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  مقدمـــــــــــــــــــــــــة
 

ولون ين يتالسادة قضاة محاكم البداية الذ بمشاركة عدد من الدورةتنعقد هذه 

 لزمالءقدم لوأالستئنافية المقدمة في القضايا الصلحية الحقوقية النظر في الطعون ا

 قواعدوهوم التقاضي على درجتين مفاألفاضل هذه الورقة التي تتضمن إيجازاً عن 

صول المحاكمات أمن قانون  (175-169) ما ورد في الموادوعامة في الطعن 

ية ت الصلحوالقرارا ماألحكاشير فيها إلى أة في الطعون كما معا أحكاممن  المدنية

 وآلية ستئنافوكيفية نظر االبصفتها االستئنافية  مام محكمة البدايةأالقابلة للطعن 

ز على ورقابة محكمة التمييساسية حول ذلك أسباب االستئناف ومالحظات أمعالجة 

 .القرارات االستئنافية والعيوب التي توجب نقض الحكم

 

 

 يـــــــــــــــــالقاض

ل" "محمد طال

 يـــــــــــالحمص

 عضو محكمة التمييز
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 مبدأ التقاضي على درجتين -1

رصددة لمددن صدددر ضددده الحكددم مددن تاحددة الفإلددى إالتقاضددي علددى درجتددين   يهدددف
ة كثدر ببدرأعلى درجدة وطرح النزاع مرة ثانية على محكمة أن يعيد محكمة أول درجة أ

 يضداف لدذلك أنح الطداعن صدالول الدذ  لدم يشدب  مأصدرت الحكم األمن المحكمة التي 

م نفددوا المتقاضددين مددن نسددان كمددا ال تسددلي ال يسددلم مددن الشطدد  شدد ن  شدد ن أ  إالقاضدد
شدعور ن القضداء مطابقداً لحقيقدة الواقد  كمدا أن يصددر الفال يتصدور أحقاد الضغائن واأل

عمدل ين أشدرع من علدى البعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم علي  فكان من المتعي  

 حكام .جازة الطعن في األإمين مصلحة الشصوم بعلى ت 

 الدذ  قدد يقد  فيد  قاضدي ومن هنا كدان مبددأ التقاضدي علدى درجتدين لتالفدي الشطد 

صد  ض النزاع لفحعادة عرإولبث الطم نينة في نفوا المتقاضين وذلك بولى الدرجة األ

 ول درجة .أو قضاة أكثر ببرة من قاضي قضاه أمرة ثانية من 

 

ة الدرجدة األولدى هدي محكمدة موضدوع تقددر البيندة وتسدتشل  منهدا ذلك أن محكم

 ا.واقعة الدعوى لتصل إلى التكييف القانوني للوقائ  ومن ثم تطبيق القانون عليه

 

هددي كمرجدد  للطعددن ف أو محكمددة البدايددة بصددفتها االسددتئنافية أمددا محكمددة االسددتئناف

ق محكمة راقب صحة تطبيم بذات المهمة وهي أيضاً محكمة قانون تمحكمة موضوع تقو

كدام لهدا بموجدب أحالطعدن وفقداً للصدالحية الممنوحدة  فصل فيالدرجة األولى للقانون وت
نون قدا ما لم يدرد عليد  ند  فديقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات المدنية في

 الصلح . محاكم

  

 عامة في الطعن  قواعد 2
 -قابلية الحكم للطعن : -أ

اريخ ك التبذلللطعن ن كان قابالً إيخ صدوره فراتالحكم للطعن هي ل ن العبرة بقابليةإ

 يبقى كذلك ولو صدر فيما بعد قانون معدل يجعل  غير قابل للطعن .
دور صن كان غير قابل للطعن بذلك التاريخ يبقى كذلك ولو صدر قانون معدل بعد وإ

 الحكم يجعل  قابالً للطعن .

 اصول مدنية . 2/3المادة وهذا تطبيق لالستثناء الوارد في 
 ( 1832/2006و 859/2006و 4411/2003هـ.ع و 1280/2002انظر قرارات تمييز )
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 -: الطعن بشكل عامبنظر المرجع المختص  -ب

 .مالحك يضاً لتاريخ صدورألحكم هي والعبرة بتحديد المرج  المشت  بنظر الطعن في ا

يما ففيبقى كذلك حتى لو صدر ف ن كان بتاريخ صدوره من ابتصاص محكمة االستئنافإ

 .بصفتها االستئنافية عد قانون معدل جعل االبتصاص لمحكمة البداية ب

 تضمن هذه القاعدة العامة( .الذي جزاء  108/2008)انظر قرار تمييز رقم 

 

 -: المرجع المختص بالطعن من حيث القيمة  -جـ

ى لدعوقيمة ا مناط لدعوى العبرة بتحديد المرج  المشت  بنظر الطعن من حيث قيمة ا

تصة مش يرغقدم االستئناف لمحكمة  ذاإعد بالشبرة وو تحدد فيما بأكما يحددها المدعي 
 .حالت  للمحكمة المشتصةإبنظره تقرر 

 

 
 

 -: و الوكيل هي بتاريخ تقديم الطعن وتوقيع الوكالة العبرة بصفة الخصم أ -د

اً مقدم ن يكون الطعنأالصفة بمعنى  وأمر بالمصلحة الششصية المباشرة يتعلق هذا األ
 .ممن يملك حق تقديم  

ن  ن يكوعلى الوكالة ل  صفة في التوكيل )كن يكون الشصم الموق  أوهذا يقتضى 

ً مفوض  عن الشركة الطاعنة( . ا
 الت  من حيث توقي  الموكلباكتمال وكن يكون الوكيل يملك حق الطعن وذلك وأ

ً لقانون نق وتصديق د ب الروبعكس ذلك يكون الطعن مستوجابة المحامين المحامي وفقا

 .شكالً 

 ( .3582/2005)انظر قرار تمييز حقوق 

 

 -: االتفاق مقدماً على عدم الطعن  -هـ

ً للمادة  هما ن ترى دعواأن يتفقا على أة يجوز لطرفي الدعوى ينصول مدأ 177وفقا

 م تلكفي استئناف حك ن يكون أل  منهما الحقأولى دون وتفصل في محكمة الدرجة األ

 المحكمة .
 

 مة .لمحك  منهما الحق في استئناف الحكم الذ  تصدره تلك اوبهذه الحالة ال يبقى أل

ما يترتب صول مدنية ملزم للطرفين مأ 177لي  في المادة إن االتفاق المشار إوعلي  ف
ً فان ذلك يستوجب رد الطعن االإن  أعلي   في ستئناذا طعن احدهما في الحكم استئنافا

 شكالً .
 

 ( 943/2001تمييز حقوق رقم  )انظر بهذا المعنى قرار
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 وع .وقبول االستئناف شكالً من عدم  هو من واجبات المحكمة قبل البحث في الموض

 

ى عترأما قرر ذلك دون البحث ب سباب الطعن مهفإن رأت أن الطعن غير مقبول شكالً ت
 الحكم المطعون في  من أبطاء موضوعية .

 

 ة صول مدنيأ 175-169لمواد ن الواردة في اولطعحكام العامة في ااأل -3
 

في  القواعد العامة في الطعن (175-169)صول المدنية في المواد تضمن قانون األ

 -حكام على النحو التالي:األ

بصفت  الدعوى ) وبصفت  المذكورة في( 169/1الطعن من حق المحكوم علي  )المادة  -1
 صفت  ولي أو وصي أو وكيل أو ممثل لشش  اعتبار (.الششصية أو ب

مييز تفي الطعن )قرار مصلحة ردت الدعوى عن  فليس ل  وفان لم يحكم علي  بشيء 

ن أو محكوماً علي  أالدعوى ( وليس لمن لم يكن بصماً في 335/96و 1048/2006
  مما يقتضي رد طعن  شكالً. (382/2002يطعن في الحكم )قرار تمييز رقم 

ني ب    ذا اعتمد على اسباب بالف االسباب التي إيمكن للمحكوم ل  الطعن في الحكم  -2

 بدالءمثدال ذلدك دعدوى إ (169/2سدباب )المدادة أحدد هدذه األو علدى أعليها االدعداء 
  لدلمحكدوم اإلبالء ألحد هذه األسباب فديمكن لألكثر من سبب وتقرر الحكم ب م جور

 . التي تقرر ردهاالطعن في الحكم من حيث األسباب 

ن     على و ضمناً ما لم ين  القانوصراحة أوال يجوز ل  الطعن في الحكم الذ  قبل      
 بالف ذلك .

 ( .3425/2005)انظر قرار تمييز     

 عرف ال يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منــ  وحـده )وت -3
 دعنأيضاً  هذه القاعدة وتراعى ( 169/3: بقاعدة ال يُضار الطاعن بطعن ( )المادة 

 . أو النقض لمصلحة أحد الطرفينوقوع الطعن للمرة الثانية بعد الفسخ 

 

 . 1870/2008و 1869/2008انظر قراري تمييز حقوق      

 ( 3586/2007ولكن اذا وق  الطعن من الطرفين فال تطبق هذه القاعدة )انظر قرار 

 
 

 صومة :كام المنهية للشحال األال يقبل الطعن إ -4

 القاعدة واالستثناءات  170المادة  

هو الحكم الذ  يفصل في النزاع المعروض سواء في : للخصومة  المنهيالحكم 

 ف  ب  يد المحكمة عن الدعوى .تالدعوى او الطلب وتر
 قامتها ممن ال يملك حق اقامتها رد الدعوى إلمثال ذلك : 
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 لمدعى عليها بما طلب  الشصم و الحكم بالزام الجهة اأ      
 و رد الدعوى لمرور الزمن أ      

 و رد الدعوى لوجود شرط التحكيم أ      

 و رد الدعوى لسبق الفصل فيها )قضية مقضية( أ          
ف  ترت كن الالمعروض ول نزاعصل في الفيالذ  ال ينهي الشصومة فهو الذ   ما الحكمأ

 ب  يد المحكمة عن الدعوى .

وقف و رد الطلب المقدم لرور الزمن أرد الطلب المقدم لرد الدعوى لم :ال ذلكمث
  الدعوى.

ً  ن  ال يجوزأ -:والقاعدة   للشصومة . الطعن في الحكم اال اذا كان منهيا

وهي  شصومةحكام التالية ولو كانت غير منهية للأن  يجوز الطعن في األواالستثناء هو 
  المفعول ( السار2017لسنة31جب القانون المعدل رقم )( بمو170وفقاً لتعديل المادة )

 26/2/2018بتاريخ 

/  تقابلةالدف  بمرور الزمن / عدم قبول الدعوى الم /وقف الدعوى/مور المستعجلة األ
 .طلبات التدبل واالدبال

 سواء كانت بقبول الطلب او برفض الطلب .هذه القرارات تقبل الطعن 

 (3236/2005و 806/2007و 1247/2007و3538/2007)انظر قرارات تمييز 

قرار ح الم في القرار الصادر برد الطلب والعودة لنظر الدعوى يصبواذا لم يطعن الشص

 بحق  قطعياً ال يجوز ل  الطعن في  م  الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .

  (1426/2006)قرار تمييز 

 

 ً وماً يهي ثالثين للشصومة  ن في الحكم المنهيعن مهلة الطعلى ما تقدم فإوت سيسا

 ن مهلةإفائية للشصومة والصادر في القضايا البد الحكم غير المنهي ماأحكام البدائية لأل
( أصول 170في القرارات القابلة لالستئناف بموجب المادة )يام أالطعن في  هي عشرة 

 ضاياقفي ال ماأكالقرار برد طلب مرور الزمن لشصومة هية لتكون من مدنية والتي ال

و أ في القرار الصادر في الدعوى اءوسيام في جمي  االحوال أالصلحية فهي عشرة 
 الطلب .

 .أصول مدنية( 171سريان مهلة الطعن )المادة  -5
ه وتطبق هذصدوره لتاريخ الطعن في الحكم الوجاهي من اليوم التالي تسر  مهلة 

ً والقاعدة على األحكام الصلحية الصادرة  ً وجاهيا ً بمقتضىوجاهيا أ( /8ة )الماد اعتباريا

 .(2017لسنة  23من قانون محاكم الصلح )
 

 من اضاصبح قابالً لالعتر بمثابة الوجاهي في الدعاوى الصلحية وفي الحكم الصادر

المتعلقة دنية ماصول /23تبليغ  وتتفق هذه القاعدة م  احكام المادة تاريخ ل اليوم التالي
 .بحساب المواعيد

 ساب المواعيد يكون وفقاً لهذه القاعدة وعلي  فان احت
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 ( .826/2008و2986/2007)قرار تمييز رقم 

 

 

 -عدم مراعاة مهلة الطعن يستوجب رد الطعن شكالً : -6

 ( .172/2الرد من تلقاء نفسها )المادة بوتقضى المحكمة 

ن لطعيم ان عدم مراعاة تقدقوط ومن النظام العام وبالتالي فإالطعن هي مهل س ن مهلإ

سها ء نفالمحكمة بذلك من تلقا دة ل  يستوجب رد الطعن شكالً وتقضيفي المهلة المحد
 ذات  ورد الطعن شكالً يمن  من تقديم طعن أبر على الحكمولو لم يطلب الشصم ذلك 

 .لسبق الفصل في 

 

 -الطلب الذي يُسقط ال يوقف المدة :وقطع المدة طلب تأجيل الرسوم ي -7

 قرار الغ البالطلب ت جيل الرسوم وتنتهي في يوم إمن تاريخ تقديم  ن المدة التي تبتدئإ

ُ تحتسب من مدة الطعن، ولكن الطلب الذ    ط لتشلف المستدعي عن الحضور السق  أ
 2007 /3400الطلب قرارات تمييز )انظر بحساب المدة وأثر  االستئنافيوقف مدة 

 (1919/2005و 1450/2004و3069/2002و 1363/2007و

 

 -:( 741فالسه خالل مهلة الطعن )المادة إو أهليته اة أحد الفرقاء أو فقد أوف -8

ً يُ  ففي حالة فقدان األهلية واإلفالا    .بلغ الحكم الى من يقوم مقام  قانونا

 .صول مدنية أ 123/3بلغ الحكم الى الورثة وفقاً للمادة يُ  الوفاة ةبحالأما 
 -جاء هذا الن  عاماً يمكن تطبيق  :

ً الصلحي الحكم  فالا بعد صدورهلية /اإلفقد األ /لوفاةال ابح  عتبارياً اهياً أو وجا وجاهيا

ادة عإئذ نالوجاهي فيتعين حيد تبلغ  الحكم الصادر بحق  بمثابة و بعأحد هؤالء بحق أ
 بحق  مهلة الطعن . راء التبليغ لمن يقوم مقام  لتسر جإ

ومة من هي صفة من كان يزاول الشصتنتفالا و اإلأهلية و فقد األأن  بالوفاة ذلك أ

 هؤالء .

