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 تقديم

في جامعة الشام وقد قمت ( 2)كلفت بتأليف كتاب جامعي لمقرر أصول المحاكمات المدنية 
  نأعلى ، وحرصت فيه  2016لعام  1ون أصول المحاكمات رقم بإنجاز هذا العمل في ظل قان
وفي مستقبل حياته المهنية، فجاء مدعمًا  ،يالزمه بعد تخرجه ،يكون دلياًل استرشاديًا للطالب 

وقد تم إنجاز هذا الكتاب في ضوء  وبآخر التعديالت القانونية.  ،القضائية بأحدث االجتهادات 
 معة الشام الخاصة. الخطة العلمية للمقرر المعتمدة لجا

 المؤلف 
 لعيالن أبو اأ.د.أيم
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 ولالباب األ
 نظرية الحكم القضائي 

 
 

 الفصل األول: أصول إصدار األحكام
 الفصل الثاني: تصنيف األحكام

 لثالث: اآلثار القانونية لألحكامالفصل ا
 الفصل الرابع: الطعن باألحكام
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 تمهيدي حثمب
  تعريف الحكم وأركانه

 :تعريف الحكم -أواًل 
لة تشكياًل صحيحًا، ومختصة في خصومة رفعتت إليهتا مة مشك  هو القرار الصادر عن محك   
فتتي مستتألة  مفتتي شتته منتته أ قواعتتد اوصتتول، ستتواء أكتتان صتتادرًا فتتي موضتتو  الخصتتومة أمل اً وفقتت 

 .متفرعة عنه
 :هأركان الحكم وشروط انعقاد -ثانيًا 
حكمتًا فحكتم المحكمتين يعتد   .ولو استثناء القضاء ية لها واليةمن هيئة قضائأن يصدر  -1   
 ،حكتتيم، وقتتد أقتتر المشتتر  نتتتام الته متتن أشتتخاس لتتيو لهتتم واليتتة القضتتاءصتتدور  متتن رغمعلتتى التت 

أو متن هيئتة ال تعتد  ما يصدر الحكم من شتخ  ال يعتدق قاضتيًا،. فعند احترامًا منه إلرادة الخصوم
متن قتا ل لتم يحلتي اليمتين  أو واليتة القضتاء، زالت عنه أو من شخ   نتر القانون،في كمة مح

 متتن قاضتتيين بتتداًل متتن نالنتتة، فإنتته يكتتون حكمتتًا معتتدومًا. أو، 1 إجازتتته غضتتون  فتتي أو القانونيتتة ،
 ئي؛ أي الوظيفي.الوالوكذلك إن صدر بخالف قواعد االختصاس 

عدمتتته كن عيتتتب أ هتتتذا التتتر  فتتتإشا شتتتاب   .د اوصتتتولاعتتت قو ل اً الخصتتتومة مرفوعتتتة وفقتتت أن تكتتتون  -2
شتتخ   يصتتدر الحكتتم علتتىأن . كتت معتتدوماً  صتتار الحكتتم ،وجتتوده وجعتتل الخصتتومة لتتم تنشتتأ أصتتالً 

متتتوفى  
ي قتتد نونولتتم يكتتن ممثلتته القتتا ب بتتالجنون أو بمتتا يعتتدم أهليتتته قبتتل رفتت  التتدعو ،اصتت مأو  2

 
 . 38ص – 2007( 2-1حمامون )ارية، الغرفة اإلجي 24/4/0062يف 875/ق/ 533أ/ مدين سوري نقض-1
مام  وى منظورة أ كن تصحيحه مادامت الدعيف اخلصومة مي ن يكون خطأ لدعوى على ميت ال يعدو أا ن إقامة إ -1"  - 2
قيد   إذا تبني بعد، فعدام يلحق احلكم وال يلحق الدعوى إن االن   -2.  ومل يصدر حكم فيها بعد األوىل  كمة الدرجة حم
كانه، فإنه على احملكمة  ألركن من اها صدور حكم فاقد  رتتب عليوى قد ين هذه الدعفيها أ وى وقبل صدور حكملدعا
.  ." در حكمهاكان لذلك جمال ومن مث تصكن إن  ويف هذا الر ن تستبغي عليها أ حبجة االنعدام، بل ين ال ترد الدعوى أ

  . 2014لعام   ( 6-1احملامون )  2013/ 12/ 3اتريخ   1045ساس أ  1107/أ قرار  2غرفة ، نقض مدين سوري 
هت اليه حمكمة البداية من ادخال ورثة املتوىف قبل إقامة الدعوى  اجت ة النقض صحة ما كدت حمكم .وفيه أ49ص

وعن ذلك قالت حمكمة النقض   . عوى شكلا حمكمة البداية ورد الد سخ قرار ئناف الذي فقرار حمكمة االستونقضت 
مبا ليس   وم عي على جهل اخلصو النف أل الظرو ماعة وليس استغلين اجللة بني ظهراعدا لقضاء نشر احلق وال"إن مهمة ا 

نه إبدخال ورثة املتوىف قبل  انع حيول دو دائية جائز وال مومثله "تصحيح اخلصومة ابملرحلة االبت . ." العلم به  إلزام عليهم 
اتريخ    1187أساس    432رارها   ققضاء حمكمة النقض يفاهليئة العامة ل  اجتهاد  امة الدعوى وهذا ما عليه إق

( لعام  6-1احملامون ) 2014/ 3/2اتريخ   16أساس   21رار  /أ ق2سوري الغرفة قض مدين  " ن   10/2006/ 30
 . 52ص  2014
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أو بل تتت  بطر قتتتة  عو ،ة التتتد بصتتتحيفقتتت  علتتتى شتتتخ  لتتتم يبل تتت   أو ،اختصتتتم فتتتي صتتتحيفة افتتاحهتتتا
ي غفلتتة متتن حكتتم بطر تته ال تتم فتت توصتتاًل إلتتى إدختتال ال تتم علتتى المحكمتتة واستصتتدار  ، تتةملتو 
 .3الخصم
شتتأنه فتتي شلتتك شتتأن أي ورقتتة متتن أورا  اوصتتول، وأن  ة،مكتوبتت  بصتتورة صتتادراً أن يكتتون  -3
 . باسم الشعب العربي السوري صادرًا يكون 
فقتترار المحكمتتة  .4تتتام العتتامفتتي القتتانون أو مخالفتتًا للنعتتًا ممنو أال  يكتتون موضتتو  التتدعو   -4

 ة معدوم.الشرعية بتثبيت زواج مسلمة ب ير المسلم
، فتتتالقرار الصتتتادر بمقتضتتتى الستتتلطة درًا بمتتتا للمحكمتتتة متتتن ستتتلطة قضتتتائيةأن يكتتتون صتتتا -5

 .حكمًا، مالم ين  القانون على ما يخالي شلك الوالئية للمحكمة ال يعد  
 الحكم:صحة  شروط –ثالثًا 

 لدعو .صحة تبل  الخصوم ل -1

 صحة التمثيل والصفة في الدعو .  -2

 احترام حه الدفا  للخصوم. -3

 تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهر ة كافة. -4

 صحة اإلجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.  -5

لكتتاب الكتتاب اوول متن مقترر أصتول المحاكمتات، وفتي هتذا ادراستها فتي وهي مسائل سبقت 
 ت.أصول اإلنباإلى بالنسبة 

 ،ار خ صتدورهوتت  ،وموضتو  الختالف ،وطرفتي التدعو   ،الحاكمة يحتوي على اسم الهيئةأن -6
 . وهي أمور سيأتي شرحها.هيئة التي أصدرتهوتوقي  القاضي أو ال

 
 : 5ئيالطبيعة القانونية للعمل الوال -رابعاً 

 
اتري   خ 6/21/أ/736.". قك   م مع   دومحملاكم   ة ومل يبل   و ال   دعوى ه   و حامل ي   دىل إىل دور حك   م عل   ى     رف " ص     - 3

يق    ي غ      حق ."إن وض    ع عن    وان65ص– 2007( ع    ام 2-1)ون احمل    ام –ارات س    وري نق    ض إجي      29/5/2006
ن اإلجراء ه بني  رفيه فيكو لصقاا على العنوان املذكور جيعل اخلصومة غ  منعقدة والنزاىل مل يتم ربطعى عليه والتبليو  للمد
أ ق رار /2ة ق ض م دين س وري الغرف  عل ى الق رار الص ادر تبع اا ل ذلك فيك ون مع دوماا." نعدوماا وينسحب االنعدام ب دوره م

 .42ص 2014( لعام 6-1)حملامون ا 1309 أساس 8/12/2013يخ اتر  1134
قض اء . موس وعة ال1/838 حلس يياحمم د أدي ب 1998 \4\26اتري خ 535 .ق.919نقض مدين سوري أ. - 4

 . 2002، الطبعة األوىل املدين
 1973 –الق اهرة  –النهض ة العربي ة ار د –القض اء امل دين  ق انون –فتح ي وا   : ك لا   ما سيأيت: راجع فيتوسعلل - 5
 . 77 -61ص –
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تتتدخل متتن لتتى ة عفتتي إحتتداث  نتتار قانونيتتة معينتت المشتتر   أحيانتتًا أن يتوقتتي ستتلطان اإلرادة يجتتد 
أو لحمايتتتة صتتتاحب  ،يتتتتهمثتتتل التأكتتتد متتتن مالءمتتتة العمتتتل وقانون ،رات خاصتتتةتقتتتديجانتتتب الدولتتتة ل

، أو للتأكتتتد مقتتتدمًا متتتن تتتتوافر خبتتترة صتتتاحب اإلرادة القتتتائم بالعمتتتلأو عتتتدم  المصتتتلحة متتتن تعستتتي
متتا  إلتتىًا . ونتتتر القانونيتتةهتتذه اانتتار نون لترتيتتب الشتتكلية والموضتتوعية التتتي يتطلبهتتا القتتا الشتترو 

فتإن  ،وعتدم تتأنره ،هوضتمانات تكفتل استتقالل ،تتطلبه هذه اوعمال متن نقتة خاصتة فتيمن يقتوم بهتا
 عضتتًا متتن هتتذه اوعمتتال تنتتا  أساستتاً . ولكتتن بم القيتتام بهتتذه اوعمتتال هتتم القضتتاةخيتتر متتن ينتتا  بهتت 

 فتتتي إال إن تمتتتت بمعتتتر  النتتتتر ؛اةوال تنتتتا  بالقضتتت  -مثتتتل أعمتتتال التونيتتته -ين إدار تتتينبمتتتوظف
 . يه على الصلح القضائي بين الخصوممثل التصد  ،خصومات ال
مصتتتلحة اإلدارة  ، ون النشتتتا  اإلداري يرمتتتي إلتتتى تحقيتتتهنشتتتاطًا إدرايتتتاً ل التتتوالئي ال يعتتتد العمتتت و 

فيهتدف إلتى تحقيته مصتلحة ااختر ن. كمتا ال يعتد  . أما القائم بالعمل الوالئيبوصفها سلطة عامة
ون العمتل القضتائي يفتتر  وجتود  الحكتم وقضتاء التنفيتذ،اء قضت  ى جانتب لعمل الوالئي قضاء إلا

 –. وإن العمل نفسه  فيها احترام قاعدة قانونية معينة  على عاته طرف رابطة قانونية سابقة تفر 
احتد وال يمكتن أن تختلتي طبيعتة العمتل الو  ،ة إدار ةوبجه ،قد ينا  القيام به بالمحكمة –كالتونيه 
 .ائمة بههة القالجف ن لمجرد اختالفي الحالتي

رات لتقتديعمتال الوالئيتة بته فلولئن كان القضاء ُوِجد  أصاًل للعمل القضائي فإن إناطة بعض او
شك فتي أن حتى لو أسب نا على هذه اوعمال الطبيعة القضائية، فإنه ال و الخاصة التي شكرناها. 

 . حكام القضائيةلألني انو قانوني يختلي عن النتام القهذه الطائفة من اوعمال تخض  لنتام 
 : والعمل القضائيمعيار العمل الوالئي  -خامسًا 
فقد نتار  ًا أو باوقل يخض  لنتام قانوني مختلي،ي ليو إدار ًا وليو قضائيمل الوالئمادام الع

ى أن أي إلتتت شهتتتب ر  إش  العمتتتل القضتتتائي والتصتتترف التتتوالئي. بتتتينالختتتالف فتتتي الفقتتته حتتتول التمييتتت  
إلتى دون أن يتدعى الطترف ااختر من  ،شا تم بناء على طلب أحد الخصومإ ياً والئ يكون  التصرف

وقتتد . 6ال يعتتد حكمتتاً  اومر الصتتادر فتتي غيتتر خصتتومة،فتت  ،لتته فتتي هتتذا الطلتتب لحضتتور إلبتتداء أقواا
 .حض ونه شكلي م رفض كثير من الشراح هذا المعيار،

كتتتون هتتتذا النتتت ا  ن يي أو كفتتت  -ئيًا إشا تعلتتته بنتتت ا  لتتتذا شهتتتب بعضتتتهم إلتتتى أن العمتتتل يعتتتد قضتتتا
 منازعتتة عتتد  دون أن يحتمتتل أن يثيتتر أيتتة متتن و دون منازعتتة،  متتن فتتإشا صتتدر التصتترف –محتتتماًل 
ن صتتادرًا بعتتد منازعتتة بتتين ولتتو كتتا ،التصتترف والئيتتاً  أنتته قتتد يعتتد   فتتيوقتتد انتقتتد هتتذا التترأي  .والئيتتاً 

قتتترار المطلتتتوب ال يعتتتة. و فضتتتل هتتتيالء معيتتتار طبفتيتتتةاإلجتتتراءات الوقتيتتتة والتحمثالتتته و  الخصتتتوم،

 
 .1/838احلسيي 1998\8\30اتريخ1339.ق.3861نقض مدين سوري أ. - 6
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يفصتتل  أنو  در حقتتو  الخصتتوم والت امتتاتهم،فوظيفتتة القاضتتي القضتتائية توجتتب عليتته أن يقتت ، اشهاتختت 
 بينهم.  

فكرة العمل التوالئي إال فتي معتر  حديثته ل -فيما نعلم-المشر  السوري  ة لم يتعر  وفي سور 
أصتتتتول  /490ة /تتتتن  المتتتتاد  ، إش ةهتتتوم المخالفتتتت وبطر قتتتتة مف ،ن اختصتتتتاس المحتتتاكم الشتتتترعيةعتتت 

لتتتى أن يقضتتتى محاكمتتات علتتتى أنتتته ا تعتبتتتر الونتتتائه المنتمتتتة وفقتتتًا وحكتتتام المتتتادة الستتتابقة نافتتتذة إ
وكانتت المتادة الستابقة قتد بينتت اختصتاس المحكمتة  نهتا أو تعتديلها فتي قضتاء الخصتومة.ا.ببطال

 ،الوصتتية تتتيموتن لقتتانون إشنتته،وجتتب فيهتتا اوال التتتي يشن للنائتتب الشتترعي فتتي اوحتت الشتترعية فتتي اإل
وونتتتائه  ،والطتتتال  والمخالعتتتة ،وعقتتتود التتت واج وتثبيتهتتتا والحقتتتو  المترتبتتتة عليتتته، ،قتتتي الخيتتتري والو 

ونستب الولتد  وفتر  النفقتة وإستقاطها بالتراضتي، ،يونصب النائتب الشترع ،حصر اإلرث الشرعي
 (. أصول سوري 489هلية )م بإقرار أبو ة وإنبات او

رمتتي إلتتى إنشتتاء مركتت  قتتانوني أنتتر منشتتئ دائمتتًا و شو ئي الشتتراح أن العمتتل التتوال بعتتض  و تتر  
كون القرار القضائي . وحتى عندما يونية سابقةلقضائي محله رابطة قانفي حين أن العمل ا جديد،
فتإن محتل  -المتعاقتدين الل أحتد مثل الحكتم بفستخ العقتد الملت م للجتانبين بستبب إخت  -أنر منشئ اش 
  خر في إنشاء مرك  قانوني جديد، حه لشخ  ضد ي ه ،يه رابطة قانونية سابقةتطب م هوالحك
و تطبيقًا لحه ستابه لشتخ  ضتد  ختر،  ني ليفإن اونر القانو  -المنشئ–العمل الوالئي في وأما 

 .فالحه ال ينشأ إال بقرار القاضي
 األعمال الوالئية: قسامأ -ًا سادس
م ، فإنتتته يمكتتتن تقستتتييتتتهإل للمحتتتاكم التتتذي تقتتتدمت اإلشتتتارةعتتتاة معيتتتار علتتتة النشتتتا  التتتوالئي بمرا 

 :زمر اوعمال الوالئية في نالث 
واإلشن لهتتم  وصتتياءوال المحجتتور ن، كتعيتتين اواوعمتتال التتتي تقتتوم بهتتا المحتتاكم لحفتت  أمتت  -1
 ....إلخ
الشخصتتية مثتتل  لمتعلقتتة بحالتتة اإلنستتانمتا تجر تته المحتتاكم الشتترعية متتن اوعمتتال اإلدار تة ا -2
 .7ال واج  ث وعقد وار ال ، وإنبات صفةه واقعة الوفاةتحقي
صتتتفتها كمتتتة بالقتتترار الصتتتادر بتحديتتتد أجتتتور الحتتتارص القضتتتائي فهتتتو يصتتتدر عتتتن المح  -3 

، وكتتذا ستتائر   عليتته أمتتام المحكمتتة التتتي أصتتدرته، إنمتتا يجتتوز االعتتتراالوالئيتتة، وال يقبتتل الطعتتن
                                                      .       8ن لمهمة في الدعو  لتي تصدر بتقدير أتعاب اوشخاس المنتدبيالقرارات ا

 
دار وثيق  ة ي إص   ه  ا بص  لته الوالئي  ة ويكل  ي القاض   ض  ي يلص  ل فيام خص  ومة ألن القاال تتطل  ب قي    ر" قض  اا احلج    - 7

ي . نق       ض ش       رعي س       ور " طة القاض       ي وتق       ديرهلس       لعت       ه عائ       د ال ن وج       ودوالتثب       ت م         ابحلج       ر بص       لته الوالئي       ة،
 . 1408ص – 2007( 12 -10احملامون ) – 27/12/2005يف  2781/أ/2632ق/
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عليهتا ليكتون لهتا القتوة والتصتديه  ،إنبات التصرفات والعقود التي تتم في مجلو القضاء -4  
 . التنفيذية

صتتتتوم أن يطلبتتتتوا إلتتتتى . فللخأصتتتتول محاكمتتتتات(138ادة )كالصتتتتلح القضتتتتائي المقتتتترر فتتتتي المتتتت 
ولتو بعتد  ،ا اتفقتوا عليته فتي محضتر المحاكمتةو ن مت تتد  عو  حال تكون عليهتا التد  في أي   المحكمة
 .                          اب المرافعةقفل ب
وإن خرجتتتت عتتتن نطتتتا  الخصتتتومة المعقتتتودة لتتتد   ،مكتتتن إدراج كتتتل منازعتتتات الخصتتتوم فيتتتهو 

فتي مثتل  –لعامة، فللمحكمة   أال يكون فيها ما يخالي النتام العام وحسن ااداب االمحكمة بشر 
ا تصتدر حكمتًا بمعنتى الكلمتة وهي فتي قضتائها هتذ  ،رفض التصديه عليه واستبعاده -لة االحذه ه

 .لحجية وطر  الطعن بهإلى او خض  للقواعد العامة بالنسبة 
ال  ،طعن فيه بالطر  المقررة للطعتن فتي العقتود كون للصلح القضائي قوة العقود الرسمية، و  و 

 .9في اوحكاممقررة للطعن الطر  ال
 رج  للتتلم من قراراته.ت القاضي العقاري الدائم، وقرارات محكمة االستئناف كماراقر -5
 قرارات رئيو محكمة البداية كمرج  للتتلم من قرارات أمين السجل العقاري.-6

 : مال الوالئيةلنظام القانوني لألعا -ًا سابع
أما إشا افتقد ؛ 10غيرهون ن د لوالئية فإنه ينطبه معمال اإشا ُوِجد  نتام قانوني خاس ببعض او

متتة تنطبتته بخصتتوس اوعمتتال فتتإن مجموعتتة متتن القواعتتد العا ،النتتتام الختتاس بعمتتل والئتتي معتتين
راية أو باوعمتال ل اإلد . وهي منتومة قانونية تختلي عن النتام القانوني الخاس باوعماالوالئية

 :ئيلوالل اي النتام القانوني للعممة فمن أهم هذه القواعد العاالقضائية. و 
 .ال توجد مواجهة في العمل الوالئي -1 
 .في العمل الوالئيقبل التدخل ال ي -2 
يتمت  القاضي بسلطة واسعة وبدور إيجابي للتحقه من مالءمة العمل التوالئي المطلتوب؛  -3 

يقتتتتة تقصتتتتاء الحقللقاضتتتتي باسال يستتتتمح  خصتتتتمين فتتتتي القتتتترار التتتتوالئي المطلتتتتوب  ون عتتتتدم وجتتتتود 
 

 عم  ة واس  تانبو   ،ل  نقضت حمكم  ة ا، س  جل1990\7\21ي  خ اتر  129.أ. 1643نق  ض م  دين س  وري ق. - 8
3/507. 
ص لة ، ول يس ابلوالئي ةن ه يص در ابلص لة الأل ،لغ  طريق اع رتا  افاحلكم الصادر بتصديق الصلح ال يقبل الطعن ب - 9
. 2000\4\24يف 878أ.\619نق   ض م   دين س   وري  .إبط   ال عق   د الص   لح دعوى الص   حيحة ه   يال    . و ض   ائيةالق

 .ل    ه نق    ض م    دين س    وريوى مبت    دأه إلبطاص    احلة تق    ام دع     ر تثبي    ت املفق    را .917،ص2002<10-9احمل    امون  
ص     لح وإحلاق     ه عل     ى أن ق     رار ال .695ص2003<،8-7حمل     امون  ، ا2001\12\3يف 2429أ.\2249ق.

 .    مدين سوري 456يس هو الشكل املطلوب لرمسية اهلبة املقرر ابملادة أصول ل137ابملادة ة عملا ر اجللسمبحض
 
 القضائي.ح خطأ مادي أو حسابي في الحكم صادر بتصحيمثل القرار ال - 10
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ر  العمتتل التتوالئي وال يتقيتتد بمعتت  ،ي معتته أنتته يتمتتت  بستتلطة واستتعة فتتي اإلنبتتات  تت ينبمتتا  وجالئهتتا،
بقواعد قانون البي نات أو بمبادئ اإلنبات. وله أن يتختذ متن اإلجتراءات متا يمكنته متن عتدم إصتدار 

 . 11بادئهعد اإلنبات ومن التقيد بقوا دو  من إال بعد التثبت من الحقيقة ،طلوب القرار الوالئي الم
ا  ولتو صتدر بعتد ونته لتم يصتدر فتي نت   بته؛ الوالئي ال يحوز حجية اومر المقضي للعما -4
طلبته  صتاحب الطلتب التوالئي إشا رفتض للذلك فتإن . جراه القاضي بخالف العمل القضائيتحقيه أ

ار  بينهتا ولتو كتان هنتاع تعت  ،أن يتقتدم بتدعو  قضتائية موضتوعية ، كما يستتطي أن يعيده نفسه
 .12ابه رفضهالسئي لطلب الوالوبين ا
بإصتدار القترار التوالئي  ون القاضي ،يعدلهيستطي  القاضي أن يرج  في قراره السابه أو  -5

 . ال يستنفد سلطته الوالئية في المسألة
التروف التي صدر في ظلها  ت ير أمر ن: ل مر الوالئي أو تعديله يستوم  شلك فإن إل اء القرا

عتدم المستتاص بحتته مكتستتب لل يتتر متتن جتتر اء لقتترار، و ه ادار لتتى علتتم القاضتتي بعتتد إصتت تصتل إ أو أن
 .  الوالئي السابه لقرارإصدار ا
عو  مبتدئتتتة أمتتتام المحكمتتتة شي مصتتتلحة أن يطلتتتب إبطتتتال العمتتتل التتتوالئي بتتتد  لكتتتليمكتتتن  -6

ارات لقر فتتا بتته فتتي دعتتو  أمتتام القضتتاء. نتته إشا حتتدث التمستتككمتتا يمكتتن التتدف  ببطال ،13المختصتتة
ات فتي حتين أن قترار  ،ت القاضتي القضتائيةطعتن التتي تخضت  لهتا قتراراال طتر  الوالئية ال تخض  ل

بستتلوع طتتر  الطعتتن  بتتدعو  بطتتالن أو بالتتدف  بتتالبطالن، وإنمتتا القاضتتي القضتتائية ال يتتتتلم منهتتا
 . المحددة قانوناً 

 : إلدارية للقضاةاألعمال ا - ثامناً 
القضائي والوالئي. فهي  طهانشادار ة بهدف تنتيم قيامها بتقوم المحاكم ببعض اوعمال اإل
 ،مثل تحديد مواعيد الجلسات  ،مرفه عام وبإدارة المحاكملعدالة كأعمال تتعله بإدارة مرفه ا

فهذه  ،لسات ساعة افتتاح الجتحديد ، و    القضايا على الدوائر المختصة، وتقصير المهلوتوز 
بوصفه   ته،وإدار القضاء ر سييبت ه بمصالح اوفراد بلال تتعلونها   ، الهي قضائية وال هي والئية

   .وخصوصًا أنه ال يقبل التتلم منها ، لألعمال الوالئية فال تخض  للنتام القانوني ،مرفقًا عاماً 
 

 
 به.نه غير ملزم بتسبين أعلمه الشخصي، بحسباوأرى أنه يستطيع أن يستند فيه إلى  - 11

 . 73ص-السابق  –  وا –لقضاء املدين قانون ا –مصري  نقض مدين - 12

ذة تبق ى فف   ،دى احملكم ة الش رعية(ش رعي ثب ت ل  زواج  )عقد دارية  "الواثئق الصادرة عن احملاكم الشرعية ابلصلة اإل  13
ق                 ض هيئ                 ة عام                 ة " نا يف قض                اء اخلص                 ومة.ومعم                والا ط                 ا إىل أن يقض                 ى ببطل                  ا أو تع                 ديله

 .967ص2009(8 7) حملامونا10/3/2008يف811.أ.49.ق.سوري
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 فصل األولال
 وتحريرها  أصول إصدار األحكام

مرافعتة وحجت  ال بتاب متة قفتل كحتقترر الم والهم،و كتررون أقت  مرافعتاتهمعندما يختتتم الخصتوم   
ون مجتمعتتين وبصتتورة ستتر ة فتتي وإشا كانتتت المحكمتتة جماعيتتة فتتإن القضتتاة يتتتداول القضتتية للحكتتم.

القتتترار و  .ر باإلجمتتتا  أم باوكثر تتتةصتتتد أالنطتتته بتتته بتتتتالوة أستتتبابه ومنطوقتتته، ستتتواء  و تتتتم الحكتتتم،
. أمتتا ذيتتةورة التنفيصتت لنستتخة مستتجلة تيختتذ عنهتتا التته مستتودة و  فتتتر  أن و  ،القضتتائي ورقتتة رستتمية

وتشتمل فق  علتى  أنناء المداولة السر ة في القضية،ي فمسودة الحكم فهي التي تحررها المحكمة 
تحتتت  ،المداولتتة مجتمعتتين لتتة علتتى حضتتورهمللدال ،وتوقيتت  القضتتاة كافتتة ،أستتباب الحكتتم ومنطوقتته
 داً عدافقتتت  استتتت اطتتتال  عليهتتت ولهتتتم حتتته اال ،وال يعطتتتى منهتتتا نستتتخ للخصتتتوم طائلتتتة انعتتتدام الحكتتتم.

وق  وت التنفيذ على الخصم المحكوم عليه، لحكم فبموجبها يتمل صورة النسخة المسجلةأما للطعن. 
بيانتات  وأستبابه،من فضتاًل عتن منطتو  الحكتم و جتب أن تتضت  من الكاتتب ورئتيو المحكمتة فقت ،

د لتك توجتت نتب ش اجوإلتى  خلتو ورقتتة الحكتم منهتا بطتالن الحكتم وأحيانتتًا انعدامته،رئيستية يترتتب علتى 
 .ات نانو ة ال يينر خلوها من ورقة الحكم في صحتهبيان

 المبحث األول
 أصول إصدار األحكام

 . النطه بالحكمنم المداولة، نم : قفل باب المرافعة، يمر الحكم في نالنة مراحل

 المطلب األول 
  قفل باب المرافعة

 :قفل باب المرافعة تعريف-أوالً 
يتضتمن صتالحية التدعو  للفصتل فيهتا بحالتهتا، بعتد  ،حكمتةدره المقترار تصت  لمرافعةقفل باب ا

 وقد يكون ضمنيًا بأن تحتدد  ،. و مكن أن يكون صر حاً 14اإلدالء بكل دفاعهم تمكين الخصوم من
إن  ،متتتة طلباتهتتتاأو بعتتتد أن تبتتتدي النيابتتتة العا ،بعتتتد ختتتتام المرافعتتتة جلستتتة للنطتتته بتتتالحكم المحكمتتتة
 .15افعاتهمال بعد انتهاء الخصوم من مد ة إافعباب المر فال يقفل  .منضماً كانت طرفًا 

 
/اتري   خ  067.ق.، نق   ض م   دين س   وري9/1995/ 24اتري   خ /1012.ق. 1013نق   ض م   دين س   وري .أ.  - 14
 . 355-1/354، احلسيي 21/7/1978

-11امون احمل                  4/3/2000اتري                خ 314.ق.314ري الغرف                ة الش                رعية أ.نق                ض م                دين س                و  - 15
 .1/355 ، احلسيي8/4/1981/اتريخ 12.ونقض هيئة عامة .ق.1127ص2001لعام12
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، كتأن ترفت  اوورا  16أننتاء المحاكمتة فتي ستنتج من تصرفات الخصومواالنتهاء من اوقوال ي 
، والمحكمتتتة غيتتتر مل متتتة المرافعتتتة ل بتتتاب اقفتتت إللتتتتدقيه بعتتتد تكتتترار الطتتترفين وقوالهمتتتا، فهتتتذا  يعنتتتي 

  . 17ا اوخيرةبسيال الطرفين عن أقوالهم
جتتتل لخصتتتوم بتقتتتديم متتتذكرات فتتتي أحجتتت  القضتتتية للحكتتتم متتت  التتتترخي  لالمحكمتتتة  وإشا قتتتررت 

 .18اًل إال بانتهاء هذا الميعاد باب المرافعة مقف ، فال يعد  معين
 :هل باب المرافعة وحجيتاقفإطبيعة قرار المحكمة ب -ثانياً 
قرار والئي ال  ما هو محض ن، وإكلمةحكمًا بمعنى ال ل باب المرافعة ال يعد  افقإقرار المحكمة ب 

أو بنتتاء علتتى طلتتب أي خصتتم فتتي  ،شاتهتتا فهتتي تملتتك فتتتح بتتاب المرافعتتة متتن تلقتتاء ،يقيتتد المحكمتتة
ينطتوي غالبتًا  -، كما لو بدا وحد الخصوم التقتدم بطلتب عتار  19الدعو ، إشا جد  ما يسوغ شلك
 .مهمبمستند  ديل طلباته أو التقدمأو تع -على دفا  في موضو  الدعو  

 لمحكمتتة،مطلتته تقتتدير اإلتتى  -فتتي غيتتر الحتتاالت االستتتثنائية-اومتتر يعتتود  كلهتتا، اوحتتوال فتتيو 
متا دام قرارهتا هتذا قتد صتدر بعتد أن  ،فالقانون ال يل مها بفتح باب المرافعتة بعتد أن حج تهتا للحكتم

 .أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم
 : وجوب إعادة فتح باب المرافعة حاالت -ثالثًا 
 فتح باب المرافعة في الحاالت ااتية: إعادةمة من بد للمحك ال
محضتر المحاكمتة عمتاًل بالمتادة    تتدو ن متا اتفقتوا عليته فتيإشا طلب الخصوم شلك ب تر  -1
 . 20من قانون اوصول 381
تمكتتين الخصتتوم متتن إبتتداء دفتتاعهم بتتالرد علتتى متتا يثتتار فتتي التتدعو  بعتتد حج هتتا للحكتتم متتن -2

 دفو  جديدة.

 
/ 15/10اتري خ/1199.أ.1131ق. .و نق ض م دين س وري .8/4/1981/اتري خ 12اهليئة العامة رق م  رارق - 16
 . 1/215احلسيي  مة النقض ،سجلت حمك1999/

 . 284ص0032لعام 4-3احملامون 24/4/2000/اتريخ 1203.ق.1726نقض مدين سوري .أ. - 17

ح  اا ض  مناا م  ادام جي  وز لليص  وم أن يتق  دموا مب  ذكرات لتو املرافع  ة يع  د مل  ال ابب تل  ي إق " خ  لل ميع  اد ثلث  ة أام -18
مي استئناف تبعي أو تدخل بعد ص صريح )على غرار الذي منع تقدمادام ال يوجد ن  –م بقبوهلا  تكميلية ، والقاضي ملز 

ئناف س تأم ام حمكم ة اال د مطروح ةت ا  تع  ضة فإ  ا ج ائزة وميك ن تق دميها وابلعار مينع تقدمي  لبات  قلل ابب املرافعة (
  مبقتضى أثره الناقل . 

 .354\1احلسيي 1999\4\18/اتريخ 537.ق.959نقض مدين سوري .أ. - 19
    417ص -دمشق منشورات جامعة– نطاكياأل ة والتجارية ، رزق هللااحملاكمات يف املواد املدني ولأص - 20
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أو الرد  ،أو الوفاة ،أو زوال واليته، كاالستقالة ،أو فقدان صفته ،ة المحكمةة أحد قضاوفا -3 
ختتر  . أمتتا نقتتل القاضتتي أو ندبتته لمحكمتتة أبعتتد تبلي تته بتتالقرار الصتتادر بتتذلك النقتتل وأ ،العتت ل وأ

 .يفقد القاضي واليته ، فالداخل اختصاس المحكمة اوصلية
 : ةفعل باب المرااقفثار القانونية إلاآل –ًا رابع
المرافعتتتتة للمحكمتتتة قبتتتتول طلتتتب التتتتدخل أو االستتتتتئناف التبعتتتي بعتتتد إقفتتتتال بتتتاب جتتتوز ال ي-1 
 .شا قررت فتح باب المرافعة مجدداً أصول( إال إ232م-162)م
الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية فتي   إشا تهيأت الدعو  للحكم في موضوعها بأن أبد -2  

 –، فإنتته يجتتوز للمحكمتتة ل صتتفتهمة أو زواليتتة الخصتتو أهه فقتتد جلستتة المرافعتتة قبتتل وفتتاة أحتتدهم أو 
، أو أن تيجلها بناء علتى موجب اوقوال والطلبات الختامية ىفيها عل أن تحكم –والمسألة جواز ة 

طلتتب متتن قتتام مقتتام التتذي تتتوفي أو فقتتد أهليتتة الخصتتومة أو متتن زالتتت صتتفته، أو بنتتاء علتتى طلتتب 
 .أصول(167الطرف ااخر )م 

، يهة التتتدقمتتد  فتتي أننتتاء أن تقتترر قبتتول المتتذكرة المقدمتتةمحكمتتة إال ال يستت  ال اكلهتت  اوحتتوالفتتي 
ن إبتداء وال يحترم الخصتوم مت  ،ل بتاب المرافعتةاقفت إال يعنتي  - كما متر   –رف  القضية للتدقيه ن و

 .21، ون حه الدفا  مقدص ومن أقدص الحقو  ما لديهم من دفو  ومطالب 

 المطلب الثاني
 المداولة

 : داولةالم تعريف-أوالً 
بعتتد انتهتتاء  ،أستتبابهالتشتتاور بتتين أعضتاء المحكمتتة مجتمعتتين فتتي منطتو  الحكتتم و  هتتي المداولتة

بأن ال يشتترع فيهتا وال يستتم  إليهتا غيتر قضتاة  ،حصل سراً مرافعة وقبل النطه به. و نب ي أن تال
أ /197)متحت طائلة التبطالن  22المحكمة، فال يجوز أن يحضرها كاتب المحكمة أو النائب العام

المحكمتتتة ستتتر  ضتتتاء. وإشا أفشتتتى أحتتتد أع23وشلتتتك ضتتتمانًا لحر تتتة رأي القضتتتاة واستتتتقاللهم (،لأصتتتو 

 
س      يي احل1997\4\26ري      خ ات 199.ق036أ. .و1981اتري      خ 135.ق.193أ.ض م      دين س      وري نق        - 21
1\354. 
 

 .657ص أنطاكي، - 22
ة علني ة يف إىل أن املداول ة ت تم يف جلس  ته . وقد أشار سياد78ص -السابق –نظرية األحكام  –أمحد أبو الوفا   - 23

ال رأي ن رقاب ة وه ي تض م ،املداولة جزء من علنية اجللس ات نية، حبسبان أن علرتات املتحدة األمريكية ويف إنكلالوالا
س ة مادام ت أحيط ت ابلس رية جللول و ت ت املداول ة يف ا ،على أنه يصح احلكم .تدفع القاضي إىل جتويد عمله اليتالعام 
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ون اإلفشاء ال يمو  ،ن شلك بطالن الحكممدون أن ينتج من المداولة تعر  للج اءات التأديبية 
 في شاته حقو  الخصوم.

  :األحكام القانونية للمداولة -ًا ثاني
كاملتة  ضتمانًا إلحاطتة القاضتي إحاطتة ،اء المرافعتةنتهت ل اقبت داولتة صتل المال يجوز أن تح -1

 .ضية وظروفهابكل وقائ  الق
ينب تتتي تحتتتت طائلتتتة التتتبطالن أن تتتتتم المداولتتتة بتتتين جميتتت  قضتتتاة المحكمتتتة التتتتي ستتتمعت  -2

ون  اوغلبيتتة وإن كانتتت هتتذه اوغلبيتتة كافيتتة لصتتدور الحكتتم، ،فتتال يكفتتي أن يحضتترها المرافعتتة ،
فالمداولتتة  .24يقصتتد بته استتتجالء غمتو  القضتتية علتى الوجتته اوكمتل اةقضت ن جميتت  الالتشتاور بتي

وإن خلتتو مستتودة الحكتتم متتن توقيتت  أحتتد  ،ون بتتين القضتتاة مجتمعتتين ستتراً  تتي أن تكتت اوحكتتام ينب فتتي
مما يجعل إجراءات إصدار الحكتم باطلتة  المستشار ن يستدل منه على أنه لم يشترع في المداولة،

 .25ماً و كون الحكم معدو 
أو استتقال  د القضتاةتوفي أح كما لوأن يشترع فيها قا ل لم يسم  المرافعة ، ال يجوز نهأ كما

 .26أو نقل أو ع ل أو تم رده
ضتبو  جلستات المحاكمتة،  ، أوالقانون يوجب تالوة الضب  السابهأنه ال يوجد ن  في  على

طتتال  القاضتتي إ  إش يفتتتر ، دل رئتتيو أو أعضتتاء الهيئتتة الحاكمتتةأو تتتالوة أورا  التتدعو  عنتتد تبتت 
 . 27قرارالجديد على كل ما حوته اإلضبارة عندما يشارع في أي 

 

ي خ اتر 1684.أ.917.ق.رينقض مدين س و  .يف ضبط احملكمة هو من قبيل السهوة وعدم ذكر علنية اجللس .الكاملة
 .3/330 عمة نبو  و استا 90(ص1976) احملامون1975\10\23

ة األوراق حبض  ور املستش  ار تص  در بع  د املداول  ة ال  يت يش  رت  فيه  ا ئي  ع قض  اة اهليئ  ة احلاكم  ة وإن ت  لو  م" األحك  ا - 24
ب اا لل نقض ." . موجر احملكم ة اب  لا و ال تغ ي ع ن املداول ة جي ا جيع ل ق را   يف املداول ةنتدب بق رار ن دب وال ذي مل يش رت امل

 .  1115ص – 2008( 8-7مون )ا، احمل 18/10/2005يف  1756/ق/3808نقض جنحة سوري /أ/

 1990\5\28اتري                                                      خ5202.أ.1188نق                                                      ض م                                                      دين س                                                      وري .ق. - 25
 .354و 3/329نبو  و عمة استا -سجلت حمكمة النقض 1984\4\24اتريخ449.أ.767و.ق.

 .1/215سجلت حمكمة النقض، احلسيي 8199\10\25يف 2165.أ.1717نقض مدين سوري.ق. - 26
نقض –عد حصول تبدل يف هيئة احملكمة ال يدخل يف ملهوم اخلطأ املهي اجلسيم "  بوة أوراق الدعوى  عدم تل  " -  27

.  نق    ض م    دين  1051ص – 2007( 9 -7احمل    امون ) – 5/3/2007/ يف 280/أ/74خماص    مة س    وري /ق/
 8-7- (2000احمل    امون )1998\4\13اتري    خ 1216أ..523،.ق.1978\4\3خ اتري     429س    وري ،رق    م 

، و 497ص 6-5 -(2001،احمل                                     امون )1999\12\12اتري                                     خ 4781.أ.4110و.ق.961ص
 .  1/219جلت  حمكمة النقض احلسيي س 2000\3\26اتريخ 727.أ.226.ق.
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إشا تشتعبت ااراء وكثتر متن رأيتين، فتالفر ه فت  اوحكام أن تصتدر بأكثر تة ااراء،يكفي في  -3
وشلتك بعتتد  ،ر نأحتتد الترأيين ااخت إلتى يجتب أن ينضتم  أو التذي يضتم أحتتدث القضتاة، ،اوقتل عتدداً 
 م) ي برأيتهنم يتدل ،يبدأ بأحدث القضاةف ،و جم  الرئيو ااراء أصول(199ة )منيراء مرة ناأخذ اا
وإشا لتم يجتب  ،بتل النطته بتالحكم أن يعتدل عتن رأيته. و جوز لكل قا ل إلتى متا قأصول(ب \197

حرمتتان العدالتتة رئتتيو ال رفتتة القاضتتي إلتتى طلبتته إعتتادة المداولتتة كتتان الحكتتم بتتاطاًل، ونتته ال يجتتوز 
 .ولةإعادة المدامن 
فتتإشا تتتوفي أو زالتتت  ،فتتي المحكمتتة حتتتى صتتدور الحكتتم تتتهيجتتب أن يحتتتف  القاضتتي بوالي -4 
واليتة  . فت والوجتب فتتح بتاب المرافعتة متن جديتد  ،ولو بعد تمام المداولة ،طه بالحكمقبل الن تهوالي

ة يستت لتته واليتت يدي إلتى انعدامتته ال بطالنته، ونتته يعتتد صتادرًا ممتتن ليتت القاضتي قبتتل النطته بتتالحكم 
 .         28ضاءالق
حاكمتة متن وقوعتات وأقتوال بو  جلستات الملمتا يحترر فتي ضت  العبرة في إجتراءات التقاضتي،و 

ون محضتتر المحاكمتتة  الضتتب  بتدو نتته، كاتتتب  أو متتا يتتأمر رئتتيو المحكمتتة صتتادرة عتتن الطتترفين،
  .29أصول محاكمات 139 سند رسمي بما دون فيه حسبما تقضي بذلك أحكام المادة

ضتور خصتمه أنناء المداولة أن تسم  أحد الخصوم أو وكيله إال بح في حكمةز للمال يجو  -5
فتتي وقتتد تقتتدم أنتته إشا قتتدمت متتذكرات أو مستتتندات  .وشلتتك ضتتماناً لحقتتو  التتدفا  ،أصتتول (198)م

 ميلتت  ، ولتتو بل تتت للخصتتم ااختتر، وال ليهتتاع د  فتتال تلتتت م المحكمتتة التتر   ،أننتتاء حجتت  القضتتية للحكتتم
ر  للتدفا  فإنته ينب تي أن تعت  قتررت فتتح بتاب المرافعتة، إنمتا إشا اد،بعاب االستبيان أسب مةالمحك
 بها. الوارد 

 
 
 

 
واملرج  ع ال  ذي  ن  دبووظيل  ة القاض  ي امل أن تب  ني يف ض  بط احملاكم  ة رق  م واتري  خ ق  رار الن  دب "وجي  ب عل  ى احملكم  ة - 28

نق     ض جنح     ة س     وري   -كم     ة م     ن النظ     ام الع     ام "ك     م ألن تش     كيل احملبط     لن احل ائل     ة  أص     در ه     ذا الق     رار       ت
 . 1129ص – 2008 -(8-7احملامون ) – 24/10/2005/ يف 7570/أ/3140ق//

. 1/221س يي س جلت حمكم ة ال نقض احل2000\4\19اتري خ 1591.أ.0501نقض مدين س وري .ق. - 29
نق   ض م   دين س   وري تش   ارين. سرئيس دون املل ال    م   ة م   ن قب    احملاك وى املدني   ة يكتل   ى بتوقي   ع ض   بط جلس   اتدعاويف ال    
                                         .689ص (1975احملامون )1975\7\28(اتريخ  1701رقم)
 
 



 

18 

 

 لثالمطلب الثا
 النطق بالحكم 

 : ميعاد النطق بالحكم -أوالً 
مرافعتة أن تنطته بتالحكم فتي يجتوز للمحكمتة عقتب انتهتاء ال اأصول على أنه202تن  المادة 

 203)كمتتا تتتن  المتتادة  ا،.قر بتتة تحتتددها جلستتة أختتر  داره إلتتى إصتت و جتتوز لهتتا تأجيتتل  ،الجلستتة
حت المحكمتة إشا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مترة نانيتة صتر  :اى أنهأصول محاكمات( عل
عتتتد بيتتتان أستتتباب التأجيتتتل فتتتي ب ،ين اليتتتوم التتتذي يكتتتون فيتتته النطتتته بتتتهمتتت  تعيتتت  ،بتتتذلك فتتتي الجلستتتة

 .مال تدقيهام عبارة اإكا. وقد درجت المحاكم على استخدا.المحضر
أجيتتتل النطتتته بتتتالحكم للمتتترة اب تعلتتتى أنتتته ال يترتتتتب التتتبطالن علتتتى عتتتدم بيتتتان المحكمتتتة وستتتب

ار الحكتم وهتو إفستاح المجتال للمحكمتة للتتروي وإصتد  ،ون مجرد التأجيل يشتي عتن ستببه ،الثانية
 .بعناية

لحكتم شلتك صتدر ا  ومت  وتم تثبيت غيابهما، وإشا لم يحضر طرفا الدعو  جلسة صدور الحكم،
صتتول وهتتو نتت  أ /119دة وفقتتًا وحكتتام المتتا ،دون الحكتتم بشتتطب التتدعو  متتن التتدعو   و بموضتت 

مختصتتة ال أمتتام المحكمتتة ال ن استتتئنافهوإ  متتر بوجتتوب شتتطب التتدعو ، فتتإن القتترار يكتتون بتتاطاًل،
 كورةالمتذ عمتل أحكتام المتادة و توجتب علتى المحكمتة االستتئنافية أن ت ،يصحح هذا العيب الجوهري 

 .30مرجعهاى لإضبارة طب الدعو  وتعيد اإلوتقرر شالقرار وتفسخ 
  :الحكمية النطق بكيف-ثانياً 

وقتد جتر  العمتل . .ابتتالوة منطوقته مت  أستبابه علنتاً  نطه بتالحكمي على أنها 204تن  المادة 
 أصول محاكمات سوري على أنته ا201وتن  المادة  .بتالوة منطوقهلد  المحاكم على االكتفاء 

و نته يمكتن لترئيتركوا فتي المداولتة حاضتر ن تتالوة الحكتما. وأر  أشذين ان القضاة اليجب أن يكو 
ي بالبطالن عند وعدم وجود ن  يقض ،بحسبان عدم وجود ضررالمحكمة منفردًا النطه بالحكم،  

مخالفتتتة هتتتذا الشتتتكل، متتتا دام قضتتتاة المحكمتتتة متمكنتتتين متتتن التعبيتتتر عتتتن إرادتهتتتم فتتتي طلتتتب إعتتتادة 
 .ه بالحكملة عند النطالمداو 

إن كانتتت المرافعتتة التتتي ستتبقت و ى حتتت  وإال كتتان الحكتتم بتتاطاًل. ،نيتتةعال نطتته بتتالحكمو كتتون ال
إصدار الحكم قد تمت في جلسة سر ة مراعاة لمقتضيات النتام العام أو حستن ااداب. والتبطالن 

 
 .1/830احلسيي  ، 2000\10\16اتريخ 2451.أ.2410سوري .ق.نقض مدين  - 30
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حسن تضيه لوما تق ،ضاءت الوظيفة القضائية لمرفه القونه يتعله بذا ،31المتقدم من النتام العام
 .32 مكن أن تثيره محكمة النقض من تلقاء شاتهاأدائها، و 

إشا تتتم  ،طالنفتتال يوجتتب التتب ،وإشا نتت  المشتتر  علتتى جتتواز نتتتر التتدعو  فتتي غرفتتة المتتذاكرة
 .نترها في جلسة علنية، بحسبان أن العالنية هي اوصل
 فهتم سترًا، وبقتي غامضتاً ، أو أُ علنتاً فهتم فإشا لم يثبت من الرجو  إلى مستودة القترار أنته صتدر وأُ 

فهتتتذا يجعلتتته مخالفتتتًا للقتتتانون و تعتتتتين  كمتتتات،محا أصتتتتول 204لهتتتذه الناحيتتتة مخالفتتتًا حكتتتم المتتتادة
 . 33نقضه

 : تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم -ثانيًا 
أن يكتون القضتاة التذين بت ، طه بالحكم مشكل ة تشكياًل صتحيحاً عند الن ينب ي أن تكون المحكمة

االحتترام  فتكتستب اوحكتام حاضتر ن تتالوة الحكتم، ،ن قبتلافعتة مت المر ولة وستمعوا وا في المدااشترك
فالهيئتتة التتتي تصتتدر الحكتتم يجتتب أن تكتتون هتتي شاتهتتا  .لبيتتة ااراءولتتو كانتتت صتتادرة بأغ ،لالكامتت 

. فإشا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التتي اشتتركت بالمداولتة 34التي تداولت القضية
ًا وحكتتام أو لتتم تستتتم  إلتتى مرافعتتات الخصتتوم خالفتت  ،لحكتتموطتتراف وإفهتتام ادفتتو  ات إلتتى استتتمعو 

أصتتول، أو صتتدر متتن هيئتتة قضتتائية جديتتدة قبتتل تمكتتين الطتترفين متتن إبتتداء دفوعهمتتا،  201المتتادة 
 . 35يوجب نقضه ،لى إجراء باطلإالستناده ، فإن هذا يعيب القرار و ورنه البطالن

يه هي غير أصدرت القرار المطعون فأن  الهيئة التي الحكم  لسة النطه بإشا تبين من ضب  جف
فتتتتإن إجتتتتراءات صتتتتدور الحكتتتتم تكتتتتون باطلتتتتة ومتتتتا بنتتتتي عليهتتتتا يستتتتتل م  ،لتتتتتي وقعتتتتت عليتتتتهالهيئتتتتة ا
 .37من متعلقات النتام العام ، وهو أمر36النقض 

مرحلتتة للقاضتتي التتذي اشتتترع فتتي إصتتدار قتترارات فتتي ال -تحتتت طائلتتة بطتتالن الحكتتم-وال يجتتوز
ن فالبدا ال  كتذلك. ىأو الهيئتة اوعلت الدرجتة الثانيتة أن يشتترع فتي إصتدار الحكتم ب يها رأيتًا،ئية وكو 

 
م  ة عاس  تانبو  و 214ص1968ع  ام ق  انون لجمل  ة ال1967\12\10اتري  خ1109وري .ق. س   نق  ض م  دين - 31
فوع ه ة دالع ام ويت يح للط اعن إاثر  ." إصدار الق رار م ن دون عق د جلس ة يوج ب ال نقض ألن ذل ك م ن النظ ام345\3

 .785ص 2009(6 5) احملامون 2872.أ.4579ق. .من جديد."نقض ئركي سوري
 .694ص (2003) 8-7احملامون  2001\12\5اتريخ  2709..أ1222ض مدين سوري .ق.نق - 32

 .1/827احلسيي 1997\6\7اتريخ 532.أ.344.ق. ينقض مدين سور  - 33
 .293ص2001(لعام 4-3امون )، احمل 1999\11\28اتريخ 2218أ..1827نقض مدين سوري  .ق - 34
 .(1994)10-9حملامون ا1993\11\30اتريخ2208.أ.3272نقض مدين سوري .ق. - 35
 .684ص(2003)8-7امون احمل2001\11\19ريخات2737.أ.2150نقض مدين سوري .ق. و  

 .(1994)2-1احملامون 1992\4\8اتريخ 5420.أ.849نقض مدين سوري .ق. - 36
 .1/845 احلسيي2000\9\25اتريخ 2263.أ.1352نقض مدين سوري .ق. - 37



 

20 

 

، أو كان خبيرًا أو محكمًا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعو  التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها
لمبتدأ  اعتاة، مر 38جستيماً ، ومخالفة ما تقدم يعد خطأ مهنيا ً أصول محاكمات(175أو شاهدًا فيها)م 
  االحتيتاطي متن االشتتراع مت  هيئتة . إنما ليو ما يمن  القاضي الذي أصدر الحجت حياد القاضي
االستتتئناف فتتي إصتتدار الحكتتم بحستتبان أن إصتتداره قتترارًا بتتالحج  ال يعتتد إبتتداء لرأيتته فتتتي  محكمتتة

 .39موضو  الن ا 
ًا قاطعًا حكمًا فرعي  فاصاًل أوأن يكون قد أصدر حكماً  ،فالمقصود بسبه نتر القاضي لدعو  

 . ن رأيه أو وجهة نترهيشي ع قراراً  أو اتخذ فيها إجراء أو ،ي ج ء منهاف
، للنتتتتر فتتتي التتتدعو   ، أصتتتبح غيتتتر صتتتالحل ت بالقاضتتتي حالتتتة عتتتدم الصتتتالحية هتتتذهومتتتتى قامتتت 

ه أحد الخصوم عنهاوممنوعًا من سماع عتن قاء نفسته أن يتنحتى ، ووجب عليه من تلها ولو لم يرد 
 غم من شلك ترتب البطالن. فإشا نترها على الر  ،و  نتر الدع

و كون له  ،يترتب عليه زوال واليته بمحكمته محكمته ال  ضي للعمل في غيرعلى أن ندب القا
، كمتتتا أن نقتتتل التتتدعاو  التتتتي ستتتم  المرافعتتتة فيهتتتا الحتتته فتتتي االشتتتتراع فتتتي اوحكتتتام الصتتتادرة فتتتي

التتالي يجتوز اشتتراكه وب واليتته بالمحكمتة،ي  تل ، ال هاشات المحكمةالقاضي للعمل ب رفة أخر  في 
 .40فيهااوحكام في الدعاو  التي سم  المرافعة  في المداولة وإصدار
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 .   340\3مة و  و عسجلت حمكمة النقض استانب1990\8\27يخ اتر 1232.أ.1404.ق.
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 المبحث الثاني 
 تحرير األحكام 

 . تسجيل الحكم  وبين، والتي سماها النسخة اوصلية، مسودة الحكممي  المشر  بين 
 المطلب األول 

 (( الحكممسودة كم ))النسخة األصلية للح
إشا نطتته بتتالحكم وجتتب أن تتتود  ديتتوان المحكمتتة فتتورًا  اأصتتول علتتى أنتته أ\205تتتن  المتتادة 
فالمشتر  فتي  ،.اعليها من الرئيو والقضتاةالمشتملة على أسبابه موقعًا  /مسودتهة /نسخته اوصلي

علتى ئتة المحكمتة وإن العبترة هتي بتوقيت  هي القانون الحالي سمى مسودة الحكتم بالنستخة اوصتلية.
نتت  المتتادة  2016لعتتام 1الحتتالي رقتتمقتتانون اوصتتول  أضتتاف المشتتر  فتتي وقتتد  .41قتترارلمستتودة ا
المه لهتتتتا إليتتتتداعها ديتتتتوان قتتتت  الكاتتتتتب فتتتتي نهايتتتتة مستتتتودة الحكتتتتم بعتتتتد استتتتت/ب متتتتن أنتتتتها يو 207

 ،عليته طتال االوالمقصود من إيدا  المستودة تمكتين الخصتوم فتور النطته بتالحكم متن  المحكمة.ا.
ولكن يجوز  ،تعطى منها صور الن فيه، فالمسودة تحف  في الملي و استعدادًا للطع ،ى أسبابهعلو 

 أصول(.أ /207عليها )م طال االالحكم  وم إلى حين إتمام تسجيلللخص
إنمتا  ،لحكم ديتوان المحكمتة فتور النطته بتهعلى أنه ال يترتب البطالن على عدم إيدا  مسودة ا

فتتي المداولتتة حاضتتر ن  اشتتتركوا اة التتذينن يكتتون القضتت ر اوحكتتام أيشتتتر  قانونتتًا فتتي صتتحة إصتتدا
يكشتتي أن المداولتتة قتتد تمتتت بيتتنهم  وإن توقيتت  القضتتاة علتتى مستتودة الحكتتم هتتو التتذي ،تتتالوة الحكتتم
 .42ينمجتمع

 
 (. 2000)4-3احملامون 1998\3\9اتريخ 1105.أ.278سوري .ق. نقض مدين - 41
ع ني توقيع ه عل ى مس ودة الق رار وأن كم ة م تمم ألعض اء احملكم ة ويتت حمكمة النقض أبن " كاتب احملقد اجتهدكانت و 

ا م  ن ن  ة إاثرة ماش اء هل  ه ة الطاع، وللج الش  كلية ينس حب أث ره إىل ورق  ة احلك مات ل خل لا يف اإلج راءع دم توقيع ه يش  ك
 1678أ //1591نق  ض م  دين س  وري /ق/ –م  ة دف  وىل أم  ام احملكم  ة جم  دداا ، وه  و م  ا اس  تقر علي  ه اجته  اد اهليئ  ة العا

دة احلك م مس و فتحري ر  ،ول ةااملد ألن ه ا الف إج راءات م ن قبلن ا حمل نظركان ذلك . و  82ص – 8/5/2006اتريخ 
ف ل جي وز أن حيض رها الكات ب  ،كم ة ال ذين مسع وا املرافع ةء احملا إال القضاة أعضاأن حيضره جيوز ولة والاأثناء املديف يتم 

. وه و م ا اجت ه إلي ه اجته اد حلك م نلس هحمضر ضبط جلسة النطق ابعه على ويكلي توقي ،بطلن اإلجراءات ت  ائلة 
يورث     ه ال     بطلن "  لق     رار المس     ودة ام     ن أن " ع     دم توقي     ع كات     ب الض     بط عل     ى قض اري     ة يف حمكم     ة ال     نالغرف     ة اإلجي

يش    رتق الق    انون  .ومثل    ه"مل 4391ص– 2008-(4-3احمل    امون ) – 20/2/2006اتري    خ  2101أ//232ق//
 (8      7) احمل    امون 3/10/2007يف 769 .أ.  580وري .ق.عل    ى مس    ودة الق    رار."نقض م    دين س      توقي    ع الكات    ب

 . 1037ص 2009
 (.1991)12-10ون احملام 1199\7\72اتريخ  8688.أ.2078مدين سوري .ق. نقض - 42
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هتي  ،سالفة الذكر أن بيانات النسخة اوصلية للحكتم؛ أي مستودتهيتضح من نصوس القانون 
داره لتيو متن شتأنه أن خلتو مستودة القترار متن تتار خ إصت   القضتاة. فأسباب الحكم ومنطوقه وتوقيت 

 .43ها النطه بهفيتم  ، بحسبان أن العبرة هي لتار خ الجلسة التييعيب القرار
حستتتبما يتضتتتح متتتن ضتتتب  إشا كتتتان تتتتار خ إصتتتدار الحكتتم  التتتنقض بأنتتهااجتهتتتدت محكمتتتة  لكتتن

الحكتتم اءات صتتدور ك يجعتتل إجتتر لتت ، فتتإن ش ار خ التتذي حوتتته مستتودتههتتو غيتتر التتت  ،جلستتة المحاكمتتة
 .44.او جعل الحكم مستوجبًا النقض  ،باطلة
أننتاء فتي  فإن  كل  القرارات اإلعداديتة التتي تتختذ وفيما يتعله بتوقي  القضاة للقرارات القضائية  

مراكتت  الطتترفين، يجتتب أن توقتت  متتن جميتت  أعضتتاء الهيئتتة فتتي حتتال  فتتيستتير التتدعو  والتتتي تتتينر 
فإنه يبطتل اإلجتراء و جعتل وإال  ،45االستئناف عية كمحكمةماج مام محكمةكون القضية منتورة أ

 .46من متعلقات النتام العامالحكم مبنيًا على إجراءات باطلة تستوجب نقضه وهذا 
 

 الثاني المطلب 
 تسجيل الحكم 

 ميعاد تسجيل الحكم: -أوالً 
 اعة متن يتومأربت  وعشتر ن ست  ظترفتستجيل الحكتم فتي  يجري  ا/ج على أنه 205تن  المادة 

ونالنتتتة أيتتتام فتتتي القضتتتايا الصتتتلحية وستتتبعة أيتتتام فتتتي القضتتتايا النطتتته بتتته فتتتي القضتتتايا المستتتتعجلة 
ون مواعيتتد المستتافة تقتترر لمصتتلحة  ،ةلمواعيتتد المتقدمتت إلتتى اميعتتاد المستتافة ال يضتتاف .ا. و اوختتر  
فتتي التتتأخير إنمتتا يلتتت م المتستتبب  ،الن علتتى عتتدم مراعتتاة هتتذه المواعيتتد يترتتتب أي بطتت  الو  الخصتتوم.
يقوم ديوان المحكمة عادة بتنتتيم وتستجيل الحكتم  أن و فتر   .47عماًل بالقواعد العامة بالتعو ض 

 
 .1/843احلسيي 1994\5\3اتريخ 2002.أ.1593مدين سوري .ق. نقض - 43
 حمل نظر ألنه ال يوجد  وهو. 1/844احلسيي  2000\4\19يخ  اتر 1870.أ. 1074مدين سوري .ق.نقض   -  44

  .فيه به الذي نطقنلسه ار يف اليوم لقر مة أن تكتب مسودة ايف القانون ما يلزم احملك
 (.1999) 12-11احملامون 1997\12\21اتريخ977.أ.1909سوري .ق.قض مدين ن - 45
 (،. 1991)12-11-10احملامون1991\8\31اتريخ496.أ.2380نقض مدين سوري .ق. - 46
 لق         انون اية املنص         وص عليه         ا يفرق         ة ش         كلية جي         ب أن تراع         ى يف  ري         ره األوض         اىل الش         كلإن احلك         م و  - 47
ش  رىل ج  زاء عل  ى خمالل  ة رتب  ه امل ن ال  ذي( و إن ال  بطل -208و 205ن امل  اداتحل  ت حملهم  ا  -أص  ول206و203)م

وع دم  ،ان احملكم ةل رئيس والقض اة ل دى دي و يها م ن اشتملة على أسبابه موقعاا عل، كعدم إيداىل مسودته املتلك األوضاىل
و أ س  جيله،ف بع  د تعن  د النط  ق ب  ه م  ن مس  ودته ،إ   ا تع  ر  ن  هع  رف ص  حة احلك  م وبطل، حبس  بان أن  ه ال تإج  راء تس  جيله

ن مطلق لتعلقه ابلنظام بطل ،ن البيافت اجلوهرية لصحته كاسم احملكمة والقاضي الذي أصدرهبيان مجزاء على إغلال  
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كمتتتات علتتتى أصتتتول محا 208دة يشتتتتمل بحستتتب المتتتايجتتتب أن التتتذي  ،حكمتتتةنتتم يعرضتتته علتتتى الم
 :البيانات ااتية

 .48وهذا من النتام العام ،اسم المحكمة التي أصدرته - 
 .حكمتار خ إصدار ال - 
 قضاة الذين اشتركوا في إصداره.اء الأسم - 
 .العامة الذي أبد  رأيه في القضيةاسم قاضي النيابة  - 
وأستتتماء  50، وحضتتتورهم وغيتتتابهم49وألقتتتابهم وصتتتفاتهم ،ومتتتوطن كتتتل متتتنهم أستتتماء الخصتتتوم - 

 وكالئهم .
 ية.عن طلبات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من اودلة والحجج القانون خالصة -
 .اً منضم اً طرفمة إشا أبدت مطالعتها في القضية بوصفها ة العالنيابرأي ا -
 .51أسباب الحكم ومنطوقه -

اء ني عتتتن القيتتتام بهتتتذا الواجتتتب، اكتفتتت ي ديتتتوان المحكمتتتة فتتتي القضتتتاء المتتتد تتتتوانى لتتت إولكتتتن نتتتترًا 
ن مسودة بتنضيد الحكم على الحاسوب ومن نم أرشفته؛ فإن قضاة المحاكم المدنية صاروا يضمنو 

أن يطله عليهتا إلى ي السابقة كافة، ولعل هذا الذي حدا بالمشر  في القانون الحال كم البيانات الح
 النسخة اوصلية للحكم. 

 : محكللة التنفيذي ةالصور  -ثانياً 
تختتتتم صتتتورة الحكتتتم التتتتي يكتتتون التنفيتتتذ  :امحاكمتتتات( علتتتى أنتتتهأصتتتول  209نصتتتت المتتتادة )

تنفيذيتتة هتتي النستتخة الف ا..والكاتتتب  المحكمتتة رئتتيو نمتت عليهتتا كتتل  بموجبهتتا بختتاتم المحكمتتة و وقتت 

 

 تانبو اس   416ص1976احمل امون لع ام 1976\3\24عم ا  اتري خ \40.أ.336ق. نق ض م دين س وري. .مالعا
 .  382\3ق سابال و عمة ،

 (.2000) 6-5ن احملامو  2000\7\26اتريخ 954.أ.5091ق. نقض مدين سوري.-  48
 ،ئلة النقض هلذه اجله ةكمية  ت  ام يف اللقرات احلجيب ذكر أمساء اخلصوم وألقاطم وصلاهتم ومو ن كل منه - 49

 و اس         تانب627ص1979ع         ام جمل         ة الق         انون ل1978\3\12اتري         خ 38.أ.401.ق. س         ورينق         ض م         دين
إذا   ،وال يشكل فيه أي غمو  أو التب اس ،لع احلكم ال يعيبه يف مطنيعاملد   على أن عدم ذكر أمساء .3/387و عمة

اتري      خ 17ق      ض م      دين س      وري.ق.ن ، وح      دد نص      يب ك      ل م      نهمعنيد  ئي      ع امل       ك      ان مض      مونه ق      د فص       ل اس      م 
 .   3/389السابق  ،استانبو  و عمة 218(ص1979احملامون)1979\1\28

احلك م  هم ا أبن إغل ال وص فحك م فيإذ، 1982\12\21ويف 1972 \5\9ض م دين مص ري يف نق قارن - 50
 .117ص ،أبو الوفا ،حكامنظرية األار إىل احلكمني يف . مشال يؤدي إىل بطلنه ،أبنه حضوري أو غيايب

نق           ض م           دين  .ك           ملق           رار إىل املبيض           ة ال يعي           ب احلاملدون           ة يف مس           ودة اإن ع           دم نق           ل امليالل           ة  - 51
 .388\3تانبو  و عمة اس 590 ص(1978) احملامون1978\7\30اتريخ 913.أ.1075.ق.سوري
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عمتل أن تكتون النستخة ، ولكتن متا جتر  عليته الللحكتم التي يفتر  أن تيخذ عن النستخة المستجلة
االنستتتتخة اوصتتتتلية للحكتتتتما، وتعطتتتتى عتتتتن النستتتتخة المنضتتتتدة الصتتتتورة  طابقتتتتة للمستتتتودةم دةالمنضتتتت 

يكفتي توقيعهتا متن  والتتي االح للتنفيتذ ل الصت اوصت  اميتهاالتنفيذية للحكم والتي جر  العمل على تس
اتم ، وإن يكتتتتن خلوهتتتا متتتتن ختتتت لستتتتة شتتتر طة أن تختتتتتم بختتتتاتم المحكمتتتةرئتتتيو المحكمتتتتة وكاتتتتب الج

 .طالنهاب لىالمحكمة ال ييدي إ
و جوز أن يوقعها رئيو المحكمة غير الذي اشترع في المرافعة والمداولتة ونطته الحكتم ووقت   

ال توقت  إال متن فهذه اوخيرة هي التي ينب ي أ م ومنطوقه،الحك أسباب ة على مشتمل على مسودته
   ال. أمم وسم  المرافعة وسواء اشترع في النطه بالحكالذي اشترع في المداولة  هنفسالقاضي 

، كمتتا يجتتوز االعتمتتاد تحر تتر غيرهتتا إشا كتتان هتتذا ممكنتتاً  وإشا فقتتدت نستتخة الحكتتم اوصتتلية جتتاز
نتات بشتأن متن قتانون البي 8و7ن يالمتادت، وتنطبته أحكتام د الصتد اًل في هتذا ى صورته وتعد أصعل

  .رة الورقة الرسمية إشا فقد أصلهاحجية صو 
 :جزاء النقص في بيانات الحكم -ثالثًا 
وأن يكتتتون مستتتكماًل بذاتتتته شتترو  صتتتحته ونتتته ينب تتي أن يكتتتون مكتوبتتًا،  ،ليةم ورقتتتة شتتككتت حلا

وهتو  .52ي طر ته متن طتر  اإلنبتات الجوهر تة بتأن البيانتات ،بحيث ال يقبل تكملة ما نق  فيته مت 
إال  ياناتته للواقت ،علتى مخالفتة ب أو إقامة التدليل ،صحتهفي ال يجوز الطعن  اً رسميًا بوصفه محرر 
كتتتار خ  ،والمقصتتود بهتتذه البيانتتات متتا نستتب إلتتى رئتتيو الجلستتة وكاتبهتتا الت و ر.دعتتاء بتت الا بطر تته

 .                             لما حصل النطه به شفو اً نصه بقة ومطا وهالحكم وأسماء القضاة الذين أصدر 
ن مت  ئب تنفيتذي إشا تضتمن شتوا فته الرئيستة كستند وص و فقد الحكم القضائي مقوماته اوساسية،

 .53ألصول المرعيةل اً من دون تونيه وفق ،شطب وتبديل وت يير في اورقاممحو و 
م اوصتتتلية أو ورودهتتتا بصتتتورة ة الحكتتت فتتتي نستتتخ  تتتةهر جو و ترتتتتب علتتتى نقصتتتان أحتتتد البيانتتتات ال

ماء اوطتتتراف فخلتتو الحكتتم متتن استتتم المحكمتتة والهيئتتة التتتي أصتتدرته وأستت  .بطتتالن الحكتتم ،خاطئتتة
 .54ض نقوتار خ إصداره يوجب ال

إال  أصدر الحكم ال تجعل الحكم باطاًل،عدم شكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي  على أن
معرفتتة المحكمتتة التتتي أصتتدرت  حكتتوم عليتتها علتتى المستتتحيل معهتت ي قتتةهنتتاع جهالتتة مطب إشا كتتان

 
 .1/831احلسيي 2000\5\21اتريخ 1166.أ.854نقض مدين سوري .ق. - 52
 (.1997)12-11احملامون 1996\2\7اتريخ 546.أ.184نقض مدين سوري .ق. - 53
 .912ص -(0220)10-9احملامون2000\4\24اتريخ 525.أ.541نقض مدين سوري .ق. - 54
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وعضتو النيابتة التذي أبتد  اتتب عدم شكر اسم الكا أما .55الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره
، ونهتتتتتا لتتتتتيو متتتتتن البيانتتتتتات 56ال يتتتتتينر فتتتتتي صتتتتتحته ، فإنتتتتتهر خ الهجتتتتتري فتتتتتي القتتتتترارالتتتتتت وا رأيتتتتته

 .57ا.اوساسية
، أو متتا كتتم القضتتائي متتن أخطتتاء وعيتتوب شتتكليةمتتا شتتاب الح بتتراماإل ي طتتي كلهتتا اوحتتوالفتتي 

 . 58العام لو كانت مخالفة للنتامحتى  ،اشتمل عليه من خطأ في تطبيه القانون 
، (208) فضتاًل عتن البيانتات التتي نصتت عليهتا المتادة ،إنتهف ري بحسب اجتهتاد القضتاء الستو و 

دستتتور  إلتتى تنادا، استت دامتتهئلتتة انعتحتتت طا كتتم باستتم الستتلطة العليتتا فتتي التتبالد ينب تتي أن يصتتدر الح
الجمهور تة العربيتة الستتور ة  تصتدر اوحكتتام فتي متن أنتها 2012ربيتة الستور ة لعتتام، لجمهور تة العا

ون صتتتدوره باستتتمها ييكتتتد أن  الستتتلطة العامتتتة متتتن وراء متتتن  ،ا.باستتتم الشتتتعب العربتتتي فتتتي ستتتور ة
 أصدره وتستوجب تنفيذه.

