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 أ 

 مقدمة 

من جهة الفقه واحكام القانون، إال أن الوقائع المنتجة والمكونة لها ال    ةمصادر االلتزام محدد 

حصر لها، ولما كان القضاء هو الوسيلة التي اتفقت عليها المجتمعات المدنية الستيفاء كل ذي حق  

قضاء،  كما  حقه،  فلم يترك المشرع لألشخاص حريه اختيار الطريقة التي يرفعون فيها تظلماتهم لل

لم يترك للقضاء حرية الوسيلة التي يدعون فيها اطراف النزاع المرفوع اليهم، وسماع بيناتهم وثم  

للعدالة؛ بل أوجد قواعد قانونية قنّنت   اصدار االحكام وفق ما يتراءى له، ومن وجهة نظره محققاً 

الدعوى، وحتى صدور    بقانون يعنى بتنظيم وترتيب إجراءات الخصومة امام القضاء من لحظه رفع

بنظرها،   المختصة  الدعوى، وتسجيلها، والمحاكم  قبول  فيما يتصل بشرائط  بها ،سواء  نهائي  حكم 

وطرق التبلغ والتبليغ، وشرائطه، وأصول المرافعات من حيث أدوار الخصوم بتقديم بيناتهم، وسماع  

 مرافعاتهم،  وطرق الطعن باألحكام. 

هو تحقيق العدالة بذات الطرق وبأسرع وقت ممكن، بحيث  إن الهدف من وضع هذا القانون؛   

تتحقق المساواة للجميع، وفي هذا المجال، فإن الدعوى تقوم على أساس موضوعي يتعلق بطرق إثبات  

الحق، والقوانين المقررة له، واساس إجرائي يتمثل في القواعد الناظمة التصال المحكمة في الدعوى،  

راءات الصحيحة الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  وأدوار الخصوم، وتطبيق االج

 في كل ما يتصل بسير الخصومة فيها. 

نراه    أهمي أ والذي  تفوق  الخصومة،  سير  إجراءات  وهو  الثاني  االساس  االساس    ةن 

الموضوعي؛ كون أن األمر الثاني يخضع لمراقبة المحكمة األعلى درجة، التي تملك تصحيحه من  

منها  لد   يتصل  ما  إجرائية، وخصوصاً  ناحية  تعتري األحكام من  التي  العيوب  أو  أما األخطاء  نها، 

بالنظام العام، فال تملك محكمه القانون )النقض( اكمال النقص فيها أو تدارك العيوب الوارد بها، وليس  

 فإن الحكم يكون  امامها إال إعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم، لتطبيق اإلجراء الصحيح، وإال

قد بني على غير أساس صحيح، مما يتحقق معه بطالنه، وبذلك فإن هذه األخطاء قد تعيد المتقاضين  

سنوات طويله الى الوراء، دون طائل، مع تكبدهم خساره في الوقت وفي المال وتؤخر العدالة بسبب  

ات ابتداء، وكذلك تكلف القضاء  السهو أو الغفلة أو اإلهمال والتراخي بعدم التدقيق في تلك االجراء

جهداً بال طائل أو فائدة، بل على العكس؛ فقد يكون له آثار سلبية على حسن الظّن بقدرات القضاة،  



 

 ب 

الحكم   يبنى عليه  الذي  تعتبر األساس  ذات األهمية، والتي  بالنواحي االجرائية   اهتمامهم  ومستوى 

 الموضوعي. 

كمه النقض الموقرة بالطعون المدنية ، الصادرة  ومن خالل مراجعه األحكام الصادرة عن مح

دعوى، فقد تبيّن أن االخطاء المتعلقة    794والبالغة     2021/2022في  الثلث األول من السنه القضائية  

باإلجراءات، ما زال لها نصيب وبنسبة غير قليله، وأن مبررات بطالن األحكام االستئنافية وإعادة  

% من  19ما زالت متكررة، حيث تقدر نسبة الدعاوى المعادة ب  الدعوى الى محكمه االستئناف،  

مجموع القرارات الصادرة عن محكمه النقض والتي نعتقد انها نسبه عالية، يمكن بجهد بسيط من  

الهيئات القضائية بمحاكم االستئناف ومحاكم البداية بصفتها االستئنافية المدنية ؛ ان تحّد منها وذلك  

والتدقيق في جميع شرائطها التي يجب توافرها في الدعوى االساس، والدعوى    بحسن إدارتها للدعوى،

 االستئنافية واتخاذ القواعد االجرائية السليمة لتفادي أي خلل فيها، حتى ال يكون عملهم دون فائدة.  

وفي هذه الدراسة، قام المكتب الفني للمحكمة العليا/ النقض، برصد أسباب إعادة الدعاوى   

المحك المحكمة  الى  من  وقعت  اجرائية  لكبوة  بها،  المبحوث  الزمنية  الفترة  خالل  االستئنافية  مة 

االستئنافية، وأدت الى منع محكمه النقض من إصدار قراراها في الطعن بما يتصل بالقانون، لبطالن  

  الحكم وعدم صالحية مناقشة أسباب الطعن الموجهة اليه. حيث تذهب محكمة النقض الموقرة بالقول: 

 "وقبل بحث أساب الطعن" أو "وبمعزل عن أسباب الطعن الواردة" وهكذا. 

إن هذه الدراسة ال تهدف لكشف العيوب والتقليل من شأن دور المحكمة االستئنافية، بل لبيان  

أهمية األحكام الصادرة عنها، كونها محل نظر محكمه النقض، فكلما كان عمالً ناجزاً كامالً متيقناً،  

معالجته من قبل محكمه القانون، وكلما قلّص مده التقاضي واختصر وقت الخصومة    كلما خفّض عبء 

العيوب   لتفادي  االستئناف  بمحاكم  القضائية  للهيئات  الضوء  ولتسليط  بالقضاء،  الجمهور  ثقة  وزاد 

 اإلجرائية التي تتكرر وتؤدي الى تأخير الفصل بالدعاوى. 

رافعه، وعمل ايجابي يسهم بالتقليل من الكبوات  آملين ان تكون هذه الدراسة محالً لالهتمام و

 اإلجرائية. 

 

 المكتب الفني لمحكمه النقض 

  



 

 ج 

 تمهيد 

تصتتتتتتتتتدر عن محاكم    توجه الى األحكام التي  من طرق الطعن العادية التي الستتتتتتتتتتئناف طريق          
 ،ونعني بذلك محاكم تستوية األراضتي والمياه ،والمحاكم المشتكلة وفقاا للقوانين الخاصتة  ،الدرجة الولى

مثل بعض مجالس النقابات المهنية كنقابة    ،والجهات التي أناط بها القانون ستتتتتتتتتلطة إصتتتتتتتتتدار القرارات 
 المحامين.

ونتتذكر    ،تختلف عن طرق الطعن غير العتتاديتتة المحتتددة بموجتتب أحكتتام القتتانون   ؛وطريق الطعن هتتذا
وهتذا الختالف يظهر في نقتاط عتدة   ،والطعن بطريق النقض   ،عتادة المحتاكمتةإ و   ،عتراض الغيرإ منهتا  
 وهي:

فأستبا  الطعن العادي تطلق    ،ولم تحدد حالته في القانون   ،الطعن العادي لم تحصتر أستبابه -1
ستتتتواء كانت تتصتتتتل بالواقع   ،بذكر جميع األستتتتبا   ،ول درجةأمن لم يرتِض بحكم محكمة  يد  

شتتتترطه أن يكون الحكم قابل للطعن فيه، أي ليس من ضتتتتمن القرارات   ،أو القانون، وكل ذلك
قتد قبتل وأن ل يكون    ،التي ل تقبتل الطعن، وأن تتوافر مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة الطتاعن في تقتديم الطعن

 بالحكم صراحة.
ففي الطعن    ،بينما حدد القانون األستتتتتبا  التي يجب أن يستتتتتتند اليها الطعن غير العادي     

أوجب القانون أن تكون األسبا  مؤسسة قطعية على مخالفة الحكم المطعون   ،بطريق النقض 
يجوز الطعن   ي لأ ،أو الى اجراءات الخصتتتتتتتتتتتومة  ،تطبيقاا أو تفستتتتتتتتتتتيراا أو تأويالا   ،فيه للقانون 

ل بأستتتتبابه الواردة بالقانون ، كما إبالنقض ال في حالت معينة ، فهو طريق ل يمكن ولوجه 
حتددت بموجتب أحكتام   ،أن دعوى اعتادة المحتاكمتة يجتب أن تستتتتتتتتتتتتتتتنتد الى معطيتات وشتتتتتتتتتتتتتترائ 

عتراض الغير، وأن عدم توافر أحد تلك الشتتتتتتتتروط مؤداه عدم  إ مر في دعوى  القانون وكذلك األ
 الدعوى ابتداءا.قبول 

عدا القرارات  تتعدم قابلية الحكم الذي يجوز الطعن فيه بطريقة من طرق الطعن العادية للتنفيذ  -2
بينما الحكم الذي استتتتتتتتتتتتتنفذ    ،وستتتتتتتتتتتتنداا لن  في القانون   ،لطبيعتها  اا نظر  ،لالقابلة للتنفيذ المعج  



 

 د 

األصتتتتتتتل قابليته    ،العادية  غير ويقبل الطعن به بطريقة من طرق الطعن ،طرق الطعن العادية
 توقيف تنفيذه بموجب قرار تصدره المحكمة المرفوع اليها الطعن. ،ما الستثناءأ ،للتنفيذ 

قابلية الطعن بالحكم بطريقة الستتتتئناف تغلق الطريق أمام الطاعن أن يستتتلك طريقاا من طرق  -3
ن غير  حتى لو شا  الحكم شائبه تصلح سبباا ألن يطعن به بطريقة طع ،الطعن غير العادية

 ،عتادي، وعليته فتان األحكتام التي يمكن أن تكون محالا لطريق من طرق الطعن غير العتاديتة
 تلك األحكام التي تصدر بصفة نهائية.

ما   ،ل يحوز حجيه المر المقضتتتتتتي به ،الحكم القابل للطعن بطريقة من طرق الطعن العادية -4
 لم تنته مدة الطعن به بطريقة الطعن غير العادي.

حاز قوة  ،حكام القانون لصتتتتتتتاحب المصتتتتتتتلحة بالطعن بهأفاذا ما انتهت المدة المحددة بموجب        
 العادية. حتى لو كان قابالا للطعن فيه  بطريق من طرق الطعن غير ،األمر المقضي به

وذلك بطرح    ،غايته تأكيد تحقيق العدالة بين المتقاضتتتتتتينوعليه فان الستتتتتتتئناف بوصتتتتتتفه طعناا عادياا  
 حكمة التي اصدرت الحكم الول فيه.مالنزاع مرة ثانية امام محكمة  أعلى درجة من ال

فقد قام المكتب الفني    ،وألهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الستئنافية في الطعون المرفوعة اليها
  2022/ 2021محكمة النقض للثلث األول من العام القضتتتتتتائي  حكام الصتتتتتتادرة عن  جراء دراستتتتتتة لأاب

جرائية في الحكم إلعيو    ،للوقوف على األستتتتبا  التي حملتها لعادة الدعوى الى محكمة الستتتتتئناف
( دعوى مفصتتولة في 794( دعوى من اصتتل )162عادة  )إ ين من خالل الدراستتة وتب    ،المطعون فيه
وذلك بهدف  ،ستتبا  وحصتترها مع خالصتتة الحكام المتصتتلة بهاستتتظهار الإل  ستتعيناوقد    ،تلك الفترة

واعتبارها ستتتتبباا من    ،ضتتتتاعة الوقت إو   ،مد التقاضتتتتيأطالة  اثر ستتتتلبي بأتالفي تلك العيو  لما لها من 
ملين ان تستتهم هذه الدراستتة بأن تولى  آمام محاكم الستتتئناف  أأستتبا  الختناق القضتتائي في القضتتايا  

 لتنتهي تلك العيو . ،بأهمية قصوى من قضاة المحاكم الستئنافيةاجراءات الخصومة 
ونورد فيما يأتي ، أهم السبا  التي قررت محكمة النقض إعادة الدعوى الستئنافية الى محكمة  

الدرجة الولى بسببها. 
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 الحكم الخطأ بتسبيب وتعليل  :اولا 

الطعن بتالحكم بطريق عتادي، من شتتتتتتتتتتتتتتأنته أن يعيتد األطراف الى متا قبتل صتتتتتتتتتتتتتتدور الحكم في         

النزاع، مما يترتب عليه؛  أن القاضتتتتي أو الهيئة القضتتتتائية التي تنظر الطعن،  لها ذات الصتتتتالحيات  

من جميع  والستتتتتتتتتتلطات التي كانت للمحكمة التي أصتتتتتتتتتتدرت الحكم المطعون فيه،  فيعود النزاع مجدداا  

الوجوه وفي حدود األستتتتتتتتتبا  التي تحملها لئحة الطعن،  وفالتالي، فهو تحقيق لمبدأ التقاضتتتتتتتتتي على  

درجتين،  ويعد  ضتتتتتتمانة من الضتتتتتتمانات المتصتتتتتتلة باألمور الموضتتتتتتويية من حيث إعادة وزن البينات  

رفوع اليها  المقتدمة في الدعوى، وتقتديرها، والفصتتتتتتتتتتتتتتل في النزاع، وإصتتتتتتتتتتتتتتدار حكم من لدن المحكمتة الم

 الطعن.

بينما في الطعون غير العادية، فان الطعن بالنقض يعتبر مخاصتتتتتتتمة للحكم النهائي، وأن مهمة       

المحكمة تنحصتتتتتتتتتتتر بمراقبة العيو  القانونية التي وقعت بها المحكمة مصتتتتتتتتتتتدرة الحكم الطعين، والتي 

القانون، والتي من شتتتتتأنها إلغاء يستتتتتتند اليها الطاعن في طعنه، أو مراقبة توافر الشتتتتتروط التي حددها 

 الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد من لدن المحكمة المقدم اليها الطعن.

طلع بدور أهم وأعمق من الدور الذي تضتتتطلع به محاكم           وعليه، فان المحاكم الستتتتئنافية تضتتت 

ستلطة للرقابة على قضتاء  أول درجة، وذلك ألن المحاكم الستتئنافية محاكم موضتوع وقانون، فكما لها

المحكمة األدنى درجة من ناحية تطبيق صتتتتتحيح القانون على الوقائع الثابتة لديها، لها ايضتتتتتاا ستتتتتلطة 

الرقابة على التطبيق السليم للقانون على وقائع الدعوى المثبتة،  ولها أن تعود وتدقق في جميع شرائ   

وم، وصتتتتحة الخصتتتتومة، واختصتتتتاص المحكمة، قبول الدعوى المتصتتتتلة بالنظام العام؛ كاستتتتتيفاء الرستتتت

وتكييف النزاع؛  ولذلك عليها وهي بصتتتتتتتتتتتتتدد إصتتتتتتتتتتتتتدار حكمها أن تعود على ذكر وقائع الدعوى وتفن د  



 

 2 

البينات المقدمة، وتبين صتحة الوقائع من حيث ثبوتها،  ومن ثم انزال حكم القانون عليها أصتولا، الى 

ها أن تؤكد صتتتتتتتحة وزن المحكمة األدنى منها درجة إصتتتتتتتدار منطوق حكمها في النزاع،  ول يكتفي من

للبينتات وموافقتهتا للنتيحتة التي توصتتتتتتتتتتتتتتلتت إليهتا، أو أن تكتفي بتالقول بتأن حكم محكمتة التدرجتة األولى 

جتاء متفق وحكم القتانون، كون ان الحكم يعتبر قتد صتتتتتتتتتتتتتتتدر عنهتا من جهتة العيو  التي وجهتت الى 

مشتوفاا بالقصتور في التعليل والتستبيب، األمر الذي يؤدي   الحكم من الطاعن امامها،  وال كان حكمها

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.175الى بطالنه سنداا ألحكام المادة )

هو بيان الدلة الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضتتي حكمه، مما يخلق    المقصوود االتسوب:ب إن 

ن المحكمة مصتتتتدرة الحكم أستتتتستتتتت حكمها على ما قدم من بينات،  الطمأنينة بنفوس المتقاضتتتتين من أ

الصتتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتتتاري      1839/2017وانهتتتا اطلعتتتت عليهتتتا، وهتتتذا متتتا جتتتاء بقرار محكمتتتة النقض رقم  

 بقولها:  15/09/2021

مما جاء حكم الغلبية على نحو يخالف قواعد اصتول التستبيب للحكم وعلى نحو أحجمت عن دورها   

لك الحكم الصتادر بالغلبية زعزعة لروح الثقة والطمأنينة في قلو  المتقاضتين ، الرقابي ، مما شتكل ذ 

 وخروجاا عن سالمة تطبيق القانون وتفسيره .

: فهو عتدم منطييتة أستتتتتتتتتتتتتتبتا  الحكم ، وهو متا تعب ر عنته محكمتة النقض الفسووووووووواد اوا  وووووووووتود  امتا  

قاضتتتي حكمه باستتتتخالص ليس  بالستتتتخالص غير الستتتائغ أو فستتتاد الستتتتدلل ، وذلك عندما يبني ال

من شتتتتتتأنه أن يؤدي عقالا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم، أي ان ل تكون الستتتتتتبا  التي ستتتتتتاقها  

 القاضي بحكمة ، مقدمة منطيية للحكم، أو ل يكون الحكم نتيجة ضرورية لما سيق من أسبا  .
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وع، والكتفاء بتأكيد صحة الحكم ونشير بذلك، الى أن إهمال محكمة الستئناف لدورها كمحكمة موض

وتخطئتته، كتانتت من اكثر األستتتتتتتتتتتتتتبتا  التي حملتت محكمتة النقض على إعتادة التدعوى الى المحكمتة 

الستتتتتتتتتتتتتتتئنتافيتة، لتقوم بتدورهتا الصتتتتتتتتتتتتتتحيح والكتامتل المتفق واحكتام القتانون. ونورد هنتا مجموعتة القرارات 

التي اعيدت الى   2022-2021ة  الصتتتتتتادرة عن محكمة النقض في الثلث الول من الستتتتتتنة القضتتتتتتائي

 محكمة الستئناف للسبب سالف الذكر.

