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مق�اس ( ،)12والعن�وان الرئيسي مق�اس ( )13عري�ض،
واهلامش مق�اس ( ،)10مع تقديم ملخ�ص باللغتني العربية
واإلنجليزية وال تزيد كلامت كل ملخص عن ( )250كلمة.
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 يف حال�ة مؤلف�ان( :الش�مري والغام�دي)2015 ،(.)Wyn & White, 2009

 يف حالة املؤلفين من ( )6-3يتم كتابة مجيع املؤلفنييف امل�رة األوىل ،وعند تكرار نفس املرجع يتم كتابة
اس�م املؤل�ف األول (الرئييس) وأخ�رون وباللغة
اإلنجليزي�ة  .et alويف حال�ة أكثر م�ن( )7نكتب
االسم األول وأخرون.
 -3قائمة املراجع:
 ترت�ب قائمة املراج�ع  Referencesيف هناية البحثترتي ًبا هجائيا حسب االسم األخري.
 يب�دأ املرج�ع يف بداي�ة الس�طر عىل أن يكون الس�طرالت�ايل أو الس�طور التالي�ة للداخ�ل بمق�دار مخس
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النرش ،مثل :العساف ،صالح .) 2003( .املدخل
إىل البحث يف العلوم الس�لوكية( .ط ،)2الرياض:
دار الزهراء.
 إذا كان املرج�ع بحث�ا :اس�م العائل�ة للمؤل�ف،االس�م األول( .س�نة النشر) .عن�وان البحث.
اس�م املجل�ة بخ�ط مائ�ل .املجل�د ثم الع�دد بني
قوسين ،صفح�ات النشر .مث�ل :الغام�دي،
فري�د .)2009(.م�دى ممارس�ة معل�م الرتبي�ة
اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكري
االبت�كاري .جمل�ة أم الق�رى للعل�وم الرتبوي�ة
والنفسية.388-310 ، )1( 1 ،

افتتاحية العدد
احلمد اهلل الذي بربكته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل نارش اهلدى ونبي الرمحات ،وبعد :

يسعدين أن أضع بني يدي القراء األعزاء اإلصدار الثاين من «حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات»

والتي تصدرها جامعة املجمعة من خالل مركز النرش والرتمجة بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
وذلك ببحث يف الدراسات القانونية بعنوان « قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن
وفقا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد  ..دراسة حتليلية مقارنة».

وعىل الرغم من أن حوليات جامعة املجمعة من حيث العمر الزمني ال تزال يف عامها الثاين  ،إال أهنا تلقت
ما يربو عىل سبعة وعرشين بحثا يف خمتلف ختصصات العلم واملعرفة ،فقد تلقت بحوثا تنوعت مشارهبا بدء ًا

من :بحوث اللغة العربية ،مرور ًا بالدراسات اإلسالمية  ،والعلوم الرتبوية ،والقانون  ،وإدارة األعامل  ،وانتها ًء
ببحوث اإلعالم احلديث .وقد قامت احلوليات بنرش العدد األول منها يف جمال العلوم الرتبوية  ،وها هي اآلن تقدم
للقراء العدد الثاين يف جمال الدراسات القانونية .

وال شك أن هذا العدد الكبري من البحوث  ،وذلك التنوع الواسع يف التخصصات يمثل مؤرش ًا قوي ًا عىل

أن حوليات جامعة املجمعة قد ولدت فتية واعدة ،وعالمة يف ذات الوقت عىل الثقة الكبرية من قبل الباحثني يف

هذه احلوليات  .وما كان للحوليات أن حتقق ذلك املركز املتقدم  -من بعد توفيق اهلل سبحانه  -إال بفضل الدعم
السخي واملستمر حلركة البحث العلمي من معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن وإرصاره عىل إصدار
منفذ جديد للنرش العلمي وللبحوث والدراسات اجلادة .
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املستخلص
ٍ
س�نوات طِ�وال م�ن إعمال وتطبي�ق مب�دأ التق�ايض على
بع�د
درج�ة واح�دة ،أخذ نظ�ام القضاء الس�عودي اجلدي�د الصادر
عام1428ه�ـ بمبدأ التق�ايض عىل درجتني ،وذل�ك من خالل
تكريس استئناف األحكام القضائية الصادرة عن حماكم الدرجة
األوىل .ول�ذا تس�تهدف ه�ذه الدراس�ة املقارن�ة بي�ان األصول
والقواع�د املنظم�ة للخصوم�ة االس�تئنافية ،حي�ث التنظي�م
اإلجرائي الذي كرس�ه املنظم السعودي بموجب نصوص نظام
املرافع�ات الرشعية اجلدي�د ذات الصلة ،وعىل وجه اخلصوص
قيود األثر الناقل للطعن باالستئناف؛ إذ أن الطعن ينقل موضوع
النزاع من حمكمة الدرجة األوىل إىل حمكمة االس�تئناف؛ لتفصل
فيه هذه األخرية من جديد واقعي ًا وقانوني ًا .لكنها تفصل فيه وفق
وحدَّ ذلك
ضواب�ط ،وحدود معينةّ ،ض َبط هبا املنظم الس�عودي َ
األثر الناقل للطعن باالس�تئناف ،و َبينَ ّ سلطة حمكمة االستئناف
إزاء هذا الطعن .فاستعرضت الدراسة– ابتدا ًء -أسباب اعتناق
املنظم السعودي ملبدأ التقايض عىل درجتني ،ثم تناولت رشوط
قبول الطعن باالس�تئناف ،وإجراءات رفع�ه .وصوالً إىل ماهية
القيود ال�واردة عىل األثر الناقل للطعن باالس�تئناف ،وا ُمل َحدِّ َدة
لنطاق اخلصومة االس�تئنافية .فأش�ارت الدراس�ة إىل أن املنظم
السعودي يف الوقت الذي سوغ فيه تقديم أدلة ،ودفوع ،وأوجه
دفاع جديدة أمام حمكمة االس�تئناف ،فإنه منع هذه األخرية من
الفص�ل يف طلبات جدي�دة ،أو الطلبات التي مل تَس�تنفد حمكمة
الدرج�ة األوىل واليته�ا بش�أهنا ،أو الطلبات الت�ي مل ُيرفع عنها
اس�تئناف .كام أظهرت الدراسة أيض ًا احلاجة ا ُمل ِل َحة إىل وجوب
تدخ�ل املنظم الس�عودي لتعدي�ل أوجه القص�ور بصدد بعض
نص�وص نظام املرافعات الرشعية اجلديد ذات الصلة والئحتها
التنفيذية.

املقدمة

Abstract
After many years of work and the application of the
principle of litigation on one degree, taking the new
Saudi justice system 1428 principle of litigation on
two degrees, and through the consecration of the
resumption of the jurisprudence of the courts of first
instance. Therefore, this study aimed at comparing
the statement of assets and the rules governing
appellate litigation, where the procedural regulation
established by the Saudi regulator under the terms
of the new system of legal arguments relevant, and
in particular restrictions impact carrier appeal the
appeal because the appeal moves the issue of the
Court of first instance to the Court of appeal, the latter
detailing again actually and legally. But detailing as
controls, limits, set by the Saudi regulator impact
limit carrier appeal the appeal, the Court of appeal
authority about this challenge. The study reviewed
– starting-reasons to embrace the Saudi regulator
principle of litigation on two degrees, turning to
appeal, appeal requirements and procedures. Down
to what limitations impact carrier appeal, set for
the scope of the appellate litigation. The study also
showed the urgent need to enter Saudi regulator to
amend the shortcomings with regard to certain legal
arguments system texts relevant new regulations.

األوىل من املنظم السعودي لتكريس قضاء دولة موحد يف

مر النظام القضائي الس�عودي -وبخاصة القضاء العام-

مصدر أحكامه ،ويف س�لطة إعامله ،فإنه كان قد تبنى مبدأ

فعقب توحيد اململكة سنة 1351هـ ،ويف ظل املحاوالت

إىل املحاك�م العامة واملحاك�م اجلزئية ،حي�ث كان ُيطرح

بمراح�ل تطور ترشيع�ي ،وقضائي متع�ددة ،ومتالحقة.

التق�ايض على درج�ة واح�دة ،بتكريس جل�وء املتقاضني

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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الن�زاع عليها ٍ
ملرة واح�دة ،مع تس�ويغ املتقاضني احلق يف

ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قضائي
وبنظر
قضائي واحد،
بمنهج
ونظران،
إجراءان،

عنهما .غير أن حمكم�ة التميي�ز مل تك�ن درج�ة ثاني�ة من

الدفاع ،واألدلة التي س�بق واس�تند إليها اخلصوم ابتدا ًء
يف نزاعه�م أمام حمكمة الدرجة األوىل ،وهو ما يعرف يف

االعتراض بالتميي�ز على األح�كام القضائي�ة الص�ادرة

درج�ات التق�ايض؛ ألهن�ا كانت حمكم�ة قان�ون (نظام)؛
وليست حمكمة موضوع؛ إذ كان يقترص دورها عىل مراقبة

تطبي�ق قضاة املحاك�م اجلزئية والعام�ة للقواعد الرشعية
والنظامية دون فتح ملف الدعوى ،ونظرها من جديد.

وقد اس�تمر احلال عىل هذا النحو ،زمن ًا طويالً ،حتى

واح�د ،يف نفس الوقائع ،والطلب�ات ،والدفوع ،وأوجه

فقه املرافعات باألثر الناقل لالستئناف .وبذلك يكون قد

حتص�ل للخصوم يف نزاعهم تكرار النظر يف خصومتهم،

األم�ر ال�ذي يرتتب علي�ه حماول�ة إصالح اخلط�أ الذي
يمك�ن أن يكون قد ش�اب حكم حمكم�ة الدرجة األوىل

الص�ادر فيها ،فض ً
ال عن إش�باع غري�زة العدالة يف نفس

ص�در نظ�ام القض�اء الس�عودي اجلدي�د رقم  78لس�نة
1428ه�ـ ،والذي بمقتضاه عَدَ َل املنظم الس�عودي عن
ٍ
درجة واحدة؛ حي�ث اعتنق ،وكرس
مبدأ التق�ايض عىل

املحكوم عليه؛ بإتاحة الفرص�ة أمامه ،لعرض نزاعه مع
ٍ
حمكم�ة أعىل درج�ة (حمكمة
خصم�ه ،م�ن جدي�د ،أمام

إىل طائفتين ،متث�ل كل واح�دة منهام درج�ة من درجات

وعليــ�ه؛ ف�إن التس�اؤل ال�ذي ُيط�رح يف ه�ذا

مب�دأ التقايض عىل درجتني؛ فقس�م حماك�م القضاء العام

التقايض (م 9/قضاء سعودي جديد) ،ثم أقام عىل رأس
الدرجتني حمكم ًة عليا؛ وهي حمكمة واحدة ،اس�تحدثها؛
ضامن ًا لسلامة تطبيق وتفسير حماك�م الدرجتني–األوىل
والثاني�ة -لألنظم�ة والقواع�د الرشعي�ة(م 10/قض�اء

س�عودي جديد) .وقد متثلت حماكم الدرجتني يف :حماكم
الدرجة األوىل ،والتي ُق ِسمت إىل مخس حماكم متخصصة،
بحس�ب نوع وموضوع النزاع ،وهي :املحاكم التجارية،

واملحاك�م العاملي�ة ،وحماك�م األح�وال الش�خصية،

واملحاك�م العامة ،واملحاكم اجلزائي�ة .أما حماكم الدرجة

الثانية ،فتتمثل يف حماكم االس�تئناف ،والتي توسع املنظم

الس�عودي يف إنشائها ،بحيث يكون يف كل منطقة حمكمة
استئناف أو أكثر(م 15/قضاء سعودي جديد).

االستئناف)ُ ،قضاهتا أكثر عدد ًا ،وأكثر خربة.

اخلص�وص ،ونطرح�ه ليكون م�دار البح�ث ،وموضع

التفصي�ل من هذه الدراس�ة ،مؤداه :كي�ف عالج املنظم
السعودي خصوصيات النظام اإلجرائي للخصومة أمام
ٍ
وبخاصة ،فيام يتعلق بامهية الضوابط
حمكمة االستئناف،

َ
ضبط هب�ا ،وحدَّ األثر الناقل الس�تئناف
واحل�دود التي
األحكام القضائية الص�ادرة عن حمكمة الدرجة األوىل،
حي�ث يتم نقل موضوع النزاع من املحكمة األخرية ،إىل

حمكم�ة الدرجة الثانية(حمكمة االس�تئناف)؛ لتفصل فيه
م�ن جديد ،واقعي ًا ،وقانوني ًا ،وم�ن ثم يتحدد عىل ضوء
هذه الضوابط واحلدود نطاق اخلصومة االستئنافية.

إذن؛ فاهلدف من وراء هذه الدراسة ،يتمثل يف حماولة

الوقوف عىل التنظيم اإلجرائي للخصومة االس�تئنافية،

وإذن ،فقد ختلص املنظم السعودي من مبدأ التقايض
عىل درجة واحدة ،ومن حمكمة التمييز ،متبني ًا ،ومكرس ًا

وبخاصة قيود األثر الناقل للطعن باالستئناف ،وحدود
س�لطة املحكمة إزاء ه�ذا الطعن ،وذلك وفق� ًا للقواعد

الواح�د مرتين ،أم�ام حمكمتين خمتلفتين؛ متدرجتني،
ِ
للخصوم�ة الواح�دة – بضواب�ط معين�ة -
فيتحص�ل

النص�وص القانوني�ة ذات الصل�ة م�ن نظ�ام املرافعات

ملب�دأ التق�ايض على درجتين؛ حيث يت�م ط�رح النزاع
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منهج البحث:

س�وف نتب�ع املنه�ج التحليلي املق�ارن يف معاجل�ة

تنظي�م اخلصوم�ة االس�تئنافية ،واألث�ر الناق�ل للطع�ن
باالس�تئناف ،والقيود ال�واردة عليه ،وذل�ك من خالل
التناول الوصفي التفصييل للقواعد االجرائية املستحدثة

بموج�ب نص�وص نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة اجلدي�د
الص�ادر باملرس�وم امللك�ي رقم (م )1/س�نة 1435هـ،

والئحت�ه التنفيذي�ة الص�ادرة بق�رار وزي�ر الع�دل رقم
 39933بتاري�خ 1435/5/19هـ ،وذلك يف ٍ
إطار من

الدراسة املقارنة بنصوص قانون املرافعات املرصي ذات
الصلة ،وبخاصة أن األخري ُيعد بمثابة مصدر لكثري ،بل

ألغل�ب القواعد اإلجرائية التي كرس�ها نظام املرافعات
الس�عودي ،األم�ر ال�ذي يعن�ي كذل�ك أن الرشوحات
الفقهية التي تناولت نص�وص قانون املرافعات املرصي

تُعد بمثابة املصدر الفقهي للقواعد اإلجرائية الس�عودية

االس�تئناف ،ذلك برمته ،يف إطار م�ن املقارنة بنصوص
قانون املرافعات املرصي ذات الصلة ،وما انصب عليها
م�ن اجته�ادات ورشوحات فقه�اء املرافع�ات .وترتيب ًا
ٍ
مباحث مخسة ،عىل
عىل ذلك ،سنقس�م هذه الدراسة إىل

النحو التايل:
 املبح�ث التمهي�دي :القض�اء الع�ام الس�عوديبين نظامي التميي�ز واالس�تئناف وتكريس مبدأ
التقايض عىل درجتني.
 املبح�ث األول :رشوط قبول الطعن باالس�تئنافيف األحكام الصادرة من حماكم أول درجة.
 املبحث الثاين :النظام اإلجرائي للطعن باالستئنافيف األحكام الصادرة من حماكم أول درجة.
 املبح�ث الثالث :ماهي�ة القيود ال�واردة عىل األثرالناقل للطعن باالستئناف.
 -املبحث الرابع :احلكم يف اخلصومة االستئنافية.

الت�ي كرس�ها نظ�ام املرافع�ات ،وذل�ك بالق�در ال�ذي
توافقت فيه نصوص النظامني.

خطة البحث:

نب�دأ ه�ذه الدراس�ة ،بتمهي�د ،يف حماولة الس�تجالء

أس�باب اعتناق املنظم السعودي وتكريسه ملبدأ التقايض
ِ
ط�ول زم�ن من تبن�ي وإعمال مبدأ
على درجتين ،بعد

التق�ايض على درج�ة واح�دة .ث�م نح�اول الوق�وف–
كمدخ�ل -على الشروط الت�ي تطلبه�ا لقب�ول الطعن
باالس�تئناف يف األح�كام الص�ادرة م�ن حماك�م الدرجة

األوىل ،وكذل�ك إج�راءات رف�ع ه�ذا الطع�ن ،وذل�ك
وص�والً إىل ماهي�ة القي�ود الت�ي أورده�ا بص�دد األث�ر
الناق�ل لالس�تئناف ،والت�ي يتح�دد على أثره�ا نط�اق

اخلصوم�ة االس�تئنافية ،وح�دود س�لطة املحكم�ة إزاء
الطعن ،وأخري ًا ،نعرض لكيفية تنظيمه إصدار احلكم يف

املبحث التمهيدي

القضاء العام السعودي بني نظامي التمييز

واالستئناف وتكريس مبدأ التقايض عىل درجتني.
توطئــــة:

القض�اء الس�عودي م�ر بمراح�ل عدي�دة ،ومتالحقة

م�ن التط�ور(((؛ إذ تع�ددت أنماط القض�اء وص�وره قبل
ٍ
قضاء منظ� ٍم ،ومتطور نوع� ًا ،تأثر
توحي�د اململكة م�ا بني
( )1ثمة أساسين اثنني ،تأسس�ت عليهما املع�امل النهائية للقضاء
الس�عودي ،أوهلام :االعتامد عىل الفقه اإلسالمي من الناحية
املوضوعي�ة؛ كمص�در لألح�كام ،حي�ث يعتبر القض�اء
السعودي من هذه الوجهة امتداد ًا فعلي ًا للقضاء اإلسالمي،
ومتث�ل األس�اس الث�اين يف حم�اوالت التحدي�ث اإلجرائ�ي
املس�تمرة؛ اس�تجاب ًة حلاج�ات الن�اس؛ ومالحق� ًة للتط�ور
(أنظ�ر :حممد مصطف�ى الزحييل ،التنظي�م القضائي يف الفقه
اإلسلامي وتطبيقه يف اململكة العربية السعودية ،دار الفكر،
دمشق ،ط1400 ،1هــ ،ص.)507

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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باإلصالح�ات القضائية العثامنية((( ،حيث تضمن إنش�اء

حماك�م رشعية وأخ�رى نظامية ،وعرف ترتي�ب املحاكم،
وتقس�يم الدع�اوى ،وتكري�س اإلجراءات ،والتس�جيل
ٍ
وقضاء آخر بسيط ،مل يتأثر هبذه اإلصالحات؛ إذ
الكتايب.
استمر عىل نظامه التقليدي املتوارث يف إهناء النزاع حسب
ٍ
قضاء ثالث ،اضطلع
الرشيعة والعرف الس�ائد((( .وثم�ة،
به قضاة البدو أو العوارف((( .من ذلك ،يتضح أن اململكة

( )2حي�ث خضع�ت بع�ض مناط�ق اململك�ة إلدارة الدول�ة
العثامنية ،كاحلجاز واالحس�اء وعسير ،فش�هدت نموذج ًا
قضائي� ًا متط�ورا نوع� ًا؛ إذ طبق�ت فيها أح�كام الرشيعة مع
اإلصالح�ات النظامية التي س�نتها الدول�ة العثامنية ،والتي
اس�تقتها م�ن النظم األوربي�ة يف الترشيع والقض�اء ،وذلك
م�ن خالل حماك�م رشعية ،وأخ�رى نظامية أنش�أهتا لتطبيق
ه�ذه األنظمة األجنبية املس�تقاة (أنظر :س�عود بن س�عد آل
دري�ب ،التنظي�م القضائ�ي يف اململكة العربية الس�عودية يف
ضوء الرشيعة اإلسلامية ونظام الس�لطة القضائية ،رس�الة
دكت�وراه ،جامع�ة اإلم�ام حممد بن س�عود ،الطبع�ة األوىل،
1403هـ ،ص.)293
( )3كما كان علي�ه احل�ال يف منطقة نج�د واألقالي�م املحيطة هبا،
إذ تك�رس هب�ا نظام� ًا بس�يط ًا للقض�اء ،اضطل�ع ب�ه قض�اة
منف�ردون ،يف أمهات املدن؛ حيث كان القايض الفرد جيلس
لف�ض اخلصومات التي حييله�ا إليه األمري ،إذا مل يتمكن من
مصاحل�ة اخلص�وم ،وإذا أص�در الق�ايض حكم�ه ،رفعه إىل
األمري لتنفيذه بواس�طة أعوانه (أنظر :عيل بركات ،الوسيط
يف رشح نظ�ام القض�اء الس�عودي اجلدي�د رق�م  78لس�نة
1428ه ،مكتب�ة القانون واالقتص�اد ،الرياض1433 ،هـ،
الفق�رة  ،7ص -14حمم�د ب�ن ب�راك الف�وزان ،التنظي�م
القضائي اجلديد يف اململكة العربية الس�عودية دراسة مقارنة
بالفق�ه اإلسلامي ،مكتب�ة القان�ون واالقتص�اد ،الرياض،
الطبعة األوىل1431 ،هـ ،ص.)56
( )4يع�رف بالقض�اء العش�ائري القبلي ،أو قضاء «الع�وارف»؛
و»العارف�ة» :يعن�ي الق�ايض الع�امل بأع�راف البادي�ة عامة،
وأع�راف قبيلت�ه خاص�ة ،وكان يمث�ل ش�خصية تف�رض
نفس�ها بقناعة املجتمع البدوي هبا؛ وبقدر ما كانت تتكامل
ش�خصيته ،بق�در م�ا كان حيظ�ى بمزي�د قناع�ة ورىض من
املحتكمني إليه .وكان الع�رف ،والعادات القبلية ،وأحكام
الرشيع�ة يمثلون مصدر األحكام (أنظر :س�ليامن الس�ليم،
التنظي�م القضائي يف اململكة العربية الس�عودية ،مطبوعات
معهد اإلدارة العامة ،الرياض1393 ،هـ ،ص 3وما يليها-
حسن عبد اهلل آل الشيخ ،التنظيم القضائي يف اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل ،جدة1403 ،هـ ،ص.)34
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قبل توحيدها ،كان يتنازعها أكثر من نظام قضائي ،وأكثـر
من مصدر لألحكام ،وأنه قد غابت عنها السلطة القضائية

املوحدة التي تتحكم يف سري مرفق العدالة((( .

وعق�ب توحي�د اململكة مب�ارشةً ،تكرس�ت اجلهود

لتنظي�م ش�ئون الدول�ة ،وكان يف مقدمته�ا ،حم�اوالت
اإلصالح التدرجيي ملرفق القضاء((( ،ومتثلت أول اخلطى

يف التمهي�د إللغ�اء العمل باملحاك�م النظامي�ة العثامنية،
وتوحي�د مص�در الترشيع واألح�كام ،وقرصه فقط عىل
الرشيعة الغراء ،وبس�ط هيمنة قضاء الدولة؛ حيث قرص

س�لطة احلك�م والقضاء بني الناس علي�ه فقط دون غريه
م�ن هذه الصور املتقدمة((( ،ثم رشعت الدولة بعد ذلك

يف إنشاء املحاكم الرشعية ،وتكريس القواعد املنظمة هلا،
واإلج�راءات واجبة االتب�اع أمامها((( .ومتثل�ت البداية

احلقيقي�ة نحو ذلك ،يف إص�دار أول نظام قضائي ،حتت

مس�مى “نظام تش�كيالت املحاكم الرشعية” ،باملرسوم
امللك�ي الصادر ع�ام 1346هـ؛ حيث يعتبر هذا النظام
أول تقنني مكتوب ،يصدر يف شكل مواد نظامية ،يتناول

أوضاع القضاء والقضاة يف منطقة احلجاز(((.

( )5ف�ادي حمم�د شعيش�ع ،التنظي�م القضائي اجلدي�د يف اململكة
العربية السعودية بني أصوله الرشعية وحماوالت التحديث
واملع�ارصة ،مكتب�ة الرش�د ،الطبع�ة األوىل1435 ،هـ�ـ،
الفقرة  ،226ص .213
( )6علي ب�ركات ،الوس�يط يف رشح نظ�ام القض�اء الس�عودي
اجلديد ،الفقرة  ،8ص.16
( )7س�عود بن س�عد آل دري�ب ،التنظيم القضائ�ي يف اململكة ،ص
 - 294فادي شعيشع ،املرجع السابق ،الفقرة  ،227ص.214
( )8عيل بركات ،اإلشارة املتقدمة.
ِ
( )9كما يعترب املرس�وم امللكي ا ُملكرس له -الص�ادر يف الرابع من
صف�ر من عام 1346هـ�ـ -وثيقة من أهم الوثائق يف تاريخ
التنظي�م القضائي يف اململكة؛ كون�ه أول خطوة نحو توحيد
القض�اء ،وألن�ه يعترب حجر الزاوي�ة لكل ما ج�اء بعده من
نظم قضائية يف اململكة (أنظر :حامد حممد أبوطالب ،النظام
القضائي يف اململكة العربية الس�عودية ،دار النهضة العربية،
1404هـ ،ص -20س�ليامن الس�ليم ،التنظي�م القضائي يف
اململكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص.)11
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وقد تتابعت حركة وإجراءات حتديث النظام القضائي
الس�عودي ،فص�در نظ�ام «تركي�ز مس�ئوليات القض�اء
الرشع�ي» ع�ام 1357ه�ـ ،وال�ذي ُأعيد إص�داره عام
1372هـ ،حتت نفس املسمى ،بتعديالت يسرية( ،((1ثم
صدر يف عام 1395هـ نظام قضائي متطور نوعا؛ تضمن
ع�دد ًا من التعديلات واإلصالحات القضائي�ة(((1؛ ثم
صدر أخري ًا ،نظام القضاء اجلديد ،باملرس�وم امللكي رقم
(م )78/بتاريخ 1428/9/19هـ.
ووفق� ًا لنظ�ام القض�اء الس�عودي الص�ادر س�نة

بالري�اض وفرعه�ا بمك�ة؛ لتنظ�ر م�ن جدي�د األحكام

الس�عودي( ((1من أربع�ة أنواع من املحاك�م ،متثلت يف:

حلت حمل املحاكم العامة واجلزئية ،واس�تحدث حمكم ًة

1395ه�ـ ،تش�كلت حماك�م القض�اء الع�ام (الرشعي)

( )10حممد بن براك الفوزان ،التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة
العربية السعودية ،ص.62
( )11حي�ث تضم�ن تغيير ًا جذري� ًا يف الصياغة ،وترتيب� ًا جديداً
للمحاك�م؛ إذ غير أس�اس ترتي�ب املحاك�م ،ودرجاهتا،
وأسمائها؛ فق�د ع�دَّ ل مس�مى» نظ�ام تركيز مس�ئوليات
القضاء الرشعي واختصاصاته» لسنة 1372هـ إىل «نظام
القضاء» ،وغري اس�م املحارضة إىل املحرضين ،واستخدم
مصطلح األحوال الشخصية (م )10/بدالً من األنكحة،
ومصطل�ح القضاي�ا اجلزائية بدالً من احل�دود واجلنايات
والتعزي�رات .كما نص على علنية املحاكمات (م،)33/
وتس�بيب األح�كام (م ،)34/كما ن�ص النظ�ام رصاحة
عىل أن كتاب الضبط ،واملحرضين ،واملرتمجني ،واخلرباء،
ومأم�وري بيت املال من أعوان القضاء ،وجاء النص عىل
املرتمجين واخلبراء ألول م�رة يف ه�ذا التنظي�م القضائي
(للوق�وف تفصيلي� ًا على مراح�ل ،ومعامل تط�ور القضاء
الس�عودي ،راج�ع :س�عود بن س�عد آل دري�ب ،املرجع
الس�ابق ،ص 293وم�ا يليه�ا -ف�ادي شعيش�ع ،املرجع
السابق ،الفقرة  219وما يليها ،ص 205وما يليها).
( )12حيث تبنى املنظم السعودي فكرة النظام القضائي املزدوج.
فبعد أن كانت مجيع املحاكم يف اململكة خاضعة هليئة واحدة،
أو قض�اء موح�د ،مع وج�ود بع�ض اللج�ان اإلدارية ذات
االخص�اص القضائي ،أصدر املنظم الس�عودي يف الس�ابع
عشر م�ن رجب م�ن ع�ام 1402هـ املرس�وم امللك�ي رقم
(م )51/بإع�ادة تنظي�م دي�ون املظ�امل؛ حيث ن�ص يف املادة
األوىل من�ه على أن�ه هيئ�ة قض�اء إداري مس�تقلة .ومن هذا
التاريخ أصبحت اململكة تأخذ بنظام القضاء املزدوج؛ حيث
حتول ديوان املظامل من جمرد ديوان حكومي مستقل ،إىل جهة
قضائي�ة موازية جلهة القضاء الع�ام (الرشعي) ،ختتص بنظر
املنازع�ات الت�ي تكون الدول�ة طرف ًا فيه�ا ،إىل جانب بعض

جمل�س القض�اء األعلى ،وحمكم�ة التميي�ز ،واملحاك�م

العامة ،واملحاكم اجلزئي�ة (م ،)5/حيث أناط باملجلس

بجان�ب مهام�ه اإلداري�ة مراجع�ة األح�كام القضائي�ة
الص�ادرة يف بعض اجلرائم( ،((1وأن�اط بمحكمة التمييز

تدقيق ومراجعة األح�كام التي تصدرها املحاكم العامة

واجلزئي�ة .أما يف ظل نظام القض�اء اجلديد ،فنجد املنظم
الس�عودي قد عدل متام ًا عن هذا التشكيل والرتتيب؛ إذ

استبدل حماكم االستئناف كدرجة ثانية بمحكمة التمييز
القضائي�ة الت�ي تصدره�ا حماك�م الدرج�ة األوىل الت�ي

عليا ،أناط هبا– بجان�ب اختصاصاهتا -االختصاصات
القضائي�ة الت�ي كان يضطلع هبا جملس القض�اء األعىل،
و َف َّ�ر َغ األخير كجهة إداري�ة عليا ،تت�وىل اإلرشاف عىل

القض�اء الع�ام .والتس�اؤل ال�ذي يط�رح نفس�ه يف هذا
اخلصوص ،م�ؤداه :ما الذي محل املنظم الس�عودي عىل

إلغ�اء حمكم�ة التميي�ز واس�تبداهلا بمحاك�م الس�تئناف
االختصاص�ات األخ�رى .وق�د ظل دي�وان املظ�امل حمكوم ًا
هبذا املرس�وم الصادر عام 1402هـ ،إىل أن قرر املنظم إعادة
هيكلة وتنظيم الوضع القضائي يف اململكة بأكمله؛ ليتناسب
م�ع ظ�روف ومس�تجدات املجتم�ع الس�عودي ،فأص�در
نظام ًا جدي�د ًا لديوان املظامل ،بموجب املرس�وم امللكي رقم
(م )78/لسنة 1428هـ ،أعاد فيه تشكيل الديوان ،وحتديد
حماكمه ،وترتيبها ،وأنش�أ ألول مرة املحكمة اإلدارية العليا،
وأع�اد صياغة اختصاص�ات كل هذه املحاكم ،بام يتناس�ب
م�ع طبيعت�ه كجه�ة قض�اء إداري متخصص�ة (أنظ�ر :حممد
مج�ال ذنيب�ات ومح�دي حمم�د العجم�ي ،القض�اء اإلداري
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية طبق� ًا لنظ�ام القض�اء اجلديد
«دراسة مقارنة» ،الرياض ،الطبعة األوىل1431 ،ه ،ص12
وم�ا يليها -أمحد صال�ح خملوف ،الوس�يط يف رشح التنظيم
القضائ�ي اجلديد يف اململك�ة العربية الس�عودية ،مطبوعات
معه�د اإلدارة ،الرياض1434 ،ه�ـ ،ص -36عيل بركات،
الوس�يط يف رشح نظ�ام القض�اء الس�عودي ،الفق�رة ،142
ص -223ف�ادي شعيش�ع ،التنظي�م القضائ�ي اجلدي�د يف
اململكة العربية السعودية ،الفقرة  ،332ص .)308
( )13عيل بركات ،املرجع السابق ،الفقرة  ،41ص .73

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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األح�كام القضائي�ة؛ حيث تُع�د األخرية وس�يلة إعامل

أم�ا املحاك�م العام�ة ،فه�ي املحاك�م ذات االختصاص

وعلي�ه؛ ومن خالل هذا املبح�ث التمهيدي ،نحاول

مجي�ع القضاي�ا واملنازعات إال ما اس�تثني بنص (م32/

واس�تبداهلا بمحاكم اس�تئناف ،ذل�ك التنظيم اإلجرائي
ال�ذي تواف�ق فيه املنظم الس�عودي– أخير ًا -مع أغلب

حي�ث أن كل دع�وى مل ي�رد هلا ن�ص يف النظ�ام يلحقها

مبدأ التقايض عىل درجتني؟

اس�تجالء أس�باب إلغ�اء حمكم�ة التميي�ز الس�عودية،

النظ�م القضائي�ة املع�ارصة .ونتن�اول ذل�ك ،من خالل

مطلبني ،عىل النحو التايل:

الع�ام؛ حي�ث انعق�د هل�ا االختص�اص –ابت�دا ًء -بنظر

املرافعات الرشعية الس�ابق) ،فكان�ت ذات والية عامة؛
باختصاص املحكمة اجلزئية ،ينعقد االختصاص بنظرها

للمحكمة العامة من دون حاجة إىل نص عىل ذلك(.((1
ووفق� ًا لنظ�ام القض�اء الس�ابق (م -10/م،)21/

 -املطلب األول :القضاء العام السعودي بني نظامي

ونظام املرافعات الرشعية السابق (م -178/م،)191/

 -املطل�ب الث�اين :املنظ�م الس�عودي وتكريس مبدأ

ع�ن هاتين املحكمتين (اجلزئي�ة والعام�ة) ومراجعتها

التمييز واالستئناف.

التقايض عىل درجتني.

كان يت�م االعرتاض على األح�كام القضائي�ة الصادرة
وتدقيقه�ا من خلال حمكمة التمييز .أم�ا جملس القضاء

األعىل ،فربغ�م أن النص أدرجه ضم�ن ترتيب املحاكم

املطل�ب األول :القض�اء العام الس�عودي بني نظامي

الرشعي�ة ،إال أن�ه من حيث أص�ول إنش�ائه( ،((1وتطور

بالوقوف عىل تش�كيل ،وترتيب ،واختصاص سلطة

وتنظيمية بجان�ب بعض االختصاص�ات القضائية ،

الصادر سنة 1395هـ ،ومقارنة ذلك بام آل إليه تنظيمها

ل�ه ضم�ن املحاكم الرشعية بنص املادة اخلامس�ة املش�ار

التمييز واالستئناف

القض�اء الع�ام الس�عودي ،يف ظل نظام القضاء الس�ابق
وف�ق نظ�ام القض�اء اجلدي�د ،يتضح لن�ا موق�ف املنظم

الس�عودي ،بص�دد َس� ْب ْق تبني نظ�ام التمييز ،وأس�باب
الع�دول عن�ه ،أخير ًا ،إىل نظ�ام االس�تئناف .فوفق� ًا
ِ
املحاك�م الرشعية تتكون
لنظ�ام القضاء الس�ابق ،كانت

من– ترتيب ًا من أعىل إىل أس�فلِ :-
جملس القضاء األعىل،
ِ
ِ
واملحاك�م
واملحاك�م العــام�ة،
وحمكم�ة التميــي�ز،

اجلزئيـ�ة( ،((1واملحاك�م األخيرة كان�ت بمثاب�ة حماك�م

اس�تثنائية ،حمددة الوالية؛ حي�ث كانت ختتص بالنظر يف
مس�ائل بس�يطة حمددة ،ورد النص عليها حرص ًا يف نظام

املرافع�ات ،كالنظ�ر يف املطالبات املالية الت�ي ال تتجاوز

قيمته�ا عرشين أل�ف ري�ال (م 31/مرافعات س�ابق)،
( )14املادة اخلامسة من نظام القضاء الصادر سنة 1395هـ.
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دوره يمث�ل جه�ة رئاس�ية للقض�اء ،تت�وىل مه�ام إدارية
(((1

وقد تك�ون االختصاصات األخرية مدعاة إدراج املنظم

إليها .
(((1

أم�ا بالنس�بة لنظ�ام القض�اء اجلدي�د ،فنج�د املنظ�م
السعودي ،قد عدل متام ًا عن التنظيم السابق؛ إذ استبعد–

ابت�دا ًء -جملس القضاء األعىل م�ن نطاق املحاكم ،ونص
( )15عب�د اهلل ب�ن عب�د العزي�ز الدرع�ان ،املبس�وط يف أص�ول
املرافع�ات الرشعي�ة ،مكتب�ة التوب�ة ،الري�اض ،ط،1
1430هــ ،ص.565
( )16فادي شعيش�ع ،التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية
السعودية ،الفقرة  ،436ص.421
( )17كمراجع�ة األح�كام القضائي�ة الص�ادرة بالقت�ل أو القطع
أو الرج�م ،أو بالقص�اص يف النف�س أو فيما دون النف�س
(م 4/8/قض�اء ،م 11 /إج�راءات جزائي�ة) ،واإلذن
للمحكمة بسماع الدعوى إذا ش�طبت للمرة الثانية (م53/
مرافعات) ،والنظر يف املس�ائل التي ي�رى ويل األمر رضورة
النظر فيها (م 8/قضاء).
( )18فادي شعيشع ،اإلشارة املتقدمة.

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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عىل ترتيب جديد لألخرية ،فاستحدث عىل قمتها ،حمكم ًة
جديدة ،مل يكن هلا نظري يف التنظيم الس�ابق ،هي املحكمة

العلي�ا ،وه�ي حمكمة قان�ون ،أن�اط هب�ا االختصاصات
القضائي�ة الت�ي كان يق�وم هب�ا جملس القض�اء األعىل مع

اختصاصاهت�ا األصلي�ة (م 9/قض�اء جدي�د)( .((1ث�م

ن�ص املنظم الس�عودي
يف خط�وة جدي�دة أكث�ر فاعليةَّ ،
رصاح�ة عىل تبني مبدأ التقايض عىل درجتني ،وذلك من
خلال الن�ص عىل إنش�اء درجتني من املحاك�م ،متثلتا يف
حماكم الدرجة األوىل املتخصصة ،وهي عىل مخس�ة أنواع

من املحاكم ،هي :املحاك�م التجارية ،واملحاكم العاملية،
وحماكم األحوال الشخصية ،واملحاكم العامة ،واملحاكم

اجلزائي�ة ،وهذه املحاكم املتخصص�ة حلت حمل املحاكم

اجلزئي�ة واملحاكم العامة وفق ًا لنظام القضاء الس�ابق(.((2

دعاوى ،ومل ينظر يف طعون مرفوعة إليه من ذوي

الش�أن مبارشة ،ومل ُتتَخذ أمامه إجراءات قضائية
أي أن�ه ال ُيص�در أعامالً قضائي�ة باملعنى الدقيق،
وهذا التوجه يعترب قاعدة عامة يف عموم األنظمة
اإلجرائية املعارصة(.((2

 -2أما بالنسبة ملحكمة التمييز ،فمن خالل الوقوف
عىل تطور دورها منذ اس�تحداثها ابتدا ًء بموجب
نظام القضاء الصادر سنة 1346هـ حتت مسمى:
«هيئة املراقبة القضائية» حتى ُش ِ
�كلت كمحكمة
مستقلة تتوىل متييز األحكام ،حتت مسمى« :حمكمة
التمييز» ،ووضعت هلا تعليامت خاصة س�ميت:

«التعليمات القضائي�ة اإلداري�ة لتميي�ز األحكام

الرشعية» ،اعتمدت بموجب األمر السامي رقم

ومم�ا تقدم ،يمكن اس�تخالص الوج�وه الفارق�ة التالية،

 20320وتاري�خ 1381/10/23ه�ـ ،وجرى

تكريس استئناف األحكام القضائية:

الرشعي�ة باألمر الس�امي رق�م  24836وتاريخ

والتي تبني األس�باب الت�ي محلت املنظم الس�عودي عىل

العم�ل هب�ا إىل أن صدرت الئح�ة متييز األحكام

 -1املنظم السعودي باستبعاده جملس القضاء األعىل

1386/10/29ه�ـ ،ثم بصدور نظ�ام القضاء

نصاهبا الصحيح؛ ألن املجلس شأنه شأن نظائره

ملحاك�م القض�اء الع�ام (م 5/قض�اء س�ابق)،

م�ن نط�اق املحاك�م الرشعي�ة ،أعاد األم�ور إىل

يف األنظم�ة القضائية املقارنة؛ كونه جهة رئاس�ية
إرشافي�ة على القض�اء والقض�اة ،واختصاصاته
القضائي�ة– الت�ي تم نقله�ا للمحكم�ة العليا -مل

تك�ن لرتخ�ص اعتب�اره حمكم�ة باملعن�ى الفن�ي

الدقي�ق للكلم�ة(((2؛ حي�ث مل تكن تُرف�ع أمامه
( )19أمحد صالح خملوف ،الوسيط يف رشح التنظيم القضائي اجلديد
يف اململكة العربية السعودية ،ص -68حممد بن براك الفوزان،
التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية ،ص .94
( )20أنظر :ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة ،تيسري إجراءات
التقايض والتنفيذ «دراس�ة مقارن�ة عىل ضوء الفقه واألنظمة
السعودية» ،الطبعة الثالثة1436 ،هـ ،ص -72عيل بركات،
الوسيط ،الفقرة  ،41ص .74
( )21حممد بن براك الفوزان ،اإلشارة املتقدمة.

لسنة 1395هـ أصبحت ضمن اهليكل التشكييل
وكذل�ك ،وبعد صدور نظ�ام املرافعات الرشعية

الس�ابق ع�ام 1421ه ،وتنظيم�ه لدوره�ا(،((2
( )22نفس املصدر.
( )23ومثال ذلك :ما نصت عليه املادة  183من أن حمكمة التمييز
تفصل يف طلب االعرتاض اس�تناد ًا إىل ما يوجد يف امللف
م�ن األوراق ،وال حيرض اخلصوم أمامها ما مل تقرر ذلك،
أو ين�ص النظام عليه .وكذلك امل�ادة  ،185والتي نصت
على أن�ه إذا وج�دت حمكم�ة التميي�ز أن منط�وق احلكم
مواف�ق م�ن حيث نتيجت�ه ألصوله الرشعي�ة صدقته ،مع
توجي�ه نظر الق�ايض إىل ما قد يكون هلا م�ن ملحوظات.
وأيض ًا ،املادة  ،188والتي نصت عىل أن حمكمة التمييز يف
ح�ال اقتناعها بإجابة القايض على ملحوظاهتا أن تصدق
احلك�م ،ويف حال عدم اقتناعها ومتس�ك القايض برأيه هلا
أن تنق�ض احلك�م كل�ه أو بعضه بحس�ب احل�ال مع ذكر
املستند وإحالة القضية إىل قاض آخر.