ال  ،لتتي تصتدر بمتا لهتا متن ستلطة والئيتةوا ،لية للمحكمةةالقرارات الداخفإن  كلها اوحوالفي و 
بتتات هتتتذه القتترارات فتتتي مثتتتل هتتذه اوحتتتوال إنو كفتتتي فتتي المتقتتدم،  ينبغةةي أن تذخةةةذ شةةةكل األحكةةةام

 .59محضر الجلسة
 أسباب الحكم: -اً ابعر 

، وهتو الضتمانة ن القاضي الحقيقة التتي اقتنت  بهتا، وأن يتذكر دليلهتاتسبيب الحكم معناه أن يبي
و مك ن محاكم الطعن من التحقه  حترام وحكام القضاء في نفوص المتقاضين،ين االساسية لتأماو
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حتتتت طائلتتتة عتتتدم ت ها. فاوحكتتتام ينب تتتي أن تكتتتون مبنيتتتة علتتتى أستتتبابيتتته القتتتانون متتتن صتتتحة تطب
 . 60احترامها
ي أقتتوالهم ومختلتتتي حججهتتتم يلتتت م قاضتتي الموضتتتو  أن يتتبتتت  الخصتتوم فتتتي منتتتاحه ال علتتى أنتتت 
ما دام قيام الحقيقتة  ،لى كل قول أو حجة أو طلب أناروه في مرافعاتهمقالاًل عو رد است ،موطلباته

فتتتإشا قضتتتت  .61ل والحجتتتجواقتتت هتتتا وأورد عليهتتتا دليلهتتتا، فيتتته التعليتتتل الضتتتمني لتلتتتك اوالتتتتي اقتنتتت  ب
ما اتصل بطلتب الخصتم  على رد فإن هذا القضاء ي ني المحكمة عن ال ،المحكمة ببطالن عقد ما

 العقد. النطه يبطل ببطشر  من شرو  تنفيذ 
 جزاء قصور التسبيب:- خامساً 

يجتب أن تكتون اوحكتام مشتتملة علتى اوستباب  أصول محاكمات علتى أنتها 206تن  المادة 
 حت طائلة الطعن بها.ا.ها والرد على جمي  الدفو  التي أنارها الخصوم تليع التي بنيت 
 افتقتتر إلتتى اوستتباب  إشا-يتتب شتتكليومشتتوبًا بع ومتتن نتتم يكتتون بتتاطالً - عتتدا الحكتتم غيتتر مستتبب و 

 أو غامضتة، مبهمتة تصتلح لكتل حكتم، أو أو غيتر جديتة، بأن كانت هذه ناقصة، ،الواقعية وحدها
وكتذا إشا أغفلتت المحكمتة الترد علتى  أو متناقضتة، أو مضتطربة، ،يهاعل    المطلأو مجملة ال تقن

 . لوقائ أو لم تدون طر ه نبوت ا م،همدفا  جوهري أو مستند 
(، متتتى اشتتتمل 206ب شتتكلي يبطلتته عمتتاًل بالمتتادة )يعتتد الحكتتم مستتببًا وغيتتر مشتتوب بعيتت  متتاإن
كما إشا  ،لى أساص قانوني سليمإ ب ال ترتك اوسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه اوسباعلى  

ختتتالي القاضتتتي نصتتتوس القتتتانون عنتتتد تحصتتتيل فهمتتته لواقتتت  التتتدعو ، فلتتتم يتقيتتتد بقواعتتتد اإلنبتتتات 
أو عنتتتد إنتتت ال  يتتتف هتتذا الواقتتت  واختيتتتار القاعتتدة القانونيتتتة التتتتي تتناستتب معتتته،د تكيأو عنتتت  طرقتته،و 
حتتتوال قتتتاباًل للطعتتتن إشا اوه القانونيتتتة علتتتى الواقتتت  التتتذي استخلصتتته. و كتتتون الحكتتتم فتتتي هتتتذ  نارهتتتا 

 .الً إنما ال يعد غير مسبب وال يعد باط ،بحسبان أنه قد بني على مخالفة للقانون  توافرت شروطه،

 
. وق   د 885ص–( 2001)10-9احمل   امون0200\7\30اتري   خ1507.أ.1061.ق.رينق   ض م   دين س   و  - 60

يض عش   رة  الف د ابلتع   و ال   ب ال   ر ره   ا القاض   ي ب   رفض  ل   ب ال   رد وإل   زام  قرايف س   تئناف املطع   ون أص   درت حمكم   ة اال
رار أبي ومل تعل  ل الق    ،قراره  ا الطع  نيقراره  ا مل ت  ذكر أي  ة أس  باب ليف ن احملكم  ة املطع  ون إطل  وب رده وحي    ض  ي املللقا

-( 9-7)احمل امون  -1299أ//188نقض خماصمة سوري /ق/ –ا جيعله مستحقاا للنقض تعليل على اإل لق فهذ
 1086ص – 2007
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وكانتتتت النتيجتتتة التتتتي انتهتتتى إليهتتتا تتمشتتتى  ت اوستتتباب الواقعيتتتة صتتتحيحة ستتتليمة،انتتت ك ومتتتتى
عتدم شكتر هتذا الترقم  إنو  فإن شكر مآل المادة القانونية ي ني عن شكتر رقمهتا ، قانون،نصوس الو 

 .62ال يستدعي إبطال الحكم
 :منطوق الحكم - سادساً 

م الذي يقبل من الحك والقسم الرئيو ،حكمةلت إليه المالقضاء الذي توص هو النتيجة أومنطو  الحكم   
. والذي يحوز الحجية من الحكم هو القضاء الذي الت اماتهقاضي فيه حقو  كل خصم و  درج الالتنفيذ، و 
و  والتي  اللهم إال إشا كانت اوسباب مكملة للمنط منطوقه وبه يكون الطعن، ال في أسبابه،ي ف يرد 

وشأنها في   ،بالمنطو  ارتباطًا ونيقًا تكتسب الحجية كم المرتبطةفأسباب الح ،تسمى باوسباب الجوهر ة
  .63شلك شأن المنطو  
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 الفصل الثاني

 القضائيةم كاتصنيف األح

  والمعدوم ما  لباطل ما فقد شرطًا من شرو  صحته،فا رات مختلفة؛لتقدي وفقاً  القضائية اوحكام يتصن  
وإشا صدرت في  للمحكمة التراج  عنها، يجوز اوصل في القرارات أنها قطعية الو  .انهنًا من أرككر فقد 

،  فإنها تعد من قرارات القر نة  مةأي المحكر  شفت عن وإشا على أنها وجاهية،مواجهة الخصم صنفت 
يحه  فال  يتها،المحكمة بالحكم خرج من وال  ومتى نطقت  .لطعن قانونًا فإنها مبرمةلشا لم تكن قابلة وإ
ولكن ال يمتن  عليها إيضاح أسبابه وجالء غموضها أو   ها التعديل في منطوقه ولو برضاء الخصوم.ل

. و حوز الحكم القضائي حجية  تى بعد صدورهحو ، أ دية عند تحر رهتصحيح ما فيه من أخطاء ما
  بهذه  يدف م أنحه للخصبحيث ي الن ا  مجددًا، طرح والتي يمتن  معها إمكانية  ،الشيء المحكوم فيه

في السبب والموضو  والخصوم  ،الحجية متى اتحدت القضية الثانية م  القضية التي صدر فيها الحكم
قوة  فيه، ز إلى جانب حجية الشيء المحكومباالستئناف حان طعنفد الحكم طر ه البصفاتهم. ومتى است

 لمبدأ.ها من حيث االقضية المقضية بحيث يصبح ورقة رسمية صالحة للتنفيذ بموجب

 المبحث األول
 من حيث صحتها تصنيف األحكام

والتتتتي  الحكتتتم الصتتتحيح هتتتو متتتا استتتتوفى شتتترو  انعقتتتاده وصتتتحته الشتتتكلية منهتتتا والموضتتتوعية،
ولكتتن الحكتتم غيتتر الصتتحيح لتتيو . أحتتد هتتذه الشتترو  لتتم يعتتد صتتحيحاً  فتتإشا اختتتل ا،ستتبقت دراستتته

صلحة الخاصة للخصم، وهناع عام؛ أي للمبالنتام ال مرتبة واحدة، فهناع الباطل بطالنًا ال يتعله
ك بالتفصتيل بالنتام العام، وأخيرًا هناع الحكم المعدوم. وقد ستبقت دراستة شلت الباطل بطالنًا يتعله 

   لمقرر عند الحديث في نتر ة البطالن.وول من هذا اا  ءفي الج
 الحكم الباطل والحكم المعدوم: ماهية -أوالً 
وهري أصتاب كيانته، فإنته يفقتد صتفة ، أو شابه عيب جت اوساسية انهأرككنًا من الحكم ر  إشا فقد 

لتتم يفقتتد  ليتتتاوبال ،إلتتى انعقتتاده. إنمتتا إشا كتتان العيتتب التتذي شتتابه لتتم يمتتتد 64حكتتم و كتتون معتتدوماً ال
. فاالنعتتتدام درجتتتة أشتتتد متتتن فإنتتته يعتتتد بتتتاطاًل ولتتتيو معتتتدوماً  ؛تهطبيعتتتته كحكتتتم إنمتتتا أنتتتر فتتتي صتتتح

 .65ومنتج اناره القانونية إلى أن يحكم ببطالنه قانوناً  وجود طل مكم الباون الح ،البطالن
 الحكم الباطل والحكم المعدوم:أمثلة تطبيقية عن -ثانياً 
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أو  ،لم تا يحلتي بعتد اليمتين القانونيتة، أو متن قتا ل قاضتياً  عتد ي الحكم متن شتخ  ال صدر إشا
ميقتتتتًا عتتتن ة أو الوقتتتي أو االستتتتقالمتتتن قتتتا ل زالتتتت عنتتته واليتتتة القضتتتاء بستتتبب العتتت ل أو التقاعتتتد 

ة صتتر حة أو فاضتتحة، فهتتو حكتتم أو متتن قتتا ل جتتاء تعيينتته بتتاطاًل ومخالفتتًا للقتتانون بصتتور  ،العمتتل
معتدومًا متن فجمي  متا يصتدره متن أحكتام يعتد  ى القاضي،علر ا صدر قرار بالحج. وكذا إش معدوم

 .وقت توقي  الحجر عليه
إنته  إال ،معتدوماً  يكتون  ة قضتاة فإنتهكلة متن نالنت وإشا صدر الحكم من قاضيين في محكمتة مشت 

 .باطاًل إن صدر من أربعة قضاة يعد  
 رغمعلتى الت  لعامتة،ا بتةمثتل فيهتا النياالحكم الصتادر فتي قضتية لتم ت ،باطاًل وليو معدوماً  و عد  
 (.محاكمات  أصولب /123)م تمثيلها أن القانون يوجب  من

جهتتتة قضتتتائية غيتتتر  ي يصتتتدر متتتنالحكتتتم التتتذ  ،وبتتتاطاًل فتتتي رأي  ختتتر ،و عتتتد  معتتتدومًا فتتتي رأي
متتتن اختصتتتاس  مختصتتتة والئيتتتًا أي وظيكيتتتًا، كتتتأن يصتتتدر متتتن محكمتتتة قضتتتاء إداري فتتتي مستتتألة

 .66القضاء العادي
 ،متتة استتتثنائية ختتارج حتتدود اختصاصتتهاجهتتة قضتتاء أو محكمتتن  رد اصتت الحكتتم الختتالف شلتتك ب

لتة كمتا لتو كتان هتذه الحافتي مثتل  حكتمال و عتد   ،كون لها والية القضاء خارج هذه الحدود يفإنها لن 
 . 67وبالتالي يكون معدوماً  ،صادرًا من شخ  ليو قاضياً 

وتستتري  ،يتتتهل حجمتت اكبيتمتتت  ف أو محليتتاً  أمتتا الحكتتم الصتتادر متتن محكمتتة غيتتر مختصتتة نوعيتتاً 
، ومتتتى انقضتتت مواعيتتد بطر تته الطعتتن المناستتب وفتتي ميعتتاده يجتتوز الطعتتن فيتته لكتتن  نتتاره كافتتة،

، فتتإن الحكتتم الصتتادر أطتتراف أحيتتاءمتتا أن الخصتتومة ال تنعقتتد إال بتتين بو  بح باتتتًا.الطعتتن فيتته أصتت 
 .68ماً على شخ  توفي أو فقد أهليته بالجنون قبل رف  الدعو  عليه يعد معدو 

ور الحكتتم علتتى متتن تتتوفي بعتتد رفتت  التتدعو  عليتته فهتتو حكتتم باطتتل لمصتتلحة متتن شتتر  د صتت  اأمتت 
قيامهتا  فتي هتذه مة ولتم يبل  توا فتي الخصتو يمثلتوا  لتم ، وهم ورنته التذينمانقطا  الخصومة لحمايته

. كما يعد الحكم معدومًا إشا صدر على 69الحالة، وال يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
وكتتتذا الحكتتتم الصتتتادر علتتتى متتتن تتتتم إعالنتتته بتتتإجراء  ،القتتتًا بصتتتحيفة التتتدعو  إط  لتتت ب  لتتتم يشتتتخ

 
 .324أبو الوفا ص  ،حكاممشار إليه يف نظرية األ - 66
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 .71صتومة لتم تنعقتد أساستاً ن الخوشلتك و ،ضتاءبلت  بمحضتر تبليت  نبتت ت و تره ق، كما لو 70معدوم
 .72فإن الحكم يكون باطالً  ،ن التبلي  مبنيًا على إجراء باطلأما إشا كا

 د متر  وقت  .وره فتي دعتو  رفعتت علتى غيتر شي صتفةصتد  ةيسنه اوساوال يعدم الحكم وال يفقده أركا
 كتون الحكتم و . 73بيانتات  ينب ي أن ينطوي عليته متنإلى ما بالنسبة  ،ما يعدم الحكم أو يبطله فق 

إشا بني  ،الموضو  من حيث  ،وعلى حه ،وإن كان صحيحًا من حيث الشكل ،ل اءباطاًل قاباًل لإل
 .على إجراء باطل

 :الحكم الباطل والحكم المعدومن بيتمييز أهمية ال -ثالثاً 
يرقتى  متادام العيتب ال ،برام الحكم ي طي كل عيب أو خطأ في تطبيه القانون أو تأو لهإن ا- 
والحكتتم الباطتتل يبقتتى قائمتتًا ومرتبتتًا  نتتاره القانونيتتة إلتتى أن يحكتتم ببطالنتته بطر تته  .نعتتداماال لدرجتتة

 . 74 لبطالنالطعن المناسب، وإن إبرامه ي طي كل حاالت ا
د التمستك أما الحكم المعدوم فال وجود لته وال يرتتب أي أنتر قتانوني، و كفتي إنكتاره وتجاهلته عنت 

إنمتتا  ولتتوج طر تته الطعتتن فيتته لتقر تتر انعدامتته،ى لتت إالحاجتتة متتن دون  ،اءبمتتا اشتتتمل عليتته متتن قضتت 
ة د و جو غير م ولئن كانت اوحكام المعدومة تعد    ،على أنه .وز رف  دعو  مبتدئة بطلب انعدامهيج
، ا لتقر تر انعتدامها وبطتالن  نارهتاي ال تستتل م الطعتن فيهتا وال رفت  دعتو  عاديتة ضتدهوهت  ،نوناً قا
م علتى الخصتوم ر  و نمتة متا يحت ، إال أنته لتيها أي أنرال يكون ل وجودها حتى م كفي التمسك بعد و 
 .75هااجعة طر  الطعن فيها إلعالن انعداممر 
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ض  بطة يف ماريخ امل  ذكور ادام الت   م    ،خلص  ميرتت  ب علي  ه عي  ب ج  وهري يض  ر اب جي  ا نوينامليالل  ة لل  نص الق  اال  بطلن ك  ون 
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لتتم يتعلتته التتبطالن  متتا ه صتتحيحًا،ل علتتى عتتد  د يتت  ه بمتتاإن بطتتالن الحكتتم يتت ول بتتالرد عليتت  -ب 
ون  ،76حيحاً يفيتد عتده صت  أما الحكم المعدوم فال ت ول حالة انعدامه بالرد عليه بمتا ،بالنتام العام

، وإن صتلح النت ول إقترارًا ح للحكتم ركنته اوساستي التذي يفقتدهالن ول عتن التمستك باالنعتدام ال يمتن
. فاالنعتدام ال يصتحح بالحضتور وال يصتحح المعدوم محكفي اله الثابت لخصمه من الخصم بالح

قتته ، أي ال تلحان  انعقتتادهو ثبتتت متتتى فقتتد اإلجتتراء ركنتتًا أساستتيًا متتن أركتت  مهمتتا طتتال عليتته اوجتتل،
 .77اإلجازة
 :محكمة المختصة بطلب انعدام الحكمال - رابعاً 

إنمتتا بصتتدور حكتتم  ،عنهتتا لنتت ا  ،بصتتدور حكتتم معتتدومى التت إالمحكمتتة واليتهتتا بالنستتبة  د ال تستتتنف
فتي  فيهتا، وإشا كانتت الخصتومة معدومتة كانتت هتي والحكتم الصتادر .صحيح أو باطل على اوقل

،  78شاتهتتتا المحكمتتتة التتتتي أصتتتدرتهعتتتدام حكتتتم ترفتتت  أمتتتام بطلتتتب ان فالتتتدعو   نتتتم ومتتتن ،حكتتتم العتتتدم
 .79النتر في الموضو  باووضا  المعتادة بطلب سحبه وإعادة

وأن محكمتة التنقض لتم تحكتم  الحكم المعدوم ،ي أصدرت الت هيف فإشا كانت محكمة االستئنا
ي ض لتم تفصتتل فتت محكمتتة التتنق بالتدعو  كمحكمتتة موضتو  ، وإنمتتا قامتتت بتصتديقه، فهتتذا يعنتي أن

وتبقى محكمتة االستتئناف التتي أبترم حكمهتا متن محكمتة التنقض هتي صتاحبة االختصتاس  ،الن ا 
 .80دعو  االنعدامفي في النتر 
 نعدام:لدعوى االقانونية لا الطبيعة-خامساً 

أن يكون  - بهذه المن لة –، وال يصح  طر قًا من طر  الطعن غير العاديةتعد دعو  االنعدام 
  اوصلية المطلوب انعدام فيها طر قًا للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعو  لحكم الصادرل

فإن القرار   ،اً صدر مبرماوصلي ي  ار، فإشا كان القر ر  يتب  اوصل وال يملك أكثر منهون الف  ،قرارها
 .81في دعو  االنعدام يكون مبرمًا أيضاً 
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 المبحث الثاني 
 تها للطعنف األحكام من حيث قابليتصني 

حكتوم بته وباتتة ، وحتائ ة لقتوة الشتيء المئيتةهتذا المعيتار إلتى ابتدائيتة ونهال اً ني اوحكام وفقصت
 .أو مبرمة ومنبرمة

 باالستتتئناف، واوحكتتام النهائيتتة أو بتتل الطعتتنولتتى وتقة اوجتت در فاالبتدائيتتة تصتتدر عتتن محتتاكم ال
اوولتى درجتة ال حتاكمعتن م أو ،افبالدرجة اوخيرة فهتي التتي تصتدر عتن محتاكم االستتئنالصادرة 

، وقتتترارات أصتتتول محاكمتتتات(486قتتترارات المحتتتاكم الشتتترعية )م :مثتتتل قانونتتتًا، وال تقبتتتل االستتتتئناف
وقراراتهتتتا  ،2015لعتتتام  20ن ب القتتتانو شلتتتك بموجتتت و ، ات ار محكمتتتة الصتتتلح فتتتي قضتتتايا إيجتتتار العقتتت 

 .2004لعام  56الصادرة في القضايا ال راعية بموجب القانون 
، وإن كانتتت قابلتتة فهتتي التتتي ال تقبتتل االستتتئنافقتتوة الشتتيء المحكتتوم فيتته ئ ة م الحتتاوحكتتاأمتتا او 

ه بإحتد  هتذ بهتا  عتنط بتل ولتواكمة، وهي طر  الطعتن غيتر العاديتة، للطعن بالنقض وإعادة المح
 .بالفعلالطر  

 ذهحجية الشيء المحكوم فيته وهت و  -وهي ما تقدم  -تفرقة بين قوة الشيء المحكوم فيهوتجب ال
 .عية كما سيأتيحكام القطتثبت لأل

وأما اوحكام الباتة أو المبرمتة فهتي التتي تصتدر غيتر قابلتة للطعتن بتأي طر ته عتادي أو غيتر 
ألتي ليترة ستور ة قيمتة التدعو  أو البتدل عشتر ن  وزال تتجا مافيمثل أحكام محاكم الصلح  ،عادي
بتفو تتت جتتة القطعيتتة اكتستتبت الدر وأمتتا اوحكتتام المنبرمتتة فهتتي التتتي  ./أ أصتتول محاكمتتات(76)م 
د محكمتتتة الطعتتتن أو بعتتتد ر  ،فيهتتا، أو التتتي أستتتق  الخصتتتوم حقهتتم فتتتي الطعتتتن اعيتتد الطعتتتن بهتتتامو 

  .للطعن المقدم فيها، أو التي استنفدته
 لثبحث الثاالم

 قابليتها للطعن المباشر  تصنيف األحكام من حيث
فتي موضتو   تتي تفصتلصتومة وهتي الإلتى أحكتام تنهتي الخهتذا المعيتار ل اً تصني اوحكتام وفقت 

 ال ترف  يتد المحكمتة، وأحكام فرعية الن ا ، وأحكام ترف  يد المحكمة عن الدعو  ولو بصفة ميقتة
 عن الدعو .
القتتتترارات المتعلقتتتتة باإلنبتتتتات أو بستتتتير عتتتتن التتتتدعو ؛ فمثالهتتتتا  ةد المحكمتتتت ترفتتتت  يتتتت  ال أمتتتتا التتتتتي
ترف  يد  وأما التي .82في الموضو  هائي الصادرال تقبل الطعن إال م  الحكم الن فهذه ،اإلجراءات 

فمثالهتتتتا قتتتترار المحكمتتتتة وقتتتتي  المحكمتتتتة عتتتتن التتتتدعو  بصتتتتفة ميقتتتتتة وال تفصتتتتل فتتتتي موضتتتتوعها
وضو  وتستتهدف تي تصدر قبل الفصل في المتعجلة الأو المس تيةوقالم اوحكاالخصومة، وكذلك 
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الطعتن فيهتا   مشتر ال أجتازقتد   -ومتن بتاب أولتى المنهيتة للخصتومة-هتذه ف ،اتخاش تدبير مستعجل
 كتالحكم الصتادر بموضتو  مستتقل عتن التدعو  اوصتلية. ، ون لها كيانتًا مستتقاًل وتتعلته83مباشرة

هتتتتي عبتتتارة عتتتتن تتتتتدابير ف، لروحيتتتةعية أم ااكم الشتتتتر المحتتت  عتتتتنا بفتتتر  نفقتتتته ستتتواء الصتتتتادرة منهتتت 
متن  (222) المتادة وعلتى شلتك تتن   .84دون التنقض متن مستعجلة تقبل الطعن فيهتا استتئنافًا فقت  

وال  ال يجتتوز الطعتتن فتتي اوحكتتام التتتي تصتتدر أننتتاء ستتير التتدعو  -أ)) قتتانون أصتتول المحاكمتتات 
يجتتوز الطعتتن فتتي -ب  هتتا.خصتتومة كللمنهتتي للا كتتمإال متت  الطعتتن فتتي الح ترفتت  يتتد المحكمتتة عنهتتا

يستتتتوجب  ال-ج ة قبتتتل الحكتتتم فتتتي الموضتتتو يتتت قتادر بوقتتتي التتتدعو  وفتتتي اوحكتتتام الو الحكتتتم الصتتت 
 ة تأخير الفصل في الدعو  اوصلية((.يقتم الو حكاي اوالطعن ف

توز عهتتا بتتين مختلتتي عتتدم و  ،ورائتتد المشتتر  فتتي شلتتك هتتو منتت  تقطيتت  أوصتتال القضتتية الواحتتدة
، واحتمتال فتي موضتوعها وز تادة نفقتات التقاضتيالفصتل ن إعاقة لى شلك موما يترتب ع ،ماكمحال

رعتتي، في نيتته شلتتك عتتن النتت ا  الف لتتذي أخفتته فتتيأن يقضتتى  ختتر اومتتر فتتي أصتتل الحتته للخصتتم ا
الصادر الحكم . إال أنه استثنى من شلك لصادر عليه قبل الفصل في الموضو في الحكم االطعن 

 .85ضو في المو  بل الحكمة قيقتحكام الو ووا ،بوقي الدعو  
 المبحث الرابع

 ة يقتالو األحكام و  األحكام القطعية
 الحكم القطعي:-أوالً 

ستواء  ،لة متفرعة عنتهأأو في مس موضو  الدعو  أو في أحد أج ائه يم الن ا  فهو الذي يحس
 أن يكتتتون  ة الحكتتتمعيتتت قطإن هتتتذا التعر تتتف ال يستتتتل م ل ه المستتتألة بالقتتتانون أم بالوقتتتائ .تعلقتتتت هتتتذ أ

المحكمتتة عنتتدما تبنتتي حكمهتتا علتى الفصتتل فتتي مستتألة قانونيتتة ف، التتدعو  شاتته فتتي موضتتو صتادرًا 
  .تكون قد أصدرت حكمًا قطعياً  ، ه معينة من طر  اإلنبات بطر  نبات واز اإلهي جواز أو عدم ج

 : يقتالحكم الو  –ثانياً 
مركت   أو تحديتد  ،متر بتإجراء تحفتتيوا و كون ال ر  منته ،مسألة وقتيةهو الذي يصدر في 

 في الخصتومة بحكتم يصتدرإلى أن يتم الفصل  ،موضو  الن ا  تحديدًا ميقتاً ى لإخصوم بالنسبة ال
 .في موضوعها
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بطبيعتها أو بمقتضى ن   ،بات تقوم على ظروف ووقائ  مت يرةيصدر في طل يقتوالحكم الو 
 علتتى ظتتروففتتي طلبتتات قائمتتة  ،تتتةيقم بصتتفة قطعيتتة لمتتدة ،ومتتن نتتم فهتتو قضتتاء يفصتتل ،القتتانون 
م ومنهتا يتست  .قتًا لمركت  الخصتومفهو يقبل الت يير والتعديل بت ير مالبستات الخصتومة ووف ،مت يرة
لتتة كقتترار الحجتت  االحتيتتاطي، ومنهتتا متتا ال يتستتم بطتتاب  العجلتتة كتتالقرارات الصتتادرة فتتي جعبطتاب  ال

 دعو  الحيازة.
 :يةقتلقرارات الو عية واقطالالقرارات  أهمية التمييز بين –ثالثاً 

 :يث حجيتهاح من-1
عود الذي يقضي برفض طر ه من طر  اإلنبات ال يمكن للمحكمة أن تك ,القطعي إن القرار
، و صبح حقًا  فيهة الشيء المحكوم بول، ون حكمها في شلك تكون له حجيعد شلك بالق وتقضي ب

ن قرار كمة الرجو  ع ي  للمحتج وإن قواعد اوصول ال .86مكتسبًا للخصم الذي صدر لمصلحته 
 .87لمحكمة اوعلى ى الإون إصالحه على فر  وجود خطأ فيه يعود  ،رتهر نة أصد ق
هم أن  بعض. و ر  يةقتالو دون  ،  اوحكام القطعيةوصي يخ كوم فيهالمححجية الشيء ف    
والوقائ   فرو الت ما دامت لم تت ير  ،ء المحكوم فيه كالقطعيةتحوز حجية الشي الوقتية اوحكام

  ، الوقتي تروف التي قام عليها الحكمأو ت يرت ال ،رك  الخصوم ير مفإن ت ،االتي بنيت عليه 
هو اختالل أحد شرو  حجية  ه و كون أساص إعادة النتر في .ف الجديدةرو لتل اً أمكن تعديله وفق
قد بنت   ضو إنما يتعين نقض الحكم إشا بدا لمحكمة النقض أن محكمة المو فيه، الشيء المحكوم 

 .وف ووقائ  كانت موجودة وقت صدورهر ى ظعل  لوقتياأسباب تعديل الحكم 
لموضو  لد  نتره  ند قاضي اأي حجية ع ي أو الوقتليو للحكم المستعجل  كلها اوحوال في

الدعو  الموضوعية بأصل الحه، و مكن إنبات خالفه بوسائل اإلنبات المقبولة قانونًا كالخبرة  
 .88و  أمام محكمة الموض

  من  ال يمن ،في ملكيتهالعين المتناز  ًا على اًا قضائيفالحكم بتعيين أحد الخصوم حارس
بات حالة منقول أو عقار ال يمن  من  خصوم بإنوحد ال حكم وال ،الحكم عليه في دعو  الملكية

 . برفض دعو  المسيولية التي أقامهاالحكم 
  :يهافذثير شطب الدعوى من حيث ت -2
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( محاكمتتات  ولأصتت 119) ةم الصتتادر بشتتطب استتتدعاء التتدعو  عمتتاًل بالمتتاد حكتت اليترتتتب علتتى 
ه متن قترار ا بنتي عليت دعاءها ومت ستتا  تيلإن شطب التدعو  ي .الصادرة فيها الوقتيةسقو  اوحكام 

وإن عتدم تنفيتذ الشتطب  ،الستجل العقتاري لرفت  إشتارة الحجت  و لو لم ينفذ قرار الشطب فتي ،حج 
وهتو متا أكدتته المتادة  ل الشتطب.اضي أن يقترر استتمرار الحجت  قبت لقل في السجل العقاري ال يبيح

   االحتياطيلدعو  والحج/ج أصول محاكمات من أنها يترتب على الشطب ترقين إشارتي ا120
 .89 بحكم القانون.ا

ق  اوحكتتتام كمتتتا ال تستتت  ،ر الشتتتطب ستتتقو  الحتتته فتتتي أصتتتل التتتدعو  إنمتتتا ال يترتتتتب علتتتى قتتترا
يستق  الحته بالتمستك تبطتل  نتاره وال  يف اليمتين التذي يحستم النت ا  اللحفت ،القطعية الصادرة فيها
 .90استدعائها  اءلوإ به بمجرد شطب الدعو  

 المبحث الخامس
 ألحكام التحضيريةتمهيدية وااألحكام ال

ات التدعو  أو تتعلته بستير تتعلته بإنبت اإلعداديتة التتي  القترارات  ن متننتوعيتصدر المحتاكم  
 .)التحضير ة( قر نة ليست  قرارات و   نة)التمهيدية(،لقر ت اهي: قرارا ،الخصومة

التتذي  ز للقاضتييجتو ال عتن اتجتاه رأي القاضتي فتي الموضتو ، و  هتي التتي تشتيوقترارات القر نتة  
الدرجة الثانيتة أو الهيئتة اوعلتى، مراعتاة دره في المرحلة البدائية أن يشترع في إصدار الحكم بأص

: لتى حكتم القاعتدة ااتيتةنستا ومصتر عراح والمحتاكم فتي فر الشت ا  . و نعقد إجملمبدأ حياد القاضي
، عو  التتد ي فتتي موضتتو  متتن اتجتتاه التترأ وهتتي أن القاضتتي ال يتقيتتد بمتتا شتتي عنتته الحكتتم التمهيتتدي

رات التتتي أدت بتته إلتتى إصتتدار حكمتته التمهيتتدي، ون الحجيتتة إنمتتا تكتتون تقتتديفالقاضتتي ال يتقيتتد بال
التتذي أصتتدرها غيتتر  متتا فتتي اومتتر أنهتتا تجعتتل القاضتتيل كتت  .لحكتتم وال تكتتون لمجتترد اتجتتاه التترأيل

  صالح لنتر الدعو  في المراحل الالحقة.

 
 

 
  .شور غ  من ،1999\6\17ريخات  5853/ أ/203ق.  -قرار حمكمة االستئناف املدنية اخلامسة بدمشق -89

الدعوى يقرتن شطب  مل " إذا :من أنه  قدمييف ظل القانون ال  النقض السورية الغرفة الشرعية  خبلف ذلك اجتهاد حمكمة
ش  ارة احلج  ز ف  إن ملاعي  ل تل  ك اإلش  ارة تبق  ى قائم  ة. ل  ذلك يك  ون ني إطب ال  دعوى ت  رقاف  ق ش   ير  إذا مل برف ع احلج  ز ، أو
 –جي    دور عط    ري  – 1997/ 897ق  – 1994ع   ام  631/577احلج   ز يف حمل    ه الق    انوين ن.  احلك   م بتثب    ت 

 . 342ص -2000 بعة عام  – وريمؤسسة الن –السوري القضاا التنليذية يف القانون 
( لع ام 1شليق  عمة و أديب استانبو   بع ة ) ،1961\1\24اتريخ 961.أ.822ري .ق.مدين سو نقض  - 90
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 فصل الثالثال
 ائيالقض مللحك اآلثار القانونية
ة، متتن أهمهتتا ختتروج النتت ا  متتن واليتتة المحكمتتة، يترتتتب علتتى الحكتتم القضتتائي  نتتار قانونيتتة عتتد  

 وحجية الشيء المحكوم فيه.
بإصداره المحكمة  ن الحكم ينهي الن ا ، وتستنفد أ محكمةوالية ال من  ا خروج النو قصد ب

  ،ليهإضافة إ أو أن تحدث  عما قضت به،فيمتن  عليها تعديله أو العدول  واليتها بالنسبة إليه،
إال إن كان طرح الن ا  أمامها   ،إعادة النتر فيما فصل فيه الحكم كما يمتن  على سائر المحاكم

ر ن ققد أخذ صورة طع  . ه القانون ر 
 –بتالمعنى المتقتدم للحكتم القطعتي  –وتنطبه هذه القاعدة بالنسبة إلى سائر اوحكام القطعيتة  

 ال. م صومة أالخ أنهت  فرعية،موضوعية كانت أم 
علتى  ،النتتام العتام، ون القاضتي استتنفد جهتده فيمتا قضتى بته هتذه القاعتدة متن متعلقتات  وتعد  

اوخيتتترة ال تتعلتتته ه، فهتتتذه شتتتيء المحكتتتوم فيتتت حجيتتتة الفتتتي ل تمثتتت المكتتتم ختتتالف اونتتتر القتتتانوني للح
تكتتون قتتد  فتتي التتدعو ، أن ستتلطة المحكمتتة بشتتأن المستتائل المعروضتتة عليهتتا. شلتتك بالنتتتام العتتام

حتتتث فيهتتتا، أو أن تعتتتدل انقضتتتت بصتتتدور الحكتتتم فيهتتتا، وبانقضتتتاء واليتهتتتا ال يجتتتوز لهتتتا إعتتتادة الب
متتا قاعتتدة حجيتتة . أختتالف شلتتك القتتانون علتتى يتتن  لتتم متتا  ،قضتتاءها فيهتتا، ولتتو باتفتتا  الخصتتوم

ى لتت إبالنستتبة  فإنتته يقصتتد بهتتا استتتقرار الحمايتتة القضتتائية التتتي منحهتتا الحكتتم، ،الشتيء المحكتتوم فيتته
 .كمة أخر  متى توافرت شرو  هذه الحجيةأي خصومة ترف  في المستقبل وأمام أي مح

يتتتة يختتترج النتتت ا  متتتن وال حتتتتىأي  تر  إلعمتتتال حكتتتم القاعتتتدة المتقتتتدم؛يشتتت  كلهتتتا اوحتتتوال فتتتي
ستواء أكتان حكمهتا صتحيحًا أم  ،المحكمة قد فصلت فيه صتراحة أو ضتمناً  أن تكون -1المحكمة: 
 .إجراء باطلمبنيًا على  مباطاًل أ

فتإشا أصتدرت حكمتًا غيتر قطعتي متعلقتًا بستير  ،المحكمة قد فصلت فيه بحكم قطعي أن تكون  -2
صدرت حكمًا وقتيًا فإنهتا تملتك تعديلته وكذا إشا أ ،تعديله أو فيهلها الرجو   الدعو  أو إنباتها جاز

 .دراستهذي تقدمت لتفصيل الل اً وفق ،مأو العدول عنه إشا ت يرت التروف التي قام عليها الحك
علتتى أن لهتتذا اونتتر متتن  نتتار الحكتتم القضتتائي استتتثناءات ستتوف نتناولهتتا نتتم نتتتكلم فتتي اونتتر    

 يه.م فحكو حجية الشيء المفي المتمثل 
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 المبحث األول
 يح األحكام وتفسيرها تصح

المحكمة وسمعها عند صياغة كن تحت بصر ؛ بأن لم يإشا أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات إغفااًل تاماً 
ي  أصلتها باستدعاء لمحكمة شاللخصم أن يعود بعد النطه بالحكم إلى افقد أجاز القانون  حكمها وإصداره،

مام إلجراءات العادية أل اً يرف  دعو  مبتدئة وفق، أو أن طلب البت فيه، وله أن يطعن بالحكم لهذا السبب ي
إش  لجوهر ة، وال تشمل هذه الوالية التكميلية إغفال البت في أحد الدفو  ا بهذا الطلب.المحكمة المختصة 

 . 91ي الحكم ب فناسينحصر حه الخصم في تدارع هذا اإلغفال بسلوع طر ه الطعن الم
و نب ي أن يكون  سابية أو المادية في منطو  حكمها،تصحيح اوخطاء الح كما تشمل الوالية التكميلية للمحكمة

ينب ي سلوع   إش  القانونية، تمتد هذه الوالية إلى تصحيح اوخطاء وال را  الدعو ،أساص في أو ا التصحيح ذ له
 طر ه الطعن المناسبة الستدراكها.

وفي  م من دون مواجهة م  الخصم ااخر،و لقائيًا من قبل المحكمة أو بناء لطلب أحد الخصح تصحي و تم الت
تعذر معه  م ومنطوقه، أو كان المنطو  غامضًا غموضًا ي كحن أسباب الل تناقض بي حص غرفة المذاكرة. وإشا

 قامة الدعو . ة إلتاد ألوضا  المعل اً جاز أيضًا الرجو  إلى المحكمة نفسها باستدعاء وفق لحكم،تنفيذ ا
  كما ال تكون للخصم مصلحة فيهما، إشا كان الطعن  ة في التصحيح والتفسير،التكميلي وال تبرز والية المحكمة  

 الصادر برفض طلب التصحيح الطعن،  وال يقبل القرار مالم يكن الحكم مشمواًل بالنفاش المعجل. حًا،بالحكم متا
رر المق اهنفس الطر هيح أو بالتفسير أو رفض التفسير ب تصح بالفي حين يجوز الطعن في القرار الصادر 
 للطعن في الحكم الصادر في الدعو  اوصلية. 

 المطلب األول 
 حكام تصحيح األ 

 ماهية تصحيح األحكام والمحكمة المختصة به:  – أوالً 
يقصتتد بتصتتحيح اوحكتتام: تصتتحيح متتا يقتت  فتتي حكتتم المحكمتتة متتن أخطتتاء ماديتتة، كتابيتتتة أو 

ديًا بحتًا، فإنه ال يصلح سببًا كان الخطأ الذي شاب الحكم ال يعدو أن يكون خطأ ما إشا، فحسابية
ت الحكم، وإن تصحيح الخطأ ة التي أصدر ا هو للمحكمللطعن بالنقض، والشأن في تصحيحه إنم

أصتتتتتول 216 يتعتتتتتار  متتتتت  حجيتتتتتة اومتتتتتر المقضتتتتتي بتتتتته عمتتتتتاًل بالمتتتتتادة )الحستتتتتابي والكتتتتتتابي ال
 .92محاكمات(

 
الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز على أنه: "إذا أغفلت المحكمة  /أ أصول محاكمات220ص المادة تن  - 91

 حكم.". ا في الا أمام المحكمة ذاتها إذا لم يطعنوبه  قة رفع دعوى جديدةألصحاب العال
–ف ا أب و الو –قضائية مش ار إلي ه يف نظري ة األحك ام 44سنة 259رقم  1983\1\11يف صري نقض مدين م - 92
( لع    ام 12 -11، احمل    امون ) 2000\9\24اتري    خ  2507.أ.  2623ق. .و نق    ض م    دين س    وري . 716ص
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حكمتتة االستتتئناف، و عيتتد كتتان رفتت  االستتتئناف ينقتتل موضتتو  النتت ا  برمتتته إلتتى م لمتتانتته علتتى أ
لمحكمتتة بمتتا لهتتا متتن واليتتة يكتتون لهتتذه اقعيتتة، فإنتته طرحتته عليهتتا متت  أستتانيده القانونيتتة وأدلتتته الوا

ع متا يترد فتي الحكتم المستتأني متن أخطتاء ماديتة، وأن تقضتي علتى موجتب فح  الن ا  أن تتتدار 
يتام مصتلحة عاجلتة إنما ال يمن  استئناف الحكم من طلب تصحيحه الحتمال ق .93حالوجه الصحي

 ئناف.لقابل لالستللتصحيح إشا كان المشر  يجي  النفاش المعجل للحكم ا
فتتتتتإشا حكتتتتتم بعتتتتتدم قبتتتتتول االستتتتتتئناف، أو بتتتتتبطالن صتتتتتحيفته أو بتتتتتأي حكتتتتتم يترتتتتتتب عليتتتتته زوال 

تتتدائي، فتتإن ستتلطة تصتتحيح الحكتتم البم ااالستتتئناف متتن دون حكتتم موضتتوعي فيتته، واستتتقرار الحكتت 
 ة اوولى التي أصدرته.تعود إلى محكمة الدرج

ن محكمتتتة الدرجتتتة الثانيتتتة هتتتي تكتتت  أو بتأييتتتده أمتتتا إن حكتتتم بإل تتتاء الحكتتتم المستتتتأني أو بتعديلتتته
المختصتتتة بتصتتتحيحه، ولتتتو بالنستتتبة إلتتتى الشتتته متتتن قضتتتاء محكمتتتة أول درجتتتة التتتذي لتتتم يتناولتتته 

 ،عنهتا بتالطعن فيتهن والية المحكمة التكميلية فتي تصتحيح الحكتم تت ول ة أعامالتعديل. فالقاعدة ال
 . 94بالتأييد  نية ولو صدرالدرجة الثابحسبان أن الحكم بعد االستئناف يعد صادرًا عن محكمة 

 :إجراءات تصحيح األحكام -ثانياً 
 ،عتتةلتتى طلتتب أحتتد الخصتتوم متتن غيتتر مرافإن تصتتحيح الخطتتأ المتتادي فتتي الحكتتم يجتتوز بنتتاء ع

إن وفاة أحد أطراف الحكم لذلك ف، طلب ة من تلقاء نفسها ومن دون أي و جوز أن تصدره المحكم
، طالمتتتا أنتتته يحتتته للمحكمتتتة ف ااختتتر نطتتتران اوتصتتتحيح متتت طلتتتب ال أو أكثتتتر ال تمنتتت  متتتن تقتتتديم

ترةالتصحيح من تلقاء نفسها وفي  ا كتان اوطتراف أحيتاًء ، ومتن دون أن تعترف فيمتا إش غرفة المذاكت
 .95، ون ال اية من التصحيح أصاًل هي رف  الخطأاً واتأم أم

 :دود سلطة المحكمة في تصحيح الحكمح -ثالثاً 
خصتتوم وختتروج انتهتتاء النتت ا  بتتين الم ى صتتدور الحكتت نتته يترتتتب علتت لمتتا كانتتت القاعتتدة تقضتتي بأ

متا ، كلى نترها بما لها متن ستلطة قضتائية، بحيث ال يجوز لها أن تعود إالقضية من يد المحكمة
 

 ص  ود يف امل  ادةادي املقط  أ امل   وى بع  د ان  اام احلك  م ه  و م  ن قبي  ل اخلل  دعفق  رة برف  ع إش  ارة ا "إض  افة.1801ص 2001
 تص حيحه يف كي ان منط وق احلك  م.أص ول حماكم ات حبس بان أن ه ال  ذي يق ع يف املس ائل املادي ة م ن دون أن ي  ؤثر  214

 .409ص2009 (5 4) احملامون 29/7/2007 يف 1944أ. .1784"نقض مدين سوري .ق.
 أبو–ظرية األحكام ليه يف نإ   مشارقضائية    22سنة  209.قضية رقم   1955\6\27قض مدين مصري يف  ن -  93

 . 716ص –الوفا 
  احلس   يي س   جلت حمكم   ة ال   نقض ، ، 1996\12\29اتري   خ  2126.أ.1878نق   ض م   دين س   وري .ق. - 94
1/860 . 
اتري           خ  1258/أ/857، و ق 1998\11\22اتري           خ  3096.أ.2517ق.نق           ض م           دين س           وري . - 95
 . 1/865احلسيي  ت حمكمة النقض ،سجل ، 4/6/2000
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، إال أن المشتتر  رأ  اإلجتتازة اوصتتل هتتا إصتتالح حكمهتتا التتذي أصتتدرته فيهتتا، هتتذا هتتويجتتوز لال 
وشلك بقترار تصتدره متن  ،بيةاء مادية وحسمها من أخطاأن تصحح ما قد يق  في حكفي للمحكمة 
أو بنتتاء علتتى طلتتب أحتتد الخصتتوم متتن غيتتر محاكمتتة وفتتي غرفتتة المتتذاكرة شتتر طة أن  ،تلقتتاء نفستتها
تجعله يث تفقده شاتيته و التي ال تينر في كيان منطو  الحكم بحهي و  ،ادية بحتةء مخطاتكون او

 .مقطو  الصلة بالحكم المصحح
أن يكون لهذا الخطتأ المتادي أستاص فتي الحكتم، يتدل علتى الواقت  ب ذا اومر يجولكي يتوافر ه

ه، حتتى ال فيت  ابتت الصحيح فيه، بحيث يبترز هتذا الخطتأ واضتحًا إشا متا قتورن بتاومر الصتحيح الث
، وبالتالي إن تصتحيح الحكتم يجتب أن اص بحجيتهللرجو  عن الحكم والمس يكون التصحيح شر عة
يختالي  و فهم الواقت  أو االستتنتاج منهتاون بحث اوسباب أ ،في أسبابه يق  في منطو  الحكم ال

لما في  ،ب سبااو، وال يجوز بكل اوحوال ت يير منطو  الحكم بما يناقض حكوم بهقوة الشيء الم
 . 96شلك من مساص بحجية الشيء المحكوم به

منطو   ها واردة في على ما تقدم يشتر  إشن أن تكون اوخطاء المادية المطلوب تصحيحبناءً 
، وال عبتترة لألخطتتاء التتتي تتترد فتتي متتن أستتباب جوهر تتة تشتتكل جتتت ءًا منتتهفيمتتا يتترتب  بتته  وأ ،مالحكتت 

 اوخر .  97الوقائ  أو اوسباب 
 :طبيقات قضائية لتصحيح األحكامت -ًا رابع
يهتتتا التتتوارد فتتتي استتتتدعاء التتتدعو  ومتتتذكرة التتتدعوة واإلخطتتتار عتتتن اختتتتالف استتتم المتتتدعى علا -
ي جملتتة اوخطتتاء لتتذي اعتمدتتته المحكمتتة فتتي حكمهتتا ال يتتدخل فتت صتتك التت واج االتتوارد فتتي  االستتم
 . 98.االمادية
الي جميت  التدالئل المفروضتة يخت  شتكلإيراد اسم المستتأني عليته فتي استتدعاء االستتئناف با -

سم المقصود بالخصومة فال يخترج هتذا عتن كونته خطتأ ماديتًا يمكتن في اإلضبارة التي تشير إلى ا
 .99.ايحهتصح

 
 .  1/860احلسيي  ،سجلت حمكمة النقض ،2000\6\4اتريخ 6222..أ 870ري .ق. مدين سو  نقض - 96
اس  تانبو   036(ص1979احمل  امون لع  ام ) ،1979\2\19اتري  خ1669.أ. 208ري .ق.نق  ض م  دين س  و  - 97

 .74ص ( 1971حمل   امون لع    ام )ا 1970\12\30اتري   خ  2133و نق   ض م   دين س   وري رق   م  3/404و عم   ة 
 . 3/408ة   و عماستانبو 

 ، اس تانبو 296ص 1976  احمل امون لع ام ،1975\11\25اتريخ  583.أ.637ري .ق. سو نقض مدين - 98
 . 3/412و عمة 

 اس تانبو  و عم ة .236ص 1977احمل امون لع ام  ،1977\4\27اتري خ  (1556 سوري رقم )نقض مدين - 99
3/415 . 
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تعتتديل الحكتتتم الصتتتادر بتقستتيم المبلتتت  المحكتتتوم بتته بتتتين الورنتتتة علتتى أستتتاص ونيقتتتة حصتتتر ا - 
ص ونيقة حصر اإلرث الشترعي ال أسالى اإلرث القانوني المبرز في الدعو ، إلى تقسيمه بينهم ع

 . 100.ايعد تصحيحًا لخطأ حسابي
االحتيتتاطي ثبيتت الحجت  إشا شهبتت المحكمتة إلتى تصتحيح الخطتأ المتتادي، وقضتت أيضتا  بتا -
، فإنهتتا تكتتون قتتد تجتتاوزت المهتتام المحتتددة بتتن  لتتب التتذي كانتتت قتتد ستتهت عتتن البتتت فيتتههتتو الطو 

 .101.احكمال نقض أصول محاكمات( مما يستدعي 621المادة )
 :صحيحالقانونية للحكم الصادر بالتالطبيعة  -ة خامساً 

ن حتتد الخصتتوم متت ء علتتى طلتتب أيكتتون التصتتحيح بقتترار تصتتدره المحكمتتة متتن تلقتتاء شاتهتتا أو بنتتا
 المحكمتتتة هتتتذا التصتتتحيح علتتتى نستتتخة الحكتتتم اوصتتتلية وفتتتيدون مرافعتتتة كمتتتا متتتر. و جتتتري كاتتتتب 

 .السجل و وقعه م  الرئيو
لصتادر  فتي القترار ا( على عدم جتواز الطعتن مستتقالً محاكمات  أصول ب /217)وتن  المادة 
، فتإشا كتان الطعتن ليبتالحكم اوصت ا كتان تبعتًا للطعتن إنمتا يجتوز الطعتن فيته إش  .برفض التصتحيح

، فلتتتيو لتتته حتتته الطعتتتن بتتتالقرار ئ  لستتتبه الحكتتتم للطتتتاعن بكتتتل طلباتتتتهبتتتالحكم اوصتتتلي غيتتتر جتتتا
 .102الصادر برفض التصحيح

لطعتن فتي قترار ز اجتو فإنته ي ،اوصلي قائمًا أمام محكمة الطعتن الطعن في الحكمان ا كوأما إش 
 .الل و كون الطعن مقبوالً استقعلى عن فيه ، وعندئذ ال يعد أنه قد طرفض التصحيح أمامها

 216لمتتادة )ل اً أمتتا القتترارات الصتتادرة بتصتتحيح اوخطتتاء الماديتتة أو الحستتابية فتتي اوحكتتام وفقتت 
، ومتن 103 تابعتةخض  لطر  الطعن نفستها بتالقرار اوصتلي بوصتفها أحكامتاً فت، (أصول محاكمات 

 .104ول محاكمات (صأ216لمادة )أسباب الطعن فيها مجاوزة المحكمة سلطتها المقررة في ا
ليت  ، أو متن تتار خ تبمتال متن تتار خ تبليت  الحكتم مصتححاً و بدأ ميعاد هذا الطعتن بوجته اإلج  

صتتدر متتن المحكمتتة متتن أمتضتتمنًا قضتتاًء موضتتوعيًا ستتواء يح تصتتح. و عتتد قتترار القتترار التصتتحيح
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كتم لحا م صتورة متنوعنتد تستلي .طلب صاحب المصلحة ومتن دون مرافعتةها أم بناء على قاء شاتتل
 .ا صورة عن الحكم الصادر بالتصحيحيجب أن تسلم معه

 المطلب الثاني
 تفسير األحكام 

 :ماهية تفسير األحكام والمحكمة المختصة به-أوالً 
التنتتاقض بتتين أستتباب إزالتتة  أو إيضتتاح متتا وقتت  فتتي منطوقتته متتن غمتتو ، يتتراد بتفستتير الحكتتم 

ستواء أكانتت محكمتة أول درجتة أم  ،صتدرة الحكتمت  به محكمة الموضو  مالحكم ومنطوقه. وتخ
 ا  شا لتتم تمتتارص ستتلطة الفصتتل فتتي موضتتو  النتت نهتتا إفإ حكمتتة االستتتئناف. أمتتا محكمتتة التتنقض،م

فتتإن  ،كمتتة رقابتتة علتتى حستتن تطبيتته القتتانون ضتتت الطعتتن بوصتتفها محرف نمتتا، وإكمحكمتتة موضتتو 
انها تئناف بحستبمحكمتة االست  ىلت إفسير ما وق  في القرار المطعون فيه من غمتو  وإبهتام يعتود ت

  .105مصدرة الحكم المطعون فيه
و عيتتد  ،ستتتئنافعلتتى أنتته لمتتا كتتان رفتت  االستتتئناف ينقتتل موضتتو  النتت ا  برمتتته إلتتى محكمتتة اال

كمتتة بمتتا لهتتا متتن واليتتة ذه المحفإنتته يكتتون لهتت  ،انيده القانونيتتة وأدلتتته الواقعيتتةا متت  أستت ليهتت ه عطرحتت 
إنمتتا ال يمنتت  استتتئناف الحكتتم ي متتن غمتتو . حكتتم المستتتأنفحتت  النتت ا  أن تتتتدارع متتا يتترد فتتي ال

ش المعجل للحكم ب تفسيره الحتمال قيام مصلحة عاجلة للتفسير إشا كان المشر  يجي  النفامن طل
، الدرجتة اوولتى م محكمتةب تفستير حكت أمتا إن لتم تكتن هنتاع مصتلحة متن طلت و . لالستتئنافبل لقاا

، فإنتته تكتتون لتتد  صتتاحب ئنافمحكمتتة االستتتقضتتاء محتتل نتتتر متتن التتذي أصتتبح متتا تضتتمنه متتن 
أنفًا ، ستتواء أكتتان مستتتأنفًا أم مستتتلتتب التفستتير أمتتام محكمتتة االستتتئنافالمصتتلحة فرصتتة التقتتدم بط

 . ستئناف تبعي إشا اقتضى اومر شلكئذ اإلدالء باعند خر و ملك اا ،عليه
رًا صتتدر قتتراأن تكمتتة د محكمتتة التتنقض الستتور ة قتتد اتجتته إلتتى أنتته ال يمكتتن للمحن اجتهتتاعلتتى أ
، قبل رص سلطتها على رقابة حكم التفسير، وبالتالي ال يمكن لمحكمة النقض أن تماسير الحكمبتف

وقتتو  الطعتتن عليتته متتن  ، أم انبرامتته بعتتد طعتتن عليتتهال قتتو نبتترام الحكتتم، ستتواء بعتتدم و التثبتتت متتن ا
، ستتتتيري ستتتتت ستتتتلطة النتتتتر فتتتتي الحكتتتتم التفستتتتبان أن محكمتتتة التتتتنقض إشا مار بح ،نقض محكمتتتة التتتت 
فإنتتتته قتتتتد يتنتتتتاقض متتتت  رأيهتتتتا فيمتتتتا لتتتتو عتتتتر  عليهتتتتا متتتتن طر تتتته الطعتتتتن بتتتتالحكم رأيهتتتتا  وأعطتتتتت 
 .106اوصلي
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حكتتتتتم يترتتتتتتب عليتتتتته زوال  بتتتتتأيأو ، أو بتتتتتبطالن صتتتتتحيفته الستتتتتتئناففتتتتتإشا حكتتتتتم بعتتتتتدم قبتتتتتول ا
، فإن سلطة تفسير الحكتم تعتود رار الحكم االبتدائي، واستقاالستئناف من دون حكم موضوعي فيه

 .تي أصدرتهوولى الالدرجة امة محكإلى 
انيتتة هتتي أمتتا إن حكتتم بإل تتاء الحكتتم المستتتأني أو بتعديلتته أو بتأييتتده فتكتتون محكمتتة الدرجتتة الث

اوله الذي لم يتن و بالنسبة إلى الشه من قضاء محكمة أول درجةول، هالمختصة بتفسيره وتصحيح
الطعن فيتته تتت ول عنهتتا بتت فستتير الحكتتم ، فالقاعتتدة العامتتة أن واليتتة المحكمتتة التكميليتتة فتتي تتعتتديلال

 . 107عد االستئناف يعد صادرًا عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد بحسبان أن الحكم ب
 :كامألحر اإجراءات تفسي -ثانياً 

متا وقتت  فتي منطوقتته متتن  ، تفستتيرلتتب إلتى المحكمتتة التتي أصتتدرت الحكتممتن حتته الخصتوم الط
و  طلب باووضا  المعتادة لرف  الدعن تقديم فال بد م .    باووضا  المعتادة لرف  الدعو غمو 

، وال يتقيتتد فتتي قبيتتل استتتئناف الحكتتم، ون هتتذا الطلتتب لتتيو متتن ولتتو رفتت  أمتتام محكمتتة االستتتئناف
 . 108لحكم بهر قبل اميعاد معين، و جب دعوة الخصم وسما  قوله في طلب التفسيه برفع

، ولتذا ال تفستير اً   يعتد حكمتاً و التنفيتذ العن محكمة الموضتو  لترئي على أن اإليضاح الصادر
، و حته ته بالصتفة الوالئيتةيجوز الطعن باإليضاح التفسيري ونه صادر عن المحكمة التي أصتدر 

متتا  ،أصتتول( 216فتت  التتدعو  حستتب المتتادة) لتفستتير باووضتتا  المعتتتادة لر ة اعتتاد للخصتتوم طلتتب إ 
رئتيو التنفيتذ متن الذي يمك ن ضوح الكافي دام أحد الطرفين لم يجد في هذا اإليضاح التفسيري الو 

 . 109التنفيذي الفصل في اإلشكال
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 :لحكمحدود سلطة المحكمة في تفسير ا -ثالثاً 
اتضح أن غايته هي تعديل الحكم تبعًا إلنارة مواضتي  ستبه وأن  اإن طلب التفسير غير مقبول إش 

أو  طوقتته غامضتتاً أن يكتتون من إش يشتتتر  لجتتواز تفستتير الحكتتم .110القتترار المطلتتوب تفستتيرهعالجهتتا 
، وأال يكون مقصودًا به تعديل حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها  مبهمًا ال يمكن معه الوقوف على
 . 111القضية من سلطة القاضي الذي أصدره الحكم والمساص بقاعدة خروج
ستتيرها لحكتتم ستتابه أن تضتت  الونتتائه والمستتتندات التتتي معتتر  تفو توجتتب علتتى المحكمتتة فتتي 

، وليو لها أن تضت  فتي تمحيصتها أدلتة 112اوصلي موض  التمحي  في الن ا   ت قيد البحث كان
 .113جديدة لم تكن قيد البحث في الن ا  اوصلي

التذي أجتاز للخصتوم أن يطلبتوا إلتى المحكمتة التتي أصتدرت الحكتم   على أنته لمتا كتان المشتر  
متتتمم ي  تتل  مصتتول علتتى حكتت ، إنمتتا أراد تمكيتتنهم متتن الحوقتت  فتتي منطوقتته متتن ال متتو   فستتير متتات

كمتتتا نصتتتت عليتتته أحكتتتام المتتتادتين  اإلشتتكال عنتتتد التنفيتتتذ و عتتتين علتتتى فهتتتم متتتا قتتتد ستتبه الحكتتتم بتتته
الخصتتوم االدعتتاء بهتتذا الحتته قبتتل إتمتتام تنفيتتذ  فإنتته ينب تتي علتتى ؛أصتتول محاكمتتات(218-219)

يجتتوز  الفتت  لتفستتير متصتتاًل بمصتتلحة غيتتر قائمتتة،فيتتذه يجعتتل موضتتو  ان أن تنالحكتتم اوول بحستتبا
ضتتى المبتتادئ المقتتررة علمتتًا واجتهتتادًا أن تنتتتر فتتي طلتتب تفستتير حكتتم صتتدر منهتتا حكمتتة بمقتللم

 .114طالما أن القرار قد تم تنفيذه
ى تفسير منطو  الحكم الناقض يقصد به تمكين الخصوم من الحصول علت  إن إجازة المحكمة    
بمتا لتتم  م إلتى الحكتتمتفستتير الحكت  ، فتال يجتتوز أن يتيدي طلتب تمم ي  تتل اإلشتكال عنتد التنفيتتذ م مت حكت 

لحكتم أن ، كما أنه ليو للمحكمة في معر  تفسيرها ل115يطلبه طالب التفسير أو بأكثر مما طلبه
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، أو أن تلجأ إلى حيثيات الحكم لتصوغ منطوقًا ليو فيه غمو   يت ير في منطوقه الواضح والذ 
  .116ديداً ج

 :القانونية للحكم الصادر بالتفسيرالطبيعة  -رابعاً 
ر يعتتد متن كتتل الوجتوه متممتتًا للحكتم التتذي يفستره وتستتري عليته متتا يستتري در بالتفستيالحكتم الصتتا

، أمتا الحكتم المتضتمن رد عاديتةلبطر  الطعن العاديتة وغيتر اعلى هذا الحكم من القواعد الخاصة 
، وبالتتتالي فتتإن عتتدم اإلضتتافة هتتذه تفيتتد بقتتاء لحكتتمجديتتد ل ر، فتتإن هتتذا لتتم يضتتي أيطلتتب التفستتي
اجتهتاد  -بحته-وهتذا متا اتجته إليته ،وي طر ه من طتر  الطعتن هعو ضخ عدمو على حاله  الحكم

 .117محكمة النقض 
رمتفسير و عد متفالذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بال ، أما الحكم الذي مًا للحكم المفس 

، وإن رال تفسير هناع ليصح هتذا التعبيت  صادرًا بالتفسير، إش حكمًا  يصدر برفض التفسير فال يعد 
ى قابلية الحكم الصتادر بالتفستير للطعتن ، يتدل علتى أن الحكتم الصتادر بترد ن  خاس عل ورود 

 .118طلب التفسير غير قابل للطعن
ب إلى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسير  هقد ش 119على أن بعض الشراح 

  على خالف  -ن( لم تمن  هذا الطعمحاكمات  أصول 219بان أن المادة )، بحسلى استقالعل
 في القرار الصادر  ( التي نصت على عدم جواز الطعن مستقالً محاكمات  /ب أصول217المادة )

دة في المادة المذكورة يمكن حملها على  ر . فعبارة الحكم الصادر بالتفسير الوابرفض التصحيح
وم،    التفسير ة حتى يمكن تحقيه التوازن بين مراك  الخصبالدعو  أنها تعني الحكم الصادر

ب ير شلك ، والقول على مراج  الطعن كافة للفصل فيه من المتوجب عرضه في الحالتينوالحكم 
االجتهاد القضائي في تفسير  و ، ة لخصم على  خر، وهو أمر غر ب عن سنن القضاء     يوفر م

  لمحكمة النقض السور ة  نم تقرر لد  الهيئة العامة ، ومنرهالقانون إنما وجد لمعالجة تلك التوا 
ب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من  صادر برد طلأن الحكم ال

( أصول محاكمات 219مادة )لالقواعد الخاصة بطر  الطعن العادية وغير العادية، أي أن أحكام ا
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ه  أنه متى قبل الحكم فإنه يفتر  بداهة أنح  لو . 120تنطبه على حالتي قبول التفسير أو رده 
وله كان  ، فإشا ناز  وادعى أن قبفي تفسيره، وإال ما قبله المحكوم عليه كيحتمل أي شواضح ال 

لها أن توضح حكمها  و ، اومر يترع لمطله تقدير المحكمة ، فإن على أساص فهم معين للحكم
الحكم ، فقبول به بحسب ظروف الحالو ال يعتد لقبول أعلى النحو الذي كانت تقصده، نم يعتد با

 .يره من طلب تفس  إشن ال يمن 
لقرار الصادر من  ل اً ره وفقدون تفسي من ، يكون الخصم قاباًل للحكم اوصلي قد  كلها، اوحوال في      
  ه. ، وعندئذ يطعن في القرار الصادر في التفسير وحد لطعن في الحكم اوصليات ميعاد فو  وقد يكون ، المحكمة
 ير. صادر بالتفسعن الحكم التسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة   وعند 

 المبحث الثاني 
 حجية الشيء المحكوم فيه 

 :تعريفها -أوالً 
تتام القضتتائية حجيتتة الشتتيء المحكتتوم حجتتة بتتين الخصتتوم  ، أي أن الحكتتمفيتته هتتي حجيتتة اوحكت

وقتد النت ا  فتي دعتو  جديتدة.  ى تجديتد إلت فيما فصل فيه من حقو ، فال يجوز وي منهم أن يعتود 
اوحكتام التتي  -1ا :أن في نصها على البينات السوري  من قانون  (90المادة )قررت هذه الحجية 
قض هتتذه نجتتوز قبتتول دليتل يتت ، وال يتكتون حجتتة بمتتا فصتلت فيتته متتن الحقتو  حتازت درجتتة القطعيتتة 

نفستهم متن دون أن م ألخصتو ولكن ال تكون لتلك اوحكتام هتذه القتوة إال فتي نت ا  قتام بتين ا القر نة،
وال يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القر نة  -2لحه محاًل وسببًا.ت ابذا الن ا  ، وتعلهتت ير صفاتهم
 ا..من تلقاء نفسها

إحتتتد  طتتتر  الطعتتتن المقتتتررة  عو ستتتلب القضتتتائي إال وال ستتبيل إلتتتى التتتتخل  متتتن حجيتتتة الحكتتتم 
، إنمتتا ال يجتتوز رفتت  د هتتذا الطعتتنفتتي حتتدو  ة بحجيتتة الحكتتم، فتتال تتقيتتد محكمتتة الطعتتن بداهتت قانونتتاً 
، واحتمتتال شلتتك لترتتتب عليتته تأبيتتد المنازعتتات  ، إش لتتو أجيتت   متتن جديتتد النتت ا  مبتدئتتة تطتترحدعتتو  

شتتأنه أن يفقتتد القضتتاء  وهتتذا متتن أنفستتهم،وبتتين الخصتتوم  هشاتتت النتت ا  صتتدور أحكتتام متعارضتتة فتتي 
 .121احترامه في النفوص

 
امون ، احمل   9941\8\22 اتري خ 255.أ.  123ئ ة عام ة .ق. نق ض هي كل اجته اد خم الف .  والعدول عن - 120
 .465ص1995لعام 
اجت ه  م ا وه و ،ع امملس ائل املدني ة م ن النظ ام الاألخ  يستلزم عد حجي ة الش يء احملك وم ب ه يف ا سويولعل هذا الت - 121

د اجته   ت حمكم   ة وق     . 722ص –نظري   ة األحك   ام  -أب   و الوف   ا  ،من   ه (101إلثب   ات يف مص   ر يف امل   ادة )إلي   ه ق   انون ا
يف 1303ماىل الش     هود ض     د القرين     ة القانوني     ة القا ع     ة " ق/س      وز إقام     ة ال     دليل ك" ال جي       إىل أن     هال     نقض الس     ورية 
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 : محكوم فيهلشيء القانونية لحجية االطبيعة ال -ثانياً  
وز للقاضتي ، ليستت متن النتتام العتام فتال يجت 122المدنية في المسائل حجية الشيء المحكوم فيه
 ل، و جتتوز لتته أن ينتت  ن يتمستتك صاحتتتب المصتتلحة و تتدف  بهتتا، بتتل ينب تتي أإنارتهتتا متتن تلقتتاء نفستته
كمتتا ال . لرجتتو إشا نتت ل عنهتتا فتتال يجتتوز لتته ا، و ف  بهتتا تنتتازاًل صتتر حًا أو ضتتمنياً عتتن حقتته فتتي التتد 

أول متترة أمتتام و ، إنمتتا يجتتوز لتته شلتتك ولتت ض متتة التتنقرة أمتتام محكيجتتوز لتته أن يتمستتك بهتتا وول متت 
 محكمة االستئناف.

كلية التتي تستق  شت فالدف  بعدم جواز سما  الدعو  لسبه الفصل فيها ليو دفعتًا متن التدفو  ال 
ه هتتي متتن يتت محكتتوم فبحجيتتة الشتتيء ال علتتى أن القواعتتد الخاصتتة .123بمحتتض التعتتر  للموضتتو 

ر التي قد تترتب وسي  مد  شمولها منعًا لألضرااز من تاالحتر  يجب  التيضيقة التفسير، القواعد 
 ، فكلمتتا اختتتل أي شتتر  متتن شتترو  تلتتك القاعتتدة كالستتبب أو الموضتتو  )وحتتدةعلتتى هتتذا التوستتي 

عليته فتي  عمتا كتانالمسألة المحكوم فيها( أو الخصوم بصفاتهم، واختلي أيها في التدعو  الثانيتة 
 . 124كم اوول تمن  الدعو  الثانيةللحأن ال حجية وجب التقر ر ب ،الدعو  اوولى

 
 
 
 

 

 – 2008( 4 -3احمل      امون ) – 6/3/2006 يف 315/ق/293إجي      ارات س      وري /أ/نق      ض  – 22/9/1999
 انونية القا عة . رينة القة هو املثال عن الق، وكان احلكم املكتسب الدرجة القطعي 457ص

ام الص ادرة فيه ا م ن النظ ام الع ام أل  ا ت س مص لحة أساس ية يف ك  فحجية األح –ائية ائل اجلناملسف على خل - 122
 وزن إزاء هذه املصلحة األساسية  رادة األفرادفل يكون إل ،ي عليه وحدمهاحة املتهم أو اجملال تتصل مبصلاجملتمع و 

،ص 1967ة مبص ر ، ب  مكتبة عب د هللا وه –غامن  إمساعيل –أحكام االلتزام واإلثبات  –للتزام النظرية العامة ل - 123
وق  وة الش  يء احملك  وم في  ه  ،ني حجي  ة الش  يء احملك  وم في  هوم  ا بع  دها .وق  د نب  ه س  يادته إىل ض  رورة ع  دم اخلل  ط ب    510
ك ان ق ابلا للطع ن أس واء  –ق من ه يف النزاىل أو يف ش كل حكم يبت  – وهو كما مر   – تثبت لكل حكم قطعي فاألوىل
بص  لاهتم  همنلس    اخلص  وم ف  ل جي  وز يف دع  وى اثني  ة ب  ني ،ش  يء م  ن ذل  كل دي ،أم ل  يس ق  ابلا م غ    ع  اع  ادي أ بطري  ق
يف وال ت  زول عن  ه إال بزوال  ه إبلغائ  ه  ول  و  ع  ن في  ه ،وس  بباا ،وتبق  ى ل  ه ه  ذه احلجي  ة  إعادة    رر الن  زاىل ذات  ه حم  لا ،نلس  ها

 .ل  لب إعادة احملاكمة فيه قضه أو بقبو االستئناف أو بن
 بطري ق هائي ة ال يت ال تقب ل الطع ن إالاملقض ي ف ل تثب ت إال لاحك ام الن األم رق وة أو  ،احملكوم فيه وة الشيءأما ق

 .تئنافعلى أحكام تقبل الطعن ابالسبو  عن غ  عادي فل تس
اتري      خ  3518أ. . 1412، و .ق. 1974\4\24 اتري      خ 1166.أ.  344نق      ض م      دين س      وري .ق. - 124
اتري   خ  2641/2387ض م   دين س   وري ونق     . 1/874، احلس   يي ة ال   نقض ت حمكم    ، س   جل 2000\10\22
 .  766ص -2001( عام 8-7حملامون )ا – 19/11/2000
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 :نطاق حجية الشيء المحكوم فيه -ثالثاً 
 من حيث الموضوع:-1
وهتتتتي ال تثبتتتتت إال لمنطتتتتو   ،ام القضتتتتائية القطعيتتتتةكتتتت معنتتتتا أن الحجيتتتتة ال تثبتتتتت إال لألح متتتتر  
، ونها 126اقوام إال بهبحيث ال يكون له  ،باطًا ونيقاً طو  ارتولألسباب التي ارتب  بها المن125الحكم

متة إال بهتا فهتي جت ء ال وال تقتوم للمنطتو  قائ ،عندئذ تكون أساص الحكتم وتتعلته بموضتوعه حتمتاً 
 ينفصل عنه.

ي التتتدعو  و ترافتتت  فيهتتتا الخصتتتوم فتبحثهتتتا المحكمتتتة فتتتي اوستتتباب فتتت وقتتتد تثتتتار مستتتألة فرعيتتتة  
وم فيتتته الشتتتيء المحكتتت ، فتتتالحكم يحتتتوز حجيتتتة ن المنطتتتو  ب متتتن دو ا فتتتي هتتتذه اوستتتباوتفصتتتل فيهتتت 

وإن كتل ستبب جترت المناقشتة فيته وعمتدت إليته المحكمتة  هذه المستألة الفرعيتة أيضتًا. النسبة إلىب
لة التي انبنى عليها وكان تقر رها هذا هو الع  طالنه،بمها فبحثته وقررت صحته أو في أسباب حك
  بتتين أختتر  از  فيتته متترةمانعتتًا متتن التنتت  ،فتتي هتتذا الستتبب هائيتتًا ، فتتإن قضتتاءها يكتتون نمنطتو  الحكتتم

، وال يمنتت  متتن حيازتتته حجيتتة الشتتيء المحكتتوم فيتته أن يكتتون التقر تتر بتته واردًا فتتي توم أنفستتهمالخصتت 
 . 127اوسباب 

  الحجيتتة متتن ، أمتتا لجهتتة شتترو ن ناحيتتة قتتانون أصتتول المحاكمتتات متت ة هتتذا لجهتتة شتترو  الحجيتت 
لحكتتم وفتتي وطتتراف فتتي اصتتل باتحتتاد الموضتتو  والستتبب وافيمتتا يتونقصتتد  ناحيتتة قتتانون البينتتات،

 ،بحجيتتة الشتتيء المحكتتوم فيتتهبالتتدف  ، فهتتي شتترو  التمستتك خصتتومة التتتي يتمستتك فيهتتا بحجيتتتهال
فتتتي الجتتت ء اوول متتتن شتتترح قتتتانون أصتتتول  ،لتتتدف اهتتتذا فإننتتتا نحيتتتل بشتتتأنها إلتتتى المبحتتتث الختتتاس ب

 المحاكمات.
 من حيث األشخاص: - 2

م فتتتي قتتته متتن أحتتد الخصتتو ى حاس التتذي تلقتت وال الخلتتتي الختت  وال التتدائنون العتتام  ال يعتتد الخلتتي
؛ فتكتتون اوحكتتام الصتتادرة ضتتد ستتلفهم، أو ضتتد متتن طائفتتة ال يتتر التتدعو  بعتتد صتتدور الحكتتم فيهتتا

 .مدينهم حجة عليهم
، إشا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطي بين المدين  لنسبة إلى الدائنين والخلي الخاس با هإال أن 

ز لهذا اوخير يجو  فإنه ،خلي الخاس ن أو ال بالدائ  اراً إضر  ،و  ي وبين خصمه في الدعأو السل
 

طا ل دفع  ل ب ها فعلا، وال يصح االحتجاج فياليت حبثها وفصل  كوم فيه ال تكون إال للطلباتقوة الشيء احملو  - 125
اتري      خ  276أ. . 115ق. ق      ض م      دين س      وري .افع      ة . نن ابملر البح        ومل يتناول      ه الطرف      ارر عل      ى بس      اق مل يط       
 . 1/866سجلت حمكمة النقض ، احلسيي  ، 1999\2\28
 1/868احلسيي  كمة النقض،سجلت حم ،  1998\9\17اتريخ  583.أ.    466نقض مدين سوري .ق. -  126
 . 

 1/870سيي احل ،ت حمكمة النقضسجل ،  1996\5\12خ  اتري  117.أ.  611.ق.نقض مدين سوري   -  127
  . 
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الذي نفسه الدور  ،بخصوس اوحكام ،سلوع طر ه اعترا  ال ير على الحكم، والذي ييدي
 .128البولصية بخصوس التصرفات القانونية  تيديه الدعو  
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 الفصل الرابع

 الطعن باألحكام  
 عن في اوحكام القضائية. اصة للطقواعد خة، و عام  مي  المشر  بين قواعد 

 المبحث األول
 القواعد العامة في الطعن باألحكام القضائية

ال يوجد في قانون أصول المحاكمات السوري دعو  إلبطال اوحكام القضائية؛ إش يتم التتلم من       
ن  ع ا. وطر  الطر   بتحديدهصر ًا، والتي ينفرد التشإبطالها من خالل طر  الطعن ح اوحكام القضائية و 

استثناء من قاعدة حجية اوحكام القضائية، وتصني إلى طر ه طعن عادي وحيد هو االستئناف، وما عداه من 
حج   طر  فهي طر  غير عادية؛ وهي: )النقض، وإعادة المحاكمة، وااعترا  ال يرا، واالعترا  على ال

 االحتياطي(. 
بل سلوع االستئناف، متى كان االستئناف متاحًا  قير العادية لوع الطر  غدة العامة أنه ال يجوز سوالقاع     

 في القانون. 
وهناع شرو  شكلية عامة لقبول الطعن من الناحية الشكلية وهي:) إيدا  التأمينات والرسوم، وتسجيله في      

 عن(.الميعاد المحدد قانونًا للط ديوان المحكمة المختصة، وضمن
في موضو  الطعن هي: الصفة والمصلحة وعدم سبه القبول بالحكم.   ل النترشروطًا لقبو كما أن هناع       

ال مصلحة له في الطعن، فال يقبل منه.  ،كافة طلباتهفمن ال يحكم عليه بشيء من الخصوم، أو من يحكم له ب
في مواجهة لحكم بموجبها، وأن يقدم الصفة شاتها التي صدر عليه اكما ينب ي أن يقدم الخصم الطعن ب

الصفة نفسها التي صدر الحكم لصالحه بموجبها؛ فمن حكم عليه بوصفه نائبًا شرعيًا ال يجوز  بلمطعون ضده ا
له أن يطعن بصفته الشخصية. كما يجي  القانون للخصوم إسقا  حقهم من الطعن بعد صدور الحكم، أما 

 وضو  الطعن. النتر في م سقا  الصحيح يحول دون قبولباطل، واإلبل صدور الحكم ف اإلسقا  ق
أنناء الميعاد. في ومواعيد الطعن باوحكام مواعيد سقو  ال تقبل االنقطا ، وال تتوقي إال بوفاة أحد الخصوم  

ة؛ ون سلطة أهمية خاص   -أي اوسباب  -و رفض الطعن شكاًل إن لم يكن متضمنًا أسبابه، ولهذا البيان
ة أسباب جديدة إال إشا كانت مما يتعله بالنتام  ر يحه لها إناسباب، وال في الطعن تتقيد بهذه او المحكمة الناظرة

ال يضار الطاعن بطعنه، احترامًا لحجية اوحكام القضائية، فال يجوز للمحكمة الناظرة   كلها اوحوال فيالعام. و 
 سوءًا. في الطعن أن تجعل مرك  الطاعن أكثر 
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 ول األ طلبالم
 ن وتصنيف طرقه طعتعريف ال

وسيلة حددها القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتتلم الخصوم من   الطعن في اوحكام  
 اوحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النتر فيما تضمنته من قضاء. 