 26/10/2021بتاري   440/2019نقض مدني رقم 

ولما كانت محكمة البداية بصتتفتها الستتتثنائية قد نأت بنفستتها وفصتتفتها محكمة موضتتوع وفق المادتين  

ستتتتتتتتتتتتتتييم مع المعنى  ( من ذات القانون معالجة استتتتتتتتتتتتتبا  الحكم معالجة وافية وشتتتتتتتتتتتتتافية ت219/220)

المقصتتتتتتتتتتتتود في التستتتتتتتتتتتتيب والتحليل ومنهة بناء الحكام لتكون ناطقة بما فيها وتكون كافية لما حملته  

ومتفقتتة مع نتيجتتة الحكم ومنطوقته المر التذي ينحتتدر بتالحكم محتتل الطعن المتتاثتل الى البطالن التذي 

 لزمه ومقتضاه نقضه بالستناد الى ذلك.

 

غير الكامل لوقائع الدعوى، على نحو يجعل    : العرض الواقعيةاالقصوووووووا اا وووووو ا  الحك   ويقصتتتتتتتتتد  

الحكم خاليا من العناصتتتتتتتر الواقعية الضتتتتتتترورية الذي يبرر تطبيق القاضتتتتتتتي للن  القانوني على هذه 

الحكم، وعدم بيان   انتهى اليهالوقائع، ومن صتتتتتتتتتتورها؛ عدم بحث بعض العناصتتتتتتتتتتر الواقعية لتبرير ما  

المحكمة لبحث نقطة غير جوهرية،    النزاع واتجاهواقعة والدليل على ثبوتها، وعدم فهم جوهر مصتتدر ال

 وتنأى بنفسها عن بحث نقطة النزاع الرئيسة.
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 11/10/2021بتاري   706/2018+701نقض مدني رقم 

يترتب على محكمة الستئناف وهي المحكمة المحالة اليها الوراق من النقض ان تصدر حكمها على  

فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما قدم لها من دفاع وعلى اسس قانونية قائمة على واقع اوراق  

افصتتتتتتتتتتح عن  الدعوى من اجراءات وادلة واوجه دفاع مقدمة في الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه  

واقعة افتقاره لمستوغات التستبيب الصتادر عن وجدان المحكمة وأنبأ بانه استتنستام لحكم منقوض معلن  

بطالنته من محكمتة النقض وحيتث ان متا استتتتتتتتتتتتتتتقر عليته قضتتتتتتتتتتتتتتاء هتذه المحكمتة بتأن عتدم قيتام محكمتة 

ون على وقائع  الستتتتتتتتتتتتتتتئنتاف بمعتالجتة كامل البينتات وعدم بحثهتا في الدفوع من لدنهتا وانزال احكتام القتان

النزاع فتكون أخطأت في الستتتناد والستتتتدلل ويكون ما خلصتتتت اليه مبيناا على قصتتتور في التستتتبيب  

 مما يشكل ذلك نقصاا في الساس القانوني للحكم. 

  24/11/2021تاري   1061/2018نقض مدني رقم 

فان القصتتتتتتتتور في بيان    ولما كانت الستتتتتتتتبا  الواقعية للحكم هي المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون 

لمراقبة صتتتتحة تطبيق  هذه الستتتتبا  بيانا كافيا وواضتتتتحا يجعلها غير صتتتتالحة لن تكون مقدمة كافية  

من قانون اصتتتتتتتتول   175و  174للقانون. هذا فضتتتتتتتتال عن اشتتتتتتتتتراط المشتتتتتتتترع بموجب المادتين   الحكم

على عمتل    قتابتةتوفير الر الواقعيتة ليس ال بغرض    على استتتتتتتتتتتتتتبتابتهالمحتاكمتات وجو  اشتتتتتتتتتتتتتتتمتال الحكم 

القاضتي والتحقق من حستن استتيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على استبا  قضتاء المحكمة 

، الى ان متا انتهى اليته من نتيجتة ومنطوق قتد حمتل على تطبيق للقتانون  بمتا يطمئن المطلع عليتهفيته  

ق ولما كان الحكم الطعين  تطبيقا ستتتتتتتتتتتتليما على وقائع النزاع يقوى على حمل تلك النتيجة وذلك المنطو 

 اذ خالف القانون من هذا الجانب قد جاء معيباا بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه. 
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 1/12/2021 بتاري  1533/2018نقض مدني رقم 

ان من صتتتور القصتتتور في التستتتبيب كذلك، استتتتعمال بعض المصتتتطلحات المبنية على الشتتتك والتردد  

نظر، دون التطرق الى التمحي  والتحقيق في وقائع الدعوى   والفتراض وطرح الستتتتتتتتتتئلة لبيان وجهة

والبينات وما ورد من وقائع في اللوائح، بصتتتتتتتتورة تنبل وكأن الحكم القضتتتتتتتتائي محل بحث علمي، لن  

النهة الذي ستلكته محكمة الستتئناف بطرح الستؤال ألكثر من مرة والجابة عليه، اخرج الحكم الطعين  

عناصتتتتتتره، وهذا بحد ذاته يشتتتتتتكل انعداماا للتستتتتتتبيب القانوني الستتتتتتليم في   من مكوناته القضتتتتتتائية بجميع

من قانون    174مواجهة النزاع بالحكم القضتتتتتتتائي الذي يفترض ان يىبنى على بيانات حددت في المادة  

 اصول المحاكمات المدنية والتجارية بعيداا عن التساؤلت والعبارات المبنية على الفرضيات.

 26/10/2021بتاري   1586/2018نقض مدني رقم 

ان ما ذهبت إليه المحكمة مصتتتتتتتتتدرة الحكم الطعين في فهمها لحييقة المبرز واعتباره كشتتتتتتتتتفاا صتتتتتتتتتالحاا  

للحكم بنتيجة وزنها للبينة لم يكن موافقاا لواقع المبرز ولم يكن استتتتتتتتخالصتتتتتتتها ستتتتتتتائغا  متفقاا والواقع ول  

بيب حكمها والقتضا  غير المبرر في التسبيب  متفقاا واحكام القانون، كما ان القصور الذي شا  تس

ادى الى نتيجتة مغتايرة لمفهوم المبرز ووزنته الحييقي وتقتدير قيمتته القتانونيتة والتي كتان عليهتا التثبتت  

منها قبل اصتتدار حكمها وحمل منطوقه على استتبا  ل تقوى على حمله بما شتتابه من عوار الضتتعف 

 والوهن.
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 19/9/2021بتاري   788/2017نقض مدني رقم 

ان الستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف أي انه امتداد لذات 

الخصتتتتتومة التي صتتتتتدر فيها الحكم المستتتتتتأنف، وان وئيفة محكمة الستتتتتتئناف ليستتتتتت مقصتتتتتورة على  

وانما يترتب على رفع الستتتتئناف  مراقبة الحكم المستتتتأنف من حيث ستتتالمة التطبيق القانوني فحستتتب، 

نقل موضتوع النزاع في حدود طلبات المستتأنف الى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه امامها بكل ما 

اشتتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضتاء مستبب يواجه عناصتر النزاع الواقعية 

ا يفيد ان المحكمة محصتتتتتتت الدلة التي قدمت لها والقانونية على الستتتتتتواء وان عدم تضتتتتتتمين الحكم م

لت منها ما يؤدي الى النتيجة والتفات الحكم عن التحدا عنها كلها او بعضتتتتتها وعدم اطالعه   وحصتتتتت 

 عليها يشكل قصور في التسبيب.

 12/12/2021بتاري   183/2020نقض مدني رقم 

تستتتتتبيب ستتتتتليم  وتمحي  كامل  ان ما استتتتتتقر عليه قضتتتتتاء هذه المحكمة ان الغاية من ضتتتتترورة توفر

للحكم المطعون فيه، تعتبر اداة الرقابة القانونية لمحكمة النقض على محكمة الموضتتتتتوع، بما يضتتتتتمن  

الرقابة على عملها والتحقيق من حستتتتتتتتن استتتتتتتتتيعابها لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، لتكون احكامها ناطقة  

ال اذا كانت الحكام مستتتببة تستتتبيباا واضتتتحاا وكافياا  بعدالتها وموافقتها للقانون، ول تتحقق تلك المراقبة  

غير منقوص في الرد على استتتتتتبا  لئحة الستتتتتتتئناف فاذا تم الغفال عن ابداء وجهة الرأي القانوني  

في الستتتتتتبا  التي ستتتتتتيقت في لئحة الستتتتتتتئناف فانه والحالة هذه يعتبر الحكم الطعين مشتتتتتتوفاا بعيب  

م الطعين يغدو مشتتتوفاا بعيب القصتتتور بالتستتتبيب، وهذا القصتتتور يرقى النعدام في التستتتبيب، فان الحك
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الى درجة النعدام ول يستتتتتتتتتتتتتتمح للمحكمة العليا/محكمة النقض ان تؤدي رقابتها على صتتتتتتتتتتتتتتحة تطبيق  

 محكمة الدرجة الثانية للقانون من هذه الناحية لعدم بيان رأيها في شأن بطالن التبليغات.

ما تم بحثه من أحكام محكمة النقض المعادة لمحاكم الستتتئناف، شتتكل وفي هذا الشتتأن فأننا نجد بأن  

% من مجموع الدعاوى التي تم نظرها، وكان ستتتتتبب القصتتتتتور بالتستتتتتبيب والتعليل وعدم  19ما نستتتتتبته  

قضتتتتتتية أعيدت   162  أصتتتتتتلقضتتتتتتية من    35بحث محكمة الستتتتتتتئناف لبينات الدعوى أمامها يشتتتتتتكل 

 خرى.األسبا  

 



 

 8 

ا: ( من قانون اصول  200لمحكمة الستئنافية ألحكام المادة )عدم إعمال ا ثانيا

 المحاكمات المدنية والتجارية

قد يكون المدعي في الدعوى واحد وكذلك المدعى عليه، كما قد توجه الخصتتتتومة في الدعوى          

الى أكثر من شتتتتتتتخ ، كون الحق المطالب به يتعلق أو يرتب  بذمة كل واحد منهم، وقد يكون الحق 

الدعوى يشتتتتتتتتتتتترط لغايات المطالبة به ان تختصتتتتتتتتتتتم كل من لهم عالقة بهذا الحق، كونه ل يقبل   محل

التجزئة ، ويقصتتتتتد بعدم القابلية للتجزئة؛ التجزئة المطلق، الذي يكون من شتتتتتأنه ان الفصتتتتتل بالنزاع ل  

لتدعوى يحتمتل غير حتل  واحتد، ومثتال الحتالتة الولى عنتد مطتالبتة المتدين األصتتتتتتتتتتتتتتيتل وكفيلته،  فتوجته ا

وتكتافلهمتا في مواجهتة التدائنين، كمتا يمكن ان ل يستتتتتتتتتتتتتتو  اقتامتة   هتااليهمتا لن  القتانون على تضتتتتتتتتتتتتتتامن

الدعوى ال على جميع المشتتركين بالحق محل الدعوى، كدعاوى ازالة الشتيوع، وذلك لتعلق الخصتومة 

 برابطة قانونية موضويية.  

وفي هذه الحالة يصتتدر الحكم اما بالزام جميع المدعى عليهم بوصتتفهم متضتتامنين ومتكافلين، او      

كون الحكم يشتتتملهم جميعا ويكون بذلك مستتتتحيال تجزئته، غير قابل لالنقستتتام بالنظر لطبيعة المحل، 

م، ولكن وهنا فان الصتتتتتتل أن يقدم الستتتتتتتئناف من جميع المحكوم عليهم، أو جميع من يمستتتتتتهم الحك

ت بعضتتتتتتتاا من المحكوم عليهم ميعاد الطعن، أو قد يقبل البعض بالحكم، وحتى يكون   يحصتتتتتتتل أن يفو 

الحكم نافذاا بحق جميع الخصتتتتتوم، ولكي ل تتعارض الحكام الصتتتتتادرة بذات النزاع. وقد بي ن المشتتتتترع 

ون اصتتتتتتتتتتتتتتول ( من قتتان200اإلجراءات المتوجتتب اتختتاذهتتا في هتتذه الحتتالتتة، بمتتا جتتاء بحكم المتتادة )

المحاكمات المدنية والتجارية بقوله: " اذا كان الحكم صتتتتتتتتتتادرا في موضتتتتتتتتتتوع غير قابل للتجزئة او في 

ت ميعاد الطعن   التزام بالتضتامن في دعوى يوجب القانون فيها اختصتام اشتخاص معنيين جاز لمن فو 

يعتاد من احتد زمالئته  من المحكوم عليهم أو قبتل الحكم ان يطعن فيته اثنتاء نظر الطعن المرفوع في الم
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المحكمة الطاعن باختصاصه في الطعن،  واذا رفع الطعن  أمرت  منضماا اليه في طلباته فان لم يفعل  

 الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم". اختصامعلى احد المحكوم لهم في الميعاد وجب 

راء يتوجب على  ووفق صتتتتتتتتتتتتتريح المادة ستتتتتتتتتتتتتالفة الذكر ، فان محور الحديث يدور عن اج            

المحكمة ان تباشتتتتتتتتره، للعمل على وجوده، بالتأكد من طبيعة الحكم المطعون فيه امامها؛ من أنه غير  

قابل للتجزئة، وصتتتتتتتتدر على خصتتتتتتتتوم حييقيين، فاذا ما كان غير قابل للتجزئة، ورفع الطعن اليها من  

ت البتتاقون ميعتتاد   الطعن ولم يطعنوا بتتالحكم أو واحتتد من المحكوم عليهم، أو أكثر دون البتتاقيين، وفو 

هؤلء باختصتام الباقيين وذلك حتى يطالهم الحكم الصتادر   أمرت المحكمةيطلبوا انضتمامه للطاعنين،  

عن المحكمة الستتتتتتتتتتتتتئنافية، وان الغفلة )او كما عبرت عنه محكمة النقض بالذهول( عن هذا اإلجراء  

ء محكمة النقض، بطالن الحكم، واعادة من قبل محكمة الستتتتتئناف، مؤداه وفق ما استتتتتقر عليه قضتتتتا

( ستتالفة الشتتارة ونورد هنا ما جاء في قرارات 200الدعوى الى مرجعها إلعمال مقتضتتى حكم المادة )

 محكمة النقض بهذا الخصوص.

  12/12/2021الصادر بتاري   1161/2018نقض مدني رقم  قرار

صتتتتتدر في موضتتتتتوع غير قابل للتجزئة المر الذي يتوجب على محكمة    المستتتتتتأنف"ولما كان الحكم  

تقدم   اذ  ،والتجارية( من قانون اصتتتتتتتتتتتتتول المحاكمات المدنية  200الستتتتتتتتتتتتتتئناف ان تعمل ن  المادة )

المتدعى عليته العتاشتتتتتتتتتتتتتتر بتالستتتتتتتتتتتتتتتئنتاف لتديهتا منفردا دون بتاقي المتدعى عليهم )المحكوم عليهم( وذلتك 

م عليهم خصتتتتتتتتتتتتتتوما منضتتتتتتتتتتتتتتمين اليه في طلباته، ولما ذهلت محكمة  بتكليفه باختصتتتتتتتتتتتتتتام باقي المحكو 

 مشوفاا بعوار يستوجب نقضه والعادة". ألوانهالستئناف عن ذلك فان حكمها يغدو سابقا 
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 6/12/2021بتاري   1775/2018نقض مدني رقم 

عليهما    "ولما كانت الوقائع تشتتتتتتتتتتير ان محكمة الستتتتتتتتتتتئناف قد ذهلت من ان تأمر، أولا بتبليغ المدعى

المقتضتتتى بحقهما في حال تبلغا ولم   إلجراءاألول والثاني الحكم البتدائي المستتتتأنف ليصتتتار بعد ذلك  

من قانون أصتتتتتتول المحاكمات المدنية    200عمال حكم المادة ايتقدما باستتتتتتتئناف ضتتتتتتد الحكم، وذلك ب

بداعي ان المستتتتتتتتتتتأنفة   والتجارية، ل أن تنبري لنظر الستتتتتتتتتتتئناف دون اتباع الجراء القانوني الستتتتتتتتتتليم

)الطاعنة المدعى عليها الثالثة( اضتتتتتافت استتتتتمي  المدعى عليهما المشتتتتتار اليهما كمنضتتتتتمين لها دون 

 قرار من قبل المحكمة الستئنافية نائرة الدعوى....ان الحكم جاء قاصراا وسابقاا ألوانه".

 12/12/2021بتاري   1781/2018نقض مدني رقم 

ألولى اصتتتتدرت حكمها في مواجهة الطاعنين والمدعى عليهما األول والرابع  " نجد ان محكمة الدرجة ا

لزامهم متضامنين متكافلين، فيما تبين ان الطاعنين/ المدعى عليهما الثاني والثالث/المحكوم اوقضت ب

عليهمتتا، طعنتتا بتتالحكم البتتدائي، في حين لم يطعن المتتدعى عليهمتتا الول والرابع/ المحكوم عليهمتتا،  

لذي صتتتتدر حضتتتتورياا اعتبارياا ضتتتتدهما، األمر الذي قررت محكمة الستتتتتئناف ازاء ذلك تبليغ  بالحكم ا

األصتول المدنية،   200المدعى عليهما األول والرابع نستخة عن الحكم المستتأنف، اعمالا لحكم المادة  

تتطرق   ال اننا نجد ان محكمة الستتتتتتتتتتتتتتئناف وفعد تبلغ المدعى عليهما األول والرابع ذهلت عنهما ولم

ستتتتتتتالفة الشتتتتتتتارة،    200الى أي منهما ولم تجري محاكمة أي منهما وفق ما قررته اعمال لحكم المادة 

حكمها، محل الطعن، دون ان تأتي على    باصتتتتتتتتتداروواصتتتتتتتتتلت اجراءات المحاكمة الى حين اختتامها  

كافلين  ذكر أي منهما، رغم ان الحكم البدائي صتتتتتتتدر في مواجهة جميع المدعى عليهم متضتتتتتتتامنين مت

وفعتد ان قررت هي تبليغ المتدعى عليهمتا األول والرابع اعمتالا لحكم القتانون، ال انهتا ذهلتت عن كتل 
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ذلك فجاء حكمها قاصتراا ومقتصتراا على الحكم في مواجهة المدعى عليهما األول والثالث ) الطاعنان(  

فل مع الطاعنين، بما يجعل  فق  دون المدعى عليهما األول والرابع المحكوم عليهما بالتضتتتتتتتتامن والتكا

 الحكم محل الطعن معتالا معيباا، سابقاا ألوانه وحرياا بالنقض".
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ا:  إغفال ذكر أسماء جميع الخصوم في الدعوى ثالثا

عنتدمتا توجته الخصتتتتتتتتتتتتتتومتة الى اكثر من متدعى عليته،  يجتب ان تستتتتتتتتتتتتتتتمر الخصتتتتتتتتتتتتتتومتة في  

مواجهتهم، مالم تترك الخصتتتتتومة عن أحدهم أو ان يىخرج من الخصتتتتتومة من قبل المحكمة، وتقرر رد 

المدعى عنه، أو عدم قبولها بالنستتتتتتتتتبة اليه، وغير ذلك فان الخصتتتتتتتتتومة تستتتتتتتتتتمر في مواجهته، وفذات 

ليها لئحة الدعوى،  وفالتالي فانه يتطل ب من محكمة الستتتتتتئناف التدقيق في الصتتتتتفات التي جاءت ع

الحكم المطعون امامها انه اشتمل على جميع اسماء الخصوم، وكذلك يتوجب عليها ان ل تغفل  ذكر 

استتم من استتماء الخصتتوم عند اصتتدار حكمها، كون ان هذه الغفلة؛ أثرها تقرير بطالن الحكم من قبل 

من    175و   174ض واعادة الدعوى الى المحكمة مصتتتتتتتتتدرة الحكم، إعمال لحكم المادتين  محكمة النق

المتذكورة،    174قتانون اصتتتتتتتتتتتتتتول المحتاكمتات المتدنيتة والتجتاريتة حيتث بي ن المشتتتتتتتتتتتتتترع في  حكم المتادة  

بطالن الحكم في حتال اعتراه   175البيتانتات التي يجتب ان يشتتتتتتتتتتتتتتتمتل عليهتا الحكم، كمتا قررت المتادة  

 ي اسماء الخصوم. نق  جسيم ف

 وهذا ما قررته محكمة النقض بهذا الخصوص. 

