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الشكككككر ابتككككداًء وانتهككككاًء ي عككككز وجككككل الككككذي هيككككأ لككككي األسككككبا  وفككككتح لككككي األبككككوا  وأعككككانني     

 على تحمل الصعا .
بعكككككد شككككككر اي أتقكككككدم بالشككككككر الجزيكككككل الكككككى السكككككيد ر كككككيس لجنكككككة المنا شكككككة المكككككو رة األسكككككتاذ     

الككككككككدكتور عبككككككككد المهككككككككدي  كككككككككاءم ناصككككككككر المحتككككككككرم والككككككككى السككككككككادة اع ككككككككاء لجنككككككككة المنا شككككككككة 
المحترمكككككككون األسكككككككتاذ المسكككككككاعد الكككككككدكتور عقيكككككككل سكككككككرحان محمكككككككد واألسكككككككتاذ المسكككككككاعد الكككككككدكتور 

الككككككى جميككككككك أع ككككككاء المككككككال  التدريسككككككي فككككككي كليككككككة احمككككككد سككككككمير محمككككككد كمككككككا اتوجككككككه بالشكككككككر 
جامعككككة القادسككككية الككككذين اخككككذت العلككككم عككككنهم فككككي مرحلتككككي البكككككالوريوس والماجسككككتير   -القككككانون

وأخككككص مككككنهم أسككككتاذي المشككككرف علككككى هككككذ/ الرسككككالة ازسككككتاذ المسككككاعد/ مالكككك  جككككابر الخزاعككككي   
 .وازستاذ/ أسعد فا ل منديل الذي كان لي معلمًا ومرشدًا وناصحاً 

وأخيكككرًا اتقكككدم بكككوافر شككككري إلكككى ككككل مكككن يسكككر لكككي الطريككك  فكككي إعكككداد هكككذ/ الرسكككالة واخكككص    
 منهم بالشكر )ازستاذ ُحذيفة جاسم( الذي لم يبخل بمساعدتي. 
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 المستخلص

يسككككككمى مككككككا  أو علككككككى حسكككككك  تعبيككككككر المشككككككر  العرا ككككككي الفصككككككل فككككككي الطعككككككن التمييككككككزي      
 المصري والفرنسي يستنتج عنه أحد األمرين: الطعن بالنقض على حس  تعبير المشر 

أمككككككا تصككككككدي  الحكككككككم المطعككككككون فيككككككه تمييككككككزًا  أو نق ككككككه وذلكككككك  فككككككي حككككككال تككككككوافر أحككككككد      
األسكككككبا  التكككككي توجككككك  الكككككنقض ككككككأن يككككككون الحككككككم المطعكككككون فيكككككه مخكككككالف للقكككككانون أو وجكككككود 
خطككككككككككأ فككككككككككي تطبيقككككككككككه أو وجككككككككككود عيكككككككككك  فككككككككككي تأويلككككككككككه  أو إذا صككككككككككدر علككككككككككى خككككككككككالف  واعككككككككككد 

ص  أو وجككككككود خطككككككأ فككككككي امجككككككراءات األصككككككولية المكككككك  رة فككككككي صككككككحة الحكككككككم والتككككككي ازختصككككككا
رسكككككمها القكككككانون امجرا كككككي والواجبكككككة امتبكككككا  مكككككن  بكككككل المحكمكككككة مكككككن لحءكككككة السكككككير بالكككككدعو  
الكككككى لحءكككككة إصكككككدار الحككككككم  أو إذا صكككككدر منا  كككككًا لحكمكككككًا سكككككابقًا صكككككدر فكككككي الكككككدعو  نفسكككككها 

درجككككة البتككككات  أو وجككككود خطككككأ جككككوهري فيككككه بككككين الخصككككوم أنفسككككهم أو مككككن  ككككام مقككككامهم وحككككاز 
 يوج  نق ه.

ويعكككككد الكككككنقض  كككككرارًا تصكككككدر/ المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن التمييكككككزي التكككككي تتم كككككل      
وفقككككككا للقككككككانون العرا ككككككي بمحكمككككككة التمييككككككز ازتحاديككككككة ومحكمككككككة ازسككككككت ناف بصككككككفتها التمييزيككككككة  

مككككلل الكككدعو  بعككككد نقككككض  وذلككك  بعككككد الكشكككف عككككن أحككككد األسكككبا  التككككي توجكككك  الكككنقض  ويتحككككدد
الحكككككككم فككككككي مسككككككارين: يتم ككككككل المسككككككار األول بإعككككككادة الككككككدعو  الككككككى محكمككككككة المو ككككككو  والككككككذي  
يترتكككك  عليكككككه إعكككككادة الحكككككال الكككككى مككككا ككككككان عليكككككه  بكككككل الكككككنقض فتعككككود الكككككدعو  كمكككككا كانكككككت  بكككككل 
الكككككنقض  مكككككك مراعكككككاة صكككككورة الكككككنقض فيمكككككا إذا ككككككان نق كككككًا كليكككككًا او نق كككككًا جز يكككككًا  فكككككأن نقكككككض 

 ككككًا كليككككًا يترتكككك  عليككككه إعككككادة نءككككر الككككدعو  مككككن جميككككك جوانبهككككا  ف ككككاًل عككككن إل ككككاء الحكككككم نق
مككككككا ُنفككككككذ  بككككككل الككككككنقض  وأن نقككككككض الحكككككككم نق ككككككًا جز يككككككًا يجعككككككل للجككككككزء الككككككذي لككككككم يمسككككككه  ككككككرار 
الككككنقض  ككككوة األمككككر المق ككككي فيككككه وحتمككككًا سككككيكون حجككككة بككككين اطرافككككه ومككككن  ككككم ز يكككك  ر الككككنقض 

 على ما تم تنفيذ/ بخصوص هذا الجزء.



 
 ه

وأن إعككككككادة الككككككدعو  منقو ككككككة يعيككككككد للمحكمككككككة السككككككلطات التككككككي كانككككككت تتمتككككككك فيهككككككا  بككككككل     
الككككنقض فيمككككا يتعلكككك  فككككي تكييككككف و ككككا ك الكككككدعو  وا باتهككككا از أنككككه بالو ككككت ذاتككككه يحككككد مككككن هكككككذ/ 

 السلطات وفقا لما رسمه  رار النقض.
تصكككككة أمكككككا المسكككككار ال كككككاني بعكككككد الكككككنقض فيتم كككككل بحسكككككم الكككككدعو  مكككككن  بكككككل المحكمكككككة المخ    

بنءككككككر الطعككككككن التمييككككككزي  وهككككككذا مككككككا سككككككنتطر  اليككككككه بصككككككورة مختصككككككرة لك ككككككرة الدراسككككككات التككككككي 
تناولكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت ذلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك .



 
4 1 

 

 الصفحة الموضوع
 6 -1 المقدمة 

 األول الفصل
 نقض الحكم القضائي الصادر في الدعوى المدنية مفهوم

 

7- 77 

 8 تمهيد وتقسيم:
 50 - 9    المدني القضائي الحكم نقض ماهية :األول المبحث
 27 - 9    المدني  الحكم القضائي بنقض التعريف: األول المطلب

 13 – 9 تعريف نقض الحكم الق ا ي المدني         الفرع األول:
 27-13    المدني ومحله صور نقض الحكم الق ا ي  الفرع الثاني:

 50-27    المدني  أسبا  نقض الحكم الق ا ي المطلب الثاني:
   39-27 سبا  ز توج  إعادة الدعو  المدنيةأ الفرع األول:
  50 -40 أسبا  توج  إعادة الدعو  المدنية الفرع الثاني:

 77 -50   النقض بعد بالدعوى المدنية التقاضي إجراءات  المبحث الثاني:
 62 -51   إعادة الدعو  المدنية بعد النقض المطلب األول:
 56 -51   دنية بعد النقضتعريف إعادة الدعو  الم الفرع األول:
 62-56    شروط إعادة الدعو  المدنية بعد النقض الفرع الثاني:

 77 -62    نق هابعد  المدنية محكمة المو و  بالدعو  نءر المطلب الثاني:
 73 -63    وتحريكهابعد النقض  المدنية كيفية تبليغ إطراف الدعو   الفرع األول:

 77 -73    م وغيابهم بعد النقض ح ور الخصو  الفرع الثاني:












 

 و



 
4 1 

 الثاني الفصل
 حدود سلطة محكمة الموضوع في الدعوى المدنية بعد النقض

 
  78-143 

 79 تمهيد وتقسيم:
 110-80   المبحث األول: نطاق الدعوى المدنية بعد النقض 

 94-80   النطا  الشخصي         المطلب األول:
 88-81   عو  المدنية بعد النقضإطراف الد الفرع األول:
  94 -89   ازختصام والتدخل وامدخال في الدعو  المدنية بعد النقض الفرع الثاني:

 110 -95   النطا  المو وعي المطلب الثاني:
 104-95   النطا  المو وعي من حيث الطلبات  الفرع األول:
  110-104  النطا  المو وعي من حيث الدفو   الفرع الثاني:

 143-111  وتنفيذه به الطعن وآلية في الحكم المحكمة المبحث الثاني: سلطة
 130-112  سلطات المحكمة المعاد إليها الدعو  و يودها المطلب األول:
  120-112  السلطات الممنوحة للمحكمة المعاد إليها الدعو   الفرع األول:
 130-121  مة المعاد إليها الدعو القيود الواردة على سلطة المحك الفرع الثاني:
 143-130  إليها الدعو  وتنفيذ/ المعاد المحكمة حكم في آلية الطعن :المطلب الثاني
 137-131  الطعن في حكم المحكمة المعاد إليها الدعو            الفرع األول:
 143-137  تنفيذ حكم المحكمة المعاد إليها الدعو   الفرع الثاني:

 150-144  الخاتمة

 163-151  المصادر
Abstract A-B 

 

 
 ز



 
4 1 

 
 املقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
4 1 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن الحمكككككككد ي  نحمكككككككد/ ونسكككككككتعينه ونسكككككككت فر/  والصكككككككالة والسكككككككالم علكككككككى سكككككككيدنا محمكككككككد     

 وعلى آله وصحبه ومن واز/  ومن سار على دربه وأنتهج خطا/ الى يوم نلقى اي. 

 أما بعد:    

 :تيةلينا تقسيمها على الفقرات األن البحث في مقدمة الدراسة تحتم عإ    

 واًل: التعريف بموضوع الدراسةأ

قككككانون لمالكككك  الحكككك  لحمايككككة الحقككككو   فهككككي الوسككككيلة التككككي  ررهككككا ال اً  ككككتعككككد الككككدعو  ملج    

ترط فكككككيمن طتها يكككككتم اللجكككككوء الكككككى الق كككككاء لحمايكككككة حقكككككه او تقريكككككر/  وز يشكككككوسكككككاالمو كككككوعي  فب

معرفتكككككككه از بعكككككككد ن ذلككككككك  ز يمككككككككن ن يككككككككون صكككككككاح  حككككككك   ألأالكككككككى الق كككككككاء بكككككككدعو   يلجكككككككأ

 .صدور الحكم فيها

الكككككككككدعو  أول إجكككككككككراء مكككككككككن امجكككككككككراءات الق كككككككككا ية التكككككككككي ت كككككككككمها الخصكككككككككومة  عكككككككككدوت    

 الق ككككككا ية  اذ تتم ككككككل الخصككككككومة الق ككككككا ية بسلسككككككلة مككككككن امجككككككراءات المتتابعككككككة تبككككككدأ بالككككككدعو 

هكككككو األخكككككر أحكككككد امجكككككراءات التكككككي تكككككدخل  دالحككككككم يعككككك فكككككإنه وتنتهكككككي بكككككالحكم الق كككككا ي  وعليككككك

فكككككي إطكككككار الخصكككككومة الق كككككا ية  حيكككككث ان ال كككككرض مكككككن إ امكككككة الكككككدعو  هكككككو الحصكككككول علكككككى 

 الحكم لصالح أحد الطرفين المتخاصمين.

أخككككككر  اً وان كانككككككت الككككككدعو  تنتهككككككي بصككككككدور الحكككككككم از أن القككككككانون مككككككنح الخصككككككوم حقكككككك    

التككككككي باسككككككتنفاذها يككككككتم لخصككككككومة بطككككككر  الطعككككككن العاديككككككة نهككككككي لوهككككككو حكككككك  الطعككككككن بككككككالحكم الم

الككككذي يككككدخل فككككي صككككميم مو ككككوعنا غيككككر العاديككككة والتككككي مككككن أهمهككككا  اللجككككوء الككككى طككككر  الطعككككن

وهككككككو الطعككككككن التمييككككككزي والككككككذي تخككككككتص فيككككككه محكمككككككة التمييككككككز ازتحاديككككككة ومحكمككككككة ازسككككككت ناف 

مككككا  تفككككاديمككككن أجككككل حهككككا القككككانون للخصككككوم بصككككفتها التمييزيككككة  ويعككككد مككككن ال ككككمانات التككككي من

يقككككك فيككككه الق ككككاة مككككن خطككككأ فككككي تطبيكككك  القككككانون  وعنككككد الطعككككن تمييككككزا وفقككككا للقواعككككد امجرا يككككة 
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 ف ككككككاًل عكككككككن لة علككككككى البيانككككككات المحكككككككددة  انونككككككاً المتم لككككككة بتقككككككديم العري ككككككة التمييزيكككككككة المشككككككتم

المحكمكككككككة  فكككككككإننقض الحككككككككم المطعكككككككون فيكككككككه تمييكككككككزا  السكككككككب  الكككككككذي يسكككككككتند إليكككككككه الطكككككككاعن لككككككك

ة بنءككككر الطعككككن التمييككككزي تكككككون أمككككام خيككككارين أمككككا تككككرفض الطعككككن التمييككككزي وتصككككد  المختصكككك

الحكككككككم  وعند ككككككذ يكككككككون  رارهككككككا الصككككككادر فككككككي تصككككككدي  الحكككككككم  ككككككابال للطعككككككن بطريكككككك  تصككككككحيح 

القكككككرار التمييكككككزي  والتصكككككدي  مكككككا هكككككو از تأكيكككككد علكككككى الحككككككم المطعكككككون فيكككككه تمييكككككزًا  أو تقكككككرر 

  المحكككككددة  انونكككككاً احكككككد األسكككككبا   التحقككككك  مكككككن وجكككككودنقكككككض الحككككككم المطعكككككون فيكككككه تمييكككككزًا بعكككككد 

مخالفكككككة م كككككل العيكككككو  المحكككككددة  انونكككككًا  أحكككككدبوالكككككنقض يعنكككككي أن الحككككككم المطعكككككون فيكككككه معيككككك  

أو مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص أو وجكككككود   والعيككككك  فكككككي تأويلكككككه  والخطكككككأ فكككككي تطبيقكككككه  القكككككانون

روف فقهككككًا و انونككككًا خطككككأ جككككوهري فككككي الحكككككم أو خطككككأ إجرا ككككي مكككك  ر فككككي صككككحة الحكككككم  والمعكككك

فهكككككي ز تجكككككري   محكمكككككة مو كككككو  أن محكمكككككة التمييكككككز ازتحاديكككككة هكككككي محكمكككككة  كككككانون ولكككككيس  

إعككككككادة الككككككدعو  ن نقككككككض الحكككككككم يترتككككك  عليككككككه إز تنءككككككر بالجانكككككك  المو كككككوعي  لككككككذا مرافعكككككة و 

التكككككككي فكككككككي ال الككككككك  وفقكككككككا للقكككككككانون العرا كككككككي والقكككككككوانين المقارنكككككككة هكككككككي الكككككككى محكمكككككككة المو كككككككو  

منحككككككه المشككككككر  مككككككا تبككككككار أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض  مككككككك امخككككككذ بنءككككككر ازعالمحكمككككككة التككككككي 

محكمكككككككة لمحكمكككككككة التمييكككككككز وهكككككككو الفصكككككككل فكككككككي مو كككككككو  الكككككككدعو  دون إعكككككككادة الكككككككدعو  الكككككككى 

  .المو و 

 : أسباب اختيار الدراسةثانياً 

 1969ة لسككككككككن 83 ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة العرا ككككككككي ر ككككككككم مككككككككن اسككككككككتقراء نصككككككككوص     

المشككككككر  العرا ككككككي لككككككم يعككككككالج المو ككككككو : مككككككلل الككككككدعو  المدنيككككككة بعككككككد    نجككككككد أنالمعككككككدلالنافككككككذ 

علكككككى عككككككس  كككككانون المرافعكككككات   انونيكككككة تعككككالج هكككككذ/ المسكككككألة اً الككككنقض  ولكككككم يفكككككرد لهكككككا نصوصككككك

 كككككككككانون امجكككككككككراءات المعكككككككككدل و النافكككككككككذ  1968لسكككككككككنة  13والتجاريكككككككككة المصكككككككككري ر كككككككككم المدنيكككككككككة 

إذ ا تصكككككر القكككككانون العرا كككككي علكككككى   المعكككككدل النافكككككذ 1975لسكككككنة  1123فرنسكككككي ر كككككم المدنيكككككة ال

بيككككان المحكمككككة التككككي تنءككككر الككككدعو  بعككككد الككككنقض ومككككد  تقيككككدها بقككككرار الككككنقض فقككككط دون بيككككان 
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أن هككككذا المو ككككو  لككككم ينككككل  ككككدر واسككككك ذلكككك   يككككزاد علككككى إجككككراءات السككككير فككككي الككككدعو  أمامهككككا  

هككككا يمكككككن من القككككرارات الق ككككا ية التككككي الفقككككه العرا ككككي  أمككككا   ككككاًء فنجككككد نككككدرة مككككن ازهتمككككام مككككن

المحكمككككككة المختصككككككة بنءككككككر   بككككككل الكشككككككف عككككككن مسككككككار الككككككدعو  بعككككككد عودتهككككككا منقو ككككككة مككككككن

  أ ككككافة الككككى أن ذلكككك  يعككككد نككككا تبككككرز اهميككككة دراسككككة هككككذا المو ككككو الطعككككن التمييككككزي  لككككذا مككككن ه

ومككككا يترتكككك    ككككمانة مهمككككة لحقككككو  المتقا ككككين زسككككيما انككككه سككككيعيد النءككككر فككككي الككككدعو  مجككككدداً 

قكككككككانون مكككككككدنا علككككككى أسكككككككلو  المقارنكككككككة باعت   و كككككككدلكككككككى نصككككككابهعلككككككى ذلككككككك  مكككككككن إعككككككادة الحككككككك  ا

 ككككككككككانون و  النافككككككككككذ المعككككككككككدل1968لسككككككككككنة  13ر ككككككككككم المصككككككككككري  المرافعككككككككككات المدنيككككككككككة والتجاريككككككككككة

الككككككذي رسككككككم إجككككككراءات المعككككككدل النافككككككذ  1975لسككككككنة  1123امجككككككراءات المدنيككككككة الفرنسككككككي ر ككككككم 

فنا مككككن هككككذ/ الدراسككككة صككككل الككككى هككككدإليهككككا الككككدعو  مككككن أجككككل التو المعككككاد الككككدعو  أمككككام المحكمككككة 

و مككككا تنتهككككي إليككككه الككككدعو  بعككككد نقككككض حكمهككككا مككككن  بككككل المحكمككككة المختصككككة بنءككككر الطعككككن وهكككك

  التمييزي.

 وتساؤالتهاثالثًا: إشكالية الدراسة 

ن أهكككككم أ كككككر يترتككككك  علكككككى نقكككككض الحككككككم المطعكككككون فيكككككه هكككككو زوالكككككه واعتبكككككار/ ككككككأن لكككككم إ    

إ ككككافة الككككى عككككودة الخصككككوم الككككى  يكككككن  فترجككككك الخصككككومة الككككى مككككا كانككككت عليككككه  بككككل الككككنقض 

مراكككككككزهم القانونيككككككة التككككككي كككككككانوا عليهككككككا  بككككككل الككككككنقض  فتعككككككود الخصككككككومة الككككككى المحكمككككككة التككككككي 

خككككرين  ويعككككود الخصككككم آوبق ككككاة بالدرجككككة نفسككككها كانككككت م ككككارة امامهككككا  أو أمككككام محكمككككة أخككككر  

عليككككه  ًا نفأ  أو مسككككت  اً ف  أو مككككدعى عليككككه  او مسككككتأن  اً الككككى صككككفته  بككككل الككككنقض سككككواء كككككان مككككدعي

ومكككككن هنكككككا تبكككككرز ل تعكككككود لهكككككا الحيكككككاة بنق كككككها  بمعنكككككى أن الكككككدعو  ز تنتهكككككي بكككككنقض الحككككككم بككككك

منقو ككككككة الامجككككككراءات التككككككي سككككككنطبقها بعككككككد عككككككودة الككككككدعو  إشكككككككالية الدراسككككككة والمتم لككككككة فككككككي 

هككككككل نكككككككون أمككككككام دعككككككو  جديككككككدة أم  دعككككككو  ممتككككككدة ومككككككن  ككككككم تكككككككون هنككككككا  سككككككلطات و يككككككود ف

 عنه؟ ونطا  محدد ز يمكن الخروج
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 يمكن إ ارة التسا زت اآلتية: / امشكاليةومن هذ

حكمككككككككة المو ككككككككو  فككككككككي جميككككككككك هككككككككل نقككككككككض الحكككككككككم يسككككككككتوج  إعككككككككادة الككككككككدعو  الككككككككى م -1

 لمحكمة التمييز أن تقف فيها عند حد النقض؟ نهات يمكن مهنا  حاز والحازت؟ أ

 هل هنا  مدة محددة  انونًا يج  نءر الدعو  بعد النقض خاللها؟  -2

إليهكككككا الكككككدعو  وح كككككور/  بكككككل الكككككنقض يجعكككككل المعكككككاد الخصكككككم أمكككككام المحكمكككككة هكككككل غيكككككا   -3

 في حقه؟ اً من الحكم غيابي

يحككككككك   وتهكككككككا  بكككككككل الكككككككنقض؟ أنطكككككككا  الطلبكككككككات والكككككككدفو  بعكككككككد الكككككككنقض هكككككككل هكككككككي ذا مكككككككا  -4

 للخصوم التقدم بطلبات ودفو  جديدة؟ 

 ت تمتككككككإليهكككككا الكككككدعو  مكككككا كانكككككالمعكككككاد هكككككل عكككككودة الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض يعيكككككد للمحكمكككككة  -5

 هنا   يود تحد من هذ/ السلطات؟ أو فيه من سلطات  بل النقض؟ 

إليهككككككا الككككككدعو ؟ وهككككككل يمكككككككن الطعككككككن المعككككككاد مككككككا طبيعككككككة الحكككككككم الككككككذي تصككككككدر/ المحكمككككككة  -6

 فيه؟ وهل ي  ر الطعن على تنفيذ الحكم؟

 عنهككككككاسككككككنحاول ازجابككككككة  وغيرهككككككا مككككككن التسككككككا زت التككككككي أ رناهككككككا ذ/ التسككككككا زتكككككككل هكككككك     

ف التشككككككريك العرا ككككككي والمصككككككري والفرنسككككككي إ ككككككافة الككككككى ازسككككككتعانة بككككككلراء بككككككالرجو  الككككككى مو كككككك

 مككككن أجككككل الوصككككول الككككى الهككككدف المرجككككو الفقهككككاء واألحكككككام الق ككككا ية بالقككككدر الككككذي يتيسككككر لنككككا 

مكككككن هكككككذ/ الدراسكككككة از وهكككككو مكككككا تنتهكككككي إليهكككككا الكككككدعو  بعكككككد نقكككككض حكمهكككككا مكككككن  بكككككل المحكمكككككة 

 المختصة بنءر الطعن التمييزي. 

 جية الدراسة: منهرابعاً 

 ككككانون بككككين  التحليلككككي للوصككككول الككككى غايتنككككا مككككن هككككذ/ الدراسككككة سككككنتبك المككككنهج المقككككارن     

 ككككككككككانون المرافعككككككككككات المدنيككككككككككة و المعككككككككككدل  النافككككككككككذ 1969لسككككككككككنة  83ر ككككككككككم  العرا ككككككككككي المرافعككككككككككات

 كككككككككانون امجكككككككككراءات المدنيكككككككككة و  المعكككككككككدلالنافكككككككككذ  1968لسكككككككككنة  13والتجاريكككككككككة المصكككككككككري ر كككككككككم 

عككككككرض أوجككككككه الشككككككبه خككككككالل    وذلكككككك  مككككككنالمعككككككدل النافككككككذ 1975نة لسكككككك 1123 ككككككم الفرنسككككككي ر 
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وازخككككتالف فككككي معالجككككة هككككذا المو ككككو   والخككككروج مككككن هككككذ/ المقارنككككة بأحسككككن القواعككككد وأ ومهككككا 

امجككككككككراءات المدنيككككككككة و  ككككككككانون أ ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة والتجاريككككككككة المصككككككككري سككككككككواء فككككككككي 

لسكككككنة  83العرا كككككي ر كككككم لمدنيكككككة  كككككانون المرافعكككككات االفرنسكككككي  ومعالجكككككة الكككككنقص الكككككذي يشكككككو  

   إ ككككككككافة الككككككككى آراء الفقككككككككه واجتهككككككككادات الق ككككككككاء فككككككككي هككككككككذا الجانكككككككك  المعككككككككدلالنافككككككككذ  1969

 للوصول الى حل مشكالية الدراسة

 : خطة الدراسة خامساً 

: مقدمكككككة  وفصكككككلين  ا تقسكككككيم الرسكككككالة الكككككىأينكككككفكككككي معالجكككككة إشككككككالية الدراسكككككة  ارتسكككككعيًا     

 ح ين  وكلُّ مبحٍث مطلبين.وخاتمة  يشمل كلُّ فصٍل مب

عقكككككككدنا الفصكككككككل األول للحكككككككديث عكككككككن مفهكككككككوم نقكككككككض الحككككككككم الق كككككككا ي الصكككككككادر فكككككككي     

المحكمككككككة   بككككككل مككككككن المككككككدني ه مو ككككككو  نقككككككض الحكككككككم الق ككككككا يالككككككدعو  المدنيككككككة  وبينككككككا فيكككككك

 بعد النقض. المدنيةالمختصة بالطعن   م تناولنا إجراءات التقا ي بالدعو  

كككككا الفصكككككل ال كككككاني      حكككككدود سكككككلطة محكمكككككة المو كككككو  فكككككي فقكككككد خصصكككككنا/ للككككككالم عكككككن أم 

  وتطر نكككككا بعكككككد الكككككنقض المدنيكككككة تناولنكككككا فيكككككه نطكككككا  الكككككدعو إذ   الكككككدعو  المدنيكككككة بعكككككد الكككككنقض

 إليها الدعو  والطعن في حكمها وآليه تنفيذ/.المعاد المحكمة  ةالى سلط

ككككككا الخاتمككككككة  فقككككككد  ككككككم ن اها أمككككككورًا ُتو ككككككح أبككككككرز مككككككا جككككككاء فككككككي ال     بحككككككث مككككككن نتككككككا ج  أم 

 وتوصيات توصلنا إليها.

6 

 



 

 
7 

 
 
 

 

 األول الفصل
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 الفصل األول
 مفهوم نقض الحكم القضائي الصادر في الدعوى المدنية

 
 :تمهيد وتقسيم

هكككككا  كككككرارات األصكككككل أن صكككككدور األحككككككام الق كككككا ية ز يخكككككول القا كككككي الرجكككككو  فيهكككككا  لكون    
أبككككرز هككككذ/ الطككككر  هككككو الطعككككن  ز ان المشككككر  ُشككككر  طر ككككًا للطعككككن فيهككككا  ومككككنإ طعيككككة نها يككككة  

  وال ايككككككة األساسككككككية منككككككه هككككككو فحككككككص األحكككككككام عككككككن طريكككككك  محكمككككككة أعلككككككى ترا كككككك  التمييككككككزي
مكككككن رفكككككك طعكككككن مخكككككالل عمكككككل القا كككككي فكككككي سكككككبيل تقكككككويم مكككككا أعكككككوج مكككككن   كككككا ه  وذلككككك  مكككككن 

يكككككه  انونكككككًا  وعند كككككذ علكككككى المحكمكككككة المختصكككككة   فيمكككككا يجكككككوز الطعكككككن فتتكككككوافر فيكككككه شكككككروط ذلككككك 
بنءككككر الطعككككن تمييككككزًا أن تصككككدر  ككككرارًا بشككككأنه   فأمككككا تصككككدر  ككككرارًا بتصككككديقه  لكونككككه سككككليمًا مككككن 

سكككككبا  القانونيكككككة أي عيكككك  يسكككككتدعي نق كككككه  أو تصكككككدر  كككككرارًا بنق كككككه فككككي حكككككال تكككككوافر أحكككككد األ
  المنقو ككككة الككككى ومككككن حيككككث األصككككل يترتكككك  علككككى نق ككككه إعككككادة الككككدعو   التككككي تسككككتدعي ذلكككك 

محكمككككة المو ككككو  مصككككدار حكككككم جديككككد فيهككككا غيككككر مككككا تككككم نق ككككه. وهككككذا األمككككر يتطلكككك  أتبككككا  
إجككككككراءات معككككككادة السككككككير فيهككككككا  مككككككن حيككككككث تبليككككككغ أطككككككراف الككككككدعو   ومككككككن حيككككككث ح ككككككورهم 

 وغيابهم. 
عليككككه سنقسككككم هككككذا الفصككككل علككككى مبح ككككين نتطككككر  فككككي المبحككككث األول الككككى ماهيككككة نقككككض     

   أمكككككا المبحكككككث ال كككككاني سنخصصكككككه الكككككى إجكككككراءات التقا كككككي بالكككككدعو مكككككدنيال الحككككككم الق كككككا ي
 بعد النقض. المدنية
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 المبحث األول
المدني  ماهية نقض الحكم القضائي  

ن نقككككككض الحككككككككم الق ككككككا ي هكككككككو ال ايككككككة التكككككككي يسككككككعى إليهكككككككا الطككككككاعن مكككككككن وراء طعنكككككككه إ    
 طكككككاعن تككككككون لكككككه مصكككككلحةتمييكككككزًا  فكمكككككا تككككككون للمكككككدعي مصكككككلحة فكككككي إ امكككككة دعكككككوا/  ككككككذل  ال

عككككادة نءككككر الككككدعو  المنقككككوض حكمهككككاالتككككي تتم ككككل فككككي نقككككض الحكككككم فككككي طعنككككه   مككككن أجككككل  وا 
المحكمككككة المختصككككة بنءككككر  فككككإن نفسككككهللقككككانون  وفككككي الو ككككت   ٍ موافكككك اصككككدار حكككككم جديككككد فيهككككا

الطعككككككن ز تككككككنقض الحكككككككم وفقككككككًا لقناعتهككككككا وانمككككككا تتقيككككككد بأسككككككبا  حككككككددها القككككككانون علككككككى سككككككبيل 
 ما يرافقها إعادة الدعو  الى محكمة المو و   ومنها ز يرافقها ذل .الحصر  منها 

عليكككككككه سنقسكككككككم هكككككككذا المبحكككككككث علكككككككى مطلبكككككككين نخصكككككككص المطلككككككك  األول الكككككككى التعريكككككككف     
  أمككككككا المطلكككككك  ال ككككككاني نتطككككككر  الككككككى أسككككككبا  نقككككككض الحكككككككم المككككككدني بككككككنقض الحكككككككم الق ككككككا ي

 .المدني الق ا ي

 المطلب األول
المدني  ئيالتعريف بنقض الحكم القضا  

ن ككككككان المقصكككككود إعض فكككككي معنكككككى نقكككككض الحككككككم الق كككككا ي  كككككد يخكككككتلط الفهكككككم لكككككد  الكككككب    
فيكككككه الكككككنقض كقكككككرار يصكككككدر مكككككن المحكمكككككة المختصكككككة بكككككالطعن  أو كطريككككك  مكككككن طكككككر  الطعكككككن 

  لككككككذا يجكككككك  ابتككككككداًء بيككككككان معنككككككى نقككككككض الحكككككككم الق ككككككا ي المعنككككككي بدراسككككككتنا  المحككككككددة  انونككككككاً 
 أ افة الى صورتيه  ومحله. 

نقككككككض تعريككككككف : نتطككككككر  بككككككالفر  األول الككككككى ينعليككككككه سنقسككككككم هككككككذا المطلكككككك  علككككككى فككككككروع    
 المدني ومحله. ل اني الى صور نقض الحكم الق ا ي  وبالفر  االمدني الحكم الق ا ي

 الفرع األول
المدني نقض الحكم القضائيتعريف   

ق ككككض  البنككككاء اي لفككككء الككككنقض ل ككككًة: ن ق ككككض  الشككككيءح نق ككككًا: أفسككككد/ بعككككد إحكامككككه. يقككككال: ن      
 هدمه. ون قض ما أبرمه فالن : أبطله.