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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يتأك�د أهن�ا مل تك�ن متث�ل حمكم�ة درج�ة ثاني�ة،

 -3أن املنظ�م الس�عودي ،وبموج�ب نظ�ام القضاء

ع�ن املحاك�م العام�ة واملحاكم اجلزئي�ة؛ فاملنظم

واح�دة ،وانته�ج مب�دأ التق�ايض على درجتني،

ين�اط هب�ا إصلاح اخلط�أ يف األح�كام الصادرة

الس�عودي وإن كان ق�د أج�از مب�دأ االعرتاض
علي األحكام ،م�ن خلال االعتراض بالتمييز
يف ح�االت ،وألس�باب معين�ة ،ف�إن الطعن هبذا
الطري�ق ،مل يك�ن يمث�ل درجة ثانية م�ن درجات

التق�ايض؛ ألن دور حمكم�ة التميي�ز كان يقتصر

على تدقي�ق ومراجع�ة احلكم من حيث سلامة
تطبيق�ه للقواعد الرشعي�ة والنظامية (م-178/

م191/مرافع�ات س�ابق)( ،((2وال يمت�د إىل

بحث ماديات الدعوى ووقائعها( ،((2وال يسمح

بمث�ول اخلصوم وترافعهم إال اس�تثنا ًء (م183/
مرافعات سابق) ،األمر الذي يتأكد معه أن املنظم

وال�ذي جي�د له م�ن مص�ادر وتطبيق�ات القضاء
ما(ً ،((2
اإلسلامي س�ند ًا وداع ً
فضال ع�ن أنه من
أه�م املب�ادئ والنظ�م اإلجرائي�ة الت�ي تنتهجها
وتكرسها أغلب النظم القضائية املعارصة(.((3

املطل�ب الث�اين :املنظ�م الس�عودي وتكري�س مب�دأ

التقايض عىل درجتني

إذن؛ ومن خالل جتربة ترشيعية ،وقضائية طويلة(،((3

أعمل خالهلا املنظم الس�عودي مبدأ التقايض عىل درجة
ص منها إىل أن املبدأ األخري ليس بالطريق
واحدة(َ ،((3خ ُل َ
اإلجرائ�ي الناجع؛ لتكري�س عدالة ناج�زة ،ميرسة عىل

السعودي اتبع – عىل مدار تاريخ القضاء العام-
مبدأ التق�ايض عىل درج�ة واحدة( ،((2مس�تبعد ًا

وفحصها بالش�كل الوايف؛ األمر ال�ذي ُي َمكَّن من إعادة

إعامل وتطبيق مبدأ التقايض عىل درجتني(.((2

وتدارك أخطاء القضاةُ ،بغية حتري العدل واالنصاف يف

بذلك طريق الطعن باالستئناف( ،((2وهو وسيلة

( )24أنظر :حممود عبد السلام وايف ،مب�ادئ املرافعات الرشعية
يف ض�وء نظام املرافعات الرشعية الس�عودي اجلديد والنظم
املرتبط�ة ب�ه وأح�دث التطبيق�ات القضائية ،مكتبة الرش�د،
الرياض ،الطبعة األوىل1435 ،هـ ،ص.39
( )25أنظ�ر :عب�د املنع�م جرية ،نظ�ام القضاء يف اململك�ة العربية
الس�عودية ،مطبوع�ات معه�د اإلدارة العام�ة ،الري�اض،
 ،1408ص .71
( )26أنظ�ر :ن�ارص بن حممد بن مشري الغام�دي ،االختصاص
القضائ�ي يف الفق�ه اإلسلامي مع بي�ان التطبي�ق اجلاري يف
اململك�ة ،مكتبة الرش�د ،الرياض ،س�نة  ،1420ص-161
حممد مصطفى الزحييل ،التنظيم القضائي يف اإلسالم وتطبيقه
يف اململكة العربية الس�عودية ،مرجع س�ابق ،ص -101عيل
ب�ركات ،الوس�يط يف نظام القض�اء الس�عودي ،الفقرة ،41
ص -73أمح�د صال�ح خمل�وف ،الوس�يط يف رشح التنظي�م
القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية ،ص.107
( )27س�عود آل دري�ب ،التنظي�م القضائ�ي يف اململك�ة العربي�ة
السعودية ،ص.551
( )28عيل بركات ،اإلشارة املتقدمة.
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املتقاضين ،تضم�ن هل�م تأمين النظ�ر يف خصوماهت�م
النظ�ر يف بين�ات الدع�وى ،والدف�وع املرتتب�ة عليه�ا،

األح�كام القضائية( .((3ولذلك؛ أقدم املنظم الس�عودي
عىل إعامل وتطبيق مبدأ التقايض عىل درجتني .
(((3

( )29عب�د اهلل ب�ن عب�د العزي�ز الدرع�ان ،املبس�وط يف أص�ول
املرافعات الرشعية ،ص.1162
( )30أنظ�رANDRE. JOLY:Procédure civile et voies d’ :
executions, T. 1,Paris,Sirey 1969, P .36 - H. SOLUS
et R. PERROT:Droit Judiciaire Privé. T. I. Paris
1961.N.525, P.492 – R. Morel: Traité élémentaire
.de procedure civile, 2ѐme éd.n. 49, P.99

( )31ب�دأت مع إصدار نظام تركيز مس�ئوليات القضاء الرشعي
عام 1346ه (راجع :س�عود آل دريب ،التنظيم القضائي يف
اململكة ،ص.)381
( )32نارص بن حممد بن مرشي الغامدي ،اإلشارة املتقدمة.
( )33عب�د اهلل ب�ن عب�د العزي�ز الدرع�ان ،املبس�وط يف أص�ول
املرافعات الرشعية ،ص.1163
( )34ش�اكر بن عيل الش�هري ،أصول الطعن بطريق االستئناف،
مرجع سابق ،ص.202

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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ومب�دأ التقايض على درجتني يعني :إتاح�ة الفرصة

خطأ يف الوقائع( ،((3وبذلك ،يكون االس�تئناف وس�يلة
ش�ق منه ،وبرصف
ملراجع�ة احلكم االبتدائي ك َّله ،أو يف ِّ

فتنقس�م املحاك�م بذل�ك إىل جمموعتني :حماك�م الدرجة

إذن؛ فلمب�دأ التق�ايض على درجتين تدي�ن حماك�م

للخص�م ال�ذي ُحك�م لغير صاحل�ه أن يع�رض النزاع
أم�ام حمكم�ة أعلى درج�ة؛ لتفص�ل في�ه م�ن جدي�د،
األوىل ،وه�ي الت�ي تنظ�ر الن�زاع ألول م�رة ،وحماك�م

الدرجة الثانية ،وهي الت�ي تنظر النزاع للمرة الثانية(،((3

النظر عام يشوبه من عيوب(.((4

االس�تئناف يف وجوده�ا؛ إذ ل�وال تكريس�ه واس�تقراره

ثمة حاجة لوجودها( .((4ومبدأ
على هذا النحو ملا كانت َّ

والوسيلة العملية لطرح النزاع عىل حماكم الدرجة الثانية

التق�ايض عىل درجتني يعتبر من املبادئ اهلامة املس�تقرة

واالستئناف طريق طعن عادي يف األحكام القضائية

من حس�ن سير القضاء ،وحتقيق العدالة؛ وترجع أمهية

درجة ،هي حمكمة الدرج�ة الثانية ،هبدف تعديل احلكم
املطعون فيه ،أو إلغائه( .((3ويس�مى الطاعن باملستأنِف،

 -1يعتبر– بحق -م�ن الضامنات اجلوهرية حلس�ن

هي االستئناف(.((3

الصادرة عن حماكم الدرجة األوىلُ ،يرفع إىل حمكمة أعىل

الت�ي تق�وم عليها النظ�م القضائي�ة املعارصة؛ مل�ا يكفله

تكريسه إىل ما ييل:

سير القض�اء وحتقيق العدال�ة؛ ألن احلك�م القضائي يف

ويس�مى املطعون ضده باملس�تأنَف عليه ،وتسمى حماكم

حمصلته عمل إنس�اين ،وقد يشوبه خطأ أو قصور؛ إذ قد

لالستئناف أسباب ًا معينة؛ فسوغ للمستأنف تأسيس طعنه
عىل ما يشاء من أسباب ،سواء أكانت أسباب ًا موضوعية،

عناي�ة بتمحيص الوقائع أو إثباهت�ا ،أو لقلة إملام بقواعد

الدرج�ة الثانية بمحاكم االس�تئناف( .((3واملنظم مل حيدد

أم إجرائية ،وس�واء بن�ى طعنه عىل خط�أ يف القانون ،أو

( )35أنظ�ر :حممد عب�د اخلالق عمر ،قانون املرافع�ات ،القاهرة،
س�نة  ،1978ص -92أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط يف
رشح قان�ون املرافع�ات املدني�ة والتجارية مع�دالً بالقانون
رق�م  76لس�نة  2007والقان�ون رق�م  120لس�نة 2008
بإنش�اء املحاكم االقتصادية ،دون ذك�ر دار النرش،2011 ،
الفقرة  ،27ص.85
( )36فتح�ي وايل ،الوس�يط يف قانون القضاء امل�دين ،دار النهضة
العربي�ة ،القاه�رة ،1991 ،الفق�رة  ،390ص -710أمح�د
مس�لم ،أص�ول املرافع�ات ،القاه�رة ،1971 ،ص– 697
أمح�د أب�و الوف�ا ،املرافع�ات املدني�ة والتجاري�ة ،دار الفك�ر
الع�ريب ،2012 ،الفقرة  ،600ص  -733حممد عبد اخلالق
عمر ،املرجع السابق ،ص.93
( )37حمم�د حامد فهمي ،املرافعات املدني�ة والتجارية ،القاهرة،
 ،1940الفق�رة  - 673رم�زي س�يف ،الوس�يط يف رشح
قان�ون املرافع�ات ،الطبع�ة التاس�عة ،القاه�رة  ،1970ص
 -807أمح�د مس�لم ،املرج�ع الس�ابق ،ص - 641أمح�د
هن�دي ،قان�ون املرافع�ات املدني�ة والتجاري�ة ،دار اجلامع�ة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،الفقرة  ،299ص.541
( )38أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،624ص .1071

حييد القايض عن جادة الصواب؛ خلطأ يف الفهم ،أو لقلة

األنظمة وكيفية تطبيقها ،فيكون من اخلطر ترك اخلصوم
يتحملون نتائج هذا كله(.((4

( )39واالس�تئناف حق للخصم ،له أن يس�تعمله أو ال يستعمله،
ولك�ن ال جيوز ،ولو باتف�اق األطراف ،االلتج�اء مبارشة إىل
حمكم�ة الدرج�ة الثانية ،فه�ي ال تنظر إال قضية س�بق نظرها
م�ن حمكم�ة أول درجة (أنظ�ر :حمم�ود حممد هاش�م ،قانون
القض�اء املدين ،طبعة  ،1989جـ ،2ص  – 462فتحي وايل،
الوسيط ،الفقرة  ،390ص.)712
( )40أنظ�ر :وج�دي راغ�ب ،مبادئ القض�اء امل�دين ،دار الفكر
العريب ،القاهرة ،1986 ،ص -625وأنظر أيض ًا:
R. JULLIARD et B. APPERT: Tableau des voies des
recours de nouveau cod de procédure civile, D. 1976,
chron. 140 et 201- G. ALMAIRAC: Du jugement d’un
.tribunal à un arrêt de la cour, JCP 1978, I, n. 2884

( )41أمحد هندي ،مبدأ التقايض عىل درجتني :حدوده وتطبيقاته
يف القان�ون املرصي والقانون الفرنيس ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1992 ،ص.3
( )42فتحي وايل ،الوس�يط ،مرجع س�ابق ،الفقرة  ،132ص-202
عب�د اهلل بن عبد العزيز الدرعان ،املبس�وط يف أصول املرافعات
الرشعية ،ص -1164عبد املنعم جرية ،نظام القضاء يف اململكة
العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص  -75وأنظر أيض ًا:

R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.2ѐme éd.1949,N. 49, P.99

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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 -2ألن القضاي�ا الت�ي م�ن نف�س الن�وع ختتل�ف يف

 -6تكريس هذا املبدأ حيث قضاة الدرجة األوىل عىل

درجتني يمكن م�ن إعطاء اهتامم بالقضايا األكرب

والتأين يف إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من

أمهيته�ا االقتصادي�ة والقانوني�ة ،والتقايض عىل
أمهي�ة؛ إذ يمك�ن قصر التق�ايض على درجتين

عليها(.((4

 -3تكري�س هذا املبدأ؛ يس�وغ للخص�م املترضر من
احلكم املش�وب باخلطأ احلق يف إعادة طرح النزاع
مرة أخرى أمام حمكمة أعىل درجة؛ لتصحيح هذا

اخلطأ ،وهذا احلق ُيسمى احلق يف االستئناف(،((4

كام أنه يشبع غريزة العدالة يف نفس املحكوم عليه؛
حيث يكفل له فحص ًا مزدوج ًا للنزاع ،له رضورته
اجلوهرية؛ ألنه يس�وغ نظر الدعوى الواحدة أمام

حمكمتين ،حي�ث يراجع حك�م املحكم�ة األوىل

حمكمة أعىل درجة منها ،قضاهتا أكثر عد ًدا ،وأكثر
خربة من قضاة املحكمة األدنى(.((4

 -4حيق�ق ه�ذا املبدأ ضامن�ة هام�ة للعدال�ة؛ ألن�ه
كام يس�وغ ت�دارك أخط�اء القض�اة ،فإن�ه يمكن
اخلصوم كذلك م�ن تدارك ما فاهت�م تقديمه من
دفاع ،أو أدلة أمام حمكمة الدرجة األوىل(.((4

 -5وال يقوم مقام التقايض عىل درجتني جمرد إمكان
املراجعة أمام القايض نفس�ه الذي أصدر احلكم؛
ذلك أن القايض قد خيطئ ،ويبقى ُمرص ًا عىل رأيه
عند عرض القضية عليه مره أخرى(.((4

()43

Y. LE ROYER: Les effets de l’appel, Thése,
Lyon, 1974, p. 54

( )44أمحد هندي ،املرجع السابق ،ص.4
(.R. Morel :op. Cit., n.49, P.99 )45
( )46حمم�د حامد فهمي ،املرافعات املدنية والتجارية ،ص -25
أمحد الس�يد صاوي ،الوس�يط ،الفق�رة  ،27ص  -85وأنظر
أيض ًا:
SOLUS et R. PERROT:Droit Judiciaire Privé.op.
cit, N.525, P.492
Y. LE ROYER: op. cit, p. 55.
()47
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االهتمام بموضوع الن�زاع ،والعناي�ة بأحكامهم
حماكم الدرجة الثانية(.((4

وم�ن ناحية أخ�رى ،قد يك�ون من أهم األس�باب التي

محلت املنظم الس�عودي عىل تكري�س وإعامل مبدأ التقايض

على درجتين أن�ه– فض ً
لا ع�ن مواكبت�ه ألنظم�ة القض�اء
احلديثة( -((4يتسق مع األصول الرشعية؛ حيث جيد له سند ًا
وأص ً
ال من تطبيقات القضاء اإلسلامي؛ فالنبي حممد صىل
اهلل عليه وسلم كان قد سبق إىل تكريس مبدأ جواز استئناف

الز ْب َية،
احلك�م أو متيي�زه ،وذلك حينما ُعرضت عليه قضي�ة ُّ

والت�ي قىض فيها عيل ب�ن أيب طالب ريض اهلل عنه باجتهاده.
فق�د حدث أن قوم ًا من أهل اليمن ق�د حفروا زبية (حفرة)

( )48نفس اإلش�ارة املتقدمة  -ورغم وجاهة االعتبارات التي يقوم
عليه�ا مبدأ التق�ايض عىل درجتني ،فإنه قد تع�رض للنقد أيض ًا؛
إذ ُأخ�ذ عليه أنه قد يؤدي إىل إطالة أمد التقايض ،وزيادة نفقاته،
األم�ر الذي يره�ق القض�اة واملتقاضني ،كام أن�ه ال يشء يضمن
صدور احلكم عىل نحو أفضل من حكم حمكمة أول درجة ،وأنه
عىل ف�رض أن احلكم الذي س�يصدر من حمكم�ة الدرجة الثانية
س�يكون أفضل من حكم حمكمة الدرجة األوىل ،فلامذا ال يسمح
للمتقاضني بااللتجاء مبارشة إىل حماكم االستئناف ،وملاذا نلزمهم
بتضيي�ع وقتهم وأمواهلم أم�ام حماكم الدرجة األوىل ،وملاذا – إن
صح�ت اعتبارات تكريس مبدأ التقايض عىل درجتني -ال ينظم
املشرع للمتقاضني درج�ة ثالثة أو رابعة للتق�ايض للوصول إىل
حكم أكثر عدالة؟ ..وقد ذهب مجهور الفقه اإلجرائي يف مناقشة
ه�ذه املآخذ إىل أهنا – بحق -يغل�ب عليها الطابع النظري ،وأهنا
ال تقل�ل م�ن االعتبارات العملي�ة التي قام عليه�ا مبدأ التقايض
على درجتين (راج�ع تفصيلي ًا الرد على هذه االنتق�ادات :عبد
الباس�ط مجيعي ،مب�ادئ املرافعات ،دار الفكر الع�ريب ،القاهرة،
 ،1980ص 184وم�ا يليه�ا -حممد نور ش�حاته ،مبادئ قانون
القض�اء امل�دين والتج�اري ،دون ذك�ر الن�ارش ،1989 ،الفقرة
 ،153ص  -171أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط ،الفقرة ،27
ص .87ويف مدى تعلق مبدأ التقايض عىل درجتني بالنظام العام
(أنظر :أمحد صدقي حمم�ود ،نظام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربية السعودية دراسة حتليلية وتطبيقية مقارنة ،الطبعة األوىل،
1437هـ ،ص -141عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان ،املبسوط
يف أصول املرافعات الرشعية ،ص.)1172
( )49أمحد صدقي حممود ،اإلشارة املتقدمة ،ص.132
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لألسد ،فوقع فيها ،فأصبح الناس يتدافعون عىل رأس البئر،
برج ٍ
�ل آخر ،ثم تعلق اآلخر بآخر،
رجل ،فتعلق ُ
فوق�ع فيها ُ

فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها مجيعا ،حيث جرحهم األس�د
وماتوا مجيع ًا م�ن ِجراحهم ،فلم يدر الناس كيف يصنعون،

وكادوا يقتتل�ون ،فأتاه�م على بن أيب طال�ب -إذ كان والي ًا
عليهم ،وقاضي ًا بينهم ،-فقال :أتريدون أن تقتتلوا ورسول
ٍ
قاض بينكم بقضاء ،ف�إن رضيتموه فهو نافذ،
اهلل ح�ي ،إين

وإن مل ترض�وا به فهو حاجز بينكم حتى تأتوا النبي صىل اهلل

علي�ه وس�لم ،فيقيض بينك�م ،ومن عدا بع�د ذلك ،فال حق
علي أن جيمعوا من قبائل من حرضوا البئر ربع
لهَ ،
وأمرهم ٌ
الدي�ة ،وثل�ث الدية ،ونص�ف الدية ،والدي�ة كاملة ،فجعل
لألول الذي هو يف البئر ربع الدية؛ ألنه هلك من فوقه ثالثة
جلذب�ه هلم ،وللثاين ثلث الدية؛ ألنه هل�ك فوقه اثنان جلذبه

هلما ،وللثالث نص�ف الدية؛ ألن�ه هلك فوق�ه واحد جلذبه
ل�ه ،وجعل للرابع -الذي مل يتس�بب يف هلاك أحد -الدية

كامل�ة ،فمنهم من ريض باحلك�م ومنهم من رفض ،ثم إهنم
واف�وا النبي صىل اهلل عليه وس�لم يف موس�م احل�ج ،فقصوا
علي�ه القصة ،وعرضوا عليه احلكم من جديد ،فأجاز قضاء

عيل(.((5

( )50حمم�د ب�ن أيب بك�ر ب�ن قي�م اجلوي�ة ،أعلام املوقين عن رب
العاملين ،مكتب�ة الكلي�ات األزهري�ة ،مصر ،س�نة 1388هـ،
ج�ـ ،2ص -58حمم�د ب�ن خل�ف بن حي�ان املع�روف بوكيع،
أخبار القضاة ،عامل الكتب ،بريوت ،دون حتديد التاريخ أو رقم
الطبعة ،جـ ،1ص  .96وروى -أيض ًا -يف موضع االس�تدالل
هذا ،أن عبد اهلل بن مس�عود حينام توىل قضاء الكوفة ُأتِى برجل
م�ن قريش ُو ِجدَ مع ام�رأة يف ملحفتها ،ومل تق�م البينة عىل غري
ذلك ،فرضبه عبد اهلل بن مس�عود أربعني جلده ،وعرفه للناس،
فغض�ب قوم الرجل من هذا احلك�م ،وانطلقوا إىل اخلليفة عمر
بن اخلطاب يش�كونه س�وء القضاء ،وقالوا :فض�ح عبد اهلل بن
مسعود رج ً
ال منا ،فقص عليه ابن مسعود ما حدث ،فأقره عمر
ِ
�م ما رأيت (أنظر :حممد سلام مدكور،
على قضائه ،وقال :ن ْع َ
املدخل للفقه اإلسلامي ،الطبع�ة الرابعة ،1969 ،ص-323
حمم�ود عرن�وس ،تاريخ القضاء يف اإلسلام ،املطبع�ة املرصية
األهلي�ة احلديث�ة ،القاه�رة1352 ،ه ،ص  -72نصر فري�د
واص�ل ،الس�لطة القضائية ونظ�ام القضاء يف اإلسلام ،املكتبة
التوفيقية ،مرص ،الطبعة الثانية1403 ،هـ ،ص .)58

وم�ن ذلك يتض�ح أن الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم–
ممث ً
ال الس�لطة واجلهة القضائي�ة األعىل -قد أيد احلكم الذي
أصدره قاضيه عىل اليمن عيل بن أيب طالب يف القضية ،مقرر ًا
بذلك ومكرس ًا مبدأ جواز استئناف األحكام القضائية لدى
جهة قضائية أعىل ،فهذه الواقعة تُعد مبدأ إجرائي ًا الستئناف
الدعوى أمام م�ن هو أعىل درج ًة يف الفقه القضائي ،وبام أن
ه�ذه اجله�ة تتمثل يف رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ،فإن
ذلك املبدأ يرتبط بالوصف الترشيعي يف اإلسالم ،وال يعني
استئناف الدعوى الذي كرسته النظم القضائية املعارصة من
خلال مبدأ التقايض عىل درجتني إال هذا( ،((5وعليه؛ ِ
فل َوليِ
األمر أن يعيد النظر فيام تم الفصل فيه إذا رفع إليه ،أو ينيب
عن�ه هيئ�ة قضائية تعيد النظ�ر فيام تم الفصل في�ه إذا مل يقنع
املحكوم عليه باحلكم واستأنفه أمامها(.((5
إذن؛ يمكن القول ،إنه اتس�اق ًا مع األصول الرشعية؛
ومواكب ًة ألنظمة القضاء احلديثة ،أقدم املنظم الس�عودي
على إلغ�اء نظام القض�اء الصادر عام 1395ه�ـ ،وبادر
إىل وض�ع نظ�ام أكث�ر حداث�ة ومواكبة ،متث�ل يف التنظيم
القضائي اجلديد رقم  78لس�نة 1428هـ ،املتضمن ك ً
ال
من نظامي القضاء العام وديوان املظامل ،وقد جاء تكريس
مب�دأ التق�ايض على درجتين ،يف مقدم�ة ما اس�تحدثه
املنظ�م الس�عودي؛ حيث أضحى يس�وغ للخصم الذي
ص�در احلكم لغري صاحل�ه يف الدرجة األوىل ،أن يعرض
الن�زاع مرة أخرى أم�ام حمكمة أعىل درج�ة؛ لتفصل فيه
من جديد ،س�واء بالنس�بة للقضاء الع�ام (الرشعي) ،أو
بالنسبة للقضاء اإلداري (ديوان املظامل)(.((5
( )51عب�د اهلل ب�ن عب�د العزي�ز الدرع�ان ،القواع�د اإلجرائي�ة
يف املرافع�ات الرشعي�ة ،دون ذك�ر الن�ارش ،الطبع�ة األوىل،
سنة ،2008ص.133
( )52حمم�ود عرن�وس ،املرج�ع الس�ابق ،ص  -73نصر فري�د
واصل ،املرجع السابق ،ص .59
( )53علي بركات ،الوس�يط يف رشح نظام القضاء الس�عودي اجلديد
رق�م  78لس�نة1428هـ ،الفق�رة ،41ص -73ف�ادي شعيش�ع،
التنظي�م القضائي اجلديد يف اململكة العربية الس�عودية بني أصوله
الرشعية وحماوالت التحديث واملعارصة ،الفقرة  ،335ص.436
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وحتقيق ًا لذلك قسم املنظم السعودي املحاكم داخل كل
جهة من جهتي القضاء إىل طبقات ،ثم جعل منها جمموعتني
أو طائفتين ،متث�ل كل واح�دة منه�ا درج�ة م�ن درجت�ي
التق�ايض ،ثم أقام عىل رأس الدرجتني حمكمة عليا واحدة؛
ضامن ًا لسلامة تطبيق وتفسير حماك�م الدرجتين لألنظمة
(((5
وترس ًما هل�ذه اخلط�ى اإلجرائي�ة
والقواع�د الرشعي�ة ُ .
اإلصالحية ،أعادت املادة التاسعة من نظام القضاء اجلديد،
ترتيب املحاكم وتنظيمها يف القضاء العام بحيث تنقسم إىل
طائفتين م�ن املحاكم ،عىل رأس�هام املحكم�ة العليا ،ومها:
الطائف�ة األوىل :تتمثل يف حماك�م الدرجة األوىل ،تلك التي
تنظر يف النزاع ألول مرة ،وتشمل املحاكم العامة ،واملحاكم
اجلزائية ،واملحاكم التجارية ،وحماكم األحوال الش�خصية،
واملحاكم العاملية.
أم�ا الطائفة الثاني�ة ،فتتمثل يف حماك�م الدرجة الثانية
(حماكم االس�تئناف) :وهى املحاك�م التي تنظر يف النزاع
للم�رة الثاني�ة ،وذل�ك م�ن خلال دوائ�ر متخصص�ة،
ومتنوعة بحسب موضوع النزاع ،تغطي أوجه املنازعات
املختلفة ،التي تم الفصل فيها من حماكم الدرجة األوىل،
وه�ى الدوائ�ر التي نص�ت عليه�ا املادة السادس�ة عرش
من نظ�ام القضاء متمثلة يف الدوائ�ر احلقوقية ،والدوائر
اجلزائية ،والدوائر العاملية ،ودوائر األحوال الشخصية،
والدوائ�ر التجاري�ة .وبخالف هذه الدوائر جيوز إنش�اء
دائ�رة اس�تئناف متخصص�ة أو أكث�ر يف املحافظ�ات
التابع�ة للمنطقة التي فيها حمكمة اس�تئناف( .((5واملنظم

( )54علي ب�ركات ،اإلش�ارة املتقدمة  -فادي شعيش�ع ،اإلش�ارة
املتقدمة -ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة ،تيسري إجراءات
التقايض والتنفيذ دراسة عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية،
ص –72حممود عبد السلام وايف ،مبادئ املرافعات الرشعية
يف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد ،ص.45
( )55نف�س اإلش�ارة املتقدمة  -أمحد صالح خملوف ،الوس�يط يف
رشح التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية،
ص  .112وقد كرس املنظم السعودي نفس التقسيم داخل
القض�اء اإلداري (دي�وان املظامل) ،فجع�ل املحكمة اإلدارية
العليا على رأس حماكم الديوان (م 8/من نظام ديوان املظامل
اجلديد) ،وقس�م حماكم الدي�وان إىل طائفتين ،األوىل تتمثل
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الس�عودي بتكريس�ه إنشاء حماكم االس�تئناف ،وتقريب
مقاره�ا م�ن املتقاضين عىل النح�و املتقدم؛ ال ش�ك أنه
يع�زز حق� ًا من أه�م حقوق اإلنس�ان ،أال وه�و حقه يف
اللجوء إىل القايض الطبيعي ،وتيسري السبيل نحو ذلك.

املبحث األول
رشوط قبول الطعن باالستئناف

ال جي�وز أن َيعترض على احلك�م( ((5إال املحك�وم

يف املحاك�م الت�ي تنظ�ر املنازع�ات اإلداري�ة ألول مرة وهي
املحاك�م اإلدارية .أما الطائف�ة الثانية فتتمثل يف املحاكم التي
تنظ�ر املنازع�ات اإلدارية لث�اين مرة وهي حماكم االس�تئناف
اإلداري�ة والتي ينعقد اختصاصه�ا  -وفق ًا للامدة الثانية عرش
من نظام ديوان املظامل اجلدي�د -بالنظر يف األحكام القضائية
القابل�ة لالس�تئناف الص�ادرة م�ن املحاكم اإلداري�ة .وهذه
املحاك�م ه�ي حماكم موض�وع أو حماكم حتقي�ق هنائي ،حيث
تس�تدعي اخلصوم ،وتكفل هلم مبدأ املواجهة ،وحق الرتافع
والدفاع وفق ًا لإلجراءات املقررة نظام ًا؛ وذلك حتى تستجيل
وج�ه احلق ،وتتش�كل لدهيا عقيدة أس�اس احلك�م ،ومن َّثم
تس�تكمل املداول�ة ،ث�م تص�در حكمه�ا االس�تئنايف .ووفقا
للتنظيم اإلجرائ�ي اجلديد ال تحُ ال القضايا اإلدارية املحكوم
فيه�ا تلقائيا إىل حمكمة االس�تئناف ،كما كان جيري احلال من
قب�ل ،أم�ام هيئة التدقيق ،وفق� ًا لنظام الدي�وان القديم ،وإنام
يتعين على صاح�ب املصلح�ة أن يرفع بنفس�ه االس�تئناف
أمام حمكمة االس�تئناف اإلداري مت�ى توافرت رشوط ذلك
(راج�ع ،تفصيلي� ًا يف رشح نظ�ام دي�وان املظ�امل الس�عودي
اجلديد :حممد مجال ذنيبات ومح�دي حممد العجمي ،القضاء
اإلداري يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية طبق ًا لنظ�ام القضاء
اجلديد «دراسة مقارنة» ،الرياض ،الطبعة األوىل1431 ،ه).
( )56اس�تخدم املنظم الس�عودي يف حتديد ووصف الوس�يلة التي
ُيتظل�م هبا من احلك�م القضائ�ي ُمصطلح «االعتراض» عىل
احلكم ،بينام تس�تخدم كثري م�ن القوانني األخ�رى ،كالقانون
املرصي ،مصطلح ًا آخر لنفس الوسيلة هو مصطلح «الطعن»
يف احلكم .وواقع األم�ر ،أن هذا االختالف يف االصطالح ال
يرتت�ب عليه أث�ر بصدد املضم�ون؛ ألهنام مصطلح�ان بمعنى
ومضمون واحد؛ ويأتيان م�ن باب الرتادف؛ إذ يقوم أحدمها
مق�ام اآلخر يف املعنى ،و ُي َّع َرف أحدمه�ا باآلخر؛ فاالعرتاض
ُيراد به طعن من اخلصم ،يس�تدعي دراس�ة الواقعة القضائية،
املدون�ة يف حمضر ضب�ط القضي�ة ،ودراس�ة احلك�م القضائي
الصادر فيها ،وأس�بابه ،وما يتبع ذلك من ِقبل حمكمة خمتصة،
وم�ن ثم إمضاؤه ،أو لحَ ْ ْظ اخللل فيه ،وتنبيه ُمصدره إىل ذلك،
أو إظه�ار بطالنه ونقضه (أنظر :عبد اهلل آل خنني ،الكاش�ف
يف رشح نظام املرافعات الرشعية الس�عودي ،مكتبة العبيكان،
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علي�ه ،أو م�ن مل ُيقض له ب�كل طلبات�ه ،((5(..وال ُيقبل

يتخذه�ا ح�ق الدع�وى أو ح�ق الدف�ع ،بع�د ص�دور

ومرشوع�ة .((5(..معن�ى ه�ذا أن�ه جي�ب حت�ى يك�ون

باالس�تئناف رشوط احل�ق يف الدع�وى ،ويف مقدمته�ا

أي طل�ب أو دف�ع ال تكون لصاحبه في�ه مصلحة قائمة
ُّ

احلك�م(((6؛ وهل�ذا جي�ب أن تتواف�ر يف احل�ق يف الطع�ن

للش�خص احلق يف الطع�ن باالس�تئناف أن تتوافر لديه

رشط�ا الصفة واملصلحة( .((6ومن ناحية أخرى ،يتعني،
كذل�ك ،أالَّ يك�ون الطاعن قد َقبِ َل احلك�م املراد الطعن

وه�و بمثاب�ة امتداد حل�ق الدع�وى؛ فهو الص�ورة التي

قاب ً
ال للطعن فيه.

الصفة واملصلحة؛ فاحلق يف الطعن باالستئناف هو حق
إجرائي ينشأ يف اخلصومة نتيجة لصدور هذا احلكم(،((5

الطبع�ة الثالثة1430 ،هـ ،اجلزء الثاين ،ص -185ش�اكر بن
عيل الش�هري ،أصول الطعن بطريق االستئناف ،جملة العدل،
العدد احلادي والستون1435( 198 ،هـ) .كام عرف البعض
ط�رق االعرتاض عىل األح�كام :بأهنا الوس�ائل التي حددها
النظام عىل سبيل احلرص -وهي االستئناف والنقض والتامس
إع�ادة النظر -والتي بمقتضاها يس�تطيع اخلص�وم التظلم من
األح�كام الص�ادرة هل�م ،أو عليه�م؛ بقصد إع�ادة النظر فيها
م�ن جدي�د؛ العتقادهم بأهنا جاءت غري عادل�ة (راجع :أمحد
صدق�ي حمم�ود ،نظام املرافع�ات الرشعية يف اململك�ة العربية
الس�عودية ،مرج�ع س�ابق ،ص ،)451ه�ذا ،يف حين عرف
جان�ب من الفقه الطعن يف األحكام :بأنه الوس�يلة االختيارية
التي نظمها القانون ملصلحة املحكوم عليه إذا أراد االعرتاض
على احلكم الص�ادر ضده؛ بقصد إلغائ�ه ،أو تعديله ،أو إزالة
آث�اره .كما عرفه البع�ض :بأنه الوس�يلة الت�ي حددها املرشع
إلمكانية تظلم املحكوم عليه من احلكم الصادر ضده (راجع:
عبد املنعم حسني ،طرق الطعن يف األحكام املدنية والتجارية،
اجل�زء األول ،الن�ارش مدون�ة الترشي�ع والقض�اء ،القاه�رة،
 ،1983الطبعة الثانية ،ص -10نبيل إسامعيل عمر ،الوسيط
يف قان�ون املرافع�ات املدنية والتجاري�ة ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلس�كندرية ،2011 ،الفق�رة  ،483ص ..)613ومن مجلة
ه�ذه التعريفات ،يتضح مدى تقارهبا ،أو تطابقها؛ إذ تعرب عن
ٍ
مقصود واحد ،يتمثل يف وصف وحتديد وسيلة أو آلية التظلم
أو التشكي من احلكم القضائي.
( )57نص املادة الس�ابعة والسبعون بعد املائة ،من نظام املرافعات
الرشعية الس�عودي اجلديد ،والذي يقابل�ه يف نظام املرافعات
املرصي ،نص املادة احلادية عرش بعد املائتني ،والذي جاء عىل
النح�و الت�ايل« :ال جيوز الطع�ن يف األحكام إال م�ن املحكوم
ىض له بكل طلباته ما
علي�ه ،وال جيوز ملن قبل احلكم ،أو ممن ُق َّ
مل ينص القانون عىل غري ذلك».
( )58امل�ادة الثالثة من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي اجلديد،
ويقابلها يف نظام املرافعات املرصي نفس رقم املادة ،و ُيالحظ
أن عبارات النصني تكاد تكون متامثلة متام ًا.
( )59فتحي وايل ،الوس�يط ،الفقرة  ،390ص  -710نبيل عمر،
الوسيط ،الفقرة  ،506ص .661

فيه باالس�تئناف( ،((6وأن يكون احلكم القضائي يف ذاته
ومم�ا تق�دم ،يمك�ن إمج�ال رشوط قب�ول الطع�ن

باالس�تئناف يف احلك�م القضائ�ي الص�ادر ع�ن حماك�م
الدرجة األوىل فيام ييل:

 -أن يكون الطاعن باالستئناف ذا صفة يف الطعن.

 أن تكون للطاعن مصلحة من وراء الطعن. أال يكون الطاعن قد َقبِ َل احلكم املراد الطعن فيه. -أن يكون الطعن بصدد حكم قابل لالستئناف.

ونعرض هلذه الرشوط ،فيام ييل ،بيشء من التفصيل.

( )60وجدي راغب ،مبادئ القضاء املدين ،ص.613
( )61أمح�د هندي ،قانون املرافعات املدني�ة والتجارية ،الفقرة ،296
ص  .532وجيب– كذلك -أن تتوافر يف الطاعن األهلية الالزمة
للتق�ايض ،وهي أهلي�ة األداء ،ويتعين وجودها بتاري�خ تقديم
الطع�ن ،ف�إذا كان الطاعن يف ه�ذا التاريخ فاق�د ًا لألهلية يكون
الطع�ن باطلاً ،حتى ولو كانت ل�ه األهلية حين إقامة الدعوى
التي صدر فيها احلك�م املطعون فيه؛ وعىل العكس يصح الطعن
مم�ن تتوافر له هذه األهلية ،ولو كان فاقد ًا هلا وقت قيام الدعوى
الت�ي كان يمثل�ه فيها غريه ،فيصح الطعن م�ن القارص الذي بلغ
س�ن الرش�د يف احلكم الص�ادر يف الدعوى الت�ي كان يمثله فيها
ال�ويل أو ال�ويص .ومجلة القول ،أن الش�خص الطبيع�ي إذا كان
فاق�د ًا أو ناقص� ًا األهلي�ة جيب أن حي�ل حمله يف رف�ع الطعن ممثله
القانوين ،أما بالنسبة للشخص االعتباري (املعنوي) ،فإن تقديم
الطعن يف األحكام ال يكون إال بواسطة من يمثله متثي ً
ال صحيح ًا
وفق� ًا ألح�كام القان�ون ،أو طبق ًا ألح�كام نظام إنش�ائه اخلاص
(راج�ع :حممد كامل عبد العزيز ،تقنني املرافعات عىل ضوء الفقه
وأح�كام القضاء ،جملة القض�اة ،الطبعة الثالث�ة ،1995 ،مرجع
س�ابق ،ص -400أمح�د أب�و الوف�ا ،نظري�ة األح�كام يف قانون
املرافع�ات ،دار املطبوع�ات اجلامعي�ة ،اإلس�كندرية،2007 ،
الفقرة  -399نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،490ص.)624
( )62إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية وفق
آخر التعديالت ،دون ذكر دار النرش1436 ،هـ ،ص.486
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أوالً :يتعين أن يكون الطاعن باالس�تئناف ذا صفة

الطاع�ن يف مركز املدع�ي ،أو يف مركز املدَّ ع�ى عليه ،أو

رشط الصف�ةُ ،يقصد به :أن الطع�ن ال يكون مقبوالً

كان خص ً
ما حقيقي ًا ن�ازع خصمه يف مزاعم�ه ،وطلباته،

احلك�م املطعون فيه ،وأن يطعن بنفس الصفة التي كانت

عنها حتى صدور احلكم القضائي املطعون فيه ،ورشيطة
أن يك�ون ق�د ُحكم عليه فعلي ًا بيشء ممَّ�ا أقيم الطعن من

يف الطعن:

إال إذا ُرف�ع مم�ن كان طرف ًا يف اخلصوم�ة التي صدر فيها

له أمام حمكم�ة أول درجة واعتُدَ هبا قبل صدور احلكم،

كان ُمتدخلاً ،أو خمتص ً
ما يف اخلصوم�ة( ،((6م�ا دام أن�ه
أو نازع�ه خصم�ه يف مزاعمه هو ،أو طلبات�ه ،ومل يتخل

وإال َُّحك�م بع�دم قبول الطعن( .((6فال جي�وز الطعن إال

أجله(.((6

وبصفت�ه التي كان متصف ًا هبا( ،((6وذلك س�واء كان هذا

وحكم عليه ،جيوز له أن يطعن
املطعون فيه باالستئنافُ ،
يف هذا احلكم؛ ألن له صفة يف الطعن .فاملتدخل انضاممي ًا

ممَّ�ن كان خص ً
ما يف الن�زاع الذي فص�ل فيه احلك�م(،((6

( )63نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،506ص .661
وجه إليه
وج�ه يف الدع�وى طلب� ًا ،أو ِّ
( )64اخلص�م ه�و كل من َّ
طل�ب؛ إذ بغير ذل�ك ال تك�ون ل�ه مصلح�ة يف الدفاع عن
احلك�م أو ض�ده .أما جم�رد مثول الش�خص أم�ام املحكمة
لالس�تعالم منه عن أمر يتعلق بالدعوى القضائية املطروحة
عليها ،أو إحض�اره؛ ليصدر احلكم القضائ�ي يف مواجهته،
ف�إن ذلك ال جيعل من�ه خص ًام حقيقي� ًا يف الدعوى القضائية
(راجع أحكام حمكمة النقض املرصية :نقض مدين ،جلس�ة
 ،1981/4/15الطع�ن رقم  1381لس�نة  47ق -نقض
مدين ،جلسة  ،1984/1/15الطعن رقم  1161لسنة 53
ق .وراجع أيض� ًا :حممد كامل عبد العزيز ،تقنني املرافعات،
ص -427فتحي وايل ،الوس�يط ،الفقرة  ،351ص-680
وج�دي راغ�ب ،دراس�ات يف مركز اخلص�م أم�ام القضاء
املدين ،مقالة منشورة يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية،
تصدره�ا كلية احلقوق بجامعة عني ش�مس ،الس�نة الثامنة
عرش ،سنة  ،1976العدد األول ،ص.71
( )65فيل�زم أن يرف�ع الطاعن طعنه باالس�تئناف يف احلكم بنفس
الصف�ة التي اتصف هبا يف اخلصومة األوىل املراد الطعن عىل
احلك�م الصادر فيه�ا؛ فوحدة صف�ة اخلصم ،واس�تمرارها
يف خصومت�ي أول درج�ة وخصوم�ة الطع�ن باالس�تئناف
تكون رشط ًا أساس�ي ًا لقبول الطعن ،والعربة بالنس�بة لصفة
اخلص�م هي بما ورد يف الطلب�ات اخلتامية املقدم�ة منه .فإذا
رف�ع الش�خص دعوى يطال�ب فيها بملكيته عين� ًا ،فال حيق
ل�ه الطعن بصفت�ه نائب ًا عن مال�ك العين ،وإذا كان قد رفع
دع�وى أول درجة بصفته وصي ًا أو ولي ًا ،فال جيوز له الطعن
على احلك�م الصادر فيه�ا باالس�تئناف بصفته الش�خصية،
وإذا ص�در حك�م على ش�خص بصفت�ه ممث ً
لا قانوني� ًا عن
رشك�ة ،فاس�تأنفه بصفت�ه وارث ،ف�إن طعن�ه يك�ون غير
مقب�ول؛ لرفع�ه م�ن غير ذي صف�ة (أنظ�ر :فتح�ي وايل،
اإلش�ارة املتقدم�ة -أمح�د هندي ،قان�ون املرافع�ات املدنية
والتجاري�ة ،الفقرة  ،296ص -533نبيل عمر ،الوس�يط،
الفقرة  ،489ص -621إبراهيم بن حسين املوجان ،رشح
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وعليــ�ه؛ ف�كل م�ن كان خص ًام يف خصوم�ة احلكم

يف خصومة الدرجة األوىل والتي ُقبل تدخله فيها حيق له

أن يطع�ن يف احلكم الصادر فيها باالس�تئناف ،حتى ولو
مل يطعن اخلصم األصيل الذي كان قد انضم هو إليه(،((6

نظام املرافعات الرشعية وف�ق آخر التعديالت ،ص-486
وراجع أيض� ًا أحكام حمكمة النق�ض املرصية :نقض مدين،
جلس�ة  ،1984/4/1الطع�ن رق�م  928لس�نة  50ق-
نقض مدين ،جلس�ة  ،1980/2/13الطعن رقم 99لس�نة
 45ق) .وم�ن ناحية أخرى ،فإن الصفة يف الطعن تثبت ملن
كان خص ً
ما ،ولي�س ملمث�ل اخلصم يف اخلصوم�ة التي صدر
فيه�ا احلك�م .وهل�ذا؛ إذا كان ناظر الوقف يمث�ل الوقف يف
اخلصوم�ة ،وزال متثيل�ه ل�ه ،فليس للناظر صف�ة يف الطعن،
كما أنه ليس له أن يمثل الوقف بالنس�بة لرفع الطعن؛ وهلذا
أيض ًا ،إذا تبني موت اخلصم املحكوم عليه قبل رفع الطعن،
فال يكون ملن كان يمثله صفة يف الطعن ،وكذلك األمر ،إذا
زال�ت والية الويل الرشع�ي الذي كان يمث�ل القارص حتى
ص�دور احلك�م املطعون فيه ،ف�إن احلق يكون ملن بلغ س�ن
الرش�د ،وليس للويل متثيل�ه بعد بلوغه هذه الس�ن (راجع:
فتحي وايل ،املرجع السابق ،الفقرة  ،351ص .)681
( )66فتح�ي وايل ،اإلش�ارة املتقدم�ة ،ص -678أمح�د هن�دي،
اإلش�ارة املتقدمة -نبيل عمر ،الوس�يط ،اإلشارة املتقدمة-
عبد احلميد املنشاوي ،التعليق عىل قانون املرافعات يف املواد
املدني�ة والتجاري�ة واإلدارية طبق ًا آلخ�ر تعديالته بالقانون
رقم  76لس�نة 2007يف ضوء أح�دث أحكام النقض حتى
عام  ،2008منش�أة املعارف ،اإلسكندرية ،2008 ،الطبعة
الرابعة ،ص .415
( )67فتحي وايل ،اإلشارة املتقدمة -نبيل عمر ،اإلشارة املتقدمة.
( )68أنظر :الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي
اجلديد ،م.3/177/
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رشيط�ة أن تكون طلب�ات املتدخل االنضاممي يف الطعن

صف�ة النيابة عن�ه يف اخلصومة القضائي�ة التي صدر فيها
احلك�م القضائ�ي املراد الطع�ن فيه ق�د اِ ْنت ِ
ُح َلت ،أو كان

واملتدخ�ل يف خصومة أول درجة تدخ ً
لا اختصامي ًا
يمك�ن أن يك�ون طرف ًا يف خصومة الطعن باالس�تئناف،

فإن�ه ال جي�وز له الطع�ن في�ه( .((7ولذلك؛ يعتبر بمنزلة

اخلص�م يف الدع�وى م�ن مل يك�ن ماث ً
لا فيها بش�خصه،

القضائي�ة موض�وع الطع�ن( .((7أم�ا إذا اقتصر احلك�م

اخلص�وم الذين يمكنه�م الطعن يف احلك�م الصادر ضد

متفقة مع طلبات اخلص�م األصيل ،ودون أن خترج عنها

أو تعارضها(.((6

إذا كان معتبر ًا خص ً
ما يف احلك�م الص�ادر يف اخلصوم�ة

احلك�م القضائ�ي ق�د أضفاها عىل ش�خص بغير مربر،

ولكن�ه كان ممث ً
لا فيه�ا بواس�طة غيره ،كالورث�ة ألحد

القضائ�ي عىل رفض تدخله ،أو ع�دم قبول تدخله ،فإنه

س�لفهم( ،((7وكذلك الشأن بالنس�بة إىل اخللف اخلاص

أو ع�دم قب�ول تدخله ،أم�ا احلكم القضائ�ي الصادر يف

الدعوى؛ إذ يكون هلم حق الطعن يف احلكم؛ إذ يعتربون
ممُ َ َثلين يف اخلصوم�ة بواس�طة ذلك اخلص�م الذين تلقوا

ال جي�وز له الطعن إال يف احلكم القضائي الصادر برفض

ألحد اخلص�وم الذين تلقوا احلق املتن�ازع عليه بعد رفع

موض�وع الدعوى القضائية ،فإنه يمتنع عليه الطعن فيه؛
ألنه مل يكن طرف ًا يف موضوع الدعوى القضائية؛ ومن ثم

احلق منه ،كاملشتري ،واملحال إليه ،واملوهوب له؛ وألن

ه�ذا ،وال يشترط أن يكون الطاعن ماث ً
ال بش�خصه

القان�وين عىل أطراف اخلصومة القضائية التي صدر فيها

املطعون فيه ،وإنام يكفي أن يكون ممث ً
ال فيها بغريه ،وذلك

عليه ،مما خيول له حق الطعن يف احلكم القضائي الصادر

ُيمتنع عليه الطعن يف احلكم؛ ألنه مل يكن طرف ًا فيه(.((7

يف اخلصوم�ة القضائية التي صدر فيه�ا احلكم القضائي

حتى حيوز احلكم القضائ�ي الصادر يف مواجهته احلجية

القضائي�ة ،رشيط�ة أن يك�ون متثيل�ه يف ه�ذه اخلصوم�ة
القضائي�ة مقطوع ًا به ،وليس حم ً
ال لش�ك .أم�ا إذا كانت
( )69نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،489ص.621
( )70أنظ�ر :الس�يد عبدالع�ال مت�ام ،األوامر واألح�كام وطرق
الطع�ن ،دار النهض�ة العربي�ة ،دون ذك�ر تاري�خ النشر،
ص.223
( )71أنظ�ر :حممد أمحد عابدين ،ط�رق الطعن يف األحكام املدنية
واجلنائي�ة ،طبع�ة  ،1984ص -16وراج�ع أيض� ًا أح�كام
حمكمة النقض املرصية :نقض مدين ،جلسة ،1972/6/13
جمموع�ة أحكام النقض ،س ،23ص -1045نقض مدين،
جلس�ة  ،1969/12/2جمموعة أح�كام النقض ،س،20
ص -1248ه�ذا غير أن�ه ،إذا مل تفص�ل املحكمة يف طلب
التدخ�ل االختصام�ي املق�دم م�ن الغير ،وص�در احلك�م
القضائ�ي متضمن ًا إلزامه بشيء يف اخلصومة القضائية ،فإنه
حي�ق له الطعن فيه؛ ألن حكم اإللزام املوضوعي الصادر يف
مواجهته قد جعل منه خص ً
ما حقيقي ًا يف الدعوى القضائية؛
وم�ن ثم جيوز ل�ه الطعن فيه (راجع :الس�يد عبدالعال متام،
األوامر واألحكام وطرق الطعن ،ص.)223

احلكم القضائي– يف مثل هذه احلاالت-ال يقترص أثره
فق�ط ،بل يمتد أث�ره إىل كل من يؤول إلي�ه احلق املتنازع

ضد السلف(.((7

( )72راجع :نقض مدين مرصي ،جلس�ة  ،1950/3/2الطعن
رق�م  28لس�نة  -17نقض مدين ،جلس�ة ،1960/12/8
جمموعة أح�كام النقض ،الس�نة ،11ص -18نقض مدين،
جلس�ة  ،1962/4/12الس�نة  ،13ص -55نبي�ل عمر،
الوسيط ،ص.621
( )73رشيط�ة أن تك�ون الدع�وى الص�ادر فيه�ا ه�ذا احلك�م
قابل�ة لالنتق�ال ،وإال اعتربت وفاة اخلصم س�بب ًا النقضاء
الدع�وى (راجع :نبيل إسماعيل عم�ر ،الوس�يط ،الفقرة
 ،489ص.)621
( )74أمح�د أب�و الوفا ،نظري�ة األح�كام يف قانون املرافع�ات ،مرجع
س�ابق ،الفق�رة  ،392ص -747حمم�د أمح�د عابدي�ن ،ط�رق
الطع�ن ،ص .17غري أنه إذا حصل�ت مثل هذه الترصفات قبل
رف�ع الدع�وى ،ثم أقيمت ه�ذه األخرية يف مواجه�ة البائع ،أو
ا ُملحي�ل ،أو الواه�ب فقط ،فال ُيعد من انتق�ل إليه احلق ممث ً
ال يف
الدعوى بواس�طة هؤالء ،ومن ثم ال جيوز هلم الطعن يف احلكم
الص�ادر فيها ،بل يعتربون م�ن الغري ،إال إذا كانوا قد اختصموا
فيها شخصيا( راجع :عبد احلميد املنشاوي ،التعليق عىل قانون
املرافعات ،مرجع سابق ،ص  -416نبيل عمر ،املرجع السابق،
الفقرة  ،489ص -622حممد أمحد عابدين ،اإلشارة املتقدمة).
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إذن ،إذا كان األص�ل الذي جيري عليه العمل قضا ًء-

أو تدخل يف الدعوى؛ إذ س�وغه احلق يف أن يلتمس إعادة

ابت�دا ًء لقب�ول الطع�ن باالس�تئناف يف حك�م حمكمة أول

وأخير ًا ،وبصدد رشط الصف�ة ،يتعني كذلك ،توافره
يف الش�خص املوج�ه إلي�ه الطع�ن؛ إذ يشترط أيض� ًا أن

وال�ذي كرس�ته نظ�م املرافع�ات املع�ارصة -أنه يشترط

درجة توافر صفة اخلصم احلقيقي يف الطاعن ،س�واء كان

ممث ً
ال يف خصومة أول درجة بش�خصه ،أو بغريه ،كاخللف

الع�ام ،أو اخلل�ف اخل�اص ال�ذي تلق�ى احل�ق بع�د رفع
الدعوى ،فإن املنظم السعودي قد خرج عىل هذا األصل؛

حيث أجاز الطع�ن يف احلكم ملن صدر احلكم ضده ،ولو

مل يكن طرف ًا يف اخلصومة التي صدر فيها( ،((7وهو مسلك

تنظيم�ي لي�س له ما يبرره(((7؛ فمن ص�در احلكم ضده،

ومل يك�ن ح�ارض ًا ،أو موك ً
ال يف اخلصوم�ة– كام يف قضايا

النظر يف احلكم متى صار هنائي ًا(.((7

يكون طرف ًا يف خصومة أول درجة التي صدر فيها احلكم

امل�راد الطعن فيه باالس�تئناف ،وذلك ب�أن كان ممث ً
ال فيها
س�وا ًء بنفس�ه ،أو بواسطة غريه ،وس�وا ًء كان طرف ًا أصلي ًا
أم متدخ ً
لا( ،((7كام يشترط أن يكون اخلص�م املوجه إليه

الطع�ن خص ً
ما حقيقي� ًا ،ب�أن يكون ق�د ن�ازع الطاعن يف
مزاعم�ه وطلبات�ه ،أو نازعه الطاع�ن يف مزاعمه وطلباته
أمام حمكمة أول درجة ،وأن يكون قد بقي عىل هذه املنازعة

الورثة بحس�ب نص الالئحة التنفيذية -يمكنه أن يقيم-

م�ع الطاعن ،ومل يتخل عنها حتى ص�در احلكم عليه(.((8

خصم له( ،((7كام يمكنه الطعن يف حكم أول درجة– حال

الطاعن بأي وضع كان؛ حتى تكون له مصلحة يف الدفاع

مت�ى كانت له مصلح�ة -دعوى مبتدأة ض�د من يرى أنه

صريورته هنائي� ًا -بالتامس إعادة النظ�ر فيه؛ وهذا احلكم
ثاب�ت نص ًا؛ إذ كرس�ه املنظم الس�عودي بموج�ب الفقرة

الثانية من املادة رق�م مائتني من نظام املرافعات الرشعية؛
معاجل ًا حالة من ُيعد احلكم حجة عليه ،ومل يكن قد ُأدخل،

( )75هذا األمر كرسته الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية
يف امل�ادة 2/177؛ حيث نص�ت عىل أنه« :جيوز االعرتاض
على احلكم ممن ص�در احلكم ضده ،ول�و مل يكن حارض ًا أو
موك ً
ال كقضايا الورثة ،حسب إجراءات االعرتاض».
( )76وم�ن ناحية أخرى ،املنظم الس�عودي يف النص الترشيعي
الع�ادي (م 177/م�ن نظ�ام املرافعات) ق�رر رصاحة أنه
ال يعترض عىل احلك�م إال املحكوم علي�ه ،أو من مل ُيقض
ل�ه بكل طلباته؛ وهذا ال ش�ك يقتيض ك�ون كل منهام كان
خص ًام حقيقي ًا يف خصومة أول درجة املراد الطعن يف احلكم
الصادر فيها ،هذا يف حني س�وغ بموجب الترشيع الفرعي
التنفي�ذي لنفس املادة (الفق�رة الثانية من الالئحة التنفيذية
للمادة  )177تقدي�م االعتراض على احلك�م مم�ن صدر
احلك�م ضده ،ول�و مل يكن ح�ارض ًا ،أو م�وكالً ،وهذا أمر
يصط�دم بقاع�دة التدرج الترشيعي؛ والت�ي من مقتضياهتا
أال خيالف الترشيع الفرعي الالئحي الترشيع األسايس أو
الترشيع العادي.
( )77عب�د اهلل ب�ن عبد العزي�ز الدرعان ،املبس�وط يف املرافعات
الرشعية ،مرجع سابق ،ص.1178
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كام يشترط أن يكون قد اس�تفاد من احلك�م الصادر ضد

ع�ن احلك�م يف مواجه�ة الطاع�ن( .((8وجي�ب أن يخُ تصم
املطع�ون ضده بذات الصفة الت�ي ُا ْخت ُِص َم هبا يف الدعوى
التي صدر فيها احلكم املطعون فيه باالستئناف(.((8
( )78وقد جرى نص الفقرة عىل النحو التايل « :حيق ملن ُيعد احلكم
حجة عليه ومل يكن قد أدخل أو تدخل يف الدعوى أن يلتمس
إعادة النظر يف األحكام النهائية» .وقد ذهب جانب من الفقه
املصري إىل أن م�ن مل يك�ن طرف ًا يف الدعوى الت�ي صدر فيها
احلكم ال يقبل منه الطعن فيه ،وإنام حسبه أن ينكر حجية هذا
احلك�م كلام ُأريد االحتج�اج به ،أو ُأريد تنفي�ذه عليه ،وذلك
عن طري�ق االستش�كال يف تنفيذ احلكم؛ باعتب�اره غري حجة
علي�ه؛ ألن احلك�م ال ينف�ذ عىل من مل يكن طرف� ًا يف اخلصومة
(راج�ع :رمزي س�يف ،الوس�يط ،ص  -771أمح�د هندي،
قانون املرافعات ،مرجع سابق ،الفقرة  ،297ص.)535
( )79عب�د املنع�م حس�ني ،ط�رق الطع�ن يف األح�كام املدني�ة
والتجارية ،مرجع سابق ،جـ ،1ص.38
( )80أمحد الس�يد صاوي ،الوس�يط ،الفقرة  ،580ص-1020
حممد أمحد عابدين ،طرق الطعن ،مرجع سابق ،ص.40
( )81نبيل إسامعيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،490ص .625
( )82ف�إذا ت�ويف املحكوم له ،ف�إن الطعن يوج�ه إىل ورثته الذين
يعتربون ممثلني يف الدعوى ويف احلكم الصادر فيها بشخص
مورثه�م (راج�ع :نبيل إسماعيل عمر ،اإلش�ارة املتقدمة-
عبد املنعم حسني ،املرجع السابق ،ص.)39
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إذن؛ ال يصح توجيه الطعن باالس�تئناف ضد الغري؛
ألن احلكم ال يستفيد منه ،وال يضري به إال من كان طرف ًا
يف الدع�وى التي ص�در فيه�ا ،وكذلك ال ُيقب�ل الطعن
املوجه إىل من ُحكم بإخراجه من الدعوى(.((8

قد أرض بالطاعن ،بأن كان قد قىض برفض طلباته كلها،
أو قضى ل�ه ببعضه�ا دون البعض اآلخ�ر( .((8ومن ثم،
فإن�ه ال مصلح�ة للطاع�ن فيام يكون قد ص�در به احلكم
القضائي وفق ًا لطلباته ،أو حمقق ًا ملقصوده منها(.((8

ثاني ًا :أن تتوافر للطاعن مصلحة يف الطعن باالستئناف

الطع�ن ،هي بمنطوق احلكم وطلب�ات اخلصم اخلتامية.