اوحكام وهي االستئناف والنقض لطعن بطر  ا ،وعلى سبيل الحصر ،وقد حدد المشر   
 يرا واالعترا  على الحج  االحتياطي. وهي طر  حصر ة تتعله  لاواعترا  ا وإعادة المحاكمة

بالنتام العام. والمشر  السوري في قانون أصول المحاكمات لم ين  على دعو  اإلبطال  
ت د . ومعنى شلك أنه متى استنفوحكام القضائية، إال في بعض الحاالت االستثنائيةى الإبالنسبة 

وتصير عنوان الحقيقة، وإن اإلبرام ي طي البطالن، كما  نبرم نها عندئذ ت طر  الطعن باوحكام، فإ
ي طي ما قد يشوب الحكم من عيوب شكلية ال تصل إلى درجة االنعدام، وإن قوة القضية  

 .129المقضية تعلو على اعتبارات النتام العام 
و   يقدم في دع ئة بالبطالن، وال بدف  بالبطالن ي اوحكام بدعو  مبتد فال يقبل إشن الطعن ف 

تبا  طر  الطعن ا في بطالن العقود، وإنما يجب الوصول إلى بطالنها ب لما يطعنقائمة مث
. على أنه ال يعد القرار الصادر برد الدعو  شكاًل لعدم صحة الخصومة 130المقررة في القانون 

  .131ن إقامة دعو  جديدة مانعًا م 
 الثاني طلبالم

 الشروط العامة للطعن
 :فة في الطعنشرط الص -أوالً 
ال يقبل النتر في موضو  الطعن إال إن توافر في كل من الطاعن والمطعون ضده شر    

الصفة. وهذا يستل م في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها  
قه ممن أخرجته المحكمة من  الطعن بأي طر ه من طر بمن يمثله، فال يقبل الحكم بشخصه أو 

 
حمكم    ة ال    نقض ، احلس    يي جلت ،س     2000\12\18اتري    خ  2585.أ. 1825نق    ض م    دين س    وري.ق. - 129
مهم ا  يس دل الس تار عليه ا املامة يغطي ما شابه م ن عي وب وأخط اء موض وعية و  . وإن صدور احلكم ابلصيغة1/912

 لو اشتمل على خطأ يف تطبي ق الق انون أو ألمر املقضي به حىتز حجية اطعي حيو كانت تلك العيوب ، ألن احلكم الق
ص 2004م ( لع ا4 -3، احملامون )2002\11\4اتريخ  1127.أ.  460. مة .قخماللة للنظام العام ، هيئة عا

255. 

 . 1/911كمة النقض احلسيي سجلت حم 13/6/1999 اتريخ 379/أ/886نقض مدين سوري .ق 130
 2002( لع      ام 12 -11، احمل      امون )2000\6\81اتري      خ  520.أ.  289ي .ق. دين س      ور نق     ض م        - 131
 .1054ص
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النتفاء صلته بالن ا ، فلم يعد طرفًا فيها بشخصه أو   أو ضده، الحكم فيها مة قبل صدورالخصو 
ه لم يكن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها،  لكونبمن يمثله، وحسبه أن ينكر حجية هذا الحكم 

 كما سنر .   -ا  ال يرخال الطعن بطر ه اعتر 
اء على طلب والمختصم بناختصاميًا، أن المتدخل تدخاًل انضماميًا أو  –كما مر –والقاعدة

أمر من المحكمة، يعد خصمًا أصليًا وطرفًا في الخصومة التي تدخل أو أحد الخصوم، أو ب
 اختصم فيها، متى قبلت المحكمة النتر في موضو  تدخله أو إدخاله.

أو رفضت إدخال أو  –عه أيًا كان نو  –التدخل النتر في موضو  طلب  أما إشا رفضت 
بعد قفل باب المرافعة في الدعو ، فإن المتدخل أو  التدخل  شا أبد  طلب ل ير، كما إاختصام ا

المختصم ال يعد طرفًا في الخصومة التي يصدر فيها الحكم وال يملك الطعن فيه بالصفة  
دم قبوله، ادر برفض تدخله أو بعك الطعن في الحكم الصالمتقدمة، وإن كان كل منهما يمل
بصورة مستقلة عن الحكم   بل للطعني الدعو  قالب التدخل ففالحكم الصادر برفض ط

 .132النهائي 
كما أن الخصم الذي تبل  حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه م  باقي المحكوم عليهم، ليو  

 .133صموه فيه و كان ااخرون قد اختله أن يطعن في الحكم الصادر في االستئناف ول
ها التي اتصي بها  بالصفة نفس الطاعن طعنهكما يستل م شر  الصفة في الطعن، أن يرف  

في الخصومة التي صدر فيها الحكم؛ فال يكفي أن يكون طرفًا أو ممثاًل في الخصومة التي  
قد تم  –مثالً –ناف صدر فيها الحكم، وإال أضحى خصمًا  خر فال يقبل طعنه. فإشا كان االستئ 

لك يجعل  اسها؛ فإن ش دائي على أستم فيها االدعاء وصدر الحكم البة مخالفة للصفة التي بصف
الخصومة منتكية، و كون االستئناف مقدمًا على أشخاس ال صفة لهم بالدعو  مما يتعينا رده  

الحكم . فمن رف  الدعو  أو رفعت عليه بصفته الشخصية، فال يجوز له الطعن في 134شكاًلا
 لحه أو وصيًا أو وليًا عليه. فته نائبًا عن صاحب االصادر فيها بص

 
،  131(ص 1979، جمل  ة الق  انون لع  ام ) 1978\4\11اتري  خ  867.أ. 448نق  ض م  دين س  وري .ق. - 132

ض ب اإلدخال يف الدعوى قابل للطعن ابلنق ى أن احلكم برفض  ل. واالجتهاد مستقر عل  487\3استانبو  و  عمة  
 للق رةه ائي لكون ه فص ل يف ج زء م ن اخلص ومة فص لا  ائي اا جي ا ين درج   ت منط وق اقلل عن احلك م النجه االستعلى و 

،  1995\4\3اتري  خ  1492.أ.  671ي .ق. = أص  ول حماكم  ات ( نق  ض م  دين س  ور    220( م  ن امل  ادة )2)
 .   138ة النقض ، احلسيي سجلت حمكم

كم    ة ال    نقض ، احلس    يي ، س    جلت حم 1995\7\30ري    خ ات 701. .أ 651نق    ض م    دين س    وري .ق.  - 133
2/1712 . 

، س     جلت حمكم     ة ال     نقض ، احلس     يي 2000\5\7خ اتري       661.أ.  1156نق     ض م     دين س     وري .ق.  - 134
 ول: احلكم بعدم قبوله. األدق الق151\1
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تلقاء شاتها للتحقه من شر  الصفة في الطعن، كشر  الصفة  الطعن من د  محكمة تصوت
 في الدعو  تمامًا. 

 شرط المصلحة في الطعن: -ثانياً 
رد شكاًل أو أن  ال يجوز الطعن إال من المحكوم عليه بشيء، فإشا كان االدعاء بشيء قد  
،  ودعو  ودف  منا  كل طعنذا ال يجوز له الطعن؛ فالمصلحة و  ردت عن شخ ، فإن هالدع
.و ستوي أن تكون مصلحة الطاعن  135لي هذه المصلحة يجعل الطعن غير مقبول قانوناً وإن تخ

 مادية أم أدبية. 
لخصمه   فإشا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه وعر  أداء المصار ف كافة 
 صلحة الطاعن المادية. ه، انعدمت منصفه من نفس أو 
، كما 136دفعًا بعدم قبول الطعن في هذا أو شاعه ينشئ أو عن شه منفالن ول عن الحكم  

  ، الذي صدر فيه الحكم ه شاتالموضو  ينشئ دفعًا بعدم قبول الدعو  المبتدئة التي ترف  في 
 .137وكالهما من النتام العام 
رتب عليه التنازل عن الحه  تنازل عن الحكم يتل محاكمات( فإن الأصو  174وحسب المادة )

جديد المطالبة بالحه الثابت فيه، أي بأصل الحه  لمحكوم له تيمتن  على ايه، ومن نم الثابت ف 
من شأنه أن يكشي عن حقو  الخصوم التي   -كقاعدة عامة  –الذي رفعت به الدعو  ون الحكم
 قو . حكام المنشئة للح، ما لم يكن من او كانت لهم قبل رف  الدعو  و قررها
عن بالنقض، متى كان الطاعن  ًا للطالبحتة أساسحة النتر ة وقد حكم بأنه:ا ال تصلح المصل

ال يحقه أي نف  من ورائها؛ فال يقبل الطعن على حكم صدر وفه طلبات الطاعن، بدعو   
أنه قد الطعن على الحكم بتعديل بعض اوسباب التي لم تصادف هو  في نفسه.ا. وحكم بأن:ا 

صلحة  يحقه سو  م الميعاد ال  لرفعه بعد الستئناف بداًل من الحكم برده شكالً قضى برفض ا
 .ا.138نتر ة للطاعن 

 إيداع الرسوم والتذمينات القضائية: -ثالثاً 

 
 219( ص 1980، احمل     امون لع     ام ) 1980\6\30اتري     خ  379.أ. 1196نق     ض م     دين س     وري .ق. - 135
، س    جلت حمكم    ة ال    نقض ، احلس    يي 1997\3\2اتري    خ  638.أ. 222. و.ق.  3/471   و عم    ةاس    تانبو ،
2/1670 . 

 طعن فيه. جيوز أبي حال االتلاق على النزول عن احلكم مع جواز الا ال ولذ - 136
 .806ص -نظرية األحكام–أبو الوفا  - 137
 23سنة  -7219\ 12\62، ويف قضائية 49( سنة 918رقم ) 1984\6\25يف نقض مدين مصري  - 138

 . 769، مشار إىل هذين احلكمني وغ مها يف: نظرية األحكام، ص1330، ص قضائية
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فضاًل عن تقديم استدعاء الطعن وتسجيله ضمن المدة  -إن قبول الطعن شكاًل منو  
ل  ون الرسوم والتأمينات القضائية خال نصوس عليها في قاندا  التأمينات الم بإي –المحددة للطعن
دون تسديد التأمين المشار إليه، أو سداد مبل  أقل من المبل    يم الطعن منعن، وإن تقد ميعاد الط

 .139المحدد قانونًا ال يحف  مدة الطعن، مما يوجب رفض الطعن شكالً 
عد  التأمين شرطًا لحف    أصول محاكمات( قد  257/ج و244/ج و233في المواد )والمشر  

نون الرسوم والتأمينات القضائية بمبل  محدد من في قا  د عادةو يحد ن، وه المهل القانونية للطعو 
ال يحف    ،ولو ليرة سور ة ،الليرات السور ة، وبمقتضى شلك ي دو إيدا  الطاعن تأمينًا بمبل  أقل

لرسوم ى الإه الحال بالنسبة ليع .بخالف ما 140ن، اومر الذي يقتضي رفضه شكالً له مدة الطع
ت ؛ لذا فإن قيام المكلي بدف  الرسوم ئي مخى مساعد قضار حسابها إلالقضائية التي أوكل أم

التي يكلفه بها المساعد يكفي لحف  هذه المهل وإن كانت الرسوم الميداة تقل عن الرسم القانوني،  
 غير مسيول عن خطأ هذا الحساب.بحسبان أنه 

 :القبول بالحكمعدم   -رابعاً 
ممن   -امالطعن باوحكأي  –يقبل  ها .... والأصول محاكمات على أن  221تن  المادة  

رضخ للحكم.ا. والمقصود بالرضوخ القبول بالحكم؛ وهو الرضا به صراحة أو ضمنًا، بحيث  
 ه في مواجهة من صدر الحكم والقبول  يمتن  على من رضي به، الطعن فيه بعدئذ بأي طر 

 لمصلحته. 
القبول صر حًا،   أن يكون هذافيه، ينب ي حتى ينتج القبول بالحكم أنره في عدم قبول الطعن و  

إنما بإجراءات أو عبارات تيدي في مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم،   ،أو ضمنياً 
فه  ى الرضاء بالحكم؛ فال يجوز للمحكمة أن تستشبأن يكون القبول واضحًا قاطعًا في داللته عل
 ل الشك.ال تحتم لةدال ،141وتقضي به إال إشا كان نابتًا على وجه اليقين 

إسقاطًا ينتج أنره بمجرد حصوله صراحة أو ضمنيًا، ولو قبل   ،كقاعدة عامة ، قبول الحكمو عد 
موافقة الطرف ااخر. فالن ول عن الحه في الطعن تتحقه أناره بمجرد حصوله من دون الحاجة  

 ر. إلى قبول الخصم ااخ

 
 26/3/2000اتريخ  809..أ 239. وق. 2000\3\26اتريخ  965.أ. 260مدين سوري.ق. نقض - 139
 . 1674 -2/1673النقض، احلسيي ، سجلت حمكمة  1999 \2\14اتريخ  48.أ. 48وق.
اتري        خ  1511.أ.  1374، و.ق. 1975\6\1ي        خ اتر  1673.أ.  532 س        وري .ق.ض م        دين نق          - 140
 . 1/145سيي، احل ، سجلت حمكمة النقض 1995\11\19
، س       جلت حمكم       ة ال       نقض ، احلس       يي 1997\4\62اتري       خ  922.أ. 533نق       ض م       دين س       وري .ق. -141
2/1709 . 
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م أن  الحكز لمن رضي بمقتضاها يجو تستثنى من شلك الحاالت التي قررها المشر  والتي ب
  ، أو في الت ام بالتضامن ،يعدل عن رضائه، كحاالت الحكم الصادر في موضو  ال يقبل التج ئة

أو في دعو  يوجب القانون فيها اختصام أشخاس معينين. وكحالة عدم قبول الخصم ااخر  
نه رضاء  ل به إال لته، بحسبان أن الخصم الذي قبل بالحكم ما قبفي بالطعن  بالحكم وقيامه

ت ميعاد الطعن أن يقدم طعنًا تبعيًا، وهو ما  ه بالحكخصم م. فيجوز لمن سبه له القبول أو فو 
 سندرسه عندما نتناول القواعد الخاصة بكل طر ه من طر  الطعن.

ل فيه القبول، وكان اوجدر أن ين  المشر  ولم يتطلب القانون شكاًل معينًا ينب ي أن يحص
فادي الن ا  في المستقبل حول حصوله أو عدم  حكام لت القبول باو ين يتم فيه على شكل مع
وقد جر  العمل لد  المحاكم على حصول اإلسقا  الصر ح من حه الطعن بالحكم، حصوله. 

تي أصدرته، وبحضور اوطراف  ال هاشاتالمحكمة بورقة رسمية بعد صدور الحكم يوق  عليها أمام 
    قضائيًا مل مًا. ه عرفاً د  وهو ما نع قا  جميعًا.أو وكالئهم المفوضين اإلس

، إال إن استخل  القبول السابه للحكم من صدوره  142ال يقبل الرضوخ للحكم إال بعد تفهيمه و
 موافقًا لطلبات الخصم كما مر. فالطعن يرد شكاًل إشا قدم ممن رضخ للحكم. 

  كوم عليه وب إلى المحالفعل المنسقاضي الموضو  سلطة تقدير ة كاملة لتحديد ما إشا كان لو   
يستشي منه قبوله للحكم الصادر عليه أم ال ييدي إلى هذا القبول، سواء أكان ما صدر منه 
عماًل ماديًا أم تصرفًا أو إجراء قانونيًا، قضائيًا كان أم غير قضائي. إنما يتعين على القاضي  

ات. وال  ون البينقررة في قاناإلنبات الماوحوال أن يتقيد في هذا الصدد بالقواعد العامة في  بكل
يستخل  القبول بالحكم من مجرد سكوت الخصم المحكوم عليه عن الطعن، مهما طالت المدة 

 مادام ميعاد الطعن ال زال مفتوحًا. 
قبل الحكم المطعون فيه،   وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء شاتها بعدم قبول الطعن ممن

را  المقدمة إليها. فالفقه  مون اوو نفسها من مضل من تلقاء وعليها أن تستخل  هذا القبو 
 .143( من النتام العام  221والقضاء قد استقرا على عد حكم المادة )

 مواعيد الطعن في األحكام: -خامساً 
 تعريف مواعيد الطعن: -1
ا يسق  الحه في الطعن بالحكم. و توجب رفض مواعيد الطعن هي المدد التي بانقضائه 

حكام المادة و اً ره المحكمة عفوًا من تلقاء شاتها وفق ية، وتثي مدة القانون قدم خارج الالطعن إشا 
 .144أصول محاكمات ( ونها من مهل السقو   224)

 
/ 3مة  ، استانبو  و ع  625ية ، صالشرع  ، اجملموعة  1962  \8\9اتريخ    213رقم   نقض مدين سوري -  142
467  . 

 .وما أشار إليه من أحكام 799ص  –السابق  –الوفا أبو   - 143
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 سريان مواعيد الطعن: -2
أصول   18عماًل بالمادة ) اوصل أن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتار خ تبلي  الحكم  

  أو تقديم طعن أو القيام  اد لرف  دعو نون على ميعإشا ن  القا محاكمات( التي تن  على أنها 
بإجراء يحصل بالتبلي  يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتار خ تبلي  الخصم ما لم ين  القانون على  

( على أنه:ا تسري 2و1/ 223. وتمشيًا م  اوصل المذكور نصت المادة )145خالف شلكا
من حكم هذا اوصل  ا، وال ي يرلي تبلي ها.ليوم الذي يمواعيد الطعن في جمي  اوحكام من ا

 قبل تبلغيه إليه أصواًل.   146نبوت علم المحكوم عليه بالحكم بصورة قاطعة 
ه مقدمًا بناًء عليه  ينب ي على المحكمة أن تتحقه من تار خ تبلي  المطعون ضده للقرار، لعد 

 . 147ن المدة القانونية  ضم
أو تبلي ه ليو من شأنه أن   عليه غية االطال صوم للحكم بعلى أنا مجرد استخراج أحد الخ

يجري الميعاد بحه هذا الخصم ما لم يعمد مستخرج شلك القرار إلى القيام بإجراءات التبلي  و علم  
ه   ، فال يكفي 148خصمه به حتى تسري  ناره و بدأ م  شلك سر ان مهل الطعنا  العلم بالحكم لعد 

ام تبلي  الحكم، وال يجعل ميعاد طار التنفيذي مقخم تبلي  اإل ، كما ال يقو 149مبدأ لميعاد الطعن
 .150الطعن سار اً 

أصول محاكمات( يسري الميعاد بحه المطعون ضده 223وبمقتضى الفقرة /د/ من المادة )
ه وتبل  الحكم المطعون فيه.  من اليوم التالي لتبل ه استدعاء طعن خصمه، إشا لم يكن قد سب

 
س    جلت حمكم    ة ال    نقض، احلس    يي ،  2000\6\18اتري    خ   89.أ.  876نق    ض م    دين س    وري . ق.   - 144
 .  1053، ص 2002لعام  12-11، احملامون  2000\6\18اتريخ   89.أ.   876, و  .ق.   2/1682

انون املعدل  ة ابلق   213/1حي    ت  نص امل  ادة 1968لع  ام 13م نون املرافع  ات املص  ري رق   خب  لف األص  ل يف ق  ا - 145
 ريخ صدوره ما مل ينص القانون على غ  ذلك".على أنه "يبدأ ميعاد الطعن يف احلكم من ات1999لعام 18

 . 849ص –ألحكام _ أبو الوفا، ا 1608  -19 – 1968\12\13نقض مدين مصري يف  - 146
 . 669، ص 2000 6-5، احملامون  1996\11\30 اتريخ 832.أ.  690ي  .ق.نقض مدين سور  - 147

 -2008( لع   ام 6-5امون )احمل    – 22/10/2007يف 451/ق/1189نق  ض هيئ  ة عام   ة )خماص  مة( /أ/  - 148
 . 704ص

 – 0082 -(6-5احمل         امون ) – 21/6/2005يف 717//ق659( أ/1ي غرف         ة )نق         ض م         دين س         ور  - 149
 .  744ص

 24/8/1993اتريخ  6365/أ/2239مدين سوري ق  ونقض  1977لعام    49سوري قنقض هيئة عامة   -  150
 . 1/470ت حمكمة النقض، احلسيي سجل
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، كما أن  151لمعلن إليه ى الإبالنسبة لطعن سر ان مدة ايعد مبدأ ل فتار خ تبلي  طعن الخصم، 
/ج أصول 223، وقد نصت المادة152ممارسة طر ه الطعن بالحكم يكون بمثابة تبلي  للطاعن 

إشا لم يكن قد سبه  محاكمات على أنها يسري الميعاد بحه الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه 
 عن جديد.ا.له تقديم ط وتبل  الحكم المطعون فيه وال يجوز

طالب التبلي  والمبلَّ  إليه تبدأ من تار خ تبلي   إلى واعيد الطعن إن كانت بالنسبة على أن م 
 هذا اوخير، فإن شلك منو  بأن يكون التبلي  قد تم بصورة صحيحة. 

وعمال ال ُيعتد به متى كانت الخصومة التي صدر في موطن ا –أي تبلي ه –الحكم فإعالن 
. ومن حيث إن موطن الوكيل بالخصومة هو المعتبر في  153عمال صل بتلك اوالحكم ال تت فيها 

. أي أن ميعاد الطعن يبقى  154التبلي ؛ فإنه ال يترتب على تبلي  اوصيل دون الوكيل أنر قانوني 
ل بالخصومة، لبطالن تبلي ه إلى الموكل. ولهذا أيضًا إال  بتبلي  الحكم إلى الوكيمفتوحًا وال يسري 
عند   -تبلي  إلى جمي  المحكوم عليهم حاكمات( هذا الحكم بأن يتم الأصول م 223) قيدت المادة
بطلب خطي من أحد أطراف الدعو  أو وكالئهم. وبالتالي فإنه إشا تم التبلي  بناء على   -تعددهم
 .   155ه مبدأ لسر ان ميعاد الطعن ن المحكمة، فال يصح عد تار خطلب ديوا

المشرو ، فإنه يسري ميعاد الطعن في حه من    بعمله  يضار الشخواستثناء من قاعدة ال
/ب(، تحقيقًا لوحدة 223طلب تبلي  الحكم، من اليوم الذي يلي تار خ تبلي  الحكم للخصم )م 

 
 \2 \16خ اتري      1194.أ.  342،و  .ق.   1975 \4\28اتري    خ   736نق    ض م    دين س    وري ، ق   - 151

 . 1/922لت حمكمة النقض ، احلسيي ، سج 2000
، و .ق.   1984\6\25اتريخ  1036، وق  1977 \11\02اتريخ   326ي  ق مدين سور نقض   - 152

 .  2/1681، سجلت حمكمة النقض ، احلسيي  1999\5\12اتريخ  2895.أ.  1672

ع اا يك ون التبلي و ،  ب859السابق، ص  –، أبو الوفا  0311قضائية، ص  13سنة  1962\11\15يف   - 153
 إذا مت لشيص احملكوم عليه أي بلو ابلذات .  يف مو ن أعماله ، حصل، ولووأينما صحيحاا بكل األحوال 

. خب  لف ذل  ك  104ص2006( 12    11احمل  امون ) 12/4/2004يف713. .أ341  نق  ض م  دين س  وري. ق  154
وبي ة الوكي ل ب دالا م ن املوك ل ال يع ي الوج ت م ن إمكاني ة تبلي وأص ول حماكم ا 106ة ن اجتهاده ا" إن م ا رد يف امل ادكا
حمامي ه ويك ون يف ه ذه  ألن األصل أن يبلو املوكل إىل عنوانه، واس تثناءا يبل و املوك ل إىل عن وانىل عنوان الوكيل، لتبليو إاب

. واألول 1/498ض, احلسيي, سجلت حمكمة النق1/12/1992يف  9224أ 3411احلالة التبليو صحيحاا." ق
 لدعوى. لة يف ااألدق لسلمة أساسه القانوين وهو الص احلا  هو

 –نظري  ة ال  دفوىل  165ص  16/ ع  دد 5جمل  ة التش  ريع والقض  اء / 20/12/1951ي يف نق  ض م  دين مص  ر   - 155
  861ص  –السابق  –، ويف نظرية األحكام 386أمحد أبو الوفا، ص 
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. وفي حال تعدد 157لي  ، ولو حكم ببطالن التب156صومة اونر الناجم عن التبلي  بين طرفي الخ
 م. ول واحد منهالمحكوم عليهم فمن تار خ تبلي  أ

و يخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن ، تار خ قيده في سجل المحكمة المختصة، كالتي  
 .158لطعن بطر ه النقض ى ا لإأصدرت الحكم بالنسبة 

 وقف الميعاد: -3
لطعن بموت المحكوم عليه أو  ( على أنه ايقي ميعاد ا أصول محاكمات 225تن  المادة )

ال بعد لخصومة عنه، وال ي ول الوقي إكان يباشر اوال صفة من بفقده أهلية الخصومة أو ز 
تبلي  الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في  خر موطن كان للمحكوم  

عليه، بحيث يعتد ى من يقوم مقام المحكوم . فالميعاد يستأني سيره بعد تبلي  الحكم إل159عليه.ا 
 بالمدة السابقة على االنقطا . 

ولم يقم المحكوم له بتبلي  من مقام المحكوم عليه فإن حه الطعن ال  الطعن  ي ميعاد ا وقوإش  
تقادم  إلى يسق  إال بمضي خمسة عشرة سنة عماًل بالقاعدة العامة في التقادم، وبالمثل بالنسبة 

 الحه الثابت فيه. 
 د الطعن:جزاء مخالفة ميعا -4 

اد الطعن في  مراعاة ميع رتب على عدمأصول محاكمات( على أنها يت 224تن  المادة ) 
سقو  الحه في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقو  من تلقاء شاتها.ا. ولهذا يدف  به ولو   اوحكام 

صحيفته في ديوان  وول مرة أمام محكمة النقض، و عد الطعن مرفوعًا في ميعاده إشا أودعت 
 ميعاد.كمة بعد أداء الرسم والتأمين المقرر قانونًا خالل الالمح

 
 

، ونق   ض م   دين س   وري  .ق.  1973 \8 \52اتري   خ   20ية رق   م كم   ة ال   نقض الس   ور ق   رار اهليئ   ة العام   ة حمل  - 156
 .  1/922ت حمكمة النقض ، احلسيي ، سجل 2000\2\16 اتريخ 1194.أ.  342

 / .2حاشية / 859ص–السابق  –األحكام  –أبو الوفا   - 157
ص  2000( 12-11، احمل  امون ) 1999 \3\31ري  خ ات 1120.أ.   457نق  ض م  دين س  وري  .ق.   - 158

1327 . 

ه وفق ده أهلي ة  م وت احملك وم علي  ب ني 1968ملع ا 13 م ن ق انون املرافع ات املص ري رق م 216دة وقد س وت امل ا -159
الوق ف إال بع د تبلي و احلك  م إىل م ن يق وم مق ام اخلص  م  وال ي  زول ،التقاض ي أو زوال ص لة م ن ك  ان يباش ر اخلص ومة عن ه

ل ق  انون املرافع  ات املص  ري الس   ابق ان رأي الش  رار يف ظ   ال  ت ص  لته. وق  د  ك   ويف أو فق  د أهليت  ه للتقاض  ي أو ز ال  ذي ت   
صومة. كوم عليه يف وقف ميعاد الطعن ،على كل األسباب اليت تؤدي إىل انقطاىل اخلميم أثر وفاة احملذكور بتعنون املللقا

 –الوف ا  عليه ا في ه ، أب و ة عن احملكوم علي ه رغ م ع دم ال نصأي فقد أهلية التقاضي وزوال صلة من كان يباشر اخلصوم
 أصول سوري . 223ة كم املادتعميم ح. وهو ما ميكن أن يقال أيضاا يف  874 األحكام ص
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 الثالث طلبالم
 نطاق الطعن وأسبابه 

 نطاق الطعن: -أوالً 
إن ما يقبل الطعن من اوحكام، إنما هي التي تفض الن ا  في قسم منه أو بكليته، أما  

لرد على النقا  المثارة  بحث الدفو  ومناقشتها واتأتي على سبيل ف المناقشة القانونية والحيثيات 
 الطعن بشكل مستقل عن الفقرات  وهي ال تقبلم للواقعة، وإعطاء الوصي القانوني السلي

 .160الحكمية 
والقاعدة بالنسبة إلى االستئناف أنه يشمل جمي  اوحكام السابه صدورها في القضية،   

حاكمات(. أصول م 231ة المستأني، )موضوعية كانت أم فرعية، ولو كانت صادرة لمصلح 
على الطاعن إشا أراد التتلم من   نب ي و  عن بالنقض،طلى الإبينما ال تنطبه هذه القاعدة بالنسبة 

الطعن عليها صراحة أو تجر حها هي  ، محل طعنه ، أحكام سابقة على الحكم المنهي للخصومة
 وأسبابها، موضوعية كانت أم فرعية.  

من الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنًا، إشا اقتصر الطعن على أج اء  كلها، اوحوال في
ن واُل ضمنيُا عن  ااخر، فال يعد هذا في شاته  ن دون بعضهممحكوم لهم مأو على بعض ال

من لم يطعن  ى لإالطعن بالنسبة إلى باقي اوج اء التي لم يطعن عليها من الحكم، أو بالنسبة 
 ضده من المحكوم لهم فيه. 

ى إل اء ثاني من الحكم مترتبًا على شقه اوول، فإنه يترتب علإشا كان الشه ال ،قاعدة عامةوك
بالملكية وبالر   كنتيجة للحكم بالملكية، فإل اء اء الشه الثاني، كما إشا حكم ه اوول إل الش

 .161الحكم بالملكية يستتب  إل اء الحكم بالر   
 أسباب الطعن:  -ثانياً 
حكام المطعون فيها، إنما يلت م الطاعن  تحديد اوحكام  أو أج اء او ال يكفي في الطعن 
كاشفًا عن المقصود  ،تعر فها تعر فًا واضحًا دقيقاً بيفة الطعن، و لت م طعنه في صح  إبداء أسباب ب

منها، كشفًا نافيًا عنها ال مو  والجهالة، بحيث يبين فيها العيب الذي يع وه الطاعن إلى الحكم  
 الن الطعن بطالنًا يتعله بالنتام العام. ، تحت طائلة بط162في قضائه  وموضعه وأنره 

 
ال نقض ، احلس يي  ، سجلت حمكمة 2000\10\22اتريخ   551.أ.  1379نقض مدين سوري  .ق.  - 160
1/907 . 

 .  840ص –السابق  –أبو الوفا   - 161
م     ة ال     نقض ، احلس     يي ، س     جلت حمك1999\1\31اتري     خ  189.أ.   35نق     ض م     دين س     وري .ق.   - 162
2/1691 . 
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إدراج أسباب الطعن في االستدعاء ضمن القواعد الخاصة بطر    على ل وم وقد ورد الن
 الطعن المختلفة كما سنر .  

وبالتالي ال تكفي اوسباب العامة والصي  الدارجة التي تستخدم لتجر ح اوحكام من دون  
ي في عون فيه قد أغفل دفاعًا جوهر ًا إن صح ت ير وجه الرأن الحكم المطإيه. كالقول تحديد دق
، أو أنه ينطوي على فساد في االستدالل، أو أنه ينطوي على  163يتكلم عنه  ، من دون أن الدعو  
من دون تحديد دقيه ووجه الفساد أو القصور أو اإلجمال أو التناقض في   كله شلك قصور،

 فيه.  القرار المطعون 
 الدفا  التي عن في صحيفة الطعن أوجه القصور في اوسباب، أو أوجه فإشا لم يبين الطا 

فإن النعي بهذا  ،رد عليها، وأنر شلك في قضائهلحكم المطعون فيه قصوره في اليعيب على ا
 . 164السبب يكون مجهاًل غير مقبول

لم  السابقة والدفو  أمام محكمتي البداية واالستئناف ال تصلح كأسباب للطعن، ما فالطلبات 
 يعاد عرضها في الئحة الطعن. 
جرد تقر ر أن أسباب الطعن هي التي تحدد نطاقه،  لدقيه لمذا البيان اوالمشر  ال يستوجب ه

هن الطاعن وقت إنما يستوجبه أيضًا ضمانًا لجدية الطعن، وللتحقه من أن أسبابه واضحة في ش 
شاتها موضوعه، وبها  ي فالطعن، وأن هذه اوسباب هي التي تفتح له باب هذا الطعن وهي 

ف )م  ة استدعائه حتى في االستئنامطلوبًا لصحسباب الطعن يتحدد نطاقه، ولهذا كان بيان أ
/ب أصول محاكمات(، فإشا خال استدعاء الطعن من بيان اوسباب القانونية للطعن كان  233
 . 165الً باط
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 الرابع طلبالم

 إجراءات تبليغ الطعن والنظر فيه 
 يغ الطعن:ات تبلإجراء -أوالً 

دعاء  صورة عن استلمطعون ضده نها يبل   اأصول محاكمات على أ 223تن  المادة  
الطعن. وإشا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفى بتبلي ه صورة واحدة عن استدعاء  

عن     قد أل ى شرطا  شكليًا في القانون القديم أال وهو إيدا  صور مصدقةالطعن.ا. أي أن المشر 
 لوبًا.   ذا الشكل مطحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم؛ فلم يعد هال

 يتم تبلي  صحيفة الطعن وفقًا لألصول المتبعة في تبلي  استدعاء الدعو . و
صوم في ديوان المحكمة وضمن  إشن ينب ي قانونًا إيدا  صور عن الئحة الطعن، بعدد الخ

 ، وإال رد الطعن شكاًل.166مهلة الطعن 
دعاء  احدة عن استواحد صورة و تفى بتبلي  وكيل المطعون ضدهم الممثلين بوكيل يك أنه على 

الطعن شكاًل، شر طة أن يتم إيدا  الصور عن استدعاء الطعن بعدد الخصوم  الطعن حتى ال يرد 
 . 167ن، وليو بعدها في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطع

 شروحات ديوان المحكمة. هو لم والعبرة في التثبت من مراعاة اإلجراءات المتقدمة،
از لخصمه تبلي  الطعن إلى أحد ورنته في  اد الطعن جي أنناء ميعوإشا مات المحكوم له ف

 أصول محاكمات(. 226موطنه أو في  خر موطن كان لمورنهم )م  
 عن وسلطة المحكمة الناظرة فيه:  إجراءات النظر في الط -ثانياً 
في الحاالت ولألسباب الموضوعية الحصر ة  ن إال ال يجوز بحسب اوصل ولوج طر  الطع 
 من النتام العام. قنين، وهذا   عليها الت التي ن
وض  استثنائي، فالمشر  ما   ومن القواعد اوساسية في التشر   أن الخصومة في الطعن 

بطر  الطعن العادية وغير العادية إال على سبيل االستثناء، ومن نم  أجاز التتلم من الحكم 
لتجاء إلى  واز االيكون ج أن ىكمة الطعن بنتره من النتام العام. فمن باب أولصاس محفاخت

 
/ 13اتري   خ  1605.أ.  1398ري  .ق. م   دين س   و  ،  ونق   ض 1982/ 12/ 8اتري   خ  27.أ.  29.ق.   -166
 . 1675/ 2، احلسيي 1996/ 10
ص  1999لع  ام  10-9،احمل  امون 12/10/1997اتري  خ  1821.أ.  3136نق  ض م  دين س  وري .ق.  - 167
ح  ني ق ررت أن ع دم تق دمي ص  ور  قر يف حك م ح دي  هل اوم ع ذل ك خالل ت حمكم  ة ال نقض ه ذا االجته اد املس  ت 861

 899،خلف التيل ف ع ن تق دمي ص ورة ع ن احلك م املس تأنف . ق. موجب لرده شكلا  ئناف غ ء االستعن استدعا
 . 727 ،ص 2001لعام   8-7، احملامون 28/9/1999خ اتري  1185.أ. 
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من اومور التي يتعين على المحكمة أن تتحقه منها من تلقاء محكمة الطعن من عدم جوازه، 
 نفسها. 
تقضي بعدم قبول الطعن كلما تخلي شر  الصفة أو المصلحة، أو إشا فعلى المحكمة أن  

-استئناف أو إشا رف  من رضي بالحكم أو رف  على من تنازل عن الحكم، رف  م كان الطعن قد 
 بالدرجة اوخيرة، أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة عن حكم صادر قانوناً  -مثالً 

 لموضوعية للطعن في الحكم بإحد  هاتين الطر قتين.ولم يتوافر سبب من اوسباب ا
القائمة   نفسها في كل ما يتصل بالنتام العام من المسائلتلقاء وعلى المحكمة أن تفصل من  
النتام العام قائمة أمام المحكمة، ومن نم  يتعين عليها  تعد المسألة المتعلقة ب امها. وحتى أم

في الحكم قد رف  بصورة صحيحة أمام المحكمة، وأن تكون  ينب ي أن يكون الطعن الفصل فيها، 
 .168اردة في الج ء المطعون عليه من الحكم  لعام و المسألة المتعلقة بالنتام ا

ئ الفصل في المسألة المتعلقة بالنتام العام مرك  الطاعن، فال ينب ي  ال يسو نب ي أرًا يوأخي 
وال يجوز للمحكمة أن تتعر  ، الذي رفعه لالستئناف مثاًل أن يسوئ مرك  المستأني باستئنافه

جح على أي مسألة أخر  ولو كانت متصلة  ام يتر . فاحترام حجية اوحك 169ومر لم يعر  عليها 
 .170العام بالنتام 
. و اوساص القانوني لهذه القاعدة  171عن هذا اومر بقاعدة ال يضار الطاعن من طعنه بر و ع

ى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من  هو مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث تبق 
 . 172جانب الطرفين  

 
خذ ابلشلعة حبسبانه متعلقاا من تلقاء نلسها ابألحمكمة النقض املصرية أبن حملكمة النقض أن تقضي    وقد قضت  -168

 -ق . أب  و الوف  ا  45س  نة  488رق  م  1978\6\28كم  ة املوض  وىل يف ت العناص  ر أم  ام حمىت ت  وافر الع  ام م   ابلنظ  ام 
 .  879ص –سابق ال –األحكام 

أب  و الوف  ا ص  307-24– 1973 \2\21 ويف 158 -24– 1973\2\7نق  ض م  دين مص  ري يف  - 169
ال جي وز تطبي ق قاع دة أن ه ال  رية إىلفقد اجتهت حمكمة النقض الس و  ،ي السوريلك االجتهاد القضائ، خبلف ذ 880

 577.أ.  772. نق  ض م  دين س  وري .ق. يض  ار الط  اعن م  ن  عن  ه إذا ك  ان األم  ر املث  ار م  ن متعلق  ات النظ  ام الع  ام 
 . 2/1714كمة النقض ، احلسيي ، سجلت حم1997\6\29اتريخ 
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فهي  ب الطرفين، لمذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جاناعدة او تقيد حكم الق   
حيد الذي باشر الطعن بالقرار استئنافًا أو نقضًا، فإشا مارص دما يكون الطاعن هو الو تطبه عن

لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من   –ة تبعيةولو بصف –شاته  القرار في خصمه الطعن
دلة من أء  لها ما يترال اً لطعن تعديل القرار المطعون فيه وفقافي ر حه المحكمة التي تنت

 .173الدعو  
 الثاني  حثبمال 

 القواعد الخاصة بطرق الطعن
توجد قواعد خاصة بكل طر ه من طر  الطعن؛ أي قواعد خاصة باالستئناف وأخر  خاصة  

 ....إلخض، ونالثة خاصة بإعادة المحاكمة.بالنق
 األول  مطلبال

 االستئناف لخاصة بالقواعد ا
لمتتتواد المدنيتتتة فتتتي فتتتي ا ائيتتتةحكتتتام االبتد وحيتتتد فتتتي اواالستتتتئناف هتتتو طر تتته الطعتتتن العتتتادي ال

ثانيتتة تحقتته فتتي الدرجتتة متتن ال أي أن محكمتتة االستتتئناف هتتي محكمتتة موضتتو  التشتتر   الستتوري،
 اف.الناشتر لالستتئنوهتذا هتو معنتى اونتر  في حدود الج ء المستأني متن الحكتم،موضو  الدعو  

القتتترار  ةمصتتتدر  ى،ة اوولتتت محكمتتتة الدرجتتت تئناف التتتتي تتبعهتتتا يستتتجل فتتتي ديتتتوان محكمتتتة االستتت  وهتتتو
 المستأني.
أي محكمة استتثنائية درجتة أولتى  أو صلح أم بداية -كم صادر عن محكمة درجة أولىوكل ح

ن علتتى ختتالف لتتم يتتن  القتتانو  متتا مبتتدأ التقاضتتي علتتى درجتتتين،ى لتت إتنادًا استت  ،يقبتتل االستتتئناف -
 و نهائيًا.لى مبرمًا أين  على أن حكمًا يصدر عن محكمة الدرجة اوو  بأن لك؛ش 

كر فتي الئحتة االستتئناف ستبب واحتد؛ ونته و كفي أن يذ لالستئناف أسباب حصر ة،  وليست   
 أنناء المحاكمة االستئنافية.في جديدة يجوز إنارة دفو  

حكتتتم القتتتانون أو بحكتتتم ل بش المعجتتت شتتتمواًل بالنفتتتاممتتتالم يكتتتن  واالستتتتئناف يوقتتتي تنفيتتتذ الحكتتتم،
كتم رها أمام محكمة الدرجتة اوولتى بحضده التي سبه أن أناني دفو  المستأالقاضي شاته، وتنتقل 

يجتوز للمحكمتة  لتذلك ال هو معنى اونتر الناقتل لالستتئناف؛وهذا  القانون أمام محكمة االستئناف،
وال  الحكتتم المستتتأني. در فيهتتاو  التتتي صتت التحقيتته فتتي موضتتو  االستتتئناف قبتتل ضتتم ملتتي التتدع

إال فتتي حتتاالت  اضتتي علتتى درجتتتين،رامتتًا لمبتتدأ التقاحتاف فتتي االستتتئن تقتتديم طلبتتات جديتتدةيجتتوز 
 استثنائية حددها المشر .
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 شكاًل.ستئناف يرد االفإنه  م  التأمين االستئنافي وإشا لم يقدم االستئناف ضمن الميعاد 
اب المرافعتتة فتتي االستتتئناف قبتتل قفتتل بتت  إلتتى متتا ضتتده تقتتديم استتتئناف تبعتتيو جتتوز للمستتتأني 

 كاًل ال موضوعًا.اوصلي شاف قو  االستئنوهو يسق  بساوصلي، 
 األول  فرعال

 تعريف االستئناف وميعاده
 :أواًل ة تعريف االستئناف

المدنيتتة هتتو الطر تته الوحيتتد متتن طتتر  الطعتتن العاديتتة للتتتتلم متتن اوحكتتام البدائيتتة فتتي المتتواد  
لمدنيتتة فتتي المتتواد اة )اوولتتى( أن كتتل أحكتتام المحتتاكم الصتتادرة بالدرجتتة البدائيتت  واوصتتل. والتجار تتة
، تقبتل الطعتن باالستتئناف متتا لتم يتن  القتانون علتى ختتالف شلتك، عمتاًل بمبتدأ التقاضتتي تجار تةوال

 . ف محكمة موضو  من الدرجة الثانيةعلى درجتين، بحسبان أن محكمة االستئنا
 أصتتتول محاكمتتتات( التتتتي تتتتن  علتتتى أنتتته ا يجتتتوز 228ة )المتتتاد  وقتتتد تقتتترر هتتتذا اوصتتتل فتتتي 

 . ستأنفوا أحكام المحاكم البدائيةابن  في القانون أن ي المستثناة غير اوحوالللخصوم في 
وصتتتل والتتتتي تصتتتدر بالدرجتتتة اوخيتتترة؛ أي ومتتتن أمثلتتتة اوحكتتتام البدائيتتتة المستتتتثناة متتتن هتتتذا ا

اكمتتات ( ، وأحكتتام محتتاكم الصتتلح فتتي ل محصتتو أ 487، أحكتتام المحتتاكم الشتترعية )مالنهائيتتة
  (.2015/لعام 20إليجارات رقم /من قانون ا 5. )م174ر ةاجار ة العقاالقضايا اإلي

 : ثانيًا: ميعاد الطعن باالستئناف
هتذا الميعتاد هتو خمستة أيتام بالنستبة إلتى اوحكتتام أصتول محاكمتات فتإن  230بموجتب المتادة  

إلتى لنستبة ومور المستعجلة، وهو خمسة عشتر يومتًا باقاضي االصادرة في المواد المستعجلة عن 
سري حسب القاعتدة العامتة متن اليتوم التتالي لتبليت  الحكتم ستواء أكتان وهو ي .البدائية حكامقي اوبا

 وجاهيًا أم بمثابة الوجاهي وأيًا كانت المحكمة مصدرة القرار.
 الثاني فرعال

 شروط الطعن باالستئناف 
 .هلمستأني عليصلحة في المستأني واة شرو  اوهلية والصفة والمئنافييشتر  للدعو  االست
ت كمتتتا لتتتو قدمتتته بصتتتفته فتتتة للصتتتفة التتتتي كتتتان عليهتتتا االدعاءتتت ف بصتتتفة مخالفتتتإشا قتتتدم االستتتتئنا

وصتدر الحكتم البتدائي علتى أساسته فتإن شلتك  –الشخصية ولتيو أصتالة وإضتافة إلتى تركتة مورنته 
 . 175دود شكاًل اف مر ة و كون االستئنيجعل الخصومة منتكي
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  :لالستئناف الشروط الشكلية-أوالً 
متتتن هتتتذا  105متتت  مراعتتتاة أحكتتتام المتتتادة  -:ا ألتتتى أنتتتهأصتتتول محاكمتتتات ع 233ة تتتتن  المتتتاد 

القتتانون يقتتدم االستتتئناف اوصتتلي أو التبعتتتي باستتتدعاء متتن قبتتل محتتتامل أستتتاش باالستتتناد التتى ستتتند 
يجتب  -ا  المقتررة الستتدعاء التدعو . ب ووضت اتوكيل وتراعى في االستئناف اوصلي أو التبعي 

علتتى  -باب االستتتئناف وإال كتتان بتتاطاًل. جي وأستت ن الحكتتم المستتتأنى بيتتاالستتتدعاء علتت أن يشتتتمل ا
المستتتتأني أن يتتتود  فتتتي ميعتتتاد الطعتتتن التأمينتتتات القانونيتتتة المنصتتتوس عليهتتتا فتتتي قتتتانون الرستتتوم 

االستتئناف اوصتلي فتي ديتتوان  يستجل -د  .والتأمينتات القضتائية متا لتم يترد نت  علتى ختالف شلتك
أصتدرت الحكتم اوصتلي أمتا االستتئناف  حكمة التيك ها مقر الي يق  في مر محكمة االستئناف الت

تت م إلتتى محكمتتة االستتتئناف مباشتترةالتبعتتي فيقتتد  فتتي المحتتاكم التتتي تقتت  مقراتهتتا ختتارج مركتت   -. هت
التأشتتتير فتتتي ستتتجل تأني يتتتتولى رئتتتيو ديتتتوان المحكمتتتة مصتتتدرة الحكتتتم المستتت حكمتتتة االستتتتئناف م

 تتتر ستتتندات تبليتتت  ان المختتتت  تحر ظتتتي التتتديو وعلتتتى مو  ،افاوستتتاص متتتا يتتتدل علتتتى وقتتتو  االستتتتئن
االستتتتتتئناف ورفتتتتت  أضتتتتتابير االستتتتتتئناف متتتتت  اوضتتتتتابير اوصتتتتتلية المستتتتتتأنفة إلتتتتتى ديتتتتتوان محكمتتتتتة 
بليتتت  االستتتتئناف فتتتور انتهتتتاء ميعتتتاد االستتتتئناف لتستتتجيلها لديتتته أصتتتواًل وتحديتتتد موعتتتد المحاكمتتتة وت

 .ا.اوطراف
 :توقيع االستئناف وإقراره -1

المستتتتأني أمتتتام رئتتتيو ديتتتوان  أستتتتاش عتتتن محتتتام ينب تتتي أن يحضتتتر ،دمالمتقتتت التتتن   فتتتي ضتتتوء
، و تقتتدم باستتتئنافه أو ديتتوان المحكمتتة مصتتدرة القتترار المستتتأني حستتب الحتتال المحكمتتة االستتتئنافية
علتتى تفهتتم الشتترائ  الشتتتكلية  و وقتتت ، بيتتةوان بعتتتد أن يتثبتتت متتن هو تتته النقاو قتتره أمتتام رئتتيو التتدي

 .ات رئيو الديوانبمشروح هاكلءات جرااإلهذه بات ، و تم إنللطعن
علتتتى أنتتته إشا كتتتان المحتتتامي قتتتد استتتتأني الحكتتتم عتتتن المتتتدعى عليتتته وأقتتتره فتتتي ديتتتوان محكمتتتة 

، وصدر الحكتم المطعتون فيته بترد ه م  الئحة االستئناف صك الوكالةدون أن يرفمن االستئناف 
ب قترار الترفض ال يرتت  دوروكالتة بعتد صت ، فإن إبتراز الناف شكاًل لتقديمه من غير شي صفةالستئا

 .176أنرًا تجاه اإلجراء السابه لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح
علتى أنته يجتتوز أن يقتدم االستتئناف متتن الخصتم متن دون توكيتتل محتام عنته فتتي التدعاو  التتتي 

شتخاس الترافت  متن دون توكيتل محتام. كالتدعاو  ول لألمن قتانون اوصت  105أجازت فيها المادة 
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ة والمحتتامين ومحتتامي رة، ومثتتل التتدعاو  الشخصتتية للقضتتاألتتي ليتت  يئتتت ال يتجتتاوز مقديتتة بمبلتت  الن
   الدولة ووقاربهم حتى الدرجة الثانية.

 :قيد االستئناف -2
مرك ها مقتر  ق  فيالتي ي إن المستأني أو وكيله يقدم االستئناف إلى ديوان محكمة االستئناف

راتهتتتا ختتتارج مركتتت  المحتتتاكم التتتتي تقتتت  مقي فتتت  ال فإنتتتهوإ؛ حكمتتتة التتتتي أصتتتدرت الحكتتتم اوصتتتليمال
 يسجل االستئناف في سجل أساص المحكمة مصدرة القرار. ،محكمة االستئناف

و نتهتتي دور المستتتأني و تتأتي دور التتديوان، فهتتو التتذي يقتتوم بتستتجيله فتتي التتدفتر المخصتتوس  
حستب  م االستتئنافب التدور أو االختصتاس المعقتود لكتل محكمتة متن محتاكوي حست وتوز   التدعا

ل . فإشا جر  تسجيل الدعو  في محكمة غير مختصة حسب التوز   اإلداري للعماري   اإلد التوز 
هتتا بتتل يجتب أن تقتترر المحكمتة تتترقين التدعو  متتن قيود  ،رد االستتتئناف شتكالً  فتإن شلتتك ال يقتضتي

راف ، وإن خطتتتتأ التتتتديوان هتتتتذا ال يجتتتتوز أن يتتتتنعكو علتتتتى أطتتتت مختصتتتتةوإحالتهتتتتا إلتتتتى المحكمتتتتة ال
  .177الدعو  
 : ستئنافيالتذمين اال -3

مرفقتًا باالستتئناف ضتمن  المحدد في قانون الرسوم والتأمينات القضتائية يجب أن يكون التأمين
 .178نونيةالقا إشا ما تم إيدا  التأمين االستئنافي بعد المدة ،نونية تحت طائلة الرد شكالً المهلة القا

 :افالحكم المستذنف وأسباب االستئنبيان  -4
أن  -وهنتا المستتأني -وحكتام أنته يجتب علتى الطتاعنمة للطعن فتي اواعد العافي الق مر معنا
افه صتورًا مصتدقة عتن الئحتة الطعتن بعتدد المطعتون ضتدهم، و كتفتى بتبليت  استئن يرفه باستدعاء

 محام واحد. في ني عليهم إن كانوا ممثلين لمستأصورة واحدة عن الئحة االستئناف لمحامي ا
ات ( أن يشتتتتمل استتتتدعاء االستتتتئناف علتتتى بيتتتان أصتتتول محاكمتتت ب \233) المتتتادةوجبتتتت وقتتتد أ

فهتتتتتو شتتتتتر  شتتتتتكلي لقبتتتتتول  ،الحكتتتتتم المستتتتتتأني وأستتتتتباب االستتتتتتئناف وإال كتتتتتان االستتتتتتئناف بتتتتتاطالً 
 . 179االستئناف

 :الشروط الموضوعية -ثانياً 
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دم لهتا متن تنتر محكمة االستئناف في الطعن على أساص ما يقت  أنه:اعلى  228تن  المادة 
للمستتأني أن أجتاز المشتر  فة إلتى متا قتدم التى محكمتة الدرجتة اوولتى.ا. فديتدة إضتادلة ودفتو  جأ

خطتاء التتي بتأي أدلتة أو دفتو  جديتدة لتأييتد أستباب استتئنافه وإصتالح او االستئناف يتقدم لمحكمة
دف  . فالل درجةأدلة ودفو  أمام محكمة أو  إضافة إلى ما قدم من وشلك ،تضمنها الحكم المستأني

 ون ،أول متتترة فتتتي االستتتتئنافارتتتته دفعتتتًا موضتتتوعيًا يمكتتتن إن عتتتدو كونتتتهنيتتتة ال يالمقاصتتتة القانو ب
 .180ليست من الطلبات الجديدة المقاصة القانونية

نتقتتل حكمتتًا ى تاوولتت واالجتهتتاد القضتتائي علتتى أن دفتتو  متتن ربتتح التتدعو  أمتتام محكمتتة الدرجتتة 
يطتترح عليهتتا متتن دفتتو  متتا ى لتت إه التتدفو  إضتتافة تتترد علتتى هتتذ  ، وعليهتتا أنأمتتام محكمتتة االستتتئناف

 أصتتتول محاكمتتتات متتتن أن:ا 231وهتتتو متتتا يقتتترره نتتت  المتتتادة  .181جديتتتدة ونهتتتا محكمتتتة موضتتتو 
فتي في موضو  الدعو  يستتب  حتمًا استئناف جمي  اوحكام التي ستبه صتدورها  استئناف الحكم

   قضية.ا.ال
والذي يقترر  ،نية/أ أصول مد 237  المادة يد حكمًا بنولئن جاء الن  السابه مطلقًا فإنه مق

لتتتدعو  أمتتتام محكمتتتة التتتدفو  التتتتي أبتتتداها الطتتترف التتتذي خستتتر اف قاعتتتدة اونتتتر الناشتتتر لالستتتتئناف.
والطعتن  فو التد ه هتذ ال بتد لته متن إنتارة ، بتل نتقل حكمتًا أمتام محكمتة االستتئنافال تالدرجة اوولى 

كمتا  –االستتئناففي استدعاء االستتئناف، ون  درة بشأنهاة أو الضمنية الصاحاوحكام الصر في 
 .182لمسائل المستأنفة فق ى الإينشر الدعو  بالنسبة  –سيأتي

وهتتتذا  مدنيتتتة، ( أصتتتول239أمتتا بالنستتتبة إلتتتى الطلبتتتات الجديتتتدة فتتتاومر يختلتتتي حستتتب المتتتادة )
ستبه جديتدة لتم ي ، أن يتقتدم بطلبتات حته للمستتأني أو المستتأني عليته يال ، إش 183المن  من النتتام

المحكمة أن تقرر ردهتا وعتدم قبتول النتتر فيهتا متن ، وعلى أول درجةأن تقدم بها أمام محكمة  له
 تلقاء شاتها.
ونتته بمثابتتة  ،تصتتحيح الخصتتومة أمتتام محكمتتة االستتتئناف متتن قبتتل المتتدعي غيتتر مقبتتول و عتتد   

 اً لها تفو تون في قبو  ،185ز االدعاء بأسباب جديدة أمام محكمة االستئنافو  يج. فال184طلب جديد 
 

 . 260أديب استانبو  . ص 23/8/1975اتريخ  732سوري .ق.  قض مدينن - 180

 9919( لع   ام 12-11، احمل   امون ) 1997 /4/12اتري   خ  1241.أ.  3991نق   ض م   دين س   وري  .ق.  - 181
 .  927ص 1996ام ( لع10-9احملامون )،  27/2/1995اتريخ  596. أ. 312.و .ق.  1116ص

، س  جلت حمكم  ة ال  نقض ، احلس  يي  0020 /6 /21 اتري  خ 2239.أ.  1869ق. نق  ض م  دين س  وري  . - 182
1/146 . 

/ اتري             خ 317أ//188، و/ق/ 1986 /2 /17اتري             خ 281.أ. 221نق             ض م             دين س             وري  .ق.  -  183
 .  1/283 -السابق –سجلت حمكمة النقض ، احلسيي  -25/2/1996

 .  026بو  ص،استان 17/2/1981اتريخ  221.أ.   281ري  .ق. نقض مدين سو - 184
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، ومتن عتار  مت  مبتدأ التقاضتي علتى درجتتينعلتى الخصتم، وهتذا يت لدرجة من درجتات التقاضتي
ه تخطئتة حكتم محكمتة ناحية نانية فإن قبولها يتنافى م  طبيعتة االستتئناف بوصتفه طعنتًا يقصتد بت 

 . اً طأت في أمر لم يعر  عليها أساسأن المحكمة قد أختصور ، وال يالدرجة اوولى
فتتتي ، الطلبتتتات الجديتتتدة المتمثلتتتة ي الخصتتتومةيًا متتت  مبتتتدأ االقتصتتتاد فتتت ك وتمشتتت متتتن شلتتت  يستتتتثنى

الطلبتتات المضتتافة إلتتى الطلتتب اوصتتلي المتعلقتتة بتتاوجور والفوائتتد والمرتبتتات وستتائر النفقتتات التتتي 
 أي –حكمتة الدرجتتة اوولتى، ومتتا ي  تد متتن التضتتمينات متتام مختاميتة أتستتحه بعتتد تقتديم الطلبتتات ال

لتتب اوصتتلي علتتى   بقتتاء موضتتو  الطمتت  ،، كمتتا يجتتوزبعتتد صتتدور الحكتتم المستتتأني –التعو ضتتات 
 أصول محاكمات(. 239اإلضافة إليه )مت يير سببه و  ،حاله

 كمتتا ال يجتتوز فتتي االستتتئناف إدختتال متتن لتتم يكتتن خصتتمًا فتتي التتدعو  التتتي صتتدر فيهتتا الحكتتم
مام إلتى أحتتد يطلتتب االنضت  فية إال ممتنال يجتتوز التتدخل فتي التتدعو  االستتئنا ، كتذلك186تأنيالمست 

. أصتول محاكمتتات( 240لوع طر تته اعتترا  ال يتر علتى الحكتم)ميجتوز لته ست الخصتوم، أو ممتن 
يحتتترس علتتتى عتتتدم صتتتدور  فالمشتتتر  بخصتتتوس هتتتذا االستتتتثناء ال يهتتتتم بتتتدرجات التقاضتتتي، إنمتتتا

 . 187متناقضة أحكام
حكمتتة هم أمتتام المطُلتتب إدختتال دختتال الممنتتو  أمتتام محكمتتة االستتتئناف ال يشتتمل متتنإلأن اعلتتى 

 .188، وال يخض  هذا اإلدخال لتقدير المحكمةه المحكمة أو لم ترد عليهأو ردت البدائية ورفضته
 الثالث فرعال

 إجراءات الطعن باالستئناف والمحاكمة االستئنافية 
 إجراءات الطعن باالستئناف: -أوالً 
مرك هتتتا مقتتتر قتتت  فتتتي التتتتي ي ئنافاالستتتتئناف باستتتتدعاء يقتتتدم إلتتتى ديتتتوان محكمتتتة االستتتت يرفتتت 
فتتتي المحتتتاكم التتتتي تقتتت  مقراتهتتتا ختتتارج مركتتت   ؛ وإال فإنتتتهلحكتتتم اوصتتتليحكمتتتة التتتتي أصتتتدرت امال

 يسجل االستئناف في سجل أساص المحكمة مصدرة القرار. محكمة االستئناف

 
( لع           ام 12-11، احمل           امون )23/7/2000اتري           خ  2601.أ.  2047س           وري  .ق.  نق           ض م           دين - 185

 .1068ص2000

مة لب إدخال اخلصم الضامن، ألنه كان خمتصماا يف حمكجيب أن جتيب  فإذا فسيت حمكمة االستئناف احلكم  -  186
، احمل امون لع ام  1967 /24/10ري خ ات 296ق. .خلص وم عليه رغم أ  ا حكم ت أح د ا ليت مل  كمالدرجة األوىل ا

 .  3/718، استانبو  و عمة  465ص 1967

 .  754ص –السابق  –ام ، أبو الوفا نظرية األحك - 187

،  15/10/1998خ اتري   452.أ.  524. و  ق.   25/1/1971اتريخ  474 نقض مدين سوري  .ق. - 188
 . 1/133ت حمكمة النقض ، احلسيي سجل
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عاء التتتدعو  التتتتي أوجتتتب المشتتتر  إيرادهتتتا فتتتي استتتتد نتتتات البيا و نب تتتي أن يتضتتتمن االستتتتدعاء 
، أي رقمتته وتتتار خ تعلتته بتتالحكم المستتتأنيأصتتول محاكمتتات(، متت  بيتتان ي95)ة متتاد محتتددة فتتي الوال

، أي شكتتر متتة التتتي أصتتدرته وخالصتتة عتتن منطوقتته، وبيتتان عتتن أستتباب االستتتئنافصتتدوره والمحك
 . ي الحكم أو تعدله حسبما تقدمتل ناووجه القانونية واودلة والدفو  التي من شأنها أ

المحكمة المختصة، رئيو  جر  عليه التعامل القضائي إلىبما  ، حسستئنافو قدم استدعاء اال
، نتم يحيلته 189، و شرح عليه أنه قدم من المستأني بالتذات أو متن وكيلتهلييشر عليه بتار خ تقديمه

د مقتتدار التتتأمين االستتتئنافي تحديتت إلتتى ديتتوان المحكمتتة متتن أجتتل حستتاب الرستتوم المترتبتتة عليتته، و 
لموجتتتتود فتتتتي ديتتتتوان دعاء فتتتتي الستتتتجل الختتتتاس ام قيتتتتد االستتتتتتأني، نتتتتم يتتتتتواستتتتتيفائهما متتتتن المستتتت 

. و توجب عندئذ على كاتب ضب  المحكمة، أن يطلب من المحكمة التي صدر عنهتا 190المحكمة
 . 191سةالجلالحكم المستأني إرسال ملي الدعو  المتعلقة به بحيث يصل إليها قبل ميعاد 

 :إجراءات المحاكمة االستئنافية -ثانياً  
، وال بتتد متتن م إضتتبارة الحكتم المستتتأنيمتتن دون ضتت فتتي االستتئناف  ناف ال تبتتت كمتة االستتتئحم

ضم اإلضبارة االستئنافية قبل حسم الدعو  االستئنافية لكي تتمكن محكمتة االستتئناف متن دراستة 
 

ية له احلاصلة أثناء رؤ ت وكالته مستوجب للرد وال تصححه إجازة املوكل ألعما  وكيل تثبف من غاالستئناتقدمي  - 189
. عل ى أن اهليئ ة  18ص 1972احمل امون لع ام ،  27/2/1972اتريخ   157، نقض مدين سوري  .ق. االستئناف

احلكم كمة مصدرة ىل احملستئناف إقدم االأجازت أن ي 31/10/1966اتريخ    11/48ها  حملكمة النقض بقرار العامة  
رى فيجب أن يصل إىل إحدى احملكمتني السابقتني ، فإذا قدم حملكمة أخيةأو إىل حمكمة االستئناف ضمن املدة القانون

 . 1/252. ضاحي وبدر ايركلا والعدول عن كل اجتهاد مغقانونية وإال رفض شضمن املدة ال

ق اهرة    ول دون ذلك،ك أن ال يوج  د مس  اعد مل تق م ق  وة اف م  ا االس  تئن ن حمكم ةجي ب تق  دمي االس تئناف إىل دي  وا- 190
،  16/5/1963اتري  خ  279ل العطل  ة القض  ائية ، نق  ض م  دين س  وري .ق. من  اوب ب  ديوان حمكم  ة االس  تئناف خ  ل

 ن  ه إذا ق  دم االس  تئناف ض  د احلك  م الص  ادر. كم  ا أ 3/639 عم  ة ، اس  تانبو  و  359ص 1963جمل  ة الق  انون لع  ام 
، ئناف اجل  زاء خط  أ ، ولك  ن يوج  د بي  افت كافي  ة للدالل  ة عل  ى احلك  م املس  تأنف ن حمكم  ة اس  ت دي  وامدني  ة إىلب  دعوى 

 1971، احمل  امون لع  ام  14/10/1970ري خ ات  566/أ/634فاالس تئناف يظ  ل مقب والا، نق  ض م دين س  وري .ق. 
 . 1/253.وضاحي وبدر  3/640و عمة  انبو . است 72ص

منش  ورات جامع   ة  –مديري  ة الكت  ب و املطبوع  ات اجلامعي  ة ين س  لحدار، ر ال  دص  ل دني  ة،م  ات املأص  ول احملاك - 191
اف عن  ريق احملكمة اليت وقد أشار سيادته إىل أن التعامل القضائي يسمح برفع االستئن،    243ص  1994  –حلب  

ستأنف أو من املستئناف قدمي االأتش  رئيس  هذه احملكمة على اتريخ ت يف هذه احلالة وبعدأصدرت احلكم املستأنف و 
ملف الدعوى مع استدعاء االستئناف وكافة وكيله ،و بعد استيلاء الرسوم والتأمينات القضائية يرسل ديوان احملكمة  من

االجته  اد مل يع  د ص  احلاا  ه  ذه احملكم  ة، وه  ذا جل املوج  ود يف دي  واناالس  تئناف ليج  ري قي  ده يف الس   مرفقات  ه إىل حمكم  ة 
ج  د يف مق  ر حمكم  ة االس  تئناف، وذل  ك يف ظ  ل ال  نص الص  ريح يف ق  انون وىل ال  يت تو ج  ة األاكم الدر حمل   س  بة للتطبي  ق ابلن
  /د+ه (.233رد االستئناف شكلا)م الذي سبق ذكره يف املنت، و ت  ائلة 2016لعام  1اكمات رقم أصول احمل
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رقابتهتتا علتتى القتترار  التتنقض متتن ممارستتةكمتتة تتتتمكن محة قبتتل أن تصتتدر قرارهتتا، وكتتذلك لالقضتتي
 . 192ًا ووانه وعرضة للنقض القرار سابق، وإال كان المطعون فيه

، صتتورة عتتن استتتدعاء االستتتئناف وصتتورة عتتن اوورا  المرفقتتة نتتم يجتتري تبليتت  المستتتأني عليتته
 ًا.تابيت صة صورة مصدقة عن الحكم المستأني، وللمستأني عليته بعتد أن يتبلت  أن يقتدم ردًا كوبخا
عليتتته عتتتن حضتتتور الجلستتتة  نيتأي أو المستتت إشا تخلتتتي المستتتتأنفإنتتته  236بموجتتتب نتتت  المتتتادة و 

فتإن لتم يحضترها  يتة يبلت  المت يتب ميعادهتا إخطتارًا،جلت المحكمة القضية إلى جلستة نانأ ،اوولى
 .كمة في موضو  االستئناففصلت المح

أو أحتتد  ،أو بوستتاطة زوجتته ،ات بالتتذ علتتى أنتته إشا كتتان أحتتدهما قتتد تبلتت  ميعتتاد الجلستتة اوولتتى  
اره وتجتتري المحاكمتتة فتتال يجتتري إخطتت  ،ن معتتهمقيمتتيلقتتانوني والل ين الستتن اأصتتوله أو فروعتته البتتا

 ./ب أصول محاكمات(118بمثابة الوجاهي )مبحقه 
صتتلت وإشا غتتاب المستتتأني أو المستتتأني عليتته عتتن المحاكمتتة بعتتد حضتتور إحتتد  الجلستتات ف 

 ،راجعتتةأمتتا إن غتتاب كالهمتتا قتتررت المحكمتتة تتترع القضتتية للم ناف،المحكمتتة فتتي موضتتو  االستتتئ
قترار التترع وطلتب الستير فتي متن تتار خ  يومتاً  60ل يراج  أحتد متن الطترفين المحكمتة ختاللم  وإشا

 .193، تقرر المحكمة شطب استدعاء االستئناف من تلقاء نفسهاالدعو  
ر أمتام محكمتة االستتئناف تنتت  وإن شطب استدعاء االستئناف ورد مطلقًا ستواء أكانتت التدعو  

 . 194النقض لثانية بعد للمرة اوولى أم للمرة ا
وهتتو أن تقتترر المحكمتتة ، المتتدعى عليتته أمتتام محتتاكم أول درجتتةفخالفتتًا ونتتر غيتتاب المتتدعي و 

أي رفعهتتتا متتن جتتتدول أعمالهتتتا ، فإنتته فتتتي التتتدعو  االستتتئنافية ينب تتتي أن تقتترر تركهتتتا شتتطبها فتتتوراً 
ر خ متن تتتاًا يومتت ين تأني والمستتتأني عليته محكمتتة االستتئناف ختتالل ستتالمست ، فتتإشا لتم يراجتت  ميقتتاً 
 .اء شاتها شطب الدعو  االستئنافيةر من تلقرار الترع، فعلى المحكمة أن تقر ق
الدعو  نار شطب  مفاعيل و و ترتب على الشطب إبطال استدعاء االستئناف وتكون للشطب  
 التجديتتد طلتتب كتتون ي ستتتئناف؛ ونتتهيتتة تجديتتد االمكانأمتتام محكمتتة الدرجتتة اوولتتى، باستتتثناء إ كافتتة

 
 533ص 2000( لعام 4-3، احملامون ) 16/6/1999اتريخ  1654.أ.  880سوري  .ق. نقض مدين  -  192
. 

 2/3136، سجلت حمكمة النقض . احلسيي ، 28/9/1997اتريخ  1555/أ/1164ري قنقض مدين سو   193
. 

،  26/2/1996اتري  خ   208.أ.  55 ، و .ق.  24/11/1970اتري  خ  782نق ض م  دين س  وري  .ق.  - 194
 .  1/170قض ، احلسيي  سجلت حمكمة الن
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، بعتتد تتترع التتدعو  إلتتى ديتتد االستتتئناف، فيستتق  الحتته فتتي تج195لالستتتئناف انونيتتةمتتدة القج الختتار 
 ، و كتسب القرار الدرجة القطعية.196على الترعين يومًا ستالحين المراجعة ومضي 

أي منهما المراجعة متن تلقتاء لى جب ع، إش يتو إجراء تبلي  الطرفين بقرار الترعى لإوال حاجة  
 .197التبلي اء إجر  ىلإاجة ، من دون الحنفسه
قطتتا  الخصتتومة دون مراجعتتة بعتتد انستتتين يومتتًا ية أكثتتر متتن علتتى أن تتترع التتدعو  االستتتئناف 

، التقاضتي أو ت ييتر الحالتة الشخصتية، أو لوجود موان  قانونية ك وال صتفة بسبب وفاة المستأني
 . 198االستئنافعاء ال يوجب شطب استد 

محتتاكم  م كافتتة أمتتامغيتتاب الخصتتو  لخصتتومة بستتبب كمتتا استتتثنى المشتتر  متتن أحكتتام شتتطب ا 
أي بمثابتتتة  -ى؛ أنتتته يجتتتوز لمحكمتتتة االستتتتئناف أن تحكتتتم فتتتي موضتتتو  االستتتتئنافالدرجتتتة اوولتتت 

إشا كانتت التدعو  االستتئنافية قتد تهيتأت للحكتم فتي موضتوعها بعتد  -الوجاهي بحه الخصوم كافة
/ج أصتتول 236)م غيتتاب فعتتات قبتتل الالخصتتوم أقتتوالهم وطلبتتاتهم الختاميتتة فتي جلستتة المرابتد  أن أ

 محاكمات(.
( علتتتى حكتتتم عتتتام بهتتتذا أصتتتول محاكمتتتات 241فقتتتد نصتتتت المتتتادة )؛ ماحكتتت او هوفيمتتتا عتتتدا هتتتذ  

لتدعاوي أمتام الخصوس، وهو أنه يجري على الدعو  في االستئناف ما يجتري متن القواعتد علتى ا
ى قتتتانون علتتت م يتتتن  الا لتتت ، متتت كتتتامباوح و، ستتتواء فيمتتتا يتعلتتته بتتتاإلجراءات أولتتتىاو محكمتتتة الدرجتتتة

 خالفه.
 الرابع فرعال
 ن باالستئناف وآثارهأحكام الطع

 :استدعاء االستئناف اانار ااتيةيترتب على قيد 
 : وقف تنفيذ الحكم المستذنف -أوالً 
كتتام جبتترًا متتا دام الطعتتن وحال يجتتوز تنفيتتذ ا :ا( علتتى أنتتهأصتتول محاكمتتات 291ن  المتتادة )تتت 

 . عليه في القانون أو محكومًا بها لمعجل منصوصاً النفاش ا  إشا كانإال، فيها باالستئناف جائ اً 

 
 2/1364ض . احلس يي حمكم ة ال نق سجلت ،20/4/1994ريخ ات 5634/أ/1443نقض مدين سوري ق. 195
. 

الس  ابق،  –ع  زة ض  احي  – 535ص – 1993-احمل  امون  – 29/7/1992يف 79/234اس  تئناف دمش  ق  - 196
 .  48ص

 . 2/4136قض ، احلسيي سجلت حمكمة الن 14/6/1998اتريخ  196/أ/932ري ق نقض مدين سو  - 197

  657\3، استانبو  و عمة  328امون، صة احمل، جمل 6519\8\7 اتريخ 253نقض مدين سوري  .ق.  - 198
 . 
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و نطبه هذا الحكم ولو قدم االستئناف ختارج المهلتة المحتددة قانونتًا، الحتمتال ورود االستتئناف 
االستتتتئناف رده شتتتكاًل وعندئتتتذ متتتة ، وإلتتتى أن تقتتترر محكبطتتتالن ستتتند تبليتتت  الحكتتتم المستتتتأني علتتتى

 . التنفيذ ائرة في د  الجبري تنفيذ يصبح صالحًا لل
  :نشر الدعوى  -ثانياً 

ينشتتر االستتتئناف التتدعو  أمتتام محكمتتة  -أصتتول محاكمتتات( علتتى أنتته:ا أ 237تتتن  المتتادة )
إشا استتتيني حكتتم ال يتضتتمن الفصتتل فتتي موضتتو   -ناف بالنستتبة للمستتائل المستتتأنفة. ب االستتتئ
تحكتم فتي الموضتو   شا فستخته أنوجتب علتى محكمتة االستتئناف إ ورف  يد المحكمة عنها عو  الد 
ني حكتتم ال يتضتتمن الفصتتل فتتي موضتتو  التتدعو  وال يرفتت  يتتد المحكمتتة عنهتتا إشا استتتي -ج .أيضتتاً 

ومتتتتن  أن تعيتتتتده للمحكمتتتتة للفصتتتتل فتتتتي الموضتتتتو .ا.متتتتة االستتتتتئناف إشا فستتتتخته كوجتتتتب علتتتتى مح
 ستتئناف قترارهتذا التن  فتي االجتهتاد القضتائي؛ أن تفستخ محكمتة االمتن تطبيقات الفقترة اوخيترة 

تعيد القضية إلى محكمة الدرجة اوولى، وعلى هتذه اوخيترة أن تحتترم  ة، فعليها أنوقي الخصوم
 حجية القرار الصادر بالفسخ تحت طائلة المساءلة المسلكية.

الحكتتم فتتي الموضتتو ، وكتتذا بتتل فتتالحكم الصتتادر بوقتتي التتدعو  بوصتتفه متتن اوحكتتام الميقتتتة ق 
لقتتترار التتتوقتي وتعيتتتد اف أن تفستتتخ اكمتتتة االستتتتئنقتضتتتي علتتتى محقتتترار عتتتدم االختصتتتاس، ممتتتا ي

، حتى ال تضي  درجتة متن درجتات التقاضتي علتى الدرجة اوولى لتفصل فيها الدعو  إلى محكمة
ى فتتي ولتت . فمتتن واجتتب محكمتتة االستتتئناف أن تعيتتد التتدعو  إلتتى محكمتتة الدرجتتة او199المتقاضتتيين

عتتن ي ال ترفتت  يتتد المحكمتتة لتتت ا ت الوقتيتتةوالقتترارا ،200حتتاالت عتتدم االختصتتاس ووقتتي الخصتتومة
 الدعو  وال تستنفد فيها المحكمة واليتها.