. يقال : أصلح ن ْقض بنا  . وح المهزول من السير.      النْقُض: ما ُنق ض 
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 .(1)النق ُض: ما انتكث  م أعيد غزله
ككككككم  عليككككككه      ك  أمككككككا لفككككككء الحكككككككم ل ككككككًة: الُحْكككككككُم  بال ككككككم: الق ككككككاُء  وجمعهككككككا: أْحكككككككام   و ككككككد ح 

ًة  وباألمر ُحكم ا وحُ   .(2)ب ين ُهم كذل  -كوم 
ككككككم و كككككد يككككككون بمعنكككككى  كككككاُء الُحككككككم والجمكككككك األ  كككككية. و   كككككى بالكسكككككر اي ح  أمكككككا لفكككككء الق   

 . (3)الفراغ تقول )    ى( حاجته. و د تكون بمعنى األداء وامنهاء تقول   ى دينهُ 
 ممككككككا تقككككككدم يتبككككككين أن المعنككككككى الل ككككككوي لككككككنقض الحكككككككم الق ككككككا ي هككككككو إبطككككككال وفسككككككاد       

 األمر المحكوم به. 
لككككككنقض الحكككككككم الق ككككككا ي وانمككككككا عككككككرف الفقككككككه الطعككككككن  أمككككككا اصككككككطالحًا فككككككال نجككككككد تعريفككككككاً     

تمييككككزا ) الطعككككن بككككالنقض(  فيمكننككككا عككككرض هككككذ/ التعككككاريف للتوصككككل الككككى معنككككى نقككككض الحكككككم 
  علككككى اعتبككككار ان الطعككككن تمييككككزًا مككككن طككككر  الطعككككن غيككككر العاديككككة التككككي توصككككلنا الككككى  الق ككككا ي
 .(4)حالة عدم تصدي  الحكم النقض في

الفقككككه العرا ككككي الطعككككن بككككالتمييز )الطعككككن بككككالنقض(: هككككو طريكككك  مككككن جانكككك  مككككن فعككككرف      
الطككككككر  غيككككككر العاديككككككة للطعككككككن فككككككي األحكككككككام سككككككواء كانككككككت هككككككذ/ األحكككككككام ح ككككككورية او سككككككواء 

المحكمككككة المختصككككة بككككالطعن التمييككككزي   بككككل  بيككككة بهككككدف الوصككككول الككككى نق ككككها مككككنكانككككت غيا
ذ/ المحكمكككككة بكككككنقض الحككككككم او القكككككرار فقكككككط فقكككككد تكككككرد الطعكككككن وتصكككككد  الحككككككم او وز تخكككككتص هككككك

 .  (5)القرار  أو تقبل الطعن وتنقض الحكم

                                                           

 الوسككككككيط  المعجككككككم أحمككككككد  اي خلككككككف ومحمككككككد الصككككككوالحي وعطيككككككة منتصككككككر الحلككككككيم وعبككككككد أنككككككيس ابككككككراهيم ((1
 .947ص  2004  مكتبة الشرو  الدولية  4ط
  2008 القككككككاهرة  الحككككككديث  دار المحككككككيط  القككككككاموس آبككككككادي  الفيككككككروز يعقككككككو  بككككككن محمككككككد الككككككدين مجككككككد  ((2
 388.ص
 .266(ِمحمدِبنِابيِبكرِبنِعبدِالقادرِالرازي،ِمختارِالصحاح،ِمكتبةِلبنان،ِص(3

 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة تجكككككدر بنكككككا ازشكككككارة الكككككى ان عبكككككارة الطعكككككن بكككككالنقض اسكككككتعملت فكككككي  (4)
والفرنسكككككككي والسكككككككوري والم ربكككككككي والليبكككككككي والجزا كككككككري  إمكككككككا  المعكككككككدل النافكككككككذ  1968لسكككككككنة  13المصكككككككري ر كككككككم 

ارة الطعكككككن بكككككالتمييز فأخكككككذ بهكككككا القكككككانون العرا كككككي وازردنكككككي واللبنكككككاني و كككككوانين دول الخلكككككيج العربكككككي  وعبكككككارة عبككككك
الطعكككككن بالتعقيككككك  أخكككككذ بهكككككا القكككككانون التونسكككككي. خالكككككد ابكككككراهيم احمكككككد التالحمكككككة  الطعكككككن بكككككالنقض فكككككي األحككككككام 

 .350  ص2018  1   42النها ية  بحث منشور في مجلة حقو  الكويت  مج
صككككككككككاد   .379  ص1988 ب ككككككككككداد  القانونيككككككككككة  المكتبككككككككككةادم وهيكككككككككك  النككككككككككداوي   المرافعككككككككككات المدنيككككككككككة   (5)

عبكككككد الكككككرزا  عبكككككد  . د.329  ص2011حيكككككدر  شكككككرم  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة  مكتبكككككة السكككككنهوري  ب كككككداد  
 .221  ص1991الوها   الطعن في األحكام تمييزا  دار الحكمة  ب داد  



 

 
11 

فكككككالطعن بطريككككك  التمييكككككز هكككككو  يكككككام المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن التمييكككككزي لتبيكككككان      
األحككككككام الصكككككحيحة واألحككككككام الخاط كككككة  فتصكككككدر  كككككرار التصكككككدي  للجانككككك  الصكككككحيح وتكككككنقض 

 .(1)لجان  الخطأا
والطعككككن بطريكككك  التمييككككز يلجككككأ اليككككه الطككككاعن بسككككب  عككككدم ا تناعككككه بككككالحكم الصككككادر لعككككدم     

تحقيككككككك  مطالبكككككككه أو عكككككككدم تحقيككككككك  بع كككككككها طالبكككككككًا مكككككككن المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر الطعكككككككن 
التمييككككككزي نق ككككككه ولكككككككن المحكمككككككة المقككككككدم اليهككككككا الطعككككككن ز تسككككككتجي  لطلكككككك  الطككككككاعن مباشككككككرة  

 . (2)افر الشروط واألسبا  الالزمة التي ُتوج  النقضوانما تتحق  من تو 
ويعكككككرف الفقكككككه المصكككككري الطعكككككن نق كككككًا باألحككككككام: هكككككو طريككككك  غيكككككر عكككككادي يطكككككرم مكككككن     

خاللكككككه الحككككككم الق كككككا ي المكككككراد نق كككككه علكككككى محكمكككككة الكككككنقض لتكككككد ي  مكككككا يعتريهكككككا مكككككن عيكككككو  
اليككككه إز بعككككد  حككككددها القككككانون تجعككككل مككككن الحكككككم عر ككككة للككككنقض  ومككككن  ككككم فككككال يمكككككن اللجككككوء

.وُعرفككككه آخككككر يبأنككككه وسككككيلة اختياريككككة شككككرعها القككككانون لفا ككككدة (3)اسككككتنفاذ الطريكككك  العككككادي للطعككككن
 .(4)هي الحكم  د مصلحته وذل  بهدف إل ا من صدر
لسكككككككنة  83لعرا كككككككي ر كككككككم  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة انجكككككككد تعريفكككككككًا فكككككككي  مأمكككككككا  انونكككككككًا لككككككك     
فقكككككككد عكككككككالج المشكككككككر  العرا كككككككي التمييكككككككز فكككككككي الفصكككككككل النافكككككككذ للطعكككككككن بكككككككالتمييز المعكككككككدل  1969

 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة ويقابلهكككككا  مكككككن الكتكككككا  ال كككككاني الخكككككامس مكككككن البكككككا  ال كككككاني
الككككذي عككككالج التمييككككز تحككككت مصككككطلح الككككنقض  المعككككدل النافككككذ  1968لسككككنة  13المصككككري ر ككككم 
 كككككانون ( مكككككن 638الكككككى  604وتقابلهكككككا المكككككواد ) بكككككك مكككككن البكككككا  ال كككككاني عشكككككر  فكككككي الفصكككككل الرا

   .المعدل النافذ 1975لسنة  1123امجراءات المدنية الفرنسي ر م 

                                                           

 .276  ص2005انون المرافعات المدنية  بدون مكان نشر  مدحت المحمود  شرم   (1)
   مطبعككككككككككة المعككككككككككارف  ب ككككككككككداد  1  ط1د. سككككككككككعدون نككككككككككاجي القشككككككككككطيني  شككككككككككرم احكككككككككككام المرافعككككككككككات  ج (2)

 .  373  ص1972
    ملتقككككككى الفكككككككر  امسكككككككندرية1ط د. محمككككككود السككككككيد عمككككككر التحيككككككوي  الطعككككككن فككككككي األحكككككككام الق ككككككا ية  (3)

 بكككككدون يد صكككككاوي  الوسكككككيط فكككككي شكككككرم  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة . د. احمكككككد السككككك107ص  2001
 .1048ص    2010 نشر  مكان
ِ.10،ِص1983،ِالجيزة،1ِد.ِعبدِالمنعمِحسني،ِطرقِالطعنِفيِاالحكامِالمدنيةِوالتجارية،ِجِ(4)

الككككككى  امككككككل جمهككككككور جاسككككككم  نقككككككض األجككككككراء التنفيككككككذي وو فككككككه وتنفيككككككذ/  رسككككككالة ماجسككككككتير مقدمككككككةأشككككككار اليككككككه 
 .8  ص2007مجلس كلية القانون  جامعة ب داد  
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لسكككككككنة  1123 كككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة الفرنسكككككككي ر كككككككم ( مكككككككن 604وعرفكككككككت المكككككككادة )    
الطعككككككن بككككككالنقض يسككككككعى الككككككى منككككككك عككككككدم مطابقككككككة الطعككككككن بككككككالنقض :يالمعككككككدل النافككككككذ  1975

 .(1)"مة النقضمحكك لحكم لإلجراءات القانونية منا
 نككككككاوممككككككا تقككككككدم وازاء انعككككككدام التعريككككككف الفقهككككككي والتشككككككريعي لككككككنقض الحكككككككم الق ككككككا ي يمكن    

تعريكككككككف نقكككككككض الحككككككككم الق كككككككا ي: وهكككككككو  كككككككرار تمييكككككككزي تصكككككككدر/ المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر 
  لتككككوفر أحككككد أسككككبا  الككككنقض المحككككددة  انونككككًا بعككككد إكمككككال التككككد يقات التمييزيككككة يالطعككككن التمييككككز 
مكككككن  نقكككككض الحككككككم أو القكككككرار المطعكككككون فيكككككه ب يكككككة إعكككككادة اصكككككدار حككككككم جديكككككدالتكككككي تسكككككتدعي 

الككككككنقض لمخالفككككككة  واعككككككد  بككككككل المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم أو محكمككككككة اخككككككر  فككككككي حالككككككة 
 .او من  بل محكمة التمييزختصاص از

 التعريف:  سويغمنا شة وت
ت ولككككيس الحكككككم هككككي  ككككرارا ولنككككاي  ككككرار تمييككككزيي لكككككون مككككا تصككككدر/ المحكمككككة التككككي تككككنقض  -1

مككككككا مككككككا تصككككككدر/ محككككككاكم الدرجككككككة األولككككككى ومحككككككاكم ازسككككككت ناف تسككككككمى أحكامككككككًا و إذ إن أحكككككككام  
( 210وسكككككند  ولنككككككا هكككككو المككككككادة ) الكككككنقض تسككككككمى  كككككرارات تصكككككدر/ محكمكككككة التمييككككككز أو محكمكككككة

المعككككككدل النافككككككذ والتككككككي تككككككنص  1969لسككككككنة  83مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم 
ن كانكككككككت ا  و  ات التمييزيكككككككة تصكككككككدر محكمكككككككة التمييكككككككز  رارهكككككككا......يبعكككككككد اكمكككككككال التكككككككد يقعلكككككككى ي 

محكككككاكم الدرجكككككة األولكككككى والدرجكككككة ال انيكككككة تصكككككدر  كككككرارات لكنهكككككا م  تكككككة وهكككككذا مكككككا يميزهكككككا عكككككن 
  و ولنكككككا يتصكككككدر/ المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن رارات التكككككي تصكككككدرها محكمكككككة التمييكككككزالقككككك

ة التمييككككككز ازتحاديككككككة أو محكمكككككككة التمييككككككزيي لكككككككون المحكمككككككة التكككككككي تصككككككدر/  ككككككد تكككككككون محكمككككككك
ازسكككككككككت ناف بصكككككككككفتها التمييزيكككككككككة وفقكككككككككا للقكككككككككانون العرا كككككككككي  ومحكمكككككككككة الكككككككككنقض وفقكككككككككا للقكككككككككوانين 

ي ألن المحكمككككككة المختصككككككة بنءككككككر الطعككككككن بعككككككد اكمككككككال التككككككد يقات التمييزيككككككةالمقارنككككككة  و ولنككككككا ي
 قككككككككد تقبككككككككل الطعككككككككن شكككككككككاًل وترف ككككككككهتككككككككد   الطعككككككككن التمييككككككككزي شكككككككككاًل ومو ككككككككوعًا فالتمييككككككككزي 

مو كككككوعًا أو  كككككد تكككككرفض الطعكككككن شككككككاًل ومو كككككوعًا وفكككككي الحكككككالتين ز يتبعهمكككككا نقكككككض الحككككككم  
 و د تقبل الطعن شكاًل ومو وعًا ومن  م يتبعه نقض الحكم. 

                                                           

  المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 604دة )الما (1)
Article (604) Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation 

la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. 
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 ولنكككككككا يلتكككككككوفر أحكككككككد أسكككككككبا  الكككككككنقض المحكككككككددة  انونكككككككًا التكككككككي تسكككككككتدعي نقكككككككض الحككككككككم أو  -2
حكمككككككة التككككككي أصككككككدرت  بككككككل الم مككككككن القككككككرار المطعككككككون فيككككككه ب يككككككة إعككككككادة اصككككككدار حكككككككم جديككككككد

ازختصككككاص او مككككن  بككككل محكمككككة الككككنقض لمخالفككككة  واعككككد الحكككككم أو محكمككككة اخككككر  فككككي حالككككة 
العرا كككككي فكككككي  ي  معنكككككا/ أن اصكككككدار  كككككرار الكككككنقض ز يككككككون اعتباطكككككًا فقكككككد حكككككدد القكككككانونالتمييكككككز
ومككككن  ككككم تصككككبح الككككدعو   أسككككبا  ز بككككد مككككن تككككوافر أحككككداهما لكككككي يككككتم الككككنقض  ( 203المككككادة )

امككككككا مككككككن  بككككككل  مككككككا يسككككككتلزم إعككككككادة النءككككككر فيهككككككا مككككككن أجككككككل اصككككككدار حكككككككم جديككككككدبككككككدون حكككككككم م
المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض او محكمكككككة أخكككككر  تحكككككددها المحكمكككككة التكككككي نق كككككت 

  او مككككن  بككككل محكمككككة التمييككككز فككككي نقككككض الحكككككم لمخالفككككة  واعككككد ازختصككككاصالحكككككم فككككي حالككككة 
 للدعو  المنقو ة. حالة التصدي 

 الفرع الثاني
 المدني ومحله ض الحكم القضائيصور نق

ن ال كككككككرض مكككككككن الطعكككككككن التمييكككككككزي هكككككككو البحكككككككث فكككككككي مكككككككد  مطابقكككككككة الحككككككككم للقكككككككانون  إ    
فتصككككككدر المحكمككككككة المختصكككككككة بنءككككككر الطعكككككككن التمييككككككزي  رارهككككككا بمصكككككككاد ة الحكككككككم  أو تصكككككككدر 

محككككل الطعكككككن التمييككككزي هككككو الحككككككم الق ككككا ي  والحككككككم بذاتككككه مركككككك    . فكككككإن(1) رارهككككا بككككالنقض
علككككى جوانكككك  مو ككككوعية وأخككككر  إجرا يككككة  فعنككككدما ُيككككنقض الحكككككم تككككارة يكككككون شككككاماًل  إذ يشككككتمل

علكككككى جكككككزء مكككككن جانبكككككه المو كككككوعي أو  اً لجانبيكككككه المو كككككوعي وامجرا كككككي وتكككككارة يككككككون مقتصكككككر 
الككككنقض ز يكككككون بصككككورة واحككككدة فقككككد يكككككون نق ككككًا كليككككًا  مككككن جانبككككه امجرا ككككي  لككككذل  فككككإن اً جككككزء

الصكككككورتين لمعرفككككة مكككككا يعكككككد نق ككككًا كليكككككًا ومكككككا يعكككككد  تكككككيول كل  عليككككه سكككككنتنا(2)و ككككد يككككككون جز يكككككاً 
 نق ًا جز يًا.

 
 
 

                                                           

  1957  بككككككدون مكككككككان نشككككككر  1منيككككككر القا ككككككي  شككككككرم  ككككككانون اصككككككول المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة  ط (1)
  منشكككككككككأة المعكككككككككارف  امسككككككككككندرية  15د. أحمكككككككككد ابكككككككككو الوفكككككككككا  المرافعكككككككككات المدنيكككككككككة والتجاريكككككككككة  ط .365ص

 .941  ص1990
 .142م الق ا ية  مصدر ساب   صمحمود السيد عمر التحيوي  الطعن في ازحكا (2)
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 اواًل: نقض الحكم كلياً 
يككككككون الكككككنقض كليكككككًا وفقكككككا لكككككرأي جانككككك  مكككككن الفقكككككه العرا كككككي متكككككى مكككككا وجكككككه الطعكككككن الكككككى      

بعكككككككض أجكككككككزاء الحككككككككم دون األجكككككككزاء ازخكككككككر  ونق كككككككت المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر الطعكككككككن 
لوجككككككود ارتبكككككاط بككككككين الجككككككزء الككككككذي وجكككككه اليككككككه الطعككككككن وبككككككين األجككككككزاء التمييكككككزي الحكككككككم بأكملككككككه 

 .(1)ازخر 
أمكككككا بحسككككك  الفقكككككه المصكككككري مكككككنهم مكككككن يكككككر :ي أن الكككككنقض يككككككون كليكككككًا اذا وجكككككه الطعكككككن 
الكككككى الحككككككم بأكملكككككه ونق كككككته محكمكككككة الكككككنقض ويككككككون الطعكككككن فكككككي الحككككككم بأكملكككككه إذا وجهكككككت 

ببطالنككككككه أو بإل ا ككككككه لبنا ككككككه علككككككى المطككككككاعن الككككككى كككككككل منطككككككو  الحكككككككم أو إذا تمسكككككك  الطككككككاعن 
 .(2)إجراءات باطلة أو إذا كان النزا  الذي حسمه الحكم المطعون فيه ز يقبل التجز ةي

ن أن الكككككككنقض يككككككككون كليكككككككًا فكككككككي حكككككككالتين: تتم كككككككل الحالكككككككة األولكككككككى بتوجيكككككككه و خكككككككر آويكككككككر      
وتصكككككككدر المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر الطعكككككككن  كافكككككككة الطعكككككككن التمييكككككككزي الكككككككى عناصكككككككر الحككككككككم

رهككككككا بقبككككككول الطعككككككن ونقككككككض الحكككككككم  وتتم ككككككل الحالككككككة ال انيككككككة بوجككككككود ارتبككككككاط بككككككين عناصككككككر  را
الحكككككم ز تقبككككل ازنفصككككال علككككى الككككرغم مككككن توجيككككه الطعككككن الككككى بعككككض العناصككككر دون األخككككر  

ن الحكككككككم أدر بت بيككككككت الملكيككككككة علككككككى الككككككرغم مككككككن كمككككككا هككككككو الحككككككال فككككككي الطعككككككن بككككككالحكم الصككككككا
ن الككككككنقض سككككككوف يكككككككون أز إتح  عككككككن ال صكككككك  الطككككككاعن بككككككالريك المسككككككيت ككككككمن كككككككذل  الككككككزام 

لوجككككككود ارتبككككككاط بككككككين اجككككككزاء/ ومككككككن  ككككككم امتككككككداد ا ككككككر الككككككنقض الككككككى الجككككككزء الككككككذي يتعلكككككك   اً كليكككككك
 .(3)بالريك
ويعككككد جانكككك  مككككن الفقككككه الفرنسككككي أن الككككنقض الكلككككي هككككو الككككذي يق ككككي علككككى جميككككك إجككككزاء     

 .(4)الحكم المطعون فيه

                                                           

د. عبككككككككد  .326د. عبكككككككد الكككككككرزا  عبككككككككد الوهكككككككا   الطعككككككككن فكككككككي ازحكككككككككام بكككككككالتمييز  مصككككككككدر سكككككككاب   ص (1)
 .13  ص2009  العات   القاهرة  2  ط4الرحمن العالم  شرم  انون المرافعات المدنية  ج

 .46  ص 2007مصر  د. سيد احمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  دار الكت  القانونية   (2)
  2009حسام محمد سامي جابر  طر  الطعن في األحكام الجنا ية  دار الكت  القانونية  مصر   (3)
 .12  ص2011  9. د. انور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  ج468ح467ص

(4) Loïc cadiet. Emmanuel Jeuland: Droit judiciaire privé, 9e édition, LexisNexis SA, 
2016, p126.     
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لسككككنة  83المرافعككككات المدنيككككة العرا ككككي ر ككككم   ككككانون فككككإنأمككككا فيمككككا يخككككص مو ككككف التشككككريك     
/ الفقككككككرة ال ال ككككككة( ي ويسككككككتفيد منككككككه كككككككذل  مككككككن 176النافككككككذ نككككككص فككككككي المككككككادة )المعككككككدل  1969

يككككككون مكككككدعيًا او مكككككدعى عليكككككه مكككككك مكككككن عكككككدل الحككككككم لصكككككالحه إذا كانكككككت الخصكككككومة متعلقكككككة 
الفقككككككرة / 51 المككككككادة )وكككككككذل  نلككككككتمس الككككككنقض الكلككككككي فككككككي   غيككككككر  ابككككككل للتجز ككككككة....ي بشككككككيء 
ي اذا النافككككككذ والتكككككي تككككككنص علككككككى: 1980لسككككككنة  45( مككككككن  كككككانون التنفيككككككذ العرا ككككككي ر كككككم  األولكككككى

ابطكككككل الحككككككم المنفكككككذ او فسكككككل او نقكككككض كلكككككه فتعكككككاد الحالكككككة الكككككى مكككككا كانكككككت عليكككككه  بكككككل التنفيكككككذ 
 دون حاجة الى استحصال حكم بذل ي.

 المعكككككدل النافكككككذ 1968لسكككككنة  13المدنيكككككة والتجاريكككككة المصكككككري ر كككككم أمكككككا  كككككانون المرافعكككككات    
( يإذا  بلككككككت المحكمككككككة الطعككككككن 268فقككككككد نككككككص صككككككراحة علككككككى الككككككنقض بصككككككورتيه فككككككي المككككككادة )

 تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بع ه وتحكم في المصروفاتي.

فككككككي المعككككككدل النافككككككذ  1975لسككككككنة  1123 ككككككانون امجككككككراءات المدنيككككككة الفرنسككككككي ر ككككككم أمككككككا     
جز ككككككي عنككككككدما  نيكككككككون كليككككككًا أو جز يككككككًا. يكككككككو  كككككككن ان( نككككككص علككككككى: يالككككككنقض يم623المككككككادة )

 . (1)ياآلخرعن  احدهما يمكن فصل  إجزاء معينةيصل الى 
 ثانيًا: نقض الحكم جزئياً 

ًا بكككككككل عناصككككككر الحكككككككم و بلككككككت را ككككككي أنككككككه متككككككى مككككككا طعككككككن الخصككككككم تمييككككككز يككككككر  الفقككككككه الع    
  المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر الطعكككككككن التمييكككككككزي بعكككككككض أوجكككككككه الطعكككككككن ككككككككان الكككككككنقض جز يكككككككاً 

 .(2)ويكون كذل  إذا طعن الخصم تمييزيًا ببعض عناصر الحكم
 الككككه الفقككككه العرا ككككي: إذ متككككى  وز يختلككككف الككككنقض الجز ككككي بنءككككر الفقككككه المصككككري عككككن مككككا    
أن  :يأالكككككى بقيكككككة الفقكككككرات األخكككككر     تصكككككر علكككككى بعكككككض فقكككككرات الحككككككم دون أن يتعكككككد امكككككا 

                                                           

  المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 623المادة )(1)
Article (623) La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle 

lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. 
د. عمكككككاد حسكككككن  .324عبكككككد الكككككرزا  عبكككككد الوهكككككا   الطعكككككن فكككككي ازحككككككام بكككككالتمييز  مصكككككدر سكككككاب   ص (2)

. صكككككككاد  حيكككككككدر  414  ص2018 بيكككككككروت  السكككككككنهوري  سكككككككلمان  شكككككككرم  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة  مكتبكككككككة
 .346  مصدر ساب   ص2011شرم  انون المرافعات المدنية  
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جكككككه الطعكككككن  اي عناصكككككر الحككككككم المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن التمييكككككزي  بلكككككت بعكككككض أو 
 .(1) ابلة لالنفصال عن بع ها

ويكككككككون الككككككنقض جز يكككككككًا فككككككي صكككككككورة أخككككككر  كمككككككا لكككككككو كككككككان الخصكككككككوم متعككككككددين وطعكككككككن     
أحكككككككدهم فكككككككي الحككككككككم الصكككككككادر  كككككككد/ و بلكككككككه الكككككككبعض األخكككككككر عند كككككككذ يككككككككون الكككككككنقض جز يكككككككًا 

   . (2)اي اً 
علككككى بعككككض فقككككرات الجككككزء  ويعككككد الككككنقض جز يككككًا لككككد  الفقككككه الفرنسككككي عنككككدما يقتصككككر فقككككط    

لالنفصككككككال عككككككن فقككككككرات الحكككككككم  المنطككككككو  مككككككن القككككككرار المطعككككككون فيككككككه بشككككككرط ان يكككككككون  ككككككابالً 
 .(3)األخر 
أحكككككككد   محكمكككككككة الكككككككنقض الفرنسكككككككية تقليكككككككدياً  عملففكككككككي حالكككككككة نقكككككككض الحككككككككم جز يكككككككًا تسكككككككت    

الصككككككي تين: تتم ككككككل الصككككككي ة األولككككككى بككككككك ي باسككككككت ناء أنككككككه يحتككككككوي علككككككى ..ي  إذ تشككككككير محكمككككككة 
لنقككككككض إلكككككى أن جكككككزًءا كبيكككككًرا مكككككن الحككككككم المطعكككككون فيكككككه هكككككو مو كككككك تسكككككا ل  باسكككككت ناء هكككككذا ا

ال انيكككككة بككككككككككك الحككككككم المعكككككزول أو ذا  الكككككذي يجككككك  الحفكككككاء عليكككككه وي حفءكككككه ي  وتتم كككككل الصكككككي ة 
عككككككزل د يكككككك  لمككككككا هككككككو  خككككككالل لككككككى ...ي  إذ ُينطكككككك  النقكككككككض مككككككننككككككه يحتككككككوي عإ إذيولكككككككن فقككككككط 

هككككذ/ الصككككي ة الوا ككككحة تحككككدد نقً ككككا جز يككككًا  فككككإن مككككن  ككككمدة ي و النقكككككض  وبطريقككككة مقيككككمو ككككو  
إليهكككككا الكككككدعو  )محكمكككككة امحالكككككة المعكككككاد محكككككدًدا وا كككككحا تمامكككككًا  يسكككككهل علكككككى   كككككاة المحكمكككككة 

حسككككك  تعبيكككككر الفقكككككه والقكككككانون الفرنسكككككي( تحديكككككد مكككككد  إحكككككالتهم. فكككككي المقابكككككل  يشكككككير النقككككككض 
القكككككككرار ي بالكامكككككل ي أو ي فكككككي ككككككل الكلكككككي إلكككككى بعكككككض التعبيكككككرات م كككككل النقككككككض أو الطعككككككن فكككككي 

 .(4)هذ/ األحكام ي
                                                           

 التككككككأليف لجنككككككة الككككككنقض فككككككي المككككككواد المدنيككككككة والتجاريككككككة  مطبعككككككة همككككككي حامككككككد فهمككككككي ود. محمككككككد حامككككككد ف (1)
حسكككككككام محمكككككككد سكككككككامي جكككككككابر  طكككككككر  الطعكككككككن فكككككككي األحككككككككام . 657  ص1937 القكككككككاهرة  والنشكككككككر  والترجمكككككككة
د. سكككككككيد أحمكككككككد محمكككككككود  الكككككككنقض الجز كككككككي لألحككككككككام  مصكككككككدر سكككككككاب    .468ص مصكككككككدر سكككككككاب  الجنا يكككككككة  

 . 18ص
ف امكككككككام المحكمكككككككة المدنيكككككككة  منشكككككككأة المعكككككككارف  ازسككككككككندرية  محمكككككككد احمكككككككد عابكككككككدين  خصكككككككومة ازسكككككككت نا (2)

 .360بدون سنة نشر  ص
(3) Natalie frisiro: les institutions judiciaires, 9e édition, Lextenso, 2018, p848.  
(4) Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procédure 
civile, 34 édition,  DALLOZ, Paris, 2018, p1290.     
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ل كككككاء   الفرنسكككككية فقكككككد جكككككاء منطكككككو   كككككرار محكمكككككة الكككككنقض     رفكككككض  باسكككككت ناءي تكككككم نقكككككض وا 
طلككككك  إل كككككاء أمكككككر امغكككككال  ومكككككزاعم عكككككدم مقبوليكككككة النتكككككا ج واألدلكككككة   و كككككد صكككككدر الحككككككم فكككككي 

إيككككككككككس أون    بكككككككككين الطكككككككككرفين   عكككككككككن طريككككككككك  محكمكككككككككة ازسكككككككككت ناف مكككككككككن 2017يونيكككككككككو  27
س  يرجككككككك نتيجككككككة لككككككذل  فككككككي النقككككككاط األخككككككر   الق ككككككية واألطككككككراف للحالككككككة التككككككي كككككككانوا فككككككإنبرو 

   Aix-en-Provenceعليهكككككا  بكككككل الحككككككم المكككككذكور  ويحكككككالوا إلكككككى محكمكككككة ازسكككككت ناف فكككككي 
 .(1)على أن تتشكل بطريقة مختلفةي

ي وذلككككككك  مكككككككن عبكككككككارة  كككككككي جز  مكككككككن هكككككككذا المنطكككككككو  أن الكككككككنقض هكككككككو نقكككككككضيت كككككككح لنكككككككا     
إليهكككككا الكككككدعو  فكككككي المعكككككاد ...ي الكككككواردة فيكككككه  وهكككككذا مكككككا يسكككككهل األمكككككر علكككككى المحكمكككككة باسكككككت ناء

 معرفة الجزء غير المنقوض الذي يبقى منتجًا آل ار/. 
/ الفقكككككرة الرابعكككككة( التكككككي 176فكككككي المكككككادة ) وأشكككككار المشكككككر  العرا كككككي الكككككى الكككككنقض الجز كككككي    

الحكككككم إذا كككككان التعككككديل  ككككد صككككدر  تككككنص علككككى:ي لككككيس ألي مككككن هكككك زء ان يسككككتفيد مككككن تعككككديل
/ الفقككككككرة ال ال كككككككة 212وكككككككذل  نلككككككتمس الكككككككنقض الجز ككككككي فككككككي المكككككككادة ) ألسككككككبا  خاصككككككة بكككككككهي  

المحكمككككة  إذا نقككككض الحكككككم ل يككككر ذلكككك  مككككن األسككككبا  تعككككاد الق ككككية الككككى -2والفقككككرة الرابعككككة( ي 
نءكككككر التككككي اصكككككدرته لتفصككككل فيهكككككا مجكككككددا مككككن الوجكككككو/ المبينككككة فكككككي  كككككرار المحكمككككة المختصكككككة ب

اذا كككككككككان الككككككككنقض بسككككككككب  مخالفككككككككة امجككككككككراءات  يعككككككككاد نءككككككككر الككككككككدعو  مككككككككن  -3الطعككككككككن..... 
وكككككذل  أشككككار المحكمككككة التككككي أصككككدرت الحكككككم مككككن النقطككككة التككككي و ككككك الككككنقض مككككن أجلهككككا.....ي 

( ي اذا عكككككدل او فسكككككل او الفقكككككرة ال انيكككككة /51فكككككي  كككككانون التنفيكككككذ فكككككي المكككككادة ) المشكككككر  العرا كككككي
  فيقتصكككككر التنفيكككككذ علكككككى الجكككككزء المكتسككككك  درجكككككة البتكككككات وتعكككككاد نقكككككض  سكككككم مكككككن الحككككككم المنفكككككذ

مدنيككككة فيككككذي. أمككككا  ككككانون المرافعككككات الالحالككككة بالنسككككبة للقسككككم ازخككككر الككككى مككككا كانككككت عليككككه  بككككل التن
فقككككككد نككككككص صككككككراحة علككككككى الككككككنقض  المعككككككدل النافككككككذ 1968لسككككككنة  13والتجاريككككككة المصككككككري ر ككككككم 
 امجككككككككراءات المدنيككككككككة  ككككككككانونل  ( السككككككككاب  ذكرهككككككككا اعككككككككال/  وكككككككككذ268الجز ككككككككي فككككككككي المككككككككادة )

 (.623الفرنسي في المادة )
 
 
 

                                                           

(1)Cour de cassation, Audience publique du 4 juillet 2019, n° 18-10139. 
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للطعكككككككككن التمييكككككككككزي  ال كككككككككة عناصكككككككككر تتم كككككككككل فكككككككككي العنصكككككككككر الشخصكككككككككي والعنصكككككككككر وان     
المو ككككككوعي والسككككككب   ويتجسككككككد العنصككككككر المو ككككككوعي أو مككككككا يسككككككمى بمحككككككل الطعككككككن بككككككالحكم 

لحككككككم الق كككككا ي  لككككككون مكككككا يعكككككرض علكككككى المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن التمييكككككزي هكككككو ا
. فكككككالحكم فكككككي القكككككانون:ي هكككككو القكككككرار القطعكككككي الكككككذي (1)الصكككككادر فكككككي الكككككدعو  ولكككككيس الخصكككككومة

تصكككدر/ المحكمككككة وفقككككًا لقواعككككد القكككانون امجرا ككككي الككككذي بموجبككككه يككككتم و كككك حككككد للنككككزا  الككككذي تككككم 
 . (2)عر ه على المحكمةي

فاألحككككككككام أمكككككككا تنهكككككككي الخصكككككككومة برمتهكككككككا سكككككككواء فصكككككككلت فكككككككي مسكككككككألة ازختصكككككككاص او      
غيككككر منهيككككة للخصككككومة سككككواء فصككككلت فككككي  اً لمو ككككو  او مسككككألة متفرعككككة  او  ككككد تكككككون أحكامككككا

والحككككككككم المنهكككككككي . (3)شككككككك  مكككككككن المو كككككككو  او فكككككككي مسكككككككألة ازختصكككككككاص او مسكككككككألة متفرعكككككككة
للخصككككومة أمكككككا يصككككدر فكككككي الجانكككك  المو كككككوعي مككككن الكككككدعو  كككككالحكم بجميكككككك الطلبككككات التكككككي 

ها  ومككككن  ككككم فككككالحكم الصككككادر هنككككا ينهككككي  ككككدمها المككككدعي فككككي عري ككككة دعككككوا/ او الحكككككم برف كككك
الخصككككومة  ومككككن  ككككم ينهككككي الحكككك  فككككي الككككدعو   أو  ككككد يصككككدر فككككي الجانكككك  امجرا ككككي كككككالحكم 

لككككككككنقض سككككككككواء كانككككككككت أحكككككككككام فاألحكككككككككام المنهيككككككككة للخصككككككككومة تقبككككككككل ا. (4)بسككككككككقوط الخصككككككككومة
 كككككانون وهكككككذا مكككككا سكككككار عليكككككه   صكككككادرة مكككككن محكككككاكم الدرجكككككة األولكككككى أو محكككككاكم الدرجكككككة ال انيكككككة

  وهككككككو بخككككككالف  ككككككانون (5)النافككككككذالمعككككككدل  1969لسككككككنة  83لعرا ككككككي ر ككككككم لمرافعككككككات المدنيككككككة اا
( األحكككككككككام الصكككككككككادرة مكككككككككن 248المصكككككككككري إذ حككككككككدد بالمكككككككككادة )المدنيكككككككككة والتجاريككككككككة المرافعككككككككات 

محككككككككاكم ازسككككككككت ناف هككككككككي مككككككككن تقبككككككككل الطعككككككككن بككككككككالنقض  ومككككككككن  ككككككككم الككككككككنقض مككككككككن المحكمككككككككة 
درجككككة األولككككى فككككال تقبككككل الككككنقض وفقككككا للقككككانون المختصككككة  امككككا األحكككككام الصككككادرة مككككن محككككاكم ال
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( التكككككككككي أجكككككككككازت الطعكككككككككن بكككككككككالنقض بكككككككككالحكم 249المصكككككككككري  ويسكككككككككت نى مكككككككككن ذلككككككككك  المكككككككككادة )
ازنتهكككككككا ي مهمكككككككا كانكككككككت المحكمكككككككة التكككككككي أصكككككككدرته فكككككككي حالكككككككة واحكككككككدة وهكككككككي حالكككككككة تنكككككككا ض 

