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 األولىالوحدة التعليمية 

 التعريف بالحكم القضائي

 

 الكلمات المفتاحية:

القررارات  -القرارات الوقتية  -أعمال اإلدارة القضائية  -األعمال الوالئية  -األعمال القضائية 
 .القرارات التحضيرية -القرارات التمهيدية  -القرارات القطعية  -الفرعية 

 

 

 

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 القضائي للمحكمة.عرف الفرق بين القرار الوالئي والقرار ير 1

 والنظام القانوني لألعمال الوالئية. ،عرف النظام القانوني لألعمال القضائيةير 2

 وكيفية إبطال القرار الوالئي. ،عرف كيفية إبطال القرار القضائيير  3

 عرف النظام القانوني لكل نوع من األحكام القضائية.ير 4
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 الملخص:

ي رردر عررن المحرراكم  ،لررش وررروط انعقرراد ووررروط  ررحة ،القرررار القضررائي عمررل قررانوني إجرائرري
بررش يرتم حسررم المنا عررات  ،التري تعررد عمراد السررلطة القضرائية إحررد  السررلطات العامرة الرر    للدولرة

والقررررار القضرررائي هرررو العمرررل الرئيسررري للسرررلطة  ،برررين األوررر اال مرررن  ررر ل إنررر ال حكرررم القرررانون
واإلذن للنرواب الوررعيين  ،ل رل  برين ال  روموتقوم إلى جانبش بأعمال والئية كتو يرق ا ،القضائية

إضررررالة إلررررى أعمررررال اإلدارة القضررررائية كتو يررررى الرررردعاو  المسررررجلة علررررى  رررررف  ،عررررن القا رررررين
 وتق ير مهل الحضور لي الدعاو . ،المحكمة

منهرا القطعري  ،منها النهائي ومنها المبرم ،واألحكام القضائية منها اإلعدادي ومنها التحضيري
 ولكل ت نيف نظامش القانوني ال اال. ،ومنها الوقتي

وعنرردما ي تررتم ال  رروم مرردالعاتهم ويكررررون أقرروالهم تقرررر المحكمررة قفررل برراب المرالعررة وحجرر  
 القضية للحكم.

ذا كانررت المحكمررة جماعيررة لررةن القضرراة يتررداولون مجتمعررين وب ررورة سرررية لرري الحكررم ويررتم  ،وا 
 اع أم باألك رية.سواء  در باإلجم ،النطق بش بت وة أسبابش ومنطوقش
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 تعريف الحكم وأركانه

 تعريف الحكم: :أولا 
لة هرو القرررار ال ررادر عررن محكمررة موررك  

توررركي    رررحيحا ، وم ت رررة لررري   رررومة 
لعررررت إليهررررا ولررررق قواعررررد األ ررررول، سررررواء ر  

أكان  ادرا  لي موضروع ال  رومة أم لري 
 لي مسألة متفرعة عنش. ووق منش أ

 
 أركان الحكم وشروط انعقاده: :ثانياا 

علرى مرين يعرد  حكمرا  لحكرم المحك   :ولرو اسرت ناء   من هيئة قضائية لها والية القضاءأن ي در  -1
 دوره من أو اال ليس لهم والية القضاء، وقد أقر المورع نظام التحكيم احترامرا  من ر م ال

أو مررن هيئررة ال تعررد  ،لعنرردما ي رردر الحكررم مررن ورر ال ال يعررد  قاضرريا   ،منررش إلرادة ال  رروم
من قاٍض لم يحلف اليمرين  أو أو من و ال  الت عنش والية القضاء، محكمة بنظر القانون،

 من قاضيين بدال  من    ة، لةنش يكون حكما  معدوما . أو، 1 أو لي  ضون إجا تش القانونية،

هرذا الرركن عيرب أعدمرش وجروده  لرةذا وراب   :أن تكون ال  ومة مرلوعة ولرق قواعرد األ رول -2
ور ال سربق  كأن ي ردر الحكرم علرى ،معدوما    ار الحكم ،وجعل ال  ومة لم تنوأ أ    

نوني قرد ولم يكن مم لش القرا أو أ يب بالجنون أو بما يعدم أهليتش قبل رلى الدعو ،أن تولي 
غ بطريقرة ل رأو ب   ،2ب حيفة الردعو قط على و ال لم يبل غ  أو ،ا ت م لي  حيفة التتاحها

ملتوية تو    إلى إد رال الشرع علرى المحكمرة واست ردار حكرم بطريرق الشرع لري  فلرة مرن 
 ال  م.

                                                           
 .58ص – 4005( 4-1الغرفة اإلجيارية حمامون ) 42/2/4002يف 385/ق/ 355أ/ مدين سوري نقض -1
تدددداري   241/أ/552إىل احملاكمددددة ك  يا دددد  الدددددملوو "ددددو علددددف م دددددك ". ق دع  "صدددددكر علددددف مل دددد   ددددر    ي دددد - 4

 .23ص – 4005( ملا  4-1احملامون ) –نقض إجيارات سوري  42/3/4002
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وأنش لي ذلك وأن أي ورقرة مرن أوراق األ رول، وأن يكرون ة: مكتوب ب ورة  ادرا  أن يكون  -3
ويحترروي علررى اسررم الهيئررة وطرلرري الرردعو  وموضرروع  ، ررادرا  باسررم الوررعب العربرري السرروري

 وتاريخ  دوره وتوقيى القاضي أو الهيئة التي أ درتش. ال  ف

: لقررررار المحكمرررة 3ممنوعرررا  لررري القرررانون أو م الفرررا  للنظرررام العرررامأال يكرررون موضررروع الررردعو   -4
 الورعية بت بيت  واج مسلمة بشير المسلم معدوم.

لوالئيرة لرالقرار ال رادر بمقتضرى السرلطة ا :أن يكون  رادرا  بمرا للمحكمرة مرن سرلطة قضرائية -5
 حكما ، ما لم ينال القانون على ما ي الف ذلك. للمحكمة ال يعد

 

 شروط صحة الحكم: :ثالثاا 

  حة تبلغ ال  وم للدعو . -1

  حة التم يل وال فة لي الدعو .  -2

 احترام حق الدلاع لل  وم.  -3

تسربيب الحكرم واسرتيفااه البيانرات الجوهريرة   -4
 كالة.

 رررررحة اإلجرررررراءات لررررري ال  رررررومة التررررري   -5
 ليها كالة. در 

  
  

                                                           
موسددوملة القءددا   ،1/858 حلسدد ياحممددد أبيدد   1228\2\42 تدداري  353 .ق.212نقددض مدددين سددوري أ. - 5

 .4004 ،املدين، الطا ة األكىل
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 :4الطبيعة القانونية للعمل الولئي :رابعاا 

الموررر ع أحيانررا  أن يتوقررف سررلطان اإلرادة لرري إحرردا    ررار قانونيررة معينررة علررى تررد ل مررن يجررد 
جانرررب الدولرررة العتبرررارات  ا رررة م رررل التأكرررد مرررن م ءمرررة العمرررل وقانونيترررش، أو لحمايرررة  ررراحب 

اإلرادة القرررائم بالعمرررل، أو للتأكرررد مقررردما  مرررن تررروالر الم رررلحة مرررن تعسرررف، أو عررردم  بررررة  ررراحب 
الوررروط الورركلية والموضرروعية الترري يتطلبهررا القررانون لترتيررب هررذه او ررار القانونيررة، ونظرررا  إلررى مررا 
تتطلبررش هررذه األعمررال مررن  قررة وب ا ررة لرريمن يقرروم بهررا وضررمانات تكفررل اسررتق لش وعرردم تررأ ره لررةن 

ال هررم القضرراة، ولكررن بعضررا  مررن هررذه األعمررال تنرراط أساسررا   يررر مررن ينرراط بهررم القيررام بهررذه األعمرر
بمررررروظفين إداريرررررين م رررررل أعمرررررال التو يرررررق وال تنررررراط بالقضررررراة إال إن تمرررررت بمعررررررض النظرررررر لررررري 

 ال  ومات م ل الت ديق على ال ل  القضائي بين ال  وم.

ن العمل الوالئي ال يعد نواطا  إداريا ، ألن النوراط اإلداري يرمري إلرى تحقيرق م  رلحة اإلدارة وا 
بو فها سلطة عامة، أما القائم بالعمل الوالئي ليهردف إلرى تحقيرق م رلحة او ررين، كمرا ال يعرد 
العمل الوالئي قضاء إلى جانب قضراء الحكرم وقضراء التنفيرذ، ألن العمرل القضرائي يفتررض وجرود 

ن  –العمل نفسش  رابطة قانونية سابقة تفرض على عاتق طرف ليها احترام قاعدة قانونية معينة، وا 
قد يناط القيرام برش بالمحكمرة وبجهرة إداريرة، وال يمكرن أن ت تلرف طبيعرة العمرل الواحرد  –كالتو يق 

 لي الحالتين لمجرد ا ت ف الجهة القائمة بش.

ررررد  أ رررر   للعمررررل القضررررائي لررررةن إناطررررة بعررررض األعمررررال الوالئيررررة بررررش  ولررررئن كرررران القضرررراء و جم
حتى لو أسبشنا على هذه األعمرال الطبيعرة القضرائية، لةنرش ال لل عتبارات ال ا ة التي ذكرناها، 

ورررك لررري أن هرررذه الطائفرررة مرررن األعمرررال ت ضرررى إلرررى نظرررام قرررانوني ي تلرررف عرررن النظرررام القرررانوني 
 لألعمال القضائية.
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 معيار العمل الولئي والعمل القضائي :خامساا 

لقرد ، نظام قرانوني م تلرفى لإمادام العمل الوالئي ليس إداريا  وليس قضائيا  أو باألقل ي ضى 
لررذهب رأي إلررى أن  ، ررار ال رر ف لرري الفقررش حررول التمييرر  بررين العمررل القضررائي والت رررف الرروالئي

دعى الطررف او رر للحضرور والئيا  إذا تم بناء على طلب أحد ال  وم دون أن ي   يكون الت رف
وقرد رلرض ك يرر  ،5ال يعرد حكمرا   األمر ال رادر لري  يرر   رومةلر ،داء أقوالش لي هرذا الطلربإلب

 .ألنش وكلي محض ،من الوراح هذا المعيار

ويكفرري أن يكررون هررذا النرر اع  -لررذا ذهررب بعضررهم إلررى أن العمررل يعررد قضررائيا  إذا تعلررق بنرر اع 
وقرد  ،د والئيرا  ير أي منا عرة ع رودون أن يحتمل أن ي  ،لةذا  در الت رف دون منا عة –محتم   

وم الرش  ،قد هذا الرأي من أنش قد يعد الت رف والئيرا  ولرو كران  رادرا  بعرد منا عرة برين ال  رومانت  
لوظيفرررة  ،ويفضرررل هررراالء معيرررار طبيعرررة القررررار المطلررروب ات ررراذه ،اإلجرررراءات الوقتيرررة والتحفظيرررة

 وأن يف ل بينهم. ،ماتهمالقاضي القضائية توجب عليش أن يقدر حقوق ال  وم والت ا

لةن المورع السوري لم يتعرض إلى لكرة العمل الوالئي إال لي معرض حدي رش عرن  ةولي سوري
  أ رررررول 535وبطريقرررررة مفهررررروم الم الفرررررة حيررررر  ترررررنال المرررررادة   ،ا ت ررررراال المحررررراكم الوررررررعية

قضرررى محاكمرررات علرررى أنرررش وتعتبرررر الو رررائق المنظمرررة ولقرررا  ألحكرررام المرررادة السرررابقة نالرررذة إلرررى أن ي  
وكانررت المررادة السررابقة قررد بينررت ا ت رراال المحكمررة  و،ببط نهررا أو تعررديلها لرري قضرراء ال  ررومة

وتنظرريم الو ررية  ،وال الترري يوجررب ليهررا القررانون إذنررشالورررعية لرري اإلذن للنائررب الورررعي لرري األحرر
وعقود الر واج وت بيتهرا والطر ق والم العرة وو رائق ح رر  ،والوقف ال يري والحقوق المترتبة عليش

سررقاطها بالتراضرري ونسررب الولررد بررةقرار  ،اإلر  الورررعي ون ررب النائررب الورررعي ولرررض النفقررة وا 
 أ ول سوري(. 535أبوية وا  بات األهلية )م 

ويررر  بعررض الوررراح أن العمررل الرروالئي ذو أ ررر منورر  دائمررا  ويرمرري إلررى إنورراء مركرر  قررانوني 
وحتى عندما يكون القرار القضائي  ،لي حين أن العمل القضائي محلش رابطة قانونية سابقة ،جديد

لررةن محررل  ،ينم للجررانبين بسرربب إ رر ل أحررد المتعاقررد  أ ررر منورر  م ررل الحكررم بفسررخ العقررد الملرر م  اذ
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 ،هي حق لو ال ضد   ر لي إنواء مرك  قانوني جديد ،كم هو تطبيق رابطة قانونية سابقةالح
لرالحق  ،لةن األ ر القانوني ليس تطبيقا  لحق سرابق لور ال ضرد   رر ،أما العمل الوالئي المنو 
 ال ينوأ إال بقرار القاضي.
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 أقسام األعمال الولئية: :سادساا 

للمحررراكم الرررذي تقررردمت اإلورررارة إليرررش، لةنرررش يمكرررن تقسررريم بمراعررراة معيرررار علرررة النوررراط الررروالئي 
 األعمال الوالئية إلى عدة  مر، نذكر أربعة منها وهي األهم:

ألعمررال الترري تقرروم بهررا المحرراكم لحفررظ أمرروال المحجررورين، كتعيررين األو ررياء والقامررة واإلذن  -1
 لهم.. إلخ.

مرررا تجريرررش المحررراكم الوررررعية مرررن األعمرررال اإلداريرررة المتعلقرررة بحالرررة اإلنسررران الو  رررية م رررل  -2
 .6تحقيق واقعة الولاة، وا  بات  فة الوار ، وعقد ال واج 

القرار ال ادر بتحديد أجور الحارس القضائي لهو ي در عن المحكمرة ب رفتها الوالئيرة، وال  -3
المحكمررة الترري أ رردرتش، وكررذا سررائر القرررارات  يقبررل الطعررن، إنمررا يجررو  االعتررراض عليررش أمررام

 . 7التي ت در بتقدير أتعاب األو اال المنتدبين لمهمة لي الدعو 
كرررون لهرررا القررروة إ برررات الت ررررلات والعقرررود التررري ترررتم لررري مجلرررس القضررراء والت رررديق عليهرررا لي -4

بوا أ ول محاكمات(، للل  وم أن يطل 137التنفيذية، كال ل  القضائي المقرر لي المادة )
لمحاكمرة، إلى المحكمة لي أي حال تكون عليهرا الردعو  تردوين  مرا اتفقروا عليرش لري محضرر ا

ولو بعد قفل باب المرالعة8. وتكون لل ل  القضائي قوة العقود الرسمية، وي طعن ليش برالطرق 
 المقررة للطعن لي العقود ال الطرق المقررة للطعن لي األحكام9 

                                                           
كيل ددي القالددي إصدددار ك  قددة  ،ال تتط دد  ق ددا  ة ددومة ألن القالددي ي  ددل ف هددا ي دد ت  الوال  ددة ر" قءددايا احل دد - 2

نقدددددددض ردددددددرملي سدددددددوري  ،ال تددددددد  ملا دددددددد لسددددددد طة القالدددددددي كتقددددددددير  " كالتثادددددددو مددددددد  كجدددددددوب ،يددددددداحل ر ي ددددددد ت  الوال  دددددددة
 .1208 ص – 4005( 14 -10احملامون ) – 45/14/4003يف  4581/أ/4254ق/

ناويل   مدددة كاسدددتا ، سددد حمت حملمدددة الدددنقض،1220\5\41تددداري   142.أ. 1225نقدددض مددددين سدددوري .ق. - 5
5/305. 

ن  رجرت عرن نطراق ال  رومة المعقرودة لرد  المحكمرة بوررط أال يكرون  - 8 يمكن إدراج كل منا عرات ال  روم ليرش، وا 
 رلرض الت ررديق عليرش واسررتبعاده ، -لري م رل هررذه الحالرة  –ليهرا مرا ي ررالف النظرام العرام وحسررن اوداب العامرة، لللمحكمررة 

 لمة وي ضى للقواعد العامة بالنسبة إلى الحجية وطرق الطعن بش .وهي لي قضائها هذا ت در حكما  بمعنى الك

، كلد   يال د ة لغد،، ألند  ي ددر يال د ة الوال  دةفاحللف ال ابر يت ديق ال  ح ال يقال الط   يطريق املرتاض ا - 2
. 4000\2\42يف  858أ.\212نقددددض مددددين سددددوري ، كالددددملوو ال ددددح حة "دددي إيطددددا  ملقدددد ال ددد ح ،القءدددا  ة
 إليطالددد  نقدددض مددددين سدددوري .  دددةفقدددرار تثا دددو امل ددداحلة تقدددا  بملدددوو ماتد، 215 ص ،4004 <10-2> احملدددامون

مل دددد  أن قددددرار ال دددد ح كإحلاقدددد  ، 223 ص، 4005 <،8-5، احملددددامون >4001\14\5يف  4242أ.\4422ق.
 ين سوري.مد 232أصو  ل   "و الشلل املط وب لرمس ة اهلاة املقرر ياملاب  155مبحءر اجل سة ملمحًم ياملاب  
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 النظام القانوني لألعمال الولئية:  :سابعاا 

د  نظام قانوني  اال ببعض األعمرال الوالئيرة لةنرش ينطبرق مرن دون  يرره، أمرا إذا التقرد  إذا و جم
النظررام ال رراال بعمررل والئرري معررين لررةن مجموعررة مررن القواعررد العامررة تنطبررق ب  رروال األعمررال 

ل اال باألعمال اإلدارية أو باألعمال الوالئية، وهي منظومة قانونية ت تلف عن النظام القانوني ا
 القضائية، ومن أهم هذه القواعد العامة لي النظام القانوني للعمل الوالئي:

 ال توجد مواجهة لي العمل الوالئي. -1
 ال يقبل التد ل لي العمل الوالئي. -2
ألن  يتمتى القاضي بسلطة واسعة وبدور إيجابي للتحقق من م ءمة العمل الوالئي المطلروب  -3

م وجررررود   ررررمين لرررري القرررررار الرررروالئي المطلرررروب ال يسررررم  للقاضرررري باستق رررراء الحقيقررررة عررررد
وج ئها، ما ينبشي معش أنش يتمتى بسلطة واسعة لي اإل بات، وال يتقيد بمعرض العمل الوالئي 
بقواعررد قررانون البي نررات أو بمبرراد، اإل بررات، ولررش أن يت ررذ مررن اإلجررراءات مررا يمك نررش مررن عرردم 

الئي المطلرررروب إال بعررررد الت بررررت مررررن الحقيقررررة دون التقيررررد بقواعررررد اإل بررررات إ رررردار القرررررار الررررو 
 ومبادئش.

جية األمر المقضي ألنش لم ي در لي ن اع، ولو  ردر بعرد تحقيرق  -4 العمل الوالئي ال يحو  ح 
أجراه القاضي ب  ف العمل القضائي، ولذلك لةن  احب الطلب الوالئي إذا رلرض يسرتطيى 

يستطيى أن يتقدم بدعو  قضائية موضوعية ولو كان هناك تعارض أن يعيد طلبش نفسش، كما 
 .10بينها وبين الطلب الوالئي السابق رلضش

يستطيى القاضي أن يرجرى لري قرراره السرابق أو يعدلرش ألن القاضري بة ردار القررار الروالئي ال  -5
 يستنفذ سلطتش الوالئية لي المسألة. 

 يستل م تشير: ومى ذلك لةن إلشاء القرار الوالئي أو تعديل ش

 الظروف التي  در لي ظلها أو أن ت ل إلى علم القاضي بعد إ داره القرار. .أ
 عدم المساس بحق مكتسب للشير من جراء إ دار القرار الوالئي السابق. .ب
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يمكرررررن مرررررن ذي م رررررلحة أن يطلرررررب إبطرررررال العمرررررل الررررروالئي بررررردعو  مبتدئرررررة أمرررررام المحكمرررررة  -6
  التمسررك لرري دعررو  أمررام القضرراء، لررالقرارات كمررا يمكررن الرردلى ببط نررش إذا حررد 11الم ت ررة،

الوالئية ال ت ضى إلى طرق الطعن التي ت ضرى لهرا قررارات القاضري القضرائية، لري حرين أن 
قرارات القاضي القضائية ال يتظلم منها بدعو  بط ن أو بالردلى برالبط ن، برل بسرلوك طررق 

 الطعن المحددة قانونا . 
 

 األعمال اإلدارية للقضاة: :ثامناا 

تقوم المحاكم ببعض األعمال اإلدارية بهدف 
تنظيم قيامها بنواطها القضائي والوالئي، لهي 
أعمال تتعلق بةدارة مرلق العدالة كمرلق عام 
وبةدارة المحاكم م ل تحديد مواعيد الجلسات 
وتو يى القضايا على الدوائر الم ت ة، وتق ير 

لجلسات، لهذه ال هي المهل، وساعة التتاح ا
قضائية وال هي والئية ألنها ال تتعلق بم ال  
دارة القضاء بو فش مرلقا   األلراد بل بتسيير وا 
عاما  ل  ت ضى للنظام القانوني لألعمال الوالئية 

 و  و ا  أنش ال ي قبل التظلم منها.
 

  

                                                           
تاقد  نافد    زكاج ردرملي  ادو لددو احمللمدة الشدرمل ة( )ملقدد د "الو ا ق ال ابر  مل  احملداكف الشدرمل ة يال د ة اإلباريدة 11

 يف 811.أ.22نقددددض " اددددة ملامددددة سددددوري.ق. ،قءدددد  ياطحموددددا أك ت دددددي ها يف قءددددا  ا  ددددومة"كم مددددواًل ىلددددا إىل أن ي  
 .225 ص، 4002 (8د5) احملامون 10/5/4008
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 تمارين:

 ا تر اإلجابة ال حيحة:

   وم من األعمال:ت ديق المحكمة للم الحة بين ال -1

A. .القضائية 
B. الوالئية. 
C. .اإلدارية 
D.  .وال  يار مما ذكر 

 الوالئية B: اإلجابة الصحيحة

 

 حكم التحكيم الفا ل بالن اع هو قرار ذو طبيعة:   -2

A.  .قضائية 
B. .والئية 
C. إدارية. 
D. .وال  يار مما ذكر 

 . قضائية. A اإلجابة الصحيحة:

 

 يتم إبطال القرار ال ادر عن المحكمة: -3

A. بسلوك طرق الطعن 
B. بدعو  مبتدئة 
C.   وبدعو  مبتدئة إذا كان قضائيا . ،بسلوك طرق الطعن إذا كان والئيا 
D.   وبدعو  مبتدئة إذا كان والئيا .  ،بسلوك طرق الطعن إذا كان قضائيا 

 بسلوك طرق الطعن إذا كان قضائيا ، وبدعو  مبتدئة إذا كان والئيا .  D اإلجابة الصحيحة: 
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 الثانيةالوحدة التعليمية 

 أصول إصدار األحكام وتحريرها

 

 الكلمات المفتاحية:

البيانات الجوهرية  -مبيضة الحكم  -مسودة الحكم  - النطق بالحكم -المداولة  -قفل باب المرافعة 
 الحكم الباطل. -الحكم المعدوم  -أسباب الحكم  -في ورقة الحكم  البيانات الثانوية -في ورقة الحكم 

 

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 عرف ماهية قفل باب المرافعة وآثاره القانونية.ي ـ1

 عرف كيفية المداولة التي تسبق إصدار الحكم ومن يحق له حضورها.يـ 2

 حكم القضائي.عرف التشكيل الصحيح للمحكمة عند إصدار اليـ 3

 عرف أن األصل في إصدار األحكام القضائية العلنية.يـ  4

 .عرف البيانات األساسية في مسودة الحكميـ 1 

 .عرف البيانات األساسية في مبيضة الحكميـ 2

 .عرف الفارق في النظام القانوني بين مسودة الحكم ومبيضة الحكميـ 3
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 الملخص:

تقــرر المحكمــة قفــل بــاب المرافعــة وحجــ   ،ويكــررون أقــوال معنــدما يتتــتم التصــوم مــدافعات م 
ذا كانــت المحكمــة جماعيــة فــةن القضــاة يتــداولون مجتمعــين وبصــورة ســرية فــي ، القضــية للحكــم وا 

القــــرار و  ،ســــوار صــــدر با جمـــاي أم باألكثريــــة ،ويــــتم النطــــق بـــه بــــتووة أســــبابه ومنطوقـــه ،الحكـــم
أثنار في ما مسودة الحكم ف ي التي تحررها المحكمة أ ،القضائي ورقة رسمية وله مسودة ومبيضة

وتشتمل فقط على أسباب الحكم ومنطوقه وتوقيع القضاة كافة للداللة  ،المداولة السرية في القضية
عطى من ـا نسـل للتصـوم ول ـم وال ي   ، تحت طائلة انعدام الحكم،على حضورهم المداولة مجتمعين

وأمـا مبيضـة الحكـم فبموجب ـا يـتم التنفيـذ علـى التصـم  ،للطعـنطـوي علي ـا فقـط اسـتعدادا  حق اال
ويجــب أن تتضــمن فضــو  عــن منطــوق  ،وقــع مــن الكاتــب ورئــية المحكمــة فقــطوت   ،المحكــوم عليــه
 ،هوأحيانـا  انعدام ـ ،بيانات رئيسية يترتب على تلـو ورقـة الحكـم من ـا بطـون الحكـم ،الحكم وأسبابه

لى جانب ذلك توجد بيانات ثانوي  .ة ال يؤثر تلوها من ورقة الحكم في صحتهوا 
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 قفل باب المرافعة: :أولا 

هــــو: قــــرار تصــــدره المحكمــــة  قفــــل بــــاب المرافعــــة
يتضــمن صــوحية الــدعول للفصــل في ــا بحالت ــا، بعــد 

، ويمكـن أن 1تمكين التصوم من ا دالر بكل دفاع م
يكون صريحا ، وقـد يكـون ضـمنيا  بـحن تحـدد المحكمـة 

ــالح ــام المرافعــة، أو بعــد أن جلســة للنطــق ب كم بعــد تت
تبــد ا النيابــة العامــة طلبات ــا إن كانــت طرفــا  منضــما ، 
فــو يقفــل بــاب المرافعــة إال بعــد انت ــار التصــوم مــن 

، واالنت ـــــــار مـــــــن األقـــــــوال ي ســـــــتنت  مـــــــن 2مـــــــدافعات م
 ، كحن ت رفع 3تصرفات التصوم في أثنار المحاكمة

 

ألقوال مــا، ف ــذا يعنــي قفــل بــاب المرافعــة، والمحكمــة  يــر األوراق للتـدقيق بعــد تكــرار الطــرفين 
 .4مل مة بسؤال الطرفين عن أقوال ما األتيرة

ذا قــررت المحكمــة حجــ  القضــية للحكــم مــع التــرتيم للتصــوم بتقــديم مــذكرات فــي أجــل  وا 
 .5معين، فو يعد باب المرافعة مقفوال  إال بانت ار هذا الميعاد

                                                           
/تضضضضضض      617 ق ، نقضضضضضضس رضضضضضض    ضضضضضض   12/9/1991/ تضضضضضض     1111 ق  1111نقضضضضضضس رضضضضضض    ضضضضضض         - 1

  111-1/112احلسيين، 11/6/1961

 ص، 1111 رعضضض   11-11احملضضض ر    2/1/1111تضضض      112 ق 112   نقضضضس رضضض    ضضض    ارعيةضضض  ار ضضضي ي  - 1
  1/111، احلسيين 1/2/1911ت      /11ونقس هيئ    ر   ق ، 1116

 تضضضضضضضضض     /1199   1111ونقضضضضضضضضضس رضضضضضضضضض    ضضضضضضضضض    ق ، 1/2/1911تضضضضضضضضض      /11قضضضضضضضضضيا  اميئضضضضضضضضض  ارع رضضضضضضضضض   قضضضضضضضضض   - 1
  1/111احلسيين   جالت حمكم  ارنقس،11/11/1999

  112 ص، 1111 رع   2-1احمل ر    12/2/1111ت      /1111 ق 1617       نقس ر     - 2

"خضضضالي ريعضضض   ياليضضض    ضضض   ت ضضضا عق ضضض ي تضضض   انياةعضضض   عضضض  ر م أضضض ق مضضضمن ق رضضض  ا   ضضض   ر   ضضض       مقضضض ر ا  ضضض  يات  -1
 ف تهلعضا  و تضض خ  رض  ا      دضض  نضي  ضي ى غ  ض  لضيا  ارضض   رنضئ تقض   ا ضمئن –، وارق مضا ر ض   تقهل مض  "تكمي يض 
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 بقفل باب المرافعة وحجيته: طبيعة قرار المحكمة :ثانياا 

ن قـرار والئـي  مـا هـو محـ قرار المحكمة بقفل باب المرافعة ال يعد حكما  بكل معنى الكلمة، وا 
ف ي تملـك فـتح بـاب المرافعـة مـن تلقـار ذات ـا أو بنـار علـى طلـب أ  تصـم فـي  ال يقيد المحكمة،

والـذ  ينطـو   -بطلـب عـار  ، كما لو بدا ألحـد التصـوم التقـدم 6الدعول، إذا جّد ما يسوغ ذلك
  م.مأو تعديل طلباته أو التقدم بمستند  - البا  على دفاي في موضوي الدعول

فالقـانون ال يل م ـا بفـتح بـاب المرافعـة  وبكل األحـوال فـةن األمـر يعـود لمطلـق تقـدير المحكمـة،
 .فاع مما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للتصوم استيفار د ،بعد أن حج ت ا للحكم

 

 

                                                                                                                                                                      

وت رمضضض ع تعضضض  رأيوأضضض   رضضض   حمكمضضض   ،تعضضض  ق ضضض  تضضض   انياةعضضض ل انضضضئ تقضضض   ا هلضضض ت    مضضض  ة  ضضض  دضضض     واكضضض  تقضضض ا  
 ا  مئن ف  قمض   ييه ارن ق  

  1/112احلسيين  11/2/1999ت      /116 ق 919نقس ر            - 7
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 حالت وجوب إعادة فتح باب المرافعة: :ثالثاا 

 فتح باب المرافعة في الحاالت اآلتية:إعادة ال بد للمحكمة من 

إذا طلــب التصـــوم ذلــك بيـــر  تـــدوين  .1
مـــا اتفقـــوا عليـــه فـــي محضـــر المحاكمـــة 

مــــــــــــن قــــــــــــانون  131عمــــــــــــو  بالمــــــــــــادة 
 .1األصول

 

 

 

تمكين التصوم مـن إبـدار دفـاع م بـالرد  .2
مــا يثــار فــي الــدعول بعــد حج هــا علــى 

 للحكم من دفوي جديدة.

 

 

 

وفــــــاة أحــــــد قضــــــاة المحكمــــــة أو فقــــــدان  .3
ـــــه، كاالســـــتقالة أو  صـــــفته أو  وال واليت
 الوفاة أو الرد والع ل والنقل بعد تبلييه 

 

بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أترل داتل اتتصام المحكمة 
ي فقد القاضي صفتاه.األصلية، فو 

                                                           
  216 ص – رن   ات د رع   ر ق – نأ  ااأل احمل  م ت يف ان ا  ان ني  وارمج    ،   ق اهلل    ي - 6
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 اآلثار القانونية لقفل باب المرافعة: :رابعاا 

ال يجو  للمحكمة قبول طلب التدتل أو  .1
االستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة 

أصول( إال إذا قررت  231م  - 161)م 
 فتح باب المرافعة مجددا .

إذا ت يحت الدعول للحكم في موضوع ا بحن  .2
أبدل التصوم أقوال م وطلبات م التتامية 

في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده 
أهلية التصومة أو  وال صفته، فةنه يجو  

  أن تحكم  –والمسحلة جوا ية  –للمحكمة 
طلب من قام مقام  في ا على موجب األقوال والطلبات التتامية، أو أن تؤجل ا بنار على

الذ  توفي أو فقد أهلية التصومة أو من  الت صفته، أو بنار على طلب الطرف اآلتر 
 أصول(. 166)م 

تنم المادة األولى من قانون األصول على أن القوانين الجديدة المعّدلة لوتتصام ال  .3
 فل في ا باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.تسر  على الدعاول التي ق  

 

ة التدقيق، ألن رفع مدبكل األحوال فةنه ال يسع المحكمة إال أن تقرر قبول المذكرة المقدمة تول 
وال يحــرم التصــوم مــن إبــدار مــا لــدي م  ،ال يعنــي قفــل بــاب المرافعـة -كمــا مــر  –القضـية للتــدقيق 

 .8من دفوي ومطالب، ألن حق الدفاي مقدة ومن أقدة الحقوق

                                                           
  1/112احلسيين  17/2/1996ت      199 ق171    و1911ت      111 ق 191نقس ر            - 1
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 المداولة: :خامساا 

المداولـــــة هـــــي: التشـــــاور بـــــين أعضـــــار المحكمـــــة 
مجتمعــــين فــــي منطــــوق الحكــــم وأســــبابه بعــــد انت ــــار 
المرافعة وقبل النطق به، وينبيي أن تحصل سرا  بحن 
ال يشترك في ا وال يستمع إلي ا  ير قضـاة المحكمـة، 
فــــو يجــــو  أن يحضــــرها كاتــــب المحكمــــة أو النائــــب 

ــــة الــــبطون )م  9العــــام ل(، أصــــو  195/1تحــــت طائل
ذا 10وذلـــك ضـــمانا  لحريـــة رأ  القضـــاة واســـتقول م ، وا 

 أفشى أحد أعضار المحكمة سر المداولة تعر  
 

للج ارات التحديبية دون أن ينت  من ذلك بطون الحكم، ألن ا فشار ال يمة في ذاته حقوق 
 التصوم.

 

                                                           
  716 ص  نأ  ا، - 9

عىل    ان اورض  تضم  يف د سض    نيض  يف وق   ش    ي  ته  ،61 ص -ارس تق –نظي   األأك    – مح   ت  ار ة    - 11
ار    ت انمح   األري كي  ويف عنك رتا ، حبسهل       الني  ان اور  د ء ر   النيض  ال سض ت وهضا تضضم   ق تض  ارضي   

أيأضو ت رسضي     ض   نضه   ضى احلكض  ورض  دضو ان اورض  يف ال سض  ر  ارضو  ، ارع   اريت ت ةئ ارق ما عىل جت     م ه
ت      1712   916نقس ر         ق ، و    ذ ي   ني  ال س  يف مهلط احملكم  ه  ر  قهلي  ارس  ، ارك ر  
  1/111ا م نهل ع واعم  ، 91 ص ل1967غ احمل ر   11/11/1961
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 األحكام القانونية للمداولة: :سادساا 

 ــار المرافعــة، ضــمانا   حاطــة القاضــي إحاطــة كاملــة ال يجــو  أن تحصــل المداولــة قبــل انت .1
  بكل وقائع القضية وظروف ا.

نبيي تحت طائلة البطون أن تتم المداولة بين جميع قضاة المحكمـة التـي سـمعت المرافعـة،  .2
ن كانـت هـذه األ لبيـة كافيـة لصـدور الحكـم، ألن التشـاور  فو يكفـي أن يحضـرها األ لبيـة وا 

، فالمداولـة فـي 11د بـه اسـتجور  مـو  القضـية علـى الوجـه األكمـلبين جميع القضـاة ي قصـ
ن تلـوة مسـودة الحكـم مـن توقيـع أحـد  األحكام ينبيي أن تكـون بـين القضـاة مجتمعـين سـرا ، وا 
المستشارين ي ستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة، ممـا يجعـل إجـرارات إصـدار الحكـم 

  .12باطلة ويكون الحكم معدوما  

ال يجـــو  أن يشـــترك في ـــا قـــا م لـــم يســـمع المرافعـــة، كمـــا لـــو تـــوفي أحـــد القضـــاة أو مـــا أنـــه 
  .13استقال أو ن قل أو ع  ل أو تم رده

علــــى أنــــه ال يوجــــد نــــم فــــي القــــانون يوجــــب تــــووة الضــــبط الســــابق، أو ضــــبوط جلســــات 
 المحاكمــة، أو تــووة أوراق الــدعول عنــد تبــدل رئــية أو أعضــار ال يئــة الحاكمــة، إذ ي فتــر 

  .14اطوي القاضي الجديد على كل ما حوته ا ضبارة عندما يشارك في أ  قرار

                                                           
حبضضضض   انسم ضضض    "األأكضض   ت ضضض   تعضضض  ان اورضضض  ارضضضيت   ضضضرتهل ةي ضضض  ةيضضضئ قضضضض   اميئضضض  احل  مضضض  وع  تضضضالو  األو اق - 11

نقس  ،  تعين    ان اور  مم   ع  قيا  احملكم  ت االق ور دهل ق ر نقس" مل   رتهل يف ان اور  اننم   تقيا  ن   وار  
  1111 ص – 1111ل 1-6، احمل ر   غ11/11/1111يف  1617/ق/1111دنح       / /

 تضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض     229   676و ق  11/1/1991 تضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض     1111   1111نقضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضس رضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض    ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض     ق  - 11
  112و 1/119ا م نهل ع واعم   - جالت حمكم  ارنقس 12/2/1912

  1/111 جالت حمكم  ارنقس، احلسيين 11/11/1991يف  1171   1616نقس ر        ق  - 11

 نقضس، "    تالو   و اق ارض     تعض  أ ض ي تهلض ي يف هيئض  احملكمض     ض خ  يف ر  ض   ا أضس ان ضين السضي " - 12
 نقس رض    ض   ، ،1111 ص – 1116ل 9 -6احمل ر   غ – 1/1/1116/ يف 111/ /62خم  م       /ق/

 971 ص 1-6-ل 1111احملضضضضضضضض ر   غ 11/2/1991تضضضضضضضض      1117   111ق  ،1/2/1961تضضضضضضضض      219 قضضضضضضضض  
تضضضضضضضضضضضضض      616   117، وق 296 ص 7-1ل 1111احملضضضضضضضضضضضضض ر   غ ،11/11/1999تضضضضضضضضضضضضض      2611   2111وق 
  1/119 جالت حمكم  ارنقس احلسيين  17/1/1111
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يكفــي فــي األحكــام أن تصــدر بحكثريــة اآلرار، فــةذا تشــعبت اآلرار ألكثــر مــن رأيــين، فــالفريق  .3
األقل عددا  أو الذ  يضم أحـد  القضـاة، يجـب أن ينضـم إلـى أحـد الـرأيين الصـادرين وذلـك 

أصــول( ويجمــع الــرئية اآلرار فيبــدأ بححــد  القضــاة ثــم  191)م  بعــد أتــذ اآلرار مــرة ثانيــة
(، ويجــو  لكــل قــا م إلــى مــا قبــل النطــق بــالحكم أن يعــدل عــن رأيــه، 195/2يـدلي برأيــه )م 

ذا لــم يجـــب رئـــية اليرفــة القاضـــي إلـــى طلبــه إعـــادة المداولـــة كــان الحكـــم بـــاطو ، ألنـــه ال  وا 
 يجو  حرمان العدالة من إعادة المداولة.

أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صـدور الحكـم، فـةذا تـوفي أو  الـت صـفته قبـل النطـق  يجب .4
بالحكم ولو بعد تمام المداولة، وجب فتح باب المرافعة مـن جديـد، فـ وال صـفة القاضـي قبـل 

  .15النطق بالحكم تؤد  إلى انعدامه ال بطونه، ألنه يعد صادرا  ممن ليست له والية القضار

التقاضي، لما يحـرر فـي ضـبوط جلسـات المحاكمـة مـن وقوعـات وأقـوال  والعبرة في إجرارات
صـــادرة عـــن الطــــرفين، أو مـــا يــــحمر رئـــية المحكمــــة كاتـــب الضــــبط بتدوينـــه، ألن محضــــر 

أصـــــول  138المحاكمـــــة ســـــند رســـــمي بمـــــا د ّون فيـــــه حســـــبما تقضـــــي بـــــذلك أحكـــــام المـــــادة 
 .16محاكمات

التصـوم أو وكيلــه إال بحضــور تصــمه ال يجـو  للمحكمــة فــي أثنـار المداولــة أن تســمع أحــد  .5
لحقوق الدفاي، وقـد تقـدم أنـه إذا ق ـدمت مـذكرات أو مسـتندات  196)م  أصول( وذلك ضمانا  

في أثنار حج  القضية للحكم فـو تلتـ م المحكمـة الـّرّد علي ـا، ولـو بليـت للتصـم اآلتـر، وال 
افعـــة، فةنـــه ينبيـــي أن المحكمـــة بيـــان أســـباب االســـتبعاد، إنمـــا إذا قـــررت فـــتح بـــاب المر  ميلـــ  

 تعر  للدفاي الوارد ب ا.

                                                           
"و ضضع   ضض  احملكمضض     تهلضضا يف مضضهلط احمل  مضض   قضض  وتضض     قضضيا  ارنضض   ووملي ضض  ارق مضضا اننضض   وانيدضضئ ارضض    - 11

نقضضضضضس دنحضضضضض   ضضضضض      -  ضضضضض   هضضضضض ا ارقضضضضضيا  حلضضضضضو ا   ضضضضض  تأضضضضضال  احلكضضضضض  أل  ت ضضضضضكي  احملكمضضضضض  رضضضضض  ارنظضضضضض   ارعضضضضض  "
  1119 ص – 1111ل 1-6احمل ر   غ – 12/11/1111/ يف 6161/ /1121/ق/

ويف  ،1/111 جالت حمكم  ارضنقس احلسضيين  19/2/1111ت      1191   1111نقس ر         ق  - 17
 نقضضضس رضضض    ضضض     قضضض  ،كم ضضض  تم قيضضضئ مضضضهلط د سضضض ت احمل  مضضض  رضضض  قهلضضض  ارضضضي ي   و  انسم ضضض    ارضضض   و  ان نيضضض     

  719 ص ل1961احمل ر   غ 11/6/1961ت      ل1611غ
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 :النطق بالحكم: سابعاا 

 
 ميعاد النطق بالحكم:  -1

علـــى أنـــه يجـــو  للمحكمـــة عقـــب انت ـــار المرافعـــة أن تنطـــق  (أصـــول 200)تـــنم المـــادة 
كمـا تـنم  ،ويجو  ل ا تحجيل إصداره إلـى جلسـة أتـرل قريبـة تحـددها بالحكم في الجلسة،

أصول محاكمات( على أنه إذا اقتضت الحال تحجيـل إصـدار الحكـم مـرة  201في المادة )
بعـد  مع تعيـين اليـوم الـذ  يكـون فيـه النطـق بـه، ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة،

 بيان أسباب التحجيل في المحضر.

بـالحكم للمــرة  علـى أنـه ال يترتـب الـبطون علـى عـدم بيـان المحكمـة ألسـباب تحجيـل النطـق
صـدار  الثانية، ألن مجرد التحجيل يشـف عـن سـببه وهـو إفسـاج المجـال للمحكمـة للتـرو  وا 

 الحكم بعناية.

ذا لـم يحضــر طرفــا الــدعول جلسـة صــدور الحكــم، ومــع ذلــك صــدر  وتــم تثبيـت  ياب مــا، وا 
أصــول / 118وفقــا  ألحكــام المــادة  الحكــم بموضــوي الــدعول دون الحكــم بشــطب الــدعول،

أمام المحكمـة  ن استئنافهفةن القرار يكون باطو ، وا   م آمر بوجوب شطب الدعولوهو ن
ويتوجــب علــى المحكمــة االســتئنافية أن تعمــل  ،متتصــة ال يصــحح هــذا العيــب الجــوهر ال

ـــد ا  /118أحكـــام المـــادة  ـــإضـــبارة أصـــول وتفســـل القـــرار وتقـــرر شـــطب الـــدعول وتعي ى ل
 .11مرجع ا

 
                                                           

  1/111احلسيين  ،17/11/1111ت      1211   1211نقس ر         ق  - 16
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 كيفية النطق بالحكم: -2

 199وتــنم المــادة ) ،18أو بــتووة منطوقــه مــع أســبابه النطــق بــالحكم بــتووة منطوقــه، يــتم
ــذين اشــتركوا فــي المداولــة  أصــول محاكمــات ســور ( علــى أنــه ويجــب أن يكــون القضــاة ال
حاضرين تووة الحكمو، وأرل أنه يمكن لرئية المحكمة منفردا  النطق بالحكم بحسبان عدم 

 بالبطون عند متالفة هذا الشكل.وجود ضرر وعدم وجود نم يقضي 

ال كـــان الحكـــم بـــاطو ، حتـــى ويكـــون النطـــق بـــه عو إن كانـــت المرافعـــة التـــي ســـبقت نيـــة وا 
 ،إصدار الحكم قـد تمـت فـي جلسـة سـرية مراعـاة لمقتضـيات النظـام العـام أو حسـن اآلداب

 القضـار، ألنـه يتعلـق بـذات الوظيفـة القضـائية لمرفـق ،19والبطون المتقدم مـن النظـام العـام
 .20وما تقتضيه لحسن أدائ ا، ويمكن أن تثيره محكمة النق  من تلقار ذات ا

ذا نــم المشــري علــى جــوا  نظــر الــدعول فــي  رفــة المــذاكرة فــو يوجــب الــبطون إذا تــم  وا 
 .نظرها في جلسة علنية

ــم يثبــت مــن الرجــوي إلــى مســودة القــرار أنــه صــدر وأ   ف ــم ســرا ، وبقــي ف ــم علنــا ، أو أ  فــةذا ل
ف ـــذا يجعلـــه متالفـــا   أصـــول محاكمـــات،/ 202 امضـــا  ل ـــذه الناحيـــة متالفـــا  حكـــم المـــادة 

 .21للقانون ويتعين نقضه

 

                                                           
 وق  دي  ارعم      ا  م  ء تمالو  رنأ ق احلك   - 11
ا ضم نهل ع واعمضض  ، 112 ص 1971جم ض  ارقضض ن   رعض    11/11/1976 تض     1119نقضس رض    ضض     ق  - 19
   ة  ه رض  ارنقس أل  ذرك ر  ارنظ   ارع   و ميى ر أ    عي   "ع  ا  ارقيا  ر   و   ق  د س    دع ، 1/121

  611 ص، 1119 ل7ض1غ احمل ر   1161   2169ق   د   " نقس ةي ا     

  792 ص، ل1111غ 1-6احمل ر    1/11/1111ت      1619   1111نقس ر         ق  - 11

  1/161احلسيين  6/7/1996ت      111   122نقس ر         ق  - 11
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 تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم: -3

حن يكــون القضــاة بــتشــكيو  صــحيحا   ةعنــد النطــق بــالحكم مشــكل ينبيــي أن تكــون المحكمــة
قبـــل حاضـــرين تـــووة الحكـــم، فتكتســـب  الـــذين اشـــتركوا فـــي المداولـــة وســـمعوا المرافعـــة مـــن

فال يئـــة التـــي تصـــدر الحكـــم ، ولـــو كانـــت صـــادرة بح لبيـــة اآلرار األحكـــام االحتـــرام الكامـــل،
فــةذا كانــت ال يئــة التــي أصــدرت الحكــم  ،22يجـب أن تكــون هــي ذات ــا التــي تــداولت القضــية

ف ــام الحكـــم، أو لـــم   يــر ال يئـــة التـــي اشــتركت بالمداولـــة واســـتمعت إلــى دفـــوي األطـــراف وا 
أصـــول، أو صـــدر مـــن هيئـــة  199تســـتمع إلـــى مرافعـــات التصـــوم توفـــا  ألحكـــام المـــادة 

رثـــه قضـــائية جديـــدة قبـــل تمكـــين الطـــرفين مـــن إبـــدار دفوع مـــا، فـــةن هـــذا يعيـــب القـــرار ويو 
 .23البطون الستناده على إجرار باطل ويوجب نقضه

ال يئة التي أصدرت القرار المطعـون فيـه هـي  ةذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أنف
نــي علي ــا فــةن إجــرارات صــدور الحكــم تكــون باطلــة ومــا ب   عــت عليــه، يــر ال يئــة التــي وقّ 

 .25من متعلقات النظام العام ، وهو أمر24يستل م النق 

أن  يجو  للقاضي الذ  اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية وكّون في ـا رأيـا ، وال
وكــذا ال يجــو  للقاضــي أن  الدرجــة الثانيــة أو ال يئــة األعلــى،يشــترك فــي إصــدار الحكــم ب

يحكـــم فـــي الـــدعول التـــي تـــولى وظيفـــة النيابـــة العامـــة في ـــا، ومتالفـــة مـــا تقـــدم يعـــد تطـــح 
جســـيما   إنمـــا لـــية مـــا يمنـــع القاضـــي الـــذ  أصـــدر  ،ة لمبـــدأ حيـــاد القاضـــي، مراعـــا26م نيـــا  

                                                           
  191 ص، 1111رع    ل2-1احمل ر   غ 11/11/1999ت      1111   1116نقس ر         ق - 11

 ل 1992غ11-9احمل ر    11/11/1991 ت     1111   1161نقس ر         ق  - 11

  712 ص، ل1111غ 1-6احمل ر    19/11/1111 ت     1616   1111نقس ر         ق و  
 ل 1992غ 1-1احمل ر    1/2/1991ت      1211   129 ق نقس ر         - 12

  1/121احلسيين  11/9/1111ت      1171   1111نقس ر         ق  - 11

 ل 1111غ 11-9 احمل ر   11/6/1111ت      1211   1111نقس ر         ق  - 17
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االســتئناف فــي إصــدار الحكــم بحســبان  الحجـ  االحتيــاطي مــن االشــتراك مــع هيئــة محكمــة
 .21أن إصداره قرارا  بالحج  ال يعد إبدار لرأيه في موضوي الن اي

ا  فرعيــا  فالمقصــود بســبق نظــر القاضــي لــدعول أن يكــون قــد أصــدر حكمــا  فاصــو  أو حكمــ
 قرارا  يشف عن رأيه أو وج ة نظره. أو اتتذ في ا إجرار أو قاطعا  في ج ر من ا،

للنظــر فــي الــدعول،  ومتــى قامــت بالقاضــي حالــة عــدم الصــوحية هــذه أصــبح  يــر صــالحم 
وممنوعــا  مــن ســماع ا ولــو لــم يــرّده أحــد التصــوم عن ــا، ووجــب عليــه مــن تلقــار نفســه أن 

ذلـك أن أحـوال  ،ذا نظرها علـى الـر م مـن ذلـك ترتـب الـبطونفة يتنحى عن نظر الدعول،
ن قــرارات المحــاكم يجــب أن تصــدر  الصــوحية مــن النظــام العــام وتثيــره المحكمــة تلقائيــا ، وا 

ال كانت قرارات ا معدومة عن هيئات مشكلة تشكيو  قانونيا  صحيحا ،  .28وا 

 ال واليتـــه بمحكمتـــه،علـــى أن نـــدب القاضـــي للعمـــل فـــي  يـــر محكمتـــه ال يترتـــب عليـــه  و 
ويكون له الحق في االشتراك فـي األحكـام الصـادرة فـي الـدعاول التـي سـمع المرافعـة في ـا، 

 ال ي يـــل واليتـــه بالمحكمـــة،  ـــاذات كمـــا أن نقـــل القاضـــي للعمـــل بيرفـــة أتـــرل فـــي المحكمـــة
صـــدار األحكـــام فـــي الــدعاول التـــي ســـمع المرافعـــة  وبالتــالي يجـــو  اشـــتراكه فـــي المداولــة وا 

 .29 افي

                                                                                                                                                                      

 11/1/1111تضضضضضضضضض      191   119وق  ،ل1111غ 11-11 احملضضضضضضضضض ر   16/1/1111تضضضضضضضضض      112   121وق 
ل  ضضضضض   11-11غ -احملضضضض ر   – 16/1/1111تضضضض      112/121ونقضضضضس هيئضضضض    رضضضضض  ، ل1111غ11-11احملضضضض ر   
  1119 ص – 1111

، 2/7/1111تضضضضض      1111    1771و ق   6/1/1111 تضضضضض     1191   799نقضضضضضس رضضضضض    ضضضضض     ق  - 16
  117و 1/126 احلسيين ، جالت حمكم  ارنقس

، 12/9/1991تضض      991     1111  و ق  11/1/1999تضض      711    121 ق نقضضس رضض    ضض     - 11
  111و 116\1رنقس، احلسيين  جالت حمكم  ا

 ،   خي     مأ ضع ودض    مض   تك يض ع  ع م ي  أ  رسم     حمكم  ا  مئن ف ارن    يف لية  ا مئن ةي - 19
نقضضضضس رضضضض    ضضضض     ،خأضضضضا تك يضضضض  مضضضض ق عىل قضضضضيا  رضضضض  نضضضض    أضضضض  قضضضضض   ار ئضضضض  األوىل رالشضضضضرتاهل يف حمكمضضضض     ضضضض  ح

  1/121ا م نهل ع واعم   ، جالت حمكم  ارنقس 16/1/1991ت     1111   1212 ق 
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 :تحرير األحكام: ثامناا 

 مسودة الحكم: -1

أصـــــول(  203/1تـــــنم المـــــادة )
علـــى أنـــه إذا ن طـــق بـــالحكم وجـــب 
أن تــــــودي ديــــــوان المحكمــــــة فــــــورا  
مســـــودته المشـــــتملة علـــــى أســـــبابه 
موقعا  علي ا من الرئية والقضاة، 

ن العبرة هي بتوقيع هيئة    وا 

فـور النطـق   إيـداي المسـودة تمكـين التصـوم، والمقصود من 30المحكمة على مسودة القرار
حفـظ فـي الملـف طـوي عليـه وعلـى أسـبابه اسـتعدادا  للطعـن فيـه، فالمسـودة ت  بالحكم مـن اال

طـوي علي ـا وم إلى حين إتمام تسجيل الحكم االولكن يجو  للتص ،تعطى من ا صور وال
 أصول(. 205 )م

 كـم ديـوان المحكمـة فـور النطـق بـهعلى أنه ال يترتب البطون علـى عـدم إيـداي مسـودة الح
شترط قانونا  في صحة إصدار األحكام أن يكـون القضـاة الـذين اشـتركوا فـي المداولـة إنما ي  

                                                           
 ل 1111غ 2-1احمل ر    9/1/1991ت      1111   161نقس ر         ق  - 11

  ض  رسض    ارقضيا  و    ض   وق  ادم ض ت حمكمض  ارضنقس تضس  "  تضع احملكمض  رضمم  أل ضض ء احملكمض  و معضا ت قيعضه 
شض ء مض  رض   ةض    ت قيعه   ك  خ الق يف اإلدياءات ار ك ي   نسحع  ييه عىل و قض  احلكض ، ور ج ض  ارأ  نض  عيض    رض 

تضض      1761/  /1191نقضضس رضض    ضض    /ق/ –، وهضض  رضض  ا ضضمقي   يضضه ادم ضض   اميئضض  ارع رضض  " رضض   احملكمضض  جمضض  اق 
ورض  و  ا ينض ء ان يف ورض  ةمحي ضي رسض    احلكض   ضم  اظي ألنضه اض ر  عدضياءات ان حم  ن وه  ،11 ص – 1/1/1117

ةضضال  ضض      حضضضيه  ارك تضضع حلضضو ا   ضض  تأضضال   ، ضض      حضضضيه  ع  ارقضضض     ضضض ء احملكمضض  ارضض     عضض ا انياةعضض 
ه ادم ض   ارعيةض  اإل    ض  يف وهض  رض  اجتضه عريض ،و ك ا ت قيعه     حمضي مهلط د سض  ارنأضق تض حلك  ن سضه ،اإلدياءات

تضضض      1111/ /111حمكمضض  ارضضنقس رضضض     " ضض   ت قيضضئ   تضضضع ارضضضهلط   ضضض  رسضض    ارقضضيا       يضضضه ارضضهلأال " /ق/
ورث ضضه"مل   ضضرتق ارقضض ن   ت قيضضئ ارك تضضع   ضض  رسضض    ، 2191 ص – 1111 - ل2-1احملضض ر   غ – 11/1/1117

  1116 ص، 1119 ل1ض6غ احمل ر   1/11/1116يف 679    111نقس ر         ق ، ارقيا "
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ن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الـذ  يكشـف أن المداولـة  حاضرين تووة الحكم، وا 
 .31قد تمت بين م مجتمعين

ية مـن شـحنه أن يعيـب القـرار بحسـبان أن مسودة القرار من تـاريل إصـداره لـ أن تلوة  على
 .32 ا النطق بهفيالعبرة هي لتاريل الجلسة التي تم 

هـــو  يـــر  إذا كـــان تـــاريل إصـــدار الحكــم حســـبما يتضـــح مـــن ضــبط جلســـة المحاكمـــة لكــن
ويجعـل الحكـم  التاريل الذ  حوته مسودته، فةن ذلك يجعل إجرارات صدور الحكـم باطلـة،

 .33مستوجبا  النق 

إلــى  عتـد بمــا ورد فــي نسـتة الحكــم األصــلية ال بمـا ورد فــي المســودة،وال فةنــه ي  وبكـل األحــ
 حكم بةليار الحكم لمتالفة الحكم لما نطق به القاضي ولما هو وارد في المسودة.أن ي  

 

  

                                                           
 ل 1991غ11-11احمل ر    16/6/1991ت      1711   1161نقس ر         ق  - 11

  1/121احلسيين  1/1/1992ت      1111   1191نقس ر         ق  - 11

  1/122احلسيين  19/2/1111ت      1161   1162نقس ر         ق  - 11
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 بيانات مبيضة الحكم:  -2

يقـــــوم ديـــــوان المحكمـــــة عـــــادة بتنظـــــيم وتســـــجيل 
ــــى المحكمــــة، ويجــــب أن  ــــم يعرضــــه عل الحكــــم ث

 يشتمل الحكم على البيانات اآلتية:

اسم المحكمة التي أصدرته وهذا من النظام  -
 .34العام

 تاريل إصدار الحكم. -

  أسمار القضاة الذين اشتركوا في إصداره. -

 اسم قاضي النيابة العامة الذ  أبدل رأيه في القضية. - -

وأســمار  36و يــاب م، وحضــورهم 35ومــوطن كــل مــن م أســمار التصــوم وألقــاب م وصــفات م،
 وكوئ م.

 عن طلبات التصوم ودفوع م وما استندوا إليه من األدلة والحج  القانونية. توصة -

 .ا  منضم ا  طرفمة إذا أبدت مطالعت ا في القضية بوصف ا رأ  النيابة العا -

 أصول محاكمات(. 206)م  31أسباب الحكم ومنطوقه -
                                                           

 ل 1111غ 7-1احمل ر    17/6/1111ت      291   1119ق  نقس ر        -  12

  ع ذ ي    ء ا     و رق هب  و   هت  ور ا     رن   يف ار قيات احلكمي  حلو ا     ارنقس م ه ال ض ، - 11
 ا ضضضم نهل ع واعمضضض  716 ص، 1969جم ضضض  ارقضضض ن   رعضضض    11/1/1961تضضض      11   211نقضضضس رضضض    ضضض     ق 

عذا  ضض    و    ضضك  ةيضضه    لمضض ل  و ارمهلضض      ذ ضضي   ضض ء انضض  ا يف رأ ضضئ احلكضض     عيهلضضه،  ضض      ضض، 1/116
 احمل ر   11/1/1969ت     16نقس ر        ق  رضم نه ق  ةّ   ا   ةيئ ان  ا وأ   ن يع    رن  ،

  1/119ارس تق  ا م نهل ع واعم ، 111 ص ل1969غ

أيضضح أكضض  ةي مضض  تضس  عل ضض ي و ضض  احلكضض   11/11/1911ويف  1961 /9/1قض    نقضضس رضض   ر ضي  يف  - 17
  116 ص  ت  ار ة ، ر    عىل احلكما يف نظي   األأك  ، ،   ؤ   عىل تأالنه تسنه أض     و لي يب
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 ميعاد إيداع نسخة الحكم األصلية: - 3

كمـــا مـــر  -مســودة الحكـــم ت حفــظ ن إ
في ملف القضية وال تعطى صور  –

من ـــا للتصـــوم، وال تشـــتمل إال علـــى 
منطوق الحكم وأسبابه ف ـي ال تينـي 

عـــــــــــــــن نســـــــــــــــتة الحكـــــــــــــــم  –إذن  –
األصــــلية، ويوجــــب القــــانون تســــجيل 
الحكــــم فــــي  ضــــون أربــــع وعشــــرين 
ساعة من يوم النطق به في القضايا 
المسـتعجلة، وثوثــة أيـام فــي القضــايا 
الصــــلحية وســــبعة أيــــام فــــي القضــــايا 

أصـــــــــــــــــــــــــــول  203األتـــــــــــــــــــــــــــرل )م 
 محاكمات(،

 

ـــى اوال يضـــاف ميعـــاد المســـافة  ـــد إل ـــد المتقدمـــة ألن مواعي المســـافة تقـــرر لمصـــلحة لمواعي
إنمــا يلتــ م المتســبب فــي  يترتــب أ  بطــون علــى عــدم مراعــاة هــذه المواعيــد وال، التصــوم

 .38التحتير بالتعوي  عمو  بالقواعد العامة

                                                                                                                                                                      
نقضضضضضضضضضضضضس رضضضضضضضضضضضض   ، ع   ضضضضضضضضضضضض   نقضضضضضضضضضضضض  ان  ر ضضضضضضضضضضضض  ان ونضضضضضضضضضضضض  يف رسضضضضضضضضضضضض    ارقضضضضضضضضضضضضيا  عىل انهليضضضضضضضضضضضضض     عيضضضضضضضضضضضضع احلكضضضضضضضضضضضض  - 16

  111\1 ،ا م نهل ع واعم  191 ص ل1961غ احمل ر   11/6/1961ت      911   1161     ق 

 117و 111 غ  ع  احلكض  و قض  شضك ي   ضضع    تيا ض  يف حلي ضيه األومض   ار ضضك ي  انن ض ص   ي ض  يف ارقضض ن   - 11
ه ر قع ق ،  ع   ع  ا  رس  ته ان مم         هل ت ي  د اء     خم ر   ت ك األوم     يل وع  ارهلأال  ار    تهله ان

و    عدياء تسجي ه، حبسهل    نه   تعيف  ضح  احلكض  وتأالنضه  نض     ي   ر  اري ي  وارقض   ر      ا  احملكم ،
 و د اء     عل  ي تي   ر  ارهلي نض ت ال هي ض  ر ضحمه    ض  احملكمض   عمن  تعيف تع  تسجي ه، ارنأق ته ر  رس  ته،

 مضض ع تضض     /21   117ق  نقضضس رضض    ضض    ، قضضه ت رنظضض   ارعضض  هضض  تأضضال  رأ ضضق رمع  وارق مضضا ارضض     ضض  ه ،
  1/111ارس تق  واعم ، ا م نهل ع 217 ص، 1967احمل ر   رع    12/1/1967
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 الصور الرسمية لألحكام: -4

أصــول المحاكمــات( علــى أنــه تتــتم صــورة الحكــم التــي يكــون التنفيــذ  201نصــت المــادة )
فصــورة النســتة األصــلية  ،المحكمــة ويوقــع علي ــا كــل مــن الــرئية والكاتــببموجب ــا بتــاتم 

للحكم يكفي توقيع ا من رئية المحكمـة وكاتـب الجلسـة شـريطة أن تتـتم بتـاتم المحكمـة، 
ن يكن تلوها من تاتم المحكمة ال يؤد  إلى بطون ا.  وا 

 

ولــة ونطــق الحكــم ويجـو  أن يوقع ــا رئــية المحكمــة  يــر الــذ  اشـترك فــي المرافعــة والمدا
ووقع على مسودته مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، ف ذه األتيرة هي التي ينبيـي أن 
ال توقع إال من القاضي نفسه الذ  اشترك فـي المداولـة وسـمع المرافعـة وسـوار اشـترك فـي 

 النطق بالحكم أم ال.

ذا ف   ـــا  وا  ، كمـــا يجـــو  قـــدت نســـتة الحكـــم األصـــلية جـــا  تحريـــر  يرهـــا إذا كـــان هـــذا ممكن
( مــن 8-1) تيناالعتمــاد علــى صــورته وتعــد أصــو  فــي هــذا الصــدد، وتنطبــق أحكــام المــاد

 قد أصل ا. نات بشحن حجية صورة الورقة الرسمية إذا ف  قانون البي
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 جزاء النقص في بيانات الحكم: :تاسعاا 

بحي   صحته شروطا وأن يكون مستكمو  بذاته لية ألنه ينبيي أن يكون مكتوبا ، الحكم ورقة شك
وهـو بوصـفه ، 39ال يقبل تكملة ما نقـم فيـه مـن البيانـات الجوهريـة بـح  طريـق مـن طـرق ا ثبـات

ياناتـــه للواقـــع إال بطريـــق أو إقامـــة الــدليل علـــى متالفـــة ب ،ال يجـــو  الطعـــن بصـــحته ا  رســـميا  محــرر 
ا كتــاريل الحكــم ســب إلــى رئــية الجلســة وكاتب ــوالمقصــود ب ــذه البيانــات مــا ن  ، الت ويراالدعــار بــ

 ومطابقة نصه لما حصل النطق به شفويا .، وأسمار القضاة الذين أصدروه

ه الرئيسـة كسـند تنفيـذ  إذا تضـمن شـوائب مـن وصـفتا  ويفقد الحكم القضـائي مقوماتـه األساسـية
 .40محو وشطب وتبديل وتييير في األرقام من دون توثيق وفق األصول المرعية

م األصـــلية أو ورودهـــا بصـــورة فـــي نســـتة الحكـــ جوهريـــةنـــات الويترتـــب علـــى نقصـــان أحـــد البيا
الحكــم مــن اســم المحكمــة وال يئــة التــي أصــدرته وأســمار األطـــراف  فتلــوّ  ،بطــون الحكــم ،تاطئــة

 .41وتاريل إصداره يوجب النق 

عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذ  أصدر الحكم ال تجعل الحكم باطو ، إال  على أن
إذا كانــت هنــاك ج الــة مطبقــة يســتحيل مع ــا علــى المحكــوم عليــه معرفــة المحكمــة التــي أصــدرت 

 .42الحكم بحقه وصفة القاضي الذ  أصدره

والتاريل ال جر  فـي القـرار ال يـؤثر  وعضو النيابة الذ  أبدل رأيه، ،عدم ذكر اسم الكاتب أما
 .44، ألن ا ليست من البيانات األساسية43في صحته

                                                           
  1/111احلسيين  11/1/1111ت      1177   112نقس ر         ق  - 19

 ل 1996غ 11-11احمل ر    6/1/1997ت      127   112نقس ر         ق  - 21
  911 ص ،ل1111غ 11-9 احمل ر   12/2/1111ت      111   121نقس ر         ق  - 21

  111 ص ،1117ل     7-1احمل ر   غ – 19/11/1111يف  1116/ق/1112نقس شي ا      / / - 21
  1119 ص ،ل1111غ 11-11احمل ر    11/11/1111ت      1912   1212نقس ر         ق  - 21
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ـــرام ييطـــي مـــا شـــابا بكـــل األحـــوال فـــةن ا  الحكـــم القضـــائي مـــن أتطـــار وعيـــوب شـــكلية أو  ب
 . 45موضوعية، أو ما اشتمل عليه من تطح في تطبيق القانون حتى ولو كانت متالفة للنظام العام

( فةنـــه ينبيـــي أن يصـــدر الحكـــم باســـم 206) ات التـــي نصـــت علي ـــا المـــادةوفضـــو  عـــن البيانـــ
ربيـة السـورية ( مـن الدسـتور الـدائم للجم وريـة الع134وقد نصت المادة ) السلطة العليا في البود،

تصــدر األحكــام فــي الجم وريــة العربيــة الســورية باســم الشــعب العربــي فــي  علــى أنــه 1913لعــام 
 من أصدره وتستوجب تنفيذه. هيالسلطة العامة  يؤكد أنألن صدوره باسم ا  سورية،

القرارات الداتلية للمحكمة والتـي تصـدر بمـا ل ـا مـن سـلطة والئيـة ال ينبيـي وبكل األحوال فةن 
ويكفــي فــي مثــل هــذه األحــوال إثبــات هــذه القــرارات فــي محضــر  أن تحتــذ شــكل األحكــام المتقــدم،

 .46الجلسة

أثنـار فـي تتـذ كـل القـرارات ا عداديـة التـي ت   ارات القضـائية فـةنوفيما يتعلق بتوقيع القضاة للقـر 
مراكــ  الطــرفين يجــب أن توقــع مــن جميــع أعضــار ال يئــة فــي حــال  فــيســير الــدعول والتــي تــؤثر 

ال  ،41كون القضية منظورة أمام محكمة االستئناف فةنـه يبطـل ا جـرار ويجعـل الحكـم مبنيـا  علـى وا 
 .48من متعلقات النظام العام إجرارات باطلة تستوجب نقضه وهذا

                                                                                                                                                                      
رع ل  766 ص – 12 ق  أ اي ش  ي    19 ن  19اع   ق   – 11/2/1961نقس ر   ر ي  يف  - 22

ر  ارو ارني ت  ق   تض ت     ض  ت ر عض  ويهلضو  ،16 ص – 1111 ن  1انيدئ يف ارمع يق     ارق ن    – هل  ارم ا  
  ذرك يف احلك 

 ل 1111غ 1-6 احمل ر   11/11/1111ت      1111   1191نقس ر         ق  - 21

ع   ضض   ت قيضضئ   ضضض ء هيئضض   ،1/111 احلسضضيين 11/1/1991تضض      1117   1119نقضضس رضض    ضض     ق  - 27
احملكمضض  ارضض    اشضضرت  ا ت  ضض ا  ارقضضيا  اإل ضض ا   انمضضضم  عدضض    ال ضض  انسضضمسن   إليهلضض ت ارعالقضض  ارمج   ضض  تضضا انضض  ا 

 ع  ارقيا  تض االق وهض ا ارضهلأال   مسضي  عىل ال سض ت ارالأقض  ارضيت ن ض ت  وتك ي    رمسمي  ش   ه ، وان      يه،
، 1/11/1111تض      1111   1912ق ت االق   ودض   رضه ممض   عض  ارقضيا  ارأعضا رهلنيض ق   ض    ض  ت ا ض    قيا اق 
  971ص  – 1/916 جالت حمكم  ارنقس، احلسيين  19/9/1997 ت     211   111ق و 

 ل 1999غ 11-11احمل ر    11/11/1996 ت     669   1919     ق نقس ر     - 26

 ل 1991غ 11-11-11 احمل ر   11/1/1991 ت     729   1111نقس ر         ق  - 21
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 أسباب الحكم: :عاشراا 

تســــبيب الحكــــم معنــــاه أن يبــــين القاضــــي 
الحقيقـــة التـــي اقتنـــع ب ـــا، وأن يـــذكر دليل ـــا، 
وهـــــو الضـــــمانة األساســـــية لتـــــحمين االحتـــــرام 
ألحكــــــام القضــــــار فــــــي نفــــــوة المتقاضــــــين، 
ويمّكن محاكم الطعن من التحقق من صحة 

يـــي أن تكـــون تطبيـــق القـــانون، فاألحكـــام ينب
مبنيــــــة علــــــى أســـــــباب ا تحــــــت طائلــــــة عـــــــدم 

 .49احترام ا

علـى أنـه ال يلـ م قاضـي الموضـوي أن يتتبـع 
ـــــــف  التصـــــــوم فـــــــي منـــــــاحي أقـــــــوال م ومتتل
 حجج م وطلبات م، ويرد استقوال  على كل 

 

ــام الحقيقــة التــي اقتنــع ب ــا وأورد علي ــا  قــول أو حجــة أو طلــب أثــاروه فــي مرافعــات م مــا دام قي
فـةن هـذا  فةذا قضت المحكمـة بـبطون عقـد مـا ،50دليل ا فيه التعليل الضمني لتلك األقوال والحج 

القضار ييني المحكمة عن سرد مـا اتصـل بطلـب التصـم تنفيـذ شـرط مـن شـروطه يبطـل بـبطون 
 العقد.

