالسمطة التشريعية، األعمال 

  المتعمقة بالعالقات الدولية.
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 التطبيقات القضائية ألعماؿ السيادة

م تممست بعض فإذا كانت التشريعات المختمفة لمدول لم تتناول أعمال السيادة بالتحديد إال أن المحاك
األعمال المنسوبة لمحكومة وقالت عنيا أنيا من أعمال السيادة، أما من خالل بيان أوصافيا، أو من خالل 

 تسميتيا بأسمائيا ونعرض بعضيا في اآلتي: 

تعد مسائل دعوة الناخبين األعماؿ المنظمة لعالقة السمطة التنفيذية بالسمطة التشريعية:  -أوالً 
 برلمان لالنعقاد،واقتراح مشاريع القوانين من أعمال السيادة.لالنتخاب، ودعوة ال

تعد أعمال السمطة القضائية وما يمحق بيا من أعمال االدعاء العام  األعماؿ القضائية: -ثانياً 
والضابطة العدلية من أعمال السيادة، وأن المبدأ السائد في الفقو واالجتياد ىو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال 

ن كان يوجد ميل في الفقو واالجتياد اإلداري الحديث وخاصة في فرنسا يقول بمسؤولية السمطة  القضائية، وا 
الدولة عن أعمال السمطة المشروعة استنادًا إلى مبدأ العدالة الذي يقول أنو ليس من العدل في شيء أن يكون 

 ىناك شخص مضرور وال يستطيع أن يراجع القضاء لممطالبة بالتعويض. 

يعد إبرام المعاىدات واالتفاقات الدولية واالنضمام إلييا عماًل من أعمال عقد المعاىدات الدولية:  -اً ثالث
، إال أن االتفاقية (5)السيادة، إال أن مضمونيا أو موضوعيا ليس بالضرورة أن يكون دائمًا متصاًل بالسيادة

جراء المناورات العسكرية المش  . (6)تركة تعتبر من أعمال السيادةالمتعمقة بتنظيم إقامة الجيوش وا 

تعد مسألة إعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية في الظروف  إعالف حالة الطوارئ: -رابعاً 
االستثنائية التي تتعرض ليا البالد من األعمال السياسية السيادية التي يمتنع فييا عمى القضاء أمر النظر 

عمى أن اإلجراءات التي تتخذ في سبيل تنفيذ األحكام العرفية إنما ىي ، إال أن الفقو واالجتياد مجمع (7)فييا
 إجراءات إدارية وليست سياسية وتخضع لرقابة القضاء. 

                                                
)) ليس صحيحًا إطالؽ القوؿ بأف جميع االتفاقيات الدولية أيًا كاف موضوعيا مف األعماؿ مة الدستورية المصرية أنو جاء في قرار لممحك - (1)

جمسة (( ػ  وال يسوغ اعتبارىا مف األعماؿ السياسية ،فاالتفاقية الدولية بإنشاء المصرؼ العربي الدولي تتمخض عف إنشاء بنؾ ،السياسية
 منشور عمى االنترنيت تحت عنوان مجموعة من أىم أحكام المحكمة الدستورية قضائية دستورية ـ154( لسنة 14ـ القضية رقم ) 19/6/1993
  .http:llwww.geocitie.com :عمى العنوان 1ص

تنظيـ إقامة الجيوش اتفاقية دستورية ـ وقد جاء فيو )) -قضائية  4( ـ السنة48ـ القضية رقم ( 21/1/1984المحكمة الدستورية المصرية ـ جمسة  - (2)
 منشور عمى االنترنيت تحت عنوان مجموعة من أىم أحكام المحكمة الدستورية ـ..(( .في اختصاص المحكمة ؿالعربية مف أعماؿ السيادة ال تدخ

  .http:llwww.geocitie.com :عمى العنوان 1ص

..... بإعالف حالة .))قرار رئيس الجميوريةإن  5/2/1977. جمسة ق 6لسنة  22جاء في قرار المحكمة الدستورية المصرية في الدعوى رقم  - (3)
عمى العنوان:  1ـ منشور عمىاالنترنيت تحت عنوان مجموعة من أىم أحكام المحكمة الدستورية صالطوارئ عمؿ مف أعماؿ السيادة...( 

http:llwww.geocitie.com.. 
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ذىبت بعض أحكام المحاكم إلى اعتبار التدابير األمنية التي تتخذىا الحكومة  :التدابير األمنية -خامساً 
داخمي والخارجي من أعمال السيادة وأسبغت عمييا لمواجية حاالت الخطر عمى أمن وسالمة الدولة ال

 . (8)الحصانة بمواجية السمطة القضائية

                                                
يدخؿ في صمب الصالحيات  ،) إف اتخاذ التدابير األمنية توفيرًا لمسالمة والطمأنينة العامة) :جاء في قرار لممحكمة اإلدارية العميا في سورية - (4)

وتنجو ىذه التدابير مف الرقابة التي يمارسيا القضاء عمى التصرفات اإلدارية والمصالح العامة، وتعتبر مف  والمياـ التي تمارسيا الحكومة
ـ مجمة القانون لعام  5/5/1984تاريخ  133ـ قرار رقم ((  ينة دمشؽ وبعض المدف السوريةىذه التدابير منع تجوؿ الدرجات النارية في مد

 عف الصادرة والتصرفات األعماؿ تمؾالسورية أف))أعماؿ السيادة ىي وجاء في قرار لمييئة العامة لمحكمة النقض  ،217(ـ ص1العدد) 1985
 بداعي المواطنيف أحد عمى النار بإطالؽ األمنية الدوريات إحدى لقياـ عالقة فال مةاليا السياسية األعماؿ وتشمؿ الدولة في العميا السمطات

 - 1111 لعام نيالمحام مجمة ـ1110 لعام أساس 22 القضية 11/6/1110 تاريخ 11 قرارـ  ))ةالسياد بأعماؿ الوقوؼ إلشارة امتثالو عدـ
  00 و 01 العدد
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 (9)التنازع عمى االختصاص وحمولو
تُثَاُر بعض المسائل بصدد االختصاص تحتاج إلى حل، فقد يكون ىناك تنازع عمى االختصاص الوالئي 

العادي والمجان ذات االختصاص القضائي، وقد  بين القضاء اإلداري والقضاء العادي، أو بين محاكم القضاء
يوجد تنازع عمى االختصاص النوعي أو القيمي أو المحمي، ويستدعي ىذا األمر تدخل المشرع إلزالة ىذا 

الخالف الذي يقوم بين  التنازع. لذلك نبين كيفية إزالة التنازع عمى االختصاص الوالئي، وسنعرض لموضوع
 منو النوعي أم القيمي، أو المحمي في المطمبين اآلتيين: محاكم القضاء العادي سواءً 

 التنازع عمى االختصاص الوالئي وحمولو

تطرح مسألة التنازع عمى االختصاص الوالئي إشكاليتين: األولى تتعمق بالتنازع السمبي واإليجابي بين 
ء العادي حيث تعمن كل القضاء اإلداري أو المجان ذات االختصاص القضائي)القضاء االستثنائي(، والقضا

ويعدُّ عندئذ التنازع إيجابيًا، أو قد يعمن كل منيا عدم اختصاصو، ويكون  جية اختصاصيا في نظر النـزاع،
عندئذ التنازع سمبيًا، أو قد يصدر حكمين قطعيين متناقضين عن جيتين من الجيات ففي ىذه الحالة يتعين 

م محكمة التنازع عمى االختصاص لتحدد الجية المختصة عمى صاحب المصمحة أن يقيم الدعوى ابتداء أما
( من 73في نظر دون أن يكون لو سمطة الفصل في، أو تعيين الحكم الواجب التنفيذ، وىذا ما أكدتو المادة )

إذا رفعت دعوى عف موضوع واحد أماـ جية القضاء العادي ))  قانون السمطة القضائية بالنص عمى أنو
داري ولـ تتخؿ إحداىما عف نظرىا أو تخمت كمتاىما عنيا يرفع طمب تعييف الجية وأماـ جية القضاء اإل

المختصة إلى محكمة تنازع االختصاص. وتختص ىذه المحكمة كذلؾ بالفصؿ في الذي يقوـ بشأف تنفيذ 
حكميف نيائييف متناقضيف صادر أحدىما مف جية القضاء العادي واآلخر مف جية القضاء اإلداري أو 

 المرفوع في بالفصل المختصة المحكمة تعيين في تنحصر التنازع محكمو والية إنفىذا  ىوعمائي((، االستثن
، وقد أكدت محكمة كميا تنفيذىا أو أحدىا بوقف المختمفة األحكام بين المحتمل أو القائم التناقض في أو إلييا

 عف صادر احدىما قطعييف فقراري عند صدور المختص المرجع تعييفإف النقض السورية ذلك بالقول: ))
 بالنظر اختصاصو تقرير منيما كؿ ويتضمف االستثنائي أو اإلداري القضاء عف واآلخر العادي القضاء
وقد وضع القضاء ، (10)يكوف مف اختصاص محكمة التنازع عمى االختصاص(( اختصاصو عدـ أو بالدعوى

                                                

شكاالتو  –اجع المحامي األستاذ عبد اليادي عباس لمزيد من المعمومات حول ىذا الموضوع ر  – (9) دار  -الطبعة األولى  –االختصاص القضائي وا 
 .1983 األنوار لمطباعة،

 ،أيار - 64 السنة والسادس الخامس العددانـ  نيالمحام مجمةـ 1994 لعام 57 رقم أساس ـ 26/47/94 تاريخ 25 رقم قرار -نقض سوري – (10)
 .1995 حزيران
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ة النقض السورية والمحكمة اإلدارية النقض من خالل محكمة التنازع عمى االختصاص، والييئة العامة لمحكم
 مجموعة من القواعد المتعمقة بحمول لمتنازع عمى االختصاص نذكر منيا اآلتي: 

ليس كل عقد تبرمو اإلدارة مع الغير عقدًا إداريًا، فإذا لم يتضمن شروطًا استثنائية يبقى أواًل ػ 
 االختصاص لمقضاء العادي وليس لمقضاء اإلداري.

ليس كل نزاع بين جيتين عامتين يكون االختصاص لمقسم االستشاري في مجمس الدولة وفق  ػثانيًا 
( من قانون مجمس الدولة، ألن ىذا االختصاص ينعقد فقط إذا كان بين مصمحتين عامتين 74أحكام المادة )

خاصًا وال يدخل  وليس جيتين عامتين، وبالتالي فإن المنازعة بين شركة التأمين وأية جية أخرى يكون نزاعاً 
 في اختصاص مجمس الدولة.

 بيا المعترف اإلدارية العقود إن العقد يكون إداريًا بوصفو أو بما يرتبو القانون من أوضاع ألنثالثًا ػ  
 العناصر بتوفر إدارية عقود الثاني بينما القانون من بوصف إدارية عقود األول نوعان اإلداري القضاء أمام

 يتصل وأن العام القانون بأسموب فيو يؤخذ وأن فيو طرفا اإلدارة تكون أن وىي مجتمعة العقد في اإلدارية
 أمالك شغل المشرع، وعمى ذلك عدَّ الخاص القانون في مألوفة غير شروطا يتضمن وأن عام مرفق بتسيير
 الصفة بيذه وصفو وليس. القانون بوصف إداري ىو الذي التعاقد بطريق يكون إنما ،الحجازي الحديدي الخط
 المتعاقدين اإلفراد من فرداً  ىنا اإلدارة جعل من اإلداري القضاء محكمة انتيجتو ما ويكون القضاء بتقدير رىناً 
 .(1)اإللغاء مستمزم الطعن محل الحكم فان وبالتالي النص لصراحة مخالفا عقار إيجار عمى

 التنازع عمى االختصاص النوعي والقيمي والمحمي وحمولو
بين المحاكم التي تتبع القضاء  يتم حل التنازع عمى االختصاص النوعي أو القيمي أو المحمي يمكن أن

العادي عن طريق استئناف أحكام المحاكم الصادرة بيذا الخصوص أمام محكمة االستئناف، والتي تستطيع 
رىا ىذا إعادة من خالل النظر في االستئناف أن تحدد المحكمة المختصة بنظر النـزاع، ويترتب عمى قرا

الدعوى إلى المحكمة المختصة لتفصل في الموضوع ألن الفصل في االختصاص ال يرفع يد المحكمة عن 
نظر الدعوى، بل يبقى ليا الكممة األولى في ذلك كي ال يحرم المتقاضون درجة من درجات التقاضي، ومع 

لدرجة األولى تتبعان محكمتي استئناف وقد ىذا، فإن األمر ال يكون بيذه الصورة البسيطة، فقد تكون محكمتا ا
يكون لكل محكمة رأييا في االختصاص، وبالتالي قد تستمر المحكمتان بنظر الدعوى أو التخمي عن نظرىا. 
لذلك سنعرض مسألة التنازع عمى االختصاص بين محاكم القضائي العادي اإليجابي والسمبي، ثم حل التنازع 

 ي: عمى االختصاص المحمي وفق اآلت
                                                

 ـ 1994 إلى 1965 لألعوام العميا اإلدارية المحكمة قراراتـ  1978 لسنة/ 65/ الطعن في/ 97/رقم  القرارحكمة اإلدارية العميا في سورية الم - (1)
 .الدولة مجمس
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 )تعييف المرجع(:  التنازع اإليجابي أو السمبي -أوالً 
يقضي المبدأ القانوني أنو عند التنازع السمبي أو اإليجابي عمى االختصاص بين محاكم القضاء العادي، 
فإن الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض ىي الجية المختصة بالفصل لجية تحديد المرجع المختص 

أنو في حال صدور حكمين قضائيين قطعيين عن محاكم القضاء العادي سواًء باالختصاص  بالفصل في كما
كما تختص في  أو بعدم االختصاص، فإنيا الجية المختصة بتعيين المرجع الصالح لمفصل في الدعوى،

 :في الحاالت اآلتية الفصل في السمبي أو اإليجابي عمى االختصاص
 وبين محكمة مذىبية أو روحية.  ـ بين محكمة مدنية أو شرعيةأوالً 
 ـ بين محكمة مذىبية وبين محكمة روحية.  ثانياً 
  بين محكمتين روحيتين ال تتبعان مرجعًا واحدًا. -ثالثًا 

 أحدىما القراران كان إذا أما ،ال يدخل ىذا األمر في اختصاص محكمة التنازع عمى االختصاصلذالك، 
. كما تجدر االختصاص تنازع محكمو فالمرجع ،اإلدارية لمجانا من لجنو من والثاني عاديو محكمو من

اإلشارة أنو في حال الحكم بعدم االختصاص النوعي أو القيمي، أو عند الحكم بعدم االختصاص الوالئي بين 
القضاء العادي والجيات القضائية األخرى، فإن المحكمة ال تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لعدم 

 .(11)ل ىذا النص في القانون السوري بل تكتفي المحكمة بإعالن عدم قبول الدعوى لعدم االختصاصوجود مث
  التنازع عمى االختصاص المحمي: -ثانياً 

المحمي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو  بعدم االختصاصإبداء الدفع  يقضي المبدأ القانوني أنو يجب
ال سقط الحق فيو، كما يسقط حق ، كما الطاعن في ىذه الدفوع إذا لم يثرىا في استدعاء الطعن طمب آخر وا 

يفيد أيضًا أنو عمى المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصيا المحمي أن تقرر إحالة الدعوى بحمتيا الراىنة إلى 
ذا قررت كل من المحكمتين عدم اختصاصيا المحمي واكتسب الحكم الصادر من  المحكمة المختصة محميًا، وا 

الدرجة القطعية يصار إلى تعيين المحكمة المختصة عن طرق الغرفة المدنية في محكمة النقض كل منيما 
 بطالن المحمي االختصاص بعدمىذا، ويترتب عمى الحكم التي تممك سمطة تعيين المرجع دون أن تفصل في 

 ،التقادم قطع عن مالناج األثر عدا فيما عمييا المترتبة اآلثار كل وزوال ،تكن لم كأن واعتبارىا الخصومة
اختصاصيا  عدم إعالن عمى تقتصر مختصة غير نفسيا تجد التي المحكمة ميمة فإن ذلك عمى وتأسيساً 

جراءات جديدة، وىذا بخالف  حالة الدعوى إلى المحكمة المختصة دون الحاجة إلى إعادة رفعيا برسوم وا  وا 

                                                

 القانوف في بنص إال جائزة غير واإلداري العادي القضائيف بيف اإلحالة إفوقد جاء فيو )) 23/4/1962تاريخ  316نقض سوري قرار رقم  - (11)
 .211ص  - 2693مجمة المحامين لعام  ( ـ(األخرى عف جية كؿ الستقالؿ

 أن ليا وليسإعالن عدم االختصاص  االختصاص الوالئي والنوعي والقيمي حيث ال تممك المحكمة سوى
 .جديدة بإجراءات أماميا رفعيا يتوجب إذ المختصة المحكمة إلى الدعوى تحيل
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 تماريف:
يكوف لكؿ سؤاؿ عدد مف اإلجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد مف اإلجابات الخاطئة وواحدة 

 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 
 

  :االختصاص الوالئي يعني تحديد -1

o المحكمة المختصة 

o .القضاء المختص 

o .الدولة المختصة 

 الجية المختصة. 

 

  يحؿ التنازع عمى االختصاص بيف محاكـ القضاء العادي عف طريؽ:  -2

o الطعن بالحكم 
o  نوع الدعوى وطبيعة النزاع. 
 تعيين المرجع. 
o  رفع دعوى جديدة. 

 

 أعماؿ السيادة ىي:  -3

o  األعمال الحكومية 

o أعمال السمطة التنفيذية. 

o .أعمال القضاء 

 األعمال السياسية. 
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 الوحدة التعميمية السادسة
 اختصاص محاكـ القضاء العادي -2

 الكممات المفتاحية:

االختصاص النوعي  –االختصاص النوعي لممحاكم  -اختصاص محاكم القضاء العادي 
االختصاص النوعي لمحكمة  –االختصاص النوعي لمحكمة البداية  -لمحكمة الصمح

االختصاص  -االختصاص القيمي لممحاكم -االختصاص النوعي لمحكمة النقض  -االستئناف
القواعد الخاصة  -القواعد العامة في تحديد االختصاص القيمي –القيمي بين درجات المحاكم 

القواعد العامة  -األحكام العامة –االختصاص المحمي لممحاكم  -في تحديد االختصاص القيمي 
 .ختصاص القيميالخاصة في تحديد االالقواعد  -في تحديد االختصاص القيمي

 الممخص:

يتم المجوء إلى عدالة الدولة عبر محاكميا المتعددة التيي خيص المعيرع كينه منييا باختصياص  -
محيييددي ويقيييوم توزيييي  االختصييياص بيييين محييياكم القضييياء العيييادي عميييى أسييياس نيييوع اليييدعو  أو 

 قيمتياي ووض  قواعد خاصة بذلك.

م ولمقاضييي الطريييم الييذي يتعييين وضيي  المعييرع خريطيية طريييم تبييين لميين يراجيي  تمييك المحيياك  -
 عميو سموكيا كي يصل إلى اقتضاء الحم أو الفصل في النزاع. 

 األىداؼ التعميمية:

 في نياية ىذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادراه عمى: 
معرفة توزي  االختصاص بين المحاكم التي يتعين المجوء إلييا لرف  الدعو  القتضاء  -

واعد تؤلف دلينه ىادياه في ذلك إذ خص المعرع كل محكمة الحقوم وحمايتيا من خنل ق
 باختصاصات محددة.

معرفة كيفية تحديد اختصاص محاكم القضاء العادي والسيما محاكم الصمح والبداية   -
بحسنيما محاكم الدرجة األولى التي وبوابات العدالة األولى لحماية الحقوم وقد وض  

التطبيم العممي لذلك كان يجب معرفة كيفية الوصول إلى المعرع قواعد قد تثير إعكااله عند 
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ذلك. ويتم ىذا عبر قواعد االختصاص النوعي أواله وعندما ال تساعد ىذه في الوصول إلى 
بوابة المحكمة المعنية يتم المجوء إلى قواعد االختصاص القيمي التي تحدد المحكمة وفم 

 قيمة النزاع.

ل قواعد االختصاص النوعي والقيمي بقي معرفة إذا عرفت المحكمة المختصة من خن -
المحكمة المختصة مكانياه بين المحاكم المعنية ذات الدرجة الواحدة المنتعرة في جمي  أرجاء 

 أراضي الدولةي ويتم ذلك من خنل قواعد االختصاص المحمي.
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  تمييد وتقسيـ: 

لقانون السمطة القضائية بنظر ُيعيرَُّف اختصاص القضاء العادي بأنو سمطة المحاكم الخاضعة 
الدعو  المرفوعة إلييا سواءه تعمم النيزاع بنوع الدعو  أم بقيمتياي أو بمكان رفعيا. فالمعرع لم يكتف 
من العخص أن يكون صاحب حم كي يصل إلى حقو بمجرد مراجعة المحاكمي بل فرض عميو أن 

وىذا يعني أنَّو  يطريم عدالة الدولة يسمك طريقاه محدداهي كي يصل إلى اقتضاء حقو أو حمايتو عن
ال فإنو يكون قد دخل باباه  ّه ومحمياهي وا  ّّ يبحث عن المحكمة الصالحة لمفصل في الدعو  نوعياه وقيمّيّا
مغمقاه ال يؤدي إلى النتيجة المطموبة. وعمى ذلكي سنبين اختصاص كل محكمة من محاكم القضاء 

 لييكمية لتنظيم ذلك القضاء في األبحاث اآلتية: العادي التي سبم بيان أنواعيا في البنية ا

 االختصاص النوعي لممحاكـ
االختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصيية بحسب نوع الدعو ي وقد جاء في  يتضمن 

النوعي: وبمقتضاه يتعيف صنؼ ودرجة  قانون أصيول المحاكمات المدنية المبناني أن ))االختصاص
. فميذاي يقوم (1)((مف بيف المحاكػـ التابعة لجية قضائية واحدةالمحكمة التي تنظر الدعوى 

االختصاص النوعي لممحاكم عمى معيار طبيعة النيزاع محل الدعو ي إذ حدد المعرع أنواعاه معينة 
من الدعاو  المستمدة من موضوعيا وجعل كل منيا من اختصاص نوع من أنواع المحاكم التي نص 

ية وقانون أصول المحاكمات. لذلك نعرض لطبيعة االختصاص النوعي عمييا قانون السمطة القضائ
 وآثارهيونبين االختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي في المطالب اآلتية:

 لقواعد االختصاص الوالئي والنوعي الطبيعة القانونية

ومنيا قواعد  تفيد النظرية العامة في القانون ي كما سبقت اإلعارة إليو ي بتقسيم قواعد القانون
االختصاص إلى قواعد آمرة واجبة االحترام ال يمكن مخالفتيا أو التحمل من أحكامياي وال يجوز 
االتفام عمى ما يخالفياي وقواعد مفسرة أو مقررةي وىي قواعد مكممة إلرادة األعخاص يمكن 

حترام والتطبيم إذا لألعخاص االتفام عمى ما يخالف أحكامياي ويجوز التنازل عنياي ولكنيا واجبة اال
وىناك عدة ضوابط لمتفريم بين القواعد اآلمرة والقواعد ي (1)لم يتم استبعاد أحكاميا أو التنازل عنيا 

                                                

  .قانون أصول المحاكمات المدنية من 3/ 72انظر المادة  - (1)

 -ود.عمس الدين الوكيل  يوما بعدىا 115ص - 1965 -القاىرة  -نظرية القانون  -عبد الفتاح عبد الباقي  .د انظر كل من: - (1)
 -5الطبعة –حسن كيره ي المدخل إلى العموم القانونية  .ود ي55بند  -1965-اإلسكندرية  -1ط -الموجز في المدخل لدراسة القانون

 . 16ي بند 1975 -اإلسكندرية -منعأة المعارف
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أن نميز بين معيارين بارزين ىما المعيار العكمي والمعيار الموضوعي ويترتب عمى  ني ويمكالمفسرة
لك نعر ض لمعياري تحديد طبيعة القواعد طبيعة االختصاص النوعي والوالئي مجموعة من اآلثار. لذ

المتعمقة باالختصاص النوعي واآلثار المترتبة عمى اعتبار تمك القواعد آمرة من النظام العام وفم 
 اآلتي:

 الطبيعة القانونية لقواعد االختصاص النوعي والوالئي: -أوالً 
اكم وفم المعايير المعتمدة يتم تحديد طبيعة القواعد المتعمقة باالختصاص النوعي ولوالئي لممح 

في تحديد طبيعة القواعد القانونية بعكل عام ويوجد معياران في ىذه المسألة ىما إما باالستناد إلى 
المعيار العكمي من خنل ضوابط النص التعريعيي أو من خنل معيار موضوعي يقوم عمى أساس 

 مضمون النص التعريعي وذلك وفم اآلتي: 
 المعيار الشكمي: -1
يستمد المعيار العكمي من ألفاظ النص القانونيي فإذا كانت تفيد ىذه األلفاظ أنو ال يجوز  

االتفام عمى خنفياي أو أنو يترتب عمى مخالفتيا البطنن المطممي أو أنيا من النظام العامي كانت 
أو أنيا تطبم القاعدة آمرة ال يجوز االتفام عمى ما يخالف أحكامياي أما إذا جاءت بعبارات عامةي 

 مالم يتفم األطراف عمى خنفياي وىذا يعني أنيا قاعدة تكميمية مفسرة.
 المعيار الموضوعي: -2
يمكن التعرف إلى طبيعة القاعة القانونية من خنل موضوعيا أو معناىاي ولذلك يقال أيضاه  

ذا وجدنا أنو يتعمم عن ىذا المعيار إنو معيار معنويي وىذاي يقودنا إلى تحميل مضمون النصي حيث إ
بحماية مصالح أساسية لمدولة أو المجتم ي أو يتعمم بتنظيم المرافم العامة وحسن إدارتياي فإن 
القاعدة تكون آمرة ال يجوز مخالفتياي أما إذا لم تتعمم بذلك فإنيا تكون قاعدة تكميمية مفسرة يجوز 

ختصاص القضائي الوالئي والنوعي نجد االتفام عمى خنفيا. فبإسقاط ىذين المعيارين عمى قواعد اال
 اآلتي: 

عدـ اختصاص المحكمة بسبب ))( من قانون أصول المحاكمات عمى أن 146ي نصت المادة )أ 
عدـ واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا تحكـ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا ويجوز الدفع بو 

معيار العكمي نجد أن النص يفيد أنو لممحكمة وبالوقوف عند ال ((،في أية حالة كانت عمييا الدعوى
إثارة عدم االختصاص الوالئي والنوعي في أية مرحمة كانت عمييا الدعو ي وىذا يعني أنو ال يجوز 
نو يتعمم بالنظام العامي ألنو يتعمم بتنظيم التقاضي أمام  االتفام عمى ما يخالف ىذا االختصاص وا 

 ة سابقاه من قبل المعرع.الجيات القضائية أو أمام محاكم محدد
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يفيد المعيار المعنوي أن قواعد االختصاص من حيث المبدأ موضوعة لتنظيم مرفم العدالة  -ب
وحسن إدارتو بوصفو من مرافم الدولة ومن وظائفيا األساسيةي وىي بذلك تعد من القواعد اآلمرة 

 . (1)لتعمقيا بالنظام العام
 واعد االختصاص الوالئي والنوعي:اآلثار المترتبة عمى طبيعة ق -ثانياً 

يترتب عمى عدِّ قواعد االختصاص الوالئي والنوعي من النظام العام مجموعة من النتائج اليامة 
 تتوضح في اآلتي:

يجب عمى المحكمة من تمقاء نفسيا أن تتصد  مباعرة لمسألة االختصاصي وتحكم بو دون  ػ 1
عمى مبدأ حياد القاضيي وىي ال تممك  طمب أو دف  من الخصوم دون أن يعد ذلك خروجاه 
 ىذا الحم لون االختصاص الرتبط بالنظام العام. 

لمنيابة العامة سواءه كانت طرفاه أصمياه أم طرفاه منضماه أن تثير مسألة االختصاص المتعمقة ػ 2
بالنظام العامي ولو لم يثره أحد الخصوم في الدعو ي وىي ال تممك ىذا الحم لو لم يكن 

يتعمم بالنظام العام عندما تكون طرفاه منضماه إلى أحد الخصوم في الدعو  الذي عميو  األمر
 ىو أن يتمسك بو.

لمخصوم الحم بالتمسك بعدم اختصاص المحكمة وبالتالي يمكن إثارتو من المدعي أو ػ  3
ع المدعى عميو أو المتدخل في الدعو ي ولو لم يكن األمر متعمقاه بالنظام العام لما استطا

 التمسك بو إال كمن وض  لمصمحتو.
لمخصوم أن يتمسكوا بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي في أية حالة كانت عميو ػ  4

الدعو  سواءه تم الدخول في الموضوع أم لم يتم ذلكيكما يمكن التمسك بعد االختصاص في 
في مرحمة الطعن  أي مرحمة كانت عمييا الدعو  سواءه كان ذلك في مرحمة االستئناف أم

 بالنقض.
ال يجوز لمخصوم أن يتفقوا عمى اختصاص محكمة لمنظر في نزاع قائم أو يحتمل قيامو  -5

فيما بينيما غي مختصة نوعياه أو قيمياه فيو وفم قواعد تحديد االختصاص القيمي والنوعيي 
 وال يجوز التنازل عن تطبيم قاعدة متعمقة بالنظام العام.

ن الحكم في يتعين عمى المػ 6 حكمة البت في مسألة االختصاص قبل الدخول في موضوعي وا 
ىذه المسألة يقبل الطعن أمام محكمة االستئناف عمى وجو االستقنلي ألنو يترتب عمى عدم 
ن الحكم الصادر ليذه الناحية  اختصاص المحكمة في الفصل في الدعو  رف  يدىا عنياي وا 

                                                

 .99-98ي ص 1985-القاىرة -ي دار الفكر العربي انون المرافعات الجديدمبادئ المرافعات في ق عبد الباسط جميعي ي .انظر د -( 1)
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ذا قررت محكمة ا الستئناف أن محكمة أول درجة مختصة في نظر يقبل االستئنافي وا 
 الدعو  عمييا أن تعيد الدعو  إلييا ال أن تفصل في الموضوع.

 االختصاص النوعي لمحكمة الصمح

خصَّ قانون أصول المحاكمات محكمة الصمح باختصاص نوعي عامل في دعاو  محددة 
نظر عن قيمة المدعى بو مستمدة من طبيعة الحم الذي تحميو عمى سبيل الحصري وذلك بغض ال

ذاو  فيياي  في داخمو غير وأخر  الصمح قاضي اختصاص من طمبات الدعو  في اجتمعت ا 
إال  .اسواى بما االختصاص عدم يقرر وأن فقط اختصاصو من ىو فيما يبت أن وجب اختصاصوي

ن المسائل التي تختص بالفصإذا كانت التجزئة غير ممكنة عندئذ يحكم بعدم االختصاص ل فييا ي وا 
محكمة الصمح اختصاصاه نوعياه عامنه بغض النظر عن قيمة النيزاع وفم قانون أصول المحاكمات 

 والقوانين الخاصة ىي:

  :المنازعات اإليجارية -أوالً 
تختص محكمة الصمح في المنازعات اإليجارية سواءه تعمقت بعقار أم بمنقولي وبالتالي فيي  

إليجاري وفسخوي وتسميم المأجور وتخميتو وجمي  المنازعات صحة عقد اتختص في كل ما يتعمم ب
وفي دعاو  أجر مثل العقار ميما بمغ المقدار  يالتي تق  عمى تنفيذ العقد وعمى بدلو ميما بمغ مقداره

 المدعى قيمة كانت ميما الصمح محكمة اختصاص من ىي اإليجار عقد صحة وعمى يبوالمدعى 
 مسؤولية وتحديد اإليجار مدة خنل استعماليا أثناء المأجورةالعين ب لحقت التي األعطالكذلك ي و بو

ي ولو كان العقار السكني المأجور مبني عمى اإليجار عقد تنفيذ عمى نزاعاه بوصفو  عنيا المستأجر
وال يعد أجر المثل المحكوم بو بمنيزلة أجر  يبأجر المثل إذا تعمم بعقار كما تختص. أرض زراعية

ثل المنقول فيخض  لمقواعد العامةي وقد وضعت محكمة النقض السورية مجموعة مسمىي أما أجر م
 من المبادئ لضبط االختصاص النوعي لمحكمة الصمح في قضايا اإليجار نوردىا في اآلتي: 

 عقار قيد إلغاء تم إذا ػ تحوؿ عقد اإليجار إلى عقد إداري في حالة االستمالؾ لممنفعة العاـ:1
 الفعمي التنفيذ مراحل واكتمال صفتو وتبديل العامة األمنك إلى فعنه  وضمو استمنكو بسبب
 إعغال عقد يصبح عقد اإليجار فإن االستحقام وأصحاب لممالكين التعويض ودف  لمتنظيم
 السجل في عاماه  ممكاه  وتسجيمو استمنكو بسبب قيده ألغي إذا وأما اإلداري لمقانون يخض 
 أن دون األصمية حالتو عمى بقي لو كما لمتنظيم الفعمي لتنفيذا مراحل تكتمل أن دون العقاري
 االستمنك بدل دف  يتم أن ودون ةبمدي ةرخص بموجب إعغالو يتم أو الواقعية صفتو تتبدل
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 بماىيتو محتفظاه  ويبقى إعغال عقد إلى ينقمب ال اإليجار عقد فإن العادل التعويض أو
 العقار تسجيل حالو ذلك ويعمل الصمح اضيق الختصاص ويخض  السابم وتكييفو وطبيعتو

 العقار بقاء وحالو العام لمنف  مخصصاه  يكون أن دون خاص كممك ةالمستممك الدائرة باسم
 .االستمنك عمميو اكتمال لعدم االستمنك مرسوم صدوري رغم السابم المالك اسم عمى

 الحكم إن: ة مستأجرالشاغؿ صف يػ إشغاؿ العقار بعد صدور حكـ قطعي باإلخالء ال يعط2
 إعغال فإن وبالتالي اإليجارية العنقة ينيي القطعية الدرجة المكتسب باإلخنء القضائي
نما المستأجر صفو عميو يضفي ال اإلخنء ةميم أثناء المأجور المستأجر  لتدبير يكون وا 

 بعأن رومستأج مؤجر بين القائم زاعيالن فإن ىذا وعمى البديل السكن تأمين أجل من أموره
 يقضي ثالث وعخص المؤجر وبين بينو تم اتفام لقاء استحقاقو األخير ىذا يدعي مبمغ
نما اإليجارية زاعاتيالن منيعد  ال اإلخنء مده انتياء قبل المأجور بتركو  لمقواعد يخض  وا 
 .والطعن االختصاص حيث من العامة

 ورجالمأ وتسميم اإليجار ودعق في المنازعاتإن : ػ تسميـ مأجور وتسميـ محؿ لالستثمار 3
 من فتكون االستثمار بعقود المتعمقة المنازعات أما. الصمح محاكم اختصاص من وتخميتو

ن تكييف العقد يخض  لسمطة القيمي االختصاص لقواعد تبعاه  البداية محكمة اختصاص ي وا 
 محكمة الموضوع.

 لمقواعد تخض  إيجار حم بي  حول المنازعة إن ػ بيع حؽ اإليجار يخضع لمقواعد العامة:4
نما إيجاريو عنقة عن نعوئيا لعدم لنختصاص العامة  .بي  عقد حول وا 

 يعترييا التي واألبقار األغنام إليواء مستعمنه  المأجور كان إذا) تخميف(: ػ إيجار حظائر 5
 لمحكمو يعود المأجور تخمين طمب في النظر اختصاص فإن بيعيا إلعادة تمييداه  المستأجر

 إذا وأما يالصمح لمحكمو يعود المأجور تخمين طمب ىذا من اليدف كان إذا وأما صمحال
 لمجنة ينعقد االختصاص فإن الحيواني نتاجيا من االستفادة ىو اإليواء ىذا من اليدف كان

 .الزراعي العمل
إن : ػ ال يدخؿ في المنازعات اإليجارية االتفاقات المتعمقة باستكماؿ تجييز المأجور6

 عمى المنازعة تعمل ال الصمح قاضي اختصاص في الداخمة اإليجار عقد عمى نازعاتالم
 عقد عن مستقل ألنو اإليجار بعقد االنتفاع في العروع قبل المأجور تجييز الستكمال عقد

 .العامة القواعد وفم العقد ىذا في االختصاص يتعين بوي مرتبط وغير اإليجار
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 أجره حول يدور الذي الخنف في النظر اختصاص إن ر:أجرة المصعد في العقار المأجو ػ 7
 يتعمم الموضوع أن اعتبار عمى اإليجار بقضايا الناظرة الصمح لمحكمو ينعقد المصعد
وكذلك األمر بالنسبة لممطالبة باسترداد أجور عمى أساس أنيا دي العق تنفيذ وبكيفية بالمأجور

 دفعت مرتين.
  منازعات العمؿ: -ثانياً 

بأجور الخدم والصناع والعمال  تص محكمة الصمح اختصاصاه عامن في دعاو  المطالبةكانت تخ 
وبين رب العمل متى ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنعأ بينيم 

وتعدينتوي كما تختص في الفصل في  1959( لعام 91كانت ناعئة عن تطبيم قانون العمل رقم)
وقد خرج من  االجتماعية التأمينات مؤسسة عمى العمل أرباب من أو العمال من تقام التي الدعاو 

إذ أصبحت  2010( لعام 17اختصاصيا المنازعات العمالية الناعئة عن تطبيم قانون العمل رقم)
ي وأصبحت تختص فقط في منازعات العمل لمعمال غير المعمولين من اختصاص محكمة البداية

 ن المعار إليو وىم:بأحكام القانو 
   الخاضعين ألحكام قانون تنظيم العنقات الزراعية. نو العامم -1

   صاحب العمل الذين يعوليم فعنه. أفراد أسرة -2

   المنزلية ومن في حكميم. عمال الخدمة -3

   الجمعيات والمؤسسات الخيرية. ن فيو العامم -4

   أعمال عرضية. ن فيو العامم -5

تتجاوز ساعات عمميم في اليوم الواحد أكثر من  عمل جزئي الذين ال ن فيو العامم -6
  ساعتين.

 الخالفات الزراعية والتعويض عف األضرار الزراعية:  -ثالثاً 
أصبحت محكمة الصمح مختصة اختصاصاه نوعياه عامنه في جمي  الدعاو  المتعمقة  

ية ميما كانت صفة الخنفات الزراعية الناعئة عن استثمار األرض الزراعية التي ال تتعمم بالممكب
وبي   يالمغارسة والضمانبونوع عنقاتيم التعاقدية بما في ذلك الدعاو  المتعمقة  يأطراف الخنف

( تاريخ 56( من قانون العنقات الزراعية رقم)145وفم المادة ) الثمار والحاصنت الزراعية
 باستثناء اآلتي:  م وذلك من تاريخ نعر القانون المذكور في الجريدة الرسمية 29/12/2554

العنقة العقدية وغير العقدية بين الدولة واألعخاص عمى أراضي أمنك الدولة وأراضي  -1
 .اإلصنح الزراعي
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العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أمنك الدولة أو أراضي اإلصنح  العنقة -2
   قداه لعمل زراعي معين م  المنتف .الزراعي والغير إاّل إذا كان الغير عامنه زراعياه أو متعا

االستثمارات العائمية القائمة بين أفراد العائمة الواحدة وىي االستثمارات الزراعية التي يعمل  -3
الزوج  :فييا صاحب العمل الزراعي وأفراد عائمتو بصورة معتركة وتعمل العائمة

 .صياراألو  ياألخوة واألخوات وأوالدىمو  ياألصول والفروعو  يوالزوجة
التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو كما تختص محكمة الصمح اختصاصاه عامنه في دعاو  
ميما بمغت قيمة المدعى بوي ولو تناول  المحصوالت أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان

قيمة  النيزاع المطالبة بقيمة العجار دون المطالبة بقيمة األرض التي اكتسحت فييا تمك األعجار أو
وقد وضعت محكمة النقض  ،الجدران التي تيدمت التي تبقى خاضعة لقواعد االختصاص القيمي

كانت  إذامعياراه لتحديد اختصاص محكمة الصمح في الدعاو  المتعمقة باألضرار الزراعية مآلو: 
 معقود واالختصاص (36) المادة ألحكامالدعو  تخض   األضرار الزراعية مؤقتة أو عرضية فإن

تنف األعجار والمزروعات بعكل دائم  العقار عين تناول إذا ي أماالمدنية الصمح لمحكمة م  قط  وا 
 األرض في البنستيكية الصالة أما القيميي لنختصاص العامة القواعد وفم ينعقد االختصاص نإف

 حفر دعي حين في وقتي أي في منيا نزعيا إلمكان الزراعية األرض معتمنت من تعد ال الزراعية
 األراضي يصيب عما التعويض طمبويعد ي الزراعي العمل معتمنت من المحرك ونصب البئر

 األرض من الرخامية الصخور نقل نا  و  يالعامل الصمح محكمة اختصاص من ضرر من الزراعية
 .االختصاص بيذا معمول
 :الدعاوى المتعمقة باالنتفاع بالمياه وتطيير األقنية والمجارير -رابعاً 
ختص محكمة الصمح في كافة المنازعات المتعمقة بكيفية ومد  االنتفاع في مياه الينابي  الطبيعيية ت 

دارتياي سواءه كانت  والمساقي الطبيعية أو االصطناعيةي واآلبيار االرتوازيةي وتمك المتعمقة بصيانتيا وا 
وسواءه تعمقت الدعاو  بأصل ممكيتيا معتركةي أم كانت حقوم ارتفام قانونية أو طبيعيةي أو تعاقديةي 

 بالمياه باالنتفاع زاعيالن يتعمم لم اإذ أما يالحم أم بالحيازةي أو بالتعويض عن االعتداء الواق  عمييا
نما والمجارير األقنية وتطيير  المحكمة أمام الدعو  وتقام عمييا المتنازع المياه قيمو فتقدر بالممكية وا 

نما الريي وزير الدعو  في يخاصم وال يالقيمي االختصاص بحسب المختصة  الموظف يخاصم وا 
 في العقاري السجل أمين كعأن عأنو إذ ياألحكام تتعمم بتنفيذ مخاصمو المياه سجنت عن المسؤول
ي أما المنازعات المتعمقة بالحقوم الواردة عمى المياه فيو من اختصاص لجنة خاصة إذا لم العقارات

 .يتناول مسألة االنتفاع بيا
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 دعاوى قسمة الماؿ الشائع: -مساً خا
فعندما يعترك عخصان فأكثر في ممكية عقار أو منقول أو أي حم مالي آخر كانت المكية  

عائعة فيما بين العركاءي وبالتالي إذا ما رغب أحد العركاء في الخروج من حالة العيوع بقسمة المال 
سمى عندئذ قسمة رضائيةي أما إذا لم يتم العائ ي يمكن أن يتفم م  العركاء اآلخرين عمى القسمة وت

االتفام الرضائي عمى القسمةي يتعين عميو مراجعة القضاء ألجل القسمة القضائيةي ىذا كمو ما لم 
يوجد اتفام عمى إبقاء حالة العيوع لمدة معينة عندئذ ال يستطي  طمب القسمة القضائية ما لم تنقِض 

ن الجية المختصة المدة المتفم عميياي وال يمكن االتفام  عمى البقاء في حالة العيوع إلى األبدي وا 
بالقسمة القضائية ىي محكمة الصمح باستثناء المنازعات التي تدخل في اختصاص لجنة إزالة 
العيوع. أما المنازعات التي يمكن أن تنعأ عن القسمة الرضائية أو االتفاقية فإنيا تخض  لقواعد 

ذا أقيمت الدعو  بالقسمة القضائية ودف   االختصاص القيمي عمى أساس قيمة المعقود عميوي وا 
المدعى عميو بوجيود قسمة اتفاقيةي وكانت قيمة المال تفوم االختصاص القيمي لممحكمة المذكورة 
تعين عمى القاضي وقف دعو  القسمة القضائية بوصفيا مسألة مستأخرة لحين البت بالقسمة 

ذا لم الرضائية بحيث إذا ما ثبتت القسمة  الرضائية ُعدَّْت دعو  القسمة القضائية كأنيا لم تكني وا 
تثبت القسمة الرضائية تستأنف دعو  القسمة القضائية من النقطة التي تم التوقف عندىاي وفي جمي  
األحوال عمى قاضي الصمح أن يتحقم من جدية الدف  بوجود القسمة الرضائية قبل أن يقرر وقف 

 بت من جدية الدفاع بإبراز ما يثبت إقامة الدعو  بتثبيت القسمة الرضائية.الدعو ي ويتم عادة التث
 في العيوع إزالة طمب يمن  ما ليس أنو إال العقار عمى عخصياه  حقاه  يؤلف اإليجار حم كان لئنو 

 من مستمدة عقبات ىناك يكن لم و ذلك الطرفين بين زاعيالن حالة استدعت إذا إال العخصية الحقوم
 حقاه  بمجموعو اإليجار حم عد يمكنالطمبي وأنو  ىذا م  تتعارض خاصة قانونية أحكامو  اتفاقات
 بحسب كل العنقة أصحاب عمى القيمة وتوزي  العمني بالمزاد الغير من بيعو يمكن قوماه مُ  مالياه 

 قانون من 5 المادة من( ح) الفقرة أحكام بمقتضى القانون يجيزه ما أن منحظة يتعين ولكن يحصتو
ن يالمتجر بي  ىو 111/1952 رقم إليجارا  ليس و اإليجار حم إلى تنصرف بالبي  العيوع إزالة وا 

 )اإليجار حم ضياع إلى المؤجر معارضة حال في يؤدي مما متجرال إلى
 الدعاوى المتعمقة بحقوؽ االرتفاؽ: -سادساً 

استعمال حقوم إحداث حم االرتفام التعاقدي و تختص محكمة الصمح في الدعاو  المتعمقة ب 
الحقوم بعرط أن ال تكون االرتفام الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجمي  المنازعات الناعئة عن ىذه 

الممكية وأصل الحم موضوع نزاعي ويدخل في ذلك ترقين حقوم االرتفامي ويعرَُّف حم االرتفام أنو 
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ممكية عخص غير مالك تكميف عقاري مفروض عمى عقار آخر معين لمنفعة عقار معين جار في 
العقار األولي أما إذا كان حم االرتفام يستند إلى عقد يدخل في االختصاص القيمي لمحكمة البداية 
وفم قيمة العقار موضوع العقد صاحب الحم بالتكميف فإن االختصاص يكون لمحكمة البداية تبعاه 

العقاري فتكون من اختصاص لألصلي أما المنازعات المتعمقة باستعمالو بعد تسجيمو في السجل 
قيام مالك الطابم األرضي م  الفسحة  محكمة الصمحي ويدخل أيضاه في اختصاص محكمة الصمح

السماوية بحجب حم الطابم األعمى بالنور واليواء من الفسحة السماويةي ولو كان المالك لديو رخصة 
 من البمدية بالبناء في تمك الفسحة.

 الحدود والمسافات:الدعاوى المتعمقة ب -سابعاً 
تعيين الحدود وتقدير يدخل في االختصاص العامل لمحكمة الصمح كافة الدعاو  المتعمقة ب 

المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرفي فيما يتعمم باألبنية أو المنعآت الضارة أو الغرس إذا 
بوغرافية والمساحية الموضوعة وذلك في ضوء الخرائط الطلم تكن الممكية أو أصل الحم محل نزاع 

والمحددة لذلك. كما يدخل في عمول االختصاص المنازعات الناجمة عن أبنية أو منعآت قد تمحم 
ضرراه بالجوار بسبب اإلزعاج أو الخطورة الضارة بالصحةي كبناء الحظائر التي تنبعث منيا الرائحة 

السينما التي يخرج منو الضجيجي أو غيرىا من  الكرييةي أو األفيران التي تنبعث منيا الحرارةي أو دور
ميما كانت  والمنعآتي فتخض  الختصاص محكمة الصمح ميما كانت قيمة التعويض المطالب بوي أ

قيمة الضيرر المطموب إزالتوي وذلك فقط عندما ال يكون أصل الممكيةي أو الحم المترتب عمى ذلك 
 االختصاص القيمي. محل نزاع عندئذ نخرج من االختصاص النوعي إلى

 دعاوى إدارة المكية الشائعة والمنازعات المتعمقة بشأنيا: -ثامناً 
يدخل في االختصاص النوعي العامل لمحكمة الصمح كافة المنازعات المتعمقة بإدارة الممكية 

 المنازعة نوعمى ذلك فإالعائعة ميما كان سبب أو نوع العيوعي سواءه كان العيوع عادياه أم جبرياهي 
 الصمح قاضي اختصاص في تدخل المعترك لنستعمال المعدة البناء أجزاء باستعمال المتعمقة
 .العامل

 دعاوى الحيازة -تاسعاً 
تختص محكمة الصمح اختصاصاه نوعياه عامنه في دعاو  الحيازةي وقد حدد المعرع السوري 

التعرض ودعو  وقف األعمال ثنثة أنواع من دعاو  الحيازة ىي دعو  استرداد الحيازة ودعو  من  
الجديدةي وسوف نعرض لكل نوع من ىذه الدعاو  باعتبارىا من الدعاو  العكمية التي تخض  لقانون 

 أصول المحاكمات في باب نظرية الدعو .
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  دعاوى األحواؿ المدنية: -عاشراً 
و تعديل تختص محكمة الصمح اختصاصاه نوعياه عامنه في جمي  المنازعات المتعمقة بتصحيح أ

سواءه تعمقت تمك األحوال بواقعات الوالدة أم الزواج أو الوفاةي  قيود األحوال المدنية في السجل المدني
أو تغيير الديني أو المذىب  يأو تغيير أو تصحيح االسم العخصي أو العائمي أو المقب أو النسب

التثبت من صحة الوقائ   دون أن يمتد االختصاص إلى الموضوع إال بالقدر الذي يسمح لمقاضي من
أو المستندات التي تسمح بإجراء التصحيح أو التعديلي ويدخل في مسائل األحوال مدنية حصر اإلرث 

 القانوني المتعمم بانتقال الحقوم غير المنقولة والمتعمم باألراضي األميرية. 

 االختصاص النوعي لمحكمة البداية

 في كل دعو  ليست من اختصاص محكمة تختص محكمة البداية اختصاصاه نوعياه عامنه 
أخر  سواءه تعمم األمر باالختصاص الوالئي أو النوعيي حيث يدخل في اختصاصيا كل منازعة 
ميما كان نوعيا أو مقدارىا مالم يخرجيا القانون منو بنص خاصي وىذاي يعني أنو ال يوجد الئحة 

كما ىو األمر بالنسبة لمحكمة الصمحي وم   تتضمن الدعاو  كافة التي تنظر فييا المحكمة البدائيةي
 ذلك فيي تختص اختصاصاه نوعياه عامنه ميما كانت قيمة النيزاع في الدعاو  اآلتية: 

 الدعاوى المتعمقة بتنفيذ األحكاـ والسندات األجنبية: -أوالً 
كاماهي أم أعطى المعرع السوري صنحية الحكم بتنفيذ السندات التنفيذية األجنبية سواءه كانت أح

أحكام محكميني أم سندات رسمية في سورية لمحكمة البداية المطموب تنفيذ تمك األحكام والسندات في 
تعد سندات تنفيذية أجنبية تمك التي ال و  ،دائرتياي وذلك عن طريم الدعو ي وبعرط المعاممة بالمثل

صادرة عن جية رسيمية أو  تصدر في دولة القاضي أو في الدولة المطموب تنفيذه فيياي لكنيا تكون
حالة عدم وجود  حالتين:ونميز في تنفيذ تمك السندات بين  جيية ليا الصفة الرسمية في إصدارىاي

معاىدة دولية بين الدولة المطموب التنفيذ فييا والدولة التي صدر السند فيياي وحالة وجود معاىدات 
معاىدة دولية بتنفيذ األحكام واألوامر القضائية  ثنائية أو دولية تتعمم بتنفيذ تمك السنداتي فإذا وجدت

ي أما إذا (2)طبقت أحكام االتفاقية الدولية أو المعاىدة عمنه بمبدأ سمو المعاىدة عمى التعريي  الداخمي
لم توجد معاىدة فإنو لممحكمة أن تأمر بتنفيذ األحكام واألوامر وأحكام المحكميني والمحررات الرسمية 

أجنبية وفم القواعد والعروط التي تنفيذ فييا الدولة األجنبية األحكام واألوامر وسائر  الصادرة في دولة
                                                

العمؿ بالقواعد المتقدمة ال يخؿ بأحكاـ المعاىدات المعقودة والتي تعقد بيف ))( أصول والتي تنص عمى أن  311)المادة انظر  - (2)
 (.سورية وبيف غيرىا مف الدوؿ في ىذا الشأف
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لذلكي يخض  الحكم القضائي األجنبي قبل تنفيذه إلى أمٍر وطني  السندات الصادرة في دولة التنفيذ.
فييا م  بتنفيذهي ألن تمك مسألة تتعمم من حيث المبدأ بسيادة الدولة عمى أرضياي وعمى المقيمين 

 ٍّ مراعاة االتفاقات الدولية المبرمة بيذا العأني وألن القاضي الوطني ال يمكن أن يأتمر بأوامر قاٍض
أجنبيي ليذا يخض  الحكم األجنبي إلي الصيغة التنفيذية الوطنيةي وتختمف الكيفية التي تتم بيا 

معظم التعريعات العربية تتفم إعطاء األحكام األجنبية الصيغة التنفيذية من دولة إلى أخر ي إال أن 
عمى أن إعطاء الصيغة التنفيذية أو األمر بالتنفيذ إنما يتم عن طريم الدعو  إلى المحكمة المختصة 
وفقاه لمقوانين الوطنية. ويعطى األمر بتنفيذ األحكام وأحكام المحكمين والسندات الرسمية في سورية إذا 

 توافرت العروط اآلتية:
أو السند صادراه عن ىيئة قضائية أو ىيئة أو جية مختصة ومعكمة تعكينه أن يكون الحكم  -1

 صحيحاه وفم قانون الدولة التي صدر فيياي وأنو لم يصدر بناء عمى غش أو تدليس. 

أن يكون الحكم صدر في قضاء خصومةي وأن يكون الخصوم قد كمِّفوا بالحضور أو ُمثِّموا  -2
ي أو أن يكون السند قد صدر وفم فييادر الحكم تمثينه صحيحاه في الدعو  التي ص

 اإلجراءات المحددة في الدولة التي صدر فيو. 

أحوال  -تجاري  –أن يكون الحكم صادراه في مادة مين مييواد القانون الخاص )مدني  -3
عخصية...(ي وبالتالي ال يعتد بتنفيذ األحكام الجزائية إال إذا كان المطموب تنفيذ العم 

 بااللتزامات المدنية.المتعمم 

أن ال تتعارض األحكام م  حكم سبم صدوره عن المحاكم الوطنية في دولة القاضيي متى  -4
كان الحكمان متحدين في الموضيوع والسبب واألطرافي إال إذا كان الحكم األجنبي يحقم 
مصمحة أو حماية أكبر لمعناصر الوطنيةي والمحكمة المختصة بنظر دعو  إعطاء األمر 

 بالتنفيذ ىي التي تحقم في مسألة ترجيح العناصر الوطنية. 

أن ال يخالف الحكم أو السند النظام العام أو اآلداب العامة في سوريةي وأن ال يخل بالقوانين  -5
 األساسية المعمول بيا في دولة القاضي. 

 نية لدولة القاضي.أن تعترف الدولة التي صدر فييا الحكم المراد تنفيذه بتنفيذ األحكام الوط -6
أن يكون الحكم أو السند قابل لمتنفيذ في الدولة التي صدر فييا وفقاه لإلجراءات المعمول بيا  -7

 في ذلك البمدي وعمى القاضي أن يتحقم من ذلك. 
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  دعاوى اإلفالس والصمح الواقي: -ثانياً 
من اإلفنس ميما  ياإلفنس والصمح الواق دعاو  فيمحكمة البداية اختصاصاه عامنه تختص 

كانت قيمة النيزاع سواءه تعمقت تمك الدعاو  بتاجر صغيري أم بعركة تجارية كبيرةي ويكون 
اختصاصيا عامنه في كافة المنازعات التي سببيا أو منعأىا األحكام الخاصة بالصمح الواقي من 

ين وتعيين وكيل التفميسةي اإلفنسي اإلفنس المنصوص عمييما في قانون التجارة بدءه من دعوة الدائن
 ومروراه بإدارة التفميسةي وحتى إقفاليا بالتصديم عمى الصمحي أو بالتصفية وتوزي  الديون.

  دعاوى العامميف في الدولة: -ثالثاً 
تختص محكمة البداية اختصاصاه نوعياه حصرياه عامنه في جمي  الدعاو  الناعئة عن تطبيم 

( بداللة 165ولة بوصفيا محكمة قضاء إداري وفقاه ألحكام المادة )قانون العاممين األساسي في الد
( من القانون المذكور وبالتالي فإن األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية بيذه الصفة 143المادة )

 تخض  لمطعن أمام المحكمة اإلدارية النقض.
 

 منازعات الضرائب: -رابعاً 
تختص المحكمة االبتدائية بوصفيا محكمة قضاء إداري في جمي  منازعات الضرائب إذا كان 
مبمغ التكميف الضريبي ال يزيد عمى مئة ألف ليرة سوريةي ويطعن في أحكاميا أمام المحكمة اإلدارية 

 النقض.
  دعاوى األحواؿ الشخصية لألجانب: -خامساً 

منه في دعاو  األحوال العخصية لألجانب الذين تختص محكمة البداية اختصاصاه نوعياه عا
ذا أقيمت ىذه الدعو  أمام  يخضعون في بندىم لقانون مدني سواءه كانوا مسممين أم غير مسمميني وا 
المحكمة العرعيةي فعمى القاضي أن يحكم برد الدعو  لعدم االختصاص دون اإلحالة إلى المحكمة 

حالة في عدم االختصاص النوعيي وعمى ىذا تختص محكمة المختصة ألنو ال يممك قانوناه سمطة اإل
البداية أيضاه في إبطال وثيقة طنم صادرة عن القاضي العرعي تتعمم بأجنبي يخض  في بنده 
لقانون مدنيي كما لو تعمقت الدعو  بإبطال وثيقة الطنم العائدة لزوجة تركية الجنسيةي وبأية دعو  

 األحوال المرعية األحكام بموجب فيو تتب  بمد جنسيو األقل عمى مأحدى يعتنمتقوم بين عدة أجانب 
إال أنيا ال تختص بدعو  تثبيت المخالعة إذا كانت قد جاءت إثر زواج  المدنيةي لمحقوم العخصية

دينيي ولو تم االنتساب إلى جنسية دولية أجنبية بعد الزواج تطبم العريعة المدنية عمى األحوال 
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 العرعية المحاكم إنفي جمي  األحوال فو االختصاص خاضعاه قانون الزواجيالعخصيةي حيث يبقى 
 .أجنبية من السوري المسمم زواج لتثبيت المختصة ىي

 االختصاص في الطمبات العارضة والمرتبطة: -خامساً 
تختص محكمة البداية بالطمبات العارضة التي يجوز تقديميا من المدعي أو المدعى عميو بعد 

ميما كان موضوعيا أو نوعياي ولو كانت تدخل في االختصاص النوعي أو القيمي رف  الدعو  
  .لمحكمة الصمح ألن من يممك األكثر يممك األقل

 منازعات العمؿ لمعامميف في القطاع الخاص:  -سادساً 
أصبحت محكمة البداية المدنية المؤلفة برئاسة قاضي وممثل عن العمالي وممثل عن أرباب 

( 17ر الدعاو  العمالية لمعاممين في القطاع الخاص الخاضعين ألحكام القانون رقم)عمل تختص بنظ
 ( من القانون المذكور. 255ي وفم أحكام المادة)2515لعام 

 :اختصاص محكمة البداية بوصفيا مرجعًا استئنافياً  -سابعاً  
فض إلى إذا رفض رئيس المكتب العقاري طمب تسجيل أو ترقيني فيمكن استئناف قرار الر 

تنظر المحكمة في غرفة المذاكرةي بناء عمى الوثائم البداية التي يق  العقار في دائرتيايو محكمة 
المقدمة لياي فيما إذا كانت األسباب التي رد أمين السجل العقاري طمب القيد من أجمياي ىي مستندة 

ا كان مستنداه إلى سبب قانونيي المحكمة قرار الرد إذ ي وتثبتإلى األحكام القانونية والنظامية النافذة
ال فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب لوي وفقاه لمرتبة قيد الطمب في السجل اليومي  وا 

  في ىذا الصدد. قرار المحكمة مبرمو 

 االختصاص النوعي لممحكمة الشرعية

المذىب في مسائل  تختص المحكمة العرعية اختصاصاه نوعياه عامن بغض النظر عن الدين أو
ثباتوالوصايا والنيابة العرعية الوالية وفكو  ي والحجرالوفاة وتعيين الحصص العرعية لمورثة ي وا 

ثبات الرعد ي ويمكن الرجوع في األحكام نفقة األقارب من غير الزوجيني والمفقودي والنسبي و وا 
تختص المحكمة العرعية الموضوعية ليذه المسائل إلى قانون األحوال العخصية لممسممين. كما 

الزواج فقطي والسيما في  بالمسمميفاختصاصاه نوعياه عامنه في دعاو  األحوال العخصية الخاصة 
ي ويمكن الرجوع أيضاه في النفقة بين الزوجين واألوالدي و الحضانة والرضاعي و المير والجيازو و انحنلو 

ا ال تختص في ىذه المسائل بالنسبة األحكام الموضوعية إلى قانون األحوال العخصيةي إال أني
لألجانب المسممين الذين يخضعون في بندىم لقانون مدني مالم يكن الزوج سورياه مسمماهي فعندئذ 
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تكون المحكمة العرعية مختصة في المسائل المحددة جميعيا. أما دعاو  األحوال العخصية لغير 
عترف فييا في سورية في مثل ىذه المسائل المسممين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف الم

فإنيا تخض  الختصاص محاكم روحية خاصة تنص عمييا أحكام خاصة في نظام كل طائفة. كما 
من حيث حكمو  لممسممين الوقف الخيريتختص المحكمة العرعية اختصاصاه نوعياه عامنه في دعاو  

خض  ألحكام القواعد العامة في ي دون الوقف الذري أو المعترك الذي يولزومو وصحة عروطو
االختصاصي أما وثائم الوقف الخيري لغير المسممين فن يدخل في اختصاص المحكمة العرعية بل 
يخض  لمقواعد العامةي وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد 

قائمة بين الزوجة والزوج اختصاص المحكمة العرعية حيث تختص المحكمة العرعية في المنازعات ال
 جميع)) الجياز ي ويعملالمتعمقة بأعياء المرأة الجيازية سواءه كانت المطالبة بعينيا أو بقيمتيا

 دار مغادرتيا لحظة وحتى الزواج مناسبة مف بدءاً  الزوجية لدار الزوجة تحضرىا التي األشياء
 مف جاءتيا سواءً  ػ بغيره أو ميرال مف اشتريت سواءً  تممكيا مصدر كاف ميما مرة آخر الزوجية
ي بينما ال يدخل في اختصاص المحكمة العرعية المنازعات المتعمقة (3)((سواىـ أو وذويو الزوج

بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد بأعياء الزوجي وال اليدايا أو اليبات أو )النقوط( التي تقدم 
ي وال في طمب عمقة فيما تممكو الزوجة بعد الزواججزءاه من معجل الميري وال تختص بالمنازعات المت

ن  يعدتيا انقضاء بعد الزوجية دار من المطمقة إخراجوال في  التعويض عن فسخ الخطوبةي وا 
 المحكمة اختصاص عن أصنه  تخرج المحضون رعاية في أنفقتيا التي باألموال الحاضن مطالبة))

ي ولكنيا (4)((العام النظام من ألنيا نفسيا تمقاء من ارتياإث الييئة وتستطي  بديني مطالبة ألنيا العرعية
تختص في بدل الخم  إذا لم يجاوز الميري وفي بطنن زواج المسممة من غير مسممي وكذلك تصبح 
مختصة إذا أسممت الزوجة بوصفيا صاحبة الوالية العامة في األحوال العخصية إذا كان أحد 

ل األحوال العخصية جميعيا لممسممين السوريين الناعئة عن الزوجين السوريين مسمماهي وفي مسائ
 فيالزواج وآثارهي وتختص بنظر الدعاو  المتعمقة باألحوال العخصية لمن يعتنقون المذىب الدرزي 

 ة.العخصي لألحوال األصمية المحكمةبوصفيا  السويداء منطقة غير

                                                

 إف)) :ي وجاء في قرار آخر48 قاعدة الثالث القسم - 1997 لعام القانون مجمةي  62 أساس 1996 لعام 88 رقم قرار نقض عرعي ي – (3)
 مف فيو الفصؿ ويكوف الجياز مف يعتبر الخطبة أثناء في ولو االتفاؽ بدء منذ متاع مف الزوجي المسكف إلى الزوجة تحضره ما

 المرعد ي 201 قاعدة -13/10/1976 تاريخ 761 قرار 776 أساس العرعية الغرفة - سوري قضي  ((الشرعية المحكمة اختصاص
 .157 ص ي استانبولي أديب ي 2ج+  1ج العخصية األحوال قانون في

 1ج العخصية األحوال قانون في المرعد ي 884 قاعدةي  30/9/1981 تاريخ 708 قرار 643 أساس العرعية الغرفة - سوري نقض - (4)
 .545 ص ي استانبولي أديب ي 2ج+ 
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 االختصاص النوعي لمقضاء المستعجؿ

ونية ميمة وخطيرةي وذات طبيعة خاصة لتنظر قي بعض المنازعات أقام القانون مؤسسة قان
المستعجمة أو المؤقتة دون المساس بأصل الحم أو دون أن تغير بصورة نيائية المراكز القانونية 
لمخصومي أطمم عمييا القضاء المستعجلي وعد اختصاصو من النظام العام ال يجوز لمخصوم االتفام 

ة القضاء المستعجل في أنو يعكل نظاماه وقائياه يستطي  الخصوم من وتتجمى أىميي عمى مخالفتو
خنلو طمب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة تيدف إلى صيانة حقوقيم من خطر أو ضرر داىم ال يمكن 
الحصول عميو بالمجوء إلى المحاكم المختصة باإلجراءات العادية. كما تظير خطورتو في القرارات 

ن كون بعضيا قابنه لنستئناف ال يمن  من تنفيذىاي ما التي يصدرىا وتكون قاب مة لمتنفيذ في الحالي وا 
لم تقرر محكمة االستئناف وقف تنفيذىاي كما أن قاضي األمور المستعجمة يتمت  بصنحيات واسعة 
في تقدير وتحديد الحاالت المستعجمةي حتى يمكن أن نقول إنو الذي يحدد اختصاصو عمى خنف 

م التي يحدد اختصاصيا القانون. أما الطبيعة الخاصة لمقضاء المستعجل فتقوم من خنل بقية المحاك
وقتية األحكام التي يصدرىاي وعدم مساسيا بأصل الحم أو بالمراكز القانونية لمخصومي لذلك فيي 
تكون قابمة لمتعديل أو التغيير من قبل محكمة األساسي لذلك نعرض نبين من ىو قاضي األمور 

 عجمةي المسائل المستعجمة التي يختص بياي ما يمتن  عميو النظر فيياي وفم اآلتي: المست

  قاضي األمور المستعجمة: -أوالً 
يقضي المبدأ القانوني أن قاضي األمور المستعجمة يمكن أن يكون ىيئة قضائية مستقمة تباعر 

دائرة من دوائر المحكمة اختصاصيا بوصفيا قاضياه لألمور المستعجمة فقطي وىو بصفتو ىذه يعكل 
البداية ويمكن أن يباعر اختصاص قاضي األمور المستعجمة قاضي الصمح تبعاه لنختصاصات 
األخر  الكثيرة التي يقوم بيا وذلك خارج المناطم التي ال توجد فييا محكمة بدايةي كما يمكن أن 

