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الرؤية:
أن تكون جملة رائدة ومصنفة حتت قواعد البيانات العاملية يف نرش البحوث والدراسات العلمية األصيلة.

الرسالة:
تفعيل دور اجلامعة يف االرتقاء بمستوى األداء البحثي حمليا وإقليميا من خالل تشجيع الباحثني من داخل اجلامعة 

وخارجها لنرش بحوثهم مع مراعاة قواعد النرش العاملية.

األهداف:
1- إتاحة الفرصة للباحثني لنرش البحوث والدراسات التي يتوفر فيها األصالة واالبتكار واجلدة، وأخالقيات 

البحث العلمي واملنهجية العلمية. 
2- املشاركة يف بناء جمتمع املعرفة ، ونرش املعرفة عىل أوسع نطاق سواء داخل اململكة أو خارجها.

آفاق  وتوسيع  خاصة،  بصورة  العريب  العامل  يف  واملفكرين  الباحثني  بني  والفكرية  العلمية  الصالت  3- توطيد 
املعرفة عىل مستوى العامل أمجع.

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات
البحوث  بنرش  وتعنى  املجمعة،  بجامعة  والرتمجة  النرش  مركز  عن  تصدر  حمكمة  علمية  دورية 
والدراسات العلمية األصيلة التي حتتوي عىل إضافة للمعرفة. وتصدر يف شكل رسائل منفصلة 

تشتمل كل رسالة عىل بحث واحد. ويشرتط أن يزيد البحث عن )60( ستني صفحة.
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أوال: القواعد العامة
1- تنـرش حوليـات جامعة املجمعـة للبحوث والدراسـات 
العربيـة  باللغتـني  العلميـة   والدراسـات  األبحـاث 
واإلنجليزيـة،  وتقاريـر املؤمتـرات واملنتديـات العلمية،  

والنشاطات ذات العالقة.
2- تنـرش احلوليـات البحـوث التـي تتوافـر فيهـا األصالـة 
واجلدة، وأخالقيات البحث العلمي، واملنهجية العلمية،  
والتوثيق العلمي،  مع سـالمة الفكر واللغة واألسلوب،  
وأال يكون البحث مستالاًّ من أي دراسة أخرى أو رسالة 

علمية أو كتاب.
3- ُيراعـى أال يقـل عـدد صفحـات البحـث عـن )60( صفحة 
مـن القطع )21×28(سـم، ويسـتخدم للمتـن العريب اخلط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
مقـاس )15( عريـض، واهلامـش مقـاس )12(، وللمتـن 
 )Times New Roman( اخلـط  يسـتخدم  اإلنجليـزي 
مقـاس )12(، والعنـوان الرئيـي مقـاس )13( عريـض، 
واهلامش مقـاس )10(، مع تقديم ملخـص باللغتني العربية 
واإلنجليزية وال تزيد كلامت كل ملخص عن )250( كلمة.

املفتاحيـة  الدالـة  الكلـامت  عـىل  بحـث  كل  حيتـوي   -4
العـريب  امللخصـني  أسـفل  وتوضـع   ،  )Keywords(

واإلنجليزي عىل أال تزيد عن )7( كلامت.
5- ينبغي أن تكون اجلداول والرسـومات واألشكال مناسبة 

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )16× 23سم(.
6- هوامش الصفحة تكون )2.5سـم( من )أعىل، وأسفل، 

ويمني، ويسار(، ويكون تباعد األسطر مفردا.
 7- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغتـني )وورد MS Word ويب 
دي اف PDF( ، مـع طلب نـرش البحث متضمنا عدم نرشه 
سـابقا وعدم ارسـاله ملجلة أخرى أثناء حتكيمه أو بعد قبوله 
للنرش، والسـرة الذاتية عىل الربيد اإللكـرتوين للحوليات: 

amurs@mu.edu.sa
8-  ترسـل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل حمكمني 

متخصصني.
9- يرسـل للباحث خطـاب )قبول البحث للنـرش( يف حالة 
قبول بحثه للنرش، وعند رفض البحث للنرش يتم ارسـال 

رسالة )اعتذار( .
10- يف حالـة قبول البحث للنرش، ال جيـوز نرشه يف منفذ نرش 
أخر ورقيا أو إلكرتونيا دون إذن كتايب من رئيس التحرير.
11- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( أعداد من احلولية.

ثانيا: قواعد التوثيق العلمي باحلوليات
1- يتـم التوثيق يف البحوث اإلنسـانية وفـق نظام اجلمعية 

النفسية األمريكية APA اإلصدار السادس.

2- التوثيق يف املتن:
- يشـار إىل املرجع بذكر االسـم األخـر للمؤلف، ثم 
سـنة النرش بني قوسـني مثل: ) العساف،   2003( 
أو: ويرى العساف ) 2003 ( أن ......،  ويف حالة 
االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سنة النرش هكذا: 

)العساف،  2003: ص 79 (.
- يف حالـة مؤلفـان: )الشـمري والغامـدي، 2015( 

.)Wyn & White, 2009(
- يف حالة املؤلفـني من )3-6( يتم كتابة مجيع املؤلفني 
يف املـرة األوىل، وعند تكرار نفس املرجع يتم كتابة 
اسـم املؤلـف األول )الرئيي( وأخـرون وباللغة 
اإلنجليزيـة et al. ويف حالـة أكثر مـن)7( نكتب 

االسم األول وأخرون.

3- قائمة املراجع:
- ترتـب قائمة املراجـع References يف هناية البحث 

ترتيًبا هجائيا حسب االسم األخر.
- يبـدأ املرجـع يف بدايـة السـطر عىل أن يكون السـطر 
التـايل أو السـطور التاليـة للداخـل بمقـدار مخس 

مسافات. وال نرتك فراغا بني املراجع.
- إذا كان املرجع كتابا: اسـم العائلة للمؤلف،  االسـم 
األول. )سـنة النرش(. عنـوان الكتاب بخط مائل.  
الطبعة بعد األوىل بني قوسـني،  مـكان النرش:  دار 
النرش،  مثل: العساف،  صالح. )2003 (. املدخل 
إىل البحث يف العلوم السـلوكية.  )ط2(، الرياض:  

دار الزهراء. 
   - إذا كان املرجـع بحثـا:  اسـم العائلـة للمؤلـف، 
االسـم األول.  )سـنة النـرش(.  عنـوان البحث.  
اسـم املجلـة بخـط مائـل. املجلـد ثم العـدد بني 
الغامـدي،  مثـل:  النـرش.  صفحـات  قوسـني،  
فريـد.)2009(.  مـدى ممارسـة معلـم الرتبيـة 
اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكر 
الرتبويـة  للعلـوم  القـرى  أم  االبتـكاري.  جملـة 

والنفسية، 1 )1( ، 388-310.

قواعد النشر



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 
بدءًا  مشارهبا  تنوعت  بحوثا  تلقت  فقد  واملعرفة،  العلم  ختصصات  خمتلف  يف  بحثا  وعرشين  سبعة  عىل  يربو  ما 
من: بحوث اللغة العربية، مرورًا بالدراسات اإلسالمية ، والعلوم الرتبوية، والقانون ، وإدارة األعامل ، وانتهاًء 
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 .

التنوع الواسع  يف التخصصات  يمثل مؤرشًا قويًا عىل  وال شك أن هذا العدد الكبر من البحوث ، وذلك 
أن حوليات جامعة املجمعة قد ولدت فتية واعدة، وعالمة يف ذات الوقت عىل الثقة الكبرة 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 .

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد اهلل الشايع

افتتاحية العدد
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قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقًا 
لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد.. دراسة تحليلية مقارنة 

د. فادي حممد شـعيـشع
أستــاذ قانـون املرافعات املســاعد بقسم القانون  / كلية إدارة األعامل  / جامعة املجمعة

املستخلص
بعـد سـنواٍت طِـوال مـن إعـامل وتطبيـق مبـدأ التقـايض عـىل 
درجـة واحـدة، أخذ نظـام القضاء السـعودي اجلديـد الصادر 
عام1428هــ بمبدأ التقـايض عىل درجتني، وذلـك من خالل 
تكريس استئناف األحكام القضائية الصادرة عن حماكم الدرجة 
األوىل. ولـذا تسـتهدف هـذه الدراسـة املقارنـة بيـان األصول 
التنظيـم  حيـث  االسـتئنافية،  للخصومـة  املنظمـة  والقواعـد 
اإلجرائي الذي كرسـه املنظم السعودي بموجب نصوص نظام 
املرافعـات الرشعية اجلديـد ذات الصلة، وعىل وجه اخلصوص 
قيود األثر الناقل للطعن باالستئناف؛ إذ أن الطعن ينقل موضوع 
النزاع من حمكمة الدرجة األوىل إىل حمكمة االسـتئناف؛ لتفصل 
فيه هذه األخرة من جديد واقعيًا وقانونيًا. لكنها تفصل فيه وفق 
ضوابـط، وحدود معينة، ّضَبط هبا املنظم السـعودي وَحدَّ ذلك 
األثر الناقل للطعن باالسـتئناف، وَبنَيّ سلطة حمكمة االستئناف 
إزاء هذا الطعن. فاستعرضت الدراسة– ابتداًء- أسباب اعتناق 
املنظم السعودي ملبدأ التقايض عىل درجتني، ثم تناولت رشوط 
قبول الطعن باالسـتئناف، وإجراءات رفعـه. وصوالً إىل ماهية 
َدة  القيود الـواردة عىل األثر الناقل للطعن باالسـتئناف، وامُلَحدِّ
لنطاق اخلصومة االسـتئنافية. فأشـارت الدراسـة إىل أن املنظم 
السعودي يف الوقت الذي سوغ فيه تقديم أدلة، ودفوع، وأوجه 
دفاع جديدة أمام حمكمة االسـتئناف، فإنه منع هذه األخرة من 
الفصـل يف طلبات جديـدة، أو الطلبات التي مل َتسـتنفد حمكمة 
الدرجـة األوىل واليتهـا بشـأهنا، أو الطلبات التـي مل ُيرفع عنها 
اسـتئناف. كام أظهرت الدراسة أيضًا احلاجة امُلِلَحة إىل وجوب 
تدخـل املنظم السـعودي لتعديـل أوجه القصـور بصدد بعض 
نصـوص نظام املرافعات الرشعية اجلديد ذات الصلة والئحتها 

التنفيذية. 

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. 

املقدمة
مر النظام القضائي السـعودي- وبخاصة القضاء العام- 
بمراحـل تطور ترشيعـي، وقضائي متعـددة، ومتالحقة. 
فعقب توحيد اململكة سنة 1351هـ، ويف ظل املحاوالت 

األوىل من املنظم السعودي لتكريس قضاء دولة موحد يف 
مصدر أحكامه، ويف سـلطة إعامله، فإنه كان قد تبنى مبدأ 
التقـايض عـىل درجـة واحـدة، بتكريس جلـوء املتقاضني 
إىل املحاكـم العامة واملحاكـم اجلزئية، حيـث كان ُيطرح 
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النـزاع عليها ملرٍة واحـدة، مع تسـويغ املتقاضني احلق يف 
االعـرتاض بالتمييـز عـىل األحـكام القضائيـة الصـادرة 
عنهـام. غـر أن حمكمـة التمييـز مل تكـن درجـة ثانيـة من 
درجـات التقـايض؛ ألهنـا كانت حمكمـة قانـون )نظام(؛ 
وليست حمكمة موضوع؛ إذ كان يقترص دورها عىل مراقبة 
تطبيـق قضاة املحاكـم اجلزئية والعامـة للقواعد الرشعية 

والنظامية دون فتح ملف الدعوى، ونظرها من جديد.
وقد اسـتمر احلال عىل هذا النحو، زمنًا طوياًل، حتى 
صـدر نظـام القضـاء السـعودي اجلديـد رقم 78 لسـنة 
1428هــ، والذي بمقتضاه َعَدَل املنظم السـعودي عن 
مبدأ التقـايض عىل درجٍة واحدة؛ حيـث اعتنق، وكرس 
مبـدأ التقايض عىل درجتني؛ فقسـم حماكـم القضاء العام 
إىل طائفتـني، متثـل كل واحـدة منهام درجـة من درجات 
التقايض )م/9 قضاء سعودي جديد(، ثم أقام عىل رأس 
الدرجتني حمكمًة عليا؛ وهي حمكمة واحدة، اسـتحدثها؛ 
ضامنًا لسـالمة تطبيق وتفسـر حماكـم الدرجتني–األوىل 
والثانيـة- لألنظمـة والقواعـد الرشعيـة)م/10 قضـاء 
سـعودي جديد(. وقد متثلت حماكم الدرجتني يف: حماكم 
الدرجة األوىل، والتي ُقِسمت إىل مخس حماكم متخصصة، 
بحسـب نوع وموضوع النزاع، وهي: املحاكم التجارية، 
الشـخصية،  األحـوال  وحماكـم  العامليـة،  واملحاكـم 
واملحاكـم العامة، واملحاكم اجلزائيـة. أما حماكم الدرجة 
الثانية، فتتمثل يف حماكم االسـتئناف، والتي توسع املنظم 
السـعودي يف إنشائها، بحيث يكون يف كل منطقة حمكمة 

استئناف أو أكثر)م/15 قضاء سعودي جديد(.
وإذن، فقد ختلص املنظم السعودي من مبدأ التقايض 
عىل درجة واحدة، ومن حمكمة التمييز، متبنيًا، ومكرسًا 
ملبـدأ التقـايض عـىل درجتـني؛ حيث يتـم طـرح النزاع 
الواحـد مرتـني، أمـام حمكمتـني خمتلفتـني؛ متدرجتني، 
– بضوابـط معينـة -  الواحـدة  فيتحصـل للخصومـِة 

إجراءاِن، ونظراِن، بمنهٍج قضائٍي واحد، وبنظٍر قضائٍي 
واحـد، يف نفس الوقائع، والطلبـات، والدفوع، وأوجه 
الدفاع، واألدلة التي سـبق واسـتند إليها اخلصوم ابتداًء 
يف نزاعهـم أمام حمكمة الدرجة األوىل، وهو ما يعرف يف 
فقه املرافعات باألثر الناقل لالستئناف. وبذلك يكون قد 
حتصـل للخصوم يف نزاعهم تكرار النظر يف خصومتهم، 
األمـر الـذي يرتتب عليـه حماولـة إصالح اخلطـأ الذي 
يمكـن أن يكون قد شـاب حكم حمكمـة الدرجة األوىل 
الصـادر فيها، فضاًل عن إشـباع غريـزة العدالة يف نفس 
املحكوم عليه؛ بإتاحة الفرصـة أمامه، لعرض نزاعه مع 
خصمـه، مـن جديـد، أمام حمكمـٍة أعىل درجـة )حمكمة 

االستئناف(، ُقضاهتا أكثر عددًا، وأكثر خربة.
هـذا  يف  ُيطـرح  الـذي  التسـاؤل  فـإن  وعليـــه؛ 
اخلصـوص، ونطرحـه ليكون مـدار البحـث، وموضع 
التفصيـل من هذه الدراسـة، مؤداه: كيـف عالج املنظم 
السعودي خصوصيات النظام اإلجرائي للخصومة أمام 
حمكمة االستئناف، وبخاصٍة، فيام يتعلق بامهية الضوابط 
واحلـدود التي ضبَط هبـا، وحدَّ األثر الناقل السـتئناف 
األحكام القضائية الصـادرة عن حمكمة الدرجة األوىل، 
حيـث يتم نقل موضوع النزاع من املحكمة األخرة، إىل 
حمكمـة الدرجة الثانية)حمكمة االسـتئناف(؛ لتفصل فيه 
مـن جديد، واقعيًا، وقانونيًا، ومـن ثم يتحدد عىل ضوء 

هذه الضوابط واحلدود نطاق اخلصومة االستئنافية.  
إذن؛ فاهلدف من وراء هذه الدراسة، يتمثل يف حماولة 
الوقوف عىل التنظيم اإلجرائي للخصومة االسـتئنافية، 
وبخاصة قيود األثر الناقل للطعن باالستئناف، وحدود 
سـلطة املحكمة إزاء هـذا الطعن، وذلك وفقـًا للقواعد 
السـعودي، بواسـطة  املنظـم  التـي كرسـها  اإلجرائيـة 
النصـوص القانونيـة ذات الصلـة مـن نظـام املرافعات 

الرشعية السعودي اجلديد.
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منهج البحث: 
معاجلـة  يف  املقـارن  التحليـي  املنهـج  نتبـع  سـوف 
تنظيـم اخلصومـة االسـتئنافية، واألثـر الناقـل للطعـن 
باالسـتئناف، والقيود الـواردة عليه، وذلـك من خالل 
التناول الوصفي التفصيي للقواعد االجرائية املستحدثة 
بموجـب نصـوص نظـام املرافعـات الرشعيـة اجلديـد 
الصـادر باملرسـوم امللكـي رقم )م/1( سـنة 1435هـ، 
والئحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقم 
39933 بتاريـخ 1435/5/19هـ، وذلك يف إطاٍر من 
الدراسة املقارنة بنصوص قانون املرافعات املرصي ذات 
الصلة، وبخاصة أن األخر ُيعد بمثابة مصدر لكثر، بل 
ألغلـب القواعد اإلجرائية التي كرسـها نظام املرافعات 
السـعودي، األمـر الـذي يعنـي كذلـك أن الرشوحات 
الفقهية التي تناولت نصـوص قانون املرافعات املرصي 
ُتعد بمثابة املصدر الفقهي للقواعد اإلجرائية السـعودية 
التـي كرسـها نظـام املرافعـات، وذلـك بالقـدر الـذي 

توافقت فيه نصوص النظامني. 

خطة البحث:
نبـدأ هـذه الدراسـة، بتمهيـد، يف حماولة السـتجالء 
أسـباب اعتناق املنظم السعودي وتكريسه ملبدأ التقايض 
عـىل درجتـني، بعد طـوِل زمـن من تبنـي وإعـامل مبدأ 
التقـايض عـىل درجـة واحـدة. ثـم نحـاول الوقـوف– 
كمدخـل -عـىل الـرشوط التـي تطلبهـا لقبـول الطعن 
باالسـتئناف يف األحـكام الصـادرة مـن حماكـم الدرجة 
األوىل، وكذلـك إجـراءات رفـع هـذا الطعـن، وذلـك 
وصـوالً إىل ماهيـة القيـود التـي أوردهـا بصـدد األثـر 
الناقـل لالسـتئناف، والتـي يتحـدد عـىل أثرهـا نطـاق 
اخلصومـة االسـتئنافية، وحـدود سـلطة املحكمـة إزاء 
الطعن، وأخرًا، نعرض لكيفية تنظيمه إصدار احلكم يف 

االسـتئناف، ذلك برمته، يف إطار مـن املقارنة بنصوص 
قانون املرافعات املرصي ذات الصلة، وما انصب عليها 
مـن اجتهـادات ورشوحات فقهـاء املرافعـات. وترتيبًا 
عىل ذلك، سنقسـم هذه الدراسة إىل مباحٍث مخسة، عىل 

النحو التايل:
السـعودي  العـام  القضـاء  التمهيـدي:  املبحـث   -
بـني نظامي التمييـز واالسـتئناف وتكريس مبدأ 

التقايض عىل درجتني. 
- املبحـث األول: رشوط قبول الطعن باالسـتئناف 

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

يف األحكام الصادرة من حماكم أول درجة.
- املبحـث الثالث: ماهيـة القيود الـواردة عىل األثر 

الناقل للطعن باالستئناف.
- املبحث الرابع: احلكم يف اخلصومة االستئنافية.

املبحث التمهيدي
القضاء العام السعودي بني نظامي التمييز

واالستئناف وتكريس مبدأ التقايض عىل درجتني.

توطئــــة:
القضـاء السـعودي مـر بمراحـل عديـدة، ومتالحقة 
مـن التطـور)1(؛ إذ تعـددت أنـامط القضـاء وصـوره قبل 
توحيـد اململكة مـا بني قضاٍء منظـٍم، ومتطور نوعـًا، تأثر 

)1( ثمة أساسـني اثنني، تأسسـت عليهـام املعـامل النهائية للقضاء 
السـعودي، أوهلام: االعتامد عىل الفقه اإلسالمي من الناحية 
القضـاء  يعتـرب  حيـث  لألحـكام،  كمصـدر  املوضوعيـة؛ 
السعودي من هذه الوجهة امتدادًا فعليًا للقضاء اإلسالمي، 
ومتثـل األسـاس الثـاين يف حمـاوالت التحديـث اإلجرائـي 
املسـتمرة؛ اسـتجابًة حلاجـات النـاس؛ ومالحقـًة للتطـور 
)أنظـر: حممد مصطفـى الزحيي، التنظيـم القضائي يف الفقه 
اإلسـالمي وتطبيقه يف اململكة العربية السعودية، دار الفكر، 

دمشق، ط1، 1400هــ، ص507(.
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باإلصالحـات القضائية العثامنية)2(، حيث تضمن إنشـاء 
حماكـم رشعية وأخـرى نظامية، وعرف ترتيـب املحاكم، 
وتقسـيم الدعـاوى، وتكريـس اإلجراءات، والتسـجيل 
الكتايب. وقضاٍء آخر بسيط، مل يتأثر هبذه اإلصالحات؛ إذ 
استمر عىل نظامه التقليدي املتوارث يف إهناء النزاع حسب 
الرشيعة والعرف السـائد)3(. وثمـة، قضاٍء ثالث، اضطلع 
به قضاة البدو أو العوارف)4(. من ذلك، يتضح أن اململكة 

الدولـة  إلدارة  اململكـة  مناطـق  بعـض  خضعـت  حيـث   )2(
العثامنية، كاحلجاز واالحسـاء وعسـر، فشـهدت نموذجًا 
قضائيـًا متطـورا نوعـًا؛ إذ طبقـت فيها أحـكام الرشيعة مع 
اإلصالحـات النظامية التي سـنتها الدولـة العثامنية، والتي 
اسـتقتها مـن النظم األوربيـة يف الترشيع والقضـاء، وذلك 
مـن خالل حماكـم رشعية، وأخـرى نظامية أنشـأهتا لتطبيق 
هـذه األنظمة األجنبية املسـتقاة )أنظر: سـعود بن سـعد آل 
دريـب، التنظيـم القضائـي يف اململكة العربية السـعودية يف 
ضوء الرشيعة اإلسـالمية ونظام السـلطة القضائية، رسـالة 
دكتـوراه، جامعـة اإلمـام حممد بن سـعود، الطبعـة األوىل، 

1403هـ، ص293(.
)3( كـام كان عليـه احلـال يف منطقة نجـد واألقاليـم املحيطة هبا، 
إذ تكـرس هبـا نظامـًا بسـيطًا للقضـاء، اضطلـع بـه قضـاة 
منفـردون، يف أمهات املدن؛ حيث كان القايض الفرد جيلس 
لفـض اخلصومات التي حييلهـا إليه األمر، إذا مل يتمكن من 
مصاحلـة اخلصـوم، وإذا أصـدر القـايض حكمـه، رفعه إىل 
األمر لتنفيذه بواسـطة أعوانه )أنظر: عي بركات، الوسيط 
يف رشح نظـام القضـاء السـعودي اجلديـد رقـم 78 لسـنة 
1428ه، مكتبـة القانون واالقتصـاد، الرياض، 1433هـ، 
التنظيـم  الفـوزان،  بـراك  بـن  الفقـرة 7، ص14- حممـد 
القضائي اجلديد يف اململكة العربية السـعودية دراسة مقارنة 
بالفقـه اإلسـالمي، مكتبـة القانـون واالقتصـاد، الرياض، 

الطبعة األوىل، 1431هـ، ص56(.
)4( يعـرف بالقضـاء العشـائري القبـي، أو قضاء »العـوارف«؛ 
و«العارفـة«: يعنـي القـايض العـامل بأعـراف الباديـة عامة، 
وأعـراف قبيلتـه خاصـة، وكان يمثـل شـخصية تفـرض 
نفسـها بقناعة املجتمع البدوي هبا؛ وبقدر ما كانت تتكامل 
شـخصيته، بقـدر مـا كان حيظـى بمزيـد قناعـة ورىض من 
املحتكمني إليه. وكان العـرف، والعادات القبلية، وأحكام 
الرشيعـة يمثلون مصدر األحكام )أنظر: سـليامن السـليم، 
التنظيـم القضائي يف اململكة العربية السـعودية، مطبوعات 
معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1393هـ، ص3 وما يليها- 
حسن عبد اهلل آل الشيخ، التنظيم القضائي يف اململكة العربية 

السعودية، الطبعة األوىل، جدة، 1403هـ، ص34(.

قبل توحيدها، كان يتنازعها أكثر من نظام قضائي، وأكثـر 
من مصدر لألحكام، وأنه قد غابت عنها السلطة القضائية 

املوحدة التي تتحكم يف سر مرفق العدالة)5( .
وعقـب توحيـد اململكة مبـارشًة، تكرسـت اجلهود 
لتنظيـم شـئون الدولـة، وكان يف مقدمتهـا، حمـاوالت 
اإلصالح التدرجيي ملرفق القضاء)6(، ومتثلت أول اخلطى 
يف التمهيـد إللغـاء العمل باملحاكـم النظاميـة العثامنية، 
وتوحيـد مصـدر الترشيع واألحـكام، وقرصه فقط عىل 
الرشيعة الغراء، وبسـط هيمنة قضاء الدولة؛ حيث قرص 
سـلطة احلكـم والقضاء بني الناس عليـه فقط دون غره 
مـن هذه الصور املتقدمة)7(، ثم رشعت الدولة بعد ذلك 
يف إنشاء املحاكم الرشعية، وتكريس القواعد املنظمة هلا، 
واإلجـراءات واجبة االتبـاع أمامها)8(. ومتثلـت البداية 
احلقيقيـة نحو ذلك، يف إصـدار أول نظام قضائي، حتت 
مسـمى “نظام تشـكيالت املحاكم الرشعية”، باملرسوم 
امللكـي الصادر عـام 1346هـ؛ حيث يعتـرب هذا النظام 
أول تقنني مكتوب، يصدر يف شكل مواد نظامية، يتناول 

أوضاع القضاء والقضاة يف منطقة احلجاز)9(. 

)5( فـادي حممـد شعيشـع، التنظيـم القضائي اجلديـد يف اململكة 
العربية السعودية بني أصوله الرشعية وحماوالت التحديث 
واملعـارصة، مكتبـة الرشـد، الطبعـة األوىل، 1435هـــ، 

الفقرة 226، ص 213. 
)6( عـي بـركات، الوسـيط يف رشح نظـام القضـاء السـعودي 

اجلديد، الفقرة 8، ص16.
)7( سـعود بن سـعد آل دريـب، التنظيم القضائـي يف اململكة، ص 
294 - فادي شعيشع، املرجع السابق، الفقرة 227، ص214.

)8( عي بركات، اإلشارة املتقدمة.
)9( كـام يعترب املرسـوم امللكي امُلكِرس له- الصـادر يف الرابع من 
صفـر من عام 1346هـــ- وثيقة من أهم الوثائق يف تاريخ 
التنظيـم القضائي يف اململكة؛ كونـه أول خطوة نحو توحيد 
القضـاء، وألنـه يعترب حجر الزاويـة لكل ما جـاء بعده من 
نظم قضائية يف اململكة )أنظر: حامد حممد أبوطالب، النظام 
القضائي يف اململكة العربية السـعودية، دار النهضة العربية، 
1404هـ، ص20- سـليامن السـليم، التنظيـم القضائي يف 

اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص11(.
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وقد تتابعت حركة وإجراءات حتديث النظام القضائي 
السـعودي، فصـدر نظـام »تركيـز مسـئوليات القضـاء 
الرشعـي« عـام 1357هــ، والـذي ُأعيد إصـداره عام 
1372هـ، حتت نفس املسمى، بتعديالت يسرة)10(، ثم 
صدر يف عام 1395هـ نظام قضائي متطور نوعا؛ تضمن 
عـددًا من التعديـالت واإلصالحات القضائيـة)11(؛ ثم 
صدر أخرًا، نظام القضاء اجلديد، باملرسـوم امللكي رقم 

)م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.  
سـنة  الصـادر  السـعودي  القضـاء  لنظـام  ووفقـًا 
1395هــ، تشـكلت حماكـم القضـاء العـام )الرشعي( 
السـعودي)12( من أربعـة أنواع من املحاكـم، متثلت يف: 

)10( حممد بن براك الفوزان، التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة 
العربية السعودية، ص62.

)11( حيـث تضمـن تغيـرًا جذريـًا يف الصياغة، وترتيبـًا جديدًا 
للمحاكـم؛ إذ غـر أسـاس ترتيـب املحاكـم، ودرجاهتا، 
ل مسـمى« نظـام تركيز مسـئوليات  وأسـامئها؛ فقـد عـدَّ
القضاء الرشعي واختصاصاته« لسنة 1372هـ إىل »نظام 
القضاء«، وغر اسـم املحارضة إىل املحرضين، واستخدم 
مصطلح األحوال الشخصية )م/10( بدالً من األنكحة، 
ومصطلـح القضايـا اجلزائية بدالً من احلـدود واجلنايات 
والتعزيـرات. كـام نص عـىل علنية املحاكـامت )م/33(، 
وتسـبيب األحـكام )م/34(، كـام نـص النظـام رصاحة 
عىل أن كتاب الضبط، واملحرضين، واملرتمجني، واخلرباء، 
ومأمـوري بيت املال من أعوان القضاء، وجاء النص عىل 
املرتمجـني واخلـرباء ألول مـرة يف هـذا التنظيـم القضائي 
)للوقـوف تفصيليـًا عـىل مراحـل، ومعامل تطـور القضاء 
السـعودي، راجـع: سـعود بن سـعد آل دريـب، املرجع 
السـابق، ص293 ومـا يليهـا- فـادي شعيشـع، املرجع 

السابق، الفقرة 219 وما يليها، ص205 وما يليها(.
)12( حيث تبنى املنظم السعودي فكرة النظام القضائي املزدوج. 
فبعد أن كانت مجيع املحاكم يف اململكة خاضعة هليئة واحدة، 
أو قضـاء موحـد، مع وجـود بعـض اللجـان اإلدارية ذات 
االخصـاص القضائي، أصدر املنظم السـعودي يف السـابع 
عـرش مـن رجب مـن عـام 1402هـ املرسـوم امللكـي رقم 
)م/51( بإعـادة تنظيـم ديـون املظـامل؛ حيث نـص يف املادة 
األوىل منـه عـىل أنـه هيئـة قضـاء إداري مسـتقلة. ومن هذا 
التاريخ أصبحت اململكة تأخذ بنظام القضاء املزدوج؛ حيث 
حتول ديوان املظامل من جمرد ديوان حكومي مستقل، إىل جهة 
قضائيـة موازية جلهة القضاء العـام )الرشعي(، ختتص بنظر 
املنازعـات التـي تكون الدولـة طرفًا فيهـا، إىل جانب بعض 

جملـس القضـاء األعـىل، وحمكمـة التمييـز، واملحاكـم 
العامة، واملحاكم اجلزئيـة )م/5(، حيث أناط باملجلس 
بجانـب مهامـه اإلداريـة مراجعـة األحـكام القضائيـة 
الصـادرة يف بعض اجلرائم)13(، وأنـاط بمحكمة التمييز 
تدقيق ومراجعة األحـكام التي تصدرها املحاكم العامة 
واجلزئيـة. أما يف ظل نظام القضـاء اجلديد، فنجد املنظم 
السـعودي قد عدل متامًا عن هذا التشكيل والرتتيب؛ إذ 
استبدل حماكم االستئناف كدرجة ثانية بمحكمة التمييز 
بالريـاض وفرعهـا بمكـة؛ لتنظـر مـن جديـد األحكام 
القضائيـة التـي تصدرهـا حماكـم الدرجـة األوىل التـي 
حلت حمل املحاكم العامة واجلزئية، واسـتحدث حمكمًة 
عليا، أناط هبا– بجانـب اختصاصاهتا- االختصاصات 
القضائيـة التـي كان يضطلع هبا جملس القضـاء األعىل، 
َغ األخـر كجهة إداريـة عليا، تتـوىل اإلرشاف عىل  وَفـرَّ
القضـاء العـام. والتسـاؤل الـذي يطـرح نفسـه يف هذا 
اخلصوص، مـؤداه: ما الذي محل املنظم السـعودي عىل 
إلغـاء حمكمـة التمييـز واسـتبداهلا بمحاكـم السـتئناف 

االختصاصـات األخـرى. وقـد ظل ديـوان املظـامل حمكومًا 
هبذا املرسـوم الصادر عام 1402هـ، إىل أن قرر املنظم إعادة 
هيكلة وتنظيم الوضع القضائي يف اململكة بأكمله؛ ليتناسب 
فأصـدر  السـعودي،  املجتمـع  مـع ظـروف ومسـتجدات 
نظامًا جديـدًا لديوان املظامل، بموجب  املرسـوم امللكي رقم 
)م/78( لسنة 1428هـ، أعاد فيه تشكيل الديوان، وحتديد 
حماكمه، وترتيبها، وأنشـأ ألول مرة املحكمة اإلدارية العليا، 
وأعـاد صياغة اختصاصـات كل هذه املحاكم، بام يتناسـب 
مـع طبيعتـه كجهـة قضـاء إداري متخصصـة )أنظـر: حممد 
مجـال ذنيبـات ومحـدي حممـد العجمـي، القضـاء اإلداري 
يف اململكـة العربيـة السـعودية طبقـًا لنظـام القضـاء اجلديد 
»دراسة مقارنة«، الرياض، الطبعة األوىل، 1431ه، ص12 
ومـا يليها- أمحد صالـح خملوف، الوسـيط يف رشح التنظيم 
القضائـي اجلديد يف اململكـة العربية السـعودية، مطبوعات 
معهـد اإلدارة، الرياض، 1434هــ، ص36- عي بركات، 
الوسـيط يف رشح نظـام القضـاء السـعودي، الفقـرة 142، 
ص223- فـادي شعيشـع، التنظيـم القضائـي اجلديـد يف 

اململكة العربية السعودية، الفقرة 332، ص 308(.
)13( عي بركات، املرجع السابق، الفقرة 41، ص 73.
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األحـكام القضائيـة؛ حيث ُتعـد األخرة وسـيلة إعامل 
مبدأ التقايض عىل درجتني؟ 

وعليـه؛ ومن خالل هذا املبحـث التمهيدي، نحاول 
السـعودية،  التمييـز  حمكمـة  إلغـاء  أسـباب  اسـتجالء 
واسـتبداهلا بمحاكم اسـتئناف، ذلـك التنظيم اإلجرائي 
الـذي توافـق فيه املنظم السـعودي– أخـرًا- مع أغلب 
النظـم القضائيـة املعـارصة. ونتنـاول ذلـك، من خالل 

مطلبني، عىل النحو التايل: 
- املطلب األول: القضاء العام السعودي بني نظامي 

التمييز واالستئناف.
- املطلـب الثـاين: املنظـم السـعودي وتكريس مبدأ 

التقايض عىل درجتني.

املطلـب األول: القضـاء العام السـعودي بني نظامي 
التمييز واالستئناف

بالوقوف عىل تشـكيل، وترتيب، واختصاص سلطة 
القضـاء العـام السـعودي، يف ظل نظام القضاء السـابق 
الصادر سنة 1395هـ، ومقارنة ذلك بام آل إليه تنظيمها 
وفـق نظـام القضـاء اجلديـد، يتضح لنـا موقـف املنظم 
السـعودي، بصـدد َسـْبْق تبني نظـام التمييز، وأسـباب 
العـدول عنـه، أخـرًا، إىل نظـام االسـتئناف.       فوفقـًا 
لنظـام القضاء السـابق، كانت املحاِكـم الرشعية تتكون 
من– ترتيبًا من أعىل إىل أسـفل-: جمِلس القضاء األعىل، 
واملحاِكـم  العــامـة،  واملحاِكـم  التميــيـز،  وحمكمـة 
اجلزئيــة)14(، واملحاكـم األخـرة كانـت بمثابـة حماكـم 
اسـتثنائية، حمددة الوالية؛ حيـث كانت ختتص بالنظر يف 
مسـائل بسـيطة حمددة، ورد النص عليها حرصًا يف نظام 
املرافعـات، كالنظـر يف املطالبات املالية التـي ال تتجاوز 
قيمتهـا عرشين ألـف ريـال )م/31 مرافعات سـابق(، 

)14( املادة اخلامسة من نظام القضاء الصادر سنة 1395هـ.

أمـا املحاكـم العامـة، فهـي املحاكـم ذات االختصاص 
العـام؛ حيـث انعقـد  هلـا االختصـاص –ابتـداًء- بنظر 
مجيـع القضايـا واملنازعات إال ما اسـتثني بنص )م/32 
املرافعات الرشعية السـابق(، فكانـت ذات والية عامة؛ 
حيـث أن كل دعـوى مل يـرد هلا نـص يف النظـام يلحقها 
باختصاص املحكمة اجلزئية، ينعقد االختصاص بنظرها 
للمحكمة العامة من دون حاجة إىل نص عىل ذلك)15(. 
ووفقـًا لنظـام القضـاء السـابق )م/10- م/21(، 
ونظام املرافعات الرشعية السابق )م/178- م/191(، 
كان يتـم االعرتاض عـىل األحـكام القضائيـة الصادرة 
عـن هاتـني املحكمتـني )اجلزئيـة والعامـة( ومراجعتها 
وتدقيقهـا من خـالل حمكمة التمييز. أمـا جملس القضاء 
األعىل، فربغـم أن النص أدرجه ضمـن ترتيب املحاكم 
الرشعيـة، إال أنـه من حيث أصـول إنشـائه)16(، وتطور 
دوره يمثـل جهـة رئاسـية للقضـاء، تتـوىل مهـام إدارية 
وتنظيمية بجانـب بعض االختصاصـات القضائية)17(، 
وقد تكـون االختصاصات األخرة مدعاة إدراج املنظم 
لـه ضمـن املحاكم الرشعية بنص املادة اخلامسـة املشـار 

إليها)18(.
أمـا بالنسـبة لنظـام القضـاء اجلديـد، فنجـد املنظـم 
السعودي، قد عدل متامًا عن التنظيم السابق؛ إذ استبعد– 
ابتـداًء- جملس القضاء األعىل مـن نطاق املحاكم، ونص 

)15( عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز الدرعـان، املبسـوط يف أصـول 
ط1،  الريـاض،  التوبـة،  مكتبـة  الرشعيـة،  املرافعـات 

1430هــ، ص565.
)16( فادي شعيشـع، التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية 

السعودية، الفقرة 436، ص421.
)17( كمراجعـة األحـكام القضائيـة الصـادرة بالقتـل أو القطع 
أو الرجـم، أو بالقصـاص يف النفـس أو فيـام دون النفـس 
واإلذن  جزائيـة(،  إجـراءات   11 م/  قضـاء،  )م/4/8 
للمحكمة بسـامع الدعوى إذا شـطبت للمرة الثانية )م/53 
مرافعات(، والنظر يف املسـائل التي يـرى ويل األمر رضورة 

النظر فيها )م/8 قضاء(.
)18( فادي شعيشع، اإلشارة املتقدمة.
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عىل ترتيب جديد لألخرة، فاستحدث عىل قمتها، حمكمًة 
جديدة، مل يكن هلا نظر يف التنظيم السـابق، هي املحكمة 
العليـا، وهـي حمكمة قانـون، أنـاط هبـا االختصاصات 
القضائيـة التـي كان يقـوم هبـا جملس القضـاء األعىل مع 
ثـم  اختصاصاهتـا األصليـة )م/9 قضـاء جديـد()19(. 
يف خطـوة جديـدة أكثـر فاعلية، نـصَّ املنظم السـعودي 
رصاحـة عىل تبني مبدأ التقايض عىل درجتني، وذلك من 
خـالل النـص عىل إنشـاء درجتني من املحاكـم، متثلتا يف 
حماكم الدرجة األوىل املتخصصة، وهي عىل مخسـة أنواع 
من املحاكم، هي: املحاكـم التجارية، واملحاكم العاملية، 
وحماكم األحوال الشخصية، واملحاكم العامة، واملحاكم 
اجلزائيـة، وهذه املحاكم املتخصصـة حلت حمل املحاكم 
اجلزئيـة واملحاكم العامة وفقًا لنظام القضاء السـابق)20(. 
وممـا تقدم، يمكن اسـتخالص الوجـوه الفارقـة التالية، 
والتي تبني األسـباب التـي محلت املنظم السـعودي عىل 

تكريس استئناف األحكام القضائية:
1- املنظم السعودي باستبعاده جملس القضاء األعىل 
مـن نطـاق املحاكـم الرشعيـة، أعاد األمـور إىل 
نصاهبا الصحيح؛ ألن املجلس شأنه شأن نظائره 
يف األنظمـة القضائية املقارنة؛ كونه جهة رئاسـية 
إرشافيـة عـىل القضـاء والقضـاة، واختصاصاته 
القضائيـة– التـي تم نقلهـا للمحكمـة العليا- مل 
تكـن لرتخـص اعتبـاره حمكمـة باملعنـى الفنـي 
الدقيـق  للكلمـة)21(؛ حيـث مل تكن ُترفـع أمامه 

)19( أمحد صالح خملوف، الوسيط يف رشح التنظيم القضائي اجلديد 
يف اململكة العربية السعودية، ص68- حممد بن براك الفوزان، 
التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية، ص 94. 
)20( أنظر: ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة، تيسر إجراءات 
التقايض والتنفيذ »دراسـة مقارنـة عىل ضوء الفقه واألنظمة 
السعودية«، الطبعة الثالثة، 1436هـ، ص72- عي بركات، 

الوسيط، الفقرة 41، ص 74.
)21( حممد بن براك الفوزان، اإلشارة املتقدمة.

دعاوى، ومل ينظر يف طعون مرفوعة إليه من ذوي 
الشـأن مبارشة، ومل ُتَتخذ أمامه إجراءات قضائية 
أي أنـه ال ُيصـدر أعامالً قضائيـة باملعنى الدقيق، 
وهذا التوجه يعترب قاعدة عامة يف عموم األنظمة 

اإلجرائية املعارصة)22(.
2- أما بالنسبة ملحكمة التمييز، فمن خالل الوقوف 
عىل تطور دورها منذ اسـتحداثها ابتداًء بموجب 
نظام القضاء الصادر سنة 1346هـ حتت مسمى: 
»هيئة املراقبة القضائية« حتى ُشـِكلت كمحكمة 
مستقلة تتوىل متييز األحكام، حتت مسمى: »حمكمة 
التمييز«، ووضعت هلا تعليامت خاصة سـميت: 
»التعليـامت القضائيـة اإلداريـة لتمييـز األحكام 
الرشعية«، اعتمدت بموجب األمر السامي رقم 
20320 وتاريـخ 1381/10/23هــ، وجرى 
العمـل هبـا إىل أن صدرت الئحـة متييز األحكام 
الرشعيـة باألمر السـامي رقـم 24836 وتاريخ 
1386/10/29هــ، ثم بصدور نظـام القضاء 
لسنة 1395هـ أصبحت ضمن اهليكل التشكيي 
سـابق(،  قضـاء  )م/5  العـام  القضـاء  ملحاكـم 
وكذلـك، وبعد صدور نظـام املرافعات الرشعية 
لدورهـا)23(،  وتنظيمـه  1421ه،  عـام  السـابق 

)22( نفس املصدر.
)23( ومثال ذلك: ما نصت عليه املادة 183 من أن حمكمة التمييز 
تفصل يف طلب االعرتاض اسـتنادًا إىل ما يوجد يف امللف 
مـن  األوراق، وال حيرض اخلصوم أمامها ما مل تقرر ذلك، 
أو ينـص النظام عليه. وكذلك املـادة 185، والتي نصت 
عـىل أنـه إذا وجـدت حمكمـة التمييـز أن منطـوق احلكم 
موافـق مـن حيث نتيجتـه ألصوله الرشعيـة صدقته، مع 
توجيـه نظر القـايض إىل ما قد يكون هلا مـن ملحوظات. 
وأيضًا، املادة 188، والتي نصت عىل أن حمكمة التمييز يف 
حـال اقتناعها بإجابة القايض عـىل ملحوظاهتا أن تصدق 
احلكـم، ويف حال عدم اقتناعها ومتسـك القايض برأيه هلا 
أن تنقـض احلكـم كلـه أو بعضه بحسـب احلـال مع ذكر 

املستند وإحالة القضية إىل قاض آخر.  
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يتأكـد أهنـا مل تكـن متثـل حمكمـة درجـة ثانيـة، 
ينـاط هبـا إصـالح اخلطـأ يف األحـكام الصادرة 
عـن املحاكـم العامـة واملحاكم اجلزئيـة؛ فاملنظم 
السـعودي وإن كان قـد أجـاز مبـدأ االعرتاض 
عـي األحكام، مـن خـالل االعـرتاض بالتمييز 
يف حـاالت، وألسـباب معينـة، فـإن الطعن هبذا 
الطريـق، مل يكـن يمثـل درجة ثانية مـن درجات 
التقـايض؛ ألن دور حمكمـة التمييـز كان يقتـرص 
عـىل تدقيـق ومراجعـة احلكم من حيث سـالمة 
تطبيقـه للقواعد الرشعيـة والنظامية )م/178- 
إىل  يمتـد  وال  سـابق()24(،  م/191مرافعـات 
بحث ماديات الدعوى ووقائعها)25(، وال يسمح 
بمثـول اخلصوم وترافعهم إال اسـتثناًء )م/183 
مرافعات سابق(، األمر الذي يتأكد معه أن املنظم 
السعودي اتبع – عىل مدار تاريخ القضاء العام- 
مبدأ التقـايض عىل درجـة واحدة)26(، مسـتبعدًا 
بذلك طريق الطعن باالستئناف)27(، وهو وسيلة 

إعامل وتطبيق مبدأ التقايض عىل درجتني)28(. 

)24( أنظر: حممود عبد السـالم وايف، مبـادئ املرافعات الرشعية 
يف ضـوء نظام املرافعات الرشعية السـعودي اجلديد والنظم 
املرتبطـة بـه وأحـدث التطبيقـات القضائية، مكتبة الرشـد، 

الرياض، الطبعة األوىل، 1435هـ، ص39.
)25( أنظـر: عبـد املنعـم جرة، نظـام القضاء يف اململكـة العربية 
السـعودية، مطبوعـات معهـد اإلدارة العامـة، الريـاض، 

1408، ص 71. 
)26( أنظـر: نـارص بن حممد بن مـرشي الغامـدي، االختصاص 
القضائـي يف الفقـه اإلسـالمي مع بيـان التطبيـق اجلاري يف 
اململكـة، مكتبة الرشـد، الرياض، سـنة 1420، ص161- 
حممد مصطفى الزحيي، التنظيم القضائي يف اإلسالم وتطبيقه 
يف اململكة العربية السـعودية، مرجع سـابق، ص101- عي 
بـركات، الوسـيط يف نظام القضـاء السـعودي، الفقرة 41، 
ص73- أمحـد صالـح خملـوف، الوسـيط يف رشح التنظيـم 

القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية، ص107.
)27( سـعود آل دريـب، التنظيـم القضائـي يف اململكـة العربيـة 

السعودية، ص551.
)28( عي بركات، اإلشارة املتقدمة.