 ككككاباًل للككككنقض وفقككككًا للقككككانون يكككككون  األحكككككام  وهككككذا يعنككككي أن لككككيس كككككل حكككككم منهككككي للخصككككومة 
فاألحككككككام الصكككككادرة مكككككن المحكككككاكم ازبتدا يكككككة الصكككككادرة بدرجكككككة اولكككككى او درجكككككة أخيكككككرة   لمصكككككريا

 .(1)ز تقبل النقض باست ناء ما أشرنا اليه
 المعكككككدل النافكككككذ  1975لسكككككنة  1123قكككككانون امجكككككراءات المدنيكككككة الفرنسكككككي ر كككككم امكككككا وفقكككككًا ل    

 . (2)نها ية فقطي( يالطعن بالنقض يقبل في حالة األحكام ال605فتنص المادة )
رارات امعداديككككككككة حسكككككككك  فاألصككككككككل العككككككككام أن األحكككككككككام غيككككككككر المنهيككككككككة للخصككككككككومة ) القكككككككك    

ز مككككككك الحكككككككم المنهككككككي للخصككككككومة وهككككككذ/ مككككككا إن العرا ككككككي( غيككككككر  ابلككككككة للطعكككككك ق ككككككاءتعبيككككككر ال
لسككككككنة  83 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم سككككككارت عليككككككه القككككككوانين المقارنككككككة. إذ نككككككص 

( علككككككككى:ي القكككككككككرارات التككككككككي تصكككككككككدر ا نككككككككاء سكككككككككير 170النافكككككككككذ فككككككككي المكككككككككادة )المعككككككككدل   1969
المرافعكككككككة وز تنتهكككككككي بهكككككككا الكككككككدعو  ز يجكككككككوز الطعكككككككن فيهكككككككا أز بعكككككككد صكككككككدور الحككككككككم الحاسكككككككم 

( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المصكككككككري علكككككككى:ي ز 212وتقابلهكككككككا المكككككككادة ) .يللكككككككدعو  كلهكككككككا......
و  وز تنتهكككككككي بهككككككا الخصكككككككومة يجككككككوز الطعككككككن فكككككككي األحكككككككام التكككككككي تصككككككدر أ نككككككاء سكككككككير الككككككدع

 كلها.....ي 
ديككككككة وهككككككذا مككككككا أكككككككد/ الق ككككككاء العرا ككككككي إذ جككككككاء فككككككي احككككككد  ككككككرارات محكمككككككة التمييككككككز ازتحا    

جككككر أقا ككككي بانتخككككا  خمسككككة خبككككراء لتقككككدير ن القككككرار المميككككز الأيلككككد  التككككد ي  والمداولككككة وجككككد 
ا نككككاء سككككير فككككي حكمككككة الم ككككل لككككألرض الزراعيككككة هككككو مككككن القككككرارات ازعداديككككة التككككي تتخككككذها الم

ز مكككككك الحككككككم الفاصكككككل بالكككككدعو  عمكككككال بأحككككككام إالتكككككي ز تقبكككككل الطعكككككن بهكككككا تمييكككككزًا المرافعكككككة و 

                                                           

النافكككككذ المعكككككدل  1986نة لسككككك 13المصكككككري ر كككككم  والتجاريكككككة المدنيكككككةمكككككن  كككككانون المرافعكككككات  (248المكككككادة ) (1)
المكككككككادة و  ...ي.ازسكككككككت نافيللخصكككككككوم ان يطعنكككككككوا أمكككككككام محكمكككككككة الكككككككنقض فكككككككي األحككككككككام الصكككككككادرة مكككككككن محكككككككاكم 

يللخصككككككوم أن يطعنككككككوا أمككككككام محكمككككككة الككككككنقض فككككككي أي حكككككككم انتهككككككا ي أيككككككا كانككككككت  مككككككن القككككككانون ذاتككككككه (249)
لخصككككوم انفسككككهم وحككككاز  ككككوة المحكمككككة التككككي أصككككدرته فصككككل فككككي نككككزا  خالفككككًا لحكككككم آخككككر سككككب  أن صككككدر بككككين ا

 األمر المق ي فيهي 
(2) Article (605) Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de 

jugements rendus en dernier ressort. 
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النافكككككذ المعكككككدل   1969لسكككككنة  83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم ( مكككككن 170المكككككادة )
 .(1)لذا  رر رد الطعن التمييزي شكال وتحميل المميز الرسم المدفو ...ي

يكككككككث األصكككككككل ز يجكككككككوز الطعكككككككن فكككككككي األحككككككككام غيكككككككر المنهيكككككككة للخصكككككككومة  إز ان فمكككككككن ح     
 وهككككككذا مككككككا نجككككككد/ فككككككي المككككككادةالمشككككككر  العرا ككككككي اسككككككت نى مككككككن ذلكككككك  بعككككككض األحكككككككام والقككككككرارات 

( ييجككككككوز الطعككككككن بطريكككككك  التمييككككككز فككككككي القككككككرارات الصككككككادرة مككككككن الق ككككككاء الفقككككككرة األولككككككى/216)
وامككككر علككككى العككككرا ض والقككككرارات الصككككادرة المسككككتعجل والقككككرارات الصككككادرة فككككي التءلمككككات مككككن األ

ارهككككا مسككككتأخرة حتككككى يفصككككل فككككي بإبطككككال عري ككككة الككككدعو  او بو ككككف السككككير فككككي الككككدعو  واعتب
خكككككككر  والقكككككككرارات الصكككككككادرة بكككككككرفض توحيكككككككد دعكككككككويين مكككككككرتبطتين او بكككككككرفض امحالكككككككة آمو كككككككو  

 لعككككدم ازختصككككاص القيمككككي او المكككككاني او  ككككرار رد طلكككك  تصككككحيح الخطككككأ المككككادي فككككي الحكككككم
أو  بولكككككككه و كككككككرار رفكككككككض طلككككككك  تعيكككككككين المحكمكككككككين وردهكككككككم و كككككككرار تحديكككككككد أجكككككككور المحكمكككككككين  
وتكككككون مككككدة الطعككككن فككككي هككككذ/ القككككرارات سككككبعة ايككككام مككككن اليككككوم التككككالي لتبليككككغ القككككرار أو اعتبككككار/ 

 .مبل اي
 التجاريكككككككككة والمدنيكككككككككة المصكككككككككري ( مكككككككككن  كككككككككانون المرافعكككككككككات212ويقابكككككككككل ذلككككككككك  المكككككككككادة )     

الفقكككككرة األولككككككى(  /216ي  ممكككككا اورد/ المشككككككر  العرا كككككي فكككككي المككككككادة )ويالحكككككء عليهكككككا انهككككككا أ ككككك
فكككككي ( علكككككى أنكككككه يز يجكككككوز الطعكككككن فكككككي األحككككككام التكككككي تصكككككدر 212  إذ نصكككككت المكككككادة )اعكككككال/

ز بعككككككد صككككككدور الحكككككككم المنهككككككي للخصككككككومة إالككككككدعو  وز تنتهككككككي بهككككككا الخصككككككومة   أ نككككككاء سككككككير
رة بو كككككف الكككككدعو   واألحككككككام القابلكككككة كلهكككككا  وذلككككك  عكككككدا األحككككككام الو تيكككككة والمسكككككتعجلة  والصكككككاد

للتنفيككككككذ الجبككككككري  واألحكككككككام الصككككككادرة بعككككككدم ازختصككككككاص وامحالككككككة الككككككى المحكمككككككة المختصككككككة  
وفككككي الحالككككة األخيككككرة يجكككك  علككككى المحكمككككة المحالككككة اليهككككا الككككدعو  أن تو فهككككا حتككككى يفصككككل فككككي 

 الطعني.
 

                                                           

 .4/1/2015في  2015المدنية/ الهي ة / 22  رار تمييزي: العدد (1)
  مطبعككككككة الكتككككككا   6محكمككككككة التمييككككككز ازتحاديككككككة  ج لفتككككككة هامككككككل العجيلككككككي  المختككككككار مككككككن   ككككككاء :نقككككككال عككككككن

 بعدها. وما 225  ص2018ب داد  
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زة الطعكككككككن فكككككككي و كككككككد بكككككككرر أحكككككككد الق كككككككاة العكككككككرا يين مو كككككككف المشكككككككر  العرا كككككككي فكككككككي إجكككككككا    
القكككككرارات غيكككككر الحاسكككككمة للكككككدعو   لمكككككا لهكككككا مكككككن آ كككككر علكككككى مسكككككار الكككككدعو   علكككككى الكككككرغم مكككككن 

ويكككككككر  أحكككككككد الشكككككككرام العكككككككرا يين بأنهكككككككا  كككككككرارات ذات طبيعكككككككة   (1)أنهكككككككا غيكككككككر منهيكككككككة للخصكككككككومة
 .(2)خاصة مما جعل المشر  العرا ي يست نيها من األصل العام

  نهككككا يفيهككككا نقككككض القككككرار وأن كككككان غيككككر أجككككاز سككككت نى المشككككر  الفرنسككككي حالككككة واحككككدة او     
وذلكككك  تجنبككككًا لتنككككا ض األحكككككام  وهككككي حالككككة عككككدم القككككدرة علككككى التوفيكككك  بككككين حكمككككين متنا  ككككين 

لسكككككنة  1123 كككككانون امجكككككراءات المدنيكككككة الفرنسكككككي ر كككككم مكككككن  (618وهكككككذ/ مكككككا ت كككككمنته المكككككادة )
باسكككككككت ناء   -التكككككككي تكككككككنص علكككككككى:ي كمكككككككا ان التعكككككككارض فكككككككي األحككككككككام المعكككككككدل النافكككككككذ  1975

يمككككككن التكككككذر  بكككككه فكككككي حالكككككة وجكككككود حكمكككككين غيكككككر متكككككوافقين )حتكككككى وان  -605احككككككام المكككككادة 
يكككككتم  عكككككد ذلككككك  كككككد خ كككككك للطعكككككون العاديكككككة  وب كانكككككت احككككككام غيكككككر نها يكككككة( وأي مكككككن الحكمكككككين

عككككن طريكككك  الطعككككن بككككالنقض.  ُرفككككضن كككككان أحككككد الحكمككككين  ككككد ا   بككككول الطعككككن بككككالنقض حتككككى و 
لطعككككن يقبككككل حتككككى بعككككد انتهككككاء األجككككل المحككككدد بنككككاًء علككككى المككككادة طلكككك  ا فككككإنوفككككي هككككذ/ الحالككككة 

. ويجككككككك  ان يككككككككون موجهكككككككًا للحكمكككككككين معكككككككًا وعليكككككككه إذا ا كككككككرت محكمكككككككة الكككككككنقض بوجكككككككود 612
 ."ها تحكم بنقض احد الحكمين او نق هما معًا ان امكنفإنالتعارض بين الحكمين 

ككككككون األحككككككام الباتكككككة ز وز يشكككككترط فكككككي الحككككككم الق كككككا ي محكككككل الكككككنقض أن يككككككون باتكككككًا  ل    
) باسكككككت ناء إعكككككادة  يجكككككوز الطعكككككن فيهكككككا بكككككأي طريككككك  مكككككن طكككككر  الطعكككككن العاديكككككة وغيكككككر العاديكككككة

 83ن المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم ( مكككككن  كككككانو 196المحاكمكككككة وهكككككذا مكككككا ت كككككمنته المكككككادة )
 .(3)ي اي اً وهذا ما سار عليه الق اء العرا   المعدل النافذ 1969لسنة 

                                                           

 .276مدحت المحمود  شرم  انون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية  مصدر ساب   ص (1)
 .375  مصدر ساب   ص1د. سعدون ناجي القشطيني  شرم احكام المرافعات  ج ((2

 . 2017/ 23/8في  2017/ 147 دية: العد رار محكمة التمييز ازتحاد  (3)
 منشور على المو ك املكتروني:   

 ar.php-https://www.hjc.iq/index                                       2019/ 10/7تاريل الزيارة   
ام الطعن تمييزًا في الحكم في الدعاو  التي تتعل  بالحل ييح  ألي من اطراف الدعو  او ع و ازدعاء الع

والحرمة حتى ولو انق ت مدد الطعن القانونية زن حتمية الطعن خالل هذ/ المدد واعتبارها من النءام العام ز 
المشر   فإن.......يكون لها أي ح ور وتنحى جانبًا عندما تتعارض مك الدعاو  التي تتعل  بالحل والحرمة 

 

https://www.hjc.iq/index-ar.php
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ق كككككاء ومة تتككككككون مكككككن سلسكككككلة مترابطكككككة مكككككن امجكككككراءات التكككككي تتخكككككذ لكككككد  الوان الخصككككك    
إصكككككككدار الحككككككككم الحلقكككككككة األخيكككككككرة لهكككككككذ/ السلسكككككككلة المترابطكككككككة  دللوصكككككككول إلكككككككى الحككككككككم  لكككككككذا يعككككككك

لتكتمكككككل بكككككذل  الخصكككككومة أو بمعنكككككى أد  تنق كككككي الخصكككككومة  لككككككن انق كككككاء الخصكككككومة يككككككون 
ور/ امككككا يكككككون انق ككككاًء تامككككًا وز يكككككون الككككذي بككككدن: األولككككى هككككو ازنق ككككاء امجرا ككككي مككككن زاويتككككي

كككككذل  إز بصككككدور الحكككككم وماعككككدا ذلكككك  يكككككون انق ككككاًء إجرا يككككًا نا صككككًا أي  بككككل صككككدور الحكككككم 
زوال الخصكككككومة مكككككن  د معكككككين مكككككن امجكككككراءات تقكككككررفكككككي المو كككككو  بمعنكككككى الو كككككوف عنكككككد حككككك

والككككككذي الناحيكككككة امجرا يككككككة دون الفصكككككل فككككككي المو ككككككو   وال انيكككككة: هككككككو ازنق كككككاء المو ككككككوعي 
صككككككدور الحكككككككم هككككككو انق ككككككاًء  فككككككإنإلككككككى ذلكككككك   يترتكككككك  عليككككككه حتمككككككًا انق ككككككاًء إجرا يككككككًا  اسككككككتناداً 

 .(1)إجرا يًا تاماً 

 ويمر إصدار الحكم بمراحل تبدأ بختام المرافعة وتنتهي بالنط  بالحكم:    

أن المحكمكككككككككة بعكككككككككد أن تسكككككككككتكمل  :أي  المرحلكككككككككة األولكككككككككى: تتم كككككككككل فكككككككككي ختكككككككككام المرافعكككككككككة    
مككككككن حيككككككث سككككككما  أ ككككككوال المككككككدعي والمككككككدعى عليككككككه والشككككككهود....  كافككككككة خصككككككومةإجككككككراءات ال

وهكككككككذا مككككككا نصكككككككت عليكككككككه المكككككككادة   وغيرهككككككا مكككككككن امجكككككككراءات  فتقكككككككرر المحكمككككككة ختكككككككام المرافعكككككككة
النافككككككذ:ي اذا المعككككككدل   1969لسككككككنة  83 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم مككككككن ( 156)

وبعككككد تكككككد ي  الككككدعو   كككككد  م المرافعكككككة....يتهيككككأت الككككدعو  مصكككككدار الحكككككم تقكككككرر المحكمككككة ختككككا
تجككككد المحكمكككككة مكككككن ال كككككروري اعكككككادة فكككككتح بككككا  المرافعكككككة مكككككن جديكككككد زسكككككتكمال الكككككنقص الكككككذي 

وهككككو مكككا نصكككت عليككككه  (2)اسكككتدعى فكككتح المرافعككككة مكككن جديكككد  ككككم تقكككرر مكككرة أخككككر  ختكككام المرافعكككة

                                                                                                                                                                      
= 

را ي في  انون المرافعات المدنية  د احتاط لذل  واعطى حيزًا للق اء لممارسة دور/ في الق ايا التي تتعل  الع
 .....يمرافعات المدنية( من  انون ال299بالحل والحرمة و د تجسد ذل  في نص المادة )

يكككككككككة د. احمككككككككد مسكككككككككلم  ابحككككككككاث فكككككككككي الخصككككككككومة الق كككككككككا ية  بحككككككككث منشكككككككككور فككككككككي مجلكككككككككة العلككككككككوم القانون (1)
 .21  ص1960  1   2  مج)كلية الحقو ح جامعة عين الشمس( واز تصادية

منشكككككورات جامعكككككة جيهكككككان ازهليكككككة  اربيكككككل    1ط د. عصكككككمت عبكككككد المجيكككككد  اصكككككول المرافعكككككات المدنيكككككة  (2)
. وكككككككككذل  :  ككككككككياء شككككككككيت الخطككككككككا   بحككككككككوث ودراسككككككككات فككككككككي  ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة 663ص  2013
 .259ح258  ص 1970 بدون مكان نشر  العرا ي 
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معكككككككككدل  ال 1969لسكككككككككنة  83 كككككككككانون المرافعكككككككككات المدنيكككككككككة العرا كككككككككي ر كككككككككم ( مكككككككككن 157المكككككككككادة )
 . (1)النافذ

التككككككي تسككككككمى المرافعككككككة تبككككككدأ المرحلككككككة التاليككككككة  المرحلككككككة ال انيككككككة: بعككككككد صككككككدور  ككككككرار ختككككككام    
وتكككككككون المداولكككككة سككككككرا  (2)منطكككككو  الحكككككككم وأسكككككبابه فككككككيالمشكككككاورة بككككككين الق كككككاة  :اي  بالمداولكككككة

( مكككككن  ككككانون المرافعككككات المدنيكككككة 166وهككككذا مككككا نصكككككت عليككككه المككككادة )  بككككين الق ككككاة مجتمعكككككين
إذ عكككككككككالج المشكككككككككر  المصكككككككككري النافكككككككككذ المعكككككككككدل  1968لسكككككككككنة  13ر كككككككككم  التجاريكككككككككة المصكككككككككريو 

 كككككككككانون ( مكككككككككن 163ح156( وتقابلهكككككككككا المكككككككككواد )183ح 166إصكككككككككدار األحككككككككككام مكككككككككن المكككككككككادة )
 النافذ.المعدل   1969لسنة  83المرافعات المدنية العرا ي ر م 

ز كككككككان ن يشككككككتر  فككككككي المداولككككككة غيككككككر الق ككككككاة الككككككذين اشككككككتركوا فككككككي أوز يجككككككوز  المرافعككككككة وا 
الحككككككم بكككككاطاًل  لكككككذا ز بكككككد ان تعكككككاد المرافعكككككة مكككككن جديكككككد إذا حكككككدث سكككككب  يجعكككككل مكككككن اجتمكككككا  

الق ككككا ية مسككككتحياًل كككككأن يكككككون أحككككد الق ككككاة  ككككد ُنقككككل أو تمككككت إحالتككككه إلككككى التقاعككككد أو  الهي ككككة
 .(3)توفى  ويتم بعد ذل  ختام المرافعة والمداولة

حكككككد الفقهكككككاء وفكككككي هكككككذ/ المرحلكككككة ُيأخكككككذ أت كمكككككا يسكككككميها ال كككككة: مرحلكككككة التصكككككويالمرحلكككككة ال     
ويجكككككك  ان يكككككككون رأيهككككككم باألك ريككككككة وفككككككي حالككككككة مخالفككككككة أحككككككد ازع ككككككاء  الهي ككككككةرأي اع ككككككاء 

يجكككك  عليككككه تسككككبي  ذلكككك  فككككي منطككككو  الحكككككم دون أن يتلككككى ذلكككك  علككككى الخصككككوم  وهككككذا علككككى 

                                                           

المعككككككدل   1969لسككككككنة  83 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم مككككككن  (الفقككككككرة ال انيككككككة /157المككككككادة ) (1)
يسككككتوج  ذلكككك  علككككى  ي يجككككوز للمحكمككككة فككككتح بككككا  المرافعككككة مجككككددا اذا ءهككككر لهككككا مككككاوالتككككي نصككككت علككككى: النافككككذ

 ن المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة المصكككككري( مكككككن  كككككانو 173المكككككادة ) ويقابلهكككككا يبكككككرر هكككككذا القكككككراري ان تكككككدون مكككككا
يجكككككوز فكككككتح بكككككا  المرافعكككككة بعكككككد تحديكككككد جلسكككككة للنطككككك  بكككككالحكم از  ي ز:المعكككككدل النافكككككذ 1968لسكككككنة  13ر كككككم 

 جدية....ي. ألسبا يكون ذل  از  بقرار تصرم به المحكمة في الجلسة  وز
دار الجامعكككككككة والتجاريكككككككة   هنكككككككدي  اصكككككككول  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة عبكككككككد المجيكككككككد د. احمكككككككد عكككككككوض (2)

. وككككككككككذل : د. محمكككككككككود السكككككككككيد عمكككككككككر التحيكككككككككو   النءريكككككككككة العامكككككككككة 482  ص2006الجديكككككككككدة  ازسككككككككككندرية  
 .14  ص2001  ملتقى الفكر  ازسكندرية  1الق اء  ط ألحكام

  دار ال قافككككككة 1ط عبككككككد القككككككادر عبككككككد الحككككككافء الشككككككيخلي  الحكككككككم الق ككككككا ي مككككككن النءريككككككة الككككككى التطبيكككككك   (3)
جمكككككال مولكككككود ذبيكككككان   كككككوابط صكككككحة وعدالكككككة الحككككككم الق كككككا ي  .107  ص2014والتوزيكككككك  عمكككككان   للنشكككككر

 .102  ص1992في الدعو  المدنية  دار الش ون ال قافية العامة  ب داد  
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 لمعككككككدل النافككككككذ ا 1968لسككككككنة  13 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري ر ككككككم خككككككالف 
 .(1)ز يشترط على الع و الذي خالف رأيه رأي بقية ازع اء تسبي  المخالفة

الحككككككككم يشكككككككتمل علكككككككى إذ إن ل هكككككككذ/ المرحلكككككككة بتكككككككدوين الحككككككككم  المرحلكككككككة الرابعكككككككة: وتتم ككككككك    
سككككككم االمنط  القككككككانوني يديباجككككككةي تبككككككدأ بمجموعككككككة مككككككن البيانككككككات الجوهريككككككة لصككككككحته ُتسككككككمى بكككككك

( مكككككن 159  و كككككد نصكككككت المكككككادة )(2)لحككككككم وتنتهكككككي بأسكككككبا  الحككككككمالمحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت ا
النافكككككذ علكككككى انكككككه: ي يجككككك  المعكككككدل   1969لسكككككنة  83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم 

 ( مكككككن  كككككانون المرافعكككككات176ان تككككككون ازحككككككام مشكككككتملة علكككككى ازسكككككبا ....ي تقابلهكككككا المكككككادة )
ي يجككككك  ان تشكككككتمل ازحككككككام النافكككككذمعكككككدل ال 1968لسكككككنة  13ر كككككم  المصكككككريوالتجاريكككككة المدنيكككككة 

 على األسبا  التي بنيت عليها وأز كانت باطلةي.
لتسكككككككبي  هكككككككو المرحلكككككككة التكككككككي تسكككككككب  المنطكككككككو  وهكككككككو عنصكككككككر مكككككككن العناصكككككككر المهمكككككككة اف    

  والتسكككككبي  هكككككو بيكككككان  ناعكككككة القا كككككي وتو كككككيح األسكككككبا  التكككككي (3)لبنا كككككهومرتككككككز مهكككككم  للحككككككم
ريقكككككككة  واألسكككككككبا  تتككككككككون مكككككككن عنصكككككككرين: العنصكككككككر جعلتكككككككه ُيصكككككككدر حكمكككككككُه علكككككككى هكككككككذ/ الط

الككككككوا عي المتم ككككككل باألدلككككككة والو ككككككا ك التككككككي يسككككككتند اليهككككككا الحكككككككم  والعنصككككككر القككككككانوني المتم ككككككل 
  الحككككككم تسكككككبي فكككككإنلكككككذا   (4)بالقاعكككككدة القانونيكككككة الواجبكككككة التكككككي صكككككدر الحككككككم بازسكككككتناد عليهكككككا

نة مككككن ال ككككمانات التككككي مرحلككككة التصككككويت وتعككككد  ككككمابعككككد ي تككككأتيعككككد مرحلككككة مهمككككة للخصككككوم 
وهبهككككا المشككككر  للخصككككوم  لكونهككككا تمكككككن الخصككككوم التحقكككك  مككككن فهككككم القا ككككي للككككدعو  وتطبيكككك  
القاعككككدة القانونيككككة المال مككككة لهككككا  ومككككن  ككككم أن معرفككككة أسككككبا  الحكككككم تمكككككنهم مككككن تحديككككد سككككب  

ا بتهكككككا الطعكككككن  ف كككككال عكككككن تمككككككين المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن مكككككن تقكككككدير األدلكككككة ومر 

                                                           

 .262حص260 ياء شيت الخطا   بحوث ودراسات في  انون المرافعات  مصدر ساب   ص (1)
مصككككككدر سككككككاب   اللحكككككككم الق ككككككا ي مككككككن النءريككككككة الككككككى التطبيكككككك   ي  العبككككككد القككككككادر عبككككككد الحككككككافء الشككككككيخ (2)
 .678عصمت عبد المجيد بكر  اصول المرافعات المدنية  مصدر ساب   صد.  .113ص
   كككككاءً جككككدير بالكككككذكر ان المنطكككككو  يعتبكككككر الجكككككزء ازخيكككككر مكككككن الحكككككم الكككككذي يفصكككككل فكككككي النكككككزا   ويسكككككمى  (3)

  الكككككككنقض نتيجكككككككة الطعكككككككن تمييكككككككزا. للمزيكككككككد مكككككككن ا ض فيكككككككه سكككككككب  مكككككككن اسكككككككباتنكككككككبكككككككالفقرة الحكميكككككككة  ويعتبكككككككر ال
 .210  صمصدر ساب  التفاصيل انءر: د. عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في ازحكام بالتمييز 

اجيككككككاد  ككككككامر نككككككايف الككككككدليمي  الحكككككككم المككككككدني وحككككككازت التنككككككا ض فيككككككه  بحككككككث  أ.و  ياسككككككر باسككككككم ذنككككككون د. (4)
 .663  ص2010  9   17جمنشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم ازنسانية  م
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. لككككذا يشككككترط فككككي (1)الحكككككم مككككن التسككككبي  ي جعككككل مككككن الحكككككم بككككاطالً  خلككككوإذ إن لقككككانون  تطبيكككك  ا
تسكككككككككبي  األحككككككككككام ان تككككككككككون كافيكككككككككة وبعيكككككككككدة عكككككككككن ال مكككككككككوض  وان تككككككككككون منطقيكككككككككة وغيكككككككككر 

منككككككككه القا ككككككككي األدلككككككككة متنا  ككككككككة  وان تكككككككككون الككككككككدعو  هككككككككي المنبككككككككك الوحيككككككككد الككككككككذي يسككككككككتمد 
المحكمككككككككة  ه عر ككككككككه للككككككككنقض مككككككككن/ الشككككككككروط يجعلككككككككالحكككككككككم مككككككككن هككككككككذ خلككككككككوإذ إن والو ككككككككا ك  

 . (2)المختصة بالطعن التمييزي
الفقككككككككه العرا ككككككككي أن القصككككككككور فككككككككي تسككككككككبي  األحكككككككككام القانونيككككككككة ز يوجكككككككك  ذه  رأي فككككككككي ويكككككككك

 فكككككإننق ككككها  مكككككا دام ذلككككك  لككككن يككككككون لكككككه تككككأ ير علكككككى نتيجكككككة الحكككككم  علكككككى العككككككس مككككن ذلككككك  
( أكككككدت ذلكككك  213) أن المككككادةالقصككككور فككككي ازسككككبا  الوا عيككككة يوجكككك  نقككككض الحكككككم  وذكككككر بكككك

الككككنص علككككى انككككهي إذا و ككككك خطككككأ فككككي تطبيكككك  القككككانون او عيكككك  فككككي تأويلككككه  وكككككان الحكككككم مككككن 
 . (3)من حيث األساس صحيحا وموافقا للقانون  تصد ه المحكمة من حيث النتيجةي

المرحلككككككة الخامسككككككة: يعككككككد النطكككككك  بككككككالحكم المرحلككككككة األخيككككككرة مككككككن مراحككككككل إصككككككدار الحكككككككم     
كم يجعككككل مككككن الحكككككم مجككككرد حبككككرًا علككككى ور   إمككككا موعككككد النطكككك  بككككالحكم وان عككككدم النطكككك  بككككالح

 كككككككانون المرافعكككككككات  نكككككككص إذ  فللمحكمكككككككة سكككككككلطة تقديريكككككككة فكككككككي تحديكككككككد ميعكككككككاد النطككككككك  بكككككككالحكم
علككككككى النطكككككك  بككككككالحكم فككككككي الجلسككككككة المحككككككددة النافككككككذ المعككككككدل  1969لسككككككنة  83العرا ككككككي ر ككككككم 

مرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة  كككككككانون ال(  واجكككككككاز 161لكككككككذل  وهكككككككذا مكككككككا نصكككككككت عليكككككككه المكككككككادة )
للقا كككككي تأجيكككككل موعكككككد النطككككك  بكككككالحكم مكككككك  المعكككككدل النافكككككذ  1968لسكككككنة  13المصكككككري ر كككككم 

 كككككانون المرافعكككككات   و كككككد نكككككص (4)(172ذككككككر سكككككب  التأجيكككككل وهكككككذا مكككككا نصكككككت عليكككككه المكككككادة )
النافكككككككذ فكككككككي األسكككككككبا  الموجبكككككككة علكككككككى ان المعكككككككدل   1969لسكككككككنة  83المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم 

                                                           

  2017لفتككككككككة هامككككككككل العجيلككككككككي  دراسككككككككات فككككككككي  ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة  دار السككككككككنهوري  بيككككككككروت   (1)
 .168  صمصدر ساب د. احمد ابو الوفا  نءرية ازحكام في  انون المرافعات   . 49ص
 للنشكككككككككر افككككككككةال ق دار   1طعبككككككككاس العبككككككككودي  شككككككككرم احكككككككككام  كككككككككانون اصككككككككول المحاكمككككككككات المدنيككككككككة   د. (2)

.   كككككككياء شككككككيت الخطكككككككا   بحككككككوث ودراسككككككات فكككككككي  ككككككانون المرافعكككككككات 342ص    2006 عمككككككان  والتوزيككككككك 
علكككككي شكككككمران حميكككككد الشكككككمري  تسكككككبي  األعمكككككال الق كككككا ية فكككككي  .264المدنيكككككة العرا كككككي  مصكككككدر سكككككاب   ص

 .207  ص2015  دار الفكر والقانون للنشر والتوزيك  1الدعو  المدنية  ط
 . بحث منشور على المو ك املكتروني: 8-7  ص 2010أحمد  تسبي  األحكام المدنية  د. علي غسان  ((3

   https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59466                   17/7/2019تاريل الزيارة 
 .21الق اء  مصدر ساب   ص ألحكاممر التحيوي  النءرية العامة د. محمود السيد ع (4)

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59466
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تنطكككككك  بككككككالحكم بعككككككد إصككككككدارها  ككككككرار ختككككككام المرافعككككككة فككككككي الجلسككككككة نفسككككككها او فككككككي  للمحكمككككككة ان
 .(1)جلسة أخر  تحددها المحكمة

بعكككككد النطككككك  بكككككالحكم يصكككككبح حقكككككًا مكتسكككككبًا للخصكككككوم  فكككككال يجكككككوز إجكككككراء تعكككككديل علكككككى الحككككككم  
إي ان الكككككدعو  تخكككككرج مكككككن وزيكككككة المحكمكككككة بعكككككد النطككككك   إز فكككككي حالكككككة فسكككككخه أو نق كككككه مكككككن 

لككككى درجككككة مككككن المحكمككككة التككككي أصككككدرته. إز ان بعككككد النطكككك  بككككالحكم ز بككككد مككككن  بككككل محكمككككة اع
تنءككككيم ازعككككالم فككككي مككككدة ز تتجككككاوز خمسككككة عشككككر يومككككا يشككككتمل علككككى مجموعككككة مككككن البيانككككات 

المحكمكككككة وتنتهكككككي بتو يكككككك القا كككككي إذا كانكككككت المحكمكككككة م لفكككككة مكككككن  ا كككككي منفكككككرد   باسكككككمتبكككككدأ 
  ومككككا تجككككدر امشككككارة لككككه انككككه (2)لفككككة مككككن هي ككككةإذا كانككككت المحكمككككة م   الهي ككككةوتو ككككك مككككن ر ككككيس 

( 162. إذ نصكككككت المكككككادة )(3)ياألعكككككالمي تعبيكككككر عرا كككككي ز وجكككككود لكككككه فكككككي القكككككوانين العربيكككككة ديعككككك
النافككككككذ:ي بعككككككد النطكككككك   المعككككككدل 1969لسككككككنة  83العرا ككككككي ر ككككككم  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة مككككككن 

لتككككككي اصككككككدرته...ي  بكككككالحكم يككككككنءم فككككككي مككككككدة خمسككككككة عشككككككر يومككككككا اعككككككالم يبككككككين فيككككككه المحكمككككككة ا
ز كككككككان عر ككككككة للككككككنقض مككككككنويجكككككك  ان يكككككككون األعككككككالم صككككككورة صككككككحيحة ل ككككككبط ا  لككككككدعو  وا 

المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر الطعكككككككن التمييكككككككزي. وبكككككككذل  يختلكككككككف األعكككككككالم عكككككككن النطككككككك   بكككككككل 
بككككالحكم  فككككالنط  بككككالحكم يعنككككي تككككالوة أسككككبا  الحكككككم ومنطو ككككه مككككن مسككككودته ولككككيس مككككن الور ككككة 

إجككككراء تككككالي للمنطككككو  الككككذي يشككككتمل علككككى مجموعككككة مككككن البيانككككات ازصككككلية  امككككا األعككككالم فهككككو 
ُتمككككنح الور ككككة األصككككلية شكككككلها األخيككككر الككككذي أجككككاز القككككانون تداولككككه عنككككد حاجككككة الخصككككوم اليهككككا 

. ويختلككككف األعككككالم عككككن مسككككودة الحكككككم اي ككككًا  فككككاألعالم (4) كمككككا هككككو الحككككال عنككككد تنفيككككذ الحكككككم
دة فهككككي اجككككراء سككككاب  علككككى منطككككو  الحكككككم كمككككا ذكرنككككا إجككككراء زحكككك  علككككى المنطككككو  امككككا المسككككو 

وتكككككككالي لمرحلكككككككة المداولكككككككة  وأن تجاهكككككككل كتابكككككككة مسكككككككودة الحككككككككم بعكككككككد المداولكككككككة يجعكككككككل الحككككككككم 

                                                           

  مكتبككككككككة صككككككككبام  ب ككككككككداد  1ط فككككككككوزي كككككككككاءم الميككككككككاحي  صككككككككدي  المحككككككككامي فككككككككي المرافعككككككككات المدنيككككككككة  (1)
 .528  ص2012

 .267 ياء شيت الخطا   بحوث ودراسات في  انون المرافعات  مصدر ساب   ص (2)
 .686لمرافعات المدنية  مصدر ساب   صد. عصمت عبد المجيد بكر  اصول ا (3)
 .265 ياء شيت الخطا   بحوث ودراسات في   انون المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص  (4)
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عر كككككة للكككككنقض  إذ يتوجككككك  كتابكككككة مسكككككودة الحككككككم وفقكككككا  للقواعكككككد األصكككككولية المنصكككككوص عليهكككككا 
 .(1)في  انون المرافعات