 ( 840/95)انظر قرار تمييز 

ث رر إكالة جديدة منهم مرفقة بحجة حصال تقديم الطعن من الورثة يجر  تقديم ووبح
 ضافة للتركة .قدم الطعن بصفتهم من الورثة وباإلوي

 

 ( .القاعدة واالستثناءاثر الطعن )مبدأ نسبية  -9

 (:175/1رفع عليه )المادة من ال على إوال يحتج به   من رفعهالإيفيد من الطعن ال  

في  وأالتزام تضامني في و أذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إو

وتم  حد المحكوم عليهمأوطعن في  دعوى يوجب القانون فيها ابتصام اششاص معينين 

 ما لم يكن ،لم يطعنوا في الحكم قبول طعن  فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو 
 ( .175/2سباب باصة بالطاعن )المادة أو أالطعن مبنياً على سبب  قبول
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ال إحتج ب  ال من رفع  وال يإ إن  ال يستفيد من الطعنثر الطعن فأة ينسبوبحسب قاعدة 
 على من رف  علي  .

ما تتعلق عند (صولا 175/2ورد في الفقرة الثانية من المادة )ولهذه القاعدة استثناء 

ولين و المحكوم عليهم كمسؤالمتضامنين أ كالمدينينكثر من محكوم علي  الدعوى ب 
ن أرط شلم يطعنوا  ولو باقونويطعن احدهم فيستفيد القانوناً عن التعويض عن الضرر 

الء بإو موضوع غير قابل للتجزئة )أ)مدين وكفيل(  يتعلق الدعوى بالتزام تضامنت

بالء م جور ضد إبرين )آششاص أا ابتصام يهيوجب القانون ف و دعوىأ (م جور
 ورثة المست جر( .

 تقديمكب  باصة ب اسبأو الطاعن من الطعن لم تكن لسبب أ ن استفادةأويشترط في ذلك 

 .  نن طعمدف  بمرور الزمن من  وحده ففي هذه الحالة ال يستفيد باقي المحكوم عليهم 

 (1500/2005و3072/2005هيئة عامة و 3410/2005)انظر قرارات تمييز 
 

 

 

 الطعن في األحكام الصلحية: -4

ً مستحدثة للطعن في األحكا2017لسنة  23تضمن قانون محاكم الصلح رقم ) م ( أحكاما
 .ق الطعن هي االعتراض واالستئنافوطر كم الصلحاحمالصادرة عن 

وجاهي ال صادر بمثابة الأ( من القانون على أن الحكم ال/9نصت المادة )أوالً: االعتراض 

تبليغ  لتالي لاوم من الي يكون قابالً لالستئناف وإنما يكون قابالً لالعتراض بالل مدة عشرة أيام

( ما يجب على المعترض مراعات  من إجراءات حيث يجب علي  في 9المادة ) ورسم في

ئحة ود العلى بنالدعوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار وأكثر أن يجيب في الئحة اعتراض  

 لدفاعيةات  اضافة إلى طلبات  وبينإالدعوى وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغياب  

طية المؤيدة ( من القانون من حيث إرفاق بينات  الش5وفق ما تقتضي  الفقرة )أ( من المادة )

 اوينهمه وعنشهودسماء  وقائمة ب  أو يد بصملجواب  والبينات الشطية الموجودة تحت يد الغير 
 .ثباتها بالبينة الششصية لكل شاهد على حدهكاملة والوقائ  التي يرغب في إ

 

ضر إذا حويقدم المعترض الئحة باعتراض  فأما في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار 

لى ن عالحالة يتعي حكمة قبول االعتراض شكالً وبهذهالجلسة المحددة لالعتراض تقرر الم

بول قتاريخ لي لتقديم جواب  وطلبات  وبينات  الدفاعية بالل عشرة أيام من اليوم التا المعترض

 عدم قبول هذه البينات. ةاعتراض  شكالً تحت طائل

 

يحضر  لم أو من المادة ذاتها وإذا لم يقدم االعتراض بالل المهلة المحددة في الفقرة )أ(
بت يث ر ولمض دون معذرة مشروعة أو حضاالعترا ض أو وكيل  الجلسة المعينة لسماعالمعتر

 المعذرة المشروعة لغياب  تقرر المحكمة رد االعتراض شكالً.
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 تراضوإذا حضر المعترض أو وكيل  الجلسة المحددة لنظر االعتراض وقبلت المحكمة االع

 دعواه عندئحة شكالً فبهذه الحالة تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أ  بينات أرفقها بال

ة ي الفقرلي  فداحضة وفقاً لما هو منصوص عإقامتها كما تسمح ل  بتقديم الئحة الرد وأ  بينة 
لسبعة لك الفقرة )ااحتساب الميعاد المقرر في ت ويبدأ (بالل سبعة أيام)ذاتها ( 5)ه( من المادة )

( من د/9ة )استناداً للماد اعتباراً من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة أيام(

 .القانون ذات 

 

أو  تراضدر قرارها برد االعتراض وتصوبعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب االع

 فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض علي .

 

تالي م الويكون الحكم الصادر نتيجة االعتراض قابالً لالستئناف بالل عشرة أيام من اليو
لحكم لالً ن الحكم قد قضى برد االعتراض شكالً فيعتبر استئناف  شاملتاريخ صدوره وإذا كا

 المعترض علي .

 

 في  المشرع في األحكام الصلحية الحقوقية استحدثطريق من طرق الطعن واالعتراض ك

 ( .2017لسنة 23القانون رقم )

 

 ثانياً: االستئناف 

 ( على أن :2017لسنة  23أ( من القانون )/8نصت المادة )

 تأنف إلى محكمة البداية بصفتها االستئنافية :تس 

ن مرة أيام ل عشاألحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية بال -1

 اليوم التالي لتاريخ صدورها .

 تاليالقرارات الصادرة من قاضي األمور المستعجلة بالل عشرة أيام من اليوم ال -2

 لتاريخ تبليغها .

 

ستئنافية صل محكمة البداية بصفتها اال( على أن : تف8رة )ب( من المادة )ونصت الفق
 بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر بالف ذلك .

 

في  االستئنافي ويطبق هذا الن  م  مراعاة اية نصوص باصة توجب نظر الطعن

 ً دة لمال القرارات المستعجلة مرافعة كما هو الحال في طلب استرداد الم جور وفقا

 ( من قانون المالكين والمست جرين.1ب//19)

 
 :ئنافيةالستبصفتها ا االحكام والقرارات الصلحية القابلة للطعن امام محكمة البداية -أ

ً للمادة فتها بصمن قانون محاكم الصلح ينعقد االبتصاص لمحكمة البداية  (8) وفقا

 ة .الحقوقيالصلحية حكام االستئنافية بنظر الطعون في األ
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 لي ة وعمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقين قاضي األالقرارات الصادرة عو
ً بالنسبة لألحكاماالبتصاص فقد أصبح  مشار الصلحية ال الصادرة في الدعاوى مطلقا

وكذلك بها  او الطلبات المرتبطة( 2017لسنة  23)رقم ( من القانون 2إليها في المادة )

مر وكذلك األ القضية المقضيةطلب ها كطلب مرور الزمن او القرارات المتفرعة عن
ذلك وعن قاضي االمور المستعجلة في القضايا الصلحية ة الصادر بالنسبة للقرارات

ً لما كان علي  القانون السابق بتحديد النسبة ب نافلنظر االستئ االبتصاص القيمي بالفا

 . لف دينارب للدعاوى
 

 -مهلة االستئناف : -ب

 لصدور  يالتالالى ميعاد االستئناف وهو عشرة ايام تبدأ من اليوم  أ/8المادة وتشير 
 ً ً و الحكم اذا كان وجاهيا ً اعتباريا ة بالنسب ليغ من اليوم التالي لتاريخ تبأو وجاهيا

 .للقرارات الصادرة عن قاضي األمور المستعجلة

 
الصددددادر وهددددذا الددددن  مسددددتحدث إذ سدددداوى بددددين الحكددددم الصددددادر وجاهيدددداً والحكددددم 

ة ر بمثابدددوجاهيددداً اعتباريددداً فيمدددا يتعلدددق بسدددريان مهلدددة االسدددتئناف أمدددا الحكدددم الصددداد

و الددذ  لالعتددراض علددى النحدد قددابالً  قابددل لالسددتئناف وإنمددا يكددون الوجدداهي فهددو غيددر
 سبق اإلشارة إلي  .

 

 -نظر االستئناف  : - ج 

الطعون الستئنافية بتفصل محكمة البداية بصفتها افان االصل ان  ب/8وبموجب المادة 

ً واالستثناء ان ت المقدمة إليها  ن حضورامرافعة اذا رأت المحكمة فيها نظر تدقيقا

ً الطرفين ضروري  لتحقيق العدالة . ا
 

 اءاتوقد تجد المحكمة ضرورة لنظر الدعوى مرافعة اذا رأت ان هناك بط  في اإلجر

ً في  و شبرة اومثال ذلك اعادة اجراء الالشكل او الموضوع مما يمكن تدارك  او نقصا
اذا رأت ضرورة ابراز بينة او سماع شاهد ضرور  او التثبت من صحة الشصومة 

 للفصل في الدعوى .
 

 : البت في االستئناف -د

 فإن : محاكم الصلحأ من قانون /10وفقاً للمادة 
 .اً موضوع لى الفصل في ل شكالً فتتوأن االستئناف مقبوإذا ظهر لمحكمة االستئناف  

 .ذات  ب( من القانون/10ووفقاً للمادة ) 

إذ كان الحكم المطعون في  قد قضى برد الدعوى لعدم االبتصاص أو لكون  -1
القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الشصومة أو أل  سبب شكلي آبر 
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فسش  فيجب إعادة الدعوى إلى  لبداية بصفتها االستئنافيةاوقررت محكمة 
 لنظر في الموضوع.محكمة الصلح ل

ال يجوز لمحكمة البداية بصفتها  أعاله( 1وبشالف الحاالت الواردة في البند ) -2

االستئنافية إعادة الدعوى لمحكمة الصلح وهذا األمر يقتضي النظر في 
 ً -183في المواد )العامة الواردة  للقواعدالموضوع والفصل في الطعن وفقا

( من قانون محاكم 19ة تطبيقاً للمادة )( من قانون اصول المحاكمات المدني190

من حيث مس لة  الذ  يتفق م  أحكام  وبالقدر( 2017لسنة  23الصلح رقم )
قبول بينات من الشصوم بهذه المرحلة أمام محكمة البداية بصفتها االستئنافية في 

 .ضوء ما تم من إجراءات أمام محكمة الدرجة األولى 

 
ل رد الدعوى انها تنطبق فقط بحا ( من القانون10لمادة ))ب( من ايالحظ بالنسبة للفقرة 

 ألحد األسباب الواردة فيها. محكمة الدرجة األولىمن قبل 

عوى صلت في الموضوع فال يجوز إعادة الدقد ف محكمة الدرجة األولىأما ان كانت 
 أصول مدنية . 188/5ة إليها وفقاً لهذه الفقرة وهي تماثل الماد

 ً  .( 1788/2008و  3253/2008ك قرارات تمييز لذل )انظر تطبيقا

ت أو نق  فإن ما يمكن تدارك  كشط  في اإلجراءا (10/2المادة )وبالنسبة لما ورد في 
كام األحلبداية بصفتها االستئنافية عمالً بفي الشكل أو الموضوع يكون على محكمة ا

ى دعوإعادة ال التصد  ل  وليس العامة الواردة من قانون أصول المحاكمات المدنية

و تند ألتثبت من صحة الشصومة أو إجراء ببرة جديدة أصولية أو إبراز مسكالمصدرها 
ن رفيضرور  للفصل في الدعوى أو تكليف احد الط ترى إن سماع شهادت  سماع شاهد

ر إذ إليجاا، ويشتلف األمر بالنسبة لرسم وغرامة عقد بدف  رسم الطواب  عن المستندات 

 الرسم   هذاإجراءات قضائية قبل دف  هذا الرسم وعلي  فإن  بحال عدم دفال يجوز اتشاذ 
بل يد ألن ذلك لمصدرها للسير باإلجراءات من جديد يتعين فسخ الحكم وإعادة الدعوى

 .ضمن مفهوم السبب الشكلي للفسخ

 من قبل صالحباإل ان يكون باإلمكان من الناحية القانونية تدارك هذا الشط المعيار اذن  
حكمة مات وان ال يكون الشط  مما يؤثر على إجراء محكمة البداية بصفتها االستئنافية

 برمتها. الدرجة األولى

 

 

 
 : آلية معالجة أسباب االستئنافه. 

إذ أن  مكلف  محكمة الدرجة األولىتشتلف عن مهمة قاضي  االستئنافي ان مهمة قاضي الطعن

وفي ضوء أسباب الطعن التي يبديها أمام   النزاع مرة أبرىموضوع بحسب القانون ببحث 

وهو بهذا قاضي موضوع والتي قد تنال من الحكم فتوجب فسش   احد طرفي النزاع أو كالهما
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وقاضي قانون يمكن  اعادة بحث النزاع موضوعاً وتكييف  وفقاً لما يقن  ب  من البينات ويفصل 
 .يناتفي أسباب الطعن وفقاً لما يصل إلي  من تقدير لهذه الب

 :إنهاوعليه فإن محكمة البداية بصفتها االستئنافية وهي تنظر الطعن المقدم أمامها ف

لذ  تتوصل من قانون محاكم الصلح من حيث مضمون القرار ا 10: مقيدة ب حكام المادة  أوالً 
 .واالجراءات التي تتشذها  إلي 

 ً  ة من حيث :: مقيدة بما جاء في أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيثانيا

ً للمادة  -1 مة ليمكن لمحك 188/4معالجة أسباب االستئناف بكل وضوح وتفصيل وفقا

ز ذن تمييإبعد الحصول على بسط رقابتها بحال الطعن في الحكم تمييزاً أن تالتمييز 
 .( أصول مدنية(191/1ألحكام المادة ))وفقاً 

ً للمادة أن  -2 صل في الف عندتتقيد  ن ال ب 184لها الصالحية كمحكمة استئناف وفقا

لمحكمة ا باذن . أو األسباب التي تبسطاالستئنافاالستئناف باألسباب المبينة في الئحة 
 )بحال نظر االستئناف مرافعة(.