3- أن املنظـم السـعودي، وبموجـب نظـام القضاء 
اجلديـد أدار ظهـره لنظـام التقـايض عـىل درجة 
واحـدة، وانتهـج مبـدأ التقـايض عـىل درجتني، 
والـذي جيـد له مـن مصـادر وتطبيقـات القضاء 
اإلسـالمي سـندًا وداعـاًم)29(، فضاًل عـن أنه من 
أهـم املبـادئ والنظـم اإلجرائيـة التـي تنتهجها 

وتكرسها أغلب النظم القضائية املعارصة)30(. 

املطلـب الثـاين: املنظـم السـعودي وتكريـس مبـدأ 
التقايض عىل درجتني

إذن؛ ومن خالل جتربة ترشيعية، وقضائية طويلة)31(، 
أعمل خالهلا املنظم السـعودي مبدأ التقايض عىل درجة 
واحدة)32(، َخُلَص منها إىل أن املبدأ األخر ليس بالطريق 
اإلجرائـي الناجع؛ لتكريـس عدالة ناجـزة، ميرسة عىل 
املتقاضـني، تضمـن هلـم تأمـني النظـر يف خصوماهتـم 
ن من إعادة  وفحصها بالشـكل الوايف؛ األمر الـذي ُيَمكَّ
بينـات الدعـوى، والدفـوع املرتتبـة عليهـا،  النظـر يف 
وتدارك أخطاء القضاة، ُبغية حتري العدل واالنصاف يف 
األحـكام القضائية)33(. ولذلك؛ أقدم املنظم السـعودي 

عىل إعامل وتطبيق مبدأ التقايض عىل درجتني)34(. 

)29( عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز الدرعـان، املبسـوط يف أصـول 
املرافعات الرشعية، ص1162.

 ANDRE. JOLY:Procédure  civile et voies d’ :30( أنظـر(
 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
)31( بـدأت مع إصدار نظام تركيز مسـئوليات القضاء الرشعي 
عام 1346ه )راجع: سـعود آل دريب، التنظيم القضائي يف 

اململكة، ص381(.
)32( نارص بن حممد بن مرشي الغامدي، اإلشارة املتقدمة.

)33( عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز الدرعـان، املبسـوط يف أصـول 
املرافعات الرشعية، ص1163.

)34( شـاكر بن عي الشـهري، أصول الطعن بطريق االستئناف، 
مرجع سابق، ص202.
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ومبـدأ التقايض عـىل درجتني يعني: إتاحـة الفرصة 
للخصـم الـذي ُحكـم لغـر صاحلـه أن يعـرض النزاع 
أمـام حمكمـة أعـىل درجـة؛ لتفصـل فيـه مـن جديـد، 
فتنقسـم املحاكـم بذلـك إىل جمموعتني: حماكـم الدرجة 
األوىل، وهـي التـي تنظـر النـزاع ألول مـرة، وحماكـم 
الدرجة الثانية، وهي التـي تنظر النزاع للمرة الثانية)35(، 
والوسيلة العملية لطرح النزاع عىل حماكم الدرجة الثانية 

هي االستئناف)36(. 
واالستئناف طريق طعن عادي يف األحكام القضائية 
الصادرة عن حماكم الدرجة األوىل، ُيرفع إىل حمكمة أعىل 
درجة، هي حمكمة الدرجـة الثانية، هبدف تعديل احلكم 
املطعون فيه، أو إلغائه)37(. ويسـمى الطاعن باملستأنِف، 
ويسـمى املطعون ضده باملسـتأَنف عليه، وتسمى حماكم 
الدرجـة الثانية بمحاكم االسـتئناف)38(. واملنظم مل حيدد 
لالستئناف أسبابًا معينة؛ فسوغ للمستأنف تأسيس طعنه 
عىل ما يشاء من أسباب، سواء أكانت أسبابًا موضوعية، 
أم إجرائية، وسـواء بنـى طعنه عىل خطـأ يف القانون، أو 

)35( أنظـر: حممد عبـد اخلالق عمر، قانون املرافعـات، القاهرة، 
سـنة 1978، ص92- أمحـد السـيد صـاوي، الوسـيط يف 
رشح قانـون املرافعـات املدنيـة والتجارية معـدالً بالقانون 
رقـم 76 لسـنة 2007 والقانـون رقـم 120 لسـنة 2008 
بإنشـاء املحاكم االقتصادية، دون ذكـر دار النرش، 2011، 

الفقرة 27، ص85.
)36( فتحـي وايل، الوسـيط يف قانون القضاء املـدين، دار النهضة 
العربيـة، القاهـرة، 1991، الفقـرة 390، ص710- أمحـد 
مسـلم، أصـول املرافعـات، القاهـرة، 1971، ص697 – 
أمحـد أبـو الوفـا، املرافعـات املدنيـة والتجاريـة، دار الفكـر 
العـريب، 2012، الفقرة 600، ص 733- حممد عبد اخلالق 

عمر، املرجع السابق، ص93. 
)37( حممـد حامد فهمي، املرافعات املدنيـة والتجارية، القاهرة، 
1940، الفقـرة 673 - رمـزي سـيف، الوسـيط يف رشح 
قانـون املرافعـات، الطبعـة التاسـعة، القاهـرة 1970، ص 
السـابق، ص641 - أمحـد  املرجـع  807- أمحـد مسـلم، 
هنـدي، قانـون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة، دار اجلامعـة 

اجلديدة، اإلسكندرية، 2007، الفقرة 299، ص541. 
)38( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 624، ص 1071.

خطأ يف الوقائع)39(، وبذلك، يكون االسـتئناف وسـيلة 
ملراجعـة احلكم االبتدائي كلَّه، أو يف شـقِّ منه، وبرصف 

النظر عام يشوبه من عيوب)40(.
إذن؛ فلمبـدأ التقـايض عـىل درجتـني تديـن حماكـم 
االسـتئناف يف وجودهـا؛ إذ لـوال تكريسـه واسـتقراره 
ة حاجة لوجودها)41(. ومبدأ  عـىل هذا النحو ملا كانت ثمَّ
التقـايض عىل درجتني يعتـرب من املبادئ اهلامة املسـتقرة 
التـي تقـوم عليها النظـم القضائيـة املعارصة؛ ملـا يكفله 
من حسـن سـر القضاء، وحتقيق العدالة؛ وترجع أمهية 

تكريسه إىل ما يي:  
1- يعتـرب– بحق- مـن الضامنات اجلوهرية حلسـن 
سـر القضـاء وحتقيق العدالـة؛ ألن احلكـم القضائي يف 
حمصلته عمل إنسـاين، وقد يشوبه خطأ أو قصور؛  إذ قد 
حييد القايض عن جادة الصواب؛ خلطأ يف الفهم، أو لقلة 
عنايـة بتمحيص الوقائع أو إثباهتـا، أو لقلة إملام بقواعد 
األنظمة وكيفية تطبيقها، فيكون من اخلطر ترك اخلصوم 

يتحملون نتائج هذا كله)42(.

)39( واالسـتئناف حق للخصم، له أن يسـتعمله أو ال يستعمله، 
ولكـن ال جيوز، ولو باتفـاق األطراف، االلتجـاء مبارشة إىل 
حمكمـة الدرجـة الثانية، فهـي ال تنظر إال قضية سـبق نظرها 
مـن حمكمـة أول درجة )أنظـر: حممـود حممد هاشـم، قانون 
القضـاء املدين، طبعة 1989، جـ2، ص 462 – فتحي وايل، 

الوسيط، الفقرة 390، ص712(.
)40( أنظـر: وجـدي راغـب، مبادئ القضـاء املـدين، دار الفكر 

العريب، القاهرة، 1986، ص625- وأنظر أيضًا: 
 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
)41( أمحد هندي، مبدأ التقايض عىل درجتني: حدوده وتطبيقاته 
يف القانـون املرصي والقانون الفرني، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1992، ص3.
)42( فتحي وايل، الوسـيط، مرجع سـابق، الفقرة 132، ص202- 
عبـد اهلل بن عبد العزيز الدرعان، املبسـوط يف أصول املرافعات 
الرشعية، ص1164- عبد املنعم جرة، نظام القضاء يف اململكة 

العربية السعودية، مرجع سابق، ص 75- وأنظر أيضًا: 
 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.2ѐme éd.1949,N. 49, P.99
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2- ألن القضايـا التـي مـن نفـس النـوع ختتلـف يف 
أمهيتهـا االقتصاديـة والقانونيـة، والتقايض عىل 
درجتني يمكن مـن إعطاء اهتامم بالقضايا األكرب 
أمهيـة؛ إذ يمكـن قـرص التقـايض عـىل درجتـني 

عليها)43(.
3- تكريـس هذا املبدأ؛ يسـوغ للخصـم املترضر من 
احلكم املشـوب باخلطأ احلق يف إعادة طرح النزاع 
مرة أخرى أمام حمكمة أعىل درجة؛ لتصحيح هذا 
اخلطأ، وهذا احلق ُيسمى احلق يف االستئناف)44(، 
كام أنه يشبع غريزة العدالة يف نفس املحكوم عليه؛ 
حيث يكفل له فحصًا مزدوجًا للنزاع، له رضورته 
اجلوهرية؛ ألنه يسـوغ نظر الدعوى الواحدة أمام 
حمكمتـني، حيـث يراجع حكـم املحكمـة األوىل 
حمكمة أعىل درجة منها، قضاهتا أكثر عدًدا، وأكثر 

خربة من قضاة املحكمة األدنى)45(.
املبدأ ضامنـة هامـة للعدالـة؛ ألنـه  4- حيقـق هـذا 
كام يسـوغ تـدارك أخطـاء القضـاة، فإنـه يمكن 
اخلصوم كذلك مـن تدارك ما فاهتـم تقديمه من 

دفاع، أو أدلة  أمام حمكمة الدرجة األوىل)46(.
5- وال يقوم مقام التقايض عىل درجتني جمرد إمكان 
املراجعة أمام القايض نفسـه الذي أصدر احلكم؛ 
ذلك أن القايض قد خيطئ، ويبقى ُمرصًا عىل رأيه 

عند عرض القضية عليه مره أخرى)47(.

 Y. LE  ROYER: Les effets de l’appel, Thése,  )43(
Lyon, 1974, p. 54

)44( أمحد هندي، املرجع السابق، ص4. 
.R. Morel :op. Cit., n.49, P.99 )45(

)46( حممـد حامد فهمي، املرافعات املدنية والتجارية، ص 25- 
أمحد السـيد صاوي، الوسـيط، الفقـرة 27، ص 85- وأنظر 

أيضًا: 
SOLUS et R. PERROT:Droit  Judiciaire  Privé.op. 
cit, N.525, P.492
Y. LE  ROYER: op. cit, p. 55.                                       )47(

6- تكريس هذا املبدأ حيث قضاة الدرجة األوىل عىل 
االهتـامم بموضوع النـزاع، والعنايـة بأحكامهم 
والتأين يف إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من 

حماكم الدرجة الثانية)48(.
ومـن ناحية أخـرى، قد يكـون من أهم األسـباب التي 
محلت املنظم السـعودي عىل تكريـس وإعامل مبدأ التقايض 
عـىل درجتـني أنـه– فضـاًل عـن مواكبتـه ألنظمـة القضـاء 
احلديثة)49(- يتسق مع األصول الرشعية؛ حيث جيد له سندًا 
وأصاًل من تطبيقات القضاء اإلسـالمي؛ فالنبي حممد صىل 
اهلل عليه وسلم  كان قد سبق إىل تكريس مبدأ جواز استئناف 
ْبَية،  احلكـم أو متييـزه، وذلك حينـام ُعرضت عليه قضيـة الزُّ
والتـي قىض فيها عي بـن أيب طالب ريض اهلل عنه باجتهاده. 
فقـد حدث أن قومًا من أهل اليمن قـد حفروا زبية )حفرة( 

)48( نفس اإلشـارة املتقدمة - ورغم وجاهة االعتبارات التي يقوم 
عليهـا مبدأ التقـايض عىل درجتني، فإنه قد تعـرض للنقد أيضًا؛ 
إذ ُأخـذ عليه أنه قد يؤدي إىل إطالة أمد التقايض، وزيادة نفقاته، 
األمـر الذي يرهـق القضـاة واملتقاضني، كام أنـه ال يشء يضمن 
صدور احلكم عىل نحو أفضل من حكم حمكمة أول درجة، وأنه 
عىل فـرض أن احلكم الذي سـيصدر من حمكمـة الدرجة الثانية 
سـيكون أفضل من حكم حمكمة الدرجة األوىل، فلامذا ال يسمح 
للمتقاضني بااللتجاء مبارشة إىل حماكم االستئناف، وملاذا نلزمهم 
بتضييـع وقتهم وأمواهلم أمـام حماكم الدرجة األوىل، وملاذا – إن 
صحـت اعتبارات تكريس مبدأ التقايض عىل درجتني- ال ينظم 
املـرشع للمتقاضني درجـة ثالثة أو رابعة للتقـايض للوصول إىل 
حكم أكثر عدالة؟.. وقد ذهب مجهور الفقه اإلجرائي يف مناقشة 
هـذه املآخذ إىل أهنا – بحق- يغلـب عليها الطابع النظري، وأهنا 
ال تقلـل مـن االعتبارات العمليـة التي قام عليهـا مبدأ التقايض 
عـىل درجتـني )راجـع تفصيليًا الرد عـىل هذه االنتقـادات: عبد 
الباسـط مجيعي، مبـادئ املرافعات، دار الفكر العـريب، القاهرة، 
1980، ص184 ومـا يليهـا- حممد نور شـحاته، مبادئ قانون 
القضـاء املـدين والتجـاري، دون ذكـر النـارش، 1989، الفقرة 
153، ص 171- أمحـد السـيد صـاوي، الوسـيط، الفقرة 27، 
ص87. ويف مدى تعلق مبدأ التقايض عىل درجتني بالنظام العام 
)أنظر: أمحد صدقي حممـود، نظام املرافعات الرشعية يف اململكة 
العربية السعودية دراسة حتليلية وتطبيقية مقارنة، الطبعة األوىل، 
1437هـ، ص141- عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان، املبسوط 

يف أصول املرافعات الرشعية، ص1172(.
)49( أمحد صدقي حممود، اإلشارة املتقدمة، ص132.
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لألسد، فوقع فيها، فأصبح الناس يتدافعون عىل رأس البئر، 
فوقـع فيها رُجل، فتعلق برُجـٍل آخر، ثم تعلق اآلخر بآخر، 
فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها مجيعا، حيث جرحهم األسـد 
وماتوا مجيعًا مـن ِجراحهم، فلم يدر الناس كيف يصنعون، 
وكادوا يقتتلـون، فأتاهـم عـىل بن أيب طالـب- إذ كان واليًا 
عليهم، وقاضيًا بينهم-، فقال: أتريدون أن تقتتلوا ورسول 
اهلل حـي، إين قاٍض بينكم بقضاء، فـإن رضيتموه فهو نافذ، 
وإن مل ترضـوا به فهو حاجز بينكم حتى تأتوا النبي صىل اهلل 
عليـه وسـلم، فيقيض بينكـم، ومن عدا بعـد ذلك، فال حق 
له، وأمَرهم عـٌي أن جيمعوا من قبائل من حرضوا البئر ربع 
الديـة، وثلـث الدية، ونصـف الدية، والديـة كاملة، فجعل 
لألول الذي هو يف البئر ربع الدية؛ ألنه هلك من فوقه ثالثة 
جلذبـه هلم، وللثاين ثلث الدية؛ ألنه هلـك فوقه اثنان جلذبه 
هلـام، وللثالث نصـف الدية؛ ألنـه هلك فوقـه واحد جلذبه 
لـه، وجعل للرابع- الذي مل يتسـبب يف هـالك أحد- الدية 
كاملـة، فمنهم من ريض باحلكـم ومنهم من رفض، ثم إهنم 
وافـوا النبي صىل اهلل عليه وسـلم يف موسـم احلـج، فقصوا 
عليـه القصة، وعرضوا عليه احلكم من جديد، فأجاز قضاء 

عي)50(. 
)50( حممـد بـن أيب بكـر بـن قيـم اجلويـة، أعـالم املوقـني عن رب 
العاملـني، مكتبـة الكليـات األزهريـة، مـرص، سـنة 1388هـ، 
جــ2، ص58- حممـد بـن خلـف بن حيـان املعـروف بوكيع، 
أخبار القضاة، عامل الكتب، بروت، دون حتديد التاريخ أو رقم 
الطبعة، جـ1، ص 96. وروى- أيضًا- يف موضع االسـتدالل 
هذا، أن عبد اهلل بن مسـعود حينام توىل قضاء الكوفة ُأتِى برجل 
مـن قريش ُوِجَد مع امـرأة يف ملحفتها، ومل تقـم البينة عىل غر 
ذلك، فرضبه عبد اهلل بن مسـعود أربعني جلده، وعرفه للناس، 
فغضـب قوم الرجل من هذا احلكـم، وانطلقوا إىل اخلليفة عمر 
بن اخلطاب يشـكونه سـوء القضاء، وقالوا: فضـح عبد اهلل بن 
مسعود رجاًل منا، فقص عليه ابن مسعود ما حدث، فأقره عمر 
عـىل قضائه، وقال: نِْعـَم ما رأيت )أنظر: حممد سـالم مدكور، 
املدخل للفقه اإلسـالمي، الطبعـة الرابعة، 1969، ص323- 
حممـود عرنـوس، تاريخ القضاء يف اإلسـالم، املطبعـة املرصية 
فريـد  نـرص   -72 القاهـرة، 1352ه، ص  احلديثـة،  األهليـة 
واصـل، السـلطة القضائية ونظـام القضاء يف اإلسـالم، املكتبة 

التوفيقية، مرص، الطبعة الثانية، 1403هـ، ص 58(.

ومـن ذلك يتضـح أن الرسـول صىل اهلل عليه وسـلم– 
ممثاًل السـلطة واجلهة القضائيـة األعىل- قد أيد احلكم الذي 
أصدره قاضيه عىل اليمن عي بن أيب طالب يف القضية، مقررًا 
بذلك ومكرسًا مبدأ جواز استئناف األحكام القضائية لدى 
جهة قضائية أعىل، فهذه الواقعة ُتعد مبدأ إجرائيًا الستئناف 
الدعوى أمام مـن هو أعىل درجًة يف الفقه القضائي، وبام أن 
هـذه اجلهـة تتمثل يف رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم، فإن 
ذلك املبدأ يرتبط بالوصف الترشيعي يف اإلسالم، وال يعني 
استئناف الدعوى الذي كرسته النظم القضائية املعارصة من 
خـالل مبدأ التقايض عىل درجتني إال هذا)51(، وعليه؛ فِلَويِل 
األمر أن يعيد النظر فيام تم الفصل فيه إذا رفع إليه، أو ينيب 
عنـه هيئـة قضائية تعيد النظـر فيام تم الفصل فيـه إذا مل يقنع 

املحكوم عليه باحلكم واستأنفه أمامها)52(.
إذن؛ يمكن القول، إنه اتسـاقًا مع األصول الرشعية؛ 
ومواكبًة ألنظمة القضاء احلديثة، أقدم املنظم السـعودي 
عـىل إلغـاء نظام القضـاء الصادر عام 1395هــ، وبادر 
إىل وضـع نظـام أكثـر حداثـة ومواكبة، متثـل يف التنظيم 
القضائي اجلديد رقم 78 لسـنة 1428هـ، املتضمن كاًل 
من نظامي القضاء العام وديوان املظامل، وقد جاء تكريس 
مبـدأ التقـايض عـىل درجتـني، يف مقدمـة ما اسـتحدثه 
املنظـم السـعودي؛ حيث أضحى يسـوغ للخصم الذي 
صـدر احلكم لغر صاحلـه يف الدرجة األوىل، أن يعرض 
النـزاع مرة أخرى أمـام حمكمة أعىل درجـة؛ لتفصل فيه 
من جديد، سـواء بالنسـبة للقضاء العـام )الرشعي(، أو 

بالنسبة للقضاء اإلداري )ديوان املظامل()53(. 
)51( عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز الدرعـان، القواعـد اإلجرائيـة 
يف املرافعـات الرشعيـة، دون ذكـر النـارش، الطبعـة األوىل، 

سنة2008، ص133.
)52( حممـود عرنـوس، املرجـع السـابق، ص 73- نـرص فريـد 

واصل، املرجع السابق، ص 59.
)53( عـي بركات، الوسـيط يف رشح نظام القضاء السـعودي اجلديد 
رقـم 78 لسـنة1428هـ، الفقـرة41، ص73- فـادي شعيشـع، 
التنظيـم القضائي اجلديد يف اململكة العربية السـعودية بني أصوله 
الرشعية وحماوالت التحديث واملعارصة، الفقرة 335، ص436.
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وحتقيقًا لذلك قسم املنظم السعودي املحاكم داخل كل 
جهة من جهتي القضاء إىل طبقات، ثم جعل منها جمموعتني 
أو طائفتـني، متثـل كل واحـدة منهـا درجـة مـن درجتـي 
التقـايض، ثم أقام عىل رأس الدرجتني حمكمة عليا واحدة؛ 
ضامنًا لسـالمة تطبيق وتفسـر حماكـم الدرجتـني لألنظمة 
والقواعـد الرشعيـة)54(. وترُسـاًم هلـذه اخلطـى اإلجرائيـة 
اإلصالحية، أعادت املادة التاسعة من نظام القضاء اجلديد، 
ترتيب املحاكم وتنظيمها يف القضاء العام بحيث تنقسم إىل 
طائفتـني مـن املحاكم، عىل رأسـهام املحكمـة العليا، ومها: 
الطائفـة األوىل: تتمثل يف حماكـم الدرجة األوىل، تلك التي 
تنظر يف النزاع ألول مرة، وتشمل املحاكم العامة، واملحاكم 
اجلزائية، واملحاكم التجارية، وحماكم األحوال الشـخصية، 

واملحاكم العاملية. 
أمـا الطائفة الثانيـة، فتتمثل يف حماكـم الدرجة الثانية 
)حماكم االسـتئناف(: وهى املحاكـم التي تنظر يف النزاع 
للمـرة الثانيـة، وذلـك مـن خـالل دوائـر متخصصـة، 
ومتنوعة بحسب موضوع النزاع، تغطي أوجه املنازعات 
املختلفة، التي تم الفصل فيها من حماكم الدرجة األوىل، 
وهـى الدوائـر التي نصـت عليهـا املادة السادسـة عرش 
من نظـام القضاء متمثلة يف الدوائـر احلقوقية، والدوائر 
اجلزائية، والدوائر العاملية، ودوائر األحوال الشخصية، 
والدوائـر التجاريـة. وبخالف هذه الدوائر جيوز إنشـاء 
املحافظـات  يف  أكثـر  أو  متخصصـة  اسـتئناف  دائـرة 
التابعـة للمنطقة التي فيها حمكمة اسـتئناف)55(. واملنظم 
)54( عـي بـركات، اإلشـارة املتقدمة - فادي شعيشـع، اإلشـارة 
املتقدمة- ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة، تيسر إجراءات 
التقايض والتنفيذ دراسة عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية، 
ص72– حممود عبد السـالم وايف، مبادئ املرافعات الرشعية 

يف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد، ص45.
)55( نفـس اإلشـارة املتقدمة - أمحد صالح خملوف، الوسـيط يف 
رشح التنظيم القضائي اجلديد  يف اململكة العربية السعودية، 
ص 112.  وقد كرس املنظم السعودي نفس التقسيم داخل 
القضـاء اإلداري )ديـوان املظامل(، فجعـل املحكمة اإلدارية 
العليا عـىل رأس حماكم الديوان )م/8 من نظام ديوان املظامل 
اجلديد(، وقسـم حماكم الديـوان إىل طائفتـني، األوىل تتمثل 

السـعودي بتكريسـه إنشاء حماكم االسـتئناف، وتقريب 
مقارهـا مـن املتقاضـني عىل النحـو املتقدم؛ ال شـك أنه 
يعـزز حقـًا من أهـم حقوق اإلنسـان، أال وهـو حقه يف 
اللجوء إىل القايض الطبيعي، وتيسر السبيل نحو ذلك.

املبحث األول
رشوط قبول الطعن باالستئناف

ال جيـوز أن َيعـرتض عـىل احلكـم)56( إال املحكـوم 

يف املحاكـم التـي تنظـر املنازعـات اإلداريـة ألول مرة وهي 
املحاكـم اإلدارية. أما الطائفـة الثانية فتتمثل يف املحاكم التي 
تنظـر املنازعـات اإلدارية لثـاين مرة وهي حماكم االسـتئناف 
اإلداريـة والتي ينعقد اختصاصهـا - وفقًا للامدة الثانية عرش 
من نظام ديوان املظامل اجلديـد- بالنظر يف األحكام القضائية 
القابلـة لالسـتئناف الصـادرة مـن املحاكم اإلداريـة. وهذه 
املحاكـم هـي حماكم موضـوع أو حماكم حتقيـق هنائي، حيث 
تسـتدعي اخلصوم، وتكفل هلم مبدأ املواجهة، وحق الرتافع 
والدفاع وفقًا لإلجراءات املقررة نظامًا؛ وذلك حتى تستجي 
وجـه احلق، وتتشـكل لدهيا عقيدة أسـاس احلكـم، ومن ثَّم 
تسـتكمل املداولـة، ثـم تصـدر حكمهـا االسـتئنايف. ووفقا 
للتنظيم اإلجرائـي اجلديد ال حُتال القضايا اإلدارية املحكوم 
فيهـا تلقائيا إىل حمكمة االسـتئناف، كـام كان جيري احلال من 
قبـل، أمـام هيئة التدقيق، وفقـًا لنظام الديـوان القديم، وإنام 
يتعـني عـىل صاحـب املصلحـة أن يرفع بنفسـه االسـتئناف 
أمام حمكمة االسـتئناف اإلداري متـى توافرت رشوط ذلك 
)راجـع، تفصيليـًا يف رشح نظـام ديـوان املظـامل السـعودي 
اجلديد: حممد مجال ذنيبات ومحـدي حممد العجمي، القضاء 
اإلداري يف اململكـة العربيـة السـعودية طبقًا لنظـام القضاء 
اجلديد »دراسة مقارنة«، الرياض، الطبعة األوىل، 1431ه(.
)56( اسـتخدم املنظم السـعودي يف حتديد ووصف الوسـيلة التي 
ُيتظلـم هبا من احلكـم القضائـي ُمصطلح »االعـرتاض« عىل 
احلكم، بينام تسـتخدم كثر مـن القوانني األخـرى، كالقانون 
املرصي، مصطلحًا آخر لنفس الوسيلة هو مصطلح »الطعن« 
يف احلكم. وواقع األمـر، أن هذا االختالف يف االصطالح ال 
يرتتـب عليه أثـر بصدد املضمـون؛ ألهنام مصطلحـان بمعنى 
ومضمون واحد؛ ويأتيان مـن باب الرتادف؛ إذ يقوم أحدمها 
َرف أحدمهـا باآلخر؛ فاالعرتاض  مقـام اآلخر يف املعنى، وُيعَّ
ُيراد به طعن من اخلصم، يسـتدعي دراسـة الواقعة القضائية، 
املدونـة يف حمـرض ضبـط القضيـة، ودراسـة احلكـم القضائي 
الصادر فيها، وأسـبابه، وما يتبع ذلك من ِقبل حمكمة خمتصة، 
ومـن ثم إمضاؤه، أو حَلْْظ اخللل فيه، وتنبيه ُمصدره إىل ذلك، 
أو إظهـار بطالنه ونقضه )أنظر: عبد اهلل آل خنني، الكاشـف 
يف رشح نظام املرافعات الرشعية السـعودي، مكتبة العبيكان، 
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عليـه، أو مـن مل ُيقض له بـكل طلباتـه..)57(، وال ُيقبل 
أيُّ طلـب أو دفـع ال تكون لصاحبه فيـه مصلحة قائمة 
ومرشوعـة..)58(. معنـى هـذا أنـه جيـب حتـى يكـون 
للشـخص احلق يف الطعـن باالسـتئناف أن تتوافر لديه 
الصفة واملصلحة؛ فاحلق يف الطعن باالستئناف هو حق 
إجرائي ينشأ يف اخلصومة نتيجة لصدور هذا احلكم)59(، 
وهـو بمثابـة امتداد حلـق الدعـوى؛ فهو الصـورة التي 

الطبعـة الثالثة، 1430هـ، اجلزء الثاين، ص185- شـاكر بن 
عي الشـهري، أصول الطعن بطريق االستئناف، جملة العدل، 
العدد احلادي والستون، 198 )1435هـ(. كام عرف البعض 
طـرق االعرتاض عىل األحـكام: بأهنا الوسـائل التي حددها 
النظام عىل سبيل احلرص- وهي االستئناف والنقض والتامس 
إعـادة النظر- والتي بمقتضاها يسـتطيع اخلصـوم التظلم من 
األحـكام الصـادرة هلـم، أو عليهـم؛ بقصد إعـادة النظر فيها 
مـن جديـد؛ العتقادهم بأهنا جاءت غر عادلـة )راجع: أمحد 
صدقـي حممـود، نظام املرافعـات الرشعية يف اململكـة العربية 
السـعودية، مرجـع سـابق، ص451(، هـذا، يف حـني عرف 
جانـب من الفقه الطعن يف األحكام: بأنه الوسـيلة االختيارية 
التي نظمها القانون ملصلحة املحكوم عليه إذا أراد االعرتاض 
عـىل احلكم الصـادر ضده؛ بقصد إلغائـه، أو تعديله، أو إزالة 
آثـاره. كـام عرفه البعـض: بأنه الوسـيلة التـي حددها املرشع 
إلمكانية تظلم املحكوم عليه من احلكم الصادر ضده )راجع: 
عبد املنعم حسني، طرق الطعن يف األحكام املدنية والتجارية، 
اجلـزء األول، النـارش مدونـة الترشيـع والقضـاء، القاهـرة، 
1983، الطبعة الثانية، ص10- نبيل إسامعيل عمر، الوسيط 
يف قانـون املرافعـات املدنية والتجاريـة، دار اجلامعة اجلديدة، 
اإلسـكندرية، 2011، الفقـرة 483، ص613(.. ومن مجلة 
هـذه التعريفات، يتضح مدى تقارهبا، أو تطابقها؛ إذ تعرب عن 
مقصوٍد واحد، يتمثل يف وصف وحتديد وسيلة أو آلية التظلم 

أو التشكي من احلكم القضائي. 
)57( نص املادة السـابعة والسبعون بعد املائة، من نظام املرافعات 
الرشعية السـعودي اجلديد، والذي يقابلـه يف نظام املرافعات 
املرصي، نص املادة احلادية عرش بعد املائتني، والذي جاء عىل 
النحـو التـايل: »ال جيوز الطعـن يف األحكام إال مـن املحكوم 
عليـه، وال جيوز ملن قبل احلكم، أو ممن ُقىضَّ له بكل طلباته ما 

مل ينص القانون عىل غر ذلك«.
)58( املـادة الثالثة من نظام املرافعات الرشعية السـعودي اجلديد، 
ويقابلها يف نظام املرافعات املرصي نفس رقم املادة، وُيالحظ 

أن عبارات النصني تكاد تكون متامثلة متامًا.
)59( فتحي وايل، الوسـيط، الفقرة 390، ص 710- نبيل عمر، 

الوسيط، الفقرة 506، ص 661.

يتخذهـا حـق الدعـوى أو حـق الدفـع، بعـد صـدور 
احلكـم)60(؛ وهلـذا جيـب أن تتوافـر يف احلـق يف الطعـن 
باالسـتئناف رشوط احلـق يف الدعـوى، ويف مقدمتهـا 
رشطـا الصفة واملصلحة)61(. ومن ناحية أخرى، يتعني، 
كذلـك، أالَّ يكـون الطاعن قد َقبَِل احلكـم املراد الطعن 
فيه باالسـتئناف)62(، وأن يكون احلكم القضائي يف ذاته 

قاباًل للطعن فيه.
الطعـن  قبـول  رشوط  إمجـال  يمكـن  تقـدم،  وممـا 
باالسـتئناف يف احلكـم القضائـي الصـادر عـن حماكـم 

الدرجة األوىل فيام يي:
- أن يكون الطاعن باالستئناف ذا صفة يف الطعن.

- أن تكون للطاعن مصلحة من وراء الطعن.
- أال يكون الطاعن قد َقبَِل احلكم املراد الطعن فيه.

- أن يكون الطعن بصدد حكم قابل لالستئناف.
 ونعرض هلذه الرشوط، فيام يي، بيشء من التفصيل.

)60( وجدي راغب، مبادئ القضاء املدين، ص613. 
)61( أمحـد هندي، قانون املرافعات املدنيـة والتجارية، الفقرة 296، 
ص 532. وجيب– كذلك- أن تتوافر يف الطاعن األهلية الالزمة 
للتقـايض، وهي أهليـة األداء، ويتعـني وجودها بتاريـخ تقديم 
الطعـن، فـإذا كان الطاعن يف هـذا التاريخ فاقـدًا لألهلية يكون 
الطعـن باطـاًل، حتى ولو كانت لـه األهلية حـني إقامة الدعوى 
التي صدر فيها احلكـم املطعون فيه؛ وعىل العكس يصح الطعن 
ممـن تتوافر له هذه األهلية، ولو كان فاقدًا هلا وقت قيام الدعوى 
التـي كان يمثلـه فيها غره، فيصح الطعن مـن القارص الذي بلغ 
سـن الرشـد يف احلكم الصـادر يف الدعوى التـي كان يمثله فيها 
الـويل أو الـويص. ومجلة القول، أن الشـخص الطبيعـي إذا كان 
فاقـدًا أو ناقصـًا األهليـة جيب أن حيـل حمله يف رفـع الطعن ممثله 
القانوين، أما بالنسبة للشخص االعتباري )املعنوي(، فإن تقديم 
الطعن يف األحكام ال يكون إال بواسطة من يمثله متثياًل صحيحًا 
وفقـًا ألحـكام القانـون، أو طبقًا ألحـكام نظام إنشـائه اخلاص 
)راجـع: حممد كامل عبد العزيز، تقنني املرافعات عىل ضوء الفقه 
وأحـكام القضاء، جملة القضـاة، الطبعة الثالثـة، 1995، مرجع 
سـابق، ص400- أمحـد أبـو الوفـا، نظريـة األحـكام يف قانون 
املرافعـات، دار املطبوعـات اجلامعيـة، اإلسـكندرية، 2007، 

الفقرة 399- نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 490، ص624(.   
)62( إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية وفق 

آخر التعديالت، دون ذكر دار النرش، 1436هـ، ص486.
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أوالً: يتعـني أن يكون الطاعن باالسـتئناف ذا صفة 
يف الطعن: 

رشط الصفـة، ُيقصد به: أن الطعـن ال يكون مقبوالً 
إال إذا ُرفـع ممـن كان طرفًا يف اخلصومـة التي صدر فيها 
احلكـم املطعون فيه، وأن يطعن بنفس الصفة التي كانت 
له أمام حمكمـة أول درجة واعُتَد هبا قبل صدور احلكم، 
وإال َُّحكـم بعـدم قبول الطعن)63(. فال جيـوز الطعن إال 
ن كان خصـاًم يف النـزاع الذي فصـل فيه احلكـم)64(،  ممَـّ
وبصفتـه التي كان متصفًا هبا)65(، وذلك سـواء كان هذا 

)63( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 506، ص 661.
ه إليه  ـه يف الدعـوى طلبـًا، أو وجِّ )64( اخلصـم هـو كل من وجَّ
طلـب؛ إذ بغـر ذلـك ال تكـون لـه مصلحـة يف الدفاع عن 
احلكـم أو ضـده. أما جمـرد مثول الشـخص أمـام املحكمة 
لالسـتعالم منه عن أمر يتعلق بالدعوى القضائية املطروحة 
عليها، أو إحضـاره؛ ليصدر احلكم القضائـي يف مواجهته، 
فـإن ذلك ال جيعل منـه خصاًم حقيقيـًا يف الدعوى القضائية 
)راجع أحكام حمكمة النقض املرصية: نقض مدين، جلسـة 
1981/4/15، الطعـن رقم 1381 لسـنة 47 ق- نقض 
مدين، جلسة 1984/1/15، الطعن رقم 1161 لسنة 53 
ق. وراجع أيضـًا: حممد كامل عبد العزيز، تقنني املرافعات، 
ص427- فتحي وايل، الوسـيط، الفقرة 351، ص680- 
وجـدي راغـب، دراسـات يف مركز اخلصـم أمـام القضاء 
املدين، مقالة منشورة يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية، 
تصدرهـا كلية احلقوق بجامعة عني شـمس، السـنة الثامنة 

عرش، سنة 1976، العدد األول، ص71.
)65( فيلـزم أن يرفـع الطاعن طعنه باالسـتئناف يف احلكم بنفس 
الصفـة التي اتصف هبا يف اخلصومة األوىل املراد الطعن عىل 
احلكـم الصادر فيهـا؛ فوحدة صفـة اخلصم، واسـتمرارها 
يف خصومتـي أول درجـة وخصومـة الطعـن باالسـتئناف 
تكون رشطًا أساسـيًا لقبول الطعن، والعربة بالنسـبة لصفة 
اخلصـم هي بـام ورد يف الطلبـات اخلتامية املقدمـة منه. فإذا 
رفـع الشـخص دعوى يطالـب فيها بملكيته عينـًا، فال حيق 
لـه الطعن بصفتـه نائبًا عن مالـك العـني، وإذا كان قد رفع 
دعـوى أول درجة بصفته وصيًا أو وليًا، فال جيوز له الطعن 
عـىل احلكـم الصادر فيهـا باالسـتئناف بصفته الشـخصية، 
وإذا صـدر حكـم عـىل شـخص بصفتـه ممثـاًل قانونيـًا عن 
رشكـة، فاسـتأنفه بصفتـه وارث، فـإن طعنـه يكـون غـر 
مقبـول؛ لرفعـه مـن غـر ذي صفـة )أنظـر: فتحـي وايل، 
اإلشـارة املتقدمـة- أمحـد هندي، قانـون املرافعـات املدنية 
والتجاريـة، الفقرة 296، ص533- نبيل عمر، الوسـيط، 
الفقرة 489، ص621- إبراهيم بن حسـني املوجان، رشح 

عـى عليه، أو  الطاعـن يف مركز املدعـي، أو يف مركز املدَّ
كان ُمتدخـاًل، أو خمتصـاًم يف اخلصومـة)66(، مـا دام أنـه 
كان خصـاًم حقيقيًا نـازع خصمه يف مزاعمـه، وطلباته، 
أو نازعـه خصمـه يف مزاعمه هو، أو طلباتـه، ومل يتخل 
عنها حتى صدور احلكم القضائي املطعون فيه، ورشيطة 
ا أقيم الطعن من  أن يكـون قـد ُحكم عليه فعليًا بيشء ممَـّ

أجله)67(.
وعليـــه؛ فـكل مـن كان خصاًم يف خصومـة احلكم 
املطعون فيه باالستئناف، وُحكم عليه، جيوز له أن يطعن 
يف هذا احلكم؛ ألن له صفة يف الطعن. فاملتدخل انضامميًا 
يف خصومة الدرجة األوىل والتي ُقبل تدخله فيها حيق له 
أن يطعـن يف احلكم الصادر فيها باالسـتئناف، حتى ولو 
مل يطعن اخلصم األصي الذي كان قد انضم هو إليه)68(، 

نظام املرافعات الرشعية وفـق آخر التعديالت، ص486- 
وراجع أيضـًا أحكام حمكمة النقـض املرصية: نقض مدين، 
جلسـة 1984/4/1، الطعـن رقـم 928 لسـنة 50 ق- 
نقض مدين، جلسـة 1980/2/13، الطعن رقم99 لسـنة 
45 ق(. ومـن ناحية أخرى، فإن الصفة يف الطعن تثبت ملن 
كان خصـاًم، وليـس ملمثـل اخلصم يف اخلصومـة التي صدر 
فيهـا احلكـم. وهلـذا؛ إذا كان ناظر الوقف يمثـل الوقف يف 
اخلصومـة، وزال متثيلـه لـه، فليس للناظر صفـة يف الطعن، 
كـام أنه ليس له أن يمثل الوقف بالنسـبة لرفع الطعن؛ وهلذا 
أيضًا، إذا تبني موت اخلصم املحكوم عليه قبل رفع الطعن، 
فال يكون ملن كان يمثله صفة يف الطعن، وكذلك األمر، إذا 
زالـت والية الويل الرشعـي الذي كان يمثـل القارص حتى 
صـدور احلكـم املطعون فيه، فـإن احلق يكون ملن بلغ سـن 
الرشـد، وليس للويل متثيلـه بعد بلوغه هذه السـن )راجع: 

فتحي وايل، املرجع السابق، الفقرة 351، ص 681(.
)66( فتحـي وايل، اإلشـارة املتقدمـة، ص678- أمحـد هنـدي، 
اإلشـارة املتقدمة- نبيل عمر، الوسـيط، اإلشارة املتقدمة- 
عبد احلميد املنشاوي، التعليق عىل قانون املرافعات يف املواد 
املدنيـة والتجاريـة واإلدارية طبقًا آلخـر تعديالته بالقانون 
رقم 76 لسـنة2007 يف ضوء أحـدث أحكام النقض حتى 
عام 2008، منشـأة املعارف، اإلسكندرية، 2008، الطبعة 

الرابعة، ص 415.
)67( فتحي وايل، اإلشارة املتقدمة- نبيل عمر، اإلشارة املتقدمة.

)68( أنظر: الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي 
اجلديد، م/3/177. 
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رشيطـة أن تكون طلبـات املتدخل االنضاممي يف الطعن 
متفقة مع طلبات اخلصـم األصي، ودون أن خترج عنها 

أو تعارضها)69(. 
واملتدخـل يف خصومة أول درجة تدخـاًل اختصاميًا 
يمكـن أن يكـون طرفًا يف خصومة الطعن باالسـتئناف، 
إذا كان معتـربًا خصـاًم يف احلكـم الصـادر يف اخلصومـة 
القضائيـة موضـوع الطعـن)70(. أمـا إذا اقتـرص احلكـم 
القضائـي عىل رفض تدخله، أو عـدم قبول تدخله، فإنه 
ال جيـوز له الطعن إال يف احلكم القضائي الصادر برفض 
أو عـدم قبـول تدخله، أمـا احلكم القضائـي الصادر يف 
موضـوع الدعوى القضائية، فإنه يمتنع عليه الطعن فيه؛ 
ألنه مل يكن طرفًا يف موضوع الدعوى القضائية؛ ومن ثم 

ُيمتنع عليه الطعن يف احلكم؛ ألنه مل يكن طرفًا فيه)71(. 
هـذا، وال يشـرتط أن يكون الطاعن ماثاًل بشـخصه 
يف اخلصومـة القضائية التي صدر فيهـا احلكم القضائي 
املطعون فيه، وإنام يكفي أن يكون ممثاًل فيها بغره، وذلك 
حتى حيوز احلكم القضائـي الصادر يف مواجهته احلجية 
القضائيـة، رشيطـة أن يكـون متثيلـه يف هـذه اخلصومـة 
القضائيـة مقطوعًا به، وليس حماًل لشـك. أمـا إذا كانت 

)69( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 489، ص621.
)70( أنظـر: السـيد عبدالعـال متـام، األوامر واألحـكام وطرق 
النـرش،  تاريـخ  العربيـة، دون ذكـر  النهضـة  الطعـن، دار 

ص223.
)71( أنظـر: حممد أمحد عابدين، طـرق الطعن يف األحكام املدنية 
واجلنائيـة، طبعـة 1984، ص16- وراجـع أيضـًا أحـكام 
حمكمة النقض املرصية: نقض مدين، جلسة 1972/6/13، 
جمموعـة أحكام النقض، س23، ص1045- نقض مدين، 
جلسـة 1969/12/2، جمموعة أحـكام النقض، س20، 
ص1248- هـذا غـر أنـه، إذا مل تفصـل املحكمة يف طلب 
التدخـل االختصامـي املقـدم مـن الغـر، وصـدر احلكـم 
القضائـي متضمنًا إلزامه بـيشء يف اخلصومة القضائية، فإنه 
حيـق له الطعن فيه؛ ألن حكم اإللزام املوضوعي الصادر يف 
مواجهته قد جعل منه خصـاًم حقيقيًا يف الدعوى القضائية؛ 
ومـن ثم جيوز لـه الطعن فيه )راجع: السـيد عبدالعال متام، 

األوامر واألحكام وطرق الطعن، ص223(.

صفـة النيابة عنـه يف اخلصومة القضائيـة التي صدر فيها 
احلكـم القضائـي املراد الطعـن فيه قـد اِْنُتِحَلت، أو كان 
احلكـم القضائـي قـد أضفاها عىل شـخص بغـر مربر، 
فإنـه ال جيـوز له الطعـن فيـه)72(. ولذلك؛ يعتـرب بمنزلة 
اخلصـم يف الدعـوى مـن مل يكـن ماثـاًل فيها بشـخصه، 
ولكنـه كان ممثـاًل فيهـا بواسـطة غـره، كالورثـة ألحد 
اخلصـوم الذين يمكنهـم الطعن يف احلكـم الصادر ضد 
سـلفهم)73(، وكذلك الشأن بالنسـبة إىل اخللف اخلاص 
ألحد اخلصـوم الذين تلقوا احلق املتنـازع عليه بعد رفع 
الدعوى؛ إذ يكون هلم حق الطعن يف احلكم؛ إذ يعتربون 
مُمََثلـني يف اخلصومـة بواسـطة ذلك اخلصـم الذين تلقوا 
احلق منه، كاملشـرتي، واملحال إليه، واملوهوب له؛ وألن 
احلكم القضائي– يف مثل هذه احلاالت-ال يقترص أثره 
القانـوين عىل أطراف اخلصومة القضائية التي صدر فيها 
فقـط، بل يمتد أثـره إىل كل من يؤول إليـه احلق املتنازع 
عليه، مما خيول له حق الطعن يف احلكم القضائي الصادر 

ضد السلف)74(.