 المطلب الثاني
 أسباب نقض الحكم القضائي

  أو بمحكككككككككض أرادة المحكمكككككككككة المختصكككككككككة حككككككككككم الق كككككككككا ي ز يككككككككككون اعتباطكككككككككاً نقكككككككككض ال    
بنءككككر الطعككككن  فككككال بككككد مككككن أن تكككككون هنككككا  أسككككبا   انونيككككة تككككدفعها الككككى إصككككدار هكككككذا  ككككرار  
والككككككذي يرافقككككككه إعككككككادة الككككككدعو  الككككككى محكمككككككة المو ككككككو  مككككككن حيككككككث األصككككككل  أمككككككا مككككككن حيككككككث 

 في المو و  من  بلها.  ازست ناء هو التو ف عند حد إصدار  رار النقض والفصل
عليككككه سنقسككككم هككككذا المطلكككك  علككككى فككككرعين نتنككككاول فككككي الفككككر  األول األسككككبا  التككككي توجكككك      

 سبا  التي ز توج  إعادة الدعو .إعادة الدعو   أما الفر  ال اني سنتناول فيه األ
 الفرع األول

 األسباب التي توجب إعادة الدعوى
لمحكمكككككككة التكككككككي نق كككككككت الحككككككككم أن تعيكككككككد هنكككككككا  أسكككككككبا  لكككككككنقض الحككككككككم توجككككككك  علكككككككى ا    

 .إجرا يةأسبا  مو وعية ومنها أسبا   الدعو  الى محكمة المو و  منها ما هي

 اواًل: األسباب الموضوعية
 تي:تتم ل األسبا  المو وعية باآل    
أو الخطننني فننني تطبيقنننه أو العينننب فننني تيويلنننه مننن  عننندم  النننقض لمخالفنننة الحكنننم للقنننانون -1

 فيه: قابلية الموضوع للفصل
لقكككككككد حكككككككدد القكككككككانون العرا كككككككي المصكككككككادر التكككككككي يمككككككككن للقا كككككككي ازسكككككككتعانة بهكككككككا لمعرفكككككككة     

( منككككه 1القككككانون الواجكككك  التطبيكككك  علككككى النككككزا   إذ حككككدد القككككانون المككككدني العرا ككككي فككككي المككككادة )
 .(2)مكن للمحكمة الحكم بمقت ى نصوصهاالمصادر التي ي

                                                           

 .683د. عصمت عبد المجيد بكر  اصول المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص  (1)
سكككككككككري النصكككككككككوص تحي1النافكككككككككذ ي 1951لسكككككككككنة  40( مكككككككككن القكككككككككانون المكككككككككدني العرا كككككككككي ر كككككككككم 1المكككككككككادة ) (2)

حفكككككإذا لكككككم يوجكككككد 2التشكككككريعية علكككككى جميكككككك المسكككككا ل التكككككي تتناولهكككككا هكككككذ/ النصكككككوص فكككككي لفءهكككككا او فكككككي فحواهكككككا
نكككككص تشكككككريعي يمككككككن تطبيقكككككه حكمكككككت المحكمكككككة بمقت كككككى العكككككرف فكككككإذا لكككككم يوجكككككد فبمقت كككككى مبكككككاد  الشكككككريعة 
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لعرا ككككككي فككككككي النءككككككرة الموسككككككعة الككككككى مككككككا وز يختلككككككف مو ككككككف الفقككككككه المصككككككري عككككككن الفقككككككه ا    

ينككككككدرج تحككككككت مصككككككطلح القككككككانون  إذ يشككككككمل مصككككككطلح القككككككانون لككككككيس فقككككككط مككككككا تسككككككنه السككككككلطة 
 .(1)التشريعية وأي ًا ما تسنه السلطة التنفيذية وامدارية

أمككككككا الفقككككككه والق ككككككاء الفرنسككككككي ذهكككككك  الككككككى أن مصككككككطلح القككككككانون ز يعنككككككي فقككككككط القككككككانون     
التصككككككويت عليككككككه مككككككن  بككككككل البرلمككككككان( ولكككككككن أي ككككككًا النصككككككوص  بمعنككككككا/ الرسككككككمي) الككككككذي يككككككتم

التنءيميككككككككة )المراسككككككككيم( وكككككككككذل  القواعككككككككد العرفيككككككككة  والمبككككككككاد  العامككككككككة للقككككككككانون أو المعاهككككككككدات 
 .(2)الدولية  و واعد  انون المجتمك القابلة للتطبي  المباشر على أ اليم الدول األع اء

رنسككككككي فككككككي اعتبككككككار مصككككككطلح مخالفككككككة وبككككككذل  خككككككالف الفقككككككه مككككككا سككككككار عليككككككه الق ككككككاء الف    
القككككانون كموجكككك  للككككنقض لككككيس نصككككوص القككككانون وانمككككا  واعككككدُ/   ككككم حككككاول ان يوسككككك مككككن هككككذا 

 .(3)المفهوم فشمل في أحد  راراته الصادرة من محكمة النقض نصوص العمل الجماعي

                                                                                                                                                                      
= 

جككككد فبمقت ككككى  واعكككككد   معككككين فكككككإذا لككككم يو ھبمككككذد ذا القكككككانون دون التقيككككھازك ككككر مال مككككة لنصككككوص  امسككككالمية
ا الق كككككاء والفقكككككه فكككككي العكككككرا   كككككم فكككككي الكككككبالد ھرالتكككككي ا ككككك باألحككككككامحتسترشكككككد المحكككككاكم فكككككي ككككككل ذلككككك  3العدالكككككة

 ".ا مك القوانين العرا يةنهازخر  التي تتقار   واني
  مصطفى مجدي هرجة  طر  الطعن غير العادية في األحكام الجنا ية والمدنية  دار محمود للنشر والتوزيك (1)

 المدنية المواد في المو و   ا ي على احمد السيد صاوي  نطا  ر ابة محكمة النقض .  د.250  ص2004
 .21  صنشر  سنة بدون القاهرة  العربية  النه ة دار والتجارية 

(2) Audrey Damiens, Nicolas Hoffschir Laurence LLAHI. Stéphanie mauclair: cours 
de procédure civile, CRFPA, 2019, p381.   
  cass. civ. 3éme, 23 mars 1982, Bull. civ. iii, n77, COM., 13 NOV. 1990, Bull.civ. 
IV, n272. 

 نقال عن: 
 Frédérique Ferrand, Les cas d’ouverture à cassation en droit français, p 9-10. 

 بحث منشور على المو ك املكتروني:  
                     http://www.judicium.it                                                   2019/ 7/4تاريل الزيارة  

(3) Ass. Plen. 6 fév. 1976. Bull. civ. No 2.  
  ةوالتجاري المدنية المواد في المو و   ا ي علىِاحمد السيد صاوي  نطا  ر ابة محكمة النقض نقال عن د.

 .31مصدر الساب   ص
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وأن مكككككن الواجبكككككات الملقكككككاة علكككككى عكككككات  المحكمكككككة التكككككي ُعكككككرض عليهكككككا النكككككزا  )محكمكككككة     
مككككن أجككككل معرفككككة القاعككككدة القانونيككككة التككككي تنطبكككك  علككككى   ككككو ( هككككو دراسككككة مو ككككو  النككككزا  المو 

يلجككككككأ القا ككككككي الككككككى مرحلككككككة تكييككككككف  عككككككدة القانونيككككككةمككككككن تحديككككككد القا   بعككككككد ازنتهككككككاء(1)الو ككككككا ك
  إذ بكككككدون تكييكككككف الو كككككا ك يعجكككككز القا كككككي عكككككن تطبيككككك  حككككككم القكككككانون علكككككى (2)و كككككا ك الكككككدعو 

 ا ككككككي المو ككككككو  مككككككن تكييككككككف الو ككككككا ك يرجككككككك الككككككى القواعككككككد تلكككككك  الو ككككككا ك  ومككككككا أن ينتهككككككي 
القا ككككككي يقككككككوم الو ككككككا ك الحكككككككم المال ككككككم لهككككككا  إذ إن  القانونيككككككة الواجبككككككة التطبيكككككك  ليطبكككككك  علككككككى

بعمككككككل مككككككادي وهككككككو التحقكككككك  مككككككن وجككككككود الو ككككككا ك  وعمككككككل أخككككككر  ككككككانوني وهككككككو تكييككككككف الو ككككككا ك 
 .(3)النقض( ويخ ك بعمله األخير لر ابة محكمة التمييز ازتحادية )محكمة

مخالفكككككة القاعكككككدة القانونيكككككة الواجبكككككة التطبيككككك  علكككككى الوا عكككككة بعكككككد تكييفهكككككا يجعكككككل مكككككن  فكككككإن    
الحككككككم عر كككككة للكككككنقض  ككككككأن تحككككككم المحكمكككككة بكككككالتعويض  بكككككل أ بكككككات أعكككككذار الكككككدا ن للمكككككدين  

 .(4)فالحكم هنا يكون مخالف لقاعدة  انونية التي تشترط األعذار  بل الحكم بالتعويض
خطككككأ القا ككككي فككككي تطبيكككك  القككككانون ُعككككد ذلكككك  خطككككأ جوهريككككًا فككككي القككككانون يكككككون أ فككككإنلككككذا      

مكككككدعى للطعكككككن بكككككه تمييكككككزًا وسكككككببا لكككككنقض الحككككككم  أي يجككككك  علكككككى القا كككككي أن يطبككككك  القاعكككككدة 
القانونيككككة المال مككككة علككككى الوا عككككة  وهككككذا بككككدور/ يرجككككك الككككى صككككحة تكييككككف الو ككككا ك لكونهككككا عمليككككة 

لوا ككككككك يقككككككود الككككككى صككككككحة فهككككككم القككككككانون وتطبيكككككك  القاعككككككدة صككككككحة فهككككككم اإذ إن مترابطككككككة وفنيككككككة  
ل القكككككككانون يقودنككككككا الكككككككى الطريككككككك  . وككككككككذل  العيككككككك  فككككككي تأويككككككك(5) الصككككككحيحة والمال مكككككككة للوا عككككككة

                                                           

 .263د. احمد ابو الوفا  نءرية ازحكام في  انون المرافعات  مصدر ساب   ص (1)
تجكككككككدر بنكككككككا ازشكككككككارة الكككككككى أن التكييكككككككف هكككككككو أنكككككككزال القاعكككككككدة القانونيكككككككة المجكككككككردة علكككككككى الوا عكككككككة القانونيكككككككة  (2)

نون مككككن اجككككل فهككككم الوا ككككك   المتحققككككة وفقككككا لقواعككككد أصككككولية وهككككذا يحتككككاج  الككككى جهككككد مرككككك  مككككن المنطكككك  والقككككا
مصككككدر الأحمككككد ابكككو الوفكككا  نءريككككة األحككككام فكككي  ككككانون المرافعكككات   ومكككن  كككم فهككككم حككككم القكككانون فككككي الوا كككك . د.

 .264ح263ساب   صال
د. محمكككككككد محمكككككككود أبكككككككراهيم  النءريكككككككة العامكككككككة للتكييكككككككف القكككككككانوني للكككككككدعو  فكككككككي  كككككككانون المرافعكككككككات  دار  (3)

بكككككككد الكككككككرزا  عبكككككككد الوهكككككككا   الطعكككككككن فكككككككي األحككككككككام بكككككككالتمييز  مصكككككككدر د. ع. 23  ص1982الفككككككككر العربكككككككي  
 .115. د. سيد أحمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص108ساب   ص

 . 150ساب   صالمصدر الد. عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في األحكام بالتمييز   (4)
 مجلكككككة فكككككي منشكككككور بحكككككثاطئ للكككككدعو   د. حبيككككك  عبيكككككد مكككككرزة  التكييكككككف الخكككككو  د. حسكككككن حنتكككككو  رشكككككيد (5)

 .281ح280ص  2017 التاسعة  السنة  2  الحلي  المحق 



 

 
30 

لكونكككككه يعطكككككي معنكككككى غيكككككر المعنكككككى الصكككككحيح للقاعكككككدة القانونيكككككة ومكككككن  كككككم يشككككككل بكككككدور/  نفسكككككه
 .(1)مخالفة الحكم للقانون ومن  م تعر ه للنقض

متككككى مككككا رأت فيككككه مككككن تلقككككاء نفسككككها  العرا ككككي للمحكمككككة سككككلطة نقككككض الحكككككم انونومككككنح القكككك     
وهككككذا مككككا   ن كانككككت المسككككوغات التككككي بنككككى الخصككككم طعنككككه عليهككككا غيككككر كافيككككةا  مخالفككككة للقككككانون و 

فكككككككي  النافكككككككذالمعكككككككدل  1969لسكككككككنة  83 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم نكككككككص عليكككككككه 
والفرنسكككككي عكككككن مو كككككف المشكككككر  العرا كككككي فكككككي أن  قكككككانون المصكككككريال(  وز يختلكككككف 211المكككككادة )

إذ نصكككككككت المكككككككادة   مخالفكككككككة القكككككككانون هكككككككي مكككككككن أسكككككككبا  الطعكككككككن التمييكككككككزي الموجبكككككككة للكككككككنقض
 المعكككككككدل النافكككككككذ  1975لسكككككككنة  1123 كككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة الفرنسكككككككي ر كككككككم ( مكككككككن 604)

خككككالل الطعن بككككالنقض يسككككعى الككككى منككككك عككككدم مطابقككككة الحكككككم لإلجككككراءات القانونيككككة مككككن علككككى:ي
 .(2)"محككمة النقض

عليكككككه متككككككى مككككككا نقككككككض الحكككككككم بسككككككب  مخالفككككككة القككككككانون أو الخطككككككأ فككككككي تطبيقككككككه أو تأويلككككككه    
 تعاد الدعو  الى محكمة المو و .

ن الككككككنقض بسككككككب  مخالفككككككة القككككككانون  ككككككد يكككككككون نتيجككككككة أويجكككككك  األخككككككذ بنءككككككر ازعتبككككككار     
جككككل تحقيكككك  المصككككلحة أ كككككون نتيجككككة طعككككن ازدعككككاء العككككام مككككناو  ككككد ي طعككككن الخصككككوم تمييككككزاً 

لقكككككككرارات فككككككي ازحككككككككام وا العامككككككة  فقكككككككد اجككككككاز القكككككككانون لككككككر يس ازدعكككككككاء العكككككككام الطعككككككن تمييكككككككزاً 
نقككككض ذلككك  متكككى مككككا مكككرت المكككدة الالزمكككة للطعككككن ولكككم يطعكككن الخصككككوم  المخالفكككة للقكككانون طالبكككاً 

                                                           

. د. سكككككيد أحمكككككد 165عبكككككد الكككككرزا  عبكككككد الوهكككككا   الطعكككككن فكككككي األحككككككام بكككككالتمييز  مصكككككدر سكككككاب   ص د. (1)
 .114محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص

المحكمة المعدل  النافذي تنقض  1969لسنة  83لعرا ي ر م  انون المرافعات المدنية ا( من 211المادة ) (2)
الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات ا ر بين على  المختصة بنءر الطعن

 سبا  التي  دمها المميز غير كافية لذل ي.صحته وان كانت البيانات واز
لنافذ ي للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في األحكام الصادرة (  انون المرافعات المصري ا248/1المادة )

اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في -1من محاكم ازست ناف في ازحوال ازتية : 
 تطبيقه او في تأويلهي.

Article (604) Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation 
la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. 



 

 
31 

  وهكككككذا مكككككا نجكككككد/ ككككككذل  فكككككي  كككككانون (1)فيكككككه أو متكككككى مكككككا تكككككم الطعكككككن ورد مكككككن الناحيكككككة الشككككككلية
( إذ 250النافككككككذ فككككككي المككككككادة ) 1968لسككككككنة  13ر ككككككم  لمرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككريا

اجككككاز للنا كككك  العككككام الطعككككن بككككالنقض فككككي حالككككة مخالفككككة القككككانون او الخطككككأ فككككي تطبيقككككه أو فككككي 
تأويلككككككه طالبككككككا نقككككككض الحكككككككم ويشككككككترط لككككككذل  أن يكككككككون الطعككككككن فككككككي األحكككككككام التككككككي ز يجيككككككز 

يشكككككككترط ككككككككذل  انتهكككككككاء الموعكككككككد المحكككككككدد للطعكككككككن  عليكككككككه ز القكككككككانون للخصكككككككوم الطعكككككككن فيهكككككككا و 
النا ككككك   بكككككل لكككككدعو   لككككككون الطعكككككن مكككككن يترتككككك  علكككككى نقكككككض الحككككككم فكككككي هكككككذ/ الحالكككككة إعكككككادة ا

 العكككككام ز ينفكككككك الخصكككككوم وز ي كككككرهم إذ تبقكككككى اآل كككككار التكككككي رتبهكككككا الحككككككم  ا مكككككا بكككككين الخصكككككوم
 . (2)فهو طعن يهدف الى ارساء المباد  القانونية على اساس سليم

وهكككككذا خكككككالف مكككككا سكككككار عليكككككه الق كككككاء العرا كككككي فكككككي إعكككككادة الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة التكككككي     
اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض نتيجككككة طعككككن ر ككككيس ازدعككككاء العككككام فيككككه و بككككول المحكمككككة المختصككككة 
بككككككالطعن التمييككككككزي لككككككذل  الطعككككككن ونق ككككككها الحكككككككم ألنككككككه احتككككككو  علككككككى خككككككر  للقككككككانون وتنفيككككككذ/ 

 .(3)ي ر المصلحة العامة
يتككككككككرأس القككككككككانون الفرنسككككككككي القككككككككوانين المقارنككككككككة فككككككككي تنءككككككككيم هككككككككذا الطريكككككككك  ازسككككككككت نا ي و     

المتم ككككل فككككي الطعككككن لمصككككلحة القككككانون الككككذي يقدمككككه النا كككك  العككككام ) ازدعككككاء العككككام( للمحافءككككة 
 .(4)على الصالح العام الذي يتم ل في توحيد الق اء

                                                           

ي ككك أككك اذا تبين لر يس : النافذ 2017لسنة  49( من  انون ازدعاء العام العرا ي ر م الفقرة ال انية /7المادة ) (1)
عدا المحاكم الجزا ية او في  رار ازدعاء العام حصول خر  للقانون في حكم او  رار صادر من اية محكمة 

صادر عن لجنة   ا ية او عن مدير عام دا رة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ 
العدل من شأنه از رار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة النءام العام يتولى عندها 

حة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العال ة  د الطعن في الحكم او القرار لمصل
 طعن فيه او تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية ي.

 الجامعة داراحمد  خليل ود. احمد هندي   انون المرافعات المدنية والتجارية   د. نبيل اسماعيل عمر  ود. (2)
 .150مود السيد عمر التحيوي  الطعن في األحكام الق ا ية  مصدر ساب   ص. مح819  ص2004 الجديدة 

 . غير منشور.27/3/2017  بتاريل 2017/ طعن لمصلحة القانون/ 31 العدد  يتمييز   رار (3)
(4) Jean- Paul Calon: pourvoi dans l' interêt de la loi: juris- classuers 1992, fase. 
775.                                                                                            

د. سحر عبد الستار إمام  الطعن لمصلحة القانون بين النءرية والتطبي   بحث منشور في مجلة نقال عن:  
 . 744  ص2013  37    22البحوث القانونية واز تصادية/ كلية الحقو  جامعة المنوفية  مج 
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نون المصككككككري فيمككككككا ويالحككككككء علككككككى ذلكككككك  أن مو ككككككف القككككككانون العرا ككككككي اف ككككككل مككككككن القككككككا    
ز فكككككال جكككككدو   يتعلككككك  بإعكككككادة الكككككدعو  الكككككى محكمكككككة المو كككككو  نتيجكككككة طعكككككن ازدعكككككاء العكككككام وا 

 من هذا الطعن اذا لم يتم إعادتها من اجل ارساء  واعد العدالة.
 في ذات الدعوى _ النقض بسبب تناقض االحكام2

ات ذخكككككر صكككككدر مككككككن آلحككككككم  اً  كككككد يصكككككدر حككككككم مككككككن محكمكككككة المو كككككو  يككككككون منا  كككككك    
  فهنكككككا أجكككككاز القكككككانون للخصكككككم الطعكككككن تمييكككككزًا نفسكككككها الدرجكككككةبالمحكمكككككة او مكككككن محكمكككككة أخكككككر  

 ككككانون المرافعككككات وهككككذا مككككا نككككص عليككككه  طالبككككًا نقككككض الحكككككم ال ككككاني لكونككككه منا  ككككًا للحكككككم األول
المدنيكككككة والتجاريكككككة  النافكككككذ و كككككانون المرافعكككككاتالمعكككككدل   1969لسكككككنة  83المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم 

 .(1)النافذمعدل المصري ال
النافككككككذ فقككككككد المعككككككدل  1975لسككككككنة  1123ر ككككككم الفرنسككككككي  جككككككراءات المدنيككككككةأمككككككا  ككككككانون ام    

 فككككككإنوجعلككككككه سكككككب  لككككككنقض الحكككككككم   منككككككه (617عكككككالج مشكككككككلة تنككككككا ض األحكككككككام فكككككي المككككككادة )
أو مكككككن محكمتكككككين مختلفتكككككين تتعكككككارض نفسكككككها المحكمكككككة  نكككككا ض بكككككين القكككككرارات الصكككككادرة عكككككنالت

 بكككككول هكككككذا الطعكككككن سكككككي دي الكككككى نقكككككض الحككككككم األحكككككدث  فكككككإنللطعكككككن  بباً أحكامهمكككككا  يككككككون سككككك
الطعككككككن  ككككككد القككككككرار األخيككككككر. واتممككككككت  قككككككدمل )ازبتككككككدا ي(  فقككككككط. إذ يوازحتفككككككاء بككككككالحكم األو 

( مسككككألة تنككككا ض األحكككككام إذ أجككككاز المشككككر  الفرنسككككي الطعككككن بككككالنقض فككككي حالككككة 618المككككادة )
(  612وهكككككككي شكككككككهرين طبقكككككككا للمكككككككادة ) نكككككككاً تنكككككككا ض األحككككككككام وان فاتكككككككت المهلكككككككة المحكككككككددة  انو 

ويشكككككترط أن يككككككون تنفيكككككذ القكككككرارين مسكككككتحيال ) علكككككى سكككككبيل الم كككككال: يصكككككدر حككككككم بازنفصكككككال 
يجككككككوز لمحكمككككككة الككككككنقض نقككككككض أحككككككد القككككككرارين و  ين الككككككزوجين  وأخككككككر بطال همككككككا(  الجسككككككدي بكككككك

 .(2))وليس بال رورة األحدث( أو كليهما معاً 

                                                           

اذا صدر  يالمعدل   1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية العرا ي ر م من  الفقرة الرابعة( /203المادة ) (1)
 ". حكم ينا ض حكما سابقا صدر في الدعو  نفسها بين الخصوم انفسهم او من  ام مقامهم وحاز درجة البتات

للخصوم ي المعدل النافذ 1968لسنة  13ي ر م المدنية والتجارية المصر  ( من  انون المرافعات294المادة )    
أن يطعنوا امام محكمة النقض في أي حكم انتها ي ايا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزا  خالفًا لحكم 

 آخر سب  أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز  وة ازمر المق ي فيهي.
(2) Serge Guinchard. Frédérique Ferrand. Cécile Chainais: procédure civile, 5 
édition, Dalloz, paris, 2017, p 647.     
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 كككككككككانون امجكككككككككراءات المدنيكككككككككة الفرنسكككككككككي ر كككككككككم ( مكككككككككن 618( و )617تتنكككككككككاول المادتكككككككككان )    
  فر ككككككيتين مختلفتككككككين للقككككككككرارات المتعار ككككككة  وكالهمككككككا المعككككككدل النافككككككذ  1975لسككككككنة  1123

 ي دي إلى النقكض دون امعادة.                       
ي يككككككر بشكككككككل جككككككذري روم   ككككككد يكككككككون النقكككككككض بككككككدون إعككككككادة حككككككاًل مرغوًبككككككا فيككككككه تقنيككككككًا وز      
نككككه م ككككال نمككككوذجي لهككككذ/ الفكككككرة عنككككدما ز يتبقككككى شككككيء للحكككككم  إذ تككككنقض محكمككككة إ  إذ الطعكككككن

 .                       (1)النقض الحكم األول وتحافء على فعالية الحكم اآلخر
مكككككن محكمكككككة مدنيكككككة واحكككككدة او محكمتكككككين  انن صكككككادر اإذ يشكككككترط أن يككككككون هنكككككا  حكمككككك     

لصككككككادر مككككككن محكمككككككة مدنيككككككة ومحكمككككككة اخككككككر  ز يجككككككوز طلكككككك  نقككككككض الحكككككككم ا :مككككككدنيتين  أي
  ويشكككككترط ككككككذل  أن يككككككون اً نككككككون أمكككككام تنكككككاز  اختصكككككاص ولكككككيس تنا  كككككألننكككككا غيكككككر مدنيكككككة  
فكككككي دعكككككو  متحكككككدة مكككككن حيكككككث الخصكككككوم والمحكككككل والسكككككب   ويشكككككترط أن يككككككون  اً الحككككككم صكككككادر 

ز يقبككككككل الطعككككككن بككككككأي طريقككككككة مككككككن طككككككر  الطعككككككن   :ي  أالحكككككككم ازول اكتسكككككك  درجككككككة البتككككككات
ًا يشككككككترط أن يكككككككون هنككككككا  تنككككككا ض بككككككين الحكمككككككين مككككككن حيككككككث الفقككككككرة الحكميككككككة ولككككككيس وأخيككككككر 

بمنطكككككككو  الحككككككككم  إذ إن  ذا ككككككككان مرتبطكككككككاً األسكككككككبا   ألن تنكككككككا ض األسكككككككبا  ز يعتكككككككد بكككككككه از ا
 . (2)المنطو  هو من يحوز الحجية وليس األسبا 

قض الحككككككم جكككككاز القكككككانون للمحكمكككككة المختصكككككة بكككككنآنفكككككًا الشكككككروط  عليكككككه فمتكككككى مكككككا تكككككوافرت    
إعككككككادة الككككككدعو  الككككككى محكمككككككة المو ككككككو  وهككككككذا مككككككا نككككككص عليككككككه المشككككككر  العرا ككككككي فككككككي المككككككادة 

اذا نقكككككككض الحككككككككم ل يكككككككر -2ي مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي (الفقككككككرة ال انيكككككككة /212)
ذلكككككك  مككككككن األسككككككبا  تعككككككاد الق ككككككية الككككككى المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرته لتفصككككككل فيهككككككا مجككككككددا مككككككن 

 . يكمة التمييز وتصدر حكمها فيها  انية وف  القانونالوجو/ المبينة في  رار مح

                                                           

(1) Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procedure  
civile, op cit, p1297. 
Loïc cadiet. Emmanuel Jeuland: Droit judiciaire privé, op cit, p 126.  

. صالم الدين محمد 387ح386قشطيني  شرم أحكام المرافعات  مصدر ساب   صسعدون ناجي ال (2)
  دار ال قافة للنشر والتوزيك  1شوشاري  شرم أصول المحاكمات المدنية  شرم اصول المحاكمات المدنية  ط

 .393عباس العبودي  شرم أحكام  انون أصول المحاكمات المدنية  مصدر ساب   ص . د.419  ص2010
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 13المصكككككككري ر كككككككم ( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة 269وتقابلهكككككككا المكككككككادة )    
التككككي تككككنص علككككى: ي..... فككككإذا كككككان الحكككككم  ككككد نقككككض ل يككككر ذلكككك  النافككككذ المعككككدل  1968لسككككنة 

 المطعون فيه....ي من األسبا   تحيل الق ية الى المحكمة التي أصدرت الحكم 
الفقكككككه الكككككى أن تكككككوافر شكككككروط التنكككككا ض التكككككي تتم كككككل فكككككي صكككككدور جانككككك  مكككككن ذهككككك   و كككككد   

حكمكككككككككين مكككككككككن محكمكككككككككة مدنيكككككككككة واحكككككككككدة او محكمتكككككككككين مكككككككككدنيتين  اتحكككككككككاد الخصكككككككككوم والسكككككككككب  
والمو كككككككو  فككككككككي الحكمككككككككين يككككككككون موجكككككككك  لككككككككنقض الحكككككككككم  ولككككككككن ز توجككككككككد حاجككككككككة معككككككككادة 

 .(1)سو  تكرار للحكم األول او منا  ا لهالدعو   لكون الحكم ال اني ز يكون 
ونحكككككن نميكككككل الكككككى رأي الفقكككككه فكككككي عكككككدم وجكككككود حاجكككككة الكككككى إعكككككادة الكككككدعو   فمكككككا دام ان     

التككككككي صككككككدر  نفسككككككها سككككككب  الككككككدعو  األولككككككىبو  نفسككككككها  ومصككككككالخبو نفسككككككه المو ككككككو  بالككككككدعو  
ر فيهكككككا حككككككم فكككككال حاجكككككة الكككككى إعادتهكككككا  وأن افتر كككككنا عكككككادت الكككككدعو  فعنكككككد صكككككدور حككككككم أخككككك

 للحككككككم األول أو مكككككرادف لكككككه  ومكككككن  كككككم يككككك دي ذلككككك  الكككككى منا  كككككاً  حكمكككككاً  فيهكككككا سكككككيكون حتمكككككاً 
 الدخول في حلقة مفرغة ز تنتهي.

 اإلجرائيةثانيًا: األسباب 
 تتم ل األسبا  امجرا ية باآلتي:    
 مؤثر في صحة الحكماإلجراءات األصولية لخطي في النقض ل-1

ات إصككككدار الحكككككم وتبككككين لنككككا أن إصككككدار/ يمككككر بمراحككككل وفقككككًا كنككككا  ككككد تناولنككككا سككككابقًا إجككككراء    
لقواعككككد محككككددة  انونككككًا ز يجككككوز للقا ككككي تجاهلهككككا وأز شككككا  الحكككككم عيكككك  يترتكككك  عليككككه نق ككككه 

العيككككك  امجرا كككككي الكككككذي يشككككككو   عرا كككككيال انونلطعكككككن فيكككككه تمييكككككزًا  وعليكككككه فقكككككد جعكككككل القكككككبعكككككد ا
بطككككككككالن إذ إن   (2)هالحككككككككم سككككككككب  مكككككككن أسككككككككبا  الكككككككنقض متككككككككى مكككككككا كككككككككان مككككككك  ر فككككككككي صكككككككحت

                                                           

. حامكككككد فهمكككككي 194بكككككد الكككككرزا  عبكككككد الوهكككككا   الطعكككككن فكككككي ازحككككككام بكككككالتمييز  مصكككككدر سكككككاب   ص د. ع (1)
 . 683ود. محمد حامد فهمي  النقض في المواد المدنية والتجارية  مصدر ساب   ص

Serge Guinchard. Frédérique Ferrand.  Cécile chainais: procédure civile, op cit, p 
650-651. 