 6/12/2021بتاري   1775/2018الطعن المدني رقم 

من جهتة   واألخرينالتدعوى هي الطتاعنتة المتدعى عليهتا الثتالثتة والمتدعى عليهتا    أطراف" ولمتا كتانتت  

انه والذي جاء ثمرة  والمطعون عليها، من جهة اخرى، فأننا نجد ان الحكم جاء قاصتتتتتتتتتتتتترا وستتتتتتتتتتتتتابقا ألو 

اجراءات باطلة لم يتضتتتتتمن ستتتتتوى استتتتتم الطاعنة المحكوم عليها واستتتتتم المطعون ضتتتتتدها المحكوم لها 

ودون أن يأت الحكم على ذكر المدعى عليهما الول والثاني المحكوم عليهما، ل في صدر الحكم ول  

 في فقرته الحكمية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه".
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 2/11/2021بتاري     616/2018+590رقم نقض مدني 

من قانون اصتتول المحاكمات   175" ولما كان حكما كهذا قد جاء على خالف ما نصتتت عليه المادة  

من ان النق  او الخطأ الجستتيم في استتماء الخصتتوم وصتتفاتهم    2001لستتنة   2المدنية والتجارية رقم 

ى ذكر استتتم المستتتتأنف عليه الثاني فانه يغدو  يترتب عليه البطالن ولما كان الحكم الطعين لم يأت عل

 والحالة هذه قد وقع باطال مستوجبا النقض.

ول يرد القول بأن المحكمة مصتتتدرة الحكم الطعين قامت بتصتتتحيح نستتتخة الحكم الطعين باضتتتافة استتتم 

المستتتأنف عليه الثاني وذلك ألن ما قامت به المحكمة باضتتافة استتم المستتتأنف عليه لحقا في نستتخة  

او الحستتتتتتتتتتتابية حتى يكون لها الحق في اتخاذ   ،البحتةلحكم الطعين ل يعد  من قبيل الخطاء المادية  ا

 مثل هذا الجراء".

 17/10/2021، بتاري  1532/2018نقض مدني رقم 

من قانون اصتتتتتتتتتتتتول المحاكمات   175ولما كان حكما كهذا جاء على خالف ما نصتتتتتتتتتتتتت عليه المادة  

من ان النق  او الخطأ الجستتيم في استتماء الخصتتوم وصتتفاتهم    2001لستتنة   2المدنية والتجارية رقم 

يترتتب عليته البطالن، ولمتا لم يتأت الحكم على ذكر ورثتة المستتتتتتتتتتتتتتتتأنف عليته فتأنته يغتدو والحتالتة هتذا قتد  

 وقع باطال مستوجباا النقض.
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 25/10/2021بتاري   1018/2018نقض مدني رقم 

"وحيث نجد ان الحكم الستتتتتتتئنافي محل الطعن الماثل خال من ذكر المخاصتتتتتتم اختصتتتتتتاماا انضتتتتتتمامياا  

من قانون أصتتتتتتتتول   174كمستتتتتتتتتأنف منضتتتتتتتتماا الى المستتتتتتتتتأنفة األصتتتتتتتتلية األمر المخالف لحكم المادة 

 الخصوم. ألسماءالمحاكمات المدنية والتجارية التي توجب اشتمال الحكم 

الخصتتتتوم المر الذي أستتتتماء ذات القانون رتبت البطالن على النق  في من    175ولما كانت المادة 

استماء الخصتوم   أحد يستتتبع معه القول ان الحكم محل الطعن الماثل هذا مشتوفا بعيب البطالن لنق  

 وان هذا البطالن لزمه نقض الحكم المطعون فيه". والمتمثل بالمخاصم انضمامياا 

حكماا أعيدت لمحاكم الستتتتئناف بستتتبب   162األحكام من أصتتتل  إننا نجد، بأن هناك تستتتعة من       

النق  بأستماء الخصتوم، أو عدم اشتتمال الحكم على استماء الخصتوم، مما يشتكل مخالفة لن  المادة 

من قانون أصتتتتتتتتتتتول المخالفات المدنية والتجارية، وذلك خالل الفترة الزمنية التي جاءت بها هذه   174

 الدراسة.

المحكمتتة ل تحي  بمتتا يقتتدم من لوائح استتتتتتتتتتتتتتتئنتتاف معتتدلتة أثنتتاء ستتتتتتتتتتتتتتير التدعوى   كمتتا وجتدنتا بتأن     

الستتتئنافية، ويتم بها اختصتتام ورثة المستتتأنف، هذه بحال وفاته أثناء ستتير الخصتتومة، فيشتتتمل الحكم 

 على اسم الخصم المتوفى.

 8/11/2021بتاري   1248/2018نقض مدني 

قبل صتتتتتتتتتدور الحكم المستتتتتتتتتتأنف وصتتتتتتتتتدر   4/10/2016   " تفيد األوراق ان المدعى عليه توفي بتاري

مقدم من    544/2017الحكم المستتتأنف بمواجهة المدعى عليه وليس ضتتد تركته، وأن الستتتئناف رقم 
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من المدعي ضتتتتتتتتتتد   553/2017ورثة المدعى عليه ضتتتتتتتتتتد المدعي بينما قدم الستتتتتتتتتتتئناف الثاني رقم 

تقدم وكيل المستتتتتتتتأنف بالستتتتتتتتئناف الثاني   وقد   4/10/2016المدعى عليه الثابت بأنه متوفي بتاري   

الى التركة،   باإلضتتتتافةبالئحة استتتتتئناف معدلة اختصتتتتم بموجبها ورثة المدعى عليه    553/2017رقم 

من قانون اصتتتتتتتول المحاكمات  من    174ولما كان حكماا كهذا قد جاء على خالف ما نصتتتتتتتت المادة 

من    175الف ما نصتتتتتت عليه المادة  وجو  ان يشتتتتتتمل الحكم على استتتتتماء الخصتتتتتوم بالكامل كما خ

ذات القانون من أن النقض أو الخطأ الجستيم في أستماء الخصتوم وصتفتهم يترتب عليه البطالن، ولما 

  553/2017رقم   الستتتتتتتتتتتئنافكان الحكم الطعين  لم يأِت على ذكر استتتتتتتتتتماء ورثة المدعى عليه في 

ا في مواجهة  احد الخصتتتتوم الثابت  ولما كان الحكم المستتتتتأنف والحكم الطعين أيضتتتتاا صتتتتدر كل منهم

وليس ضتتتتتتتتتتتد تركته فانه يغدو والحالة هذه قد وقع باطالا    المستتتتتتتتتتتتأنفبأنه متوفى قبل صتتتتتتتتتتتدور الحكم 

 مستوجباا النقض".

 بقولها: 5/9/2021بتاري   377/2018وكذلك قضت محكمة النقض بالحكم المدني رقم 

رتب البطالن على الحكم إذا شتتتابه القصتتتور  من الصتتتول المدنية والتجارية قد    175" أن ن  المادة  

في أستبا  الحكم الواقعية، والنق  أو الخطأ الجستيم في أستماء الخصتوم وصتفاتهم وعدم بيان استماء 

القضتتتتتتاة الذين اصتتتتتتدروا الحكم، المر الذي ينبأ بأن مراد الشتتتتتتارع من ترتيب البطالن في حالة الخطأ 

من شتتأن هذا الخطأ التجهيل بالخصتتم او اللبس في   الجستتيم في استتماء الخصتتوم وصتتفاتهم، بان يكون 

تعريف شتتتخصتتته، ما يتبهم به وجه الحق في التعريف بشتتتخ  الخصتتتم، المر الذي ستتتدد اخاللا في 

وجه الحق، لعدم تعريف الحكم الطعين مصتتتتتتتتتتتير ما قضتتتتتتتتتتتت به محكمة أول درجة عندما الزمت احد 

 اخرى، مما يرتب ذلك البطالن. خصوم الدعوى بدفع مبلغ معين بالتضامن مع مدعى عليها
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 24/11/2021بتاري   402/2018+367وكذلك نقض مدني رقم 

ان محكمة الستتتتتتتتتتتتئناف بحكمها المطعون فيه أصتتتتتتتتتتتدرت الحكم باستتتتتتتتتتتم الجد محمد عوض بصتتتتتتتتتتتفته  

الشتتتتخصتتتتية وفصتتتتفته الولي الشتتتترعي عن القاصتتتتر يقين وعوض وحنين وخالد وايمان، رغم ثبوت وفاة 

وتنصتتتيب والدتهم نفين وصتتتياا شتتتريياا عنهم ورغم ثبوت بلو  القاصتتتر يقين ستتتن الولي محمد المذكور،  

الرشتتتد وتقديم وكالة خاصتتتة عنها وكذلك صتتتدر الحكم باستتتم المستتتتأنفة الثانية يستتترى رغم ثبوت وفاتها  

من    175المر الذي يشتتتتير الى خطأ في استتتتماء الخصتتتتوم وصتتتتفاتهم بما يرتب البطالن ستتتتنداا للمادة  

 .األصول المدنية

 يلي:  ما 29/9/2021بتاري   1242/2018وجاء كذلك بحكم النقض المدني رقم 

  174من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجد ان المادة  175و   174وفرجوعنا الى المواد 

قد نصت وفصيغة الوجو  على مشتمالت الحكم كاملة وجاء من ضمنها أسماء الخصوم بالكامل لنجد  

ى  لتؤدي ال  174المشار لها قد خصصت بعض مشتمالت الحكم المذكورة في المادة    175ان المادة  

قد رتبت    174بطالن الحكم حال عدم اشتماله عليها وذلك على وجه التحديد، ولنجد أيضاا ان المادة  

مشتمالت الحكم وسلسلتها بمعنى انها رسمت خريطة الحكم وجاء بها ان مشتمل أسماء الخصوم سبق  

ومست الخصوم  لطلبات  الموجزة  والخالصة  الدعوى  لوقائع  المجمل  العرض  مشتمل  ترتيبه  نداتهم  في 

ودفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسبا  الحكم ومنطوقه،  بمعنى ان ورود اسم المدعى عليهم في هذه  

المشتمالت المشار لها سواء في مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وأسبا  الحكم ومنطوقه ل  

  174  يغني عن وجو  ذكر أسماء الخصوم بشكل واضح وصريح في ديباجة الحكم كما تتطلبه المادة

المذكورة، كما ان حضور الخصوم أيضا ل يغني عن ايراد أسمائهم في الحكم كما ذكر اذ ان ذلك  
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الحضور ل يعتبر جزءا ل يتجزأ من الحكم المفترض خضوعه بالنتيجة للتنفيذ، وان من واجب المحكمة  

لحالة هذه وفصفتها  التصدي لذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بن  آمر ويرتب البطالن، وكان من واجبها وا

محكمة قانون وموضوع ان تقرر ابطال الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى ووزن البينات من  

جديد وإصدار حكم من لدنها , وحيث انها لم تفعل واكتفت بالرد على أسبا  الستئناف وفالنتيجة رد 

 انون. الستئناف وتأييد الحكم المستأنف فان حكمها مشو  بعيب مخالفة الق
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ا:  عدم اتخاذ اإلجراء الصحيح عند وفاة أو فقدان أحد الخصوم أهليته القانونية  رابعا

 أثناء سير الخصومة )والوقف الجزئي للدعوى( 

أثناء ستتتتتتير إجراءات الخصتتتتتتومة في النزاع المعروض على المحكمة، قد يعتريها عارض من           

زال العتارض بتالطرق التي    إذاالعوارض التذي يؤدي الى عرقلتهتا وعتدم القتدرة على الستتتتتتتتتتتتتتير بهتا، ال  

ن أبرز اوردها المشتتتترع في قانون اصتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية، بوصتتتتفه القانون الجرائي، وم

تلتك العوارض من ناحيتة الواقع واهمهتا، فقتدان أحد أطراف الخصتتتتتتتتتتتتتتومة أهليتته القتانونيتة، أو نق  تلك  

، أو إعالن افالستتتتتتته، أو أي طارا يؤدي الى عدم  القانونيةالهلية إما بستتتتتتتبب وفاته، أو فقدانه أهليته  

 صالحيته ألن يكون خصما كما بدأ خصومته. 

لمعاودة الخصتتتتتومة ستتتتتيرها بعد وقفها مؤقتاا،   المتبعةالمشتتتتترع األصتتتتتول وفي جميع الحوال، بي ن       

؛ أن على المحكمة مؤداه بالنظام العام الذي    متصتتتلةذلك أن المشتتترع أوجب صتتتحة الخصتتتومة وجعلها 

أن تتبي ن صتتتتتحتها من لحظة نظر الدعوى بأول جلستتتتتة تعقدها ومراقبة صتتتتتحتها، حتى صتتتتتدور الحكم 

من قانون اصتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي   79حكم المادة النهائي في النزاع وفق صتتتتريح  

نصتتتتتتتتتتتتتت على: ))يجب ان يكون كل من طرفي الخصتتتتتتتتتتتتتومة متمتعا باألهلية القانونية التي تتعلق بها  

الدعوى وإل وجب ان ينو  عنه من يمثله قانونا فان لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة  

 من يمثله((.

الخصتتتتتتوم في الدعوى او تقرر اعالن   أحد توفي   إذامن ذات القانون على: ))  84ت المادة كما نصتتتتتت 

افالستتتتتتته او طرأ عليه ما يفقده اهليته للخصتتتتتتتومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفستتتتتتتها او بناء على  
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طلب الخصتتتتتتتتتتم الخر اتخاذ الجراء المناستتتتتتتتتتب لتبليغ ورثته او من يقوم مقامه قانونا للحضتتتتتتتتتتور الى 

 حكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها((.الم

ال إذا حصتتتتتتتتتتتتتلت الوفاة بعد إقفال با  المرافعة، فتصتتتتتتتتتتتتتدر المحكمة حكمها إذا كانت الدعوى مهيأة   

المذكورة انفاا، الجراء الواجب اتخاذه   84للفصتتتتتتتتل في موضتتتتتتتتوعها، كما بينت الفقرة الثالثة من المادة  

الخصتتم على حجة حصتتر ارا لخصتتمه المتوفى، بلية تبليغ ورثته ومعاودة ستتير    حال تعذر حصتتول

الورثة جملة دون تحديد اسمائهم، ويبلغوا على اخر مكان    باسم  التبليغالخصومة، بأن يتم تحرير ورقة  

من قانون الصتتتتتتتتول. كما أن المشتتتتتتتترع ن  في حال   20اقامه الخصتتتتتتتتم المتوفى، وفق أحكام المادة 

ستتتتيرها في حال حضتتتتور الجلستتتتة أحد ورثة    استتتتتئنافنقطاع الخصتتتتومة في الدعوى،  قررت المحكمة ا

الخصتتتتم المتوفى، أو من يقوم مقام الخصتتتتم الذي فقدت اهليته، أو زالت صتتتتفته كخصتتتتم في الدعوى،  

وفذلك فاننا نرى، أن حضتتتتتتتتتتتتور الورثة او واحداا منهم، او ممثال عن من فقد أهليته، أو زالت صتتتتتتتتتتتتفته  

ذلك في محضر المحكمة، كافيا لتعود الخصومة صحيحه مجدداا، ول يشترط تكليف    القانونية، وإثبات 

الخصتتتتتم بتعديل لئحته بأستتتتتماء الورثة، طالما عىرفت أستتتتتمائهم بموجب حجة حصتتتتتر الوراثة، أو إبراز  

الممثل القانوني لمن زالت صتتتتتتتتتفته؛ صتتتتتتتتتحة تمثيله في الدعوى، إذ ل يترتب على عدم تعديل الالئحة  

ولكن المالحظ ان هذا المر ما زال يشتتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتتبب من أستتتتتتتتتتبا  إعادة  الدعوى للمحكمة البطالن،  

لغفلتها وذهولها عن حييقة ان الخصتتتم الذي بدأت فيه صتتتحيفة الدعوى لم يعد موجود في   الستتتتئنافية

 الدعوى، لنعدام صتتتتفته، وفالتالي ل يصتتتتح ان يكون الحكم محالا لترتيب حقاا له، او التزاماا عليه، فال

 ، بل بأسماء ورثته، أو الممثل الجديد، وإل كان الحكم عرضة للبطالن.باسمهيجوز ان يصدر الحكم 
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ونورد هنا بعضتتتتتتاا من القرارات التي صتتتتتتدرت عن محكمة النقض، والمقررة إعادة الدعوى لمحكمة     

اصتتتتدار الستتتتتئناف، والستتتتبب غفلة المحكمة عن وجود خصتتتتوم جدد في الدعوى، والتدقيق بذلك عند 

 الحكم، ولهذا نشير الى قرارات محكمة النقض التي قررت بطالن الحكم لهذا السبب.