)72( راجع: نقض مدين مرصي، جلسـة 1950/3/2، الطعن 
رقـم 28 لسـنة 17- نقض مدين، جلسـة 1960/12/8، 
جمموعة أحـكام النقض، السـنة11، ص18- نقض مدين، 
جلسـة 1962/4/12، السـنة 13، ص55- نبيـل عمر، 

الوسيط، ص621.
)73( رشيطـة أن تكـون الدعـوى الصـادر فيهـا هـذا احلكـم 
قابلـة لالنتقـال، وإال اعتربت وفاة اخلصم سـببًا النقضاء 
الدعـوى )راجع: نبيل إسـامعيل عمـر، الوسـيط، الفقرة 

489، ص621(.
)74( أمحـد أبـو الوفا، نظريـة األحـكام يف قانون املرافعـات، مرجع 
سـابق، الفقـرة 392، ص747- حممـد أمحـد عابديـن، طـرق 
الطعـن، ص17. غر أنه إذا حصلـت مثل هذه الترصفات قبل 
رفـع الدعـوى، ثم أقيمت هـذه األخرة يف مواجهـة البائع، أو 
امُلحيـل، أو الواهـب فقط، فال ُيعد من انتقـل إليه احلق ممثاًل يف 
الدعوى بواسـطة هؤالء، ومن ثم ال جيوز هلم الطعن يف احلكم 
الصـادر فيها، بل يعتربون مـن الغر، إال إذا كانوا قد اختصموا 
فيها شخصيا) راجع: عبد احلميد املنشاوي، التعليق عىل قانون 
املرافعات، مرجع سابق، ص 416- نبيل عمر، املرجع السابق، 
الفقرة 489، ص622- حممد أمحد عابدين، اإلشارة املتقدمة(.
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إذن، إذا كان األصـل الذي جيري عليه العمل قضاًء- 
والـذي كرسـته نظـم املرافعـات املعـارصة- أنه يشـرتط 
ابتـداًء لقبـول الطعـن باالسـتئناف يف حكـم حمكمة أول 
درجة توافر صفة اخلصم احلقيقي يف الطاعن، سـواء كان 
ممثاًل يف خصومة أول درجة بشـخصه، أو بغره، كاخللف 
العـام، أو اخللـف اخلـاص الـذي تلقـى احلـق بعـد رفع 
الدعوى، فإن املنظم السعودي قد خرج عىل هذا األصل؛ 
حيث أجاز الطعـن يف احلكم ملن صدر احلكم ضده، ولو 
مل يكن طرفًا يف اخلصومة التي صدر فيها)75(، وهو مسلك 
تنظيمـي ليـس له ما يـربره)76(؛ فمن صـدر احلكم ضده، 
ومل يكـن حـارضًا، أو موكاًل يف اخلصومـة– كام يف قضايا 
الورثة بحسـب نص الالئحة التنفيذية- يمكنه أن يقيم- 
متـى كانت له مصلحـة- دعوى مبتدأة ضـد من يرى أنه 
خصم له)77(، كام يمكنه الطعن يف حكم أول درجة– حال 
صرورته هنائيـًا- بالتامس إعادة النظـر فيه؛ وهذا احلكم 
ثابـت نصًا؛ إذ كرسـه املنظم السـعودي بموجـب الفقرة 
الثانية من املادة رقـم مائتني من نظام املرافعات الرشعية؛ 
معاجلًا حالة من ُيعد احلكم حجة عليه، ومل يكن قد ُأدخل، 
)75( هذا األمر كرسته الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية 
يف املـادة 2/177؛ حيث نصـت عىل أنه: »جيوز االعرتاض 
عـىل احلكم ممن صـدر احلكم ضده، ولـو مل يكن حارضًا أو 

موكاًل كقضايا الورثة، حسب إجراءات االعرتاض«.
)76( ومـن ناحية أخرى، املنظم السـعودي يف النص الترشيعي 
العـادي )م/177 مـن نظـام املرافعات( قـرر رصاحة أنه 
ال يعـرتض عىل احلكـم إال املحكوم عليـه، أو من مل ُيقض 
لـه بكل طلباته؛ وهذا ال شـك يقتيض كـون كل منهام كان 
خصاًم حقيقيًا يف خصومة أول درجة املراد الطعن يف احلكم 
الصادر فيها، هذا يف حني سـوغ بموجب الترشيع الفرعي 
التنفيـذي لنفس املادة )الفقـرة الثانية من الالئحة التنفيذية 
للـامدة 177( تقديـم االعـرتاض عـىل احلكـم ممـن صدر 
احلكـم ضده، ولـو مل يكن حـارضًا، أو مـوكاًل، وهذا أمر 
يصطـدم بقاعـدة التدرج الترشيعي؛ والتـي من مقتضياهتا 
أال  خيالف الترشيع الفرعي الالئحي الترشيع األسايس أو 

الترشيع العادي. 
)77( عبـد اهلل  بـن عبد العزيـز الدرعان، املبسـوط يف املرافعات 

الرشعية، مرجع سابق، ص1178.

أو تدخل يف الدعوى؛ إذ سـوغه احلق يف أن يلتمس إعادة 
النظر يف احلكم متى صار هنائيًا)78(.

وأخـرًا، وبصدد رشط الصفـة، يتعني كذلك، توافره 
يف الشـخص املوجـه إليـه الطعـن؛ إذ يشـرتط أيضـًا أن 
يكون طرفًا يف خصومة أول درجة التي صدر فيها احلكم 
املـراد الطعن فيه باالسـتئناف، وذلك بـأن كان ممثاًل فيها 
سـواًء بنفسـه، أو بواسطة غره، وسـواًء كان طرفًا أصليًا 
أم متدخـاًل)79(، كام يشـرتط أن يكون اخلصـم املوجه إليه 
الطعـن خصـاًم حقيقيـًا، بـأن يكون قـد نـازع الطاعن يف 
مزاعمـه وطلباتـه، أو نازعه الطاعـن يف مزاعمه وطلباته 
أمام حمكمة أول درجة، وأن يكون قد بقي عىل هذه املنازعة 
مـع الطاعن، ومل يتخل عنها حتى صـدر احلكم عليه)80(. 
كام يشـرتط أن يكون قد اسـتفاد من احلكـم الصادر ضد 
الطاعن بأي وضع كان؛ حتى تكون له مصلحة يف الدفاع 
عـن احلكـم يف مواجهـة الطاعـن)81(. وجيـب أن خُيتصم 
املطعـون ضده بذات الصفة التـي ُاْخُتِصَم هبا يف الدعوى 

التي صدر فيها احلكم املطعون فيه باالستئناف)82(. 

)78( وقد 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 
املـرصي إىل أن مـن مل يكـن طرفًا يف الدعوى التـي صدر فيها 
احلكم ال يقبل منه الطعن فيه، وإنام حسبه أن ينكر حجية هذا 
احلكـم كلام ُأريد االحتجـاج به، أو ُأريد تنفيـذه عليه، وذلك 
عن طريـق االستشـكال يف تنفيذ احلكم؛ باعتبـاره غر حجة 
عليـه؛ ألن احلكـم ال ينفـذ عىل من مل يكن طرفـًا يف اخلصومة 
)راجـع: رمزي سـيف، الوسـيط، ص 771- أمحـد هندي، 

قانون املرافعات، مرجع سابق، الفقرة 297، ص535(.
)79( عبـد املنعـم حسـني، طـرق الطعـن يف األحـكام املدنيـة 

والتجارية، مرجع سابق، جـ1، ص38.
)80( أمحد السـيد صاوي، الوسـيط، الفقرة 580، ص1020- 

حممد أمحد عابدين، طرق الطعن، مرجع سابق، ص40.
)81( نبيل إسامعيل عمر، الوسيط، الفقرة 490، ص 625.

)82( فـإذا تـويف املحكوم له، فـإن الطعن يوجـه إىل ورثته الذين 
يعتربون ممثلني يف الدعوى ويف احلكم الصادر فيها بشخص 
مورثهـم )راجـع: نبيل إسـامعيل عمر، اإلشـارة املتقدمة- 

عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص39(.
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إذن؛ ال يصح توجيه الطعن باالسـتئناف ضد الغر؛ 
ألن احلكم ال يستفيد منه، وال يضر به إال من كان طرفًا 
يف الدعـوى التي صـدر فيهـا، وكذلك ال ُيقبـل الطعن 

املوجه إىل من ُحكم بإخراجه من الدعوى)83(.

ثانيًا: أن تتوافر للطاعن مصلحة يف الطعن باالستئناف 
يف احلكم الصادر عليه يف أول درجة:

ال يكفـي أن يكـون اخلصـم طرفـًا يف خصومـة 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 
بـيشء خلصمه، كام إذا مل يقض له بكل طلباته)84( إذا كان 
مدعيـًا، أو مل يأخـذ بكل دفاعـه إذا كان مدعيًا عليه)85(. 
أو  حالـة،  كانـت  سـواء  الطعـن  يف  املصلحـة  فمنـاط 
حمتملة)86(، إنام هي كون احلكم املطعون فيه باالسـتئناف 

)83( عبد املنعم حسني، اإلشارة املتقدمة.
)84( نـص املادة 177 مـن نظام املرافعات الرشعية السـعودي، 

واملادة 211 من قانون املرافعات املرصي.
)85( رمـزي سـيف، املرجـع السـابق، ص772– عبـد احلميـد 
املنشاوي، التعليق عىل قانون املرافعات، ص 417- وأنظر 
 ،1978/6  /14 جلسـة  مـرصي،  مـدين  نقـض  أيضـًا: 

جمموعة أحكام النقض، س29، ص1427.
)86( كـرس املنظـم السـعودي رشط املصلحة كرشط عـام لقبول أي 
طلب أو دفع، ومن ثم لقبول االعرتاض أو الطعن، واشـرتط يف 
املصلحة أن تكون مرشوعة ونظامية، وأن تكون مصلحة حقيقية 
مؤكـدة سـواًء كانـت قائمـة وحالـة، أو حمتملة يف ظـل ضوابط 
معينة، نص عليها يف املـادة الثالثة والئحتها التنفيذية. واملصلحة 
تكـون حقيقيـة ومؤكـدة، متـى كان من املؤكـد واحلـادث فعاًل 
اتصال احلكم املطعون فيه بمركز الطاعن، مما ينطوي عليه هتديٌد 
حـاٌل، ورضٌر واقٌع بمصاحله، وتوفرت لـه فائدة من وراء نقض 
احلكـم املطعون فيـه. وقد تكـون املصلحة حمتملـة إذا كان هناك 
احتامل مسـتقبي باملسـاس بمركز الطاعن بشـكل كاٍف، وتقدير 
مدى احتاملية مسـاس احلكم بمركز الطاعن مستقباًل أمر مرتوك 
تقديـره للمحكمـة )راجع: نبيل إسـامعيل عمـر، النظرية العامة 
للطعـن بالنقـض يف املـواد املدنيـة والتجاريـة، منشـأة املعارف، 
اإلسـكندرية، 1980، ص266(. وتكـون املصلحـة مرشوعـة 
متى اسـتهدفت محايـة وضع قانـوين، أو أخالقي يقـره القانون، 
ويتفـق مـع النظـام العـام يف املجتمع )شـاكر بن عي الشـهري، 

أصول الطعن بطريق االستئناف، مرجع سابق، ص214(.

قد أرض بالطاعن، بأن كان قد قىض برفض طلباته كلها، 
أو قـىض لـه ببعضهـا دون البعض اآلخـر)87(. ومن ثم، 
فإنـه ال مصلحـة للطاعـن فيام يكون قد صـدر به احلكم 

القضائي وفقًا لطلباته، أو حمققًا ملقصوده منها)88(.
والعـربة بصـدد توافـر أو عـدم توافـر املصلحـة يف 
الطعـن، هي بمنطوق احلكم وطلبـات اخلصم اخلتامية. 
فـإذا كان هنـاك تطابق بـني طلبات اخلصـم يف خصومة 
أول درجـة ومنطـوق احلكـم الصادر فيها املـراد الطعن 
فيه باالسـتئناف، فإن املصلحة يف الطعـن تكون منتفية، 
حتى ولو كان هناك اختالفًا بني أسبابه، واألسباب التي 
اسـتند إليها اخلصم يف مذكرته اخلتامية، أما إذا اختلفت 
طلبـات الطاعن مع منطوق احلكم، ثبتت له املصلحة يف 

الطعن فيه باالستئناف)89(. 
إذن، يلـزم أن يكـون للطاعـن مصلحـة عملية يف 
الطعن باالسـتئناف، سواء مصلحة مادية، أو مصلحة 
أدبيـة)90(، وذلـك بأن يطلـب إلغـاء أو تعديل احلكم 
الصـادر ضـده يف أول درجـة، والـذي يلزمـه بيشء، 
أو حيرمـه مـن حق أو مركـز يدعيه)91(؛ أي يسـتهدف 

)87( فتحي وايل، الوسـيط، الفقرة 352، ص685- عبد املنعم 
حسني، طرق الطعن، مرجع سابق، جـ1، ص37.

)88( أنظـر: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1980/12/23، 
جمموعة أحكام النقض، س31، ص112.

)89( أنظـر: حممود التحيوي، القواعد العامة للطعن يف األحكام 
القضائيـة.. دراسـة حتليليـة تأصيليـة مقارنـة، دار اجلامعة 
احلميـد  عبـد  ص68-   ،2010 اإلسـكندرية،  اجلديـدة، 
املنشـاوي، التعليـق عىل قانون املرافعـات، ص 417- عبد 
املنعم حسـني، طرق الطعن يف األحـكام املدنية والتجارية، 

مرجع سابق، جـ1، ص37.
)90( فـال تكفـي املصلحـة النظريـة البحتـة، وال تتوافـر املصلحة 
يف الطعـن إذا بنـي عـىل وجه غر منتج أو عىل سـبب لو صح 
واقتـىض تغيـر احلكم ملا عـادت عىل الطاعن مـن ذلك فائدة 
)راجع: عبد احلميد املنشاوي، اإلشارة املتقدمة- وأنظر أيضًا: 
نقض مدين، جلسة 1958/3/27، جمموعة أحكام النقض، 
السـنة 9، ص243- نقض مدين، جلسـة 1959/10/22، 

جمموعة أحكام النقض، السنة 10، ص590(. 
)91( وجدي راغب، مبادئ القضاء املدين، ص615.
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احلصـول عـىل حكـم أفضـل لصاحلـه مـن حمكمـة 
االسـتئناف)92(. أمـا إن كان حكم حمكمـة أول درجة 
قـد صدر حمققًا ملقصـود الطاعن، ومتمشـيًا مع املركز 
القانـوين الـذي يدعيـه بام يرتتـب عليه من آثـار رتبها 
القانـون، بحيـث ال يكون من شـأنه إنشـاء التزامات 
جديـدة عـىل عاتقـه، أو اإلبقـاء عـىل التزامـات يريد 
التخلص منها، أو حرمانه من حق يدعيه، فإنه واحلالة 
هـذه، ال تتوافـر املصلحـة املعتربة والتي تسـوغ قبول 

طعنه باالستئناف)93(.
والعـربة يف قيـام املصلحـة يف الطعن باالسـتئناف، 
هـي بقيامها وقت صدور احلكـم املطعون فيه)94(، وما 
يالبـس الدعـوى إذ ذاك مـن ظـروف ووقائـع يثبتهـا 
احلكـم، وتكون حتـت نظـره، وعليها يرتكـز قضاؤه، 
بحيـث يقتـرص بحـث الطعـن عـىل خمتلـف وجوهـه 
القانونيـة آنـذاك)95(، وال ُيعتـد بانعـدام املصلحـة أو 

زواهلا بعد ذلك)96(.

)92( إبراهيم بن حسـني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 
وفق آخر التعديالت، مرجع سابق، ص485.

)93( وكذلـك احلـال، إذا مل يكن للخصـم طلبات يف اخلصومة 
القضائيـة التي صدر فيها احلكم القضائي املطعون فيه، فإنه 
يعترب خـارس للدعـوى القضائية إذا ُقبلـت طلبات خصمه 
فيهـا كليًا أو جزئيًا. أما إذا حكم برفض الدعوى القضائية، 
أو عـدم قبوهلا، فإنـه ال يكون للمدعى عليـه يف هذه احلالة 
احلـق يف الطعـن يف احلكم القضائي يف مثـل هذه احلاالت، 
ومـا شـاهبها )أنظر: فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 352، 

ص685(.  
)94( فتحي وايل، املرجع السـابق، ص686- إبراهيم بن حسني 
املوجـان، رشح نظـام املرافعـات الرشعيـة، مرجع سـابق، 

ص485..
)95( نبيل إسامعيل عمر، الوسيط، الفقرة 488، ص618.

)96( أنظر: نقض مدين مرصي، جلسـة 1974/3/3، جمموعة 
أحـكام النقـض، س25، ص459- نقـض مـدين مرصي، 
جلسـة 1966/11/3، جمموعـة أحـكام النقض، س17، 
ص1624- وراجـع أيضًا: فتحي وايل، اإلشـارة املتقدمة- 
نبيل إسـامعيل، اإلشـارة املتقدمة- عبد املنعم حسني، طرق 

الطعن يف األحكام املدنية والتجارية، ص41.

ثالثـًا: أالَّ يكـون الطاعن قد َقبَِل احلكـم املراد الطعن 
فيه باالستئناف: 

»ال جيـوز الطعـن ممَّن َقبَِل احلكـم«)97(..؛ فهذا رشط 
خـاص مـن رشوط الطعـن)98(؛ ألن قبـول احلكـم ُيعد 
ترصفـًا قانونيًا إجرائيًا ملزمًا لصاحبه)99(؛ بموجبه يكون 
قد تنازل عن استعامل حقه يف الطعن)100(. وقبول احلكم 
يعني الرضاء به رصاحًة أو ضمنا، بحيث ُيمتنع بعد ذلك 
عـىل اخلصم الذي ريض به أن يطعن فيه بأي طريق)101(. 
والقبـول الرصيح هـو إعالن إرادة رصحيـة من املحكوم 
عليه بقبول احلكم، والتنازل عن حقه يف الطعن فيه)102(. 
وهـو تـرصف قانـوين إجرائـي، يتـم بـاإلرادة املنفـردة 
للمحكـوم عليه، ومـن ثمَّ فال حاجـة لقبوله من اخلصم 
اآلخـر)103(، غـر أن إرادتـه  يتعـني أن تكـون خالية من 
)97( نـص املادة 177 من نظام املرافعات السـعودي اجلديد املكرس 
لـرشوط قبـول الطعن أغفل اإلشـارة رصاحة إىل هـذا القيد أو 
الـرشط؛ املتعلق بكون الطاعن مل يقبل احلكـم املراد الطعن فيه؛ 
إذ جـاء عـىل النحو التـايل: »ال جيوز أن يعرتض عـىل احلكم إال 
املحكـوم عليه، أو مـن مل ُيقض له بكل طلباته، ما مل ينص النظام 
عـىل غر ذلـك«. يف حني جاء النص املقابـل يف قانون املرافعات 
املرصي )م/211( مكرسًا هلذا الرشط؛ حيث جرى عىل النحو 
التـايل: »ال جيـوز الطعن يف األحكام إال مـن املحكوم عليه، وال 
جيـوز ممـن قبل احلكـم، أو ممن ُقيض لـه بكل طلباتـه، ما مل ينص 
القانون عىل غر ذلك«. وال تبدو لنا علة ظاهرة وراء تغييب هذا 
الـرشط مـن نص املرافعات السـعودي، وقـد كان األوىل النص 
عليه رصاحًة؛ ألمهيته وجدواه يف تكريس رشوط قبول الطعن.

)98( أمحد هندي، قانون املرافعات، الفقرة 298، ص538.
)99( حممـد حامد فهمـي، املرافعـات املدنية والتجاريـة، الفقرة 
650، ص649- أمحد مسلم، أصول املرافعات، ص680.
)100( السـيد عبد العال متام، األوامر واألحكام وطرق الطعن، 

ص230.
)101( أمحد أبو الوفا، املرافعات، ص811- نبيل إسامعيل عمر، النظرية 

العامة للطعن بالنقض يف املواد املدنية والتجارية، ص267.
)102( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 353، ص691- السـيد عبد 
العال متام، اإلشارة املتقدمة- عبد اهلل  بن عبد العزيز الدرعان، 

املبسوط يف املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص1179.
)103( أمحـد هندي، قانون املرافعـات، الفقرة 298، ص538- 

أنظر أيضًا:
 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,         
op. cit., n. 609, p.447
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العيوب، ومبنية عىل سـبب مرشوع، ويتعني أن يتوافر يف 
اخلصم الذي يقبل احلكم ويتنازل عن حقه يف الطعن فيه 
أهلية الترصف يف احلق موضـوع احلكم)104(. أما القبول 
الضمنـي، فيعنـي التعبر الضمني عـن إرادة النزول عن 
حق الطعن)105(، وهو يستفاد من كل فعل أو عمل قانوين 
ينايف الرغبة يف رفع االسـتئناف، وُيْشِعر بالرضا باحلكم، 
والتخي عن حق الطعن فيه)106(. ويتعني أن يكون القبول 
الضمني واضح املعنـى، قاطع الداللة عىل قبول احلكم، 
وعـىل التنـازل عن احلـق يف الطعن فيه، تنـازالً ال حيتمل 
شـكًا أو تأويـاًل)107(، وأن يصدر هذا القبـول أو التنازل 
 ، عن حمـض اختيار، ال عن إلزاٍم أو إجبـار)108(. ومن ثمَّ
يعترب قبوالً ضمنيًا للحكم مبادرة املحكوم عليه إىل تنفيذ 
احلكـم االبتدائي اختيارًا دون قيد أو رشط)109(، يف حني 

)104( وجدي راغـب، مبادئ القضاء املدين، ص617- حممود 
التحيـوي، القواعد العامة للطعـن يف األحكام القضائية، 
مرجع سابق، ص70- وأنظر أيضًا: نقض مدين مرصي، 

جلسة 1981/6/1، الطعن رقم 1076، لسنة 48 ق.
)105( عبـد املنعـم حسـني، طـرق الطعـن يف األحـكام املدنيـة 

والتجارية، ص48.
)106( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 353، ص691- عبد املنعم 

حسني، اإلشارة املتقدمة.
)107( أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، 
الفقرة 422 مكرر، ص792- السـيد عبد العال متام، األوامر 
واألحكام وطـرق الطعن، ص231- السـيد عمر التحيوي، 
الطعن يف األحـكام القضائية، مرجع سـابق، ص29- وأنظر 
أيضًا: نقـض مدين مـرصي، جلسـة 1989/7/11، الطعن 
رقم 1969، لسنة 54 ق- جلسة 1988/3/15، طعن رقم 
2164، لسنة 54ق- جلسة 1968/5/16، جمموعة أحكام 

النقض، السنة 19، ص962.
)108( أمحد السيد صاوي، الوسيط، مرجع سابق، الفقرة579، 

ص1017.
)109( أمحـد هنـدي، قانـون املرافعـات، مرجع سـابق، الفقرة 298، 
ص538. وعـىل العكس، ال يسـتفاد القبول الضمني من الرتاخي 
يف الطعـن، أو من مناقشـة مـدى حجية احلكم، كام ال يسـتفاد من 
كون احلكم صدر حضوريًا، وأن املحكوم عليه سـكت عن الطعن 
فيه زمنًا طوياًل ما دامت املدة املسقطة للطعن مل تكتمل )راجع: عبد 
احلميد املنشـاوي، التعليق عىل قانون املرافعات، ص 418- أمحد 
السيد صاوي، اإلشارة املتقدمة- وأنظر أيضًا: نقض مدين، جلسة 

1957/3/21، جمموعة أحكام النقض، السنة8، ص241(.

لـو بادر اخلصم املحكوم عليـه بتنفيذ حكم قضائي حائز 
للحجية القضائية، أو مشموالً بالنفاذ املعجل وبال كفالة، 
فـإن ذلك ال يدل عـىل قبوله وتنازله ضمنيـًا عن حقه يف 
الطعـن يف احلكم؛ ألنه إن مل ينفذ اختيـارًا، َنَفَذ جربا)110( 
وقبـول حكم أول درجة، والتنازل عن الطعن فيه يمكن 
أن يكـون كليًا أو جزئيًا، فـإذا كان منطوق احلكم حيتوي 
عىل أجـزاء خمتلفة، يمكن للمحكوم عليه أن يقبل بعض 
األجـزاء دون أن يعترب هذا قبوالً لألجزاء األخرى، غر 
أن طعـن املحكوم عليه يف بعض أجزاء احلكم فقط يعترب 

بمثابة قبول ضمني للحكم يف األجزاء األخرى)111(. 

رابعًا: أن يكون الطعن بصدد حكم قابل لالستئناف:
إعـامالً ملبدأ التقـايض عـىل درجتني الـذي انتهجه- 
مؤخـرًا- املنظم السـعودي؛ فـإن القاعدة هـي أن مجيع 
األحـكام القضائية الصـادرة من حماكـم الدرجة األوىل 
تقبل الطعن باالستئناف، ما مل ينص القانون عىل خالف 
ذلـك. وعليـه؛ فقد أجـرى املنظم السـعودي نص املادة 
اخلامسـة والثامنـني بعـد املائـة لتؤكـد ذلـك؛ فنص عىل 
أن مجيـع األحـكام الصادرة مـن حماكم الدرجـة األوىل 
قابلة لالسـتئناف، باسـتثناء األحكام القضائية الصادرة 

)110( أمحـد هندي، اإلشـارة املتقدمة- السـيد عبـد العال متام، 
األوامـر واألحـكام وطـرق الطعـن، ص232- وأنظـر 
أيضًا: نقض مدين مرصي، جلسـة 1983/4/27، طعن 

رقم 876، لسنة 51 ق.
)111( فتحي وايل، الوسـيط، الفقرة 353، ص692 – وأنظر 
أيضـًا: نقض مـدين مـرصي، جلسـة 1968/5/16، 
جمموعـة أحكام النقض، السـنة 19، ص692. وجدير 
بالذكـر، أنـه وإعامالً لقاعـدة األثر النسـبي للقبول، إذا 
كان حـق الطعن مقـررًا للقابل وحـده، فإنه يرتتب عىل 
قبولـه للحكـم عـدم جـواز الطعـن فيـه، أمـا إذا تعدد 
املحكـوم عليهـم فإن قبـول أحدهم للحكـم يؤدي إىل 
زوال حقـه وحـده يف الطعن عـىل هذا احلكـم )راجع: 
نبيل إسـامعيل عمر، النظرية العامـة للطعن بالنقض يف 

املواد املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص267(.
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يف الدعـاوى اليسـرة التـي حيددهـا املجلـس األعـىل 
للقضاء)112(. وكذلك احلال- أيضًا- 

بالنسـبة لألحـكام الفرعيـة التـي يصدرهـا القايض 
أثنـاء سـر الدعوى، وقبـل الفصل فيهـا، وال تنتهي هبا 
اخلصومـة كلها أو بعضها؛ إذ األصـل فيها عدم إمكانية 
اسـتئنافها إال مـع احلكم الصـادر يف موضـوع الدعوى 

املنهي للخصومة )م/1/178( )113(  )114(. 

)112( إذ َقَدَر املنظم السعودي أن الدعاوى اليسرة، بسيطة القيمة، 
قليلـة األمهيـة، يكفي بشـأهنا التقـايض عىل درجـة واحدة، 
فيكـون احلكم الصادر فيهـا هنائيًا قطعيًا، ال يقبل الطعن فيه 
باالسـتئناف؛ توفرًا للوقت واجلهد؛ وجتنبًا لعنت اخلصومة 
وكيديتهـا دون جـدوى؛ ألن اخلصـوم غالبـًا مـا يقدمـون 
عـىل الطعن يف تلـك األحكام حتـت تأثر شـهوة العناد، أو 
الرغبة يف االنتقام، فضاًل عن أن ُحسـن سر القضاء يقتيض 
تفـرغ حماكم الدرجـة الثانية للدعـاوى اهلامـة، خاصة وأن 
الدعـاوى قليلة األمهية ال تثـر يف الغالب صعوبات يقتيض 
عـرض النزاع فيها عىل درجتني. وهـذا تقريبًا هو نفس هنج 
املـرشع املرصي الذي اعتـد بالنصاب القيمـي، حيث قيمة 
الدعوى. فوفقًا للقانون رقم 76 لسـنة 2007 بشأن تعديل 
بعـض أحكام قانـون املرافعـات املدنية والتجاريـة وقانون 
االثبـات يف املواد املدنية والتجارية جعل النصاب االنتهائي 
للمحاكـم اجلزئية مخسـة آالف جنيـه والنصـاب االنتهائي 
للمحاكـم االبتدائية 40000 ألف جنيه وكالمها يشـكالن 
حماكـم الدرجة األوىل.. فأرسـى يف هـذا اخلصوص قاعدة، 
مفادهـا أنه ال جيوز اسـتئناف األحكام الصـادرة من حماكم 
الدرجـة األوىل يف حدود نصاهبا االنتهائي؛ إذ تعترب أحكامًا 
انتهائية، أي أن مجيع األحكام الصادرة من هاتني املحكمتني 
يف حدود هذه املبالغ تكون غر قابلة لالستئناف؛ لصدورها 
يف حدود النصـاب النهائي هلام؛ بينام إذا صدر احلكم جماوزا 
لتلـك املبالـغ، جـاز الطعـن فيـه باالسـتئناف، وذلـك أيـًا 
كان نـوع هذه الدعـاوى )شـخصية، أو عينيـة، منقولة، أو 
عقاريـة(، رشيطة أن تكون هذه األحكام صادرة يف دعاوى 
داخلـة يف اختصـاص هذه املحاكم طبقـًا للقواعد العامة يف 
االختصاص )راجع: نبيل إسـامعيل عمر، الوسيط، الفقرة 
507، ص663- عبد احلميد املنشاوي، التعليق عىل قانون 

املرافعات، ص486(.
)113( عبـد اهلل آل خنـني، الكاشـف، جــ2، ص198- ماجد 
بن سـليامن بن عبد اهلل اخلليفة، تيسـر إجراءات التقايض 

والتنفيذ، ص189.
)114( ثمة استثناء آخر يف هذا اخلصوص، كرسه املنظم السعودي، 
بموجب املادة 65 من نظام القضاء اجلديد لسـنة 1428هـ 
؛ حيـث  قـرر عـدم جـواز الطعن بـأي طريـق يف األحكام 

واملنظـم السـعودي هبـذا التوجـه يكـون قـد انتهج 
أيضـًا نفس هنج املرشع املرصي؛ إذ نـص يف املادة الثانية 
عـرشة بعد املائتـني من قانـون املرافعات، عـىل أنه: “ال 
جيـوز الطعن يف األحكام التي تصدر أثناء سـر الدعوى 
وال تنتهـي هبـا اخلصومة إال بعـد صدور احلكـم املنهي 
للخصومـة كلها«. وهبـذا التوجه الترشيعي املتسـق، تم 
إرسـاء قاعـدة عامة، تقيض بعـدم جواز الطعـن املبارش 
وعىل اسـتقالل يف األحكام الفرعية الصادرة أثناء سـر 
اخلصومـة، والتـي ال تنتهـي هبـا اخلصومة كلها، سـواًء 
كان حكـاًم فرعيـًا قطعيـًا، أو غـر قطعي، وسـواًء تعلق 
بإجـراءات اخلصومة، أو بموضـوع الدعوى، أو بطرق 
اإلثبـات)115(، وترجع العلة وراء ذلك إىل الرغبة يف منع 
تقطيـع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها عىل أكثر من 
حمكمـة؛ األمـر الذي يرتتـب عليه تعطيـل الفصل فيها؛ 

وزيادة نفقات التقايض)116(. 
ويقصـد باحلكـم امُلنهـي للخصومـة يف هـذا الصدد 
وليـس  كلهـا،  األصليـة  للخصومـة  املنهـي  احلكـم 
احلكـم املنهي ألية مسـألة فرعيـة ثارت أثنـاء اخلصومة 
األصليـة)117(. ومـن أمثلة تلـك األحـكام الفرعية التي 

التـي تصـدر يف الدعاوى التأديبيـة اخلاصـة بالقضاة؛ وقد 
أجرى نص املادة عىل النحو التايل: »جيب أن يشتمل احلكم 
الصادر يف الدعوى التأديبية عىل األسـباب التي بني عليها، 
وأن تتـىل أسـبابه عنـد النطـق به يف جلسـة رسيـة، ويكون 
احلكم غر قابل للطعن«)راجع: أمحد صدقي حممود، نظام 

املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص 471(.
)115( نقـض مدين، جلسـة 5/9/ 1984، الطعن رقم1810، 
الطعـن   ،1984/5/15 مـدين،  نقـض  ق-  س50 

رقم2100، س50 ق.
)116( أمحـد هندي، قانون املرافعـات، الفقرة 304، ص552- 
إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية، 

ص488.
)117( أمحـد هندي، نفس اإلشـارة املتقدمة- عبـد اهلل آل خنني، 
التحيـوي،  عمـر  حممـود  ص198-  جــ2،  الكاشـف، 
القواعـد العامة للطعن يف األحكام، ص 26- السـيد عبد 

العال متام، األوامر واألحكام وطرق الطعن، ص213.
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تصـدر أثنـاء سـر اخلصومـة، وال جيـوز الطعـن فيهـا 
الطلبـات  برفـض  احلكـم  صدورهـا:  فـور  اسـتقالالً 
اإلدخـال يف  أو  التدخـل  برفـض  العارضـة، واحلكـم 
خصومة قائمـة)118(، واحلكم برفـض الدفع بعدم قبول 

الدعوى)119(.

االسـتثناءات الـواردة عىل قاعدة منـع الطعن املبارش 
عىل األحكام الفرعية: 

ـة حاالت معينـة، وردت عىل سـبيل احلرص، وال  َثمَّ
جيـوز القياس عليها؛ ألهنا ُمسـتثناة مـن األصل املتقدم، 
كرسـها املنظم السـعودي– وتوافق بصـدد تنظيمها عىل 
هـذا النحـو أيضـًا مـع املـرشع املـرصي- إذ أجـاز فيها 
للخصـوم الطعن يف بعـض األحكام الفرعيـة فورًا قبل 
صدور احلكم النهائي يف املوضوع. فنصَّ عىل أنه: »...، 
وجيـوز االعرتاض عىل احلكم الصـادر بوقف الدعوى، 
وعـىل األحكام الوقتية واملسـتعجلة، واألحـكام القابلة 
للتنفيذ اجلربي، واألحـكام الصادرة بعدم االختصاص 
قبل احلكم يف املوضوع«)م/178مرافعات رشعية()120( 
واملـراد باألحكام الوقتية: تلك األحـكام التي يصدرها 
القـايض بصورٍة مؤقتٍة مـن أجل معاجلة وضع قائم أثناء 
سـر الدعـوى، كاحلكم بفـرض احلراسـة، أو برفضها، 
أو بتقريـر نفقة مؤقتة، أو برفـض تقريرها. أما األحكام 
)118( الالئحة التنفيذية لنص املادة الثامنة والسبعني بعد املائة يف 
فقرهتا األوىل– وراجع أيضًا: نقض مدين مرصي، جلسـة 

1979/4/9، طعن رقم 770، لسنة 48 ق. 
)119( نبيل عمر، املرجع السابق، الفقرة 498، ص 637- أمحد 

صدقي حممود، نظام املرافعات الرشعية، ص456.
)120( وهذا النص يقابله يف النظام املرصي، نص املادة 212 من 
قانـون املرافعات، والذي جاء عىل النحـو التايل: »ال جيوز 
الطعـن يف األحـكام التـي تصدر أثنـاء سـر الدعوى وال 
تنتهي هبا اخلصومة إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة 
كلهـا، وذلك عدا األحكام الوقتية واملسـتعجلة والصادرة 
اجلـربي،  للتنفيـذ  القابلـة  واألحـكام  الدعـوى  بوقـف 

واألحكام الصادرة بعدم االختصاص..« 

املسـتعجلة، فيقصد هبا األحكام التـي يصدرها القايض 
بصفـٍة مؤقتٍة؛ حلامية حق خُيشـى عليه من فوات الوقت، 
ومتعلقة بمنازعة يف املوضوع، وال متس أصل احلق، وال 

تؤثر فيه)121(. 
الوقتيـة  األحـكام  اسـتثناء  وراء  السـبب  ويرجـع 
واملسـتعجلة مـن القاعـدة األصلية املتقدمـة إىل أن هلذه 
األحـكام كيانًا مسـتقاًل خاصـًا هبا، فصدورهـا ال يؤثر 
عىل احلكم املوضوعي، فال يصح تعليق الطعن فيها عىل 
احلكـم يف موضوع الدعـوى)122(، وملا قـد يكون هلا من 
أثـر بالغ عىل مصالح اخلصوم، حَيُْسـن معـه فتح الطريق 
أمامهم لطعن مبارش قد حيمي مصاحلهم من اخلطر، هذا 
فضاًل عن أنه ال يرتتب عىل إجازة مثل هذا الطعن تقطيع 
أوصـال اخلصومة، أو تعطيل الفصـل يف املوضوع)123(، 
باإلضافة إىل أن صفة االسـتعجال يف األحكام القضائية 

الوقتية، واملستعجلة تقتيض رسعة الطعن فيها)124(. 
أماَّ األحكام الصادرة بوقف الدعوى، فقد استثنيت 
مـن القاعـدة العامـة؛ ألنـه ال سـبيل إىل إلـزام املترضر 
منها باالنتظار حتى يزول السـبب املعلـق عليه الوقف؛ 
وحتـى حيكم بعد ذلـك يف اخلصومة بحكـم ُمنٍْه هلا؛ كام 
أن الطعـن يف هذه األحكام قبل احلكم املنهي للخصومة 
ال يمزق اخلصومة؛ وال يؤخر سرها بل إنه عىل العكس 
سـيؤدي حـال نجاحـه إىل تعجيـل، وتكميـل الفصـل 
فيهـا)125(. وكذلـك حتـى ال يتحصن احلكـم القضائي 
الصـادر بوقـف الدعـوى ضـد الطعن فيـه؛ ألنـه إذا مل 
ُيطعن فيـه فور صدوره؛ فإن املصلحة يف الطعن سـوف 

)121( عبد اهلل آل خنني، الكاشف، جـ2، ص200.
)122( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 601، ص 1042.

الفقـرة 362، ص716- أمحـد  )123( فتحـي وايل، الوسـيط، 
صدقي حممود، نظام املرافعات الرشعية، ص458.

)124( وجـدي راغـب، مبـادئ القضاء املـدين، ص614- نبيل 
إسامعيل عمر، الوسيط، الفقرة 501، ص639.

)125( رمزي سيف، الوسيط، ص677.
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تنعدم بعد صدور احلكـم القضائي الفاصل يف موضوع 
الدعوى)126(. 

ويقترص هذا االستثناء عىل األحكام الصادرة بوقف 
الدعـوى القضائية، فال ينطبـق عىل احلكم برفض طلب 
الوقـف أو احلكـم بإلغـاء الوقـف وإعـادة الدعوى إىل 
حمكمـة أول درجـة للفصل يف موضوعهـا؛ حيث تنتفي 
العلـة يف الطعـن)127(، كـام ال يشـمل حـاالت انقطـاع 
يف  السـر  يملـك  اخلصـم  ألن  شـطبها؛  أو  اخلصومـة 
اخلصومـة بعد االنقطاع أو الشـطب عن طريق تعجيلها 
فـورًا، وهو ما ال يملكه يف حالـة الوقف إال بعد انقضاء 
مدة الوقف أو زوال سـببه)128(. ويقترص هذا االسـتثناء 
عـىل الوقف القضائـي للدعـوى القضائية، أمـا الوقف 
االتفاقـي هلا فإن هذا االسـتثناء ال يشـمله؛ ألنه ال جيوز 
ألحـد أن يتـرضر مـن جـراء اتفاقـه)129(، فاخلصوم قد 
وافقـوا عىل هذا الوقف، وبالتايل فقد أسـقطوا حقهم يف 

الطعن فيه)130(.
أمـاَّ األحـكام القابلـة للتنفيـذ اجلـربي، فيقصـد هبا 
أحـكام اإللزام املوضوعية، التي تصدر يف طلب قضائي 
موضوعـي، ألحد اخلصوم أثناء سـر الدعوى، وتكون 
قابلـة للتنفيذ جربًا، سـواء بحكـم القواعـد العامة )أي 

)126( فتحـي وايل، املرجـع السـابق، الفقـرة 362، ص717- 
أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 602، ص 1042.

)127( أنظر: الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية لنص املادة الثامنة 
والسبعني بعد املائة من نظام املرافعات السعودي اجلديد- 
نبيـل إسـامعيل عمر، الوسـيط، الفقـرة 501، ص640- 
وأنظـر أيضًا: نقض مدين مرصي، جلسـة 1981/6/6، 
الطعـن رقـم 1720، لسـنة 50 ق– نقـض مدين، جلسـة 

1983/2/28، طعن رقم 385، لسنة 40 ق.
)128( وجدي راغب، مبـادئ القضاء املدين، ص614– فتحي 
وايل، اإلشارة املتقدمة- وأنظر أيضًا: نقض مدين مرصي، 

جلسة 1978/3/28، طعن رقم 461، لسنة 44 ق. 
)129( حممود عمر التحيوي، القواعد العامة للطعن، ص31- السيد 
عبد العال متام، األوامر واألحكام وطرق الطعن، ص216.

)130( نبيل إسامعيل عمر، الوسيط، الفقرة 501، ص639.

أحـكام هنائيـة(، أو بمقتىض قواعد النفـاذ املعجل)131(، 
أي أن األمر يقترص عىل أحكام اإللزام، وهي التي تؤكد 
مركـزًا قانونيـًا سـابقًا، ويقصـد منهـا تأكيـد حق ألحد 
اخلصـوم، يقابلـه إلزام الطـرف اآلخر بـأداء معني)132(، 
حيـث إذا تقاعـس عـن تنفيـذه أمكن إجبـاره عىل ذلك 
بواسـطة السـلطة العامة)133(، ومن ثم خيرج من عدادها 
األحـكام التي تقترص عىل تقريـر« مركز قانوين أو واقعة 
قانونية«)134(، كام خترج عن عدادها األحكام املوضوعية 
التـي يعترب صدورها يف ذاته بمثابة وفاء بالتزام الدين أو 

حمققًا بمجرده لقصد املدعي من دعواه)135(. 
إذن، فاألحـكام القابلة للتنفيـذ اجلربي، والتي جيوز 
الطعن فيها فور صدورها، هي األحكام الصادرة بإلزام 
فقـط، دون األحكام التقريريـة، أو األحكام املوضوعية 
املنشـئة، فحيث جيب عـىل املحكوم عليه أن يقوم بعمل، 
أو أعـامل لصالـح املحكـوم لـه، وَنـَكَل عن ذلـك، فإن 
الدولـة حتـل حمله يف إضفـاء احلاميـة القانونيـة عليه عن 

)131( أنظر: عبد املنعم حسـني، االسـتئناف يف األحكام املدنية 
والتجاريـة، دون ذكر النارش، طبعـة 1989، الفقرة 19، 
ص42- وراجـع أيضـًا: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 
1983/3/6، طعن رقم 669، لسـنة 48 ق، املوسـوعة 

الذهبية، جـ 6، ص717، رقم 954.
)132( فتحـي وايل، اإلشـارة املتقدمـة- نبيـل إسـامعيل عمـر، 
الوسـيط، الفقـرة 501، ص641- وراجـع أيضًا: نقض 
رقـم  الطعـن   ،1984/3/29 جلسـة  مـرصي،  مـدين 
1356، لسـنة 48 ق، املوسوعة الذهبية للفكهاين، جـ6، 

ص 724، رقم 962. 
)133( راجـع: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1984/6/10، 
الطعـن رقـم 1662، لسـنة 48 ق، املوسـوعة الذهبيـة، 

جـ6، ص727، رقم965. 
)134( راجـع: نقض مـدين مرصي، جلسـة 1973/11/27، 
الطعـن رقـم 1112، لسـنة 52 ق، املدونـة الذهبية لعبد 

املنعم حسني، جـ2، ص1199، رقم 1611. 
)135( راجـع: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة1983/2/24، 
الطعـن رقـم 607، لسـنة 47 ق، املوسـوعة، جـ6، ص 
716، رقم 953- نقض مدين، جلسـة 1981/11/8، 
الطعن رقم 340 لسـنة 46 ق، املوسـوعة الذهبية، جـ6، 

ص 706،  رقم 944. 
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طريـق التنفيـذ بوسـائل القـوة اجلربيـة)136(، والعلـة يف 
ذلـك أن القابليـة للتنفيذ اجلربي تنشـئ للمحكوم عليه 
مصلحـة جديـة للطعـن يف احلكم عـىل اسـتقالل حتى 

يتسنى له طلب وقف تنفيذه)137(.
وأخرًا، بالنسـبة للحكـم الصادر بعـدم االختصاص 
واإلحالة، فإنه يقبل الطعن املبارش فور صدوره أيضًا؛ ألنه 
وإن كان ينهـي اخلصومة أمام املحكمـة التي أصدرته؛ إال 
أن إجراءات اخلصومة تبقى مسـتمرة أمام املحكمة املحال 
هلـا اخلصومـة. ولذلـك تعترب هـذه الصـورة اسـتثناء عىل 
قاعـدة عدم جواز الطعن يف األحكام الصادرة قبل الفصل 
يف املوضوع فور صدورها، إذ إن احلكم بعدم االختصاص 
واإلحالـة ال ينهـي اخلصومـة برمتهـا بدليل أهنـا حتال إىل 
املحكمـة بحالتهـا)138(، ولـذا كان رائد املنظـم يف تكريس 
هذا االسـتثناء هو الرغبة يف حسم مسألة االختصاص قبل 

أن تصدر املحكمة املحال إليها حكاًم يف الدعوى)139(.
هـذا، ويتعـني عـىل املحكمة املحالـة إليهـا الدعوى 
أن تقـرر وقف إجـراءات اخلصومة أمامهـا حتى يصدر 
حكم يف الطعن باالسـتئناف يف حكم عدم االختصاص 
واإلحالـة؛ جتنبـًا إلضاعـة الوقـت أمـام تلـك املحكمة 
خاصـة أن الطعـن قد ينتهـي بحكم بعـدم اختصاصها، 

)136( حممـود التحيـوي، القواعـد العامة للطعـن يف األحكام 
القضائية، املرجع السابق، ص32- السيد عبد العال متام، 
األوامـر واألحـكام وطـرق الطعـن، ص216- وراجع 
أيضـًا: نقـض مدين مـرصي، جلسـة 1988/12/15، 
الطعـن رقـم 2366، لسـنة 51 ق، املوسـوعة الذهبيـة، 

جـ6، ص 740، رقم 978. 
)137( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 603، ص 1042- 
أمحد هنـدي، قانون املرافعات، الفقـرة 304، ص554- 
وراجع أيضًا: نقض مدين مرصي، جلسة 1981/1/5، 
طعـن رقم 1849، لسـنة 49 ق، املدونـة الذهبية، جـ2، 

ص 1203، رقم 1616.
)138( نبيل إسـامعيل عمر، الوسـيط، الفقرة 501، ص642- 

فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 362، ص717. 
)139( فتحي وايل، نفس اإلشارة املتقدمة.

فتظـل املحكمـة موقفـة للدعـوى أمامهـا وال تنظرهـا 
حتـى يصـدر حكـم مـن حمكمـة االسـتئناف يف مسـألة 
االختصـاص)140(، وبمجـرد صـدور احلكـم األخر يف 
مسـألة االختصـاص، تسـتأنف اخلصومـة سـرها أمام 
املحكمـة امُلحـال إليهـا الدعـوى إن ثبـت اختصاصها، 
حيـث يتـم تعجيـل السـر يف الدعـوى أمامها مـن ِقبل 
اخلصـم صاحب املصلحـة)141(، أمـا إذا صدر احلكم يف 
الطعن بإلغاء حكم عدم االختصاص واإلحالة املطعون 
فيـه، وباختصـاص املحكمـة املحيلـة، أو حمكمة أخرى 
غـر املحكمة املحالـة إليها الدعوى، فـإن عىل املحكمة 
املحال إليها- بعد اسـتئناف سـر اخلصومـة أمامها- أن 
تقيض بإحالة الدعوى إىل املحكمة املختصة التي حددها 

احلكم الصادر يف الطعن)142(.
الصـادرة يف  األحـكام  الطعـن يف  كيفيـة  أمـا عـن 
املـواد املسـتعجلة، واألحـكام القابلـة للتنفيـذ اجلربي، 
والصـادرة بوقف الدعوى، وباإلحالة، فإنه تطبق عليها 
اإلجـراءات الـواردة بنظـام املرافعات الرشعيـة اجلديد 
ذات الصلـة)143(، وفور صدورهـا، دون تربص للطعن 

فيها باالستئناف مع احلكم املنهي للخصومة)144(. 