م ل  ن تتعرض للحكم المست نف من حيث تقيده بطلبات المدعي وعدم الحكإومثال ذلك 

ن عدم أ 184ى حكم المادة ( ويترتب عل2262/2005طلب )قرار تمييز حقوق ب كثر مما ي

ت  ثارف وإمن اأٍلسباب الموجبة لالستئناكسبب  االستئنافإثارة دف  من الدفوع بالئحة 

وذلك م   (1112/92ال يرتب أثراً )قرار تمييز  االستئنافبالمرافعة دون موافقة محكمة 

عوى يها الدعل وني أية مرحلة تكمراعاة الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إثارتها ف
 ويمكن للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها. كما

ً للمادة  لها الصالحية كمحكمة استئنافأن  -3 سباب ان تستند في حكمها أل 187وفقا

نت تلك في قرارها إذا كامحكمة الدرجة االولى بالف األسباب التي استندت إليها 
 األسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

طبيق ( ولكن ت153/2002ورقم  618/2007لذلك قرار تمييز حقوق رقم )انظر مثاالً 

ضد  هذا الن  يقتضي ان تكون تلك األسباب مثارة في أسباب الطعن المقدم إليها
 (.1411/97الحكم البدائي )قرار تمييز 

  م 189على مقتضى المادة يكون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  -4

 . ذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواهإ 163مراعاة المادة 

 

 

 -تغيب عن ذهن السادة القضاة :ال كما يتعين مراعاة األمور التالية التي 

ً فهو يستوجب  ينظر في الطعن -أ بعد التثبت من دف  الرسم فإن لم يدف  أ  رسم مطلقا

ً شكالً الرد  ار يكلف بدف  فرق الرسم تحت طائلة االسقاط )قروان كان ناقصا

م  مالحظة ان االستئناف للمرة الثانية  (مدنية  أصول 124)المادة ( 1882/2007

وال التي يجيزها القانون ك ن تكون الدعوى أعيدت لسبب المست نف في األحمن نفس 
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ً لنظام يُ  شكلي على الذ  يستحق وان الرسم  المحاكم رسومعفى من الرسم وفقا

الدعوى يقدر برسم الدعوى يترتب علي  رد الذ  استئناف القرار الصادر في الطلب 

أو ردها لكونها قضية مقضية او رد الطلب  القرار برد الدعوى لمرور الزمنكامالً ك
 .مرور الزمن او القضية المقضية المقدم ل

 ان رد الطعن لسبب شكلي يمن  من التعرض للموضوع ب ية صورة. -ب

 قررتو سباب الموضوعية كما لد يمن  من بحث األان قبول أسباب شكلية في الطعن ق -ج
 صحة الوكالة التي اقيمت بها الدعوى . السبب المتعلق بضرورة بحث قبول

ً  ليهايمكن معالجة األسباب التي تنطو  على مس لة قانونية أو طعن واحد والرد ع -د  معا
 .برة الشاو عدم صحة المستندات او الطعن في  كاالسباب المتعلقة بعدم المسؤولية

سائل نها مالرد على البعض اآلبر إذا كان بي د على بعض األسباب قد يغني فيران ال -هـ

 مشتركة.

ر ة القرامشالف و سببما ه يبين فيها الطاعنسباب العامة المبهمة المجملة التي ال ان األ -و

 هذهف و التسبيبأو لم يبين وج  القصور في التعليل أصول والقانون المست نف لأل

ً باباالسباب ال تصلح اس مة لمحكاللطعن مما يتعين مع  االلتفات عنها وال تكلف  ا
 بالرد عليها .

 ( 1484/2008)انظر قرار تمييز   

حلة ن المرن تقديم الئحة جوابية من المست نف ضده يوجب الحكم ل  ب تعاب محاماة عأ -ز

 االستئنافية بحال رد االستئناف.

 

 ( 4284/2003و 4141/2003)انظر قراري تمييز  

 ة والعيوب التي توجب نقض الحكم رقابة محكمة التمييز على االحكام االستئنافي -5

و أولى هو محكمدة االسدتئناف ن مرج  الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األأ
كمدة ، ثدم محالقضايا التي تددبل ضدمن ابتصاصدها محكمة البداية بصفتها االستئنافية في

ام موجدب احكدلقرارات االستئنافية اذا كاندت قابلدة للتمييدز بالتمييز التي تنظر الطعن في ا
 من قانون اصول المحاكمات المدنية . 191المادة 

لمسائل االجتهاد في ا حيدومحكمة التمييز كمحكمة قانون تراقب حسن تطبيق القانون وتو

ن عدالقانونية وتحترم المحاكم اجتهادات محكمة التمييدز وبشدكل بداص تلدك التدي تصددر 
 هيئة العامة لمحكمة التمييز .ال

 

 -ومن تطبيقات رقابة محكمة التمييز على االحكام ما يلي :

 لقصور في التسبيب والتعليل :قضت محكمة التمييز بنقض الحكم   اوالً :

     اذا لددـم تندداقب البينددات وتبيددـن سددبب اسددتبعاد ا  منهددا او حجبددت نفسددها عددن -
 معالجة بعض اسباب االستئناف .
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 -وجاء في  : 3164/2004لك قرار رقم من ذ

 ئية ولم اذا لم تبين محكمة االستئناف سبب استبعادها لتقرير اللجنة الطبية اللوا .1)

منن قنانون  160و 188/4تبحث في هذه المسألة فإن ذلك يخالف مقتضيات المادتين 

 اصول المحاكمات المدنية ويشكل قصوراً في التعليل والتسبيب (.

 

 -وجاء في  : 2445/2002 والقرار قم

 ) اذا اغفلت محكمة االستئناف مناقشة باقي البينات ، فإن ذلك يشكل قصـوراً فـي         

 ( مـن قانـون االصـول  160،190التعليل والتسبيب ويخالف احكام المادتين )  

 المدنيـة( .  

 

 ـوح الدعوى بوض كما اعتبرت عدم بيان االسانيد القانونية التي تنطبق علىثانياً : 

 وتفصيل يشكل قصوراً في التسبيب والتعليل موجباً للنقض .        

 -:2044/2005مثال ذلك ما جاء في القرار 
منن قنانون اصنول المحاكمنات المدنينة علنى محكمنة االسنتئناف أن  160توجب المادة )

ذه هنعلنى  توضح الوقائع التي توصلت إليهنا وان تبنين االسنانيد القانونينة التني تنطبن 

 ً  الوقنائع بكنل وضننوف وتفصنيل ، فنإن قرارهننا المطعنون فينه يكننون والحالنة هنذه مشننوبا

 بعيب القصور في التعليل والتسبيب (.

 

 السدتئنافاواقرت محكمة التمييز باجتهادها ان  بعد نقض الحكم فإن على محكمة ثالثاً :  
ة األولدى ن كان للمدرإتتبع  ال نظر الطعن مرافعة ومن ثم لها أن تتب  قرار النقض أو أن 

.  

 
ال فدان تصددر حكمداً جديدداً تدرد فيد  علدى اسدباب االسدتئناف  وفي الحدالتين عليهدا

ك ندد  منقددوض لددم يعددد لدد  وجددود ، وان مشالفددة ذلدديجدوز االحالددة للقددرار السددابق أل

 توجب نقض الحكم .
 

 -: 4124/2004ل ذلك ما جاء في القرار امث

الممينز  ف قراراً جديداً بعند الننقض وإنمنا احالنت بقرارهنا)اذا لم تصدر محكمة االستئنا

علننى قرارهننا المنقننوض الننذي لننم يعنند لننه وجننود ، فننإن قرارهننا مخننالف احكننام المننواد 

 من قانون اصول المحاكمات المدنية . 202و160و24

 

 ( من االصول من حيث وجوب 160تـراقـب محكمة التمييز تطبيق المادة )رابعاً : 
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علددى عددرض مجمددل لوقددائ  الدددعوى وطلبددات الشصددوم وبالصددة اشددتمال الحكددم 
دفددوعهم ودفدداعهم الجددوهر  واسددباب الحكددم ومنطوقدد  ممددا يقتضددى الددرد علددى 

 الدفوع الجوهرية المثارة ومشالفة ذلك توجب نقض الحكم .

 
 

 -ما يلي : 3330/2004وعلى سبيل المثال فقد جاء في القرار 

 المحاكمننات المدنيننة اشننتمال الحكننم علننى   مننن قننانون اصننول 160) اوجبننت المننادة  -1

عنرض مجمنل لوقنائع الندعول وطلبنات الخصنوم وخالصنة منوجزة لندفوعهم ودفنناعهم 

 الجوهري واسباب الحكم ومنطوقه (

اف من قانون اصول المحاكمات المدنية على محكمة االستئن 188/4)اوجبت المادة  -2

 (.اف بكل وضوف وتفصيلاسباب االستئنعند اصدار الحكم النهائي ان تعالج 

 

 -ان  : 2106/98وجاء في القرار 

يخ )يترتب البطالن على حكم المحكمنة النذي لنم يبنين فينه المحكمنة التني اصندرته وتنار

اء اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النط  به واسم

عرض مجمنل لوقنائع  الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم واسماء وكالئهم ، وعلى

الدعول وطلبات الخصوم وخالصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم 

توفر  ( من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت160ومنطوقه ، عمالً بالمادة )

 الشروط المذكورة اعاله (.

 

اء فدي الدعوى جد ومن حيث عدم معالجة الدفوع والمسائل القانونية الجوهرية المثارة في

 -ما يلي : 19/2000القرار 

امنام  )بما ان المحنامي العنام المندني المنتندب قند اثنار الندفع بعندم االختصنا  المكناني

قرارهنا بمحكمة استئناف اربد ، اال أن محكمة استئناف اربد لم تعنالج هنذا الندفع ايضناً 

قنننانون اصنننول ( منننن 160الممينننز فنننإن قرارهنننا الممينننز يكنننون مخالفننناً لننننص المنننادة )

 نقضه (  المحاكمات المدنية ، ويكون هذا السبب وارداً على القرار المميز وداعياً الى

 

 

 حكم وفي ت كيد الهمية منطوق الحكم واسباب  قضت محكمة التمييز بنقض ال خامساً : 

ي لشلوه من المنطوق بل وقالت في حكمها ان مثل هذا الحكم باطل حيث جاء ف
 -ما يلي : 3858/2003القرار 

من قانون اصول المحاكمنات المدنينة اننه  190و160،24) يستفاد من نصو  المواد 

يتوجب اشتمال الحكم على عرض مجمل للوقائع المدعى بها واسباب االدعناء وطلبنات 

الخصوم واالسباب والعلل التي شكلت قناعة المحكمة منن ادلنة واقعينة وحجنج قانونينة 

لتي انتهت لها المحكمة وهنو القسنم الرئيسني النذي يقبنل ثم منطوق الحكم اي النتيجة ا
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التنفيننذ ويتمتننع بقننوة القضننية المقضننية ، ممننا ينبننني عليننه ان خلننو القننرار المميننز مننن 

منطوقه عيب جوهري يتصل بالنظام العام يترتب عليه بطالن الحكم يتعين معه نقضه ( 

. 

 
ذلدك  الغمدوض وعددم الدقدة كدانواوجبت ان يكون منطوق الحكم واضحاً دقيقاً فإذا شاب  

 -ما يلي : 2941/99قصوراً في التسبيب والتعليل فقد جاء في القرار 

)اذا كانننننننننت اسننننننننباب الحكننننننننم ومنطوقننننننننه يشننننننننوبها الغمننننننننوض وعنننننننندم الدقننننننننة 

ن والوضننننننوف ، وجنننننناء الحكننننننم المميننننننز بمنطوقننننننه واسننننننبابه مشننننننوباً بعيننننننب بنننننني   

 دون معالجننننننة فنننننني قصننننننور التسننننننبيب والتعليننننننل باالحالننننننة الننننننى تقريننننننر الخبننننننره

بننننننود التصننننندي  والفسنننننخ فننننني قنننننرار المقننننندر علنننننى ضنننننوء هنننننذا التقرينننننر فنننننإن 

ن منننننن 160الحكننننننم يعتبننننننر معيبنننننناً لمخالفتننننننه لصننننننراحة متطلبننننننات احكننننننام المننننننادة 

 االصول المدنية (.

 

 لى امن االصول تشير احكام محكمة التمييز  160وفي نطاق مراعاة المادة  سادساً : 

لدى لعللد  واسدباب  وان ال يحيدل الحكدم فدي ذلدك اوجوب اشتمال الحكم فدي ذاتد  

 وثيقة مبرزة او تقرير الشبرة .

 

 

 
 

 -من ان  : 2635/2001مثال ذلك ما جاء في القرار 

ي فن)يشترط في الحكنم ان يكنون مسنتوفياً فني ذاتنه جمينع اسنبابه ، وال يجنول ان يحينل 

خبنرة  جناء بتقرينر ال بيان االسبـاب الى ما جاء فني وثيقنة مبنرلة فني الملنف او النى منا

ا واذا خننال الحكننم مننن االسننباب ، او لننم تجننب المحكمننة علننى جميننع النندفوع التنني اثارهنن

رقنم  من قانون اصول المحاكمنات المدنينة 160الخصوم فإنه يكون مخالفاً لحكم المادة 

 .1988لسنة  24

مدرد و ولم تتطلب محكمة التمييز التسبيب في القرارات الصدادرة فدي االمدور المسدتعجلة
  ذلددك ان التسددبيب فددي القددرارات الصددادرة فددي االمددور المسددتعجلة هددو فقددط بالقدددر الددذ

يتناسددب والغايدد  مددن هددذا القددرار ببيددان تددوافر شددروط االبتصدداص فددي الطلددب ومددن ثددم 

رقدم  تحسس ظاهر البيندة لمعرفدة الطدرف الجددير بالحمايدة الوقتيدة العاجلدة )انظدر قدرار
406/2002.) 

 

 وجوب اشتمال الحكم على اسم القاضي الذ  اصدره او اشترك  ومن حيث سابعاً :
 باصداره نقضت محكمة التمييز احكاماً بالفت هذه القاعدة .  
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 -ما يلي : 1165/2001فقد جاء في القرار 
منره منن قنانون االصنول المدنينة ، انهنا اوردت قاعندة آ 160يستفاد من احكنام المنادة )

تي حكمها اسم القاضي الذي اصدره واسم المحكمة الاوجبت على المحكمة ان تبين في 

للمحكمة اصدرته ، وحيث ان مخالفة القاعدة االمرة يعتبر من متعلقات النظام العام ، و

 اثارتهنا مننن تلقناء نفسننها ، ولننو لنم يننات احند مننن الخصننوم علنى ذكرهننا او لنم تكننن مننن

 اسباب الطعن ( .

 

 

ي فددذلدك يعتبددر مشالفددا للقددانون فقددد جدداء وعدن مسدد لة ذكددر اسددماء الشصددوم ، فددإن اغفددال 

  -: 1781/91القرار 

ء ( من قانون اصول المحاكمات المدنية علنى المحكمنة ذكنر اسنما160)اوجبت المادة )

 الخصوم في الحكم الذي تصدره في الدعول فإذا منا اغفلنت ذكنر احندهم فيكنون حكمهنا

 مشوباً بمخالفة القانون .

 

 ً حكدوم  عند التنفيذ من حيث الشش  المحكوم ل  او المومرد ذلك ان يكون الحكم واضحا

 علي  .
 

