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 األحكام المستحدثة عمى قانون محاكم الصمح 

  في الدعاوى الحقوقية 2017لسنة  (23) رقم 
 

 وقد حل ىذا 28/1/2018 اعتبارًا من 2017لسنة  (23)سرى قانون محاكم الصمح رقم 
الذي تم إلغائو بموجب أحكام المادة 1952لسنة  (15)القانون محل القانون السابق رقم 

 .  2017 لسنة( 23 )قانونمحاكمالصمحرقم (21)
من القانون المذكور ومنيا ما ىو  (2)وقد حددت اختصاصات محاكم الصمح بالمادة 

 . قيمي ومنيا ما ىو نوعي 
 

 : وباستعراضنا ألحكام ىذه المادة نجد أنيا نصت عمى أنو 
: تختص محكمة الصمح بالنظر في الدعاوى والطمبات التالية)
دعاوى الحقوق المتعمقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط اال تتجاوز قيمة . أ 

.  المّدعى بو عشرة آالف دينار
.  الدعاوى المتقابمة ميما بمغ مقدارىا. ب
.  دعاوى العطل والضرر بشرط أال تتجاوز قيمة المدعى بو عشرة االف دينار. ج
دعوى العطل والضرر المتقابمة التي تنشأ عن الدعوى األصمية الداخمة في اختصاص . د

.  قاضي الصمح ميما بمغ مقدار المّدعى بو في الدعوى المتقابمة
.  دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي ُمنع اصحابو من استخدامو. ىـ
دعاوى إعادة اليد عمى العقار الذي نزع بأي وجو من واضع اليد عميو ميما كانت قيمة . و

.  ذلك العقار بشرط عدم التصدي لمحكم بالعقار نفسو
.  دعاوي المطالبة باألجور المترتبة عمى المأجور ميما بمغت قيمتيا. ز

                                                           
وٌعمل به بعد مرور مائة وثمانٌن ٌوماً من  (2017ٌسمى هذا القانون قانون محاکم الصلح لسنة  : )2017 لسنة 23من قانون محاكم الصلح رقم  (1)المادة 

. (تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
 .وما طرا علٌه من تعدٌل ( 1952لسنة  (15)قانون محاکم الصلح رقم  )ٌلغى : من القانون ذاته  (21)المادة 
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دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخالء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل . ح
.  اإليجار السنوي

دعاوى تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة ميما بمغت قيمتيا ويشترط في ذلك اال . ط
يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إال إذا أثبت طالب 

إذا كان في - التقسيم بخريطة مصّدقة بحسب األصول من لجنة تنظيم المدن المحمية 
أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع - تمك المنطقة لجنة تنظيم

 قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ أحكامتنظيم المدن صادر بمقتضي 
.  بيع غير المنقول الذي يقرر بيعو لعدم قابميتو لمقسمة وفق أحكام القانون المذكور

دعاوى تقسيم األموال المنقولة ميما بمغت قيمتيا إن كانت قابمة لمقسمة والحكم ببيعيا . ي
بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابمة لمقسمة، ويترتب عمى دائرة التنفيذ عند تولييا البيع 
أن تراعي ما أمكن األحكام المختصة بمعاممة بيع غير المنقول المشترك المنصوص 

.  عمييا في قانون تقسيم االموال غير المنقولة المشتركة
 ( .الطمبات المستعجمة المقدمة في الدعاوى الداخمة ضمن اختصاص محكمة الصمح. ك
 

 : وباستعراضنا لألحكام المستحدثة عمى ىذه المادة فإننا نتولى معالجتيا تباعًا 
أصبح االختصاص القيمي لمحاكم الصمح حتى عشرة آالف دينار في دعاوى  : أووً 

الحقوق المتعمقة بدين أو مال منقول أو غير منقول ودعاوى العطل والضرر؛ وعميو 
فقد رفع المشرع وضمن ىذا التعديل حد النصاب الصمحي من سبعة آالف دينار 

 . إلى عشرة آالف دينار 
 

ىو توزيع النظر في المنازعات بين المحاكم حسب قيمة والمقصود باوختصاص القيمي
الدعوى بحيث يكون لممحكمة صالحية النظر في المنازعة إذا كانت قيمتيا النقدية تزيد أو 

ال تزيد عن حد معين ويعرف ىذا الحد بنصاب االختصاص أو قاعدة النصاب والعبرة 
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ولغايات تقدير قيمة الدعوى بما يطمبو المدعي وليس بما يحكم بو القاضي ، وعمى 
المحكمة التثبت من قيمة الدعوى كون االختصاص القيمي من النظام العام لممحكمة 

 . التعرض لو من تمقاء نفسيا وال يجوز لألطراف االتفاق عمى خالفو 
 أن يرفع المدعي دعوى لممطالبة بمنع المعارضة في منفعة عقار النتياء مدة ومثال ذلك

دينار  (3000)عقد اإليجار والحكم لو بأجر المثل ويقدر دعواه لغايات الرسوم بمبمغ 
ويتمسك بإجراء الخبرة الفنية لتقدير أجر المثل وىنا ولغايات الوقوف عمى القيمة الحقيقية 

لمدعوى يتوجب عمى المحكمة إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الدعوى بشقييا منع 
المعارضة في منفعة العقار والمطالبة بأجر المثل ال سيما وأن االجتياد القضائي مستقر 
عمى أن دعوى منع المعارضة في منفعة عقارتقدر ببدل أجر المثل السنوي لمعقار بتاريخ 

 ، فإذا انتيت الخبرة الفنية عمى سبيل المثال إلى أن بدل أجر المثل السنوي قيد الدعوى
دينار وبدل أجر المثل لمفترة المطالب بيا ىو  (50000)لمعقار بتاريخ قيد الدعوى ىو 

دينار ، وحيث إن الطمب بمنع المعارضة والحكم بأجر المثل ىما طمبين  (16000)
 . ناشئين عن سبب قانوني واحد فتقدر الدعوى ىنا بمجموع المطمبين المذكورين

وحيث إن قيمة الدعوى ىنا بمجموعيا تجاوزت الحد الصمحي فيتوجب عمى المحكمة 
من قانون أصول المحاكمات المدنية إحالة الدعوى إلى  (112)وعماًل بأحكام المادة 

محكمة البداية المختصة قيميًا بنظر ىذه الدعاوى دون أن تتعرض إلى اعتماد تقرير 
 . الخبرة من عدمو كونيا غير مختصة قيميًا في الفصل بالدعوى 

 

                                                           
 . 11/11/1997 هٌئة خماسٌة تارٌخ 1799/1997 و 20/3/2002 هٌئة خماسٌة تارٌخ 701/2002)انظر تمٌٌزي حقوق ذوي الرقمٌن 

اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانونً واحد كان التقدٌر باعتبار قٌمتها )من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتً نصت على أنه  (54/1)المادة 

 ( . .ذا كانت ناشئة عن اسباب قانونٌة مختلفة كان التقدٌر باعتبار قٌمة كل منها على حدةإجملة ف
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أصبحت دعاوى المطالبة باألجور المترتبة عمى المأجور ميما بمغت قيمتيا وكذلك  : ثانياً 
خالء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل اإليجار  دعاوى فسخ عقد اإليجار وا 

 . السنوي من اختصاص قاضي الصمح النوعي 
خالء المأجور قيمي  ولقد كان االختصاص سابقًا فيما يتعمق بدعاوى فسخ عقد اإليجار وا 

وفقًا لقيمة بدل اإليجار السنوي ، أما دعاوى المطالبة باألجور فكان قاضي الصمح يختص 
 .بنظرىا ميما بمغت قيمتيا إذا كان بدل اإليجار السنوي يدخل ضمن النصاب الصمحي

وبذلك تخرج دعاوى منع المعارضة عن اختصاص قاضي الصمح النوعي وتبقى خاضعة 
 .لقواعد االختصاص القيمي 

 

أكد المشرع عمى اختصاص قاضي الصمح في الطمبات المستعجمة المقدمة في  : ثالثاً 
الدعاوى الداخمة ضمن اختصاصيا ويالحظ أن ىذه المادة كررت منطوق نص 

 والتي جعمت من قاضي من قانون أصول المحاكمات المدنية (31/1)المادة 
الصمح قاضيًا لألمور المستعجمة فيما يتعمق بالدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصو 

 . 
 

ىل تدخل طمبات استرداد المأجور المنصوص عمييا ضمن  : والسؤال الذي يثور ىنا
من قانون المالكين والمستأجرين ضمن اختصاص قاضي الصمح  (19)أحكام المادة 

النوعي تبعًا الختصاصو نوعيًا بنظر دعاوى إخالء وفسخ عقد اإليجار بصرف النظر عن 
 قيمة بدل اإليجار السنوي ؟ 

                                                           
ي قانون اخر ، تعتبر المحكمة  أعلى الرغم مما ورد فً) والتً نصت على أنه 1994 لسنة 11من قانون المالكٌن والمستأجرٌن وتعدٌالته رقم  (ج/13)المادة 

 المستحقة والتعوٌض المنصوص علٌه فً باألجرةي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم أو أو دعوى منع المعارضة أالتً تنظر فً دعوى االخالء 
 .(من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قٌمتها وذلك مع الحكم الصادر فً تلك الدعوى  (ب)الفقرة 

قاضً األمور المستعجلة هو رئٌس محكمة البداٌة او من ٌقوم مقامه او من ٌنتدبه لذلك من )من قانون أصول المحاكمات المدنٌة على أن  (31/1)نصت المادة 

  .(قضاتها وقاضً الصلح فً الدعاوى التً تدخل ضمن اختصاصه
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وفي معرض اإلجابة عمى ىذا التساؤل إلى قرار محكمة التمييز الموقرة وبييئتيا نشير ىنا 
، إال والذي انتيى إلى أن ىذا الطمب يعامل كطمب مستعجل (2911/2017)العامة رقم 

أن اعتبار طمب استرداد المأجور طمب مستعجل ال يكفي لمقول باختصاص قاضي الصمح 
اشترط الختصاص قاضي  (2)من المادة  (ك)النوعي إذ إن المشرع وضمن أحكام الفقرة 