و  الموضوع. ليذاي فإن يكون قاضي الموضوع قاٍض لألمور المستعجمة إذا قدمت إليو تبعاه لدع
 قاضي األمور المستعجمة ىو: 

 قاضي محكمة البداية: -1
 من/ 78/ المادة بمقتضى محاكم البداية اختصاص من األصل في ىو المستعجل القضاء إن 
ي ويجب أن يراعى فيمن يقوم بيذه الميمة أن يكون من أقدم القضاة في المحاكمات أصول قانون

 ة في مثل ىذه المسائل.المحكمةي أو أكثرىم خبر 
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 قاضي الصمح: -2
يتولى القضاء المستعجل خارج دائرة محكمة البداية قاضي الصمح ويخض  القاضي المذكور  

في قضائو لإلجراءات المتبعة من قبل القاضي األصيل المختص بنظر الدعاو  المستعجمة وفم 
  المستعجمةي أم من حيث اإلعنن الفقرة السابقة سواءه من حيث قيد الدعو  في سجل خاص بالدعاو 

ن ىذا االختصاص المعقود  صدار األحكامي وا  وميموي ومواعيد الحضوري وتعكيل الخصومةي وا 
 بوصفو ديع عميو المدعى موطن دائرتيا في يق  التي محكمة البداية رئيس أن غير لقاضي الصمحي

 بأحكام عمنه  القضايا ىذه مثل في لمفصل أيضاه  اختصاص صاحب المستعجمة لألمور قاضياه 
 أو مؤقت إجراء اتخاذ طمب المتضمنة الدعاوي في أنو عمى تنص التي األصول قانون من (9المادة)

 المطموب المحكمة أو عميو المدعى موطن دائرتيا في يق  التي لممحكمة االختصاص يكون مستعجل
 يكون محكمة البداية طقومن في مقيماه  عميو المدعى كان إذا وعميوي دائرتيا في اإلجراء حصول
نلمقانون موافقاه  المستعجل الطمب في لمحكم رئيسيا تصدي  النظر الصمح قاضيل القانون ليخو ت ي وا 

 في رئيسيا اختصاص من التيمحكمة بداية  فيو يوجد ال الذي المركز في المستعجمة األمور في
 الصمح قاضي حكم عمى طبمت ال ةالصمحي األحكام قواعد أن إال األموري ىذه في الحكم األصل
 الواردة القواعد عمييا وتطبم أحكام محكمة البداية منيزلة البداية ألن أحكامو تنزل قاضي عن كنائب
 .األحكام ىذه بعأن

 محكمة الموضوع: - 3
تختص محكمة الموضوع التي تنظر في أساس النيزاع ميما كانت تسميتيا أو درجتيا مختصة  

جمة إذا رفعت إليييا بطريم التبعيةي أي تبعاه لدعو  الموضوعي وبذلك فإن لمنظر في المسائل المستع
أما بالنسبة لمحكمة العرعية وكذلك محكمة االستئناف.  ةمحكمة البدايةي ومحكمة الصمحي والمحكم

النقض فإن المبدأ القانوني يقضي بأنيا محكمة قانون أي أنيا تسير عمى حسن تفسير وتطبيم 
ي فيي تنظر في الطعون المرفوعة إلييا في األحكام التي تقبل الطعن في مسألة القانوني وبالتال

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقو أو تأويموي وفي حاالت محددة عمى سبيل الحصري وتتحول 
محكمة النقض إلى محكمة موضوع إذا كان الطعن لممرة الثانية ورأت أن تنقض الحكم المطعون فيوي 

القانوني أيضاه أن محكمة الموضوع أياه كانت درجتيا ونوعيا تختص بنظر المسائل  ويقضي المبدأ
المستعجمة إذا رفعت إلييا بصفة تبعية أي تبعاه لدعو  الموضوع وبالتالي يمكن أن تنظر في 
بالطمبات المستعجمة المرفوعة إلييا تبعاه لدعو  الموضوع بعرط قيام الرابطة بين الطمب المستعجل 

الموضوعي إال أن الرأي الراجح ىو أن كنه من محكمة االستئناف ومحكمة النقض ال تختص ودعو  
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بالنظر في الطمبات المستعجمةي ألن قبوليا ىذا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي. كما أنو ال 
يجوز تقديم طمبات جديدة أمام محكمة النقضي إال إذا كان االستئناف أو الطعن يتعمم بطمب 

عجلي كما لو تقدم الخصم بطمب حجز احتياطي أمام محكمة البداية تبعاه لدعو  الموضوعي وتم مست
رفضو فإن قرار الرفض يقبل االستئنافي وحكم االستئناف يقبل الطعن بالنقضي ولمحكمة النقض 
السمطة في أن تمقي الحجز التحفظي بصفتيا قضاء مستعجلي بمعنى أن محكمة النقض ال تختص 

طمبات المستعجمة ابتداء بل انتياء عن طريم الطعن في األحكام الصادرة بيا من محاكم بنظر ال
 (.5)األساس

 
  القضايا) األمور( المستعجمة: -ثانياً 

فالمسائل المستعجمة ىي التي يخعى عمييا من فوات الوقتي لذلك تعد قضية مستعجمة كل  
حماية حم حماية وقتية ريثما يتمكن دعو  تيدف إلى طمب اتخاذ تدبير تحفظيي أو تؤدي إلى 

 كلصاحب الحم من تأمين الحماية النيائية لو عن طريم القضاء العادي باإلجراءات العادية. فيي 
 القاضي يتعد  أال عمى اإلدارية المسائل ومنيا طبيعتيا كانت ميما االستعجال بيا أحاط مسألة

 اختصاص. لذلكي فإن العامة السمطة ممارستيا عند اإلدارية السمطة حقوم يمس وأال زاعيالن موضوع
 تبقى لئن طبيعتيا كانت ميما االستعجال بيا أحاط مسألة كل يعمل المستعجمة األمور قاضي

 إنف ي وعميوالموضوع في التقاضي إجراءات بطء بسبب الضياع لخطر عرضو والحقوم المصالح
 ال إجراءه  المطموب يكون أن أوليما رطينع بتوافر منوط الوقتية باألمور المستعجل القضاء اختصاص

 إجراءات يستمزمو الذي الوقت طول معيا يخعى استعجال حالة قيام والثاني يالحم أصل في فصنه 
ويجوز أن تكون الدعو  مستعجمة بقوة القانون أو بحكم القانوني ي الموضوع محكمة لد  التقاضي

ة بحكم القانون ىي التي نص القانون عمى أنيا ويمكن أن تكيون بتقدير القضاءي والدعو  المستعجم
 من اختصاص قاضي األميور الوقتية )المستعجمة(ي ونعرض ذلك وفم اآلتي:

 القضايا المستعجمة بقوة القانوف: -1
نص القانون عمى بعض الحاالت وعدَّىا مستعجمة افتراضاهي وجعل االختصاص في نظرىا  

ىذه الحاالت عمى سبيل المثال: دعو  إثبات الحالة ) وصف معقوداه لقاضي األمور المستعجمةي ومن 
جازة (6)الحالة الراىنةي ودعو  الحراسة القضائيةي والحجز االحتياطيي وتسوية الخسائر البحرية ي وا 

                                                

لمزيد من المعمومات: انظر كل من محمد عمي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروم راتب ي قضاء األمور المستعجمة ي الطبعة  -(1)
 .75-67ي ص 1985السابعة ي عالم الكتب ي القاىرة ي 

 .1955لعام 86( من قانون التجارة البحري السوري الصادر بالمرسوم 275انظر المادة ) - (6)
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واإلذن بالتصرف بالبضاعة في  ،(8)ي وبي  المتجر في حال وجود دائنين(7)ربان السفينة باالقتراض
جازة حامل العيك برف  (9)عن استنم البضاعةي أو الحضور الستنميا حال امتناع المرسل إليو ي وا 

ي واالستماع إلى عيادة عاىد يخعى فولت فرصة االستماع (10) معارضة الساحب في دف  مبمغ لو
ي واإلذن بنعر رد أو تصحيح في دوريات (12)ي واإلجازة بإجراء ترميمات عاجمة(11)إلى عيادتو

 (13)اإلعنم
 لمستعجمة بتقدير القضاء:القضايا ا -2

تكون القضية مستعجمة بتقدير القضاء عندما ير  قاضي األمور المستعجمة من خنل طبيعة 
. (14)الطمب في الدعو  أن خطراه أو ضرراه ييدد مصمحة معروعة أو حقاه محتمنه لممدعي

و حالة تتغير فاالستعجال مبدأ مرنٌ غير محدد يسمح لمقاضي أن يقدره في كل دعو  عمى حده ألن
بتغير الظروف في الزمان والمكان ويتطور م  التطور االجتماعي واالقتصادي وتقدم التكنولوجياي 

األمور ومن األمثمة عمى المسائل التي تدخل في االختصاص النوعي قاضي األمور المستعجمة. ف
ظروف الدعو   المستعجمة ىي التي يخعى عمييا من فوات الوقت تقدرىا المحكمة لتصل إلييا من

وحالة االستعجال تتعمم بالوقائ  المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن ي ووقائعيا
وبالتالي فإن اختصاص قاضي ي تكون بيذا العأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض أنوجودىا دون 

نيا عمى سبيل ا وماألمور المستعجمة يكون في كل مسألة أحاط بيا االستعجال ميما كان تطبيقي
يوتمكين المستأجر من االنتفاع (16)ي وتوصيل التيار الكيربائي(15)المثال: دعو  وقف أعمال جديدة

                                                

 2556( لعام 46( من قانون التجارة البحري السوري الصادر بالقانون رقم)133/1انظر المادة ) - (7)
 . 2558( لعام 33( من قانون التجارة رقم)85انظر المادة) -(4)
 ( من قانون التجارة. 142انظر المادة) -(5)
 .( من قانون التجارة372/3انظر المادة ) - (10)
 من قانون البينات السوري. 87و 86انظر المادتين  - (11)
 .1949لعام 84القانون المدني الصادر بالمرسوم  ( من814انظر المادة ) - (12)
 . 2551( لعام 55( من قانون المطبوعات رقم)32انظر المادة) - (3)
 في ةالمستعجم األمور قاضي ؿالتي يستق بالوقائع تتعمؽ حالو االستعجاؿ صفو إف -1))  جاء في قرار لمحكمة النقض السورية: - (14)

 يشمؿ ةالمستعجم األمور قاضي اختصاص إف - 2.التمييز محكمو رقابو إلى تقديره في خاضعاً  يكوف أف دوف وجودىا عف التحري
 إجراءات بطء بسبب الضياع لخطر عرضو والحقوؽ المصالح تبقى لئال طبيعتيا كانت ميما االستعجاؿ بيا أحاط ةمسأل كؿ

صي وجاء في قرار لمحكمة النقض  1955 لعام القانونمجمة  ي 35/33/3576تاريخ  654ي قرار رقم  لموضوع((ا في التقاضي
ي  14/3/1962ي نقض مدني في ))تقدير توافر االستعجاؿ ىو مف األمور التي يستقؿ بيا قاضي األمور المستعجمة (( المصرية أن 

 .353ي المجموعة ي ص  13السنة 
ي النعرة  1/1959/ 21واستئناف لبناني في  ي293- 292ي التعميم عمى قانون المرافعات ي المرج  السابم ي  الوفاأحمد أبو  .د - (15)

 .167ي ص  1959القضائية ي
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زالة األقذار (18) ي والمحافظة عمى الحقوم ضد الغصب) طرد غاصب((17)بالعقار المأجور ي وا 
 (20)ي وتسميم األوالد إلى من لو السمطة بذلك(19)واألوساخ والروائح الكريية

 سمطة أو صالحية القضاء المستعجؿ: -اً ثالث
 فوات من عمييا يخعى التي المسائل في بالقضاء المستعجمة األمور قاضي اختصاص إن 
 من يحد والطبيعتياي  كانت ميما االستعجال بيا حاطأ مسألة كل يعملعامي  اختصاص ىو الوقت

 اتخاذ القاضي يخول الاالستعج صفة ثبوت نوا   الموضوعي محكمة مامأ الدعو  قيام اختصاصو
 التدابير استعمال ساءةإ عن تنجم ييالت الحقوم مناقعة دون الخطر دف  يقتضييا التي التدابير
فإن ىذا االختصاص ال يجري عمى إطنقو حيث توجد بعض المسائل يمتن  فييا  وم  ىذاي المذكورة

 تي:عمى قاضي األمور المستعجمة مباعيرة اختصاصوي ومن ىذه المسائل اآل

                                                                                                                                            

إ ف قضاء محكمة األمور المستعجمة بإعادة وصؿ التيار الكيربائي إلى محؿ المدعي ))جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية  – (16)
نقض مصري  1251 - ((استحقاؽ المصمحة مقابؿ استيالؾ التيار يعتبر إجراء ال يمس أصؿ الحؽ خالؼ عمىفي حاؿ قطعو ل

 .285/5 -م ي مجموعة التبويب 22لسنة  455الطعن رقم  -17/12/1953جمسة 
ي  22/3/1945في  ي وقرار مستعجل لبناني595ي ص  1955ي مجمة القانون لعام  23/6/1955تاريخ  2521نقض سوري قرار رقم  - (17)

ونقض مصري في  ي35/4/1984م ي جمسة  53لسنة  1481ي ونقض مصري في الطعن رقم 437ي ص  1946النعرة القضائية ي 
ي 498 – 495ي معار إلييا في مصطفى مجدي ىرجة ي المرج  السابم ي ص  25/6/1979م ي جمسة  45لسنة  254الطعن رقم 

 طريقو بشأف والمستأجر المؤجر بيف ةالحاصم المنازعات يحوط الذي االستعجاؿ إف))وجاء في قرار لمحكمة النقض السورية: 
 قانوف مف 78 ةالماد في عميو المنصوص المستعجؿ لمقضاء الشامؿ االختصاص ضمف فيو الفصؿ يدخؿ ةالمؤجر  بالعيف االنتفاع
 ال أنو لو تبيف فإذا لممأجور، المستأجر اؿاستعم كيفيو في البحث ةالحال ىذه مثؿ في القضاء عمى ويتعيف المحكمات، أصوؿ
ال الدعوى رد العقد شروط= مع يتفؽ بؿ ةالمألوف االستغالؿ مقتضيات يخالؼ  ةوصيان الضرر بدرء كفيالً  يراه الذي اإلجراء اتخذ وا 
 وصؼ إلى ئناؼاالست محكمو= ذىاب يكوف وعميو. زاعػالن بموضوع مساس أي المؤقت اإلجراء ىذا في ليس أف باعتبار الحقوؽ

(( ي نقض مدني سوري قرار رقم القانوف في أساس إلى يستند ال القضاء اختصاص عف فيو يخرج موضوعي ادعاء بأنو زاعػالن
 .595 ص 1955 القانوني مجمة 45/8/3577تاريخ  474

 المواد في المحاكميات صيولأ ي 684 قاعدةي 1959 لعام 483 ص المبنانية القضائية النعرة 18/8/1959لبناني في  مستعجل - (18)
المستعجمة  األمورمف حؽ قاضي ))استئناف بيروت أنو ي وجاء في قرار لمحكمة1212 ص ي استانبولي/  2 ج ي والتجارية المدنية
 -((لو بعد ترؾ العمؿ بدوف مسوغ شرعي إشغالواليد الغاصبة وطرد الشاغؿ مف العقار الذي دخمو بسبب العمؿ و أصبح  إزالة

لعام  1552ني مي ص  24/15/1966تاريخ  1577استئناف بيروت المدنية الناظرة بالقضايا المستعجمة. قرار رقم  ,محكمة
لمحكمة النقض  .ي وجاء في قرار1227/ استانبولي ي ص  2ي أصيول المحاكميات في المواد المدنية والتجارية ي ج  728,قاعدة 1966

الحكـ بالطرد إال إذا تجرد واضع اليد مف االستناد إلى سند لو شأف في تبرير وضع  ليس لقاضي األمور المستعجمةالمصرية أنو))
 2ي أصيول المحاكميات في المواد المدنية والتجارية ي ج  757,قاعدة 63ي  6مجموع التبويب ي  1954ي  15ي  28,نقض مصري  -((يده

 1249/ استانبولي ي ص 
ي أصيول  718قاعدة ومنعور في  ,1948لعام  213النعرة القضائية المبنانية ص  15/1/1948 استئناف بيروت المدنية في - (2)

 1223/ استانبولي ي ص  2المحاكميات في المواد المدنية والتجارية ي ج 
 .652ص -1976لعام  محامون ال-22/4/1976تاريخ  974أساس  411رقم  قرار -نقض سوري - (3)
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ال يجوز لممحاكم عمى اختنف درجاتيا وأنواعيا أن تتعرض يعكل مباعر ػ أعماؿ السيادة:  1
أو غير مباعير ألعمال السيادةي وتظير أعمال السيادة بأعكال متعددة ومتنوعة ومعيارىا العام ىو 

ر أو قرار الحفاظ عمى أمن الدولة وسنمة كيان األمة أو المجتم ي وبالتالي ال يجوز اتخاذ تدبي
بإيقاف أو من  بعض التدابير األمنية المتخذة من السمطات المختصةي أو من  عمميات أو تدريبات أو 

 إقامة تحصينات عسكرية تتعمم بالدفاع.
ال يجوز لقاضي األمور المستعجمة أن يتعد  في قضائو عمى ػ حقوؽ السمطة اإلدارية: 2

العامة في موضوع إداريي فيو ال يممك السمطة في حقوم السمطة اإلدارية عند ممارستيا السمطة 
ن عدم صنحية القضاء  التعرض لصنحية اإلدارة في نقل موقف سيارات من مكان إلى آخري وا 
المستعجل يعود أساساه إلى مبدأ فصل السمطات في الدولةي وعدم جواز تدخل سمطة في أعمال سمطة 

 أخر .
 الستثناء مجموعة من األحكام منيا اآلتي:يترتب عمى ىذا اػ التعرض ألصؿ الحؽ:  3

لقاضي األمور المستعجمة أن يمنح الحماية الموضوعية لمحم عن طريم تثبيت  ليس -أ
ن فعل يكون تجاوز  المراكز القانونية لمخصومي فيو ال يستطي  تأكيد الحم أو نفيوي وا 

 حدود االختصاص.
ث في ثبوت الحم أو نفيو فإنو ال إذا كان ال يجوز لقاضي األمور المستعجمة أن يبح -ب

يوجد ما يمنعو من التعرض في أسباب الحكم من التعرض لمبحث الظاىري العرضي 
في مستندات الخصوم دون تعمم لكي يعرف أياه منيما أولى بالحماية والرعاية في 

 حدود الدعو  المستعجمة.
المستعجمة حول  ال يجوز لقاضي األمور المستعجمة أن يفصل في القائم بالدعو  -ج

صحة الخصومة ألن ىذا يؤدي إلى تعيين المسئول عن األضرار في دعو  
 الموضوع.

يحم لقاضي األمور المستعجمة في دعو  الغصب أن يحكم بتسميم األرض إلى  ال -د
صاحبيا بحجة الحرص عمى عدم ضياع حقوقو في دعو  يطول أمدىاي ألنو في ىذه 

ذ إجراء مستعجل بالمحافظة عمى حقو كطمب الحالة يستطي  المدعي طمب اتخا
 الحراسة القضائية. 

يجوز لقاضي األمور المستعجمة أن يحكم بفك الحجز وتسميم البضاعة المحجيوزة  ال -ىػ 
 ألنو يكون قد حكم في أصل الحم.
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يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جمي  ػ عدـ التعدي الختصاص قاضي التنفيذ:  4
نفيذ الموضوعية والوقتيةي وبالتالي ال يجوز لقاضي األمور المستعجمة أن يتصد  منازعات الت

إلعكاالت التنفيذ ولو كانت ذات طبيعة مستعجمة ألنيا تدخل في االختصاص النوعي العامل لقاضي 
 التنفيذ بوصفو قاضياه لألمور المستعجمة.
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 االختصاص النوعي لمحكمة االستئناؼ
وفي القضايا ي وفي القضايا التي تقبل االستئناف يي القضايا الجنائيةتفصل محكمة االستئناف ف

 ي وعمى ذلك تختص محكمة االستئناف في اآلتي:التي ىي من اختصاصيا بمقتضى القوانين النافذة
االستئناف الذي رف  إلييا بعأن أحكام محكمة الصمح التي تزيد فييا القيمة عن ععرين  أواًل ػ 

في دعاو  كون قرارىا مبرماهي وذلك باستثناء أحكام محكمة الصمح التي تصدر ألف ليرة سوريةي وي
نيائوو بطننو و  اإليجارأجور العقارات و تقديرىا وتخمية المأجور وفسخ عقد  والتعويض عنو و في  ا 

وكذلك الدعاو  المتعمقة  يميما بمغت أجرة العقار أو المبمغ المدعى بو اإليجاريةكل الخنفات 
 األخيرة وتكون قابمة لمطعن بالنقض.قضاة الصمح بالدرجة فييا  يفصلات الزراعية التي بالخنف

النظر في االستئناف الذي يرف  إلييا بعيأن األحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في  ثانيًا ػ
 جمي  القضايا التي يرد عمييا نص خاص في القانون. 

التي  الصادرة في المواد المستعجمة رف  إلييا بعأن األحكاماالستئناف الذي ي النظر فيثالثًا ػ 
أياه كانت المحكمة التي أصدرتيا وتبت المحكمة المختصة في ىذا االستئناف بقرار ال  تقبل االستئناف

 يقبل أي طريم من طرم الطعن. 
محي أو إذا كان القاضي المطموب رده قاضياه في محكمة الصدعو  رد القضاة  نظر فيالرابعًا ػ 

في محكمة بداية أو في محكمة استئنافي أو قاضياه عقارياه أو أحد ممثمي النيابة العامة االستئنافية 
 عندما يكون خصماه منضماه. 

 وتبت المحكمة في ياالستئناف الذي يرف  إلييا بعأن قرارات رئيس التنفيذ النظر فيخامسًا ػ 
 القضية المقضية. لو قوةىذا االستئناف بقرار  غرفة المذاكرة في
في محكمة الصمح أو دعو  المخاصمة المرفوعة عمى سائر القضاة الفصل في سادسًا ػ 
 .في المنطقة االستئنافية التي يتبعون لياوممثمي النيابة اآلخرين محكمة البداية 
 .21جمي  المنازعات المتعمقة بالتحكيم التجاري والمدني النظر فيسابعًا ػ 
ة االستئناف في جمي  االستئنافات التي تدخل في اختصاصيا بموجب تختص محكمثامنًا ػ 

قوانين خاصةي مثل أحكام لجان إزالة العيوع وقرار مجمس الفرع بتقدير األتعابي وأحكام القضاء 
 العقاري....إلخ..

 
 

                                                
 . 2558لعام ( 4انظر قانون التحكيم السوري رقم) - 21
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 االختصاص النوعي لمحكمة النقض
الي فيي ليست درجة من ُتعدُّ مبدئياه محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالت

 : في بالفصلفي محكمة النقض  الييئة العامة درجات التقاضيي وم  ذلك تختص
يقدميا قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجميورية والقرارات  الدعاو  التي أواًل ػ

 .الوزارية المتعمقة بأي عأن من عؤون القضاة
في ي ومعاعات التقاعد والتعويضات المستحقة ليم أو لورثتيم الخاصة بالمرتبات الدعاو  ثانيًا ػ

القرارات الصادرة عن مجمس القضاة األعمى بعأن ذلكي إال أن طمبات التعويض الناعئة عن كل 
 التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة ال تخض  لمطعن أمام ىيئة أخر . 

 . أماميااة محكمة النقض وممثمي النيابة العامة المرفوعة عمى قض دعاو  المخاصمةثالثًا ػ 
الدعاو  الجزائية المرفوعة عمى القضاة بالجرائم التي يرتكبونيا أثناء قياميم بالوظيفة أو رابعًا ػ 

  خارجيا.
كما تختص دوائر محكمة النقض في الفصل في الطعون المرفوعة إلييا بعأن األحكام التي 

 انونيوىي تختص في اآلتي: تقبل الطعن وفقاه ألحكام الق
عن محكمة االستئناف التي  الصادرة الطعون التي ترف  إلييا بعأن األحكام النظر فيأواًل ػ 

تقبل الطعن بالنقضي وىي تمك المتعمقة باستئناف أحكام محاكم البداية في غير المواد المستعجمة أو 
 التنفيذ. 

 معن المحاكم العرعيةي واألحكا الصادرة األحكام الطعون التي ترف  إلييا بعأن النظر فيثانيا ػ 
 .الصادرة عن محاكم الصمح في قضايا اإليجارات والخنفات الزراعية

دعو  المخاصمة المرفوعة عمى قضاة محكمة االستئناف والنائب العام النظر في ثالثًا ػ 
 .االستئنافي

رده من قضاتيا أو أحد ممثمي كان القاضي المطموب  النظر في دعو  رد القضاة إذارابعًا ػ 
 النيابة العامة لدييا.
إذا كان الطعن لممرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم الفصل في موض  الطعن خامسًا ػ 

 .المطعون فيو وليا عند االقتضاء تحديد جمسة لنظره
دة لد  إذا أقيمت دعو  واحالفصل في الدعو  المرفوعة إلييا لتعيين المرج  المختص سادسًا ػ 

كل منيما باختصاصيا أو بعدم اختصاصيا وحاز الحكمان  محاكم القضاء العادي وحكمت محكمتين
 .زاع اإليجابي أو السمبي عمى االختصاصيالدرجة القطعية يصار إلى حل ىذا الن
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 تماريف:

يكوف لكؿ سؤاؿ عدد مف اإلجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد مػف اإلجابػات الخاطئػة وواحػدة 
 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 

 

 االختصاص القيمي يعني تحديد :  -1

o    قيمة الدعو 

 .المحكمة المختصة بحسب قيمة النزاع 

o   . نوع الدعو 

o  . الطمبات في الدعو 

 

  االختصاص النوعي يفيد في تحديد:   -2

 المحكمة المختصة 
o  .نوع الدعو  وطبيعة النزاع 
o  . قيمة الدعو 
o   صةالجية القضائية المخت 

 

 تختص محكمة البداية في : -3

o .في دعاو  اإلفنس 

o .في دعاو  حل وتصفية العركة 

 .في دعاو  تصفية التركة 

o .في كل دعو  غير مقدرة القيمة 
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بعةالوحدة التعميمية ا  لسا
 وخصائصها الدعوى مفهوم -1

 الكممات المفتاحية:
 تميز الدعوى عن المصطلحات المتقاربة  -خصائص الدعوى  -طبيعة الدعوى   –مفهوم الدعوى 

 

 الممخص:

وى.  ذ  تتو مفتتتاح يتتم اللوتتول  لتتا  محتتاام القاتال ةتتو الدولتتة بوتتتيلة  تاتتية تاتتاد  ن تاتتون وحيتتدة  تو التتدع
مراوعة تلك المحاام، ومن خاللها يتتطيع  ن يعرض طلباته لحمايتة حقوهته  و اهتاتائها ممتن ياار تا، ولتذلك 
تعتتتد التتتدعوى حتتتع ومااتتتة معطتتتاة لاتتتى اتتتخص ةتتتو اللوتتتول  لتتتا المحتتتاام ولهتتتذا يقتتتاى عاهتتتا  ن وتتتتيلة هااوايتتتة 

ا الماتترع باتتمااات  تلتتزم المحتتاام  بالفصتتى متميتتزة، تختلتت  عتتن المراوعتتات والتظلمتتات ا داريتتة وهتتد  حاطهتت
 ةيها.

 

 األهداف التعميمية:
 ةو اهاية  ذا الوز  يوب  ن ياون الطالب هادرًا علا: 

 معرةة الوتيلة القااواية المتميزة التو يتتطيع بواتطتها اللوول  لا محاام الدولة. -

خصائص التو تتميز به الدعوى معرةة  التمييز بين الدعوى والحع الذي تحميه الدعوى من خالى ال  -
 عن الحع وتالزمهما ةو  اثر األحيان.

 .معرةة التمييز بين الدعوى وبعض المفا يم المتقاربة االطلبات والتقااو والخصومة -
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 تمهيد وتقسيم: -
يتم اللوول  لا عدالة الدولة عبر  هاية االختصاص القاائو الذي يقوداا  لا معرةة القاال،  و 

وهة المختصة باظر الخصومات، و ن الوتيلة األتاتية ةو مراوعة القاال بأاواعه ودرواته المحامة،  و ال
يتم وةع الاظرية الغالبة من خالى الدعوى، و ذا يتتدعو تحديد مفهوم الدعوى وطبيعتها، وبيان خصائصها، 

واواةذه المتعددة والمتاوعة ومن ثم بيان  اواع الدعاوى  و  ااالها التو يتم بمووبها الدخوى  لا  بواب العدالة 
والتو تبع بيااها، وال يافو  ن احمى مل  الدعوى عبر اظرية االختصاص واق  علا باب المحامة  و 
ااةذتها، بى يحتاج األمر  لا بيان الاروط األتاتية المطلوبة لقبوى الدعوى اااًل هبى الدخوى  لا المواوع. 

 اآلتية:األوزال ةو  القتملذلك تاعرض  ذا 
 األوى: مفهوم الدعوى وخصائصها.الوزل 
 الثااو:  اتواع الدعاوى وتصايفها.الوزل 
 الثالث: اتروط هبوى الدعتوى. الوزل
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 مفهوم الدعوى وخصائصها

ة محددة رتمها القااون بعااية ةائقة بغية الوصوى يعبر  هايتم الدخوى  لا تاحات القاال ةو الدولة 
وةقًا للر ي التائد من خالى  وةو  ترع وهت ممان،، لة ويتر وواوح لا الحقوع وحتم الماازعات بتهو 

وتيلة  تاتية محددة  و الدعوى،  ال  ن  ذا المصطلح ا يحمى بعض الغموض وا بهام، وهد يختلط مع 
غيره من المفا يم، ويقوداا  لا تحديد معاا الدعوى وطبيعتها، ومن ثم بيان خصائصها وتميز ا عن غير ا 

المعاية باهتاال الحقوع  و حمايتها، وعلا ذلك تو  اعرض لمفهوم الدعوى وطبيعتها  من الوتائى
 وخصائصها ةو البحثين اآلتيين: 

 

 مفهوم الدعوى وطبيعتها  -

يختل  الفقهال ةو تحديد معاا الدعوى بوصفها مصطلحًا هااوايًا اائع االتتعماى  مام المحاام حتا  
ن  وى عمى المحاام ياصر   لا الفصى ةو الدعاوى الذي يعاو الفصى يااد  ن ياون المصطلح الوحيد، وا 

ةو الخصومات. اما يوود االختال  ذاته من تحديد الطبيعة القااواية للدعوى، وذلك من خالى تحديد الاظام 
القااواو الذي تاتمو  ليه،  و بيان الوص  القااواو لها ألوى تحديد الاتيج القااواو لمفهوم الدعوى. لذلك 

اعرض لمفهوم الدعوى والتعري  المتداولة لها، وةو اول تحديد المعاا احدد الطبيعة القااواية لها ةو ت
 المطلبين اآلتيين:

 مفهوم الدعوى -  
لم ياع هااون  صوى المحاامات تعريفًا محددًا للدعوى اما  و عليه األمر ةو  اثر التاريعات العربية  

))الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب الدعتوى بالاص علا  ن:  باتتثاال القااون اللباااو الذي عرَّ 
مطمب بأن يتقدم به إلى القضاء لمحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة لمخصم الحق بأن يدلي بأسـباب دفاع 

))طمب أحد اما  ن مولة األحاام العدليتة عرةت الدعوى بأاها:  ،(1)أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطمب((
، وهد تعددت تعريفات الفقهال (2)خر في حضور القاضي ويقال له المدعي ولآلخر المدعى عميه((حقه من آ

                                                
 من هااون  صوى المحاامات المداية اللباااو. 7ااظر المادة  - (1)

 .من مولة األحاام العدلية 1613ااظر المادة  - (2)
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للدعوى. ةماهم من عرةها  اها الوتيلة القااواية المخولة لصاحب الحع بمراوعة القاال لتقرير حقه  و 
مواوعيًا ةو  ن يلوأ  ، ويرى غير م الدعوى بأاها ))حع  و وتيلة  عطا ا القااون لمن يدعو حقاً (3)حمايته

، و ن االدعال القااواو  و تأايد اخص لحقه  و مرازه (4) لا التلطة القاائية ألوى حماية  ذا الحع((
القااواو بمواوهة اخص آخر باال علا واهعة معياة تتعلع باخص المدعو ياار ا عليه الاخص اآلخر 

ل  و زعم يحتمى الخطأ والصواب ويحتاج  لا الذي يدعا المدعا عليه  و يعاراه ةيها، لذلك ةإن االدعا
، وهد عرةت محامة التمييز األرداية الدعوى بأاها )) تاس (1)دليى او تتحوى الواهعة المادية  لا واهعة هااواية

. لذلك، اود (2)الخصومة و و الوتيلة القااواية التو يلوأ بمقتاا ا صاحب الحع  لا القاال لحماية حقه((
  المعرواة  ن الدعوى  و الحع  و التلطة المماوحة هااواًا لاى اخص باللوول  لا من مومى التعاري

القاال الهتاال حع  و الدةاع عاه،  و  و الطريع الذي رتمه القااون للخصوم ةو مراوعة القاال من 
  وى المطالبة بحع  و بمراز هااواو  و حمايته.

 الطبيعة القانونية لمدعوى - ب
و تعر  الدعوى اختال  ةو تحديد طبيعة الدعوى، ويااد ياحصر  ذا الخال  يترتب علا االختال  ة

ةو متألتين  ما: اادماج ةارة الدعوى مع ةارة الحع الذي تحميه، واتتقالى الدعوى بوصفها حقًا موردًا عن 
 الحع المواوعو الذي تحميه، ولاى من  صحاب الاظريتين حووه ومبرراته اعراهما وةع اآلتو:

  أنصار اندماج الدعوى بالحق: -أولً 
وتظهر عادما يتعرض الحع  وود،يقوى بعض الفقهال  ن الدعوى  و الحع افته ومووودة معه ماذ  ن 

 :(3)لماازعة  و اعتدال، ةهو  طار  و درع الحع، لذلك ةهم يرتبون علا  ذا الاتائج اآلتية

                                                
و حمد  بو الوةا ت التعليع علا هااون  ،131ص  –المروع التابع  –الوتيط ةو ارح هااون المراةعات – حمد التيد صاوي  .اظر اى من د - (3)

 118ص ت  -تابع ت المروع ال المراةعات

 .52ص  -1 دوار عيد ت الموتوعة ت المروع التابع ت ج .د - (4)

 –مروع تابع  –مبادئ الخصومة المداية  –، ووودي راغب 452-451ص  -الاظرية العامة للعمى القاائو مروع تابع  –د. وودي راغب  - (1)
 .113ص 

 .1693ص-1982لتاة مولة اقابة المحامين -565/82هرار رهم  -تمييز حقوع - (2)

و عبد الحميد  بو  ي  ت المراةعات المداية والتوارية والاظام القاائو المصري  ،151رزع اهلل  اطااو ت المروع التابع ت ص  .دااظر اى من:  - (3)
 –الية الحقوع  –داتوراه رتالة  –اظرية المصلحة ةو الدعوى  –،ود. عبد الماعم الارهاوي 395الفقرة-1921القا رة  –ماتبة االعتماد -2ط –

 .36-35ص -1947القا رة  –ماتبة عبد اهلل و به  -1ط -وامعة القا رة 
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ل بالاتبة لاللتزامات الطبيعية، ألن ال يوود حع دون دعوى تحميه، حتا  ن الدعوى تتمع ابتدا - 1
 االلتزام المداو يصلح  ن ياون تببًا اللتزام مداو. 

توود دعوى واحدة لاى حع: ةال يووز لصاحب الحع  ن يقيم  اثر من دعوى واحدة للمطالبة به  - 2
لدعوى  و لحمايته. ةالمتارر من وريمة  ن يقيم دعوى التعويض  ما  مام المحاام الوزائية تبعًا ل

 العمومية،  و  مام المحاام المداية، وال يصح  ن يرةع دعويين بها. 
تاون الدعوى من طبيعة الحع المدعا به، ةهو تاون اخصية  و عياية،  و اخصية عياية، اما  -3

 تارى عاد البحث ةو  اواع الدعاوى وتصايفها. 
 أنصار استقالل الدعوى عن الحق: -ثانياً 

الاظرية ا ورائية تفيد بأن الدعوى  و تلطة الحصوى علا حام ةو المواوع، يقوى بعض الفقهال  ن 
وبالتالو ةهو تتتقى عن الحع المواوعو ألن لاى ماهما اروطه وخصائصه، ويرى  اثر الفقهال  ن مفهوم 

إذا الدعوى يختل  عن الحع الذي تحميه، ألن الدعوى ما  و  ال وتيلة هااواية للمطالبة بالحع  و حمايته، ة
اان مصدر الدعوى  و الحع ةإن مصدر الحع ياون العقد،  و ا رادة المافردة،  و الفعى الااةع،  و الفعى 

 :(1)الاار،  و القااون، ويرتبون علا  ذا االختال  الاتائج اآلتية
: ةتبب الدعوى  و  ااار الحع  و االعتدال عليه، تختمف الدعوى عن الحق من حيث السبب - 1

 الحع  و  و ووود مصدر من مصادره المعروةة بالقااون.  بياما تبب
اااللتزامات الطبيعية، واذلك الديون المعلقة  يمكن تصور وجود الحق دون وجود الدعوى لحمايته -2

علا ارط  و  وى، اما يمان تصور ووود دعوى دون حع اتلك المتعلقة باتخاذ تدبير احتياطو  و 
 بالتقادم. مؤهت،  و  ن ياون الحع هد تقط 

ماااية  هامتها من غير  -3 يخاع اتتعماى الدعوى لاروط تختل  عن التمتع بالحع مثى األ لية، وا 
صاحب الحع االدعوى غير المباارة، وتختل  الدعوى  ياًا عن الحع من حيث القااون الواوب 

 التطبيع.

                                                
.، وااظر مختل  الاظريات ةو د. عوض  حمد الزعبو ت 477ت  475ص  -المروع تابع  -وودي راغب ت الاظرية العامة للعمى القاائو .د - (1)

 دوار عيد ت المروع التابع ت  .و د،414 – 412ت ص  م2112ر األردن عمان الطبعة األولا ت دار وائى للاا 2 صوى المحاامات المداية ت ج 
 .99ت  97المروع التابع ت ص  -وةتحو والو ت هااون القاال المداو .،61 – 57ص  -1ج
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لزام الغير بالتافيذ  - 4 لمامون الحع،  و بوه  اعتدال ياون مواوع الدعوى دائمًا  ما تثبيت الحع وا 
  و ماعه، بياما ياون الحع ِمااًة  و تلطة  و اتتئثارًا بقيمة معياة. 

 خصائص الدعوى وتميَــّزها -

ُيْباَا علا مفهوم الدعوى والتعاري  المتداولة لها، ومن تحديد طبيعتها القااواو المتتقلة، ووود  
وموعة من الفروع عن بعض الاظم المتقاربة معها، لذلك موموعة من الخصائص التو تتتقى بها الدعوى، وم

 :ير ا من الاظم المتقاربة معها ةيما يلوتابين   م خصائص الدعوى وتميز ا عن غ
 خصائص الدعوى -  

تتمتع الدعوى بموموعة من الخصائص تتص  بها، وتاعها ةو اظام هااواو ذي طبيعة خاصة 
تختل  ةيها عن غير ا من طرع المراوعة الودية  و ا دارية التو متتقلة عن غير ا من الاظم القااواية، و و 

 هد يلوأ األةراد  ليها، والخص ذلك ةو اآلتو: 
 الدعوى وسيمة قانونية: -أوًل 

ةالدعوى  و الوتيلة الوحيدة  و األتاتية التو عيَّاَها القااون من  وى اللوول  لا عدالة الدولة ممثلة  
تاال حع  و حمايته وذلك  ااةة  لا اللوول  لا دائرة التافيذ لتحصيى الديون الثابتة بالاتابة،  و بالمحاام اله

، و و بذلك تختل  عن المراوعات ا دارية  و الاااوى  و التظلمات (1)ممارتة حع الدةاع الماروع باروطه
 التو يقدمها  صحاب المصالح بصيغة التماس  مر ما.

 أو سمطة أو مكنة: الدعوى حق -ثانياً 
ةالدعوى  و حع  و مااة  و تلطة تعطو صاحبها صالحية المطالبة بحع  و الذود عاه  و  لزام  

الغير باحترامه، ألاه لم يعد مبدئيًا من الوائز هيام األةراد  و غير م باتتيفال حقوههم بأافتهم، ألن اتتيفال 
 الحع بالذات  صبح وريمة يعاهب عليها القااون.

 الدعوى وسيمة اختيارية: -اً ثالث
ةالدائن  و المعتدى عليه ليس ملزمًا باتتعماى الدعوى من  وى اللوول  لا القاال للمطالبة بالدين  و  

لدةع االعتدال، بى له الحرية ةو ذلك، ةهو ال تغدو اواها وتيلة مواوعة بين يديه  ذا رغب ةو  لزام خصمه 

                                                
 . 21ص  -1977-1976 -قا رة ال -دار الاهاة العربية –المراةعات المداية والتوارية  -د. عبد الماعم الارهاوي، و د. ةتحو والو - (1)
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زالة   ،آثاره، اما يمااه اللوول  لا الحلوى الودية  و التصالحية،  و  لا التحايمبأدال الدين  و وه  االعتدال وا 
وعلا ذلك ةإن الدعوى  و حع وواوب، ألن عدم اتتعماى الدعوى الهتاال الحع  و الدةاع عاه يؤدي  لا 

مباارة تعريض الموتمع لخطر ا خالى بميزان العدى واألمن ةيه، ألن مفهوم تيادة القااون ال يقوم  ال عاد 
. لذا، ةإن اتتعماى الدعوى بوصفها (2)اى صاحب حع لحقه ألاه عادئذ يتود العدى واالطمئاان ةو الموتمع 

حقًا اخصيًا لصاحبها اتتعمالها  و عدم اتتعمالها،  ال  ن اتتعمالها يوب  ن ال ياطوي علا التعت  ةو 
 .2 و  لحاع الارر بمصالح اآلخريناتتعماى الحع ألاه ال يووز اتتعماى حع االدعال من  وى الايد 

 إن الدعوى تقبل التنازل والحوالة: -رابعاً 
تتتاد الدعوى  لا المطالبة بحع  و حمايته، وبالتالو ةإن التاازى عن الحع  و الحماية، يؤدي  لا  

 التاازى عن الدعوى، اما  اه يمان التاازى عن الدعوى دون التاازى عن الحع، و يمان  ن ياتقى الحع
بالدعوى المقامة  لا الغير  ذا ما تم التاازى عن مامواها عن طريع حوالة الحع، وتاتقى  ياًا  لا الخل  
العام )الورثة والموصا لهم(.  ما  ذا ااات الدعوى تتعلع بحماية حع من الحقوع المالزمة لاخصية ا اتان 

الافقة الزووية،  و دعوى حماية الحياة  و باخص صاحبها ةال يمان  ن تاتقى  لا الغير ادعوى الطالع  و 
 الخاصة  و دعوى التعويض عن الارر األدبو ةال تاتقى  لا الغير  ال  ذا اان هد  هامها ةعاًل  مام القاال.

  تقبل الدعوى النقضاء والتقادم: -خامساً 
ا تقادمت يوب رةع الدعوى خالى مدد محددة، ةإذا ااقات اآلواى المحددة ةو  حاام خاصة دون رةعه

ن الحع  الدعوى وااقاا الحع ةيها، ولم يعد با ماان رةعها ويتحوى الحع مواوعها  لا التزام طبيعو، وا 
برةع الدعوى ال يقوم  ال بعد ااول التبب الذي تقوم عليه ةال يااأ الحع برةع دعوى التعويض  ال بعد 

ريان التقادم  ال من اليوم الذي يصبح ةيه الدين ا خالى بااللتزام التعاهدي  و وهوع الفعى الاار، وال يبد  ت
ن تقادم الدعوى من حيث الاتيوة  و تقادم للحع  و االلتزام مامواها  . متتحع األدال، وا 

 

                                                
، ومفلح القااة تأصوى 119ص  -ت المروع التابع ، و حمد  بو الوةا 131ص  –المروع التابع  –ااظر اى من  حمد التيد صاوي ت الوتيط  - (2)

حاارات)التقااو( وعوض  حمد الزعبو ت م ،-169ص -1998 -األردن –عمان  –دار الثقاةة  -3ط –المحاامات المداية والتاظيم القاائو 
 . 7ص -

2
، ود. رمتزي تتي  ت 322المراةعتات ت ص  -، وعبتد الحميتد  بتو  يت  ت المروتع التتابع131-131ص  –المروتع التتابع  –صتاوي   حمتد التتيد د. – 

 .947ت موموعة  بو اادي ت ص18/2/1965، واقض مصري ولتة 72الوتيط ت المروع تابع ت  
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 من الوسائل تميَّز الدعوى عن غيرها - ب
 ،تتميز الدعوى عن غير ا من المفا يم  و المصطلحات القريبة ماها والتو تتتخدم ةو تاحة القاال

 : البة القاائية، والخصومة القاائية، وحع التقااو، واود  ذا التمييز وةع اآلتواالمط
 : (3)الدعوى والمطالبة القضائية -أولً 

تمثى الدعوى الوتيلة القااواية لحماية الحع من خالى تلطة  و حع االلتوال  لا القاال، و و مووودة 
وعادما يلوأ الاخص  لا  ،القاال  م لم يطلب مادام الحع مووودًا تواًل طلب صاحب الحع اللوول  لا

لقاال لمباارة حقه ةو الدعوى ااون  مام مطالبة هاائية، حيث  ن  تاس المطالبة القاائية  و حع 
التقااو. ةالمطالبة القاائية  و  ورال االو ياظمه القااون، ويتم به رةع الدعوى  مام القاال اتتعمااًل 

، بياما الدعوى  و مامون المطالبة القاائية، وال يتم الاظر ةو الدعوى  ال للحع ةو االدعال  مام القاال
ذا تم رةعها وةع ا ورالات المحددة ةو القااون تلزم المحامة باظر الدعوى بغض  بمراعاة  ورالات رةعها، وا 
 الاظر عن هبوى الدعوى من عدمه، وعلا  ذا ةإاه يترتب علا عدم مراعاة اروط ا ورال  و بطالن

 ا ورال، ما تخل  ارط من اروط هبوى الدعوة  و رةض الدعوى.
  الدعوى والخصومة: -ثانياً 

 ذا ااات الدعوى  و الوتيلة القااواية الهتاال الحقوع وحمايتها، ةإن الخصومة تتمثى ةو موموعة 
بالتحقيع  و ا ثبات  ا ورالات  و األعماى التو تتم ةو تاحة القاال بدلًا من ااعقاد الخصومة بالتبليغ مروراً 

وحتا  صدار الحام، وعلا ذلك يقاى  ن الدعوى  و مواوع الخصومة، والخصومة  و الوتيلة  و الوعال 
الذي يحتويها  مام القاال، وبالتالو ةإن لاى من الدعوى والخصومة اروط خاصة باى ماهما، واى ماها 

 يؤدي  لا اتائج محددة ومختلفة.
 قاضي:الدعوى وحق الت -ثالثاً 

تعد الدعوى من طبيعة الحقوع الخاصة التو تاظمها هواعد هااون  صوى المحاامات،  ما حع التقااو 
ةهو الرخصة المماوحة لألاخاص بحع مراوعة القاال لرةع الدعوى المتاماة المطالبة القاائية المتمثلة 

هوم الحقوع العامة التو يحميها ةو الحع المراد اهتاائه  و حمايته، وبذلك ةإن حع التقااو ياتمو  لا مف
الدتتور للمواطاين واألوااب ةو الحدود التو تبع ذار ا ةو  ذا المواى، وبالتالو ةإن حع التقااو يختل  

                                                
 .23-22ص  -1977-1976 -القا رة  -دار الاهاة العربية –المراةعات المداية والتوارية  -د. ةتحو والود. عبد الماعم الارهاوي، و  -( 2)
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عن الدعوى، ويظهر  ذا االختال  ةو  اه يصح التاازى عن الدعوى وحوالتها اما تبع البيان بياما اليصح 
 لا القاال، ألاه ال يووز التاازى عن الحقوع العامة وماها الحقوع  وال يووز التاازى عن الحع ةو اللوول

 الدتتورية.

 تمارين:
يكــون لكـــل ســؤال عـــدد مــن اإلجابـــات الصــحيحة وواحـــدة خاطئــة أو عـــدد مــن اإلجابـــات الخاطئــة وواحـــدة 

 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 

 تندمج الدعوى بالحق لؤلسباب اآلتية:  -1

o  .لاى حع دعوى تحمية 

o   اليوود حع دون دعوى. 

  .يتقط الحع بالتاازى عن الدعوى 

o   .الدعوى من طبيعة الحع 

 

  تتسم الدعوى بأنها:  -2

o وتيلة هااواية. 
o   .وتيلة اختيارية 
 بمعزى عن الحع تقبى الحوالة. 
o   .حع  و تلطة 

 

 يتالزم مفهوم الدعوى مع: -3

o المطالبة القاائية. 

o حع التقااو. 

o .الخصومة 

 .الحع الذي تحميه 
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 الوحدة التعميمية الثامنة
 أنـــواع الدعاوى وتصنيفيا -2

 الكممات المفتاحية:

 –دعاوى مختمطة  –دعاوى عينية  –دعاوى شخصية  –تصنيف الدعاوى بحسب الحق  -
تصنيف الدعاوى بحسب  -دعاوى حيازة  –دعاوى ممكية  –دعاوى عقارية  –دعاوى منقولة 

دعاوى  -إلزام( -دعاوى -ةدعاوى إنشائي -)دعاوى تقريرية وضوعدعاوى م –الغاية 
 مستعجمة.

 الممخص:

لييس ىنيياك مائميية محييددة لنييواع الييدعاوى التييع يمكيين من تر.ييل ممييام المحيياكم. بييل كانييت ىنيياك 
منيييا مييايقوم عميي  مسيياس الحقييوق التييع  ،محيياو ت لتصيينيف تمييك الييدعاوى و.ييق مسييس مختم يية

إ  تقسييييم الحقييييوق إليييي  حقييييوق  ني ات المعطيييياة لمحقييييوق  اتييييياتحمييييييا وتعتمييييد .ييييع  لييييك التصيييي
شخصييية وحقييوق عينييية ومخييرى مخنمطيية بينيمييا، مو تصيينف و.ييق مائميية تتعمييق بالشيييا  التييع 

 ترد عمييا الحقوق العينية التع تكون منقولة مو عقارية، مو دعاوى ممكية مو دعاوى حيازة

حيق بيين دعياوى تييدف إلي  ال صيل .يع ىناك تصنيف يقوم عمي  مسياس الغايية المرجيوة مين ال
 الموضوع ودعاوى ومتية مو مستعجمة.

 األىداف التعميمية:

 .ع نياية ى ا الجزم يجب من يكون الطالب مادرًا عم : 
 .معر.ة منواع الدعاوى التع يمكن من تر.ل ممام المحاكم -

 .تساعد معر.ة منواع الدعاوى .ع تحديد ا ختصاص النوعع والمحمع لممحاكم -

   

130 



تتعييدد اليييدعاوى بتعيييدد الحقيييوق والمراكيييز القانونيييية المطميييوب حمايتييييا، وتسيييم  اليييدعاوى عيييادة باسيييم 
الحقيييوق مضيييمونيا، وليييم يتضيييمن ميييانون مصيييول المحاكميييات تصيييني ًا لييييا كميييا .عميييت بعيييض التشيييريعات 

وي تحيت ، ولكن يمكن التعرف عم  منواع الدعاوى من خيلل القيانون وال قيو المقيارن الي ي ينطي(1)العربية
.كرتين: الول  تقوم عم  مساس تقسيم الدعاوى مو تصني يا عم  مساس الغايية مين اليدعوى. .يك ا كانيت 
الدعوى تيدف إل  حسيم نزاع .يع مصيل الحيق، وتصي ية المراكيز القانونيية لمخصيوم، .كنييا تسيم  دعيوى 

، .كنييييا تسيييم  موضيييوع، وا  ا كانيييت ترميييع اليييدعوى إلييي  اتخيييا  تيييدبير مضميييت دون ال صيييل .يييع الموضيييوع
دعيييوى ومتيييية مو مسيييتعجمة. مميييا ال كيييرة ال انيييية .تييي ىب إلييي  تقسييييم اليييدعاوى مو تصيييني يا با سيييتناد إلييي  
التقسيم التقميدي لمحقوق وال ي يقول إن الحقوق تصينف إلي   يلث مجموعيات ىيع: الحقيوق الشخصيية، 

 :  اآلتيين ال قرتينوالحقييوق العينية، والحقوق المختمطة ونعرض  لك .ع 

 تصنيف الدعاوى بحسب الحق المراد حمايتو -1
تصنَّف الدعاوى بحسب الحق المراد حمايتو، إما عمي  مسياس طبيعية الحيق  اتيو الي ي تسيتند إلييو 
اليييدعوى وىيييع بييي لك تكيييون دعييياوى شخصيييية مو دعييياوى عينيييية، مو دعييياوى مختمطييية، مو عمييي  مسييياس 

دعيياوى عقارييية، مو دعيياوى عقاريييية، مضييمون الحييق المييدع  بييو، وىييع بيي لك تكييون دعيياوى منقوليية مو 
 اآلتية:  الجزا ودعاوى حيازة. ل لك سنعرض لي ه التصني ات .ع 

 الدعاوى الشخصية والعينية والمختمطة
تكييون الييدعوى شخصييية إ ا كانييت تيييدف إليي  المطالبيية بحييق شخصييع مو بحمايتييو، وتكييون عينييية 

و عقيار، وتكيون مختمطية إ ا كانيت هايتييا إ ا كانت ترمع إليع حمايية حيق عينيع سيواً  تعمقيت بمنقيول م
تجمييل بييين الحقييوق الشخصييية والعينييية، وعميي  ىيي ا سيينبين متيي  تكييون الييدعوى شخصييية  ومتيي  تكييون 

 عينية   ومت  تكون شخصية عينية و.ق اآلتع: 
 الدعاوى الشخصية: -أولً 

إليي  حييق  ُتعيير ف الييدعاوى الشخصييية بلنيييا تمييك التييع ترمييع إليي  حماييية حييق شخصييع، مو تسييتند
شخصع، ومجاليا ا لتزاميات، مو ميا يسيم  بحقيوق الدائنيية، وبالتيالع .يكن كيل دعيوى تتعميق بيالعقود مو 
بالتزامات عقدية، سواً  كان العقد مسم  مم هير مسم ، وكل دعاوى التعويض عمي  مسياس المسيضولية 

مين الحقيوق الشخصيية التيع المدنية، مكانت عقيدية مو تقصيرية، وكا.ة الدعاوى الرامية إل  حمايية حيق 
وعمي  ىي ا تكيون اليدعاوى العماليية والتجييارية  شخصيية،  يمكن حصيرىا .يع مائمية محيددة ُتعَّيُد دعياوى 
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واإليجارية، ودعاوى الحوال الشخصية، دعاوى شخصية، وعم   لك، ُعيدَّت دعياوى شخصيية: دعياوى 
ناشيئة عين حقيوق اإليجيار، ودعياوى .سييي  إ بات الجنسية، ودعاوى إ بات القسمة الرضائية، والدعاوى ال

عقيييد عيييادي ببييييل عقيييار، كميييا ُعيييدَّت دعييياوى الحقيييوق هيييير الماليييية، كتميييك المتعمقييية بالسيييرة، مو بحقيييوق 
 الممكية الدبية وال نية، مو بالحقوق الملزمة لمشخصية بمنيزلة الدعاوى الشخصية. 

  :الدعاوى العينية -ثانياً 
تند إلي  حيق عينيع، وتييدف إلي  حمايية ىي ا الحيق بوجيو مين ينيازع تكون الدعوى عينية عندما تس

.يو، والحقوق العينية، إما من تكون مصمية كحق الممكية، وحق ا نت ياع، وحيق ا رت ياق، وحيق الشي عة، 
ميييا من تكيييون حقوميييًا عينييييًة تبعييييًة، كيييالرىن التيييلمينع  وهيرىيييا مييين الحقيييوق التيييع نيييص عميييييا القيييانون، وا 

 وحقوق ا متياز، .م لك ُتعدُّ دعاوى عينية:والرىن الحيازي، 
 دعاوى ا ستحقاق مو ا سترداد المستندة إل  حق الممكية سواً  تعمقت بمنقول مو عقار. -1
دعاوى الحيازة التع تييدف إلي  حمايية الحيق العينيع اليوارد عمي  عقيار، لنيو   يمكين تصيور  -2

 دعاوى الحيازة .ع المنقول. 
 ، مو إلغائيا، مو تعديميا. دعاوى إنشا  حقوق ا نت اع -3
دعاوى إنشيا  حيق ارت ياق لعقيار عمي  عقيار مجياور، مو تعديميو مو إلغائيو سيواً  كيان ا رت ياق  -4

 مانونيُا مو ات اميًا مو طبيعيًا.
اليييييدعاوى التيييييع تتعمييييييق بالحيييييدود والمسييييياحات بمييييييا .يييييييا دعييييياوى إزاليييييية التجييييياوز مو التممييييييك  -5

 با لتصاق.
 لمين.الدعاوى المتعمقة برىن مو ت -6
الدعاوى المتعمقة بلي حيق عينيع مسيجل عمي  صيحي ة العقيار مو المنقيول مين حييث ر.عيو مو  -7

 ت بيتو.

 
   الدعاوى المختمطة: -ثالثاً 

ليي  حييق عينييع ناشييئين عيين مصييدر  تسيم  دعييوى مختمطيية تمييك التييع تسييتند إليي  حيق شخصييع، وا 
مييق بحيق عينييع عميي  منقييول مو واحيد، مو رابطيية مانونييية واحييدة، كميا لييو كانييت تيييدف إلي  تن ييي  عقييد يتع

 عقار، وا  ا وردت عم  عقار تسم  دعييوى شخصية عقارية، .م لك تعد دعاوى مختمطة:
دعيييوى تن يييي  عقيييد مو مي تصيييرف ميييانونع وارد عميي  عقيييار، كاليييدعوى التيييع يقيمييييا المشيييتري  -1

البييل عم  البائل بتن يي  عقيد بييل عقيار ونقيل الممكيية بالسيجل العقياري، لنيو يترتيب عمي  عقيد 
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العادي نشيو  حيق شخصيع بجانيب البيائل بمقتضياه يسيتطيل الميدعع طميب التسيجيل ميل حيق 
التممييييك تبعييييًا ليييي لك، وكيييي لك الميييير بالنسييييبة لكييييل دعييييوى تتعمييييق بوصييييية مو ىبيييية، مو مسييييمة 
رضيييائية، متييي  كانيييت واردة عمييي  عقيييار مو منقيييول، لن مي طميييب يتضيييمن تن يييي  عقيييد، ىيييع 

 صيًا.بجانبيا ى ا تم ل التزامًا شخ
دعييياوى ال سييي  مو اإلبطيييال التيييع ير.عييييا البيييائل عمييي  المشيييتري يطاليييب .يييييا باسيييترداد الميييال   -2

المبياع، .يييع دعيوى شخصييية لجيية ال سيي  مو اإلبطيال، وىييع دعيوى عينييية لجيية ا سييترداد، 
وكيي لك الميير بالنسييبة لييدعوى الرجييوع عيين اليبيية لعييدم ا لتييزام بشييروطيا، والييدعوى المتعمقيية 

بسيييييبب الغيييييبن، مو لمخيييييداع وا حتييييييال، وي ييييييد تصييييينيف اليييييدعاوى إلييييي  عينيييييية  بكبطيييييال عقيييييد
 وشخصية ومختمطة .ع مسللتين:

ا ختصيييييياص: تكييييييون المحكميييييية المختصيييييية محميييييييًا و.ييييييق مواعييييييد تحديييييييد  المســــــولة األولــــــ :
ا ختصيياص المحمييع .ييع الحقييوق الشخصييية ىييع محكميية مييوطن المييدع  عميييو، بينمييا تكييون 

.يييع دعييياوى الحقيييوق العينيييية ىيييع محكمييية موميييل العقيييار، مميييا .يييع المحكمييية المختصييية محمييييًا 
اليدعاوى المختمطية .يكييون ىنياك خيييار لمميدعع .ييع ر.يل الييدعوى مميام محكميية ميوطن المييدع  

 عميو مو ممام محكمة مومل العقار.
يمكييين من تكيييون اليييدعاوى الشخصيييية مرتبطييية بشيييخص الميييدعع، بحييييث   المســـولة الثانيـــة: 

د التيع سيبق الحيديث عنييا، وىيع   تقيام إ  بيين مشيخاص محيددين سيم ًا تنتقل إ  و.ق القواعي
كالدعوى التع تقام بين الدائن والمدين لممطالبة باليدين. مميا اليدعاوى العينيية ي و سييما العقاريية 
منيييا ي .يييع ملزميية لمشييع  المتعمقيية بييو، وبالتييالع يمكيين ر.عيييا بمواجييية مي شييخص يعتييدي 

ع صيياحبيا .ييييا، لن ليييا حجييية مطمقيية بمواجييية النيياس كا.يية، كمييا عميي  تمييك الحقييوق مو ينيياز 
 منيا   تكون مقبولة إ  إ ا تم تسجيل إشارة الدعوى عم  صحي ة العقار .ع السجل العقاري. 

 
 الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

 يستند تصنيف الدعاوى إل  دعياوى منقولية ودعياوى عقاريية عمي  مسياس موضيوع الحيق مضيمون
الييدعوى، لن اليييدعاوى تكيييون بحسييب الشيييع  الييي ي تييرد عمييييو، .يييك ا وردت عميي  منقيييول تكيييون اليييدعوى 
منقولية، وا  ا وردت عميي  عقيار تكييون الييدعوى عقاريية، ىيي ا، ويقصيد بالشييع  اليي ي يكيون محييًل لمييدعوى 

ييية حييق  لييك اليي ي يصييمك من يكييون محييلِّ لمحقييوق المالييية. لييي ا، .ييكن الييدعاوى العقارييية تيييدف إليي  حما
الممكييييية، وحيييييق ا نت ييييياع، وحقيييييوق ا رت ييييياق، مو الحقيييييوق العينيييييية التبعيييييية كيييييالرىن التيييييلمينع مو اليييييرىن 
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الحيييازي، وحقييوق ا متييياز، وكيي لك دعيياوى مسييمة المييال الشييائل، مو بيعييو بييالمزاد العمنييع. ممييا الييدعاوى 
سي  عقيد وارد عمي  منقيول، المتعمقة بمنقول .ترميع إلي  لمطالبية بشيع  منقيول، مو بيدين، مو إبطيال مو .

وكييي لك اليييدعاوى المترتبييية عمييي  مجيييرد ا نت ييياع بالشيييع ، كيييدعوى اإليجيييار، ودعيييوى اسيييترداد العاريييية، 
وىنيياك بعييض الشيييا  ىييع محييل خييلف حييول تحديييد ماىيتيييا .يمييا إ ا كانييت منقوليية مو هييير منقوليية: 

سييلك، إ  من الييرمي الييراجك منيييا كالغيياز والبتييرول والكيربييا  وكييل مشييكال الطاميية التييع تنقييل بوسيياطة ال
تعييد ميين الشيييا  المنقوليية لن التعريييف المعطيي  لمعقييار بلنييو كييل شييع  مسييتقر .ييع حيييزه   يمكيين نقمييو 
ن مك ر التشريعات ليم تضيل تعري يًا لممنقيول بيل  منو دون تمف مو تخريب،   تطبق عم  تمك الشيا ، وا 

ومييد جييا  .ييع العمييال التحضيييرية لمقييانون المييدنع نصييت عميي  من كييل مييا   يكييون عقييارًا .يييو منقييول، 
)) يعتبــر مــاًل منقــوًل  ميــ  المصييري اليي ي يعييد مصييل مك يير التشييريعات العربييية .ييع ىيي ا الصييدد منييو 

الحقــوق والــدعاوى العينيــة والشخصــية المتعمقــة بشــا  منقــولق بمــا اــا ولــك حــق ممكيــة المنقــولق 
متعمقــة بشــا  ميــر مــادي كحقــوق الممكيــة األدبيــة والحقــوق الشخصــية المتعمقــة بعقــار والحقــوق ال

، وي يد ى ا التقسيم .ع تحديد ا ختصاص المحمع حيث يكيون .يع (1)والفنية والصناعية وما شابييا((
الدعاوى العقارية لمحكمة مومل العقار، ويكون .ع دعاوى المنقيول لميوطن الميدع  عمييو، كميا ي ييد .يع 

 ي يكيييون .يييع بعيييض اليييدعاوى العقاريييية كيييدعوى مسيييمة الميييال تحدييييد ا ختصييياص النيييوعع والقيميييع الييي
الشائل، ودعاوى تعيين الحيدود والمسيا.ات مين اختصياص المحكمية لمحكمية الصيمك. ليي ا .كننيا نسيتنت  

بعيييد دمجيميييا معييًا تصيييني ًا جدييييدًا يحتيييوى عمييي  منيييواع محيييددة مييين  اميين التصيييني ين المييي ين سيييبق  كرىمييي
 الدعاوى ىع:

 ية المنقولة:الدعاوى الشخص -أولً 
تيييدف الييدعاوى الشخصييية المنقوليية إليي  حماييية حييق شخصييع عميي  منقييول، كالييدعوى المتضييمنة  

المطالبيية بتسييميم هميية الرض مو م يياث المنيييزل، مو د.ييل مبمييل الييدين، مو بييدل التعييويض، والييدعوى التييع 
اإليجيييار، مو التيييع  ير.عييييا المسيييتلجر عمييي  الميييضجر بتمكينيييو مييين ا نت ييياع بيييالعين الميييضجرة اسيييتنادًا لعقيييد

ير.عيا المضجر ب س  عقد اإليجار وطرد المستلجر إلخللو بشييروط العقيد، وىيع تم يل كيل دعيوى يكيون 
 محميا المطالبة بتسيميم شع  منقول، مو القيام بعمل مو ا متناع عن عمل.

 الدعاوى الشخصية العقارية: -ثانياً 
وارد عمي  عقيار كيالبيل مبيل التسيجيل، تسم  دعوى شخصية منقولة تمك المتعمقة بحق شخصيع  

وت بييت القسيمة الرضيائية، .لسياس ىي ه اليدعاوى يقيوم عمي  حقيوق والتزاميات نشيلت بموجيب عقيد عيادي 
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مو عر.ع. .يع تيدف إل  تن ي  مضمونيا بمواجية المدين لجية ترتيب الحق العينيع اليوارد عمي  عقيار 
 كعقد الرىن مو التلمين. 

 ية المنقولة:الدعاوى العين -ثالثاً  
تكون الدعوى عينية منقولة إ ا تعمقيت بحيق عينيع عمي  منقيول كيدعوى ا سيتحقاق مو ا سيترداد  

مو التسميم، .كل دعوى تتضمن التسميم تكيون دعيوى عينيية عمي  منقيول، كميا ليو تعمقيت باسيترداد الميال 
 المنقول المرىون رىنًا حيازيًا.