 لنقض .لواذا لم تتقيد المحكمة بطلبات الشصوم ونطاق الدعوى كان ذلك سبباً  ثامناً :

 -ان  : 774/99جاء في القرار        

لقنرار )تعتبر المحكمة مقيده بطلبات الخصوم في النزاع المعروض عليها ، فاذ تجاول ا

 طلبات المدعين فإنه يكون مخالفاً للقانون (. المميز

 

 -ما يلي : 566/99وجاء في القرار 

تعتبننر محكمننة الموضننوع مقينندة بالوقننائع والطلبننات المطروحننة عليهننا فنني الئحننة  -2)

النندعول وال تملننك التغييننر فنني مضننمون هننذه الطلبننات او اسننتحدا  طلبننات جدينندة لننم 

ة بالدعول عنن نطاقهنا المطنروف وخالفنت يطرحها عليها الخصوم واال خرجت المحكم

ات قاعدة اصولية من قواعد االصول المدنية توجنب علنى المحكمنة التقيند بحندود الطلبن

ممينز المقدمة في الدعول ، وحيث ان محكمة االستئناف لم  تفعل ذلك فيكنون القنرار ال

 مستوجباً للنقض من هذه الناحية .

 

 هيئة / عند تغير ال مدنية اصول 158/159/160وعـن مشالفة احكـام المواد  تاسعاً : 

 الحاكمة او احد اعضائها .        

  
 -ما يلي : 1886/98جاء في القرار 
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ة التني )حيث يتبين ان الهيئة التي اصدرت القرار المميز بعد المداولة هي خالف الهيئن

ص الننق اختتمت المحاكمة فالقاضي الذي ترك القضية قبنل اختتنام المحاكمنة واسنتكمال

داره في ملفات دائرة ضريبة الدخل ال يجول ان يشترك في المداولة وكتابة الحكنم واصن

وذلننك الن الحكننم يجننب ان يكتننب ويصنندر ويوقننع عننن القضنناة الننذين ختمننت المحاكمننة 

 بحضورهم ورفعت القضية من قبلهم للمداولنة وصنياغة القنرار وبعند ذلنك يجنول تنالوة

 160و159و158اخرل وذلنك تطبيقناً الحكنام المنواد الحكم المكتوب والموقع من هيئة 

قنرر نمن قانون اصول المحاكمات المدنية وبمنا ان هنذه االصنول منن النظنام العنام فاننا 

ناف دون البحث باسباب التمييز نقض القرار المميز واعنادة االوراق النى محكمنة اسنتئ

 قضايا ضريبة الدخل الجراء المقتضى (

 

صدر تمييز وجوب توقيع مسودة القرار من القاضي الذي اوجاء في اجتهاد محكمة ال

قع ( ومؤدل ذلك ان القرار غير المو4052/2003ورقم  3772/206الحكم )قرار رقم 

 ة  .طبوعهو قرار باطل والعبرة بذلك لتوقيع مسودة القرار سواء كانت بخط اليد او م

 

 . (سم الملكوفق القانون بامن الدستور )تصدر جمي  االحكام  27وفقاً للمادة عاشراً : 

ة جاللوقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الحكم الذ  ال يصدر باسم صاحب ال
هيئة عامة  1832/2007و 387/2008الملك هو حكم باطل )انظر قرارات تمييز 

 . هيئة عامة ( 666/2012و 233/2017و  1615/2007و
 



1 
 

  

قانون محاكم األحكام المستحدثة في 

 الصلح

 2017لسنة  23رقم 

 )في الدعاوى الحقوقية(

 )ورشة تدريبية(

 

 الشبكة القانونية للنساء العربيات

 3/11/2018السبت 

 

 القاضي محمد طالل الحمصي

 قاضي محكمة التمييز



2 
 

 :مقدمـــــــــــــــــــــة

 2017( لسمنة 23الورشة الستعراض أهم  أكام ق نم  وح كمم ل  الرمم  رنم    تنعقد هذه

 1/8/2017( بتمم رة  5474( كمما اليرةممدر الرسممم ة رنمم   4608المنشممور ىمممص الرمم مة  

والس ري الم عول بعد كرور كئة وثمم   ا ةوكم م كما تم رة   شمره جمي اليرةمدر الرسمم ة وب مذا 

 . 27/1/2018ة  جقد أصب  هذا الق  وح س ري الم عول بت ر

وند تضما هذا الق  وح أكا ك م كستمدثة سواء كا ك م  اتتر صم م كمم ل  الرمم  أو 

 كا ك   اإلجراءام والذي ةعن ن  ب ذا المق ق ك  ةتعمق ب لدى وى الرمم ة المقون ة. 

وإذ أشممار ىفوجممة رامم ل الميمممل القضمم اي لتقتممت بتسممم تي لمتمممد  جممي هممذه الورشممة 

ضمم م لسممع لر الق لممي السمم در سمم  ر الفوب سممي/ رامم ل ال  ئممة اإللارةممة جممن ني أوجممت الشممار أة

ة العمم  همذه الورشمة وأنمدق ل مذه ال  ةمة ورنملمشباة الق  و  ة لمنس ء العرب م م لمب لرت م  بعقمد 

 المرجقة. 

 وهللا ولي التوفيق

 

 القاضي

 محمد طالل الحمصي 

 

 

 نبحث فيما يلي: 

 23( واألحكااام المسااتحدثة فااي القااانون رقاام 2: اختصاصااات محكمااة الصاالح )المااا   أولا 

 . 2017لسنة 

 (. 6و 5و 4: اإلجراءات الحقوقية )الموا  ثانياا 

: اإلحالة على الوساطة أو بذل الجهد فاي الصالح وحراور المصاوم وتمثايلهم بمحاام  ثالثاا 

 (. 7)الما   

 (. 10و 9و 8الدعاوى الصلحية الحقوقية )الموا  : استئناف األحكام الصا ر  في رابعاا 



3 
 

 (. 18: مواعيد الحرور )الما   خامساا 

فاي قاانون محااكم  نا  لمحاكمات المدنية فيما لم يار  عليا : تطبيق قانون أصول اسا ساا 

 .(19ر الذي يتفق مع أحكام  )الما   الصلح وذلك بالقد
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 المستحدثة بذلك.أولا: اختصاصات محكمة الصلح واألحكام 

ىممص اتتر صم م كماممة الرمم   2017لسنة  23( كا الق  وح رن  2 رت الم لر  

 ب لنظر جي الدى وى والفمب م الت ل ة: 

لىمم وى المقمموم المتعمقممة بممدةا أو كمم ل كنقممول أو ر ممر كنقممول بشممر  أال تتيمم و  ن مممة  -أ

 المدىص بت ىشرر آالف لةن ر. 

  . الدى وى المتق بمة ك م  بمغ كقداره -ب

 لى وى العف  والضرر بشر  أال تتي و  ن مة المدىص بت ىشرر آالف لةن ر.  -ج

لىوى العف  والضرر المتق بمة التي تنشأ ىا المدىوى اصصمم ة الداتممة جمي اتترم    -ل

 ن لي الرم  ك م  بمغ كقدار المدىص بت جي الدىوى المتق بمة. 

 نع أصم بت كا استخداكت. لى وى كق المس   وكق المرور وكق الشرب الذي ك   -ه

لى وى إى لر ال د ىمص العق ر الذي  زع بأي وجت كا والع ال د ىم ت ك مم  ل  مت ن ممة  -و

 ذلك العق ر بشر  ىدق التردي لمما  ب لعق ر   ست. 

 لى وى المف لبة ب صجور المترتبة ىمص المأجور ك م  بم ت ن مت  .  - 

إتمءء الممأجور برمرف النظمر ىما ن ممة بمدل  لى وى جس  ىقد إةي ر العق ر ولىم وى -ح

 اإلةي ر السنوي. 

لى وى تقس   اصكوال ر ر المنقولة المشمترلة ك مم  بم مت ن مت م  وةشمتر  جمي ذلمك أال  - 

ةردر القرار بتقس   ر ر كنقول ةقع جي كنفقة تنظ   المدح إال إذا أثبت   لم  التقسم   

إذا لمم ح جممي تمممك  –مممدح الممم مة بخرةفمة كرممدنة بمسمم  اصصممول كما لينممة تنظمم   ال

إح ذلك التقسم   ةت مق كمع أكام ق أي كشمروع كما كشم رةع تنظم    –المنفقة لينة تنظ   

المدح ص لر بمقتضمص أكام ق نم  وح تنظم   الممدح وبشمر  أح تتمولص لاامرر التن  مذ ب مع 

 ر ر المنقول الذي ةقرر ب عت لعدق ن بم تت لمقسمة وجق أكا ق الق  وح المذلور. 

لى وى تقس   اصكوال المنقولة ك م  بم ت ن مت م  إح ل  مت ن بممة لمقسممة والمام  بب ع م   -ي

بمعرجة لاارر التن  مذ إذا لم  تاما ن بممة لمقسممةر وةترتم  ىممص لاامرر التن  مذ ىنمد تول  م  

الب ممع أح تراىممي كمم  أكامما اصكامم ق المخترممة بمع كمممة ب ممع ر ممر المنقممول المشممتر  

 ح تقس   اصكوال ر ر المنقولة المشترلة. المنرو  ىم    جي ن  و

 الفمب م المستعيمة المقدكة جي الدى وى الداتمة لما اتتر   كمامة الرم .  - 
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 : وفي ضوء هذا الن  نالحظ ما يلي

أح االتتر   الق مي لممامة الرم  ارت ع كا سبعة آالف لةن ر إلمص ىشمرر   -1

 آالف لةن ر. 

والمقرول بذلك ن ممة الممق الممدىص بمت بمدوح كم  ةمممق ذلمك كما كرم رة  أو جواامد أو 

أتعم ب كم كم ر وىممص المماممة التتبمت كما ن ممة المدىوى ل نعقمد ل م  االتترم   بنظرهمم  صح 

هذه المسألة كا النظ ق الع ق ال ةيو  االت  م ىمص تءج   ولممماممة أح تتعمرض ل م  كما تمقم ء 

تتبت كا ن ممة المدىوى كما تمءل تمدن ق الونم اع التمي ةسمتند إل  م  الممدىي   س  ر ولمممامة ال

وجم  إىمءح ىمدق االتترم   الق ممي بدىواه جمنح تعمدلم  مب تمت بمم  ةيم و  الممد الرمممي 

وإك لممة الممدىوى لمممامممة المخترممة وكتمم ل ذلممك أح ةف لمم  المممدىي ب سمم  ىقممد كق ولممة ن متممت 

كقدر ل  ة م الرسوق بأل  لةن ر وند ةقم   الممدىي ىشرر آالف لةن ر والمف لبة بعف  ولرر 

لىواه بمبمغ أن  كا ىشرر آالف لةنم ر ل  ةم م الرسموق وب مذه الم لمة تتوصم  المماممة لمق ممة 

المق ق ة لمدىوى كا تءل إجراء الخبرر ال ن ة جنح توصمت الخبرر لمم  ةزةمد ىما ىشمرر آالف 

لممامة البداةة بمسم  االتترم   الق ممي لةن ر جتقرر الممامة جي لوء ذلك إك لة الدىوى 

( أصممول كد  ممة لوح أح تتعممرض بقرارهمم  الىتممم ل أو ىممدق اىتممم ل هممذا 112ىمممءم ب لممم لر  

التقرةممر صح كمم  ةممرل جممي التقرةممر ةامموح جممي جم ممع اصكمموال ىمممص جممرض التبمموم لممم  أح هممذا 

كماممة التم  مز اجت م ل  وجقم م لمم  اسمتقر ىم متالتقرةر ال ةمزق كمامة البداةمة بم  ةتوجم  ىم  م  

إجممراء تبممرر جدةممدر نممد ترمم  إلممص أنمم  كمما المممد الرممممي إال أ  مم  تبقممص والممعة ةممده  ىمممص 

 الدىوى صح كا ةممك اصلتر ةممك اصن . 

بقممي االتترمم   جممي االلىمم ء المتق بمم  لممم  هممو بم مم  تخممت  الممامممة بممت ك ممم   -2

 ت رم كما كسما سم ر العدالمة أح  ذلمك أحبم ت ن متت أي كتص لو تيم و م ىشمر آالف لةنم ر 

 لوجول رابط ن  و ي ووانعي ب ن م . كع م الممامة جي الدىوى اصصم ة والمتق بمة 

لى وى العفم  والضمرر بق ممة ىشمرر آالف لةنم ر كما اتترم   كماممة الرمم   -3

 م ت ن مت  . بأةض م والدى وى المتق بمة ج    ك م  

ب ولىم وى إىم لر ال مد ىممص العقم ر س   وكمق الممرور وكمق الشمرملى وى كق ال -4

الممذي  ممزع كمما والممع ال ممد ىم ممتر هممذه الممدى وى ةنعقممد االتترمم   بنظرهمم   وى مم م لممامممة 

 . 1952لسنة  15الرم  ب ض النظر ىا ن مت   لم  جي الق  وح الس بق رن  
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لىوى المف لبة ب صجور المترتبة ىمص الممأجور ك مم  بم مت ن مت م  ولىم وى جسم   -5

ي ر وإتءء المأجور ب ض النظر ىا ن مة بمدل اإلةيم ر السمنوي همذه أةضم م أصمبمت ىقد اإلة

 كما اتترم   كمامممة الرمم  اتتر صم م  وى مم م أي تبعم م لنموع الممدىوى وهمو كام  كسممتمد 

بسممبعة  كممدلام  ك مم  لم ح االتترمم   لمماممة الرممم  2017لسمنة  23بموجم  القم  وح رنمم  

  لسنوي.آالف لةن ر تبع م لق مة بدل اإلةي ر ا

كمما اتترمم   كمامممة الرممم   ةلىمم وى تقسمم   اصكمموال المنقولممة ور ممر المنقولمم -6

 . 1952لسنة  15اتتر ص م  وى  م لم  جي الق  وح الس بق رن  

الفمب م المستعيمة المقدكة جي الدى وى الداتممة لمما اتترم   كماممة الرمم   -7

   كستمد  ةت ق كع ن ىدر أح  ن لي اصص  هو ن لي ال رع(. اوهو ك

وةضمم ف لممم  تقممدق الممدى وى التممي ةممن  أي نمم  وح ىمممص اتترمم   كمامممة الرممم  

كمما  1996لسمنة  8( كما نمم  وح العمم  رنمم  137بنظرهم  وكتم ل ذلممك كم   رممت ىم مت الممم لر  

الن شممئة ىمما  ك مم  اتترمم   كمامممة الرممم  بمم لنظر برمم ة كسممتعيمة جممي الممدى وى ال رلةممة

 زاى م العمم  ال رلةمة ب سمتتن ء المدى وى المتعمقمة بم صجور جمي المنم  ق المشما  ج  م  سممفة 

 لألجور بمقتضص أكا ق ن  وح العم . 