الصمح بنظر الطمبات المستعجمة أن تكون مقدمة في الدعاوى الداخمة ضمن اختصاصو 
وحيث إن طمب استرداد المأجور في حقيقتو ىو طمب لمنع معارضة المستدعي في منفعة 

العقار المؤجر النتياء مدة عقد اإليجار ودعاوى منع المعارضة ال تدخل ضمن 
من قانون محاكم  (2)االختصاص النوعي لقاضي الصمح سندًا لصراحة نص المادة 

الصمح مما يقودنا إلى القول بأن طمبات استرداد المأجور تخرج عن االختصاص النوعي 
 . لقاضي الصمح كما دعاوى منع المعارضة ويحكميا قواعد االختصاص القيمي 

 

 وحق المؤجر بتقديم طمب مستعجل الستصدار قرار أما بالنسبة لعقد التأجير التمويمي
بإعادة المأجور إليو فإن االختصاص بيذا الطمب ينعقد لقاضي األمور المستعجمة في 

                                                           
من قانون أصول المحاكمات  (32/1)فً المادة  (ٌخشى علٌها من فوات المدة)إن المسائل التً ) ما ٌلً  (2911/2017)جاء فً قرار محكمة التمٌٌز رقم 

المدنٌة هً القاعدة العامة والصورة العامة للطلبات المستعجلة التً تقدم لقاضً االمور المستعجلة وهً ال تقع تحت حصر معٌن وإنما نجدها فً نصوص 
، وقد استقر االجتهاد القضائً على أن قاضً 1994 لسنة 11 من قانون المالكٌن والمستأجرٌن وتعدٌالته رقم 19القوانٌن المختلفة ومن ذلك ما جاء فً المادة 

األمور المستعجلة وهو ٌنظر فً الطلب المستعجل فإنه ٌفصل فٌه على ضوء ظاهر البٌنة التً تقدم إلٌه ولهذا ٌمتنع علٌه أن ٌبحث فً هذه البٌنة بما ٌتعارض 
ومهمته كقاض لألمور المستعجلة فٌمتنع علٌه البحث فً أصل الحق أو المساس بأصل الحق وٌنبنً على ذلك أنه ال ٌجوز لقاضً األمور المستعجلة أن ٌأمر 

بإجراء خبرة موضوعٌة للتحقق مما ٌثٌره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما أو أمر ما، وبعبارة أوضح لٌس لقاضً األمور المستعجلة الحق بندب خبٌر للتثبت 
من صحة التوقٌع على مستند أو عقد قدم فً الطلب المستعجل ألن ذلك ٌعتبر مساسا بأصل الحق وخروجا على وظٌفة قاضً األمور المستعجلة، لهذا فقد ذهب 

الفقه إلى أن عدم المساس بأصل الحق ٌعنً أن تظل حقوق الخصومة باقٌة محفوظة دون أن ٌقضى بها وذلك لٌسنى للقضاء العادي أن ٌفصل فٌها عند اللزوم بعد 
الطلب المستعجل، وإن قاضً األمور المستعجلة وإن كان مكلفا ببحث منازعات الخصوم توصال لتحدٌد اختصاصه أو اتخاذ اإلجراء الالزم للطرف األجدر 
بالحماٌة المؤقتة، إال أن ذلك ٌوجب علٌه عدم التعرض ألصل الحق، ومن مظاهر عدم المساس بأصل الحق عدم إجراء المضاهاة والخبرة لفحص مستندات 

/ انظر على سبٌل المثال الوسٌط فً قضاء األمور المستعجلة )الخصوم، وكذلك عدم توجٌه الٌمٌن الحاسمة او المتممة أو طلب الزام خصم بتقدٌم مستند تحت ٌده 
، واالجتهاد 2مجدي هرجة ص/ ، وأحكام وآراء فً القضاء المستعجل436، والقضاء المستعجل لألستاذ محمد عبد التواب ص 37معوض عبد التواب ص. د

ج من قانون المالكٌن والمستأجرٌن على أنه على الرغم مما ورد فً /19وحٌث نصت المادة . 198السوري فً ربع قرن لألستلذٌن عزة ضاحً وأحمد بدر ص
اي قانون آخر ال ٌكون المالك ملزما بإاقمة دعوى موضوعٌة بشأن القرار المستعجل القاضً بإخالء أو استرداد المأجور كما ال ٌمس القرار المستعجل حق أي 

طرف فً إقامة دعوى موضوعٌة ضمن الطرف اآلخر لتقدٌم أي ادعاءات أو مطالبات وفق التشرٌعات النافذة، فإن هذا النص تطبٌق لما استقر علٌه الفقه 
المستدعً من اللجوء لمحكمة الموضوع / والقضاء المستعجل بأن لطرفً الخصومة أن ٌتناضال فً موضوع النزاع أمام محكمة الموضوع إال أنه اعفى المدعً

أصول مدنٌة ألنه رسم لطلب استرداد المأجور إجراءات خاصة به / 152إلثبات حقه خالل مدة الثمانٌة أٌام التالٌة لصدور القرار المستعجل وفق احكام المادة 
 من قانون المالكٌن والمستأجرٌن، وعلٌه فإن هذا النص ال ٌمنع المستأجر الذي صدر بحقه قرار مستعجل باسترداد الماجور الذي ٌشغله بأن ٌقٌم 19وفق المادة 

دعوى موضوعٌة بما ٌدعٌه من حقوق تجاه المؤجر من ادعاءات أو مطالبات بما فً ذلك ادعاؤه بأن التوقٌع على عقد االجارة لٌس توقٌعه على النحو الذي 
ٌدعٌه الممٌز فً الطلب موضوع هذا الطعن إذ ال ٌملك قاضً األمور المستعجلة كذلك المحكمة التً تنظر القرار المستعجل الذي قضى باسترداد الماجور ان 

جراء الخبرة الفنٌة إلثبات صحة التوقٌع على عقد االٌجار موضوع طلب استرداد العقار الن ذلك ٌخرج عن اختصاص قاضً االمور  إٌستٌجٌبا لطلب المستاجر
المستعجلة وٌعتبر مساسا باصل الحق وحسب قاضً االمور المستعجلة ان ٌفصل فً الطلب على ضوء ظاهر المستندات وللمستاجر ان ٌطلب إقامة دعوى 

موضوعٌة بما ٌدعٌه خالف ذلك الظاهر وعلى النحو الذي سبق االشارة الٌه والقول بغٌر ذلك ٌُخرج طلب استرداد الماجور عن الغاٌة التً قصدها المشرع فً 
 اذ كانت الغاٌة منها تسهٌل واختصار اجراءات اخالء الماجور الذي انتهت مدة اإلجارة بموجب 1994 لسنة 11 من قانون الملكٌن والمستاجرن رقم 19المادة 

 ( من القانون، رجوعا عن أي اجتهاد سابق مخالف (5)العقد أو وفقا الحكام المادة 
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( 45)من قانون التأجير التمويمي رقم  (أ/22)محكمة البداية سندًا لصراحة نص المادة 
 . 2008لسنة 
لم يطرأ أي تعديل عمى اختصاص قاضي الصمح بالنسبة لباقي الدعاوى والتي : رابعًا 

، إذ إن 1952لسنة  (15)كانت تدخل ضمن اختصاصو بموجب القانون الممغى رقم 
 ونشير 2017لسنة  (23)محاكم الصمح ظمت تنظر ىذه الدعاوى بموجب القانون رقم 

 : ليذه الدعاوى تباعًا 
.  الدعاوى المتقابمة ميما بمغ مقدارىا- 
.   دعاوى العطل والضرر بشرط أال تتجاوز قيمة المدعى بو عشرة االف دينار-
دعوى العطل والضرر المتقابمة التي تنشأ عن الدعوى األصمية الداخمة في اختصاص - 

.  قاضي الصمح ميما بمغ مقدار المّدعى بو في الدعوى المتقابمة
.   دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي ُمنع اصحابو من استخدامو-
 دعاوى إعادة اليد عمى العقار الذي نزع بأي وجو من واضع اليد عميو ميما كانت قيمة -

.  ذلك العقار بشرط عدم التصدي لمحكم بالعقار نفسو
 دعاوى تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة ميما بمغت قيمتيا ويشترط في ذلك اال -

يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إال إذا أثبت طالب التقسيم 
إذا كان في تمك - بخريطة مصّدقة بحسب األصول من لجنة تنظيم المدن المحمية 

أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم - المنطقة لجنة تنظيم

                                                           
. أ )من قانون التأجٌر التموٌلً نصت على أنه  (22)المادة 

لك سببا مشروعا لتقدٌم طلب من قبل المؤجر الى قاضً اذاامتنعالمستأجرعناعادةالمأجورعندانتهاءمدةعقدالتأجٌراوعنتسدٌداٌمندفعاتبدالالٌجارالمستحقةعلٌه،فٌغٌرذ
:  االمور المستعجلة لدى محكمة البداٌة الستصدار قرار باعادة المأجور الٌه ، وال ٌجوز تنفٌذ هذا القرار اال بعد تحقق الشرطٌن التالٌٌن مجتمعٌن 

انقضاء مدة عشرة اٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغه للمستأجر او بعد تصدٌقه من قبل محكمة االستئناف فً حالة الطعن فٌه من قبل المستأجر خالل المدة . 1
.  المذكورة وعلى محكمة االستئناف ان تفصل فً هذا الطعن خالل اسبوعٌن من تارٌخ تقدٌمه 

. تقدٌم المؤجر من غٌر المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلٌة او مصرفٌة وفق احكام التشرٌعات النافذة . 2
من هذه المادة ، ٌعتبر القرار المستعجل سندا تنفٌذٌا قابال للتنفٌذ كحكم ( أ)من الفقرة  (2)و  (1)فً حال تحقق الشرطٌن المنصوص علٌهما فً البندٌن . ب

.  قضائً وفق احكام قانون التنفٌذ الساري المفعول 
 حٌازة المأجور او التصرف فٌه ، بإعادة دعوى موضوعٌة بشأن القرار المستعجل بإقامةعلى الرغم مما ورد فً اي تشرٌع اخر ، ال ٌكون المؤجر ملزما . ج