                                                           
وقضض   ،111ص –ل 1111غ 11-9 احملضض ر   11/6/1111 تضض     1116   1171نقضضس رضض    ضض     ق  - 29

    ت حمكم  ا  مئن ف انأع   تقيا ه  ارق ما تيةس ا ع اري  وعر ا  ا رع اري  ت رمع  س   ي  آ ف ر ق ما 
  احملكمض  انأعض   تقيا هض  مل تض  ي      ضضهل   رقيا هض  ارأعضا ومل تع ض  ارقضيا  تضس  تع يض    ضض  عوأيضح  ،انأ ض     ه

 – 1116 -ل 9-6احملضض ر   غ -1199/ /111 ضم   ض    /ق/نقضس خم  –اإلاضالق ة ض ا  ع ضه رسضمحق ق ر ضضنقس 
  1117 ص

 

  1/691 احلسيين 11/1/1991 ت     111   179نقس ر         ق  - 11
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 جزاء قصور التسبيب:: الحادي عشر

إذا افتقـر إلـى األسـباب  - ثم يكون باطو  ومشـوبا  بعيـب شـكلي ومن - الحكم  ير مسبب عدي  
أو  أو  امضـة، أو مب مة تصلح لكل حكـم، أو  ير جدية بحن كانت هذه ناقصة الواقعية وحدها،
وكــذا إذا أ فلــت المحكمــة الــرد علــى  أو متناقضــة، أو مضــطربة، ،ع المطلــع علي ــامجملــة ال تقنــ

 تدون طريق ثبوت الوقائع.أو لم   م،مدفاي جوهر  أو مستند 

(، متــى اشــتمل 204ب شــكلي يبطلــه عمــو  بالمــادة )إنمــا يعــد الحكــم مســببا  و يــر مشــوب بعيــ
كمـا  ني علي ا، ولـو كانـت هـذه األسـباب ال ترتكـ  علـى أسـاة قـانوني سـليم،على األسباب التي ب  

بقواعــد ا ثبــات إذا تـالف القاضــي نصــوم القــانون عنــد تحصــيل ف مــه لواقــع الــدعول، فلــم يتقيــد 
ثارها آأو عند إن ال  أو عند تكييف هذا الواقع واتتيار القاعدة القانونية التي تتناسب معه، وطرقه،

ويكــون الحكــم فــي هــذه األحــوال قــابو  للطعــن إذا تــوافرت  ،القانونيــة علــى الواقــع الــذ  استتلصــه
 مسبب وال يعد باطو .إنما ال يعد  ير  ،ني على متالفة للقانونبحسبان أنه قد ب   شروطه

وكانــت النتيجــة التــي انت ــى إلي ــا تتمشــى مــع  كانــت األســباب الواقعيــة صــحيحة ســليمة، ومتــى
ن عـدم ذكـر هـذا الـرقم ال  نصوم القانون فةن ذكر مآل المادة القانونية ييني عـن ذكـر رقم ـا، وا 

 .51يستدعي إبطال الحكم

                                                           
، ا ضم نهل ع واعمض  217 ص 1961، احمل ر   رع   11/2/1961ت      1197   111نقس ر        ق - 11
1/116  
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 منطوق الحكم: :الثاني عشر

الذ  توصلت إليه هو النتيجة أو القضار 
المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذ  يقبل 
التنفيذ، ويدرج القاضي فيه حقوق كل تصم 
والت اماته، والذ  يحو  الحجية من الحكم هو 
القضار الذ  يرد في منطوقه وبه يكون 
الطعن، ال في أسبابه، الل م إال إذا كانت 
األسباب مكملة للمنطوق والتي تسمى 

الجوهرية، فحسباب الحكم المرتبطة باألسباب 
بالمنطوق ارتباطا  وثيقا  تكتسب الحجية وشحن ا 

  .52في ذلك شحن المنطوق

                                                           
 ص – 1111 –ل 1-6احمل ر   غ ،11/6/1111يف  911/ق/ 1111ل  /1نقس ر        لية  غ - 11

1126  
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 تمارين:

 اتتر ا جابة الصحيحة:

 

 من شكليات إصدار األحكام: -1

A. .سرية المداولة 
B. .سرية جلسة النطق بالحكم 
C. .ـتووة أسباب الحكم فقط 
D. تقدم. كل ما 

 سرية المداولة. A. : اإلجابة الصحيحة

 

 أحكام القضار تصدر: -2

A. .با جماي فقط 
B. .باألكثرية فقط 
C. .بقرار من رئية المحكمة فقط 
D. .با جماي أو باألكثرية 

 با جماي أو باألكثرية.  D. اإلجابة الصحيحة:
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 الثالثةالوحدة التعليمية 

 تصنيف األحكام وآثارها القانونية

 الكلمات المفتاحية:

القرارات  -القرارات القطعية  -القرارات الفرعية  -القرارات الوقتية  -الحكم الباطل  -الحكم المعدوم 
 -حجية الشيء المحكوم فيه  -القرارات المبرمة  -القرارات النهائية  -ة القرارات التحضيري -التمهيدية 

 استنفاد والية المحكمة. -قوة القضية المقضية 

 

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .عرف النظام القانوني لكل نوع من أصناف األحكام القضائيةيـ 1

 .ع األحكام القضائيةعرف أهمية التمييز بين كل نوعين من أنوايـ 2

 .عرف األجزاء التي تحوز الحجية من الحكميـ 3

 .عرف الوقت الذي يخرج فيه الحكم من ملك المحكمة ويصير ملكا  للخصوميـ 4

 .عرف شروط حجية الشيء المحكوم فيهيـ 5

بين خروج النزاع من والية  ،عرف الفارق في النظام القانوني بين حجية الشيء المحكوم فيهيـ 6
 .المحكمة

.وبين حجية الشيء المحكوم فيه ،الفارق في الماهية والشروط بين قوة القضية المقضية يعرفيـ 7
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 الملخص:

فقد  ، فالباطل ما فقد شرطا  من شروط صحته، والمعدوم مااألحكام القضائية تصنف باعتبارات مختلفة
ذا صدرت في  ،للمحكمة التراجع عنها يجوز ت أنها قطعية الاألصل في القرارا، و ركنا  من أركانه وا 

ذا  ،مواجهة الخصم صنفت على أنها وجاهية ، أي المحكمة فإنها تعد من قرارات القرينةر  شفت عنوا 
فال يحق  ،ومتى نطقت المحكمة بالحكم خرج من واليتها ،لطعن قانونا  فإنها مبرمةلذا لم تكن قابلة وا  

ولكن ال يمتنع عليها إيضاح أسبابه وجالء غموضها أو ، لها التعديل في منطوقه ولو برضاء الخصوم
والتي  ،ويحوز الحكم القضائي حجية الشيء المحكوم فيه ،تصحيح ما فيه من أخطاء مادية عند تحريره

جية متى اتحدت القضية النزاع مجددا  بحيث يحق للخصم أن يدفع بهذه الح طرحيمتنع معها إمكانية 
ومتى استنفد الحكم  ،الثانية مع القضية التي صدر فيها الحكم في السبب والموضوع والخصوم بصفاتهم

قوة القضية المقضية بحيث يصبح  ،طريق الطعن باالستئناف حاز إلى جانب حجية الشيء المحكوم
 ورقة رسمية صالحة للتنفيذ بموجبها من حيث المبدأ.
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 يف األحكام غير الصحيحة:تصن :أولا 

 ماهية الحكم الباطل والحكم المعدوم: -1
وهري أصـاب كيانـه، فإنـه يفقـد صـفة عيب جـ إذا فقد الحكم ركنا  من أركانه األساسية، أو شابه  

إنما إذا كان العيب الذي شابه لم يمتد إلى انعقاده وبالتالي لم يفقد طبيعته  ،1حكم ويكون معدوما  ال
ألن  فاالنعـدام درجـة أشـد مـن الـبطالن، ته فإنه يعـد بـاطال  ولـيع معـدوما ،كحكم إنما أثر في صح

 .2الحكم الباطل موجود ومنتج آلثاره القانونية إلى أن يحكم ببطالنه قانونا  

 

 م الباطل والحكم المعدوم:أمثلة تطبيقية عن الحك -2
أو  إذا صدر الحكم مـن شـخال ال يعـد قاضـيا ، أو مـن قـاا  لمفـا يحلـف بعـد اليمـين القانونيـة،

مـــن قـــاا  زالـــت عنـــه واليـــة القضـــاء بســـبب العـــزل أو التقاعـــد أو االســـتقالة أو الوقـــف م قتـــا  عـــن 
أو فاضــحة، فهــو حكــم أو مــن قــاا  جــاء تعيينــه بــاطال  ومخالفــا  للقــانون بصــورة صــريحة  ،العمــل
فجميع ما يصـدره مـن أحكـام يعـد معـدوما  مـن  وكذا إذا صدر قرار بالحجر على القاضي، ،معدوم

 وقت توقيع الحجر عليه.

ذا صدر الحكم من قاضيين في محكمة مشكلة من ثالثة قضاة فإنه يكون معدوما ، حين في  وا 
 نه يعد باطال  إن صدر من أربعة قضاة.أ

رغم علـى الـ معـدوما  الحكـم الصـادر فـي قضـية لـم تمثـل فيهـا النيابـة العامـة، ويعد بـاطال  ولـيع
 أصول(.ب /123م ) تمثيلها أن القانون يوجبمن 

                                                           
 .1/211احلسيين  12/1/1111 تاريخ 1111.أ.1911نقض مدين سوري .ق. - 1

 (.1117) 2-7احملامون  12/2/1112 تاريخ 242.أ.241نقض مدين سوري .ق. - 1
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الحكـــم الـــذي يصـــدر مـــن جهـــة قضـــائية غيـــر  وبـــاطال  فـــي رأي  خـــر، ويعـــدف معـــدوما  فـــي رأي،
مــن اختصــاال مختصــة والئيــا  أي وظيفيــا ، كــمن يصــدر مــن محكمــة قضــاء إداري فــي مســملة هــي 

 .3القضاء العادي

 خــالف ذلــك الحكــم الصــادر مــن جهــة قضــاء أو محكمــة اســتثنائية خــارج حــدود اختصاصــها،
ويعـد الحكـم فـي مثـل هـذه الحالـة كمـا لـو كـان  ،فإنها لن تكون لها والية القضاء خارج هذه الحدود

 .4صادرا  من شخال ليع قاضيا  وبالتالي يكون معدوما  

فهـو يتمتـع بكامـل حجيتـه وتسـري  أو محليـا   محكمة غير مختصة نوعيا  أما الحكم الصادر من 
، ومتــى انقضــت مواعيــد بطريــق الطعــن المناســب وفــي ميعــاده  ثــاره كافــة، إنمــا يجــوز الطعــن فيــه

وبمــا أن الخصــومة ال تنعقــد إال بــين أطــراف أحيــاء، فــإن الحكــم الصــادر ، الطعــن فيــه أصــبح باتــا  
 .5الجنون قبل رفع الدعوى عليه يعد معدوما  على شخال توفي أو فقد أهليته ب

أمــا صــدور الحكــم علــى مــن تــوفي بعــد رفــع الــدعوى عليــه فهــو حكــم باطــل لمصــلحة مــن شــرع 
انقطـاع الخصــومة لحمايتــه، وهـم ورثتــه الــذين لــم يمثلـوا فــي الخصــومة ولــم يبلف ـوا بقيامهــا فــي هــذه 

كما يعد الحكم معـدوما  إذا صـدر علـى  ،6الحالة، وال يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
، 7وكذا الحكم الصادر على من تم إعالنه بإجراء معدوم شخال لم يبلغ إطالقا  بصحيفة الدعوى،

                                                           
 .914ص  ،أبو الوفا مشار إليه يف نظرية األحكام ، - 9

وسيادته يررفض نظريرة اعناردام ويرره أنره  ،197 ص ،1121، 1ط قانون القضاء املدين،، الوسيط يف فتحي وايل - 4
ميكن الوصول إىل نتائجها من خالل دعوه البطالن األصلية، ونره أن خالفه مع القائلني باعنادام هو خالف لفظي 

 .295ص ،زغلول حمّدثة من الدكتور أمحد ماهر1117راجع له نظرية البطالن يف قانون املرافاات، طباة 
 .1/212احلسيين  2/11/1555 تاريخ 1111.أ.1215نقض مدين سوري .ق. - 2

 (.1112) 2-7احملامون  11/9/1112تاريخ  452.أ.911نقض مدين سوري .ق. - 2

 .1/215احلسيين  11/11/1112تاريخ  222.أ.252نقض مدين سوري .ق. - 7
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أمـا إذا كـان ، 8وذلك ألن الخصـومة لـم تنعقـد أساسـا   لغ بمحضر تبليغ ثبت تزويره قضاء،كما لو ب  
 .9التبليغ مبنيا  على إجراء باطل فإن الحكم يكون باطال  

 وال يعدم الحكم وال يفقده أركانه األساسية صدوره في دعوى رفعت على غير ذي صفة.

. 10ينب ــي أن ينطــوي عليــه مــن بيانــاتإلــى مــا بالنســبة  وقــد مــر مــا يعــدم الحكــم أو يبطلــه فقــط
ن كـــان صـــحيحا  مـــن حيـــث الشـــكل وعلـــى حـــق مـــن حيـــث  يكـــون الحكـــم بـــاطال  قـــابال  ل ل ـــاء،و  وا 

 .على إجراء باطل نيالموضوع إذا ب  

 

 أهمية التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم: -3

مادام العيب ال يرقى  ،برام الحكم ي طي كل عيب أو خطم في تطبيق القانون أو تمويلهإن إ -أ
والحكم الباطل يبقى قائما  ومرتبا   ثـاره القانونيـة إلـى أن يحكـم ببطالنـه  ،درجة االنعدامى لإ

ن إبرامه ي طي كل حاالت البطالن  .11بطريق الطعن المناسب، وا 

أمــا الحكــم المعــدوم فــال وجــود لــه وال يرتـــب أي أثــر قــانوني، ويكفــي إنكــاره وتجاهلــه عنـــد 
لـوج طريـق الطعـن فيـه لتقريـر و ى لـإمـن دون الحاجـة  التمسك بما اشتمل عليه من قضـاء،

                                                           
 .1/211احلسيين  11/11/1555 تاريخ 452.أ.411نقض مدين سوري .ق. -2
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 (.1555) 2- 2 احملامون 11/11/1112

40 



علـــى أنـــه ولـــئن كانـــت األحكـــام وز رفـــع دعـــوى مبتدئـــة بطلـــب انعدامـــه، إنمـــا يجـــ انعدامـــه،
المعدومة تعد غير موجودة قانونا  وهي ال تستلزم الطعن فيها وال رفع دعوى عاديـة ضـدها 

نمــا يكفــي التمســك بعــدم وجودهــا حتــى ال يكــون ل هــا أي لتقريــر انعــدامها وبطــالن  ثارهــا، وا 
ــــى الخصــــوم مراجعــــة طــــرق الطعــــن فيهــــا  عــــالن أثــــر، إال أنــــه لــــيع ثمــــة مــــا يحــــرف  م عل

 .12بطالنها

مــا لــم يتعلــق الــبطالن  إن بطــالن الحكــم يــزول بــالرد عليــه بمــا يــدل علــى عــدفه صــحيحا ، -ب
أمــا الحكــم المعــدوم فــال تــزول حالــة انعدامــه بــالرد  ،(محاكمــات أصــول 41)مبالنظــام العــام
ألن النـــزول عــن التمســك باالنعـــدام ال يمــنح للحكــم ركنـــه  ،13د عــده صــحيحا  عليــه بمــا يفيـــ

ن صلح النزول إقرارا  من الخصم بالحق الثابت لخصمه في الحكم  األساسي الذي يفقده، وا 
ويثبـت متـى  فاالنعدام ال يصحح بالحضـور وال يصـحح مهمـا طـال عليـه األجـل، ،المعدوم

 .14انعقاده، أي ال تلحقه ا جازةفقد ا جراء ركنا  أساسيا  من أركان 

 

 المحكمة المختصة بطلب انعدام الحكم: -4

إنمــا بصــدور حكــم  لنــزاع بصــدور حكــم معــدوم عنهــا،ى الــإال تســتنفذ المحكمــة واليتهــا بالنســبة 
ذا كانـت الخصـومة معدومـة كانـت هـي والحكـم الصـادر فـي حكـم  صحيح أو باطل علـى األقـل، وا 

                                                           
تاريخ  452.أ. 142و .ق. ، 1/212 احلسيين 2/11/1555 تاريخ 1111.أ.1215نقض مدين سوري .ق. - 11

 .1/1212، سجالت حمك ة الوقض، احلسيين 11/4/1111
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باألوضــاع ، 15انعــدام حكـم ترفــع أمـام ذات المحكمـة التــي أصـدرته ومـن ثــم فالـدعوى بطلـب العـدم،
عادة  .16النظر في الموضوع المعتادة بطلب سحبه وا 

ومحكمــة الــنقا لــم تحكــم  فــإذا كانــت محكمــة االســتئناف هــي التــي أصــدرت الحكــم المعــدوم،
نمــا قامــت بتصــديقه، فهــذا يعنــي أن محكمــة الــنقا لــم تفصــل فــي  بالــدعوى كمحكمــة موضــوع، وا 

وتبقى محكمة االستئناف التـي أبـرم حكمهـا مـن محكمـة الـنقا هـي صـاحبة االختصـاال  ،النزاع
 .17في النظر بدعوى االنعدام

 

                                                           
 (.1555) 4-9احملامون  9/2/1112تاريخ  722.أ.215نقض مدين سوري .ق. - 12

إع أنره يف حرال صردور احلكرال  ،1/217 احلسريين 12/2/1111 تراريخ 111.أ.295نقرض مردين سروري .ق. - 16
وعليرره أن  فرر ن اعخت رراص ياررود إىل القضرراء الاررادي صرراح  الوعيررة الاامررة، عررن ةوررة م قتررة هل ياررد قررا وجررود قررانوين،

احلسيين  14/2/1119 تاريخ 7224.أ.1141نقض مدين سوري .ق.، يبحث يف موووع اعنادام ويقول كل ته فيه
1/151. 
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 الطبيعة القانونية لدعوى النعدام: -5

تعد دعوى االنعدام طريقا  من طرق الطعن 
أن  -بهذه المنزلة  –غير العادية، وال يصح 

يكون للحكم الصادر فيها طريقا  للطعن أكثر 
من الحكم الصادر في الدعوى األصلية 
المطلوب انعدام قرارها، ألن الفرع يتبع األصل 
وال يملك أكثر منه، فإذا كان القرار األصلي 
يصدر مبرما  فإن القرار في دعوى االنعدام 

 .18يكون مبرما  أيضا  

  

 تصنيف األحكام من حيث قابليتها للطعن: :ثانياا 

تصنف األحكام وفق هذا المعيار إلى ابتدائية وانتهائية، وحـائزة لقـوة الشـيء المحكـوم بـه وباتـة 
 أو مبرمة ومنبرمة.

فاالبتدائية تصدر عن محاكم الدرجة األولى وتقبل الطعن باالستئناف، واألحكام االنتهائية هي 
أو محــاكم أول درجــة وال تقبــل االســتئناف مثــل قــرارات المحــاكم  ف،الصــادرة عــن محــاكم االســتئنا

 أصول محاكمات(. 487و486 الشرعية )م

ن كانت قابلة للطعن  واألحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه هي التي ال تقبل االستئناف، وا 
عادة المحاكمة، وهي طرق الطعن غير العادية،  بل ولو ط   ذه الطـرق عن بها بإحـدى هـبالنقا وا 

 بالفعل.

وبــين حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه  وهــي مــا تقــدم، وتجــب التفرقــة بــين قــوة الشــيء المحكــوم فيــه،
 وهذه تثبت لألحكام القطعية كما سيمتي.
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وأما األحكام الباتة أو المبرمـة فهـي التـي تصـدر غيـر قابلـة للطعـن بـمي طريـق عـادي أو غيـر 
، (/أ أصــول76ليــرة ســورية )م  20000 وز قيمتــهعــادي مثــل أحكــام محــاكم الصــلح فيمــا ال تتجــا

وأمــا األحكــام المنبرمــة فهــي التــي اكتســبت الدرجــة القطعيــة بتفويــت مواعيــد الطعــن بهــا أو بعــد رد 
 محكمة الطعن للطعن المقدم فيها.

 تصنيف األحكام من حيث قابليتها للطعن المباشر من عدمه: :ثالثاا 

ام ختامية، وأحكام فرعيـة تصـدر قبـل صـدور الحكـم تصنف األحكام وفق هذا المعيار إلى أحك
 ،أم ال للخصومة برمتها أمام المحكمـة ذاتهـا التـي أصـدرته ا  منهي، سواء أكان هذا األخير الختامي

 مادام قد أخرج الدعوى من يد المحكمة نهائيا .

ائي الصـادر فالقرارات المتعلقة با ثبات أو بسير ا جراءات ال تقبل الطعن إال مـع الحكـم النهـ"
إنمـا اسـتثنى المشـرع األحكـام الوقتيـة أو المسـتعجلة التـي تصـدر قبـل الفصـل فـي  ،19في الموضوع

، ألن لهــا كيانــا  مســتقال  20فمجــاز الطعــن فيهــا مباشــرة الموضــوع وتســتهدف اتخــاذ تــدبير مســتعجل،
سـواء الصـادرة منهـا  ةفاألحكام الصادرة بفرا نفق وتتعلق بموضوع مستقل عن الدعوى األصلية،

عن المحـاكم الشـرعية أم الروحيـة هـي عبـارة عـن تـدابير مسـتعجلة تقبـل الطعـن فيهـا اسـتئنافا  فقـط 
 .21دون النقا

ال يجـوز الطعـن فـي األحكـام  -1) مـن قـانون أصـول المحاكمـات (222) وعلى ذلك تنال المادة
مــع الطعــن فــي الحكــم المنهــي إال  وال ترفــع يــد المحكمــة عنهــا أثنــاء ســير الــدعوىفــي التــي تصــدر 

قبــل  وقتيــةيجــوز الطعــن فــي الحكــم الصــادر بوقــف الــدعوى وفــي األحكــام ال -2، للخصــومة كلهــا
تـــمخير الفصـــل فـــي الـــدعوى  وقتيـــةيســـتوجب الطعـــن فـــي األحكـــام ال ال -3، الحكـــم فـــي الموضـــوع

 األصلية(.
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بـين مختلـف المحـاكم ورائد المشرع فـي ذلـك هـو منـع تقطيـع أوصـال القضـية الواحـدة وتوزيعهـا 
قضى وما يترتب على ذلك من إعاقة الفصل في موضوعها وزيادة نفقات التقاضي، واحتمال أن ي  

 خــر األمــر فــي أصــل الحــق للخصــم الــذي أخفــق فــي النــزاع الفرعــي، في نيــه ذلــك عــن الطعــن فــي 
قــف الحكــم الصــادر عليــه قبــل الفصــل فــي الموضــوع إال أنــه اســتثنى مــن ذلــك الحكــم الصــادر بو 

 .22الدعوى واألحكام الم قتة قبل الحكم في الموضوع

 

 األحكام القطعية وغير القطعية والمؤقتة: :رابعاا 

 الحكم القطعي: -1
أو في مسالة متفرعة عنه سواء  هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه،

وهـذا التعريـف يقتضـي أنـه لـيع مـن الضـروري أن يكـون  تعلقت هذه المسملة بالقانون أم بالوقائع،
المحكمــة عنــدما تبنــي حكمهــا علــى الفصــل فــي مســملة قانونيــة فالحكــم فــي موضــوع الــدعوى ذاتــه، 

 .تكون قد أصدرت حكما  قطعيا   هي جواز أو عدم جواز ا ثبات بطريق معينة من طرق ا ثبات،

 الحكم المؤقت: –2

كـون ال ـرا منـه األمـر بـإجراء تحفظـي أو تحديـد مركـز وي ،هو الذي يصدر فـي طلـب م قـت
الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديدا  م قتا  إلى أن يتم الفصل في الخصـومة بحكـم يصـدر فـي 

 موضوعها.

يصدر في طلبات تقوم على ظروف ووقائع مت يرة بطبيعتها أو بمقتضى نال  والحكم الم قت
في طلبات قائمـة علـى ظـروف  - قطعية لمدة م قتةبصفة  - ومن ثم فهو قضاء يفصل القانون،
 .فهو يقبل الت يير والتعديل بت ير مالبسات الخصومة ووفقا  لمركز الخصوم مت يرة،
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 أهمية التمييز بين القرارات القطعية والقرارات المؤقتة: – 3
 من حيث حجيتها: -أ

يقضي برفا طريق من طرق ا ثبات ال يمكن للمحكمة أن  القطعي كالذي إن القرار
تعود وتقضي بعد ذلك بالقبول، ألن حكمها في ذلك تكون له حجية الشيء المحكوم به، 

ن قواعد األصول ال تجيز  ،23ويصبح حقا  مكتسبا  للخصم الذي صدر لمصلحته وا 
خطم فيه يعود ألن إصالحه على فرا وجود  للمحكمة الرجوع عن قرار قرينة أصدرته،

دون  حجية الشيء المحكوم فيه وصف يخال األحكام القطعية، ف24لمحكمة األعلىى الإ
ما  ة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه كالقطعيةهم أن األحكام الم قتبعضالم قتة، ويرى 

ر مركز الخصوم أو ت يرت ت ي   فإن   دامت لم تت ير الظروف والوقائع التي بنيت عليها،
ويكون أساع ، أمكن تعديله وفق الظروف الجديدةقام عليها الحكم الم قت  ظروف التيال

إنما يتعين نقا ، هو اختالل أحد شروط حجية الشيء المحكوم بهه إعادة النظر في
 قد بنت أسباب تعديل الحكم الم قت الحكم إذا بدا لمحكمة النقا أن محكمة الموضوع

 على ظروف ووقائع كانت موجودة وقت صدوره.

كل األحوال ليع للحكم المستعجل أي حجية عند قاضي الموضوع لدى نظره الدعوى ب
الموضوعية بمصل الحق، ويمكن إثبات خالفه بوسائل ا ثبات المقبولة قانونا  كالخبرة 

 .25أمام محكمة الموضوع

ال يمنع  فالحكم بتعيين أحد الخصوم حارسا  قضائيا  على العين المتنازع على ملكيتها
والحكم ألحد الخصوم بإثبات حالة منقول أو عقار ال  الحكم عليه في دعوى الملكية،من 

 يمنع من الحكم برفا دعوى المس ولية التي أقامها.
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 من حيث تأثير شطب الدعوى عليها: -ب

ـــدعوى عمـــال  بالمـــادة ـــه أصـــول( يترتـــب  119) الحكـــم الصـــادر بشـــطب اســـتدعاء ال علي
فشـطب الـدعوى يبطـل اسـتدعاءها ومـا بنـي عليـه مـن  يها،ة الصادرة فسقوط األحكام الم قت

ن عدم تنفيـذ  ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز، قرار حجز، وا 
 .26الشطب في السجل العقاري ال يبيح للقاضي أن يقرر استمرار الحجز قبل الشطب

كمـا ال تسـقط األحكـام  إنما ال يترتب على قرار الشطب سقوط الحق في أصـل الـدعوى،
فتحليــف اليمــين الــذي يحســم النــزاع ال تبطــل  ثــاره وال يســقط الحــق  القطعيــة الصــادرة فيهــا،

بطال استدعائها  .27بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى وا 

                                                           
 .غ  موشور ،17/2/1111تاريخ  9222/ /أ159ق.  -قرار حمك ة اعستئواف املدنية ا امسة بدمشت -12

احلجز ، أو إ ا هل خبالف  لك اجتهاد حمك ة الوقض السورية الغرفة الشرعية من أنه "إ ا هل يق ن شط  الدعوه برفع 
لر لك يكرون احلكرال بت برج احلجرز يف  "،يوافت شط  الدعوه ترقني إشارة احلجز ف ن مفاعيل تلك اإلشارة تبقى قائ رة

القضررايا التوفي يررة يف القررانون  –يرردوع عطررري  – 1117/ 217ق  – 1114عررام  291/277حملرره القررانوين ن.  
 .941 ص -1555طباة عام  –م سسة الووري  –السوري 

( لارررام 1طباررة ) ،شرررفيت طا ررة وأديرر  اسرررتانبويل ،14/1/1121ترراريخ  121.أ.112نقررض مرردين سررروري .ق. - 17
 .1211/ 1ج1115
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 األحكام التمهيدية واألحكام التحضيرية: :خامساا 

هي القرارات ا عداديـة التـي تصـدرها المحكمـة وتتعلـق 
 الدعوى أو تتعلق بسير الخصومة.بإثبات 

ويميــــــز شــــــراح قــــــانون األصــــــول فــــــي األحكــــــام أو القــــــرارات 
ا عدادية غير المنهية للخصومة التي تتعلق بإثبات الدعوى 
أو تتعلق بسير الخصومة، بين قرارات القرينة، وأخرى ليست 

 قرينة.

وقرارات القرينة هي التي تشف عـن اتجـاه رأي القاضـي فـي  
 يجـــــوز للقاضــــي الـــــذي أصــــدره فـــــي المرحلـــــة الموضــــوع، وال

 البدائية أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو 

 

الهيئة األعلى، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، وينعقد إجماع الشراح والمحاكم في فرنسا ومصر على 
 حكم القاعدة اآلتية:

ه الــرأي فــي موضــوع الــدعوى، وهــي أن القاضــي ال يتقيــد بمــا شــف عنــه الحكــم التمهيــدي مــن اتجــا
فالقاضي ال يتقيد باالعتبارات التي أدت به إلـى إصـدار حكمـه التمهيـدي، ألن الحجيـة إنمـا تكـون 

 للحكم وال تكون لمجرد اتجاه الرأي.
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 :اآلثار القانونية للحكم القضائي: سادساا 

 خروج النزاع من ولية المحكمة: -1
فيمتنـع عليهـا تعديلـه أو العـدول  المحكمـة واليتهـا بالنسـبة إليـه،إن الحكم ينهي النزاع، وتسـتنفذ 

عما قضت به، أو أن تحدث إضافة إليه كمـا يمتنـع علـى سـائر المحـاكم إعـادة النظـر فيمـا فصـل 
ره القــانون فيــه الحكــم، وتنطبــق هــذه القاعــدة ، إال إن كــان طــرح النــزاع أمامهــا فــي صــورة طعــن قــرف

موضـــوعية كانـــت أم  –بـــالمعنى المتقـــدم للحكـــم القطعـــي  –طعيـــة بالنســـبة إلـــى ســـائر األحكـــام الق
 أنهت الخصومة أو ال. فرعية،

علـى  وتعد هـذه القاعـدة مـن متعلقـات النظـام العـام، ألن القاضـي اسـتنفذ جهـده فيمـا قضـى بـه،
األخيـرة ال تتعلــق بالنظــام خـالف األثــر القـانوني للحكــم المتمثــل بحجيـة الشــيء المحكـوم بــه، فهــذه 

تكــون قــد انقضــت  ذلــك ألن ســلطة المحكمــة بشــمن المســائل المعروضــة عليهــا فــي الــدعوى العــام،
بصدور الحكم فيها، وبانقضاء واليتها ال يجوز لها إعادة البحث فيها، أو أن تعدل قضاءها فيهـا، 

 أما قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه، ،ما لم ينال القانون على خالف ذلك ولو باتفاق الخصوم،
نـــه يقصـــد بهـــا اســـتقرار الحمايـــة القضـــائية التـــي منحهـــا الحكـــم بالنســـبة ألي خصـــومة ترفـــع فـــي فإ

 المستقبل وأمام أي محكمة أخرى متى توافرت شروط الحجية.

أي حتى يخرج النـزاع مـن واليـة المحكمـة أن  شترط  عمال حكم القاعدة المتقدمبكل األحوال ي  
مبنيـا  علـى إجـراء  مأكان حكمهـا صـحيحا  أم بـاطال  أسواء  تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ،

 باطل.

فإذا أصدرت حكمـا  غيـر قطعـي متعلقـا  بسـير  كما يتعين أن تكون قد فصلت فيه بحكم قطعي،
وكذا إذا أصدرت حكمـا  وقتيـا  فإنهـا تملـك تعديلـه أو  الدعوى أو إثباتها جاز الرجوع فيه أو تعديله،

 وفق التفصيل الذي تقدمت دراسته. لتي قام عليها الحكم،العدول عنه إذا ت يرت الظروف ا
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 :حجية الشيء المحكوم فيه -2
 تعريفها: -أ

حجيـــــة الشـــــيء المحكـــــوم فيـــــه هـــــي حجيـــــة 
األحكـــــام القضــــائية، أي أن الحكــــم حجــــة بــــين 
الخصوم فيما فصل فيه من حقـوق، فـال يجـوز 
ـــــي  ـــــزاع ف ـــــد الن ـــــى تجدي ألي مـــــنهم أن يعـــــود إل

هــذه الحجيــة المــادة  دعــوى جديــدة، وقــد قــررت
األحكام  -1( من قانون البينات السوري "90)

التـــي حـــازت درجـــة القطعيـــة تكـــون حجـــة بمـــا 
فصـلت فيـه مـن الحقـوق، وال يجـوز قبـول دليـل 
يــــــنقا هــــــذه القرينــــــة، ولكــــــن ال تكــــــون لتلــــــك 

 األحكام هذه

 

النـزاع بـذات الحـق القوة إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تت ير صـفاتهم، وتعلـق 
 وال يجوز للمحكمة أن تمخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها". -2محال  وسببا ، 

وال سبيل إلى التخلال من حجية الحكـم إال فـي سـلوك إحـدى طـرق الطعـن المقـررة قانونـا ، فـال 
تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجيـة الحكـم فـي حـدود هـذا الطعـن، إنمـا ال يجـوز رفـع دعـوى مبتدئـة 

طــرح النــزاع مــن جديــد، إذ لــو أجيــز ذلــك لترتــب عليــه تمبيــد المنازعــات، واحتمــال صــدور أحكــام ت
متعارضــة فــي ذات النــزاع وبــين الخصــوم أنفســهم، وهــذا مــن شــمنه أن يفقــد القضــاء احترامــه فــي 

 .28النفوع

                                                           
اجتره إليره  مرا لال ه ا التربير األخر  يسرتلزم عرد حجيرة الشريء احملكروم بره يف املسرائل املدنيرة مرن الوظرام الارام وهرو - 12

وقررد اجتهررج حمك ررة الرروقض  ،711 ص –نظريررة األحكررام  -أبررو الوفررا  مورره، (151قررانون اإلثبررات يف م ررر يف املررادة )
 – 11/1/1111يف  1959السورية إىل أنه "ع جيوز إقامرة الردليل كسر اع الشرهود ورد القريورة القانونيرة القاطارة" ق/

، وكررران احلكرررال 427 ص – 1552( 4 -9احملرررامون ) – 2/9/1552يف  912/ق/119نقرررض إجيرررارات سررروري /أ/
   الدرجة القطاية هو امل ال عن القريوة القانونية القاطاة.املكتس
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 الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه: -ب

، ليسـت مـن النظـام العـام فـال يجـوز للقاضـي 29المدنيـةفـي المسـائل  حجية الشيء المحكـوم فيـه
إثارتهــا مــن تلقــاء نفســه، بــل ينب ــي أن يتمســك صاحـــب المصــلحة ويــدفع بهــا، ويجــوز لــه أن ينــزل 
ذا نــزل عنهــا فــال يجــوز لــه الرجــوع، كمــا ال  عــن حقــه فــي الــدفع بهــا تنــازال  صــريحا  أو ضــمنيا ، وا 

ة الــنقا، إنمــا يجــوز لــه ذلــك ولــو ألول مــرة أمــام يجــوز لــه أن يتمســك بهــا ألول مــرة أمــام محكمــ
محكمــة االســتئناف، فالــدفع بعــدم جــواز ســماع الــدعوى لســبق الفصــل فيهــا لــيع دفعــا  مــن الــدفوع 

بحجيــــة الشــــيء  علــــى أن القواعــــد الخاصــــة ،30الشــــكلية التــــي تســــقط بمحــــا التعــــرا للموضــــوع
از مـن توسـيع مـدى شـمولها منعـا  المحكوم فيه هي من القواعـد الضـيقة التفسـير التـي يجـب االحتـر 

لألضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شـروط تلـك القاعـدة كالسـبب 
أو الموضوع )وحدة المسملة المحكوم فيها( أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانيـة 

 .31لحكم األول تمنع الدعوى الثانيةعما كان عليه في الدعوى األولى وجب التقرير بمن ال حجية ل

                                                           
فحجيررة األحكرام ال رادرة فيهرا مرن الوظررام الارام ألحرا سرس م رلحة أساسررية يف  –علرى خرالف  املسرائل اةوائيرة  - 11

 ة األساسية.فال يكون إلرادة األفراد وزن إزاء ه ا امل لح اجملت ع وع تت ل ي لحة املتهال أو اجملين عليه وحدمها،

ص  ،1127مكتبررة عبررد اب وهبررة ي ررر،  –إمساعيررل غررا   –أحكررام اعلتررزام واإلثبررات  –الوظريررة الاامررة لاللتررزام  - 95
وقوة الشيء احملكوم فيه فاألوىل  وقد نبه سيادته إىل ورورة عدم ا لط بني حجية الشيء احملكوم فيه،، وما بادها 215

سرواء كران قرابالل للطارن بطريرت  –كرل حكرال يبرج يف الورزاع أو يف شرت موره   – وهو ك را مرر –ت بج لكل حكال قطاي 
إعرادة  أم ليس قابالل لشيء من  لك فال جيوز يف دعوه ثانية بني نفس ا  وم ب فاهتال نفسها، عادي أم غ  عادي،

ب لغائه يف اعستئواف أو بوقضه  وع تزول عوه إع بزواله وتبقى له ه ا احلجية ولو طان فيه، طرع الوزاع  اته حمالل وسببال،
 أو بقبول طل  إعادة احملاك ة فيه.

أو قوة األمر املقضي فال ت بج إع لألحكام اعنتهائية اليت ع تقبل الطارن إع بطريرت  أما قوة الشيء احملكوم فيه،
 طان غ  عادي فال تسبغ على أحكام تقبل الطان باعستئواف.

تررررررررررررررراريخ  1292أ. .1411، و .ق.14/4/1174تررررررررررررررراريخ  1122.أ.  944نقرررررررررررررررض مررررررررررررررردين سررررررررررررررروري .ق. - 91
ترررررررراريخ  1241/1927ونقرررررررض مرررررررردين سرررررررروري ، 1/274، سرررررررجالت حمك ررررررررة الرررررررروقض، احلسرررررررريين 11/15/1555
 .722ص  -1551( عام 2-7حملامون )ا – 11/11/1555
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 نطاق حجية الشيء المحكوم فيه: -ج

 من حيث الموضوع: -1
مــــر معنــــا أن الحجيــــة ال تثبـــــت إال لألحكــــام القضــــائية القطعيـــــة وهــــي ال تثبــــت إال لمنطـــــوق 

، ألنهـا 33ولألسـباب التـي ارتـبط بهـا المنطـوق ارتباطـا  وثيقـا  بحيـث ال يكـون لـه قـوام إال بهـا32الحكم
تكــون أســاع الحكــم وتتعلــق بموضــوعه حتمــا  وال تقــوم للمنطــوق قائمــة إال بهــا فهــي جــزء ال  عندئــذ

ينفصـــل عنـــه، وقـــد تثـــار مســـملة فرعيـــة فـــي الـــدعوى ويترافـــع فيهـــا الخصـــوم فتبحثهـــا المحكمـــة فـــي 
األسباب وتفصل فيها في هذه األسـباب مـن دون المنطـوق، فـالحكم يحـوز حجيـة الشـيء المحكـوم 

ن كــل سـبب جــرت المناقشـة فيــه وعمـدت إليــه المحكمــة فيـه بالنســبة إلـ ى المســملة الفرعيـة أيضــا ، وا 
في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطالنه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها 
منطــوق الحكــم، فــإن قضــاءها يكــون نهائيــا  فــي هــذا الســبب مانعــا  مــن التنــازع فيــه مــرة أخــرى بــين 

هم، وال يمنــع مــن حيازتــه حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه أن يكــون التقريــر بــه واردا  فــي الخصـــوم أنفســ
 .34األسباب

هـذا لجهــة شــروط الحجيــة مـن ناحيــة قــانون أصــول المحاكمــات، أمـا لجهــة شــروط الحجيــة مــن 
ناحيــة قــانون البينــات، ونقصــد فيمــا يتصــل باتحــاد الموضــوع والســبب واألطــراف فــي الحكــم وفــي 

تمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشـيء المحكـوم فيـه فإننـا نحيـل الخصومة التي ي
بشمنها إلى المبحـث الخـاال بالـدفع بحجيـة الشـيء المحكـوم فيـه فـي الجـزء األول مـن شـرح قـانون 

 أصول المحاكمات.

 من حيث األشخاص: -2

د الخصــوم فــي ال يعــد الخلــف العــام، وال الــدائنون، وال الخلــف الخــاال الــذي تلقــى حقــه مــن أحــ
الدعوى بعد صدور الحكم فيها، ال يعـدون مـن طائفـة ال يـر فتكـون األحكـام الصـادرة ضـد سـلفهم، 

 أو ضد مدينهم حجة عليهم.

                                                           
 ل هبرا فارالل، وع ي رال اعحتجراج هبرا لردفع طلر  هل قوة الشيء احملكوم فيه ع تكون إع للطلبات اليت حب ها وفو  - 91
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إال أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاال، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواط  بين المدين أو  
أو الخلف الخاال، جاز لهذا األخير سلوك طريق السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا  بالدائن 

اعتراا ال ير على الحكم، والذي ي دي بخصوال األحكام الدور الذي ت ديه الدعوى البولصية 
 .35بخصوال التصرفات القانونية

  

                                                           
 .212 ص –السابت  –إمساعيل غا   - 92
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 تمارين:

 :اختر ا جابة الصحيحة

 

 شرط الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه: -1

A. .اتحاد الخصوم بصفاتهم فقط 
B.  الموضوع فقط.وحدة 
C. .وحدة السبب فقط 
D. .كل ما تقدم 

 كل ما تقدم.. D اإلجابة الصحيحة:

 

 

 يحوز الحكم قوة القضية المقضية باستنفاد: -2

A. .طريق الطعن باالستئناف 
B. .طرق الطعن العادية وغير العادية 
C. .طريق الطعن بإعادة المحاكمة 
D. تقدم. كل ما 

 طريق الطعن باالستئناف..  Aاإلجابة الصحيحة:
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 الرابعةالوحدة التعليمية 

 تصحيح األحكام وتفسيرها

 

 الكلمات المفتاحية:

التناقض  -التناقض في منطوق الحكم  -الخطأ الحسابي  -الخطأ المادي  -الوالية التكميلية للمحكمة 
 غموض منطوق الحكم. -بين منطوق الحكم وأسبابه 

 

 هدا  التعليمية:األ

 :قادرًا على أن التعليمية يجب أن يكون الطالببعد دراسة هذه الوحدة 

 .المحكمة البت في أحد الطلبات أو أحد الدفوع عرف الفرق بين إغفاليـ 1

 .لمحكمة لتصحيح األخطاء المادية أو الحسابية في منطوق حكمهاى الإعرف إجراءات العودة يـ 2

 .عرف حاالت تفسير الحكم وتصحيحهيـ 3

 .لمحكمة لتفسير ما غمض في منطوق حكمهاعرف إجراءات العودة ليـ 4

 .عرف مدى حجية القرارات القضائية الصادرة بالتصحيح أو بالتفسير ومدى قابليتها للطعنيـ 5
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 الملخص:

إذا أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات إغفااًل تامًا بأن لم يكن تحت بصر المحكمة عند صياغة 
صداره لمحكمة ذاتها باستدعاء ى الإفقد أجاز القانون للخصم أن يعود بعد النطق بالحكم  ،حكمها وا 

أو أن يرفع دعوى مبتدئة  /أ أصول(،222)م وله أن يطعن بالحكم لهذا السبب ،أصلي يطلب البت فيه
البت وال تشمل هذه الوالية التكميلية إغفال  ،وفق اإلجراءات العادية أمام المحكمة المختصة بهذا الطلب

إذ ينحصر حق الخصم في تدارك هذا اإلغفال بسلوك طريق الطعن المناسب  في أحد الدفوع الجوهرية
 في الحكم.

وينبغي  ،كما تشمل الوالية التكميلية للمحكمة تصحيح األخطاء الحسابية أو المادية في منطوق حكمها
 ،ة إلى تصحيح األخطاء القانونيةتمتد هذه الوالي وال ،أن يكون لهذا التصحيح أساس في أوراق الدعوى

 حيث ينبغي سلوك طريق الطعن المناسبة الستدراكها.

طلب أحد الخصوم من دون مواجهة مع الخصم ى لع ويتم التصحيح تلقائيًا من قبل المحكمة أو بناءً 
ذا ،اآلخر وفي غرفة المذاكرة أو كان المنطوق غامضًا  ،حصل تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه وا 

جاز أيضًا الرجوع إلى المحكمة نفسها باستدعاء وفق األوضاع  ،تعذر معه تنفيذ الحكم ضاً غمو 
كما ال تكون للخصم  ،وال تبرز والية المحكمة التكميلية في التصحيح والتفسير ،المعتادة إلقامة الدعوى

وال يقبل القرار ، جللم يكن الحكم مشمواًل بالنفاذ المع ما ،إذا كان الطعن بالحكم متاحاً  ،مصلحة فيهما
في حين يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح أو  ،الصادر برفض طلب التصحيح الطعن

 بالتفسير أو رفض التفسير بنفس الطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوى األصلية.
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ً:تصحيحًاألحكامً:أولاً

 ماهية تصحيح األحكام والمحكمة المختصة به: .أ
ـــة، كتابيـــة أو ُيقصـــد  ـــع فـــي حكـــم المحكمـــة مـــن أخطـــاء مادي بتصـــحيح األحكـــام: تصـــحيح مـــا يق

حســابية، فــكذا كــان الخطــأ الــذي شــاب الحكــم ال يعــدو أن يكــون خطــأ ماديــًا بحتــًا، فكنــه ال يصــلح 
ن تصـحيح  سببًا للطعن بالنقض، والشأن في تصحيحه إنما هـو للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم، وا 

أصــول  212بي ال يتعــارض مــع حجيــة األمــر المقضــي بــه عمــً  بالمــادة )الخطــأ الحســابي والكتــا
 .1محاكمات(

على أنه لما كان رفع االستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة االستئناف، ويعيد طرحـه 
عليهــا مــع أســانيده القانونيــة وأدلتــه الواقعيــة، فكنــه يكــون لهــذه المحكمــة بمــا لهــا مــن واليــة فحــ  

تتدارك مـا يـرد فـي الحكـم المسـتأنف مـن أخطـاء ماديـة، وأن تقضـيب علـى موجـب الوجـه النزاع أن 
ـــام مصـــلحة عاجلـــة 2الصـــحيح ـــب تصـــحيحه الحتمـــال قي ـــع اســـتئناف الحكـــم مـــن طل ، إنمـــا ال يمن

ل للحكم القابل ل ستئناف.  للتصحيح إذا كان المشّرع يجيز النفاذ المعجَّ

صـحيفته أو بـأي حكـم يترتـب عليـه زوال االسـتئناف  فكذا حكم بعدم قبـول االسـتئناف، أو بـبط ن
مــن دون حكــم موضــوعي فيــه، واســتقرار الحكــم االبتــدائي، فــكن ســلطة تصــحيح الحكــم تعــود إلــى 

 محكمة الدرجة األولى التي أصدرته.

أمـــا إن حكـــم بكلغـــاء الحكـــم المســـتأنف أو بتعديلـــه أو بتأييـــده فتكـــون محكمـــة الدرجـــة ال انيـــة هـــي 
المختصــة بتصــحيحه، ولــو بالنســبة إلــى الشــق مــن قضــاء محكمــة أول درجــة لــم يتناولــه التعــديل، 

                                                           
 ص–أبو الوفا  –قضائية مشار إليه يف نظرية األحكام  44سنة  958رقم  11/1/1891نقض مدين مصري يف  - 1

 ص 9551( لعضضضضضام 19 -11، احملضضضضضامو   94/8/9555تضضضضضاري   9556أ. .9791ق..مضضضضضدين سضضضضضوري ونقضضضضضض، 617
1951 ، 

أبو الوفا  –إليه يف نظرية األحكام  قضائية مشار 99 سنة 958قضية رقم  96/7/1855نقض مدين مصري يف  - 9
 .617 ص –
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فالقاعدة العامـة أن واليـة المحكمـة التكميليـة فـي تصـحيح الحكـم تـزول عنهـا بـالطعن فيـه بحسـبان 
 .3لحكم بعد االستئناف يعد صادرًا عن محكمة الدرجة ال انية ولو صدر بالتأييدأن ا

 

 إجراءات تصحيح األحكام: .ب
إن تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجـوز 
بنــــاًء علــــى طلــــب أحــــد الخصــــوم مــــن غيــــر 
مرافعــــة، ويجــــوز أن تصــــدره المحكمــــة مــــن 
ن وفــاة  تلقــاء نفســها ومــن دون أي طلــب، وا 

ك ــــر ال تمنــــع مــــن أحــــد أطــــراف الحكــــم أو أ
ــــــــب التصــــــــحيح مــــــــن األطــــــــراف  تقــــــــديم طل
اآلخـــــــــرين، طالمـــــــــا أنـــــــــه يحـــــــــق للمحكمـــــــــة 
التصـــــحيح مــــــن تلقـــــاء نفســــــها وفـــــي غرفــــــة 
المذاكـرة، ومن دون أن تعـرف فيمـا إذا كـان 
األطـــراف أحيـــاًء أم أمواتـــًا، ألن الغايـــة مـــن 

 .4التصحيح أصً  هي رفع الخطأ

 

 

  

                                                           
 .1/975احلسيين  سجالت حمكمة النقض، ،98/19/1887تاري   9197.أ.1969ق..نقض مدين سوري - 1
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 حدود سلطة المحكمة في تصحيح الحكم: .ج
لمـــا كانـــت القاعـــدة تقضـــي بأنـــه يترتـــب علـــى صـــدور الحكـــم انتهـــاء النـــزاع بـــين الخصـــوم وخـــرو  
القضية من يد المحكمة بحيث ال يجوز لها أن تعود إلـى نررهـا بمـا لهـا مـن سـلطة قضـائية، كمـا 
ال يجــوز لهــا إصــ ا حكمهــا الــذي أصــدرته فيهــا، هــذا هــو األصــل، إال أن المشــرع رأى اإلجــازة 

تصحح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وحسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء  للمحكمة أن
نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم مــن غيــر محاكمــة وفــي غرفــة المــذاكرة شــريطة أن تكــون 
األخطاء مادية بحتة، والتـي ال تـر ر فـي كيـان منطـوق الحكـم بحيـث تفقـده ذاتيتـه وتجعلـه مقطـوع 

 ح.الصلة بالحكم المصح

ولكــي يتــوافر هــذا األمــر يجــب أن يكــون لهــذا الخطــأ المــادي أســاس فــي الحكــم يــدل علــى الواقــع 
الصحيح فيه، بحيث يبـرز هـذا الخطـأ واضـحًا إذا مـا قـورن بـاألمر الصـحيح ال ابـت فيـه، حتـى ال 
يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته، وبالتالي إن تصحيح الحكم يجـب أن 

منطوق الحكم ال في أسبابه ألن بحـث األسـباب أو فهـم الواقـع أو االسـتنتا  منهـا يخـالف  يقع في
قوة الشيء المحكوم به، وال يجوز بكل األحوال تغيير منطوق الحكم بما يناقض األسـباب لمـا فـي 

 .5ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم به

لمطلـوب تصـحيحها واردة فـي منطـوق بناًء علـى مـا تقـدم يشـترط إذن أن تكـون األخطـاء الماديـة ا
الحكـــم وفيمـــا يـــرتبط بـــه مـــن أســـباب جوهريـــة تشـــكل جــــزءًا منـــه، وال عبـــرة ل خطـــاء التـــي تـــرد فـــي 

 األخرى. 2الوقائع أو األسباب
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 تطبيقات قضائية لتصحيح األحكام: .د

  ـــــوارد فـــــي ـــــه ال اخـــــت ف اســـــم المـــــدعى علي
اسـتدعاء الـدعوى ومـذكرة الـدعوة واإلخطــار 

لـــوارد فـــي صـــك الـــزوا  الـــذي عـــن االســـم ا
اعتمدتــه المحكمــة فــي حكمهــا ال يــدخل فــي 

 .7جملة األخطاء المادية
  ــــه فــــي اســــتدعاء إيــــراد اســــم المســــتأنف علي

االســــتئناف بشــــكل يخــــالف جميــــع الــــدالئل 
 المفروضة في اإلضبارة التي تشير إلى 

 
 .8المقصود بالخصومة ف  يخر  هذا عن كونه خطأ ماديًا يمكن تصحيحه اسم

  تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلـ  المحكـوم بـه بـين الور ـة علـى أسـاس و يقـة حصـر اإلرث
القانوني المبرز فـي الـدعوى، إلـى تقسـيمه بيـنهم علـى أسـاس و يقـة حصـر اإلرث الشـرعي ال 

 .9يعد تصحيحًا لخطأ حسابي
 يــاطي إذا ذهبــت المحكمــة إلــى تصــحيح الخطــأ المــادي، وقضــت أيضــًا بت بيــت الحجــز االحت

وهــو الطلــب الــذي كانــت قــد ســهت عــن البــت فيــه، فكنهــا تكــون قــد تجــاوزت المهــام المحــددة 
 .12أصول محاكمات( مما يستدعي نقض الحكم 212بن  المادة )

  إضافة فقـرة برفـع إشـارة الـدعوى بعـد انبـرام الحكـم، هـو مـن قبيـل الخطـأ المـادي المقصـود فـي
بحسـبان أنـه الـذي  -في القانون الجديد ( 212)صار رقمها -أصول محاكمات  214المادة 
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. وقـد أصـبح 11يقع في المسائل المادية من دون أن ير ر تصحيحه في كيان منطـوق الحكـم 
هذا التطبيق في قانون أصول المحاكمات الجديد، من التطبيقات القانونيـة، لحـاالت الطلبـات 

"إذا سهت المحكمـة عـن /ب على أنه، 222التي تغفل المحكمة البت فيها. فقد نصت المادة 
تــرقين إشــارة الــدعوى أو الحجــز االحتيــاطي فــي حــال وجوبــه واكتســب الحكــم الدرجــة القطعيــة 
تتــولى المحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب صــاحب المصــلحة فــي الــدعوى ترقينهــا 

 بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم األصلي أو بعد تنفيذه."

 

 ة القانونية للحكم الصادر بالتصحيح:الطبيع .ه
يكون التصحيح بقرار تصدره المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناًء علـى طلـب أحـد الخصـوم مـن دون 
مرافعـة كمــا مــر، ويجــري كاتـب المحكمــة هــذا التصــحيح علــى نسـخة الحكــم األصــلية وفــي الســجل 

 ويوقعه مع الرئيس.

الطعـــن مســـتقً  فـــي القـــرار الصـــادر بـــرفض /ب أصـــول( علـــى عـــدم جـــواز 217وتـــن  المـــادة )
التصحيح، إنما يجوز الطعـن فيـه إذا كـان تبعـًا للطعـن بـالحكم األصـلي، فـكذا كـان الطعـن بـالحكم 
األصــلي غيـــر جـــائز لســـبق الحكـــم للطـــاعن بكـــل طلباتــه، فلـــيس لـــه حـــق الطعـــن بـــالقرار الصـــادر 

 .12برفض التصحيح

أمــام محكمــة الطعــن جــاز الطعــن فــي قــرار رفــض  وأمــا إذا كــان الطعــن فــي الحكــم األصــلي قائمــاً 
 التصحيح أمامها، وعندئذ ال يعد أنه قد طعن فيه على استق ل ويكون الطعن مقبواًل.

أمــــــا القــــــرارات الصــــــادرة بتصــــــحيح األخطــــــاء الماديــــــة أو الحســــــابية فــــــي األحكــــــام وفــــــق المــــــادة 
، 13صفها أحكامًا تابعة/أصول محاكمات(، فتخضع لطرق الطعن نفسها بالقرار األصلي بو 212)

، 14أصـول محاكمـات (212ومن أسباب الطعن فيها مجاوزة المحكمة سلطتها المقررة في المـادة )
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ويبدأ ميعاد هذا الطعن بوجـه اإلجمـال مـن تـاريل تبليـ  الحكـم مصـححًا، أو مـن تـاريل تبليـ  قـرار 
كمــة مــن تلقــاء التصــحيح، ويعــد قــرار التصــحيح متضــمنًا قضــاًء موضــوعيًا ســواء صــدر مــن المح

ذاتها أم بناًء على طلب صاحب المصلحة ومن دون مرافعة، وعند تسليم صورة مـن الحكـم يجـب 
 أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتصحيح.

 

 :ثانيًا ـ تفسير األحكام

 ـ ماهية تفسير األحكام والمحكمة المختصة به:1

/أ أصــول(،و مــن قبيــل ذلــك 218غمــوض)يــراد بتفســير الحكــم إيضــاا مــا وقــع فــي منطوقــه مــن 
الغموض إزالة التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه. وتخت  به محكمة الموضوع مصدرة الحكم 
سواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمـة االسـتئناف، أمـا محكمـة الـنقض، فـكذا لـم تمـارس سـلطة 

نمــا رفضــت الطعــن بوصــفها مح كمــة رقابــة علــى الفصــل فــي موضــوع النــزاع كمحكمــة موضــوع، وا 
بهـام يعـود إلـى  حسن تطبيق القـانون، فـكن تفسـير مـا وقـع فـي القـرار المطعـون فيـه مـن غمـوض وا 

 .15محكمة االستئناف بحسبانها ُمصدرة الحكم المطعون فيه

على أنه لما كان رفع االستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلـى محكمـة االسـتئناف ويعيـد طرحـه 
نيــة وأدلتــه الواقعيــة، فكنــه يكــون لهــذه المحكمــة بمــا لهــا مــن واليــة فحــ  عليهــا مــع أســانيده القانو 

النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من غموض، إنما ال يمنع استئناف الحكم من طلب 
تفســيره الحتمــال قيــام مصــلحة عاجلــة للتفســير إذا كــان المشــرع يجيــز النفــاذ المعجــل للحكــم القابــل 

م تكــن هنــاك مصــلحة مــن طلــب تفســير حكــم محكمــة الدرجــة األولــى الــذي ل ســتئناف، أمــا إن لــ
أصـــبح مـــا تضـــمنه مـــن قضـــاء محـــل نرـــر مـــن محكمـــة االســـتئناف، فكنـــه تكـــون لـــدى صـــاحب 
المصــلحة فرصــة التقــدم بطلــب التفســير أمــام محكمــة االســتئناف، ســواء أكــان مســتأن فًا أم مســتأنفًا 

 تببعي إذا اقتضى األمر ذلك.عليه، ويملك اآلخر عندئذ اإلدالء باستئناف 
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علـــى أن اجتهـــاد محكمـــة الـــنقض الســـورية قـــد اتجـــه إلـــى أنـــه ال يمكـــن للمحكمـــة أن تصـــدر قـــرارًا 
بتفسير الحكم، وبالتالي ال يمكن لمحكمة النقض أن تمارس سلطتها على رقابة حكم التفسير قبـل 

بعــد وقــوع الطعــن عليــه مــن الت بــت مــن انبــرام الحكــم، ســواء بعــدم وقــوع الطعــن عليــه أم انبرامــه 
محكمـــة الــــنقض، بحســــبان أن محكمـــة الــــنقض إذا مارســــت ســــلطة النرـــر فــــي الحكــــم التفســــيري، 
وأعطــــت رأيهــــا فكنــــه قــــد يتنــــاقض مــــع رأيهــــا فيمــــا لــــو ُعــــرض عليهــــا مــــن طريــــق الطعــــن بــــالحكم 

 .12األصلي

االسـتئناف  فكذا حكم بعدم قبـول االسـتئناف، أو بـبط ن صـحيفته أو بـأي حكـم يترتـب عليـه زوال
مـــن دون حكـــم موضـــوعي فيـــه، واســـتقرار الحكـــم االبتـــدائي، فـــكن ســـلطة تفســـير الحكـــم تعـــود إلـــى 

 محكمة الدرجة األولى التي أصدرته.

أمـــا إن ُحكـــم بكلغـــاء الحكـــم المســـتأنف أو بتعديلـــه أو بتأييـــده فتكـــون محكمـــة الدرجـــة ال انيـــة هـــي 
ــه المختصــة بتفســيره وتصــحيحه، ولــو بالنســبة إلــى الشــق مــ ن قضــاء محكمــة أول درجــة لــم يتناول

التعــديل، فالقاعــدة العامــة أن واليــة المحكمــة التكميليــة فــي تفســير الحكــم تــزول عنهــا بــالطعن فيــه 
 .17بحسبان أن الحكم بعد االستئناف يعد صادرًا عن محكمة الدرجة ال انية ولو صدر بالتأييد
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 إجراءات تفسير األحكام: -2

ــــى المحكمــــة  مــــن حــــق الخصــــوم الطلــــب إل
التــــي أصــــدرت الحكــــم تفســــير مــــا وقــــع فــــي 
ـــه مـــن غمـــوض باألوضـــاع المعتـــادة  منطوق

/ب أصـــول(، فـــ  بـــد  218لرفـــع الـــدعوى )
ـــب باألوضـــاع المعتـــادة لرفـــع  مـــن تقـــديم طل
الــدعوى ولــو رفــع أمــام محكمــة االســتئناف، 
ألن هــــذا الطلــــب لــــيس مــــن قبيــــل اســــتئناف 
الحكـــم، وال ُيتقيـــد فـــي رفعـــه بميعـــاد معـــين، 

يجب دعوة الخصم وسماع قوله فـي طلـب و 
 .18التفسير قبل الحكم به

 

 

علــى أن اإليضــاا الصــادر عــن محكمــة الموضــوع لــرئيس التنفيــذ ال يعــد حكمــًا تفســيريًا، ولــذا ال 
يجوز الطعن باإليضاا التفسيري ألنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصـفة الوالئيـة، ويحـق 

/ب أصول( ما 218باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى حسب المادة )للخصوم طلب إعادة التفسير 
دام أحد الطرفين لم يجد في هذا اإليضاا التفسيري الوضوا الكافي الذي يمّكن رئيس التنفيذ مـن 

 .19الفصل في اإلشكال التنفيذي

                                                           
 ،اسيلان و  وطعمة 569 ص 1854احملامو  لعام  ،17/8/1854تاري   1565.أ.146ق..نقض مدين سوري - 19
1/496. 

 ،اسيلان و  وطعمة ، سجالت حمكمة النقض99/15/1868تاري   75.أ.41ق..نقض مدين سوري هيئة عامة - 18
بكل األحوال فإ  رئيس اليلنفيذ ليس ملزماً مبنح املنفذ عليه مهلة االسيليضاح من احملكمة عن قرارها، كما أنه  ،1/411

نقضضضضضضضضضضض  ا ضضضضضضضضضضمة  ،ولضضضضضضضضضضيس سا ضضضضضضضضضضة إ  تفسضضضضضضضضضضر ،لضضضضضضضضضضيس ملزمضضضضضضضضضضاً باالسيليضضضضضضضضضضضاح مضضضضضضضضضضن احملكمضضضضضضضضضضة إ ا و ضضضضضضضضضضد  وا ضضضضضضضضضض اً 
 .1591 ص – 9556( 9 -6احملامو    – 96/1/9557يف  1966/أ/155سوري/ق/

64 



 حدود سلطة المحكمة في تفسير الحكم: -3

تعديل الحكم تبعًا إل ارة مواضيع سبق وأن إن طلب التفسير غير مقبول إذا اتضح أن غايته هي 
 .22عالجها القرار المطلوب تفسيره

إذ ُيشــترط لجــواز تفســير الحكــم أن يكــون منطوقــه غامضــًا أو مبهمــًا ال يمكــن معــه الوقــوف علــى 
حقيقــة مــا قصــدته المحكمــة بقرارهــا، وأال يكــون مقصــودًا بــه تعــديل الحكــم والمســاس بقاعــدة خــرو  

 .21قاضي الذي أصدرهالقضية من سلطة ال

ويتوجب على المحكمة في معرض تفسيرها لحكم سابق أن تضع الو ائق والمستندات التـي كانـت 
، وليس لها أن تضع في تمحيصها أدلة جديـدة 22قيد البحث في النزاع األصلي موضع التمحي 

 .23لم تكن قيد البحث في النزاع األصلي

أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير على أنه لما كان المشّرع الذي أجاز للخصوم 
ما وقع في منطوقه من الغموض، إنما أراد تمكينهم من الحصـول علـى حكـم مـتمم يزيـل اإلشـكال 

 219-218عند التنفيذ، ويعين على فهم ما قد سبق الحكم به، كما نصت عليه أحكام المادتين )
هــذا الحــق قبــل إتمــام تنفيــذ الحكــم األول أصــول محاكمــات( فكنــه ينبغــي علــى الخصــوم االدعــاء ب

بحســـبان أن تنفيـــذه يجعـــل موضـــوع التفســـير متصـــً  بمصـــلحة غيـــر قائمـــة، فـــ  يجـــوز للمحكمـــة 
بمقتضــى المبــادم المقــررة علمــًا واجتهــادًا أن تنرــر فــي طلــب تفســير حكــم صــدر منهــا طالمــا أن 

 .24القرار قد تم تنفيذه
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لنـاقض ُيقصـد بـه تمكــين الخصـوم مـن الحصـول علــى إن إجـازة المحكمـة بتفسـير منطـوق الحكــم ا
حكم مـتممم يزيـل اإلشـكال عنـد التنفيـذ، فـ  يجـوز أن يـردي طلـب تفسـير الحكـم إلـى الحكـم بمـا لـم 

، كما أنه ليس للمحكمة في معـرض تفسـيرها للحكـم أن 25يطلبه طالب التفسير أو بأك ر مما طلبه
أو أن تلجـــأ إلـــى حي يـــات الحكـــم لتصـــو  تغيـــر فـــي منطوقـــه الواضـــح، والـــذي لـــيس فيـــه غمـــوض، 

 .22منطوقًا جديداً 

 

 الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتفسير: -4

الحكم الصادر بالتفسير يعد من كل الوجوه متممًا للحكم الذي يفسره وتسري عليه مـا يسـري علـى 
تضمن رد طلـب هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أما الحكم الم

التفســير، فــكن هــذا لــم يضــف أي جديــد للحكــم، وبالتــالي فــكن عــدم اإلضــافة هــذه تفيــد بقــاء الحكــم 
علـــى حالـــه وغيـــر خاضــــع ألي طريـــق مـــن طــــرق الطعـــن، وهـــذا مـــا اتجــــه إليـــه اجتهـــاد محكمــــة 

 .27النقض

كـم الـذي فالذي يقبل الطعن هو الحكـم الـذي يصـدر بالتفسـير ويعـد متممـًا للحكـم المفّسـر، أمـا الح
ن  يصدر برفض التفسير ف  يعد حكمًا صادرًا بالتفسير، إذ ال تفسير هناك ليصح هذا التعبيـر، وا 
ورود نــ  خــا  علــى قابليــة الحكــم الصــادر بالتفســير للطعــن يــدل علــى أن الحكــم الصــادر بــرد 

 .28طلب التفسير غيُر قابل للطعن
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لصــادر بــرفض طلــب التفســير قــد ذهــب إلــى جــواز الطعــن فــي الحكــم ا 29علــى أن بعــض الشــراا
أصـــول( لــــم تمنــــع هــــذا الطعـــن، علــــى خــــ ف المــــادة  219علـــى اســــتق ل، بحســــبان أن المــــادة )

/ب أصــــول( التــــي نصــــت علــــى عــــدم جــــواز الطعــــن مســــتقً  فــــي القــــرار الصــــادر بــــرفض 217)
عنـي التصحيح، فعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة المذكورة يمكن حملها علـى أنهـا ت

الحكــم الصــادر بالــدعوى التفســيرية حتــى يمكــن تحقيــق التــوازن بــين مراكــز الخصــوم، والحكــم فــي 
الحالتين من المتوجب عرضه على مراجع الطعـن كافـة للفصـل فيـه، والقـول بغيـر ذلـك يـوفر ميـزة 
لخصم على آخر، وهو أمر غريب عن سنن القضاء، واالجتهاد القضائي في تفسير القـانون إنمـا 

لمعالجة تلك الرواهر. وهذا هـو الـذي تبقـرر لـدى الهيئـة العامـة لمحكمـة الـنقض السـورية مـن ُوجد 
أن الحكــم الصــادر بــرد طلــب التفســير يســري عليــه مــا يســري علــى الحكــم القاضــي بالتفســير مــن 

أصـــــول  219القواعـــــد الخاصـــــة بطـــــرق الطعـــــن العاديـــــة وغيـــــر العاديـــــة، أي أن أحكـــــام المـــــادة )
 .32حالتي قبول التفسير أو رده  محاكمات( تنطبق على

وهـــو اجتهـــاد الـــدائرة المدنيـــة لمحكمـــة الـــنقض الســـورية، هـــو األدق و  –والحقيقـــة أن الـــرأي األول 
يتماشــى مــع صــياغة الــن  وســياقه، ألن الحكــم الصــادر بــرفض التفســير، ال يمكــن وصــفه بحــال 

أن ي حـر هـذا االخـت ف  من األحوال، بأنه متمم للحكـم المطلـوب تفسـيره.وكنا نأمـل مـن المشـرع
 ،2212لعـام 1 في االجتهاد، وأن يحسمه بن  صريح في قـانون أصـول المحاكمـات الجديـد رقـم

 ولكنه لم يفعل، مع أن المشرع ال يعوزه الن  وهو في مقام التشريع.

ال ما  وي حر بأنه متى قبل الحكم فكنه يفترض بداهة أنه واضح ال يحتمل أي شك في تفسيره، وا 
المحكوم عليه، فكذا نازع وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم، فكن األمر ُيترك قبله 

لمطلق تقدير المحكمة، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده،  م يعتد بالقبول 
 أو ال يعتد به بحسب رروف الحال، فقبول الحكم إذن ال يمنع من طلب تفسيره.