 17/10/2021الصادر بتاري   1532/2018قرار نقض مدني رقم 

"وفمعزل عن استتتتتتتبا  الطعن وفعطف النظر على الحكم الطعين نجده تضتتتتتتتمن المستتتتتتتتأنف عليه عبد  

والثابت من الوراق بان احمد ، احد   8/2/2015منذ الكريم مستتتتتتتتتتتتتتالمة الثابت في الوراق انه متوفي  

في الستتتتتتتتئناف ولما صتتتتتتتدر حكما كهذا جاء   بتمثيلهورثته قام بتوكيل المحامي عبد الرحمن ابو عواد  

لستتتنة   2من قانون اصتتتول المحاكمات المدنية والتجاري رقم   175على خالف ما نصتتتت عليه المادة  

  يأتياء الخصتوم وصتفاتهم يترتب عليها البطالن ولما لم ان النق  او الخطأ الجستيم في استم  2001

 يستجو  النقض"  الحكم الطعين على ذكر ورثة المستأنف عليه فانه يغدو والحالة هذه قد وقع باطالا 

 1/11/2021الصادر  121/2017و 1299نقض مدني رقم 

طرق محل الشتتركة " نشتتير في هذا المقام الى حلول الصتتندوق الفلستتطيني لتعويض مصتتابي حوادا ال

العرفيتة للتتامين بيتد ان محكمتنتا تجتد ان اوراق التدعوى جتاءت ختاليتة ممتا يفيتد بتذلتك وكتان على محكمتة  

الستتئناف قبل اصتدار حكمها تكليف اي من الخصتوم باحضتار المستتندات التي تفيد ذلك او مخاطبة  

مة بستتتتت  رقابتها  على مثل هذه المستتتتتتندات حتى يتستتتتتنى للمحك الختصتتتتتاص للحصتتتتتولالجهات ذات  

على متتتا ينعتتتاه الطتتتاعن في الطعن الول على الحكم الطعين لتتتذلتتتك ولمتتتا تقتتتدم نقرر نقض الحكم 

 الطعين". 
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 )سبق ذكره سابقاا(  1308/2018و 1248نقض مدني رقم 

على ذكر استتتتتتتتتتتماء ورثة المدعي عليها الثاني في الستتتتتتتتتتتتئناف رقم   يأتي" ولما كان الحكم الطعين لم  

 أحد كان حكم المستتتتتتتتتتتتأنف والحكم الطعين ايضتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتدر كل منهما في مواجهة  ولما  553/2017

الخصتتتوم الثابت بأنه متوفي قبل صتتتدور الحكم المستتتتأنف وليس صتتتد تركته فانه يغدو والحالة هذه قد 

 وقع باطال مستوجب النقض".

 24/11/2021بتاري   1307/2018نقض مدني رقم 

"ولما ثبت ان الستتتئناف قد رفع على مورا الطاعن الذي توفاه ق قبل اقامة الستتتئناف وفق ما هو  

امام محكمة    المحاكمةثابت في حجة حصتتتتتتتر الرا ستتتتتتتابقة الوصتتتتتتتف فان الجراءات التي تمت في 

لينال    الستتئناف منذ صتفحتها الولى تكون منعدمه وفما يشتتمل الطعن المر الذي يغدو الستبب كافيا

 من الحكم الطعين نتيجة انعدامه".

الصتتتتتتتتتتتادر بتاري     402/2018+367ويراجع ايضتتتتتتتتتتتاا الحكم الستتتتتتتتتتتابق الوارد في الستتتتتتتتتتتبب الرابع رقم 

24/11/2021 

وكذلك الحال في حال وقف الخصومة، للفصل في مسألة أولية والتي ن  المشرع عليها بالمادة       

لتجارية بقولها:" للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفستتتتتتتها أو من قانون اصتتتتتتتول المحاكمات المدنية وا  126

بناءا على طلب الخصتتتتتتتتتوم وقف الستتتتتتتتتير في الدعوى، إذا رأت ان الحكم في موضتتتتتتتتتوعها يتوقف على  

الفصتتتل في مستتتألة أخرى ". فتعلق المحكمة حكمها حتى الفصتتتل في المستتتألة الخرى الولية من قبل 

 الدعويين. المحكمة المختصة وذلك لرتباط اللزوم بين



 

 22 

 بقولها: 05/10/2021بتاري   1028/2018وفهذا جاء حكم محكمة النقض رقم 

الحكم الطعين في مدوناته من ان الجهة الطاعنة قد وافقت على تجميد   أثبتها"ولما كانت الوقائع التي 

الوقائع   تلك  الطرفين  بين  المحاسبة والتسوية  بعد اجراء  الى ما  الكمبيالت  بييمة  لها المطالبة  التي 

 الثابت في األوراق والبينات المقدمة". أصلها

    

بيد ان المحكمة ومن جانب اخر تجد "ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أسست          

حكمها بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد دعوى الجهة الطاعنة وذلك استنادا الى ان الكمبيالت 

تم التفاق على عدم المطالبة    ألنهلكفاية والصالحية الذاتية للحكم بموجبها ذلك  موضوع الدعوى منتفية ا

هو    71/16بييمتها لحين النتهاء من دعوى المحاسبة المر الذي مؤداه ان الفصل بدعوى المحاسبة  

امر لزم للحكم بدعوى المطالبة الحالية حيث ان الحكم بموضوع هذه الدعوى األخيرة انما هو معلق  

لى البت بدعوى المحاسبة العالقة وعليه فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها  ع

من األصول المدنية والتجارية بان تأمر    126محكمة اول درجة اعمال صالحيتها بتفعيل احكام المادة  

برد دعوى   العالقة ل ان تحكم  المحاسبة  بدعوى  البت  المطالبة لحين  السير بدعوى  المطالبة  بوقف 

 وعليه فقد كان حكمها من هذا الجانب معيبا مستوجب النقض . 

ولما كانت محكمة النقض هي محكمة قانون تحاكم الحكم وتراقب تطبيق المحاكم للقانون فهي تعمل  

على تأكيد احترام القواعد القانونية سواء منها الموضويية او اإلجرائية، وعليه وتأسيسا على ما تم ذكره  

 لحسن سير العدالة ولتفادي صدور احكام ل توافق بينها، تقرر نقض الحكم الطعين واعادة  وتحييقاا 

 الوراق لمرجعها". 
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ا:   عدم سماع المرافعات الختامية من طرفي الخصومة  خامسا

بين المشتترع وضتتمن اجراءات الخصتتومة وفعد ان يقوم طرفي الدعوى بتقديم بيناتهم وختمها            

اقواله النهائية لبيان الستتتتتتتتبا  الواقعية والقانونية التي من شتتتتتتتتانها ان   باجمالد منهما  ان يقوم كل واح

النهائية )الختامية( وفعد ان تستتتتتتتتتتتتتتتمع   بالمرافعةتحمل المحكمة على الحكم لصتتتتتتتتتتتتتتالحه وهو ما يعرف 

 المحكمتتة الى مرافعتتة المتتدعى عليتته او من كتتان تتتاليتتا بتقتتديم بينتتاتتته تقرر قفتتل بتتا  المرافعتتات وحجز

التي تنظر الدعوى    الهيئةالدعوى للحكم ال انه قد يحصتل طارا يؤدي الى عدم استتمرار القاضتي او  

باصتتتتتتتدار حكما بها المر الذي يؤدي الى تبدل الهيئة القضتتتتتتتائية او القاضتتتتتتتي الذي يضتتتتتتتع يده على  

وال  الدعوى وفذلك فقد بين المشتتتتتتتتتتتترع ان على القاضتتتتتتتتتتتتي الجديد او الهيئة الجديدة ان تستتتتتتتتتتتتتمع الى اق

الطرفين ومن ثم اما ان تصتتدر حكمها بالدعوى او تحجز الدعوى لجلستتة اخرى للنطق بالحكم ال انه  

يالحظ ان هذا الجراء يعتريه الخلل بستتبب عدم تنبه الهيئة الى وجو  حصتتول هذا الجراء او الغفلة 

تجتاريتة من قتانون اصتتتتتتتتتتتتتتول المحتاكمتات المتدنيتة وال  170عنته رغم الن  عليته بصتتتتتتتتتتتتتتريح ن  المتادة  

بقولهتا: "إذا حجزت القضتتتتتتتتتتتتتتيتة للحكم وتبتدلتت هيئتة المحكمتة تقوم الهيئتة الجتديتدة بستتتتتتتتتتتتتتمتاع المرافعتات 

 الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها".

وفالرغم من ان الن  لم يقرر بطالن الحكم صتتتتتراحة في حال عدم الخذ بهذا الجراء ال ان قضتتتتتاء  

المحكمة عن هذا الجراء يعد عيبا يصتتتتيب الحكم ينحدر به  محكمة النقض قد استتتتتقر على أن ذهول  

 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية. 167الى درجه البطالن وذلك بدللة المادة 

 

 



 

 24 

 ونورد هنا بعضاا من قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص.  

 5/12/2021بتاري   1763/2018نقض مدني رقم 

مة مصتتدره الحكم محل الطعن الموقع على مستتودة الحكم قوامها القضتتاة  في حين نجد ان الهيئة الحاك

الستتتادة رائد عصتتتفور رئيستتتا والقاضتتتيان الستتتيدان راشتتتد عرفة وهدى مرعي في حين لم تستتتتمع الخيرة  

الحكم ممتا يتعين معته نقض الحكم   أبطتلالقتاضتتتتتتتتتتتتتتي هتدى مرعي الى المرافعتة الختتاميتة المر التذي  

 سماع اسبا  الطعن الماثلة.المطعون فيه دون الحاجة ل

 14/11/2021بتاري   1938/2018نقض مدني رقم 

تفيد بان الحكم الطعين قد صتتتتتتتدر عن هيئة غير تلك التي استتتتتتتتمعت  جاءت وفمراجعة الوراق نجدها  

من قانون اصتتتتتتول المحاكمات المدنية    170للمرافعات الختامية للخصتتتتتتوم خالفا لصتتتتتتريح ن  المادة 

وحيث ان اصتتتتتتتدار الحكم من قبل الهيئة الجديدة قبل ستتتتتتتماع المرافعات الختامية يرتب  بما   ،والتجارية

من وجو  ان تكون المداولة في الحكام ستتتترية بين القضتتتتاة الذين استتتتتمعوا   167نصتتتتت عليه المادة 

ام لأحكتام الختتاميتة وال كتان الحكم بتاطال .... وحيتث ان البطالن في ئتل هتذه الحتالتة من النظتام العت

 ..... تقرر قبول الطعن والحكم ببطالن الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها

 16/11/2021بتاري   796/2018نقض مدني رقم 

وحيث تبين ان الهيئة التي استتتتمعت لمرافعة وكيل الجهة المستتتتأنفة قد اختلفت في اعضتتتائها عن تلك 

تكرار المرافعات امام الهيئة الخيرة مما يشتتتتكل الهيئة التي استتتتتمعت الى مرافعة المستتتتتأنف عليه دون 

من الصتتتتتتتتتتتتول والذي يشتتتتتتتتتتتتي بعدم تحقق المداولة بين اعضتتتتتتتتتتتتاء هيئه    169معه مخالفة لحكم المادة  
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من الصتتول، بن  المادة   167ممن اشتتتركوا بالحكم مما يجعل الحكم باطالا ستتنداا لحكم م/ المحاكمة

قضتت: )) تكون المداولة في الحكام سترية بين القضتاة   من ذات القانون   167المذكورة ال ان المادة 

 الذين استمعوا الى المرافعة الختامية وال كان الحكم باطالا((.

قضية    162 أصليالحظ ان هناك تسع دعاوى اعيدت من محكمة النقض الى محاكم الستئناف من  

 ختامية.الحكم قبل الستماع للمرافعة ال باصدارمعادة بسبب استعجال المحكمة 

)استتتتتتتتتتتتئناف رام ق( كانت الهيئة قد قررت   1154/2019ونورد ايضتتتتتتتتتتتاا ان الستتتتتتتتتتتتئناف المدني رقم 

التدقيق فيه بالقبول الشتتتتكلي، وفي الجلستتتتة التالية اصتتتتدرت حكماا فاصتتتتالا بالدعوى حيث تقرر نقضتتتته  

 يلي:  وجاء بحكم النقض ما 6/12/2021بتاري   643/2020بالنقض المدني رقم 

لمستتتتتتتتتأنفة طلبت قبول الستتتتتتتتتئناف شتتتتتتتتكالا لتقديمه ضتتتتتتتتمن المدة القانونية وقررت المحكمة رفع ))ان ا

الجلستتتتة للتدقيق، وفالجلستتتتة الالحقة اصتتتتدرت حكمها الفاصتتتتل في الستتتتتئناف دون أن تقرر قبول هذا 

الستتتتتتتتئناف من حيث الشتتتتتتتكل وقبل ان تكرر المستتتتتتتتأنفة لئحة استتتتتتتتئنافها وتقديم مرافعتها ويكون هذا 

 لحكم واجب النقض((.ا

 22/11/2021بتاري   252/2018نقض مدني رقم 

وحيث ان اصتتدار الحكم من قبل الهيئة الجديدة قبل ستتماع المرافعات الختامية يرتب  بما نصتتت عليه  

من وجو  ان تكون المداولة في الحكام ستتتترية بين القضتتتتاة الذين استتتتتمعوا الى المرافعة   167المادة 

الحكم باطال .... فأن حكمها في هذه الحالة يغدو باطال مستتتوجبا النقض حيث ان الختامية وال كان  

 اثارته من تلقاء نفسها. للمحكمةهذا البطالن من النظام العام ويجوز 
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 16/11/2021بتاري   1754/2018نقض مدني رقم 

  برئاستتتتتةمة  اننا وفمعزل عن استتتتتبا  الطعن وفالعودة الى الحكم الطعين الذي صتتتتتدر عن الهيئة الحاك

كل من امنة حمارشتتتتتة وعواطف عبد الغني في جلستتتتتة  القضتتتتتاةالقاضتتتتتي عبد الكريم حنون وعضتتتتتوية  

مرافعتتات   جتتاءت دون مرافعتتات او اقوال ختتتاميتتة من طرفي الخصتتتتتتتتتتتتتتومتتة في حين    31/10/2018

امام هيئة استتئناف مغايرة لتلك الهيئة التي اعدت   25/6/2018الخصتوم واقوالهم الختامية في جلستة  

لحكم ونطقت به بما يشتتتتتتتتتتتي عدم تحقق استتتتتتتتتتتتماع الهيئة الحاكمة مصتتتتتتتتتتتدرة الحكم الطعين المرافعات ا

 باطالا.من الصول ما يجعل الحكم الطعين  167الخصومة النهائية مخالفا بذلك حكم المادة 

  17/10/2021الصادر بتاري   1121/2018نقض مدني رقم 

وعلى ما انبأت عنه الوراق ان أحد اعضتتتتتتتتتتتتاء    وفمعزل عن استتتتتتتتتتتتبا  الطعن التي حمل الطعن عليها

  167الهيئة مصتدره الحكم الطعين لم يستتمع الى المرافعات الختامية وعلى ما افصتحت عنه المادتين  

 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان الحكم يغدو باطال مستوجبا النقض. 170و
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ا: محكمة الدرجة الولى ومن ثم الشتراك حال نظر القاضي للدعوى لدى   سادسا

 بنظرها لدى المحكمة الستئنافية. 

ن  المشتتتتتتترع في قانون اصتتتتتتتول المحاكمات المدنية على عدم صتتتتتتتالحية القاضتتتتتتتي بنظر النزاع       

( من قانون اصتتتتتتتتتتتتتتول 141المعروض على المحكمة في احوال اتى على ذكرها حصتتتتتتتتتتتتتتراا في المادة )

وضتتتتتتتتتتتتتتمن تلك الحالت ماورد في البند )و( بقوله: " اذا كان قد ستتتتتتتتتتتتتتبق  المحاكمات المدنية والتجارية 

خبيراا او محكماا او وستتتتيطاا وعلى ذلك،  ان الصتتتتل في القاضتتتتي أن يكون   نظرها بصتتتتفته قاضتتتتيا أو

ختالي التذهن من النزاع بمتا يؤكتد حيتاده ونزاهتته ول يجوز أن يكون لتديته معرفتة بطبيعتة النزاع وئروفته  

وى لدى المحكمة الدنى درجة او يكون قد اصتتتتتدر قرارات أو حكما بها بما يلغي  من خالل نظره الدع

من الطعن بحيث    الغايةفصتتتتتتتتتتتتتله  في النزاع مجددا من تحقق    وأ  المداولةخلو ذهنه وفالتالي ل تؤدي 

يكون لديه راي جاهز و معروف مستتتتتتبقا في الدعوى وتجنباا لما قد يقع فيه القاضتتتتتتي من حرج العدول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                لسابق.                                                                                                                       عن رأيه ا

هذه تتعلق بالنظام العام حيث يتوجب على المحكمة ان تتبين ذلك وتثيره    الصتتتتتتتتتتتتالحيةوعدم          

نا ان مجرد اعطاء الراي القانوني  في حال تحققه من تلقاء نفستتتتتتتتتتتتتها وال وقع حكمها باطال ، ونذكر ه

من خالل اصتدار نشتره علميه او مؤلف للقاضتي ل يؤدي الى عدم صتالحيته    العلميةالمجرد للنواحي 

 ةلنظر الدعوى وكذلك اذا كان قد  اصتتتتتتتتتتتتدر حكما في دعوى اخرى مشتتتتتتتتتتتتابهة حيث عدم الصتتتتتتتتتتتتالحي

حكما او خبيرا بها وعليه يقع  ينحصتتتتتتتر في ان يكون قد نظر ذات الدعوى او اعطى رايا بها او كان م

التي تنظر الدعوى ل ينطبق عليها او   الحاكمة  الهيئةان تتبين  ان   الستتتتتتتتتتتتتتئنافية  المحكمةعلى عاتق  

 على احد اعضاءها سبب من اسبا  عدم الصالحية.
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وقد لوحظ ان عدد من الطعون التي قدمت لمحكمة النقض، ابطلت الحكام بها، بستتتتتتتتتتتبب رؤية النزاع  

الولى خمستتتتة وهي الطعن    الدرجةاعضتتتتاء هيئة الستتتتتئناف، عند نظر الدعوى لدى محكمة  من احد  

و    13/10/2021بتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتت     1958/2018ورقتتتتتتم    4/10/2021بتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتت     188/2021رقتتتتتتم  

والذي اشتتمل ايضتا   24/10/2021بتاري     591/2018والطعن   6/10/2021بتاي   1585/2018

الولى ومن ثم استتتتتتتتتتتتتتئناف الحكم ونظر   الدرجةحكمة  حالة اعادة الدعوى من محكمة الستتتتتتتتتتتتتتئناف لم