.  دعوى موضوعٌة ضد الطرف االخر لتقدٌم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشرٌعات النافذة بإقامةكما ال ٌمس هذا القرار حق اي طرف 
اذا مضت مدة ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌغ المستأجر للقرار المستعجل او من تارٌخ تنفٌذه اٌهما اسبق وبدون ان ٌقدم المستأجر دعوى موضوعٌة امام المحكمة . د

 .(المختصة بخصوص عقد التأجٌر موضوع القرار المستعجل ، فعلى المحكمة اعادة الكفالة العدلٌة او المصرفٌة الى المؤجر 
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 قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير أحكامالمدن صادر بمقتضي 
.  المنقول الذي يقرر بيعو لعدم قابميتو لمقسمة وفق أحكام القانون المذكور

 

 2019لسنة  (13) وعمى ضوء سريان قانون الممكية العقارية رقم إو أنو تجدر اإلشارة ىنا
 أضحى االختصاص بنظر طمبات 2017لسنة  (23)الالحق لقانون محاكم الصمح رقم 

إزالة الشيوع لمدير تسجيل األراضي المختصة والذي يحيمو بدوره إلى لجنة إلزالة الشيوع 
من ىذا القانون، وأصبحت  (120 وحتى 96)وفقًا لألصول المرسومة في المواد من 

القرارات الصادرة عن لجنة إزالة الشيوع في العقار والفاصمة في طمب إزالة الشيوع خاضعة  
يومًا من  (30)لمطعن لدى محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصيا خالل 

تاريخ صدوره إذا كان وجاىيًا ومن تاريخ تبميغو إذا كان غير ذلك ، ويكون قرار محكمة 
 . البداية قطعيًا 

من قانون الممكية العقاريةستستمر  (ج/104)إال أن محاكم الصمح وسندًا ألحكام المادة 
بنظر الدعاوى المتعمقة في طمبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام ىذا 

 . القانون وفقًا لمقواعد واإلجراءات السارية قبل نفاذ أحكامو 
 

 دعاوى تقسيم األموال المنقولة ميما بمغت قيمتيا إن كانت قابمة لمقسمة والحكم ببيعيا -
بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابمة لمقسمة، ويترتب عمى دائرة التنفيذ عند تولييا البيع أن 
تراعي ما أمكن األحكام المختصة بمعاممة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عمييا 

  .في قانون تقسيم االموال غير المنقولة المشتركة
 

 باختصاص قاضي الصمح النوعي بنظر بعض الدعاوى بموجب قوانينيا مع التذكير
 (. ، والدعاوى العماليةمثل دعاوى إلغاء أو تصحيح قيود األحوال المدنية  )الخاصة 

                                                           
تخضع قرارات لجنة إزالة الشٌوع فً العقار الفاصلة فً طلب إزالة الشٌوع للطعن لدى - أ)من قانون الملكٌة العقارٌة والتً نصت على أنه  (114)المادة 

. ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدوره اذا كان وجاهٌا ومن تارٌخ تبلٌغه اذا كان غٌر ذلك  (30)المحكمة خالل 
 ( .تنظر المحكمة فً الطعن فً قرار اللجنة مرافعة وٌكون قرارها بهذا الشأن قطعٌا.  ب

من هذه المادة، تختص محاكم  (ب)مع مراعاة احكام الفقرة . أ ) والتً نصت على أنه 2001 لسنة 9من قانون األحوال المدنٌة وتعدٌالته رقم  (35)المادة 

الصلح بالنظر فً دعاوى الغاء او تصحٌح قٌود االحوال المدنٌة فً سجل الواقعات وفً السجل وفً سجالت وزارة الصحة، كما تختص بالنظر فً دعاوى قٌد 
من هذا القانون  (34)الوالدة والوفاة وتثبٌت التفاصٌل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبلٌغ عن الوالدة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص علٌها فً المادة 
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إجراءات التقاضي في الجانبالحقوقي أمام قاضي الصمح عمى ضوء التعديالت 
  . 2017لسنة  (23)المنصوص عمييا في القانون رقم 

 

 : من قانون محاكم الصمح نجد أنيا نصت عمى أنو  (4)وباستعراضنا ألحكام المادة 
بعد أن يستوفى الرسم يقيد القمم الئحة الدعوى في اليوم نفسو في سجل الدعاوى برقم .أ )

متسمسل وفقًا ألسبقية تقديميا، وتختم الالئحة وما أرفق بيا من أوراق بخاتم المحكمة، 
كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشير والسنة، ويؤشر بكل ذلك عمى 

.  صور الالئحة
عمى المدعي أن يقدم إلى قمم المحكمة الئحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعي . ب

: عمييم ومرفقا بيا ما يمي
بيناتو الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصواًل أو صورًا . 1

و وکيمو بمطابقتيا لألصل، ولممدعي عميو طمب تقديم أمصدقًا عمييا من المدعي 
. أصميا في أي وقت

.  قائمة ببيناتو الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمو. 2
قائمة بأسماء شيوده وعناوينيم الكاممة والوقائع التي يرغب في إثباتيا بالبينة الشخصية . 3

.  لكل شاىد عمى حدة
من ىذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة  (2)مع مراعاة أحكام البند . 1.ج

. من ىذه المادة (ب)أخرى إلثبات دعواه إذا لم يقدميا وفق أحكام الفقرة 

                                                                                                                                                                                                       
وعلى المدعى الذي لٌس له رقم وطنً او قٌد مدنً ارفاق شهادة جنسٌة صادرة عن الدائرة مع الئحة الدعوى، كما وللمحكمة فً هذه الدعاوى سماع أي بٌنة 

.  تراها ضرورٌة للتثبت من التفاصٌل والواقعات الخاصة بالوالدة والوفاة
من هذه المادة التً تقام من االشخاص المقٌمٌن فً الضفة الغربٌة وذلك  (أ  )تمارس محاكم الصلح صالحٌة النظر فً الدعاوى المنصوص علٌها فً الفقرة . ب

.  بغض النظر عن االحكام المتعلقة بالصالحٌة المكانٌة
عند صدور حكم قضائً قطعً بقٌد واقعة والدة او وفاة دون تحدٌد الٌوم والشهر فٌعتبر تارٌخ هذا القٌد فً الٌوم االول من الشهر االول من تلك السنة ما لم . ج

.  ٌكن هنالك قٌد بخالف ذلك
على الرغم مما ورد فً أي تشرٌع اخر ٌكون الرسم عن أي دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون خمسة دنانٌر عند تقدٌمها وٌستوفى خمسة دنانٌر عند . د

 ( .اخراج اعالم الحكم الصادر فٌها
تختص محكمة الصلح بالنظر فً الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردٌة ومن )والتً نصت على أنه 1996 لسنة 8من قانون العمل رقم  (أ/137)المادة 

من هذه المادة وذلك بصورة مستعجلة بحٌث ٌتم الفصل فً  (ب)ذلك الدعاوى المتعلقة باألجور فً المناطق التً ال ٌوجد فٌها سلطة أجور وفق أحكام الفقرة 
 .(الدعوى خالل ثالثة أشهر من تارٌخ ورودها للمحكمة 
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إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن الف دينار، يجوز لممحكمة السماح لممدعي لمرة واحدة . 2
.  فقط بتقديم بينة أخرى إلثبات دعواه قبل شروع المدعى عميو في تقديم بيناتو الدفاعية

يبمغ المدعي عميو موعد الجمسة وصورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتيا المشار إلييا في . د
  ( .من ىذه المادة (ب)الفقرة 

 

وعميـــو تبدأ إجراءات قيد الدعوى لدى قمم المحكمة حيث يستوفى وفقًا لجدولرسوم المحاكم 
من  (%3) عن الدعوى الصمحية رسمًا بنسبة 2008الممحق بنظام رسوم المحاكم لسنة 

قيمة الدعوى عمى أن ال يقل عن عشرة دنانير وال يزيد عمى الحد األعمى المقرر لمدعاوى 
البدائية ما لم يرد نص عمى غير ذلك، أما الدعاوى الحقوقية التي ال يمكن التعبير عن 

المبمغ المدعى بو فييا بمبمغ نقدي فيستوفى رسم يقدره قاضي الصمح عمى أن ال يقل عن 
 .عشرة دنانير وال يزيد عمى خمسين دينارًا 

 

سالفة اإلشارة أنيا تقوم عمى مبدأ حصر البينة المعمول بو  (4)والمالحظ عمى نص المادة 
في الدعاوى البدائية لغايات تقصير أمد التقاضي وقد أوجب المشرع عمى المدعي 

أن يقدم إلى قمم المحكمة الئحة دعواه من أصل ابتداءً وعمى غرار الدعاوى البدائية 
وصور بعدد المدعي عمييم ومرفقًا بيا بيناتو الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده 

و وکيمو بمطابقتيا أضمن حافظة، وتكون أصواًل أو صورًا مصدقًا عمييا من المدعي 
قائمة ببيناتو الخطية الموجودة  ولألصل، ولممدعي عميو طمب تقديم أصميا في أي وقت

قائمة بأسماء شيوده وعناوينيم الكاممة والوقائع التي يرغب  وتحت يد الغير أو يد خصمو
.  في إثباتيا بالبينة الشخصية لكل شاىد عمى حدة

                                                           
من  (%3)ٌستوفى رسم بنسبة :  فً الدعوى الصلحٌة ) والتً نصت على أنه 2008من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم لسنة  (أ/1)المادة 

.  (قٌمة الدعوى على أن ال ٌقل عن عشرة دنانٌر وال ٌزٌد على الحد األعلى المقرر للدعاوى البدائٌة ما لم ٌرد نص على غٌر ذلك
فً الدعوى الصلحٌة ، - أ: فً الدعوى الحقوقٌة التً ال ٌمكن التعبٌر عن المدعى به فٌها بمبلغ نقدي )من الجدول ذاته والتً نصت على أنه  (أ/2)المادة - 

 ( .ٌستوفى رسم ٌقدره قاضً الصلح على أن ال ٌقل عن عشرة دنانٌر وال ٌزٌد على خمسٌن دٌناراً 
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 ، فال يجوز من قانون محاكم الصمح  (ب/7)ويجب أن تقرأ ىذه المادة مع المادة 
لممدعي إذا كانت قيمة دعواه ألف دينار فأكثر أو مقدرة لغايات الرسوم أن يقدم الئحة 