 الدعاوى العينية العقارية: -رابعاً 
ق مصيييطمك اليييدعاوى العينيييية العقاريييية عمييي  اليييدعاوى التيييع تحميييع الممكيييية العقاريييية وكا.ييية يطمييي 

الحقوق الخرى الملزمة لييا كحيق ا نت ياع، وحقيوق ا رت ياق، وحيق الشي عة، وحقيوق اليرىن وا متيياز، 
ن .ائدة ى ه النتائ  تكمن .ع تحديد المحكمة المختصة محميًا بنظر الدعوى.  وا 

 ودعاوى الحيازةدعاوى الممكية 

يقوم ى ا التصنيف مو التقسيم عم  مساس من الدعاوى المتعمقة بحمايية الممكيية العقاريية يمكين من 
تقسم إل  دعاوى ترمع إل  حماية حيق الممكيية العقاريية والحقيوق الخيرى المت رعية عنيو، وكي لك حمايية 

عيياوى الحيييازة إليي  حماييية حيييازة الحقييوق العينييية الخييرى كحييق ا نت يياع مو ا رت يياق، .ييع حييين تيييدف د
الحقيييوق العينيييية بغيييض النظييير عمييين يمميييك تميييك الحقيييوق، وا  ا كانيييت دعييياوى حمايييية الممكيييية مصيييبحت 
معرو.ة إ  من دعاوى حماية الحيازة تحتاج إل  بعض التوضيك. .ما ىيو تعرييف دعياوى الحييازة   وميا 

منواعييييا   ىييي ا ميييا سنعرضيييو و.يييق  ىيييع الحييييازة التيييع يحميييييا القيييانون   وميييا ىيييع شيييروطيا   وميييا ىيييع
 اآلتع:

  :دعاوى الحيازة -أولً 
لييم يعييرلف القييانون دعيياوى الحيييازة، ولكيين معظييم ال قيييا  انطمقييوا .ييع تعري يييا ميين تعريييف الحيييازة 
 اتيا التع تعنع وضيل الييد عمي  شيع ، والظييور بمظيير الماليك بمواجييية الغيير، وبالتيالع .يكن دعياوى 

يا واضل اليد بلن يمجل لمقضيا  لحمايية حيازتيو بمواجيية مي تيدييد، و  يشيترط .يع الحيازة ىع التع يممك
ن كانيييت الحيييازة مرينييية عميي  الممكيييية، وعميي   ليييك .ييكن تميييك الييدعاوى تحميييع  الحييائز من يكيييون مالكييًا، وا 
الحيازة سواً  استندت إل  حق الممكيية مو كانيت تسيتند إلي  سيبب ميانونع رخير هيير حيق الممكيية كالعقيد 

ًل، مت  تعمقت بالممكية العقارية مو الحقوق العينية الخيرى كحيق ا نت ياع مو حيق ا رت ياق، وبالتيالع م 
  تقبل دعاوى الحييازة بالنسيبة لممنقيول مين حييث المبيدم، لن دعيوى حمايية المنقيول ىيع دعيوى مصيمية 
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قيية بييالمنقول تقييوم عميي  تتعمييق بحييق الممكييية تسييم  دعييوى ا سييتحقاق مو ا سييترداد، لن القاعييدة المتعم
 ((، ما لم ي بت العكس. الحيازة سند الحائز اا الممكيةمسياس من ))

 الحيازة التا تتمت  بالحماية: -1
يجب دائمًا الت ريق بين الحيازة المادية المتم مة .يع وضيل الييد دون نيية الظييور بمظيير الماليك،  

مصيمحة الغييير والحييازة القانونييية التيع تكييون مو بمعني  رخيير بيين الحيييازة العرضيية التييع تكيون لحسيياب و 
.ييا الحيازة لحسب ومصمحة الشخص الحائز. لي ا .كن الحيازة التيع يمكين حمايتييا عين طرييق دعياوى 
الحيييازة ىييع الحيييازة القانونييية،وتكون الحيييازة مانونييية عنييدما تسييتجمل ركنييييا المييادي والمعنييوي ميين حيييث 

لحييق العينييع، وميين حيييث من تمييك السيييطرة المادييية ىييع لحسيياب وضييل اليييد مو السيييطرة المادييية عميي  ا
ومصييمحة الحييائز، وىييع حماييية مقييررة .ييع الصييل لممالييك باعتبيياره الشييخص اليي ي يجمييل بييين عنصييري 
ن التنيييازل عييين الحييييازة الماديييية مضمتيييًا لشيييخص رخييير عمييي  سيييبيل اإليجيييار مو  الحييييازة المشيييار إلييميييا، وا 

الييك مو الحييائز الصييمع الحيييازة لن ىييض   يعييدون حييائزين عرضيييين، العارييية مو لتييابل رخيير   ي قييد الم
ن كييان يوجييد ميين يقييول إن المسييتلجر  لن حيييازتيم تكييون لحسييياب المالييك، وليييس لحسييابيم الخيياص، وا 
والمسييتعير حييائزان مانونيييان وبالتييالع .ييكن ليمييا الحييق بر.ييل دعيياوى الحيييازة بمواجييية ميين يعتييدي عمييييا 

 ن   يحق ليما  لك بمواجية المالك لوجود عقد بينيما يحكم تمك العلمة.لحماية حيازتيما، ولك
 الشروط العامة لدعاوى الحيازة: -2
تحدَّث المشرع عن  ل ة منواع من دعاوى الحيازة ووضل ليا مواعد مشيتركة ىيع: دعيوى حييازة،  

 ليا ىع: وليس دعاوى حييازة كما ىو عميو المر .ع مك ر الدول العربية، ووضل شروطاً 
 
 من  المدعا من ال م  بين دعاوى الحيازة وأصل الحق: -أ
.ييك ا ممييام المييدعع الييدعوى ابتييدا  بمنييل المعارضيية بحييق الممكييية، .ييل يجييوز لييو بعييدىا من ير.ييل  

دعيياوى الحيييازة، و  من يطالييب .ييع دعييوى واحييدة باسييترداد الحيييازة ودعييوى الممكييية، و لييك تحييت طائميية 
ن الحيييازة تشيكل وضييعًا مانونيييًا مسييتقًل عيين السيباب التييع يييدا.ل .ييييا المييدعع سيقوط دعييوى الحيييازة، ل

عيين حماييية الممكييية، إ  من ىيي ا   يعنييع عييدم جييواز اسييتناد الييدعوى إليي  حييق الممكييية بوصيي و المسييتند 
إل بييات الحيييازة القانونيييية، .اليي ي بييييده سييند ممكيييية يعييد ىييو الحيييائز القييانونع الييي ي يحييق ليييو ر.ييل دعيييوى 

يازة، وعمي  مين ييدعع خيلف  ليك من يقيدم اليدليل، ويوجيد رمي رخير يقيول بعيدم جيواز  بيوت الحييازة الح
وتوا.ر شروطيا بنا  عمي  سيند الممكيية،بل يعيد ىي ا دلييًل مسياندُا يتوجيب معيو عمي  القاضيع من يتحقيق 

إ  من إماميييية  ،مييين ميييييام الحييييازة ال عمييييية بشيييروطيا القانونييييية، لن الحيييييازة تت يييوق عميييي  مسيييتند الممكييييية
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ن كانت تت يق معيايي كميا سينرى ي مين حييث عيدم  الدعاوى المستعجمة   يمنل من إمامة دعاوى الحيازة وا 
 التعرض لصل الحق. 

 من  الدا  اا دعاوى الحيازة بالستناد إل  أصل الحق: -ب
ات .ييل يجييوز لمميييدعع من يقيييم دعييواه عمييي  مسيياس مصييل الحيييق، .كنييو عمييًل بمبيييدم تييوازن الطمبييي 

والد.وع   يجوز لممدع  عميو من يد.ل الدعوى عم  منو مالك، مو منيو صياحب حيق عينيع عمي  العقيار 
محيل الحييازة، ولكيين يسيتطيل من يييد.ل من حيازتيو مشييروعة مو الحييازة انتقمييت إلييو ميين الميدعع مو مميين 

 يم مونو مانونًا.
 ل ي وز استناد حكم الحيازة عم  أساس ثبوت الحق أو نفيو: -ج
ييييييرى بعيييييض ال قييييييا  منيييييو ))   يجيييييوز لمقاضيييييع المخيييييتص بنظييييير دعيييييوى الحييييييازة من ي حيييييص  

، بينمييا  ىييب (1)المسييتندات المتعمقيية بييالحق مي سييندات الممكييية مو يبنييع حكمييو عميي  ىيي ه المسييتندات((
 لــئن))بعييض ا جتييياد القضييائع بعكييس ىيي ا الييرمي، حيييث جييا  .ييع مييرار لمحكميية اليينقض السييورية منييو 

 يمنـ  ل ىـوا نأ لإ نفيـو وأ الحـق صـلأ ثبـوت سـاسأ عمـ  الحيـازة دعـاوى اـا الحكـم ي ـوز ل كـان
 التحقـق يقتضـيو الـوي بالقـدر و لالسـتئناس مسـتنداتو و الحـق صـلأ اـا البحـث مـن الحيـازة قاضا
 الحـق لصـاحب حمايـة ولـك و الحـق ألصـل الحكـم اـا التعـر  دون اييا البت و الدعوى شروط من

و مسياس  بيوت الحيق م  يجوز بنا  الحكم .ع دعوى استرداد الحيازة عمي  ا، .كنو ومل ى ق (2)((الظاىر
ليي  المحكميية المختصيية، و الحكييم الصييادر .ييع دعيياوى إسيياس الحييق اليي ي يعييود من يييو و   ال صييل .ييع 

 .ساس الحق لدى المحكمة المختصةلب ا دعا استرداد الحيازة   يكسب حجية مانعة من 
 لمن لو الحيازة المادية: الحيازة المحمية ىا -د
بص ة مضمتة من حائزه ىو مين ليو الحييازة ُعدَّ إ ا تنازع مشخاص متعددون عم  حيازة حق واحد،  

 نو مد حصل عم  ى ه الحيازة بطريقة معيبة. مالمادية إ  إ ا ظير 
 أنواع دعاوى الحيازة: -3

ىييع دعييوى اسييترداد الحيييازة  نيصَّ مييانون مصييول المحاكمييات عميي   ل يية منييواع مين دعيياوى الحيييازة
ودعوى ومف العمال الجديدة ودعوى منل التعرض. ل لك سينبين باختصيار الحكيام الخاصية بكيل نيوع 

 منيا و.ق اآلتع: 
 

                                         

 .312رزق اهلل إنطاكع ي المرجل السابق ي ص  .انظر د - (1)
 .188ي مديب استانبولع ي المرجل السابق ي ص  21/8/1982تاري   61نقض مدنع سوري مرار رمم  - (2)
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 دعوى استرداد الحيازة: -أ
، يقصد بدعوى استرداد الحيازة اليدعوى التيع يطميب الميدعع بييا رد العقيار المغصيوب مين حيائزه 

دعيوى اسيترداد  وتسيتمزم اسيتردادىا، الحييازة طميبزة عقار مين رخير كيان لمين .قيد .ك ا انتزع شخص حيا
لن مساسيييا حماييية وضييل اليييد ميين التعييدي ومنييل ال.ييراد ميين امتضييا   الغصييب،الحيييازة تييو.ر عنصيير 

 هصبًا، ويشترط .ع ى ه الدعوى:  الحقوق بلن سيم
ن حيازة المدعع مائمة .عًل :يجب من تكو أن يكون المدعا حائزًا لمعقار محل الدعوى -( 1)

بتاري  نزعيا من تحت يده، ومن تكون حيازتو لمعقار حيازة مانونية مستجمعة لعنصرييا 
المادي والمعنوي وي ترض من المالك بالسجل العقاري ىو من لو الحيازة المادية والقانونية، 

 الحيازة دعاوى اا))وى ا ما مكدتو الييئة العامة لمحكمة النقض السورية بالقول إنو 
 اليد واض  وعم ومعنويًاق  مادياً  لمعقار المالك ىو العقاري الس ل اا قيداً  المالك يعتبر
 ا تياد كل عن والعدول قانوناً  المقبولة بالطرق يده وض  مشروعية إثبات العقار عم 

 السيطرة ىو و مادي عنصر: عنصران الحيازة .ع .رايتو  من يجبل لك،  (3)((مخالف
 الحق صاحب بمظير والظيور لن سو الحق استعمال نية ىو و معنوي عنصر و ة،المادي
 المستلجر حيازة  لك م ال عرضية، الحيازة كانت العنصر ى ا .رايتو  لم .ك ا العقار، .ع
 ضد التعرض منل و الحيازة استرداد دعوى إمامة ليم يجوز حيث المرتين و المنت ل و

 المتعامد الشخص ضد العرضع الحائز دعوى كانت ا  او  ،الحيازة عم  يعتدي ال ي الغير
 .ل الحق بلصل يتعمق نزاع ويشكل اليد وضل .ع الحق حول يكون الخلف نك. معو

 .الحيازة استرداد دعوى تشممو
يمزم كع يستطيل المدعع من يتمسك بدعاوى تكون الحيازة ىادئة وعمنية ومستمرة:  من -( 2)

إ ا كانت حيازتو هير ىادئة مو كانت محل نزاع، و  تسمل الحماية بطمب استرداد العقار 
إ ا كان .قد الدعوى من الحائز إ  بعد مرور سنة عم  حيازتو إ  إ ا كان .قد الحيازة 

 . حيازتو من المعتدي .ع ميعاد سنةيسترد  ى ه الحالة منالحيازة بالقوة، .ممحائز .ع 

:يعد وضل اليد عم  عقار الغير أو المتصاب أن تفقد الحيازة بفعل من أاعال التعدي -( 3)
دون سبب مشروع بحكم ا هتصاب، إ ا كان من شلن  لك .قد المدعع لمسيطرة المادية 
عم  العقيار محل الحيازة، مو بمعن  رخر من يكون ال عل مضديًا إل  منل الحائز من 

                                         

 /النقض لمحكمة العامة لمييئة القانونية المبادئ مجموعة ي 186 ماعدة -11/7/1996 تاري  363 مساس 138 رمم عامة ىيئة نقض - (3)
 .111 ص ي طعمة ش يق المحامع
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 عتدا  ومل بطرق استرداد حيازتو دون من يصطدم بعقبة مادية دائمة، مو من ال عل مو ا
العنف واإلكراه، مو بطريق الخديعة والغش، مو منو ومل ضد إرادة الحائز مو عم  الرهم 
من معارضتو، و  يشترط من يقل العنف مو ا عتدا  عم  الحائز شخصيًا، مو عم  هيره، 

 بكسكان التسامك كن.بل يمكن من يكون ا عتدا  موجيًا عم  العقار مباشرة، وعم   لك 
 الزوج يد كانت ا  ا، و  لك منو طمب ما إ ا مغادرتو وعميو حقاً  لو ينشئ   بالعقار لطاعنا

 الحيازة و باإلشغال ا ستمرار يجعل بالت ريق الزوجية انقضا  نك. لمزوجية تبعاً  مشروعة
 يداً  الزوجية ان صام بعد الزوج يد تصبكو  و الحيازة باسترداد المطالبة يتيك و مشروع هير

 .مشروع سبب عم  تقوم   دامت ما هاصبة

يعد الغصب حالة من حالة ا عتدا  عم  ا ستقرار  :ي ب أن تقام الدعوى بوسرع وقت -( 4)
المدنع، ويشكل سموكًا خطرًا، وبالتالع يتوجب عم  من .قد الحيازة من يقيم الدعوى بلسرع 

الحيازة إ ا لم تكن ومت ممكن، ومد حدد المشرع مدة إمامة الدعوى بسنة من تاري  .قد 
مد تم  تستند إل  حق الممكية، و  تبدم ميمة السنة إ  من تاري  اكتشاف الغصب إ ا كان

الحق العينع  اطق التع جرت .ييا معاملت التحديد والتحرير لمالكي.ع المنخ ية، و 
 ا بشرط المدة، وا  المسجل .ع السجل العقاري من ير.ل دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد 

شطبت دعوى الحيازة التع   تستند إل  ميود السجل العقاري وجب تجديدىا مبل انقضا  
السنة من تاري  ومل ا عتدا  مو التعرض، وا   سقط الحق بيا، لن ميمة السنة ىع 

 ميمة سقوط وليست ميمة تقادم. 
خص رخر   تقبل الدعوى بمواجية حيازة شأن ترا  الدعوى من شخص أحق بالتفضيل: -(5)

.ك ا لم مانونع. الحيازة الحق بالت ضيل ىع الحيازة التع تقوم عم  سند و محق بالت ضيل، 
يكن لدى مي من الحائزين سند مو تعادلت سنداتيم كانت الحيازة الحق ىع السبق .ع 

.اليدف من دعاوى الحماية المقررة لحيازة العقار ىو الح اظ عم  الوضاع . التاري 
  المجتمل باعتبارىا تتعمق بالمن المدنع.المستقرة .ع 

 دعوى وقف األعمال ال ديدة: -ب
مين حياز عقيارًا واسيتمر حيائزًا ليو سينة كاممية، وخشيع لسيباب معقولية يقضع المبدم القانونع منو ل 

كلعمييال الح ير مو اإلزالية مو البنييا ، ويكيون مين شييلن  التعيرض ليو ميين جيرا  معميال جديييدة تييدد حيازتيو
ومييف ىي ه العمييال دعيوى بطميب كيان ليو من ير.ييل من يييدد حيييازة الميدعع بخطير مو ضييرر،  اسيتمرارىا
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لمقاضييع من يمنييل اسييتمرار العمييال مو ، و (4).ييييابشييرط م  تكييون مييد تمييت ولييم ييينقض عييام عميي  البييد  
يييل ن .ييع اسييتمرارىا، و.ييع كمتييا الحييالتين يجييوز لمقاضييع من يييلمر بتقييديم ك اليية مناسييبة، تكييون .ييع حاليية 

لحكم بومف العمال ضمانًا لمتعيويض عين الضيرر الناشيئ مين ىي ا الوميف متي  تبيين بحكيم نييائع من ا
وتكييون .ييع حاليية الحكييم باسييتمرار العمييال ضييمانًا ، ا عتييراض عميي  اسييتمرارىا كييان عميي  هييير مسيياس

إلزالة ىي ه العميال كمييا مو بعضييا تعويضيًا لمضيرر الي ي يصييب الحيائز إ ا حصيل عمي  حكيم نييائع 
وبيين  ىي ه العميال التيع تبيرر ر.يل ىي ه اليدعوى مين دعياوى الحييازة،توجيد صيمة بيين   ، و .ع مصمحتو
 .كدعوى مستعجمة اإلعمالطمب ومف 

 دعوى من  التعر : -ج
يقييييم دعيييوى حمايييية بمواجيييية مييين  نيحيييق لمشيييخص الييي ي حييياز عقيييارًا حييييازة ماديييية ومعنويييية، م 

مو تيديييد جييدي با عتييدا ، تسييم  دعييوى منييل التعييرض، يتعييرض لمحيييازة بييلي .عييل ممانعيية مو اعتييدا  
تقييوم ىيي ه الييدعوى بيي ات الشييروط التييع يجييب توا.رىييا .ييع دعييوى اسييترداد الحيييازة، ويصييك من تر.ييل ىيي ه 

، ويك ييع )الييدعوى ميين المالييك بالسييجل العقيياري كمييا تر.ييل ميين المسييتلجر والمنت ييل والمييرتين رىنييًا حيازييياً 
 منييل دعييوى ر.ييل لممسييتلجر يجييوز  حيييازة والمنازعيية .يييو، إ  منييو لتحقييق .عييل التعييرض مجييرد تعكييير ال

ن دعيوى منيل  ،الغيير ضيد ر.عييا ليو إنميا و اإليجيار عقيد عمي  تقيوم حيازتو  ن المضجر ضد التعرض وا 
التعيرض بوصي يا مين اليدعاوى التيع تييدف الحييازة بي اتيا بغيض النظير عين الممكيية، لي ل .ييع تختميف 

الممكية التع تقوم عم  منو لمماليك وحيده .يع حيدود القيانون حيق اسيتعمال  عن دعوى منل المعارضة .ع
ممكو واستغللو، وليس من حق محد من يعارضو .ع  لك، والدعوى .يع ىي ه الحالية تكيون دعيوى ممكيية 

 وليس دعوى حيازة.

                                         

 اا تعر  لو وق  ثم كاممة سنة لو حائزاً  استمر و عقاراً  حاز من))ومد جا  .يو من  11/6/1966 تاري  1631 رمم سوري نقض - (4)
 أعمال  را  من لو التعر  خشا من أما. التعر  ىوا بمن  دعوى التعر  لوقوع التالية السنة خالل يرا  أن لو  از حيازتو
 .126 ص -1966لعام  القانون مجمة ي ((ال ديدة األعمال وقف دعوى يرا  أن لو كان حيازتو تيدد  ديدة
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 تصنيف الدعـــاوى بحسب الغاية منـيا -2
عياوى موضيوع ودعياوى مسيتعجمة، تصنف الدعاوى بحسب الييدف الي ي ترميع إلي  تحقيقيو إلي  د

.ييك ا كانيييت تيييدف إلييي  .صييل وتصييي ية المراكييز القانونيييية لمخصييوم تسيييم  دعيياوى موضيييوع، وا  ا كانيييت 
تييدف إلي  اتخيا  تييدبير مضميت دون من تنييع مو تييض ر .يع المراكيز القانونيية، .كنيييا تسيم  دعياوى ومتييية 

 :  .يما يمعمو مستعجمة. لي ا سنعرض ى ا البحث 

 دعاوى الموضــــوع

ُتعييدُّ دعيياوى موضيييوع كييل الطمبييات التيييع ترمييع إلييع إميييرار حييق مو إ باتييو بمواجيييية ميين ينكيييره، مو 
إنشا  مركز مانونع جديد لم يكين موجييودًا مصيًل، مو إليزام الخصيم بالقييام بعميل مو ا متنياع عين عميل. 

 ل لك .كن دعاوى الموضوع تقسم إل  الدعاوى اآلتية:

 تقريرية: دعاوى -أولً 
يقصييد باليييدعاوى التقريريييية تميييك التييع ترميييع إلييي  ا عتييييراف بحييق مو مركيييز ميييانونع ميييائم دون من  

تتضمن معني  اإلليزام، وتعيد مين اليدعاوى التقريريية تميك التيع ير.عييا الميدعع إل بيات صي تو كييوارث، مو 
ميين العقييود مو لشييرط إل بييات بييرا ة  متييو ميين دييين، مو لتقرييير حييق عينييع عميي  عقييار، مو لييبطلن عقييييد 

وارد .يو. كما يعد الحكم الصادر .ع موضوع م ل ىي ه اليدعاوى مقيررًا لمحيق مو المركيز القيانونع ولييس 
منشئًا لو، وىو   يتضمن معن  اإللزام ولكنو يتمتل بحجية مطمقية بمواجيية مين صيدر ضيده، بحييث   

ن الحييق مو المركييز القييانونع يسييتطيل من ينكيير مو يتجيياوز الحييق مو المركييز القييانونع ال ابييت بيي الحكم، وا 
المبييين .ييع الحكييم يتمتييل بحماييية القييانون، وىييو   يعييد سييندًا تن ييي يًا لعييدم الحاجيية إليي  وضييعو .ييع ممييف 
تن يي ي لنييو   يحكييم بييلدا  معييين مو القييام بعمييل مو ا متنيياع عيين عمييل، ولكين يحييت  بييو حي مييا احتيياج 

 المر إل   لك. 
 

 دعاوى منشئة: -ثانياً 
ُتعيييدُّ اليييدعوى منشيييئة إ ا كانيييت ترميييع إلييي  إنشيييا  مو تعيييديل مو إنييييا  مركييييز ميييانونع مو وضيييعية  

حقومييية معينيية، كييدعوى شييير اإل.ييلس، ودعييوى الن قيية عميي  الييزوج مو محييد المييارب، ودعييوى الشيي عة، 
يق مو ودعيييوى تعييديل العقييد لعميية الغييبن ا سييتغللع، مو بسييبب الظييروف الطارئيية، وكيي لك الحكييم بالت ييير 

التطميييق بييين الييزوجين، بحيييث من التغيييير لممركييز مو الوضييل الحقييومع مييا كييان ليييتم لييو  الحكييم الصييادر 
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ن الحكم   يحتياج تن يي ه إلي  اتخيا  مي إجيرا  تن يي ي، لنيو بمجيرد اكتسيابو الدرجية  بموضوع الدعوى وا 
 لمحالة محل الدعوى.  القطعية يتم إنشا  مو تعديل مو إنيا  الوضل القانونع لممدعع بالنسيبة

 دعاوى إلزام: -ثالثاً 
ُتعرَُّف دعاوى اإللزام بلنيا تمك التع ترمع إل  إلزام الخصم .يييا بيلدا  معيين ميد يكيون مبمغيًا مين  

النقييود مو القيييام بعمييل مو ا متنيياع عيين عمييل، ويكييون الحكييم الصييادر .ييييًا سييندًا تن ييي يًا، .ييل يمكيين من 
قانونييية إ  عيين طريييق التن ييي  الجبييري إ ا لييم يييتم التن ييي  الطييوعع، ويعييد ىيي ا يييضدي إليي  تغيييير المراكييز ال

النوع من الدعاوى الك ر شيوعًا ممام المحاكم، ومن الم مة عميو: دعوى المطالبة بدين، ودعيوى تسيميم 
دعيياوى المنقول مو العقار، ودعوى البائل بكلزام المشتري بد.ل ال من مو رصييد الي من، ودعياوى اإلزالية، و 

التعييويض، والييدعاوى العمالييية، وك يييرًا مييا تكييون ىيي ه الييدعاوى متلزميية مييل الييدعاوى المنشييئة، لنييو   
يمكيين تصيييور لجيييو  شيييخص إليي  المحكمييية لتقريييير حيييق ليييو دون من تتضييمن دعيييواه طمبيييات .يييييا إلزاميييًا 

 محددًا. 
 الدعاوى الوقتية أو المستع مة

انييت ترمييع إليي  اتخييا  تييدبير مضمييت مو عاجييل مو احتييياطع ُتَعييدُّ الييدعوى ومتييية مو مسييتعجمة إ ا ك
لمواجيية خطير مو ضيرر داىيم   يمكين تل.يييو بيالمجو  إلي  القضيا  العيادي بياإلجرا ات العادييية، ودون 
من تمييس مصييل الحييق. ليي لك تعييد دعييوى ومتييية كييل ميين دعييوى إلقييا  الحجييز التح ظييع مو ا حتييياطع، 

وى الحراسييية القضيييائية، ودعيييوى تقريييير ن قييية مضمتييية، ودعيييوى واليييدعاوى المتعمقييية بغصيييب العقيييار، ودعيييا
وصيييف الحالييية الراىنيييية، ودعيييوى ا سييييتماع إلييي  شيييياىد حيييول وامعيييية يمكييين من تعييييرض عمييي  القضييييا ، 
ويخشيي  عييدم الييتمكن ميين ا سييتماع إليييو حينيييا وهيرىييا يمكيين من تقييدم إليي  ماضييع المييور المسييتعجمة 

من ىيي ا،   يمنييل الخصييوم ميين المنازعيية .يييو ممييام المحكميية   تخييا  حكييم .ييييا يتضييمن تييدبيرًا مضمتييًا إ 
المختصة باإلجرا ات العادية، ل لك تكون حجيتو نسيبية ومتعمقية .قيط بالوامعية التيع تميت دون من تغيلير 
مو تض ر بشكل نيائع عم  حقوق مو مراكز الخصوم، حيث تبق  ىي ه مين اختصياص محياكم الموضييوع 

ويباشيير القضييا  الييومتع اختصاصييو عيين طييرق الييدعاوى الومتييية التييع ة، المختصييية بالييدعاوى الموضييوعي
تر.ييل إلييي  ماضيييع الميييور المسيييتعجمة بيييالطرق العاديييية لر.يييل اليييدعوى، ويقضيييع الصيييل .يييع اختصييياص 
القضييا  المسييتعجل .ييع نظيير الييدعوى المسييتعجمة منييو يقييوم بعمييل مضييائع وليييس بعمييل و ئييع مو إداري، 

ارًا مو حكمييًا مو من يتخيي  مي إجييرا  مو تيدبير إ  .ييع مضييا  الخصييومة وبالتيالع   يسييتطيل من يصييدر مير 
وبعييد إعييلن الخصييوم مصيييوً ، و لييك باسييت نا  الحيييا ت التييع نييص عمييييا القيييانون عميي  جييواز إصيييدار 
موامر عم  العرائض مو موامر مدا ، مو تقرير إجرا  كشف مو معاينية .يع حيا ت العجمية الزائيدة التيع   
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، حتيييي  بعييييد تقصييييير الميييييل. ليييي لك، .ييييكن إجييييرا ات التقاضييييع ممييييام ماضييييع المييييور تسييييتحمل التييييلخير
المسييتعجمة مبسييطة وسيييمة، حيييث يييتم تعيييين موعييد جمسيية لمنظيير .ييييا .ييور ميييدىا .ييع سييجل الييدعاوى 

 المستعجمة، ويجوز إنقاص ميعاد الحضور .ييا إل  ساعة واحدة بشرط تبميل الخصم بال ات.
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 تمارين:
دد من اإل ابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد مـن اإل ابـات الخاطئـة وواحـدة يكون لكل سؤال ع

 صحيحة اختر اإل ابة المخالفة: 
 

 :   الدعاوى الشخصية ىا التا تتعمق ب -1

o حقوق الشخصية 

 الحقوق الشخصية 

o   .حقوق السرة 

o   .الحقوق التع تعود لمشخص 

  أن يكون المدعا: يشترط لقبول دعاوى الحيازة    -2

o   ًا ماديًا لمعقار.حائز 
o   مالكًا لمعقار 
o     حائزًا مانونًا لمعقار 
  .حائزًا ماديًا ومانونيًا لمعقار 

 :-ب تكون الدعوى مستع مة عندما يطالب المدعا  -3

o مركز مانونع 

o حق مانونع. 

o  .ال صل .ع مسللة مولية 

  .منل اعتدا  مو وم و 
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 الوحدة التعميمية التاسعة
 شروط قبول الدعوى -3

 الكممات المفتاحية:

شروط  –األىلية(  –المصلحة  -شروط شخصية خاصة بالمدعي )الصفة -الشروط الشخصية
 الحق. –الشروط الموضوعية األىلية(  -)الصفة شخصية خاصة بالمدعى عليو

 الممخص:

جعيتتا أن ططتتواير ييتتو شتتروط شخصتتية خاصتتة يشتتطرط النتتانون لفتتطب أبتتوام المحتتا م أمتتام متتن يرا -
يال يجوز ريع التدعوى إ  متن صتاحم الحتق أو  ،بو، وشروط شخصية خاصة بالمدعى عليو

من ممثل صاحم الحق سواء  تان الطمثيتل نانونيتًا أو نضتا يًا أو اطفانيتًا، أو متن ورثتة صتاحم 
صتتتلحة نانونيتتتة   متتتا أن التتتدعوى  طستتتمع إ  إ  مستتت  م ،الحتتتق، ومتتتن التتتدا ن بشتتتروط خاصتتتة

شخصتتتية نا متتتة للمتتتدعي وأجتتتاز المشتتترع استتتطثناء متتتن  لتتتك نبتتتول التتتدعوى إ   انتتت  المصتتتلحة 
ميتتددأ أو ا ستتتطيثاق لحتتق يخشتتتى زوال دليلتتو،  متتتا يجتتتم أن ططتتواير يتتتي يريتتع التتتدعوى أىليتتتة 

 .الطناضي وىي إطمام سن الرشد

ى شتخ  لتم ي تن متدينًا أو  ما   طنبل الدعوى ابطتداء ويح تم بعتدم نبوليتا شت اًل إ  ريعت  علت -
أو على من ىو مسؤول عنو أو على شتخ   يطمطتع بالشخصتية النانونيتة أو بحنونتو  ،معطدياً 
 .المدنية

أو  ، طنبتل التدعوى شت اًل إ  لتك ي تن الحتق المطالتم بتو حتال األداء أو إ   تان  يتر مشتروع  -
  ان سبق الفصل ييو 

 األهداف التعميمية:

 ن ي ون الطالم نادرًا على: يي نياية ى ا الجزء يجم أ
معرية  صحة الخصومة والطمثيل أمام المحا م بحسبان أن  لك من النظام العام يم ن  -

 .الطمسك بو يي أي مرحلة  ان  علييا الدعوى

معرية من ىم األشخا  ال ين يم ن أن ي ونوا مدعين  أو مدعى علييم أمام المحا م   -
 ًا اعطباريين. سواًء  انوا أشخاصًا طبيعيين أم أشخاص

 معرية مطى طنبل الدعوى ش اًل ابطداء ونبل الدخول للطدنيق يي الموضوع. -
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 تمهيد وتقسيم:

إ ا  ان يحق ل ل شخ  مراجعة المحا م والجيا   ا  الصفة النضا ية على اخطالف  
ين أنواعيا ودرجاطيا، إ  أن نبول الدعوى من نبل طلك المحا م يرطبط بمجموعة من الشروط، يطع

وعلى  لك يإن  ،البحث يييا نبل الطعرض لموضوع الدعوى والبحث والطحنيق ييو لبيان وجو الحق ييو
نبول الدعوى يرطبط بمفيوم صحة الخصومة، والخصومة طرطبط إلي حد بعيد بالصفة والمصلحة 

ما وىي ما نسميو بالشروط الشخصية لنبول الدعوى،   ،واألىلية يي  ل من المدعي والمدعى عليو
ل لك سنعرض ل ل من الشروط الشخصية الواجم طويرىا يي المدعي  ،طرطبط بالحتق المدعى بو

 والمدعى عليو، ويي الشروط الموضوعية المطعلنة بالحق المدعى بو يي البحثين اآلطيين:

 الشروط الشخصية لقبول الدعوى
أو للطمسك بحق الدياع  ينضي المبدأ العام أن من يراجع عدالة الدولة لحماية حق أو انطضا و،

أمام المحا م طواير مجموعة من الشروط الشخصية المطعلنة بالمدعي  الصفة والمصلحة واألىلية، 
وأخرى ططعلق بالمدعى عليو،  الصفة واألىلية، وطخطلف طلك الشروط من شخ  إلى آخر، وطخطلف 

دعوى أو عدم نبوليا ش اًل، ونبل بين ما إ ا  ان الشخ  طبيعيًا أم اعطباريًا، ويطرطم علييا نبول ال
الدخول إلى الموضوع لبحث المرا ز النانونية للخصوم ألن المسألة ططعلق بصحة الخصومة وىي من 

 المسا ل المطعلنة بالنظام العام. ل لك سنعرض ى ا البحث يي المطلبين اآلطيين:
 الشروط الشخصية الخاصة بالمدعي -1

يعيًا أم شخصًا اعطباريًا أن ي ون مدعيًا طالما أنو إن من حق  ل شخ  سواًء  ان شخصًا طب
يطمطع بالشخصية النانونية، إ  أن ى ا يسطلزم بالدرجة األولى طواير مجموعة من العناصر أو الشروط 
 ي طنبل منو الدعوى ابطداًء نبل النظر يي موضوعيا للطثب  من وجود الحق من عدمو، وطحدد 

 ويق اآلطي:الشروط الشخصية الخاصة بالمدعي 
 (:1)الصــفــة -أولً 

يم ن أن نعبِّر عن مصطلب الصفة بالجوام على سؤال: من ىو المدعي أو من ىو المدعى 
عليو ؟ يالصفة طحمل معنى السلطة الطي بمنطضاىا يريع الدعوى أمام المحا م، ألنيا طرطبط بمفيوم 

                                                

)) الدفع بعدم وجاء ني نرار لمح مة الننض المصرية أن ،.313-311أحمد ىندي ت أصول المرايعا  ت مرجع سابق ت    .انظر د –( 1)
زم الفصل فيها بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر قبول الدعوى لنتفاء الصفة ألول مرة أمام محكمة النقض بشرط أل يستم

مشار إليو يي د.  -( نضا ية68لسنة) -4347يي الطعن رنم  33/11/1999ننض يي  -محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى((
 .164   -المرجع السابق –أحمد مليجي 
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صاحم الحق أو الدا ن أو حق الطناضي، وحق الطمثيل أمام المحا م، وىي ط ون يي األصل ل
بمعنى . المعطدى عليو، والصفة يي ا دعاء شرط أساسي لنبول الدعوى وىو من مطعلنا  النظام العام

أن ريع الدعوى من  ير صاحم الصفة أو على من ليس لو صفة يييا يطرطم عليو انعدام 
  ن أن ي ون:الخصومة. لي ا نسططيع أن ننول إن من يملك صفة ا دعاء أمام المحا م يم

  (:2)صاحب الحق -1
ي ل شخ  سواًء  ان شخصًا طبيعيًا أم شخصًا معنويًا، يملك الصفة يي إنامة الدعوى أمام 
لزام الغير  النضاء للمطالبة بدين، أو بونف اعطداء وبالطعويض عن الضرر، أو لحماية الحق وا 

المالية اعطداء ما، وعلى  باحطرامو، يصاحم الحق ىو الشخ  ال ي ونع على شخصو أو على  مطو
وطلم طعتتيين مصفٍّ ، ى ا، يإنو للشر اء أو المساىمين يي الشر ة وحدىم الحق يي طلم حل الشر ة

 ما أن الشريك ال ي يطولى إدارأ المال الشا ع ي ون لو الصفة يي ريع الدعاوى المطعلنة  ،من النضاء
  اء اآلخرين. بطلك اإلدارأ بوصفو أصياًل عن نفسو ونا بًا عن الشر 

  ممثل صاحب الحق: -2
يم ن للمدعي صاحم الحق أن ينيم الدعوى بنفسو يي الحا   الطي أجاز لو النانون  لك، 
ويجوز أن يريع الدعوى ممثلو، وطمثيل صاحم الحق يم ن أن ي ون نانونيًا أو اطفانيًا، وبالطالي يجم 

سبان أن الشخ  المعنوي   يسططيع ريع إثبا  صفة الطمثيل بش ل واضب ومسطنل، مع األخ  بالح
الدعوى إ  بواسطة نا م عنو. ويي جميع األحوال   يجوز لممثل صاحم الحق أن يريع الدعوى 
بصفطو الشخصية، بل عليو أن يريعيا بصفطو ممثاًل لو، وأن ي  ر مسطند الطمثيل ال ي يعطيو الصفة 

والطمثيل ا طفاني، وطمثيل األشخا  المعنوية  بريعيا، وعلى ى ا سوف نفصل يي الطمثيل النانوني،
 ويق اآلطي: 

  :الشخص الطبيعي تمثيل -أ
يطم طمثيل الشخ  الطبيعي إما بنوأ النانون عن طريق نصو  طشريعية طن  على طمثيل 
بعض األشخا  لبعضيم اآلخر، ويم ن أن ي ون ى ا الطمثيل بناًء على أمر من النضاء،وأ ثر 

ططم من خالل ا طفاق بمنطضى سند طو يل يعطيو صاحم الحق لشخ  طبيعي الصور يي الطمثيل 
آخر يخولو ييو بمراجعة النضاء لريع الدعوى عنو وباسمو، وسنبين صور طمثيل الشخ  الطبيعي 

 ويق اآلطي:  
                                                

دنية أمام القضاء أن تكون لممدعي صفة تجيز له )) من شروط قبول الدعوى المجاء يي نرار لمح مة الننض السورية أنو - (2)
وعميه فال بد من البحث عن صاحب الحق موضوع النـزاع لتعمق ذلك بالنظام العام (( ـ  ،المخاصمة بموضوعها أو إبداء دفاع فيها

 .1993ت مجلة المحامين _ العددان الخامس والسادس لعام  17/6/1992طاريخ 195 ننض مدني نرار رنم
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  التمثيل القانوني: -( 1)
نونًا، طنام الدعاوى من بعض األشخا  بسبم نصرىم )صغر سنيم( بواسطة من يمثليم نا 

ياألم والجد يمثالن األبناء واألحفاد الناصرين بنوأ النانون دون الحاجة إلى أية إجراءا ، وطثب  
الصفة بإبراز ما يثب  الحالة العا لية،  ما طثب  الصفة ليما يي طمثيل الم  ورين إ ا بلغوا سن الرشد 

حالة طعارض المصالب، يط ون و انوا يي حالة جنون أو عطو، وعند عدم وجود األم أو الجد أو يي 
الصفة ني الطمثيل للوصي ال ي يعينو الناضي الشرعي إلدارأ أموال الم  ورين، وال ي يأخ  يي 
الحسبان مصلحة نانصي األىلية والمحايظة على أمواليم، وطبنى طلك الصفة إلى أن يبلغ الناصر سن 

ر للمح وم عليو بعنوبة جنا ية، أو رد الرشد أو ريع الحجر عن المجنون أو المعطوه، أو رد ا عطبا
ا عطبار للطاجر المفلس، حيث طزول طلك الصفة من  الك الطاريخ، ما لم ط ن الدعوى ند حجز  
للح م حيث طبنى الصفة إلى أن يصدر الح م يييا،  ما يمثل المفنود والغا م النيم على إدارأ 

ويمثل حالة اإليالس  ،، وا   ُحِ م بعدم النبولأمواليما، ويجم أن طنام الدعوى بصفطو وصيًا أو نيماً 
سواًء المفلس أم الدا نون بالنسبة للطفليسة و يل الطفليسة )المصفي أو المدير (، ويبنى للمفلس صفة 

 اسطنر ما طمثيل نفسو بالنسبة للحنوق اللصينة بو، و  لك طلك المطعلنة بوضعو العا لي  الطالق. 
 يي منامو وينوم  يابو يي الربان يمثل البحري الو يل أن على يبصر  ن  بال الفرنسي ا جطياد

 الحريق حادث ومنيا بالرحلة المطعلنة األمور يي النانوني الطمثيل ومنيا جميعيا ومسؤولياطو صالحياطو
 مخاصمطو ولتتنب دون يحول   الشر ا  سجل يي البحري الو يل و الة طسجيل وعدم. السفينة يي
 دون يحول   الو ا   من السوريين  ير اسطبعاد إلى نصد ال ي (151) ومتالمرس ألن النضاء امتأم

، وى ا ما خصم وجود لعدم الباخرأ عند حق لو ال ي المواطن يضار   حطى الفعلي الو يل مخاصمة
 ما يمثل بعض أىالي النرية بعضيم بعضًا بنوأ النانون إ ا طجاوز عددىم  .أخ  بو النضاء السوري

   يي بعض أنواع الدعاوى على سبيل الحصر وىي: م ة شخ
ي ون ألىل النرية حق ا نطفاع  )أ( ـ الدعاوى المتعمقة باستعمال العقارات المتروكة المرفقة:

يم ن أن  -بيا على الوجو ال ي أعد  لو  البيادر والساحا  والمراعي، حيث ي ون لبعض منيم
ضاية إلى أىالي النرية لحماية  إنامة الدعوى -ي ون ى ا البعض مخطار النرية باألصالة عن نفسو وا 

 حق ا سطعمال من  ل اعطداء ينع على طلك العنارا . 
يم ن لبعض أىل النرية أن يريع إقامة الدعاوى المتعمقة بإسقاط حق الستعمال: -)ب(

أسبام الدعاوى بمواجية آخرين من أىال بإسناط حق اسطعماليم للعنارا  المطرو ة المرينة ألحد 
 سنوط الحنوق ويق النواعد العامة. 
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ند ي طسم أىل النرية بعض  الدعاوى المتعمقة بالحقوق المكتسبة عمى األمالك العامة: -)ج(
الحنوق على األمالك العامة من رعي أو طحطيم أو سناية أو مرور، يفي جميع ى ه الحا   ي ون 

 لبعضيم ا دعاء من أجل طثبي  وحماية ى ه الحنوق.
  التمثيل التفاقي: -2

النانوني، ويجم أن ط ون الو الة مصدنة  وشخصيًا أو من و يل من صاحم الحقطريع الدعوى 
من ال اطم بالعدل،واألصل أن الو يل ىو أحد المحامين المسجلين يي أحد يروع ننابة 

لثة، و  يشطرط المحامين،ويم ن أن ي ون الو يل الزوج أو أحد األصيار أو األنارم حطى الدرجة الثا
أن يطم الن  يي الو الة على مر ز المو ل يي الدعوى  مدع أو مدعى عليو إ ا جاء ن  الطو يل 
على عبارأ بأي صفة  ان ، ألنيا طنصرف للمو ل على أنو   يو ل بصفطو الشخصية ينط، بل بأية 

الو الة أو أثناء  صفة ط ون لو وي في يي مثل ى ه الحالة إبراز ما يثب  طلك الصفة أمام موثق
 طمثيل يجعل المبرزأ الو الة على المحامين ننابة يرع ر يس ممثل طصديق عدمالمحا مة، إ  أن 

 .صحيحة  ير اإلجراءا  و مخالً  المحامي
 تمثيل الشخص العتباري: -ب
يخطلف طمثيل األشخا  ا عطبارية بحسم ط وين طلك األشخا ، ويميز الفنياء والنانون بين  
 ا عطبارية العامة ويق اآلطي:   ا  ا عطبارية الخاصة، واألشخااألشخ

  تمثيل األشخاص العتبارية الخاصة:  -(1)
ُطعد الشر ا ، والجمعيا ، والمؤسسا ، واألوناف، والننابا ، وا طحادا ، واألحزام من  

يعي ال ي ن  األشخا  ا عطبارية الخاصة، يمثليا أمام النضاء النا م عنيا، وىو الشخ  الطب
عليو عند طأسيسيا أو نظاميا األساسي، ويم ن أن ي ون مديرىا أو ر يس مجلس اإلدارأ يييا، أو 
ننيبيا، أو أي شخ  آخر. إ  أن )) حل الشر ة ودخوليا يي دور الطصفية يطرطم عليو انطياء سلطة 

يل الشر ة يي جميع المديرين وزوال صفطيم يي طمثيل الشر ة، والمصفي وحده صاحم الصفة يي طمث
  .(1)األعمال الطي طسطلزميا ى ه الطصفية ويي جميع الدعاوى الطي طريع من الشر ة أو علييا((

 تمثيل األشخاص العتبارية العامة:  -(2)
ينصد باألشخا  ا عطبارية العامة: الدولة، والوزارا ، واإلدارا ، والمؤسسا  العامة، ويمثل 

 ييما العامة والمصالب الدولة عن بالخصومة الو يل ميمةالطي ططولى  دولة،ى ه الجيا  إدارأ نضايا ال

                                                

ت أديم اسطانبولي ت    5مشار إلييما يي مجموعة الطننين المدني السوري ج 5/3/1979وطاريخ  ،24/11/1956نض مصري يي ن - (1)
4637. 
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 ولدى ودرجاطيا أنواعيا بمخطلف النضا ية والدوا ر المحا م لدى دعاوى من علييا أو منيا يريع
 طضارم عند، و والطأديم الطح يم ىي ا  وأمام نضا ياً  اخطصاصاً  النانون خوليا الطي األخرى الجيا 
 المصالب يوازي الدولة محامي من عدد بطعيين طلطزم الدولة نضايا إدارأ طمثليا الطي طرافاأل مصالب

إ  أنو مع ا حطفاظ بحق طمثيل إدارأ نضايا الدولة لجميع الجيا  العامة يإنو ، المطضاربة الح ومية
 ى ه وطجري ومدنيا جزا يا النضاء ألح ام نانون الحراج أمام المخالفين مالحنة حقلمدير الحراج 

 النضا ية والدوا ر المحا م أمام لطمثيلو ب لك طفويضا يعطييم أو يسمييم عاملين بواسطة المالحنة
 طسميةال  ور  للمدير يحق  ما، الصادرأ باألح ام الطعن حق وليم ودرجاطيا أنواعيا مخطلف على

 يي الناظرأ نضا يةال اليي ا  أمام للحضور المصلحة أو المديرية يي العاملين من عنو ممثلين
يضاح الخطية الديوع لطنديم و لك ودرجاطيا أنواعيا مخطلف على الدولة بحراج المطعلنة الدعاوى  ى ه وا 
أما المؤسسا  والشر ا  العامة الطي طعد طاجرًا يي عالنطيا مع الغير ييمثليا الشخ  ال ي . الديوع

 مين بي ه الميمة. من يو لو من المحا ون  عليو نانون أو مرسوم إحداثيا، أ
 الورثة والموصى لهم ) الخمف العام( : -3
يعرَّف الورثة بأنيم أنارم صاحم الحق المطويى ال ين يخلفونو يي  مطو المالية الدا نة ويق  

نواعد الشرع والنانون، وي ون ح م ىؤ ء ح م صاحم الحق  اطو  ما لو أنو  ان على نيد الحياأ، 
المادية الطي ط ون ند طعرض  إلييا  مطو المالية حال حياطو، بما ييو الحق بالنسبة للديون والخسا ر 

أما دعوى  ضار،بإنامة دعوى الطعويض عن الضرر المادي ال ي يصيبو شخصيًا من جرَّاء يعل 
الطعويض عن الضرر األدبي يال طنطنل إلى الورثة إ  إ ا  ان المورث ند أنامتيا حال حياطو، أو  ان 

المسبم على الطعويض عن الضرر األدبي، حيث ي ون ليم إنامة الدعوى للمطالبة ند اطفق مع 
بالطعويض المطفق عليو ولم يديعو للمورث، ى ا، و  طنشأ الصفة للورثة إ  بثبو   ون المدعي وارثًا 
من جية، وأن ي ون المورث ند طويي، ألن ا دعاء باحطمال أن ي ون وارثًا  ير منبول، بمعنى أن 

 فة المحطملة   طصلب لنبول الدعوى ابطداء. الص
 طنرر لم الطي الطر ا  يي ليم ممثالً  بصفطو البانين عن أحد الورثة خصماً  ينطصمل ا، 

، ويح م لو ب ل الحق، ويسطفيد منو باني أولو المي  على طنام الطي الدعاوى يي، و لك طصفيطيا
أن ي ون الوارث يخاصم بالح م للطر ة أو على الورثة بنسبة سيام  ل منيم يي الطر ة، و لك بشرط 

 بالدعوى الورثة  اية اخطصام يطوجم  ، وعلى ى ا الطر ة، وىو   يمثليا إ ا  ان  الطصفية نا مة
إلى  إضاية الورثة احد طمثيل يييا وي في بميرىا، للمطالبة زوجيا طر ة على الزوجة طنيميا الطي

  الدعوى على أحد الورثة أمام محا م الدرجة األولى بصفطو ، وا  ا ريعةمالي دعوى ألنيا، لطر ةا
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ن  المندم من  دعاءا الشخصية يجوز طصحيحيا أمام مح مة ا سط ناف لطصبب إضاية إلى لطر ة، وا 
 الخصومة، بصحة يطعلق ى ا ألن الطر ة، إلى إضاية أم الشخصية بصفطيم أىو يوضب أن يجم ورثة

مع  لك يإن و . آخر ديع أي نبل لو الطصدي المح مة وعلى امالع النظام من الخصومة صحة نا  و 
الخصم يي دعوى العين من الطر ة أي يي الدعاوى العنارية ىو ال ي ط ون يي حيازطو طلك العين، 
وينصرف مصطلب الحيازأ إلى الحيازأ النانونية أي لمن  ان العنار ند سجل باسمو يي السجل 

ر   يزال مسجاًل يي السجل العناري باسم المؤرث يإن الحيازأ طنطنل العناري، وبالطالي يإ ا  ان العنا
إلى الخلف العام أي إلى جميع الورثة، وعليو   يصب اخطصام أحد الورثة إضاية للطر ة، بل يطعين 

 أمام درجة أول مح مة أمام يخطصموا لم ال ين الورثة اخطصام يصباخطصام الورثة جميعيم، و 
 مسطلزما  من ىي بعده من وورثطو النيد صاحم خصومة أن طالما مرأ لألو  ا سط ناف مح مة
 إنامة يان ل لك و بالمصفي طنحصر الخصومة يانطصفية الطر ة  إعالن حالة ييأما  .ابطداءً  الدعوى
 يمثل ال ي المصفي ىو والخصم،نا مة الطصفية أن طالما ير صحيب  الورثة أحد بمواجية الدعوى
 طعيين نا  ، و الدعوى علييا  ان  مرحلة أية يي إثارطو طجوز العام النظام من لالطمثي صحة، و الطر ة

 يي عليو المنصو  العام السجل يي طعيينو نرار طسجيل بعد إ  الطر ة عن النيابة يخولو   المصفي
 وبحيث المصفين بطعيين الصادرأ النرارا  بيوم يوما ييو طدون ال ي( من النانون المدني  040) المادأ
 عنارا  شأن يي الورثة مع يطعامل ال ي الغير حق يي األثر من المصفي بطعيين النرار لنيد ي ون
 أن إعالن ي فل المصفي طسجيل(، ألن مدني 075) المادأ يي عليو المنصو  للطأشير ما الطر ة
 ورأبص جماعية الطصفية ييو طصبب ال ي الون  يحدد ال ي وىو الطصفية إلجراءا  خضع  ند الطر ة
، ومن  لك الطاريخ يإن الورثة   يمثلون الطر ة.  ما أنو   يمثل يردي إجراء أي اطخا  معيا يمطنع

وا  ا  ان ألحد دين  الطر ة أحد الورثة إ ا سبق إن طم  طصفيطيا، حيث يصبب  ل منيم يمثل نفسو،
ب مة المؤرث عليو أن ينيم الدعوى على جميع الورثة ألن مسؤولية الورثة عن ديون المؤرث ط ون 

 بحدود ما آل ل ل منيم من الطر ة. 
 الدائنون:  -4

يملك الدا نون الصفة يي إنامة الدعوى  ير المباشرأ بالنيابة عن صاحم الحق بالنسبة للحنوق 
ر أو طناعس عن المطالبة يييا إ ا  ان من شأن  لك أن يلحق ضررَا بضمانا  أو الديون الطي نص

 . الوياء بالدين
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 المصـــمحة: -ثانياً 
ينضي المبدأ النانوني العام أن أىم شرط لنبول الدعوى ىو وجود مصلحة للمدعي يي ريعيا، 

ن الصفة  البًا ما ط ون مندمجة معيا. ل لك ينال:   طوجد دعوى بال مصل حة والمصلحة مناط وا 
الدعوى، ألن ميمة النضاء محصورأ بحماية حنوق األيراد وطوزيع العدالة بين الناس، و  يجوز صريو 
عن ميمطو السامية يي أمور   جدوى منيا، وعليو جعل  ى ه الناعدأ أو المبدأ من النظام العام يال 

صفة يي ا دعاء ييم مطفنون على يجوز اإلخالل بو، وا  ا اخطلف الفنياء يي مدى ضرورأ طوير ال
وينابل وجود المصلحة الجوام على سؤال:  ،ضرورأ طوير المصلحة، وبي ا أخ   أ ثر الطشريعا 

يشرط المصلحة مطلوم يي  ل  لما ا طريع الدعوى؟ أو لما ا ى ا الدياع، أو الطدخل أو الطعن؟
 أمام المحا م الشروط اآلطية:  ، ويجم أن ططواير يي المصلحة المعطبرأء أو دياع أو طدخلاادع

 المصـــمحة القانونية: -1
ط ون المصلحة نانونية عندما طسطند يي وجودىا إلى حق أو مر ز نانوني، وطيدف الدعوى إلى 
انطضاء الحق أو حمايطو، أو إلى الحفاظ على المر ز النانوني، والمصلحة النانونية يم ن أن ط ون 

نطصادية المجردأ، أو المصلحة األدبية وحدىا   ط في لنبول الدعوى، مادية وأدبية، أما المصلحة ا 
يال ي في لنبول الدعوى الطي طريعيا الخطيبة على خطيبيا لطأ يد الزواج منو للعالنة الحميمة الطي 
نام  بينيما أثناء الخطبة، ويجم أن ط ون أيضًا مشروعة. ل ا،  طنبل دعوى الطعويض الطي طنيميا 

ن  ان  موجودأ إ  أنيا  ير مشروعةالخليلة ب بينما ط ون  .سبم نطل خليليا بحادث  ون المصلحة وا 
الدعوى منبولة لو أنيم  من أحد األنارم ال ين  ان يعيليم المطويى على نحو دا م ومسطمر ألن 
ن طندير وجود المصلحة من عدميا يعود للنضاء يي  الطعدي أخل بمصلحة مالية مشروعة للم  ور، وا 

وء  ل نضية على حدأ دون وضع معيار عام يطبق على الدعاوى، وبغض النظر عما إ ا  ان  ض
المصلحة  ا  نيمة مالية  بيرأ أو صغيرأ، ول ن يشطرط أن ط ون جدية، يند  ىم النضاء يي بعض 
األح ام مثاًل إلى النول أن ا بن صاحم مصلحة با دعاء أن والدطو  ان  معطوىة حين الطصرف 

خلف عام ليا، وأن الحيازأ  ايية إلضفاء صفة المصلحة على المدعي الحا ز للسيارأ المطضررأ ألنو 
 للمطالبة بالطعويض ولو لم ي ن مال ًا ليا.

 المصـــمحة شخصية ومباشرة: -2
ط ون المصلحة شخصية ومباشرأ عندما ي ون المدعي ىو الدا ن أو صاحم الحق المعطدى 

أو اطفانًا، وى ا يعني أن الدعوى الشعبية  ير منبولة أمام النضاء ألن  عليو، أو من يمثلو نانوناً 
اليدف من الدعوى يي مجال النانون الخا  ىي حماية المصالب الخاصة وليس حماية المصالب 
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العامة من خالل الحفاظ على مبدأ الشترعية وسيادأ النانون، ومع  لك يإن بعض الطشريعا  طعطي 
ابا  المينية الحق بإنامة الدعاوى باسميا لحماية المصالب المينية بعض الجمعيا  أو النن

ألعضا يا، أما إ ا  ان  المسألة طش ل ضررًا يمس المجطمع يإن ا دعاء العام ىو ال ي يملك الصفة 
والمصلحة يي إنامة الدعوى لحماية أمن وسالمة المجطمع،  ما أن المح مة الننض يي سلطنة ُعمان 

سبة بحيث أعط  الحق لمجموعة من الناس أو أحدىم إنامة الدعوى عن البانين أجاز  دعوى الح
 يي األمور العامة. 

 المصـــمحة قائمة وحالة: -3
ط ون المصلحة نا مة وحالة عندما ط ون مؤ دأ وموجودأ عند ريع الدعوى، وأن   ط ون 

لوانع يعاًل وى ا ما اسطنر احطمالية، ل لك ينول الفنياء: إن الضرر الموجم للطعويض ىو الضرر ا
، وىو ال ي ي ون محال للدعوى أما الضرر ا حطمالي ال ي يم ن أن ينع ويم ن أن (1)عليو ا جطياد

  ينع يال ي ون موجبًا للطعويض وط ون الدعوى بو  ير منبولة، وعلى ى ا يإن دعوى الدا ن 
إ ا  ان يواجو مسألة جدية ططعلق  بالمطالبة بالدين ط ون  ير مسموعة نبل حلول أجل الدين، أما
وند خرج المشرع على ى ا المبدأ  بإن ار الدين يإنو يملك الحق بإنامة الدعوى إلثبا  وجود الدين،

 بسماع الدعوى إ ا  ان  المصلحة محطملة يي بعض الحا   على الر م من أنيا  ير محننة منيا:
و أيعاً  من شأنيا أن طيدد حق المدعي ند يباشر المدعى علي أ ـ حالة كون المصمحة مهددة:

أو مر زه طيديدًا جديًا محدنًا،  طلك الطي طمس حيازأ المدعي لعنار ما حيث طسمع دعاوى حماية 
الحيازأ  دعوى ونف األعمال، ودعوى اسطرداد الحيازأ، ودعوى منع الطعرض،  ما يم ن سماع 

 و إثبا  الصفة  ير المشروعة ل لك ا عطداء.الدعاوى المطعلنة بمنع اعطداء  ير مشروع أو ونفو، أ
ينحصر نبول مثل ى ه الدعاوى يي النضايا  ب ـ حالة تأكيد واقعة خشية زوال الدليل:

المسطعجلة  ونيا   طمس أصل الحق بل طيدف إلى اطخا  طدابير لحماية الحق، ييي طيدف إلى 
مسطنبل  طلم إجراء معاينة أو وصف حالة إثبا  وانعة أو طيي ة دليل مسبنًا بصدد نزاع ند ينوم بال

راىنة، أو إنامة الدعوى األصلية بإثبا  الطزوير يي سند معين. ل لك يشطرط لسماع مثل ى ه الدعاوى 
  :طحنق اآلطي

 
 أن ي ون موضوع الدعوى إثبا  وانعة مادية، وليس طنرير مرا ز نانونية.  -1

                                                

 8/11. وننض مصري يي 333     99رنم  7ت مجموعة أح ام الننض ت السنة  1956/ 3/  13ننض جنا ي مصري يي  - (1)
مشار إليو يي أ. سعيد أحمد شعلة منشأأ المعارف ت اإلس ندرية ت  29/13/1987ق، ويي 53السنة  1/1985/ 27وننض يي  1975/

 .183و182ت    1988
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صبب محل نزاع مسطنباًل أمام النضاء، وبالطالي أن ط ون الوانعة المراد إثباطيا يم ن أن ط  -2
 ط ون  ير منبولة إ ا  ان بشأنيا معروضًا أمام النضاء، أو أنو يستطحيل نشوء نزاع بشأنيا.

 أن يوجد طيديد جدي بضياع معالم الوانعة إ ا طم ا نطظار حطى يعرض بشأنيا على النضاء. -3
 بالموضوع.أن   طؤدي مثل ى ه الدعاوى إلى المساس   -4

يي  ا، نجد أنو يم ن أن ينشأ خلط بين الصفة والمصلحة، ألنيما يردان  البًا  طعبيرين  
مطالزمين، ألن الفرق بينيما دنيق جدًا إ  أن الصفة طدل على الرابطة النا مة بين المدعي وبين 

طنوم بين الدعوى بغض النظر عن مضمون الحق المراد حمايطو، أما المصلحة ييي الرابطة الطي 
المدعي ومضمون الحق المراد حمايطو. ل لك ي ما أنو   يسمع أي طلم أو ديع ليس لصاحبو 

 مصلحة نا مة ييو،   لك   يسمع أي طلم أو ديع   يملك مندمو صفة يي طنديمو.
 األهمية: -ثالثاً 

وبالطالي يند يطمطع المدعي بالصفة والمصلحة لنبول الدعوى، ول نو   يملك أىلية الطناضي، 
يإن الدعوى ط ون  ير منبولة، وأىلية الطناضي طخطلف عن الصفة وعن المصلحة ألنيا طعني 
صالحية المدعي يي طنديم الدعوى، وطرطبط األىلية بالشخصية النانونية وبالعمر, وىي طدخل يي بام 

ن سن األىلية ويق أ لم الطشريعا  ىو سن الرشد  وىي طخطلف أىلية األداء أو أىلية الطصرف، وا 
من دولة إلى أخرى ييي يي  ل من سورية واألردن ولبنان وسلطنة ُعمان إطمام الثامنة عشرأ من 
العمر دون عطو أو جنون، و ل من بلغ سن الرشد يملك أىلية الطناضي ما لم ي ن محجورًا عليو أو 

باألىلية إلى أح ام  الرجوع ييما يطعلق باألح ام المطعلنة يم نمحرومًا من ممارسة حنوق المدنية )
النانون المدني ونانون األحوال الشخصية ونانون األحوال المدنية. ل ا، ينضي المبدأ أن   طنبل 
الدعوى من المح وم عليو بعنوبة جنا ية بالنسبة لحنونو المدنية باسطثناء الحنوق المالزمة لشخصيطو 

ل ي شير إيالسو إلى أن طعاد إليو حنونو ( من نانون العنوبا ، و  الطاجر ا05ويق أح ام المادأ )
وينًا للنانون، و  المحجور عليو لجنون أوعطو أو سفو، و  من الناصر ال ي لم يبلغ سن الرشد، بل 
يجم يي جميع األحوال المشار إلييا أن طريع الدعوى ممن يمثل ىؤ ء نانونًا. ل ا، يإن اسط مال 

السير يي دعوى أناميا من يمثلو نانونًا،   يؤدي إلي  األىلية أو إعادطيا للشخ  المعني أثناء
اننطاع سير الخصومة إلى حين إعالن الم  ور بل طسطمر الدعوى، ألن الخصومة صحيحة ابطداء، 
وأن اسطمرار المثل النانوني بالحضور بالدعوى ر م اسط مال أىلية المدعي يعني مواينة ى ا األخير 

نو بالدعوى، ويرى بعض الفنياء أن األىلية ليس  شرطًا لنبول على  لك الحضور، ول ن يجم إعال
الدعوى بل ىي ططعلق بالصالحية للنيام باألعمال اإلجرا ية الم ونة للخصومة، وأن يند األىلية أثناء 
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ومع  لك، نرى أن من يراجع  ،سير الدعوى   يطرطم عليو عدم نبول الدعوى بل ططونف الخصومة
ة بحق أو بحمايطو يجم أن يمللك السلطة أو الصالحية يي ريعيا، وبالطالي المحا م بدعوى للمطالب

ن ارطباط األىلية بمفيوم الصفة أو الصالحية   يمنع  يإن األىلية طعد شرطًا أوليًا لنبول الدعوى، وا 
 من الطحدث عنيا بش ل مسطنل  شرط من الشروط الشخصية لنبول الدعوى ش اًل.