محكمة االستئناف متن محتاكم الموضتو  وعليهتا أن تترد علتى جميت  التدفو  واودلتة المثتارة إن  
أصتول  823)م 201حكمتة الدرجتة اوولتىم ممتا ستبه طرحته متن دفتو  وأدلتة أمتاى لت إأمامها إضتافة 

في التي تقدم شكرها   ن الحدود القانونيةألنر الناقل لالستئناف وضمل  اً إليها وفق  محاكمات ( انتقلت 
 . هذا الخصوس 

 
.   503ص  2003( لعام  6-5، احملامون )  2000/ 28/6  اتريخ  935.أ.    1353.ق.  نقض مدين سوري   -  199

 . 1/255وبدر ضاحي  26/6/1972يخ اتر  16/14اهليئة العامة حملكمة النقض يف قرارها وهو اجتهاد 

كم  ة االس  تئناف ق  رار وق  ف م  ن أن  ه "إذا فس  يت حم رية س  ابقاا،ض الس  و كم  ة ال  نقحم ته  ادخب  لف ال  نص احل  ا  اج- 200
اتري    خ  1599/أ/1056و ق  18/6/1964اتري    خ  227/300ق/ ص    ل احل    ق، وج    ب أن  ك    م يف أاخلص    ومة

 . 254و  1/250ضاحي وبدر  6/125/1971

 . 320ص  2000(  لعام 4-7احملامون )  15/3/1998ريخ ات 343/أ/188سوري قنقض مدين  201
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، ضتوء اودلتة المتتوافرة فتي القضتية كما أن عليها أن تناقم أستباب االستتئناف وتترد عليهتا فتي
 .202ملحكال أن تعتمد قر نة الغياب وحدها ل

ائل التتي فصتل فيهتا ن المست المستتأني مت  على أن اختصاصها مقيتد بمتا يطترح عليهتا متن قبتل 
. ولتئن لمستائل المستتأنفةى الت إ  إال بالنستبة ، بحسبان أن االستتئناف ال ينشتر التدعو البدائيالحكم 

ر  إال أن شلتتك مقيتتد بشتت  ،كتتان متتن حتته الجهتتة المستتتأنفة أن تثيتتر التتدفو  أمتتام محكمتتة االستتتئناف
 . 203عدم الخروج عن المسائل المستأنفة

ل فإنتته يجتتب علتتى وكتتان فيتته خلتت  ،الفصتتل فتتي موضتتو  التتدعو   نحكتتم ال يتضتتموإشا استتتيني 
محكمتتتة االستتتتئناف إشا فستتتخته أن تحكتتتم فتتتي الموضتتتو  وال يمكنهتتتا أن تعيتتتد التتتدعو  إلتتتى محكمتتتة 

 .204ا، متى كان من شأنه أن يرف  يد المحكمة عن الدعو .الدرجة اوولى
 الخامس فرعال

 االستئناف التبعي 
 :تعريفه -أوالً 
عليتته أن يرفتت  استتتئنافًا تبعيتتًا  للمستتتأني -أا:( علتتى أنتتهات أصتتول محاكمتت 232المتتادة ) ن  تتت  

جتتتاوز شلتتتك تتتتار خ قفتتتل بتتتاب علتتتى الحكتتتم ولتتتو انقضتتتى ميعتتتاد االستتتتئناف بالنستتتبة إليتتته علتتتى أال يت
ا. بتتتتتول االستتتتتتئناف اوصتتتتتلي شتتتتتكاًل.ق عتتتتتدميستتتتتق  االستتتتتتئناف التبعتتتتتي إشا حكتتتتتم ب -المرافعتتتتتة. ب 
يًا أن يستتأني الحكتم مترة ، فال يحه للمستأني أصتلعليه فقت أني لمستممنوح لالتبعي فاالستئناف 

 . 205نانية استئنافًا تبعياً 
هتتو استتتثناء متتن قاعتتدة عتتدم جتتواز الطعتتن بعتتد فتتوات  -كمتتا متتر –إن الطعتتن التبعتتي عمومتتًا 

. وفلستتفة التشتتر   متتن نتتتام االستتتئناف 206المطعتتون فيتته كتتمميعتتاده القتتانوني أو بعتتد الرضتتوخ للح
دما يكتتون الحكتم المستتأني قتد قضتى لخصتتمه أني عليته عنت جتتأ إليته المستتل فتي أنته يلالتبعتي يتمثت 

 
 . 500ص 2002( لعام 6-5، احملامون ) 25/9/2000اتريخ  554.أ.  991.ق.  مدين سوري  نقض   -  202

 1997( لع         ام 12-11ن )، احمل         امو  4/5/1995اتري         خ  275.أ.  388نق         ض م         دين س         وري .ق.  - 203
  .و 2/1685جلت حمكم    ة ال    نقض ، احلس    يي ، س      16/3/1997ري    خ ات 731.أ.  363, و .ق. 1077ص

 .  265ص 2004( لعام 4-3، احملامون ) 24/12/2001اتريخ   917 . أ. 2342.ق. 
 يرفع يد المحكمة عن الدعوى. في الموضوع وفي الوقت ذاته لبة مثال عن القرار الذي ال يفصولم يرد في األسباب الموج- 204

ي ، احلس    ي، س    جلت حمكم    ة ال    نقض 3/12/2000اتري    خ  422.أ.  1685.ق.   نق    ض م    دين س    وري  - 205
1/155  . 

ف رض  وخاا ض  منياا حي    ع  د س  يادته انقض  اء ميع  اد االس  تئنا 200ص    –الس  ابق  –األحك  ام  –الوف  ا أمح  د أب  و  - 206
أنف احة أن يست، فيجوز ملن أسقط حق الطعن يف احلكم صر حلكم نلسه أيخذ القبول الصريح اللحكم، فمن ابب أوىل

 .اا قبل قلل ابب املرافعةتبعي
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، فتإشا طعتن أ  أن يتر ث حتى ينكشي موقي خصتمه، ورفض البعض ااخر، ور طلبات ببعض ال
لطلبتات التتي يستتطي  أن يطترح أمتام المحكمتة اي باالستئناف أقام هو من جانبه استئنافًا تبعيًا، ك

ال يجتتوز لمحكمتتة نتتاني درجتتة أن ، ونتته إشا لتتم يرفتت  هتتذا االستتتئناف فتت هلمصتتلحة خصتتم فصتتل بهتتا
 تنتر إال فيما يتتلم منه المستأني اوصلي فتقضي بتأييده أو تعديله لمصلحته. 

 :ميعاد تقديم االستئناف التبعي -ثانياً 
، أن صتتليمستتتأني قبتتل رفتت  االستتتئناف اويتته التتذي قبتتل الحكتتم العليبقتتى متتن حتته المستتتأني 

، طعتنتأسيستًا علتى أن القبتول الستابه علتى ال ،لمرافعتةتبعي إلى حين ختام بتاب ا نافدم باستئيتق
، إنمتا يمتنت  علتى المستتأني عليته تقتديم ى شر  عدم الطعن في الحكم الصادريعد  قبواًل معلقًا عل

لقتتتترار متتتتا لتتتتو طلتتتتب تصتتتتديه ا، كحكم بعتتتتد رفتتتت  االستتتتتئناف اوصتتتتليلابتتتت استتتتتئناف تبعتتتتي إشا قبتتتتل 
، ولتو تتم ضتوخًا لته، يمنت  متن إضتافة استتئنافكم ور ، ون هتذا القبتول يعتد ارتضتاء بتالحأنيالمست

 .207قبل قفل باب المرافعة 
 :إجراءات تقديم االستئناف التبعي -ثالثاً 

، وال يجتتب فيتته تقتتديم استتتدعاء ف التبعتتي لشتترو  االستتتئناف اوصتتلي، فتتالال يخضتت  االستتتئنا
ذا يعنتي أن المشتر  التذي ، وهتقديمه بمذكرة تبل  إلى المستأنيي، بل يجوز دف  التأمين االستئناف

اووضتا  المقتررة الستتدعاء أوجب على المستتأني اوصتلي رفت  االستتئناف باستتدعاء تراعتى فيته 
، ولتتم يقيتتد حقتته بقيتتد، بعتتد فتتوات المهتتل اً استتتئنافًا تبعيتت ، إنمتتا أبتتاح للمستتتأني عليتته أن يقتتدم التتدعو  

قبتتتل فقتتتل بتتتاب دعاء باستتتتمتتتن الحكتتتم فتتتي التتتتتلم  ستتتة هتتتذا الحتتتهن وجتتتوب ممار ستتتو  متتتا كتتتان متتت 
 المرافعة.

فتتال  ،ت ميعتتاده بصتتفته استتتئنافًا أصتتلياً و إشا كتتان االستتتئناف المقتتدم متتن الطتتاعن واقعتتًا بعتتد فتتوا
ه استتتئنافًا تبعيتتًا والنتتتر فيتته  تنتتازل المستتتأني اوصتتلي متتا دام  ،ذه الصتتفةبهتت شتتيء يمنتت  متتن عتتد 

علتتتى المحكمتتتة أن تتتتتاب  النتتتتر و  ،ئناف التبعتتتيفتتتي االستتتت افه ال يتتتينرده عتتتن استتتتئنالمطعتتتون ضتتت 
 . 208فيه

، حالتتة التتتي كتتانوا عليهتتا قبتتل التتنقض وإن كتتان نقتتض الحكتتم متتن شتتأنه أن يعيتتد اوطتتراف إلتتى ال
. حلتة االستتئنافية الثانيتة مقبتوالً قض وفتي المر لتنفإن شلك ال يجعل االستتئناف التبعتي المرفتو  بعتد ا

 
اتري        خ  1775.أ.   1114دين س        وري  .ق. و  نق        ض م          9719ع        ام ل 200ق. ة عام        ة نق        ض هيئ          - 207
 . 1/917، سجلت حمكمة النقض ، احلسيي   19/4/2000 اتريخ 1592/أ/1051، و ق  19/4/2000

ل  نقض ، احلس  يي ، س  جلت حمكم  ة ا 21/5/0020اتري  خ    1448.أ.  827ق  ض م  دين س  وري  .ق. ن  - 208
1/154  . 
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لتتة متتا بعتتد التتنقض لتتم تكتتن مطروحتتة ة أمتتام محكمتتة االستتتئناف فتتي مرحجديتتد  خصتتومةييلتتي  ونتته
 .209للبحث في الحكم الناقض 

 : الصفة في االستئناف التبعي -رابعاً 
، لي فقتت صتت ه فتتي مواجهتتة المستتتأني اوال يقبتتل االستتتئناف التبعتتي إال متتن قبتتل المستتتأني عليتت 

 عيتتاً تب ، استتتئنافاً ني أصتتلياً لحكتتم المستتتأأن يستتتأني اوإشا تعتتدد المستتتأني علتتيهم فتتال يحتته وحتتدهم 
، نافًا تبعيتتًا ضتد المستتتأني اوصتتليولتتو كتان أحتتدهم قتتد رفت  استتتئ ،ضتد المستتتأني علتيهم ااختتر ن

 . 210ولو كان قد أبد  طلبات ضده أمام محكمة أول درجة
 : لتبعيا حدود االستئناف -خامساً 

ف التبعتتي، ولتتو أن  تته االستتتئنابرمتتته عتتن طر للمستتتأني عليتته أن يطعتتن فتتي الحكتتم المستتتأني 
 .211فقرة أو فقرات من الحكم المستأنيناف اوصلي كان مقتصرًا على الستئا

وموضوعيًا فإن االستئناف التبعي بعد وقوعه يمانل االستئناف اوصلي متن جهتة اونتر الناقتل 
 . 212لمثارة فيهالستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التتلم اا للقضية إلى محكمة

 :ستئناف التبعي باالستئناف األصليط االاآلثار القانونية الرتبا -سادساً 
 . 213هفيمن المقرر أن الرجو  عن االستئناف اوصلي يوجب على المحكمة عدم البحث 

، فإنتته يبقتتى ت رفعتتهكتتام القتتانون وقتت حإنمتتا إشا جتتاء االستتتئناف التبعتتي بصتتورة صتتحيحة وفقتتًا و
 .214عن استئنافهطرف ااخر لافيه رجو    وال يينر،ً قائما

 
اتري       خ  458.أ.  987, و .ق.  30/7/1984اتري       خ   8941.أ.  1335.ق.  س       وري نق       ض م       دين  - 209
 . 1/169احلسيي ، سجلت حمكمة النقض ،  9/12/1993

أب  و  –، مش  ار إلي  ه يف نظري  ة األحك  ام  184ص 40الرمسي  ة  اجملموع  ة 12/1938 /24اس  تئناف مص  ر يف   - 210
حمكم ة ، سجلت  13/6/1999اتريخ  1458أ. . 985.  و نقض مدين سوري .ق.  801بق صالسا –الوفا 

 .  1/155النقض ، احلسيي 

اس  تانبو   316ص  1974، احمل  امون لع  ام  23/1/1974ي  خ اتر  778.أ.  19نق  ض م  دين س  وري .ق .  - 211
 .  3/612و عمة 

جلت حمكم   ة ال   نقض ، احلس   يي ، س     22/10/2000ري   خ ات 1971.أ.  1427نل   ض م   دين س   وري .ق. - 212
1/156  . 

 2001( لع   ام 10 -9، احمل   امون ) 2000 /22/10اتري   خ  1642.أ.  1470. ري .قم   دين س   و  نق   ض - 213
 .  907ص

ص  2002( لعام  12-11، احملامون )  2000/ 22/10اتريخ    1971.أ.    1427دين سوري .ق.  نقض م -  214
لتبع  ي ناف اد االس تئعب ارة ر ابالس تئناف التبع  ي ومل تش ر إلي ه س  وى بة لاس  باب ال واردة . ف إذا مل تتع ر  احملكم   1086
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، أمتا فتي يتيدي إلتى ستقو  االستتئناف التبعتي ئناف اوصلي شكاًل هو وحده الذيفسقو  االست
فتإن االستتئناف التبعتي ال  ،استئنافه أو في حالتة رده موضتوعاً حالة تنازل المستأني اوصلي عن 

 .215بول شكالً ف اوصلي مقأن االستئنا، وعلى المحكمة أن تتاب  النتر فيه إشا تبين لها رأنيت
هو عدم فتح   ،عدم قبول االستئناف اوصلي شكالً نوني لحكم سقو  االستئناف التبعي عند الحكم بواوساص القا 

الستئناف  التي تمك ن محكمة ا   باب االستئناف ضد حكم لم يق  استئنافه خالل الميعاد أو لم تتوافر فيه الشرو 
 . 216ة من وض  يدها على القضي
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 الثاني مطلبال
 النقض

و قتصر   ي أنها ال تحقه في موضو  الن ا ،أ مة النقض توصي بأنها محكمة قانون،محك
ليست درجة و  ى مراقبة محاكم الموضو  وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي،عملها عل 
 .ة كونها مرحل محكمة االستئناف فهي درجة فضاًل عنت التقاضي، بخالف من درجا
لدرجة اوخيرة يقبل الطعن   القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو باين حكم وكل

يومًا تبدأ من  30مة االستئناف حسب القاعدة العامة. وميعاد الطعن ها قرارات محك بالنقض، ومن
  15ل مطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خاله للو ح اليوم التالي لتبلي  الحكم،

يوقي تنفيذ الحكم المطعون فيه.   قض . والطعن بالني ه صحيفة الطعن اوصليتبل تلي تار خيومًا 
إشا كانت الدعو  جاه ة  و  ،وإشا نقضت المحكمة القرار للمرة اوولى جاز لها الفصل في الموضو 

، عند  الدعو  جاه ة للفصل واجبًا ولو لم تكن هذا اومر  كون و  وجب عليها شلك، كما للفصل
  .النقض الثاني  هذا  أيًا كان سبب  ثانيةال لحكم للمرة نقض ا

 لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة،وتجدد الدعو  المنقو  القرار الصادر فيها بناًء 
 ر الناقض د بالقراأن تتقي ، وكذلك محكمة النقض قرارهاو تعين على محكمة الموضو  المنقو  

 . ئ القانون اوساسيةة جسيمة لمباد  على مخالفما لم يكن منطو اً  ،احترامًا لحجيته
ى لإمن دون الحاجة  ه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه،نقض القرار بعد تنفيذ و  تم الطعن وإشا

قانون  التي ين  القرارات محكمة االستئناف ى لإرف  دعو  استرداد غير المستحه. وبالنسبة 
إشا كان القرار   ،ةالعام ةب بل النياقللقانون من النقض نفعًا يطعن فيها بنها مبرمة، فإنه  على أ

 .أ في تطبيه القانون أو في تفسيرهينطوي على خط 
محددة قانونًا على  سمى حاالت الطعن بالنقض، يالموضوعية، أو ما وأسباب الطعن بالنقض 

محاكم  لها محكمة النقض ونية تراقب من خالالمجمل أسباب قانفي وهي  سبيل الحصر،
 . بصحيح القانون   هامد  تقيد  في الموضو 

 األول  فرعال
 ه واألحكام التي تقبل الطعن ب الطعن بالنقض تعريف

 :الطعن بالنقض تعريف-أوالً 
تتته إلتتى طر تته متتن الطتتر  غيتتر العاديتتة للتتتتلم متتن اوحكتتام، و هتتدف فتتي حقيق الطعتتن بتتالنقض 

وازنتتة ، وال بالم موضتتو  النتت ا  قتتائ ، وال شتتأن لمحكمتتة التتنقض بالو   الطعتتناختصتتام الحكتتم موضتتو 
راح  ختر، ون مهمتة محكمتة التنقض ط ت اأدلة اإلنبات وأدلة النفي في الدعو ، وال بأخذ دليتل و بين 
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افمحكمتة التنقض ليستت محكمتة موضتو ، وهتي .217تقتصر على رقابة التطبيه القانوني الصتحيح 
إضافة ناد إليها، لطعن باالستاكرة وال تنتر إال في اوسباب التي رف  اتنتر الطعن في غرفة المذ 

و كتون تتتدقيقها للحكتم المطعتتون فيتته متن جهتتة القتانون ال متتن جهتتة لمتا يتعلتته منهتا بالنتتتام العتتام، 
 ضتاة متن أحكتام لجهتة تطبيته القتانون؛الوقائ  ونهتا ال تحتاكم الخصتوم وإنمتا تحتاكم متا أصتدره الق

 .218فق االطعن في أخطاء القضاة  ب أن تنحصر أسباب ون القانون أوج
 :تقبل الطعن بالنقض م التياألحكا -ياً ثان 

تقتتدم أن القتتانون هتتو التتذي رستتم طتتر  الطعتتن فتتي اوحكتتام القضتتائية وحتتدد قواعتتد الطعتتن، وال 
قتاباًل  هصتدور محض أن يتن  القترار المطعتون فيته علتى ، فهذا الشأنفي رة لما تقرره المحاكم عب
قابليتتة القتترار عتتدم  ، وإن219الطعتتنه متتن طتتر  يجعلتته قتتاباًل للطعتتن بهتتذا الطر تت ن بتتالنقض ال للطعتت 

 .220المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكاًل 
للخصتوم أن يطعنتوا أمتام محكمتة التنقض  :اأصول محاكمات( على أنه 251و تن  المادة ) 

ة والمذهبيتتة أو عتتن محتتاكم فتتي اوحكتتام الصتتادرة عتتن محتتاكم االستتتئناف أو عتتن المحتتاكم الشتترعي
 . ا...وخيرةالصلح في الدرجة ا

ال تقبل الطعتن بطر ته التنقض علتى النحتو  ،تصدر عن محاكم الموضو  مبرمةم التي فاوحكا
 ااتي:

اوحكام الصادرة عن محكمة االستئناف بوصفها مرجعتًا للطعتن بتالقرارات الصتادرة عتن  -1
أحكتتام القتتانون  ديتتد والتحر تتر باالستتتناد إلتتىالقاضتتي العقتتاري الميقتتت تبعتتًا لعمليتتات التح

 .221ل الطعن بالنقض تقب ، ال1971عام( ل11قم)ر 
 اوحكتام الصتتادرة عتن محكمتتة االستتئناف بوصتتفها مرجعتًا للطعتتن بتالقرارات فتتي دعتتاو  -2

، وكتتذلك رر ن متتن عمليتتات التحديتتد والتحر تترلمتضتت ى التت إالفستتخ وإعتتادة تستتجيل العقتتار بالنستتبة 

 
ري           خ ات 435.أ.  717ق. ، ونق           ض م           دين س           وري . 1986\6\1ي           خ اتر   24هيئ           ة عام           ة .ق.  - 217
  . 2/1699سجلت حمكمة النقض ، احلسيي ،  1997\11\22

 .1022ص 2009( 8  7احملامون ) 31/7/2007يف 861. أ.434سوري .ق.قض مدين ن - 218

ي ، سجلت حمكم ة ال نقض ، احلس ي 1999\5\26اتريخ   3091. أ . 1823نقض مدين سوري  .ق.  - 219
2/1718 . 

، س   جلت حمكم   ة ال   نقض ، احلس   يي  8199 \5\14اتري   خ  583. أ .  236.ق.  نق   ض م   دين س   وري  - 220
 كم بعدم قبوله، ال رده شكلا. ن ذلك يوجب احلإل صح القو . واأل2/1718

اتري       خ  533.أ.  184،ونق       ض م       دين س       وري  .ق.   1986\3\1اتري       خ  1.أ.  1هيئ       ة عام       ة  .ق.  - 221
 . 931ص 2000(  لعام 8-7احملامون )،  1998\2\22
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ضتتتي القاعتتتن  اضتتتهم حكتتتم مبتتترمبشتتتأن اعتر ى تلتتتك العمليتتتات ولتتتم يصتتتدر التتتذين اعترضتتتوا علتتت 
 .222هذا اوخير، أو عن محكمة االستئناف في حال استئنافهم قرار يقت اري المالعق
الطعتون الواقعتة علتى فتي  القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف بوصفها مرجعًا للنتر-3

اف بصتورة مبرمتتة وغيتر قابلتتة وي أحكتام محكمتة الصتتلح، فإنهتا تصتتدر عتن محكمتة االستتتئن
 . 223لمحكمة مصدرته قواعد االختصاس تجاوزت ا راجعة ولولمواطر ه من طر  الطعن 

التنفيذيتتة فإنهتتا تصتتدر اوحكتتام التتتي تصتتدر عتتن محتتاكم االستتتئناف النتتاظرة فتتي القضتتايا -4
 .224مبرمة بصورة 

ألصول المتبعتة فتي ل اً وفققرارات لجنة حل الخالفات للعقارات المستملكة تقبل االستئناف -5
ناف فتتتي غرفتتتة محكمتتتة االستتتتئ وتفصتتتل فيهتتتا المستتتتعجلة، استتتتئناف قتتترارات قاضتتتي اومتتتور

 .225، ولذلك يكون الطعن في القرار االستئنافي مرفوضًا شكالً المذاكرة بقرار مبرم
يجوز استئناف اوحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًا كانتت المحكمتة التتي أصتدرتها، -6
عتن قاضتتي  مي الموضتو  أكانتت صتادرة عتن قاضتي اومتور المستتعجلة أم عتن قاضت أواء ست 

. وتبت المحكمة المختصتة فتي هتذا االستتئناف بقترار ال يقبتل أي طر ته متن طتر  226التنفيذ 
 227أصول محاكمات (.922الطعن )م

 
 

 2003 ( لع      ام8-7، احمل      امون ) 2001\11\5اتري      خ   497 .أ. 1911س      وري  .ق. نق      ض م      دين  - 222
 . 622ص

، س    جلت حمكم    ة ال    نقض ، احلس    يي  1997\4\14اتري    خ  576. أ.  355س    وري  .ق.  نق    ض م    دين - 223
ت . إذا كان     298ص 2003( لع   ام 4-3، احمل   امون ) 2000\6\7اتري   خ  1.أ.   1170.  و .ق.  1/914

( 2010لعام1القانون  من  4. )من مامةوإال فإ ا تكو   ،ألف ل ة20لح تتجاوز  صادرة عن حمكمة الصقيمة األحكام ال
"فالقرارات الصادرة يف قضاا أجر مثل العقار ولو كان زراعي اا يطع ن فيه ا اس تئنافاا وه و م ام ال يقب ل ال نقض ألن ال ذي 

لزراعي  ة مهم  ا كان  ت ص  لة أ   راف ع  ن اس  تثمار األر  الزراعي  ة الناش  ئة ه  و ق  رارات الص  لح يف املنازع  ات ايقب  ل ال  نقض 
 .  1910ص2009(12-11احملامون )1/6/2008يف1662أ2260قين سوري نقض مد اخللف".

، س  جلت حمكم  ة ال  نقض ، احلس  يي  1998\7\26اتري  خ  1677.أ.  1278نق  ض م  دين س  وري  .ق.  - 224
1/915 . 

 473ص 1993( لع ام 6-5، احمل امون ) 9921\3\4اتريخ  2339.أ.  306نقض مدين سوري  .ق.  - 225
. 

 . 468ص –السابق  –الوفا  أبو –م نظرية األحكا - 226

اليت تنص على أنه "يصدر احلكم برد  لب إلقاء احلجز االحتيا ي,  2010لعام  1من القانون  12تراعى املادة   -  227
م   اا,  وق   ابلا للطع   ن م   ة أبص   ل الن   زاىل ما ذا ك   ان حك   م احملكرد الطع   ن بق   رار احلج   ز مام   اا, إأو قص   ره , أو رفع   ه , أو 

 تئناف. ويعتا حكم حمكمة االستئناف ماماا."لنزاىل قابلا للسم أبصل اان احلكابالستئناف إذا ك
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 الثاني فرعال
 شروط الطعن بالنقض وأسبابه الموضوعية 

 :شروط الطعن بالنقض -أوالً 
 :وط الشكليةلشر ا-آ

وي طر ته متن طتر   -ري قضاء السو الد حسب اجتها -  الشكليةو من أولى الشر  -1
، وبالتتالي ينب تي أن يكتون اباًل قانونتًا للطعتن بهتذا الطر تهالقترار قت  هتذا أن يكتون الطعن؛ 

 .تقدم كأول شر  شكلي لقبول النتر في الطعن القرار قاباًل للطعن بالنقض حسبما
/أ أصتتتتتتول 254)موهتتتتتتي نالنتتتتتتون يومتتتتتتاً  مهلتتتتتتة القانونيتتتتتتة.ديم الطعتتتتتتن ضتتتتتتمن التقتتتتتت  -2
اليتتتوم التتتتالي لتبليتتت  القتتترار المطعتتتون فيتتته ستتتواء صتتتدر وجاهيتتتًا أم  نمتتت تبتتتدأ  (،ات كمتتت محا

أصتتتول محاكمتتتات  أ/223)م  وأيتتتًا كانتتتت المحكمتتتة مصتتتدرة هتتتذا القتتترار بمثابتتتة الوجتتتاهي،
)228. 

قبتتل محتتام  يجتتب تحتتت طائلتتة التترد شتتكاًل أن يقتتدم استتتدعاء الطعتتن بتتالنقض متتن -3
 ل عتن عشتر ستنوات ال تقت متدة  اتذةست اوفتي جتدول المحتامين  مضتى علتى تستجيله أستاش 

الرد الذي يقدمته  الطعن التبعي وعلى توكيل، و سري هذا الشر  على سند  باالستناد إلى
التتترد عليهمتتتا وتمثيتتتل الطتتترفين أمتتتام المطعتتتون ضتتتده وعلتتتى طلبتتتات اإلدختتتال والتتتتدخل و 

 واالقضتتتاة ومحتتتامو الدولتتتة التتتذين مارستتت  المتتتدة  نفتتتة التتتذكرو ستتتتثنى متتتن شتتتر   ،المحكمتتتة
عشتتتر ستتتنوات قبتتتل تستتتجيلهم فتتتي جتتتدول  عتتتة متتتدة ال تقتتتل عتتتنمرافائي أو اللعمتتتل القضتتت ا

كمتتا يجتتوز للمحتتامي اوستتتاش التتذي أحيتتل علتتى التقاعتتد لستتبب غيتتر  المحتتامين اوستتاتذة.
رجتتات التقاضتتي المرافعتتة بالتتدعاو  التتتي كتتان وكتتياًل فيهتتا حتتتى  ختتر درجتتة متتن د صتتحي 

نتتتيم مهنتتة كتتام قتتانون تتعتتار  وأحبمتتا ال ي هتتافيالموكتتل بهتتا والطعتتن باوحكتتام الصتتادرة 
 /ج أصول محاكمات(.254)م المحامينالمحاماة وقانون تقاعد 

وإنمتا  -محقته لشتر  المتدة- أستتاش النقض موقعتًا متن محتامل ب الطعن ال يكفي أن يكون استدعاءف 
بحضتتور  دون االعتتتداد بتوقيعتته إشا لتتم يقتتترن متتن ، و ذات حتتامي بالتت هتتذا الم يجتتب تقتتديم الطعتتن متتن

لتديوان إلقترار الطعتن وتونيته صتدور التوقيت  المتذكور منته تحتت طائلتة رد الطعتن امي أمتام االمح
 . 229شكاًل 

 
ر احملكم ة ال يت حص ل فيه  ا مض افاا إليه ا عن د الل زوم ميع  اد املس افة، وحيس ب ميع اد املس  افة ب ني م و ن الط اعن ومق    -228

 . 371لسابق.صا –نظرية الدفوىل  عنه. 

ص  2001ع ام ( ل4-3احمل امون ) ، 1999\9\26ريخ ات 1889. أ.   1440قض مدين سوري  .ق. ن - 229
287 . 
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ل عتن الطتاعن، إنمتا يحمتل كتتاب إنابتة وإشا كان المحامي الذي قدم الطعن ال يحمل سند توكي
مفعولهتتا  ، فتتإن اإلنابتتة يقتصتترابعتهتتا إلتتى  ختتر مرحلتتة متتن مراحلهتتامتتن أجتتل حضتتور التتدعو  ومت

منتتاب حضتتور المحاكمتتة عوضتتًا عتتن المنيتتب متتن دون أن يمتتتد أنرهتتا إلتتى تخو تتل ى تخو تتل العلتت 
 .230المحامي حه الطعن وإقراره مما يوجب رد الطعن شكاًل 

توكيتل ند العن ست  مصدقة م الطعن اوصلي من المحامي من دون أن يرفه صورةكما أن تقدي
 .231الطعن التبعي نطبه على، وهذا يالً يستدعي رفض الطعن شكالمعطى له من الطاعن 

يثبتتت ستتداد التتتأمين المحتتدد فتتي  متتالي يجتتب أن يرفتته باستتتدعاء الطعتتن بتتالنقض إيصتتال -4
 . انون الرسوم والتأمينات القضائيةق

مطعتون متن الحكتم الالتتي تنتال  التنقض  طلتب  ب أن يشتمل االستدعاء على بيان أسباب يج-5
الئحتة الطعتن متن اوستباب التتي تخطتئ  خلتو. فكمتات(محاول د أصت /254)م إال كتان بتاطالً فيته و 

لنقض متتن الطتتر  . تعليتتل شلتتك أن الطعتتن بتتا232طعتتون فيتته يستتتدعي رفتتض الطعتتن شتتكالً القتترار الم
لتى ستبيل هتا عفتإن القتانون لتم يجت ه فتي اوحكتام النهائيتة إال وستباب بي ن ، ولتذاغير العادية للطعن

. وال تنتتتتر فتتي تطبيقتتته أو تأو لتتتهلخطتتتأ أو ا ،ون قتتتانال رجتتت  كلهتتا إمتتتا إلتتتى مخالفتتةوهتتتي ت الحصتتر؛
جوه من المسائل محكمة النقض إال في اوسباب التي شكرها الطاعن في طعنه مما يتعله بهذه الو 

موضتوعية التتي ب ال، فإنهتا تعتد متن اوستباكانت اوسباب ال تتعلته بالقتانون  فإشا، القانونية البحتة
  .233ال يجوز القبول بها

 

 
، س     جلت حمكم     ة ال     نقض ، احلس     يي  1998\6\28اتري     خ   475.أ.  963نق     ض م     دين س     وري .ق. - 230
2/1668  . 

 كم  ة ال  نقض ، احلس  يي، س  جلت حم 1999\8\31اتري  خ  4083.أ.  3000.ق.   نق  ض م  دين س  وري - 231
توكي  ل املق  دم م  ن حم  امي الط  اعن ن  ه )) إذا ك  ان الأب 11/5/1950يف  وق  د قض  ت حمكم  ة ال  نقض املص  رية 2/1679

 ومثل     ه قراره     ا يف -498-1-اتلي     اا يف الت     اريخ لتقري     ر الطع     ن ، ك     ان التقري     ر اب      لا لص     دوره م     ن غ       ذي ص     لة 
مشار إليها يف  282-24-20/2/1973ويف   -88-20/1/1972ا يف  . ومثله قراره  7/4/1952-3-926

أبن تص حيح  8/2/1971 ق رار حمكم ة ال نقض املص رية يف م ا أش ار س يادته إىلك  414ص  –لسابق ا –نظرية الدفوىل 
-/22اد املق رر الا اذ اإلج راء /البطلن بسبب عدم توقيع احملامي عل ى اس تدعاء الطع ن ابل نقض جي ب أن ي تم يف امليع  

1005 . 

ص 0320لع  ام  (8-7ن )، احمل  امو  2001\11\14اتري  خ  1776.أ.  2010دين س  وري  .ق. نق  ض م    - 232
671  . 

، س    جلت حمكم    ة ال    نقض ، احلس    يي  1997\6\29اتري    خ  1348.أ.  791م    دين س    وري . ق.  نق    ض -233
2/1687 . 
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 موضوعية:الط الشرو  -ب
أصول محاكمات( علتى أنته: ال يجتوز التمستك ب يتر اوستباب التتي و/ -ه/254تن  المادة )

مبنية على النتام العام فتي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض، إنما يجوز التمسك باوسباب ال
 ا من تلقاء شاتها. أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ به
رو  الالزمتتة قانونتتًا لقبولتته شتتكاًل، تتته متتن الشتت ن فتتي الئحطعتت العلتتى أنتته ولتتئن كتتان إيتتراد أستتباب 

فتي صتحيفته، إنمتا يجتب أن تكتون  هتاكل أستباب الطعتن فإنه ليو يكفتي لقبولته موضتوعًا أن تبتد 
 حتتتى ال تقتتوم قرارهتتا، وشلتتكفتتي ستتبقت إنارتهتتا أمتتام محكمتتة الموضتتو  المطعتتون  هتتذه اوستتباب قتتد 
دة، أي ببحتتث موضتتو  لتتم قتتائ  جديتت ، ببحتتث و نون وهتتي محكمتتة حستتن تطبيتته القتا ،محكمتة التتنقض 

تسبه إنارته أمام محكمة الموضو . يستوي فتي شلتك أن تتصتل هتذه الوقتائ  الجديتدة بأصتل الحته 
 تتصل بإجراءات اإلنبات، أوبإجراءات الخصتومة وائل الدفا ، أموضو  الطعن أم بوسيلة من وس

القتتانون إال فيمتتا بمخالفتتة ى الحكتتم علتت  يل للنعتتيالتتتي ستتبقت إصتتدار الحكتتم المطعتتون فيتته، فتتال ستتب
. كما ال يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فتي 234أبدي من وجوه الدفا  أمام المحكمة التي أصدرته

 .235قرارهافي وضو  المطعون مسائل غير مثارة  أمام محكمة الم
لقة الموضو  كتلك المتع كن من الممكن إنارتها أمام محكمةيستثنى من شلك المسائل التي لم ي

والنطه به وكتابته، وما سبه شلك من إجراءات غير علنية كالمداولة. كما يستثنى الحكم إصدار ب
لتمستك بهتا فتي أي وقتت وتأختذ المستائل المتعلقتة بالنتتام العتام، فهتذه يمكتن ا –كما متر–من شلك 

م ون أمتاالقتاننيابتة العامتة إنارتهتا، بحستبان أنهتا تعتد مطروحتة بقتوة بها المحكمة من تلقاء شاتها ولل
 ة الموضو  بشر :محكم
 . 236أن تكون واردة على الج ء المطعون عليه من الحكم -1
تام العتام أن تكون عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب المتعله بالن -2

صحيحًا، وفي المواعيتد التتي تقديمًا  ملي الطعنفي مستكملة من واق  المستندات المقدمة 
 حددها القانون.

  .واق لطهاأال يخا -3
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 : الموضوعية أسباب الطعن بالنقض -ثانياً 
 شات اختصتتتتتتتاس متتتتتتت  مراعتتتتتتتاة أحكتتتتتتتام المتتتتتتتادتين إشا صتتتتتتتدر الحكتتتتتتتم متتتتتتتن محكمتتتتتتتة غيتتتتتتتر-أ
، والثالنتتة أنتتوا : والئتتي ونتتوعي وقيمتتي ومحلتتي اس أربعتتةفاالختصتت  أصتتول محاكمتتات.147و146
ي فتتتي لمحلتت اس ااالختصتت  ، وكتتذلك237أصتتتول محاكمتتات ( 714لعتتام )مكلهتتا متتن النتتتام ا اوولتتى

أصتتتتتول  /أ317والحجتتتتت  االحتيتتتتتاطي )م (أصتتتتتول محاكمتتتتتات  149م-/ب 83التتتتتدعاو  العقار تتتتتة )م
أول متتترة أمتتتام محكمتتتة و ة عتتتدم االختصتتتاس فتتتي اوحتتتوال المتتتذكورة ولتتت (. و مكتتتن إنتتتار محاكمتتتات 
 ،إنارتهتتتا فتتتي الئحتتتة الطعتتتنتلقتتتاء شاتهتتتا ولتتتو لتتتم تتتتتم  علتتتى المحكمتتتة أن تثيرهتتتا متتتنو بتتتل  التتتنقض،
. أمتتا إشا كتتان الطعتتن مبنيتتًا علتتى أصتتول محاكمتتات( 147للمتتادة )تطبيقتتًا حكتتم ض البتتنق قضتتيوت

أي فتتتتتي غيتتتتتر الحتتتتتاالت ر عتتتتتن محكمتتتتتة غيتتتتتر شات اختصتتتتتاس محلتتتتتي، أستتتتتاص أن الحكتتتتتم صتتتتتد 
 دعاو  المتعلقتة بمنقتول؛فتي الت وشلتك  فيهتا هتذا االختصتاس بالنتتام العتام،ثنائية التي يتعله االست

حالتة صتحة ستبب الطعتن، إال بعتد أن تتأكتد متن أن فتي  لحكمك نقض افإن محكمة النقض ال تمل
أي دفتت   ختتر الطتتاعن قتتد ستتبه وتمستتك بعتتدم االختصتتاس المحلتتي أمتتام محكمتتة الموضتتو  قبتتل 

يته لعلتة ف ون ، وعندئذ إشا قضتت بتنقض الحكتم المطعت أصول محاكمات( 146دة )إعمااًل لحكم الما
للنتتر فتي التدعو  عنتد طلتب  تصتةالمخلمحكمتة ب عليهتا أن تعتين ايتوج فإنه ،عدم االختصاس 

وتكتفتتي بتترد التتدعو  شتتكاًل عنتتد عتتدم  .أصتتول محاكمتتات (/أ 262أحتتد طرفتتي الخصتتومة شلتتك ) 
 االختصاس الوالئي.

هتذا الستبب . ومتن تطبيقتات مخالفتة للقتانون أو خطتأ فتي تفستيرهمبنيتًا علتى إشا كان الحكتم -ب 
، وهتو التدفا  الجتوهري التدفا بحته ضتو  متة المو إختالل محك نوني من أسباب الطعن بالنقض القا

خصتم ، إش يتوجتب علتى المحكمتة أن تمكتن النه يت ير به وجته الترأي فتي التدعو  الذي إن صح فإ
لرد أو فتتي نكيتته بوستتيلة جتتائ ة قانونتتًا ومنتجتتة فتتي النتت ا ، أو بتتا متتن طلبتته فتتي إنبتتات دفتتا  جتتوهري 

 .238عليه

 
أول م رة يف تمس ك فل جي وز ال ،وضوىلقبل الدخول يف املدير املدعي لقيمة دعواه أوالا و شريطة أن يثار النزاىل يف تق -237
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ن الخصوم أنفستهم متن دون أن ر بين صد ر سبه أإشا صدر الحكم نهائيًا خالفًا لحكم  خ-ج 
تت ير صفاتهم وتعله الن ا  بذات الحه محاًل وسببًا وحاز قوة القضتية المقضتية، ستواء أدفت  بهتذا 

ينستب  نته لتنفإ -أي إشا لم يكن قد تم الدف  أمتام محكمتة الموضتو  بتذلك -ذ وحينئ .أم لم يدف  به
 خطأ ما لقاضي الموضو . 

ه لمحكمتتة التتنقض أن تمتتارص نوني بحيتتث ال تستتمح أستتبابص قتتاأستتا حكتتم علتتىإشا لتتم يتتبن  ال-د 
، وتعجتت  محكمتتة ب مجملتتة مقتضتتبة ال تعتتين علتتى فهمتتهكمتتا إشا بنتتي الحكتتم علتتى أستتبا رقابتهتتا.
 رقابتها في حسن تطبيه القانون. النقض عن

 القصتتور فتتيوهتتو  -قانونيتتة للطعتتن بطر تته التتنقض اوستتباب الومتتن تطبيقتتات هتتذا الستتبب متتن 
و تدخل فتي عمومته أيضتًا التنتاقض التذي يعيتب الحكتم وهتو متا . 239فال دفا  جوهري غإ  -ب التسبي

قتتتيم الحكتتتم بحيتتتث ال يبقتتتى متتتا ي ؛و ستتتق  بعضتتتها بعضتتتاً  حتتتيم  فتتتعتتتار  بتتته اوستتتباب وتتهتتتاتر 
، وإن فيها وال غمتو  حتتى يمكتن تنفيتذها . فاوحكام ينب ي أن تكون واضحة ال لبو240و حمله 

يوجب النقض وتثيره محكمة النقض عفوًا متن  -ي منطو  الحكمف–ة حكميت القراالفالتناقض في 
 .241تلقاء شاتها لتعلقه بالنتام العام
. فيتوجتتتب أن تكتتتون حيثيتتتات 242هو  الحكتتتم متتت  حيثياتتتته يستتتتوجب نقضتتت كمتتتا أن تنتتتاقض منطتتت 

 .243، وأال  يوجد التباص أو غمو  بينهما لفقرة الحكميةقة م  منطوقه وم  االقرار متواف
أكثر ممتا حكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لتم يطلبته الخصتوم أو بت ل الأغف إشا -ه
 .طلبوه

، الطاعن بادعائته المتقابتله طلبات فإشا أغفلت المحكمة االستئنافية مصدرة القرار المطعون في
. 244لنقض يكون قرارها جديرًا با ،ولىرجة اومه أمام محكمة الد على الرغم من تقدي، هفيولم تبحث 

 
إغل  ال ح  ق ال  دفاىل اجل  وهري. فل  ي احلال  ة األوىل ا  الف احملكم  ة تطبي  ق الق  انون دفاىل اجل  وهري غ    ل حب  ق ال   اإلخ  ل 239

غ   مع ه ور يف التس بيب يتلك الق انون  أم ا اإلغل ال فه و قص  فتمنع اخلصم من إثبات دفعه اجلوهري أو نليه خماللة يف ذ
 يف الدعوى.وجه احلكم 

 50سنة  2060رقم   1985\1\2ق , يف    84سنة    366رقم    1982\11\22نقض مدين مصري  يف   -  240
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، وأغفلتت طلتب التعتو ض  ، فحكمتت بطلتب التنفيتذ التنفيتذ العينتي للعقتد مت  التعتو ض طلتب  لتوا كم
، متن دون أن يكتون قيقتيلمدعي وإن يكن هتو الرصتيد الحأو حكمت برصيد نمن أكبر مما طلبه ا
 هذا الخصوس. في اوولى  قد تقدم بطلب عار  أمام محكمة الدرجة
متتة دعتتو  مستتتقلة بتتالمبل  المتتدفو  متتن قبلتته ز تتادة للمتتدعي بإقاعلتتى أن إعطتتاء المحكمتتة الحتته 

  أخر  إن كان ، إنما هو إشارة إلى جواز بحث هذا الموضو  بدعو عد فقرة حكميةعن الثمن ال ي
 .245، فال يعد شلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلب ى قانونيلذلك مقتض
بشتتتيء لتتتم يطلبتتته  م فتتتي التتتدعو  إشا كتتتان نتتت  القتتتانون يوجتتتب علتتتى المحكمتتتة أن تحكتتت كتتتذلك 
  منصتبة علتى . مثتال شلتك أن تكتون التدعو الستبب  ، فال يكون الحكتم عرضتة للتنقض لهتذاالخصم

الحكم بتبطالن هتذا العقتد لمخالفتة محلته أو ستببه ، ووجدت المحكمة أنه يتعين المطالبة بتنفيذ عقد 
تتى لتو لتم يطلتب ح ،دة الحالأن تحكم بالبطالن وبإعا ، فعليهاستوري (مدني  143)م للنتام العام

، ون اعي أنها حكمت بشيء لم يطلبه أحد ، وال يكون حكمها عرضة للنقض بد منها الخصوم شلك
لتتبطالن العقتد التذي قررتتته المتعاقتتدين أنتر حكمتي  متتا كانتت عليته قبتتل العقتد بتينى لت إإعتادة الحالتة 
 .246لتقنين المدني قد أوجب شلكن ا، ووالمحكمة

 الثالث فرعال
 ن بالنقض والنظر فيه طعتقديم ال اتإجراء

 إجراءات تقديم الطعن بالنقض:-أوالً 
متتتتة التتتتتي النقض باستتتتتدعاء يقتتتتدم إلتتتى ديتتتتوان محكمتتتتة التتتنقض أو المحكبتتت  الطعتتتتن طلتتتتب  قتتتدميا

 عتتد المتعلقتتة بتتالتبلي .، وتبلتت  صتتورته إلتتى المطعتتون ضتتده وفقتتًا للقوا حكتتم المطعتتون فيتتهأصتتدرت ال
برقم أستاص و رستل التديوان الطعتن إلتى المحكمتة  جليسمة النقض وإشا قدم الطعن إلى ديوان محك

 ،المطعون بقرارها الستكمال إجراءات التبلي  للجهة المطعون ضدها واستالم الجتواب علتى الطعتن
ب أصتتتتتول /254هتتتتتذا اإلجتتتتتراء تتتتتترقين قيتتتتتد الطعتتتتتن متتتتتن ستتتتتجالت محكمتتتتتة التتتتتنقض.ا)م وال يرتتتتتتب 
  محاكمات(.
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بعتتد رفتتض الطعتتن  بتتاإلبرامحى متصتتفًا أضتت  الواحتتد التتذيوال يجتتوز الطعتتن متترتين علتتى الحكتتم 
إال متترة  التتدعو  الواحتتدة ون الحتته ال تحميتته ،. فتتال يجتتوز الطعتتن بتتالقرار وكثتتر متتن متترة247اوول

مرفتتو   اوطتتراف أنفستتهموكثتتر متتن متترة علتتى القتترار نفستته و  لطعتتن بتتالنقض واحتتدة، وإن ستتلوع ا
وابته كتابتتة ختالل خمستتة دم ج، وأن يقتت طعتنن ضتده أن يجيتتب علتى استتتدعاء ال. وللمطعتتو 248شتكالً 

 . أصول محاكمات( 255م) عشر يومًا التالية لتبل ه
في  أي طرفطلب اختصام و جوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن ت

توجيتتته الطعتتتن إليتتته متتتن قبتتتل  التتتة عتتتدمفتتتي القضتتتية التتتتي صتتتدر فيهتتتا الحكتتتم المطعتتتون فيتتته فتتتي ح
أن يتود  ديتوان محكمتة التنقض فتي ميعتاد خمستة تصتامه ل اخة قبتو المحكمت قتررت  . ولمنالطاعن
 /أ أصول محاكمات(.256)م .التالية لتار خ تبلي ه مذكرة بدفاعه عشر يوماً 

عتن القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجته ضتده الط ولكل من كان خصمًا في
 متتذكرة بدفاعتته ديتتواندا  خلتته بإيتت ن تد و كتتو  ،ي موضتتو  الطعتتن ليطلتتب الحكتتم برفضتتهأن يتتتدخل فتت 

 /ب أصول محاكمات(.256)م. محكمة النقض قبل الفصل في الطعن
 التاليتةخمسة عشتر يومتًا وللمطعون ضده أن يرف  طعنًا تبعيًا على الحكم المطعون فيه خالل 

 .249محاكمات( ج أصول/256)متار خ تبلي ه استدعاء الطعنل
تنطبته هنتا ستائر اوحكتام التتي تقتدم إنته عتي فالتببتالنقض بالطعن ة الميعاد الخاس ام  مراعو 

 شكرها بخصوس الطعن باالستئناف تبعيًا وما استقر من االجتهاد القضائي بصددها. 
 :  الطعن بالنقض إجراءات النظر في-ثانياً 

كمتة الزم لتوروده يرفت  ملتي التدعو  إلتى رئتيو محفي يوم ورود الجتواب أو انقضتاء الميعتاد الت 
 . ات(حاكمأصول م 258مالنقض )

و ود  ملي الدعو  إلى النيابة العامتة لتبتد  مطالعتهتا فتي اوحتوال التتي تكتون النيابتة العامتة 
 . أصول محاكمات( 259)هذا التدخل دخلت فيها أو كان يحه لها أقامت الدعو  أو ت

 عمتن وفيمتا إشا كتان الطعتن صتادراً  فر الشترو  الشتكلية للطعتن،وتنتر محكمة التنقض فتي تتوا
وإن /أ أصتتول محاكمتتات(، 260تتتتوافر الشتترو  الشتتكلية قضتتت برفضتته)عتتن، فتتإشا لتتم الط لتته حتته

 
 1999( لع ام 12-11، احمل امون ) 1997\12\21اتريخ  4226أ. . 2461سوري  .ق.  نقض مدين - 247
 .  1102ص

حمكم ة ال نقض ، احلس يي ، س جلت  1997\10\26اتري خ  1366.أ.  1400نق ض م دين س وري .ق.  - 248
2/1704 .  

يي ، احلس        ، س     جلت حمكم      ة ال      نقض 1998\8\30اتري      خ  551.أ.  403ري .ق. نق     ض م      دين س      و - 249
2/1717  . 
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 يجتتتوز رد رفتتتض الطعتتتن شتتتكاًل يحجتتتب عتتتن المحكمتتتة البحتتتث فتتتي اوستتتباب الموضتتتوعية مثلمتتتا ال
 . 250الدعو  شكاًل وموضوعاً 

ب أصتتول /260إصتتدار قترار ختتاس بتذلك )ى لت إ، فتال حاجتتة بتواًل شتتكالً إشا كتان االستتتدعاء مقفت 
وتفصتل فتي موضتو  الطعتن استتنادًا إلتى متا يوجتد فتي الملتي  وتنتتر محكمتة التنقض  كمات(.محا

القتانون علتى ختالف  يتن  متا لتم  -في غرفتة المتذاكرة أي -وال يحضر الخصوم أمامها من أورا 
 .ج أصول محاكمات(/ 258)شلك. 

 .251الطعتن أستباب بقيتة لعلة عدم االختصاس ي ني عتن البحتث فتي سبب الطعن والبحث في 
طعتتن فتتي الحكتتم لمخالفتتته قواعتتد االختصتتاس وجتتب علتتى محكمتتة التتنقض أن تقتصتتر علتتى  فتتإشا

لملي إليها للنتر فيه وتحيل ا بحث علة االختصاس، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة
أ أصول محاكمات(. وتكتفي برد الدعو  شتكاًل عنتد /262)أحد طرفي الخصومة بناء على طلب 

  ا مر.الئي كمالختصاس الو عدم ا
ولمحكمتتة التتنقض متتن ختتالل نترهتتا فتتي موضتتو  الطعتتن أن تتتأشن للخصتتوم بنتتاء علتتى طلتتبهم 

جتتتراء يعينهتتتا علتتتى الفصتتتل فتتتي الطعتتتن ولهتتتا أن تتختتتذ كتتتل إ ،قتتتديم بيانتتتات جديتتتدة لتأييتتتد دفتتتاعهمبت
 .د أصول محاكمات(/260)

تيجتتتة نحستتتب الانون به للقتتت موافتتت  المطعتتتون فيتتته جتتتدت محكمتتتة التتتنقض أن منطتتتو  الحكتتتما و فتتتإش 
 .ه أصول محاكمات(/260رفضت الطعن )

لحكتتم المطعتتون فيتته متتن حيتتث و جتتوز لمحكمتتة التتنقض متتتى تبتتين لهتتا صتتحة متتا قضتتى بتته ا 
 .252إبرامه بابه القانونية الخاطئة أسبابًا أخر  صحيحة تعتمد عليها في، أن تستبدل بأسالنتيجة

بالمصتتتتتار ف اعن الطتتتتت ، حكمتتتتتت علتتتتى وإشا هتتتتي حكمتتتتتت بتتتترفض الطعتتتتتن شتتتتتكاًل أو موضتتتتوعاً 
لمطعتون ضتده ، و جتوز لهتا إشا وجتدت أن الطعتن كيتدي أن تحكتم بتالتعو ض لومصادرة التأمينات 

 . أصول محاكمات( 265)م
صتول أ 259كلته أو بعضته )م ة الطعتن فإنهتا تتنقض الحكتم المطعتون فيتهأما إشا قبلت المحكمت 

 (. محاكمات 

 
 1996( لع     ام  10 -9، احمل     امون )1995\4\18اتري     خ  1582.أ.  772 س     وري  .ق. نق     ض م     دين - 250
 .   063ص 2001( لعام 12 -11، احملامون ) 2000\6\18اتريخ  2208.أ.  1750و .ق.  954ص

 .  304ص 0020( لعام  4-3، احملامون )1998\2\28خ  اتري  649.أ.    243.  نقض مدين سوري .ق -  251

، س  جلت حمكم  ة ال  نقض ، احلس  يي  1997\11\9اتري  خ  1177.أ.  1571. نق  ض م  دين س  وري  .ق - 252
2/1703  . 
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ام واإلجتتراءات الالحقتتة للحكتتم   اوحكتت إل تتاء جميتت  -وبقتتوة القتتانون  -و ترتتتب علتتى نقتتض الحكتتم
و فتتر  هتذا التن  أن  .أ أصتول محاكمتات(/263المنقتو  متتى كتان شلتك الحكتم أساستًا لهتا )م

عتتد أن وهتتذا يقتضتتي بتتدوره أن يكتتون الحكتتم مشتتمواًل بالنفتتاش المعجتتل ب الحكتتم المطعتتون فيتته قتتد نفتتذ،
أصتول محاكمتات  253المتادة إش تتن   يته.أصبح الطعتن بتالنقض يوقتي تنفيتذ الحكتم المطعتون ف

 . 253على أنه يترتب على الطعن بطر ه النقض وقي تنفيذ الحكم المطعون فيه
. 254أنناء نتتر الطعتنفي حكام الالحقة عدم اإلشارة إلى تلك اوهذا الن  وال ي ير من حكم  

أو كتان  ج  أو ستواه،يتذ الحكتم المنقتو  بتالحات تنفيتذ متثاًل قتد باشترت إجتراءفإشا كانت دائرة التنف
فتتإن جميتت  اإلجتتراءات تصتتبح الغيتتة بستتبب نقتتض الحكتتم كلتته، و تعتتين إعتتادة  ،ا الحكتتم قتتد نفتتذ هتتذ 

 . 255إلى حكم  خرالحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وب ير الحاجة 
ة نافتتذًا فتتي أج ائتته اوختتر  متتا لتتم تكتتن التج ئتت  وإشا كتتان الحكتتم لتتم يتتنقض إال فتتي جتت ء منتته بقتتي

وإشا حكمتتتتتت محكمتتتتتة التتتتتنقض بتتتتتنقض الحكتتتتتم  .256(متتتتتات أصتتتتتول محاك ب / 326نتتتتتة )مغيتتتتتر ممك
ل ير سبب مخالفة قواعد االختصاس فإن عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي  ن فيهالمطعو 
/ب أصتتول 262وم )مت الحكتتم المطعتتون فيتته لتتتحكم فيهتتا متتن جديتتد بنتتاء علتتى طلتتب الخصتت أصتتدر 

أن تستبقيه للحكتم فيته  النقض  مةمحكفعلى  ،هفي ًا للحكمكان الموضو  صالحإال إشا  محاكمات(.
فمتا هتو قابتل للبتت بته متن فترو  التدعو  تتتواله محكمتة التنقض وإن (. ج أصول محاكمتات /262)

، 258الخصتم  وال تنتر الخصومة أمام محكمة اإلحالة إال بنتاء لطلتب . 257ولىكان الطعن للمرة او

 
ي من دون بل التنليذ اجلا عادة احلال إىل ما كانت عليه قسنداا تنليذاا صاحلاا إل –كما مر   –ويعد حكم النقض - 253

أب و  –ائية قض   45س نة  592رقم  1980\12\29يف  –استصدار حكم جديد . نقض مدين مصري  ىلإاحلاجة 
 .  886ص–الوفا 

 .   886أبو الوفا، وما أشار إليه سيادته من أحكام تؤيد ذلك يف القضاء املصري ص  - 254

 .  19،ص 1972لعام  ، احملامون 12/2/1972يف  104.ق.   نقض مدين سوري - 255

– 2007 –( 12 -10ون )احمل      ام – 26/12/2005يف  5796/أ/2606س      وري /ق/ نق      ض ش      رعي - 256
وقد جاء فيه "فنقض احلكم ابلتلريق للشقاق والضرر يرتتب عليه إعادة احلياة الزوجية اليت كان ت علي ه قب ل  1407ص

 .". ي  بني الزوجنيعلى ذلك من  اثر شرعية ومهر وموار  صدور قرار النقض وما يرتتب

 292ص – 2002 -(4 -3ن )احمل   امو  -22/7/2000يف  1449/ق/ 1524س   وري /أ/ نق   ض ش   رعي - 257
ه نقضت حمكمة النقض احلكم جلهة النلقة الزوجية فقط ألنه مب الو فيه ا كث  اا ع ن نلق ة الكلاي ة، أل م ا يعيش ان يف وفي

 عيشة أقل. الريف حي  نلقات امل

 .   882ص  -السابق–أبو الوفا  - 258
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ة أحتد الخصتوم يختالي ن دون مراجعبل القاضي مفدعوة المحكمة الطرفين بعد نقض الحكم من ق
 .259أصولب /226ن  المادة 

ورأت محكمتة التنقض نقتض الحكتم المطعتون فيته وجتب  ،وإشا كان الطعن بالنقض للمترة الثانيتة
/ج أصتتتول 262م ) رهولهتتتا عنتتتد االقتضتتتاء تحديتتتد جلستتتة لنتتتت  ،يهتتتا الحكتتتم فتتتي الموضتتتو هنتتتا عل

  ة للفصل.محاكمات(؛ أي ولو لم تكن القضية جاه  
الطعتتن عمتتاًل فتتي عينهتتا علتتى الفصتتل ت ات التتتيجتتراءاإللتتنقض أن تتختتذ كتتل جتتوز لمحكمتتة ا و 

ة الطترفين إلتى جلستة فتتح بتاب المرافعتة ودعتو  -1:. مثتال شلتك(محاكمتات  أصتولد /260بالمادة )
تحتتت  –متتثاًل  –علتتى صتتحيفة العقتتارات موضتتوعها  علنيتتة وتكليتتف المتتدعي لوضتت  إشتتارة التتدعو  

محكمتتة مصتتدرة القتترار المطعتتون فيتته لتنفيتتذ إنابتتة ال -2. شتتكلها الحتتالي فتتيل التتدعو  طائلتتة فصتت 
تتتترقين قيتتتد  -3. دة اإلنابتتتة للفصتتتل فتتتي موضتتتو  الطعتتتنالفقتتترة الستتتابقة وتلقتتتي أقتتتوال الطتتترفين وإعتتتا

 .260ًا بعد ورودهايدها مجدد أن يعاد قالدعو  من سجالت أساص محكمة النقض على 
ة الثانيتة، ولتو كتان م التنقض للمتر ا تت   الدعو  إش فصل في موضو و تحتم على محكمة النقض ال

 .261قد تم لسبب شكلي ىاوول في المرة النقض 
 :مدى حجية القرار الناقض -ثالثاً  

 متتا يستتمىوهتتو  ،ي تحتتال إليهتتا التتدعو  أن تتبتت  حكتتم محكمتتة التتنقض يتحتتتم علتتى المحكمتتة التتت 
ل الموضو  التتي تحتا على محكمةأنه يتحتم  . فمن متعلقات النتام العامر أو الحكم الناقض بالقرا

 تبتتا  التتنقض ومراعتتاة حجيتتة الحكتتما  رفتتة شات العالقتتة فتتي محكمتتة التتنقض وعلتتى ال إليهتتا التتدعو ،
 .262الناقض خطأ مهني جسيم تبا  القراراعدم وإن  الناقض 

 
 . 1/426ضاحي وبدر  28/2/1955يف  326نقض مدين سوري   259

 2004( لع       ام 4 -3، احمل       امون ) 2001\12\31ري       خ ات 89.أ.  2432.ق. ين س       وري نق       ض م       د - 260
ل   دعوى للم   رة الثاني   ة  ا يفأن قي   ام حمكم   ة ال   نقض ال   يت تنظ   ر إىل . وق   د اجته   ت اهليئ   ة العام   ة حملكم   ة ال   نقض  271ص

ه ذه احلال ة ال فب ة يف ز. واإلصيغة اليمني املطلوب  ليلها غ  جائ ة االستئناف لتصويربة حمكمكمحكمة موضوىل إبف
ز إال للتحلي  ف بع  د أن تباش  ر حمكم  ة ال  نقض ب  ذاهتا تص  وير الص  يغة ال  يت تراه  ا متلق  ة م  ع وق  ائع ال  دعوى وحيس  م ط  ا جت  و 

 جيوز هل ا أن تني ب ها للمرة الثانية الطعن أماملنقض وقد أصبحت حمكمة موضوىل حبكم نظر الالنزاىل. ذلك أن حمكمة ا
الس ابق  –. املص ري واملنص ور 2002\12\2اتري خ  1889.أ.  495نون .ق. مس ه الق اال ذي ر  غ ها ليأخذ دوره ا

 .  697ص–

 ،ل عن كل اجتهاد خمالفوقد تقرر فيه العدو  1997\11\24اتريخ  186.أ.  249نقض هيئة عامة  ق.   -  261
 .  2/1704احلسيي 

 .    986ص–  2007-( 9  -7احملامون ) -2006/ 3/ 12يف  471أ/ /74ض هيئة عامة /ق/ نق   - 262
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، أو 263ون اوولية في القان تار بالمبادئلقرار الناقض على استهال يقيد هذه القاعدة إال انطواء ا
 .265الواق  الثابت في ملي القضية أو 264لمحكمة النقض أقرته الهيئة العامة  هاد اجت
انتتت محتتاًل فتتإن لمحكمتتة الموضتتو  بعتتد التتنقض فتتي حتتدود المستتألة التتتي ك هتتاكلاوحتتوال فتتي  

نتي حكمهتا علتى فهتم جديتد لواقت  التدعو  للنقض، والتي فصل فيهتا حكتم التنقض، الحته فتي أن تب
نية أخر  يقتضيها هذا الفهم غير ، أو على توجيهات قانو تحقيهعناصر الي  تحصله حرة من جم
 . الحكم المطعون فيه واستوجبت نقضهالتي جاءت في 

 الخامس فرعال
 انون الطعن بالنقض نفعًا للق

 ،المل ى نون أصول المحاكمات مكرر( من قا 250حكم المادة ) 1970أدخل المشر  في عام 
أو التتتي اكتستتبت  ،متتةحتتاكم القضتتاء العتتادي مبر ر عتتن متتتي تصتتد ام الاوحكتت فتتي القاضتتي بتتالطعن و 
فيهتا إمتا ون  ،، أي التي لن يتسنى لمحكمة النقض النتررجة القطعية بسبب عدم الطعن فيهاالد 

 رجتتتة القطعيتتتة بتفو تتتت أو التتتتي اكتستتتبت الد  ،قانونتتتًا عتتتن محتتتاكم الموضتتتو  مبرمتتتاً يصتتتدر الحكتتتم 
قانون النيابة . و تولى الطعن فيها لمصلحة الهض أو بإسقاططعن فيها بطر ه النقالخصوم حه ال

العامتتتة بنتتتاء علتتتى طلتتتب خطتتتي يتقتتتدم بتتته أحتتتد أطتتتراف الحكتتتم، والتتتتي يعتتتود إليهتتتا مطلتتته الستتتلطة 
 .اليةالنقض في الطعن في قضاء الو  ، وتنتر محكمةبة الطلب أو رفضهلتقدير ة في إجاا

ليته تنفيتذه وإن كتان ضتحية ع بتل ض الحكتم،ال يستتفيد المحكتوم عليته متن نقت  هتاكلاوحوال في 
أن مجتترد الطعتتن متتن النيابتتة وقتترر  ،حكتتم مختتالي للقتتانون. لكتتن استتتثنى المشتتر  القضتتايا العماليتتةل

محكمة النقض بتالطعن وإشا نقضتت محكمتة التنقض الحكتم أحالتت  يوقي تنفيذه ميقتًا حتى تفصل
 .تبا  النقض لمحكمة التي أصدرته الملي إلى اال

 
اد مس  تقراا عل  ى ع  دم ج  واز خمالل  ة الق  رار الن  اقض، إال أن ذل  ك ج  ائز يف حال  ة ع  دم خمالل  ة احل  د "إذا ك  ان االجته   - 263

الل ة املب اد  ب أوىل ال جي وز خمامة فمن ابنه ال جيوز خماللة اجتهادات اهليئة العاألدىن للمباد  األساسية يف القانون. أل
 749ص2009(6 5احملامون )13/6/2007يف 371.أ.325.سوري . قض مدين األساسية يف القانون."نق

قد رفع عن القرار الناقض   1994\11\6اتريخ   328أساس  167اجتهاد اهليئة العامة حملكمة النقض رقم  - 264
ارات  عدول عن كل اجتهاد خمالف حبسبان أن قر كمة النقض وقررت ال لعامة حملجيته إذا خالف اجتهاداا أقرته اهليئة ا ح
مبنزلة القانون فل جيوز خماللتها أبي حال من األحوال وإغلاهلا خطأ مهي جسيم يعر   امة حملكمة النقض يئة العاهل

تاريخ   213..أ90رقم  بخالف ذلك اجتهادها.  1/941، احلسيي   1127ص 1994احلكم لإلبطال ، جملة احملامون لعام 

لقرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أن الحجية تثبت ل فيه إلى اتجهت ذإ.  448ص  2003( لعام 6-5المحامون ) 2002\3\4

 أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة .

ية .ق.   ملف القضن واالجتهاد القضائي والواقع الثابت يف تباىل إذا خالف القانو احلكم الناقض غ  واجب اال  - 265
 479ص 2002( لعام   6  -5، احملامون ) 2001\ 11\ 13اتريخ    1762.أ.    1991
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وحيتد االجتهتاد القضتائي وتنبيته المحتاكم إلتى ار الطعتن نفعتًا للقتانون تإقتر متن  المشر  إن غاية 
يهتدف إلتى إصتالح . فتالطعن نفعتًا للقتانون ن فيته لتجنبته مستتقبالً الخطأ الذي شاب الحكتم المطعتو 

ن اجتهاد خاطئ ومختالي  الحكم الذي أصبح مبرمًا واوخطاء القانونية الواردة فيه ليحول دون تكو 
 .بلفي رأي المحاكم في المستق نريي قد قانون لل

تأستتيو لتتذلك فتتإن المستتائل المتعلقتتة بمصتتلحة الخصتتوم والتتتي يقتصتتر علتتيهم إنارتهتتا، ال محتتل ل
الطعتن إال أن المشتر  استتثنى متن هتذا الحكتم القضتايا العماليتة وجعتل  الطعن نفعًا للقتانون عليهتا؛

 صوم.نفعًا للقانون موقفًا للتنفيذ و ستفيد منه الخ
فتتي  2019لعتتام  1متتن قتتانون أصتتول المحاكمتتات رقتتم  252هتتذا الحكتتم نتت  المتتادة  د وقتتد أكتت 
ض لمصتلحة القتانون قكل في دائرته أن يطعن بطتر  التن ا للنائب العام وقضاة النيابة العامة:قوله

ضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إشا كان في اوحكام المبرمة الصادرة عن جهات الق
 -أو لتتته وشلتتتك فتتتي اوحتتتوال ااتيتتتة :أفتتتي تطبيقتتته أو تالفتتتة للقتتتانون أو خطتتتأ علتتتى مخمبنيتتتا لحكتتتم ا

ت الخصتتتوم ميعتتتاد اوحكتتتام التتتتي فتتتو  -. ب اوحكتتتام التتتتي ال يجيتتت  القتتتانون للخصتتتوم الطعتتتن فيهتتتا
فتتي عتن بكتتاب وتنتتر المحكمتة فتي الطعتن هتتذا الطو رفت   .الطعتن فيهتا أو ن لتوا فيهتا عتن الطعتن

متن هتذا الطعتن، أمتا إشا كتان الطعتن يتعلته  وال يفيتد الخصتوم ،عتوة الخصتوماليتة ب يتر د قضاء الو 
د التتدعو  فتتي فيعتتد الطعتتن فتتي هتتذه الحتتال موقفتتا للتنفيتتذ و فيتتد منتته الخصتتوم وتعتتا ،بتتدعو  عماليتتة

 .ا.صدرته التبا  قرار محكمة النقض حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أ
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 الثالث مطلبال
 إعادة المحاكمة 

كم وأنه ال يجوز المساص بحجية الح على الدعو  بمجرد النطه بالحكم، أن المحكمة تستنفد واليتهامعنا مر 
إش ال خالف في التشر    ،إعادة المحاكمة ن بين طر  الطعن. ومضائي إال من خالل سلوع طر  الطعنالق

أن له  وهذا يعني ،. وهو طر ه غير عادياكمة من طر  الطعنأن إعادة المحفي  ئيجتهاد الفضاوالفقه واال
 .حاً اتز سلوكه إشا كان باب االستئناف مأنه ال يجو و  إال إشا رف  على أساص واحد منها، ال يقبل  ،أسبابًا حصر ة

إشا النقض،  ةمو كانت محكفيه، حتى ل ي أصدرت الحكم المطعون الموضو  شاتها الت وهو يقدم إلى محكمة
 .التي فصلت في الموضو ت هي كان

  15 . وميعاد تقديم إعادة المحاكمةإعادة المحاكمة الصفة والمصلحة واحترام الميعاد  و شتر  لقبول النتر في
 اسه.لمحاكمة على أسي يرف  إعادة ايومًا يختلي مبدأ سر انها حسب السبب الذ 

ى ل إتهاد القضاء السوري أنه بالنسبة واجة المحاكمة، وإعاد  بالنقض لطعن وتوجد أسباب مشتركة بين طر قي ا 
ي البدء ض . م  أن مبدأ االقتصاد في الخصومة يقتطر ه النقض أوالً  هذه اوسباب المشتركة يجب سلوع

  طر  الطعن ما يقبله الحكم جة إعادة المحاكمة يقبل من ون القرار الذي يصدر بنتي بإعادة المحاكمة أواًل،
 . ر الن ا  عبر محكمة النقض الحقاً يمأي أنه س الدعو  اوصلية، الصادر في

بعين العقار.   اً تعلق ما  إال إشا كان الن   ،الحكم المطعون فيه من حيث المبدأوال توقي إعادة المحاكمة تنفيذ  
عون  الحكم المط أن تقرر وقي تنفيذ  -  لسلطتها التقدير ةواومر خاض -يمكن للمحكمةفي غير هذه الحالة، و 
وهو أمر تقدره المحكمة،   ،على التنفيذ أضرار جسيمة يتعذر تداركهاكان يترتب إشا  طلب الطاعنى لعبناء  فيه
إشا  الحكموقي تنفيذ  نتيجةألضرار التي تلحه بالمطعون ضده ًا لضمانن نقدية تقدرها المحكمة تكو كفالة  لقاء
 . تبين أن الطاعن غير محه في طعنه ما
باب المرافعة في  سمح المشر  للمطعون ضده وإلى ما قبل قفل   والمساواة بين الخصومالدفا لحقو   راماً واحت 

التي تنطبه  شاتها والموضوعية حكام اإلجرائيةأللإعادة محاكمة تبعي يخض  طلب أن يتقدم ب  ،إعادة المحاكمة
  ي الحكم وتقرر سحبه، ها تل مة فإنلمحاكلمحكمة قبول الطعن بإعادة اف التبعي. وإشا ما قررت اعلى االستئنا

لدفو  والطلبات المقبولة بكافة اودلة واالمرافعة في موضو  الن ا  مجددًا وتتم مواجهة الخصومة  فتح باب و 
تعاد الحالة إلى  و  ،كأن لم تكن ، فيه الحكم المطعون بما في شلك  ،تعد  اإلجراءات التي تمت كافة ث بحي قانونًا،
 . رهاعو  أمام المحكمة التي سحب قراد د مباشرة ال كانت عليه عنما 

 األول  فرعال
 شروطه  و  إعادة المحاكمةتعريف الطعن ب

 : عادة المحاكمةإتعريف الطعن ب -أوالً 
ية ه من طر  الطعتن غيتر العاديتة، يقصتد منته ستحب الحكتم ونتتر القضت طر إعادة المحاكمة 

نتت قتد طرحتت علتى لتو كا ة التتيلجديتد من جديد من حيث الواق  والقتانون، علتى ضتوء التتروف ا
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لمتتا أصتتدرت حكمهتتا المطعتتون فيتته. لتتذا يرفتت  طلتتب اإلعتتادة إلتتى المحكمتتة نفستتها التتتي  المحكمتتة
 .266الذين أصتدروه همشاتالقضاة  فة منلأصدرت الحكم، وال مان  من أن تكون مي 

أصتتتول  242)م  ام التتتتي حتتتازت قتتتوة القضتتتية المقضتتتيةة يوجتتته لألحكتتت والطعتتتن بإعتتتادة المحاكمتتت 
الجتهتاد ل اً قت يشتمل فتي معنتاه وف وة القضية المقضتيةمصطلح اوحكام التي حازت ق وت(. اكمامح

وحكام القابلة للطعتن على ا، وهو وصي ينطبه 267نتهائيةااوحكام التي تصدر بصفة  في مصر
بلتة القا وعلى أحكام محاكم الدرجة اوولتى ؛ أي االستئناف،بالنقض، كأحكام محاكم الدرجة الثانية

الصتلح فتي قضتايا إيجتار العقتارات  كأحكتام محتاكم ،268وال تقبل االستتئناف باشرةالنقض مللطعن ب
 المنبرمتة كتذلكو كتام المبرمتة، أيضتًا اوح هذا المصطلح شمل. كما يالشرعية لديناوأحكام المحاكم 

 . يهاأو ضمنًا بتفو ت ميعاد الطعن فوهي التي قبلها الخصوم صراحة 
، هتي التتي قضتية المقضتيةكتام المكتستبة قتوة الإلتى أن اوح ة ستور فتي  هتاد تجالفي حين اتجه ا

لك . لتذ 269اكتسبت الدرجة القطعية، والقرار ال يصبح قطعيًا إال بعد ممارسة طر ه الطعن بالنقض 
لنتتر والطعتن بتالنقض فتي  ن واحتد وجتب أقر االجتهاد بأنته إشا كتان الحكتم قتاباًل للطعتن بإعتادة ا

 . 270أوالً الطعن فيه بالنقض 
 ، فنفتاه بعضتهم بحستبانالوقتيتة للطعتن بإعتادة المحاكمتةم اختلي الفقته حتول قابليتة اوحكتاد وق
 التي أصدرتهالمحكمة رجو  فيه من الحكم الوقتي ال يحوز سو  حجية وقتية فيجوز تعديله وال أن
عتتتادة لطعتتتن فيتتته بإى التتت إالنتتت ا ، فتتتال حاجتتتة يطتتترح عليهتتتا موضتتتو   ، ومتتتن المحكمتتتة التتتتي هتتتاشات

وشهتتب  ختترون إلتتتى جتتواز الطعتتن فتتتي . 271. وإلتتى هتتذا التتترأي اتجتته القضتتاء فتتتي ستتور ةمتتةالمحاك

 
-الق   اهرة –هض   ة العربي   ة دار الن –أمح   د الس   يد ص   اوي  –ش   رر ق   انون املرافع   ات املدني   ة والتجاري   ة الوس   يط يف   - 266

 .  775ص– 1990

 1997( لع   ام 8 -7، احمل   امون ) 1996\10\27اتري   خ  1818.أ.  1494نق   ض م   دين س   وري . ق.  - 267
 .  1/363نقض ، احلسيي حمكمة السجلت  ، 2000\3\26اتريخ  239.أ.  58. و .ق.  678ص

 .   776ص –السابق  –صاوي - 268

، س    جلت حمكم    ة ال    نقض ،  عم    ة  1998\8\30اتري    خ  477 .أ. 1306نق    ض م    دين س    وري .ق.   - 269
 .  248ص

اس    تانبو  و عم    ة  ، 74ص  1969ن لع    ام احمل    امو  1968\6\6اتري    خ  214نق    ض م    دين س    وري  .ق.  - 270
،  ن واح د عل ى س بيل االحتي اقيف اكم ة ل نقض وإع ادة احملبن اين أج از س لو  اقض اء الل أن ال. وق د أش ار إىل 3/743

 . 744احملاكمة يلغى التمييز النتلاء املوضوىل صفإذا قبلت إعادة 

." نقض  جعة ولو إبعادة احملاكمة ريق من  رق املرا الستئناف يف القضاا املستعجلة قطعية ال تقبل أي أحكام ا"  - 271
،  1998\ 8\31اتريخ    601.أ.   450، و .ق.    1967\ 3\9اتريخ   847.أ.  72  وري .ق. مدين س

 .   1/949سجلت حمكمة النقض ، احلسيي 
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التتتروف التتتي صتتدر  شتترو  بت يتترون تعتتديل الحكتتم التتوقتي م ،اوحكتتام الوقتيتتة بإعتتادة المحاكمتتة
 . 272الستئنافلما جاز الطعن في اوحكام الوقتية با، فضاًل عن أنه لو صح الرأي المعار  فيها

محاكمتة متن طتر  الطعتن غيتر أنته لمتا كتان طر ته إعتادة ال إلتى ور ةاد فتي ست االجتهت  اتجهوقد 
أصبح الحكم الصتادر  فإشا طر  الطعن العادية، د بعد استنفا العادية، فإنه ال يجوز الولوج إليه إال

مهتتتتل االستتتتتئناف فتتتتال يصتتتتح الطعتتتتن فيتتتته بإعتتتتادة  عتتتتن محكمتتتتة الدرجتتتتة اوولتتتتى مبرمتتتتًا بانقضتتتتاء
الوصتتول إلتتى إل تتاء ونتته كتتان بإمكتتان الخصتتم  ؛أستتباب اإلعتتادةب متتن فر ستتبالتتو تتتو المحاكمتتة، و 

علتى  ، فإشا ترع المهلة تمر فهذا دليل على أنه رضخ لتهحكم أو إصالحه عن طر ه االستئنافال
والحقيقتة أنته يصتح هتذا . 273دة المحاكمتةله حه بطلب إعا ى يبقالعيوب التي تتخلله وال من رغمال

 قبول الحكم. اكمة ظاهرًا قبلبإعادة المحسبب الطعن  االجتهاد إشا كان
 :الطعن بإعادة المحاكمةشروط  -انياً ث

تفصتل أواًل فتي وعلتى المحكمتة أن  ة وأخر  موضوعية كسائر طر  الطعن،توجد شرو  شكلي
أصتول 247وضتو  بعدئتذ عمتاًل بالمتادة )ر فتي الم، نم تنتت ز قبول طلب إعادة المحاكمة شكالً جوا

 .274محاكمات(
 الشكلية: الشروط -آ

فضتتتاًل عمتتتا -ل إعتتتادة المحاكمتتتة شتتتكالً أصتتتول محاكمتتتات فإنتتته يشتتتتر  لقبتتتو 244 حستتتب المتتتادة
  شكلية ااتية:الشرو  ال -عمومًا من شرو  شكليةأو للطعن يشتر  للدعو  

المحكمتتتتة التتتتتي أصتتتتدرت الحكتتتتم باووضتتتتا  ى إلتتتت  باستتتتتدعاء أن يقتتتتدم طلتتتتب إعتتتتادة المحاكمتتتتة -1
 لدعو  المعتادة لرف  ا

حكتتتم المطلتتتتوب إعتتتتادة ر فيهتتتتا الممتتتتن كتتتان طرفتتتتًا أو ممتتتثاًل فتتتتي التتتدعو  التتتتتي صتتتد  قتتتدمي أن -2
 . لمصلحته ممثاًل فيها وصدر الحكم ، وفي مواجهة من كان طرفًا أوالمحاكمة فيها

 تئنافه.أال يكون الخصم قد رضخ للحكم البدائي بعدم اس-3
ب التذي يستتند إليته ا بحستب الستبمبدأ سر انهأن يقدم الطعن خالل خمسة عشر يومًا يختلي  -4
 كما سيأتي.  ب إعادة المحاكمةطل

 أن يشتمل االستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإال كان باطاًل. -5
 .نية ضمن المهلة القانونية للطعالتأمينات القانونأن يود  -5

 :الشروط الموضوعية-ب

 
  .777ص –السابق  –صاوي  - 272
  359\1سيي ، سجلت حمكمة النقض ، احل1995\10\29اتريخ  1130نقض مدين سوري .أ.  - 273
 .  502ص 9919( لعام 6 -5ون )، احملام1999\3\4اتريخ    1368.أ.    505ض مدين سوري .ق.  نق -  274
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تيتتتة علتتى ستتتبيل الحصتتتر )م الت اات إحتتتد  الحتتاال إشا تحققتت ال يقبتتل طلتتتب إعتتادة المحاكمتتتة إ
 :محاكمات( وهي اوسباب الموضوعية إلعادة المحاكمة أصول242

 :الغش المؤثر-1
. و قصتتد بتتال م كتتل أعمتتال شتتأنه التتتأنير فتتي الحكتتم غتتم كتتان متتنإشا وقتت  متتن الخصتتم  

ل م من ة أن يكون او شتر  لهذه الحال يعمد إليها الخصم ليخد  المحكمة. يالتدليو الت
ده أو متن وكيلته، وأن يكتون قتد أنتر صن  أحتد الخصتوم فتي التدعو  أي متن المطعتون ضت 

هتتتذا المنتتتتور  فتتتي رأي القضتتتاة فتصتتتوروا الباطتتتل صتتتحيحًا، فأصتتتدروا حكمهتتتم بنتتتاء علتتتى
الذي كان يجهتل أن هنالتك غشتًا أو  لصالح من ارتكب ال م ضد طالب إعادة المحاكمة،

 . 275استحالة مادية أو أدبية دحضه، تسنى لهإليه لينبه كان يستحيل له أن يت
، من أن يق  من الخصوم عمل ول طلب إعادة المحاكمة بسبب ال مي كل اوحوال لقبوالبد ف

يجيتت  غشتتًا  ال يعتتد . وكتتذا 276تمتتان وإخفتتاء الحقيقتتة ال يعتتد غشتتاً الستتكوت والكإيجتتابي يعتتد غشتتًا، ف
 . 277  خصمهإنكار المدعى عليه دعو إعادة المحاكمة محض 

 التزوير المؤثر: -2
 .ي بني عليها أو إشا قضي بت و رها ر اوورا  التإشا أقر الخصم بعد الحكم بت و  

دعو  الج ائيتتتة وقبتتتل نبتتتوت ت و تتتر الستتتند وال يقبتتتل طلتتتب إعتتتادة المحاكمتتتة فتتتي أننتتتاء رؤ تتتة التتت 
وقبتل طلتب  بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمتة متن أجلته، 278رمموضو  الدعو  بحكم مب

 . 279إلعادةا

 
اتري      خ  84. أ. 132و .ق. ،  1999\10\24اتري      خ  2234.أ.  1552نق      ض م      دين س      وري .ق.   - 275
 .  377 -1/373سيي ، سجلت حمكمة النقض ، احل 1996\2\25

، س     جلت حمكم     ة ال     نقض ، احلس     يي  1996\9\18اتري     خ  614.أ.  485نق     ض م     دين س     وري .ق.  - 276
1/361 .  