 المعكككككككدل 1969لسكككككككنة  83 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم  الفقكككككككرة ال ال كككككككة( مكككككككن/203المكككككككادة ) (2)
 ". ذا و ك في امجراءات األصولية التي اتبعت عند ر ية الدعو  خطا م  ر في صحة الحكميا  النافذ
فكككككي الحككككككم  المصكككككري ياذا و كككككك بطكككككالن  المدنيكككككة والتجاريكككككة (  كككككانون المرافعكككككاتالفقكككككرة ال انيكككككة/248المكككككادة )    

 أو بطالن في امجراءات أ ر في الحكمي
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  وبطككككككالن امجككككككراءات بككككككدور/ ينقسككككككم علككككككى  سككككككمين: (1)حكككككككمامجككككككراءات تكككككك دي الككككككى بطككككككالن ال
األول يتعلككككك  بالنءكككككام العكككككام يجكككككوز أ ارتكككككه فكككككي أي مرحلكككككة مكككككن مراحكككككل الكككككدعو  وللمحكمكككككة أن 
تقككككرر نقككككض الحكككككم مككككن تلقككككاء نفسككككها لكونككككه يتعلكككك  بالنءككككام العككككام كتسككككبي  الحكككككم الق ككككا ي  

ز يتعلكككككككككك  بالنءككككككككككام العككككككككككام إذ يجككككككككككوز للخصككككككككككوم التخلككككككككككي عنككككككككككه كمخالفككككككككككة  واعككككككككككد  وال ككككككككككاني
ازختصككككككاص المكككككككاني  فالخصككككككم الطككككككاعن هككككككو مككككككن ي بككككككت وجككككككود هككككككذ/ المخالفككككككة والمحكمككككككة  

 .(2)تتحق  ما ي بته الخصم لتصدر  رارها بنقض الحكم
ا كككككي عليككككه متكككككى مككككا نقكككككض الحكككككم بسكككككب  مخالفككككة امجكككككراءات التككككي نءمهكككككا القككككانون امجر     

 ترت  على ذل  إعادة الدعو  الى محكمة المو و . 
 النقض لوقوع خطي جوهري في الحكم -2

إذ إن سكككككككب  أن بينكككككككا أن أحكككككككد أسكككككككبا  الكككككككنقض هكككككككو الخطكككككككأ الكككككككذي يشكككككككو  امجكككككككراءات      
سكككككككب  الكككككككنقض  كككككككا م  بكككككككل صكككككككدور الحككككككككم فيكككككككه  بمعنكككككككى وجكككككككود عيككككككك  فكككككككي أحكككككككد إجكككككككراءات 

فكككككي ذاتكككككه بكككككل لعيككككك  فكككككي امجكككككراءات أ كككككر فكككككي الخصكككككومة يسكككككتتبك بطكككككالن الحككككككم لكككككيس لعيككككك  
الحككككككم  واآلن نبكككككين موجككككك  أخكككككر للكككككنقض ينشكككككأ عنكككككد صكككككدور الحككككككم وهكككككو كمكككككا سكككككما/ المشكككككر  
العرا كككككككي يالخطكككككككأ الجكككككككوهري فكككككككي الحككككككككمي  أمكككككككا المشكككككككر  المصكككككككري فقكككككككد اطلككككككك  عليكككككككه بطكككككككالن 

طكككككالن ( جعكككككل بالفقكككككرة ال انيكككككة /248فالمشكككككر  المصكككككري فكككككي المكككككادة )آنفكككككًا الحككككككم  كمكككككا ذكرنكككككا 
امجكككككراء المككككك  ر فكككككي الحككككككم سكككككب  للكككككنقض  وفكككككي المكككككادة نفسكككككها جعكككككل بطكككككالن الحككككككم سكككككب  

ذا و ككككك فككككي ا( يالفقككككرة الخامسككككة /203نص فككككي المككككادة )فككككأي ككككًا  امككككا المشككككر  العرا ككككي  للككككنقض
                                                           

 باعتبككككار/يقصككككد بككككبطالن الحكككككم هككككو انعككككدام أحككككد المرتكككككزات األساسككككية  التككككي يقككككوم علككككى أساسككككها الحكككككم   (1)
رككككككن مكككككن أرككككككان العمكككككل الق كككككا ي  ككككككأن يككككككون الحككككككم  كككككد صكككككدر مكككككن محكمكككككة مشككككككلة تشككككككيال خكككككاطئ  أمكككككا 

لتككككي حككككددها القككككانون امجرا ككككي ويكككككون الحكككككم باطككككل تبعككككًا لهككككا متككككى بطككككالن امجككككراءات هككككو مخالفككككة القواعككككد ا
نمككككامككككا ككككككان مككككك  را فيككككه  فسكككككب  الكككككنقض لككككيس بطكككككالن امجكككككراءات   بطكككككالن الحككككككم ألن محككككل الكككككنقض هكككككو   وا 

الحكككككم ولككككيس امجككككراءات لكككككن المخالفككككة فككككي امجككككراء هككككي سككككب  فككككي بطككككالن الحكككككم  ويختلككككف بطككككالن الحكككككم 
بطككككر  الطعككككن العاديككككة وغيككككر  فيككككه بليتككككه للطعككككن فككككالحكم الباطككككل يجككككوز الطعككككن ا حيككككثعككككن انعككككدام الحكككككم مككككن 

العاديككككة أمككككا انعككككدام الحكككككم فككككال يجككككوز الطعككككن فيككككه بككككل تقككككام دعككككو  أصككككلية للمطالبككككة بأبطككككال الحكككككم. صككككالم 
. محمكككككود 419ح418ص مصكككككدر سكككككاب  الكككككدين محمكككككد شوشكككككاري  شكككككرم احككككككام اصكككككول المرافعكككككات المدنيكككككة  

 .387ح386ص  2006  2طأصول المحاكمات المدنية  الكيالني  شرم  انون 
 ماجسكككككككتير رسكككككككالةجبكككككككار علكككككككوان شكككككككناوي  الطعكككككككن باألحككككككككام الق كككككككا ية المدنيكككككككة امكككككككام محكمكككككككة التمييكككككككز   (2)

 .59ح58  ص 2008 النهرين  جامعة الحقو  كلية مجلس الى مقدمة
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اذا اخطكككككككأ الحككككككككم فكككككككي فهكككككككم الو كككككككا ك او اغفكككككككل  الخطكككككككأ جوهريكككككككاً  دالحككككككككم خطكككككككأ جكككككككوهري ويعككككككك
  او فصكككككل فكككككي شكككككيء لككككم يكككككد  بكككككه الخصكككككوم او   كككككى الفصككككل فكككككي جهكككككة مكككككن جهككككات الكككككدعو 

بكككأك ر ممكككا طلبككككو/ او   كككى علكككى خككككالف مكككا هكككو  ابككككت فكككي مح كككر الككككدعو  او علكككى خككككالف 
دزلكككككككة ازورا  والسكككككككندات المقدمكككككككة مكككككككن الخصكككككككوم او ككككككككان منطكككككككو  الحككككككككم منا  كككككككا بع كككككككه 

 .لبعض او كان الحكم غير جامك لشروطه القانونية ي
فككككي الحكككككم  ومككككن  اً ي أسككككه  فككككي بيككككان مككككا يعككككد خطككككأ جوهريككككويالحككككء أن المشككككر  العرا كككك    

 .نفاً هذا ما نالحءه في نص المادة أ م يكون عر ة للنقض و 
إذ جعككككل الخطككككأ فككككي فهككككم الوا ككككك خا ككككعًا لر ابككككة محكمككككة التمييككككز  ومككككن  ككككم يعككككد ذلكككك  خروجككككًا 
عككككن مككككا هككككو مككككألوف مككككن عككككدم خ ككككو  السككككلطة التقديريككككة لقا ككككي المو ككككو  فككككي فهككككم الوا ككككك 

بكككككة محكمكككككة التمييكككككز  وهكككككذا خكككككالف القكككككوانين المقارنكككككة التكككككي جعلكككككت  ا كككككي المو كككككو  حكككككر لر ا
نطكككككككا  الوءيفكككككككة إذ إن   (1)محكمكككككككة التمييكككككككزلر ابكككككككة فكككككككي فهكككككككم الو كككككككا ك وز يخ كككككككك فكككككككي ذلككككككك  

علكككككى مسكككككا ل هكككككي وءيفكككككة  انونيكككككة بحتكككككة بمعنكككككى ا تصكككككار الر ابكككككة  األساسكككككية لمحكمكككككة التمييكككككز
لككككككك  ز يعنكككككككي أن جميكككككككك الو كككككككا ك تككككككككون خكككككككارج نطكككككككا  ك  لككككككككن ذا  كككككككالقكككككككانون دون مسكككككككا ل الو 

الوءيفكككككككة القانونيكككككككة لمحكمكككككككة التمييكككككككز  علكككككككى الكككككككرغم مكككككككن سكككككككيادة المبكككككككدأ الكككككككذي يق كككككككي حريكككككككة 
 ا كككككي المو كككككو  فكككككي تقكككككدير الو كككككا ك اي دراسكككككة الوا عكككككة واسكككككتيعابها ومكككككن  كككككم تكييفهكككككا  لككككككن 

دلككككة؟ ازجابككككة تكككككون هنككككا مككككا هككككي الوسككككيلة التككككي يسككككتعين بهككككا القا ككككي عنككككد تقككككدير األالتسككككا ل 
بكككككأن القا كككككي يلجكككككأ الكككككى  واعكككككد ام بكككككات او القواعكككككد امجرا يكككككة التكككككي يحتويهكككككا القكككككانون  عليكككككه 
اذا اخطكككككأ عنكككككد تقككككككدير/ الوا كككككك فكككككي اسككككككتخدام  واعكككككد ام بككككككات از يعكككككد ذلككككك  خطككككككأ فكككككي تطبيكككككك  

كككككككان األصككككككل هككككككو حريككككككة  فككككككإنالقككككككانون؟  ومككككككن  ككككككم يخ ككككككك لر ابككككككة محكمككككككة التمييككككككز  عليككككككه 
مو ككككككو  فككككككي تكككككككوين فهمككككككه للوا عككككككة أز انككككككه يكككككككون مقيككككككد بالقواعككككككد امجرا يككككككة وان ز  ا ككككككي ال

يحككككككم وفقكككككا لمعلوماتكككككه الشخصكككككية وأز يككككككون خكككككالف القكككككانون  ومكككككن  كككككم يككككككون حكمكككككُه عر كككككة 
 . (2)للنقض لكون عمل  ا ي المو و  هنا مرك  من القانون والوا ك

                                                           

حمككككككد ابككككككو الوفككككككا  د. أ .388سككككككعدون نككككككاجي القشككككككطيني  شككككككرم أحكككككككام المرافعككككككات  مصككككككدر سككككككاب   ص (1)
 .953  ص2000التعلي  على نصوص  انون المرافعات  منشأة المعارف  امسكندرية  

 . د.107-102د. عبكككككككد الكككككككرزا  عبكككككككد الوهكككككككا   الطعكككككككن فكككككككي األحككككككككام بكككككككالتمييز  مصكككككككدر سكككككككاب   ص  (2)
  والتجاريكككككة المدنيكككككة المكككككواد فكككككي المو كككككو   ا كككككي علكككككى احمكككككد السكككككيد صكككككاوي  نطكككككا  ر ابكككككة محكمكككككة الكككككنقض
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 جعكككككككلالمشكككككككر  العرا كككككككي د أن وبكككككككالرجو  الكككككككى فحكككككككو  نصكككككككوص القكككككككوانين امجرا يكككككككة نجككككككك    
 /203الخطككككككأ فككككككي فهككككككم الوا ككككككك خا ككككككك لر ابككككككة محكمككككككة التمييككككككز وهككككككذا مككككككا ت ككككككمنته المككككككادة )

(  إذ جعكككككككل المشكككككككر  العرا كككككككي الخطكككككككأ فكككككككي فهكككككككم الوا كككككككك مكككككككن صكككككككور الخطكككككككأ الفقكككككككرة الخامسكككككككة
 ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة الجككككككككوهري فككككككككي الحكككككككككم الموجكككككككك  للككككككككنقض  وهككككككككذا ز نجككككككككد/ فككككككككي 

امجككككككككراءات المدنيككككككككة والقككككككككانون  المعككككككككدل النافككككككككذ  1968لسككككككككنة  13ي ر ككككككككم والتجاريككككككككة المصككككككككر 
 . (1)الفرنسي
 منحرفككككاً  فهككككم القا ككككي لمو ككككو  الككككدعو   ككككد جككككاءويقصككككد بالخطككككأ فككككي فهككككم الوا ككككك هككككو      

عنكككككد الحكككككديث عكككككن مخالفكككككة  عكككككن األدلكككككة والسكككككندات التكككككي  كككككدمها الخصكككككوم  كمكككككا ذكرنكككككا سكككككابقاً 
إذ يككككككون   لو كككككا ك ز بكككككد مكككككن فهمهكككككا وفقكككككا لألدلكككككة المقدمكككككةالقكككككانون بكككككأن القا كككككي  بكككككل تكييفكككككه ل

مقيكككككدا بتلككككك  األدلكككككة ومتكككككى مكككككا أنحكككككرف عنهكككككا وككككككون فهمكككككه للو كككككا ك حسككككك  علمكككككه الشخصكككككي 
  لكككككون ذلكككك  يقودنككككا الككككى الخطككككأ فككككي التكييككككف يكككككون  ككككد اخطككككأ فككككي فهككككم الو ككككا ك خطككككأ جوهريككككاً 

 .(2)ومن  م مخالفة القانون
ال الفصككككككل فككككككي جهككككككة مككككككن جهككككككات الككككككدعو  كككككككأن ومككككككن مءككككككاهر الخطككككككأ الجككككككوهري هككككككو إغفكككككك

 ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة   امككككككككا (3)تحكككككككككم المحكمككككككككة بككككككككرد القككككككككرض دون أن تحكككككككككم بالفا ككككككككدة
ذلككككك  سكككككب  مكككككن أسكككككبا   دلكككككم يعككككك المعكككككدل النافكككككذ  1968لسكككككنة  13والتجاريكككككة المصكككككري ر كككككم 

لتككككي الككككنقض بككككل أجككككاز للخصككككم الككككذي لككككم ُينءككككر فككككي أحككككد طلباتككككه العككككودة الككككى ذات المحكمككككة ا
صككككحة اتجككككا/ المشككككر  العرا ككككي  بع ككككهم سككككوغ حكككككم للنءككككر فككككي طلبككككه مككككن جديككككد  ويأصككككدرت ال

                                                                                                                                                                      
= 

   أحمكككككككد ابكككككككو الوفكككككككا  اصكككككككول المحاكمكككككككات المدنيكككككككة  الكككككككدار الجامعيكككككككة للطباعكككككككة د. .123مصكككككككدر سكككككككاب   ص
حامكككككد فهمكككككي و د. محمكككككد حامكككككد فهمكككككي  الكككككنقض فكككككي المكككككواد المدنيكككككة والتجاريكككككة   .767  ص1983والنشكككككر  

 .163مصدر ساب   ص
 .406عماد حسن سلمان  شرم  انون المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص د. (1)
  .202ح201عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في األحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص (2)
الككككككى أن جهككككككة الككككككدعو  هككككككي الطلبككككككات والككككككدفو  التككككككي ت ككككككار أمككككككام محكمككككككة المو ككككككو    امشككككككارةتجككككككدر بنككككككا  (3)

 .282  صمصدر ساب  مدحت المحمود  شرم  انون المرافعات المدنية 
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لككككككون إغفكككككال الفصكككككل فكككككي طلبكككككات الخصكككككوم يشككككككل مخالفكككككة للقكككككانون  ومكككككن  كككككم يككككككون عر كككككة 
 .(1)للنقض
ومككككن مءكككككاهر الخطكككككأ الجكككككوهري أي ككككًا هكككككو الحككككككم بشكككككيء لككككم يكككككد   بكككككه الخصكككككم أو أك كككككر     

هككككي مككككن تحككككدد الحكككك  المككككدعى بككككه عليككككه ز يجككككوز للقا ككككي  ممككككا ادعككككى  ان عري ككككة الككككدعو 
أن يحككككككككم بشكككككككي لكككككككم تت كككككككمنه عري كككككككة الكككككككدعو   والقكككككككانون أجكككككككاز للخصكككككككوم أ امكككككككه الكككككككدعو  

الخصكككوم  عليكككه متكككى مكككا حككككم القا كككي فككككي   بككككل ي ايكككراد طلبكككات ودفكككو  جديكككدة مكككنالحاد كككة فككك
ر ككككككة طلبككككككات لككككككم تت ككككككمنها عري ككككككة الككككككدعو  او حكككككككم بككككككأك ر ممككككككا طلكككككك  يكككككككون الحكككككككم ع

 .(2)للنقض
ويعككككد الحككككككم علكككككى خكككككالف مككككا هكككككو ي ابكككككت فكككككي مح ككككر الكككككدعو  او علكككككى خكككككالف دزلكككككة     

ازورا  والسككككندات المقدمككككة مككككن الخصككككومي حسكككك  تعبيككككر المشككككر  العرا ككككي مككككن أسككككبا  الككككنقض 
لككككككون محا كككككر الجلسكككككات المدونكككككة تعتبكككككر مكككككن السكككككندات الرسكككككمية وعليكككككه ز يجكككككوز الحككككككم إز 

ز   .(3)كان الحكم عر ة للنقض لو و  خطأ جوهري فيهبازستناد اليها وا 
( مككككن مءككككاهر الخطككككأ الجككككوهري 203وأخككككر مككككا جككككاءت بككككه الفقككككرة الخامسككككة مككككن المككككادة )    

هككككو و ككككو  تنككككا ض فككككي الفقككككرة الحكميككككة كمككككا تسككككمى   ككككاًء أو كككككون الحكككككم يفتقككككر الككككى الشككككروط 
الواحككككككد مككككككن حيككككككث  القانونيككككككة الالزمككككككة لصككككككحته فجعككككككل المشككككككر  العرا ككككككي التنككككككا ض فككككككي الحكككككككم

المنطكككككككو  سكككككككببًا للكككككككنقض ككككككككأن تقكككككككرر  بكككككككول المقاصكككككككة بكككككككين دينكككككككين والحككككككككم بككككككككل مكككككككا طلبكككككككه 
المكككككدعي  يءهكككككر لنكككككا مكككككن صكككككياغة المشكككككر  أن التنكككككا ض يشكككككترط فيكككككه أن يككككككون فكككككي منطكككككو  
الحككككككم  وهكككككل يعنكككككي ذلككككك  أن تنكككككا ض األسكككككبا  مكككككك المنطكككككو  ز يجعكككككل مكككككن الحككككككم عر كككككة 

ن التنككككككا ض ى الككككككرغم مككككككن نككككككص المشككككككر   الككككككذي ذكككككككر اللككككككنقض؟  يجيكككككك  الفقككككككه العرا ككككككي علكككككك
ن تنكككككا ض األسكككككبا  يمككككككن أن تجعكككككل الحككككككم عر كككككة للكككككنقض أز إيككككككون فكككككي منطكككككو   الحككككككم 

علككككككى المنطككككككو   اذا كانككككككت مرتبطككككككة بمنطككككككو  الحكككككككم ومككككككن شككككككأنها أن تكككككككون ذات تككككككأ ير بككككككين  
لحككككككم فالتنكككككا ض فيهكككككا يجعكككككل مكككككن ا  ن األسكككككبا  هكككككي مرتككككككز لمنطكككككو  الحككككككمأعلكككككى اعتبكككككار 

                                                           

ن تمييككككككزًا فككككككي األحكككككككام المدنيككككككة  رسككككككالة مقدمككككككة الككككككى كليككككككة القككككككانون محمككككككد غككككككانم يككككككونس ازمككككككين  الطعكككككك (1)
 .49  ص2014جامعة ب داد  

 .204عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في ازحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص (2)
 . 385أدم وهي  النداوي  المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص (3)
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  أمكككككا المشكككككر  المصككككككري فجعكككككل مككككككن تنكككككا ض األسككككككبا  (1)بكككككاطاًل   ومكككككن  ككككككم عر كككككة للككككككنقض
( ي...... والقصككككككور فككككككي أسككككككبا  178سككككككببًا لككككككبطالن الحكككككككم وهككككككذا مككككككا نصككككككت عليككككككه المككككككادة )

الحككككككم الوا عيكككككة  والكككككنقض أو الخطكككككأ الجسكككككيم ....... يترتككككك  عليكككككه بطكككككالن الحككككككمي  والمشكككككر  
الحكككككم سكككككببًا للككككنقض متككككى مككككا كانكككككت صككككادرة مككككن محكككككاكم  المصككككري كمككككا ذكرنككككا جعكككككل بطككككالن

ازسكككككت ناف  أمكككككا اذا ككككككان الحككككككم صكككككادر مكككككن محكككككاكم الدرجكككككة األولكككككى وأصكككككبح الحككككككم باطكككككل 
  وجعككككل تنككككا ض منطككككو  الحكككككم سككككببًا زلتمككككاس (2)فهنككككا يكككككون  ابككككل لالسككككت ناف ولككككيس للككككنقض

يس سكككككببًا للكككككنقض وهكككككذا أعكككككادة النءكككككر أو كمكككككا يسكككككمى بالقكككككانون العرا كككككي أعكككككادة المحاكمكككككة  ولككككك
( يللخصككككككوم أن يلتمسككككككوا أعككككككادة النءككككككر فككككككي الفقككككككرة السادسككككككة /241مككككككا نصككككككت عليككككككه المككككككادة )

األحكككككككككككككككككككككككككككككككام الصككككككككككككككككككككككككككككككادرة بصككككككككككككككككككككككككككككككفة انتها يككككككككككككككككككككككككككككككة فككككككككككككككككككككككككككككككي األحككككككككككككككككككككككككككككككوال األتيككككككككككككككككككككككككككككككة: 
ح أذا كككككككككككككككان منطككككككككككككككو  الحكككككككككككككككم منا  ككككككككككككككا بع ككككككككككككككه 6ح.....5ح....4ح....3ح....2ح.....1

 لبعضي. 
 لحككككككم وذكرنكككككا أن هنكككككا  مسكككككتلزمات ز بكككككد مكككككنأن تطر نكككككا الكككككى إجكككككراءات إصكككككدار اسكككككب      

الحكككككم الككككى أحككككد هككككذ/ المسككككتلزمات جعككككل مككككن الحكككككم  فتقككككرأتوافرهككككا فككككي الحكككككم  عليككككه متككككى مككككا 
  بككككككل (3)بكككككاطاًل  ومكككككن  ككككككم يككككككون عر كككككة للككككككنقض  ككككككأن يصككككككدر الحككككككم خكككككالي مككككككن األسكككككبا 

كككككد القصكككككور فكككككي األسكككككبا  الوا عيكككككة ي  ذهككككك  المشكككككر  المصكككككري الكككككى أك كككككر مكككككن ذلككككك  جعكككككل إذ ع 
ومككككككن  ككككككم يكككككككون عر ككككككة للككككككنقض متككككككى مككككككا كككككككان صككككككادرًا مككككككن محككككككاكم   مككككككن الحكككككككم بككككككاطال

 اشرنا اليه. بحس  ما( مرافعات مصري 178ه المادة ) وهذا ما نصت علي  ازست ناف
 
 
 

                                                           

ات المدنيككككككة والتجاريككككككة  الشككككككركة ازسككككككالمية للطباعككككككة عبككككككد الجليككككككل برنككككككو  شككككككرم  ككككككانون أصككككككول المرافعكككككك (1)
مصككككككككدر   1ج.  سككككككككعدون نككككككككاجي القشككككككككطيني  شككككككككرم أحكككككككككام المرافعككككككككات  507  ص1957والنشككككككككر  ب ككككككككداد  

 .393ساب   ص
اجيكككككاد  كككككامر الكككككدليمي  الحككككككم المكككككدني وحكككككازت التنكككككا ض فيكككككه  مصكككككدر سكككككاب    ا.ن و باسكككككم ياسكككككر ذنكككككو  د. (2)
 .21ص
 . 340  مصدر ساب   ص2011ن المرافعات المدنية  صاد  حيدر  شرم  انو  (3)
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 الفرع الثاني
 األسباب التي ال توجب إعادة الدعوى

الككككككى محكمككككككة  ز يتوجكككككك  فيهمككككككا إعككككككادة الككككككدعو  انوسككككككنتناول فككككككي هككككككذ/ األسككككككبا  سككككككبب    
 المو و  وهذا ما يقودنا الى تقسيم هذا الفر  على فقرتين:

اوال: النننننقض لمخالفننننة الحكننننم للقننننانون أو الخطنننني فنننني تطبيقننننه أو العيننننب فنننني تيويلننننه منننن  
 قابلية الموضوع للفصل فيه.

األصكككككككل ان القكككككككوانين المقارنكككككككة منحكككككككت محكمكككككككة ازسكككككككت ناف بعكككككككد اصكككككككدارها  كككككككرار فسكككككككل     
ه اسككككككت نافًا أن تنءككككككر للككككككدعو  مككككككن جديككككككد مككككككن حيككككككث المسككككككا ل القانونيككككككة الحكككككككم المطعككككككون فيكككككك

  وأن ز تعيككككككدها الككككككى المحكمككككككة المطعككككككون بحكمهككككككا  لكككككككن اسككككككت ناًء مككككككنح الوءيفككككككة (1)والوا عيككككككة
ذاتهكككككا لمحكمكككككة التمييكككككز ازتحاديكككككة )محكمكككككة الكككككنقض(  لككككككن فكككككي نطكككككا   كككككي  لكونكككككه يشككككككل 

                                                           

المشر  العرا ي عن التشريعات المقارنة بمنح محكمة ازست ناف وءيفة أخر  وهي الوءيفة  نفردا( و د (1
التمييزية ا افة الى وءيفتها ازست نافية  إذ لمحكمة ازست ناف نقض الحكم المطعون فيه  وذل  متى ما توافرت 

قض  ولكن ليس في جميك األحكام القابلة للنقض وانما حدد القانون ما يخ ك للتمييز أمام محكمة احد أسبا  الن
 1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية العرا ي ر م ( من 31ازست ناف بصفتها التمييزية في نص المادة )

ولى بدرجة أخيرة  ا افة الى النافذ وهي األحكام الصادرة بالدعاو  التي تصدرها محاكم الدرجة األالمعدل  
القرارات غير المنهية للخصومة متى ما كانت صادرة من محكمة البداءة او محاكم األحوال الشخصية او محاكم 

 1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية العرا ي ر م ( من 216المواد الشخصية والتي نصت عليها المادة )
الطعون في األحكام والقرارات التي تنص القوانين األخر  على اختصاص النافذ  هذا وبام افة الى المعدل  

( ييجوز للخصم ان يطعن 122محكمة ازست ناف بصفتها التمييزية بها م ل  انون التنفيذ إذ نص في المادة )
سبعة  تمييزا في  رار المنفذ العدل  او في القرار الصادر منه  بعد التءلم لد  محكمة است ناف المنطقة خالل

( ييكون  رار 124ايام  بعري ة يقدمها الى المنفذ العدل  او الى المحكمة المختصة بالطعني ونص في المادة )
 ا ي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين   ابال للطعن فيه تمييزا من  بل المدين لد  محكمة است ناف 

  النافذ 1980لسنة  78القاصرين العرا ي ر م  ( من  انون رعاية58المنطقة خالل سبعة ايام.....ي والمادة )
لالدعاء العام او الولي او الوصي او القيم او من يتولى ش ون القاصر الطعن بما يصدر/ مدراء رعاية  –ياوًز 

 ( من هذا القانون لد  محكمة ازست ناف56و 55و 54و 43القاصرين من موافقات او رفض لها وف  المواد )
. باتاً  الشأن بهذا ازست ناف محكمة  رار ويكون بها  التبليغ تاريل من ايام سبعة مدة خالل وذل  المختصة
 102ح101ص ساب   مصدر المدنية  المرافعات  انون شرم سلمان  حسن عماد. د األخر  القوانين من وغيرها

 .بعدها وما
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العرا كككككككي والمشكككككككر  المصكككككككري والمشكككككككر  اسكككككككت ناًء علكككككككى األصكككككككل  وهكككككككذا مكككككككا أخكككككككذ بكككككككه المشكككككككر  
 .(1)الفرنسي
لسككككككككنة  83لعرا ككككككككي ر ككككككككم  ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة ا( مككككككككن 214فقككككككككد نصككككككككت المككككككككادة )    
اذا رأت محكمكككككككككة التمييكككككككككز نقكككككككككض الحككككككككككم المميكككككككككز لمخالفتكككككككككه  النافكككككككككذ علكككككككككى:يالمعكككككككككدل  1969

ن تفصككككل للفصككككل فيككككه وجكككك  عليهككككا ا للقككككانون او للخطككككأ فككككي تطبيقككككه وكككككان المو ككككو  صككككالحاً 
فيككككه  ولهككككا فككككي هككككذ/ الحالككككة دعككككوة الطككككرفين وسككككما  ا والهمككككا ان وجككككدت  ككككرورة لككككذل . ويكككككون 

. "العامكككككة الهي كككككة رارهكككككا  ابكككككل للطعكككككن فيكككككه بطريككككك  تصكككككحيح القكككككرار فكككككي مدتكككككه القانونيكككككة لكككككد  
لسككككككنة  13ر ككككككم ( مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري 269وتقابلهككككككا المككككككادة )

التككككككي تككككككنص على:ي......ومككككككك ذلكككككك  اذا كانككككككت حكمككككككت بككككككنقض الحكككككككم معككككككدل النافككككككذ ال 1968
المطعككككككون فيككككككه وكككككككان المو ككككككو  صككككككالحًا للفصككككككل فيككككككه  أو كككككككان الطعككككككن للمككككككرة ال انيككككككة  ورأت 
المحكمكككككة نقكككككض الحككككككم المطعكككككون فيكككككه  وجككككك  عليهكككككا أن تحككككككم فكككككي المو كككككو ي. ويقابكككككل هكككككذ/ 

 1975لسكككككككنة  1123فرنسكككككككي ر كككككككم  كككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة ال( مكككككككن 627المكككككككواد المكككككككادة )
التككككي أجكككككازت لمحكمككككة الككككنقض الفصككككل فكككككي الككككدعو  دون أحالتهككككا الككككى محكمكككككة  المعككككدل النافككككذ

دون إحالككككككة  محكمككككككة الككككككنقض ان تككككككنقض الحكككككككميمكككككككن ل (ي627إذ نصككككككت المككككككادة )  المو ككككككو 
مككككككككككن  ككككككككككانون التنءككككككككككيم  3-411الق كككككككككية فككككككككككي الحككككككككككازت المنصككككككككككوص عليهككككككككككا فككككككككككي المككككككككككادة 

 . (2)الق ا يي
ر ككككككككم  مككككككككن  ككككككككانون التنءككككككككيم الق ككككككككا ي الفرنسككككككككي الفقككككككككرة ال ال ككككككككة( /411فتككككككككنص المككككككككادة )    
النافكككككذ علكككككى ي يمككككككن لمحكمكككككة الكككككنقض أن تنق كككككه دون إحالكككككة عنكككككدما ز  1993لسكككككنة  1455

ُيعنككككي الككككنقض انككككه تقككككرر مككككرة اخككككر  بشككككأن األسككككس المو ككككوعية ويمكنهككككا أي ككككًا فككككي الق ككككايا 

                                                           

-11  ص2019نهوري  بيروت    دار الس2لفتة هامل العجيلي  دراسات في  انون المرافعات المدنية  ج (1)
 .304عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في ازحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص . د.12
 :النافذ المعدل 1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 627المادة ) (2)

"La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions 
prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire". 
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نكككككككدما تككككككككون هنكككككككا  مصكككككككلحة أو فا كككككككدة وهكككككككذ/ المدنيكككككككة أن تبكككككككت فكككككككي األسكككككككس المو كككككككوعية ع
 (1)ازدارة الجيدة للعدالة....ي

يتبكككككين لنكككككا الحكككككازت التكككككي أجكككككاز فيهكككككا القكككككانون لمحكمكككككة التمييكككككز آنفكككككًا مكككككن النصكككككوص و      
ازتحاديكككككة الفصكككككل فكككككي الكككككدعو  كأنهكككككا محكمكككككة مو كككككو  دون إعادتهكككككا  ففكككككي القكككككانون العرا كككككي 

ن أو ألسكككككبا  القانونيكككككة وهكككككي مخالفكككككة القكككككانو أجكككككاز فكككككي حالكككككة نقكككككض الحككككككم ألي سكككككب  مكككككن ا
بأنككككككه كككككككان مككككككن األجككككككدر بالمشككككككر  العرا ككككككي أن  يشككككككمل  بع ككككككهمالخطككككككأ فككككككي تطبيقككككككه  ويككككككر  

نقكككككض الحككككككم بسكككككب  الخطكككككأ الجكككككوهري فكككككي الحككككككم إ كككككافة الكككككى الحالكككككة األولكككككى لكونكككككه يشككككككل 
 اً طشككككككر لفككككككة القككككككانون أو الخطككككككأ فككككككي تطبيقككككككه مخالفككككككة للقككككككانون لكككككككن المشككككككر  أ تصككككككر علككككككى مخا

للتصكككككككدي ولكككككككم يجيكككككككز التصكككككككدي فكككككككي حالكككككككة الكككككككنقض بسكككككككب  مخالفكككككككة  واعكككككككد ازختصكككككككاص او 
ذلكككككككك   ابليككككككككة المو ككككككككو  للفصككككككككل فيككككككككه  بمعنككككككككى ان محكمككككككككة يككككككككزاد علككككككككى األسككككككككبا  األخككككككككر   

المو ككككككو   ككككككد فصككككككلت فككككككي المسككككككا ل الوا عيككككككة والقانونيككككككة ولككككككم تكككككككن هنككككككا   ككككككرورة او مبككككككرر 
 زتخككككككاذ إجككككككراء مككككككن  بلهككككككا  إذ يكككككككونة معادتهككككككا الككككككى محكمككككككة المو ككككككو   لعككككككدم وجككككككود حاجكككككك

  ككككككككاة المو ككككككككو   ككككككككد عككككككككاينوا و ككككككككا ك الككككككككدعو  بطريقككككككككة تسككككككككمح لمحكمككككككككة التمييككككككككز) محكمككككككككة 
الكككككككنقض( تطبيككككككك  القاعكككككككدة القانونيكككككككة المال مكككككككة  عليكككككككه ز يجكككككككوز التصكككككككدي فكككككككي حالكككككككة نقكككككككض 

 .(2)األحكام غير المنهية للخصومة لكونها غير فاصلة في الدعو 
ي كككككار هنكككككا هكككككل التصكككككدي منكككككوط فكككككي هكككككذ/ الحالكككككة لمحكمكككككة التمييكككككز ولككككككن السككككك ال الكككككذي     

 ازتحادية دون محكمة ازست ناف بصفتها التمييزية؟
ن هككككككككذا التصككككككككدي حككككككككدد/ القككككككككانون بمحكمككككككككة التمييككككككككز أيككككككككر  بعككككككككض الشككككككككرام العككككككككرا يين     

ازتحاديكككككة وحسكككككن فعكككككل المشكككككر  العرا كككككي  لككككككون مكككككنح محكمكككككة ازسكككككت ناف بصكككككفتها التمييزيكككككة 
                                                           

  :النافذ 1993لسنة  1455ر م  من  انون التنءيم الق ا ي الفرنسي الفقرة ال ال ة( /411المادة )  (1)
"La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas 
qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne 
administration de la justice le Justifie". 

 . د.16و 13  مصككككككدر سككككككاب   ص2لفتككككككة هامككككككل العجيلككككككي  دراسككككككات فككككككي  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة  ج (2)
عصكككككككمت عبكككككككد  . د.311بككككككد الكككككككرزا  عبككككككد الوهكككككككا   الطعككككككن فكككككككي األحككككككككام بككككككالتمييز  مصكككككككدر سككككككاب   صع

 .857 -856المجيد بكر  أصول المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص
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دي فككككككي حالككككككة تككككككوافر شككككككروط التصككككككدي يفككككككوت ال ايككككككة مككككككن مككككككنح هككككككذ/ المحكمككككككة حكككككك  التصكككككك
 .(1)ازخيرة الوءيفة التمييزية

ن مكككككنح محكمكككككة ازسكككككت ناف حككككك  التصكككككدي فكككككي حالكككككة نقكككككض ونحكككككن ن يكككككد هكككككذا القكككككول  أل    
محكمككككككة ازسككككككت ناف إذ إن الحكككككككم يعككككككدم الفككككككار  بككككككين صككككككفتها ازسككككككت نافية وصككككككفتها التمييزيككككككة  

لحكككككم المطعككككون فيككككه اسككككت نافًا تتصككككد  للككككدعو  مككككن جديككككد  وهككككذا مككككا يميككككز فككككي حالككككة فسككككخها ا
 الصفة ازست نافية عن الصفة التمييزية.