( كممما نممم  وح الممممم لا ا 19وةءكمممي ج مممم  ةتعممممق ب لفمبممم م المسممممتعيمة أح المممم لر  

ع كمم  كمامممة التم  ممز أ ممت ة  والمسممتأجرةا تشمم ر لفممم  اسممترلال المممأجور الممذي اسممتقر اجت مم ل 

( أح الفم  ةقدق لممماممة المخترمة وك م  أصمبمت 19الم لر   تلفم  كستعي  وك    ر

الممامممة المخترممة  وى مم م هممي كمامممة الرممم  جن نمم   ممرى أح كممرلى ذلممك أح  ممم  اسممترلال 

 إلةي ر السنوي.المأجور ةقدق أةض م لممامة الرم  بررف النظر ىا ن مة بدل ا

السترمدار نمرار  بتقدة   م  بعقد التأج ر التموةمي كا ك   كق المرجر وج م  ةتعمق

بنى لر المأجور إل ت جنح االتتر   ب ذا الفم  ةنعقد لق لمي اصكمور المسمتعيمة جمي كماممة 

 . 2008( لسنة 45أ( كا ن  وح التأج ر التموةمي رن   /22البداةة وجق م لم  ج ء جي الم لر  

 قيةثانياا: اإلجراءات الحقو

ىممص اإلجمراءام المقون مة  2017( لسمنة 23( كا الق  وح رن   6و 5و 4 رت الموال  

   . رهذه الموال بشيء كا الت  و ستعرض

 ( من القانون على ما يلي: 4تن  الما   )
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ستوجص الرس  ةق د القم  الامة الدىوى جي ال وق   ست جي سي  الدى وى بمرن  بعد أح ة   -أ

كتسمس  وجق م صسبق ة تقدةم  ر وتخت  الءامة وك  أرجق ب   كا أورام بخم ت  المماممة 

لم  ةذلر أك ق الرن  ت رة  الق مد بب م ح ال موق والشم ر والسمنةر وةرشمر بام  ذلمك ىممص 

 صور الءامة. 

قدق إلص نم  المماممة الاممة لىمواه كما أصم  وصمور بعمدل الممدىي ىمص المدىي أح ة -ب

 ىم    وكرجق م ب   ك  ةمي: 

ب ن تت الخف ة المرةدر لدىواه الموجمولر تممت ةمده لمما ك جظمةر وتاموح أصموالم  -1

ىم مت  أو ول ممت بمف بقت م  لألصم  ولمممدىصأو صورام كردن م ىم  م  كما الممدىي 

  م  تقدة  أصم   جي أي ونت. 

 ن امة بب ن تت الخف ة الموجولر تمت ةد ال  ر أو ةد ترمت.  -2

ن امة بأسم ء شم وله وىنم وةن   الا كممة والونم اع التمي ةررم  جمي إثب ت م  ب لب نمة  -3

 الشخر ة لا  ش هد ىمص كدر. 

( كما همذه ال قمررر ةسمقط كمق الممدىي جمي تقمدة  أي ب نمة 2. كع كراى ر أكا ق البند  1 -ج

 ذا ل  ةقدك   وجق أكا ق ال قرر  ب( كا هذه الم لر. أترى إلثب م لىواه إ

إذا ل  ت ن مة الدىوى تق  ىا أل  لةنم رر ةيمو  لممماممة السمم ح لمممدىي لممرر . 2

واكدر جقمط بتقمدة  ب نمة أتمرى إلثبم م لىمواه نبم  شمروع الممدىص ىم مت جمي تقمدة  

 ب ن تت الدج ى ة. 

ةبمممممغ المممممدىص ىم ممممت كوىممممد اليمسممممة وصممممورر ىمممما الامممممة الممممدىوى وكرجق ت مممم   -ل

 ا هذه الم لر. كالمش ر إل    جي ال قرر  ب( 

لقممد تضمممما هممذا المممن  أكا كمم م كسمممتمدثة بشممأح المممدى وى الرمممم ة المقون مممة ألتمممر 

والتعمممدةءم التمممي جمممرم  1952لسمممنة  15كمممم  لممم ح ىم مممت العمممم  بموجممم  القممم  وح رنممم  

إذ أوجممم  وىممممص رمممرار المممدى وى  2008لسمممنة  30المعمممدل رنممم  القممم  وح  ىم مممت بموجممم 

البداا ممممة أح ةرجممممق المممممدىي بءامممممة لىممممواه ب ن تممممت الخف ممممة المرةممممدر لممممدىواه والموجممممولر 

تمممت ةممده لممما ك جظممة وتامموح أصمموالم أو صممورام كرمم لم ىم  مم  كمما المممدىي أو ول مممت 

ونمممت ولمممذلك ن اممممة ب ن تمممت  بمف بقت ممم  لألصممم  ولمممممدىص ىم مممت  مممم  تقمممدة  أصمممم   جمممي أي

الخف ممممة الموجممممولر تمممممت ةممممد ال  ممممر أو ةممممد ترمممممت ون امممممة بأسممممم ء شمممم وله وىنمممم وةن   

وهمممذه   ة لاممم  شممم هد ىممممص كمممدررمممخشب لب نمممة ال الا كممممة والونممم اع التمممي ةررممم  جمممي إثب ت ممم 
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همممذه الب نمممة كنتيمممة جمممي المممدىوى  ل  مممتالمسمممألة لمممرورةة لممم ماا لممماممممة البمممت ج مممم  إذا 

 وج از نبول  .  وكتعمقة ب  

( كممما القممم  وح بم ممم  لممم  ةقمممدق الب نمممة 2ب//4وإذا لممم  ةمممراعع الممممدىي كاممم  المممم لر  

المشمم ر إل  ممم  لم ممم م أو جزا ممم م ةسممقط كقمممت جمممي تقمممدة  أةمممة ب نممة أتمممرى إلثبممم م لىمممواه وذلمممك 

كممع كراىممم ر أ ممت جمممي الممدى وى التمممي تقممم  ن مت مم  ىممما ألمم  لةنممم ر ةيممو  لممماممممة السمممم ح 

ر جقمممط تقمممدة  ب نمممة أتمممرى إلثبممم م لىمممواه نبممم  شمممروع الممممدىص ىم مممت لمممممدىي لممممرر واكمممد

  .بتقدة  ب ن تت الدج ى ة

وهمممذه اإلجمممراءام التمممي تقممموق ىممممص كبمممدأ  كرمممر الب نمممة( المعممممول بمممت جمممي لىممم وى 

  أح البداةممة تسمم   جممي تقرمم ر أكممد التق لممي وتفب ممق هممذا المبممدأ ة تممرض أح المممدىي ونبمم

ممم وةرجق ممم   لىمممواه وةممممدل الب نمممة التمممي سممم قدك   إلثب ت ممم ر ةميمممأ لمقضممم ء ال بمممد لمممت أح ة مض ع

ءاممممة لىممممواه إح ل  ممممت تممممت ةممممده أو ةمممممدله  إح ل  مممت تمممممت ةممممد ال  مممر أو تمممممت ةممممد ب

ولممم ل جمممي ذلمممك كسممم   بممممق الممممدىي ب لتق لمممي ج مممو المممذي ةختممم ر كوىمممد إن كمممة  ترممممت

 .لىواه بعد أح تاتم  الب ن م لدةت

 ( من القانون ما يلي: 5وتن  الما   )

ىمممص المممدىص ىم ممت أح ةقممدق إلممص نممم  الممامممة تممءل تمسممة ىشممر ةوكمم م كمما ال مموق  -أ

التممم لي لتمممم رة  تبم ممممت الاممممة الممممدىوى ول كمممم  كرجق ت مممم  جوابممم م لت ب مممم م ىمممممص هممممذه 

الءاممممة كممما أصممم  وىمممدل لممم في كممما الرمممور لتبم مممغ الممممدى ا كرجقممم م باممم   سمممخة 

 كن   ك  ةمي: 

تممممت ةمممده لمممما ك جظمممةر وتاممموح  ب ن تمممت الخف مممة المرةمممدر ليوابمممت الموجمممولر -1

أصمممموالم أو صممممورام كرممممدن م ىم  مممم  كمممما المممممدىص ىم ممممت أو ول مممممت بمف بقت مممم  

 لألص ر ولممدىي المق بفم  تقدة  أصم   جي أي ونت. 

 ن امة ب ن تت الخف ة الموجولر تمت ةد ال  ر أو ةد ترمت.  -2

ت ممم  ن اممممة بأسمممم ء شممم وله وىنممم وةن   الا كممممة والونممم اع التمممي ةررممم  جمممي إثب  -3

 ب لب نة الشخر ة لا  ش هد ىمص كدر. 

تمممزال الممممدر المنرمممو  ىم  ممم  جمممي ال قمممرر  أ( كممما همممذه المممم لر لترمممب  ثءثممم ا  -ب

 ةوك م جي أي كا الم لت ا الت ل ت ا: 
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إذا لممم ح الممممدىص ىم مممت الول ممم  العممم ق أو لممم ح إكمممدى المرسسممم م الرسمممم ة أو  -1

 الع كة. 

 إذا ل ح المدىص ىم ت كق م م ت رج الممماة.  -2

جمممي ال قمممرر  أ( كممما  لق لمممي الرمممم  أح ةممممدلر ولممممرر واكمممدرر الممممدر المشممم ر إل  ممم  -ج

همممذه المممم لر سمممبعة أةممم قر أو الممممدر المشممم ر إل  ممم  جمممي ال قمممرر  ب( كممما همممذه المممم لر 

تمسمممة ىشمممر ةوكممم مر وذلمممك بنممم ء ىممممص  مممم  الممممدىص ىم مممت المقمممدق نبممم  ا قضممم ء 

سممممب ب م كبممممررر وننعممممت المممممدر المب نممممة جممممي لمممم  كمممما تمممممك ال قممممرت ا إذا أبممممدى أ

 الممامة بذلك. 

( كممما همممذه ال قمممررر إذا لممم  ةقممم  الممممدىص ىم مممت بتقمممدة  2. كمممع كراىممم ر أكاممم ق البنمممد  1 -ل

جمممواب لتممم بي ىممممص الاممممة المممدىوى تمممءل الممممدل المب نمممة جمممي ال قمممرام السممم بقة 

كممما همممذه المممم لرر ج مممي همممذه الم لمممة ةسمممقط كقمممت جمممي تقمممدة  جمممواب ىممممص الاممممة 

اإلتمممءل بمقمممت جمممي توج مممت ال مممم ا الم سممممة ال ةممممق لمممت المممدىوىر وكمممع ىمممدق 

تقممممدة  أي ب نممممة جممممي الممممدىوىر وةقترممممر كقممممت ىمممممص تقممممدة  كممممذلرر بدجوىممممت 

 واىترال تت ىمص ب ن م المدىي وكن نشت   وتقدة  كراجعة تت ك ة. 

. جمممي المممدى وى التمممي تقممم  ن مت ممم  ىممما ألممم  لةنممم رر ةيمممو  لممماممممة أح تسمممم  2

لمممممدىص ىم مممت بتقمممدة  جوابمممت ىممممص الاممممة المممدىوى جمممي أول جمسمممة تممممي أول 

جمسمممة كم لممممةر لمممم  ةيمممو  لممماممممة أح تسمممم  لمممممدىص ىم مممت بتقمممدة  ب ن تمممت 

ت ةخمممت  ج  ممم  الممممدىي تقمممدة  ب ن تمممالدج ى مممة جمممي أول جمسمممة تممممي اليمسمممة التمممي 

 التبوت ة. 

( كممما هممذه ال قمممرر لممممدىي تمممءل كممدر سمممبعة اةمم ق تبمممدأ كممما 2. كممع كراىممم ر البنممد  1 -ه

ال ممموق التممم لي لتممم رة  تبم مممت الءاممممة اليواب مممة وكرجق ت ممم  أح ةقمممدق رلام ىم  ممم  

كمممع كمممذلرر بدجوىمممت واىترالممم تت ىممممص ب نممم م الممممدىص ىم مممتر لمممم  ةممممق لمممت 

كممممما لكمممممض ب نممممم م ترممممممتر  أح ةرجمممممق بمممممرله الب نممممم م الء كمممممة لتما نمممممت

ولممممممدىص ىم ممممت المممممق بتقممممدة  كممممذلرر بدجوىممممت واىترالمممم تت ىمممممص الب نممممة 

 الداكضة تءل سبعة أة ق كا ت رة  تبم     لت. 

. إذا ل  مممت ن ممممة المممدىوى أنممم  كممما ألممم  لةنممم رر ج يمممو  لممماممممة أح تسمممم  2

لممممدىي بتقممدة  ب نممم م لاكضممة ال كمممة لمممرل ىمممص الب نممم م الدج ى ممة لمممممدىص 
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   مممتر وذلمممك جمممي أول جمسمممة كم لممممة بعمممد اسمممتام ل الممممدىص ىم مممت تقمممدةىم

 ب ن تت الدج ى ة. 

إذا  ممممم  أكممممد الخرمممموق لممممما ن امممممة ب ن تممممت كسممممتندام تمممممت ةممممد ال  ممممر ج مممممق  -و

لمخرممم  ا،تمممرر بعمممد ورول همممذه المسمممتندام وا ءىمممت ىم  ممم ر أح ةبمممدي لجوىمممت 

واىترالممم تت ىم  ممم ر وأح ةقمممدق الب نممم م الء كمممة لممممرل ىم  ممم  وذلمممك تمممءل كمممدر ال 

 ندام. تتي و  سبعة أة ق كا ال وق الت لي لت رة  تبم ت هذه المست

بعمممد اسمممتام ل تقمممدة  الممممواا  والب نممم م وجمممق اصكاممم ق المقمممررر جمممي همممذه المممم لرر  - 

لق لممي الرممم  أح ةقممرر إجممراء الخبممرر التممي  مب مم  المممدىي لممما ن امممة ب ن تممت 

جممممي نضمممم ة  التممممأك ا وأي نضممممم ة أتممممرى ةممممرى أح إجمممممراء الخبممممرر ج  مممم  نبممممم  

ص مممراف إلمممص تسممموةة اسمممتام ل تقمممدة  الب نممم م اصتمممرى نمممد ةسممم ىد ىممممص وصمممول ا

 ولةة ج   . 

( إجمممراءام تقمممدة  الءاممممة اليواب مممة كممما الممممدىص 5وىم مممت جقمممد تضممممنت المممم لر  

ىم مممت وب ن تمممت وكمممق الممممدىي بتقمممدة  المممرل والمممدجوع واالىترالممم م ىممممص ب نمممة الممممدىص 

ىم ممت وكقممت بتقممدة  ب نممة لاكضممة وكمما ثمم  كممق المممدىص ىم ممت بنبممداء لجوىممت واىترالمم تت 

ل   ممممة إبممممداء الممممدجوع واالىترالمممم م ىمممممص الممممم لر هممممذه داكضممممة وتبمممم ا ىمممممص الب نممممة ال

المسممتندام التممي تامموح تمممت ةممد ال  ممر بعممد ورولهمم  واال ممءع ىم  مم  وتقممدة  ب نمم م لمممرل 

 ىم   . 