الدعوى والبينات المشار إلييا أعاله إال بواسطة محامي تحت طائمة رد الدعوى إلقامتيا 
 . ممن ال يممك الحق بتقديميا 

ذا لم يراِع المدعي أحكام المادة  المشار إلييا أعاله يسقط حقو في تقديم أية بينة  (ب/4)وا 
أخرى إلثبات دعواه وقد أورد المشرع استثناء عمى ىذا الجزاء في الدعاوى التي تقل قيمتيا 
عن ألف دينار إذ سمح لممدعي لمرة واحدة فقط أن يقدم بينة أخرى إلثبات دعواه ووضع 
قيد عمى تاريخ تقديميا أيضًا أال وىو قبل شروع المدعى عميو في تقديم بيناتو الدفاعية 

ويكون ذلك أمام المحكمة بعد مباشرتيا بنظر إجراءات الدعوى ومرد ىذا االستثناء أن ىذه 
الدعاوى ال يمزم فييا حضور محاٍم وعادة ما يمثل فييا المواطنين بأنفسيم مما استدعى 

 . مراعاة عدم عمميم بإجراءات التقاضي 
 

 ولكن ىل يطبق ىذا اوستثناء في حال عدم تقديم المدعي لمبينة ابتداًء ؟ 
مما يقطع بأن المدعي تقدم  (أخرى) ، ألن المشرع استعمل مصطمح واإلجابة قطعًا ال

ببينة سابقة وأراد إكماليا ببينة أخرى ، كما أن ىذا القيد محدد ببينة واحدة فقط ، وال يسمح 
 . لممدعي بتقديم أكثر من بينة واحدة استكمااًل لمنقص الذي اعترى بيناتو المقدمة سابقًا 
وال يكفي من المدعي عندما يتقدم بقائمة بيناتو الخطية الموجودة تحت يد الخصم أن 

من قانون البينات بأن يبين في تمك  (21)يسمييا بل يجب أن يتقيد في ذلك بأحكام المادة 
فحوى السند أو الورقة بقدر ما الموجودة تحت يد خصمو وأوصاف السند أو الورقةالقائمة 

                                                           
 ال ٌجوز للمتداعٌن من غٌر المحامٌن أن ٌحضروا أمام محكمة الصلح التً تنظر الدعوى الحقوقٌة )من قانون محاكم الصلح تنص على ما ٌلً  (ب/7)المادة 

 ( .إال بوساطة محامٌن ٌمثلونهم بموجب سند توكٌل وذلك فً الدعاوى التً قٌمتها الف دٌنار فأكثر والدعاوى المقدرة قٌمتها لغاٌات الرسوم
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الدالئل أو الظروف التي  والواقعة التي يستشيد بالورقة أو السند عمييا ويمكن من التفصيل
. تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم

 
ىل يكفي من المدعي تسمية البينة التي تحت يده دون : والسؤال الذي يثور ىنا أيضًا 
 ؟  (1/ب/4)إرفاقيا وفقًا لما تتطمبو المادة 

ال يكفي مجرد تسمية البينة التي تحت يد المدعي ألن الحكمة من وفي ذلك نبدي بأنو
بداء دفوعو واعتراضاتو عمييا  إلزامو بتقديميا تمكين المدعى عميو من االطالع عمييا وا 

ضمن الميمة المضروبة لألخير مما يستتبع معو القول بأن مجرد تسمية البينة دون تقديميا 
الفعمي يجعميا غير مقبولة شكاًل لعدم تقديم المدعي ليا فعميًا بتاريخ قيده لدعواه كون عدم 

 ، ال سيما مراعاة المدعي إلجراءات تقديم بيناتو يجعمو مقصرًا والمقصر أولى بالخسارة
 . وأنو ىو الذي يختار موعد إقامة دعواه 

 

بعد أن يبمغ المدعى عميو موعد الجمسة وصورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتيا المشار إلييا 
يجب عميو أن يقدم جوابو وبيناتو ودفوعو وفقًا لإلجراءات  (4)من المادة  (ب)في الفقرة 

 : من قانون محاكم الصمح والتي تنص عمى ما يمي  (5)المرسومة في المادة 
عمى المدعى عميو أن يقدم إلى قمم المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من اليوم التالي . أ )

لتاريخ تبمغو الئحة الدعوى وكامل مرفقاتيا جوابًا كتابيًا عمى ىذه الالئحة من أصل 
: وعدد كاف من الصور لتبميغ المدعين مرفقًا بكل نسخة منيا ما يمي

                                                           
 اذا قدمت الممٌزة قائمة بمفردات بٌناتها ولم تقدم البٌنات الواردة فً القائمة فعلٌاً ضمن المدة القانونٌة ) والذي جاء فٌه 4438/2014انظر تمٌٌز حقوق رقم 

وما بعد من قانون أصول المحاكمات المدنٌة  (58)مما ال ٌجوز لها تقدٌم بٌناتها التً أشارت إلٌها فً القائمة بعد فوات المدة القانونٌة ذلك أن المستفاد من المادة 
أن المقصود بتقدٌم البٌنات هو التقدٌم الفعلً لها فقط والواردة ضمن القائمة خالل المدة القانونٌة المحددة قانوناً وإن عدم مراعاة ذلك ٌجعل الخصم مقصراً فً 

كما أن البٌنة الشخصٌة غٌر  (736/2012 و18/5/2005 تارٌخ 1743/2005 و4476/2005ٌنظر تمٌٌز رقم )تقدٌم بٌناته وهو الذي ٌتحمل نتائــج التقصٌر 
مقبولة ألن الغاٌة منها هو إبراز البٌنة الخطٌة والتً قدمت بعد فوات المدة القانونٌة األمر الذي ٌجعل من عدم سماح محكمتً الموضوع للطاعن بتقدٌم بٌناته 

 ( .الخطٌة موافق للقانون
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بيناتو الخطية المؤيدة لجوابو الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصواًل أو صورًا . 1
مصدقًا عمييا من المدعى عميو أو وكيمو بمطابقتيا لألصل، ولممدعي الحق بطمب 

. تقديم أصميا في أي وقت
.  قائمة ببيناتو الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمو. 2
قائمة بأسماء شيوده وعناوينيم الكاممة والوقائع التي يرغب في إثباتيا بالبينة الشخصية . 3

.  لكل شاىد عمى حدة
من ىذه المادة لتصبح ثالثين يومًا في أي  (أ)تزاد المدة المنصوص عمييا في الفقرة . ب

: من الحالتين التاليتين
. إذا كان المدعى عميو الوكيل العام أو كان إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة. 1
.  إذا كان المدعى عميو مقيمًا خارج المممكة. 2
من ىذه المادة  (أ)لقاضي الصمح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إلييا في الفقرة . ج

من ىذه المادة خمسة عشر يومًا،  (ب)سبعة أيام، أو المدة المشار إلييا في الفقرة 
وذلك بناء عمى طمب المّدعى عميو المقّدم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تمك 

.  الفقرتين إذا أبدى أسبابًا مبررة وقنعت المحكمة بذلك
من ىذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عميو بتقديم جواب  (2)مع مراعاة أحكام البند . 1.د

كتابي عمى الئحة الدعوى خالل المدد المبينة في الفقرات السابقة من ىذه المادة، ففي 
ىذه الحالة يسقط حقو في تقديم جواب عمى الئحة الدعوى، ومع عدم اإلخالل بحقو في 
توجيو اليمين الحاسمة ال يحق لو تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقو عمى تقديم 

. مذكرة بدفوعو واعتراضاتو عمى بينات المدعي ومناقشتيا وتقديم مرافعة ختامية
في الدعاوى التي تقل قيمتيا عن الف دينار، يجوز لممحكمة أن تسمح لممدعى عميو . 2

بتقديم جوابو عمى الئحة الدعوى في أول جمسة تمي أول جمسة محاكمة، كما يجوز 
لممحكمة أن تسمح لممدعى عميو بتقديم بيناتو الدفاعية في أول جمسة تمي الجمسة التي 

.  يختم فييا المدعي تقديم بيناتو الثبوتية
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من ىذه الفقرة لممدعي خالل مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم  (2)مع مراعاة البند . 1.ىـ
التالي لتاريخ تبمغو الالئحة الجوابية ومرفقاتيا أن يقدم ردًا عمييا مع مذكرة بدفوعو 
واعتراضاتو عمى بينات المدعى عميو، كما يحق لو أن يرفق برده البينات الالزمة 

لتمكينو من دحض بينات خصمو، ولممدعى عميو الحق بتقديم مذكرة بدفوعو 
. واعتراضاتو عمى البينة الداحضة خالل سبعة أيام من تاريخ تبميغيا لو

إذا كانت قيمة الدعوى أقل من الف دينار، فيجوز لممحكمة أن تسمح لممدعي بتقديم . 2
بينات داحضة الزمة لمرد عمى البينات الدفاعية لممّدعى عميو، وذلك في أول جمسة 

.  محاكمة بعد استكمال المّدعى عميو تقديم بيناتو الدفاعية
إذا طمب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناتو مستندات تحت يد الغير فيحق لمخصم . و

األخر، بعد ورود ىذه المستندات واطالعو عمييا، أن يبدي دفوعو واعتراضاتو عمييا، 
وأن يقدم البينات الالزمة لمرد عمييا وذلك خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام من اليوم 

.  التالي لتاريخ تبمغو ىذه المستندات
بعد استكمال تقديم الموائح والبينات وفق األحكام المقررة في ىذه المادة، لقاضي الصمح . ز

أن يقرر إجراء الخبرة التي طمبيا المدعي ضمن قائمة بيناتو في قضايا التأمين وأي 
قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فييا قبل استكمال تقديم البينات األخرى قد يساعد 

  (عمى وصول األطراف إلى تسوية ودية فييا
 

 أن الميعاد المجري لميل تقديم المدعى عميو لجوابو وبيناتو ىو تبميغو ويالحظ ابتداءً 
يفيد المشاركة بين  (الواو)الئحة الدعوى وكامل مرفقاتيا وحيث إن حرف العطف 