)140( أمحد هندي، قانون املرافعات، الفقرة 304، ص555- نبيل 
إسـامعيل عمـر، الوسـيط، اإلشـارة املتقدمة- أمحـد صدقي 
حممود، نظام املرافعات الرشعية، ص458- ماجد بن سليامن 
بن عبد اهلل اخلليفة، تيسر إجراءات التقايض والتنفيذ دراسة 

مقارنة عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية، ص181.  
)141( السـيد عبد العال متام، األوامر واألحكام وطرق الطعن، 

ص219.
حممـود  ص717-   ،362 الفقـرة  الوسـيط،  وايل،  فتحـي   )142(
التحيوي، القواعد العامة للطعن يف األحكام القضائية، ص36.

)143( م/4/178 مرافعات رشعية جديد.
)144( هـذا عىل خالف األحـكام الفرعية غر املنهية للخصومة، 
والتـي ال تقبل الطعـن املبارش، حيث ال جيـوز الطعن فيها 
فـور صدورهـا، وإنام جيـب االنتظـار حتى يصـدر احلكم 
املنهي للخصومـة، فيطعن فيها مجيعًا معًا، فبمجرد صدور 
احلكـم املنهـي للخصومة، يمكن الطعن فيه باالسـتئناف، 
وإذا تـم اسـتئنافه، فـإن ذلك يسـتتبع حتاًم اسـتئناف مجيع 
األحـكام التـي سـبق صدورهـا يف القضية، مـا مل تكن قد 
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مـن ناحيـة أخـرى، جتـدر اإلشـارة إىل أن حمكمـة 
املوضـوع )حمكمـة الدرجـة األوىل( قـد يلزمهـا رفـع 
الدعوى إىل حمكمة االسـتئناف، مهام كان احلكم، ودون 

طلب من اخلصوم، وذلك يف احلاالت التالية: 
1- إذا صدر احلكم غيابيًا يف حق املحكوم عليه، وتعذر 
تبليغه باحلكم، فإنه يتعني عىل حمكمة أول درجة أن 
ترفع احلكـم إىل حمكمة االسـتئناف؛ لتدقيقه، مهام 
كان موضـوع احلكـم)145(. فالغائـب)146( يف هـذا 
اخلصوص ليس له حق الطعن يف احلكم باالستئناف 
مبارشة)147(؛ وإنام اسـتوجب املنظـم قيام املحكمة 
هبذا اإلجـراء؛ لئال يفوت عليه هذا احلق؛ وحسـنًا 
إذ فعـل؛ ألنـه بذلك حيافـظ عىل مصلحـة اخلصم 
كلـام كان يف حاٍل من الضعف يسـتحق ذلك)148(، 
كغيابـه، وعدم متكنه من الدفـاع عن مصلحته، كام 
أن النظام افرتض أسوأ احلالتني إذ فعل؛ إذ افرتض 

عدم اقتناع املحكوم عليه باحلكم)149(.

ُقبلت رصاحة، أي أن مجيع األحكام غر املنهية للخصومة، 
والتي مل تكن تقبل الطعن املبارش استقالالً، وفقًا لنص املادة 
178 مرافعات سـعودي- 212 مرافعات مرصي- تعترب 
مسـتأنفة مع احلكـم املوضوعي املنهـي للخصومة، وذلك 

سواء تعلقت باإلجراءات، أو باإلثبات، أو باملوضوع.
)145( م/4/185 مرافعات سعودي.

)146( وهـو مـن ُسـمعت عليـه الدعـوى يف غيابه؛ حيـث غاب عن 
اجللسة األوىل لنظر الدعوى، ومل  يكن قد تم تبليغه شخصيًا هبا، 
أو تبليغ وكيله فيها، ومن ثم مل حيرض مطلقًا )م/1/57 مرافعات 
سـعودي(، أو ألنه ليس له حمل إقامة عام أو خمتار داخل اململكة 
)م/3/57(، وكان قـد أعلـن بالطرق اإلدارية بواسـطة وزارة 
الداخلية )م/17/ ط مرافعات سعودي(. واملحصلة أنه مل يعلم 
بالدعـوى، ومل حيرض فيها، ولو جلسـة واحدة، ومل يودع فيها أو 

وكيله مذكرًة بدفاعه، ولذا يكون احلكم يف حقه غيابيًا.
)147( إذ من حق املحكوم عليه غيابيًا فقط حال تبليغه باحلكم، أو 
علمـه به أن يعرتض عليه أمام نفس املحكمة التي أصدرته 
وليـس لـه حق الطعن فيـه مبارشة أمام حمكمة االسـتئناف 
)م/ 60 مرافعـات( )راجع: ماجد بن سـليامن بن عبد اهلل 
اخلليفة، تيسـر إجراءات التقايض والتنفيذ دراسـة مقارنة 

عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية، ص182(.
)148( إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 

وفق آخر التعديالت، ص510.
)149( نفس املصدر.

2- إذا كان املحكـوم عليـه وليـًا، أو وصيـًا، أو ناظـر 
وقـف، أو ممثل جهـة حكومية أو نحـوه، فإنه جيب 
عـىل املحكمة رفـع القضية إىل حمكمة االسـتئناف، 
مهـام كان موضـوع احلكـم. فـإذا مل يطلـب أيَّ من 
هؤالء االسـتئناف أو التدقيق، أو طلبوه، ومل يتقدم 
الطالـب بصحيفة طعنه، خالل املـدة املقررة نظامًا، 
تعـني عـىل املحكمـة أن ترفـع احلكـم إىل حمكمـة 
االسـتئناف؛ لتدقيقـه، مهـام كان موضـوع احلكم. 
ولعـل املنظم قد قـدر يف هذا اخلصـوص أن هؤالء 
متربعـون، أو مـؤدون خلدمـٍة عامة، فاحتـاط هلم، 
وجعلهـم يف اجلانـب اآلمـن، أو لعله قـدر أهنم قد 
يرتاخون يف اسـتئناف األحـكام وتدقيقها؛ ألهنا ال 
متـس مصلحتهـم الشـخصية، وإنام متـس األصيل 
صاحب املصلحة احلقيقية، وهو الطرف الضعيف، 
أو املستهدف باحلامية، فقرر اسـتئنافها وجوبًا محايًة 
ملصاحلهم)150(. هذا غر أنه يستثنى مما تقدم، ما يي: 
أ( القـرار الصـادر مـن املحكمـة املختصـة عـىل 
اهليئـة العامـة للوالية عىل أمـوال القارصين، 
ومن يف حكمهم، منفـذا حلكم قضائي هنائي 
سـابق)م/4/185/أ مرافعات سـعودي(. 
فمثل هـذا  القرار ال يسـتأنف؛ ألنه لو صدر 
حكم قطعـي ضد اهليئـة العامـة للوالية عىل 
أمـوال القـرص، ومـن يف حكمهـم، كإلزامها 
بالديـة يف احلاالت التي ُينص عليها يف ذلك، 
ثم يمتنع املسـئول عـن التنفيـذ، فإنه ال جيوز 
رفعه لالستئناف؛ ألنه منفذ حلكم سابق)151(. 
ب( احلكـم الصـادر يف شـأن مبلـغ أودعـه أحد 
األشـخاص ملصلحة شخص آخر، أو ورثته، 
)150( ماجد اخلليفة، تيسر إجراءات التقايض والتنفيذ، ص191- 

إبراهيم بن حسني املوجان، املرجع السابق، ص510.
)151( إبراهيم بن حسني املوجان، املرجع السابق، ص510.
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مـا مل يكن للمـودع أو من يمثلـه معارضة يف 
ذلك )م/4/185/ب مرافعات سعودي(؛ 
ألنـه لـو صـدر احلكم، وقبـل بـه األطراف، 
وقنعـوا به، ألضحى حكـاًم قطعيـًا، ومن ثم 
يصبح غر قابل للطعن فيه باالسـتئناف، هذا 

رشيطة أالَّ يعرتض املودع، أو من يمثله. 

املبحث الثاين
النظام اإلجرائي للطعن باالستئناف

 يف األحكام الصادرة من حماكم أول درجة
بـني اسـتئناف احلكـم القضائـي مرافعـًة واسـتئنافه 

تدقيقًا - توطئة:
نصـت الفقرة الثالثة من املادة اخلامسـة والثامنني بعد 
املائـة مـن نظـام املرافعـات السـعودي اجلديد عـىل أن: 
»للمحكـوم عليـه بحكم قابـل لالسـتئناف أن يطلب- 
خالل املدة املقـررة نظامًا لالعـرتاض- االكتفاء بطلب 
التدقيـق من حمكمة االسـتئناف دون الرتافـع أمامها، ما 
مل يطلـب الطرف اآلخر االسـتئناف، ويف مجيع األحوال 
جيوز ملحكمة االسـتئناف نظر الدعـوى مرافعًة إذا رأت 
ذلـك«.. هبـذا النـص انفرد املنظـم السـعودي بتكريس 
إجـراء– يف هـذا اخلصوص- مل ينظمـه املرشع املرصي، 
متثل يف تقسـيم أحكام حماكم الدرجة األوىل والتي سوغ 
االعـرتاض عليها والطعـن فيها باالسـتئناف إىل نوعني 
مـن األحكام: أحكام سـوغ الطعـن فيها باالسـتئناف، 

وأخرى اكتفى فيها بُمكنة تدقيقها فقط دون مرافعة. 
ويقصـد بالتدقيق عرض احلكم الصادر يف الدعوى من 
حمكمة الدرجة األوىل عىل حمكمة االستئناف؛ لتقييم احلكم 
يف ضـوء أدلتـه من دون حاجـة إىل مرافعات، أو جلسـات 
لتـداول الدعـوى من جديـد)152(. أما االسـتئناف مرافعًة، 

)152( حممـود عبـد السـالم وايف، مبـادئ املرافعـات الرشعية، 
مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص338.

فإنـه أوسـع حماًل مـن التدقيـق؛ ألن الدعوى فيـه ُتفتح من 
جديـد أمام حمكمة االسـتئناف، وُتبـارش املرافعات، وُتقدم 
املذكرات، ويسـتدعى الشـهود، وتقدم أدلة إثبات جديدة، 
ويعاد مناقشـة األدلة السـابق تقديمها أمـام حمكمة الدرجة 
سـوغ  املتقـدم،  بالنـص  السـعودي  واملنظـم  األوىل)153(. 
للمسـتأنف- من خـالل مذكرته االعرتاضيـة- حق حتديد 
نوع اسـتئنافه، سـواء كان تدقيقًا فقط للحكم دون مرافعة، 
أم مرافعـًة، يف ظـل تداول كامـل ملوضوع النـزاع من مجيع 
جوانبـه، عرب جلسـات نظر اخلصومـة االسـتئنافية. فإذا مل 
يبني املستأنف يف مذكرته االعرتاضية )صحيفة االستئناف( 
نوع طلب االستئناف من حيث كونه مرافعًة أو تدقيقًا، فإن 
حمكمـة االسـتئناف تنظره مرافعـة. أمـا إذا طلب املعرتض 
يف مذكرتـه االعرتاضيـة أحد نوعـي االسـتئناف– مرافعة 
أو تدقيقـًا- فلـه أن يرجـع إىل النوع اآلخـر؛ وذلك خالل 
املـدة املحـددة لالعـرتاض)م/3/185()154(. هذا غر أن 
املسـتأنف إذا اختـار تدقيـق احلكم مـن دون مرافعـة، فإن 
إعـامل ذلـك وانفاذه يتوقف عىل ما يـراه خصمه؛ إذ حيق له 
نظامًا- بموجب النص املتقدم- أن يطلب املرافعة بدالً من 
التدقيق، بل إن للمحكمة نفسـها أن تقرر نظر االسـتئناف 
مرافعًة بدالً من االكتفاء بتدقيقه؛ حتقيقًا للعدالة اإلجرائية، 
ولو مل يطلب أي من اخلصوم ذلك)155(. وحسنًا فعل املنظم 

)153( نفس املصدر.
)154( أمحـد صدقي حممود، نظـام املرافعات الرشعية يف اململكة 

العربية السعودية، ص477.
)155( ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة، تيسر إجراءات التقايض 
والتنفيذ دراسـة مقارنة عىل ضوء الفقه واألنظمة السعودية، 
ص191- إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات 
الرشعية وفق آخر تعديالته، ص510- حممود عبد السـالم 
وايف، املرجع السـابق، ص339. وجدير بالذكر أن املحكوم 
عليـه إذا كان ناظـر وقـف، أو ويص، أو ويل، أو ممثـل جهـة 
حكوميـة أو نحـوه فإنه جيب عـىل املحكمة رفـع القضية إىل 
حمكمة االسـتئناف، مهام كان موضـوع احلكم. فإذا مل يطلب 
أيـًا مـن هؤالء االسـتئناف أو التدقيق، أو طلبـوه، ومل يتقدم 
الطالـب بصحيفة طعنه خالل املدة املقـررة نظامًا، تعني عىل 
املحكمة أن ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف؛ لتدقيقه، مهام 

كان موضوع احلكم .. )م/ 4/185 مرافعات(.
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السـعودي؛ بصدد تكريس إمكانية االسـتئناف تدقيقًا، أي 
مـن دون مرافعة من اخلصوم يف بعض األحوال وفقًا لنص 
املـادة 185 مـن نظام املرافعات؛ فال شـك أن هـذا التوجه 
الترشيعي يتفق مع أكثر األنظمة اإلجرائية تطورًا يف الوقت 
احلـارض؛ كام أنه حيد من البطء يف إجراءات التقايض؛ ومنع 

اللدد بني اخلصوم يف االستئناف)156(.
وترتيبـًا عـىل ما تقـدم، وإذا كان يسـوغ للمسـتأنف 
حـق حتديد نوع اسـتئنافه؛ تدقيقـًا كان، أم مرافعًة، وفق 
ضوابـط النـص املنظم، فالتسـاؤل اجلامع الـذي يطرح 
نفسـه يف هذ الصدد، مؤداه: وفق أي إجراءات، وخالل 
أي ميعـاد، وأمـام أي حمكمة يتـم رفع، وإيـداع، وقيد، 
ونظر الطعن باالستئناف يف األحكام الصادرة من حماكم 

الدرجة األوىل؟.. 
إجابة هذا التسـاؤل اجلامع، هي مـدار ما نتناوله من 
خالل هذا املبحث، ونحاول الوقوف عليه تفصياًل، من 

خالل الرشوح التالية.

أوالً: املحكمة املختصة بنظر الطعن باالستئناف: 
ُيرفـع الطعـن باالسـتئناف بصدد األحـكام القضائية 
الصـادرة من حماكم الدرجة األوىل إىل حمكمة االسـتئناف 
املختصـة التي تتبعها هـذه املحاكم، وهـي حمكمة الطبقة 
األعىل مبارشة من طبقة هذ املحاكم. وبذلك يرفع الطعن 
إىل حمكمـة االسـتئناف التـي يقـع يف دائـرة اختصاصهـا 
حماكم الدرجة األوىل )املحاكم العامة والتجارية والعاملية 
واألحـوال الشـخصية( التـي أصـدرت األحـكام املراد 
)156( يؤيـد ذلـك؛ التعديـالت التـي أدخلهـا املـرشع الفرني يف 
عـام 2005 عىل املادتـني 779، و785 من قانون املرافعات 
الفرنـي، والتي بموجبها سـوغ للقـايض املكلف بتحضر 
القضيـة أن يطلـب مـن املحامني بعـد موافقتهـم، وبموافقة 
النيابـة العامـة - إذا لزم األمـر- بأن يقومـوا بوضع ملفات 
القضيـة بأمانـة رس املحكمة يف تاريخ حمـدد، إذا ما تبني عدم 
رضورة املرافعة؛ أي تدقيق احلكم فقط دون مرافعة )راجع: 
أمحـد صدقـي حممود، نظـام املرافعـات الرشعيـة يف اململكة 

العربية السعودية، ص478(.

الطعـن عليهـا)157(؛ إذ مـن املقـرر أن لكل حمكمـة دائرة 
اختصاص حمددة وفقًا للقانون؛ ومن ثم تنحرص سـلطتها 

داخل هذه الدائرة، وال يكون هلا أية سلطة خارجها. 
وهـذا االختصـاص يتعلق بالنظـام العام؛ ألنـه يتعلق 
بوظيفـة املحكمـة؛ وتبعيـة املحاكـم بعضها لبعـض)158(. 
وهذه القاعـدة يتعني إعامهلا عند حتديـد املحكمة املختصة 
بنظـر الطعـن، سـواء تعلـق األمر باألحـكام الصـادرة يف 
املوضـوع، أو األحـكام املسـتعجلة أو الوقتيـة)159(. ولذا 
إذا ُرفع الطعن باالسـتئناف أمـام حمكمة غر خمتصة، تعني 
عليها أن حتكم بعدم اختصاصها بنظره، وذلك يف أي حالة 
تكون عليها اإلجراءات. وإذا حكمت حمكمة االسـتئناف 
بعـدم اختصاصها بنظر الطعـن باالسـتئناف املرفوع إليها 
ضـد احلكـم الصادر من حماكـم أول درجـة؛ لصدوره من 
حمكمة غر تابعٍة هلا، فإهنا تلتزم بإحالة الطعن باالسـتئناف 

إىل حمكمة االستئناف املختصة قانونًا بنظره)160(. 
إذن، ينعقـد اختصـاص حمكمـة االسـتئناف الكائنة 
القضائيـة  األحـكام  يف  الطعـون  بنظـر  باملنطقـة)161( 

)157( م/15 من نظام القضاء السعودي اجلديد الصادر عام 1428هــ.
)158( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 365، ص724- نبيـل 

عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص668.
)159( نبيل عمر، نفس اإلشارة املتقدمة.

)160( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 365، ص724- حممود 
التحيـوي، الطعـن يف األحـكام القضائيـة، ص67- عبد 
املنعم حسني، طرق الطعن يف األحكام، جـ1، ص259- 
طعـن   ،1986/5/28 جلسـة  مـرصي،  مـدين  نقـض 
رقم 1485، لسـنة 52 ق، املوسـوعة الذهبيـة للفكهاين، 
 ،1980/5/15 مـدين،  نقـض  رقـم915-  ص483، 

جمموعة أحكام النقض، السنة31 ق، جـ2، ص1380.
)161( إذ أن اململكـة العربيـة السـعودية ُمقسـمة إداريـًا إىل ثالثة 
عـرش منطقة، تتألف كل منها من عدد من املحافظات، وقد 
نـص املنظم السـعودي عىل أن يكـون يف كل منطقة حمكمة 
استئناف أو أكثر، تبارش أعامهلا من خالل دوائر متخصصة..

)م/1/15 قضاء سـعودي(. كام نـص عىل أن تتوىل حماكم 
االسـتئناف النظر يف األحكام القابلة لالسـتئناف الصادرة 
من حماكـم الدرجـة األوىل )العامة، والعامليـة، والتجارية، 
واألحوال الشـخصية، واجلزائية(، وحتكم بعد سامع أقوال 
اخلصـوم، وفـق اإلجـراءات املقـررة يف نظـام املرافعـات 

الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية )م/17 قضاء(.
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الصـادرة عـن حماكـم الدرجـة األوىل الكائنـة يف هـذه 
املنطقـة، فاألحـكام القضائيـة الصـادرة مـن املحكمـة 
العامـة بمحافظـة عنيـزة أو بمحافظة بريـدة ُيطعن فيها 

باالستئناف أمام حمكمة استئناف منطقة القصيم)162(.
وأخرًا، وبالوقـوف عىل نيص املادتني 188، و189 
مـن نظـام املرافعات السـعودي اجلديد، يظهـر لنا فارق 
جوهري بني التنظيم السعودي والتنظيم املرصي بصدد 
ماهيـة املحكمـة التـي ُتقـدم إليهـا، وتودع هبـا صحيفة 
االسـتئناف ابتـداًء. فاملنظـم السـعودي بموجب النص 
األول أوجب تقديم صحيفة الطعن لدى إدارة املحكمة 
نفسها التي أصدرت احلكم املراد الطعن فيه باالستئناف 
)م/1/188(، كـام أوجب عـىل إدارة هذه املحكمة قيد 
صحيفـة الطعن )مذكرة االعـرتاض( يف يوم ايداعها يف 
السـجل اخلاص بذلك، ثم إحالتها فورًا إىل الدائرة التي 

أصدرت احلكم )م/2/188(. 
وقـد يكـون رائد املنظـم السـعودي يف هـذا التوجه 
والتنظيم، هو حماولته منح فرصة أخرة ملحكمة الدرجة 
األوىل؛ ملراجعـة احلكم الذي أصدرته والذي تم الطعن 
فيـه هبذه الصحيفة )مذكرة االعرتاض(، وذلك يف ضوء 
ما ورد هبا؛ حيث تطلع املحكمة عىل فحوى االعرتاض، 
وتعيـد النظر يف احلكم من ناحية الوجوه التي بني عليها 
االعـرتاض، وذلك مـن دون مرافعة، ما مل يظهر مقتىض 
هلـا، ويتعني عـىل املحكمة حينئـذ أن تؤكـد حكمها، أو 
َلـت احلكم، تعني  تعدلـه، بحسـب ما يظهر هلـا. فإن َعدَّ
تبليـغ احلكـم امُلعـدل للخصـوم، وتـرسي عليـه حينئذ 
اإلجـراءات املعتـادة، أمـا إذا أكـدت حمكمـة الدرجـة 
األوىل حكمهـا، وجـب عليهـا رفعـه مع صـورة ضبط 

)162( حممود عبد السالم وايف، مبادئ املرافعات الرشعية، مرجع 
سابق، اجلزء الثاين، ص338. ولقد أجاز املنظم السعودي 
إنشـاء دوائـر اسـتئناف متخصصـة يف املحافظـات التابعة 

للمنطقة التي فيها حمكمة استئناف )م/2/15 قضاء(.

القضية، ومذكرة االعرتاض، ومجيع األوراق إىل حمكمة 
االسـتئناف املختصـة التي تتبعها حمكمـة الدرجة األوىل 

هذه)م/189(؛ لتفصل يف النزاع من جديد)163(. 
واملنظم السـعودي هبـذا النص أطلق سـلطة حمكمة 
أول درجـة يف مراجعـة حكمها، إما بتعديلـه أو تأكيده. 
كـام جاء النص خاليـًا من حتديد أي مدة زمنية يتعني عىل 
املحكمة خالهلا أن تقوم هبذه املراجعة. وكان أوىل باملنظم 
السـعودي حتديد مـدة زمنية بسـيطة يف هذا اخلصوص؛ 
لضامن رسعة حسم الدعوى إما بتعديل احلكم وإخطار 
اخلصوم به لترسي عليه اإلجراءات املعتادة، وإما بتأكيد 
احلكم، ورسعة رفع مجيع األوراق إىل حمكمة االستئناف 

لتقوم بدورها املنوط هبا.
هـذا، يف حـني اسـتوجب املنظـم املـرصي يف هـذا 
اخلصـوص إيداع صحيفـة الطعن بقلم كتـاب املحكمة 
املرفوع إليها االسـتئناف، أي حمكمة الدرجة الثانية التي 
ستتصدى لنظر الطعن والفصل فيه )م/230 مرافعات 
مرصي(. كـام أوجب عىل قلـم كتاب املحكمـة املرفوع 
إليها االستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى االبتدائية 
يف اليـوم التايل لليوم الذي يرفع فيه االسـتئناف، وجيب 
إعالن صحيفة االسـتئناف إىل املسـتأنف عليه، وتكليفه 
باحلضور خالل ثالثة أشـهر من تاريخ تقديم الصحيفة 
إىل قلم الكتاب، وإال جاز اعتبار االستئناف كأن مل يكن 

)م/70 مرافعات مرصي()164(. 
وال شـك أن توجـه املنظم السـعودي املتقـدم موضع 
حتفظ؛ ألنه وفقـًا لقواعد املرافعات املسـتقرة؛ فإن حمكمة 
أول درجـة بإصدارهـا احلكـم املطعـون فيـه تكـون قـد 
اسـتنفدت كل والية هلـا عليه، ومن ثـم انقطعت صلتها، 
وسـلطتها باحلكـم، فأنـى تقـدم، وُتودع صحيفـة الطعن 

)163( ماجد اخلليفة، تيسـر إجراءات التقايض والتنفيذ، مرجع 
سابق، ص 194.

)164( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 365، ص720.
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بـإدارة نفـس املحكمـة؛ لتحيلهـا للدائـرة نفسـها التـي 
أصدرت احلكم؛ لتعيد النظر فيه؟ ومن ناحية أخرى، فإن 
هذا التكريس إنام هو تكرار لذات اإلجراءات التي كان يتم 
إعامهلا أمام حمكمة التمييـز امللغاة)165(، وفق مبدأ التقايض 
عـىل درجة واحدة امللغي، والذي أدرك املنظم السـعودي 
بالتجربـة عدم نجاعتهام، فأعرض عنهـام، وختلص منهام؛ 
مكرسـًا نظام االستئناف وفق مبدأ التقايض عىل درجتني، 
والـذي يتعارض هـذا التنظيم عىل هذا النحـو مع إعامله، 
هذا فضاًل، عن أن هذا اإلجراء كثرًا ما يرتتب عليه ضياع 
الوقت؛ إذ قلام يرتاجع قضاة حماكم الدرجة األوىل، ونادرًا 

لون أحكامهم)166(. ما ُيعدِّ

)165( فـام كرسـته املـادة 188 من نظـام املرافعـات الرشعية اجلديد 
بصـدد كيفية رفع الطعن باالسـتئناف إىل إدارة نفس املحكمة 
التـي أصـدرت احلكـم وإحالة مذكـرة االعـرتاض إىل نفس 
الدائرة التي أصدرته، ُيعد بمثابة تكرار مطابق ملا سبق وقررته 
املـادة 180 مـن نظـام املرافعـات الرشعية السـابق، وكذلك 
احلـال بالنسـبة ملا كرسـته املـادة 189 بصدد مراجعـة الدائرة 
حلكمهـا الـذي أصدرته، والذي تم االعـرتاض عليه، وذلك 
يف ضوء ما ورد بمذكرة االعرتاض؛ حيث تطلع املحكمة عىل 
فحـوى االعرتاض، وتعيد النظـر يف احلكم من ناحية الوجوه 
التـي بني عليها االعرتاض، وذلـك دون مرافعة.. لتنتهي إما 
إىل تعديل احلكم، أو تأكيده، كل ذلك ترديد، وتكرار لعبارة، 

ومضمون نص املادة 181 من نظام املرافعات السابق.
)166( مـن ناحيـة أخرى، يف نظرنـا، أن هذا التنظيـم اخلاص برفع 
الطعن إىل ذات املحكمـة، وإحالة صحيفته إىل نفس الدائرة 
التـي أصدرتـه؛ ملراجعـة احلكـم، كان يبـدو مقبـوالً يف ظل 
النظام القديم القائم عـىل مبدأ الدرجة الواحدة، وكان له ما 
يربره؛ ألن حمكمـة التمييز مل تكن حمكمة درجة ثانية )حمكمة 
موضـوع(؛ وإنـام– كام تقـدم- كانت حمكمة قانـون؛ تراجع 
وفقط سـالمة تطبيق القواعد الرشعية والنظامية، ويف غالب 
األحـوال كانـت تعيـد األوراق إىل الدائـرة التـي أصدرت 
احلكـم، إن كان ثمـة مالحظـات هلـا، أو إذا نقضت احلكم، 
فتعيـده، لتنظـره دائرة أخـرى. وهذا يربر قبـول فكرة ابتداء 
املراجعـة قبـل إرسـال األوراق إىل حمكمـة التمييـز؛ توفـرًا 
للوقـت واجلهد. أما بعد تكريس نظام االسـتئناف، ومغايرة 
أسـاس إعامله ملا قامت عليه حمكمة التمييز من أساس؛ إذ أن 
حمكمة االسـتئناف حمكمة موضوع، وليسـت حمكمة قانون؛ 
حيـث تنظر النـزاع من جديـد، ويكون هلا نفس السـلطات 
التي كانت ملحكمة الدرجة األوىل، ويكون للخصوم أمامها 
نفس احلقوق والسلطات التي كانت هلم أمام حمكمة الدرجة 

ثانيًا: ميعاد الطعن باالستئناف: 
ميعـاد الطعـن باالسـتئناف هو األجل الـذي حدده 
القانـون لرفـع الطعـن ضد احلكـم القضائـي االبتدائي 
الصـادر عـن حمكمة أول درجـة)167(. وقد َقَصـَد املنظم 
من حتديد موعد الستئناف األحكام الصادرة من حمكمة 
أول درجـة؛ أال تبقى هذه األحـكام ُعرضة لإللغاء عن 
طريق االعرتاض عليها مدة طويلة؛ وأن تسـتقر احلقوق 
الثابتة هبا ألصحاهبا يف أقرص وقت ممكن)168(. وقد ُأخذ 
يف االعتبـار عند حتديد هذا املوعـد؛ وجوب املوازنة بني 
رضورة إعطـاء املحكـوم عليـه فرصة معقولـة للرتوي 
والتدبـر قبـل أن يقـدم عـىل الطعـن يف احلكـم، وبـني 
رضورة التعجيـل بحسـم املنازعات، وعـدم إطالة أمد 
التقـايض)169(. مـن أجل ذلـك؛ راعى املنظـم أن يكون 
موعـد االسـتئناف كافيـًا لعلـم املحكوم عليـه باحلكم، 
ودراسـته، والتفكـر يف احتـامل التظلـم منـه، وتقديـر 
احتامل كسب الدعوى، إذا ما استقر رأيه عىل ذلك)170(. 
مي)171(، من  وميعاد الطعن باالسـتئناف ميعـاد حَتَكُّ
املواعيد الناقصة؛ والتي جيب أن يقدم االستئناف خالهلا 
وقبـل انقضائها، وإال سـقط احلـق يف إبدائـه بعد ذلك، 

األوىل، فيبدو التسليم بصحة هذا التوجه من الصعوبة البالغة 
بمـكان. وقد تبني جانـب من الفقه توجه املنظم السـعودي 
هذا، ودافع عنه، بدعوى توفر وقت حمكمة ثاين درجة ومن 
بعدهـا املحكمة العليا يف نظر قضايا من املمكن تدارك اخلطأ 
فيهـا لدى املحكمـة التي أصـدرت احلكـم!! )راجع: أمحد 
صالـح خملوف، الوسـيط يف رشح التنظيـم القضائي اجلديد 

باململكة العربية السعودية، هامش رقم 195، ص118(.
)167( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 491، ص627.

)168( أمحـد صدقي حممود، نظـام املرافعات الرشعية يف اململكة 
العربية السعودية دراسة حتليلية وتطبيقية مقارنة، ص472.
)169( أمحد السـيد صاوي، الوسيط، الفقرة 643، ص1089- 
إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 

وفق آخر تعديالته، ص518.
)170( حممـد حامـد فهمـي، املرافعـات املدنيـة، مرجع سـابق، 

ص614.
)171( أمحد السيد صاوي، اإلشارة املتقدمة.
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وكان غـر مقبول)172(. وخيضع ميعاد الطعن باسـتئناف 
األحـكام القضائيـة الصـادرة مـن حماكـم أول درجة ملا 
ختضع له مواعيد املرافعات من قواعد وأحكام من حيث 
كيفية احتسابه، وامتداده، وانقضائه، ووقفه بسبب القوة 
القاهـرة أو احلادث الفجائي، أو بسـبب موت املحكوم 
عليـه، أو فقـده أهلية التقـايض، أو زوال صفـة من كان 

يبارش اخلصومة القضائية عنه من النائبني)173(.
وطبقًا لنص املادة السابعة والثامنني بعد املائة من نظام 
املرافعات، حدد املنظم السعودي ميعاد الطعن باالستئناف 
يف األحـكام القضائيـة املوضوعية بثالثـني يومًا، يف حني 
قـرصه– اسـتثناًء- إىل عرشة أيـام فقط بصـدد الطعن يف 
األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة)174(. ويبدأ ميعاد 
اسـتئناف احلكم الصادر من حماكم أول درجة وفقًا لنظام 
املرافعات السعودي– كقاعدة - من تاريخ تسليم صورة 

)172( نبيـل عمـر، الوسـيط، الفقـرة 509، ص669- أمحـد 
صدقي حممود، نظام املرافعات الرشعية، ص472. 

)173( راجـع: نص املادة الثامنـون بعد املائة من نظـام املرافعات 
الرشعيـة السـعودي–  وأنظر أيضـًا: نبيل عمر، اإلشـارة 
املتقدمة- السيد عبد العال متام، األوامر واألحكام وطرق 
الطعن، ص268- إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام 
املرافعات الرشعية وفق آخر التعديالت، ص518. وميعاد 
الطعن ميعاد سقوط؛ إذ يتعني تقديم الطعن خالله؛ فإذا مل 
يراعـى امليعاد، سـقط احلق يف الطعن، وهو سـقوط يتعلق 
بالنظـام العام ال يمنعه اتفاق األطراف عـىل مد امليعاد، أو 
عىل عدم التمسـك به. ويمكن ألي من األطراف التمسك 
بالسـقوط يف أيـة حالـة كانـت عليهـا اإلجـراءات، وعىل 
القـايض أن يقيض به، وبالتايل بعدم قبول الطعن، من تلقاء 
نفسـه إذا ُرفـع إليه الطعن بعد انقضاء امليعـاد ) نبيل عمر، 
سـقوط احلق يف اختاذ اإلجـراء، دون ذكر النارش، 1989، 

ص30- فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 354، ص690(.
)174( إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 
وفق آخر تعديالته، ص518. كام قرر املنظم السعودي أنه 
إذا مل يتقـدم الطاعن باسـتئنافه خالل هاتني املدتني، سـقط 
حقه يف طلب االسـتئناف أو التدقيق، ومن ثم أوجب عىل 
الدائـرة املختصة تدوين حمرض بسـقوط حـق الطاعن عند 
انتهـاء مدة الطعن يف ضبـط  القضية، والتهميش عىل صك 
احلكم وسـجله بـأن احلكم قد اكتسـب القطعية )م/187 

مرافعات سعودي(.

صـك احلكم القضائي للمحكوم عليـه، وتوقيعه يف دفرت 
الضبـط بذلـك )م/1/179 مرافعـات سـعودي()175(. 
حيث تسـلم صـورة صك احلكـم إىل املحكـوم عليه يوم 
النطق باحلكم إن أمكن ذلك، وإال حددت الدائرة موعدًا 
السـتالمها ال يتجاوز عرشين يومًا، فإن مل يصدر الصك 
يف اليـوم املحدد، ُيمـدد املوعد املدة الكافية بحسـب نظر 
الدائرة، ويتم تدويـن ذلك يف ضبط القضية)176(. ولكن، 
إذا مل حيـرض املحكوم عليه لتسـلم صـورة صك احلكم يف 
املوعـد الـذي حددتـه الدائرة، فتـودع الصـورة يف ملف 
الدعـوى يف التاريخ نفسـه، مـع إثبات ذلـك يف الضبط، 
ويعـد اإليداع الذي يتم وفقًا لذلـك بداية للموعد املقرر 
للطعـن يف احلكـم )م/1/179()177(. وإذا كان احلكـم 
القضائي غيابيًا، فإن ميعاد الطعن فيه باالستئناف يبدأ من 
تاريـخ إعالن أو تبليغ احلكم إىل شـخص املحكوم عليه، 

أو إىل وكيله )م/1/179 مرافعات سعودي(. 
فوفقا إلجراءات إصدار احلكم القضائي، يقوم قضاة 
الدائـرة التي تنظـر الدعوى بكتابة مسـودة احلكم، وهي 
الورقة التي يدونون عليها أسـباب احلكم ومنطوقه الذي 
يتضمن صيغة القرار املسـتقر عليه رأهيم، وتوقيع القضاة 
عليهـا)178(. وبعد النطق باحلكم املدونة أسـبابه ومنطوقه 
هبذه املسودة، يتم تدوين النسخة األصلية للحكم )صك 

)175( حيـث يبدأ حسـاب ميعـاد الطعن باالسـتئناف من اليوم 
التايل ليوم تسـليم صورة الصك، أو من اليوم التايل لليوم 

املحدد لتسلمها)م/4/179 الئحة تنفيذية(. 
)176( م/1/179 الئحة تنفيذية.

)177( وإذا كان املحكـوم عليه سـجينًا، أو موقوفـًا، فعىل اجلهة 
املسـئولة عنـه إحضـاره إىل املحكمة ليتسـلم صك احلكم 
خـالل املدة املحـددة لتسـلمه، وكذلك إحضـاره لتقديم 
الطعـن يف املدة املحددة لذلك. ويتعني عىل املحكمة تبليغ 
اجلهة املسـئولة عن السـجني أو املوقـوف بالتاريخ املحدد 
السـتالم صـورة صـك احلكـم، واملـدة املحـددة لتقديم 

صحيفة الطعن عليه )م/3/179 الئحة تنفيذية(.
)178( هذه 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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احلكـم(، املشـتملة عـىل الوقائـع واألسـباب واملنطوق، 
ويوقع عليها وخيتمها القايض، أو رئيس اجللسـة يف حالة 
تعـدد القضاة، وحتفـظ بمحفوظات املحكمـة )م/166 
مرافعـات()179(. أمـا صـورة صـك احلكـم التـي تسـلم 
للمحكوم عليه – املشـار إليها آنفًا- فهي صورة رسـمية 
من النسـخة األصلية للحكم. فإذا كانـت األخرة قد تم 
تدوينها، ُسـلمت صورة منها للمحكـوم عليه يوم النطق 
باحلكـم متـى أمكن ذلك، ومـن ثم يبدأ ميعـاد الطعن يف 
احلكـم. فـإن مل يكن ذلك ممكنـًا، حددت الدائـرة موعدًا 
ال يتجـاوز عرشيـن يومًا السـتالم املحكـوم عليه صورة 
رسمية من الصك)180(. فإن مل حيرض املحكوم عليه لتسلم 
الصورة، فإهنا ُتودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نفسه مع 
إثبـات ذلك يف الضبـط، وُيعد تاريخ واقعـة اإليداع هذه 
بدايـة مليعـاد الطعن يف احلكم باالسـتئناف. وقد أحسـن 
املنظـم السـعودي هبـذا التوجـه؛ إذ مل ُيسـوغ للمحكـوم 
عليـه ُمكنـة حتديد وقـت االسـتالم، أو وقت بـدء ميعاد 
الطعـن؛ ألنه قـد ُيمعن يف التأخر؛ إلطالـة الفرتة الزمنية 
املسـموح باختـاذ إجـراءات الطعن خالهلا، عـىل نحو قد 

يرض بخصمه، وهيدد استقرار املراكز القانونية. 
غـر أننا نـرى املنظم السـعودي قد بالـغ بصدد مدة 
العرشيـن يومًا التي حددها لتسـليم صورة صك احلكم 
خالهلا للمحكوم عليه، وأيضًا بصدد النص عىل إمكانية 
مد هـذه املدة ملـدة كافيـة أخرى بحسـب نظـر الدائرة. 
وأعتقد أن مدة عرشة أيام فقط تكون كافية لنسخ الصك 
من املسودة، ومن ثمَّ نسخ صورة رسمية منه، وتسليمها 

)179( حُتفـظ بمحفوظـات املحكمـة؛ ألهنا أصـل احلكم الذي 
يتضمن الدليل القائم عىل نوع القرار الذي اختذته املحكمة 
يف الدعوى؛ وهي الورقة الرسمية التي يتم االعتامد عليها 
يف سـجل املحكمة؛ حتى يمكن الرجوع إليها يف األحوال 

التي تستلزم ذلك.
)180( فإن مل يصدر الصك يف اليوم املحدد، ُيمدد املوعد املدة الكافية 

بحسب نظر الدائرة، ويتم تدوين ذلك يف ضبط القضية.

للمحكوم عليـه؛ حتقيقًا للعدالة الناجزة، وما تتطلبه من 
اقتصاد يف الوقت، ورسعة يف اإلجراءات.

أما بالنسـبة للمرشع املـرصي، فقد حدد ميعاد الطعن 
باالسـتئناف بأربعـني يومـًا، وذلـك بالنسـبة لألحـكام 
الصـادرة يف الدعاوى املوضوعية، ومخسـة عـرش يومًا يف 
املواد املسـتعجلة)181(. ويبدأ ميعاد الطعن باالسـتئناف– 
كقاعـدة عامـة- مـن تاريـخ صـدور احلكـم القضائـي 
)م/1/213 مرافعات مرصي(؛ اسـتنادًا إىل أن املحكوم 
عليـه طـرف يف اخلصومة، وُيفـرتض فيه متابعـة ما ُيَتخذ 
فيها من إجـراءات، ومن أمهها احلكم الصادر فيها، ومن 
ثـم فال يقبل منه ادعـاء عدم العلم بتاريـخ صدوره)182(، 
وذلك سواء حرض اخلصوم جلسة النطق باحلكم أو غابوا 
عنهـا)183(. واملقصود بتاريخ صـدور احلكم تاريخ النطق 
بـه)184(. عـىل أنه اسـتثناء من هذه القاعـدة هناك حاالت 
يبـدأ فيها ميعاد الطعـن من واقعة أخـرى؛ وهي حاالت 
خيش فيها املرشع من عدم علم املحكوم عليه باخلصومة، 
ومـن ثم عدم علمه بصدور احلكـم، فجعل ميعاد الطعن 
يبـدأ من تاريـخ إعـالن احلكم، ال مـن تاريـخ صدوره. 
 ّ وهذه احلاالت مكرسـة عىل سـبيل احلرص بموجب نيصَّ

)181( غـر أن هنـاك حـاالت أخـرى يكـون فيهـا ميعـاد الطعـن 
باالسـتئناف خمتلفًا عن هـذا التحديد، حيث يـرد بصدد هذه 
احلـاالت نص خـاص هبا حيـدد مواعيـد اسـتئناف األحكام 
الصـادرة فيها. ومـن أمثلة ذلـك: أن ميعاد الطعـن يف القرار 
الصـادر مـن نقابـة املحامـني بتقديـر أتعـاب املحامني عرشة 
أيـام، تبـدأ من تاريخ اإلعـالن )م/85 من قانـون املحاماة(، 
دعـاوى  يف  احلضوريـة  األحـكام  اسـتئناف  ميعـاد  أيضـًا 
األحـوال الشـخصية لألجانـب يبلـغ مخسـة عـرش يومـًا من 
تاريخ صدورها، كام أن ميعاد اسـتئناف األحكام الصادرة يف 
مسـائل األحوال الشخصية هو ستون يومًا ملن ال موطن له يف 
مرص دون إضافة مواعيد مسـافة )م/61 من قانون إجراءات 
األحوال الشخصية رقم1 لسنة2000( )راجع: أمحد هندي، 

قانون املرافعات، مرجع سابق، الفقرة 308، ص559(.
)182( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 354، ص691. 

)183( وجدي راغب، مبادئ القضاء املدين، ص618. 
)184( فتحي وايل، اإلشارة املتقدمة.
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الفقرتني األوىل والثانية من املادة 213 مرافعات، وحيث 
أهنـا قد وردت عىل سـبيل احلـرص، فإنه ال جيـوز القياس 

عليها، أو التوسع يف تفسرها، وتتمثل فيام يي)185(: 
1- إذا ختلـف املحكـوم عليـه عن احلضـور يف مجيع 
اجللسـات التي ُحددت لنظـر الدعوى، ومل يقدم 
مذكرة بدفاعـه فيها؛ ألنه يف هذه احلالة قد يكون 
جاهاًل قيام اخلصومـة؛ فال يكفي العلم احلكمي 

هبا، وإنام جيب العلم اليقيني أو الظني.
2-  إذا أوقفت اخلصومة، ثم اسـتأنفت سـرها بعد 
الوقـف، ومل حيرض املحكوم عليه أية جلسـة تالية 
لتعجيلهـا، كام مل يقدم بعد ذلـك مذكرة بدفاعه، 
والنص عام يشـمل كل حـاالت الوقف، أيًا كان 
سـببها، كـام إذا كان الوقـف للفصـل يف مسـألة 
أوليـة، أو كان وقفـًا جزائيـًا، أو اتفاقيـًا، ويأخذ 

حكم الوقف أيضًا شطب الدعوى)186(.
3- إذا قـام سـبب مـن أسـباب انقطـاع اخلصومـة، 
وصدر احلكم دون إعـالن تكليف باحلضور ملن 
يقوم مقام اخلصم الـذي تويف، أو فقد أهليته، أو 

زالت صفة نائبه)187(. 
)185( رمـزي سـيف، الوسـيط، الفقـرة 602، ص 782- فتحي 
وايل، اإلشـارة املتقدمـة- أمحـد أبـو الوفـا، املرافعـات،  ص 
834- وأنظر أيضًا: نقض مدين، جلسـة 1982/12/30، 
الطعـن رقم 1377، لسـنة 52 ق - املوسـوعة - ص 788، 
رقـم 1042- نقض مـدين، جلسـة 1989/6/21، الطعن 
رقم 1195، لسـنة 58 ق - املوسـوعة –، جـ6، ص 800، 

رقم1057.
)186( كام يأخذ حكمها حالة ما إذا حجزت القضية للحكم، ثم فتح 
بـاب املرافعة فيها دون إعالن اخلصـم بقرار فتح باب املرافعة 

)راجع: فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 354، ص692(.
)187( وتفـرتض هـذه احلالـة أن املحكمـة قد أصـدرت احلكم يف 
اخلصومـة بعـد وفـاة اخلصـم الـذي حتقق بالنسـبة له سـبب 
االنقطـاع، وهـو ما خيشـى معه بصـورة جديـة أال يعلم هبذا 
احلكـم، وتتوافر هـذه احلالة ولو كان سـبب االنقطاع قد قام 
بعـد قفـل باب املرافعـة يف الدعـوى وبالتـايل دون أن يرتتب 
عـىل قيامـه انقطـاع اخلصومـة، إذ يف هـذا الفـرض أيضـًا ال 
يمكـن افـرتاض علـم من قـام مقـام اخلصم بصـدور احلكم 
وعىل العكس، ال تتوافر هذه احلالة إذا تم إعالن من قام مقام 

وإذا كان ميعاد الطعن يف األحكام يبدأ من تاريخ صدور 
احلكـم، أو من تاريخ إعالنه – كام تقدم- فإن هناك حاالت 
أخـرى يبدأ فيهـا امليعاد من تاريخ آخر غـر تاريخ الصدور 
أو اإلعـالن، مع مالحظـة أن قدر امليعـاد يف مجيع األحوال 
يظـل كام هـو، وأن الـذي يتغر هو نقطـة بدايته فقـط)188(. 
مـن هذه احلـاالت: األحـكام الفرعيـة الصادرة أثناء سـر 
اخلصومـة، يبدأ ميعـاد الطعن فيها من بـدء ميعاد الطعن يف 
احلكم املنهـي للخصومة )م/229 مرافعـات(. واألحكام 
الفرعية التي تقبل الطعن املبارش، يبدأ ميعاد الطعن فيها فور 
صدورهـا)189(. أمـا إذا صدر احلكم بنـاء عىل غش وقع من 
اخلصـم، أو بناء عىل ورقة مزورة، أو بناء عىل شـهادة زور، 
أو بسـبب عدم إظهـار ورقة قاطعـة يف الدعـوى احتجزها 
اخلصم، فإن ميعاد اسـتئناف احلكم يبدأ من تاريخ اكتشاف 
الغـش، أو صدور إقرار أو حكم بالشـهادة الزور أو الورقة 
املـزورة )م/ 228()190(؛ فقـد قـدر املرشع املـرصي أن من 
العدالة أن يتاح للخصم املحكوم عليه أن يطعن يف مثل هذا 
احلكم بطريق االسـتئناف- كطريق طعن عادي- إذا ُكِشَف 
الغـش أو التزوير أو غرمها مما نصت عليه املادة)191(، وهذه 
احلاالت هي ذاهتا حاالت الطعن بالتامس إعادة النظر)192(. 