( كممما القممم  وح تقممموق أةضممم م ىممممص كبمممدأ 5وهمممذه اإلجمممراءام التمممي تضممممنت   المممم لر  

التق لممممي  أكممممدقرممممد كنممممت تقرممم ر كرمممر الب نممممة والمعمممممول بمممت جممممي لىمممم وى البداةمممة وال

 1952لسمممممنة  15وبرممممورر ألتممممر تمدةممممدام كممممم  ورل جمممممي نمممم  وح كممممم ل  الرممممم  رنمممم  

 . 2008لسنة  30والتعدة  الذي جرى ىم ت بموج  الق  وح رن  

( المشممم ر إل  ممم  أ  ممم  كمممدلم ك عممم لام لتقمممدة  الءاممممة 5ج مممم  ةتعممممق ب لمممم لر  وةءكمممي 

ب ن تمممت الخف مممة المرةمممدر ليوابمممت الموجمممولر تممممت ةمممده ب  م اليواب مممة كممما الممممدىص ىم مممت كرجقممم

وبشممما  كشممم بت إللمممزاق الممممدىي بتقمممدة  ب ن تمممت كمممع الاممممة المممدىوى سمممواء الخف مممة أو التمممي 

 لدى ال  ر أو لدى ترمت أو الب نة الشخر ة. 
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وهممذه المممدر تمسممة ىشمممر ةوكمم م ترممب  ثءثمم ا ةوكممم م إذا لمم ح المممدىص ىم ممت الول ممم  

نضممم ة  الدولمممة( أو إكمممدى المرسسممم م الرسمممم ة أو الع كمممة أو إذا لمممم ح العممم ق  ول ممم  إلارر 

 . (ب/5 الم لر  المدىص ىم ت كق م م ت رج الممماة

( 5ولق لمممي الرمممم  تمدةمممد همممذه الم ممممة لممممرر واكمممدر وجقممم م لم قمممرر  ج( كممما المممم لر  

وإذا لمم  ةقممدق المممدىص ىم ممت جوابممت تممءل هممذه المممدر جن ممت ةسممقط كقممت بممذلك لممم  ةسممقط كقممت 

بتقممممدة  الب نممممة لوح كسمممم   بمقممممت بتوج ممممت ال ممممم ا الم سمممممة وةقترممممر كقممممت ىمممممص تقممممدة  

 تقدة  كراجعة تت ك ة. لجوىت واىترال تت ىمص ب ن م المدىي و

وجممممي الممممدى وى التممممي تقمممم  ن مت مممم  ىمممما ألمممم  لةنمممم ر ةيممممو  لمممامممممة أح تسممممم  

لمممممدىص ىم مممت بتقمممدة  جوابمممت ىممممص المممدىوى جمممي أول جمسمممة تممممي أول جمسمممة كم لممممة لمممم  

ةيممو  ل مم  أح تسممم  لممت بتقممدة  ب ن تممت الدج ى ممة جممي أول جمسممة تمممي اليمسممة التممي ةخممت  ج  مم  

 ت ة. المدىي ب ن تت التبو

ق تمممءل سمممبعة أةممم ق كممما ال ممموق التممم لي لتبم  مممت الءاممممة اليواب مممة دولمممممدىي أح ةقممم

وكرجق ت مممممم  أح ةقممممممدق رلام ىم  مممممم  وكممممممذلرر بدجوىممممممت واىترالمممممم تت وب ن تممممممت الداكضممممممة 

 ولممدىص ىم ت تقدة  رله ىمص الب نة الداكضة تءل سبعة اة ق كا ت رة  تبم     لت. 

ألممم  لةنممم ر ةيمممو  لممماممممة أح تسمممم  لمممممدىي وإذا ل  مممت ن ممممة المممدىوى أنممم  كممما 

بتقمممدة  ب نممم م لاكضمممة جمممي أول جمسمممة بعمممد اسمممتام ل الممممدىص ىم مممت تقمممدة  ب ن تمممت الدج ى مممة 

وكمممرل همممذا اصكمممر أح المممدى وى التمممي تقممم  ن مت ممم  ىممما ألممم  لةنممم ر ال ةممممزق كضمممور كمممم قي 

 رصممة لممت ج  مم  كمم  اسممتمزق كراىمم ر نممدرر الخرمم  ىمممص تممولي اإلجممراءام بن سممت وإت كممة ال

 تءج م لم  هو كتبع جي الدى وى اصلتر ن مة. 

وتضممممنت المممم لر كمممق الخرممم  بنبمممداء لجوىمممت واىترالممم تت ىممممص المسمممتندام التمممي 

تاممموح تممممت ةمممد ال  مممر لمممدى ورول همممذه المسمممتندام وا ءىمممت ىم  ممم  وتقمممدة  الب نممم م لممممرل 

اسمممتام ل تقمممدة  ( أح لق لمممي الرمممم  بعمممد 5و( وتشممم ر ال قمممرر   ( كممما المممم لر  /5ىم  ممم   ق

أح  ىالمممممواا  والب نمممم م إجممممراء الخبممممرر التممممي  مب مممم  المممممدىي لممممما ن امممممة ب ن تممممت إذا رأ

إجمممراء الخبمممرر نبممم  اسمممتام ل تقمممدة  الب نممم م اصتمممرى نمممد ةسممم ىد ىممممص وصمممول اص مممراف 

 إلص تسوةة ولةة ج   . 

و ممرى أ ممت ال ةوجممد كمم  ةمنممع كمما إجممراء الخبممرر التممي  مب مم  المممدىص ىم ممت بق امممة 

ي جمم ن تممت لمعمممة ذات مم  بمم  إح ن لممي الرممم  ةممممك إجممراء الخبممرر جممي لمم  كمم ل إذا ارتمم ب ب
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ممممدىوى لن ممممة المممدىوى ورأى كممما الضمممروري إجمممراء الخبمممرر وصممموالم لمق ممممة المق ق مممة 

 ب رض ثبوت   لم  هو الم ل جي لى وى التعوةض ىا العف  والضرر. 

 

 ( من القانون على أن : 6وتن  الما   )

جمممي المممدى وى المسمممتعيمة بمممن  القممم  وح أو التمممي ةقمممرر ن لمممي الرمممم  اىتب رهممم  

( كممممما نممممم  وح أصمممممول المم لمممممم م 60كسممممتعيمة وجمممممق القواىمممممد المقمممممررر جمممممي الممممم لر  

( كمممما هممممذا القمممم  وح ىمممممص لممممواا  المممممدى وى 5( و 4المد  ممممةر تفبممممق أكامممم ق الممممم لت ا  

ر وكممم  ةمممممزق إرج نمممت ب ممم  كمممما المسمممتعيمة والممممواا  اليواب ممممة ولمممواا  المممرل المقدكممممة ج  ممم 

ب نمم م و مبمم مر ىمممص أح ةممت  تقرمم ر كممدتي تقممدة  الءامممة اليواب ممة المشمم ر إل  مم  جممي لمم  

( كممما همممذا القممم  وح لترمممبم  سمممبعة أةممم قر وتمسمممة 5كممما ال قمممرت ا  أ( و ب( كممما المممم لر  

ىشمممر ةوكممم م ىممممص التممموالي لوح أح تاممموح أي كن مممم  ن بممممة لمتمدةمممدر وتبقمممص الممممدل الممموارلر 

 ي ال قرت ا  ه( و و( كا الم لر ذات   لوح تقر ر. ج

 

 يالحظ من هذا الن : 

أح المقرممممول ب لممممدى وى المسممممتعيمة بممممن  القمممم  وح: تمممممك الممممدى وى التممممي  مممم   -1

القمممم  وح ىمممممص أ  مممم  تنظممممر ىمممممص وجممممت السممممرىة الىتبمممم رام كع نممممة لممممدى وى 

( كنممممت 137 زاىمممم م العممممم  ال رلةممممة التممممي أوجمممم  نمممم  وح العممممم  جممممي الممممم لر  

 ظرهمممم  برمممم ة كسممممتعيمة وهممممي ب ممممذا الوصمممم  تختممممم  ىمممما نضمممم ء اصكممممور 

 31و 30فمبممممم م المسمممممتعيمة المنرمممممو  ىم  ممممم  جمممممي المممممموال  المسمممممتعيمة أو ال

 ( كا ن  وح أصول المم لم م المد  ة. 33و 32و

إذح هممممذه الممممدى وى المسممممتعيمة ب إللمممم جة لمممممدى وى التممممي ةقممممرر ن لممممي الرممممم  

ىم  ممم  تنفبممق ( أصممول كد  مممة 60اىتب رهمم  كسممتعيمة وجقممم م لمقواىممد المقمممررر جممي المممم لر  

( كمممما نمممم  وح كممممم ل  الرممممم  ىمممممص لواام مممم  والمممممواا  اليواب ممممة 5و 4الممممم لت ا   أكامممم ق

والممرل ىم  مم  وكمم  ةمممزق إرج نممت ب مم  كمما ب نمم م ىمممص أح ةممت  تقرمم ر كممدتي تقممدة  الءامممة 

أةمممم ق  ة( لترممممبم  سممممبع5اليواب ممممة المشمممم ر إل  مممم  جممممي ال قممممرت ا  أ( و ب( كمممما الممممم لر  

وح أي كن مممم  ن بممممة لمتمدةمممد وتبقمممص الممممدل وتمسمممة ىشمممر ةوكممم م ىممممص التممموالي لوح أح تاممم

 الوارلر جي ال قرر  ه( و و( كا الم لر ذات   لوح تقر ر.
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وةنب مممي كراىمممم ر أح ن لممممي الرمممم  نممممد ةقممممرر اىتبممم ر الممممدىوى كسممممتعيمة وجقمممم م 

( أصمممول كد  مممة بمممم  ةعنمممي أ  ممم  ترمممب  لىممموى ر مممر 60لمقواىمممد المقمممررر جمممي المممم لر  

دةممممد كوىممممد جمسممممة المم لمممممة لنظرهمممم  جممممور ن ممممد ت لممممعة لتبمممم لل المممممواا  وةتعمممم ا تم

 ( أصول كد  ة ىمص ك  ةمي: 60 الامت  ر وتول م م لذلك جقد  رت الم لر 

 أيالتمممي تممممو  صممم ة االسمممتعي ل بمقتضمممص أكاممم ق همممذا القممم  وح أو جمممي المممدى وى  -1

ةعمم ا الق لممي جمسممة المم لمممة جممور ن ممد الامت مم  بممدوح ك جممة لتبمم لل  نمم  وح آتممر

 المواا .

بممر الممدىوى ر ممر ت بعممة لتبمم لل المممواا  بقممرار ةرممدره رامم ل الممامممة أو كمما تعت -2

ةنتدبممممت إذا اسممممتدىت  ب عممممة هممممذه الممممدىوى أو كولمممموى   أو إذا انترممممر  ممممم  

الممممدىي ج  ممم  ىممممص اسمممت   ء لةممما أو كبممممغ كت مممق ىم مممت كممما المممم ل كسمممتمق ىممممص 

 المدىص ىم ت و  شئ ىم  ةمي: 

 والامب  لة أو الش ك كتءم( أو..ىقد صرة  أو لمني  ل لبول رة  -أ

 سند تع د أو ىقد كاتوب ةقضي بدجع كبمغ كا الم ل كت ق ىم ت أو... -ب

ل  لمممة إذا لممم ح االلىممم ء ىممممص اصصممم   ةتعممممق جقمممط بمممدةا أو كبممممغ كممما المممم ل  -ج

 كت ق ىم ت. 

وتعمم ا الممامممة جمسممة ل ممذه الممدىوى تممءل ىشممرر أةمم ق كمما تمم رة  ن ممده  جممي نممم   -3

 الممامة. 

 

 

 

 ثالثاا: اإلحالة على الوساطة وبذل الجهد في الصلح وحرور المصوم وتمثيلهم بمحام  . 

 أ( كا الق  وح ىمص أ ت: /7تن  الم لر  

إذا تبمممم ا لمق لممممي ابتممممداءم أح النممممزاع ةمامممما تسمممموةتت ب لوسمممم  ة جمممممت بمواجقممممة  -أ

الخرممموق أح ةم ممم  المممدىوى ىممممص الوسممم  ة أو أح ةبمممذل الي مممد جمممي الرمممم  بممم ا 

جمممنذا تممم  الرمممم  ةيمممري إثبممم م كممم  ات مممق ىم مممت الفرجممم ح جمممي كمضمممر الخرممموق 

ذا لممم ح الفرجممم ح نمممد لتبممم  كممم  إاليمسمممة وةونمممع ىم مممت كن مممم  أو كممما ولءا مممم  و
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ات قممم  ىم مممت ةرممم لم ىم مممت الق لمممي وةمممممق االت ممم م الماتممموب بممضمممر اليمسمممة 

المماممممة وال ةقبممم  أي  وةتبمممت كمتمممواه ج مممت وةاممموح بمت بمممة الماممم  الرممم لر ىممما

 صورتت وجق م لمقواىد المقررر لألكا ق.  صالفعا وتعف كا  رم رةق 

لسممممنة  15وكمممم  جمممم ء ب ممممذا الممممن  بخرممممو  الوسمممم  ة ورل جممممي القمممم  وح رنمممم  

جمممي لممموء همممذا المممن  ةماممما و 2008لسمممنة  30بموجممم  القممم  وح المعمممدل رنممم   1952

لمق لمممي بمواجقمممة الفمممرج ا إك لمممة المممدىوى ىممممص الوسممم  ة وب مممذه الم لمممة تفبمممق أكاممم ق 

بم مممم   2006لسممممنة  12نمممم  وح الوسمممم  ة لتسمممموةة النزاىمممم م المد  ممممة وتعدةءتممممت رنمممم  

ةمممم ل النمممزاع إلمممص  ن لمممي الوسممم  ة( أو  وسممم ط تممم  ( وتمممت  اإلجمممراءام وجقممم م لمممذلك 

 الق  وح. 

 1952لسممنة  15ورل جممي القمم  وح رنمم   أكمم  كمما ك مم  بممذل الي ممد جممي الرممم  جقممد

 23وجمممي القممم  وح اليدةمممد رنممم   2008لسمممنة  30وتامممرر ذلمممك جمممي القممم  وح المعمممدل رنممم  

وىممممرض الرممممم  أو بمممذل الي ممممد لموصممممول إل ممممت أكمممر جمممموهري ةقمممموق بممممت  2017لسمممنة 

ن لممي الرممم  جممي الممدى وى المقون ممة ونممد ةتوصمم  ب ممذا الي ممد إلممص أح ةت ممق اص ممراف 

ة ولةمممة لمنمممزاع بمممم  ةمممرلي إلمممص توث مممق همممذا الرمممم  واىتبممم ره كامممم م أو ولءا ممم  لتسممموة

بمممم ل  إسمممق   م    ا ممم م  نفع ممم م صممم لرام ىممما المماممممة ال ةقبممم  الفعممما أو إسمممق   المممدىوى

 تن  ذه جعءم تءل إجراءام المم لمة. 