المعطوف والمعطوف عميو في الحكم وعميو فإن تبميغ المدعى عميو لـالئحة الدعوى فقط ال 
يجري ىذا الميعاد ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ميعاد تقديم الجواب والبينات 

يومًا تمدد لمدة سبعة أيام ، أما إذا كان المدعى عميو  (15)لممدعى عميو كأصل عام ىي 
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ىو الوكيل العام إلدارة قضايا الدولةأوكانإحدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان مقيمًا 
 . خارج المممكة فميعاد تقديم الجواب والبينات ىو ثالثين يومًا تمدد لمدة خمسة عشر يومًا 

 : من القانون ذاتو وىي  (ج/5)إال أن ليذا التمديد شروط حددتيا المادة 
 . أن يتقدم المدعى عميو بطمب لتمديد الميمة الممنوحة لو لتقديم جوابية وبيناتو -1
 . أن يقدم الطمب قبل انقضاء المدة المضروبة لتقديم الجواب والبينات  -2
 . أن يبدي المدعى عميو أسبابًا مبررة لطمب التمديد  -3
 . أن تقتنع المحكمة بمبررات التمديد  -4

 

وعميـــو إذا لم تتوافر ىذه الشروط مجتمعة فيرد طمب التمديد شكاًل كون ميمة تقديم الجواب 
والبينات ىي مدد سقوط ال تقف وال تنقطع إذ إن قطع المواعيد القانونية أو إيقافيا ال يجوز 

  . إال بنص قانوني صريح يقضي بذلك
 

ومن ناحية ثالثة فإذا رغب المدعى عميو بتقديم ادعاء متقابل عمى دعوى المدعي فعميو أن 
من قانون أصول المحاكمات  (116)يتقدم بو مع جوابو عمى الدعوى عماًل بأحكام المادة 

 ، وفي حالة تقديم المدعى عميو من قانون محاكم الصمح  (19)المدنية وبداللة المادة 
الدعائو المتقابل يجب أن يدفع عنو الرسم القانوني وفقًا لألصول المرسومة في المادتين 

 ، وأن 2008من جدول رسوم المحاكم الممحق بنظام رسوم المحاكم لسنة  (أ/2أ و/1)
من قانون محاكم الصمح كون  (أ وب/4)يرفق بو بيناتو وفقًا لألصول المرسومة في المادة 

الدعوى المتقابمة ىي دعوى مستقمةعن الدعوى األصمية ، ومن صور استقالليا عنيا في 
                                                           

 .2001 لسنة 11انظر القرار التفسٌري رقم 

للمدعى علٌه ان ٌقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعً مع الئحته ) تنص على ما ٌلً 1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنٌة رقم  (116)المادة 

.  بطلب المقاصة القضائٌة وطلب الحكم له بتضمٌنات عن ضرر لحقه من الدعوى االصلٌة او من اجراء حصل فٌها . 1:الجوابٌة على الئحة الدعوى 
.  باي طلب ٌترتب على اجابته اال ٌحكم للمدعً بطلباته كلها او بعضها او ان ٌحكم له بها مقٌدة بقٌد لمصلحة المدعى علٌه. 2 
.  باي طلب متصال بالدعوى االصلٌة بصلة ال تقبل التجزئة . 3
. (ذن المحكمة بتقدٌمه مما ٌكون مرتبطا بالدعوى االصلٌةأما ت. 4

ٌعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنٌة وأصول المحاكمات ) على ما ٌلً 2017 لسنة 23من قانون محاكم الصلح رقم  (19)كما تنص المادة 
 (الجزائٌة فٌما لم ٌرد علٌه نص فً هذا القانون، وذلك بالقدر الذي ٌتفق مع أحكامه
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قابمية الحكم الصادر فييا لمطعن من عدمو ومن حيث القيمة ومقدار الرسوم ولكنيا تتبع 
 . الدعوى األصمية من ناحية مرجع الطعن وذلك لعدم قطع أواصر الدعوى وتجزئتيا 

من قانون أصول المحاكمات  (109)كما يجب عمى المدعى عميو أن يتقيد بأحكام المادة 
المدنية عند تقديمو ألي من الطمبات الواردة في متن تمك المادة إذ عميو أن يقدم جميع ما 
يرغب بإثارتو من ىذه الطمبات في طمب واحد مستقل خالل المدة المنصوص عمييا في 

 . من قانون محاكم الصمح  (5)المادة 
 

أما الجزاء المترتب عمى عدم تقديم المدعى عميو لجوابو خالل المدة األصمية أو الممددة 
فيو سقوط حقو في تقديم الجواب واقتصاره عمى توجيو اليمين الحاسمة وتقديم مذكرة 

 . بدفوعو واعتراضاتو عمى بينات المدعي ومناقشتيا وتقديم مرافعتو الختامية 
 

إال أن المشرع ىنا أورد استثناء عمى عدم تقيد المدعى عميو بتقديم جوابو وبيناتو خالل 
المدة المضروبة لو في الدعاوى التي تقل قيمتيا عن ألف دينار نظرًا لخصوصيتيا ، حيث 

أجاز لممدعى عميو أن يقدم جوابو في أول جمسة تمي أول جمسة محاكمة كما سمح لو 
 . بتقديم بيناتو ىنا في أول جمسة تمي الجمسة التي يختم فييا المدعي تقديم بيناتو 

خالل من قانون محاكم الصمح فقد أعطى المشرع لممدعي  (1/ىـ/5)ووفقًا ألحكام المادة 
مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبمغو الالئحة الجوابية ومرفقاتيا أن يقدم ردًا 

عمييا مع مذكرة بدفوعو واعتراضاتو عمى بينات المدعى عميو، كما يحق لو أن يرفق برده 

                                                           
من قانون أصول المحاكمات المدنٌة  (116)من المقرر فً المادة ) والذي جاء فٌه 23/12/2018هٌئة خماسٌة تارٌخ  (7342/2018)انظر تمٌٌز حقوق رقم 

أنها حددت الحاالت التً ٌجوز للمدعى علٌه أن ٌقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعً بدعوى متقابلة وهً مستقلة عن الدعوى األصلٌة ومن صور استقاللها عنها 
ومن حٌث القٌمة ومقدار الرسوم ولكنها تتبع الدعوى األصلٌة من ناحٌة مرجع الطعن وذلك لعدم قطع أواصر ، فً قابلٌة الحكم الصادر فٌها للطعن من عدمه

 .(الدعوى وتجزئتها
للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن ٌطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع )من قانون أصول المحاكمات المدنٌة نصت على أنه  (109)المادة 

: من هذا القانون (60)و (59)التالٌة شرٌطة أن ٌقدم جمٌع ما ٌرغب باثارته منها فً طلب واحد مستقل خالل المدد المنصوص علٌها فً المادتٌن 
.  بطالن تبلٌغ اوراق الدعوى. د.مرور الزمن. ج.وجود شرط او اتفاق تحکٌم. ب.عدم االختصاص المكانً. أ
من تلك  (ج)من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل فً الطلب المشار إلٌه فً البند  (د)و (ب)و (أ)على المحكمة أن تفصل فً الطلبات المشار إلٌها فً البنود . 2 

 ( .الفقرة أو أن تقرر ضّمه إلى الموضوع
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البينات الالزمة لتمكينو من دحض بينات خصمو، ولممدعى عميو الحق بتقديم مذكرة 
. بدفوعو واعتراضاتو عمى البينة الداحضة خالل سبعة أيام من تاريخ تبميغيا لو

 

 أن المشرع لم يقيد المدعى عميو بمدة محددة لتقديم مذكرة بدفوعو واعتراضاتو ونالحـــظ ىنا
عمى بينات المدعي األصمية كما فعل عندما قيد المدعي بمدة سبعة أيام لغايات تقديم 
دفوعو عمى بينات المدعى عميو ىذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد أورد المشرع  

استثناء عمى مواعيد تقديم المدعي لبيناتو الداحضة إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف 
دينار إذ سمح لممدعي بتقديم بينات داحضة عمى بينات المدعى عميو في أول جمسة 

 . محاكمة بعد استكمال المدعى عميو تقديم بيناتو الدفاعية 
 

 فقد أورد المشرع ىنا أيضًا حكمًا جديدًا وأما بخصوص البينات الموجودة تحت يد الغير
من قانون محاكم الصمح حيث أتاح لمخصوم أن  (5)من المادة  (ج)ضمن أحكام الفقرة 

يقدموا البينات الالزمة لمرد عمى البينات الموجودة تحت يد الغير خالل مدة ال تتجاوز 
سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغ الخصم ليذه المستندات ، وىذا الحكم أعطى 
لممدعي والمدعى عميو عمى حد سواء الحق بتقديم أية بينات إضافية لدحض البينات 

المطموبة من أييما والموجودة تحت يد الغير خالل الميمة الموصوفة أعاله وىذا األمر 
يشكل خروجًا عمى مبدأ حصر البينة وتسميتيا باإلضافة إلى حقيما بإبداء دفوعيما 

 . واعتراضيما عمى تمك البينات 
حكمًا جديدًا ىدفو عدم إطالة أمد  (5)من المادة  (ز)كما أورد وضمن أحكام الفقرة 

التقاضي حيث أعطى لمقاضي الحق بإجراء الخبرة قبل استكمال البينات المطموبة من 
إذا رأى أن ذلك يساعد عمى وصول األطراف إلى تسوية ودية فييا خصوصًا في الطرفين 
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قضايا التأمين وأي قضية أخرى تكون الخبرة فييا ىي البينة األساسية لموقوف عمى تقدير 
 . قيمة الحق المتنازع عميو

 

 فقد أورد المشرع ليا حكمًا خاصًا ضمن أحكام المادة أما بالنسبة لمدعاوى المستعجمة
 : من قانون محاكم الصمح حيث نصت ىذه المادة عمى أنو  (6)
في الدعاوى المستعجمة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصمح اعتبارىا مستعجمة وفق )

من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام  (60)القواعد المقررة في المادة 
من ىذا القانون عمى لوائح الدعاوى المستعجمة والموائح الجوابية ولوائح  (5)و (4)المادتين 