 لمدعى عميهالشروط الشخصية الخاصة با -2
طريع الدعوى من حيث المبدأ على الشخ  المدين بالطزام، أو ال ي نام باعطداء على حنوق 
المدعي، سواًء  ان شخصًا طبيعيًا أم شخصًا اعطباريًا، وسواًء أ ان شخصًا واحدًا أم عدأ أشخا  

ر يي المدعى عليو اشطر وا أو ساىموا يي ا لطزام أو يي حمل ا عطداء. ل لك يإنو يطعين أن يطواي
 شرطان جوىريان لنبول الدعوى المريوعة عليو ش اًل ىما: 

 الصــــفة: -أولً 
إن الشخ  ال ي يم ن أن طريع عليو الدعوى ىو من ي ون لو صفة طجعلو صالحًا للمخاصمة 

بطة يييا، وطعد الصفة مطوايرأ إ ا  ان ىو المدين أو من يمثلو نانونًا، بمعنى آخر: يجم أن طنوم را
بينو وبين الحق المدعى بو، أو بينو وبين ا عطداء المطلوم إزالطو. ل لك، ي ون لو صفة يي إنامة 
الدعوى عليو المدين و ل شريك معو يي الدين، و ل شخ  نام أو طعاون أو سيل أو ساعد على 

يرىا يي ا عطداء على حنوق المدعي المطلوم حمايطيا، وعلى ى ا يإن الشروط العامة الواجم طوا
 الشخ   ي ي ون مدعيًا عليو يم ن إيجازىا يي اآلطي: 

 أن ي ون مطمطعًا بالشخصية النانونية وبحنونو المدنية.  ـ1
 أن ي ون مدينًا أو أنو حمل بسلو و شخصيًا ا عطداء على حنوق المدعي.  ـ2
 فياًل أو  يم ن أن طنام الدعوى على الشخ  المسؤول عن المدين أو المعطدي  ما لو  ان ـ3

 مطبوعًا، سواًء  ان مصدر المسؤولية العند، أو المسؤولية الطنصيرية أو النانون.
 األهميــــة:  -ثانياً 

طخضع أىلية المدعى عليو يي الدعوى ل ا  الشروط الطي طخضع ليا أىلية المدعي، وططبق 
ديم األىلية أو نانصيا، بشأنيا األح ام  اطيا، مع اإلشارأ إلى أن الشخ  الطبيعي يم ن أن ي ون ع

أما الشخ  ا عطباري ييو دا مًا  امل األىلية يي المخاصمة ما لم ي ن نيد الطصفية، والجرد بسبم 
الح م باإليالس أو الحل عند   ينوم المصفي أو و يل الطفليسة م ان الشخ  ا عطباري يي 

المدعي والمدعى عليو يطعلق الخصومة، وطجدر اإلشارأ إلى أن طواير الشروط الشخصية يي  ل من 
نبصحة الخصومة يي الدعوى، و   واجبا  أولى منالعام، و  النظام من الطمثيل و والصفة الخصومة ا 
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 (16) المادأ بصراحة عمالً  واإل ن الطمثيل وصحة للطناضي الالزمة األىلية طواير من الطحنق المح مة
 من الدعوى، طنديم من لمصلحةا على والونوف الخصومة، صحة من لطحنق . يامحا ما أصول
 من الطحنق المح مة على يطوجم والطي العام، النظام من ا جطياد جعليا الطي الجوىرية المسا ل
 الدعوى إنامة بعد الخصومة طصحيب يجوز  ، وعلى ى ا، النضاء على طعرض دعوى  ل يي طويرىا

 يي الخصم صفة لطصحيب ضالعار  الطلمو  ،ابطداء يييا مواخطصا جرى من  ير إلى وطوجيييا
نو  ،ا سط ناف مح مة أمام الخصومة طصحيب يجوز  ، و ينبل   الدعوى  صحة لعدم الدعوى رد ا 

 ثانية ا دعاء حق المدعي عن يحجم   مما ،للموضوع الطعرض دون ش الً  ردىا يعني الخصومة
 لم ال ي زاعتنال موضوع يي النظر المح مة على يوجم ة مبطد دعوى يي الخصومة طصحيب بعد

، وعلى  لك، يإن الخصم يي الدعوى المطعلنة بعنار ىو من  ان مسجاًل حاسمة نضا ية بنطيجة ينطرن
  اية اخطصام يسطدعي الشر اء بين الرضا ية النسمة طثبي باسمو يي السجل العناري، وا دعاء ب

 ا دعاءو ، المطداعيين طريينال أحد أبناء من الشر اء بنية ي ن نا  و  النسمة، على ومواينطيم الشر اء
، ومخاصمة صحيحة  ير الخصومة يجعل الدعوى إنامة نبل مطويى شخ  بمواجية ابطداء المندم

والد الزوجة الناصر يي دعوى طثبي  الزواج  ير صحيب ألن المرأأ المطزوجة طصبب  املة األىلية 
نما الفردية الدعاوى يي ادىاأير  طمثل   الننابا ، و بعد الزواج ييما يطعلق بشؤونيا الزوجية  يي طمثليم وا 

 .مالم يوجد ن  ينضي بغير  لك المشطر ة الشؤون
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 الشروط الموضوعية لقبول الدعوى
يم ن أن ططواير يي الدعوى الشروط الشخصية  اية يي  ل من المدعي والمدعى عليو، ومع 

داء، أو  ان  ير مشروع، أو  ان  لك ند   طنبل الدعوى إ ا  ان الحق المدعى بو  ير مسطحق األ
ند سبق الح م بو سابنًا. لي ا ينول بعض الفنياء إن الشروط الش لية يي نبول الدعوى لجية الحق 

 ىي اآلطية: 
 وجود الحق عند رفع الدعوى: -أولً 

  ي في أن ي ون المدعي دا نًا أو أن لو حنًا ب مة شخ  آخر حطى ط ون دعواه منبولة، ل ن  
أن ي ون الدين المطالم بو أو الحق المراد حمايطو عن طريق عدالة الدولة موجودًا عند ريع يطوجم 

الدعوى ألنو إ ا  ان الدين معلنًا على شرط أو منطرنًا بأجل، يال يسططيع المدعي المطالبة بو إ  بعد 
ن  ان  طسمع الدعوى الطي طيدف إلى اطخا  طدبير احط ياطي  طلم طحنق الشرط أو حلول األجل، وا 

 الحراسة أو إلناء الحجز ا حطياطي.
 أن يكون الحق المطالب به مشروعًا: -ثانياً 

ي ون الحق مشروعًا عندما   يخالف النانون أو النظام العام أو اآلدام العامة، يال طنبل  
ن ييدف الدعوى ابطدءا إ ا  ان مضمونيا يطضمن المطالبة بطنفي  عند باطل بطالنًا مطلنًا،  ما لو  ا

 إلي طثبي  عند بيع وياء، أو المطالبة بالفوا د الربوية.
 أن ل يكون قد سبق الحكم بالحق المدعى به: -ثالثاً 

  يجوز أن ي ون للحق الواحد أ ثر من دعوى واحدأ طحميو، وأ  شغل النضاء بسلسلة دعاوى  
ن  ان  ى ه نرينة موضوعة لمصلحة المدعى عليو، وبالطا لي طنتتبل الدعوى ابطداًء، وعلى   طنطيي، وا 

المدعى عليو أن يطمسك بي ه النرينة منعًا من صدور أح ام مطعددأ يي الحق الواحد، وند ط ون 
 مطنانضة.  
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 تمارين:
يكون لكل سؤال عدد من اإلجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد مـن اإلجابـات الخاطئـة وواحـدة 

 ة: صحيحة اختر اإلجابة المخالف

 :  الشروط الشخصية لقبول الدعوى تعني أن يكون المدعي -1

o  ًدا نا   

o   ًمدينا 

o   .يطمطع بالحنوق الشخصية 

 لو مصلحة يي الدعوى.  

 

 

 :ن  لكل منالصفة في الدعوى تكو  -2

o الو يل النضا ي 

o .الو يل ا طفاني 

o   الوصي.   

  .المساعد النضا ي 
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 الوحدة التعميمية العاشرة
 رفع الدعوى وتبميغيا -1

 الكممات المفتاحية:

 –تبميغ الدعوى   -آثار قيد الدعوى –قيد الدعوى  –بيانات الدعوى  –إجراءات رفع الدعوى 
 -يتـ التبميغ كيؼ  -متى يتـ التبميغ  -مف يقوـ بالتبميغ -سند التبميغ وبياناتو  -أحكاـ التبميغ 
 آثار التبميغ.

 الممخص:

ترفع الدعوى أماـ المحػاكـ باسػتدعاء يتنػمف مجموعػ  مػف البيانػات منيػا اسػـ المحكمػ  واسػـ  -
المدعي واسـ المدعى عميو وموطف كؿ منيما، وبياف ووقػاعع الػدعوى والدلػ  التػي يسػتند إليػو 

قيػػع وتػػاريت  وتقػػدـ إلػػى ديػػواف المػػدعي والوجػػو القانونيػػ  لمػػدعوى وتنتيػػي بمطالػػ  محػػدد  وتو 
 .يا مع الوثاعؽ بعدد المدعى عمييـالمحكـ مرفق  بنست عن

يقػػوـ كاتػػػ  المحكػػـ بعػػػد اسػػػتيلاء الرسػػوـ والطوابػػػع المقػػرر  قانونػػػًا بقيػػػد الػػدعوى فػػػي سػػػج ت   -
طاعيػػػا رقمػػػًا متسمسػػػً  وتاريًػػػًا ثابتػػػًا ، ويترتػػػ  عمػػػى القيػػػد مجموعػػػ  مػػػف ا ثػػػار ‘المحكمػػػ   

 .القانوني 

يقػػوـ كاتػػ  المحكمػػػ  بعػػد قيػػد الػػػدعوى بتحريػػر سػػند تبميػػػغ لممػػدعى عميػػو ويعػػػد سػػند التبميػػػغ    -
الوسػػػيم  ااثبػػػات  ااجػػػراءات القنػػػاعي ، ويتنػػػمف السػػػند مجموعػػػ  مػػػف البيػػػات الياديػػػ  التػػػي 

 يتعيف عمى المدعى عميو العمـ بيا.

بػػالتبميغ وفػػؽ كػؿ دعػػوى وىػػـ يقػوـ  الكاتػػ  بعػػد تحريػر سػػند التبميػػغ ب رسػالو إلػػى أحػػد المكملػيف  -
أشػػًاص محػػدديف فػػي القػػانوف عمػػى سػػبيؿ الحبػػر، ويػػتـ التبميػػغ إلػػى الشػػًص المطمػػو  فػػي 

االعتبػػػػػارييف والشػػػػػًاص  موطنػػػػػو ويًتمػػػػػؼ المػػػػػر بػػػػػيف الشػػػػػًاص الطبيعيػػػػػيف والشػػػػػًاص
 .النظامييف

لتبادؿ  كانت ًانع  يترت  عمى التبميغ مجموع  مف ا ثار القانوني  منيا ما يتعمؽ بالدعوى ذاتيا إذ
 المواعح وبعنيا يتعمؽ بافتتاح الًبوم   في الدعوى مف أجؿ المرافع .

 

159 



 األىداف التعميمية:

 في نياي  ىذا الجزء يج  أف يكوف الطال  قادرًا عمى: 
معرف  كيلي  رفع الدعوى وبيانتيا أـ المحكم  المًتب  اًتبابًا نوعيًا أو قيميًا ومحميا،   -

   المترتب  عمى قيد الدعوى.وا ثار القانوني

معرف  كيلي  تبميغ الدعوى والشًاص الذيف يحؽ لو التبميغ والشًاص الذيف يبح تبميغيـ  -
 وا ثار القانوني  المترتب  عمى التبميغ.
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 تمييد وتقسم:
ُيعبُِّر البعض عف نظري  المحاكم  بنظري  التقاني، أو ب جراءات التقاني، وتبدأ ىذه 

يـ الدعوى أو رفعيا أو إقامتيا، وذلؾ بقيدىا في ديواف )قمـ( المحكم  المًتب ، مرورًا المرحم  بتقد
دار  جمسات  براز المستندات أو أدل  ااثبات، والحنور أماـ المحكم ، وا  بتبادؿ المواعح أو المذكرات وا 

لمعوارض التي المحاكم ، وتقديـ الدفوع،، والطمبات العارن ، وطمبات اادًاؿ والتدًؿ، دوف إغلاؿ 
 لذلؾ سنعرض في ىذه الماد :يمكف أف تطرأ عمى المحاكم  كالوقؼ أو االنقطاع. 

 رفػع الدعػوى وتبميغيا. .1
دار  جمس  المحاكم . .2  الحنػور وا 
 الطمبات والدفوع . .3
 عوارض المحاكمػ . .4

 وتبميغيا رفع الدعوى
ي حؽ إلى حقو، بؿ يقني المبدأ العاـ أف القناء ال يعمؿ مف تمقاء نلسو في إيباؿ كؿ ذ

يقوـ بوظيلتو بناء عمى الطم  مف أبحا  المبمح  الذيف لـ يتمكنوا مف تحبيؿ حقوقيـ بالطرؽ 
إليو لتحبيؿ تمؾ الحقوؽ أو حمايتيا عف طريؽ عدال  الدول ، لذلؾ، فعمؿ القناء  فالودي ، فيمجأ و 

بناء عمى الطم  وليس تمقاعيًا. يًتمؼ عف عمؿ بقي  أجيز  الدول  باعتبار أف العدال  تؤدي ًدماتيا 
لذلؾ، ف ف الًبوم  في القناء ال تنعقد إال مف ً ؿ المطالب  القناعي ، ووسيم  المطالب  القناعي  
ىي الدعوى، وىذا يستدعي البحث في كيلي  رفع الدعوى، وتحديد البيانات التي يج  أف تتنمنيا 

ثـ بياف ا ثار القانوني  المترب  عمى قيد ، ومف أماـ المحكم  المًتب  الدعوى وقيدبحيلتيا، 
جراءاتو وا ثارالدعوى إب غ  مسأل و الدعوى،  ب غيا. المترتب   وا   عمى قيد الدعوى وا 
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 رفــع الدعوى وآثاره
ع الدعوى بياف كيؼ ترفع دعوى ؟ أو بمعنى آًر تحديد مف ىو الذي يقتني البحث في رف

يستطيع أف يحنر إلى المحكم  مف أجؿ طم  قيد الدعوى فييا، ومف ثـ تحديد البيانات التي يج  
ومف ثـ تحديد المركز القانوني المترت  عؿ  القيد،أف تشتمؿ عمييا بحيل  الدعوى، وبياف إجراءات 

بدأ بآلي  وبيانات محدد ، ويمر بمرحم  التسجيؿ في سج ت المحكم  المًتب ، القيد. فرفع الدعوى ي
 أو مرحم  القيد، وينتيي بآثار قانوني  لذلؾ القيد. ليذا سػوؼ نعرض ىذا البحث في المطال  ا تي : 

 إجراءات رفع الدعوى وبياناتيا -1
تدعاء مكتو ، أو عرين  أو اس عمى طم  المدعي ببحيل ًً  أو تقاـ بناء ترفع الدعوى

القانوني أو االتلاقي إلى ديواف المحكم  المًتب  وفؽ قواعد  ممثمومف  منو شًبيًا أو وتقدـ
االًتباص الوالعي والقيمي والنوعي والمحمي، وال توجد بيغ  محدد  أو شكمي  معين ، أو تحديد 

  عربي  وانح  ومقروء ، لمورؽ المكتو  أو لمطريق  التي تتـ بيا الكتاب ، إال أنو يج  أف تكوف بمغ
 ويمـز أف يتنمف االستدعاء البيانات ا تي : 

  أماميا:سم المحكمة التي ترفع الدعوى ا -أولً 
وال يكتلى بتقديميا  الدعوى، اسـ المحكم  التي ترفع إليياف في أعمى بحيل  الدعوى يدو  

تمؾ المحكم  بشكؿ بريح  وال إلى المحكم  المًتب  دوف أف تذكر،إلى القاني ف ف :تحت عنواف
محكم  معين  ومحدد  مف  أو االستدعاء باسـ حيث يج  أف تلتتح البحيل  أو العرين ووانح، 

ومما المشار إلييا في با  التنظيـ القناعي،  تمؾ المحاكـ التي نص عمييا قانوف السمط  القناعي  
عندعذ توجو وقتي، عمؽ بأمر أف الدعوى يمكف أف تكوف مستعجم  أو تت أيناً  يج  التنويو إليو

المحكم  البداعي  أو إلى قاني البمح في المناطؽ التي ال توجد بيا محكم  الدعوى إلى رعيس 
 ،بيف نظري  االًتباصقاعم  ً  حقيقي ً  بم ً  ميذا نجدُ ف المستعجم . قانيًا لألمور ابتداعي  بوبلو

 في أعمى استدعاء الدعوى. دوينو ت والذي يج سـ المحكم  التي ترفع الدعوى أماميا اوتحديد 
 سم كل من المدعي والمدعى عميو:ا -ثانياً 
وبشكؿ  المدعي كام ً ـ ػساف في أعمى بحيل  الدعوى بعد اسـ المحكم  المرفوع إلييا، يدو  

االسـ كما ورد في البطاق  الشًبي  أو في جواز السلر أو غيرىا مف  الكامؿ:ويقبد باالسـ  وانح،
سـ اويتحقؽ ىذا عاد  بذكر االسـ الشًبي و  لمجيال ،تدؿ عمى شًبيتو بشكؿ ناؼ  البيانات التي

ذكر مينتو أو وظيلتو لف ىذا يليد في تحديد الجي  و  بو،العاعم  أو المق  الذي يطمؽ عميو ويعرؼ 
مقر عمؿ  المدعي فييج  ذكر الموطف المًتار مف قبؿ  ،كماالحنور.التي توجو إلييا إع نات 
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لف  المحكم ،ولـ يكف لو وكيؿ بالبمد الذي فيو مقر تمؾ ، إذا لـ يكف لو فيو موطف عاديالمحكم  
ذ   المحكم ،المتعمق  بالدعوى التي تبدر عف  التبميغاتفي  بالحسبافالموطف المذكور ىو الذي يًؤ

إذا كاف إع نات المحكم . أما لوح   إع نو عمىلنو في حاؿ عدـ بياف الموطف المًتار يتـ 
يج   ذ  عندعناعبًا، أو  قناعيًا، اتلاقيًا أووف وكي  ػي لـ يقدـ الدعوى ببلتو الشًبي  كأف يكػالمدع

ذا سجمت الدعوى دوف  منو،أف يذكر بلتو في االدعاء مع ما يثبت تمؾ البل  حتى تقبؿ الدعوى  وا 
وال  والًبوم ،ذكر البل  التي يدعي بيا فيحكـ بالنتيج  برد الدعوى شكً  لعدـ بح  التمثيؿ 

سـ المدعي ا أف يبيف وبعدالدعوى، تبحح الًبوم  بطم  عارض أثناء السير في إجراءات 
سوًء كاف شًبي   ،والبيانات الوانح  الدال  عميو بشكؿ ينلي أي  جيال  في معرف  شًبيتو

تو أف يذكر بالتلبيؿ ذا  ويج ،شركات( -مؤسسات -طبيعي )إنساف( أـ شًبي  اعتباري ) إدارات 
والموطف المًتار الذي يج  أف يتًذه ، ولقبو ومينتو وموطنوواسـ عاعمتو، سـ المدعى عميو وبلتو ا

وفؽ أحكاـ القانوف أو المتًذ بمقتنى اتلاؽ بينو وبيف المدعي إذا كانت الدعوى تتعمؽ بذلؾ 
ذا ذكر ىذا يكوف بيانو ناقباً  ، لف الدعوى االتلاؽ، وال يبح أف يذكر أنو مجيوؿ محؿ ااقام ، وا 

 ال تقاـ إال عمى شًص معموـ الموطف.
 المدعي: وقائع الدعوى وطمبات  -ثالثاً 

 ،الدعوى تدؿُّ وقاعع الدعوى عمى القب  القبير  التي يروييا المدعي مف وجي  نظره، ولوقاعع
فيو يحدد المحكم   متعدد .أىمي  كبرى في نواحي  وفقًا لما ىو مقبود في القانوف أو مونوعيا

لنو في نوء تحديد المونوع يتـ تحديد قيم  الدعوى  النػزاع،المًتب  نوعيًا أو محميًا لمنظر في 
كما أف تلبيؿ المونوع  الًرى،وكذلؾ المر بالنسب  لمدعاوى  بعقار، ـسواًء تعمقت بمنقوؿ أ

ي ويساعد المحكم  عمى اللبؿ ف ،والطمبات يساعد المدعى عميو في أعداد الرد عمى الدعوى
ف عدـ ذكرىا ال يمنع لذلؾ يلن   الدعوى. ؿ ذكر الطمبات بشكؿ بريح ووانح كمما أمكف ذلؾ، وا 

ولكف إذا تبيف ليا أف ، مف قيد الدعوى، لف المحكم  تستطيع تكميؼ المدعي بتحديد تمؾ الطمبات
 تمؾ الطمبات ال تدًؿ في اًتبابيا تحكـ برد الدعوى أو رفنيا.

 الدعوى:ة التي تؤسس عمييا األوجو القانوني -رابعاً 
القانوني الذي يرغ  المدعي مف المحكم  تطبيقو يقبد بالوجو القانوني  لمدعوى المستند 

والمدعي ليس ممزمًا بذكر عمى مونوعيا، أو ىو تحديد النظاـ القانوني الذي تًنع لو الدعوى، 
ف كاف ىذا مليدًا في توجيو كما أف المحكم  غير ممزم   الدعوى، الماد  القانوني  التي تحكـ النػزاع وا 

حيث يمكنيا أف تعطي الوبؼ القانوني الدقيؽ لوقاعع  المدعي،بالوجو القانوني  التي يعرنيا 
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في الدعوى التي يقيميا العامؿ عمى ر  العمؿ أف يذكر في الدعوى أنو يعمؿ  ويكتلى مث ً  الدعوى،
 الًدم .ه أو مكافأ  نياي  لدى المدعى عميو والمدعى عميو ممتنع عف دفع أجور 

 األدلة التي يستند إلييا المدعي في إثبات دعواه: -خامساً 
لف الحؽ ال يببح حقًا إذا لـ يكف في يد باحبو دليؿ  الميم ،ىذا البياف مف البيانات  ُيَعدُّ   

اعؽ وأف يرفؽ كمستند أو وثيق  مف وث االدعاء،ويلنؿ أف يذكر ىذا الدليؿ في بحيل   وجوده،عمى 
وال يمـز المدعي ب رفاؽ أبؿ الوثيق  بؿ يكلي إبراز بور  عنيا مبدعيًا، حتى إذا ما نازع  الدعوى،

ف عدـ إبراز المستندات والدل  ال يمنع مف قيد  البؿ،مف قبؿ المحكم  ب براز  ؼَ مِّ فييا الًبـ كُ  وا 
 المحكم .ف إقام  الدليؿ أماـ إال أف ذلؾ قد يؤدي إلى ًسار  المدعي لدعواه إذا لـ يتمكف م الدعوى،

  الستدعاء:تاريخ تحرير  -سادساً 
، يج  أف يذكر في بحيل  االدعاء تاريت تحريرىا باليوـ والشير والسن  بالتقويـ المي دي

لف التاريت المعتمد والذي يرت   كبير ،عمى أف ذكر التاريت في بحيل  االدعاء ال يتمتع بأىمي  
 القانوني ،لسرياف اللواعد  ـأ الىمي ، مف توافرلجي  التحقؽ  ـ، أقطع التقادـجي  قانوني  سواًء لأثارًا 

والمتزامف مع تاريت اايباؿ  المحكم ،أو غيرىا مف ا ثار، إنما ىو تاريت قيد الدعوى في سجؿ قيد 
لتاريت المدوف عمى بحيل  الدعوى محرر مف عمى الدعوى، وأف   المستوجبالمالي بدفع الرسوـ 

 لنلسو. أو مركزًا قانونياً  وال يجوز لحد أف يبنع دلي ً  قانونًا،لمدعي أومف يمثمو ا
 قانونًا: توقيع المدعي أو من يمثل  -سابعاً 
وقبؿ أف يقوـ بقيد الدعوى في  الدعاوى،الموظؼ المكمؼ بتسجيؿ عمى رعيس الديواف أو يج  
بتسجيؿ ىويتو مف واقع بطاقتو يتحقؽ مف شًبي  مقدـ الدعوى وذلؾ  الدعاوى أفسجؿ قيد 
الجمس  موعد  أنو تليـوعمى  الدعوى،وأف يحبؿ عمى توقيعو أو ببمتو عمى بحيل   الشًبي ،

يمثمو قانونًا  ـ كاف مفلشًص ذاتو أاسواًء كاف  بالقيد،يج  عمى القاني تحديده مع المر  الذي
 التمثيؿ.مع ذكر مستند 

 وىـــــــقيد الدع -2

مرفوع  أو مقام  إال بقيدىا في السجؿ المعد لذلؾ في سجؿ الساس  ف  تعد الدعوى 
لمدعاوى لدى المحكم  المرفوعػ  إلييا وأًذىا تاريًًا ثابتًا في السج ت الًاب  بالمحكم . 
لذلؾ يتعيف عمى المدعي بعد كتاب  عرين  الدعوى بالبيانات المشار إلييا في اللقر  السابق  

مع بور  عنيا وعف المستندات بقدر عدد المدعى عمييـ  ستنداتيا،بمالمدعي مرفق  يقدميا 
التي ذكرىا  إلى ديواف المحكم  حافظ) مبنوع مف الكرتوف المقو ى(،مونوع  نمف ممؼ 
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الموظؼ المًتص باحتسا  الرسـ المتوج   . إذ يقوـ رعيس الديواف أوفي بحيل  االدعاء
 وينظـ إيباال بو ويكمؼ المدعي بدفعو لدى  ،وفؽ قانوف الرسوـ والتأمينات القناعي عمييا

، وبعد استيلاء الرسـ يقوـ رعيس الديواف أو الموظؼ المكمل  باستيلاعو أبوال بندوؽ الجي 
بعد أف و ،إيباؿ الدفع الدعاوى بتاريت العاـ لقيد سجؿال المًتص بتسجيؿ الدعوى في

لسبقي   برقـ متسمسؿ وفقاً  يستوفى الرسـ يقيد االستدعاء في اليوـ نلسو في دفتر ًاص
تقديمو، ويونع عميو وعمى ما يرافقو مف أوراؽ ًاتـ المحكم  ويذكر أماـ الرقـ تاريت القيد 

يعرض الممؼ وبعد ذلؾ ، ببياف اليوـ والشير والسن ، ويؤشر كؿ ذلؾ عمى بور االستدعاء
بسيط  أو ًانع   لتدويف عبار  )لقيد الدعوىرعيس المحكم  أو القاني القدـ فييا عمى 

ف الدعاوى البمحي  والشرعي  والمستعجم  تكوف بسيط  بقو  القانوف أي  لتبادؿ المواعح(، وا 
غير ًانع  لتبادؿ المواعح، أما الدعاوى البداعي  فتًنع أبً  لتبادؿ المواعح واستثناء تكوف 

التبميغ(، ويحدد  بسيط  بقرار عمى االستدعاء مف رعيس المحكم ) انظر تبادؿ المواعح في آثار
في الوقت ذاتو الداعر  المًتب  وفؽ قواعد توزيع العمؿ إذا تعدد القنا  في داعر  المحكم  

وتأًذ منذ تمؾ  الواحد ،كما يعيف موعد الجمس  إذا كانت الدعوى غير ًانع  لتبادؿ المواعح،
لقانوني  المترتب  عمى قيد ونلاذ بقي  ا ثار ا والتقادـ،المحظ  تاريًًا ثابتًا في قطع ميؿ السقوط 

رعيس الديواف أو الموظؼ المًتص بتبميغ المدعي في الحاؿ موعد ومف ثـ يقوـ  الدعوى،
عبار  عمى ظير عرين  االدعاء أو بأي  وثيق  منلبم  أًرى )تليمت  الجمس ، وذلؾ بتدويف

ًا مف إطال  أمد ذلؾ، منعد الجمس  والمحدد بتاريت......( ويتـ توقيعو أو أًذ ببمتو عمى عمو 
االستدعاء وما يرافقو عمى رعيس الديواف أو الموظؼ المًتص تسميـ يتوج  التقاني. كما 

يبيف في ظاىره اسـ الًاص والذي ممؼ المف بور أوراؽ ااثبات لكات  النبط نمف 
المحكم  وأسماء الًبوـ ورقـ قيد استدعاء الدعوى وتاريت السن  وترقيـ جميع الوراؽ التي 

قيد الدعوى ليقوـ ب ويدرج بياف ملرداتيا وأرقاميا في ظاىرىا، ظ في الممؼ بأرقاـ متتابع تحل
إلى  الدعاوى الًاص بو، ويعمؿ عمى تحرير سند التبميغ الًاص بالدعوىفي سجؿ قيد 
 .المحنريف إلى رعيسومستنداتيا  بور  بحيل  الدعوىوأف يقوـ بتسميمو مع ، المدعى عميو
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 المترتبة عمى قيد الدعوى اآلثار القانونية -3
ُتَعدُّ الدعوى مرفوع  أو مقام  ومنتج   ثارىا مف تاريت قيدىا في سجؿ الساس الًاص 

 بالدعاوى تحت رقـ متسمسؿ وأًذىا تاريًًا ثابتًا فيو، ويترت  عمى ذلؾ النتاعج ا تي : 
  بنظر الدعوى سواًء افتتاح الًبوم  والبدء بالعماؿ ااجراعي : تببح المحكم  ممزمأوًل ـ 

مف حيث الشكؿ، أـ مف حيث المونوع، وال يستطيع القاني أف يتركيا مقيد  في السجؿ دوف اتًاذ 
بدار حكـ سواًء قنى الحكـ ببط ف  ااجراءات ال زم  التي تؤدي إلى اكتماؿ الًبوم  فييا وا 

و بدر في المونوع برفض الطم  أـ عدـ قبولو أو برد الدعوى شكً  لعدـ بح  الًبوم  مثً ، أ
 الدعوى لعدـ الثبوت، أو وفؽ الطم ، وذلؾ كمو تحت طاعم  اعتبار القاني منكرًا لمعدال . 

يببح الًبوـ بعد القيد ممزميف بااجراءات والمواعيد التي تحددىا المحكم  وفقًا ثانيًا ـ  
سندات التبميغ وغيرىا مما تقرره لمقواعد المنبوص عمييا في القانوف، وبالمثوؿ أماـ المحكم ، وتبمغ  

 المحكم .
يمكف بعد القيد توارث بعض الحقوؽ مثؿ تمؾ المتعمق  بالتعويض عف النرر الدبي ثالثًا ـ 

الذي ال ينتقؿ إلى الورث  إال إذا تـ تحديده بموج  اتلاؽ بيف المنرور والمسؤوؿ أو كاف المنرور 
 قد طال  بو قبؿ الوفا . 

دـ بالنسب  لمحقوؽ التي يمكف أف تسقط بالتقادـ في حاؿ عدـ المطالب  بيا، قطع التقارابعًا ـ 
لى المطالب  الرناعي  التي  ف عبار  المطالب  تنبرؼ مف حيث المبدأ إلى المطالب  القناعي ، وا  وا 
تستند إلى سند رسمي أو ما يقوـ مقامو في إثباتيا كاانذار عف طريؽ الكات  بالعدؿ أو بطم  

قى التقدـ منقطعًا إلى أف يبدر حكـ في مونوعيا، ويتجدد كمما باشر إجراء تنليذيًا، الحجز، ويب
 ويبدأ تقادـ جديد. 
تقوـ الدعوى مقاـ ااعذار بالنسب  لبعض الحقوؽ أو االلتزامات التي يشترط فييا خامسًا ـ 

ف اللواعد سواًء كانت القانوف نرور  توجييو قبؿ رفع الدعوى، ويعد التاريت المذكور موعدًا لبدء سريا
 اتلاقي  أو قانوني .
يعد الحؽ مونوع الدعوى متنازعًا فيو اعتبارًا مف تاريت القيد لجي  تطبؽ الحكاـ سادسًا ـ 

 المتعمق  ببيع الحقوؽ المتنازع عمييا. 
يترت  عمي القيد معرف  ما إذا كاف الحؽ المطال  بو قد أببح مستحؽ الداء إذا سابعًا ـ 

 نًا بأجؿ أو معمؽ عمى شرط وبالتالي تكوف الدعوى مسموع  أو سابق  لوانيا. كاف مقتر 
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 تبميغ الدعـوى
تبدأ الًبوم  في الدعوى مف تاريت قيدىا، إال أنيا ال تعد مكتمم  وال تنعقد إال بعد تبميغيا  

ي يعد مقدسًا في نظري  لمًبـ ا ًر، وتقوـ فكر  التبميغ أو ااع ف عمى احتراـ حؽ الدفاع الذ
الدعوى، لنو مف المسمـ مف حيث المبدأ العاـ أنو ال يجوز أف تحكـ عمى شًص دوف إب غو بما 
ىو مطال  فيو، ودوف تمكينو مف أف يدافع عف نلسو بالحجج التي يرى أنيا كليم  برد مطال  

مبمح  العدال ، وىو ًبمو، لذلؾ يعد إب غ الدعوى مف النمانات المونوع  لمبمح  الًبوـ ول
يعني تسميـ استدعاء الدعوى ومرفقاتيا لممدعى عميو بالطريؽ الذي حدده القانوف، وىو الوسيم  
الرسمي  الوحيد  التي يبمغ بيا الًبـ إجراءات الًبوم  في جميع مراحميا، وبذلؾ تترت  عميو 

التي التبميغ وبياناتو، ولآلثار ا ثار القانوني  في نظري  المحاكم . لذلؾ نعرض الحكاـ المتعمق  ب
 : الجزاءا تي في  يوتترت  عم

 أحكام التبميغ -1
 التبميغ؟؟ و مف ىي الجي  التي تطم  المقبود بالتبميغ ىو  تقني أحكاـ التبميغ بياف ما

محنر)سند أو ؟ وما ىي البيانات التي يج  تنمينيا التبميغ ؟ و متى يتـ التبميغ تولى ميم  ومف ي
 وفؽ ا تي:  ومحنر التبميغ؟ ىذا ما نبين أو إلى مف يسمـ التبميغ ؟ وكيؼ يتـ ا تبميغ ؟مذكر ( ال

 التبميغ:تعريف  -أولً 
الوسيم  القانوني  التي تثبت إجراء عمؿ قانوني مف إجراءات الًبوم  أو  ُيَعر ُؼ التبميغ بأنو

مف أعماؿ المحاكـ حبوؿ أي ات المتبع  أماـ المحاكـ لنو ال يجوز إثب مف إجراءات البوؿ إجراء
تحريره وفقًا لشكاؿ محدد  نص  أو محنر يتـ سند أف يعرؼ بأنوكما يمكف ًطي . إال ببور  

وأف  التزوير،يطعف فيو بغير  وال لمًبوـ،عمييا القانوف ويكوف حج  في إثبات وقوع إب غ منمونو 
ـ في الدعوى إال إذا ثبت عممو بو مف موجودًا بالنسب  لمًب دكؿ إجراء يتـ مف قبؿ المحكم  ال يع

 .(1) فػً ؿ ااع
 :التبميغطمب  -ثانياً 

يقني المبدأ أف التبميغ ال يحتاج إلى طم  مف أحد بوبلو يدًؿ في إجراءات المحاكم   
واللبؿ في الًبومات، وىذا مف عمؿ المحاكـ وواجباتيا، وعميو ف نو يتعيف عمى كات  المحكم  

فور وبوؿ ممؼ الدعوى إليو، وأف يرسمو في الحاؿ إلى رعيس المحنريف أو  تحرير محنر التبميغ

                                                

، ورمزي سيؼ ػ المرجع 329، ود. وجدي راغ  ػ المرجع السابؽ ػ ص 358و357-ص -المرجع السابؽ  -د. رزؽ اهلل إنطاكي  - (1)
 . 444السابؽ ػ ص 
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إلى جي  مف الجيات التي أناط بيا القانوف ميم  التبميغ كي تقوـ بواجبيا ب جراعو وفقًا لحكاـ 
القانوف، إال أف ىذا ال يمنع ذوي الشأف مف القياـ بتحرير محنر التبميغ عمى أف يقوـ كات  المحكم  

يع عميو بعد مطابقتو عمى بيانات الدعوى، وأف يقوـ ىذا بدوره بتسميمو إلى قمـ المحنريف، كما بالتوق
ال يوجد ما يمنع قانونًا مف قياـ باح  المبمح  ب رشاد المحنر إلى موطف المدعى عميو أو محؿ 

العنواف الذي  إقامتو المعيف في استدعاء الدعوى السيما مع عدـ وجود الًراعط ال زم  والكافي  لبياف
 .  الوراؽ وساعر اانذارات تبميغ يجريكما يمكف المحنر مف الوبوؿ إليو في سيول   ويسر 

بالعدؿ بناًء عمى طم  ذوي الشأف وب حال  مف  الكتا  قانوف مف( 13) الماد  في عمييا المنبوص
 .المحاكمات ؿأبو  قانوف في الوارد  التبميغ لحكاـالكات  بالعدؿ المًتص، ويتـ ذلؾ وفقًا 

 :المكمفون بالتبميغ -ثالثاً 
لـ تبميغ يكوف بواسط  المحنريف أو رجاؿ النابط  العدلي  ما  يقني المبدأ القانوني أف كؿ 

يجوز  ، وأما رجاؿ الجيش فيبمغوف بواسط  الشرط  العسكري يوجد نص ًاص يقني بغير ذلؾ، 
، ويمكف أف يتـ عف كم  إذا كاف معروفًا منويبمغ الًبـ أو وكيمو في داعر  المح لكات  المحكم  أف

طريؽ العامميف بالبريد إذا كاف التبميغ بواسط  البطاق  البريدي  أو الرسال  المسجم  مع إشعار العمـ 
جراءات المحاكـ عمى اًت ؼ درجاتياوعمى ىذا، يتولى ميم  تبميغ استدعاء الدعوى و بالوبوؿ،   ا 
 .وفؽ ا تي
يقوـ محنرو المحاكـ في المناطؽ ااداري  التي يوجد فييا تعييف مثؿ  ُمْحِضُرو المحاكم: -1

ىؤالء الموظليف بميم  تبميغ محانر التبميغ إلى ذوي الشأف عمى وجو الحبر، وال يبح أف يقوـ 
 بيذه الميم  في المناطؽ المذكور  غيرىـ مع الًذ بالحسباف اللقرات ا تي . 

يم  التبميغ لألوراؽ القناعي  التي تبدر مف المحكم  يمكف أف يقوـ بم كاتب المحكمة: -2
أثناء الدواـ الرسمي، وبشرط أف يكوف  ) مقر المحكمة(كات  النبط فييا وفي داعر  عمؿ المحكم 

 الشًص المطمو  تبميغو أو وكيمو معروفيف تمامًا مف قبؿ الكات  المذكور. 
  أفراد الشرط  والدرؾ، وكؿ مف يقبد برجاؿ النابط  العدلي :رجال الضابطة العدلية -3

سمي ليذه الوظيل  مف رجاؿ مكافح  في النابط  الجمركي ، أو مأموري الحراج، إال أف مذكرات 
تبميغ سندات المحاكـ فتوجو إلى مدراء المناطؽ والنواحي ورؤساء مًافر الشرط  ليقوموا بتبميغيا 

عادتيا إلى المحكم  قبؿ موعد الجمس  كي تنتج ملاعيم يا القانوني ، وال يبح توجيو محانر التبميغ وا 
 إلى أقساـ الشرط  لتبميغيا إال في المناطؽ التي ال يوجد فييا محنروف. 
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ُيعدُّ رجاؿ الشرط  العسكري  مف النابط  العدلي  التي تنحبر  :رجال الشرطة العسكرية -4
، وبالتالي ف ف تبميغ أفراد ميمتيا في المساعؿ المتعمق  بالجيش والعامميف في الوحدات العسكري 

الجيش والقوات المسمح  أينما كانوا، وفي أي موقع حموا ال يكوف إال عف طريؽ الشرط  العسكري ، 
وبالتالي ال يبح تبميغيـ عف طريؽ المحنريف أو الشرط  المدني  أو مف قبؿ كات  المحكم ، أما 

ـ عندعذ يتـ تبميغ الوكيؿ وفؽ البؿ مف إذا قاموا بتوكيؿ أحد المحاميف لمحنور عنيـ أماـ المحاك
 قبؿ المحنريف أو كات  المحكم . 

يقوـ موظلو البريد بالتبميغ إذا قررت المحكم  المًتب  الموافق  عمى  :موظفو البريد -5
 :  (1)التبميغ بالبريد المنموف مع إشعار بالوبوؿ، وىذا يكوف في الحاالت ا تي 

 .معروفاً  فيو موطنو كاف و أجنبي، بمد في مقيماً  تبميغو المطمو  كاف إذا -أ 

 .الطريق  بيذه تبميغو القاني رأى و سوري  في مقيماً  تبميغو المطمو  كاف إذا -  

 القانوف عمى التبميغ بيذه الطريق . ينص التي الحواؿ جميع في -ج 
ترسؿ الوثاعؽ يمكف أف يتـ التبميغ بالطريؽ الرسمي، حيث  :التبميغ بالطريق الرسمي -6

وغير القناعي  المتعمق  بالقنايا المدني  والتجاري  وااداري  وقنايا الحواؿ  وراؽ القناعي وال
الشًبي  المطمو  إع نيا أو تبميغيا إلى أشًاص مقيميف لدى إحدى الدوؿ العربي  مباشر  مف 

بميغو المحكم  المًتب  أو الموظؼ القناعي المًتص إلى المحكم  التي يقيـ المطمو  إع نو أو ت
في داعرتيا، ويعتبر ااع ف أو التبميغ الحابؿ في تمؾ الدول  كأنو قد تـ في دول  طال  ااع ف أو 

كاف مكاف التبميغ  التبميغ، وفي الحاالت جميعيا التي يكوف فييا التبميغ عف طريؽ المحنريف إذا
تي يراد تبميغيا مف رعيس الوراؽ ال ًارج االًتباص المحمي لممحكم  الناظر  في الدعوى يتـ إرساؿ
مف أجؿ اايعاز لممحنريف بالتبميغ  ىذه المحكم  إلى رعيس المحكم  التي ُيطم  التبميغ في منطقتيا

أما إذا كاف التبميغ عف غير طريؽ المحنريف ف ف رعيس المحكم  أو رعيس الديواف  ،وااعاد 
 المقتنى القانوني. المًتص يقوـ بمًاطب  الجي  المعني  بالتبميغ مباشر  اجراء

 َمْحَضر)سند( التبميغ: بيانات  -رابعاً 
مف البيانات كي يكوف بحيحًا سميما منتجًا  ثاره  محنر التبميغ مجموع  يج  أف يتنمف

 ىي:القانوني  
                                                

 السورية القضائية التفاقية لن لمعراق بالنسبة يطبق ل المضمونة بالرسالة لتبميغا))جاء في قرار لمحكم  النقض السوري  أف  - (1)
 27/7/1974 تاريت 646 أساس 332 رقـ نقض -((يجيزه ل العراق قانون ولن الدبموماسية بالطريق التبميغ عمى تنص العراقية
 لم البريد بطريق التبميغ ))أف  4/11/1964 تاريت 252 رقـ العدؿ وزار  جاء في كتا ، و 6 22 ص -1974لعاـ فيالمحام مجم 
 .258 ص - 1973لعاـ القانوف مجم  -((العربية الجامعة دول بين المعقودة القضائية التفاقية ظل في جائزاً  يعد
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عف داعرتيا بشكؿ وانح يمنع االلتباس أو محنر التبميغ المحكم  التي بدر  اســ  1
ذا كانت المحكم  مالغموض  شكم  مف عد  غرؼ أو دواعر يج  تحديدىا. ، وا 

ومينتو أو وظيلتو وموطنو واالسـ الث ثي لمف يمثمو وقبيمتو أو  الكامؿ لممدعي ولقبو االســ 2
وذكر الممثؿ وبلتو مسأل  ميم  في عممي   وموطنو.لقبو ومينتو أو وظيلتو وبلتو 

ف ف( دوف أف يذكر اسـ المحامي ) التبميغ ىوف  يجوز أف يذكر أف طال   التبميغ،
 يمثمو.الًبـ الذي 

واسـ مف يمثمو قانونًا إذا كاف  وموطنو،لقبو ومينتو أو وظيلتو لممدعى عميو و  االسـ الكامؿـ 3
 التقاني.ال يممؾ أىمي  

دعوى تتنمف مطالب   استدعاء وىالتبميغ سببو. فيؿ ويقبد بمونوع  التبميغ: ـ موضوع 4
 ـ ىو مجرد مذكر  دفاع؟.أ آًر،بديف أو أي حؽ مالي 

وبلتو مع توقيعو أو ببمتو عمى بور  محنر التبميغ إليو  االسـ الكامؿ لمف سممتـ  5
مع تثبيت االمتناع عف  ،ت ـ البور ػبما يليد باس لمحنر التبميغالنسً  البمي  
 حبولو.االست ـ في حاؿ 

وـ والشير والسن  والساع  وذلؾ بالي فيو التبميغيج  أف يذكر التاريت الذي تـ  التاريت:ـ 6
والوقوؼ عمى زمف إجراء ااع ف لبياف  إليو،لمعرف  بدء سرياف المواعيد بحؽ المعمف 

 ال.فيما إذا وقع ً ؿ اللتر  المسموح بيا قانونًا أـ 

المسمم   ووبورتالسند توقيعو عمى أبؿ  بالتبميغ مع الث ثي لممحنر الذي قاـ االســ 7
أو محنر ااع ف ورسميتو تستمد  التبميغع ااشار  إلى أف حجي  سند م ،إليو لممبمغ

 .وأبً  مف توقيع المحنر وتوقيع أو ببم  مستمم

  يكوف بحيحا إذا احتوى عمى توقيع أو ببم  حيِّ أف التبميغ يج  التنويو إلى  ليذا، 
أما إذا كاف مجرد نوعي ، بور   َمْحَنر التبميغولو كاف ، مف المستمـ والمحنر أبمي ( لكؿ)

كما يج  أف نشير إلى لمتبميغ البحيح، ف  يعتد بو قانونًا وال يرت  ا ثار القانوني   نوعي ،بور  
حتى ال يكوف رفض  محنر ااع فكاف  مع  التبميغ أنو يتوج  داعمًا إرفاؽ بور  عف مستندات

 مسوغ قانونًا. و مف الموجو إليواست م
 
 
 

 

170 



  أوقات التبميغ: -خامساً 
أي تبميغ قبؿ الساع  السابع  بباحًا وال بعد الساع   يقني المبدأ القانوني أنو ال يجوز إجراء

لف الشًاص يكونوف في مثؿ ىذه الوقات في حال   السادس  مساًء وال في أياـ العطم  الرسمي 
لمشرع راح  إناف  إلى أف الجيات العام  في الدول  تكوف في حال  عطم ، ومع ذلؾ فقد أجاز ا

لف تمؾ الوقات ليست مقدس  إذا كاف  كتابي مف رعيس المحكم  فالنرور ، وب ذحاالت  التبميغ في
ف عدـ  ليس ىناؾ مف فرب  سانح  لمتبميغ إال ًارج أوقات الدواـ الرسمي أو في أوقات الحظر، وا 

 التبميغ ساع  رذك عدـف ف التبميغ قد يمحؽ النرر بالشًص المطمو  تبميغو، وفي الحواؿ جميعيا 
 .فييا يجوز ال ساع  في جرى التبميغ أف عيد   لـ إليو المبمغ ماداـ بط نو يوج  ال

 :كيفية التبميغ -سادساً 
ينتج ااع ف آثاره القانوني  إذا تـ تسميمو إلى أشًاص محدديف نص عمييـ القانوف عمى 

تبميغ الشًص الطبيعي وتبميغ  محدد ، وقد فرؽ المشرع بيفسبيؿ الحبر ووفقًا لوناع قانوني  
كاف قد ونع قاعد   ف، والشًاص النظامييف أو الًانعيف لقيود ًاب ، وا  الشًص االعتباري

عام  في تبميغ الوراؽ القناعي  تقني بأف يتـ في موطف الشًص المطمو  إع نو، ومع ذلؾ 
اص النظامييف وفؽ سوؼ نبيف كيلي  تبميغ كؿ مف الشًص الطبيعي والشًص االعتباري، والشً

 ا تي:
  تبميغ الشخص الطبيعي: -1 
يقبد بالشًص الطبيعي اانساف الذي يبح أف يكوف ًبمًا في الدعوى، ويتـ إب غو  

بالدعوى أو بأي  أوراؽ قناعي  بواسط  َمْحَنر )مذكر ( التبميغ أو الدعو  عف طريقو تسميمو ب حدى 
 الوساعؿ أو الطرؽ ا تي : 

يقني المبدأ العاـ في التبميغ أف يقوـ الشًاص  شخصيًا: تبميغوى المطموب التسميم إل -أ
مالـ  د التأكد مف ىويتوػبع وجد،إلى المعمف إليو بالذات أينما المكملوف بو بتسميـ محنر ااع ف 

ذا امتنع عف االست ـ أو التوقيع عمى االست ـ ثبت المحنر ذلؾ  ينص القانوف عمى ً ؼ ذلؾ، وا 
 إحدى بالذات المًاط  تبميغإال أف  ؿ ااع ف، وينتج ااع ف آثاره مف ذلؾ التاريت،عمى أب
 .لو موطناً  أببح المكاف أف يعني المكاف ما  في وجوده أثناء الدعو  مذكرات

 ذىا  مْحَنر) مذكر  ػ سند( التبميغ ىو إف الطريؽ الطبيعي لتسميـ :التسميم في الموطن -ب
وىو  ااع ف،والمبيف في سند  أو تبميغو إلى موطف المطمو  إع نوغ الموظؼ المًتص بالتبمي

 أـ داعماً  أكاف سواءً  موطف كؿ التبميغ بدد في الموطف كمم وتشمؿ  الشًص،المعتاد اقام   المكاف
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  الدعو  مذكر  تبميغ عدـسب   حيونِّ  أف رحنِ المُ  عمىو ، أعماؿ موطف أو مًتاراً  أو قانونياً  أو قتاً ؤ م
 المًاط  تبميغيج   ، وعمى ىذا،البط ف طاعم  تحت موطنو في بالذات تبميغو لمطمو ا إلى

 حرف ً  أو تجار ً الشًص  فيو يمارس الذي المكافلف  ،لمعمؿ مح ا  أو سكناً  كاف سواءً  لمموطف
فو  ، الدعو  مذكرات لتبميغ بالحاً  موطناً د ُّ يع  لتبميغا وقت السوري  الب د ًارج تبميغو المطمو  وجود ا 
 الشراعط لكاف  مستوفياً  تـ التبميغ أف طالما إقامتو محؿ إلى التبميغ إجراءات بح  في يؤثر ال

 اايجار قنايا في التبميغ يكوفو  في الموطف المذكور، عنو بدالً  تبميغو يجوز مف والى، القانوني 
 في يقيـ، وأنو (مث ً  دعكالمستو ) المأجور في يقيـ ال المستأجر أف المؤجر عمـ يثبت لـ ما لممأجور
، وال يبح تبميغو فييا إال إذا كاف موجودًا لو موطناً  دتع ال الموظؼ داعر ، إال أف معروؼ آًر مكاف

 ال و عنو وك ء دوفيع ال داعرتو في المًاط  مع يعمموف الذيفا ًريف  الموظليف بذاتو بحسباف أف
طف المدعى عميو يكوف أماـ إحدى و عندما يذى  موظؼ التبميغ إلى مو ، لديو مستًدميف

 االحتماالت ا تي : 
يقوـ الموظؼ المكمؼ بالتبميغ بتسميـ محنر التبميغ  وجود المطموب تبميغو بالذات: -(1)

امتنع المًاط  عف االست ـ  اإلى المطمو  إب غو بالذات في موطنو بعد التثبت مف ىويتو، ف ذ
منمونو، أو استمـ الشؽ الًاص بو وامتنع عف التوقيع والتوقيع عمى ما يشعر بذلؾ بعد أف تليـ 

عمى االست ـ دوف الموظؼ المًتص ذلؾ عمى محنر التبميغ، ويعد عندعذ مبمغًا بمنموف السند، 
 وتسري بحقو ا ثار القانوني  المترتب  عميو. 

ال يكوف  لموكيؿ التبميغيقني المبدأ أف : عدم وجود المطموب تبميغو ووجود وكيل لو -(2)
، وأف الوكيؿ في ىذه الحال  يج  أف يكوف مقيمًا مع المًاط  أي في المًاط  غيا  حاؿ إال في

 اً تمدمع وكيمو موطف يكوف إلى شًص آًر الًبوـ أحد مف التوكيؿ بدور مجرد وأف  موطنو، 
 الوكيؿ يجعؿ وتبمُِّغ الوراؽ القناعي ،  حؽ الوكيؿ يعطي بالًبوم  التوكيؿ لف، الوراؽ تبميغ في

 يستعمميا لـ إف الوكيؿ لتبميغ موجباً  الوكال  وجود مجرد ليس ، إال أنوتبميغو المطمو  الشًص بمثاب 
، كما أنو ليس لموكيؿ أف يحنر في الدعوى دوف عمـ باط ً  التبميغ دويع ،الًبوم  درجو نلس في

ف التبميغ لمذكرات الدعو  يًتمؼ عف الحنور أماـ المحا كـ، إذ أف دور الوكيؿ في التبميغ موكمو، وا 
 ر المطمو نِ حْ لـ يجد المُ  وعمى ذلؾ ف نو إذاىو تسمُّـ بور  محنر التبميغ والوراؽ إلى البيؿ، 

أف عمى المحنر  لي ىذه الحال ف إب غو في موطنو وال وكيمو في الموطف المذكور، وكاف لو وكيؿ
 وأف يتحقؽ مف أىميتو وبعدىا وكالتو،عمى ىويتو و  يتحقؽ مف بل  الشًص مف حيث االط ع

ف ذا رفض ذلؾ ثبت الواقع  عمى  البؿ،عمى  بور  محنر التبميغ والتوقيعيعرض عميو است ـ 
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ف وال يشترط في الوكيؿ أف يكوف ساكنًا مع المطمو  إع نو في دار السند،  أبؿ  تبميغواحد ، وا 
د يع بالذات موكمو تبميغ بحج  التبميغ عف الوكيؿ امتناع ، والبيؿ تبميغ ملعوؿ نلس لو الوكيؿ
 أو بالذات موكمو تبميغ الوكيؿ طم  بمجرد واقعاً  التبميغ يعد الو ، آًر إجراء إلى الحاج  دوف تبميغاً 
، لذلؾ غمِّ التبَ  عف الوكيؿ بامتناع التبميغ سند في براح  التنويو مف بد ال بؿ، ا ًريف الوك ء احد

لكف ، البيؿ تبميغ مقاـ يقوـ الحاسم  اليميف بيغ  الوكيؿ تبميغأف  ذى  االجتياد القناعي إلى
 غير محاـ   بواسط  المحامي تبميغو  ،أبوالً  الشأف ذي تبميغ مقاـ يقوـ ال موكمو ب حنار الوكيؿ تعيد
 مستًدـ بواسط  شًص تبميغ يجوز ال، كما باط ً  نلسو يعد إجراءً  المكت  في معو مقيـ ولكنو وكيؿ
 حكماً  ينو مرف المت المحاميومع ذلؾ ف ف ، الدعوى في المحاكم  المذكور الوكيؿ مباشر  ؿقب وكيمو
 بطريؽ التبميغ إجراء يجيز التبميغ ورفنو يذكر، لـ أـ الوكال  في اسمو كرَ ذُ  سواءً  أستاذه عف

 .االباؽ
الشًص المكمؼ بالتبميغ إلى  يذى عدم وجود المطموب تبميغو ووجود مستخدمو: -(3)

بالمستًدـ كؿ مف يعمؿ في ًدم   دوطف المًاط  إال أنو لـ يجده، بؿ وجد مستًدمو، ويقبم
المًاط  بأجر ميما كانت البل  التي تطمؽ عميو سواًء كاف موظلًا أـ عامً  أـ ًادمًا أـ حارسًا أـ 

تالي تـ ليس موجودًا وبال المذكر  مًاط  أف التبميغ سند فيطباًًا، فعندعذ عمى المحنر أف يذكر 
تبميغ المذكر   إلى مستًدمو )ف ف(، وال يبح التبميغ لممستًدـ إال بعد التأكد مف بلتو ومف أىميتو، 
وقد وجد المشرع أف في ع ق  التبعي  القاعم  بيف المستًدـ ور  عمم  نمان  كافي  لتوبيؿ سند 

 بشؤوف يتعمؽ فيما مًاط لم موطناً  يعتبر المعمؿ فوعمى ذلؾ ف ، التبميغ إلى الشًص المعني بو
 ال ولكفوكذلؾ تبميغ مستًدـ الوكيؿ،  بحيحًا، إجراء ديع غيابو حاؿ في مستًدمو تبميغ فا  و  عممو،
 كما ،لإلقام  معد غير المعمؿ الف بلتو بياف دوف أًيو بواسط  معممو في المًاط  تبميغ يجوز
 بواسط  المستًدـ تبميغ يجوز الأنو ، إال النص النتلاء شريكو بواسط  المًاط  تبميغ يجوز ال انو

 .باطؿ الشقيؽ مستًدـ إلى التبميغ فأ، و غاعباً  كاف إذا عممو باح  أو معممو
 عدم وجود المطموب تبميغو ووجود قريب لو: -(4)

إذا لـ يجد المحنر الشًص المطمو  تبميغو في موطنو يسمـ يقني المبدأ القانوني أنو 
ميما عموا ويدًؿ في ىؤالء  يكوف ساكنًا معو مف البوؿ غ لمفالنسً  الثاني  مف محنر التبمي

اللروع ميما نزلوا والبناء )بنيف وبنات( والحلاد أو ال  والـ والجد والجد  وجد الجد وجد الجد ، 
 ويشترط في بح  التبميغ ا تي: الًو  أو الًوات أو )الزوج (،أو الزوجوأحلاد الحلاد، 

 .الثامن  عشر مف عمره عمى أنو أتـتسمـ الوراؽ  مف ظاىر أف يدؿ -)أ(
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 أف ال تكوف مبمح  المطمو  تبميغو متعارن  مع مبالحيـ.  -) (
  أف يكوف ساكنًا مع المطمو  تبميغو في دار واحد  أو دار ينميا إطار واحد. -)ج(

ؿ كما ال يبح تسميـ محنر التبميغ إلى غير مف ورد ذكره أع ه لف ذلؾ ورد عمى سبي
، الحبر واالستثناء ًو فًا لألبؿ الذي يقني بتسميمو إلى الشًص المعني بالذات أينما وجد

 في المعيف المحؿ في تبميغو المطمو  الشًص إيجاده عدـ حالو فيوعمى المحنر أف يتحقؽ 
 وأف المذكور المحؿ في الساكف عنو التبميغ لو يجوز الذي الشًص مف تبميغيا المراد الدعو  مذكره

نلسو، وأف مبمحتو ال تتعارض مع مبمح  المذكور،  المحؿ في معو يقيـ تبميغو طمو الم الشًص
 قانوف ( مف22) الماد ليذا، ف ف  .كما لو كاف الشًص الموجود في المكاف ىو المدعي نلسو مث ً 

 الزوج  وكانت التبميغ في المًاط  عف قانوناً  ينوبوف الذيف الشًاص حددت المحاكمات أبوؿ
 بيف القانوف بنظر فرؽ مف ليسىؤالء و  عداد في تدًؿ بواسطتيا اليميف المًاط  تبميغ وقع التي

الماد  المذكور   في ورد ما أف إذ، اليميف نص تبميغ إجراءات وبيف القناعي  الوراؽ تبميغ إجراءات
ًَ شام ً وي مطمقاً  ورد ف نياب ، التبميغ إجراءات لجميع عد عامًا  القربى بم  عمى قاعم  الشًاص وا 

 ب مكاف محبور  ىذه العمـ، وبالتالي ف ف نيابتيـ إيباؿ في كافياً  القانوف وانع اعتبره مما والسكف
في  لبولو يتبع بؿأ مف لو البد التوكيؿ لف المًاط  وك ء أنيـ معناىا وليس التبميغ

 ومكاف سنو إلى عميو المدعى ابف إلى المسمم  التبميغ مذكره في يشار أف يج الًبوم . لذا، 
لى التبميغ ذا ،البط فطاعم   تحت تبميغو المطمو  وجود عدـ وا   قابراً  كاف المًاط  ابف أف ثبت وا 
 بالحكـ يمحؽ مطمقاً  بط ناً  باط ً  التبميغ يجعؿ المحنر لشرح ً فاً  ااًطار والده عف تبمغ عندما

 مذكره بط فتحت طاعم   عشره الثامن  لغوبا أنيا ذكروأف التبميغ إلى الزوج  يوج   ،عميو المؤسس
، وال يبح تبميغ الزوج عف الزوج  في الدعوى التي يرفعيا عميو بالتلريؽ وال العكس لتعارض التبميغ

 يقيـ المًاط  أف التبميغ أف يورد شرحًا في مذكر المبالح. كما أنو عمى الموظؼ المكمؼ بالتبميغ 
ال كاف التبميغ باط ً اسطتوبو  تبميغو تـ القري  البالح الذي مع  السس إلى الفتقاره ، أو العكس وا 

 ىذا كاف طالماً  التبميغ إليو المرسؿ والد تبميغ يجوز ال، وبالتالي التبميغ في فرىااتو  الواج  القانوني 
 إفراد مف ليس تبميغو المطمو  المًاط  عـ ابف وأف، آنعذالعسكري   الًدم  في موجوداً  الًير
 التبميغ ديع الذيف الشًاص مفليست  الحما ، و باط ً  التبميغ يجعؿ مما لمتبميغ، بالحيفال العاعم 
 فل يكوف بحيحًا، واحد  دار في معو الساكف أًيو بواسط  المًاط  تبميغ، إال أف قانونياً  إلييـ
 المدعىغ وفي جميع حاالت تَبم   ،مًاطبو إلى التبميغ إيباؿ لتاميف كافي  المساكن  مع ااًو  رابط 
بأنو إذا لـ يحنر جمسات المحاكم ،  إًطار مذكر  إليو توجو أف يج  بالواسط  الدعوى مذكر  عميو
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ال  في بادرا القرار كاف أو لـ يكمؼ بذلؾ مف يمثمو قانونًا ستكوف المحاكم  بمثاب  الوجاىي بحقو وا 
 .الًبوم قناء  غير

 ( عدم وجود من يصمح لمتبميغ:5)
 تسمـ عف وجده مف امتنع أو لمتبميغ يبمح مف تبميغو المطمو  موطف في نرالمح يجد لـ إذا

 ىذه وفي، داعرتو في تبميغو المطمو  موطف يقع الذي المًتار إلى يسمميا أف محنر التبميغ وج 
 ور ػالب بأف فيو يًبره تبميغو المطمو  موطف با  عمى بياناً  يمبؽ أف المحنر ىػعم يج  الحال 
 القوى أفراد أو الجوار مف اثنيف أو المًتار بحنور المعامم  ىذه وتجري ار،المًت إلى سممت
 أو المًتار بتوقيع موقعاً  التبميغ محنر في بالتلبيؿ ذلؾ كؿ يبيف أف المحنر ى، وعمالعام 

 ويجري لو كموطف بالدار يحتلظ يزاؿ لمشًص الذي ال االباؽ بطريؽ قد ُشرَِّع التبميغ، و الشاىديف
عندعذ ف  يبح تبميغو  بيا ع قتو انقطعت لمف ً فاً  بالتبميغ والعمـ عودتو الحتماؿ قاً لب تبميغو

 يمبؽ أف يج  بؿ المًتار بواسط  جرى أنو التبميغ مذكر  في يذكر أف يكلي ال، و بطريؽ االباؽ
 عمىو ، المًتار إلى سممت الًطار بور  أف فيو يذكر تبميغو المطمو  با  عمى بياناً  المبمغ

 إلى سممت البور  بأف فيو يًبره تبميغو المطمو  موطف با  عمى بياناً  يمبؽ أف المحنر
 وعمى ،العام  القوى أفراد أو الجوار مف اثنيف أو المًتار بحنور المعامم  ىذه وتجري. المًتار
 في ذلؾ كؿ، و الشاىديف أو المًتار مف موقعاً  التبميغ محنر في بالتلبيؿ ذلؾ يبيف أف المحنر

 اسـ بياف مف لبقاً  التبميغ مذكره ًمت  ذا، فبالتبميغ عنو ينو  مف أو تبميغو المطمو  غيا  اؿح
 يجوز ال، و باط ً  يغدو التبميغ ف ف وبلتو بالمًاط  ع قتو ووجو والتوقيع التبميغ عف امتنع الذي
 بو المستأجر ام إق بعدـ عمـ عمى المؤجر كاف إذا لبقاً  المأجور في الدعوى أوراؽ المستأجر تبميغ

 .انطراري  لسبا 
 جيالة الموطن: -(6)

إذا كاف المطمو  تبميغو مجيوؿ محؿ ااقام  فيتـ تبميغو في بحيل  يومي  تعد أكثر انتشارًا 
مع لبؽ نسً  مف تبميغ البحيل  عمى لوح  إع نات المحكم  ويتـ ذلؾ بموج  محنر يوقعو 

وراقًا قناعي  إال بعد تَحرٍّ أو تحقيؽ يقوـ بو المحنر المحنر، وال يعد الشًص المطمو  تبميغو أ
 ؼعرَ يُ  لـ المًاط  بأف المحنر في الموطف المعيف مف قبؿ طال  التبميغ، وعمى ىذا، ف ف تبريح

 مف أسماء ذكر مف يج  العتبار الشًص مجيوؿ محؿ ااقام . إذ يكلي ال الًير إقامتو محؿ
 إقام  كمحؿ المحدد  البناي  فييا تقع التي المحم  مًتار مف حواالستينا المعمومات ىذه منيـ استقى

 شرح مجرد فأ، و ااع ف بطريؽ المًاط  تبميغ تقرير إلى ذلؾ بعد يبار حتى لممًاط ،
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 اعتباره يبرر ال معموم  غير جي  إلى محمتو عف نزح المًاط  أف التبميغ مذكر  في المحنر
نما حؼ،الب بواسط  وتبميغو ااقام  محؿ مجيوؿ  الشرح في المبيف عممو مكاف في ترقبو يج  وا 
 تبميغو و الجديد  إقامتو محؿ لمعرف  السعي في جيده استنلاذ المحنر يكمؼ أو فيو وتبميغو المذكور

 ف ذا ااع ف ولوح  بالبحؼ االستثناعي التبميغ يجوز حتى مطمق  تكوف أف ينبغي. فالجيال  فيو إليو
، وال يجوز المجوء إلى التبميغ الجيال  انتيت الًبـ، بيد التي الوراؽ مف وافالعن إلى االىتداء أمكف

بالبحؼ لمف ليس لو موطف، لف الموطف مف البيانات الساسي  لقبوؿ الدعوى شكً ، ولكف بعد 
  المطمو  إع نو بو كأف ينزح إلى جي  مجيول  دوف أف ع قانقطاع ثبوت الموطف ثبت أينًا 

 إع نات لوح  عمى االباؽو  البحؼ بطريؽ تبميغو فيجريلمحؿ إقامتو الجديد عندعذ يترؾ عنوانًا 
وال يكلي  ،المحاكمات أبوؿ قانوف مف( 22و 21 )بالمادتيف عم ً  الموطف مجيوؿ اعتبارهب المحكم 

 لمر  بالبحؼ ااع فااع ف ببحيل  يومي  لمر  واحد  العتبار أف التبميغ بحيح بؿ يتوج  
، وال بد مف إلباؽ ً ب  ااع ف عمى لوح  إع نات بغيابو الدعوى برؤي  إًطاره يتنمفثاني  

 ً ب  إلباؽ يثبت المحكم  محنر قبؿ مف موقع محنر مف الدعوى إنبار  ًموالمحكم ، و 
 .يؤدي إلى بط ف الحكـ المحكم  في ااع نات لوح  عمى ااقام  محؿ مجيوؿ تبميغ أوراؽ

 الموطن المختار:التبميغ إلى  -ج
 في البمي الموطف مقاـ يقوـ ال المًتار الموطف أف مدني(  54) الماد  أحكاـ مف ستلادُ يُ 

 المًتار الموطف اتًذ التي لألمور بالنسب  نلسو القانوف يذكرىا التي الحاالت في إال فيو التبميغ جواز
 أف ا، كمأًرى بوم ً في آًر طرؼ أو آًر شًص منو يستليد أف يبح وال ،فقط أجميا مف

 الموطف ىو الموطف ىذا أف لزوما يعني ال معين  دعوى أو معيف عمؿ في مًتار موطف اتًاذ
القانوف عمى الًبـ اتًاذ موطف مًتار ببدد أمر معيف  فقد َيْلِرُض  .آًر قانوني عمؿ في المًتار

كؿ مف الًبوـ في  ىذا فقد ألـز القانوف مث ً  ىالمذكور، وعمفي الموطف  الوراؽعندعذ تسمـ 
كما أوج  نظاـ العقود  الدعوى أف يتًذ لو موطنًا مًتارًا في داعر  المحكم  التي تنظر في الدعوى،

 تحدده آًر مكاف أي في أو دمشؽ في لو موطنا عرنو في يعيف أف ااداري  العارض الجنبي
 المراس ت جميع  غواب بالحاً  ليكوف السوري  العربي  الجميوري  أراني نمف الشروط دفاتر

ويعد  ، سوري في ممثمو أو العارض وكيؿ عمى أيناً  الحكـ ىذا ويطبؽ والقناعي  ااداري  والتبميغات
موطف الوكيؿ بمجرد ، كما أف الموطف المًتار ىو المعتبر في إع ف الوراؽ ال زم  لسير العدال 

 لتنليذ مًتار موطف اتًاذ مقتنى مفو  . فلي مثؿ ىذه الحال ،دور الوكال  ىو موطف الموكؿػب
 إلى المذكور القانوني العمؿ تنليذ عف الناشع  المنازعات في التبميغات توجيو جواز معيف قانوني عمؿ
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جراء المًتار الموطف ذلؾ  بالتقاني أو التنليذ داعر  أماـ بالتنليذ المتعمق  العماؿ بشأف يمـز ما وا 
 ترسؿ التي التبميغات ف ف لمتبميغ، مًتاراً  موطناً  الدعوى في بوـالً اتًذ إذا، لذلؾ ف نو المحاكـ أماـ
لى إلييـ لي ف .(2)باطمو تغدو المًتار الموطف في المًاط  وجود عدـ مف التثبت قبؿ آًر عنواف وا 