( أن يكككككككككون المو ككككككككو  269للتصككككككككدي وفقككككككككا للمككككككككادة ) شككككككككترطفأأمككككككككا المشككككككككر  المصككككككككري     
ويكفكككككي فكككككي ذلككككك  أن يككككككون المو كككككو  صكككككالحًا للفصكككككل فكككككي جكككككزء منكككككه   صكككككالحًا للفصكككككل فيكككككه
نقض فككككككي هككككككذا الجككككككزء وتحيككككككل الجككككككزء غيككككككر صككككككالح للفصككككككل فيككككككه الككككككى فتتصككككككد  محكمككككككة الكككككك

  وأ ككككاف المشككككر  المصككككري حالككككة أخككككر  للتصككككدي وتتم ككككل (2)المحكمككككة التككككي أصككككدرت الحكككككم
فككككككي الطعككككككن للمككككككرة ال انيككككككة  اي متككككككى مككككككا نقككككككض الحكككككككم وتمككككككت أعادتككككككه الككككككى المحكمككككككة التككككككي 

أمكككككككام محكمكككككككة  لطعكككككككن مكككككككرة  انيكككككككةأصكككككككدرته وأصكككككككرت المحكمكككككككة األخيكككككككرة علكككككككى حكمهكككككككا وتكككككككم ا
  لألخيكككككرة أن تتصكككككد  الكككككى الكككككدعو  وحتكككككى وأن لكككككم يتكككككوفر شكككككرط صكككككالحية المو كككككو  الكككككنقض

لسككككككككنة  13 ككككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريككككككككة المصكككككككري ر كككككككم   فبموجككككككك  (3)للفصكككككككل فيكككككككه
ز يكككككون هنككككا  إعككككادة فككككي حككككال الطعككككن للمككككرة ال انيككككة  فتتككككولى محكمككككة المعككككدل النافككككذ  1968

  و  دون إعادته الى محكمة المو و . النقض الفصل في المو 
النءككككككر فككككككي محكمككككككة الككككككنقض  تعيككككككد : هككككككلتككككككيمككككككا يقودنككككككا الككككككى طككككككرم التسككككككا ل اآلوهككككككذا      

 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة ( مككككككن 269النككككككزا  بجملتككككككه كمككككككا يفهككككككم مككككككن فحككككككو  نككككككص المككككككادة )
 ؟المعدل النافذ  1968لسنة  13والتجارية المصري ر م 

                                                           

 . 15  مصدر ساب   ص2لفتة هامل العجيلي  دراسات في  انون المرافعات المدنية  ج  (1)
مككككا تككككوافرت كافككككة العناصككككر الالزمككككة للفصككككل فيككككه مككككن أدلككككة ويعتبككككر المو ككككو  صككككالحًا للفصككككل فيككككه متككككى  (2)

ن  تستخلصككككككككها المحكمككككككككة مككككككككن أورا  الطعككككككككن التككككككككي أودعهككككككككا الخصككككككككوم  والوا ككككككككك دون اتخككككككككاذ أي إجككككككككراء مكككككككك
فكككككي المكككككواد المدنيكككككة  إجكككككراءات األ بكككككات كنكككككد  خبيكككككر أو تحقيككككك  أو اسكككككتجوا . أنكككككور طلبكككككة  الطعكككككن بكككككالنقض

 .884  ص2004  امسكندريةث    المكت  الجامعي الحدي1  طوالتجارية
لفتكككككككة  .879  مصكككككككدر سكككككككاب   ص1انكككككككور طلبكككككككة  الطعكككككككن بكككككككالنقض فكككككككي المكككككككواد المدنيكككككككة والتجاريكككككككة  ط (3)

 .24-23  مصدر ساب   ص2هامل العجيلي  دراسات في  انون المرافعات المدنية  ج\



 

 
44 

لمصككككككري علكككككى هككككككذا التسككككككا ل أن محكمككككككة الككككككنقض ز تنءككككككر ويجيككككك  جانكككككك  مككككككن الفقككككككه ا    
فككككي النككككزا  بأكملككككه فككككي حالككككة الطعككككن للمككككرة ال انيككككة بككككالحكم علككككى ذات المسككككألة التككككي تككككم نق ككككها 
سكككككابقًا  وانمكككككا تقتصكككككر فكككككي التصكككككدي فكككككي حكككككدود هكككككذ/ المسكككككألة وتصكككككدر فيكككككه   كككككاًء مو كككككوعيًا 

مككككا أكككككد/ الق ككككاء المصككككري اي ككككًا  . وهككككذا(1)إليهككككا الككككدعو المعككككاد باتككككًا تسككككير بموجبككككه المحكمككككة 
( مكككككككن  ككككككككانون 269إذ جكككككككاء فكككككككي أحككككككككد القكككككككرارات ي وألن كانككككككككت الفقكككككككرة األخيككككككككرة مكككككككن المككككككككادة )

توجكككككك  علككككككى محكمككككككة الككككككنقض إذا كككككككان  2007لسككككككنة  76المرافعككككككات الم ككككككافة بالقككككككانون ر ككككككم 
الطعككككككن للمككككككرة ال انيككككككة ورأت نقككككككض الحكككككككم المطعككككككون فيككككككه أن تحكككككككم فككككككي المو ككككككو  أيككككككا كككككككان 

لطعكككككن  وذلككككك  تحقيقكككككًا لمبكككككدأ از تصكككككاد فكككككي الخصكككككومة  فتقكككككوم هكككككذ/ المحكمكككككة عند كككككذح سكككككب  ا
وهكككككي محكمكككككة طعكككككن بالتصكككككدي لمو كككككو  الكككككدعو ........ از أن هكككككذا التصكككككدي لكككككيس طليقكككككًا 
مككككن كككككل  يككككد  ومككككن  ككككم ز يجككككوز لهككككا ان تسككككوء مركككككز الطككككاعن  بككككأن تق ككككي عليككككه أك ككككر ممككككا 

عليهكككككا الفصكككككل فيمكككككا لكككككم يككككككن محكككككاًل للطعكككككن   كككككى بكككككه عليكككككه بكككككالحكم المنقكككككوض  كمكككككا يمتنكككككك 
 (2)بالنقض....ي

ويكككككككككذكر الفقكككككككككه الفرنسكككككككككي أن محكمكككككككككة الكككككككككنقض فكككككككككي بعكككككككككض الحكككككككككازت تكككككككككنقض القكككككككككرار     
المطعككككون فيككككه دون إعكككككادة الككككدعو  الكككككى محكمككككة المو ككككو  وذلككككك  عنككككدما يككككككون نقككككض الحككككككم 

رة مكككككن  بككككككل ز يحتكككككاج الكككككى الفصكككككل فككككككي الو كككككا ك المو كككككوعية  أو عنكككككدما تكككككككون الو كككككا ك مقكككككد
  ككككاة محكمككككة المو ككككو  بشكككككل  ككككاطك وبطريقككككة تسككككمح لمحكمككككة الككككنقض فككككي تطبيكككك  القاعككككدة 

 م امكككككككة القانونيكككككككة المال مكككككككة  أو عنكككككككدما يككككككككون الفصكككككككل مكككككككن  بكككككككل محكمكككككككة الكككككككنقض  كككككككرورياً 
  ويشككككككككير الفقككككككككه 2016نككككككككوفمبر  18المكككككككك ر  فككككككككي  121العككككككككدل وذلكككككككك  وفقككككككككا للقككككككككانون ر ككككككككم 

لكككككذل  درجكككككة  ال كككككة مكككككن درجكككككات التقا كككككي  أز أنهكككككا ز  اً الفرنسككككي أن محكمكككككة الكككككنقض تعكككككد وفقككككك
 .(3)تمتل  القدرة على أتخاذ إجراء من إجراءات التحقي  أو  بول الوسا ل الجديدة

                                                           

 .881-880النقض في المواد المدنية والتجارية  مصدر ساب   صبأنور طلبة  الطعن  (1)
ِ:،ِمنشورِعلىِالموقعِاإللكتروني25/5ِ/2017ِفي77ِِلسنة3770ِِطعن:ِرقمِِ(2)

 http://www.cc.gov.eg/legislations/egypt                          3/2/2019ِتااري ِالزياارةِ

   ِ

(3)  Guy Canivet: Charte de la procédure devant la Cour de cassation, p24. 
     Audrey Damiens. Nicolas Hoffschir Laurence Llahi. Stéphanie mauclair: cours 
de procédure civile, op cit, P395.  
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لككككذل  فقككككد اصككككدرت محكمككككة الككككنقض الفرنسككككية  ككككرار بككككنقض الحكككككم الصككككادر مككككن  وتأكيككككداً     
الكككككذي يق كككككي  2010 ابريكككككل 29محكمكككككة ازسكككككت ناف فكككككي إيككككككس إن بكككككروفنس الصكككككادر بتكككككاريل 

سككككككككبتمبر  12يككككككككورو بفا ككككككككدة بالسككككككككعر القككككككككانوني اعتبككككككككاًرا مككككككككن  30000بككككككككدفك تعككككككككويض  ككككككككدر/ 
يوليككككو  17لكنهككككا رف ككككت طلكككك  جعلككككه مككككن رأس المككككال  الككككذي تككككم تشكككككيله أمامهككككا فككككي  2008
وتكككككككم نق كككككككه نق كككككككًا جز يكككككككًا  إذ تكككككككم نقكككككككض الجكككككككزء المتعلككككككك       فطعكككككككن بحكمهكككككككا تمييكككككككزاً 2009

المكككككككال والفصكككككككل فكككككككي مو كككككككو  الكككككككدعو  دون إعادتهكككككككا الكككككككى  بكككككككرفض طلككككككك  جعلكككككككه مكككككككن رأس
 . (1)محكمة المو و 

 عليه يمكننا طرم التسا ل اآلتي:
 ؟الهي ة المدنية لمحكمة التمييز بل  ما ملل الدعو  بعد النقض والتصدي من

مكككككن الطبيعكككككي أن  كككككرار نقكككككض الحككككككم يترتككككك  عليكككككه زوال حجيتكككككه واعتبكككككار/ ككككككأن لكككككم يككككككن     
  وللمحكمككككة أن تسككككتدعي أطككككراف المدنيككككة لمحكمككككة التمييككككز الهي ككككةكككككن امككككام فتعككككاد الخصككككومة ل

 رارهكككا وهككككذا مكككا نصكككت عليكككه المككككادة  تصكككدر الهي كككة المدنيكككة ككككم  الكككدعو  وسكككما  ا والهمكككا  ومكككن
ه يكتسككككك  الحجيكككككة فإنككككك  بكككككل الهي كككككة المدنيكككككة نكككككد صكككككدور القكككككرار بعكككككد التصكككككدي مكككككن(  وع214)

وهككككذا الكككككالم ينطبكككك  علككككى القككككانون العرا ككككي لكككككون  (2)لكككككن ز يكتسكككك   ككككوة األمككككر المق ككككي فيككككه
القككككككرار التمييككككككزي الصككككككادر مككككككن الهي ككككككات المدنيككككككة عنككككككدما تككككككنقض الحكككككككم وتتصككككككد  لمو ككككككو  
                                                                                                                                                                      

= 

    Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procédure 
civile, op cit, p1297. 
(1) Cour de cassation, chambre civile 1, N° 10-20813.  

( جدير بالذكر أن  وة األمر المق ي فيه تختلف عن حجية األمر المق ي فيه إذ يكتس  الحكم القطعي (2
ابتدا ي كان او انتها ي ح وري كان او غيابي بمجرد صدور/ الحجية ويعد حجة ز تقبل ا بات العكس وتزول 

أما   إذ ز يح  للخصوم رفك دعو  مجددا فيما صدر فيه حكم  الحجية بنقض الحكم او فسخه او ابطاله هذ/
 وة األمر المق ي فيه فتعد وصف للحكم الذي ز يقبل الطعن فيه بطر  الطعن العادية وان كان يقبل الطعن 

ما يكون حا ز على الحجية لكن بطر  الطعن غير العادية  أن الحكم الحا ز على  وة األمر المق ي فيه حت
الحكم الحا ز للحجية ز يكتس   وة األمر المق ي فيه از اذا اصبح نها يا ويصبح الحكم نها يا متى ما طعن 

احمد ابو الوفا  نءرية األحكام في  انون المرافعات  مصدر ساب    فيه وتم تأييد/ او استنفذ طر  الطعن فيه. د.
  دار النه ة العربية  القاهرة  2السنهوري  الوسيط في شرم القانون المدني ج . د. عبد الرزا  أحمد362ص

  4. حسين الم من  نءرية ام بات / القرا ن وحجية األحكام والكشفح المعاينة والخبرة  ج632  ص 1968
 .131-130  ص1977مطبعة الفجر/ بيروت  
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العامكككككة بطريككككك  تصكككككحيح القكككككرار التمييكككككزي وهكككككذا مكككككا نصكككككت  الهي كككككةالكككككدعو  يطعكككككن فيكككككه أمكككككام 
 .(1)(214عليه المادة )

 1969لسككككككنة  83لمدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم  ككككككانون المرافعككككككات ا( مككككككن 219ونصككككككت المككككككادة )    
ز يجكككككككوز الطعكككككككن فككككككي  كككككككرارات محكمكككككككة التمييكككككككز إز عكككككككن طريككككككك   -ا  النافكككككككذ علكككككككىيالمعككككككدل  

طلككككك  تصكككككحيح القكككككرار وز يقبكككككل هكككككذا الطعكككككن إز بالنسكككككبة للقكككككرارات التمييزيكككككة المصكككككد ة للحككككككم 
ين فككككي والقككككرارات الصككككادرة بنق ككككه اذا فصككككلت فككككي الككككدعو  مو ككككو  الطعككككن طبقككككا لمككككا هككككو مبكككك

 من هذا القانون.....ي 214المادة 
إذ جكككككككاء فكككككككي أحكككككككد القكككككككرارات الصكككككككادرة مكككككككن   الق كككككككاء العرا كككككككي أي كككككككاً  طبقكككككككهوهكككككككذا مكككككككا     

محكمككككككككة اسككككككككت ناف ديككككككككالى بصككككككككفتها التمييزيككككككككة ي ز يقبككككككككل الطعككككككككن بطريكككككككك  تصككككككككحيح القككككككككرار 
تمييكككككككز التمييكككككككزي إز بالنسكككككككبة للقكككككككرارات المصكككككككد ة للحككككككككم والقكككككككرارات الصكككككككادرة مكككككككن محكمكككككككة ال

ازتحاديكككككة بنق كككككها اذا كانكككككت  كككككد فصكككككلت فكككككي الكككككدعو  مو كككككو  الطعكككككن طبقكككككا لمكككككا هكككككو مبكككككين 

 .(2)( من  انون المرافعات المدنيةي214في المادة )
العامكككككة لمحكمكككككة التمييكككككز ازتحاديكككككة  لككككككون القكككككرار  الهي كككككة فعليكككككه ز يجكككككوز التصكككككدي مكككككن    

طعكككككن فيكككككه بطريككككك  التصكككككحيح أمكككككام ز يمككككككن ال مكككككن الهي كككككة العامكككككة لمحكمكككككة التمييكككككز الصكككككادر
 التي أصدرته.  الهي ةنفس 

                                                           

ر  الطعن غير العادية التي انفرد المشر  العرا ي يجدر بنا أن نذكر أن تصحيح القرار التمييزي هو من ط (1)
بهذا الطري  في حالة وجود عي  في  العرا ي للخصوم الطعنالفقه به عن القانونين المصري والفرنسي  إذ يذكر 

القرار التمييزي بعد تصديقه سواء كان صادر من محكمة التمييز أو من محكمة ازست ناف بصفتها التمييزية 
المعدل   1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية العرا ي ر م ( من 203لعيو  بما ذكرته المادة )وتتم ل هذ/ ا

المدنية الخاصة بنقض الحكم المطعون فيه الهي ة النافذ  ويجوز الطعن كذل  في القرارات التي تصدر من 
قرار التمييزي  دار التعليم والتصدي لمو و  الدعو . حسن منديل عبد اي السرياوي  الطعن بطري  تصحيح ال

. لفتة 418. عماد حسن سلمان  شرم  انون المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص121  ص2019الجامعي  
 . 134هامل العجيلي  دراسات في  انون المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص

درها مجلككككككة   مجلككككككة التشككككككريك والق ككككككاء  تصكككككك24/7/2016  فككككككي 2016/هككككككك/100 العككككككدد : ككككككرار تمييككككككزي (2)
. أشكككككار اليكككككه د. عمكككككاد حسكككككن سكككككلمان  شكككككرم  كككككانون 217  ص1القكككككانون المقكككككارن العرا يكككككة  السكككككنة التاسكككككعة   

 .418المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص
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امكككككككا األحككككككككام التكككككككي تصكككككككدر مكككككككن محكمكككككككة الكككككككنقض المصكككككككرية والفرنسكككككككية فهكككككككي تكتسككككككك      
درجككككككة البتككككككات بمعنككككككى عككككككدم جككككككواز الطعككككككن فيهككككككا بككككككأي طريكككككك  مككككككن طككككككر  الطعككككككن وبتصككككككدي 

وز محكمككككككة الككككككنقض لمو ككككككو  الككككككدعو  تنتهككككككي الككككككدعو  وز يجككككككوز أعككككككادة طرحهككككككا مككككككن جديككككككد 
الطعكككككن فكككككي حكمهكككككا  اي تنهكككككي محكمكككككة الكككككنقض الكككككدعو  بصكككككدور هكككككذا الحككككككم البكككككات المنهكككككي 

 1968لسكككككككنة  13 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة المصكككككككري ر كككككككم . از ان (1)للخصككككككومة
عككككككادة النءككككككر فككككككي  هككككككااسككككككت نى حالككككككة واحككككككدة يمكككككككن من المعككككككدل النافككككككذ  سككككككح   ككككككرار الككككككنقض وا 

ض وهككككذا مككككا نصككككت عليككككه اة فككككي النءككككر بككككالطعن بككككالنقالطعككككن فككككي حالككككة عككككدم صككككالحية الق كككك
 13ر ككككككم مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري  الفقككككككرة ال انيككككككة( /147المككككككادة )
التككككي تككككنص علككككى:ي.... واذا و ككككك هككككذا الككككبطالن فككككي حكككككم صككككدر النافككككذ المعككككدل  1968لسككككنة 

عكككككادة  نءككككر الطعكككككن أمكككككام مككككن محكمكككككة الككككنقض  جكككككاز للخصككككم أن يطلككككك  منهككككا إل كككككاء الحكككككم وا 
 دا رة أخر ي. 

تصككككككدي محكمككككككة التمييككككككز ازتحاديككككككة للككككككدعو   فككككككإنهككككككذا علككككككى خككككككالف القككككككانون العرا ككككككي     
خكككككر للطعكككككن فكككككي القكككككرار الصكككككادر مكككككن محكمكككككة آلكككككنقض ز ينهكككككي الكككككدعو  لوجكككككود طريككككك  بعكككككد ا

 .(2)التمييز وهو طري  تصحيح القرار التمييزي
 ثانيًا: النقض لمخالفة قواعد االختصاص

النافكككككككذ المعكككككككدل   1969لسكككككككنة  83 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم لقكككككككد نءكككككككم     
وفكككككي مكككككن الكتكككككا  األول  فكككككي البكككككا  ازولالفصكككككول ال ال كككككة األولكككككى فكككككي   واعكككككد ازختصكككككاص

خكككككككككر نءكككككككككم  واعكككككككككد المصكككككككككري هكككككككككو اآلالمدنيكككككككككة والتجاريكككككككككة  كككككككككانون المرافعكككككككككات  فكككككككككإنالمقابكككككككككل 
القواعككككد بعككككة فصككككول  وبمككككا أن القككككانون حككككدد هككككذ/ ازختصككككاص أي ككككًا فككككي البككككا  ازول فككككي ار 

خالفتهككككا مخالفككككة للقككككانون  ومككككن  ككككم يكككككون موجكككك  للككككنقض  مبنصككككوص صككككريحة فيترتكككك  علككككى 
 ارتككككه أمككككام المحكمككككة المختصككككة بنءككككر الطعككككن إخالفككككة ازختصككككاص المكككككاني ز يمكككككن ولكككككن م

تصكككككاص ز تعكككككد ألن  واعكككككد ذلككككك  ازخ التمييكككككزي إز اذا أ كككككار/ الخصكككككم أمكككككام محكمكككككة المو كككككو 

                                                           

  .228د. سيد أحمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص (1)
. د. سكككككيد أحمكككككد 32مصكككككدر سكككككاب   ص لفتكككككة هامكككككل العجيلكككككي  دراسكككككات فكككككي  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة  (2)

 .227محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص
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ز سكككككقط الحككككك  فيكككككه   أمكككككا مكككككن النءكككككام العكككككام ويجككككك  ابكككككدا /  بكككككل التعكككككرض لمو كككككو  الكككككدعو  وا 
فيمككككا يتعلكككك  بمخالفككككة ازختصككككاص النككككوعي والككككوءيفي فككككيمكن أ ارتككككه أمككككام المحكمككككة المختصككككة 
بنءككككر الطعككككن التمييككككزي ولككككو لككككم ي ككككار أمككككام محكمككككة المو ككككو  لكونهمككككا يتعلقككككان بالنءككككام العككككام 

  أن مخالفككككككة (1)ه مقككككككرر لمصككككككلحة الخصككككككوم بالدرجككككككة ازولككككككىفإنككككككصككككككاص المكككككككاني أمككككككا ازخت
 واعككككد ازختصكككككاص تككككرتبط بمخالفكككككة القككككانون  ألن القا كككككي عنككككدما يخطكككككأ فككككي تكييكككككف الوا عكككككة 
يترتكككككك  عليهككككككا إشكككككككالية تحديككككككد المحكمككككككة المختصككككككة نوعيككككككًا  فعككككككدم مطابقككككككة القاعككككككدة القانونيككككككة 

طئ يككككككنعكس علككككككى  واعككككككد ازختصككككككاص بالنسككككككبة لهككككككذ/ للوا عككككككة التككككككي تككككككم تكييفهككككككا تكييفككككككًا خككككككا

 . (2)الدعو 
 83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم ( مكككككن الفقكككككرة األولكككككى /212ونصكككككت المكككككادة )    
اذا نقكككككككض الحككككككككم بسكككككككب  عكككككككدم اختصكككككككاص المحكمكككككككة فتعكككككككين  النافكككككككذيالمعكككككككدل   1969لسكككككككنة 

دعو  اليهككككككككا وتشكككككككككعر محكمككككككككة التمييككككككككز فككككككككي  رارهكككككككككا المحكمككككككككة المختصككككككككة وترسكككككككككل اورا  الكككككككك
 ". المحكمة التي اصدرت الحكم بذل 

 13ر كككككككم المصكككككككري والتجاريكككككككة المدنيكككككككة  ( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات269لمكككككككادة )وتقابلهكككككككا ا    
ي اذا كككككككككان الحكككككككككم المطعككككككككون فيككككككككه  ككككككككد نقككككككككض لمخالفككككككككة  واعككككككككد المعككككككككدل النافككككككككذ 1968لسككككككككنة 

از ت ككككككاء  ازختصككككككاص  تقتصككككككر المحكمككككككة علككككككى الفصككككككل فككككككي مسككككككألة ازختصككككككاص  وعنككككككد
 تعين المحكمة المختصة التي يج  التداعي إليها بإجراءات جديدة....ي 

أن دور المحكمكككككة التكككككي تكككككنقض الحككككككم فكككككي حكككككال  آنفكككككاً ذ/ النصكككككوص يت كككككح لنكككككا مكككككن هككككك    
مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص تقتصكككككر عنكككككد حكككككد الكككككنقض دون أن تعيكككككد الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة 

 صة بنءر الدعو  حس   رار النقض. التي اصدرت الحكم  لكونها اصبحت غير مخت
المحكمككككككة المختصككككككة بنءككككككر الطعككككككن   بككككككل ون العرا ككككككي اذا ُنقككككككض الحكككككككم مككككككنللقككككككان فوفقككككككاً     

التمييكككككزي بسكككككب  مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص  ز تعيكككككد الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت 

                                                           

مصكككككككدر سكككككككاب   جبكككككككار علكككككككوان شكككككككناوي  الطعكككككككن باألحككككككككام الق كككككككا ية المدنيكككككككة أمكككككككام محكمكككككككة التمييكككككككز   (1)
 .60ص
 .280  صمصدر ساب  حبي  عبيد مرزة   التكييف الخاطئ للدعو  و  حسن حنتو  رشيد د. (2)
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نمككككا ازكتفككككاء بإشككككعارها بككككنقض حكمهككككا المطعككككون فيككككه  وتحيككككل الككككدعو  الككككى ال محكمككككة الحكككككم وا 
 (. امعادة وهذا ما سنو حه زحقاً بين امحالة و  اً هنا  فر إذ إن المختصة ) 

وذهككككككككك  جانككككككككك  مكككككككككن الفقكككككككككه المصكككككككككري ان نقكككككككككض الحككككككككككم فكككككككككي حالكككككككككة مخالفكككككككككة  واعكككككككككد     
ازختصكككككاص الكككككوز ي يوجككككك  علكككككى المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم أن تق كككككي بكككككنقض الحككككككم 

 .(1)لق اء ازداريوعدم اختصاص الق اء العادي وز يًا وباختصاص ا
محكمكككككككة الكككككككنقض تقتصكككككككر فكككككككي حالكككككككة نقكككككككض الحككككككككم  فكككككككإنللقكككككككانون المصكككككككري  أمكككككككا وفقكككككككاً     

لمخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص بكككككالو وف عنكككككد هكككككذا الحكككككد  وأجكككككاز لهكككككا القكككككانون تعيكككككين المحكمكككككة 
المختصككككككة بعككككككد الككككككنقض دون أن يت ككككككمن  رارهككككككا إعككككككادة الككككككدعو   لكككككككون امعككككككادة تكككككككون الككككككى 

صككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض  وبمككككككا ان المحكمككككككة فككككككي هككككككذ/ الحالككككككة التككككككي ذات المحكمككككككة التككككككي ا
 اصدرت الحكم المنقوض غير مختصة باألصل فال تكون هنا  إعادة.

 ككككككد ز  الحكككككككم الصككككككادر فيهككككككازعتبككككككار بككككككأن الككككككدعو  بعككككككد نقككككككض ويجكككككك  األخككككككذ بنءككككككر ا    
تحتككككككككاج الككككككككى امعككككككككادة وز الفصككككككككل وذلكككككككك  فككككككككي حالككككككككة كككككككككان مو ككككككككو  الككككككككدعو  يخككككككككرج عككككككككن 

ص الوزيكككككككة العامكككككككة للق كككككككاء ككككككككأن يككككككككون مكككككككن اختصكككككككاص الق كككككككاء امداري  فوفقكككككككا اختصكككككككا
ط وهككككذا مككككا للقككككانون المصككككري تكتفككككي محكمككككة الككككنقض فككككي الفصككككل فككككي مسككككألة ازختصككككاص فقكككك

عكككككال/   كككككم يعكككككود المشكككككر  ويمكككككنح المحكمكككككة سكككككلطة جوازيكككككة بتعيكككككين أ( 269نجكككككد/ فكككككي المكككككادة )
الف المشكككككككر  العرا كككككككي الكككككككذي الكككككككزم   وهكككككككذا علكككككككى خككككككك(2)المحكمكككككككة المختصكككككككة عنكككككككد از ت كككككككاء

المحكمكككككة عنكككككد نقكككككض الحككككككم لمخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص بتعيكككككين المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر 
 ( اعال/. 212الدعو  وهذا ما نجد/ في المادة )

وككككككككان األجكككككككدر بالمشكككككككر  العرا كككككككي ان ز يلكككككككزم المحكمكككككككة التكككككككي تكككككككنقض الحككككككككم لمخالفكككككككة     
صككككككة  لكككككككون هنككككككا  بعككككككض ازمككككككور تخككككككرج مككككككن  واعككككككد ازختصككككككاص بتعيككككككين المحكمككككككة المخت

 ككككانون المرافعككككات المدنيككككة ( مككككن 29وزيككككة الق ككككاء المككككدني وهككككذا حسكككك  مككككا نصككككت بككككه المككككادة )
تسككككككري وزيككككككة المحككككككاكم المدنيككككككة علككككككى جميككككككك النافككككككذي المعككككككدل  1969لسككككككنة  83لعرا ككككككي ر ككككككم ا

                                                           

 .22  مصدر ساب   ص9طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  ج أنور د. (1)
 .865  صمصدر ساب انور طلبة  الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية   (2)
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ازشككككككككخاص الطبيعيككككككككة والمعنويككككككككة بمككككككككا فككككككككي ذلكككككككك  الحكومككككككككة وتخككككككككتص بالفصككككككككل فككككككككي كافككككككككة 
 منازعات إز ما است نى بنص خاصي.ال

وذهككككك  جانككككك  مكككككن الفقكككككه الفرنسكككككي أن الكككككنقض بكككككدون إحالكككككة ممككككككن  مككككك ال فكككككي حالكككككة أز     
ر/ المحكمكككككة المنقكككككوض حكمهكككككا هكككككذا هكككككو الحكككككال علكككككى سكككككبيل الم كككككال  عنكككككدما ر  شكككككي ًا لتقكككككر يتككككك

 .(1)تعلن محكمة النقض عن المحكمة غير مختصة للنءر في النزا 
 المبحث الثاني

 بعد النقض المدنية راءات التقاضي بالدعوىإج
توجكككككك  إعككككككادة الككككككدعو  الككككككى محكمككككككة المو ككككككو    اً لقككككككد ذكرنككككككا سككككككابقًا بككككككأن هنالكككككك  أسككككككباب    

يككككككككراد بإعككككككككادة متككككككككى مككككككككا تككككككككوافرت المقت ككككككككيات الالزمككككككككة لككككككككذل  ووفقككككككككًا مجككككككككراءات اصككككككككولية  و 
ة عكككككدم الكككككدعو : إرجاعهكككككا الكككككى محكمكككككة المو كككككو  بعكككككد نقكككككض الحككككككم الصكككككادر فيهكككككا فكككككي حالككككك

ز تعككككاد الككككدعو  فيهككككا الككككى لكككككون  ابليككككة المو ككككو  للفصككككل فيككككه لمو ككككو  للفصككككل فيككككه   ابليككككة ا
كمككككككا ذكرنككككككا  محكمككككككة المو ككككككو  بككككككل تنءرهككككككا المحكمككككككة التككككككي نق ككككككت الحكككككككم المطعككككككون فيككككككه

أو تقتصكككككككر علكككككككى تعيكككككككين المحكمكككككككة المختصكككككككة فكككككككي حكككككككال الكككككككنقض لمخالفكككككككة  واعكككككككد  (2)سكككككككابقا
عنكككككككوان إعكككككككادة بحكككككككث علكككككككى مطلبكككككككين: المطلككككككك  األول بازختصكككككككاص  عليكككككككه سنقسكككككككم هكككككككذا الم

محكمكككككة المو كككككو   نءكككككرعنكككككوان بقض  أمكككككا المطلككككك  ال كككككاني سكككككيكون بعكككككد الكككككنالمدنيكككككة الكككككدعو  
 .المدنية بعد نق هابالدعو  

 
 
 
 
 

                                                           

(1)Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, 2017.  
 روني:مقال منشور بالل ة الفرنسية على المو ك املكت
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 المطلب األول
 بعد النقضالمدنية إعادة الدعوى 

 لككككككككدعو إعككككككككادة اتعريككككككككف سنقسككككككككم هككككككككذا المطلكككككككك  علككككككككى فككككككككرعين نتنككككككككاول بككككككككالفر  األول     
 .المدنية   والفر  ال اني شروط إعادة الدعو المدنية

 الفرع األول
 المدنية إعادة الدعوى تعريف

 كككككد يتبكككككادر الكككككى الكككككذهن أن مصكككككطلح إعكككككادة الكككككدعو  هكككككو مكككككرادف الكككككى إحالكككككة الكككككدعو       
التككككي تتكككككرر ذكرهككككا فككككي موا ككككك متعككككددة مككككن التشككككريعات المقارنككككة  فقككككد ذكككككر المشككككر  العرا ككككي 

لسككككككنة  83العرا ككككككي ر ككككككم  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة ( مككككككن 78حالككككككة فككككككي المككككككادة )مصككككككطلح ام
اذا   كككككت المحكمكككككة بعكككككدم اختصاصكككككها القيمكككككي أو النافكككككذ التكككككي نصكككككت علكككككى:ي المعكككككدل 1969

المكككككاني وجكككك  عليهككككا أن تحيككككل الككككدعو  الككككى المحكمككككة المختصككككة مككككك ازحتفككككاء بمككككا دفككككك مككككن 
مكككككككن  ككككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريككككككككة  (110رسكككككككوم   كككككككا يةي. والتكككككككي تقابلهككككككككا المكككككككادة )

والتكككككككي تكككككككنص علكككككككى:ي علكككككككى المحكمكككككككة اذا النافكككككككذ المعكككككككدل  1968لسكككككككنة  13ر كككككككم المصكككككككري 
  كككككت بعككككككدم اختصاصككككككها أن تكككككأمر بإحالككككككة الككككككدعو  بحالتهكككككا الككككككى المحكمككككككة المختصككككككة.....ي 

( مككككككككن ذات القككككككككانون والتككككككككي تككككككككنص علككككككككى: يإذا اتفكككككككك  الخصككككككككوم علككككككككى 111وكككككككككذل  المككككككككادة )
ا كككككككي أمكككككككام محكمكككككككة غيكككككككر المحكمكككككككة المرفكككككككو  اليهكككككككا الكككككككدعو   جكككككككاز للمحكمكككككككة أن تكككككككأمر التق

 بإحالة الدعو  الى المحكمة التي اتفقوا عليهاي.
فامحالككككككة الككككككواردة فككككككي فحككككككو  هككككككذ/ المككككككواد لككككككيس هككككككي ذاتهككككككا امعككككككادة  بككككككل تعككككككالج هككككككذ/     

ا شككككيوعًا أحككككد اسككككبا  امحالككككة وأك رهكككك دازختصككككاص التككككي تعكككك النصككككوص امحالككككة بسككككب  عككككدم
إذ يككككككتم إحالككككككة الككككككدعو  مككككككن محكمككككككة مو ككككككو  الككككككى محكمككككككة مو ككككككو  أخككككككر  مختصككككككة بنءككككككر 

 .(1)الدعو 
عكككككادة الكككككدعو   إذ لكككككذا صكككككار زبكككككد مكككككن و كككككك حكككككد فاصكككككل يميككككك     ز بكككككين إحالكككككة الكككككدعو  وا 
 المعكككككككدل النافكككككككذ  1968لسكككككككنة  13 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة المصكككككككري ر كككككككم نجكككككككد 

                                                           

د حسكككككككين زيككككككك.  210عمكككككككاد حسكككككككن سكككككككلمان  شكككككككرم  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة  مصكككككككدر سكككككككاب   ص د. (1)
 .105  ص2012  دار ال قافة للنشر والتوزيك  عمان  1العفيف  إحالة الدعو   ط
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تخدام مصكككككككطلح امحالكككككككة كمكككككككرادف لكلمككككككة امعكككككككادة  وعلكككككككى خالفكككككككه والفرنسككككككي يميكككككككل الكككككككى اسكككككك
المشككككر  العرا ككككي الككككذي كككككان اد  تعبيككككرًا  حيككككث اسككككتخدم كككككل مصككككطلح فككككي المو ككككك المناسكككك  

 له.
 83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم قكككككد تككككككرر ذككككككر كلمكككككة إعكككككادة الكككككدعو  فكككككي ف    
اذا نقككككككض الحكككككككم  -1نص علككككككى:ي ( التككككككي تكككككك212النافككككككذ فككككككي المككككككادة )المعككككككدل   1969لسككككككنة 

بسككككككب  عككككككدم اختصككككككاص المحكمككككككة فتعككككككين محكمككككككة التمييككككككز فككككككي  رارهككككككا المحكمككككككة المختصككككككة 
اذا نقكككككض  2-وترسكككككل اورا  الكككككدعو  اليهكككككا وتشكككككعر المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم بكككككذل .