الولى  الدرجةبمحكمة الستتتتتئناف الذي اعادها بالستتتتابق لمحكمة   الهيئةالدعوى من قبل احد اعضتتتتاء  

 بحيث جاء  في الحكم المذكور ما يلي : 

المشتار اليه بموجب الستتئناف    93/2014))ان محكمة استتئناف القدس اصتدرت حكمها في الدعوى 

وانه   ،لمحكمتة البتداية... بقبول الستتتتتتتتتتتتتتتئنتاف واعادة الدعوى   الستتتتتتتتتتتتتتادةقوامهتا   بهيئتة  429/2015م رق

اصتتتتتتتتتدرت حكمها محل الطعن الماثل   406/2017وفموجب الستتتتتتتتتتئناف رقم   12/3/2018وفتاري   

( على خالف ةالسابق الذي قررت قبول الستئناف واعادتها لمحكمة البداي  الهيئة)رئيس    يترأسها  بهيئة

 من قانون اصول المحاكمات بما يستوجب البطالن المتعلق بالنظام العام((. 2و141/1 المادةحكم 

)في حين    16/11/2021بتاري     300/2019ونشتتتتتتتتتتتتتير بذلك الى قرار محكمة النقض رقم          

نجد ان القاضتتتتتتي هدى مرعي كانت نظرت الدعوى ابتداء امام محكمة بداية جنين واستتتتتتتمعت للبينات  

ومن ثم نظرتها استتتتتئنافا لدى محكمة استتتتتئناف رام ق وشتتتتاركت في اصتتتتدار الحكم محل الطعن    فيها

  والتجارية المدنيةالمحاكمات  ل( من قانون اصتتو 141) المادة  ألحكامالماثل المر الذي شتتكل مخالفه  

دون بحث استتتتتتتتبا  الطعن   المحكمةاليه بالنظام العام لذلك تقرر   أشتتتتتتتترنامما يرتب البطالن لتعلق ما 

 نقض الحكم المطعون فيه(.
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ا:   عدم دفع الرسم القانوني كامال عند تقديم الدعوى سابعا

وفقا لقانون رستوم المحاكم    القانونيةمن شترائ  قبول الدعوى ابتداء، التزام المدعي بدفع الرستوم         

منه بالن  على: )مع مراعاة ما ورد   الثالثة  المادة، لصتراحة ما جاء في  2003لستنة   1رقم   النظامية

في اي قانون خاص اخر ل تقبل اي دعوى او طلب او لئحة جوابيه او لئحة استتتتتتتتتتتئناف  او طعن  

في اية دعوى او استتتتتتتتتئناف او نقض او اية اجراءات خاضتتتتتتتتعه للرستتتتتتتتم ما لم يكن الرستتتتتتتتم المقرر قد 

من ذات القانون    8  المادةبموجب احكام هذا القانون( كما نصتت    جيلهقد تم تأاستتوفي عنها مقدما او 

 على: ) اذا قدم اكثر من  ادعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل ادعاء منها رسم مستقل ( .

في  المحكمةمقرراا بموجب أحكام القانون يتعلق بالنظام العام، وعلى    للدولةويعتبر الرستم حقا          

عتتدم دفع   للمحكمتتةبتتذلتتك، فتتاذا متتا تبين    الملزمتتةيع مراحتتل التتدعوى أن تتتتأكتتد من دفعتته من الجهتتة  جم

 الطعن.أو  أو الطلب الرسم ابتداءا، تقضي من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعوى 

أن   الحالةفي هذه  المحكمةويحدا أن يدفع المكلف رستتتتتما أقل من الرستتتتتم المقرر قانونا، فعلى       

، المحكمةتلزم المكلف بدفع فارق الرستتتتم خالل مهله تحددها له، وفي حال عدم استتتتتجابته وتنفيذ قرار 

جيل دفع الرستتتم . كما نشتتتير الى أن تقديم طلب لتأأو الطعنفان الجراء المقتضتتتى عدم قبول الدعوى 

للبتت في طلتب   المحكمتةبستتتتتتتتتتتتتتبتب انتظتار قرار    القتانونيتة  المتدةل يبرر للطتاعن أن يقتدم طعنته ختارج  

تأجيل الرستتتتتتتتتتتتم، كما يترتب على تقديم الطلب، وقف النظر في الطعن لحين صتتتتتتتتتتتتدور قرار في طلب 

 .والتجارية المدنيةمن قانون اصول المحكمات  196 المادةالتأجيل سنداا لصريح 
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ويالحظ ان هناك عدد من الدعاوي تم نقض الحكم الستتئنافي بها واعادتها لمحاكم الستتئناف         

  2018/ 713+688الرستتتتتتوم بها حيث بلغت تستتتتتتع دعاوي ونذكر منها: نقض مدني رقم   بشتتتتتتأنللبت 

   26/10/2021بتاري   1353/2018وكذلك نقض رقم  13/10/2021بتاري  

)دفع الرستوم(   المستألةئناف، تعجلت اصتداره دون ان تفطن الى هذه الحكم الصتادر عن محكمة الستت

على    ،بدفع فرق الرستتتتتتتتتتتتتتم المتوجب دفعه  المستتتتتتتتتتتتتتتأنفرغم تعلقها بالنظام العام ودون ان تقوم بتكليف  

، يكون ستتتابقا  من قانون اصتتتول المحاكمات في معرض قبول الستتتتئناف شتتتكالا   215 المادةمقتضتتتى  

 دة الوراق.بما يستوجب نقضه واعا ألوانه

  6/9/2021بتاري   531/2018وكذلك نقض مدني رقم 

محل الطعن الماثل قبل تكليف المدعي باستتتتكمال فارق الرستتتم عن مرحلتي   اصتتتدار الحكممما يجعل  

اثارته من   المحكمةمتعلقا بالنظام العام تملك  كونه امرا  ايضتتتتتتتتا،  ألوانهاستتتتتتتتابقه    والثانيةالولى    الدرجة

 حتى ولو لم يتطرق اليه الخصوم. نفسها،تلقاء 

والنقض رقم   27/9/2019بتتتتاري     259/2019+206تكررت ذات الحكتتتام بتتتدعتتتاوي النقض رقم  

 .6/12/2021بتاري   948/2018والنقض المدني  6/9/2021بتاري   2017/ 1292+1295

قرر عن ستتتتتاعات العمل الضتتتتتافي او كما يالحظ ايضتتتتتا بان غالبية هذه الدعاوي تتصتتتتتل بالرستتتتتم الم

ان المحكمتتة    نتتاقصتتتتتتتتتتتتتتته، ذلتتكحيتتث تكون    العمتتاليتتة،من ر  العمتتل بتتالتتدعتتاوي    المقرر دفعتتهالرستتتتتتتتتتتتتتم  

وتبين بعد ذلك لمحكمة النقض مما حملها على   المستتتتتتتتتتألةفي هذا  عن التدقيققد غفلت    الستتتتتتتتتتتئنافية

المقتضتتتتتتتى القانوني ازاء النق    جراءإل  الستتتتتتتتئنافية المحكمةالحكم واعادة الدعوى الى   بابطالالحكم 
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ونشتير    بطريق الستتئناف.الولى او عن الطعن    الدرجةستواء كانت امام محكمة   المدفوعةفي الرستوم 

)وحيتث    10/2021/ 13الصتتتتتتتتتتتتتتادر بتتاري     2018/  713و688بتذلتك الى قرار محكمتة النقض رقم  

ق بالحكم فيغدو حكمها  طالنبدفع فرق الرستتتتتتتتم قبل   المستتتتتتتتتأنفغفلت محكمة الستتتتتتتتتئناف عن تكليف  

 .المحاكم(من قانون رسوم  الثالثةمخالفا لن  المادة  ألوانهسابقا 
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ا:  الحكم للطعن به بطريق الستئناف  قابلية ثامنا

ن المشتتتتتتترع الفلستتتتتتتطيني احكاماا بذاتها من الطعن بطريق الستتتتتتتتئناف، كما لم يجز الطعن        حصتتتتتتت 

عن محاكم أول درجه،  الصتتتتتتتتادرةببعض القرارات إل مع الحكم الفاصتتتتتتتتل في الدعوى، كحالة القرارات 

من قتانون اصتتتتتتتتتتتتتتول المحتاكمتات   89.90.192، بمتا تنبل عنته المواد  لالستتتتتتتتتتتتتتتئنتافوتكون غير قتابلته 

عن محتاكم الصتتتتتتتتتتتتتتلح، والتي ل يتجتاوز قيمة   الصتتتتتتتتتتتتتتادرة، والتذي يهمنتا هنتا، الحكتام  والتجتاريتة دنيتةالمت

الولى من   الفقرةفي قتانونتاا، فنصتتتتتتتتتتتتتتت  المتتداولتة  بتالعملتةالدعتاء بهتا ألف دينتار اردني، أو متا يعتادلهتا 

يتجتتاوز    على ) التتدعتتاوى التي ل  والتجتتاريتتة  المتتدنيتتة( من قتتانون اصتتتتتتتتتتتتتتول المحتتاكمتتات  39)  المتتادة

قانوناا ويكون حكمها قطعيا    المتداولة  بالعملة( عشرة الف دينار اردني او ما يعادلها  10.000قيمتها)

بمبلغ نقتتدي او متتال منقول اذا كتتانتتت قيمتتة المتتدعى بتته ل يتجتتاوز الف دينتتار    المتعلقتتةفي التتدعتتاوى  

 قانونا(.  المتداولة بالعملةاردني او ما يعادلها 

 الصتتتتتادرةت  امن ذات القانون على: )يجوز استتتتتتئناف الحكام والقرار   203 المادةفيما نصتتتتتت          

بالنظام العام او وقع   المتعلقةمخالفة قواعد الختصتتتتتتتتاص    الصتتتتتتتتلح بستتتتتتتتبب بصتتتتتتتتفه نهائية من محاكم  

 في الحكم(.  أثربطالن في الحكم او بطالن في الجراءات 

(  203)  المادةويستتتتتتتفاد من الن ، ان المشتتتتتترع قي د الطعن بمثل هذه الحكام بقيود وردت في        

حصتتتتتتراا، وعليه، فان األستتتتتتبا  التي يجب أن تىحمل عليها لئحة الستتتتتتتئناف، والتي تكون محل نظر  

 حكمةالم، وإل فان تعرض اإلشتتتارةوإصتتتدار قرار بشتتتأنها، تلك التي تتصتتتل بما ورد في الن  ستتتالف 

غير    جهةللحكم من ناحيه موضتتتتتتتتتويية ألستتتتتتتتتبا  اخرى، يجعل من الحكم صتتتتتتتتتادراا عن    الستتتتتتتتتتئنافية

يقع عليها أن تدقق في قيمة المدعى به ابتداءا، وان   الستئنافية المحكمة، وعليه فان  باصدارهمختصه  
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(  203دة )تتبي ن فيما إذا كانت لئحة الستتتتتتئناف مؤستتتتتستتتتته على ستتتتتبب من األستتتتتبا  الواردة في الما

 بالنظام العام. المسألة، وإل بطل حكمها وقضاؤها لتعلق هذ اإلشارةسالفة 

  17/11/2021بتاري   1224/2018وفذلك قضت محكمه النقض بقرارها رقم 

ولمتتا كتتان المستتتتتتتتتتتتتتتتتأنف    أردني( دينتتار  1000"ولمتتا كتتانتتت التتدعوى محتتل النظر قيمتهتتا ل تزيتتد على )

تئنافه الى ما يفيد بمخالفة حكم محكمه الدرجة الولى لقواعد المطعون ضتتتتتتتده لم يشتتتتتتتر في لئحة استتتتتتت

هتذه   والحتالتةفي الحكم فتانته    أثرالختصتتتتتتتتتتتتتتتاص او وقوع بطالن في الحكم او بطالن في الجراءات  

من قانون اصتتتتتتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية    226و  203و  39وعلى ما انبأت عنه احكام المواد  

اا لعدم القبول ولما كانت محكمه الستتتتئناف لم تراع ذلك لدى نظرها  يغدو الطعن بالستتتتئناف مستتتتوجب

 الستئناف فيكون حكمها حري بالنقض".
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ا:   عدم التثبت من تبليغ المحكوم عليه الحكم الصادر ضده. تاسعا

ي من المعلوم أن متده الطعن بتالحكم بتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة للمتدعى عليته )المحكوم عليته(، تبتدأ من اليوم التتال    

جوابية او لم يحضر    لئحةلصدور الحكم في مواجهته)حضورياا(، ومن اليوم التالي لتبليغه اذا لم يقدم  

، وكذلك األمر اذا انقطع تستتلستتل الجلستتات لستتبب ل يد  له به، ومن  المحاكمةاي جلستته من جلستتات 

الواقع أن يكون في الدعوى أكثر من   جهةثم تغيب عن حضتتتتتتتتتتتور الجلستتتتتتتتتتتات التالية، كما يحدا من  

مدعى عليه، فيحضتتتر أحد المدعى عليهم ويقدم لئحة دفاييه عنه، فيما ل يحضتتتر المدعى عليه أو 

المدعى عليهم الخرون، مما يؤدي الى؛ إما ان يقدم طعناا بطريق الستتئناف بالحكم الصتادر لصتالح 

من أحد المحكوم عليهم    الستتتتتتتتتتتتتتتئنافأو أن يقدم  المدعي الذي لم يقض له بكافه طلباته في الدعوى، 

الذي كان قد حضتتر جلستتات المحاكمة، أو أحد المدعى عليهم المتبلغ اصتتوليا الحكم الصتتادر ضتتده، 

فيمتتا إذا كتتان المتتدعى عليتته أو بييتته المتتدعى عليهم تبلغوا   المحكمتتةوفي هتتاتين الحتتالتين، ل تتبي ن  

لهم قانوناى لتقديم الستتتتتئناف،   الممنوحة المدةايه ستتتتريان الحكم الصتتتتادر عن محكمه الدرجة الولى لغ

بالستتتتتئناف المقدم اليها، المر الذي يرتب عليه ان يبلغ المحكوم   الستتتتتئنافية المحكمةومن ثم تنظر  

قد أصتتدرت حكماا  المحكمةعليه أو أحدهم بحكم محكمة الدرجة الولى ثم يقدم استتتئنافاا بعد أن تكون 

مقتتدم قبتتل ذلتتك من المتتدعي، أو بعضتتتتتتتتتتتتتتتاا من المتتدعى عليهم، )المحكوم عليهم(،  في الستتتتتتتتتتتتتتتئنتتاف ال

،  الستتتئنافية ، ستتواء من ذات الهيئة  الستتتئنافية المحكمةوفالتالي؛ صتتدور حكمين متناقضتتين من ذات  

أو هيئة اخرى، وسواء قدم استئناف ثان، أم لم يقدم، وذلك ألن الحتمال الول يبقى وارداا، فان الحكم 

دون ان تتبي ن تبليغ المحكوم عليهم الحكم الصتادر ضتدهم اصتولياا،   الستتئنافية المحكمةادر عن  الصت

 ، يكون سابق ألوانه ويتصف بالبطالن وفق ما ذهبت اليه محكمه النقض في احكامها.المدةومضي  
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  الصتادر بتاري   1787/2018+  1756+ 1736ونورد هنا القرار الصتادر في الطعون ذوات الرقام  

24/11/2021. 

المقدم من المدعى   176/2017"وحيث ان محكمه الستتتتتئناف قد ستتتتارت في الطعن الستتتتتئنافي رقم 

عليهم الثاني والثالث والرابع قبل ان يتبلغ المدعى عليه الول )المحكوم عليه( بالحكم الصتتتتادر ضتتتتده 

لستئناف  من محكمه اول درجة محل الستئناف المذكور لبيان موقفه من هذا الحكم وتعجلت السير با

تكليف قلم محكمه    24/5/2017الجوهرية رغم انها قررت في جلسه  المسألةدون ان تتحقق من هذه 

الستتتتتتتتتتئناف تبليغ المدعى عليه الول الحكم ،المر الذي لم يتم فانها بذلك تكون قد ستتتتتتتتتارت بالطعن  

باطله وما   176/2017المذكور بصتتتتتوره مخالفه للقانون وتكون الجراءات التي تمت في الستتتتتتئناف  

ول يرتتب اي اثتار قتانونيتة نقرر نقض الحكم   31/10/2018نتة عنهتا من الحكم الصتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتاري  

 المطعون فيه واعادة الوراق الى مرجعها".

  24/11/2021الصادر بتاري   1074/2018نقض مدني رقم 

  131/2017رقم قد ستتتتتتتارت في الطعن الستتتتتتتتئنافي    الستتتتتتتتئنافية"وحيث ان محكمه البداية بصتتتتتتتفتها  

قبل ان يتبلغ المدعى عليه)المحكوم عليه( بالحكم الصتتتتادر ضتتتتده من محكمه اول   المدييةالمقدم من  

درجة محل الستتتتتتتتتتتئناف المذكور لبيان موقفه من هذا الحكم وتعجلت بالستتتتتتتتتتير بالستتتتتتتتتتتئناف دون ان 

وره مخالفه للقانون  الجوهرية فانها بذلك تكون قد ستتتارت بالطعن المذكور بصتتت المستتتألةتتحقق من هذه 

باطله وما نتة عنها من الحكم الصتتتتتتتتتتادر   131/2017وتكون الجراءات التي تمت في الستتتتتتتتتتتئناف  

ول يترتتتب اثتتار قتتانونيتته لتتذلتتك نقرر نقض الحكم المطعون فيتته واعتتادة الوراق    30/4/2018بتتتاري   

 لمرجعها".
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 13/12/2021بتاري   1448/2018وكذلك نقض مدني رقم 

  المستتأنفووكيل   المستتأنف  بحضتور وكيلمصتدرة الحكم الطعين ستارت في الستتئناف    مةالمحك"ان  

وقبتل ان يتم اتختاذ   الختتاميتةعليته الول ومن ثم اصتتتتتتتتتتتتتتتدرت حكمهتا الطعين بعتد ستتتتتتتتتتتتتتمتاع مرافعتهمتا  

عليه الثالث حنا وقبل تبليغ ورثة    المستتتتأنفورثة   أحد المقتضتتتى القانوني بحق الوريث شتتتارلي بصتتتفته  

 وقبل اتخاذ وحتى الستتتتتتتتتتتتادس   من الثانيعليهم    المستتتتتتتتتتتتتأنفعليه الثاني وقبل تبليغ وكيل   المستتتتتتتتتتتتتأنف

دائرة تستتتوية اراضتتتي بيت لحم المتبلغ حستتتب  مأمورعليه الستتتابع    المستتتتأنفالمقتضتتتى القانوني بحق  

 الصول.