أو اتًذ موطنًا غير بحيح  يلعؿ،جميع الحواؿ التي يمـز فييا الشًص باتًاذ موطف مًتار ولـ 
 ف بحيحًا ػوف ااعػويك إع نات المحكم ،يكوف ااع ف عمى لوح   ناقبًا،أو كاف بياف الموطف 
، إال أنو ال يجوز اتًاذ لوح  ااع نات أو ساح  البمدي  أو الحديق  العام  ومنتجًا  ثاره القانوني 

 كافم أف عمى االجتياد ، ولقد استقرموطنًا مًتارًا، ف  يجوز أف يبنى الموطف المًتار عمى الجيال 
 ًطي دليؿ ىناؾ يكف لـ ما ،اايجاري  الع قات في إليو التبميغ الواج  الموطف ىو المستأجر إقام 
ف، و بو المؤجر إع ـ وجرى آًر مًتار موطف اتًاذ عمى  المًتار المواطف إلى الشًص تبميغ ا 

 .بالبحؼ التبميغ وجو  ينلي أبوالً  المتًذ
 التبميغ برسالة مضمونة: -د

 بمقتنى أو منمون  برسال  تبميغو يجري أجنبي بمد في مقيـ شًص إلى موجياً  تبميغال كاف  ذاف
، ذلؾ ً ؼ عمى دولي اتلاؽ في نص يرد لـ ما لذلؾ البمد المحمي القانوف في المقرر  ااجراءات

 يثبت لـ ما ذلؾ، عمى حج  الوبوؿ عمـ ديع و تسمميا عف باالمتناع أو الرسال  بتسميـ التبميغ يتـو 
 المستشلى إلى منمون  برسال  تبميغو يجوز ف  سوري  في موطف لو المًاط  كاف ذاإأما  ،زويرهت

 .لو اً داعم اً موطنيعد  ال حيث القطر ًارج فيو يعالج الذي
 تبميغ الشخص العتباري: -2 

  ُيقَبُد بالشًص االعتباري الشًص الذي أعطاه القانوف ىذه البل  االفتراني  لتمكينو مف ممارس
بعض النشط  الًاب  تمييزًا لو عف شًبي  اانساف أو الشًاص الذيف يقوموف عميو، وىذا 
التمييز انعكس عمى كيلي  تبميغو الوراؽ القناعي  بما فييا استدعاء الدعوى، وقد فرؽ المشرع في 

عتباري  ىذه الكيلي  بيف الشًاص االعتباري  العام ، وبيف الشركات التجاري  وساعر الشًاص اال
 الًاب  لذلؾ سنبيف كيلي  التبميغ لكؿ منيا وفؽ ا تي:

فر ؽ المشرع في تبميغ الشًاص العام  بيف الدول  تبميغ األشخاص العتبارية العامة:  -أ 
والمبالح العام ، وبيف الشًاص العام  الًرى، حيث عد  أف الدول  ىي الوزارات والمبالح 

تع بالشًبي  االعتباري  واالستق ؿ المالي وااداري، أما الجيات العام  المرتبط  بيا متى كانت تتم
                                                

 إلييم ترسل التي اتالتبميغ فإن لمتبميغ، مختاراً  موطناً  الدعوى في الخصوم اتخذ إذا ))جاء في قرار لمحكم  النقض السوري  أنو  – (2)
لى  اريتت 172 نقض جناعي قرار رقـ -((باطمو تغدو المختار الموطن في المخاطب وجود عدم من التثبت قبل آخر عنوان وا 
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الًرى فيقبد بيا المؤسسات العام  والشركات العام  التي تممكيا الدول  وتتمتع بالشًبي  
االعتباري  واالستق ؿ المالي وااداري وتباشر نشاطًا إداريًا مف ً ؿ ااشراؼ عمى مجموعات 

نشاطًا تجاريًا في حدود الغاي  التي أنشعت لجميا، ولـ يأًذ المشرع بلكر  التبميغ  شركات، أو تباشر
ف كاف لكؿ منيما بل  تمثيمي  لمبالح الدول ،  إلى رعيس الدول ، أو رعيس مجمس الوزراء، وا 

عف العماؿ  اليكوف مسؤوالً  الجميوري بحسباف أنو اليمكف االدعاء عمى رعيس الدول  لف رعيس 
وعميو ف ف االدعاء يكوف عمى وزير الدول  لشؤوف رعاس  الجميوري  ، يقوـ بيا في مباشر  ميامو التي

إناف  لوظيلتو وبالتالي يسري عميو ما يسري عمى الوزراء في أحكاـ التبميغ، أما بالنسب  لرعيس 
زير الوؿ مجمس الوزراء، ف  يتمتع بحبان  عدـ جواز االدعاء عميو في أي أمر، ويعد بمنػزل  الو 

في الوزار  ويطبؽ بشأف تبميغو ما يطبؽ عمى الوزراء. لذلؾ سوؼ نبيف في تبميغ الشًاص العام  
 :وفؽ ا تي
يمثؿ الوزراء كؿ في حدود ب حياتو شؤوف وزارتو، وبالتالي ف ف الوزير ( ـ الوزارات: 1)

ً ؿ توليو لمنببو، أو بما  ينو  عف الدول  في المسؤولي  أو في االلتزامات، وفي كؿ ما ينس  إليو
ينس  لتابعيو في العمؿ، ويج  أف يسمـ محنر تبميغ الوراؽ القناعي  بالنسب  لمدعاوى المرفوع  
عمى الوزار  والتي يتعيف فييا توجيو الًبوم  إليو ببلتو الممثؿ القانوني لموزاري إلى الوزير 

، وقد ًلؼ االجتياد القناعي مف ىذا شًبيًا أو إلى مف قوـ مقامو مف ناع  أو معاوف أو وكيؿ
التحديد والتقييد عندما أجاز التبميغ إلى الموظؼ أو العامؿ المكمؼ بذلؾ في ديواف الوزار  المعني ، وال 
يبح أف يسمـ محنر ااع ف في موطف الوزير، وعمى ىذا ال يجوز تبميغ إدار  قنايا الدول  

لوزير المًتص بً ؼ الحكاـ التي تبمغ إلى اادار  مذكرات الدعو  القناعي  قبؿ تبميغيا إلى ا
 .المذكور  مباشر 

يقبد بالمبالح العام  تمؾ الجيات الحكوم  التي تتمتع باالستق ؿ ( ـ المصالح العامة: 2)
المالي وااداري، وتحقؽ بذلؾ الشًبي  االعتباري  كالمحافظات والبمديات والجامعات، وغيرىا والتي 

ممثميف قانونييف ليا، ولو كانت تتبع إلى الجامع ، ورعيس المجمس البمدي  سفظ، ورعييعد فييا المحا
ف كانت تمثميا إدار  قنايا الدول  أماـ القناء  وزارات أو جيات إشراؼ أًرى. فلي ىذه المبالح، وا 

قاميـ أو بقو  القانوف، ف ف التبميغ يوجو إلي ممثمييا في مقر عمميـ لقوموا باست مو ىـ أو مف يقوـ م
الموظؼ المكمؼ في ديواف المبمح  المعني ، وال يجوز أف يحنر محامي الدول  قبؿ تبميغ الجي  

 المعني .
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يقبد بالشًاص االعتباري  العام  الًرى ( ـ األشخاص العتبارية العامة األخرى: 3)
ؿ المالي وااداري، الييعات والمؤسسات والشركات العام  التي تتمتع بالشًبي  االعتباري  واالستق 

والتي يمثميا القاعـ عمييا سواًء كاف اسمو مديرًا أـ رعيسًا ىو ناع  عنيا أماـ الغير بما فييا القناء، 
ف بعض ىذه الجيات والسيما منيا الشركات االقتبادي  التي تعد تاجرًا في ع قتيا مع الغير ال  وا 

مذكرات التبميغ توجو إلى الناع  القانوني عنيا  تمثميا إدار  قنايا الدول ، وفي جميع الحواؿ ف ف
وفؽ قانوف أو مرسوـ إحداثيا ببلتو الوظيلي  وليس ببلتو الشًبي  ي مقر وظيلتو وليس في 
موطنو لشًبي،يبح تسميميا إلى الموظؼ المكمؼ في ديواف الجي  المعني  كي ينتج آثاره 

 . القانوني 
 االعتباري  الشًاص إلى الموجو التبميغإف  تبميغ األشخاص العتبارية الخاصة: -ب 

 يسمـ أف يج  أو جمعيات أـ غيرىا إنما ؤسساتالًاب  سواًء كانت شركات تجاري  أـ مدني  أو م
نظاميا الداًمي، وىذا يمكف أف يكوف رعيس  أو إنشاعيا عقد مقتنى عنيا لمناع  إدارتيا مركز في

ذا لـ مجمس اادار  أو المدير، أو الشركاء المتنا منيف في شركات التنامف وشركات التوبي ، وا 
يكف لمشرك  أو المؤسس  أو الجمعي  مركز إدار  مشيور أو محدد يتـ تسميـ محنر التبميغ في 
الموطف الشًبي ليؤالء، وىذا بً ؼ الجيات والشًاص االعتباري  العام  التي ال يجوز التسميـ 

 ممثميا إلى الشرك  مقر في الجاري التبميغى ىذا ف ف وعم، فييا في الموطف الشًبي لمناع  عنيا
فيما يتعمؽ أما  .القانوني   ثاره مرتباً  و بحيحاً  تبميغاً  يعتبر المؤسس  بًاتـ التبميغ مير والذي

إلى  اللرع أو ، فيسمـ محنر التبميغ في مقر ىذابالشركات الجنبي  التي ليا فرع أو وكيؿ في سوري 
ذا لـ يكف ليا فرع في سوري ، وكانت المحاكـ السوري  مًتب  في شًبو أو في ب الوكيؿ موطنو، وا 

 النظر في الدعوى وفؽ قواعد االًتباص العاـ الدولي فيج  تبميغيا إلى مركز إدارتيا الرعيسي.
 :أحكام خاصة في تبميغ األشخاص النظاميين -3 

وف إلى أنظم  قانوني  يقبد بالشًاص النظامييف أولعؾ الشًاص الطبيعييف الذيف ينتم
بارم  ال تسمح ليـ بتمبي  نداء التبميغ بالحنور أماـ المحاكـ في الوقت المحدد في سندات التبميغ 
مالـ تمكنيـ الجي  التي ينتموف إلييا مف ذلؾ، وبالتالي ال يجوز توجيو محانر التبميغ إلييـ في 

ج  أف توجو عبر أقني  ًاب  إلى حيث موطنيـ البمي لنيا ال تحقؽ الغاي  المطموب  منيا بؿ ي
 ىـ، ونميز مف ىؤالء ا تي: 

يقيـ أفراد القوات المسمح  في مقار وحداتيـ العسكري  التي يج  أف  :تبميغ العسكريين -أ 
تبقى سري  غير معروف  إال بالرموز العسكري  وال يسمح لممحنريف بالتردد عمييا لمقياـ بميم  
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ف في ساحات القتاؿ وليس ليـ مقر ثابت معروؼ، وبالتالي ف نو يتعيف التبميغ، أو لنيـ موجودو 
تبميغيـ أوراؽ الدعوى إلى حيث يقيموف عف طريؽ وحداتيـ وبواسط  الشرط  العسكري  سواًء كانوا 
محترفيف، أـ متطوعيف، أـ مجنديف، وسواًء كانوا ببل  داعم  أـ مؤقت  لداء ًدم  احتياطي  أـ 

ىذه القاعد  يبقى قاعمًا إلى  تطبؽكونوا موجوديف تحت النظم  العسكري ، إال أف لمتدري  بشرط أف ي
، ومع ذلؾ ذىبت محكم  تبميغاً  عدي عنو وامتناعو لو التبميغ بار وكموه ف ذاعنيـ  وكي ً  يوكمواأف 

 عنواف ونوح عدـ عند البمي  إقامتو محؿ إلى العسكري تبميغالنقض السوري  إلى القوؿ بجواز 
 .العسكري  الشرط  بطريؽ تبميغو عف وااللتلاتات العسكري ، طعتوق

لي الحاالت التي يبح فييا مًابم  السجيف أف توجو مذكرات الدعو  ف :تبميغ السجناء -ب
أو محانر التبميغ إليو إلى المكاف الذي احتجز فيو عف طريؽ مدير السجف أو مف يقوـ مقامو، وال 

يجوز تثبيت غيا  مف لـ  مي أو العادي لعدـ الجدوى مف ذلؾ، واليجوز توجيييا إلى موطنو الب
يحنر إذا تـ التبميغ عف غير طريؽ إدار  السجف, كما أنو ال يحؽ لممحنر أف يدًؿ إلى السجوف 
حيث يتواجد السجناء، وعمى فرض أنو يسمح لو بذلؾ ف نو ال فاعد  مف قياـ المحنر بالتبميغ إذا لـ 

، لذلؾ ف ف التبميغ عف طريؽ إدار  ار السجيف إلى المحكم  في موعد الجمس تقـ إدار  السجف ب حن
السجف ييدؼ إلى تحقيؽ أمريف في وقت واحد ىما إشعار إدار  السجف بنرور  تمكيف السجيف مف 
ب غ السجيف بالدعوى المرفوع  عميو تحت  الحنور إلى المحكم  في موعد الجمس  ب حناره إلييا، وا 

  طاعم  البط ف.
إف التبميغات الموجي  إلى بحار  السلف التجاري ػ دوف  :تبميغ البحارة ومن في حكميم -ج 

دميا أو العامميف فييا تسمـ إلى رباف  السلف الحربي  التي يًنع طاقميا لقواعد تبميغ العسكرييف ًو
سواًء كانوا  السلين ، عمى اعتبار أف الرباف ىو قاعدىا والمشرؼ عمييا، والممثؿ لكؿ مف يعمؿ فييا

في البر أو البحر أـ كانوف عمى متنيا في عرض البحر، وسواًء كانت السلين  سوري  أـ أجنبي ، 
أكانت مبحر  في عرض البحر أـ راسي  في أحد الموانئ السوري ، وأف التبميغ إلى الموطف البمي 

ذًا ومنتجًا  ثاره القانوني  غير مجد لف ىؤالء ال يستقروف في مكاف معيف، وعمى ىذا، يعد التبميغ ناف
 بمجرد تسميـ محنر التبميغ إلى الرباف أو مف يقوـ مقامو في قياد  السلين . 
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 آثــار التبــــميغ -2
 الموظؼ بيا قاـ ماديو أفعاؿ مف فيو دوف بما الحجي  ُيعدُّ محنر التبميغ سندًا رسميًا يحوز

إال أف ذلؾ ال  ( مف قانوف البينات،2اد  )وفؽ الم بحنوره الشأف ذوي مف وقعت أو ميمتو حدود في
البرىاف عمى إثبات عكس التبريحات التي تمقاىا المحنر مف ذوي  إقام  مف نلسو القوت في يمنع
وتًتمؼ آثار التبميغ بحس  الغرض منو ف ذا كاف يتعمؽ برفع الدعوى ف ف بعض ااجراءات ، الشأف

ذا كاف يتعمؽ بمذكرات أو أوراؽ أًرى ال تتـ إال بعد التبميغ، كما أف الًبوم  ال ت نعقد إال بو، وا 
ذا كانت تتعمؽ  ف نيا تعد غير موجود  قبؿ تبميغيا لًبـ سواًء كاف مدعيًا أو مدعى عميو، وا 

لذلؾ سوؼ نقبر أثر التبميغ عمى  بالحكاـ وطرؽ الطعف فييا ف ف الميم  ال تبدأ إال بعد تبميغيا.
انعقاد الًبوم ، ومف ثـ بياف ا ثار المترتب  عمى عدـ بح  إجراءات قيد الدعوى، وأثره عمى 

 ااع ف وفؽ ا تي:
 آثار التبميغ عمى إجراءات الدعوى) تبادل الموائح(: -أولً 

يظير أثر التبميغ في إجراءات الدعوى المنظور  أماـ المحكم  االبتداعي ، إذ أف البؿ في 
وال تكوف بسيط  إال بقرار مف رعيس المحكم  عمى ذيؿ  ىذه الدعوى أنو تكوف ًانع  لتبادؿ المواعح،

استدعاعيا، وبالتالي ف ف أثر التبميغ في ىذه الحال  يقتبر عمى انعقاد الًبوم ، أما المجرى العادي 
ىو أف تكوف ًانع  لتبادؿ المواعح وبالتالي ف نو بالتبميغ تلتتح إجراءات تبادؿ المواعح أو المذكرات 

ًبوـ.فميذا، ال يتـ تحديد موعد لمجمس  لمنظر في الدعوى البداعي  إال بعد استنلاذ والمستندات بيف ال
إجراءات تبادؿ المواعح، وتبدأ ىذه ااجراءات بعد تبميغ استدعاء الدعوى لممدعى عميو الذي عميو أف 

م  لمدفاع، يقدـ جوابًا أو ردًا كتابيًا عمى الدعوى، وأف يرفؽ معو كاف  المستندات التي يرى أنيا الز 
وذلؾ ً ؿ ثماني  أياـ تبدأ مف تاريت التبميغ، وتنتيي في نياي  دواـ اليوـ الثامف، وأف الميم  المذكور  
ىي ميم  سقوط ال تقبؿ التوقؼ أو االنقطاع، ولكف يمكف أف تمتد إذا بادؼ اليوـ الًير يوـ 

طم  ميما طالت. ف ذا رد المدعى ػ كما سنبيف في مونوع الميعاد ػ إلى أوؿ يوـ دواـ بعد الععطم 
عميو ً ؿ اللتر  المذكور ، يبمغ الجوا  لممدعي وفؽ القواعد العام  لمتبميغ، وينتظر ث ث  أياـ، وىذه 
الميم  ملتوح  لممدعي لتقديـ تعقي  عمى جوا  المدعى عميو إذا كاف يرغ  بذلؾ، ولكف إذا انقنت 

ذا انقنت ميم  الياـ الث ث  ولـ يعق  ميم  الرد ولـ يقـ المدعى عميو بالجوا  ع مى الدعوى، وا 
المدعي عمى الرد، يرفع المر إلى قاني المحكم  لتعييف موعد لمجمس  لمنظر في الدعوى يبمغ 
لمًبوـ وفؽ القواعد العام ، إال أف المشرع ونع استثناء لبالح المدعي إذا لـ يعق  عمى جوا  

أجاز لمقاني أف يرجئ تعييف موعد لمجمس  ويسمح لو بتقديـ المدعى عميو ً ؿ ث ث  أياـ، حيث 
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رد عمى جوا  المدعى عميو، إال أف المشرع لـ يعطي الحؽ ذاتو لممدعى عميو مف أجؿ التعقي  
عمى تعقي  المدعي، وبالتالي ف نو بعد انتياء الميم  المحدد  مف قبؿ قاني المحكم  يتـ تحديد 

قناء الًبوم  بعد إف تـ اكتماؿ ااجراءات في مرحم  تبادؿ  موعد لمجمس  لمنظر في الدعوى في
المواعح وتببح الدعوى مييأ  لمحكـ في المونوع في موعد الجمس ، إال أنو ليس ما يمنع القاني 
مف إعاد  فتح با  المرافع  في الجمس  العمني  وبالتالي يببح مف حؽ الًبوـ تقديـ كؿ ما لدييـ 

فمقد، ىدؼ المشرع مف تنظيـ تبادؿ المواعح اًتبار وقت التقاني  مف طمبات ودفوع ومستندات.
وحسـ المنازعات بأسرع وقت ممكف، وعدـ إشغاؿ المحاكـ في مسأل  أْبَرَز واستميَؿ، أو بعبار  لمسب  
السابؽ الذي قد تمتد سنوات دوف معرف  ما ىو السب  السابؽ، وقد يكوف ىذا السب  عدـ رجوع 

دـ تحريرىا أبً ، أو عدـ بياف الموطف، وزحم  العمؿ ال تسمح لمقاني بتدقيؽ مذكر  التبميغ، أو ع
الممؼ الذي يكوف بيف يدي كات  المحكم ، وأف عدـ تطبيؽ إجراءات تبادؿ المواعح يعود بالدرج  

 الولى إلى عدـ وجود الجياز الذي يمكنو أف يقوـ بيا. 
 آثار التبميغ عمى الخصومة: -ثانياً 

 بحيحاً لًبوم  تبدأ بقيد الدعوى إال أنيا ال تنعقد وال تلتتح إال إذا تـ التبميغ كانت ا ذا ف
تنعقد الًبوم  في الدعوى وتسري إجراءات العدال  ووفقًا لإلجراءات المحدد  لذلؾ قانونًا،فبالتبميغ 

، لنو ال يمكف ربط ااجراءات القناعي  واللبؿ في أـ لـ يحنر المطمو  تبميغوسواًء حنر 
لمنازعات عمى إراد  الًبوـ، ولف مف واج  المحكم  بعد قيد الدعوى لدييا أف تتبع البوؿ التي ا

 رسميا القانوف وبواًل إلى اللبؿ في الدعوى تحت طاعم  إنكار العدال . 
 آثار التبميغ الباطل: -ثالثاً 

نو يكوف باطً ، تـ التبميغ دوف مراعا  ااجراءات التي سبؽ بيانيا ف  يقني المبدأ أنو إذا 
( أبوؿ محاكمات، 33وعمى الرغـ مف النص عمى البط ف لعدـ التقيد بتمؾ ااجراءات في الماد  )

أو لنو شا  تمؾ ااجراءات عي  لـ تتحقؽ بسببو الغاي  منو، ف نو ال يحكـ بالبط ف إذا ثبت 
بط ف، وفي جميع لممحكم  أف الغاي  منو تحققت، كما لو حنر الشًص المعني ولـ يتمسؾ بال

الحوؿ ف ف البط ف المترت  عمى عدـ مراعا  إجراءات التبميغ ىو بط ف نسبي، بحيث يزوؿ إذا 
تنازؿ عنو مف شرع لمبمحتو، أو رد عميو بما يدؿ عمى أنو عده بحيحًا، أو إذا أجا  عمى 

تحكـ بالبط ف    ال، وعمى ىذا، ف ف المحكم(1)المونوع، أو إذا رفع الطعف ً ؿ الميم  القانوني 

                                                

 ( أبوؿ المحاكمات.41( و)39ف )االمادت– (1)

 لمبمحتو،ال يجوز أف يتمسؾ بو إال مف شرع  ومف تمقاء نلسيا، مالـ يكف متعمقًا بالنظاـ العاـ، 
 محكم  النقض. ويج  التمسؾ بو قبؿ أي دفع آًر، وال تبح إثارتو لوؿ مر  أماـ 
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 تمارين:
اإلجابـات الخاطئـة وواحـدة يكون لكل سؤال عدد من اإلجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد مـن 

 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 

 :  الدعوى أمام المحاكم السورية ب تقام  -1

o  عرين 

o   مذكر 

o    بياف مكتو 

  استدعاء 

  يتم تبميغ الدعوى عادة من قبل أشخاص ىم:   -2

o    القنا 
o    المحاموف 
o       كتب  المحاكـ 
  لشرط 

 يتم تسميم سند التبميغ إلى:   -3

 مع المطمو  تبميغو المقيـ 

o  أقار  المطمو  تبميغو 

o  زوج المطمو  تبميغو 

o المطمو  تبميغو 
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 الوحدة التعميمية الحادي عشرة
 الحضور والغياب -2

 الكممات المفتاحية:
 -الغياب عف الحضور -األشخاص الذيف يحؽ ليـ الحضور – ميعاد الحضور -الحضور وأىميتو

 آثار الغياب عف الحضور

 
 الممخص:

ف المدعى عميو مف الدفاع عف نفسو يعد الحضور أماـ المحاكـ مف المسائؿ المتعمقة بضرورة تمكي  -
وىو مبدأ أصيؿ يعمؿ بو أماـ المحاكـ لعدـ جواز الحكـ عمى شخص دوف إتاحة الفرصة أمامو كي 

نفسو بكؿ األسمحة المشروعة التي أساسيا الكممة الطيبة والدليؿ المقنع، ولذلؾ يعد  يدافع عف
 .الحضور ميما إلي النزاعات القضائية

إذ  ص الذيف يحؽ ليـ الحضور أماـ المحاكـ لمدفاع عف أنفسيـ أو عف غيره.حدد المشرع األشخا -
جراءات العدالة تحتاج إلى  يقضي المبدأ أنو ال يجوز الحضور لغير المحاميف ألف معرفة القانوف وا 

 مع استثناءات خاصة محددة. حرفية خاصة

ؾ إال بعد تبميغ صحيح يحدد فيو إذ اليكوف ذل .حدد القانوف متى يعد المدعي أو المدعى عميو غائباً  -
 تظار ساعة قانونية والنداء عميو.الميعاد المحدد لمنظر في الدعوى وضرورة االن

وى ذاتيا، بالدع إجراءات المحاكـ، ومنيا يتعمؽبرتب القانوف أثارًا قانونية عمى الغياب منيا يتعمؽ  -
 ومنيا يتعمؽ باإلثبات.
 األىداف التعميمية:

 ء يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى: في نياية ىذا الجز 
وتحديد األشخاص الذيف يحؽ  ،معنى الحضور في مجمس القضاء وأىدافو القريبة والبعيدة معرفة  -

 .ليـ الحضور والتوكيؿ بالخصومة ومف ىـ الذيف يحؽ لو أف يتولوا ميمة الدفاع عف غيرىـ

  نية التي تترتب عمى ذلؾ.معرفة معنى الغياب عف حضور جمسات المحاكمة واآلثار القانو   -
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 تمييد وتقسيم: 
يقتضي الفصؿ في الخصومات الحضور والمواجية أماـ المحاكـ، وتحويؿ الحقائؽ المادية أو الواقعية 
إلى حقائؽ قضائية قبؿ إصدار األحكاـ مف قبؿ القاضي الذي ينظر في ادعاءات الخصوـ وحججيـ مف 

ف كاف ىذا ال يمنعو مف توجيو خالؿ ما يتـ تقديمو مف قبميـ عماًل بمبد أ حياد القاضي في صنع األدلة، وا 
إجراءات الخصومة بحيث تؤدي إلى الغاية مف رفع الدعوى وىي الوصوؿ إلى الحقيقة، إال أف مسألة 
الحضور أماـ المحاكـ ليس عماًل عشوائيًا، بؿ ىو عمٌؿ قانونٌي منظـٌ ينطوي تحت مفيوـ إجراءات الخصومة 

مذلؾ، يحتاج األمر إلى توضيح وبياف بعض التحديدات مثؿ الحضور والغياب وبياف إجراءات والفصؿ في. ف
دارة تمؾ الخصومة مف خالؿ الجمسات العمنية لممحاكمة ألف ذلؾ يدخؿ في مفيوـ  الخصومة أماـ المحكمة، وا 

قام جراءاتيا الشكمية التي رسميا القانوف وصواًل إلى إحقاؽ الحؽ وا  ة العدؿ في الدولة. لذلؾ أقنية العدالة وا 
 سوؼ نعرض ىذا الفصؿ في البحثيف اآلتييف: 

 الحضور والغياب أمام المحاكم
ُيَبمُِّغ الخصوـ بالميعاد المحدد لجمسة المحاكمة في الدعوى المرفوعة أماـ القضاء وفؽ اإلجراءات واألصوؿ 

، وقد أوجب القانوف أف يسبؽ التاريخ المحددة لذلؾ، بيدؼ عدـ مفاجأة المدعى عميو بالدعوى المرفوعة عميو
المحدد لمجمسة فترة كافية يستطيع المدعػى عميو خالليا مراجعة خصمو إلنياء وديًا، أو لتمكينو مف إعداد 
دفاعو وتجييز مستنداتو، أو االتصاؿ بمحاميو لتكميفو بمتابعة الدعوى،، كما أنو لـ ييدؼ مف الحضور مجرد 

ائر الدولة، بؿ أراد مف ذلؾ تمكيف الخصـ مف الدفاع عف نفسو، وليذا لـ يجعؿ مراجعة عادية لدائرة مف دو 
الحضور مف عدمو سواًء، بؿ رتب آثارًا قانونية عمى الغياب. ليذا، فإف الحضور والغياب يستمـز بياف مواعيد 

 ية: الحضور، وتحديد مفيوـ الحضور وأىميتو، ومف ثـ تحديد معنى الغياب وآثاره في المطالب اآلت
 ميعاد الحضور أمام المحاكم

، والمواعيد بالمعنى االصطالحي ىي آجاؿ أو أوقات أو فترات (1)الوقت ألمر ما  بالميعاد لغةً  دُ صَ قْ يُ 
الحد زمنية لمباشرة إجراء مقترف بيا، أو ميمة زمنية بيف لحظتيف يحددىا القانوف لمقياـ بإجراء قضائي، أو ىو 

 القاضي،اءىا بيف وقت التبميغ وموعد الجمسة المحدد لمنظر في الدعوى مف قبؿ األدنى لممدة التي يجب انقض
لتمكيف المدعى عميو مف اتخاذ ما يمـز مف أجؿ إعداد الدفاع قبؿ أف  معينة،عف مدة  ال تقؿوالتي يجب أف 
تترؾ تمؾ  المحكمة،ألف المشرع أراد مف تحديد المواعيد لمباشرة اإلجراءات القضائية ىو أف اليحضر أماـ 

المسألة دوف قيد زمني فتطوؿ الخصومات أماـ المحاكـ، وىي تحقؽ مصمحة الخصوـ مف جية باستقرار 

                                                

 لساف العرب البف منظور ػ حرؼ الواو.  – (1)
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مراكزىـ القانونية في وقت مقبوؿ، وتؤدي إلى حسف سير العدالة بعدـ التراخي في إجراءات التقاضي حتى ال 
ألة بحيث ال تكوف بالغة القصر تؤدي تشغؿ في خصومات راكدة تعطميا، وبالتالي فإف المشرع نظـ ىذه المس

إلى عدـ التروي في فصؿ الخصومات وتؤدي إلى نتيجة عكسية، وال ىي متراخية طويمة تؤدي إلى المماطمة 
والتسويؼ في أروقة العدالة فتموت الحقوؽ وأصحابيا قبؿ أف يفصؿ القضاء في الخصومات، وتختمؼ 

ف المواعيد اإلجرائية أو األصولية تتصؿ بالخصومة القضائية المواعيد اإلجرائية عف ميعاد التقادـ، حيث أ
وجودًا وسببًا، وينظميا قانوف أصوؿ المحاكمات، أما مواعيد التقادـ فتتصؿ بالحقوؽ الموضوعية وينظميا 

أنواع، وليا حسابات، ويمكف أف  يالقانوف الموضوعي، ولممواعيد في قانوف األصوؿ استخدامات متعددة، وى
 ؾ سوؼ نوضح ىذه المصطمحات وفؽ اآلتي: تمتد. لذل

  أنواع المواعيد: -أولً 
يمكف أف تكوف المواعيد حتمية، وتكوف كذلؾ عندما يتعيف عمى الخصوـ التقيد بمباشرة اإلجراء خالليا 
تحت طائمة سقوط الحؽ بو، ويترتب عمى مخالفتيا البطالف المطمؽ ألنيا مف النظاـ العاـ، وعمى المحكمة 

ـ بيا وبالتالي يمكف التمسؾ بيا في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى حتى لو كاف ذلؾ ألوؿ مرة أماـ أف تمتز 
محكمة النقض، مثؿ ميعاد رفع الطعف باألحكاـ، وميعاد رفع دعاوى الحيازة، كما يمكف أف تكوف مواعيد 

يا مواعيد تبادؿ الموائح، تنظيمية، ال يترتب عمى مخالفتيا البطالف أو سقوط الحؽ بمباشرة اإلجراء، ومن
ف كاف المشرع قد حدد ىذه المواعيد، ونص عمى الجزاء المترتب عمى  ومواعيد الحضور أماـ المحاكـ، وا 
مخالفة بعضيا، ولـ ينص عمى الجزاء عند مخالفة البعض اآلخر مثؿ عدـ التقيد بمواعيد تبادؿ الموائح. ليذا، 

حدده المشرع بثالثة أياـ عمى األقؿ  دوق مبدأ موعدًا تنظيميًا،يعد ميعاد الحضور أماـ المحاكـ مف حيث ال
 إلى الميعاد ىذا إنقاص الضرورة حاؿ في ومحاكـ االستئناؼ، وأجاز ،البداية محاكـو ، الصمح محاكـ أماـ
 إلى الضرورة عند وأجاز إنقاصو ساعة، وعشريف أربعب المستعجمة الدعاوى في، وحدده ساعة وعشروف أربع

وُيعدُّ ىذا الميعاد مف المواعيد الكاممة. إذ أوجب القانوف أف ، نفسو لمخصـ التبميغ يحصؿ أف طبشر  ساعة
يكوف الميعاد المذكور الحد األدنى الذي يمضي بيف تاريخ التبميغ وتاريخ الجمسة المحددة لمنظر في الدعوى. 

نو يجب أف تكوف مدة الثالثة أياـ بمعنى أنو ينبغي أف ال تحدد جمسة قبؿ فوات تمؾ المدة عمى األقؿ، أي أ
يرتب البطالف النسبي الذي يزوؿ بحضور المطموب تبميغو إلى  كاممة غير منقوصة، وعدـ مراعاة تمؾ المدة

 المحكمة دوف أف يخؿ ذلؾ بحقو في طمب تأجيؿ الدعوى الستكماؿ الموعد.
 حساب المواعيد: -ثانياً 

 القانوف ينص لـ ما الشمسي بالتقويـ والسنة بالشيور عينةالم المواعيد تحسبأف يقضي المبدأ القانوني 
 أو باألياـ مقدَّراً  ، وكاف الميعادجراءإ لحصوؿ أو لمحضور القانوف ميعاداً  عّيف إذا، وبالتالي ذلؾ غير عمى
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 مجرياً  القانوف نظر في المعتبر األمر حدوث أو التبميغ أو التفييـ يوـ منو يحسب فال بالسنيف أو الشيور
وعمى ىذا، فإف الميعاد المحدد باألياـ لمقياـ بإجراء مف إجراءات بؿ يدخؿ فيو اليوـ األخير،  مميعادل

الخصومة، أو لمحضور أماـ المحكمة في موعد الجمسة، فال يبدأ إال مف اليوـ التالي لمتبميغ، وال ينقضي إال 
ذ مف الساعة التالية  الساعة حساب كاف بالساعات مقدراً  الميعاد كاف ابانقضاء نياية دواـ اليوـ األخير منو، وا 

لمتبميغ، وال ينقضي بانتياء الساعة المحددة لمحضور ولو في آخر ثانية منيا مالـ تكف قد انتيت ساعات 
 .الدواـ الرسمي

 امتداد المواعيد: -ثالثاً 
الفقرة السابؽ بؿ يقضي المبدأ القانوني أف ميعاد الحضور ليس مقدسًا، وينيي حتمًا وفقًا لما ذكر في 

، سواًء كاف الميعاد محددًا بالساعات أـ ابعدى عمؿ يوـ أوؿ إلى رسمية عطمة الميعاد آخر صادؼ إذايمتد 
الجميورية العربية  ضمف موطنو كاف لمفكما يمتد الميعاد بإضافة ميمة سفر أو مسافة . األياـ أو السنيف

 أياـ سبعةأو في لبناف، حيث يزاد الميعاد بإضافة  ممحكمةل المحمية الصالحيةالنطاؽ المحمي  خارجو  السورية
 بأمر ويجوز، يوماً  مقدارىا ستوف الخارج في موطنيـ يكوف لمفكذلؾ يمتد الميعاد بإضافة ميمة مسافة  عميو.
 مفتضاؼ ىذه الميمة ل الو  ،االستعجاؿ ظروؼ و المواصالت لسيولة تبعاً  الميعاد ىذا تقصير المحكمة رئيس
نماو  فييا، وجوده أثناء بشخصو سورية في ىؤالء مف تبمغ  تأمر أف الدعوى في النظر عند لممحكمة يجوز ا 

 في بمغ لو يستحقو كاف الذي الميعاد الحالتيف في يتجاوز ال أف عمى ممتداً  اعتباره أو العادي الميعاد بتمديد
بمعنى أنو إذا حضر  النسبي،ف ذكورة أعاله البطالمويترتب عمى عدـ مراعاة المواعيد ال، بالخارج موطنو

فإف اإلعالف يكوف صحيحًا ومنتجًا  الحضور،المدعى عميو ولـ يدفع بالعيب الناجـ عف عدـ مراعاة مواعيد 
 فعمى القاضيولكف إذا لـ يحضر المدعى عميو  إضافية،فيمكف أف يعطى ميمة  بالعيب،أما إذا تمسؾ  آلثاره،

عادتو دوف نفقات. بحيث إذايعاد أف يدقؽ في مراعاة الم  لـ يكف تامًا قرر إىماؿ التبميغ وا 
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 الحضــور أمام المحاكم وأىميتو
تاريخيًا بفكرة المبارزة باعتبارىا وسمة لمدفاع عف الحقوؽ، وقد كانت ترتبط فكرة الحضور أماـ المحكمة 

نػزاع، ومف مقتضى المبارزة في العصور البدائية جسدية وكاف األقوى ىو المنتصر وبانتصاره يضع حدًا لم
المبارزة حضور األطراؼ بأنفسيـ لخوض معركة المبارزة، وقد انتقمت فكرة الخصومة والحضور والمبارزة 
الجسدية في نظاـ العدالة بحموؿ عدالة الدولة محؿ عدالة األفراد إلى الحضور والمبارزة الكالمية والمحف في 

مف قياـ الخصوـ بتطبيؽ القانوف بأنفسيـ إلى تطبيقو  ؿاالحجة إلقناع القاضي بوجية نظر كؿ خصـ، واالنتق
ف ىذه المواجية مشرعة أصاًل استنادًا إلى حؽ المساواة أماـ القانوف،  بواسطة القاضي بمواجية الطرفيف، وا 
وتمكيف كؿ خصـ مف الدفاع عف نفسو بذات وسيمة خصمو مف جية، وضمانًا لحسف سير العدالة مف جية 

ذا غابت المواجية غابت العدالة.  أخرى ألنو ال يجوز الحكـ عمى شخص مف غير سماع دفاعو أو أقوالو، وا 
لذلؾ، فإف الحضور ضد الغياب، وأف الخصومة وفؽ الشرائع الحديثة ال تنعقد إال بالحضور المادي أو 
ف الحضور المادي يكوف بشخوص الخصوـ بأنفسيـ أماـ المحكمة، أو بحضور ممث ؿ الحضور االعتباري، وا 

قانوف عنيـ، أما الحضور االعتباري فيكوف عندما يتـ تبميغ الخصوـ أصواًل إال أنو لـ يحضر أماـ المحكمة، 
ولـ يرسؿ وكياًل عنو صالحًا لتمثيمو في الخصومة، فعندئذ يتعيف عمى العدالة في المسائؿ المدنية وما في 

ي فإف ميزاف العدالة ينتصب في غيابو حكميا أف ال تتوقؼ عمى مشية الخصـ المعني في الدعوى وبالتال
 المحاكـ، والتوكيؿ بالخصومة وآثاره،األشخاص الذيف يحؽ ليـ الحضور أماـ وكأنو حاضرًا فييا. لذلؾ نبيف 

 وفؽ اآلتي:
  األشخاص الذين يحق ليم الحضور أمام المحاكم: -أولً 
 لنظر المحاكـ أماـ يحضروا أف ػ المحاميف غير مف ػ لممتداعيف يجوز ال يقضي المبدأ العاـ أنو 
مصدؽ مف فرع نقابة المحاميف الذي تبرز الوكالة  توكيؿ سند بمقتضى يمثمونيـ محاميف بواسطة إال الدعوى

 المحكمة إلى حضوره كاف إذا خاصة و عميو المدعى ىوية مف عمى المحكمة التثبت بويج ،في دائرة عممو
 :اآلتية الحاالتمف ىذا المبدأ  يستثنىإال أنو  ،الدعوة مذكرة تبمغ قد يكوف أف نفسو ودوف تمقاء مف

، الثالثة الدرجة لغاية ألقاربو أو لزوجتو أو لو دعوى في بنفسو المرافعة المحكمة لو تجيز مف -1
 واألشخاص الذيف يجوز ليـ المرافعة بأنفسيـ القضاة ومحامو الدولة.

ذا أرادوا ، حيث يحؽ لمخصوـ الصمح محاكـ فييا تنظر التي القضايا -2 أف يحضروا بأنفسيـ، وا 
توكيؿ غيرىـ بالخصومة فيجب أف يكوف مف المحاميف أو مف أقربائيـ حتى الدرجة الثالثة 
الذيف يحؽ ليـ المرافعة وفؽ الفقرة السابقة، ويجب في ىذه الحالة إبراز سند توكيؿ رسمي 
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يعتمد فييا نقيب  في المناطؽ التي الفي ىذه الدعاوى يقبؿ مصدؽ مف الكاتب بالعدؿ، و 
 المحاميف أحدًا لتصديؽ الوكاالت القضائية، سند التوكيؿ المصدؽ مف المختار.

، حيث يجوز لمخصوـ أف يحضروا الوقؼ و اإلرث و النسب دعاوى عدا الشرعية القضايا -3
 بأنفسيـ في ىذه الدعاوى، ويجوز ليـ فييا توكيؿ أحد األشخاص وفؽ السابؽ. 

، يجوز لمخصوـ أف يحضروا بأنفسيـ المحكمة دائرة في أساتذة ثالثة يفالمحام عدد يبمغ لـ إذا -4
 في جميع الدعاوى أو أحد األقرباء الذيف يجوز ليـ المرافعة.

ذا حضر أحدىـ تكمفو  أما في غير االستثناءات المشار إلييا، فال يصح حضورىـ أماـ المحاكـ وا 
تنظر الدعوى باعتباره حاضرًا ويصدر الحكـ بحقو المحكمة بتوكيؿ محاـٍ وتعطيو ميمة لذلؾ، فإف امتنع 

ذا حضر الموكؿ مع المحامي أو الوكيؿ وأثبت ذلؾ في محضر الجمسة يقوـ ذلؾ مقاـ بمثابة الوجاىي،  وا 
، أف يعطى التوكيؿ في الجمسة بتقرير يدّوف في محضرىا يوقع عميو ، ألنو يجوزالتوكيؿ المصدؽ عميو

، وال يجوز لموكيؿ أف يحضر جمسة المحاكمة دوف عمـ وكيمو، مة إبياموالموكؿ أو يختمو بخاتمو أو بص
ذاو ويعتبر ذلؾ مخالفًا لصحة التمثيؿ الذي يعتبر مف النظاـ العاـ،   صحة عدـ لممحكمة تبيفحضر الوكيؿ و  ا 

 لتستدرؾ الجمسة موعد تبميغو قبؿىذا األخير عف الحضور  تخمؼ تثبيت يجوز فال وكالتو عف المدعى عميو،
أف ينيب عنو محاميًا آخر في الحضور والمرافعة أماـ المحاكـ في الدعاوى الموكؿ  لممحامي يجوزو  ،حضوره

اإلنابة في  في فييا بموجب كتاب إنابة موقع منو مالـ يكوف ممنوعًا مف ذلؾ في سند التوكيؿ، ولو الحؽ
 األستاذ صفة كانت ولو حاكمةالم جمسات حضور في أستاذه عف المدرب المحامي ينوبو ، الشخصية يودعاو 
 ميؿ يجعؿ وال آثاره ينتج ال التبميغ ألف المناب المحامي تبميغ يجوزأنو ال  ال، إقضائياً  حارساً  الدعوى في

 حضور عف التغيب لو يحؽ ال وكالتو الوكيؿ المحامي اعتزؿ ذاوا  ، األصيؿ الوكيؿ بحؽ سارية الطاعف
 بمثابة الموكؿ بحؽ المحاكمة إجراء طائمة تحت المحاكمة عدومو  االعتزاؿ الموكؿ تبميغ قبؿ الجمسات
عمى الخصـ الذي ال يكوف لو وكيؿ في بمد مقر المحكمة أف يتخذ لو في  وتجدر اإلشارة إلى أنو، الوجاىي

 . أوؿ جمسة يحضرىا موطنًا فيو
  التوكيل بالخصومة وآثاره: -ثانياً 

لموكيؿ فإف موطف الوكيؿ ىو  سند التوكيؿ بمجرد صدورجاء في قانوف أصوؿ المحاكمات أنو  
وأف سند التوكيؿ يخوؿ الوكيؿ القياـ بكؿ ما  بشأنيا،التي صدر التوكيؿ درجة التقاضي  لمتبميغ في تمدالمع

وقبوؿ  والتحكيـ، والصمح، عنو،مع ضرورة التفويض الخاص في اإلقرار بالحؽ والتنازؿ ه نص عميو سند
والتنازؿ عف أي طريؽ مف طرؽ  ـ كميًا أو جزئيًا،كوالتنازؿ عف الح الخصومة، وترؾ وتوجيييا وردىا،اليميف 
وكؿ عمؿ ال  الخبير،ورد  ومخاصمتو،ي ػورد القاض بالتزوير،والطعف  التأمينات،وترؾ  الحجز،ورفع  الطعف،
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جراء يقرر وكؿ تصرؼ أو إ التحفظية،وى ومتابعتيا والدفاع فييا واتخاذ اإلجراءات ػيدخؿ في باب رفع الدع
ذا تعدد الوكالء، جاز ألحدىـ االنفراد بالعمؿ في القضية، ما لـ يكف ، و القانوف أنو يحتاج إلى تفويض خاص ا 

، ولممحامي اعتزاؿ الوكالة في أي وقت وال يجوز ذلؾ في وقت غير مالئـ، في التوكيؿسند ممنوعًا مف ذلؾ 
لتي نظر في الدعوى، وبعد تبميغ الموكؿ عف طريؽ فرع وبالتالي فال يصح االعتزاؿ إال بعد موافقة المحكمة ا

نقابة المحاميف المعني، ويجب أف يراعى دائمًا أف المحامي ليس خصمًا وليس لو صفة في الدعوى سوى 
ف أي نزاع  تمثيؿ موكمو في الدفاع عنو وفقًا لما تقتضيو قواعد مينة المحاماة، وبالطريقة التي يراىا مناسبة، وا 

أماـ  الحضور إفالمحامي ىو نزاع عمى سمطتو وليس عمى صفتو، وتجدر اإلشارة إلى أف يتعمؽ بعمؿ 
 .التبميغ صحة عدـ المحكمة يغطي

 الغياب عن الحضــور أمام المحاكم
يترتب عمى التخمؼ عف حضور جمسة أو جمسات المحاكمة بعد التبميغ أصواًل اعتبار الشخص المعني 

غائبًا، وتتـ محاكمتو بالصورة الوجاىية أو بمثابة الوجاىي، ويستدعي ىذا  سواًء كاف مدعيًا، أـ مدعى عميو
بياف متى يعد الخصـ غائبًا، وما ىي الحاالت المفترضة لمغياب، و تحديد اآلثار القانونية المترتبة عمى ذلؾ 

 وفؽ اآلتي: 
 متى ُيَعدُّ الخصم غائبًا: -أولً 
 عمى ساعة انقضاء بعد إال وعدِّه غائباً  الحضور عف الخصوـ مف أحد بحؽ التخمؼ تثبيت يجوز ال 
، كما أنو عمى المحكمة قبؿ عدِّ الخصـ غائبًا أف تدقؽ فيما إذا كانت لو معذرة لممحاكمة المعيف الميعاد

ذا قبمت المحكمة المعذرة عمييا أف تقرر تأجيؿ الجمسة، ويعد الخصـ الذي  مقبولة تمنعو مف الحضور، وا 
ًا الميعاد الجديد لمجمسة حكمًا وبقوة القانوف دوف الحاجة إلى تبميغ جديد أو إخطار، كما أنو قبمت معذرتو مبمغ

ال يتـ تثبيت غياب الخصـ لمجرد عدـ حضوره في الساعة المحددة لممحاكمة، بؿ عمييا أف تنادي عميو في 
داء عميو ثانية بعد انقضاء الساعة المذكورة، وأف تنتظر ساعة عمى انقضاء الميعاد المذكور، وأف تقوـ بالن

تمؾ الساعة، وال يكتفى بالنداء عمى الوكيؿ إذا كاف لو وكيؿ يمثمو في الدعوى، بؿ عمييا النداء عمى الخصـ 
ذا تـ  ف عدـ تحديد ساعة لمحضور يمـز المحكمة أف تبقي الدعوى مفتوحة حتى نياية الدواـ، وا  بالذات، وا 

 أماـ حضوره فإف قانونية، غير بصورة األولى الدرجة محكمة ـأما الدعوى في الخصوـ أحد غياب تثبيت
 بطالف بأي لمتمسؾ مجاالً  يترؾ ال الذي األمر ،باإلجراء الخمؿ ىذا يغطي أف شأنو مف الثانية الدرجة محكمة

. أما إذا كاف سبب الغياب يعود إلى تنسيب الدعوى ألي سبب كاف سواًء لعدـ اإلجرائي العيب عف ينجـ قد
ؿ الييئة الحاكمة، أو لمصادفة ميعاد الجمسة يوـ عطمة رسمية أو غير رسمية فعندئذ يتعيف اإلعالف عف اكتما

الميعاد الجديد في لوحة إعالنات المحكمة في اليوـ التالي لتنسيب الدعوى وُيعدُّ ذلؾ اإلعالف تبميغًا لمف كاف 
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ذ لـ يحضر في ميعاد الجمسة الجديد  حاضرًا مف الخصوـ قبؿ التنسيب دوف الحاجة إلى أي إجراء آخر، وا 
 بعد انتظاره الساعة القانونية عدَّ غائبًا وتتـ محاكمتو بمثابة الوجاىي. 

 فرضيات حالت الغياب: -ثانياً 
أف تدوف أسماؤىـ عمى ضبط أو محضر الجمسة، فعند حضور الخصوـ في الجمسة المحددة لممحاكـ  

حاكمة وجاىية أـ بمثابة الوجاىي، إال أف الحضور ال يتـ دائمًا وفقًا لما كما عمييا أف تبيف ما إذا كانت الم
ىو مقرر وتتحقؽ الوجاىية المطموبة، بؿ نجد عدة حاالت مف عدـ الحضور تستمـز كؿ منيا حكمًا معينًا 

 نبينيا في اآلتي:
 حضر المدعي وحضر المدعى عميو: -1

ر المدعى عميو أو مف يمثمو قانونًا انعقدت إذا حضر المدعي أو مف يمثمو قانونًا، وكذلؾ حض
الخصومة في الدعوى وُعدَّت المحاكمة وجاىية بحؽ الطرفيف، ولو تغيب أي منيما بعد ذلؾ، وتشرع أو تبدأ 

 المحكمة في المحاكمة العمنية في قاعتيا المخصصة ليا.
 حضر المدعي ولم يحضر المدعى عميو: -2
عى عميو، فإذا ثبت ليا صحة التبميغ وأف التبميغ قد تـ إلى ُتدقؽ المحكمة في سند تبميغ المد 

غيابو وتشرع  تُ بِّ ثَ تُ  عميو بعدىا،القانونية والنداء انتظاره الساعة يحضر رغـ  المخاطب بو بالذات، ولـ
بالمحاكمة بحقو بمثابة الوجاىي ألف المحاكمة ال تكوف إال وجاىية أو بمثابة الوجاىي لعدـ يوجد نظاـ 

ـ الغيابية في المسائؿ المدنية، وما في حكميا. أما إذ لـ يكف التبميغ قد تـ إلى المخاطب بالذات يتعيف األحكا
عمى المحكمة أف توجو إليو إخطارًا يتضمف عبارة أنو إذا لـ يحضر أو يحضر مف يمثمو قانونًا فإف الحكـ 

 عاد الحؽ.سيصدر بمثابة الوجاىي بحقو وتؤجؿ المحاكمة إلى جمسة تحددىا في مي
 حضر المدعى عميو ولم يحضر المدعي: -3
لممدعى عميو الخيار بيف طمب شطب الدعوى إذا حضر المدعى عميو، ولـ يحضر المدعي، يكوف  

ذا طمب المدعى عميو السير في فييا، و أو السير  أنو إذا لـ يحضر أو لـ  وجب إخطار المدعي الدعوى،ا 
وال يجوز لممدعى عميو طمب السير في  الوجاىي، ر بحقو بمثابةسيصد يرسؿ مف يمثمو قانونًا فإف الحكـ

، وال تكوف ىذه إذا لـ يطمب الحكـ لخصمو بطمباتو محققةالمصمحة  فمصمحة، وتكو الدعوى إال إذا كاف لو 
  المصمحة قائمة إذا طمب الحكـ لخصمو بطمباتو.

 لم يحضر المدعي ول المدعى عميو: -4
مدعى عميو في الجمسة األولى لممحاكمة، أو في أية جمسة الحقة تحكـ إذا لـ يحضر المدعي وال ال

يجوز ليا أف تحكـ في الموضوع ولو كانت مييأة لمحكـ فيو، ألف العدالة المدنية  المحكمة بشطب الدعوى، وال
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 ال تتحرؾ مف تمقاء نفسيا، بؿ تحتاج إلى متابعة مف أصحاب المصمحة. كما يوجد رأي يقوؿ بوجوب التفرقة
بيف ما إذا كانت الدعوى صالحة لمحكـ في الموضوع أـ غير صالحة، والدعوى تكوف صالحة لمحكـ في 
 الموضوع إذا تمكف الخصوـ مف إبداء دفوعيـ وبياف مستنداتيـ، والعبرة في التمكيف وليس بالممارسة الفعمية،

مة ىي التي تقدر الصالحية، وال ويكفي ىنا جواب المدعى عميو عمى الدعوى في حالة تبادؿ الموائح، والمحك
ضرورة لرد المدعي، ألنو ال يتصور أف تكوف الدعوى صالحة لمحكـ مف الجمسة األولى إال في الدعاوى التي 
تخضع لتبادؿ الموائح، فعندئذ يمكف لممحكمة أف تفصؿ الدعوى وتصدر حكميا ولو في غياب الطرفيف، 

 بخالؼ ما ذىبت إليو محكمة النقض السورية.
 بعض المدعين وتخمف بعضيم:حضر  -5

ؼ بعضيـ عف حضور الجمسة وجب عمى المحكمة تأجيؿ القضية لتبميغ إذا تعدد المدعوف وتخمَّ 
ذا ثبت سبؽ تبمغيـ، المتخمفيف  إذا لـ يتـ تبميغيـ بالذات عند قيد الدعوى شخصيًا، أو بواسطة وكيميـ، وا 

وكاف باإلمكاف تجزئة النػزاع، قررت المحكمة شطب ادعائيـ وَعدِّه كأنو لـ يكف إال إذا طمب المدعى عميو 
بمثابة الوجاىي إذا لـ الحكـ بالموضوع ورفض الدعوى، عندئذ يتعيف إخطارىـ بأف الحكـ سيصدر بحقيـ 

يحضروا، أو لـ يحضر مف يمثميـ قانونًا، أما إذا كاف النػزاع غير قابؿ لمتجزئة، تقوـ المحكمة بتثبيت غياب 
 .مف لـ يحضر وتتـ المحاكمة بمثابة الوجاىي بحقيـ

 بعض المدعى عمييم وتخمف بعضيم اآلخر:حضر  -6
لمحكمة القضية إلى جمسة ثانية وأبمغ مف لـ يحضر د المدعى عمييـ وحضر بعضيـ أجمت اإذا تعدَّ 

إذا لـ يثبت تبميغيـ الميعاد أصواًل، أما إذا كاف قد سبؽ تبميغيـ بالميعاد، يتـ تثبيت غياب مف لـ  ميعادىا
 .يحضر وتبدأ المحاكمة بمواجية مف حضر وبمثابة الوجاىي مف تغيب

 آثار الغيــاب عن الحضور: -ثالثاً 
ة عمى اعتبار الخصـ غائبًا، منيا ما يتعمؽ بإجراءات المحاكمة أو الخصومة، ومنيا تترتب آثاٌر ىام

 ما يتعمؽ بالدعوى ذاتيا، وأخرى تتعمؽ تعمؽ باإلثبات. لذلؾ سنعرض تمؾ اآلثار وفؽ اآلتي:
تبدأ الخصومة بقيد الدعوى، وتصبح صالحة لالنعقاد أو  آثار الغياب عمى إجراءات المحاكمة: -1
بالتبميغ وتباشر بالحضور أماـ المحكمة في جمسة المحاكمة، ويترتب عمى عدَّ الحضور لممواجية  لممواجية

في موعد الجمسة رغـ التبميغ األصولي اعتبار الخصـ المعني غائبًا، وىذه يفقده حقوؽ الدفاع التي يمكف أف 
ائح، أو إذا لـ يرد عمى الدعوى يبدييا بمواجية خصمو السيما في الدعاوى البسيطة غير الخاضعة لتبادؿ المو 

 عندما تكوف خاضعة لو، ويفقد الفرصة في الرد عند انعقاد الخصومة. كما تترتب عمى الغياب النتائج اآلتية:
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عمى تثبيت غياب الخصـ متابعة إجراءات  اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاىي، حيث يترتب -أ
ف تكوف المحكمة ممزمة بتبميغو إجراءات المحاكمة مع الخصومة كما لو كاف حاضرًا جمسات المحاكمة دوف أ

ر بحؽ نفسو والمقصر أولى بالخسارة.  إىماؿ جميع حقوؽ الدفاع ألنو قصَّ
 سابؽ بتاريخ أصولي بشكؿ غيابو تثبيت الجاري الخصـ عمى بالنداء ممزمة غير المحكمةتصبح ب ـ 

 بعد، ولكف قبالً  غيابيـ تثبيت يسبؽ لـ الذيف خصوميـ بحضور والجارية بالدعوى فييا النظر الجاري لمجمسة
 المحكمة فعمى رسمية عطمة يوـ الجمسات إحدى موعد صدؼ إذا المحاكمة، جمسات عميو المدعي حضور
 المحاكمة اعتبرت يحضر لـ فإذا النص، لعدـ ثانية إخطاره عمييا يتوجب ال ولكف التالية الجمسة موعد تبميغو
 .يجب إخطاره بكافة الطمبات الجديدة التي تقدـ في غيابو، كما الوجاىي بمثابة بحقو

 عدـ يوجب األولى الدرجة محكمة أماـ المحاكمة جمسات مف جمسة أية الشخص حضور عدـ ثالثًا ـ
 .االستئناؼ محكمة أماـ المتقابمة دعواه سماع

في أي يترتب عمى تثبيت غياب المدعي  آثار الغياب عمى الدعوى ذاتيا )شطب الدعوى( : -2
جمسة مف جمسات المحاكمة سواًء كاف مدعيًا أصميًا أـ مدعيًا بالتقابؿ نشوء حؽ لمخصـ )لمدعى عميو( 
بطمب شطب الدعوى، وشطب الدعوى ىو إبطاؿ الستدعائيا وزواؿ كؿ ما ترتب عمييا، مف حجوٍز أو 

االدعاء أو  طال يسق إشارات، دوف أف يؤثر عمى اإلجراءات التي تمت صحيحة قبؿ الشطب، كما أف الشطب
عمى الحؽ مضموف الدعوى المشطوبة، وال يحؽ لممدعي طمب شطب  رتجديده مرة أخرى كماف أنو ال يؤث

ف الشطب يكوف غير صحيٍح ومخالٍؼ لمقانوف إذا  دعواه بعد حضور المدعى عميو إال بموافقة ىذا األخير، وا 
ف القرار أو الحكـ الصادر بشطب الدعوى ال يقبؿ أي حالت موانع قانونية مف الحضور كالوفاة مثاًل، ليذا، فإ

 طريؽ مف طرؽ الطعف إال لخطأٍ في تطبيؽ القانوف.
 آثار الغياب عمى اإلثبات في الدعوى: -3

ُيعدُّ الغياب عف حضور جمسات المحاكـ عمى الرغـ مف التبميغ األصولي قرينًة قانونيًة جوازيًة 
لفصؿ في الدعوى وفؽ الطمبات الواردة فيو، إذ يمكف أف تتخذ المحكمة لمصمحة المدعي ُتَمكُِّف القاضي مف ا

مف غيابة وسيمة إلجازة المدعي بإثبات دعواه بغير الطرؽ القانونية المحددة لإلثبات، كما لو كاف االلتزاـ 
ع الغياب مدنيًا وتزيد فيو القيمة عف ألؼ ليرة سورية، ويحتاج إثباتو إلى دليؿ كتابي أو ما يقوـ مقامو، فم

 ال اآلخريف وحضور عمييـ المدعى أحد تخمؼيستطيع القاضي أف يجيز اإلثبات بالبينة الشخصية، إال أف 
 في تستند أف دعواه إلثبات المدعي تكمؼ أف بعد لممحكمة يجوز الكما ، الشخصية بالبينة اإلثبات يسوغ
 القرينة بيذه األخذ عف تنازلت قد تكوف ألنيا الحضور، عف تخمفو قرينة عمى عميو المدعى عمى الحكـ

 ثـ الدعوى وأنكر حضر إذا عميو المدعى عمى لمحكـ مسوغاً  التخمؼ قرينة اعتماد يصح ال، كما وأسقطتيا
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، وذىبت محكمة النقض السورية إلى القوؿ أنو في قضايا اإلخالء ال يجوز اعتبار غياب ذلؾ بعد تغيب
ذا، و المدعى عميو مسوغًا لمحكـ عميو  يجوز فال المحاميف، نقابة عف صادرة معذرة عميو المدعى لوكيؿ كاف ا 

 العامة المؤسسات عمى لمحكـ مستنداً  تصمح ال الغياب قرينةكما أف ، التخمؼ بقرينة عميو والحكـ غيابو تثبيت
بؿ يتعيف إثبات  حقوؽ مف عمييا بو يدعى بما لمحكـ كاؼٍ  غير الدوائر ىذه إقرار ألف الرسمية، والدوائر

ف  الدعوى وفؽ القواعد العامة في اإلثبات، و من معموـ ىو بما إقراره عمى قرينة ديع عميو المدعى غيابوا 
 .،كتحديد الضرر ومداهبالخبرة هءجال ويقتضي معموماً  ليس بما إقراراً يعد  ال ولكف بو، عمى المدعى
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 إجراءات جمسة المحاكمة ونظاميا
التحضير لجمسة المواجية )المحاكمة( وزماف ومكاف  تبيفتي يقصد بإجراءات المحاكمة تمؾ القواعد ال

انعقادىا، وتحديد آليات ووقائع جمسات المحاكمة مف حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية 
قامة النظاـ في  يعني نظاـ الجمسةإجراء المحاكمة، كما  األحكاـ والقواعد التي تتعمؽ بحسف إدارة الجمسة وا 

 اكمة، لذلؾ سنعرض لكؿ ىذه المسائؿ في المطمبيف اآلتييف:قاعػة المح
 إجراءات الجمسة والمحاكمة فييا

بحسب الساعات المعينة  قائمة بالدعاوى التي تعرض في كؿ جمسة مرتبةً  المحكمة بإعدادكاتب يقوـ 
ة لذلؾ عمى وتعمؽ صورتيا في الموحة المعد ،رئيس المحكمة القاضي أو تعرض ىذه القائمة عمى، و لرؤيتيا

، وقد َرسـ القانوف مجموعة مف اإلجراءات التفصيمية والدقيقة والميمة في باب المحكمة قبؿ افتتاح الجمسة
مسيرة العدالة في يوـ الجمسة المحددة لمنظر في الدعوى. فمف ىذه اإلجراءات ما يتعمؽ بافتتاح الجمسة، و 

 تتعمؽ بإجراءات ما بعد افتتاح الجمسة وذلؾ وفؽ اآلتي:مكاف عقدىا، و منو مايتعمؽ بكيفية افتتاحيا، وأخرى 
  إجراءات افتتاح جمسة المحاكمة: -أولً 
يقوـ حاجب المحكمة أو المستخدـ أو العامؿ فييا في الساعة المحددة لمنظر في كؿ دعوى بالنداء  

ذا غاب الوكيؿ اليصح تثبيت غيابو قبؿ النداء عمى الموك  عمى النداءؿ، و عمى الخصوـ أو موكمييـ، وا 
مف حيث المبدأ،  الموكؿ دوف الوكيؿ عمى النداء يكفيو  يمثميـ، الذيف الموكميف جميع عمى النداء يفيد الوكيؿ

 ال ذلؾ فإف لقبو، دوف األوؿ اسمو عمى اقتصر عميو المدعى عمى النداء أف المحاكمة ضبط في ورد ذاا  و 
كما، يقضي النص القانوني بأف تفتتح جمسات . إلجراءاتا يعيب ال و النداء عند الكامؿ االسـ ذكر في ينفي

المحاكمة بحضور كاتب المحكمة أو كاتب الضبط، والييئة الحاكمة سواًء كانت المحكمة مشكمة مف قاٍض 
وكاتب  يده،ف أي ضبط أو محضر بخط ذلؾ أنو ليس لمقاضي أف يدوِّ  يويعن واحد أـ مف عدة قضاة،

ما تـ إمالئو  أو الرئيس أف يرى ة لو، ويجب أف يجمس في مكاف يسمح لمقاضيذراع يمنى ثاني الضبط بمنػزلة
 عدُّ ، ويُ والكاتب أو الرئيس وتدوينو مف وقائع الجمسة عمى محضرىا، وال يوقع ضبط الجمسة إال مف القاضي

ضمف اإلثبات التي تت أما محاضػر ال يطعف فيو بغير التزوير. اً رسميسندًا وما ورد فيو  ،محضر الجمسة
مف الذيف يتوجب توقيعيا ف الخصوـ،إضافات إلى بعض التحقيقات بحضور  المحكمة،معاينات ومشاىدات 

ذا امتنع أحد المذكوريف عف التوقيع وجب ذكر ذلؾ في المحضر دوف أف يؤثر ىذا  اإلجراء، واحضر  وا 
كمة، سواًء انطوت وتتـ المرافعة في القاعة المخصصة لعمؿ المحر، االمتناع عمى صحة ما ورفي المحض

عمى قوس لممحاكمات، أـ اقتصرت عمى مكاتب الييئة وكاتب الضبط، باإلضافة إلى عدد مف المقاعد 
لجموس الحضور مف الخصوـ وغيرىـ، وال يكفي أف تعقد الجمسة في قاعة المحكمة بؿ يجب عقدىا في أياـ 
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الرسمي إذا افتتحت أثناء الدواـ، ويجب أف العمؿ وأثناء الدواـ الرسمي، ويمكف أف تمتد إلى ما بعد الدواـ 
تكوف الجمسة عمنية، والغاية مف عالنية المحاكمة ىو تمكف كؿ ميتـ أو مختص مف متابعة وقائع الجمسات، 

تؤدي العالنية إلى الشفافية وخضوع عمؿ  األف قاعات المحاكمات ىبي مدارس لتثقيؼ الشعب مف جية، كم
أخرى. إذ تشكؿ العالنية ضمانة لعمؿ القضاة. إال أف ىذا المبدأ ال يجري القاضي لرقابة الجميور مف جية 

عمى إطالقو إذ يجوز عقد جمسات المحاكمة سرًا بناًء عمى طمب الخصوـ أو بناء عمى قرار مف المحكمة 
ذاتيا لممحافظة عمى النظاـ العاـ، أو مراعاة لآلداب العامة، أو لحرمة األسرة، كما يجوز عقد جمسات 

محاكمة في غير قاعة المحكمة، وفي أي وقت يحدده قاضي األمور المستعجمة في القضايا التي تدخؿ في ال
 اختصاصو.
  إجراءات ما بعد افتتاح الجمسة: -ثانياً 

يتعيف عمى القاضي بعد افتتاح الجمسة بحضور الخصوـ أو بحضور مف يمثميـ قانونَا أف يسعى 
محية قبؿ الدخوؿ في موضوع الدعوى، وعميو أف يثبِّت عرض لممصالحة بيف الخصوـ في الدعاوى الص

ال شكَّؿ ذلؾ خماًل بواجب قانوني دوف أف يرتب عميو  الصمح والسعي إليو عمى ضبط جمسات المحاكمة، وا 
القانوف البطالف، ويستطيع المدعى عميو في الدعاوى البسيطة أو المستعجمة أف يمتمس ميمة إلى جمسة تالية 