يف احلكم الصادر عليه يف أول درجة:
ال يكف�ي أن يك�ون اخلص�م طرف� ًا يف خصوم�ة أول
درجة ،وال يف احلكم الصادر فيها حتى يمكنه الطعن فيه
باالستئناف ،وإنام جيب أن تكون له مصلحة يف الطعن يف
احلكم ،بأن يكون احلكم قد أرض به ،فحكم عليه وألزمه
بشيء خلصمه ،كام إذا مل يقض له بكل طلباته( ((8إذا كان
مدعي� ًا ،أو مل يأخ�ذ بكل دفاع�ه إذا كان مدعي ًا عليه(.((8
فمن�اط املصلح�ة يف الطع�ن س�واء كان�ت حال�ة ،أو
حمتملة( ،((8إنام هي كون احلكم املطعون فيه باالس�تئناف

( )83عبد املنعم حسني ،اإلشارة املتقدمة.
( )84ن�ص املادة  177م�ن نظام املرافعات الرشعية الس�عودي،
واملادة  211من قانون املرافعات املرصي.
( )85رم�زي س�يف ،املرج�ع الس�ابق ،ص –772عب�د احلمي�د
املنشاوي ،التعليق عىل قانون املرافعات ،ص  -417وأنظر
أيض� ًا :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1978/6 /14
جمموعة أحكام النقض ،س ،29ص.1427
( )86ك�رس املنظ�م الس�عودي رشط املصلحة كرشط ع�ام لقبول أي
طلب أو دفع ،ومن ثم لقبول االعرتاض أو الطعن ،واشترط يف
املصلحة أن تكون مرشوعة ونظامية ،وأن تكون مصلحة حقيقية
مؤك�دة س�وا ًء كان�ت قائم�ة وحال�ة ،أو حمتملة يف ظ�ل ضوابط
معينة ،نص عليها يف امل�ادة الثالثة والئحتها التنفيذية .واملصلحة
تك�ون حقيقي�ة ومؤك�دة ،مت�ى كان من املؤك�د واحل�ادث فع ً
ال
اتصال احلكم املطعون فيه بمركز الطاعن ،مما ينطوي عليه هتديدٌ
ٌ
ورضر واق ٌع بمصاحله ،وتوفرت ل�ه فائدة من وراء نقض
ح�ال،
ٌ
احلك�م املطعون في�ه .وقد تك�ون املصلحة حمتمل�ة إذا كان هناك
احتامل مس�تقبيل باملس�اس بمركز الطاعن بش�كل ٍ
كاف ،وتقدير
مدى احتاملية مس�اس احلكم بمركز الطاعن مستقب ً
ال أمر مرتوك
تقدي�ره للمحكم�ة (راجع :نبيل إسماعيل عم�ر ،النظرية العامة
للطع�ن بالنق�ض يف امل�واد املدني�ة والتجاري�ة ،منش�أة املعارف،
اإلس�كندرية ،1980 ،ص .)266وتك�ون املصلح�ة مرشوع�ة
متى اس�تهدفت محاي�ة وضع قان�وين ،أو أخالقي يق�ره القانون،
ويتف�ق م�ع النظ�ام الع�ام يف املجتمع (ش�اكر بن عيل الش�هري،
أصول الطعن بطريق االستئناف ،مرجع سابق ،ص.)214

والعبرة بص�دد تواف�ر أو ع�دم تواف�ر املصلح�ة يف

ف�إذا كان هن�اك تطابق بين طلبات اخلص�م يف خصومة

أول درج�ة ومنط�وق احلك�م الصادر فيها امل�راد الطعن

فيه باالس�تئناف ،فإن املصلحة يف الطع�ن تكون منتفية،
حتى ولو كان هناك اختالف ًا بني أسبابه ،واألسباب التي
اس�تند إليها اخلصم يف مذكرته اخلتامية ،أما إذا اختلفت

طلب�ات الطاعن مع منطوق احلكم ،ثبتت له املصلحة يف

الطعن فيه باالستئناف(.((8

إذن ،يل�زم أن يك�ون للطاع�ن مصلح�ة عملية يف

الطعن باالس�تئناف ،سواء مصلحة مادية ،أو مصلحة

أدبي�ة( ،((9وذل�ك بأن يطل�ب إلغ�اء أو تعديل احلكم

الص�ادر ض�ده يف أول درج�ة ،وال�ذي يلزم�ه بيشء،

أو حيرم�ه م�ن حق أو مرك�ز يدعيه(((9؛ أي يس�تهدف
( )87فتحي وايل ،الوس�يط ،الفقرة  ،352ص -685عبد املنعم
حسني ،طرق الطعن ،مرجع سابق ،جـ ،1ص.37
( )88أنظ�ر :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1980/12/23
جمموعة أحكام النقض ،س ،31ص.112
( )89أنظ�ر :حممود التحيوي ،القواعد العامة للطعن يف األحكام
القضائي�ة ..دراس�ة حتليلي�ة تأصيلي�ة مقارن�ة ،دار اجلامعة
اجلدي�دة ،اإلس�كندرية ،2010 ،ص -68عب�د احلمي�د
املنش�اوي ،التعلي�ق عىل قانون املرافع�ات ،ص  -417عبد
املنعم حس�ني ،طرق الطعن يف األح�كام املدنية والتجارية،
مرجع سابق ،جـ ،1ص.37
( )90فلا تكف�ي املصلح�ة النظري�ة البحت�ة ،وال تتواف�ر املصلحة
يف الطع�ن إذا بن�ي على وجه غري منتج أو عىل س�بب لو صح
واقتضى تغيير احلكم ملا ع�ادت عىل الطاعن م�ن ذلك فائدة
(راجع :عبد احلميد املنشاوي ،اإلشارة املتقدمة -وأنظر أيض ًا:
نقض مدين ،جلسة  ،1958/3/27جمموعة أحكام النقض،
الس�نة  ،9ص -243نقض مدين ،جلس�ة ،1959/10/22
جمموعة أحكام النقض ،السنة  ،10ص.)590
( )91وجدي راغب ،مبادئ القضاء املدين ،ص.615
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احلص�ول على حك�م أفض�ل لصاحل�ه م�ن حمكم�ة

ثالث� ًا :أالَّ يك�ون الطاعن قد َقبِ َل احلك�م املراد الطعن

ق�د صدر حمقق ًا ملقص�ود الطاعن ،ومتمش�ي ًا مع املركز

«ال جي�وز الطع�ن ممَّن َقبِ َل احلك�م»(..((9؛ فهذا رشط

االس�تئناف( .((9أم�ا إن كان حكم حمكم�ة أول درجة
القان�وين ال�ذي يدعي�ه بام يرتت�ب عليه من آث�ار رتبها
القان�ون ،بحي�ث ال يكون من ش�أنه إنش�اء التزامات
جدي�دة على عاتق�ه ،أو اإلبق�اء على التزام�ات يريد
التخلص منها ،أو حرمانه من حق يدعيه ،فإنه واحلالة

ه�ذه ،ال تتواف�ر املصلح�ة املعتربة والتي تس�وغ قبول

طعنه باالستئناف(.((9

فيه باالستئناف:

خ�اص م�ن رشوط الطع�ن(((9؛ ألن قب�ول احلك�م ُيعد

ترصف� ًا قانوني ًا إجرائي ًا ملزم ًا لصاحبه(((9؛ بموجبه يكون
قد تنازل عن استعامل حقه يف الطعن( .((10وقبول احلكم

يعني الرضاء به رصاح ًة أو ضمنا ،بحيث ُيمتنع بعد ذلك

على اخلصم الذي ريض به أن يطعن فيه بأي طريق(.((10

والقب�ول الرصيح ه�و إعالن إرادة رصحي�ة من املحكوم

والعبرة يف قي�ام املصلح�ة يف الطعن باالس�تئناف،

عليه بقبول احلكم ،والتنازل عن حقه يف الطعن فيه(.((10

يالب�س الدع�وى إذ ذاك م�ن ظ�روف ووقائ�ع يثبته�ا

ثم فال حاج�ة لقبوله من اخلصم
للمحك�وم عليه ،وم�ن َّ

بحي�ث يقتصر بح�ث الطع�ن على خمتل�ف وجوه�ه

( )97ن�ص املادة  177من نظام املرافعات الس�عودي اجلديد املكرس
لشروط قب�ول الطعن أغفل اإلش�ارة رصاحة إىل ه�ذا القيد أو
الشرط؛ املتعلق بكون الطاعن مل يقبل احلك�م املراد الطعن فيه؛
إذ ج�اء على النحو الت�ايل« :ال جيوز أن يعرتض على احلكم إال
املحك�وم عليه ،أو م�ن مل ُيقض له بكل طلباته ،ما مل ينص النظام
على غري ذل�ك» .يف حني جاء النص املقاب�ل يف قانون املرافعات
املرصي (م )211/مكرس ًا هلذا الرشط؛ حيث جرى عىل النحو
الت�ايل« :ال جي�وز الطعن يف األحكام إال م�ن املحكوم عليه ،وال
جي�وز مم�ن قبل احلك�م ،أو ممن ُقيض ل�ه بكل طلبات�ه ،ما مل ينص
القانون عىل غري ذلك» .وال تبدو لنا علة ظاهرة وراء تغييب هذا
الشرط م�ن نص املرافعات الس�عودي ،وق�د كان األوىل النص
عليه رصاح ًة؛ ألمهيته وجدواه يف تكريس رشوط قبول الطعن.
( )98أمحد هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،298ص.538
( )99حمم�د حامد فهم�ي ،املرافع�ات املدنية والتجاري�ة ،الفقرة
 ،650ص -649أمحد مسلم ،أصول املرافعات ،ص.680
( )100الس�يد عبد العال متام ،األوامر واألحكام وطرق الطعن،
ص.230
( )101أمحد أبو الوفا ،املرافعات ،ص -811نبيل إسامعيل عمر ،النظرية
العامة للطعن بالنقض يف املواد املدنية والتجارية ،ص.267
( )102فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،353ص -691الس�يد عبد
العال متام ،اإلشارة املتقدمة -عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان،
املبسوط يف املرافعات الرشعية ،مرجع سابق ،ص.1179
( )103أمح�د هندي ،قانون املرافع�ات ،الفقرة  ،298ص-538
أنظر أيض ًا:

ه�ي بقيامها وقت صدور احلك�م املطعون فيه( ،((9وما

احلك�م ،وتكون حت�ت نظ�ره ،وعليها يرتك�ز قضاؤه،
القانوني�ة آن�ذاك( ،((9وال ُيعت�د بانع�دام املصلح�ة أو

زواهلا بعد ذلك(.((9

( )92إبراهيم بن حسين املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر التعديالت ،مرجع سابق ،ص.485
( )93وكذل�ك احل�ال ،إذا مل يكن للخص�م طلبات يف اخلصومة
القضائي�ة التي صدر فيها احلكم القضائي املطعون فيه ،فإنه
يعترب خ�ارس للدع�وى القضائية إذا ُقبل�ت طلبات خصمه
فيه�ا كلي ًا أو جزئي ًا .أما إذا حكم برفض الدعوى القضائية،
أو ع�دم قبوهلا ،فإن�ه ال يكون للمدعى علي�ه يف هذه احلالة
احل�ق يف الطع�ن يف احلكم القضائي يف مث�ل هذه احلاالت،
وم�ا ش�اهبها (أنظر :فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة ،352
ص.)685
( )94فتحي وايل ،املرجع الس�ابق ،ص -686إبراهيم بن حسني
املوج�ان ،رشح نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة ،مرجع س�ابق،
ص..485
( )95نبيل إسامعيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،488ص.618
( )96أنظر :نقض مدين مرصي ،جلس�ة  ،1974/3/3جمموعة
أح�كام النق�ض ،س ،25ص -459نق�ض م�دين مرصي،
جلس�ة  ،1966/11/3جمموع�ة أح�كام النقض ،س،17
ص -1624وراج�ع أيض ًا :فتحي وايل ،اإلش�ارة املتقدمة-
نبيل إسماعيل ،اإلش�ارة املتقدمة -عبد املنعم حسني ،طرق
الطعن يف األحكام املدنية والتجارية ،ص.41
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وه�و تصرف قان�وين إجرائ�ي ،يت�م ب�اإلرادة املنف�ردة
اآلخ�ر( ،((10غير أن إرادت�ه يتعين أن تك�ون خالية من

R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
op. cit., n. 609, p.447
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العيوب ،ومبنية عىل س�بب مرشوع ،ويتعني أن يتوافر يف

ل�و بادر اخلصم املحكوم علي�ه بتنفيذ حكم قضائي حائز
للحجية القضائية ،أو مشموالً بالنفاذ املعجل وبال كفالة،

الضمن�ي ،فيعن�ي التعبري الضمني ع�ن إرادة النزول عن

الطع�ن يف احلكم؛ ألنه إن مل ينفذ اختي�ار ًاَ ،ن َف َذ جربا

اخلصم الذي يقبل احلكم ويتنازل عن حقه يف الطعن فيه
أهلية الترصف يف احلق موض�وع احلكم( .((10أما القبول

حق الطعن( ،((10وهو يستفاد من كل فعل أو عمل قانوين
ينايف الرغبة يف رفع االس�تئناف ،و ُي ْش ِعر بالرضا باحلكم،
والتخيل عن حق الطعن فيه( .((10ويتعني أن يكون القبول

الضمني واضح املعن�ى ،قاطع الداللة عىل قبول احلكم،
وعلى التن�ازل عن احل�ق يف الطعن فيه ،تن�ازالً ال حيتمل
ش�ك ًا أو تأوي ً
لا( ،((10وأن يصدر هذا القب�ول أو التنازل

(((10
ثم،
عن حم�ض اختيار ،ال عن إلزا ٍم أو إجب�ار  .ومن َّ
يعترب قبوالً ضمني ًا للحكم مبادرة املحكوم عليه إىل تنفيذ

احلك�م االبتدائي اختيار ًا دون قيد أو رشط( ،((10يف حني

( )104وجدي راغ�ب ،مبادئ القضاء املدين ،ص -617حممود
التحي�وي ،القواعد العامة للطع�ن يف األحكام القضائية،
مرجع سابق ،ص -70وأنظر أيض ًا :نقض مدين مرصي،
جلسة  ،1981/6/1الطعن رقم  ،1076لسنة  48ق.
( )105عب�د املنع�م حس�ني ،ط�رق الطع�ن يف األح�كام املدني�ة
والتجارية ،ص.48
( )106فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،353ص -691عبد املنعم
حسني ،اإلشارة املتقدمة.
( )107أمحد أبو الوفا ،نظرية األحكام يف قانون املرافعات ،مرجع سابق،
الفقرة  422مكرر ،ص -792الس�يد عبد العال متام ،األوامر
واألحكام وط�رق الطعن ،ص -231الس�يد عمر التحيوي،
الطعن يف األح�كام القضائية ،مرجع س�ابق ،ص -29وأنظر
أيض ًا :نق�ض مدين مصري ،جلس�ة  ،1989/7/11الطعن
رقم  ،1969لسنة  54ق -جلسة  ،1988/3/15طعن رقم
 ،2164لسنة 54ق -جلسة  ،1968/5/16جمموعة أحكام
النقض ،السنة  ،19ص.962
( )108أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،مرجع سابق ،الفقرة،579
ص.1017
( )109أمح�د هن�دي ،قان�ون املرافع�ات ،مرجع س�ابق ،الفقرة ،298
ص .538وعلى العكس ،ال يس�تفاد القبول الضمني من الرتاخي
يف الطع�ن ،أو من مناقش�ة م�دى حجية احلكم ،كام ال يس�تفاد من
كون احلكم صدر حضوري ًا ،وأن املحكوم عليه س�كت عن الطعن
فيه زمن ًا طوي ً
ال ما دامت املدة املسقطة للطعن مل تكتمل (راجع :عبد
احلميد املنش�اوي ،التعليق عىل قانون املرافعات ،ص  -418أمحد
السيد صاوي ،اإلشارة املتقدمة -وأنظر أيض ًا :نقض مدين ،جلسة
 ،1957/3/21جمموعة أحكام النقض ،السنة ،8ص.)241

ف�إن ذلك ال يدل على قبوله وتنازله ضمني� ًا عن حقه يف

(((11

وقب�ول حكم أول درجة ،والتنازل عن الطعن فيه يمكن
أن يك�ون كلي ًا أو جزئي ًا ،ف�إذا كان منطوق احلكم حيتوي
عىل أج�زاء خمتلفة ،يمكن للمحكوم عليه أن يقبل بعض
األج�زاء دون أن يعترب هذا قبوالً لألجزاء األخرى ،غري
أن طع�ن املحكوم عليه يف بعض أجزاء احلكم فقط يعترب
بمثابة قبول ضمني للحكم يف األجزاء األخرى(.((11

رابع ًا :أن يكون الطعن بصدد حكم قابل لالستئناف:
إعماالً ملبدأ التق�ايض على درجتني ال�ذي انتهجه-

مؤخ�ر ًا -املنظم الس�عودي؛ ف�إن القاعدة ه�ي أن مجيع
األح�كام القضائية الص�ادرة من حماك�م الدرجة األوىل
تقبل الطعن باالستئناف ،ما مل ينص القانون عىل خالف

ذل�ك .وعلي�ه؛ فقد أج�رى املنظم الس�عودي نص املادة
اخلامس�ة والثامنين بع�د املائ�ة لتؤك�د ذل�ك؛ فنص عىل
أن مجي�ع األح�كام الصادرة م�ن حماكم الدرج�ة األوىل

قابلة لالس�تئناف ،باس�تثناء األحكام القضائية الصادرة
( )110أمح�د هندي ،اإلش�ارة املتقدمة -الس�يد عب�د العال متام،
األوام�ر واألح�كام وط�رق الطع�ن ،ص -232وأنظ�ر
أيض ًا :نقض مدين مرصي ،جلس�ة  ،1983/4/27طعن
رقم  ،876لسنة  51ق.
( )111فتحي وايل ،الوس�يط ،الفقرة  ،353ص – 692وأنظر
أيض� ًا :نقض م�دين مصري ،جلس�ة ،1968/5/16
جمموع�ة أحكام النقض ،الس�نة  ،19ص .692وجدير
بالذك�ر ،أن�ه وإعامالً لقاع�دة األثر النس�بي للقبول ،إذا
كان ح�ق الطعن مق�رر ًا للقابل وح�ده ،فإنه يرتتب عىل
قبول�ه للحك�م ع�دم ج�واز الطع�ن في�ه ،أم�ا إذا تعدد
املحك�وم عليه�م فإن قب�ول أحدهم للحك�م يؤدي إىل
زوال حق�ه وح�ده يف الطعن على هذا احلك�م (راجع:
نبيل إسماعيل عمر ،النظرية العام�ة للطعن بالنقض يف
املواد املدنية والتجارية ،مرجع سابق ،ص.)267
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يف الدع�اوى اليسيرة الت�ي حيدده�ا املجل�س األعلى
للقضاء( .((11وكذلك احلال -أيض ًا-

واملنظ�م الس�عودي هب�ذا التوج�ه يك�ون ق�د انتهج
أيض� ًا نفس هنج املرشع املرصي؛ إذ ن�ص يف املادة الثانية

بالنس�بة لألح�كام الفرعي�ة الت�ي يصدره�ا القايض

عشرة بعد املائتين من قان�ون املرافعات ،على أنه“ :ال

اخلصوم�ة كلها أو بعضها؛ إذ األص�ل فيها عدم إمكانية

وال تنته�ي هب�ا اخلصومة إال بع�د صدور احلك�م املنهي

أثن�اء سير الدعوى ،وقب�ل الفصل فيه�ا ،وال تنتهي هبا
اس�تئنافها إال م�ع احلكم الص�ادر يف موض�وع الدعوى

املنهي للخصومة (م.((11( ((11( )1/178/

( )112إذ َقدَ َر املنظم السعودي أن الدعاوى اليسرية ،بسيطة القيمة،
قليل�ة األمهي�ة ،يكفي بش�أهنا التق�ايض عىل درج�ة واحدة،
فيك�ون احلكم الصادر فيه�ا هنائي ًا قطعي ًا ،ال يقبل الطعن فيه
باالس�تئناف؛ توفري ًا للوقت واجلهد؛ وجتنب ًا لعنت اخلصومة
وكيديته�ا دون ج�دوى؛ ألن اخلص�وم غالب� ًا م�ا يقدم�ون
على الطعن يف تل�ك األحكام حت�ت تأثري ش�هوة العناد ،أو
الرغبة يف االنتقام ،فض ً
ال عن أن ُحس�ن سري القضاء يقتيض
تف�رغ حماكم الدرج�ة الثانية للدع�اوى اهلام�ة ،خاصة وأن
الدع�اوى قليلة األمهية ال تثير يف الغالب صعوبات يقتيض
ع�رض النزاع فيها عىل درجتني .وه�ذا تقريب ًا هو نفس هنج
املشرع املرصي الذي اعت�د بالنصاب القيم�ي ،حيث قيمة
الدعوى .فوفق ًا للقانون رقم  76لس�نة  2007بشأن تعديل
بع�ض أحكام قان�ون املرافع�ات املدنية والتجاري�ة وقانون
االثب�ات يف املواد املدنية والتجارية جعل النصاب االنتهائي
للمحاك�م اجلزئية مخس�ة آالف جني�ه والنص�اب االنتهائي
للمحاك�م االبتدائية  40000ألف جنيه وكالمها يش�كالن
حماك�م الدرجة األوىل ..فأرس�ى يف ه�ذا اخلصوص قاعدة،
مفاده�ا أنه ال جيوز اس�تئناف األحكام الص�ادرة من حماكم
الدرج�ة األوىل يف حدود نصاهبا االنتهائي؛ إذ تعترب أحكام ًا
انتهائية ،أي أن مجيع األحكام الصادرة من هاتني املحكمتني
يف حدود هذه املبالغ تكون غري قابلة لالستئناف؛ لصدورها
يف حدود النص�اب النهائي هلام؛ بينام إذا صدر احلكم جماوزا
لتل�ك املبال�غ ،ج�از الطع�ن في�ه باالس�تئناف ،وذل�ك أي� ًا
كان ن�وع هذه الدع�اوى (ش�خصية ،أو عيني�ة ،منقولة ،أو
عقاري�ة) ،رشيطة أن تكون هذه األحكام صادرة يف دعاوى
داخل�ة يف اختص�اص هذه املحاكم طبق� ًا للقواعد العامة يف
االختصاص (راجع :نبيل إسماعيل عمر ،الوسيط ،الفقرة
 ،507ص -663عبد احلميد املنشاوي ،التعليق عىل قانون
املرافعات ،ص.)486
( )113عب�د اهلل آل خنين ،الكاش�ف ،ج�ـ ،2ص -198ماجد
بن س�ليامن بن عبد اهلل اخلليفة ،تيسير إجراءات التقايض
والتنفيذ ،ص.189
( )114ثمة استثناء آخر يف هذا اخلصوص ،كرسه املنظم السعودي،
بموجب املادة  65من نظام القضاء اجلديد لس�نة 1428هـ
؛ حي�ث ق�رر ع�دم ج�واز الطعن ب�أي طري�ق يف األحكام
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جي�وز الطعن يف األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى
للخصوم�ة كلها» .وهب�ذا التوجه الترشيعي املتس�ق ،تم

إرس�اء قاع�دة عامة ،تقيض بع�دم جواز الطع�ن املبارش
وعىل اس�تقالل يف األحكام الفرعية الصادرة أثناء سير

اخلصوم�ة ،والت�ي ال تنته�ي هب�ا اخلصومة كلها ،س�وا ًء
كان حك ً
ما فرعي� ًا قطعي� ًا ،أو غير قطعي ،وس�وا ًء تعلق
بإج�راءات اخلصومة ،أو بموض�وع الدعوى ،أو بطرق
اإلثب�ات( ،((11وترجع العلة وراء ذلك إىل الرغبة يف منع

تقطي�ع أوصال القضية الواحدة ،وتوزيعها عىل أكثر من
حمكم�ة؛ األم�ر الذي يرتت�ب عليه تعطي�ل الفصل فيها؛

وزيادة نفقات التقايض(.((11
ويقص�د باحلك�م ا ُملنه�ي للخصوم�ة يف ه�ذا الصدد

احلك�م املنه�ي للخصوم�ة األصلي�ة كله�ا ،ولي�س
احلك�م املنهي ألية مس�ألة فرعي�ة ثارت أثن�اء اخلصومة

األصلي�ة( .((11وم�ن أمثلة تل�ك األح�كام الفرعية التي
الت�ي تص�در يف الدعاوى التأديبي�ة اخلاص�ة بالقضاة؛ وقد
أجرى نص املادة عىل النحو التايل« :جيب أن يشتمل احلكم
الصادر يف الدعوى التأديبية عىل األس�باب التي بني عليها،
وأن تتلى أس�بابه عن�د النط�ق به يف جلس�ة رسي�ة ،ويكون
احلكم غري قابل للطعن»(راجع :أمحد صدقي حممود ،نظام
املرافعات الرشعية ،مرجع سابق ،ص .)471
( )115نق�ض مدين ،جلس�ة  ،1984 /5/9الطعن رقم،1810
س 50ق -نق�ض م�دين ،1984/5/15 ،الطع�ن
رقم ،2100س 50ق.
( )116أمح�د هندي ،قانون املرافع�ات ،الفقرة  ،304ص-552
إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية،
ص.488
( )117أمح�د هندي ،نفس اإلش�ارة املتقدمة -عب�د اهلل آل خنني،
الكاش�ف ،ج�ـ ،2ص -198حمم�ود عم�ر التحي�وي،
القواع�د العامة للطعن يف األحكام ،ص  -26الس�يد عبد
العال متام ،األوامر واألحكام وطرق الطعن ،ص.213
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تص�در أثن�اء سير اخلصوم�ة ،وال جي�وز الطع�ن فيه�ا
اس�تقالالً ف�ور صدوره�ا :احلك�م برف�ض الطلب�ات

املس�تعجلة ،فيقصد هبا األحكام الت�ي يصدرها القايض
ٍ
ٍ
مؤقتة؛ حلامية حق يخُ ش�ى عليه من فوات الوقت،
بصف�ة

خصومة قائم�ة( ،((11واحلكم برف�ض الدفع بعدم قبول

تؤثر فيه(.((12

العارض�ة ،واحلك�م برف�ض التدخ�ل أو اإلدخ�ال يف
الدعوى(.((11

االس�تثناءات ال�واردة عىل قاعدة من�ع الطعن املبارش

عىل األحكام الفرعية:
َث َّم�ة حاالت معين�ة ،وردت عىل س�بيل احلرص ،وال

جي�وز القياس عليها؛ ألهنا ُمس�تثناة م�ن األصل املتقدم،

كرس�ها املنظم الس�عودي– وتوافق بص�دد تنظيمها عىل
ه�ذا النح�و أيض� ًا م�ع املشرع املصري -إذ أج�از فيها

للخص�وم الطعن يف بع�ض األحكام الفرعي�ة فور ًا قبل

ومتعلقة بمنازعة يف املوضوع ،وال متس أصل احلق ،وال

ويرج�ع الس�بب وراء اس�تثناء األح�كام الوقتي�ة

واملس�تعجلة م�ن القاع�دة األصلية املتقدم�ة إىل أن هلذه
األح�كام كيان ًا مس�تق ً
ال خاص� ًا هبا ،فصدوره�ا ال يؤثر

عىل احلكم املوضوعي ،فال يصح تعليق الطعن فيها عىل
احلك�م يف موضوع الدع�وى( ،((12وملا ق�د يكون هلا من

أث�ر بالغ عىل مصالح اخلصوم ،يحَ ْ ُس�ن مع�ه فتح الطريق

أمامهم لطعن مبارش قد حيمي مصاحلهم من اخلطر ،هذا
فض ً
ال عن أنه ال يرتتب عىل إجازة مثل هذا الطعن تقطيع

أوص�ال اخلصومة ،أو تعطيل الفص�ل يف املوضوع(،((12

فنص عىل أنه،...« :
صدور احلكم النهائي يف املوضوعَّ .

باإلضافة إىل أن صفة االس�تعجال يف األحكام القضائية

وعلى األحكام الوقتية واملس�تعجلة ،واألح�كام القابلة

أم َّا األحكام الصادرة بوقف الدعوى ،فقد استثنيت

وجي�وز االعرتاض عىل احلكم الص�ادر بوقف الدعوى،

للتنفيذ اجلربي ،واألح�كام الصادرة بعدم االختصاص

الوقتية ،واملستعجلة تقتيض رسعة الطعن فيها(.((12

م�ن القاع�دة العام�ة؛ ألن�ه ال س�بيل إىل إل�زام املترضر

وامل�راد باألحكام الوقتية :تلك األح�كام التي يصدرها
ٍ
ٍ
مؤقتة م�ن أجل معاجلة وضع قائم أثناء
بصورة
الق�ايض

منها باالنتظار حتى يزول الس�بب املعل�ق عليه الوقف؛
وحت�ى حيكم بعد ذل�ك يف اخلصومة بحك�م ُمن ٍْه هلا؛ كام
أن الطع�ن يف هذه األحكام قبل احلكم املنهي للخصومة

أو بتقري�ر نفقة مؤقتة ،أو برف�ض تقريرها .أما األحكام

س�يؤدي ح�ال نجاح�ه إىل تعجي�ل ،وتكمي�ل الفص�ل

قبل احلكم يف املوضوع»(م178/مرافعات رشعية)

(((12

سير الدع�وى ،كاحلكم بف�رض احلراس�ة ،أو برفضها،
( )118الالئحة التنفيذية لنص املادة الثامنة والسبعني بعد املائة يف
فقرهتا األوىل– وراجع أيض ًا :نقض مدين مرصي ،جلس�ة
 ،1979/4/9طعن رقم  ،770لسنة  48ق.
( )119نبيل عمر ،املرجع السابق ،الفقرة  ،498ص  -637أمحد
صدقي حممود ،نظام املرافعات الرشعية ،ص.456
( )120وهذا النص يقابله يف النظام املرصي ،نص املادة  212من
قان�ون املرافعات ،والذي جاء عىل النح�و التايل« :ال جيوز
الطع�ن يف األح�كام الت�ي تصدر أثن�اء سير الدعوى وال
تنتهي هبا اخلصومة إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة
كله�ا ،وذلك عدا األحكام الوقتية واملس�تعجلة والصادرة
بوق�ف الدع�وى واألح�كام القابل�ة للتنفي�ذ اجلبري،
واألحكام الصادرة بعدم االختصاص»..

ال يمزق اخلصومة؛ وال يؤخر سريها بل إنه عىل العكس

فيه�ا( .((12وكذل�ك حت�ى ال يتحصن احلك�م القضائي

الص�ادر بوق�ف الدع�وى ض�د الطعن في�ه؛ ألن�ه إذا مل

ُيطعن في�ه فور صدوره؛ فإن املصلحة يف الطعن س�وف
( )121عبد اهلل آل خنني ،الكاشف ،جـ ،2ص.200
( )122أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،601ص .1042
( )123فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،362ص -716أمح�د
صدقي حممود ،نظام املرافعات الرشعية ،ص.458
( )124وج�دي راغ�ب ،مب�ادئ القضاء امل�دين ،ص -614نبيل
إسامعيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،501ص.639
( )125رمزي سيف ،الوسيط ،ص.677
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تنعدم بعد صدور احلك�م القضائي الفاصل يف موضوع

الدعوى(.((12

أح�كام هنائي�ة) ،أو بمقتىض قواعد النف�اذ املعجل(،((13

ويقترص هذا االستثناء عىل األحكام الصادرة بوقف

أي أن األمر يقترص عىل أحكام اإللزام ،وهي التي تؤكد
مرك�ز ًا قانوني� ًا س�ابق ًا ،ويقص�د منه�ا تأكي�د حق ألحد

الوق�ف أو احلك�م بإلغ�اء الوق�ف وإع�ادة الدعوى إىل

حي�ث إذا تقاع�س ع�ن تنفي�ذه أمكن إجب�اره عىل ذلك

الدع�وى القضائية ،فال ينطب�ق عىل احلكم برفض طلب

حمكم�ة أول درج�ة للفصل يف موضوعه�ا؛ حيث تنتفي
العل�ة يف الطع�ن( ،((12كما ال يش�مل ح�االت انقط�اع

اخلصوم�ة أو ش�طبها؛ ألن اخلص�م يمل�ك السير يف

اخلص�وم ،يقابل�ه إلزام الط�رف اآلخر ب�أداء معني(،((13
بواس�طة الس�لطة العامة( ،((13ومن ثم خيرج من عدادها
األح�كام التي تقترص عىل تقري�ر» مركز قانوين أو واقعة

قانونية»( ،((13كام خترج عن عدادها األحكام املوضوعية

اخلصوم�ة بعد االنقطاع أو الش�طب عن طريق تعجيلها
ف�ور ًا ،وهو ما ال يملكه يف حال�ة الوقف إال بعد انقضاء

حمقق ًا بمجرده لقصد املدعي من دعواه(.((13

على الوقف القضائ�ي للدع�وى القضائية ،أم�ا الوقف

الطعن فيها فور صدورها ،هي األحكام الصادرة بإلزام

مدة الوقف أو زوال س�ببه( .((12ويقترص هذا االس�تثناء

االتفاق�ي هلا فإن هذا االس�تثناء ال يش�مله؛ ألنه ال جيوز
ألح�د أن يتضرر م�ن ج�راء اتفاق�ه( ،((12فاخلصوم قد
وافق�وا عىل هذا الوقف ،وبالتايل فقد أس�قطوا حقهم يف

الطعن فيه(.((13

أم� َّا األح�كام القابل�ة للتنفي�ذ اجلبري ،فيقص�د هبا

أح�كام اإللزام املوضوعية ،التي تصدر يف طلب قضائي
موضوع�ي ،ألحد اخلصوم أثناء سير الدعوى ،وتكون
قابل�ة للتنفيذ جرب ًا ،س�واء بحك�م القواع�د العامة (أي

( )126فتح�ي وايل ،املرج�ع الس�ابق ،الفق�رة  ،362ص-717
أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،602ص .1042
( )127أنظر :الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية لنص املادة الثامنة
والسبعني بعد املائة من نظام املرافعات السعودي اجلديد-
نبي�ل إسماعيل عمر ،الوس�يط ،الفق�رة  ،501ص-640
وأنظ�ر أيض ًا :نقض مدين مرصي ،جلس�ة ،1981/6/6
الطع�ن رق�م  ،1720لس�نة  50ق– نق�ض مدين ،جلس�ة
 ،1983/2/28طعن رقم  ،385لسنة  40ق.
( )128وجدي راغب ،مب�ادئ القضاء املدين ،ص –614فتحي
وايل ،اإلشارة املتقدمة -وأنظر أيض ًا :نقض مدين مرصي،
جلسة  ،1978/3/28طعن رقم  ،461لسنة  44ق.
( )129حممود عمر التحيوي ،القواعد العامة للطعن ،ص -31السيد
عبد العال متام ،األوامر واألحكام وطرق الطعن ،ص.216
( )130نبيل إسامعيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،501ص.639
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الت�ي يعترب صدورها يف ذاته بمثابة وفاء بالتزام الدين أو
إذن ،فاألح�كام القابلة للتنفي�ذ اجلربي ،والتي جيوز

فق�ط ،دون األحكام التقريري�ة ،أو األحكام املوضوعية

املنش�ئة ،فحيث جيب على املحكوم عليه أن يقوم بعمل،
أو أعمال لصال�ح املحك�وم ل�ه ،ونَ�ك ََل عن ذل�ك ،فإن
الدول�ة حت�ل حمله يف إضف�اء احلامي�ة القانوني�ة عليه عن

( )131أنظر :عبد املنعم حس�ني ،االس�تئناف يف األحكام املدنية
والتجاري�ة ،دون ذكر النارش ،طبع�ة  ،1989الفقرة ،19
ص -42وراج�ع أيض� ًا :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة
 ،1983/3/6طعن رقم  ،669لس�نة  48ق ،املوس�وعة
الذهبية ،جـ  ،6ص ،717رقم .954
( )132فتح�ي وايل ،اإلش�ارة املتقدم�ة -نبي�ل إسماعيل عم�ر،
الوس�يط ،الفق�رة  ،501ص -641وراج�ع أيض ًا :نقض
م�دين مصري ،جلس�ة  ،1984/3/29الطع�ن رق�م
 ،1356لس�نة  48ق ،املوسوعة الذهبية للفكهاين ،جـ،6
ص  ،724رقم .962
( )133راج�ع :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1984/6/10
الطع�ن رق�م  ،1662لس�نة  48ق ،املوس�وعة الذهبي�ة،
جـ ،6ص ،727رقم.965
( )134راج�ع :نقض م�دين مرصي ،جلس�ة ،1973/11/27
الطع�ن رق�م  ،1112لس�نة  52ق ،املدون�ة الذهبية لعبد
املنعم حسني ،جـ ،2ص ،1199رقم .1611
( )135راج�ع :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة،1983/2/24
الطع�ن رق�م  ،607لس�نة  47ق ،املوس�وعة ،جـ ،6ص
 ،716رقم  -953نقض مدين ،جلس�ة ،1981/11/8
الطعن رقم  340لس�نة  46ق ،املوس�وعة الذهبية ،جـ،6
ص  ،706رقم .944
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طري�ق التنفي�ذ بوس�ائل الق�وة اجلربي�ة( ،((13والعل�ة يف

فتظ�ل املحكم�ة موقف�ة للدع�وى أمامه�ا وال تنظره�ا

مصلح�ة جدي�ة للطع�ن يف احلكم على اس�تقالل حتى

االختص�اص( ،((14وبمج�رد ص�دور احلك�م األخري يف

ذل�ك أن القابلي�ة للتنفيذ اجلربي تنش�ئ للمحكوم عليه
يتسنى له طلب وقف تنفيذه(.((13

حت�ى يص�در حك�م م�ن حمكم�ة االس�تئناف يف مس�ألة

وأخري ًا ،بالنس�بة للحك�م الصادر بع�دم االختصاص
واإلحالة ،فإنه يقبل الطعن املبارش فور صدوره أيض ًا؛ ألنه

مس�ألة االختص�اص ،تس�تأنف اخلصوم�ة سيرها أمام
املحكم�ة ا ُملح�ال إليه�ا الدع�وى إن ثب�ت اختصاصها،
حي�ث يت�م تعجي�ل السير يف الدع�وى أمامها م�ن ِقبل

أن إجراءات اخلصومة تبقى مس�تمرة أمام املحكمة املحال

الطعن بإلغاء حكم عدم االختصاص واإلحالة املطعون

وإن كان ينه�ي اخلصومة أمام املحكم�ة التي أصدرته؛ إال
هل�ا اخلصوم�ة .ولذل�ك تعترب ه�ذه الص�ورة اس�تثناء عىل
قاع�دة عدم جواز الطعن يف األحكام الصادرة قبل الفصل
يف املوضوع فور صدورها ،إذ إن احلكم بعدم االختصاص

واإلحال�ة ال ينه�ي اخلصوم�ة برمته�ا بدليل أهن�ا حتال إىل

املحكم�ة بحالته�ا( ،((13ول�ذا كان رائد املنظ�م يف تكريس
هذا االس�تثناء هو الرغبة يف حسم مسألة االختصاص قبل

أن تصدر املحكمة املحال إليها حك ًام يف الدعوى(.((13

ه�ذا ،ويتعين على املحكمة املحال�ة إليه�ا الدعوى

أن تق�رر وقف إج�راءات اخلصومة أمامه�ا حتى يصدر
حكم يف الطعن باالس�تئناف يف حكم عدم االختصاص
واإلحال�ة؛ جتنب� ًا إلضاع�ة الوق�ت أم�ام تل�ك املحكمة
خاص�ة أن الطع�ن قد ينته�ي بحكم بع�دم اختصاصها،
( )136حمم�ود التحي�وي ،القواع�د العامة للطع�ن يف األحكام
القضائية ،املرجع السابق ،ص -32السيد عبد العال متام،
األوام�ر واألح�كام وط�رق الطع�ن ،ص -216وراجع
أيض� ًا :نق�ض مدين مصري ،جلس�ة ،1988/12/15
الطع�ن رق�م  ،2366لس�نة  51ق ،املوس�وعة الذهبي�ة،
جـ ،6ص  ،740رقم .978
( )137أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،603ص -1042
أمحد هن�دي ،قانون املرافعات ،الفق�رة  ،304ص-554
وراجع أيض ًا :نقض مدين مرصي ،جلسة ،1981/1/5
طع�ن رقم  ،1849لس�نة  49ق ،املدون�ة الذهبية ،جـ،2
ص  ،1203رقم .1616
( )138نبيل إسماعيل عمر ،الوس�يط ،الفقرة  ،501ص-642
فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،362ص.717
( )139فتحي وايل ،نفس اإلشارة املتقدمة.