وكممما ك ممم  كضمممور الخرممموق وتمتممم م   جمممي المممدى وى الرممممم ة المقون مممة جقمممد 

ب( كمممما القمممم  وح تول مممم  كممممم قي لتمت مممم  الخرمممموق أكمممم ق /7أوجمممم  القمممم  وح جممممي الممممم لر  

ن مت مم   المقممدرركمامممة الرممم  جممي الممدى وى التممي ن مت مم  ألمم  لةنمم ر جممألتر أو الممدى وى 

 ل  ة م الرسوق. 

وكممممرلى هممممذا الممممن  أ ممممت ةيممممو  لممتممممداى ا المضممممور بأ  سمممم   أكمممم ق كمامممممة 

 الرم  جي الدى وى التي تق  ن مت   ىا أل  لةن ر. 

 

والعتاااارا   اسااااتئناف األحكااااام الصااااا ر  فااااي الاااادعاوى الصاااالحية الحقوقيااااة رابعاااااا:

 ( من القانون10و 9و 8)عليها الموا  

 ( على أن : 8تن  الما   )

 تستأ   إلص كمامة البداةة بر ت   االستئن ج ة:  -أ
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اىتب رةممم م جمممي القضممم ة  المقون مممة تمممءل أو وج ه ممم م اصكاممم ق الرممم لرر وج ه ممم م  .1

 ىشرر أة ق كا ال وق الت لي لت رة  صدوره . 

القمممرارام الرممم لرر ىممما ن لمممي اصكمممور المسمممتعيمة تمممءل ىشمممرر أةممم ق كممما  .2

 ال وق الت لي لت رة  تبم    . 

ت رمم  كماممممة البداةمممة برممم ت   االسمممتئن ج ة بمم لفعوح المقدكمممة إل  ممم  تمممدن ق م كممم  لممم    -ب

  تقرر تءل ذلك.

تم ممممي أورام الممممدىوى جممممي نممممم  كمامممممة الرممممم  إال إذا اسممممتأ   أكممممد الفممممرج ا  -ج

الماممم  المن مممي لمخرممموكة جترسمممم   المماممممة إلمممص نمممم  المماممممة المسمممتأ   لمممدة   

بعمممد أح تبممممغ صمممورر ىممما الاممممة االسمممتئن ف إلمممص ال رةمممق التممم  ير ولمممت أح ةقمممدق 

بم  ممممت الامممممة الامممممة بدج ىممممت تممممءل ىشممممرر أةمممم ق كمممما ال مممموق التمممم لي لتمممم رة  ت

 االستئن ف. 

 

 الستئنــــــــــــــــــــاف

ةقممموق الفعممما االسمممتئن جي ىممممص كبمممدأ التق لمممي ىممممص لرجتممم ا و سمممتعرض ج مممم  

 ةمي هذا المبدأ والقواىد الع كة جي الفعا. 

 مبدأ التقاضي على  رجتين -1

رصمة لمما صمدر لمده المام  كما كماممة ت كمة ال إلمص إة دف التق لي ىمص لرجتم ا 

لتر تبمرر كما المماممة أوىمص لرجة أح ةع د  رح النزاع كرر ث   ة ىمص كمامة أول لرجة أ

ول الذي ل  ةشبع كر ل  الف ىا ةض ف لذلك أح الق لي ال ةسمم  كما صدرم الما  اصأالتي 

كقم ل جمء ةترمور  س ح لم  ال تسم    مو  المتق لم ا كما الضم  اا واصإالخفأ شأ ت شأح أي 

ح الشمعور بعممدق التقمة هممو شمعور  ب عممي لممدى أح ةرمدر القضمم ء كف بقم م لمق قممة الوانمع لممم  أ

جم  ر نح ةعمم  ىممص تمأك ا كرمممة الخرموق بأم ت جا ح كا المتع ا ىمص المشمرع المماوق ى

 كا ق .الفعا جي اص

الذي ند ةقع ج ت ن لمي الدرجمة  وكا هن  ل ح كبدأ التق لي ىمص لرجت ا لتءجي الخفأ

ىم لر ىمرض النمزاع ل مرمت كمرر ث   مة نولص ولب  الفمأ  نة جي   و  المتق لم ا وذلمك باص

 ول لرجة .أو نض ر ألتر تبرر كا ن لي أ ركا نض 
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ذلك أح كمامة الدرجة اصولص هي كمامة كولوع تقدر الب نة وتسمتخم  كن م  وانعمة 

 ىم   .الدىوى لتر  إلص التا    الق  و ي لمون اع وكا ث  تفب ق الق  وح 

أك  كمامة االستئن ف أو كمامة البداةة بر ت   االستئن ج ة لمرجع لمفعا ج مي كماممة 

كولوع تقوق بذام الم ممة وهمي أةضم م كماممة نم  وح ترانم  صممة تفب مق كماممة الدرجمة 

اصولص لمق  وح وت ر  جي الفعا وجق م لمرمءك ة الممنوكمة ل م  بموجم  أكام ق نم  وح كمم ل  

 ول المم لم م المد  ة ج م  ل  ةرل ىم ت    جي ن  وح كم ل  الرم  .الرم  ون  وح أص

  

 قواعد عامة في الطعن  -2
 -قابلية الحكم للطعن : -أ

ح ل ح ن بءم لمفعا بذلك الت رة  نح العبرر بق بم ة الما  لمفعا هي لت رة  صدوره جإ

 ةبقص لذلك ولو صدر ج م  بعد ن  وح كعدل ةيعمت ر ر ن ب  لمفعا .

ح ل ح ر ر ن ب  لمفعا بذلك الت رة  ةبقص لذلك ولو صدر ن  وح كعدل بعد صدور الما  إو

 ةيعمت ن بءم لمفعا .

 صول كد  ة .أ 2/3وهذا تفب ق لءستتن ء الوارل جي الم لر 

  .(1832/2006و 859/2006و4411/2003هـ.ع و 1280/2002  انظر قرارات تمييز

 

 -بشكل عام :المرجع الممت  بنظر الطعن  -ب

ةضمم م لتمم رة  صممدور أالمخممت  بنظممر الفعمما جمي المامم  هممي  والعبمرر بتمدةممد المرجممع

 الما .

ح ل ح بت رة  صدوره كا اتتر   كمامة االستئن ف ج بقص لذلك كتص لو صدر نج

 ج م  بعد ن  وح كعدل جع  االتتر   لممامة البداةة بر ت   االستئن ج ة .

 جزاء الذي ترمن هذه القاعد  العامة( . 108/2008)انظر قرار تمييز رقم 

 

 -المرجع الممت  بالطعن من حيث القيمة  : -جـ
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العبرر بتمدةد المرجع المخت  بنظر الفعا كا ك   ن مة الدىوى كن  ت ن مة 

الدىوى لم  ةمدله  المدىي او تمدل ج م  بعد ب لخبرر وإذا ندق االستئن ف لممامة ر ر 

 لمممامة المخترة.كخترة بنظره تقرر أك لتت 

 

 

 -العبر  بصفة المصم او الوكيل هي بتاريخ تقديم الطعن وتوقيع الوكالة  : - 

ةتعمق هذا االكر ب لمرممة الشخر ة المب شرر أو الر ة بمعنص اح ةاوح الفعا كقدك م 

 كما ةممك كق تقدةمت .

ةاوح  وهذا ةقتضص اح ةاوح الخر  المونع ىمص الول لة لت ص ة جي التول    لأح

 ك ول م ىا الشرلة الف ىنة( .

واح ةاوح الول   ةممك كق الفعا وذلك ب لتم ل ول لتت كا ك   تون ع المول  

لك ةاوح الفعا كستوج  الرل وتردةق المم كي وجق م لق  وح  ق بة المم ك ا وبعال ذ

 .شاءم 

 ( .3582/2005)انظر قرار تمييز حقوق 

 

 -: التفاق مقدماا على عدم الطعن  -هـ

ح ترى لىواهم  أح ةت ق  ىمص أصول كد  ة ةيو  لفرجي الدىوى أ (177 وجق م لمم لر 

ح ةاوح صي كن م  المق جي استئن ف كا  تمك أولص لوح وت ر  جي كمامة الدرجة اص

 الممامة .

 . ف الما  الذي تردره تمك الممامةي كن م  المق جي استئنوب ذه الم لة ال ةبقص ص

 

 ة كمزق لمفرج ا كم  صول كد أ (177 ل ت جي الم لر إح االت  م المش ر نوىم ت ج

كدهم  جي الما  استئن ج م ج ح ذلك ةستوج  رل الفعا االستئن جي أذا  عا إ ت أةترت  ىم ت 

 شاءم .



18 
 

 ( 943/2001)انظر بهذا المعنى قرار تمييز حقوق رقم 

 .ة نب  البم  جي المولوع م الممامونبول االستئن ف شاءم كا ىدكت هو كا واجب

جنح رأم أح الفعا ر ر كقبول شاءم تقرر ذلك لوح البم  بأسب ب الفعا ك م  

 أىترى الما  المفعوح ج ت كا أتف ء كولوى ة .

 إجراءات الستئناف

 مهلة الستئناف:  -أ

ك ممممة االسمممتئن ف جمممي اصكاممم ق  جمممنح( كممما نممم  وح كمممم ل  الرمممم  8بمقتضمممص المممم لر  

الرمممم لرر وج ه مممم م أو وج ه مممم م اىتب رةمممم م هممممي ىشممممرر أةمممم ق كمممما ال مممموق التمممم لي لتمممم رة  

 صدوره . 

وهمممذا المممن  ج مممم  ةتعممممق ب صكاممم ق الرممم لرر وج ه ممم م اىتب رةممم م كسمممتمد  إذ ل  مممت 

 تبمممدأ كممما ال ممموق وج ه ممم م اىتب رةممم م الق ىمممدر الع كمممة أح ك ممممة الفعممما جمممي الماممم  الرممم لر 

 الت لي لتبم  ت. 

همممي أةضممم م ىشمممرر أةممم ق تبمممدأ كممما المسمممتعيمة جمممنح ك ممممة الفعممما ج  ممم   أكممم  القمممرارام

 ق م ولوح كضممور الخرممموق نال مموق التمم لي لتبم   ممم  وهممذا اصكممر ة تمممرض أ  مم  صممدرم تمممد

الفممم  المسممتعي  كراجعممة ج سممري ىمممص ك مممة الفعمما ج ممت كمم  ةسممري ىمممص  ظممر أكمم  إذا 

جتاممموح ىشمممرر أةممم ق كممما ال ممموق التممم لي لرمممدوره سمممواء لممم ح الماممم  الرممم لر جمممي المممدىوى 

وج ه ممم م أو وج ه ممم م اىتب رةممم م وةاممموح نممم بءم لءىتمممراض إذا تقمممرر  ظمممره كراجعمممة وجمممرم 

كم لمممة أكممد الفممرج ا بمت بممة الوجمم هير وهممذه المسممألة نممد ال تقممع برممورر كممو ممة كمما 

لوح كضممممور أي كمممما  الن ك ممممة العمم ممممة إذ إح المتبممممع صممممدور القممممرار المسممممتعي  تممممدن ق م 

 الخرم ا لم  أشر  . 

 

 نظر الستئناف:  -ب

تنظمممر كماممممة البداةممممة برممم ت   االسمممتئن ج ة الفعمممموح المقدكمممة ج  ممم  تممممدن ق م كممم  لمممم  

 تقرر تءف ذلك. 

كماممممممة البداةمممممة برممممم ت   االسمممممتئن ج ة همممممي  أصمممممبمتهمممممذا المممممن  كسمممممتمد  إذ 

والفمبممم م رجممع المخممت  بنظمممر االسممتئن ف الممذي ةقمممدق لمفعمما جممي اصكاممم ق الرمممم ة الم

كمامممة البداةممة برمم ت   االسممتئن ج ة تخممت  أةمم م ل  ممت ن مت مم  ونممد ل  ممت المت رىممة ىن مم  
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ألممم  لةنممم ر  ن مت ممم ال تتيممم و  التمممي المممدى وى الماممم  الرممم لر جمممي بنظمممر الفعممما جمممي 

وتشمممما  ال  ئممممة االسممممتئن ج ة لممممدى  تممممتوتعدةء 1952لسممممنة  15بموجمممم  القمممم  وح رنمممم  

كماممممة البداةمممة برممم ت   االسمممتئن ج ة كممما ن لممم  ا لمنظمممر جمممي الفعممموح التمممي تقمممدق إل  ممم  

( 17( كمممما نمممم  وح تشمممما   المممممم ل  النظ ك ممممة رنمممم   5( و 4وذلممممك بمقتضممممص الممممم لت ا  

وتنظممممر المماممممممة الفعممممما  2017لسمممممنة  30لمممممم  ىممممدلت ب لقممممم  وح رنمممم   2001لسممممنة 

 ن ق م إال إذا نررم  ظره كراجعة. االستئن جي تد

( تم ممممي أورام الممممدىوى جممممي نممممم  كمامممممة 8وبموجمممم  ال قممممرر  ج( كمممما الممممم لر  

الرمممم  إال إذا اسمممتأ   أكمممد الفمممرج ا الماممم  المن مممي لمخرممموكة جترسمممم   المماممممة إلمممص 

المماممممة المسمممتأ   لمممدة   بعمممد أح تبممممغ صمممورر الاممممة االسمممتئن ف إلمممص الفمممرف التممم  ي 

امممممة بدج ىممممت تممممءل أسممممبوع كمممما ال مممموق التمممم لي لتمممم رة  تبم  ممممت الامممممة ولممممت أح ةقممممدق ال

 االستئن ف. 

ةءكممي كممم  ورل ب مممذا المممن  أ مممت ةشمم ر السمممتئن ف  الماممم  المن مممي لمخرممموكة( جقمممط 

 لما  جممي لمموالمامم  ب ممذا المعنممص هممو الممذي ة رمم  جممي النممزاع وةرجممع ةممد الممامممة ىنممت 

وى أو الماممم  بقبمممول المممدجع المقمممدق المممدىوى وجقممم م لفمبممم م الممممدىي أو الماممم  بمممرل المممدى

 لرل الدىوى لمرور الزكا. 

أكممم  الماممم  ر مممر المن مممي لمخرممموكة جنمممرى أ مممت ةفبمممق بشمممأ ت الق ىمممدر الممموارلر جمممي 

التمممي تفبممممق  2017لسممممنة  31لممممم  ىمممدلت ب لقمممم  وح رنممم  أصممممول كد  مممة  (170المممم لر  

تمممي ال تي مممز ( كممما نممم  وح كمممم ل  الرمممم  وال19ىممممص اصكاممم ق الرممممم ة بداللمممة المممم لر  

الفعمما جممي اصكامم ق ر ممر المن  ممة لمخرمموكة والتممي ترممدر أثنمم ء سمم ر الممدىوى ب سممتتن ء 

اإللتممم ل وونممم  المممدىوى والمممدجع بممممرور المممزكا و مبممم م التمممدت  و اصكمممور المسمممتعيمة 

 وىدق نبول الدىوى المتق بمة(. 