، وعمى القاضي أف يعطي الخصوـ بناًء عمى طمبيـ الميؿ الكافية والمناسبة مف أجؿ االطالع إلبداء دفوعو
عمى المستندات، والرد عمييا في الدعاوى الخاضعة لتبادؿ الموائح، وكؿ ذلؾ يتعمؽ بحؽ الدفاع الذي يعد مف 

إذا لـ يتـ ذلؾ في الميعاد  النظاـ العاـ، وفي جميع حاالت االستمياؿ لمدفاع أو لتقديـ مذكرات أو مستندات
الذي حدده القاضي يمكف لو أف يحكـ في محضر الجمسة بحكـ قابؿ لمتنفيذ فورًا عف طريؽ النيابة العامة 

 عمى المتخمؼ بغرامة ال تتجاوز خمس وعشريف ليرة.
 إدارة الجمسة ونظاميا

ع مف يحضر الجمسة يرأس القاضي أو الرئيس جمسة المحاكمة ويديرىا ويشرؼ عمييا، وعمى جمي
واجب االحتراـ واالمتناع عف كؿ ما يعكر اليدوء والنظاـ واألمف في قاعة المحاكمة، وتثير مسألة إدارة 
الجمسة ونظاميا بعض المسائؿ منيا ما يتعمؽ بإجراءات الجمسة بعد افتتاحيا، والشروع في المحاكمة 

فساح المجاؿ لمجواب عمى الدعوى ومستنداتيا،  الوجاىية، أو المحاكمة بمثابة الوجاىي، وبعد عرض الصمح وا 
 عفي الدعوى، والنظاـ في الجمسة، والتوقي حومف ىذه المسائؿ إجراءات المرافعة، وقفؿ باب المرافعة، والصم

 عمى محضر الجمسة وذلؾ وفؽ اآلتي:
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 المرافعة في جمسة المحاكمة: -أولً 
كالـ بحضرة القاضي، ويمكف أف تكوف المرافعة كتابيًة ُتَعدُّ المرافعة أماـ المحكمة حؽ لمخصوـ في ال 

كتابية في الدعاوى المدنية، واألصؿ فييا أف تكوف شفوية في الدعاوى الجزائية، ويمكف لممحاكـ المدنية أف 
تسمح بتقديـ مرافعة شفوية، وتقوـ المرافعة عمى شرح وتمخيص لممذكرات والطمبات والدفوع يتـ تدوينو في 

بافتتاح جمسة المحاكمة  محاكمة، ويتولى كاتب المحكمة أو كاتب الضبط إنشاء محضر رسميضبط جمسة ال
بإشراؼ القاضي أو الرئيس الذي يتمو استدعاء الدعوى ومستنداتيا، والمذكرات الجوابية ومستنداتيا، ويطمؽ 

س لممدعي أو وكيمو عمى ىذا عادة )كافة األوراؽ المبرزة في ممؼ الدعوى(، وبعدىا يأذف القاضي أو الرئي
في الكالـ ومف ثـ يعطي الفرصة ذاتيا لممدعى عميو أو وكيمو، ويكوف المدعى عميو إذا لـ تكف النيابة العامة 

أف يستوقؼ المرافعات لطرح األسئمة في  أو الرئيس الحؽ لمقاضيكما أنو  خصمًا منضمًا آخر المتكمميف.
 العاـ واآلدابمحو العبارات الجارحة أو المخالفة لمنظاـ أف يأمر ب، ولو والممحوظات التي يراىا ضرورية

كما ، في أية ورقة مف أوراؽ الدعوى ـوالتي ال تقتضييا حقوؽ الدفاع سواًء وردت في مذكرة دفاع أ ،العامة
الخصوـ، عمى طمب  توجيو األسئمة لمخصوـ ولمشيود سواًء مف تمقاء نفسو أو بناءً  أو الرئيس يتولى القاضي

ف ذلؾ كمو في محضر جمسة ويجب أف يدوَّ  ز توجيو األسئمة إال عف طريؽ القاضي أو الرئيس،وال يجو 
يصؿ  الشيادة عمى ما بَّ صَ نْ ػوأف ت المتكمـ،ويجب أف يذكر الجواب بصيغة  وجواب،بصيغة سؤاؿ  المحاكمة
و قاضي أف يوجِّ وعمى ال والتذوؽ(،عف طريؽ الحواس الخمس )السمع والبصر والممس والشـ  مف عمـ لمشاىد

، وُيعدُّ ضبط جمسة المحاكمة سند رسمي بما فييا وتكوف منتجةً  ،وقائع الدعوىتتعمؽ ب ة بحيثاإلفادات واألدلِّ 
 .دوف فيو وال يطعف فيو بغير التزوير

 قفل باب المرافعة: -ثانياً 
تخدـ عادة عبارة: ، وتسقفؿ باب المرافعة بمجرد انتياء الخصوـ مف مدافعاتيـيقضي المبدأ القانوني ب 

ف كانت أكثر  )) حيث لم يبق ما يقال تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجمسة إلى يوم معين لمحكم((، وا 
، )رفع القضية أو األوراق أو الدعوى لمتدقيق(المحاكـ ال تقفؿ باب المرافعة، بؿ تستخدـ عبارة أخرى ىي 

دراسة الدعوى، والعبارتيف مختمفتيف في المدلوؿ أو األثر وال تعني ىذه العبارة قفاًل لباب المرافعة، بؿ تعني 
 ال لمتدقيؽ القضية رفع ألف التدقيؽ، فترة خالؿ المقدمة المذكرة قبوؿ إال المحكمة يسع الالقانوني، حيث 

، كما المرافعة باب قفؿ تعمف لـ المحكمة مادامت ومطالب دفوع مف لدييـ ما إبداء مف الخصوـ حرماف يعني
 يجب ذلؾ قبؿ طمب وكؿ، مرافعاتيـ مف الخصوـ انتياء بعد إال يقفؿ ال المرافعة باب أفمبدأ ذاتو يقضي ال

 دفوع مف لدييـ ما إبداء مف الخصوـ حرماف يعني ال لمتدقيؽ القضية ورفع، والمناقشة لمبحث يطرح أف
قد قررت أنو ال يجوز ، وكانت محكمة النقض السورية المرافعة باب قفؿ تعمف لـ المحكمة مادامت ومطالب
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صدار الحكـ في الدعوى قبؿ سؤاؿ الخصوـ عف أقواليـ األخيرة، إال أف الييئة  لممحكمة قفؿ باب المرافعة وا 
 من النتياء وأن األخيرة أقواليما عن الطرفين بسؤال ممزمة غير المحكمةالعامة قد ذىبت إلى القوؿ أف: ))

 بعد لمحكـ القضية بحجز المحكمة قراركما أف . (1)((المحاكمة أثناء األطراف تصرفات من يستنتج األقوال
 فرعية بمسألة لمتدقيؽ الدعوى رفعت إذا ، إال أنوالمرافعة باب قفؿ صراحة يفيد وختميا أقواليما الطرفيف تكرار
مطاؼ ف، وال يعد قفؿ باب المرافعة نياية اللمقانو  مخالؼ برمتيا فييا الحكـ فصدور الطرفيف أقواؿ ختاـ قبؿ

لمخصوـ أف يقدموا لممحكمة خالؿ األياـ الثالثة التي تمي إقفاؿ في المرافعة أماـ المحاكـ. إذ أجاز القانوف 
 تقدـ ىذه المذكرة بواسطة ديواف، و باب المرافعة مذكرة واحدة خطية الستكماؿ بعض النقاط أو تصحيحيا

، إال أنو يحكـ في ثالثة أياـ لمجواب عميياويعطى الخصوـ ميعاد  تودع منيا نسخ بعدد الخصوـ،و  ،المحكمة
ىذه الحالة عمى مف تقدـ بالمذكرة وعمى مف أجاب عمييا بغرامة ال تتجاوز المائة ليرة سورية، ويصدر الحكـ 

 تقبؿ ال المرافعة باب إقفاؿ بعدعمى ضبط جمسة المحاكمة العمنية وينفذ عف طريؽ النيابة العامة. إال أنو 
، إذا كانت المحكمة قد حددت أجاًل أو أعطت المحكمة قبؿ مف المحددة الميمة انقضت إذا مذكرات جديدة

 طمب في إيجاباً  أو سمباً  كممتيا تقوؿ أف المحكمة عمىإال أنو رخصة لتقديـ مذكرة بعد قفؿ باب المرافعة، 
افعة ليس نياية المطاؼ كما أف قفؿ باب المر . المرافعة باب قفؿ بعد الطمب ىذا قدـ ولو المعاكسة البينة تقديـ

في ممارسة حؽ الدفاع، بؿ أجاز القانوف إعادة فتح باب المرافعة بناء عمى طمب الخصوـ أو مف قبؿ 
المحكمة ذاتيا لمواجية وقائع جديدة أو وقائع غير معمومة ظيرت بعد قفؿ باب المرافعة، أو ألف الدعوى عير 

ذاو جاىزة لمفصؿ في الموضوع،   المقدـ الطمب التالية الجمسة في قبمت ثـ المرافعة باب فتح المحكمة قررت ا 
 ذلؾ مف يستدؿ فإنو الدعوى، في اآلخر لمخصـ عنيا صورة تبميغ تـ التي باألوراؽ مرفقاً  الخصوـ أحد مف
 قابالً  يعتبر عمييا تحفظ أي يبدي أف دوف الجمسة الخصـ حضور وأف مجدداً  المرافعة باب فتح إعادة عمى

ال أنو عند فتح باب المرافعة ألي سبب يتعيف فسح المجاؿ لمطرفيف إلبداء دفوعيما في الوقائع ، إباإلجراءات
المرافعة أف تصدر الحكـ في الجمسة ذاتيا دوف الحاجة إلى انتياء الخصوـ مف  ويمكف لممحكمة بعد ،الجديدة

ف موعد يدوَّ بالحكـ، و نطؽ لم جمسة قريبةقفؿ باب المرافعة وتحديد تقرر ويمكف أف  إقفاؿ باب المرافعة،
وز تأجيؿ جمسة النطؽ بالحكـ ػوال يج، ويعمف لمخصوـ فييا، الجمسة )ضبط( الجمسة الالحقة عمى محضر

 ويرد تفصيؿ ذلؾ في الجزء الخاص بنظرية األحكاـ.ثر مف مرة واحدة ػأك
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 الصمح في الدعوى: -ثالثاً 
واًء قبؿ فتح باب المرافعة فييا أو أثناء يستطيع الخصوـ في الدعوى في أية مرحمة كانت عمييا س 

المرافعة، أو بعد قفؿ باب المرافعة أف يطمبوا مف المحكمة فتح المرافعة في الدعوى لتدويف الصمح الذي اتفقوا 
 مف لتوثيقو رسمياً  عقداً  يعدُّ  محاكمةٍ  يأ في الدعوى أطراؼ بيف الواقع الصمحو  عميو في محضر المحاكمة،

 والشيء بالعقود، كالطعف فيو الطعفبالتالي فإف و  ،قضائيًا بالمعنى الفني لمحكـ حكماً  دُّ يع وال القاضي قبؿ
 عقد فا  و ى، أخر  أمور في الطرفيف بيف الخالؼ وتحسـ ،الدعوىموضوع  تجاوزت بنوداً  نويتضم مف يمنع

ذ، التنفي دائرة بواسطة ذُ نفَّ وي الرسمية العقود مف دُّ يع قبميا، مف عميو والمصادؽ المحكمة أماـ الجاري المصالحة
ويمكف أف يدوف الصمح عمى ضبط جمسة المحاكمة، ويوقع عميو الخصوـ مع القاضي أو الرئيس وكاتب 
الضبط، ويمكف لصاحب المصمحة أف يأخذ عنو صورة تنفيذية، ويمكف أف يِرَد بمذكرة خطية مشتركة موقعة 

كمة متضمنًا الصمح وبنوده ويقتصر الحكـ عمى مف الخصوـ، وفي الحاليف يمكف أف يصدر حكـ مف المح
 تثبيت الصمح، وال يصح تثبيت صمح إذا كاف يخالؼ القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة. 

 النظام في الجمسة: -رابعاً 
المحكمة، ويتجمى ضبط ويشرؼ عمى النظاـ في قاعة  جمسة المحاكمة، أو الرئيس يدير القاضي

 لجمسة وفؽ اآلتي:النظاـ في ا
فإف لـ يمتثؿ وتمادى كاف لممحكمة  ،يخرج مف الجمسة مف يخؿ بنظاميا أو القاضي أف لمرئيس  -1

أو بتغريمو عشر ليرات حكمًا غير قابؿ لطريؽ  ،أف تحكـ عمى الفور بحبسو أربع وعشريف ساعة
 في الحاؿ. مف طرؽ الطعف يبمغو الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه

ئيس أو القاضي بكتابة محضر عف كؿ جريمة تقع أثناء الجمسة، وقد يباشر إجراء يأمر الر  -2
ذا كانت الجريمة مف نوع الجناية أو الجنحة  بعض التحقيقات الالزمة بشأف تمؾ الجريمة، وا 
ذا كاف مرتكب  حالتو إلى النيابة العامة، وا  يستطيع أف يأمر بالقبض عمى مف ارتكب الجريمة وا 

اميف قاـ بتنظيـ ضبط بالواقعة وأحاؿ الموضوع إلى النيابة العامة إلجراء الجريمة مف المح
، مع مراعاة قانوف مينة المحاماة.   الالـز

لممحكمة أف تحاكـ مف تقع منو أثناء انعقاد الجمسة جنحة َتعدٍّ عمى ىيئتيا أو عمى أحد أعضائيا  -3
كوف حكميا في ىذا الشأف نافذًا في أو أحد موظفييا، وأف تحكـ عميو بالعقوبة المقررة لمجنحة، وي

ف كاف يخضع لالستئناؼ وفؽ القواعد المقررة في قانوف اإلجراءات الجزائية، ونرى أف  الحاؿ، وا 
ىذا األمر يجعؿ المحكمة خصمًا وحكمًا ويتنافى وضمانات الحقوؽ. لذلؾ يفضؿ أف تكتفي 
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النيابة العامة إلجراء المقتضى المحكمة بتنظيـ محضر بالواقعة وتحيمو مع الشخص موقوفًا إلى 
 القانوني. 

لممحكمة أف تحاكـ مف شيد زورًا في جمسة المحاكمة وأف تحكـ عميو بالعقوبة المقررة لشيادة  -4
 الزور، ويكوف حكميا نافذًا في الحاؿ ولو كاف يقبؿ االستئناؼ وفؽ الفقرة السابقة.

 التوقيع عمى محضر أو ضبط الجمسة: -خامساً 
ع عميو مع ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقِّ ( أصوؿ محاكمات أف 138دة )جاء في الما 

وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثمت  ،الرئيس في آخر كؿ جمسة ويذكر فيو ساعة افتتاحيا وساعة ختاميا
وقد َعدَّ  ،والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينيا ،والوقوعات التي حدثت ،وأسماء المحاميف ،في المحاكمة

االجتياد القضائي أف المبدأ المذكور مف النصوص اآلمرة المتعمقة بالنظاـ العاـ، وبالتالي فإف مخالفتيا تؤدي 
 يشكؿ الحاكمة الييئة رئيس القاضي أو قبؿ مف الجمسة ضبط توقيع عدـإلى البطالف المطمؽ، وعميو فإف 

ف باطالً  عمييا مبنيال والحكـ باطمة، ويجعميا التقاضي إجراءات في خمالً   أسماء مف الجمسة ضبط خمو، وا 
 محؿ ال، إال أنو الحكـ بطالف إلى ويؤدي بالخمؿ المحاكمة اتإجراء يصـ جميعيـ المحكمة وأعضاء رئيس
 .لمحضرىا مكمؿ الحكـ أف طالما األخيرة الجمسة ضبط عمى مساعده و القاضي لتوقيع
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 تمارين:
الصــحيحة وواحـــدة خاطئــة أو عـــدد مــن اإلجابـــات الخاطئــة وواحـــدة يكــون لكـــل ســؤال عـــدد مــن اإلجابـــات 

 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 

 ميعاد الحضور أمام المحاكم يعني  :  -1

o المدة المنقضية بيف قيد الدعوى وميعاد الجمسة 

  المدة المنقضية بيف تبميغ الدعوى وميعاد الجمسة 

o  قة ليا. المدة الواقعة بيف ميعاد الجمسة والجمسة الالح 

o    . المدة التي يتعيف عمى المدعى عميو الحضور خالليا إلى المحكمة 

  يجوز أن يحضر أمام المحكمة  في الدعاوى الصمحية:    -2

 .المدعي والمدعى عميو 
o    .أقارب كؿ منيما 
o     .كؿ مف لديو سند توكيؿ خاص    
o    أي شخص يدعي أنو يمثؿ أي منيما 

 الت اآلتية:يعد الشخص غائبًا في الح    -3

o  .إذا تـ تبمغو بواسطة أبنائو ولـ يحضر 

o .إذا تـ تبمغو بواسطة زوجو ولـ يحضر 

o .إذا تـ  إخطاره بواسطة مستخدمو ولـ يحضر 

 .إذا تـ تبمغو بواسطة شريكو ولـ يحضر 
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 عشرة نيالوحدة التعميمية الثا
 والدفوعالطمبات  -3

 الكممات المفالحية:
الطمبات من المدعى عميه ) ادعاء  –الطمبات العارضة من المدعي  -الطمبات األصمية  –الطمبات  -

 طمبات عارضة –بالتقابل 

دفوع  –دفوع شكمية ليست من النظام العام  –دفوع شكمية من النظام العام  –الدفوع الشكمية  -
 موضوعية.

 
 الممخص:

أجااز المشارع بعاد رفااع الادعوع لممادعي أن يتقاادم بطمباات لمواجياة ظارور تبيناات أو طارأت بعاد رفااع   -
الاادعوع ويااتم ذلااد باسااتدعاء أو بمااذكرة وأجاااز تقااديم طمبااات عارضااة عمااى م ضاار الجمسااة بمواجيااة 

يااار سااابب الااادعوعو خصاامهو ومااان لاااذت الطمباااات تصااا يأ الطماااب األصااامي أو بت ييااار موضاااوعهو وت ي
وطماب إجاراء ت يظايو كماا أجاااز لممادعى عمياه تقاديم إدعااء بالتقباال وطمباات عارضاة فاي  اال  بوتيااا 

 كاام لااه بيااا منقوصااة ومنااا المقاصااة القضااا يةو والتعااويض بيمكاان أن حي كاام لمماادعي لكاال طمباتااه أو 
ع برابطااة حتقباال عاان الضاارر الااذم ل ااع ماان الاادعوع ومااا تااةذن لااه بااه الم كمااة وكاال مايتصاال بالاادعو 

 .التجز ة

أجااااز المشااارع توسااايع الخصاااومة بعاااد رفاااع الااادعوع عااان طرياااع طمباااات التخااال وا دخاااال ساااواء كاااان   -
 .لالتدخل لجوميًا أو أنضماميًا وذلد لتجنب خصومات قد تنشة في المستقب

نظاام نص القانون عمى مجموعة من الدفوع التي يجوز التمسد بيا في الادعوع منياا شاكمية تتعماع بال  -
العاااااام وأخااااارع شاااااكمية حتتعماااااع بالنظاااااام العاااااام ألنياااااا موضاااااوعة لمصااااام ة الخصاااااوم إضاااااافة لمااااادفوع 

   .الموضوعية التي تتعمع بةص ال ع أو با  بات

 األىداف التعميمية:
 في نياية لذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى: 

 المدعي والمدعى عميه.معرفة الطمبات التي يجوز تقديميا بعد رفع الدعوع من كل من   -

معرفة كييية توسيع الخصومة في الدعوع بعد رفعيا عن طريع التدخل وا دخال واآل ار القانونية  -
 المترتبة عمى ذلد.

معرفة الدفوع التي يممكيا الخصوم في الدعوع والتي يترتب عمييا عدم قبول الدعوع شكاًل أو   -
موضوعا ب سب ال ال. 

202 



  تمييد وتقسيم:
مييوم الخصومة  رية إبداء الطمبات والدفوع بعد رفع الدعوع أمام م اكم الدرجة األولىو يتضمن  

كما تقضي بإمكانية إدخال أو تدخل أشخاص  ال ين لم ترفع الدعوع عمييم ولم تعقد الخصومة في مواجيتيم 
تجنب ذلد. ليذاو  ابتداًءو وذلد منعًا من إقامة خصومات ح قة عمى الخصومة المعقودة متى كان با مكان

 سنبين الطمبات التي يمكن لمخصوم تقديميا بعد رفع الدعوعو والدفوع التي يستطيعون التمسد بيا أو تقديمياو
 وذلد في األب اث اآلتية:

 األول: الطمبات بعد رفع الدعوع. 
 ال اني: التدخل وا دخال في الدعوع.
 ال الث: نظرية الدفوع في الدعوع. 

 اتالطمبــــــــــ
تيتتأ الخصومة بقيد الدعوع في سجالت الم كمة المرفوعة إليياو وتسمى الطمبات الواردة في الدعوع 
بالطمبات األصميةو وتتضمن عادة كافة مطالب المدعي التي يرغب من القضاء اليصل فييا بمواجية المدعى 

متالزمة أو ناش ة عن سبب عميهو مع ا شارة إلى أنه يمكن جمع طمبات متعددة بدعوع وا دة إذا كانت 
قانوني وا دو وقد تستدعي إجراءات المخاصمة أو الظرور المرافقة لسير الدعوع تقديم طمبات لمواجية تمد 
المستجدات من قبل المدعي تسمى طمبات عارضة أو طار ة أو إضافية أو فرعيةو وقد سمتيا أك ر 

عميه أن يتقدم بدفوع وطمبات بمواجية طمبات  التشريعات العربية بالطمبات العارضةو كما يمكن لممدعى
المدعي األصمية أو العارضة  يث يستطيع من خالليا طمب ال كم لنيسه بمواجية المدعي ويصبأ المدعى 

لذاو سنعرض ليذت المسا ل  عميه مدعيًا بمواجية المدعي الذم يصبأ أيضًا مدعيًا ومدعى عميه في آن وا د
 اآلتية: األجزاءفي 

جراءات تقديمياالطمبات   وا 
ليست عدالة الدولة أماكن م ددة يجمس فييا الناس ب ضور القاضي كي يسمع شكوالم وتظمماتيم 
التي يكيدلا بعضيم لبعضيم اآلخرو بل أن المجوء إلى القاضي في ظل نظام السمطة القضا ية وقانون 

ًا من خالل استدعاء أو معروض أصول الم اكمات يستدعى سموكًا م ددًا أبرزت ضرورة تةكيد الشكاوع خطي
يتضمن طمباتيمو ومن خالل مييوم الدعوعو فما لي تمد الطمبات وكير تقدم إلى الم كمةو لذا ما 

 سنعرضه وفع اآلتي:
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 مفيوم الطمبات: -أولً 
ُتَعرَُّر الطمبات بةنه تمد التي تقدم لمم كمة بصدد نزاع مطروح أماميا في دعوع منظورة. أما  

 ةلعارضة فيي تمد التي تطرح أو تقدم بعد تقديم الدعوع بصدد نزاع قا م بين خصوم فيياو لمواجيالطمبات ا
ظرور طرأت بعد رفعيا دون ت يير في الخصومة األصميةو وترتبط بذلد برابطة مستمدة من موضوعيا أو 

اكز القانونية لمخصوم أطرافيا أو سببيا ب يث يتة ر بيا ال كم الذم سور يصدر في  سم القا مو وت ديد المر 
و ويقضي المبدأو أنه لكل من المدعي والمدعى عميه أن يتقدم بالطمبات (1)في الدعوع التي يصدر فييا

العارضة بمواجية بعضيماو وذلد بيدر التعديل أو الت يير أو ا ضافة أو توسيع نطاع الخصومة لتشمل 
ل بمجموع الذم يكون سببه وا دًاو وح تقبل الم كمة أشخاصًا آخرين لم يكونوا خصومًا فييا عند رفعياو لميص

 الطمبات العارضة التي يكون لدفيا فقط تةخير اليصل في الدعوع.
  إجراءات تقديم الطمبات العارضة: -ثانياً 

سمأ المشرع ببسط كل تيرعات الدعوع في خصومة ترفع بدعوع وا دة تيسيرًا في إجراءات التقاضيو 
تقديم تمد الطمبات بالطريقة التي ترفع بيا  بن نزاع لم ييصل بين الخصومو وأوجومنعًا من إبقاء جزء م

الدعوع أم باستدعاء أو بمذكرةو وبالتالي تضمينيا كافة البياناتووسداد الرسوم المتوجبة وفقًا لقانون الرسوم 
م تمد الطمبات والتةمينات القضا ية ب ض النظر عن سداد رسوم الدعوع األصمية. كما أجاز المشرع تقدي

شيالة بتدوينيا عمى م ضر جمسة الم اكمةو ولكنه اشترط في لذت ال الة أن يكون الخصم  اضرًا لمجمسة 
 تى ُتعدُّ معمنًة إليهو وكي يتمكن من الرد عميياو ويرسل ضبط الجمسة أو م ضر الم اكمة ا في لذت ال الة ا 

ادت أصوًح. لذلد يجب تقديم الطمبات العارضة سواًء إلى ر يس الديون ل ساب الرسم ويكمر مقدم الطمب بسد
ذا قيل باب المرافعة وأعيد فت ه من جديد من قبل  من المدعي أم من المدعى عميه قبل قيل باب المرافعةو وا 
الم كمة يعود ال ع لمخصوم بتقديمياو ويجوز تقديم تمد الطمبات أمام م اكم الموضوعو أم أمام الم كمة 

 وز تقديميا أمام م اكم احست نار بشرط أن ح تكون طمبات جديدةو ويتوجب في إجراءات احبتدا يةو وي
إح أنه ح يجوز تقديم طمبات عارضة ألول  تقديم الطمبات العارضة أن تكون الخصومة األصمية ح تزال قا مة

تقديم الطمب  مرة أمام م كمة النقض باعتبارلا م كمة قانون وليست م كمة موضوعو إح أنه ح يجوز
العارض بصي ة دفع في الدعوعو بل يجب تقديمه وفقًا لإلجراءات التي نص عميه القانون ولي العريضة أو 
المذكرة قبل موعد الجمسة أو شيالة عمى م ضر الجمسة. كما يقضي المبدأ القانوني أن يكون قاضي الدعوع 

النوعي أو القيمي لمقاضي المذكورو أما األصمية لو قاضي الطمب العارض متى كان يدخل في احختصاص 

                                                

 .ود و672ابع ا ص أصول الم اكمات ا المرجع الس -عوض أ مد الزعبي .ود و226 – 226ا ص  1د. إدوار عيد ا المرجع السابع ا ج :انظر - (1)
 . 347ا المرجع السابع ا ص  2و والمستشار أنو طمبة ا موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ا ج257م مود الكيالني المرجع السابع ا ص 
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ذا كان  إذا كان يخرج عن اختصاصه فإنه يجوز له ال كم بالطمب األصمي لو دت دون الطمب العارضو وا 
الطمب العارض يرتبط بالدعوع األصمية برابطة ح تقبل التجز ة يقرر إ الة الدعوع بكامميا إلى الم كمة 

لطمب العارضو وذلد خالفًا لمقاعدة التي تقضي باليصل في الطمبات المختصة لتيصل بالدعوع األصمية وبا
ح فصمت في الدعوع األصمية واستبقت لدييا الطمبات  العارضة مع الدعوع األصمية كمما كان ذلد ممكنًاو وا 

 العارضة لت كم فييا بشكل مستقل. 
 طمبات المدعي العارضة

دعوع التي تتضمن طمبات المدعي األصميةو مع تيتتأ الدعوع أمام الم كمة المختصة باستدعاء ال
ذلد يستطيع أن يقدم الطمبات العارضة في بعد رفع الدعوع في جميع ال احت التي يقوم ارتباط أو تالزم 
بينيا وبين الدعوع األصمية )الطمبات األصمية(و ولذلد أجاز المشرع تقديم الطمبات العارضة في مسا ل 

شارة إلى أن مصطمأ المدعي ينصرر إلى المتدخمين أو المدخمين في م ددة عمى سبيل ال صر مع ا 
الدعوع سواًء كان تدخميم أو إدخاليم إلى جانبه أو كان تدخميم بطمب ال كم ألنيسيم استقالًحو والطمبات 

 العارضة التي ي ع لممدعي تقديميا بعد رفع الدعوع لي: 
موضوعو لمواجية ظروف طرأت أو تبينت بعد ما يتضمن تصحيح الطمب األصمي أو تعديل  -أولً  

 :رفع الدعوى
ترفع الدعوع ابتداًء م اًل بمادة ت بيت مبيع وتسميمو  م يتبين أن المبيع قد لمدو فيعدل المدعي الدعوع 
األصمية عن طريع الطمب العارض إلى إعالن انيساخ العقد مع الرد والتعويض إن كان له مقتضىو وقد تقام 

تعويض عن ضرر قا م بتاريخ رفعياو إح أنه يتبين لممدعي تياقم الضرر بعد ذلدو فمه ال ع الدعوع بمادة 
طمب زيادة التعويض لمواجية ما تياقم من ضررو ولكن ح يجوز في جميع ال احت أن يطاب بةصل ال ع 

لة أن يتبين في دعاوع ال يازة ت ت طا مة سقوط دعوع ال يازةو ويشترط لقبول الطمب العارض في لذت ال ا
الظرر أو يت قع بعد رفع الدعوعو أما إذا كان المدعي يعرر مسبقًا بقيام أسبابه وموضوعهو ولم يتعرض له 

 في عريضة الدعوعو فإن ح يعد طمبًا عارضًا وفقًا ألصول قبول الطمبات العارضة قانونًا.
 :و بصمة ل تقبل التجزئةما يكون مكماًل لمطمب األصمي أو مترتبًا عميو أو متصاًل ب -ثانياً  

يكون الطمب العارض مكماًل لمطمب األصميو عندما يكون من طبيعة ال ع م ل الدعوعو ب يث 
يمكن جمعيما معًا في طمب وا دو كالمطالبة بالدعوع األصمية باسترداد الدين أو األجورو وأن يتضمن 

الدعوعو أو المطالبة بتسميم العقار م ل  الطالب العارض المطالبة باليوا دو وبما است ع من أجور بعد رفع
دعوع منع المعارضةو والمطالبة ب مرات العقار أو التعويض عن فوات المنيعة. كما يكون الطمب العارض 
مترتبًا عمى الطمب األصمي عندما يكون نتيجة  تمية له كما لو تم احدعاء بوجود تجاوز من بالبناء أو 
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يكون الطمب العارض بإزالة البناء أو ال رس مترتبًا عمى  هر المدعيو فإنال راس من المدعى عميه عمى عقا
الدعوع األصميةو ويكون الطمب العارض متصاًل بالطمب األصمي بصمة ح تقبل التجز ةو عندما يكون من 
غير الممكن إقامة دعوع مستقمة بالطمب العارض إح مع ا تمال وجود تعارض باأل كامو كما لو رفع 

الدعوع بطمب إنياء عقد وكالةو وتقديم طمب عارض بم اسبة الوكيل عن األعمال التي قام بيا المدعي 
لذاو يعد الطمب العارض مكماًل لمطمب األصمي  .ل سابه ومصم تهو أو طمب ال مار مع دعوع ال يازة..إلخ

يدخل الطمب العارض كل طمب يرتبط به عمى ن و ح يقبل احنيصال كالريع والتسميم وا زالة. لكن يجب أن 
في اختصاص الم كمة المرفوعة إلييا الدعوع في ال احت المذكورة جميعيا التي يجوز فييا تقديم م ل لذا 

 الطمب. 
 :ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطمب األصمي عمى حالو -ثالثاً  

الب به أو ال ع المراد  مايته من خاللياو أما ُيَعبَُّر عن موضوع الدعوع بمضمونياو أو ال ع المط
السبب فيو األساس القانوني الذم تقوم عميه المطالبة بال ع أو ال ماية والذم يعبر عنه أيضًا بمصدر ال ع 
أو احلتزامو كةن تقام الدعوع بالتعويض عمى أساس قواعد المسؤولية العقديةو  م يتقدم المدعي بطمب عارض 

قواعد المسؤولية التقصيريةو أو أن يقيم دعوع الممكية عمى أساس العقد أو الوصية أو  يقيميا عمى أساس
اليبة أو ا رثو في ير السبب لتقوم عمى أساس ال يازة والتقادمو إذا ما ظير بطالن العقد أو الوصية أو 

دعوع جديدة  اليبةو أو ظير أنه غير وارثو وعمة السماح بتقديم م ل لذا الطمب العارض لو تجنب رفع
 بسبب جديد طالما أن األمر يتعمع بالموضوع نيسه وباألطرار أنيسيم.

 :طمب إجراء تحفظي أو مؤقت -رابعاً  
يجوز تقديم جميع الطمبات الت يظية أو الوقتية مع الدعوع األصمية أو تبعًا ليا عن طريع الطمبات  

وصر  الة  وو وطمب إجراء معاينةو أالعارضةو كطمب ال جز اح تياطي)الت يظي( عمى أموال المدين
رالنة أو طمب  راسة قضا يةو أو وضع أختامو وعمى ذلد لو احرتباط الو يع بين الطمب الوقتي والطمب 

 األصمي والذم يجعل م كمة الموضوع لي األقدر عمى تقدير مدع ال اجة إلى اتخاذ التدبير من عدمه.
 :ن مرتبطًا بالدعوى األصميةما تأذن المحكمة بتقديمو مما يكو -خامساً  

يجوز لممدعي أن يتقدم بطمبات عارضة إضافة إلى ما ذكر سابقًا بشرطين لما: موافقة الم كمة عمي 
تقديمياو وأن تكون تمد الطمبات ترتبط بالدعوع األصميةو وح يشترط في قيام تمد الرابطة أن تكون ح تقبل 

ا ل ع من ضرر من جراء ا خالل بتنييذ العقدو كما لو التجز ةو كطمب فسخ عقد ا يجار والتعويض عم
أل ع ضررًا بالمةجور من جراء استعماله له استعماًح غير مةلورو وبالتالي ح تقبل الم كمة الطمبات 
العارضة الجديدة إذا لم تتصل بالدعوع األصميةو ونشير إلى أن الطمبات العارضة من المدعي ح ت تاج إلى 
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ي تاج األمر إلى تقرير قبوليا قبل اليصل بالموضوع ولكن يجب ا شارة إلييا في ال كم  رسوم جديدةو وح
 الياصل فيه. 

 طمبات المدعي عميو
يدخل في مييوم المدعى عميه كل من تدخل أو ُأْدَخَل إلى جانبه سواًء باحنضمام أم عمى وجه 

ن موقر الدفاع إلى مر مة اليجومو فيو ح احستقاللو وتتميز طمبات المدعى عميه عن دفوعه في احنتقال م
من طمباته ال كم برد دعوع المدعي فقطو بل بال كم له فييا أيضًاو فيو يت ول من مجرد مدعى عميه  رييد

ليذا  إلى مدعي في الدعوع ذاتيا التي أقاميا المدعي ابتداءو ب يث يصبأ كل منيما مدعيًا ومدعى عميه.
يم نوعين من الطمبات يسمى األول منيا بالطمب المقابل ) الدعوع المقابمة أو أجاز المشرع لممدعى عميه تقد

 احدعاء بالتقابل(و ويطمع عمى ال اني اسم الطمبات العارضةو لذلد سنيصل في كل من الطمبين وفع اآلتي:
 الطمب المقابل )الدعوى المتقابمة (: -أولً 
إقامة الدعوعو وقد يكون أصميًا عندما تقام به دعوع مبتد ة  ُيَعدُّ الطمب المقابل طمبًا طار ًا إذا تم بعد 

عمى وجه احستقالل أمام م كمة أخرع غير الم كمة التي أقيمت أماميا الدعوع المنظورةو أو أنيا سجمت 
ُد  دعوع مستقمة أمام ذات الم كمةو كما لو كان المدعى عميه ح يعمم بإقامة الدعوع عميهو وفي ال الين ُتَو َّ

دعويين معًا ليصدر بيما  كم وا د منعًا من خشية صدور أ كام متناقضة في ال ع الوا دو كما لو رفع ال
لزام الطرر اآلخر بتنييذ التزاماته الواردة بهو وكان لذا الطرر قد  أ د الخصمين الدعوع ابتداء بت بيت عقد وا 

عادة الطرفين إلى ال الة ذا قدم م ل لذا  أقام الدعوع بمادة فسخ عقد أو إبطاله وا  التي كانا عمييا قبل العقدو وا 
 الطمب في الدعوع المنظورة يسمى طمبًا عارضًاو ويندرج ت ت الطمبات العارضة التي نبينيا في اليقرة التالية. 

  الطمبات العارضة التي يجوز تقديميا من المدعى عميو: -ثانياً 
العارضة ال صرية في مواجاية الامدعى منيا أجاز القانون لممدعى عميه تقديم مجموعة من الطمبات 

ما ييدر إلى عدم ال كم لممدعي بكل طمباتهو ومنيا ما يتضمن ال كم له بما يتيرع عن الدعوعو وقد  دد 
 المشرع لذت الطمبات  صرًا وفع لما لو آت: 

تعدُّ  يجب التيريع بين المقاصة القانونية والمقاصة القضا يةو  يث طمب المقاصة القضائية: -1
المقاصة قانونية عندما يوجد نص قانوني عميياو أما المقاصة القضا ية فيي التي تتم من قبل الم اكم في 
منازعة قضا يةو وح ت تاج المقاصة القانونية إلى طمب عارضو بل يكيي التمسد بيا كدفع ألنيا تؤدم إلى 

القضا ية فال يكيي فييا الدفع بل ت تاج إلى انقضاء الدين بقوة القانون متى توافرت شروطيا. أما المقاصة 
ادعاء بطمب عارضو وح يمزم أن يقوم بنيا وبين الدعوع األصمية أية رابطة سواًء من  يث الموضوع أو 

يكون لكل من الطرفين دين  السبب بين الدينينو ويقضي القانون المدني بةن المقاصة القانونية تكون عندما
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ون كل من الدينين مست ع األداء وصالأ لممطالبة به قضاء.و وأن يكون كل من بذمة الطرر اآلخرو وأن يك
الدينين خاليًا من النازاع وم ققًا ومعموم المقدار. أما المقاصة القضا ية فتقوم عندما ح تتوفر شروط المقاصة 

جود دين له القانونيةو وبالتالي فإنه يكون من  ع المدعى عميه تقديم طمب عارض بيا متى كان يدعي و 
بذمة المدعيو ألن المقاصة بالديون أمر جا ز ميما كان نوعيا أو مصدرلا متى كانت ممموكة ممكية 
خالصةو ويصأ إيقاع ال جز عميياو ألن كل ما صأ  جزت صأ بيعهو وكل ما صأ بيعه يصأ التنييذ 

 عميه. 
 طمب التعويض عن ضرر لحقو من الدعوى األصمية أو من إجراء فييا: -2
ستطيع المدعى عميه أن يتقدم بطمب عارض يتضمن ال كم له عن الضرر الال ع به من سرد وقا ع ي

كاذبة في استدعاء الدعوع تتعمع بالسمعة أو الشرر أو الكرامةو أو الدعوع المقامة من المدعي تنطوم ت ت 
ه من أم إجراء تم مييوم التعسر في استعمال ال ع. كما يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضر الال ع ب

في الدعوع إذا  بت عدم وجود ما يبرر ذلد ا جراء كال جز الت يظيو وتبرير لذا أن م كمة الدعوع لي 
 األقدر عمى تقدير  جم الضرر والتعويض عنه. 

أي طمب يترتب عمى إجابتو أل يحكم لممدعي بطمباتو كميا أو بعضيا أو يحكم لو بيا مقيدة  - 3
 و:لمصمحة المدعى عمي

أجاز المشرع لممدعى عميه تقديم الطمبات العارضة بمواجية المدعي ميما كان سببيا أو مصدرلا إذا  
كان يترتب عمييا أح ي كم لممدعي بدعوات أو ي كم له بيا منقوصةو كما لو أقيمت الدعوع بمادة تنييذ عقدو 

ار وتسميمه خاليًا من الشواغل ألن فيقدم الطمب العارض بيسخ العقدو أو أن تقام الدعوع بمادة إخالء عق
ا يجار تم دون إذن من المالدو فيقدم المدعى عميه طمبًا عارضًا بت بيت العالقة ا يجارية ومنع المعارضة 

 في إش ال العقار.....إلخ.
 أي طمب يكون متصاًل بالدعوى األصمية اتصاًل ل يقبل التجزئة: -4

ر باألجورو فيتقدم المدعى عميه بطمب عارض بإنقاص األجرة قد يقيم المدعي دعوع بمطالبة المستةج
عن المدة التي لم يستعمل بيا العقار المةجور لقيام إصال ات فيهو أو أم طمب متيرع عن العالقة ا يجاريةو 

كان با مكان فصمه عن  اويشترط في لذت ال الة لقبول الطمب العارض أن ح يكون قاباًل لمتجز ةو فإذ
 صاميةو ب يث تقام به دعوع مستقمةو ت كم الم كمة بعدم القبول. الدعوع األ
 ما تأذن المحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطًا بالدعوى األصمية: -5
ت دد الم كمة ما لي الطمبات العارضة التي ترتبط بالدعوع المقامة أمامياو وتقرر في ضوء ذلد  

ال الة أن يكون احرتباط عضويًا بل تكيي أية رابطة تمنع احرتباط قبول الطمب أو رفضهو وح يشترط في لذت 
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من في المستقبل من إصدار أ كام متناقضةو أو إمكانية  سم نزاع من جميع جوانبهو ويجب تقديم الطمبات 
ح ألممتيا الم كمة وعدتيا كةنيا لم تكن. كما ح يجوز  وفقًا لما نص عميه القانون وليس بصي ة دفع وا 

 طمبات عارضة خارج تمد ال احت التي نص عمييا القانونو وقد اعتبر ذلد من النظام العام.لمخصوم تقديم 

 التدخل واإلدخال في الدعوى
تقضي قواعد العدالة بةن أ ر الدعوع نسبي. بمعنى أنه ح يستييد منيا سوع الذم رفعياو وح يمكن أن 

صم ة قد تقتضي توسيع نطاع الخصومة سواًء بقبول تم ع ضررًا بال ير الذين ليسوا طرفًا فييا. لذلد فإن الم
شخص  الث فييا بعد رفعيا عن طريع ما يسمى بالتدخل احختيارمو أو بإدخال شخص  الث فييا إما لوجود 
عالقة ما تربطه بالدعوع المرفوعة أو ألن مصم ة العدالة تقتضي اختصامه فيياو ولذا ما يعبر عنه بالتدخل 

ل يرو ويدرس موضوع التدخل وا دخال أو اختصام ال ير ت ت عنوان الطمبات ا جبارم أو اختصام ا
العارضة التي يصأ تقديميا بعد رفع الدعوعو إح أنيا تتمتع بصيات خاصةو لذلد آ رنا إفراد ب ث مستقل 

 بياو وليذاو سور نعرض لذا الب ث في المطمبين اآلتيين:
 (1)التدخل الختياري في الدعوى

لكل ذم مصم ة أن يتخل في الدعوع إما طالبًا ال كم لنيسه فييا بطمب مرتبط بياو أو  أجاز المشرع
 لمم افظة الخصوم أل د احنضمام إما التدخلو لطمب يشترط إذبطمب احنضمام إلى أ د الخصوم فييا. 

 ح  تى  قوقهو عن الدفاع عمى المدين ليعين الدا نو ضد كالمتدخل مساعدتهو طريع عن  قوقه عمى
 المتدخل يطمب أن أوواحنضمامي التدخل ولو لهو المقرر العام الضمان بذلد ويتة ر القضيةو المدين يخسر
 استرداد دعوع في اليد صا ب كتدخل. الطرفين مواجية في به ال كم ويطمب بالدعوعو مرتبط لنيسه ب ع

يعني الب ث في أنواع التدخل  ولذا ويالخصام التدخل ولو العينو است قاع دعوع في المشترم أو ال يازةو
جراءاتهو ومن  م بيان اآل ار المترتبة عميه عمى الن و اآلتي:   وا 

 أنواع التدخل : -أولً 
ُتعدُّ إجازة التدخل في دعوع مرفوعة من قبل المشرع وسيمة لتجنب خصومات أخرع  مكانية نشوء 

أخرع يمكن أن تتصل به برابطة ح تقبل  نزاعات متيرعة عن المعروض فيياو لوجود رابطة بين لذا ومسا ل
التجز ةو أو ألن مراكز قانونية نشةت أو ترتبت بعد نشوء ال ع المطالب به في الدعوع المنظورةو وعمى ذلد 
فإن التدخل يمكن أن يكون لجوميًا أو مستقاًلو ويمكن أن يكون انضماميًا أو تبعيًا أل د الخصوم في 

 وعي التدخل وفع اآلتي: الدعوعو وعمى لذا سور نعرض لن
                                                

منشةة  –جارية أصول المرافعات المدنية والت -راجع د. نبيل إسماعيل عمر -لمزيد من المعمومات  ول التدخل احختيارم في خصومة قا مة -(1)
 . 569-541ص  -1986الطبعة األولى  –المعرر با سكندرية 
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 التدخل الستقاللي أو األصمي أو اليجومي: -1
يقوم التدخل احستقاللي أو اليجومي أو األصمي عمى أساس أن المتدخل يطمب ال كم لنيسهو دون أن 
يتبنى أم من طمبات المدعي أو دفوع المدعى عميهو بل يطالب بال كم له بال ع موضوع الدعوع أو ب ع 

بوصيه ذم مركز مستقل في الخصومة. كما لو طالب المشترم األول بت بيت ممكية عقار اشترات متيرع عنه 
باحستناد إلى أنه  المدعي في الدعوع الذم قام وسبع بوضع إشارة الدعوع عمى ص ييته في السجل العقارمو

تعويض عن فعل ضار األولى بال ماية ألن المشترم ال اني سيئ النيةو أو التدخل في دعوع منظورة بمادة 
لممطالبة بالتعويض عن الضار الال ع به من اليعل الضار ذاتهو أو أنه تدخل في دعوع مرفوعة بمادة 
ت بيت عقد بيع كي يطالب ببطالن العقد ألن له مصم ة مرتبطة بالعقد ذاته. فالمتدخل في لذا النوع يياجم 

ل اختصاميًا أيضًا ألنه المتدخل يخاصم كل من طرفي الخصومة فييا مدعيًا ال ع لنيسهو ويعد لذا التدخ
 المدعي والمدعى عميه ألن يطالب بال ع لنيسه بمواجيتيما. 

 التدخل النضمامي أو التبعي: -2
يقتصر التدخل احنضمامي أو التبعي عمى انضمام طرر  الث غير مم ل في الدعوع إلى أ د 

لنيسهو فيو ييدر من تدخمه دعم أو تةييد طمبات  طرفييا دون أن يطالب المتدخل ب ع أو بمركز قانوني
المدعي أو دفوع المدعى عميه لذلد يسمى بالتدخل التبعي أو الدفاعيو وقد يقصد المتدخل من تدخمه 
اح تياظ ب ع أو ا بقاء عمى مركز قانوني ت صل عيه من أ د الطرفينو أو لم ياظ عمى أموال مدينه 

وفاء بديونهوكما لو تدخل الضامن إلى جانب المضمون ليساعدت في كسب باعتبارلا تشكل ضمانًا عامًا لم
الدعوع كي يتجنب ت مل الخسارة والرجوع عميه بالدين المضمونو وكذلد تدخل البا ع إلى جانب المشترم 
في نزاع يتعمع بالمبيع بين المشترم وشخص آخر كي ح يعود المشترم عمى البا ع في  ال است قاع المبيع 

 الخصم طمبات ت اير بطمبات يتقدم أن األطرار أل د المنضم لممتدخل يجوز حوعمى لذاو أو جزءًاو كاًل 
 الدعوع موضوع في اليصل عمى احنضمام تدخل في الم كمة وظيية تقتصر دو وذللتةييدت تدخل الذم

 تخالر ست ناراح في جديدة بطمبات يطالب أن األطرار أل د المنضم التدخل لطالب ي ع حو كما األصمي
ذاو إليهو  انضم من بيا طالب التي الطمبات  والدليلو والمصم ة الصية إلى ميتقرة األصل في الدعوع كانت ا 

 .المدعي جانب إلى آخر من تدخل يص  يا وح. ص ي ة غير تكون فإنيا
 إجراءات وشروط التدخل: -ثانياً 

وح يقبل التدخل بعد إقيال باب  وسةغ لمخصوم قبل موعد الجمباستدعاء يبمَّ يقدم طمب التدخل  
و ولكن إذا فتأ باب المرافعة جاز التدخل فيهو وكذلد األمر إذا أعيد ال كم منقوضًا من م كمة المرافعة
 التقدم المتدخل  ع من مادام احست نار م كمة أمام مرة ألول الدعوع في التدخل يجوزو ألنه النقض
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 عنه ي جب ح المتدخل عمى است قاع دعوع وجود نوا   ( أصولو239وفع أ كام المادة ) ال ير باعتراض
 موضوعا أو شكال تدخمه برد الصادر ال كم المتدخل است نار عدم. إح أن مصال ه عن دفاعاً  التدخل  ع
 وقد المتدخل عمى يجب أنه ذلد. األصمية الدعوع في المرفوع احست نار في جديد من التدخل من يمنعه إنما
 الطعن سبيل يسمد أن انضمام تدخل متدخالً  ولو احبتدا ي ال كم فييا فصل التي الخصومة في طرفاً  م ل
نو  وال كم ذلد في  المتدخل ألن باطل القيد ورسم الطابع رسم أداء ودون مذكرة بموجب المقدم التدخل طمب ا 
لصاع الرسم دفع قبل الدعوع قيد يجيز ح والتةمينات الرسوم وقانون ومدعياً  ديع  يكييو و القانونية الطوابع وا 

 كان سواءً  به له ال كم يطالب الذم ال ع في مستقمة دعوع لرفع الواجبة المصم ة لديه تتوافر أن لممتدخل
 نيس لو المتدخل يدعيه الذم ال ع يكون أن يشترط ح أمو به مرتبطاً  أو األصمية الدعوع م ل ال ع لذا

نماو م ل ال ع  أن لممتدخل يكييو كما الم كمة نيس عمى عرضيما يبرر مبينالط بين ارتباط وجود يكيي وا 
 من جزءاً  ويشكل الخصومة طرفي بين القا مة األصمية الدعوع بموضوع مرتبط به يدعي الذم ال ع يكون
 .الم كمة عمى المعروض الموضوع ذات

 التدخل: آ ار -ثالثاً 
إرجاء ال كم في الدعوع األصمية متى عمى طمب التدخل بنوعيه ح يترتب  يقضي المبدأ القانوني أنه 

طمب  ت كم الم كمة عمى وجه السرعة في كل نزاع يتعمع بقبول و وأنه يجبفرت أسباب ال كم فييااتو 
في مع الدعوع األصمية ما لم تر ضرورة التيريع طمب التدخل ت كم الم كمة في موضوع التدخل شكاًلو كما 

ن و وعمى لذا بينيا  األصمية الدعوع في ال كم أرجاء التدخل أو العارضة الطمبات عمى يترتب ح كانفإنه وا 
ن فييا ال كم أسباب توفرت متى  طمبات وبين التدخلو طمبات أو العارضةو الطمبات بين التيريع لمم كمة وا 

 في اليصل أو التيريع لذا أن إحوالم اكمات أصول قانون من( 162) المادة بمقتضى األصمية الدعوع
 األصمية الدعوع جالزية لمجرد شكال الرسوم عنيا المدفوع المتقابمة الدعوع رد يستدعي ح صميةاأل الدعوع
 .التدخل طمب أو األصمية الدعوع قبول دون ي ول شكمي أو قانوني مانع  مة يكن لم إذا لم كمو

 اإلدخال أو اختصام الغير
يث ح يقوم لذا ال ير اختيارًا بطمب ُيْطمُع عمى ا دخال مييوم اختصام ال ير أو التدخل الجبرمو  

التدخل في دعوع مرفوعةو بل يرغم عمى أن يكون خصمًا فييا دون إرادته بل وعمى الرغم من معارضتهو 
و تى أمام م كمة غير م كمته استنادًا إلى نظرية احرتباط بين الدعاوع ت قيقًا ليا دة الخصوم ولمصم ة 

أو لعدم اح تجاج بال كم الصادر بمواجية المدخل لكونه لم يكون خصمًا أو العدالة منعًا من قيام نزاع جديدو 
 طرفًا فيهو أو لممارسة  ع الدفاع.
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 أنواعو اإلدخال أو الختصام: -أولً 
ُيَعدُّ ا دخال نوعًا من الطمبات العارضةو أو شكاًل من ا جراءات القضا ية التي تستدعييا العدالةو 

 مكن أن يكون بناًء عمى طمب أ د الخصومو أو بناءً عمى أمر من الم كمة. وعمى ذلدو فإن ا دخال ي
 الختصام أو اإلدخال بناء عمى الطمب:-1

يقضي المبدأ القانوني أن يصأ اختصام ال ير عن طريع ا دخال في دعوع مرفوعة إذا كان يصأ 
لد بمن ه رخصة سمد طريع اختصامه فييا ابتداًء عند رفعياو وعميه أجاز المشرع لصا ب المصم ة وذ

مختصرة في أن يتقدم بطمب أو باستدعاء إلى الم كمة ُيَعبُِّر فييا عن إرادة جدية بمخاصمة من لم يخاصم 
بالدعوع عند رفعياو وبالتالي ح يجوز طمب ا دخال الشيييو أو بناء عمى الطمب عمى م ضر الجمسةو إح 

الصية األصمية في المخاصمة قد تتوفر في أك ر من  أن لذت الرخصة مشروطة بموافقة الم كمةو ألن
شخص كما لو كانت تقوم بينيم رابطة تضامنو وقد اختار المدعي أ دلم ليقيم الدعوع عميهوكما أنه يمكن 
اختصام المتضامنين اآلخرين بناء عمى طمب المدينو فقد تقام الدعوع عمى مرتكب اليعل الضار في  ادث 

ع تةمين من المسؤولية المدنية لدع شركة التةمين. فذلدو عندما ترفع الدعوع عمى مرورمو وقد يكون قد أجر 
المؤمن لمصم ته يكون له ال ع في طمب إدخال شركة التةمينو وقد يقيم المدعي الدعوع عمى السا ع الذم 

ؤوًح يعمل لدع رب عمل في م ل ال ادث المذكورو  م يطمب المضرور المدعي إدخال المتبوع باعتبارت مس
مع المسبب في تعويض الضررو وقد يكون األك ر مالءة من النا ية المالية. لذلدو يمزم في جميع األ وال 
لقبول طمب ا دخال وجود ارتباط بينه وبين الدعوع األصميةو ويت قع لذا احرتباط عند وجود المصم ة من 

صأ مخاصمتيم بالدعوع عند رفعيا. جية إضافة إلى أن يكون المطموب إدخاله من األشخاص الذين كان ي
ليذاو تعد دعوع الضمان اليرعية الشكل النموذجي  دخال ال ير في دعوع منظورةو  يث يقوم مييوم 
الضمان عمى التزام الضامن  ماية المضمون بمواجية طرر  الث يمكن أن يقيم عميه دعوع المسؤولية 

لتةمين بت طية المسؤولية الناجمة عن  وادث المرورو بصدد  وادث معينة كما لو ال ال في التزام شركات ا
وكذلد األمر في جميع دعاوع المتعمقة بت صيل الديون المضمونة بكيالة عينية أو شخصيةو وبمقتضى ذلد 
فإنه كان يكون من  ع المضرور في  وادث المرورو وكذلد الدا ن في الدين المضمون أن يوجه الخصومة 

باشرةو ويمكن أن يرفعيا بمواجية الضامن بصية دعوع أصميةو إذ صادر إن أقام عمى المسؤول أو المدين م
المضرور أو الدا ن المضمون الدعوع عمى المسبب المسؤولو أو عمى المدينو فإنه يكون من  ع لذاو أن 
يطمب إدخال الضامن في الدعوع كي يقود الدفاع معه من جيةو ولكي يت مل نتيجة ال كم عند خسارة 

عو وأن األفضل له أن يمجة إلى الدعوع اليرعية عن طريع ا دخال وأح ينتظر اليصل في الدعوع  م الدعو 
المجوء إلى الضامن ليطالبه بالضمان في  دود احلتزام الذم  كم عميه به. كما أنه من مصم ة المتبوع ومن 
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خال المسؤول أو المدين في مصم ة الضامن إذا رفعت عميه الدعوع استنادا إلى عقود الضمان أن يطمب إد
الدعوع عن طريع دعوع الضمان اليرعية التي تخوله ال ع بالرجوع عمى المضمون في بعض ال احت وكل 
ن جرت العادة أن الذم يستعمل دعوع الضمان اليرعية لو المدعى  ذلد دون ال اجة إلى دعوع جديدةو وا 

دعوع األصمية وفي طمب الضمان ب كم وا د عميه وليس المدعيو ويتعين عمى الم كمة أن تيصل في ال
 كمما أمكن ذلد.

 الختصام أو اإلدخال بناًء عمى أمر المحكمة: -2
إن إدخال أشخاص غي مختصمين في الدعوع بناًء عمى أمر من الم كمة مجافيًا لمبدأ  رية  

لي ممد التقاضي و رية األطرار في اختيار من يخاصمون ومن ح يخاصمون ب سبان أن الخصومة 
أطرافيا. إح أن المشرع عمى الرغم من وجالة لذا األمر أخذ بإمكانية إدخال ال ير أو اختصاميم في دعوع 
مرفوعةو وذلد لمصم ة العدالةو أو من أجل إظيار ال قيقةو ولذا يتمشى مع الدور ا يجابي التي يتوحت 

تةمر بإدخال طرر  الث في الدعوع لمصم ة  القاضي في إدارة دفة القضاء بما يؤدم إلى العدالة. فالم كمة
العدالة عندما يكون اليدر من ا دخال لو صدور ال كم بمواجيته كي يكون  جة له أو عميه تياديًا لتناقض 
األ كام ومنعًا من إ ارة نزاعات جديدة أمام القضاءو لوجود ارتباط بن ا دخال وبين موضوع المطروح في 

من ضرر يم ع به من ا تمال قيام تواطؤ بين الخصوم األصمين في الدعوع الدعوعو أو ل ماية ال ير 
المنظورةو كما لو أقيمت دعوع ت بيت مبيع عقار بين شخصين وكان يوجد عمى ص يية العقار إشارة لصمأ 

 السابع البا ع إدخالفي  عميه المدعى  عأ د األشخاص ترجأ أن له  قًا عمى العقار م ل البيعو وكذلد 
و واختصام ال ير ضامناً  باعتبارت لممدعي به سي كم بما عميه لمرجوع بالعقار احنتياع  ع أعطات والذم رلمعقا

بناًء عمى أمر من الم كمة ح يستمزم بالضرورة قيام رابطة بين ا دخال والدعوعو بل يمكن أن يكون بناًء 
 مة سابقةو أو ألن الم كمة ترع عمى مال ظة الم كمة أن أ د األشخاص كان مختصمًا في الدعوع في مر 

أن مصم ة العدالة تت قع بوجود مصم ة لممدخل ألن الطمبات المقدمة في الدعوع قد تمس  قوقهو وعمى 
لذا ح يصأ اختصام ال ير سواًء بناًء عمى طمب الخصومو أو بةمر من الم كمة إح أمام م اكم الدرجة 

الم كمة  ظيار ال قيقةو كما لو قررت الم كمة إدخال طرر األولى. كما يكون ا دخال بناًء عمى أمر من 
 الث فييا  براز ورقة أو سند موجود ت ت يديهو ومن شةنه أن يظير  قوع الخصوم فيياو وا دخال  ظيار 
ال قيقة جا ٌز أمام م اكم األساس سواًء منيا م اكم الدرجة األولى أو م اكم احست نار بعكس ا دخال 

ن مصطمأ إظيار ال قيقة مرن ب يث يسمأ لمصم ة العد الة الذم ح يجوز إح أمام م اكم الدرجة األولىو وا 
ن  لمم كمة استعماله في ضوء وقا ع كل نزاعو وبذلد يتم رسم  دود العدالة التي تقتضي المصم ة بيانياو وا 

 كان لذا األمر يمارس في أضيع ال دود.
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  إجراءات اإلدخال: -ثانياً 
طمب ا دخال  يقدمو و رفعيا عند فييا اختصامه يصأ كان من الدعوع في خليد أن لمخصم 
 إدخاله يطمب من غيبمَّ ٍو وح يصأ تقديمه بطمب عارض عمى م ضر الجمسةو ويجب أن بمذكرة أو باستدعاءٍ 

ن  في الموعد الم دد لذلد مع مراعاة مواعيد ال ضور وميل المسافةو لمم اكمة ويدعى الطمب صورة  طمبوا 
 جوازيه سمطة ليا وليس لمم كمة ممزم مستقمة بصورة فييا اختصاميم يصأ ممن الدعوع في خصم خالإد

و المدخل بمواجية الخصومة اكتمال قبل فصميا عدم بالدعوع خصم إدخال تقرير  ال في يتوجبفي ذلدو و 
نو   ح  ة في رتياإ ا من بالرغممن التقاضي  ال انية المر مة في التقاضي إجراءات ص ة معالجة عدم ا 

 كان من إدخال ال كم نقض بعد يجوزو و الصادر سابع ألوانه ومستوجب لمنقض ال كم يجعل احست نار
 المتعمقة أصول( 239) المادة لتطبيع م ل وح (وأصول151 المادة) دعوعاااال رفع عند فييا اختصامه يصأ

 . صراً  احست نار م كمة أمام ا دخال بطمبات
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 لدعوىالــدفــوع في ا
تقتضي  قوع الدفاع في الدعوع تمكين المدعى عميه من اتخاذ الوسا ل القانونية المتا ة التي ت ول 
دون ال كم عميه وفع مطالب المدعي األصمية أو ا ضافيةو وتمكين المدعي من الرد عمى مطالب ودفوع 

الدفوع شكميًة موجيًة إلى  ويطمع عمى تمد الوسا ل القانونية مصطمأ الدفوعو وتكون لذت المدعى عميهو
الخصومة أو إجراءات الم اكمةو أو موضوعية موجية إلى ال ع مضمون الدعوعو أو عمى إمكانية ال صول 
عمى  كم في الموضوعوأو قد تيدر إلى مجرد إنكار إمكانية  ع الخصم في استعمال الدعوع وتسمى في 

ال جميعيا يتعين عمى الخصوم أن يتقدموا بكامل طمباتيم لذت ال الة بالدفوع المتعمقة بعدم القبولو وفي األ و 
ن الم كمة غير ممزمة بتكميييم بتقديميا أو إ باتيا. لذلد نعرض  ودفوعيم ومستنداتيم دفعة وا دة وا  باتياو وا 

 اآلتيين:  الجز ينلمييوم الدفوعو وأنواعياو في 
 

 مفيوم الدفـوع أو الدفاع
جاءت التشريعات الوضعية خالية من تعرير م دد لمدفوع أو الدفاع باست ناء قانون أصول الم اكمات 

كل سبب يرمي بو الخصم إلى رد طمب خصمو لعدم صحتو بعد بحث المبناني الذم عرر الدفاع بةنه ))
اسع أنيا الوسا ل التي يمجة إح أن اليقياء وضعوا تعرييًا لمدفوع وقالوا عنيا بالمعنى الو ، (2)الحق بالموضوع((

إلييا المدعى عميه لمرد عمى دعوع المدعى ويكون من شةنيا منع أو تةخير أو ال ؤول دون صدور  كم 
كما يعرر الدفاع بةنه ال ع الممنوح بقوة القانون لمخصوم في الدعوع من أن يدافع عن . ضدت في الدعوع

يًا أم مدعى عميه وذلد بيدر عدم ال كم عميه بمطالب نيسه في الدعوع المقامة بمواجيته سواًء كان مدع
الطرر اآلخر أو ال كم له بطمباته في الدعوعو وقد اعتبر قانون أصول الم اكمات المبناني  ع الدفاع أو 

))الدعوى ىي الحق الذي يعود لكل صاحب مطمب الدفاع جزءًا من تعرير الدعوع وذلد بالنص عمى أن 
لمحكم لو بموضوعو، وىي بالنسبة لمخصم الحق بأن يدلي بأسـباب دفاع أو  بأن يتقدم بو إلى القضاء

فميما كان تعرير الدفاع فإنه يشكل جولر مسةلة الدفوعو التي  .(3)بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطمب((
يعبر عنيا بةنيا وسا ل قانونية يردُّ الخصم بيا في الدعوع عمى طمبات أو دفوع الخصم اآلخر ب يث يقنع 
الم كمة أو القاضي أنه في مركز قانوني متيوع عمى الخصم اآلخاار وبالتالي تجعل تمد الم كمة أو ذلد 
القاضي ي كم له وفقيا. لذاو نجد أن الدفوع تتصر بخصا ص الدعوع من  يث أنيا وسا ل قانونيةو أم أنيا 

رو وبالتالي فيي مصم ية مكنة وضعيا القانون بين يدم الخصوم كي يدفع كل منيما مطالب ودفوع اآلخ
                                                

 ( من قانون األصول المبناني.51المادة ) - (1)
 من ع.أ. م. م المبناني. 7انظر المادة  - (3)
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أيضًا إذ ح يسمع أم دفع ليس لصا بة مصم ة قا مة مشروعة فيهو كما أنيا شخصية أم ح يجوز تقديميا 
إح من ذوم الشةن في الدعوع أو من قبل من يم ميم قانونًا أو اتياقًاو ويجب أن تتعمع بيم مباشرة وبالتالي ح 

بدفع عدم ص ة إعالن خصم آخر لم ي ضر جمسات الم اكمة يجوز أل د الخصوم في الدعوع أن يتمسد 
كــل نفس بمـا كسبت رىينةألن 

َل ُيَكمُِّف الّمُو َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما و ولقوله تعالى (4)
اْكَتَسَبتْ 

وتقسم الدفوع إلى أنواع  ولذا ما نسميه بم ة بالقانون بوجوب توفر الصية في صا ب الدفعو ،(5)
عدة فبعضيا تسمى دفوعًا جولريةو وتكون الدفوع جولرية عندما تكون مؤ رةو وتكون مؤ رة عندما تؤدم إلى 
نتيجة م ايرة في ال كمو وبعضيا غير جولرم ألنه ح يؤ ر في النتيجة بال كمو وبعض الدفوع يجب التمسد 

و وبعضيا لمم كمة أن ت يرلا من تمقاء نيسيا وفي أية مر مة بيا من قبل الخصوم أنيسيم كي تؤ ر في ال كم
 كانت عمييا الدعاوع لتعمقيا بالنظام العام. 