الحكككككككم ل يككككككر ذلكككككك  مككككككن ازسككككككبا  تعككككككاد الق ككككككية الككككككى المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرته لتفصككككككل فيهككككككا 
المبينككككككة فككككككي  ككككككرار محكمككككككة التمييككككككز وتصككككككدر حكمهككككككا فيهككككككا  انيككككككة وفكككككك   مجككككككددا مككككككن الوجككككككو/

اذا كككككككان الككككككنقض بسككككككب  مخالفككككككة امجككككككراءات يعككككككاد نءككككككر الككككككدعو  مككككككن المحكمككككككة -3القككككككانون. 
التكككككي اصكككككدرت الحككككككم مكككككن النقطكككككة التكككككي و كككككك الكككككنقض مكككككن اجلهكككككا وتبقكككككى امجكككككراءات السكككككابقة 

 ". على النقض معتبرة
لمشكككككر  العرا كككككي اسكككككتخدم كلمكككككة إعكككككادة الكككككدعو  متكككككى مكككككا ان ا آنفكككككاً ويالحكككككء مكككككن الكككككنص     

ككككككان الكككككنقض ألي سكككككب  غيكككككر مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص  از أنكككككه فكككككي الفقكككككرة األولكككككى خلكككككط 
حالتهكككككككا إذ ككككككككان األجكككككككدر بكككككككه اسكككككككتبكككككككين مصكككككككطلح ارسكككككككال الكككككككدعو  و  مصكككككككطلح إحالكككككككة  عمالا 

 الككككككدعو  الككككككى المحكمككككككة المختصككككككة فككككككي حككككككال مخالفككككككة  واعككككككد ازختصككككككاص أو الككككككنص علككككككى
إعككككككادة الككككككدعو  الككككككى المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض  وتحيككككككل المحكمككككككة ازخيككككككرة 

ن الفقككككككه  صككككككحح مككككككا فككككككات المشككككككر  العرا ككككككي أز إها الككككككدعو  الككككككى المحكمككككككة المختصككككككة. بككككككدور 
إذ ميككككككككز بككككككككين أسككككككككبا  الككككككككنقض  فمتككككككككى مككككككككا كككككككككان الككككككككنقض بسككككككككب  مخالفككككككككة  واعككككككككد   تداركككككككككه

المحكمكككككة غيكككككر المختصكككككة الكككككى المحكمكككككة ازختصكككككاص هنكككككا نككككككون أمكككككام إحالكككككة للكككككدعو  مكككككن 
خكككككر غيكككككر مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص كمخالفكككككة آمكككككا ككككككان الكككككنقض لسكككككب   المختصكككككة  ومتكككككى

  و كككككد جكككككاء فكككككي (1)القكككككانون او مخالفكككككة امجكككككراءات األصكككككولية.... نككككككون أمكككككام إعكككككادة للكككككدعو 
أحكككككد القكككككرارات التكككككي نق كككككت الحككككككم بسكككككب  مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص بإعكككككادة الكككككدعو  الكككككى 

لمحكمكككككككة التكككككككي نقكككككككض حكمهكككككككا وهكككككككي بكككككككدورها تحيكككككككل الكككككككدعو  الكككككككى المحكمكككككككة التكككككككي عينتهكككككككا ا
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لككككد  التككككد ي  والمداولككككة وجككككد  :يكككككاآلتيإذ جككككاء منطككككو  القككككرار  المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم
ولكككككد  النءكككككر فكككككي الحككككككم  أن الطعككككن التمييكككككزي وا كككككك  كككككمن المككككدة القانونيكككككة  كككككرر  بولكككككه شكككككالً 

ف للقكككككانون مكككككن جهكككككة ومكككككن جهكككككة ازختصكككككاص بنءكككككر المميكككككز وجكككككد أنكككككه غيكككككر صكككككحيح ومخكككككال
عككككككككادة الككككككككدعو  لمحكمتهككككككككا لتق ككككككككي  الككككككككدعو ......... لككككككككذل   ككككككككرر نقككككككككض الحكككككككككم المميككككككككز وا 

 . (1)بإحالة عري ة الدعو  الى محكمة البداءة للنءر فيها حس  ازختصاص....ي. 
لسكككككنة  13 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريككككة المصكككككري ر كككككم الفقككككه و وهككككذا علكككككى خكككككالف     
كلمكككككة إحالكككككة الكككككدعو  فكككككي جميكككككك حكككككازت نقكككككض الحككككككم  اسكككككتعملفقكككككد  المعكككككدل النافكككككذ  1968

ممككككككا أد  الككككككى الخلككككككط بككككككين امحالككككككة بسككككككب  عككككككدم ازختصككككككاص وبككككككين امحالككككككة بعككككككد الككككككنقض 
حسككككك  تعبيككككككر القكككككانون والفقككككككه المصكككككري  إذ فككككككي الحالككككككة األولكككككى تكككككككون امحالكككككة مككككككن محكمككككككة 

الدرجككككة  أمككككا فككككي الحالككككة ال انيككككة فامحالككككة تكككككون  مو ككككو  الككككى محكمككككة مو ككككو  أخككككر  بككككنفس
مكككككن المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم الكككككى محكمكككككة المو كككككو  وذلككككك  بسكككككب  عكككككدم تكككككوافر شكككككروط 
التصكككككدي للكككككدعو  مكككككن  بكككككل محكمكككككة الكككككنقض او بسكككككب  الكككككنقض لمخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص 
إذ يقتصككككككر دورهككككككا فكككككككي هككككككذ/ الحالكككككككة علككككككى تحديكككككككد المحكمككككككة المختصكككككككة  بمعنككككككى أن محكمكككككككة 
التمييكككككز ازتحاديكككككة أز تحيكككككل الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة التكككككي تجكككككدها مختصكككككة فيهكككككا بكككككل الخصكككككم 

 .(2)الذي له مصلحة أن يقيم دعوا/ أمامها بإجراءات جديدة

                                                           

    :  منشور على المو ك ازلكتروني6/8/2008  323 القرار تمييز/ ر م(1)
                        http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx                               3/2/2019تاريل  الزيارة 

ِ

. د. نبيكككككل اسكككككماعيل عمكككككر  الوسكككككيط فكككككي 107زيكككككد حسكككككين العفيكككككف  إحالكككككة الكككككدعو   مصكككككدر سكككككاب   ص (2)
 .421  صامسكندريةالتجارية  دار الجامعة الجديدة  الطعن بالنقض في المواد المدنية و 

المعكككككككدل  1968لسكككككككنة  13ر كككككككم  ( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة المصكككككككري110انءكككككككر المكككككككادة )
 .النافذ

( التكككككي تكككككنص علكككككى:ي اذا ككككككان الحككككككم  كككككد نقكككككض لمخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص  تقتصكككككر 269وككككككذل  المكككككادة )
التككككككي يجكككككك   زختصككككككاص وعنككككككد از ت ككككككاء تعككككككين المحكمككككككة المختصككككككةالمحكمككككككة علككككككى الفصككككككل فككككككي مسككككككألة ا

 بكككككإجراءات جديكككككدة فكككككإذا ككككككان الحككككككم  كككككد نقكككككض ل يكككككر ذلككككك  مكككككن األسكككككبا   تحيكككككل الق كككككية الكككككى التكككككداعي إليهكككككا
أصككككدرت الحكككككم المطعككككون فيككككه لككككتحكم فيهككككا مككككن جديككككد  بنككككاء علككككى طلكككك  الخصككككوم وفككككي هككككذ/  المحكمككككة التككككي
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إذ يختلككككككف   ويجكككككك  عككككككدم الخلككككككط بككككككين إعككككككادة الككككككدعو  وبككككككين إرسككككككال ا ككككككبارة الككككككدعو      
 با  التككككي ذكرناهككككا سككككابقاً سككككب  كككككل منهمككككا فامعككككادة سككككببها نقككككض الحكككككم ألي سككككب  مككككن األسكككك

مككككن هككككذ/ الدراسككككة باسككككت ناء مخالفككككة  واعككككد ازختصككككاص  أمككككا إرسككككال ا ككككبارة الككككدعو  فسككككببها 
أن الككككككدعو  تككككككككون مقامكككككككة أمكككككككام محكمتكككككككين ويوجككككككد ارتبكككككككاط ز يقبكككككككل التجز كككككككة بينهمكككككككا فترسكككككككل 
المحكمككككككككة ا ككككككككبارة الككككككككدعو  الككككككككى المحكمككككككككة ازخككككككككر   وتختلككككككككف امعككككككككادة كككككككككذل  عككككككككن نقككككككككل 

سكككب  نقكككل الكككدعو  هكككو وجكككود مكككانك يتعكككذر معكككه نءكككر الكككدعو  ممكككا يككك دي الكككى نقكككل الكككدعو   ف
الككككدعو  بنككككاء علككككى طلكككك  يقككككدم الككككى محكمككككة التمييككككز  وهككككذا يختلككككف عككككن سككككب  إعككككادة الككككدعو  

 . (1)المتم ل بالنقض
مكككككن  كككككانون امجكككككراءات المدنيكككككة  (626وككككككذل  المشكككككر  الفرنسكككككي فقكككككد نكككككص فكككككي المكككككادة )     

ي فكككككككي حالكككككككة وجكككككككود نقكككككككض تليهكككككككا إحالكككككككة المعكككككككدل النافكككككككذ 1975نة لسككككككك 1123الفرنسكككككككي ر كككككككم 
الق ككككككية الككككككى المحكمككككككة  تككككككم تعيينهككككككا والفصككككككل فيهككككككا  إذا كانككككككت  ابلككككككة للتطبيكككككك   وفقككككككا للمككككككادة 

431/4L. (2)من  انون التنءيم الق ا يي. 
وعككككككرف جانكككككك  مككككككن الفقككككككه الفرنسككككككي امحالككككككة بأنهككككككا الجككككككزء المنطككككككو  مككككككن الحكككككككم الككككككذي     

محكمكككككككة الكككككككنقض بالقا كككككككي الجديككككككد  وذككككككككر ككككككككذل  مجموعكككككككة مكككككككن السكككككككلبيات تنككككككادي بموجبكككككككه 
حالكككككة هكككككو وازيجابيكككككات لإلحالكككككة بعكككككد الكككككنقض حسككككك  تعبيكككككر الفقكككككه الفرنسكككككي  فمكككككن سكككككلبيات ام

ومحاكمككككككة واحككككككدة امجككككككراءات المعقككككككدة وبككككككطء أ امككككككه العدالككككككة   ف ككككككاًل عككككككنت ككككككخم التكككككككاليف  
زاء كاملككككككة مككككككن امجككككككراءات أمككككككام مككككككن الطعككككككون  تسككككككتوج  اسككككككت ناف اجكككككك ك يككككككرتفككككككتح المجككككككال ل

 ا كككككي امحالكككككة  أمكككككا فيمكككككا يتعلككككك  باميجابيكككككات هكككككو تكككككوفير الو كككككت ال مكككككين لمحكمكككككة الكككككنقض  
                                                                                                                                                                      

= 

حيلكككككككت اليهكككككككا الق كككككككية أن تتبكككككككك حككككككككم محكمكككككككة الكككككككنقض فكككككككي المسكككككككألة الحالكككككككة يتحكككككككتم علكككككككى المحكمكككككككة التكككككككي أ
 القانونية التي فصلت فيها المحكمةي. 

.  د. وسككككككن  اسكككككككم 52عمككككككاد حسككككككن سككككككلمان  شككككككرم  ككككككانون المرافعكككككككات المدنيككككككة  مصككككككدر سككككككاب   ص د. (1)
غنكككككي  إحالكككككة الكككككدعو  لعكككككدم ازختصكككككاص فكككككي  كككككانون المرافعكككككات  بحكككككث منشكككككور فكككككي مجلكككككة المحقككككك  الحلكككككي 

 . 418ح417  ص2016لوم القانونية والسياسية  العدد ال اني  السنة ال امنة  للع
 الفرنسي:المدنية ( من  انون امجراءات 626المادة ) (2)

"En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci 
est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du 

code de l'organisation judiciaire". 
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لكككككون اختصاصككككها واسككككك وم قككككل لككككذل  فامحالككككة تحككككد مككككن مهمتهككككا أل صككككى حككككد ممكككككن  ومككككك 
وز حتككككككككى فككككككككي األنءمككككككككة التككككككككي تلككككككككزم  أراء محكمككككككككة الككككككككنقض ز تنتصككككككككر دا مككككككككاً  فككككككككإنامحالككككككككة 

 .(1)مة المحيلة بالحي يات القانونية لقرار امحالة بالنقضالمحك
مككككككككن المشككككككككر  العرا ككككككككي والمصككككككككري والفرنسككككككككي نجككككككككد أن  لٍ كككككككككوبعككككككككد اسككككككككتعراض مو ككككككككف     

ن مصككككككككري والفرنسككككككككي فككككككككي هككككككككذا الجانكككككككك   ألالمشككككككككر  العرا ككككككككي كككككككككان أد  مككككككككن المشككككككككرعين ال
ازختصكككككاص  مصكككككطلح إعكككككادة الكككككدعو  يككككك دي الكككككى عكككككدم الخلكككككط بكككككين امحالكككككة لعكككككدم عمالاسكككككت

وبكككككككين ازحالكككككككة بعكككككككد الكككككككنقض  وتعنكككككككي إعكككككككادة الكككككككدعو  ان المحكمكككككككة التكككككككي نءكككككككرت الكككككككدعو  
المنقككككككوض حكمهككككككا هككككككي ذاتهككككككا مككككككن تعككككككاد اليهككككككا الككككككدعو   أمككككككا مصككككككطلح امحالككككككة فيعنككككككي أن 
المحكمكككككة هكككككي  لكككككيس ذاتهكككككا مكككككن نءكككككرت الكككككدعو  المنقكككككوض حكمهكككككا. وهكككككذا مكككككا يجعكككككل اتجكككككا/ 

لناحيكككككة لككككككون المشكككككر  المصكككككري  كككككد نكككككا ض نفسكككككه  إذ المشكككككر  العرا كككككي أك كككككر د كككككة مكككككن هكككككذ/ ا
( علكككككككى أن امحالكككككككة تككككككككون الكككككككى المحكمكككككككة التكككككككي أصكككككككدرت الحككككككككم 269نكككككككص فكككككككي المكككككككادة )

المطعكككككون فيكككككه لكككككذا ككككككان األف كككككل اسكككككتخدام مصكككككطلح امعكككككادة  لككككككن يمككككككن أن نبكككككرر للمشكككككر  
شككككككر    لكككككككون المسككككككابقا( المككككككذكورة 626ة فككككككي المككككككادة )الفرنسككككككي اسككككككتخدامه مصككككككطلح امحالكككككك

نمكككككا  الفرنسكككككي ز يحيكككككل الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة ذاتهكككككا التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المطعكككككون فيكككككه وا 
الككككككى محكمككككككة اخككككككر  مككككككن نفككككككس درجككككككة المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرت الحكككككككم المطعككككككون فيككككككه  وأن 
كانكككككت تحيلهكككككا الكككككى ذات المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المطعكككككون فيكككككه فكككككي بعكككككض األحيكككككان  

الفقككككككرة /431وسككككككند  ولنككككككا هككككككذا هككككككو المككككككادة ) لحكككككككمأز ان الق ككككككاة لككككككيس ذاتهككككككم مككككككن صككككككدروا ا
التكككككي تكككككنص النافكككككذ  1993لسكككككنة  1455ر كككككم ( مكككككن  كككككانون التنءكككككيم الق كككككا ي الفرنسكككككي الرابعكككككة

  الكككككى .411/3Lعلكككككى:ي فكككككي حالكككككة وجكككككود نقكككككض  تحكككككال الق كككككية  مكككككك مراعكككككاة أحككككككام المكككككادة 
المحكمككككة محكمككككة أخككككر  مككككن نفككككس الطبيعككككة م ككككل تلكككك  التككككي طعككككن فككككي حكمهككككا أو امككككام نفككككس 

                                                           

(1) Henri Schupbach: Le recours en cassation, Thése Présentée À La 
Faculté De Droit De L'université De NeuchÂtel,  Imprimerie Henri Jaunin 
S.A, Lausanne,1961, p309-310. 
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الجمعيكككككة العامكككككة  يجككككك  أن  بكككككل ين  عنكككككدما يكككككتم طلككككك  امحالكككككة مكككككن وتتككككككون مكككككن   كككككاة آخكككككر 
 (1)تمت ل محكمة امحالة لقرار تل  الجمعية بشان النقاط القانونية التي  ررتهاي

 الفرع الثاني
 المدنية الدعوى شروط إعادة

أن امعككككككادة هككككككي تطر نككككككا فيمككككككا سككككككب  الككككككى تعريككككككف امعككككككادة بعككككككد الككككككنقض وتبككككككين لنككككككا بكككككك    
طريككككك  إجرا كككككي ونتيجكككككة حتميكككككة لكككككنقض الحككككككم فكككككي غيكككككر الحكككككازت التكككككي توجككككك  الفصكككككل فكككككي 

. از أن التسككككككا ل الم ككككككار هنككككككا متككككككى (2)الككككككدعو  مككككككن  بككككككل المحكمككككككة المختصككككككة بنءككككككر الطعككككككن
هكككككل هنكككككا  شكككككروط ينب كككككي توافرهكككككا لتكككككتمكن مكككككن   و ن للمحكمكككككة المختصكككككة إعكككككادة الكككككدعو يككككككو 

عو ؟ مككككن هككككي المحكمككككة التككككي تنءككككر الككككدعو  بعككككد نقككككض الحكككككم امعككككادة والككككى مككككن تعككككاد الككككد
 المطعون فيه؟ هذا ما سنجي  عليه في هذا الفر .

فينب كككككي تكككككوافر الشكككككروط ازتيكككككة لتكككككتمكن المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم مكككككن إعكككككادة الكككككدعو  
 وتتم ل هذ/ الشروط بازتي:

  نقض الحكم القضائي قرارصدور  اواًل:
كمككككككة المختصككككككة بنءككككككر الطعككككككن التمييككككككزي الحكككككككم و ككككككد تطر نككككككا إذ ينب ككككككي ان تككككككنقض المح    
  وسكككككواء ككككككان الكككككنقض كلكككككي أم جز كككككي  وسكككككواء (3)الكككككى مفهكككككوم نقكككككض الحككككككم الق كككككا ي مسكككككبقاً 

ككككككان الكككككنقض بسكككككب  مخالفكككككة القكككككانون أو مخالفكككككة امجكككككراءات األصكككككولية أو بسكككككب  و كككككو  خطكككككأ 

                                                           

 :النافذ 1993لسنة  1455ر م ون التنءيم الق ا ي الفرنسي ( من  ان431/4المادة ) (1)
"En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions 
de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle 
dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction 
composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par 
l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision 

de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. 
 من هذ/ الدراسة. 51( ينءر ص (2
 من هذ/ الدراسة.  7ينءر ص  ((3
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ادة الكككككدعو  ومنهكككككا ويسكككككت نى مكككككن ذلككككك  الحكككككازت التكككككي ز توجككككك  إعككككك  (1)جكككككوهري فكككككي الحككككككم
نككككككككه أز إإذ ز تكككككككككون فيهككككككككا إعككككككككادة للككككككككدعو    الككككككككنقض بسككككككككب  مخالفككككككككة  واعككككككككد ازختصككككككككاص 

فكككككي بعكككككض األحيكككككان يعيكككككد الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة المنقكككككوض حكمهكككككا  وتقكككككوم  العرا كككككي الق كككككاء
لكككككككد   :يككككككككازتيإذ جكككككككاء منطكككككككو  القكككككككرار  هكككككككذ/ المحكمكككككككة بإحالتهكككككككا الكككككككى المحكمكككككككة المختصكككككككة

وجكككككد أن الطعكككككن التمييكككككزي وا كككككك  كككككمن المكككككدة القانونيكككككة  كككككرر  بولكككككه شككككككال التكككككد ي  والمداولكككككة 
ولكككككد  النءكككككر فكككككي الحككككككم المميكككككز وجكككككد أنكككككه غيكككككر صكككككحيح ومخكككككالف للقكككككانون مكككككن جهكككككة ومكككككن 
عكككككادة الكككككدعو   جهككككة ازختصكككككاص بنءكككككر الكككككدعو ......... لكككككذل   كككككرر نقكككككض الحككككككم المميكككككز وا 

ءة للنءككككككككر فيهككككككككا حسكككككككك  لمحكمتهككككككككا لتق ككككككككي بإحالككككككككة عري ككككككككة الككككككككدعو  الككككككككى محكمككككككككة البككككككككدا
 .(2)ازختصاص....ي. 

 ) محكمة النقض(للفصل فيها من قبل محكمة التمييزثانيًا: عدم قابلية الدعوى 
هنكككككا  حكككككازت تسكككككتطيك خاللهكككككا محكمكككككة التمييكككككز ازتحاديكككككة )محكمكككككة الكككككنقض( التصكككككدي     

مكككككن للكككككدعو   وذكرنكككككا أن المحكمكككككة األخيكككككرة تتو كككككف عنكككككد حكككككد الكككككنقض دون أن تتعكككككد  ذلككككك   و 
هككككذ/ الحككككازت هككككو  ابليككككة الككككدعو  للفصككككل فيهككككا دون تككككوفر الحاجككككة ال ككككرورية التككككي تسككككتدعي 

 83( مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم 214وهككككككذا مككككككا ت ككككككمنته المككككككادة ) إعادتهككككككا
( مكككككككككن  كككككككككانون المرافعكككككككككات المدنيكككككككككة والتجاريكككككككككة 269المعكككككككككدل النافكككككككككذ والمكككككككككادة ) 1969لسكككككككككنة 

( مككككككككن  ككككككككانون امجككككككككراءات 627المعككككككككدل النافككككككككذ والمككككككككادة ) 1968لسككككككككنة  13المصككككككككري ر ككككككككم 
  وي كككككيف المشكككككر  المصكككككري حالكككككة المعكككككدل النافكككككذ 1975لسكككككنة  1123المدنيكككككة الفرنسكككككي ر كككككم 

أخكككككر  وهكككككي الطعكككككن للمكككككرة ال انيكككككة  وذلككككك  كلكككككه فكككككي حالكككككة الكككككنقض لمخالفكككككة القكككككانون أو الخطكككككأ 

                                                           

د.ِنبياااسِأساااماعيسِعمااار،ِالوساااياِفااايِالطعااانِباااالنقاِفااايِاألحكاااامِالمدنياااةِوالتجارياااة،ِمصااادرِساااابق،ِِ(1)

ِ.423ص

    :  منشور على المو ك ازلكتروني6/8/2008 في  323 العدد ز:تميي(2) 
       http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx                          26/2/2019تاريل الزيارة  
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ادة الككككدعو  الككككى محكمككككة فككككي تطبيقككككه وتأويلككككه  عليككككه متككككى مككككا غابككككت هككككذ/ الحككككازت فيجكككك  إعكككك
 .(1)المو و 

 ثالثًا: ان ترد اإلعادة على ذات المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض
لإلعكككككادة يحكككككتم علينكككككا أن نبحككككككث فكككككي مو كككككو  مهكككككم: وهكككككو المحكمكككككة التككككككي  شكككككرطهكككككذا ال    

إليهكككككا الكككككدعو  بعكككككد المعكككككاد تنءكككككر الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض  فعلينكككككا أن نحكككككدد مكككككن هكككككي المحكمكككككة 
 ي القانون العرا ي والقوانين المقارنة.نقض الحكم ف

بالنسككككككبة للقككككككانون العرا ككككككي فقككككككد فككككككر  بككككككين  ال ككككككة أشكككككككال لقككككككرار الككككككنقض يتم ككككككل الشكككككككل     
األول بقكككككرار الكككككنقض لمخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص  وفكككككي أطكككككار هكككككذا الشككككككل تككككككون المحكمكككككة 

ز إي نءكككككر المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم  التكككككي تنءكككككر الكككككدعو  هكككككي المحكمكككككة المختصكككككة فككككك
أن الوا كككككك العملكككككي أ بكككككت لنكككككا بكككككأن المحكمكككككة التكككككي تكككككنقض الحككككككم لمخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص 
تعيكككككدها الكككككى المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض وهكككككذ/ بكككككدورها تحيلهكككككا الكككككى المحكمكككككة 
المختصكككككة  أمكككككا الشككككككل ال كككككاني لقكككككرار الكككككنقض فيتم كككككل فكككككي الكككككنقض لمخالفكككككة امجكككككراءات  وفكككككي 

إليهككككككا بالمحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المعككككككاد نون المحكمككككككة حككككككدد القككككككاأطككككككار هككككككذا الشكككككككل 
المنقكككككوض  أمككككككا الشككككككل األخيككككككر لقكككككرار الككككككنقض فيتم كككككل فككككككي الكككككنقض لألسككككككبا  األخكككككر  غيككككككر 
مخالفككككككة  واعككككككد ازختصككككككاص ومخالفككككككة امجككككككراءات وفككككككي هككككككذا الشكككككككل حككككككدد القككككككانون المحكمككككككة 

ض ولككككم يشككككترط المشككككر  إليهككككا كككككذل  هككككي ذاتهككككا المحكمككككة التككككي أصككككدرت الحكككككم المنقككككو المعككككاد 
  كككككا ية غيكككككر التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض   هي كككككةلعرا كككككي أن يككككككون الحككككككم صكككككادر مكككككن ا

إليهككككككا فككككككي حالككككككة الككككككنقض لمخالفككككككة المعككككككاد ومككككككا يجككككككدر امشككككككارة لككككككه أن المشككككككر   يككككككد المحكمككككككة 
امجكككككراءات عكككككن أعكككككادة نءكككككر الكككككدعو  بأكملهكككككا بكككككل يقتصكككككر دورهكككككا علكككككى نءكككككر الكككككدعو  مكككككن 

 .(2)النقض بهاالنقطة التي تعل  

                                                           

د. نبيككككل أسككككماعيل عمككككر  الوسككككيط فككككي الطعككككن بككككالنقض فككككي األحكككككام المدنيككككة والتجاريككككة  مصككككدر سككككاب    (1)
امككككككد فهمككككككي ود. محمككككككد حامككككككد فهمككككككي  الككككككنقض فككككككي المككككككواد المدنيككككككة والتجاريككككككة  مصككككككدر سككككككاب   ح .423ص
 .706ص
 1969لسكككككككنة  83 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم ( مكككككككن / الفقكككككككرة ال ال كككككككة212انءكككككككر المكككككككادة ) (2)

 النافذ.المعدل 
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المعككككككككدل  1968لسككككككككنة  13 ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة والتجاريككككككككة المصككككككككري ر ككككككككم أمككككككككا     
فحكككككككدد لقكككككككرار الكككككككنقض شككككككككلين  يتم كككككككل األول بكككككككالنقض لمخالفكككككككة  واعكككككككد ازختصكككككككاص  النافكككككككذ 

وبموجبهكككككككا يقتصكككككككر دور المحكمكككككككة التكككككككي تكككككككنقض الحككككككككم فكككككككي الفصكككككككل بمسكككككككألة ازختصكككككككاص  
ككككككككككم مختصكككككككككة او ز  ولككككككككككن عنكككككككككد التكككككككككي أصكككككككككدرت الح بمعنكككككككككى تحكككككككككدد أن كانكككككككككت المحكمكككككككككة

تحككككدد مككككن هككككي المحكمككككة المختصككككة  أمكككككا الشكككككل ال ككككاني فيتم ككككل فككككي نقككككض الحككككككم  ت ككككاء األ
لألسككككبا  األخككككر  التككككي تشككككمل مخالفككككة القككككانون وبطككككالن الحكككككم وبطككككالن امجككككراءات وتنككككا ض 

عككككادة الكككككدعو  األحكككككام  وهنككككا يتفككككك  المشككككر  المصككككري مكككككك العرا ككككي فكككككي هككككذ/ المسككككألة  وهكككككي إ
 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة الككككككى المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض  ولكككككككن يختلككككككف 

عكككككن القكككككانون العرا كككككي فكككككي اشكككككتراط المعكككككدل النافكككككذ  1968لسكككككنة  13والتجاريكككككة المصكككككري ر كككككم 
الق ككككككا ية التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض فككككككي نءككككككر  الهي ككككككةعككككككدم مشككككككاركة أحككككككد أع ككككككاء 

 .(1)لم يشترطه المشر  العرا يالدعو  بعد النقض وهذا ما 
فاألصككككككل وفقككككككا للقككككككانون المصككككككري هككككككو إعككككككادة الككككككدعو  الككككككى المحكمككككككة التككككككي  اصككككككدرت     

الحككككككككم المنقكككككككوض وباشكككككككتراط عكككككككدم مشكككككككاركة الق كككككككاة الكككككككذين أصكككككككدروا الحككككككككم المنقكككككككوض فكككككككي 
الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض. ويكككككر  الفقكككككه المصكككككري أن هنكككككا  حالكككككة واحكككككدة تعكككككاد فيهكككككا الكككككدعو  الكككككى 

عادتهككككا الككككى محككككاكم الدرجككككة األولككككى فككككي حالككككة  محكمككككة غيككككر التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض وا 
عكككككككككدم اسكككككككككتنفاذ وزيتهكككككككككا فكككككككككي الكككككككككدعو  بعكككككككككد  وتكككككككككم الطعكككككككككن أزسكككككككككت نافي وأصكككككككككدرت محكمكككككككككة 
ازسككككككت ناف حكمككككككا بتأييككككككد الحكككككككم ومككككككن  ككككككم طعككككككن امككككككام محكمككككككة الككككككنقض وتككككككم نقككككككض الحكككككككم 

لككككى المحكمككككة التككككي نقككككض حكمهككككا الصككككادر مككككن محكمككككة ازسككككت ناف  فعند ككككذ ز تعككككاد الككككدعو  ا
عككككادة الككككدعو  الككككى محككككاكم  وانمككككا يقت ككككي علككككى محكمككككة ازسككككت ناف ال ككككاء الحكككككم أزسككككت نافي وا 

 .(2)الدرجة األولى زست ناف السير بالدعو  بعد النقض
ويككككككذكر جانكككككك  مككككككن الفقككككككه المصككككككري أن امعككككككادة تكككككككون الككككككى المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرت     

مككككككن محكمككككككة ازسككككككت ناف يجكككككك  أن تكككككككون امعككككككادة الككككككى  اً الحكككككككم المنقككككككوض فككككككإذا كككككككان صككككككادر 
محكمككككككككة ازسككككككككت ناف أز انككككككككه إذا كككككككككان دور محكمككككككككة ازسككككككككت ناف هككككككككو مجككككككككرد تأييككككككككد للحكككككككككم 
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امعكككككادة تككككككون الكككككى محكككككاكم الدرجكككككة األولكككككى ولكككككيس  فكككككإنالصكككككادر مكككككن محكككككاكم الدرجكككككة ازولكككككى 
  .(1)الى محكمة ازست ناف  لعدم استنفاذ محاكم الدرجة األولى وزيتها

إليهككككا الككككدعو  هككككي المحكمككككة التككككي تكككككون المعككككاد أمككككا القككككانون الفرنسككككي فقككككد عككككد المحكمككككة     
بكككككنفس درجكككككة المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض  فلكككككو ككككككان الحككككككم المنقكككككوض صكككككادر 

الككككككى محكمككككككة ازسككككككت ناف  أو الككككككى نفككككككس  عككككككادةاممككككككن محكمككككككة ازسككككككت ناف فيجكككككك  أن تكككككككون 
ض ولكككككككن بق ككككككاة غيككككككر الككككككذين اشككككككتركوا فككككككي اصككككككدار المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككو 

 .(2)الحكم المنقوض
وهككككككذا مككككككا أكدتككككككه محكمككككككة الككككككنقض الفرنسككككككية  إذ اصككككككدرت  ككككككرار بككككككنقض الحكككككككم الصككككككادر     

عكككككككككادة الكككككككككدعو  2008ينكككككككككاير  15مكككككككككن محكمكككككككككة ازسكككككككككت ناف فكككككككككي إيككككككككككس إن بكككككككككروفنس    وا 
نصكككككافهم  يكككككتم اعكككككادتهم التكككككي ككككككانوا عليهكككككا  بكككككل الحككككككم  ولككككككي يكككككتم أ لحالكككككة نفسكككككهاواألطكككككراف ل

 .(3)الى محكمة است ناف إيكس إن بروفنس التي تتألف بتشكيلة مختلفة
  وتمكككككككت 2018ديسكككككككمبر  7خكككككككر ُنقككككككض الحككككككككم ازسكككككككت نافي الصككككككادر فكككككككي آوفككككككي  كككككككرار     

 .(4)إعادة األطراف الى محكمة ازست ناف في ديجون مشكلة بطريقة أخر 
ر مكككككن محكمككككككة ازسككككككت ناف نانسككككككي فككككككي خككككككر فقككككككد تكككككم نقككككككض الحكككككككم الصككككككادآوفكككككي  ككككككرار     
عككككككادة الككككككدعو  واألطككككككراف الككككككى مككككككا كككككككانوا عليككككككه  بككككككل الككككككنقض وتمككككككت  2017/ مككككككارس/ 28 وا 

التككككككي أصكككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض نفسككككككها تلككككك  درجكككككة المحكمككككككة بإعكككككادة الككككككدعو  الكككككى محكمككككككة 
 .(5)وهي محكمة است ناف في ميتز

                                                           

 .39مصدر ساب   ص  9ج د. انور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  (1)
  .النافذ 1993لسنة  1455م ر  ( من  انون التنءيم الق ا ي الفرنسيالفقرة الرابعة /431المادة )أنءر  (2)

(3) cour de cassation, Audience publique du 20 mai 2009, n° : 08-14761.  
 منشور على الرابط: 

http://www.doctrine.fr           2/9/2019تاريل الزيارة                                               
(4) cour de cassation, chambre civile 1, 11 juillet 2019, n° 19-15199. 
(5) Cour de cassation, Audience publique du 19 décembre 2018, n°17-22056.  

                                          :منشور على الرابط
  /http://www.doctrine.fr                                                     .2019/ 2/9تاريل الزيارة 
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كككككككون الفرنسككككككي يجكككككك  أن ي وذهكككككك  جانكككككك  مككككككن الفقككككككه الفرنسككككككي أن امعككككككادة وفقككككككا للقككككككانون   
  وذهككككك  أخكككككرون الكككككى أن الكككككنقض يعيكككككد الكككككدعو  الكككككى (1)لهكككككا  ا كككككي جديكككككد ومحكمكككككة مختلفكككككة

التكككككككي أصكككككككدرت الحككككككككم المنقكككككككوض  لككككككككون محكمكككككككة  نفسكككككككها محكمكككككككة مكككككككن مسكككككككتو  المحكمكككككككة
الككككككنقض مهمتهككككككا تقيككككككيم مشككككككروعية  ككككككرارات الق ككككككاة فقككككككط دون أن تككككككدخل فككككككي و ككككككا ك الككككككدعو   

فاصككككيل الككككدعو   إ ككككافة الككككى تجنكككك  مشكككككلة التحيككككز المو ككككوعي  لعككككدم  ككككدرتها علككككى معرفككككة ت
أو تككككككككون امعكككككككادة الكككككككى ذات المحكمكككككككة التكككككككي أصكككككككدرت الحككككككككم المنقكككككككوض بتشككككككككيلة   كككككككا ية 

 .(2)مختلفة
إلكككككى أن امعكككككادة تككككككون إلكككككى نفكككككس المحكمكككككة  لككككككن   ويشكككككير جانككككك  مكككككن الفقكككككه الفرنسكككككي     

رفككككككككة بالق ككككككككية  فيككككككككدلي بمزايككككككككا بتشكككككككككيلة مختلفككككككككة لتجنكككككككك  أن القا ككككككككي نفسككككككككه تكككككككككون لككككككككه مع
هكككككذ/  فكككككإن مكككككك ذلككككك   للمتقا كككككين ومحكككككاميهم. وأنكككككه مكككككن األسكككككهل إدارتهكككككا مكككككن حيكككككث التككككككاليف

 ككككد تشكككككل صككككعوبات عمليككككة أمككككام المحككككاكم الصكككك يرة  مككككك العككككدد  نفسككككها امعككككادة إلككككى المحكمككككة
 .(3)القليل للق اة المختلفين من أجل الفصل فيها

ن مو ككككككف المشككككككر  المصككككككري ا ككككككر  الككككككى الصككككككوا  مككككككن أ ينالعككككككرا ي كتككككككا الأحككككككد ويككككككر      
مو ككككف المشككككرعين الفرنسككككي والعرا ككككي  فمككككن الملخككككذ علككككى مو ككككف القككككانون الفرنسككككي هككككو  ككككيا  

إليهكككككا الكككككدعو  بعيكككككدة  أمكككككا القكككككانون العرا كككككي في خكككككذ المعكككككاد الو كككككت خاصكككككًة إذا كانكككككت المحكمكككككة 
ير فككككككي مككككككا رسككككككمته إليهككككككا الككككككدعو  فككككككي حالككككككة السككككككالمعككككككاد عليككككككه أنككككككه تجاهككككككل دور المحكمككككككة 

                                                           

(1)  المنقوض الحكم أصدرت التي المحكمة الى الرجو  في الحرية النقض لمحكمة يكون نيوشاتيل لقانون ووفقا
العام. النءام من ازختصاص يهاف يكون التي والقوانين المواد في حتى اخر    ا ية سلطة الى الرجو  أو   

 Henri Schupbach:  Le recours en cassation, op cit, p310.   
(2)  Tome i. Hakim Boularbah. Véronique PIRE. Xavier Taton: Droit Judiciaire Prive,   
2ème édition, 2010-2011, p134_ 135. 
     Pascal Labbee: Procedure Civile, 2012-2013, p104. 
     Alexis Devauchelle, La saisine de la Cour de renvoi après cassation, 25/1/2019.   