اخلصـم الذي قام فيه سـبب االنقطاع قبل احلكـم باالنقطاع 
وفقـًا للـامدة 2/130 - حيـث للخصـم - قبـل أن تقـيض 
املحكمـة باالنقطاع - أن يطلـب أجاًل إلعالن من يقوم مقام 
اخلصم الذي حتقق يف شـأنه سـبب االنقطـاع. وإذا تعدد من 
قـام مقام اخلصـم- كتعـدد الورثة مثـاًل - واختصم بعضهم 
دون البعـض اآلخـر فإن مـن مل خيتصم منهم فقـط هم الذين 
يسـتفيدون منهـا )راجـع: وجـدي راغـب، مبـادئ القضاء 
املـدين، ص 619 - فتحي وايل، الوسـيط، الفقرة 354، ص 

.)692
)188( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص669.

)189( وجدي راغب، مبادئ املرجع السابق، ص620. 
)190( أمحـد هندي، قانون املرافعـات، الفقرة 309، ص654- 

نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص669.
)191( عبد املنعم حسـني، طـرق الطعن يف األحكام، جـ1، ص 

 .345
)192( أمحـد هندي، قانـون املرافعات، الفقـرة 309، ص654- 
عبد احلميد املنشاوي، التعليق عىل قانون املرافعات، ص495.
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إذن، وممـا تقـدم، يتضـح أن املنظـم السـعودي قـد 
تبنـى تنظياًم خمتلفًا عام تبناه املـرشع املرصي بصدد ميعاد 
الطعـن باالسـتئناف يف األحـكام الصـادرة عـن حماكم 
الدرجـة األوىل؛ حيث حـدد ميعاد الطعـن يف األحكام 
املسـتعجلة  األحـكام  ويف  يومـا،  بثالثـني  املوضوعيـة 
بعـرشة أيام، وجعـل القاعدة األساسـية يف بداية رسيان 
هـذا امليعـاد الناقـص هي واقعة اسـتالم املحكـوم عليه 
صـورة من صك احلكم. أما املـرشع املرصي، فقد حدد 
ميعاد الطعن يف األحـكام املوضوعية بأربعني يومًا، ويف 
األحكام املسـتعجلة بخمسـة عرش يومًا، ونص عىل بدء 
ميعـاد الطعـن كقاعـدة عامة مـن تاريخ صـدور احلكم 

القضائي)193(.
وجديـر باملالحظـة، أن املنظـم السـعودي يف النص 
رقم 187 مرافعـات، الذي حدد بمقتضاه ميعاد الطعن 
يف حكـم أول درجة، عالج أيضًا مسـألة اجلزاء املرتتب، 
واإلجـراء الواجب اختاذه حال عـدم التزام الطاعن هبذا 
امليعاد؛ حيث أناط بالدائرة نفسـها التي أصدرت احلكم 
تدويـن حمرض بسـقوط حـق الطاعـن )املعـرتض( عند 
انتهـاء مدة الطعن دون تقديم صحيفته، وذلك يف ضبط 
القضية، والتهميش بذلك عىل صك احلكم وسجله بأن 
احلكم قد اكتسـب القطعية)194(. وإذا كان احلال كذلك، 
فـإن هذا النص أو غره، مل يعالـج فرض تقديم صحيفة 
الطعـن خـالل امليعـاد النظامـي، ولكـن يف ظـل فقدان 
رشط أو أكثـر من رشوط قبوهلـا؛ كأن تقدم من غر ذي 
صفـة مثال. فـإذا قدمت الصحيفـة إىل إدارة حمكمة أول 
درجة التي أصدرت احلكم املراد الطعن فيه، وقيدت يف 

)193( وهـذ القاعدة مقررة يف الترشيع املرصي منذ القانون رقم 
100 لسـنة 1962، أما قبل هذا القانون، فالقاعدة العامة 
كانت هي بدء امليعاد من إعالن احلكم. أنظر: فتحي وايل، 

الوسيط، ص 691، اهلامش رقم )1(.
)194( وذلك دون اإلخالل بحكم املادة/ 4/185.

السـجل املخصص لذلك، ثم أحيلت فورًا للدائرة التي 
أصـدرت احلكـم؛ ملراجعة حكمها يف ضـوء ما تضمنته 
الصحيفة من أوجه طعـن )م/2/188(، فتبني للدائرة 
فقـدان مثل هـذا الرشط أو غره، السـؤال الذي يفرض 
نفسـه هنا، مؤداه: كيف تترصف الدائرة إزاء هذا األمر؟ 
هـل متلـك نظامًا صالحيـة التصـدي للفصل ابتـداًء يف 
مسـألة قبول االستئناف شكاًل، أم حتيل األمر إىل حمكمة 

االستئناف؟

ثالثًا: حترير صحيفة الطعن باالستئناف وبياناهتا: 
وفقـًا لنـص املـادة الثامنة والثامنـني بعد املائـة من نظام 
املرافعات، حيصل الطعن باالستئناف بصحيفة ُتقدم وتودع 
لـدى إدارة املحكمـة التـي أصـدرت احلكـم، ُيطلـب فيها 
استئناف أو تدقيق احلكم)195(. وجيب أن تتضمن الصحيفة 
البيانـات اخلاصـة باحلكم املطعـون فيه، ورقمـه، وتارخيه، 
وأسـباب االستئناف التي يستند إليها املستأنف يف نعيه عىل 
احلكـم، وطلبات الطاعـن، وتوقيعه عليهـا، وتاريخ إيداع 
صحيفـة الطعـن )م/1/188 مرافعـات سـعودي()196(. 
وألن الطعن باالسـتئناف ُيرفع بالشكل نفسه الذي ترفع به 
الدعـاوى أمام حماكم أول درجـة)197(، فإنه يتعني أن تتوافر 
يف صحيفة االسـتئناف البيانات العامة الواجب توافرها يف 
صحيفة افتتـاح الدعوى)198(، وألن صحيفـة الطعن ُتعلن 
بواسـطة املحـرض، فالبـد مـن توافر مجيـع بيانـات أوراق 
املحرضين فيهـا)199(. وفضاًل عن البيانات العامة– سـالفة 
)195( إبراهيم حسـني املوجان، رشح نظـام املرافعات الرشعية 

وفق آخر التعديالت، ص520.
)196( يقابلها نص املادة 230 من قانون املرافعات املرصي.

)197( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 365، ص720- أمحـد 
السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 645، ص 1090.

)198( وهـي مكرسـة بنص املـادة 41 من نظـام املرافعـات الرشعية 
السعودي، ويقابلها نص املادة 63 من قانون املرافعات املرصي.  
)199( أمحـد صدقي حممود، نظـام املرافعات الرشعية يف اململكة 

العربية السعودية، ص473.
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الذكر- جيب أن تتضمن صحيفة االستئناف بيانات احلكم 
املطعون فيه، وأسـباب الطعن، وطلبات الطاعن، وتوقيعه 
عليهـا، وتاريـخ إيـداع صحيفـة الطعـن.. ونعـرض هلذه 

البيانات- ألمهيتها– بيشء من التفصيل.
1- بيانـات احلكـم املطعـون فيـه باالسـتئناف: وبيان 
احلكم يقتيض بيان تارخيه، واملحكمة التي أصدرته، 
ورقـم القضية التي صدر فيهـا؛ والقصد من ذلك، 
بيان احلكم املطعون فيه عىل نحو ناٍف للجهالة)200(.

2- أسباب االستئناف: أي األوجه التي يستند عليها 
املسـتأنف يف طعنـه عىل احلكـم املسـتأنف)201(. 
إذ إن املسـتأنف يتـرضر من احلكـم املطعون فيه، 
أو يشـكو منـه ألي خطـأ، سـواء كان اخلطـأ يف 
القانـون، أو اخلطـأ يف فهـم الواقـع، أو خمالفـة 
اإلجراءات، وسـواء كان اخلطأ يف الشـكل أو يف 
املوضوع)202(. ولكن ال يكفي أن يذكر املستأنف 
أن حكـم أول درجـة قـد أرض به، أو جـاء خمالفًا 
للحقيقـة أو القانون، بل جيب أن يبني أوجه هذه 
املخالفة؛ التي تربر إعادة النظر يف احلكم املطعون 

فيه من جديد إللغائه أو حتى تعديله)203(. 
ويالحـظ أن هذا البيـان ليس لـه نفس أمهية 
بيان األسباب بالنسـبة لطرق الطعن غر العادية 
)التامس إعـادة النظر والنقض(؛ ألنه يسـتهدف 
كـام  باالسـتئناف،  الطعـن  جديـة  ضـامن  فقـط 

)200( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 365، ص 721- أمحـد 
السـيد صاوي، املرجع السـابق، الفقـرة 646 مكرر، ص 

.1091
)201( أمحـد السـيد صـاوي، اإلشـارة املتقدمـة- عبـد احلميـد 
املنشـاوي، التعليق عـىل قانون املرافعات، مرجع سـابق، 

ص501.
)202( عبـد املنعـم حسـني، طـرق الطعـن يف األحـكام املدنيـة 

والتجارية، اجلزء األول، ص 534.
)203( فتحـي وايل، اإلشـارة املتقدمـة - أمحـد صدقـي حممود، 

اإلشارة املتقدمة، ص474.

يمكن املطعـون ضده من العلم بأسـباب الطعن 
بمجرد إعالنه ليستعد للرد عليها)204(. وقد ترك 
املنظم للمسـتأنف تقدير ما يرى بيانه يف صحيفة 
االستئناف من األسباب التي يستند إليها يف طلب 
إلغاء احلكم املسـتأنف أو تعديلـه)205(. وهلذا من 
املقرر أن األسباب تعترب مبينة، ولو كانت بصيغة 
عامة، رشيطة أال تؤدي هذه العمومية إىل الشـك 

يف جدية االستئناف)206(. 
هذا، وال يعيب صحيفة االسـتئناف اشـتامهلا 
عىل أوجه الدفاع التي سـبق للمستأنف التمسك 
هبا أمام حمكمة أول درجة والتي مل يأخذ هبا احلكم 
املسـتأنف)207(، كام أن ذكر أسباب االستئناف ال 
يقيـد املسـتأنف؛ فلـه أثنـاء نظـر االسـتئناف أن 
يعـدل عنهـا إىل غرها، أو أن يضيـف إليها)208(، 
بل وملحكمة االسـتئناف أيضًا أال تتقيد بأسباب 
االسـتئناف؛ ألهنـا متلك أن تقـيض بإلغاء احلكم 
أو تعديلـه بناء عىل أسـباب أخرى، سـواء كانت 

متعلقة بالنظام العام أم غر متعلقة به)209(.
نطـاق  حتـدد  التـي  وهـي  املسـتأنف:  طلبـات   -3
االستئناف)210(، وتشكل موضوع صحيفة الطعن، 
وهي رشط جوهري لوجودها؛ وذلك حتى يتمكن 

)204( أمحد السيد صاوي، اإلشارة املتقدمة.
)205( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 365، ص721.

)206( نفس املصدر.
)207( نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1974/5/9، جمموعـة 

أحكام النقض، السنة 25، ص840.
)208( رمـزي سـيف، الوسـيط، الفقـرة 643، ص807- أمحـد 
هنـدي، قانون املرافعات، الفقـرة 306، ص557- وراجع 
 ،1986/3/25 جلسـة  مـرصي،  مـدين  نقـض  أيضـًا: 
الطعـن رقـم243، لسـنة 53 ق، املوسـوعة الذهبية، جـ4، 
ص474- نقـض مـدين، جلسـة 1968/1/23، جمموعة 

أحكام النقض، السنة 19، ص97.
)209( إبراهيم نجيب سـعد، نظام الطعن يف األحكام، 1972، 

ص 31.
)210( أمحد السيد صاوي، املرجع السابق، الفقرة 648، ص 1091.
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املستأنف ضده عند تبليغها إليه من الوقوف عىل ما 
يطلبه خصمه، سـواء كان بطلب تعديل احلكم، أو 
إلغائـه، أو بطالنه، أو إلغاء اجلـزء اخلاص بالنفاذ، 
كل ذلـك بعبارات واضحـة)211(. والواقع أن جمرد 
تقديم صحيفة االسـتئناف يعني ضمنًا طلب إلغاء 
احلكم املستأنف، وهلذا فإن قيمة هذا البيان تنحرص 
يف حتديـد اجلزء من احلكم الذي يسـتأنفه الطاعن. 
فإذا اشـتمل احلكم املطعون فيه عـىل أكثر من جزء 
لغر صالح املسـتأنف، وأشار املستأنف إىل بعضها 
فقـط، فإنـه يكـون قابـاًل لألجـزاء األخـرى. فإذا 
مل يـرش إىل اجلـزء الذي يسـتأنفه، فإنه يعتـرب طاعنًا 

باالستئناف بالنسبة جلميع أجزائه)212(. 
ـن صحيفة طعنه  مِّ إذن، يتعـني عىل املسـتأنف أن ُيضَّ
احلكـم  )بيانـات  الثالثـة  البيانـات  هـذه  باالسـتئناف 
وقـد  والطلبـات(،  االسـتئناف،  وأسـباب  املسـتأنف، 
رتـــب املشــرع املصــري عىل إغفـال أيٍّ منهـا بطالن 
صحيـفة االسـتئناف)213(، يف حني جـاء نص املرافعات 
السـعودي املوازي خاليًا من هذا احلكم)214(. وكان أوىل 
باملنظم السـعودي أن حيذو حـذو املنظم املرصي يف هذا 

اخلصوص؛ لضامن دقة وجدية اإلجراءات. 
السـعودي  املنظـم  سـوغ  لإلجـراءات؛  وتيسـرًا 
للمحكـوم عليهـم حال تعددهـم ُمكنة التقـدم بصحيفة 

)211( أمحـد صدقي حممود، نظـام املرافعات الرشعية يف اململكة 
العربيـة السـعودية، ص474- عبـد احلميـد املنشـاوي، 

التعليق عىل قانون املرافعات، مرجع سابق، ص501.
)212( فتحي وايل، املرجع السابق، الفقرة 365، ص 722.

)213( حيـث نـص يف املـادة 230 مـن قانون املرافعـات عىل أن: 
»...... ، وجيب أن تشتمل الصحيفة عىل بيان احلكم املستأنف 
وتارخيه، وأسباب االستئناف، والطلبات، وإال كانت باطلة«.

)214( حيـث جرت عبارته عىل النحو التـايل: » حيصل االعرتاض 
بطلب االستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة املحكمة 
التي أصدرت احلكم، مشـتملة عىل بيان احلكم املعرتض عليه، 
ورقمـه، وتارخيـه، واألسـباب التـي بنـي عليهـا االعـرتاض، 
وطلبات املعرتض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة االعرتاض«. 

اسـتئناف واحدة )مذكـرة اعرتاض واحـدة(، كام أن هلم 
التقدم بمذكرات متعددة بحسب تقديرهم )م/5/188 
الئحة تنفيذية()215(. كام أجاز املنظم السعودي– كذلك– 
للطاعن أن يتقدم بأكثر من مذكرة طعن خالل مدة الطعن 
)م/6/188 الئحـة تنفيذية(، وقد يكـون ذلك بدعوى 
إتاحة الفرصة للطاعن ألن يعدل عن أسباب الطعن التي 
ضمنهـا صحيفة الطعن األوىل، إىل غرها من األسـباب، 

أو أن يضيف إليها أسبابًا أخرى مل يسوقها من قبل. 
السـعودي  املنظـم  كان  وإذا  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
قـد اسـتلزم بموجـب نـص الفقـرة األوىل مـن الالئحة 
التنفيذيـة للامدة 188 من نظـام املرافعات توقيع الطاعن 
باالسـتئناف عـىل كل ورقـة مـن أوراق صحيفـة الطعن 
)مذكـرة االعرتاض(، إال أنه مل ينهج هنج املرشع املرصي 
يف هذا اخلصوص؛ والذي استوجب توقيع الصحيفة من 
أحد املحامني املقبولني للمرافعة أمام حمكمة االسـتئناف 
)م/37 من قانـون املحاماة املرصي(؛ والغرض من هذا 
اإلجراء رعايـة الصالح العام، وحتقيـق الصالح اخلاص 
هـذا  مثـل  إرشاف  ألن  الوقـت؛  ذات  يف  للمتقاضـني 
املحامي عىل حترير صحيفة االسـتئناف من شـأنه مراعاة 
أحكام القانـون عند حتريرها؛ وبذلـك تنقطع املنازعات 
التي كثرًا ما تنشـأ بسـبب قيام َمْن ال خربة هلم بمامرسـة 
هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالرضر عىل 

ذوي الشأن)216(. 
وال يلـزم أن يكون املحامي الذي وقع عىل الصحيفة 
هـو الـذي حررهـا)217(. ويكفـى توقيـع املحامـي عىل 

)215( أمحد صدقي حممود، نظام املرافعات الرشعية، ص476.
)216( أمحـد السـيد صـاوي، الوسـيط، الفقـرة 649، ص 1092- 
حممـود التحيوي، الطعن عىل األحكام القضائية، ص71- وأنظر 
أيضـًا: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1979/2/7، جمموعـة 
أحـكام النقـض، لسـنة 20 ق، ص505- نقـض مـدين، جلسـة 
1970/4/16، جمموعة أحكام النقض، لسنة21 ق، ص 646.

)217( أنظـر: نقـض مدين مـرصي، جلسـة 1988/12/20، 
طعن رقم 750، لسنة56 ق.
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أصـل صحيفـة الطعن باالسـتئناف، أو عـىل صورة من 
صورهـا)218(. ويرتتـب عـىل عـدم توقيـع املحامي عىل 
النحو املتقدم بطالن الصحيفـة)219(، وهو بطالن يتعلق 
بالنظـام العام، وجيب عىل املحكمة أن تقيض به من تلقاء 
نفسـها، كام جيوز التمسـك بـه يف أي حالة تكـون عليها 
إجـراءات خصومة الطعـن باالسـتئناف)220(، إال أنه ال 
جيوز التمسـك بـه أمـام حمكمة النقـض)221(؛ ملـا خيالط 
هـذا السـبب مـن واقع يتعـني طرحـه أوالً عـىل حمكمة 

املوضوع)222(. 
وقـد يرجـع موقف املنظم السـعودي املغايـر يف هذا 
اخلصوص، إىل ما كرسـه بنص املـادة 66 مرافعات، من 
دور إجيـايب للقايض؛ حيث سـوغه أن يسـأل املدعي عام 
هو الزم لتحرير واستكامل دعواه قبل استجواب املدعى 
عليـه؛ واخلصومة االسـتئنافية حتكمهـا قواعد خصومة 
أول درجـة نفسـها، مـا مل ينـص النظـام عىل غـر ذلك. 
وقد يرجـع ذلك– أيضًا- إىل رغبة املنظم السـعودي يف 
أال جيعل من هذا الرشط قيـدًا، مانعًا للمتقاضني، حيول 
بينهـم وبـني حقهم يف اللجوء إىل القضـاء؛ فجعل األمر 

)218( أنظر: نقض مدين مرصي، جلسة 1973/5/2، جمموعة 
أحكام النقض، لسنة 24 ق، ص704.

)219( أمحد هندي، قانون املرافعات، الفقرة 307، ص557- 
 ،509 ص   ، الفقـرة  الوسـيط،  عمـر،  إسـامعيل  نبيـل 

ص670.
)220( السـيد عبد العال متام، األوامر واألحكام وطرق الطعن، 

ص272.
)221( أنظـر: نقض مدين مرصي، جلسـة 1989/2/8، طعن 

رقم 595، لسنة 51 ق.
)222( عبـد املنعم حسـني، طرق الطعن يف األحـكام املدنية 
والتجاريـة، جــ1، ص540. ومـع ذلـك فإنـه جيـوز 
اسـتيفاء توقيـع حمـام مقبـول للمرافعة أمـام املحكمة 
املرفوع أمامها الطعن باالسـتئناف بتوقيع املحامي عىل 
صحيفـة الطعن باالسـتئناف يف اجللسـة املحددة لنظر 
الطعن باالستئناف رشيطة أن يكون ذلك خالل امليعاد 
املحدد قانونـًا للطعن يف احلكم القضائي باالسـتئناف 
)راجع: نقض مدين مرصي، جلسـة 1981/2/21، 

طعن رقم 1742، لسنة 50 ق(.

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

رابعًا: إيداع صحيفة الطعن باالستئناف وقيدها: 
الطعـن باالسـتئناف، وَتَضمنِهـا  بتحريـر صحيفـة 
للبيانات املتعلقة باحلكم القضائي املستأَنْف، واألسباب 
التي يسـتند إليهـا الطاعن يف نعيه عـىل احلكم، وطلبات 
الطاعـن، يتم إيداع الصحيفة )مذكرة االعرتاض( إدارة 
املحكمـة؛ حيث تقيد إدارة املحكمـة الصحيفة يف اليوم 
نفسـه الـذي قدمـت فيه يف السـجل اخلـاص بذلك، ثم 
حُتال فورًا إىل الدائرة التي أصدرت احلكم )م/1/188 
مرافعـات سـعودي(. ويتعـني عـىل املسـتأنِف أن يرفق 
بالصحيفـة صـورة من صـك احلكم القضائـي املطعون 
فيه، كام يتعـني عليه أن يرفق بصحيفة االسـتئناف عددًا 
من الصور هلا بقدر عدد اخلصوم املستأنف ضدهم، هذا 
حـال كون الطعن باالسـتئناف يف احلكـم مرافعًة وليس 
جمرد تدقيٍق له )م/2/188 الئحة تنفيذية(؛ إلخطارهم 
بذلـك؛ وفتح بـاب املرافعة هلم)223(. هذا غـر أنه، إذا مل 
يبـني الطاعـن يف صحيفة الطعـن )مذكـرة االعرتاض( 
نـوع طلـب االسـتئناف مـن حيـث كونـه مرافعـًة أو 
تدقيقـًا، فإن حمكمة االسـتئناف تعتربه مرافعـة، وتنظره 
عىل هذا األسـاس)م/3/188 الئحـة تنفيذية(. كام أن 
الطاعـن إذا طلب بموجب صحيفـة الطعن أحد نوعي 
االسـتئناف )مرافعـة أو تدقيـق(، فـإن لـه أن يرجع إىل 
النـوع اآلخر خـالل املدة املحددة للطعـن )م/4/188 

الئحة تنفيذية()224(.
أمـا املـرشع املـرصي، فقـد أوجـب عىل قلـم كتاب 
حمكمـة االسـتئناف املختصة بنظـر الطعن قيـد صحيفة 

)223( إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 
وفق آخر التعديالت، ص512.

)224( نفس املصدر. 



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

فادي حممد شـعيـشع: قيود األثر الناقل لالستئناف وحدود سلطة املحكمة إزاء الطعن وفقًا لنظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد 36

الطعـن باالسـتئناف يف نفس يـوم تقديمها، يف السـجل 
املعـد لذلـك، متى كانت مسـتوفيه للـرشوط والبيانات 
املطلوبة، ومصحوبة بام يفيد سداد الرسوم املالية املحددة 
قانونـًا، أو مصحوبة بام يفيد اإلعفـاء منها)م/1/65(. 
ومـن ثم ينتج االسـتئناف أثره، متـى ُأودعت صحيفته، 
وتـم قيـده، بتوافر الـرشوط املتقدمة. غر أنه إذا شـاب 
الصحيفـة خطـأ، أو نقـص يف بيـان مـن بياناهتـا التـي 
يرتتـب عي إغفاهلـا احلكم ببطالهنـا، فإن هـذا األثر ال 
يرتتب بطبيعة احلال. كذلك الشـأن، إذا مل يؤد املستأنف 
الرسـم املقرر قانونـًا كاماًل وقت تقديـم الصحيفة. عىل 
أنـه جيوز للمسـتأنف أن يؤدي هذا الرسـم خالل ميعاد 
االسـتئناف، ويف هذه احلالة ال تنتج الصحيفة آثارها إال 

من هذا الوقت)225(.

خامسًا: إعالن صحيفة الطعن باالستئناف:
يعترب الطعن باالسـتئناف يف احلكم القضائي الصادر 
من حمكمة أول درجة مرفوعًا من تاريخ تقديم صحيفته 
إىل حمكمة االسـتئناف املختصة، ومرتبـًا آلثاره القانونية 
مـن هـذا التاريـخ)226(. هـذا غـر أن خصومـة الطعـن 
باالسـتئناف ال تنعقد إالّ بإبالغ صحيفتها إىل املسـتأنف 
االسـتئناف  حمكمـة  أمـام  باحلضـور  وتكليفـه  ضـده، 
املختصـة بالفصـل يف الطعـن، وذلك طبقـًا إلجراءات 
التبليـغ املعتـادة )م/3/190 الئحـة تنفيذيـة(. غر أن 
حمكمـة االسـتئناف إذا حـددت جلسـة للنظـر يف طلب 
االسـتئناف أو التدقيـق، ومل حيـرض املسـتأنف أو طالب 
التدقيق بعد إبالغه بموعد اجللسـة، ومىض سـتون يومًا 
ومل يطلـب السـر يف الدعـوى، أو مل حيـرض بعـد السـر 
فيها، فإنه يرتتب عىل ذلك جزاء إجرائي غاية يف األمهية 

)225( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 651، ص1096.
)226( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص 671.

واخلطـورة، وهـو أن املحكمـة حتكـم مـن تلقاء نفسـها 
بسقوط حقه يف االستئناف والتدقيق.

فمحكمة االستئناف تنتظر مدة ستني يومًا بعد ورود 
القضية إليها، فإن مل حيرض املسـتأنف خالل مدة السـتني 
يومًا لطلب السـر يف الدعوى، سقط حقه يف االستئناف 
ن ذلـك يف الضبط. فمهلة السـتني يومـًا مهلة كافية  وُدوِّ
ومعقولـة روعي فيها مصالح مجيـع األطراف، وإنام قرر 
النظام هـذا اجلزاء رغبًة يف اسـتقرار األوضـاع واملراكز 

القانونية؛ وحساًم إلطالة أمد التقايض)227(. 
ة فارقًا جوهريًا بني ما كرسـه  مما تقـدم؛ يتضح أن ثمَّ
املنظـم السـعودي يف هذا اخلصوص وبـني تنظيم قانون 
لـه؛ حيـث ختتلـف اإلجـراءات،  املرافعـات املـرصي 
وكذلـك املواعيـد. فوفقًا لنظـام املرافعات السـعودي، 
ترفـع الصحيفـة إىل إدارة املحكمة التي أصدرت احلكم 
املراد الطعن فيه، لُِتحال بعد قيدها فورا إىل الدائرة نفسها 
التي أصدرته؛ َعلَّها تراجع نفسها بصدده، فتعدله. فإن مل 
تفعل، أرسلت صحيفة الطعن، وصورة الضبط، ومجيع 
األوراق إىل حمكمـة االسـتئناف، ويف هـذا التوقيت يبدأ 
اتصـال حمكمة االسـتئناف بالطعن، حيث حتدد جلسـة 

لنظره، وختطر املستأنف واملستأنف ضده)228(. 
أمـا يف النظـام املـرصي، فإنـه يتـم رفع االسـتئناف 
بإيداع صحيفته بقلم كتاب حمكمة االسـتئناف املختصة 
مبـارشة، وبعد إيداعها)229(، جيب إعالهنا إىل املسـتأنف 

)227( إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 
وفق آخر التعديالت، ص512.

)228( حيث يقوم املحرض أو الطاعن– بحسب األحوال– بتسليم 
صورة صحيفة الطعن إىل املسـتأنف ضده خالل مخسة عرش 
يومـًا عىل األكثر من تسـليمها إليه، إال إذا كان قد ُحدد لنظر 
الطعـن جلسـة تقع يف أثناء هذا املوعـد، فعندئذ جيب أن يتم 
التسـليم قبل اجللسـة، وذلك كله مع مراعاة موعد التكليف 
باحلضـور )راجـع: إبراهيـم بـن حسـني املوجـان، املرجـع 

السابق، ص 524(.
)229( وعـىل قلـم كتـاب املحكمة املرفـوع إليها االسـتئناف أن 
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ضده مع تكليفه باحلضور، وذلك وفقًا للقواعد نفسها، 
وبمراعـاة املواعيد نفسـها التي خيضع هلـا تبليغ صحيفة 
الدعـوى أمـام حمكمـة أول درجـة؛ أي، يتعـني تبليـغ 
صحيفـة االسـتئناف إىل املسـتأنف ضده خـالل ثالثني 
يومًا عىل األكثر من تسـليمها لقلم املحرضين لتبليغها له 
)م/1/68 مرافعات مرصي()230(. عىل أنه إذا مل يكلف 
املسـتأنف ضده باحلضـور خالل ثالثة أشـهر من إيداع 
الصحيفـة، وكان ذلـك راجعـًا إىل فعل املسـتأنف)231(، 
جـاز احلكـم باعتبـار االسـتئناف كأن مل يكـن )م/70 

مرافعات مرصي()232(.   

سادسًا: سري خصومة الطعن باالستئناف:
تسـر خصومـة االسـتئناف وفقـًا للقواعـد العامـة 
للخصومـة؛ حيـث تـرسي عليهـا القواعد املقـررة أمام 
حمكمـة الدرجة األوىل، سـواء فيام يتعلـق باإلجراءات، 
أو باألحـكام مـا مل يقـض النظـام بغر ذلـك )م/184 
مرافعات سعودي، م/240 مرافعات مرصي(. وبذلك 
يطلـب ضـم ملف الدعـوى االبتدائيـة يف اليوم التـايل لليوم 
الذي يرفع فيه االسـتئناف )م/231 مرافعات مرصي(، عىل 

أنه ال يرتتب عىل خمالفة ذلك البطالن.
)230( حيـث أوجـب قانون املرافعـات عىل قلـم الكتاب الذي 
أودعـت به صحيفـة الدعوى أن يقوم يف اليـوم التايل عىل 
األكثـر  هلـذا االيداع – بعـد قيامه بقيدها- بتسـليم أصل 

الصحيفة وصورها إىل قلم املحرضين )م/2/67(. 
صحيفـة  تسـلم  قـد  املسـتأنف  كان  إذا  ذلـك:  ومثـال   )231(
االسـتئناف وصورهـا لتسـليمها لقلم املحرضيـن، ومل يفعل 
حتـى انقىض امليعاد. وكذلك احلال إذا كان املسـتأنف قد بني 
موطنًا للمستأنف ضده غر موطنه احلقيقي، أو قدم بيانًا غر 
واٍف عنـه، وسـواًء كان ذلك عن سـوء نية منـه، أو خطأ، أو 

إمهال؛ فتكفي الواقعة التي تؤكد نسبة التأخر إىل فعله.
)232( واملحكمة ال توقع هذا اجلزاء من تلقاء نفسـها، وإنام بناًء 
عىل طلب من املستأنف ضده بموجب دفع إجرائي خيضع 
ملـا ختضع له الدفـوع اإلجرائية غر املتعلقـة بالنظام العام 
من أحكام؛ وهلذا يسـقط حق املسـتأنف ضده يف التمسك 
بـه بكالمـه يف املوضـوع، أو بإبدائـه دفعـًا بعـدم القبول، 
ويمكنـه النزول عن هذا الدفـع رصاحًة أو ضمنًا )راجع: 

فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 266، ص445(.

يكون ملحكمة االسـتئناف ما ملحكمة الدرجة األوىل من 
سـلطات بالنسـبة للتحقيـق، وتقدير الوقائـع، وإثباهتا، 
خصومـة  ختضـع  كـام  فيهـا)233(.  واحلكـم  وتكييفهـا، 
االسـتئناف لقواعد عوارض اخلصومة أمام حمكمة أول 
درجة، بالنسبة للشطب، والوقف، واالنقطاع، والرتك. 
ويعتـرب املسـتأنف مدعيًا، واملسـتأنف عليه هـو املدعى 

عليه)234(. 

املبحث الثالث 
ماهية القيود الواردة عىل

األثر الناقل للطعن باالستئناف
األثر الناقل للطعن باالستئناف - توطئــة: 

حتـى تتمكن حمكمة الدرجة الثانية من إعادة الفصل 
يف موضـوع الدعوى التي صدر فيها احلكم املطعون فيه 
باالسـتئناف، يتعـني أن تتمتـع بالسـلطات التـي متكنها 
مـن ذلـك. واألثـر الناقـل لالسـتئناف خيـول املحكمة 
االسـتئنافية هذه السـلطات بالنسـبة ملوضـوع الدعوى 
مـن مجيـع جوانبه، سـواء ما تعلـق منها بالوقائـع، أو ما 
تعلـق بتطبيق القانون، شـأهنا يف ذلك شـأن حمكمة أول 
درجة. وهـذا ما تقرره املادة الرابعـة والثامنون بعد املائة 
من نظام املرافعات الرشعية السعودي، واملادة األربعون 
بعد املائتـني من قانون املرافعات املرصي، من أنه ترسي 
عىل حماكم االستئناف القواعد واإلجراءات املقررة أمام 
حماكـم الدرجة األوىل، ما مل ينـص النظام )القانون( عىل 
غـر ذلك. والسـؤال- ُمتعـدد اجلوانب- الـذي يطرح 
نفسـه اآلن يف هـذا اخلصوص، مـؤداه: ما هـو املقصود 
باألثـر الناقـل لالسـتئناف، والـذي يسـوغ للمحكمـة 

)233( إبراهيم بن حسني املوجان، رشح نظام املرافعات الرشعية 
وفق آخر التعديالت، ص503.

)234( وجـدي راغـب، مبادئ القضاء املـدين، ص635- أمحد 
هندي، قانون املرافعات، الفقرة 306، ص558.
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االسـتئنافية التصدي ملوضوع النزاع من جديد، وهلا كل 
مـا ملحكمة أول درجة من سـلطة يف هـذا الصدد، وهل 
ة قيودًا مكرسـة حتد منها،  هذه السـلطة مطلقة، أم أن ثمَّ
فيتحـدد هبا نطـاق القضية يف االسـتئناف، ومن ثم، فإن 
ملحكمة االستئناف حدود معينة إزاء الفصل يف الطعن؟ 
.. هـذا ما نحـاول اإلجابة عنه من خـالل هذا املبحث، 
والـذي ينقسـم إىل مطلبني، نتناول يف أوهلـام ماهية األثر 
الناقـل لالسـتئناف وطبيعتـه. ونخصص الثـاين لتناول 
ماهيـة القيـود الـواردة عـىل األثـر الناقل لالسـتئناف، 
والتي حتدد نطاق خصومة االستئناف، وحدود سلطات 
املحكمـة االسـتئنافية، ومـن ثـم تتضـح معـامل التنظيم 
القضائي السـعودي هلذه املسـائل، يف إطار من الدراسة 

املقارنة بالتنظيم املرصي. 

املطلب األول: ماهية األثر الناقل للطعن باالستئناف
1- املقصود بمبدأ األثر الناقل للطعن باالسـتئناف: 
يقصد باألثر الناقل: أنه بمجرد رفع االستئناف، 
فإنـه يرتتب عليـه نقل النـزاع الـذي َفصلت فيه 
حمكمـة أول درجـة، ويف حـدود مـا ُرفـع عنـه 
االسـتئناف، إىل حمكمة الدرجة الثانية؛ إذ تصبح 
هـذه األخرة خمتصـًة ببحثه، وحتقيقـه، والفصل 

فيه)235(. 
وتشـر النصوص القانونية رصاحة لتكريس 
هـذا املبدأ. فنجـد املـادة السادسـة والثامنني بعد 
املائـة من نظـام املرافعـات السـعودي اجلديد يف 
فقرهتـا األوىل مـن الالئحـة التنفيذيـة ُتقـرر أن: 
»االستئناف ينقل الدعوى إىل حالتها التي كانت 

)235( رمزي سـيف، الوسـط، الفقـرة 624، ص758- وأنظر 
أيضًا:

 J. AMEILHAUD: L’effet dévolutif de l’appel en
.matiére civile, Thése, Toulouse, 1942,p. 3 et .s

عليهـا قبل صدور احلكم املسـتأنف بالنسـبة إىل 
مـا ُرفـع عنـه االسـتئناف فقـط«. وهـذا النـص 
يـكاد يكون ُمطابقـًا لنص املـادة الثانية والثالثني 
املـرصي،  املرافعـات  قانـون  مـن  املائتـني  بعـد 
والـذي جرى عـىل النحـو التـايل: »االسـتئناف 
ينقـل الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليها قبل 
صدور احلكم املسـتأنف بالنسـبة إىل مـا ُرفع عنه 

االستئناف فقط«)236(. 
سـة ملبدأ األثر  باسـتقراء هذه النصوص املكرِّ
الناقـل، ُيالحـظ أهنـا تؤكـد الوظيفـة التقليديـة 
حمكمـة  حكـم  إلصـالح  كطريـق  لالسـتئناف 
أول درجـة، وهذا مسـتفاٌد مـن إشـاراهتا إىل أن 
األثـر الناقـل ينحرص يف املسـائل والطلبات التي 
ُعرضـت، وتم الفصـل فيها من حمكمـة الدرجة 
األوىل، ويف حـدود مـا ُيرفـع عنه االسـتئناف يف 
هذه املسـائل والطلبـات. غـر أن وظيفة حمكمة 
االسـتئناف هذه ال تقترص فقط عـىل جمرد مراقبة 
احلكـم املسـتأنف مـن حيـث سـالمة التطبيـق 
القانـوين فحسـب، بـل تعالـج عنـارص النـزاع 
القانونيـة والواقعيـة املطروحـة عليهـا بموجب 

األثر الناقل)237(. 
2- طبيعـة األثـر الناقـل لالسـتئناف: يعمـل األثـر 
الناقـل لالسـتئناف عـىل التـزام حمكمـة الدرجة 

)236( ويقـرر ذات املبـدأ نـص املـادة 561 مـن تقنـني املرافعات 
الفرنـي بقولـه: »االسـتئناف يعيد طـرح الـيشء املحكوم فيه 
عـىل حمكمـة الدرجـة الثانيـة لتفصل فيـه من جديـد من حيث 
الواقع ومن حيث القانون« أنظر: عي عبد احلميد تركي، نطاق 
القضيـة يف االسـتئناف »دراسـة حتليليـة مقارنـة«، دار النهضة 

العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2009، الفقرة 35، ص39.
)237( نقـض مـدين، جلسـة 1975/11/11، جمموعة أحكام 
النقـض، سـنة 26، ص1388- نقـض مـدين، جلسـة 
 ،27 سـنة  النقـض،  أحـكام  جمموعـة   ،1976/11/3

ص1516.
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الثانية بإعادة بحـث موضوع الدعوى، والفصل 
فيـه مـن جديـد مـن حيـث الواقع، ومـن حيث 
القانـون))238((، حيث يرتتب عـىل جمرد رفع 
الطعـن باالسـتئناف نقـل موضـوع النـزاع- يف 
حـدود طلبـات املسـتأنف- إىل حمكمـة الدرجة 
الثانيـة، وإعـادة طرحـه عليهـا بـكل ما اشـتمل 
عليـه من أدلـة، وأوجه دفـاع لتقـول كلمتها فيه 
بقضـاٍء ُمسـبٍب يواجـه عنـارص النـزاع الواقعية 
والقانونيـة عىل السـواء)239(. حيـث يكون لتلك 
املحكمـة )حمكمـة االسـتئناف( كل مـا ملحكمة 
الدرجـة األوىل من سـلطة يف هذا الصـدد، فهي 
تبحـث يف وقائـع الدعوى، وتقوم باختـاذ ما تراه 
من إجراءات اإلثبـات، وتعيد تقدير الوقائع من 
واقع ما قدم إليها من مستندات، ومن واقع دفاع 
اخلصـوم، ثم هي أخـرًا تطبق القاعـدة القانونية 

التي تراها صحيحة عىل وقائع الدعوى)240(. 
لالسـتئناف  الناقـل  لألثـر  يكـون  وبذلـك 
طابعـًا اجيابيـًا ملزمًا بالنسـبة إىل حمكمـة الدرجة 

)238( رمزي سـيف، الوسيط، الفقرة 624، ص 758- فتحي 
عمـر،  نبيـل  ص726-   ،367 الفقـرة  الوسـيط،  وايل، 

الوسيط، 1، ص673.
)239( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 652 مكرر، ص1098- 
حممـود مصطفى يونـس، املرجـع يف قانون إجـراءات التقايض 
املدنية وفقًا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية رقم 13 لسـنة 
1968 وتعديالهتا بالقانون رقم 76 لسـنة 2007، دار النهضة 
العربية، القاهرة، سنة2015، الفقرة 478، ص1034- وأنظر 
أيضـا: نقـض مـدين، جلسـة 1981/11/24، الطعـن رقـم 
351، لسـنة 48 ق- نقـض مـدين، جلسـة 1981/11/26، 
جلسـة  مـدين،  نقـض  ق-   47 لسـنة   ،1399 رقـم  الطعـن 

1982/12/2، الطعن رقم 980، لسنة 48 ق. 
)240( أنظر: عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق عىل قانون 
املرافعـات طبقـًا ألحـدث التعديالت وأحـكام حمكمة النقض 
والدسـتورية العليـا، دار املطبوعـات اجلامعية، اإلسـكندرية، 
سـنة 2015، جــ5، ص382- أمحـد أبـو الوفـا، املرافعـات 
املدنيـة والتجارية، الفقرة 618، ص995- أمحد هندي، قانون 

املرافعات املدنية والتجارية، الفقرة 310، ص566.

يف  الفصـل  بإعـادة  تلتـزم  حيـث  الثانيـة)241(، 
موضـوع الدعـوى مـن جديـد، ويصبـح نظـر 
الدعوى من حقها وحدها دون سـواها، وتتمتع 
بجميع السـلطات التـي كانت تتمتـع هبا حمكمة 
النـزاع)242(، وُيمتنـع عليهـا  أول درجـة حـول 
إحالـة الدعوى إىل حمكمة الدرجـة األوىل؛ ألهنا 
اسـتنفدت واليتهـا بشـأهنا)243(، كـام ال يمكنهـا 

إحالتها إىل أي قضاء آخر)244(.
هذا، ويشـرتط لتحقق التـزام حمكمة الدرجة 
النـزاع  موضـوع  يف  الفصـل  بإعـادة  الثانيـة 
توافـر رشطـني: أوهلـام، يتمثل يف وجـوب كون 
االسـتئناف مقبول شكاًل؛ إذ ليس هلا أن تتعرض 
لصحـة قضـاء احلكم املسـتأنف أو عـدم صحته 
قبـل الفصـل يف شـكل االسـتئناف. أمـا الرشط 
الثـاين: فيتمثل يف وجوب كـون احلكم صادرًا يف 
موضـوع الدعوى، األمر الذي يعني أن املسـائل 
التـي قضت فيها حمكمة أول درجة هي فقط التي 
ُتطرح عىل حمكمة الدرجة الثانية، وتلتزم بالفصل 
فيهـا بموجـب األثـر الناقـل لالسـتئناف، أمـا 
الطلبـات التي مل تفصل فيها حمكمـة أول درجة، 
فإهنا ال تكون قد اسـتنفدت واليتها بشأهنا، ومن 

)241( عـي عبـد احلميد تركـي، نطـاق القضية يف االسـتئناف، 
مرجع سابق، الفقرة 44، ص33.

 .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 dévo-
 lutif, jurisclasseur de procédure civile, fasc.,

.717, n.42
املـواد  نبيـل عمـر، الطعـن باالسـتئناف وإجراءاتـه يف   )244(
املدنيـة والتجاريـة، طبعـة1980، ص185- عـز الدين 
الدناصـوري وحامـد عـكاز، اإلشـارة املتقدمـة. وأنظـر 
أيضـًا: نقـض مـدين، جلسـة 2/12/ 1975، جمموعـة 

أحكام النقض، س28، ص660.
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ثم، ال ُتطرح عىل حمكمة الدرجة الثانية من خالل 
األثر الناقل وال تلتزم بالفصل فيها)245(. 

وتطبيقًا لذلك، فـإن حمكمة الدرجة الثانية ال 
تلتـزم بالفصـل يف موضـوع الدعـوى إذا قضت 
بإلغـاء حكم حمكمـة أول درجة الصـادر يف دفع 
شـكي؛ إذ مل تسـتنفد واليتهـا يف نظـر املوضوع، 
عـىل  يتعـني  إذ  االختصـاص،  بعـدم  كاحلكـم 
حمكمة االسـتئناف يف هذه احلالـة إعادة الدعوى 
إىل حمكمـة أول درجـة للفصـل يف موضوعهـا. 
وهـذا ما قرره وأكـده رصاحًة املنظم السـعودي 
بموجـب املـادة الثانيـة والتسـعني بعـد املائة من 
نظـام املرافعـات، إذ نص عىل أنـه: »إذا حكمت 
حمكمـة االسـتئناف بإلغاء حكم حمكمـة الدرجة 
األوىل الصادر بعدم االختصاص، أو بقبول دفع 
فرعي ترتب عليه منع السـر يف الدعوى، وجب 
عليها أن تعيد القضية إىل املحكمة التي أصدرت 

احلكم؛ للنظر يف موضوعها«.
ومن ناحيـة أخرى، فإن األثـر الناقل للطعن 
باالسـتئناف يؤكـد اسـتنفاد حمكمـة أول درجـة 
يكـون  وبذلـك  هنائيـة)246(.  بصـورة  لواليتهـا 
لألثـر الناقـل لالسـتئناف طابع سـلبي بالنسـبة 
إىل حمكمـة الدرجـة األوىل. فمحكمـة الدرجـة 
األوىل إذا فصلـت يف مسـألة من املسـائل املتنازع 
عليها، واملعروضة أمامها، خرجت من حوزهتا، 
وانقضـت سـلطتها بشـأهنا)247(. أي أن املحكمة 
الوهـاب العشـاموي، قواعـد  )245( حممـد العشـاموي وعبـد 
املرافعـات يف الترشيـع املـرصي والقانـون املقـارن، مكتبة 
اآلداب، القاهـرة، 1957،  جـ2، ص889- وأنظر أيضًا: 
نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1972/12/16، جمموعة 

أحكام النقض، السنة 23، ص1398.
J. AMEILHAUD: Thése, op.cit.,p.20 :246( أنظر(

)247( حممـود مصطفـى يونـس، املرجـع يف قانـون إجـراءات 
التقايض املدنية، الفقرة 478، ص1034.