اخلص�م صاحب املصلح�ة( ،((14أم�ا إذا صدر احلكم يف

في�ه ،وباختص�اص املحكم�ة املحيل�ة ،أو حمكمة أخرى
غير املحكمة املحال�ة إليها الدعوى ،ف�إن عىل املحكمة

املحال إليها -بعد اس�تئناف سير اخلصوم�ة أمامها -أن
تقيض بإحالة الدعوى إىل املحكمة املختصة التي حددها

احلكم الصادر يف الطعن(.((14

أم�ا ع�ن كيفي�ة الطع�ن يف األح�كام الص�ادرة يف
امل�واد املس�تعجلة ،واألح�كام القابل�ة للتنفي�ذ اجلربي،
والص�ادرة بوقف الدعوى ،وباإلحالة ،فإنه تطبق عليها
اإلج�راءات ال�واردة بنظ�ام املرافعات الرشعي�ة اجلديد
ذات الصل�ة( ،((14وفور صدوره�ا ،دون تربص للطعن
فيها باالستئناف مع احلكم املنهي للخصومة(.((14
( )140أمحد هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،304ص -555نبيل
إسماعيل عم�ر ،الوس�يط ،اإلش�ارة املتقدمة -أمح�د صدقي
حممود ،نظام املرافعات الرشعية ،ص -458ماجد بن سليامن
بن عبد اهلل اخلليفة ،تيسري إجراءات التقايض والتنفيذ دراسة
مقارنة عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية ،ص.181
( )141الس�يد عبد العال متام ،األوامر واألحكام وطرق الطعن،
ص.219
( )142فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،362ص -717حمم�ود
التحيوي ،القواعد العامة للطعن يف األحكام القضائية ،ص.36
( )143م 4/178/مرافعات رشعية جديد.
( )144ه�ذا عىل خالف األح�كام الفرعية غري املنهية للخصومة،
والت�ي ال تقبل الطع�ن املبارش ،حيث ال جي�وز الطعن فيها
ف�ور صدوره�ا ،وإنام جي�ب االنتظ�ار حتى يص�در احلكم
املنهي للخصوم�ة ،فيطعن فيها مجيع ًا مع ًا ،فبمجرد صدور
احلك�م املنه�ي للخصومة ،يمكن الطعن فيه باالس�تئناف،
وإذا ت�م اس�تئنافه ،ف�إن ذلك يس�تتبع حت ًام اس�تئناف مجيع
األح�كام الت�ي س�بق صدوره�ا يف القضية ،م�ا مل تكن قد
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م�ن ناحي�ة أخ�رى ،جت�در اإلش�ارة إىل أن حمكم�ة
املوض�وع (حمكم�ة الدرج�ة األوىل) ق�د يلزمه�ا رف�ع
الدعوى إىل حمكمة االس�تئناف ،مهام كان احلكم ،ودون
طلب من اخلصوم ،وذلك يف احلاالت التالية:
 -1إذا صدر احلكم غيابي ًا يف حق املحكوم عليه ،وتعذر
تبليغه باحلكم ،فإنه يتعني عىل حمكمة أول درجة أن
ترفع احلك�م إىل حمكمة االس�تئناف؛ لتدقيقه ،مهام
كان موض�وع احلك�م( .((14فالغائ�ب( ((14يف ه�ذا
اخلصوص ليس له حق الطعن يف احلكم باالستئناف
مبارشة(((14؛ وإنام اس�توجب املنظ�م قيام املحكمة
هبذا اإلج�راء؛ لئال يفوت عليه هذا احلق؛ وحس�ن ًا
إذ فع�ل؛ ألن�ه بذلك حياف�ظ عىل مصلح�ة اخلصم
كلما كان يف ٍ
حال من الضعف يس�تحق ذلك(،((14
كغياب�ه ،وعدم متكنه من الدف�اع عن مصلحته ،كام
أن النظام افرتض أسوأ احلالتني إذ فعل؛ إذ افرتض
عدم اقتناع املحكوم عليه باحلكم(.((14
ُقبلت رصاحة ،أي أن مجيع األحكام غري املنهية للخصومة،
والتي مل تكن تقبل الطعن املبارش استقالالً ،وفق ًا لنص املادة
 178مرافعات س�عودي 212 -مرافعات مرصي -تعترب
مس�تأنفة مع احلك�م املوضوعي املنه�ي للخصومة ،وذلك
سواء تعلقت باإلجراءات ،أو باإلثبات ،أو باملوضوع.
( )145م 4/185/مرافعات سعودي.
( )146وه�و م�ن ُس�معت علي�ه الدع�وى يف غيابه؛ حي�ث غاب عن
اجللسة األوىل لنظر الدعوى ،ومل يكن قد تم تبليغه شخصي ًا هبا،
أو تبليغ وكيله فيها ،ومن ثم مل حيرض مطلق ًا (م 1/57/مرافعات
س�عودي) ،أو ألنه ليس له حمل إقامة عام أو خمتار داخل اململكة
(م ،)3/57/وكان ق�د أعل�ن بالطرق اإلدارية بواس�طة وزارة
الداخلية (م /17/ط مرافعات سعودي) .واملحصلة أنه مل يعلم
بالدع�وى ،ومل حيرض فيها ،ولو جلس�ة واحدة ،ومل يودع فيها أو
وكيله مذكر ًة بدفاعه ،ولذا يكون احلكم يف حقه غيابي ًا.
( )147إذ من حق املحكوم عليه غيابي ًا فقط حال تبليغه باحلكم ،أو
علم�ه به أن يعرتض عليه أمام نفس املحكمة التي أصدرته
ولي�س ل�ه حق الطعن في�ه مبارشة أمام حمكمة االس�تئناف
(م 60 /مرافع�ات) (راجع :ماجد بن س�ليامن بن عبد اهلل
اخلليفة ،تيسير إجراءات التقايض والتنفيذ دراس�ة مقارنة
عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية ،ص.)182
( )148إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر التعديالت ،ص.510
( )149نفس املصدر.
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 -2إذا كان املحك�وم علي�ه ولي� ًا ،أو وصي� ًا ،أو ناظ�ر
وق�ف ،أو ممثل جه�ة حكومية أو نح�وه ،فإنه جيب

على املحكمة رف�ع القضية إىل حمكمة االس�تئناف،

أي من
مهما كان موض�وع احلك�م .ف�إذا مل يطل�ب َّ

هؤالء االس�تئناف أو التدقيق ،أو طلبوه ،ومل يتقدم
الطال�ب بصحيفة طعنه ،خالل امل�دة املقررة نظام ًا،

تعين على املحكم�ة أن ترف�ع احلك�م إىل حمكم�ة
االس�تئناف؛ لتدقيق�ه ،مهما كان موض�وع احلكم.

ولع�ل املنظم قد ق�در يف هذا اخلص�وص أن هؤالء
ٍ
خلدم�ة عامة ،فاحت�اط هلم،
متربع�ون ،أو م�ؤدون
وجعله�م يف اجلان�ب اآلم�ن ،أو لعله ق�در أهنم قد

يرتاخون يف اس�تئناف األح�كام وتدقيقها؛ ألهنا ال
مت�س مصلحته�م الش�خصية ،وإنام مت�س األصيل

صاحب املصلحة احلقيقية ،وهو الطرف الضعيف،
أو املستهدف باحلامية ،فقرر اس�تئنافها وجوب ًا محاي ًة
ملصاحلهم( .((15هذا غري أنه يستثنى مما تقدم ،ما ييل:

أ) الق�رار الص�ادر م�ن املحكم�ة املختص�ة على
اهليئ�ة العام�ة للوالية عىل أم�وال القارصين،
ومن يف حكمهم ،منف�ذا حلكم قضائي هنائي

س�ابق(م/4/185/أ مرافعات س�عودي).
فمثل ه�ذا القرار ال يس�تأنف؛ ألنه لو صدر

حكم قطع�ي ضد اهليئ�ة العام�ة للوالية عىل

أم�وال القصر ،وم�ن يف حكمه�م ،كإلزامها
بالدي�ة يف احلاالت التي ُينص عليها يف ذلك،
ثم يمتنع املس�ئول ع�ن التنفي�ذ ،فإنه ال جيوز

رفعه لالستئناف؛ ألنه منفذ حلكم سابق(.((15

ب) احلك�م الص�ادر يف ش�أن مبل�غ أودع�ه أحد
األش�خاص ملصلحة شخص آخر ،أو ورثته،

( )150ماجد اخلليفة ،تيسري إجراءات التقايض والتنفيذ ،ص-191
إبراهيم بن حسني املوجان ،املرجع السابق ،ص.510
( )151إبراهيم بن حسني املوجان ،املرجع السابق ،ص.510
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م�ا مل يكن للم�ودع أو من يمثل�ه معارضة يف
ذلك (م/4/185/ب مرافعات سعودي)؛
ألن�ه ل�و ص�در احلكم ،وقب�ل ب�ه األطراف،
وقنع�وا به ،ألضحى حك ً
ما قطعي� ًا ،ومن ثم
يصبح غري قابل للطعن فيه باالس�تئناف ،هذا
رشيطة أالَّ يعرتض املودع ،أو من يمثله.

املبحث الثاين
النظام اإلجرائي للطعن باالستئناف
يف األحكام الصادرة من حماكم أول درجة

بين اس�تئناف احلك�م القضائ�ي مرافع� ًة واس�تئنافه

تدقيق ًا  -توطئة:
نص�ت الفقرة الثالثة من املادة اخلامس�ة والثامنني بعد
املائ�ة م�ن نظ�ام املرافع�ات الس�عودي اجلديد على أن:
«للمحك�وم علي�ه بحكم قاب�ل لالس�تئناف أن يطلب-
خالل املدة املق�ررة نظام ًا لالعتراض -االكتفاء بطلب
التدقي�ق من حمكمة االس�تئناف دون الرتاف�ع أمامها ،ما
مل يطل�ب الطرف اآلخر االس�تئناف ،ويف مجيع األحوال
جيوز ملحكمة االس�تئناف نظر الدع�وى مرافع ًة إذا رأت
ذل�ك» ..هب�ذا الن�ص انفرد املنظ�م الس�عودي بتكريس
إج�راء– يف ه�ذا اخلصوص -مل ينظم�ه املرشع املرصي،
متثل يف تقس�يم أحكام حماكم الدرجة األوىل والتي سوغ
االعتراض عليها والطع�ن فيها باالس�تئناف إىل نوعني
م�ن األحكام :أحكام س�وغ الطع�ن فيها باالس�تئناف،
بمكنة تدقيقها فقط دون مرافعة.
وأخرى اكتفى فيها ُ

ويقص�د بالتدقيق عرض احلكم الصادر يف الدعوى من
حمكمة الدرجة األوىل عىل حمكمة االستئناف؛ لتقييم احلكم
يف ض�وء أدلت�ه من دون حاج�ة إىل مرافعات ،أو جلس�ات
لت�داول الدع�وى من جدي�د( .((15أما االس�تئناف مرافع ًة،

( )152حمم�ود عب�د السلام وايف ،مب�ادئ املرافع�ات الرشعية،
مرجع سابق ،اجلزء الثاين ،ص.338

فإن�ه أوس�ع حم ً
ال م�ن التدقي�ق؛ ألن الدعوى في�ه تُفتح من
جدي�د أمام حمكمة االس�تئناف ،وتُب�ارش املرافعات ،وتُقدم
املذكرات ،ويس�تدعى الش�هود ،وتقدم أدلة إثبات جديدة،
ويعاد مناقش�ة األدلة الس�ابق تقديمها أم�ام حمكمة الدرجة
األوىل( .((15واملنظ�م الس�عودي بالن�ص املتق�دم ،س�وغ
للمس�تأنف -من خلال مذكرته االعرتاضي�ة -حق حتديد
نوع اس�تئنافه ،س�واء كان تدقيق ًا فقط للحكم دون مرافعة،
أم مرافع� ًة ،يف ظ�ل تداول كام�ل ملوضوع الن�زاع من مجيع
جوانب�ه ،عرب جلس�ات نظر اخلصوم�ة االس�تئنافية .فإذا مل
يبني املستأنف يف مذكرته االعرتاضية (صحيفة االستئناف)
نوع طلب االستئناف من حيث كونه مرافع ًة أو تدقيق ًا ،فإن
حمكم�ة االس�تئناف تنظره مرافع�ة .أم�ا إذا طلب املعرتض
يف مذكرت�ه االعرتاضي�ة أحد نوع�ي االس�تئناف– مرافعة
أو تدقيق� ًا -فل�ه أن يرج�ع إىل النوع اآلخ�ر؛ وذلك خالل
امل�دة املح�ددة لالعتراض(م .((15()3/185/هذا غري أن
املس�تأنف إذا اخت�ار تدقي�ق احلكم م�ن دون مرافع�ة ،فإن
إعمال ذل�ك وانفاذه يتوقف عىل ما ي�راه خصمه؛ إذ حيق له
نظام ًا -بموجب النص املتقدم -أن يطلب املرافعة بدالً من
التدقيق ،بل إن للمحكمة نفس�ها أن تقرر نظر االس�تئناف
مرافع ًة بدالً من االكتفاء بتدقيقه؛ حتقيق ًا للعدالة اإلجرائية،
ولو مل يطلب أي من اخلصوم ذلك( .((15وحسن ًا فعل املنظم
( )153نفس املصدر.
( )154أمح�د صدقي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربية السعودية ،ص.477
( )155ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة ،تيسري إجراءات التقايض
والتنفيذ دراس�ة مقارنة عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية،
ص -191إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات
الرشعية وفق آخر تعديالته ،ص -510حممود عبد السلام
وايف ،املرجع الس�ابق ،ص .339وجدير بالذكر أن املحكوم
علي�ه إذا كان ناظ�ر وق�ف ،أو ويص ،أو ويل ،أو ممث�ل جه�ة
حكومي�ة أو نح�وه فإنه جيب على املحكمة رف�ع القضية إىل
حمكمة االس�تئناف ،مهام كان موض�وع احلكم .فإذا مل يطلب
أي� ًا م�ن هؤالء االس�تئناف أو التدقيق ،أو طلب�وه ،ومل يتقدم
الطال�ب بصحيفة طعنه خالل املدة املق�ررة نظام ًا ،تعني عىل
املحكمة أن ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف؛ لتدقيقه ،مهام
كان موضوع احلكم ( ..م 4/185 /مرافعات).
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الس�عودي؛ بصدد تكريس إمكانية االس�تئناف تدقيق ًا ،أي
م�ن دون مرافعة من اخلصوم يف بعض األحوال وفق ًا لنص
امل�ادة  185م�ن نظام املرافعات؛ فال ش�ك أن ه�ذا التوجه
الترشيعي يتفق مع أكثر األنظمة اإلجرائية تطور ًا يف الوقت
احل�ارض؛ كام أنه حيد من البطء يف إجراءات التقايض؛ ومنع
اللدد بني اخلصوم يف االستئناف(.((15

وترتيب� ًا على ما تق�دم ،وإذا كان يس�وغ للمس�تأنف
ح�ق حتديد نوع اس�تئنافه؛ تدقيق� ًا كان ،أم مرافع ًة ،وفق

ضواب�ط الن�ص املنظم ،فالتس�اؤل اجلامع ال�ذي يطرح

نفس�ه يف هذ الصدد ،مؤداه :وفق أي إجراءات ،وخالل
أي ميع�اد ،وأم�ام أي حمكمة يت�م رفع ،وإي�داع ،وقيد،

ونظر الطعن باالستئناف يف األحكام الصادرة من حماكم
الدرجة األوىل؟..

إجابة هذا التس�اؤل اجلامع ،هي م�دار ما نتناوله من

خالل هذا املبحث ،ونحاول الوقوف عليه تفصيالً ،من

خالل الرشوح التالية.

أوالً :املحكمة املختصة بنظر الطعن باالستئناف:

ُيرف�ع الطع�ن باالس�تئناف بصدد األح�كام القضائية
الص�ادرة من حماكم الدرجة األوىل إىل حمكمة االس�تئناف
املختص�ة التي تتبعها ه�ذه املحاكم ،وه�ي حمكمة الطبقة
األعىل مبارشة من طبقة هذ املحاكم .وبذلك يرفع الطعن
إىل حمكم�ة االس�تئناف الت�ي يق�ع يف دائ�رة اختصاصه�ا
حماكم الدرجة األوىل (املحاكم العامة والتجارية والعاملية
واألح�وال الش�خصية) الت�ي أص�درت األح�كام املراد

( )156يؤي�د ذل�ك؛ التعديلات الت�ي أدخله�ا املشرع الفرنيس يف
ع�ام  2005عىل املادتين  ،779و 785من قانون املرافعات
الفرنسي ،والتي بموجبها س�وغ للق�ايض املكلف بتحضري
القضي�ة أن يطل�ب م�ن املحامني بع�د موافقته�م ،وبموافقة
النياب�ة العام�ة  -إذا لزم األم�ر -بأن يقوم�وا بوضع ملفات
القضي�ة بأمان�ة رس املحكمة يف تاريخ حم�دد ،إذا ما تبني عدم
رضورة املرافعة؛ أي تدقيق احلكم فقط دون مرافعة (راجع:
أمح�د صدق�ي حممود ،نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة يف اململكة
العربية السعودية ،ص.)478
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الطع�ن عليه�ا(((15؛ إذ م�ن املق�رر أن لكل حمكم�ة دائرة
اختصاص حمددة وفق ًا للقانون؛ ومن ثم تنحرص س�لطتها
داخل هذه الدائرة ،وال يكون هلا أية سلطة خارجها.
وه�ذا االختص�اص يتعلق بالنظ�ام العام؛ ألن�ه يتعلق
بوظيف�ة املحكم�ة؛ وتبعي�ة املحاك�م بعضها لبع�ض(.((15
وهذه القاع�دة يتعني إعامهلا عند حتدي�د املحكمة املختصة
بنظ�ر الطع�ن ،س�واء تعل�ق األمر باألح�كام الص�ادرة يف
املوض�وع ،أو األح�كام املس�تعجلة أو الوقتي�ة( .((15ولذا
إذا ُرفع الطعن باالس�تئناف أم�ام حمكمة غري خمتصة ،تعني
عليها أن حتكم بعدم اختصاصها بنظره ،وذلك يف أي حالة
تكون عليها اإلجراءات .وإذا حكمت حمكمة االس�تئناف
بع�دم اختصاصها بنظر الطع�ن باالس�تئناف املرفوع إليها
ض�د احلك�م الصادر من حماك�م أول درج�ة؛ لصدوره من
حمكمة غري ٍ
تابعة هلا ،فإهنا تلتزم بإحالة الطعن باالس�تئناف
إىل حمكمة االستئناف املختصة قانون ًا بنظره(.((16
إذن ،ينعق�د اختص�اص حمكم�ة االس�تئناف الكائنة
باملنطق�ة( ((16بنظ�ر الطع�ون يف األح�كام القضائي�ة
( )157م 15/من نظام القضاء السعودي اجلديد الصادر عام 1428هــ.
( )158فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،365ص -724نبي�ل
عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،509ص.668
( )159نبيل عمر ،نفس اإلشارة املتقدمة.
( )160فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،365ص -724حممود
التحي�وي ،الطع�ن يف األح�كام القضائي�ة ،ص -67عبد
املنعم حسني ،طرق الطعن يف األحكام ،جـ ،1ص-259
نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة  ،1986/5/28طع�ن
رقم  ،1485لس�نة  52ق ،املوس�وعة الذهبي�ة للفكهاين،
ص ،483رق�م -915نق�ض م�دين،1980/5/15 ،
جمموعة أحكام النقض ،السنة 31ق ،جـ ،2ص.1380
( )161إذ أن اململك�ة العربي�ة الس�عودية ُمقس�مة إداري� ًا إىل ثالثة
عشر منطقة ،تتألف كل منها من عدد من املحافظات ،وقد
ن�ص املنظم الس�عودي عىل أن يك�ون يف كل منطقة حمكمة
استئناف أو أكثر ،تبارش أعامهلا من خالل دوائر متخصصة..
(م 1/15/قضاء س�عودي) .كام ن�ص عىل أن تتوىل حماكم
االس�تئناف النظر يف األحكام القابلة لالس�تئناف الصادرة
من حماك�م الدرج�ة األوىل (العامة ،والعاملي�ة ،والتجارية،
واألحوال الش�خصية ،واجلزائية) ،وحتكم بعد سامع أقوال
اخلص�وم ،وف�ق اإلج�راءات املق�ررة يف نظ�ام املرافع�ات
الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية (م 17/قضاء).
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الص�ادرة ع�ن حماك�م الدرج�ة األوىل الكائن�ة يف ه�ذه
املنطق�ة ،فاألح�كام القضائي�ة الص�ادرة م�ن املحكم�ة
العام�ة بمحافظ�ة عني�زة أو بمحافظة بري�دة ُيطعن فيها
باالستئناف أمام حمكمة استئناف منطقة القصيم(.((16
وأخري ًا ،وبالوق�وف عىل نيص املادتني  ،188و189

القضية ،ومذكرة االعرتاض ،ومجيع األوراق إىل حمكمة

االس�تئناف املختص�ة التي تتبعها حمكم�ة الدرجة األوىل

هذه(م)189/؛ لتفصل يف النزاع من جديد(.((16

واملنظم الس�عودي هب�ذا النص أطلق س�لطة حمكمة

م�ن نظ�ام املرافعات الس�عودي اجلديد ،يظه�ر لنا فارق

أول درج�ة يف مراجع�ة حكمها ،إما بتعديل�ه أو تأكيده.
كما جاء النص خالي� ًا من حتديد أي مدة زمنية يتعني عىل

ماهي�ة املحكم�ة الت�ي تُق�دم إليه�ا ،وتودع هب�ا صحيفة

الس�عودي حتديد م�دة زمنية بس�يطة يف هذا اخلصوص؛

جوهري بني التنظيم السعودي والتنظيم املرصي بصدد
االس�تئناف ابت�دا ًء .فاملنظ�م الس�عودي بموجب النص

املحكمة خالهلا أن تقوم هبذه املراجعة .وكان أوىل باملنظم

لضامن رسعة حسم الدعوى إما بتعديل احلكم وإخطار

األول أوجب تقديم صحيفة الطعن لدى إدارة املحكمة

اخلصوم به لترسي عليه اإلجراءات املعتادة ،وإما بتأكيد

(م ،)1/188/كما أوجب على إدارة هذه املحكمة قيد

لتقوم بدورها املنوط هبا.
ه�ذا ،يف حين اس�توجب املنظ�م املصري يف ه�ذا
اخلص�وص إيداع صحيف�ة الطعن بقلم كت�اب املحكمة
املرفوع إليها االس�تئناف ،أي حمكمة الدرجة الثانية التي
ستتصدى لنظر الطعن والفصل فيه (م 230/مرافعات
مرصي) .كما أوجب عىل قل�م كتاب املحكم�ة املرفوع
إليها االستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى االبتدائية
يف الي�وم التايل لليوم الذي يرفع فيه االس�تئناف ،وجيب
إعالن صحيفة االس�تئناف إىل املس�تأنف عليه ،وتكليفه
باحلضور خالل ثالثة أش�هر من تاريخ تقديم الصحيفة
إىل قلم الكتاب ،وإال جاز اعتبار االستئناف كأن مل يكن
(م 70/مرافعات مرصي)(.((16

نفسها التي أصدرت احلكم املراد الطعن فيه باالستئناف
صحيف�ة الطعن (مذكرة االعتراض) يف يوم ايداعها يف
الس�جل اخلاص بذلك ،ثم إحالتها فور ًا إىل الدائرة التي
أصدرت احلكم (م.)2/188/

وق�د يك�ون رائد املنظ�م الس�عودي يف ه�ذا التوجه

والتنظيم ،هو حماولته منح فرصة أخرية ملحكمة الدرجة
األوىل؛ ملراجع�ة احلكم الذي أصدرته والذي تم الطعن
في�ه هبذه الصحيفة (مذكرة االعرتاض) ،وذلك يف ضوء
ما ورد هبا؛ حيث تطلع املحكمة عىل فحوى االعرتاض،

وتعي�د النظر يف احلكم من ناحية الوجوه التي بني عليها
االعتراض ،وذلك م�ن دون مرافعة ،ما مل يظهر مقتىض

هل�ا ،ويتعني على املحكمة حينئ�ذ أن تؤك�د حكمها ،أو
تعدل�ه ،بحس�ب ما يظهر هل�ا .فإن عَدَّ َل�ت احلكم ،تعني

تبلي�غ احلك�م ا ُملع�دل للخص�وم ،وتسري علي�ه حينئذ
اإلج�راءات املعت�ادة ،أم�ا إذا أك�دت حمكم�ة الدرج�ة
األوىل حكمه�ا ،وج�ب عليه�ا رفع�ه مع ص�ورة ضبط

( )162حممود عبد السالم وايف ،مبادئ املرافعات الرشعية ،مرجع
سابق ،اجلزء الثاين ،ص .338ولقد أجاز املنظم السعودي
إنش�اء دوائ�ر اس�تئناف متخصص�ة يف املحافظ�ات التابعة
للمنطقة التي فيها حمكمة استئناف (م 2/15/قضاء).

احلكم ،ورسعة رفع مجيع األوراق إىل حمكمة االستئناف

وال ش�ك أن توج�ه املنظم الس�عودي املتق�دم موضع
حتفظ؛ ألنه وفق� ًا لقواعد املرافعات املس�تقرة؛ فإن حمكمة
أول درج�ة بإصداره�ا احلك�م املطع�ون في�ه تك�ون ق�د

اس�تنفدت كل والية هل�ا عليه ،ومن ث�م انقطعت صلتها،

وس�لطتها باحلك�م ،فأن�ى تق�دم ،وتُودع صحيف�ة الطعن
( )163ماجد اخلليفة ،تيسير إجراءات التقايض والتنفيذ ،مرجع
سابق ،ص .194
( )164فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،365ص.720
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ب�إدارة نف�س املحكم�ة؛ لتحيله�ا للدائ�رة نفس�ها الت�ي
أصدرت احلكم؛ لتعيد النظر فيه؟ ومن ناحية أخرى ،فإن
هذا التكريس إنام هو تكرار لذات اإلجراءات التي كان يتم

إعامهلا أمام حمكمة التميي�ز امللغاة( ،((16وفق مبدأ التقايض

على درجة واحدة امللغي ،والذي أدرك املنظم الس�عودي

بالتجرب�ة عدم نجاعتهام ،فأعرض عنهما ،وختلص منهام؛
مكرس� ًا نظام االستئناف وفق مبدأ التقايض عىل درجتني،
وال�ذي يتعارض ه�ذا التنظيم عىل هذا النح�و مع إعامله،
هذا فضالً ،عن أن هذا اإلجراء كثري ًا ما يرتتب عليه ضياع

الوقت؛ إذ قلام يرتاجع قضاة حماكم الدرجة األوىل ،ونادر ًا

ما ُيعدِّ لون أحكامهم(.((16

( )165فما كرس�ته امل�ادة  188من نظ�ام املرافع�ات الرشعية اجلديد
بص�دد كيفية رفع الطعن باالس�تئناف إىل إدارة نفس املحكمة
الت�ي أص�درت احلك�م وإحالة مذك�رة االعتراض إىل نفس
الدائرة التي أصدرتهُ ،يعد بمثابة تكرار مطابق ملا سبق وقررته
امل�ادة  180م�ن نظ�ام املرافع�ات الرشعية الس�ابق ،وكذلك
احل�ال بالنس�بة ملا كرس�ته امل�ادة  189بصدد مراجع�ة الدائرة
حلكمه�ا ال�ذي أصدرته ،والذي تم االعتراض عليه ،وذلك
يف ضوء ما ورد بمذكرة االعرتاض؛ حيث تطلع املحكمة عىل
فح�وى االعرتاض ،وتعيد النظ�ر يف احلكم من ناحية الوجوه
الت�ي بني عليها االعرتاض ،وذل�ك دون مرافعة ..لتنتهي إما
إىل تعديل احلكم ،أو تأكيده ،كل ذلك ترديد ،وتكرار لعبارة،
ومضمون نص املادة  181من نظام املرافعات السابق.
( )166م�ن ناحي�ة أخرى ،يف نظرن�ا ،أن هذا التنظي�م اخلاص برفع
الطعن إىل ذات املحكم�ة ،وإحالة صحيفته إىل نفس الدائرة
الت�ي أصدرت�ه؛ ملراجع�ة احلك�م ،كان يب�دو مقب�والً يف ظل
النظام القديم القائم على مبدأ الدرجة الواحدة ،وكان له ما
يربره؛ ألن حمكم�ة التمييز مل تكن حمكمة درجة ثانية (حمكمة
موض�وع)؛ وإنما– كام تق�دم -كانت حمكمة قان�ون؛ تراجع
وفقط سلامة تطبيق القواعد الرشعية والنظامية ،ويف غالب
األح�وال كان�ت تعي�د األوراق إىل الدائ�رة الت�ي أصدرت
احلك�م ،إن كان ثم�ة مالحظ�ات هل�ا ،أو إذا نقضت احلكم،
فتعي�ده ،لتنظ�ره دائرة أخ�رى .وهذا يربر قب�ول فكرة ابتداء
املراجع�ة قب�ل إرس�ال األوراق إىل حمكم�ة التميي�ز؛ توفير ًا
للوق�ت واجلهد .أما بعد تكريس نظام االس�تئناف ،ومغايرة
أس�اس إعامله ملا قامت عليه حمكمة التمييز من أساس؛ إذ أن
حمكمة االس�تئناف حمكمة موضوع ،وليس�ت حمكمة قانون؛
حي�ث تنظر الن�زاع من جدي�د ،ويكون هلا نفس الس�لطات
التي كانت ملحكمة الدرجة األوىل ،ويكون للخصوم أمامها
نفس احلقوق والسلطات التي كانت هلم أمام حمكمة الدرجة
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ثاني ًا :ميعاد الطعن باالستئناف:

ميع�اد الطع�ن باالس�تئناف هو األجل ال�ذي حدده

القان�ون لرف�ع الطع�ن ضد احلك�م القضائ�ي االبتدائي
الص�ادر ع�ن حمكمة أول درج�ة( .((16وقد َق َص�دَ املنظم
من حتديد موعد الستئناف األحكام الصادرة من حمكمة

أول درج�ة؛ أال تبقى هذه األح�كام ُعرضة لإللغاء عن

طريق االعرتاض عليها مدة طويلة؛ وأن تس�تقر احلقوق
الثابتة هبا ألصحاهبا يف أقرص وقت ممكن( .((16وقد ُأخذ
يف االعتب�ار عند حتديد هذا املوع�د؛ وجوب املوازنة بني
رضورة إعط�اء املحك�وم علي�ه فرصة معقول�ة للرتوي

والتدب�ر قب�ل أن يق�دم على الطع�ن يف احلك�م ،وبين

رضورة التعجي�ل بحس�م املنازعات ،وع�دم إطالة أمد
التق�ايض

(((16

 .م�ن أجل ذل�ك؛ راعى املنظ�م أن يكون

موع�د االس�تئناف كافي� ًا لعل�م املحكوم علي�ه باحلكم،
ودراس�ته ،والتفكير يف احتمال التظل�م من�ه ،وتقدي�ر

احتامل كسب الدعوى ،إذا ما استقر رأيه عىل ذلك(.((17
وميعاد الطعن باالس�تئناف ميع�اد تحَ َ كُّمي( ،((17من

املواعيد الناقصة؛ والتي جيب أن يقدم االستئناف خالهلا

وقب�ل انقضائها ،وإال س�قط احل�ق يف إبدائ�ه بعد ذلك،
األوىل ،فيبدو التسليم بصحة هذا التوجه من الصعوبة البالغة
بم�كان .وقد تبني جان�ب من الفقه توجه املنظم الس�عودي
هذا ،ودافع عنه ،بدعوى توفري وقت حمكمة ثاين درجة ومن
بعده�ا املحكمة العليا يف نظر قضايا من املمكن تدارك اخلطأ
فيه�ا لدى املحكم�ة التي أص�درت احلك�م!! (راجع :أمحد
صال�ح خملوف ،الوس�يط يف رشح التنظي�م القضائي اجلديد
باململكة العربية السعودية ،هامش رقم  ،195ص.)118
( )167نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،491ص.627
( )168أمح�د صدقي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربية السعودية دراسة حتليلية وتطبيقية مقارنة ،ص.472
( )169أمحد الس�يد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،643ص-1089
إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر تعديالته ،ص.518
( )170حمم�د حام�د فهم�ي ،املرافع�ات املدني�ة ،مرجع س�ابق،
ص.614
( )171أمحد السيد صاوي ،اإلشارة املتقدمة.
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وكان غير مقبول( .((17وخيضع ميعاد الطعن باس�تئناف

األح�كام القضائي�ة الص�ادرة م�ن حماك�م أول درجة ملا

ختضع له مواعيد املرافعات من قواعد وأحكام من حيث
كيفية احتسابه ،وامتداده ،وانقضائه ،ووقفه بسبب القوة
القاه�رة أو احلادث الفجائي ،أو بس�بب موت املحكوم

علي�ه ،أو فق�ده أهلية التق�ايض ،أو زوال صف�ة من كان
يبارش اخلصومة القضائية عنه من النائبني(.((17
وطبق ًا لنص املادة السابعة والثامنني بعد املائة من نظام

املرافعات ،حدد املنظم السعودي ميعاد الطعن باالستئناف
يف األح�كام القضائي�ة املوضوعية بثالثين يوم ًا ،يف حني
قصره– اس�تثنا ًء -إىل عرشة أي�ام فقط بص�دد الطعن يف
األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة( .((17ويبدأ ميعاد
اس�تئناف احلكم الصادر من حماكم أول درجة وفق ًا لنظام
املرافعات السعودي– كقاعدة  -من تاريخ تسليم صورة
( )172نبي�ل عم�ر ،الوس�يط ،الفق�رة  ،509ص -669أمح�د
صدقي حممود ،نظام املرافعات الرشعية ،ص.472
( )173راج�ع :نص املادة الثامن�ون بعد املائة من نظ�ام املرافعات
الرشعي�ة الس�عودي– وأنظر أيض� ًا :نبيل عمر ،اإلش�ارة
املتقدمة -السيد عبد العال متام ،األوامر واألحكام وطرق
الطعن ،ص -268إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام
املرافعات الرشعية وفق آخر التعديالت ،ص .518وميعاد
الطعن ميعاد سقوط؛ إذ يتعني تقديم الطعن خالله؛ فإذا مل
يراع�ى امليعاد ،س�قط احلق يف الطعن ،وهو س�قوط يتعلق
بالنظ�ام العام ال يمنعه اتفاق األطراف على مد امليعاد ،أو
عىل عدم التمس�ك به .ويمكن ألي من األطراف التمسك
بالس�قوط يف أي�ة حال�ة كان�ت عليه�ا اإلج�راءات ،وعىل
الق�ايض أن يقيض به ،وبالتايل بعدم قبول الطعن ،من تلقاء
نفس�ه إذا ُرف�ع إليه الطعن بعد انقضاء امليع�اد ( نبيل عمر،
س�قوط احلق يف اختاذ اإلج�راء ،دون ذكر النارش،1989 ،
ص -30فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،354ص.)690
( )174إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر تعديالته ،ص .518كام قرر املنظم السعودي أنه
إذا مل يتق�دم الطاعن باس�تئنافه خالل هاتني املدتني ،س�قط
حقه يف طلب االس�تئناف أو التدقيق ،ومن ثم أوجب عىل
الدائ�رة املختصة تدوين حمرض بس�قوط ح�ق الطاعن عند
انته�اء مدة الطعن يف ضب�ط القضية ،والتهميش عىل صك
احلكم وس�جله ب�أن احلكم قد اكتس�ب القطعية (م187/
مرافعات سعودي).

ص�ك احلكم القضائي للمحكوم علي�ه ،وتوقيعه يف دفرت
الضب�ط بذل�ك (م 1/179/مرافع�ات س�عودي)(.((17
حيث تس�لم ص�ورة صك احلك�م إىل املحك�وم عليه يوم
النطق باحلكم إن أمكن ذلك ،وإال حددت الدائرة موعد ًا
الس�تالمها ال يتجاوز عرشين يوم ًا ،فإن مل يصدر الصك
يف الي�وم املحددُ ،يم�دد املوعد املدة الكافية بحس�ب نظر
الدائرة ،ويتم تدوي�ن ذلك يف ضبط القضية( .((17ولكن،
إذا مل حيضر املحكوم عليه لتس�لم ص�ورة صك احلكم يف
املوع�د ال�ذي حددت�ه الدائرة ،فت�ودع الص�ورة يف ملف
الدع�وى يف التاريخ نفس�ه ،م�ع إثبات ذل�ك يف الضبط،
ويع�د اإليداع الذي يتم وفق ًا لذل�ك بداية للموعد املقرر
للطع�ن يف احلك�م (م .((17()1/179/وإذا كان احلك�م
القضائي غيابي ًا ،فإن ميعاد الطعن فيه باالستئناف يبدأ من
تاري�خ إعالن أو تبليغ احلكم إىل ش�خص املحكوم عليه،
أو إىل وكيله (م 1/179/مرافعات سعودي).
فوفقا إلجراءات إصدار احلكم القضائي ،يقوم قضاة

الدائ�رة التي تنظ�ر الدعوى بكتابة مس�ودة احلكم ،وهي

الورقة التي يدونون عليها أس�باب احلكم ومنطوقه الذي

يتضمن صيغة القرار املس�تقر عليه رأهيم ،وتوقيع القضاة

عليه�ا( .((17وبعد النطق باحلكم املدونة أس�بابه ومنطوقه

هبذه املسودة ،يتم تدوين النسخة األصلية للحكم (صك

( )175حي�ث يبدأ حس�اب ميع�اد الطعن باالس�تئناف من اليوم
التايل ليوم تس�ليم صورة الصك ،أو من اليوم التايل لليوم
املحدد لتسلمها(م 4/179/الئحة تنفيذية).
( )176م 1/179/الئحة تنفيذية.
( )177وإذا كان املحك�وم عليه س�جين ًا ،أو موقوف� ًا ،فعىل اجلهة
املس�ئولة عن�ه إحض�اره إىل املحكمة ليتس�لم صك احلكم
خلال املدة املح�ددة لتس�لمه ،وكذلك إحض�اره لتقديم
الطع�ن يف املدة املحددة لذلك .ويتعني عىل املحكمة تبليغ
اجلهة املس�ئولة عن الس�جني أو املوق�وف بالتاريخ املحدد
الس�تالم ص�ورة ص�ك احلك�م ،وامل�دة املح�ددة لتقديم
صحيفة الطعن عليه (م 3/179/الئحة تنفيذية).
( )178هذه الورقة قد تكون ورقة خارجية ،وقد تكون ورقة من
أوراق دفرت ضبط القضية .وللخصوم حق االطالع عليها
دون أخذ صورة منها ،وتكون مفصلة تفصيل إطناب.
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احلك�م) ،املش�تملة على الوقائ�ع واألس�باب واملنطوق،

للمحكوم علي�ه؛ حتقيق ًا للعدالة الناجزة ،وما تتطلبه من

تع�دد القضاة ،وحتف�ظ بمحفوظات املحكم�ة (م166/

أما بالنس�بة للمرشع املصري ،فقد حدد ميعاد الطعن
باالس�تئناف بأربعين يوم� ًا ،وذل�ك بالنس�بة لألح�كام

ويوقع عليها وخيتمها القايض ،أو رئيس اجللس�ة يف حالة

مرافع�ات)( .((17أم�ا ص�ورة ص�ك احلك�م الت�ي تس�لم

للمحكوم عليه – املش�ار إليها آنف ًا -فهي صورة رس�مية

اقتصاد يف الوقت ،ورسعة يف اإلجراءات.

الص�ادرة يف الدعاوى املوضوعية ،ومخس�ة عشر يوم ًا يف

من النس�خة األصلية للحكم .فإذا كان�ت األخرية قد تم

املواد املس�تعجلة( .((18ويبدأ ميعاد الطعن باالس�تئناف–

باحلك�م مت�ى أمكن ذلك ،وم�ن ثم يبدأ ميع�اد الطعن يف
احلك�م .ف�إن مل يكن ذلك ممكن� ًا ،حددت الدائ�رة موعد ًا

علي�ه ط�رف يف اخلصومة ،و ُيفترض فيه متابع�ة ما ُيتَخذ

رسمية من الصك( .((18فإن مل حيرض املحكوم عليه لتسلم

ث�م فال يقبل منه ادع�اء عدم العلم بتاري�خ صدوره(،((18

إثب�ات ذلك يف الضب�ط ،و ُيعد تاريخ واقع�ة اإليداع هذه

عنه�ا( .((18واملقصود بتاريخ ص�دور احلكم تاريخ النطق

املنظ�م الس�عودي هب�ذا التوج�ه؛ إذ مل ُيس�وغ للمحك�وم

يب�دأ فيها ميعاد الطع�ن من واقعة أخ�رى؛ وهي حاالت

تدوينهاُ ،س�لمت صورة منها للمحك�وم عليه يوم النطق

ال يتج�اوز عرشي�ن يوم ًا الس�تالم املحك�وم عليه صورة

الصورة ،فإهنا تُودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نفسه مع

بداي�ة مليع�اد الطعن يف احلكم باالس�تئناف .وقد أحس�ن
علي�ه ُمكن�ة حتديد وق�ت االس�تالم ،أو وقت ب�دء ميعاد
الطع�ن؛ ألنه ق�د ُيمعن يف التأخري؛ إلطال�ة الفرتة الزمنية
املس�موح باخت�اذ إج�راءات الطعن خالهلا ،على نحو قد
يرض بخصمه ،وهيدد استقرار املراكز القانونية.

غير أننا ن�رى املنظم الس�عودي قد بال�غ بصدد مدة
العرشي�ن يوم ًا التي حددها لتس�ليم صورة صك احلكم

خالهلا للمحكوم عليه ،وأيض ًا بصدد النص عىل إمكانية

مد ه�ذه املدة مل�دة كافي�ة أخرى بحس�ب نظ�ر الدائرة.
وأعتقد أن مدة عرشة أيام فقط تكون كافية لنسخ الصك

ثم نسخ صورة رسمية منه ،وتسليمها
من املسودة ،ومن َّ

( )179تحُ ف�ظ بمحفوظ�ات املحكم�ة؛ ألهنا أص�ل احلكم الذي
يتضمن الدليل القائم عىل نوع القرار الذي اختذته املحكمة
يف الدعوى؛ وهي الورقة الرسمية التي يتم االعتامد عليها
يف س�جل املحكمة؛ حتى يمكن الرجوع إليها يف األحوال
التي تستلزم ذلك.
( )180فإن مل يصدر الصك يف اليوم املحددُ ،يمدد املوعد املدة الكافية
بحسب نظر الدائرة ،ويتم تدوين ذلك يف ضبط القضية.
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كقاع�دة عام�ة -م�ن تاري�خ ص�دور احلك�م القضائ�ي
(م 1/213/مرافعات مرصي)؛ اس�تناد ًا إىل أن املحكوم

فيها من إج�راءات ،ومن أمهها احلكم الصادر فيها ،ومن

وذلك سواء حرض اخلصوم جلسة النطق باحلكم أو غابوا

ب�ه( .((18على أنه اس�تثناء من هذه القاع�دة هناك حاالت
خيش فيها املرشع من عدم علم املحكوم عليه باخلصومة،

وم�ن ثم عدم علمه بصدور احلك�م ،فجعل ميعاد الطعن

يب�دأ من تاري�خ إعلان احلكم ،ال م�ن تاري�خ صدوره.
وهذه احلاالت مكرس�ة عىل س�بيل احلرص بموجب نصيَّ ّ

( )181غير أن هن�اك ح�االت أخ�رى يك�ون فيه�ا ميع�اد الطع�ن
باالس�تئناف خمتلف ًا عن ه�ذا التحديد ،حيث ي�رد بصدد هذه
احل�االت نص خ�اص هبا حي�دد مواعي�د اس�تئناف األحكام
الص�ادرة فيها .وم�ن أمثلة ذل�ك :أن ميعاد الطع�ن يف القرار
الص�ادر م�ن نقاب�ة املحامين بتقدي�ر أتع�اب املحامني عرشة
أي�ام ،تب�دأ من تاريخ اإلعلان (م 85/من قان�ون املحاماة)،
أيض� ًا ميع�اد اس�تئناف األح�كام احلضوري�ة يف دع�اوى
األح�وال الش�خصية لألجان�ب يبل�غ مخس�ة عشر يوم� ًا من
تاريخ صدورها ،كام أن ميعاد اس�تئناف األحكام الصادرة يف
مس�ائل األحوال الشخصية هو ستون يوم ًا ملن ال موطن له يف
مرص دون إضافة مواعيد مس�افة (م 61/من قانون إجراءات
األحوال الشخصية رقم 1لسنة( )2000راجع :أمحد هندي،
قانون املرافعات ،مرجع سابق ،الفقرة  ،308ص.)559
( )182فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،354ص.691
( )183وجدي راغب ،مبادئ القضاء املدين ،ص.618
( )184فتحي وايل ،اإلشارة املتقدمة.
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الفقرتني األوىل والثانية من املادة  213مرافعات ،وحيث

أهن�ا قد وردت عىل س�بيل احلصر ،فإنه ال جي�وز القياس
عليها ،أو التوسع يف تفسريها ،وتتمثل فيام ييل(:((18

 -1إذا ختل�ف املحك�وم علي�ه عن احلض�ور يف مجيع
اجللس�ات التي ُحددت لنظ�ر الدعوى ،ومل يقدم
مذكرة بدفاع�ه فيها؛ ألنه يف هذه احلالة قد يكون
جاه ً
ال قيام اخلصوم�ة؛ فال يكفي العلم احلكمي
هبا ،وإنام جيب العلم اليقيني أو الظني.
 -2إذا أوقفت اخلصومة ،ثم اس�تأنفت سيرها بعد
الوق�ف ،ومل حيرض املحكوم عليه أية جلس�ة تالية
لتعجيله�ا ،كام مل يقدم بعد ذل�ك مذكرة بدفاعه،
والنص عام يش�مل كل ح�االت الوقف ،أي ًا كان
س�ببها ،كما إذا كان الوق�ف للفص�ل يف مس�ألة
أولي�ة ،أو كان وقف� ًا جزائي� ًا ،أو اتفاقي� ًا ،ويأخذ
حكم الوقف أيض ًا شطب الدعوى(.((18
 -3إذا ق�ام س�بب م�ن أس�باب انقط�اع اخلصوم�ة،
وصدر احلكم دون إعلان تكليف باحلضور ملن
يقوم مقام اخلصم ال�ذي تويف ،أو فقد أهليته ،أو
زالت صفة نائبه(.((18

( )185رم�زي س�يف ،الوس�يط ،الفق�رة  ،602ص  -782فتحي
وايل ،اإلش�ارة املتقدم�ة -أمح�د أب�و الوف�ا ،املرافع�ات ،ص
 -834وأنظر أيض ًا :نقض مدين ،جلس�ة ،1982/12/30
الطع�ن رقم  ،1377لس�نة  52ق  -املوس�وعة  -ص ،788
رق�م  -1042نقض م�دين ،جلس�ة  ،1989/6/21الطعن
رقم  ،1195لس�نة  58ق  -املوس�وعة – ،جـ ،6ص ،800
رقم.1057
( )186كام يأخذ حكمها حالة ما إذا حجزت القضية للحكم ،ثم فتح
ب�اب املرافعة فيها دون إعالن اخلص�م بقرار فتح باب املرافعة
(راجع :فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،354ص.)692
( )187وتفترض ه�ذه احلال�ة أن املحكم�ة قد أص�درت احلكم يف
اخلصوم�ة بع�د وف�اة اخلص�م ال�ذي حتقق بالنس�بة له س�بب
االنقط�اع ،وه�و ما خيش�ى معه بص�ورة جدي�ة أال يعلم هبذا
احلك�م ،وتتوافر ه�ذه احلالة ولو كان س�بب االنقطاع قد قام
بع�د قف�ل باب املرافع�ة يف الدع�وى وبالت�ايل دون أن يرتتب
على قيام�ه انقط�اع اخلصوم�ة ،إذ يف ه�ذا الف�رض أيض� ًا ال
يمك�ن افتراض عل�م من ق�ام مق�ام اخلصم بص�دور احلكم
وعىل العكس ،ال تتوافر هذه احلالة إذا تم إعالن من قام مقام

وإذا كان ميعاد الطعن يف األحكام يبدأ من تاريخ صدور

احلك�م ،أو من تاريخ إعالنه – كام تقدم -فإن هناك حاالت
أخ�رى يبدأ فيه�ا امليعاد من تاريخ آخر غير تاريخ الصدور
أو اإلعلان ،مع مالحظ�ة أن قدر امليع�اد يف مجيع األحوال

يظ�ل كام ه�و ،وأن ال�ذي يتغري هو نقط�ة بدايته فق�ط(.((18
م�ن هذه احل�االت :األح�كام الفرعي�ة الصادرة أثناء سير
اخلصوم�ة ،يبدأ ميع�اد الطعن فيها من ب�دء ميعاد الطعن يف
احلكم املنه�ي للخصومة (م 229/مرافع�ات) .واألحكام

الفرعية التي تقبل الطعن املبارش ،يبدأ ميعاد الطعن فيها فور

صدوره�ا( .((18أم�ا إذا صدر احلكم بن�اء عىل غش وقع من

اخلص�م ،أو بناء عىل ورقة مزورة ،أو بناء عىل ش�هادة زور،

أو بس�بب عدم إظه�ار ورقة قاطع�ة يف الدع�وى احتجزها
اخلصم ،فإن ميعاد اس�تئناف احلكم يبدأ من تاريخ اكتشاف
الغ�ش ،أو صدور إقرار أو حكم بالش�هادة الزور أو الورقة

امل�زورة (م((19()228 /؛ فق�د ق�در املرشع املصري أن من
العدالة أن يتاح للخصم املحكوم عليه أن يطعن يف مثل هذا
ف
احلكم بطريق االس�تئناف -كطريق طعن عادي -إذا ك ُِش َ

الغ�ش أو التزوير أو غريمها مما نصت عليه املادة( ،((19وهذه

احلاالت هي ذاهتا حاالت الطعن بالتامس إعادة النظر(.((19
اخلص�م الذي قام فيه س�بب االنقطاع قبل احلك�م باالنقطاع
وفق� ًا للمادة  - 2/130حي�ث للخص�م  -قب�ل أن تقضي
املحكم�ة باالنقطاع  -أن يطل�ب أج ً
ال إلعالن من يقوم مقام
اخلصم الذي حتقق يف ش�أنه س�بب االنقط�اع .وإذا تعدد من
ق�ام مقام اخلص�م -كتع�دد الورثة مث ً
لا  -واختصم بعضهم
دون البع�ض اآلخ�ر فإن م�ن مل خيتصم منهم فق�ط هم الذين
يس�تفيدون منه�ا (راج�ع :وج�دي راغ�ب ،مب�ادئ القضاء
امل�دين ،ص  - 619فتحي وايل ،الوس�يط ،الفقرة  ،354ص
.)692
( )188نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،509ص.669
( )189وجدي راغب ،مبادئ املرجع السابق ،ص.620
( )190أمح�د هندي ،قانون املرافع�ات ،الفقرة  ،309ص-654
نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،509ص.669
( )191عبد املنعم حس�ني ،ط�رق الطعن يف األحكام ،جـ ،1ص
.345
( )192أمح�د هندي ،قان�ون املرافعات ،الفق�رة  ،309ص-654
عبد احلميد املنشاوي ،التعليق عىل قانون املرافعات ،ص.495
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الس�جل املخصص لذلك ،ثم أحيلت فور ًا للدائرة التي

إذن ،ومم�ا تق�دم ،يتض�ح أن املنظ�م الس�عودي ق�د
تبن�ى تنظي ًام خمتلف ًا عام تبناه املشرع املرصي بصدد ميعاد

أص�درت احلك�م؛ ملراجعة حكمها يف ض�وء ما تضمنته

الدرج�ة األوىل؛ حيث ح�دد ميعاد الطع�ن يف األحكام

فق�دان مثل ه�ذا الرشط أو غريه ،الس�ؤال الذي يفرض

الطع�ن باالس�تئناف يف األح�كام الص�ادرة ع�ن حماكم
املوضوعي�ة بثالثين يوم�ا ،ويف األح�كام املس�تعجلة

بعشرة أيام ،وجع�ل القاعدة األساس�ية يف بداية رسيان
ه�ذا امليع�اد الناق�ص هي واقعة اس�تالم املحك�وم عليه

ص�ورة من صك احلكم .أما املشرع املرصي ،فقد حدد
ميعاد الطعن يف األح�كام املوضوعية بأربعني يوم ًا ،ويف
األحكام املس�تعجلة بخمس�ة عرش يوم ًا ،ونص عىل بدء
ميع�اد الطع�ن كقاع�دة عامة م�ن تاريخ ص�دور احلكم

القضائي(.((19

وجدي�ر باملالحظ�ة ،أن املنظ�م الس�عودي يف النص

الصحيفة من أوجه طع�ن (م ،)2/188/فتبني للدائرة
نفس�ه هنا ،مؤداه :كيف تترصف الدائرة إزاء هذا األمر؟
ه�ل متل�ك نظام ًا صالحي�ة التص�دي للفصل ابت�دا ًء يف

مس�ألة قبول االستئناف شكالً ،أم حتيل األمر إىل حمكمة
االستئناف؟

ثالث ًا :حترير صحيفة الطعن باالستئناف وبياناهتا:

وفق� ًا لن�ص امل�ادة الثامنة والثامنين بعد املائ�ة من نظام

املرافعات ،حيصل الطعن باالستئناف بصحيفة تُقدم وتودع

ل�دى إدارة املحكم�ة الت�ي أص�درت احلك�مُ ،يطل�ب فيها

استئناف أو تدقيق احلكم( .((19وجيب أن تتضمن الصحيفة

رقم  187مرافع�ات ،الذي حدد بمقتضاه ميعاد الطعن
يف حك�م أول درجة ،عالج أيض ًا مس�ألة اجلزاء املرتتب،

البيان�ات اخلاص�ة باحلكم املطع�ون فيه ،ورقم�ه ،وتارخيه،

امليعاد؛ حيث أناط بالدائرة نفس�ها التي أصدرت احلكم

احلك�م ،وطلبات الطاع�ن ،وتوقيعه عليه�ا ،وتاريخ إيداع

واإلج�راء الواجب اختاذه حال ع�دم التزام الطاعن هبذا

تدوي�ن حمرض بس�قوط ح�ق الطاع�ن (املعترض) عند

انته�اء مدة الطعن دون تقديم صحيفته ،وذلك يف ضبط
القضية ،والتهميش بذلك عىل صك احلكم وسجله بأن

احلكم قد اكتس�ب القطعية( .((19وإذا كان احلال كذلك،

ف�إن هذا النص أو غريه ،مل يعال�ج فرض تقديم صحيفة

الطع�ن خلال امليع�اد النظام�ي ،ولك�ن يف ظ�ل فقدان
رشط أو أكث�ر من رشوط قبوهل�ا؛ كأن تقدم من غري ذي

صف�ة مثال .ف�إذا قدمت الصحيف�ة إىل إدارة حمكمة أول

درجة التي أصدرت احلكم املراد الطعن فيه ،وقيدت يف
( )193وه�ذ القاعدة مقررة يف الترشيع املرصي منذ القانون رقم
 100لس�نة  ،1962أما قبل هذا القانون ،فالقاعدة العامة
كانت هي بدء امليعاد من إعالن احلكم .أنظر :فتحي وايل،
الوسيط ،ص  ،691اهلامش رقم (.)1
( )194وذلك دون اإلخالل بحكم املادة.4/185 /
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وأس�باب االستئناف التي يستند إليها املستأنف يف نعيه عىل

صحيف�ة الطع�ن (م 1/188/مرافع�ات س�عودي)(.((19

وألن الطعن باالس�تئناف ُيرفع بالشكل نفسه الذي ترفع به

الدع�اوى أمام حماكم أول درج�ة( ،((19فإنه يتعني أن تتوافر

يف صحيفة االس�تئناف البيانات العامة الواجب توافرها يف
صحيفة افتت�اح الدعوى( ،((19وألن صحيف�ة الطعن تُعلن

بواس�طة املحضر ،فالب�د م�ن توافر مجي�ع بيان�ات أوراق
ً
وفضال عن البيانات العامة– س�الفة
املحرضين فيه�ا(.((19

( )195إبراهيم حسين املوجان ،رشح نظ�ام املرافعات الرشعية
وفق آخر التعديالت ،ص.520
( )196يقابلها نص املادة  230من قانون املرافعات املرصي.
( )197فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،365ص -720أمح�د
السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،645ص .1090
( )198وه�ي مكرس�ة بنص امل�ادة  41من نظ�ام املرافع�ات الرشعية
السعودي ،ويقابلها نص املادة  63من قانون املرافعات املرصي.
( )199أمح�د صدقي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربية السعودية ،ص.473
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الذكر -جيب أن تتضمن صحيفة االستئناف بيانات احلكم

يمكن املطع�ون ضده من العلم بأس�باب الطعن

عليه�ا ،وتاري�خ إي�داع صحيف�ة الطع�ن ..ونع�رض هلذه

املنظم للمس�تأنف تقدير ما يرى بيانه يف صحيفة

املطعون فيه ،وأس�باب الطعن ،وطلبات الطاعن ،وتوقيعه

البيانات -ألمهيتها– بيشء من التفصيل.