الرد المقدمة فييا، وما يمزم إرفاقو بيا من بينات وطمبات، عمى أن يتم تقصير مدتي تقديم 
من ىذا  (5)من المادة  (ب)و (أ)الالئحة الجوابية المشار إلييا في كل من الفقرتين 

دون أن تكون أي منيما قابمة . القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يومًا عمى التوالي
. (من المادة ذاتيا دون تقصير (و)و (ىـ)لمتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين 

 

 بنص القانون تمك الدعاوى التي ينص القانون عمى أن والمقصود بالدعاوى المستعجمة
، باإلضافة لمدعاوى التي يقرر قاضي تنظر بصورة مستعجمة مثل الدعاوى العمالية 

من قانون أصول  (60)الصمح اعتبارىا مستعجمة وفقًا لمقواعد المقررة في المادة 
 : المحاكمات المدنية والتي نصت عمى أنو 

في الدعاوى التي تحوز صفة االستعجال بمقتضى أحكام ىذا القانون أو أي قانون . 1)
.  آخر يعين القاضي جمسة المحاكمة فور قيد الئحتيا بدون حاجة لتبادل الموائح

تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل الموائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبو اذا . 2
وموضوعيا او اذا اقتصر طمب المدعي فييا عمى أاستدعت طبيعة ىذه الدعوى 

                                                           
تختص محكمة الصلح بالنظر فً الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردٌة ومن ذلك الدعاوى )من قانون العمل والتً نصت على أنه  (أ/137)المادة 

من هذه المادة وذلك بصورة مستعجلة بحٌث ٌتم الفصل فً الدعوى خالل  (ب)المتعلقة باألجور فً المناطق التً ال ٌوجد فٌها سلطة أجور وفق أحكام الفقرة 
 (.ثالثة أشهر من تارٌخ ورودها للمحكمة 
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 استيفاء دين او مبمغ متفق عميو من المال مستحق عمى المدعى عميو وناشىء
: عما يمي

، او  (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثال  )و ضني أعقد صريح .     أ 
سند تعيد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبمغ من المال متفق عميو، او .     ب
ذا كان االدعاء عمى االصيل يتعمق فقط بدين او مبمغ من المال متفق إكفالة .     ج

 ( .عميو
 

ويجب أن ال نخمط ىنا بين الدعاوى المستعجمة وفقًا لممفيوم الوارد أعاله وبين الطمبات 
من قانون أصول المحاكمات المدنية  (32)المستعجمة المنصوص عمييا في المادة 

طمبات تعيين وكيل او قيم  والمسائل المستعجمة التي يخشى عمييا من فوات الوقتوىي
الكشف المستعجل الثبات الحالة  وعمى مال او الحجز التحفظي او الحراسة او منع السفر

دعوى سماع الشاىد الذي يخشى فوات فرصة االستشياد بو عمى موضوع لم يعرض بعد و
، كون األخيرة ال تعتبر دعاوى مستعجمة بالمفيوم عمى القضاء ويحتمل عرضو عميو 

 .الوارد أعاله 
من قانون محاكم الصمح  (6) بأحكام المادة وبالعودة إلى الدعاوى المستعجمة المقصودة
من قانون محاكم الصمح إال أنو قصر  (5و4)نجد أن المشرع طبق عمييا أحكام المادتين 

( 5)من المادة  (أ ، ب)مدتي تقديم الالئحة الجوابية المشار إلييا في كل من الفقرتين 
لتصبحا سبعة أيام وخمسة عشر يومًا عمى التوالي دون أن تكون أي منيما قابمة لمتمديد 

 . من المادة ذاتيا دون تقصير  (و)و (ىـ)وعمى أن تبقى المدد الواردة في الفقرتين 
 

وعميــو فال يقبل أي طمب تمديد سواء من المدعى عميو أو من الوكيل العام إلدارة قضايا 
الدولة أو ممثل المؤسسات الرسمية أو العامة أو المدعى عميو المقيم خارج المممكة في 
الدعاوى المستعجمة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصمح اعتبارىا مستعجمة ويجب 
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من قانون محاكم  (6)أن يمتزموا جميعًا بميل تقديم الجواب والبينات الوارة في المادة 
 . الصمح 

 

من قانون محاكم الصمح  (ب/7)وباالنتقال إلى معالجة التعديل الواقع عمى أحكام المادة 
 : نجد أنيا نصت عمى أنو  (9)والتي كانت مرقمة بالرقم 

ال يجوز لممتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصمح التي تنظر )
الدعوى الحقوقية إال بوساطة محامين يمثمونيم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي 

 ( . قيمتيا الف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتيا لغايات الرسوم
 

 ىنا أن المشرع جعل الدعاوى التي تكون قيمتيا ألف فأكثر من الدعاوى التي ال نالحــظ
يجوز لممتداعين أن يحضروا فييا أمام محاكم الصمح إال بواسطة محامي في حين كانت 
الدعاوى التي تبمغ قيمتيا ألف دينار من الدعاوى التي يجوز فييا لألطراف أن يمثموا أمام 
قاضي الصمح بمعزل عن حضور المحامي ولم يطرأ أي تعديل عمى الدعاوى غير المقدرة 
القيمة فيي تحتاج إلى محامي وال يممك األطراف المثول أمام قاضي الصمح بمعزل عن 

من قانون محاكم الصمح السابق والتي كان  (أ/9)المحامي ، كما ألغى المشرع نص المادة 
بموجبيا لقاضي الصمح أن يأذن لكل من طرفي الدعوى أن يوكل عنو زوجو أو أحد 
أصولو أو فروعو ويكفي في ورقة الوكالة أن تكون ممضاة من الموكل ومن شاىدين 

 . ويجوز أن يعيد الموكل إلى ىذا القريب بالوكالة شفاىًة أمام قاضي الصمح
 

 : طرق الطعن في األحكام الصمحية *** 
 : من قانون محاكم الصمح نجد أنيا نصت عمى أنو  (8)بالعودة إلى أحكام المادة 

: تستأنف إلى محكمة البداية بصفتيا االستئنافية. أ )
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األحكام الصادرة وجاىيًا أو وجاىيًا اعتباريًا في القضايا الحقوقية خالل عشرة أيام من . 1
. اليوم التالي لتاريخ صدورىا

القرارات الصادرة عن قاضي األمور المستعجمة خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ . 2
.  تبميغيا

تفصل محكمة البداية بصفتيا االستئنافية بالطعون المقدمة إلييا تدقيقًا ما لم تقرر . ب
.  خالف ذلك

تحفظ أوراق الدعوى في قمم محكمة الصمح، إال إذا استأنف أحد الطرفين الحكم المنيي . ج
لمخصومة، فترسميا المحكمة إلى قمم المحكمة المستأنف لدييا بعد أن تبمغ صورة عن 
الئحة االستئناف إلى الفريق الثاني، ولو أن يقدم الئحة بدفاعو خالل عشرة أيام من 

.  (اليوم التالي لتاريخ تبميغو الئحة االستئناف
 

 نشير إلى أن االستئناف طعن عادي يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال ابتــداءً 
أو تعديل حكم صادر من محكمة الدرجة األولى فيو طريق طعن عادي بمعنى أنو جائز 

ألي خصم يتضرر من الحكم ولمجرد خسارتو وكونو طعنًا عاديًا يسمح أيضًا بقابمية 
األحكام الصادرة من محكمة أول درجة كقاعدة عامة بأن تكون محاًل لو ، ويعد االستئناف 

 . تطبيقًا لمبدأ وجوب تعدد درجات التقاضي بحيث ال يجوز االكتفاء بدرجة واحدة فقط 
والعبرة بقابمية الحكم لمطعن ىي لتاريخ صدوره فإن كان قاباًل لمطعن بذلك التاريخ يبقى 

ن كان غير قابل لمطعن  كذلك ولو صدر فيما بعد قانون معدل يجعمو غير قابل لمطعن وا 
 ، بذلك التاريخ يبقى كذلك ولو صدر قانون معدلبعد صدور الحكم يجعمو قاباًل لمطعن

                                                           
و تم من االجراءات قبل أحكام هذا القانون على ما لم ٌكن فصل فٌه من الدعاوى أتسري )من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتً نصت على أنه  (2)المادة 

النصوص المعدلة للمواعٌد . 2. النصوص المعدلة لالختصاص متى كان تارٌخ العمل بها بعد ختام المحاكمة فً الدعوى . 1:تارٌخ العمل به وٌستثنى من ذلك 
و منشئة أالنصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تارٌخ العمل بها متى كانت ملغٌة . 3. متى كان المٌعاد قد بدا قبل تارٌخ العمل بها

.  (وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحٌحا فً ظل قانون معمول به ٌبقى صحٌحا ما لم ٌرد نص على خالف ذلك. لطرٌق من تلك الطرق
 ، 4/3/2014هٌئة خماسٌة تارٌخ  (3567/2013) ، وتمٌٌز حقوق رقم 9/12/2018هٌئة خماسٌة تارٌخ  (7659/2018)وانظر أٌضا تمٌٌز حقوق رقم 

  . 8/5/2008هٌئة خماسٌة تارٌخ  (3022/2007)وتمٌٌز حقوق رقم 
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كما أن العبرة في تحديد المرجع المختص بنظر الطعن بشكل عام ىي أيضًا لتاريخ صدور 
الحكم فإن كان بتاريخ صدوره من اختصاص محكمة االستئناف فتبقى كذلك حتى لو 

 . صدر قانون معدل جعل االختصاص لمحكمة البداية بصفتيا االستئنافية 
من قانون محاكم الصمح نجد أن محكمة البداية بصفتيا  (8)وبالعودة إلى أحكام المادة 

االستئنافية أضحت وبموجب ىذا القانون المعدل مختصة بنظر الطعون الموجية إلى 
 : األحكام التالية 

 . األحكام الوجاىية أو الوجاىية االعتبارية في القضايا الحقوقية  -1

 . القرارات الصادر عن قاضي األمور المستعجمة  -2
 

وبالتالي فإن األحكام التي تصدر وجاىيًا أو وجاىيًا اعتباريًا في القضايا الصمحية الحقوقية 
تكون قابمة لالستئناف وليس لالعتراض وميمة الطعن في ىذه األحكام ىي عشرة أيام من 
اليوم التالي لتاريخ  صدورىا فيما يتعمق باألحكام الوجاىية أو الوجاىية االعتبارية ومن 