                                                           
 .619السابق ص  أبو الوفا، نظرية األحكام، - 98
، احملضضضامو  لعضضضام 99/9/1884تضضضاري   955.أ. 191ق..نقضضضض هيئضضضة عامضضضة ،والعضضضدول عضضضن كضضضل ا يلهضضضا   ضضضال  - 15
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د يكون الخصم قابً  للحكم األصلي، دون تفسيره وفق القرار الصادر من في كل األحوال إنه ق
المحكمة، وقد يكون فوت ميعاد الطعن في الحكم األصلي، وعندئذ يطعن في القرار الصادر في 

 وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتفسير.، التفسير وحده
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة: 

 تفسير الحكم من المحكمة ذاتها عند وجود: -1

A. .تناقض في منطوق الحكم فقط 
B. .غموض في منطوق الحكم فقط 
C. .تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه فقط 
D. .غموض في منطوق الحكم أو التناقض بين أسبابه ومنطوقه 

 أسبابه ومنطوقه. غموض في منطوق الحكم أو التناقض بين. D اإلجابة الصحيحة:

 

 يقبل الطعن الحكم الصادر: -2

A. .بتفسير الحكم 
B. .بتصحيح الحكم 
C. .كل ماتقدم 
D. .برفض طلب التصحيح وطلب التفسير 

 كل ماتقدم.. C: اإلجابة الصحيحة

 

يجوز للمحكمة بعـد إصـدار حكمهـا بنـاء لطلـب أحـد الخصـوم أن تبـت فيمـا أغفلـت البـت فيـه  -3
 من:

A. .طلبات جوهرية 
B.  جوهرية.دفوع 
C. .كل ما تقدم 
D. .وال خيار مما ذكر 

 طلبات جوهرية.. A اإلجابة الصحيحة:
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 الخامسةالوحدة التعليمية 

 القواعد العامة في الطعن باألحكام القضائية

 الكلمات المفتاحية:

ميعاد  -الشروط الشكلية لقبول الطعن  -المصلحة في الطعن  -الصفة في الطعن  -تعريف الطعن 
تبليغ  -القبول بالحكم  -إسقاط الحق في الطعن  -أسباب الطعن  -إيداع التأمينات والرسوم  -الطعن 
 سلطة المحكمة الناظرة في الطعن. -الطعن 

 

 دهدا  التعليمية:األ

 :قادرًا على أنأن يكون الطالب  جببعد دراسة هذه الوحدة التعليمية ي

 .عرف ماهية الطعن في الحكم القضائي وتصنيف طرق الطعني -1

 .ن ضدهعرف الخصم صاحب الصفة كطاعن والخصم صاحب الصفة كمطعو ي -2

 .ة وجدية في الطعنيعرف متى يكون الخصم صاحب مصلحة حقيقي -3

 .وهل يقبل الوقف أو االنقطاع ،عرف هل ميعاد الطعن من مواعيد السقوط أم التقادمي -4

 .عرف الفرق بين الرسوم والتأمينات القضائية المتوجبة عند تسجيل الطعني -5

 .أم أن طرق الطعن من النظام العام ،الطعنعرف هل يجوز للخصوم إسقاط حقهم من ي -6

 في إثارة أسباب من تلقاء ذاتها.عرف مدى سلطة المحكمة الناظرة في الطعن ي -7
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 الملخص:

ال يوجد في قانون أصول المحاكمات السوري دعوى إلبطال األحكام القضائية؛ إذ يتم التظلم منها 
بطالها حصريًا من خالل طرق الطعن وهي استثناء من قاعدة حجية  ،د التشريع بتحديدهاوالتي ينفر  ،وا 

وما عداه من طرق فهي طرق  ،وتصنف إلى طريق طعن عادي وحيد هو االستئناف ،األحكام القضائية
 ،االعتراض على الحجز االحتياطي( -اعتراض الغير  -إعادة المحاكمة  -غير عادية؛ وهي )النقض 

وهناك شروط شكلية لقبول  ،متى كان متاحاً  وك االستئنافوال يجوز سلوك الطرق غير العادية قبل سل
وتسجيله في ديوان المحكمة المختصة ضمن الميعاد المحدد  ،)إيداع التأمينات والرسوم الطعن وهي:
فمن ال يحكم  ،كما أن هناك شروطًا لقبول النظر في الطعن وهي الصفة والمصلحة ،قانونًا للطعن(

كما  ،قبل منهفال ي   ،ال مصلحة له في الطعن، يحكم له بكافة طلباتهأو من  ،عليه بشيء من الخصوم
وأن يقدم في  ،أن الصفة في الطعن أن يقدمه الخصم بالصفة ذاتها التي صدر عليه الحكم بموجبها

كم عليه بوصفه نائبًا فمن ح   ،مواجهة المطعون ضده بالصفة نفسها التي صدر الحكم لصالحه بموجبها
ومواعيد الطعن باألحكام مواعيد سقوط ال تقبل  يجوز له أن يطعن بصفته الشخصية، شرعيًا ال
رفض الطعن شكاًل إن لم يكن متضمنًا وي   ،أثناء الميعادفي وال تتوقف إال بوفاة أحد الخصوم  ،االنقطاع
يد بهذه ألن سلطة المحكمة الناظرة في الطعن تتق ،أهمية خاصة -أي األسباب  -ولهذا البيان  ،أسبابه

وبكل األحوال ال  ،وال يحق لها إثارة أسباب جديدة إال إذا كانت مما يتعلق بالنظام العام ،األسباب
فال يجوز للمحكمة الناظرة في الطعن أن  ،يضار الطاعن بطعنه احترامًا لحجية األحكام القضائية

 ،عن بعد صدور الحكمويجيز القانون للخصوم إسقاط حقهم من الط ،تجعل مركز الطاعن أكثر سوءاً 
 واإلسقاط الصحيح يحول دون قبول الطعن. ،أما اإلسقاط قبل صدور الحكم فهو باطل
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 تعري  الطعن وتصني  طرقه: :أولا 

الطعنننننن فننننني األحكنننننام هننننني وسنننننيلة حنننننددها 
القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتظلم 
الخصوم من األحكام الصادرة علنيهم بقصند 

تضننمنته منن قضنناء، وقنند إعنادة النظننر فيمنا 
حنننندد المشننننرع وعلننننى سننننبيل الحصننننر طننننرق 
الطعننن باألحكننام وهنني: االسننتئناف والنننقض 
عننننننننننننادة المحاكمننننننننننننة واعتننننننننننننراض الغيننننننننننننر  وا 
واالعتننراض علننى الحجننز االحتينناطي، وهنني 
طرق حصرية تتعلق بالنظام العام، والمشرع 
السنننوري فننني قنننانون أصنننول المحاكمنننات لنننم 

  ألحكامينص على دعوى اإلبطال بالنسبة ل
القضائية، ومعنى ذلك أنه متى استنفذت طرق الطعن باألحكنام فننهنا عندئنذ تنبنرم وتصنير عننوان 
ن اإلبننرام يغطنني الننبطالن، كمننا يغطنني مننا قنند يشننوب الحكننم مننن عيننوب ال تصننل إلننى  الحقيقننة، وا 

ن قوة القضية المقضية تعلو على اعتبارات النظام العنام ذن الطعنن ، فنال يقبنل إ1درجة االنعدام، وا 
فنني األحكننام بنندعوى مبتدئننة بننالبطالن وال بنندفع بننالبطالن يقنندم فنني دعننوى قائمننة، مثلمننا يطعننن فنني 

نمننا يجنب الوصننول إلننى بطالنهنا باتبنناع طننرق الطعنن المقننررة فنني القنانون ، علننى أنننه ال 2العقنود، وا 
 .3دةيعد القرار الصادر برد الدعوى شكاًل لعدم صحة الخصومة مانعًا من إقامة دعوى جدي

 

                                                           
، 1/218سجالت حمكمة  لنةضقض، ليينة    ،12/18/8222تاريخ  8121.أ. 1281.ق. نقض مدين سوري - 1

يغطي ما شابه من ع وب وأخطاء موضوع   وييندل لنينتار عل هةا مهمةا نانةل تلة  وإن صدور ليكم بانص غ  لملربم  
لنع وب، ألن ليكم لنقطعي حيوز حج   لألمر لملقضي به حىت نو لشتمل على خطأ يف تطب ق لنقانون أو خمانف  نلضظام 

 .811ص ، 8220( نعام 0 -3، لحملامون )0/11/8228تاريخ  1181.أ. 062لنعام، ه ئ  عام  .ق.
 .1/211ليين    ،سجالت حمكم  لنضقض 13/6/1222تاريخ  312/أ/226.نقض مدين سوري .ق - 8
 .1210 ص ،8228( نعام 18 -11، لحملامون )12/6/8222تاريخ  182.أ. 228نقض مدين سوري .ق. - 3
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 :الشروط العامة للطعن اً:ثاني

 شرط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاا في الخصومة  .أ

يشترط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه 
أو بمننن يمثلننه، فننال يقبننل الطعننن بننأي طريننق مننن طرقننه ممننن أخرجتننه المحكمننة مننن الخصننومة، أو 

صنندور الحكننم فيهننا النتفنناء صننلته بننالنزاع، فلننم يعنند طرفننًا فيهننا بشخصننه أو بمننن يمثلننه،  ضننده قبننل
وحسننبه أن ينكننر حجيننة هننذا الحكننم بوصننفه لننم يكننن طرفننًا فنني الخصننومة التنني صنندر فيهننا، خننال 

 الطعن بطريق اعتراض الغير.

ًء على طلب أحد أن المتدخل تدخاًل انضماميًا أو اختصاميًا، والمختصم بنا –كما مر  –والقاعدة 
الخصننوم، أو بننأمر مننن المحكمننة يعنند خصننمًا أصننليًا وطرفننًا فنني الخصننومة التنني تنندخل أو اختصننم 

 فيها، متى قبلت المحكمة تدخله أو إدخاله.

أو رفضننت إدخننال أو اختصننام الغيننر، كمننا إذا  –أيننًا كننان نوعننه  –أمننا إذا رفضننت طلننب التنندخل 
الدعوى، فنن المتدخل أو المختصم ال يعد طرفًا فني  أبدى طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة في

ن كننان كننل منهمننا  الخصننومة التنني يصنندر فيهننا الحكننم وال يملننك الطعننن فيننه بالصننفة المتقدمننة، وا 
يملنننك الطعنننن فننني الحكنننم الصنننادر بنننرفض تدخلنننه أو بعننندم قبولنننه، فنننالحكم الصنننادر بنننرفض طلنننب 

 .4النهائيالتدخل في الدعوى قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم 

كما أن الخصم الذي تبّلغ حكم محكمة أول درجة ولنم يسنتأنفه منع بناقي المحكنوم علنيهم، لني  لنه 
 .5أن يطعن في الحكم الصادر في االستئناف ولو كان اآلخرون قد اختصموه فيه
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 شرط الصفة في الطعن .ب

منننن الشنننروط الواجنننب توافرهنننا فننني الطننناعن، 
أن يرفننع طعنننه بالصننفة نفسننها التنني اتصننف 
بهننا فنني الخصننومة التنني صنندر فيهننا الحكننم، 
فنننننال يكفننننني أن يكنننننون طرفنننننًا أو ممنننننثاًل فننننني 
ال  الخصنننننومة التننننني صنننننندر فيهنننننا الحكننننننم، وا 
أضننحى خصننمًا فخننر فننال ي قبننل طعنننه، فنننذا 

قننننند تنننننم بصنننننفة  –منننننثاًل  –كنننننان االسنننننتئناف 
مخالفنننننننة للصنننننننفة التننننننني تنننننننم فيهنننننننا االدعننننننناء 
وصننندور الحكنننم البننندائي علنننى أساسنننه، فننننن 
ذلننننننننك يجعننننننننل الخصننننننننومة منتفيننننننننة ويكننننننننون 

  االستئناف مقدمًا على أشخاص ال صفة 
، فمننن رفننع النندعوى أو رفعنننت عليننه بصننفته الشخصننية، فنننال 6لهننم بالنندعوى ممننا يتعننين رده شنننكالً 

 ادر فيها بصفته نائبًا عن صاحب الحق أو وصيًا أو وليًا عليه.يجوز له الطعن في الحكم الص

وتتصدى محكمة الطعن منن تلقناء ذاتهنا للتحقنق منن شنرط الصنفة فني الطعنن، كشنرط الصنفة فني 
 الدعوى تمامًا.
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 شرط المصلحة في الطعن .ج

الدعوى ال يجوز الطعن إال من المحكوم عليه بشيء، فنذا كان االدعاء بشيء قد رد شكاًل أو أن 
ن  ردت عننن شننخص، فنننن هننذا ال يجننوز لننه الطعننن فالمصننلحة مننناط كننل طعننن ودعننوى ودفننع، وا 

 .7تخلف هذه المصلحة يجعل الطعن غير مقبول قانوناً 

ويستوي أن تكون مصلحة الطاعن مادية أم أدبية، فنذا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه 
 نفسه، انعدمت مصلحة الطاعن المادية. وعرض أداء المصاريف كافة لخصمه وَنَصفه من

، كمنا ينشننع 8فنالنزول عنن الحكننم أو عنن شنق منننه ينشنع دفعنًا بعنندم قبنول الطعنن فنني هنذا أو ذاك
دفعًا بعدم قبول الدعوى المبتدئة التي ت رفع في الموضوع ذاته الذي صدر فيه الحكم وكالهمنا منن 

 .9النظام العام

عنن الحكنم يترتنب علينه التننازل عنن الحنق الثابنت فينه،  أصنول( فننن التننازل 174وحسب المادة )
ومن ثم يمتنع على المحكنوم لنه تجديند المطالبنة بنالحق الثابنت فينه، أي بأصنل الحنق النذي رفعنت 

كقاعندة عامنة منن شنأنه أن يكشنف عنن حقنوق الخصنوم التني  –كما مر  –به الدعوى ألن الحكم 
 ن األحكام المنشئة للحقوق.كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها، ما لم يكن م

وقنند حكننم بأنننه حال تصننلح المصننلحة النظريننة البحتننة أساسننًا للطعننن بننالنقض، متننى كننان الطنناعن ال 
يحقق أي نفع من ورائهاح، فال يقبل الطعن على حكم صندر وفنق طلبنات الطناعن، بندعوى تعنديل 

 بعض األسباب التي لم تصادف هوى في نفسه.

بأننه قند قضنى بنرفض االسنتئناف بنداًل منن الحكنم بنرده شنكاًل لرفعنه وحكم بأن حالطعن على الحكم 
 ح.10بعد الميعاد ال يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن
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 إيداع الرسوم والتأمينات .د

فضنناًل عننن تقننديم  -إن قبننول الطعننن منننوط 
اسننننننتدعاء الطعننننننن وتسننننننجيله ضننننننمن المنننننندة 

بنينننننننننننداع التأميننننننننننننات  –المحنننننننننننددة للطعنننننننننننن 
سننننننننوم المنصننننننننوص عليهننننننننا فنننننننني قننننننننانون الر 

والتأميننننات القضنننائية خنننالل ميعننناد الطعنننن، 
ن تقننننديم الطعننننن مننننن دون تسننننديد التننننأمين  وا 
المشننار إليننه، أو سننداد مبلننغ أقننل مننن المبلننغ 
المحنننندد قانونننننًا ال يحفننننظ منننندة الطعننننن، ممننننا 

 .11يوجب رفض الطعن شكالً 
/ج أصنننننننننول 233والمشنننننننننرع فننننننننني المنننننننننادة )

  محاكمات( عّد الرسم شرطًا لحفظ المهل 
لننذا فنننن قيننام المكلننف بنندفع  القانونيننة، وقنند أوكننل أمننر حسنناب هننذه الرسننوم إلننى مسنناعد مخننتص،

ن كاننت الرسنوم المنلداة تقنل عنن الرسنم  الرسوم التي يكلفه بها المساعد يكفني لحفنظ هنذه المهنل وا 
القانوني، بحسبان أنه غير مسلول عن خطأ هذا الحساب، بخالف ما هو عليه تأمين االسنتئناف 

حنندده القننانون بمبلننغ محنندد مننن الليننرات السننورية وأوجننب اسننتيفاءه سننلفًا عننند طلننب اسننتئناف الننذي 
( مننن قننانون الرسننوم والتأمينننات القضننائية، وبمقتضننى ذلننك يغنندو إيننداع 87النندعوى عمنناًل بالمننادة )

عنل الطاعن تأمينًا استئنافيًا بمبلغ أقل ولو ليرة سورية ال يحفظ له مندة االسنتئناف، األمنر النذي يج
 .12فوات مدة االستئناف مدعاة لرفض االستئناف شكالً 
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 إيداع نسخ عن لئحة الطعن  .ه

إيداع نسخ عنن الئحنة الطعنن مرفقنة بصنور 
مصننننندقة عنننننن الحكنننننم المطعنننننون فينننننه بعننننندد 
المطعننون ضنندهم إال أنننه إذا كننان المطعننون 
ضنندهم ممثلننين بوكيننل واحنند فيكتفننى بتبليغننه 
صننننننننننورة واحنننننننننندة عننننننننننن اسننننننننننتدعاء الطعننننننننننن 

. ويعننننننّد هننننننذا الحكننننننم الننننننذي أورده /و(223)
قننننانون أصننننول المحاكمننننات الجدينننند، نتيجنننننة 

/أ منننننننه والتنننننني 479منطقيننننننة لنننننننص المننننننادة 
أثبتنننت والينننة الوكينننل بالخصنننومة فننني سنننلوك 
طرق الطعن العادية وغينر العادينة، بمحنض 

  .إصدار التوكيل
 

 عدم القبول بالحكم .و

فنالقبول  ،بأننه ال يقبنل الطعنن باألحكنام لمنن رضنخ للحكنم (أصنول محاكمنات 221)قضت المادة 
بالحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنًا، بحيث يمتننع علنى منن رضني بنه، الطعنن فينه بعدئنذ بنأي 

 طريق في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته.

ريحًا، أو حتى ينتج القبول بالحكم أثره في عدم قبول الطعن فيه، ينبغي أن يكون هنذا القبنول صنو
ضمنيًا إنما بنجراءات أو عبارات تلدي في مندلولها إلنى التنيقن منن حصنول الرضناء بنالحكم، بنأن 
يكنننون القبنننول واضنننحًا قاطعنننًا فننني داللتنننه علنننى الرضننناء بنننالحكم، وال يجنننوز للمحكمنننة أن تستشنننفه 

لمننادة داللننة ال تحتمننل الشننك، وعلننى هننذا تنننص ا 13وتقضنني بننه إال إذا كننان ثابتننًا علننى وجننه اليقننين
 ال يقبل الطعن ممن رضخ للحكمح. أصول محاكمات ح.. 221
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ويعنند قبننول الحكننم كقاعنندة عامننة إسننقاطًا ينننتج أثننره بمجننرد حصننوله صننراحة أو ضننمنيًا، ولننو قبننل 
موافقة الطرف اآلخر، فالنزول عن الحق في الطعن تتحقق فثاره بمجرد حصوله من دون الحاجنة 

 إلى قبول الخصم اآلخر.

لك الحاالت التي قررها المشرع والتني بمقتضناها يجنوز لمنن رضني بنالحكم أن يعندل تستثنى من ذ
عن رضائه، كحاالت الحكم الصادر في موضنوع ال يقبنل التجزئنة أو فني التنزام بالتضنامن أو فني 
دعننوى يوجننب القننانون فيهننا اختصننام أشننخاص معينننين، وكحالننة عنندم قبننول الخصننم اآلخننر بننالحكم 

ان أن الخصننم الننذي قبننل بننالحكم مننا قبننل بننه إال لظنننه رضنناء خصنننمه وقيامننه بننالطعن بننه، بحسننب
/أ أصنول محاكمنات( علنى أننه للمسنتأنف علينه أن يرفنع اسنتئنافًا 232بالحكم، وقد نصت المنادة )

تبعيًا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد االستئناف بالنسبة إليه على أال يتجاوز ذلنك تناريخ 
 قفل باب المرافعة.

لب القانون شكاًل معينًا ينبغي أن يحصل فيه القبول، وكان األجدر أن ينص المشرع على ولم يتط
شكل معين ينتم فينه القبنول باألحكنام لتفنادي الننزاع فني المسنتقبل حنول حصنوله أو عندم حصنوله، 
وقد جنرى العمنل لندى المحناكم علنى حصنول اإلسنقاط منن حنق الطعنن، بورقنة رسنمية بعند صندور 

 المحكمة التي أصدرته.الحكم وأمام ذات 

، إال إن اسننتخلص القبننول السننابق للحكننم مننن صنندوره 14ال يقبننل الرضننوح للحكننم إال بعنند تفهيمننهو
 موافقًا لطلبات الخصم كما مر، فالطعن يرد شكاًل إذا قدم ممن رضخ للحكم.

لقاضي الموضوع سلطة تقديرية كاملة لتحديند منا إذا كنان المنسنوب إلنى المحكنوم علينه يستشنف و
نه قبوله للحكم الصادر عليه أم ال يلدي إلى هذا القبول، سنواء أكنان منا صندر مننه عمناًل مادينًا م

أم تصرفًا أو إجراًء قانونيًا، قضائيًا كنان أم غينر قضنائي، إنمنا يتعنين علنى القاضني بكنل األحنوال 
يسننتخلص  أن يتقينند فنني هننذا الصنندد بالقواعنند العامننة فنني اإلثبننات المقننررة فنني قننانون البينننات، وال

القبول بالحكم من مجرد سكوت الخصم المحكوم عليه عن الطعن، مهما طالت المدة مادام ميعاد 
 الطعن مازال مفتوحًا.
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وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن ممن قبل الحكم المطعون فيه، وعليها 
دمنة إليهنا، فالفقنه والقضناء قند أن تستخلص هنذا القبنول منن تلقناء نفسنها منن مضنمون األوراق المق

 .15( من النظام العام221استقرا على عد حكم المادة )

 

 نطاق الطعن وأسبابه: :ثالثاا 

 نطاق الطعن: -1

إن مننا يقبننل الطعننن مننن األحكننام، إنمننا هنني 
التنني تفننض النننزاع فنني قسننم منننه أو بكليتننه، 
أمننا المناقشننة القانونيننة والحيثيننات فهنني تننأتي 
علننننى سننننبيل بحننننث النننندفوع ومناقشننننتها والننننرد 
عطنننننننناء الوصننننننننف  علننننننننى النقنننننننناط المثننننننننارة وا 
القانوني السليم للواقعة، وهي ال تقبل الطعن 

 .16ة بشكل مستقل عن الفقرات الحكمي
والقاعنندة بالنسننبة إلننى االسننتئناف أنننه يشننمل 
جميع األحكام السابق صدورها في القضنية، 

  موضوعية كانت أو فرعية، ولو كانت 
أصنول محاكمنات(،  231) صادرة لمصلحة المستأنف، ما لم تكن قد قبلنت صنراحة عمناًل بالمنادة

بينمنننا ال تطبنننق هنننذه القاعننندة بالنسنننبة للطعنننن بنننالنقض، وعلنننى الطننناعن إذا أراد النننتظلم منننن أحكنننام 
فنننه ينبغني علينه الطعنن عليهنا صنراحة أو  –محنل طعننه  –سابقة على الحكم المنهي للخصنومة 

 تجريحها هي وأسبابها، موضوعية كانت أو فرعية. 

الطعننن علننى أجننزاء مننن الحكننم المطعننون فيننه صننراحة أو ضننمنًا، أو فنني كننل األحننوال إذا اقتصننر 
على بعض المحكوم لهم من دون بعضهم اآلخر، فال يعد هذا فني ذاتنه ننزواًل ضنمنيًا عنن الطعنن 
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بالنسننبة إلننى بنناقي األجننزاء التنني لننم يطعننن عليهننا مننن الحكننم، أو بالنسننبة لمننن لننم يطعننن ضننده مننن 
 المحكوم لهم فيه.

ا كننان الشنق الثنناني منن الحكننم مترتبنًا علننى شنقه األول، فننننه يترتنب علننى إلغنناء وكقاعندة عامننة فننذ
الشنننق األول إلغننناء الشنننق الثننناني، كمنننا إذا حكنننم بالملكينننة وبنننالريع كنتيجنننة للحكنننم بالملكينننة، فنلغننناء 

 .17الحكم بالملكية يستتبع إلغاء الحكم بالريع

 أسباب الطعن: -2

اء األحكننام المطعننون فيهننا، إنمننا يلتننزم الطنناعن بنبننداء ال يكفنني فنني الطعننن تحدينند األحكننام أو أجننز 
أسنباب طعنننه فنني صنحيفة الطعننن، ويلتننزم تعريفهننا تعريفنًا واضننحًا دقيقننًا كاشنفًا عننن المقصننود منهننا 
كشنننفًا نافينننًا عنهنننا الغمنننوض والجهالنننة، بحينننث يبنننين فيهنننا العينننب النننذي يعنننزوه الطننناعن إلنننى الحكنننم 

 بطالن الطعن بطالنًا يتعلق بالنظام العام.، تحت طائلة 18وموضعه وأثره في قضائه 

وبالتالي ال تكفني األسنباب العامنة والصنيغ الدارجنة التني تسنتخدم لتجنريح األحكنام منن دون تحديند 
دقيننق، كننالقول بننأن الحكننم المطعننون فيننه قنند أغفننل دفاعننًا جوهريننًا إن صننح تغيننر وجننه الننرأي فننني 

ى فساد في االستدالل، أو أننه ينطنوي علنى ، أو أنه ينطوي عل19الدعوى، من دون أن يتكلم عنه 
قصننور، كنننل ذلننك منننن دون تحدينند دقينننق ألوجنننه الفسنناد أو القصنننور أو اإلجمننال أو التنننناقض فننني 

 القرار المطعون فيه.

فنننذا لننم يبننين الطنناعن فنني صننحيفة الطعننن أوجننه القصننور فنني األسننباب، وأوجننه النندفاع التنني يعيننب 
عليهننا، وأثننر ذلننك فنني قضننائه فنننن النعنني بهننذا السننبب علننى الحكننم المطعننون فيننه قصننوره فنني الننرد 

 .20يكون مجهاًل غير مقبول

فالطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية واالسنتئناف ال تصنلح كأسنباب للطعنن، منا لنم يعناد 
 عرضها في الئحة الطعن.
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دي هنني والمشننرع ال يسننتوجب هننذا البيننان النندقيق لمجننرد تقريننر أن أسننباب الطعننن بطريننق غيننر عننا
التي تحدد نطاقه، إنما يستوجبه أيضًا ضمانًا لجدية الطعن، وتأكيدًا بأن أسبابه واضحة فني ذهنن 
الطناعن وقننت الطعنن، وهننذه األسننباب هني التنني تفنتح لننه بنناب هنذا الطعننن وهني بننذاتها موضننوعه، 
وبهننا يتحنندد نطاقننه، مننع مراعنناة أن بيننان أسننباب الطعننن مطلوبننة لصننحة اسننتدعائه حتننى فنني طننرق 

/ب أصنننول محاكمنننات(، فننننذا خنننال اسنننتدعاء الطعنننن منننن بينننان 233لطعنننن العادينننة كاالسنننتئنافا
 . 21األسباب القانونية للطعن كان باطالً 

 

ً:مواعيدًالطعنًفيًاألحكامً:رابعا ً

  ـ  تعري  مواعيد الطعن:1

هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم، ويتوجب رفض الطعن إذا ق دم خارج 
أصول محاكمات( وتثيره المحكمة عفوًا من تلقاء ذاتها  223المدة القانونية، وفق أحكام المادة )

 .22أصول محاكمات( ألنها من مهل السقوط 224)

( التي تنص علنى أننه حإذا 18واألصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم عماًل بالمادة )
يم طعننن.. يبنندأ الميعناد مننن اليننوم التنالي لتنناريخ تبليننغ ننص القننانون علننى ميعناد لرفننع دعننوى أو تقند

/أ( علننى أن مواعينند 223، وقنند نصننت المننادة )23الخصننم مننا لننم ينننص القننانون علننى خننالف ذلننكح
الطعن في جميع األحكام، يبدأ من اليوم النذي يلني تناريخ تبليغهنا تمشنيًا منع األصنل المنذكور. وال 

قبننل تبلغيننه إليننه  24عليننه بننالحكم بصننورة قاطعننةيغيننر مننن حكننم هننذا األصننل ثبننوت علننم المحكننوم 
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وبننناًء عليننه فننننه ينبغنني علننى المحكمننة أن تتحقننق مننن تنناريخ تبليننغ المطعننون ضننده للقننرار،  أصننوالً 
 . 25لعّده مقدمًا ضمن المدة القانونية

علننى أن حمجننرد اسننتخراج أحنند الخصننوم للحكننم بغيننة االطننالع عليننه أو تبليغننه لنني  مننن شننأنه أن 
بحنق هنذا الخصنم منا لنم يعمند مخنرج ذلنك القنرار إلنى القينام بننجراءات التبلينغ ويعلنم  يجري الميعاد

، وال يكفنني العلننم بننالحكم لعننّده 26خصننمه بننه حتننى تسننري فثنناره ويبنندأ مننع ذلننك سننريان مهننل الطعنننح
، كمننا ال يقننوم تبليننغ اإلخطننار التنفيننذي مقننام تبليننغ الحكننم، وال يجعننل ميعنناد 27مبنندأ لميعنناد الطعننن

 .28ياً الطعن سار 

أصنول محاكمنات يسنري الميعناد بحنق المطعنون ضنده منن  223وبمقتضى الفقنرة /ج/ منن المنادة 
اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكنم المطعنون فينه، فتناريخ 

، كمننا أن ممارسننة طريننق 29تبلننغ طعننن الخصننم يعنند مبنندأ لسننريان منندة الطعننن بالنسننبة للمعلننن إليننه
يسننري الميعنناد بحننق الطنناعن مننن اليننوم التننالي  طعننن بننالحكم يكننون بمثابننة تبليننغ للطنناعن، بحيننثال

لتقنديم اسننتدعاء طعنننه، إذا لنم يكننن قنند سننبق وتبلنغ الحكننم المطعننون فيننه، وال يجنوز لننه تقننديم طعننن 
/ج أصنننول محاكمنننات(. علنننى أن مواعيننند الطعنننن إن كاننننت بالنسنننبة لطالنننب التبلينننغ 223)30 جدينند

إليننه تبنندأ مننن تنناريخ تبليننغ هننذا األخيننر، فنننن ذلننك منننوط بننأن يكننون التبليننغ قنند تننم بصننورة والمبلَّننغ 
 صحيحة.
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فني مننوطن األعمنال ال ي عتنند بنه متننى كاننت الخصننومة التني صنندر  –أي تبليغننه  –فننعالن الحكنم 
فيهننا الحكننم ال تتصننل بتلننك األعمننال ومننن حيننث إن مننوطن الوكيننل بالخصننومة هننو المعنندود فنني 

مرحلننة المحاكمننة التنني يمثننل فيهننا األصننيل، فننننه ال يترتننب علننى تبليننغ األصننيل دون التبليننغ فنني 
، أي أن ميعنناد الطعننن يبقننى مفتوحننًا وال يسننري إال بتبليننغ الحكننم إلننى الوكيننل 31الوكيننل أثننر قننانوني

 بالخصومة لبطالن تبليغه إلى الموكل.

عنناد الطعننن فنني حننق مننن واسننتثناًء مننن قاعنندة ال يضننار الشننخص بعملننه المشننروع، فننننه يسننري مي
/ب(، تحقيقًا لوحدة األثر 223طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم )م 

 .33، ولو حكم ببطالن التبليغ32الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة

ويلخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن تاريخ قيده في سجل المحكمة المختصة كالتي أصدرت 
 .34لحكم بالنسبة للطعن بطريق النقضا

/ب( علننى أن ميعنناد الطعننن يسننري فنني حننق مننن طلننب تبليننغ الحكننم حننال 223وقنند نصننت المننادة )
تعدد المحكوم عليهم من تاريخ تبليغ أول واحد منهم، وقد قيندت المنادة الحكنم بنأن ينتم التبلينغ إلنى 

هننم، وبالتننالي فننننه إذا تننم جميننع المحكننوم علننيهم بطلننب خطنني مننن أحنند أطننراف النندعوى أو وكالئ
 .35التبليغ بناء على طلب ديوان المحكمة فال يصح عد تاريخه مبدأ لميعاد الطعن
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 ـ وق  الميعاد:2

أصننول( علننى أنننه حيقننف ميعنناد الطعننن بمننوت المحكننوم عليننه أو بفقننده أهليننة  225تنننص المننادة )
يسنتأنف الميعناد سنيره الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عننه، وال ينزول الوقنف و 

إال بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في فخر موطن كنان للمحكنوم 
 عليه، بحيث يعتد بالمدة السابقة على االنقطاع.

ذا وقنف ميعناد الطعنن ولنم يقنم المحكنوم لنه بتبلينغ منن يقنوم مقامنه فننن حنق الطعنن ال يسنقط إال  وا 
مناًل بالقاعندة العامننة فني التقنادم، وبالمثنل بالنسننبة لتقنادم الحنق الثابننت بمضني خمن  عشنرة سنننة ع

 فيه.

+63 

 ـ جزاء مخالفة ميعاد الطعن:3

أصنننول محاكمنننات( علنننى أننننه يترتنننب علنننى عننندم مراعننناة مواعيننند الطعنننن فننني  222تننننص المنننادة )
ولنو ألول األحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسنها، ويندفع بنه 

مرة أمام محكمة النقض، ويعد الطعن مرفوعًا في ميعاده إذا أودعت صحيفته فني دينوان المحكمنة 
 بعد أداء الرسم والتأمين المقرر خالل الميعاد.
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 إجراءات تبليغ الطعن: :خامساا 

يننننتم تبلينننننغ صننننحيفة الطعنننننن وفقننننًا لألصنننننول 
وال  المتبعنننننة فننننني تبلينننننغ اسنننننتدعاء الننننندعوى،

صننننورة مصنننندقة عننننن الحكننننم يتوجننننب إرفنننناق 
المطعنننون فينننه إذا كنننان المطعنننون ضنننده قننند 
سبق وتبلغ الحكنم أو طعنن فينه، أو إذا كنان 

، 36هو النذي طلنب تبلينغ الحكنم إلنى خصنمه
ألن الغاينننة منننن اإلجنننراء قننند تحققنننت تطبيقنننًا 

فال بطنالن  37أصول محاكمات( 40للمادة )
 من دون ضرر..

 
 

ذا منننات المحكنننوم لنننه فننني أثنننناء ميعننناد  الطعنننن جننناز لخصنننمه تبلينننغ الطعنننن إلنننى أحننند ورثتنننه فننني وا 
ذا كــان المطعــون ضــده مج ــول  أصننول(. 226موطنننه، أو فنني فخننر مننوطن كننان لمننورثهم )م  وا 

محــل ااقامــةب وجــب علــ  الطــاعن تبلي ــه فــي إحــد  الصــح  اليوميــةب وفــي لوحــة إع نــات 
ــالي لتســجيل الطعــن 54المحكمــةب خــ ل مــدة  ــوم الت ــدأ مــن الي ــه  يومــااب تب ــة بط ن تحــت طائل

 /ز أصول جديد(.223)
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 سادساا: سلطة المحكمة الناظرة في الطعن:

ال يجننوز بحسننب األصننل ولننوج طننرق الطعننن إال فنني الحنناالت التنني نننص عليهننا التقنننين، وهننذا مننن 
 النظام العام.

ومننن القواعنند األساسننية فنني التشننريع أن الخصننومة فنني الطعننن هنني وضننع اسننتثنائي، فالمشننرع مننا 
أجنناز الننتظلم مننن الحكننم بطننرق الطعننن العاديننة وغيننر العاديننة إال علننى سننبيل االسننتثناء، ومننن ثننم 
فاختصنناص محكمننة الطعننن بنظننره مننن النظننام العننام، فمننن بنناب أولننى يكننون جننواز االلتجنناء إلننى 
محكمننة الطعننن مننن عنندم جننوازه، فهنني مننن األمننور التنني يتعننين علننى المحكمننة أن تتحقننق منهننا مننن 

وعليهننا أن تقضنني بعنندم قبولننه كلمننا تخلننف شننرط الصننفة أو المصننلحة، أو إذا كننان تلقنناء نفسننها، 
الطعنن قنند رفننع ممننن رضنني بننالحكم أو رفننع علننى مننن تنننازل عننن الحكننم، أو إذا رفننع اسننتئناف عننن 
حكم صادر قانونًا بالدرجة األخيرة، أو كما لنو قندم طعنن بنالنقض أو بنعنادة المحاكمنة ولنم يتنوافر 

 في الحكم بنحدى هاتين الطريقتين. سبب من أسباب الطعن

وعلننى المحكمننة أن تفصننل مننن تلقنناء نفسننها فنني كننل مننا يتصننل بالنظننام العننام مننن المسننائل القائمننة 
أمامهنننا، وحتنننى تعننند المسنننألة المتعلقنننة بالنظنننام العنننام قائمنننة أمنننام المحكمنننة، ومنننن ثنننم يتعنننين عليهنننا 

بصنورة صنحيحة أمنام المحكمنة، وأن الفصل فيها، فننه ينبغي أن يكون الطعنن فني الحكنم قند رفنع 
 .38تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم

وأخينننرًا ينبغننني أال يسنننوء الفصنننل فننني المسنننألة المتعلقنننة بالنظنننام العنننام مركنننز الطننناعن، فنننال ينبغننني 
جننوز للمحكمننة أن تتعننرض لالسننتئناف مننثاًل أن يسننوز  مركننز المسننتأنف باسننتئنافه الننذي رفعننه وال ي

، فاحترام حجية األحكام يتنرجح علنى أي مسنألة أخنرى ولنو كاننت متصنلة 39ألمر لم يعرض عليها
 .40بالنظام العام

                                                           
وقد قضل حمكم  لنضقض لملصري  بأن حملكم  لنضقض أن تقضي من تلقاء نفينها باألخذ بانشةفع  سينةبانه متعلقةا   -32

لألحكةام  -أبو لنوفا  ،ق01سض   022رقم  82/6/1212بانضظام لنعام مىت تولفرت لنعضاصر أمام حمكم  لملوضوع يف 
 .212 ص –لنينابق  –

 ،222أبةةةو لنوفةةةا ص  321-80– 81/8/1213ويف  112 -80– 1/8/1213نقةةةض مةةةدين مصةةةري يف  -32 
خبةةالأل ذنةة  لالجتهةةاد لنقضةةاهي لنينةةوري فقةةد لقهةةل حمكمةة  لنةةضقض لنينةةوري  إىل أنةةه ال جيةةوز تطب ةةق قاعةةد  ال يضةةار 
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، واألسنا  القنانوني لقاعندة ال يضنار 41ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة ال يضار الطاعن منن طعننه
الحجيننة لمننا لننم يطعننن فيننه مننن الطنناعن مننن طعنننه مبنندأ حجيننة الشننيء المحكننوم فيننه، بحيننث تبقننى 

 .42قضاء الحكم من جانب الطرفين

وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين، فهي تطبق عندما 
يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئنافًا أو نقضًا، فنذا مار  خصمه الطعن بذات 

لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر  –بعية ولو بصفة ت –القرار 
 .43بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراءى لها من أدلة الدعوى
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 الحق في الطعن:

A. .يقبل اإلسقاط مطلقًا 

B. .ال يقبل اإلسقاط مطلقًا 

C.  الحكم.يقبل اإلسقاط قبل صدور 

D. .يقبل ااسقاط بعد صدور الحكم 
  Dاإلجابة الصحيحة:

 

 مواعيد الطعن في األحكام هي مواعيد:

A. أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال  سقوط ال تقبل االنقطاع وال التوقف إال بوفاة أحد الخصوم
 .صفة من كان يباشر الخصومة عنه

B. .تقادم تقبل الوقف واالنقطاع 

C.  مطلقاً  واالنقطاعسقوط تقبل الوقف. 

D. .تقادم ال تقبل الوقف واالنقطاع 
 A  اإلجابة الصحيحة:

 

 يكون للخصم مصلحة في الطعن بالحكم إذا:

A. .حكم عليه بشيء لصالح خصمه فقط 

B. .لم يحكم له بشيء من طلباته فقط 

C. .كل ما تقدم 

D. خيار مما ذكر. وال 
  Cاإلجابة الصحيحة:
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 السادسةالوحدة التعليمية 

 االستئناف

 الكلمات المفتاحية:

أسابا  االساتئناف  -الطلباا  الديدايف  اي االساتئناف  -االستئناف التبعي  -االستئناف األصلي 
األثااااال الناشااااال  -التاااااامدت االساااااتئنا ي  -مدعااااااي االساااااتئناف  -الشااااالشط الشااااانلد  ل ساااااتئناف  -

إدااااالايا  الن ااااال  اااااي  -إدااااالايا  سداااااي االساااااتئناف  -األثااااال الناسااااا  ل ساااااتئناف  -ل ساااااتئناف 
 أثل االستئناف  ي تنفدذ الحنم المستانف. -االستئناف

 األهداف التعليمية:

 أت: على سايلا   الطال  دنشت أت دد  التعلدمد  الشحيف هذه يلاس  بعي

شأت محنمااااا  ، أ  لدسااااا  لااااار أسااااابا  حصااااالد ، أت االساااااتئناف طلدااااا  طعااااات عااااااي دااااايل   -1
 .االستئناف هي محنم  مشضشع يلد  ثاند 

 .األحنام القضائد  التي تقب  االستئناف شالتي ال تقبلردعلف  -2
 .ما هي الشلشط الشنلد  ل ستئنافدعلف  -3
 .ما هش مدعاي االستئنافدعلف  -4
 .ه  دنشل االستئناف اليعشىديل   -5
 .ما معنى األثل الناس  ل ستئنافدعلف  -6
 .ف دشسف تنفدذ الحنمه  االستئنادعلف  -7
شهااا  دداااشة إثاااالف ي اااشع ، هااا  دمنااات تقااايدم الطلباااا  الديدااايف أماااام محنمااا  االساااتئنافدعااالف  -8

 ديديف.
 .ماهد  تبعد  االستئناف التبعي ل ستئناف األصليدعلف  -9
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 الملخص:

االستئناف هش طلد  الطعت العااي  الشحداي  اي األحناام االبتيائدا   اي الماشاي الميندا   اي التشالد  
يلداا  ثاندا  تحقاا   اي مشضااشع الاايعشى  أ  أت محنماا  االساتئناف هااي محنما  مشضااشع، الساشل 

شهاش دساد   اي ، شهاذا هاش معناى األثال الناشال ل ساتئناف،  ي حيشي الداةي المساتانف مات الحنام
، أش لاايى القاالال المسااتانف فيدااشات محنماا  االسااتئناف التااي تتبع ااا محنماا  اليلداا  األشلااى مصاايل 

الحناااام المسااااتانف بالنسااااب  للمحااااانم التااااي تقاااا  مقلات ااااا  ااااال  ملنااااة محنماااا   المحنماااا  مصاااايلف
االستئناف حدث دتشلى يدشات المحنم  التاشدل  ي ساد  األساام ماا داي  علاى شساشع االساتئناف، 
شتحلدل سنيا  تبلدغ االساتئناف، شل ا  أضاابدل االساتئناف ما  األضاابدل األصالد  المساتانف  إلاى 

 اااشل انت ااااي مدعااااي االساااتئناف لتساااددل ا ليدااار أصاااشال  شتحيداااي مشعاااي  يداااشات محنمااا  االساااتئناف،
 المحانم  شتبلدغ األطلاف".

أش أ  محنماا  اسااتثنائد  يلداا  أشلااى  ، بياداا ، )صاال  شناا  حناام صااايل عاات محنماا  يلداا  أشلااى
باات ، لام دانا القاانشت علاى  ا ف ذلا  دقب  االستئناف استنايا  لمبايأ التقاضاي علاى يلدتادت ماا

شلدسااا  ل ساااتئناف  ،ى أت حنماااا  دصااايل عااات محنمااا  اليلدااا  األشلاااى مبلماااا  أش ن ائداااا  دااانا علااا
ألنار دداشة إثاالف ي اشع ديدايف ، شدنفي أت دذنل  اي الئحا  االساتئناف ساب  شاحاي، أسبا  حصلد 

 أثناي المحانم  االستئنا د . ي 
انشت أش بحناام القاضااي لاام دناات شاامشال  بالنفاااذ المعداا  بحناام القاا شاالسااتئناف دشسااف تنفدااذ الحناام مااا

شتنتق  ي شع المستانف ضيه التي سب  أت أثالهاا أماام محنما  اليلدا  األشلاى بحنام القاانشت ، ذاتر
دداشة للمحنما  التحقدا   لذل  ال، شهذا هش معنى األثل الناس  ل ستئناف، أمام محنم  االستئناف

شال دداشة تقايدم ، ساتانف ي مشضشع االستئناف سب  ضم ملف اليعشى التي صايل  د اا الحنام الم
إال  ي حاال  استثنائد  حييها ، طلبا  ديديف  ي االستئناف احتلاما  لمبيأ التقاضي على يلدتدت

 المشلع.
ذا لاااام دقاااايم االسااااتئناف ضاااامت المدعاااااي ماااا  التااااامدت االسااااتئنا ي شصااااشلف مصاااايس  عاااات الحناااام  شا 

  إنر دلي االستئناف شن  .، المستانف

سبااا  سفااا  باااا  الملا عااا   اااي االساااتئناف  تقااايدم اساااتئناف تبعاااي إلاااى مااااشدداااشة للمساااتانف ضااايه 
 شهش دسقط بسقشط االستئناف األصلي شن   ال مشضشعا .، األصلي
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ًتعريفًالستئناف:ً:أولاً

هش الطلد  الشحدي مت طال  الطعات العايدا  
للاااااات لم ماااااات األحنااااااام البيائداااااا   ااااااي المااااااشاي 
الميندااا  شالتدالدااا ، شاألصااا  أت نااا  أحنااااام 

لمحااانم الصااايلف باليلداا  البيائداا  )األشلااى  ا
 ااااي المااااشاي المينداااا  شالتدالداااا  تقباااا  الطعاااات 
باالستئناف ما لم دنا القانشت على   ف 
ذلااا ، عمااا   بمبااايأ التقاضاااي علاااى يلدتااادت، 
بحسااااااابات أت محنمااااااا  االساااااااتئناف محنمااااااا  

 مشضشع مت اليلد  الثاند .
 

محانماا   التاي تانا علاى أنار "دداشة لل صاشم أصاش   228شسي تقلل هاذا األصا   اي الماايف )
  ي غدل األحشا  المستثناف بنا  ي القانشت أت دستانفشا أحنام محانم اليلد  األشلى".

شمااات أمثلااا  األحناااام البيائدااا  المساااتثناف مااات هاااذا األصااا  شالتاااي تصااايل باليلدااا  األ دااالف، أحناااام 
 أصش  محانما  . 486المحانم الشلعد  )م 

ًلطعنًبالستئناف:ثانياا:ًميعادًا

هذا المدعاي هش  مس  أدام بالنسب  إلى األحنام الصايلف  ي المشاي المستعدل  عت ساضاي األماشل 
المساااتعدل ، أش عااات ساضاااي الصااال  أش البيادااا  بشصااافر ساضااادا  للماااشل المساااتعدل  تبعاااا  لااايعشى 

 ش  ./أ أص232األسام، شهش  مس  عشل دشما  بالنسب  إلى باسي األحنام البيائد )م
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ًثالثاا:ًشروطًالطعنًبالستئناف:

دشاااتلط للااايعشى االساااتئنا د  شااالشط األهلدااا  
شالصف  شالمصلح   ي المستانف شالمستانف 

 علدر، 
 اااإذا س ااايم االساااتئناف بصاااف  م الفااا  للصاااف  
التااااي نااااات علد ااااا االيعاااااي، نمااااا لااااش سيماااار 
ضا   إلاى  بصفتر الش صد  شلدم أصال  شا 

الباايائي علاااى شصااايل الحناام  –تلناا  مشلثاار 
أساساااار  ااااإت ذلاااا  ددعاااا  ال صااااشم  منتفداااا  

 .1شدنشت االستئناف مليشي شن   
 

 
 الشروط الشكلية: -أ

 -أصااااااش  محانمااااااا   علااااااى أناااااار "أ 233تاااااانا المااااااايف )
"...دقااايم االساااتئناف األصااالي أش التبعاااي مااات سبااا  محاااامي 
أساااتاذ باالساااتناي إلاااى ساااني تشندااا  شتلاعاااى  اااي االسااااتئناف 

األشضااااع المقاااللف الساااتيعاي الااايعشى،  األصااالي أش التبعاااي
دداااااااا  أت دشااااااااتم  االسااااااااتيعاي علااااااااى بدااااااااات الحناااااااام  - 

ال ناااات بااااط  ،   علاااى  -المساااتانف شأسااابا  االساااتئناف شا 
المساااتانف أت داااشيع  اااي مدعااااي الطعااات التامدناااا  القانشندااا  
المنصشا علد ا  ي سانشت اللسشم شالتامدنا  القضائد  ماا 

 ساد  االساتئناف األصاليلم دلي ناا علاى  ا ف ذل "ي.د
   ي يدشات محنم  االستئناف التي دق   ي ملنةها مقل 

التي أصيل  الحنم األصلي، أما االستئناف التبعي  دقيم إلى محنم  االستئناف مباشلف المحنم  
 ااي المحااانم التااي تقاا  مقلات ااا  ااال  ملنااة محنماا  االسااتئناف دتااشلى لئاادم يدااشات المحنماا   -ه

مصيلف الحنم المستانف التاشدل  ي سد  األسام ما داي  علاى شساشع االساتئناف، شعلاى مش اف 

                                                           
ص  – 2002( 12-11احملضضضضضضضضضضض       – 21/1/2002يف  1952/ق/1341( /أ/2نقضضضضضضضضضضض)  ضضضضضضضضضضض    ضضضضضضضضضضض      - 1

1111. 
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تحلدل سنيا  تبلدغ االستئناف، شل   أضابدل االستئناف م  األضابدل األصلد  اليدشات الم تا 
المستانف  إلى يدشات محنم  االستئناف،  شل انت اي مدعاي االستئناف لتسددل ا ليدر أصشال  شتحيدي 

 مشعي المحانم  شتبلدغ األطلاف ".

 

قراره: -1  توقيع االستئناف وا 

عااات  2أت دحضااال محاااامي  اااي دااايش  المحاااامدت األسااااتذف اااي ضاااشي الااانا المتقااايم  إنااار دنب اااي 
بالنسااب  للمحااانم  المسااتانف أمااام لئاادم يدااشات المحنماا  االسااتئنا د ، أش مصاايلف الحناام المسااتانف

التي تق  مقلات ا  ال  ملنة محنم  االستئناف، شدتقيم باستئنا ر شدقله أمام لئدم اليدشات، شدشس  
 تم إثبا  ن  هذه اإلدلايا  بمشلشحا  لئدم اليدشات.على تف م الشلائط الشنلد  للطعت، شد

على أنر إذا نات المحامي سي استانف الحنم عت الميعى علدر شأسله  ي يدشات محنما  االساتئناف 
يشت أت دل اا  ماا  الئحاا  االسااتئناف صاا  الشنالاا ، شصاايل الحناام المطعااشت  داار باالي االسااتئناف 

شنالا  بعاي صاايشل سالال الال ت ال دلتا  أثالا  تداااه شان   لتقيدمار مات غدال ذ  صااف ،  اإت إبالاة ال
 .3اإلدلاي الساب  لصيشل الل ت  ي  لف سانشني صحد 

ت االمتناااع عاات تشنداا  محااامي  ااي الملحلاا  االسااتئنا د  دااني  إلااى لي االسااتئناف شاان   بالنسااب   شا 
با  غدابار للمستانف، شأما بالنسب  للمستانف علدار  دثبا  امتناعار عات تشندا  محاامي، شمات ثام دث

 أصش  محانما  ديدي .4/ /125شتلى اليعشى بحقر بمثاب  الشداهي )م

  

                                                           
يستثنى من ذلك القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون، في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو  2

أصول محاكمات  3/ب/501أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن فيحكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.)م

 جديد(

، 22/5/1551تضضض      1121. أ.1443، و.ق.41/4/1521تضضض      420.أ.1110.ق.نقضضض)  ضضض    ضضض    - 4
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 قيد االستئناف: -2

إت شندااا  المساااتانف دقااايم االساااتئناف إلاااى يداااشات المحنمااا  الم تصااا  ش ااا  ماااا تقااايم مااا  التاااامدت 
المطلااش  بعااي إساالاله ماات لئاادم المحنماا ، شدنت ااي يشل المسااتانف شداااتي يشل الاايدشات،   ااش الااذ  
دقشم بتسددلر  ي الي تل الم صاشا شتشةدا  الايعاشى حسا  الايشل أش اال تصااا المعقاشي لنا  

 محنم  مت محانم االستئناف حس  التشةد  اإليال .

 ااإذا داالى تساادد  الاايعشى  ااي محنماا  غداال م تصاا  حساا  التشةداا  اإليال  للعماا   ااإت ذلاا  ال 
حالت اا إلاى ديعش إلى لي االستئناف شن   ب  دد  أت تقلل المحنم  ت لسدت اليعشى مات سدشيهاا شا 

ت  طا اليدشات هذا ال ددشة أت دنعنم على أطلاف اليعشى  .4المحنم  الم تص ، شا 

 

 التأمين االستئنافي: -3

شدد  أت دنشت التامدت مل قا  باالستئناف ضمت الم ل  القانشند  تح  طائل  اللي شن  ، إذا ما تم 
 .5يف القانشند إدياع التامدت االستئنا ي بعي الم

 

 بيان الحكم المستأنف وأسباب االستئناف: -4

  أصاااش  محانماااا   أت دشاااتم  اساااتيعاي االساااتئناف علاااى بداااات الحنااام \233أشدبااا  الماااايف )
ال نات االستئناف باط     ش شلط شنلي لقبش  االستئناف  .6المستانف شأسبا  االستئناف شا 

  

                                                           
 .1/112،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 20/2/2000ت      2321.أ.2211نق)         .ق. - 3
، 909ص  2200( لعضضضضض    1-9احملضضضض       20/11/2000تضضضض      1951.أ.1325نقضضضض)  ضضضض    ضضضضض    .ق. - 9

 .259ص  2001( لع    3-4، احمل      22/11/1555ت      2491.أ.1221و.ق.
 .1/132،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 22/3/1551ت      434.أ.224نق)          .ق. - 1
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 الشروط الموضوعية: -ب

للمسااااتانف أت دتقاااايم للمحنماااا  بااااا  أيلاااا  أش ي ااااشع ديداااايف لتاددااااي أساااابا  اسااااتئنا ر أداااااة المشاااالع 
ص ح األ طاي التي تضمن ا الحنام المساتانف، شذلا  إضاا   إلاى ماا سايم مات أيلا  شي اشع أماام  شا 
محنم  أش  يلد ،  الي   بالمقاص  القانشند  ال دعيش نشن ا ي عا  مشضشعدا  دمنت إثالتر ألش  ملف 

 .7ناف ألن ا لدس  مت الطلبا  الديديف ي االستئ

شاالدت اي القضائي علاى أت ي اشع مات لبا  الايعشى أماام محنما  اليلدا  األشلاى تنتقا  حنماا  أماام 
محنم  االستئناف، شعلد اا أت تالي علاى هاذه الاي شع إضاا   إلاى ماا دطالح علد اا مات ي اشع ديدايف 

 .8ألن ا محنم  مشضشع

لااذ   ساال الاايعشى أمااام محنماا  اليلداا  األشلااى  اا  تنتقاا  حنمااا  أمااا الااي شع التااي أبااياها الطاالف ا
 –أمام محنم  االستئناف،    بي لر مت إثالف هذه الي شع  ي استيعاي االستئناف، ألت االستئناف 

 .9دنشل اليعشى بالنسب  للمسائ  المستانف   قط –نما سداتي 

أصااش   شهاااذا المناا  مااات  239ف )أمااا بالنسااب  إلاااى الطلبااا  الديداايف  ااااألمل د تلااف حسااا  الماااي
، إذ ال دحاا  للمسااتانف أش المسااتانف علداار أت دتقاايم بطلبااا  ديداايف لاام دسااب  لاار أت تقاايم 10الن ااام

ب ااا أمااام محنماا  أش  يلداا ، شعلااى المحنماا  أت تقاالل ليهااا شعاايم سبشل ااا ماات تلقاااي ذات ااا، شدعااي 
، 11ألنر بمثاب  طل  ديديتصحد  ال صشم  أمام محنم  االستئناف مت سب  الميعي غدل مقبش  

، ألت  ااي سبشل ااا تفشداا  ليلداا  ماات 12 اا  ددااشة االيعاااي باساابا  ديداايف أمااام محنماا  االسااتئناف
يلدا  التقاضي على ال صم، شهذا دتعالت م  مبايأ التقاضاي علاى يلدتادت، شمات ناحدا  ثاندا  

                                                           
 .210أد ب ا ت نب يل.، ص  24/2/1529ت      242نق)         .ق. - 2
، 1111ص  1555( لع   12-11، احمل      1552/ 3/12     ت 1231.أ.1455نق)          .ق. - 2

 .522ص  1551( لع   10-5، احمل      22/2/1559ت      951. أ.412. و.ق.
 .1/131،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 1/2000/ 21ت      2452.أ.1215نق)          .ق. - 5

 -29/2/1551/ تضضضضضض     412أ//122، و/ق/2/1521/ 12تضضضضضض     221.أ.221نقضضضضضض)  ضضضضضض    ضضضضضض    .ق. - 10
 .1/224 -الس بق – جالت حمكمة النق)، احلسيين 

 .210، ا ت نب يل ص 12/2/1521ت      221.أ. 221نق)          .ق.- 11
 .1012ص  2000( لع   12-11، احمل      24/2/2000ت      2101.أ.2032نق)          .ق. - 12
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مااا  اليلدااا   ااإت سبشل اااا دتناااا ى مااا  طبدعااا  االساااتئناف بشصااافر طعناااا  دقصاااي بااار ت طئااا  حنااام محن
 األشلى، شال دتصشل أت المحنم  سي أ طا   ي أمل لم دعلت علد ا أساسا .

دسااتثنى ماات ذلاا  شتمشاادا  ماا  مباايأ االستصاااي  ااي ال صااشم  الطلبااا  الديداايف المتمثلاا  بالطلبااا  
المضا   إلى الطل  األصلي المتعلق  باألدشل شالفشائي شالملتبا  شسائل النفقا  التي تستح  بعي 

أ  التعشدضاا   –الطلبا  ال تامد  أمام محنما  اليلدا  األشلاى، شماا دةداي مات التضامدنا   تقيدم
بعااي صاايشل الحناام المسااتانف، نمااا ددااشة ماا  بقاااي مشضااشع الطلاا  األصاالي علااى حالاار ت دداال  –

 أصش  محانما  . 239سببر شاإلضا   إلدر )م 

التاااي صااايل  د اااا الحنااام  نماااا ال دداااشة  اااي االساااتئناف إي اااا  مااات لااام دنااات  صاااما   اااي الااايعشى
، ما لم دنت سي طل  إي الر أمام محنم  اليلد  األشلاى شلام تساتد  ل اذا الطلبنماا ال 13المستانف

ددشة التي    ي اليعشى االستئنا د  إال ممت دطل  االنضمام إلى أحاي ال صاشم، أش ممات دداشة 
ا االساتثناي ال أصش  ،  المشلع ب صاشا هاذ 242لر سلش  طلد  اعتلات ال دل على الحنم)م

 .14د تم بيلدا  التقاضي، إنما دحلا على عيم صيشل أحنام متعالض  متناسض 

أصااش  ديدااي ال دشاام  ماات ط لاا   242حساا  المااايف- اإلي ااا  الممنااشع أمااام محنماا  االسااتئناف
إي ال م أمام المحنم  البيائد  شل ضتر أش ليتر المحنم  أش لم تلي علدر، شال د ض  هاذا اإلي اا  

 .15ل المحنم لتقيد

 

  

                                                           
م فيجضضب أ  بيضضب إدضضب ادصضض ل امنضضم الكضض  ت، انضض   ضض    تنضضم   يف فضضا ا فسضضكم حمكمضضة اف ضضت ن   احلكضض - 14

، 1512/ 23/10تض      251حمكمة ال  جة ااوىل اليت مل حتكم عدي  عىب الرغم  ت أهن  حكمم أح  امن   .ق.
 . 4/212، ا ت نب يل وإعمة، 319ص  1512احمل     لع   

 .293ص  –الس بق  –نظر ة ااحك  ، أب  ال ف   - 13
،  ضضجالت 19/10/1552تضض      392.أ.923.، و.ق. 29/1/1521تضض      323نقضض)  ضض    ضض    .ق. - 19

 .1/144حمكمة النق)، احلسيين 
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ًرابعاا:ًإجراءاتًالطعنًبالستئناف:

دل اا  االساااتئناف باساااتيعاي دقاايم إلاااى يداااشات 
المحنمااا  الم تصااا  متضااامنا  البداناااا  التاااي 
أشداا  المشاالع إدلايهااا  ااي اسااتيعاي الاايعشى 

أصااااااااااااااش   95شالمحااااااااااااااييف  ااااااااااااااي المااااااااااااااايف )
محانماااااااااا  ، مااااااااا  بداااااااااات دتعلااااااااا  باااااااااالحنم 
المسااااااااااتانف، أ  لسماااااااااار شتااااااااااالد  صاااااااااايشله 
شالمحنماااااا  التااااااي أصاااااايلتر ش  صاااااا  عاااااات 
منطشسار، شبدااات عاات أساابا  االسااتئناف، أ  
ذنااال األشدااار القانشندااا  شاأليلااا  شالاااي شع التاااي 
ماات شااان ا أت تل ااي الحناام أش تعيلاار حساابما 

  تقيم.
 

ًإجراءاتًالمحاكمةًالستئنافية:ً:خامسااً

لمساتانف، شال باي مات ضام محنم  االستئناف ال تب   ي االستئناف مت يشت ضم إضبالف الحنام ا
اإلضااابالف االساااتئنا د  سبااا  حسااام الااايعشى االساااتئنا د  لناااي تاااتمنت محنمااا  االساااتئناف مااات يلاسااا  
القضد  سب  أت تصيل سلالها، شنذل  لني تتمنت محنم  النقت مات ممالسا  لسابت اا علاى القالال 

ال نات القلال سابقا  ألشانر شعلض  للنقت  .16المطعشت  در، شا 

لداااغ المساااتانف علدااار، صاااشلف عااات اساااتيعاي االساااتئناف شصاااشلف عااات األشلا  المل قااا  ثااام ددااال  تب
شب اص  صشلف مصيس  عت الحنم المستانف، شللمستانف علدر بعي أت دتبلغ، أت دقيم ليا  نتابدا ، 
ذا ت لف المستانف أش المستانف علدر عت حضشل الدلسا  األشلاى أدلا  المحنما  القضاد  إلاى  شا 

المت داااا  مدعايهااااا إ طااااالا ،  ااااإت لاااام دحضاااالها  صاااال  المحنماااا   ااااي مشضااااشع دلساااا  ثانداااا  دبلااااغ 
االسااتئناف، علااى أناار إذا نااات أحاايهما أش شندلاار سااي تبلااغ مدعاااي الدلساا  األشلااى بالااذا   اا  دداال  
ذا غاااا  المساااتانف أش المساااتانف علدااار عااات  إ طااااله شتدااال  المحانمااا  بحقااار بمثابااا  الشدااااهي، شا 

سااا   صاال  المحنماا   ااي مشضااشع االسااتئناف، أمااا إت غااا  المحانماا  بعااي حضااشل إحاايى الدل
                                                           

 .449ص  2000( لع   3-4، احمل      11/1/1555ت      1193.أ.220نق)          .ق. - 11
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ن همااا شناناا  الاايعشى سااي تد ئاا  للحناام  ااي مشضااشع ا بعااي أت أباايى ال صااشم أسااشال م شطلبااات م 
ال تامداا   ااي دلساا  الملا عاا  سباا  ال دااا ، داااة للمحنماا  أت تحناام  ااي مشضااشع االسااتئناف أش أت 

ذا لم دلاد  أحاي مات الطال دت المحنما   ا   ساتدت دشماا مت تاالد   تقلل تل  القضد  للملادع ، شا 
سااالال التااال  شطلااا  السااادل  اااي الااايعشى، تقااالل المحنمااا  شاااط  اساااتيعاي االساااتئناف مااات تلقااااي 

/  شي .شبمف ااشم الم الفاا   ااإت الاايعشى إت لاام تناات سااي ت دااا  للفصاا   ااإت تقلدااال 236)م17نفساا ا
 التل  دنشت متشدبا  على المحنم .

ت شااط  اسااتيعاي االسااتئ ناف شلي مطلقااا  سااشاي أناناا  الاايعشى تن اال أمااام محنماا  االسااتئناف شا 
 .18للملف األشلى أم للملف الثاند  بعي النقت

شدتلتااا  علاااى الشاااط  إبطاااا  اساااتيعاي االساااتئناف شتناااشت للشاااط  دمدااا  مفاعدااا  ش ثاااال شاااط  
شل سلال دشما ، شبصي 62اليعشى أمام محنم  اليلد  األشلى، شبناي  على ما تقيم  إنر بمضي ميف 

،  دسقط 19مت محنم  االستئناف بشط  اليعشى، ددع  طل  تديدي اليعشى  ال  الميف القانشند 
الحااا   اااي تديداااي االساااتئناف، بعاااي تااال  الااايعشى إلاااى حااادت الملادعااا  شمضاااي الساااتدت دشماااا  علاااى 

مات ، شال حاد  إلى إدلاي تبلدغ الطل دت بقلال التال ، إذ دتشدا  علاى أ  من ماا الملادعا  20التل 
 .21تلقاي نفسر، مت يشت الحاد  إلى إدلاي التبلدغ

دشمااا  يشت ملادعاا  بعااي انقطاااع ال صااشم  بسااب   62علااى أت تاال  الاايعشى االسااتئنا د  أنثاال ماات 
ش اااف المسااتانف، أش لشدااشي مشاناا  سانشنداا  نااةشا  صااف  التقاضااي أش ت دداال الحالاا  الش صاااد ، ال 

 .22دشد  شط  استيعاي االستئناف

                                                           
 .2/1414النق).، احلسيين، ،  جالت حمكمة 22/5/1552ت      1999/أ/1113نق)         .ق. - 12
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أصااااش   241 قااااي نصاااا  المااااايف ) –حناااام تاااال  الاااايعشى االسااااتئنا د   –هااااذا الحناااام ش دمااااا عاااايا 
محانما   على حنم عام ب ذا ال صشا، شهش أنر ددل  على اليعشى  ي االستئناف ما ددال  
مت القشاعي على اليعاشى أمام محنم  اليلد  األشلى، ساشاي  دماا دتعلا  بااإلدلايا  أم باألحناام، 

    ر.ما لم دنا القانشت على 
 

 أحكام الطعن باالستئناف وآثاره: :سادسا  
 دتلت  على سدي استيعاي االستئناف اآلثال اآلتد :

 وقف تنفيذ الحكم المستأنف: -1

/أ أصااش  محانمااا    علااى أناار "ال ددااشة تنفدااذ األحنااام دباالا  مااا يام الطعاات 291نصاا  المااايف )
 منصشصا  علدر  ي القانشت أش محنشما  بر". د ا باالستئناف دائةا ، إال إذا نات النفاذ المعد  

شدنطب  هذا الحنم شلش سيم االستئناف  ال  الم ل  المحييف سانشنا  الحتما  شلشي االستئناف علاى 
لااى أت تقاالل محنماا  االسااتئناف ليه شاان   شعنيئااذ دصااب   بطاا ت سااني تبلدااغ الحناام المسااتانف، شا 

 صالحا  للتنفدذ الدبل   ي يائلف التنفدذ.

 نشر الدعوى: -2

دنشااال االساااتئناف الااايعش  أماااام محنمااا   -أصاااش  محانماااا   علاااى أنااار : )أ 237تااانا الماااايف )
إذا اساااتننف حنااام ال دتضااامت الفصااا   اااي مشضاااشع  -االساااتئناف بالنساااب  للمساااائ  المساااتانف ،  

اليعشى شل   دي المحنم  عن ا شدا  علاى محنما  االساتئناف إذا  سا تر أت تحنام  اي المشضاشع 
_ إذا اسااتننف حناام ال دتضاامت الفصاا   ااي مشضااشع الاايعشى شال دل اا  دااي المحنماا  عن ااا أدضااا. 

 شد  على محنم  االستئناف إذا  س تر أت تعديه إلى المحنم  للفص   ي المشضشع .

 محنم  االستئناف مت محانم المشضاشع شعلد اا أت تالي علاى دمدا  الاي شع شاأليلا  المثاالف أمام اا 
أصاااش   238) م  23مااات ي اااشع شأيلااا  أماااام محنمااا  اليلدااا  األشلاااىإضاااا   إلاااى ماااا ساااب  طلحااار 

                                                           
 .420ص  2000( لع   3-2احمل        19/4/1552ت      434/أ/122نق)         .ق. - 24
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محانمااا   انتقلاا  إلد ااا ش اا  األثاال الناساا  ل سااتئناف شضاامت الحاايشي القانشنداا  التااي تقاايم ذنلهااا 
 ب ذا ال صشا.

نما أت علد اا أت تنااسأ أسابا  االساتئناف شتالي علد اا  اي ضاشي األيلا  المتاشا لف  اي القضاد ، ال 
، علاااى أت ا تصاصااا ا مقداااي بماااا دطااالح علد اااا مااات سبااا  24ل داااا  شحااايها للحنااامأت تعتماااي سلدنااا  ا

المستانف مت المسائ  التي  ص   د ا الحنم البيائي، بحسبات أت االستئناف ال دنشل اليعشى إال 
بالنساااب  للمساااائ  المساااتانف ، شلااائت ناااات مااات حااا  الد ااا  المساااتانف  أت تثدااال الاااي شع أماااام محنمااا  

 .25مقدي بشلط عيم ال لش  عت المسائ  المستانف االستئناف إال أت ذل  

ذا استننف حنم ال دتضمت الفص   ي مشضشع اليعشى شنات  در  ل   إنر ددا  علاى محنما   شا 
االستئناف إذا  س تر أت تعدي اليعشى إلى محنما  اليلدا  األشلاى، إذا لام دنات مات شاانر أت دل ا  

بشصافر مات األحناام المنستا  سبا  الحنام  دي المحنما  عات الايعشى ناالحنم الصاايل بشساف الايعشى
ال دتضاامت الفصااا   ااي مشضاااشع الااايعشى،   ااي المشضاااشع.ب  ف تقلداال عااايم اال تصاااا،  إنااار

شلننر دل   دي المحنم  عن ا مما دقتضي علاى محنما  االساتئناف أت تفسا  القالال شأت تحنام  اي 
 اليعشى، شهش تفصد  استحيثر سانشت أصش  المحانما  الديدي. 