 أنواع الدفوع والتمسك بيا
يمكن أن نميِّز بين أنواع أو تصنييات متعددة لمدفوعو  يث أن بعض التشريعات نصت عمى  ال ة 

بينما عمل  ية أو ا جرا يةو والدفوع بعدم قبول الدعوع.أنواع منيا لي: الدفوع الموضوعيةو والدفوع الشكم
فقياء القانون عمى تصنير الدفوع ضمن تصنييين ر يسين لما: الدفوع الشكميةو والدفوع الموضوعيةو  يث 
جعموا التصنييين المتعمقين با جراءات وبعدم القبول في تصنير وا د ت ت عنوان الدفوع الشكميةو ألنه يتم 

قبل التعرض لمموضوع. لذلد سور نةخذ بتيصيل أنواع الدفوع بتقسيميا إلى  ال ة أنواعو من  الب ث فييا
( من قانون أصول الم اكماتو إذ نيرع بين دفوع شكمية أو إجرا يةو ودفوع 144خالل قراءة نص المادة )

ُل فيه وفع اآلتي   :بعدم القبولو ودفوع موضوعيةو ولذا ما ُنيصِّ
 شكميَُّة:الدُفوُع ال -أولً 

وقواعد األصول من  يث ا عالنات أو  تُتعرَّر الدفوع الشكمية بةنيا تمد المتعمقة با جراءا
باحختصاصو ومنيا ما يتعمع بص ة الخصومة والتم يل أو ال ضور أمام الم اكم وممارسة  ع الدفاع 

ا ل القانونية التي يمجة إلييا أمامياو أو بإصدار األ كامو منيا ما يتعمع بقواعد رفع الدعوعو أو لي الوس
الخصوم قبل مناقشة الموضوع أو التعرض له بيدر منع إصدار  كم فييا قبل البت في ص ة تمد المسا ل. 
لذلدو فإن بعض الدفوع الشكمية تتعمع بالقواعد الموضوعة لمصم ة المتقاضين والتي تمكنيم من الوصول 

عدالة الدولةو وبالتالي عمى الخصوم أن يتمسكوا بالدفوع التي إلى اقتضاء  قوقيم أو الدفاع عنيا عن طريع 
تنظم لذا الجانب قبل أم دفع آخر وأمام م اكم األساسو وقبل التعرض لموضوع ت ت طا مة سقوط ال ع 

                                                

 (.38سورة المد ر ا اآلية ) - (4)
 (.283سورة البقرة ا اآلية ) - (5)
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بياو وتوجد دفوع أخرع تتعمع بالقواعد الموضوعة لتنظيم الجياز القضا ي ول سن سير العدالة كتمد المتعمقة 
الدولي لمم اكم أو باحختصاص النوعي أو القيميو أو بطرع الطعن وميمهو ولذت الدفوع تتعمع  باحختصاص

بالنظام العام وبالتالي يجوز إ ارتيا والتمسد بيا في أية مر مة كانت عمييا الدعوعو  تى ولو كان ذلد ألول 
ليذا .   ارتيا من قبل الخصوممرة أمام الم كمة النقضو ولمم كمة أن ت يرلا من تمقاء نيسيا دون ال اجة 

يمكن القول: يقصد بالدفوع الشكمية ا جرا ية بةنيا تمد الموجية إلى الخصومة أو إجراءاتياو ويقضي المبدأ 
القانوني بضرورة اليصل بيا قبل الب ث في موضوع وقبل أم دفع موضوعي مال تكن تتعمع بالنظام العامو 

الدفع اإلجرائي ىو كل سبب يرمي بو الخصم إلى إعالن عدم قانونية )) أن وقد نص المّشرع المبناني عمى 
ولكذاو نميز بالنسبة لمدفوع ا جرا ية بين دفوع تتعمع بالنظام ، (6)المحاكمة أو سقوطيا أو وقف ســيرىا((

تعمقة العامو ودفوع غير متعمقة بالنظام العامو ويترتب عمى لذا التمييز أنه ي ع لمخصوم التمسد بالدفوع الم
بالنظام العام في أية مر مة كانت عميه الدعوعو ولو كان ذلد ألول مرة أمام م كمة النقضو كما يمكن 
لمم كمة أن ت يرلا من تمقاء نيسيا ولو لم يتمسد بيا الخصومو أما الدفوع غير المعمقة بالنظام العامو فيجب 

ح سقط ال ع بياو ألنيا في ا ألصل مشرَّعة لمصم تيمو وح يجوز التمسد التمسد بيا قبل أم دفاع آخر وا 
يكن قد تم التمسد بيا أمام م اكم األساسو ونبين ما لي الدفوع ا جرا ية  مبيا أمام م كمة النقضو مال

 المتعمقة بالنظام العامو والدفوع ا جرا ية غير المتعمقة بالنظام العام وفع اآلتي:
 :الدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام - 1

توجد مجموعة من الدفوع المتعمقة بالنظام العام حرتباطيا بالتنظيم القضا ي وب سن سير العدالة نبينيا 
 في اآلتي:
يكون الدفع بعدم احختصاص الوح ي عندما ح يكون لمم كمة  أ ـ الدفع بعدم الختصاص الولئي: 

لعادم ألن المنازعة إدارية وتدخل في سمطة النظر في الدعوع إما لكونيا ح تدخل في اختصاص القضاء ا
اختصاص م كمة القضاء ا دارمو أو ألنيا غير مختصة وفع قواعد احختصاص الدولي لمم اكمو أو ألنيا 
تدخل في اختصاص جيات قضا ية أخرع. فيذا الدفع ينكر عمى الم كمة سمطة النظر في الدعوع لخروجيا 

 عن  دود احختصاص التي قررلا القانون. 
يتم الدفع بعدم احختصاص النوعي عندما يخرج عن سمطة ـ الدفع بعدم الختصاص النوعي:  ب

الم كمة المرفوعة إلييا الدعوع كونه يدخل في اختصاص م كمة أخرع ب سب نوع الدعوع وفقٌا لقواعد 
 توزيع احختصاص النوعي بين درجات وطبقات الم اكم. 

                                                

 ات المدنية.من قانون أصول الم اكم 52المادة  - (6)
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قيمة  عدم اختصاص الم كمة بسببم اختصاص الم كمة إن عدي:ج ـ الدفع بعدم الختصاص القيم
إح أن المشرع  ت كم به الم كمة من تمقاء نيسيا ويجوز الدفع به في أية  الة كانت عمييا الدعوع الدعوع

واحجتياد خرجا عن لذا المبدأ في معرض ت ديد احختصاص القيمي لمعقار  يث أوجب احعتراض عمى 
 . ضوع ت ت طا مة سقوط ال ع بالتمسد بهالقيمة قبل الدخول في المو 

: يعد الدفع بالبطالن المطمع من النظام العامو ويتم التمسد به في أية د ـ الدفع بالبطالن المطمق
باطاًل  ح يكون ا جراء مر مة كانت عمييا الدعوع ألنه يجعل ما بني عميه ب كم المعدومو ويقضي المبدأ أن

ومن األم مة  بطالنه أو إذا شابه عيب لم تت قع بسببه ال اية من ا جراءو إذا نص القانون صرا ة عمىإح 
 عمى الدفع بالبطالن المطمع اآلتي:

عدم  ضور كاتب الم كمة مع لي ة الم كمة في الجمسات ليتولى ت رير الم ضر والتوقيع  -( 1)
 .(1)عميه مع القاضي أو ر يس اليي ة 

ل انقطاع الخصومةو وقد ميز احجتياد القضا ي بين  التين بطالن ا جراءات التي تتم خال -( 2)
 الة ا جراءات التي تتم خالل فترة احنقطاع  يث تكون باطمة نسبيًاو وأن البطالن موضوع 
لمصم ة الور ةو لذالد ح يجوز التمسد به من غيرلم وح ي ع لمم كمة إ ارته من تمقاء نيسياو 

بمواجية شخص ميت  يث يكون ال كم الصادر باحستناد إليه  و الة ا جراءات التي تتم ابتداء
 .(2)معدومًا وليس باطالً 

                                                

 بذلك التقيد وعدم العام النظام متعمقات من الحاكمة الييئة قبل من الجمسة ضبط عمى التوقيع إن))جاء في قرار لم كمة النقض السورية  - (1)
 لعام 2682 رقم أساس*  05/06/95 تاريخ 2074 رقم قرارا  ((باطل فيو الباطل عمى بني وما البطالن يورث اإلجراءات في خمالً  يشكل
 افتتاح ساعة ذكر ينبغي))أنه 1995وجاء في قرار آخر و1995  زيران, أيار ا 60 السنة والسادس الخامس العددان نيالم ام مجمة -1995
 التقيد توجب التي اآلمرة النصوص من وىذا تكفي ل( كالسابق) وكممة مع الضبط كاتب وتوقيع والنيابة القضاة وأسماء وختاميا الجمسة

*  15/01/94 تاريخ 17 رقم قرارا  ((نفسيا تمقاء من المحكمة وتثيره العام بالنظام لتعمقو متعمق بطالن وىو البطالن طائمة تحت بمضمونيا
 ضبوط تفقد))و وجاء في غيرت أنه 1995  زيران, أيار ا 60 السنة والسادس الخامس العددان نيالم ام مجمة -1994 لعام 392 رقم أساس

 مشوباً  عمييا بناءً  القضاء ويكون. المحكمة رئيس توقيع تحمل ل كانت إذا باطمة وتصبح الرسمية صفتيا الستئنافية المحاكمة الجمسات
, أيمول ا والعاشر التاسع العددان نيالم ام مجمة -1992 لعام 3272 رقم أساس*  19/03/92 تاريخ 592 رقم قرارا (( نقضو ويتعين بالبطالن
 .1993 األول تشرين

 ىو عميو الدعوى رفع قبل توفي من عمى الصادر الحكم))و وقد جاء فيه أن 1995 لعام 415 أساس 1995 لعام 312 رقم قرار نقض سورم ا – (2)
 الخصومة انقطاع شرع ممن إل البطالن بيذا يتمسك لو ،باطل حكم ىو عميو الدعوى رفع بعد توفي من عمى الصادر الحكمو ،معدوم حكم

 الخصم توفي إذا))و وجاء في قرار آخر أنه244 قاعدة 18 و 17 العددان ا 1998 لعام نيالم ام مجمة - ((الورثة الحالة ىذه في وىم لحمايتو
 رتبتي، و معدوماً  ل باطالً  يعد الحكم فإن الخصومة ىذه بقيام يعمن أن ودون مقامو، يقوم من الخصومة في يمثل أن دون عميو حكم وصدر
 ا نيالم ام مجمة -1993 لعام 916 رقم أساس*  27/11/93 تاريخ 11 رقم قرار -(( الباطل لمحكم= القانونية اراآلث كافة إلغاء البطالن
 النقطاع أثناء تحصل التي اإلجراءات بطالن إنو وجاء في قرار  الث:))1993 األول كانون, ال اني تشرين ا عشر وال اني عشر ال ادم العددان

 - 8/2/1978 تاريخ, 96 رقم قرار نقض -((مصمحتيم لحماية النقطاع شرع الذين األشخاص إل منو يستفيد ل أي نسبي بطالن ىو
 .127 ص -1978لعام  الم امون
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عدم صال ية القاضي لم كم في الدعوع أو مباشرته ألم إجراء من إجراءاتيا يجعل كل ما يصدر ( 3)
 .(1)عنه باطاًل بطالنًا مطمقٌا لتعمع ذلد بةصااول توزيع العدالة

ولو  ع مقدس واجب اح ترام كي تكون الم اكمة عادلةو  الدفاع اعدم السماح بممارسة  ع  -( 4)
وا خالل بيذا ال ع يعد اعتداء عمى ال قوع األساسية لممواطنينو وبالتالي فيو يدخل في دا رة 
النظام العام التي يستطيع أن يتمسد من خالليا صا ب ال ع ب قه في أية مر مة كانت عمييا 

ذلد البطالنو إح أن ح يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام م كمة الدعوعو ويترتب عمى مخالية 
 النقض.

لناد مجموعة من الدفوع الموضوعة  :الدفوع الشكمية غير المتعمقة بالنظام العام وتطبيقاتيا -2
لمصم ة الخصوم التي ح تتعمع ب سن سير العدالةو وبالتالي فيي ليست من النظام العامو ولي تشترد فيما 

 ا في مجموعة من األ كام. لذلد سور نعرض بعض تطبيقاتياو وأ كاميا المشتركة وفع اآلتي: بيني
 تطبيقات الدفوع الشكمية التي ل تتعمق بالنظام العام: -أ

 نص المشرع عمى مجموعة من الدفوع الشكمية غير المتعمقة بالنظام العام ومنيا عمى سبيل الم ال: 

                                                

 ركةاالمش القاضي عمى حجب القضائية السمطة قانونوقد جاء فيه أن)) و1990 /4/6 تاريخ ن 1748 أساس 1291 رقم سورم ا قرار نقض - (1)
 قاعدة النقض سجالت(( ا اإلجراءات ىذه بطالن طائمة تحت البدائية لمدعوى فصمو حال في فييا قرار صدارإ أو فيةالستئنا المحاكمة في

 القضية وثائق إلى بالرجوع))و وجاء في قرار آخر أنه269 ص ا استانبولي/  3 ج ا والتجارية المدنية المواد في الم اكماات أصاول ا 1291
 فيو المطعون القرار يجعل الذي األمر الستئناف قرار إصدار في وشارك البدائي الحكم صدرأ قد ...المستشار أن تبين بيا الصادرة والقرارات
 القضية 24/6/1990 تاريخ 1584 قرار -((النقض محكمة قبل من القضية عمييا كانت مرحمة أي في إثارتو يمكن البطالن أن، و باطالً 

 األولى الدرجة محكمة لقاضي يجوز لو وجاء في غيرت أنه))06 و 05 و 04 العدد - 1991 املع الم امون مجمةا 1990 لعام أساس 3954
 مما أصدره الذي البدائي الحكم ذات عمى الواقع الستئناف نظر من الستئناف محكمة ىيئة أعضاء مع الشتراك المستأنف الحكم أصدر الذي
 ا 1290 قاعدةا  النقض سجالت 20/1/1990 تاريخ, 603 أساس 41 رقم نقضا ((الحكم بطالن إلى يؤدي التقاضي إجراءات في خمال يشكل
 إذا بالدعوى النظر القاضي عمى يمتنعو وجاء في قرار رابع أنه))268 ص ا استانبولي/  3 ج - والتجارية المدنية المواد في الم اكماات أصاول
, 500 أساس 282 رقم نقضا  ((البطالن بو الحق الحكم إصدار في كاشتر  فإذا درجة أول محكمة أمام فييا فاصال حكما وأصدر لو سبق
 لنظر صالح غير القانون بقوة يصبح القاضي إن)) :و وجاء في قرار خامس268 233 ص -1978لعام  نيالم ام مجمة 14/3/1978 تاريخ

 أو إجراء اتخذ إذا أو فييا كتب أو أفتى ذاإ البطالن طائمة تحت عنيا التخمي نفسو تمقاء من عميو ويتحتم سماعيا، من ممنوعا الدعوى
 إنووالجتياد ذلك عمى استقر كما تمقائيا المحكمة وتثيره العام النظام من الصالحية أحوال أن ذلك. نظره وجية أو رأيو عن يكشف موقفا
ل صحيحا، قانونيا تشكيال مشكمة ىيئات عن تصدر أن يجب المحاكم قرارات  العامة الييئة إليو اتجيت ما وىذا ،معدومة قراراتيا كانت وا 

 مجمة 2/4/1984 تاريخ 682 أساس,397 رقم نقض -(( 1794 لعام 1 ورقم ،4/1/1781 تاريخ 87 - 33 قراراتيا في النقض لمحكمة
 ااجتماعيم يجوز ل لصفتين اجتماع ىو الحكم مرحمتي في قاض اشتراك أن حيث منوجاء في آخرد)) و895 ص -1984لعام  نيالم ام
 سبق إذا الحكم ذات ويبقى= = العام النظام متعمقات من ألنو= ؛ لو السابقة واإلجراءات الحكم ىذا بطالن إلى وبالتالي القرار مصدر لدى
 نيالم ام مجمة 25/5/1978 تاريخ, 498 أساس 976 رقم نقض -((الدعوى ذات في العام الحق مثل أن الستئناف محكمة في القضاة ألحد
 .157 ص -1978لعام 
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بعدم اختصاص الم كمة الم مي قبل  يتعين الدفع حمي أو المكاني:الدفع بعدم الختصاص الم-( 1)
ح سقط ال ع بهو وح يجوز لمم كمة إ ارته من تمقاء نيسيا بل عمى صا ب المصم ة أن  أم دفع آخر وا 

ويست نى منيا و يتمسد به قبل ا جابة عمى موضوع الدعاوع أو الدخاول في نقاش وسا ل ا  بات وص تيا
  مي في الدعاوع العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوع ال يازة إذ تعد من النظام العام.احختصاص الم 

أن يمجة كل من الطرفين إلى إقامة  يمكن(ـ الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لالرتباط: 2)
ا نًا ومدينًاو ويقيم الدعوع ب ذاته أمام دا رتين مختميتين أو أمام الدا رة ذاتيا  يث قد يكون كل منيما د

الدعوع كل منيما لممطالبة بدينه كةن يقيم المشترم الدعوع بتسميم المبيعو ويقيم البا ع الدعوع بإلزام المشترم 
بتسديد ال من أو ما تبقى منهو أو كةن ترتبط الدعوع بموضوع دعوع أخرع أو بسببياو فيي لاتين ال التين 

ى الم كمة التي تنظر في الدعوع األخرع وتو يدلما معًا كي يصدر يمكن الدفع بإ الة إ دع الدعويين إل
بيما  كم وا د منعًا من نشوء  الة تعارض األ كام وتناقضياو ونسمي لذت ال الة ب الة تو يد الدعاوع 
وليس بضم الدعاوع كما تييد بعض الم اكم ألن مصطمأ الضم يكون في  الة ضم دعوع ميصولة إلى 

يادة من الو ا ع أو المستندات الواردة فييا في الدعوع المنظورةو أما التو يد يكون في دعوع منظورة لالست
 .ال التين المشار إلييم

يكون البطالن نسبيًا عندما يتعمع با جراءاتو وفي ال احت :الدفوع المتعمقة بالبطالن النسبي -(3) 
 التي ينص القانون عمى ترتيبه عند عدم القيام به ومنيا:

 تبميغ مذكرات الدعوة أو التنييذ عن غير طريع الجيات الم ددة في القانون. -)أ(
التبميغ قبل السابعة صبا ًا أو بعد السادسة مسااء أو في أيام العطل الرسمية ب ير موافقة  -)ب(

 الم كمة. 
 عدم اشتمال التبميغ عمى البيانات المطموبة. -)ج(

ص الذين يصأ تسميميا ليم أو خالفًا لما نص عميه عدم تسميم سند التبميغ إلى األشخا-)د(  
 القانون.

 إذا لم ي قع ا جراء ال اية المرجوة منه.  -)ىـ( 
لذاو لناد أ كام مشتركة بين جميع  احت البطالن النسبي والمترتبة عمى التمسد عدم نوجزلا في 

 اآلتي: 
أو  التبميغ فيعن عيب  الناشئ عوةمذكرات الدو بطالن  الدعوع وتبمي ياو استدعاءبطالن  إن -(1)

 الجمسة أو بإيداع مذكرة في ب ضور المطموب تبمي هتاريخ الجمسة يزول  فيالم كمة أو  بيان في

 .بدفاعه
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  .عميه إذا  بت ت قع ال اية من ا جراء ي كم بالبطالن رغم النص ح -( 2)

 التمسد بالبطالن من زوح يجو  ،لمصم تهبالبطالن إح من شرع البطالن  أن يتمسد زح يجو  -( 3)

 . تسبب فيه الذمالخصم 

يزول البطالن إذا تنازل عنه من ُشّرع لمصم ته أو إذا ردَّ عمى ا جراء بما يدل  يزول البطالن -( 4)
 .عمى أنه اعتبرت ص ي ًاو أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتبارت كذلد

الميعاد المقرر  فيالبطالن عمى أن يتم ذلد الباطل ولو بعد التمسد ب يجوز تص يأ ا جراء -(5)
 القانون  ددت الم كمة ميعادًا مناسباً  فيفإذا لم يكن لإلجراء ميعاد مقرر  ا جراءو قانونًا حتخاذ

 ه.وح يعتد با جراء إح من تاريخ تص ي ه لتص ي 

 الذما جراء  اعتبارتبفإنه يكون ص ي ًا  باطاًل وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر ءكان ا جرا إذا -(6)
ذا كان ا جراء باطاًل  وعناصرت توفرت وح  يبطل الذمالشع و دت لو  منه فإن لذا شع فيوا 

 بطالن ا جراءات السابقة عميه أو ا جراءات الال قة إذا لم تكن مبنية ءيترتب عمى بطالن ا جرا

 .عميه

 لنظام العام:األحكام المشتركة بين الدفوع الشكمية التي ل تتعمق با -3
توجد مجموعة من األ كام المشتركة بين جميع الدفوع الشكمية غير المتعمقة بالنظام العام تتمخص 

 باآلتي: 
يجب إبداء الدفوع الشكمية دفعة وا دة قبل التعرض لموضوع الدعوع وقبل أم دفع آخر ت ت  -أ 

 طا مة سقوطياو وليس من تياضل أو أولوية بين تمد الدفوع.
الدفع الشكمي ليس  كمًا بالموضوعو وح يسقط وحية الم كمة لمنظر في الموضوع. إن ال كم ب -ب 

فإذا ما تم است نافهو وقررت م كمة احست نار فسخه عمييا أن تعيد الدعوع إلى م كمة 
 الموضوعو ح أن تيصل في الدعوع  تى ح ت رم المتقاضين درجة من درجات التقاضي. 

ي قبل اليصل في الموضوع ويمكن أن ترجئ البت فيه إلى تيصل الم كمة في الدفع الشكم -ج 
 ين البت في الموضوعو ولذا يعني التيات الم كمة عن الدفع المذكور كونه ح يؤ ر في 

 نتيجة الدعوع. 
 الدفوع بعدم القبول: -ثانياً 

مة كانت تتعمع أك ر دفوع عدم القبول بالنظام العامو وبالتالي فإنه لمخصوم التمسد بيا في أية مر 
عمييا الدعوعو كما أنه لمم كمة أن ت يرلا من تمقاء نيسيا  تى ولو كان األمر ألول مرة أمام م كمة 
النقضو ألن لذت الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوع ابتداءو ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوع 
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تمسد به في أية مر مة كانت عمييا لسبع اليصل فييا ليس من النظام العامو بل عمى صا ب المصم ة أن ي
أنو ))كل سبب يرمي بو  الدعوعو وح تممد الم كمة  ع إ ارته من تمقاء نيسياو ويعرَّر الدفع بعدم القبول

أو لي ، (7)الخصم إلى إعالن عدم قبول طمب خصمو دون البحث في موضوعو لنتفاء حقو في الدعوى((
دم توافر الشروط الالزمة لسماعيا دون تعرض لموضوع ال ع )) وسا ل يستيدر بيا الخصم رد الدعوع لع

و ويمكن أن نعرفه أيضًا بةنه الدفع الذم يترتب عميه رفع يد القضاء عن (8)الذم يدعيه الخصم اآلخر((
الدعوع قبل الب ث في موضوعيا لعدم توافر الشروط الشكمية والشروط الموضوعية لقبولياو ومن لذت الدفوع 

 اآلتي:
يعد الدفع بانتياء الصية والمصم ة نتيجة منطقية لمقاعدة  دفع بانتفاء الصفة والمصمحة:ـ ال 1

القانونية التي تييد بةنه ح يسمع أم طمب أو دفع ليس لصا به مصم ة قا مة ومشروعةو وتعد الصية جزءًا 
ن الدفع بانتياء الصية من  ح يتجزأ من ص ة الخصومة وانتياء الصية يجعل الخصومة غير ص يةو وا 

  .(9)النظام العام يمكن التمسد به في أية مر مة كانت عمييا الدعوع
ح يجوز أن تقدم الدعوع أو الطمب إح من قبل صا ب ـ الدفع بعدم صحة الخصومة والتمثيل:2

ص له ال ع أو من يم مه قانونًا أو اتياقًا أو قضاًءو وح يجوز أن تقام الدعوع أو يقدم الطمب إح بماواجية شخ
عالقة بال ع المعتدع عميه أو المطالب بهو فص ة الخصومة والتم يل من النظام العامو ويجوز الدفع فييا 
في أية مر مة كانت عميه الدعوع ولو ألول مرة أمام م كمة النقضوكما أنه لمم كمة إ ارته من تمقاء نيسيا 

 .(2)ولو لم يتمسد به الخصوم

                                                

 ( من قانون أصول الم اكمات المدنية المبناني.62المادة ) - (7)
 .436-435ا ص  1إدوار عيد ا المرجع السابع ا ج .د - (8)
 النظام متعمقات من توافرىا وموضوع الصفة))ووقد جاء فيه أن 1995 لعام 64 رقم أساس*  19/12/95 تاريخ 115 رقم نقض سورم ا قرار – (9)

 األول كانون, ال اني تشرين ا 61 السنة عشر وال اني عشر ال ادم العددان نيالم ام مجمةا  ((نفسيا تمقاء من ذلك إثارة لممحكمة نويمك العام
 إلى إضافة ضدىم المطعون عمى التركة، إلى إضافة الطاعن من تقام أن يجب الطرفين مورثي بين الدعوى)) و وجاء في قرار آخر أن1995
 لعام 326 رقم أساس*  19/13/95 تاريخ 211 رقم قرار -((نفسيا تمقاء من إثارتيا المحكمة حق ومن النظام متعمقات من والصفة ،التركة
 .1995  زيران, أيار ا 61 السنة والسادس الخامس العددان نيالم ام مجمة -1995

 وعمى. العام النظام من والتمثيل الخصومة صحة))أن و وقد جاء فيه1993 لعام 1185 رقم أساس*  14/14/93 تاريخ 193 رقم قرارنقض  – (2)
 العددان نيالم ام مجمة -((المحاكمات أصول قانون من 11 المادة أحكام وفق اإلذن أو التمثيل صحة أو األىمية توافر من التثبت المحكمة
 الخصومة صحة من التحقق المحكمة عمى))أنه و وجاء في قرار آخر1995 األول كانون ا ال اني تشرين ا 61 السنة عشر وال اني عشر ال ادم
 نيالم ام مجمة -1995 لعام 232 رقم أساس*  11/12/95 تاريخ 141 رقم قرار -((العام بالنظام ذلك لتعمق آخر دفع أي قبل والتمثيل
 موجوداً  الخصومة انقطاع عتبري))و وجاء في قرار آخر أن 1995 األول كانون, ال اني تشرين ا 61 السنة عشر وال اني عشر ال ادم العددان

 رقم أساس*  16/05/93 تاريخ 456 رقم قرارا  ((العام النظام من الخصومة صحة ألن الدعوى أطراف أحد بوفاة الخصوم أحد يطمبو لم ولو=
  .1995 األول تشرين, أيمول ا 60 السنة والعاشر التاسع العددان الم امون مجمة -1993 لعام 1194
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لمبدأ أن الدعوع أو الطمب ح يقبل إح ممن يممد ألمية التقاضيو يقضي ا ـ الدفع بعدم األىمية: 3
 كما ح تقام الدعوع وح يقدم الطمب إح بمواجية شخص يتمتع أيضًا بةلمية التقاضي. 

فال تسمع الدعوع بمواجية ال مل المستكن وح عميهو وح من : ـ الدفع بانتفاء الشخصية القانونية4
أو الترخيص بوجودت قانونًا من قبل السمطات المختصةو وح عمييما حنتياء الشخص احعتبارم قبل شيرت 

الشخصية القانونيةو ألن الدعوع  ع يمارسه من يتمتع بالشخصية القانونيةو والشخصية القانونية لميرد ح تبدأ 
ألشخاص المعنوية إح بتمام الوحدة  يًا وليترة  مل ح تقل عن ستة أشيرو كما ح تبدأ الشخصية القانونية ل

 إح باحعترار ال كومي. 
يعد الدفع بعدم قبول الدعوع في لذت ال الة ذو طبيعة خاصة : (1)ـ الدفع بعدم الحق برفع الدعوى55

فيو ليس دفعًا شكميًا م ضًاو وليس دفعًا موضوعيًا صرفًا. فيو دفع شكمي يستند إلى  ع موضوعي سبع 
إلى مسةلة عدم أ قية المدعي بإقامة الدعوع أو تقديم الطمب لسبع  اليصل به من قبل القضاءو ألنه موجه

اليصل به من قبل القضاءو عمى أساس أنه لكل  ع دعوع وا دة ت ميهو وأن فتأ الباب أمام إقامة أك ر من 
دعوع في الموضوع الوا د  ش ال القضاء بسمسمة دعاوع ح تنتييو لذلد فإن  سن سير العدالة يقتضي 

الدعوع الجديدة التي تقام بال ع ذاتهو وذلد ضمن شروط لي و دة األطرارو و و دة الموضوعو  عدم قبول
  وو دة السبب.
  الدفوع الموضوعية: -ثالثاً 

))كل سبب يرمي بو الخصم َعرََّر قانون أصول الم اكمات المدنية المبناني الدفع الموضوعي بةنه 
. فالدفوع الموضوعية لي تمد التي (10)الموضوع(( إلى رد طمب خصمو لعدم صحتو بعد بحث الحق في

تنصب عمى ا  بات أو ال ع ذاتهو ويكون من شةنيا إلدار الدليل أو إسقاط ال عو وح توجد ح  ة م ددة 
ليذت الدفوع بل لي متروكة لمخصوم أو لمم امين الذين يب  ون عن أفضل الوسا ل التي ت ول دون ال كم 

ن اليصل في عمييم وفع الطمب كالِّ أ و جزءًاو ولي في مجمميا مستمدة من نظرية ال ع أو نظرية ا  باتو وا 
لذت الدفوع لو فصل لمدعوعو لذلد ح ييصل بيا عمى وجه احستقاللو ومن أم مة الدفوع الموضوعية الدفع 

ةو والدفع بترجيأ بالتقادم إح أنه يجوز التمسد به باحست نار مالم يكن قد تنازل عنهو والدفع ببطالن ال وال
البيناتو والدفع باعتماد الخبرة الينيةو وتقدير الخطر الموجب لم راسة القضا يةو والدفع ببطالن العقدو والدفع 
بانقضاء الدين لموفاء بهو والدفع بعدم التنييذو والدفع باكتساب المكية بالتقادم. لذلد تشترد الدفوع الموضوعية 

 باأل كام اآلتية: 

                                                

 .436ا ص  1و ود. إدوار عيد ا المرجع السابع ا ج488-479ذا الموضوع د. أ مد اليندم ا المرجع السابع ا انظر في ل - (1)

 ( أصول م اكمات مدنية لبناني.51المادة ) - (10)
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سد بالدفوع الموضوعية في أية  الة تكون عمييا الدعوع. فال يسقط  ٌع في دفع يجوز التم  -1
موضوعي مالم يتنازل عنه صا ب ال ع فيهو أو مالم تم يه دفوع أخرعو فمن دفع بالتزوير  م 
دفع ببراءة الذمة يعني أن الدفع بالتزوير سقط بدفع براءة الذمةو إح أن الدفع الموضوعي يمكن 

ام م اكم األساس أم أمام م اكم الصمأ والم اكم احبتدا ية وم اكم احست نار إح التمسد به أم
 .(11)أنه ح يجوز التمسد بيا ألول مرة أمام م كمة النقض

يعدُّ ال كم الصادر في الدفع الموضوعي  كمًا فاصاًل في موضوع الدعوع: فمو دفع الخصم   -2
د جا زًا من  ع الدا ن إعادة طرح من جديد أمام بانقضاء الدين وأخذت الم كمة بيذا الدفع لم يع

 القضاء. 
يستنيذ ال كم الصادر في الدفع الموضوعي سمطة م اكم الدرجة األولى بالنسبة لموضوع الدعوعو   -3

لذلد فإذا طعن بال كم المتضمن األخذ بالدفع الموضوعي وأل ته م كمة احست نار فال تعيد 
 .(12)ل عمييا أن تيصل في الموضوعالدعوع إلى م اكم الدرجة األولى ب

 .(13)إذا كانت ال قوع تسقط بالتقادم فإن ال ع بالدفع ح يسقط بالتقادم عماًل بقاعدة أبدية الدفوع -4
 جميع عمى الرد عمييا يتوجبو  الموضوع م اكم من ال انية الدرجة م كمةلذاو تجدر ا شارة إلى أن  
و ويمكن أن نشير إلى بعض األولى الدرجة م كمة أمام م ارةال الدفوع إلى إضافة أماميا الم ارة الدفوع

 المبادئ الذم أقرتيا م كمة النقض السورية المتعمقة بالدفوع وفع اآلتي: 
 القول يقول أو الدفع يدفع من وعمى. وأقواليم دفوعيم يؤيد ما إلى الخصوم بتوجيه الم كمة تمزم ح -1

 أمام م ارة غير وقا ع في تب ث أن النقض م كمةل يجوز حو و وقوله دفعه عمى الدليل يقدم أن
 .(14)الموضوع م كمة

                                                

م كمة النقض و وجاء في قرار لميي ة العامة ل575( ا ص  25ا مجمة القضاء ا السنة )2318ا الطعن رقم  16/12/1991نقض مصرم ا جمسة  – (11)
 قوه في فرق من بينيما لما الثانية ورد الستئناف في األولى قبول فأوجب الجديدة والطمباتالجديدة الدفوع بين فرقالمشرع  إن))السورم 
 أمام ابتداء إثارتيا الجائز الدفوع من ىو بو المدعى السند موضوع الدين من قسم بإيصال ء، فالدعالمدعوى األصمي بالموضوع التصال
الم امون  -30/4/1956تاريخ 1184قرار رقم  -((أصول 837 المادة في عنو المنصوص بالمعنى جديداً  طمباً  تشكل ول الستئناف محكمو

  .251 ص 1956لعام
 .218 و والعشماوم ا المرجع السابع ا ص417و ووجدم راغب ا المرجع السابع ا ص 227انظر أ مد أبو الوفا ا نظرية الدفوع ا ص  – (12)
 الدعوى، يدفع أن عميو المدعى حق من))و وقد جاء فيه أنه1992 لعام 228 رقم أساس*  25/02/92 تاريخ 195 رقم قرارنقض سورم  – (13)

 زيران , أيار ا والسادس الخامس: العددان نيالم ام مجمة -((الدفوع أبدية بقاعدة عمالً  التقاضي، مراحل كافة وفي قانونياً  المقبول الدفوع بكافة
1993. 

, ال اني تشرين ا عشر وال اني عشر ال ادم العددان -نيالم ام مجمة -1992 لعام 2595 رقم أساس*  29/19/92 تاريخ 882 رقم قرار - (14)
 .1993 األول كانون
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 أمام يجوز ح ألنه وذلد عنيا احلتيات يستمزم النقض م كمة أمام ابتداء جديدة دفوع إبداء إن -2
 .(15)العام بالنظام متعمقة تكن لم ما الطعن بيا تمسد أن يسبع لم دفوع أوجه إبداء النقض م كمة

 في عيماو دف إبداء في لمطرفين المجال فسأ القاضي عمى يتعين ختاميا بعد فعةالمرا باب فتأ إذا -3
 .(16)الجديدة الواقعة

 في الطعن ترتيب تةخير يعتبر وح بياو التمسد في ال ع يسقط ح الدفوع ترتيب في والتةخير التقديم -4
 .(17)عنه ضمنياً  تنازحً  األخرع الطعون عن التبميغ

 .(18)يياعم والرد الطاعن دفوع   بات لالمجا تيسأ أن الم كمة عمى -5
 لمطعن أسباباً  واعتبارلا احست نار أسباب أو الدفوع عمى ا  الة النقض م كمة أمام يجوز ح -6

 .(19)بالنقض

 مشوباً  القرار يجعل القانونية النتيجة ت ير ربما ب  ت التي و المنتجة الدفوع عن الم كمة التيات إن  -7
 .(20)الجسيم الميني بالخطة

 ودفوع أدلة تقديم ليم أن إح احست نار م كمة أمام جديدة طمبات تقديم لمخصوم ليس كان ل ن  -8
 الطمبات عن الدفاع وسا ل وتتميز ولمخصومة امتداداً  يعتبر احست نار ألن جديدة دفاع وأوجه
نما الخصوم صية وح موضوع ت ير ح بةنيا الجديدة  لتةييد جديدة مستندات أو  جج إيراد تتناول وا 
 .(21)ضياد  أو والدفوع المزاعم

 عميه المدعى دفوع إبطال يعني ح أخرع مدنية م كمة إلى مدنية م كمة من الدعوع إ الة نإ  -9
 إلى مجدداً  الدعوع إ الة يمكن و الم مي احختصاص بعدم الدفع ذلد في بما لإل الة السابقة
 موضوع وأ ار سبع أنه طالما جديدة دفوعاً  عميه المدعى أ ار لو و  تى  ال ة مدنية م كمة

 .(22)األولى لإل الة سابع بتاريخ احختصاص

                                                

 .853 ص - 85 قاعدة ال اني القسم ا 1998 لعام القانون مجمة - 1998 لعام 92 رقم قرارلي ة عامة  – (15)
 .356 ص -1964لعام  نيالم ام مجمة 29/11/1964 تاريخ 2851 رقم نقض - (16)
 .151ا ص  1967ا الم امون لعام  15/3/1967تاريخ  79نقض سورم ا قرار رقم  - (17)
 .91 قاعدة 16 و 15 العددان ا 1999 لعام نيالم ام مجمة -1999 لعام 1169 أساس 1999 لعام 391 رقم قرار النقض - (18)
 12 و 11 العددان ا 1997 لعام نيالم ام مجمة -1996 لعام 439 أساس 1996 لعام 134 رقم قرار. الرابعة المدنية ال رفة ا النقض ةم كم - (19)

 .334 قاعدة
 .69 ص/  19 قاعدة األول القسم ا 1998 لعام القانون مجمة -71 رقم أساس 1998 لعام 651 رقم قرار مخاصمة. - (20)
 .1261 ص -1984لعام  نيالم ام مجمة 2/12/1984 تاريخ 1984 رقم سورم نقض - (21)
/  2 ج ا والتجارية المدنية المواد في الم اكماات أصاول ا 1114 قاعدة -نيالم ام مجمة 24/9/1978 تاريخ 557 أساس 1167 رقم نقض - (22)

 .1711 ص ا استانبولي
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  بداء الخصوم أمام المجال ييسأ مما ال كم قبل عميه كانت ما إلى الدعوع يعيد ال كم نقض إن -11
 .(23)بإبدا يا  قيم يسقط لم ما النقض قبل أبدولا أن ليم يسبع لم دفوع

 
 

                                                

 .251 ص -1978ام لع نيالم ام مجمة 12/3/1978 تاريخ 89 أساس 405 رقم نقض - (23)

 تمارين:
اإلجابـــات الصــحيحة وواحـــدة خاطئــة أو عـــدد مــن اإلجابـــات الخاطئــة وواحـــدة  يكــون لكـــل ســؤال عـــدد مــن

 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 

 :   العمرضة اآلتية لممدعى عميو الحق في أن يتقدم بالطمبات   -1

o ترقين قيد الدعوع 

o  رفض الدعوع.   

o  عمى الرغم من غياب المدعي.  السير في إجراءات الدعوع 

 ز عمى أمولهالتعويض عن إلقاء ال ج.  

  لممدعي أن يتقدم بالطمبات العارضة اآلتية:  -2

o  .شطب العبارات النابية التي وردت في مذكرة المدعى عميه 
o  المدخل من الدعوع.  إخراج 
 .ت يير سبب الدعوع من ت بيت العقد إلى فسخه  
o  إخراج المدعى عميه من الم كمة 

 الدفوع الشكمية المتعمق بالنظام العام ىي:   -3

o  ص ة الخصومة والتم يلعدم. 

o  .عدم اختصاص الم كمة بسبب قيمة العقار 

o .عدم اختصاص الم كمة الم مي في دعوع تتعمع بعقار 

 .لسبع قيام الم كمة في اليصل في الدعوع 
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 الوحدة التعميمية الثالث عشرة

 عوارض المحاكمــة -4
 الكممات المفتاحية:

 –انقطاع الخصومة   -الوقؼ القضائي  -الوقؼ القانوف –الوقؼ االتفاقي  –وقؼ الخصومة  -
 آثار انقطاع الخصومة.  –شروط انقطاع الخصومة  –أسباب انقطاع الخصومة 

 التنازؿ عف الحؽ. –التنازؿ عف الدعوى  -

 خص:المم
التسير إجراءات التقاضي دائمًا سيرًا طبيعيا وفؽ المجر العادي المألوؼ لمخصومة ، بؿ قد تقع  -

عوارض تحوؿ دوف الوصوؿ إلى حكـ سريع في الدعوى  كما لو تـ وقؼ الخصومة في الدعوى أو 
قاضي ف دعواه أو عف الدعوى والحؽ المدعى بو فييا ولذلؾ اليفصؿ الأانقطاعيا أو تنازؿ المدعي 

 .في موضوع الدعوى

يتـ الوقؼ بقوة  فقد يتفؽ الخصوـ عمى وقؼ إجراءات الخصومة لوجود مساٍع لممصالحة بينيـ، وقد -
القانوف عند وجود نص عمى ذلؾ، وأكثر حاالت الوقؼ تتـ بقرار مف المحكـ عندما تجد أف الفصؿ 

لو تعمؽ األمر  ام في موضوعيا يتوقؼ عمى الفصؿ في مسألة أخرى ال تدخؿ في اختصاصيا:
   .بحؽ شخصي يرتبط بجريمة، أو كاف الفصؿ يرتبط بالبت

كما تنقطع الخصومة ويترتب عميو وقؼ جميع إجراءات الدعوى في حاؿ وفاة أحد الخصوـ أو فقده  -
 زواؿ صفة مف كاف يمثؿ أحد الخصوـ.، أو ية التقاضي إلصابتو بجنوف أو عتوأىم

أقاميا قبؿ تبميغيا إلى خصمو أو بعده ألنو حصؿ عمى حقو أو  قد يتنازؿ المدعي عف دعواه التي -
ألنو اليريد أف يوسع الخصومة معو وأف يترؾ لمصمح مكانًا بينيما، وكذلؾ األمر قد يتناوؿ عف 

 الحؽ مضموف الدعوى.  

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى: 

آلثار المترتبة عمى تمؾ العوارض، صيب المحاكمة بعد رفع الدعوى ، وامعرفة العوارض التي ت  -
 والحموؿ التي يمكف لممحكمة أف تمجأ إلييا والسيما منيا مايتعمؽ بوقؼ الخصومة. 

.التعرؼ عمى مفاىيـ قانونية جيدة تتعمؽ بوقؼ الخصومة وانقطاعيا  -

227 



 تمهيد وتقسيم:
ة المختصػػة، وتنعقػد بػػالتبميح الصػحيح وتباشػػر بالحضػػور تبػدأ الخصػػومة بقيػد الػػدعوى فػي ديػػواف المحكمػ

وتتـ المبارزة مف خالؿ الطمبػات والػدفوع والػردود والتعقيبػات باسػتخداـ كػؿ األسػمحة القانونيػة المتاحػة فػي سػاحة 
صػدار الحكػـ الفاصػؿ فييػا بثبػوت الحػؽ أو بػرفض الػدعوى،  القضاء، وتنتيي الخصػومة بققفػاؿ بػاب المرافعػة وار

عمميػػػػػة القضػػػػػائية أو الخصػػػػػومة التمػػػػػر بيػػػػػذه الظػػػػػاىرة المتحركػػػػػة المتطػػػػػورة وفقػػػػػًا لتسمسػػػػػؿ األحػػػػػداث إال أف ال
المعروضػة، بػػؿ قػػد تقػػع حػػوادث أو طػوارئ بعػػد رفػػع الػػدعوى يمكػػف أف توقػؼ سػػير الخصػػومة أو تنيييػػا، وعمػػى 
ف ىػػػذا، فػػػقف عػػػوارض المحاكمػػػة أو عػػػوارض الخصػػػومة ىػػػي عوامػػػؿ وىػػػف أو فنػػػاء تتعػػػرض ليػػػا الخصػػػومة مػػػ

الناحية الشكمية وقبؿ الدخوؿ في الموضػوع وتػؤدي إلػى وقفيػا السػير فييػا، أو تعطيميػا مؤقتػًا، أو إلػى زواليػا أو 
ابتسػػارىا دوف أف يػػتـ الفصػػؿ فػػي موضػػوعيا، وىػػي عمػػى نػػوعيف: نػػوع يػػؤدي إلػػى ركػػود الخصػػومة ومنػػع السػػير 

باالنقضػاء المبتسػر لمخصػومة، وتتمثػؿ فييا، ونوع يؤدي إلى انقضائيا دوف الحكـ فػي موضػعيا وتسػمى عندئػذ 
األولى في وقؼ الخصومة وانقطاعيا والتنازؿ عنيا أو نقؿ الػدعوى، وىػذه يمكػف أف تػتـ بقػوة القػانوف، أو بػقرادة 

 الخصوـ أنفسيـ، بينما تؤدي الثانية إلى إنياء الخصومة دوف الفصؿ فييا كالتنازؿ عف الحؽ. 
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 وقف الخصومة في الدعوى
يعنػػي وقػػؼ الخصػػومة تجميػػد إجػػراءات الػػدعوى والفصػػؿ فييػػا مػػدة مػػف الػػزمف مػػع اإلبقػػاء عمييػػا وعمػػى 

كػػز الخصػػوـ أو صػػفاتيـ، وتسػػتأنؼ سػػيرىا بػػزواؿ األسػػباب آثارىػػا، ووقػػؼ الخصػػومة يػػتـ ألسػػباب ال تػػرتبط بمر 
التي أدت إلى وقفيا، وىو يكوف في دعاوى الموضوع دوف الػدعاوى المسػتعجمة التػي ال تتفػؽ طبيعتيػا مػع فكػرة 
الوقػػؼ، ويػػتـ وقػػؼ الخصػػومة إمػػا بػػاإلرادة، أو بقػػوة القػػانوف، أو بحكػػـ القضػػاء. لػػذلؾ سػػنعرض ىػػذا البحػػث فػػي 

   اآلتية: األجزاء
 الوقف االتفاقي لمخصومة

يجػػػوز لمخصػػػوـ أف يتفقػػػوا عمػػػى وقػػػؼ الخصػػػومة فػػػي الػػػدعوى لمػػػدة ال تزيػػػد عمػػػى سػػػتة أشػػػير، وييػػػدؼ 
المشرع مف ىذه الرخصة إعطاء فرصة لمخصوـ كي يعيدوا حساباتيـ ومشاوراتيـ واتصاالتيـ بعيػدًا عػف سػاحة 

عقػػػد والحػػػؿ إلػػػى حػػػؿ ودي بصػػػدد النػػػػزاع الخصػػػومة. فقػػػد يصػػػموف مػػػف خػػػالؿ الحػػػوار والنقػػػاش، وتػػػدخؿ أىػػػؿ ال
المطروح فيكسبوف مف خالؿ ذلؾ سػمعتيـ وعالقػاتيـ وربمػا ثقػتيـ ببعضػيـ مػرة أخػرى بعػد أف تكػوف الخصػومة 
قػػد تركػػت آثارىػػا عمػػييـ، فػػالوقؼ الػػودي لمخصػػومة ىػػو ىدنػػة تتوقػػؼ خالليػػا إجػػراءات الػػدعوى، ويسػػتمـز وقػػؼ 

الػػػػدعوى عمػػػى ىػػػذا الوقػػػػؼ ميمػػػا كانػػػت صػػػػفتيـ فػػػي الػػػػدعوى  الخصػػػومة اإلرادي موافقػػػة جميػػػػع الخصػػػوـ فػػػي
سواًءً كانوا خصومًا أصمييف أـ متدخميف أو مدخميف، وال يحتاج طمب وقؼ الخصومة وكالػة خاصػة ألنػو يػدخؿ 
في باب إجراءات التقاضػي، بػؿ يسػتطيع أف يباشػرىا المحػامي دوف نػص خػاص، ويمكػف أف يقػدـ الطمػب كتابػًة 

ويمكف أف يقدـ عمى محضػر ضػبط جمسػة المحاكمػة دوف الحاجػة إلػى ذكػر األسػباب،كما باستدعاء أو بمذكرة، 
يصػػػح طمػػػب وقػػػؼ الخصػػػومة أمػػػاـ محػػػاكـ األسػػػاس سػػػواًء أمػػػاـ محػػػاكـ الصػػػمح أـ محػػػاكـ البدايػػػة أو محػػػاكـ 
االسػػػػتئناؼ، ولكػػػػف ال يجػػػػوز أف يػػػػتـ أمػػػػاـ محكمػػػػة الػػػػنقض، وال يجػػػػوز طمػػػػب وقػػػػؼ الخصػػػػومة فػػػػي الػػػػدعاوى 

ف االتفاؽ عمى وقؼ الخصومة يخضع لمقواعد العامػة فػي صػحة االلتزامػات أو العقػود مػف حيػث المستعجمة، و  ار
األركاف وشػروط الصػحة، وعمػى المحكمػة التثبػت مػف قياميػا، فػقف وجػدت خمػاًل أو عيبػًا قػررت رد طمػب الوقػؼ 

أشػير حيػث تسػتأنؼ  والسير في اإلجراءات أصواًل. كما اشػترط المشػرع أال تزيػد مػدة الوقػؼ االتفػاقي عمػى سػتة
بعػػدىا الخصػػومة إجراءاتيػػا بقػػوة القػػانوف، ويبمػػح الخصػػوـ إلػػى جمسػػة عمنيػػة لػػذلؾ، ولكػػف يصػػح أف تكػػوف مػػدة 
الوقػػؼ أقػػؿ مػػف تمػػؾ المػػدة، وفػػي ىػػذه الحالػػة، وبعػػد اسػػتئناؼ الخصػػومة مػػف الوقػػؼ ال يمنػػع مػػف إعػػادة الطمػػب 

المػػدة اإلجماليػػة عػػف سػػتة أشػػير حتػػى ال يطيػػؿ أمػػد وقفيػػا مػػرًة أو مػػرات أخػػرى، والشػػرط الوحيػػد ىػػو أف ال تزيػػد 
التقاضي وتتػراكـ الػدعاوى أمػاـ المحػاكـ، وعمػى ذلػؾ، فػقذا اتفػؽ الخصػوـ عمػى وقػؼ إجػراءات الخصػومة. فقنػو 
ف كػاف الوقػؼ  ف المحكمػة ال تممػؾ الحػؽ فػي رفػض ىػذا الطمػبا وار يتعيف عمى المحكمػة أف تقػره ىػذا الوقػؼ، وار
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وىذا، أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضػي، ولكػف ىػذه الحريػة تكػوف قائمػة قبػؿ  يحتاج إلى قرارىا بذلؾ،
ف أي تعميػػػؽ يحتػػػاج إلػػػى موافقػػػة  دارة المحكمػػػة، وار رفػػػع الػػػدعوى أمػػػا بعػػػد رفعػػػا فقنيػػػا تبقػػػى بتصػػػرؼ الخصػػػوـ وار

خصػومة دوف الجيات المذكورة أي الخصوـ والمحكمة كي تقر أو تقػرر ىػذا الوقػؼ ألنيػـ ال يسػتطيعوف تػرؾ ال
إجػراءات ألف مػػف واجػب المحكمػػة أف تفصػؿ فػػي المعػػروض عمييػا مػػف خػالؿ الػػدعوى، مػع اإلشػػارة أف إلػػى أف 
قػػرار المحكمػػة بوقػػؼ الخصػػومة ال يتمتػػع بأيػػة حجيػػة بمواجيػػة الخصػػـ اآلخػػر الػػذي يكػػوف لػػو فػػي أي وقػػت أف 

بػػذلؾ دوف أف يكػػػوف لمطػػػرؼ يطمػػب مػػػف المحكػػـ إعػػػادة السػػير فػػػي إجػػػراءات الخصػػومة وتبميػػػح الخصػػـ اآلخػػػر 
وتبػػدأ ميمػػػة وقػػؼ الخصػػومة مػػػف تػػاريب إقرارىػػػا فػػي ضػػبط جمسػػػات المحاكمػػة أو وفقػػػًا  ،اآلخػػر حػػؽ االعتػػػراض

لموقػت المحػدد بػػدؤه مػف قبػػؿ الخصػوـ أو فػػي قػرار المحكمػػة، ولكػف ال يبػػدأ مػف اليػػوـ التػالي قياسػػًا عمػى مواعيػػد 
كف الوقؼ ينتيػي فػي اليػوـ األخيػر المكمػؿ لممػدة حيػث يجػب بعػدىا التبميح والميؿ التي تبدأ مف اليوـ التالي، ول

اسػػػتئناؼ إجػػػراءات الخصػػػومة بقػػػوة القػػػانوف مػػػف النقطػػػة التػػػي وصػػػمت إلييػػػا، ووقػػػؼ الخصػػػومة مػػػف عػػػوارض 
المحاكمة التي تمنع مف السير في الدعوى، وعند انتياء المدة المحددة لوقفيا عمى المحكمة دعػوة الطػرفيف إلػى 

لممحاكمػػػة، وال يحػػػؽ لممحكمػػػة شػػػطب الػػػدعوى قبػػػؿ  التبميػػػح بالموعػػػد الجديػػػد دوف الحاجػػػة إلػػػى  جمسػػػة تحػػػددىا
ذا تخمفا بعد ذلؾ تشطب الدعوى.  مراجعة مف أي منيما، وار

 الوقف القانوني لمخصومة
توقػؼ الخصػومة بقػوة القػػانوف فػي الحػاالت التػػي نػص فييػا عمػػى ىػذا الوقػؼ، حيػػث توجػد أسػباب معينػػة 

مػف العػدؿ أف توقػؼ جميػع إجػراءات الخصػومة ورفػع يػد المحكمػة عػف اتخػاذ أي إجػراء خػالؿ  وجد المشػرع أنػو
مػػدة الوقػػؼ، وُعػػده كػػؿ إجػػراء يػػتـ خػػالؿ الوقػػؼ بػػاطاًل وال يرتػػب أي أثػػر، والوقػػؼ القػػانوني لمخصػػومة ال يحتػػاج 

القػػانوف عمػػى  إلػػى حكػػـ أو موافقػػة المحكمػػة أو الخصػػوـ، بػػؿ يترتػػب بمجػػرد قيػػاـ سػػبب مػػف األسػػباب التػػي نػػص
ذا صدر حكـ بالوقؼ فيػو معمػف لمحالػة ولػيس منشػئًا ليػا، ومػف أمثمػة الوقػؼ  أنيا تؤدي إلى وقؼ الخصومة، وار

( أصػػػوؿ محاكمػػػات والمتعمقػػػة 989/9القػػػانوني لمخصػػػومة مػػػا نػػػص قػػػانوف أصػػػوؿ المحاكمػػػات عميػػػو فػػػي المػػػادة  
عمػػى تقػػػديـ طمػػب الػػػرد وقػػؼ الػػػدعوى بققامػػة دعػػوى الػػػرد بحػػؽ القاضػػػي الػػذي ينظػػػر فػػي الػػػدعوى، حيػػث رتػػػب 

األصمية إلى أف يحكـ في دعوى الرد بقرار نيائي. فالوقؼ في ىذه الحالة يتـ بمجرد قيد دعػوى الػرد فػي ديػواف 
المحكمػػة المختصػػػة دوف الحاجػػػة إلػػػى حكػػػـ، وىػػػذا الوقػػػؼ مقػػػرر العتبػػػارات تتعمػػػؽ بالعدالػػػة مػػػف أجػػػؿ طمأنينػػػة 

وعػػدـ اتخػػاذ دعػػوى الػػرد سػػببًا لمتشػػفي أو االنتقػػاـ مػػف طالػػب الػػرد، وفػػي المتقاضػػيف إلػػى حيػػاد القاضػػي وتجػػرده، 
حالة إقامة دعػوى بػيف مؤسسػتيف حكػوميتيف يتعػيف عمػى المحكمػة وقػؼ الخصػومة إلػى حػيف أخػذ رأي الجمعيػة 

 .في مجمس الدولة بذلؾ
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 الوقف القضائي لمخصومة
لقػػػانوني لمخصػػػومة أف تقػػػرر وقػػػؼ أجػػػاز المشػػػرع لممحكمػػػة فػػػي ويػػػر حػػػالتي الوقػػػؼ االتفػػػاقي والوقػػػؼ ا

فوقػػػػؼ الخصػػػػومة  الخصػػػػومة كممػػػػا رأت أف حكميػػػػا فػػػػي موضػػػػوعيا يتوقػػػػؼ عمػػػػى الفصػػػػؿ فػػػػي مسػػػػألة أخػػػػرى.
القضػػائي يتحقػػؽ فػػي إحػػدى حػػالتيف: إمػػا أف يثيػػر الخصػػـ مسػػألة يخػػرج الفصػػؿ فييػػا عػػف اختصػػاص المحكمػػة، 

مػػا أف يطػػرأ طػػارئ عمػػى الػػدعوى يقضػػي بقيقػػاؼ السػػير فييػػا حتػػى ال فصػػؿ فػػي الطػػارئ، وفػػي كمتػػا الحػػالتيف ال وار
 يجوز لممحكمػة إيقػاؼ الػدعوى إال إذا كػاف الفصػؿ فػي المسػألة األخػرى ضػروريًا لمفصػؿ فػي الػدعوى الموقوفػة.
لذا، يسػمى ىػذا الوقػؼ بػالوقؼ التعميقػي، أي تعميػؽ الفصػؿ فػي موضػوع الػدعوى عمػى الفصػؿ فػي مسػألة أوليػة 

ة مػػػا يصػػػدر الحكػػػـ فػػػي ىػػػذه الحالػػػة بوقػػػؼ الخصػػػومة فػػػي الػػػدعوى ال تػػػدخؿ فػػػي اختصػػػاص المحكمػػػة، وعػػػاد
ف طمػػب وقػػؼ الخصػػومة فػػي الػػدعوى  باعتبارىػػا مسػػتأخرة إلػػى أف يبػػت فػػي المسػػألة التػػي عمػػؽ عمييػػا الوقػػؼ،وار
لحػػيف الفصػػؿ فػػي مسػػألة أخػػرى ضػػرورية لمفصػػؿ فػػي الػػدعوى الموقوفػػة ال يعػػّد طمبػػًا جديػػدا ألف الطمػػب الجديػػد 

ألوؿ مرة أماـ محكمة الدرجة الثانية ىو الػذي يكػوف مػف شػانو إدخػاؿ تغييػر عمػى موضػوع  الذي ال يجوز قبولو
الدعوى، أو ييدؼ إلى تغيير في صفة الخصوـ، وىو وير متوفر في طمب وقؼ الخصػومة فػي الػدعوى لحػيف 

لثانيػة عمػى الفصؿ في الػدعوى، وبالتػالي يمكػف أف يػتـ الوقػؼ القضػائي أمػاـ محػاكـ الدرجػة األولػى أو الدرجػة ا
 حد سواء. لذلؾ سنعرض شروط الوقؼ القضائي لمخصومة، وبعض حاالت الوقؼ التعميقي وفؽ اآلتي: 

 شروط الوقف القضائي: -أوالً 
يقضػي المبػدأ القػانوني ػ وفقػًا لمػا تػـ التنويػو إليػو أعػاله ػ أنػو ال محػؿ لوقػؼ الػدعوى إال إذا كػاف الفصػؿ 

ميػا عمييػا ضػػروريًا. لػذا، يجػب قيػاـ  مجموعػػة مػف الشػروط كػي تمػػارس بالمسػألة التػي تػرى المحكمػػة تعميػؽ حك
المحكمة سمطتيا في وقػؼ الخصػومة فػي الػدعوى باعتبػار الػدعوى مسػتأخرة إلػى حػيف الفصػؿ فػي مسػألة أوليػة 

 وىذه الشروط ىي:
لفصػؿ تعػد  مسػألًة أوليػًة فػي الػدعوى إذا كػاف يتوقػؼ عمػى حميػا اـ أن تثـار مسـةلة أوليـة فـي الـدعوى: 9

فػػػي موضػػػوع الػػػدعوى، كمسػػػألة ثبػػػوت الممكيػػػة فػػػي دعػػػوى إزالػػػة الشػػػيوع، وثبػػػوت النسػػػب فػػػي دعػػػوى 
النفقػػػة، وثبػػػوت ارتكػػػاب الجػػػاني لمجػػػـر مػػػف أجػػػؿ الحكػػػـ بػػػالتعويض. ففػػػي ىػػػذه الحػػػاالت ال تسػػػتطيع 
المحكمة أف تفصؿ سػمبًا أو إيجابػًا فػي موضػوع الػدعوى المرفوعػة إلييػا قبػؿ ثبػوت المسػألة األخػرى، 
وفي األحواؿ جميعيا يتعيف قياـ ارتباط بيف موضوع الدعوى المنظورة والمسػألة التػي تسػتدعي وقػؼ 
ف تقػػػدير قيػػػاـ االرتبػػػاط مػػػف عدمػػػو يعػػػود لممحكمػػػة التػػػي تممػػػؾ سػػػمطة تكييػػػؼ الوقػػػائع  الخصػػػومة، وار
ج وتحديد الوصؼ القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كاف الفصؿ في الػدعوى المنظػورة مػف قبميػا يحتػا

 إلى الفصؿ في مسألة أخرى أـ ال. 
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يقضػي المبػدأ القػانوني أف المحكمػة ممزمػٌة ـ أن تكون المسةلة األولية من اختصـاص محكمـة أخـرى:  2
بالفصػػؿ بالػػدعوى، وال يجػػوز وقفيػػا إال فػػي األحػػواؿ التػػي نػػص عمييػػا القػػانوف، أو إذا رأت أف الحكػػـ 

كػوف الحكػـ فػي ىػذه المسػألة ضػروريًا لمفصػؿ فييا يتوقؼ عمى الفصػؿ فػي مسػألة أخػرى بشػرط أف ي
كمػػا إف قيػػاـ حالػػة حػػرب ، فػػي النػػػزاع القػػائـ، وأف تكػػوف ىػػذه المسػػألة خارجػػة عػػف صػػالحية المحكمػػة

قريبػػة مػػف قريػػة الطػػاعف يعػػد مػػف القػػوة القػػاىرة التػػي توقػػؼ الخصػػومة وسػػرياف المواعيػػد حتػػى تػػاريب 
ف تكػػوف المسػػألة األوليػػة المثػػارة مػػف قبػػؿ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار ويجػػب لوقػػؼ الخصػػومة فػػي الػػدعوى أ

الخصػػوـ فػػي الػػدعوى تخػػرج عػػف اختصػػاص المحكمػػة وتػػدخؿ فػػي اختصػػاص محكمػػة أخػػرى سػػواًء 
كػػاف سػػبب االختصػػاص وظيفيػػًا أـ والئيػػًا أو نوعيػػًا. كمػػا لػػو كانػػت الػػدعوى تتعمػػؽ بمػػادة إزالػػة شػػيوع 

القيمػػة تفػػوؽ االختصػػاص القيمػػي وأثيػػرت مسػػألة أوليػػة تتعمػػؽ بشػػراء العقػػار محػػؿ الػػدعوى، وكانػػت 
ذا ثبػػت البيػػع انتيػػت دعػػوى إزالػػة الشػػيوع، عندئػػذ عمػػى محكمػػة الصػػمح أف تقػػرر  لمحكمػػة الصػػمح، وار
وقػػؼ الخصػػومة إلػػى مػػا بعػػد البػػت فػػي مسػػألة ثبػػوت البيػػع، وذلػػؾ بعػػد إبػػراز مػػا يثبػػت إقامػػة الػػدعوى 

ذا لػػـ ترفػػع الػػدعوى، وقبػػؿ أف تقػػرر المحكمػػة وقػػؼ  بمػػادة تثبيػػت مبيػػع أمػػاـ المحكمػػة المختصػػة، وار
الخصػػومة باالسػػتئخار تكمػػؼ مػػف أثػػار الػػدفع بمراجعػػة المحكمػػة المختصػػة حػػالؿ ميمػػة محػػددة لرفػػع 
الػػدعوى بتثبيػػت مبيػػع تحػػت طائمػػة صػػرؼ النظػػر عػػف ىػػذا الػػدفع والسػػير فػػي إجػػراءات دعػػوى إزالػػة 

راءات دعػػػوى إزالػػػة الشػػيوع، مػػػع اإلشػػارة إلػػػى أنػػو ليسػػػت كػػؿ حػػػاالت البيػػػع تمنػػع مػػػف السػػير فػػػي إجػػ
الشيوع، بؿ في حالة وحيدة ىي الحالة التػي تجعػؿ مػف طمػب إزالػة الشػيوع ويػر مجػٍد. أمػا إذا كانػت 
المسػػألة األوليػػة تػػدخؿ فػػي اختصػػاص المحكمػػة ذاتيػػا وتػػرتبط بالػػدعوى المنظػػورة، فعنػػدىا عمييػػا أف 

مسػػػػألة األوليػػػػػة تفصػػػػؿ فييػػػػا ال أف توقػػػػؼ الخصػػػػػومة فػػػػي الػػػػدعوى، ولػػػػيس بالضػػػػػرورة أف تػػػػرتبط ال
باختصػػاص محكمػػة أخػػرى، بػػؿ يمكػػف أف تػػرتبط بواقعػػة معينػػة بحيػػث ال يمكػػف الفصػػؿ فػػي الػػدعوى 
قبػػؿ التثبػػت مػػف تمػػؾ الواقعػػة، وقػػد يحتػػاج ذلػػؾ إلػػى بعػػض النفقػػات إلجػػراء خبػػرة فنيػػة مػػثاًل، عندئػػذ 

لممحكمػة  تكمؼ الطرؼ المعني بقسالؼ نفقات الخبرة ويمتنػع عػف ذلػؾ أو يماطػؿ فػي الػدفع، فػيمكف
 أف تقرر وقؼ الخصومة إلى ما بعد تعجيؿ نفقات الخبرة. 

ـ يجــأ أن يكــون وقــف الخصــومة إلــل حــين الفصــل فــي المســةلة األوليــة مــن المحكمــة المختصــة  3
يرتبط وقؼ الخصومة باالستناد إلى المسػألة األوليػة واكتساأ الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية: 

يػػػا بالخصػػػومة، وكػػػؿ ذلػػػؾ يعػػػود إلػػػى تقػػػدير المحكمػػػة، إال أف التقػػػدير بجديػػػة المسػػػألة ومػػػدى ارتباط
يجػػػب أف يحمػػػؿ مػػػا يقػػػوـ عميػػػو فػػػي الواقػػػع وفػػػي القػػػانوف، وفػػػي جميػػػع األحػػػواؿ فػػػقف الحكػػػـ بوقػػػؼ 
الخصػػػومة قضػػػائيَا يُبْقػػػي الخصػػػومة معمقػػػة إلػػػى حػػػيف اكتسػػػاب الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي المسػػػألة األوليػػػة 
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لمحكمة أف تستأنؼ الخصومة إجراءاتيا إذا كػاف ال يػزاؿ ليػا تستطيع اكي حجية األمر المقضي بو 
 مقتضى.  