بمجرد إعالنه ليستعد للرد عليها( .((20وقد ترك

االستئناف من األسباب التي يستند إليها يف طلب

 -1بيان�ات احلك�م املطع�ون في�ه باالس�تئناف :وبيان

إلغاء احلكم املس�تأنف أو تعديل�ه( .((20وهلذا من

ورق�م القضية التي صدر فيه�ا؛ والقصد من ذلك،
بيان احلكم املطعون فيه عىل نحو ٍ
ناف للجهالة(.((20

عامة ،رشيطة أال تؤدي هذه العمومية إىل الش�ك

احلكم يقتيض بيان تارخيه ،واملحكمة التي أصدرته،

 -2أسباب االستئناف :أي األوجه التي يستند عليها
املس�تأنف يف طعن�ه عىل احلك�م املس�تأنف(.((20

إذ إن املس�تأنف يتضرر من احلك�م املطعون فيه،

أو يش�كو من�ه ألي خط�أ ،س�واء كان اخلط�أ يف
القان�ون ،أو اخلط�أ يف فه�م الواق�ع ،أو خمالف�ة
اإلجراءات ،وس�واء كان اخلطأ يف الش�كل أو يف

املوضوع( .((20ولكن ال يكفي أن يذكر املستأنف

أن حك�م أول درج�ة ق�د أرض به ،أو ج�اء خمالف ًا

للحقيق�ة أو القانون ،بل جيب أن يبني أوجه هذه
املخالفة؛ التي تربر إعادة النظر يف احلكم املطعون
فيه من جديد إللغائه أو حتى تعديله(.((20

ويالح�ظ أن هذا البي�ان ليس ل�ه نفس أمهية

بيان األسباب بالنس�بة لطرق الطعن غري العادية
(التامس إع�ادة النظر والنقض)؛ ألنه يس�تهدف
فق�ط ضمان جدي�ة الطع�ن باالس�تئناف ،كما

( )200فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،365ص  -721أمح�د
الس�يد صاوي ،املرجع الس�ابق ،الفق�رة  646مكرر ،ص
.1091
( )201أمح�د الس�يد ص�اوي ،اإلش�ارة املتقدم�ة -عب�د احلمي�د
املنش�اوي ،التعليق على قانون املرافعات ،مرجع س�ابق،
ص.501
( )202عب�د املنع�م حس�ني ،ط�رق الطع�ن يف األح�كام املدني�ة
والتجارية ،اجلزء األول ،ص .534
( )203فتح�ي وايل ،اإلش�ارة املتقدم�ة  -أمح�د صدق�ي حممود،
اإلشارة املتقدمة ،ص.474

املقرر أن األسباب تعترب مبينة ،ولو كانت بصيغة

يف جدية االستئناف(.((20

هذا ،وال يعيب صحيفة االس�تئناف اش�تامهلا
عىل أوجه الدفاع التي س�بق للمستأنف التمسك
هبا أمام حمكمة أول درجة والتي مل يأخذ هبا احلكم
املس�تأنف( ،((20كام أن ذكر أسباب االستئناف ال
يقي�د املس�تأنف؛ فل�ه أثن�اء نظ�ر االس�تئناف أن
يع�دل عنه�ا إىل غريها ،أو أن يضي�ف إليها(،((20
بل وملحكمة االس�تئناف أيض ًا أال تتقيد بأسباب
االس�تئناف؛ ألهن�ا متلك أن تقضي بإلغاء احلكم
أو تعديل�ه بناء عىل أس�باب أخرى ،س�واء كانت
متعلقة بالنظام العام أم غري متعلقة به(.((20

 -3طلب�ات املس�تأنف :وه�ي الت�ي حت�دد نط�اق
االستئناف

(((21

 ،وتشكل موضوع صحيفة الطعن،

وهي رشط جوهري لوجودها؛ وذلك حتى يتمكن

( )204أمحد السيد صاوي ،اإلشارة املتقدمة.
( )205فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،365ص.721
( )206نفس املصدر.
( )207نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة  ،1974/5/9جمموع�ة
أحكام النقض ،السنة  ،25ص.840
( )208رم�زي س�يف ،الوس�يط ،الفق�رة  ،643ص -807أمح�د
هن�دي ،قانون املرافعات ،الفق�رة  ،306ص -557وراجع
أيض� ًا :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1986/3/25
الطع�ن رق�م ،243لس�نة  53ق ،املوس�وعة الذهبية ،جـ،4
ص -474نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1968/1/23جمموعة
أحكام النقض ،السنة  ،19ص.97
( )209إبراهيم نجيب س�عد ،نظام الطعن يف األحكام،1972 ،
ص .31
( )210أمحد السيد صاوي ،املرجع السابق ،الفقرة  ،648ص .1091
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املستأنف ضده عند تبليغها إليه من الوقوف عىل ما

اس�تئناف واحدة (مذك�رة اعرتاض واح�دة) ،كام أن هلم

إلغائ�ه ،أو بطالنه ،أو إلغاء اجل�زء اخلاص بالنفاذ،

الئحة تنفيذية)( .((21كام أجاز املنظم السعودي– كذلك–

يطلبه خصمه ،س�واء كان بطلب تعديل احلكم ،أو

كل ذل�ك بعبارات واضح�ة( .((21والواقع أن جمرد
تقديم صحيفة االس�تئناف يعني ضمن ًا طلب إلغاء
احلكم املستأنف ،وهلذا فإن قيمة هذا البيان تنحرص

يف حتدي�د اجلزء من احلكم الذي يس�تأنفه الطاعن.

فإذا اش�تمل احلكم املطعون فيه على أكثر من جزء
لغري صالح املس�تأنف ،وأشار املستأنف إىل بعضها

فق�ط ،فإن�ه يك�ون قاب ً
لا لألج�زاء األخ�رى .فإذا

مل يشر إىل اجل�زء الذي يس�تأنفه ،فإنه يعتبر طاعن ًا
باالستئناف بالنسبة جلميع أجزائه(.((21

إذن ،يتعين عىل املس�تأنف أن ُي َّض ِّم�ن صحيفة طعنه
باالس�تئناف ه�ذه البيان�ات الثالث�ة (بيان�ات احلك�م
املس�تأنف ،وأس�باب االس�تئناف ،والطلب�ات) ،وق�د
أي منه�ا بطالن
رتــ�ب املش�ـرع املصـ�ري عىل إغف�ال ٍّ
صحيـفة االس�تئناف( ،((21يف حني ج�اء نص املرافعات
الس�عودي املوازي خالي ًا من هذا احلكم( .((21وكان أوىل
باملنظم الس�عودي أن حيذو ح�ذو املنظم املرصي يف هذا
اخلصوص؛ لضامن دقة وجدية اإلجراءات.
وتيسير ًا لإلج�راءات؛ س�وغ املنظ�م الس�عودي

للمحك�وم عليه�م حال تعدده�م ُمكنة التق�دم بصحيفة
( )211أمح�د صدقي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربي�ة الس�عودية ،ص -474عب�د احلمي�د املنش�اوي،
التعليق عىل قانون املرافعات ،مرجع سابق ،ص.501
( )212فتحي وايل ،املرجع السابق ،الفقرة  ،365ص .722
( )213حي�ث ن�ص يف امل�ادة  230م�ن قانون املرافع�ات عىل أن:
« ، ......وجيب أن تشتمل الصحيفة عىل بيان احلكم املستأنف
وتارخيه ،وأسباب االستئناف ،والطلبات ،وإال كانت باطلة».
( )214حي�ث جرت عبارته عىل النحو الت�ايل « :حيصل االعرتاض
بطلب االستئناف أو التدقيق ،بمذكرة تودع لدى إدارة املحكمة
التي أصدرت احلكم ،مش�تملة عىل بيان احلكم املعرتض عليه،
ورقم�ه ،وتارخي�ه ،واألس�باب الت�ي بن�ي عليه�ا االعتراض،
وطلبات املعرتض ،وتوقيعه ،وتاريخ إيداع مذكرة االعرتاض».
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التقدم بمذكرات متعددة بحسب تقديرهم (م5/188/

للطاعن أن يتقدم بأكثر من مذكرة طعن خالل مدة الطعن
(م 6/188/الئح�ة تنفيذية) ،وقد يك�ون ذلك بدعوى

إتاحة الفرصة للطاعن ألن يعدل عن أسباب الطعن التي

ضمنه�ا صحيفة الطعن األوىل ،إىل غريها من األس�باب،
أو أن يضيف إليها أسباب ًا أخرى مل يسوقها من قبل.

وم�ن ناحي�ة أخ�رى ،وإذا كان املنظ�م الس�عودي
ق�د اس�تلزم بموج�ب ن�ص الفق�رة األوىل م�ن الالئحة
التنفيذي�ة للامدة  188من نظ�ام املرافعات توقيع الطاعن
باالس�تئناف على كل ورق�ة م�ن أوراق صحيف�ة الطعن
(مذك�رة االعرتاض) ،إال أنه مل ينهج هنج املرشع املرصي
يف هذا اخلصوص؛ والذي استوجب توقيع الصحيفة من
أحد املحامني املقبولني للمرافعة أمام حمكمة االس�تئناف
(م 37/من قان�ون املحاماة املرصي)؛ والغرض من هذا
اإلجراء رعاي�ة الصالح العام ،وحتقي�ق الصالح اخلاص
للمتقاضين يف ذات الوق�ت؛ ألن إرشاف مث�ل ه�ذا
املحامي عىل حترير صحيفة االس�تئناف من ش�أنه مراعاة
أحكام القان�ون عند حتريرها؛ وبذل�ك تنقطع املنازعات
التي كثري ًا ما تنش�أ بس�بب قيام َم ْن ال خربة هلم بمامرس�ة
هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية ،مما يعود بالرضر عىل
ذوي الشأن(.((21
وال يل�زم أن يكون املحامي الذي وقع عىل الصحيفة

ه�و ال�ذي حرره�ا( .((21ويكف�ى توقي�ع املحام�ي عىل
( )215أمحد صدقي حممود ،نظام املرافعات الرشعية ،ص.476
( )216أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط ،الفق�رة  ،649ص -1092
حمم�ود التحيوي ،الطعن عىل األحكام القضائية ،ص -71وأنظر
أيض� ًا :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة  ،1979/2/7جمموع�ة
أح�كام النق�ض ،لس�نة  20ق ،ص -505نق�ض م�دين ،جلس�ة
 ،1970/4/16جمموعة أحكام النقض ،لسنة 21ق ،ص .646
( )217أنظ�ر :نق�ض مدين مصري ،جلس�ة ،1988/12/20
طعن رقم  ،750لسنة 56ق.
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أص�ل صحيف�ة الطعن باالس�تئناف ،أو على صورة من

صوره�ا( .((21ويرتت�ب على ع�دم توقي�ع املحامي عىل

النحو املتقدم بطالن الصحيف�ة( ،((21وهو بطالن يتعلق

عىل اخليار؛ بل ونص عىل حقهم يف الرتافع عن أنفس�هم
بأنفسهم (م 1/نظام املحاماة السعودي).

بالنظ�ام العام ،وجيب عىل املحكمة أن تقيض به من تلقاء

رابع ًا :إيداع صحيفة الطعن باالستئناف وقيدها:

إج�راءات خصومة الطع�ن باالس�تئناف( ،((22إال أنه ال

َف ،واألسباب
للبيانات املتعلقة باحلكم القضائي املستأن ْ

نفس�ها ،كام جيوز التمس�ك ب�ه يف أي حالة تك�ون عليها
جيوز التمس�ك ب�ه أم�ام حمكمة النق�ض(((22؛ مل�ا خيالط
ه�ذا الس�بب م�ن واقع يتعين طرح�ه أوالً على حمكمة

املوضوع(.((22

وق�د يرج�ع موقف املنظم الس�عودي املغاي�ر يف هذا

اخلصوص ،إىل ما كرس�ه بنص امل�ادة  66مرافعات ،من

دور إجي�ايب للقايض؛ حيث س�وغه أن يس�أل املدعي عام
هو الزم لتحرير واستكامل دعواه قبل استجواب املدعى

علي�ه؛ واخلصومة االس�تئنافية حتكمه�ا قواعد خصومة
أول درج�ة نفس�ها ،م�ا مل ين�ص النظ�ام عىل غير ذلك.
وقد يرج�ع ذلك– أيض ًا -إىل رغبة املنظم الس�عودي يف
أال جيعل من هذا الرشط قي�د ًا ،مانع ًا للمتقاضني ،حيول

بينه�م وبين حقهم يف اللجوء إىل القض�اء؛ فجعل األمر

( )218أنظر :نقض مدين مرصي ،جلسة  ،1973/5/2جمموعة
أحكام النقض ،لسنة  24ق ،ص.704
( )219أمحد هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،307ص-557
نبي�ل إسماعيل عم�ر ،الوس�يط ،الفق�رة  ،ص ،509
ص.670
( )220الس�يد عبد العال متام ،األوامر واألحكام وطرق الطعن،
ص.272
( )221أنظ�ر :نقض مدين مرصي ،جلس�ة  ،1989/2/8طعن
رقم  ،595لسنة  51ق.
( )222عب�د املنعم حس�ني ،طرق الطعن يف األح�كام املدنية
والتجاري�ة ،ج�ـ ،1ص .540وم�ع ذل�ك فإن�ه جي�وز
اس�تيفاء توقي�ع حم�ام مقب�ول للمرافعة أم�ام املحكمة
املرفوع أمامها الطعن باالس�تئناف بتوقيع املحامي عىل
صحيف�ة الطعن باالس�تئناف يف اجللس�ة املحددة لنظر
الطعن باالستئناف رشيطة أن يكون ذلك خالل امليعاد
املحدد قانون� ًا للطعن يف احلكم القضائي باالس�تئناف
(راجع :نقض مدين مرصي ،جلس�ة ،1981/2/21
طعن رقم  ،1742لسنة  50ق).

بتحري�ر صحيف�ة الطع�ن باالس�تئناف ،وت ََضمنِه�ا

التي يس�تند إليه�ا الطاعن يف نعيه على احلكم ،وطلبات

الطاع�ن ،يتم إيداع الصحيفة (مذكرة االعرتاض) إدارة
املحكم�ة؛ حيث تقيد إدارة املحكم�ة الصحيفة يف اليوم

نفس�ه ال�ذي قدم�ت فيه يف الس�جل اخل�اص بذلك ،ثم
تحُ ال فور ًا إىل الدائرة التي أصدرت احلكم (م1/188/
مرافع�ات س�عودي) .ويتعين على املس�تأنِف أن يرفق
بالصحيف�ة ص�ورة من ص�ك احلكم القضائ�ي املطعون
فيه ،كام يتعين عليه أن يرفق بصحيفة االس�تئناف عدد ًا
من الصور هلا بقدر عدد اخلصوم املستأنف ضدهم ،هذا
ح�ال كون الطعن باالس�تئناف يف احلك�م مرافع ًة وليس
ٍ
تدقيق له (م 2/188/الئحة تنفيذية)؛ إلخطارهم
جمرد
بذل�ك؛ وفتح ب�اب املرافعة هلم

 .هذا غير أنه ،إذا مل

(((22

يبين الطاع�ن يف صحيفة الطع�ن (مذك�رة االعرتاض)
ن�وع طل�ب االس�تئناف م�ن حي�ث كون�ه مرافع� ًة أو
تدقيق� ًا ،فإن حمكمة االس�تئناف تعتربه مرافع�ة ،وتنظره

عىل هذا األس�اس(م 3/188/الئح�ة تنفيذية) .كام أن
الطاع�ن إذا طلب بموجب صحيف�ة الطعن أحد نوعي

االس�تئناف (مرافع�ة أو تدقي�ق) ،ف�إن ل�ه أن يرجع إىل

الن�وع اآلخر خلال املدة املحددة للطع�ن (م4/188/
الئحة تنفيذية)(.((22

أم�ا املشرع املصري ،فق�د أوج�ب عىل قل�م كتاب

حمكم�ة االس�تئناف املختصة بنظ�ر الطعن قي�د صحيفة
( )223إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر التعديالت ،ص.512
( )224نفس املصدر.
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الطع�ن باالس�تئناف يف نفس ي�وم تقديمها ،يف الس�جل

واخلط�ورة ،وه�و أن املحكم�ة حتك�م م�ن تلقاء نفس�ها

املطلوبة ،ومصحوبة بام يفيد سداد الرسوم املالية املحددة
قانون� ًا ،أو مصحوبة بام يفيد اإلعف�اء منها(م.)1/65/
وم�ن ثم ينتج االس�تئناف أثره ،مت�ى ُأودعت صحيفته،

فمحكمة االستئناف تنتظر مدة ستني يوم ًا بعد ورود

املع�د لذل�ك ،متى كانت مس�توفيه للشروط والبيانات

وت�م قي�ده ،بتوافر الشروط املتقدمة .غري أنه إذا ش�اب
الصحيف�ة خط�أ ،أو نق�ص يف بي�ان م�ن بياناهت�ا الت�ي

يرتت�ب عيل إغفاهل�ا احلكم ببطالهن�ا ،فإن ه�ذا األثر ال
يرتتب بطبيعة احلال .كذلك الش�أن ،إذا مل يؤد املستأنف
الرس�م املقرر قانون� ًا كام ً
ال وقت تقدي�م الصحيفة .عىل
أن�ه جيوز للمس�تأنف أن يؤدي هذا الرس�م خالل ميعاد

االس�تئناف ،ويف هذه احلالة ال تنتج الصحيفة آثارها إال
من هذا الوقت(.((22

خامس ًا :إعالن صحيفة الطعن باالستئناف:

يعترب الطعن باالس�تئناف يف احلكم القضائي الصادر
من حمكمة أول درجة مرفوع ًا من تاريخ تقديم صحيفته
إىل حمكمة االس�تئناف املختصة ،ومرتب� ًا آلثاره القانونية

م�ن ه�ذا التاري�خ( .((22ه�ذا غير أن خصوم�ة الطع�ن
باالس�تئناف ال تنعقد إالّ بإبالغ صحيفتها إىل املس�تأنف

ض�ده ،وتكليف�ه باحلض�ور أم�ام حمكم�ة االس�تئناف
املختص�ة بالفص�ل يف الطع�ن ،وذلك طبق� ًا إلجراءات
التبلي�غ املعت�ادة (م 3/190/الئح�ة تنفيذي�ة) .غري أن
حمكم�ة االس�تئناف إذا ح�ددت جلس�ة للنظ�ر يف طلب

االس�تئناف أو التدقي�ق ،ومل حيضر املس�تأنف أو طالب
التدقيق بعد إبالغه بموعد اجللس�ة ،ومىض س�تون يوم ًا
ومل يطل�ب السير يف الدع�وى ،أو مل حيضر بع�د السير
فيها ،فإنه يرتتب عىل ذلك جزاء إجرائي غاية يف األمهية

( )225أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،651ص.1096
( )226نبيل عمر ،الوسيط ،الفقرة  ،509ص .671
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بسقوط حقه يف االستئناف والتدقيق.

القضية إليها ،فإن مل حيرض املس�تأنف خالل مدة الس�تني
يوم ًا لطلب السير يف الدعوى ،سقط حقه يف االستئناف
و ُد ِّون ذل�ك يف الضبط .فمهلة الس�تني يوم� ًا مهلة كافية

ومعقول�ة روعي فيها مصالح مجي�ع األطراف ،وإنام قرر
النظام ه�ذا اجلزاء رغب ًة يف اس�تقرار األوض�اع واملراكز
القانونية؛ وحس ًام إلطالة أمد التقايض(.((22

ثمة فارق ًا جوهري ًا بني ما كرس�ه
مما تق�دم؛ يتضح أن َّ

املنظ�م الس�عودي يف هذا اخلصوص وبين تنظيم قانون
املرافع�ات املصري ل�ه؛ حي�ث ختتل�ف اإلج�راءات،
وكذل�ك املواعي�د .فوفق ًا لنظ�ام املرافعات الس�عودي،

ترف�ع الصحيف�ة إىل إدارة املحكمة التي أصدرت احلكم
املراد الطعن فيه ،لِتُحال بعد قيدها فورا إىل الدائرة نفسها
التي أصدرته؛ َع َّلها تراجع نفسها بصدده ،فتعدله .فإن مل
تفعل ،أرسلت صحيفة الطعن ،وصورة الضبط ،ومجيع
األوراق إىل حمكم�ة االس�تئناف ،ويف ه�ذا التوقيت يبدأ

اتص�ال حمكمة االس�تئناف بالطعن ،حيث حتدد جلس�ة
لنظره ،وختطر املستأنف واملستأنف ضده(.((22

أم�ا يف النظ�ام املصري ،فإن�ه يت�م رفع االس�تئناف

بإيداع صحيفته بقلم كتاب حمكمة االس�تئناف املختصة

مب�ارشة ،وبعد إيداعها( ،((22جيب إعالهنا إىل املس�تأنف
( )227إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر التعديالت ،ص.512
( )228حيث يقوم املحرض أو الطاعن– بحسب األحوال– بتسليم
صورة صحيفة الطعن إىل املس�تأنف ضده خالل مخسة عرش
يوم� ًا عىل األكثر من تس�ليمها إليه ،إال إذا كان قد ُحدد لنظر
الطع�ن جلس�ة تقع يف أثناء هذا املوع�د ،فعندئذ جيب أن يتم
التس�ليم قبل اجللس�ة ،وذلك كله مع مراعاة موعد التكليف
باحلض�ور (راج�ع :إبراهي�م ب�ن حسين املوج�ان ،املرج�ع
السابق ،ص .)524
( )229وعلى قل�م كت�اب املحكمة املرف�وع إليها االس�تئناف أن
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ضده مع تكليفه باحلضور ،وذلك وفق ًا للقواعد نفسها،

يكون ملحكمة االس�تئناف ما ملحكمة الدرجة األوىل من

الدع�وى أم�ام حمكم�ة أول درج�ة؛ أي ،يتعين تبلي�غ

وتكييفه�ا ،واحلك�م فيه�ا( .((23كما ختض�ع خصوم�ة

وبمراع�اة املواعيد نفس�ها التي خيضع هل�ا تبليغ صحيفة
صحيف�ة االس�تئناف إىل املس�تأنف ضده خلال ثالثني
يوم ًا عىل األكثر من تس�ليمها لقلم املحرضين لتبليغها له

(م 1/68/مرافعات مرصي)( .((23عىل أنه إذا مل يكلف

املس�تأنف ضده باحلض�ور خالل ثالثة أش�هر من إيداع

الصحيف�ة ،وكان ذل�ك راجع� ًا إىل فعل املس�تأنف(،((23
ج�از احلك�م باعتب�ار االس�تئناف كأن مل يك�ن (م70/
مرافعات مرصي)(.((23

س�لطات بالنس�بة للتحقي�ق ،وتقدير الوقائ�ع ،وإثباهتا،

االس�تئناف لقواعد عوارض اخلصومة أمام حمكمة أول
درجة ،بالنسبة للشطب ،والوقف ،واالنقطاع ،والرتك.
ويعتبر املس�تأنف مدعي ًا ،واملس�تأنف عليه ه�و املدعى

عليه(.((23

املبحث الثالث
ماهية القيود الواردة عىل
األثر الناقل للطعن باالستئناف

سادس ًا :سري خصومة الطعن باالستئناف:
تسير خصوم�ة االس�تئناف وفق� ًا للقواع�د العام�ة

حت�ى تتمكن حمكمة الدرجة الثانية من إعادة الفصل

حمكم�ة الدرجة األوىل ،س�واء فيام يتعل�ق باإلجراءات،

باالس�تئناف ،يتعين أن تتمت�ع بالس�لطات الت�ي متكنها

للخصوم�ة؛ حي�ث تسري عليه�ا القواعد املق�ررة أمام
أو باألح�كام م�ا مل يق�ض النظ�ام بغري ذل�ك (م184/
مرافعات سعودي ،م 240/مرافعات مرصي) .وبذلك

يطل�ب ض�م ملف الدع�وى االبتدائي�ة يف اليوم الت�ايل لليوم
الذي يرفع فيه االس�تئناف (م 231/مرافعات مرصي) ،عىل
أنه ال يرتتب عىل خمالفة ذلك البطالن.
( )230حي�ث أوج�ب قانون املرافع�ات عىل قل�م الكتاب الذي
أودع�ت به صحيف�ة الدعوى أن يقوم يف الي�وم التايل عىل
األكث�ر هل�ذا االيداع – بع�د قيامه بقيدها -بتس�ليم أصل
الصحيفة وصورها إىل قلم املحرضين (م.)2/67/
( )231ومث�ال ذل�ك :إذا كان املس�تأنف ق�د تس�لم صحيف�ة
االس�تئناف وصوره�ا لتس�ليمها لقلم املحرضي�ن ،ومل يفعل
حت�ى انقىض امليعاد .وكذلك احلال إذا كان املس�تأنف قد بني
موطن ًا للمستأنف ضده غري موطنه احلقيقي ،أو قدم بيان ًا غري
ٍ
واف عن�ه ،وس�وا ًء كان ذلك عن س�وء نية من�ه ،أو خطأ ،أو
إمهال؛ فتكفي الواقعة التي تؤكد نسبة التأخري إىل فعله.
( )232واملحكمة ال توقع هذا اجلزاء من تلقاء نفس�ها ،وإنام بنا ًء
عىل طلب من املستأنف ضده بموجب دفع إجرائي خيضع
مل�ا ختضع له الدف�وع اإلجرائية غري املتعلق�ة بالنظام العام
من أحكام؛ وهلذا يس�قط حق املس�تأنف ضده يف التمسك
ب�ه بكالم�ه يف املوض�وع ،أو بإبدائ�ه دفع� ًا بع�دم القبول،
ويمكن�ه النزول عن هذا الدف�ع رصاح ًة أو ضمن ًا (راجع:
فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،266ص.)445

األثر الناقل للطعن باالستئناف  -توطئــة:

يف موض�وع الدعوى التي صدر فيها احلكم املطعون فيه
م�ن ذل�ك .واألث�ر الناق�ل لالس�تئناف خي�ول املحكمة
االس�تئنافية هذه الس�لطات بالنس�بة ملوض�وع الدعوى

م�ن مجي�ع جوانبه ،س�واء ما تعل�ق منها بالوقائ�ع ،أو ما
تعل�ق بتطبيق القانون ،ش�أهنا يف ذلك ش�أن حمكمة أول

درجة .وه�ذا ما تقرره املادة الرابع�ة والثامنون بعد املائة
من نظام املرافعات الرشعية السعودي ،واملادة األربعون
بعد املائتين من قانون املرافعات املرصي ،من أنه ترسي

عىل حماكم االستئناف القواعد واإلجراءات املقررة أمام
حماك�م الدرجة األوىل ،ما مل ين�ص النظام (القانون) عىل

غير ذلك .والس�ؤالُ -متع�دد اجلوانب -ال�ذي يطرح

نفس�ه اآلن يف ه�ذا اخلصوص ،م�ؤداه :ما ه�و املقصود
باألث�ر الناق�ل لالس�تئناف ،وال�ذي يس�وغ للمحكم�ة

( )233إبراهيم بن حسني املوجان ،رشح نظام املرافعات الرشعية
وفق آخر التعديالت ،ص.503
( )234وج�دي راغ�ب ،مبادئ القضاء امل�دين ،ص -635أمحد
هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،306ص.558
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االس�تئنافية التصدي ملوضوع النزاع من جديد ،وهلا كل

عليه�ا قبل صدور احلكم املس�تأنف بالنس�بة إىل

فيتح�دد هبا نط�اق القضية يف االس�تئناف ،ومن ثم ،فإن

بع�د املائتين م�ن قان�ون املرافع�ات املصري،

م�ا ملحكمة أول درجة من س�لطة يف ه�ذا الصدد ،وهل
ثمة قيود ًا مكرس�ة حتد منها،
هذه الس�لطة مطلقة ،أم أن َّ
ملحكمة االستئناف حدود معينة إزاء الفصل يف الطعن؟

 ..ه�ذا ما نح�اول اإلجابة عنه من خلال هذا املبحث،
وال�ذي ينقس�م إىل مطلبني ،نتناول يف أوهلما ماهية األثر

الناق�ل لالس�تئناف وطبيعت�ه .ونخصص الث�اين لتناول

ماهي�ة القي�ود ال�واردة على األث�ر الناقل لالس�تئناف،
والتي حتدد نطاق خصومة االستئناف ،وحدود سلطات

املحكم�ة االس�تئنافية ،وم�ن ث�م تتض�ح مع�امل التنظيم
القضائي الس�عودي هلذه املس�ائل ،يف إطار من الدراسة
املقارنة بالتنظيم املرصي.

م�ا ُرف�ع عن�ه االس�تئناف فق�ط» .وه�ذا الن�ص
ي�كاد يكون ُمطابق� ًا لنص امل�ادة الثانية والثالثني
وال�ذي جرى على النح�و الت�ايل« :االس�تئناف
ينق�ل الدع�وى بحالته�ا الت�ي كان�ت عليها قبل
صدور احلكم املس�تأنف بالنس�بة إىل م�ا ُرفع عنه
االستئناف فقط»(.((23

املكرس�ة ملبدأ األثر
باس�تقراء هذه النصوص ِّ

الناق�لُ ،يالح�ظ أهن�ا تؤك�د الوظيف�ة التقليدي�ة
لالس�تئناف كطري�ق إلصلاح حك�م حمكم�ة
أول درج�ة ،وهذا مس�تفا ٌد م�ن إش�اراهتا إىل أن
األث�ر الناق�ل ينحرص يف املس�ائل والطلبات التي

ُعرض�ت ،وتم الفص�ل فيها من حمكم�ة الدرجة

املطلب األول :ماهية األثر الناقل للطعن باالستئناف

األوىل ،ويف ح�دود م�ا ُيرف�ع عنه االس�تئناف يف

يقصد باألثر الناقل :أنه بمجرد رفع االستئناف،
فإن�ه يرتتب علي�ه نقل الن�زاع ال�ذي َفصلت فيه

االس�تئناف هذه ال تقترص فقط على جمرد مراقبة

 -1املقصود بمبدأ األثر الناقل للطعن باالس�تئناف:

حمكم�ة أول درج�ة ،ويف ح�دود م�ا ُرف�ع عن�ه

االس�تئناف ،إىل حمكمة الدرجة الثانية؛ إذ تصبح
ه�ذه األخرية خمتص� ًة ببحثه ،وحتقيق�ه ،والفصل
فيه(.((23

وتشير النصوص القانونية رصاحة لتكريس

ه�ذا املبدأ .فنج�د امل�ادة السادس�ة والثامنني بعد
املائ�ة من نظ�ام املرافع�ات الس�عودي اجلديد يف

فقرهت�ا األوىل م�ن الالئح�ة التنفيذي�ة تُق�رر أن:
«االستئناف ينقل الدعوى إىل حالتها التي كانت

( )235رمزي س�يف ،الوس�ط ،الفق�رة  ،624ص -758وأنظر
أيض ًا:

J. AMEILHAUD: L’effet dévolutif de l’appel en
.matiére civile, Thése, Toulouse, 1942,p. 3 et .s
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هذه املس�ائل والطلب�ات .غير أن وظيفة حمكمة

احلك�م املس�تأنف م�ن حي�ث سلامة التطبي�ق

القان�وين فحس�ب ،ب�ل تعال�ج عن�ارص الن�زاع
القانوني�ة والواقعي�ة املطروح�ة عليه�ا بموجب
األثر الناقل(.((23

 -2طبيع�ة األث�ر الناق�ل لالس�تئناف :يعم�ل األث�ر
الناق�ل لالس�تئناف على الت�زام حمكم�ة الدرجة

( )236ويق�رر ذات املب�دأ ن�ص امل�ادة  561م�ن تقنين املرافعات
الفرنسي بقول�ه« :االس�تئناف يعيد ط�رح الشيء املحكوم فيه
على حمكم�ة الدرج�ة الثاني�ة لتفصل في�ه من جدي�د من حيث
الواقع ومن حيث القانون» أنظر :عيل عبد احلميد تركي ،نطاق
القضي�ة يف االس�تئناف «دراس�ة حتليلي�ة مقارن�ة» ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،2009 ،الفقرة  ،35ص.39
( )237نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1975/11/11جمموعة أحكام
النق�ض ،س�نة  ،26ص -1388نق�ض م�دين ،جلس�ة
 ،1976/11/3جمموع�ة أح�كام النق�ض ،س�نة ،27
ص.1516
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الثانية بإعادة بح�ث موضوع الدعوى ،والفصل

الثاني�ة( ،((24حي�ث تلت�زم بإع�ادة الفص�ل يف

القان�ون(( ،)((23حيث يرتتب على جمرد رفع

الدعوى من حقها وحدها دون س�واها ،وتتمتع

في�ه م�ن جدي�د م�ن حي�ث الواقع ،وم�ن حيث

الطع�ن باالس�تئناف نق�ل موض�وع الن�زاع -يف
ح�دود طلب�ات املس�تأنف -إىل حمكم�ة الدرجة

الثاني�ة ،وإع�ادة طرح�ه عليه�ا ب�كل ما اش�تمل

موض�وع الدع�وى م�ن جدي�د ،ويصب�ح نظ�ر
بجميع الس�لطات الت�ي كانت تتمت�ع هبا حمكمة
أول درج�ة ح�ول الن�زاع( ،((24و ُيمتن�ع عليه�ا
إحال�ة الدعوى إىل حمكمة الدرج�ة األوىل؛ ألهنا

علي�ه من أدل�ة ،وأوجه دف�اع لتق�ول كلمتها فيه
ٍ
ٍ
س�بب يواج�ه عن�ارص الن�زاع الواقعية
بقض�اء ُم

إحالتها إىل أي قضاء آخر(.((24

املحكم�ة (حمكم�ة االس�تئناف) كل م�ا ملحكمة

الثاني�ة بإع�ادة الفص�ل يف موض�وع الن�زاع

تبح�ث يف وقائ�ع الدعوى ،وتقوم باخت�اذ ما تراه

االس�تئناف مقبول شكالً؛ إذ ليس هلا أن تتعرض

والقانوني�ة عىل الس�واء( .((23حي�ث يكون لتلك

الدرج�ة األوىل من س�لطة يف هذا الص�دد ،فهي

من إجراءات اإلثب�ات ،وتعيد تقدير الوقائع من
واقع ما قدم إليها من مستندات ،ومن واقع دفاع
اخلص�وم ،ثم هي أخير ًا تطبق القاع�دة القانونية
التي تراها صحيحة عىل وقائع الدعوى(.((24

وبذل�ك يك�ون لألث�ر الناق�ل لالس�تئناف
طابع� ًا اجيابي� ًا ملزم ًا بالنس�بة إىل حمكم�ة الدرجة

( )238رمزي س�يف ،الوسيط ،الفقرة  ،624ص  -758فتحي
وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،367ص -726نبي�ل عم�ر،
الوسيط ،1 ،ص.673
( )239أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  652مكرر ،ص-1098
حمم�ود مصطفى يون�س ،املرج�ع يف قانون إج�راءات التقايض
املدنية وفق ًا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية رقم  13لس�نة
 1968وتعديالهتا بالقانون رقم  76لس�نة  ،2007دار النهضة
العربية ،القاهرة ،سنة ،2015الفقرة  ،478ص -1034وأنظر
أيض�ا :نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1981/11/24الطع�ن رق�م
 ،351لس�نة  48ق -نق�ض م�دين ،جلس�ة ،1981/11/26
الطع�ن رق�م  ،1399لس�نة  47ق -نق�ض م�دين ،جلس�ة
 ،1982/12/2الطعن رقم  ،980لسنة  48ق.
( )240أنظر :عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ،التعليق عىل قانون
املرافع�ات طبق� ًا ألح�دث التعديالت وأح�كام حمكمة النقض
والدس�تورية العلي�ا ،دار املطبوع�ات اجلامعية ،اإلس�كندرية،
س�نة  ،2015ج�ـ ،5ص -382أمح�د أب�و الوف�ا ،املرافع�ات
املدني�ة والتجارية ،الفقرة  ،618ص -995أمحد هندي ،قانون
املرافعات املدنية والتجارية ،الفقرة  ،310ص.566

اس�تنفدت واليته�ا بش�أهنا( ،((24كما ال يمكنه�ا
هذا ،ويشترط لتحقق الت�زام حمكمة الدرجة

تواف�ر رشطين :أوهلما ،يتمثل يف وج�وب كون

لصح�ة قض�اء احلكم املس�تأنف أو ع�دم صحته
قب�ل الفص�ل يف ش�كل االس�تئناف .أم�ا الرشط
الث�اين :فيتمثل يف وجوب ك�ون احلكم صادر ًا يف

موض�وع الدعوى ،األمر الذي يعني أن املس�ائل
الت�ي قضت فيها حمكمة أول درجة هي فقط التي

تُطرح عىل حمكمة الدرجة الثانية ،وتلتزم بالفصل
فيه�ا بموج�ب األث�ر الناق�ل لالس�تئناف ،أم�ا
الطلب�ات التي مل تفصل فيها حمكم�ة أول درجة،
فإهنا ال تكون قد اس�تنفدت واليتها بشأهنا ،ومن
( )241علي عب�د احلميد ترك�ي ،نط�اق القضية يف االس�تئناف،
مرجع سابق ،الفقرة  ،44ص.33
(.J. AMEILHAUD: Thése, op.cit., n. 812,p.526 )242
(E. GARSONEET et CH. CEZAR-BRU:Trait )243
é théorique et pratique de procedure civile, et
n. ,1936-commercial, 9 vol.3éme éd. 5 vol. 1925
700, p. 397- C. GIVERDON: Appel, effet dévolutif, jurisclasseur de procédure civile, fasc.,
.717, n.42

( )244نبي�ل عم�ر ،الطع�ن باالس�تئناف وإجراءات�ه يف امل�واد
املدني�ة والتجاري�ة ،طبع�ة ،1980ص -185ع�ز الدين
الدناص�وري وحام�د ع�كاز ،اإلش�ارة املتقدم�ة .وأنظ�ر
أيض� ًا :نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1975 /2/12جمموع�ة
أحكام النقض ،س ،28ص.660
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ثم ،ال تُطرح عىل حمكمة الدرجة الثانية من خالل

األثر الناقل وال تلتزم بالفصل فيها(.((24
وتطبيق ًا لذلك ،ف�إن حمكمة الدرجة الثانية ال

النط�ق به ،وال متل�ك تغيريه ،أو تعديل�ه( ،((24أو

بإلغ�اء حكم حمكم�ة أول درجة الص�ادر يف دفع

بالنفاذ املعجل للحكم بعد صدوره ،أو أن توقف

تلت�زم بالفص�ل يف موض�وع الدع�وى إذا قضت

ش�كيل؛ إذ مل تس�تنفد واليته�ا يف نظ�ر املوضوع،
كاحلك�م بع�دم االختص�اص ،إذ يتعين على
حمكمة االس�تئناف يف هذه احلال�ة إعادة الدعوى

فاملحكمة ال متلك س�حب احلك�م القضائي بعد
اإلضاف�ة إلي�ه ،كما ال يمك�ن للمحكم�ة األم�ر

النف�اذ الذي أمرت به ،وإنما يتم ذلك من خالل

ط�رق الطع�ن املناس�بة( .((24كام ال جي�وز كذلك
للخصوم إثارة املسألة التي فصلت فيها املحكمة

إىل حمكم�ة أول درج�ة للفص�ل يف موضوعه�ا.
وه�ذا ما قرره وأك�ده رصاح ًة املنظم الس�عودي

الوالية يتعلق بالنظام العام(.((25

نظ�ام املرافع�ات ،إذ نص عىل أن�ه« :إذا حكمت

اس�تنفاد املحكم�ة لواليته�ا بص�دد املس�ألة

بموج�ب امل�ادة الثاني�ة والتس�عني بع�د املائة من
حمكم�ة االس�تئناف بإلغاء حكم حمكم�ة الدرجة

األوىل الصادر بعدم االختصاص ،أو بقبول دفع
فرعي ترتب عليه منع السير يف الدعوى ،وجب

عليها أن تعيد القضية إىل املحكمة التي أصدرت

احلكم؛ للنظر يف موضوعها».

ومن ناحي�ة أخرى ،فإن األث�ر الناقل للطعن

باالس�تئناف يؤك�د اس�تنفاد حمكم�ة أول درج�ة

لواليته�ا بص�ورة هنائي�ة( .((24وبذل�ك يك�ون

لألث�ر الناق�ل لالس�تئناف طابع س�لبي بالنس�بة

إىل حمكم�ة الدرج�ة األوىل .فمحكم�ة الدرج�ة
األوىل إذا فصل�ت يف مس�ألة من املس�ائل املتنازع

عليها ،واملعروضة أمامها ،خرجت من حوزهتا،

وانقض�ت س�لطتها بش�أهنا( .((24أي أن املحكمة

( )245حمم�د العشماوي وعب�د الوه�اب العشماوي ،قواع�د
املرافع�ات يف الترشي�ع املصري والقان�ون املق�ارن ،مكتبة
اآلداب ،القاه�رة ،1957 ،جـ ،2ص -889وأنظر أيض ًا:
نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة  ،1972/12/16جمموعة
أحكام النقض ،السنة  ،23ص.1398
( )246أنظرJ. AMEILHAUD: Thése, op.cit.,p.20 :
( )247حمم�ود مصطف�ى يون�س ،املرج�ع يف قان�ون إج�راءات
التقايض املدنية ،الفقرة  ،478ص.1034
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تستنفد سلطتها ،وتصبح ال والية هلا هبذه املسألة.