. منش    ور يف مؤل    ف أدي    ب اس    تانبو  ،  1984\2\18اتري    خ  479.أ.  137 ق    ض م    دين س    وري .ق .ن  - 277
يف  724/231تئناف دمش      ق اس        –. وع      دم البح        يف الوثيق      ة ال يع      د غش      اا  267ص 1996-( 4ة )الطبع       
اكم  ة   لىل  ال ب إع ادة احملا، كم  ا أن  59ص –ي ع زة ض اح – 534ص– 1993-احمل امون  – 29/7/1992

أثن      اء احملاكم      ة أو حب        احملكم      ة فيه      ا يغط      ي الغ        اس      تئناف دمش      ق  يف اق      ات(بط –راق ) ح      واالت عل      ى األو 
 –االجته   اد امل   دين   ع   زة ض   احي مش   ار إلي   ه يف  – 539ص– 1993احمل   امون  – 29/7/1992يف 695/239
 .  59ص

 . 732ص –، أديب استانبو   1955\8\25ريخ ات 1385ين سوري .ق. نقض مد - 278

، س   جلت حمكم   ة ال   نقض ، احلس   يي  2000\8\30اتري   خ  3355.أ.  2405ين س   وري .ق. نق   ض م   د - 279
1/362  . 
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 الشهادة الكاذبة المؤثرة: -3
إال أنتته لتتيو متتن  شتتاهد قضتتي بعتتد صتتدوره بأنهتتا كاشبتتة؛ لحكتتم قتتد بنتتي علتتى شتتهادةإشا كتتان ا

 .280ظهور شاهد جديد  مقتضيات إعادة المحاكمة
إعطتاء الحته للمتضترر  ين ونبتوت الكتذب،ي اليمت بوت حلت كما أن المشر  ارتأ  أنه في حال ن

، ولتم يجعتل قت دني للحصتول علتى حكتم بتالتعو ض فضتاء المت مراجعة الق مين الكاشبةمن حلي الي
 المشر  نبوت كذب اليمين من أحوال إعادة المحاكمة.

 الوثائق المحجوبة والمؤثرة:-4
لتتدعو  كتتان خصتتمه قتتد إشا حصتتل طالتتب اإلعتتادة بعتتد صتتدور الحكتتم علتتى أورا  منتجتتة فتتي ا 

أو إشا نبت  ،281إلى ونيقة حررت بعد صدورهنادًا مة استلمحاكحال دون تقديمها. فال تجوز إعادة ا
وأنته  جتود اوورا  المنتجتة تحتت يتد خصتمهالطاعن كان عند صدور القرار يعلم علمتًا كافيتًا بو أن 

را  المنتجتتتة، وإنمتتتا ال يكفتتتي إلعتتتادة المحاكمتتتة ظهتتتور اوو . كمتتتا 282تقتتتديمها للمحكمتتتة حتتتال دون 
 . 283قديمهاالخصم قد حال دون تيشتر  أن يكون 

، فتتإشا كانتتت اوورا  فتتي حيتتازة غيتتر 284 بتتد أن يكتتون الحجتت  ماديتتًا وبمعرفتتة الخصتتم ااختترالو 
 .285كن اوورا  منتجة في الدعو  وكذا إشا لم ت ،المحكوم له، فال سبيل إلى طلب إعادة المحاكمة

هتتذا  فتتإن الخصتم ال يكتتون مستيواًل عتتن ،إلتتى إهمتتال الطتاعن يرجت يقتتة وإشا كتان عتتدم إبتراز الون
 . وال تتوافر شرو  إعادة المحاكمة لاإلهما
 لم يطلبه الخصوم أو بذكثر مما طلبوه: الحكم بشيء -5
مثتتال الحكتتم بمتتا لتتم يطلبتته . و هيطلبتته الخصتتوم أو بتتأكثر ممتتا طلبتتو إشا قضتتى الحكتتم بشتتيء لتتم  

فتا ، لى عقار فيحكم له بتقر ر حته ارتله بتقر ر حه انتفا  عأن يطلب الخصم الحكم  الخصوم؛
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بالتتتدين فتتتيحكم لتتته بالتتتدين لتتته  أن يطلتتتب الخصتتتم الحكتتتم ،م بتتتأكثر ممتتتا طلبتتته الخصتتتومالحكتتت ثتتتال وم
 .والفوائد 
ها في مسألة تتعله من تلقاء نفس على أنه ال يعد تجاوزًا لطلبات الخصوم أن تقضي المحكمة 

وم يطلبته الخصت  بأن يكون الحكم بمتا لتم ؛حاكمة لهذا السبب ن بإعادة الم. و قيد الطعبالنتام العام
أمتا إن  تعمد، لعدم مالحتتها نطتا  التدعو ؛أو بأكثر مما طلبوه نتيجة سهو من المحكمة غير م
، ومتتت  شلتتتك متتتا قتتدم إليهتتتا متتتن طلبتتتات   التتتدعو  و بنتتت حكمهتتتا فتتتي شلتتتك إدراكتتتًا منهتتا لحقيقتتتة نطتتتا

ال  فإنتته ؛مهتتا فتتي شلتتكبتته أو بتتأكثر ممتتا طلبتته الخصتتم مستتببة حكأصتترت علتتى الحكتتم بمتتا لتتم يطل
 .286ر ه النقض لمحاكمة واونسب سلوع طفيه أمامها بإعادة ا الطعن دو  منج
 التناقض في منطوق الحكم: -6
، 287تنفيتذ الحكتم أو يكتون متعتذراً  تنت : بحيتث يماً إشا كان منطتو  الحكتم مناقضتًا بعضته بعضت  

 .الوقت نفسه إل ام المدين بالدين وفي كما إشا قضت بقبول المقاصة
بتتين  ، فالتنتتاقض فتتي أستتباب الحكتتم أو288طتتو  الحكتتمقعتتًا فتتي منالتنتتاقض وا ن و نب تتي أن يكتتو 

نه فهذا من أسباب الطعن بالنقض، كما أ ،أسبابه ومنطوقه ال يجي  تعديله بطر ه إعادة المحاكمة
إشا كتان مبرمتًا أو مشتمواًل بالنفتاش  رتهالتتي أصتد  هتاشاتالمحكمتة يتيح رف  دعو  تفسير الحكتم أمتام 

صتل أمتترًا معهتا هتذا الف باب الفصتل فتي أوجته النت ا  بصتورة يعتد اوست تلتك تتضتمن  ، متا لتمالمعجتل
 . 289مقضيًا به

 الخلل في التمثيل:-7
أو علتتى أحتتد أشتتخاس  هتتة الوقتتي، أو علتتى جهليتتةاوإشا صتتدر الحكتتم علتتى شتتخ  نتتاق   

. عو  ممتتثاًل تمثتتياًل صتتحيحًا فتتي التتد م يكتتن خاس االعتبار تتة ولتت ، أو علتتى أحتتد اوشتت القتتانون العتتام
 متن ر حكتم ضتد قاصترإشا صتد  ، كمتالنيابتة القانونيتة والقضتائية كافتة  حتاالت اهذا الفر و شمل 

دون أن يحصتل علتى اس متن ، أو مثله وصيه في دعو  تحتاج إلى إشن خدون أن يمثله وصيه
هتتتم الممثتتل بالتتدفا  عتتن مصتتالح متتن يمثلتته أو لتتم ي إنمتتا ،، فتتإشا كتتان التمثيتتل صتتحيحاً هتتذا اإلشن
وأر   .290ون التن  يواجتته عتدم صتتحة التمثيتتل ،إعتادة المحاكمتتة ستببًا لطلتتب ، فتال يعتتد هقصتر فيتت 

لتفتو ض الخصومة من دون تفو ض ختاس، ممتا يحتتاج إلتى مثتل هتذا افي أن ما يقوم به الوكيل 
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موكلتته يتتتيح لتته طلتتب إعتتادة المحاكمتتة؛  متتن التصتترفات القانونيتتة، يمكتتن أن يعتتد خلتتاًل فتتي تمثيتتل
 ة.  الفرعيتنصل فضاًل عن دعو  ال

 التناقض في األحكام:-8
تناقضتتًا يمنتت   حكمتتان متناقضتتانهمتتا تشاالصتتفة والموضتتو  إشا صتتدر بتتين الخصتتوم أنفستتهم وب 

  .من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذراً 
فتتتي و  تهتتتا،المحكمتتتة شا الحكمتتتين متتتن و نب تتتي إلعتتتادة المحاكمتتتة بموجتتتب هتتتذا الستتتبب صتتتدور

لتتى أجتت اء فتتي واردًا ع التنتتاقض أن يكتتون و  ،291دعتتو  واحتتدة فتتتين ال بتتين حكمتتين فتتيدعتتو ين مختل
 .منطو  الحكم

يتة ليصتح قبتول يشتر  أن يكون المدعي في الدعو  الواحتدة متدعيًا أيضتًا فتي التدعو  الثان وال
أو إضافة لتركة أو شتركة أو  ، شلك أن تبديل الصفة يعني الصفة الشخصيةلب إعادة المحاكمةط

 .292غيرها
، فتناقض حكم 293اوحكام الصادرة من المحاكم السور ة ،ةتناقضاوحكام المكما أن المقصود ب

 .ي ال يصلح سببًا إلعادة المحاكمةم  حكم سور  -مثالً  –بنانيل
 الثاني فرعال

 عن بإعادة المحاكمة والنظر فيه طإجراءات ال
 :بإعادة المحاكمةءات تقديم الطعن إجرا-أوالً 
م باووضتتا  ت الحكتت أصتتدر  لمحكمتتة التتتيتدعاء إلتتى ايقتتدم طلتتب إعتتادة المحاكمتتة باستت أنتته متتر 
التتتتواردة أستتتتماؤهم فتتتتي  كافتتتتةاوشتتتتخاس ينب تتتتي أن يكتتتتون بمواجهتتتتة لرفتتتت  التتتتدعو ، وأنتتتته  المعتتتتتادة
ن وأستباب الطعت الحكم المطعتون فيته بت الطعتن علتى بيتان استدعاء مل . كما ينب ي أن يشت294الحكم

ن الميعتتتاد أن يتتتود  ضتتتم -كمتتتا متتتر –ةا ينب تتتي علتتتى طالتتتب إعتتتادة المحاكمتتت . كمتتت بتتتاطالً وإال كتتتان 
وم والتأمينتتتتات التأمينتتتتات القانونيتتتتة المنصتتتتوس عليهتتتتا فتتتتي قتتتتانون الرستتتت المحتتتتدد للطعتتتتن الرستتتتوم و 

 .القضائية
 الميعتتاد فتتي الحتتاالت اوربتت هتتذا و بتتدأ  ة هتتي خمستتة عشتتر يومتتًا.عتتادة المحاكمتت مهلتتة الطعتتن بإو

 ر أو حكتتم فيتته بثبوتتته ت و ه الخصتتم بتتالظهتتور ال تتم، أو التتذي أقتتر فيتت  اوولتتى متتن اليتتوم التتذي يلتتي
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بحكتتم  التتذي حكتتم فيتته علتتى الشتتاهد بتتأن شتتهادته كاشبتتةاليتتوم  اليتتوم التتذي يلتتيمتتن  ، أوبحكتتم مبتترم
التتنقض وطتتراف محكمتتة . وال يشتتتر  هنتتا تبليتت  قتترار المحتجتت ةو التتذي ظهتترت فيتته الورقتتة ، أمبتترم
عيتتتة بتتتتار خ انبرامتتته طقالدرجتتتة ال ون الحكتتتم المطلتتتوب إعتتتادة المحاكمتتتة فيتتته قتتتد اكتستتتب  ،قضتتتيةال

 .295محكمة النقض بموجب قرار 
. قتتوة القضتتية المقضتتيةو بتتدأ الميعتتاد فتتي الحتتالتين الخامستتة والسادستتة متتن تتتار خ اكتستتاب الحكتتم 

مثتتل المحكتتوم عليتته متتن يى التتذي يلتتي تبليتت  الحكتتم إلتت ميعتتاد فتتي الحالتتة الستتابعة متتن اليتتوم و بتتدأ ال
 . م الثانياليوم التالي لتار خ تبلي  الحك منة منثاال د في الحالة، و بدأ الميعاتمثياًل صحيحاً 

متتة إلتتى محكمتتة الموضتتو  التتتي أصتتدرت الحكتتم المطعتتون و نب تتي أن يقتتدم طلتتب إعتتادة المحاك
فتتتتي متتتتت طلتتتتب إعتتتتادة المحاكمتتتتة إن هتتتتي حكفتتتتي كمتتتتة التتتتنقض تعتتتتد صتتتتالحة للنتتتتتر ومح فيتتتته.

لقطعيتتة بتتتتار خ ستتب الدرجتتتة اوإن كتتان يكت ،وإن قرارهتتا الفاصتتتل فتتي موضتتو  النتتت ا  ،296الموضتتو 
تتتت ، و ( متتتتن المتتتتادة إال أن مهلتتتتة الطعتتتت  ،صتتتتدوره ن فيتتتته بإعتتتتادة المحاكمتتتتة بالنستتتتبة للفقتتتترتين ) هت
 .297لي ه أو تفهيمه إلى صاحب العالقة خ تبأصول محاكمات ( تبدأ من تار 224)

؛ رلعقتتالقتًا بعتين اإال إشا كتان متع متة وقتي تنفيتذ الحكتتمطلتب إعتتادة المحاك وال يترتتب علتى رفت 
 ملكيته في السجل العقاري. كالحكم الصادر في دعو  تثبيت بي  عقار ونقل

 298حتتوال اوختتر  فتتي او تقتتررأن  -حستتب ستتلطتها الجواز تتة والتقدير تتة -كمتتا يجتتوز للمحكمتتة 
وقتي تنفيتذ الحكتم متتى كتان يخشتى  -الطعتنأي بعد انعقاد الخصتومة فتي  -في قضاء الخصومة

أصتول 245)م محكمتةالر تداركته وشلتك لقتاء كفالتة نقديتة تقتدرها تعذ م يضرر جسي فيذ وقو من التن
  (.محاكمات 
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 :كمةإجراءات النظر في طلب إعادة المحا -ثانياً 
 طعن:التحقيق في استدعاء ال-1
ي جتتواز قبولتته شتتكاًل نتتم تنتتتر فتتي يجتتب علتتى المحكمتتة التتتي تنتتتر فتتي الطعتتن أن تفصتتل أواًل فتت  

 .299ات (أصول محاكم724الموضو )
.  أ أصتول محاكمتات(/246)الستتدعاء الطلبتات التتي تناولهتا ا المحكمتة النتتر إال فتي تعيد وال 

إال فيمتا أبتدي متن وجتوه  لقتانون ه اوأساص حكم هذه القاعدة أنه ال ستبيل للنعتي علتى حكتم بمخالفتت 
خصتومة عنتد نتتر الوال يملك الطاعن إبتداء أستباب جديتدة . 300درتهالدفا  أمام المحكمة التي أص

، يتتدة لتتم تتهتتر إال بعتتد صتتدور الحكتتمد ، إال إشا كانتتت هتتذه اوستتباب هتتي فعتتاًل جالمحاكمتتة ةد بإعتتا
واعيتتتتد المقتتتتررة فتتتتي المتتتتادة الم وبعتتتتد الطعتتتتن فيتتتته بإعتتتتادة المحاكمتتتتة وستتتتباب أختتتتر ، ومتتتت  مراعتتتتاة

إعتتادة المحاكمتتة ال يقبتتل طلتتب طلتتب  لستتابقة علتتى قبتتول. وفتتي المرحلتتة اأصتتول محاكمتتات(243)
اص تعتتد المحكمتتة محكمتتة لتمتت ل يتتر أو التتتدخل، بينمتتا بعتتد قبتتول االبتتل اختصتتام ا، كمتتا ال يقجديتتد 
ادة المحاكمتة وإشا حكمت المحكمة برد طلب إع .301ولها كل سلطاتها على موضو  الن ا  موضو 

وبالتضتمينات إن  ،ة ال تقتل عتن ألتي ليترة ستور ةشكاًل أو موضوعًا فإنها تحكم على مقدمته ب رامت 
 .302ي مواجهتهناء على طلب المطلوب إعادة المحاكمة فب ول محاكمات(أص 248وجه)مكان لها 

أمتتا إن هتتي حكمتتت بقبتتول النتتتر فتتي طلتتب إعتتادة المحاكمتتة ومتتن نتتم دلفتتت إلعتتادة النتتتر فتتي 
وتعتاد التأمينتات  ،حكم السابهفإن الحكم الصادر في موضو  الطلب يحل محل ال ،وضو  الن ا م

إعتتتادة المحاكمتتتة  الحكم الصتتتادر نتيجتتتةمحاكمتتتات(. فتتت أصتتتول  249) إلتتتى طالتتتب إعتتتادة المحاكمتتتة
 .303ااًل محل الحكم اوسبه عماًل بقاعدة االفر  يتبت  اوصلايكون ح
  إعادة المحاكمة التبعي: -2

ولتو انقضتى  حاكمتة تبعيتًا،لتقنين للخصم في دعو  إعادة المحاكمتة أن يطلتب إعتادة المأجاز ا
 ، و ستق  طلتب إعتادة المحاكمتة خ قفل باب المرافعةلك تار جاوز ش ال يتعلى أ ،الميعاد بالنسبة إليه
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. ب أصتتول محاكمتتات(/246مالتبعتتي إشا حكتتم بعتتدم قبتتول طلتتب إعتتادة المحاكمتتة اوصتتلي شتتكاًل )
ا بشتتتأن االستتتتئناف ذا الخصتتتوس أحكتتتام الطعتتن التبعتتتي كافتتتة، وخاصتتتًة متتا تقتتترر منهتتت وتنطبتته بهتتت 
 .قو حكام أو الساإلجراءات أو او سواء لجهة ،التبعي

 ادة المحاكمة:طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في دعوى إع -3
  العادية، وال يصح أن يكون للحكم إن دعو  إعادة المحاكمة طر ه من طر  الطعن غير

الدعو  اوصلية، فإشا كان اوصل   الصادر فيها طر ه للطعن أكثر مما يكون للحكم الصادر في
 . 304ة المحاكمة ال يقبل الطعن بالنقض دعو  إعاد  ستئنافي فيصلحيًا فإن الحكم اال 

، فالحكم الذي حل محله سواء المحاكمة غير قابل للطعن بالنقض  ن الحكم المطعون فيه بطر ه إعادةوإشا كا
، ال يقبل الطعن بالنقض عماًل بقاعدة الفر   عون فيهوله أم بتعديل الحكم المط برد طلب إعادة المحاكمة أم بقب

 . 305ب  اوصل يت 
 نية ولو وسباب جديدة, لعدم جواز تعدد يستثنى من شلك الطعن فيه بطر ه إعادة المحاكمة مرة نا

محاكمة بشأن الحكم الذي يصدر ، وإن عدم جواز طلب إعادة الهشات  الحكمطر قة الطعن عن 
  رةو الحكم في موضوعه، أي عدم جواز طلب إعادة المحاكمة مبرفض طلب إعادة المحاكمة أ

رفض طلب اإلعادة   أصول محاكمات( عامًا مطلقًا سواء أكان 250دة) ء في المانانية جا
ن طالب وسواء أكا ،306، وإن المطله يجري على إطالقه وسباب تتعله بالشكل أم بالموضو 

  .307أم خصمه في دعو  إعادة المحاكمةإعادة المحاكمة نانية هو شاته من طلبها أول مرة 
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 بع الرا مطلبال
 الغيراعتراض 

أي أنه   قانون أصول المحاكمات السوري، هو الباب العاشر في شر  السوري بابًا العترا  ال ير،خص  الم
. وم  شلك فإن ا في الباب التاس  في نالنة فصولالجتهوالتي سبقت مع ،لم يعالجه كطر ه من طر  الطعن

. إال  الطعن غير العادية في اوحكام   ر ط ال ير مناعترا   ون سوري وعلماء المرافعات يعد  جتهاد القضاء الا
في استدراع النق  المتمثل  حين أجاز ،كدعو  عادية هبعض اجتهادات القضاء السوري عامل أن أننا نجد 

فلو أنها عاملته كطر ه  را ؛أنناء النتر في االعت  في ر  عليه عن الحكم المعت عدم إرفا  صورة مصدقة
. و مثل هذا الطر ه للطعن استثناء من مبدأ ا  شكالً االعتر    هو رد النق للطعن لوجب أن يكون ج اء

ن وفي مواجهة ميحتج به إال ممن صدر لصالحه  والتي تعني أن الحكم ال نسبية لألحكام القضائية،الحجية ال
 يتيح اعترا  ال يرف. م العام والخاس ضمن شرو  معينةهفإضافة إلى من يمثلهم هيالء من خل صدر ضده،
يكن ممثاًل من أحد   والذي لم ي صدر فيها الحكم موضو  االعترا ،دعو  التخصمًا في اللمن لم يكن 
الحدود التي مو فيها  فيأن يطلب إل اء الحكم  ؛وقد مو الحكم عند صدوره بحقو  قائمة للمعتر   الخصوم،
الحكم  في  عليهمم والمحكوم ؛ أي المحكوم له كافة  الخصومبمطالبه في مواجهة  كم له والح حقوقههذا الحكم 

من حيث المبدأ، ولكن يجوز للمحكمة الناظرة  تنفيذ الحكم موضوعه  ال ير اعترا  المعتر  عليه. وال يوقي 
فيذ ضرر جسيم إشا كان يترتب على التنن مقابل كفالة نقدية في االعترا  وقي تنفيذه بناء على طلب الطاع 

تادة أمام محكمة الموضو  التي أصدرت بالطر  المعدعو  أصلية استدعاء بو قدم االعترا   ركه.يتعذر تدا
يحال إلى المحكمة  استدعاء ب كما يمكن أن يقدم  ترا  اوصلي،الحكم موضو  االعترا  وهو ما يسمى باالع

إشا كانت المحكمة التي أصدرته في مستو   أبرز فيها الحكم موضو  االعترا ،لدعو  التي ا الناظرة في
كانت أعلى منها   أو أبرز فيها الحكم موضو  االعترا ،التي  ؛ أيو  اوصليةظرة في الدع المحكمة النا

 و سمى هذا باعترا  ال ير الطارئ. كان داخاًل في اختصاصها الشامل و  ،درجة
 ا المقررة للطعن في الحكم الصادر في الدعو  م الصادر في الدعو  االعتراضية بالطر  شاتهو طعن في الحك

 اوصلية. 
 : القانونية فه وطبيعتهتعري -والً أ

عتترا  ال الطبيعة القانونيتةاختلفت ااراء واالتجاهات التشر عية والفقهية والقضائية في تحديد 
ت وهتو شتبيه بمتا عليته قتانون أصتول المحاكمتا -يم. ففي ظل قانون المرافعات المصري القتد ال ير
قتانون  هتو البتاب العاشتر فتي -ترا  ال يترعشر  بابًا الالم وحيث أفرد  -القديم والحالي -السوري 

 العاديتة أو غيتر العاديتة أي أنته لتم يعالجته كطر ته متن طتر  الطعتن -أصول المحاكمات السوري 
شهتب رأي إلتى  فصتول؛ ففتي ظتل هتذه الصتياغة ا في الباب التاس  في نالنةوالتي سبقت معالجته

لضتترر التتذي يلة لتتدف  استت تتلتتم ختتاس نتمتته المشتتر ، يستتلكه شتتخ  متتن ختتارج الخصتتومة كو  أنتته
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تنطبتته عليتته النتر تتة العامتتة للطعتتن وال أصتتابه متتن الحكتتم التتذي صتتدر فيهتتا؛ فتتال يعتتد طعنتتًا وال 
رارات الوالئيتة. لتذلك شهتب رأي قواعدها. وقد انتقد هذا الترأي بتأن التتتلم طر ته ختاس للطعتن بتالق

اب وجتتتد لتتته أستتتبتبحستتتبان أنتتته ال  العاديتتتة،ا  ال يتتتر هتتتو متتتن طتتتر  الطعتتتن عتتتتر ن ا أ ختتتر إلتتتى 
 ن اعتتترا  ال يتتر هتتو متتن طتتر  الطعتتن غيتتر العاديتتة  أفتتي حتتين شهتتب رأي نالتتث إلتتى حصتتر ة. 
 ر فتي خصتومة لتم يكتن هتوبهدف منح الحه لكل من لحقه ضرر من حكتم صتد  308أنشأه المشر 
جته ت. وأخيترًا اا الحكم طالبتًا إل تاءه أو تعديلتهطعن في هذ ، ال بنفسه وال بمن يمثله، أن يطرفًا فيها
 ون الحكمتتة  التشتتر عية متتن التتتدخل ،ال يتتر نتتو  متتن التتتدخل فتتي الخصتتومة أن اعتتترا   رأي إلتتى

فتتي ومتتن اعتتترا  ال يتتر واحتتدة؛ فكالهمتتا وستتيلة لتتدف  الضتترر التتذي قتتد يتتتأتى متتن الحكتتم الصتتادر 
 .309الدعو  

، ون جيحعليه متا عليته، ولستنا هنتا فتي مقتام التتر ااراء ما له و  لكل رأي من هذه إن   ،والحقيقة
التشتتر   أواًل والقضتتاء نانيتتًا. وصتتياغة أحكتتام اعتتترا  ال يتتر، وترتيتتب صتتياغتها فتتي  مهتتم موقتتيال

ا أن اجتهتتتاد التشتتتر   الستتتوري، غيتتتر حاستتتمين فتتتي تحديتتتد الطبيعتتتة القانونيتتتة العتتتترا  ال يتتتر، كمتتت 
ن أ -ولتتيو كلهتتا -لطبيعتتة متتن  نتتار عمليتتة، متتن أهمهتتالهتتذه ا ، متت  متتا310القضتتاء الستتوري متتتردد 

ختتتاس  ال يقبتتتل متتترة نانيتتتة، بختتتالف التتتدعو  المبتدئتتتة، متتتادام ال يوجتتتد نتتت   رد شتتتكالً لطعتتتن إن ا
 بتتاعترا  ال يتتر يتتنتم هتتذه الناحيتتة أو غيرهتتا ممتتا قتتد تختلتتي فيتته النتر تتة العامتتة فتتي الطعتتن عتتن

      النتر ة العامة في الدعو .
خ  كتتتل شتتت يجتتتوز ل للتتتتتلم متتتن حكتتتم قضتتتائي،طر تتته  عتتتترا  ال يتتترا فتتتإن  هتتتاكلوال اوحتتت فتتتي 
: كتتون هتتذا المعتتتر  غيتتر ه، والثتتانيلوكه عنتتد تتتوافر أمتتر ن: اوول: صتتدور حكتتم يمتتو حقوقتت ستت 

 . 311ممثل أو متدخل في الدعو  التي صدر فيها الحكم

 
وحتى  206األردني من،و 668بالمواد من  1983لعام  90رقم  ول المحاكمات المدنية اللبنانيمن هذه التشريعات: قانون أص - 308

من هذا الرأي في الفقه السوري: األستاذ رزق هللا أنطاكي، أصول و. 230وحتى  224منالعراقي لمدنية ، والمرافعات ا213

ة، . وصالح الدين سلحدار، أصول المحاكمات المدني826، ص3المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، ط

    .267ص، 2008لب، منشورات جامعة ح
. 331،ص1992، عمان، مكتبة دار الثقافة، 2تنظيم القضائي في األردن، طوالاكمات المدنية صول المحراء: أنظر في هذه اآلا - 309

عراق، سليمان، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، ال واعتراض الغير على الحكم المدني، عمار سعدون حامد؛ ونشوان زكي

 .1015ب، صوهاال، محمد وعبد ن عشماوياألخوي قواعد المرافعات، و .165، ص16، سنة48د ، العد13مجلد
ورة مصدقة عن ومن ثم فإن القانون لم يحتم إرفاق ص عتراضية دعوى مبتدئة، اتجه قضاء النقض السوري إلى أن "الدعوى اال - 310

 يس سببا  ن ذلك للحكم المعترض عليه باستدعاء الدعوى فإلم ترفق صورة عن ا وأنه إن كانت الجهة المعترضة لحكم المعترض عليه، ا

درة القرار المطعون فيه تأييد القرار البدائي الذي قضى برد الدعوى شكال ، وكان على المحكمة أن تكلف الجهة مص يحدو بالمحكمة

احملامون   –  11/2003/ 30اتريخ   3356/أ/ 3407ق// .".لمعترض عليها الوثائق الالزمةالمعترضة تزويد الجهة ا
 . 87ص  –  2006-( 12 -11)

ص  2002( لع   ام 10-9، احمل   امون )  2000\5\21اتري   خ   130.أ.  679.ق. ين س   وري نق   ض م   د - 311
922 . 
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 وز لمتتن منحتتته، ومتتتن نتتم يجتتت الطتتتاعن عليتته يتتتاري ال يجبتتراختطر تتته للتتتتلم   واعتتترا  ال يتتر
عنته مكتكيتًا بإنكتار حجيتة الحكتم، كلمتا  ني يستت ز لته أن، كما يجتو القانون االلتجاء إليه أن يسلكه

، كمتتا يجتتوز لتته أن يتجاهتتل الحكتتم و طلتتب تقر تتر حقتته حتجتتاج بتته فتتي حقتته أو تنفيتتذه عليتتهأر تتد اال
 ر اوحكام القضائية .، وشلك عماًل بنسبية أن312بدعو  أصليتة

 يتتر الب يتتر فيطالتت  متتن ستتحب القتترار التتذي متتو  حقتتو  ال هتتاكل اوحتتوال بتتد  فتتيوالحقيقتتة أنتته ال
قتته متتن إل تتاء القتترار بتتاعترا  بتتد  إلنبتتات حقو  فتتال بحقتته بتتدعو  مبتدئتتة؛ فتتإشا احتتتج عليتته بتتالحكم

 تستأخر دعواه بأصل الحه.عندئذ سأو أصلي و  -إن توافرت شروطه  -طارئ 
للمعتر  حه االعترا  أمام محكمتة الدرجتة  ليو أنه اه محكمة النقض السور ةاتج كان وقد 
، ون المشتر  أجتاز لته التتدخل فتي فيه الحكم المعتر  عليه مستتأنفاً كان ي لذ ي الوقت ااوولى ف
من شترو  قبتول دعتو  االعتترا  أنته ال يمكتن االعتترا  علتى اوحكتام قد كان . ف313االستئناف

 ،ةام إال بعتتتد اكتستتتابها الدرجتتتة القطعيتتت بتتتل ال يتتتر التتتذي مستتتت حقوقتتته تلتتتك اوحكتتت القضتتتائية متتتن ق
إال أن المشتر  الستوري  .314وحكام فإن أمامه غير هذا الطر ها لكت حقوقه تبحسبان أن من مس

/أ 268قتد أل تى هتذه االجتهتادات حتين نت  بالمتادة  2016لعتام  1في قانون أصتول المحاكمتات 
 متتتدخاًل فيهتتا أن يعتتتر  يكتتن خصتتمًا فتتي التتدعو  وال ممتتثاًل والعلتتى أنتتها يحتته لكتتل شتتخ  لتتم 

 تر  عليه قد اكتسب الحكم الدرجة القطعية.ا.معالكن الحكم مو بحقوقه ولو لم يعلى حكم ي
 :األحكام القابلة العتراض الغير -ثانياً 

ة يقبتتتل اعتتتترا  ال يتتتر مبتتتدئيًا بالنستتتبة إلتتتى جميتتت  اوحكتتتام ستتتواء أكانتتتت هتتتذه اوحكتتتام صتتتادر 
 ة أو استثنائية.هائية أو كانت صادرة عن محكمة عاديبالدرجة البدائية أم بالدرجة الن

إشا كتان  ،أو صتادرًا فتي غرفتة المتذاكرة ،أن يكتون قطعيتًا أو شا صتفة ميقتتة محكت الفر  فتي  وال
و شتمل طر ته اعتترا  ال يتر اوحكتام الصتادرة بإكستاء اوحكتام  من شأنه أن يمو حقتو  ال يتر.

 . 315ة صي ة التنفيذ اوجنبي
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 تعر فنتتتا فتتتي قتتتدممتتتا تل اً أن يصتتتد  علتتتى القتتترار وصتتتي الحكتتتم وفقتتت  هتتتاكل الاوحتتتو فتتتي  و شتتتتر 
ونتته إنمتتتا  ،ر تتته اعتتترا  ال يتتترطادر بتصتتديه الصتتتلح ال يقبتتل ، فتتالحكم الصتتت كتتام القضتتتائيةلألح
التدعو  الصتحيحة هتي وبالتتالي فتإن  ة الوالئية وليو بالصتفة القضتائية،بالصف -كما مر –يصدر
 .نفادهأو عدم  316ال عقد صلحإبط

عنتتدما تتصتتد  ر إال اعتتترا  ال يتت اوحكتتام الصتتادرة عتتن محكمتتة التتنقض ال تقبتتل و يراعتتى أن 
وعلتتتى ختتالف اجتهتتتاد محكمتتة التتنقض وهتتتو عتتدم جتتتواز  .317للحكتتم وتقضتتي فتتتي موضتتو  التتدعو  

انتت ال و كفإنته يجتوز اعتترا  ال يتر عليهتا ولت  المحاكمة على اوحكام المستتعجلة، الطعن بإعادة
 .318قتةتحوز ستو  حجية متي 

 :المحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير -ثالثاً 
/أ  269ووفقتًا للمتادة )اعتترا  ال يتر وفقتًا لنتو  االعتترا .  صتة بنتترالمخت ي المحكمتةتلتخ

 ( فإن اعترا  ال ير نوعان: أصلي وطارئ. أصول محاكمات 
 :اعتراض الغير األصلي -1

لموضتتو  والتتتي بحثتتت با ،الحكتتم التتتي أصتتدرت  هتتاشاتالمحكمتتة  يقتتدم االعتتترا  اوصتتلي إلتتى
 . و قتتتدممتتتو  ي بموجبتتته تعرضتتتت حقتتتو  ال يتتتر للا التتتذ قرارهتتت ، وأصتتتدرت اً ستتتلبًا أو إيجابتتت فيتتته وبتتتتت 

. فتتإشا كتتان /ب أصتتول محاكمتتات( 269استتتدعاء وفقتتًا لإلجتتراءات العاديتتة )ب االعتتترا  اوصتتلي
فتتتإن المرجتتت   ،هفيتتت ض الطعتتتن افًا وتتتتم رفتتت القتتترار المعتتتتر  عليتتته قتتتد صتتتدر بدايتتتة وصتتتد  استتتتئن

القتترار  ستتتئناف؛ وناالهتتو محكمتتة  حكتتم الصتتادرلادعو  اعتتترا  ال يتتر المقتتدم ضتتد المختتت  بتت 
هتتتا محكمتتتة موضتتتو  متتتن أن بحستتتبان هتتتو القتتترار االستتتتئنافي، التتتذي متتتو حقتتتو  الجهتتتة المعترضتتتة
ا بتصتديه درًا عنهت ستواء أكتان الحكتم المعتتر  عليته صتا. و 319الدرجة الثانية وأحكامهتا موضتوعية

 بتعديله. م، أحكم البدائي أم بفسخهال

 
ل     نقض ، احلس     يي ، س     جلت حمكم     ة ا 2000\4\24اتري     خ  878.أ.  619ق. نق     ض م     دين س     وري . - 316
1/382  . 

م    ة ال    نقض ، احلس    يي حمك، س    جلت  1999\5\16ري    خ ات 1404.أ.  848نق    ض م    دين س    وري .ق.  - 317
1/389 . 

، س     جلت حمكم     ة ال     نقض ، احلس     يي  1998\3\19اتري     خ  261.أ.  124نق     ض م     دين س     وري .ق.  - 318
1/380  . 

 10\22ي   خ اتر  781.أ.  1381. ، و .ق 2000\3\26اتري   خ  51.أ.  19دين س   وري  .ق. نق   ض م    - 319
 .  386 -1/381 احلسيي ، سجلت حمكمة النقض ، 2000\



 

109 

 

ا  ال يتر ال يتضتمن تجر حتًا للحكتم الصتادر عتن ن اعتتر ة هتو ألهذه القاعتد واوساص القانوني 
إنمتتا يتضتتمن طلتتب تعتتديل متتا قضتتت بتته المحكمتتة  ،متتة بمتتا يوجتتب رفعتته إلتتى محكمتتة أعلتتىالمحك
 . 320تلقاء شاتها رات لم يكن من الممكن للمحكمة تبينها منتقديل

ف فق ، وم والمصار تناول الرس أنه إشا كان االستئناف لم ينصب على أساص الن ا  وإنماعلى  
ون االستتئناف لتم ينشتر  درجتة اوولتىفاعترا  ال ير على اوساص يجب أن يقتدم إلتى محكمتة ال

 .وكذلك إن رد  االستئناف شكالً  .321سو  المسائل المستأنفة وليو منها بحث اوساص
ر إليهتتا  قتتدم اعتتترا  ال يتت و ، ي أصتتدرت الحكتتم المعتتتر  عليتته مختصتتةوتكتتون المحكمتتة التتت  
و كان اختصاس النتر في الموضو  قد  صار لجهة قضتائية أختر ، كالقضتاء لية ولرة أصبصو 
 مثاًل. 322اإلداري 
 :اعتراض الغير الطارئ  -2

  ،النتتاظرة فتتي التتدعو كمتتة إلتتى المح أيضتتًا؛ لكنتته يقتتدماعتتترا  ال يتتر الطتتارئ يقتتدم باستتتدعاء 
أن عليته، و   كتم المعتتر أصتدرت الحي لتت شر طة أن تكتون مستاو ة أو أعلتى درجتة متن المحكمتة ا

فتإشا فقتد أحتد هتذين الشترطين  الحكتم داختاًل فتي اختصاصتها الشتامل.يكون الن ا  الذي صتدر فيته 
و كتتان صتتادرًا كمتتا لتت  ،بتتأن كتتان صتتادرًا عتتن محكمتتة أعلتتى درجتتة متتن المحكمتتة النتتاظرة فتتي التتدعو  

و هتت  لحكتتم التذين موضتو  اكتتا، أو لتدعو  منتتتورة أمتام محكمتتة البدايتةة االستتتئناف، واعتن محكمت 
كمتا لتو كتان صتادرًا عتن محكمتة شترعية فتي  ،موضو  االعترا  خارجًا عن اختصاصها الشتامل

 ، فإنته يتعتين أن يقتدموالدعو  منتورة أمام محكمة مدنيتةموضو  من مسائل اوحوال الشخصية، 
 ./ج+د أصول محاكمات( 269يًا )طاعن اعتراضًا أصلال

يار المحكمة المختصة نوعيتًا للبتت بتاعترا  ل ير في اختاه المشر  لإن هذا الخيار الذي أعط
ال ير، يمكن معته أن ن لتب علتى هتذه الوستيلة الفنيتة أنهتا دعتو  يستعى ال يتر متن خاللهتا لحمايتة 

   م شاته.جيه المطاعن إلى الحكإلى تو حقه الذي مسه الحكم أكثر من سعيه 
 :شروط اعتراض الغير -رابعاً 

وهتتذا متتن  ،الموضتتو  فتتيو  الشتتكلية قبتتل التتدخول حتتث فتتي الشتتر بليتتر ينب تتي ااعتتترا  ال فتتي  
 .323النتام العام
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 :الشروط الشكلية-آ
 أن يقدم االعتراض من ذي صفة: -1

ال التدعو  وال ممتثاًل و  يكون االعتترا  مقتدمًا متن شي صتفة إشا كتان شخصتًا لتيو خصتمًا فتي
خصتتمًا فتتي شتتخ  لتتم يكتتن ها يحتته لكتتل /أ متتن أنتت 268متتتدخاًل فيهتتا. وهتتو متتا تتتن  عليتته المتتادة 

المتتادة التدعو  وال ممتثاًل وال متتدخاًل فيهتا أن يعتتر  علتى حكتم يمتو بحقوقته...إلخا. كمتا تتن  
-ب أنتها  متنأيضًا فتي ستلوع االعتترا   على تطبيقات لل ير الذي تكون له الصفة ج-/ب 268

را  يعترضتتتوا اعتتتت للتج ئتتتة أن ين والمتتتدينين المتضتتتامنين والتتتدائنين بتتتالت ام غيتتتر قابتتتل يحتتته للتتتدائن
ال يتتتر علتتتى الحكتتتم الصتتتادر علتتتى دائتتتن أو متتتدين  ختتتر إشا كتتتان مبنيتتتًا علتتتى غتتتم أو حيلتتتة تمتتتو 

يحتتته للتتتوارث أن  -ج حقتتوقهم بشتتتر  أن يثبتتتتوا هتتتذا ال تتتم أو هتتتذه الحيلتتتة بجميتتت  طتتتر  اإلنبتتتات.
ر أو عليتته وصتتد قتتام أحتتد الورنتتة بتمثيتتل التركتتة فتتي التتدعو  التتتي لمورنتته يستتتعمل هتتذا الحتته إشا 

بقتين أن يعترضتوا ايحته لجميت  متن ورد شكترهم فتي الفقترتين الست  -حيلتة. د  وبًا ب تم أالحكم مشتو 
 .شخصي ينال من الحكم كله أو بعضه اعترا  ال ير إشا استطاعوا اإلدالء بسبب أو دف 

أصتتتول محاكمتتتات ( هتتتم متتتن لتتتم يكونتتتوا ممثلتتتين فتتتي أ /266لمقصتتتودون بالمتتتادة )اوشتتتخاس اف
، و كفي لقبتول طلتب اعتترا  مثتل هتيالء شتكاًل، أن  متدخلين فيهاومًا والال خصبقة و   الساالدعو 
 .324وال خصمًا وال متدخاًل إلى جانب أحد الخصوم أنه لم يكن ممثاًل في تلك الدعو ،يثبت 

ممتثاًل فتي التدعو  وال يحته لته اعتترا  ال يتر بعتد فيعد التوارث  لورنة،فمصفي التركة ينوب عن ا
مًا للورنة بحسبانهم خلفًا وره وإقراره بالدعو  يجعل الحكم مل  ضل المورث وحعلى أن تمثي. 325شلك
، فهتتذا 326، وهتتذا يتتيدي إلتتى عتتد  الورنتتة ممثلتتين فتتي التتدعو  ممتتا ينتفتتي معتته تقتتديم االعتتترا  عامتتاً 

 . 327متعلقات النتام العام عو  االعترا  وهو منشر  من شرو  قبول د 
أن يعتتتر  اعتتترا  فتتي ارث حتته للتتو عطتتى الات ( أ محاكمتت أصتتول ج /266علتتى أن المشتتر  )

وصتتدر القتترار  لتركتتة فتتي التتدعو  التتتي لمورنتته أو عليتتهى التت إإشا مثلتته أحتتد الورنتتة إضتتافة  ال يتتر،
واعتد المنطته كتة يتفته مت  ق، فإن اعترا  ال يتر ل تم التوارث التذي مثتل التر مشوبًا ب م أو حيلة
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ة ممتتثاًل عتتن مخاصتتمة أحتتد الورنتت وز تجتت  لتتئن كانتتت ، ونتته و 328الستتليم ومبتتادئ العدالتتة واإلنصتتاف
، وال ي يتر متن دون نبوت نيابته عتنهم بتاإلقرارمن ن إال أنه ال يحه له اإلقرار عن ااخر  ،التركة

يتتل الورنتتة ون تمث . وال يعتتد شلتتك استتتثناء329شلتتك حتته بتتاقي الورنتتة بستتلوع طر تته اعتتترا  ال يتتر
 بأحدهم منو  بحسن نيته.
ائنين والمتدينين المتضتامنين ( فتإن للتد محاكمتات  أصتولب /266لمتادة )كذلك ما نصتت عليته ا

إشا كتان مبنيتًا علتى غتم  تترا  علتى الحكتم الصتادر علتى أحتدهم،أو بالت ام ال يقبل التج ئة االع
شلتك بطتر  اإلنبتات كافتة، ون  يلتة ولهتمأو حيلة تمو حقوقهم، بشر  أن يثبتتوا هتذا ال تم أو الح

بدف  الدين، ونه يستمح لهتذا ااخر يل مه على المدين ن حكم يصدر المدين المتضامن يتضرر م
 .يرج  على اوول بنصي ما أل م به اوخير أن
كمتتا يحتته لكتتل متتن تقتتدم شكتترهم اعتتترا  ال يتتر إشا استتتطاعوا اإلدالء بستتبب أو دفتت  شخصتتي  

 .قد صدر بالتواطي أو بحيلة أو غم ولو لم يكن الحكمو بعضه، يجرح الحكم كله أ
  المنتهيتة الختاس إن كتان الستلي قتد مث تل بالتدعو  ال ير متن الخلتي  اعترا  تقبل دعو  الو  

، إال إشا أنبت الخلي الخاس أن السلي قد ارتكب التدليو ضتد المعتتر  بالقرار المعتر  عليه
 .330وتواطأ على مصالحه
صتتفته صتتلية بصتتفته نائبتتًا عتتن ال يتتر أن يباشتتر اعتتترا  ال يتتر بلتتدعو  اوو لمتتن مثتتل فتتي ا

 .331ةالشخصي
 على ذوي الصفة: أن يقدم االعتراض -2

طرفي الخصومة في  مواجهةفي أن يق   من ال بد    ،ر ه اعترا  ال ير مقبوالً ليكون الطعن بط
فاعترا  ال ير  .332اشلك أنه ال يجوز إل اء الحكم إال إشا مثل اوطراف جميعه الدعو  اوصلية؛

 .333يهم فيهالمحكوم لهم والمحكوم عل  ليه؛ر المعتر  عجمي  أطراف القرا يجب أن يقدم بمواجهة
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وإن هذا الشكل يتعله بصحة الخصومة وهو من متعلقات النتام العام و مكتن للمحكمتة إنارتته 
 .335ياً قائمحكمة النقض إنارة شلك تل ، ومن حه334تلقائيًا في أي مرحلة من مراحل التقاضي

رفقةًا بةه الرسةوم القةانوني من الميعاد مضمتضمنًا أسبابه و االعتراض  استدعاء أن يقدم -3
 لتذمينات:وا

/ه أصتتتول محاكمتتتات( علتتتى أنتتتها يجتتتب أن يشتتتتمل استتتتدعاء االعتتتترا   269) تتتتن  المتتتادة
اوصتتتتلي أو الطتتتتارئ علتتتتى أستتتتباب االعتتتتترا  تحتتتتت طائلتتتتة التتتترد شتتتتكاًل.ا. والحقيقتتتتة أن الستتتتبب 

المشتر  يفيتد قصتد  في هذا متا ويي العترا  ال ير هو أن يكون ماسًا حقًا من حقوقه. فلوهر الج
عد اعترا  ال ير طر قًا متن طتر  الطعتن، فكتل متا فتي اومتر هتو ضترورة بيتان اووجته القانونيتة 

فالمعتر  ال يسعى إلى توجيه المطاعن إلى الحكم شاته، وإنمتا يركت  اعتراضته علتى  لالعترا ؛
يته، كتل متا المعتتد  عل هالذي مسه الحكم وإنباته، كما يتذود أي صتاحب حته عتن حقت  حقهحماية 

 ل اء الحكم الذي مو حه المدعي.إفي اومر أن رد االعتداء يقتضي هنا 
أصتتتول  270لل يتتتر الحتتته فتتتي االعتتتترا  علتتتى الحكتتتم متتتا لتتتم يستتتق  حقتتته بالتقتتتادم )م و بقتتتى

 فتي الشتكل   بمدة معينة ولذلك يكون صحيحاً مشر محاكمات(. فالطعن باعترا  ال ير لم يقيده ال
بالتقتتتادم مرفقتتتًا بمتتتا يوجبتتته القتتتانون متتتن رستتتوم  ه الحكتتتمقتتته التتتذي مستتت قبتتتل ستتتقو  ح هلمجتتترد ورود 
؛ فعدم تحديد ميعاد قصتير لهتذه الوستيلة الفنيتة، إضتافة إلتى كتون المعتتر  متن غيتر 336وتأمينات 

 ال طعنًا في حكم. ،الخصوم يرجح أن تكون دعو  
 :ط الموضوعيةرو الش -ب
وهتتتذه الشتتترو  هتتتي وجتتتود  ،بتتتتداءمتتتة التتتدعو  ايشتتتتر  فتتتي اعتتتترا  ال يتتتر متتتا يشتتتتر  فتتتي إقا 
وأن تكون المصلحة قائمة وحال ة. وشر  توافر المصلحة  ،حة مباشرة يقرها القانون للمعتر  مصل

 اً . ومتتتن المقتتترر فقهتتت كفتتتي أن يكتتتون احتمتتتال وقوعتتته ميكتتتداً أمتتتا الضتتترر في ،هتتتذا متتتن النتتتتام العتتتام
الحكتم بحقتو   حقتههتو التذي يلل يتر إنمتا اواجتهتادًا أن الضترر التذي يستوغ االلتجتاء إلتى اعتترا  
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. فيجتتب أن تكتتتون 337لتتم يكتتتن صتتاحبها خصتتتمًا فتتي التتتدعو  وال ممتتثاًل فيهتتتا قائمتتة بتتتار خ صتتتدوره
حقو  المعتر  قائمة وموجودة قبل صتدور الحكتم المعتتر  عليته ال بعتده حتتى يكتون اعتراضته 

 .338مقبوالً 
ا الشتتر  متتن النتتتام وهتتذ  تملتتةتتتر  محعإنمتتا ال يكفتتي أن تكتتون المصتتلحة التتتي يستتتند إليهتتا الم

، فاالحتمتتال شتر  غيتتر كتتافل إلقامتة دعتتو  اعتتترا  ال يتر طالمتتا أنتته يشتتر  المستتاص بحتته العتام
 .339يعود للمعتر ، وأن يكون القرار قد انتق  من هذا الحه

ومتتو  ليو والتواطتتي ممتتن كتتان قتتد مثتتل المعتتتر  د معتتتر  عليتته علتتى التتت فمتتتى ُبنتتي الحكتتم ال
و جتتوز اعتراضتته  يتتر التتذين ال يمتتثلهم المعتتتر  عليتته،متتن ال  ة التواطتتييعتتد فتتي حالتت  حقوقتته، فإنتته

 .340على أساص حقه الذاتي في إبطال التصرف
ان من النتام العام و نب ي بحثها قبل االنتقال إلتى  إن توافر شرو  اعترا  ال ير وأسبابه يعد 

بالتفصتيل  341حة والصتفةل، ومتن ضتمن هتذه الشترائ  المصت بموضو  دعو  اعتترا  ال يتر ث البح
 المتقدم.   

 
كم     ة ال     نقض ، احلس     يي حم ، س     جلت 1996\3\31ري     خ ات 689. .أ 405نق     ض م     دين س     وري .ق.  - 337
1/384  . 

 .  89ص -2006 –( 12 -11احملامون ) – 30/4/2006يف  953/ق/2612نقض مدين سوري /أ/ - 338

 كم    ة ال    نقض ، احلس    يي، س    جلت حم 1999\5\16اتري    خ  267.أ.  731ري  .ق. نق    ض م    دين س    و  - 339
 333.أ.  394نق ض ش رعي س وري .ق.  لكإشا نبت فيه ش اوحكام من هذه فالحكم المبال  فيه بالنفقة . 1/384

دائتتن المتتدين يعتتد متتن ال يتتر بالنستتبة إلتتى الحكتتم التتذي يصتتدر ضتتد  .297، اس  تانبو  ص 1972\7\29اتري  خ 
التتي صتدر فيهتا الحكتم ضتده أو  مت  خصتمه فتي التدعو   ين، وال يسري هتذا الحكتم فتي حقته إشا تواطتأ المتدينالمد

.أ.  987نق ض م دين س وري .ق.  إهمااًل جسيمًا التدفا  فيهتا عتن حقته هملًا بدائنه أو أ و  إضرار رة الدعتعمد خسا
 .296، استانبو  ص 1977\7\31اتريخ  1084

للشتر ك فتي الشتركة  وقتد حكتم بأنته . 295، اس تانبو  ص 1955\3\9اتري خ  305استئناف حل ب .ق.  - 340
متتى كتان التوقيت  عتن الشتركة   خرلى إقرار شر ك ر بناء عحكم صادالتضامنية أن يعتر  اعترا  ال ير على 

. ونقض مدين  295، استانبو  ص 1969\6\3اتريخ  478نقض مدين سوري .ق.   منوطًا بالشركاء مجتمعين
 .   88ص -2006 –( 12 -11احملامون ) – 30/1/2006اتريخ  58/ق/106/سوري /أ

 1/391احلسيي  ض ،لت حمكمة النق، سج 9981\3\9خ اتري  868.أ.    337نقض مدين سوري .ق.   -  341
، نقض ن حضانتهالام مصلحة يف االعرتا  اعرتا  الغ  على حكم استصدره األب بتصحيح والدة ابنتها حلرما ا م

 .  295، استانبو  ص 1972\4\19اتريخ  84.أ 435ري .ق. شرعي سو 
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 : اعتراض الغير والنظر فيهطلب  إجراءات -خامساً 
 :اعتراض الغيرطلب  إجراءات-1

عتتتترا  الطتتتارئ إن االعتتتترا  اوصتتتلي يقتتتدم باستتتتدعاء وفاقتتتًا لإلجتتتراءات العاديتتتة. و قتتتدم اال
التدعو  تفصتل فتي أن  التدعو  اوصتلية، ولهتذه اوخيترة فتي النتاظرة لمحكمتةا نباستدعاء في ديوا

فتًا علتتى متا لتم يكتن فصتتل التدعو  اوصتلية متوق الطتارئ، وصتلية وترجتئ الفصتل فتي االعتتترا  ا
 .أصول محاكمات( 271)م  نتيجة حكمها في االعترا  

 :اعتراض الغيرفي  ظرنال إجراءات-2
بتداء لقبول اعترا  ال ير على الحكم أن يثبت المعتر  اوول فإن الشر  ا هاكلاوحوال في 
تت حتته ود جتت و  وإن نبتتت لهتتا  -ا تخلتتي هتتذا الشتتر  لتتم يكتتن للمحكمتتة، فتتإش ه الحكتتم المعتتتر  عليتتهمس 

أن تتصتد  لته بالتعتديل ال ج ئيتًا وال  -أو عتدم اتفاقته مت  أحكتام القتانون  خلل في إجتراءات الحكتم
 . 342كلياً 

  كمتتة الحتته بتتأن تطتترح القضتتية متتن جديتتد، و جيتت  للمعتتتر للمح لكتتن اعتتترا  ال يتتر يعطتتي
 .343التي يدعيها بوسائل اإلنبات كلها، ونها وقائ  مادية بحسبانه من ال ير قائ الو  إنبات 

اعتتترا  ال يتتر، أضتتحت التتدعو  متفرعتتة متتن التتدعو  اوصتتلية، و تتتم فتتإشا متتا تتتوافرت شتترو  
لية، و صبح للمحكمة التي تنتر في دعو  اوص الفصل فيها وفقًا لألصول الخاضعة لها الدعو  

ي الموضتتو  متتن جديتتد، وتمتتتد واليتتة القاضتتي النتتاظر فتتي االعتتترا  تتتر فتت الن أن تعيتتد االعتتترا  
لتشتتمل التثبتتت ممتتا إشا كتتان الحكتتم قتتد شتتابه عيتتب أصتتلي يجعلتته غيتتر قتتانوني فتتي منشتتئه أو فتتي 

 تكو نه. 
أو سحبه ج ئيتًا فيمتا يتعلته  ل اء الحكمير إ وأساص حكم هذه القاعدة أن ال اية من اعترا  ال

، ولهتذا فإنته ال كتن ممتثاًل فتي الحكتم المعتتر  عليتهالتذي لتم ي الحتهاحب معتتر  صت بمصلحة ال
، ونه يكون فتي ما قرره الحكم اوصليلى   ما ي  د عيجوز بأي حال أن تتعد  مطالب المعتر 

 
 يية ال    نقض ، احلس     لت حمكم     ، س    ج 9919\7\25اتري    خ  843.أ.  1157س    وري .ق.  نق    ض م    دين - 342
والتذي أعطتى للمالتك حته الشتفعة فتي شتراء المتجتر  2015لعتام  20وقبل قانون إيجار العقتارات رقتم   . 1/387

 ،المتجتترك ال تتتتأنر متتن بيتت  حقتتو  المالتت د كتتان اجتهتتاد محكمتتة التتنقض الستتور ة أن القتتائم فتتي العقتتار المتتأجور؛ فقتت 
وال متن بعيتد، طالمتا أن القتانون أعطتاه فتي هتذه ب حقوقه ال من قر ت ال يمو  لمتجر،وبالتالي فإن قرار تثبيت بي  ا

خ اتري         421.أ.  213نق       ض م       دين س       وري .ق.  الحالتتتتتتتة حتتتتتتته تخمتتتتتتتين المتتتتتتتأجور فتتتتتتتي المتجتتتتتتتر المبيتتتتتتت  فتتتتتتتوراً 
 . 1/379، سجلت حمكمة النقض ، احلسيي  1999\4\18

  . 266ص 2000لعام  (4 -3ن )حملامو ، ا 1998\2\22اتريخ  27.أ.  342ري .ق. نقض مدين سو - 343
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المحكمتة مصتدرة القترار المعتتر   أمتام شلك الوقت قد تضمن طلبتًا جديتدًا لتم يطترح ولتم يقتض  بته
فر أستتتتباب اعتتتتترا  ال يتتتتر يكتتتتون كتتتتل بحتتتتث فتتتتي موضتتتتو  ان تتتتتو بتتتتت متتتت بتتتتل التثإال أنتتتته وق عليتتتته.

 . كما ال يجتوز أن يتنتاول الحكتم344وال يعطي للمعتر  أي مرك  قانوني ،االعترا  سابقًا ووانه
فتتال  ؛345يتتهعتتتر  علأكثتتر متتن القتتدر التتذي قضتتى بتته الحكتتم الم الصتتادر فتتي موضتتو  االعتتترا  

ينقلتب وضتعه فيقترر القاضتي تشتميله  أنه يمتو حقوقت  يجوز لمن تقدم باعترا  ال ير علتى حكتم
عليه أحد بذلك، ون دعتو  االعتترا  تفصتل  أن يدعيمن دون  ،كمحكوم عليه بالحكم اوصلي

ت ، فتتتإشا كتتتان ال يتتتر محقتتتًا فتتتي اعتراضتتته عتتتدل346ردًا فتتتي حتتتدود متتتا رفعتتتت متتتن أجلتتته إمتتتا قبتتتواًل أو
المعتتتر  عليتته ال يقبتتل  مم يكتتن الحكتت ة الحكتتم فتتي حتتدود متتا يمتتو حقتتو  هتتذا ال يتتر، متتا لتت المحكمتت 

فآنتتار الحكتتم موضتتو   .أصتتول محاكمتتات ( 273التج ئتتة فعندئتتذ تعتتدل المحكمتتة الحكتتم بكاملتته )م 
النتتام القتانوني  ، وهتذه النتيجتة تختاليأطرافهما بين الخصوم اوصليين تبقى سار ة فياالعترا  

 . حكاماوفي طعن لل
نمتتا هتتدف المعتتتر  رفتت  اتتته، وإش  د حتت فتتي لمعتتتر  الحكتتم موضتتو  االعتتترا  لتتيو هتتدفا ل نإ
قته ، وشلتك متن ختالل الحصتول علتى حكتم جديتد يثبتت حضرر الذي مو حقته نتيجتة هتذا الحكتمال

 متتن شتتأنه صتتدور الحكتتم موضتتو  االعتتترا  منصتتفاً  فتتي مواجهتتة الخصتتوم فتتي االعتتترا ؛ فلتتيو
دعو  فتي مة ن إقااء، وإيلوش بالقض ي مد أ نم فالمعتر  شأنه شأن، ومن غير شلك وطرافه أو

  .347غير مقبول قانوناً مرة نانية تحت اسم اعترا  ال ير  قامتهاموضو  معين يجعل إ
، متا لتم تقترر المحكمتة يته يتر وقتي تنفيتذ الحكتم المعتتر  علوال يترتب على تقتديم اعتترا  ال
لتك وش  ،يتعتذر تداركته واصلة تنفيذه ضرر جستيممتى كان في م ،خالف شلك في قضاء الخصومة

ووقتي التنفيتذ مستألة جواز تة بالنستبة  .أصتول محاكمتات( 272دية تقدرها المحكمتة )ملة نقلقاء كفا
 بوقي التنفيذ إعمااًل للمبادئ العامة. لمحكمة، وال بد  من طلب من المعتر  ى الإ
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 عوى االعتراض: طرق الطعن بالحكم الصادر في د -سادساً 
. وعليته 348كم اوصتليحنفسها في اللطر  الطعن الصادر بشأن اعترا  ال ير يخض  الحكم 

فتتتإن االعتتتترا  علتتتى قتتترار القضتتتاء المستتتتعجل المتضتتتمن وضتتت  الحراستتتة القضتتتائية علتتتى أحتتتد 
 .349المحالت ال يقبل الطعن بالنقض 

  للطعتتتن بطر تتته والحكتتتم فتتتي اعتتتترا  ال يتتتر الصتتتادر فتتتي قضتتتية أو متتتادة صتتتلحية ال يخضتتت 
  اوصتتل فتتي الحكتتم وال يتبتت  أن الفتتر  سيستتًا علتتىتأ، أنه فتتي شلتتك شتتأن الحكتتم اوصتتليشتت  ،قض التتن

 .350ينفرد به
وبتعتتو ض خصتتمه  ،ليتترة وب رامتتة قتتدرها ألتتي ، م بالمصتتار فوإشا أخفتته ال يتتر فتتي اعتراضتته ألتت 

ضتتتده ولكتتتن ال بتتد  متتتن أن يطلتتب المطعتتتون  .أصتتول محاكمتتتات( 274ابه متتن ضتتترر )معمتتا أصتتت 
 خصم.لبه ابما لم يطل اضي ال يحكمطبقًا للقواعد العامة؛ فالقو ثبت الضرر  ،التعو ض 

 . 351إلعذارى الإدون الحاجة  من و حه للقاضي الحكم بالتعو ض في حال رد اعترا  ال ير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 539\1، احلس يي سجلت حمكم ة ال نقض، 1998\2\8ريخ ات 344.أ.  127.ق.  نقض مدين سوري - 348
 . 

 ، 1998\3\19ري خ ات 261. .أ 124، و.ق.  1963\12\19اتريخ  590سوري .ق. نقض مدين  - 349
 . 1/380جلت حمكمة النقض ، احلسيي س

 . 201، سجلت حمكمة النقض،  عمة ص 1996\1\28اتريخ  60.أ.  73نقض مدين سوري .ق.  - 350

 .  300ص ، استانبو  1958\8\14اتريخ  1853مدين سوري .ق. نقض  - 351
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 الباب الثاني
 خصومات متنوعة 

 تحت عنوان إجراءات وخصومات  من قانون أصول المحاكمات  تناول المشر  في الكتاب الثالث 
والتوكيل بالخصومة واإليدا ، ومخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة،  العر  : متنوعة

ترتيب قانون أصول   ، جر ًا علىومة التحكيموالتنصل. وقد تضمن توصيف المقرر خص
 لقديم. المحاكمات ا

كونه تتم دراسته في   ،وسوف نتناول هذه الخصومات في نالنة فصول، عدا العر  واإليدا 
  ام.  مقرر أحكام االلت

 الفصل األول 
 مخاصمة القضاة

لختوف متن ومن يخطئ ينب ي أن يتحمتل مستيولية خطئته. ولكتن ا ،خطئون القاضي بشر والبشر ي
 متتن رغمعلتتى التت علتتى اإلحجتتام عتتن تتتولي وظيفتتة القضتتاء  -أكثتترهم -حمتتل النتتاصستتيولية قتتد يالم

تير . ولتتذا تحتترس الدستتال فيهتتا يوقتت  المجتمتت  فتتي حتترج شتتديد وأي خلتت  كونهتتا ضتترورة اجتماعيتتة،
وشلك متن ختالل حصتر مستاءلته  سيوليته المهنية،ضي بضمانات ضد موالشرائ  على إحاطة القا

نتة فتي أداء لحة القاضي في الشتعور بالطمأنيلتوازن بين مصخاصة تحقه ابر إجراءات المهنية ع
 .القاضي الفاضح أو تعسفه وإساءته مصلحة الخصوم في حمايتهم من جهلو  وظيفته،

قتترار المخاصتتم التتذي لأن دعتتو  مخاصتتمة القضتتاة غرضتتها الوحيتتد هتتو إبطتتال ا و تصتتور بعضتتهم
وإن تتتتم تجربتهتتا فتتي القضتتاء  -االت اع حتت فهنتت  ر دقيتته،أصتتدره القاضتتي، ولكتتن هتتذا التصتتور غيتت 

وشلتتك حيتتث يكتتون القتترار فتتي صتتالح الخصتتم  هدف مطالبتتة القاضتتي بتتالتعو ض فقتت تستتت -الستتوري 
كتتأن تتتتأخر المحكمتتة فتتي الفصتتل فتتي  جباتتته المهنيتتة؛إختتالل القاضتتي بوا ولكنتته تضتترر متتن جتتراء

 .لميعاد المحدد قانونًا للفصل فيهلطعن عن اا
تستتهدف  إش  للطعتن فهي طر ه استتثنائي دعو  شات طبيعة خاصة، اضيالق مخاصمة ولذا فإن 

دعتتو  . وال تقبتتل تستتتهدف المطالبتتة بتتالتعو ض فقتت  إش ودعتتو  مستتيولية تقصتتير ة  إبطتتال القتترار،
طتر   د وبعتد استتنفا وات علتى اوقتل،لمخاصمة شكاًل إال إشا قدمت من محام أستاش منذ عشر ستنا

 وضتتتد وز تتتر العتتتدل د القضتتتاة التتتذين وقتتت  متتتنهم اإلختتتالل،ضتتت  ة. وهتتتي ترفتتت الطعتتتن والمعالجتتتة كافتتت 
وفتتي ميعتتاد نتتالث  م التتذي استتتفاد متتن القتترار المخاصتتم،وفتتي مواجهتتة الخصتت  إضتتافة إلتتى منصتتبه،

يتذ القترار المخاصتم تنفوقتي القرار. وال تيدي دعو  المخاصمة إلى  لتبلي  م التالياليو سنوات من 
وال تقبتتل دعتتو  المخاصتتمة إال ضتتد قضتتاة  ال يتتر. شتتأن اعتتترا   أنها فتتي شلتتكشتت  متتن حيتتث المبتتدأ

التتدائرة . وتختتت  بنترهتتا محكمتتة االستتتئناف المدنيتتة أو النيابتتة العامتتة فتتي القضتتاء العتتاديالحكتتم و 
 ب درجتتة المحكمتتتةوشلتتك حستتت  و الهيئتتة العامتتتة فتتي محكمتتتة التتنقض،أ محكمتتتة التتنقض  المدنيتتة فتتي
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هنتتي الجستتيم ه العملتتي هتتو الخطتتأ الميتت مة فتتي التطبلتتدعو  المخاصتت . والستتبب الشتتائ  المخاصتتمة
 .الذي تق  فيه المحكمة

القتترار إلتتى حكمتتت المحكمتتة النتتاظرة فيهتتا بإبطتتال  ،شتتكاًل وموضتتوعاً  المخاصتتمة دعتتو  وإشا قبلتتت 
وإشا  .ستتتبيل التعتتتو ض العينتتتي اإلبطتتتال علتتتىبال يجتتتوز لهتتتا أن تكتفتتتي و  نتتتب التعتتتو ض النقتتتدي،جا

المخاصتتتم جتتتاه ة للفصتتتل، فلهتتتا أن تفصتتتل فتتتي لقتتترار فيهتتتا اصتتتدر  كانتتتت التتتدعو  اوصتتتلية التتتتي
حكمة النتاظرة بتدعو  المخاصتمة تبطتل القترار المخاصتم وتعيتد الملتي إلتى وإال فإن الم الموضو ؛
صتوم، بعتد أن طلتب صتاحب المصتلحة متن الخعلتى القضية من جديد بنتاء في بت مرجعه ليتم ال

 ي دعتو  المخاصتمة للطعتن بتالنقض فت رار الصتادر . و خضت  القت أعيدت الحال إلى ما كانت عليه
 .ى كان صادرًا عن محكمة االستئناف؛ وإال فإنه يصدر مبرماً لقواعد العامة متل اً وفق

 األول  حثبالم
 القانونية قضاة وطبيعتها الفكرة مخاصمة 

كبتته المدنيتتة الحديثتتة أن كتتل خطتتأ ستتبب ضتتررًا لل يتتر يلتت م مرت يننالقاعتتدة العامتتة المقتتررة فتتي القتتوا
حهم وعتتتدم متتتن علتتتى القضتتتاة ،بتتتإطال  ،ه هتتتذه القاعتتتدة(. وتطبيتتت متتتدني ستتتوري  164م ض )بتتتالتعو 

بأنهم ضحايا  الخصوم شعركلما  ،يجعلهم تحت تهديد الخصوم حصانة ما بصدد عملهم المهني،
، وستيحجم عتن العمتل خوفتًا متن ستقالل في قترارهيشعر القاضي بااللن ومن نم ف ،ء القضاةوخطا
 .ه العدالةتعطل مرفوبالتالي ي المسيولية

عتتتن أخطتتتائهم المهنيتتتة تجتتتاه  فتتتي الوقتتتت شاتتتته ال يجتتتوز متتتنحهم حصتتتانة مطلقتتتة ضتتتد المستتتيولية  
 .هم ما يعتري البشر من أوجه الضعيونهم بشر و عتر  ،الخصوم

ة لتقر تر مستيولية رستم خصتومة بتإجراءات وأحكتام خاصت  لذلك تتجه اونتمة القانونية الحديثة إلى
تتضتتتمن استتتتثناء متتتن حكتتتم القاعتتتدة العامتتتة فتتتي المستتتيولية المدنيتتتة، فتتتال تجتتتوز  ،اة المدنيتتتةالقضتتت 

جتتراءات دعتتو  المخاصتتمة، وال تجتتوز إل اً مستتاءلتهم متتدنيًا عتتن أخطتتائهم فتتي أداء وظيفتتتهم إال وفقتت 
أكان القضاة على رأص عملهم أم في حالتة انقطتا  ، وسواء لتهم وفه طر  التعو ض العاديةساءم

أو طو تتتتل  -وداء خدمتتتتة العلتتتتم أو أو صتتتتحية أو متتتتن دون راتتتتتب  إدار تتتتةكإجتتتتازة  -يرميقتتتتت قصتتتت 
فتتي حالتتة انقطتتا  دائتتم كاالستتتقالة أو التستتر ح أو اإلحالتتة  مأ -كاإلحالتتة علتتى االستتتيدا  أو النتتدب 

 .أو الطرد أو الع ل كعقوبة مسلكيةد على التقاع
 الحكم:في دعوى المخاصمة طريق استثنائي للطعن  -والً أ
ن القاضتي قتد ختالي ، يفتتر  أالمخاصتمة طر قتًا للطعتن غيتر عتادي لى عد دعتو  و تجه رأي إ 

فتتي المتتواد وهتتذا التترأي هتتو التتذي اعتمتتده المشتتر  الفرنستتي عنتتدما نتتتم المخاصتتمة  واجبتته التتوظيفي.
اصتتمة ال ترمتتي إلتتى الطعتتن فتتي ، ون المخ، ولكنتته اتجتتاه محتتل نتتترمرافعتتات( 516 إلتتى 505)

ر  بتتتين فتتت نمتتتة عتتتن خطتتتأ القاضتتتي، فهتتتي دعتتتو  مستتتيولية، و صتتتم الخى تعتتتو ض وإنمتتتا إلتتت  ،الحكتتتم
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فتتإن  ،نطتتو  علتتى ستتبب متتن أستتباب المخاصتتمةوهتتي إشا أدت إلتتى بطتتالن الحكتتم التتذي ا اومتتر ن.
 .352صدور الحكم ًا للخصم عن الضرر الذي أصابه منهذا البطالن يكون بوصفه تعو ضًا عيني

، ال يمكتتن رفتت  دعتتتو  راجحالتت فحستتب التترأي وإشا حتتدث ورفعتتت دعتتو  ج ائيتتة ضتتد القاضتتي 
، وأنتته الج ائيتتة أمتتام المحكمتتة الج ائيتتة المستتيولية المدنيتتة للقاضتتي عتتن عملتته المهنتتي تبعتتًا للتتدعو  

علتتى  اً تبتتا  القواعتتد العامتتة يعتتد خروجتت اشلتتك أن   القواعتتد الخاصتتة بتتدعو  المخاصتتمة؛ تبتتاايجتتب 
 عتددة لصتالح القاضتي.مت نات نون بضتما، كطر ه خاس أحاطه القتاالحكمة من تنتيم المخاصمة

  المدنيتة ، وهتو متا ال يتتأتى عنتد نتتر التدعو دعو  المخاصتمة تنتتر علتى مترحلتين يي د هذا أن
مة همى شلك النحو يعد ضمانة ، في حين أن تنتيم إجراءات المخاصمة علأمام المحكمة الج ائية

 . 353ال يجب حرمانهم منها ب ير ن  خاس  ،اةللقض
 ى مسؤولية تقصيرية:عو د خاصمةالم دعوى  -ثانياً 

اتجه مذهب  ختر إلتى أن المخاصتمة دعتو  تعتو ض مبنيتة علتى قواعتد المستيولية التقصتير ة 
لطعتتتن وال امتتتتدادًا ، وليستتتت متتتن طتتتر  اخطتتتأ و الضتتترر وصتتتلة الستتتببية بينهمتتتابأركانهتتتا الثالنتتتة ال

 . 354للخصومة
 

 14ص  مة .ق. دين س  وري غرف  ة خماو نق  ض م    . 336ص– 1973ق  انون القض  اء امل  دين  بع  ة  –ا  فتح  ي و - 352
، مش     ار إليهم     ا يف مؤل     ف  1995\7\25اتري     خ  534.أ.  516. و .ق.  1995\6\27اتري     خ  461.أ. 