اقي  ان تامر بتبليغ ب  المحكمةولما كانت اجراءات التقاضتتتتتتتتتتتتتتي من النظام العام فانه كان يتوجب على 

عليهم من الثالث وحتى الستتادس واتخاذ المقتضتتى    المستتتأنفعليه الثاني وتبليغ وكيل   المستتتأنفورثة  

المتبلغين ومن ثم تنبري لبحث الستتتئناف موضتتوعاا وحيث تعجلت المحكمة   المستتتأنفينالقانوني بحق  

 ".ألوانهحكمها دون تصويب الجراءات فان حكمها يكون سابقا  باصدار
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 عدم توقيع مسودة الحكم من هيئة المحكمة أو أحد اعضائها  اا:عاشر

لمتا كتان الطعن بطريق الستتتتتتتتتتتتتتتئنتاف يرد على احكتام محتاكم التدرجتة األولى، واألحكتام القتابلتة          

 لالستئناف بمقتضى أي قانون آخر.

ر لحكمها النهائي         وحيث ان المحكمة الستتتتتتئنافية تشتتتتتكل من هيئة قوامها قضتتتتتاة ثالثة ، تحضتتتتت 

ول به من قبل الهيئة التي استتتتتتمعت للمرافعات )األصتتتتتلي( بمستتتتتودة حكم  معد  من أحدهم ، ويتم التدا

دة  الختامية ،وحيث ان مسودة الحكم تعتبر الساس للحكم األصلي،  فقد ن  المشرع على ايداع مسو 

الحكم في ملف الدعوى عند النطق بالحكم؛ مشتتملة على منطوقه وأستبابه، وموقعه من هيئة المحكمة 

( من قانون اصتتتتتتول المحاكمات 172صتتتتتتريح ن  المادة )التي استتتتتتتمعت للمرافعات الختامية ، وفق 

على صتتتتتورة من منطوق الحكم دون أن تعطى صتتتتتورة    بالطالعالمدنية والتجارية ، وللخصتتتتتوم الحق 

( من ذات القانون ستتتتتتتتالف الذكر، وعلة 172منه، إل بعد اتمام نستتتتتتتتخته األصتتتتتتتتلية وفق ن  المادة )

النزاع المعروض في التدعوى، ودفوع طرفي ذلتك، ضتتتتتتتتتتتتتتمتان معرفتة جميع الهيئتة القضتتتتتتتتتتتتتتتائيتة بجوهر  

دة من أسبا  ومنطوق.  الدعوى، وتداولهم بمشروع الحكم، وقناعتهم بما سطر بالمسو 

دته من الهيئة القضتتتائية او   ان المشتتترع المصتتتري  ن  على بطالن الحكم في حال عدم توقيع مستتتو 

احد اعضائها بالن  صراحة على البطالن،  كما ان محكمة النقض الفلسطينية استقرت في قضاءها  

دة من الهيئة القضتتتتتتتائية أو أحد اعضتتتتتتتائها،   حكم ان ال  باعتبارعلى ترتيب البطالن لعدم توقيع المستتتتتتتو 

و    174القضتتائي ورقة شتتكلية يجب ان يراعى في تحريرها الشتتروط الشتتكلية المنصتتوص عليها بالمواد 

من قانون اصتتتول المحاكمات المدنية والتجارية، وأن إغفال هذه الشتتتكلية في  البيانات الجوهرية   175

اعتبرت أن الالزمتة لصتتتتتتتتتتتتتتحتة الحكم، ينحتدر بته الى درجتة البطالن ، بتل ذهبتت أبعتد من ذلتك، عنتدمتا  
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دة أثره بطالن الحكم، وذلك استتتتنادا للمواد  غفلة احد اعضتتتاء الهيئة عن توقيع بعض صتتتفحات المستتتو 

من قانون اصتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث أعادت محكمة    175و   174و    172و   167

دة الخالية  النقض لمحاكم الستتئناف ستبع دعاوى لذات الستبب. كما اعتبرت محكمة النقض بأن المستو  

من اسماء الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم والتي احتوت على تواقيع مغلقة، يخالف ما جاء بن  المادة 

ستتتتتتتتيرد بيانه بالنقض المدني رقم   والتجارية والذيمن قانون اصتتتتتتتتول المحاكمات المدنية   175و  174

509/2019 

 هذا.ونورد احكام محكمة النقض المتعلقة بسبب العادة 

  11/10/2021الصادر بتاري   1051/2018المدني رقم النقض   

"وفمعزل عن أستتتتتتتتتتتتتتبا  الطعن الماثل نجد ان مستتتتتتتتتتتتتتودة الحكم المطعون فيه لم تشتتتتتتتتتتتتتتتمل على جميع  

عناصتتتترها اذ جاءت خالية من توقيع احد اعضتتتتاء الهيئة الحاكمة على الصتتتتفحات الثالثة والرابعة من  

ذلك خلوا من التوقيع نهائياا لمخالفة ذلك للمادة   المستتتتتتتتتتودة المشتتتتتتتتتتتملة على تستتتتتتتتتتبيب الحكم مما يعتبر

م...ولما كان المشتتتتتتتتترع 2001لستتتتتتتتتنة   2( من قانون اصتتتتتتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 172)

اوجب توافر مستتتتودة الحكم مع نستتتتخته الصتتتتلية في ملف الدعوى مشتتتتتملة على عناصتتتتر معينة منها  

( من ذات القانون وحيث 167الا وفق صتتتتريح المادة )توقيع الهيئة مصتتتتدرة الحكم وال وقع الحكم باط

 ان محكمة الستئناف لم تراِع ذلك فان حكمها يكون قد وقع باطالا مستوجباا للنقض".
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  24/10/2021بتاري   509/2019نقض مدني رقم 

لنظام  ولما كانت صحة اجراءات التقاضي ول سيما تلك المتعلقة بالمداولة واصدار الحكام المتعلقة با"

 الخصوم. العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وان لم تكن محل اثاره من قبل اي من 

وفالطالع على مستتتتودة الحكم المطعون فيه نجد انها جاءت خلواا من استتتتماء الهيئة الحاكمة مصتتتتدرة  

 لما الحكم واحتوت على تواقيع مغلقة ، كما جاءت كذلك خلواا من استتتتماء وصتتتتفات الخصتتتتوم ، خالفاا 

من قانون اصتتتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية من وجو  اشتتتتتتتمال الحكم   174اوجبته احكام المادة 

في اصتداره وحضتروا النطق به واستماء  ااشتتركو على استم المحكمة التي اصتدرته واستماء القضتاة الذين 

مالا بحكم  ال  المر الذي اصتتتتتتتتتا  الحكم بعوار مما يرتب بطالن الحكم ع  ----الخصتتتتتتتتتوم بالكامل  

 من ذات القانون بما لزمه نقض الحكم دون الحاجة لبحث اسبا  الطعن". 175المادة 

 17/10/2021بتاري   697/2018وكذلك الطعن المدني رقم 

قتد    2001لستتتتتتتتتتتتتتنتة   2من قتانون اصتتتتتتتتتتتتتتول المحتاكمتات المتدنيتة والتجتاريتة رقم   172"ولمتا كتانتت المتادة  

يئة المحكمة كاملة وحيث ان تلك المستتتتتتودة خلت من  اشتتتتتتترطت ان تكون مستتتتتتودة الحكم موقعة من ه

ويجعتل من اركتانهتا غير متوافرة او   مشتتتتتتتتتتتتتتوفتة بتالبطالنتوقيع قتاضتتتتتتتتتتتتتتي الهيئتة الثتالتث ممتا يجعتل منهتا  

والقتانون ومشتتتتتتتتتتتتتتوفتة بعيتب البطالن الموجتب لنقض    لأصتتتتتتتتتتتتتتولمكتملتة جميعهتا متا تكون معته مختالفتة  

 ".الحكم
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 05/09/2021بتاري   297/2020+ 215وكذلك الطعن المدني رقم 

عليها اي من    يأت ان المسائل المتعلقة بالنظام العام تتطرق اليها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم  "  

الخصوم .اذ نجد بان مسودة الحكم الصادرة عن محكمة الستئناف، وهو الحكم محل الطعنين الماثلين  

مسودة راي  جاءت خالية من توقيع العضو الثالث من اعضاء الهيئة ،وان وجدت في ملف الدعوى  

مخالف للقاضي الثالث ال ان هذا ل يغير من المر شيئاا ما دام ان القاضي المخالف لم يوقع مسودة 

، او انه يتضمن    باألغلبية حكم األغلبية، وهو الحكم المعتمد وكذلك لم يشر في هذا الحكم بانه صدر  

من قانون اصول    172فحكم المادة  راياا مخالفاا وحيث ان العبرة لتوقيع اعضاء الهيئة ،حيث يتوجب و 

المحاكمات المدنية والتجارية ان تودع مسودة الحكم بملف الدعوى عند النطق في الحكم  مشتملة على  

منطوقه واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة، وفخلو امضاء احد اعضاء الهيئة في الحكم يكون قد وقع 

 باطالا مستوجباا النقض ".
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( من قانون أصول المحاكمات  223التطبيق السليم ألحكام المادة )  عدم حادي عشر:

 المدنية 

بالرغم من أن المحاكم الستتتتتتتتئنافية تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضتتتتتتتي، وستتتتتتتلطتها على الدعوى  

ستتتتلطة موضتتتتويية وقانونية، أي أنها تتمتع بذات صتتتتالحيات محكمة اول درجة، من حيث التمحي   

داا من لدنها، وصتتتتتتتتتتتولا الى النتيجة المستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاغة التي تقتنع بها، وفالتالي فان  بالبينات، ووزنها مجد 

األصتتتتتتتتتتتتتتل عدم جواز إعادة الدعوى من قبلها الى محكمة الدرجة الولى، بداعي خطأ الولى في وزن  

 فيها. المثبتةالبينة أو تطبيق أحكام القانون الصحيح على الوقائع 

حالت حددها حصتتتتتراا بوجو  إعادة  المشتتتتترع فيوكان استتتتتتثناء على هذه الصتتتتتالحية ما اورده        

( من  3/223الدعوى الستتتتتتتتتتتتتتتئنافية الى محكمة أول درجة، تلك التي جاءت بما ورد في حكم المادة )

لدعوى  الغي الحكم المستتتتتتأنف القاضتتتتتي برد ا إذاقانون أصتتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها: "  

لعدم الختصتتتتاص او لستتتتبق الفصتتتتل فيها او لستتتتقوط الحق المدعى به بالتقادم او ألي ستتتتبب شتتتتكلي 

ترتب عليه عدم الفصتتتتتتتتل في موضتتتتتتتتوعها وجب على محكمة الستتتتتتتتتئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى 

 محكمة اول درجة للنظر في موضوعها".

ي ل تحكم محكمتتتة التتتدرجتتتة الولى فتتتالحتتتالت الموجبتتتة إلعتتتادة التتتدعوى، هي تلتتتك الحتتتالت الت    

بموضتتوع الدعوى بها، بل يكون ستتبب الستتتئناف شتتكلي برد الدعوى، أو عدم قبولها، حستتب مقتضتتى  

او عدم قبولها، يمنع بييامه بحث   الدعوى ومن المعلوم أن ثبوت وجود ستتبب شتتكلي يؤدي لرد   الحال،
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التي جاء الن  الحصتري بها بن     وان الحالت   بشتأنه،محكمة الموضتوع لموضتوع الدعوى والتقرير 

 من قانون الصول هي التالية: 223/3المادة 

المقصتتتتتود بذلك، الختصتتتتتاص النوعي أول،  إنرد الدعوى لعدم الختصتتتتتاص، وجدير بالقول   .1

لكون ان هذا الختصتتتتتتتتاص يتصتتتتتتتتل بالنظام العام، الذي يتوجب على المحكمة أن تتبينه من  

ذلك  المكاني، فانتلقاء ذاتها، ستتتتتواء أبداه الخصتتتتتوم أو كتموه، أما بخصتتتتتوص الختصتتتتتاص  

شتتتتتتتتتتتتترائطه   مرتب  بتمستتتتتتتتتتتتتك المدعى عليه بهذا الدفع قبل الدخول في أستتتتتتتتتتتتتاس الدعوى ووفق

 ومقتضياته المبينة في القانون.

، بحيث  المقضتتتتية فيهاويشتتتتترط توافر شتتتترائ  حجية القضتتتتية    فيها،رد الدعوى لستتتتبق الفصتتتتل  .2

يكون الحكم صتتتدر في ذات النزاع وفين نفس الخصتتتوم واستتتتناد الحق الى ذات مصتتتدر الحق 

 )السبب(.

ة الحق ومدة الستتتتتتتتتقوط المقررة رد الدعوى لستتتتتتتتتقوط الحق المدعى به بالتقادم وذلك تبعاا لطبيع .3

 قانوناا عليه.

 الدعوى.رد الدعوى ألي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوع  .4

ونرى أن هذه الحالة شتتتتتتتملت كل ستتتتتتتبب شتتتتتتتكلي من شتتتتتتتأنه أن يؤدي عدم توافره لرد          

ة، أو وهذا المر يتعلق بشتتتترائ  قبول الدعوى، ونذكر منها عدم دفع الرستتتتوم القانوني الدعوى،

 عدم توافر الخصومة الصحيحة، أو تقديم الدعوى قبل أوانها.

والذي نراه ان الفيصتتتتل في ذلك، هو بناء حكم محكمة الدرجة األولى لستتتتبب منعها من        

الولوج الى موضتتتوع النزاع، وإصتتتدار حكم فيه، وعلة ذلك اهدار الضتتتمانة التي منحها المشتتترع  
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مما يقتضتتتتي معه تحاشتتتتي الخطأ، او توخي العدالة من    للمتقاضتتتتين بنظر النزاع على درجتين

ناحية موضتتتتتتويية وتطبيق القانون الصتتتتتتحيح على الوقائع الثابتة   النزاع؛ منحيث التدقيق في 

 في الدعوى.

فان دفع المدعى عليه المستتتتتتتأنف بأن قرار المحكمة باجراء    السووووااقة لأل وووو ا   ااإلضووووافة 

خالف حكم القتانون لوقوع بطالن في اجراءات  قتد جتاء على (،محتاكتته حضتتتتتتتتتتتتتتوريتا )اعتبتاريتا

من قانون اصتتتتتتتول   55/1وفق احكام المادة    منعقدةتبليغه الدعوى، اذ تغدو الخصتتتتتتتومة غير  

ممتا يتوجتب معته حتال الثبوت؛ الغتاء الحكم واعتادة الوراق الى  والتجتاريتة،المحتاكمتات المتدنيتة 

حستتتتتتب الصتتتتتتول، لتعلق صتتتتتتحة  الدعوى    باجراءات مرجعها )محكمة الدرجة الولى( للستتتتتتير 

بتتتتالنظتتتتام   بتتتتتاري     1133/2018+  1052متتتتدني رقم    )نقض   العتتتتام.انعقتتتتاد الخصتتتتتتتتتتتتتتومتتتتة 

( ألن القضتاء 21/09/2021بتاري     389/2021وكذلك نقض مدني رقم   ،06/12/2021

في غير انعقاد الخصتتتتومة يعتبر وارداا على غير محل. مما يؤدي الى بطالن األحكام وإعادة 

من    55الدعوى للستتتتتتير بها حستتتتتتب اجراءات الدعوى من صتتتتتتحيفتها الولى وفق حكم المادة 

 الصول المدنية.

، ل يستتتتتتتو  للمحاكم الستتتتتتتتئنافية ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة األولى وفمقابل هذا الذي اوردناه

لغير المستتتوغات والشتتتروط الوارد ذكرها، وإذا ما قضتتتت المحكمة الستتتتئنافية باعادة الدعوى رغم عدم  

(،  223توافر احد الشتتتتتتتتتتتتتتروط التي يستتتتتتتتتتتتتتو  قانوناا لها ذلك، فانها تكون بذلك قد خالفت احكام المادة )

كمها باطالا وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، وعلة ذلك، أن محكمة الدرجة الولى ويكون ح
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إذا ما قضتتتتت في موضتتتتوع الدعوى، فقدت اختصتتتتاصتتتتها بنظر النزاع مرة اخرى، واعادة رأيها فيه، بل 

 الختصاص بالرأي هو بيان منعقد للمحكمة الستئنافية فق  .