تستنفد سلطتها، وتصبح ال والية هلا هبذه املسألة. 
فاملحكمة ال متلك سـحب احلكـم القضائي بعد 
النطـق به، وال متلـك تغيره، أو تعديلـه)248(، أو 
اإلضافـة إليـه، كـام ال يمكـن للمحكمـة األمـر 
بالنفاذ املعجل للحكم بعد صدوره، أو أن توقف 
النفـاذ الذي أمرت به، وإنـام يتم ذلك من خالل 
طـرق الطعـن املناسـبة)249(. كام ال جيـوز كذلك 
للخصوم إثارة املسألة التي فصلت فيها املحكمة 
مـن قبل، ولـو كان ذلك باتفاقهم؛ ألن اسـتنفاد 

الوالية يتعلق بالنظام العام)250(. 
هـو  اخلصـوص  هـذا  يف  األصـل  كان  وإذا 
املسـألة  بصـدد  لواليتهـا  املحكمـة  اسـتنفاد 
املعروضـة عليهـا بصـدور احلكـم فيهـا، فإنـه، 
وبمثابة استثناء عىل هذه القاعدة األصلية، يسوغ 
للمحكمة التي أصدرت احلكم سـلطة تصحيح 
ما يقع فيه )احلكم( من أخطاء مادية، وتفسـر ما 
وقع يف منطوقه مـن غموض وإهبام )م/171 – 
م/174 مرافعات سعودي(، و)م/191، 192 

مرافعات مرصي(. 

موقـف املنظـم السـعودي من األثـر الناقـل للطعن 
باالستئناف:

بناًء عىل ما تقدم؛ ووفقًا لألثر الناقل لالستئناف، 
إذا كان يرتتـب عىل جمرد رفـع الطعن نقل موضوع 
النـزاع- يف حـدود طلبـات املسـتأنف- إىل حمكمة 
الدرجـة الثانيـة؛ لتفصل فيـه من جديـد، وإذا كان 

)248( راجـع: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1968/2/8، 
جمموعة أحكام النقض، س19، ص337. 

)249( رمزي سيف، الوسيط، الفقرة 524، ص622- أمحد أبو 
الوفا، املرافعات، الفقرة 558، ص470. 

)250( نفس املصدرين.
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لألثر الناقل لالسـتئناف هذا الطابع السـلبي بصدد 
استنفاد حمكمة الدرجة األوىل لواليتها يف خصوص 
املسـألة املعروضة عليها بصدور حكمها فيها، فإننا 
نجد املنظم السعودي، قد تبنى موقفًا مغايرًا نوعًا يف 
هذا اخلصوص. إذ قد أوجب ابتداًء رفع االستئناف 
وإيداع صحيفته )مذكرة االعرتاض( بإدارة املحكمة 
نفسها التي أصدرت احلكم )م/1/188 مرافعات 
سـعودي(، ثم أوجب قيـد صحيفة االسـتئناف يف 
يوم إيداعها نفسـه، يف السـجل اخلـاص بذلك، ثم 
إحالتها فورًا إىل الدائرة نفسها التي أصدرت احلكم 
املطعـون فيـه )م/2/188 مرافعـات سـعودي(؛ 
لتقـوم بمراجعـة حكمهـا املطعون فيـه، يف ضوء ما 
تضمنتـه، وما ُبنيت عليـه صحيفة الطعـن )مذكرة 

االعرتاض(.
ممـا تقـدم، يتضـح أن املنظـم السـعودي قـد سـوغ 
للدائـرة التـي أصدرت احلكـم ُمكنة تغيـره، أو تعديله 
إذا تـراءى  هلـا ذلـك، األمـر الـذي يعنـي عـدم خروج 
النـزاع مـن واليـة املحكمة، رغـم إصدار حكمهـا فيه، 
ورغـم الطعن عليه باالسـتئناف، حيث نـص عىل ذلك 
رصاحـة يف املـادة التاسـعة والثامنـني بعـد املائـة، والتي 
جـرى نصها عىل النحو التايل: »بعـد اطالع الدائرة التي 
أصدرت احلكم املعـرتض عليه عىل مذكرة االعرتاض، 
جيـوز هلـا أن تعيـد النظـر يف احلكم مـن ناحيـة الوجوه 
التـي بني عليهـا االعرتاض من غر مرافعـة، ما مل يظهر 
مقتـىض هلـا، وعليهـا أن تؤكد حكمها أو تعدله حسـب 
مـا يظهر هلا، فإذا أكـدت حكمها رفعته مع صورة ضبط 
القضية ومذكـرة االعرتاض ومجيـع األوراق إىل حمكمة 
االستئناف. أما إن عدلته فيبلغ احلكم املعدل للخصوم، 
وتـرسي عليه يف هذه احلالة اإلجراءات املعتادة«. ووفقًا 
هلـذا النص، إن تراجعت املحكمـة عن حكمها املطعون 

ته، صـار بمثابـة حكم قضائـي جديد ترسي  لَّ فيـه، فعدَّ
بصـدده اإلجراءات املعتادة وفقًا للنظام، ومن ثم يمكن 
الطعن عليه باالسـتئناف. أما إن مل ترتاجع املحكمة عن 
حكمهـا، فلم ُتعدله، بـل أكدته، تعني عليهـا أن ترفعه، 
مع صورة ضبـط القضية، ومذكرة االعرتاض )صحيفة 
الطعـن( ومجيـع األوراق إىل حمكمـة االسـتئناف، ومن 
هذا التوقيت يبدأ تفعيل األثر الناقل لالسـتئناف بشقيه، 
االجيايب والسـلبي، حيث ينعقد االختصـاص القضائي 
الفوري ملحكمة االسـتئناف بصدد إعادة النظر يف النزاع 
الـذي ما لبثت أن أكدت حمكمـة الدرجة األوىل حكمها 
فيـه، كام تنقطع كل صلة ملحكمة الدرجة األوىل بالنزاع؛ 

الستنفاد واليتها بصدده. 

املطلب الثاين: القيود الواردة عىل األثر الناقل للطعن 
باالستئناف

توطئـــة:
تعتـرب قضيـة االسـتئناف– وإن تناولـت الطلبـات 
نفسـها التـي ُطرحت أمام حمكمـة أول درجـة- مرحلة 
جديدة، يسـتطيع األطراف فيها– يف حـدود ما ُرفع عنه 
االسـتئناف من هـذه الطلبـات- التمسـك بأوجه دفاع 
وأدلة إثبـات جديدة. وهبذا تكون خصومة االسـتئناف 
فتكـون  درجـة،  أول  خلصومـة  وامتـدادًا  اسـتمرارًا 
للمحكمـة االسـتئنافية السـلطات نفسـها التـي كانـت 
ملحكمة أول درجة، ويكون للخصوم السـلطات نفسها 
التـي كانت هلـم يف أول درجة، إال ما سـقط منهـا)251(. 
غـر أن األصـل– وكام تقـدم– أن االسـتئناف ال يطرح 
عـىل حمكمة الدرجـة الثانية إال مـا ُرفع عنه االسـتئناف 

)251( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 366، ص725- عبد املنعم 
حسـني، طرق الطعـن يف األحكام املدنيـة والتجارية، جـ2، 
 A. FETTWELS: Manuel de :ص560- وأنظـر أيضـًا

.procédure  civile, Liѐge 1987, n.27 , p.43
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مـن قضاء الدرجـة األوىل، أي أنه ال يطـرح عىل حمكمة 
الدرجـة الثانيـة طلبـات موضوعيـة مل ُتبـد أمـام حمكمة 
الدرجة األوىل، وال ُيطرح عىل حمكمة الدرجة الثانية من 
الطلبـات التي عرضت عىل حمكمة الدرجة األوىل إال ما 
فصلـت فيه هذه املحكمة وُرفع عنه االسـتئناف؛ وذلك 
ألن االسـتئناف قـد رُشع– يف جـزٍء من فلسـفة وجوده 
ودواعي تكريسـه- بقصـد جتريح احلكـم املطعون فيه، 
ة خطأ ينسب إىل  والتظلم من قضاته)252(؛ فال ُيتصور ثمَّ
حمكمـة الدرجة األوىل يف أمر مل ُيعرض عليها، أو ُعرض 
عليها ومل تفصل فيه لسبب ما، أو ُعرض عليها وفصلت 
فيـه ولكـن مل يطعـن يف قضائهـا)253(؛ وهـذا مـا أكدتـه 
املادة السادسـة والثامنـون بعد املائة من نظـام املرافعات 
السعودي اجلديد يف فقرهتا األوىل من الالئحة التنفيذية؛ 
إذ نصت عىل أن: “االسـتئناف ينقل الدعوى إىل حالتها 
التي كانت عليها قبل صدور احلكم املستأنف بالنسبة إىل 
ما ُرفع عنه االسـتئناف فقط”. كام أكده نص املادة الثانية 

َع ابتداًء-  )252( جانـب آخـر من الفقه ذهب إىل أن االسـتئناف رُشٍ
ومـن الناحيـة التارخييـة- كنظام يرمـي إىل إصـالح اخلطأ يف 
التقدير الذي يقع فيه القايض، ثم تطورت هذه الفكرة حديثًا، 
حيث أصبحت الترشيعات تنظم االستئناف عىل أساس فكرة 
أن حكـاًم واحدًا يف النـزاع ال يقدم ضامنـات كافية، فللخصم 
أن حيصـل عىل حكمني يف نفس النزاع، ولو كان احلكم األول 
عـادالً وصحيحـًا؛ يؤكـد ذلـك أن صحـة أو عدالـة احلكـم 
املسـتأنف ال تسـتوجب عدم جواز أو عدم قبول االستئناف، 
وإنـام هـي تؤدي إىل رفضـه، وفرق بني هـذا وذاك. وهذه هي 
الفكـرة األساسـية والقاعـدة العامـة التـي يقـوم عليهـا مبدأ 
التقـايض عىل درجتـني، وإن كان املرشع املرصي قد أخذ– يف 
بعض احلاالت- بفكرة أن االستئناف طريق لتجريح ومهامجة 
احلكم املسـتأنف، فإن ذلك ال يعدو أن يكون جمرد استثناءات 
ال متـس جوهـر القاعـدة العامـة، التـي مؤداهـا أن خصومـة 
االسـتئناف هي اخلصومة االبتدائية معادة )أنظر: حممد وعبد  
الوهاب العشـاموي، قواعد املرافعات، جـ2، ص840- عبد 

املنعم حسني، طرق الطعن، جـ1، ص559(.
)253( أمحـد أبو الوفا، املرافعات، الفقرة 558، ص470– أمحد 
هنـدي، قانـون املرافعـات، الفقـرة 312، ص567- حممود 
مصطفـى يونس، املرجع يف قانون إجراءات التقايض، مرجع 

سابق، الفقرة 479، ص1036.

والثالثـني بعد املائتني من قانـون املرافعات املرصي، كام 
سبق اإلشارة إليه. 

ممـا تقدم، يتضـح أن األثـر الناقل لالسـتئناف يتقيد 
بحـدود خصومـة االسـتئناف)254(؛ ألنـه إن كان يؤدي 
إىل نقل القضية إىل حمكمة االسـتئناف، فإن هذا االنتقال 
حتكمه قواعد أساسية متثل قيودا ضابطة حتد منه، وحتدد 
سـلطة املحكمـة االسـتئنافية إزاء الطعـن)255(. وتتمثل 

هذه القواعد فيام يي:
- أوالً: حمكمة االسـتئناف ال متلك الفصل يف طلب 

جديد.
- ثانيًا: حمكمة االسـتئناف ال متلك الفصل يف طلب 

مل تستنفد حمكمة الدرجة األوىل واليتها بشأنه.
- ثالثًا: حمكمة االسـتئناف ال متلك الفصل يف طلب 

مل ُيرفع عنه االستئناف.
- رابعـًا: جـواز تقديـم أدلـة ودفـوع وأوجـه دفاع 

جديدة أمام حمكمة االستئناف.
- خامسًا: تتقيد حمكمة االستئناف بأطراف خصومة 

االستئناف.
    وعليـه؛ وفيـام يي، أتناول بالبيـان والتفصيل تلك 
القواعـد الضابطـة واملنظمة لألثـر الناقل لالسـتئناف، 

وكذلك لالستثناءات الواردة عليه.

أوالً: حمكمة االستئناف ال متلك الفصل يف طلب جديد:
»ال تقبـل الطلبـات اجلديدة يف االسـتئناف وتقيض 
املحكمـة مـن تلقـاء نفسـها بعـدم قبوهلـا«، تلـك هـي 
القاعـدة التي أرسـاها املنظم السـعودي بموجب نص 
املادة السادسـة والثامنـني بعد املائة من نظـام املرافعات 

)254( أمحـد هندي، قانـون املرافعات املدنيـة والتجارية، الفقرة 
311، ص 567.

)255( نبيل عمر، الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، 
الفقرة 511، ص 672.
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اجلديـد. وبالعبـارة نفسـها، كـرس املـرشع املـرصي– 
أيضًا- هذه القاعدة نفسها، بموجب نص الفقرة األوىل 
من املادة 235 من قانون املرافعات. وهذ القاعدة تعني 
أنه: ال جيوز للمسـتأنِف، أو املسـتأَنف ضـده أن يطرح 
أمـام حمكمـة االسـتئناف طلبـًا جديـدًا مل يسـبق طرحه 
أمـام حمكمـة أول درجـة)256(. وترجع هـذه القاعدة يف 
أساسـها، إىل أن قبـول طلبـات جديـدة يف االسـتئناف 
خيل بمبدأ التقـايض عىل درجتني)257(، ذلك املبدأ الذي 
أصبح مـن املبادئ األساسـية التـي يقوم عليهـا النظام 
القضائي السـعودي وفقًا لنظام القضاء اجلديد الصادر 

عام 1428هـ)258(. 
ومن ناحية أخرى، فإن السـامح بقبول طلب جديد، 
يرتتـب عليـه تفويت درجة مـن درجـات التقايض عىل 
اخلصـم الذي يوجه إليـه الطلب اجلديـد)259(، فالطلب 
اجلديـد يف االسـتئناف تنقصه سـبق خصومة أول درجة 
بالنسـبة لـه)260(، فضاًل عن، أن يف قبـول الطلب اجلديد 
توجـب  التـي  النوعـي  االختصـاص  لقواعـد  خمالفـة 

)256( أمحـد صدقي حممود، نظـام املرافعات الرشعية يف اململكة 
العربية السعودية، ص 482.

 L.ASSELIN:Le double degré de juridictions,  )257(
.Thѐse, PARIS, 1934, p. 43

)258( وهو أيضًا من املبادئ األساسـية التـي يقوم عليها النظام 
القضائـي املـرصي، ويتعلـق بالنظـام العام ) راجـع: حممد 
حامـد فهمي، املرافعـات، الفقـرة 39، ص37- أبو الوفا، 
املرافعات، الفقرة 621، ص762- أمحد صاوي، الوسيط، 

الفقرة  654، ص1101(.
)259( أمحـد أبـو الوفا، اإلشـارة املتقدمة - وأنظـر أيضًا: نقض 
مـدين، جلسـة 1987/5/6، الطعـن رقـم 1870، لسـنة 
52 ق- نقـض مدين، جلسـة 13/ 1979/3، الطعن رقم 

1233، لسنة 47 ق.
)260( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة  368، ص735- عبد املنعم 
حسـني، طـرق الطعـن، جــ1، الفقـرة  734، ص650- 

وأنظر أيضًا:
 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

تقديـم الطلبـات اجلديدة أمـام حمكمـة أول درجة)261(، 
كـام أن ذلك يتنـاىف مع فكرة االسـتئناف باعتبـاره طعنًا 
يف حكم املحكمـة االبتدائية، وختطيئـًا لعمل قضاة هذه 
املحكمة)262(، كام يتناىف مع وظيفة خصومة االسـتئناف 

وهي نظر املوضوع ذاته مرة أخرى)263(.
وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام؛ فال جيوز اخلروج 
عليهـا ولو باتفاق اخلصـوم. فإذا ُقدم طلب جديد ألول 
مرة أمام حمكمة االستئناف، كان هذا الطلب غر مقبول 
من الناحية اإلجرائية؛ إذ كان جيب أن يمر قبل ذلك عىل 
حمكمـة أول درجـة، وعـىل حمكمة االسـتئناف أن تقيض 
ولو من تلقاء نفسـها بعدم قبول هـذا الطلب )م/ 186 

مرافعات سعودي، م/ 235 مرافعات مرصي()264(.
والطلـب اجلديـد يف االسـتئناف هو: الطلـب الذي 
أو  املحـل  أو  )األشـخاص  عنـارصه  أحـد  خيتلـف يف 
السـبب( عـن الطلب الذي كان أمـام حمكمة أول درجة 
قبـل إصدارهـا احلكـم يف القضية)265(، وعـىل ذلك ُيعد 

)261( وجـدي راغب، مبادئ القضاء املـدين، ص 644– أمحد 
هنـدي، قانـون املرافعـات، الفقـرة 317، ص576– أمحـد 
صدقـي حممود، نظـام املرافعات الرشعيـة يف اململكة العربية 

السعودية، ص 482.
)262( فمـن غـر املتصـور أن ينسـب اخلطـأ إىل قـاٍض يف أمٍر مل 
يعـرض عليـه وبالتـايل مل يفصل فيه )راجع: رمزي سـيف، 

الوسيط، ص736(. 
)263( وجـدي راغـب، اإلشـارة املتقدمـة- عبـد اهلل الدرعـان، 
املبسوط يف أصول املرافعات الرشعية، مرجع سابق، 1225.
)264( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 368، ص735- حممود 
مصطفى يونس، املرجع يف قانون إجراءات التقايض املدنية 

والتجارية، الفقرة 479، ص1036.
)265( حممـد وعبد الوهاب العشـاموي، قواعد املرافعات، جـ2 
، ص 914- رمـزي سـيف، الوسـيط،  ص837. غـر أن 
املرشع املرصي قد أجاز تغير سبب الدعوى بموجب نص 
الفقـرة الثالثـة من املادة 235؛ حيث نص عـىل أنه جيوز مع 
بقـاء الطلب األصي عىل حاله، تغير سـببه واإلضافة إليه. 
كـام أنـه منـع التغيـر يف أشـخاص الدعـوى إال يف حـدود 
معينـة بينتهـا املـادة 236 )ال جيـوز التدخل يف االسـتئناف 
إال ممـن يطلـب االنضـامم إىل أحـد اخلصـوم( .. وبذلـك 
يصبـح الطلـب اجلديد الـذي ال جيـوز إبداؤه أمـام حمكمة 
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طلبـًا جديـدًا الطلب الذي يزيـد، أو خيتلف عن الطلب 
األصـي، أو الطلـب الـذي يوجـه إىل شـخص مل يكـن 
خمتصـاًم أمام حمكمة الدرجـة األوىل، ولـو كان هو ذات 
الطلـب املرفوعة به الدعوى أمـام املحكمة)266(. وترتيبًا 
عـىل ذلـك، ال جيوز للمدعـي الذي طالب أمـام حمكمة 
الدرجـة األوىل بملكيـة عـني أن يطالـب أمـام حمكمـة 
الدرجة الثانية بثبوت حـق ارتفاق عليها)267(، وال جيوز 
للمدعـي الذي طالـب بحق معني باعتبـاره صاحبًا هلذا 
احلـق أن يطالب به أمـام حمكمة الدرجـة الثانية باعتباره 
نائبـًا عـن رشكة متتلـك احلـق)268(، وال جيـوز للمدعي 
الذي طالـب بتنفيذ عقد أمام حمكمـة الدرجة األوىل أن 

يطالب أمام حمكمة الدرجة الثانية ببطالنه)269(. 
وعليــه؛ فـإذا تطابـق الطلـب املعروض عـىل املحكمة 
االسـتئنافية مـع الطلب الـذي فصلت فيه حمكمـة الدرجة 
األوىل خصومـًا وموضوعًا وسـببًا، فإن الطلـب يكون هو 
نفسـه، وال يعتـرب الفصل فيه تعرضًا لطلب جديد مل يسـبق 
الفصـل فيـه)270(، وال خُيـل هبـذا التطابق جمـرد املغايرة بني 
الطلبـني؛ طاملـا مل يمـس ذلك جوهـر الطلبـني))271((. 
االسـتئناف هو مـا يتغر به موضـوع الدعـوى، أي ما كان 
خيتلـف عـن الطلب الذي طرح أمام حمكمـة أول درجة من 
حيـث موضوعـه )أنظر: أمحـد هنـدي، قانـون املرافعات، 
الفقـرة 317، ص577- أمحـد صدقـي حممـود، املرجـع 
السـابق، ص 482- وأنظـر أيضـًا: نقـض مـدين مرصي، 
جلسـة 1983/5/31، الطعن رقم 1571، لسـنة 52 ق، 
املوسـوعة الذهبية للفكهاين، جـ4، ص499، رقم 942- 
نقـض مـدين، 1984/3/29، الطعن رقم 1582، لسـنة 

50 ق، املوسوعة، جـ4، ص505 ، رقم 950.
)266( أمحد أبـو الوفا، املرافعات، الفقـرة 621، ص766- عز 
الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق، جـ5، ص586.

)267( أمحد أبو الوفا، اإلشارة املتقدمة.
)268( نقـض مـدين، جلسـة 1966/6/6، جمموعـة أحـكام 

النقض، لسنة 17، ص1409.
)269( أمحد أبو الوفا، اإلشـارة املتقدمة- عبد احلميد املنشاوي، 

التعليق عىل قانون املرافعات، ص527.
)270( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 654، ص1101.

)271( نفس املصدر.

وتطبيقـًا لذلك؛ ُقيِض بأنـه: إذا ُطلب أمـام حمكمة الدرجة 
األوىل تثبيت امللكية إىل قدٍر من األرض حمدد، ثم ُعدل هذا 
الطلب يف االسـتئناف إىل جزٍء شـائٍع منها، فإن هذا ال يعد 

طلبًا جديدًا لتداخله يف الطلب األصي وتبعيته له)272(.

االسـتثناءات الـواردة عىل قاعدة عـدم قبول طلبات 
جديدة أمام حمكمة االستئناف)273(:

املنظم السـعودي بعد أن أرسـى- بنـص املادة 186 
مرافعـات- القاعدة اخلاصـة بعدم جواز قبـول طلبات 
جديـدة يف االسـتئناف، خرج عىل هـذا املبدأ يف حاالت 
حددها عىل سـبيل احلرص؛ العتبـارات قانونية وعملية. 
وقـد كرس هـذا االسـتثناء بموجب نص الفقـرة الثانية 
مـن الالئحة التنفيذية للـامدة 186، حيث نصَّ عىل أنه: 
»جيـوز أن يضـاف إىل الطلب األصي األجـور وما يزيد 
مـن التعويضـات التـي تسـتحق بعـد تقديـم الطلبـات 

اخلتامية أمام حمكمة الدرجة األوىل«. 
وترجـع علـة اسـتثناء طلـب إضافـة األجور وسـائر 
امللحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات اخلتامية إىل أن 
مثل هذه الطلبات، وإن كانت تعترب جديدة، إال أن املرشع 

)272( نقض مدين مرصي، جلسة 1949/12/1، الطعن رقم 
6، لسنة18 ق.

)273( يرتتـب عـىل االلتزام الدقيـق بقاعدة حتديـد نطاق األثر 
الناقـل بام قضـت فيه حمكمة أول درجة عـدم إمكان تقديم 
طلبـات جديـدة ألول مرة يف االسـتئناف، ويـؤدي تطبيق 
حظـر تقديـم الطلبـات اجلديـدة يف االسـتئناف بصـورة 
مطلقـة إىل بعض املسـاوئ، هلذا قـررت الترشيعات بعض 
االسـتثناءات عـىل هـذه القاعـدة؛ تفاديـًا هلـذه املسـاوئ، 
ومثاهلـا: تـردد اخلصـوم بـني حمكمـة أول درجـة وحمكمة 
االسـتئناف بصـورة ال تنتهـي؛ إذ قـد تظهر يف االسـتئناف 
مسـألة جديـدة تتعلـق بـذات النـزاع، ال يمكـن ملحكمـة 
االسـتئناف التعرض هلـا؛ ألن حمكمـة أول درجة مل تفصل 
فيهـا، فيقوم اخلصم صاحب الشـأن ببـدء خصومة جديدة 
هبـا إذا أراد أمـام حمكمـة أول درجـة، واحلكـم الصادر قد 
ُيطعن فيه باالستئناف، ويتكرر األمر عىل هذا النحو مرارًا، 

مما يؤدي إىل تأخر الفصل يف القضايا.
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تيسـرًا عىل املتقاضني، أجاز طلبها استثناًء؛ عىل تقدير أهنا 
مـن امللحقـات املتجـددة للطلـب األصي؛ وأنـه كان من 
املسـتحيل طلبهـا أمام حمكمـة الدرجـة األوىل)274(، ومن 
ناحية أخرى، فإن عدم السـامح بتقديمها أمام االسـتئناف 
يـؤدي إىل وجـوب الرجـوع أمـام أول درجـة لتقديمهـا 
بعـد صـدور احلكـم، األمـر الـذي يثقـل كاهـل القضاة 
واملتقاضني، ويصطدم مـع مبدأ االقتصاد يف اإلجراءات، 
ويتنـاىف مع ما هو مقـرر من أن حكم ثـاين درجة جيب أن 

يتضمن محاية قضائية شاملة للمحكوم له)275(.
وكذلـك، مـن االسـتثناءات التـي كرسـها املنظـم 
السـعودي يف هذا الصدد، الطلبـات املتعلقة بام يزيد من 
التعويضات التي تسـتحق بعد تقديـم الطلبات اخلتامية 
أمام حمكمة الدرجة األوىل. ومثل هذه الطلبات، يفرتض 
أن يكـون الطلـب األصـي هـو بالتعويـض، فيطلب يف 
االسـتئناف زيـادة التعويـض املطلـوب؛ وذلك بسـبب 
تفاقـم الرضر الـذي حدث من الواقعة نفسـها املطلوب 
التعويـض عنهـا أمـام أول درجـة)276(. وهلـذا ال جيـوز 
طلب زيادة التعويض ألول مرة أمام حمكمة االسـتئناف 
اسـتنادًا إىل واقعة جديدة حدثت بعد حكم أول درجة، 
كام ال جيوز طلب زيادة التعويض أمام حمكمة االستئناف 
عـن الواقعة نفسـها، مـن دون بيان ما يربر هـذه الزيادة 

باعتبارها نتيجة لتفاقم الرضر)277(.
إذن، فام يسـتجد من األجور والتعويضات املستحقة 

)274( أمحـد أبـو الوفـا، املرافعـات، الفقـرة 622، ص768- 
وأنظر أيضًا: 

 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.op. cit., n. 635

)275( رمزي سـيف، الوسـيط، ص838- أمحـد هندي، قانون 
املرافعات، الفقرة 318، ص579- حممود مصطفى يونس، 
املرجـع يف قانـون إجـراءات التقـايض املدنيـة والتجاريـة، 

الفقرة 482، ص1045.
)276( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 369، ص732.

)277( نفس املصدر.

بعـد تقديم الطلبات اخلتامية يعترب جمرد تعديل يف مقدار 
الطلب األصي؛ لذلك ال تعترب طلبات جديدة؛ إذ إن هلا 
جذورًا أمام حمكمة أول درجة، وهي ال متثل سـوى نمو 

هلذه اجلذور أمام حمكمة الدرجة الثانية)278(. 
وقـد توافـق املنظـم السـعودي مـع املـرشع املرصي 
بصـدد تكريس هذه االسـتثناءات؛ فيـام يتعلق باألجور 
والتعويضـات، غـر أن األخر قد سـوغ – عىل خالف 
املنظم السعودي- أن يضاف إىل الطلب األصي الفوائد 
التي تسـتحق بعد تقديم الطلبات اخلتامية )م/2/235 
مرافعات مرصي(، كام أجاز بقاء موضوع الطلب األصي 
وتغيـر سـببه واإلضافـة إليـه ) م/ 3/235 مرافعـات 
مرصي(، كـام أجاز تقديم طلب احلكـم بالتعويض عن 

رفع االستئناف عىل سبيل الكيد)م/4/235()279(.  

)278( عبـد املنعـم حسـني، طـرق الطعـن يف األحـكام، جـ1، 
الفقرة 717، ص639 وما يليها.  

)279( أجـاز املـرشع املرصي بقاء موضـوع الطلب األصي عىل 
حالة، وسـوغ تغير سـببه واإلضافة إليه: فإذا كان األصل، 
أن تغير السـبب مـع بقاء املوضـوع يعد طلبًا جديـدًا، فإن 
القانـون راعـى دقة الفـرق بني سـبب الدعـوى 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 يطالـب هبا أمام حمكمـة الدرجة الثانية بنـاًء عىل املراث 
أو الوصيـة، وجيـوز ملن طالـب أمام حمكمـة الدرجة األوىل 
ببطالن عقد بسـبب اإلكراه، أن يطالب أمام حمكمة الدرجة 

الثانية ببطالنه بسبب التدليس أو الغلط.
          كام أجاز املرشع املرصي كذلك طلب احلكم بالتعويض 
عـن اسـتئناف ُرفـع وُقصـد بـه الكيـد؛ وقد أجـاز هذا 
االسـتثناء؛ ألنـه مـا كان ليمكـن تقديمـه أمـام حمكمـة 
أول درجـة؛ ألن االسـتئناف مل يكن قـد ُرفع بعد؛ وألن 
املحكمة االستئنافية ُتعد أقدر من غرها عىل تقدير ما إذا 
كان االستئناف قد ُقصد به الكيد حقيقة، ومقدار الرضر 
الذي حلق باملسـتأنف ضده، فضاُل عن مقدار التعويض 
املسـتحق )راجع: رمزي سـيف، الوسـيط، ص836- 
ومـا  الفقـرة 369، ص 730  الوسـيط،  وايل،  فتحـي 
يليها– أمحد أبو الوفا، املرافعات، الفقرة 622، ص768 
ومـا يليها- أمحد هندي، قانون املرافعات، الفقرة 318، 
الفقـرة  الوسـيط،  صـاوي،  السـيد  أمحـد  ص577- 
655، ص1103 ومـا يليهـا- حممـود مصطفى يونس، 
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ثانيًا: حمكمة االسـتئناف ال متلـك الفصل يف طلب مل 
تستنفد حمكمة الدرجة األوىل واليتها بشأنه:

ألن االسـتئناف ال ينقل إىل حمكمـة الدرجة الثانية من 
الطلبـات التـي عرضت عـىل حمكمـة الدرجـة األوىل إال 
ما فصلـت فيه هذه األخـرة، وُرفع عنه االسـتئناف فقط 
)م/1/186 الئحة تنفيذية، م/232 مرافعات مرصي(، 
فـإن الطلبـات التـي ُأبديت أمـام حمكمة الدرجـة األوىل، 
ومل تفصـل فيها، ومل تسـتنفد واليتها بصددهـا ال ُتنقل إىل 
حمكمة الدرجة الثانيـة)280(. وهذا القيد يرتتب عىل طبيعة 
خصومـة االسـتئناف باعتبارهـا خصومة الدرجـة الثانية 
للتقـايض، وال جيوز هلـا أن تنظر يف الطلبـات التي قدمت 
أمـام حمكمـة أول درجـة دون أن تفصل فيهـا؛ ملا يف ذلك 
من تفويت درجة من درجات التقايض عىل اخلصوم)281(.

إذن، فاحرتامـًا ملبـدأ التقايض عىل درجتـني، وأيضًا؛ 
ألن االسـتئناف يتضمـن جترحيـًا حلكـم حمكمـة الدرجة 
األوىل، فـال يطـرح عىل حمكمة االسـتئناف مـن الطلبات 
املوضوعية التي سـبق إبداؤها أمام حمكمة الدرجة األوىل 

املرجـع يف قانـون إجراءات التقايض املدنيـة والتجارية، 
ص1045(. 

       وإذا كانـت حماكـم االسـتئناف تـرسي عليهـا القواعـد 
واإلجـراءات املقـررة أمـام حماكـم  الدرجـة األوىل مـا مل 
ينص النظام عىل غر ذلك )م/184 مرافعات سعودي(، 
وإذا كان املنظم السـعودي، بموجب الفقرة اخلامسـة من 
الالئحـة التنفيذيـة لنص املـادة الثالثة قد سـوغ للمترضر 
املطالبـة  الكيديـة  الدعـاوى  أو  الصوريـة  الدعـاوى  يف 
بالتعويض عام حلقـه من رضر بطلب عارض، أو بدعوى 
مسـتقلة لدى الدائرة نفسـها.. فإن هـذا النص األخر ال 
يمكـن إعاملـه أمام حمكمـة االسـتئناف؛ ألنه مـن ناحية، 
ال يمكـن تقديـم طلب عارض أمامها؛ ألنـه بمثابة طلب 
جديـد حيظـر املنظم تقديمـه؛ ومن ناحية أخـرى؛ ألنه ال 
جيـوز، ولو باتفاق األطـراف، االلتجاء مبارشة إىل حمكمة 
الدرجـة الثانيـة، فهي ال تنظـر إال قضية سـبق نظرها من 

حمكمة أول درجة؛ كأصل عام.
)280( رمزي سيف، الوسيط، ص840. 

)281( وجـدي راغب، مبادئ القضاء املـدين ، ص643– أمحد 
هندي، قانون املرافعات، الفقرة 312، ص567.

إال ما فصلت فيه هذه املحكمة)282(. وعىل ذلك، إذا ألغت 
حمكمـة الدرجة الثانية حكاًم صادرًا من حمكمة أول درجة 
يف مسـألة فرعية، صدر قبل الفصل يف املوضوع، كاحلكم 
الصـادر يف الدفـع باإلحالـة، أو يف الدفـع بالبطـالن، أو 
بعدم االختصـاص، فال جيوز ملحكمة الدرجـة الثانية أن 
تفصل يف موضوع الدعوى الذي مل متسسه حمكمة الدرجة 
األوىل، وإنـام حتيلـه إىل األخـرة؛ ألهنا مل تسـتنفد واليتها 

بصدده بعد )م/192 مرافعات سعودي()283(.  
من ناحية ثانية، إذا أغفلت حمكمة أول درجة الفصل 
يف بعـض الطلبات، فال جيـوز طرح هـذه الطلبات أمام 
حمكمة الدرجة الثانية، سواء عن طريق استئناف مستقل 
هبا، أو مع استئناف احلكم الصادر يف الطلبات األخرى، 
وإنـام جيب العـودة إىل حمكمة أول درجة للفصل يف تلك 
الطلبـات )م/193 مرافعـات مـرصي()284(. وكذلـك 
م أمام حمكمة أول درجة طلب أصي وطلب  احلال، إذا ُقدِّ
احتياطـي، فحكمـت املحكمة بإجابـة الطلب األصي، 
ومل تتعـرض للطلـب االحتياطي، ثم رفع اسـتئناف عن 
احلكـم فقضـت املحكمـة االسـتئنافية بإلغائـه، فإهنا ال 

 ،624 الفقـرة  املرافعـات،  الوفـا،  أبـو  أمحـد  أنظـر:   )282(
ص1014- وأنظـر أيضـًا: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 
ق،   46 لسـنة    ،985 رقـم  الطعـن   ،1982/1/13
مـدين،  رقـم928– نقـض  ص491،  جــ4،  املوسـوعة، 
جلسـة 1985/12/25، الطعن رقم 355، لسـنة51 ق، 

املوسوعة، جـ4، ص511،  رقم965. 
)283( وقد جرى نص املادة 192 عىل النحو التايل: »إذا حكمت 
حمكمـة االسـتئناف بإلغـاء حكـم حمكمـة الدرجـة األوىل 
الصـادر بعـدم االختصـاص، أو بقبـول دفع فرعـي ترتب 
عليـه منع السـر يف الدعوى، وجب عليهـا أن تعيد القضية 
إىل املحكمة التي أصدرت احلكم؛ للنظر يف موضوعها«.     

)284( أمحـد هندي، قانون املرافعـات، الفقرة 312، ص567. 
هذا ما قرره املرشع املرصي بموجب املادة الثالثة والتسـعني 
بعـد املائة، والتي جرى نصها عىل النحو التايل: »إذا أغفلت 
جـاز  املوضوعيـة،  الطلبـات  بعـض  يف  احلكـم  املحكمـة 
لصاحب الشـأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها 

لنظر هذا الطلب واحلكم فيه«.
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تفصـل يف الطلب االحتياطـي؛ ألن حمكمة أول درجة مل 
تفصل فيه، ويتعني عليهـا يف هذه احلالة أن تعيد القضية 
إىل حمكمة الدرجـة األوىل لتفصل يف الطلب االحتياطي 

)م/234 مرافعات مرصي()285( )286(. 
ومجلـة القول، إن حمكمة االسـتئناف تتقيـد بعدم نظر 
أي طلـب مل تفصل فيه حمكمـة أول درجة، إذ جيب عليها 
حـني ُيطـرح عليهـا طلـب مـن هـذا القبيـل- أو بعد أن 
تلغـى احلكم الصادر يف مسـألة فرعيـة- أن تعيد القضية 
إىل حمكمـة أول درجـة، وإال كان حكمهـا باطـاًل، ولو مل 
يتمسـك الطاعـن بإعـادة القضية إىل حمكمـة أول درجة؛ 
إذ أن مبـدأ التقـايض عـىل درجتني من املبادئ األساسـية 
للنظام القضائـي)287(. أما إذا كانت حمكمة أول درجة قد 
اسـتنفدت واليتها باحلكم يف موضـوع الدعوى، فإن من 
حق حمكمة االستئناف أن تتصدى ملوضوع النزاع دون أن 

ُيعد ذلك منها تفويتًا لدرجة من درجات التقايض)288(.

ثالثًا: حمكمة االسـتئناف ال متلـك الفصل يف طلب مل 
ُيرفع عنه االستئناف:

      يتحـدد نطـاق القضيـة يف االسـتئناف ليس بكل ما 
ُعـرض من طلبات عـىل حمكمة أول درجـة؛ فليس كل ما 
يطرح عليها وتفصل فيه ُينقل إىل حمكمة االستئناف، وإنام 

)285( أنظـر: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1974/6/24، 
جمموعـة أحكام النقـض، السـنة 25، ص1105- وراجع 
أيضـًا: وجـدي راغـب، اإلشـارة املتقدمـة- أمحـد السـيد 

صاوي، الوسيط، الفقرة 653، ص1099.       
)286( واملقصـود بالطلب األصي والطلـب االحتياطي يف هذه 
احلالـة: مـا يطلـب املدعـي احلكم لـه به، ومـا قـد يبديه من 
طلبات احتياطية يطلب احلكم هبا إذا ما ُرفض طلبه األصي، 
ومن ثم خيرج عن نطاقه ما يبديه املدعى عليه يف الدعوى من 
دفـوع، وأوجه دفـاع يرمي هبا إىل رفض طلـب املدعي، ولو 
أبداهـا يف صـورة دفاع أصـي وآخر احتياطـي )راجع: أمحد 

هندي، قانون املرافعات، الفقرة 312، ص568(.
)287( نقض مدين، جلسـة 1984/6/6، الطعن رقم 1078، 

السنة 50 ق. 
)288( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة653، ص1099.

ينقل إىل األخرة الطلبات التي ُرفع عنها االسـتئناف فقط 
)م/2/186 الئحة تنفيذية، م/232 مرافعات مرصي(؛ 
وذلك ألن حمكمة االستئناف ال تفصل إال فيام يطلب منها، 
فـإذا ُحكم للمدعي بعدة طلبـات أمام حمكمة أول درجة، 
فاسـتأنف املحكوم عليه احلكم بالنسبة لبعضها فقط، فإن 
حمكمة االسـتئناف ال جيـوز هلا أن تنظـر إال الطلبات التي 
عرضـت عليها)289(؛ فليس هلـا أن تتعرض للفصل يف أمر 
غر مطروح عليها)290( ، فام مل يتم التمسـك به من الطاعن 
أمام حمكمة االستئناف من طلبات أو دفوع، ليس ملحكمة 

االستئناف أن تتعرض له)291(. 
وإذا طعـن يف جـزء فقط مـن احلكم، فـإن الطلبات 
التـي تتعلـق هبـذا اجلـزء تعتـرب هـي وحدهـا املطروحة 
احلكـم  تضمـن  وإذا  االسـتئنافية)292(.  املحكمـة  عـىل 
شـقًا مسـتعجاًل وآخر موضوعيًا، وطعن املحكوم عليه 
بالنسـبة للشـق املسـتعجل، فإن الدعـوى املوضوعية ال 

تطرح هبذا االستئناف عىل املحكمة االستئنافية)293(.

)289( وجدي راغب، مبـادئ القضاء املدين، ص643- رمزي 
سيف، الوسيط، ص843- وانظر أيضًا: 

 G. CORNU et J. FOYER: Procédure civile, Paris,
.1958, Thémis Mise à jour 1960, p. 470
)290( أمحـد أبو الوفـا، املرافعات املدنية والتجاريـة، الفقرة 625، 
ص1014- وأنظر أيضًا: نقض مدين، جلسة 1984/3/27، 
الطعن رقم 70، لسـنة49 ق، املوسـوعة الذهبية، جـ 4، ص 
504، رقـم 949 - نقـض مـدين، جلسـة 1982/12/2، 
الطعن رقم 980، لسـنة 48 ق، املوسوعة الذهبية، ص496، 
رقـم 936- نقض مدين، جلسـة 1986/6/15، طعن رقم 
299، لسنة 55 ق، املوسوعة الذهبية، ص 513، رقم 972.

)291( نقـض مدين، جلسـة 1983/6/26، الطعـن رقم 13، 
لسنة51 ق، املوسوعة، ص 500، رقم 943- نقض مدين، 
جلسـة 1985/12/25، الطعن رقم 355، لسـنة 51 ق، 

ص 511، رقم 965 .
)292( أمحد أبو الوفا، اإلشـارة املتقدمة-  فتحي وايل، الوسيط، 

الفقرة 371، ص734- وأنظر أيضًا:
 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.op. cit., n. 634. P. 490
)293( فتحي وايل، اإلشـارة املتقدمة- وأنظر أيضًا: نقض مدين، 

جلسة 1966/5/26، السنة 17، ص1261.
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مـن ناحية أخـرى، إذا انطوى احلكـم االبتدائي عىل 
شـق منـه لصالـح املدعي، وشـق آخـر لصالـح املدعى 
عليـه، فاسـتأنف أحدمها احلكـم، فإن اسـتئنافه ينصب 
فقـط عىل الشـق الضار بـه. أما ما قيض بـه لصاحله، فال 
يعترب مطروحًا عىل املحكمة االسـتئنافية؛ حتى ال يضار 
املستأنف من استئنافه، وذلك ما مل يرفع  خصمه استئنافًا 
مقابـاًل)294(؛ إذ يف هـذه احلالة يطرح االسـتئنافني النزاع 

كاماًل عىل املحكمة االستئنافية)295(.
فقـد حيـدث، أن يصـدر احلكـم يف املوضـوع بإجابة 
بعـض طلبـات املدعـي، ورفض البعـض اآلخـر، فإذا 
كانت احلالة هذه، جاز الطعن يف احلكم باالسـتئناف من 
جانب كل من املدعي واملدعى عليه، ويسمى االستئناف 
الـذي يرفـع أوالً من أحدمها باالسـتئناف األصي، بينام 
يسمى االستئناف الذي يرفع من الثاين )املستأنف عليه( 
للـرد عىل االسـتئناف األصـي اسـتئنافًا مقابـاًل، أي أن 
االسـتئناف املقابل هو االستئناف الذي يرد به املستأنف 
عليه عىل املسـتأنف، يف ميعاد االسـتئناف، إذا مل يكن قد 
سـبق قبوله للحكـم، وهو ال جيوز رفعـه عن حكم غر 

احلكم الذي يتناوله االستئناف األصي)296(. 

)294( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 657، ص1111. 
)295( نفس املصدر.

)296( وجـدي راغب، مبادئ القضاء املـدين، ص637 - رمزي 
سـيف، الوسـيط، ص846- أمحـد أبـو الوفـا، املرافعـات، 
ص 912– أمحـد هنـدي، قانـون املرافعـات، الفقـرة 320، 
ص583. ويرفـع االسـتئناف املقابـل والفرعـي– فقط-إما 
باإلجـراءات املعتـادة لرفـع الدعـوى، أو بمذكـرة مكتوبـة 
تشـمل أسباب االستئناف )م/1/237(، وليس للمستأنف 
عليه رفع اسـتئناف مقابل بغر هذين الطريقني. واالستئناف 
الفرعي ال يرفع إال من املستأنف عليه يف االستئناف األصي، 
وتلك مسألة تتعلق بالنظام العام وملحكمة النقض، أن تقيض 
بذلك من تلقاء نفسـها، كام ال جيوز أن يوجه إال إىل املستأنف 
األصـي وبصفتـه التي اختذهـا يف االسـتئناف األصي، ومن 
ناحيـة موضوعـه، فـإن مـا جيـوز اسـتئنافه باسـتئناف أصي 
جيوز اسـتئنافه فرعيًا؛ فيجب أن يرد االسـتئناف الفرعي عىل 

موضوع االستئناف األصي) راجع: نفس املصادر(.