 . 15قضاة احلكم وجيثلي النيابة ص  خماصمة –األستاذ مصبار املهايي 
 . 347ص –املرجع السابق  – 1973 بعة  –دين قانون القضاء امل – فتحي وا - 353
، وقراره  ا  254ص  2004( لع  ام 4 -3، احمل  امون ) 660.أ . 446كم  ة ال  نقض رق  م اهليئ  ة العام  ة حملق  رار  - 354
.أ.  335وقراره   ا  1040ص 2003ام ( لع    12- 11، احمل   امون ) 2002\5\13اتري   خ  639.أ.  188رق   م 

خ اتري  448.أ.    234وقرارها رقم   1041ص  2003( لعام  12  -11، احملامون )  2002\5\13اتريخ    2060
اتري        خ  567.أ.  508.،وق هيئ        ة عام        ة  1045ص 2003( لع        ام 12 -11امون )، احمل          2002\5\27
 2005( لع     ام 8 -7امون )، احمل       2004\4\13اتري     خ  167.أ.  206. و. ق هيئ     ة عام     ة 2002\12\2
 .  679و  675ص

عوى املياص   مة  ل  دالق  انوين لس  ورية بص  دد األس   اسيئ  ة العام  ة حملكم   ة ال  نقض اقر علي   ه اجته  اد اهله  ذا م  ا اس  ت
عه  ا    ت تباا، وم  ن املق رر أن ق  رارات اهليئ  ة العام ة حملكم  ة ال  نقض مبنزل ة الق  انون و جي  ب عل ى احمل  اكم و بيعته ا القانوني  ة

( 4 -3حمل  امون )، ا 1999\11\21ري  خ ات 408.أ.  3877، نق  ض م  دين س  وري .ق.ءلة املس  لكية ائل  ة املس  ا
اتري          خ  302.أ .  285ة العام          ة رق          م ار إىل ق          رار اهليئ           ه          ذا الق          ر . وق          د اس          تند   325ص 2001لع          ام 
ابإلضافة إىل  األحكام املامةيف . وكانت سابقاا قد اجتهت إىل عد املياصمة  ريقاا استثنائياا للطعن  1997\ 12\22

اتري      خ  122.أ.  253، وقراره      ا رق      م  1996\4\15اتري      خ  72.أ.  204املس      اءلة القض      ائية يف قراره      ا رق      م 
 –، خماص    مة قض   اة احلك    م وجيثل   ي النياب    ة يف مؤل    ف األس   تاذ مص    بار امله   ايي ين. مش   ار إىل الق   رار  1996\7\22

 .15ص  2000 –مؤسسة النوري 
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الثالتتث فتتي الكتتتاب  اصتتمة القضتتاةهتتذا التأصتتيل يتفتته متت  صتتياغة المشتتر  الستتوري إلجتتراءات مخو 
 .355ولم يتناولها في الكتاب المخص  لطر  الطعن باوحكام ،ةتحت عنوان خصومات متنوع

 خطذ القاضي المخاصم ليس مرفقيًا: -ثالثاً 
تقتتته فتتتي مواجهتتتة مستتتيولية شخصتتتية تقتتت  علتتتى عا ة هنتتتاحتتت  أن مستتتيولية القاضتتتي المدنيتتت يل

بواجباتتته الوظيكيتتة التتتي علتتى إخاللتته عو ، وتقتتوم الخصتتوم التتذين لهتتم وحتتدهم صتتفة فتتي هتتذه التتد 
، فاوساص القانوني لمسيولية القاضي فتي مواجهتة ه موظفًا عامًا في مواجهة الدولةا بوصفيتحمله

 .عام عن عمله ساص مسيولية أي موظيالخصوم ال يختلي عن أ
، ون ولعنتته الدولتتة؛ فالقاضتتي هتتو المستتي  خطتتأه يعتتد مرفقيتتًا تستتأل يعنتتي شلتتك أن كتتن الول
إحتتتالل إن ، و إش إنتته يتمتتت  باالستتتقالل فتتي عملتته ،فرقتتًا بتتين القاضتتي وأي موظتتي عتتام  ختتر نمتتة
عتدم شتعوره بمستيوليته ييدي إلى عدم اهتمامته بعملته و  ،لية الدولة محل مسيوليته الشخصيةمسيو 
لقاضتتي هتتو عضتتو الدولتتة متتا دام يعمتتل لتحقيتته وظيفتتته فتتي ، ومتتن ناحيتتة أختتر  فالشخصتتية عنتتها
ن ختترج عنهتتا لتحقيتته أهتتداف خاصتتة بتته، فعملتته ال يعتتد صتتادرًا متتن إالوظيفتتة ،فتت  ار الهتتدف متتنإطتت 
 .356، وإنما يعد عماًل شخصيًا تق  عليه مسيوليتهالدولة

أعمتال  ولية بوصفها متبوعتًا يستأل عتنتتحمل المسي  وزارة العدلفي وإن كانت الدولة ممثلة 
خطتتتأ القاضتتتي ووظيفتتتته التتتتي  و  بتتتينيولية المتبتتت تابعتتته لوجتتتود الصتتتلة القانونيتتتة الالزمتتتة لقيتتتام مستتت 

الدولتتة مستتيولة عمتتا يحكتتم بتته متتن أصتتول محاكمتتات( علتتى أنا  467، فقتتد نصتتت المتتادة )ييديهتتا
 ا.حه الرجو  عليههذه اوفعال ولها على القاضي أو ممثل النيابة بسبب  عو ض الت

  رأي الذي نرجحه:ال -رابعاً 
نهتتتا شات إا القتتتانوني وأساستتته مخاصتتمةلنيتتتة لتتتدعو  اطبيعتتتة القانو يمكتتن القتتتول فتتتي تحديتتد ال

المدنيتة وطتر  الطعتن  حوت في تنتيمها شرو  وأحكام كل متن دعتو  المستيولية طبيعة خاصة،
لتتى المحكمتتة علتتى وضتت  يختتالي ، وتعتتر  عاالستتتثنائية. وقتتد حتتدد لهتتا المشتتر  إجتتراءات خاصتتة

 

ض ، نق   ادع  اء ابلتع  ويضول  و مل يك  ن هن  ا   النظ  ر يف دع  وى املياص  مة ج  ائزاا ل  ذا ويف ض  وء ه  ذا التأص  يل ك  ان 
 .  226ص 197 8امون لعام، احمل 1987\9\22اتريخ  1490.أ.  480مدين سوري .ق. 

خبص   وص  كم  ا س  نرى  –الطع  ن ابألحك  ام و اثرهكان  ت يف بع  ض ش  رو ها و اثره  ا تتل  ق م  ع بع  ض ش  روق وإن   - 355
عبارة عن مبلو  لقضائية فإن التأمني( من قانون الرسوم والتأمينات ا1حسب املادة )ف  .التأمني اخلاص بدعوى املياصمة
إىل ع د  دع وى اهليئ ة العام ة حملكم ة ال نقض الس ورية  ه تاجت ل ذاق اخلزين ة، ص ندو  يف ع نيودعه كل من يسلك  ريق الط

ري       خ ات 97/ 234قراره      ا رق      م  املياص      مة  ريق      اا اس      تثنائياا للني      ل م      ن األحك      ام املام       ة م      ع املطالب      ة ابلتع      ويض
 .16ص اة احلكم وجيثلي النيابةخماصمة قض -هايي مصبار امل – 1996\5\13
 . 337ص –السابق  –ي وا  فتح- 356
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 وشتروطها حكامهتا ب علتى أن غلت ، وإ357وضا  العادية فتي نتتر القضتايا اوختر  والفصتل فيهتااو
. وإن إال فيما يخت  حكمهتا وهتو التعتو ض  –كما سنر   –كام وشرو  طر  الطعن االستثنائيةأح

 كانتتت  إش  ،نائيطر قتتًا خالصتتًا للطعتتن االستتتث متتا يجتتر  عليتته العمتتل لتتد  المحتتاكم قتتد جعتتل منهتتا
مخاصتتم لاالحكتتم  طتالبإب تكتفتتي -فتي ظتتل القتانون القتتديم-رة فتي دعتتو  المخاصتتمةالمحكمتة النتتاظ

صتار وجوبيتًا فتي  -، ولئن حكمت في بعض الحاالت بتعو ض نقتديعلى سبيل التعو ض العيني
بإبطتال الحكتم  فإنها تكتفي بالحكم بتعو ض نقدي رم ي ال أهمية له إشا ما قتورن  -القانون الحالي

 .358على سبيل التعو ض 
 الثاني  حثبلما

 الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة 
محاكمات على أنها تقدم دعو  المخاصمة إلى المحكمة   صولأ  471دة تن  الما

 المختصة في المادة السابقة ضمن الشرو  الحصر ة ااتية تحت طائلة الرد شكاًل وهي:...
 إلخا.

دة في القانون على شرو  الشكلية لدعو  المخاصمة وار الن  أن الفي يستفاد من هذا 
 ستحداث شرو  جديدة.ال يستطي  افإن القضاء  سبيل الحصر في هذا الن ، وبالتالي 

بعض الشرو  التي استقر عليها القضاء السوري قبل العمل بالقانون الحالي  والحقيقة أن  
شرو  الشكلية نصت عليها النصوس . كما أن بعض الاً مطلوبال ي ال  الذي قنن هذا الن  

مرجعية كل   يان  ب مخاصمة م لدعو  اللذلك سنورد الشرو  الشكلية ية للن  المذكور. التال
 على النحو ااتي:شر  منها 

 عدم وجود طريقة أخرى للتظلم من القرار المخاصم: -أوالً 
مخاصتتمة تند إليتته دعتتو  الأي القتترار القضتتائي التتذي تستت  ؛أن يكتتون ستتبب الضتتررأي   

مخاصتمة إشا كتان المتدعي هتو التذي تراختى عتن ستلوع فال يجوز ستما  دعتو  ال مبرمًا.
، وت تدو د  الكتساب الحكم الدرجة القطعيتةفأ ه من خطأ؛ما يرا  لتصو ب  ،نطعالطر ه 

 
ص  1992، احمل    امون لع    ام  1992\6\17اتري    خ  79.أ.  62م    دين س    وري ) خماص    مة ( .ق.  نق    ض  - 357
للصل الذي ومل يتناوهلا ال يف ا  ،إبجراءات وخصومات متنوعة  . ورمبا هلذا تناول املشرىل أحكامها يف كتاب خاص  826

خصص   ه ملص   ادر االلت   زام  ين يف الكت   اب ال   ذينون امل   دالق   ايف  ، وال تن   اول أحكامه   اق الطع   ن ابألحك   امخصص   ه لط   ر 
 وابلذات اللعل غ  املشروىل .

لتض       امن مبل       و حكم       ت حمكم       ة ال       نقض غرف       ة املياص       مة بتض       مني وزارة الع       دل والقض       اة املياص       مني اب - 358
هم ساوي بيناملياصمني ابلتهذا املبلو  صيلا من القضاة تسرتد وزارة العدل ل.س( للجهة املدعية ابملياصمة 1500)

. وأرى أن احملكم ة  465ق رار رق م  -664ص – 2007( ع ام 6 -5منش ور يف احمل امون ) –عليه ا  يف حال التنليذ
 .نيالقضاة ضامن عد   وزارة العدل إن مل تطلبجتاوزت اختصاصها وحكمت مبا مل يطلبه اخلصوم 
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وهتتتذا الشتتتر  استتتتقر عليتتته القضتتتاء ونتتته تمليتتته  .359دعتتتو  المخاصتتتمة واجبتتتة التتترد شتتتكالً 
 كام. مة في الطعن باوحاالقواعد الع

تئناف فتتي القضتتايا القتترار الصتتادر عتتن محكمتتة االستت بتتأن متتن شلتتك اجتهتتاد القضتتاء الستتوري 
فتال تقبتتل دعتتو   نقض نفعتتًا للقتانون، و ستتتفيد اوطتتراف متن نقتتض الحكتتم،الطعتن بتتالماليتة يقبتتل الع

 .360المخاصمة إال بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعًا للقانون في مثل هذا القرار
ل المخاصمة ونها ليستت نهائيتة إش يمكتن اللجتوء إلتى لك القرارات المستعجلة فإنها ال تقبكذ 
/د أصتول محاكمتات 470وهذا االجتهاد كرسته المادة  .361أساص الحكمفي لبت ة الموضو  لقضا
قولهتتتاا ال تقبتتتل اوحكتتتام الصتتتادرة فتتتي المتتتواد المستتتتعجلة المخاصتتتمة أمتتتا القتتترارات االستتتتئنافية فتتتي 

   المخاصمة.ا. القضايا التنفيذية فإنها تقبل  الصادرة في
ن طلتب إل ائته أمتام المحكمتة التتي مكتاإل لمخاصتمة،دوم ال تقبتل بشتأنه دعتو  اوالقرار المعت 

إن القترار التذي  إش ، ي  خر غير دعو  المخاصتمة إلل ائتهأصدرته, وهذا يعني وجود طر ه قضائ
 . 362ج  قضائي  خر إلل ائهيقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليو له مر 

مدعي إقامة وبمقدور ال ،ال تحوز سو  حجية ميقتة 363الدائم ارات القضاء العقاري كذلك قر 
أما المحاكم القضائية العادية على الشخ  الذي حصل على ستند التمليتك  ،الدعو  بأصل الحه

 
ص  2003م ( لع  ا 10 -9، احمل  امون ) 2200\3\26اتري  خ  894.أ.  167نق  ض م  دين س  وري .ق.  - 359
873 . 

" فإذا كان القرار حمل املياصمة الصادرة عن حمكمة االستئناف العمالية قابلا للطعن نلعاا للقانون ويستليد منه  -  360
ن علي ه أن يطل ب م ن . ك ا 1983ع ام  /10/عي املياصمة عم لا أبحك ام املرس وم التش ريعي رق م األ راف ومنهم مد

 عن فيه فعليه انتظار نتيجة الطعن السابق اليت قد يستليد من ه وإذا مل للقانون حىت إذا  ار نلعاا العام الطعن ابلقر احملامي 
أب واب التقاض ي وحي ق ل ه عندئ ذ اللج وء إىل دع وى  يستجب احملامي العام إىل  لبه فتكون عندئ ذ ق د أغلق ت يف وجه ه

 – 2007 –( 9 -7ون )احمل     ام – 17/3/2006يف  1159/أ/103مة س     وري /ق/نق     ض خماص       –ملياص    مة ا
 .  1080ص

 – 2007 –( 9 -7احمل            امون ) – 28/3/2006يف  1185/أ/109نق            ض خماص            مة س            وري /ق/ - 361
 .  1082ص

 –( 9 -7احمل     امون ) – 5/6/2006يف 555/أ/198/ق/ غرف     ة املياص     مة –نق     ض هيئ     ة عام     ة س     وري  - 362
 .1010ص – 2007

االس  تئناف بوص  لها مرجع  اا  ، أم كان  ت حمكم  ةئماري ال  داعق   بوص  له القاض  ي الواء أك  ان قاض  ي ص  لح املنطق  ة س    - 363
إداري ة ل دائم فق رارات القاض ي العق اري ا –قض اة التحدي د والتحري ر  –للطعن يف قراراته، وكذا القضاة العقاريون املؤقتون 

زة والتق   ادم املكس   ب ا التحق   ق م   ن قواع   د احلي   اموض   وعه 1926ر لع   ام ل . 186( م   ن الق   رار 46حس   ب امل   ادة )
ه يف السجل العقاري وإعطائه سند تليك بذلك العق ار وه و قاب ل للس تئناف، وق رارات عقار على اسم حائز تسجيل الو 

ة األخ رى ، وك ذا زاىل حبق امللكية أو حق التصرف أو احلقوق العيني إدارية طذا اخلصوص ألن ال تلصل يف الناالستئناف 
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قترارات إدار تة،  ي بحسبان أن قرارات القضتاء العقتار  ،364أو التصرف بالعقارات نتيجة تلك القرارات 
إدار تتة ي قتترارات فهتت ، ستتند التمليتتك أمتتام القاضتتي العتتادي تمنتت  االدعتتاء بفستتخ 365لتتيو لهتتا حجيتتة

، فهتي غيتر فاصتلة فتي النت ا  بشتأن بحته تستجيل العقتار علتى استم حتائ ه ين صاحب اورجحيةتع
 .366حه الملكية أو التصرف أو الحقو  العينية اوخر  

 تقبتتتل دعتتتو  أال الشتتترو  الشتتتكلية لتتتدعو  المخاصتتتمة هتتتذا الشتتتر  متتتن و نب تتتي فتتتي ضتتتوء
و مكتتن  -كمتتا متتر -حجيتتته مقيتتدة؛ ون لمتترة اوولتتىلقتترار النتتاقض فتتي اى التت إالمخاصتتمة بالنستتبة 

   عند تجديد الدعو  بعد النقض. اعتورعيب الذي معالجة ال
و عتد هتتذا الشتتر  متن الشتترو  الشتتكلية لتدعو  مخاصتتمة القضتتاة متهترًا متتن متتتاهر كونهتتا 

سلوع أنه ال يجوز –كما مر معنا في شرو  الطعن عمومًا  –قرر، فمن المقًا استثنائيًا للطعنطر 
هتذه اوخيترة يستق  حقته  عن غير العادية إال بعد سلوع طر  الطعن العاديتة، ومتن فتوت ططر  ال
 . في اوولى

 :دعوى المخاصمة ذوو الصفة في -ثانياً 
 المدعي في دعوى المخاصمة: -آ

لمحكتوم عليته المتضترر متن القترار ة هو صاحب المصلحة فيهتا، وهتو امدعي المخاصم 
م يأختتذ بكتتل كتتل طلباتتته إشا كتتان متتدعيًا أو لتت لتتم يقتتض لتته به هتتو كتتل متتن المخاصتتم. والمحكتتوم عليتت 

. فتتتال تقبتتتل دعتتتو  المخاصتتتمة إال ممتتتن كتتتان طرفتتتًا فتتتي التتتدعو  367دفاعتتته إشا كتتتان متتتدعى عليتتته

 

كن خماصمة حمكمة االستئناف بوصلها مرجعاا ، إ ا ميوالتحريرالتحديد ة أبعمال املؤقت املتعلقارات القاضي العقاري قر 
أن قاضي التحديد والتحرير حبسبان  للطعن يف قرارات القاضي العقاري املؤقت غ  املامة اليت تصدر قابلة للستئناف،

داه واحلق وق لكي ة وم  لتزام ات ح ول وج ود ح ق املب ات القي د املتعلق ة ابيف االعرتاض ات و ل يدخل يف اختصاصه اللص ل
ية األخرى القابلة للتسجيل يف السجل العقاري، وابحلقوق اجلارية على احلدود أو العائدة للجوار كاجلدران املشرتكة العين

.أ.  139ل  نقض رق   م ئ  ة العام  ة حملكم  ة اق  رار اهلي 1926ل . ر لع  ام  186م  ن الق  رار  2\25م وحق  وق االرتل  اق )
السابق  –مشار إليه يف املهايي  ، 152، القاعدة رقم الدركز   –ضائية موعة الق، اجمل  1995\12\4اتريخ    170
 .    43ص

لت حمكمة النقض ، ، سج 1995\ 11\13اتريخ    1259.ق.    766نقض مدين سوري أساس خماصمة   -  364
 .42السابق ص –املهايي 

سوري .ق.  ستمرارها نقض مديناليد وا ة ..... إال يف حدود وضعس له قوة ثبوتية وحجيالتسجيل اإلداري ليف -  365
 . 726، تقنني البينات ، العطري ، جملة القانون ص 1965\3\25اتريخ  663

، س  جلت حمكم  ة ال  نقض،  1995\7\30خ اتري    922.ق.  553نق  ض م  دين س  وري  أس  اس خماص  مة  - 366
 .42ص -سابق ال –املهايي 

 .739ص  –بو الوفا أمحد أ –رية األحكام نظ - 367



 

126 

 

الخصتتتومة متتتن  تحتتتت طائلتتتة التتترد شتتتكاًل ون صتتتحة ،ية التتتتي صتتتدر فيهتتتا القتتترار المخاصتتتماوصتتتل
ًا فتتي التتدعو  وال ممتتثاًل فيهتتا م يكتتن طرفتت حقتتو  متتن لتت و النتتتام العتتام، وونتته إشا كتتان القتترار قتتد متت 

 .368(أصول محاكمات   166فمن حقه سلوع طر ه اعترا  ال ير )م  ،بشخصه أم ب يره كالوارث 
 الطعن. واوساص القانوني لهذا الشر  هو القواعد العامة في

  المخاصمة: المدعى عليه في دعوى  -ب
ء أستتماء القضتتاة من االستتتدعايجتتب أن يتضتت  /ب أصتتول محاكمتتات علتتى أنتته:ا471تتتن  المتتادة 

مخاصمين ووز ر العدل كممثتل للدولتة وكتذلك أستماء الخصتوم فتي التدعو  اوصتلية التتي صتدر ال
 .".المخاصتم ن رقم وتار خ القرارفيها الحكم محل المخاصمة م  بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيا

  اجهتهم هم:دعو  المخاصمة أو في مو الذين ترف  عليهم  الصفة فذوو
 المحكمة مصدرة القرار:                                  قضاة  -1

المحكمتتة مصتتدرة القتترار بصتتفتهم الشخصتتية ال  المتتدعى عليتته فتتي دعتتو  المخاصتتمة هتتم قضتتاة 
                                    االعتبار ة.

 ا اختصتتتتتم بعتتتتتض ولتتتتتذلك تتتتتترد التتتتتدعو  شتتتتتكاًل إش  ،المخاصتتتتتم غيتتتتتر قابتتتتتل للتج ئتتتتتةفتتتتتالقرار 
ون دعتتتو  المخاصتتتمة ضتتتد حكتتتم صتتادر باإلجمتتتا  عتتتن قضتتتاء الجماعتتتة، يستتتتدعي  .369القضتتاة

مخاصتتتمة كامتتتل الهيئتتتة تحتتتت طائلتتتة رد دعتتتو  المخاصتتتمة شتتتكاًل، ونتتته فتتتي حتتتال قبتتتول دعتتتو  
إنمتتتا يكتتتتون فتتتتي مواجهتتتة القضتتتتاة التتتتذين ى تقر تتتتر إبطتتتتال الحكتتتم، وإبطالتتتته المخاصتتتمة ستتتتييدي إلتتت 

حتتى وإن كتان ستبب المخاصتمة يرجت  إلتى بعتض أعضتاء  ،االشتراح هتذ و ر  بعض  .370أصدروه

 
 25.أ.   38وقرار هيئة عامة رقم   1995\5\25اتريخ    336.أ.    769  سوري ، خماصمة .ق.قض مدين  ن -  368

دته ق رار غرف ة املياص مة مبحكم ة . وق د انتق د س يا 50، سجلت حمكمة ال نقض ، امله ايي ص 1996\2\5اتريخ 
كو ك  م املش   ى املياص  مة ش  كلا ألن احل، ال  ذي رف  ض دع  و  1995\11\13اتري  خ  763أ. . 1222ال  نقض رق  م 

ه بني أمساء املستأنلني الذين صدر احلكم يف مواجهتهم، وابلتا  عدته غ  ذي صلة كم دىل ابملياص مة منه مل حيمل امس
من مطلع  ض املدعيني أو كلهمتقر عليه اجتهاد حمكمة النقض من أن إغلال اسم بعوكان نقده مبنياا على أساس ما اس

. واحلقيقة أنه كان على مدعي املياصمة من  ديدهم عوى وأوراقها تكنالداثئق يبه إذا كان مضمونة أو و احلكم ال يع
يف تس عى إليه  ا احملكم ة الن  اظرة  ليتجن ب ه  ذه النتيج ة ال  يت غالب اا م  ا الق  رار م اداا قب  ل س لو  املياص  مة، ل ب تص حيح 

 املياصمة.
 2003( لع     ام 21 -11احمل     امون ) 2002\6\30اتري     خ  1125.أ.  733ق     ض م     دين س     وري .ق. ن - 369
 . 1070ص

 2003(لع   ام 10 -9، احمل   امون )  2002\10\15اتري   خ  1536.أ.  531نق   ض م   دين س   وري .ق.  - 370
 . 877ص
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. إال أن 371الهيئة الحاكمة فيما لو صدر القرار باوكثر ة؛ وشلك صيانة لسر المداولة داخل الهيئتة
/د 471اولة فنصتت المتادة ري لم يراعوا مقتضيات سر المد واضعي قانون أصول المحاكمات السو 

و  رًا عن أكثر تة الهيئتة القضتائية وجتب حصتر دعت على أنها إشا كان الحكم محل المخاصمة صاد 
 المخاصمة بأكثر ة الهيئة فق  دون القاضي المخالي.ا.

 وإشا تتتتتوفي رئتتتتيو الهيئتتتتة مصتتتتدرة القتتتترار المخاصتتتتم فإنتتتته ينب تتتتي مخاصتتتتمة ورنتتتتته وعتتتتدم  
 . 372ااخر ن تحت طائلة الرد شكالً  االقتصار على مخاصمة العضو ن
التنقض متن أن علتى طالتب  ه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمةإال أن المشر  أل ى ما كان علي

المخاصتتتمة، مخاصتتتمة الهيئتتتة الحاكمتتتة مصتتتدر القتتترار النتتتاقض، ال أن يكتفتتتي بمخاصتتتمة القتتترار 
حكتتتتم محتتتتل محاكمتتتتات علتتتتى أنتتتته:ا إشا كتتتتان ال/ج أصتتتتول 471فنصتتتتت المتتتتادة  .373المشتتتتكو منتتتته

دعتتتو  المخاصتتتمة بالهيئتتتة  المخاصتتتمة صتتتادرًا عقتتتب الطعتتتن بتتتالنقض للمتتترة الثانيتتتة وجتتتب حصتتتر
 اوخيرة التي أصدرت هذا الحكم فق .ا. 

و مكتتن مخاصتتمة قضتتاة الحكتتم والنيابتتة علتتى حتتد ستتواء متتن أي درجتتة كتتانوا، ولكتتن حستتب 
لتة كقضتاة المحكمتة ال ينطبته علتى قضتاة مجلتو الدو  فإنته أصول محاكمات ( 470ن  المادة )

( متتن القتتانون رقتتم 3. ولتتئن كانتتت المتتادة )374اإلدار تتة العليتتا و توجتتب رد دعتتو  مخاصتتمتهم شتتكالً 
الختتتاس بتنتتتتيم مجلتتتو الدولتتتة قتتتد نصتتتت علتتتى أنتتته اتطبتتته اإلجتتتراءات  21/2/1959تتتتار خ  55

يمتا فعتات وقتانون أصتول المحاكمتات فالمنصوس عليها في هذا القانون وتطبه أحكام قانون المرا
فإنته ال يمكتن  ستم القضتائيا؛جتراءات الخاصتة بالقلم يرد فيه ن  وشلتك إلتى أن يصتدر قتانون اإل
( حددت القضاة الذين تجتوز مخاصتمتهم بقضتاة  470مخاصمة قضاة مجلو الدولة ون المادة )
 وقضتاة ،نائتب العتام االستتئنافيوقضتاة االستتئناف وال ،محكمة النقض وممثلي النيابة العامتة لتديها

هتتذا التتتن  ال ينطبتته علتتتى محتتاكم البدايتتة والصتتتلح وممثلتتي النيابتتتة العامتتة ااختتتر ن، ممتتا يجعتتتل 
 .وترد دعو  المخاصمة شكالً  ،العلياغيرهم كقضاة المحكمة اإلدار ة 

و عد هذا الشر  من متاهر الطبيعة القانونية الخاصة لتدعو  المخاصتمة فتال هتي طر ته طعتن  
، ونهتا لتو كانتت دعتو  تعتو ض خالصتة ومكتن و ض خالصتةئي خال  وال هي دعو  تعستثناا

لون للخطتتتأ مخاصتتتمة أحتتتد قضتتتاة الهيئتتتة الحاكمتتتة، علتتتى أستتتاص أنتتته إشا تعتتتدد اوشتتتخاس الفتتتاع
 

 .211ص  -املرجع السابق  –ملدين الوسيط يف قانون القضاء ا –فتحي وا   - 371
 . 457ص 2003ام ( لع6 – 5، احملامون ) 2002\4\15اتريخ  627. .أ 139العامة رقم  قرار اهليئة - 372
( لع    ام 6 -5، احمل    امون ) 2002\5\27اتري    خ  407.أ.  227هليئ    ة العام    ة حملكم    ة ال    نقض رق    م ق    رار ا - 373

 .462ص 2003
 1994انون لع  ام ، جمل  ة الق    1995\7\24اتري  خ  112.أ.  166نقض رق  م ق  رار اهليئ  ة العام  ة حملكم  ة ال    - 374
 .  53ص
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و مكن للمضرور مخاصمة أحدهم علتى وجته  ،التقصيري فإنهم يتضامنون في تعو ض المضرور
لك القتصتتترت دعتتتو  و كانتتتت كتتذ ختتال  استتتتثنائي للطعتتن ونتتته لتت وال هتتتي أيضتتًا طر تتته  راد،االنفتت 

 المخاصمة على من صدر القرار المخاصم لمصلحته.
 : المخاصمة شكالً اختصام وزير العدل لصحة دعوى -2

إلتتى  المل تتى مدنيتةالمحاكمتتات ال صتتولأمتن  487اتجته االجتهتتاد القضتتائي الستوري عمتتاًل بالمتتادة 
ممثلتة بتوز ر العتدل ن الدولة قضاة المخاصمين وعدم طلبه ما اقتصار طلب التعو ض على ال:أن

إضتتتتافة إلتتتتى منصتتتتبه بوصتتتتفه هتتتتو المستتتتيول عتتتتن التعتتتتو ض كممثتتتتل للدولتتتتة يوجتتتتب رد التتتتدعو  
 . 375شكالً 
الهيئة العامة لمحكمة النقض اجتهادها هذا بأنه الو كانت مخاصتمة وز تر العتدل  ت عللقد  و    

هتذا غيتر و  ل توًا، أصول محاكمات(487المادة ) ن  في دعاو  المخاصمة غير متوجبة وصبح 
ات عو ضت ممكن بالنسبة للمشر  عندما عد بموجب المادة المذكورة أن الدولة هي المسيولة عن الت

لة ولها حه العتودة عليته وال يجتوز أن تكتون الدولتة مستيو  على القاضي المخاصم، التي يحكم بها
 وممثلتتتة فتتتيتكتتتن متتتدعى عليهتتتا تحكتتتم متتتا لتتتم  وال يمكتتتن أن إال إشا حكمتتتت إلتتتى جانتتتب القاضتتتي،

ونتته ال يجتتوز الحكتتم علتتى أي كتتان فتتي أي دعتتو  متتا لتتم يكتتن متتدعى عليتته فيهتتا وممتتثاًل  التتدعو ؛
 . 376ا تمثياًل صحيحاً 
أصتول 487ن  المادة ) من إيراد  أراد المشر  ، ون جتهاد محل نتراال قد رأينا أن هذاو  

نهتا فتي أحتد وأ ،خاصتمةي الطبيعة الخاصتة لتدعو  المإزالة ما قد يثيره الخالف ف 377المحاكمات(
( فتي ام مسيولية المتبو  )وزارة العدل( عن أعمال تابعه )القضتاةدعو  تعو ض، وأن أحكجوانبها 

، ولتتتو أنهتتتم مستتتتقلون فتتتي عملهتتتم عتتتن علتتتى عالقتتتة القضتتتاة بتتتوزارة العتتتدل القتتتانون المتتتدني تنطبتتته
فة الخطتتأ لتتن  رفتت  صتت أراد المشتتر  متتن إيتتراد هتتذا اوز تتر العتتدل. كمتتا فتتي الستتلطة التنفيذيتتة ممثلتتة 

الل فتتتي عملهتتتا بختتتالف لمتتتا تتمتتتت  بتتته الستتتلطة القضتتتائية متتتن استتتتق ،المرفقتتتي عتتتن عمتتتل القضتتتاة
 . 378فإيراد الن  المذكور ليو ل واً  الموظي العام،
للمضترور فتتي مطالبتتة أي  ،عالقتتة تضتامن والخيتتار ومادامتت العالقتتة بتين التتتاب  والمتبتو  
مة شتتكاًل وال العتتدل لصتتحة دعتتو  المخاصتت صتتام وز تتر محتتل الشتتترا  اختم يكتتن هنتتاع لتت  ،منهمتتا

 
 – 2007 –( 9 -7احمل        امون ) – 31/7/0620 يف 1051/أ/278س        وري /ق/نق        ض هيئ        ة عام        ة  - 375
 .  1027ص

 .  43ص – 2008( 2-1احملامون ) – 18/6/2007يف  286/ق/1018نقض هيئة عامة /أ/ - 376
 . 2016لعام1ن قانون أصول المحاكمات م 467يقابله نص المادة  - 377

ملياص    مة ق دع    وى احمكم    ة ال    نقض خبص    وص ش    رو ه    اد وغ     ه م    ن اجته    ادات يقن    ا عل    ى ه    ذا االجتنظ   ر تعلا - 378
 . دهاوما بع 35ص – 2009( لعام 2-1، مقال منشور لنا يف جملة ) احملامون( )وأحكامها 
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إال أن القتانون الحتتالي تبنتى اجتهتتاد القضتاء واشتتتر  اختصتام وز تتر العتتدل  .أستاص لتته فتي القتتانون 
كممثتتتل للدولتتتة تحتتتت طائلتتتة رد دعتتتو  المخاصتتتمة شتتتكاًل، م لبتتتًا طبيعتهتتتا كطعتتتن علتتتى طبيعتهتتتا 

 ة.كدعو  مسيولية تقصير 
 لية:الخصوم في الدعوى األص-3 
أن ترف  دعو  المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصتالحهم أو  يينب 

فتتتي متتتواجهتهم، ونتتته يتعتتتين علتتتى المحكمتتتة إن قبلتتتت دعتتتو  المخاصتتتمة أن تقتتترر إبطتتتال القتتترار 
 القرار. هذا الشر  إشا كانت دعو  المخاصمة تستهدف إبطال. وبدهي 379المخاصم

المحكتوم لته أو ورنتته متن بعتده فتي حتال وفاتته أو أحتد ورنتته ي مواجهتة فدعو  المخاصمة تقام ف
لتركتتة، وإال كانتتت الخصتتومة غيتتر صتتحيحة وتتترد دعتتو  المخاصتتمة شتتكاًل إن رفعتتت ى التت إإضتتافة 

. وهتتتذا الشتتتر  متتتن متتتتاهر غلبتتتة طبيعتتتة الطعتتتون علتتتى دعتتتو  380بمواجهتتتة المحكتتتوم لتتته المتتتتوفى
 در الحكم المخاصم لمصلحته.خطأ إش ص بان أن المحكوم له لم يرتكب المخاصمة بحس

 ذو الصفة في التمثيل في دعوى المخاصمة:-ثالثاً  
محتتامي  دم دعتتو  المخاصتتمة باستتدعاء متتنتقت  /أ أصتتول محاكمتات علتتى أنتته:ا471تتن  المتتادة 

االستتناد مضى على تستجيله فتي جتدول المحتامين اوستاتذة متدة ال تقتل عتن عشتر ستنوات ب أستاش 
بمخاصتتمة القضتتاة متت  مراعتتاة االستتتثناءات التتواردة فتتي المتتادة  من تفو ضتتهل يتضتت توكيتت  إلتتى ستتند 

 ا..من هذا القانون  105
ونتته لتتو كانتتت دعتتو   القانونيتتة الخاصتتة لتتدعو  المخاصتتمة؛وهتتذا الشتتر  متتن متتتاهر الطبيعتتة 
صددها ولكان كافيًا ب، فر وكالة خاصة للمحامي إلقامتهااو تعو ض خالصة لما كان من الواجب ت

، كما أنه لو كانت طر قًا استثنائيًا خالصًا للطعن لكان كافيًا أن يتذكر قضائي العاملتوكيل السند ا
في سند التوكيل القضائي العام تفو ض المحتامي بستلوع طتر  الطعتن العاديتة واالستتثنائية كافتة، 

 
ياص  مة ف  ل تقب  ل ش  كلا إذا مل تق  م عل  ى اخلص  م "حي    إن دع  وى املياص  مة هت  دف إىل إبط  ال احلك  م حم  ل امل - 379
 – 27/6/2006يف  599/أ/239هيئ  ة عام  ة خماص  مة /ق/. نق  ض احله ومبواجهت  ه "در ذل  ك احلك  م لص   ي ص   ال  ذ
.وق  د رد ت دع وى املياص  مة ش  كلا أل  ا رفع  ت عل  ى املس تليد م  ن الق  رار  1020ص -2007 –( 9 -7حمل امون )ا

فه  م  دا ذل  كوم  ا ع   ياص  م، يئ  ة مص  درة الق  رار امليه  ا يف دع  وى املياص  مة ه  ي اهلاملياص  م ,عل  ى أس  اس أن "امل  دعى عل
الخ   تلف املراك   ز اجله   ة امل   دعى مبواجهته   ا، ى عليه   ا و امل   دعه   ة ب   ني اجل الجي   وز اخلل   ط م   او  ته   ا،جه   ة م   دعى يف مواجه

ن ه إغ راق غ  منشور.وهو حمل نظ ر أل18/5/2009يف 1722أ181القانونية." .نقض هيئة عامة خماصمة سوري ق
 البا ل.القانوين  نظرية  ول التصرف ح اخلصومة إبعماليف الشكلية وميكن تصحي

 -2007 –( 9 -7احمل          امون ) – 18/7/2006يف  581//أ257ق//نق         ض هيئ          ة عام          ة خماص          مة  - 380
  1022ص
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فت  دعتو  المخاصتمة متن قبتل التمثيتل فتي ر مر ن غير كاف لتتوافر صتحة الصتفة فتي وإن كال او
 .لمحاميا
وقد كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في ظل القانون القديم أنه يجب أن تتضمن وكالة  

محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتار خته وأستماء القضتاة المخاصتمين تحتت طائلتة 
 .381رد دعو  المخاصمة شكالً 

ي دعتتتتو  متتتتواجهتم فتتتت ي تمثيتتتتل الخصتتتتوم المتتتتدعى فتتتتي كمتتتتا يستتتتري هتتتتذا الشتتتتر  علتتتتى الصتتتتفة فتتتت 
أ أصتتتتول محاكمتتتتات تتتتتن  علتتتتى أنتتتته:ا ... ودعتتتتوة أطتتتتراف التتتتدعو  /473 المخاصتتتتمة. فالمتتتتادة

للحضتتور بواستتطة وكالئهتتم متتن المحتتامين التتذين تنطبتته علتتيهم الشتترو  المحتتددة فتتي الفقتترة أ متتن 
كتون فتي شلتك االستتثناءات؛ فتال يأي بمتا   نفتة التذكر لستما  أقتوالهم ودفتوعهم فيهتا.ا. 471المادة 
متتتن شتتتر  توكيتتتل محتتتام  105ًا متتتن القضتتتاة المتتتدعى علتتتيهم؛ ونهتتتم ممتتتن استتتتثنتهم المتتتادة مطلوبتتت 

 للحضور والمرافعة. 

 : مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه عدم رضوخ-رابعاً 
إن  سبه قيام الجهتة المدعيتة بالمخاصتمة بتنفيتذ الحكتم المخاصتم  متن دون أن تبتدي فتي  

، يعتد قبتواًل بتالحكم المتذكور ورضتوخًا لته، المطلتوب تنفيتذه لتى القترارتحفت  ع لدعو  التنفيذية أيا
اومتتتر التتتذي ال يجيتتت  للجهتتتة المدعيتتتة مطلقتتتًا الطعتتتن بتتتالقرار المتتتذكور ومتتتن بتتتاب أولتتتى االدعتتتاء 

  . وهذا الشر  من خصائ  طر  الطعن، وتمليه القواعد العامة في الطعن. 382بالمخاصمة
ة بكتتل طلباتتته ولتتو باالستتتناد إلتتى أستتاص ي المخاصتتمبتتواًل بتتالحكم أن يقضتتى لمتتدعو عتتد ق 

اه عليه، فترد دعو  المخاصمة النتفاء شر  المصلحة في قانوني م اير لألساص الذي أسو دعو 
وهو سبب دعو  المخاصتمة بوصتفها  ى له بأكثر مما طلب النتفاء ضرره،، وكذا إشا قضالدعو  

 .383ءوكذا إشا لم يحكم عليه بشيدعو  مسيولية تقصير ة، 
 

 ( لع    ام6 -5، احمل    امون ) 2002\9\29اتري    خ  758.أ.  381ق    رار اهليئ    ة العام    ة حملكم    ة ال    نقض رق    م  - 381
. 1047ص 2003لعام ( 12-11احملامون ) ، 2002\6\10اتريخ  714.أ.  261ورقم  463ص  2003
أو التوكيل مبياصمة القضاة ولو مل يذكر فيه ا أمس اء القض اة ورق م رة خماصمة القضاة عامة عباأن ترد يف الوكالة ال "يكلي

لوكيل بتوكيل حمام من جدول احملامني األساتذة وإلعطاء حق لة لصحة الوكالة يف دعوى املياصمة، القرار حمل املياصم
خ  اص والع  دول ع  ن أي أبمس ائهم بتوكي  ل  ن أص  دروهواترا  اا والقض  اة ال  ذيملياص  مة رقم  اا وأساس اا ياص مة الق  رار حم  ل امب

 منشور. غ  23/2/2009يف 1320أ18 اجتهاد  خر."نقض هيئة عامة سوري ق
 2003( لع     ام 12 -11، احمل     امون ) 2002\8\2 7اتري     خ 545.أ.  462نق     ض م     دين س     وري .ق.  - 382
 . 1077ص

كم  ة ال   نقض ، س  جلت حم ، 1995\7\24اتري  خ  522.أ.  791، خماص  مة .ق.  نق  ض م  دين س  وري  - 383
 . 61السابق ص –ايي امله
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ت علتى نفسته طر قتًا متن طتر  الطعتن أو دعتو  كتان بمقتدوره أن كما ي عد  رضوخًا ضمنيًا أن يفتو 
 لوكها.ي  ل الضرر من خالل س

 :ومرفقاته دعوى المخاصمة استدعاءعليها  يجب أن يشتمل البيانات التي-خامساً 
عاء دعتو  أي استتد -ن يشتمل االستتدعاءيجب أ أصول محاكمات على أنه:ا/و 471تن  المادة 
حكتام الصتادرة فتي التدعو  التتي بته او على بيان أوجه المخاصتمة وأدلتهتا وأن ترفته -المخاصمة

متتا ستتبه شكتتره؛ أي أستتماء ى لتت إ، إضتتافة 384أصتتواًل.امصتتدقة صتتدر فيهتتا الحكتتم محتتل المخاصتتمة 
هم وعنوانتتته، ورقتتتم القضتتاة، ووز تتتر العتتتدل، وأستتتماء الخصتتتوم فتتتي التتدعو  اوصتتتلية ونستتتبة كتتتل متتتن

 المخاصم.خ القرار وتار 
عو  اوصتتلية د واحتياطتتًا أر  ضتترورة إرفتتا  صتتورة مصتتدقة أصتتواًل عتتن اوحكتتام الصتتادرة فتتي التت 

  الفرعية.  وكافة؛ سواء منها المنهي للخصومة أ
 إيداع التذمينات القانونية: -سادساً 

 خمستة عشترقتدره  ء تتأميناالستتدعا/  أصتول محاكمتات علتى أنته:ا يتود  مت  471 تن  المادة
الف  وعشترة  ،ة المخاصمون من قضاة محكمة النقض القضاأو  القاضي إشا كان سور ة ليرة ألي
فتتي حتتال مخاصتتمة بقيتتة القضتتاة وشلتتك مهمتتا بلتت  عتتدد القضتتاة المخاصتتمين فتتي هيئتتة ستتور ة ليتترة 

درة .ا. ا وإشا قضتتتتي بتتتترد التتتتدعو  شتتتتكاًل أو موضتتتتوعًا حكتتتتم علتتتتى الطالتتتتب بمصتتتتامحكمتتتتة واحتتتتدة
ر إشا ظهيعاد هذا التأمين لمن أودعه مات(. وبمفهوم المخالفة فإنه أصول محاك 474التأمين.ا)م  

 وهذا الشر  من خصائ  طر  الطعن.نتيجة المحاكمة أنه محه بدعواه. 
 
 

 
ل يس إبراز صورة عن كافة األوراق امل ازة و  جبو يكمة النقض يف ظل القانون امللغى كان اجتهاد اهليئة العامة حمل - 384

 مقرتنة بشرور صادرة عنالواثئق  هذه أن تكونو  قرار املياصم وحسب،األحكام الصادرة يف الدعوى اليت صدر فيها ال
 ا صورة  بق األصل عن الواثئق املازة يف الدعوى اليت صدر فيها القرار املياصم  ت  ائل ة حملكمة تش  إىل أديوان ا

( 12 -11ون ) ، احمل ام 2002\6\23اتري خ  167.أ.  268لعام ة رق م قرار اهليئ ة ا .رد دعوى املياصمة شكلا 
لتقرة ألحد أركا ا الشكلية صل جيعل الدعوى مي  بق األبذكر أن هذه الواثئق هاالكتلاء  ".  1050ص  2003لعام  

ا م ازة يف ، فينبغي أن تكون الواثئق املقدمة يف دع وى املياص مة مص دقة أص والا وبش رر يلي د أب   كلا ومستوجبة الرد ش
 2005( لع  ام 8 -7احمل  امون ) 2004\5\10خ اتري    456.أ. 284م  ة ق  رار هيئ  ة عا ".موض  وىل الق  رار املياص  م

وه ذا ش بيه بط رق الطع ن  ،نه ال جيوز إبداء دفوىل جديدة أم ام حمكم ة املياص مةأ اس هذا االجتهادوكان أس .684ص
درة يف األحك  ام الص  ا تلي  اا إبب  راز ص  ورة مص  دقة أص  والا ع  نغ    العادي  ة. وق  د ألغ  ى الق  انون احل  ا  ه  ذه االجته  ادات مك

ال  يت ل  دعوى األص  لية أوج  ب ض  م إض  بارة ا ذل  ك أبن  هوحس  ب، مستعيض  اا ع  ن  مص  در فيه  ا الق  رار املياص    ال  دعوى ال  يت
   (./أ أصول حماكمات472)م  صدر فيها القرار املياصم
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 المطالبة بالتعويض: -سابعاً 
علتتى متتدعي المخاصتتمة أن يطلتتب التعتتو ض /ح أصتتول محاكمتتات علتتى أنتته:ا 471تتتن  المتتادة 

فتي  االجتهتاد  عليته استتقر وهذا الشر  الشكلي كتان قتد  وكيله.ا. المقدم منراحة في االستدعاء ص
. فعدم المطالبتة بتالتعو ض فتي دعتو  المخاصتمة يفقتدها التركن اوساستي  385ظل القانون المل ى

   .386لها و تعين معه ردها شكالً 
 :   هاأمام المحكمة المختصة للنظر فيأن ترفع دعوى المخاصمة  -ثامناً 

مخاصتتمة شتتكاًل ينب تتي أن تقتتدم إلتتى المرجتت  القضتتائي المختتت ، وهتتو د دعتتو  التحتتت طائلتتة ر 
يختلتتتتتي حستتتتتب صتتتتتفة القاضتتتتتي المخاصتتتتتم ودرجتتتتتته وال يعتتتتتتد بقيمتتتتتة هتتتتتذه التتتتتدعو  فتتتتتي تحديتتتتتد 
االختصتتاس، وأيتتًا كانتتت قيمتتة الضتترر موضتتوعها. فتتإشا كانتتت دعتتو  المخاصتتمة تستتتهدف قضتتاة 

و  المخاصتمة أمتام الهيئتة العامتة لمحكمتة ، ترف  دعنيابة العامة لديهاض أو ممثلي المحكمة النق
ترفتتت  أمتتتام  ئناف أو النائتتتب العتتتام االستتتتئنافي،التتتنقض، وإشا كانتتتت تستتتتهدف قضتتتاة محكمتتتة االستتتت

إشا كانتتت تستتتهدف  387وترفتت  أمتتام محكمتتة استتتئناف المنطقتتة .ال رفتتة المدنيتتة فتتي محكمتتة التتنقض 
 .محاكمات( أصول 470ااخر ن )مسائر القضاة وممثلي النيابة 

 

، وإال كان   ت دع   وى ابملطالب   ة إببط   ال احلك   ماالكتل   اء عل   ى م   دعي املياص   مة أن يطال   ب ابلتع   ويض وع   دم ا - 385
،  660.أ . 446حملكم ة ال نقض رق م العام ة  ق رار اهليئ ة ."ش كلا  لقانوين و  ت  ائل ة ال ردة فاقدة ملستندها ااملياصم
- 11، احملامون ) 2002\5\13اتريخ  639.أ.    188، وقرارها رقم    254ص    2004( لعام  4  -3احملامون )

( لع     ام 12 -11ن )، احمل     امو  2002\5\13اتري     خ  2060.أ.  335وقراره     ا  1040ص 2003( لع     ام 12
 2003لع     ام  (12 -11احمل     امون )،  2002\5\27اتري     خ  448.أ.  234وقراره     ا رق     م  1041ص 2003

اتري    خ  167.أ.  206. و. ق هيئ    ة عام    ة 2002\12\2اتري    خ  567.أ.  508.،وق هيئ    ة عام    ة  1045ص
االجته    اد إن  ه    ذا الش    رق ال    ذي رس     يه  . 679و  675ص 2005ام ( لع     8 -7، احمل    امون ) 2004\4\13

كم به من اصمة يف الغالب ابحلوتكتلي حمكمة املييض عيي تعو القرار املياصم  ألن إبطال ،منتقد ة سوريالقضائي يف
، والتع    ويض املطل    وب يف دع    اوى املس    ؤولية و ل    ب اإلبط    ال إذن ه    و  ل    ب للتع    ويض، دون احلك    م بتع    ويض نق    دي

ق ة التع ويض. ولك ن للمحكم ة يف  دي د  ري والس لطة التقديري ة ص ية ميكن أن يكون عيني اا وميك ن أن يك ون نق داا التق
احل  ا  ه   ذا الش  رق الش   كلي، مل يع  د هل   ذا االنتق  اد أمهي   ة عملي  ة، وإي   راده ا ن فامهيت   ه ملش  رىل يف الق   انون ن تب     ابع  د أ

 .ليةيالنظرية والتأص
، "  1053 – 2007 –( 9 -7احمل  امون ) – 12/3/2007يف  290/أ/97نق  ض خماص  مة س  وري /ق/ - 386

املياص م " . نق ض خماص مة س وري ك م إببط ال الق رار دون احل وى املياصمة يقف ح ائلا طالبة ابلتعويض يف دععدم امل
 .  72ص -2009( لعام 2-1احملامون ) – 29/4/2008يف  171/ق/916أ/ /

يع د  ، والق رار املياص م ، وال يعت د مب و ن إقام ة القض اة أو أ  رافاملياص م مكان ص دور الق رارطقة ويقصد ابملن- 387
ل ة رد ال دعوى ش كلا ، ف ل جي وز للمحكم ة ظ ام الع ام   ت  ائس ائل النكاين يف دعوى املياصمة م ن ماالختصاص امل

يف أي مرحل  ة م  ن أن تلص  ل يف ال  دعوى أو  يله  ا إىل احملكم  ة امليتص  ة ، كم  ا ميك  ن ال  دفع بع  دم االختص  اص احملل  ي 
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 : ميعاد دعوى المخاصمة -تاسعاً 
/ز من قتانون أصتول المحاكمتات الستوري علتى أنته:ا يحتدد ميعتاد دعتو  471تن  المادة   

المخاصتتمة بتتثالث ستتنوات تبتتدأ متتن اليتتوم التتتالي لتبليتت  المتتدعي بالمخاصتتمة صتتورة مصتتدقة عتتن 
 الحكم محل المخاصمة.ا.

دالة، فإن هذه المدة ال تبتدأ إال بعتد مضتي إنكار العانت المخاصمة بسبب إشا كعلى أنه يالح   
ال ترفت   أصتول محاكمتات تتن  علتى أنته 469 انية أيام من تار خ إعذار القاضي؛ ون المتادةنم

 دعو  المخاصمة قبل مضي نمانية أيام على اإلعذار. 
أو  التتي توقتياالنقطتا  باوستباب و عد  هذا الميعتاد متن مواعيتد الستقو  التتي ال تقبتل الوقتي وال 

/ج التتي تتن  علتى أنته:ا ال يستق  شتطب 473تيدي النقطا  التقادم. يستتدل علتى شلتك بالمتادة 
دعو  المخاصمة حه المدعي بالمخاصمة بطلتب تجديتدها لمترة واحتدة علتى أن يقتدم هتذا الطلتب 

ن لتيو مت .ا.  ف471ادة قبل انتهتاء ميعتاد الستنوات التثالث المنصتوس عليهتا فتي الفقترة ز متن المت 
 .388  انعدام الحكم المشكو منه أن يقط  التقادم بصدد دعو  المخاصمةشأن دعو 
إن لم يثر شلتك  تقادم هذه الدعو  من تلقاء نفسها وتثير المحكمة الناظرة بدعو  المخاصمة 

امتتة هتتذا متتا اتجتته إليتته اجتهتتاد الهيئتتة العو  الشتتكلية اوختتر . أحتتد المتتدعى علتتيهم، كستتائر الشتترو 
من أن االتقادم على دعو  المخاصمة يعتبر من  ظل القانون المل ى في لسور ةلمحكمة النقض ا

النتتتام العتتام ومتتن حتته الهيئتتة النتتاظرة بتتدعو  المخاصتتمة إنارتتته متتن تلقتتاء نفستتها ولتتو لتتم يتتدف  بتته 
يتتتتة الخصتتتتوم احترامتتتتًا لحجيتتتتة اوحكتتتتام القضتتتتائية المبرمتتتتة وحرصتتتتًا علتتتتى استتتتتقرار المراكتتتت  القانون

 . 389حل المخاصمة بمواجهتهمر الحكم مللخصوم الذين صد 
 

 المبحث الثالث
 الموضوعية   حاالت المخاصمة وأسبابها

( حددت على سبيل الحصر حاالت مخاصمة القضاة في أصول محاكمات   466إن المادة ) 
هني سباب ااتية: ال م، التدليو، ال در، الخطأ الممعر  ممارستهم لمهام عملهم القضائي باو

عن الفصل في قضتية جتاه ة للحكتم  قدم للقاضي أون استدعاء جابة عنا  عن اإل، واالمتالجسيم

 

ر إلي ه يف ، مش ا 431لتجارية ألمحد أبو الوفا صرافعات املدنية واتلقاء ذاهتا ، امل مراحل الدعوى وللمحكمة إاثرته من
 .  30ص – املهايي

 . 218ص 1996جملة القانون لعام  50.أ. 435نقض مدين سوري  ، خماصمة .ق.  - 388
 . هنلس املوضع -السابق –منشور يف امليزان  – 16/6/2008يف  212/ق/1198هيئة عامة /أ/ - 389
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بمستتتيولية القاضتتتي والحكتتتم عليتتته  القتتتانون  اوحتتتوال اوختتتر  التتتتي يقضتتتي فيهتتتاو  ،()إنكتتتار العدالتتتة
 .بالتعو ض 
بهتا عتن اوعمتال التتي يقتوم  أي د مستيولية القاضتي عتن عملته المهنتي،فهذه اوسباب تحتد   
إنمتتا ال تحتتدد هتتذه . 390عتتن أعمالتته القضتتائية فتتي غيتتر هتتذه الحتتاالت  ز مستتاءلته، فتتال تجتتو كقتتا ل 

الحاالت مسيوليته كفرد، كتأن يختل  بأحتد العقتود بينته وبتين شتخ   ختر، أو يلحته ضتررًا بتال ير 
واعتتد العامتتة ، فهنتتا يستتأل متتدنيًا وفقتتًا للقي غيتتر مهنتتي، كتتأن يتلتتي متتااًل لشتتخ  متتن خطتتأ تقصتتير 

 . جراءات العاديةوباإل
 ،،وفتتي االجتهتتاد الفقهتتي 391: هتتو كتمتتان العيتتب والتةةدليسل تتة هتتو عتتدم النصتتح ،  :غةةشال -أوالً 

هتو انحتراف القاضتي فتي  :بمعنتى واحتد  همبعضت أستباب دعتو  المخاصتمة فهمتا عنتد  كسببين متن
بته أو  يتة، أو نكاالقانون قاصدًا هذا االنحتراف، وشلتك إمتا إيثتارًا وحتد الخصتوم يقتضيعمله عما 
لتى أستاص أن ال تم أكثتر متن بينهمتا ع هم ااختربعضت ، في حين ميت  به صلحة خاصةتحقيقًا لم
 .392، فهو التدليو باستعمال طر  احتيالية أي بالحيلة والخدا التدليو
وفتتي االجتهتتاد القضتتائي فتتال م هتتو الخطتتأ الواقتت  فتتي الحكتتم مقصتتودًا وناشتتئًا عتتن ستتوء  

متتتد القاضتتتي إلتتتى ت ييتتتر شتتتهادة عو  أن يعحقيتتته فتتتي التتتد ومثالتتته فتتتي مرحلتتتة الت .393اإلرادة والنيتتتة
، أو يصتتي لت ييتتر فتتي مستتودة الحكتتم، وفتتي مرحلتتة الحكتتم كتتأن يعمتتد رئتتيو المحكمتتة إلتتى اشتتاهد 

للحقيقتة  وهتو التحر تف المفتعتل ،. والت و ر الذي يقوم بته القاضتي394مستندًا ب ير ما اشتمل عليه
معنو تًا كتحر تف شتهادة ، أم دعو  مستتندات الت  أو حتذفها متن أحتد  كلمتة سواء أكتان ماديتًا كإضتافة

داخل فتي معنتى ال تم ا المحكمة، شاهد أو صي ة اليمين الحاسمة التي صورها الخصم واعتمدته
، إنمتا عدتته كتذلك، وم  شلك لتم تعتده محكمتة التنقض الستور ة والتدليو كسبب لدعو  المخاصمة
التتتتي  (محاكمتتتات  أصتتتول466ج ( متتتن المتتتادة )نتتت  الفقتتترة )فتتتي متتن أستتتباب المخاصتتتمة المقتتتررة 

 
. قرار هيئة ياصمةح سبباا لدعوى املا ال تصلتصلح سبباا للنقض إال أ  يف الدعوى وإن كانتفاألسباب املثارة  - 390
 . 278ص 2005( لعام 4 -3احملامون ) 2004\11\1اتريخ  455.أ.  718عامة 

 .  198و  87ص  -دمشق  –النوري  مكتبة –خمتار الصحار ، أبو بكر الرازي  - 391
 نهالرأيني وعلق أبدته إىل . وقد أشار سيا 206ص –ابق الس –لقضاء املدين الوسيط يف قانون ا –فتحي وا   -  392

، عم ل مش وب ابلغ   ه و ت دليس وال ش ك ، ألن ك لحىت بلر  صحة التمييز بينهما، كان يغي النص عل ى الت دليس
 .القاضي ، أي سوء النية لدىاالحنراف هو أن يثبت قصد القاضي فاملهم

ل   ة الق   انون الع   ام ، جم 9911\12\29اتري   خ  29.أ.  82م ة ال   نقض الس   ورية رق    هليئ   ة العام   ة حملكم    ق   رار ا - 393
 . 1223ص  1993

 .  71ص–املرجع السابق   –أمحد أبو الوفا  –املرافعات املدنية والتجارية   - 394
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ولية القاضتتي ن  علتتى قبتتول المخاصتتمة فتتي اوحتتوال اوختتر  التتتي يقضتتي فيهتتا القتتانون بمستتي تتت 
 .395ات والحكم عليه بالتعو ض

ماليتتة لنفستته أو ل يتتره ال :  فيقصتتد بتته انحتتراف القاضتتي بقبتتول أو اومتتر بقبتتول منفعتتة أمةةا الغةةدر
هة ما يأمر به القاضتي صمة، مواجا السبب من أسباب المخا، وكان ال ر  من شكر هذ يستحقها

الحديثتتة فالقاضتتي  وانينقتت ممتتا يستتتحقه، أمتتا فتتي ال متتن رستتوم يتقاضتتاها لنفستته متتن الخصتتوم أكثتتر
، فلتم يعتد لهتذا الستبب لخصتوم وال يحصتل علتى أي رستم لنفستهيتقاضى مرتبه متن الدولتة ال متن ا
مشر  أن يحدد تفى من الن معه القول إنه كان يك، مما يمكمن أسباب المخاصمة ما يسوغ وجوده

هتتتذا الستتتبب متتتن أستتتباب المخاصتتتمة بالتتتتدليو بمعنتتتى انحتتتراف القاضتتتي فتتتي عملتتته بستتتوء نيتتتة أي 
 وكان حر ًا بالمشر  السوري إل اءه إبان إصداره القانون الحالي.  .396قاصدًا هذا االنحراف

خه المشر  كأحد : الخطذ المهني الجسيم -ثانياً  فتي  لتى متا نبتت المخاصمة نتترًا إ أسباب وقد رس 
لخصتوم بتالحرج ، وشتعور ال متن صتعوبة إنبتات ستوء نيتة القاضتي، وبالتتالي تدليسته أو غشتهالعم

المخاصتتمة تقتتوم فتتي الوقتتت التتراهن علتتى أستتاص متتا    ، لتتذا نجتتد كتتل دعتتاو متتن نستتبة شلتتك للقاضتتي
 اعتقتتاداً  –أحيانتتًا -قتتد ، علتتى التترغم متتن أن الخصتتم يعتب للقاضتتي متتن الخطتتأ المهنتتي الجستتيمينستت 

أن القاضتتي، وهتتو غايتتته التتتي ينشتتدها، إنمتتا يككيتته إلبطتتال قتترار هتتذا  ،ستتوء نيتتة القاضتتيجازمتتًا ب
 .يميدعي وقو  القاضي في الخطأ المهني الجس

 
مس       ؤولية القاض       ي ، أن       س ك       يلين ،  1978\4\1اتري       خ  480نق       ض م       دين س       وري ، خماص       مة .ق.  - 395
يش  كل خط  أ وج  وده ال ب  ه بل  ر  امل  دعى  ، وق  ررت أن التزوي  رور الحق  اا ت اجتهاده  ا امل  ذك خالل   . يف ح  ني71،ص1ج

على سبيل احلصر (   466صار رقمها أصول    486، ألنه ليس من أسباب املياصمة اليت عددهتا املادة )مهنياا جسيماا 
ن يف ب والتحشية إن كادركز  ، وأن الشط  . اجملموعة اجلزائية ، اسني  1978\ 4\10اتريخ    1890نقض خماصمة  

، ألن مثل هذا اإلجراء جيب أن يتم الطعن فيه عن  ريق التزوير مةيشكل سبباا للمياصاة ال ر اخلضبط اجللسة أو تقري
، جمل  ة الق  انون لع  ام  1994\2\28اتري  خ  687.أ.  115ول  يس مرجع  ه دع  وى املياص  مة ، نق  ض خماص  مة .ق. 

ن حم ل نظ ر األخ ا . واحلقيقة فهذان االجتهادان223يف املهايي صهذه األحكام كافة  مشار إىل ،216ص 1995
فعل ى األق ل ك ان مقب والا م ا اجته ت إلي  ه  –م ع أن ه غ   وزادة  –مل ي دخل التزوي ر يف عم وم الغ   أو الت دليس  ألن ه إن

ة أن بص  لة خاص   (  466مه  ا ص  ار رق أص  ول  486)  عم  وم اللق  رة )ج( م  ن امل  ادة حمكم  ة ال  نقض م  ن أن  ه داخ  ل يف
وى ج  راءات دع   إل اا املهني  ة ال جت  وز إال وفق   م  دنياا ع  ن أخطائ  ه القاض  ي  مس  تقر عل  ى أن مس  اءلة -كم  ا م  ر  –االجته  اد 
اا شيصياا يف الدعوى ، فل يقبل من املتضرر أن ينصب نلسه مدعيشكل جرماا جزائياا ، حىت وإن كان خطؤه ياملياصمة

 راجع ماسبق.    –ة ي يف جرائمه املهنياجلزائية املرفوعة ضد القاض
 .207ص  –السابق  –فتحي وا   - 396
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والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحم ومثله الخطأ الفاضح الذي ال يق  فيه قا ل يهتتم  
ال يخترج عتن ، 398لقانونية اوساستيةالمبادئ اهو جهل فاحم واستهتار ب. 397بعمله اهتمامًا عادياً 

، وكتتذا اإلهمتتال وعتتدم الحيطتتة فتتر بالوقتتائ  الثابتتتة بملتتي التتدعو  ، ومثلتته الجهتتل التتذي ال ي تال تتم
، ستتواء أكتتان هتتذا الخطتتأ الفاضتتح متعلقتتًا بالمبتتادئ القانونيتتة أم بوقتتائ  القضتتية 399بال تتة الخطتتورة
خطتتتأ  ،ل الوقتتائ  الثابتتتتة بالتتتدعو  باب وتجاهتتت . فعتتتدم التتترد علتتى اوستتت 400ي التتدعو  الثابتتتة فتتتي ملتتت 
وحرمتان أحتد الخصتوم متن إنبتات دفوعته والتفتات المحكمتة عتن التدفو  الجوهر تة ، 401مهني جسيم

الفتًا لقصتد الموكتل خطتأ مهنتي ، وتفسير الوكالة تفستيرًا مخ402أمثلة عن اوخطاء المهنية الجسيمة
 .403ل العاديتمام الرجيكن ليق  فيه لو اهتم بعمله اه، ون القاضي لم جسيم
، تقضي بأمور فنية من تلقاء شاتها ، وال يجوز للمحكمة أنبت فنيًا ال يجوز نقضه إال فنياً وما يث 

، ومخالفتتتة شلتتتك يوقتتت  المحكمتتتة فتتتي الخطتتتأ المهنتتتي ن تستتتتعين لتحقيتتته شلتتتك بأهتتتل الخبتتترةوعليهتتتا أ
 .  404الجسيم
ال يشتتتكل خطتتتأ مهنيتتتًا لختتتاطئ لتتته مًا متتتن حيتتتث النتيجتتتة فالتعليتتتل اأمتتتا إشا كتتتان الحكتتتم ستتتلي 
، فتتتي إطتتتار اوخطتتتاء المهنيتتتة الجستتتيمة، كمتتتا ال يتتتدخل االختتتتالف فتتتي تفستتتير القتتتانون 405جستتتيماً 

 كتقتتدير المحكمتتة لمتتا يعتتد ومتتا ال يعتتد إستتاءة فتتي استتتعمال المتتأجور، تتتوهن أو ترهتته البنتتاء كستتبب 

 
 . 1976لعام  23ورقم  1972لعام  6وقرارها رقم  1965لعام  6لعامة حملكمة النقض رقم قرار اهليئة ا - 397
( لع    ام 10 -9، احمل    امون ) 2002\3\12ري    خ ات 386.أ.  123نق    ض م    دين س    وري ، خماص    مة .ق.  - 398

 .845ص 2003
 .178ص 1جالعشماوي ،  - 399

 .208ص –السابق  –وا  فتحي  - 400
 .442ص 2004( لعام 6 -5، احملامون ) 2003\10\14اتريخ  689.أ. 576سوري .ق. قض مدين ن 401

 .452ص 2003ام ( لع6 -5، احملامون ) 2003\5\5اتريخ  479.أ.  136قرار هيئة عامة رقم  - 402
 .449ص 2003ام ( لع6 -5احملامون )، 2002\3\4اتريخ  013.أ.  95قرار هيئة عامة رقم  - 403
( لع    ام 4 -3، احمل    امون ) 2002\11\3اتري    خ  549.أ.  442رق    م ام    ة حملكم    ة ال    نقض يئ    ة العق    رار اهل - 404

 . 253ص 2004
 2004( لع      ام 6 -5امون )، احمل        2003\9\28اتري      خ  1085.أ.  511نق      ض م      دين س      وري .ق.  - 405
 .437ص
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، إال أنته ض الحكمسببًا لنقز بتعليل القرار والقصور بتسبيبه، وإن كان يشكل ، واإليجا406لإلخالء
 .407من غير الممكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم
طرحتته فتتي التتدعو   متتن رغمعلتتى التت وبتتالعكو فتتإن مخالفتتة المحكمتتة االجتهتتاد القضتتائي المستتتقر 

 .408يشكل خطأ مهنيًا جسيمًا موجبًا إلبطال الحكم
من لتتة القتتانون وغايتهتتا نها تنتت ل ارات الهيئتتة العامتتة لمحكمتتة التتنقض بحستتباوكتتذا مخالفتتة قتتر  

وإن اوختتتتذ باجتهتتتتاد متتتتن صتتتتميم عمتتتتل القاضتتتتي، ر النصتتتتوس . إال  أن تفستتتتي409توحيتتتتد االجتهتتتتاد 
 .   410لمحكمة النقض من دون  خر ال يعد  خطًأ مهنيًا جسيماً 

ابتتة علتتى استتتدعاء قتتدم لتته، أو عتتن : و قصتتد بتته امتنتتا  القاضتتي عتتن اإلجإنكةةار العدالةةة -ثالثةةاً 
( و ثبتت االمتنتا  المتذكور بإعتذار /ب أصول محاكمتات  466للحكم )م  ضية جاه ةالفصل في ق

 . أصول محاكمات( 468القاضي أو ممثل النيابة العامة )م 
أصتتتتتتول  469وال ترفتتتتتت  دعتتتتتتو  المخاصتتتتتتمة قبتتتتتتل مضتتتتتتي نمانيتتتتتتة أيتتتتتتام علتتتتتتى اإلعتتتتتتذار )م  

طته ستته لستلار ء هنتا كتل طلتب يقتدم للقاضتي ستواء فتي معتر  مم. و قصتد باالستتدعامحاكمات(
تتنتتاول اوحكتتام كمتتا تتنتتاول بستتبب إنكتتار العدالتتة . فتتدعو  مخاصتتمة القضتتاة الوالئيتتة والقضتتائية أ

كمتتا  –اووامتتر مجموعتتة اوعمتتال التتتي تفرضتتها متطلبتتات الفصتتل فتتي النتت ا  و مارستتها القاضتتي 
ن للنائتب واإلش  ،ت التتدخل واإلدختال والحجت  ...إلتخبا، وطلبما فيها استدعاءات الطعون - 411مر
 .رعي وتصديه الصلح القضائي ...إلخالش
، م أي االمتنتا  عتن الفصتل فتي الطلتب و جب عدم الخل  بين إنكتار العدالتة بتالمعنى المتقتد  
 م اختصاصتها أو بعتدم قبتول التدعو  ؛االمتنا  عن نتتر التدعو  النتاتج متن حكتم المحكمتة بعتد و 

ن هنتتاع حكتتم قتتد صتتدر وال حتتاالت يكتتو رفتتض التتدعو  ، ففتتي كتتل هتتذه الو ين إنكتتار العدالتتة أي بتت 
 

ع    ام ( ل10 -9، احمل    امون ) 2002\3\12اتري    خ  350أ. . 126، خماص    مة .ق. نق    ض م    دين س    وري  - 406
 .868ص 2003

 2003( لع   ام 12 -11، احمل   امون ) 2002\8\27اتري   خ  1447.أ.  459ين س   وري .ق. نق   ض م   د - 407
 .1073ص

، س   جلت حمكم   ة ال   نقض ،  1995\7\25ي   خ اتر  533.أ.  515نق   ض م   دين س   وري ، خماص   مة .ق.  - 408
 . 243ص–املهايي 

، مشار إليه  53دركز  ، القاعدة ضائية ، ، اجملموعة الق 1992\12\30اتريخ  90/47عامة   نقض هيئة -  409
.خبلف تلس  النصوص القانونية فهو من صميم عمل القاضي وإن األخذ ابجتهاد حملكمة النقض 243يف املهايي ص
-7احملامون)  2008/ 6/ 16يف 207ق.1163ي أ.يشكل خطأا مهنياا جسيماا.نقض هيئة عامة سور   ر المن دون  خ

 .987ص 2009(8
 .987ص2009 (8-7) احملامون 16/6/2008يف1163أ207ري قعامة سو    نقض هيئة 410
 .226ص 1978، احملامون لعام  1978\4\10اتريخ  1890.أ.  480نقض مدين سوري .ق.  - 411
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إنمتتا  ،القاضتتي بشتتهادة الشتتهود أو القتترائنوال يجتتوز إنبتتات امتنتتا   .412نكتتون بصتتدد إنكتتار للعدالتتة
 . 413يتوجب على الخصم أن يعذر القاضي بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل للرد على الطلب 

ه متتا يستتوغه التتدعو  لتت  ي ال يعتتد منكتترًا للعدالتتة، إشا كتتان تتتأخيره الفصتتل فتتيعلتتى أن القاضتت  
قانونًا، كما لو كانت الدعو  لم يتم تحقيقها بعد، أو كانت تثير مسائل معقدة تتطلب وقتًا للتفكير 

 . 414في فصلها، أو لمر  أصاب القاضي
شتتتكاًل لهتتتذا مة و متنتتت  علتتتى القاضتتتي النتتتتر فتتتي التتتدعو  متتتن تتتتار خ الحكتتتم بقبتتتول المخاصتتت  

 أصول محاكمات(. 478مصمة موضوعًا )عو  المخاد إشا ردت السبب، و تاب  النتر فيها 
 :نص القانون -رابعاً 
تقبتتتتل دعتتتتو  المخاصتتتتمة فتتتتي اوحتتتتوال اوختتتتر  التتتتتي يقضتتتتي فيهتتتتا القتتتتانون بمستتتتيولية  

لتعو ضات. وقد عتد  القضتاء الستوري قيتام القاضتي بتالت و ر فتي القاضي والحكم عليه با
 .415مةونائه القضية داخاًل في هذا السبب من أسباب المخاص

 حث الرابعالمب
 ر في دعوى المخاصمة والحكم فيها إجراءات النظ
 اوولى شكلية والثانية موضوعية.تنتر دعو  المخاصمة على مرحلتين 

 :رحلة النظر في قبول الدعوى شكالً م -أوالً 
تبليتت   بعتتد    التتدعو  علتتى المحكمتتةتعتتر  /أ أصتتول محاكمتتات علتتى أنتته:ا472متتادة تتتن  ال

وضتم إضتبارة التدعو  اوصتلية التتي صتدر ل النيابتة العامتة ممثت قاضتي و للصورة االستتدعاء 
وفتي غرفتة المتذاكرة تحكتم المحكمتة علتى وجته السترعة  -فيها الحكم موضو  المخاصتمة. ب 
عليهتا  بتتوافر الشترو  المنصتوس 416دعو  شتكالً بجواز قبول الوقبل تبلي  الخصوم ااخر ن 

قتتتتة بعقتتتتار وبوقتتتتي تنفيتتتتذ القتتتترار كانتتتتت متعلفتتتتي المتتتتادة الستتتتابقة وبوضتتتت  إشتتتتارة التتتتدعو  إشا 
المخاصتتتم ميقتتتتًا إشا طلتتتب إليهتتتا شلتتتك وكتتتان يخشتتتى متتتن التنفيتتتذ وقتتتو  ضتتترر جستتتيم يتعتتتذر 

 تداركه.ا.  