 

  

                                                           
 .900ص  2002( لع   1-9، احمل      29/5/2000ت      993.أ.551نق)          .ق. - 23
، 1022ص  1552( لعضضضضضض   12-11، احملضضضضضض      3/9/1559تضضضضضض      229.أ.422نقضضضضضض)  ضضضضضض    ضضضضضض   .ق. - 29

 512.أ.2432.، و.ق.2/1129،  ضضضضضجالت حمكمضضضضضة الضضضضضنق)، احلسضضضضضيين 11/4/1552   تضضضضض    241.أ.414و.ق.
 .219ص  2003( لع   3-4، احمل      23/12/2001ت     
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ًعاا:ًالستئنافًالتبعي:ساب

 تعريفه: -1

أصااش  محانمااا   علااى أناار "للمسااتانف علداار أت دل اا  اسااتئنا ا  تبعدااا  علااى  232نصاا  المااايف )
الحنم شلش انقضاى مدعااي االساتئناف بالنساب  إلدار علاى أال دتدااشة ذلا  تاالد  سفا  باا  الملا عا ، 

األصااالي شااان  "،  االساااتئناف التبعاااي شدساااقط االساااتئناف التبعاااي إذا حنااام بعااايم سباااش  االساااتئناف 
ممناااشح للمساااتانف علدااار  قااااط،  ااا  دحااا  للمساااتانف أصااالدا  أت دساااتانف الحنااام مااالف ثاندااا  اساااتئنا ا  

 .26تبعدا  

هش استثناي مات ساعايف عايم داشاة الطعات بعاي  اشا  مدعاايه  -نما مل –إت الطعت التبعي عمشما  
 لسف  التشلد  مت ن ام االستئناف التبعي دتمث  ، ش 27القانشني أش بعي اللضشخ للحنم المطعشت  در

 اااي أنااار دلداااا إلداااار المساااتانف علدااار عناااايما دناااشت الحنااام المساااتانف سااااي سضاااى ل صااامر باااابعت 
الطلبااااا ، شل اااات الاااابعت اآل اااال، شلأى أت دتلدااااث حتااااى دننشااااف مشسااااف  صاااامر،  ااااإذا طعاااات 

ماام المحنما  الطلباا  التاي باالستئناف أسام هش مت دانبر استئنا ا  تبعدا ، ناي دساتطد  أت دطالح أ
 صاا  ب ااا لمصاالح   صاامر، ألناار إذا لاام دل اا  هااذا االسااتئناف  اا  ددااشة لمحنماا  ثاااني يلداا  أت 

 تن ل إال  دما دت لم منر المستانف األصلي  تقضي بتادديه أش تعيدلر لمصلحتر.

  

                                                           
 .1/199،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 4/12/2000ت      322.أ.1129نق)          .ق. - 21
  انقكضض م  يعضض د اف ضضت ن    يضض ص   يضضمني   حيضضع عضض   ضضي دت 200ص  –السضض بق  –ااحكضض    –أمحضض  أبضض  ال فضض   - 22

لدحكضضضم، فمضضضت بضضض ذ أوىل  لصضضضر القبضضض ل النضضضر   احلكضضضم ن سضضض ، فيجضضض ر حضضضت أ ضضضق  حضضضق ال عضضضت يف احلكضضضم  ضضضراحة أ  
  ستلنف تبعي   قبل ق ل ب ذ احرافعة.
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 ميعاد تقديم االستئناف التبعي: -2

مساتانف سبا  ل ا  االساتئناف األصالي، أت دتقايم دبقى مت ح  المستانف علدر الاذ  سبا  الحنام ال
باسااتئناف تبعااي إلااى حاادت  تااام بااا  الملا عاا ، تاسدسااا  علااى أت القبااش  الساااب  علااى الطعاات دعااي  
سبااشال  معلقااا  علااى شاالط عاايم الطعاات  ااي الحناام الصااايل، إنمااا دمتناا  علااى المسااتانف علداار تقاايدم 

األصاااالي، نمااااا لااااش طلاااا  تصاااايد  القاااالال  اسااااتئناف تبعااااي إذا سباااا  بااااالحنم بعااااي ل اااا  االسااااتئناف
المسااتانف، ألت هااذا القبااش  دعااي التضاااي بااالحنم شلضااش ا  لاار، دمناا  ماات إضااا   اسااتئناف شلااش تاام 

 .28سب  سف  با  الملا ع 

 

 إجراءات تقديم االستئناف التبعي: -3

د ضاا  االسااتئناف التبعااي لشاالشط االسااتئناف األصاالي،  دداا   داار تقاايدم اسااتيعاي شماات محااامي 
 أستاذ، شباالستناي إلى سني تشند .

ذا نات االستئناف المقيم مت الطاعت شاسعاا  بعاي  اشا  مدعاايه بصافتر اساتئنا ا  أصالدا ،  ا  شايي  شا 
دمن  مت عي ه استئنا ا  تبعدا  شالن ل  در ب ذه الصف  ما يام أت تناة  المستانف األصلي المطعاشت 

 .29بعي شعلى المحنم  أت تتاب  الن ل  درضيه عت استئنا ر ال دنثل  ي االستئناف الت

ت نات نقت الحنم مات شاانر أت دعداي األطالاف إلاى الحالا  التاي ناانشا علد اا سبا  الانقت،  اإت  شا 
ذل  ال ددع  االستئناف التبعي المل شع بعاي الانقت ش اي الملحلا  االساتئنا د  الثاندا  مقباشال ، ألنار 

ملحل  ماا بعاي الانقت لام تنات مطلشحا  للبحاث  دنلف  صشم  ديديف أمام محنم  االستئناف  ي
 .30 ي الحنم الناست

                                                           
، 15/3/2000تضضضض      1229.أ. 1113ونقضضضض)  ضضضض    ضضضض    .ق. 1552لعضضضض    200نقضضضض)  ي ضضضضة ع  ضضضضة ق. - 22

 .1/512،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 15/3/2000ت      1952/أ/1091وق.
 .1/193،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 21/9/2000ت      1332.أ.222نق)          .ق. - 25
، 5/12/1554تضضضضض      392.أ.522، و.ق.40/2/1523تضضضضض      1253.أ.1449نقضضضضض)  ضضضضض    ضضضضض   .ق. - 40

 .1/115 جالت حمكمة النق)، احلسيين 
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 الصفة في االستئناف التبعي: -4

ذا  ال دقب  االساتئناف التبعاي إال مات سبا  المساتانف علدار  اي مشاد ا  المساتانف األصالي  قاط، شا 
تبعدااا  ضااي تعاايي المسااتانف علااد م  اا  دحاا  ألحاايهم أت دسااتانف الحناام المسااتانف أصاالدا  اسااتئنا ا  

المساتانف علااد م اآل االشت، شلاش نااات أحاايهم سااي ل ا  اسااتئنا ا  تبعدااا  ضاي المسااتانف األصاالي، شلااش 
 .31نات سي أبيى طلبا  ضيه أمام محنم  أش  يلد 

 

 حدود االستئناف التبعي: -5

للمساااتانف علدااار أت دطعااات  اااي الحنااام المساااتانف بلمتااار عااات طلدااا  االساااتئناف التبعاااي، شلاااش أت 
 .32األصلي نات مقتصلا  على  قلف أش  قلا  مت الحنم المستانفاالستئناف 

شمشضااشعدا   ااإت االسااتئناف التبعااي بعااي شسشعاار دماثاا  االسااتئناف األصاالي ماات د اا  األثاال الناساا  
 .33للقضد  إلى محنم  االستئناف التي دتلت  علد ا الفص   ي شدشه الت لم المثالف  در

  

                                                           
 –أبض  ال فض   –،      الي  يف نظر ة ااحكض   123ص  30اجملم عة الرمسية  23/12/1542ا ت ن    نر يف  - 41

،  جالت حمكمة النق)، احلسضيين 14/1/1555ت      1392.أ.529.، ونق)         .ق.201الس بق ص 
1/199. 
ا ضضضت نب يل وإعمضضضة،  411ص  3152، احملضضض     لعضضض   24/1/1523تضضض      222.أ.15نقضضض)  ضضض    ضضض   .ق. - 42
4/112. 
 .1/191،  جالت حمكمة النق)، احلسيين 22/10/2000ت      1521.أ.1322نق)         .ق. - 44
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 ناف التبعي باالستئناف األصلي:اآلثار القانونية الرتباط االستئ -6

 .34مت المقلل أت اللدشع عت االستئناف األصلي دشد  على المحنم  عيم البحث بر

إنما إذا داي االستئناف التبعي بصشلف صاحدح  ش قاا  ألحناام القاانشت شسا  ل عار،  إنار دبقاى سائماا  
 .35شال دنثل  در لدشع الطلف اآل ل عت استئنا ر

لي شاان   هااش شحاايه الااذ  دااني  إلااى سااقشط االسااتئناف التبعااي، أمااا  ااي  سااقشط االسااتئناف األصاا
حال  تناة  المستانف األصلي عت استئنا ر أش  ي حالا  ليه مشضاشعا ،  اإت االساتئناف التبعاي ال 

، 36دتاااثل، شعلااى المحنماا  أت تتاااب  الن اال  داار إذا تباادت ل ااا أت االسااتئناف األصاالي مقبااش  شاان   
سقشط االستئناف التبعي عني الحنم بعيم سبش  االستئناف األصلي شن  ، شاألسام القانشني لحنم 

هاش عايم  ات  باا  االساتئناف ضاي حنام لام دقا  اساتئنا ر  ا   المدعااي أش لام تتاشا ل  دار الشاالشط 
 .37التي تمن ت محنم  االستئناف مت شض  ديها على القضد 

 

 

 

  

                                                           
 .502ص  2001( لع   10-5، احمل      22/10/2000ت      2113.أ.1320نق)         .ق. - 43
ص  2002( لعضضضضضضضض   12-11   ، احملضضضضضضضض    22/10/2000تضضضضضضضض      1521.أ.1322نقضضضضضضضض)  ضضضضضضضض    ضضضضضضضض   .ق. - 49

.، فا ا مل تتعضر  احملكمضة لب ضب ذ الض ا دا ب ف ضت ن   التبعض  ومل ت ضر اليض   ض ر بعبض  ا  د اف ضت ن   التبعض  1021
ت      425/أ/2422شكال  يف ال قرا احلكمية، فا   لك  سم القرا  ب لقن   و عري  لدنق)، نق)          ق.

 .2/1219احلسيين   جالت حمكمة النق)، 2/11/1552
،  ضجالت 29/2/1554تض      4241.أ.2212. و.ق.13/10/1529ت      223نق)          .ق. - 41

 .1/139حمكمة النق)، احلسيين 
، ص 2002( لعضضضضضضض   12-11، احملضضضضضضض      22/10/2000تضضضضضضض      1221.أ.1321نقضضضضضضض)  ضضضضضضض    ضضضضضضض   .ق. - 42

1059. 
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 :تمارين

 ا تل اإلداب  الصحدح :

 مدعاي االستئناف: -1

A. 12 .أدام 
B. 15 . دشما 
C. 5 .أدام 
D. 15 أدام  ي القضادا المستعدل . 5دشما   ي القضادا العايد  ش 

 أدام  ي القضادا المستعدل . 5دشما   ي القضادا العايد  ش D. 15 اإلجابة الصحيحة:
 

 

 االستئناف بالنسب  للحنم المستانف: -2

A. .دشسف تنفدذه 
B. .ال دشسف تنفدذه 
C.  مشمشال  بالنفاذ المعد .دشسف تنفدذه إذا لم دنت 
D. . دشسف تنفدذه إذا نات مشمشال  بالنفاذ المعد 

 دشسف تنفدذه إذا لم دنت مشمشال  بالنفاذ المعد .. C اإلجابة الصحيحة:
 

 بالنسب  إلدلايا  المحانم  االستئنا د : -3

A.   الي ش  تثال الي شع شلش ألش  ملف  ي االستئناف ما لم دنت سي سقط الح   ي إثالت ا نتدد
  ي المشضشع.

B. .تثال الي شع  ي االستئناف إذا سبق  إثالت ا أمام المحنم  مصيلف القلال المستانف 
C. .تقب  الطلبا  الديديف 
D. .شال  دال مما ذنل 

تثال الي شع شلش ألش  ملف  ي االستئناف ما لم دنت سي سقط الح   ي . A :اإلجابة الصحيحة
 إثالت ا نتدد  الي ش   ي المشضشع.
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 السابعةالوحدة التعليمية  
 النقض

 

 الكلمات المفتاحية:
 -النقض للمرة األولى  -حجية القرار الناقض  -الدائرة المدنية لمحكمة النقض  -الحكم النهائي 

ميعاد الجواب على  -ميعاد الطعن بالنقض  -الطعن بالنقض التبعي  -النقض للمرة الثانية 
 الطعن بالنقض نفعًا للقانون. -الطعن بالنقض 

 

 
 األهداف التعليمية:

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
 .عرف الطبيعة القانونية لمحكمة النقضي -1

 .عرف الفرق بين مراحل التقاضي ودرجات التقاضيي -2

 ،الفصل في موضوع النزاع -عند نقص الحكم  -عرف متى يتوجب على محكمة النقض ي -3
 .ومتى يجوز لها ذلك

 .عرف مبدأ سريان ميعاد الطعن بالنقض األصلي والتبعيي -4

 .الصفة في الطعن بالنقض نفعًا للقانون اعرف ذي -5

 .عرف متى يحق لمحكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تخالف القرار الناقضي -6

 .م المطعون فيهعرف هل يؤثر الطعن بالنقض في تنفيذ الحكي -7

 .عرف اآلثار القانونية لنقض القرار إذا تم تنفيذهي -8
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 الملخص:
ويقتصر عملها  ،أي أنها ال تحقق في موضوع النزاع ،محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون

وليست درجة بخالف  ،فهي مرحلة من مراحل التقاضي ،على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها
 محكمة االستئناف.

 ،وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة األخيرة يقبل الطعن بالنقض
ويحق  ،يوماً  33وميعاد الطعن  ،ومثالها قرارات محكمة االستئناف حسب القاعدة العامة

 ،يومًا تلي تبليغه صحيفة الطعن 15للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خالل 
ذا نقضت المحكمة القرار  من حيث المبدأ،يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  النقض الوالطعن ب وا 

ويكون هذا األمر  ،للمرة األولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل
 .أيًا كان سبب النقض الثاني ،واجبًا في النقض للمرة الثانية

 ،ها بناًء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحةوتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر في
ما لم يكن منطويًا على  ،ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض

 مخالفة جسيمة لمبادئ القانون األساسية.
ذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه رفع دعوى ى لإمن دون الحاجة  ،وا 

 ،وبالنسبة لقرارات محكمة االستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة ،استرداد غير المستحق
فإنه يطعن فيها بالنقض نفعًا للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في 

 تطبيق القانون أو في تفسيره.
وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب  ،وأسباب الطعن بالنقض محددة قانونًا على سبيل الحصر

 من خاللها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.
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 أواًل: تعريف الطعن بالنقض وطبيعته القانونية:

هووو طريووق موون الطوورق غيوور العاديووة للووت لم موون 
األحكوووووام، ويهووووودف فوووووي حقيقتوووووه إلوووووى اختصوووووام 
الحكووووووم موضووووووووع الطعووووووون، وال  وووووووأن لمحكموووووووة 

بالوقوووائع موضووووع النوووزاع، وال بالموازنوووة الووونقض 
بووين أدلووة اتثبووات وأدلووة النفووي فووي الوودعوى، وال 
طوووورام  خوووور، ألن مهمووووة محكمووووة  بأخووووذ دليوووول وا 
الووونقض تقتصووور علوووى رقابوووة التطبيوووق القوووانوني 

، "فمحكموووووة الووووونقض ليسوووووت محكموووووة 1الصوووووحيح
موضوووع تن ووور الطعووون فوووي غرفوووة الموووذاكرة، وال 

  يكون تدقيقهاتن ر إال في أسباب الطعن، و 
نموا تحواكم موا  للحكم المطعون فيه من جهة القانون ال من جهة الوقائع ألنها ال تحاكم الخصووم وا 
أصدره القضاة من أحكام لجهة تطبيق القانون، ألن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن فوي 

 .2أخطاء القضاة فقط"

 

  

                                                           
، سجالت  44/11/1887تاريخ  234.أ.717، ونقض مدين سوري.ق.1/6/1896تاريخ  42هيئة عامة.ق. - 1

 .4/1688حمكمة النقض، احلسيين 
 .1044ص  4008( 9ج 7احملامون ) 31/7/4007يف 619.أ.232نقض مدين سوري.ق. - 4
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 ثانيًا: األحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

أن القانون هوو الوذي رسوم طورق الطعون فوي األحكوام القضوائية وحودد قواعود الطعون، وال عبورة تقدم 
لما تقرره المحاكم بهوذا ال وأن، فصودور القورار المطعوون فيوه قواباًل للطعون بوالنقض ال يجعلوه قواباًل 

ن عوودم قابليووة القوورار المطعووون فيووه للطعوون يوجووب رد 3للطعوون بهووذا الطريووق موون طوورق الطعوون ، وا 
 .4ن  كالً الطع

أصووول محاكموواتى علووى أنووه للخصوووم أن يطعنوووا أمووام محكمووة الوونقض فووي  251وتوونص المووادة  
األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف أو عن المحاكم ال رعية والمذهبية أو عون محواكم الصولح 

 في الدرجة األخيرة. 

قض علووى النحووو فاألحكووام التووي تصوودر عوون محوواكم الموضوووع مبرمووة ال تقبوول الطعوون بطريووق الوون
 اآلتي:

األحكووام الصوووادرة عووون محكموووة االسوووتئناف بوصووفها مرجعوووًا للطعووون بوووالقرارات الصوووادرة عووون   -1
القاضووي العقوواري المؤقووت تبعووًا لعمليووات التحديوود والتحريوور باالسووتناد إلووى أحكووام القووانون رقووم 

 .5، ال تقبل الطعن بالنقض1771ى لعام 11 
بوصووووفها مرجعووووًا للطعوووون بووووالقرارات فووووي دعوووواوى األحكووووام الصووووادرة عوووون محكمووووة االسووووتئناف  -2

المتضوررين موون عمليووات التحديوود والتحريور، وكووذلك الووذين اعترضوووا علوى تلووك العمليووات ولووم 
يصدر ب أن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة االستئناف فوي حوال 

 .6استئنافهم قرار القاضي العقاري

                                                           
 .4/1719سيين ، سالت  حمكمة النقض، احل46/4/1888تاريخ  3081.أ.1943نقض مدين سوري.ق. - 3
 .4/1719، سالت  حمكمة النقض، احلسيين 12/4/1889تاريخ  349.أ.436نقض مدين سوري.ق. - 2
، احملجامون 44/4/1889تجاريخ  433.أ.192، ونقض مجدين سجوري.ق.1/3/1896تاريخ  1.أ.1هيئة عامة.ق. - 4
 .831ص  4000( لعام 7-9)
 .644ص  4003( لعام 9-7احملامون ) ،4/11/4001تاريخ  287.أ.1811نقض مدين سوري.ق. - 6
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ئناف بوصفها مرجعًا للن ر بالطعون الواقعة علوى أحكوام القرارات الصادرة عن محكمة االست -3
محكمة الصلح، فإنهوا تصودر عون محكموة االسوتئناف بصوورة مبرموة وغيور قابلوة ألي طريوق 

 .7من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد االختصاص
ة فإنهوووا تصووودر األحكوووام التوووي تصووودر عووون محووواكم االسوووتئناف النوووا رة فوووي القضوووايا التنفيذيووو -4

 .8بالصورة المبرمة 
قوورارات لجنووة حوول الخالفووات للعقووارات المسووتملكة تقبوول االسووتئناف وفووق األصووول المتبعووة فووي  -5

اسوووتئناف قووورارات قاضوووي األموووور المسوووتعجلة، وتفصووول فيهوووا محكموووة االسوووتئناف فوووي غرفوووة 
 .9المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار االستئنافي مرفوضًا  كالً 

يجوووز اسووتئناف األحكووام الصووادرة فووي المووواد المسووتعجلة أيووًا كانووت المحكمووة التووي أصوودرتها،  -6
سوواء كانوت صوادرة عون قاضوي األمووور المسوتعجلة أم عون قاضوي الموضووع أو عون قاضووي 

، وتبووت المحكمووة المختصووة فووي هووذا االسووتئناف بقوورار ال يقبوول أي طريووق موون طوورق 10التنفيووذ
 11اتى.أصول محاكم 227الطعن  م 

 

  

                                                           
، 1/812، سججججججالت  حمكمججججججة الججججججنقض، احلسججججججيين 12/2/1887تججججججاريخ  476.أ.344نقججججججض مججججججدين سججججججوري.ق. - 7

، إذا كانجججي ةيمجججة االكجججام ال جججا ر  489ص  4003( لعجججام 2-3، احملجججامون )7/6/4000تجججاريخ  1.أ.1170و.ق.
/أ أصول جديد( "فالقرارا  ال جا ر  يف ةاجايا 76ربمة، )م ألف لري  وإال فإهنا تكون م 40عن حمكمة ال لح تتالاوز 

أجر مثل العقار ولو كان زراعياً يطعن فيها استئنافاً وهو مربم ال يقبل النقض ان الذي يقبل النقض هو ةرارا  ال لح 
سجججوري  يف املنازعججا  الاراعيجججة النانجججئة عجججن اسججتثمار اارم الاراعيجججة مهمجججا كانجججي صججج ة أ ججرا  ا جججت "، نقجججض مجججدين

 . 1810ص  4008( 14-11احملامون ) 1/6/4009يف  1664.أ.4460ق.
 .1/814، سالت  حمكمة النقض، احلسيين 46/7/1889تاريخ  1677.أ.1479نقض مدين سوري.ق. - 9
 .273ص  1883( لعام 6-4، احملامون )2/3/1884تاريخ  4338.أ.306نقض مدين سوري.ق. - 8

 .269ص  –السابق  –أبو الوفا  –نظرية االكام  - 10
اليت تنص على أنه "ي در احلكم بر   لب إلقاء احلالا االلتيا ي،  4010لعام  1من القانون  14تراعى املا    - 11

أو ة ججججرو، أو رفعججججه، أو ر  الطعججججن بقججججرار احلالججججا مربمججججاً، إذا كججججان لكججججم احملكمججججة ب صججججل النججججاا  مربمججججاً، وةججججابًت للطعججججن 
 ناا  ةابًت لتستئنا ، ويعد لكم حمكمة االستئنا  مربماً."باالستئنا  إذا كان احلكم ب صل ال
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 شروط الطعن بالنقض: :ثالثاً 

 الشروط الشكلية: -أ

من أول ال وروط ال وكلية ألي طعون بطريوق مون الطورق أن يكوون القورار قواباًل قانونوًا للطعون   -1
بهوذا الطريوق، وبالتووالي ينبغوي أن يكووون القورار قوواباًل للطعون بووالنقض حسوبما تقوودم كوأول  وورط 

  كلي لقبول الطعن.
تقوووديم الطعوووون ضووومن المهلووووة القانونيووووة: وهوووي ثالثووووون يوموووًا موووون اليوووووم التوووالي لتبليوووو  القوووورار   -2

موا لوم  12/أ أصوول محاكمواتى254المطعون فيوه سوواء صودر وجاهيوًا أم بمثابوة الوجواهي،  م 
 .13يكن وجاهيًا صادرًا عن محكمة الصلح فمن اليوم التالي لتفهيم الحكم

قودم اسوتدعاء الطعون بوالنقض مون قبول محوام أسوتاذ مضوى يجب تحت طائلوة الورد  وكاًل أن ي  -3
على تسجيله في جدول المحوامين األسواتذة مودة ال تقول عون ع ور سونوات باالسوتناد إلوى سوند 
توكيل، ويسري هذا ال رط على الطعن التبعوي وعلوى الورد الوذي يقدموه المطعوون ضوده وعلوى 

ام المحكمووة، ويسووتثنى موون  وورط طلبووات اتدخووال والتوودخل والوورد عليهمووا وتمثيوول الطوورفين أموو
المدة  نفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعوة مودة ال تقول 
عن ع ر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين األساتذة. ويجووز للمحوامي األسوتاذ الوذي 

فيهووا حتووى  خوور  أحيوول علووى التقاعوود لسووبب غيوور صووحي المرافعووة بالوودعاوى التووي كووان وكوويالً 
درجووات التقاضووي الموكوول بهووا والطعوون باألحكووام الصووادرة فيهووا بمووا ال يتعووارض وأحكووام تن وويم 

/ج أصووول محاكموواتى، وال يكفووي أن يكووون 254مهنووة المحاموواة وقووانون تقاعوود المحووامين.  م 
نموووا يجوووب تقوووديم الطعووون مووون  اسوووتدعاء الووونقض موقعوووًا مووون محوووام  أسوووتاذ وبالصوووفة المتقدموووة، وا 

حامي بالذات، ودون االعتوداد بتوقيعوه إذا لوم يقتورن بحضوور المحوامي أموام الوديوان تقورار الم
 .14الطعن وتوثيق صدور التوقيع المذكور منه تحت طائلة رد الطعن  كالً 

ذا كان المحامي الذي قدم الطعن ال يحمل سند توكيل عن الطاعن، إنما يحمل كتاب إنابوة   وا 
من أجل حضور الدعوى ومتابعتها إلى  خر مرحلة من مراحلها، فإن اتنابة يقتصر مفعولهوا 

                                                           
ماججافاً إليهججا عنججد اللججاوم ميعججا  املسججافة، وسسججب ميعججا  املسججافة بججحمل مججو ن الطججاعن ومقججر احملكمججة الججيت ل ججل فيهججا  -14

 .371السابق، ص  – عنه، نظرية الدفو  
 .92ص  – 4007 (4 -1احملامون ) 14/6/4006يف  723/أ/942نقض مدين سوري.ق/ - 13
 .497ص  4001( لعام 2-3، احملامون )46/8/1888تاريخ  1998.أ.1220نقض مدين سوري.ق. - 12
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على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضًا عن المنيب من دون أن يمتد أثرها إلوى تخويول 
قراره مما يوجب رد الطعن  كالً المحامي حق الطع  .15ن وا 

كموووا أن تقوووديم الطعووون األصووولي مووون المحوووامي مووون دون أن يرفوووق صوووورة عووون سوووند التوكيووول  
 .16المعطى له من الطاعن يستدعي رفض الطعن  كاًل، وهذا ينطبق على الطعن التبعي

مووون قووووانون األصوووول القوووديم ت وووترط ربووووط صوووورة مصووودقة عووون الحكووووم  221/6كانوووت الموووادة  -4
المطعون فيه، فهوو مون اتجوراءات الجوهريوة ومون الن وام العوام تحوت طائلوة الوبطالن، إال إذا 

. إال أن قوانون األصوول الجديود 17المعدلوة منوه 43ثبت تحققت الغاية من اتجوراء وفقوًا للموادة 
قد خال من نص مماثل، فهل أراد الم رع إلغاء هذه ال كلية، حتوى فوي الحالوة التوي لوم يسوبق 

 لمطعون ضده طلب تبلي  الحكم المطعون فيه أو تبلغه بناء لطلب أحد الخصوم؟؟فيها ل

يجب أن يرفق باستدعاء الطعون بوالنقض إيصوال موالي يثبوت سوداد التوأمين المحودد فوي قوانون  -5
 الرسوم والتأمينات القضائية.

 التي تنال من الحكم المطعون فيه النقض طلب يجب أن ي تمل االستدعاء على بيان أسباب -6
ال كان باطالً  فخلو الئحة الطعن من األسوباب التوي تخطو   ،أصول محاكماتى د/254  م وا 

تعليوول ذلووك أن الطعوون بووالنقض موون و  ،18القوورار المطعووون فيووه يسووتدعي رفووض الطعوون  ووكاًل 
الطرق غير العادية للطعن، ولوذا فوإن القوانون لوم يجوزه فوي األحكوام النهائيوة إال ألسوباب بي نهوا 

 ،أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون ،على سبيل الحصر
وال تن وور محكمووة الوونقض إال فووي األسووباب التووي ذكرهووا الطوواعن فووي طعنووه ممووا يتعلووق بهووذه 
الوجوووه موون المسووائل القانونيووة البحتووة، فووإذا كانووت األسووباب ال تتعلووق بالقووانون، فإنهووا تعوود موون 

 .17ال يجوز القبول بهااألسباب الموضوعية التي 
                                                           

 .4/1669، سالت  حمكمة النقض، احلسيين 49/6/1889تاريخ  274.أ.863نقض مدين سوري.ق. - 14
، 4/1678، سججالت  حمكمججة الججنقض، احلسججيين 31/9/1888تججاريخ  2093.أ.3000نقججض مججدين سججوري.ق. - 16

ب نجه ))إذا كجان التوكيجل املقجدم مجن حمجامي الطجاعن تاليجاً يف التجاريخ  11/4/1840وةد ةاي حمكمة النقض امل جرية يف 
، 846-3-7/2/1844ةرارهججا يف  (( ومثلججه289-1-لتقريججر الطعججن، كججان التقريججر بججا ًت ل ججدورو مججن  ججري ذي صجج ة 

ص  –السجابق  –مشار إليها يف نظرية الجدفو   494-42-40/4/1873ويف  -99-40/1/1874ومثله ةرارها يف 
بججج ن ت جججبيح الجججبطتن بسجججبب عجججدم توةيججج   9/4/1871كمججا أنجججار سجججيا ته إك ةجججرار حمكمجججة الجججنقض امل جججرية يف   212

 .1004-/44يف امليعا  املقرر الختاذ اإلجراء /احملامي على استدعاء الطعن بالنقض جيب أن يتم 
 .477ص  4001( لعام 2-3، احملامون )48/4/1888تاريخ  414.أ.326نقض مدين سوري.ق. - 17
 .671ص  4003( لعام 9-7، احملامون )12/11/4001تاريخ  1776.أ.4010نقض مدين سوري.ق. - 19
 .4/1697  حمكمة النقض، احلسيين ، سالت48/6/1887تاريخ  1329.أ.781نقض مدين سوري.ق. -18
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 أسباب الطعن بالنقض: -ب

أصوول  147 -146إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكوام الموادتين   -1
محاكماتى، فاالختصواص أربعوة أنوواع: والئوي ونووعي وقيموي ومحلوي، والثالثوة األولوى كلهوا 

المحلووي فووي الوودعاوى ، وكووذلك االختصوواص 20أصووول محاكموواتى 146موون الن ووام العووام  م 
/أ أصولى، ويمكون إثارتهوا ولوو ألول مورة 317أصولى والحجز االحتياطي  م 83العقارية  م

أمووام محكمووة الوونقض، بوول علووى المحكمووة أن تثيرهووا موون تلقوواء ذاتهووا ولووو لووم تووتم إثارتهووا فووي 
أصووول محاكموواتى، أمووا إذا كووان  147الئحووة الطعوون وتقضووي بوونقض الحكووم تطبيقووًا للمووادة  

عن مبنيوًا علوى أسوان أن الحكوم صودر عون محكموة غيور ذات اختصواص محلوي أي فوي الط
غير الحاالت االستثنائية التي يتعلق فيها هذا االختصاص بالن ام العام، وذلك في الدعاوى 
المتعلقة بمنقول، فإن محكمة النقض ال تملك نقض الحكم في حالوة صوحة سوبب الطعون إال 

سوووبق وتمسوووك بعووودم االختصووواص المحلوووي أموووام محكموووة  بعووود أن تتأكووود مووون أن الطووواعن قووود
أصوووول محاكمووواتى. فوووإذا قضوووت  146الموضووووع قبووول أي دفوووع  خووور إعموووااًل لحكوووم الموووادة  

بوووونقض الحكووووم المطعووووون فيووووه لعلووووة عوووودم االختصوووواص يتوجووووب عليهووووا أن تعووووين المحكمووووة 
 /أ أصووول262المختصووة وتحيوول الملووف إليهووا للن وور فيووه عنوود طلووب أحوود طرفووي الخصووومة  

 .21محاكماتى
إذا كووان الحكووم مبنيووًا علووى مخالفووة القووانون أو خطووأ فووي تفسوويره. وموون تطبيقووات هووذا السووبب  -2

القوووانوني مووون أسوووباب الطعووون بوووالنقض إخوووالل محكموووة الموضووووع بحوووق الووودفاع، وهوووو الووودفاع 
الجوهري الذي إن صح فإنه يتغير به وجوه الورأي فوي الودعوى، إذ يتوجوب علوى المحكموة أن 

                                                           
نريطة أن يثار الناا  يف تقدير املدعي لقيمة  عجواو أواًل وةبجل الجد ول يف املو جو  فجت جيجوز التمسجر اول مجر  يف  -40

-14- 8/1/1862النقض مبخال ة ةواعد اال ت اص القيمي للخط  يف تقدير ةيمة الدعوى، نقض مدين م ري يف 
تجاريخ  1968.أ. 1263، نقض مدين سوري.ق.932ص  –السابق  –االكام، أبو الوفا  ، مشار إليه يف نظرية43
، 14/10/1884تجججججججججججججججاريخ  1090.أ.1109، و.ق.268ص  4001( لعجججججججججججججججام 6 -4، احملجججججججججججججججامون )46/8/1888

 .1/24، سالت  حمكمة النقض، احلسيين 17/4/1896تاريخ  692.أ.649و.ق.
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أو النوعي أو القيمي المعقود "أصول مدنية جديد على أن  141تنص المادة - 21

 للقضاء العادي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات" 
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من طلبه في إثبات دفاع جوهري، أو في نفيه بوسيلة جائزة قانونًا ومنتجة في تمك ن الخصم 
 .22النزاع، أو بالرد عليه

إذا لووم ينووبنح الحكووم علووى أسووان قووانوني بحيووث ال تسوومح أسووبابه لمحكمووة الوونقض أن تمووارن  -3
رقابتها، كما إذا بني الحكم على أسباب مجملة مقتضبة ال تعين على فهمه، وتعجز محكمة 

 ض عن رقابتها في حسن تطبيق القانون.النق
ومن تطبيقات هذا السبب من األسباب القانونية للطعن بطريق النقض هو القصوور فوي التسوبيب، 

غفوووال دفووواع جووووهري ، ويووودخل فوووي عموموووه أيضوووًا التنووواقض الوووذي يعيوووب الحكوووم وهوووو موووا 23وا 
ا يقويم الحكوم تتعارض به األسباب وتتهاتر فتتماحى ويسوقط بعضوها بعضوًا بحيوث ال يبقوى مو

، فاألحكام ينبغي أن تكون واضحة ال لبن فيهوا وال غمووض حتوى يمكون تنفيوذها، 24ويحمله 
ن التنووواقض فوووي الفقووورات الحكميوووة  يوجوووب الووونقض وتثيوووره محكموووة  -فوووي منطووووق الحكوووم  –وا 

 .25النقض عفوًا من تلقاء ذاتها لتعلقه بالن ام العام

، فيتوجووب أن تكووون حيثيووات 26ب نقضووه كمووا أن تنوواقض منطوووق الحكووم مووع حيثياتووه يسووتوج
 .27القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية، وأال يوجد التبان أو غموض بينهما

إذا صوودر الحكووم نهائيووًا خالفووًا لحكووم  خوور سووبق أن صوودر بووين الخصوووم أنفسووهم موون دون أن  -4
قضية، سواء أدنفوع تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محاًل وسببًا وحاز قوة القضية الم

                                                           
سجنة  776رةجم  41/3/1879ةاجايية، ويف  43سنة  1474الطعن رةم  48/1/1897نقض مدين م ري يف  - 44

 –ةاايية، مشار إك هذو االكام يف نظرية االكام، السابق  44سنة  4430رةم  10/6/1897ةاايية، ويف  22
 .934ص 

اإل تل حبق الدفا  اجلوهري  ري إ  ال لق الجدفا  اجلجوهريف ف جي احلالجة ااوك ختجالف احملكمجة تطبيجق القجانون،  - 43
ه خمال ة يف ذلر القانون، أمجا اإل  جال فهجو ة جور يف التسجبيب يتهجري معجه فتمن  ا  م من إثبا   فعه اجلوهري أو ن ي

 وجه احلكم يف الدعوى.
ق،  40سججججنة  4060رةججججم  4/1/1894ق، يف  92سججججنة  366رةججججم  44/11/1894نقججججض مججججدين م ججججري يف  - 42

 .934ص  –السابق  –أبو الوفا  –مشار إك االكام يف القااء امل ري يف كل ما تقدم يف نظرية االكام 
، 260ص  4004( لعججججججام 6-4، احملججججججامون )17/14/4000تججججججاريخ  1464.أ.287نقججججججض مججججججدين سججججججوري.ق. - 44

 .309ص 1887( لعام 2 -3، احملامون )48/9/1888تاريخ  1284.أ.1234و.ق.
، املبججا ا القانونيججة الججيت ةرر ججا 1/200 ججالي وبججدر  40/1/1863تججاريخ  4002.أ.24نقججض مججدين سججوري.ق. - 46

 دنية حملكمة النقض السورية.الهر  امل
 .819ص  1886( لعام 10-8، احملامون )12/4/1884تاريخ  117.أ.174نقض مدين سوري.ق. - 47

114 



بهووووذا الوووودفع أمووووام محكمووووة الموضوووووع، أم لووووم ينوووودفع بووووه وحينئووووذ ال ينسووووب خطووووأ مووووا لقاضووووي 
 الموضوع.

إذا أغفوول الحكووم الفصوول فووي أحوود المطالووب أو حكووم ب وويء لووم يطلبووه الخصوووم أو بووأكثر ممووا  -5
بادعائوه طلبوه، فإذا أغفلت المحكمة االستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الطواعن 

المتقابوول، ولووم تبحووث بووه علووى الوورغم موون تقديمووه أمووام محكمووة الدرجووة األولووى فيكووون قرارهووا 
، كمووا لووو طلووب التنفيووذ العينووي للعقوود مووع التعووويض، فحكمووت بطلووب التنفيووذ 28جووديرًا بووالنقض

ن يكووون هوووو  وأغفلوووت طلوووب التعوووويض، أو حكموووت برصووويد ثمووون أكبووور مموووا طلبوووه المووودعي وا 
دون أن يكون قد تقدم بطلب عارض أمام محكمة الدرجوة األولوى بهوذا الرصيد الحقيقي، من 

 الخصوص.

على أن إعطاء المحكمة الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بوالمبل  المودفوع مون قبلوه زيوادة  
عن الثمن ال يعد فقرة حكميوة، إنموا هوو إ وارة إلوى جوواز بحوث هوذا الموضووع بودعوى أخورى 

 .29ال يعد ذلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلبإن كان لذلك مقتضى قانوني، ف

على أنه إذا كان نوص القوانون يوجوب علوى المحكموة أن تحكوم فوي الودعوى ب ويء لوم يطلبوه  
الخصووم فووال يكووون الحكووم عرضووة للوونقض لهووذا السووبب، مثووال ذلووك أن تكووون الوودعوى منصووبة 

طالن هووذا العقوود لمخالفووة علووى المطالبووة بتنفيووذ عقوود، ووجوودت المحكمووة أنووه يتعووين الحكووم بووب
مدني سووريى، فعليها أن تحكم بالبطالن وبإعادة الحال  143محله أو سببه للن ام العام  م 

حتى لو لم يطلب منها الخصووم ذلوك، وال يكوون حكمهوا عرضوة للونقض بوداعي أنهوا حكموت 
أثور حكموي ب يء لم يطلبه أحد، ألن إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد بين المتعاقودين 

 .30لبطالن العقد الذي قررته المحكمة، وألن التقنين المدني قد أوجب ذلك

  

                                                           
 .999ص  4001( لعام 10-8، احملامون )30/7/4000تاريخ  1743.أ.1081نقض مدين سوري.ق. - 49
 .1/904احلسيين ، سالت  حمكمة النقض، 19/3/1884تاريخ  3417.أ.444نقض مدين سوري.ق. - 48
 .441ص  –سلبدار، السابق  - 30
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 الشروط الموضوعية: -ج

وى على أنه ال يجوز التمسك بغير األسباب التي ا تمل عليها استدعاء  -/ه 254تنص المادة  
وقوووت وعلوووى الطعووون بوووالنقض، إنموووا يجووووز التمسوووك باألسوووباب المبنيوووة علوووى الن وووام العوووام فوووي أي 

 المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

على أنه ولئن كان إيراد أسوباب الطعون فوي الئحتوه مون ال وروط الالزموة قانونوًا لقبولوه  وكاًل، فإنوه 
لووين يكفووي لقبولووه موضوووعًا أن تبوودى كوول أسووباب الطعوون فووي صووحيفته، إنمووا يجووب أن تكووون هووذه 

المطعووون بقرارهووا، وذلووك حتووى ال تقوووم محكمووة  األسووباب قوود سووبقت إثارتهووا أمووام محكمووة الموضوووع
النقض وهي محكمة حسن تطبيق القانون ببحث وقائع جديودة أي ببحوث موضووع لوم تسوبق إثارتوه 
أمووام محكمووة الموضوووع، يسووتوي فووي ذلووك أن تتصوول هووذه الوقووائع الجديوودة بأصوول الحووق موضوووع 

أو إجووراءات الخصووومة التووي  الطعوون أم بوسوويلة موون وسووائل الوودفاع، أم تتصوول بووإجراءات اتثبووات،
سووبقت إصوودار الحكووم المطعووون فيووه، فووال سووبيل للنعووي علووى الحكووم بمخالفووة القووانون إال فيمووا أبوودي 

، كموووا ال يجووووز لمحكموووة الووونقض أن تبحوووث فوووي 31مووون وجووووه الووودفاع أموووام المحكموووة التوووي أصووودرته
 .32مسائل غير مثارة أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها

المسوائل التوي لوم يكون مون الممكون إثارتهوا أموام محكموة الموضووع كتلوك المتعلقوة ينسوتثنى مون ذلوك 
بإصدار الحكم والنطق به وكتابته، وما سبق ذلك من إجراءات غير علنية كالمداولة، كما يستثنى 

المسائل المتعلقة بالن ام العام، فهذه يمكن التمسك بها فوي أي وقوت وتأخوذ  –كما مر  –من ذلك 
من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارتها، بحسبان أنهوا تعود مطروحوة بقووة القوانون أموام  بها المحكمة

، وب ورط أن تكوون 33محكمة الموضوع ب رط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكوم
عناصوور الفصوول فووي الطعوون المطووروم بنوواء علووى هووذا السووبب المتعلووق بالن ووام العووام مسووتكملة موون 

ات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا، وفي المواعيد التي حددها القوانون، وب ورط واقع المستند
 أال يخالطها واقع.

                                                           
 .4/1686، سالت  حمكمة النقض، احلسيين 41/4/4000تاريخ  1490.أ.778نقض مدين سوري.ق. - 31
 .806ص  4003( لعام 10-8، احملامون )18/4/4000تاريخ  414.أ.128نقض نرعي سوري.ق. - 34
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ًإجراءاتًتقديمًالطعنًبالنقضًوالنظرًفيه:ً:رابعا ً

 إجراءات تقديم الطعن بالنقض: -أ

يحصل طلب النقض باسوتدعاء يقودم إلوى ديووان محكموة الونقض أو المحكموة التوي أصودرت الحكوم 
ذا قوودم الطعوون المط عووون فيووه، وتبلوو  صووورته إلووى المطعووون ضووده وفقووًا للقواعوود المتعلقووة بووالتبلي ، وا 

إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أسان ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها 
السووتكمال إجووراءات التبليوو  للجهووة المطعووون ضوودها واسووتالم الجووواب علووى هووذا الطعوون، وال يترتووب 

 /ب أصولى.254ى هذا اتجراء ترقين قيد الطعن من سجالت محكمة النقض  عل
وال يجووووز الطعووون مووورتين علوووى الحكوووم الواحووود الوووذي أضوووحى متصوووفًا بووواالنبرام بعووود رفوووض الطعووون 

ن 34األول ، فووال يجوووز الطعوون بووالقرار ألكثوور موون موورة ألن الحووق ال تحميووه سوووى دعوووى واحوودة، وا 
، 35علوووى القووورار نفسوووه واألطوووراف أنفسوووهم مرفووووض  وووكالً  سووولوك الطعووون بوووالنقض ألكثووور مووون مووورة

وللمطعون ضده أن يجيوب عون اسوتدعاء الطعون، وأن يقودم جوابوه كتابوة خوالل خمسوة ع ور يوموًا 
 أصول محاكماتى. 255التالية لتبليغه  

ويجووز للجهووة المطعووون ضودها ولووو بعوود انقضواء ميعوواد الطعوون أن تطلوب اختصووام أي طوورف فووي 
 فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.القضية التي صدر 

ولموون قووررت المحكمووة قبووول اختصووامه أن يووودع ديوووان محكمووة الوونقض فووي ميعوواد الخمسووة ع وور 
 يومًا التالية لتاريخ تبليغه، مذكرًة بدفاعه.

ضوده الطعون أن  ولكل من كان خصمًا في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه
يتووودخل فوووي موضووووع الطعووون ليطلوووب الحكوووم برفضوووه، ويكوووون تدخلوووه بإيوووداع موووذكرة بدفاعوووه ديووووان 

 محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
وللمطعون ضده أن يرفع طعنًا تبعيًا على الحكم المطعون فيه خالل خمسة ع ر يومًا مون تواريخ 

 .36تبليغه استدعاء الطعن األصلي

 في الطعن بالنقض:إجراءات النظر  -ب
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فووي يوووم ورود الجووواب أو انقضوواء الميعوواد الووالزم لوووروده يرفووع ملووف الوودعوى إلووى رئووين محكمووة 
 أصولى. 258النقض  م 

ويووودع ملووف الوودعوى إلووى النيابووة العامووة لتبوودي مطالعتهووا فووي األحوووال التووي تكووون النيابووة العامووة 
 أصولى. 257أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل  

وتن ر محكمة الونقض فوي تووافر ال وروط ال وكلية للطعون، وفيموا إذا كوان الطعون صوادرًا عمون لوه 
ن رفوض الطعون  وكاًل يحجوب عون  حق الطعن، فإذا لم تتوافر ال وروط ال وكلية قضوت برفضوه، وا 

 فوإذا كوان 37المحكمة البحث في األسباب الموضووعية مثلموا ال يجووز رد الودعوى  وكاًل وموضووعاً 
االستدعاء مقبواًل  كاًل، فوال حاجوة تصودار قورار خواص بوذلك وتن ور محكموة الونقض فوي الطعون 
وتفصل في موضوعه استنادًا إلى ما يوجد في الملف مون األوراق وال يحضور الخصووم أمامهوا موا 

 ج أصول محاكماتى.-ب-/أ263لم ينص القانون على خالف ذلك  

، فوإذا 38ص يغني عن البحوث فوي بقيوة أسوباب الطعونوالبحث في سبب الطعن لعلة عدم االختصا
طعوون فووي الحكووم لمخالفتووه قواعوود االختصوواص وجووب علووى محكمووة الوونقض أن تقتصوور علووى بحووث 

 /أ أصول محاكماتى.262علة االختصاص، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة  م 

لوى طلوبهم بتقوديم ولمحكمة النقض من خالل ن رها في موضووع الطعون أن توأذن للخصووم بنواًء ع
بيانات جديدة لتأييد دفاعهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصول فوي الطعون، فوإذا وجودت 
محكمووة الوونقض أن منطوووق الحكووم المطعووون فيووه موافووق للقووانون بحسووب النتيجووة رفضووت الطعوون 

 ه أصول محاكماتى.-/د263 

المطعوون فيوه مون حيوث النتيجوة ويجوز لمحكمة النقض متى تبين لهوا صوحة موا قضوى بوه الحكوم 
 .39أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسبابًا أخرى صحيحة تعتمد عليها في إبرامه

                                                           
 842ص  1886( لعججججججام 10 -8، احملججججججامون )19/2/1884تججججججاريخ  1494.أ.774نقججججججض مججججججدين سججججججوري.ق. - 37

 .63ص  4001( لعام 14 -11، احملامون )19/6/4000تاريخ  4409.أ.1740و.ق.
 .302ص  4000( لعام 2-3، احملامون )49/4/1889تاريخ  286.أ.423نقض مدين سوري.ق. - 39
 .4/1703، سالت  حمكمة النقض، احلسيين 8/11/1887تاريخ  1177.أ.1471نقض مدين سوري.ق. - 38
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ذا هووي حكمووت بوورفض الطعوون  ووكاًل أو موضوووعًا حكمووت علووى الطوواعن بالمصوواريف ومصووادرة  وا 
 265 التأمينوات، ويجوووز لهووا إذا وجوودت أن الطعوون كيودي أن تحكووم بووالتعويض للمطعووون ضووده  م

 أصول محاكماتى.

أصووول  261أمووا إذا قبلووت المحكمووة الطعوون فإنهووا توونقض الحكووم المطعووون فيووه كلووه أو بعضووه  م 
 محاكماتى.

إلغوواء جميووع األحكووام واتجووراءات الالحقووة للحكوووم  -وبقوووة القووانون  -ويترتووب علووى نقووض الحكووم 
وال يغيور مون هوذا الحكوم /أ أصول محاكمواتى، 263المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها  م 

، فووإذا كانووت دائوورة التنفيووذ مووثاًل قوود 40عوودم ات ووارة إلووى تلووك األحكووام الالحقووة فووي أثنوواء ن وور الطعوون
با وورت إجووراءات تنفيووذ الحكووم المنقوووض بووالحجز أو سووواه، أو كووان هووذا الحكووم قوود نفووذ، فووإن جميووع 

إلووى مووا كانووت عليووه قبوول  اتجووراءات تصووبح الغيووة بسووبب نقووض الحكووم كلووه، ويتعووين إعووادة الحالووة
 .41التنفيذ، وبغير الحاجة إلى حكم  خر

ذا كان الحكم لم ينقض إال في جوزء منوه بقوي نافوذًا فوي أجزائوه األخورى موا لوم تكون التجزئوة غيور  وا 
ذا حكموت محكموة الونقض بونقض الحكوم المطعوون فيوه  .42/ب أصول محاكماتى263ممكنة  م  وا 

القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيوه لوتحكم لغير علة االختصاص، فإنها تعيد 
 /ب أصولى262فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. 

/ج 263علووى أنووه إذا كووان الموضوووع صووالحًا للحكووم فيووه فعلووى المحكمووة أن تسووتبقيه للحكووم فيووه  
حكمووة أصووول محاكموواتى، وموون بوواب أولووى فووإن مووا هووو قابوول للبووت بووه موون فووروع الوودعوى تتووواله م

ن كووان الطعوون للموورة األولووى .وال تن وور الخصووومة أمووام محكمووة اتحالووة إال بنوواء لطلووب 43الوونقض وا 

                                                           
 .996أبو الوفا، وما أنار إليه سيا ته من ألكام تؤيد ذلر يف القااء امل ري، ص  - 20
 .18، ص 1874امون لعام ، احمل14/4/1874يف  102نقض مدين سوري.ق. - 21
ص  – 4007 –( 14 -10احملجججججججججامون ) – 46/14/4004يف  4786/أ/4606نقجججججججججض نجججججججججرعي سجججججججججوري.ق/ - 24

، وةد جاء فيجه "فجنقض احلكجم بجالت ريق للشجقاق والاجرر ييتجب عليجه إعجا   احليجا  الاوجيجة الجيت كانجي عليجه ةبجل 1207
 ومواريث بحمل الاوجحمل". صدور ةرار النقض وما ييتب على ذلر من آثار نرعية ومهر

وفيجججه  484ص  – 4004 -(2 -3احملجججامون ) -44/7/4000يف  1228/ق/1442نقجججض نجججرعي سجججوري /أ/ - 23
نقاي حمكمة النقض احلكم جلهة الن قة الاوجية فقط انه مبالغ فيها كثرياً عن ن قة الك اية، اهنما يعيشان يف الريف 

 ليث ن قا  املعيشة أةل.
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، فووودعوة المحكموووة الطووورفين بعووود نقوووض الحكوووم مووون قبووول القاضوووي مووون دون مراجعوووة أحووود 44الخصوووم
 .45/ب أصولى262الخصوم يخالف نص المادة  

ذا كان الطعن بالنقض للمورة الثانيوة ورأت محكموة الونقض  نقوض الحكوم المطعوون فيوه وجوب هنوا وا 
/ج أصووووول 262عليهوووا الحكوووم فووووي الموضووووع ولهووووا عنووود االقتضووواء تحديوووود جلسوووة للن وووور فيوووه  م 

 محاكماتى.

/د 263ويجوووز لمحكمووة الوونقض أن تتخووذ كوول إجووراء يعينهووا علووى الفصوول بووالطعن عموواًل بالمووادة  
 أصولى ومن ذلك:

فووتح بوواب المرافعووة ودعوووة الطوورفين إلووى  -1
ة وتكليوووف الموووودعي لوضووووع جلسوووة علنيوووو

إ وووارة الووودعوى علوووى صوووحيفة العقوووارات 
تحت طائلة فصل  –مثاًل  –موضوعها 

 الدعوى ب كلها الحالي.
إنابووة المحكمووة مصوودرة القوورار المطعووون  -2

فيوووه لتنفيووووذ الفقووورة السووووابقة وتلقوووي أقوووووال 
عوووووادة اتنابوووووة للفصووووول فووووووي  الطووووورفين وا 

  موضوع الطعن.
أسووووان محكموووة الوووونقض علوووى أن يعوووواد قيووودها مجووووددًا بعوووود تووورقين قيوووود الووودعوى موووون سوووجالت  -3

 .46ورودها

                                                           
 .994ص  -سابقال –أبو الوفا  - 22
 .1/246 الي وبدر  49/4/1844يف  463نقض مدين سوري  - 24
، وةجججد 471ص  4002( لعجججام 2 -3، احملجججامون )31/14/4001تجججاريخ  98.أ.4234نقجججض مجججدين سجججوري.ق. - 26

اجتهجي اييئجة العامججة حملكمجة الججنقض بج ن ةيججام حمكمجة الججنقض الجيت تنظججر بالجدعوى للمججر  الثانيجة كمبكمججة مو جو  بإنابججة 
ابة يف هذو احلالة ال جتوز إال للتبليف بعد أن حمكمة االستئنا  لت وير صيهة اليمحمل املطلوب حتلي ها  ري جايا، واإلن

تبانر حمكمة النقض بذا ا ت وير ال يهة اليت تراها مت قة م  وةاي  الدعوى وسسم هبا الناا ، ذلر أن حمكمة النقض 
ه وةد أصببي حمكمة مو و  حبكم نظر الطعن أمامها للمر  الثانية ال جيوز يا أن تنيب  ريها لي  ذ  ورها الجذي ر ج

 .87ص –السابق  –، امل ري واملن ور 4/14/4004تاريخ  1998.أ.284القانون.ق.
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ويتحووتم علووى محكمووة الوونقض الفصوول فووي موضوووع الوودعوى إذا تووم الوونقض للموورة الثانيووة، ولووو كووان 
 .47النقض األول قد تم لسبب  كلي

 مدى حجية القرار الناقض: ج ـ

النقض، وهو ما يسمى بوالقرار يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة 
أصولى. فمون متعلقوات الن وام العوام أنوه يتحوتم علوى محكموة الموضووع  264أو الحكم الناقض  م

التووي تحووال إليهووا الوودعوى، وعلووى الغرفووة ذات العالقووة فووي محكمووة الوونقض، اتبوواع الوونقض ومراعوواة 
 .48حجية الحكم، وعدم اتباع القرار الناقض خطأ مهني جسيم

الحجيووة للقوورار النوواقض ولووو كووان يتعووارض مووع اجتهوواد أحوودث أو اجتهوواد أقرتووه الهيئووة وتثبووت هووذه 
، وال يقيووود هوووذه القاعووودة إال انطوووواء القووورار النووواقض علوووى اسوووتهتار بالمبوووادئ األوليوووة فوووي 49العاموووة
 50القانون.

في كل األحوال فإن لمحكموة الموضووع بعود الونقض فوي حودود المسوألة التوي كانوت محواًل للونقض، 
تي فصول فيهوا حكوم الونقض، الحوق فوي أن تبنوي حكمهوا علوى فهوم جديود لواقوع الودعوى تحصوله وال

                                                           
وةد تقرر فيه العدول عن كل اجتها  خمالف، احلسيين  42/11/1887تاريخ  196.أ.428نقض هيئة عامة ق. - 27
4/1702. 
 .896ص  – 4007-( 8 -7احملامون ) -14/3/4006يف  271/أ/72نقض هيئة عامة /ق/ - 29
، يف ةجرار آ جر 229ص  4003( لعجام 6-4، احملجامون )2/3/4004تجاريخ  413.أ.80قض مدين سجوري.ق.ن - 28

سججابق اجتهجججي الهرفجججة املدنيججة يف حمكمجججة الجججنقض بجج ن احلكجججم النجججاةض  ججري واججججب االتبجججا  إذا  ججالف القجججانون واالجتهجججا  
 4004( لعام 6 -4حملامون )، ا13/11/4001تاريخ  1764.أ.1881القاايي والواة  الثابي يف ملف القاية.ق.

ةجد رفج   6/11/1882تجاريخ  349أساس  167، وهذا ما اجته إليه اجتها  اييئة العامة حملكمة النقض رةم 278ص 
عن القرار الناةض لاليته إذا  الف اجتهجا اً أةرتجه اييئجة العامجة حملكمجة الجنقض وةجرر  العجدول عجن كجل اجتهجا  خمجالف 

عامججة حملكمججة الججنقض مبنالججة القججانون فججت جيججوز خمال تهججا بجج ي لججال مججن االججوال وإ  ايججا  طجج  حبسججبان أن ةججرارا  اييئججة ال
 .1/821، احلسيين 1147ص  1882مهين جسيم يعرم احلكم لإلبطال، جملة احملامون لعام 

احلججد اا   "إذا كجان االجتهججا  مسجتقراً علججى عجدم جججواز خمال جة القججرار النجاةض، إال أن ذلججر ججايا يف لالججة خمال جة  - 40
للمبجججا ا ااساسجججية يف القجججانون، انجججه ال جيجججوز خمال جججة اجتهجججا ا  اييئجججة العامجججة فمجججن بجججاب أوك ال جيجججوز خمال جججة املبجججا ا 

 .728ص  4008( 6ج4احملامون ) 13/6/4007يف  371.أ.344ااساسية يف القانون"، نقض مدين سوري.ق.
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حرة من جميع عناصور التحقيوق، أو علوى توجيهوات قانونيوة أخورى يقتضويها هوذا الفهوم غيور الوذي 
 جاء في الحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه.

 

 آثار الطعن بالنقض: خامسًا:

قووووف يترتووووب علووووى الطعوووون بطريووووق الوووونقض و 
 253مطلقوووًا   تنفيوووذ الحكوووم المطعوووون فيوووه

ذا رأت محكموووووووووة 51أصوووووووووول محاكمووووووووواتى . وا 
الوووونقض أن الطعوووون أريوووود بووووه الكيوووود فلهووووا أن 

 265تحكووووم بوووووالتعويض للمطعوووووون ضوووووده  م
محكمووووة الووووونقض  أصووووولى، وال تقبوووول أحكووووام

الطعن بطريق إعادة المحاكموة إال فوي حالوة 
 266تصووووووووديها للحكوووووووووم فووووووووي الموضووووووووووع  م

أصووووووولى. وتسووووووري علووووووى قضووووووايا الطعووووووون 
القواعووووووووووود واتجوووووووووووراءات الخاصوووووووووووة بن وووووووووووام 
  الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة 

 أصولى. 267باألحكام فيما ال يتعارض مع نصوص هذا القانون  م

  

                                                           
أسجاس احلجق املتعلجق بالعقجار ن سجه ولجيا الجدعاوى الجيت ترمجي إك  واملق و  بعحمل العقار هو الناا  الذي يدور علجى - 41

، ويعجد 491ص –منشجور يف مؤلجف أ يجب اسجتانبو   42/3/1866تجاريخ  141محاية لياز  هذا احلق، نقجض مجدين 
ة إك سنداً تن يذياً صاحلاً إلعا   احلال إك ما كاني عليه ةبل التن يذ اجلربي من  ون احلاج –كما مر   –لكم النقض 

ص  –أبججو الوفججا  –ةاججايية  24سججنة  484رةججم  48/14/1890يف  –است ججدار لكججم جديججد، نقججض مججدين م ججري 
996. 
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 الطعن بالنقض نفعًا للقانون: سادسًا:

مكوررى مون قوانون أصوول المحاكموات القاضوي  253حكوم الموادة   1773أدخل الم ورع فوي عوام 
 -أيوًا كانوت المحكموة التوي أصودرتها -بالطعن باألحكوام التوي تصودر عون محواكم القضواء العوادي 

يتسوونى لمحكمووة  مبرمووة، أو التووي اكتسووبت الدرجووة القطعيووة بسووبب عوودم الطعوون فيهووا، أي التووي لوون
الوونقض الن وور فيهووا إمووا ألن الحكووم يصوودر قانونووًا عوون محوواكم الموضوووع مبرمووًا، أو التووي اكتسووبت 
الدرجة القطعية بتفويت الخصوم حق الطعن فيها بطريق النقض أو بإسقاطه، ويتولى الطعن فيها 

ب خطوي يتقودم بوه لمصلحة القانون النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته بناء على طل
أحد أطراف الحكم، والتي يعود إليها مطلوق السولطة التقديريوة فوي إجابوة الطلوب أو رفضوه، وتن ور 

 محكمة النقض في الطعن في قضاء الوالية، بغير دعوة الخصوم.

ن كوان ضوحية  في كل األحوال فإنه ال يستفيد المحكووم عليوه مون نقوض الحكوم، بول عليوه تنفيوذه وا 
نون، لكوون اسوتثنى الم وورع القضووايا العماليوة وقوورر بوأن مجوورد الطعون موون النيابووة لحكوم مخووالف للقوا

ذا نقضت محكموة الونقض الحكوم أحالوت الملوف إلوى المحكموة  يوقف تنفيذه، ويفيد منه الخصوم، وا 
 التي أصدرته تتباع قرار محكمة النقض.

قوانون أصوول المحاكموات مون  252وقد ورد الونص علوى الطعون بوالنقض نفعوًا للقوانون فوي الموادة 
 الجديد باألحكام المتقدمة ذاتها.

من إقرار الطعن نفعًا للقانون توحيد االجتهاد القضائي وتنبيه المحاكم إلى الخطأ  إن غاية الم رع
الذي  اب الحكوم المطعوون فيوه لتجنبوه مسوتقباًل، فوالطعن نفعوًا للقوانون يهودف إلوى إصوالم الحكوم 

ن اجتهووواد خووواط  ومخوووالف  الوووذي أصوووبح مبرموووًا واألخطووواء القانونيوووة الوووواردة فيوووه ليحوووول دون تكوووو 
 للقانون قد يؤثر في رأي المحاكم في المستقبل.

ولووذلك فووإن المسووائل المتعلقووة بمصوولحة الخصوووم والتووي يقتصوور علوويهم إثارتهووا، ال محوول لتأسووين 
ماليوة وجعول الطعون الطعن نفعًا للقانون عليهوا، إال أن الم ورع اسوتثنى مون هوذا الحكوم القضوايا الع

 نفعًا للقانون موقفًا للتنفيذ ويستفيد منه الخصوم.

 

123 



 تمارين:

 اختر اتجابة الصحيحة:

 تقبل الطعن بالنقض القرارات: -1

A. .المبرمة 

B. .النهائية 

C. .االبتدائية 

D. .كل ما تقدم 

 النهائية..  B:اإلجابة الصحيحة

 

 

 ميعاد الطعن بالنقض التبعي: -2

A. 15  األصلي.يومًا من وقت تبلي  الطعن 

B. .حتى قفل باب المرافعة في الطعن األصلي 

C. 33 .يومًا من وقت تبلي  الطعن األصلي 

D. ذكر. وال خيار مما 
 يومًا من وقت تبلي  الطعن األصلي. A  .15:اإلجابة الصحيحة

 

 

 ذو الصفة بالطعن بالنقض نفعًا للقانون: -3

A. .وزير العدل 

B. .الهيئة العامة لمحكمة النقض 

C. .مجلن القضاء األعلى 

D. .النائب العام 
 النائب العام. .D :اإلجابة الصحيحة
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الثامنةالوحدة التعليمية 

 إعادة المحاكمة 

 

 الكلمات المفتاحية:

الشروط الشكلية إلعادة  -أسباب إعادة المحاكمة  -الطبيعة القانونية إلعادة المحاكمة 
 -إجراءات النظر في طلب إعادة المحاكمة  -إجراءات طلب إعادة المحاكمة  -المحاكمة 

 آثار قبول إعادة المحاكمة. -إعادة المحاكمة التبعي  -ميعاد إعادة المحاكمة 

 

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد
 .طريق للطعن باألحكام القضائية وعرف هل إعادة المحاكمة دعوى أيـ  1

 .العكس وسبق إعادة المحاكمة الطعن بالنقض أيعرف هل يـ  2

 .عرف الشروط الشكلية إلعادة المحاكمةيـ  3
 .وأنها واردة في القانون على سبيل الحصر ال المثال ،عرف أسباب إعادة المحاكمةيـ  4

 .عرف إجراءات طلب إعادة المحاكمة وميعاد تقديمهيـ  5

 .عرف إجراءات النظر في إعادة المحاكمة بصورة تبعيةيـ  6

 .ل طلب إعادة المحاكمةعرف اآلثار القانونية لقبو يـ  7

 

  

125 



 الملخص:
 ،أن المحكمة تستنفد واليتها على الدعوى بمجرد النطق بالحكمالثانية مر في الوحدة التعليمية 

ومن بين طرق  ،وأنه ال يجوز المساس بحجية الحكم القضائي إال من خالل سلوك طرق الطعن
ضائي أن إعادة المحاكمة قإذ ال خالف في التشريع والفقه واالجتهاد ال ،الطعن إعادة المحاكمة

وهو طريق غير عادي وهذا يعني أنه ال يجوز سلوكه إذا كان باب االستئناف  ،من طرق الطعن
 ال يقبل إال إذا رفع على أساس واحد منها.، وأن له أسبابا  حصرية ،مفتوحا  

حتى لو كانت محكمة  ،أصدرت الحكم المطعون فيه وهو يقدم إلى محكمة الموضوع ذاتها التي
 إذا كان النقض للمرة الثانية. ،النقض

 15وميعاد تقديم إعادة المحاكمة  ،ويشترط لقبول النظر فيه الصفة والمصلحة واحترام المواعيد
وتوجد أسباب  ،يوما  يختلف مبدأ سريانها حسب السبب الذي يرفع إعادة المحاكمة على أساسه

عادة المحاكمة. مشتركة  بين طريقي الطعن بالنقض وا 
مع أن  ،واجتهاد القضاء السوري أنه بالنسبة لهذه األسباب المشتركة يجب سلوك النقض أوال  

ألن القرار الذي يصدر بنتيجة  ،مبدأ االقتصاد في الخصومة يقتضي البدء بإعادة المحاكمة أوال  
أي أنه  ،لحكم الصادر في الدعوى األصليةإعادة المحاكمة يقبل من طرق الطعن ما يقبله ا

الحكم المطعون فيه من  وال توقف إعادة المحاكمة تنفيذ  ، سيمر النزاع عبر محكمة النقض الحقا  
وهو أمر  ،وكان يترتب على التنفيذ أضرار يتعذر تداركها ،إال بناء لطلب الطاعن ،حيث المبدأ

الة لضمان األضرار التي تلحق بالمطعون ضده ولها أن تلزم الطاعن بتقديم كف ،تقدره المحكمة
واحتراما  لحقوق الدفاع  ،تبين أن الطاعن غير محق في طعنه إذا ما ،وقف تنفيذ الحكم نتيجة

لى ما قبل قفل باب المرافعة في إعادة  والمساواة بين الخصوم سمح المشرع للمطعون ضده وا 
التي تنطبق على  هاحكام اإلجرائية ذاتالمحاكمة أن يتقدم بإعادة محاكمة تبعي يخضع إلى األ

ذا ما قررت المحكمة قبول الطعن بإعادة المحاكمة فإنها تلغي الحكم وتقرر  ،االستئناف التبعي وا 
األدلة  جميعوتتم مواجهة الخصومة ب ،ويفتح باب المرافعة في موضوع النزاع مجددا   ،سحبه

الة إلى ما قبل إصدار الحكم المطعون فيه بحيث تعاد الح ،والدفوع والطلبات المقبولة قانونا  
 وكأنه لم يكن.
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 أواًل: تعريف الطعن بطر إعادة المحاكمة وطبيعته القانونية:

إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، ُيقصد منه سحب الحكم ونظر القضية من 
كانــت قــد طرحــت علــى جديــد مــن حيــث الواقــع والقــانون، علــى ضــوء الظــروف الجديــدة التــي لــو 

المحكمــة لمــا أصــدرت حكمهــا المطعــون فيــه، لــذا ُيرفــع طلــب اإلعــادة إلــى المحكمــة نفســها التــي 
 .1أصدرت الحكم، وال مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصـدروه

وهـذا  2أصـول،،242والطعن بإعادة المحاكمة يوجه لألحكام التي حازت قوة القضـية المقضـية  م
مصطلح يشمل في معناه وفق االجتهـاد الفقهـي المصـري األحكـام التـي تصـدر بصـفة انتهائيـة، ال

وهـو وصـف ينطبــق علـى أحكــام محـاكم الدرجــة الثانيـة  االســتئناف، وعلـى أحكــام محـاكم الدرجــة 
، كأحكــام محــاكم الصــلح فــي قضــايا 3األولــى التــي تصــدر بالدرجــة االنتهائيــة وال تقبــل االســتئناف

ارات، وأحكـام المحـاكم الشـرعية لــدينا، كمـا تشـمل أيضـا  األحكـام المبرمـة، أو المنبرمــة إيجـار العقـ
 بقبولها أو بتفويت ميعاد الطعن فيها.