 ( على أن : 9وتن  الما   )

ال ةاممموح الماممم  الرممم لر بمت بمممة الوجممم هي نممم بءم لءسمممتئن فر إال أ مممت ةاممموح نممم بءم  -أ

 لءىتراض تءل كدر ىشرر أة ق كا ال وق الت لي لت رة  تبم  ت. 

. جممممي الممممدى وى التممممي ترمممم  ن مت مممم  إلممممص ألمممم  لةنمممم ر جممممألترر ةيمممم  ىمممممص 1 -ب

المعتمممرض  الممممدىص ىم مممت( أح ةي ممم  جمممي الاممممة اىترالمممت ىممممص بنمممول الاممممة 

لممممدىوىر وأح ةرجممممق ب مممم  كمممم  ةتبممممت المعممممذرر المشممممروىة ل   بممممتر إلمممم جة إلممممص ا

( كممما همممذا 5 مب تمممت وب ن تمممت الدج ى مممةر وجمممق كممم  تقتضممم ت ال قمممرر  أ( كممما المممم لر  

 الق  وح. 
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. جممي الممدى وى التمممي تقمم  ن مت ممم  ىمما ألممم  لةنمم رر ةقمممدق المعتممرض  الممممدىص 2

سمممم ع االىتمممراض ىم مممت( الاممممة ب ىترالمممتر وإذا كضمممر اليمسمممة المممممدلر ل

تقمممرر الممامممممة نبمممول االىتممممراض شمممماءمر وجمممي هممممذه الم لمممة ةتعمممم ا ىمممممص 

المعتممرض أح ةقممدق جوابممت و مب تممت وب ن تممت الدج ى ممة تممءل ىشممرر أةمم ق كممما 

ال ممموق التممم لي لتممم رة  نبمممول االىتمممراض شممماءم تممممت   اممممة ىمممدق نبمممول تممممك 

 الب ن م. 

ال قممرر  أ( كمما هممذه الممم لر أو لمم   إذا لمم  ةقممدق االىتممراض تممءل المممدر الممممدلر جممي -ج

ةمضممممر المعتممممرض أو ول مممممت جممممي اليمسممممة المع نممممة لسممممم ع االىتممممراض لوح 

كعمممذرر كشمممروىة أو كضمممر ولممم  ةتبممممت المعمممذرر المشمممروىة ل   بمممت وجمممق كمممم  

( كممممما ال قمممممرر  ب( كممممما همممممذه المممممم لر جتقمممممرر المماممممممة رل 1ةقتضمممم ت البنمممممد  

 االىتراض شاءم. 

ول ممممممت اليمسمممممة المممممممدلر لنظمممممر االىتمممممراض ونبممممممت إذا كضمممممر المعتمممممرض أو  -ل

 ك  ةمي:  صالممامة االىتراض شاءم ةراى

تسمممم  المماممممة لمممممدىي ب سمممتام ل تقمممدة  أي ب نممم م أرجق ممم  بءاممممة لىمممواه  .1

ىنممد إن كت ممم  لممم  تسمممم  لممت بتقمممدة  الامممة المممرل وأي ب نممة لاكضمممة وجقمم م لمممم  

ذا القمم  وحر وةبممدأ ( كمما همم5هممو كنرممو  ىم ممت جممي ال قممرر  ه( كمما الممم لر  

كسمم ب الم عممم ل المقممرر جمممي تمممك ال قمممرر اىتبمم رام كممما تمم رة  صمممدور القمممرار 

 بقبول المعذرر المشروىة. 

بعممممد اسممممتام ل الب نمممم م تنظممممر الممامممممة جممممي أسممممب ب االىتممممراض وترممممدر  .2

نرارهمممم  بممممرل االىتممممراض أو جسمممم  المامممم  ورل الممممدىوى أو تعممممدة  المامممم  

 المعترض ىم ت. 

لر بنت يممة االىتممراض نمم بءم لءسممتئن ف تممءل ىشممرر أةمم ق كمما ةامموح المامم  الرمم  -ه

بممممرل االىتممممراض  صال مممموق التمممم لي لتمممم رة  صممممدورهر وإذا لمممم ح المامممم  نممممد نضمممم

 شاءمر ج عتبر استئن جت ش كءم لمما  المعترض ىم ت. 

شممممرع ج ممممت أكامممم ق  االىتممممراض( لفرةممممق كمممما موهممممذا الممممن  كسممممتمد   ظمممم  ال

  رم الفعا جي اصكا ق المقون ة. 
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 وأهم هذه األحكام: 

لرمممم لر بمت بممممة الوجمممم هي ال ةقبمممم  االسممممتئن ف إال أ ممممت ةامممموح نمممم بءم اأح المامممم   -1

لءىتمممراض تمممءل ىشمممرر أةممم ق كممما ال ممموق التممم لي لتبم  مممت وكمممرلى ذلمممك أ مممت إذا 

 استئن ج م ةتع ا رله شاءم ص ت ر ر ن ب  لءستئن ف. المماوق ىم ت ندق 

ر جممألتر ىمممص المعتممرض أح ةي مم  بءامممة جممي الممدى وى التممي ن مت مم  ألمم  لةنمم  -2

اىتمممراض ىممممص الاممممة المممدىوى وةرجمممق كممم  ةتبمممت المعمممذرر المشمممروىة ل   بمممت 

 ( كا الق  وح. 5/2ب إلل جة لفمب تت وب ن تت الدج ى ة وجق م لمم لر  

جممممي الممممدى وى التممممي تقمممم  ن مت مممم  ىمممما ألمممم  لةنمممم ر ةقممممدق المعتممممرض الامممممة  -3

سممممم ع االىتممممراض تقممممرر الممامممممة اىترالمممم ة وإذا كضممممر اليمسممممة الممممممدلر ل

نبولممممت شمممماءم وب ممممذه الم لممممة ىم ممممت أح ةقممممدق جوابممممت و مب تممممت وب ن تممممت الدج ى ممممة 

تممءل ىشمممر أةممم ق كممما ال ممموق التممم لي لقبممول االىتمممراض شممماءم تممممت   اممممة ىمممدق 

 نبول هذه الب نة. 

أو ( 9إذا لممم  ةقمممدق االىتمممراض تمممءل الممممدر المممممدلر جمممي ال قمممرر  أ( كممما المممم لر   -4

أو ول ممممت جمممي اليمسمممة المع نمممة لسمممم ع االىتمممراض لوح ر المعتمممرض لممم  ةمضممم

كعمممذرر كشمممروىة أو كضمممر ولممم  ةتبممممت المعمممذرر المشمممروىة ل   بمممت وجمممق كمممم  

تقممممرر الممامممممة رل االىتممممراض شمممماءم ( كمممما ال قممممرر  ب( ج1 ةقتضمممم ت البنممممد 

( تفبمممق ىممممص االىتمممراض جمممي المممدى وى الرممممم ة 9وال قمممرر  ج( كممما المممم لر  

     أن  أو ألتر كا أل  لةن ر بمس  كقتضص الم ل(. أة م ل  ت ن مت

 بم ل نبول االىتراض شاءم ةراىص ك  ةمي:  -5

ممممة لمممممدىي ب سمممتام ل ب نتمممت والاممممة المممرل والب نمممة الداكضمممة تسمممم  المما -أ

 ه( كا الق  وح. /5وجق م لمم لر  

بعمممد اسممممتام ل الب نمممم م تنظمممر الممامممممة جممممي االىتمممراض وترممممدر نرارهمممم   -ب

 برله أو جس  الما  ورل الدىوى أو تعدة  الما  المعترض ىم ت. 

  الرمممم لر بنت يممممة ( كمممما القمممم  وح جممممنح المامممم9ووجقمممم م لم قممممرر  ه( كمممما الممممم لر  

ره ءم لءسممتئن ف تممءل ىشممرر اةمم ق كمما ال مموق التمم لي لتمم رة  صممدوب االىتممراض ةامموح نمم

ممامممم  لوإذا لمممم ح المامممم  نممممد نضممممص بممممرل االىتممممراض شمممماءم ج عتبممممر اسممممتئن جت شمممم كءم 
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المعتممممرض ىم ممممت وهممممذا ة  ممممد أح كمامممممة االسممممتئن ف تنظممممر جممممي المامممم  كمممما الن ك ممممة 

 المولوى ة أةض م. 

 ( من القانون أن : 10وتن  الما   )

تتمممولص إذا نمممررم كماممممة البداةمممة برممم ت   االسمممتئن ج ة نبمممول االسمممتئن ف شممماءم ج -أ

 ال ر  ج ت كولوى م. 

. إذا لممم ح الماممم  المفعممموح ج مممت نمممد نضمممص بمممرل المممدىوى لعمممدق االتترممم   أو 1 -ب

لامممموح القضمممم ة كقضمممم ة أو لمممممرور الممممزكا أو لعممممدق الخرمممموكة أو صي سممممب  

شمممامي آتمممر ونمممررم كماممممة البداةمممة برممم ت   االسمممتئن ج ة جسممم  الماممم  ج يممم  

 وع. إى لر الدىوى إلص كمامة الرم  لمنظر جي المول

( كمممما هممممذه ال قممممرر ال ةيممممو  لممامممممة 1الممممم الم المممموارلر جممممي البنممممد   . بخممممءف2

 البداةة بر ت   االستئن ج ة إى لر الدىوى إلص كمامة الرم . 

كممما همممذه المممم لر أ مممت لممم  ةعمممد بنكاممم ح المماممممة التمممي تنظمممر ةسمممت  ل كممما ال قمممرر  أ( 

إىممم لر المممدىوى لمرمممدره  جمممي الماممم  الرممم لر جمممي المممدى وى الرممممم ة الفعممما االسمممتئن جي 

 ب  ىم    أح ت ر  ج    كولوى م.

( كممما همممذه المممم لر أح إىممم لر المممدىوى لمماممممة الرمممم  1وةسمممت  ل كممما ال قمممرر  ب/

 لةاممموح جمممي كممم الم كممممدلر ىممممص سمممب   المرمممر وهمممي  إذا لممم ح الماممم  نمممد نضمممص بمممر

المممممدىوى لعمممممدق االتترممممم   أو لاممممموح القضممممم ة كقضممممم ة أو لممممممرور المممممزكا أو لعمممممدق 

أو صي سممممب  شممممامي آتممممر( ج ممممي هممممذه الممممم الم إذا نممممررم كمامممممة البداةممممة  الخرمممموكة

برممم ت   االسمممتئن ج ة جسممم  الماممم  ةيممم  ىم  ممم  إىممم لر المممدىوى لمماممممة الرمممم  لمنظمممر جمممي 

( أصمممول كد  ممممة التمممي تفبممممق ىمممممص 188/5المممدىوى وهممممذا المممن  كم ثمممم  لمممن  الممممم لر  

لرممممم  بخممممءف هممممذه أكامممم ق كمامممممة البداةممممة وال ةيممممو  ل مممم  إىمممم لر الممممدىوى لممامممممة ا

 الم الم. 
 

 خامساا: مواعيد الحرور أمام محكمة الصلح

 ( من القانون على أن : 18نصت الما   )

ةيمم  أح تامموح الم مممة بممم ا ال مموق الممذي ةقممع ج مممت تبم ممغ الفممرج ا ورنممة المممدىوى أو 

وىشمممرةا سممم ىة ىممممص   م تبم مممغ الشممم ولر وبممم ا ال ممموق المممذي ةمضمممروح ج مممت لممماممممةر أربعممم
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اصنممم ر وإذا لممم  ةمممراعع أكمممر همممذه الم ممممة وكضمممر الفرجممم ح والشممم ول ج ب شمممر بمممنجراءام 

 المم لمة. 

وال ةترتممم  ىممممص كخ ل مممة همممذا المممن  أي جمممزاء جمممنح كضمممر الفرجممم ح أو الشممم ول 

 تب شر الممامة بنجراءام المم لمة. 

 

 سا ساا: تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية

 ( من القانون على أن : 19نصت الما   )

أصممممول المم لممممم م أصمممول المم لممممم م المد  ممممة وةعمممم  بأكامممم ق لمممم  كمممما نمممم  وح 

 اليزاا ة ج م  ل  ةرل ىم ت    جي هذا الق  وحر وذلك ب لقدر الذي ةت ق كع أكا كت. 

وجممي لممموء همممذا المممن  جمممنح لممم  ةمممرل  مم  بشمممأح كسمممألة كع نمممة جمممي نممم  وح كمممم ل  

تفبممممق أكامممم ق نمممم  وح أصممممول المم لممممم م المد  ممممة تتعمممممق بمممم إلجراءام المقون ممممة الرمممم  

 وكا ذلك ىمص سب   المت ل: 

ب ممم ح المسممم ا  المممي تمممدت  لمممما اتترممم   ن لمممي اصكمممور المسمممتعيمة تبعممم م  -

( 33و 32و 31/1التتر صممممممت بنظممممممر لىمممممموى المولمممممموع وجقمممممم م لمممممممموال  

 أصول كد  ة. 

 ( أصول كد  ة. 47-36لموال  جي ا رنواىد االتتر   الما  ي الوارل -

 ( أصول كد  ة. 55-48نواىد تقدةر ن مة الدىوى الوارلر جي الموال   -

 ( أصول كد  ة. 81إجراءام سم ع ش  لر الش هد وجق م لمم لر   -

 ( أصول كد  ة. 86-83إجراءام الخبرر وجق م لمموال   -

  ( أصول كد  ة.98-87إجراءام المض ه ر واالستات ب وجق م لمموال   -

 ( أصول كد  ة. 112اإلك لة لمممامة المخترة وجق م لمم لر   -

 ( أصول كد  ة. 114و 113  وجق م لمم لت ااإللت ل و مب م التدت   -

 ( أصول كد  ة. 123و 122ك الم ون  الدىوى وجق م لمم لت ا   -

( 157-141 مبممم م الميمممز التم ظمممي وتع ممم ا القممم   وكنمممع السممم ر وجقممم م لممممموال   -

 أصول كد  ة. 

 ( أصول كد  ة. 3و 2و 158/1إجراءام صدور الما  وجق م لمم لر   -

 ( أصول كد  ة. 160ب    م الما  وجق م لمم لر   -
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( أصممممممول كد  ممممممة 165-161المامممممم  ب لرسمممممموق والمرمممممم رة  وجقمممممم م لمممممممموال   -

( أصممممول كد  ممممة وال  اممممدر الق  و  ممممة وجقمممم م 166وأتعمممم ب المم كمممم ر وجقمممم م لمممممم لر  

 . ( أصول كد  ة167لمم لر  

صممممءك ة الممامممممة بترممممم   الخفممممأ الممممم لي أو المسمممم بي أو الفمبمممم م التممممي  -

 ( أصول كد  ة. 3و 2و 168/1أر مت   الممامة وجق م لمم لر  

 القاضي

 محمد طالل الحمصي