 
 . 210ص–السابق  –فتحي وا   - 412

 . 233هايي ص، امل 1984\12\8ريخ ات 2017نقض مدين سوري .ق.  - 413
 . 210ص –السابق  –فتحي وا   - 414

 اجع ما سبق.ر - 415
يرتتب  ال ،د رفع دعوى املياصمة إىل احملكمةذا قررت اهليئة العامة حملكمة النقض أن وفاة  الب املياصمة بعل -  416

ال يرتت  ب علي  ه  اء أج  ل تق  دمي جواب  هأن وف  اة امل  دعى علي  ه يف دع  وى املياص  مة بع  د انقض    ،كماعلي  ه انقط  اىل اخلص  ومة
وىل تنظر يف غرفة املذاكرة ومبعزل ع ن املتياص مني وال دعوى مة يف املرحلة األى املياصقطاىل اخلصومة حبسبان أن دعو ان

 . 4937ري القاعدة األصول ، العط 1988\10\19اتريخ  6/13مهيأة للحكم يف شكلية  لب املياصمة 
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 :   لة النظر في قبول الدعوى موضوعاً مرح -ثانياً 
حكتتتم بإبطتتتال الحكتتتم المخاصتتتم. ومتتتن يقصتتتد بتتتالنتر فتتتي موضتتتو  دعتتتو  المخاصتتتمة ال  

وضتتو  التتدعو  اوصتتلية وتحكتتم فيهتتا إشا كانتتت جتتاه ة للفصتتل؛ حكمتتة فتتي مالممكتتن أن تحقتته الم
 -وحسبما ستار عليته االجتهتاد القضتائي -ون توافر أحد اوسباب الموضوعية لدعو  المخاصمة

رة. وهتو متا تتن  عليته هو أحد الشرو  الشكلية لدعو  المخاصمة والتي تنترها في غرفة المذاك
ا حكتتم بقبتتول التتدعو  شتتكاًل حتتددت المحكمتتة جلستتة إش  أنتته:ا /أ أصتتول محاكمتتات متتن473المتتادة 

علنيتتتة للنتتتتر فتتتي موضتتتو  المخاصتتتمة والتحقيتتته فيتتته ودعتتتوة أطتتتراف التتتدعو  للحضتتتور بواستتتطة 
نفتتة   471وكالئهتتم متتن المحتتامين التتذين تنطبتته علتتيهم الشتترو  المحتتددة فتتي الفقتترة أ متتن المتتادة 

مخاصمة قواعد الحضتور والغيتاب ي دعو  التطبه ف -. ب 417الذكر لسما  أقوالهم ودفوعهم فيها
ال يستق  شتطب  -ج 418متن هتذا القتانون  122حتتى  114والشطب المنصوس عليهتا فتي المتواد 

دعو  المخاصمة حه المدعي بالمخاصمة بطلتب تجديتدها لمترة واحتدة علتى أن يقتدم هتذا الطلتب 
يجتتتوز  -. د 471دة الستتتنوات التتثالث المنصتتتوس عليهتتتا فتتتي الفقتترة ز متتتن المتتتاقبتتل انتهتتتاء ميعتتتاد 

أن يتقتتدم بطلتتب عتتار  بتتالحكم  419للمتتدعى عليتته بالمخاصتتمة المحكتتوم لتته فتتي التتدعو  اوصتتلية
علتتتتى متتتتدعي المخاصتتتتمة بتتتتالتعو ض عتتتتن الضتتتترر التتتتذي أصتتتتابه فتتتتي حتتتتال الحكتتتتم بتتتترد دعتتتتو  

 المخاصمة موضوعًاا.
أصتول  474 أو موضوعًا حكم على الطالب بمصادرة التتأمين.ا)م ا وإشا قضي برد الدعو  شكالً 

ر نتيجتتة المحاكمتتة أنتته إشا ظهتت محاكمتتات(. وبمفهتتوم المخالفتتة فإنتته يعتتاد هتتذا التتتأمين لمتتن أودعتته 
  محه بدعواه.

جتوز إنتارة أوجته دفتا  جديتدة فتي دعتو  المخاصتمة لتم يستبه عرضتها يال  هتاكل اوحوال في  
، ةة المخاصتمأمام غرف . فطلب االنعدام ال ير  420أمام محكمة النقض على محكمة الموضو  أو 

 
، األس اسن سجلت ومة ويرقن قيدها مع اخلصلة الثانية فإنه تنقطأثناء املرحيف ومة فإذا قام سبب انقطاىل اخلص - 417

،  1996\2\12اتري  خ  270/59، نق  ض م  دين س  وري ، خماص  مة س   ها بع  د التجدي  د أص  والا  تأنفعل  ى أن تس   
 .626سجلت حمكمة النقض ، املهايي ص

  كون دعوى املياصمةو  شىدعوى. وهذا يتمكام احلضور والغياب والشطب يف النظرية العامة للوهي أح  - 418
 دعوى مبتدئة.  

عليهم احلق يف  لب التعويض، وهذا من خصائص  رق الطعن  يس للقضاة املدعى يد أنه لوهذا يل  - 419
 ابألحكام. 

 .1984\4\22اتريخ  8قرار اهليئة العامة حملكمة النقض رقم  - 420
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  وهتتتتذا ي لتتتتب جانتتتتب طبيعتتتتة الطعتتتتون فتتتتي دعتتتتو  .421يكتتتتن مثتتتتارًا لتتتتد  الهيئتتتتة المخاصتتتتمة إن لتتتتم
ولكن هل يجوز أن تثير محكمة المخاصمة أسبابًا من تلقاء  .المخاصمة كطر ه استثنائي للطعن

دعتو   أ مهنتي جستيم  ختر غيتر المتذكور فتي أستباب نفسها غير التي خوصتم القترار وجلهتا كخطت 
 ؟ مةالمخاص
ومتتتادام متتتدعي المخاصتتتمة لتتتم يثتتتر هتتتذا الخطتتتأ  ،ي طتتتي عيتتتوب التتتبطالن اإلبتتترام  أن أر   

وون دعتو   ،ال يجوز للمحكمتة النتاظرة فتي المخاصتمة أن تثيتره ون الحكتم مبترم ،المهني الجسيم
وونتته ال يجتتوز إنتتارة ستتبب    الطعتتن باوحكتتام، خالصتتًا متتن طتتر المخاصتتمة ليستتت طر قتتًا استتتثنائياً 

 . 422لمخاصمة لم يكن سببًا من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمةفي دعو  اجديد 
حكمتت  المحكمة بصتحة المخاصتمة ت /أ أصول محاكمات على أنه:ا إشا قض475وتن  المادة 

متت  مراعتتاة أحكتتام  بتتبطالن تصتترفهعلتتى القاضتتي أو ممثتتل النيابتتة العامتتة المخاصتتم بتتالتعو ض و 
 وز تر العتدلفتي ممثلتة  الدولتةأي أنها تحكم علتى ، قانون.امن هذا ال 423/ح471و 467المادتين 
 م  حقها في الرجو  عليه بما تدفعه وفقًا للقواعد العامة. حكم به على القاضي،بما ي

 
ع زة ض احي  -53دة قاع   548ص – 1992ون احمل ام – 25/5/1992اتري خ  58/4هيئة عامة خماصمة  - 421
 .  24ص –ديد ج

 – 2008( لع    ام 6 -5احمل    امون ) – 1/10/2007يف  429/ق/1321ص    مة /أ/عام    ة خمانق    ض هيئ    ة  - 422
للطع  ن جل  از  س  تثنائياا خالص اا فل  و كان ت  ريق  اا ا لطبيع  ة القانوني  ة ل دعوى املياص  مة،وه ذا ي  اأز أمهي  ة  دي د ا .692ص

  عام   ة حملكم   ة ال   نقضهليئ   ة الاس   تندت اح   ني  يفظ   ام الع   ام. جدي   دة تتعل   ق ابلن ه   ا أن تث     أس   باابا للمحكم   ة الن   اظرة في
. فامل  دعي املياص مةم دعي ذك  ره  غ   ال ذي لغرف  ة املدني ة مبحكم ة ال  نقض إىل خط أ مه ي جس  يمملياص مة اكمحكم ة 

ل س نة وه ذه يف ح ا 20امتدت ألكث ر م ن اهليئة املياصمة مل تناق  االدعاء بوجود مهاأية أن " ابملياصمة استند إىل 
ل  ى احملكم  ة أن تن  اق  ه  ذا رات حم  ددة وحم  ررة جي  ا ك  ان يتع  ني عإذا مل تك  ن العق  ا نة عليه  اس    15ثبوهت  ا تع  د اثبت  ه مب  رور 

كمة أن تناق  قبل البح  يف املوض وىل م ا أضافت اهليئة العامة حملكمة النقض من لد ا أنه "كان على احملاألمر. لكن 
تها فيما لو كان إبمكانه إقام  وى جديدةضوعاا حيرم املدعي من إقامة دعن رد الدعوى مو ت اخلصومة صحيحة ألإذا كان

 2008( لع ام 6 -5) –احمل امون  – 1/10/2007يف  408/ق/858/أ/  رد ت الدعوى لعدم ص حة اخلص ومة" 
 .684ص –

ض يوجب رد  طالبة ابلتعوي ألن عدم امل 471  ادةال مع  لتقييد نص هذه املادة ابللقرة ر من امل واحلقيقة أنه   - 423
   وضوعها. يف م  واحملكمة تنظرأ ا قبلت شكلا  ، واللر دعوى املياصمة شكلا 
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بتبطالن القترار التذي أصتدره القاضتي  فعلى المحكمة الناظرة في دعو  المخاصتمة أن تحكتم 
صتتحة دعتتو  يشتتتر  ل إش  .لمخاصتتمةالمخاصتتم لصتتالح أحتتد الخصتتوم وكتتان الستتبب فتتي دعتتو  ا

 .424أن يكون مدعي المخاصمة قد اختصمه في الدعو   -كما مر -المخاصمة قانوناً 
تكتفتتي غالبتتًا  -فتتي ظتل القتتانون المل تى -المحكمتة النتتاظرة فتي دعتتو  المخاصتمةقتد كانتتت و  

الي ، فتي حتين منعهتا القتانون الحت 425العينتي ستبيل التعتو ض بالحكم بإبطال القرار المخاصم على 
/ب أصتتول محاكمتتات علتتى أنتته:ا ال يجتتوز للمحكمتتة أن تحكتتم بتتأن 475نصتتت المتتادةك، فمتتن شلتت 

   إبطال الحكم يقوم مقام التعو ض.ا.
لمخاصتتمة يفيتتد بموجتتب دعتتو  ا –حكتتم محكمتتة التتنقض متتثالً  –المخاصتتم حكتتمالوإن إبطتتال  

التذي لتى الوضت   عيتد أطتراف النت ا  موضتو  الحكتم المقضتي ببطالنته إ، و إل اء كتل متا قضتى بته
التذي يبقتي أستباب الطعتن قائمتة  الحكم المبطل بحكم الهيئة العامة، اومركانوا عليه قبل صدور 

و وجب على محكمة النقض البحث في القرار المطعون فيه في ضتوء متا أنيتر فتي الئحتة الطعتن 
 .426من أسباب تخطئة القرار

للمحكمتتة التتتي قضتتت  427زيجتتو  إنتتهف أنتته إشا كانتتت التتدعو  اوصتتلية جتتاه ة للفصتتل فيهتتاعلتتى  
 .أصول محاكمات( أ/476ببطالن الحكم أن تحكم فيها )م 

يجب الحكم بإعادة ملي الدعو  اوصلية المضموم إلى مرجعه مرفقًا به صتورة  هاكلاوحوال في 
 حاكمات(. /ب أصول م476عن القرار الصادر في دعو  المخاصمة )م 

 
 
 

 
جه ة مبواأن دع وى املياص مة ال تقب ل ش كلا إذا مل تق دم    يفاجتهاد اهليئة العامة حملكمة النقضوقد كان ذلك  - 424

ص  2005( لع  ام 6- 5، احمل  امون ) 2002\2\4اتري  خ  324.أ.  27.ق. اخلص  م ال  ذي ص  در احلك  م لص  احله
441 . 

نقض خماصمة سوري ق ررت احملكم ة يف دع وى املياص مة  – 4/3/2008يف  108/ق/909أ//الدعوى  يف - 425
ن من حقوق يف العقار املبيع وقررت إبطال القرار القطعية سوى ما كان للمدي  ابإلحالةأنه " ال تنتقل إىل املشرتي ابملزاد  

 -2009( 2 -1احملامون ) –" ة تعويض واعتبار هذا االبطال مبثاب  15/12/2004يف   85  /أ/953املياصم رقم  
 .  66ص

، س   جلت حمكم   ة ال   نقض ، احلس   يي  2000\12\31اتري   خ  820.أ.  515نق   ض م   دين س   وري .ق.  - 426
2/1702  . 

يها احملكمة  يف العمل عادت ف اداا حلاالت ظهرت تل ، ملشرىل أن جيعل ذلك أمراا وجوبياا ال جوازاا وكان حراا اب - 427
 . ه وأصدرت احلكم ذات  ،املياصم اليت أبطل حكمها 
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 :ى المخاصمةدر في دعو القرار الصا طرق الطعن في -ثالثاً 
الحكم الصادر في دعو  المخاصمة المرفوعة أمام محكمتة االستتئناف ال يجتوز الطعتن فيته  

محكمتتة التتنقض أو  فتتإشا كتتان القتترار صتتادرًا عتتن أصتتول محاكمتتات(؛ 477إال بطر تته التتنقض )م 
 .يقبل أي طر ه من طر  المراجعة فال ،الهيئة العامة لمحكمة النقض  عن

 ،أنتته ال تجتتوز المخاصتتمة علتتى المخاصتتمة إلتتى فتتي ستتور ة قضتتائيجتهتتاد الاال تجتتهوقتتد ا 
وبالتتتالي ال تجتتوز إقامتتة التتدعو  أمتتام الهيئتتة العامتتة لمحكمتتة التتنقض علتتى قتترار صتتدر عتتن غرفتتة 

مة ال رفتتتة فاجتهتتاد الهيئتتتة العامتتة لمحكمتتتة التتنقض علتتتى عتتدم جتتتواز مخاصتت  .428المخاصتتمة فيهتتتا
خاصتتمة أمتتام الهيئتتة العامتتة لمحكمتتة التتنقض ممتتا قضتتايا المالمدنيتتة بمحكمتتة التتنقض النتتاظرة فتتي 

 .429يستتب  بالتالي رد دعو  المخاصمة شكالً 
هذا من ناحية ومن ناحيتة أختر  فتإنا دعتو  المخاصتمة تقتدم مترة واحتدة وال يجتوز تقتديم دعتو   

 .430هالذي كان قد خوصم في هشاتالقرار نانية على 
أصول محاكمات الشرو   471بعد أن حددت المادة أية حجية  وإنني أر  أنه لم يعد لهذه االجتهادات 

الشكلية لدعو  المخاصمة على سبيل الحصر، وليو من بينها هذان الشرطان، وبخاصة أن القواعد  
   العامة ال تمليهما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( لع  ام 12 -11، احمل  امون )  2002\7\21اتري  خ  835.أ.  297ق  رار اهليئ  ة العام  ة حملكم  ة ال  نقض رق  م  - 428

 . 1054ص 2003

ت حمكم  ة ، س  جل 1986\4\2ري  خ ات 28، وقراره  ا رق  م  1996\2\5اتري  خ  27.أ.  79  قراره  ا رق  م - 429
 . 33ص –السابق  –ملهايي مشار إليه يف مؤلف األستاذ ا النقض،

 .  1048ص – 2007( 9 -7احملامون ) – 12/4/2006يف  980/أ/131نقض خماصمة سوري /ق/ - 430
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 الفصل الثاني
 التنصلالتوكيل بالخصومة و  
، ومن يمتن  عن  ة لحقوقهم من الضيا صيان عنهمكيل محام يتراف  تو  أصبح الحضور أمام المحاكم يستل م
المحكمة تثبت غيابه وتر  الدعو  بحقه أمام محكمة الدرجة اوولى بمثابة  توكيل محام من الخصوم؛ فإن 

لمستأني  ى الإلمستأني عليه؛ وأما بالنسبة ى الإافية فكذلك الحال بالنسبة أما في المرحلة االستئن ،الوجاهي
يقدم بوساطة محام أستاش، ولم يعد للمحاكم سلطة تقدير ة في أن تأشن للخصوم أن  ن لم  إ فيرد االستئناف شكالً 

كيل  إال أن القانون استثنى وأجاز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة و  بأنفسهم أمام المحكمة؛ يحضروا
 . من غير فئة المحامين في بعض الدعاو  

وهي تخوله بمجرد إصدارها   ة بالخصومة،الوكال ي اسمانونو طله على وكالة المحامي في االصطالح الق 
له أيضًا اتخاش ما  ة وطر قة الدفا  والمرافعة فيها، ونه كالقاضي مستقل في عمله، و اختيار الدعو  المناسب
له تبلي  اوورا   ة كطلب الحج  االحتياطي وطلب تعيين الحارص القضائي. و التحفتي يل م من التدابير
، وسلوع طر  الطعن العادية ة عن موكله في المرحلة القضائية التي أبرز وكالته فيهانياب ل هاالقضائية وتب
 بأي ن  بخالف شلك في صك الوكالة. وال يعتد قانوناً  .وغير العادية
عن موكله إال إشا فو     القيام ببعض التصرفات القانونية نيابةال يستطيالمحامي   في حين أن 

وهتتي: التنتتتازل عتتتن الحتتته المتتدعى بتتته، والصتتتلح عليتتته  توكيتتتلد الفتتتي ستتتنالقيتتام بهتتتا بتتتن  ختتاس 
والتحكتتيم فيتته وتتترع الخصتتومة والتنتتازل عتتن الحكتتم أو عتتن طر تته متتن طتتر  الطعتتن فيتته، وتتترع 

 ر، ورد القاضتتتي ومخاصتتتمته، وال أي تصتتترف  ختتتر التأمينتتتات متتت  بقتتتاء التتتدين، واالدعتتتاء بتتتالت و 
( علتتى أنتته:ا ال بتتد 668المتتدني الستتوري )م نتتين التق وقتتد نتت   يوجتتب القتتانون فيتته تفو ضتتًا خاصتتًا.

من وكالة خاصة في كل عمل لتيو متن أعمتال اإلدارة وبوجته ختاس فتي البيت  والترهن والتبرعتات 
 أمام القضاءا.والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة 

اس، ولم يتنبه  الختفو ض تصرفات من دون هذا المن هذه ال تصرفاً  الوكيل بالخصومة وإشا ما تصرف
ن من حه الموكل أن ة هذا التصرف لعدم التفو ض الخاس فإال يملك واليالمحامي  القاضي إلى أن

 ذي استفاد من شلك؛ مواجهة خصمه المحاميه وفي  مواجهةيطلب إلى المحكمة إبطال هذا التصرف في 
 وهي ما تسمى بدعو  التنصل.

في  صومة قائمة، وتسمى عندئذ دعو  التنصل الفرعي. اع خهن  انكطلب عار  إشا ك دعو  التنصل وتقدم 
كن هناع خصومة قائمة، وتسمى عندئذ دعو   يدعو  مبتدئه أمام محكمة البداية إن لم حين أنها تقدم ب
. وإشا ما تبدأ من اليوم التالي للنصرف سنة 15وميعاد الثانية  ،تة أشهرس ى. وميعاد اوولالتنصل اوصلي
 لتصرف عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل التصرف وكأنه لم يكن.ل اة إبطاقررت المحكم
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 المبحث األول 
   بالخصومة توكيلال

 ، وإنباتها، و نارها، وانقضاءها. صومةسنتناول تعر ف الوكالة بالخ 
 المطلب األول  

 تعريف الوكالة بالخصومة وإثباتها
 : تعريف الوكالة بالخصومة -أوالً 

 .محتتاكمنابتتة شتتخ  محاميتتًا عنتته بمقتضتتى عقتتد وكالتتة لتمثيلتته أمتتام الهتتي إ :ومةالوكالتتة بالخصتت 
، فتتتال 431فالتمثيتتتل الصتتتحيح أمتتتام المحتتتاكم والحضتتتور لتتتديها، محصتتتور حستتتب اوصتتتل بالمحتتتامين

طة استت التتدعو  إال بو  فتتي لنتتترلين متتن غيتتر المحتتامين أن يحضتتروا أمتتام المحتتاكم يجتتوز للمتتتداع
ومن يمتن  عن توكيل محام ، أ أصول محاكمات(/105)م  يلم بمقتضى سند توكمحامين يمثلونه
وتتر  التدعو  بحقته أمتام محكمتة الدرجتة اوولتى بمثابتة  ،محكمتة تثبتت غيابتهفتإن المن الخصوم؛ 
لمستتتأني عليتته؛ وأمتتا بالنستتبة ى التت إأمتتا فتتي المرحلتتة االستتتئنافية فكتتذلك الحتتال بالنستتبة  ،الوجتتاهي

أصتتتتتول  4/ب/105وستتتتتاطة محتتتتتام أستتتتتتاش )م لتتتتتم يقتتتتتدم بشتتتتتكاًل إن  للمستتتتتتأني فيتتتتترد االستتتتتتئناف
قدير تتتة فتتتي أن تتتتأشن للخصتتتوم أن يحضتتتروا بأنفستتتهم أمتتتام محتتتاكم ستتتلطة تمحاكمتتتات(، ولتتتم يعتتتد لل

المحكمة؛ إال أن القانون استثنى وأجاز للخصوم أن يحضروا بأنفستهم أو بوستاطة وكيتل متن غيتر 
 .432فئة المحامين في بعض الدعاو  

حامتتتاة أن يكتتتون استتتمه مستتتجاًل فتتتي جتتتدول المحتتتامين فتتتي يمتتتارص المونتتتًا فتتتيمن و شتتتتر  قان
وال يجوز للمحتاكم قبتول وكالتة المحتامي متا لتم يكتن استمه مستجاًل فتي  ،لسور ة ة العربية االجمهور 

 . 433قانون تنتيم مهنة المحاماة ( 10هذا الجدول )م 
ة ول العربيتت قابتتات التتد ولكتتل محتتام عربتتي مستتجل فتتي جتتدول المحتتامين العتتاملين لتتد  إحتتد  ن

، وفي قضتايا لدرجته في قطره درجة المقابلةال حه المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السور ة في
شر طة المعاملة بالمثل، والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيو مجلو  ،محددة

 .قانون تنتيم مهنة المحاماة( 10)م الفر  المخت  

 
 .سبق خبصوص الطعن ابلنقض والرد عليه راجع ما- 431

عية ايا الشرالقض -2ورية.نقدي ال يزيد على مئة ألف ليرة سلى المطالبة بمبلغ دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب ع -1وهي:  - 432

القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم  -3النسب واإلرث والوقف.ما عدا دعاوى 

)م  ي والطعون العادية وغير العادية.ى آخر درجات التقاضأو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إل الموثقة عن أزواجهم

الحال النص الخاص بالطعن بالنقض والحضور والمرافعة أمامها. وقد سبق شرحه في  ات(. يراعى بطبيعةول محاكم/ب أص105

    الفرع الخاص بالطعن بالنقض. 
 . 2010لعام30رقم - 433
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ة أمتتتام القضتتتاء الستتتوري إال باالشتتتتراع متتت  محتتتام أستتتتاش ي المرافعتتت ي اوجنبتتت وال يحتتته للمحتتتام
حصتول علتى اإلشن المستبه متن ، والشر  المعاملة بالمثتل ،قضايا محددة في الجدول وفي مسجل
 النتام الداخلي لنقابة المحامين(. 6)م النقيب 

 إثبات الوكالة بالخصومة:  -ثانياً 
أو يستند متتنتم ومونته لتد  فتتر   يستتند رستمب ن نابتتةلوكالتة بالخصتتومة أن تكتو يشتتر  فتي ا
يتتتتتولى تنتتتتتيم الوكتتتتاالت القضتتتتائية وتونيقهتتتتا إش  أصتتتتول محاكمتتتتات(؛ /أ 106)م  نقابتتتتة المحتتتتامين

، و تمتتت  رئتتيو الفتتر  قتتانون تنتتتيم مهنتتة المحامتتاة( 53)م مجتتالو فتترو  النقابتتة كتتل فتتي منطقتتته 
قتانون  2/ 55موتصتديقها ) القضائية لوكاالت يم ابصالحية تسمية مندوبين عنه في المناطه لتنت

 . اة(تنتيم مهنة المحام
وقت  عليته الموكتل أو ي ،كيل في الجلستة بتقر تر يتدون فتي محضترهاوز أن يعطى التو كما يج
علتتتى أن تستتتتوفى اإلجتتتراءات المعتمتتتدة لتتتد  نقابتتتة المحتتتامين  بصتتتمة إبهامتتتهب، أو يختمتتته بخاتمتتته

 .كمات(ل محاب أصو / 106)م بمقتضى قانونها النافذ 
كافتتة وكلتته لتتد  المحتتاكم قتتد تكتتون الوكالتتة بالخصتتومة عامتتة تختتول المحتتامي حتته تمثيتتل مو  

وفتي جميتت  المنازعتتات التتتي قتتد تنشتتأ للموكتتل، وقتتد تكتتون خاصتتة ينحصتتر أنرهتتا فتتي نتت ا  معتتين أو 
وكتل فتي التدعو  كمتد  أو متدعى أمام محكمة معينة. وال داعي للن  في الوكالتة علتى مركت  الم

، ته الشخصية فق ل أنه ال يوكل بصفيقصد بها الموك االتوكيل بأي صفة كانت   اعبارة ن، وأهعلي
، و كفي فتي مثتل هتذه الحالتة إبتراز متا يي تد هتذه الصتفة أمتام مونته الوكالتة بل بأي صفة تكون له

 .434أنناء المحاكمةفي أو 
 ى عليته،المتدعطرفتي التدعو  المتدعي و على أنه اال يجوز للمحامي أن يمتارص وكالتته عتن 

 435نتام العام.اما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداًء لتعله شلك بالم
 الثاني طلبالم

 هاوانقضاؤ  آثار الوكالة بالخصومة
 آثار الوكالة بالخصومة: -أوالً 
فتتي  راً قتتد  طن وكيلتته التتذي باشتتر المحاكمتتة مبمجتترد صتتدور التوكيتتل متتن أحتتد الخصتتوم يكتتون متتو -1

 ،هتتتاأو اإلجتتتراءات التنفيذيتتتة الموكتتتل في   فتتتي درجتتتة التقاضتتتيستتتير التتتدعو زمتتتة لتبليتتت  اوورا  الال

 
ك أن   .2/282، عطري 359ص 1993 جملة القانون لعام ،1980\6\9اتريخ  24ئة العامة رقم قرار اهلي - 434
 مورث املوكل.ة لرتكة ن مثلا إضافتكو 
 .414ص 2009(5-4) احملامون 29/7/2007يف1824قرار1672أساس 2 نقض مدين سوري غرفة - 435
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التبلي  يجوز أن تجري بحه الموكل معاملة تستليم الورقتة فإن تعذر  ،كيل بالذات و جوز التبلي  للو 
 .436أصول محاكمات ( 710)م في موطن الوكيل  24حكام المادة و اً والصا  البيان وفق

الموكتتتل مختتتالي ومتتتر القتتتانون، و ستتتتوجب عتتتد  التبليتتت  لتتتب تبليتتت  فامتنتتتا  الوكيتتتل عتتتن التبلتتت  وط
ار خ االمتنتا ، متن دون الحاجتة إلجتراء  ختر كاإللصتا ، ولتو مهتل الطعتن حاصتاًل متن تت  وسر ان

 .437اتخذ القاضي بعد شلك إجراًء جديدًا بتبلي  الموكل بالذات 
متتتا يكتتتون ، ك438موطنتتهو كتتون تبليتتت  المحتتامي المتمتتترن جتتتائ ًا فتتي حتتتال عتتتدم وجتتود اوصتتتيل فتتتي 

 .439الوكيل التبلي  لمستخدم الوكيل جائ ًا في حال عدم وجود 
الخصتتومة يختتول الوكيتتل ستتلطة القيتتام باوعمتتال واإلجتتراءات الالزمتتة لرفتت  التتدعو  التوكيتتل ب -2

إلى أن  ،ومتابعتها والدفا  فيها واإلقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاش اإلجراءات التحفتية
بل ه، والطعن فيه وضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبلي  الحكم وتحكم في مليصدر ا
وشلتتك ب يتتر إختتالل بمتتا أوجتتب فيتته القتتانون تفو ضتتًا خاصتتًا.  ،لطعتتن العاديتتة وغيتتر العاديتتةبطتتر  ا

 479وكتتل قيتتد يتترد فتتي ستتند التوكيتتل علتتى ختتالف متتا تقتتدم ال يحتتتج بتته علتتى الخصتتم ااختتر )م 
  أصول محاكمات(.

دعى بتته، وال الصتتلح صتتح للوكيتتل بالخصتتومة ب يتتر تفتتو ض ختتاس التنتتازل عتتن الحتته المتت ال ي -3
ال التحكتتيم فيتته وال تتترع الخصتتومة وال التنتتازل عتتن الحكتتم أو عتتن طر تته متتن طتتر  الطعتتن عليتته و 
، وال االدعاء بالت و ر وال رد القاضي وال مخاصمته، وال أي وال ترع التأمينات م  بقاء الدينفيه، 
يقتت  ختتالف شلتتك و جتتوز التنصتتل متتن كتتل متتا  ، خاصتتاً وجتتب القتتانون فيتته تفو ضتتاً ف  ختتر يصتتر ت
فلمتتتتن يتتتت عم أن وكيلتتتته غيتتتتر مفتتتتو  بالصتتتتلح أن يلجتتتتأ إلتتتتى دعتتتتو  (. حاكمتتتتات أصتتتتول م 480)م

 .440التنصل بغية إبطال هذا التصرف

 
 يرتتب على تبليو الثل فيها الوكيل األصيل وابلتا  اكمة اليت مي"مو ن الوكيل هو املعتا يف التبليو يف مرحلة احمل - 436

احمل    امون  – 12/4/2004يف  713/أ/341/ق/ دين س    وريوين" . نق    ض م     األص    يل م    ن دون الوكي    ل أي أث    ر ق    ان
 .  104ص – 2006( 12 -11)

 582/ 405،و  133ص–  1973، احملامون لعام    1973\3\20اتريخ    219/  636نقض مدين سوري   -  437
 .  2/281-مؤسسة النوري  -1998- قانون أصول احملاكمات املدنية –جيدور  عطري 

 2/283، عطري 470ص 1997، احملامون لعام  1995\3\91اتريخ  393/305نقض مدين سوري  - 438
. 

 2/82، عط ري  523ص 1979، جملة القانون لع ام  1979\1\27اتريخ  41نقض مدين سوري .ق.  - 439
. 

 2/028، عط ري 243ص 5419، احمل امون لع ام  1954\5\16اتري خ  885ري .ق . نقض مدين سو  - 440
. 
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 لتيوا ال بتد متن وكالتة خاصتة فتي كتل عمتل ( على أنه:668ن  التقنين المدني السوري )م وقد 
ه ح واإلقتترار والتحكتتيم وتوجيتت متتال اإلدارة وبوجتته ختتاس فتتي البيتت  والتترهن والتبرعتتات والصتتلمتتن أع

 اليمين والمرافعة أمام القضاءا.
، حتدهم االنفتراد بالعمتل فتي التدعو  اوصل في الوكالة بالخصومة أنه إشا تعدد الوكالء جتاز و-4

 .441حاكمات (أصول م 901ما لم يكن ممنوعًا من شلك صراحة في صك التوكيل )م 
من اإلنابتة صتراحة ًا إن لم يكن ممنوع الحضورللوكيل أن ينيب غيره من المحامين في يجوز -5

في دعاو ته الشخصتية أو فتي التدعاو  الموكتل بهتا  و نوب المتمرن حكمًا عن أستاشهفي التوكيل. 
ينيتب غيتره  اعتد أنمتق. و جوز للمحتامي العامتل أو الم لم يذكرأ سواء شكر اسمه في سند التوكيل

 .أصول محاكمات( 110)م  ةمن المحامين في الحضور عنه في دعاو ه الشخصي
بصتدد وتطبه على اإلنابة في الوكالتة بالخصتومة القواعتد التتي نت  عليهتا التقنتين المتدني  

ي وكيتل عنته غيتره فت . فتإشا لتم يكتن مرخصتًا للوكيتل بإنابتة غيتره وأنتاب الاإلنابة فتي الوكالتة المدنيتة
، و كتتون ل قتتد صتتدر منتته هتتولتتو كتتان هتتذا العمتت  كتتان مستتيواًل عتتن عمتتل النائتتب كمتتا لوكالتتة،نفيتتذ ات
أمتا إشا كتان مرخصتًا لته فتي إنابتة  لة مسيولين تجاه الموكتل بالتضتامن؛وكيل ونائبه في هذه الحاال

مستتيواًل فقتت  عتتن خطئتته فتتي  الوكيتتل ، كتتانن أن يعتتين فتتي التتترخي  شتتخ  النائتتب غيتتره متتن دو 
وكتل ونائتب الوكيتل أو عتن خطئته فيمتا أصتدره لته متن تعليمتات، و ملتك كتل متن الم نائبته،ره اختيتا

 .(مدني سوري  674باشرة )مكل منهما على ااخر دعو  مفي رجو  
 :انقضاء الوكالة بالخصومة-ثانياً 
 :في الحاالت ااتية الوكالة بالخصومة تنقضي

إتمتتتام العمتتتل كتتتان ينب تتتي أن يعتتتد   .وكالتتتةلل اوجتتتل المحتتتدد  انتهتتتاءو  ،إتمتتتام العمتتتل الموكتتتل فيتتته-1
لتوال أن قتانون  ،اب انقضتاء الوكالتة بالخصتومةأستب متن جل المحدد للوكالتةانتهاء اوو  الموكل فيه،

 قد عد  محض إصدار ستند التوكيتل بالخصتومة -خالفًا للقانون القديم -أصول المحاكمات الحالي
قيتتد يتترد فتتي ستتند التوكيتتل  وأن أي، اديتتةر العالعاديتتة وغيتت يختتول الوكيتتل ستتلوع طتتر  الطعتتن كافتتة 

فتإشا حصترت أصتول محاكمتات(.  479حتتج بته علتى الخصتم ااختر )م على خالف متا تقتدم ال ي
عنتد  نتهتيتفإنته ال يعتتد بهتذا القيتد، وبالتتالي لتن  الوكالة بالخصومة بدرجة متن درجتات التقاضتي،

 للموكتتل متتن أن يعتت ل  بتتد  وال ،ايهتت صتتدور الحكتتم فتتي موضتتو  التتدعو  فتتي هتتذه الدرجتتة الموكتتل ف
  .محاميه

 
م  ن الق  انون امل  دين عل  ى أن  ه " إذا ع   ني (  2/ 673مل  ادة ) ق  د نص  ت ال  ة املدني  ة فعل  ى خ  لف األص  ل يف الوكا - 441

 إذا كان العمل جيا ال الوكلء يف عقد واحد دون أن يرخص يف انلرادهم يف العمل ، كان عليهم أن يعملوا جمتمعني ، إال
 ".فائهأي كقبض الدين أو و تبادل الر حيتاج فيه إىل 
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وكل بصورة عامة أن يع ل وكيلته فتي أي يجوز للمالوكالة بالخصومة. ع ل الوكيل أو اعت اله -2
، وعليه عندئذ الحضور مدني سوري( 681وقت أو أن يقيد وكالته ولو وجد اتفا  يخالي شلك )م 
أو توكيتتل محتتام جديتتد عنتته بعتتد انون القتت  فتتي التتدعاو  ومباشتترتها بنفستته فتتي الحتتاالت التتتي يجي هتتا

 ب أصول محاكمات(. /112تبلي  الوكيل بالع ل )م

ز للوكيتتتل أن يعتتتت ل الوكالتتتة، و شتتتتر  لتتتذلك أن يبلتتت  موكلتتته هتتتذا االعتتتت ال، وأال يكتتتون كمتتتا يجتتتو  
 .أصول محاكمات( 111)م يعود تقديره للمحكمة مناسب االعت ال في وقت غير 

يته ، استمرت إجراءات الدعو  في مواجهة الوكيتل وعلل الوكالة ل الوكيتإشا اع ها،كلاوحوال في  
تدل وموعد المحاكمتة االعت ال هذا أن يتم تبلي  أن يمضي في عمله، إلى أو  بوستاطة الكاتتب بالعت
، أو إلى أن يعين الموكل بداًل منه، أو يباشر الدعو  بنفسه في الحاالت التي فر  نقابة المحامين
 .442أصول محاكمات( /أ112)م ن يجي ها القانو 

قتد نصتت علتى  2010/ لعتام 30/يم مهنة المحاماة رقتم ( من قانون تنت/و57و راعى أن المادة )
يحه للمحامي أن يعت ل الوكالة إال إشا كانتت مبترزة أمتام جهتة قضتائية فتال يتتم االعتت ال إال  أنه:ا

تبليت   -2. التدعو   يتدها علتى الجهتة التتي تضت  بموافقة مسبقة من -1: طين التاليينضمن الشر 
 ا..ة القضائية المذكورةافقة الجهفر  مرفقًا بمو الموكل هذا االعت ال عن طر ه مجلو ال

 موت الموكل أو الوكيل.   -3
 .شهر إفالص الموكل أو إعساره -4

 
 
 
 
 
 

 
 

ابل  ذات، يع  د ال  ة ع  ن موكل  ه، و لب  ه تبلي  و موكل  ه و أبن  ه اعت زل الوكد التبلي   لوكي  ل عل  ى س  نفالش رور الص  ادرة م  ن ا - 442
م ات( اللت ني نص تا عل ى أن أص ول حماك 111و 110) ، ألن اعتزال الوكالة مشروق بشروق امل ادتنيامتناعاا عن التبليو

ت   زال بواس   طة ه   ذا االعيبل   و املوك   ل ، وعلي   ه أن ميض   ي يف عمل   ه إىل أن ر يف مواجه   ة الوكي   لابل   دعوى تس   تم اإلج   راءات
اتري        خ  1757.أ.  2204ب ابلع        دل أو إىل أن يع        ني املوك        ل ب        ديلا عن        ه ، نق        ض م        دين س        وري .ق. الكات         
ءات املقررة "فاعتزال التوكيل ال يتحقق إال إبتام اإلجرا.    691ص  2003( لعام  8  -7، احملامون )  2001\12\2

ه مادامت واثئق الدعوى ال  م ل أي تبلي و ماا ومنتجاا  اثر بليو قائات يعتا الت، ويف حال عدم  قق هذه اإلجراءقانوفا 
 2008( 12-11احمل امون ) – 25/6/2007يف  1545/ق/434( /أ/2نقض مدين س وري ) .رمسي ابالعتزال"

 . 1604ص –
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 المبحث الثاني 
 التنصل

  يها.ل ف، والفصسنتناول تعر ف التنصل وشروطه، وإجرءات دعو  التنصل والفصل
 المطلب األول 

 وشروطه   تعريف التنصل 
 :   تعريف التنصل -أوالً 

الطلتب التذي  للتدعاو  المستماة التتي فصتل القتانون أحكامهتا. وتتتم متن ختالدعو  متن ا هو
، وضد كتل تفو ض منه ضد من باشر شلك التصرفصرف ب ير توكيل أو يوجهه من تم باسمه ت

ن اانار القانونية المترتبة عليته كافتًة بمتا فتي والتخل  ممن تتعله له مصلحة فيه، بقصد إل ائه 
 .443حكام التي بنيت عليهشلك إل اء اإلجراءات واو

ن مفوضًا بما قام لم يكيل في الخصومة عن أحد الخصوم فالتنصل يقصد به إنبات أن الوك
قتانوني ، كما يقصد منه عدم االحتجاج على الموكتل بأعمتال الوكيتل وإبطتال كتل أنتر به من عمل

. المتنصتلن لته أنتر علتى حقتو  الخصتم بحيتث ال يكتو أو يترتتب عليهتا، تب على هذه اوعمال تر 
أصتتول  479ل منهتتا وهتتي التتواردة فتتي المتتادة ) علتتى أن هنتتاع أعمتتااًل وإجتتراءات ال يمكتتن التنصتت 

دة حصتتترًا ال يحتتتتج بتته علتتتى الخصتتتم و محاكمتتات( بحستتتبان أن كتتل قيتتتد علتتتى هتتذه اوعمتتتال المعتتد 
  .444ااخر
( والتتتي تقتتدم شكتتر نصتتها فتتإن الوكالتتة بالخصتتومة تختتول الوكيتتل ستتلطة 479ادة )حستتب المتت ف
ثناء متا يحتتاج منهتا إلتى تفتو ض بتن  باستت ،قيام بجمي  التصرفات التي تناولها الن  المذكورال
و قصتد بالقتانون هنتا تقنتين أصتول  .متا يستتل م لته القتانون وكالتة خاصتةاس فتي ستند التوكيتل مخت 

دني الستتتوري وتحديتتتدًا نتتت  المتتتادة ( منتتته، والتقنتتتين المتتت 480نتتت  المتتتادة ) وتحديتتتداً  ،المحاكمتتتات 
( 479نصتت عليته المتادة ) . فالوكيتل بالخصتومة يتمتت  بستلطة القيتام بكتل تصترفمنه( 668/1)

 .لطة الوكيل في شلكبأي إل اء أو تقييد لس-كما مر –ى تفو ض خاس، وال يعتد وال يحتاج إل
ل التوكيتتل ال  ضتتور وإبتتداء التدف  بعتتدم االختصتتاس، فقتتام الموكتتل بالتتدفا  وكيتتل بالحفتإشا ختتو 

ضتمن صتك التوكيتتل ه للموكتل التنصتل ممتا قتام بته الوكيتل، وكتذا إشا لتم يتبموضتو  النت ا  فتال يحت 
جتتتراءات التحفتيتتتة كتتتالحج  أو تعيتتتين حتتتارص قضتتتائي أو نتتت  علتتتى حتتته طلتتتب اتختتتاش بعتتتض اإل

لتتى التترغم متتن وجتتود نتت  بالحرمتتان ، فتعتتد قتتام بهتتا ع، و ن الوكيتتل متتن القيتتام بهتتذه اوعمتتالحرمتتا

 
 ألمحد أبو الوفا . -ف سيادته هذا التعري ، وقد نسب 353ص–السابق  –أنطاكي  - 443
، س    جلت حمكم    ة ال    نقض ، احلس    يي  9961\5\26اتري    خ  912 .أ. 758 دين س    وري .ق.نق    ض م      - 444
1/706. 
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، وإن قتته مت  خصتمه، وال يحته لته طلتب التنصتل منهتامل مة للموكل فتي عال جمي  تصرفاته هذه
يله بدعو  المسيولية المدنية وفقًا للقواعد العامتة فتي شلك ال يمن  الموكل من الرجو  على وككان 

 المسيولية العقدية .
ى الوكيل إتيانها بتدون تفتو ض وعمال التي حر م المشر  علمن أجل ا فالتنصل ال يكون إال

ل محاكمتتتات أصتتو  480بالوكالتتة بالخصتتتومة وحستتب المتتتادة ) فيمتتا يتعلتتته، وهتتذه اوعمتتتال ختتاس 
 ،الصتتتتلح فتتتتي الحتتتته المتتتتدعى بتتتته، و زل عتتتتن الحتتتته المتتتتدعى بتتتتهمتتتتدني ستتتتوري( هتتتتي: التنتتتتا 668و
أي  ،عتتن طر تته متتن طتتر  الطعتتن التنتتازلو  ،445التنتتازل عتتن الحكتتمو  ،رع الخصتتومةتتت و  ،التحكتتيمو 

 و رد القضتتتاةو  ،االدعتتتاء بتتتالت و رو  ،التأمينتتتات متتت  بقتتتاء التتتدين اوصتتتليالتنتتتازل عتتتن و  ،االستتتقا 
 . توجيه اليمين أو ردها أو قبولهاو  ،اإلقرارو ، تهممخاصم

، فإشا كانت وكالة المحامي ال تحتتوي علتى الحه بالطعن يحتاج إلى تفو ض خاس فإسقا  
ي ال يستتتري هتتتذا ، وبالتتتتالحاصتتتل يكتتتون صتتتادرًا عتتتن شتتتخ  بتتتال صتتتفةستتتقا  الا  فتتتإن اإلاإلستتتق

، فتإشا كتان اإلستقا  حته الطعتنتبليت  الحكتم إال إستقا   وال شتيء يقتوم مقتام ،هاإلسقا  بحه موكلت 
وبالتتالي  ،، فإن القرار لم يجر تبلي هالمحامي لم يكن مفوضًا باإلسقا  ونونر الحاصل معدوم ا
 .446مفتوحةلطعن تتل فإن مهل ا
علتتى أن ستند التوكيتل العتتام القضتائي يختول الوكيتتل بالخصتومة طلتتب  ،االجتهتاد القضتائيو  

إلتى نت  يحتتاج  ،، بختالف إيقتا  الطتال فتي الوكالتة  والضترر ب يتر نت  ختاس التفر ه للشتقا
 .447خاس 

 
، ألن م  ن ميل  ك ازلالتن   اجته  دت حمكم  ة ال  نقض الغرف  ة املدني  ة أبن الوكي  ل ال  ذي ميل  ك ح  ق املص  احلة ميل  ك ح  ق  - 445

 . ويف922ص 2002( لعام 10 -9، احملامون ) 2000\5\21اتريخ  100 .أ.  671األكثر ميلك األقل .ق.  
تن ازل جزئ ي عل ى وج ه  الص لح ينط وي عل ىف ،ن التنازل ه و األكث ر ول يس الص لح أل ،ظرذا االجتهاد حمل نه ،قديريت

 ( مدين سوري .  555 التبادل ) م

 مة ال نقض ، احلس يي، سجلت حمك 1999\11\28اتريخ  2631.أ.  1774ري .ق. نقض مدين سو  - 446
 2000( لع ام 4 -3)، احمل امون  1998\5\31ري خ ات 1481.أ.  825. نقض مدين س وري .ق.  2/1700
 . 288ص

" فس  ند التوكي  ل الع  ام ا  ول الوكي  ل ابخلص  ومة  ل  ب التلري  ق للش  قاق ب  دون ن  ص خ  اص خب  لف الط  لق ال  ذي  - 447
( 4 -3مون )احمل    ا – 23/10/2005يف  1983/ق/5117نق    ض ش    رعي س    وري /أ/ –ت    اج إىل ن    ص خ    اص حي

وص ك   ان ا   ول الوكي  ل ح   ق االدع   اء بطل   ب حملاكم  ة يف أي خص    خلص   ومة ابل  ه " التوكي   ل اب. ومث 417ص – 2007
وري التلري    ق للش    قاق خب    لف  ل    ب إيق    اىل الط    لق فإن    ه حيت    اج إىل ن    ص خ    اص ألن    ه إنش    اء ." . نق    ض ش    رعي س     

  . 127ص – 2006احملامون  – 26/12/2005يف  2571/ق/6021أ//
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 عمتتتال متتتن دون تفتتتو ض ختتتاس متتتنفتتتال يجتتتوز التنصتتتل إال عنتتتد قيتتتام الوكيتتتل بعمتتتل متتتن تلتتتك او
ل الوكيتتتل القيتتتام بتتتاإلجراء وأضتتتر بإهمالتتته مصتتتلحة موكلتتته، حتتته لهتتتذا اوخيتتتر فتتتإشا أهمتتت ، الموكتتتل

تقنتتين هتتذه المستتيولية فتتي ال، التتتي تحكتتم العامتتة العقديتتة عمتتاًل بالقتتتواعد  مداعاتتته بتتدعو  المستتيولية
 .إهمال محاميهإنما ال يحه له التنصل من  ،المدني

، يعتد ته ومن دون تفو ض خاس دود وكال حتجاوزاً على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل م
صتتتحة  ، فتتتالتفو ض الختتتاس لتتتيو متتتن شتتترو لموكتتتل متتتا لتتتم يتنصتتتل منتتتهى التتت إبالنستتتبة  صتتتحيحاً 

ة التنصتل متن التصترف ولتيو ، فشر  التفو ض الخاس تحت طائلقوم به الوكيلالتصرف الذي ي
 تحت طائلة بطالنه.

، إال إشا متا يقترره الموكتل نفسته لتة بمن، وكلتهبحضتور م ما يقرره الوكيل هذا وقد عد  المشر 
 .448أصول محاكمات ( ب / 148نفاه أو تنصل منه في أنناء نتر القضية في الجلسة )م 

 :التنصلشروط  -ثانياً 
ما شكرنا انعدام التفتو ض الختاس للعمتل التذي قتام بته الوكيتل كيشتر  لقبول دعو  التنصل 

، وعندئتذ ينتقتل عتبء إنبات التفو ض بء ل وعليه عاوصبالخصومة. و عد الوكيل مدعيًا خالف 
 .الموكل عن توكيله إلى هذا اوخيرإنبات رجو  
فتال دعتو   ،  المتنصتلشتر  المصتلحة لتد يشتر  لدعو  التنصل توافر  ،وكسائر الدعاو   
وال يحتمتل أن  لتذي قتام بته الوكيتل أي ضترر للموكتل،فإشا لم يستبب التصترف ا ن دون مصلحة.م

 .فال تقبل دعو  التنصل من أجله بلستقًا في الميسبب له ضرر 
، و ستتل م شلتتك إقامتتة التدعو  متتن الموكتتل  كستائر التتدعاوي تتتوافر شتر  الصتتفةو نب تي أيضتتاً 

، ستتواء أكتتان هتتذا اوخيتتر محاميتتًا أم شخصتتًا منتتهي قتتام بالتصتترف المتتراد التنصتتل كيتتل التتذ ضتتد الو 
زواج كتتاو ،متتام المحتتاكمفعتتة أور والمرا ختتر ممتتن أجتتاز لهتتم المشتتر  النيابتتة عتتن غيتترهم فتتي الحضتت 

 .أصول محاكمات( 3ب // 105مة )واوقارب حتى الدرجة الثاني
أو  عتن الوكيتل التذي قتام بالعمتل أو التصترففضتاًل  –و نب ي أيضًا أن يوجه طلب التنصل

، فإشا لتم يختصتم صلحة في بقائه من الخصوم ااخر نضد من له م-اإلجراء المراد التنصل منه 
اء . و جتب أن يبلت  استتدع449صل من تصرفه يكتون طلتب التنصتل غيتر مستمو د التنكيل المراالو 

بلت  االستتدعاء إلتى الخصتم التذي  ، فتإشا تعتدد الخصتوم بالتدعو  التنصل إلى الوكيتل وإلتى الخصتم
عمل لمصلحته، فال يكفي توجيه الخصومة فتي دعتو  إبطتال تصترف الوكيتل والتنصتل منته وق  ال
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تتته التنصتتتل إلتتتى تصتتترفهكيتتت الو  بمعتتت ل عتتتن إلتتتى أطتتتراف التتتدعو   الخصتتتومة غيتتتر  ، ونل التتتذي وجِ 
 .450من دونه صحيحة

 المطلب الثاني
 والفصل فيها  التنصل دعوى  إجراءات

 :دعوى التنصل إجراءات -أوالً 
 .أصول المحاكمات بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل اوصلي انون مي  ق 
 : إجراءات التنصل الفرعي -1

ا إشا كتتتان التنصتتتل متتتن عمتتتل متعلتتته :علتتتى أنتتته أصتتتول محاكمتتتات ( أ/481) ةتتتتن  المتتتاد 
فتتتي التتتدعو  يبتتتين فيتتته بخصتتتومة قائمتتتة وجتتتب أن يحصتتتل باستتتتدعاء يقتتتدم إلتتتى المحكمتتتة النتتتاظرة 

 ا..وأسانيده وطلبات المتنصلموضو  التنصل 
أمتام تتورة مازالتت منالتتي ، هتي تلتك أحكتام التنصتلى لت إة القائمة بالنسبة وإن المقصود بالخصوم

، أو التي صدر بها حكم لم ا يصبح نهائيًا بعد المحكمة
451. 

نتتر فتي دعتو  التنصتل فقد أنا  المشتر  بالمحكمتة النتاظرة بالتدعو  اوصتلية اختصتاس ال
، بحسبانها أقدر من غيرها على تقر ر ما إشا كتان د التنصل منه والذي تم أمامهامرامن اإلجراء ال
لموكتل   ى الت إمتن  نتار بالنستبة ، ومتا يترتتب عليته تفتو ض ختاس  بتدون  ا اإلجراءقام بهذ الوكيل قد 
 والخصوم.
كتتان  ،تنصتتل أمتتام هتتذه المحكمتتةاف ووقتت  الفتتإشا كانتتت التتدعو  تنتتتر أمتتام محكمتتة االستتتئن 
، وعلتم بته الموكتل تم العمل أمام المحكمة البدائية إشاالنتر في دعو  التنصل. فن اختصاصها م

ة ، فتالمرج  المختت  بنتتر دعتو  التنصتل هتو محكمت تئنافحكمتة االست و  أمام مجود الدععند و 
عتو  التنصتل للمحكمتة ، ون المشر  أعطتى صتالحية النتتر فتي د االستئناف ال المحكمة البدائية

ثناء . وهتتو استتت452يو للمحكمتتة التتتي جتتر  أمامهتتا التصتترف المتنصتتل منتتهالنتتاظرة فتتي التتدعو  ولتت 
قتترره المشتتر   ،ختصتتاس النتتوعي والمحلتتيقواعتتد اال وربمتتا متتن ،متتن مبتتدأ التقاضتتي علتتى درجتتتين

 لطبيعة الخاصة لدعو  التنصل. ى الإبالنتر 
التت قد وق  في دعو  متا ز  –مثاًل  –إشا كان اإلقرارواالجتهاد فإنه  ومن وجهة نتر القانون 

 ، وإشا كانتتت تلتتك التتدعو  قتتد انتهتتت بحكتتم لتتيوفتتإن طلتتب التنصتتل اوصتتلي غيتتر مقبتتول ،قائمتتة
لتب فتإن ط ، لطر  الطعن المقتررة فتي القتانون ، وإنما كان قابالً جة القطعيةلما يكتسب الدر مبرمًا و 
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التنصتل  تنصتل أن يطعتن بتذلك الحكتم و ثيتر مستألة، وإنمتا يمكتن للمغير مقبولالتنصل اوصلي 
 .453يكون التنصل فرعيًا ال أصلياً  عندئذ و  ،في ادعائه شاته الوقت  في

متعلتته بخصتتومة قائمتتة إشا رفتت  بعتتد مضتتي أجتتل عمتتل  التنصتتل متتنعلتتى أنتته ال يقبتتل طلتتب 
لدعو  . والعبرة في سر ان ميعاد هذه اأصول محاكمات(  482ستة أشهر من تار خ شلك العمل )م

 .454، إنما من تار خ وقو  العمل الذي أتاه الوكيلصل منهالموكل بالعمل المراد التنال بعلم 
اختيتتتاره لوكيلتتته فتتتي يولية الموكتتتل مستتت   ليحم تتتل وهتتتذا مفهتتتوم قتتتانوني موضتتتوعي قتتترره المشتتتر 

بحستبان الموكتل  ،، وليتل على اتصال دائم به وعالمًا بجمي  ما يقوم بته متن تصترفات الخصومة
 محامي هو الطرف في الخصومة.ال ال

، العمتتل المتراد التنصتتل منته لمصتتلحتهالميعتاد رعايتتة لمصتلحة الخصتتم التذي وقت   وفتي تحديتد هتتذا
هتتتا بعتتتد مضتتتي هتتتذا الميعتتتاد د دعتتتو  التنصتتتل لرفعخصتتتم طلتتتب ر لوكيتتتل واللتتتذا يحتتته لكتتتل متتتن ا

متن  نارتته أو رد التدعو  وز للمحكمتة إوال يجت  ،إال أن هذا الميعاد ال يتعله بالنتام العتام القانوني؛
 .قديمها بعد انقضاء ستة أشهرعلة تتلقاء نفسها ل

متنصتل ل خ العمتل اهر متن تتار وقد ال تقبل دعو  التنصل بالرغم من عدم انقضاء مدة الستتة أشت  
ننتاء نتتر القضتية أفتي ، كما لو قام الوكيل بالعمتل بحضتور موكلته ولتم يتنصتل منته أو ينكيته منه

ذلك إشا صتتدر بالتتدعو  ، وكتت إقتترارًا بصتتحة العمتتل -كمتتا متتر –يعتتد ستتكوته  ، إش فتتي الجلستتة نفستتها
المقضتية،  وة القضتيةلحكتم المتذكور قت ا حتازاوصلية حكم بنتي علتى العمتل الصتادر عتن الوكيتل و 

 484مأشتهر قتد انقضتت متن تتار خ العمتل ) ، وإن لتم تكتن متدة الستتةتقبل دعو  التنصل منته فال
 .أصول محاكمات(
ية إلتتى حتتين عو  اوصتتلأن المشتتر  لتتم يتتن  علتتى ضتترورة وقتتي النتتتر فتتي التتد وعلتتى التترغم متتن 

قفهتا إش قتد أن تقترر و ، فإن  بعضهم شهب إلى أنه ينب ي على المحكمتة الفصل في دعو  التنصل
والحقيقتة أن   .455نر نتيجة الحكتم فتي دعتو  التنصتل فتي مراكت  الخصتوم فتي التدعو  اوصتليةتي 

مة، و دفتتت  يقتتتدم فتتتي أننتتتاء ستتتير الخصتتتو يكتتتون كتتتأي طلتتتب أالتحقيتتته فتتتي طلتتتب التنصتتتل الفرعتتتي 
 و تحدد به نطاقها. منها، أً و صير ج  
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 :التنصل األصلي إجراءات -2
، وقت  طلتب التنصتل منته بتدعو  ائمتةة قمتعلته بخصتوم ن عمتل غيترإشا كان التنصتل مت 

أصتتول  483  متتوطن المتتدعى عليتته فتتي دائرتهتتا )متقتتدم بتتالطر  المعتتتادة إلتتى المحكمتتة التتتي يقتت 
 .456(محاكمات 
صتتتل بشتتتأن عمتتتل اتختتتذ أمتتتام محكمتتتة الدرجتتتة اوولتتتى أو واالجتهتتتاد مستتتتقر علتتتى أن التن 
، إش إلى دعو  التنصل اوصليةتجاء يتعين االل، إنما قض ال يصح أن يقدم إلى محكمة الن الثانية

متتتام أحكتتتام التنصتتتل هتتتي تلتتتك التتتي متتتا زالتتتت منتتتتورة أى لتت إالمقصتتود بالخصتتتومة القائمتتتة بالنستتتبة 
، فضتتاًل عتتن أن طبيعتتة دعتتو  التنصتتل بعتتد  در بهتتا حكتتم لمتتا يصتتبح نهائيتتاً المحكمتتة أو التتتي صتت 
حكمتتتتتتة التتتتتتنقض وطبيعتتتتتتة متتتتتت  عمتتتتتتل م يتنتتتتتتافى ،متتتتتتن بحتتتتتتث الوقتتتتتتائ  تقتضتتتتتتي  الفرعيتتتتتتة ومتتتتتتا 
ون صتدور  أنه ال محل للتنصل فتي هتذا الفتر ، ال أصتليًا وال فرعيتًا، . والحقيقة457اختصاصها

وال يقبتتل  لمقضتتية،جعلتته حتتائ ًا قتتو ة القضتتية االدرجتتة اوخيتترة يفتتي تئناف القتترار عتتن محكمتتة االستت 
 ل محاكمات(.أصو 484 )مه حكم حاز قوة القضية المقضية االدعاء بالتنصل من عمل بني علي

ز التنصتتتتل متتتتن الصتتتتلح الواقتتتت  أمتتتتام محكمتتتتة التتتتنقض التتتتتي وضتتتتعت يتتتتدها علتتتتى إنمتتتتا يجتتتتو 
 .458لواق  على الحكمالخصومة الجار ة في الدعو  بمقتضى الطعن ا
كتأن  ،ة قائمتة عنتد قيتام الوكيتل بالتصترفنالتك خصتومفالتنصل اوصلي يستل م أال تكتون ه

، بهتا ومتن دون تفتو ض ختاس دعو  موكل قبل رفت  الت ي قضية لليقبل الوكيل صلحًا أو تحكيمًا ف
درجتتتة انتهتتتت بحكتتتم اكتستتتب الأننتتتاء قيتتتام التتتدعو  و فتتتي ولكتتتن إشا وقتتت  العمتتتل المتتتراد التنصتتتل منتتته 

العمتتل فتتال يقبتتل االدعتتاء  بنتتي علتتى هتتذا ، وكتتان الحكتتم التتذي اكتستتب الدرجتتة القطعيتتة قتتد القطعيتتة
 .بالتنصل

، لتذلك يجتوز تقتديم ينتةل متدة معنصتل اوصتلية ختالدعو  الت ولم ين  المشر  على ضرورة رف 
 .459المان  من سما  الدعو   الطو ل هذه الدعو  طالما لم يكتمل التقادم

 :  ل في دعوى التنصلالفص -ثانياً 
على التدعو  وتقتضتي متن المحكمتة أن توقتي التي تطرأ  اإن التنصل من الحوادث أو اووضا  

  460صل في هذا الطارئ .االوض  الطارئ أي حتى الفلحادث أو السير بها حتى ينتهي هذا ا
 

أن هذه الدعوى ال تقبل تقدير القيمة إذ ، ود العامةلقواعى الإالرجوع بغي معه نوعيا ، مما ين يحدد المشرع المحكمة المختصة لم - 456

 فهي من اختصاص محكمة البداية.
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إنمتا  ،مهلة معينة للرد على دعو  التنصتل، كمتا لتم يحتدد مهلتة للحكتم بهتالم يحدد المشر  و 
 .أصول محاكمات( أ/485م ورة الحكم فيها على وجه السرعة )ن  على ضر 
ا إل تتاء التصتترف هتت حكتتم بقبول، فإنتته يترتتتب علتتى الكانتتت دعتتو  التنصتتل فرعيتتة أم أصتتليةوستتواء أ
قبتل غيتره و لت م الوكيتل بتالتعو ض قبتل المتنصتل و  /ب أصتول محاكمتات(،485منه )م  المتنصل

 . وإشا حكتم بترفض التنصتل ألت م المتنصتلاء علتى طلتب المتضتررمن الخصتوم عنتد االقتضتاء بنت 
وم بتاقي الخصت وبتالتعو ض لمصتلحة الوكيتل بالخصتومة ول مقتدارها نالنتة  الف ليترة ستور ةب رامة 

، متنصل بالتضمينات إن كان لها وجه، وطلبوا الحكم لهم قبل القدمتوا طلباً  إليهم إشاالذين وجهت 
 .        461تضمينات وتخت  المحكمة عندها بهذه ال
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 الفصل الثالث

 التحكيم
وهي أهم  الوضعية والسماو ة قديما وحديثا، التشر عات عترف بها التحكيم والية قضائية استثنائية ت

قضتتتاء  ولتتتم يعتتد فتتتي الوقتتتت الحاضتتتر ستتتم المنازعتتات متتتن مختلتتتي المستتتتو ات،بتتديل متتتن بتتتدائل ح
م عمليتة قضتائية بتالمعنى بل أصبح يتكامل معه. والتحكتي يًا ينافو القضاء الرسمي للدولة،استثنائ

قبل أن يعطي القضاء الرسمي ء المحكوم فيه، حتى حجية الشيلتحكيمي الكامل إش يحوز القرار ا
 المخت  اومر بتنفيذه.

إش تهتتتيمن إرادتهتتتم علتتتى  القانونيتتتة، اتفتتتا  أطتتتراف الرابطتتتة واوستتتاص القتتتانوني لعمليتتتة التحكتتتيم هتتتو
وتتحتدد إجتراءات  ة هيئتة التحكتيم تستتمد متن إرادتهتم،واليت ف ية التحكيمية من أولها إلى  خرها،العمل
القواعتتتتتد اإلجرائيتتتتتة أو  متتتتتا اتفقتتتتتوا عليتتتتته، ختتتتتالل اً نون الموضتتتتتوعي وفقتتتتت حكيميتتتتتة والقتتتتتاخصتتتتتومة التال

لعتتام  4هتتا قتتانون التحكتتيم الستتوري رقتتم عليوالتتتي نتت   الموضتتوعية اامتترة التتتي ال يجتتوز مخالفتهتتا
لكتتن يجتتوز  ا  مبرمتتًا فتتي ظتتل القتتانون الستتوري،النتت   . و صتتدر القتترار التحكيمتتي الفاصتتل فتتي2008
ر لكنهتتا تتست  لكتل جوانتب العتتوا ترفتت  باالستتناد إلتى أستباب حصتر ة،و  أصتلية بطالته بتدعطلتب إ

ي ة يم جبر تتًا إال بعتتد إكستتائه صتت تحكتت وال يمكتتن تنفيتتذ حكتتم ال التتتي يمكتتن أن تصتتيب حكتتم التحكتتيم،
ستتمي وحتتده هتتو التتذي يمكنتته إعطتتاء ستتلطة اومتتر ون القضتتاء الر  التنفيتتذ متتن المحكمتتة المختصتتة،

 يذ.صة بالتنفللجهة المخت
ة قضتتتائية رقابتتت  انتتتوفر  كتتاًل متتتن دعتتو  بطتتتالن حكتتتم التحكتتيم ودعتتتو  إكستتائه صتتتي ة التنفيتتتذ،وإن 

  لعام وااداب.م احماية للنتا رسمية على قضاء التحكيم،

لتحكتيم منتذ بتدايتها إلتى صتدور أهم القواعد المنتمتة لستير خصتومة افصل ال هذا وسنتناول في   
 .2008،462( سنة 4شلك وفقًا لقانون التحكيم السوري رقم )و  ،تنفيذهالحكم فيها والطعن فيه و 

 المبحث األول 
  التحكيم خصومةاتفاق التحكيم و 

بمقتضتتتاها تستتتت ني اوطتتتراف عتتتن قضتتتاء الدولتتتة. فكمتتتا أن لتتتتي التحكتتيم يمثتتتل أهتتتم البتتتدائل ا
زعتتات لمنازعتتاتهم بالصتتلح فيمتتا بيتتنهم، فتتإنهم يستتتطيعون عتتر  هتتذه ااوفتتراد يستتتطيعون حستتم منا

. و متتر التحكتتيم فتتي أربعتتة علتتى شتتخ  أو أشتتخاس يختتتارونهم، لكتتي يتولتتوا الفصتتل فتتي المنازعتتة
نية: إجراءات النتر في الخصومة التحكيمية. والثالثة: ثااالتفا  على التحكيم. والمراحل: اوولى: 
/سنة 4/ تحكيم رقم/ من قانون ال1وقد مي ت المادة / .الرابعة: تنفيذ الحكم التحكيميو  الحكم فيها.

ين عنتتدما فرقتت بتتين مفهتوم التحكتيم متتن جهتة، ومفهتتوم االتفتا  علتتى يت ، المترحلتين اوولي2008463
كيم بأنه: اأسلوب اتفاقي قانوني لحل النت ا  بتداًل متن القضتاء، رفت التحالتحكيم من جهة أخر  فع

 
 حب  للدكتور فتحي وا ، ألقاه يف ندوة بعنوان القواعد القانونية املنظمة للتحكيم التجاري.  -462
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ركت ًا دائمتًا نتمتة أم مأكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضتى اتفتا  الطترفين مسواء 
للتحكتتيم أم لتتم تكتتن كتتذلكا. وعرفتتت اتفتتا  التحكتتيم بأنتته ااتفتتا  طرفتتي النتت ا  علتتى اللجتتوء للتحكتتيم 

لمنازعتتات التتتي نشتتأت أو يمكتتن أن تنشتتأ بينهمتتا بشتتأن عالقتتة قانونيتتة أو بعتتض اللفصتتل فتتي كتتل 
 نة عقدية كانت أو غير عقديةا. معي

 المطلب األول 
 اتفاق التحكيم

 . له جانبان؛ اوول بين أطراف الن ا ، والثاني بينهم وبين هيئة التحكيم   التحكيماتفا 
 اتفاق التحكيم بين أطراف النزاع: -أوالً 
المطلوبة   من العقود المسماة، وتجب له شو  االنعقاد والصحة بين أطراف الن ا  التحكيم اتفا 

،  جرائية وموضوعيةم دوجة إ وهو شو طبيعة ومحل وسبب.في سائر العقود من رضا وأهلية 
 و أخذ صورتين. 

 اتفاق التحكيم بين أطراف النزاع: صور-1
 رط التحكيم ومشارطة التحكيم(.ش) رتين،يأخذ إحد  صو  اتفا  التحكيم بين أطراف الن ا  

يجوز االتفا  على التحكيم عند   -1اتن  على أنه: نون التحكيم السوري من قا 7/1فالمادة 
سواء أكان االتفا  مستقاًل بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض م الن ا  التعاقد وقبل قيا

أن يحدد موضو  الن ا  في بيان  الة يجب المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الح
 . ن هذا القانون ( م 27ه في المادة )الدعو  المشار إلي

نتتت ا  ولتتتو كتتتان هتتتذا النتتت ا  لقيتتتام ال كمتتتا يجتتتوز أن يتتتتم االتفتتتا  علتتتى التحكتتتيم بصتتتورة الحقتتتة
معروضًا على القضاء للفصل فيه، وفي هذه الحالة يجتب أن يحتدد االتفتا  المستائل التتي يشتملها 

 . كان االتفا  باطاًلا كيم وإاللتحا
 مبتدأ استتقالل شتر  التحكتيم صتراحة، ( منته11وقد قتنن قتانون التحكتيم الستوري فتي المتادة )

 مستتقاًل عتن شترو  العقتد اوختر  وال يترتتب علتى انتهتاء العقتد يم اتفاقاً من أنه ايعتبر شر  التحك
صتحيحًا فتي  –ا الشتر  هتذ  –كان أو بطالنه أو فسخه أو إنهائه أي أنر على شر  التحكيم متى 

 .ا لم يتفه الطرفان على غير شلك اشاته، م
  :اتفاق التحكيم بين أطراف النزاعروط انعقاد ش -2

النعقتتتاده  م صتتتورة الشتتتر  أو صتتتورة المشتتتارطة فإنتتته ينب تتتيلتتتى التحكتتتيستتتواء أختتتذ االتفتتتا  ع
 :عدة شرو صحيحًا توافر 

 :ين أطراف النزاعاتفاق التحكيم بالرضا في -آ
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دة التتتتي ينب تتتي أن تتجتتته إلتتتى التحكتتتيم كستتتائر العقتتتود أساستتته الرضتتتا التتتذي قوامتتته اإلرا اتفتتتا 
قانونيتة، نازعات الخاصة بعالقتة لحسم الم إحداث أنر قانوني يتمثل هنا في اختيار التحكيم وسيلة

 .عقدية كانت أم غير عقدية
ه فإنتته تتتن  أي اإليجتتاب والقبتتول فيتت  أمتتا بخصتتوس شتتكل التعبيتتر عتتن إرادة اتفتتا  التحكتتيم

/ على أنه ايجب أن يكون اتفا  التحكيم مكتوبًا وإال 4// من قانون التحكيم السوري رقم 8المادة /
إشا ورد فتتتي عقتتد أو ونيقتتتة رستتتمية أو عاديتتتة أو فتتتي محضتتتر    مكتوبتتتاً كتتان بتتتاطاًل، و كتتتون االتفتتتا

انتتتت أم مرستتتلة رستتتائل متبادلتتتة عاديتتتة ك محتتترر لتتتد  هيئتتتة التحكتتتيم التتتتي تتتتم اختيارهتتتا أو فتتتي أيتتتة
التتتلكو( إشا كانتتت تثبتتت تالقتتي إرادة  –الفتتاكو  –رونتتي بوستتائل االتصتتال المكتتتوب )البر تتد اإللكت

ض الن ا  ا,ولو لم تكتن موقعتة متتى نبتت قطعتًا تبادلهتا بتين وسيلة لف مرسليها على اختيار التحكيم
 اوطراف .