في حين اتجه اجتهـاد الـنقض السـوري إلـى أن األحكـام المكتسـبة قـوة القضـية المقضـية هـي التـي 
، لـذلك 4رسـة طريـق الطعـن بـالنقضاكتسبت الدرجة القطعية، والقرار ال يصبح قطعيا  إال بعـد مما

أقر االجتهاد بأنه إذا كان الحكم قابال  للطعن بإعـادة النظـر والطعـن بـالنقض فـي آن واحـد وجـب 
 .5الطعن فيه بالنقض أوال  

                                                           
 -القييين     –دا  النهضيييي ال   يفيييي  –أمحيييا ال ييييفا  ييين    –ح قييين ومل اف ات يييني افا يفيييي  ال  ن  يييي الوسييييف  ر  ييي   - 1

 .777ص  – 1991
، 171ص  1997( ل يييين  1 -7، احمليييين ومل  27/11/1991تيييين     1111.أ. 1191 قيييد  يييياق سييييو  . . - 2

 .1/313، س الي حمكمي النقد، احل يفين 21/3/2111تن     239.أ.71 . .
 .771ص  –ال ن ق  –   ن   - 3
 .211، س الي حمكمي النقد، ط مي ص 31/1/1991تن     177.أ.1311 قد  اق سو  . . - 1
،  قيا 3/713اسي ن وو   ط ميي،  71ص  1919احملن ومل ل ن   1/1/1911تن     211 قد  اق سو  . . - 7

حييا بينييي سييويفي ا،ح يفيينق، تييعاا قوينيي   بييند  أ يين   أ أمل القضيينل الينونيينق أويينل سييينوع اليينقد   بييند  احملن مييي  يي مل  ا
 .711احملن مي  ينغي ال ميفيفز ،  فنل افوضوع ص 
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وقــد اختلــف الفقــه حــول قابليــة األحكــام الوقتيــة للطعــن بإعــادة المحاكمــة، فنفــاه بعضــهم بحســبان 
وقتيــة فيجــوز تعديلــه والرجــوع فيــه مــن المحكمــة ذاتهــا التــي الحكــم الــوقتي ال يحــوز ســوى حجيــة 

أصــــدرته، ومــــن المحكمــــة التــــي يطــــر، عليهــــا موضــــوع النــــزاع، فــــال حاجــــة للطعــــن فيــــه بإعــــادة 
المحاكمــة، وذهــب آخــرون إلــى جــواز الطعـــن فــي األحكــام الوقتيــة بإعــادة المحاكمــة ألن تعـــديل 

فضـال  عـن أنـه لـو صـح الـرأي المعـارض  الحكم الوقتي مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها،
 .6لما جاز الطعن في األحكام الوقتية باالستئناف

على أنه لما كان طريق إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العاديـة فإنـه ال يجـوز الولـوي إليـه 
إال بعــد اســتنفاد طــرق الطعـــن العاديــة، فــإذا أصـــبح الحكــم الصــادر عـــن محكمــة الدرجــة األولـــى 

نقضــاء مهــل االســتئناف فــال يصــح الطعــن فيــه بإعــادة المحاكمــة، ولــو تــوفر ســبب مــن مبرمــا  با
أســـباب اإلعـــادة ألنـــه كـــان بإمكـــان الخصـــم الوصـــول إلـــى إلغـــاء الحكـــم أو إصـــالحه عـــن طريـــق 
ــة تمــر فهــذا دليــل علــى أنــه رضــع لــه علــى الــرغم مــن العيــوب التــي  االســتئناف، فــإذا تــرك المهل

 .7عادة المحاكمةتتخلله وال يبق له حق بطلب إ

  

                                                           

 قيييييا اكهييييي  حمكميييييي الييييينقد ال يييييو  ي  أ أمل أحكييييين  ا،سييييي  نن  ر القضييييين ن  ،777ص  –ال ييييين ق  – يييين    - 1
تيين     117.أ.72 قييد  يياق سييو  . . اف يي   يني قي يفييي ، تقوييي أ  ط  ييق  ييج طيي   اف او ييي  لييو  عبييند  احملن مييي

 .1/919، س الي حمكمي النقد، احل يفين 31/1/1991تن     111.أ.171،  . .9/3/1917
 .1/379، س الي حمكمي النقد، احل يفين 29/11/1997تن     1131 قد  اق سو  .أ. - 7
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 ثانياً: شروط الطعن بإعادة المحاكمة:

توجــد شــروط شــكلية وأخــرى موضــوعية كســائر طــرق الطعــن، وعلــى المحكمــة أن تفصــل أوال  فــي 
 247جـــواز قبـــول طلـــب إعـــادة المحاكمـــة شـــكال ، ثـــم تنظـــر فـــي الموضـــوع بعدئـــذ عمـــال  بالمـــادة  

 .8أصول محاكمات،

 الشروط الشكلية: -أ

يقدم طلب إعادة المحاكمة ممن كان طرفا  أو ممثال  في الدعوى التـي صـدر فيهـا يشترط أن  -1
الحكــم المطلــوب إعــادة المحاكمــة فيهــا، وفــي مواجهــة مــن كــان طرفــا  أو ممــثال  فيهــا وصــدر 

 الحكم لمصلحته.
 أال يكون الخصم قد رضع للحكم البدائي بعدم استئنافه.  -2

ف مبدأ سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه أن يقدم الطعن خالل خمسة عشر يوما  يختل -3
 طلب إعادة المحاكمة كما سيأتي.

ال كان باطال . -4  أن يشتمل االستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وا 
ــــة للطعــــن  م  -5 ــــات القانونيــــة ضــــمن المهلــــة القانوني /ي أصــــول 244أن يــــودع الرســــم والتأمين

 محاكمات،.

 عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم. أن يرفق صورا  مصدقة -6

 
  

                                                           
 .712ص  1999( ل ن  1 -7، احملن ومل  1/3/1999تن     1311.أ.717 قد  اق سو  . . - 1
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 الشروط الموضوعية: -ب

 242ال يقبل طلب إعادة المحاكمة إال إذا تحققت إحدى الحاالت اآلتية على سـبيل الحصـر  م 
 أصول محاكمات، وهي:

 الغش المؤثر: -1

التــدليس إذا وقـع مــن الخصــم غـم كــان مــن شــأنه التـأثير فــي الحكــم، ويقصــد بـالغم كــل أعمــال 
التــي يعمــد إليهــا الخصــم ليخــدع المحكمــة، ويشــترط لهــذه الحالــة أن يكــون الغــم مــن صــنع أحــد 
الخصــوم فــي الــدعوى أي مــن المطعــون ضــده أو مــن وكيلــه، وأن يكــون قــد أثــر فــي رأي القضــاة 
فتصــوروا الباطــل صــحيحا ، فأصــدروا حكمهــم بنــاء  علــى هــذا المنظــور لصــالح مــن ارتكــب الغــم 

دة المحاكمــة، الــذي كــان يجهــل أن هنالــك غشــا  أو كــان يســتحيل لــه أن يتنبــه لــه ضــد طالــب إعــا
 .9ليتسنى له دحضه، استحالة مادية أو أدبية

وال بد في كل األحوال لقبول طلب إعـادة المحاكمـة بسـبب الغـم مـن أن يقـع مـن الخصـوم عمـل 
خفــاء الحقيقــة ال يعــد غشــا   ذا إنكــار المــدعى عليــه ، وكــ10إيجــابي يعــد غشــا ، فالســكوت والكتمــان وا 

 .11دعوى خصمه ال يعد غشا  يجيز إعادة المحاكمة

 التزوير المؤثر: -2

إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير األوراق التي بني عليها أو إذا قضـي بتزويرهـا، وال يقبـل طلـب 
 إعادة المحاكمة في أثناء رؤية الدعوى الجزائيـة وقبـل ثبـوت تزويـر السـند موضـوع الـدعوى بحكـم

 .13بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب اإلعادة 12مبرم
                                                           

، 27/2/1991تييييين     11.أ.132،  . .21/11/1999تييييين     2231.أ. 1772 قيييييد  ييييياق سيييييو  . . - 9
 .377-1/373س الي حمكمي النقد، احل يفين 

 .1/311النقد، احل يفين  ، س الي حمكمي11/9/1991تن     111.أ.117 قد  اق سو  . . - 11
-( 1،  نشييو  ر  فلييي أد يين اسيي ن وو ، اليو ييي  11/2/1911تيين     179.أ.137 قييد  يياق سييو  . . - 11

 – 29/7/1992ر  721/231اسييييي  نن  د شيييييق  –،  بيييييا  الواييييية ر الو يفقيييييي ،   يييييا  شييييين  217ص  1991
 بييييند  احملن مييييي بينييييي ا   ا   ،  ميييين أمل  طييييالع طنليييين79ص  –بييييز  ضيييينح   – 731ص  – 1993 -احمليييين ومل 

ر  197/239 ينقيييييني( ر أ نييييينل احملن ميييييي أ  غييييية احملكميييييي تيفهييييين  غيييييي  الغييييي ، اسييييي  نن  د شيييييق  – حيييييوا،ي 
 . 79ص  – شن   ليفه ر ا،و هند افامل،ي بز  ضنح   – 739ص  – 1993احملن ومل  – 29/7/1992

130 



 الشهادة الكاذبة المؤثرة: -3

إذا كـــان الحكـــم قـــد بنـــي علـــى شـــهادة شـــاهد قضـــي بعـــد صـــدوره بأنهـــا كاذبـــة، إال أنـــه لـــيس مـــن 
 .14مقتضيات إعادة المحاكمة ظهور شاهد جديد

حلــف اليمــين وثبــوت الكــذب، إعطــاء الحــق للمتضــرر كمــا أن المشــرع ارتــأى أنــه فــي حــال ثبــوت 
من حلف اليمين الكاذبة مراجعة القضاء المدني للحصول على حكم بـالتعويض فقـط، ولـم يجعـل 

 المشرع ثبوت كذب اليمين من أحوال إعادة المحاكمة.

 الوثائق المحجوبة والمؤثرة: -4

الـدعوى كـان خصـمه قـد حـال  إذا حصل طالب اإلعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجـة فـي
، أو إذا ثبـت أن 15دون تقديمها، فال تجوز إعادة المحاكمة استنادا  إلـى وثيقـة حـررت بعـد صـدوره

الطـاعن كـان عنـد صـدور القــرار يعلـم علمـا  كافيـا  بوجـود األوراق المنتجــة تحـت يـد خصـمه، وأنــه 
نمـا يشــترط ، فـال يكفـي إلعــادة المحاكمـة ظهـور األو 16حـال دون تقـديمها للمحكمـة راق المنتجـة، وا 

 .17أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها

، فــإذا كانــت األوراق فــي حيــازة غيــر 18وال بــد مــن أن يكــون الحجــز ماديــا  وبمعرفــة الخصــم اآلخــر
 .19المحكوم له، فال سبيل إلى طلب إعادة المحاكمة وكذا إذا لم تكن األوراق منتجة في الدعوى

ذا كــان عــدم إبــراز الوثيقــة يرجــع إلــى إهمــال الطــاعن، فــإن الخصــم ال يكــون مســؤوال  عــن هــذا  وا 
 اإلهمال وال تتوافر شروط إعادة المحاكمة.

                                                                                                                                                                      
 .273ص  –و  ، أد ن اس ن و27/1/1977تن     1317 قد  اق سو  . . - 12
 .1/312، س الي حمكمي النقد، احل يفين 31/1/2111تن     3377.أ.2117 قد  اق سو  . . - 13
 .771ص  2111( ل ن  1-7، احملن ومل  29/1/1991تن     111.أ.213 قد  اق سو  . . - 11
 .271، اس ن وو  ص 27/2/1971تن     211 قد  اق سو  . . - 17
 .119ص  2111( ل ن  1 -7، احملن ومل  21/11/1991تن     711.أ.791 قد  اق سو  . . - 11
 .771ص  2111( ل ن  1- 7، احملن ومل  29/1/1991تن     111.أ.213 قد  اق سو  . . - 17
 .1/313، س الي حمكمي النقد، احل يفين 11/1/1999تن     211.أ.111 قد  اق سو  . . - 11
 .1/371، س الي حمكمي النقد، احل يفين 22/9/1991 تن    1717.أ.1311 قد  اق سو  . . - 19
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 الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه: -5

إذا قضـــى الحكـــم بشـــيء لـــم يطلبـــه الخصـــوم أو بـــأكثر ممـــا طلبـــوه، ومثـــال الحكـــم بمـــا لـــم يطلبـــه 
بتقرير حق انتفاع على عقار فيحكم له بتقرير حـق ارتفـاق،  الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له

ومثـــال الحكـــم بـــأكثر ممـــا طلبـــه الخصـــوم أن يطلـــب الخصـــم الحكـــم لـــه بالـــدين فـــيحكم لـــه بالـــدين 
والفوائد، على أنه ال يعد تجاوزا  لطلبات الخصوم أن تقضي المحكمة من تلقـاء نفسـها فـي مسـألة 

عادة المحاكمة لهذا السبب بأن يكون الحكم بما لم يطلبـه أو تتعلق بالنظام العام، ويقيد الطعن بإ
بأكثر مما طلبه الخصوم نتيجة سهو من المحكمة غيـر متعمـد، لعـدم مالحظتهـا نطـاق الـدعوى، 
أمــا إن بنــت حكمهــا فــي ذلــك إدراكــا  منهــا لحقيقــة نطــاق الــدعوى ومــا قــدم إليهــا مــن طلبــات، ومــع 

بأكثر مما طلبه الخصم مسـببة حكمهـا فـي ذلـك فإنـه ال ذلك أصرت على الحكم بما لم يطلبه أو 
 .20جدوى من الطعن فيه أمامها بإعادة المحاكمة واألنسب سلوك طريق النقض

 التناقض في منطوق الحكم: -6

، كمـا 21إذا كان منطوق الحكم مناقضا  بعضه لـبعض: بحيـث يمتنـع تنفيـذ الحكـم أو يكـون متعـذرا  
 ت نفسه إلزام المدين بالدين.إذا قضت بقبول المقاصة وفي الوق

، فالتناقض في أسـباب الحكـم أو بـين أسـبابه 22وينبغي أن يكون التناقض واقعا  في منطوق الحكم
ومنطوقه ال يجيز تعديله بطريق إعادة المحاكمة فهذا من أسباب الطعـن بـالنقض، كمـا أنـه يتـيح 

مــا لــم تتضــمن تلــك األســباب رفــع دعــوى تفســير الحكــم المبــرم أمــام ذات المحكمــة التــي أصــدرته، 
 .23الفصل في أوجه النزاع بصورة يعد معها هذا الفصل أمرا  مقضيا  به

 الخلل في التمثيل: -7

إذا صدر الحكم على شخص ناقص األهلية، أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون 
ي الـدعوى، ويشـمل العام، أو على أحد األشـخاص االعتبـاريين ولـم يكـن ممـثال  تمثـيال  صـحيحا  فـ

                                                           
 .713ص  –ال ن ق  – ن    - 21
 .271، اس ن وو  ص 3/7/1971تن     791.أ.791 قد  اق سو  . . - 21
 .173ص  2113( ل ن  1 – 7، احملن ومل  23/1/2112تن     239.أ.229 قد  اق سو  . . - 22
 .271، اس ن وو  ص 19/9/1979تن     311 قد  اق سو  . . - 23
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هــذا الفــرض حــاالت النيابــة القانونيــة والقضــائية كافــة، كمــا إذا صــدر حكــم ضــد قاصــر دون أن 
يمثلــه وصــيه، أو مثلــه وصــيه فــي دعــوى تحتــاي إلــى إذن خــاص مــن دون أن يحصــل علــى هــذا 
اإلذن، فــإذا كــان التمثيــل صــحيحا  إنمــا لــم يهــتم الممثــل بالــدفاع عــن مصــالح مــن يمثلــه أو قصــر 

 .24يه، فال يعد سببا  لطلب إعادة المحاكمة ألن النص يواجه عدم صحة التمثيلف

 التناقض في األحكام: -8

إذا صــدر بــين الخصــوم أنفســهم وبــذات الصــفة والموضــوع حكمــان متناقضــان تناقضــا  يمنــع مــن 
 تنفيذ الحكم أو يجعله متعذرا ، فينبغي أن يكون واردا  على أجزاء في منطوق الحكم.

إلعادة المحاكمة بموجب هذا السبب صدورهما في دعويين مختلفتين ال بين حكمـين فـي  وينبغي
 .25دعوى واحدة 

وال يشــترط أن يكــون المــدعي فــي الــدعوى الواحــدة مــدعيا  أيضــا  فــي الــدعوى الثانيــة ليصــح قبــول 
طلب إعادة المحاكمة، ذلـك أن تبـديل الصـفة يعنـي الصـفة الشخصـية أو إضـافة لتركـة أو شـركة 

 .26و غيرهاأ

، فتناقض حكم 27كما أن المقصود باألحكام المتناقضة هي األحكام الصادرة من المحاكم السورية
 مع حكم سوري ال يصلح سببا  إلعادة المحاكمة. -مثال   –لبناني 

  

                                                           
 .717ص  –ال ن ق  – ن    - 21
 .271، اس ن وو  ص 17/11/1971تن     1917.أ.111 قد  اق سو  . . - 27
 .271، اس ن وو  ص 11/11/1917تن     311 قد  اق سو  . . - 21
 .273، اس ن وو  ص 27/9/1917تن     111 قد  اق سو  . . - 27
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 ثالثاً: إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة والنظر فيه:

 إجراءات تقديم الطعن بإعادة المحاكمة: -أ

إعـادة المحاكمـة باسـتدعاء إلـى يقدم طلب 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم باألوضــاع 
المعتــادة لرفـــع الــدعوى، وينبغـــي أن يكـــون 
ــــــــــواردة  ــــــــــع األشــــــــــخاص ال بمواجهــــــــــة جمي

 .28أسماءهم في الحكم
كمــا مــر  –كمــا ينبغــي أن يشــتمل الطعــن 

علــى بيــان الحكــم المطعــون فيــه  رقمــه  –
ال كان باطال .  وتاريخه، وأسباب الطعن وا 

 –ما ينبغي على طالب إعـادة المحاكمـة ك
أن يـودع ضـمن الميعـاد المحـدد  -كما مر

  للطعن الرسوم والتأمينات القانونية 
 المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

 ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة: -ب

يومـا . ويبـدأ الميعـاد أصول مهلة الطعن بإعادة المحاكمة، وهي خمسة عشر  243حددت المادة 
في الحاالت األربع األولى من اليوم الـذي يلـي ظهـور الغـم، أو الـذي أقـر فيـه الخصـم بـالتزوير 
أو حكم فيه بثبوته، أو الذي حكم فيه على الشاهد بأن شهادته كاذبة، أو الذي ظهرت فيه الورقة 

ــــا قــــرار الــــنقض ألطــــراف القضــــية ألن الح ــــا تبلي ــــوب إعــــادة المحتجــــزة، وال يشــــترط هن كــــم المطل
 .29المحاكمة فيه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريع انبرامه بموجب قرار محكمة النقض

                                                           
 .1/311، س الي حمكمي النقد، احل يفين 23/7/2111تن     2171.أ.1139 قد  اق سو  . . - 21
، 211ص  – نشيييو  ر  فليييي أد ييين اسييي ن وو   21/3/1913تييين     112.أ.777 قيييد  ييياق سيييو   . . - 29

لا وي القي يفيي   وا  أمل حمكمي النقد ال و  ي او هاي أمل با  ووال طينن  بند  احملن مي  ،   ا ا   نب احلكم ا
 خيال  س ييي بشيي   و ين   ييج تيين     هييو  الغي ، تييال   يي   افيف يند بينييي طينيين  بييند  احملن ميي ر احلكييم ال ييند  بييج 
حمكمي ا،س  نن  اليي   د الي يج  ينلنقد  شيم ه  وضيوبن    يون الغي   ،  ضي  س يي بشي   و ين  تيني  تين    توينيفي  

، 27/11/1991تن     1111.أ.1191ه،  قد  اق سو  . .حكم حمكمي النقد أ  تفهميفه لينماكو  بينيفه تيف
 .171، ص 1997احملن ومل ل ن  
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ويبــدأ الميعــاد فــي الحــالتين الخامســة والسادســة مــن تــاريع اكتســاب الحكــم قــوة القضــية المقضــية، 
يمثــل المحكــوم ويبـدأ الميعــاد فــي الحالـة الســابعة مــن اليـوم الــذي يلــي تـاريع تبليــا الحكــم إلـى مــن 
 عليه تمثيال  صحيحا، ويبدأ الميعاد في الحالة الثامنة من تاريع تبليا الحكم الثاني.

وينبغي أن يقدم طلب إعـادة المحاكمـة إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم، ومحكمـة الـنقض تعـد 
ن30صالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هـي حكمـت بالموضـوع بعـد الطعـن للمـرة الثانيـة  ، وا 

ن كــان يكتسـب الدرجـة القطعيـة بتـاريع صـدوره إال أن مهلــة  قرارهـا الفاصـل فـي موضـوع النـزاع وا 
أصـول محاكمـات، تبــدأ  242الطعـن فيـه بإعــادة المحاكمـة بالنسـبة للفقــرتين  هــ، و، مـن المــادة  

 .31من تاريع تبليغه أو تفهيمه إلى صاحب العالقة

ذ الحكــم إال إذا كــان متعلقــا  بعــين العقــار. ولكــن وال يترتــب علــى طلــب إعــادة المحاكمــة وقــف تنفيــ
في األحوال األخرى للمحكمة أن تقرر فـي قضـاء الخصـومة وقـف تنفيـذ الحكـم متـى كـان يخشـى 

أصـول  245من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفلـة نقديـة تقـدرها المحكمـة  
 محاكمات،.

 ة:إجراءات النظر في طلب إعادة المحاكم -ج

يجــب علــى المحكمــة التــي تنظــر فــي الطعــن أن تفصــل أوال  فــي جــواز قبولــه شــكال  ثــم تنظــر فــي 
 .32أصول محاكمات، 247الموضوع  

/أ أصــول محاكمــات،،  246وال تعيــد المحكمــة النظــر إال فــي الطلبــات التــي تناولهــا االســتدعاء  
انون إال فيمـا أبـدي مـن وجـوه وأساس حكم هذه القاعدة أنه ال سبيل للنعي على حكم بمخالفته القـ

، وال يملك الطاعن إبداء أسـباب جديـدة عنـد نظـر الخصـومة 33الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته
                                                           

 .1/311، س الي حمكمي النقد، احل يفين 11/7/1991تن     311.أ.231 قد  اق سو  . . - 31
،  قييا أ يين   أ حكييم 271، أد يين اسيي ن وو  ص 21/7/1971تيين     771.أ.2222 قييد  يياق سييو  . . - 31

ضي تيفه  ممل تن    ا ربا  احلكم  وون ق ا  النقد  ك وه الا وي القي يفي    ا  واأ ل   نمل  هيني طينن سن ق  غن   ق
تين     211.أ.39أ و  حمن ميني(  قيد  ياق سيو  . . 211 بند  احملن مي  نلن وي لينانل ني   ي،  (  ج افند   

 .277، ص 23/1/1971
 .712ص  1999( ل ن  1 -7، احملن ومل  21/3/9919تن     1311.أ.717 قد  اق سو  . . - 32
 .1/311، س الي حمكمي النقد، احل يفين 23/7/2111تن     2171.أ.1139 قد  اق سو  . . - 33
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بإعــادة المحاكمــة إال إذا كانــت هــذه األســباب هــي فعــال  جديــدة لــم تظهــر إال بعــد صــدور الحكــم، 
 243يـد المقـررة فـي المـادة  وبعد الطعن فيه بإعادة المحاكمة ألسباب أخرى، ومع مراعاة المواع

أصول محاكمات،، وفي المرحلة السـابقة علـى قبـول طلـب إعـادة المحاكمـة ال يقبـل طلـب جديـد، 
كما ال يقبل اختصام الغير أو التدخل، بينما بعد قبـول االلتمـاس تعـد المحكمـة محكمـة موضـوع، 

 .34ولها كل سلطاتها على موضوع النزاع

ى إعـــادة المحاكمـــة أن يطلـــب إعـــادة المحاكمـــة تبعيـــا ، ولـــو وقـــد أجـــاز التقنـــين للخصـــم فـــي دعـــو 
انقضى الميعاد بالنسبة إليه، على أال يتجاوز ذلك تاريع قفـل بـاب المرافعـة، ويسـقط طلـب إعـادة 

أصـــول  246/2المحاكمـــة التبعـــي إذا حكـــم بعـــدم قبـــول طلـــب إعـــادة المحاكمـــة األصـــلي شـــكال   
 محاكمات،.

ذا حكمـــت المحكمـــة بـــرد طلـــب إعـــا دة المحاكمـــة شـــكال  أو موضـــوعا  فإنهـــا تحكـــم علـــى مقدمـــه وا 
بغرامــة ال تقــل عــن ألــف ليــرة ســورية وبالتضــمينات إن كــان لهــا وجــه بنــاء علــى طلــب المطلــوب 

 .35إعادة المحاكمة في مواجهته

أمـا إن هــي حكمــت فــي موضـوع طلــب إعــادة المحاكمــة فــإن الحكـم الصــادر فــي موضــوع الطلــب 
أصـول محاكمـات،،  242عاد التأمينات إلى طالـب إعـادة المحاكمـة  يحل محل الحكم السابق وت

فالحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حاال  محل الحكم األسبق عمال  بالقاعدة  الفرع يتبـع 
 .36األصل،
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 طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة: -د

الطعـــن غيـــر العاديـــة، وال يصـــح أن يكـــون للحكـــم إن دعـــوى إعـــادة المحاكمـــة طريـــق مـــن طـــرق 
الصـــادر فيهـــا طريـــق للطعـــن أكثـــر ممـــا يكـــون للحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى األصـــلية، فـــإذا كـــان 

 .37األصل صلحيا  فإن الحكم االستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة ال يقبل الطعن بالنقض

ذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل  للطعن بالنقض، فالحكم الذي وا 
حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أم بقبوله أم بتعديل الحكم المطعون فيه، ال يقبل 

، يستثنى من ذلك الطعن فيه بطريق إعادة 38الطعن بالنقض عمال  بقاعدة الفرع يتبع األصل
ن عدم  المحاكمة مرة ثانية ولو ألسباب جديدة، لعدم جواز تعدد طريقة الطعن عن الحكم ذاته، وا 

جواز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في 
أصول  252موضوعه، أي عدم جواز طلب إعادة المحاكمة مرة ثانية جاء في المادة  

محاكمات، عاما  مطلقا  سواء أكان رفض طلب اإلعادة ألسباب تتعلق بالشكل أم بالموضوع، 
ن المطلق يجري على إطالقه ، وسواء أكان طالب إعادة المحاكمة ثانية هو ذاته من طلبها 39وا 

 .40أول مرة أم خصمه في دعوى إعادة المحاكمة
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

الحكــم الصــادر عــن محكمــة الــنقض فــي الــنقض للمــرة الثانيــة فــي قضــية شــرعية يطعــن فيــه  .1
 أمام:بإعادة المحاكمة 

A. .ـالمحكمة الشرعية 

B. .ـمحكمة االستئناف 
C. .محكمة النقض 

D. ـوال خيار مما ذكر. 

  محكمة النقض.. C اإلجابة الصحيحة:

 يطعن في الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة بـ: .2

A. .االستئناف 

B. .النقض 

C. .اعتراض الغير 

D. .الطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوى األصلية 

 الطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوى األصلية..  D:اإلجابة الصحيحة

 
 

 

  

تمارين:
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 التاسعةالوحدة التعليمية  

 اعتراض الغير

 الكلمات المفتاحية:

 -أسباب اعتراض الغير  -المعترض ضده  -المعترض  -الطبيعة القانونية العتراض الغير 
اعتراض الغير  -اعتراض الغير الطارئ  -الشروط الشكلية وشروط قبول اعتراض الغير 

 صالحية المحكمة الناظرة في اعتراض الغير. -ميعاد اعتراض الغير  -األصلي 

 

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد
 .هل اعتراض الغير دعوى مبتدئة أم طريق من طرق الطعن في األحكامـ يعرف 1

 .األحكام التي تقبل اعتراض الغيرـ يعرف 2

 .ة وشروط قبول النظر في اعتراض الغيرالشروط الشكليـ يعرف 3

 .إجراءات تقديم اعتراض الغيرـ يعرف 4

 .الفرق بين اعتراض الغير األصلي واعتراض الغير الطارئـ يعرف 5

 .األثر القانوني لقبول المحكمة العتراض الغير وهل يوقف االعتراض تنفيذ الحكمـ يعرف 6
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 الملخص:

العتراض الغير هو الباب العاشر في قانون أصول المحاكمات خصص المشرع السوري بابا  
أي أنه لم يعالجه كطريق من طرق الطعن والتي سبقت معالجتها في الباب التاسع في  ،السوري

ومع ذلك فإن اجتهاد القضاء السوري وعلماء المرافعات يعدون اعتراض الغير من  ،ثالثة فصول
 هال أننا نجد بعض اجتهادات القضاء السوري عاملتإ، طرق الطعن غير العادية في األحكام

كدعوى عادية حين أجازت استدراك النقص المتمثل بعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم 
فلو أنها عاملته كطريق للطعن لوجب أن يكون جزاء  ،المعترض عليه أثناء النظر في االعتراض

ويمثل هذا الطريق للطعن استثناء من مبدأ الحجية النسبية  .هو رد االعتراض شكال   صالنق
في مواجهة من و يحتج به إال ممن صدر لصالحه  والتي تعني أن الحكم ال ،لألحكام القضائية

إذ يتيح  ،إضافة إلى من يمثلهم هؤالء من خلفهم العام والخاص ضمن شروط معينة ،صدر ضده
والذي  ،ى التي صدر فيها الحكم موضوع االعتراضاعتراض الغير لمن لم يكن خصما  في الدعو 

وقد مس الحكم عند صدوره بحقوق قائمة للمعترض أن يطلب  ،لم يكن ممثال  من أحد الخصوم
كل والحكم له بمطالبه في مواجهة  ،حقوقهالحدود التي مس فيها هذا الحكم  إلغاء الحكم في

وال يوقف االعتراض تنفيذ .ترض عليهالخصوم )المحكوم لهم والمحكوم عليهم( في الحكم المع
ويقدم االعتراض بدعوى أصلية بالطرق المعتادة أمام محكمة الموضوع التي  ،الحكم موضوعه

تراض األصلي، كما يمكن أن يقدم أصدرت الحكم موضوع االعتراض وهو ما يسمى باالع
حكمة التي أصدرته إذا كانت الم ،استدعاء في الدعوى التي أبرز فيها الحكم موضوع االعتراضب

وكان داخال  في  ،في مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى األصلية أو أعلى منها درجة
 ويسمى هذا باعتراض الغير الطارئ. ،اختصاصها الشامل

ويطعن في الحكم الصادر في الدعوى االعتراضية بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم 
 الصادر في الدعوى األصلية.
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 تعريفه وطبيعته القانونية: أواًل:

إن الطعــن بطريــق اعتــراض الغيــر هــو مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة، أنشــ ه المشــرع بهــدف مــنح 
الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر في خصومة لم يكـن هـو طرفـا  فيهـا، ال بنفسـه وال بمـن 

 يمثله، أن يطعن في هذا الحكم طالبا  إلغاءه أو تعديله.

ق استثنائي يجوز لكل شخص سلوكه عند تـوافر أمـرين: األول: صـدور حكـم واعتراض الغير طري
يمـــس حقـــوق المعتـــرض، والثـــاني: كـــون هـــذا المعتـــرض غيـــر ممثـــل أو متـــدخل فـــي الـــدعوى التـــي 

 .1صدر فيها الحكم

وفي كل األحوال فإن اعتراض الغير طريـق اختيـاري ال يجبـر الطـاعن عليـه، ومـن ثـم يجـوز لمـن 
جاء إليه أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغنَي عنـه مكتفيـا  بإنكـار حجيـة الحكـم، منحه القانون االلت

كلمــا أريــد االحتجــاي بــه فــي حقــه أو تنفيــذه عليــه، كمــا يجــوز لــه أن يتجاهــل الحكــم ويطلــب تقريــر 
 ، وذلك عمال  بنسبية أثر األحكام القضائية.2حقه بدعوى أصليـة

القـرار الـذي مـسق حقـوق الغيـر فيطالـب الغيـر بحقـه  والحقيقة أنه ال بد في كل األحـوال مـن سـحب
بدعوى مبتدئة، فإذا احتج عليه بالحكم، فال بد إلثبات حقوقه من إلغاء القرار باعتراض طارئ إن 

 توافرت شروطه أو أصلي وتست خر دعواه ب صل الحق.

رض حـق و كانت قد اتجهت محكمـة الـنقض السـورية، فـي ظـل القـانون القـديم إلـى أنـه لـيس للمعتـ
االعتراض أمـام محكمـة الدرجـة األولـى فـي الوقـت الـذي كـان فيـه الحكـم المعتـرض عليـه مسـت نفا ، 

 .3ألن المشرع أجاز له التدخل في االستئناف
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في ظل القانون القديم، أنـه ال يمكـن االعتـراض علـى األحكـام  فمن شروط قبول دعوى االعتراض
األحكام إال بعد اكتسابها الدرجة القطعيـة بحسـبان القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك 

 .4أن من مست حقوقه تلك األحكام فإن أمامه غير هذا الطريق

/أ 262على أن قانون أصول المحاكمـات الجديـد قـد حسـم هـذه الناحيـة بـالنص صـراحة فـي المـادة
 عية".على جواز اعتراض الغير" ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القط

 

 األحكام القابلة للطعن بطريق اعتراض الغير: ثانيًا:

يقبل اعتراض الغير مبدئيا  بالنسبة إلـى 
جميـــــــع األحكـــــــام ســـــــواء أكانـــــــت هـــــــذه 
ــــــة أم  األحكــــــام صــــــادرة بالدرجــــــة البدائي
بالدرجــة النهائيــة أو كانــت صــادرة عــن 

 محكمة عادية أو استثنائية.

وال فــرق فــي الحكــم أن يكــون قطعيــا  أو 
فة مؤقتــــة، أو صــــادرا  فــــي غرفــــة ذا صــــ

المــــــذاكرة، إذا كــــــان مــــــن شــــــ نه المــــــس 
بحقــوق الغيــر، ويشــمل طريــق اعتــراض 
الغير األحكام الصادرة بإكساء األحكـام 

 .5األجنبية صيغة التنفيذ
 
ويشــترط بكــل األحـــوال أن يصــدق علــى القـــرار وصــف الحكــم وفـــق مــا تقــدم فـــي تعريفنــا لألحكـــام 
القضـــائية، فـــالحكم الصـــادر بتصـــديق الصـــلح ال يقبـــل الطعـــن بطريـــق اعتـــراض الغيـــر ألنـــه إنمـــا 
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بالصفة الوالئية وليس بالصفة القضائية، وبالتالي فإن الدعوى الصـحيحة هـي  -كما مر –يصدر 
 أو عدم نفاذه. 6 إبطال عقد صلح

ويراعى أن األحكام الصادرة عن محكمة النقض ال تقبل اعتراض الغير إال عندما تتصدى للحكـم 
، وعلى خالف اجتهاد محكمة النقض وهو عدم جواز الطعن بإعادة 7وتقضي في موضوع الدعوى

ز ســـوى المحاكمــة علــى األحكــام المســتعجلة، فإنــه يجــوز اعتــراض الغيــر عليهــا ولــو كانــت ال تحــو 
 .8حجية مـؤقتة 

 

 المحكمة المختصة بنظر دعوى اعتراض الغير: ثالثًا:

 262تختلف المحكمة المختصة بنظر دعوى اعتراض الغير وفقا  لنـوع االعتـراض، ووفقـا  للمـادة )
 أصول محاكمات( فإن اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.

 اعتراض الغير األصلي: -1

ات المحكمة التي أصدرت الحكم والتي بحثت بالموضـوع وبتـت بـه يقدم االعتراض األصلي إلى ذ
وذلــك هــذه الحقــوق، ســلبا  أو إيجابــا ، وأصــدرت قرارهــا الــذي بموجبــه تعرضــت حقــوق الغيــر بمــس 

باستدعاء وفقا  لإلجراءات العادية، فإذا كان القرار المعترض عليه قد صدر بداية وُصـدق اسـتئنافا  
المرجع المخـتص فـي دعـوى اعتـراض الغيـر المقـدم ضـد الحكـم الصـادر وتم رفض الطعن به فإن 

هو محكمة االستئناف، ألنه القرار الذي مـس حقـوق الجهـة المعترضـة بحسـبانها محكمـة موضـوع 
، وسواء أكان الحكم المعترض عليه صادرا  عنها بتصديق 9من الدرجة الثانية وأحكامها موضوعية

 له.الحكم البدائي أم بفسخه أم بتعدي

                                                           
 .1/181ض، ا     ، ست حم مة ن الحلق14/4/1000تاريخ  878.أ.916نقض مدين سوري .ق. - 9
 .1/186، ست حم مة ن الحلقض، ا     19/5/1666تاريخ  1404.أ.848نقض مدين سوري .ق. - 7
 .1/180، ست حم مة ن الحلقض، ا     16/1/1668تاريخ  191.أ. 114نقض مدين سوري .ق. - 8
، 11/01/1000تضضضضضضضضاريخ  781.أ.1181، م .ق.19/1/1000تضضضضضضضضاريخ  51.أ.16نقضضضضضضضضض مضضضضضضضضدين سضضضضضضضضوري .ق. - 6

 .189-1/181ست حم مة ن الحلقض، ا     

143 



واألســاس القــانوني لهــذه القاعــدة هــو أن اعتــراض الغيــر ال يتضــمن تجريحــا  للحكــم الصــادر عــن 
المحكمــة بمــا يوجــب رفعــه إلــى محكمــة أعلــى إنمــا يتضــمن طلــب تعــديل مــا قضــت بــه المحكمــة 

 .10العتبارات لم يكن من الممكن للمحكمة تبينها من تلقاء ذاتها

نمـا تنـاول الرسـوم والمصـاريف فقـط، على أنه إذا كان االسـتئناف لـم ينصـب ع لـى أسـاس النـزاع واا
فــاعتراض الغيــر علــى األســاس يجــب أن يقــدم إلــى محكمــة البدايــة ألن االســتئناف لــم ينشــر ســوى 

 ، وكذلك إن ردق االستئناف شكال .11المسائل المست نفة وليس منها بحث األساس

 

 

  

                                                           
 .1/161، ست حم مة ن الحلقض، ا     7/5/1000تاريخ  1995.أ.995نقض مدين سوري .ق. - 10
 .168، اس ان و  ص 4/1/1670تاريخ  950.أ.111نقض مدين سوري .ق. - 11
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 :اعتراض الغير الطارئ -2

اســــتدعاء إلــــى اعتــــراض الغيــــر الطــــارئ يقــــدم ب
المحكمة الناظرة في الدعوى، شريطة أن تكون 
مســــاوية أو أعلــــى درجــــة مــــن المحكمــــة التــــي 
ــــه، وأن يكــــون  أصــــدرت الحكــــم المعتــــرض علي
ـــــه الحكـــــم داخـــــال  فـــــي  ـــــذي صـــــدر في ـــــزاع ال الن
ـــــد أحـــــد هـــــذين  ـــــإذا فق اختصاصـــــها الشـــــامل، ف
الشــرطين بــ ن كــان صــادرا  عــن محكمــة أعلــى 

في الدعوى كمـا لـو درجة من المحكمة الناظرة 
كــان صــادرا  عــن محكمــة االســتئناف، والــدعوى 

 منظورة أمام محكمة البداية،
 
أو كان موضوع الحكم الذي هو موضوع دعوى االعتراض خارجا  عن اختصاصـها، كمـا لـو كـان 
صــادرا  عــن محكمــة شــرعية فــي موضــوع مــن مســائل األحــوال الشخصــية، والــدعوى منظــورة أمــام 

 فإنه يتعين أن يقدم الطاعن اعتراضا  أصليا .محكمة مدنية، 

وللمحكمة في االعتراض الطارئ أن تفصل فـي الـدعوى األصـلية وترجـف الفصـل فـي االعتـراض، 
 ما لم يكن فصل الدعوى األصلية متوقفا  على نتيجة حكمها في االعتراض.

إليهـا بصـورة  وتكون المحكمة التي أصدرت الحكم المعتـرض عليـه مختصـة ويقـدم اعتـراض الغيـر
أصــــلية ولــــو كــــان اختصــــاص النظــــر فــــي الموضــــوع قــــد صــــار لجهــــة قضــــائية أخــــرى، كالقضــــاء 

 مثال . 12اإلداري

 

  

                                                           
 .168، اس ان و  ص 10/1/1671تاريخ  10.أ.4كقضايا اجلحل  ن، تحلازع اخ صاص .ق.  - 11
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 شروط الطعن باعتراض الغير: رابعًا:

في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبـل الـدخول إلـى الموضـوع وهـذا مـن 
 .13النظام العام

 الشروط الشكلية: -أ

كمـات( أصول محاأ /262أن يقدم االعتراض من ذي صفة: واألشخاص المقصودون بالمادة )ـ 1
هــم مــن لــم يكونــوا ممثلــين فــي الــدعوى الســابقة وال خصــوما  وال متــدخلين فيهــا، ويكفــي لقبــول 
طلب اعتراض مثل هؤالء شكال  أن يثبت أنه لم يكن ممثال  فـي تلـك الـدعوى، وال خصـما  وال 

 .14أحد الخصوم متدخال  إلى جانب

فمصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعد الوارث ممثال  في الدعوى وال يحق له اعتـراض الغيـر  
قـــراره بالـــدعوى يجعـــل الحكـــم ملزمـــا  للورثـــة 15بعـــد ذلـــك ، علـــى أن تمثيـــل المـــورث وحضـــوره واا

يم بحسـبانهم خلفـا  عامــا ، وهـذا يــؤدي إلـى عـدق الورثــة ممثلـين فــي الـدعوى ممـا ينتفــي معـه تقــد
 .17، فهذا شرط من شروط قبول دعوى االعتراض وهو من متعلقات النظام العام16االعتراض

/ي أصـــول محاكمـــات( أعطـــى الحـــق للـــوارث أن يعتـــرض اعتـــراض 262علـــى أن المشـــرع ) 
الغيــر، إذا مثــل أحــد الورثــة التركــة فــي الــدعوى التــي لمورثــه أو عليــه وصــدر القــرار مشــوبا  

لغيـر لغـش الـوارث الـذي مثـل التركـة يتفـق مـع قواعـد المنطـق بغش أو حيلـة، فـإن اعتـراض ا
، ألنه ولئن كانت تجوز مخاصمة أحـد الورثـة ممـثال  عـن 18السليم ومبادئ العدالة واإلنصاف

التركة إال أنه ال يحق له اإلقرار عن اآلخرين دون ثبوت نيابته عنهم باإلقرار، وال يغيـر مـن 

                                                           
 .1/165، ست حم مة ن الحلقض، ا     16/9/1000تاريخ  950.أ.104نقض مدين سوري .ق. - 11
 .1/161، ست حم مة ن الحلقض، ا     7/5/1000تاريخ  1995.أ.995نقض مدين سوري .ق. - 14
 .11/1/1691تاريخ  41نقض شد ي سوري .ق. - 15
 .188، ست حم مة ن الحلقض، طع ن ص 7/11/1666تاريخ  1667.أ.1717نقض مدين سوري .ق. - 19
 .161طع ن ص  11/1/1668تاريخ  878.أ.161نقض مدين سوري .ق. - 17
 .1/186، ست حم مة ن الحلقض، ا     18/4/1666تاريخ  697.أ.501نقض مدين سوري .ق. - 18
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التركـة  ، وال يعد ذلك استثناء ألن تمثيـل19ض الغيرذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعترا
 ب حد الورثة منوط بحسن نيته.

/ب أصول( فإن للدائنين والمدينين المتضامنين أو بـالتزام 262كذلك ما نصت عليه المادة ) 
ال يقبــل التجزئــة االعتــراَض علــى الحكــم الصــادر علــى أحــدهم، إذا كــان مبنيــا  علــى غــش أو 

ط أن يثبتــوا هــذا الغــش أو الحيلــة، ولهــم ذلــك بطــرق اإلثبــات كافــة، حيلــة تمــس حقــوقهم بشــر 
ألن المدين المتضامن يتضرر من حكم يصـدر علـى المـدين اآلخـر يلزمـه بـدفع الـدين، ألنـه 

 يسمح لهذا األخير أن يرجع على األول بنصف ما ألزم به.

أو دفـع شخصـي كما يحق لكل من تقدم ذكـرهم اعتـراض الغيـر إذا اسـتطاعوا اإلدالء بسـبب  
يجــرا الحكــم كلــه أو بعضــه، ولــو لــم يكــن الحكــم قــد صــدر بــالتواطؤ أو بحيلــة أو غــش، وال 
تقبــل دعــوى اعتــراض الغيــر مــن الخلــف الخــاص إن كــان الســلف قــد مثقــل بالــدعوى المنتهيــة 
بـــالقرار المعتـــرض عليـــه، إال إذا أثبـــت الخلـــف الخـــاص أن الســـلف قـــد ارتكـــب التـــدليس ضـــد 

 .20على مصالحهالمعترض وتواط  

ولمــن مثــل فــي الــدعوى األصــلية بصــفته نائبــا  عــن الغيــر أن يباشــر اعتــراض الغيــر بصــفته  
 .21الشخصية

ليكـون الطعـن بطريـق اعتـراض الغيـر مقبـوال  ال بـد مـن  أن يقدم االعتراض على ذوي الصـفة: -2
أن يقـع بمواجهــة طرفــي الخصـومة فــي الــدعوى األصـلية، ذلــك أنــه ال يجـوز إلغــاء الحكــم إال 

، فــاعتراض الغيــر يجــب أن يقــدم بمواجهــة جميــع أطــراف القــرار 22إذا مثــل األطــراف جمــيعهم
 .23المعترض عليه، المحكوم لهم والمحكوم عليهم فيه

                                                           
 .161، اس ان و  ص 11/1/1657تاريخ  840نقض مدين سوري .ق. - 16
ضا ي  -149ص  – 1665 -1664جمةن القانون  – 14/1/1661يف  611/591نقص خماص ن سوري  - 10

 .91ص  –اجلديد 
 .787أنطاكي ص  - 11
 .1/180، ست حم مة ن الحلقض ا     19/6/1666تاريخ  1950.أ.1405نقض مدين سوري .ق. - 11
 .790ص  1001( لعام 8 -7، احملامون )16/11/1666تاريخ  1847.أ.1898نقض مدين سوري .ق. - 11

147 



ا الشكل يتعلق بصحة الخصومة وهـو مـن متعلقـات النظـام العـام ويمكـن للمحكمـة إثارتـه وهذ 
 .25، ومن حق محكمة النقض إثارة ذلك تلقائيا  24تلقائيا  في أي مرحلة من مراحل التقاضي

 أن يقدم االعتراض ضمن الميعاد القانوني مرفقا  به الرسوم والت مينات: -3

أصول محاكمات(،  272حكم ما لم يسقط حقه بالتقادم )مللغير الحق في االعتراض على ال 
فالطعن باعتراض الغير لم يقيده المشرع بمدة معينة ولذلك يكون صحيحا  فـي الشـكل لمجـرد 

 .26وروده قبل سقوطه بالتقادم مرفقا  بما يوجبه القانون من رسوم وت مينات

باأ االعتببراض تحببت "يجببأ أن يشببتمت اسببتدعار االعتببراض األصببلي أو الطببارئ علبب  أسبب -4
 /ه أصوت محاكمات(.962طائلة الرد شكاًل")م 

  

                                                           
 .790ص  1001( لعام 8 -7، احملامون )16/11/1666تاريخ  1847.أ.1889نقض مدين سوري .ق. - 14
، 1/161، سضضت حم مة ضضن الضضحلقض، ا  ضض   18/7/1669تضضاريخ  1411.أ.1081نقضضض مضضدين سضضوري .ق. - 15

"إن طةضضضضضضت مقضضضضضض  تحلئ ضضضضضضل قضضضضضضضدار قضضضضضضضائي متعديةضضضضضض  ي ضضضضضضض د ي خماصضضضضضض ن أطضضضضضضدا  القضضضضضضدار كافضضضضضضضن"، نقضضضضضضض مضضضضضضدين سضضضضضضضوري 
 .447ص  1006( 4ض1احملامون ) 19/6/1007يف  1641أ.1041.ق.

، 16/11/1000تضضضاريخ  441.أ.1918، م .ق.18/6/1677تضضضاريخ  1050.أ.15نقضضضض مضضضدين سضضضوري .ق. - 19
 .1/181ست حم مة ن الحلقض، ا     
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 الشروط الموضوعية: -أ

يشـــترط فـــي اعتـــراض الغيـــر مـــا يشـــترط فـــي 
إقامـــــة الـــــدعوى ابتـــــداء وهـــــذه الشـــــروط هـــــي 
وجــــــــود مصــــــــلحة مباشــــــــرة يقرهــــــــا القــــــــانون 
للمعتــــــــرض، وأن تكــــــــون المصــــــــلحة قائمــــــــة 
وحالقـــــة، وشـــــرط تـــــوافر المصـــــلحة هـــــذا مـــــن 
النظـــام العـــام، أمـــا الضـــرر فيكفـــي أن يكـــون 
احتمــــال وقوعــــه مؤكــــدا ، ومــــن المقــــرر فقهــــا  

الضــــرر الــــذي يســــو  االلتجــــاء واجتهــــادا  أن 
ـــه  ـــذي يلحق ـــر إنمـــا هـــو ال ـــراض الغي ـــى اعت إل
الحكم بحقوق قائمة بتـاري  صـدوره، لـم يكـن 

 صاحبها خصما  في الدعوى وال ممثال  
 

، فيجــب أن تكــون حقــوق المعتــرض قائمــة وموجــودة قبــل صــدور الحكــم المعتــرض عليــه ال 27فيهــا
يكفـي أن تكـون المصـلحة التـي يسـتند إليهـا المعتـرض إنمـا ال . 28بعده حتى يكون اعتراضـه مقبـوال  

محتملــة وهــذا الشــرط مــن النظــام العــام، فاالحتمــال شــرط غيــر كــافا إلقامــة دعــوى اعتــراض الغيــر 
 .29طالما أنه يشترط المساس بحق يعود للمعترض، وأن يكون القرار قد انتقص من هذا الحق

                                                           
 .1/184، ست حم مة ن الحلقض، ا     11/1/1669تاريخ  986.أ.405نقض مدين سوري .ق. - 17
 .86ص  -1009 –( 11 -11احملامون ) – 10/4/1009يف  651/ق/1911نقض مدين سوري /أ/ - 18
فا ةم  ،1/184، ست حم مة ن الحلقض، ا     19/5/1666تاريخ  197.أ.711نقض مدين سوري .ق. - 16

، اس ان و  16/7/1671تاريخ  111.أ.164نقض شد ي سوري .ق. او الغ ف   قالحلئقن مح هله از ةام إذا ث ت ف   ذلك
وائضضح اوضضديح يعضضد مضضح ال ضضر قالحل ضض ن إي ا ةضضم الضضلي يصضضدر ضضضد اوضضديح، ما ي ضضدي هضضلا ا ةضضم يف  قضض  إذا تواطضض  اوضضديح مضض   ،167 ص

نقضض  ضده أم تع د خ ارة الد وت إضدارا  قدائحل  أم أمهل إمهاا  ب ض  ا  الضدفاع ف هضا  ضح  قض  خص   يف الد وت اليت صدر ف ها ا ةم
 .169 ، اس ان و  ص11/7/1677تاريخ  1084.أ.687مدين سوري .ق.
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اطــؤ، ممــن كــان قــد مثــل المعتــرض، ومــس فمتــى ُبنــي الحكــم المعتــَرض عليــه علــى التــدليس والتو 
حقوقه، فإنه يعد في حالـة التواطـؤ، مـن الغيـر الـذين ال يمـثلهم المعتـرض عليـه، ويجـوز اعتراضـه 

 .30على أساس حقه الذاتي في إبطال التصرف

إن تـوافر شــروط اعتـراض الغيــر وأســبابه يعـدقان مــن النظــام العـام وينبغــي بحثهــا قبـل االنتقــال إلــى 
بالتفصــيل  31ع دعـوى اعتــراض الغيـر، ومـن ضـمن هــذه الشـرائط المصـلحة والصـفةالبحـث بموضـو 

 المتقدم.

 

  

                                                           
مقضضد  ةضضم ق نضض  لة ضضديك يف ال ضضدكن ال ضضضامحل ن أن  ،165 ، اسضض ان و  ص6/1/1655تضضاريخ  105اسضض احلا   ةضضت .ق. - 10

نقضضض مضضدين  ،ال ضر  ةضضث  ةضم صضضاور قحلضاق  ةضضث إقضدار شضضديك لخضد مضضن كضان ال وق ضض   ضح ال ضضدكن محلوطضا  قال ضضدكاق جم  عضن يعض   ا ضض ا 
تضضضضضضضضضضاريخ  58/ق/109سضضضضضضضضضضوري /أ/منقضضضضضضضضضضض مضضضضضضضضضضدين  ،165 ، اسضضضضضضضضضض ان و  ص1/9/1696تضضضضضضضضضضاريخ  478سضضضضضضضضضضوري .ق.

 .88ص  -1009 –( 11 -11احملامون ) – 10/1/1009
لضضض م  1/161، سضضضت حم مة ضضضن الضضضحلقض، ا  ضضض   6/1/1668تضضضاريخ  898.أ.117نقضضضض مضضضدين سضضضوري .ق. - 11

مصضضة ن يف اا ضض ا  ا ضض ا  ال ضضر  ةضضث  ةضضم اس صضضدره ازا ق صضض  م ماوة اقحل هضضا  دما ضضا مضضح  ضضضان ها، نقضضض 
 .165، اس ان و  ص 16/4/1671تاريخ  84.أ.415شد ي سوري .ق.
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 خامساً: إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه:

إن االعتــــراض األصــــلي يقــــدم باســــتدعاء وفاقـــــا  لإلجــــراءات العاديــــة، ويقــــدم االعتــــراض الطـــــارئ 
ــــدعوى األصــــلية وترجــــف الفصــــل فــــي باســــتدعاء، وللمحكمــــة فــــي هــــذا األخيــــر أن تفصــــل فــــي  ال

 االعتراض ما لم يكن فصل الدعوى األصلية متوقفا  على نتيجة حكمها في االعتراض.

فــي كــل األحــوال فــإن الشــرط األول لقبــول اعتــراض الغيــر علــى الحكــم أن يثبــت المعتــرض ابتــداء 
ن ثبـت لهـا وجود حق مسق به الحكم المعترض عليه، فإذا تخلـف هـذا الشـرط لـم يكـن للمحكمـة ، واا

خلــل فــي إجــراءات الحكــم أو عــدم اتفاقــه مــع أحكــام القــانون، أن تتصــدى لــه بالتعــديل ال جزئيــا  وال 
 .32كليا  

لكن اعتراض الغير يعطي للمحكمة الحق بـ ن تطـرا القضـية مـن جديـد، ويجيـز للمعتـرض إثبـات 
 .33من الغير الوقائع التي يدعيها بوسائل اإلثبات كلها، ألنها وقائع مادية بحسبانه

فإذا ما توافرت شروط الطعن باعتراض الغير أضحت الدعوى متفرعة من الدعوى األصلية، ويـتم 
الفصل فيها وفقا  لألصول الخاضعة لها الدعوى األصلية، ويصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى 

راض االعتــراض أن تعيــد النظــر فــي الموضــوع مــن جديــد، وتمتــد واليــة القاضــي النــاظر فــي االعتــ
لتشــمل التثبــت ممــا إذا كــان الحكــم قــد شــابُه عيــب أصــلي يجعلــه غيــر قــانوني فــي منشــئه أو فــي 

 تكوينه.

وأساس حكم هـذه القاعـدة أن الغايـة مـن اعتـراض الغيـر إلغـاء الحكـم، أو سـحبه جزئيـا  فيمـا يتعلـق 
ه ال بمصلحة المعتـرض صـاحب الحـق الـذي لـم يكـن ممـثال  فـي الحكـم المعتـرض عليـه، ولهـذا فإنـ

يجــوز بــ ي حــال أن تتعــدى مطالــب المعتــرض مــا يزيــد عمــا قــرره الحكــم األصــلي، ألنــه يكــون فــي 
ذلك الوقت قد تضمن طلبـا  جديـدا  لـم يطـرا ولـم يقـَض بـه أمـام المحكمـة مصـدرة القـرار المعتـرض 

إال أنــــه وقبــــل التثبــــت مــــن تــــوافر أســــباب اعتــــراض الغيــــر يكــــون كــــل بحــــث فــــي موضــــوع  عليــــه،

                                                           
 ،1/187سضضضت حم مة ضضضن الضضضحلقض، ا  ضضضض    ،15/7/1666تضضضضاريخ  841.أ.1157نقضضضض مضضضدين سضضضوري .ق. - 11

 طضاه  قوق اوالك ا ت  ثد مح ق   او تد مقال ا  فإن قدار ت   ت ق ض  او تضد ا  ضق  قوقض  ا مضح قديضت ما مضح قع ضد، طاوضا أن القضانون أ
، سضت حم 18/4/1666تاريخ  411.أ.111نقض مدين سوري .ق. ،يف هله ا الن    خت ن او بور يف او تد او    فورا  

 .1/176مة ن الحلقض، ا     
 .199 ص 1000( لعام 4 -1، احملامون )11/1/1668تاريخ  17.أ.141نقض مدين سوري .ق. - 11
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، كمــا ال يجــوز أن يتنــاول الحكــم 34بقا  ألوانــه وال يعطــي للمعتــرض أي مركــز قــانونياالعتــراض ســا
، فال يجوز لمن تقدم باعتراض 35االعتراضي أكثر من القدر الذي قضى به الحكم المعترض عليه

الغيـــر علـــى حكـــم يمـــس حقوقـــه أن ينقلـــب وضـــعه فيقـــرر القاضـــي تشـــميله كمحكـــوم عليـــه بـــالحكم 
عليــه أحــد بــذلك، ألن دعــوى االعتــراض تفصــل إمــا قبــوال  أو ردا  فــي األصــلي مــن دون أن يــدعي 

، فـإذا كـان الغيـر محقـا  فـي اعتراضـه عـدلت المحكمـة الحكـم فـي حـدود 36حدود ما رفعت من أجلـه
مـــا يمـــس حقـــوق هـــذا الغيـــر، مـــا لـــم يكـــن الحكـــم المعتـــرض عليـــه ال يقبـــل التجزئـــة فعندئـــذ تعـــدل 

 حاكمات(.أصول م 273المحكمة الحكم بكامله )م 

وال يترتـــب علـــى تقـــديم اعتـــراض الغيـــر وقـــف تنفيـــذ الحكـــم المعتـــرض عليـــه، لكـــن يجـــوز للمحكمـــة 
النــاظرة فــي االعتــراض أن تقــرر فــي قضــاء الخصــومة وقــف تنفيــذه متــى كــان يخشــى مــن التنفيــذ 

/ب أصـــول 272وقـــوع ضـــرر جســـيم يتعـــذر تداركـــه، وذلـــك لقـــاء كفالـــة نقديـــة تقـــدرها المحكمـــة )م 
 محاكمات(.

 

 

  

                                                           
 .1/178، ست حم مة ن الحلقض، ا     19/6/1666تاريخ  715.أ.908نقض مدين سوري .ق. - 14
 .1/186حم مة ن الحلقض، ا     ، ست 19/5/1666تاريخ  1404.أ.848نقض مدين سوري .ق. - 15
 .1/164، ست حم مة ن الحلقض، ا     17/10/1669تاريخ  1810.أ.1541نقض مدين سوري .ق. - 19
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 طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى االعتراض: :سادساً 

، وعليه فـإن 37الحكم الصادر بش ن اعتراض الغير يخضع لطرق الطعن نفسها في الحكم األصلي
االعتراض على قرار القضاء المسـتعجل المتضـمن وضـع الحراسـة القضـائية علـى أحـد المحـال ال 

 .38يقبل الطعن بالنقض

الغيـر الصـادر فـي قضـية أو مـادة صـلحية ال يخضـع للطعـن بطريـق الـنقض والحكم في اعتـراض 
 .39ش نه في ذلك ش ن الحكم األصلي، ت سيسا  على أن الفرع يتبع األصل في الحكم وال ينفرد به

ذا أخفــق الغيــر فــي اعتراضــه ُألــزم بالمصــاريف وبغرامــة قــدرها ألــف ليــرة وبتعــويض خصــمه عمــا  واا
 حاكمات(.أصول م 274أصابه من ضرر )م 

 .40ويحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة لإلعذار

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .165\1، ست حم مة ن الحلقض، ا     8/1/1668تاريخ  144.أ.117نقض مدين سوري .ق. - 17
، سضضضت حم 16/1/1668تضضضاريخ  191.أ.114، م .ق.16/11/1691تضضضاريخ  560نقضضضض مضضضدين سضضضوري .ق. - 18

 .1/180مة ن الحلقض، ا     
 .101، ست حم مة ن الحلقض، طع ن ص 18/1/1669تاريخ  90.أ.71نقض مدين سوري .ق. - 16
 .100، اس ان و  ص 14/8/1658تاريخ  1851نقض مدين سوري .ق. - 40
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 ميعاد اعتراض الغير:

A. . ميعاد التقادم على الحق الذي مسه القرار المعترض عليه 

B. 15 .يوما  من تاري  صدور القرار موضوع االعتراض 

C. 32  تاري  تبليغ القرار موضوع القرار.يوما  من 

D. .وال خيار مما ذكر 

 ميعاد التقادم على الحق الذي مسه القرار المعترض عليه ..  A:اإلجابة الصحيحة

 

 اعتراض الغير الطارئ يقدم:

A. .باستدعاء 
B. .باستدعاء أو بمذكرة خطية 
C. أو شفاها  ويثبت في محضر الجلسة. ،باستدعاء أو بمذكرة خطية 
D. ذكر. وال خيار مما 

 باستدعاء أو بمذكرة خطية..  B:اإلجابة الصحيحة

 

 طعن في الحكم الصادر في اعتراض الغير:يُ 

A. .بالنقض 
B. .باالستئناف 
C. .بالطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوى األصلية 
D. .وال خيار مما ذكر 

 األصلية.بالطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوى .  C اإلجابة الصحيحة:
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 العاشرةالوحدة التعليمية 

 مخاصمة القضاة

 الكلمات المفتاحية:

ق-الوةةة ا قالقضنةةةة قق-أسةةةبنخققضنةةةةقلقالو ةةةن قق-الطبيعةةةلقالونيةييةةةلقلةةةمةةاققضنةةةةقلقالو ةةةن ق
القةمة قق-القةمة قية قمةةةاققضنةةقلقالو ةن قق-القحكقلقالقضتةلقبةمةةاققضنةةقلقالو ةن ق

إج اءاتقتوةمي قمةةةاقالقضنةةقلقق-قيعنمقمةةاقالقضنةقلقق-ةليهقي قمةةاققضنةقلقالو ن ق
قاآلثن قالونيةييلقلوبةلقمةةاقالقضنةقل.ق-إج اءاتقالفةلقي قمةةاقالقضنةقلقق-

 األهداف التعليمية:

قأن:قةل ققنم ا ققالطنلخقيكةنقأنقيجخقالتعليقيلقالةحم قهذهقم اسلقبعم

أ قط يققاستثينئ قللطعنقي قالو ا ققهلقمةةاقالقضنةقلقه قمةةاققسؤةليلقتوةي يليع فقةق1
ق.القضنة 

يكن قالعماللق،ةغشقالون  ق،ةقفهة قالضطأقالقهي قالجسي قللون  .قيع فق2 ق.ةا 

ق.ه قالقحنك قالت قيقكنققضنةقتهنقةالت قالقيقكنققضنةقتهنقةقن.قيع فق3

ق.ةش ةطققبةلقاليظ قييهق،ةش ةطهقالشكليلق،ةكيفقيوم قطلخققضنةقلقالون  .قيع فق4

قةةةماقةاليةةةلقالقحكقةةةلقاليةةةنظ  قيةةة قمةةةةةاقالقضنةةةةقلقبنليسةةةبلقل سةةةبنخقالقثةةةن  قةغيةةة ق.قيعةةة فق5
ق.ةتأثي قالمةةاقي قتيفيذقالو ا قالقضنة ق،القثن  

ق.قنذاقيت تخقةل قإبطنلقالو ا قالقضنة يع فقةق6
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 الملخص:

ةلكنقالضةفققةنقق،ةقنقيضطئقييبغ قأنقيتحقلققسؤةليلقضطئهق،ةالبش قيضطئةنق،الون  قبش 
ق،قة قأيهةةنق ة ة  قاجتقنةيةةلق،القسةؤةليلققةةمقيحقةلقاليةةناقةلة قانحجةةن قةةنقتةةةل قةظيفةلقالو ةةنء

ةلذاقتح صقالمسنتي قةالش ائ قةل قإحنطةلقالون ة قق،ةأيقضللقييهنقيةق قالقجتق قي قح جقشميم
نةةلقةذلكققنقضاللقحةة ققسةنءلتهقالقهييةلقةبة قإجة اءاتقضق،ب قنينتق مققسؤةليتهقالقهييل

تحوققالتةازنقبينققةلحلقالون  قي قالشعة قبنلطقأيييلقي قأماءقةظيفتهقةقةلحلقالضةة قي ق
سنءته. قحقنيته ققنقجهلقالون  قالفن حقأةقتعسفهقةا 

ةيتةةةة قبع ةةه قأنقمةةةةاققضنةةةقلقالو ةةن قغ  ةةهنقالةحيةةمقهةةةقإبطةةنلقالوةة ا قالقضنةةة قالةةذيق
حةةةةنالتقتسةةةةتهمفققطنلبةةةةلقالون ةةةة ققيهيةةةةنكق،ةلكةةةةنقهةةةةذاقالتةةةةةة قغيةةةة قمقيةةةةقق،أةةةةةم هقالون ةةةة 
ةذلةةةكقحيةةة قيكةةةةنقالوةةة ا قيةةة قةةةةنلحقالضةةةة قةلكيةةةهقت ةةة  ققةةةنقجةةة اءقإضةةةاللقق،بةةةنلتعةيققيوةةةط

كأنقتتأض قالقحكقةلقية قالفةةلقية قالطعةنقةةنقالقيعةنمقالقحةممققنيةيةن قق،الون  قبةاجبنتهقالقهييل
اسةةتثينئ قيهةة قط يةةققق،ةلةةذاقيةةخنققضنةةةقلقالون ةة قهةة قمةةةةاقذاتقطبيعةةلقضنةةةلق،للفةةةلقييةةه

ةمةةةةةةةاققسةةةةةؤةليلقتوةةةةةةي يلقحيةةةةة قتسةةةةةتهمفقالقطنلبةةةةةلقق،للطعةةةةةنقحيةةةةة قتسةةةةةتهمفقإبطةةةةةنلقالوةةةةة ا 
طةةةة ققالطعةةةةنققموبةةةةلقمةةةةةةاقالقضنةةةةةقلقإالققةةةةنققحةةةةن قأسةةةةتنذقةبعةةةةمقاسةةةةتيفنةالقت قق،بةةةنلتعةيققيوةةةةط
ةيةةة قق،ة ةةةمقةزيةةة قالعةةةملق،ةهةةة قت يةةة ق ةةةمقالو ةةةن قالةةةذينقةقةةة ققةةةيه قانضةةةاللق،ةالقعنلجةةةلقكنيةةةل

ةيةة ققيعةةنمقثةةال قسةةيةاتققةةنقةقةةتقةةةمة قق،يقاسةةتفنمققةةنقالوةة ا قالقضنةةة قةاجهةةلقالضةةة قالةةذ
شةأيهنقية قق،ةالقتؤميقمةةاقالقضنةقلقإل قةقةفقالتيفيةذقالوة ا قالقضنةة ققةنقحية قالقبةمأق،الو ا 

ةالقتوبةةةلقمةةةةةاقالقضنةةةةقلقإالق ةةةمقق ةةةن قالحكةةة قق،ذلةةةكقشةةةأنقإةةةةنم قالقحنكقةةةلقةاةتةةة اققالغيةةة 
ةتضةتصقبيظ هةنققحكقةلقاالسةتئينفقالقمييةلقأةقالةمائ  قالقمييةلقق،ميةاليينبلقالعنقلقي قالو نءقالعةن

قالقضنةقل،قةذلكقحسخقم جلقالقحكقلق،أةقالهيئلقالعنقلقي ققحكقلقاليوقق،ي ققحكقلقاليوق
لةةمةةاقالقضنةةةقلقيةة قالتطبيةةققالعقلةة قهةةةقالضطةةأقالقهيةة قالجسةةي قالةةذيقتوةة قييةةهققةالسةةبخقالشةةنئ 

قالقحكقل.

ذاققبلةةةةتقالةةةةمةةاقشةةةةكال ق ةقة ةةةةةةن قحكقةةةةتقالقحكقةةةةلقاليةةةةنظ  قييهةةةةنقبخبطةةةةنلقالوةةةة ا قإلةةةة قجنيةةةةخقةا 
ذاقكنيةتقق،بننبطنلقةل قسبيلقالتعةةيققالعيية ق-ةهةقالغنلخقق-قةقمقتكتف ق،التعةيققاليومي ةا 
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القيةخنقق،يةةلتقية قالقة ةة ق،المةةاقاألةليلقالت قةم قييهنقالو ا قالقضنة قجنهز قللفةةل ةا 
ةيض ةةة قالوةةة ا قالةةةنم قيةةة قمةةةةةاقالقضنةةةةقلقللطعةةةنقق،القحكقةةلقتوةةة  قيةةةتحقبةةةنخقالق ايعةةلقييهةةةن

القيخيهقيةم ققب قن .ق،قت قكننقةنم ا قةنققحكقلقاالستئينفقبنليوققةيققالوةاةمقالعنقل قةا 

ق
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 :فكرة مخاصمة قضاة وطبيعتها القانونية :أولا 

القمييةةلقالونةةةم قالعنقةةلقالقوةة   قيةة قالتويييةةنتق
الحميثلقأنقكلقضطةأقسةبخق ة  ا قللغية قيلةز ق

قةةةمي قسةةةة ي ،قق164ق تكبةةةهقبةةةنلتعةيقق  ق
ةتطبيةةققهةةذهقالونةةةم قبةةخطالققةلةة قالو ةةن ،ق
ةةةةةةةم ققةةةةةيحه قحةةةةةةةنيلققةةةةةنقبةةةةةةممقةقلهةةةةةة ق
القهيةةة قيجعلهةةة قتحةةةتقتهميةةةمقالضةةةةة قكلقةةةنق

ققبأيه ق حنينقألضطنءقالو ن ،قيخيهققاأشع ةق
ي قق ا ه،قةسيحج قةنقالعقلقضةيةن ققةنقالقسةؤةليلقةبنلتةنل قيتعطةلقلنقيشع قالون  قبنالستواللق

قق يققالعمالل.

ةيةةة قالةقةةةتقذاتةةةهقالقيجةةةةزققةةةيحه قحةةةةنيلققطلوةةةلق ةةةمقالقسةةةؤةليلقةةةةنقأضطةةةنئه قالقهييةةةلقتجةةةنهق
قالضةة ،قأليه قبش قةيعت يه ققنقيعت يقالبش ققنقأةجهقال عف.