 . اليوم التالي لتاريخ تبميغيا بالنسبة لمقرارات الصادرة عن قاضي األمور المستعجمة 
 

وعميو فقد رتب المشرع عمى الحكم الصادر وجاىيًا اعتباريًا اآلثار ذاتيا التي تترتب عمى 
من قانون أصول المحاكمات  (67/3)الحكم الصادر وجاىيًا وذلك بموجب أحكام المادة 

المدنية بيدف عدم إطالة أمد التقاضي عمى خالف الوضع سابقًا والذي كان تبميغ الحكم 
ىو الميعاد المجري لميل الطعن حيث أصبح اليوم التالي لصدور ىذا القرار سواء أكان 
وجاىيًا أو وجاىيًا اعتباريًا ىو الميعاد المجري لتمك الميل ، كما أصبحت محكمة البداية 
بصفتيا االستئنافية ىي المرجع المختص بنظر االستئناف الذي يقدم لمطعن في األحكام 
الصمحية الصادرة وجاىيًا أو وجاىيًا اعتباريًا وفي القرارات الصادرة عن قاضي األمور 

المستعجمة أيًا كانت قيمتيا في حين كانت محكمة البداية بصفتيا االستئنافية تختص بنظر 
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الطعن في الحكم الصادر في الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتيا ألف دينار وبغض النظر 
عما إذا كان الحكم قد صدر وجاىيًا أو وجاىيًا اعتباريًا أو بمثابة الوجاىي ، ومحكمة 

 .االستئناف كانت تختص بنظر األحكامالصمحيةالحقوقية األخرى
 

تنعقد محكمة البداية بصفتيا االستئنافية من قاضيين عمى األقل عند النظر في الدعاوى 
الحقوقية بصفتيا االستئنافية ويرأسيا رئيس المحكمة أو القاضي األقدم في الدرجة وتصدر 

 .قراراتيا باإلجماع أو باألكثرية 
ذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختمفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار  وا 

النيائي يدعو رئيس المحكمة قاضيًا ثالثًا لالشتراك في المحاكمة من المرحمة التي وصمت 
 . إلييا الدعوى وتتمى بحضوره اإلجراءات السابقة 

ذا قررت محكمة البداية بصفتيا االستئنافية قبول االستئناف شكاًل فتتولى الفصل فيو  وا 
موضوعًا وال تممك إعادة الدعوى إلى محكمة الصمح لمنظر فييا موضوعًا كأصل عام إال 

إذا كان الحكم المطعون فيو قد قضى برد الدعوى لعدم االختصاص أو لكون القضية 
مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو ألي سبب شكمي آخر فينا وفي ىذه 

الحاالت فقط تممك محكمة البداية بصفتيا االستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصمح 
، وتفصل محكمة البداية من قانون محاكم الصمح  (10)وىذا ما أكدتو أحكام المادة 

                                                           
تنعقد محكمة البداٌة فً الدعاوى الحقوقٌة من قاض منفرد . أ ) على 2001لسنة  (17)من قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة وتعدٌالته رقم  (5)نصت المادة 

ٌعرف بقاضً البداٌة عند النظر فً جمٌع الدعاوى الحقوقٌة الخارجة عن اختصاص قاضً الصلح مهما بلغت قٌمتها وكذلك النظر فً الدعاوى المتقابلة وما 
:   وتنعقد فً الدعاوى الجزائٌة على الوجه التالً . ب. ٌتفرع عنها وعن الدعوى االصلٌة 

.   من قاض منفرد عند النظر فً جرائم الجنح الخارجة عن صالحٌة قاضً الصلح بموجب محاكم الصلح . 1
.   من قاضٌٌن عند النظر فً القضاٌا الجنائٌة الخارجة عن صالحٌة محكمة الجناٌات الكبرى بموجب قانونها . 2
من ثالثة قضاة عن النظر فً القضاٌا الجنائٌة التً تكون العقوبة التً ٌفرضها القانون فٌها االعدام او االشغال المؤبدة او االعتقال المؤبد او االعتقال المؤقت . 3
.  و االشغال المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس عشر سنة الخارجة عن صالحٌة محكمة الجناٌات الكبرى بموجب قانونها أ

. تنعقد محكمة البداٌة من قاضٌٌن على األقل عند النظر فً الدعاوى الحقوقٌة والجزائٌة والتنفٌذٌة بصفتها االستئنافٌة. ج
.   او االكثرٌة باإلجماععندما تنعقد المحكمة من قاضٌٌن فاكثر ٌراسها رئٌس المحكمة او القاضً االقدم فً الدرجة وتصدر قراراتها . د

اذا انعقدت المحكمة من قاضٌٌن واختلفا فً الراي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائً ٌدعو رئٌس المحكمة قاضٌا ثالثا لالشتراك فً المحاكمة من . هـ
.  المرحلة التً وصلت الٌها الدعوى وتتلى بحضوره االجراءات السابقة 

 األحكام فً الدعاوى المرفوعة إلصدار الحكم قبل نفاذ بإصدارعندما تنعقد محكمة البداٌة من قاض منفرد وٌتم نقله الى وظٌفة قضائٌة أخرى، فٌبقى مختصا . و
مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرٌن من تارٌخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي ٌراه مناسبا ٌتم إرساله الى رئٌس المحكمة المنقول منها لتكلٌف قاض 

 (فٌها بتالوة الحكم أو باتخاذ ما ٌلزم من إجراء
 

.  إذا قررت محكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة قبول االستئناف شكال فتتولى الفصل فٌه موضوعاً .  أ)من قانون محاكم الصلح  (10)نصت المادة 
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بصفتيا االستئنافية في الطعون المقدمة إلييا تدقيقًا ما لم تقرر خالف ذلك إذا رأت 
المحكمة أن حضور الطرفين ضروري أو إذا رأت أن ىناك خطأ في اإلجراءات أو خطأ 
في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركو كأن تقرر إعادة إجراء الخبرة أو تقرر ضرورة 

 . سماع شاىد لغايات البت في الدعوى 
نما تقبل أما بالنسبة لألحكام الصادرة بمثابة الوجاىي  فمم تعد قابمة لالستئناف وا 

 :من قانون محاكم الصمح عمى ما يمي  (9)االعتراض حيث نصت المادة 
ال يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاىي قابال لالستئناف، إال أنو يكون قابال لالعتراض .  أ)

.  خالل مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغو 
في الدعاوي التي تصل قيمتيا الي الف دينار فاکثر، يجب عمى المعترض . 1.  ب

أن يجيب في الئحة اعتراضو عمى بنود الئحة الدعوى، وأن يرفق بيا  (المّدعى عميو)
ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابو، إضافة إلى طمباتو وبيناتو الدفاعية، وفق ما 

. من ىذا القانون (5)من المادة  (أ)تقتضيو الفقرة 
الئحة  (المّدعى عميو)في الدعاوى التي تقل قيمتيا عن الف دينار، يقدم المعترض . 2

ذا حضر الجمسة المحددة لسماع االعتراض تقرر المحكمة قبول  باعتراضو، وا 
االعتراض شكال، وفي ىذه الحالة يتعين عمى المعترض أن يقدم جوابو وطمباتو وبيناتو 

الدفاعية خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول االعتراض شكاًل تحت طائمة 
.  عدم قبول تمك البينات

من ىذه المادة أو لم يحضر  (أ)إذا لم يقّدم االعتراض خالل المدة المحددة في الفقرة . ج
المعترض أو وكيمو في الجمسة المعينة لسماع االعتراض دون معذرة مشروعة أو 

( ب)من الفقرة  (1)حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابو وفق ما يقتضيو البند 
.  فتقرر المحكمة رد االعتراض شكال. من ىذه المادة

                                                                                                                                                                                                       
إذا كان الحكم المطعون فٌه قد قضى برد الدعوى لعدم االختصاص أو لكون القضٌة مقضٌة أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو ألي سبب شكلً آخر . 1.  ب

. وقررت محكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة فسخ الحكم فٌجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر فً الموضوع
 ( من هذه الفقرة ال ٌجوز لمحكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة إعادة الدعوى الى محكمة الصلح (1)بخالف الحاالت الواردة فً البند . 2
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إذا حضر المعترض أو وكيمو الجمسة المحددة لنظر االعتراض، وقبمت المحكمة . د
: االعتراض شكال، يراعى ما يمي

تسمح المحكمة لممدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقيا بالئحة دعواه عند إقامتيا، . 1
كما تسمح لو بتقديم الئحة الرد وأي بينة داحضة وفقًا لما ىو منصوص عميو في 

من ىذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تمك الفقرة  (5)من المادة  (ىـ)الفقرة 
. اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة

بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب االعتراض وتصدر قرارىا برد . 2
.  االعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عميو

يكون الحكم الصادر بنتيجة االعتراض قاباًل لالستئناف خالل عشرة أيام من اليوم . ىـ
ذا كان الحكم قد قضي برد االعتراض  ، فيعتبر استئنافو شكالً التالي لتاريخ صدوره، وا 

  . (ه  المعترض عميلمحكمشامال 
 

 طريق استحدث بموجب قانون وعميــــو فإن اوعتراض عمى األحكام الصمحيةالحقوقية
من القانون ذاتو وقد  (9) وقد نظمت أحكامو المادة 2017لسنة  (23)محاكم الصمح رقم 

فرق المشرع بين الدعاوى التي تقل قيمتيا عن ألف دينار والدعاوى بقيمة ألف دينار فأكثر 
 . من حيث إجراءات االعتراض 

 

 : إجراءات اوعتراض عمى الدعاوى التي تصل قيمتيا إلى ألف دينار فأكثر *** 
 : من قانون محاكم الصمح والتي نصت عمى أنو (1/ب/9)عالجت أحكامو المادة 

 کثر، يجب عمى المعترض أفي الدعاوي التي تصل قيمتيا الي الف دينار ف)
أن يجيب في الئحة اعتراضو عمى بنود الئحة الدعوى، وأن يرفق بيا ما  (المّدعى عميو)