م�ن قبل ،ول�و كان ذلك باتفاقهم؛ ألن اس�تنفاد
وإذا كان األص�ل يف ه�ذا اخلص�وص ه�و

املعروض�ة عليه�ا بص�دور احلك�م فيه�ا ،فإن�ه،
وبمثابة استثناء عىل هذه القاعدة األصلية ،يسوغ

للمحكمة التي أصدرت احلكم س�لطة تصحيح

ما يقع فيه (احلكم) من أخطاء مادية ،وتفسير ما
وقع يف منطوقه م�ن غموض وإهبام (م– 171/

م 174/مرافعات سعودي) ،و(م192 ،191/
مرافعات مرصي).

موق�ف املنظ�م الس�عودي من األث�ر الناق�ل للطعن

باالستئناف:

بنا ًء عىل ما تقدم؛ ووفق ًا لألثر الناقل لالستئناف،

إذا كان يرتت�ب عىل جمرد رف�ع الطعن نقل موضوع
الن�زاع -يف ح�دود طلب�ات املس�تأنف -إىل حمكمة

الدرج�ة الثاني�ة؛ لتفصل في�ه من جدي�د ،وإذا كان
( )248راج�ع :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1968/2/8
جمموعة أحكام النقض ،س ،19ص.337
( )249رمزي سيف ،الوسيط ،الفقرة  ،524ص -622أمحد أبو
الوفا ،املرافعات ،الفقرة  ،558ص.470
( )250نفس املصدرين.
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لألثر الناقل لالس�تئناف هذا الطابع الس�لبي بصدد
استنفاد حمكمة الدرجة األوىل لواليتها يف خصوص

في�ه ،فعدَّ َّلته ،ص�ار بمثاب�ة حكم قضائ�ي جديد ترسي
بص�دده اإلجراءات املعتادة وفق ًا للنظام ،ومن ثم يمكن
الطعن عليه باالس�تئناف .أما إن مل ترتاجع املحكمة عن

املس�ألة املعروضة عليها بصدور حكمها فيها ،فإننا
نجد املنظم السعودي ،قد تبنى موقف ًا مغاير ًا نوع ًا يف

حكمه�ا ،فلم تُعدله ،ب�ل أكدته ،تعني عليه�ا أن ترفعه،

وإيداع صحيفته (مذكرة االعرتاض) بإدارة املحكمة

الطع�ن) ومجي�ع األوراق إىل حمكم�ة االس�تئناف ،ومن

س�عودي) ،ثم أوجب قي�د صحيفة االس�تئناف يف

االجيايب والس�لبي ،حيث ينعقد االختص�اص القضائي

هذا اخلصوص .إذ قد أوجب ابتدا ًء رفع االستئناف

نفسها التي أصدرت احلكم (م 1/188/مرافعات

مع صورة ضب�ط القضية ،ومذكرة االعرتاض (صحيفة
هذا التوقيت يبدأ تفعيل األثر الناقل لالس�تئناف بشقيه،

الفوري ملحكمة االس�تئناف بصدد إعادة النظر يف النزاع

يوم إيداعها نفس�ه ،يف الس�جل اخل�اص بذلك ،ثم
إحالتها فور ًا إىل الدائرة نفسها التي أصدرت احلكم

ال�ذي ما لبثت أن أكدت حمكم�ة الدرجة األوىل حكمها

لتق�وم بمراجع�ة حكمه�ا املطعون في�ه ،يف ضوء ما

الستنفاد واليتها بصدده.

املطع�ون في�ه (م 2/188/مرافع�ات س�عودي)؛

تضمنت�ه ،وما ُبنيت علي�ه صحيفة الطع�ن (مذكرة

االعرتاض).

مم�ا تق�دم ،يتض�ح أن املنظ�م الس�عودي ق�د س�وغ

للدائ�رة الت�ي أصدرت احلك�م ُمكنة تغييره ،أو تعديله

إذا ت�راءى هل�ا ذل�ك ،األم�ر ال�ذي يعن�ي ع�دم خروج

الن�زاع م�ن والي�ة املحكمة ،رغ�م إصدار حكمه�ا فيه،
ورغ�م الطعن عليه باالس�تئناف ،حيث ن�ص عىل ذلك
رصاح�ة يف امل�ادة التاس�عة والثامنين بع�د املائ�ة ،والتي

ج�رى نصها عىل النحو التايل« :بع�د اطالع الدائرة التي
أصدرت احلكم املعترض عليه عىل مذكرة االعرتاض،

جي�وز هل�ا أن تعي�د النظ�ر يف احلكم م�ن ناحي�ة الوجوه
الت�ي بني عليه�ا االعرتاض من غري مرافع�ة ،ما مل يظهر
مقتضى هل�ا ،وعليه�ا أن تؤكد حكمها أو تعدله حس�ب

م�ا يظهر هلا ،فإذا أك�دت حكمها رفعته مع صورة ضبط
القضية ومذك�رة االعرتاض ومجي�ع األوراق إىل حمكمة

االستئناف .أما إن عدلته فيبلغ احلكم املعدل للخصوم،
وتسري عليه يف هذه احلالة اإلجراءات املعتادة» .ووفق ًا
هل�ذا النص ،إن تراجعت املحكم�ة عن حكمها املطعون

في�ه ،كام تنقطع كل صلة ملحكمة الدرجة األوىل بالنزاع؛

املطلب الثاين :القيود الواردة عىل األثر الناقل للطعن

باالستئناف

توطئـــة:

تعتبر قضي�ة االس�تئناف– وإن تناول�ت الطلب�ات
نفس�ها الت�ي ُطرحت أمام حمكم�ة أول درج�ة -مرحلة
جديدة ،يس�تطيع األطراف فيها– يف ح�دود ما ُرفع عنه

االس�تئناف من ه�ذه الطلب�ات -التمس�ك بأوجه دفاع
وأدلة إثب�ات جديدة .وهبذا تكون خصومة االس�تئناف
اس�تمرار ًا وامت�داد ًا خلصوم�ة أول درج�ة ،فتك�ون

للمحكم�ة االس�تئنافية الس�لطات نفس�ها الت�ي كان�ت
ملحكمة أول درجة ،ويكون للخصوم الس�لطات نفسها
الت�ي كانت هل�م يف أول درجة ،إال ما س�قط منه�ا(.((25

غير أن األص�ل– وكام تق�دم– أن االس�تئناف ال يطرح
على حمكمة الدرج�ة الثانية إال م�ا ُرفع عنه االس�تئناف

( )251فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،366ص -725عبد املنعم
حس�ني ،طرق الطع�ن يف األحكام املدني�ة والتجارية ،جـ،2
ص -560وأنظ�ر أيض� ًاA. FETTWELS: Manuel de :
.procédure civile, Liѐge 1987, n.27 , p.43
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م�ن قضاء الدرج�ة األوىل ،أي أنه ال يط�رح عىل حمكمة

والثالثين بعد املائتني من قان�ون املرافعات املرصي ،كام

الدرجة األوىل ،وال ُيطرح عىل حمكمة الدرجة الثانية من

مم�ا تقدم ،يتض�ح أن األث�ر الناقل لالس�تئناف يتقيد

الدرج�ة الثاني�ة طلب�ات موضوعي�ة مل تُب�د أم�ام حمكمة

الطلب�ات التي عرضت عىل حمكمة الدرجة األوىل إال ما

ورفع عنه االس�تئناف؛ وذلك
فصل�ت فيه هذه املحكمة ُ
ٍ
ألن االس�تئناف ق�د شرُ ع– يف ج�زء من فلس�فة وجوده
ودواعي تكريس�ه -بقص�د جتريح احلك�م املطعون فيه،
(((25
ثمة خطأ ينسب إىل
والتظلم من قضاته ؛ فال ُيتصور َّ

حمكم�ة الدرجة األوىل يف أمر مل ُيعرض عليها ،أو ُعرض
عليها ومل تفصل فيه لسبب ما ،أو ُعرض عليها وفصلت
في�ه ولك�ن مل يطع�ن يف قضائه�ا(((25؛ وه�ذا م�ا أكدت�ه

املادة السادس�ة والثامن�ون بعد املائة من نظ�ام املرافعات
السعودي اجلديد يف فقرهتا األوىل من الالئحة التنفيذية؛

إذ نصت عىل أن“ :االس�تئناف ينقل الدعوى إىل حالتها

التي كانت عليها قبل صدور احلكم املستأنف بالنسبة إىل
ما ُرفع عنه االس�تئناف فقط” .كام أكده نص املادة الثانية

( )252جان�ب آخ�ر من الفقه ذهب إىل أن االس�تئناف ٍشرُ َع ابتدا ًء-
وم�ن الناحي�ة التارخيي�ة -كنظام يرم�ي إىل إصلاح اخلطأ يف
التقدير الذي يقع فيه القايض ،ثم تطورت هذه الفكرة حديث ًا،
حيث أصبحت الترشيعات تنظم االستئناف عىل أساس فكرة
أن حك ً
ما واحد ًا يف الن�زاع ال يقدم ضامن�ات كافية ،فللخصم
أن حيص�ل عىل حكمني يف نفس النزاع ،ولو كان احلكم األول
ع�ادالً وصحيح� ًا؛ يؤك�د ذل�ك أن صح�ة أو عدال�ة احلك�م
املس�تأنف ال تس�توجب عدم جواز أو عدم قبول االستئناف،
وإنما ه�ي تؤدي إىل رفض�ه ،وفرق بني ه�ذا وذاك .وهذه هي
الفك�رة األساس�ية والقاع�دة العام�ة الت�ي يق�وم عليه�ا مبدأ
التق�ايض عىل درجتين ،وإن كان املرشع املرصي قد أخذ– يف
بعض احلاالت -بفكرة أن االستئناف طريق لتجريح ومهامجة
احلكم املس�تأنف ،فإن ذلك ال يعدو أن يكون جمرد استثناءات
ال مت�س جوه�ر القاع�دة العام�ة ،الت�ي مؤداه�ا أن خصوم�ة
االس�تئناف هي اخلصومة االبتدائية معادة (أنظر :حممد وعبد
الوهاب العشماوي ،قواعد املرافعات ،جـ ،2ص -840عبد
املنعم حسني ،طرق الطعن ،جـ ،1ص.)559
( )253أمح�د أبو الوفا ،املرافعات ،الفقرة  ،558ص –470أمحد
هن�دي ،قان�ون املرافع�ات ،الفق�رة  ،312ص -567حممود
مصطف�ى يونس ،املرجع يف قانون إجراءات التقايض ،مرجع
سابق ،الفقرة  ،479ص.1036
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سبق اإلشارة إليه.

بح�دود خصوم�ة االس�تئناف(((25؛ ألن�ه إن كان يؤدي
إىل نقل القضية إىل حمكمة االس�تئناف ،فإن هذا االنتقال

حتكمه قواعد أساسية متثل قيودا ضابطة حتد منه ،وحتدد
س�لطة املحكم�ة االس�تئنافية إزاء الطع�ن( .((25وتتمثل

هذه القواعد فيام ييل:
 أوالً :حمكمة االس�تئناف ال متلك الفصل يف طلبجديد.
 ثاني ًا :حمكمة االس�تئناف ال متلك الفصل يف طلبمل تستنفد حمكمة الدرجة األوىل واليتها بشأنه.
 -ثالث ًا :حمكمة االس�تئناف ال متلك الفصل يف طلب

مل ُيرفع عنه االستئناف.
 -رابع� ًا :ج�واز تقدي�م أدل�ة ودف�وع وأوج�ه دفاع

جديدة أمام حمكمة االستئناف.
 خامس ًا :تتقيد حمكمة االستئناف بأطراف خصومةاالستئناف.

وعلي�ه؛ وفيما ييل ،أتناول بالبي�ان والتفصيل تلك

القواع�د الضابط�ة واملنظمة لألث�ر الناقل لالس�تئناف،

وكذلك لالستثناءات الواردة عليه.

أوالً :حمكمة االستئناف ال متلك الفصل يف طلب جديد:
«ال تقب�ل الطلب�ات اجلديدة يف االس�تئناف وتقيض

املحكم�ة م�ن تلق�اء نفس�ها بع�دم قبوهل�ا» ،تل�ك ه�ي
القاع�دة التي أرس�اها املنظم الس�عودي بموجب نص
املادة السادس�ة والثامنين بعد املائة من نظ�ام املرافعات
( )254أمح�د هندي ،قان�ون املرافعات املدني�ة والتجارية ،الفقرة
 ،311ص .567
( )255نبيل عمر ،الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية،
الفقرة  ،511ص .672
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اجلدي�د .وبالعب�ارة نفس�ها ،ك�رس املشرع املصري–
أيض ًا -هذه القاعدة نفسها ،بموجب نص الفقرة األوىل

من املادة  235من قانون املرافعات .وهذ القاعدة تعني
أنه :ال جيوز للمس�تأنِف ،أو املس�تأنَف ض�ده أن يطرح

أم�ام حمكم�ة االس�تئناف طلب� ًا جدي�د ًا مل يس�بق طرحه
أم�ام حمكم�ة أول درج�ة( .((25وترجع ه�ذه القاعدة يف

أساس�ها ،إىل أن قب�ول طلب�ات جدي�دة يف االس�تئناف
خيل بمبدأ التق�ايض عىل درجتني( ،((25ذلك املبدأ الذي

أصبح م�ن املبادئ األساس�ية الت�ي يقوم عليه�ا النظام
القضائي الس�عودي وفق ًا لنظام القضاء اجلديد الصادر

عام 1428هـ(.((25

ومن ناحية أخرى ،فإن السماح بقبول طلب جديد،

يرتت�ب علي�ه تفويت درجة م�ن درج�ات التقايض عىل

اخلص�م الذي يوجه إلي�ه الطلب اجلدي�د( ،((25فالطلب

اجلدي�د يف االس�تئناف تنقصه س�بق خصومة أول درجة
بالنس�بة ل�ه(ً ،((26
فضال عن ،أن يف قب�ول الطلب اجلديد
خمالف�ة لقواع�د االختص�اص النوع�ي الت�ي توج�ب

( )256أمح�د صدقي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربية السعودية ،ص .482
(L.ASSELIN:Le double degré de juridictions, )257
.Thѐse, PARIS, 1934, p. 43

( )258وهو أيض ًا من املبادئ األساس�ية الت�ي يقوم عليها النظام
القضائ�ي املصري ،ويتعل�ق بالنظ�ام العام ( راج�ع :حممد
حام�د فهمي ،املرافع�ات ،الفق�رة  ،39ص -37أبو الوفا،
املرافعات ،الفقرة  ،621ص -762أمحد صاوي ،الوسيط،
الفقرة  ،654ص.)1101
ً
( )259أمح�د أب�و الوفا ،اإلش�ارة املتقدمة  -وأنظ�ر أيضا :نقض
م�دين ،جلس�ة  ،1987/5/6الطع�ن رق�م  ،1870لس�نة
 52ق -نق�ض مدين ،جلس�ة  ،1979/3 /13الطعن رقم
 ،1233لسنة  47ق.
( )260فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،368ص -735عبد املنعم
حس�ني ،ط�رق الطع�ن ،ج�ـ ،1الفق�رة  ،734ص-650
وأنظر أيض ًا:
J. VINCENT: Procédure civile, précis Dalloz 19ѐme
éd. Paris, 1978, n. 625, p.807- R. Morel: Traité
.élémentaire de procedure civile, op. cit., n. 635

تقدي�م الطلب�ات اجلديدة أم�ام حمكم�ة أول درجة(،((26
كما أن ذلك يتن�اىف مع فكرة االس�تئناف باعتب�اره طعن ًا
يف حكم املحكم�ة االبتدائية ،وختطيئ� ًا لعمل قضاة هذه

املحكمة( ،((26كام يتناىف مع وظيفة خصومة االس�تئناف

وهي نظر املوضوع ذاته مرة أخرى(.((26

وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام؛ فال جيوز اخلروج
عليه�ا ولو باتفاق اخلص�وم .فإذا ُقدم طلب جديد ألول

مرة أمام حمكمة االستئناف ،كان هذا الطلب غري مقبول

من الناحية اإلجرائية؛ إذ كان جيب أن يمر قبل ذلك عىل
حمكم�ة أول درج�ة ،وعلى حمكمة االس�تئناف أن تقيض

ولو من تلقاء نفس�ها بعدم قبول ه�ذا الطلب (م186 /

مرافعات سعودي ،م 235 /مرافعات مرصي)(.((26

والطل�ب اجلدي�د يف االس�تئناف هو :الطل�ب الذي

خيتل�ف يف أح�د عن�ارصه (األش�خاص أو املح�ل أو
الس�بب) ع�ن الطلب الذي كان أم�ام حمكمة أول درجة

قب�ل إصداره�ا احلك�م يف القضية( ،((26وعلى ذلك ُيعد

( )261وج�دي راغب ،مبادئ القضاء امل�دين ،ص  –644أمحد
هن�دي ،قان�ون املرافع�ات ،الفق�رة  ،317ص –576أمح�د
صدق�ي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعي�ة يف اململكة العربية
السعودية ،ص .482
ٍ
ٍ
( )262فم�ن غير املتص�ور أن ينس�ب اخلط�أ إىل ق�اض يف أمر مل
يع�رض علي�ه وبالت�ايل مل يفصل فيه (راجع :رمزي س�يف،
الوسيط ،ص.)736
( )263وج�دي راغ�ب ،اإلش�ارة املتقدم�ة -عب�د اهلل الدرع�ان،
املبسوط يف أصول املرافعات الرشعية ،مرجع سابق.1225 ،
( )264فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،368ص -735حممود
مصطفى يونس ،املرجع يف قانون إجراءات التقايض املدنية
والتجارية ،الفقرة  ،479ص.1036
( )265حمم�د وعبد الوهاب العشماوي ،قواعد املرافعات ،جـ2
 ،ص  -914رم�زي س�يف ،الوس�يط ،ص .837غير أن
املرشع املرصي قد أجاز تغيري سبب الدعوى بموجب نص
الفق�رة الثالث�ة من املادة 235؛ حيث نص على أنه جيوز مع
بق�اء الطلب األصيل عىل حاله ،تغيري س�ببه واإلضافة إليه.
كما أن�ه من�ع التغيير يف أش�خاص الدع�وى إال يف ح�دود
معين�ة بينته�ا امل�ادة ( 236ال جي�وز التدخل يف االس�تئناف
إال مم�ن يطل�ب االنضمام إىل أح�د اخلص�وم)  ..وبذل�ك
يصب�ح الطل�ب اجلديد ال�ذي ال جي�وز إبداؤه أم�ام حمكمة
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طلب� ًا جدي�د ًا الطلب الذي يزي�د ،أو خيتلف عن الطلب

األصلي ،أو الطل�ب ال�ذي يوج�ه إىل ش�خص مل يك�ن

خمتص ً
ما أمام حمكمة الدرج�ة األوىل ،ول�و كان هو ذات
الطل�ب املرفوعة به الدعوى أم�ام املحكمة( .((26وترتيب ًا

على ذل�ك ،ال جيوز للمدع�ي الذي طالب أم�ام حمكمة
الدرج�ة األوىل بملكي�ة عين أن يطال�ب أم�ام حمكم�ة

الدرجة الثانية بثبوت ح�ق ارتفاق عليها( ،((26وال جيوز

وتطبيق� ًا لذلك؛ ُقضيِ بأن�ه :إذا ُطلب أم�ام حمكمة الدرجة
األوىل تثبيت امللكية إىل ٍ
قدر من األرض حمدد ،ثم ُعدل هذا
الطلب يف االس�تئناف إىل ٍ
جزء ش�ائ ٍع منها ،فإن هذا ال يعد

طلب ًا جديد ًا لتداخله يف الطلب األصيل وتبعيته له(.((27

االس�تثناءات ال�واردة عىل قاعدة ع�دم قبول طلبات

جديدة أمام حمكمة االستئناف(:((27

للمدع�ي الذي طال�ب بحق معني باعتب�اره صاحب ًا هلذا

املنظم الس�عودي بعد أن أرس�ى -بن�ص املادة 186

نائب� ًا ع�ن رشكة متتل�ك احل�ق( ،((26وال جي�وز للمدعي

جدي�دة يف االس�تئناف ،خرج عىل ه�ذا املبدأ يف حاالت

احل�ق أن يطالب به أم�ام حمكمة الدرج�ة الثانية باعتباره

الذي طال�ب بتنفيذ عقد أمام حمكم�ة الدرجة األوىل أن
يطالب أمام حمكمة الدرجة الثانية ببطالنه(.((26

وعليـ�ه؛ ف�إذا تطاب�ق الطل�ب املعروض على املحكمة

مرافع�ات -القاعدة اخلاص�ة بعدم جواز قب�ول طلبات
حددها عىل س�بيل احلرص؛ العتب�ارات قانونية وعملية.
وق�د كرس ه�ذا االس�تثناء بموجب نص الفق�رة الثانية

نص عىل أنه:
م�ن الالئحة التنفيذية للمادة  ،186حيث َّ
«جي�وز أن يض�اف إىل الطلب األصيل األج�ور وما يزيد

االس�تئنافية م�ع الطلب ال�ذي فصلت فيه حمكم�ة الدرجة
األوىل خصوم� ًا وموضوع ًا وس�بب ًا ،فإن الطل�ب يكون هو

م�ن التعويض�ات الت�ي تس�تحق بع�د تقدي�م الطلب�ات

الفص�ل في�ه( ،((27وال يخُ�ل هب�ذا التطابق جم�رد املغايرة بني

وترج�ع عل�ة اس�تثناء طل�ب إضاف�ة األجور وس�ائر

نفس�ه ،وال يعتبر الفصل فيه تعرض ًا لطلب جديد مل يس�بق
الطلبين؛ طامل�ا مل يم�س ذلك جوه�ر الطلبين((.)((27

االس�تئناف هو م�ا يتغري به موض�وع الدع�وى ،أي ما كان
خيتل�ف ع�ن الطلب الذي طرح أمام حمكم�ة أول درجة من
حي�ث موضوع�ه (أنظر :أمح�د هن�دي ،قان�ون املرافعات،
الفق�رة  ،317ص -577أمح�د صدق�ي حمم�ود ،املرج�ع
الس�ابق ،ص  -482وأنظ�ر أيض� ًا :نق�ض م�دين مرصي،
جلس�ة  ،1983/5/31الطعن رقم  ،1571لس�نة  52ق،
املوس�وعة الذهبية للفكهاين ،جـ ،4ص ،499رقم -942
نق�ض م�دين ،1984/3/29 ،الطعن رقم  ،1582لس�نة
 50ق ،املوسوعة ،جـ ،4ص ، 505رقم .950
( )266أمحد أب�و الوفا ،املرافعات ،الفق�رة  ،621ص -766عز
الدين الدناصوري وحامد عكاز ،التعليق ،جـ ،5ص.586
( )267أمحد أبو الوفا ،اإلشارة املتقدمة.
( )268نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1966/6/6جمموع�ة أح�كام
النقض ،لسنة  ،17ص.1409
( )269أمحد أبو الوفا ،اإلش�ارة املتقدمة -عبد احلميد املنشاوي،
التعليق عىل قانون املرافعات ،ص.527
( )270أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،654ص.1101
( )271نفس املصدر.
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اخلتامية أمام حمكمة الدرجة األوىل».

امللحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات اخلتامية إىل أن

مثل هذه الطلبات ،وإن كانت تعترب جديدة ،إال أن املرشع
( )272نقض مدين مرصي ،جلسة  ،1949/12/1الطعن رقم
 ،6لسنة 18ق.
( )273يرتت�ب على االلتزام الدقي�ق بقاعدة حتدي�د نطاق األثر
الناق�ل بام قض�ت فيه حمكمة أول درجة ع�دم إمكان تقديم
طلب�ات جدي�دة ألول مرة يف االس�تئناف ،وي�ؤدي تطبيق
حظ�ر تقدي�م الطلب�ات اجلدي�دة يف االس�تئناف بص�ورة
مطلق�ة إىل بعض املس�اوئ ،هلذا ق�ررت الترشيعات بعض
االس�تثناءات على ه�ذه القاع�دة؛ تفادي� ًا هل�ذه املس�اوئ،
ومثاهل�ا :ت�ردد اخلص�وم بين حمكم�ة أول درج�ة وحمكمة
االس�تئناف بص�ورة ال تنته�ي؛ إذ ق�د تظهر يف االس�تئناف
مس�ألة جدي�دة تتعل�ق ب�ذات الن�زاع ،ال يمك�ن ملحكم�ة
االس�تئناف التعرض هل�ا؛ ألن حمكم�ة أول درجة مل تفصل
فيه�ا ،فيقوم اخلصم صاحب الش�أن بب�دء خصومة جديدة
هب�ا إذا أراد أم�ام حمكم�ة أول درج�ة ،واحلك�م الصادر قد
ُيطعن فيه باالستئناف ،ويتكرر األمر عىل هذا النحو مرار ًا،
مما يؤدي إىل تأخري الفصل يف القضايا.

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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تيسير ًا عىل املتقاضني ،أجاز طلبها استثنا ًء؛ عىل تقدير أهنا

م�ن امللحق�ات املتج�ددة للطل�ب األصيل؛ وأن�ه كان من
املس�تحيل طلبه�ا أمام حمكم�ة الدرج�ة األوىل( ،((27ومن

ناحية أخرى ،فإن عدم السماح بتقديمها أمام االس�تئناف
ي�ؤدي إىل وج�وب الرج�وع أم�ام أول درج�ة لتقديمه�ا

بع�د تقديم الطلبات اخلتامية يعترب جمرد تعديل يف مقدار

الطلب األصيل؛ لذلك ال تعترب طلبات جديدة؛ إذ إن هلا
جذور ًا أمام حمكمة أول درجة ،وهي ال متثل س�وى نمو
هلذه اجلذور أمام حمكمة الدرجة الثانية(.((27

وق�د تواف�ق املنظ�م الس�عودي م�ع املشرع املرصي

بع�د ص�دور احلك�م ،األم�ر ال�ذي يثق�ل كاه�ل القضاة

بص�دد تكريس هذه االس�تثناءات؛ فيما يتعلق باألجور

ويتن�اىف مع ما هو مق�رر من أن حكم ث�اين درجة جيب أن

املنظم السعودي -أن يضاف إىل الطلب األصيل الفوائد

واملتقاضني ،ويصطدم م�ع مبدأ االقتصاد يف اإلجراءات،

يتضمن محاية قضائية شاملة للمحكوم له(.((27

والتعويض�ات ،غير أن األخري قد س�وغ – عىل خالف

التي تس�تحق بعد تقديم الطلبات اخلتامية (م2/235/

وكذل�ك ،م�ن االس�تثناءات الت�ي كرس�ها املنظ�م

مرافعات مرصي) ،كام أجاز بقاء موضوع الطلب األصيل

التعويضات التي تس�تحق بعد تقدي�م الطلبات اخلتامية

مرصي) ،كما أجاز تقديم طلب احلك�م بالتعويض عن

الس�عودي يف هذا الصدد ،الطلب�ات املتعلقة بام يزيد من
أمام حمكمة الدرجة األوىل .ومثل هذه الطلبات ،يفرتض
أن يك�ون الطل�ب األصلي ه�و بالتعوي�ض ،فيطلب يف

االس�تئناف زي�ادة التعوي�ض املطل�وب؛ وذلك بس�بب
تفاق�م الرضر ال�ذي حدث من الواقعة نفس�ها املطلوب

التعوي�ض عنه�ا أم�ام أول درج�ة( .((27وهل�ذا ال جي�وز

طلب زيادة التعويض ألول مرة أمام حمكمة االس�تئناف
اس�تناد ًا إىل واقعة جديدة حدثت بعد حكم أول درجة،

كام ال جيوز طلب زيادة التعويض أمام حمكمة االستئناف
ع�ن الواقعة نفس�ها ،م�ن دون بيان ما يربر ه�ذه الزيادة

باعتبارها نتيجة لتفاقم الرضر(.((27

إذن ،فام يس�تجد من األجور والتعويضات املستحقة

( )274أمح�د أب�و الوف�ا ،املرافع�ات ،الفق�رة  ،622ص-768
وأنظر أيض ًا:

R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.op. cit., n. 635

( )275رمزي س�يف ،الوس�يط ،ص -838أمح�د هندي ،قانون
املرافعات ،الفقرة  ،318ص -579حممود مصطفى يونس،
املرج�ع يف قان�ون إج�راءات التق�ايض املدني�ة والتجاري�ة،
الفقرة  ،482ص.1045
( )276فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،369ص.732
( )277نفس املصدر.

وتغيير س�ببه واإلضاف�ة إلي�ه ( م 3/235 /مرافع�ات

رفع االستئناف عىل سبيل الكيد(م)4/235/

.

(((27

( )278عب�د املنع�م حس�ني ،ط�رق الطع�ن يف األح�كام ،جـ،1
الفقرة  ،717ص 639وما يليها.
( )279أج�از املشرع املرصي بقاء موض�وع الطلب األصيل عىل
حالة ،وس�وغ تغيري س�ببه واإلضافة إليه :فإذا كان األصل،
أن تغيري الس�بب م�ع بقاء املوض�وع يعد طلب ًا جدي�د ًا ،فإن
القان�ون راع�ى دقة الف�رق بني س�بب الدع�وى وبني جمرد
وسائل الدفاع فيها ،وما تقتضيه مصلحة اخلصوم من حسم
النزاع القائم بينهم عىل موضوع واحد ،يف خصومة واحدة.
وبناء عليه؛ جيوز للمدعي الذي طالب بملكية عني بالرشاء
أن يطال�ب هبا أمام حمكم�ة الدرجة الثانية بن�ا ًء عىل املرياث
أو الوصي�ة ،وجي�وز ملن طال�ب أمام حمكم�ة الدرجة األوىل
ببطالن عقد بس�بب اإلكراه ،أن يطالب أمام حمكمة الدرجة
الثانية ببطالنه بسبب التدليس أو الغلط.
كام أجاز املرشع املرصي كذلك طلب احلكم بالتعويض
ع�ن اس�تئناف ُرف�ع و ُقص�د ب�ه الكي�د؛ وقد أج�از هذا
االس�تثناء؛ ألن�ه م�ا كان ليمك�ن تقديم�ه أم�ام حمكم�ة
أول درج�ة؛ ألن االس�تئناف مل يكن ق�د ُرفع بعد؛ وألن
املحكمة االستئنافية تُعد أقدر من غريها عىل تقدير ما إذا
كان االستئناف قد ُقصد به الكيد حقيقة ،ومقدار الرضر
الذي حلق باملس�تأنف ضده ،فض ُ
ال عن مقدار التعويض
املس�تحق (راجع :رمزي س�يف ،الوس�يط ،ص-836
فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،369ص  730وم�ا
يليها– أمحد أبو الوفا ،املرافعات ،الفقرة  ،622ص768
وم�ا يليها -أمحد هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة ،318
ص -577أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط ،الفق�رة
 ،655ص 1103وم�ا يليه�ا -حمم�ود مصطفى يونس،

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
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ثاني ًا :حمكمة االس�تئناف ال متل�ك الفصل يف طلب مل

تستنفد حمكمة الدرجة األوىل واليتها بشأنه:

إال ما فصلت فيه هذه املحكمة( .((28وعىل ذلك ،إذا ألغت
حمكم�ة الدرجة الثانية حك ًام صادر ًا من حمكمة أول درجة

ألن االس�تئناف ال ينقل إىل حمكم�ة الدرجة الثانية من

يف مس�ألة فرعية ،صدر قبل الفصل يف املوضوع ،كاحلكم

ورفع عنه االس�تئناف فقط
ما فصل�ت فيه هذه األخيرةُ ،

بعدم االختص�اص ،فال جيوز ملحكمة الدرج�ة الثانية أن

الطلب�ات الت�ي عرضت على حمكم�ة الدرج�ة األوىل إال

(م 1/186/الئحة تنفيذية ،م 232/مرافعات مرصي)،
ف�إن الطلب�ات الت�ي ُأبديت أم�ام حمكمة الدرج�ة األوىل،

الص�ادر يف الدف�ع باإلحال�ة ،أو يف الدف�ع بالبطلان ،أو
تفصل يف موضوع الدعوى الذي مل متسسه حمكمة الدرجة

األوىل ،وإنما حتيل�ه إىل األخيرة؛ ألهنا مل تس�تنفد واليتها

ومل تفص�ل فيها ،ومل تس�تنفد واليتها بصدده�ا ال تُنقل إىل

بصدده بعد (م 192/مرافعات سعودي)(.((28

خصوم�ة االس�تئناف باعتباره�ا خصومة الدرج�ة الثانية

يف بع�ض الطلبات ،فال جي�وز طرح ه�ذه الطلبات أمام

حمكمة الدرجة الثاني�ة( .((28وهذا القيد يرتتب عىل طبيعة
للتق�ايض ،وال جيوز هل�ا أن تنظر يف الطلب�ات التي قدمت
أم�ام حمكم�ة أول درج�ة دون أن تفصل فيه�ا؛ ملا يف ذلك
من تفويت درجة من درجات التقايض عىل اخلصوم(.((28

من ناحية ثانية ،إذا أغفلت حمكمة أول درجة الفصل

حمكمة الدرجة الثانية ،سواء عن طريق استئناف مستقل

هبا ،أو مع استئناف احلكم الصادر يف الطلبات األخرى،
وإنما جيب الع�ودة إىل حمكمة أول درجة للفصل يف تلك

إذن ،فاحرتام� ًا ملب�دأ التقايض عىل درجتين ،وأيض ًا؛
ألن االس�تئناف يتضم�ن جترحي� ًا حلك�م حمكم�ة الدرجة

احلال ،إذا ُقدِّ م أمام حمكمة أول درجة طلب أصيل وطلب

املوضوعية التي س�بق إبداؤها أمام حمكمة الدرجة األوىل

ومل تتع�رض للطل�ب االحتياطي ،ثم رفع اس�تئناف عن

األوىل ،فلا يط�رح عىل حمكمة االس�تئناف م�ن الطلبات

املرج�ع يف قان�ون إجراءات التقايض املدني�ة والتجارية،
ص.)1045
وإذا كان�ت حماك�م االس�تئناف تسري عليه�ا القواع�د
واإلج�راءات املق�ررة أم�ام حماك�م الدرج�ة األوىل م�ا مل
ينص النظام عىل غري ذلك (م 184/مرافعات سعودي)،
وإذا كان املنظم الس�عودي ،بموجب الفقرة اخلامس�ة من
الالئح�ة التنفيذي�ة لنص امل�ادة الثالثة قد س�وغ للمترضر
يف الدع�اوى الصوري�ة أو الدع�اوى الكيدي�ة املطالب�ة
بالتعويض عام حلق�ه من رضر بطلب عارض ،أو بدعوى
مس�تقلة لدى الدائرة نفس�ها ..فإن ه�ذا النص األخري ال
يمك�ن إعامل�ه أمام حمكم�ة االس�تئناف؛ ألنه م�ن ناحية،
ال يمك�ن تقدي�م طلب عارض أمامها؛ ألن�ه بمثابة طلب
جدي�د حيظ�ر املنظم تقديم�ه؛ ومن ناحية أخ�رى؛ ألنه ال
جي�وز ،ولو باتفاق األط�راف ،االلتجاء مبارشة إىل حمكمة
الدرج�ة الثاني�ة ،فهي ال تنظ�ر إال قضية س�بق نظرها من
حمكمة أول درجة؛ كأصل عام.
( )280رمزي سيف ،الوسيط ،ص.840
( )281وج�دي راغب ،مبادئ القضاء امل�دين  ،ص –643أمحد
هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،312ص.567
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الطلب�ات (م 193/مرافع�ات مصري)( .((28وكذل�ك

احتياط�ي ،فحكم�ت املحكمة بإجاب�ة الطلب األصيل،

احلك�م فقض�ت املحكم�ة االس�تئنافية بإلغائ�ه ،فإهنا ال
( )282أنظ�ر :أمح�د أب�و الوف�ا ،املرافع�ات ،الفق�رة ،624
ص -1014وأنظ�ر أيض� ًا :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة
 ،1982/1/13الطع�ن رق�م  ،985لس�نة  46ق،
املوس�وعة ،ج�ـ ،4ص ،491رق�م –928نق�ض م�دين،
جلس�ة  ،1985/12/25الطعن رقم  ،355لس�نة 51ق،
املوسوعة ،جـ ،4ص ،511رقم.965
( )283وقد جرى نص املادة  192عىل النحو التايل« :إذا حكمت
حمكم�ة االس�تئناف بإلغ�اء حك�م حمكم�ة الدرج�ة األوىل
الص�ادر بع�دم االختص�اص ،أو بقب�ول دفع فرع�ي ترتب
علي�ه منع السير يف الدعوى ،وجب عليه�ا أن تعيد القضية
إىل املحكمة التي أصدرت احلكم؛ للنظر يف موضوعها».
( )284أمح�د هندي ،قانون املرافع�ات ،الفقرة  ،312ص.567
هذا ما قرره املرشع املرصي بموجب املادة الثالثة والتس�عني
بع�د املائة ،والتي جرى نصها عىل النحو التايل« :إذا أغفلت
املحكم�ة احلك�م يف بع�ض الطلب�ات املوضوعي�ة ،ج�از
لصاحب الش�أن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها
لنظر هذا الطلب واحلكم فيه».
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تفص�ل يف الطلب االحتياط�ي؛ ألن حمكمة أول درجة مل

ينقل إىل األخرية الطلبات التي ُرفع عنها االس�تئناف فقط

إىل حمكمة الدرج�ة األوىل لتفصل يف الطلب االحتياطي

وذلك ألن حمكمة االستئناف ال تفصل إال فيام يطلب منها،

تفصل فيه ،ويتعني عليه�ا يف هذه احلالة أن تعيد القضية

(م 234/مرافعات مرصي)(.((28( ((28

(م 2/186/الئحة تنفيذية ،م 232/مرافعات مرصي)؛

ف�إذا ُحكم للمدعي بعدة طلب�ات أمام حمكمة أول درجة،

ومجل�ة القول ،إن حمكمة االس�تئناف تتقي�د بعدم نظر

فاس�تأنف املحكوم عليه احلكم بالنسبة لبعضها فقط ،فإن

حين ُيط�رح عليه�ا طل�ب م�ن ه�ذا القبي�ل -أو بعد أن

عرض�ت عليها(((28؛ فليس هل�ا أن تتعرض للفصل يف أمر

أي طل�ب مل تفصل فيه حمكم�ة أول درجة ،إذ جيب عليها

تلغ�ى احلكم الصادر يف مس�ألة فرعي�ة -أن تعيد القضية
إىل حمكم�ة أول درج�ة ،وإال كان حكمه�ا باطلاً ،ولو مل
يتمس�ك الطاع�ن بإع�ادة القضية إىل حمكم�ة أول درجة؛

إذ أن مب�دأ التق�ايض على درجتني من املبادئ األساس�ية

للنظام القضائ�ي( .((28أما إذا كانت حمكمة أول درجة قد

حمكمة االس�تئناف ال جي�وز هلا أن تنظ�ر إال الطلبات التي
غري مطروح عليها( ، ((29فام مل يتم التمس�ك به من الطاعن
أمام حمكمة االستئناف من طلبات أو دفوع ،ليس ملحكمة

االستئناف أن تتعرض له(.((29

وإذا طع�ن يف ج�زء فقط م�ن احلكم ،ف�إن الطلبات

الت�ي تتعل�ق هب�ذا اجل�زء تعتبر ه�ي وحده�ا املطروحة

اس�تنفدت واليتها باحلكم يف موض�وع الدعوى ،فإن من

على املحكم�ة االس�تئنافية( .((29وإذا تضم�ن احلك�م

ُيعد ذلك منها تفويت ًا لدرجة من درجات التقايض(.((28

بالنس�بة للش�ق املس�تعجل ،فإن الدع�وى املوضوعية ال

حق حمكمة االستئناف أن تتصدى ملوضوع النزاع دون أن
ثالث ًا :حمكمة االس�تئناف ال متل�ك الفصل يف طلب مل

ُيرفع عنه االستئناف:

يتح�دد نط�اق القضي�ة يف االس�تئناف ليس بكل ما

ُع�رض من طلبات على حمكمة أول درج�ة؛ فليس كل ما
يطرح عليها وتفصل فيه ُينقل إىل حمكمة االستئناف ،وإنام

( )285أنظ�ر :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1974/6/24
جمموع�ة أحكام النق�ض ،الس�نة  ،25ص -1105وراجع
أيض� ًا :وج�دي راغ�ب ،اإلش�ارة املتقدم�ة -أمح�د الس�يد
صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،653ص.1099
( )286واملقص�ود بالطلب األصيل والطل�ب االحتياطي يف هذه
احلال�ة :م�ا يطل�ب املدع�ي احلكم ل�ه به ،وم�ا ق�د يبديه من
طلبات احتياطية يطلب احلكم هبا إذا ما ُرفض طلبه األصيل،
ومن ثم خيرج عن نطاقه ما يبديه املدعى عليه يف الدعوى من
دف�وع ،وأوجه دف�اع يرمي هبا إىل رفض طل�ب املدعي ،ولو
أبداه�ا يف ص�ورة دفاع أصلي وآخر احتياط�ي (راجع :أمحد
هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،312ص.)568
( )287نقض مدين ،جلس�ة  ،1984/6/6الطعن رقم ،1078
السنة  50ق.
( )288أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة ،653ص.1099

ش�ق ًا مس�تعج ً
ال وآخر موضوعي ًا ،وطعن املحكوم عليه
تطرح هبذا االستئناف عىل املحكمة االستئنافية(.((29

( )289وجدي راغب ،مب�ادئ القضاء املدين ،ص -643رمزي
سيف ،الوسيط ،ص -843وانظر أيض ًا:

G. CORNU et J. FOYER: Procédure civile, Paris,
.1958, Thémis Mise à jour 1960, p. 470

( )290أمح�د أبو الوف�ا ،املرافعات املدنية والتجاري�ة ،الفقرة ،625
ص -1014وأنظر أيض ًا :نقض مدين ،جلسة ،1984/3/27
الطعن رقم  ،70لس�نة 49ق ،املوس�وعة الذهبية ،جـ  ،4ص
 ،504رق�م  - 949نق�ض م�دين ،جلس�ة ،1982/12/2
الطعن رقم  ،980لس�نة  48ق ،املوسوعة الذهبية ،ص،496
رق�م  -936نقض مدين ،جلس�ة  ،1986/6/15طعن رقم
 ،299لسنة  55ق ،املوسوعة الذهبية ،ص  ،513رقم .972
( )291نق�ض مدين ،جلس�ة  ،1983/6/26الطع�ن رقم ،13
لسنة 51ق ،املوسوعة ،ص  ،500رقم  -943نقض مدين،
جلس�ة  ،1985/12/25الطعن رقم  ،355لس�نة  51ق،
ص  ،511رقم . 965
( )292أمحد أبو الوفا ،اإلش�ارة املتقدمة -فتحي وايل ،الوسيط،
الفقرة  ،371ص -734وأنظر أيض ًا:
R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.op. cit., n. 634. P. 490

( )293فتحي وايل ،اإلش�ارة املتقدمة -وأنظر أيض ًا :نقض مدين،
جلسة  ،1966/5/26السنة  ،17ص.1261

فادي حممد شـعيـشع :قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفق ًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد

47

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)2ديسمبر 2016م  -ربيع أول 1438هـ

م�ن ناحية أخ�رى ،إذا انطوى احلك�م االبتدائي عىل

ش�ق من�ه لصال�ح املدعي ،وش�ق آخ�ر لصال�ح املدعى
علي�ه ،فاس�تأنف أحدمها احلك�م ،فإن اس�تئنافه ينصب

فق�ط عىل الش�ق الضار ب�ه .أما ما قيض ب�ه لصاحله ،فال
يعترب مطروح ًا عىل املحكمة االس�تئنافية؛ حتى ال يضار
املستأنف من استئنافه ،وذلك ما مل يرفع خصمه استئناف ًا

مقاب ً
لا(((29؛ إذ يف ه�ذه احلالة يطرح االس�تئنافني النزاع
كام ً
ال عىل املحكمة االستئنافية(.((29

ه�ذا غري أنه ،قد حي�دث أن يرىض أحد اخلصمني عند

حدوث خس�ارة جزئية بقبول احلكم ،فال يطعن فيه ،فإذا
ق�ام خصمه باس�تئناف احلكمَّ ،
ف�إن ما بن�ى عليه الطرف

األول قبول�ه احلكم ال يتحقق ،وخيتل التوازن الذي أقامه

احلكم املطعون فيه بني الطرفني ،وإلعادة هذا التوازن أجاز

املشرع املرصي االس�تئناف الفرعي ،وبموجبه يس�تطيع

م�ن قب�ل احلكم ،أو فوت ميعاد االس�تئناف أن يس�تأنف
احلكم -رغم ذلك -إذا كان خصمه قد رفع استئناف ًا؛ من

فق�د حي�دث ،أن يص�در احلك�م يف املوض�وع بإجابة

ذلك يتضح أن االس�تئناف الفرعي هو االس�تئناف الذي

كانت احلالة هذه ،جاز الطعن يف احلكم باالس�تئناف من

ميعاد االستئناف ،أو إذا كان قد سبق قبوله للحكم ،وذلك

بع�ض طلب�ات املدع�ي ،ورفض البع�ض اآلخ�ر ،فإذا

جانب كل من املدعي واملدعى عليه ،ويسمى االستئناف
ال�ذي يرف�ع أوالً من أحدمها باالس�تئناف األصيل ،بينام

يسمى االستئناف الذي يرفع من الثاين (املستأنف عليه)
لل�رد عىل االس�تئناف األصلي اس�تئناف ًا مقابلاً ،أي أن
االس�تئناف املقابل هو االستئناف الذي يرد به املستأنف

عليه عىل املس�تأنف ،يف ميعاد االس�تئناف ،إذا مل يكن قد
س�بق قبوله للحك�م ،وهو ال جيوز رفع�ه عن حكم غري
احلكم الذي يتناوله االستئناف األصيل(.((29

( )294أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،657ص.1111
( )295نفس املصدر.
( )296وج�دي راغب ،مبادئ القضاء امل�دين ،ص - 637رمزي
س�يف ،الوس�يط ،ص -846أمح�د أب�و الوف�ا ،املرافع�ات،
ص  –912أمح�د هن�دي ،قان�ون املرافع�ات ،الفق�رة ،320
ص .583ويرف�ع االس�تئناف املقاب�ل والفرع�ي– فقط-إما
باإلج�راءات املعت�ادة لرف�ع الدع�وى ،أو بمذك�رة مكتوب�ة
تش�مل أسباب االستئناف (م ،)1/237/وليس للمستأنف
عليه رفع اس�تئناف مقابل بغري هذين الطريقني .واالستئناف
الفرعي ال يرفع إال من املستأنف عليه يف االستئناف األصيل،
وتلك مسألة تتعلق بالنظام العام وملحكمة النقض ،أن تقيض
بذلك من تلقاء نفس�ها ،كام ال جيوز أن يوجه إال إىل املستأنف
األصلي وبصفت�ه التي اختذه�ا يف االس�تئناف األصيل ،ومن
ناحي�ة موضوع�ه ،ف�إن م�ا جي�وز اس�تئنافه باس�تئناف أصيل
جيوز اس�تئنافه فرعي ًا؛ فيجب أن يرد االس�تئناف الفرعي عىل
موضوع االستئناف األصيل( راجع :نفس املصادر).
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ي�رد ب�ه املس�تأنف عليه يف مواجه�ة املس�تأنف بعد فوات

رشيطة أال يكون املس�تأنف عليه قد قبل احلكم املستأنف

بعد رفع االستئناف( .((29واالستئناف املقابل ،رغم رفعه

يف نف�س اخلصوم�ة الت�ي بدأه�ا االس�تئناف األصيل ،إال

أن�ه غري تابع لالس�تئناف األصلي؛ فإذا بطل االس�تئناف
األصلي ،أو ت�رك املس�تأنف اخلصوم�ة في�ه ،ف�إن هذا ال
يؤثر يف االس�تئناف املقابل؛ ألن له كيان ًا مستقالً؛ ويستمد
وجوده ورشعيته من حق املس�تأنف عليه يف االس�تئناف،
فإذا زال االس�تئناف األصيل ،حتول االستئناف املقابل إىل

اس�تئناف أصيل ،وتبقى اخلصومة مس�تمرة بالنسبة له ،يف

حني يتبع االس�تئناف الفرعي االستئناف األصيل ويزول

بزوال�ه (م)2/237/؛ ألن�ه يرتك�ز علي�ه؛ ال م�ن حيث
نش�وئه فقط ،وإنام من حي�ث بقائه أيض� ًا ،ومقتىض ذلك
أن ن�زول املس�تأنف األصلي عن اس�تئنافه ،يرتت�ب عليه
زوال االستئناف الفرعي ،واحلكم بقبول ترك االستئناف

األصلي ،يرتتب علي�ه بطالن االس�تئناف الفرع�ي(.((29

واالس�تئناف الفرع�ي يعترب اس�تثناء عىل القواع�د العامة
الت�ي تتعلق بميع�اد الطعن؛ ألنه ُيقبل بع�د فوات امليعاد،

( )297نفس املصادر.
( )298راجع نص املادة  239مرافعات مرصي.
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أو الت�ي تتعل�ق بأثر قبول احلك�م؛ ألن قبول احلكم حيول
دون الطع�ن في�ه .ولذلك فلا يقبل االس�تئناف الفرعي
إال حي�ث ن�ص القانون رصاحة عىل جوازه ،أي بالنس�بة

للطعن باالستئناف فقط(.((29

وإذا كان املرشع املرصي قد س�وغ للمس�تأنف ضده

تقدي�م اس�تئناف فرع�ي؛ لالعتبارات املتقدم�ة؛ وبنص

خاص؛ يف ظل ضوابط حمددة ،فإن التنظيم الس�عودي مل
يعال�ج هذه احلال�ة ،ومل يتعرض هلا؛ فف�ي ضوء القواعد

العامة ،يس�وغ للمس�تأنف ضده– فقط -رفع اس�تئناف

مقابل ،رشيطة أال يكون قد قبل احلكم ،وأن يكون ذلك
خالل امليعاد النظامي املحدد للطعن باالستئناف.
استثناءات من القاعدة:

إذا كان األصل أن يتحدد نطاق س�لطة املحكمة عند

نظر االستئناف بطلبات املستأنف ،فإن هذه القاعدة ترد
عليها االستثناءات اآلتية:

األح�كام الص�ادرة قب�ل احلك�م املنه�ي للخصومة؛

إذ تعتبر بق�وة القان�ون مس�تأنفة باس�تئناف احلك�م
املنه�ي للخصوم�ة (م 1/178 /مرافع�ات س�عودي،
م 1/229/مرافعات مرصي) .فاستئناف احلكم املنهي
للخصومة يستتبع حت ًام استئناف مجيع األحكام التي سبق

صدوره�ا يف القضي�ة( ،((30س�واء كان�ت ه�ذه األحكام
ص�ادرة لصالح مس�تأنِف احلك�م املنه�ي للخصومة ،أم
ص�درت ضد مصلحت�ه ،وس�واء كانت قطعي�ة ،أم غري
قطعية ،وسواء كانت متعلقة بإجراءات اإلثبات ،أم بسري
اخلصومة ،أو متعلقة بقبول الدعوى أو بموضوعها(.((30

( )299فتح�ي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،372ص  –746أمح�د
هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،320ص .585
( )300أمحد أبو الوفا ،املرافعات ،الفقرة  ،625ص.774
( )301فتحي وايل ،اإلشارة املتقدمة -أمحد أبو الوفا ،املرافعات،
اإلشارة املتقدمة.