 تطبيقات عمل الوقف القضائي: -ثانياً 
يستند الوقؼ القضائي لمخصومة عمى مجموعة مف األسباب، فمنيا مػا يػرتبط بوجػود دعػوى جزائيػة ألف 

( مػف قػانوف أصػوؿ 5/9المػادة  الجزائي يعقؿ المدني أو يوقفو إلى حيف البػت فػي الػدعوى الجزائيػة، حيػث نصػت
))يجــوإ إقامــة دعــوى الحــق الشخصــي تبعــا لــدعوى الحــق العــام أمــام المرجــ   المحاكمػػات الجزائيػػة عمػػى أنػػو

القضــائي المقامــة لديــا هــى  الــدعوى كمــا تجــوإ أقامتهــا عمــل حــدة لــدى القضــا  المــدني، وفــي هــى  الحــال 
. إذ تترتػب مسػؤوليتاف عمػى الفعػؿ الضػار م مبـرم((يتوقف النظـر فيهـا إلـل أن تفصـل دعـوى الحـق العـام بحكـ

مدنيػػة وجزائيػػة، ويمكػػف لممتضػػرر أف يرفػػع دعػػوى المسػػؤولية المدنيػػة أمػػاـ المحكمػػة المدنيػػة، ودعػػوى المسػػؤولية 
الجزائيػػة أمػػاـ المحكمػػة الجزائيػػة إال أنػػو يتعػػيف عمػػى المحكمػػة المدنيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة أف توقػػؼ الخصػػومة فػػي 

أماميػػا إلػػى أف يػػتـ الفصػػؿ فػػي الػػدعوى الجزائيػػة بحكػػـ قطعػػي ال يقبػػؿ أي طريػػؽ مػػف طػػرؽ  الػػدعوى المرفوعػػة
الطعف العادية، إال أف سموؾ الطريؽ المدني يمنع مف إعػادة سػموؾ الطريػؽ الجزائػي. فمػو ُدِفػَع بالفائػدة الفاحشػة 

. أمػا (9 دعوى المدنيػةلـ يعػد بقمكانػو صػاحب الػدفع رفػع الػدعوى الجزائيػة بػذلؾ مػف أجػؿ وقػؼ الخصػومة فػي الػ
الطرؽ وير العادية فال تمنع مف السير في إجراءات الدعوى المدنيػة، والوقػؼ فػي ىػذه الحالػة وجػوبي وال يممػؾ 
القاضي المدني سمطة تقديرية في عدـ الوقػؼ ألـ المحكمػة المدنيػة ممزمػة بػالحكـ الجزائػي لجيػة وقػوع الجريمػة 

لؾ فػػقف الجزائػػي يعقػػؿ المػػدني بغػػض النظػػر عػػف الجيػػة القضػػائية التػػي . لػػذ(2 بوصػػفيا القػػانوني ونسػػبتيا لمفاعػػؿ
تنظػػر فػػي الػػدعوى الجزائيػػة، حيػػث يمكػػف أف يكػػوف قضػػاًء عاديػػًا، أو  قضػػاًء عسػػكريًا، أو قضػػاًء اسػػتثنائيًا، أو 
محكمػػة أمػػف الدولػػة، وبغػػض النظػػر عػػف المحكمػػة المدنيػػة التػػي يمكػػف أف تكػػوف مدنيػػة أو تجاريػػة أو شػػرعية أو 

ليػػة، إال أف الشػػيء األساسػػي ىػػو أف تكػػوف الػػدعوى الجزائيػػة مرفوعػػة فعػػاًل، أمػػا إذا لػػـ تكػػف قػػد رفعػػت فػػقف عما
المحكمة المدنية تستمر برؤية دعوى المسؤولية المدنية بغض النظػر عمػا إذا كػاف الفعػؿ يشػكؿ جرمػًا جزائيػًا أـ 

ة فعندئػػذ يعػػود الحكػػـ بضػػرورة وقػػؼ الػػدعوى . إال أنػػو إذا رفعػػت الػػدعوى الجزائيػػة بعػػد رفػػع الػػدعوى المدنيػػ(3 ال
المدنية، إال أنو يشػترط مػف أجػؿ وقػؼ الػدعوى المدنيػة أف يكػوف السػبب فػي الػدعوييف الجزائيػة والمدنيػة واحػدًا. 

                                                

 الفاحشة بالفائدة الجإائية الدعوى إقامة إن))، وقد جاء فيو: 391/1965 ص القانوف مجمة 12/5/1965 تاريبا 232 رقـ سوري ػ قرار نقض – (1 
 الطريق اختيار بعد يجوإ ال ألنا الخصومة وقف يوجأ ثبوتا،ال عمل الدليل تقديم عن والعجإ المدنية الدعوى في الدف  بهىا اإلدال  بعد

 .158 ص ػ استانبولي/  3 ج ػ المحاكمػات أصػوؿ ػ ((الجإائي الطريق إلل عنا العدول المدني
 . 1226ػ ص 24ػ السنة 1973ػ مجموعة أحكاـ النقض لعاـ 3/12/1973نقض مصري في  – (2 

 حال في باألشخاص الالحقة باألضرار بالمطالبة المدنية الدعوى تتوقف)) وقد جاء فيو أنو ،26/9/1969تاريب  1217ار رقـ نقض سوري ػ قر  – (3 
 فعاًل، قائما الدعوى تكون أن األول شرطين توفر التوقف إلمكان ويتوجأ ةالجرمي الصفة ىي الفعل هىا أجل من العام الحق دعوى رف 

 . 001ػ ص  0851المحاموف لعاـ  -((الجريمة عن مباشر  ناشئا مدنيةال الدعوى تكون أن والثاني
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أي أف الفعؿ المنشئ لاللتزاـ واحد، أما إذا لـ يقـ ىػذا التػرابط فػال محػؿ لوقػؼ الػدعوى المدنيػة،ألف عمػة الوقػؼ 
. لػذا، يتعػيف فػي حػاالت وقػؼ الخصػومة جميعيػا أو (1 التػي تحػوؿ دوف صػدور أحكػاـ متناقضػة تتعمؽ بالعدالة

ف الحكػـ الصػادر بػالوقؼ  تعميقيا بسبب االستئخار لمفصػؿ فػي مسػألة أوليػة، أف يصػدر حكػـٌ  قضػائي بػذلؾ، وار
ديػدة،ألف المحكمػػة أو بػالتعميؽ يقبػؿ االسػتئناؼ ألنػو فصػؿ فػي مسػألة فرعيػة ترتػب عميػو نشػوء مراكػز قانونيػة ج

ف  نظرت في الخصومة وفحصت الوقائع فييا، وتوصػمت إلػى عػدـ صػالحية الػدعوى لمفصػؿ فػي موضػوعيا، وار
، وفػػػي حالػػػة اإللغػػػاء يتعػػػيف عمػػػي  (2 الحكػػػـ االسػػػتئنافي إمػػػا أف يؤيػػػد حكػػػـ محكمػػػة الدرجػػػة األولػػػى أو أف يمغيػػػو

لمسػير فييػا مػف النقطػة التػي وصػمت إلييػا ال أف محكمة االستئناؼ أف تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة األولػى 
ف تصػدي ( 3 تفصؿ في الموضوع ألف محكمة الدرجة األولى لـ تقػؿ كممتيػا بعػد ، وبالتػالي لػـ تسػتنفذ واليتيػا، وار

، أمػا قػرار رد طمػب وقػؼ (4 محكمة االستئناؼ لمفصؿ في الموضوع يحـر الخصوـ درجة مػف درجػات التقاضػي
ف اسػتمرار وقػؼ الخصػومة الػذي قررتػو محكمػة االسػتئناؼ (5 ال مػع الحكػـ النيػائيالدعوى ال يقبػؿ الطعػف إ ، وار

دوف أف يكوف ألطراؼ الدعوى يدًا فيو لمدة ستة أشير اليسػتتبع شػطب اسػتدعاء االسػتئناؼ ألف المحكمػة ىػي 

                                                

 صدور عمل فيا الفصل يتوقف المدني االدعا  كان إىا إال تطبق ال المدني يعقل الجإائي قاعدة ))جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أف  -( 1 
 .266ػ ص  0858المحاموف لعاـ  –(( الجإائية الدعوى في الحكم

 محكمة إلل ضبارةإلا وتعيد لمموضوع التعرض دون الخصومة وقف في االستئناف محكمة وتنظر )) جاء في قرار لمييئة العامة لمحكمة - (2 
ا 63 قرار 105 أساس رقـ نقض،و 410 ص -1972لعاـ  المحاموف - 26/6/1972 تاريبا 16 قرار 54 أساس عامة ىيئة نقض -(( البداية
  .259 ص -1970لعاـ  المحاموف -4/3/1970 تاريب

 ماد ) لالستئناف قابل مستةخرة واعتبارها الدعوى في السير وقف قرار إن))وقد جاء فيو:  ،7/3/1955تاريب  92نقض سوري ػ قرار رقـ  - (3 
 مامحك عمل كان أنا بحجا اختصاصا عدم يقرر أن ال فيها السير متابعا مصدر  القاضي عمل وجأ فسخ، فإىا( محاكمات أصول 912

 الدعوى تظل بل بعضاً  أو كالً  الخصومة ينهي ال الدعوى في السير وقف ألن ىلك قرار ، فسخت أن بعد الموضوع في تفصل أن االستئناف
 .134ػ ص  0844ػ مجمة القانوف لعاـ  ((الوقف إوال بمجرد سيرها تستةنف أن إلل قائما

 القاضي االبتدائي بالحكم الطعن إن، وقد جاء فيو:    1972 لعاـ 410 ص وفالمحام مجمة 26/6/1972 تاريب 16 رقـ عامة ىيئة نقض - (4 
. موضوعها في النظر عن االبتدائية المحكمة يد يرف  وال الحكم فسخ حال في االستئناف محكمة إلل الدعوى موضوع ينقل ال الخصومة بوقف

 في السير= عمل واالستمرار االبتدائية المحكمة إلل الدعوى وتعيد الخصومة وقف ناحية في النظر عمل االستئنافية المحكمة وظيفة وتقتصر
 إن )) ، وجاء في قرار لغرفة المخاصمة:.27 ص ػ طعمة شفيؽ المحامي/النقض لمحكمة العامة لمييئة القانونية المبادئ مجموعة ػ ((المبدأ هىا

 فإىا الخصومة وقف ناحية في الفصل عمل تدقيقاتها في صرتقت أن االستئناف محكمة عمل يرتأ الخصومة بوقف القاضي القرار استئناف
 لعاـ 110 رقـ قرارػ  مخاصمة – بالموضوع(( لتفصل األولل الدرجة محكمة إلل القضية إعادة عميها وجأ الناحية لهى  الحكم بفسخ قضت
 .134 ص/  50 قاعدة األوؿ القسـ ػ 1997 لعاـ القانوف مجمة 1997

 القضية 16/6/1991 تاريب 1672 قرارو  -409 قاعدة 1985 العاـ القانوف 10 ػ 7 األعداد 4/7/1985 تاريب 1256رقـ  قرارنقض سوري ػ  –( 1 
رفض طمأ وقف النظر بالدعوى  ، وجاء في قرار آخر أف   12 و 11 و 10 العدد - 1991 لعاـ فميالمحا مجمة -1991 لعاـ أساس 2069

 المدنية الغرفة ػ النقض محكمة –(( وعميا االجتهاد ،جا  قاصرا عمل الحكم الصادر بوقف الدعوى جواإ الطعن ،يقبل الطعن بطريق النقض ال
، وجا  في غير  398 قاعدة 12 و 11 العدداف ػ 1996 لعاـ المحاموف مجمة -1995 لعاـ 873 أساس 1995 لعاـ 1218 رقـ قرار. الرابعة
 قرار -((ستقالالً ا بها الطعن الجائإ غير من حكم هو الدعوى لوقف الخصم من يقدم ىيال الطمأ برفض الحكم أن عمل االجتهاد استقرأنا ))
 .1992 أيموؿا آبا تموز ػ والتاسع والثامف السابع األعداد ػ فيالمحام مجمة -1992 لعاـ 2633 رقـ أساس*  23/01/92 تاريب 23 رقـ
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أمػػػػػا حػػػػػاالت الوقػػػػػؼ القضػػػػػائي سػػػػػواًء بسػػػػػبب  .(6 التػػػػػي تقػػػػػرر وقػػػػػؼ الخصػػػػػومة وال شػػػػػأف ل طػػػػػراؼ فػػػػػي ذلػػػػػؾ
ختصػػاص أـ لغيػػره فيػػي كثيػػرة، وال يمكػػف وضػػع الئحػػة حصػػرية ليػػا، وىػػي تختمػػؼ وتتنػػوع بحسػػب المواضػػيع اال

 المطروحة في ساحة القضاء، ونذكر منيا بعض التطبيقات القضائية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اآلتي:
المػدني لمزوجػة  اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة األحواؿ المدنيػة بتصػحيح القيػد -1

 .  (7 لخروج ذلؾ عف اختصاص القاضي الشرعي

يتوجػػب توقيػػػؼ الخصػػومة فػػػي دعػػوى إنيػػػاء عقػػػد الػػرىف إذا أقػػػاـ شػػاوؿ العقػػػار دعػػوى تثبيػػػت العالقػػػة  -2
اإليجارية أمػاـ المراجػع المختصػة باعتبػار أف الػدعوى اإليجاريػة تحػدد العالقػة القائمػة مػا بػيف الطػرفيف 

 .(8 ييف ألف كال منيا تتعمؽ بحؽ االنتفاعولوجود ارتباط بيف الدعو 

الطعػػف أمػػاـ المحكمػػة المختصػػة بوثيقػػة حصػػر اإلرث الشػػرعي بطمػػب بطالنيػػا يوجػػب اسػػتئخار النظػػر  -3
 .  (9 في دعوى فسب تسجيؿ عقارات مبنية عمى الوثيقة محؿ الطعف أماـ المحكمة المختصة

شػرعية يوجػب وقػؼ الخصػومة فػي الػدعوى الدعوى المقامة أماـ المحكمة الشرعية بالطعف بوثيقة إرث  -4
المقامػة بطمػػب إبطػػاؿ معاممػة انتقػػاؿ باإلسػػناد إلػى معاممػػة حصػػر اإلرث الشػرعي موضػػوع الطعػػف أمػػاـ 

 (. 10 المحكمة الشرعية ألنو عمى ضوء الطعف سيتقرر الورثة الشرعييف

وقػؼ الخصػومة فػي إذا استباف لممحكمة صػحة إقامػة الػدعوى بتزويػر وثػائؽ يبنػى عمييػا الحكػـ فعمييػا  -5
النػػزاع لحػػيف البػػت بػػدعوى التزويػػر أو التحقيػػؽ فػػي الػػدعوى أصػػوال ومناقشػػة الػػدفوع المثػػارة حػػوؿ ىػػذه 

 .(11 الوثائؽ ومدى حجيتيا

فػػػي حػػػاؿ لجػػػوء الخصػػػوـ إلػػػى التحكػػػيـ يقتضػػػي األمػػػر عمػػػى المحكمػػػة أف تقػػػرر وقػػػؼ الخصػػػومة فػػػي  -6
 .(12 الدعوى موضوع التحكيـ ال رد الدعوى

                                                

 المواد في المحاكمػات أصػوؿ ػ 1235 قاعدة -218 ص -1977لعاـ  نوفالقا مجمة 17/3/1977 تاريب 267 قرار 1576 أساس رقـ نقض - (6 
 .168 ص ػ استانبولي/  3 ج ػ والتجارية المدنية

 .386 ص -1975لعاـ  فيالمحام مجمة 12/3/1975 تاريبا 7 أساس 84 رقـ سوري ػ قرار نقض –(3 

/  3 ج ػ والتجارية المدنية المواد في المحاكمػات أصػوؿ - 1247 قاعدة -النقض سجالت 11/3/1992 تاريبا 6995 أساس 234 رقـ نقض -(1 
 .179 ص ػ استانبولي

/  3 ج ػ والتجارية المدنية المواد في المحاكمػات أصػوؿ- 1249 قاعدة -النقض سجالت 12/4/1992 تاريبا 1287 أساس 718 رقـ نقض - (2 
 .182 ص ػ استانبولي

/  3 ج ػ والتجارية المدنية المواد في المحاكمػات أصػوؿ - 1252 قاعدة -النقض سجالت.23/5/1988 تاريبا 1732 أساس 728 رقـ نقض -( 3 
 .183 ص ػ استانبولي

 قاعدة 28 و 27 العدداف ػ 1996 لعاـ فيالمحام مجمة -1993 لعاـ 92 أساس 1993 لعاـ 162 رقـ قرار .الشرعية الغرفة ػ النقض محكمة – (11 
267. 

 .332ػ ص  1956ػ مجمة القانوف لعاـ  5/3/1956رار في ق نقض سوري ػ – (12 
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ائع فػقف االجتيػاد القضػائي لػـ يأخػػذ بنظريػة وقػؼ الخصػومة باالسػتناد إلػى طمػب اسػػتئخار مػع ىػذه الوقػ 
 الفصؿ في بعض الحاالت حيث لـ يعدىا مف المسائؿ األولية التي تستدعي ذلؾ ومنيا:

وقػػؼ الخصػػومة فػػي دعػػوى أجػػر المثػػؿ حتػػى يبػػت فػػي دعػػوى تممػػؾ الشػػاوؿ لمعقػػار فيػػو تعطيػػؿ لممػػادة  -1
 .(13 الحقوؽ تكتسب وتنتقؿ بالتسجيؿ ( مدني التي تجعؿ825 

ال محؿ لوقؼ الدعوى انتظارًا لمفصؿ بػدعوى االحتيػاؿ المقامػة أمػاـ القضػاء الجزائػي مػاداـ مػف سػمطة  -2
المحكمة الفصؿ في الدفع المثػار أماميػا بحسػباف أنػو مػف المقػرر أف ال محػؿ لوقػؼ الػدعوى إذا كانػت 

مػف الممكػف أف يؤخػذ حكميػا مػف أوراؽ الػدعوى ذاتيػا  المسألة التي تػرى المحكمػة تعميػؽ حكميػا عمييػا
قذا تضػػػمف عقػػػد البيػػػع أف البػػائع قػػػد بػػػاع تمػػػاـ حصػػتو اإلرثيػػػة لقػػػاء بػػػدؿ ، فػػالمعروضػػة عمػػػى المحكمػػػة

 .(14 مقبوض، فقف المبيع يكوف محددًا ونافيًا لمجيالة

ف المػاؿ، ال توقؼ الخصػومة فػي دعػوى قسػمو المػاؿ الشػائع نتيجػة لتػدخؿ شػخص يػدعي شػراء قسػـ مػ -3
نما تستمر القسمة، ويحؿ مف يثبت شراؤه محؿ البائع في استيفاء قيمو الحصة المبيعة  .(15 وار

ال يجػػػوز وقػػػؼ الخصػػػومة فػػػي دعػػػاوى الحيػػػازة حتػػػى تصػػػحيح أوصػػػاؼ سػػػند التمميػػػؾ باعتبػػػار أف تمػػػؾ  -4
و ليػا. الدعاوى ال يتوقؼ استثباتيا عمى شموؿ حدود سند التمميؾ ل راضي المػدعى بيػا أو عػدـ شػمول

كػػػذلؾ ال يجػػػوز لممحكمػػػة أف توقػػػؼ الخصػػػومة فػػػي الػػػدعوى و تطمػػػب مػػػف الخصػػػوـ استصػػػدار حكػػػـ 
 .(16 بالممكية

إف توقيػػؼ أحػػد المػػدعى عمػػييـ لػػيس سػػببًا يبػػرر وقػػؼ الخصػػومة ألنػػو يجػػوز محاكمتػػو أكػػاف موقوفػػًا أـ  -5
 .(17 ال

 .(18  إف إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حمؼ يميف كاذبة ال يوقؼ نظر الدعوى -6

إف إقامػػة دعػػوى إبطػػاؿ عقػػد القسػػمة الرضػػائية أمػػاـ محكمػػة البدايػػة اليشػػكؿ سػػببًا لوقػػؼ دعػػوى تثبيػػت  -7
 .(19 القسمة التي تكوف محكمة االستئناؼ قد وضعت يدىا عمييا بتاريب سابؽ

                                                

 .329 ص -1967لعاـ  فيالمحام مجمة 29/4/1967 تاريبا 792 عقاري أساس 182 رقـ سوري نقض - (13 
 .622 ص -1984لعاـ  القانوف مجمة 16/4/1984 تاريبا 899 أساس 525 رقـ نقض - (14 
 .287ػ ص  1966المحاكوف لعاـ  ػ12/7/1966تاريب  157قرار رقـ -نقض سوري – (15 
 .449ص -1956لعاـ  فيالمحام مجمة ػ 28/7/1956 تاريب 1352 أساس 2213 رقـ سوري نقض - (16 
 توقيف حالة إن، وجاء في قرار آخ أف   441 ص -1977لعاـ  فيالمحام مجمة 19/12/1977 تاريب 242 قرار 1989 أساس رقـ نقض - (17 

 تجوإ الشخص محاكمة ألن الخصومة، وقف يبرر سبباً  تشكل وال فيها الفصل عمل الحكم يعمق التي المسائل نم تعتبر ال عميهم المدعل أحد
 19/12/1977 تاريبا 1989 إيجارات أساس 2428 رقـ سوري نقض(( ػ سميمة بصورة المحاكمة في تمثيما شرط ال أم موقوفاً  أكان سوا 
 .441 ص -1978لعاـ  فيالمحام مجمة

 .57 ص -1977لعاـ  فيالمحام مجمة 8/11/1978 تاريب ف 1998 قـر  نقض - (18 
 .192 ص -1979لعاـ  فيالمحام مجمة 25/2/1979 تاريبا 222 رقـ نقض - (19 
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 انقطاع الخصومة في الدعوى
بب وفػػاة أحػػد الخصػػوـ أو يفيػد انقطػػاع الخصػػومة وقػػؼ إجراءاتيػػا وكافػػة المرافعػػات فييػا بقػػوة القػػانوف بسػػ

بفقده أىميتو أو بزواؿ صفة مف كاف يباشػر الخصػومة عنػو، مػالـ تكػف الػدعوى قػد تييػأت لمحكػـ فػي الموضػوع. 
ففي الحػاالت السػابقة يطػرأ تغيػر عمػى مراكػز الخصػوـ يػؤثر فػي صػحة اإلجػراءات ممػا يوجػب وقػؼ الخصػومة 

صػػومة، بسػػبب عػػدـ تمكػػف أحػػدىـ عمػػى األقػػؿ مػػف بقػػوة القػػانوف ألف ذلػػؾ يػػؤثر عمػػى الػػركف الشخصػػي فػػي الخ
الدفاع عف مصالحو، األمر الذي يخؿ بمبدأ المواجية فػي الخصػومة، وعميػو فػقف الخصػومة تبقػى منقطعػة إلػى 
أف يصػػحح الخمػػؿ الحاصػػؿ فييػػا بتمكػػيف شػػخص يممػػؾ الصػػفة فػػي ممارسػػة حػػؽ الػػدفاع ومتابعػػة السػػير فييػػا. 

تمرار مبػدأ المواجيػة وممارسػة الحػؽ الػدفاع، ومنػع صػدور أحكػاـ فاليدؼ مف انقطاع الخصومة ىػو ضػماف اسػ
بمواجيػة أشػػخاص فقػدوا القػػدرة أو اإلمكانيػة عػػف ذلػػؾ، وال تعػد  القػػدرة أو اإلمكانيػة مفقػػودة إذا كانػت الػػدعوى قػػد 
تييػػأت لمحكػػـ فػػي الموضػػوع، وتكػػوف كػػذلؾ إذا كػػاف الخصػػوـ قبػػؿ وجػػود سػػبب مػػف أسػػباب االنقطػػاع قػػد تقػػدموا 

ة دفػػوعيـ ومسػػتنداتيـ، وكػػاف قػػد قفػػػؿ بػػاب المرافعػػة فػػي الػػدعوى، ورفػػػع الػػدعوى لمتػػدقيؽ لػػيس قفػػاًل لبػػػاب بكافػػ
المرافعػػة، والػػدعوى ويػػر مييػػأة لمحكػػـ فػػي الموضػػوع ويصػػح فييػػا إعػػالف انقطػػاع الخصػػومة إذا أعيػػد فػػتح بػػاب 

ا فػي حكميمػا، ويمكػف أف يتعمػؽ المرافعة فييا مف جديد، ويرد االنقطاع في جميع الدعاوى المدنية ولشػرعية ومػ
بجميػػػع الخصػػػوـ سػػػواًء كػػػانوا أشخاصػػػًا طبيعيػػػيف، أـ أشخاصػػػًا اعتبػػػارييف، ويمكػػػف أف يػػػتـ أمػػػاـ جميػػػع المحػػػاكـ 
ودرجاتيػا بمػا فييػػا القضػاء المسػػتعجؿ، وأمػاـ ىيئػات التحكػػيـ، ولكنػو ال يكػػوف أمػاـ محكمػة الػػنقض مػالـ تتحػػوؿ 

فػػي انقطػاع الخصػػومة يعنػػي بيػاف أسػػباب االنقطػاع وشػػروطو وآثػػاره  . لػػذلؾ، فػػقف البحػث(9 إلػى محكمػػة موضػوع
 مف خالؿ بياف مصير الخصومة المنقطعة في المطالب اآلتية: 

 أسباأ انقطاع الخصومة
حدد القانوف أسباب انقطاع الخصػومة عمػى سػبيؿ الحصػر، وعميػو فػقف وقػؼ الخصػومة ألي سػبب ويػر 

 عًا. واألسباب القانونية النقطاع الخصومة ىي اآلتية:األسباب المحددة مف المشرع ال تسمى انقطا
 وفاة أحد الخصوم: -أوالً 

ف الشػػخص  يقضػػي المبػػدأ القػػانوني أف الخصػػومة ال تقػػوـ إال بػػيف مػػف يتمتعػػوف بالشخصػػية القانونيػػة، وار
ال بػػػيف الطبيعػػػي ال يتمتػػػع بيػػػا إال مػػػف تػػػاريب والدتػػػو حيػػػًا، وتنتيػػػي بوفاتػػػو، وىػػػذا يعنػػػي أف الخصػػػومة ال تقػػػوـ إ

األحيػاء مػف البشػػر. فمػذلؾ إذا أقيمػػت الػدعوى عمػػى شػخص متػوفى فػػقف الخصػومة تكػػوف معدومػة وال يمكػػف أف 

                                                

، ومحمد نصر الديف 762، وأحمد ىندي أ أصوؿ المرافعات ػ المرجع سابؽ ػ ص497انظر نبيؿ عمر ػ قانوف المرافعات ػ المرجع السابؽ ػ ص  – (1 
 . 183ؿ ػ عوارض الخصومة ػ صكام
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، وال يػتـ الحكػـ بانقطػاع الخصػومة فػي ىػذه الحالػة بػؿ (2 ، وال يمكف تصحيحيا بأي إجراء الحػؽ(9 ترتب أي أثر
ممكػوف الشخصػػية القانونيػة ثػـ مػػات يحكػـ بعػدـ قبػػوؿ الػدعوى. أمػا إذا قامػػت خصػومة صػحيحة بػػيف أشػخاص ي

، فعندئػػذ تنقطػػع الخصػػومة بقػػوة القػػانوف، وتتوقػػؼ (3 أحػػدىـ سػػواًء أمػػاـ محػػاكـ الدرجػػة األولػػى أـ فػػي االسػػتئناؼ
فييػا كػؿ اإلجػراءات مػف لحظػة الوفػاة، ألنػو مػف تمػؾ المحظػة يصػبح الورثػة ىػـ مػف يممكػوف الصػفة فػي مراجعػة 

ث تنتقػؿ إلػييـ مػف لحظػة وفاتػو، ولكػف التزاماتػو ال تنتقػؿ إلػى الورثػة إال فػي الدعوى والدفاع فييػا. فحقػوؽ المػور 
حػدود التركػػة، وىػذا يفيػػد فػي جميػػع األحػواؿ أف الػػذي يمثػؿ التركػػة فػي الحقػػوؽ التػي ليػػا أو عمييػا ىػػـ الورثػػة أو 

ف صدر مثػؿ ذلػؾ يكػوف معمنػًا (4 بعضيـ، وال يحتاج انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إلى حكـ  لمحالػة ولػيس ، وار
، بػؿ يكفػي إبػراز بيػاف (9 منشئًا ليا، ويسػتوي فػي ذلػؾ أف يكػوف الخصػـ اآلخػر عمػى عمػـ بالوفػاة أـ لػـ يكػف يعمػـ

وفػػػاة فػػػي أي وقػػػت العتبػػػار كػػػؿ اإلجػػػراءات التػػػي تمػػػت أثنػػػاء االنقطػػػاع كأنيػػػا لػػػـ تكػػػف، وىػػػذا، يعنػػػي أنػػػو عمػػػى 
صػػومة تكونػػت مػػف خػػالؿ الػػدعوى، وال فػػرؽ فػػي الخصػػوـ أف يتػػابعوا حيػػاة بعضػػيـ الػػبعض ولػػو كانػػت بيػػنيـ خ

ذلؾ بيف ما إذا كاف المتوفى مدعيًا أو مدعى عميو أو مدخاًل أو متدخاًل في الدعوى، ولكف عمػى المحكمػة قبػؿ 
أف تعمػػػػف انقطػػػػاع الخصػػػػومة أو بطػػػػالف إجػػػػراءات فييػػػػا أف تػػػػدقؽ فػػػػي صػػػػحة نبػػػػأ الوفػػػػاة، وعمػػػػى الخصػػػػوـ أف 

                                                

.، وجاء في قرار 314ػ ص 6الموسوعة لمفكياني ػ ج -قضائية  أحواؿ شخصية ( 26لسنة  25ػ الطعف رقـ 29/11/1988نقض مصري في  – (1 
 توفي من دض صدر إىا أمام. ضد  صدر إىا معدوماً  الحكم يجعل متوفل خصم بمواجها الدعوى ةإقام إن))لمحكمة االستئناؼ السورية أف 

 أساس اإليجارات قضايا في الناظرة االستئنافية الغرفة -((الخصومة النقطاع لمتوصل الوفاة موضوع يثر لم إىا باطالً  يعتبر فإنا التقاضي أثنا 
 1989 لعاـ 10 إلى 1 األعدادا القانوف مجمة -23/6/1988 تاريب 382 قرار 1312

ؽ ػ  55لسنة 422ػ الطعف  24/1/1989، وفي 314ػ ص 6قضائية ػ الموسوعة ػ ج55لسنة 1644ػ الطعف رقـ  4/12/1988نقض مصري في  – (2 
 . 317الموسوعة ػ ص 

 االستئناف نظر أثنا  المستةنفة وفاة إن، وقد جاء فيو   النقض سجالت 3/7/1990 تاريبا 3944 أساس 1825 رقـ سوري ػ قرار نقض – (3 
 بطالن فإن ثم ومن. االنقطاع أثنا  تحصل التي اإلجرا ات جمي  وبطالن المرافعات اعيدمو  جمي  وقف ويرتأ مقطوعة الخصومة يجعل

 224 ص ػ استانبولي/  3 ج ػ المحاكمػات أصػوؿ ػ 1265 قاعدة -((الحكم لنقض يكفي اإلجرا ات
 أوجأ الىي السبأ قيام بمجرد ميت الخصومة انقطاع))وقد جاء فيو أف  32/12/1974 تاريب ف 431 أساس 371 رقـ قرار -سوري نقض – (4 

 المتوفل ورثة لمصمحة شرع الخصومة انقطاع،فالخصوم من أحد يطمبا لم ولو موجودا يعتبر وهو. با حكم صدور إلل حاجة بغير االنقطاع
 ػوؿأص ػ1975 لعاـ 278 ص فيالمحام مجمة -((منهم غفمة في الحكم يصدر ال وحتل عممهم بغير الخصومة إجرا ات تتخى ال لكي

 دون سببا قيام بمجرد يق  الخصومة انقطاع))، وجاء في قرار آخر أف 229 ص ػ استانبولي/  3 ج ػ والتجارية المدنية المواد في المحاكمػات
 فميالمحا مجمة -1995 لعاـ 368 أساس 1995 لعاـ 212 رقـ قرار. الثانية المدنية الغرفة ػ النقض= محكمة -(( بىلك حكم صدور إلل حاجة
 .108 قاعدة 06 و 05 العدداف- 1997 اـلع

 الخصومة انقطاع ويعتبر. فيها الصادر الحكم بطالن وترتأ سماعها تمن  الدعوى قبل الوفاة))جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أف  – (1 
ن. العام النظام من الخصومة فصحة. أحد باميط لم ولو موجودا  ألن با والتمسك البطالن أثر يإيل ال بالوفاة الخصم أو المحكمة عمم عدم وا 
 المحاموف مجمة 25/11/1982 تاريب ف 175 قرار 1279 أساس رقـ نقض -((الخصوم أحد يطمبا لم ولو موجودا يعتبر الوفاة بسبأ االنقطاع
 تنقط  أن وجأ لخصما أو المحكمة بىلك تعمم لم ولو الدعوى أطراف أحد توفي إىا))، وجاء في قرار آخر أنو 222 194 ص -1981لعاـ 

ػ  ((أحد يطمبا لم ولو موجوداً  يعتبر االنقطاع وألن الورثة لمصمحا شرع االنقطاع ألن الالحقة اإلجرا ات كل وتبطل القانون بقو  الخصومة
 .167ػ ص  0863ػ المحاموف لعاـ 21/01/0863تاريب  260نقض ػ قرار رقـ 
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ف مػػف يسػاعدوىا فػي ذلػؾ ألنػػو ال مصػمحة أل حػدىـ فػي السػػير بػقجراءات باطمػة، أو فػي صػػدور حكػـ معػدوـ، وار
. كمػػػا تػػػزوؿ (2 يػػدفع بمثػػػؿ ىػػػذا الػػػدفع عميػػو أف يقػػػدـ اإلثبػػػات عميػػػو، وعمػػى المحكمػػػة إعطائػػػو ميمػػػة كافيػػة لػػػذلؾ

الشخصػػية القانونيػػة لمشػػخص االعتبػػاري مثػػؿ الشػػخص الطبيعػػي بػػالموت الحكمػػي، والمػػوت الحكمػػي ليػػا يكػػوف 
فػػي شػػركة أخػػرى تحػػؿ محميػػا فيمػػا ليػػا مػػف حقػػوؽ ومػػا عمييػػا مػػف التزامػػات، وبالتػػالي فػػقف الشػػخص بانػػدماجيا 

الػذي يجػػب تسػػتمر الخصػػومة بمواجيتػػو إمػػا ىػػو الشخصػية الجديػػدة، ألف الشخصػػية القديمػػة لػػـ يعػػد ليػػا وجػػود، 
ي إلػى انقطػاع وتنقطع الخصػومة إلػى حػيف إبػالغ الشخصػية الجديػد بالػدعوى، فػزواؿ الشخصػية االعتباريػة يػؤد

 .(9 سير الخصومة
 فقد أحد الخصوم ألهمية التقاضي: -ثانياً 

 -مػػدعى عميػػػو –يػػؤدي فقػػد أىميػػة أحػػد الخصػػوـ فػػي الػػدعوى ميمػػػا كػػاف اسػػمو فػػي الخصػػومة  مػػدعيًا 
مػدخؿ( إلػى انقطػاع الخصػومة بقػوة القػانوف وبطػالف جميػع اإلجػراءات التػي تمػت بعػد تحقػؽ الحالػػة،  -متػدخؿ 

يكػوف بسػبب عػارض مػػف عوارضػيا التػي تػؤثر عمػى قػدرة اإلنسػػاف فػي الػدفاع عػف حقوقػو فييػػا إذا  وفقػد األىميػة
كػػاف ىػػو الػػذي يباشػػرىا بذاتػػو ألف الغايػػة مػػف االنقطػػاع ىػػي المحافظػػة عمػػى مصػػمحة ىػػؤالء األشػػخاص الػػذيف 

ائػب فػقف ذلػؾ . أما إذا كاف يحضر عنػو وكيػؿ فػي الػدعوى أو ن(2 أصبحوا وير قادريف عمى الدفاع عف حقوقيـ
ال يؤدي إلى انقطاع الخصومة ألف فقد أىميػة الموكػؿ ال يترتػب عميػو فقػد أىميػة وصػالحية الوكيػؿ فػي المرافعػة 
والػػدفاع. لػػذا، فػػقف عػػوارض األىميػػة التػػي تػػؤدي إلػػى انقطػػاع الخصػػومة ىػػي الجنػػوف والعتػػو، مػػف لحظػػة وقػػوع 

وقبؿ تنصيب قػيمـ عنيمػا، وكػذلؾ السػفيو والمغفهػؿ،  العارض عمى اعتبار أف المجنوف والمعتوه محجوراف لذاتيما
مػػف تػػاريب صػػدور قػػرار القاضػػي الشػػرعي بػػالحجر عمييمػػا. كمػػا يعػػد  المفمػػس محجػػورًا عميػػو مػػف تػػاريب صػػدور 

 الحكـ بقعالف إفالسو وينوب عنو مف ذلؾ التاريب في الخصومات وكيؿ التفميسة. 
 إوال صفة من يمثل أحد الخصوم: -ثالثاً 
ؿ الخصػػػوـ فػػػي أحيػػػاف كثيػػػرة أشػػػخاص ينوبػػػوف عػػػنيـ قانونػػػًا أو قضػػػاًء أو اتفاقػػػًا كتمثيػػػؿ الػػػولي أو يمثمػػػ

ه الوصي عف القاصر، وتمثيؿ الوكيؿ القضائي أو القيمـ عمى المعتوه والمجنػوف، والغائػب، ولكػف ىػؿ تسػتمر ىػذ
الصفة في التمثيؿ إذا بمح الصغير سف الرشد أو إذا زاؿ عػارض األىميػة، أو عػاد الغائػب، أو إذا انتيػت الواليػة 
أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة ألي سبب آخر. فالمبدأ القانوني يقضي أنو فػي ىػذه الحالػة تػزوؿ الصػفة عػف 

                                                

 الخصومة فإن اآلخر، الطرف يعارضا ولم توفي، موكما بةن المحاكمة أثنا  الطرفين أحد صرح ىاإ))جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أنو – (2 
 فيالمحام مجمة -1993 لعاـ 845 رقـ أساس*  23/23/93 تاريب 99 رقـ قرار -((مدنية أصول 561 بالمادة عمالً  القانون بقوة تنقط 
 .1994 شباطا الثاني كانوف ػ والثاني األوؿ العدداف

 . 454-453الشرقاوي والجميعي ػ شرح قانوف المرافعات ػ المرجع السابؽ ت ص  – (1 

 . 124ػ ص  2المرجع السابؽ ػ ج -القانوف القضائي إبراىيـ نجيب سعيد ػ – (2 

239 



اـ القضاء،وبنفس الوقت تنقطػع الخصػومة بقػوة القػانوف الممثؿ، وبالتالي لـ يعد صالحًا لتمثيؿ مف ينوب عنو أم
إلػى حػيف تبميػح الشػػخص المعنػي أو الشػخص الجديػػد الػذي أصػبح قائمػػًا عميػو كػي يباشػػر بنفسػو أو بوكيػؿ عنػػو 

تجػػدر المالحظػػة إلػػى أف بمػػوغ القاصػػر سػػف الرشػػد واسػػتمرار مػػف  ، مػػع ىػػذا،(9 إجراءاتيػػا وتمثيمػػو تمثػػياًل صػػحيحاً 
يمػػو أمػػاـ القضػػاء دوف اعتػػراض منػػو أو بموافقتػػو فػػال يػػؤدي ذلػػؾ إلػػى انقطػػاع الخصػػومة ألف ينػػوب عنػػو فػػي تمث

النيابة تحولت في ىذه الحالة مف نيابة قانونية أو قضائية إلى نيابة اتفاقية وتبقػى الصػفة فػي التمثيػؿ صػحيحة، 
نفسػو أو الػدفاع عنيػػا، ألف اليػدؼ مػف فكػرة انقطػاع الخصػومة ىػػي حمايػة الطػرؼ الػذي لػـ يعػػد بقمكانػو تمثيػؿ 

وبالتالي فػقف تحقيػؽ ىػذه الغايػة بوسػيمة أخػرى ال يػؤدي إلػى انقطػاع الخصػومة، وبمعنػى آخػر فػقف زواؿ الصػفة 
عػػف الممثػػؿ يػػؤدي إلػػى انقطػػاع الخصػػومة إلػػى أف يػػتمكف مػػف يمثمػػو مػػف متابعتيػػا بنفسػػو، إال أف تغييػػر ممثػػؿ 

ف رئيس مجمس اإلدارة أو المػدير العػاـ ىػو مجػرد مركػز الشخص االعتباري ال يؤدي إلى انقطاع الخصومة، أل
قػػانوني وبالتػػالي فػػقف مػػف يحػػؿ فػػي ىػػذا المركػػز يعػػد امتػػدادًا مسػػتمرًا لمػػف كػػاف قبمػػو فيػػو. كمػػا أف وفػػاة المحػػامي 
الوكيؿ في الدعوى عف أحد الخصوـ أو عزلو أو اعتزالػو، ال يػؤدي إلػى انقطػاع الخصػومة ألنػو لػيس طرفػًا فػي 

ف كانػت  الخصومة، بؿ يوجب عمػى المحكمػة تبميػح الموكػؿ كػي يوكػؿ محاميػًا آخػر عنػو فػي متابعػة الػدعوى، وار
نقابػػة المحػػاميف تعػػيف محاميػػًا محػػررًا لمكتػػب المحػػامي المتػػوفى والػػذي يػػدخؿ فػػي أعمالػػو متابعػػة الػػدعاوى التػػي 

ؿ بوفػاة المحػامي كػي كاف يتابعيا المحامي المذكور، وتقتصػر متابعتػو عمػى إعػالف الخصػـ األصػمي، أي الوكيػ
 .  (20 يتخذ ما يراه مناسبًا بصد تمثيمو في الدعوى التي كاف يحضرىا المحامي المتوفى

 شروط انقطاع الخصومة
يكػوف انقطػػاع الخصػػومة حتميػًا وبقػػوة القػػانوف إذا وجػػد سػبب مػػف األسػػباب المػذكورة فػػي المطمػػب السػػابؽ 

فػي الموضػوع، وىػو الشػرط الوحيػد لعػدـ إعػالف انقطػاع مالـ تكف الخصومة أو الدعوى في مرحمة مييػأة لمحكػـ 
 الخصومة، وىو ما سنعرضو في الفقرة التالية:

   شرط وحيد هو أال تكون الدعوى مهيةة لمحكم: -9
تؤدي أسباب انقطاع الخصومة إلى إعػالف االنقطػاع، ووقػؼ جميػع إجػراءات الخصػومة، إال أف ذلػؾ ال 

ذا رفضت المحكمة إعػالف انقطػاع الخصػومة عمػى الػروـ  يكوف إذا كانت الدعوى مييأة لمحكـ في الموضوع، وار
مػف قيػػاـ أسػبابيا عمييػػا أف تثبػت أف الػػدعوى كانػت مييػػأة لمحكػػـ فػي الموضػػوع، وىػذا يعنػػي أف الخصػوـ ػ كمػػا 
سػػبقت اإلشػػارة إليػػو ػ قػػدموا كػػؿ مػػا لػػدييـ مػػف دفػػوع ومسػػتندات وأف الػػدعوى اسػػتوفت كامػػؿ اإلجػػراءات الالزمػػة 

                                                

براىيـ نجيب سعيد ػ المرجع السابؽ ػ ج594المرجع السابؽ ػ ص  -فتحي والي ػالوسيط – (1   . 125-124ص  ػ2، وار

في حال وفاة  إالجوإ ي انقطاع الخصومة ال، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أف   556-555راوب ػ المرجع السابؽ ػ ص  وجدي – (20 
 -1995 لعاـ 200 أساس 1995 لعاـ 281 رقـ قرار. الثانية المدنية=  الغرفة ػ النقض محكمة-((وفاة الوكال  إللاحد الخصوم وال ينصرف 

 .310 قاعدة 10 و 09 العدداف ػ 1996 لعاـالمحاموف 
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. لذا، فقف قفؿ باب المرافعػة فػي الػدعوى (21 الحكـ فييا قبؿ قياـ السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة إلصدار
يعنػي أف الػػدعوى أصػبحت مييػػأة لمحكػـ فييػػا، وال تػأثير لموفػػاة أو لعػوارض األىميػػة،أو لػزواؿ صػػفة الممثػؿ ألنػػو 

و إوػالؽ لبػاب انقطػاع الخصػومة، ولػـ لـ يعد باإلمكاف إضافة جديػد إلػى مػا سػبؽ بيانػو، وقفػؿ بػاب المرافعػة ىػ
تعد المحكمة ممزمة بسماع ما يثار بشأف قياـ حالػة تػؤدي إلػى انقطػاع الخصػومة، ولكػف إذا كانػت المحكمػة قػد 
سػػمحت بتقػػديـ مػػذكرات بعػػد قفػػؿ بػػاب المرافعػػة، أو إذا أعػػادت فػػتح البػػاب فيػػذا يعنػػي أف الػػدعوى ليسػػت مييػػأة 

عمييػػا إعػػالف انقطػػاع الخصػػومة، ولكػػف إذا حػػددت أجػػاًل لتقػػديـ مػػذكرات لمحكػػـ فػػي موضػػوعيا، وبالتػػالي يجػػب 
وانقضى األجؿ فػقف قيػاـ سػبب االنقطػاع بعػد ذلػؾ يبقػي الػدعوى تحػت عنػواف أنيػا مييػأة لمحكػـ، وال يػؤثر عمػى 
ف كػؿ دفػاع يػرد بعػد ذلػػؾ  فصػميا ىػذا السػبب ألنيػا تسػتطيع أف تػػرفض المػذكرات المقدمػة بعػد انتيػاء األجػػؿ، وار

ف بػاب المرافعػة يعػػد مقفػواًل مػف لحظػة االنتيػػاء مػف المرافعػة وتكػػرار األقػواؿ والػدفوع كافػػًة، يعػ د كأنػو لػـ يكػػف، وار
وكؿ ما يتـ بعد ذلؾ يمكف لممحكمة أف تعّدُه وير موجود إذا لػـ تجػز تقديمػو، أو أنيػا أجػازت ذلػؾ إال أف المػدة 

 انتيت دوف استعماؿ اإلجازة مف الخصوـ.
 خصومةآثار انقطاع ال

يترتب عمى انقطاع الخصومة وقؼ جميع اإلجراءات بما فييا  المواعيػد والميػؿ القانونيػة المحػددة لمقيػاـ 
بقجراء مف إجراءات الخصومة، وبطػالف كػؿ إجػراء أو تػدبير يػتـ أثنػاء االنقطػاع، وىػي ذات اآلثػار التػي تترتػب 

ف الػػػبطالف ىػػػو بطػػػالف نسػػػبي موضػػوع لمصػػػمحة مػػػ ف شػػػرع االنقطػػػاع لحمايتػػػو، وىػػػـ عمػػى وقػػػؼ الخصػػػومة، وار
الورثػػة ومػػف يقومػػوف عمػػى فاقػػدي األىميػػة وناقصػػييا، أو لمػػف تغيػػرت صػػفتيـ، وال يػػرتبط ىػػذا الػػبطالف بالنظػػاـ 

كما أنو يترتب عمى االنقطاع وقؼ جميع المواعيػد بقػوة القػانوف طيمػة مػدة االنقطػاع، وعميػو فػقذا كػاف  .(22 العاـ
                                                

 انقطاع أسباأ من سبأ حدث إىا))، وقد جاء فيو أنو1994 لعاـ 1588 رقـ أساس*  26/23/94 تاريب 653 رقـ قرارنقض سوري ػ  - (21 
 الخامس افالعدد فيالمحام مجمة -((تؤجمها أن أو فيها تحكم أن لممحكمة جاإ موضوعها في لمحكم تهيةت قد الدعوى وكانت الخصومة
 دعوى رف  بعد المخاصمة طالأ وفاة، وجاء في قرار لمييئة العامة في قضية مخاصمة أف   1995 حزيراف اأيار ػ 62 السنة والسادس

 ال جوابا تقديم أجل انقضا  بعد المخاصمة دعوى في عميا المدعل وفاة أن كما، الخصومة انقطاع عميا يترتأ ال المحكمة إلل المخاصمة
 و ،المتخاصمين عن بمعإل و المىاكرة غرفة في تنظر األولل المرحمة في= المخاصمة دعوى أن بحسبان الخصومة انقطاع مياع يترتأ
 قاعدة -النقض سجالت 19/12/1988 تاريب عامة ىيئة 6 أساس 13 مخاصمة نقض -((المخاصمة طمأ شكمية في لمحكم مهيةة الدعوى
 .458 ص ػ استانبولي/  5 ج ػ والتجارية مدنيةال المواد في المحاكمػات أصػوؿ ػ 2232

، وجاء في قرار لمحكمة 1253ػ ص2ػ ج المدونة الذىبية لعبد المنعـ حسني ؽ ػ43لسنة 559ػ الطعف رقـ 19/11/1981نقض مصري في  – (22 
 االنقطاع شرع الىين األشخاص الإ منا يستفيد ال أي نسبي بطالن هو االنقطاع أثنا  تحصل التي اإلجرا ات بطالن إن   :النقض السورية

، وجاء في قرار 222 127 ص -1978لعاـ  فيالمحام مجمة 8/2/1978 تاريبا 96 قرار 451 أساس رقـ نقض-((مصمحتهم لحماية
 بينس البطالن هىا أن إال باطمة، لمدعوى الرجوع وقت إلل الخصومة انقطاع سبأ قيام وقت من تحصل التي اإلجرا ات كل كانت لئنآخر:  

 بل نفسها تمقا  من المحكمة با تقضي وال القانون بقوة يق  وال المتوفل خمف وهم مصمحتهم لحماية شرع الىين األشخاص إال منا يستفيد ال
 مجمة 27/7/1976 تاريبا 1136 أساس 715 رقـ نقض -((ضمناً  أو صراحة عنا التناإل لا يجوإ الىي الخصم با يتمسك أن يجأ
 .561 ص -1976لعاـ  فيالمحام
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ذا الموعػػد لػػـ يبػػدأ فقنػػو ال يبػػدأ إال  بعػػد تمكػػيف صػػاحب المصػػمحة مػػف مباشػػرة حقوقػػو المترتبػػة عمػػى االنقطػػاع، وار
كاف قد بدأ يتوقؼ في البػاقي منػو إلػى أف يػزوؿ سػبب االنقطػاع فيسػتمر مػف ذلػؾ التػاريب، ويقتصػر أثػر الوقػؼ 

، وتبقػػى الخصػػومة معمقػػة إلػػى أف (23 المػػذكور عمػػى مػػف شػػرع لمصػػمحتو دوف أف يسػػتفيد منػػو الخصػػوـ اآلخػػريف
يقوـ صاحب المصػمحة بتعجيميػا دوف نفقػات أو رسػوـ بعػد إبػراز مػا يثبػت زواؿ سػبب االنقطػاع، حيػث تسػتأنؼ 

، وكػذلؾ األمػر لػو (24 الخصومة سيرىا ويتـ إبالغ اآلخريف بموعػد جمسػة المحاكمػة المحػددة لمنظػر فػي الػدعوى
تسػػتأنؼ الػػدعوى سػػيرىا مػػف ، وعنػػد زواؿ سػػبب انقطػػاع الخصػػومة (25 حصػؿ االنقطػػاع أمػػاـ محكمػػة االسػػتئناؼ

، وال (26 النقطػػة التػػي وصػػمت إلييػػا، وتعػػد جميػػع اإلجػػراءات السػػابقة عمػػى االنقطػػاع صػػحيحة وممزمػػة لمطػػرفيف
ذا صػدر حكػـ عمػى ، و (27 تستأنؼ الدعوى سيرىا إذا كاف سبب االنقطاع وفاة أحد الخصوـ إال بمواجية الورثة ار

اع دوف أف يمثػػؿ فػػي الخصػػومة مػػف يقػػوـ مقامػػو، ودوف أف الخصػػـ الػػذي تػػوفي بعػػد رفػػع الػػدعوى خػػالؿ االنقطػػ
عمػى الػبطالف إلغػاء كافػة اآلثػار القانونيػة  ، ويترتػبيبّمح بقياـ ىػذه الخصػومة فػقف الحكػـ يعػد بػاطاًل ال ومعػدوماً 

، وال سػبيؿ إللغػاء الحكػـ الباطػؿ إال بػالطعف فيػو بػالطريؽ المناسػب، وال يتمسػؾ بيػذا الػػبطالف (28 لمحكػـ الباطػؿ
الحكػػـ الصػػادر عمػػى مػػف تػػوفي قبػػؿ ، أمػػا ال ممػػف شػػرع انقطػػاع الخصػػومة لحمايتػػو وىػػـ فػػي ىػػذه الحالػػة الورثػػةإ

 .(29 رفع الدعوى عميو ىو حكـ معدوـ

                                                

 .597فتحي والي ػ المرجع السابؽ ػ ص  – (23 
 من القانونية الموان  أحد وجود حالة في))  وقد جاء فيو أنو ،1 ص -1963لعاـ  المحاميف نقابة مجمة 3/1/1963 تاريب -سوري  نقض – (24 

 أصػوؿ ػ 1266 قاعدة -((المان  يإول حتل داألم طال مهما الشطأ تقرير فيمتن  التقاضي صفة إوال أو الشخصية الحالة تغيير أو وفاة
 .227 ص ػ استانبولي/  3 ج ػ والتجارية المدنية المواد في المحاكمػات

 لدى الخصوم أحد وفاة إن)،وقد جاء فيو  153 ص -1963لعاـ  فيالمحام مجمة 32/12/1963 تاريب ف 522 رقـ سوري ػ قرار نقض – (25 
 قبل االستئناف شطأ يجوإ وال المتوفل، الخصم وارث إلل الدعوة مىكرة تبميغ اآلخر الخصم وعمل مةالخصو  انقطاع يوجأ االستئناف محكمة
 ((.الدفاع في حقهم لممارسة الورثة دعوة

 ص ػ استانبولي/  3 ج ػ والتجارية المدنية المواد في المحاكمػات أصػوؿ ػ 1268 قاعدة -15/2/1972 تاريب ف 1462 رقـ العدؿ وزير كتاب - (26 
228. 

بمواجهة  إالاليجوإ السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة ))، وقد جاء فيو أنو295 رقـ قرار. الثانية المدنية الغرفة ػ النقض محكمة – (27 
 قاعدة 12 و 29 العدداف ػ 1996 لعاـ المحاموف -(( ما كانت عميا قبل االنقطاع إللوفي حال استئناف الخصومة فان الحالة تعود  ،الورثة
311. 

 تشريف ػ عشر والثاني عشر الحادي العدداف ػ فيالمحام مجمة -1993 لعاـ 916 رقـ أساس*  27/21/93 تاريب 12 رقـ نقض سوري ػ قرار – (28 
 .1993 األوؿ كانوفا الثاني

 .244 قاعدة 08 و 07 افالعدد ػ 1998 لعاـ فيالمحام مجمة -1995 لعاـ 405 أساس 1995 لعاـ 312 رقـ سوري ػ قرار نقض – (29 
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 التناإل عن الدعوى والحق
يمجأ صػاحب الحػؽ عػف طريػؽ الػدعوى إلػى عدالػة الدولػة القتضػاء حقػو أو حمايتػو بمواجيػة مػف ينكػره  

رفػػع الػدعوى قػػد يجػد ألسػػباب تعػػود إليػو أنػػو ال يروػب بمتابعػػة الخصػومة، أو أنػػو ولػػذات  أو يعتػدي عميػػو، وبعػد
األسباب وجد أنو مف المناسب لو أف يتنازؿ عف الدعوى والحؽ معًا، وبذلؾ تنتيػي الخصػومة فػي الػدعوى دوف 

زؿ عػف الحػؽ إصدار حكـ في الموضػوع. ليػذا سػوؼ نبػيف حكػـ القػانوف فػي مسػألتي التنػازؿ عػف الػدعوى والتنػا
 اآلتييف: الفقرتيفالمدعى بو في الدعوى وآثار ذلؾ في 

 التناإل عن الدعوى
يعػػػد  التنػػػازؿ عػػػف الػػػدعوى مػػػف عػػػوارض المحاكمػػػة التػػػي تحػػػوؿ دوف صػػػدور حكػػػـ فػػػي الػػػدعوى، ويعنػػػي 

، ألنػو وجػد مػف مصػمحتو (9 التنازؿ عف الدعوى تػرؾ الخصػومة مػف قبػؿ المػدعي بقرادتػو دوف صػدور حكػـ فييػا
دـ متابعة السير فييا بعد أف رفعيػا وتحمػؿ مصػاريفيا ألنػو وجػد إمكانيػة الوصػوؿ إلػى حػد ودي مػع خصػمو، ع

أو ألف األدلػػػة الالزمػػػة إلثبػػػات الحػػػؽ ويػػػر متػػػوافرة لديػػػو فػػػي الوقػػػت الػػػراىف، أو ألنػػػو رفعيػػػا أمػػػاـ محكمػػػة ويػػػر 
ف المحكمة سوؼ تصدر حكميا بيا بعدـ االختصاص، وأف األفضؿ ىػو أف يقيميػا مػف جديػد أمػاـ  مختصة، وار

المحكمػػة المختصػػة، وعمػػى ذلػػؾ فػػقف التنػػازؿ عػػف الػػدعوى ال تصػػور إال مػػف قبػػؿ المػػدعي سػػواًء كػػاف االدعػػاء 
أصػػميًا أـ متقػػاباًل أو مجػػرد ادعػػاء فرعػػي، وعمػػى ذلػػؾ فػػقف التنػػازؿ عػػف الػػدعوى ىػػو سػػمة مػػف سػػمات الػػدعاوى 

ي ال يصػػح فييػػا التنػػازؿ عػػف الحػػؽ العػػاـ. لػػذلؾ، فالتنػػازؿ المدنيػػة ومػػا فػػي حكميػػا بخػػالؼ الػػدعاوى الجزائيػػة التػػ
عػػف الػػدعوى ىػػو تصػػرؼ إرادي يػػتـ بػػاإلرادة المنفػػردة مػػف حيػػث المبػػدأ إذ يجػػوز التنػػازؿ فػػي أي وقػػت بنػػاًء عمػػى 
طمػػب المػػدعي طالمػػا أف المػػدعى عميػػو لػػـ يبػػد أي طمبػػات أو دفػػوع فييػػا، أمػػا إذا حضػػر المػػدعى عميػػو وأبػػدى 

يا فمـ يعد يحؽ لممدعي التنازؿ عف الدعوى بغير موافقة ىػذا األخيػر. كمػا يجػوز التنػازؿ عػف طمباتو ودفوعو في
جميػػع الػػدعاوى طالمػػا أنيػػا ال تتعمػػؽ بحقػػوؽ الغيػػر، أو لػػـ يترتػػب عميػػو إنشػػاء مراكػػز قانونيػػة ليػػذا الغيػػر، وعميػػو 

القضػػػاة وردىػػػـ، ويجػػػوز  يجػػػوز التنػػػازؿ عػػػف الػػػدعاوى العاديػػػة واإلداريػػػة ويجػػػوز التنػػػازؿ عػػػف دعػػػاوى مخاصػػػمة
التنػػازؿ عػػف االسػػتئناؼ وعػػف الطعػػف بػػالنقض بعػػد رفعيمػػا، أمػػا التنػػازؿ عػػف طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف قبػػؿ ثبوتػػو 
مخػػالؼ لمقػػػانوف وويػػػر جػػػائز ألنػػػو يتعمػػؽ بتنظػػػيـ العدالػػػة ويتصػػػؿ بالنظػػػاـ العػػاـ، أمػػػا بعػػػد ثبػػػوت الحػػػؽ فيجػػػوز 

التنػازؿ عػف الػدعوى يسػتمـز تحقػؽ بعػض الشػروط، وتترتػب  التنازؿ عنو ولػو لػـ يػتـ اسػتعماؿ ىػذا الحػؽ. إال أف
 عمى التنازؿ آثار قانونية. 

 
 

                                                

براىيـ أسعد ػ المرجع السابؽ ػ ص 629فتحي والي ػ المرجع السابؽ ػ ص  – (1   . 174، وار
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    شروط التناإل عن الدعوى: -أوالً 
يجػػػب لصػػػحة التنػػػازؿ عػػػف الػػػدعوى أو تػػػرؾ الخصػػػومة تحقػػػؽ شػػػرطيف ىمػػػا التعبيػػػر الصػػػريح عػػػف إرادة 

 دعوى بيذا التنازؿ وذلؾ وفؽ اآلتي:المدعي أو مف يمثمو بالتنازؿ، وقبوؿ المدعى عميو في حاؿ تبميغو ال
 التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتناإل: -9
يتـ التنازؿ عف الدعوى بالتعبير الصريح عف إرادةٍ حرٍة جازمٍة بالتنازؿ وفقػًا لمواعػد العامػة الالزمػة لقيػاـ  

أو التػػدليس أو اإلكػػراه، وصػػحة التصػػرفات القانونيػػة مػػف وجػػوب الرضػػا واألىميػػة وخمػػو اإلرادة مػػف عيػػوب الغمػػط 
وأف يكػػوف سػػبب التنػػازؿ مشػػروعًا، وأف ال يكػػوف التنػػازؿ موصػػوفًا، أي ويػػر معمػػٍؽ عمػػى شػػرط أو مػػرتبٍط بأجػػؿ، 
ويكػػوف التنػػازؿ صػػريحًا عنػػدما يػػتـ بػػققرار عمػػى محضػػر جمسػػة المحاكمػػة، أو بمػػذكرة خطيػػة، ويسػػتطيع طالػػب 

ا طالمػا لػـ يػتـ إ تبميغيػا إلػى خصػمو، أمػا بعػد اإلعػالف فػقف التنازؿ فتح الجمسة في أي وقت لتثبيػت تنازلػو عنيػ
 التنازؿ ال ينتج مفاعميو إال بتبميغو إلى ذلؾ الخصـ.

  قبول المدعل عميا بالتناإل: -2
يحتاج التنازؿ عف الدعوى إذا قػدـ المػدعى عميػو طمباتػو ودفوعػو فييػا إلػى موافقتػو عمػى التنػازؿ، إال أنػو 

ى التنػازؿ إذا كػاف قػد دفػع بعػدـ اختصػاص المحكمػة أو بقحالػة الػدعوى إلػى محكمػة ال يمتفت إلػى اعتراضػو عمػ
أخػػرى أو بػػبطالف اسػػتدعاء الػػدعوى أو طمػػب ويػػر ذلػػؾ ممػػا يقصػػد بػػو منػػع المحكمػػة مػػف المضػػي فػػي سػػماع 

. أمػا إذا لػـ يحضػر المػدعى عميػو ولػـ ألنو ال يقبؿ أي طمب أود دفع ليس لصػاحبو مصػمحة قائمػة فيػو الدعوى
 أي طمبات أو دفوع في الموضوع فال حاجة لقبولو أو موافقتو عمى تنازؿ المدعي عف الدعوى. يبد

   آثار التناإل عن الدعوى:  -ثانياً 
يترتػػب عمػػى التنػػازؿ عػػف الػػدعوى زواؿ الخصػػومة بكػػؿ إجراءاتيػػا ومػػا ترتػػب عمييػػا مػػف آثػػار، وىػػذا مػػا 

رتأ عمل التناإل عن الـدعوى إلغـا  جميـ  إجـرا ات ))يت( أصوؿ محاكمات بالنص عمى أنو979/9أكدتو المادة 
 ، وىي بشكؿ خاص اآلتي: الخصومة بما في ىلك استدعا  الدعوى((

لغػػاء لكػػؿ إجػػراءات الخصػػومة ومػػا ترتػػب عمييمػػا مػػف آثػػار،   -1 التنػػازؿ عػػف الػػدعوى إبطػػاؿ السػػتدعائيا وار
قػػار وتػػـ التنػػازؿ عػػف فمػػو كػػاف قػػد تػػـ إلقػػاء حجػػز احتيػػاطي، أو تػػـ وضػػع إشػػارة دعػػوى عمػػى صػػحيفة ع

 الدعوى عد الحجز كأنو لـ يكف، وترفع إشارة الدعوى.
ال يؤثر التنازؿ عف الػدعوى عمػى الحػؽ المػدعى بػو فييػا، حيػث يكػوف لممػدعى الحػؽ برفػع الػدعوى بػو  -2

 طالما لـ يسقط بالتقادـ، وال يعد التنازؿ عف الدعوى إبراء لذمة المدعى عميو بما تـ االدعاء عميو بو. 
يترتػػب عمػػى التنػػازؿ عػػف الػػدعوى سػػقوط إقػػرارات الخصػػوـ أو اإليمػػاف التػػي تػػـ حمفيػػا، وال إجػػراءات ال  -3

 التحقيؽ التي تمت فييا مف معاينات وخبرات فنية مالـ تكف باطمة بذاتيا.
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يترتػػب عمػػى التنػػازؿ عػػف اسػػتدعاء االسػػتئناؼ زواؿ صػػحيفة االسػػتئناؼ واعتبارىػػا كأنيػػا لػػـ تكػػف وكافػػة  -4
ي اتخػذت باالسػتناد إلييػا أمػاـ محكمػة االسػتئناؼ إال أف ذلػؾ ال يمنػع مػف رفػع اسػػتئناؼ اإلجػراءات التػ

آخػر مػالـ يكػف الحػؽ باالسػتئناؼ قػد سػقط لتنػازؿ صػاحبو عنػو، أو لفػوات الميعػاد القػانوني لرفعػو. كمػا 
، أنو ألي خصـ في الدعوى أف يتنازؿ عف أي ورقػة أو إجػراء تػـ فييػا بموافقػة خصػمو وبػقذف المحكمػة

ويعػػػد فػػػي ىػػػذه الحالػػػة كػػػؿ مػػػف اإلجػػػراء أو الورقػػػة المتنػػػازؿ عنيمػػػا كأنيمػػػا ويػػػر موجػػػوديف أصػػػاًل فػػػي 
 الدعوى.

 التناإل عن الحق مضمون الدعوى
أعطى القانوف الحؽ لممدعي أف يتنازؿ عف الدعوى التي أقاميا في أي وقت بالشػروط التػي سػبؽ بيانيػا 

بػػو فييػا، ويشػػمؿ التنػازؿ عػػف الحػؽ التنػػازؿ عػف الػػدعوى حكمػػًا، إعطػاء الحػػؽ ذاتػو بالتنػػازؿ عػف الحػػؽ المػدعى 
 إال أنو يترتب عمى ىذا التنازؿ اآلثار اآلتية:

ف  -1 يفيػػد التنػػازؿ عػػف الحػػؽ سػػقوطو، وبالتػػالي لػػـ يعػػد مػػف الجػػائز التمسػػؾ بالمطالبػػة بػػو أمػػاـ القضػػاء، وار
بالوفػػاء بػػو فػػقف وفػػاءه لػػو يكػػومف كػػاف يبقػػى يشػػكؿ التزامػػًا طبيعيػػًا بذمػػة المػػديف. فػػقذا قػػاـ ىػػذا األخيػػر 

 صحيحًا، وال يستطيع أف يرفع الدعوى باسترداده عمى أساس دفع وير المستحؽ. 
ف ىػذا التنػازؿ يكػوف نيائيػًا فػال يسػتطيع  -2 إف التنازؿ عف الحؽ في الدعوى يعني التنازؿ عػف الػدعوى، وار

 بعدىا إقامة الدعوى ثانية بالحؽ المدعى بو فييا.
حكػػػـ قضػػػائي التنػػػػازؿ عػػػف الحػػػؽ الثابػػػػت فيػػػو وسػػػقوط ذلػػػػؾ الحػػػؽ، ويعتبػػػر الحكػػػػـ  يفيػػػد التنػػػازؿ عػػػػف -3

ومضػػػمونو كأنيمػػػا لػػػـ يكونػػػا، وبالتػػػالي فمػػػـ يعػػػد مػػػف حػػػؽ المتنػػػازؿ إقامػػػة الػػػدعوى، وال االدعػػػاء بػػػالحؽ 
 المحكوـ بو. 
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 تمارين:
وواحـــدة يكــون لكـــل ســؤال عـــدد مــن اإلجابـــات الصــحيحة وواحـــدة خاطئــة أو عـــدد مــن اإلجابـــات الخاطئــة 

 صحيحة اختر اإلجابة المخالفة: 

 وقف الخصومة يعني  :      -1

o  عدـ صالحية المحكمة لمفصؿ في الدعوى 

o   . نقؿ الدعوى إلى محكمة أعمى 

  .رفع يد المحكمة مؤقتًا 

o     . تعميؽ الحكـ إلى حيف زواؿ أسباب الوقؼ 

  يشترط في الوقف القضائي:  -2

o  .أف تثار مسألة أولية في الدعوى 
o  تكوف المسألة مف اختصاص المحكمة. أف 
o  . أف يتـ الوقؼ إلى  أف تفصؿ المحكمة في المسألة األولية    
  .أف ال يترتب عمى المسألة األولية الفصؿ في الدعوى 

 يكون انقطاع الخصومة ألحد األسباأ اآلتية:    -3

o   . وفاة  المتدخؿ في الدعوى 

o  .جنوف المدعى عميو 

o  مف حقوقو المدنية. حرماف محامي أحد الخصوـ 

 .تعرض أحد الخصوـ   لخسارة كبيرة ترتب عمييا إعساره 
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