 : ف النزاعاتفاق التحكيم بين أطرااألهلية في -ب
فتال يجتوز نقضته أو  ،نبينيم أيًا كتان شتكله هتو متن العقتود المستماة المل متة للجتااتفا  التحك

ون التحكتتيم الستتوري متتن قتتان 9/1,وتتتن  المتتادة  464تعديلتته أو فستتخه إال برضتتاء جميتت  اوطتتراف
ذي على أنه اال يجوز االتفا  على التحكيم إال للشخ  الطبيعي أو االعتباري ال 2008/سنة 4/

 قه وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته ا .يملك التصرف في حقو 
الشتتخ  الطبيعتتي إلبتترام اتفتتا  التحكتتيم بتمامتته ستتن الرشتتد وهتتي فتتي التقنتتين وتكتمتتل أهليتتة 

 . مدني سوري(46ة ميالدية )م سن18ي سور المدني ال
إلتتى نستتبة وال يكتتون مقبتتواًل كتتذلك عقتتد التحكتتيم متتن قبتتل النائتتب الشتترعي كالوصتتي والقتتيم بال

تصتترف بتتإشن متتن تتتي تختت  القاصتتر أو المحجتتور عليتته, متتا لتتم يكتتن قتتد باشتتر هتتذا اللمنازعتتات الا
متتا لتتم يكتتن  ،ةل التفليستت /ح أحتتوال شخصتتية (, وال متتن المفلتتو وال متتن وكيتت  182) م 465المحكمتتة

 .466تنفيذًا لعقد تحكيم أبرمه المفلو صحيحًا قبل إعالن إفالسه
 : على التحكيماالعتبارية لالتفاق  أهلية األشخاص-
. ومتن المعلتوم أن اوشتخاس ماالعتباري إلبرام اتفا  التحكتي بأهلية الشخ   9/1حت المادة صر 

 .منها العامة ومنها الخاصة ،نوعان االعتبار ة
 : لتحكيمشخاص االعتبارية العامة لالتفاق على اأهلية األ-

 
 . 243ص -1964-امون احمل – 2/9/6419/ يف 329نقض مدين سوري  - 464
وال يصح التحكيم إال جين ل ه أهلي ة التص رف يف  ،" وليس للوصي من دون إذن احملكمة مباشرة الصلح والتحكيم - 465

 . 830ص – 1958 –جملة القانون  – 29/8/1957يف  95/2136حقوقه."  نقض مدين سوري 

 . 6/72و  ه يف  عمة واستانبشار إليم – 54ص –فا أمحد أبو الو  –التحكيم وإجراءاته عقد  - 466
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بتل إنته أبقتى  ،م اتفتا  التحكتيمر تة العامتة إلبترابأهلية اوشخاس االعتبا لم يصرح المشر  السوري 
 .قانون العقود اإلدار ةة خاضعًا لالتحكيم في منازعات العقود اإلدار 

يبقتتتى التحكتتتيم فتتتي  -2ا   علتتتى أنتتته/ تتتتن4( متتتن قتتتانون التحكتتتيم الستتتوري رقتتتم /2فالمتتتادة )
/ 51// من نتام العقود الصادر بالقانون رقم 66منازعات العقود اإلدار ة خاضعًا وحكام المادة /

 ا. 9/12/2004تار خ 
يعترف وشخاس القانون العتام بأهليتة  وهذا في رأينا يدل بطر ه اإلشارة على أن المشر  ال

لقيتود التواردة فتي قتانون العقتود اإلدار تة، لمتا ينطتوي ود وضمن اإبرام اتفاقيات التحكيم إال في الحد 
 . 467عليه من مساص بسيادة الدولة وبحصانتها خارج هذا النطا 

 : ارية الخاصة لالتفاق على التحكيماالعتبأهلية األشخاص -
بتتاري بأهليتتة إبتترام اعترفتتت للشتتخ  االعت/ 4ون التحكتتيم الستتوري رقتتم /ن قتتانمتت  9/1المتتادة 
 ى كان أهاًل للتصرف في حقوقه طبقًا لقانون أهليته. مت لتحكيماتفا  ا

سستتتتتات والمي  ة وغيرهتتتتتا،والجمعيتتتتتات التعاونيتتتتت  -التجار تتتتتة أو المدنيتتتتتة -فالشتتتتتركات الخاصتتتتتة
وكتتل مجمتتو  متتن اوشتتخاس  ،السياستتيةالخاصتتة والمنتمتتات الشتتعبية والنقابتتات المهنيتتة واوحتت اب 

/ من التقنين المتدني الستوري، 54المادة / بمقتضى ن  أو اوموال تثبت له الشخصية االعتبار ة 
ام اتفتا  ت لهتا أهليتة إبتر فتإن لهتا شمتة ماليتة مستتقلة وتثبت  كتسب الشخصية االعتبار ة قانونتًا؛متى ا
 . التحكيم

 : محل عقد التحكيم-ج
القتتائم أو المحتمتتل التتذي اتفتته أطتتراف العقتتد علتتى حستتمه بتتالتحكيم بتتداًل متتن محتتل عقتتد هتتو النتت ا  

الرسمي، وكأي عقد  خر ينب ي أن يكون محل عقد التحكيم موجودًا أو قاباًل للوجود  اء الدولةقض
 .دم مخالفته للنتام العام وااداب بعمشروعًا تعيين و اًل، معينًا أو قاباًل للمستقب
أنته اال يجتوز االتفتا  علتى التحكتيم  علتى /4ون التحكتيم الستوري رقتم /متن قتان 9/2تن  المتادة و 

ال يجتتتوز فيهتتتتا الصتتتلح، أو المخالفتتتتة للنتتتتام العتتتتام أو المتعلقتتتة بالجنستتتتية، أو  ستتتائل التتتتتيفتتتي الم
  .عليها.االية المترتبة باوحوال الشخصية باستثناء اانار الم

 كيم:اتفاق التحكيم بين أطراف النزاع وهيئة التح-ثانياً 
ي فهتتتو يخضتتت  ، وبالتتتتالالتتتراجح عنتتتد علمتتتاء المرافعتتتات أن هتتتذا االتفتتتا  متتتن العقتتتود غيتتتر المستتتماة
 لنتر ة العقد في القانون المدني فيما لم يرد عليه ن  في قانون التحكيم.

 
/ م  ن ق  انون 24وتت  وافر عل  ة احلك  م ذاهت  ا يف عق  ود وزارة ال  دفاىل فإنن  ا ن  رى بق  اء التحك  يم بش  أ ا خاض  عاا للم  ادة / - 467

ك صراحة يف قانون التحكيم رق م عدم النص على ذل من رغمعلى ال 10/4/2005/ اتريخ 8عقود وزارة الدفاىل رقم /
/4 . / 
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 :اختيار هيئة التحكيم -آ
لتحكتتيم ( متتن قتتانون ا12وعلتتى هتتذا تتتن  المتتادة ) متتن محكتتم واحتتد أو أكثتتر، ئتتة التحكتتيمل هيتشتتك

كتتم واحتتتد أو كتتيم متتن محتشتتكل هيئتتة التحكتتتيم باتفتتا  طرفتتي التح -1ا :/ متتن أنتته4الستتوري رقتتم /
إشا تعتتدد المحكمتتون وجتتب أن يكتتون عتتددهم  -2أكثتتر، فتتإشا لتتم يتفقتتا كتتان عتتدد المحكمتتين نالنتتة. 

 ا..الً ان التحكيم باطوترًا، وإال ك
ال يتتر التتذي أنتتي  بتته هتتذا ف أو متتن وإشا لتتم يتتتم اختيتتار المحكتتم أو المحكمتتين بتتإرادة اوطتترا

القيتام  الشخ   ال يلت مى طلب أحد الطرفين. و ه بناء علختيار ، تولت محكمة االستئناف ااالختيار
 بالتحكيم إال إشا قبل القيام بهذه المهمة كتابة. 

ان هناع سبب جدي له أن يعدل عن هذا القبول إال إشا ك داء مهمته فليووإشا قبل المحكم أ
 / تحكيم السوري(.17وإال جاز الحكم عليه للخصوم بالتعو ض )م/ ا العدول،يسوغ هذ 

 الواجب توافرها في المحّكم:الشروط -ب
 : كيم أن تتوافر فيه الشرو  ااتيةيجب لكي يتولى أي شخ  التح

 وصول والقانون.كتابة ومعرفة اااللمام بالقراءة وال-
ه قاصتتتر أو محجتتتور عليتتته أو مجتتتردًا متتتن حقوقتتته اوهليتتتة المدنيتتتة الكاملتتتة: فتتتال يجتتتوز أن يتتتتوال-

 المدنية.

لعتتام  98( متتن قتتانون الستتلطة القضتتائية رقتتم 80يم: نصتتت المتتادة )متتن التحكتت  أال  يكتتون ممنوعتتاً -
وعلتى علتى أن يكتون مجلتو القضتاء ا وتعديالته على أنه اال يجوز للقاضي ب يتر موافقتة 1961

مطتروح أمتام القضتاء، إال إشا كتان أحتد أطتراف النت ا  محكمًا ولو ب ير أجر، ولو كان النت ا  غيتر 
 الرابعة.رجة ل اية الد من أقاربه أو أصهاره 

أال تكتتون لتته مصتتلحة فتتي النتت ا : فتتال يجتتوز أن يكتتون أحتتد أطتتراف النتت ا  محكمتتًا، كمتتا أنتته لتتيو -
ا  علتتى أي وجتته أن يكتتون محكمتتًا فيتته. ونتته ال يجتتوز أن يكتتون مصتتلحة فتتي النتت   وي شتتخ  لتته

فتتي ال يكتتون  خ  خصتتمًا وقاضتتيًا لنفستته فتتي الوقتتت شاتتته, وهتتي قاعتتدة متتن النتتتام العتتام ونتتهالشتت 
 .468موقي متكافئ بين طرفي الخصومة

أن  ،لتحكتيموتأكيدًا لهذا الشر  يوجب قانون التحكيم السوري على المحكم عند قبوله مهمتة ا
تحكتتيم ستتوري(.  17/1ح عتتن أيتتة ظتتروف متتن شتتأنها إنتتارة الشتتك فتتي استتتقالله أو حيدتتته ) ميفصتت 

قد سبه  أو كان ،ما مودة أو عدواة أو بينه ،ومن هذه أن يكون وكياًل وحد الطرفين أو مستشارًا له
 .له إبداء رأيه في الن ا 

 
 – 308ص – 4198احمل  امون لع  ام  – 14/11/1983اتري  خ  1821/أ/2141/ق/ ريق  ض م  دين س  و ن - 468

 . 6/85 عمة واستانبو  
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 :رد المحكم وعزله -ج
ال يجوز رد المحكم إال لألسباب التي   -1أنه ا( على  السوري من قانون التحكيم    18ادة )تن  الم

ال يجتوز  -2شا فقتد أحتد شترو  صتالحيته المنصتوس عليهتا فتي هتذا القتانون. يرد بها القاضي وإ
ب تبينته بعتد أن ي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينته أو اشتترع فتي تعيينته إال لستبي من طرفو

 .تم هذا التعيين.ا
 -1لتحكتتيم الستتوري إجتتراءات طلتتب رد المحكتتم كمتتا يتتأتي: ا( متتن قتتانون ا19وتتتنتم المتتادة )

  بتتته اوورا( متتتن هتتتذا القتتتانون مرفقتتتًا 3لتتترد كتابتتتة إلتتتى المحكمتتتة المعرفتتتة فتتتي المتتتادة )يقتتتدم طلتتتب ا
تنتتتر  -2( يومتتًا متتن تتتار خ علتتم طالتتب التترد باوستتباب المبتتررة للتترد. 15المي تتدة لتته ختتالل متتدة )
المتتتذاكرة، وتفصتتتل بتتته بقتتترار مبتتترم بعتتتد ستتتما  المحكتتتم  التتترد فتتتي غرفتتتةالمحكمتتتة المتتتذكورة بطلتتتب 

ن يترتتتب علتتى تقتتديم طلتتب التترد وقتتي إجتتراءات التحكتتيم وتعليتته مدتتته إلتتى حتتي -3المطلتتوب رده. 
ال يقبتل  -4قرار بترفض طلتب الترد أو إلتى حتين قبتول المحكتم البتديل مهمتته التحكيميتة. صدور ال

إشا حكتم  -5للستبب شاتته.ه فتي التحكتيم شاتته و د المحكم نفسطلب الرد ممن سبه له تقديم طلب بر 
 –بمتا فتي شلتك حكتم التحكتيم  –شلتك اعتبتار متا يكتون قتد تتم متن إجتراءات  برد المحكم ترتب علتى

 من تار خ قيام سبب الرد.ا ن لم يكن كأ
ال يجوز ع ل المحكم أو  -1( من قانون التحكيم السوري على أنه: ا20تن  المادة ) كما 
أو بحكتتم  إشا أصتتبح المحكتتم غيتتر قتتادر بحكتتم القتتانون  -2تفتتا  الخصتتوم جميعتتًا. حكمتتين إال باالم

( يومتًا وجتب 30متن )ثتر قبولهتا أكالواق  على أداء مهمته أو تخلي أو انقط  عتن القيتام بهتا بعتد 
إشا لتتم يتفتته الطرفتتان علتتى  –إال كتتان عرضتتة للعتت ل، وفتتي هتتذه الحالتتة يتتتم العتت ل عليتته التنحتتي و 

فتة المتذاكرة ( متن هتذا القتانون تتختذه فتي غر 3من المحكمة المعرفتة فتي المتادة ) بقرار مبرم -ع له
أو ع له أو تنحيه أو بأي حكم برده نتهت مهمة المحكم بالاإشا  -3بناء على طلب أحد الطرفين. 

ستتبب  ختتر وجتتب تعيتتين بتتديل لتته طبقتتًا لإلجتتراءات التتتي اتبعتتت فتتي اختيتتار المحكتتم التتذي انتهتتت 
القترار  على تقديم طلب الع ل تعليه إجراءات التحكيم ومدتته إلتى حتين صتدوريترتب  -4ه. مهمت

 ية ا. برفض طلب الع ل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيم
 :بين أطراف النزاع التحكيم فيأثر االتفاق -اً لثثا
 موضوع النزاع:ى لإة بالنسبة  1

لستوري لحتل الخالفتات وهتي ترفت  يتد القضتاء التحكتيم ا التحكيم والية استثنائية شرعها قتانون 
وهو الحه فتي االلتجتاء إلتى  ،مين: اوول: إيجابيهمتحكيم يرتب أنر ن عن النتر فيها، فاتفا  ال

وهو من  قضاء الدولتة متن نتتر المنازعتة محتل التحكتيم. فوقتو  التحكتيم  ،والثاني: سلبيالتحكيم، 
عو . هتتذا إن كتتان عقتتد التحكتتيم صتتحيحًا وبقتتي التتد فتتي رة يختترج النتت ا  متتن واليتتة المحكمتتة النتتاظ
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 ا  عادت والية النتر في الن المحكم بعد صدوره، باطاًل أو أبطل حكم أو كان  فإشا انقضىقائمًا،  
 .469لمحكمة المختصةإلى ا
 الوالية في تقرير اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية: -2

يجتتوز لهيئتتة التحكتتيم أن تصتتدر -5ا ..../ متتن قتتانون التحكتتيم علتتى أنتته 38تتتن  المتتادة /
يحتته وي متتن  -6شلتتك قبتتل إصتتدار الحكتتم النهتتائي. ، و امتتًا وقتيتتة أو فتتي جتت ء متتن الطلبتتات أحك

متور المستتتعجلة ستواء قبتتل البتدء فتتي إجتراءات التحكتتيم أو أننتتاء ة قاضتتي اوطرفتي التحكتتيم مراجعت 
 أصول المحاكماتا. قانون  سيرها، التخاش إجراء تحفتي وفقًا لألحكام المنصوس عليها في

تدابير الميقتة والتحفتية التذي تبنتاه إن مبدأ االختصاس المشترع بشأن ال هاكلاوحوال في 
بعاد فتتي شاتتته، فيجتتوز لطرفتتي التحكتتيم االتفتتا  علتتى استتت تتتام العتتامالمشتتر  الستتوري لتتيو متتن الن
و  النت ا ، و كتون ة بموضت أو بعضها متن واليتة هيئتة التحكتيم المختصت  التدابير التحفتية والميقتة،

 من النتام العام. عجلوالية القضاء المست ناالحترام، واتفاقهم هذا واجب 
 : يذتما يفي ًا وقتياً شروط إصدار هيئة التحكيم حكمويمكن تلخيص 

 .ي المطلوب بالن ا  موضو  التحكيمتعله اإلجراء الوقت -أ
وفتي أي مرحلتة  ،عي نفستهاموضتو تقديم أحد الخصوم طلبًا مستعجاًل بطر قة تقديم الطلب ال -ب

 .ا اإلجراءات قبل الفصل في الن ا كانت عليه
 .جهةخر احترامًا لمبدأ الموال صورة من الطلب المستعجل للخصم ااإرسا -ت
ر شتترو  الطلتتب المستتتعجل التواردة فتتي قتتانون أصتتول المحاكمتات متتن صتتفة وعجلتتة أي تتواف -ث

 .ظاهراً  وعيحتمال وجود الحه الموضترتب أضرار يتعذر تداركها وا
تقبتتل دعتتو  مستتتعجلة أن تكتتون إجتتراءات التحكتتيم فتتي موضتتو  النتت ا  قتتد بتتدأت بالفعتتل، فتتال  -ج 

لبتتات المستتتعجلة شو صتتفة تبعيتتة اصتتها بالطبصتتورة مستتتقلة أمتتام هيئتتة التحكتتيم ون اختص
 .470للدعو  الموضوعية المطروحة عليها

 
احملكم  ة "إن وق  وىل التحك  يم ا  رج الن   زاىل م  ن والي  ة احملكم  ة الن  اظرة في  ه واض  عه لوالي  ة احملك  م وال يع  ود م  ن ح  ق  - 469

ه بع  د ص  دوره". نق  ض م  دين و ي  تم إبط  ال حكم   أ اء الط  رفنين تنظ  ر في  ه م  ا مل ي  تم إلغ  اء ص  ك التحك  يم برض   امل  ذكورة أ
 .159ص – 1968احملامون  – 17/2/1968يف  253/62سوري 

وعل   ى حن   و م   ا ه   و مس   تقر يف إج   راءات التقاض   ي ل   دى حم   اكم املوض   وىل وال   يت ا   تص ابلطلب   ات املس   تعجلة تبع   اا  - 470
اس  تدعاء واح  دة. ض  وعية يف ص  حيلة و الطلب  ات امللن   زاىل فإن  ه ميك  ن إي  راد الطل  ب املس  تعجل م  ع الختصاص  ها مبوض  وىل ا

ويك  ون هليئ  ة التحك  يم س  لطات وقي  ود قض  اء الدول  ة ال  ذي ينظ  ر يف الطلب  ات نلس  ها وم  ن مث يص  در احلك  م وفق  اا للم  ادة 
األص ل ابلطريق ة نلس ها حس ب ك يم س وري(، وي ودىل   42/5/ من قانون التحكيم وتس لم ص ورة من ه للط رفني )م41/

( م ن ق انون 51 – 50ى ب بطلن ه ذا احلك م وتنطب ق علي ه امل اداتن )، وجيوز رف ع دع و يمانون التحك/ من ق43املادة /
 / وما بعدها من قانون التحكيم.53التحكيم وينلذ بعد احلصول على األمر بتنليذه وفقاا للمادة /
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 : بين أطراف النزاع انقضاء اتفاق التحكيم -اً رابع
 علتى ، و جتوز لطرفيته االتفتا  صتراحة أو ضتمناً 471: ال يعد التحكيم متن النتتام العتاملة اإلقا -1

تتى يبقتى التفتا  التحكتيم أنتره مختصتة. فحفسخه، فتعود والية النتر في الن ا  إلى جهة القضتاء ال
الم دوج فإنه يتعين على المدعى عليته أن يتدف  بوجتود هتذا االتفتا  قبتل إبدائته أي طلتب أو دفتا  

المتقابتل  ءهادعتاتحكيم سوري(.ا فتقديم المدعي دعواه وتقديم المتدعى عليته  10/1عو  )م الد في 
ومتتتتر للقضتتتتاء صتتتتاحب الواليتتتتة م وتركتتتتا ايعنتتتتي ضتتتتمنًا أن الطتتتترفين قتتتتد تنتتتتازال عتتتتن شتتتتر  التحكتتتتي

. و قتضي شلك أن التمسك بالتحكيم من حه أطراف الن ا  وليو للمحكمة أن تثير اتفا  472العامة
 .473تلقاء شاتها لعدم قبول الدعو  من التحكيم 

 اعتذار المحّكم الخاص:  -2
طرفتتا  هيئتتة التحكتتيم المكونتتة متتن محكمتتين متعتتددين بأشخاصتتهم ولتتم يتفتته إن تمتتت تستتمية

ا  التحكتتيم علتتى تستتمية هيئتتة تحكتتيم بديلتتة، فلتتيو وي منهمتتا أن يعتتود إلتتى المحكمتتة لتستتمية اتفتت 
لمتان  متن وفتاة كيم باتفا  أطرافه يستل م عند قيتام التحون تسمية المحكمين أو هيئة ا، 474البديل

إال و  ،التفتتا أي هنتتا با ،ارة تستتمية هيئتتة التحكتتيم البديلتتة بتتاإلجراءات نفستتهضتترو أو اعتتت ال ...إلتتخ 
 .من تحكيم سوري( 16/2م ) عادت الوالية إلى القضاء صاحب الوالية العامة

 و بطالنه: أانقضاء عقد التحكيم ة الجهة المختصة بالنزاع في  3
/ 4قتانون التحكتيم رقتم / فتإن ،ول انقضتاء عقتد التحكتيم أو بطالنتهإشا نار الن ا  بين الخصوم حت   
. ففتتتي حتتتين عقتتتدت ين قضتتتائيين بهتتتذا الخصتتتوس اعتتتة اتجتتتاه، قتتتد كتتترص صتتتراحة وببر 2008ستتتنة 
 ، عقتدت يم أو انقضتائه إلتى محكمتة الموضتو منه والية النتر في بطالن عقد التحك 10/1المادة 
ه رفت  التدعو  أمتام منت  10/2، ولتم تجعتل المتادة الواليتة شاتهتا إلتى هيئتة التحكتيم منته 21/1المادة 

ستير فتي إجتراءات التدعو  التحكيميتة. فتتن  متابعتة المانعتًا متن البتدء أو متن  محكمة الموضو ،
 تحكيم سوري على أنه يجب على المحكمة التتي ترفت  أمامهتا دعتو  فتي مستألة أبترم 10/2 المادة

إبدائته أي طلتب ل بشأنها اتفا  تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعو  إشا دف  المتدعى عليته بتذلك قبت 
أو عتتتديم اونتتتر أو ال يمكتتتن طتتتل أو مل تتتى التفتتتا  با، متتتا لتتتم يتبتتتين لهتتتا أن اأو دفتتتا  فتتتي التتتدعو  

 
فاض   ل  –االجته   اد القض   ائي يف س   بع س   نوات  – 10/11/3199يف  1283/2974نق   ض م   دين س   وري  - 471

 . 151اعدة ق –النبواين 
 .1/534 –احلسيي    –سجلت حمكمة النقض    –  26/4/1997يف    354/أ/ 225نقض مدين سوري /ق/ -  472

 . 96ص – 1979 –احملامون  – 26/12/1980يف  1670/1960نقض مدين سوري  - 473

امهم قي   ء أو ع  دم ي  ق حمكم  ني معين  ني أبشياص  هم، ف  إن اعت  ذار ه  ؤالى ح  ل الن   زاىل ع  ن  ر "ويف ح  ال االتل  اق عل    - 474
 –احمل امون  -21/8/1975يف 729ي د االختص اص للقض اء ص احب الوالي ة العام ة". نق ض م دين س وري ابملهمة يع
 . 30ص – 1976
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حكتيم تال يحول رف  الدعو  المشار إليهتا فتي الفقترة الستابقة دون البتدء فتي إجتراءات ال -2. تنفيذه
  .أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.ا

لمتعلقتتتة بعتتتدم اتفصتتتل هيئتتتة التحكتتتيم فتتتي التتتدفو  ا :علتتتى أنتتته منتتته 21/1كمتتتا تتتتن  المتتتادة 
ا فتي شلتك التدفو  المتعلقتة بعتدم وجتود اتفتا  تحكتيم أو ستقوطه أو بطالنته أو بعتدم بمت  تصاصهااخ

أي دفتتت   ختتتر، وإال ستتتق  الحتتته فيهتتتا. وال  شتتموله لموضتتتو  النتتت ا ، و جتتتب تقتتتديم هتتتذه التتتدفو  قبتتتل
يين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقو  حقته فتي تقتديم أي يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتع

 .تحكيم سوري( 21/3فقرة اوولى.ا )المشار إليها في ال من الدفو دف  
 المطلب الثاني

 ة التحكيمخصوم 
 :إجراءات الخصومة التحكيمية - أوالً 
 :ءات التبليغاإجر -1

د اتفتا  ختاس بتين طرفتي ( من قانون التحكيم السوري على أنه: اما لم يوج4تن  المادة )
إليتته شخصتتيًا، أو إلتتى مقتتر عملتته أو محتتل إقامتتته ر للمرستتل التحكتتيم يتتتم تبليتت  أي رستتالة أو إشتتعا

ائتتتترة د المعتتتتاد أو عنوانتتته البر تتتتدي المعتتتروف والمحتتتتدد فتتتي اتفتتتا  التحكتتتتيم أو العقتتتد، عتتتتن طر تتته 
إشا  -2ذا القتتتانون.( متتتن هتتت 3المحضتتتر ن فتتتي المنطقتتتة االستتتتئنافية للمحكمتتتة المعرفتتتة فتتتي المتتتادة )

ستتابقة، يعتبتتر المخاطتتب مبل تتًا إشا تتتم اإلجتتراء الفقتترة التعتتذرت معرفتتة العنتتاو ن المشتتار إليهتتا فتتي 
ر بت يعت -3بكتاب مسجل إلى  خر مقر عمل أو محتل إقامتة معتتاد أو عنتوان بر تدي معتروف لته. 

الفقترتين الستابقتين.  التبلي  حاصاًل بدًء متن اليتوم التذي يلتي تتار خ وقوعته علتى النحتو المحتدد فتي
  .القضائية أمام المحاكم.ا تبلي ات ال تسري أحكام هذه المادة على ال -4
 إجراءات افتتاح الخصومة التحكيمية وسيرها:  –2

أنته: اتبتدأ إجتراءات التحكتيم متن  /علتى4( من قانون التحكيم السوري رقتم /26تن  المادة )
لتتب التحكتتيم متتن المتتدعي متتا لتتم يتفتته طرفتتا التحكتتيم اليتتوم التتتالي التتذي يتستتلم فيتته المتتدعى عليتته ط

علتى الطترف المتدعي ختالل الميعتاد  -1( منته علتى أنته: ا27  المتادة )ك. كما تتنعلى غير شل
لمتدعى عليته وإلتى هيئتة التحكتيم لالمتفه عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل 

استتم  -استتم وعنتتوان المتتدعي. ب  -ات التاليتتة: أيجتتب أن يشتتتمل علتتى المعلومتت  -2بيانتتًا بتتدعواه. 
رح وافل لوقتتائ  التتدعو  متت  تحديتتد المستتائل محتتل النتت ا  والطلبتتات، شتت  -عليتته جوعنتتوان المتتدعى 

ين ًا مكتوبتتتًا وفتتتته الفقتتتترتنتتتت إشا لتتتم يقتتتتدم المتتتدعي بيا -3وغيتتتر شلتتتتك ممتتتا يتتتتر  أن يشتتتتمله البيتتتتان. 
متتا لتتم يتفتته اوطتتراف علتتى  يتته إجتتراءات التحكتتيم، لهيئتتة التحكتتيم تعلالستتابقتين ولتتم يبتتد عتتذرًا لتتذلك

 .غير شلك
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علتتى الطتترف المتتدعى عليتته أن يقتتدم لهيئتتة التحكتتيم  -1( منتته علتتى أنتته: ا28ة )تتتن  المتتاد كمتتا 
المتفتته عليتته بتتين الطتترفين أو التتذي  د دفاعتتًا مكتوبتتًا و ستتلم نستتخة منتته إلتتى المتتدعي ختتالل الميعتتا

يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضو  النت ا  للمدعى عليه أن  -2تعينه هيئة التحكيم. 
نتتتته بقصتتتتد التتتتدف  بالمقاصتتتتة، ولتتتته شلتتتتك أيضتتتتًا فتتتتي مرحلتتتتة الحقتتتتة متتتتن حتتتته ناشتتتتئ عأو يتمستتتتك ب

 .التحكيم أن التروف تسوغ التأخير اإلجراءات إشا رأت هيئة
تجتمتتت  هيئتتتة التحكتتتيم بعتتتد تشتتتكيلها بتتتدعوة متتتن  -1ا( منتتته علتتتى أنتتته:29/4ة )د وتتتتن  المتتتا

وفتته أحكتتام هتتذا  ان المحتتدد وتعقتتد جلستتاتها فتتي المكتتان التتذي اتفتته عليتته الطرفتتان أو المكتت  رئيستتها
القتتتانون وشلتتتك لتمكتتتين كتتتل متتتن الطتتترفين متتتن شتتترح موضتتتو  دعتتتواه وعتتتر  حججتتته وأدلتتتته، ولهتتتا 

تتتولى هيئتة  -2ائه المكتوبتة متا لتم يتفته الطرفتان علتى غيتر شلتك. ناالكتفاء بتقديم المذكرات والو 
محتدد بوقتتل الموعتد الر طرفتي التحكتيم بمواعيتد الجلستات التتي تعقتدها ومكانهتا قبتل التحكيم إخطتا

، ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفستهم أو بتوكالء عتنهم.  تكتون جلستات هيئتة  -3كافل
تستتتمر هيئتتة التحكتتيم فتتي إجراءاتهتتا  -4ان علتتى غيتتر شلتتك .... فتت التحكتتيم ستتر ة متتا لتتم يتفتته الطر 

ليته لتب إي أحد الطرفين عن حضور بعتض الجلستات أو تخلتي عتن تقتديم متا طالمعتادة ولو تخل
اتكتتون وقتتائ  جلستتات التحكتتيم بمحضتتر يوقتت  عليتته أعضتتاء هيئتتة التحكتتيم قديمتته متتن مستتتندات.ا ت

الطترفين متتا لتم يتفقتتا علتتى صتتورة منته إلتتى كتل متتن  وطرفتا التحكتتيم الحاضتران أو وكالؤهتتم، وتستلم
 . غير شلك

فاعته أو نه على أنه: الكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه د ( م30وتن  المادة )
ستكمالها ختالل ستير التدعو  التحكيميتة، ولهيئتة التحكتيم أال تقبتل هتذا التعتديل أو االستتكمال إشا ا

 . طيل الفصل في الن ا  أو تأخيرهعتتبين لها أنه قدم متأخرًا بقصد 
أحتتد طرفتتي النتت ا  فتتي إجتتراءات التحكتتيم متت   ( منتته علتتى أنتته اإشا استتتمر31وتتتن  المتتادة )
لقتانون يجتوز االتفتا  علتى اتفا  التحكتيم أو لحكتم متن أحكتام هتذا ا ة لشر  فيعلمه بوقو  مخالف

متفتته عليته أو فتتي وقتت معقتتول لدون أن يقتدم اعتراضتتًا علتى هتتذه المخالفتة فتتي الميعتاد ا مخالفتته،
    .ي االعترا .اعند عدم االتفا  اعتبر شلك ن واًل منه عن حقه ف

 : إجراءات اإلثبات-3
يئتتتة التحكتتتيم بفحتتت  وتمحتتتي  موضتتتو  النتتت ا  والتصتتتدي عتتتد قيتتتام هيصتتتدر حكتتتم التحكتتتيم ب

فا , وأن د لطلبات الخصوم ودفوعهم. ولهذا ال ر  فإنه يجب على هيئة التحكيم احترام حقتو  الت 
يم أدلتته ومستتنداته. ولهيئتة وأن تمكتن كتاًل منهمتا متن تقتد  ،تعامل طرفا التحكتيم علتى قتدم المستاواة 

اء على طلب أحد الطرفين ستما  الشتهود التذين تتر  فائتدة سها أو بنالتحكيم أن تقرر من تلقاء نف
فان علتى غيتر شلتك. من سماعهم. و كون سما  الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفه الطر 

ء نفستها أو بنتتاء علتى طلتب أحتتد متتن تلقتا -تحكتيم ستوري(. كمتا أن لهيئتتة التحكتيم أن تقترر33)م 
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و كتتل مستتائل النتت ا ، وإشا لتتم يتفتته طرفتتا التحكتتيم علتتى علتتى بعتتض أإجتتراء خبتترة فنيتتة  –الطتترفين 
  .475تحكيم سوري( 32/1تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم )م 

 واجب التطبيق:القانون اإلجرائي  -اً ثاني
 2008/ ستتتنة 4نتتت  عليتتته قتتانون التحكتتتيم الستتوري رقتتتم / فيمتتا ختتتال النتتتام اإلجرائتتتي التتذي

التحكتتيم التتذي يخضتت   فاوصتتل أن وطتترافه باالتفتتا  علتتى متتا يخالفهتتا، نصوصتت  تستتمحي لتتم ذ والتت 
تحكتتتيم  22م لنتتتتر النتتت ا  )م كتتتيبعهتتتا هيئتتتة التحاالتفتتتا  علتتتى اإلجتتتراءات التتتتي تت لهتتتذا القتتتانون،
 . سوري(

أو فتي اتفتا  مستتقل،  هانفست  مشتارطة التحكتيم فتيو مكن لألطراف االتفا  على اإلجتراءات 
 ااخر. هابعضلى بعض اإلجراءات دون االتفا  عكما يمكن لهم 

إلجتتراءات، فتتإن علتتى المحكمتتين احترامتته، شتتر طة أال ى التت إوإشا تتتم اتفتتا  اوطتتراف بالنستتبة 
انون عليهتتا قتت اًل بتتالحه فتتي التتدفا  وأال يختتالي القواعتتد اإلجرائيتتة اامتترة التتتي يتتن  إختتاليتضتتمن 

 .التحكيم السوري شاته
التحكتتيم أو علتتى اإلحالتتة إلتتى نتتتام إجرائتتي نافتتذ أمتتام إجتتراءات  تفتته اوطتتراف علتتىتفتتإشا لتتم 

التحكتتيم  اءات مركتت  أو منتمتتة تحكتتيم أو إلتتى قتتانون إجرائتتي متتا، كتتان لهيئتتة التحكتتيم اختيتتار إجتتر 
 التي تراها مناسبة. 

 :واجب التطبيقالقانون الموضوعي  -ثالثاً 
فقتد يكتون  نوعتان: التحكيمتي علتى موضتو  النت ا واجتب التطبيته التحكيم من حيتث القتانون   

ن طرفي التحكيم قد فوضتا هيئتة إو كفي للقول  .وقد يكون تحكيمًا بالصلح ،التحكيم تحكيمًا عادياً 
أن أن يرد في اتفا  التحكيم عبارة تتدل عليته، كت  ،ن التحكيم هو تحكيم بالصلحإو  صلحالتحكيم بال

 .476لقانون اوصول واين  عقد التحكيم على أن المحكم معفى من التقيد بقواعد 

 
القانوني ة ، قب ل ، اخل ااء اليم ني   ل  ف هيئ ة التحك يم -2إجراءات هذه اخل اة كم ا يل ي: " 32وقد بينت املادة ) - 475

عل   ى الط   رفني أن يق   دما إىل اخل   ااء ، م   ا يطلبون   ه م   ن  -3ل   ى غ     ذل   ك . ع ل   ق الطرف   انمباش   رهتم مهم   تهم، م   ا مل يت
معلوم    ات وبي    افت ومس    تندات متعلق    ة مبس    ائل الن     زاىل، وتكي    نهم م    ن معاين    ة وفح    ص الواثئ    ق والس    جلت والبض    ائع 

 إيداىل تقري رهم –م جناز مهمتهبعد إ –على اخلااء  -4املعاينة واللحص .  لطرفني مبوعد إجراءواألموال. وجيب إعلم ا
هيئة التحكيم. وعلى اهليئة أن ترسل صورة عنه إىل كل من الط رفني إلب داء ملحظات ه عل ى مض مون تقري ر اخل اة خ لل 

ء نلس  ها أو بن  اءا عل  ى  ل  ب م  ن تلق  ا -ة أن تق  ررهليئ  ة التحك  يم بع  د اس  تلمها تقري  ر اخل  ا  -5ف رتة ملئم  ة    ددها ل  ه. 
 . مبا ورد يف تقريرهم ومناقشتهم يضار من اخلااءستد جلسة للعق –أحد الطرفني 

( م  ن التقي  د ابألص  ول والق  انون ف  إن ه  ذا يكل  ي العتب  ار إعلائ  ه )أي احملك  م " إذا ن  ص اتل  اق اخلص  وم عل  ى .... - 476
 – 1985 –جمل    ة الق    انون  – 14/11/1984يف  638/1846 احملك    م ملوض    اا ابلص    لح". نق    ض م    دين س    وري

 .126ص
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فإشا كان التحكيم بالصتلح فتإن هيئتة التحكتيم تفصتل فتي موضتو  النت ا  علتى مقتضتى قواعتد 
. فتتتيمكن للمحكمتتتين تحكتتتيم ستتتوري( 38/4القتتتانون )م كتتتام دون التقيتتتد بأحمتتتن العدالتتتة واإلنصتتتاف 

ن أن هذا داموا يرو  ما ،نونية أي ًا كان مصدرها ولو كان تشر عًا أو عرفاً استبعاد تطبيه القواعد القا
كتتأن يقضتتوا بحتته انقضتتى بالتقتتادم علتتى التترغم متتن تتتوافر شتتروطه  تقتضتتي العدالتتة؛االستتبعاد ممتتا 

 .477والتمسك به من المدعى عليه
د قواعتت ا كتتان التحكتتيم عاديتتًا أو متتا يستتمى بتتالتحكيم بالقضتتاء، فعلتتى المحكمتتين تطبيتته متتا إش أ

يهتا القواعد القانونية التي يتفه عل المحكمون  واوصل أن يطبه قانونية شأنهم شأن قاضي الدولة.
، فعلتتتتى الهيئتتتتة أن تطبتتتته القواعتتتتد تحكتتتتيم ستتتتوري(، فتتتتإشا لتتتتم يتفتتتته اوطتتتتراف 38/1اوطتتتتراف )م 
  تحكيم سوري(.38/2القانون الذي تر  أنه اوكثر اتصااًل بموضو  الن ا  )م  ية فيالموضوع
ن تراعي شترو  العقتد كيم أهيئة التحواجب التطبيه، فإن على أيًا كان القانون الموضوعي و 

فتتتإشا كتتتان النتتت ا  يتعلتتته متتتثاًل بتجتتتارة  اعتتتى أيضتتتًا اوعتتتراف الجار تتتة بشتتتأنه.وأن تر  موضتتتو  النتتت ا ،
  دفتت  التثمن وتقتتدير نتتو ى لتت إأن تراعتتي هيئتة التحكتتيم متتا جتر  عليتته العتترف بالنستبة جتتب القمتح، في

 . القمح ودرجة جودته وكيكية وزنه
 المبحث الثاني 

 يم التحكيمالحك
 .هو نهايتة المطتاف وال ايتة المرجتوةونقصد به الحكم الذي ينهي الخصومة التحكيمية كلها، و 

ناتتتته وتبلي تتته كيتتتة إصتتتداره وميعتتتاد إصتتتداره وبياكتتتيم كيوقتتتد عتتتالج المشتتتر  الستتتوري فتتتي قتتتانون التح
 .ي ة التنفيذ ه صءكساإوإيداعه والطعن فيه و 

 المطلب األول 
 ي أصول اصدار الحكم التحكيم

( متتن قتتانون التحكتتيم الستتوري متتن أنتته اتجتمتت  هيئتتة التحكتتيم بعتتد إغتتال  36/2ادة )تتتن  المتت 
 ولة سر ة.ا المدا باب المرافعة للمداولة وإلصدار الحكم النهائي وتكون 

 : المداولةو  اب المرافعةقفل ب -أوالً 

 
أن يب  ي حكم  ه عل  ى مب  اد  الش  ريعة اإلس  لمية أو عل  ى الع  رف أو ح  ىت عل  ى املل  و  ابلص  لح  ك  موجي  وز للمح" - 477

 مباد  القانون الطبيعي وقواعد العدالة حىت وإن كانت تتعار  مع القانون الوضعي صراحة مادام أن أساس اعتقاده أن
أي دلي  ل دون  عناص ر قناعت  ه م ند لح أن يس تمنص  اف تقتض ي ذل ك، وجي  وز للمحك م املل و  ابلص   قواع د العدال ة واإل

التقيد بقواعد اإلثب ات املق ررة يف الق انون. وميك ن للمحك م املل و  ابلص لح أن ي رفض تطبي ق القواع د املتعلق ة ابملوض وىل  
مدين  ليت ال تتوافر فيها شرو ها القانونية." نقضقاصة يف احلاالت اكأن يرفض الدفاىل املبي على التقادم أو أن يقبل امل

 .  989ص -1988 –احملامون  – 12/3/1988يف 1199/478 سوري
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ي لمداولتة فت عهم وأقتوالهم، تقترر هيئتة التحكتيم قفتل بتاب المرافعتة لأن ينهتي الخصتوم دفتو  بعد 
فضتتاًل عتتن  حة التتن  فتتي قتتانون التحكتتيم الستتوري، تعتتين أن تكتتون المداولتتة ستتر ة لصتتراو  الحكتتم.

أصتتتتول  195التتتتتي تتصتتتتل بالنتتتتتام العتتتتام )م لتقاضتتتتيأنهتتتتا مستتتتألة تتعلتتتته بالمبتتتتادئ اوساستتتتية  ل
 . 478 محاكمات سوري(
اولتة بعتد المد  من قانون التحكيم السوري على أنه ايصتدر حكتم التحكتيم 41/1وتن  المادة 

 .أن يوق  عليه المحكمون.... إلخا مكتوبًا باإلجما  أو بأكثر ة ااراء، و جب 
جميعتتًا فتتي المداولتتة، وإن  تراكهم، وجتتوب صتتدور حكتتم المحكمتتين باشتت ومقتضتتى هتتذا التتن  

ث ال يجتتتوز أن يصتتتدر متتتن هتتتذه اوكثر تتتة فتتتي كتتتان ال يلتتت م إال اجتمتتتا  رأي اوكثر تتتة عليتتته, بحيتتت 
من قانون  41/1  -36/2ي عليه شلك من مخالفة صر حة لن  المادتين  لما ينطو   غياب اوقلية،

 .479التحكيم، فضاًل عن مخالفته للقواعد اوساسية في إصدار اوحكام
كن هناع يشا لم ، فقد تنقسم ااراء إلى نالنة، فإة ااراء ليست مسألة سهلة دائماً ر أكثر وتواف

 تحكيم سوري(.  41/2رأيه )م ل اً الحكم منفردًا وفقكيم يصدر أكثر ة في ااراء فإن رئيو هيئة التح
 :شكل إصدار الحكم -ثانياً 

، و جتوز 480تحكتيم ستوري( 42/4يم )م يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوبًا وبل ة التحكت 
بتتتات وشلتتتك قبتتتل إصتتتدار الحكتتتم النهتتتائي لهيئتتتة التحكتتتيم أن تصتتتدر أحكامتتتًا ... فتتتي جتتت ء متتتن الطل

لتتم يتضتتمن صتتك التحكتتيم أصتتواًل خاصتتة يتعتتين علتتى هيئتتة التحكتتيم  ري(, فتتإشاتحكتتيم ستتو 38/5)م
محكمتتين أن ا، فتتإن للنشتتأت بينهمتت  عتتدةخالفتتات تباعهتتا وكتتان الطرفتتان قتتد لجتتآ إلتتى التحكتتيم لحتتل ا

 
 1994( س نة 27وتطبيقاا لذلك ، قضت حمكمة استئناف القاهرة يف ظ ل ق انون التحك يم املص ري رق م )- 478

من املقرر "أن التحك يم وإن ك ان قض اءا فإنه –ية املداولة وعلى الرغم من عدم وجود نٍص يقضي صراحة بوجوب سر  -
 أن احملكم ني اض عون في  ه مل ا اض  ع ل ه القاض ي م  ن قي ود تتعل  ق أبن ت تم املداول  ة قض اء الع  ادي، إالاليتمي ز ع  ن  خاص اا 

ري ة أعض اء ، حلظاا هليبة األحكام يف نل وس املتقاض ني م ن فحي ة، وض مافا م ن فحي ة أخ رى حل بينهم شأن القضاة سراا 
روهم ودفعوا هلم أتعاطم و مع كل  رف نزاىل الذين اختاالمام أ راف تحكيم يف إبداء الرأي، ورفعاا للحرج عنهم أهيئة ال

أن يناصره على األقل احملكم الذي اختاره وإن ألزمه القانون بضرورة أن يكون مستقلا عنه بع د اختي اره، إذ يؤك د الواق ع 
تب  ارات أل  زم يف عت هل  ذه االك  م إن مل تك  ن املداول  ة س  رية، فس  رية امل  داوالي  زداد ح  رج ه  ذا احملرغ  م ذل  ك تعا ل  ه مع  ه ، و 

 63/ك   انون األول د/20اس   تئناف الق   اهرة /التحك   يم منه   ا يف القض   اء ال   ذي يتمت   ع بكام   ل االس   تقلل ع   ن اخلصوم.
 .  1994/لسنة 19جتاري القضية التحكيمية رقم /

 . ق 51لسنة  1142الطعن رقم  286ص /33نة /جمموعة النقض الس 2198/ ذار 2نقض مدين مصري / - 479

تور الس  وري ت  نص عل  ى أن اللغ  ة الرمسي  ة ه  ي العربي  ة، فك  ان ينبغ  ي أن ي  نص عل  ى أن / م  ن الدس   4ادة /مل   م  ع أن ا - 480
 . للغة العربية  ت  ائلة البطلنأحكام التحكيم الداخلي مثل أحكام القضاة ينبغي أن تصدر اب
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ة إشا كانتتت هتتذه الخالفتتات يفصتتلوا فتتي الخالفتتات المعروضتتة علتتيهم بحكتتم واحتتد, أو بأحكتتام متعتتدد 
 .481لةعاو  مستقمنفصلة عن بعضها وتيلي د 

محكتم واحتد و جب أن يوق  عليه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثتر متن  
ى مخالي عند توقيت  الحكتم أن يتدون رأيته علت المحكم الفإنه يتعين على  وصدور الحكم باوكثر ة،

 يجب أن تذكر أسباب شلك في الحكم. صحيفة الحكم، وإشا رفض التوقي ،
رأيته، ل اً في ااراء فإن رئيو هيئة التحكيم يصدر الحكتم منفتردًا وفقت ع أكثر ة وإشا لم تكن هنا

ااخر ن المخالفين له المحكمين ن  و كتفى في هذه الحالة بتوقيعه منفردًا على الحكم، وعلى كل م
كتتم التتذي يصتتدره رئتتيو هيئتتة يفة الحلبعضتتهم بعضتتًا فتتي التترأي، أن يتتدون رأيتته كتابتتة علتتى صتتحو 

تحكتتتيم 41ب شلتتتك فتتتي الحكتتتم )م ا أو كالهمتتتا التوقيتتت  أن تتتتذكر أستتتبارفتتتض أحتتتدهموإشا  التحكتتتيم،
 .سوري(
ة متن جميت  تحكتيم، موقعت رفي التحكتيم صتورة عتن حكتم التسلم هيئة التحكيم إلى كل من طو 
طبقتتًا لقواعتتد التبليتت  التتتي  ( يومتتًا متتن تتتار خ صتتدوره. و تتتم هتتذا التستتليم15ختتالل متتدة ) أعضتتائها

 ون التحكيم السوري./ من قان4تن  عليها المادة /
 44ة طرفتتي التحكتتيم )مومتتتى صتتدر الحكتتم فتتال يجتتوز نشتتره أو نشتتر أي جتت ء منتته إال بموافقتت 

رات تقتضي المحافتة على سر ة معامالتهما وما قد تقدين  قد يرونه م احترامًا لما تحكيم سوري(،
 ية.تثيره من مسائل فن

 :كيميلحكم التحب أن يشتمل عليها االبيانات التي يج -ثالثاً 
متتن قتتانون التحكتتيم الستتوري يجتتب أن يشتتتمل حكتتم التحكتتيم علتتى أستتماء  42/1طبقتتًا للمتتادة 

هم وجنستتتتياتهم، وصتتتتورة متتتتن اتفتتتتا   نهم وصتتتتفاتأعضتتتتاء هيئتتتتة التحكتتتتيم وأستتتتماء الخصتتتتوم وعنتتتتاو 
 تنداتهم ومنطو  الحكم وتار خ ومكان إصداره .التحكيم، وملخ  لطلبات الخصوم وأقوالهم ومس

إال إشا اتفتته  منتته علتتى أنتته: ايجتتب أن يكتتون حكتتم التحكتتيم مستتبباً  42/3دة تتتن  المتتا كمتتا
اءات ال يشتتتر  شكتتر علتتى اإلجتتر  طرفتتا التحكتتيم علتتى غيتتر شلتتك، أو كتتان القتتانون الواجتتب التطبيتته

 أسباب الحكما. 
 :ميعاد إصدار حكم التحكيم -رابعاً 
ها, خالل الميعتاد التذي اتفته لخصومة كلالقانون على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي ل أوجب 

شلتتك أن الخصتتوم متتا لجتتيوا إلتتى التحكتتيم إال هروبتتًا متتن بتت ء التقاضتتي  (, 37/1عليتته الطرفتتان )م
 .  482د فإنه ال يجوز تعديله إال باتفا  الطرفينهذا الميعاومتى تحدد 

 
 . 618ص – 1954 –احملامون  -30/5/1954 يف 283/349دين سوري نقض م - 481
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لتتى صتتمين علتتى تحديتتد متتدة يصتتدر الحكتتم فتتي خاللهتتا، وجتتب عفتتإن لتتم يوجتتد اتفتتا  بتتين الخ
لهيئتة التحكتيم /يومتًا متن تتار خ انعقتاد أول جلستة  180لتحكتيم أن تصتدر الحكتم فتي ختالل/هيئة ا
 .تحكيم سوري(37/1)م

أن تقترر متن  ل في الن ا  في ختالل هتذا الميعتاد،ا الفصتعذر عليه  جوز لهيئة التحكيم إشاو 
تحكتيم ستوري(، 37/2ة )م يومتًا ولمترة واحتد  90متدة ال ت  تد علتى ى لت إلميعاد تلقاء نفسها مد هذا ا
 .مجد  مرار عملية التحكيم أمرإشا رأت أن است

دة التتي قضتاء المت أي بعتد ان ختالل الميعتاد علتى النحتو المتقتدم، فإشا لم يصتدر حكتم التحكتيم
د اتفتتا  بتتين الخصتتوم وجتتو  اتفتته عليهتتا اوطتتراف أو التتتي حتتددها القتتانون لهيئتتة التحكتتيم عنتتد عتتدم

/أيتام متن انتهتاء هتذا الميعتاد 10يم أن يطلب فتي ختالل /رفي التحك، جاز وي من طعلى الميعاد 
تقر تر  الحالتة يتتم وفتي هتذه ( يومتًا ولمترة واحتدة،90 تتجتاوز )مدة إضتافية ال ىلإمد أجل التحكيم 

لمختصتتة مكانيتتًا فتتي غرفتتة التمديتتد أو رد الطلتتب بالتمديتتد بقتترار مبتترم تصتتدره محكمتتة االستتتئناف ا
تحكتيم ستوري(. و كتون وي متن الطترفين بعتد انتهتاء الموعتد  37/3وم )مالمذاكرة بعد دعوة الخص

فتي رفت  دعتتواه دون إصتدار الحكتم أو بصتدور حكتم بإنهتاء إجتراءات التحكتيم الحته متن اإلضتافي 
تحكتتتيم  37/4 متتتا لتتتم يتفقتتتا علتتتى التحكتتتيم مجتتتددًا)م ،متتتام المحكمتتتة المختصتتتة أصتتتاًل بنتتتتر النتتت ا أ

 . 483ختصة قبل انتهاء الميعاد اإلضافيمحكمة المسوري(، فال يجوز اللجوء إلى ال
 وقف ميعاد إصدار حكم التحكيم:  -خامساً 
اعيتتد المرافعتتات، ا يستتري بشتتأن مو حتت  بتتأن ميعتتاد إصتتدار الحكتتم التحكيمتتي يستتري بشتتأنه متت يل

لمحكمين أو تعليه التحكيم إلى حين فيقي بما يوقفها، سواء كان الوقي بن  القانون، كرد أحد ا
يتة، أو النقطتا  الخصتومة، أو لقتوة قتاهرة، أو كتان الوقتي باتفتا  الخصتوم، مستألة أولالفصل في 

وليتة بحكتم بتات متن فتي المستألة او و  ول الوقي ب وال ستببه بتعيتين المحكتم البتديل، أو بالفصتل
المتتتدة التتتتي اتفتتته الخصتتتوم علتتتى وقتتتي المحكمتتتة المختصتتتة، أو بتتت وال القتتتوة القتتتاهرة، أو بانتهتتتاء 

 أن يصال إلى صلح، وشلك بتحديد جلسة لنتر الن ا .  من دون  ،االخصومة فيه
 :حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة إيداع-سادساً 

 
لس  نة  586الطع  ن رق  م  73ص -12جمموع  ة ال  نقض الس  نة / 1961ث  اين /تش  رين ال30ري /مص   نق  ض م  دين  - 482
 ق.  25

حبض ور اخلص وم أم ام هيئ ة التحك يم بع د  -كم ا م ر  –ونرى أن االتلاق على التحك يم جم دداا ميك ن أن ي تم ض مناا  - 483
د اتل   اق النعق   اس   تلزم الكتاب   ة ىل يأن املش   ر  يوق   ع اخلص   وم عل   ى حمض   ر اجللس   ة أمامه   ا حبس   بان عل   ى أن ،اء امليع   ادانقض    

 . كيم سوري(8التحكيم )م 
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التحكتيم بتستليم كتل متن الطترفين صتورة عتن   ة وقامتت هيئتةإشا صدر حكم التحكيم في سور 
 للمتتادة يتعتتين طبقتتاً  484(42/5متتين أعضتتائها طبقتتًا للمتتادة )حكتتم التحكتتيم, موقعتتة متتن جميتت  المحك

استتتالم أصتتل هتتذا الحكتتم وإيداعتته متت   ي علتتى متتن صتتدر حكتتم التحكتتيم لصتتالحه/تحكتتيم ستتور 43/
ينب ي أن يكن صادرًا بالل ة العربية   ، وإشا لمصةي ديوان محكمة االستئناف المختاتفا  التحكيم ف

 . ليها من ترجمان محلية مصدقًا عيرفه به ترجمة للحكم بالل ة العربي
ا  بوض  الحكم بتصترف الخصتوم ، بحيتث يستتطي  المحكتوم لته طلتب دا  اإلسر وال ر  من اإلي

 .485اومر بتنفيذ الحكم، كما يستطي  المحكوم عليه رف  الدعو  ببطالنه
، و جتتتوز لكتتتل متتتن طرفتتتي التحكتتتيم الحتتته فتتتي ن المحكمتتتة محضتتترًا بهتتتذا اإليتتتدا واو حتتترر ديتتت 

 .تحكيم سوري( 43/2يداعه )م بعد إ ل على صورة مصدقة من هذا المحضر وعن الحكمالحصو 
ولتتتم يحتتتدد قتتتانون التحكتتتيم الستتتوري وكتتتذلك المصتتتري موعتتتدًا إليتتتدا  الحكتتتم ديتتتوان المحكمتتتة 

حه مقتتدرًا أن مصتتلحته ستتتدفعه إلتتى ستترعة إيتتدا  الحكتتم لصتتالالمختصتتة، وتتترع شلتتك لمتتن صتتدر 
 .بتنفيذهاومر  أصل الحكم تمهيدًا للحصول على

 : الصلح التحكيمي -سابعاً 
/منتتته متتتا ستتتبه لنتتتا أن 41فتتتي المتتتادة / 1994/ ستتتنة 27لتحكتتتيم المصتتتري رقتتتم /ث قتتتانون ااستتتتحد 

 .486أطلقنا عليه الصلح التحكيمي
/ متتن قتتانون التحكتتيم الستتوري علتتى أنتته: 39المتتادة / لنتتتام فتتتن  وقتتد تبنتتى المشتتر  الستتوري هتتذا ا
لبتتا متتن يطهمتتا أن الل ستتير إجتتراءات التحكتتيم علتتى إنهتتاء النتت ا  كتتان لاإشا اتفتته طرفتتا التحكتتيم ختت 
وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قرارًا يتضمن ما اتفه عليه  .هيئة التحكيم إنبات شلك

المحكمتتين متتن قتتوة بالنستتبة للتنفيتتذ.ا ولتتذا يلتت م استصتتدار  متتا وحكتتام الطرفتتان، و كتتون لهتتذا القتترار
م الصتتتادر ئتتتة التحكتتتيكمتتتة االستتتتئناف المختصتتتة مكانيتتتًا. وأظتتتن أن قتتترار هيأمتتتر بتنفيتتتذه متتتن مح

بالتصتتتتديه علتتتتى الصتتتتلح، شتتتتأنه فتتتتي شلتتتتك شتتتتأن الصتتتتلح القضتتتتائي، أي قتتتترار القاضتتتتي الصتتتتادر 
لقتتتوة ى التتت إلتحكتتتيم اللهتتتم إال بالنستتبة لقضتتاء أو ابالتصتتديه علتتتى الصتتلح، لتتتيو لتتته حجيتتة أحكتتتام ا

دًا حكتم القاضتتي الصتتادران بالتصتتديه علتتى الصتتلح ستتنبحيتتث يعتتد قتترار هيئتتة التحكتتيم، و  ،التنفيذيتة
فتال يقبتل إنكتاره و خضت   ،وال يطعن فيته إال بتالت و ر ،يًا صادرًا بالسلطة الوالئية ال القضائيةتنفيذ 

 
واليت تنص على أنه "تس لم هيئ ة التحك يم إىل ك ل م ن   ريف التحك يم ص ورة ع ن حك م التحك يم موقع ة م ن ئي ع  - 484

 .من اتريخ صدوره( يوماا 15ل مدة )أعضائها وذلك خل

منازعات التنليذ الوقتية  –مصطلى هرجة    ق.  44لسنة    -521الطعن رقم   -1978/فااير    15نقض مدين / -  485
 .37ص – 1987 –امعية ابإلسكندرية دار املطبوعات اجل –يف املواد املدنية والتجارية 

دكت وراه م ن حق وق ع ني  رس الة –لوسكس ونية : عقد الصلح يف املعاملت يف القوانني العربي ة واألجنانظر: رسالتنا - 486
 .58ص –م 1999 –مشس ابلقاهرة 
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عتتتن فيتتته بتتتدعو  مبتدئتتتة, ال بطتتتر  الطعتتتن فستتتير اوحكتتتام، و طلقواعتتتد تفستتتير العقتتتود ال لقواعتتتد ت
 . 487المقررة وحكام القضاء أو التحكيم

 نيالمطلب الثا
 بتنفيذه   بطالن حكم التحكيم واألمر

 دعوى بطالن حكم التحكيم:  -أوالً 
 ة تعريفها وطبيعتها القانونية: 1

فتي أنهتا تالئتم والشتك تحكتيم، تعد دعو  بطالن حكم التحكيم طر قًا جامعًا لمراجعة أحكام ال
الدرجتة اوولتى السترعة فتي فتي  الطبيعة الحقوقية لميسسة التحكيم بوصفها قضاء خاصًا يستهدف

هتو القتانون التذي يختتتاره  ،و طبتته قتوانين وقواعتد مختلفتة النت ا ، متد م إطالتة أفصتل الخصتومة وعتد 
 ر الحاجة فيه إلى وحدة تطبيه القانون.االخصوم فال تث

 و  بطالن أحكام التحكيم هي محكمة االستئناف المختصة. المختصة بنتر دع المحكمةو
ثالنتتين فتتي ال حكتتيم ستتوري ت 51/1دعتتو  التتبطالن فقتتد حددتتته المتتادة  ميعتتاد ى لتت إأمتتا بالنستتبة 

يومتتًا التاليتتة لتبليتت  حكتتم التحكتتيم للمحكتتوم عليتته، وال يحتتول متتن دون قبتتول دعتتو  التتبطالن إستتقا  
 حكم التحكيم. حقه في رفعها قبل صدور

/ يومتًا 90مة االستتئناف المختصتة مكانيتًا فتي دعتو  التبطالن فتي ختالل متدة /وتفصل محك
 تحكيم سوري(.  51/3)م   البطالندأ من تار خ اكتمال الخصومة في دعو تب
 أسباب بطالن حكم التحكيم:  -2

ليهتتا دعتتو  ، اوستتباب التتتي يمكتتن أن تبنتتى ع488( متتن قتتانون التحكتتيم الستتوري 50حتتددت المتتادة )
ال تقبتتل دعتتو  بطتتالن حكتتم التحكتتيم إال فتتي  -1حكتتيم ، وهتتي تتتن  علتتى أنتته: ا بطتتالن حكتتم الت

 حوال ااتية :او
 .تفا  باطاًل أو سق  بانتهاء مدتهان هذا االحكيم أو كإشا لم يوجد اتفا  ت -أ
يحكتم وفقتًا للقتانون التذي  إشا كان أحد طرفي التحكيم وقتت إبرامته فاقتد اوهليتة أو ناقصتها -ب 

 .أهليته
لى أحد طرفي التحكتيم تقتديم دفاعته بستبب عتدم تبلي ته تبلي تًا صتحيحًا بتعيتين إشا تعذر ع -ت 

 رج عن إرادته.بب  خر خامحكم أو بإجراءات التحكيم أو وي س

راف علتتى تطبيقتته علتتى موضتتو  إشا استتتبعد حكتتم التحكتتيم تطبيتته القتتانون التتذي اتفتته اوطتت  -ث 
 .الن ا 

 
   .75ص  -السابق –لصلح ا  - 487

 . / من قانون التحكيم املصري53دة / وهي مطابقة لنص املا  - 488
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لهتذا القتانون أو التفتا   ى وجه مخالييم أو تعيين المحكمين علإشا تم تشكيل هيئة التحك -ج
 .الطرفين

ا االتفتا ، ز حتدود هتذ ئل ال يشتملها اتفتا  التحكتيم أو جتاو إشا فصل حكم التحكيم في مستا -ح
ومت  شلتتك إشا أمكتتن فصتتل أجتت اء الحكتتم الخاصتتة بالمستتائل الخاضتتعة للتحكتتيم عتتن أج ائتته 

 .ج اء اوخيرة وحدهان إال على اويق  البطال الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فال
 .حكيم باطلة بطالنًا أنر في الحكم، أو كانت إجراءات التإشا وق  بطالن في حكم التحكيم -خ
محكمتتة التتتي تنتتتر دعتتو  التتبطالن متتن تلقتتاء نفستتها بتتبطالن حكتتم التحكتتيم إشا تقضتتي ال ةةة  2

 ا. .ةتضمن ما يخالي النتام العام في الجمهور ة العربية السور 

 : ر الصادر في دعوى البطالني القراالطعن ف -3
ل يقبتتل قتترار المحكمتتة بإبطتتا -1أنتته: ا / متتن قتتانون التحكتتيم الستتوري علتتى52تتتن  المتتادة /

تبتتت  -2/ يومتتًا التاليتتة لتبليتت  الحكتتم. 30حكتتيم الطعتتن أمتتام محكمتتة التتنقض ختتالل متتدة /حكتتم الت
متن تتار خ  يومتاً  /90كتم التحكتيم ختالل متدة /محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال ح

 ا..وصول ملي الدعو  إليها
صتادر بترفض دعتو  القرار ال، وأما لبطالن يقبل الطعن بالنقض دعو  ا فالقرار الصادر بقبول   

وهتتو متتا أكدتتته  ،يصتتدر مبرمتتًا ال يقبتتل الطعتتن 52/1التتبطالن فإنتته بمفهتتوم المخالفتتة لتتن  المتتادة 
بطالن يقتتوم مقتتام إكستتاء حكتتم التحكتتيم صتتي ة ر المحكمتتة بتترد دعتتو  التت متتن أن قتترا 51/4المتتادة 
 التنفيذ.

 م التحكيم:حك أثر الحكم ببطالن -4
م التحكتتيم، وهتو متتن مواعيتد الستتقو ، فيكتون قتتد إلصتتدار حكت  ي ميعتاداً حتدد قتتانون التحكتيم الستتور  

تصة أصتاًل بنتتر ومن نم يكون وي من أطراف التحكيم مراجعة المحكمة المخ فات هذا الميعاد،
حكتيم الستتوري التمتن قتانون  37/4تفته اوطتتراف علتى التحكتيم مجتددًا عمتاًل بالمتتادة تمتا لتم  النت ا 
  .     2008/ سنة 4رقم /
 بتنفيذ حكم التحكيم: ألمرا-ثانياً 
 :حجية أحكام المحكمين -1

قتتتًا ( متتتن قتتتانون التحكتتتيم الستتتوري علتتتى أنتتته: ا تصتتتدر أحكتتتام التحكتتتيم طب49تتتتن  المتتتادة )
. كمتتا تتتن  المتتادة ضتتعة وي طر تته متتن طتتر  الطعتتن ....ان مبرمتتة غيتتر خاوحكتتام هتتذا القتتانو 

لمحكمتتين الصتتادرة وفتته أحكتتام هتتتذا   أحكتتام ا:ا تتمتتت نتتهقتتانون التحكتتيم الستتوري علتتى أ( متتن 53)
القانون بحجية اومر المقضي به وتكون مل مة للتنفيذ تلقائيًا من قبل اوطراف، أو بصفة إجبار ة 

 كسائها صي ة التنفيذ.ا إتنفيذها طوعًا، بعد إشا رفض المحكوم عليه 
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 .489فيذ كمين ال تتوقي على إعطائه صي ة التنفحجية اومر المقضي لحكم المح
 : دار أمر التنفيذ وإجراءات إصدارهالمحكمة المختصة بإص -2

يم صي ة التنفيتذ يعطى حكم التحك -( من قانون التحكيم السوري على أنه: ا أ54تن  المادة )
رة وبعتد تمكتين / من هذا القانون، وشلك في غرفة المتذاك3تتخذه المحكمة المعرفة في المادة/بقرار 

يجتب  -( أيام من تار خ تبل ه صتورة عنته. ب 10خالل مدة ) على الطلب الطرف ااخر من الرد 
صتورة  -2ه. أصل الحكم أو صورة مصدقة عنت  -1أن يرفه طلب إكساء صي ة التنفيذ بما يلي: 

ترجمتتة محلفتتة للحكتتم إلتتى  -3تحكتتيم أو صتتورة عتتن العقتتد المتضتتمن شتتر  التحكتتيم. عتتن اتفتتا  ال
( متتتن هتتتتذا 43ًا للمتتتادة )يتتتدا  الحكتتتم وفقتتتت دال علتتتتى إصتتتورة عتتتتن المحضتتتر التتت  -4لل تتتة العربيتتتة. ا

 . القانون.ا
حكم التحكيم ، تن  على أنه ال يقبل طلب تنفيذ 490( من قانون التحكيم السوري  56/1و المادة )
 .د رف  دعو  بطالن الحكم قد انقضىميعا إشا لم يكن

 :ةلتنفيذ وصالحيات المحكمالنظر في طلب استصدار األمر با -3

 فيذ حكم التحكيم وفقًا لهذا القانون إال بعد التحقه مما يأتي: اومر بتنال يجوز  
 .لن ا المحاكم السور ة في موضو  اأنه ال يتعار  م  حكم سبه صدوره من  -أ
 .ةيخالي النتام العام في سور  أنه ال يتضمن ما -ب 
 . صحيحاً ي ه للمحكوم عليه تبلي ًا أنه قد تم تبل-ج

( أيتتام 10التترد علتتى طلتتب اومتر بالتنفيتتذ فتتي ميعتتاد ) لتحكتيم متتنتمكتين الطتترف ااختتر فتتي ا -د 
فتي طلتب تلتي تتار خ تبلي ته صتورة عتن هتذا الطلتب. متا يقتضتي متن المحكمتة مراعتاة عتدم النتتر 

 قبل مضي ميعاد عشرة أيام تلي تار خ تبلي  صورة الطلب إلى الطرف ااخر.اومر بالتنفيذ 
 : لتحكيموقف تنفيذ حكم ا -4

، متتا لتتم تقتترر المحكمتتة و  بطتتالن حكتتم التحكتتيم وقتتي تنفيتتذهعلتتى رفتت  دعتت  ال يترتتتب  اوصتتل أنتته
ن ( متن قتانو 55ن  المتادة )الناظرة في دعو  التبطالن وقتي تنفيتذه بنتاء علتى طلتب المتدعي. وتت 

دعتتو  التتبطالن  التحكتتيم علتتى إجتتراءات طلتتب وقتتي التنفيتتذ هتتذا كمتتا يتتأتي: ا ال يترتتتب علتتى رفتت 
ك يجتوز للمحكمتة أن تقترر فتي غرفتة المتذاكرة وقتي التنفيتذ لمتدة م، ومت  شلت وقي تنفيذ حكم التحكي

ن التنفيتتذ وقتتو  ( يومتتًا إشا طلتتب المتتدعي شلتتك فتتي صتتحيفة التتدعو  وكتتان يخشتتى متت 60أقصتتاها )
خصتمه م يتعذر تداركه، و جتوز للمحكمتة أن تلت م المتدعي بتقتديم كفالتة ماليتة تضتمن لضرر جسي
 .االدعو . التنفيذ إشا قضت برد  أضرار وقي

 

 
 . 3/321-املهايي  – 1972لعام 43س /أسا65قرار احملكمة اإلدارية العليا رقم / - 489

 .مصري( كيم 58/1ومثلها املادة ) - 490
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 قائمة المراجع 

 أحمد أبو الوفا: -
 منشأة المعارف باإلسكندر ة. – 1983-( 4الطبعة ) –التحكيم االختياري واإلجباري  -

منشتتتتتتتأة المعتتتتتتتارف -1989 –( 6الطبعتتتتتتتة ) –نتر تتتتتتتة اوحكتتتتتتتام فتتتتتتتي قتتتتتتتانون المرافعتتتتتتتات  •
 باإلسكندر ة.

 إلسكندر ة.منشأة المعارف با-1977 –( 5الطبعة ) –فعات نون المرانتر ة الدفو  في قا •

جامعتتتة دار ال –المبتتادئ القضتتائية فتتي التحكتتيم التجتتاري التتدولي محمةةد شةةتا أبةةو سةةعد،  -
 .2000اإلسكندر ة  –الجديدة 

-( منقحتتتة وم  تتتدة 4الطبعتتتة ) –قتتتانون أصتتتول المحاكمتتتات المدنيتتتة أديةةةب اسةةةتانبولي،  -
1996. 

 :أيمن أبو العيال -

متتن حقتتو  دكتتتوراه  –جلوسكستتونية لح فتتي المعتتامالت فتتي القتتوانين العربيتتة واونعقتتد الصتت  •
 .م1999-عين شمو بالقاهرة 

 .2004 -منشورات جامعة دمشه  –ردة ة المنفالعقد واإلراد  –االلت امات  •
منشتتورات جامعتتتة  –والتجار تتة  أصتتول المحاكمتتات فتتي المتتواد المدنيتتةرزق هللا أنطةةاكي،  -

 .دمشه
دكتتوراه متن  –راستة مقارنتة د  –تنفيتذ أحكتام التحكتيم اوجنبيتة البحيري، محمد علي عزت  -

 .1996 -حقو  عين شمو 
 .1990-ي الخاس الدولي القانون القضائحفيظة السيد الحداد،  -
الجديتتد فتتي اجتهتتاد محكمتتة التتنقض  –موستتوعة القضتتاء المتتدني محمةةد أديةةب الحسةةيني،  -

الطبعتتة  –( مكتبتتة اليقتتتة العربيتتة 2000-1991)ال تترف المدنيتتة بتتين عتتامي  –الستتور ة 
 .2004والج ء الثاني لعام  2002ام لع –ج ء اوول ال –( 1)

التحكتيم فتي العالقتات الخاصتة الدوليتة بد العةال، مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد ع -
 .1998( 1  ) –والداخلية 

دار الفكتر العربتي  –التتاجر و  نتر ة اوعمال التجار تة –القانون التجاري أبو زيد رضوان،  -
-1987. 
 –مقضتي وضتواب  حجيتهتا أعمال القاضي التي تحوز حجيتة اومتر الول، أحمد ماهر زغل -
/ 2 /-2000. 
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مصتتتادر  –النتر تتتة العامتتة لاللتتت ام  –شتتترح القتتانون المتتدني يةةد الةةةدين سةةوار، محمةةد وح -
رات منشتتتتو  – 2004-2003 ( لعتتتتام10الطبعتتتتة ) –المصتتتتادر غيتتتتر اإلراديتتتتة  –االلتتتتت ام 

 .جامعة دمشه
 –منشتورات جامعتة حلتب  -1994-المحاكمتات المدنيتة  أصتولصالح الدين السلحدار،  -

 .دير ة الكتب والمطبوعات الجامعيةم
 1994/ ستتتنة 27شتتترح قتتتانون التحكتتتيم المصتتتري رقتتتم /أحمةةةد محمةةةد عبةةةد البةةةديع شةةةتا،  -

 . -2004-القاهرة  –دار النهضة العربية  -2 –وتعديالته 
 :صاوي مد السيد أح -

 –القتتاهرة  –دار النهضتتة العربيتتة  –يتتة والتجار تتة الوستتي  فتتي شتترح قتتانون المرافعتتات المدن •
 .1990-ي ة القاهرة والكتاب الجامعمطبعة جامع

 .2002طبعة  –الدولية وأنتمة التحكيم  1994سنة  27التحكيم طبقًا للقانون رقم  •
 :عزة ضاحي وأحمد بدر -

مبتادئ القانونيتة التتي قررتهتا ال ترف المدنيتة لمحكمتة ال –قترن  االجتهاد القضائي فتي ربت  •
 .1974حتى  1949السور ة من ح  ران النقض 

 .1980-1975النوري  ميسسة –المدني : االجتهاد ع ة ضاحي •
 :شفيق طعمة -

 –وول لتدوري االملحته ا –تقنين أصول المحاكمات السوري فتي المتواد المدنيتة والتجار تة  •
 .ةالمكتبة القانوني

 المكتبة القانونية. –الملحه الدوري اوول  –البينات في المواد المدنية والتجار ة تقنين  •
 :شفيق طعمة وأديب استانبولي -

 .المكتبة القانونية –ة والتجار ة اكمات في المواد المدنيتقنين أصول المح •
 .1982-القانون التجاري المصري ثروت عبد الرحيم،  -
وفقتًا لقتانون التحكتيم فتي المتواد المدنيتة والتجار تة رقتم    التحكتيماتفتااريمان عبد القةادر، ن -
 . 1996-القاهرة  –دار النهضة العربية  –( 1 ) -1994/ سنة 27/
 .1998-ميسسة النوري  –قانون أصول المحاكمات المدنية ري، ممدوح عط -
ر دا –ت عقتتتود التجتتتارة الدوليتتتة اتفتتتا  التحكتتتيم كأستتتلوب لتستتتو ة منازعتتتاأحمةةةد مخلةةةةوق،  -
 .2001القاهرة  –هضة العربية الن
 .1971-القاهرة  –أصول المرافعات أحمد مسلم،  -
لقانونيتة التتي قررتهتا محكمتة أهتم المبتادئ امحمد ناهل المصري وأحمةد قةدور المنصةور،  -

 .من دون طبعة وال ناشر –م 2003-1998النقض السور ة خالل خمسة أعوام 
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 :المهاينيمصباح نوري  -

-1959اجتهتتادات المحكمتتة اإلدار تتة العليتتا فتتي أربعتتين عامتتًا  –اإلداري مبتتادئ القضتتاء  •
 .2005 -ميسسة النوري  –ج ء الثالث ال – 2000

 .2005-ميسسة النوري  –النيابة  ليمخاصمة قضاة الحكم وممث •
 .2007 -ميسسة النوري  –واإلدار ة  التحكيم في العقود المدنية •
دار الفكتتر  –تجار تتة واد المدنيتتة واليم فتتي المتت النتر تتة العامتتة للتحكتت م، محمةةود محمةةد هاشةة  -

 .1990-العربي 
 :فتحي والي -

طبعتتتة  –ول تور أحمتتتد متتتاهر زغلتتت تحتتتديث التتتدك –نتر تتتة التتتبطالن فتتتي قتتتانون المرافعتتتات  •
1997. 

 .1973 –القاهرة  –النهضة العربية دار  –قانون القضاء المدني  •
 .1981-( 2الطبعة ) –ي لقضاء المدنالوسي  في قانون ا •
 :لمحامون ا -

 .ين في الجمهور ة العربية السور ة* مجلة تصدرها نقابة المحام
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