ةقلقبخج اءاتقةأحكن قضنةلقلتو ي ققسةؤةليلقةلذلكقتتجهقاأليظقلقالونيةييلقالحميثلقإل ق س قضة
الو ةةةن قالقمييةةةل،قتت ةةةقنقاسةةةتثينءققةةةنقحكةةة قالونةةةةم قالعنقةةةلقيةةة قالقسةةةؤةليلقالقمييةةةل،قيةةةالقتجةةةةزق
قسةةنءلته ققةةميين قةةةنقأضطةةنئه قيةة قأماءقةظيفةةته قإالقةيةةققإجةة اءاتقمةةةةاقالقضنةةةقل،قةالقتجةةةزق

ةلة ق أاقةقلهة قأ قية قحنلةلقايوطةن ققسنءلته قةيةققطة ققالتعةةيققالعنميةلقسةةاءقأكةننقالو ةن ق
قؤقةةةةتققةةةةةي قكخجةةةةنز قإما يةةةةلقأةقةةةةةحيلقأةققةةةةنقمةنق اتةةةةخ،قأةقألماءقضمقةةةةلقالعلةةةة ،قأةقطةيةةةةلق
كننحنلةةلقةلةة قاالسةةتيما قأةقاليةةمخ،قأةقيةة قحنلةةلقايوطةةن قمائةة قكنالسةةتونللقأةقالتسةة يحقأةقانحنلةةلق

قةل قالتونةمقأةقالط مقأةقالعزلقكعوةبلققسلكيل.
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 خاصمة طريق استثنائي للطعن بالحكم:ـ دعوى الم1

قةةةنمي،قيفتةة ققأنقالون ةة ققةةمقضةةنلفق يتجةةهق أيقإلةة قةةةمقمةةةةاقالقضنةةةقلقط يوةةن قللطعةةنقغيةة  
ةاجبةهقالةةظيف ،قةهةذاقالة أيقهةةةقالةذيقاةتقةمهقالقشة  قالف يسة قةيةةمقنقيظة قالقضنةةقلقية قالقةةةامق

ت قةة قإلةة قالطعةةنقيةة ققق ايعةةنت ،قةلكيةةهقاتجةةنهققحةةلقيظةة ،قألنقالقضنةةةقلقالق516إلةة قق505 
يقنقإل قتعةيققالضة قةنقضطأقالون  ،قيهة قمةةةاققسةؤةليل،قةيةن ققبةينقاألقة ين،ق الحك ،قةا 
ةه قإذاقأمتقإل قبطالنقالحك قالذيقايبي قةليهقسبخققنقأسةبنخقالقضنةةقل،قيةخنقهةذاقالةبطالنق

ق.1يكةنقبةةفهقتعةي ن قةييين قللضة قةنقال   قالذيقأةنبهققنقةمة قالحك 

ذاق حةةم قة يعةةتقمةةةةاقجزائيةةةلق ةةمقالون ةة ،قيحسةةخقالةةة أيقالةة اجحقالقيقكةةنق يةة قمةةةةةاقةا 
القسةةؤةليلقالقمييةةلقللون ةة قةةةنقةقلةةهقالقهيةة قتبعةةن قللةةمةةاقالجزائيةةلقأقةةن قالقحكقةةلقالجزائيةةل،قةأيةةهق
يجخقاتبن قالوةاةمقالضنةةلقبةمةةاقالقضنةةقل،قةذلةكقأنقاتبةن قالوةاةةمقالعنقةلقيعةمقض ةجةن قةلة ق

ي قالقضنةقل،قكط يققضنصقأحنطهقالوةنيةنقب ةقنينتققتعةمم قلةةنلحقالون ة ،قالحكقلققنقتيظ
يؤيمقهذاقأنقمةةاقالقضنةةقلقتيظة قةلة ققة حلتين،قةهةةققةنقالقيتةأت قةيةمقيظة قالةمةةاقالقمييةلق
أقن قالقحكقلقالجزائيل،قي قحينقأنقتيظي قإج اءاتقالقضنةقلقةل قذلكقاليحةقيعمق قنيلققهقلق

ق.2قيهنقبغي قيصقضنصللو ن قالقيجخقح قنيه ق

  

                                                           
.أ. 11ق..  ءيييد  ييي   ريييااص ة فييي   ن ييي   ،113 ص – 1791قييين ال  اء ييين   عييي      ييي   –فتحيييا      - 1

،  شيييينا ما يف يييين أل  ااييييا   رييييتن    يييي ن  71/9/1771تيييينا    111.أ.113.ق.،  79/3/1771تيييينا    131
 .11 ن    ق نة  حلكم  ممثلا  ان نب  ص  – عيفن ين 

 .119 ص – ع جع  اسنبق  – 1791      –قن ال  اء ن   ع    –فتحا      - 7
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 ـ دعوى المخاصمة: دعوى مسؤولية تقصيرية:2

اتجةةةةةةةةةةةةةهققةةةةةةةةةةةةةذهخق ضةةةةةةةةةةةةة قإلةةةةةةةةةةةةة قأنق
القضنةةةةقلقمةةةةةاقتعةةةةيقققبييةةةلقةلةةة ق
قةاةةةةةةةمقالقسةةةةةةةؤةليلقالتوةةةةةةةةي يلقبأ كنيهةةةةةةةنق
الثالثةةةل:قالضطةةةأقةال ةةة  قةةةةةللقالسةةةببيلق
بييهقةةةةةن،قةليسةةةةةتققةةةةةنقطةةةةة ققالطعةةةةةنقةالق

قق.3اقتماما قللضةةقل

ةةةينغلقالقشةة  قالسةةة يقنجةة اءاتققضنةةةقلقالو ةةن قيةة قالكتةةنخقالثنلةة قةهةةذاقالتأةةةيلقيتفةةقققةة ق
ق.4تحتقةيةانقضةةقنتققتيةةلقةل قيتينةلهنقي قالكتنخقالقضةصقلط ققالطعنقبنألحكن 

 ـ خطأ القاضي المخاصم ليس مرفقياا:3

                                                           
،  ق  اهيييين اقييييم 711ص  7661نم ( ا يييي1 -1،  قيييين ال  336.أ.113قيييي  ا    ليييي   ا ن يييي  قك يييي   ايييينءد اقييييم  - 1

تييينا    7636.أ.111 ق  اهييين  ،1616ص 7661( ا ييينم 17- 11،  قييين ال  11/1/7667تييينا    317.أ.111
، 79/1/7667تيييينا    111.أ.711 ق  اهيييين اقييييم  ،1611ص 7661( ا يييينم 17 -11،  قيييين ال  11/1/7667

 ق ه ليي  من يي   ،7/17/7667تيينا    139.أ.161 ق ه ليي  من يي   ،1611 ص 7661( ا يينم 17 -11 قيين ال  
 .397  391 ص 7661( ا نم 1 -9،  قن ال  11/1/7661تنا    139.أ.763

ماى  عخن ييي   اسيياا   ب يي ع   ريينن  اءيين ا  ايي هيي    يين  رييتء  مل يي   جتيفيينع    ليي   ا ن يي  قك ييي   ايينءد  
ت نميفيين  يي   قك يي   ايينءد ةناايي   اءيين ال  حملييم مليي   قيين م      تيفيين  اءن ا  يي ،   يير  عءيي ا أل قيي  ا ع    ليي   ا ن يي  

( ا يييينم 1 -1،  قيييين ال  71/11/1777تيييينا    161.أ.1199ق.. نئليييي   عسيييين ا   عسييييلك  ،  ءييييد  يييي   رييييااص
  ن ييي   ،77/17/1779تييينا    167.أ.711 قييي   ريييتن  هييي    اءييي  ا م  قييي  ا    لييي   ا ن ييي  اقيييم  ،171 ص 7661

  م  م   عخن       ءنً  ريتثننئ نً الع ير بن اكينم  ع  ي  م ينف  م   عسين ا   اء ينئ   أل ق  اهين اقيم رنبءنً ق   جتيف
 شييينا م   اءييي  ا ر أل  اايييا  ،77/9/1773تييينا    177.أ.711،  ق  اهييين اقيييم 11/1/1773تييينا    97.أ.761

 .11ص  7666 – انااص   ارس  –  رتن     ن   عيفن ين،  ن    ق نة  حلكم  ممثلا  ان نب  
 اي    أل  يا  هي    اتل يي    ينل  انعي  أل عمياى  عخن يي   جينئا ً  ايا د  كير هنيينض  عمين  بينات ا د،  ءييد 

 . 773 ص 1791 ،  قن ال ا نم77/7/1719تنا    1176.أ.116ق..    رااص
خب اص  اتل ني    ن رن ى  –  اع ر بن اكنم  آثناه ن   أل ب د ش   يفن  آثناهن تتفق  ع ب د ش  ط  مل   - 1

(  ر قن ال  ا رام   اتل  ننع  اء نئ   فينل  اتيل ني هيا م يناة مير   لي  1حسم  عنعة  ف - خلنص ب ماى  عخن    
 ن  ق  خلا ن ،  ا    ن ي     لي   ا ن ي  قك ي   اينءد  اسياا    جتيفي  م  مي     اعم      ر  سلك    ق  اع ر أل

تيييينا    711/79 رييييتثننئ نً الن يييي   يييير   اكيييينم  ع  يييي   ييييع  ععنا يييي  بيييينات ا د ق  اهيييين اقييييم عميييياى  عخن يييي      ءيييينً 
 .13 ص  ن    ق نة  حلكم  ممثلا  ان نب  -   ن   عيفن ين  – 11/1/1773
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يالحظقأنققسؤةليلقالون  قالقمييلقهينقه ققسؤةليلقشضةيلقتو قةل قةنتوهقي ققةاجهلق
لةةذينقلهةة قةحةةمه قةةةفلقيةة قهةةذهقالةةمةةا،قةتوةةة قةلةة قإضاللةةهقبةاجبنتةةهقالةظيفيةةلقالتةة قالضةةةة قا

يتحقلهنقبةةفهققةظفن قةنقن قي ققةاجهلقالمةلل،قينألسناقالونيةي قلقسؤةليلقالون  قي ققةاجهةلق
قالضةة قالقيضتلفقةنقأسناققسؤةليلقأيققةظفقةن قةنقةقله.

المةلل،قينلون  قهةقالقسؤةل،قألنقي قةن قبةينققةالقيعي قذلكقأنقضطأهقيعمقق يوين قتسألقةيه
حةةةاللققسةةةؤةليلقالمةلةةةلققحةةةلق الون ةةة قةأيققةظةةةفقةةةةن قإذقإيةةةهقيتقتةةة قبنالسةةةتواللقيةةة قةقلةةةه،قةا 
قسؤةليتهقالشضةيلقيؤميقإل قةم قاهتقنقهقبعقلةهقةةةم قشةعة هقبقسةؤةليتهقالشضةةيلقةيةه،قةقةنق

ةظيفتةةةهقيةةة قإطةةةن قالهةةةمفققةةةنقينحيةةةلقأضةةة اقينلون ةةة قهةةةةقة ةةةةقالمةلةةةلققةةةنقما قيعقةةةلقلتحويةةةقق
يقةةنقيعةةمق الةظيفةةل،قيةةخنقضةة جقةيهةةنقلتحويةةققأهةةمافقضنةةةلقبةةه،قيعقلةةهقالقيعةةمقةةةنم ا ققةةنقالمةلةةل،قةا 

ق.5ةقال قشضةين قتو قةليهققسؤةليته
نقكنيتقالمةللققنقضاللقةزا  قالعملقتتحقلقالقسؤةليلقبةةفهنققتبةةن قيسألقةنقأةقةنلق ةا 

قةةةلقلويةةةن ققسةةةؤةليلقالقتبةةةة قبةةةينقضطةةةأقالون ةةة قةةظيفتةةةهقالتةةة قتنبعةةةهقلةجةةةةمقالةةةةللقالونيةييةةةلقالالزق
أةةةةلققحنكقةةنت قةلةة قأنقةالمةلةةلققسةةؤةللقةقةةنقيحكةة قبةةهققةةنقق464يؤميهةةن،قيوةةمقيةةةتقالقةةنم ق 

قالتعةيققةل قالون  قأةقققثلقاليينبلقبسبخقهذهقاأليعنلقةلهنقحققال جة قةليهة.
ةةةقلقةأسنسةةهنقالوةةنيةي قإيهةةنقذاتقةيقكةةنقالوةةةلقيةة قتحميةةمقالطبيعةةلقالونيةييةةلقلةةمةةاقالقضن

طبيعلقضنةل،قحةتقي قتيظيقهنقش ةطقةأحكن قكلققةنقمةةةاقالقسةؤةليلقالقمييةلقةطة ققالطعةنق
االسةةتثينئيل،قةقةةمقحةةممقلهةةنقالقشةة  قإجةة اءاتقضنةةةل،قةتعةة ققةلةة قالقحكقةةلقةلةة قة ةة قيضةةنلفق

نقغلةةةخقةلةة قأحكنقهةةةق6األة ةةن قالعنميةةةلقيةةة قيظةة قالو ةةةنينقاألضةةة اقةالفةةةلقييهةةةن نقةشةةة ةطهنقةا 
اللهةةةة قإالقييقةةةةنقيضةةةةصقحكقهةةةةنقةهةةةةةقق–كقةةةةنقسةةةةي اقق–أحكةةةةن قةشةةةة ةطقطةةةة ققالطعةةةةنقاالسةةةةتثينئيلق

قالتعةيق.

                                                           
 .119 ص – اسنبق  –فتحا      - 1
 اةيين  يي    ،173ص  1777،  قيين ال ا يينم 19/3/1777تيينا    97.أ.37ق.. ءييد  يي   رييااص   ن يي  ( - 3

تنيين ا  عشيي ك أاكن يفيين أل  تيينج ايينص بيينج    ع  ا ييا نع  تناميي   د  تنن  يين ه أل  اف يي   ايي ص ا  يي  اعيي ق 
 اع ر بن اكنم،  ه تنن ا أاكن يفن أل ثنن ن  اءن ال  ع   أل  اكتنج  اي ص ا  ي  ع ينعا  هاتيا م  بناي  ع  اف ي  

 ةري  عش  ك.
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تةجمققجقةةلققنقالش ةطقلمةةاقالقضنةقلقبع هنقبقةجخقالتويينقالقمي قةبع هنقبقةجخق
قالو نئ ،قةل قاليحةقاآلت :تويينقاألةةل،قةبع هنقاستو قةليهقاالجتهنمق

أنقيكةنقسبخقال   قأيقالو ا قالو نئ قالذيقتسةتيمقإليةهقمةةةاقالقضنةةقلققب قةن ،قيةالق -1
يجةزقسقن قمةةاقالقضنةقلقإذاقكننقالقمة قهةقالذيقت اض قةنقسةلةكقط يةققالطعةنق
لتةةةةةيخققةةةنقيةةة اهققةةةنقضطةةةأ،قيةةةأماقإلةةة قاكتسةةةنخقالحكةةة قالم جةةةلقالوطعيةةةل،قةتغةةةمةقمةةةةةاق

 .4ةاجبلقال مقشكال ققالقضنةقل

نليوققق يةةنلو ا قالةةةنم قةةةنققحكقةةلقاالسةةتئينفقيةة قالو ةةنينقالعقنليةةلققةةثال ،قيوبةةلقالطعةةنقبةة
نقيوةققالحكة ،قيةالقتوبةلقمةةةاقالقضنةةقلقإالقبعةمقأنق يفعن قللوةنيةن،قةيسةتفيمقاألطة افققة

ق.8ي يققالقحنق قالعن قالطعنقبنليوققيفعن قللونيةنقي ققثلقهذاقالو ا 

 اتقالقستعجللقيخيهنقالقتوبلقالقضنةقلقأليهنقليستقيهنئيلقإذقيقكنقاللجةءقإلة قكذلكقالو اق
.قةقةةةمقتبيةةة ققةةةنيةنقاألةةةةةلقالجميةةةمقهةةةذاقاالجتهةةةنمق9ق ةةةن قالقة ةةةة قللبةةةتقبأسةةةناقالحكةةة 

/مقةالقتوبلقاألحكةن قالةةنم  قية قالقةةامقالقسةتعجللق440الو نئ قبيصقة يحقي قالقنم ق
نييلقالةةةةةةةنم  قيةةةةةة قالو ةةةةةةنينقالتيفيذيةةةةةةل،قيخيهةةةةةةنقتوبةةةةةةلقالقضنةةةةةةةقل،قأقةةةةةةنقالوةةةةةة ا اتقاالسةةةةةةتئي

قالقضنةقلة.

ةالو ا قالقعةمة قالقت وبةلقبشةأيهقمةةةاقالقضنةةقلقنقكةننقطلةخقإلغنئةهقأقةن قالقحكقةلقالتة قق
أةم ته،قةهذاقيعي قةجةمقط يةققق ةنئ ق ضة قغية قمةةةاقالقضنةةقلقنلغنئةه،قية قحةينق

                                                           
 .191ص  7661( ا نم 16 -7،  قن ال  73/1/7667تنا    171.أ.913ق.. ءد     رااص - 9
فيين    يينل  اءيي  ا ايي   عخن يي    ا يينعاة ميير اك يي   هرييتلننل  ا  نا يي  قيينبً  الع يير  ف يينً الءيين ال   سييتف    نيي   - 1

 علييم  يير  يينل مل يي  أل ،  1711ميينم  /16   يي  ل   يينيفم  يي ما  عخن يي   م ييً  بلاكيينم  ع رييام  اتشيي   ا اقييم /
 قن ا  ا نم  اع ر بناء  ا  ف نً الءن ال اىت م     ر ف   ف ل     تعنا  ت ج   اع ر  اسنبق  ايت ق   ستف    ن   م   د 
 ستجم  قن ا  ا نم م   ل   فتكال من ئي  قي  أةلءي  أل  جيفي  أبيا ج  اتءن يا  عيق اي  من ئي   الجيا  م  عمياى 

 ص – 7669 –( 7 -9 قيييين ال   – 19/1/7663أل  1117/أ/161/ ءييييد  ن يييي   رييييااص /ق – عخن يييي   
1616. 

 .1617 ص – 7669 –( 7 -9 قن ال   – 71/1/7663أل  1111/أ/167 ءد  ن    رااص /ق/ - 7

 الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة: :ثانياا 
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 قالةةةذيقلةةةياقلةةةهقق جةةة قق ةةةنئ ق ضةةة قأنقالوةةة ا قالةةةذيقيوبةةةلقالقضنةةةةقلقهةةةةقالوةةة ا قاليهةةةنئ
ق.10نلغنئه

ةيعمقهذاقالش طققنقالشة ةطقالشةكليلقلةمةةاققضنةةقلقالو ةن ققظهة ا ققةنققظةنه قكةيهةنقق
أيةهقالقق–كقنقق ققعينقية قشة ةطقالطعةنقةقةقةن قق–ط يون قاستثينئين قللطعن،قإذققنقالقو  ق

ميل،قةقنقيةتقهذهقيجةزقسلةكقط ققالطعنقغي قالعنميلقإالقبعمقسلةكقط ققالطعنقالعن
قاألضي  قيسوطقحوهقي قاألةل .

أنقت ي قمةةاقالقضنةقلق مقالقحكقلققةم  قالو ا :قةلة قطنلةخقالقضنةةقل،ق -2
ألنقق11القأنقيكتفةةةة قبقضنةةةةةقلقالوةةةة ا قالقشةةةةكةققيةةةةهق،قضنةةةةةقلقالهيئةةةةلقالحنكقةةةةل

مةةةةةاقالقضنةةةةقلق ةةةمقحكةةة قةةةةنم قبننجقةةةن قةةةةنقق ةةةنءقالجقنةةةةلقيسةةةتمة ق
تقطنئلةةلق مقمةةةةاقالقضنةةةقلقشةةكال ،قبفةة ققأيةةهقيةة ققضنةةةقلقكنقةةلقالهيئةةلقتحةة

بطنلةهقإيقةنقيكةةنق حنلققبةلقمةةاقالقضنةقلقسيؤميقإل قتو ي قإبطنلقالحكة ،قةا 
ذاقكننقالحك ققحلقالقضنةقلقةنم ا قية ق12ي ققةاجهلقالو ن قالذينقأةم ةه .قةا 

مةةةةةاقجزائيةةةل،قةجةةةخقاضتةةةةن قققثةةةلقاليينبةةةلقالعنقةةةلقيةةة قمةةةةةاقالقضنةةةةقلقإلةةة ق
 /هقأةةل .441و ن قالقضنةقين  جنيخقال

،ق13ينلو ا قالقضنة قغي ققنبلقللتجزئلقةلذلكقت مقالمةةاقشةكال قإذاقاضتةة قبعةققالو ةن ق
قنقل قيكنقالحك ققحلقالقضنةقلقةنم ا قةنقأكث يلقالهيئلقالو نئيل،قييجخقحييئذقحة ق

ذاق14/مقأةةةةةل 441مةةةةاقالقضنةةةةقلقبأكث يةةةلقالهيئةةةلقيوةةةطقمةنقالون ةةة قالقضةةةنلفق   .قةا 
كةةةننقالحكةةة ققحةةةلقالقضنةةةةقلقةةةةنم ا قةوةةةخقالطعةةةنقبةةةنليوققللقةةة  قالثنييةةةل،قةجةةةخقحةةةة ق

ق/جقأةةل .441مةةاقالقضنةقلقبنلهيئلقاألضي  قالت قأةم تقهذاقالحك قيوط  ق
                                                           

 7669 –( 7 -9 قيين ال   – 1/3/7663أل  111/أ/171ة في   عخن يي   /ق/ – ءيد ه ليي  من ي  رييااص  - 16
 .1616 ص –
 ص 7661( ا يينم 3 -1،  قيين ال  79/1/7667تيينا    169.أ.779 ا ن يي  قك يي   ايينءد اقييم  قيي  ا    ليي  - 11

137. 
 .199 ص 7661ا نم  (16 -7،  قن ال  11/16/7667تنا    1113.أ.111ق.. ءد     رااص - 17
 .1696 ص 7661( ا نم 17 -11 قن ال   16/3/7667تنا    1171.أ.191ق.. ءد     رااص - 11
نقكةننقسةبخقالقضنةةقلقي جة قإلة قةققأليةه.711ص  - ع جيع  اسينبق  – ااري   أل قين ال  اء ين   عي    –خب ل  اك فتحيا      - 11 ا 

يخيهقييبغ ققضنةقلقالهيئلقالحنكقلقكنيلقةينيلقلس قالقماةللقق،بعققأة نءقالهيئلقالحنكقلقييقنقلةقةم قالو ا قبنألكث يل
 .ماضلقالهيئل
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ذاقتةةةةةي ق ئةةةةياقالهيئةةةةلققةةةةةم  قالوةةةة ا قالقضنةةةةة قيخيةةةةهقييبغةةةة ققضنةةةةةقلقة ثتةةةةهقةةةةةةم قق ةا 
ق.15تحتقطنئللقال مقشكال قاالقتةن قةل ققضنةقلقالع ةينقاآلض ينق

ةيقكةةنققضنةةةقلقق ةةن قالحكةة قةاليينبةةلقةلةة قحةةمقسةةةاءققةةنقأيقم جةةلقكةةنيةا،قةلكةةنقحسةةخقق
أةةةةلققحنكقةةنت قيخيةةهقالقييطبةةققةلةة قق ةةن ققجلةةاقالمةلةةلقكو ةةن قق440يةةصقالقةةنم ق 

 ققنق3.قةلئنقكنيتقالقنم ق 16القحكقلقانما يلقالعلينقةيتةجخق مقمةةاققضنةقته قشكال ق
الضةةنصقبتيظةةي ققجلةةاقالمةلةةلققةةمقيةةةتقةلةة قأيةةهقق21/2/1959تةةن ي قق55 قالوةةنيةنق قةة

ةتطبةةةققانجةةة اءاتقالقيةةةةةصقةليهةةةنقيةةة قهةةةذاقالوةةةنيةنقةتطبةةةققأحكةةةن ققةةةنيةنقالق ايعةةةنتق
ةقةةنيةنقأةةةةلقالقحنكقةةنتقييقةةنقلةة قيةة مقييةةهقيةةصقةذلةةكقإلةة قأنقيةةةم ققةةنيةنقانجةة اءاتق

قجلةةةةاقالمةلةةةةلقألنقالقةةةةنم ققالضنةةةةةلقبنلوسةةةة قالو ةةةةنئ ة،قيخيةةةةهقالقيقكةةةةنققضنةةةةةقلقق ةةةةن 
 قحةةةممتقالو ةةةن قالةةةذينقتجةةةةزققضنةةةةقته قبو ةةةن ققحكقةةةلقالةةةيوققةققثلةةة قاليينبةةةلق440 

العنقةةةلقالتقييزيةةةةل،قةق ةةةةن قاالسةةةةتئينفقةالينئةةةةخقالعةةةن قاالسةةةةتئيني ،قةق ةةةةن ققحةةةةنك قالبمايةةةةلق
ةالةةةلحقةققثلةةة قاليينبةةلقالعنقةةةلقاآلضةة ين،قققةةةنقيجعةةلقهةةةذاقالةةيصقالقييطبةةةققةلةة قغيةةة ه ق

قالقحكقلقانما يلقالعلينقةت مقمةةاقالقضنةقلقشكال .كو ن ق

أنقت يةة قمةةةةاقالقضنةةةقلقيةة ققةاجهةةلقالضةةةة قالةةذينقةةةم قالوةة ا قالقضنةةة ق -3
لةنلحه :قأليهقيتعينقةل قالقحكقلقإنققبلةتقمةةةاقالقضنةةقلقأنقتوة  قإبطةنلق

.قةبةةمه قأنقهةةذاقالشةة طقإذاقكنيةةتقمةةةةاقالقضنةةةقلقتسةةتهمفق14الوةة ا قالقضنةةة 
 و ا .إبطنلقال

                                                           
 .119 ص 7661( ا نم 3 – 1،  قن ال  11/1/7667تنا    379.أ.117   اقم ق  ا    ل   ا ن - 11
 .11 ص 1771، جمل   اءن ال ا نم 71/9/1771تنا    117.أ.133ق  ا    ل   ا ن   قك    انءد اقم  - 13
 خل م  ا ص "ا ث مل عماى  عخن    هت ل م  مبعنا  حلكم ا   عخن    ف  تء   شكً  م   د تءم مل   - 19

 قييين ال  – 79/3/7663أل  177/أ/717 ءيييد ه لييي  من ييي   ن ييي   /ق/ ، يي ا  ايييك  حلكيييم ا ييينحل   ةا جيفتييي "
 قيييييي  اع ع عميييييياى  عخن يييييي   شييييييكً   ليييييين اف يييييي  مليييييي   عسييييييتف    يييييير  اءيييييي  ا ، 1676 ص -7669 –( 7 -9 

  يين ميي    اييك فيفييم ، اءيي  ا  عخن ييممل  أريينن أل " عيي م  مل يفيين أل عميياى  عخن يي   هييا    ليي    يي اة  ، عخن ييم
هاييت ل  ع   يييا ،  عييي م  مل يفيين    يفيي   عييي م  ةا جيفتيفيينه حمليياا  خلليي   ييين بييني   يفيي     ،جيفيي   يي م  أل  ا جيفتيفييين

 هيييا اييي   عييي    ييي  ، ةيييري  نشييياا 11/1/7667أل  1977.أ.111ق. ءيييد ه لييي  من ييي   ن ييي   ريييااص،  اءن ا  ييي "
 خل ا   بنم نا  ع     اا  ا ء   ا ن  .مة  ق أل  اشكل    ميكر ت ح ح  
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يمةةاقالقضنةقلقتون قي ققةاجهلقالقحكة قلهقأةقة ثتةهققةنقبعةمهقية قحةنلقةينتةهقأةقأحةمقق
القكنيةةةتقالضةةةةةقلقغيةةة قةةةةحيحل،قةتةةة مقمةةةةةاقالقضنةةةةقلق ة ثتةةةهقإ ةةةنيلقإلةةة قالت كةةةلقةا 

ق.18شكال قإنق يعتقبقةاجهلقالقحكة قلهقالقتةي 

تسجيلهقي قأنقتوم قمةةاقالقضنةقلقبنستمةنءققنققبلققحن قأستنذقق  قةل ق -4
جمةلقالقحنقينقاألسنتذ ققم قالقتولقةنقةش قسيةاتقبننسةتينمقإلة قسةيمقتةكيةلق

/أقأةةةةةةلققحنكقةةةةنت .قةيجةةةةخقأنق441يت ةةةةقنقتفةي ةةةةهقبقضنةةةةةقلقالو ةةةةن ق  
تت ةةقنقةكنلةةلققحةةنق ققةةمة قالقضنةةةقلق قةة قالوةة ا قالقضنةةة قةتن يضةةهقةأسةةقنء ق

 .19الو ن قالقضنةقينقتحتقطنئللق مقمةةاقالقضنةقلقشكال ق

ةقةةمة قالقضنةةةقلقأيقةةةنحخقالقةةةلحلقييهةةن،قهةةةقالقحكةةة قةليةةهقالقت ةة  ققةةنقالوةة ا قق
قلهقبكلقطلبنته،قإذاقكننققمةين قأةقل قيأضةذق القضنة .قةالقحكة قةليهقهةقكلققنقل قي وق 

،قيةةالقتوبةةلقمةةةةاقالقضنةةةقلقإالقققةةنقكةةننقط يةةن قيةة ق20بكةةلقمينةةةهقإذاقكةةننققةةمة قةليةةه
يهةةةنقالوةةة ا قالقضنةةةة قتحةةةتقطنئلةةةلقالةةة مقشةةةكال قألنقةةةةحلقالةةةمةةاقاألةةةةليلقالتةةة قةةةةم قي

الضةةةةقلققةةنقاليظةةن قالعةةن ،قةأليةةهقإذاقكةةننقالوةة ا ققةةمققةةاقبحوةةةقققةةنقلةة قيكةةنقط يةةن قيةة ق
المةةاقةالقققةثال قييهةنقبشضةةهقأ قبغية هقكةنلةا  قيقةنقحوةهقسةلةكقط يةققاةتة اققالغية ق

ق.21أةةلققحنكقنت ق268  ق

                                                           
 .1677 ص -7669 –( 7 -9 قن ال   – 11/9/7663أل  111/أ/719 ءد ه ل  من    ن    /ق/ - 11
ص  7661( ا يينم 3 -1،  قيين ال  77/7/7667تيينا    911.أ.111قيي  ا    ليي   ا ن يي  قك يي   ايينءد اقييم  - 17

" كفييا أل تيي ع أل  ،1619 ص 7661( ا يينم 17-11 قيين ال  ، 16/3/7667تيينا    911.أ.731 اقييم  ،131
 اا ناييي   ا ن ييي  م يييناة  ن ييي    اء ييينة أ   اتا  ييي  ةخن ييي    اء ييينة  ايييا د  ييي    ف يفييين أ ييين   اء ييينة  اقيييم  اءييي  ا اييي  

خن ي   ة إلمعن  اق الا    بتا    انم  ر ج  ا  قن ني   رينت ة ،  عخن    ا ح   اا نا  أل عماى  عخن   
 اءيي  ا ايي   عخن يي   اق يينً  أرنريينً  تناةيينً   اء يينة  ايي  ر أ يي ا ه بل يينئيفم بتا  يي  ايينص   ا يي  ا ميير أص  جتيفيينع 

  نشاا. ةري 71/7/7667 أل 1176.أ.11.ق. ءد ه ل  من   رااص، آا "
 .917ص  –أمح  أبا  اافن  – ع      اكنم  - 76
تييينا    71.أ.11 قييي  ا ه لييي  من ييي  اقيييم  ،71/1/1771تييينا    113.أ.937ق.. ءيييد  ييي   ريييااص،  ن ييي   - 71
 ق    تء  ر نعت  ق  ا ة ف   عخن ي   ةحك ي   اينءد اقيم  ،16 ، رج ع اك    انءد،  عيفن ين ص1/7/1773

 ا ص افد عماى  عخن    شكً   ل  حلكم  عشكا  ن  د ع       بني  11/11/1771تنا    931.أ.1777
فني  ا  ر   ا  حلكم أل  ا جيفتيفم،  بناتن  م ت  ةري  ص  ف     ك بنعخن      نل  ء ه   ن نً مل  أ ن   عستل 

أرنن  ن  رتء  مل    جتيفينع اك ي   اينءد  ير أل مةفينا  ريم ب يد  عي مني أ   ليفيم  ير  عليع  حلكيم ه     ي  م    
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قشةكةققيةه:قإنقسةبقققيةن قالجهةلقالقمةيةلقةم ق  ةخققمة قالقضنةةقلقللحكة قال -5
قيةة قالةةمةةاقالتيفيذيةةلقأيق بنلقضنةةةقلقبتيفيةةذقالحكةة قالقضنةةة ققةةنقمةنقأنقتبةةمي 
تحفظقةل قالو ا قالقطلةخقتيفيذه،قيعمققبةال قبنلحك قالقةذكة قة  ةةضن قلةه،قاألقة ق
الةةةذيقالقيجيةةةزقللجهةةةلقالقمةيةةةلققطلوةةةن قالطعةةةنقبةةةنلو ا قالقةةةذكة قةقةةةنقبةةةنخقأةلةةة ق

 ،قةهذاقالش طققنقضةنئصقط ققالطعن.22نءقبنلقضنةقلاالمة

ةيعةةمققبةةةال قبةةنلحك قأنقيو ةة قلقةةمة قالقضنةةةقلقبكةةلقطلبنتةةهقةلةةةقبنالسةةتينمقإلةة قأسةةناقق
قنيةي ققغني قل سناقالذيقأساقمةةاهقةليه،قيت مقمةةاقالقضنةقلقشكال قاليتفنءقشة طق

ءق ةةة  ه،قةهةةةةقسةةةبخقالقةةةةلحلقيةةة قالةةةمةةا،قةكةةةذاقإذاقق ةةة قلةةةهقبةةةأكث قققةةةنقطلةةةخقاليتفةةةن
ق.23مةةاقالقضنةقلقبةةفهنقمةةاققسؤةليلقتوةي يل،قةكذاقإذاقل قيحك قةليهقبش ء

يجةةخقأنقيشةةةتقلقاالسةةتمةنءقةلةةة قبيةةةننقأةجةةهقالقضنةةةةقلقةأنقت يةةققبةةةهقاألحكةةةن ق -6
الةنم  قية قالةمةةاقالتة قةةم قييهةنقالحكة ققحةلقالقضنةةقلققةةمقلقأةةةال ق  ق

ق24/ةقأةةلققحنكقنت .441
تةةةأقينققةةةم هققنالسةةةتمةنءقةةةةةلققةةةنل قيشةةةع قبةةةمي قالطنلةةةخققبلةةة يجةةةخقأنقيةةة بطقب -4

إذاقكةةننقالو ةةن قالقضنةةةقةنققةةنقق ةةن ققحكقةةلقليةة  قسةةة يلققضقسةةلقةشةة قألةةف
                                                                                                                                                                      

أ ي   ينل ملي   ي ما  عخن ي    ليم ت يح ح    حلء ءي  ، نل    ا   أ   ثنئق  ا ماى  أ ا قيفين ككير  ير    ي هم
 ا تجنم ه ه  انت ج   ايت ةنا نً  ن تس   ما يفن  قك    اننظ ة بنعخن   . ، اء  ا  نع نً ق   رلاض  عخن   

 .1699 ص 7661( ا نم 17 -11،  قن ال  79/1/7667 تنا   111.أ.137ق.. ءد     رااص - 77
 اسنبق  –، رج ع اك    انءد،  عيفن ين 71/9/1771تنا    177أ..971ق.. ءد     رااص  ن    - 71
 .31 ص
ةقةةمقكةةننقالويةةةنقالوةةمي قيةجةةخقق.111ص  7661( ا يينم 17 -11،  قيين ال  79/1/7667تيينا    119.أ.111قي  ا    ليي   ا ن يي  اقييم  - 71

ةأنقتةة بطقبةةهقاألة اققالقؤيةةم قلهةةنققةةةمقلقبقةةنقيشةةع قأيهةةنقأبةة زتقيةة قق،أنقيشةةتقلقاالسةةتمةنءقأي ةةن قةلةة قأملةةلقالقضنةةةقل
 قةقةةنققبلةةهقكةةننقاالجتهةةنمقالو ةةنئ ق2010لعةةن قق1قةةنقالوةةنيةنقق2\13الةةمةةاقالتةة قةةةم قييهةةنقالحكةة ققحةةلقالقضنةةةقلق  ق

ثةنئققالقبة ز قيةجخقأنقتكةنقالةثنئقققوت يلقبشة ة قةةنم  قةةنقميةةانقالقحكقةلقتشةي قإلة قأيهةنقةةة  قطبةققاألةةلقةةنقالةق
تيينا    139.أ.731قيي  ا    ليي   ا ن يي  اقييم  يةة قالةةمةةاقالتةة قةةةم قييهةةنقالوةة ا قالقضنةةة قتحةةتقطنئلةةلق مقمةةةةاقالقضنةةةقلقشةةكال ق

،  ه تفيين  بيي    أل هيي ه  ااثيينئق هييا   ييق    يي  حمل يي   ايي ماى  فتءيي ة  ايي  أا نليين 1616ص  7661( ا يينم 17 -11،  قيين ال  71/3/7667
، تاج    ا ع شكً ، ف ن غا أل تكال  ااثنئق  عء    أل عماى  عخن       ق  أ اهً  بش    ف   بللن  ي اة أل  ا ياك  اءي  ا  عخن يم اشكل     س

ةذلةةةكقللتأكةةةمقققةةةنقإذاقكنيةةةتققبةةة ز قحويوةةةلقق،.311ص  7661( ا ييينم 1 -9 قييين ال   16/1/7661تييينا    113.أ.711قييي  ا ه لييي  من ييي  
ص  -7669ميينم  –( 3 -1 قيين ال   – 1/17/7663تيينا    111/ق/117 ءييد  ن يي   رييااص /أ/ حةةلقالقضنةةةقلبنلةةمةةاقاألةةةليلقق

ةأسناقهذاقالش طقأيهقالقيجةزقإبماءقمية قجميم قأقن ققحكقلقالقضنةةقلقةهةذاقشةبيهقبطة ققالطعةنقغية قالعنميةل،قةالقق.331
 د  لةثنئققالقبة ز قية قالةمةةاققة ةة قالوة ا قالقضنةة .يقكنقالتحوقققنقذلكقإالقإذاقذك قةل قالةثنئققأيهنقطبققاألةلقل

       ء    ه  هجتيفنع ع  كنل ب   أل أ جم  اءن ال        م  لا  ا ماى    ل  .
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اليوق،قةةش  ق الفقلي  قية قحةنلققضنةةقلقبويةلقالو ةن ،قةذلةكققهقةنقبلة قةةممق
/طقأةةلققحنكقنت قةيعنمق441الو ن قالقضنةقينقي قهيئلققحكقلقةاحم ق  ق

 جة قةةنقالةمةةاقإذاقظه قيتيجلقالقحنكقةلقأيةهققحةققبةمةةاه،قأةقإذاقلقنقأةمةهق
شةكال قق25مةةةاهققةمة قالقضنةةقلقإذاقضسة قهةذاقالتةأقينقةةنم ،قةيقبلقالحكة قبهةن

قةهذاقالش طققنقضةنئصقط ققالطعن.قأةةل ،ق444أةققة ةةن ق  ق
أنقيطنلخققمة قالقضنةقلقبنلتعةيققة احلقي قاالسةتمةنءقالقوةم ققةنقةكيلةهق -8

القكنيةةتقمةةةةاق441  ق / قأةةةةل ،قةأنقالقيكتفةة قبنلقطنلبةةلقبخبطةةنلقالحكةة ،قةا 
.قةكةةننققةةمقاسةةتو ق26ينقةةم قلقسةةتيمهنقالوةةنيةي قةتحةةتقطنئلةةلقالةة مقشةةكال قالقضنةةةقلق

االجتهنمقةل قهذهقالشكليلقي قظلقالوةنيةنقالوةمي .قيعةم قالقطنلبةلقبةنلتعةيققية ق
ق،قلة قأكةن24مةةاقالقضنةقلقيفومهنقالة كنقاألسنسة قلهةنقةيتعةينققعةهق مهةنقشةكال ق

قل،قألنقالتعةةيقققةمقأ اققحال قلهذاقالش طققنقالش ةطقالشكليلقلمةةاقالقضنةة
قيكةنقيومين قةقمقيكةنقةييين ،قةهةقهينقطلخقإبطنلقالو ا قالقضنة .

 اضتةن قةزي قالعملقلةحلقمةةاقالقضنةقلقشكال : -9

ةيجةخقأنقيت ةةقنقق/خققةةنققةنيةنقأةةةلقالقحنكقةةنتقالجميةمقةلة قأيةةه:441تةيصقالقةنم قق
،قةكةةةةذلكقأسةةةةقنءقاالسةةةةتمةنءقأسةةةةقنءقالو ةةةةن قالقضنةةةةةقين،قةةزيةةةة قالعةةةةملقكققثةةةةلقللمةلةةةةل

الضةة قي قالمةةاقاألةليلقالت قةم قييهنقالحك ققحلقالقضنةقل،قق قبيننقيسبلقكةلق
ققيه قةةيةايهقةبيننق ق قةتن ي قالو ا قالقضنة قتحتقطنئللقال مقشكال .

أةةةةةلققةةةمي  قإلةةة قأنقق484ةكةةةننققةةةمقاتجةةةهقاالجتهةةةنمقالو ةةةنئ قالسةةةة يقةقةةةال قبنلقةةةنم ق ق
لو ةةن قالقضنةةةقينقةةةةم قطلبةةهققةةنقالمةلةةلقققثلةةلقبةةةزي قةاقتةةةن قطلةةخقالتعةةةيققةلةة قا

العةةملقإ ةةنيلقإلةة ققيةةةبهقبةةةةفهقهةةةقالقسةةؤةلقةةةنقالتعةةةيققكققثةةلقللمةلةةلقيةجةةخق مق
                                                           

 .19 ص – ع جع  اسنبق  –أ اا  قن  نع  ع      –     ا  ر رلح  ا  - 71
،  ق  اهيييين اقييييم 711ص  7661( ا يييينم 1 -1ن ال  ،  قيييي336.أ.113قيييي  ا    ليييي   ا ن يييي  قك يييي   ايييينءد اقييييم  - 73

تيينا    7636.أ.111 ق  اهيين  ،1616 ص 7661( ا يينم 17- 11،  قيين ال  11/1/7667تيينا    317.أ.111
، 79/1/7667تييينا    111.أ.711 ق  اهييين اقيييم  ،1611 ص 7661( ا ييينم 17 -11،  قييين ال  11/1/7667

 ق ه ليي  من يي   ،7/17/7667تيينا    139.أ.161ه ليي  من يي   ق  ،1611 ص 7661( ا يينم 17 -11 قيين ال  
 .397  391 ص 7661( ا نم 1 -9،  قن ال  11/1/7661تنا    139.أ.763

، "م م 1611ص  – 7669 –( 7 -9 قن ال   – 17/1/7669أل  776/أ/79 ءد  ن    رااص /ق/ - 79
 ءييد  ن يي   رييااص /أ/  ،بنبعيينا  اءيي  ا  عخن ييم " ععنا يي  بيينات ا د أل عميياى  عخن يي    ءييا ايينئً  ع ل  حلكييم 

 .97 ص -7667( ا نم 7-1 قن ال   – 77/1/7661أل  191/ق/713
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.قةيعّمقهذاقاليصقية قالوةنيةنقالجميةمقاسةتثينءققةنقأحكةن ققسةؤةليلقالقتبةة ق28المةةاقشكال ة
قةنقأضطنءقتنبعه.

تحةتقطنئلةةلق مقأنقت ية قمةةةاقالقضنةةقلقأقةةن قالقحكقةلقالقضتةةلقلليظةة قييهةن:ق -10
مةةةةةاقالقضنةةةةقلقشةةةكال قييبغةةة قأنقتوةةةم قإلةةة قالق جةةة قالو ةةةنئ قالقضةةةتص،قةهةةةةق
يضتلةةفقحسةةخقةةةفلقالون ةة قالقضنةةة قةم جتةةهقةالقيعتةةمقبويقةةلقهةةذهقالةةمةةاقيةة ق

ةةةةةةاقتحميةةةةمقاالضتةةةةةنص،قةأيةةةةن قكنيةةةةتققيقةةةةلقال ةةةة  ققة ةةةةةةهن،قيةةةةخذاقكنيةةةةتقم
القضنةةةقلقتسةةتهمفقق ةةن ققحكقةةلقالةةيوققأةقققثلةة قاليينبةةلقالعنقةةلقلةةميهن،قت يةة ق
ذاقكنيةتقتسةتهمفقق ةن ق مةةاقالقضنةقلقأقن قالهيئلقالعنقةلقلقحكقةلقالةيوق،قةا 
قحكقةةةةلقاالسةةةةتئينفقأةقالينئةةةةخقالعةةةةن قاالسةةةةتئيني قت يةةةة قأقةةةةن قالغ يةةةةلقالقمييةةةةلقيةةةة ق

إذاقكنيةتقتسةتهمفقسةنئ قق29وةلقحكقلقاليوق،قةت ي قأقن ققحكقةلقاسةتئينفقالقيط
 أةةلققحنكقنت .ق440الو ن قةققثل قاليينبلقاآلض ينق  ق

ق

  

                                                           
 .1679 ص – 7669 –( 7 -9 قن ال   – 11/9/7663أل  1611/أ/791 ءد ه ل  من   رااص /ق/ - 71

 اء نة أ  أ   ل  اء  ا  عخن يم،    ي    ء   بنعنعء  ها  كنل    ا  اء  ا  عخن م،  ه   ت  ةا ر مقن    - 77
 هات نص  عكن  أل عماى  عخن     ر  سنئ   انعنم  ا نم     نئل  اع  ا ماى شكً ، ف  حملاا ال حك   أل 
تف   أل  ا ماى أ    ليفن م   قك ي   عخت ي ،   ين ميكير  اي فع ب ي م  هات ينص  قليا أل أص   الي   ير    اي  

،  شينا ما ي  أل  عيفين ين 111    مثنات   ر تلءن    هتن،  ع  ف نع  ع       اتجنا ي   محي  أبيا  اافين ص ا ماى  ال حك
 .16 ص –
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ق:ثالثاا: حالت المخاصمة وأسبابها

أةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلقق466إنقالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنم ق ق
قحنكقنت قحممتقةل قسبيلقالحة ق
حةةنالتققضنةةةقلقالو ةةن قيةة ققعةة قق
ققن سةةةةةةةته قلقهةةةةةةةن قةقلهةةةةةةة قالو ةةةةةةةنئ ق

ق-التةةملياقق-بنألسةةبنخقاآلتيةةل:قالغةةشق
ق-الضطةةةةةةأقالقهيةةةةةة قالجسةةةةةةي قق-الغةةةةةةم ق

االقتين قةنقانجنبلقةل قطلةخققوةم ق
للون ةة قأةقالفةةةلقيةة قق ةةيلقجةةنهز ق
للحكةةةة ق إيكةةةةن قالعمالةةةةل قةحيةةةة قيةةةةيصق

قالونيةنقةل قت قينقالون  .
ق

األحكةةةن ،قكقةةةنقتتيةةةنةلقق-يةةة قإطةةةن قأسةةةبنبهنقالقحةةةمم قحةةةة ا قق-ةتتيةةةنةلقمةةةةةاقالقضنةةةةقلقق
ق.30الت قتف  هنققتطلبنتقالفةلقبنليزا قةيقن سهنقالون  األةاق ققجقةةلقاألةقنلق

إالقأيةةةهقبكةةةلقاألحةةةةالقيهةةةذهقاألسةةةبنخقتحةةةممققسةةةؤةليلقالون ةةة قةةةةنقةقلةةةهقالقهيةةة قأيقةةةةنقق
،ق31األةقنلقالت قيوة قبهنقكونٍق،قيالقتجةزققسنءلتهقةنقأةقنلهقالو نئيلقي قغي قهذهقالحنالت

يضةةّلقبأحةةمقالعوةةةمقبييةةهقةبةةينقشةةضصق ضةة ،قأةققإيقةةنقالقتحةةممقهةةذهقالحةةنالتققسةةؤةليتهقكفةة م،قكةةأن
يلحقق   ا قبنلغي ققنقضطأقتوةي يقغي ققهي ،قكأنقيتلفققنال قلشضص،قيهينقي سألققميين قةيون ق

قللوةاةمقالعنقلقةبننج اءاتقالعنميل.

،قةي قاالجتهنمقالفوه ق32هةقكتقننقالعيخق:والتدليسلغلقهةقةم قاليةح،ققالغش: -1
اقالقضنةقلقيهقنقةيمقالبعققبقعي قةاحمقهةقايح افقالون  قي قكسببينققنقأسبنخقمةةق

ةقلهقةقنقيوت يهقالونيةنققنةما قهذاقااليح اف،قةذلكقإقنقإيثن ا قألحمقالضةة ،قأةقيكنيلقبهقأةق

                                                           
 .773ص  1791،  قن ال 16/1/1791تنا    1176.أ.116ق.. ءد     رااص - 16
قي  ا ه لي   ،اي ماى  عخن ي  فن ر نج  عثناة أل  ا ماى  مل  ن   ت يلح ري  نً الينءد مه ألين ه ت يلح ري  نً  - 11

 .791 ص 7661( ا نم 1 -1 قن ال   1/11/7661تنا    111.أ.911من   
 .171  19ص  -ع شق  – كت    انااص  – تنا  ا حن ، أبا بك   ا  اص  - 17
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تحويون قلقةلحلقضنةلقبه،قي قحينققيزقالبعققبييهقنقةل قأسناقأنقالغشقأكث ققنقالتمليا،ق
ق.33تينليلقأيقبنلحيللقةالضما يهةقالتملياقبنستعقنلقط ققاح

ةيةة قاالجتهةةنمقالو ةةنئ قيةةنلغشقهةةةقالضطةةأقالةاقةة قيةة قالحكةة ققوةةةةما قةينشةةئن قةةةنقسةةةءقق
،قةقثنلهقي قق حللقالتحويققي قالمةةاقأنقيعقمقالون ة قإلة قتغيية قشةهنم قشةنهم،ق34ان ام قةالييل

الحكةة ،قأةقيةةةفققسةةتيما قةيةة قق حلةةلقالحكةة قكةةأنقيعقةةمق ئةةياقالقحكقةةلقإلةة قالتغييةة قيةة ققسةةةم ق
،قةالتزةي قالذيقيوة قبهقالون  قةهةقالتح يفقالقفتعلقللحويولقسةاءقأكةننق35بغي ققنقاشتقلقةليه

قنميةةن قكتحشةةي قكلقةةلقأةقحةةذيهنققةةنقأحةةمققسةةتيماتقالةةمةةا،قأ ققعيةيةةن قكتح يةةفقشةةهنم قشةةنهمقأةق
تزةية قماضةلقية ققعية قةيغلقاليقةينقالحنسةقلقالتة قةةة هنقالضةة قةاةتقةمتهنقالقحكقةل،قةهةذاقال

الغشقةالتملياقكسبخقلمةةاقالقضنةقل،قةق قذلكقلة قتعةمهققحكقةلقالةيوققالسةة يل،قإيقةنقةمتةهق
أةةةلققحنكقةنت قالتة قيةةتقق466قنقأسبنخقالقضنةقلقالقو   قبيصقالفو  ق ج ققةنقالقةنم ق 

ةالحكة قةل قةقبةةلقالقضنةةقلقية قاألحةةالقاألضة اقالتة قيو ة قييهةنقالوةنيةنقبقسةؤةليلقالون ة ق
ق.36ةليهقبنلتعةيقة

                                                           
 قي  أشينا ري نعت  م   اي أ ني  مليق بل يي   ،763 ص – اسيينبق  – ااري   أل قين ال  اء ين   عي    –فتحيا      - 11

اىت بف ض  ح   ات   ا ب نيف ين  ينل  غيين  اينى ملي   اتي ا ك،  ل  ي  م ي   شياج بيناغ  هيا تي ا ك  ه شيك، 
 فنعيفم ها أل  ث   ق    اءن ا  هحن  ل أص را   ان   ا ى  اءن ا.

ص  1771، جملي   اءين ال  ا يينم 77/17/1771  تينا  77.أ.17قي  ا    لي   ا ن ي  قك ي   اينءد  اسيياا   اقيم  - 11
1771. 

 .91 ص – ع جع  اسنبق  –أمح  أبا  اافن  – ع  ف نع  ع       اتجنا    - 11
أل  ،91 ص ،1 سييا ا    اءن ييا، أ ييك  يي   ،   1/1/1791تيينا    116ق.. ءييد  يي   رييااص،  ن يي   - 13

    ع م  ب  بف ض  جاعه ه  شك  اعيل  يفن ينً جسي  نً،   ي  اني اناف   جتيفنعهن  ع  اا هاءنً،  ق اع أل  اتا  
تيييينا    1176 ءيييد  ن يييي    ،أ ييياا( مليييي  رييي     حل يييي  113اييي ك  يييير أرييي نج  عخن يييي    اييييت ميييي عهتن  عيييينعة  

 جمل اميي    ا ئ يي ،  نرييني عا ييا ،  أل  اشييعم   اتحشيي   مل  يينل أل  يي     لسيي  أ  تء  يي   خليي ة ه ، 16/1/1791
 نً ال خن ييي  ،  ل  ثييي  هييي    إلجييي    حمليييم أل  يييتم  اع ييير ف ييي  مييير    يييق  اتا  ييي   اييي ك   ج ييي  عمييياى  شيييك  رييي 

 شيينا م   ،713 ص 1771، جمليي   اءيين ال ا يينم 71/7/1771تيينا    319.أ.111ق.. عخن يي  ،  ءييد  ن يي  
  حلء ءي  فيفي  ل  هجتيفينع ل   ايري ل اي   عي    ي  مل د  ي ا   اتا  ي  أل  ،771 ه ه   اكينم  نفي  أل  عيفين ين ص

ف ل    ق   نل  ء اًه  ين  جتيفي  ما ي  اك ي   اينءد  ير أ ي  ع اي   – ع أ   ة   ا نعة  –م ام  اغ  أ   ات ا ك 
ن ا   اءن يا  ي   نً  سيتء  ملي  أل  سي -  ن     –( ب ف  ان   أل  هجتيفنع 113أل م ام  افء ة   (  ر  عنعة  
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ييوةةةمقبةةهقايحةة افقالون ةة قبوبةةةلقأةقاألقةة قبوبةةةلققيفعةةلققنليةةلقليفسةةهقأةقلغيةة هقالقق:الغــدر أقةةن
يستحوهن،قةكننقالغ قققنقذك قهذاقالسبخققنقأسبنخقالقضنةقلققةاجهةلققةنقيةأق قبةهقالون ة ق

الحميثةةلقينلون ةة ققةةنق سةةة قيتون ةةنهنقليفسةةهققةةنقالضةةةة قأكثةة قققةةنقيسةةتحوه،قأقةةنقيةة قالتويييةةنتق
يتون  قق تبهققةنقالمةلةلقالققةنقالضةةة قةالقيحةةلقةلة قأيق سة قليفسةه،قيلة قيعةمقلهةذاقالسةبخق
قنقأسبنخقالقضنةقلققنقيسةغقةجةمه،قققنقيقكنققعهقالوةلقإيهقكننقي كتف ققنقالقش  قأنقيحممق

أيققهةةةذاقالسةةةبخققةةةنقأسةةةبنخقالقضنةةةةقلقبنلتةةةملياقبقعيةةة قايحةةة افقالون ةةة قيةةة قةقلةةةهقبسةةةةءقييةةةل
ق.34قنةما قهذاقااليح اف

ةقمق الخطأ المهني الجسيم: -2
القضنةقلق  ّسضهقالقش  قكأحمقأسبنخ

يظ ا قإل ققنقثبتقي قالعقلققنقةعةبلق
إثبنتقسةءقييلقالون  ،قةبنلتنل قتمليسهق
أةقغشه،قةشعة قالضةة قبنلح جققنق
يسبلقذلكقللون  ،قلذاقيجمقكلقمةنةيق

ل قالقضنةقلقتوة قي قالةقتقال اهنقة
أسناققنقييسخقإل قالون  ققنقالضطأق

القهي قالجسي ،قةل قال غ ققنقأنقالضة ق
قاةتونما قجنزقن قبسةءقييلقق–أحينين ق-يعتومق

 
قةقةةة قق الون ةة ،قإيقةةنقيكفيةةهقنبطةةنلققةة ا قهةةذاقالون ةة ،قةهةةةقغنيتةةهقالتةة قييشةةمهنقأنقيةةمة  

قالون  قي قالضطأقالقهي قالجسي .

ضطةةأقالفةةنحشقةقثلةةهقالضطةةأقالفن ةةحقالةةذيقالقيوةة قييةةهققةةنٍققيهةةت قةالضطةةأقالقهيةة قالجسةةي قهةةةقال
،قالةذيقالقيضة جق39،قهةةقجهةلقيةنحشقةاسةتهتن قبنلقبةنماقالونيةييةلقاألسنسةيل38بعقلهقاهتقنقةن قةنميةن ق

                                                                                                                                                                      

شك  ج  ينً جا ئ ينً في   ء ي   ير اى  عخن   ، اىت  مل  نل اعاه  مر أاعنئ   عيفن   ه جتاا مه  فق مج    ع عم
 ر ق. ا جع  ن ، عت  ا أل  ن م  فس    م نً شخ  نً أل  ا ماى   ا ئ    ع فام      اءن ا أل ج  ئ    عيفن  
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ةةةةنقالغةةةش،قةقثلةةةهقالجهةةةلقالةةةذيقالقيغتفةةة قبنلةقةةةنئ قالثنبتةةةلقبقلةةةفقالةةةمةةا،قةكةةةذاقانهقةةةنلقةةةةةم ق
أكةةننقهةةذاقالضطةةأقالفن ةةحققتعلوةةن قبنلقبةةنماقالونيةييةةلقأ قبةقةةنئ قق،قسةةةاء40الحيطةةلقالبنلغةةلقالضطةةة  

ق.41الو يلقالثنبتلقي ققلفقالمةةا

ةي وةمقبهقاقتين قق:إنكار العدالة -3
الون  قةنقانجنبلقةنقاستمةنءقق م قله،قأةق

ةنقالفةلقي قق يلقجنهز قللحك ق  ق
/خقأةةلققحنكقنت قةيثبتقاالقتين ق466

القذكة قبخةذا قالون  قأةقققثلقاليينبلق
قأةةلققحنكقنت .ق468العنقلق  ق

 
أةةةةةةةةلقق469ةالقت يةةةةةة قمةةةةةةةةاقالقضنةةةةةةةقلققبةةةةةةلقق ةةةةةة قثقنييةةةةةةلقأيةةةةةةن قةلةةةةةة قانةةةةةةةذا ق  قق

قحنكقنت .قةيوةةمقبنالسةتمةنءقهيةنقكةلقطلةخقيوةما قللون ة قسةةاءقية ققعة ققققن سةتهقلسةلطتهق
الو ةةةنئيلقأ قالةالئيةةةل،قيةةةمةةاققضنةةةةقلقالو ةةةن قتتيةةةنةلقاألحكةةةن قكقةةةنقتتيةةةنةلقاألةاقةةة ققجقةةةةةلق

بقةةنقييهةةنقق-ق42كقةةنققةة ق–تقالفةةةلقيةة قاليةةزا قةيقن سةةهنقالون ةة قاألةقةةنلقالتةة قتف  ةةهنققتطلبةةن
استمةنءاتقالطعةن،قةطلبنتقالتةمضلقةانمضةنلقةالحجةز..قإلة ،قةانذنقللينئةخقالشة ة قةتةةميقق

قالةلحقالو نئ ..قإل .

ةيجخقةم قالضلطقبينقإيكةن قالعمالةلقبةنلقعي قالقتوةم قأيقاالقتيةن قةةنقالفةةلقية قالطلةخ،قق
المةةاقالينتجققنقحك قالقحكقلقبعم قاضتةنةهنقأةقبعم ققبةلقالمةةا،قأيققةاالقتين قةنقيظ 

بةةينقإيكةةن قالعمالةةلقة يةةققالةةمةةا،قيفةة قكةةلقهةةذهقالحةةنالتقيكةةةنقهيةةنكقحكةة ققةةمقةةةم قةالقيكةةةنق
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،قةالقيجةةةزقإثبةةنتقاقتيةةن قالون ةة قبشةةهنم قالشةةهةمقأةقالوةة ائنقإيقةةنقيتةجةةخق43بةةةممقإيكةةن قللعمالةةل
ق.44  قبخيذا هقبةسنطلقالكنتخقبنلعملقلل مقةل قالطلخةل قالضة قأنقيعذ قالون

ةلةة قأنقالون ةة قالقيعةةةمققيكةة ا قللعمالةةلقإذاقكةةةننقتةةأضي هقالفةةةةلقيةة قالةةمةةاقلةةةهققةةنقيسةةةةغهقق
قنيةين ،قكقنقلةقكنيتقالمةةاقل قيت قتحويوهنقبعم،قأةقكنيتقتثي ققسنئلققعوم قتتطلخقةقتن قللتفكية ق

ق.45ي قيةلهن،قأةقلق ققأةنخقالون  

ةيقتيةة قةلةة قالون ةة قاليظةة قيةة قالةةمةةاققةةنقتةةن ي قالحكةة قبوبةةةلقالقضنةةةقلقشةةكال ،قةيتةةنب قق
قأةةلققحنكقنت .ق448اليظ قييهنقإذاق متقمةةاقالقضنةقلققة ةةن ق  ق

توبلقمةةاققنص القانون: -4
القضنةقلقي قاألحةالقاألض اق

الت قيو  قييهنقالونيةنقبقسؤةليلق
الون  قةالحك قةليهق

 بنلت قيينت.

ق

ق
ق
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قميعاد دعوى المخاصمة:: رابعاا 

يصققنيةنقأةةةلقالقحنكقةنتقالسةة يقالجميةمق
ةلةةةةة ققيعةةةةةنمق يةةةةة قمةةةةةةةاقالقضنةةةةةةقلقبنلقةةةةةنم ق

ةيحةةةةممققيعةةةةنمقتوةةةةمي قمةةةةةةاق /،قبوةلهةةةةن441/
القضنةقلقبثال قسةيةاتقتبةمأققةنقاليةة قالتةنل ق
لتبلي قالقمة قبنلقضنةةقلقةةة  ققةةمقلقةةنق

يالحةةظقإذاقالحكةة ققحةةلقالقضنةةةقل.ةقةلةة قأيةةهق
كنيتقالقضنةقلقبسبخقإيكةن قالعمالةلقيةخنققةم ق
التوةةةنم قالقتبةةةمأقإالقبعةةةمقق ةةة قثقنييةةةلقأيةةةن ققةةةنق
تةةن ي قإةةةذا قالون ةة ،قةلةةياققةةنقشةةأنقمةةةةاق
ايعةةةةما قالحكةةةة قالقشةةةةكةققيةةةةهقأنقيوطةةةة قالتوةةةةنم ق

قق.46بةممقمةةاقالقضنةقل
قق

 إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها: :خامساا 

قاألةل قشكليلقةالثنييلققة ةةيل:تيظ قمةةاقالقضنةقلقةل قق حلتينق

 قمرحلة النظر في قبول الدعوى شكالا: -1

ققثلقاليينبلقالعنقلقةققيت قتبلي قةة  قاالستمةنءقةق يونتهققنقالةثنئققإل قالون  
ق،قةت  قإ بن  قالمةةاقاألةليلقالت قةم قييهنقالحك ققحلقالقضنةقل،القضنة 

ةتحك قالقحكقلقةل قةجهقالس ةلقق،القضتةلقةبعمهنقتع ققالمةةاقةل قالقحكقل
،قبتةاي قبجةازققبةلقالمةةاقشكال ققةقبلقتبلي قالضةة قاآلض ين،قي قغ يلقالقذاك  

الش ةطقالشكليلقالقيةةصقةليهنقي قالقنم قالسنبول،قةبة  قإشن  قالمةةاقإذاقكنيتق
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قضنة ققؤقتن قإذاقطلخقإليهنقذلك،قةكننقيضش ققتعلولقبعون ،قةبةقفقتيفيذقالحك قال
 .44أةةلققحنكقنت ق244  قققنقالتيفيذقةقة ق   قجسي قيتعذ قتما كه

ق

 قمرحلة النظر في قبول الدعوى موضوعاا: -2

إذاققةة  تقالقحكقةةلققبةةةلقمةةةةاقالقضنةةةقلقشةةكال قحةةممتقجلسةةلقةلييةةلقلليظةة قيةة ققة ةةة ق
للح ةة قبةاسةةطلقةكالئهة ققةةنقالقحةةنقينقالقضنةةقلقةالتحويةةققييةه،قةمةةةة قأطة افقالةةمةةاق

/أق يفةلقالةذك ،قلسةقن قأقةةاله قةميةةةه ق441الذينقتيطبققةليه قالش ةطقالقحمم قية قالقةنم 
نلقحنكقةةلقتجةة يقةليةةن قأقةةن قالقحكقةةلقبح ةةة قالون ةة قي أةةةةلققحنكقةةنت .ق443ييهةةنق  ق

لتحويةققةم اسةلقالقضنة قةققثلقطنلخقالقضنةقلقأةقبغينبهقنقبعةمقمةةتهقةنقأةةةال ،قةبعةمقا
ةتطبةةققيةة قمةةةةاقالقضنةةةقل،قةاةمقالح ةةة قةالغيةةنخقةالشةةطخقالقيةةةةصقق.48القة ةةة 

قةةنققةةنيةنقأةةةةلقالقحنكقةةنت.قةالقيسةةوطقشةةطخقمةةةةاقق122حتةة قق114ةليهةةنقيةة قالقةةةامق
القضنةقلقحققالقمة قبنلقضنةقل،قبطلخقتجميمهنقلق  قةاحم ،قةلة قأنقيوةم قهةذاقالطلةخق

ق/.ق441الفوةةة  ق/ز/ققةةةنقالقةةةنم ق/ققبةةةلقايتهةةةنءققيعةةةنمقالسةةةيةاتقالةةةثال قالقيةةةةةصقةليهةةةنقيةةة 
ةيجةةةةزقللقةةةمة قةليةةةهقبنلقضنةةةةقل،قالقحكةةةة قلةةةهقيةةة قالةةةمةةاقاألةةةةليل،قأنقيتوةةةم قبطلةةةخق
ةن ققبنلحك قةل ققمة قالقضنةقلقبنلتعةيققةنقال   قالذيقأةنبهقي قحةنلقالحكة ق

قأةةل .قق443ب مقمةةاقالقضنةقلققة ةةن   ق

ميةم قية قمةةةاقالقضنةةقلقلة قيسةبققة  ةهنقجقميةن قهةي قكلقاألحةالقالقتجةةزقإثةن  قأةجةق
،قيطلةخقااليعةما قالقي ة اقأقةن قغ يةلقالقضنةةقل،ق49ةل ققحكقلقالقة ة قأةقأقن ققحكقلقالةيوق

.قةهذاقيغلخقجنيخقطبيعلقالطعةنقي قمةةاقالقضنةقلق50إنقل قيكنققثن ا قلماقالهيئلقالقضنةقل

                                                           
 رتتيم   ا   ق اع    ل   ا ن   قك    انءد أل  فنة  نام  عخن ي   ب ي  افيع عمياى  عخن ي   م   قك ي  ه - 19
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 .1719 اءنم ة  ،   اا،  ا ع ص 17/16/1711تنا    3/11 يف لة الحكم أل شكل    لم  عخن    
، أثنين   ع الي   اثن  ي  فن ي  تنءعيع  خل يا     ي قر ق ي هن  ير ريج ع   ريننأل فن   قنم ر م   ءعنك  خل ا    - 11

، ريج ع 17/7/1773تينا    796/17مل  أل تستل ا رريهن ب    اتج    أ اًه،  ءد  ي   ريااص  ن ي   
 .373 ص ،اك    انءد،  عيفن ين
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ةقلقأسبنبن ققنقتلونءقيفسهنقغي قةلكنقهلقيجةزقأنقتثي ققحكقلقالقضن. كط يققاستثينئ قللطعن
قالت قضةة قالو ا قألجلهنقكضطأققهي قجسي ق ض قغي قالقذكة قي قأسبنخقمةةاقالقضنةقل؟

الحويوةةلقأ اقأنقااليبةة ا قيغطةة قةيةةةخقالةةبطالن،قةقةةنما ققةةمة قالقضنةةةقلقلةة قيثةة قهةةذاقق
الحكة ققبة  ،قةألنقالضطأقالقهي قالجسي قيالقيجةةزقللقحكقةلقاليةنظ  قية قالقضنةةقلقأنقتثية هقألنق

مةةاقالقضنةقلقليستقط يوةن قاسةتثينئين قضنلةةن ققةنقطة ققالطعةنقبنألحكةن ،قةأليةهقالقيجةةزقإثةن  ق
ق.51سبخقجميمقي قمةةاقالقضنةقلقل قيكنقسببن ققنقأسبنخقالطعنقأقن قالهيئلقالقضنةقل

يةةة قكةةةلقاألحةةةةالقيخيةةةهقإذاقحكقةةةتقالقحكقةةةلقبةةة مقمةةةةةاقالقضنةةةةقلقشةةةكال قأةققة ةةةةةن قق
تقةلةة قطنلةةخقالقضنةةةقلقبقةةةنم  قالتةةأقينقكقةةنققةة .قةللقحكقةةلقبيةةنءقةلةة قطلةةخقالون ةة قحكقةة

القضنةةةةة ،قأنقتلةةةةةز قالقةةةةةمة قبتعةةةةةةيققال ةةةةة  قاألمبةةةةة قالةةةةةذيقأةةةةةةنبهققةةةةةنقجةةةةة اءق يةةةةة قمةةةةةةةاق
القضنةةقلقةليةةه.قأقةةنقإذاقحكقةةتقبوبةةةلقمةةةةاقالقضنةةةقلقشةةكال قةقة ةةةةن ،قأيقحكقةةتقبةةةحلق

ققثلقاليينبلقالعنقةلقالقضنةة قبةنلتعةيق.قةبحسةبننقأنققالقضنةقل،قيخيهنقتحك قةل قالون  قأة
المةلةةلققسةةؤةللقةقةةنقيحكةة قبةةهققةةنقالتعةةةيققةلةة قالون ةة ،قيخيةةهقيحكةة قةلةة قالمةلةةلقققثلةةلقبةةةزي ق

قأةةل .ق464العملقبقنقيحك قبهقةل قالون  قق قحوهنقي قال جة قةليهقبقنقتميعهق  

نةةة قلةةةنلحقأحةةمقالضةةةة قةكةةننقةتحكةة قأي ةةن قبةةبطالنقالوةة ا قالةةذيقأةةةم هقالون ةة قالقضق
السبخقي قمةةاقالقضنةقل،قةالقيجةزقللقحكقلقأنقتحك قبأنقإبطنلقالحك قيوة ققوةن قالتعةةيقق

ق/خقأةةلققحنكقنت .ق445  ق

نقإبطةةةنلقحكةةة قق بقةجةةةخقمةةةةةاقالقضنةةةةقلقيفيةةةمقإلغةةةنءقكةةةلققةةةنقق–قحكقةةةلقالةةةيوقققةةةثال قق–ةا 
طاليهقإل قالة  قالذيقكنيةاقةليهققبلقق  قبه،قةيعيمقأط افقاليزا ققة ة قالحك قالقو  قبب

ةمة قالحكة قالقبطةلقبحكة قالهيئةلقالعنقةل،قاألقة قالةذيقيبوة قأسةبنخقالطعةنققنئقةلقةيةجةخقةلة ق
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قحكقةلقالةيوققالبحة قية قالوة ا قالقطعةةنقييةهقية ق ةةءققةنقأثية قية قالئحةلقالطعةنققةنقأسةبنخق
ق.52تضطئلقالو ا 

ييهةةن،قجةةنزقللقحكقةةلقالتةة قق ةةتقبةةبطالنققةلةة قأيةةهقإذاقكنيةةتقالةةمةةاقاألةةةليلقجةةنهز قللفةةةلق
الحك قأنقتحك قييهن.قةي قكلقاألحةالقيجخقالحك قبخةةنم ققلةفقالةمةةاقاألةةليلقالق ةقة قإلة ق

 أةةلققحنكقنت .ق445ق جعهقق يون قبهقةة  قةنقالو ا قالةنم قي قمةةاقالقضنةقلق  ق

قطرق الطعن في القرار الصادر في دعوى المخاصمة: :سادساا 

الةةةةةةنم قيةةةةة قمةةةةةةةاقالقضنةةةةةةقلقالحكةةةة قق
الق يةةةةةةةلقأقةةةةةن ققحكقةةةةةلقاالسةةةةةتئينفقالقيجةةةةةةزق

أةةةلقق444الطعنقييهقإالقبط يققاليوقق  ق
قحنكقنت ،قيخذاقكننقالو ا قةةنم ا قةةنقالهيئةلق
العنقةةلقلقحكقةةلقالةةيوققأةقةةةنقالغ يةةلقالقمييةةلق

قييهنقيالقيوبلقأيقط يقققنقط ققالق اجعل.
يةةةةةهقالقةقةةةةةمقاسةةةةةتو قاالجتهةةةةةنمقالو ةةةةةنئ قةلةةةةة قأق

تجةزقالقضنةقلقةل قالقضنةةقل،قةبنلتةنل قالق
ققتجةزقإقنقلقالمةةاقأقن قالهيئلقالعنقلقلقحكقلق

،قينجتهةةنمقالهيئةةلقالعنقةةلقلقحكقةةلقالةةيوقق53ييهةةنالةةيوققةلةة ققةة ا قةةةم قةةةنقغ يةةلقالقضنةةةقلق
اسةةتو قةلةة قةةةم قجةةةازققضنةةةقلقالغ يةةلقالقمييةةلقبقحكقةةلقالةةيوققاليةةنظ  قيةة قق ةةنينقالقضنةةةقلق

ق.54الهيئلقالعنقلقلقحكقلقاليوققققنقيستتب قبنلتنل ق مقمةةاقالقضنةقلقشكال ققأقن 

هةذاققةنقينحيةةلقةقةنقينحيةلقأضةة اقيةخنقةمةةةاقالقضنةةةقلقتوةم ققة  قةاحةةم قةالقيجةةزقتوةمي قمةةةةاق
 .55ثنييلقةل قالو ا قذاتهقالذيقكننققمقضةة قييهة
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 الحادية عشرةالوحدة التعليمية 

 التنصل

 الكلمات المفتاحية:

التفويضات  - إبطال تصرف الوكيل بالخصومة - نطاق والية الوكيل بالخصومة - الوكالة بالخصومة
المحكمة  -ميعاد دعوى التنصل  -التنصل الفرعي  -التنصل األصلي  - الخاصة للوكيل بالخصومة
 المختصة بدعوى التنصل.