هـذا غر أنه، قد حيـدث أن يرىض أحد اخلصمني عند 
حدوث خسـارة جزئية بقبول احلكم، فال يطعن فيه، فإذا 
قـام خصمه باسـتئناف احلكم، فـإنَّ ما بنـى عليه الطرف 
األول قبولـه احلكم ال يتحقق، وخيتل التوازن الذي أقامه 
احلكم املطعون فيه بني الطرفني، وإلعادة هذا التوازن أجاز 
املـرشع املرصي االسـتئناف الفرعي، وبموجبه يسـتطيع 
مـن قبـل احلكم، أو فوت ميعاد االسـتئناف أن يسـتأنف 
احلكم- رغم ذلك- إذا كان خصمه قد رفع استئنافًا؛ من 
ذلك يتضح أن االسـتئناف الفرعي هو االسـتئناف الذي 
يـرد بـه املسـتأنف عليه يف مواجهـة املسـتأنف بعد فوات 
ميعاد االستئناف، أو إذا كان قد سبق قبوله للحكم، وذلك 
رشيطة أال يكون املسـتأنف عليه قد قبل احلكم املستأنف 
بعد رفع االستئناف)297(. واالستئناف املقابل، رغم رفعه 
يف نفـس اخلصومـة التـي بدأهـا االسـتئناف األصي، إال 
أنـه غر تابع لالسـتئناف األصـي؛ فإذا بطل االسـتئناف 
األصـي، أو تـرك املسـتأنف اخلصومـة فيـه، فـإن هذا ال 
يؤثر يف االسـتئناف املقابل؛ ألن له كيانًا مستقاًل؛ ويستمد 
وجوده ورشعيته من حق املسـتأنف عليه يف االسـتئناف، 
فإذا زال االسـتئناف األصي، حتول االستئناف املقابل إىل 
اسـتئناف أصي، وتبقى اخلصومة مسـتمرة بالنسبة له، يف 
حني يتبع االسـتئناف الفرعي االستئناف األصي ويزول 
بزوالـه )م/2/237(؛ ألنـه يرتكـز عليـه؛ ال مـن حيث 
نشـوئه فقط، وإنام من حيـث بقائه أيضـًا، ومقتىض ذلك 
أن نـزول املسـتأنف األصـي عن اسـتئنافه، يرتتـب عليه 
زوال االستئناف الفرعي، واحلكم بقبول ترك االستئناف 
األصـي، يرتتب عليـه بطالن االسـتئناف الفرعـي)298(. 
واالسـتئناف الفرعـي يعترب اسـتثناء عىل القواعـد العامة 
التـي تتعلق بميعـاد الطعن؛ ألنه ُيقبل بعـد فوات امليعاد، 

)297( نفس املصادر.
)298( راجع نص املادة 239 مرافعات مرصي.
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أو التـي تتعلـق بأثر قبول احلكـم؛ ألن قبول احلكم حيول 
دون الطعـن فيـه. ولذلك فـال يقبل االسـتئناف الفرعي 
إال حيـث نـص القانون رصاحة عىل جوازه، أي بالنسـبة 

للطعن باالستئناف فقط)299(. 
وإذا كان املرشع املرصي قد سـوغ للمسـتأنف ضده 
تقديـم اسـتئناف فرعـي؛ لالعتبارات املتقدمـة؛ وبنص 
خاص؛ يف ظل ضوابط حمددة، فإن التنظيم السـعودي مل 
يعالـج هذه احلالـة، ومل يتعرض هلا؛ ففـي ضوء القواعد 
العامة، يسـوغ للمسـتأنف ضده– فقط- رفع اسـتئناف 
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 سـلطة املحكمة عند 
نظر االستئناف بطلبات املستأنف، فإن هذه القاعدة ترد 

عليها االستثناءات اآلتية:
األحـكام الصـادرة قبـل احلكـم املنهـي للخصومة؛ 
احلكـم  باسـتئناف  مسـتأنفة  القانـون  بقـوة  تعتـرب  إذ 
املنهـي للخصومـة )م/ 1/178 مرافعـات سـعودي، 
م/1/229 مرافعات مرصي(. فاستئناف احلكم املنهي 
للخصومة يستتبع حتاًم استئناف مجيع األحكام التي سبق 
صدورهـا يف القضيـة)300(، سـواء كانـت هـذه األحكام 
صـادرة لصالح مسـتأنِف احلكـم املنهـي للخصومة، أم 
صـدرت ضد مصلحتـه، وسـواء كانت قطعيـة، أم غر 
قطعية، وسواء كانت متعلقة بإجراءات اإلثبات، أم بسر 
اخلصومة، أو متعلقة بقبول الدعوى أو بموضوعها)301(. 

)299( فتحـي وايل، الوسـيط، الفقـرة 372، ص 746– أمحـد 
هندي، قانون املرافعات، الفقرة 320، ص 585.

)300( أمحد أبو الوفا، املرافعات، الفقرة 625، ص774.
)301( فتحي وايل، اإلشارة املتقدمة- أمحد أبو الوفا، املرافعات، 

اإلشارة املتقدمة.

وترتيبًا عىل ذلك، فإنه ال يلزم أن ُينص بصفة خاصة عىل 
اسـتئناف األحكام املشـار إليها يف صحيفة االسـتئناف، 
وال يعتـرب إغفـال ذكرها يف الصحيفة قبـوالً هلا يمنع من 
طلب إلغائها)302(. هذا ويشـرتط لقبول استئناف احلكم 
غـر املنهـي للخصومة يف هـذه احلالة: أن يكـون احلكم 
املنهـي للخصومـة نفسـه مما جيوز اسـتئنافه أصـاًل، وأال 
يكـون احلكم غر املنهي للخصومـة قد ُقبلَّ رصاحًة)303( 
ممن صدر يف غر مصلحته؛ إذ ُيعد متنازالً عن الطعن فيه، 
وأخرًا، أن يقترص استئناف احلكم غر املنهي للخصومة 
عىل ما ُرفع عنه اسـتئناف احلكـم املنهي للخصومة فقط؛ 
فال يعترب مسـتأنفًا من األحكام غر املنهية للخصومة إال 

ما تعلق منها بام تم الطعن فيه)304(. 

)302( أنظـر: نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1969/4/23، 
جمموعة أحكام النقض،  لسنة 20 ق، ص662، 

)303( يشـرتط أن يكون القبول يف هذه احلالة رصحيًا، فال يكفي 
القبول الضمني؛ وهـو مقتىض نص املادة 1/229 مرافعات 
مـرصي، وهـو مذهـب حمكمـة النقـض املرصيـة، وغالـب 
الفقـه يف مـرص )أنظر: أمحد السـيد صاوي، املرجع السـابق، 
الفقـرة658، ص1113- حممـد كـامل عبـد العزيـز، تقنني 
املرافعـات، جـ1، ص1461- وأنظـر: نقض مدين مرصي، 
جلسـة 1969/4/23، الطعـن رقم 176، السـنة 32 ق- 
نقض مدين، جلسـة 1979/4/4، الطعن رقم 524، السنة 

45 ق(. 
)304( أمحد السـيد صاوي، الوسيط، الفقرة 658، ص1112- 
حممـود مصطفى يونس، املرجـع يف قانون إجراءات التقايض 
املدنيـة والتجارية، الفقـرة 484، ص 1062- وأنظر أيضًا: 
نقـض مـدين مـرصي، جلسـة 1،1982/13، الطعـن رقم 

2107، س50 ق.
       وجديـر باإلشـارة إىل أنـه، إذا كان احلكـم الصادر قبل احلكم 
املنهـي للخصومـة يقبـل الطعن فيه فـور صـدوره: كاحلكم 
املسـتعجل، واحلكـم الصـادر بوقـف اخلصومـة، واحلكـم 
الصـادر بعـدم االختصـاص وإحالـة الدعـوى إىل املحكمة 
املختصـة، واحلكـم القابـل للتنفيذ اجلـربي، ومل يتـم الطعن 
فيـه فور صـدوره، خالل امليعـاد القانوين املحـدد، فإنه حيوز 
قـوة األمـر املقـيض بـه، وال يعترب مسـتأنفًا مع احلكـم املنهي 
للخصومـة )راجع يف ذلك: رمزي سـيف، الوسـيط، الفقرة 
659- أبو الوفا، املرافعات، الفقرة 625، ص776– فتحي 
وايل، الوسيط، الفقرة 371 ، ص737– أمحد السيد صاوي، 

اإلشارة املتقدمة(.
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إذا عـرض عـىل حمكمـة الدرجـة األوىل طلب أصي 
وآخـر احتياطـي، فرفضـت الطلب األصي بعـد بحثه، 
وحكمـت بالطلـب االحتياطي، فاسـتؤنف حكمها يف 
الطلـب االحتياطـي، فـإن ذلـك يسـتتبع بقـوة القانون 
اسـتئناف احلكـم الصـادر يف الطلـب األصـي؛ ليفصل 
يف الطلبـني عـىل نحو حيقـق العدالـة، ويصـون مصالح 
اخلصـوم، وذلك رشيطـة أن يكون اخلصـوم يف احلالني 
هم أنفسهم، فإذا كان املحكوم له يف الطلب األصي غر 
خمتصم يف استئناف احلكم الصادر يف الطلب االحتياطي، 
فإنه جيـب اختصامه فيه، ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد 

االستئناف )م/2/229 مرصي جديد()305(. 

رابعًا: جواز تقديم أدلـة ودفوع وأوجه دفاع جديدة 
أمام حمكمة االستئناف)306(:

)305( فتحي وايل، اإلشـارة املتقدمـة. واجلدير بالذكر أن املنظم 
السعودي مل يتعرض بالتنظيم هلذه املسألة.

)306( التمييـز بـني »الدفـاع« و »الدفـوع« و »الدليـل«: املدافعة 
يف الدعـوى هي صميم نشـاط اخلصوم فيهـا. وتتنوع صور 
املدافعة بـني الدفاع والدفوع والدليـل. ويقصد بالدفاع كل 
ما يقدمه أطراف اخلصومة لتأييد وجهة نظرهم يف الدعوى، 
وهـو هبذا املعنى قد يتصل بالواقـع أو بالقانون، ويتعني عىل 
املحكمـة طاملـا أن الدفـاع جوهريـًا أن تقـوم بتحقيقه، وأن 
توضـح يف أسـباب حكمهـا ما قـد يدعوها إىل عـدم األخذ 
بـه، وإال كان يف إغفاهلا هـذا البيان إخالل بحق الدفاع، غر 
أن املحكمـة غـر ملزمة بلفـت نظر اخلصـوم إىل مقتضيات 
دفاعهـم؛ التزامًا باحليدة والتجرد. أمـا الدفع: فهو ما يرد به 
املدعـى عليه عىل طلبات املدعي؛ هبدف عدم احلكم له هبذه 
الطلبـات، أو بعضها، والدفع هبذا املعنى يدخل ضمن دفاع 
املدعـى عليه. والدفـوع عىل ثالثة أنواع: دفـوع موضوعية، 
ودفـوع شـكلية، ودفوع بعـدم القبول. فمن خـالل الدفوع 
املوضوعية يتعرض املدعى عليه للحق املطالب به، أو املركز 
القانـوين، أي ملوضـوع الدعـوى، فينكـر ادعـاءات املدعي 
بشـأهنا كلهـا أو بعضها، بقصد احلصول عـىل حكم  برفض 
الدعـوى كليـًا، أو جزئيًا، والدفـع املوضوعي- بذلك – قد 
يتعلـق بقيـام احلـق ووجـوده، وقد يتعلـق  بانقضـاء احلق. 
ومثـال األول: كالدفع ببطـالن العقد، أو الدفـع بصوريته، 
ومثـال الدفـوع املوضوعيـة التي تتعلـق بانقضـاء احلق بعد 
قيامـه: الدفـع بالوفـاء، أو الدفـع باإلبـراء، أو بالتقـادم، أو 

لالسـتئناف  الناقـل  األثـر  َقيَّـَد  السـعودي  املنظـم 
– كأصـل عـام- عـىل عـدم قبـول  وحـدَّ منـه؛ إذ نـصَّ

باملقاصة القانونية. أما الدفوع الشـكلية )اإلجرائية( فتتمثل 
يف الدفـوع التـي يطعن هبـا املدعى عليه يف صحـة إجراءات 
اخلصومـة وشـكلها أو كيفيـة توجيههـا، ويقصد مـن وراء 
التمسـك هبـا املنازعة فقـط يف صحة إجـراء مـن إجراءات 
اخلصومـة بغـرض عـدم احلكـم يف موضوعهـا، أو تأخـر 
الفصل فيه، ومثال الدفوع الشـكلية: الدفع بعدم اختصاص 
املحكمـة، أو بإحالـة الدعـوى إىل حمكمـة أخـرى، الدفـع 
ببطـالن صحيفة الدعوى، أو الدفع ببطالن أوراق التكليف 
باحلضور.. وختتلف الدفوع الشكلية عن الدفوع املوضوعية 
يف وجوب إبداء الدفوع الشـكلية والتمسك هبا كلها، وبكل 
أسـباهبا مـرة واحدة، قبل الـكالم يف موضـوع الدعوى، أو 
إبداء الدفع بعدم القبول، وإال سقط احلق يف إبدائها، ويتعني 
عـىل املحكمـة كذلـك أن تفصـل يف الدفـوع اإلجرائية عىل 
اسـتقالل قبل الفصل يف موضوع الدعوى. أما النوع الثالث 
مـن الدفـوع،  فيتمثـل يف الدفوع بعـدم القبـول، والتي من 
خالهلـا ينكر املدعى عليه عىل املدعي احلق يف رفع الدعوى، 
وهيـدف إىل منـع املحكمـة مـن النظر فيهـا، ومثاهلـا: الدفع 
بعـدم القبول النتفاء املصلحة، أو لرفع الدعوى من غر ذي 
صفـة، أو لرفعها بعد فـوات امليعاد، أو لسـبق الفصل فيها. 
والدفوع بعدم القبول جيوز إبداؤها يف أي حالة تكون عليها 
الدعوى شـأهنا شـأن الدفوع املوضوعية، ومن ثم ال تسقط 
بالتعرض للموضوع، و ال يشـرتط أن ُتبدى أو يتم التمسك 
هبا مجلًة واحـدة. أما »الدليل«، فهو: أداة اإلثبات، الذي هو 
سـالح اخلصـوم يف معركة اخلصومـة القضائيـة، وهو قوام 
وجـود احلق، ومعقد النفع منه، وبغـره يتجرد احلق من كل 
قيمة... واملنظم السـعودي شأنه شـأن املرشع املرصي يأخذ 
بمبـدأ اإلثبات القانوين – باملقابلـة ملبدأ اإلثبات احلر- فنراه 
حيدد األدلة املقبولة نظامًا يف اإلثبات، كام ينص رصاحة عىل 
اإلجـراءات اخلاصة بـكل دليل، وعـىل قوتـه الثبوتية، وقد 
تناول املنظم السـعودي طرق ووسـائل اإلثبات بيد التنظيم 
بموجب نصـوص نظام املرافعات الرشعيـة اجلديد، وذلك 
ابتـداء مـن نص املـادة األوىل بعد املائـة وحتى املـادة الثامنة 
واخلمسـني بعـد املائة. ومن املقـرر أن تعيني طـرق اإلثبات 
وبيـان متـى جيوز اسـتعامل كل منها، وحتديد قـوة كل طريق 
مـن هـذه الطرق، هـذه مجيعها مسـائل قانون ختضـع لرقابة 
املحكمة العليا )النقض(، ولكـن تقدير مبلغ اقتناع القايض 
بالدليل بعد ذلك يعترب– ما مل يكن للدليل حجية معينة- من 
املسـائل املوضوعيـة التي يسـتقل بتقديرها قـايض املوضوع 
دون معقـب؛ لطاملـا كان تقديره سـائغًا)راجع: عبـد املنعم 
حسـني، طرق الطعن يف األحكام املدنيـة والتجارية، جـ1، 
570- إبراهيـم بن حسـني املوجان، رشح نظـام املرافعات 

الرشعية وفق آخر التعديالت، ص 319 وما يليها(.
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طلبـات جديدة يف االسـتئناف، ورتب عـىل رفع الطعن 
باالسـتئناف نقـل موضـوع النـزاع- يف حـدود طلبات 
املستأنف- إىل حمكمة الدرجة الثانية )م/186 مرافعات 
والئحتهـا التنفيذية()307(، وإعـادة طرحه عليها بكل ما 
اشـتمل عليه من أدلـة، وأوجه دفاع لتقـول كلمتها فيه، 
بقضاء مسبب يواجه عنارص النزاع الواقعية، والقانونية، 
يكون فيه ملحكمة االستئناف كل ما كان ملحكمة الدرجة 
األوىل من سلطة، حيث هلا بحث وقائع الدعوى، وإعادة 
تقديرها من واقع ما ُقدم إليها من مستندات، ومن واقع 
دفـاع اخلصوم، واختاذ ما تراه من إجراءات اإلثبات، ثم 
هـي أخرًا تطبـق القاعدة القانونية التـي تراها صحيحة 

عىل وقائع الدعوى. 
ووفقـًا لنـص املـادة 192/ 2 مـن نظـام املرافعـات 
السـعودي اجلديـد، تنظـر حمكمـة االسـتئناف يف طلب 
االستئناف، أو طلب التدقيق، استنادًا إىل ما يف امللف من 
األوراق، ومـا يقدمه اخلصوم إليهـا من دفوع، أو بينات 
جديـدة، لتأييـد أسـباب اعرتاضهـم املقـدم يف صحيفة 
االسـتئناف )مذكـرة االعـرتاض(. واملنظم السـعودي 
هبذا النص يكون قد حسـم مسـألة مـدى إمكانية تقديم 
اخلصوم ألدلة، ودفوع، وأوجه دفاع جديدة أمام حمكمة 
االسـتئناف، متوافقًا يف هذا التكريس مع موقف املرشع 
املرصي؛ حيـث نص رصاحة-أيضًا-عـىل جواز تقديم 
أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام حمكمة االستئناف؛ 
لتقـيض املحكمـة يف خصومة الطعـن وفقًا هلـا، بجانب 
مـا كان قـد ُقدم مـن ذلك أمـام حمكمة الدرجـة األوىل. 
وقـد جرى نـص املـادة املنظمـة )233 مرافعـات( عىل 
النحـو التـايل: »جيب عـىل املحكمة أن تنظر االسـتئناف 

)307( وذلـك،– كـام تقـدم– بعـد سـبق مراجعـة الدائـرة التي 
أصـدرت احلكـم حلكمها املطعـون فيـه، وتأكيدها لـه، بعد 
إرصارهـا عىل عـدم الرجوع فيه أو تعديلـه، وإثبات ذلك يف 

الضبط، ورفع األوراق برمتها إىل حمكمة الدرجة الثانية.

عىل أسـاس مـا ُيقدم هلـا من أدلـة ودفوع وأوجـه دفاع 
جديدة، ومـا كان قد قدم من ذلك أمـام حمكمة الدرجة 
األوىل«. ومما تقدم، نخُلُص إىل توافق موقفي املرشعني: 
السـعودي، واملرصي بصدد إمكانيـة تقديم أدلة ودفوع 

وأوجه دفاع جديدة)308( أمام حمكمة االستئناف.       
إذن، يسـوغ للخصـوم تقديـم أدلـة، ودفـوع، وأوجه 
دفـاع جديدة أمام املحكمة االسـتئنافية، وعىل املحكمة أن 
تنظر االسـتئناف عىل ضـوء هذه األوجـه اجلديدة، وليس 
فقـط عىل أسـاس مـا كان قد قـدم منهـا أمام حمكمـة أول 
درجـة، غر أنه يشـرتط جلـواز ذلك رشطـان)309(، أوهلام: 
أال يكون احلق يف إبداء هذه األدلة وأوجه الدفاع قد سقط 
أمـام حمكمة الدرجـة األوىل، كام إذا سـقط حق اخلصم يف 
إنكار الورقة العرفية بتعرضه ملوضوعها)310(، أو كسـقوط 
الدفـع بعـدم االختصـاص املحـي بإبـداء أي دفـع بعـدم 
القبـول، أو بالتعرض ملوضوع الدعـوى)م/75 مرافعات 
سـعودي()311(. أمـا الـرشط الثـاين: فبموجبـه، يتعني أال 
ينطوي الدفاع اجلديد عىل طلب جديد ال جيوز تقديمه أمام 

)308( واملقصـود بوسـائل الدفـاع اجلديدة: هي ما يسـتند إليها 
اخلصـم يف تأييد ما يدعيه، دون أن يغر من مطلوبه )راجع: 
نقـض مدين مـرصي، جلسـة 1978/11/1، الطعن رقم 
22، لسنة 64 ق(. وسلطة تقديم أدلة إثبات ووسائل دفاع 
جديدة، تسـتتبع أيضًا سـلطة التمسـك بظـروف ووقائع مل 
حيدث التمسك هبا أمام أول درجة، رشيطة أال تتضمن هذه 
الوقائع طلبـًا جديدًا )راجع: فتحي وايل، الوسـيط، الفقرة 

371، ص740(.
الوهـاب العشـاموي، قواعـد  )309( حممـد العشـاموي وعبـد 
املرافعات، الفقرة، 1268- رمزي سـيف، الوسيط، الفقرة 
649، ص730- فتحي وايل، الوسـيط، اإلشارة املتقدمة- 

حممد كامل عبد العزيز، تقنني املرافعات، ص472.
)310( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 656، ص 1108.

)311( نـص املنظم السـعودي يف املادة اخلامسـة والسـبعني عىل 
أن: »الدفع ببطالن صحيفة الدعوى، أو بعدم االختصاص 
املـكاين، أو بإحالة الدعـوى إىل حمكمة أخرى لقيـام 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 االسـتئناف)312(. ولعـل الغاية التـي أرادها املرشع 
مـن تقرير هذه القاعدة – جواز تقديـم دفوع وأوجه دفاع 
جديدة يف االستئناف- أن مثل هذه الدفوع، وتلك األوجه 
مـن الدفاع، مما ال يتغر به موضوع النزاع)313(، حيث تقدم 
لصالـح أو ضـد طلبـات سـبق طرحهـا عىل حمكمـة أول 

درجة، وصدر فيها حكم مطعون عليه باالستئناف)314(.
وبذلـك يتضـح أنـه- بتوافر الرشطـني املتقدمني- 
يسـوغ للخصوم مطلـق احلق يف إبداء ما يشـاؤون من 
دفوع وأوجه دفاع أمام حمكمة االستئناف، حتى ولو مل 
يسبق طرحها أو التمسك هبا أصاًل أمام حمكمة الدرجة 
األوىل، وأنه عىل حمكمة االستئناف أن تتصدى للفصل 
يف تلـك الدفـوع وأوجه الدفاع، سـواء ما ُأبـدي منها 
كدفاع أصي أو احتياطي، وهذا جيعل من االسـتئناف 
مراجعة جديدة الستدراك ما فات اخلصوم تقديمه من 
دفاع، ومن ثـم، فلهم تقديم مجيـع الدفوع املوضوعية 
اجلديدة)315(، أو الدفوع بعدم القبول، وكذلك الدفوع 

اإلجرائية التي مل يسقط احلق فيها)316(. 

)312( أنظر: نقض مدين، جلسة 1977/4/6، جمموعة أحكام 
النقض، س 28، ص936.

)313( حممـود مصطفـى يونـس، املرجـع يف قانـون إجـراءات 
التقايض املدنية والتجارية، الفقرة 482، ص1051.

)314( نبيل عمر، الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، 
الفقرة 511، ص673.

)315( وتطبيقًا لذلك؛ قضت حمكمة النقض املرصية أن االدعاء 
بتزويـر األوراق املقدمة يف الدعوى جيـوز إبداؤه أمام حمكمة 
االسـتئناف؛ ألن مسألة التزوير ليسـت يف حقيقتها إال دفاعًا 
موضوعيـًا منصبـًا عـىل مسـتندات الدعـوى، وليسـت مـن 
قبيـل الطلبـات اجلديـدة التـي ُيمتنـع تقديمهـا ألول مرة يف 
االسـتئناف )راجـع: نقض مـدين، جلسـة 1947/11/6، 

الطعن رقم100، السنة 16 ق(. 
)316( وهي الدفـوع املتعلقة بالنظام العـام، واملتعلقة باملصلحة 
اخلاصـة ولكنهـا مل تسـقط بسـبب تغيـب اخلصـم املقـرر 
ملصلحتـه أمام حمكمـة أول درجة )راجـع: وجدي راغب، 
مبـادئ القضـاء املـدين، ص646- أمحـد هنـدي، قانـون 
املرافعـات، الفقرة 316، ص575 – أمحد السـيد صاوي، 

الوسيط، الفقرة 656، ص 1109(. 

إذن، وبنـاًء عـىل األثـر الناقـل لالسـتئناف، يعتـرب 
مطروحـًا أمـام حمكمـة الدرجـة الثانيـة كافـة الدفـوع 
واألوجـه من الدفاع، سـواء كانت قد ُعرضـت ابتداًء 
أمام حمكمة أول درجة، أو مل تعرض عليها، أو عرضت 
عليهـا ولكنهـا أغفلت الفصـل فيهـا، أو مل تر رضورة 
للتعـرض هلا، أو كانـت قد فصلت فيهـا ولكن يف غر 
مصلحـة من قدمها، وسـواًء كانت قـد قضت برفضها 
أو ورد  املسـتأنف،  احلكـم  ذات  بعضهـا يف  أو  كلهـا 
يف حكـم فرعي سـابق أثناء سـر اخلصومـة مما ال جيوز 

استئنافه استقالالً)317(.
مـن ناحية أخـرى، وبناًء عىل األثـر الناقل، تكون 
للمحكمة االسـتئنافية السـلطات نفسـها التي كانت 
ملحكمـة أول درجة قبل إصدارهـا احلكم. وهلذا فإن 
هلـا أن تأمر بإجراءات اإلثبات التي كانت حمكمة أول 
درجة تسـتطيع األمر هبا، سـواًء أمرت هبا بالفعل، أم 
مل تأمر هبا. فيكون هلا أن تسمع شهودًا، أو أن تستعني 
بخبـر، أو أن تنتقـل للمعاينة، أو أن تلـزم خصاًم من 
الغـر بتقديـم مسـتند، إىل غـر ذلـك مـن سـلطات 
حمكمة الدرجة األوىل، وذلك ما مل يتحقق سقوط، أو 
يكون دليل قد اسـتهلك ممـا ال يمكن إعادته)318(. بل 
يتعني عىل حمكمة االسـتئناف استعامل هذه السلطات 
للوصـول إىل احلقيقـة، وختطئ هـي إذا اكتفت يف أمر 
يقوم عىل التقدير الشـخيص– كتقدير أقوال الشهود- 
بتأييد رأي حمكمة أول درجة دون أن تقوم هي به)319(. 

)317( الدناصـوري وعكاز، التعليق، جــ5، ص515- حممود 
مصطفـى يونس، املرجع، الفقرة 482، ص1052- وأنظر: 
نقض مدين، جلسة 1983/3/24، الطعن رقم 997، لسنة 

48 ق.
)318( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 371، ص740.

)319( راجع: نقض مدين، جلسـة 1979/2/14، الطعن رقم 
1111، لسـنة 48 ق- نقض مدين، جلسـة 1981/6/6،، 

الطعن رقم 1772، لسنة 50 ق.
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ومجلـة القـول إن ملحكمـة االسـتئناف أن تعيـد نظر 
القضيـة، مـن مجيـع جوانبهـا، دون َتَقيُّـٍد بام انتهـى إليه 
حكـم أول درجـة)320(؛ فلهـا أن تعيـد بحـث مـا سـبق 
ْن للخصـوم إضافته  إبـداؤه من وسـائل الدفـاع، وما َيعِّ
منها، وإصـالح ما اعرتى احلكم املسـتأنف من خطأ أيااًّ 
كان مـرده)321(، كام أن للخصوم حق املرافعة الشـفوية، 
وتقديـم مذكرات شـارحة أمـام املحكمة االسـتئنافية؛ 
إلبـداء ما لدهيم مـن حجج واقعيـة، وقانونيـة جديدة؛ 

لتأييد طلباهتم ودفوعهم)322(.

خامسـًا: تقُيد حمكمة االسـتئناف بأطـراف خصومة 
االستئناف:

املنظـم السـعودي، وبموجب املـادة 186 من نظام 
املرافعـات، نص عىل عـدم جواز قبـول طلبات جديدة 
يف االسـتئناف، كـام نص يف الفقـرة الثالثة مـن الالئحة 
التنفيذيـة للامدة نفسـها عىل أنـه ال جيوز يف االسـتئناف 
إدخـال مـن مل يكـن طرفـًا يف الدعـوى الصـادر فيهـا 
احلكم املسـتأنف. وكذلك احلال أيضًا بالنسبة للمرشع 
املـرصي؛ والذي أرسـى القاعدة نفسـها بموجب املادة 
236 مـن قانـون املرافعـات، حيـث نص عـىل أنه: »ال 

)320( فـإذا كان الطلب قد ُرفض أمام حمكمة أول درجة، فإن 
حمكمة االستئناف تستطيع أن تقبل الطلب إما ألهنا– عىل 
خـالف حمكمة أول درجة - جتد أن مجيع الوقائع املنشـئة 
ثابتـة، أو أهنـا– عىل خالف حمكمة أول درجة - تسـتبعد 
ثبـوت وقائـع مانعـة أو منهيـة. وكذلـك إذا كان حكـم 
أول درجـة قـد قبل الطلـب، فإن ملحكمة االسـتئناف أن 
حتكـم برفضـه، فتخطـئ حمكمـة االسـتئناف إذا حجبت 
نفسـها عـن سـلطتها بمقولة أهنـا ال متلـك التعقيب عىل 
حكـم حمكمـة أول درجـة )راجـع: نقض مدين، جلسـة 
1965/11/11، جمموعـة أحكام النقض، السـنة 16، 

ص1036(.
)321( أنظـر: نقـض مـدين، جلسـة 1976/4/14، جمموعـة 

أحكام النقض، السنة 27، ص 94. 
)322( وجـدي راغب، مبادئ القضاء املـدين، ص 646– أمحد 

هندي، قانون املرافعات، الفقرة 316، ص576.

جيوز يف االستئناف إدخال من مل يكن خصاًم يف الدعوى 
الصـادر فيهـا احلكـم املسـتأنف، مـا مل ينـص القانـون 
عـىل غـر ذلك .. وال جيـوز التدخل فيـه إال ممن يطلب 

االنضامم إىل أحد اخلصوم«. 
فنطـاق اخلصومة يتحدد أمام حمكمة االسـتئناف من 
حيث أطرافها، باألشـخاص الذين كانوا خمتصمني أمام 
حمكمة الدرجة األوىل بالصفة نفسـها التي اختصموا هبا 
أمامهـا)323(؛ فـال جيوز تغير نطـاق اخلصومة يف املرحلة 
االسـتئنافية بتوسـيع نطاق أطرافها؛ ألن ذلـك ُيعد بدءًا 
بدعـوى جديدة؛ ممـا خيالف قواعـد االختصاص ومبدأ 
التقـايض عـىل درجتـني)324(؛ وهلـذا فهو أمر غـر جائز 

كقاعدة عامة.  
فالتدخـل واختصام الغر صورتـان من صور نطاق 
اخلصومـة، حيصـل التغيـر فيهـام من حيـث اخلصوم يف 
الدعـوى ألن وحـدة الطلب تقتيض أن يكـون اخلصوم 
يف الدعـوى أمـام حمكمـة أول درجـة هم اخلصـوم أمام 
حمكمة الدرجة الثانيـة، فتدخل خصم ثالث يف الدعوى 
أو إدخالـه فيها أمام املحكمة االسـتئنافية يعترب من قبيل 

الطلبات اجلديدة)325(.   
إذن؛ فالقاعدة: أنه ال جيوز تدخل أو إدخال شخص 
مل يكـن طرفـًا أمام حمكمة أول درجـة كخصم ألول مرة 
أمام حمكمة االسـتئناف، سـواًء كان ذلك بناًء عىل طلب 

)323( نقض مدين، جلسة 1988/11/28، الطعن رقم1660، 
لسـنة51- املوسـوعة الذهبيـة، جــ4، ص486، رقم 921 
- نقـض مـدين، جلسـة 1987/4/1، الطعـن رقم 1204، 
لسـنة52 ق- ص485، رقـم 920- نقـض مـدين، جلسـة 

1981/12/31، الطعن رقم817، لسنة44 ق. رقم 12. 
)324( نقـض مدين، جلسـة 1985/10/30، الطعن رقم63، 
لسـنة51 ق، املوسـوعة الذهبية، جـ4، ص484، رقم 919 
– نقض مدين، جلسـة 1982/12/30، الطعن رقم 704، 

لسنة 48 ق، املدونة الذهبية، جـ1، ص 256، رقم 387. 
)325( عـز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق عىل قانون 

املرافعات، مرجع سابق، جـ6، ص632.
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أحـد األطـراف، أو بأمـر املحكمـة)326(؛ ألنـه – وكـام 
تقـدم- يمثـل خرقا ملبـدأ التقايض عـىل درجتني؛ حيث 

حيرمه بذلك من إحدى درجتي التقايض)327(.
واملنـاط يف حتديـد اخلصـم، هـو بتوجيـه الطلبـات 
يف الدعـوى، فـال يكفـي جمـرد املثـول أمام حمكمـة أول 
درجـة، دون أن يكـون للطـرف املاثـل طلبـات ِقبل أي 
مـن أطراف الدعـوى، أو يكون ألحدهـم طلبات قبله، 
حتى يعترب خصاًم باملعنى الذي جيوز معه توجيه الدعوى 
إليه يف املرحلة االسـتئنافية)328(. وال جيوز يف االستئناف 
اختصـام مـن رفضـت حمكمـة أول درجة قبـول تدخله 
يف الدعـوى)329(، وال مـن ُأدخـل فيهـا بغـر الطريـق 
القانوين)330(، كام ال جيوز إدخال اخلصوم الذين أخرجوا 

من الدعوى أمام حمكمة الدرجة األوىل)331(.
وإذا كانـت القاعـدة هي عدم جـواز ادخال خصوم 
جـدد يف االسـتئناف، فإن املنظم قد أبـاح اخلروج عليها 
بعـدة اسـتثناءات؛ نظـرًا لتشـعب العالقـات، وتعـدد 
أطرافهـا، حيث أصبح من النادر أن تقترص الدعوى من 
حيث أشخاصها عىل مدعي ومدعى عليه، بل أصبحت 
متس حق شـخص أو أشـخاص من الغـر)332(. فاملنظم 
السـعودي سـوغ للمحكمة إدخال من مل يكـن طرفًا يف 
خصومـة أول درجـة يف اخلصومـة االسـتئنافية إذا كان 

)326( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 370، ص733.
)327( حممد حامد فهمـي، املرافعات، الفقرة 739، ص737- 
أمحد السـيد صاوي، الوسـيط، الفقرة 654، ص 1101- 
أمحـد صدقي حممـود، نظـام املرافعات الرشعيـة يف اململكة 

العربية السعودية، ص 488.
)328( عبـد املنعـم حسـني، طـرق الطعـن يف األحـكام املدنيـة 

والتجارية، جـ1، ص664.
)329( نقـض مـدين، جلسـة 1952/3/28، جمموعـة أحكام 

النقض، السنة 3، ص541. 
)330( نقض مـدين، 1977/6/27، جمموعـة أحكام النقض، 

السنة28، ص1058.
)331( اسـتئناف طنطـا يف 1962/2/9- املحاماة السـنة 430 

ص 1103. 
)332( أمحد صدقي حممود، اإلشارة املتقدمة.

ذلـك إلظهـار احلقيقـة يف القضيـة )م/3/186 الئحة 
تنفيذيـة(، وكإدخالـه إللزامـه بتقديـم مسـتند حتت يده 

)م/26 من قانون اإلثبات املرصي(. 
كـام أجاز املنظـم السـعودي التدخـل االنضاممي يف 
االسـتئناف، وهـو التدخـل الـذي حيـدث بـإرادة الغر 
بقصـد دخوله يف خصومة االسـتئناف؛ منضـاًم إىل أحد 
اخلصوم؛ ملسـاعدته يف دفاعه. فنص يف الفقرة الثالثة من 
الالئحـة التنفيذية للامدة 186عىل أنه: “ال جيوز التدخل 
يف االسـتئناف إال ممن يطلب االنضامم إىل أحد اخلصوم، 
أو ممن يكون احلكم حجة عليه”. وكذلك احلال بالنسبة 
للمـرشع املرصي، والذي نص يف الفقرة الثانية من املادة 
236 عىل أنه: “ال جيوز التدخل فيه )االستئناف( إال ممن 

يطلب االنضامم إىل أحد اخلصوم”. 
والتدخل االنضاممي يف االسـتئناف يرتبط بموضوع 
االستئناف، وال ينفك عنه، وهلذا ال يقبل التدخل بطلب 
االنضـامم إىل أحـد اخلصوم يف اسـتئناف غـر جائز، أو 

مرفوع بعد امليعاد)333(.
ولقـد توافـق املنظـم السـعودي مع املـرشع املرصي 
بصدد منع التدخل االختصامي يف خصومة االستئناف؛ 
ألن املتدخـل اختصاميًا يطالب بحق له، ويطلب احلكم 
به؛ ومن شأن قبول طلبه هذا أن حيرم طريف اخلصومة يف 

االستئناف من إحدى درجتي التقايض)334(.
واألجدر بالذكر، أن العربة ليسـت بوصف املتدخل 
لتدخلـه بأنه انضاممي أو اختصامي، وإنام العربة بحقيقة 

األمر، وبحسب مرمى املتدخل من تدخله)335(.
)333( فتحي وايل، الوسـيط، الفقـرة 370، ص734- عبد املنعم 
حسـني، طرق الطعن، جـ1، ص668 - وأنظر أيضًا: نقض 
مدين مرصي، جلسة 1968/6/4، السنة 19، ص 1093.
)334( فتحـي وايل، اإلشـارة املتقدمـة- أمحـد السـيد صـاوي، 

الوسيط، 654، ص1101.
)335( الدناصـوري وعـكاز، اإلشـارة املتقدمـة – وراجـع أيضـًا: 
نقض مـدين، جلسـة 1966/5/19، جمموعـة املكتب الفني، 
السـنة 17، ص 1189، قاعـدة 163- نقـض مـدين، جلسـة 
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املبحث الرابع
احلكم يف اخلصومة االستئنافية

ألنه– كام تقدم- يرتتب عىل الطعن باالسـتئناف أثر 
ناقل، يتم بنـاًء عليه التزام حمكمة الدرجـة الثانية بإعادة 
بحث موضوع الدعوى- يف حدود طلبات املسـتأنف- 
والفصـل فيه من جديـد؛ حيث ُيعاد طرحـه عليها بكل 
ما اشـتمل عليه من أدلـة، ودفوع، وأوجـه دفاع؛ حيث 
يكون ملحكمة االسـتئناف السـلطات نفسها التي كانت 
ملحكمة أول درجة، ويكون للخصوم أمامها السـلطات 
نفسـها التـي كانت هلـم أمـام حمكمـة أول درجـة)336(؛ 
االسـتئناف هبيـكل  تكـون خصومـة  أن  رأى  فاملنظـم 
خصومـة أول درجـة نفسـها)337(؛ وهكـذا تنـص املادة 
184 من نظام املرافعات السعودي عىل أن: “ترسي عىل 
حماكم االستئناف واملحكمة العليا القواعد واإلجراءات 
املقررة أمام حماكم الدرجة األوىل، ما مل ينص هذا النظام 

عىل غر ذلك”.
ونص املرافعات السعودي املتقدم يكاد يكون مطابقًا 
لنـص املادة 240 مـن قانـون املرافعات املـرصي الذي 
جرت عبارته عىل النحو التايل: “ترسي عىل االسـتئناف 
القواعـد املقـرر أمـام حمكمة الدرجـة األوىل سـواء فيام 

يتعلق باإلجراءات أو باألحكام«.
وبنـاًء عـىل ذلـك؛ فإنـه ينطبـق عـىل خصومـة 
سـر  حتكـم  التـي  نفسـها  القواعـد  االسـتئناف 
الدعوى أمـام حمكمة أول درجـة، كتبليغ اخلصوم، 
وحضورهـم وغياهبـم، والعـوارض املوقفـة لسـر 
اخلصومـة وهـي الوقـف، واالنقطـاع، وإجراءات 
اجللسـة، وحتقيق الدعوى وإثباهتا، وإصدار احلكم، 
وتسـبيبه، وتصحيحـه، وتفسـره، كل ذلـك ينطبق 

1969/12/2، جمموعة املكتب الفني، السنة 20، ص1248.
)336( فتحي وايل، الوسيط، الفقرة 373، ص 747.

)337( نفس املصدر.

عىل خصومة االسـتئناف ما مل ينص القانون عىل غر 
ذلك)338(. 

وتنظـر حمكمة االسـتئناف يف طلب االسـتئناف، أو 
طلـب التدقيـق اسـتنادًا إىل مـا يف امللـف مـن األوراق، 
ومـا يقدمـه اخلصـوم إليهـا مـن دفـوع وبينـات جديدة 
لتأييـد أسـباب طعنهم املقـدم بصحيفة الطعـن )مذكرة 
االعرتاض(، وحتكم املحكمة بعد سـامع أقوال اخلصوم 
يف طلـب االسـتئناف أو طلب التدقيـق- إذا رأت النظر 
فيـه مرافعـة- بتأييـد احلكـم، أو نقضـه كليـًا، أو جزئيًا 
)م/2/190 مرافعـات سـعودي()339(؛ أي أنـه، وبعد 
نظر حمكمة االسـتئناف للقضية عىل النحـو املتقدم، فإن 
حكمها الصادر يف اخلصومة االستئنافية ال خيرج إما عن 
تأييد احلكم املطعون فيه، ومن ثم يكتسب القطعية، وإما 
أن تنقضه كليـًا، أو جزئيًا، وحينئٍذ يتعني عليها أن حتكم 
فيام ُنِقْض)340(، بعد سـامع أقوال اخلصوم)341(. ونعرض 

هلذ احلاالت بيشء من التفصيل.
- أوالً: حالة تأييد حكم أول درجة: وحيدث ذلك إذا 
نظرت حمكمة االستئناف يف القضية مرافعًة، وتبني 
هلـا أن احلكـم الصادر مـن حمكمـة الدرجة األوىل 
حكم سليم، وال تشوبه شائبة. وهبذا التأييد يصبح 
حكـم الدرجـة األوىل هو حكم االسـتئناف، ولو 

)338( أمحـد أبو الوفـا، املرافعات، الفقـرة 630، ص 1028- 
أمحـد السـيد صـاوي، الوسـيط، 662، ص1119- أمحـد 
صدقـي حممود، نظـام املرافعات الرشعيـة يف اململكة العربية 
السـعودية، ص490- نبيـل عمر، الوسـيط، الفقـرة 511، 

ص672.
)339( ماجـد بـن سـليامن اخلليفـة، تيسـر إجـراءات التقايض 
واألنظمـة  الفقـه  ضـوء  عـىل  مقارنـة  دراسـة  والتنفيـذ 
السـعودية، مرجع سـابق، ص206- إبراهيم بن حسـني 
آخـر  وفـق  الرشعيـة  املرافعـات  نظـام  رشح  املوجـان، 

تعديالته، ص525.   
)340( أمحـد صدقي حممود، نظـام املرافعات الرشعية يف اململكة 

العربية السعودية، ص490.
)341( ماجد بن سليامن اخلليفة، املرجع السابق، ص 206.
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اعتمـدت يف تأييده عىل أسـباب احلكـم االبتدائي 
مـن دون إضافـة، متـى رأت يف هذه األسـباب ما 

يغني عن إيراد أسباب جديدة)342(.
أمـا إذا كانـت حمكمة االسـتئناف قـد نظرت 
الطعـن تدقيقـًا مـن دون مرافعـة، ووجـدت أن 
منطـوق  احلكـم يف القضيـة موافـق مـن حيـث 
نتيجتـه لألصـول الرشعيـة، فإهنـا حتكـم بتأييد 
احلكـم املدقـق، وتصدر قـرارًا بذلـك، وهتمش 
بمضمونه عىل صك حكم حمكمة الدرجة األوىل، 
وتبعثـه رفـق ملـف القضيـة إىل املحكمـة التـي 
أصـدرت احلكـم لتدوين مضمونه عـىل الضبط 
والسـجل. وإذا وجـدت حمكمـة االسـتئناف أن 
ثمـة ملحوظـات عـىل احلكـم املدقق قـد تفيض 
إىل نقضـه، لكنها ال تسـتوجب حضور اخلصوم 
وال غرهم، فلها اسـتيفاء هذه امللحوظات دون 
مرافعـة، مـع رضورة التوجيـه بام يكـون  هلا من 

مالحظات ال تقتيض نقض احلكم)343(.
- ثانيـًا: حالـة نقض احلكم كليًا أو جزئيـًا: إذا نظرت 
الطعـن مرافعـة، ونقضت احلكـم كليـا أو جزئيَا، 
فإهنـا حتكم فيـام ُنقض، وتصدر صـكًا من واقع ما 
ضبط لدهيا، وفقًا ملا ورد يف الفقرة األوىل من املادة 
السادسـة والسـتني بعـد املائـة– املنظمـة للقواعد 
العامـة إلصـدار األحـكام القضائيـة-، ويكـون 
األوىل  الدرجـة  حكـم  منطـوق  حاويـًا  الصـك 
كامـاًل، وما هو مسـتأنف فيه، واملحكمـة الصادر 

)342( نفـس املصـدر. حممود العطـوي حممود العطـوي حممود 
العطوي حممود العطوي حممـود العطوي حممود العطوي 

حممود العطوي
)343( أمحد صدقي حممود، املرجع السـابق، ص491- إبراهيم 
بـن حسـني املوجـان، رشح نظـام املرافعـات الرشعية وفق 
آخر تعديالته، ص525- ماجد بن سـليامن اخلليفة، تيسر 

إجراءات التقايض والتنفيذ دراسة مقارنة، ص 206.

منها الصـك، ورقمـه، وتارخيه، وتذيلـه بالصيغة 
التنفيذيـة، ثـم هيمـش عـىل صـك حكـم حمكمـة 
الدرجة األوىل، وضبطه، وسجله بمضمون حكم 
حمكمـة االسـتئناف ورقمه وتارخيـه )م/7/190 
الئحـة تنفيذيـة(. أما إذا كانت حمكمة االسـتئناف 
قد نظرت الطعـن تدقيقًا وليـس مرافعًة، ونقضته 
أيضـًا، كليًا، أو جزئيـًا، فإهنا تصدر قـرارًا بذلك، 
وهتمـش بمضمونه عىل صك حمكمـة أول درجة، 
وضبطه، وسـجله، ثم تنظر يف الدعوى فيام نقضته 
سـواء كليـًا أم جزئيـًا وذلـك وفقـًا لإلجـراءات 
املعتـادة لرفـع الدعـوى، حيـث حتكم بعد سـامع 

أقوال )م/2/1/191 الئحة تنفيذية( )344(. 
هـذا  يف  يتبـنَّ  فلـم  املـرصي،  املـرشع  أمـا 
اخلصـوص، التفرقـة التـي تبناها املنظم السـعودي 
بصـدد تقسـيم االسـتئناف إىل اسـتئناف مرافعـة، 
واسـتئناف تدقيق– عىل النحـو املتقدم بيانه-، وإنام 
وفقًا لإلجراءات العادية املتقدمة، وبحلول اجللسـة 
املحددة لنظر الطعن، فإن حمكمة االستئناف تبحث 
أوالً يف رشوط اختصاصهـا بنظـره، ثم بعد حسـم 
هذه املسـألة، تنظـر يف رشوط قبـول الطعن ورفعه 
يف امليعـاد بشـكل صحيـح، ثـم بعـد ذلـك تتطرق 
لنظر موضوع الطعن، وتسـتمر اإلجراءات بكل ما 
يطـرأ عليها من عوارض، إىل أن يفصل يف موضوع 
الطعـن. وإذا تراءى للخصـوم احلصول عىل حكم 
وقتـي أو مسـتعجل متعلـق باملوضـوع، فـإن هـذه 
املحكمـة تكون هـي املختصة إذا قـدم الطلب إليها 
تبعـًا للطعن املرفـوع أمامها. وعندمـا تتهيأ القضية 
للفصـل فيها، تصـدر حمكمـة االسـتئناف حكمها 
يف موضـوع الطعـن. واملحكمـة يف حكمهـا إما أن 

)344( نفس املصادر.
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تنتهـي إىل تأييد احلكـم املطعون فيـه، أو إىل إلغائه، 
أو تعديلـه، ويف مجيـع األحـوال، عليهـا أن تسـبب 
قضاءها عىل ما يكفي حلملـه، طبقًا للقواعد العامة 

يف تسبيب األحكام)345(، مع مالحظة اآليت)346(: 
1- إذا أيـدت املحكمـة االسـتئنافية حكـم أول 
درجـة، فإنـه ال تثريـب عليهـا – كـام تقدم- 
أن تأخذ بأسـباب احلكـم االبتدائي من دون 
إضافـة، متى رأت يف هذه األسـباب ما يغني 

عن إيراد أسباب جديدة)347(.
2- إذا ألغت حمكمة االستئناف حكم أول درجة، 
فإهنا ال تلزم ببحث أو تفنيد أسباب حكم أول 
درجـة، أو األحـكام السـابقة عليـه، طاملـا قد 
أقامت قضاءها عىل ما يكفي حلمله)348(؛ إذ يف 
أسبابه، الرد الكايف عىل حكم أول درجة)349(. 
3- إذا اقتـرصت حمكمة االسـتئناف عىل تعديل 
حكـم أول درجة، دون إلغائـه كليًَّة، فإهنا ال 
تكون ملزمة إال بذكر األسباب التي اقتضت 
هـذا التعديـل. أي أنـه جيـب عليها تسـبيب 
قضائها بالنسـبة للشـق الذي عدلتـه، ويعترب 
وتبقـى  مؤيـدًا،  التعديـل  يتناولـه  مل  مـا  كل 
أسـباب احلكـم االبتدائـي قائمة بالنسـبة له، 

دون حاجة إىل إحالة رصحية إليها)350(.