وترتيب ًا عىل ذلك ،فإنه ال يلزم أن ُينص بصفة خاصة عىل

اس�تئناف األحكام املش�ار إليها يف صحيفة االس�تئناف،
وال يعتبر إغف�ال ذكرها يف الصحيفة قب�والً هلا يمنع من
طلب إلغائها( .((30هذا ويشترط لقبول استئناف احلكم

غير املنه�ي للخصومة يف ه�ذه احلالة :أن يك�ون احلكم
املنه�ي للخصوم�ة نفس�ه مما جيوز اس�تئنافه أصلاً ،وأال
ً (((30
يك�ون احلكم غري املنهي للخصوم�ة قد ُق َّبل رصاحة
ممن صدر يف غري مصلحته؛ إذ ُيعد متنازالً عن الطعن فيه،
وأخري ًا ،أن يقترص استئناف احلكم غري املنهي للخصومة

عىل ما ُرفع عنه اس�تئناف احلك�م املنهي للخصومة فقط؛
فال يعترب مس�تأنف ًا من األحكام غري املنهية للخصومة إال
ما تعلق منها بام تم الطعن فيه(.((30

( )302أنظ�ر :نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة ،1969/4/23
جمموعة أحكام النقض ،لسنة  20ق ،ص،662
( )303يشترط أن يكون القبول يف هذه احلالة رصحي ًا ،فال يكفي
القبول الضمني؛ وه�و مقتىض نص املادة  1/229مرافعات
مصري ،وه�و مذه�ب حمكم�ة النق�ض املرصي�ة ،وغال�ب
الفق�ه يف مصر (أنظر :أمحد الس�يد صاوي ،املرجع الس�ابق،
الفق�رة ،658ص -1113حمم�د كمال عب�د العزي�ز ،تقنني
املرافع�ات ،جـ ،1ص -1461وأنظ�ر :نقض مدين مرصي،
جلس�ة  ،1969/4/23الطع�ن رقم  ،176الس�نة  32ق-
نقض مدين ،جلس�ة  ،1979/4/4الطعن رقم  ،524السنة
 45ق).
( )304أمحد الس�يد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،658ص-1112
حمم�ود مصطفى يونس ،املرج�ع يف قانون إجراءات التقايض
املدني�ة والتجارية ،الفق�رة  ،484ص  -1062وأنظر أيض ًا:
نق�ض م�دين مصري ،جلس�ة  ،1،1982/13الطع�ن رقم
 ،2107س 50ق.
وجدي�ر باإلش�ارة إىل أن�ه ،إذا كان احلك�م الصادر قبل احلكم
املنه�ي للخصوم�ة يقب�ل الطعن فيه ف�ور ص�دوره :كاحلكم
املس�تعجل ،واحلك�م الص�ادر بوق�ف اخلصوم�ة ،واحلك�م
الص�ادر بع�دم االختص�اص وإحال�ة الدع�وى إىل املحكمة
املختص�ة ،واحلك�م القاب�ل للتنفيذ اجلبري ،ومل يت�م الطعن
في�ه فور ص�دوره ،خالل امليع�اد القانوين املح�دد ،فإنه حيوز
ق�وة األم�ر املقضي ب�ه ،وال يعترب مس�تأنف ًا مع احلك�م املنهي
للخصوم�ة (راجع يف ذلك :رمزي س�يف ،الوس�يط ،الفقرة
 -659أبو الوفا ،املرافعات ،الفقرة  ،625ص –776فتحي
وايل ،الوسيط ،الفقرة  ، 371ص –737أمحد السيد صاوي،
اإلشارة املتقدمة).
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إذا ع�رض على حمكم�ة الدرج�ة األوىل طلب أصيل

وآخ�ر احتياط�ي ،فرفض�ت الطلب األصيل بع�د بحثه،
وحكم�ت بالطل�ب االحتياطي ،فاس�تؤنف حكمها يف

الطل�ب االحتياط�ي ،ف�إن ذل�ك يس�تتبع بق�وة القانون
اس�تئناف احلك�م الص�ادر يف الطل�ب األصلي؛ ليفصل

يف الطلبين على نحو حيق�ق العدال�ة ،ويص�ون مصالح
اخلص�وم ،وذلك رشيط�ة أن يكون اخلص�وم يف احلالني

هم أنفسهم ،فإذا كان املحكوم له يف الطلب األصيل غري

خمتصم يف استئناف احلكم الصادر يف الطلب االحتياطي،
فإنه جي�ب اختصامه فيه ،ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد

االستئناف (م 2/229/مرصي جديد)(.((30

رابع ًا :جواز تقديم أدل�ة ودفوع وأوجه دفاع جديدة

أمام حمكمة االستئناف(:((30

( )305فتحي وايل ،اإلش�ارة املتقدم�ة .واجلدير بالذكر أن املنظم
السعودي مل يتعرض بالتنظيم هلذه املسألة.
( )306التميي�ز بين «الدف�اع» و «الدف�وع» و «الدلي�ل» :املدافعة
يف الدع�وى هي صميم نش�اط اخلصوم فيه�ا .وتتنوع صور
املدافعة بين الدفاع والدفوع والدلي�ل .ويقصد بالدفاع كل
ما يقدمه أطراف اخلصومة لتأييد وجهة نظرهم يف الدعوى،
وه�و هبذا املعنى قد يتصل بالواق�ع أو بالقانون ،ويتعني عىل
املحكم�ة طامل�ا أن الدف�اع جوهري� ًا أن تق�وم بتحقيقه ،وأن
توض�ح يف أس�باب حكمه�ا ما ق�د يدعوها إىل ع�دم األخذ
ب�ه ،وإال كان يف إغفاهلا ه�ذا البيان إخالل بحق الدفاع ،غري
أن املحكم�ة غير ملزمة بلف�ت نظر اخلص�وم إىل مقتضيات
دفاعه�م؛ التزام ًا باحليدة والتجرد .أم�ا الدفع :فهو ما يرد به
املدع�ى عليه عىل طلبات املدعي؛ هبدف عدم احلكم له هبذه
الطلب�ات ،أو بعضها ،والدفع هبذا املعنى يدخل ضمن دفاع
املدع�ى عليه .والدف�وع عىل ثالثة أنواع :دف�وع موضوعية،
ودف�وع ش�كلية ،ودفوع بع�دم القبول .فمن خلال الدفوع
املوضوعية يتعرض املدعى عليه للحق املطالب به ،أو املركز
القان�وين ،أي ملوض�وع الدع�وى ،فينك�ر ادع�اءات املدعي
بش�أهنا كله�ا أو بعضها ،بقصد احلصول على حكم برفض
الدع�وى كلي� ًا ،أو جزئي ًا ،والدف�ع املوضوعي -بذلك – قد
يتعل�ق بقي�ام احل�ق ووج�وده ،وقد يتعل�ق بانقض�اء احلق.
ومث�ال األول :كالدفع ببطلان العقد ،أو الدف�ع بصوريته،
ومث�ال الدف�وع املوضوعي�ة التي تتعل�ق بانقض�اء احلق بعد
قيام�ه :الدف�ع بالوف�اء ،أو الدف�ع باإلب�راء ،أو بالتق�ادم ،أو
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ن�ص– كأص�ل ع�ام -على ع�دم قب�ول
وح�دَّ من�ه؛ إذ َّ
باملقاصة القانونية .أما الدفوع الش�كلية (اإلجرائية) فتتمثل
يف الدف�وع الت�ي يطعن هب�ا املدعى عليه يف صح�ة إجراءات
اخلصوم�ة وش�كلها أو كيفي�ة توجيهه�ا ،ويقصد م�ن وراء
التمس�ك هب�ا املنازعة فق�ط يف صحة إج�راء م�ن إجراءات
اخلصوم�ة بغ�رض ع�دم احلك�م يف موضوعه�ا ،أو تأخير
الفصل فيه ،ومثال الدفوع الش�كلية :الدفع بعدم اختصاص
املحكم�ة ،أو بإحال�ة الدع�وى إىل حمكم�ة أخ�رى ،الدف�ع
ببطلان صحيفة الدعوى ،أو الدفع ببطالن أوراق التكليف
باحلضور ..وختتلف الدفوع الشكلية عن الدفوع املوضوعية
يف وجوب إبداء الدفوع الش�كلية والتمسك هبا كلها ،وبكل
أس�باهبا م�رة واحدة ،قبل ال�كالم يف موض�وع الدعوى ،أو
إبداء الدفع بعدم القبول ،وإال سقط احلق يف إبدائها ،ويتعني
على املحكم�ة كذل�ك أن تفص�ل يف الدف�وع اإلجرائية عىل
اس�تقالل قبل الفصل يف موضوع الدعوى .أما النوع الثالث
م�ن الدف�وع ،فيتمث�ل يف الدفوع بع�دم القب�ول ،والتي من
خالهل�ا ينكر املدعى عليه عىل املدعي احلق يف رفع الدعوى،
وهي�دف إىل من�ع املحكم�ة م�ن النظر فيه�ا ،ومثاهل�ا :الدفع
بع�دم القبول النتفاء املصلحة ،أو لرفع الدعوى من غري ذي
صف�ة ،أو لرفعها بعد ف�وات امليعاد ،أو لس�بق الفصل فيها.
والدفوع بعدم القبول جيوز إبداؤها يف أي حالة تكون عليها
الدعوى ش�أهنا ش�أن الدفوع املوضوعية ،ومن ثم ال تسقط
بالتعرض للموضوع ،و ال يشترط أن تُبدى أو يتم التمسك
هبا مجل ًة واح�دة .أما «الدليل» ،فهو :أداة اإلثبات ،الذي هو
سلاح اخلص�وم يف معركة اخلصوم�ة القضائي�ة ،وهو قوام
وج�ود احلق ،ومعقد النفع منه ،وبغيره يتجرد احلق من كل
قيمة ...واملنظم الس�عودي شأنه ش�أن املرشع املرصي يأخذ
بمب�دأ اإلثبات القانوين – باملقابل�ة ملبدأ اإلثبات احلر -فنراه
حيدد األدلة املقبولة نظام ًا يف اإلثبات ،كام ينص رصاحة عىل
اإلج�راءات اخلاصة ب�كل دليل ،وعلى قوت�ه الثبوتية ،وقد
تناول املنظم الس�عودي طرق ووس�ائل اإلثبات بيد التنظيم
بموجب نص�وص نظام املرافعات الرشعي�ة اجلديد ،وذلك
ابت�داء م�ن نص امل�ادة األوىل بعد املائ�ة وحتى امل�ادة الثامنة
واخلمسين بع�د املائة .ومن املق�رر أن تعيني ط�رق اإلثبات
وبي�ان مت�ى جيوز اس�تعامل كل منها ،وحتديد ق�وة كل طريق
م�ن ه�ذه الطرق ،ه�ذه مجيعها مس�ائل قانون ختض�ع لرقابة
املحكمة العليا (النقض) ،ولك�ن تقدير مبلغ اقتناع القايض
بالدليل بعد ذلك يعترب– ما مل يكن للدليل حجية معينة -من
املس�ائل املوضوعي�ة التي يس�تقل بتقديرها ق�ايض املوضوع
دون معق�ب؛ لطامل�ا كان تقديره س�ائغ ًا(راجع :عب�د املنعم
حس�ني ،طرق الطعن يف األحكام املدني�ة والتجارية ،جـ،1
 -570إبراهي�م بن حسين املوجان ،رشح نظ�ام املرافعات
الرشعية وفق آخر التعديالت ،ص  319وما يليها).
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طلب�ات جديدة يف االس�تئناف ،ورتب على رفع الطعن

باالس�تئناف نق�ل موض�وع الن�زاع -يف ح�دود طلبات
املستأنف -إىل حمكمة الدرجة الثانية (م 186/مرافعات

والئحته�ا التنفيذية)( ،((30وإع�ادة طرحه عليها بكل ما
اش�تمل عليه من أدل�ة ،وأوجه دفاع لتق�ول كلمتها فيه،
بقضاء مسبب يواجه عنارص النزاع الواقعية ،والقانونية،

يكون فيه ملحكمة االستئناف كل ما كان ملحكمة الدرجة

عىل أس�اس م�ا ُيقدم هل�ا من أدل�ة ودفوع وأوج�ه دفاع

جديدة ،وم�ا كان قد قدم من ذلك أم�ام حمكمة الدرجة
ص إىل توافق موقفي املرشعني:
األوىل» .ومما تقدم ،نخ ُل ُ
الس�عودي ،واملرصي بصدد إمكاني�ة تقديم أدلة ودفوع

وأوجه دفاع جديدة( ((30أمام حمكمة االستئناف.

إذن ،يس�وغ للخص�وم تقدي�م أدل�ة ،ودف�وع ،وأوجه

دف�اع جديدة أمام املحكمة االس�تئنافية ،وعىل املحكمة أن

األوىل من سلطة ،حيث هلا بحث وقائع الدعوى ،وإعادة
تقديرها من واقع ما ُقدم إليها من مستندات ،ومن واقع

فق�ط عىل أس�اس م�ا كان قد ق�دم منه�ا أمام حمكم�ة أول

ه�ي أخري ًا تطب�ق القاعدة القانونية الت�ي تراها صحيحة

أال يكون احلق يف إبداء هذه األدلة وأوجه الدفاع قد سقط

دف�اع اخلصوم ،واختاذ ما تراه من إجراءات اإلثبات ،ثم

عىل وقائع الدعوى.
ووفق� ًا لن�ص امل�ادة  2 /192م�ن نظ�ام املرافع�ات

تنظر االس�تئناف عىل ض�وء هذه األوج�ه اجلديدة ،وليس
درج�ة ،غري أنه يشترط جل�واز ذلك رشط�ان( ،((30أوهلام:
أم�ام حمكمة الدرج�ة األوىل ،كام إذا س�قط حق اخلصم يف

إنكار الورقة العرفية بتعرضه ملوضوعها( ،((31أو كس�قوط

الس�عودي اجلدي�د ،تنظ�ر حمكم�ة االس�تئناف يف طلب
االستئناف ،أو طلب التدقيق ،استناد ًا إىل ما يف امللف من

القب�ول ،أو بالتعرض ملوضوع الدع�وى(م 75/مرافعات

جدي�دة ،لتأيي�د أس�باب اعرتاضه�م املق�دم يف صحيفة

ينطوي الدفاع اجلديد عىل طلب جديد ال جيوز تقديمه أمام

األوراق ،وم�ا يقدمه اخلصوم إليه�ا من دفوع ،أو بينات

االس�تئناف (مذك�رة االعتراض) .واملنظم الس�عودي

هبذا النص يكون قد حس�م مس�ألة م�دى إمكانية تقديم
اخلصوم ألدلة ،ودفوع ،وأوجه دفاع جديدة أمام حمكمة
االس�تئناف ،متوافق ًا يف هذا التكريس مع موقف املرشع
املرصي؛ حي�ث نص رصاحة-أيض ًا-على جواز تقديم

أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام حمكمة االستئناف؛
لتقضي املحكم�ة يف خصومة الطع�ن وفق ًا هل�ا ،بجانب
م�ا كان ق�د ُقدم م�ن ذلك أم�ام حمكمة الدرج�ة األوىل.

وق�د جرى ن�ص امل�ادة املنظم�ة ( 233مرافع�ات) عىل

النح�و الت�ايل« :جيب على املحكمة أن تنظر االس�تئناف
( )307وذل�ك –،كما تق�دم– بع�د س�بق مراجع�ة الدائ�رة التي
أص�درت احلك�م حلكمها املطع�ون في�ه ،وتأكيدها ل�ه ،بعد
إرصاره�ا عىل ع�دم الرجوع فيه أو تعديل�ه ،وإثبات ذلك يف
الضبط ،ورفع األوراق برمتها إىل حمكمة الدرجة الثانية.

الدف�ع بع�دم االختص�اص املحلي بإب�داء أي دف�ع بع�دم

س�عودي)( .((31أم�ا الشرط الث�اين :فبموجب�ه ،يتعني أال

( )308واملقص�ود بوس�ائل الدف�اع اجلديدة :هي ما يس�تند إليها
اخلص�م يف تأييد ما يدعيه ،دون أن يغري من مطلوبه (راجع:
نق�ض مدين مصري ،جلس�ة  ،1978/11/1الطعن رقم
 ،22لسنة  64ق) .وسلطة تقديم أدلة إثبات ووسائل دفاع
جديدة ،تس�تتبع أيض ًا س�لطة التمس�ك بظ�روف ووقائع مل
حيدث التمسك هبا أمام أول درجة ،رشيطة أال تتضمن هذه
الوقائع طلب� ًا جديد ًا (راجع :فتحي وايل ،الوس�يط ،الفقرة
 ،371ص.)740
( )309حمم�د العشماوي وعب�د الوه�اب العشماوي ،قواع�د
املرافعات ،الفقرة -1268 ،رمزي س�يف ،الوسيط ،الفقرة
 ،649ص -730فتحي وايل ،الوس�يط ،اإلشارة املتقدمة-
حممد كامل عبد العزيز ،تقنني املرافعات ،ص.472
( )310أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،656ص .1108
( )311ن�ص املنظم الس�عودي يف املادة اخلامس�ة والس�بعني عىل
أن« :الدفع ببطالن صحيفة الدعوى ،أو بعدم االختصاص
امل�كاين ،أو بإحالة الدع�وى إىل حمكمة أخرى لقي�ام النزاع
نفسه أمامها ،أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة هبا ،جيب إبداؤه
قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول ،وإال
سقط احلق فيام مل يبد منها».
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حمكمة االس�تئناف( .((31ولع�ل الغاية الت�ي أرادها املرشع
م�ن تقرير هذه القاعدة – جواز تقدي�م دفوع وأوجه دفاع
جديدة يف االستئناف -أن مثل هذه الدفوع ،وتلك األوجه

م�ن الدفاع ،مما ال يتغري به موضوع النزاع( ،((31حيث تقدم

إذن ،وبن�ا ًء على األث�ر الناق�ل لالس�تئناف ،يعتبر
مطروح� ًا أم�ام حمكم�ة الدرج�ة الثاني�ة كاف�ة الدف�وع

واألوج�ه من الدفاع ،س�واء كانت قد ُعرض�ت ابتدا ًء
أمام حمكمة أول درجة ،أو مل تعرض عليها ،أو عرضت

لصال�ح أو ض�د طلب�ات س�بق طرحه�ا عىل حمكم�ة أول

عليه�ا ولكنه�ا أغفلت الفص�ل فيه�ا ،أو مل تر رضورة

وبذل�ك يتض�ح أن�ه -بتوافر الرشطين املتقدمني-

مصلح�ة من قدمها ،وس�وا ًء كانت ق�د قضت برفضها

دفوع وأوجه دفاع أمام حمكمة االستئناف ،حتى ولو مل

يف حك�م فرعي س�ابق أثناء سير اخلصوم�ة مما ال جيوز
استئنافه استقالالً(.((31

درجة ،وصدر فيها حكم مطعون عليه باالستئناف(.((31

يس�وغ للخصوم مطل�ق احلق يف إبداء ما يش�اؤون من
يسبق طرحها أو التمسك هبا أص ً
ال أمام حمكمة الدرجة

األوىل ،وأنه عىل حمكمة االستئناف أن تتصدى للفصل
يف تل�ك الدف�وع وأوجه الدفاع ،س�واء ما ُأب�دي منها

للتع�رض هلا ،أو كان�ت قد فصلت فيه�ا ولكن يف غري

كله�ا أو بعضه�ا يف ذات احلك�م املس�تأنف ،أو ورد

م�ن ناحية أخ�رى ،وبنا ًء عىل األث�ر الناقل ،تكون

للمحكمة االس�تئنافية الس�لطات نفس�ها التي كانت

كدفاع أصيل أو احتياطي ،وهذا جيعل من االس�تئناف

ملحكم�ة أول درجة قبل إصداره�ا احلكم .وهلذا فإن

دفاع ،ومن ث�م ،فلهم تقديم مجي�ع الدفوع املوضوعية

درجة تس�تطيع األمر هبا ،س�وا ًء أمرت هبا بالفعل ،أم
مل تأمر هبا .فيكون هلا أن تسمع شهود ًا ،أو أن تستعني

مراجعة جديدة الستدراك ما فات اخلصوم تقديمه من

اجلديدة( ،((31أو الدفوع بعدم القبول ،وكذلك الدفوع
اإلجرائية التي مل يسقط احلق فيها(.((31

( )312أنظر :نقض مدين ،جلسة  ،1977/4/6جمموعة أحكام
النقض ،س  ،28ص.936
( )313حمم�ود مصطف�ى يون�س ،املرج�ع يف قان�ون إج�راءات
التقايض املدنية والتجارية ،الفقرة  ،482ص.1051
( )314نبيل عمر ،الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية،
الفقرة  ،511ص.673
( )315وتطبيق ًا لذلك؛ قضت حمكمة النقض املرصية أن االدعاء
بتزوي�ر األوراق املقدمة يف الدعوى جي�وز إبداؤه أمام حمكمة
االس�تئناف؛ ألن مسألة التزوير ليس�ت يف حقيقتها إال دفاع ًا
موضوعي� ًا منصب� ًا على مس�تندات الدع�وى ،وليس�ت م�ن
قبي�ل الطلب�ات اجلدي�دة الت�ي ُيمتن�ع تقديمه�ا ألول مرة يف
االس�تئناف (راج�ع :نقض م�دين ،جلس�ة ،1947/11/6
الطعن رقم ،100السنة  16ق).
( )316وهي الدف�وع املتعلقة بالنظام الع�ام ،واملتعلقة باملصلحة
اخلاص�ة ولكنه�ا مل تس�قط بس�بب تغي�ب اخلص�م املق�رر
ملصلحت�ه أمام حمكم�ة أول درجة (راج�ع :وجدي راغب،
مب�ادئ القض�اء امل�دين ،ص -646أمح�د هن�دي ،قان�ون
املرافع�ات ،الفقرة  ،316ص – 575أمحد الس�يد صاوي،
الوسيط ،الفقرة  ،656ص .)1109
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هل�ا أن تأمر بإجراءات اإلثبات التي كانت حمكمة أول

بخبير ،أو أن تنتق�ل للمعاينة ،أو أن تل�زم خص ًام من
الغير بتقدي�م مس�تند ،إىل غير ذل�ك م�ن س�لطات
حمكمة الدرجة األوىل ،وذلك ما مل يتحقق سقوط ،أو

يكون دليل قد اس�تهلك مم�ا ال يمكن إعادته( .((31بل

يتعني عىل حمكمة االس�تئناف استعامل هذه السلطات

للوص�ول إىل احلقيق�ة ،وختطئ ه�ي إذا اكتفت يف أمر
يقوم عىل التقدير الش�خيص– كتقدير أقوال الشهود-
بتأييد رأي حمكمة أول درجة دون أن تقوم هي به(.((31

( )317الدناص�وري وعكاز ،التعليق ،ج�ـ ،5ص -515حممود
مصطف�ى يونس ،املرجع ،الفقرة  ،482ص -1052وأنظر:
نقض مدين ،جلسة  ،1983/3/24الطعن رقم  ،997لسنة
 48ق.
( )318فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،371ص.740
( )319راجع :نقض مدين ،جلس�ة  ،1979/2/14الطعن رقم
 ،1111لس�نة  48ق -نقض مدين ،جلس�ة ،،1981/6/6
الطعن رقم  ،1772لسنة  50ق.
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ومجل�ة الق�ول إن ملحكم�ة االس�تئناف أن تعي�د نظر
القضي�ة ،م�ن مجي�ع جوانبه�ا ،دون َت َقي ٍ
�د بام انته�ى إليه
ُّ
حك�م أول درج�ة(((32؛ فله�ا أن تعي�د بح�ث م�ا س�بق

جيوز يف االستئناف إدخال من مل يكن خص ًام يف الدعوى
الص�ادر فيه�ا احلك�م املس�تأنف ،م�ا مل ين�ص القان�ون

على غير ذلك  ..وال جي�وز التدخل في�ه إال ممن يطلب
االنضامم إىل أحد اخلصوم».

إب�داؤه من وس�ائل الدف�اع ،وما َي ِّع ْن للخص�وم إضافته
منها ،وإصلاح ما اعرتى احلكم املس�تأنف من خطأ أي ًّا

فنط�اق اخلصومة يتحدد أمام حمكمة االس�تئناف من

وتقدي�م مذكرات ش�ارحة أم�ام املحكمة االس�تئنافية؛

حمكمة الدرجة األوىل بالصفة نفس�ها التي اختصموا هبا

لتأييد طلباهتم ودفوعهم(.((32

االس�تئنافية بتوس�يع نطاق أطرافها؛ ألن ذل�ك ُيعد بدء ًا

كان م�رده( ،((32كام أن للخصوم حق املرافعة الش�فوية،

إلب�داء ما لدهيم م�ن حجج واقعي�ة ،وقانوني�ة جديدة؛

حيث أطرافها ،باألش�خاص الذين كانوا خمتصمني أمام

أمامه�ا(((32؛ فلا جيوز تغيري نط�اق اخلصومة يف املرحلة
بدع�وى جديدة؛ مم�ا خيالف قواع�د االختصاص ومبدأ

خامس� ًا :تق ُيد حمكمة االس�تئناف بأط�راف خصومة

التق�ايض على درجتين(((32؛ وهل�ذا فهو أمر غير جائز

املنظ�م الس�عودي ،وبموجب امل�ادة  186من نظام

فالتدخ�ل واختصام الغري صورت�ان من صور نطاق

يف االس�تئناف ،كما نص يف الفق�رة الثالثة م�ن الالئحة

الدع�وى ألن وح�دة الطلب تقتيض أن يك�ون اخلصوم

االستئناف:

املرافع�ات ،نص عىل ع�دم جواز قب�ول طلبات جديدة

كقاعدة عامة.

اخلصوم�ة ،حيص�ل التغيير فيهما من حي�ث اخلصوم يف
يف الدع�وى أم�ام حمكم�ة أول درج�ة هم اخلص�وم أمام

التنفيذي�ة للامدة نفس�ها عىل أن�ه ال جيوز يف االس�تئناف
إدخ�ال م�ن مل يك�ن طرف� ًا يف الدع�وى الص�ادر فيه�ا

حمكمة الدرجة الثاني�ة ،فتدخل خصم ثالث يف الدعوى

املصري؛ والذي أرس�ى القاعدة نفس�ها بموجب املادة

الطلبات اجلديدة(.((32

احلكم املس�تأنف .وكذلك احلال أيض ًا بالنسبة للمرشع

 236م�ن قان�ون املرافع�ات ،حي�ث نص على أنه« :ال
( )320ف�إذا كان الطلب قد ُرفض أمام حمكمة أول درجة ،فإن
حمكمة االستئناف تستطيع أن تقبل الطلب إما ألهنا– عىل
خلاف حمكمة أول درجة  -جتد أن مجيع الوقائع املنش�ئة
ثابت�ة ،أو أهن�ا– عىل خالف حمكمة أول درجة  -تس�تبعد
ثب�وت وقائ�ع مانع�ة أو منهي�ة .وكذل�ك إذا كان حك�م
أول درج�ة ق�د قبل الطل�ب ،فإن ملحكمة االس�تئناف أن
حتك�م برفض�ه ،فتخط�ئ حمكم�ة االس�تئناف إذا حجبت
نفس�ها ع�ن س�لطتها بمقولة أهن�ا ال متل�ك التعقيب عىل
حك�م حمكم�ة أول درج�ة (راج�ع :نقض مدين ،جلس�ة
 ،1965/11/11جمموع�ة أحكام النقض ،الس�نة ،16
ص.)1036
( )321أنظ�ر :نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1976/4/14جمموع�ة
أحكام النقض ،السنة  ،27ص .94
( )322وج�دي راغب ،مبادئ القضاء امل�دين ،ص  –646أمحد
هندي ،قانون املرافعات ،الفقرة  ،316ص.576

أو إدخال�ه فيها أمام املحكمة االس�تئنافية يعترب من قبيل
إذن؛ فالقاعدة :أنه ال جيوز تدخل أو إدخال شخص
مل يك�ن طرف� ًا أمام حمكمة أول درج�ة كخصم ألول مرة

أمام حمكمة االس�تئناف ،س�وا ًء كان ذلك بنا ًء عىل طلب
( )323نقض مدين ،جلسة  ،1988/11/28الطعن رقم،1660
لس�نة -51املوس�وعة الذهبي�ة ،ج�ـ ،4ص ،486رقم 921
 نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1987/4/1الطع�ن رقم ،1204لس�نة 52ق -ص ،485رق�م  -920نق�ض م�دين ،جلس�ة
 ،1981/12/31الطعن رقم ،817لسنة 44ق .رقم .12
( )324نق�ض مدين ،جلس�ة  ،1985/10/30الطعن رقم،63
لس�نة 51ق ،املوس�وعة الذهبية ،جـ ،4ص ،484رقم 919
– نقض مدين ،جلس�ة  ،1982/12/30الطعن رقم ،704
لسنة  48ق ،املدونة الذهبية ،جـ ،1ص  ،256رقم .387
( )325ع�ز الدين الدناصوري وحامد عكاز ،التعليق عىل قانون
املرافعات ،مرجع سابق ،جـ ،6ص.632
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أح�د األط�راف ،أو بأم�ر املحكم�ة(((32؛ ألن�ه – وكما

ذل�ك إلظه�ار احلقيق�ة يف القضي�ة (م 3/186/الئحة

حيرمه بذلك من إحدى درجتي التقايض(.((32

(م 26/من قانون اإلثبات املرصي).

تق�دم -يمث�ل خرقا ملب�دأ التقايض على درجتني؛ حيث

واملن�اط يف حتدي�د اخلص�م ،ه�و بتوجي�ه الطلب�ات
يف الدع�وى ،فلا يكف�ي جم�رد املث�ول أمام حمكم�ة أول
درج�ة ،دون أن يك�ون للط�رف املاث�ل طلب�ات ِقبل أي
م�ن أطراف الدع�وى ،أو يكون ألحده�م طلبات قبله،
حتى يعترب خص ًام باملعنى الذي جيوز معه توجيه الدعوى
إليه يف املرحلة االس�تئنافية( .((32وال جيوز يف االستئناف
اختص�ام م�ن رفض�ت حمكم�ة أول درجة قب�ول تدخله
يف الدع�وى( ،((32وال م�ن ُأدخ�ل فيه�ا بغير الطري�ق
القانوين( ،((33كام ال جيوز إدخال اخلصوم الذين أخرجوا
من الدعوى أمام حمكمة الدرجة األوىل(.((33
وإذا كان�ت القاع�دة هي عدم ج�واز ادخال خصوم

ج�دد يف االس�تئناف ،فإن املنظم قد أب�اح اخلروج عليها
بع�دة اس�تثناءات؛ نظ�ر ًا لتش�عب العالق�ات ،وتع�دد

أطرافه�ا ،حيث أصبح من النادر أن تقترص الدعوى من
حيث أشخاصها عىل مدعي ومدعى عليه ،بل أصبحت
متس حق ش�خص أو أش�خاص من الغير( .((33فاملنظم

الس�عودي س�وغ للمحكمة إدخال من مل يك�ن طرف ًا يف

خصوم�ة أول درج�ة يف اخلصوم�ة االس�تئنافية إذا كان
( )326فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،370ص.733
( )327حممد حامد فهم�ي ،املرافعات ،الفقرة  ،739ص-737
أمحد الس�يد صاوي ،الوس�يط ،الفقرة  ،654ص -1101
أمح�د صدقي حمم�ود ،نظ�ام املرافعات الرشعي�ة يف اململكة
العربية السعودية ،ص .488
( )328عب�د املنع�م حس�ني ،ط�رق الطع�ن يف األح�كام املدني�ة
والتجارية ،جـ ،1ص.664
( )329نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1952/3/28جمموع�ة أحكام
النقض ،السنة  ،3ص.541
( )330نقض م�دين ،1977/6/27 ،جمموع�ة أحكام النقض،
السنة ،28ص.1058
( )331اس�تئناف طنط�ا يف  -1962/2/9املحاماة الس�نة 430
ص .1103
( )332أمحد صدقي حممود ،اإلشارة املتقدمة.
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تنفيذي�ة) ،وكإدخال�ه إللزام�ه بتقدي�م مس�تند حتت يده
كما أجاز املنظ�م الس�عودي التدخ�ل االنضاممي يف

االس�تئناف ،وه�و التدخ�ل ال�ذي حي�دث ب�إرادة الغري
بقص�د دخوله يف خصومة االس�تئناف؛ منض ً
ما إىل أحد
اخلصوم؛ ملس�اعدته يف دفاعه .فنص يف الفقرة الثالثة من

الالئح�ة التنفيذية للامدة 186عىل أنه“ :ال جيوز التدخل
يف االس�تئناف إال ممن يطلب االنضامم إىل أحد اخلصوم،

أو ممن يكون احلكم حجة عليه” .وكذلك احلال بالنسبة

للمشرع املرصي ،والذي نص يف الفقرة الثانية من املادة
 236عىل أنه“ :ال جيوز التدخل فيه (االستئناف) إال ممن
يطلب االنضامم إىل أحد اخلصوم”.

والتدخل االنضاممي يف االس�تئناف يرتبط بموضوع

االستئناف ،وال ينفك عنه ،وهلذا ال يقبل التدخل بطلب
االنضمام إىل أح�د اخلصوم يف اس�تئناف غير جائز ،أو

مرفوع بعد امليعاد(.((33

ولق�د تواف�ق املنظ�م الس�عودي مع املشرع املرصي
بصدد منع التدخل االختصامي يف خصومة االستئناف؛
ألن املتدخ�ل اختصامي ًا يطالب بحق له ،ويطلب احلكم
به؛ ومن شأن قبول طلبه هذا أن حيرم طريف اخلصومة يف
االستئناف من إحدى درجتي التقايض(.((33
واألجدر بالذكر ،أن العربة ليس�ت بوصف املتدخل
لتدخل�ه بأنه انضاممي أو اختصامي ،وإنام العربة بحقيقة
األمر ،وبحسب مرمى املتدخل من تدخله(.((33
( )333فتحي وايل ،الوس�يط ،الفق�رة  ،370ص -734عبد املنعم
حس�ني ،طرق الطعن ،جـ ،1ص - 668وأنظر أيض ًا :نقض
مدين مرصي ،جلسة  ،1968/6/4السنة  ،19ص .1093
( )334فتح�ي وايل ،اإلش�ارة املتقدم�ة -أمح�د الس�يد ص�اوي،
الوسيط ،654 ،ص.1101
( )335الدناص�وري وع�كاز ،اإلش�ارة املتقدم�ة – وراج�ع أيض� ًا:
نقض م�دين ،جلس�ة  ،1966/5/19جمموع�ة املكتب الفني،
الس�نة  ،17ص  ،1189قاع�دة  -163نق�ض م�دين ،جلس�ة
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املبحث الرابع
احلكم يف اخلصومة االستئنافية

عىل خصومة االس�تئناف ما مل ينص القانون عىل غري
ذلك(.((33

ألنه– كام تقدم -يرتتب عىل الطعن باالس�تئناف أثر

وتنظ�ر حمكمة االس�تئناف يف طلب االس�تئناف ،أو
طل�ب التدقي�ق اس�تناد ًا إىل م�ا يف املل�ف م�ن األوراق،

والفص�ل فيه من جدي�د؛ حيث ُيعاد طرح�ه عليها بكل

لتأيي�د أس�باب طعنهم املق�دم بصحيفة الطع�ن (مذكرة

ناقل ،يتم بن�ا ًء عليه التزام حمكمة الدرج�ة الثانية بإعادة

بحث موضوع الدعوى -يف حدود طلبات املس�تأنف-
ما اش�تمل عليه من أدل�ة ،ودفوع ،وأوج�ه دفاع؛ حيث
يكون ملحكمة االس�تئناف الس�لطات نفسها التي كانت
ملحكمة أول درجة ،ويكون للخصوم أمامها الس�لطات

نفس�ها الت�ي كانت هل�م أم�ام حمكم�ة أول درج�ة(((33؛
فاملنظ�م رأى أن تك�ون خصوم�ة االس�تئناف هبي�كل

خصوم�ة أول درج�ة نفس�ها(((33؛ وهك�ذا تن�ص املادة

 184من نظام املرافعات السعودي عىل أن“ :ترسي عىل

حماكم االستئناف واملحكمة العليا القواعد واإلجراءات
املقررة أمام حماكم الدرجة األوىل ،ما مل ينص هذا النظام

عىل غري ذلك”.

ونص املرافعات السعودي املتقدم يكاد يكون مطابق ًا

لن�ص املادة  240م�ن قان�ون املرافعات املصري الذي
جرت عبارته عىل النحو التايل“ :ترسي عىل االس�تئناف
القواع�د املق�رر أم�ام حمكمة الدرج�ة األوىل س�واء فيام
يتعلق باإلجراءات أو باألحكام».

وبن�ا ًء على ذل�ك؛ فإن�ه ينطب�ق على خصوم�ة
االس�تئناف القواع�د نفس�ها الت�ي حتك�م سير
الدعوى أم�ام حمكمة أول درج�ة ،كتبليغ اخلصوم،
وحضوره�م وغياهب�م ،والع�وارض املوقف�ة لسير
اخلصوم�ة وه�ي الوق�ف ،واالنقط�اع ،وإجراءات
اجللس�ة ،وحتقيق الدعوى وإثباهتا ،وإصدار احلكم،
وتس�بيبه ،وتصحيح�ه ،وتفسيره ،كل ذل�ك ينطبق
 ،1969/12/2جمموعة املكتب الفني ،السنة  ،20ص.1248
( )336فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة  ،373ص .747
( )337نفس املصدر.

وم�ا يقدم�ه اخلص�وم إليه�ا م�ن دف�وع وبين�ات جديدة
االعرتاض) ،وحتكم املحكمة بعد سماع أقوال اخلصوم

يف طل�ب االس�تئناف أو طلب التدقي�ق -إذا رأت النظر
في�ه مرافع�ة -بتأيي�د احلك�م ،أو نقض�ه كلي� ًا ،أو جزئي ًا
(م 2/190/مرافع�ات س�عودي)(((33؛ أي أن�ه ،وبعد

نظر حمكمة االس�تئناف للقضية عىل النح�و املتقدم ،فإن

حكمها الصادر يف اخلصومة االستئنافية ال خيرج إما عن

تأييد احلكم املطعون فيه ،ومن ثم يكتسب القطعية ،وإما
ٍ
وحينئذ يتعني عليها أن حتكم
أن تنقضه كلي� ًا ،أو جزئي ًا،
فيام ن ُِق ْض( ،((34بعد سماع أقوال اخلصوم( .((34ونعرض

هلذ احلاالت بيشء من التفصيل.
 أوالً :حالة تأييد حكم أول درجة :وحيدث ذلك إذانظرت حمكمة االستئناف يف القضية مرافع ًة ،وتبني

هل�ا أن احلك�م الصادر م�ن حمكم�ة الدرجة األوىل
حكم سليم ،وال تشوبه شائبة .وهبذا التأييد يصبح

حك�م الدرج�ة األوىل هو حكم االس�تئناف ،ولو
( )338أمح�د أبو الوف�ا ،املرافعات ،الفق�رة  ،630ص -1028
أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط ،662 ،ص -1119أمح�د
صدق�ي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعي�ة يف اململكة العربية
الس�عودية ،ص -490نبي�ل عمر ،الوس�يط ،الفق�رة ،511
ص.672
( )339ماج�د ب�ن س�ليامن اخلليف�ة ،تيسير إج�راءات التقايض
والتنفي�ذ دراس�ة مقارن�ة على ض�وء الفق�ه واألنظم�ة
الس�عودية ،مرجع س�ابق ،ص -206إبراهيم بن حسين
املوج�ان ،رشح نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة وف�ق آخ�ر
تعديالته ،ص.525
( )340أمح�د صدقي حممود ،نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة
العربية السعودية ،ص.490
( )341ماجد بن سليامن اخلليفة ،املرجع السابق ،ص .206
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اعتم�دت يف تأييده عىل أس�باب احلك�م االبتدائي

منها الص�ك ،ورقم�ه ،وتارخيه ،وتذيل�ه بالصيغة

يغني عن إيراد أسباب جديدة(.((34

الدرجة األوىل ،وضبطه ،وسجله بمضمون حكم

م�ن دون إضاف�ة ،مت�ى رأت يف هذه األس�باب ما
أم�ا إذا كان�ت حمكمة االس�تئناف ق�د نظرت
الطع�ن تدقيق� ًا م�ن دون مرافع�ة ،ووج�دت أن

منط�وق احلك�م يف القضي�ة مواف�ق م�ن حي�ث
نتيجت�ه لألص�ول الرشعي�ة ،فإهن�ا حتك�م بتأييد
احلك�م املدق�ق ،وتصدر ق�رار ًا بذل�ك ،وهتمش

بمضمونه عىل صك حكم حمكمة الدرجة األوىل،

وتبعث�ه رف�ق مل�ف القضي�ة إىل املحكم�ة الت�ي
أص�درت احلك�م لتدوين مضمونه على الضبط

والس�جل .وإذا وج�دت حمكم�ة االس�تئناف أن

ثم�ة ملحوظ�ات على احلك�م املدقق ق�د تفيض
إىل نقض�ه ،لكنها ال تس�توجب حضور اخلصوم
وال غريهم ،فلها اس�تيفاء هذه امللحوظات دون
مرافع�ة ،م�ع رضورة التوجي�ه بام يك�ون هلا من

مالحظات ال تقتيض نقض احلكم(.((34

 ثاني� ًا :حال�ة نقض احلكم كلي ًا أو جزئي� ًا :إذا نظرتالطع�ن مرافع�ة ،ونقضت احلك�م كلي�ا أو جزئي َا،
فإهن�ا حتكم فيما نُقض ،وتصدر ص�ك ًا من واقع ما
ضبط لدهيا ،وفق ًا ملا ورد يف الفقرة األوىل من املادة
السادس�ة والس�تني بع�د املائ�ة– املنظم�ة للقواعد

العام�ة إلص�دار األح�كام القضائي�ة ،-ويك�ون
الص�ك حاوي� ًا منط�وق حك�م الدرج�ة األوىل

كاملاً ،وما هو مس�تأنف فيه ،واملحكم�ة الصادر

( )342نف�س املص�در .حممود العط�وي حممود العط�وي حممود
العطوي حممود العطوي حمم�ود العطوي حممود العطوي
حممود العطوي
( )343أمحد صدقي حممود ،املرجع الس�ابق ،ص -491إبراهيم
ب�ن حسين املوج�ان ،رشح نظ�ام املرافع�ات الرشعية وفق
آخر تعديالته ،ص -525ماجد بن س�ليامن اخلليفة ،تيسري
إجراءات التقايض والتنفيذ دراسة مقارنة ،ص .206
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التنفيذي�ة ،ث�م هيم�ش على ص�ك حك�م حمكم�ة
حمكم�ة االس�تئناف ورقمه وتارخي�ه (م7/190/

الئح�ة تنفيذي�ة) .أما إذا كانت حمكمة االس�تئناف
قد نظرت الطع�ن تدقيق ًا ولي�س مرافع ًة ،ونقضته

أيض� ًا ،كلي ًا ،أو جزئي� ًا ،فإهنا تصدر ق�رار ًا بذلك،

وهتم�ش بمضمونه عىل صك حمكم�ة أول درجة،

وضبطه ،وس�جله ،ثم تنظر يف الدعوى فيام نقضته
س�واء كلي� ًا أم جزئي� ًا وذل�ك وفق� ًا لإلج�راءات

املعت�ادة لرف�ع الدع�وى ،حي�ث حتكم بعد سماع
أقوال (م 2/1/191/الئحة تنفيذية) (.((34

أم�ا املشرع املصري ،فل�م يتب� َّن يف ه�ذا
اخلص�وص ،التفرق�ة الت�ي تبناها املنظم الس�عودي

بص�دد تقس�يم االس�تئناف إىل اس�تئناف مرافع�ة،
واس�تئناف تدقيق– عىل النح�و املتقدم بيانه ،-وإنام
وفق ًا لإلجراءات العادية املتقدمة ،وبحلول اجللس�ة

املحددة لنظر الطعن ،فإن حمكمة االستئناف تبحث
أوالً يف رشوط اختصاصه�ا بنظ�ره ،ثم بعد حس�م

هذه املس�ألة ،تنظ�ر يف رشوط قب�ول الطعن ورفعه

يف امليع�اد بش�كل صحي�ح ،ث�م بع�د ذل�ك تتطرق
لنظر موضوع الطعن ،وتس�تمر اإلجراءات بكل ما

يط�رأ عليها من عوارض ،إىل أن يفصل يف موضوع
الطع�ن .وإذا تراءى للخص�وم احلصول عىل حكم

وقت�ي أو مس�تعجل متعل�ق باملوض�وع ،ف�إن ه�ذه

املحكم�ة تكون ه�ي املختصة إذا ق�دم الطلب إليها
تبع� ًا للطعن املرف�وع أمامها .وعندم�ا تتهيأ القضية

للفص�ل فيها ،تص�در حمكم�ة االس�تئناف حكمها
يف موض�وع الطع�ن .واملحكم�ة يف حكمه�ا إما أن

( )344نفس املصادر.
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تنته�ي إىل تأييد احلك�م املطعون في�ه ،أو إىل إلغائه،
أو تعديل�ه ،ويف مجي�ع األح�وال ،عليه�ا أن تس�بب
قضاءها عىل ما يكفي حلمل�ه ،طبق ًا للقواعد العامة
يف تسبيب األحكام( ،((34مع مالحظة اآليت(:((34

 -1إذا أي�دت املحكم�ة االس�تئنافية حك�م أول
درج�ة ،فإن�ه ال تثري�ب عليه�ا – كما تقدم-
أن تأخذ بأس�باب احلك�م االبتدائي من دون

إضاف�ة ،متى رأت يف هذه األس�باب ما يغني
عن إيراد أسباب جديدة(.((34

اخلاتـمة

تن�اول ه�ذا البح�ث التنظي�م اإلجرائ�ي للخصومة

االس�تئنافية ،وبخاص�ة قي�ود األث�ر الناق�ل للطع�ن

باالس�تئناف ،وحدود س�لطة املحكمة إزاء هذا الطعن،
وذل�ك وفق ًا لقواعد نظام املرافعات الرشعية الس�عودي
اجلدي�د ،يف إطار م�ن الدراس�ة التحليلي�ة املقارنة .وقد

ت�م تقس�يم البح�ث إىل أربع�ة مباحث أساس�ية ،إضافة
إىل مبحث متهيدي؛ ُخصص ملحاولة اس�تجالء أس�باب

اعتن�اق املنظم الس�عودي وتكريس�ه ملب�دأ التقايض عىل

 -2إذا ألغت حمكمة االستئناف حكم أول درجة،

درجتين ،م�ن خالل إنش�اء حماكم االس�تئناف .يف حني

درج�ة ،أو األح�كام الس�ابقة علي�ه ،طامل�ا قد

ملعاجل�ة رشوط قب�ول الطع�ن باالس�تئناف يف أح�كام

فإهنا ال تلزم ببحث أو تفنيد أسباب حكم أول

أقامت قضاءها عىل ما يكفي حلمله(((34؛ إذ يف
أسبابه ،الرد الكايف عىل حكم أول درجة(.((34

 -3إذا اقتصرت حمكمة االس�تئناف عىل تعديل
حك�م أول درجة ،دون إلغائ�ه كل َّي ًة ،فإهنا ال
تكون ملزمة إال بذكر األسباب التي اقتضت
ه�ذا التعدي�ل .أي أن�ه جي�ب عليها تس�بيب

قضائها بالنس�بة للش�ق الذي عدلت�ه ،ويعترب
كل م�ا مل يتناول�ه التعدي�ل مؤي�د ًا ،وتبق�ى
أس�باب احلك�م االبتدائ�ي قائمة بالنس�بة له،
دون حاجة إىل إحالة رصحية إليها(.((35

( )345أمحد السيد صاوي ،الوسيط ،الفقرة  ،664ص .1123
( )346حمم�د كمال عب�د العزي�ز ،تقنين املرافع�ات ،مرجع س�ابق،
ص -481 ،480فتحي وايل ،الوسيط ،الفقرة ،371ص.734
( )347راج�ع :نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1975/6/10جمموعة
أحكام النقض ،السنة ،26ص .1174
( )348راج�ع :نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1973/2/17جمموعة
أحكام النقض ،السنة  ،24ص .265
( )349راج�ع :نق�ض م�دين ،جلس�ة  ،1967/5 /30جمموعة
أحكام النقض ،السنة  ،18ص.1147
( )350راج�ع :نق�ض مدين ،جلس�ة  ،1976/11/27جمموعة
أحكام النقض ،السنة  ،27ص.1678

ُخصص�ت املباحث األربعة األساس�ية– عىل الرتتيب-

حماك�م أول درج�ة ،ث�م إج�راءات رفع ه�ذا الطعن ،ثم
القي�ود اإلجرائي�ة الواردة عىل األثر الناقل لالس�تئناف،
وح�دود س�لطة املحكم�ة إزاء الطعن ،وأخير ًا ،احلكم

�ص البح�ث إىل جمموع�ة م�ن
يف االس�تئناف .وق�د َخ ُل َ

امللحوظ�ات ،والنتائ�ج ،والتوصي�ات ،وردت يف متنه،

نعرض ألمهها فيام ييل:
 أوالً :م�ن خلال املبح�ث التمهي�دي ،اتضح لنا،كيف أن املنظم الس�عودي ،وبعد جتربة ترشيعية،

وقضائي�ة طويلة ،ألغى مب�دأ التقايض عىل درجة
واح�دة ،مكرس� ًا مب�دأ التق�ايض على درجتني؛

لتحقيق عدالة ناج�زة ،وميرسة للمتقاضني ،ذاك
املب�دأ ال�ذي جيد له أص ً
لا من تطبيق�ات القضاء

اإلسالمي ،فض ً
ال عن أنه من أهم املبادئ والنظم
اإلجرائي�ة التي تنتهجها وتكرس�ها أغلب النظم
القضائية احلديثة .واملنظم الس�عودي–ال شك-

بتكريس�ه ،وتوسعه يف إنش�اء حماكم االستئناف،

وتقريب مقارها من املتقاضني عىل النحو املتقدم؛
يع�زز حق ًا هو من أهم حقوق اإلنس�ان ،أال وهو
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حق اللجوء إىل القايض الطبيعي ،وتيسري السبيل

 -3إعماالً ملب�دأ التق�ايض عىل درجتني ،أرس�ى

رشوط قب�ول الطع�ن باالس�تئناف ،انتهين�ا إىل

األح�كام القضائي�ة الص�ادرة م�ن حماك�م

نحو ذلك.
 ثاني� ًا :من خلال املبح�ث األول ،وبالوقوف عىلبعض املالحظات والنتائج ،أمهها:

الدرجة األوىل تقبل الطعن باالستئناف ،ما مل

ين�ص النظام عىل خالف ذلك .وقد توافق يف

 -1املنظ�م الس�عودي توافق م�ع املرصي بصدد
اشتراط ك�ون املس�تأنف خص ً
ما حقيقي� ًا يف

هذا األص�ل ،والتوج�ه الترشيعي مع املرشع

الصادر فيها؛ حيث قرر رصاحة أنه ال يعرتض

كذل�ك ،بص�دد االس�تثناءات ال�واردة على

خصوم�ة أول درج�ة املراد الطع�ن يف احلكم

على احلكم إال املحكوم عليه ،أو من مل ُيقض
له بكل طلباته (م 177/مرافعات سعودي)،
غري أن الالئحة التنفيذية هلذا النص يف فقرهتا
الثاني�ة س�وغت ُمكنة تقدي�م االعرتاض عىل

احلك�م مم�ن ص�در احلكم ض�ده ،حت�ى ولو
مل يك�ن ح�ارض ًا ،أو م�وك ً
ال يف خصومة أول

درجة ،وهو مس�لك تنظيمي غري مربر ،وعىل
غري مقتىض الن�ص الترشيعي األصيل ،فض ً
ال

عن أنه يصطدم بقاعدة التدرج الترشيعي.