من الدعوى الى المحكمة الستتتتتتتتتتتتتئنافية لنظر  إلعادة العديد   وهنا نشتتتتتتتتتتتتير ان هذا الجراء كان ستتتتتتتتتتتتبباا 

الستتتتتتتتتتتئناف األول المرفوع اليها. مما يهدر وقتا طويال بالخصتتتتتتتتتتومة، وقد بلغت الدعاوى المعادة لهذا 

 قضايا.السب خالل الفترة المبحوا بها سبع 

ف بتطبيق احكام  ونورد فيما يلي بعض أحكام محكمة النقض، والتي قضتتت بها بخطأ محاكم الستتتئنا

 والتجارية:من قانون اصول المحاكمات المدنية  223/3المادة 

 : 5/12/2021الصادر بتاري   1525/2018رقم نقض مدني 

"بالتدقيق نجد ان محكمة الدرجة األولى قد ستتتتتتتتتتتتبق واصتتتتتتتتتتتتدرت حكمها في موضتتتتتتتتتتتتوع الدعوى بتاري   

متتتام محكمتتتة استتتتتتتتتتتتتتتئنتتتاف رام ق برد التتتدعوى لعتتتدم الثبتتتات وتم الطعن بهتتتذا الحكم ا  29/6/2010

وقررت محكمة الستتتتتتتئناف بحكمها المذكور بقبول الستتتتتتتئناف    163/2016بالستتتتتتتئناف المدني رقم  

والغاء الحكم المستتتتتتتتتتتتتأنف واعادة األوراق مرة اخرى لمحكمة الدرجة األولى من اجل اللجوء الى الخبرة  

في حكمها المشتتتتتتار اليه جاء مخالف لتقدير قيمة الضتتتتتترر وحيث ان ما قامت به محكمة الستتتتتتتئناف  

القتتتانون الموجتتتب لتتتتدختتتل محكمتتتة النقض كون محكمتتتة النقض هي الرقيتتتب على ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة   ألحكتتتام

الجراءات وموافقتها مع القانون ومادام ان محكمة الدرجة الولى قد حكمت في الدعوى وقالت كلمتها  

كم الدرجة األولى، ان تعيد  في موضتتتتتتتتتتتتوع الدعوى فما كان على محكمة الستتتتتتتتتتتتتئناف بعد ان الغت ح

( من  223الدعوى اليها مرة اخرى ذلك ان حالت العادة وردت على ستتتتتتتتتتتتبيل الحصتتتتتتتتتتتتر في المادة )
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قانون اصتتتتتتتول المحاكمات المدنية  والتجارية وهي في حالة ما اذا كانت محكمة الستتتتتتتتئناف قد الغت  

فصتتتتل فيها او لستتتتقوط الحق قرار محكمة الدرجة القاضتتتتي برد الدعوى لعدم الختصتتتتاص او لستتتتبق ال

المدعى به بالتقادم او ألي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها هذه الحالت فق  التي  

توجب على محكمة الستتتئناف ان الغت الحكم المستتتند الى اي منها ان تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة 

حكمة الدرجة األولى لم تقل كلمتها  األولى مصتتتتدرة القرار والراب  المشتتتتترك في هذه الحالت هي ان م

في موضتتتتتتوع النزاع وردت الدعوى لستتتتتتبب شتتتتتتكلي دون البحث في الموضتتتتتتوع، اما وان محكمة الدرجة 

األولى بحثت في الموضتوع وقالت كلمتها في ذلك فال يجوز والحالة هذه ان قررت محكمة الستتئناف  

ل يجب عليها باعتبارها محكمة موضتتوع ان الغاء هذا الحكم ان تعيد الوراق لمحكمة الدرجة األولى ب

من    بأستبا  تنبري لنظر النزاع موضتوعاا وتستتكمل اي اجراء تراه مناستباا وتصتدر حكمها في الموضتوع 

لدنها وفهذا تكون محكمة الستتئناف اذ قررت اعادة األوراق الى محكمة الدرجة األولى في الستتئناف  

قانون ، وتخلت عن دورها المرستتتتتتتتتتتوم لها باعتبارها محكمة  المشتتتتتتتتتتتار اليه قد خالفت  احكام آمره في ال

وحيث ان المستتتتتتتتتتائل المتعلقة    الستتتتتتتتتتتئنافموضتتتتتتتتتتوع ، يعاد طرح النزاع امامها في حدود ما رفع عنه  

بالنظام العام و سالمة الجراءات القانونية تتطرق اليها محكمة النقض حتى وان لم تثار من الخصوم  

الى محكمتة التدرجتة األولى وصتتتتتتتتتتتتتتدر الحكم الطعين بعتد العتادة فتان  وحيتث ان ملف التدعوى قتد اعيتد 

 باطلة الموجب والحالة هذه نقض الحكمين" . إلجراءات الحكم المطعون فيه يكون قد صدر استناداا 

 6/12/2021بتاري   1133/2018+1052نقض مدني رقم 

" على محكمة الستئناف ان تعالة الدعوى وتقول كلمتها فيها بحكم  مسبب من لدنها ، وعليه ولما  

، فانها    9/2016/ 28بتاري     398/2016كانت محكمة الستئناف قد خالفت ذلك في حكمها رقم  
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الصالحية   صاحبة  هي  انها  باعتبار  العام  بالنظام  متعلقة  مسألة  في  القانون  خالفت  قد  تكون 

الحكم  وال مصدرة  المحكمة  الى  الدعوى  اعادة  بينا  كما  تملك  ل  حيث  الستئناف  بنظر  ختصاص 

المستأنف بعد ان قالت هذه الخيرة كلمتها واستنفذت وليتها في نظر الدعوى اذ ان اختصاص محكمة  

ن  الستئناف بنظر الدعوى من األمور المتعلقة بالنظام العام  على محكمة النقض ان تتعرض لها م 

تلقاء ذاتها حتى ولو لم يوردها الطاعنين في لئحة طعنهم ولم يذكروها من ضمن اسبا  الطعن. 

وما تبعه من  2016/ 28/9بتاري     2016/ 398وعليه ولما كان األمر كذلك فان الحكم الستئنافي رقم  

فيه قد وكذلك الحكم المطعون    29/12/2016اجراءات بما فيها حكم محكمة البداية الصادر بتاري   

 بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه."  اللغاء،وقعت جميعها باطلة مستوجبة 

 10/11/2021بتاري     1571/2017نقض مدني رقم  

  3/ 223"ولما كان مبرر اإلعادة على النحو المذكور ل يندرج تحت األسبا  الواردة في مضمون المادة  

التي حصرت مبرر اإلعادة في    ،2001لسنة    2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  

لسبق الفصل فيها او لسقوط    الختصاص، اوالقاضي برد الدعوى لعدم    المستأنفحالة الغاء الحكم  

الحق المدعى به بالتقادم أو لي سبب شكلي ترتب عليه )عدم( الفصل في موضوعها المر الذي 

وفا بعيب البطالن. وحيث ان اإلجراءات التي  مش  باإلعادةيجعل من حكم محكمة الستئناف المتصل 

فيها الحكم محل الطعن    باطل، بماتلت حكم اإلعادة غدت باطلة كون ان ما بني على الباطل فهو  

 الماثل".
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 ( من قانون الصول219وإعمال المادة ) لالستئناف الثر الناقل   ثاني عشر: 

من قانون اصتتتتتتتتتتول المحاكمات المدنية والتجارية بموضتتتتتتتتتتوع األثر الناقل   219نصتتتتتتتتتتت المادة        

لالستتتتتئناف بقولها :)الستتتتتئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صتتتتدور الحكم المستتتتتأنف  

 بالنسبة لما رفع عنه الستئناف فق (.

ما اشتتتتتتملت عليه الدعوى من طلبات، وذلك  ولغايات بستتتتت  المحكمة الستتتتتتئنافية ستتتتتلطتها على     

صتتتتتتتتتحيح القانون    لدنها، وتطبيقلغايات إعمال صتتتتتتتتتالحياتها باعادة تقدير الدلة والبينات، ووزنها من  

على تلك الوقائع، فان أثر الستتتتتتتئناف هو نقل الدعوى بحالتها التي كانت تنظر بها امام محكمة اول 

 القاعدة:لى اطالقه لوجود قيدان على هذه درجة، إل ان هذا المفهوم ل يؤخذ به ع

، المر الذي يفيد، بأنه إذا   فقط  إن الستتتتتتتتئناف ينقل الدعوى بما رفع عنه الستتتتتتتتئناف  -:الق:د ا و 

تضتتتتمنت الدعوى مطالب عده، وحكم بها على المحكوم عليه، ورضتتتتي ببعض ما حكم عليه به ، ولم 

الولى، فليس   التدرجتةيقبتل بته بقضتتتتتتتتتتتتتتتاء محكمتة  الخرى،  وحمتل طعنته على متا لم    بتاألموريرتض  

الولى فيما لم يطعن به المحكوم عليه، وكذلك  الدرجةلمحكمة الستتتتتتتتتئناف أن تتعرض لحكم محكمة 

الحال ينطبق على المدعي الذي طالب بعده مطالب، ورد ت المحكمة بعضتتتتتتتتتتتاا منها، إل انه لم يطعن  

س لمحكمة الستتتتتتئناف أن تتعرض لما لم يحكم له بجميع الطلبات التي ردت، بل طعن ببعضتتتتتها، فلي

بته، حتى لو تبين من خالل إعتادتهتا فح  األدلتة، بتأن لته حق مقرر بموجتب أحكتام القتانون فيمتا رد 

 له من مطالب.

: أنه ليس من اختصتتاص المحكمة الستتتئنافية ان تتعرض ألي طلب موضتتوعي تضتتمنته  الق:د الثاني

مة الدرجة الولى في حكمها ذلك أن اختصتاص المحكمة المرفوع لئحة الدعوى، ولم تتعرض له محك
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اليها الستتتتئناف بستتت  رقابتها وستتتلطتها على ما قضتتتي به من قبل محكمة الدرجة األولى، طالما كان  

 األمر يتعلق بطلب موضوعي.

  إن المشتترع قد بي ن الجراء الصتتحيح في مثل هذه الحالة، وذلك بتقديم طلب من قبل صتتاحب         

المصتتتتتتتتتتتتلحة الى المحكمة  لستتتتتتتتتتتتتكمال ما غفلت عنه، أو أهملته، وينظر الطلب وفق اجراءات اقامة 

الدعوى بتبليغ الطرف الخر، وستتتتتتماع مرافعات الطرفين، واقوالهما حول الطلب الذي تم اغفاله، على  

تئناف وفق ما أن يعتبر الحكم الصادر في الطلب بالقبول او الرفض متمماا للحكم األول ، وقابالا لالس

( من اصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها:))اذا غفلت المحكمة 185نصت عليه احكام المادة )

في استتتتتبا  حكمها ومنطوقه  الفصتتتتتل في بعض الطلبات الموضتتتتتويية جاز لصتتتتتاحب المصتتتتتلحة ان 

تبر الحكم يطلب باستتتتتتتدعاء يقدم الى المحكمة التي اصتتتتتتدرت الحكم للنظر في الطلب والحكم فيه ويع

 الصادر في الطلب متمماا للحكم الصادر في الدعوى((.

ال ان المحكمة الستتتتتتتتتتتئنافية تذهل أحياناا عن هذين القيدين الواجب العمل بمقتضتتتتتتتتتتاهما ستتتتتتتتتتنداا      

للقانون، فتلة الى موضتتتتتتتوع الدعوى كامالا، وتتعرض لبعض الذي قضتتتتتتتت به محكمة الدرجة األولى، 

اي لم يكن من بين الستتتتتتبا  الواردة في الالئحة الستتتتتتتئنافية،  كما انها  حتى لو لم يكن محل طعن،  

وفناءا على طلب المستتأنف في لئحة الستتئناف تقول كلمتها في طلب موضتوعي غفلت عنه محكمة  

الدرجة األولى، المر الذي يعد ستتتبباا لبطالن الحكم بخصتتتوص الطلبات التي تعرضتتتت لها المحكمة، 

 لطعن، أو لم تكن محل بحث ومعالجة وقضاء من محكمة الدرجة الولى.ولم تكن من اسبا  ا
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 :4/10/2021تاري   844/2018+765ونشير بذلك الى قرار النقض رقم 

"وفما ان الستتتتتئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها الى محكمة الستتتتتئناف في حدود ما رفع  

( من قانون اصتول المحاكمات المدنية والتجارية بهذا تكون  219عنه الستتئناف عمالا بأحكام المادة )

محل طعن  من قيمته دون ان يكون ذلك   وأنقصتتتتتتتتت محكمة الستتتتتتتتتئناف اذ تدخلت في بنود التعويض 

الى انها لم تقم    اليها اضتتتتتتتتافة( المشتتتتتتتتار 219يعطيها هذا الحق وفذلك تكون قد خالفت احكام المادة )

من لدنها   ب ببأستباوالرد عليها    1378/2017بدورها المنوط بها في معالجة استبا  الستتئناف الثاني  

 المر الموجب لنقض الحكم الطعين".

 08/12/2021بتاري   667/2017+643وكذلك النقض المدني رقم 

" ولما كان هذا الذي ذهبت اليه الهيئة الستتتتئنافية ليس له استتتاس أو تأصتتتيل قانوني ، ذلك ان الهيئة  

وقد كان عليها ان ،   755/2015الستتتتتتئنافية وضتتتتتعت يدها على الدعوى من خالل الستتتتتتئناف رقم 

تحصتتتتتر ستتتتتلطتها في حدود هذا الستتتتتتئناف ، فاما ان تقضتتتتتي بقبوله أو رده ، ولم يرد في القانون أن 

لمحكمة الستتتتئناف ولية عامة تبستتتطها على حقوق المتقاضتتتين وعلى أحكام محكمة النقض والهيئات 

بطل كيفما تشاء وتقرر صحة  الستئنافية الخرى ،  والهيئات البدائية كيفما شاءت ومتى شاءت وان ت

ووضتع يدها عليه    176/2008الستتئناف رقم   ألستبا  ما شتاءت منها ، ان بحث محكمة الستتئناف  

امامها هو تجاوز لصتتتتتتتتتتتتتالحياتها المحدودة بنصتتتتتتتتتتتتتوص القانون    بأستتتتتتتتتتتتتبابهعلى رغم انه ليس مطعون 

. فان قرارها    والمحصتتتتتتتتتتورة ببحث موضتتتتتتتتتتوع الدعوى بحدود ما رفع عنه الستتتتتتتتتتتئناف فق  دون تجاوز

  “. البطالنوالحالة هذه ينحدر الى درجة 
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الفصل باستئناف دون الستئناف اآلخر والمتعلقين بنفس الشخاص   ثالث عشر:

 والمتحدين بذات الحكم المطعون فيه، وكذلك الستئناف الفرعي

حكم بموجب قد ل يقبل طرفا الخصومة بقضاء محكمة اول درجة، مما يحملهما على الطعن بال      

استتتتتتتتئنافين يردا عليه، وهنا لبد من القول، ان المحكمة تقرر ضتتتتتتتم الستتتتتتتتئنافين، ونظرهما معاا لغاية  

  بأحكاماصتتتتتتتتدار حكم واحد فيهما، وذلك منعاا ألي تعارض في الحكم الصتتتتتتتتادر في ذات النزاع، عمال 

 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 210المادة 

أطراف الستتئناف الذي يكون متمتعاا بمركزين في ذات الوقت   أحد يحصتل ان يتغي ب    وفي الواقع     

خرى، فتقرر المحكمة اامام المحكمة الستتتتتتتتئنافية، فهو مستتتتتتتتأنف من جهة ومستتتتتتتتأنف عليه من جهة  

وفقاا للقانون شتتتتتتتتطب الستتتتتتتتتئناف المرفوع منه، وفذات الوقت إجراء محاكمته حضتتتتتتتتورياا )اعتبارياا( في 

 اف المرفوع عليه، ومن ثم تصدر حكماا فيه ويكون محالا للطعن من طرفي الخصومة فيه.الستئن

وخالل المدة الممنوحة قانوناا للمستتتتتتتتتتتأنف الذي شتتتتتتتتتتطب استتتتتتتتتتتئنافه يتقدم بطلب لتجديده، ويجا        

الطلب، وتعود الخصتتتتتتتومة مجدداا الى ان تقضتتتتتتتي به المحكمة بحكم مناقض لما جاء في الستتتتتتتتئناف  

يكون كذلك محالا للطعن فيقدم طعنان على حكمين صتتتتتتتدرا بذات النزاع بصتتتتتتتورة متناقضتتتتتتتة،  الخر، و 

قد غفلت بأن الخصتتتتتتومة في الستتتتتتتئناف الذي تقرر    الستتتتتتتئنافوفي هذا، لبد من القول أن محكمة  

مرة، لم تنته، بل أن أثر شتطب الستتئناف، جعل من الخصتومة  راكده خالل المهلة التي   ألولشتطبه  

لمشتترع لمن شتتطب استتتئنافه لتجديده، ومن ثم تعود الخصتتومة كالستتابق، ويعود النزاع مطروحاا منحها ا

أمام المحكمة الستتتتتتتتئنافية للبت فيه، وفذلك فهي في اصتتتتتتتدار حكمها في الستتتتتتتتئناف الول تكون قد 

 قضت في خصومة معلقة؛ في الستئناف الثاني.
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يقرر اجراء بموجب ن  قانوني بخصتتتتتوصتتتتته، فان  ولما كان هذا الواقع، لم يتصتتتتتوره المشتتتتترع، ل      

محكمة النقض وفوصتتتتتتفها محكمة قانون، اعتبرت ان هذا الجراء يترتب عليه البطالن لتعجل محكمة  

الستتتتتئناف بالحكم بنزاع لم يزل مطروحاا عليها وذلك وفق ما جاء في القرارين الصتتتتادرين عن محكمة  

 .14/11/2021بتاري   1788/2018و 592/2019النقض رقم 

" وفمعزل عن استتتتتتتتتبا  الطعنين وعما انبأت عنه الوراق التي جاءت تفيد بان المدعي والمدعى      

عليه لم يرتضتتتتتتتتتوا بالحكم الصتتتتتتتتتادر عن محكمة الدرجة الولى فطعنوا بالحكم لدى محكمة استتتتتتتتتتئناف  

،  80/2018قم بينما سجل طعن المدعى عليهم تحت ر   57/2018القدس حيث سجل طعن المدعي 

ومن ثم تقرر شتتتتتتتطب الستتتتتتتتئناف رقم   57/2018ولما تقرر ضتتتتتتتم الستتتتتتتتئنافين الى الستتتتتتتتئناف رقم 

  57/2018وفعد استتتتتتكمال الجراءات بالستتتتتتئناف    57/2018والستتتتتير بالستتتتتتئناف رقم   80/2018

اصتتتدرت محكمة الستتتتئناف حكمها قبل ان تمضتتتي مدة ستتتتون يوماا من تاري  شتتتطب الستتتتئناف رقم 

، ولما كان الشتتتطب ل يؤدي الى انهاء الخصتتتومة بل تظل الخصتتتومة قائمة امام القضتتتاء 80/2018

رغم شتطبها انما يؤدي الى استتبعاد الدعوى من جدول القضتايا المتداولة في الجلستات ول تحدد جلستة 

ت  ما لم يتقدم صتاحب الشتأن بطلب تجديد الخصتومة خالل ستتون يوماا  من تاري  الشتطب وال اعتبر 

 الخصومة كأن لم تكن.