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .نطاق والية المحامي في تمثيل موكله أمام القضاءيعرف  ـ1

 .يملك المحامي القيام به من تصرفات قانونية نيابة عن موكله بمجرد إصدار سند التوكيل مايعرف  ـ2

امي القيام به من تصرفات قانونية نيابة عن موكله إال بتفويض خاص في يستطيع المح ال مايعرف  ـ3
 .سند التوكيل

 .ماهية دعوى التنصليعرف  ـ4

 .اا والمحكمة المختصة بنظرهإجراءات دعوى التنصل وميعادهيعرف  ـ5

 .الفرق بين التنصل األصلي والتنصل الفرعييعرف ـ 6

 .آثار دعوى التنصليعرف ـ 7
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 الملخص:

األصل بل إن  ،صيانة لحقوقهم من الضياع ،الخصوم عادة توكيل محام يترافع عنهم أمام القضاءيفضل 
ض إن لم تسجل من رفت   -كما مر  -الدعاوى  في الحضور أمام المحاكم أن يتم بواساطة محام، وبعض

 .قبل محام أستاذ

وهي تخوله بمجرد إصدارها  ،ويطلق على وكالة المحامي في االصطالح القانوني اسم الوكالة بالخصومة
وله أيضا  اتخاذ  ،ألنه كالقاضي مستقل في عمله ،اختيار الدعوى المناسبة وطريقة الدفاع والمرافعة فيها

وله تبليغ  ،وطلب تعيين الحارس القضائي ،ما يلزم من التدابير التحفظية كطلب الحجز االحتياطي
 حلة القضائية التي أبرز وكالته فيها.األوراق القضائية وتبلغها نيابة عن موكله في المر 

في حين أن المحامي ال يستطيع القيام ببعض  ،بأي نص بخالف ذلك في صك الوكالة عتد قانونا  وال ي  
 ،وض القيام بهذا التصرف بنص خاص في سند التوكيلالتصرفات القانونية نيابة عن موكله إال إذا ف  

 .إلخ كالصلح واإلبراء والتنازل..

ذا ما   ولم يتنبه القاضي إلى أن ،من هذه التصرفات من دون هذا التفويض الخاص تصرف تصرفا  وا 
كان من حق الموكل أن يطلب إلى  ،ال يملك والية هذا التصرف لعدم التفويض الخاص المحامي

وهي ما  ،محاميه وفي مواجهة خصمه الذي استفاد من ذلك مواجهةالمحكمة إبطال هذا التصرف في 
وتسمى عندئذ بدعوى  ،وهي تقدم كطلب عارض إذا كان هناك خصومة قائمة ،تسمى بدعوى التنصل

 ،إن لم تكن هناك خصومة قائمة ،أمام محكمة البداية ةفي حين أنها تقدم بدعوى مبتدئ ،التنصل الفرعي
ذا ما قررت  ،سنة 15ستة أشهر وميعاد الثانية  ىوميعاد األول ،وتسمى عندئذ بدعوى التنصل األصلي وا 

 المحكمة إبطال التصرف عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل التصرف وكأنه لم يكن.
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ثباتها: :أولا   تعريف الوكالة بالخصومة وا 

  الوكالة بالخصومة:

هي إنابة شخص محاميا  عنه بمقتضى عقد وكالة لتمثيله أمام المحاكم، فالتمثيل الصحيح أمام 
، فال يجوز للمتداعين من غير 1والحضور لديها محصور حسب األصل بالمحامينالمحاكم 

المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إال بوساطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند 
ذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعد الحكم بمثابة  توكيل، وا 

 أصول(. 105الستئنافية يرد االستئناف شكال  )م بحقه، وفي المرحلة ا الوجاهي

ويشترط قانونا  فيمن يمارس المحامـاة أن يكـون اسـمه مسـجال  فـي جـدول المحـامين فـي الجمهوريـة 
العربية السورية، وال يجوز للمحاكم قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجال  فـي هـذا الجـدول 

 .2قانون تنظيم مهنة المحاماة( 10)م 

كــل محــام عربــي مســجل فــي جــدول المحــامين العــاملين لــدى إحــدى نقابــات الــدول العربيــة حــق ول
المرافعــة أمــام ســائر المحــاكم العربيــة الســورية فــي الدرجــة المقابلــة لدرجتــه فــي قطــره، وفــي قضــايا 
محددة شريطة المعاملة بالمثل، والحصول على الموافقة المسبقة مـن النقيـب أو مـن رئـيس مجلـس 

 قانون تنظيم مهنة المحاماة(. 10لمختص )م الفرع ا

وال يحق للمحامي األجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إال باالشتراك مع محام أستاذ مسجل في 
 6الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل، والحصول على اإلذن المسبق من النقيـب )م 

 النظام الداخلي لنقابة المحامين(.

/أ أصــول محاكمــات(،  106لوكالــة بالخصــومة أن تكــون ثابتــة فــي ســند رســمي )م ويشــترط فــي ا
قــانون  53ويتــولى تنظــيم الوكــاالت القضــائية وتوثيقهــا مجــالس فــروع النقابــة كــل فــي منطقتــه )م 

تنظــيم مهنــة المحامــاة(، ويتمتــع رئــيس الفــرع بصــالحية تســمية منــدوبين عنــه فــي المنــاطق لتنظــيم 
 قانون تنظيم مهنة المحاماة(. 55/2ديقها )م الوكاالت القضائية وتص
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كما يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقريـر يـدون فـي محضـرها يوقـع عليـه الموكـل أو يختمـه 
/ب 106بخاتمه، أو بصمة إبهامه على أن تستوفى اإلجـراءات المعتمـدة لـدى نقابـة المحـامين )م 

خــول المحــامي حــق تمثيــل موكلــه لــدى أصــول محاكمــات(. وقــد تكــون الوكالــة بالخصــومة عامــة ت
المحــاكم كافــة وفــي جميــع المنازعــات التــي قــد تنشــأ للموكــل، وقــد تكــون خاصــة ينحصــر أثرهــا فــي 
نــزاع معــين أو أمــام محكمــة معينــة. وال داعــي للــنص فــي الوكالــة علــى مركــز الموكــل فــي الــدعوى 

نـــه ال يوكـــل بصـــفته كمـــدع أو مـــدعى عليـــه، وأن التوكيـــل بـــأي صـــفة كانـــت يقصـــد بهـــا الموكـــل أ
الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له، ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيـد هـذه الصـفة أمـام 

 .3موثق الوكالة أو في أثناء المحاكمة

علــى أنــه جال يجــوز للمحــامي أن يمــارس وكالتــه عــن طرفــي الــدعوى المــدعي والمــدعى عليــه، ممــا 
 4لتعلق ذلك بالنظام العامج.يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء  
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 آثار الوكالة بالخصومة: :ثانياا 

بمجرد صدور التوكيل مـن أحـد الخصـوم يكـون مـوطن وكيلـه الـذي 
باشــر المحاكمــة معتــدا  بــه فــي تبليــغ األوراق الالزمــة لســير الــدعوى 

 107فـــي درجـــة التقاضـــي أو اإلجـــراءات التنفيذيـــة الموكـــل بهـــا )م 
 .5أصول محاكمات(

في الوكالة بالخصـومة أنـه إذا تعـدد الـوكالء جـاز ألحـدهم واألصل 
االنفــراد بالعمــل فــي الــدعوى، مــا لــم يكــن ممنوعــا  مــن ذلــك صــراحة 

 .6أصول محاكمات( 101في صك التوكيل )م 
ويجــوز للوكيــل أن ينيـــب غيــره مـــن المحــامين فـــي الحضــور إن لـــم 

حكما  يكن ممنوعا  من اإلنابة صراحة في التوكيل، وينوب المتمرن 
عـــن أســـتاذه فـــي دعاويـــه الشخصـــية، أو فـــي الـــدعاوى الموكـــل بهـــا 

  أصول  101سواء ذكر اسمه في سند التوكيل، أم لم يذكر )م 

محاكمات(، وتطبـق علـى اإلنابـة فـي الوكالـة بالخصـومة القواعـد التـي نـص عليهـا التقنـين المـدني 
 بصدد اإلنابة في الوكالة المدنية.

للوكيل بإنابة غيره وأناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، كان مسؤوال  عن فإذا لم يكن مرخصا  
عمــل النائــب كمــا لــو كــان هــذا العمــل قــد صــدر منــه هــو، ويكــون الوكيــل ونائبــه فــي هــذه الحالــة 
مســؤولين تجــاه الموكــل بالتضــامن، أمــا إذا كــان مرخصــا  لــه فــي إنابــة غيــره مــن دون أن يعــين فــي 

ب، كــان مســؤوال  فقــط عــن خطئــه فــي اختيــاره نائبــه، أو عــن خطئــه فيمــا التــرخيص شــخص النائــ
أصـدره لــه مـن تعليمــات، ويملــك كـل مــن الموكــل ونائـب الوكيــل فـي رجــوع كــل منهمـا علــى ا خــر 

 مدني سوري(. 674دعوى مباشرة )م 

                                                           
وبالتيتا    يتتيتع عليتب تبلييتغ  ،اليت  ثليتل في يتا الوكييتل ا  يتيل "موطن الوكيل هو املعترب يف التبليغ يف مرحلة احملاكمة - 5

-11احمليتامون ) – 12/2/2332يف  610/أ/021نقيتض ميتدين سيتوري / / ،ا  يل من دون الوكييتل أي أريتر قيتانوين"
 .132 ص – 2336( 12

"إذا ُعيت  اليتوكاليف يف ( من القانون املدين علب أنيته 660/2علب خالف ا  ل يف الوكالة املدنية فقد نصت املادة ) - 6
عقد واحد دون أن يرخص يف انفرادهم يف العمل، كان علي م أن يعملوا جمتمع  إ  إذا كان العمل مما   حيتاج فيه إىل 

 ".تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه
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 انقضاء الوكالة بالخصومة:: ثالثاا 
 تنقضي في الحالت اآلتية:

أو انتهــــــاء إتمــــــام العمــــــل الموكــــــل فيــــــه  -1
األجل المحدد للوكالة، فـإذا حصـرت الوكالـة 
بالخصـــــومة بدرجـــــة مـــــن درجـــــات التقاضـــــي 
انتهـــــت عنـــــد صـــــدور الحكـــــم فـــــي موضـــــوع 

 الدعوى في هذه الدرجة الموكل فيها.
 موت الموكل أو الوكيل. -2

عــــــــــزل الوكيــــــــــل أو اعتزالــــــــــه الوكالــــــــــة  -3
بالخصومة: فيجوز للموكل بصورة عامة أن 

ي وقـت أو أن يقيـد وكالتـه يعزل وكيلـه فـي أ
مــدني  681ولـو وجـد اتفــاق يخـالف ذلـك )م 

  سوري(، كما يجوز للوكيل أن يعتزل 
وأال يكون االعتزال في وقت غيـر الئـق يعـود الوكالة، ويشترط لذلك أن يبلغ موكله هذا االعتزال، 

موكله استمرت إجراءات تقديره للمحكمة، وفي كل األحوال فإنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله 
ـــزال  ـــغ الموكـــل هـــذا االعت ـــه، إلـــى أن يبل الـــدعوى فـــي مواجهـــة الوكيـــل وعليـــه أن يمضـــي فـــي عمل
بوســاطة الكاتــب بالعـــدل، أو فــرع نقابــة المحــامين، أو إلــى أن يعــين الموكــل بــدال  منــه، أو يباشــر 

ه وجـب علـى الموكـل الدعوى بنفسـه فـي الحـاالت التـي يجيزهـا القـانون. أمـا إذا عـزل الموكـل وكيلـ
الحضور في الـدعاوى ومباشـرتها بنفسـه فـي الحـاالت التـي يجيزهـا القـانون، أو توكيـل محـام جديـد 

 .7أصول محاكمات( 112عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل )م 

جفـــاعتزال التوكيـــل ال يتحقـــق إال بإتمـــام اإلجـــراءات المقـــررة قانونـــا ، وفـــي حـــال عـــدم تحقـــق ضـــده 
تبليــغ قائمــا  ومنتجــا   ثــاره مــا دامــت وثــائق الــدعوى ال تحمــل أي تبليــغ رســمي اإلجــراءات يعتبــر ال

 .8باالعتزالج

                                                           
ه باليتاا  يعيتد امتناعيتا  فالشروح الصادرة من الوكيل علب سند التبليغ بأنه اعتزل الوكالة عن موكله، وطلبه تبليغ موكل - 6

أ يتيتيتيتول ااكميتيتيتيتا ( اللتيتيتيتيت  نصيتيتيتيتتا عليتيتيتيتب أن  111و 113) عيتيتيتيتن التبلييتيتيتيتغ،  ن اعتيتيتيتيتزال الوكاليتيتيتيتة مشيتيتيتيترو  بشيتيتيتيترو  امليتيتيتيتادت 
، وعلييتيتيته أن ثيفيتيتيتل يف عمليتيتيته إىل أن يبليتيتيتغ املوكيتيتيتل هيتيتيتاا ا عتيتيتيتزال بواسيتيتيتطة باليتيتيتدعوس تريتيتيتتمر يف مواج يتيتيتة الوكييتيتيتل اإلجيتيتيترايفا 

، 2/12/2331تيتيتاريخ  1656.أ.2232بيتيتديال  عنيتيته، نقيتيتض ميتيتدين سيتيتوري . .الكاتيتيتع بالعيتيتدل أو إىل أن يعيتيت  املوكيتيتل 
 .691 ص 2330( لعام 9 -6احملامون )

 .1632 ص – 2339( 12-11احملامون ) – 25/6/2336يف  1525/ /202( /أ/2نقض مدين سوري ) - 9
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قد نصت علـى  2010/ لعام 30/و( من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /57ويراعى أن المادة )
 أنه )يحق للمحـامي أن يعتـزل الوكالـة إال إذا كانـت مبـرزة أمـام جهـة قضـائية فـال يـتم االعتـزال إال

 ضمن الشرطين التاليين:

 بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. -1  

تبليغ الموكـل هـذا االعتـزال عـن طريـق مجلـس الفـرع مرفقـا  بموافقـة الجهـة القضـائية  -2  
 المذكورة(.

 شهر إفالس الموكل أو إعساره. -4
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 نطاق الوكالة بالخصومة:: رابعاا 

ــــدعوى التوكيــــل بالخصــــومة يخــــول  ــــام باألعمــــال واإلجــــراءات الالزمــــة لرفــــع ال الوكيــــل ســــلطة القي
ومتابعتها والدفاع فيها واإلقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخـاذ اإلجـراءات التحفظيـة إلـى أن 
يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبليغ الحكـم وتبلغـه والطعـن فيـه 

غيــر العاديــة، وذلــك بغيــر إخــالل بمــا أوجــب فيــه القــانون تفويضــا  خاصــا ، بطــرق الطعــن العاديــة و 
 471وكــل قيــد يــرد فــي ســند التوكيــل علــى خــالف مــا تقــدم ال يحــت  بــه علــى الخصــم ا خــر )م 

 أصول محاكمات(.

فامتنـــاع الوكيـــل عـــن التبلـــغ وطلـــب تبليـــغ الموكـــل مخـــالف ألمـــر القـــانون، ويســـتوجب عـــد  التبليـــغ 
ن حاصــال  مــن تــاريخ االمتنــاع، مــن دون الحاجــة إلــى إجــراء آخــر كاإللصــاق، وســريان مهــل الطعــ

 .1ولو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء  جديدا  بتبليغ الموكل بالذات

، كمـا يكـون التبليـغ 10ويكون تبليغ المحامي المتمرن جائزا  في حال عدم وجود األصيل في موطنـه
 .11للمستخدم الوكيل جائزا  في حال عدم وجود الوكي

التنـازل عـن الحـق المـدعى بـه، وال  -بغيـر تفـويض خـاص -على أنه ال يصح للوكيـل بالخصـومة
الصــلح عليــه وال التحكــيم فيــه وال تــرك الخصــومة وال التنــازل عــن الحكــم أو عــن طريــق مــن طــرق 
 الطعن فيه، وال ترك التأمينات مع بقاء الدين، وال االدعاء بالتزوير وال رد القاضي وال مخاصمته،

 أصول محاكمات(. 480وال أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا  خاصا  )م 

( علـى أنـه جال بـد مـن وكالـة خاصـة فـي كـل عمـل لـيس 668وقد نص التقنين المدني السـوري )م 
مــن أعمــال اإلدارة وبوجــه خــاص فــي البيــع والــرهن والتبرعــات والصــلح واإلقــرار والتحكــيم وتوجيــه 

 القضاءج. اليمين والمرافعة أمام

                                                           
 مميتيتدوح 235/592و ،100ص – 1960، احمليتيتامون لعيتيتام 23/0/1960تيتيتاريخ  606/219نقيتيتض ميتيتدين سيتيتوري  - 9

 .2/291 -مؤسرة النوري  -1999- قانون أ ول احملاكما  املدنية –عطري 
 .2/290، عطري 263ص  1996، احملامون لعام 19/0/1995تاريخ  090/035نقض مدين سوري  - 13
 .2/92، عطري 520 ص 1969، جملة القانون لعام 26/1/1969تاريخ  21نقض مدين سوري . . - 11
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أصــول محاكمــات(، فلمــن يــزعم أن وكيلــه  480ويجــوز التنصــل مــن كــل مــا يقــع خــالف ذلــك )م 
 .12غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف

 

 تعريف التنصل: :خامساا 

هـــــو الطلـــــب الـــــذي يوجهـــــه مـــــن تـــــم باســـــمه 
تصـــرف بغيـــر توكيـــل أو تفـــويض منـــه ضـــد 

وضــــد كــــل مــــن  مــــن باشــــر ذلــــك التصــــرف،
تتعلـــــــق لـــــــه مصـــــــلحة فيـــــــه، بقصـــــــد إلغائـــــــه 
والتخلص من ا ثـار القانونيـة المترتبـة عليـه 
كافة  بما في ذلك إلغـاء اإلجـراءات واألحكـام 

 .13التي بنيت عليه
فالتنصــــل يقصــــد بــــه إثبــــات أن الوكيــــل فــــي 
الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا  
  بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم 

بطال كل أثر قانوني ا ترتب أو يترتب علـى هـذه األعمـال الحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وا 
جـراءات ال يمكــن  بحيـ  ال يكـون لــه أثـر علـى حقــوق الخصـم المتنصــل، علـى أن هنـاك أعمــاال  وا 

أصــول محاكمــات( بحســبان أن كــل قيــد علــى هــذه  471التنصــل منهــا وهــي الــواردة فــي المــادة )
 .14دة حصرا  ال يحت  به على الخصم ا خراألعمال المعد

 

  

                                                           
 .2/293، عطري 220ص  1952، احملامون لعام 16/5/1952تاريخ  959نقض مدين سوري . . - 12
  محد أبو الوفا. -، وقد نرع سيادته هاا التعريف 050 ص –الرابق  –أنطاكل  - 10
 .1/636، سجال  اكمة النقض، احلريين 26/5/1996تاريخ  912.أ.659نقض مدين سوري . . - 12
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 موضوع التنصل: :سادساا 

( والتــي تقــدم ذكــر نصــها فــإن الوكالــة بالخصــومة تخــول الوكيــل ســلطة القيــام 471حســب المــادة )
بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء مـا يحتـاج منهـا إلـى تفـويض بـنص خـاص 

 القانون وكالة خاصة.في سند التوكيل مما يستلزم له 

( منـه، والتقنـين المـدني 480ويقصد بالقانون هنـا تقنـين أصـول المحاكمـات وتحديـدا  نـص المـادة )
 ( منه.668/1السوري وتحديدا  نص المادة )

( وال يحتــاج إلــى 471فالوكيــل بالخصــومة يتمتــع بســلطة القيــام بكــل تصــرف نصــت عليــه المــادة )
بـــأي إلغـــاء أو تقييـــد لســـلطة الوكيـــل فـــي ذلـــك، فـــإذا خـــو ل  -كمـــا مـــر –تفـــويض خـــاص، وال يعتـــد 

بداء الدفع بعدم االختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فال  التوكيل الوكيل بالحضور وا 
يحــق للموكــل التنصــل ممــا قــام بــه الوكيــل، وكــذا إذا لــم يتضــمن صــك التوكيــل حــق طلــب اتخــاذ 

أو تعيــين حــارس قضــائي أو نــص علــى حرمــان الوكيــل مــن  بعــض اإلجــراءات التحفظيــة كــالحجز
القيــام بهــذه األعمــال، وقــام بهــا علــى الــرغم مــن وجــود نــص بالحرمــان فتعــد جميــع تصــرفاته هــذه 
ن كــان ذلــك ال يمنــع  ملزمــة للموكــل فــي عالقتــه مــع خصــمه، وال يحــق لــه طلــب التنصــل منهــا، وا 

نيـــة وفقـــا  للقواعـــد العامـــة فـــي المســـؤولية الموكـــل مـــن الرجـــوع علـــى وكيلـــه بـــدعوى المســـؤولية المد
 العقدية.

فالتنصـل ال يكـون إال مــن أجـل األعمـال التــي حـر م المشــرع علـى الوكيـل إتيانهــا مـن دون تفــويض 
ــة بالخصــومة وحســب المــادة ) أصــول محاكمــات  480خــاص، وهــذه األعمــال فيمــا يتعلــق بالوكال

 -الصـــلح فـــي الحـــق المـــدعى بـــه  -مـــدني ســـوري( هـــي: التنـــازل عـــن الحـــق المـــدعى بـــه  668و
التنازل  -التنازل عن طريق من طرق الطعن  - 15التنازل عن الحكم -ترك الخصومة  –التحكيم 

                                                           
الوكييتيتل اليتيتاي ثليتيتمل حيتيتق املصيتيتاحلة ثليتيتمل حيتيتق التنيتيتا ل،  ن ميتيتن ثليتيتمل  اجت يتيتد  اكميتيتة اليتيتنقض الملرفيتيتة املدنييتيتة بيتيتأن - 15

ويف تقديري  ،922 ص 2332( لعام 13 -9، احملامون )21/5/2333تاريخ  133.أ.661ا كلر ثلمل ا قل . .
 ن الصلح ينطوي علب تنا ل جزئل عليتب وجيته التبيتادل  ف اا ا جت اد ال نظر،  ن التنا ل هو ا كلر وليس الصلح،

 ( مدين سوري.5)م 
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 -مخاصــمة القضــاة  -رد القضــاة  -االدعــاء بــالتزوير  -عــن التأمينــات مــع بقــاء الــدين األصــلي 
 توجيه اليمين أو ردها أو قبولها. -اإلقرار 

اج إلـــى تفـــويض خـــاص، فـــإذا كانـــت وكالـــة المحـــامي ال تحتـــوي علـــى فإســـقاط الحـــق بـــالطعن يحتـــ
اإلســـقاط فـــإن اإلســـقاط الحاصـــل يكـــون صـــادرا  عـــن شـــخص بـــال صـــفة، وبالتـــالي ال يســـري هـــذا 
اإلسقاط بحق موكله، وال شـيء يقـوم مقـام تبليـغ الحكـم إال إسـقاط حـق الطعـن، فـإذا كـان اإلسـقاط 

مفوضا  باإلسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغه وبالتـالي الحاصل معدوم األثر، ألن المحامي لم يكن 
، واالجتهـاد القضـائي علـى أن سـند التوكيـل العـام القضـائي يخـول 16فإن مهل الطعن تظل مفتوحة

الوكيــل بالخصــومة طلــب التفريــق للشــقاق والضــرر بغيــر نــص خــاص فــي الوكالــة، بخــالف إيقــاع 
 .17الطالق فإنه يحتاج إلى نص خاص

صـــل إال عنـــد قيـــام الوكيـــل بعمـــل مـــن تلـــك األعمـــال مـــن دون تفـــويض خـــاص مـــن فـــال يجـــوز التن
ـــق لهـــذا األخيـــر  الموكـــل، فـــإذا أهمـــل الوكيـــل القيـــام بـــاإلجراء وأضـــر بإهمالـــه مصـــلحة موكلـــه، ح 
مداعاتــه بــدعوى المســؤولية العقديــة عمــال  بالقـــواعد العامــة التــي تحكــم هــذه المســؤولية فــي التقنــين 

 له التنصل من إهمال محاميه.المدني، إنما ال يحق 

علــى أن التصـــرف الـــذي يقـــوم بـــه الوكيـــل متجــاوزا  حـــدود وكالتـــه ومـــن دون تفـــويض خـــاص، يعـــد 
صحيحا  بالنسبة للموكل ما لـم يتنصـل منـه، فـالتفويض الخـاص لـيس مـن شـروط صـحة التصـرف 

ت الــذي يقــوم بــه الوكيــل، فشــرط التفــويض الخــاص تحــت طائلــة التنصــل مــن التصــرف ولــيس تحــ
 طائلة بطالنه.
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هذا وقد عد  المشرع أن مـا يقـرره الوكيـل بحضـور موكلـه يكـون بمنزلـة مـا يقـرره الموكـل نفسـه، إال 
 .18/ب أصول محاكمات(481إذا نفاه أو تنصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة )م 

 

 شروط دعوى التنصل: :سابعاا 

يشــــــترط كمــــــا ذكرنــــــا انعــــــدام التفــــــويض  .1
ــــذي  ــــه الوكيــــل الخــــاص للعمــــل ال قــــام ب

بالخصومة، ويعد الوكيل مـدعيا  خـالف 
األصــل وعليــه عــبء إثبــات التفــويض، 
وعندئـــــــذ ينتقـــــــل عـــــــبء إثبـــــــات رجـــــــوع 

 الموكل عن توكيله إلى هذا األخير.
 

تــوافر شــرط الصــفة، ويســتلزم ذلــك إقامــة الــدعوى مــن الموكــل  -كســائر الــدعاوى-وينبغــي  .2
صــل منــه، ســواء أكــان هــذا األخيــر محاميــا  أم ضــد الوكيــل الــذي قــام بالتصــرف المــراد التن

شخصـــا  آخـــر ممـــن أجـــاز لهـــم المشـــرع النيابـــة عـــن غيـــرهم فـــي الحضـــور والمرافعـــة أمـــام 
 أصول محاكمات(. 3/ب /106المحاكم كاألزواج واألقارب حتى الدرجة الثانية )م 

فضال  عن الوكيـل الـذي قـام بالعمـل أو التصـرف  –وينبغي أيضا  أن يوجه طلب التنصل  .3
ضــد مــن لــه مصــلحة فــي بقائــه مــن الخصــوم ا خــرين،  -أو اإلجــراء المــراد التنصــل منــه 

 . 11فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع
لـى الخصـم، فـإذا تعـدد الخصـو  .4 م بالـدعوى ويجب أن يبلـغ اسـتدعاء التنصـل إلـى الوكيـل وا 

بلــغ االســتدعاء إلــى الخصــم الــذي وقــع العمــل لمصــلحته، فــال يكفــي توجيــه الخصــومة فــي 
دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منـه إلـى أطـراف الـدعوى بمعـزل عـن الوكيـل الـذي 

ه التنصل إلى تصرفه، ألنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة  .20وجِّ
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 إجراءات دعوى التنصل: :ثامناا 

 قانون األصول بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل األصلي:ميز 

 التنصل الفرعي:  -1
/أ أصــول محاكمــات( علــى أنــه جإذا كــان التنصــل مــن عمــل متعلــق بخصــومة 481تــنص المــادة )

قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل 
 المتنصلج.وأسانيده وطلبات 

والمقصود بالخصومة القائمة بالنسبة ألحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة، 
 .21أو التي صدر بها حكم لم ا يصبح نهائيا  بعد

فقــد أنــاط المشــرع بالمحكمــة النــاظرة بالــدعوى األصــلية اختصــاص النظــر فــي دعــوى التنصــل مــن 
أمامهــا، بحســبانها أقــدر مــن غيرهــا علــى تقريــر مــا إذا كــان  اإلجــراء المــراد التنصــل منــه والــذي تــم

الوكيــل قــد قــام بهــذا اإلجــراء مــن دون تفــويض خــاص، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار بالنســبة للموكــل 
والخصــوم، فــإذا كانــت الــدعوى تنظــر أمــام محكمــة االســتئناف ووقــع التنصــل أمــام هــذه المحكمــة، 

ولكـن إذا تـم العمـل أمـام المحكمـة البدائيـة، وعلـم كان من اختصاصها النظر في دعـوى التنصـل. 
بــه الموكــل عنــد وجــود الــدعوى أمــام محكمــة االســتئناف، فــالمرجع المخــتص بنظــر دعــوى التنصــل 
هـــو محكمــــة االســــتئناف ال المحكمــــة البدائيــــة، ألن المشـــرع أعطــــى صــــالحية النظــــر فــــي دعــــوى 

، 22ى أمامها التصـرف المتنصـل منـهالتنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس للمحكمة التي جر 
وهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وربما من قواعد االختصاص النـوعي والمحلـي قـرره 

 المشرع بالنظر للطبيعة الخاصة لدعوى التنصل.

قـــد وقــع فـــي دعــوى مازالـــت  –مــثال   –ومــن وجهـــة نظــر القـــانون واالجتهــاد فإنـــه إذا كــان اإلقـــرار 
ذا كانــت تلــك الــدعوى قــد انتهــت بحكــم لــيس قائمــة، فــإن طلــب  التنصــل األصــلي غيــر مقبــول، وا 

نمــا كــان قــابال  لطــرق الطعــن المقــررة فــي القــانون فــإن  مبرمــا  ولمــا يكتســب الدرجــة القطعيــة بعــد، وا 
نمــا يمكــن للمتنصــل أن يطعــن بــذلك الحكــم ويثيــر  طلــب التنصــل األصــلي يكــون غيــر مقبــول، وا 

 .23ي ادعائه ووقتها يكون التنصل فرعيا  ال أصليا  مسألة التنصل بذات الوقت ف
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علــى أنــه ال يقبــل طلــب التنصــل مــن أجــل عمــل متعلــق بخصــومة قائمــة إذا رفــع بعــد مضــي ســتة 
أصول محاكمات(، والعبرة في سريان ميعـاد هـذه الـدعوى ال  482أشهر من تاريخ ذلك العمل )م 

 .24يخ وقوع العمل الذي أتاه الوكيلبعلم الموكل بالعمل المراد التنصل منه، إنما من تار 

وهذا مفهوم قانوني موضوعي قرره المشرع ليحم ل الموكل مسؤولية اختياره لوكيلـه فـي الخصـومة، 
وليظل على اتصال دائم به وعالما  بجميع مـا يقـوم بـه مـن تصـرفات بحسـبان الموكـل ال المحـامي 

 هو الطرف في الخصومة.

حة الخصــم الــذي وقــع العمــل المــراد التنصــل منــه لمصــلحته، وفــي تحديــد هــذا الميعــاد رعايــة لمصــل
ولـــذا يحـــق لكـــل مـــن الوكيـــل والخصـــم طلـــب رد دعـــوى التنصـــل لرفعهـــا بعـــد مضـــي هـــذا الميعـــاد 
القـانوني، إال أن هــذا الميعــاد ال يتعلــق بالنظــام العـام وال يجــوز للمحكمــة إثارتــه أو رد الــدعوى مــن 

تة أشــهر، وقــد ال تقبــل دعــوى التنصــل بــالرغم مــن عــدم تلقــاء نفســها لعلــة تقــديمها بعــد انقضــاء ســ
انقضــاء مــدة ســتة األشــهر مــن تــاريخ العمــل المتنصــل منــه، كمــا لــو قــام الوكيــل بالعمــل بحضــور 

كمـا  –موكله ولم يتنصـل منـه أو ينفيـه فـي أثنـاء نظـر القضـية فـي الجلسـة نفسـها، إذ يعـد سـكوته 
وى األصلية حكـم بنـي علـى العمـل الصـادر عـن إقرارا  بصحة العمل. وكذلك إذا صدر بالدع -مر

ن لـم تكـن  الوكيل واكتسب الحكم المـذكور قـوة القضـية المقضـية، فـال تقبـل دعـوى التنصـل منـه، وا 
 أصول محاكمات(. 484مدة ستة األشهر قد انقضت من تاريخ العمل )م 

ى حــين وعلــى الــرغم مــن أن المشــرع لــم يــنص علــى ضــرورة وقــف النظــر فــي الــدعوى األصــلية إلــ
الفصل في دعوى التنصل، فإن بعضهم ذهب إلى أنه ينبغي علـى المحكمـة أن تقـرر وقفهـا إذ قـد 

، والحقيقــة أن 25تــؤثر نتيجــة الحكــم فــي دعــوى التنصــل فــي مراكــز الخصــوم فــي الــدعوى األصــلية
التحقيـــق فـــي طلـــب التنصـــل الفرعـــي يكـــون كـــأي طلـــب أو دفـــع يقـــدم فـــي أثنـــاء ســـير الخصـــومة، 

 منها، ويتحدد به نطاقها.ويصير جزءا  
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 التنصل األصلي: -2
إذا كــان التنصــل مــن عمــل غيــر متعلــق بخصــومة قائمــة، وقــع طلــب التنصــل منــه بــدعوى تقـــدم 

أصــــول  483بــــالطرق المعتــــادة إلــــى المحكمــــة التــــي يقــــع مــــوطن المــــدعى عليــــه فــــي دائرتهــــا )م 
الشــامل. واالجتهــاد مســتقر علــى أن محاكمات(.وتحديــدا  محكمــة البدايــة اســتنادا  إلــى اختصاصــها 

التنصــل بشــأن عمــل اتخــذ أمــام محكمــة الدرجــة األولــى أو الثانيــة ال يصــح أن يقــدم إلــى محكمــة 
النقض، إنما يتعين االلتجاء إلى دعوى التنصل األصلية، إذ المقصود بالخصـومة القائمـة بالنسـبة 

التـي صـدر بهــا حكـم لمـا يصــبح  ألحكـام التنصـل هــي تلـك التـي مازالــت منظـورة أمـام المحكمــة أو
نهائيا  بعد، فضال  عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بح  الوقـائع يتنـافى مـع 

.والحقيقــة أنــه ال محــل للتنصــل فــي هــذا الفــرض، ال 26عمــل محكمــة الــنقض وطبيعــة اختصاصــها
خيـــرة يجعلـــه حـــائزا  قـــوة أصـــليا  وال فرعيـــا ، ألن صـــدور القـــرار عـــن محكمـــة االســـتئناف بالدرجـــة األ

القضية المقضية، وال يقبل االدعاء بالتنصل من عمل بنـي عليـه حكـم حـاز قـوة القضـية المقضـية 
 أصول محاكمات(. 484)م 

إنمــا يجــوز التنصــل مــن الصــلح الواقــع أمــام محكمــة الــنقض التــي وضــعت يــدها علــى الخصــومة 
 .27الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم

فالتنصــل األصــلي يســتلزم أال تكــون هنالــك خصــومة قائمــة عنــد قيــام الوكيــل بالتصــرف كــأن يقبــل 
الوكيل صلحا  أو تحكيما  في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها ومن دون تفـويض خـاص، ولكـن 
إذا وقــع العمــل المــراد التنصــل منــه فــي أثنــاء قيــام الــدعوى وانتهــت بحكــم اكتســب الدرجــة القطعيــة، 

 الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية قد بني على هذا العمل فال يقبل االدعاء بالتنصل.وكان 

ولم ينص المشرع على ضرورة رفع دعـوى التنصـل األصـلية خـالل مـدة معينـة، لـذلك يجـوز تقـديم 
 .28هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع من سماع الدعوى
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 الفصل في دعوى التنصل ونتائجها: :تاسعاا 
جإن التنصـل مـن الحـواد  أو األوضـاع التـي 

على الدعوى وتقتضي من المحكمـة أن تطرأ 
توقف السير بها حتى ينتهي هذا الحـاد  أو 
الوضــــع الطــــار  أي حتــــى الفصــــل فــــي هــــذا 

 .21الطار .ج
ولــــم يحــــدد المشــــرع مهلــــة معينــــة للــــرد علــــى 

للحكـــم دعـــوى التنصـــل، كمـــا لـــم يحـــدد مهلـــة 
بها، إنما نص على ضرورة الحكم فيها علـى 

  /أ أصول محاكمات(.485وجه السرعة )م 
وســواء أكانــت دعــوى التنصــل فرعيــة أم أصــلية، فإنــه يترتــب علــى الحكــم بقبولهــا إلغــاء التصــرف 
المتنصل منه، ويلزم الوكيل بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند االقتضاء، بناء 

ذا حكــم بــرفض التنصــل ألــزم المتنصــل بغرامــة مقــدارها ثالثــة آالف ليــرة علــى  طلــب المتضــرر. وا 
ســورية، وبــالتعويض لمصــلحة الوكيــل بالخصــومة ولبــاقي الخصــوم الــذين وجهــت إلــيهم إذا قدمـــوا 
طلبــا ، وطلبــوا الحكــم لهــم قبــل المتنصــل بالتضــمينات إن كــان لهــا وجــه، وتخــتص المحكمــة عنــدها 

 أصول(. 485)م30تبهذه التضمينا
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اختر اإلجابة الصحيحة:

 

 ميعاد دعوى التنصل من وقت التصرف المطلوب التنصل منه: .1

A. 15 .سنة 
B. .ستة أشهر 
C. 15 .سنة في التنصل الفرعي وستة أشهر في التنصل األصلي 
D. 15 .سنة في التنصل األصلي وستة أشهر في التنصل الفرعي 

 التنصل األصلي وستة أشهر في التنصل الفرعي.سنة في  D  .15:اإلجابة الصحيحة
  

 المحكمة المختصة بدعوى التنصل: .2

A. .البداية المدنية في موطن المدعى عليه 
B. .الناظرة في الدعوى األصلية 
C. .البداية المدنية في التنصل األصلي والناظرة في الدعوى األصلية في التنصل الفرعي 
D.  ة في الدعوى األصلية في التنصل األصلي.البداية المدنية في التنصل الفرعي والناظر 

البداية المدنية في التنصل األصلي والناظرة في الدعوى األصلية في .  C:اإلجابة الصحيحة
 التنصل الفرعي.

 

 

 

  

 تمارين:

195 



الثانية عشرةالوحدة التعليمية 

 
 التحكيم

 

 الكلمات المفتاحية:
ت-خصااا ملتاكتم ااا  تت-اكااا باتتااااكتم   تت-مشاااااللتاكتم ااا  تت-شاااالتاكتم ااا  تت-اتفاااالتاكتم ااا  ت

اكقاااا  إلتاكم يااا  جتاك ائااا تاكتلت ااالت  ااا تت-اكقاااا  إلتاائااااااجتاك ائااا تاكتلت ااالت  ااا تاكتم ااا  ت
اكصااا  تت-اكتم ااا  تتاكصااا  تت-اكتم ااا  تتاكقياااا تت-ته اااالتاكتم ااا  ت-اكممَ ااا تت-اك ااعااتاكتم  ماااجت

ت   ىتإ سا تم  تاكتم   تص غلتاكت ف ذ.ت-   ىتتلالإلتم  تاكتم   تت-اكتم  مجت

 

 األهداف التعليمية:
تأإل:ت   تقا اا تتاكلاك ت   إلتأإلت ئ تاكتع  م لتاك م ةتهذهت ااسلتتع 

ت. ت إلتمفه  تاالتفالت   تاكتم   ماه لت م  لتاكتم   ت اكفالتت  هات عافتتا1

ت.اكفالتت إلتشالتاكتم   ت مشااللتاكتم    عافتتا2

ت.اكق ا  تاائااا لتاآلماةتبجتخص ملتاكتم    عافتتا3

ت.األساستاكقا   جتك ال لته التاكتم    عافتتات4

ت. اكص  تاكتم  مجت، اكتم   تتاكص  ت،اكفالتت إلتاكتم   تتاكقيا  عافتتا5

ت.اكلت علتاكقياا لتكعم  لتاكتم    عافتتا6

ت.اكق ا  تاائااا لت اكم ي   لتك   ىتتلالإلتم  تاكتم    عافتتا7

ت.اكشا لتاكقا    لتا لا تاألماتتت ف ذتم  تاكتم   ت اكمم ملتاكمختصلتته عافتتا8
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 الملخص:
 هجتأه تت، م  ثا تتاكتم   ت ال لتقياا لتاستث اا لتتعتافتتهاتاكتشا عاتتاك يع لت اكسما  لتق  ما ت

 كاا ت عااا تباااجتاك قااتتاكمايااااتقياااا تت،تاا  متماااإلتتاا اامتمسااا تاكم اع ااااتتمااإلتمخت ااافتاكمسااات  ات
 اكتم   ت م  لتقيااا لتتااكمع  تت،تمتأصت ت ت اممتمعهت،استث ااجت  ابستاكقيا تاكاسمجتك   كل

اكاسااامجتاك امااامتإذت مااا عتاكقااااااتاكتم  ماااجتمئ ااالتاكشاااج تاكمم ااا  تب اااهتقتااامتأإلت علاااجتاكقياااا ت
تاكمختصتاألماتتت ف ذه.

إذتتهااا مإلتإاا تهااا ت  ااا تت، األسااااستاكقاااا   جتكعم  ااالتاكتم ااا  تهااا تاتفاااالتألااااافتاكااتلااالتاكقا    ااال
 تتما  تإئااا اتتت،ب ال الته االتاكتم ا  تتساتم تماإلتإاا تها ت،اكعم  لتاكتم  م لتمإلتأ كهاتإك تآخاها

خااالتتعااقتاكق ا اا تاائااا االتأ تت،   ااهتاكخصاا ملتاكتم  م االت اكقااا  إلتاكم ياا  جت باالتماااتاتفقاا ا
  ص اتاكقاااتاكتم  مجتاكفاصمتبجتاك اعااتمتاماا تباجتت،اكم ي   لتاآلماةتاكتجتالت ئ عتمخاكفتها

ت،ك إلت ئ عتل  تإتلاكهتت   ىتأص  لتتابااتتاالسات ا تإكا تأساتا تمصاا لت،ظمتاكقا  إلتاكس اي
 الت م اإلتت ف اذتم ا تاكتم ا  تت، تاكتم ا  ك  هاتتتساتك متئ ا  تاكع ااتاكتجت م اإلتأإلتتصا  تم ا
ألإلتاكقياا تاكاسامجت ما هتها تاكاذيتت،ئتا ا تإالتتع تإ سااهتص غلتاكت ف اذتماإلتمم مالتاالساتا اف

تكئهلتاكمختصلتتاكت ف ذ. تاكإ م  هتإ لا تس للتاألمات

إلت ال تمإلت   ىتتلالإلتم  تاكتم        ىتإ سااهتص غلتاكت ف ذتت باتاقاتلتقياا لتاسام لتت، ا 
 مما لتك  ظا تاكعا ت اآل ا .ت،   تقيا تاكتم   

هااذهتاك ماا ةتأهاا تاكق ا اا تاكم ظماالتكساا اتخصاا ملتاكتم اا  تم ااذتتاا ا تهاتإكاا تصاا  اتت ساا ت ا متبااج
ت.20081(تس لت4اكم  تب هات اكلعإلتب هت ت ف ذهت ذككت بقا تكقا  إلتاكتم   تاكس ايتاق ت)
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 تعريف التحكيم: :أولا 
اكتم ااا  ت مثااامتأهااا تاكتااا اامتاكتاااجتتمقتيااااهات
تسااتغ جتاأللاااافت ااإلتقيااا تاك  كاال،تب مااات

األباااااااااا ت سااااااااتل ع إلتمساااااااا تم اع اااااااااته تتأإل
تاكص  تب ماتت  ه ،تبإ ه ت ستل ع إلت اقت
هاااذهتاكم اع ااااتت  ااا تشاااخصتأ تأشاااخاصت
تت ختاا  ه تك جت ت ك اتاكفصمتبجتاكم اع ل.

  ماتاكتم   تبجتأاتاتماامم:تاأل ك :تمام لتاالتفالت   تاكتم   ،ت اكثا  ل:تإئاا اتتاك ظااتباجت
تثاكثل:تمام لتاكم  تب ها،ت اكااتعل:تت ف ذتاكم  تاكتم  مج.اكخص ملتاكتم  م ل،ت اك

 

 :التفاق على التحكيم: ثانياا 

،تاكمام ت إلتاأل ك ت إلت  ا ماتباقاتتتا إلت20082/تس لت4/تمإلتقا  إلتاكتم   تاق ت/1م عتتاكما ةت/
بااتتاكتم اا  تت  ااه: تمفهاا  تاكتم اا  تمااإلتئهاال،ت مفهاا  تاالتفااالت  اا تاكتم اا  تمااإلتئهاالتأخاااى،تبعا 
"أساا   تاتفاااقجتقااا   جتكماامتاك ااعااتتاا ال تمااإلتاكقيااا ،تساا ا تأ ا ااتتاكئهاالتاكتااجتسااتت ك تإئاااا اتت
اكتم   تتمقتيا تاتفاالتاكلااب إلتم ظمالتأ تما اعا ت ااماا تك تم ا  تأ تكا تت اإلت اذكك"،ت  ا باتتاتفاالت

اكتااجتتاكتم ا  تت  اهت"اتفاالتلابااجتاك اعاات  ا تاك ئاا  تك تم ا  تك فصامتباجت اامتأ تتعاقتاكم اع اات
  ش تتأ ت م إلتأإلتت ش تت  هماتتش إلت القلتقا    لتمع  لت ق  لت ا تتأ تغ ات ق  ل".

مااإلتقااا  إلتت7/1،تباكمااا ةت)شااالتاكتم اا  ت مشااااللتاكتم اا  ( : هااذاتاالتفااالت  خااذتإماا ىتصاا ات إل
 ئاا عتاالتفااالت  اا تاكتم اا  ت  اا تاكتعاقاا ت قتاامتق ااا تاك ااعااتت-1اكتم اا  تاكساا ايتتاا صت  اا تأ ااه:ت"

ساا ا تأ اااإلتاالتفااالتمسااتقال تتذاتااهتأ ت ا تبااجت قاا تمعاا إلتتشاا إلت اامتأ تتعااقتاكم اع اااتتاكتااجتقاا ت
ت ش تت إلتاكلاب إل،ت بجتهاذهتاكماكالت ئا تأإلت ما  تم يا اتاك اعااتباجتت ااإلتاكا   ىتاكمشاااتإك اهت

ت(تمإلتهذاتاكقا  إل.27بجتاكما ةت)

                                                           
 .736ص  2002( لسنة 11العدد ) –اجلزء األول  –منشورات اجلريدة الرمسية للجمهورية العربية السورية  - 2

198 



 اعاات كا ت ااإلتهاذاتاك اعااتمعا ياا ت ماات ئا عتأإلت ات تاالتفاالت  ا تاكتم ا  تتصا اةتالمقالتكق اا تاك
   تاكقياا تك فصامتب اه،ت باجتهاذهتاكماكالت ئا تأإلت ما  تاالتفاالتاكمسااامتاكتاجت شام هاتاكتم ا  ت

الت اإلتاالتفالتتالال ". ت ا 

(تم هتمت أتاستقالمتشالتاكتم   تصااامل،تماإلتأ اهت11 ق تق إلتقا  إلتاكتم   تاكس ايتبجتاكما ةت)
مساااتقال ت اااإلتشاااا لتاكعقااا تاألخااااىت الت تاتااا ت  ااا تا تهاااا تاكعقااا تأ تت" عتتااااتشاااالتاكتم ااا  تاتفاقاااا ت

صاام ما تبااجتت–هااذاتاكشااالتت–تلال ااهتأ تبسااخهتأ تإ هااااهتأيتأثااات  اا تشااالتاكتم اا  تمتاا ت اااإلت
تذاته،تماتك ت تفلتاكلاباإلت   تغ اتذكك".

 

 شروط انعقاد اتفاق التحكيم: :ثالثاا 

 تصاا اةتاكمشااااللتبإ ااهت  تغااجتال عقااا هتصاام ما تساا ا تأخااذتاالتفااالت  اا تاكتم اا  تصاا اةتاكشااالتأ
 ت اباتشا لت  ة.

 الرضا في اتفاق التحكيم:  -1
اتفالتاكتم   ت ساااتاكعق  تأساسهتاكاياتاكذيتق امهتاااا ةتاكتجت  تغجتأإلتتتئهتإك تإم اثتأثات

 ق  االتقااا   جت تمثاامته اااتبااجتاخت ااااتاكتم اا  ت ساا  لتكمساا تاكم اع اااتتاكخاصاالتتعالقاالتقا    اال،ت
ت ا تتأ تغ ات ق  ل.

/تماإلت8أماتتخص صتش متاكتعت ات إلتإاا ةتاتفالتاكتم   تأيتاا ئا ت اكقتا متب اهتباإإلتاكماا ةت/
الت اااإلت4قااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايتاقاا ت/ /تتاا صت  اا تأ ااهت" ئاا تأإلت  اا إلتاتفااالتاكتم اا  تم ت تااا ت ا 

أ ت ا  االتأ تبااجتممياااتممااااتتااالال ،ت   اا إلتاالتفااالتم ت تااا تإذات ا تبااجت قاا تأ ت ث قاالتاساام لت
كااا ىته اااالتاكتم ااا  تاكتاااجتتااا تاخت ااهااااتأ تباااجتأيتاسااااامتمتتا كااالت ا  ااالت ا اااتتأ تماسااا لتت سااااامت

اكات  س(تإذات ا اتتتثتااتتتالقاجتإاا ةتماساا  هاتت–اكفااا ستت–االتصاامتاكم تا  ت)اكتا اا تااك تا  اجت
ثتاااتتقلعاااا تتتا كهااااتتااا إلتت  ااا تاخت اااااتاكتم ااا  ت سااا  لتكفاااقتاك اااعاات"،ت كااا تكااا تت اااإلتم قعااالتمتااا 

تاأللااف.
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 األهلية في اتفاق التحكيم:  -2
اتفالتاكتم   تأ ا ت اإلتشا  هتها تماإلتاكعقا  تاكمساماةتاكم عمالتك ئاا ت إلتباالت ئا عت قياهتأ تتع   اهت

/تساا لت4مااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايت/ت9/1،ت تاا صتاكمااا ةت3أ تبسااخهتإالتتايااا تئم اااتاأللااااف
تفاالت  ا تاكتم ا  تإالتك شاخصتاكلت عاجتأ تاال تتااايتاكاذيت م ااكت  ا تأ اهت"الت ئا عتاالت2008

تاكتصافتبجتمق قهت بقا تك قا  إلتاكذيت م  تأه  ته".

 ت تممتأه  لتاكشاخصتاكلت عاجتاتااا تاتفاالتاكتم ا  تتتماماهتساإلتاكاشا ت هاجتباجتاكتق ا إلتاكما  جت
تم  جتس اي(.ت46س لتم ال  لت) تت18اكس ايت

 قاا تاكتم اا  تمااإلتقتاامتاك اااا تاكشااا جت اك صااجت اكقاا  تتاك سااتلتك م اع اااتت الت  اا إلتمقتاا ال ت ااذككت
) تت4اكتجتتخصتاكقاصاتأ تاكممئ ات   ه،تماتك ت  إلتق تتاشااتهاذاتاكتصاافتتاإذإلتماإلتاكمم مال

/حتأماا امتشخصاا ل(،ت التمااإلتاكمف ااست التمااإلت   اامتاكتف  ساالتماااتكاا ت  ااإلتت ف ااذا تكعقاا تتم اا  ت182
ت.5 الإلتإبالسهأتامهتاكمف ستصم ما تقتمتإ

ت

 أهلية األشخاص العتبارية لالتفاق على التحكيم:  -3
ت ه  لتاكشخصتاال تتاايتاتاا تاتفالتاكتم   ،ت ماإلتاكمع ا  تأإلتاألشاخاصتت9/1صامتتاكما ةت

تاال تتاا لت   اإلتم هاتاكعاملت م هاتاكخاصل.

  

                                                           
 .213ص  -1971 -احملامون  – 2/9/1971/ يف 293نقض مدين سوري  - 3
 "وليييل للو ييي مييإ دون كمن احملكميية مصاحييرة اليييلال والتحكيييم وإ ييييال التحكيييم كإ  ييإ ليي  أ لييية التييير  يف - 1

 .230ص  – 1912 –جملة القانون  – 29/2/1916يف  91/2137حقوق "، نقض مدين سوري 
 .7/62مشار كلي  يف طعمة واستانصويل،  – 11ص  –أمحد أبو الوفا  –عقد التحكيم وكجراءات   - 1
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 أهلية األشخاص العتبارية العامة لالتفاق على التحكيم: -أ

اكس ايتك ت صاحتت ه  لتاألشاخاصتاال تتاا التاكعامالتاتااا تاتفاالتاكتم ا  ،تتامتإ اهتأتقا تاكمشاات
تاكتم   تبجتم اع اتتاكعق  تاا اا لتخايعا تكقا  إلتاكعق  تاا اا ل.

 تقا تاكتم ا  تباجتم اع ااتتت-2/تتا صت  ا تأ اهت"4(تمإلتقا  إلتاكتم ا  تاكسا ايتاقا ت/2باكما ةت)
/تتاااا  ت51/تمااإلت ظااا تاكعقاا  تاكصااا اتتاكقااا  إلتاقاا ت/66م ااا تاكمااا ةت/اكعقاا  تاا اا االتخايااعا تأل

ت".9/12/2004

 هذاتبجتاأ  ات  متتلا لتااشااةت   تأإلتاكمشااتالت عتافتألشاخاصتاكقاا  إلتاكعاا تت ه  التإتااا ت
تاتفاق اتتاكتم   تإالتبجتاكم   ت يمإلتاكق   تاك اا ةتبجتقاا  إلتاكعقا  تاا اا ال،تكماات  لا يت   اه

ت.6مإلتمساستتس ا ةتاك  كلت تمصا تهاتخااجتهذاتاك لال

 أهلية األشخاص العتبارية الخاصة لالتفاق على التحكيم: -ب

/تا تابااتتك شااخصتاال تتاااايتت ه  االتإتاااا تاتفااالت4مااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايتاقاا ت/ت9/1اكمااا ةت
تاكتم   تمت ت اإلتأهال تك تصافتبجتمق قهتلتقا تكقا  إلتأه  ته.

باكشااااا اتتاكخاصاااالتاكتئاا اااالتأ تاكم   اااال،ت اكئمع اااااتتاكتعا   اااالت غ اهااااا،ت اكم سساااااتتاكخاصاااالت
 اكم ظماتتاكشعت لت اك قاتاتتاكمه  لت األمعا تاكس اسا لت  امتمئما اتماإلتاألشاخاصتأ تاألما امت

/تمإلتاكتق  إلتاكم  جتاكس ايتمت تا تس ت54تثتتتكهتاكشخص لتاال تتاا لتتمقتي ت صتاكما ةت/
تص لتاال تتاا لتقا   ا ،تبإإلتكهاتذملتماك لتمستق لت تثتتتكهاتأه  لتإتاا تاتفالتاكتم   .اكشخ

 محل عقد التحكيم: -4
مماامت قاا تهاا تاك ااعااتاكقاااا تأ تاكممتماامتاكااذيتاتفاالتألاااافتاكعقاا ت  اا تمساامهتتاااكتم   تتاا ال تمااإلت

ا تأ تقاتال تك  ئ  تقيا تاك  كلتاكاسمج،ت   يت ق تآخات  تغجتأإلت   إلتمممت ق تاكتم   تم ئ  
تمستقتال ،تمع  ا تأ تقاتال تك تع  إلت مشا  ا تتع  تمخاكفتهتك  ظا تاكعا ت اآل ا .

                                                           
/ مإ قانون عقود 21/ وتتوافر علة احلكم ماهتا يف عقود وزارة الدفاع فإننا نرى بقاء التحكيم بشأهنا خاضعاً للمادة - 7

 /.1على الرغم مإ عدم النص على ملك  راحة يف قانون التحكيم رقم / 10/1/2001/ تاريخ 2وزارة الدفاع رقم /
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/ت  ا تأ اهت"الت ئا عتاالتفاالت  ا تاكتم ا  ت4مإلتقاا  إلتاكتم ا  تاكسا ايتاقا ت/ت9/2 ت صتاكما ةت
تاكئ ساااا ل،تأ تتبااااجتاكمساااااامتاكتااااجتالت ئاااا عتب هاااااتاكصاااا  ،تأ تاكمخاكفاااالتك  ظااااا تاكعااااا تأ تاكمتع قاااال

تتاألم امتاكشخص لتتاستث ا تاآلثااتاكماك لتاكمتاتتلت   ها".

 

 اختيار هيئة التحكيم:: رابعاا 

تشاا مته ااالتاكتم اا  تمااإلتمم اا ت اماا تأ ت
(تماإلت12أ ثا،ت    تهاذاتتا صتاكماا ةت)
/ت  اااا ت4قااااا  إلتاكتم اااا  تاكساااا ايتاقاااا ت/

تشاااا مته ااااالتاكتم اااا  تتاتفااااالتت-1أ ااااه:ت"
مم ا ت اما تأ تأ ثاا،تلابجتاكتم   تماإلت

بااإذاتكاا ت تفقااات اااإلت اا  تاكمم ماا إلتثالثاال.ت
إذاتتعاا  تاكمم ماا إلت ئاا تأإلت  اا إلتت-2

الت اإلتاكتم   تتالال ت". تت   ه تِ تاا ،ت ا 

ذاتك ت ت تاخت ااتاكمم  تأ تاكمم م إلتتإاا ةتاأللااافتأ تماإلتاكغ ااتاكاذيتأ ا لتتاهتهاذاتاالخت ااات  ا 
ت ا ت   تل  تأم تاكلاب إل،ت الت  تع تاكق ا تتاكتم   تإالتإذاتقتمتت كتتمم ملتاالستا افتاخت ااهت

تاكق ا تتهذهتاكمهملت تاتل.

ذاتقتمتاكمم  تأ ا تمهمتهتب  ستكهتأإلت ع مت إلتهذاتاكقت متإالتإذات اإلته اكتست تئ يت س غت  ا 
التئاعتاكم  ت   هتك خص  تتاكتع  قت) ت/ ت/تتم   تس اي(.17هذاتاكع  م،ت ا 
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 الشروط الواجب توافرها في المحّكم: :خامساا 

ت ئ تك جت ت ك تأيتشخصتاكتم   تأإلتتت اباتب هتاكشا لتاآلت ل:

تااكما تتاكقاا ةت اك تاتلت معابلتاألص مت اكقا  إل.ت -1
األه  االتاكم   االتاك ام اال:تبااالت ئاا عتأإلت تاا الهتقاصاااتأ تممئاا ات   ااهتأ تمئااا تمااإلتمق قااهتت -2

 اكم   ل.

كعاا تت98(تمإلتقا  إلتاكس للتاكقياا لتاق ت80أالت   إلتمم   ا تمإلتاكتم   :ت صتتاكما ةت)ت -3
 تع  التهت   تأ اهت"الت ئا عتك قاياجتتغ ااتم ابقالتمئ استاكقياا تاأل  ا تأإلت  ا إلتت1961

مم  ماا ت كا تتغ ااتأئاا،ت كاا ت ااإلتاك اعااتغ ااتملاا حتأمااا تاكقياا ،تإالتإذات ااإلتأما تألاااافت
تاتهتأ تأصهااهتكغا لتاك ائلتاكااتعل".اك عااتمإلتأقا

أالتت اا إلتكااهتمصاا ملتبااجتاك ااعاا:تبااالت ئاا عتأإلت  اا إلتأماا تألاااافتاك ااعااتمم  مااا ،ت ماااتأ ااهتت -4
ك ستأليتشخصتكهتمص ملتبجتاك عاات   تأيت ئهتأإلت   إلتمم ما تب ه،تأل هتالت ئ عتأإلت

ك ظاا تاكعاا تأل ااهتالت  ا إلتاكشاخصتخصاما ت قايا ا تك فساهتباجتاك قااتتذاتاه،ت هاجتقا ا ةتماإلتا
ت.7   إلتبجتم قفتمت ابئتت إلتلابجتاكخص مل

 ت   ااا ا تكهاااذاتاكشاااالت  ئااا تقاااا  إلتاكتم ااا  تاكسااا ايت  ااا تاكمم ااا ت  ااا تقت كاااهتمهمااالتاكتم ااا  ،تأإلت
تم اا  تساا اي(،تت17/1 فصاا ت ااإلتأيتظااا فتمااإلتشاا  هاتإثااااةتاكشااكتبااجتاسااتقالكهتأ تم  تااهت) ت

أ تمستشااا تكهتأ تت  همااتما  ةتأ ت ا ا ةتأ ت ااإلتقا تساتلتت مإلتهذهتأإلت   إلت   ال تألم تاكلاب إل
تكهتإت ا تاأ هتبجتاك عاا.

 

  

                                                           
طعمية  – 302ص  – 1921احملامون لعام  – 11/11/1923تاريخ  1221/أ/2111نقض مدين سوري /ق/ - 6

 .7/21واستانصويل، 
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 رد المحكم وعزله: :سادساا 

 :رد المحكم -أ

الت ئاا عتا تاكمم اا تإالتكبسااتا تت-1مااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا اي(ت  اا تأ ااه:ت"ت18تاا صتاكمااا ةت)
ذاتبقاا تأماا تشااا لتصااالم تهت التت-2اكم صاا صت   هاااتبااجتهااذاتاكقااا  إل،تاكتااجت ااا تتهاااتاكقايااجت ا 

 ئا عتأليتماإلتلاباجتاكتم ا  تل اا تا تاكمم ا تاكاذيت   اهتأ تاشااتاكتباجتتع   اهتإالتكسات تتت  ااهت
تتع تأإلتت تهذاتاكتع  إل".

 قاا  تت-1(تمااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايتإئاااا اتتل اا تا تاكمم اا ت مااات اا تج:ت"19 تاا ظ تاكمااا ةت)
(تمإلتهذاتاكقاا  إلتمابقاا تتاهتاأل االتاكم  ا ةتكاهت3عابلتبجتاكما ةت)ل  تاكا ت تاتلتإك تاكمم ملتاكم

ت ظااااتاكمم مااالتت-2(ت  ماااا تماااإلتتااااا  ت  ااا تلاكااا تاكاااا تتاألساااتا تاكمتاااااةتك اااا ،ت15خاااالمتمااا ةت)
اكمذ  اةتتل  تاكا تباجتغابالتاكماذا اة،ت تفصامتتاهتتقااااتمتاا تتعا تسامااتاكمم ا تاكمل ا  تا ه،ت

ا ت قاافتإئاااا اتتاكتم اا  ت تع  االتم تااهتإكاا تماا إلتصاا  اتاكقااااات تاتاا ت  اا تتقاا   تل اا تاكاات-3
الت قتمتل  تاكاا تمماإلتت-4تابقتل  تاكا تأ تإك تم إلتقت متاكمم  تاكت  متمهمتهتاكتم  م ل،ت

إذاتم اا تتااا تاكمم اا تت-5سااتلتكااهتتقاا   تل اا تتااا تاكمم اا ت فسااهتبااجتاكتم اا  تذاتااهت ك ساات تذاتااه،ت
 ا إلتكا ت  اإلتت–تمااتباجتذكاكتم ا تاكتم ا  تت– تمإلتإئااا اتتتات ت   تذككتا تتااتمات   إلتق تت

تمإلتتاا  تق ا تست تاكا ".

 عزل المحكم: -ب

ت(تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس ايت   تأ ه:20ت صتاكما ةت)

تالت ئ عت عمتاكمم  تأ تاكمم م إلتإالتتاتفالتاكخص  تئم عا .ت-1

  اا تأ ا تمهمتاااهتأ تتخ ااافتأ تإذاتأصاات تاكمم ااا تغ اااتقاااا اتتم ااا تاكقااا  إلتأ تتم ااا تاك اقااااتت-2
الت ااإلت ايالتك عاعم،ت30ا قلات إلتاكق ا تتهاتتع تقت كهاتأ ثاتمإلت) (ت  ما ت ئ ت   هتاكت ماجت ا 

تقااااتمتاا تماإلتاكمم مالتاكمعابالتت-إذاتك ت تفالتاكلابااإلت  ا ت عكاهتت– بجتهذهتاكماكلت ت تاكععمت
ت ت   تل  تأم تاكلاب إل،(تمإلتهذاتاكقا  إلتتتخذهتبجتغابلتاكمذا اةتت ا3بجتاكما ةت)
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إذاتا تهتتمهملتاكمم  تتاكم  تتا هتأ ت عكهتأ تت م هتأ تتا يتسات تآخاات ئا تتع ا إلتتا  متت-3
تكهتلتقا تكإلئاا اتتاكتجتاتتعتتبجتاخت ااتاكمم  تاكذيتا تهتتمهمته،

 تات ت   تتق   تل  تاكععمتتع  لتإئاا اتتاكتم ا  ت م تاهتإكا تما إلتصا  اتاكقااااتتاابقتت-4
ت تاكععمتأ تإك تم إلتقت متاكمم  تاكت  متمهمتهتاكتم  م ل".ل 

 

تأثر التفاق على التحكيم:: سابعاا 

 بالنسبة لموضوع النزاع: -1

اكتم ا  ت ال االتاساتث اا لتشااا هاتقااا  إلتاكتم ا  تاكساا ايتكماامتاكخالبااتت هااجتتابااات ا تاكقيااا ت ااإلت
إ ئااااتجت هااا تاكمااالتباااجتاالكتئاااا تإكااا تاك ظااااتب هاااا،تباتفاااالتاكتم ااا  ت اتااا تأثاااا إلتمهمااا إل:تاأل م:ت

اكتم ا  ،ت اكثاا ج:تسا تجت ها تم ااتقياا تاك  كالتماإلت ظااتاكم اع التممامتاكتم ا  ،تب قا اتاكتم ا  ت
 خاجتاك عااتمإلت ال لتاكمم ملتاك ااظاةتتاكا   ى،تهاذاتإإلت ااإلت قا تاكتم ا  تصام ما ت تقاجتقااماا ،ت

  اه،ت اا تت ال التاك ظااتباجتاك اعااتإكا تبإذاتا قي تأ ت اإلتتالال تأ تأتلمتم  تاكمم ا تتعا تصا
ت.8اكمم ملتاكمختصل

 الولية في تقرير اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية: -2

 ئاا عتكه ااالتاكتم اا  تأإلتتصاا اتأم امااا تت-5/تمااإلتقااا  إلتاكتم اا  ت  اا تأ ااهت"..ت38تاا صتاكمااا ةت/
مااالتأليتماااإلتلاباااجت ت-6 قت ااالتأ تباااجتئاااع تماااإلتاكل تاااات،ت ذكاااكتقتااامتإصااا ااتاكم ااا تاك هاااااج،ت

اكتم ااا  تماائعااالتقاياااجتاألمااا اتاكمساااتعئ لتسااا ا تقتااامتاكتااا  تباااجتإئااااا اتتاكتم ااا  تأ تباااجتأث اااا ت
تس اهاتالتخاذتإئاا تتمفظجت بقا تكبم ا تاكم ص صت   هاتبجتقا  إلتأص متاكمما مات".

                                                           
"كن وقييوع التحكييييم ليييرع النييييزاع ميييإ وإييية احملكمييية النييياكرة فيييي  ول يييع  لوإييية احملكيييم وإ يعيييود ميييإ حييي  احملكمييية  - 2

املييوكورة أن تنظيير فييي  مييا غ يييتم كلحيياء  ييك التحكيييم برضيياء الحييرفب أو يييتم كبحييال حكميي  بعييد  ييدوره"، نقييض مييدين 
 .119ص  – 1972احملامون  – 16/2/1972يف  213/72سوري 
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 ااااهتباااجت ااامتاألمااا امتباااإإلتمتااا أتاالختصااااصتاكمشاااتاكتتشااا إلتاكتااا ات اتاكم قتااالت اكتمفظ ااالتاكاااذيتتت
اكمشااااتاكساا ايتكاا ستمااإلتاك ظااا تاكعااا تبااجتذاتااه،تب ئاا عتكلابااجتاكتم اا  تاالتفااالت  اا تاسااتتعا ت
اكت ات اتاكتمفظ الت اكم قتالتأ تتعياهاتماإلت ال الته االتاكتم ا  تاكمختصالتتم يا اتاك اعاا،ت   ا إلت

تمإلتاك ظا تاكعا .تاتفاقه تهذات ائ تاالمتاا ،تألإلت ال لتاكقيا تاكمستعئم

 ر هيئة التحكيم حكماا وقتياا:شروط إصدا -3

 تع لتاائاا تاك قتجتاكمل   تتاك عااتم ي اتاكتم   .ت -أ
تق   تأما تاكخصا  تل تاا تمساتعئال تتلا قالتتقا   تاكل ا تاكم يا  جت فساهات باجتأيتمام التت - 

  ا تت   هاتاائاا اتتقتمتاكفصمتبجتاك عاا.
 ت أتاكم ائهل.إاسامتص اةتمإلتاكل  تاكمستعئمتك خص تاآلخاتامتااما تكمت -ت

تاا اباتشااا لتاكل اا تاكمسااتعئمتاكاا اا ةتبااجتقااا  إلتأصاا متاكمما ماااتتمااإلتصاافلت  ئ االتأيتت -ث
 تات تأيااات تعذاتت اا هات امتمامت ئ  تاكملتاكم ي  جتظاهاا .