يثبت المعذرة المشروعة لغيابو، إضافة إلى طمباتو وبيناتو الدفاعية، وفق ما تقتضيو الفقرة 
.  (من ىذا القانون (5)من المادة  (أ)
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 : وحتى يقبل اوعتراض شكاًل في ىذه الدعاوى يجب عمى المعترض 
 . أن يقدم اعتراضو بواسطة وكيمو خالل مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغو -1
أن يجيب بواسطة وكيمو في الئحة اعتراضو عمى بنود الئحة الدعوى وأن يرفق بيا ما  -2

يثبت المعذرة المشروعة لغيابو وىي تقديم ما يبرر غيابو عن المحاكمة أمام محكمة 
الصمح قبل صدور القرار بحقو بمثابة الوجاىي كأن يكون تقرير طبي يفيد بأنو نزيل 

لمستشفى بتاريخ إجراء محاكمتو بمثابة الوجاىي أو يطعن بأن تبميغو تمك الجمسة كان 
من قانون أصول  (9 و 8 و 7)مخالفًا لألصول المرسومة ضمن أحكام المواد 

 . المحاكمات المدنية 
من  (أ/5)كما يجب عمى المعترض أن يقدم طمباتو وبيناتو الدفاعية وفق ما تقتضيو المادة 

من قانون  (109)قانون محاكم الصمح ويجب أن يقدم أيضًا طمباتو الموصوفة في المادة 
أصول المحاكمات المدنية وفقًا لألصول المرسومة في المادة ذاتيا وال يكفي إثارة تمك 

من قانون محاكم الصمح  (19)الطمبات في الالئحة االعتراضية عمى ضوء إحالة المادة 
 .ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية 

 فال ( 2784/2013)أما االحتجاج باجتياد الييئة العامة لمحكمة التمييز الموقرة رقم 
 الذي صدر ذلك 1952لسنة  (15)محل لو عمى ضوء إلغاء قانون محاكم الصمح رقم 

االجتياد استنادًا لو ،كما يتعين عمى المعترض في حال رغبتو بتقديم ادعاء متقابل أن 
من قانون أصول  (116)يقدمو مع الالئحة االعتراضية وفقًا لألصول المرسومة في المادة 

 . المحاكمات المدنية 
 

                                                           
 إذا اثار وكٌل المدعى علٌها فً الئحته الجوابٌة دفعاً مفاده أن الدعوى مردودة لمرور الزمن  )2784/2013)قضت محكمة التمٌٌز الموقرة فً قرارها رقم 

وإن محكمة الدرجة األولى لم تتعرض لهذا الدفع بقرارها وإن وكٌل المدعى علٌها أثار الدفع بمرور الزمن فً السبب األول . وتمسك بهذا الدفع بمرافعته الخطٌة
من الئحة استئنافه وأن محكمة االستئناف وبقرارها المطعون فٌه قررت رد هذا السبب معللة قرارها بأن المدعى علٌها لم تتقدم بطلب مستقل وفقاً لنص المادة 

من قانون محاكم الصلح التً هً أولى بالتطبٌق فإنه  (8)وبما إن تطبٌق هذه المادة ال ٌتفق وتطبٌق أحكام المادة . من قانون أصول المحاكمات المدنٌة (د/109)
انظر تمٌٌز حقوق ). ٌجوز معه إثارة هذا الدفع إما بالالئحة الجوابٌة أو بطلب مستقل أو باستدعاء خالفاً لما انتهت إلٌه محكمة االستئناف بقرارها المطعون فٌه

 (.29/11/2012 تارٌخ 2808/2012
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أن يحضر وكيل المعترض الجمسة المعينة لسماع االعتراض ، وفي حال قررت  -3
المحكمة قبول االعتراض شكاًل تسمح لممدعي باستكمال تقديم أية بينات أرفقيا بالئحة 

دعواه عند إقامتيا كما تسمح لو بتقديم الئحة الرد وأي بينة داحضة وفقًا لألصول 
من قانون محاكم الصمح ويبدأ احتساب الميعاد  (ىـ/5)المنصوص عمييا في المادة 

 . المقرر في تمك الفقرة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة 
 

من قانون أصول  (23/1)ىل تطبق أحكام المادة : ويثور ىنــا التساؤل التالي 
ذا كان عمى الرغم مما ورد في أي قانون آخر إ )المحاكمات المدنية والتي تنص عمى أنو 

و اليوم الذي حدث أو بالسنين فال يحسب فيو يوم التبميغ أو بالشيور أالميعاد مقدرًا باأليام 
ونبدأ باحتساب المدة المحددة لممدعي  (فيو األمر المعتبر في نظر القانون مجريا لمميعاد

الستكمال بيناتو وتقديم رده عمى الالئحة االعتراضية وبيناتو الداحضة من اليوم التالي 
لتاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة أم يجب التقيد بحرفية النص الوارد 
 . أعالىوُتحسب المدة لممدعي من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة؟

 
الواردة في مطمع المادة  ( عمى الرغم مما ورد في أي قانون آخر) أن عبارة نبين ىنا

من قانون أصول المحاكمات المدنية قد ُأضيفت ليذا القانون بموجب القانون  (23/1)
 بينما قانون محاكم 2001لسنة  (14)المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

  . 28/1/2018 قد سرت أحكامو اعتبارًا من تاريخ 2017لسنة  (23)الصمح رقم 
 

وحيث إن القاعدة األصولية المستقر عمييا في االجتياد القضائي لمحكمة التمييز بأن 
القانون الخاص مقدم في التطبيق عمى القانون العام ، وأن القانون العام إذا صدر بعد 
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ذا صدر القانون  القانون الخاص اعتبار القانون الخاص استثناء من القانون العام وا 
  . الخاص بعد القانون العام اعتبر الخاص مقيدًا لمقانون العام 

 

قد صدر بعد القانون المعدل  (2017 لسنة 23)وحيث إن قانون محاكم الصمح رقم 
 فإن حكمو يعتبر مقيدًا لمقانون 2001لسنة  (14)لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

أصول المحاكمات المدنية ويتوجب عمى المدعي أن يستكمل بيناتو وجوابو عمى الئحة 
االعتراض وبيناتو الداحضة من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة وليس من 

 . اليوم التالي لصدوره
 

إذا حضر المعترض أو وكيمو الجمسة المحددة لنظر االعتراض، وقبمت المحكمة و
االعتراض شكال، تسمح المحكمة لممدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقيا بالئحة دعواه 

عند إقامتيا، كما تسمح لو بتقديم الئحة الرد وأي بينة داحضة وفقًا لما ىو منصوص عميو 
من ىذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تمك الفقرة  (5)من المادة  (ىـ)في الفقرة 

بعد استكمال البينات تنظر  ، واعتبارًا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة
المحكمة في أسباب االعتراض وتصدر قرارىا برد االعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى 

يكون الحكم الصادر بنتيجة االعتراض قاباًل لالستئناف وأو تعديل الحكم المعترض عميو
ذا كان الحكم قد قضي برد االعتراض  خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وا 

. المعترض عميولمحكم ، فيعتبر استئنافو شامالً شكالً 
 
 

 : إجراءات اوعتراض عمى الدعاوى التي تقل قيمتيا عن ألف دينار *** 
 : من قانون محاكم الصمح والتي نصت عمى أنو  (2/ب/9)عالجت أحكامو المادة 

                                                           
( 1) وقرار دٌوان التفسٌر رقم 4/4/2002 هٌئة عامة تارٌخ 325/2002 و8/4/2008 هٌئة عامة تارٌخ 2353/2007)انظر تمٌٌزي حقوق ذوي الرقمٌن 

  . 1986لسنة 
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الئحة  (المّدعى عميو) في الدعاوى التي تقل قيمتيا عن الف دينار، يقدم المعترض )
ذا حضر الجمسة المحددة لسماع االعتراض تقرر المحكمة قبول االعتراض  باعتراضو، وا 

شكال، وفي ىذه الحالة يتعين عمى المعترض أن يقدم جوابو وطمباتو وبيناتو الدفاعية خالل 
عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول االعتراض شكاًل تحت طائمة عدم قبول تمك 

 ( .البينات
 

 وعميـــو فإن شروط قبول اوعتراض المقدم في الدعاوى التي تقل قيمتيا عن
 : ألف دينار ىي 

 

 . أن يقدم المعترض الئحة باعتراضو خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغو -1
أن يحضر الجمسة المحددة لالعتراض وال يشترط ىنا أن يقدم المعترض معذرة  -2

مشروعة تبرر غيابو عن جمسة المحاكمة كون المحكمة وبمجرد حضوره تقرر قبول 
 . االعتراض شكاًل 

 

بعد أن تقرر المحكمة قبول االعتراض شكاًل يجب عمى المعترض أن يقدم جوابو وطمباتو 
وبيناتو الدفاعية خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول االعتراض شكاًل تحت طائمة 

تقديم أي بينات أرفقيا بالئحة دعواه عند إقامتيا، كما عدم قبول البينات ويستكمل المدعي 
من المادة  (ىـ)الئحة الرد وأي بينة داحضة وفقًا لما ىو منصوص عميو في الفقرة ويقدم 

في تمك الفقرة اعتبارًا من  لممدعي من ىذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر (5)
بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في  ، وتاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة

أسباب االعتراض وتصدر قرارىا برد االعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل 
الل ــة االعتراض قاباًل لالستئناف خــيكون الحكم الصادر بنتيج ،والحكم المعترض عميو
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ذا كان الحك ، شكالً م قد قضي برد االعتراض ــعشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وا 
 .  المعترض عميولمحكمالً ــفيعتبر استئنافو شام

 

 أنــو في حال تقديم استئناف واعتراض عمى الحكم الحقوقي فإن وتجدر اإلشارة ختاماً 
األولى نظر الطعن االعتراضي أواًل ومن ثم تحال الدعوى بعد الفصل باالعتراض لمحكمة 

االستئناف لنظر الطعن االستئنافي وما قد يطعن بو استئنافًا أيضًا عمى الحكم الصادر 
 . بنتيجة االعتراض 

 
*************** 

 تم بحمد اهلل
 

 
 
 
 

 
 