)345( أمحد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 664، ص 1123.
)346( حممـد كـامل عبـد العزيـز، تقنـني املرافعـات، مرجع سـابق، 
ص480، 481- فتحي وايل، الوسيط، الفقرة371، ص734.

)347( راجـع: نقـض مـدين، جلسـة 1975/6/10، جمموعة 
أحكام النقض، السنة26، ص 1174.

)348( راجـع: نقـض مـدين، جلسـة 1973/2/17، جمموعة 
أحكام النقض، السنة 24، ص 265.

)349( راجـع: نقـض مـدين، جلسـة 30/ 1967/5، جمموعة 
أحكام النقض، السنة 18، ص1147. 

)350( راجـع: نقـض مدين، جلسـة 1976/11/27، جمموعة 
أحكام النقض، السنة 27، ص1678.

اخلاتـمة
تنـاول هـذا البحـث التنظيـم اإلجرائـي للخصومة 
للطعـن  الناقـل  األثـر  قيـود  وبخاصـة  االسـتئنافية، 
باالسـتئناف، وحدود سـلطة املحكمة إزاء هذا الطعن، 
وذلـك وفقًا لقواعد نظام املرافعات الرشعية السـعودي 
اجلديـد، يف إطار مـن الدراسـة التحليليـة املقارنة. وقد 
تـم تقسـيم البحـث إىل أربعـة مباحث أساسـية، إضافة 
إىل مبحث متهيدي؛ ُخصص ملحاولة اسـتجالء أسـباب 
اعتنـاق املنظم السـعودي وتكريسـه ملبـدأ التقايض عىل 
درجتـني، مـن خالل إنشـاء حماكم االسـتئناف. يف حني 
ُخصصـت املباحث األربعة األساسـية– عىل الرتتيب- 
ملعاجلـة رشوط قبـول الطعـن باالسـتئناف يف أحـكام 
حماكـم أول درجـة، ثـم إجـراءات رفع هـذا الطعن، ثم 
القيـود اإلجرائيـة الواردة عىل األثر الناقل لالسـتئناف، 
وحـدود سـلطة املحكمـة إزاء الطعن، وأخـرًا، احلكم 
يف االسـتئناف. وقـد َخُلـَص البحـث إىل جمموعـة مـن 
امللحوظـات، والنتائـج، والتوصيـات، وردت يف متنه، 

نعرض ألمهها فيام يي:
- أوالً: مـن خـالل املبحـث التمهيـدي، اتضح لنا، 
كيف أن املنظم السـعودي، وبعد جتربة ترشيعية، 
وقضائيـة طويلة، ألغى مبـدأ التقايض عىل درجة 
واحـدة، مكرسـًا مبـدأ التقـايض عـىل درجتني؛ 
لتحقيق عدالة ناجـزة، وميرسة للمتقاضني، ذاك 
املبـدأ الـذي جيد له أصـاًل من تطبيقـات القضاء 
اإلسالمي، فضاًل عن أنه من أهم املبادئ والنظم 
اإلجرائيـة التي تنتهجها وتكرسـها أغلب النظم 
القضائية احلديثة. واملنظم السـعودي–ال شك- 
بتكريسـه، وتوسعه يف إنشـاء حماكم االستئناف، 
وتقريب مقارها من املتقاضني عىل النحو املتقدم؛ 
يعـزز حقًا هو من أهم حقوق اإلنسـان، أال وهو 
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حق اللجوء إىل القايض الطبيعي، وتيسر السبيل 
نحو ذلك.

- ثانيـًا: من خـالل املبحـث األول، وبالوقوف عىل 
إىل  انتهينـا  باالسـتئناف،  الطعـن  قبـول  رشوط 

بعض املالحظات والنتائج، أمهها:
1- املنظـم السـعودي توافق مـع املرصي بصدد 
اشـرتاط كـون املسـتأنف خصـاًم حقيقيـًا يف 
خصومـة أول درجـة املراد الطعـن يف احلكم 
الصادر فيها؛ حيث قرر رصاحة أنه ال يعرتض 
عـىل احلكم إال املحكوم عليه، أو من مل ُيقض 
له بكل طلباته )م/177 مرافعات سعودي(، 
غر أن الالئحة التنفيذية هلذا النص يف فقرهتا 
الثانيـة سـوغت ُمكنة تقديـم االعرتاض عىل 
احلكـم ممـن صـدر احلكم ضـده، حتـى ولو 
مل يكـن حـارضًا، أو مـوكاًل يف خصومة أول 
درجة، وهو مسـلك تنظيمي غر مربر، وعىل 
غر مقتىض النـص الترشيعي األصي، فضاًل 

عن أنه يصطدم بقاعدة التدرج الترشيعي.  
2- نص املادة 177 من نظام املرافعات السعودي 
س لرشوط قبول الطعن أغفل اإلشـارة  املكرِّ
رصاحـة إىل الرشط املتعلق بكـون الطاعن مل 
يقبـل احلكم املـراد الطعن فيـه. هذا، يف حني 
جاء النص املقابل يف قانون املرافعات املرصي 
)م/211( مكرسـًا هلذا الرشط رصاحًة. وال 
تبـدو لنا علـة ظاهـرة وراء تغييب اشـرتاطه 
مـن نص املرافعات السـعودي، وقد كان من 
األوىل النص عليـه رصاحًة؛ ألمهيته وجدواه 
يف تكريـس رشوط قبـول الطعـن؛ وكذلك، 
بوصفـه رشط خـاص ملُِكنـْة رفـع املسـتأنف 

ضده لالستئناف املقابل.

3- إعـامالً ملبـدأ التقـايض عىل درجتني، أرسـى 
املنظـم السـعودي بموجب نص املـادة 185 
مجيـع  أن  مـؤداه:  عامـًا،  أصـاًل  مرافعـات 
حماكـم  مـن  الصـادرة  القضائيـة  األحـكام 
الدرجة األوىل تقبل الطعن باالستئناف، ما مل 
ينـص النظام عىل خالف ذلك. وقد توافق يف 
هذا األصـل، والتوجـه الترشيعي مع املرشع 
توافقـا  كـام  مرافعـات(،  املـرصي)م/212 
كذلـك، بصـدد االسـتثناءات الـواردة عـىل 
هذا األصـل العام؛ إذ تم النص عىل اسـتثناء 
الدعـاوي  القضائيـة الصـادرة يف  األحـكام 
اليسـرة قليلـة األمهية مـن ُمكنة اسـتئنافها، 
وكذلك احلال أيضـًا بصدد األحكام الفرعية 
التـي يصدرها القـايض أثناء سـر الدعوى، 
وقبـل الفصـل فيها، وال تنتهـي هبا اخلصومة 
كلها أو بعضهـا؛ إذ األصل فيها عدم إمكانية 
اسـتئنافها إال مع احلكم الصـادر يف موضوع 
الدعـوى املنهـي للخصومـة؛ منعـًا لتقطيـع 
فيهـا  الفصـل  وتعطيـل  القضيـة،  أوصـال 

)م/1/178مرافعات سعودي(.
ـة حـاالت معينـة، بصـدد بعـض  4- لكـن، ثمَّ
األحـكام القضائيـة الفرعية، أوردهـا املنظم 
احلـرص،  سـبيل  عـىل  واملـرصي  السـعودي 
سـوغا– اسـتثناًء- الطعـن فيهـا اسـتقالالً، 
فـور إصدارها، قبل صدور احلكم النهائي يف 
املوضوع، وهي حتديدًا: احلكم الصادر بوقف 
الدعـوى، واألحـكام الوقتيـة واملسـتعجلة، 
واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي، واألحكام 
الصـادرة بعـدم االختصـاص. والعلل وراء 
هـذه االسـتثناءات متفاوتـة، بعضهـا يرجع 
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إىل الكيـان اخلـاص واملسـتقل لبعـض هـذه 
األحكام، أو احلرص عـىل مصالح اخلصوم، 
أو أن استئنافها ال يرتتب عليه تعطيل الفصل 

يف الدعوى.. إلخ.
- ثالثـًا: مـن خـالل املبحـث الثـاين، حيـث تناولنا 
النظام اإلجرائي للطعن باالستئناف يف األحكام 
القضائيـة الصـادرة عـن حماكـم أول درجة، فقد 

انتهينا إىل بعض املالحظات والنتائج، أمهها:
1- بموجـب نص الفقرتـني الثانيـة والثالثة من 
املادة 185 مرافعات، انفرد املنظم السعودي 
بتكريـس إجـراء مل ينظمـه املـرشع املرصي، 
وذلـك بصـدد الطعن يف أحـكام حمكمة أول 
درجـة؛ متثـل يف تقسـيم هـذه األحـكام إىل 
نوعني: أحكام سوغ الطعن فيها باالستئناف، 
وأحـكام اكتفى فيها بُمكنة تدقيقها فقط دون 
مرافعة؛ أناط باملجلس األعىل للقضاء إصدار 
قـرار بتحديدها. كام سـوغ اخلصوم بحسـب 
إرادهتـم مكنة طلب التدقيق دون مرافعة، كام 
منح حمكمة االستئناف سلطة تقديرية يف هذا 

اخلصوص.  
2- ثمـة فارق جوهـري بني التنظيم السـعودي 
والتنظيـم املـرصي بصـدد ماهيـة املحكمـة 
التـي ُتقدم إليهـا، وتودع هبـا صحيفة الطعن 
باالستئناف ابتداًء؛ فاملنظم السعودي أوجب 
نفـس  إدارة  لـدى  الطعـن  صحيفـة  تقديـم 
املحكمـة التي أصدرت احلكم املـراد الطعن 
فيـه باالسـتئناف)م/1/188(، كـام أوجب 
قيدهـا يوم ايداعها، ثم إحالتها فورًا إىل نفس 
الدائرة التي أصدرت احلكم )م/2/188(. 
هذا، يف حني استوجب املرشع املرصي ايداع 

صحيفة الطعن بقلم ُكّتاب حمكمة االستئناف 
)حمكمـة الدرجـة الثانيـة( التـي سـتتصدى 
مبـارشة لنظـر الطعن والفصـل فيه)م/230 

مرافعات مرصي(. 
3- قـد يكـون رائـد املنظـم السـعودي يف هـذا 
التنظيـم، هـو حماولتـه منـح فرصـة أخـرة 
احلكـم  ملراجعـة  األوىل؛  الدرجـة  ملحكمـة 
الـذي أصدرتـه والـذي تـم الطعن فيـه هبذه 
الصحيفة، وذلـك يف ضوء ما ورد هبا؛ حيث 
تطلع املحكمة عىل فحوى االعرتاض، وتعيد 
النظـر يف احلكم مـن ناحية الوجـوه التي بني 

عليها االعرتاض، وذلك دون مرافعة. 
4- توُجـه املنظـم السـعودي املتقدم- الشـك- 
موضـع حتفظ؛ ألنـه وفقًا لقواعـد املرافعات 
املسـتقرة؛ فـإن حمكمة أول درجـة بإصدارها 
احلكـم املطعـون فيه تكون قد اسـتنفدت كل 
واليـة هلـا عليـه، ومن ثـم انقطعـت صلتها، 
وسلطتها باحلكم، َفأنَّى ُتقدم، وُتودع صحيفة 
الطعن بإدارة نفس املحكمة؛ لتحيلها للدائرة 
نفسها التي أصدرت احلكم؛ لتعيد النظر فيه؟ 
ومن ناحية أخرى، فإن هذا التكريس إنام هو 
تكرار لذات اإلجراءات التي كان يتم إعامهلا 
أمام حمكمة التمييز امللغاة، وفق مبدأ التقايض 
عـي درجـة واحـدة امللغـي، والـذي أثبتـت 
التجربـة الترشيعيـة والقضائيـة الطويلة عدم 
نجاعتهـام؛ فتخلص املنظم السـعودي منهام، 
وكرس نظام االسـتئناف وفـق مبدأ التقايض 
عىل درجتني، والذي يتعـارض هذا التنظيم، 
عـىل هـذا النحـو مع إعاملـه، هذا فضـاًل عن 
أن هـذا اإلجـراء كثرًا ما يرتتـب عليه ضياع 
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الوقـت؛ إذ قلامَّ يرتاجع قضـاة حماكم الدرجة 
لون أحكاَمهم. األوىل، ونادرًا ما ُيعدِّ

ـة فرض قـد يثور،  5- ومـن ناحيـة أخـرى، ثمَّ
أو  معاجلتـه،  الدراسـة عـن عـدم  كشـفت 
َتَعـُرض املنظـم السـعودي لـه بيـد التنظيم؛ 
أال وهـو حالة ما إذا ُقدمـت صحيفة الطعن 
خالل امليعـاد النظامي، ولكن يف ظل فقدان 
كأن  قبوهلـا؛  رشوط  مـن  أكثـر  أو  رشط 
تقـدم مـن غر ذي صفـة مثال؟ فـإذا قدمت 
الصحيفـة إىل إدارة حمكمـة أول درجـة التي 
أصدرت احلكم املراد الطعن فيه، وقيدت يف 
السـجل، ثم أحيلت للدائـرة التي أصدرت 
حكمهـا)م/2/188(،  ملراجعـة  احلكـم؛ 
فتبـني للدائـرة فقـدان مثـل هذا الـرشط أو 
غـره، فكيـف يكـون التـرصف اإلجرائـي 
واحلالة هذه؟ أمتلك الدائرة نظامًا، صالحية 
التصـدي للفصـل ابتـداًء يف مسـألة قبـول 
االسـتئناف شـكاًل، أم أهنـا حتيـل األمـر إىل 
حمكمة االسـتئناف؟ وماذا لو قبلته األخرة، 
أحتيلـه من جديـد إىل حمكمـة الدرجة األوىل 

لتدقيق حكمها أم ال؟
الطعـن  ميعـاد  حـدد  السـعودي  املنظـم   -6
باالستئناف يف األحكام القضائية املوضوعية 
بثالثـني يومـًا، يف حني قرصه– اسـتثناًء- إىل 
عـرشة أيـام فقط بصـدد الطعـن يف األحكام 
الصـادرة يف املسـائل املسـتعجلة. أما املرشع 
املرصي، فقد حدد ميعاد الطعن باالسـتئناف 
لألحـكام  بالنسـبة  وذلـك  يومـًا،  بأربعـني 
الصـادرة يف الدعـاوى املوضوعيـة، ومخسـة 

عرش يومًا يف املواد املستعجلة.

يبـدأ  السـعودي،  املرافعـات  لنظـام  وفقـًا   -7
احتسـاب ميعـاد اسـتئناف احلكـم الصـادر 
مـن حماكم أول درجـة- كقاعـدة عامة- من 
تاريخ تسـليم صـورة صك احلكـم القضائي 
للمحكـوم عليـه، وتوقيعـه يف دفـرت الضبط 
سـعودي(.  مرافعـات  بذلـك)م/1/179 
ويف نظـام املرافعـات املـرصي، يبـدأ ميعـاد 
مـن  عامـة-  باالسـتئناف-كقاعدة  الطعـن 
تاريـخ صدور احلكـم القضائي)م/1/213 
مرافعـات مـرصي(. غـر أن ثمـة حـاالت 
أخـرى، اسـتثنائية، حرصية، يبـدأ فيها ميعاد 
الطعـن مـن واقعـة أخـرى، كتاريـخ إعالن 
)م/3/213(،  ..)م/2/213(،  احلكـم، 

)م/228(، )م/229(.
عـىل  واملـرصي  السـعودي  املنظـم  توافـق   -8
ـن املسـتأنف صحيفة طعنه  وجـوب أن ُيَضمِّ
بيانـات  االعـرتاض(  )مذكـرة  باالسـتئناف 
االسـتئناف،  وأسـباب  املسـتأنف،  احلكـم 
وطلباته، غر أن املرشع املرصي قد رتب عىل 
إغفـال أيٍّ من هذه البيانـات بطالن صحيفة 
االستئناف )م/230(، هذا يف حني جاء نص 
املرافعات السـعودي املقابـل )م/1/188( 

خاليًا من النص عىل هذا احلكم.
9- تيسـرًا لإلجراءات؛ سـوغ املنظم السعودي 
للمحكوم عليهم حـال تعددهم ُمكنة التقدم 
بصحيفة اسـتئناف واحـدة )مذكرة اعرتاض 
واحدة(، كام سـوغهم حـق التقدم بمذكرات 
)م/5/188  تقديرهـم  بحسـب  متعـددة 
الئحة تنفيذية(. كام أجاز- كذلك– للطاعن 
أن يتقـدم بأكثـر من مذكرة طعـن خالل مدة 
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الطعـن )م/6/188 الئحـة تنفيذيـة(؛ وقد 
يكون ذلـك بدعوى إتاحـة الفرصة للطاعن 
ألن يعـدل عن أسـباب الطعن التـي ضمنها 
مـن  غرهـا  إىل  األوىل،  الطعـن  صحيفـة 
األسـباب، أو أن يضيف إليها أسـبابًا أخرى 

مل يسوقها من قبل. 
10- إذا كان املنظم السـعودي قد استلزم توقيع 
مـن  ورقـة  كل  عـىل  باالسـتئناف  الطاعـن 
الئحـة  الطعـن)م/188/  صحيفـة  أوراق 
تنفيذيـة(، فإنـه مل ينهـج هنج املـرشع املرصي 
اسـتوجب  والـذي  اخلصـوص؛  هـذا  يف 
توقيـع الصحيفة من أحـد املحامني املقبولني 
للمرافعة أمام حمكمة االسـتئناف )م/37 من 
قانـون املحاماة املـرصي(. وقد يرجع موقف 
املنظم السـعودي املغاير يف هـذا اخلصوص، 
إىل ما كرسـه بنـص املـادة 66 مرافعات، من 
دور إجيـايب للقايض؛ حيث سـوغه أن يسـأل 
املدعي عام هو الزم لتحرير واستكامل دعواه 
قبـل اسـتجواب املدعـى عليـه؛ واخلصومـة 
أول  قواعـد خصومـة  االسـتئنافية حتكمهـا 
درجـة نفسـها، مـا مل ينـص النظـام عـىل غر 
ذلـك. وقـد يرجـع ذلـك– أيضـًا- إىل رغبة 
املنظم السـعودي يف أال جيعل من هذا الرشط 
قيـدًا، مانعـًا للمتقاضـني، حيـول بينهم وبني 
حقهـم يف اللجـوء إىل القضـاء؛ فجعل األمر 
عىل اخليـار؛ بل ونص عىل حقهـم يف الرتافع 
عن أنفسـهم بأنفسـهم )م/1 نظـام املحاماة 

السعودي(.
11- ثمة فارق جوهري كبر، أيضًا، بني التنظيم 
السـعودي والتنظيم املـرصي؛ وذلك بصدد 

ما أوجبه األخر عىل الطاعن بشـأن تقديم ما 
يدل عىل سـداد الرسوم املالية املحددة قانونًا، 
أو تقديـم ما يدل عىل إعفائه منها، وذلك يوم 
تقديم صحيفة الطعن باالستئناف، وقيدها يف 
السـجل اخلاص بذلك. أما املنظم السعودي 
فقد أسـس نظامه القضائي عىل مبدأ من أهم 
املبادئ التي حتقق املسـاواة بـني الناس؛ وهو 
مبـدأ جمانيـة القضـاء؛ إذ جتنب متامًا اشـرتاط 
أداء أي رسـوم قضائيـة، سـواء عنـد اللجوء 
إىل القضـاء، أو عنـد الطعـن يف األحكام، أو 
عنـد التقدم بطلبـات التنفيذ؛ حتـى ال حتول 
اإلمكانيـات املادية دون جلوء غـر القادرين 

إىل القضاء طلبًا للحامية القضائية.  
12- بالنسـبة لتبليـغ صحيفة االسـتئناف، يقوم 
احلـال-  بحسـب  املسـتأنف-  أو  املحـرض 
بتسـليم صورة صحيفة الطعن إىل املسـتأنف 
ضـده خـالل مخسـة عـرش يومـًا عـىل األكثر 
مـن تسـليمها إليه، إال إذا كان قـد ُحدد لنظر 
الطعن جلسة تقع يف أثناء هذا املوعد، فعندئذ 
جيب أن يتم التسـليم قبل اجللسة، مع مراعاة 
موعد التكليف باحلضور، أما بالنسبة للنظام 
يومـًا)م/1/68  ثالثـني  فامليعـاد  املـرصي 

مرافعات مرصي(، وليس مخسة عرش يومًا.
دور  بصـدد  السـعودي  املنظـم  تشـدد   -13
املسـتأنف يف انعقـاد اخلصومـة االسـتئنافية 
وسـر إجراءاهتـا؛ فقـد أوجـب عـىل حمكمة 
االسـتئناف أن حتكم بسـقوط حق املسـتأنف 
بعـد  تغيـب  إذا  التدقيـق  أو  االسـتئناف  يف 
إبالغـه بموعد اجللسـة، ومىض سـتون يومًا 
ومل يطلب السـر يف الدعوى، أو مل حيرض بعد 
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السـر فيهـا)م/190 مرافعـات سـعودي(، 
سـوغ  املـرصي  املـرشع  أن  حـني  يف  هـذا، 
ملحكمة االسـتئناف سلطة تقديرية ألن حتكم 
باعتبـار االسـتئناف كأن مل يكن، إذا مل يكلف 
املسـتأنف ضده باحلضور خالل ثالثة أشـهر 
وكان ذلـك راجعـًا إىل فعل املسـتأنف، وهي 
ال حتكـم بذلك مـن تلقاء نفسـها، وإنـام بناًء 
عىل طلب من املسـتأنف ضده، بموجب دفع 
إجرائـي خيضع ملا ختضع له الدفوع اإلجرائية 
غر املتعلقة بالنظـام العام من أحكام)م/70 

مرافعات مرصي(.  
14- توافق النظامان السـعودي واملرصي بصدد 
سر خصومة االستئناف وفقًا للقواعد العامة 
للخصومة؛ حيث ترسي عليها القواعد املقررة 
أمـام حمكمة الدرجة األوىل، سـواء فيام يتعلق 
باإلجراءات، أو باألحـكام ما مل يقض النظام 
سـعودي،  مرافعـات  )م/184  ذلـك  بغـر 
م/240 مرافعـات مـرصي(. وبذلك يكون 
ملحكمـة االسـتئناف ما كان ملحكمـة الدرجة 
األوىل من سـلطات بالنسبة للتحقيق، وتقدير 

الوقائع، وإثباهتا، وتكييفها، واحلكم فيها. 

- رابعًا: من خـالل املبحث الثالث، حيث تم تناول 
آثـار الطعـن باالسـتئناف، والقيـود والضوابـط 
املكرسـة بصدده، فقد انتهت الدراسة إىل وجود 
توافـق كبر بـني النظامـني السـعودي واملرصي 
يف هـذا اخلصـوص، ويتضـح ذلـك مـن خالل 

املالحظات والنتائج اآلتية:
1- املنظم السـعودي شأنه شأن املرشع املرصي؛ 
للطعـن  الناقـل  األثـر  عـىل  رصاحـة  نـص 

باالسـتئناف؛ وذلك بموجـب الفقرة األوىل 
مـن الالئحـة التنفيذيـة للـامدة 186، حيـث 
نص عىل أن: »االسـتئناف ينقـل الدعوى إىل 
حالتهـا التي كانت عليهـا قبل صدور احلكم 
املسـتأنف بالنسـبة إىل ما ُرفع عنه االستئناف 
فقط«. وهذا النص يـكاد يكون ُمطابق لنص 

املادة 232 من قانون املرافعات املرصي.
اجيـايب،  طابعـان:  لالسـتئناف  الناقـل  لألثـر   -2
وسـلبي. يتمثل األول يف التـزام حمكمة الدرجة 
الثانيـة بإعادة الفصل يف موضـوع الدعوى من 
جديـد، حيـث يصبح نظـر الدعوى مـن حقها 
وحدها مـن دون سـواها. أما الطابع السـلبي، 
فيرتتب بالنسـبة لسـلطة حمكمة الدرجة األوىل؛ 
حيـث أهنـا إذا فصلت يف مسـألة متنـازع عليها 
أمامها، خرجت من حوزهتا، وانقضت سلطتها 
بشـأهنا. أي أهنـا تسـتنفد سـلطتها، وتصبح ال 
والية هلا هبذه املسـألة؛ فال متلك سـحب احلكم 
القضائـي، أو تغيـره، أو تعديلـه، أو اإلضافـة 
إليـه.. ومن ذلـك، يتضح أن املنظم السـعودي 
تبنى تنظيـام خمتلفًا؛ حيث عطل أو علق األثرين 
معـًا- مؤقتـًا- حيـث اسـتوجب ابتـداًء تقديم 
صحيفة االسـتئناف إىل حمكمـة الدرجة األوىل؛ 
وسوغ للدائرة التي أصدرت احلكم املطعون فيه 
ُمكنة مراجعـة حكمها وتعديله، فـإن مل تعدله، 
االسـتئناف،  ملحكمـة  كلهـا  األوراق  ترسـل 
ليبـدأ دورها. وذلك عـىل نقيض موقف املرشع 

املرصي؛ الذي أعمل األثرين معًا عىل الفور. 
3- بخصوص حتديد نطاق خصومة االسـتئناف 
من حيث املوضوع، أرسـى املنظم السعودي 
عـدم  مؤداهـا:  عامـة،  قاعـدة  واملـرصي 
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أو  املسـتأنف،  مـن  جديـدة  طلبـات  قبـول 
مـن املسـتأنف ضده يف االسـتئناف، وسـوغ 
ملحكمـة االسـتئناف أن تقـيض بذلـك مـن 
تلقاء نفسـها. وهـذه القاعدة تتعلـق بالنظام 
العـام؛ فـال جيوز اخلـروج عليها ولـو باتفاق 
سـعودي،  )م/186مرافعـات  اخلصـوم 
توافـق  وقـد  مـرصي(.  مرافعـات  م/235 
املنظـم السـعودي مع املـرصي أيضـًا بصدد 
تكريس بعض االستثناءات عىل هذه القاعدة 
باألجـور  املطالبـة  مكنـة  فسـوغا  العامـة؛ 
والتعويضات املسـتحقة بعد تقديم الطلبات 
اخلتامية، غر أن املرشع املرصي سـوغ– عىل 
خـالف املنظم السـعودي- مكنـة أن يضاف 
إىل الطلـب األصـي الفوائـد التـي تسـتحق 
بعـد تقديم الطلبـات اخلتاميـة )م/2/235 
مرافعـات مـرصي(، كام أجاز بقـاء موضوع 
الطلـب األصـي وتغير سـببه واإلضافة إليه 
) م/3/235 مرافعـات مـرصي(، كام أجاز 
تقديـم طلـب احلكـم بالتعويـض عـن رفـع 

االستئناف عىل سبيل الكيد)م/4/235(.
4- االسـتئناف ال ينقـل إىل حمكمة الدرجـة الثانية 
من الطلبات التي عرضـت عىل حمكمة الدرجة 
األوىل إال مـا فصلـت فيه هذه األخـرة، وُرفع 
الئحـة  )م/1/186  فقـط  االسـتئناف  عنـه 
تنفيذيـة، م/232 مرافعـات مرصي(، ومن ثم 
تتقيد حمكمة االسـتئناف بعـدم نظر أي طلب مل 
تفصـل فيـه حمكمـة أول درجة، إذ جيـب عليها 
حني ُيطرح عليها طلب من هذا القبيل، أن تعيد 
القضية إىل حمكمة أول درجة، وإال كان حكمهًا 
باطاًل، ولو مل يتمسك الطاعن بذلك؛ إذ إن مبدأ 

التقـايض عـىل درجتني مـن املبادئ األساسـية 
للنظام القضائي يف اململكة، ويف مرص.

5- بنـص املـادة 2/192 مرافعـات، ويف ظـل 
ضوابط معينة، حسم املنظم السعودي مسألة 
مدى إمكانيـة تقديم اخلصوم ألدلة، ودفوع، 
وأوجه دفاع جديدة أمام حمكمة االسـتئناف، 
متوافقـًا يف هـذا التكريس مـع موقف املرشع 
املـرصي؛ حيث نـص رصاحة- أيضـًا- عىل 
جواز تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة 
أمام حمكمة االستئناف )م/233 مرافعات(؛ 
لتقيض املحكمـة يف خصومة الطعن وفقًا هلا، 
بجانـب ما كان قد ُقدم مـن ذلك أمام حمكمة 

الدرجة األوىل. 
ملحكمـة  يكـون  الناقـل،  األثـر  عـىل  بنـاًء   -6
االسـتئناف السـلطات نفسـها التـي كانـت 

ملحكمة أول درجة قبل إصدارها احلكم. 
      7- توافـق املنظـم السـعودي واملرصي بصدد 
اخلصومـة  نطـاق  حتديـد  يف  العامـة  القاعـدة 
االسـتئنافية أمام حمكمة االسـتئناف من حيث 
أطرافها)م/3/186 الئحة تنفيذية، م/236 
مرافعـات مرصي(، وذلك باألشـخاص فقط 
الذيـن كانـوا خمتصمـني أمـام حمكمـة الدرجة 
األوىل، وبالصفـة نفسـها التـي اختصمـوا هبا 
أمامها. كام توافقا كذلك، بصدد االسـتثناءات 
الـواردة عـىل هـذه القاعـدة العامة؛ إذ سـوغا 
للمحكمـة إدخال من مل يكن طرفًا يف خصومة 
أول درجـة؛ إلظهـار احلقيقـة يف القضيـة، كام 
أجـازا كذلـك التدخـل االنضاممـي إىل أحـد 
اخلصوم، كام توافقا أيضًا، بصدد حظر التدخل 

االختصامي يف خصومة االستئناف.
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- خامسـًا: من خـالل املبحث الرابـع، حيث تناولنا 
احلكـم يف اخلصومـة االسـتئنافية، اتضحـت لنا 

النتائج التالية: 
1- توافق املنظم السـعودي مع املرصي يف جعل 
خصومـة االسـتئناف هبيـكل خصومـة أول 
درجة نفسـها؛ حيث تـرسي عليهـا القواعد 
واإلجـراءات املقـررة أمـام حماكـم الدرجـة 
األوىل نفسـها )م/184 سـعودي، م/240 

مرصي(.
2- متيـز املنظـم السـعودي عن املـرصي يف هذا 
إىل  االسـتئناف  تقسـيم  بتبنـي  اخلصـوص 
اسـتئناف مرافعـة، أو تدقيـق فقـط مـن دون 

مرافعة.
3- يف كل األحوال- بصدد الفصل يف اخلصومة 
االسـتئنافية- تنتهـي املحكمـة إمـا إىل: تأييد 
حكم أول درجة، والتي يمكنها واحلالة هذه، 
االكتفـاء بالتعويـل عىل أسـبابه؛ متـى كانت 
كافيـة حلمله عليها. وإمـا أن تنتهي إىل نقض 
حكم أول درجة، كليًا، أو جزئيًا، ثم التصدي 
للحكم فيام ُنقض، بعد سامع أقوال اخلصوم، 
حيث تصـدر حكمهـا حينئٍذ- أيضـًا- طبقًا 
للقواعد العامة يف إصدار األحكام القضائية.

التـوصيـات:
- أوالً: حتتاج الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية لنص 
املـادة 177 مرافعات إما إىل مزيـٍد من التوضيح 
واملعاجلـة؛ لتتوافق وضوابـط ومقتضيات النص 
إلغاؤهـا،  فيمكـن  وإال،  األصـي،  الترشيعـي 
واالكتفـاء بنـص الفقـرة الثانية من املـادة 200، 
والتي تسـوغ ملن كان احلكم حجة عليه، ومل يكن 

قد ُأدخل أو تدخل يف الدعوى، أن يلتمس إعادة 
النظر؛ متى صار احلكم هنائيًا.

- ثانيـًا: تعديـل نـص املـادة 177 ليتضمـن الرشط 
اخلـاص بعـدم قبول اخلصـم حكـم أول درجة؛ 
لتسـويغه مكنـة الطعـن عليه، ويمكـن أن جيري 
نص املادة عىل النحو التايل: »ال جيوز أن يعرتض 
عـىل احلكم إال املحكـوم عليه، وال جيوز ممن َقبِل 
احلكـم، أو ممن ُقيض له  بـكل طلباته، ما مل ينص 

النظام عىل غر ذلك«. 
- ثالثـًا: تعديـل نـص املـادة 166 مرافعـات)351(، 
التنفيذيـة  الالئحـة  مـن  األوىل  الفقـرة  ونـص 
للـامدة 179 )352(، وذلك من أجـل انقاص املدة 
الزمنية الالزمة لتدوين النسخة األصلية للحكم 
)الصك(، وتسليم صورة رسمية منها للمحكوم 
عليـه، وذلـك من عرشيـن يومـًا إىل عـرشة أيام 
فقـط، مع بقاء الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية 
للامدة نفسها)353(؛ ملواجهة أي ظرف قد يستدعي 

مد هذه املدة.  
- رابعـًا: للتحفظـات الـواردة عـىل رفـع الطعن إىل 
املحكمـة نفسـها التي أصـدرت احلكـم وإحالة 
مذكـرة االعرتاض إىل الدائرة نفسـها التي سـبق 
وأصـدرت احلكـم املطعـون فيه، نـرى وجوب 
إعـادة النظر يف هـذا التوجه الترشيعـي، ومن ثم 

)351( تنص املادة 166 عىل أن: 1- تصدر املحكمة – خالل مدة 
ال تتجاوز عرشين يومًا من تاريخ النطق باحلكم- صكًا حاويًا 

خلالصة الدعوى، واجلواب، والدفوع الصحيحة، ...« 
)352( تنص الفقرة األوىل من الالئحة التنفيذية للامدة 179 عىل 
أن: »تسـلم الدائـرة صورة صك احلكـم للمحكوم عليه يف 
يوم النطـق به- إن أمكن- وإال حددت موعدًا السـتالمها 

ال يتجاوز عرشين يومًا، ويدون ذلك يف الصك«.
)353( 2/179 : » يف حـال عـدم صـدور الصـك يف التاريـخ 
املحدد فيمدد املوعد املدة الكافية حسب نظر الدائرة ويدون 

ذلك يف الضبط«.
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ُمكنة اقتفـاء أثر أغلب النظم القضائية املعارصة، 
ـا رفع  والتـي كرسـت– يف هـذا اخلصـوص- إمَّ
صحيفـة الطعـن مبـارشة إىل حمكمة االسـتئناف 
املختصـة، وإما الرفع ملحكمة أول درجة نفسـها 
التي أصـدرت احلكـم لتضم الصحيفـة إىل بقية 
أوراق القضية، ثم تبادر بإرساهلا مجيعًا إىل حمكمة 
االسـتئناف املختصة. األمـر الذي يقتيض تعديل 

نص املادتني 188، و189.
- خامسـًا: نعتقد أنه من ُحسن السياسـة التنظيمية، 
ومن مقتضيات العدالـة الناجزة، أن حيدد املنظم 
السـعودي مـدة زمنيـة معينـة بنص املـادة 189 
مرافعـات، يوجب فيهـا عىل حمكمـة أول درجة 
رسعـة مراجعة حكمها، تعديـاًل أو تأكيدًا، بدالً 
مـن جميء النص خاليًا من هذا التحديد؛ إذ جعل 

األمر من إطالقات سلطة املحكمة. 
- سادسـًا: تكريـس جـزاء إجرائـي عىل ختلـف أيٍّ 
مـن البيانـات األساسـية ملذكرة االعـرتاض عىل 
احلكم والتـي تطلبها املنظم بموجـب نص املادة 
188، األمـر الذي يقتـيض زيادة العبـارة التالية 
عـىل الفقرة األوىل من هذه املادة: » .. وإال كانت 

األخرة )مذكرة االعرتاض( باطلة«.
- سـابعًا: ثمة مسـألة حتتاج من املنظم السعودي إىل 
التنظيم القانوين، تتمثل يف مدى إمكانية استئناف 
الطلب األصي املقدم معه طلب احتياطي فيام لو 
رفضـت حمكمة الدرجـة األوىل الطلب األصي، 
ثـمَّ  ومـن  االحتياطـي،  الطلـب  يف  وحكمـت 

استؤنف حكمها يف الطلب االحتياطي.  
- ثامنـًا: نـويص بـأن حيذو املنظـم السـعودي حذو 
املرشع املرصي بصدد تسـويغ مكنة طلب احلكم 
بالتعويـض عـن االسـتئناف إذا ُرفـع، وُقصد به 

الكيـد؛ لالعتبـارات املشـار إليهـا سـابقًا؛ األمر 
الـذي يقتـيض تعديـل نـص الفقـرة الثانيـة مـن 
الالئحة التنفيذية للامدة 186؛ ليشـمل اإلشـارة 

إىل هذا التعويض.
- تاسـعًا: من حسن السياسـة الترشيعية؛ أن يكرس 
املنظم السـعودي ما سبق وكرسه املرشع املرصي 
بشـأن تنظيـم االسـتئناف الفرعـي؛ لالعتبارات 
املشـار إليهـا يف موضعهـا؛ األمـر الـذي يقتيض 
وجـوب تكريس نص خاص، جديد، يعالج هذا 

اإلجراء.
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مصــادر البـحث
أوالً:   باللغة العربيـــة:

أ( املؤلفات العامـــة :
- أمحـد أبو الوفـا، املرافعات املدنيـة والتجارية، دار 

الفكر العريب، القاهرة، 2012.
- أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، 

دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 2007.
- أمحد السيد صاوي، الوسيط يف رشح قانون املرافعات 
املدنيـة والتجاريـة معـدالً بالقانون رقم 76 لسـنة 
2007 والقانـون رقـم 120 لسـنة 2008 بإنشـاء 

املحاكم االقتصادية، دون ذكر دار النرش، 2011.
- أمحـد صالـح خملـوف، الوسـيط يف رشح التنظيم 
القضائـي اجلديـد يف اململكة العربية السـعودية، 

مطبوعات معهد اإلدارة، الرياض، 1434هـ.
- أمحـد صدقـي حممود، نظام املرافعـات الرشعية يف 
اململكة العربية السعودية دراسة حتليلية وتطبيقية 

مقارنة، الطبعة األوىل، 1437هـ.
- أمحد هنـدي، قانون املرافعات املدنيـة والتجارية، 

دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2007.
- أمحد مسلم، أصول املرافعات، القاهرة، 1971.

- رمزي سـيف، الوسـيط يف رشح قانون املرافعات 
املدنية والتجارية، دار النهضـة العربية، القاهرة، 

الطبعة التاسعة، 1970.
- سعود بن سعد آل دريب، التنظيم القضائي يف اململكة 
العربيـة السـعودية يف ضـوء الرشيعـة اإلسـالمية 
ونظام السـلطة القضائية، رسـالة دكتوراه، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود، الطبعة األوىل، 1403هـ.
-  سـليامن السـليم، التنظيـم القضائـي يف اململكـة 
اإلدارة  معهـد  مطبوعـات  السـعودية،  العربيـة 

العامة، الرياض، 1393هـ.
- عبد احلميد املنشاوي، التعليق عىل قانون املرافعات 

يف املـواد املدنيـة والتجارية طبقًا آلخـر تعديالته 
بالقانـون رقم 76 لسـنة 2007 يف ضوء أحدث 
أحـكام النقض، منشـأة املعارف، اإلسـكندرية، 

الطبعة الرابعة، 2008.
نظـام  رشح  يف  الكاشـف  خنـني،  آل  اهلل  عبـد   -
املرافعات الرشعية السـعودي، مكتبة العبيكان، 

الطبعة الثالثة، 1430هـ.
- عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان، املبسوط يف أصول 
املرافعات الرشعية، مكتبة التوبة، الرياض، ط1، 

1430هـ.
- عبـد املنعـم جرة، نظـام القضاء يف اململكـة العربية 
السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1408.
- عـز الديـن الدناصـوري وحامـد عـكاز، التعليق 
عىل قانـون املرافعات طبقًا ألحـدث التعديالت 
وأحـكام حمكمة النقض والدسـتورية العليا، دار 
املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، سنة 2015.

القضـاء  نظـام  الوسـيط يف رشح  بـركات،  - عـي 
السـعودي اجلديد رقم 78 لسنة 1428ه، مكتبة 

القانون واالقتصاد، الرياض، 1433هـ.
- عي عبد احلميد تركي، نطاق القضية يف االستئناف 
»دراسـة حتليليـة مقارنـة«، دار النهضـة العربية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 2009.
- فادي شعيشع، التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة 
العربية السعودية بني أصوله الرشعية وحماوالت 
التحديـث واملعـارصة، مكتبـة الرشـد، الطبعـة 

األوىل، 1435هـ.
- فتحي وايل، الوسـيط يف قانـون القضاء املدين، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 1991.
- حممد الزحيي، التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي 
وتطبيقه يف اململكة العربية السعودية، دار الفكر، 

دمشق، الطبعة األوىل، 1400هـ.
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- حممد العشـاموي وعبد الوهاب العشاموي، قواعد 
املرافعات يف الترشيـع املرصي والقانون املقارن، 

مكتبة اآلداب، القاهرة، 1957.
- حممد حامـد فهمي، املرافعات املدنيـة والتجارية، 

مطبعة فتح إلياس نووي، القاهرة، 1940.
-حممد بن بـراك الفوزان، التنظيـم القضائي اجلديد 
يف اململكة العربية السعودية دراسة مقارنة بالفقه 
اإلسالمي، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

الطبعة األوىل، 1431هـ.
-  حممد كامل عبد العزيز، تقنني املرافعات عىل ضوء 
الفقـه وأحـكام القضـاء، جملـة القضـاة، الطبعة 

الثالثة، 1995.
- حممود عبد السالم وايف، مبادئ املرافعات الرشعية 
يف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد 
والنظم املرتبطة به وأحدث التطبيقات القضائية، 

مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، 1435هـ.
- حممود مصطفى يونس، املرجع يف قانون إجراءات 
التقـايض املدنية وفقًا ملجموعـة املرافعات املدنية 
والتجاريـة رقـم 13 لسـنة 1968 وتعديالهتـا 
بالقانـون رقـم 76 لسـنة 2007، دار النهضـة 

العربية، القاهرة، سنة2015.
- نبيل إسـامعيل عمر، الوسـيط يف قانون املرافعات 
اجلديـدة،  اجلامعـة  دار  والتجاريـة،  املدنيـة 

اإلسكندرية، 2011.
- وجدي راغـب، مبادئ القضاء املـدين، دار الفكر 

العريب، القاهرة، 1986.

ب( - املؤلفات املتخصصة:
- أمحـد هندي، مبدأ التقـايض عىل درجتني »حدوده 
وتطبيقاته يف القانون املرصي والقانون الفرني«، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.

- عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان، القواعد اإلجرائية 
يف املرافعات الرشعيـة، دون ذكر النارش، الطبعة 

األوىل، 2008.
- عبد املنعم حسني، طرق الطعن يف األحكام املدنية 
والتجاريـة، النـارش مدونـة الترشيـع والقضاء، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1983.
- عبد املنعم حسني، االسـتئناف يف األحكام املدنية 

والتجارية، دون ذكر النارش، 1989.
- عي عبد احلميد تركي، نطاق القضية يف االستئناف 
»دراسـة حتليليـة مقارنـة«، دار النهضـة العربية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 2009.
- ماجد بن سليامن بن عبد اهلل اخلليفة، تيسر إجراءات 
التقايض والتنفيذ »دراسـة مقارنـة عىل ضوء الفقه 

واألنظمة السعودية«، الطبعة الثالثة، 1436هـ.
- حممـد أمحـد عابديـن، طـرق الطعـن يف األحـكام 

املدنية واجلنائية، دون ذكر النارش، 1984.
- حممود التحيوي، القواعد العامة للطعن يف األحكام 
القضائيـة .. دراسـة حتليلية تأصيليـة مقارنة، دار 

اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2001.
- نارص بن حممـد بن مرشي الغامدي، االختصاص 
القضائـي يف الفقـه اإلسـالمي مع بيـان التطبيق 
اجلـاري يف اململكـة العربيـة السـعودية، مكتبـة 

الرشد، الرياض، 1420هـ.
- نبيل إسامعيل عمر، سقوط احلق يف اختاذ اإلجراء، 

دون ذكر النارش، 1989.
- نبيل إسامعيل عمر، الطعن باالستئناف وإجراءاته 

يف املواد املدنية والتجارية، طبعة 1980.
- نبيل إسامعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض 
املدنيـة والتجاريـة، منشـأة املعـارف،  املـواد  يف 

اإلسكندرية، 1980.
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 ثانيًا: باللغة الفرنسية: 
 Ouvrages  generaux          :املراجع العامـــة

- G. CORNU et J. FOYER: Procédure civile, 

Paris, 1958, Thémis Mise à jour 196O. 

- A. FETTWELS: Manuel de procédure  civile, 

Liѐge 1987

- E. GARSONEET et CH. CEZAR-BRU:Traité 

théorique et pratique de procedure civile, 

et commercial, 9 vol.3éme éd. 5 vol. 1925-

1936.

- A. JOLY: Procédure  civile et voies d’ 

executions, T. 1,Paris,Sirey 1969.

- R. Morel: Traité élémentaire de procedure 

civile, 2ѐme éd.

- H. SOLUS et R. PERROT: Droit  Judiciaire  

Privé. T. I. Paris.

- J. VINCENT: Procédure civile,  précis 

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.

ثالثًا: الدوريات وجمموعات األحكام:
1- املوسـوعة الذهبيـة للقواعد التـي قررهتا حمكمة 
حسـن  املـدين،  اإلصـدار  املرصيـة،  النقـض 
الفكهاين، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2000.
2- املدونـة الذهبيـة للقواعـد القانونيـة التي قررهتا 
حمكمـة النقـض املرصيـة، اإلصدار املـدين، عبد 
املنعم حسني،  مركز حسني للدراسات القانونية, 

.1996
3- جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية »جمموعة 

النقض«.
4-  جملـة العلـوم القانونية واالقتصاديـة، تصدرها 

كلية احلقوق بجامعة عني شمس.
5- جملـة العدل، جملـة علمية حمكمة، ُتعني بشـؤون 
الفقـه والقضـاء، تصدر كل شـهرين، عن وزارة 

العدل السعودية.
6- جملة املحاماة: جملة فصلية قانونية، تصدرها نقابة 

املحامني بجمهورية مرص العربية. 
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