أإلتت اا إلتإئاااا اتتاكتم اا  تبااجتم ياا اتاك ااعااتقاا تتاا أتتتاكفعاام،تبااالتتقتاامت  اا ىتمسااتعئ لتت -ج
تصااا اةتمساااتق لتأماااا ته اااالتاكتم ااا  تألإلتاختصاصاااهاتتاكل تااااتتاكمساااتعئ لتذ تصااافلتتتع ااالت

 .9ك    ىتاكم ي   لتاكملا ملت   ها

 

  

                                                           
ويكييون ئي يية التحكيييم  ،كييإ كيييراد الحلييج املسييتعجب مييل الحلصييات املوضييوعية يف  ييحي ة اسييتدعاء واحييدةوعلييى  ييو مييا  ييو مسييتقر يف كجييراءات التقاضييي لييدى  يياكم املوضييوع واليية تييتص بالحلصييات املسييتعجلة تصعيياً إختيا ييها  وضييوع النيييزاع فإنيي  م - 9

/ ميإ قيانون التحكييم، و يوز رفيل 13حتكييم سيوري(، وييودع األ يب بالحريقية ن سيها حسيج امليادة / 12/1 / مإ قانون التحكيم وتسلم  يورة مني  للحيرفب )م11الحلصات ن سها ومإ مث ييدر احلكم وفقاً للمادة / سلحات وقيود ق اء الدولة الوي ينظر يف

 / وما بعد ا مإ قانون التحكيم.13 و بعد احليول على األمر بتن يوه وفقاً للمادة /( مإ قانون التحكيم وين11 – 10دعوى بصحالن  وا احلكم وتنحص  علي  املادتان )
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 انقضاء اتفاق التحكيم: :ثامناا 

،ت  ئ عتكلاب هتاالتفالتصااملتأ تيم ا ت   ت10ا تاكعا الت ع تاكتم   تمإلتاك ظت:اإلقالة -1
بسخه،تبتع  ت ال لتاك ظاتبجتاك عااتإك تئهلتاكقيا تاكمختصل،تبمت ت تق تالتفالتاكتم   تأثاهت
اكمع  جتبإ هت تع إلت   تاكم   ت   هتأإلت  باتت ئ  تهذاتاالتفالتقتمتإت ااهتأيتل  تأ ت باات

"بتق   تاكم  جت   اهت تق   تاكم   ت   هتا  ا هتاكمتقاتمتتتم   تس اي(،ت10/1بجتاك   ىت) ت
 ع جتيم ا تأإلتاكلاب إلتق تت اعالت إلتشالتاكتم   ت تا اتاألماتك قيا تصام تاك ال لت

،ت  قتيجتذككتأإلتاكتمسكتتاكتم   تمإلتملتألاافتاك عاات ك ستك مم ملتأإلتتث ات11اكعامل"
ت.12ك   ىاتفالتاكتم   تمإلتت قا تذاتهاتكع  تقت متا

إإلتتمتتتسم لته التاكتم   تاكم   لتمإلتمم م إلتمتع   إلتتاعتذار المحّكم الخاص: -2
ت شخاصه ت ك ت تفلتلاباتاتفالتاكتم   ت   تتسم لته التتم   تت   ل،تب  ستأليتم هماتأإلت

ت.13 ع  تإك تاكمم ملتكتسم لتاكت  م

   تق ا تاكما اتمإلت بااةتأ تا تاعام..تتألإلتتسم لتاكمم م إلتأ ته التاكتم   تتاتفالتألاابهت ست ع 
الت اا تتاك ال التإكا ت إك تيا اةتتسم لته التاكتم   تاكت   لتتاائاا اتت فسهاتأيته اتتاالتفالت ا 

تتم   تس اي(.ت16/2اكقيا تصام تاك ال لتاكعاملت) ت

إذاتثااتاك عااتت إلتتالجهة المختصة بالنزاع في انقضاء عقد التحكيم أو بطالنه: -3
ق ت استت2008/تس لت4خص  تم متا قيا ت ق تاكتم   تأ تتلال ه،تبإإلتقا  إلتاكتم   تاق ت/اك

م هت ال لتت10/1صااملت تتاا لتاتئاه إلتقياا  إلتتهذاتاكخص ص،تبفجتم إلت ق تتاكما ةت
م هتاك ال لتت21/1اك ظاتبجتتلالإلت ق تاكتم   تأ تا قيااهتإك تمم ملتاكم ي ا،ت ق تتاكما ةت

                                                           
فاضيب النصيواين  –اإجتهاد الق ائي يف سيصل سينوات  – 10/11/1993يف  1223/2961نقض مدين سوري  - 10
 .111قاعدة  –
 .1/131 –احلسيين  –سجالت  كمة النقض  – 27/1/1996يف  311/أ/221نقض مدين سوري /ق/ - 11
 .97ص  – 1969 –احملامون  – 27/12/1920يف  1760/1970نقض مدين سوري  - 12
"ويف حييال اإت يياق علييى حييب النيييزاع عييإ طرييي   كمييب معينييب بأحها ييهم، فييإن اعتييوار  يي إء أو عييدم قيييامهم  - 13

 –احملييامون  -21/2/1961يف  629باملهميية يعيييد اإختييياص للق يياء  يياحج الوإييية العاميية"، نقييض مييدين سييوري 
 .30ص  – 1967
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م هتاباتاك   ىتأما تمم ملتاكم ي اتما عا تت10/2 التاكتم   ،ت ك تتئعمتاكما ةتذاتهاتإك ته
تم   تس ايتت10/2مإلتاكت  تأ تمإلتمتاتعلتاكس اتبجتإئاا اتتاك   ىتاكتم  م ل،تبت صتاكما ة

   تأ هت ئ ت   تاكمم ملتاكتجتتاباتأمامهات   ىتبجتمس كلتأتا تتش  هاتاتفالتتم   تأإلت
اك   ىتإذات باتاكم   ت   هتتذككتقتمتإت ااهتأيتل  تأ ت بااتبجتاك   ى،تماتتم  تتع  تقت مت

الت م متاباتت-2ك ت تت إلتكهاتأإلتاالتفالتتالمتأ تم غ تأ ت    تاألثاتأ تالت م إلتت ف ذه،ت
اك   ىتاكمشااتإك هاتبجتاكفقاةتاكساتقلت  إلتاكت  تبجتإئاا اتتاكتم   تأ تاالستماااتب هاتأ ت

تكتم   ".إص ااتم  تا

م هت   تأ هت"تفصمته التاكتم   تبجتاك ب اتاكمتع قلتتعا  تاختصاصاها،تت21/1 ماتت صتاكما ةت
تمااااتباااجتذكاااكتاكااا ب اتاكمتع قااالتتعااا  ت ئااا  تاتفاااالتتم ااا  تأ تساااق لهتأ تتلال اااهتأ تتعااا  تشااام كهت

التسقلتاكملتب ها،ت الت تات تا ت  ا تكم ي اتاك عاا،ت  ئ تتق   تهذهتاك ب اتقتمتأيت باتآخا،ت ا 
ق ااا تأماا تلابااجتاكتم اا  تتتع اا إلتمم اا تأ تاشااتاا هتبااجتتع   ااهتسااق لتمقااهتبااجتتقاا   تأيت باااتمااإلت

تتم   تس اي(.ت21/3اك ب اتاكمشااتإك هاتبجتاكفقاةتاأل ك ".ت)
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 إجراءات الخصومة التحكيمية: :تاسعاا 

ت:إجراءات التبليغ  -1
كاا ت  ئاا تاتفااالتخاااصتتاا إلتلاباااجت(تمااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايت  اا تأ ااه:ت"مااات4تاا صتاكمااا ةت)

اكتم اا  ت اات تتت  ااستأيتاساااكلتأ تإشااعااتك ماساامتإك ااهتشخصاا ا تأ تإكاا تمقااات م ااهتأ تمماامتإقامتااهت
اكمعتااااا تأ ت   ا ااااهتاكتا اااا يتاكمعااااا فت اكمماااا  تبااااجتاتفااااالتاكتم اااا  تأ تاكعقاااا ،ت ااااإلتلا اااالت اااااااةت

إذاتت-2مااإلتهااذاتاكقاااا  إل،تت(3اكمميااا إلتبااجتاكم لقاالتاالسااتا اب لتك مم ماالتاكمعابااالتبااجتاكمااا ةت)
تعذاتتمعابلتاكع ا  إلتاكمشااتإك هاتبجتاكفقاةتاكساتقلت عتتاتاكمخال تمت غا تإذاتت تاائاا تت تا ت

 عتتااتاكتت  استت-3مسئمتإك تآخاتمقات ممتأ تممامتإقامالتمعتاا تأ ت  ا اإلتتا ا يتمعاا فتكاه،ت
التت-4ما  تباجتاكفقاات إلتاكسااتقت إل،تماصال تت  ا تمإلتاك   تاكذيت  جتتااا  ت ق  اهت  ا تاك ما تاكم

تتسايتأم ا تهذهتاكما ةت   تاكتت  غاتتاكقياا لتأما تاكمما  ".

 إجراءات افتتاح الخصومة التحكيمية وسيرها: –2

/ت   تأ ه:ت"تت أتإئاا اتتاكتم   تماإلتاك ا  ت4(تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس ايتاق ت/26ت صتاكما ةت)
 ااهتل اا تاكتم اا  تمااإلتاكماا  جتماااتكاا ت تفاالتلاباااتاكتم اا  ت  اا تاكتاااكجتاكااذيت تساا  تب ااهتاكماا   ت  

   تاكلافتاكم  جتخالمتاكم عا تاكمتفلتت-1(تم هت   تأ ه:ت"27غ اتذكك"،ت ماتت صتاكما ةت)
كاا ته ااالتاكتم اا  تت ا ااا ت    ااهتتاا إلتاكلاااب إلتأ تاكااذيتتع  ااهته ااالتاكتم اا  تأإلت اساامتك ماا   ت   ااهت ا 

اسا ت   ا اإلتت-اسا ت   ا اإلتاكما  ج،ت ت-مع  ماتتاكتاك ل:تأ ئ تأإلت شتممت   تاكت-2ت   اه،ت
شاحت اٍفتك قاااتاك   ىتماتتم   تاكمساامتمممتاك عاات اكل تات،ت غ اتذككتت-اكم   ت   ه،تج

إذاتكا ت قا  تاكما  جتت ا اا تم ت تاا ت بالتاكفقاات إلتاكسااتقت إلت كا ت تا تت-3ممات اىتأإلت شتم هتاكت ااإل،ت
   تتع  لتإئاا اتتاكتم   تماتك ت تفلتاأللاافت   تغ اتذكك". ذاا تكذكك،تكه التاكتم 

  اا تاكلااافتاكماا   ت   ااهتأإلت قاا  تكه ااالتاكتم اا  تت-1(تم ااهت  اا تأ ااه:ت"28 ماااتتاا صتاكمااا ةت)
 با ا تم ت تا ت  س  ت سخلتم هتإك تاكم  جتخالمتاكم عا تاكمتفلت   هتت إلتاكلاب إلتأ تاكذيتتع  هت

  ااهتأإلت ياامإلتا هتأيتل تاااتت ااياالتمتصاا لتتم ياا اتاك ااعااتأ تك ماا   ت ت-2ه ااالتاكتم اا  ،ت
 تمسكتتملت اشئت  هتتقصا تاكا باتتاكمقاصال،ت كاهتذكاكتأ ياا تباجتمام التالمقالتماإلتاائااا اتت

تإذاتاأتته التاكتم   تأإلتاكظا فتتس غتاكت خ ا".
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إلتاا سااهاتتئتماااته ااالتاكتم اا  تتعاا تتشاا   هاتتاا   ةتماات-1(تم ااهت  اا تأ ااه:ت"29/4 تاا صتاكمااا ةت)
 تعقاا تئ ساااتهاتبااجتاكم اااإلتاكااذيتاتفاالت   ااهتاكلاباااإلتأ تاكم اااإلتاكمماا  ت باالتأم ااا تهااذاتاكقااا  إلت
 ذكااكتكتم اا إلت اامتمااإلتاكلاااب إلتمااإلتشاااحتم ياا ات  اا اهت  اااقتمئئااهت أ كتااه،ت كهاااتاال تفااا ت

 ا  تتتا ك ته االتاكتمت-2تتق   تاكمذ ااتت اك ثااالتاكم ت تالتمااتكا ت تفالتاكلابااإلت  ا تغ ااتذكاك،ت
إخلااااتلابااجتاكتم اا  تتم ا  اا تاكئ ساااتتاكتااجتتعقاا هات م ا هاااتقتاامتاكم  اا تاكمماا  تت قااتت اااٍف،ت

ت  إلتئ ساتته التاكتم   تت-3 كلابجتاكتم   تمي اتهذهتاكئ ساتتت  فسه تأ تت  ال ت  ه ،ت
تتساتماته االتاكتم ا  تباجتإئاا اتهااتاكمعتاا ةت كا ت-4سا لتماتك ت تفالتاكلابااإلت  ا تغ ااتذكاك..ت

تخ اافتأماا تاكلاااب إلت ااإلتمياا اتتعااقتاكئ ساااتتأ تتخ اافت ااإلتتقاا   تماااتل اا تإك ااهتتق  مااهتمااإلت
مست  ات"،ت ت  إلت قاااتئ ساتتاكتم   تتمميات  قات   هتأ يا ته التاكتم   ت لاباتاكتم   ت

تاكمايااإلتأ ت  ال ه ،ت تس  تص اةتم هتإك ت متمإلتاكلاب إلتماتك ت تفقات   تغ اتذكك.

(تم اااهت  اا تأ ااه:ت"ك ااامتمااإلتلاباااجتاكتم اا  تتعاا  متل تاتاااهتأ تأ ئااهت با اااهتأ ت30 تاا صتاكمااا ةت)
اسات ماكهاتخااالمتساا اتاكا   ىتاكتم  م اال،ت كه ااالتاكتم اا  تأالتتقتامتهااذاتاكتعاا  متأ تاالساات مامتإذات

تتت إلتكهاتأ هتق  تمت خاا تتقص تتعل متاكفصمتبجتاك عااتأ تت خ اه".

ساتماتأما تلاباجتاك اعااتباجتإئااا اتتاكتم ا  تماات  ماهت(تم اهت  ا تأ اه:ت"إذاتا31 ت صتاكما ةت)
ت ق اتمخاكفلتكشالتبجتاتفالتاكتم   تأ تكم  تمإلتأم ا تهذاتاكقا  إلت ئ عتاالتفالت   تمخاكفتهت
  إلتأإلت ق  تا تاايا ت  ا تهاذهتاكمخاكفالتباجتاكم عاا تاكمتفالت   اهتأ تباجت قاتتمعقا مت  ا ت ا  ت

تهتبجتاال تااق".االتفالتا تتاتذككت ع ال تم هت إلتمق

  :إجراءات اإلثبات -3

 صا اتم ا تاكتم ا  تتعا تق اا ته االتاكتم اا  تتفماصت تمما صتم يا اتاك اعاات اكتصا يتكل تاااتت
اكخص  ت  ب  ه ،ت كهذاتاكغاقتبإ هت ئا ت  ا ته االتاكتم ا  تامتااا تمقا لتاكا باا،ت أإلتتعامامت

   تأ كتاهت مسات  اته،ت كه االتاكتم ا  تلابجتاكتم   ت   تق  تاكمسا اةت أإلتتم  إلت ال تم هماتمإلتتقا
أإلتتقااااتمااإلتت قااا ت فسااهاتأ تت ااا ت  اا تل اا تأماا تاكلاااب إلتساامااتاكشااه  تاكااذ إلتتاااىتباااا ةتمااإلت
سما ه ،ت    إلتسمااتاكشه  تتع تأ ا تاك م إلتاكقا    التمااتكا ت تفالتاكلابااإلت  ا تغ ااتذكاك.ت) ت

ت–أ تت ااا ت  اا تل اا تأماا تاكلاااب إلتمااإلتت قااا ت فسااهاتت-تم اا  تساا اي(،ت ماااتأإلتكهاااتأإلتتقاااات33
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ذاتكا ت تفالتلابااتاكتم ا  ت  ا تتسام لتاكخت اات إئاا تختاةتب  لت   تتعقتأ ت متمساامتاك عاا،ت ا 
ت.ت14تم   تس اي(ت32/1أ تاكختاا تتق  ته التاكتم   تتتسم ته ت) ت

 

 القانون اإلجرائي الواجب التطبيق: :عاشراا 

ب مااتخااالتاك ظااا تاائااااجتاكااذيت ااصت
/ت4   اهتقااا  إلتاكتم ا  تاكساا ايتاقاا ت/

 اكتجتك تتسم ت ص صهتت2008س لت
تاالتفالت   تمات خاكفها،تباألصمتأإلت
أللااااافتاكتم ااا  تاكاااذيت خيااااتكهاااذات
اكقاا  إلتاالتفااالت  اا تاائاااا اتتاكتااجت
تتتعهااااته اااالتاكتم ااا  تك ظااااتاك اااعاات) ت

تتتم   تس اي(،ت22
مشااااللتاكتم اا  ت فسااهاتأ تبااجتاتفااالتمسااتقم،ت مااات  م ااإلتكبلاااافتاالتفااالت  اا تاائاااا اتتبااجت

ت م إلتكه تاالتفالت   تتعقتاائاا اتت  إلتاكتعقتاآلخا.

ذاتتااا تاتفاااالتاأللااااافتتاك ساااتلتكإلئااااا ات،تباااإإلت  ااا تاكمم مااا إلتامتااماااهتشاااا للتأالت تيااامإلت  ا 
 إلتاكتم اا  تإخااالال تتاااكملتبااجتاكاا باات أالت خاااكفتاكق ا اا تاائااا االتاآلماااةتاكتااجت اا صت   هاااتقااا 

تاكس ايتذاته.

بإذاتك ت تفلتاأللاافت   تإئاا اتتاكتم   تأ ت   تااماكلتإك ت ظا تإئاااجت ابذتأما تما اعتأ ت
م ظماالتتم اا  تأ تإكاا تقااا  إلتإئاااااجتمااات اااإلتكه ااالتاكتم اا  تاخت ااااتإئاااا اتتاكتم اا  تاكتااجتتااهااات

تم استل.

 

                                                           
عليى الحيرفب أن يقيدما كخل اخليرباء ميا يحلصوني  ميإ معلوميات وبيانيات ومسيتندات  -3 .حتّلف  ي ة التحكيم، اخلرباء اليمب القانونية، قصب مصاحرهتم مهميتهم، ميا غ يت ي  الحرفيان عليى غي  مليك -2كجراءات  وه اخلربة كما يلي: " 32وقد بينت املادة  - 11

وعليى ائي ية أن ترسيب  يورة عني  كخل   ، ي ية التحكييم كييداع تقريير م –بعيد كاياز مهميتهم  –عليى اخليرباء  -1 و ج كعالم الحرفب  وعد كجراء املعاينة وال حص. ،زاع، ومتكينهم مإ معاينة وفحص الوثائ  والسجالت والص ائل واألمواليمتعلقة  سائب الإ

 يا ورد يف  ومناقشيتهم عقيد جلسية لالستي يان ميإ اخليرباء –مإ تلقاء ن سيها أو بنياًء عليى طليج أحيد الحيرفب  -ئي ة التحكيم بعد استالمها تقرير اخلربة أن تقرر -1كب مإ الحرفب إلبداء مالحظات  على م مون تقرير اخلربة خالل فرتة مالئمة حتدد ا ل . 

 ."تقرير م

211 



تالقانون الموضوعي الواجب التطبيق:: الحادي عشر

اكتم   تمإلتم ثتاكقا  إلتاك ائ تاكتلت لت   تم ي اتاك عااتاكتم  مجت   ااإل،تبقا ت  ا إلتتت
اكتم   تتم  ما ت ا  اا ت قا ت  ا إلتتم  ماا تتاكصا  ت   فاجتك قا متإإلتلاباجتاكتم ا  تقا تب يااته االت
تاكتم   تتاكص  ت أإلتاكتم   ته تتم   تتاكص  ،تأإلت ا تبجتاتفالتاكتم   ت تاااةتتا مت   اه،ت ا إل

ت.15  صت ق تاكتم   ت   تأإلتاكمم   تمعف تمإلتاكتق  تتق ا  تاألص مت اكقا  إل

بإذات اإلتاكتم   تتاكص  تبإإلته التاكتم   تتفصمتبجتم ي اتاك عاات   تمقتي تق ا  تاكع اكلت
تم   تس اي(،تبا م إلتك مم ما إلتاساتتعا تتلت التت38/4 اا صافت  إلتاكتق  تت م ا تاكقا  إلت) ت

   التأ اا ت ااإلتمصا اهات كا ت ااإلتتشاا عا تأ ت اباا تماا ام ات اا إلتأإلتهاذاتاالساتتعا تممااتاكق ا  تاكقا 
تقتي هتاكع اكل،ت  إلت قي اتتملتا قي تتاكتقا  ت   تاكااغ تماإلتتا اباتشاا لهت اكتمساكتتاهتماإلت

ت.16اكم   ت   ه

ق ا ا تقا    التأماتإذات اإلتاكتم   ت ا  ا تأ تمات سام تتااكتم   تتاكقياا ،تبع ا تاكمم ما إلتتلت الت
شااا  ه تشااا إلتقاياااجتاك  كااال،ت األصااامتأإلت لتااالتاكمم مااا إلتاكق ا ااا تاكقا    ااالتاكتاااجت تفااالت   هاااات

تم اااا  تساااا اي(،تبااااإذاتكاااا ت تفاااالتاأللااااااف،تبع اااا تاكه ااااالتأإلتتلتاااالتاكق ا اااا تت38/1األلاااااافت) ت
ت،تم   تس اي(ت38/2اكم ي   لتبجتاكقا  إلتاكذيتتاىتأ هتاأل ثاتاتصاال تتم ي اتاك عاات) ت

 أ ااا ت اااإلتاكقااا  إلتاكم ياا  جتاك ائاا تاكتلت اال،تبااإإلت  اا ته ااالتاكتم اا  تأإلتتاا ااَجتشااا لتاكعقاا ت
م ياا اتاك ااعاا،ت أإلتتاا ااَجتأ يااا تاأل اااافتاكئاا االتتشاا  ه،تبااإذات اااإلتاك ااعاات تع االتمااثال تتتئااااةت

                                                           
"كما نص ات اق اخليوم على.. كع ائ  )أي احملكم( ميإ التقييد باأل يول والقيانون فيإن  يوا يك يي إعتصيار احملكيم  - 11

 .127ص  – 1921 –جملة القانون  – 11/11/1921يف  732/1217م وضاً باليلال"، نقض مدين سوري 
يصييين حكميي  علييى مصييادة الشييريعة اإلسييالمية أو علييى العيير  أو حيي  علييى "و ييوز للمحكييم امل ييول باليييلال أن  - 17

مصادة القانون الحصيعي وقواعد العدالة ح  وكن كانت تتعيارل ميل القيانون الوضيعي  يراحة ميا دام أن أسياد اعتقياده 
ي دليب دون أن قواعد العدالة واإلنيا  تقت ي ملك، و وز للمحكم امل ول باليلال أن يستمد عنا ر قناعت  مإ أ

التقيد بقواعد اإلثصات املقيررة يف القيانون، ومكيإ للمحكيم امل يول بالييلال أن ييرفض تحصيي  القواعيد املتعلقية باملوضيوع  
كأن يرفض الدفاع املصين على التقادم أو أن يقصب املقا ة يف احلاإت الة إ تتوافر فيها حروطها القانونية"، نقض مدين 

 .929ص  -1922 –احملامون  – 12/3/1922يف  1199/162سوري 
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اتاكقما تاكقم ،تب ئ تأإلتتاا جته التاكتم   تماتئاىت   هتاكعافتتاك ستلتك باتاكاثمإلت تقا  ات ا ت
ت  ائلتئ  تهت   ف لت ع ه.

 

 :الحكم التحكيمي: الثاني عشر

  قص تتهتاكم  تاكذيت  هجتاكخص ملتاكتم  م لت  ها،ت ها ت ها التاكملاافت اكغا التاكمائا ة،ت قا ت
 اااكاتاكمشااااتاكساا ايتبااجتقااا  إلتاكتم اا  ت  ف االتإصاا ااهت م عااا تإصاا ااهت ت ا اتااهت تت  غااهت ا   ا ااهت

ت اكلعإلتب ه.

 إصدار الحكم:كيفية   -1
(تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس ايت   تأ ه:ت"تئتماته التاكتم ا  تتعا تإغااللتتاا ت36/2ت صتاكما ةت)

ص ااتاكم  تاك هااجت ت  إلتاكم ا كلتسا ل". تاكماابعلتك م ا كلت ا 

 كيفية المداولة: -2

مسا كلتت تع إلتأإلتت  إلتاكم ا كالتساا لتكصاااملتاكا صتباجتقاا  إلتاكتم ا  تاكسا اي،تبياال ت اإلتأ هاا
ت.17 أص متمما ماتتس اي(ت195تتع لتتاكمتا ئتاألساس لتك تقايجتاكتجتتتصمتتاك ظا تاكعا ت) ت

                                                           
 - 1991( سينة 26وتحصيقاً لولك، ق ت  كمة است نا  القا رة يف كب قانون التحكيم امليري رقيم ) - 16

فإني  ميإ املقيرر "أن التحكييم وكن كيان ق ياًء  –يق ي  يراحة بوجيوس سيرية املداولية  صوعلى الرغم مإ عدم وجود ن
أن احملكميب ل يعون فيي  مليا ل يل لي  القاضيي ميإ قييود تتعلي  بيأن تيتم املداولية خا اً يتميز عيإ الق ياء العيادي، كإ 

ح ظياً ئيصية األحكيام يف ن يود املتقاضيب ميإ ناحيية، وضيماناً ميإ ناحيية أخيرى حلريية أع ياء  ،بينهم حأن الق اة سراً 
م ودفعييوا ئييم أتعيياعم وطمييل كييب  ي يية التحكيييم يف كبييداء الييرأي، ورفعيياً للحييرع عيينهم أمييام أطييرا  النييزاع الييويإ اختييارو 

طر  أن ينا ره على األقب احملكم الوي اختاره وكن ألزم  القانون ب رورة أن يكون مستقاًل عن  بعد اختيياره، كم ي كيد 
ملييك تعاط يي  معيي ، ويييزداد حييرع  ييوا احملكييم كن غ تكييإ املداوليية سييرية، فسييرية املييداوإت ئييوه مييإ رغم علييى الييالواقييل 

/ كانون 20، است نا  القا رة /م يف التحكيم منها يف الق اء الوي يتمتل بكامب اإستقالل عإ اخليوماإعتصارات ألز 
ت.1991/لسنة 19جتاري الق ية التحكيمية رقم / 73األول د/
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مااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايت  اا تأ ااه:ت" صاا اتم اا تاكتم اا  تتعاا تاكم ا كاالتت41/1 تاا صتاكمااا ةت
تم ت تا تتاائمااتأ تت  ثا لتاآلاا ،ت  ئ تأإلت  قات   هتاكمم م إل..تإك ".

إلت ااإلتالت مقتي تهاذات اكا ص،ت ئا  تصا  اتم ا تاكمم ما إلتتاشاتاا ه تئم عاا تباجتاكم ا كال،ت ا 
  اااع تإالتائتماااااتاأيتاأل ثا ااالت   اااه،تتم اااثتالت ئااا عتأإلت صااا اتماااإلتهاااذهتاأل ثا ااالتباااجتغ اااا ت

ماااإلتقاااا  إلتت41/1-36/2األق  ااال،تكماااات  لااا يت   اااهتذكاااكتماااإلتمخاكفااالتصاااا ملتكااا صتاكماااا ت إلت
ت.18ا  تاألساس لتبجتإص ااتاألم ا اكتم   ،تبيال ت إلتمخاكفتهتك ق ت

 تاا اباتأ ثا االتاآلاا تك سااتتمساا كلتسااه لت اامااا ،تبقاا تت قساا تاآلاا تإكاا تثالثاال،تبااإذاتكاا تت ااإلته اااكت
تتم   تس اي(.ت41/2أ ثا لتبجتاآلاا تبإإلتاا سته التاكتم   ت ص اتاكم  تم فا ا ت بلتاأ هت) ت

 شكل إصدار الحكم: -3

،ت  ئا عتكه االت19تم ا  تسا اي(ت42/4 كلتم ت تاا ت ت غالتاكتم ا  ت) ت ص اتم  تاكتم   تتع تاكم ا
ت38/5اكتم اا  تأإلتتصاا اتأم امااا ..تبااجتئااع تمااإلتاكل تاااتت ذكااكتقتاامتإصاا ااتاكم اا تاك هااااجت) ت

تم اا  تساا اي(،تبااإذاتكاا ت تياامإلتصااكتاكتم اا  تأصاا ال تخاصاالت تعاا إلت  اا ته ااالتاكتم اا  تاتتا هااات
متخالباتت  ةت ش تتت  هما،تبإإلتك مم م إلتأإلت فصا  اتباجت  اإلتاكلاباإلتق تكئآتإك تاكتم   تكم

اكخالباتتاكمعا يلت   ه تتم  ت ام ،تأ تت م اا تمتعا  ةتإذات ا اتتهاذهتاكخالبااتتم فصا لت اإلت
ت.20تعيهات ت كفت  ا ىتمستق ل

  ئااا تأإلت  قاااات   اااهتاكمم مااا إل،ت باااجتماكااالتتشااا  مته اااالتاكتم ااا  تماااإلتأ ثااااتماااإلتمم ااا ت امااا ت
 ثا ل،تبإ هت تع إلت   تاكمم  تاكمخاكفت  ا تت ق ااتاكم ا تأإلت ا  إلتاأ اهت  ا ت ص  اتاكم  تتاأل

ذاتابقتاكت ق ا،تب ئ تأإلتتذ اتأستا تذككتبجتاكم  . تصم فلتاكم  ،ت ا 

ذاتكااا تت اااإلته ااااكتأ ثا ااالتباااجتاآلاا تباااإإلتااااا سته اااالتاكتم ااا  ت صااا اتاكم ااا تم فاااا ا ت بااالتاأ اااه،ت  ا 
   تاكم  ،ت    ت متمإلتاكمم م إلتاآلخا إلتاكمخاكف إلتكهتت ُ  تف تبجتهذهتاكماكلتتت ق عهتم فا ا ت

                                                           
 ق. 11لسنة  1112الحعإ رقم  227/ ص 33جمموعة النقض السنة / 1922/ آمار 2نقض مدين ميري / - 12
/ مييإ الدسييتور السييوري تيينص علييى أن اللحيية الرمسييية  ييي العربييية، فكييان ينصحييي أن ييينص علييى أن 1مييل أن املييادة / - 19

 أحكام التحكيم الداخلي مثب أحكام الق اة ينصحي أن تيدر باللحة العربية حتت طائلة الصحالن.
 .712ص  – 1911 –احملامون  -30/1/1911يف  223/319نقض مدين سوري  - 20
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 كتعيااه تتعيااا تبااجتاكاااأي،تأإلت اا  إلتاأ ااهت تاتاالت  اا تصاام فلتاكم اا تاكااذيت صاا اهتاااا سته ااالت
ذاتابااقتأماا هماتأ ت الهمااااتاكت ق اااتأإلتتااذ اتأسااتا تذكاااكتبااجتاكم اا ت) ت تم ااا  تت41اكتم اا  ،ت ا 

تس اي(.

اكتم ااا  تصااا اةت اااإلتم ااا تاكتم ااا  تم قعااالتماااإلتئم اااات تسااا  ته اااالتاكتم ااا  تإكااا ت ااامتماااإلتلاباااجت
(ت  مااا تمااإلتتاااا  تصاا  اه،ت  اات تهااذاتاكتساا   تلتقااا تكق ا اا تاكتت  ااستاكتااجت15أ يااااهاتخااالمتماا ةت)
ت/تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس اي.4ت صت   هاتاكما ةت/

  تتم ات44 مت تص اتاكم  تبالت ئ عت شاهتأ ت شاتأيتئع تم اهتإالتتم ابقالتلاباجتاكتم ا  ت) ت
س اي(تامتااما تكماتق ت ا  هتمإلتا تتاااتتتقتيجتاكممابظالت  ا تساا لتمعامالتهماات مااتقا تتث ااهت

تمإلتمساامتب  ل.

 البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم التحكيمي: -4

مإلتقا  إلتاكتم   تاكس ايت ئ تأإلت شاتممتم ا تاكتم ا  ت  ا تأساما تأ ياا تت42/1لتقا تك ما ةت
سااااما تاكخصاااا  ت   ااااا   ه ت صاااافاته ت ئ ساااا اته ،ت صاااا اةتمااااإلتاتفااااالتاكتم اااا  ،ته ااااالتاكتم اااا  ت أ

ت م خصتكل تاتتاكخص  ت أق اكه ت مست  اته ت م ل لتاكم  ت تاا  ت م اإلتإص ااه.

م ااهت  اا تأ ااه:ت" ئاا تأإلت  اا إلتم اا تاكتم اا  تمسااتتا تإالتإذاتاتفاالتلاباااتت42/3 ماااتتاا صتاكمااا ةت
إلتاك ائا تاكتلت الت  ا تاائااا اتتالت شاتالتذ ااتأساتا تاكتم   ت   تغ اتذكك،تأ ت ااإلتاكقاا  ت

تاكم  ".
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 ميعاد إصدار حكم التحكيم: -5

أ ئ تاكقا  إلت   ته التاكتم   تإص ااتاكم  تاكم هجتك خص ملت  ها،تخالمتاكم عاا تاكاذيتاتفالت
اكتقايااجتذكااكتأإلتاكخصاا  تماااتكئاا  اتإكاا تاكتم اا  تإالتها تااا تمااإلتتاال تت(،37/1   ااهتاكلاباااإلت) ت

ت.21 مت تتم  تهذاتاكم عا تبإ هتالت ئ عتتع   هتإالتتاتفالتاكلاب إل

بااإإلتكاا ت  ئاا تاتفااالتتاا إلتاكخصاام إلت  اا تتم  اا تماا ةت صاا اتاكم اا تبااجتخالكهااا،ت ئاا ت  اا ته ااالت
ت37/1/ت  ما تمإلتتاا  تا عقا تأ متئ سلتكه االتاكتم ا  ت) ت180اكتم   تأإلتتص اتاكم  تخالمت/

تتم   تس اي(.

ه ااالتاكتم اا  تإذاتتعااذات   هاااتاكفصاامتبااجتاك ااعااتخااالمتهااذاتاكم عااا تأإلتتقااااتمااإلتت قااا ت  ئاا عتك
تم ا  تسا اي(،تإذاتاأتتت37/2  ماا ت كمااةت اما ةت) تت90 فسهاتما تهاذاتاكم عاا تكما ةتالتتع ا ت اإلت
تأإلتاستمااات م  لتاكتم   تأماا تمئ  ا .

قا  ،تأيتتعا تا قياا تاكما ةتاكتاجتاتفالتبإذاتكا ت صا اتم ا تاكتم ا  تخاالمتاكم عاا ت  ا تاك ما تاكمت
   هاااتاأللاااافتأ تاكتااجتماا  هاتاكقااا  إلتكه ااالتاكتم اا  ت  اا ت اا  ت ئاا  تاتفااالتتاا إلتاكخصاا  ت  اا ت

/تأ ا تماإلتا تهاا تهاذاتاكم عاا تما تأئامت10اكم عا ،تئاعتأليتمإلتلابجتاكتم   تأإلت ل  تخالمت/
م ة،ت بجتهذهتاكماكلت ت تتقا اتاكتم  ا تأ ت(ت  ما ت كماةت ا90اكتم   تإك تم ةتإياب لتالتتتئا عت)

ا تاكل  تتاكتم   تتقاااتمتاا تتصا اهتمم مالتاالساتا افتاكمختصالتم ا  اا تباجتغابالتاكماذا اةتتعا ت
تم اا  تساا اي(،ت   اا إلتأليتمااإلتاكلاااب إلتتعاا تا تهااا تاكم  اا تاايااابجتت37/3  اا ةتاكخصاا  ت) ت

م ا  تاكمالتباجتاباات  ا اهتأماا تاكمم مالت  إلتإص ااتاكم ا تأ تتصا  اتم ا تتإ هاا تإئااا اتتاكت
تم   تسا اي(،تباالت ئا عتت37/4اكمختصلتأصال تت ظاتاك عااتماتك ت تفقات   تاكتم   تمئ  ا ت) ت

ت.22اك ئ  تإك تاكمم ملتاكمختصلتقتمتا تها تاكم عا تاايابج

                                                           
 21لسينة  127الحعإ رقم  63ص - 12جمموعة النقض السنة  1971/ تشريإ الثاين 30نقض مدين ميري / - 21

 ق.
حب يور اخلييوم أميام  ي ية التحكييم بعيد  -كميا مير   –ونرى أن اإت اق على التحكيم جمدداً مكإ أن يتم ضيمناً  - 22

أن املشيييرع يسيييتلزم الكتابييية إنعقييياد ات ييياق  انق ييياء امليعييياد عليييى أن يوقيييل اخلييييوم عليييى   ييير اجللسييية أمامهيييا حبسيييصان
 حتكيم سوري(. 2التحكيم )م 
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 وقف ميعاد إصدار حكم التحكيم: -6

هتماات ساايتتشا إلتم ا  ا تاكماابعاات،تب قافت المظتأإلتم عا تإص ااتاكم ا تاكتم  ماجت ساايتتشا  
تمات  قفها،تس ا ت اإلتاك قفتت صتاكقا  إلت ا تأم تاكمم م إلتأ تتع  لتاكتم   تإك تم إلتاكفصمت
بااجتمساا كلتأ ك اال،تأ تال قلااااتاكخصاا مل،تأ تكقاا ةتقاااهاة،تأ ت اااإلتاك قاافتتاتفااالتاكخصاا  ،ت  ااع مت

صمتبجتاكمس كلتاأل ك لتتم  تتااتتماإلتاكمم مالتاك قفتتع امتستتهتتتع  إلتاكمم  تاكت  م،تأ تتاكف
اكمختصل،تأ تتع امتاكق ةتاكقاهاة،تأ تتا تها تاكم ةتاكتجتاتفلتاكخصا  ت  ا ت قافتاكخصا ملتب هاات

تمإلت  إلتأإلت صالتإك تص  ،ت ذككتتتم   تئ سلتك ظاتاك عاا.

 إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة: -7

 قاماتته االتاكتم ا  تتتسا   ت امتماإلتاكلااب إلتصا اةت اإلتم ا تإذاتص اتم  تاكتم   تباجتسا ا لت
/ت43،ت تعا إلتلتقاا تك ماا ةت/23(42/5اكتم   ،تم قعلتماإلتئم ااتاكمم ما إلتأ ياااهاتلتقاا تك ماا ةت)

تم اا  تساا ايت  اا تمااإلتصاا اتم اا تاكتم اا  تكصاااكمهتاسااتال تأصاامتهااذاتاكم اا ت ا   ا ااهتماااتاتفااالت
ذاتكاا ت  ااإلتصااا اا تتاك غاالتاكعات االتب  تغااجتأإلتاكتم اا  تبااجت  اا اإلتمم ماالتاالسااتا افتاكمختصاا ل،ت ا 

ت ابلتتهتتائملتك م  تتاك غلتاكعات لتمص قا ت   هاتمإلتتائماإلتمم ف.

 اكغاقتمإلتاا  ااتااساااتت ياتاكم ا تتتصاافتاكخصا  ،تتم اثت ساتل اتاكمم ا  تكاهتل ا ت
ت.24األماتتت ف ذتاكم  ،ت مات ستل اتاكمم   ت   هتاباتاك   ىتتتلال ه

ماات   اإلتاكمم ملتممياا تتهذاتاا  اا،ت  ئا عتك امتماإلتلاباجتاكتم ا  تاكمالتباجتاكمصا مت  
تتم   تس اي(.ت43/2   تص اةتمص قلتمإلتهذاتاكمميات  إلتاكم  تتع تإ  ا هت) ت

 ك ت م  تقا  إلتاكتم   تاكس ايت  ذككتاكمصايتم  ا ا تا ا ااتاكم ا ت  ا اإلتاكمم مالتاكمختصال،ت
م اا تكصاااكمهتمقاا اا تأإلتمصاا متهتساات بعهتإكاا تسااا لتإ اا ااتأصاامتاكم اا ت تاااكتذكااكتكمااإلتصاا اتاك

تتمه  ا تك مص مت   تاألماتتت ف ذه.
                                                           

والة تنص على أن  "تسلم  ي ية التحكييم كخل كيب ميإ طيريف التحكييم  يورة عيإ حكيم التحكييم موقعية ميإ  ييل  - 23
 ( يوماً مإ تاريخ  دوره".11أع ائها وملك خالل مدة )

منازعات التن يو الوقتية يف  –ق، ميح ى  رجة  11لسنة  121الحعإ رقم  -1962/ حصاط 11نقض مدين / - 21
 .36ص  – 1926 –دار املحصوعات اجلامعية باإلسكندرية  –املواد املدنية والتجارية 
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 الصلح التحكيمي: -8

/تم ااهتماااتسااتلتك اااتأإلت41بااجتاكمااا ةت/ت1994/تساا لت27اسااتم ثتقااا  إلتاكتم اا  تاكمصااايتاقاا ت/
ت.25أل ق ات   هتاكص  تاكتم  مج

/تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس ايت   تأ ه:ت"إذات39بت صتاكما ةت/ ق تتت  تاكمشااتاكس ايتهذاتاك ظا ت
اتفالتلابااتاكتم اا  تخاالمتسا اتإئاااا اتتاكتم ا  ت  ا تإ هااا تاك اعاات ااإلتكهماااتأإلت ل تااتماإلته ااالت
اكتم اا  تإثتاااتتذكااك،ت بااجتهااذهتاكماكاالت ئاا ت  اا تاكه ااالتأإلتتصاا اتقاااااا ت تياامإلتماااتاتفاالت   ااهت

م ا تاكمم م إلتمإلتق ةتتاك ستلتك ت ف ذ"،ت كذات  ع تاستص ااتأماتاكلاباإل،ت    إلتكهذاتاكقاااتماتأل
تت ف ذهتمإلتمم مالتاالساتا افتاكمختصالتم ا  اا ،ت أظاإلتأإلتقااااته االتاكتم ا  تاكصاا اتتاكتصا  لت
  اا تاكصاا  تشاا  هتبااجتذكااكتشاا إلتاكصاا  تاكقيااااج،تأيتقاااااتاكقايااجتاكصااا اتتاكتصاا  لت  اا ت

 تاكتم ا  تاك ها تإالتتاك ساتلتك قا ةتاكت ف ذ التتم اثت عا تقااااتاكص  ،تك ستكهتمئ لتأم ا تاكقيا تأ
ه التاكتم   ت م  تاكقايجتاكصا ااإلتتاكتص  لت   تاكص  تس  ا تت ف ذ ا تصا اا تتاكس للتاك الا لت
التاكقياا لت الت لعإلتب هتإالتتاكتع  اتبالت قتامتإ  اااه،ت  خيااتإكا تق ا ا تتفسا اتاكعقا  تالتإكا ت

م ااا ،ت  لعااإلتب ااهتتاا   ىتمتت ااال،تالتتلااالتاكلعااإلتاكمقااااةتألم ااا تاكقيااا تأ تق ا اا تتفساا اتاأل
ت.26اكتم   

 

  

                                                           
رسيالة دكتيوراه ميإ حقيوق عيب  –انظر: رسيالتنا: عقيد الييلال يف املعيامالت يف القيوانب العربيية واألالوسكسيونية  - 21

 .12ص  –م 1999 –مشل بالقا رة 
 .61ص  -الساب  –اليلال  - 27
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 دعوى بطالن حكم التحكيم: :الثالث عشر

 تعريفها وطبيعتها القانونية: -1

تعاا ت  اا ىتتلااالإلتم اا تاكتم اا  تلا قااا ت
ئامعا تكماائعلتأم ا تاكتم ا  ،ت هاجت الت
شااااكتبااااجتأ هاااااتتالااااا تاكلت عاااالتاكمق ق اااالت
كم سسالتاكتم اا  تت صافهاتقيااا تخاصااا ت
 سااااته فتتاك ائاااالتاأل كاااا تاكسااااا لتبااااجت
تبصمتاكخص ملت    تإلاكلتأم تاك عاا،
  لتااااااالتقااااااا ا  إلت ق ا ااااااا تمخت فااااااالتهااااااا ت
اكقااا  إلتاكااذيت ختااااهتاكخصاا  تبااالتتثاا ات

تاكمائلتب هتإك ت م ةتتلت لتاكقا  إل.
ت

تاكمم ملتاكمختصلتت ظات   ىتتلالإلتأم ا تاكتم   تهجتمم ملتاالستا افتاكمختصل،ت ت

تم اا  تساا اي(تتثالثاا إلت  مااا تاكتاك االتت51/1أماااتتاك سااتلتكم عااا ت  اا ىتاكااتلالإلتبقاا تم  تااهتاكمااا ةت)
كتت  ستم  تاكتم   تك مم   ت   ه،ت الت م متمإلت  إلتقت مت   ىتاكتلالإلتإسقالتمقهتباجتابعهاات

ت اتم  تاكتم   .قتمتص 

/ت  مااا تتتاا أتمااإلت90 تفصاامتمم ماالتاالسااتا افتاكمختصاالتم ا  ااا تبااجت  اا ىتاكااتلالإلتخااالمتماا ةت/
تتم   تس اي(.ت51/3تاا  تا تمامتاكخص ملتبجت   ىتاكتلالإلت) ت

 أسباب بطالن حكم التحكيم: -2

ات  ااا ىتاألساااتا تاكتاااجت م اااإلتأإلتتت ااا ت   هااات27(تماااإلتقاااا  إلتاكتم ااا  تاكسااا اي50مااا  تتاكماااا ةت)
تتلالإلتم  تاكتم   ،ت هجتت صت   تأ ه:

تالتتقتمت   ىتتلالإلتم  تاكتم   تإالتبجتاألم امتاآلت ل:ت-1

تإذاتك ت  ئ تاتفالتتم   تأ ت اإلتهذاتاالتفالتتالال تأ تسقلتتا تها تم ته.ت -أ
                                                           

 / مإ قانون التحكيم امليري.13و ي محابقة لنص املادة / - 26
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إذات اااإلتأمااا تلاباااجتاكتم ااا  ت قاااتتإتااماااهتباقااا تاأله  ااالتأ ت اقصاااهات بقاااا تك قاااا  إلتاكاااذيتت - 
تأه  ته. م  ت

إذاتتعذات   تأم تلابجتاكتم   تتق   ت با هتتست ت   تتت  غهتتت  غا تصم ما تتتع  إلتت -ت
 مم  تأ تتإئاا اتتاكتم   تأ تأليتست تآخاتخااجت إلتإاا ته.

إذاتاستتع تم  تاكتم   تتلت لتاكقا  إلتاكذيتاتفلتاأللاافت   تتلت قهت  ا تم يا اتت -ث
 اك عاا.

إذاتتااا تتشااا  مته اااالتاكتم ااا  تأ تتع ااا إلتاكمم مااا إلت  ااا ت ئاااهتمخااااكفتكهاااذاتاكقاااا  إلتأ تت -ج
 التفالتاكلاب إل.

إذاتبصاااامتم اااا تاكتم اااا  تبااااجتمساااااامتالت شاااام هاتاتفااااالتاكتم اااا  تأ تئااااا عتماااا   تهااااذاتت -ح
االتفااال،ت ماااتذكااكتإذاتأم ااإلتبصاامتأئااعا تاكم اا تاكخاصاالتتاكمساااامتاكخايااعلتك تم اا  ت

مساااامتغ اااتاكخايااعلتكااه،تبااالت قاااتاكااتلالإلتإالت  اا تاألئااعا ت ااإلتأئعااااهتاكخاصاالتتاك
 األخ اةت م ها.

إذات قاااتتلااالإلتبااجتم اا تاكتم اا  ،تأ ت ا ااتتإئاااا اتتاكتم اا  تتال االتتلال ااا تأثاااتبااجتت -خ
 اكم  .

تقياااجتاكمم مااالتاكتاااجتت ظاااات  ااا ىتاكاااتلالإلتماااإلتت قاااا ت فساااهاتتاااتلالإلتم ااا تاكتم ااا  تإذاتت- 2
 جتاكئمه ا لتاكعات لتاكس ا ل".تيمإلتمات خاكفتاك ظا تاكعا تب

 

 الطعن في القرار الصادر في دعوى البطالن:  -3

 قتاامتقاااااتاكمم ماالتتإتلااامتم اا تت-1/تمااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايت  اا تأ ااه:ت"52تاا صتاكمااا ةت/
تتاتتمم مالتت-2/ت  ماا تاكتاك التكتت  استاكم ا ،ت30اكتم   تاكلعإلتأما تمم ملتاك ققتخاالمتما ةت/

/ت  ماا تماإلتتااا  ت صا مت90بجتاكقاااتاكصا اتتإتلامتم  تاكتم ا  تخاالمتما ةت/اك ققتتاكلعإلت
تم فتاك   ىتإك ها".

باكقاااتاكصا اتتقت مت   ىتاكتلالإلت قتمتاكلعإلتتاك قق،ت أمااتاكقااااتاكصاا اتتاابقت  ا ىتتتت
اتبإ ااهت صاا اتمتامااا تالت قتاامتاكلعااإل،ت هاا تماات52/1اكااتلالإلتبإ ااهتتمفهاا  تاكمخاكفاالتكاا صتاكمااا ةت

ماااإلتأإلتقااااااتاكمم مااالتتاااا ت  ااا ىتاكاااتلالإلت قااا  تمقاااا تإ ساااا تم ااا تاكتم ااا  تت51/4أ  تاااهتاكماااا ةت
تص غلتاكت ف ذ.
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 أثر الحكم ببطالن حكم التحكيم: -4

ما  تقاا  إلتاكتم اا  تاكسا ايتم عااا ا تاصا ااتم اا تاكتم ا  ،ت ها تمااإلتم ا  ا تاكسااق ل،تب  ا إلتقاا تت
باتتهذاتاكم عا ،ت مإلتث ت   إلتأليتمإلتألاافتاكتم   تماائعلتاكمم ملتاكمختصالتأصاال تت ظاات

تماإلتقاا  إلتاكتم ا  تاكسا ايت37/4اك عااتماتكا ت تفالتاأللااافت  ا تاكتم ا  تمئا  ا ت ماال تتاكماا ةت
 .2008/تس لت4اق ت/

 

 إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الداخلي: :الرابع عشر

 حجية أحكام المحكمين: -1

(تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس ايت   تأ ه:ت"تصا اتأم اا تاكتم ا  تلتقاا تألم اا تهاذات49ت صتاكما ةت)
(تماإلتقاا  إلت53اكقا  إلتمتاملتغ ااتخاياعلتأليتلا التماإلتلاالتاكلعاإل.."،ت مااتتا صتاكماا ةت)

اكتم   تاكس ايت   تأ ه:ت"تتمتاتأم ا تاكمم م إلتاكصا اةت بلتأم اا تهاذاتاكقاا  إلتتمئ التاألماات
اكمقيجتتهت ت ا إلتم عمالتك ت ف اذتت قاا اا تماإلتقتامتاأللاااف،تأ تتصافلتإئتاا التإذاتاباقتاكمم ا  ت

ت   هتت ف ذهاتل  ا ،تتع ت سااهاتص غلتاكت ف ذ".

ت.28تت قفت   تإ لااهتص غلتاكت ف ذتبمئ لتاألماتاكمقيجتكم  تاكمم م إلتال

جراءات إصداره: -2  المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ وا 

 علاا تم اا تاكتم اا  تصاا غلتاكت ف ااذتت-(تمااإلتقااا  إلتاكتم اا  تاكساا ايت  اا تأ ااه:ت"أ54تاا صتاكمااا ةت)
/تماااإلتهاااذاتاكقاااا  إل،ت ذكاااكتباااجتغابااالتاكماااذا اةت تعااا ت3تقاااااتتتخاااذهتاكمم مااالتاكمعابااالتباااجتاكماااا ةت/

(تأ ااا تمااإلتتاااا  تتت غااهتصاا اةت  ااه،ت10تم اا إلتاكلااافتاآلخاااتمااإلتاكااا ت  اا تاكل اا تخااالمتماا ةت)
أصمتاكم  تأ تصا اةتمصا قلت  اه.تت-1 ئ تأإلت ابلتل  تإ سا تص غلتاكت ف ذتتمات  ج:تت- 
تائماالتمم فاالتت-3صاا اةت ااإلتاتفااالتاكتم اا  تأ تصاا اةت ااإلتاكعقاا تاكمتياامإلتشااالتاكتم اا  ،تت-2
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(تماإلت43ص اةت إلتاكمميااتاكا امت  ا تإ ا ااتاكم ا ت بقاا تك ماا ةت)ت-4ات ل،تك م  تإك تاك غلتاكع
تهذاتاكقا  إل".

ت صت   تأ هتالت قتمتل ا تت ف اذتم ا تاكتم ا  تإذاتت29(تمإلتقا  إلتاكتم   تاكس اي56/1 اكما ةت)
تك ت  إلتم عا تابات   ىتتلالإلتاكم  تق تا قي .

 ات المحكمة:النظر في طلب استصدار األمر بالتنفيذ وصالحي -3

تالت ئ عتاألماتتت ف ذتم  تاكتم   ت بقا تكهذاتاكقا  إلتإالتتع تاكتمقلتممات  تج:

تأ هتالت تعااقتماتم  تستلتص  اهتمإلتاكمما  تاكس ا لتبجتم ي اتاك عاا.ت -أ
تأ هتالت تيمإلتمات خاكفتاك ظا تاكعا تبجتس ا ل.ت - 
 أ هتق تت تتت  غهتك مم   ت   هتتت  غا تصم ما .ت-ج

(تأ اا تت اجت10م  إلتاكلافتاآلخاتبجتاكتم   تمإلتاكا ت   تل  تاألماتتاكت ف ذتباجتم عاا ت)تت- 
تاا  تتت  غهتص اةت إلتهذاتاكل  ،تمات قتيجتمإلتاكمم مالتماا ااةت ا  تاك ظااتباجتل ا تاألماات

تتاكت ف ذتقتمتميجتم عا ت شاةتأ ا تت جتتاا  تتت  ستص اةتاكل  تإك تاكلافتاآلخا.

 م التحكيم:وقف تنفيذ حك -4

األصاامتأ ااهتالت تاتاا ت  اا تابااات  اا ىتتلااالإلتم اا تاكتم اا  ت قاافتت ف ااذه،تماااتكاا تتقااااتاكمم ماالت
(تماإلتقاا  إلت55اك اظاةتبجت   ىتاكتلالإلت قافتت ف اذهتت اا ت  ا تل ا تاكما  ج،ت تا صتاكماا ةت)

 قافتاكتم   ت   تإئاا اتتل  ت قفتاكت ف ذتهذات مات  تج:ت"الت تات ت   تابات   ىتاكتلالإلت
ت ف ذتم  تاكتم   ،ت ماتذككت ئ عتك مم ملتأإلتتقااتبجتغابلتاكمذا اةت قفتاكت ف ذتكم ةتأقصاهات

(ت  ما تإذاتل  تاكم  جتذككتبجتصم فلتاك   ىت  اإلت خش تمإلتاكت ف ذت ق اتيااتئسا  ت60)
ت تعذاتت اا ه،ت  ئ عتك مم ملتأإلتت اع تاكما  جتتتقا   ت فاكالتماك التتيامإلتكخصامهتأياااات قاف

 اكت ف ذتإذاتقيتتتا تاك   ى".

  

                                                           
 حتكيم ميري(. 12/1ومثلها املادة ) - 29
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 :تمارين

تاختاتاائاتلتاكصم مل:

تاكص  تاكتم  مجته : .1

A. .تاقاااتذ تلت علتقياا ل
B. .تاتف  قته التاكتم   تتاخت ااتاكقا  إلتاكم ي  ج
C. .   تاتثت تته التاكتم   تك مصاكملتاكمعق  ةتت إلتألاافته التاكتم
D. ت التخ ااتمماتذ ا.ا

تاتثت تته التاكتم   تك مصاكملتاكمعق  ةتت إلتألاافته التاكتم   ..ت C:اإلجابة الصحيحة
ت

تمإلتاكق ا  تاائااا لتاآلماةتاكتجتالت ئ عتاالتفالت   تمات خاكفهاتبجتخص ملتاكتم   : .2

A. .تسا لتاكم ا كل
B. .تتست  تاكم  تاكتم  مج
C. .تسا لتئ ساتتاكمما مل
D. تتق  .ت متما

تسا لتاكم ا كل..ت A:اإلجابة الصحيحة
ت
تص غلتاكت ف ذ:ت2008كعا تت4تإ سا تم  تاكتم   تاكخاياتك قا  إلتاق ت ختصت .3

A. .تمم ملتاكت ا لتاكم   ل
B. .تاكمم ملتاكمختصلتأصال تت ظاتاك عاا
C. .قايجتاألم اتاكمستعئ ل 

D. .التخ ااتمماتذ ا  

  التخ ااتمماتذ ا..ت D:اإلجابة الصحيحة

ت
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 :مراجىال

( 2-1الشرلة اإليجارية، محامون ) 2006 4 24لي  557 ق  533نقض مدني سوري أ  
2007. 

( عررررررام 2-1نقررررررض إيجررررررارات سرررررروري، المحررررررامون ) 2006 5 25ترررررراريخ  621 أ 736ق 
2007. 

، 535 1محمد أديب الحسيني،  1555\4\26 تاريخ 535.ق. 515نقض مدني سوري أ. 
 .2002موسوعة القضاء المدني، الطبعة األولى، 

 .1573لتحي والي، قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  
، موسرروعة 535 1الحسرريني  1555\5\30ترراريخ  1335.ق.1356نقررض مرردني سرروري أ. 

 .2002القضاء المدني، الطبعة األولى، 
( 12 -10، المحرررررامون )2005 12 27لررررري  2751 أ 2632نقرررررض وررررررعي سررررروري ق  

2007. 
، سررج ت محكمررة الررنقض، 1550\7\21ترراريخ  125.أ. 1643 نقررض مرردني سرروري .ق. 

 .507 3طعمة واستانبولي 
 .2002( 10-5، المحامون )2000\4\24لي  575أ.\615نقض مدني سوري  
 .2003(، 5-7، المحامون )2001\12\3لي  2425أ.\2245نقض مدني سوري . ق. 
 نقض مدني م ري، قانون القضاء المدني. 
 .2005( 5ر7المحامون ) 2005 3 10لي  511.أ.45نقض هيئة عامة سوري.ق. 
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الجديد في اجت اد محكمة النق  السورية  –محمد أديب الحسيني، موسوعة القضار المدني  
الج ر  ،(1الطبعة ) ،مكتبة اليقظة العربية ،(2000-1991اليرف المدنية بين عامي ) 

 .2002عام  ،األول

 .2003، عام 4-3مجلة المحامون، عدد  

 .منشورات جامعة دمشق ،ر ق اهلل أنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية 

منشحة المعارف  ،(6الطبعة ) ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،أحمد أبو الوفا 
 .1989 ،با سكندرية

المكتبة  ،تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ،شفيق طعمة وأديب استانبولي 
 .القانونية

 .2008عام  ،8-1مجلة المحامون، عدد  

 .2001عام  ،9 -1مجلة المحامون، عدد  

 .2000عام  ،8-1مجلة المحامون، عدد  

 .2001عام  ،6-5مون، عدد مجلة المحا 

 .2009عام  ،6-5مجلة المحامون، عدد  

 .2003عام  ،8-1مجلة المحامون، عدد  

 2001( لعام 4-3مجلة المحامون، عدد ) 

 .1994عام  ،10-9مجلة المحامون، عدد  

 .1994عام  ،2-1مجلة المحامون، عدد  

 .2001عام  ،10-9مجلة المحامون، عدد  

 .2000عام  ،4-3مجلة المحامون، عدد  

 .1991عام ، 12-10مجلة المحامون، عدد  

 .2000عام  ،6-5مجلة المحامون، عدد  

 .1991عام  ،12-11مجلة المحامون، عدد  

 .2002عام  ،10-9مجلة المحامون، عدد  

 .2006عام  ،6-5مجلة المحامون، عدد  

 .2002عام  ،12-11مجلة المحامون، عدد  

 .1999عام  ،12-11مجلة المحامون، عدد  

.1991عام  ،12-11-10مجلة المحامون، عدد  
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 .2001، عام 8-7مجلة المحامون، عدد  

 .2221، عام 12-11مجلة المحامون، عدد  

 .2229 ، عام5-4مجلة المحامون، عدد  

 .2222، عام 12-9مجلة المحامون، عدد  

 .1992، عام 8-7مجلة المحامون، عدد  

 .2002، عام 12-11مجلة المحامون، عدد  

 .2000، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

 .2008، عام 6-5امون، عدد مجلة المح 

.2006، عام 12-11مجلة المحامون، عدد  

  

 

 .2222، عام 12-2مجلة المحامون، عدد  

 .2226، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

 .2221، عام 2-7مجلة المحامون، عدد  

.2226، عام 12-11مجلة المحامون، عدد  

 

 .2222، عام 4-3مجلة المحامون، عدد  
 

  .2001، عام 5-4مجلة المحامون، عدد 

.2006، عام 12-11مجلة المحامون، عدد   

  .2003، عام 8-7مجلة المحامون، عدد 

.2008، عام 12-11مجلة المحامون، عدد   
.2002، عام 10-1مجلة المحامون، عدد 
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شفيق طعمة وأديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية،    
 المكتبة القانونية.

(، منشأة المعارف 6فا، نظرية األحكام في قانون المرافعات، الطبعة )أحمد أبو الو  
 .1989باإلسكندرية، 

(، منشننننأة المعننننارف 5نظريننننة النننندفوع فنننني قننننانون المرافعننننات، الطبعننننة )أحمنننند أبننننو الوفننننا،  
 .1977باإلسكندرية، 

المعارف (، منشمة 6أحمد أبو الوفا، نظرية األحكام في قانون المرافعات، الطبعة ) 
 .1989با سكندرية، 

 .1981(، 2فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة ) 

فتحي والي، نظرية البطالن في قانون المرافعات، تحديث الدكتور أحمد ماهر زغلول، طبعة  
1997. 

بة شفيق طعمة وأديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، المكت 
 القانونية.

 .1998ممدوح عطري، قانون أصول المحاكمات المدنية، م سسة النوري،  

أحكام االلتزام وا ثبات، مكتبة عبد اهلل وهبة،  –إسماعيل غانم، النظرية العامة لاللتزام  
 .1967مصر، 

 

 

(، منشأة المعارف 2أحمد أبو الوفا، نررية األحكام في قانون المرافعات، الطبعة ) 
 .1989باإلسكندرية، 

شفيق طعمة وأديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، المكتبة  
 القانونية.
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الديدي  ي ادت اي محنم  النقت  –محمي أيد  الحسدني، مشسشع  القضاي الميني  
 ، منتب  الدق   العلبد ، الطبع  2222-1991ال لف الميند  بدت عامي ) –السشلد  

 .2222 ، الدةي األش ، عام 1)

 .2228، عام 12-11مدل  المحامشت، عيي  

 .2222، عام 6-5مدل  المحامشت، عيي  

 .2221، عام 4-3ل  المحامشت، عيي مد 

 .1996  منقح  شمةديف، 4أيد  استانبشلي، سانشت أصش  المحانما  الميند ، الطبع  ) 

 .1999، عام 12-11مدل  المحامشت، عيي  

 .1996، عام 12-9مدل  المحامشت، عيي  

 .2222، عام 12-11مدل  المحامشت، عيي  

المحانما   ي المشاي الميند  شالتدالد ، شفد  طعم  شأيد  استانبشلي، تقندت أصش   
 المنتب  القانشند .

 ، منشاف المعالف 6أحمي أبش الش ا، ن لد  األحنام  ي سانشت الملا عا ، الطبع  ) 
 .1989باإلسننيلد ، 

 .2222، عام 4-3مدل  المحامشت، عيي  

 .1982، 1975عةف ضاحي، االدت اي الميني، منسس  النشل ،  

 .1997، عام 12-11يي مدل  المحامشت، ع 

 .2221، عام 12-9مدل  المحامشت، عيي  

 .2222، عام 12-11مدل  المحامشت، عيي  
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 .2337عام ، 8-7مجلة المحامون، عدد  

 .2333، عام 8-7مجلة المحامون، عدد  

 .2333، عام 8-7مجلة المحامون، عدد  

 .2333، عام 4-3مجلة المحامون، عدد  

 .1773، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

ى، من أة المعارف 6أحمد أبو الوفا، ن رية األحكام في قانون المرافعات، الطبعة   
 .1787باتسكندرية، 

ى، من أة المعارف باتسكندرية، 5ن رية الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة  أحمد أبو الوفا،  
1777. 

 .2337، عام 2-1مجلة المحامون، عدد  

 .2331، عام 4-3مجلة المحامون، عدد  

 .2332، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

القانونية التي قررتها الغرف عزة ضاحي وأحمد بدر، االجتهاد القضائي في ربع قرن، المبادئ  
 .1774حتى  1747المدنية لمحكمة النقض السورية من حزيران 

 .1776، عام 13-7مجلة المحامون، عدد  

 .2331 ، عام13-7مجلة المحامون، عدد  

صالم الدين السلحدار، أصول المحاكمات المدنية، من ورات جامعة حلب، مديرية الكتب  
 .1774والمطبوعات الجامعية، 

 .2333 ، عام13-7مجلة المحامون، عدد  

 .1777، عام 12-11مجلة المحامون، عدد  

 .2333، عام 4-3مجلة المحامون، عدد  

 .1772مجلة المحامون، عام  

 .2332، عام 4-3مجلة المحامون، عدد  

محمد ناهل المصري، أحمد قدور المنصور، أهم المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض  
 م، من دون طبعة وال نا ر.1778،2333خالل خمسة أعوام السورية 

 .2333، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

 .1776ى منقحة ومزيدة، 4قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة   أديب استانبولي، 
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أحمد السيد صاوي، الوسيط في شر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة  
 .1222القاهرة،  ،العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي

الجديد في اجتهاد محكمة النقض السورية  –محمد أديب الحسيني، موسوعة القضاء المدني  
،، الجزء 1،، مكتبة اليقظة العربية، الطبعة  2222-1221الغرف المدنية بين عامي   –

 .2222األول، عام 

شفيق طعمة، تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية، الملحق الدوري األول، المكتبة  
 القانونية.

ين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، أديب استانبولي، تقن ،شفيق طعمة 
 المكتبة القانونية.

 .1226، منقحة ومزيدة، 4أصول المحاكمات المدنية، الطبعة   أديب استانبولي، قانون 

 .1222، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

 .2221، عام 8-7مجلة المحامون، عدد  

 .2222، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

 .2223، عام 6-5مجلة المحامون، عدد  

،، منشأة المعارف 6أحمد أبو الوفا، نظرية األحكام في قانون المرافعات، الطبعة   
 .1282باإلسكندرية، 

 .2222، عام 12-11مجلة المحامون، عدد  

أديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية،  ،شفيق طعمة 
 المكتبة القانونية.

المحاكمــــات فــــي المــــواد المدنيــــة والتجاريــــة، منشــــورات جامعــــة  رزق اهلل أنطـــاكي، أصــــول 
 دمشق.

 .1226( منقحة ومزيدة، 4أصول المحاكمات المدنية، الطبعة ) أديب استانبولي، قانون 

قنين البينات في المواد المدنية والتجارية، الملحق الدوري األول، المكتبة شفيق طعمة، ت 
 القانونية.
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 .1943يتح قةال ،ققنيةنقالو نءقالقمي ،قما قاليه لقالع بيل،قالونه  ،ق 

ق.2005ية يقالقهنيي ،ققضنةقلقق ن قالحك قةققثل قاليينبل،ققؤسسلقالية ي،قةبن ق 
 .1981 ،ق2الةسيطقي ققنيةنقالو نءقالقمي ،قالطبعلق يتح قةال ،ق 

 .2004،قةن ق4-3قجللقالقحنقةن،قةممق 

 .2003،قةن ق12-11قجللقالقحنقةن،قةممق 

 .2005،قةن ق8-4قجللقالقحنقةن،قةممق 

 .2003ةن قق،10-9قجللقالقحنقةن،قةممق 

 .2004،قةن ق9-4قجللقالقحنقةن،قةممق 

 .2003،قةن ق6-5قجللقالقحنقةن،قةممق 

 ،ققيشأ قالقعن فق6أحقمقأبةقالةين،قيظ يلقاألحكن قي ققنيةنقالق ايعنت،قالطبعلق  
 .1989بننسكيم يل،ق

أةةةةةلقالقحنكقةةةنتقالقمييةةةل،ققيشةةةة اتقجنقعةةةلقحلةةةخ،ق ةةةةال قالةةةمينقالسةةةلحما ، 
 .1994ةالقطبةةنتقالجنقعيل،ققمي يلقالكتخق

 .2005،قةن ق4-3قجللقالقحنقةن،قةممق 

ق.1980،ق1945ةز ق نح ،قاالجتهنمقالقمي ،ققؤسسلقالية ي،ق 

الجميمقي قاجتهنمققحكقلقاليوققق–قحقمقأميخقالحسيي ،ققةسةةلقالو نءقالقمي ق 
 ،ققكتبلقاليوظلقالع بيل،قالطبعلق2000-1991الغ فقالقمييلقبينقةنق ق ق–السة يلق

 .2002 ،قالجزءقاألةل،قةن ق1 
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 .1118ممدوح عطري، قانون أصول المحاكمات المدنية، مؤسسة النوري،  

رزق اهلل أنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة  
  دمشق.
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(تكس لت15اكس ا ل،تاكئع تاأل م،تاكع  ت)م ش ااتتاكئا  ةتاكاسم لتك ئمه ا لتاكعات لت 
2008. 

(،تم ش ةتاكمعاافت4أمم تأت تاك با،تاكتم   تاالخت اايت اائتااي،تاكلتعلت) 
 .1983تااس   ا ل،ت

شف لتلعمل،تأ   تاستا ت كج،تتق  إلتأص متاكمما ماتتبجتاكم ا تاكم   لت اكتئاا ل،ت 
 اكم تتلتاكقا    ل.

اكئ   تبجتائتها تمم ملتاك ققتت–اكقيا تاكم  جتممم تأ   تاكمس  ج،تم س  لت 
(،تم تتلتاك قظلتاكعات ل،تاكلتعلت2000-1991اكغافتاكم   لتت إلت امجت)ت–اكس ا لت

 .2002(،تاكئع تاأل م،ت ا ت1)
ت73صت-ت12مئم  لتاك ققتاكس لتت1961/تتشا إلتاكثا جت30 ققتم  جتمصايت/ 

 ل.ت25كس لتت586اكلعإلتاق ت

تتاكت ف ذتاك قت لتبجتاكم ا تاكم   لت اكتئاا ل،ت ااتاكملت  اتتمصلف تهائل،تم اع ا 
 .1987اكئامع لتتااس   ا ل،ت

أ مإلتأت تاكع ام،ت ق تاكص  تبجتاكمعامالتتبجتاكق ا  إلتاكعات لت األ ئ  س س   ل،ت 
  .1999  ت ااهتمإلتمق لت  إلتشمستتاكقاهاة،ت

اتتاكمم ملتاا اا لتاكع  اتبجتمصتاحت  ايتاكمها  ج،تمتا ئتاكقيا تاا ااي،تائتها  
 .2005،تاكئع تاكثاكث،تم سسلتاك  اي،ت1959،2000أاتع إلت اما ت
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