فكان على محكمة الستئناف عدم اصدار حكمها    80/2018ولما تقرر شطب الستئناف رقم         

او النتظار    80/2018الى ان يتم تقديم طلب لتجديد الستتتتتتتتتئناف رقم   57/2018بالستتتتتتتتتئناف رقم 

لصتتتتتتتتتتدور احكام متناقضتتتتتتتتتتة، ل  حتى اعتباره كأن لم يكن لعدم تقديم طلب التجديد خالل الميعاد منعاا  

ستتتتتتتتتتتي ما أن المدعى عليهم لم يطعنوا بالنقض في الحكم الستتتتتتتتتتتتئنافي الصتتتتتتتتتتتادر في الستتتتتتتتتتتتئناف رقم 
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  80/2018المتضتتتتتتمن رد الستتتتتتتئناف موضتتتتتتوعاا وان المدعي لم يطعن الستتتتتتتئنافي رقم   57/2018

أن يدفعوا للمدعي مبلغ  والمتضمن الحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم ب

 ( شيكل مع المصاريف واتعا  المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة أول درجة".98900)

الستتتتتتتئناف    ألستتتتتتبا  كما يظهر ايضتتتتتتا بأن المحكمة الستتتتتتتئنافية تحكم باستتتتتتتئناف دون التطرق      

 سواء كان استئنافاا مقابال ام فرييا  الثاني،

 20/09/2021بتاري   893/2018النقض رقم وفي ذلك ما جاء بقرار محكمة  

"وفمعزل عن أستبا  الطعن الماثل نجد ان الحكم المطعون فيه تضتمن ذكر لطعنين اثنين األول      

مقدم    177/2011مقدم من شتتتتتتتتتتتتتركة التامين الوطنية )المدعى عليها ( والثاني رقم   175/2011رقم 

متتذكور تضتتتتتتتتتتتتتتمن ذكر أستتتتتتتتتتتتتتبتتا  الطعن األول من المتتدعي، ال اننتتا وفتتذات الوقتتت نجتتد ان الحكم ال

  ألسبا  الطعن الثاني وفالنتيجة لم يتضمن بحثا    ألسبا  ومعالجتها وفصل فيه، بينما لم يتضمن ذكرا 

الستتتتتتتئناف الثاني لعدم ذكرها من حيث الصتتتتتتل كما ستتتتتتلف ذكره، مما يعني خلو الحكم من أستتتتتتبابه  

يشكل قصورا في أسبا  الحكم الواقعية ويترتب    المتصل بذلك الستئناف الثاني، مما  بالشأنومنطوقه  

 .على ذلك البطالن"

 :الفرعيا  تئناف 

عليه في الستتتتتتئناف الصتتتتتلي، بعد فوات ميعاد الستتتتتتئناف    المستتتتتتأنفهو الستتتتتتئناف الذي يتقدم به  

قبل تقديم الستتئناف الصتلي ، وعلة قبول الستتئناف الفرعي    المستتأنفبحقه ، او بعد أن قبل الحكم  

عليه بالستتتتتتئناف الصتتتتتلي فوت على نفستتتتته مدة الطعن بالحكم ، أو لعتقاده بأن    المستتتتتتأنفهو ان 
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محكمة الدرجة الولى ثم تبي ن له ان خصتتتتتتتتتتتمه لم يقبله بأنه قدم خصتتتتتتتتتتتمه قبل بالحكم الصتتتتتتتتتتتادر عن  

عليه بحل  من ذلك القبول ويكون له الحق باستتئناف الحكم استتئنافا فرييا    المستتأنفاستتئنافا ، فيكون  

، وهو الذي يرفع بعد فوات مدة الستتتتتتتتئناف ، اما الستتتتتتتتئناف المقابل فيرفع خالل مدة الستتتتتتتتئناف ، 

من قانون اصتتتتتول المحاكمات المدنية " يجوز للمستتتتتتأنف عليه الى ما قبل   217دة  وفذلك نصتتتتتت الما

المعتادة أو بمذكرة مشتتملة    باإلجراءات انتهاء الجلستة الولى لنظر الستتئناف أن يرفع استتئنافا مقابال  

 على اسبا  استئنافه.

الستتئناف الصتلي    ييا يتبعرفع الستتئناف المقابل بعد مضتي ميعاد الستتئناف اعتبر استتئنافا فر   وإذا

 "ويزول بزواله

بتتتالزوال، التي   بتتتالفقرة الثتتتانيتتتة من المتتتادة المتتتذكورة، هي نتيجتتتة لعالقتتتة التبعيتتتة بين    جتتتاءت والزوال 

الستتتتتتتتئناف التبعي والستتتتتتتتئناف الصتتتتتتتلي، فقبول الستتتتتتتتئناف الفرعي يتوقف على قبول الستتتتتتتتئناف  

 ي، حكم أيضا بعدم قبول الستئناف الفرعي.الصلي، وأن حكم بعدم قبول الستئناف الصل

  04/10/2021بتاري   658/2018وفي ذلك ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 

" وفي ذلك نرى ما دام من الثابت من الوراق ان المدعي تقدم باستئناف بعد مضي المدة وفي الجلسة 

الولى لنظر الستئناف الصلي فانه يعد استئنافا فرييا يتبع الستئناف الصلي ويزول بزواله وفق ما  

ان قبول الستئناف  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه ف  217/2جاء بن  المادة  

الفرعي يتوقف على قبول الستئناف الصلي فاذا حكم بعدم قبول الستئناف الصلي لي سبب او  

حكم باعتباره كأن لم يكن او بسقوط الخصومة في الستئناف الصلي او ترك  الخصومة في الستئناف  
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في الستئناف الصلي ورده الصلي زال الستئناف الفرعي او كان غير مقبول اما اذا تم الفصل  

موضوعا فعلى محكمة الستئناف الفصل في اسبا  الستئناف الفرعي ولما كان المر كذلك وفما ان  

استنادا لما جاء في اسبا  الستئناف الفرعي    المستأنفمحكمة الستئناف اذا قضت بتعديل الحكم  

  الخطأ مها هذا انما يعد من قبيل تصحيح  فيكون حكمها هذا موافقا لحكم القانون ول يرد القول أن حك

المادي الذي وقعت فيه محكمة اول درجة ذلك أن الستئناف ينقل النزاع برمته الى محكمة الدرجة 

الثانية بحدود ما رفع عنه الستئناف ما مرده أن تنظر محكمة الدرجة الثانية الحكم ولها أن تلليه او  

 تعدله "
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 والمصلحة  التحقق من صحة الخصومةعدم رابع عشر: 

الطعن في الحكم وفقاا   للخصوم  -1"والتجارية:من قانون اصول المحاكمات المدنية    191نصت المادة  

 لطرق الطعن المقررة في هذا القانون. 

ل يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسق  حقه أمام المحكمة اسقاطاا مبرئاا للذمة من الخصم    -2

 ". بكل طلباته أو قضي له

بالطاعن لكي يقبل طعنه، منها أن      الشرائمن الن ، نالحظ وجو  توافر مجموعة من            

يكون خصماا بالحكم، ألن الحكم ل يحتة فيه إل بين الخصوم بالدعوى، والخصم هو من افتتحت  

القضائية بمواجهته،  ، من لئحة الدعوى الولى ، أو من يقدم طلب الحماية  باسمهالخصومة القضائية  

ولمواجهة الطرف اآلخر، ويشترط بالخصم لكي يكون خصماا، أن يوجه طلباا بالخصومة القضائية، أو  

أن يوجه بمواجهته طلبا يهدف منه حماية حق له، أو يدعى بحق عليه، ويجب أن يبقى للخصم ذات  

ت الصفة للخصم ، يصبح  الصفة التي كان بها بالخصومة محل الستئناف، وعلة ذلك؛ أنه إن تبدل

، وفما جاء لئحة الدعوى  المستأنفخصماا آخر، فال يقبل منه الطعن، ويعتد  بذلك بما جاء بالحكم  

 التي انتهت بصدور الحكم. 

، وكما  ي ضرور ولما كانتا الخصومة والصفة شرطان لزمان لقبول الطعن، فان المصلحة شرط          

حة مناط الدعوى، ومناط المصلحة للطاعن أن يكون الحكم المطعون  فان المصل  القانونية،قيل بالقاعدة  

وأن قاعدة " المصلحة مناط الدعوى" تتحقق بالفائدة العملية التي    بالطاعن،قد أضر    المستأنف،فيه أو  
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فليس له مصلحة بالطعن، وليس    طلباته،تعود على الطاعن من تقديم طعنه، فاذا قضي للخصم بجميع  

 كم عليه بشيء أن يقدم طعناا، وال كان الطعن غير مقبول. للخصم الذي لم يح

 ونورد فيما يلي أحكام محكمة النقض بهذا الموضوع  

 22/09/2021بتاري   2019/ 688نقض مدني رقم  

الدعوى الستئنافية وللحكم الصادر بها تجد ان وكيل الطاعنين    ألوراق"فان محكمتنا وفاستعراضها  

مدييا بها وفي البند الخامس منها    2/1/2019كان قد تقدم بمرافعته امام المحكمة الستئنافية بجلسة  

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية    3ان الستئناف غير مقبول استنادا لما تقتضيه المادة 

غير ذي مصلحة في تقديمه وذلك لكون المستأنف لم يعد مالكا للعقار موضوع الدعوى   لتقديمه من  

تاري    بتاري     8/2017/ 10من  المقدم  الستئناف  هذا  تقديم  وكيل   30/10/2018وقبل  وكان   ,

المستأنف ضدهما قد ارفق بمرافعته ما يسند أقواله وهو صورة مستند صادر عن دائرة تسجيل أراضي  

  28013من الحوض رقم    41يفيد بييام المالك لقطع األرض رقم    2017/   18/12ري   بيت لحم بتا

,    2017/ 10/8جورج ميشيل جورج العمى ببيعها الى المشتري ميشيل جورج توفيق العمى بتاري   

وتجد محكمتنا ان المحكمة الستئنافية لم تتطرق بحكمها الى هذا الدفع ولم تقم بمعالجته او الرد عليه  

ان يجب عليها البحث في هذا الدفع ومعالجته والتحقق من توافر مصلحة المستأنف في تقديم  , وك

الدعوى الستئنافية , ذلك ان قيام الخصومة الصحيحة كما نظمها قانون أصول المحاكمات المدنية  

حة  والتجارية أساسه الرف  بين طرفين متخاصمين امام القضاء بالمثول الحييقي الواقعي باعتبار ص

الخصومة من النظام العام وهذا أمر كان يجب على المحكمة الستئنافية التحقق منه , وحيث انها لم  
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تقم بما هو ملقى على عاتقها للتحقق من توافر المصلحة وفالتالي صحة الخصومة فان حكمها مشو   

مها سابق  بعيب الفساد في الستدلل حول حييقة توافر المصلحة وصحة الخصومة ويكون بذلك حك

 , المر الذي يؤدي بهذين السببين الى نقض الحكم المطعون فيه ". ألوانه

 

 27/09/2021بتاري     1230/2018+ 1110ونقض مدني رقم  

" ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنت حكمها على ما قدم امامها من بينات تمثلت في  

صورة سند التسجيل الذي يفيد بتملك المطعون ضده الول لحص  في العقار محل الدعوى وحيث  

الولى وفعد   الدرجةان الثابت لديها بان الشراء وما استحدا من تسجيل جرى بعد صدور حكم محكمة  

ورغم ذلك بنت حكمها على اعتبار تملك المطعون ضده لحص  في العقار   الستئناف،تقديم لئحة  

ما يشير ويؤكد على ان الساس الذي   األولية،ضده لتملك الحص  بحق    المقامةمتجاهلة الدعوى  

 للتغير.بني عليه الحكم الطعين اساس غير مستقر وقابل 

لمالك    مستأجرو لجزء مشاعي فيه من شانه تغيير صفته من  للعقار ا  المستأجرول شك في ان تملك  

ذلك مشروط ببقاء هذه الصفة وديمومتها واستقرارها ذلك انه    المجلة لكنمن    442  المادةوفق احكام  

  المجلة.من  24 المادةزال المانع عاد الممنوع طبقا لن   إذا

قاء صفة المالك التي ادعاها المطعون  لذلك فانه كان على المحكمة وقبل اصدار حكمها ان تتثبت من ب

اذ ان اي حكم في موضوع    األولويةوذلك من خال  وقف الس:ر االدعوى وانتظاا نتيجة دعوى  ضده  

   اعتباره.سواء كان باعتبار سند التسجيل المبرز او بعدم  ألوانههذه الدعوى قبل ذلك يكون سابقا  
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اوصل الى النتيجة    2ز ك س/ر ن التي تمثلت في المبوفذلك ولما كان عدم التفات المحكمة لبينة الطاع

ول نقر المحكمة مصدرة الحكم   ألوانهامحل البحث والتي نجدها غير موافقة لصحيح القانون وسابقة  

 بذلك سبب الطعن هذا وارد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه "  عليها ويكون الطعين  

 

 2021/ 07/11بتاري   2018/ 1140+ 1119نقض مدني رقم  

ما كان عليها ان تكتفي بتحقق الخصومة استنادا لعدم صحة ابراز شهادة تسجيل الشركة اذ كان "

يتوجب عليها باعتبارها محكمة موضوع بحث وجود الخصومة من عدمها استنادا لواقع البينات والدفوع 

 . المقدمة في الدعوى"

 24/11/2021بتاري     1307/2018نقض مدني رقم  

بمعناه الخاص: هو الحكم الذي يصدر عن محكمة   ميعتبر الحك وعلى ما استقر عليه قضاء النقض  "

مشكلة تشكيال صحيحا، في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،  

سواء كان صادرا في موضوع الخصومة بشق منه أم في مسألة متفرعة عنه، وعلى أن يصدر هذا 

لحكم بمحرر مكتو ، فان لم يصدر الحكم عن هيئة صحيحة أو بدون محرر مكتو  أو على شخ  ا

سبق أن توفي قبل رفع الدعوى أو أصيب بالجنون بما يعدم أهليته ولم يختصم ممثله القانوني، أو على  

شخ  لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بطريقة ملتوية توصال إلى إدخال الغش على المحكمة، 

ستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم، فان الحكم الذي يصدر في مثل هذه الحالت  وا

يعتبر معدوما، ويجوز التمسك بهذا النعدام إما بطريق الطعن أو باقامة دعوى مبتدئة، وفالتالي ولما  

هو ثابت   ثبت أن الستئناف قد رفع على مورا الطاعن الذي توفاه ق قبل اقامة الستئناف، وفق ما
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في حجة حصر الرا سابقة الوصف، فان الجراءات التي تمت في المحاكمة امام محكمة الستئناف  

منذ صحيفتها األولى تكون منعدمة، و بما يشمل كذلك الحكم الطعين، المر الذي يغدو هذا السبب 

 وحده كافيا لينال من الحكم الطعين نتيجة انعدامه".  

 انتهى 
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 الخاتمة 

 ، المحور2022-2021يمث ل النطاق الزمني لهذه الدراستتتتتتتتة، الثلث األول من الستتتتتتتتنة القضتتتتتتتتائية      

األستتتتتتتتتتتتتتاس لأستتتتتتتتتتتتتتبتا  التي خل  لهتا المكتتب الفني، والتي دعتت محكمتة النقض الى اعتادة الطعون 

 الستئنافية(. )المحكمةالمرفوعة اليها الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه 

الدعاوى وفق ما جاء بقرارات محكمة    إلعادةالموجهة  لأستبا  ل األستبا  الواردة فيها حصتراا ول تشتك

بل تتشتتتكل النستتتبة األكبر من األستتتبا  محل الدراستتتة، ونقض الحكام المطعون بها مع عدم   النقض،

بة  بدعاوى المطال الرستتتتتتتتتملةاغفال اهمية باقي األستتتتتتتتتبا  والتي جاء جلها بالدعاوى العمالية وحستتتتتتتتتا   

، وشتتروط توجيه اليمين الحاستتمة وعدم  حادا طرق بالتعويضتتات الناتجة عن األضتترار الجستتدية جراء 

 انطباق الن  القانوني على الوقائع الثابتة لمحكمة الموضوع واغفال بحث دفع موضوعي بالدعوى.

 ولقد انتهى المكتب الفني للمحكمة العليا/ النقض الى عدة استنتاجات ولعل من أهمها: 

 ن ادارة الدعوى الجيد هو السبيل للتقليل قدر اإلمكان من إطالة أمد  التقاضي.إ (1

الهيئة الستتئنافية مستؤولية تدقيق نستخة الحكم   الحكم، ورئيسيقع على كاهل مؤستس مشتروع  (2

دة، من حيث التواقيع، واسماء القضاة واسماء الخصوم، وان التراخي   النهائي ومطابقته بالمسو 

 ولية يؤدي الى وجود اخطاء اجرائية من شأنها بطالن الحكم.بتحمل هذه المسؤ 

ان الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الستئنافية يصدر عن هيئة مشكلة من ثالثة قضاة  (3

ويكون الحكم يكون مكتوفاا من أحدهم، وعليه فان المداولة الصتتتتحيحة والستتتتليمة واطالع باقي  

ليها، يعتبر مهماا لكشتتتتتتتف أي خطأ يقع من أحد اعضتتتتتتتاء الهيئة على المستتتتتتتودة قبل التوقيع ع
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يع الوقت والجهد  الهيئة والمحكمة   ألعضتتتتتتاءاألعضتتتتتتاء ويؤدي بالحكم الى البطالن مما يضتتتتتت 

 والطاقم اإلداري والمحامين والمتخاصمين.

ان التركيز على األستتتبا  الواردة بهذه الدراستتتة والمحاولة الجادة لتفادي ما جاء بها مستتتتقبالا،   (4

وتكون    الستتتتتتتتتئنافأن يؤدي الى تراجع نستتتتتتتتبة اعادة الدعاوى المدنية الى محكمة من شتتتتتتتتأنه 

 القضائية. باإلجراءات الجمهور والمتقاضين  زيادة ثقةنتيجته 

الحكم الواقعية هي   بأستتتتتتتبا  ان الفستتتتتتتاد بالستتتتتتتتدلل والقصتتتتتتتور بالتستتتتتتتبيب وكذلك القصتتتتتتتور   (5

ى الهيئات القضتتتتتتتتتتائية في مصتتتتتتتتتتطلحات قانونية يختلف مفهوم كل منها عن اآلخر ويجب عل

الوصتتتوف هذه بما خلصتتتت له، وذلك  أحد محاكم الستتتتئناف ان تتفادى بحكمها عن الصتتتاق 

من قتانون اصتتتتتتتتتتتتتتول المحتاكمتات المتدنيتة  175و 174بتأن يشتتتتتتتتتتتتتتمتل حكمهتا متا جتاء بتالمواد  

 والتجارية.

قضتتتتتتتتتتتتتتائيتة  ان المكتتب الفني للمحكمتة العليتا/النقض يتمنى ان يضتتتتتتتتتتتتتتع هتذه التدراستتتتتتتتتتتتتتة امتام الهيئتات ال

الستتتتتتتتتتتتتتئنافية ولدى جميع القضتتتتتتتتتتتتتاة في محاكم الدرجة األولى والثانية كونهم العاملين في هذه الدرجة 

وممن ستيتولونها مستتقبالا لتكون هذه الدراستة ستبباا في التقليل من نقض األحكام الصتادرة عنهم وليكون  

 الن والنعدام الجرائي.هذا الجهد المبذول قائماا مسطراا للحق ل مهدوماا معدوماا بسيف البط

 

 مع تحيات رئيس واعضاء هيئة المكتب الفني للمحكمة العليا/ النقض 

 