املصري(م 212/مرافع�ات) ،كما توافق�ا
هذا األص�ل العام؛ إذ تم النص عىل اس�تثناء

األح�كام القضائي�ة الص�ادرة يف الدع�اوي

اليسيرة قليل�ة األمهية م�ن ُمكنة اس�تئنافها،
وكذلك احلال أيض� ًا بصدد األحكام الفرعية
الت�ي يصدرها الق�ايض أثناء سير الدعوى،

وقب�ل الفص�ل فيها ،وال تنته�ي هبا اخلصومة

كلها أو بعضه�ا؛ إذ األصل فيها عدم إمكانية
اس�تئنافها إال مع احلكم الص�ادر يف موضوع
الدع�وى املنه�ي للخصوم�ة؛ منع� ًا لتقطي�ع

 -2نص املادة  177من نظام املرافعات السعودي

أوص�ال القضي�ة ،وتعطي�ل الفص�ل فيه�ا

رصاح�ة إىل الرشط املتعلق بك�ون الطاعن مل

ثم�ة ح�االت معين�ة ،بص�دد بع�ض
 -4لك�نَّ ،

املكرس لرشوط قبول الطعن أغفل اإلش�ارة
ِّ

يقب�ل احلكم امل�راد الطعن في�ه .هذا ،يف حني

جاء النص املقابل يف قانون املرافعات املرصي
(م )211/مكرس� ًا هلذا الرشط رصاح ًة .وال

(م1/178/مرافعات سعودي).

األح�كام القضائي�ة الفرعية ،أورده�ا املنظم

الس�عودي واملصري على س�بيل احلصر،
س�وغا– اس�تثنا ًء -الطع�ن فيه�ا اس�تقالالً،

تب�دو لنا عل�ة ظاه�رة وراء تغييب اشتراطه

ف�ور إصدارها ،قبل صدور احلكم النهائي يف
املوضوع ،وهي حتديد ًا :احلكم الصادر بوقف

يف تكري�س رشوط قب�ول الطع�ن؛ وكذلك،
بوصف�ه رشط خ�اص ُلمِكن� ْة رف�ع املس�تأنف

واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي ،واألحكام

م�ن نص املرافعات الس�عودي ،وقد كان من
األوىل النص علي�ه رصاح ًة؛ ألمهيته وجدواه

ضده لالستئناف املقابل.
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إىل الكي�ان اخل�اص واملس�تقل لبع�ض ه�ذه

صحيفة الطعن بقلم ُكتّاب حمكمة االستئناف

أو أن استئنافها ال يرتتب عليه تعطيل الفصل

مب�ارشة لنظ�ر الطعن والفص�ل فيه(م230/

األحكام ،أو احلرص على مصالح اخلصوم،

(حمكم�ة الدرج�ة الثاني�ة) الت�ي س�تتصدى
مرافعات مرصي).

يف الدعوى ..إلخ.
 -ثالث� ًا :م�ن خلال املبح�ث الث�اين ،حي�ث تناولنا

 -3ق�د يك�ون رائ�د املنظ�م الس�عودي يف ه�ذا

القضائي�ة الص�ادرة ع�ن حماك�م أول درجة ،فقد

ملحكم�ة الدرج�ة األوىل؛ ملراجع�ة احلك�م

النظام اإلجرائي للطعن باالستئناف يف األحكام
انتهينا إىل بعض املالحظات والنتائج ،أمهها:

التنظي�م ،ه�و حماولت�ه من�ح فرص�ة أخيرة

ال�ذي أصدرت�ه وال�ذي ت�م الطعن في�ه هبذه

 -1بموج�ب نص الفقرتين الثاني�ة والثالثة من

الصحيفة ،وذل�ك يف ضوء ما ورد هبا؛ حيث

بتكري�س إج�راء مل ينظم�ه املشرع املرصي،

النظ�ر يف احلكم م�ن ناحية الوج�وه التي بني

املادة  185مرافعات ،انفرد املنظم السعودي

وذل�ك بص�دد الطعن يف أح�كام حمكمة أول

درج�ة؛ متث�ل يف تقس�يم ه�ذه األح�كام إىل
نوعني :أحكام سوغ الطعن فيها باالستئناف،

بمكنة تدقيقها فقط دون
وأح�كام اكتفى فيها ُ

مرافعة؛ أناط باملجلس األعىل للقضاء إصدار

ق�رار بتحديدها .كام س�وغ اخلصوم بحس�ب
إرادهت�م مكنة طلب التدقيق دون مرافعة ،كام

منح حمكمة االستئناف سلطة تقديرية يف هذا
اخلصوص.

تطلع املحكمة عىل فحوى االعرتاض ،وتعيد
عليها االعرتاض ،وذلك دون مرافعة.

توج�ه املنظ�م الس�عودي املتقدم -الش�ك-
ُ -4
موض�ع حتفظ؛ ألن�ه وفق ًا لقواع�د املرافعات
املس�تقرة؛ ف�إن حمكمة أول درج�ة بإصدارها

احلك�م املطع�ون فيه تكون قد اس�تنفدت كل
والي�ة هل�ا علي�ه ،ومن ث�م انقطع�ت صلتها،
وسلطتها باحلكمَ ،فأنَّى تُقدم ،وتُودع صحيفة

الطعن بإدارة نفس املحكمة؛ لتحيلها للدائرة
نفسها التي أصدرت احلكم؛ لتعيد النظر فيه؟

 -2ثم�ة فارق جوه�ري بني التنظيم الس�عودي

ومن ناحية أخرى ،فإن هذا التكريس إنام هو

الت�ي تُقدم إليه�ا ،وتودع هب�ا صحيفة الطعن

أمام حمكمة التمييز امللغاة ،وفق مبدأ التقايض

والتنظي�م املصري بص�دد ماهي�ة املحكم�ة

باالستئناف ابتدا ًء؛ فاملنظم السعودي أوجب

تقدي�م صحيف�ة الطع�ن ل�دى إدارة نف�س
املحكم�ة التي أصدرت احلكم امل�راد الطعن
في�ه باالس�تئناف(م ،)1/188/كما أوجب
قيده�ا يوم ايداعها ،ثم إحالتها فور ًا إىل نفس
الدائرة التي أصدرت احلكم (م.)2/188/

هذا ،يف حني استوجب املرشع املرصي ايداع

تكرار لذات اإلجراءات التي كان يتم إعامهلا

علي درج�ة واح�دة امللغ�ي ،وال�ذي أثبت�ت
التجرب�ة الترشيعي�ة والقضائي�ة الطويلة عدم

نجاعتهما؛ فتخلص املنظم الس�عودي منهام،
وكرس نظام االس�تئناف وف�ق مبدأ التقايض
عىل درجتني ،والذي يتع�ارض هذا التنظيم،

على ه�ذا النح�و مع إعامل�ه ،هذا فض ً
لا عن
أن ه�ذا اإلج�راء كثري ًا ما يرتت�ب عليه ضياع
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الوق�ت؛ إذ قلماَّ يرتاجع قض�اة حماكم الدرجة
األوىل ،ونادر ًا ما ُيعدِّ لون أحكا َمهم.

احتس�اب ميع�اد اس�تئناف احلك�م الص�ادر

ثم�ة فرض ق�د يثور،
 -5وم�ن ناحي�ة أخ�رىَّ ،

م�ن حماكم أول درج�ة -كقاع�دة عامة -من

�رض املنظ�م الس�عودي ل�ه بي�د التنظيم؛
َت َع ُ
أال وه�و حالة ما إذا ُقدم�ت صحيفة الطعن

للمحك�وم علي�ه ،وتوقيع�ه يف دفتر الضبط

بذل�ك(م 1/179/مرافع�ات س�عودي).

رشط أو أكث�ر م�ن رشوط قبوهل�ا؛ كأن

الطع�ن باالس�تئناف-كقاعدة عام�ة -م�ن

كش�فت الدراس�ة ع�ن ع�دم معاجلت�ه ،أو

خالل امليع�اد النظامي ،ولكن يف ظل فقدان
تق�دم م�ن غري ذي صف�ة مثال؟ ف�إذا قدمت
الصحيف�ة إىل إدارة حمكم�ة أول درج�ة التي
أصدرت احلكم املراد الطعن فيه ،وقيدت يف
الس�جل ،ثم أحيلت للدائ�رة التي أصدرت

احلك�م؛ ملراجع�ة حكمه�ا(م،)2/188/
فتبين للدائ�رة فق�دان مث�ل هذا الشرط أو

تاريخ تس�ليم ص�ورة صك احلك�م القضائي

ويف نظ�ام املرافع�ات املصري ،يب�دأ ميع�اد
تاري�خ صدور احلك�م القضائي(م1/213/

مرافع�ات مصري) .غير أن ثم�ة ح�االت

أخ�رى ،اس�تثنائية ،حرصية ،يب�دأ فيها ميعاد
الطع�ن م�ن واقع�ة أخ�رى ،كتاري�خ إعالن

احلك�م(.. ،م( ،)2/213/م،)3/213/

(م( ،)228/م.)229/

 -8تواف�ق املنظ�م الس�عودي واملصري على

غيره ،فكي�ف يك�ون التصرف اإلجرائ�ي
واحلالة هذه؟ أمتلك الدائرة نظام ًا ،صالحية

وج�وب أن ُي َض ِّم�ن املس�تأنف صحيفة طعنه

االس�تئناف ش�كالً ،أم أهن�ا حتي�ل األم�ر إىل

احلك�م املس�تأنف ،وأس�باب االس�تئناف،

التص�دي للفص�ل ابت�دا ًء يف مس�ألة قب�ول

باالس�تئناف (مذك�رة االعتراض) بيان�ات

حمكمة االس�تئناف؟ وماذا لو قبلته األخرية،

وطلباته ،غري أن املرشع املرصي قد رتب عىل

لتدقيق حكمها أم ال؟

االستئناف (م ،)230/هذا يف حني جاء نص

أحتيل�ه من جدي�د إىل حمكم�ة الدرجة األوىل

أي من هذه البيان�ات بطالن صحيفة
إغف�ال ٍّ

 -6املنظ�م الس�عودي ح�دد ميع�اد الطع�ن

املرافعات الس�عودي املقاب�ل (م)1/188/
خالي ًا من النص عىل هذا احلكم.

عشرة أي�ام فقط بص�دد الطع�ن يف األحكام

للمحكوم عليهم ح�ال تعددهم ُمكنة التقدم

باالستئناف يف األحكام القضائية املوضوعية
بثالثين يوم� ًا ،يف حني قرصه– اس�تثنا ًء -إىل

 -9تيسير ًا لإلجراءات؛ س�وغ املنظم السعودي

الص�ادرة يف املس�ائل املس�تعجلة .أما املرشع

بصحيفة اس�تئناف واح�دة (مذكرة اعرتاض

املرصي ،فقد حدد ميعاد الطعن باالس�تئناف
بأربعين يوم� ًا ،وذل�ك بالنس�بة لألح�كام
الص�ادرة يف الدع�اوى املوضوعي�ة ،ومخس�ة
عرش يوم ًا يف املواد املستعجلة.
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 -7وفق� ًا لنظ�ام املرافع�ات الس�عودي ،يب�دأ

واحدة) ،كام س�وغهم ح�ق التقدم بمذكرات

متع�ددة بحس�ب تقديره�م (م5/188/
الئحة تنفيذية) .كام أجاز -كذلك– للطاعن

أن يتق�دم بأكث�ر من مذكرة طع�ن خالل مدة
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الطع�ن (م 6/188/الئح�ة تنفيذي�ة)؛ وقد

ما أوجبه األخري عىل الطاعن بش�أن تقديم ما
يدل عىل س�داد الرسوم املالية املحددة قانون ًا،

صحيف�ة الطع�ن األوىل ،إىل غريه�ا م�ن
األس�باب ،أو أن يضيف إليها أس�باب ًا أخرى

تقديم صحيفة الطعن باالستئناف ،وقيدها يف

يكون ذل�ك بدعوى إتاح�ة الفرصة للطاعن
ألن يع�دل عن أس�باب الطعن الت�ي ضمنها

مل يسوقها من قبل.

أو تقدي�م ما يدل عىل إعفائه منها ،وذلك يوم
الس�جل اخلاص بذلك .أما املنظم السعودي
فقد أس�س نظامه القضائي عىل مبدأ من أهم

 -10إذا كان املنظم الس�عودي قد استلزم توقيع

املبادئ التي حتقق املس�اواة بين الناس؛ وهو
مب�دأ جماني�ة القض�اء؛ إذ جتنب متام ًا اشتراط

تنفيذي�ة) ،فإن�ه مل ينه�ج هنج املشرع املرصي

إىل القض�اء ،أو عن�د الطع�ن يف األحكام ،أو

الطاع�ن باالس�تئناف على كل ورق�ة م�ن
أوراق صحيف�ة الطع�ن(م /188/الئح�ة

يف ه�ذا اخلص�وص؛ وال�ذي اس�توجب

توقي�ع الصحيفة من أح�د املحامني املقبولني
للمرافعة أمام حمكمة االس�تئناف (م 37/من

قان�ون املحاماة املصري) .وقد يرجع موقف
املنظم الس�عودي املغاير يف ه�ذا اخلصوص،
إىل ما كرس�ه بن�ص امل�ادة  66مرافعات ،من

دور إجي�ايب للقايض؛ حيث س�وغه أن يس�أل
املدعي عام هو الزم لتحرير واستكامل دعواه
قب�ل اس�تجواب املدع�ى علي�ه؛ واخلصوم�ة
االس�تئنافية حتكمه�ا قواع�د خصوم�ة أول
درج�ة نفس�ها ،م�ا مل ين�ص النظ�ام على غري

ذل�ك .وق�د يرج�ع ذل�ك– أيض� ًا -إىل رغبة

أداء أي رس�وم قضائي�ة ،س�واء عن�د اللجوء

عن�د التقدم بطلب�ات التنفيذ؛ حت�ى ال حتول
اإلمكاني�ات املادية دون جلوء غير القادرين
إىل القضاء طلب ًا للحامية القضائية.

 -12بالنس�بة لتبلي�غ صحيفة االس�تئناف ،يقوم
املحضر أو املس�تأنف -بحس�ب احل�ال-
بتس�ليم صورة صحيفة الطعن إىل املس�تأنف
ض�ده خلال مخس�ة عشر يوم� ًا على األكثر

م�ن تس�ليمها إليه ،إال إذا كان ق�د ُحدد لنظر

الطعن جلسة تقع يف أثناء هذا املوعد ،فعندئذ
جيب أن يتم التس�ليم قبل اجللسة ،مع مراعاة

موعد التكليف باحلضور ،أما بالنسبة للنظام
املصري فامليع�اد ثالثين يوم� ًا(م1/68/
مرافعات مرصي) ،وليس مخسة عرش يوم ًا.

املنظم الس�عودي يف أال جيعل من هذا الرشط
قي�د ًا ،مانع� ًا للمتقاضين ،حي�ول بينهم وبني

 -13تش�دد املنظ�م الس�عودي بص�دد دور

عىل اخلي�ار؛ بل ونص عىل حقه�م يف الرتافع

وسير إجراءاهت�ا؛ فق�د أوج�ب على حمكمة

حقه�م يف اللج�وء إىل القض�اء؛ فجعل األمر
عن أنفس�هم بأنفس�هم (م 1/نظ�ام املحاماة

السعودي).

 -11ثمة فارق جوهري كبري ،أيض ًا ،بني التنظيم
الس�عودي والتنظيم املصري؛ وذلك بصدد

املس�تأنف يف انعق�اد اخلصوم�ة االس�تئنافية

االس�تئناف أن حتكم بس�قوط حق املس�تأنف

يف االس�تئناف أو التدقي�ق إذا تغي�ب بع�د
إبالغ�ه بموعد اجللس�ة ،ومىض س�تون يوم ًا
ومل يطلب السير يف الدعوى ،أو مل حيرض بعد
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السير فيه�ا(م 190/مرافع�ات س�عودي)،

باالس�تئناف؛ وذلك بموج�ب الفقرة األوىل

ملحكمة االس�تئناف سلطة تقديرية ألن حتكم

نص عىل أن« :االس�تئناف ينق�ل الدعوى إىل

ه�ذا ،يف حين أن املشرع املصري س�وغ
باعتب�ار االس�تئناف كأن مل يكن ،إذا مل يكلف

املس�تأنف ضده باحلضور خالل ثالثة أش�هر
وكان ذل�ك راجع� ًا إىل فعل املس�تأنف ،وهي

حالته�ا التي كانت عليه�ا قبل صدور احلكم
املس�تأنف بالنس�بة إىل ما ُرفع عنه االستئناف

فقط» .وهذا النص ي�كاد يكون ُمطابق لنص
املادة  232من قانون املرافعات املرصي.

ال حتك�م بذلك م�ن تلقاء نفس�ها ،وإنما بنا ًء
عىل طلب من املس�تأنف ضده ،بموجب دفع

 -2لألث�ر الناق�ل لالس�تئناف طابع�ان :اجي�ايب،

غري املتعلقة بالنظ�ام العام من أحكام(م70/

الثاني�ة بإعادة الفصل يف موض�وع الدعوى من

إجرائ�ي خيضع ملا ختضع له الدفوع اإلجرائية

مرافعات مرصي).

وس�لبي .يتمثل األول يف الت�زام حمكمة الدرجة
جدي�د ،حي�ث يصبح نظ�ر الدعوى م�ن حقها

وحدها م�ن دون س�واها .أما الطابع الس�لبي،

 -14توافق النظامان الس�عودي واملرصي بصدد
سري خصومة االستئناف وفق ًا للقواعد العامة

فيرتتب بالنس�بة لس�لطة حمكمة الدرجة األوىل؛

أم�ام حمكمة الدرجة األوىل ،س�واء فيام يتعلق

أمامها ،خرجت من حوزهتا ،وانقضت سلطتها

للخصومة؛ حيث ترسي عليها القواعد املقررة
باإلجراءات ،أو باألح�كام ما مل يقض النظام

بغير ذل�ك (م 184/مرافع�ات س�عودي،
م 240/مرافع�ات مصري) .وبذلك يكون

ملحكم�ة االس�تئناف ما كان ملحكم�ة الدرجة
األوىل من س�لطات بالنسبة للتحقيق ،وتقدير
الوقائع ،وإثباهتا ،وتكييفها ،واحلكم فيها.

 -رابع ًا :من خلال املبحث الثالث ،حيث تم تناول

حي�ث أهن�ا إذا فصلت يف مس�ألة متن�ازع عليها

بش�أهنا .أي أهن�ا تس�تنفد س�لطتها ،وتصبح ال
والية هلا هبذه املس�ألة؛ فال متلك س�حب احلكم
القضائ�ي ،أو تغييره ،أو تعديل�ه ،أو اإلضاف�ة

إلي�ه ..ومن ذل�ك ،يتضح أن املنظم الس�عودي
تبنى تنظيما خمتلف ًا؛ حيث عطل أو علق األثرين

مع� ًا -مؤقت� ًا -حي�ث اس�توجب ابت�دا ًء تقديم

صحيفة االس�تئناف إىل حمكم�ة الدرجة األوىل؛
وسوغ للدائرة التي أصدرت احلكم املطعون فيه

آث�ار الطع�ن باالس�تئناف ،والقي�ود والضواب�ط

ُمكنة مراجع�ة حكمها وتعديله ،ف�إن مل تعدله،

تواف�ق كبري بين النظامين الس�عودي واملرصي

ليب�دأ دورها .وذلك على نقيض موقف املرشع
املرصي؛ الذي أعمل األثرين مع ًا عىل الفور.

املكرس�ة بصدده ،فقد انتهت الدراسة إىل وجود
يف ه�ذا اخلص�وص ،ويتض�ح ذل�ك م�ن خالل
املالحظات والنتائج اآلتية:

 -1املنظم الس�عودي شأنه شأن املرشع املرصي؛
ن�ص رصاح�ة على األث�ر الناق�ل للطع�ن
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م�ن الالئح�ة التنفيذي�ة للمادة  ،186حي�ث

ترس�ل األوراق كله�ا ملحكم�ة االس�تئناف،

 -3بخصوص حتديد نطاق خصومة االس�تئناف
من حيث املوضوع ،أرس�ى املنظم السعودي
واملصري قاع�دة عام�ة ،مؤداه�ا :ع�دم
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قب�ول طلب�ات جدي�دة م�ن املس�تأنف ،أو

التق�ايض على درجتني م�ن املبادئ األساس�ية

ملحكم�ة االس�تئناف أن تقضي بذل�ك م�ن

 -5بن�ص امل�ادة  2/192مرافع�ات ،ويف ظ�ل

م�ن املس�تأنف ضده يف االس�تئناف ،وس�وغ

تلقاء نفس�ها .وه�ذه القاعدة تتعل�ق بالنظام
الع�ام؛ فلا جيوز اخل�روج عليها ول�و باتفاق

اخلص�وم (م186/مرافع�ات س�عودي،

م 235/مرافع�ات مصري) .وق�د تواف�ق
املنظ�م الس�عودي مع املصري أيض� ًا بصدد
تكريس بعض االستثناءات عىل هذه القاعدة

العام�ة؛ فس�وغا مكن�ة املطالب�ة باألج�ور
والتعويضات املس�تحقة بعد تقديم الطلبات

اخلتامية ،غري أن املرشع املرصي س�وغ– عىل

خلاف املنظم الس�عودي -مكن�ة أن يضاف
إىل الطل�ب األصلي الفوائ�د الت�ي تس�تحق
بع�د تقديم الطلب�ات اخلتامي�ة (م2/235/
مرافع�ات مصري) ،كام أجاز بق�اء موضوع
الطل�ب األصلي وتغيري س�ببه واإلضافة إليه

( م 3/235/مرافع�ات مصري) ،كام أجاز
تقدي�م طل�ب احلك�م بالتعوي�ض ع�ن رف�ع

االستئناف عىل سبيل الكيد(م.)4/235/

للنظام القضائي يف اململكة ،ويف مرص.

ضوابط معينة ،حسم املنظم السعودي مسألة
مدى إمكاني�ة تقديم اخلصوم ألدلة ،ودفوع،

وأوجه دفاع جديدة أمام حمكمة االس�تئناف،
متوافق� ًا يف ه�ذا التكريس م�ع موقف املرشع
املصري؛ حيث ن�ص رصاحة -أيض� ًا -عىل

جواز تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة

أمام حمكمة االستئناف (م 233/مرافعات)؛
لتقيض املحكم�ة يف خصومة الطعن وفق ًا هلا،
بجان�ب ما كان قد ُقدم م�ن ذلك أمام حمكمة
الدرجة األوىل.

 -6بن�ا ًء على األث�ر الناق�ل ،يك�ون ملحكم�ة

االس�تئناف الس�لطات نفس�ها الت�ي كان�ت
ملحكمة أول درجة قبل إصدارها احلكم.

 -7تواف�ق املنظ�م الس�عودي واملرصي بصدد
القاع�دة العام�ة يف حتدي�د نط�اق اخلصوم�ة

االس�تئنافية أمام حمكمة االس�تئناف من حيث
أطرافها(م 3/186/الئحة تنفيذية ،م236/

 -4االس�تئناف ال ينق�ل إىل حمكمة الدرج�ة الثانية

مرافع�ات مرصي) ،وذلك باألش�خاص فقط

ورفع
األوىل إال م�ا فصل�ت فيه هذه األخيرةُ ،

األوىل ،وبالصف�ة نفس�ها الت�ي اختصم�وا هبا

من الطلبات التي عرض�ت عىل حمكمة الدرجة

عن�ه االس�تئناف فق�ط (م 1/186/الئح�ة
تنفيذي�ة ،م 232/مرافع�ات مرصي) ،ومن ثم

تتقيد حمكمة االس�تئناف بع�دم نظر أي طلب مل

تفص�ل في�ه حمكم�ة أول درجة ،إذ جي�ب عليها

حني ُيطرح عليها طلب من هذا القبيل ،أن تعيد
القضية إىل حمكمة أول درجة ،وإال كان حكمه ًا

باطالً ،ولو مل يتمسك الطاعن بذلك؛ إذ إن مبدأ

الذي�ن كان�وا خمتصمين أم�ام حمكم�ة الدرجة
أمامها .كام توافقا كذلك ،بصدد االس�تثناءات

ال�واردة على ه�ذه القاع�دة العامة؛ إذ س�وغا
للمحكم�ة إدخال من مل يكن طرف ًا يف خصومة

أول درج�ة؛ إلظه�ار احلقيق�ة يف القضي�ة ،كام
أج�ازا كذل�ك التدخ�ل االنضامم�ي إىل أح�د
اخلصوم ،كام توافقا أيض ًا ،بصدد حظر التدخل

االختصامي يف خصومة االستئناف.
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 -خامس� ًا :من خلال املبحث الراب�ع ،حيث تناولنا

قد ُأدخل أو تدخل يف الدعوى ،أن يلتمس إعادة
النظر؛ متى صار احلكم هنائي ًا.

 -1توافق املنظم الس�عودي مع املرصي يف جعل

اخل�اص بع�دم قبول اخلص�م حك�م أول درجة؛

درجة نفس�ها؛ حيث تسري عليه�ا القواعد

نص املادة عىل النحو التايل« :ال جيوز أن يعرتض
على احلكم إال املحك�وم عليه ،وال جيوز ممن َقبِل

احلك�م يف اخلصوم�ة االس�تئنافية ،اتضح�ت لنا
النتائج التالية:

خصوم�ة االس�تئناف هبي�كل خصوم�ة أول
واإلج�راءات املق�ررة أم�ام حماك�م الدرج�ة
األوىل نفس�ها (م 184/س�عودي ،م240/

مرصي).

لتس�ويغه مكن�ة الطع�ن عليه ،ويمك�ن أن جيري

احلك�م ،أو ممن ُقيض له ب�كل طلباته ،ما مل ينص

النظام عىل غري ذلك».

 -2متي�ز املنظ�م الس�عودي عن املصري يف هذا

 -ثالث� ًا :تعدي�ل ن�ص امل�ادة  166مرافع�ات(،((35

اس�تئناف مرافع�ة ،أو تدقي�ق فق�ط م�ن دون

للمادة  ،((35( 179وذلك من أج�ل انقاص املدة

اخلص�وص بتبن�ي تقس�يم االس�تئناف إىل
مرافعة.

ون�ص الفق�رة األوىل م�ن الالئح�ة التنفيذي�ة

الزمنية الالزمة لتدوين النسخة األصلية للحكم

 -3يف كل األحوال -بصدد الفصل يف اخلصومة

(الصك) ،وتسليم صورة رسمية منها للمحكوم
علي�ه ،وذل�ك من عرشي�ن يوم� ًا إىل عشرة أيام

االكتف�اء بالتعوي�ل عىل أس�بابه؛ مت�ى كانت

للامدة نفسها(((35؛ ملواجهة أي ظرف قد يستدعي

االس�تئنافية -تنته�ي املحكم�ة إم�ا إىل :تأييد
حكم أول درجة ،والتي يمكنها واحلالة هذه،

كافي�ة حلمله عليها .وإم�ا أن تنتهي إىل نقض
حكم أول درجة ،كلي ًا ،أو جزئي ًا ،ثم التصدي

للحكم فيام نُقض ،بعد سامع أقوال اخلصوم،
ٍ
حينئذ -أيض� ًا -طبق ًا
حيث تص�در حكمه�ا

للقواعد العامة يف إصدار األحكام القضائية.

التـوصيـات:

 أوالً :حتتاج الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية لنصٍ
مزي�د من التوضيح
امل�ادة  177مرافعات إما إىل
واملعاجل�ة؛ لتتوافق وضواب�ط ومقتضيات النص

الترشيع�ي األصلي ،وإال ،فيمك�ن إلغاؤه�ا،

واالكتف�اء بن�ص الفق�رة الثانية من امل�ادة ،200
والتي تس�وغ ملن كان احلكم حجة عليه ،ومل يكن
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 -ثاني� ًا :تعدي�ل ن�ص امل�ادة  177ليتضم�ن الرشط

فق�ط ،مع بقاء الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية

مد هذه املدة.
 رابع� ًا :للتحفظ�ات ال�واردة على رف�ع الطعن إىلاملحكم�ة نفس�ها التي أص�درت احلك�م وإحالة
مذك�رة االعرتاض إىل الدائرة نفس�ها التي س�بق
وأص�درت احلك�م املطع�ون فيه ،ن�رى وجوب

إع�ادة النظر يف ه�ذا التوجه الترشيع�ي ،ومن ثم
( )351تنص املادة  166عىل أن -1 :تصدر املحكمة – خالل مدة
ال تتجاوز عرشين يوم ًا من تاريخ النطق باحلكم -صك ًا حاوي ًا
خلالصة الدعوى ،واجلواب ،والدفوع الصحيحة»... ،
( )352تنص الفقرة األوىل من الالئحة التنفيذية للامدة  179عىل
أن« :تس�لم الدائ�رة صورة صك احلك�م للمحكوم عليه يف
يوم النط�ق به -إن أمكن -وإال حددت موعد ًا الس�تالمها
ال يتجاوز عرشين يوم ًا ،ويدون ذلك يف الصك».
( « : 2/179 )353يف ح�ال ع�دم ص�دور الص�ك يف التاري�خ
املحدد فيمدد املوعد املدة الكافية حسب نظر الدائرة ويدون
ذلك يف الضبط».
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ُمكنة اقتف�اء أثر أغلب النظم القضائية املعارصة،

الكي�د؛ لالعتب�ارات املش�ار إليه�ا س�ابق ًا؛ األمر

صحيف�ة الطع�ن مب�ارشة إىل حمكمة االس�تئناف

الالئحة التنفيذية للامدة 186؛ ليش�مل اإلش�ارة

والت�ي كرس�ت– يف ه�ذا اخلص�وص -إ َّم�ا رفع
املختص�ة ،وإما الرفع ملحكمة أول درجة نفس�ها

التي أص�درت احلك�م لتضم الصحيف�ة إىل بقية
أوراق القضية ،ثم تبادر بإرساهلا مجيع ًا إىل حمكمة
االس�تئناف املختصة .األم�ر الذي يقتيض تعديل

نص املادتني  ،188و.189
 خامس� ًا :نعتقد أنه من ُحسن السياس�ة التنظيمية،ومن مقتضيات العدال�ة الناجزة ،أن حيدد املنظم

الس�عودي م�دة زمني�ة معين�ة بنص امل�ادة 189

ال�ذي يقتضي تعدي�ل ن�ص الفق�رة الثاني�ة م�ن

إىل هذا التعويض.
 تاس�ع ًا :من حسن السياس�ة الترشيعية؛ أن يكرساملنظم الس�عودي ما سبق وكرسه املرشع املرصي
بش�أن تنظي�م االس�تئناف الفرع�ي؛ لالعتبارات
املش�ار إليه�ا يف موضعه�ا؛ األم�ر ال�ذي يقتيض

وج�وب تكريس نص خاص ،جديد ،يعالج هذا
اإلجراء.

مرافع�ات ،يوجب فيه�ا عىل حمكم�ة أول درجة
لا أو تأكيد ًا ،بدالً
رسع�ة مراجعة حكمها ،تعدي ً
م�ن جميء النص خالي ًا من هذا التحديد؛ إذ جعل

األمر من إطالقات سلطة املحكمة.
أي
 سادس� ًا :تكري�س ج�زاء إجرائ�ي عىل ختل�ف ٍّم�ن البيان�ات األساس�ية ملذكرة االعتراض عىل
احلكم والت�ي تطلبها املنظم بموج�ب نص املادة

 ،188األم�ر الذي يقتضي زيادة العب�ارة التالية
على الفقرة األوىل من هذه املادة .. « :وإال كانت
األخرية (مذكرة االعرتاض) باطلة».

 س�ابع ًا :ثمة مس�ألة حتتاج من املنظم السعودي إىلالتنظيم القانوين ،تتمثل يف مدى إمكانية استئناف

الطلب األصيل املقدم معه طلب احتياطي فيام لو
رفض�ت حمكمة الدرج�ة األوىل الطلب األصيل،

ث�م
وحكم�ت يف الطل�ب االحتياط�ي ،وم�ن َّ
استؤنف حكمها يف الطلب االحتياطي.
 ثامن� ًا :ن�ويص ب�أن حيذو املنظ�م الس�عودي حذواملرشع املرصي بصدد تس�ويغ مكنة طلب احلكم
بالتعوي�ض ع�ن االس�تئناف إذا ُرف�ع ،و ُقصد به
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مصــادر البـحث

أوالً :باللغة العربيـــة:

أ) املؤلفات العامـــة :
 أمح�د أبو الوف�ا ،املرافعات املدني�ة والتجارية ،دارالفكر العريب ،القاهرة.2012 ،
 أمحد أبو الوفا ،نظرية األحكام يف قانون املرافعات،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2007 ،

 أمحد السيد صاوي ،الوسيط يف رشح قانون املرافعاتاملدني�ة والتجاري�ة مع�دالً بالقانون رقم  76لس�نة
 2007والقان�ون رق�م  120لس�نة  2008بإنش�اء
املحاكم االقتصادية ،دون ذكر دار النرش.2011 ،
 أمح�د صال�ح خمل�وف ،الوس�يط يف رشح التنظيمالقضائ�ي اجلدي�د يف اململكة العربية الس�عودية،
مطبوعات معهد اإلدارة ،الرياض1434 ،هـ.
 أمح�د صدق�ي حممود ،نظام املرافع�ات الرشعية يفاململكة العربية السعودية دراسة حتليلية وتطبيقية
مقارنة ،الطبعة األوىل1437 ،هـ.
 أمحد هن�دي ،قانون املرافعات املدني�ة والتجارية،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2007 ،
 أمحد مسلم ،أصول املرافعات ،القاهرة.1971 ، رمزي س�يف ،الوس�يط يف رشح قانون املرافعاتاملدنية والتجارية ،دار النهض�ة العربية ،القاهرة،
الطبعة التاسعة.1970 ،
 سعود بن سعد آل دريب ،التنظيم القضائي يف اململكةالعربي�ة الس�عودية يف ض�وء الرشيع�ة اإلسلامية
ونظام الس�لطة القضائية ،رس�الة دكتوراه ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود ،الطبعة األوىل1403 ،هـ.
 س�ليامن الس�ليم ،التنظي�م القضائ�ي يف اململك�ةالعربي�ة الس�عودية ،مطبوع�ات معه�د اإلدارة
العامة ،الرياض1393 ،هـ.
 -عبد احلميد املنشاوي ،التعليق عىل قانون املرافعات
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يف امل�واد املدني�ة والتجارية طبق ًا آلخ�ر تعديالته
بالقان�ون رقم  76لس�نة  2007يف ضوء أحدث
أح�كام النقض ،منش�أة املعارف ،اإلس�كندرية،
الطبعة الرابعة.2008 ،
 عب�د اهلل آل خنين ،الكاش�ف يف رشح نظ�اماملرافعات الرشعية الس�عودي ،مكتبة العبيكان،
الطبعة الثالثة1430 ،هـ.
 عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان ،املبسوط يف أصولاملرافعات الرشعية ،مكتبة التوبة ،الرياض ،ط،1
1430هـ.
 عب�د املنع�م جرية ،نظ�ام القضاء يف اململك�ة العربيةالسعودية ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض.1408 ،
 ع�ز الدي�ن الدناص�وري وحام�د ع�كاز ،التعليقعىل قان�ون املرافعات طبق ًا ألح�دث التعديالت
وأح�كام حمكمة النقض والدس�تورية العليا ،دار
املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
 علي ب�ركات ،الوس�يط يف رشح نظ�ام القض�اءالس�عودي اجلديد رقم  78لسنة 1428ه ،مكتبة
القانون واالقتصاد ،الرياض1433 ،هـ.
 عيل عبد احلميد تركي ،نطاق القضية يف االستئناف«دراس�ة حتليلي�ة مقارن�ة» ،دار النهض�ة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثانية.2009 ،
 فادي شعيشع ،التنظيم القضائي اجلديد يف اململكةالعربية السعودية بني أصوله الرشعية وحماوالت
التحدي�ث واملع�ارصة ،مكتب�ة الرش�د ،الطبع�ة
األوىل1435 ،هـ.
 فتحي وايل ،الوس�يط يف قان�ون القضاء املدين ،دارالنهضة العربية ،القاهرة.1991 ،
 حممد الزحييل ،التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالميوتطبيقه يف اململكة العربية السعودية ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ.
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حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)2ديسمبر 2016م  -ربيع أول 1438هـ

 حممد العشماوي وعبد الوهاب العشاموي ،قواعداملرافعات يف الترشي�ع املرصي والقانون املقارن،
مكتبة اآلداب ،القاهرة.1957 ،
 حممد حام�د فهمي ،املرافعات املدني�ة والتجارية،مطبعة فتح إلياس نووي ،القاهرة.1940 ،
حممد بن ب�راك الفوزان ،التنظي�م القضائي اجلديديف اململكة العربية السعودية دراسة مقارنة بالفقه
اإلسالمي ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض،
الطبعة األوىل1431 ،هـ.
 حممد كامل عبد العزيز ،تقنني املرافعات عىل ضوءالفق�ه وأح�كام القض�اء ،جمل�ة القض�اة ،الطبعة
الثالثة.1995 ،
 حممود عبد السالم وايف ،مبادئ املرافعات الرشعيةيف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد
والنظم املرتبطة به وأحدث التطبيقات القضائية،
مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل1435 ،هـ.
 حممود مصطفى يونس ،املرجع يف قانون إجراءاتالتق�ايض املدنية وفق ًا ملجموع�ة املرافعات املدنية
والتجاري�ة رق�م  13لس�نة  1968وتعديالهت�ا
بالقان�ون رق�م  76لس�نة  ،2007دار النهض�ة
العربية ،القاهرة ،سنة.2015
 نبيل إسماعيل عمر ،الوس�يط يف قانون املرافعاتاملدني�ة والتجاري�ة ،دار اجلامع�ة اجلدي�دة،
اإلسكندرية.2011 ،
 وجدي راغ�ب ،مبادئ القضاء امل�دين ،دار الفكرالعريب ،القاهرة.1986 ،
ب)  -املؤلفات املتخصصة:
 أمح�د هندي ،مبدأ التق�ايض عىل درجتني «حدودهوتطبيقاته يف القانون املرصي والقانون الفرنيس»،
دار النهضة العربية ،القاهرة.1992 ،

 عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان ،القواعد اإلجرائيةيف املرافعات الرشعي�ة ،دون ذكر النارش ،الطبعة
األوىل.2008 ،
 عبد املنعم حسني ،طرق الطعن يف األحكام املدنيةوالتجاري�ة ،الن�ارش مدون�ة الترشي�ع والقضاء،
القاهرة ،الطبعة الثانية.1983 ،
 عبد املنعم حسني ،االس�تئناف يف األحكام املدنيةوالتجارية ،دون ذكر النارش.1989 ،
 عيل عبد احلميد تركي ،نطاق القضية يف االستئناف«دراس�ة حتليلي�ة مقارن�ة» ،دار النهض�ة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثانية.2009 ،
 ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة ،تيسري إجراءاتالتقايض والتنفيذ «دراس�ة مقارن�ة عىل ضوء الفقه
واألنظمة السعودية» ،الطبعة الثالثة1436 ،هـ.
 حمم�د أمح�د عابدي�ن ،ط�رق الطع�ن يف األح�كاماملدنية واجلنائية ،دون ذكر النارش.1984 ،
 حممود التحيوي ،القواعد العامة للطعن يف األحكامالقضائي�ة  ..دراس�ة حتليلية تأصيلي�ة مقارنة ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2001 ،
 نارص بن حمم�د بن مرشي الغامدي ،االختصاصالقضائ�ي يف الفق�ه اإلسلامي مع بي�ان التطبيق
اجل�اري يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،مكتب�ة
الرشد ،الرياض1420 ،هـ.
 نبيل إسامعيل عمر ،سقوط احلق يف اختاذ اإلجراء،دون ذكر النارش.1989 ،
 نبيل إسامعيل عمر ،الطعن باالستئناف وإجراءاتهيف املواد املدنية والتجارية ،طبعة .1980
 نبيل إسامعيل عمر ،النظرية العامة للطعن بالنقضيف امل�واد املدني�ة والتجاري�ة ،منش�أة املع�ارف،
اإلسكندرية.1980 ،
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: الدوريات وجمموعات األحكام:ثالث ًا

 املوس�وعة الذهبي�ة للقواعد الت�ي قررهتا حمكمة-1

Ouvrages generaux

: باللغة الفرنسية:ثاني ًا

:املراجع العامـــة

 حس�ن، اإلص�دار امل�دين،النق�ض املرصي�ة

- G. CORNU et J. FOYER: Procédure civile,

 املدون�ة الذهبي�ة للقواع�د القانوني�ة التي قررهتا-2

- A. FETTWELS: Manuel de procédure civile,

.2000 ، اإلسكندرية، منشأة املعارف،الفكهاين
 عبد، اإلصدار امل�دين،حمكم�ة النق�ض املرصي�ة
, مركز حسني للدراسات القانونية،املنعم حسني

.1996

 جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية «جمموعة-3
.»النقض

 تصدرها، جمل�ة العل�وم القانونية واالقتصادي�ة-4

Paris, 1958, Thémis Mise à jour 196O.
Liѐge 1987
- E. GARSONEET et CH. CEZAR-BRU:Traité
théorique et pratique de procedure civile,
et commercial, 9 vol.3éme éd. 5 vol. 19251936.
- A. JOLY: Procédure civile et voies d’
executions, T. 1,Paris,Sirey 1969.

.كلية احلقوق بجامعة عني شمس

- R. Morel: Traité élémentaire de procedure

 عن وزارة، تصدر كل ش�هرين،الفق�ه والقض�اء

- H. SOLUS et R. PERROT: Droit Judiciaire

 تصدرها نقابة، جملة فصلية قانونية: جملة املحاماة-6

- J. VINCENT: Procédure civile, précis

 تُعني بش�ؤون، جمل�ة علمية حمكمة، جمل�ة العدل-5
.العدل السعودية

.املحامني بجمهورية مرص العربية

civile, 2ѐme éd.
Privé. T. I. Paris.
Dalloz 19ѐme éd. Paris, 1978.
Ouvrages Specialieses

:املراجع املتخصصة

- G. ALMAIRAC: Du jugement d’un tribunal
à un arrêt de la cour, JCP 1978.
- J. AMEILHAUD: L’effet dévolutif de
l’appel en matiére civile, Thése, Toulouse
- L. ASSELIN:Le double degree de juridictions,
Thѐse, PARIS.
- C. GIVERDON: Appel, effet dévolutif,
jurisclasseur de procédure civile, fasc.,717.
- R. JULLIARD et B. APPERT: Tableau
des voies des recours de nouveau cod
de procédure civile, D. 1976, chron.
140 et 201.
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