املكتروني المو ك على منشور مقال  :   
/http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr/    30/4/2019تاريل الزيارة                                 
 
(3) Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, op cit.                                                          
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محكمكككككة التمييكككككز أو  كككككيا  الو كككككت فكككككي إعكككككادة الكككككدعو  مكككككن جديكككككد الكككككى محكمكككككة التمييكككككز فكككككي 
 .(1)حالة اصرارها على حكمها المنقوض

أن مو ككككف المشككككر  العرا ككككي أ ككككر  الككككى الصككككوا  مككككن المشككككر  المصككككري  نككككر  علككككى حككككين    
نقكككككككوض وبق كككككككاة والفرنسكككككككي  ألن اشكككككككتراط امعكككككككادة الكككككككى المحكمكككككككة التكككككككي اصكككككككدرت الحككككككككم الم

غيكككككر الكككككذين أصكككككدروا الحككككككم المنقكككككوض فيكككككه نكككككو  مكككككن التجكككككريح للق كككككاة ذاتهكككككم الكككككذين اصكككككدروا 
الحككككككم الكككككذي تكككككم نق كككككه ألسكككككبا  غيكككككر مقصكككككودة  هكككككذا بام كككككافة الكككككى تكككككأخير حسكككككم الكككككدعو  

مككككر الككككى عنككككد نءرهككككا مككككن   ككككاة اخككككرين  زنهككككم لككككم يسككككب  لهككككم نءككككر هككككذ/ الككككدعو  فيحتككككاج األ
ولككككككن ككككككان حكككككري بالمشكككككر  العرا كككككي أن يجعكككككل مكككككن ذلككككك  هكككككو   اجميكككككك تفاصكككككيلهالبحكككككث فكككككي 

مككككككككك اسككككككككت ناء الحككككككككازت التككككككككي تجعككككككككل مككككككككن نءككككككككر الق ككككككككاة الككككككككذين اصككككككككدروا الحكككككككككم األصككككككككل 
المنقككككوض غيككككر ممكنككككًا علككككى سككككبيل الم ككككال الشكككككو  مككككن الق ككككاة فككككي حككككال تككككوافر أحككككد اسككككبا  

 .  ذل 
 المطلب الثاني

 نقضهابعد  المدنية محكمة الموضوع بالدعوى نظر
بعكككككد صكككككدور  كككككرار نقكككككض الحككككككم وامعكككككادة ز بكككككد مكككككن اتخكككككاذ وسكككككا ل إجرا يكككككة  مكككككن أجكككككل     

ز إتحتككككاج الككككى حكككككم جديككككد وز يككككتم ذلكككك  أعككككادة السككككير بالككككدعو  بعككككد نقككككض حكمهككككا  فالككككدعو  
هنكككككككا: مكككككككا امجكككككككراءات  ذكرعكككككككد نقكككككككض حكمهكككككككا  والتسكككككككا ل الكككككككذي يكككككككباسكككككككت ناف السكككككككير فيهكككككككا ب

إليهككككا؟ وهككككل تعككككد الخصككككومة المعككككاد رافعككككة أمككككام المحكمككككة تباعهككككا مككككن أجككككل أعككككادة الماالواجكككك  
 بككككل الككككنقض؟   ومككككن  كككككم امتككككداد للخصككككومة  وإليهككككا خصككككومة جديككككدة؟ أالمعككككاد مككككة أمككككام المحك

تككككككون بكككككنفس الطلبكككككات والكككككدفو  واألشكككككخاص  بكككككل الكككككنقض. ألجكككككل ذلككككك  سنقسكككككم هكككككذا المطلككككك  
 بعكككككد الكككككنقض مدنيكككككةال علكككككى فكككككرعين نخصكككككص الفكككككر  األول الكككككى كيفيكككككة تبليكككككغ أطكككككراف الكككككدعو 

   أما الفر  ال اني فنخصصه لح ور الخصوم وغيابهم بعد النقض.وتحريكها
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 الفرع األول
 وتحريكها بعد النقض المدنية كيفية تبليغ أطراف الدعوى

حتكككككى يكككككتمكن الخصكككككوم مكككككن الحصكككككول علكككككى حككككككم فكككككي الكككككدعو  التكككككي نقكككككض حكمهكككككا ز      
إليهكككككا وز يكككككتم ذلككككك  أز بعكككككد اتخكككككاذ إجكككككراء د المعككككابككككد مكككككن ح كككككورهم مكككككن جديكككككد أمكككككام المحكمكككككة 

يمككككككنهم مكككككن أعكككككادة المرافعكككككة والحصكككككول علكككككى حككككككم فكككككي الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض  فوفقكككككًا للقكككككانون 
يجككككككك  ان يشكككككككتمل  كككككككرار محكمكككككككة التمييكككككككز علكككككككى ( تكككككككنص على:ي218العرا كككككككي نجكككككككد المكككككككادة )

الال حكككككككة البيانكككككككات الالزمكككككككة لصكككككككحة األحككككككككام واألسكككككككانيد التكككككككي بنكككككككي عليهكككككككا ومنا شكككككككة اسكككككككبا  
التمييزيكككككة ومكككككا يوجككككك  منهكككككا نقكككككض الحككككككم او مكككككا يوجككككك  ردهكككككا عنكككككد تصكككككديقه  ويجككككك  تبليكككككغ 

فالمشكككككر  العرا كككككي أوجككككك  تبليكككككغ القكككككرار الصكككككادر سكككككواء ككككككان بتصكككككدي   ".القكككككرار الكككككى الخصكككككوم
الحككككككم المطعكككككون فيكككككه  أو بكككككنقض الحككككككم المطعكككككون فيكككككه كليكككككًا أو جز يكككككًا  لككككككون التبليكككككغ يشككككككل 

سككككككتعداد الخصككككككوم للمرحلككككككة التاليككككككة للطعككككككن التمييككككككزي وهككككككو الطعككككككن إجككككككراء مهككككككم مككككككن حيككككككث ا
بطريككككك  تصكككككحيح القكككككرار التمييكككككزي وذلككككك  متكككككى مكككككا تكككككوافرت شكككككروطه أو تحريككككك  الكككككدعو  فكككككي 

 . (1)حالة نقض الحكم
ووفقكككككًا لتعليمكككككات السكككككقوف الزمنيكككككة الخاصكككككة بحسكككككم الكككككدعاو  فكككككي المحكككككاكم جكككككاءت فكككككي      

عيكككككدت الكككككى محكمتهكككككا  أو اذا نقكككككض الحككككككم او الالفقكككككرة خامسكككككًا:ي قكككككرار الصكككككادر فكككككي الكككككدعو  وا 
اعتكككككرض علكككككى الحككككككم ال يكككككابيب فتعتبكككككر الكككككدعو  بم ابكككككة دعكككككو  جديكككككدة ويبكككككدأ السكككككقف الزمنكككككي 

  .(2)"من تاريل اكمال التبلي ات فيها المحدد لها اعتباراً 
بنككككككاًء علككككككى ذلكككككك  فالككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض يكككككككون لهككككككا سككككككقف زمنككككككي جديككككككد بعككككككد انتهككككككاء      
 فكككككي الفقكككككرة خامسكككككًا مكككككن تعليمكككككات السكككككقوف الزمنيكككككة اعكككككال/  ت فيهكككككا  ويقصكككككد بكككككالتبليغ التبلي كككككا

التبليكككككغ بموعكككككد المرافعكككككة بعكككككد الكككككنقض ولكككككيس التبليكككككغ بقكككككرار الكككككنقض  وتخ كككككك التبلي كككككات  هكككككو
مكككككككككن  كككككككككانون  (28-13الكككككككككى القواعكككككككككد امجرا يكككككككككة العامكككككككككة المنصكككككككككوص عليهكككككككككا فكككككككككي المكككككككككواد )

                                                           

أطروحكككككة فكككككارس علكككككي عمكككككر علكككككي الجرجكككككري  التبلي كككككات الق كككككا ية ودورهكككككا فكككككي حسكككككم الكككككدعاو  المدنيكككككة   (1)
 .164  ص 2004دكتورا/ مقدمة الى مجلس كلية الحقو  جامعة الموصل 

منشور على المو ك   1987لسنة  4  ر م المحاكمتعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاو  في (2) 
 املكتروني:

http://www.iraqld.iq                                                           6/2/2019رة تاريل الزيا  
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  علككككككى أسككككككاس ان الككككككدعو  النافككككككذ المعككككككدل 1969سككككككنة ل 83المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم 
بعككككد الككككنقض بم ابككككة دعككككو  جديككككدة مككككن حيككككث الموعككككد الككككالزم لحسككككمها  ولكككككن المشككككر  العرا ككككي 

إليهككككا بعككككد تبلككككي هم بقككككرار المعككككاد لككككم يحككككدد موعككككد تحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض أمككككام المحكمككككة 
 .(1)النقض وامعادة

ل بككككأن تحريكككك  الككككدعو  تكككككون ممككككن لككككه مصككككلحة فككككي ووفقككككا للقواعككككد العامككككة يمكننككككا القككككو      
تحريكهككككا وذلكككك  وفقككككًا للشككككروط العامككككة فككككي أ امككككه الككككدعو   ففككككي حككككال صككككدور  ككككرار الككككنقض فككككي 
صكككككالح المميكككككز فيجككككك  تحريككككك  الكككككدعو  مكككككن  بلكككككه وفكككككي حالكككككة صكككككدور/ لصكككككالح المميكككككز عليكككككه 

وم المحكمككككة فهككككو مككككن يقككككوم بتحريكككك  الككككدعو  بعككككد تبلككككي هم بقككككرار الككككنقض وامعككككادة  عند ككككذ تقكككك
بتبليككككغ الخصككككم األخككككر بموعككككد المرافعككككة وفقككككا للقواعككككد العامككككة للتبلي ككككات  ووفقككككا للقواعككككد العامككككة 

اجكككككاز لككككككل مكككككن  النافكككككذ المعكككككدل 1969لسكككككنة  83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم  فكككككإن
الفقككككككرة /176لككككككه مصككككككلحة ان يسككككككتفيد مككككككن  ككككككرار تعككككككديل الحكككككككم وهككككككذا مككككككا نجككككككد/ فككككككي المككككككادة )

ذلكككك  يسككككتفيد مككككن تعككككديل الحكككككم بسككككب  الطعككككن فيككككه مككككن تكككككون ( إذ نصككككت علككككى:ي ومككككك ةال انيكككك
لككككه مصككككلحة مسككككتمدة مككككن حقككككو  مككككن جككككر  تعككككديل الحكككككم لصككككالحهي. فاسككككتنادًا الككككى هككككذ/ المككككادة 
مككككن لككككم يكككككن طرفككككا فككككي الطعككككن التمييككككزي يمكنككككه تحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض فككككي حككككال تككككوافر 

 بتحريكها المميز أو المميز عليه. مصلحة له من تحري  الدعو  وان لم يقم
 الطريقككككككةتبليككككككغ الخصككككككوم بعككككككد الككككككنقض يكككككككون ب ويككككككذكر جانكككككك  مككككككن الفقككككككه العرا ككككككي بككككككأن    

 .(2)ول مرةأم فيها التبليغ عند رفك الدعو  التي يت نفسها
 
 
 

                                                           

 . 123( د. سالم عبد الر ا طوير   الدعو  بعد النقض  مصدر ساب   ص(1
د. سكككككالم  .44  مصكككككدر سكككككاب   ص2لفتكككككة هامكككككل العجيلكككككي  دراسكككككات فكككككي  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة  ج (2)

 .123عبد الر ا طوير   الدعو  بعد النقض  مصدر ساب   ص 
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أربعككككة  فككككيو  بعككككد الككككنقض أن تحسككككم الككككدعو  إليهككككا الككككدعالمعككككاد ويجكككك  علككككى المحكمككككة     
فككككي  السككككقوف الزمنيككككة تعليمككككاتال التبلي ككككات وهككككذ/ مككككا نصككككت عليككككه ل اكمككككريأأشككككهر تبككككدأ مككككن تكككك

 .(1)الفقرة اوز
الق ككككككاء العرا ككككككي الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض امتككككككداد للككككككدعو   بككككككل الككككككنقض وأن تبليككككككغ  عككككككدو ككككككد 

ز اشككككعار مككككن المحكمككككة بعككككودة الككككدعو  للسككككير إصككككوم بالح ككككور فككككي موعككككد محككككدد مككككا هككككو الخ
 التمييككككككزي الطعككككككن أن وجككككككد والمداولككككككة التككككككد ي  لككككككد :ي كككككككاآلتي القككككككرار منطككككككو  جككككككاء إذ  فيهككككككا
 المميكككككز الحككككككم علكككككى النءكككككر عطكككككف ولكككككد  شككككككال  بولكككككه فقكككككرر القانونيكككككة المكككككدة  كككككمن مقكككككدم
 -عليكككككككه المككككككدعى بل كككككككت  ككككككد كانكككككككت المو ككككككو  محكمكككككككة أن ذلكككككك  للقكككككككانون مخككككككالف انكككككككه وجككككككد

 الحككككككم نقكككككض بعكككككد مجكككككددا الكككككدعو  فكككككي للسكككككير....  المرافعكككككة جلسكككككة فكككككي بالح كككككور -المميكككككز
 المحكمكككككة وان...... تبلي كككككه رغكككككم الجلسكككككة تلككككك  يح كككككر لكككككم عليكككككه المكككككدعى وأن فيهكككككا الصكككككادر

 زن......  ال يابيككككككة المرافعككككككة إجككككككراء  ككككككررت ب يابككككككه ح كككككورية المرافعككككككة فككككككي السككككككير مككككككن بكككككدز
 الككككنقض  بككككل تمككككت التككككي لإلجككككراءات التصككككدي المحكمككككة مككككن يسككككتدعي ز المميككككز الحكككككم نقككككض
 الككككنقض  بككككل تمككككت التككككي امجككككراءات فككككإن لككككذا الككككنقض  ككككرار فككككي المبينككككة لألوجككككه التصككككدي وانمككككا
 بحكككك  ح ككككورية المرافعككككة اعتبككككار ومنهككككا ومعتبككككرة مرعيككككة تبقككككى الككككنقض  ككككرار لهككككا يتصككككد  ولككككم

 جلسككككة علككككى بالح ككككور تبلككككغ  ككككد عليككككه المككككدعى مككككادام الككككنقض  بككككل  كانككككت كمككككا عليككككه المككككدعى
 اشككككككعار از هككككككو مككككككا الككككككنقض بعككككككد لي ككككككهتب وأن يح ككككككر  ولككككككم الككككككنقض بعككككككد المنعقككككككدة المرافعككككككة

 .(2).....يمجددا فيها للسير الدعو  بعودة
بمعنكككككى أن التبليكككككغ بعكككككد الكككككنقض ز يعنكككككي أن الكككككدعو  جديكككككدة وانمكككككا عكككككد الق كككككاء التبليكككككغ هنكككككا 
مجككككرد أشككككعار  ومككككن  ككككم فالككككدعو  بعككككد الككككنقض امتككككداد للككككدعو   بككككل الككككنقض لكككككون امجككككراءات 

                                                           

 المحاكم المدنية -اوًز (1)  "
اريكككككة يككككككون السكككككقف الزمنكككككي از صكككككى لحسكككككم الكككككدعاو  التكككككي تخكككككتص بنءرهكككككا محكككككاكم البكككككداءة والمحكككككاكم ازد-1

ومحككككاكم ايجككككار العقككككار ومحكككككاكم العمككككل ومحككككاكم األحكككككوال الشخصككككية ومحككككاكم األحكككككوال المدنيككككةب أربعككككة أشكككككهر 
  اعتبارا من تاريل اكمال التبلي ات فيها.

يككككككككون السكككككككقف الزمنكككككككي از صكككككككى لحسكككككككم الكككككككدعاو  التكككككككي يخكككككككتص بنءرهكككككككا محكككككككاكم ازسكككككككت ناف بصكككككككفتها  -2
  .مال التبلي ات فيهاياألصلية أربعة أشهر اعتباًرا من تاريل اك

  غيكككككككككككر 1992/ 6/ 15  بتكككككككككككاريل 992/ حقو يكككككككككككة/ 1304العكككككككككككدد  :اسكككككككككككت ناف ب كككككككككككداد  كككككككككككرار محكمكككككككككككة (2)
 منشور.
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لككككككككنقض يتعلكككككككك  بهككككككككذ/ ز اذا كككككككككان اإمنهككككككككا الككككككككنقض تبقككككككككى كمككككككككا هككككككككي ز ي يككككككككر  بككككككككل الككككككككنقض 
إليهكككككككا المعكككككككاد مقامكككككككة أمكككككككام المحكمكككككككة الكككككككدعو   تعكككككككد الكككككككى هكككككككذا القكككككككرار اً اسكككككككتنادفامجكككككككراءات  

الكككككككدعو  وان لكككككككم يقكككككككم احكككككككد بتحريكهكككككككا  فكككككككال يوجكككككككد بالق كككككككاء شكككككككيء كتحريككككككك  الكككككككدعو  وانمكككككككا  
تعكككككد   و الجديكككككد لكككككغ الخصكككككوم بموعكككككد المرافعكككككةالمحكمكككككة بعكككككد عكككككودة الكككككدعو  إليهكككككا منقو كككككة تب

دعككككككو  جديككككككدة مككككككن حيككككككث المككككككدة الالزمككككككة لحسككككككمها وذلكككككك  حسكككككك  تعليمككككككات السككككككقوف الزمنيككككككة 
 .المذكورة سابقاً 

بأبطككككككال عري ككككككة الككككككدعو   إليهككككككا الككككككدعو  ان تصككككككدر  ككككككراراً المعككككككاد وز يجككككككوز للمحكمككككككة     
ان لكككككككم تقكككككككم بتبليكككككككغ أطرافهكككككككا بموعكككككككد المرافعكككككككة بعكككككككد الكككككككنقض  وهكككككككذا مكككككككا سكككككككار عليكككككككه الق كككككككاء 

را ككككي  إذ  امككككت محكمككككة ازسككككت ناف بصككككفتها التمييزيككككة بككككنقض القككككرار الصككككادر مككككن محكمككككة الع
 .(1)البداءة الذي يق ي بأبطال عري ة الدعو  بعد النقض

تحريكككك  الككككدعو  أو مككككا يسككككميه الفقككككه والقككككانون والق ككككاء  فككككإنأمككككا وفقككككًا للقككككانون المصككككري     
لصككككدور  تككككاليبككككدأ مككككن اليككككوم الل سككككتة أشككككهر تالمصككككري تعجيككككل الككككدعو   يجكككك  أن يكككككون خككككال

طلككككك  يرفككككك  بهكككككا صكككككورة رسكككككمية مكككككن  كككككرار الكككككنقض نقكككككض الحككككككم وامعكككككادة وذلككككك  مكككككن  كككككرار 
إ ككككككافة الككككككى البيانككككككات الواجكككككك  توافرهككككككا فككككككي العري ككككككة أزسككككككت نافية  ويبلككككككغ هككككككذا الطلكككككك  الككككككى 

إليهككككا وتعككككد مككككدة السككككتة أشككككهر هككككي المككككدة المعككككاد الخصككككوم مككككن أجككككل الح ككككور أمككككام المحكمككككة 
ة لسككككقوط الخصككككومة ولككككيس ميعككككاد محككككدد لتحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض  فيترتكككك  علككككى المحككككدد

إليهكككككا الكككككى التمسككككك  بسكككككقوط الخصكككككومة المعكككككاد انتها هكككككا دون تحريككككك  الكككككدعو  أمكككككام المحكمكككككة 
( مككككن  ككككانون 134ممككككن لككككه مصككككلحة فككككي ذلكككك   وتبككككدأ هككككذ/ المككككدة حسكككك  مككككا ورد فككككي المككككادة )

خككككر إجكككككراء صككككحيح ويعكككككد الفقككككه المصكككككري آريل أتككككالمصككككري مكككككن  والتجاريكككككة ت المدنيككككةالمرافعككككا
عككككككادة الككككككدعو  هككككككو أخككككككر إجككككككراء صككككككحيح فككككككي الككككككدعو   بككككككل الككككككنقض  عليككككككه  نقككككككض الحكككككككم وا 

إليهكككككا مكككككن خكككككالل طلككككك  يقكككككدم مكككككن  بكككككل المعكككككاد فتحريككككك  الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض أمكككككام المحكمكككككة 
 إليهكككككا وذلككككك  حسككككك المعكككككاد الخصكككككوم مكككككن أجكككككل تحديكككككد موعكككككد معكككككادة المرافعكككككة أمكككككام المحكمكككككة 

                                                           

،ِبتااااااااري 2006ِ/ِنقااااااااِحكااااااام/1528ِقااااااارارِمحكماااااااةِاالسااااااات:نالِبصااااااا ت اِالتمييزياااااااة:ِالعاااااااددِِ(1)

2/10/2006ِ.ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمنشورِعلىِالموقعِااللكتروني:ِِ
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التكككككي نصكككككت علكككككى:ي فكككككاذا ككككككان الحككككككم  كككككد نقكككككض  (الفقكككككرة ال انيكككككة /269مكككككا ورد فكككككي المكككككادة )
ل يككككر ذلكككك  مككككن األسككككبا   تحيككككل الق ككككية الككككى المحكمككككة التككككي اصككككدرت الحكككككم المطعككككون فيككككه 

 .(1)لتحكم فيها من جديد  بناء على طل  الخصوم....ي
لكككككم يحقككككك  ال كككككرض  وفكككككي حالكككككة ككككككان تبليكككككغ الخصكككككوم بعري كككككة التعجيكككككل باطكككككل  بمعنكككككى    

عكككككد الكككككنقض  ومكككككرت سكككككتة إليهكككككا الكككككدعو  بالمعكككككاد منكككككه وهكككككو ح كككككور الخصكككككوم أمكككككام المحكمكككككة 
سككككككتمر هككككككذا الككككككبطالن  يحكككككك  لمككككككن لككككككه مصككككككلحة فككككككي التمسكككككك  بالككككككدفك بسككككككقوط اأشككككككهر كاملككككككة و 

الخصكككككومة أن يقكككككوم بتعجيككككككل ازسكككككت ناف والتمسككككك  بهككككككذا الكككككدفك فكككككي عري ككككككة التعجيكككككل  وهككككككذا 
شككككهر  إذ ز عبككككرة بككككبطالن التعجيككككل هككككذا األمككككر  بككككل انتهككككاء سككككتة أكلككككه فككككي حالككككة عككككدم تككككدار  

ز بمكككككرور السكككككتة أشكككككهر  مكككككك األخكككككذ بنءكككككر ازعتبكككككار بكككككأن التمسككككك  فكككككي سكككككقوط الخصكككككومة إذا إ
كككككان فكككككي صكككككورة دفكككككك تككككككون المكككككدة الالزمكككككة ممكانيكككككة التمسككككك  بالكككككدفك بسكككككقوط الخصكككككومة هكككككي 

 .(2)سنة وليس ستة أشهر
وم ازسكككتفادة منككككه فككككي حكككال تعككككددهم متكككى مككككا تمسككك  بككككه مككككن وهكككذا الككككبطالن يمككككن للخصكككك    

لكككككككه مصكككككككلحة فكككككككي التمسككككككك  بكككككككه وككككككككان المو كككككككو   غيكككككككر  ابكككككككل للتجز كككككككة  وفكككككككي حكككككككال  ابليكككككككة 
 .(3)المو و  للتجز ة فال يستفيد من التمس  بهذا الدفك أز صاح  المصلحة فيه

  مكككككن وز يترتككككك  علكككككى سكككككقوط الخصكككككومة بعكككككد الكككككنقض سكككككقوط الحككككك  فكككككي إ امكككككة الكككككدعو     
جديكككككككد  إذ ذككككككككر الفقكككككككه المصكككككككري أمكانيكككككككة ا امكككككككة الكككككككدعو  مكككككككرة اخكككككككر  أمكككككككام المحكمكككككككة التكككككككي 

                                                           

  المكتكككككككك  الجكككككككككامعي الحكككككككككديث  1أنككككككككور طلبكككككككككة  الطعككككككككن بكككككككككالنقض فكككككككككي المككككككككواد المدنيكككككككككة والتجاريكككككككككة  ط (1)
نبيكككككل أسكككككماعيل عمكككككر  الوسكككككيط فكككككي الطعكككككن بكككككالنقض فكككككي المكككككواد المدنيكككككة  . د.872  ص2004  سككككككندريةام

انكككككككككور طلبكككككككككة  المطكككككككككول فكككككككككي شكككككككككرم المرافعكككككككككات المدنيكككككككككة  . د.426ح425والتجاريكككككككككة  مصكككككككككدر سكككككككككاب   ص
سككككككيد حسككككككن الب ككككككال  المطككككككول فككككككي شككككككرم الصككككككي ة  .579  ص2011  بككككككدون مكككككككان نشككككككر  6والتجاريككككككة  ج
 .624-623  ص2001 الكت   عالم  1  واألورا  الق ا ية  مجالقانونية للدعاو 

. 572-571  صمصككككككدر سككككككاب   6أنككككككور طلبككككككة  المطككككككول فككككككي شككككككرم المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة  ج (2)
حامككككككككككد فهمككككككككككي ود. محمككككككككككد حامككككككككككد فهمككككككككككي  الككككككككككنقض فككككككككككي المككككككككككواد المدنيككككككككككة والتجاريككككككككككة  مصككككككككككدر سككككككككككاب   

  1القانونيككككككة للككككككدعاو  واألورا  الق ككككككا ية  مككككككجحسككككككين الب ككككككال  المطككككككول فككككككي شككككككرم الصككككككيغ  .681ح680ص
 .625-624مصدر ساب   ص
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اصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض او أمكككككام محكمكككككة أخكككككر  ولككككككن يبقكككككى لقكككككرار الكككككنقض  وتكككككه املزاميكككككة 
 .(1)في هذا الشأن

وذكككككككر الفقكككككككه المصكككككككري ان الكككككككدعو  بعكككككككد الكككككككنقض ز تعكككككككد دعكككككككو  جديكككككككدة بكككككككل هكككككككي         
 بككككككل الككككككنقض إذ يعمككككككل الككككككنقض علككككككى إزالككككككة الحكككككككم الككككككذي تككككككم نق ككككككه ليتككككككابك امتككككككداد للككككككدعو  

 .(2)إليها الدعو المعاد الخصوم سير الدعو  أمام المحكمة 
المرافعكككككككات  كككككككانون را كككككككي ان سككككككقوط الخصكككككككومة يقابكككككككل فككككككي يككككككذكر جانككككككك  مككككككن الفقكككككككه الع    

اذا اسكككككتمر  (يالفقكككككرة ال انيكككككة /83ري كككككة الكككككدعو   إذ نصكككككت المكككككادة )العرا كككككي أبطكككككال عالمدنيكككككة 
و ككككككف الككككككدعو  بفعككككككل المككككككدعي او امتناعككككككه مككككككدة سككككككتة اشككككككهر تبطككككككل عري ككككككة الككككككدعو  بحكككككككم 

(ي اذا اسككككككتمر انقطكككككا  سككككككير الككككككدعو  بككككككال عككككككذر مقبككككككول 87القكككككانوني  ونصككككككت كككككككذل  المككككككادة )
سكككككتة اشكككككهر ولكككككم تسكككككتأنف الكككككدعو  سكككككيرها خكككككالل هكككككذ/ المكككككدة تبطكككككل عري كككككة الكككككدعو  بحككككككم 

 .(3)القانوني
المعكككككاد ان الخصكككككم الكككككذي يقكككككوم بتحريككككك  الكككككدعو  أمكككككام المحكمكككككة  المصكككككري وحكككككدد الفقكككككه    

إليهككككا الككككدعو  بعككككد نقككككض حكمهككككا هككككو مككككن صككككدر الحكككككم ازبتككككدا ي  ككككد/ و ككككام باسككككت نافه ومككككن 
نقككككككككض الحكككككككككم يجعككككككككل مككككككككن مصككككككككلحته ان يحككككككككر  إذ إن  كككككككم طعككككككككن فيككككككككه بككككككككالنقض )التمييككككككككز( 

  وهككككذا مككككا (4)ار حكككككم لصككككالحهإليهككككا الككككدعو  مككككن اجككككل استصككككدالمعككككاد الككككدعو  امككككام المحكمككككة 
لككككم يقولككككه الفقككككه والقككككانون العرا ككككي إذ لككككم يحككككدد القككككانون والفقككككه مككككن يقككككوم بتحريكككك  الككككدعو  امككككام 

إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض وبككككالرجو  الككككى القواعككككد العامككككة كمككككا ذكرنككككا اعككككال/ المعككككاد المحكمككككة 
ازبتككككدا ي ككككل مككككن لككككه مصككككلحة يسككككتطيك تحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض سككككواء مككككن صككككدر الحكككككم 

 لصالحه او  د/.

                                                           

 .835  ص1987 القاهرة  العربية  النه ة دار  د. فتحي والي  الوسيط في  انون الق اء المدني (1)
سككككككيد . 37  مصككككككدر سككككككاب   ص9طككككككول فككككككي شككككككرم المرافعككككككات التجاريككككككة والمدنيككككككة  جد. انككككككور طلبككككككة  الم (2)

ص مصكككككككدر سكككككككاب   حسكككككككن الب كككككككال  المطكككككككول فكككككككي شكككككككرم الصكككككككي ة القانونيكككككككة للكككككككدعاو  واألورا  الق كككككككا ية  
623. 
( أجياد  امر نايف الدليمي  سقوط الدعو  المدنية وانق ا ها بم ي المدة  دار الكت  القانونية  مصر  (3

 .17  ص2010
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 1975لسككككككنة  1123 ككككككانون امجككككككراءات المدنيككككككة الفرنسككككككي ر ككككككم بككككككالرجو  الككككككى نصككككككوص     
(  إذ 1037ح1032لككككككنقض فككككككي المككككككواد )فقككككككد نءككككككم إجككككككراءات امعككككككادة بعككككككد ا المعككككككدل النافككككككذ 

إليهككككا مككككن خككككالل طلكككك  يشككككتمل علككككى المعككككاد شككككترط القككككانون لتحريكككك  الككككدعو  أمككككام المحكمككككة ا
ن البيانككككات كالبيانككككات التككككي يشككككترط توفرهككككا فككككي عري ككككة الككككدعو   هككككذ/ بام ككككافة مجموعككككة مكككك

( 1033الكككككى نسكككككخة مكككككن  كككككرار نقكككككض الحككككككم يرفككككك  بهكككككذا الطلككككك   وهكككككذا مكككككا ت كككككمنته المكككككادة )
الطلكككك  يجكككك  ان يت ككككمن النقككككاط الالزمككككة فككككي عري ككككة الككككدعو  أمككككام هككككذ/  التككككي تككككنص علككككى:ي

رفا  نسخة من الحكم الصادر عن  .(1ي)ضمحكمة النق المحككمة  وا 
ز بعككككد تنءككككيم هككككذا الطلكككك  بعككككد صككككدور إال يجككككوز تحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض عليككككه فكككك    

قا يكككا فكككال بكككد مكككن تنءكككيم طلككك  إليهكككا الكككدعو  تلالمعكككاد  كككرار نقكككض الحككككم  فكككال تنءكككر المحكمكككة 
األطككككككراف المعنيككككككة بككككككالنزا  وفقككككككا لقككككككرار الككككككنقض حتككككككى تككككككتمكن المحكمككككككة مككككككن نءككككككر   بككككككل مككككككن

 .(2)آنفاً ءيمه بصورة صريحة في المادة ا ما تم تنالدعو  وهذ
إليهكككككككا  بكككككككل يعكككككككود المعكككككككاد فقكككككككرار محكمكككككككة الكككككككنقض ز يرتككككككك  ازنعقكككككككاد التلقكككككككا ي للمحكمكككككككة    

 .انعقادهااألمر إلى الخصوم لطل  
أحككككككد أطككككككراف الككككككدعو   بككككككل الككككككنقض  لكككككككن المبككككككادرة  نيككككككتم تحريكككككك  الككككككدعو  عككككككادًة مكككككك     

أطرافكككككككا فكككككككي الكككككككدعو  أمكككككككام المحكمكككككككة التكككككككي ُنقكككككككض  تخكككككككص أي كككككككا األشكككككككخاص الكككككككذين ككككككككانوا
حكمهككككا  ولكككككم يكونككككوا أطرافكككككا أمككككام محكمكككككة النقككككككض. عنككككدما يمكككككس أو ينتهكككك  النقككككككض حقكككككو هم  

                                                           

 المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 1033المادة ) (1)
"La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif 
d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est 

annexée". 
(2) Alexis Devauchelle: La saisine de la Cour de renvoi après cassation, op cit.  

:مقال منشور بالل ة الفرنسية على المو ك املكتروني  
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr                              13/9/2019تاريل الزيارة          
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إليهكككككا الكككككدعو   وذلككككك  حسككككك  المكككككادة المعكككككاد يجكككككوز لهكككككم أي كككككًا رفكككككك الكككككدعاو  أمكككككام المحكمكككككة 
 .(1)( من  انون امجراءات الفرنسي النافذ637)

 المعككككككدل النافككككككذ  1975لسككككككنة  1123امجككككككراءات المدنيككككككة الفرنسككككككي ر ككككككم   ككككككانونشككككككترط او     
إليهككككككا الككككككدعو  الكترونيككككككًا  وأن تقديمككككككه بطريكككككك  المعككككككاد مكككككك خرًا تقككككككديم طلكككككك  انعقككككككاد المحكمككككككة 

 ازنعقككككادأخككككر يترتكككك  عليككككه رفككككض طلكككك  ازنعقككككاد فقككككد حكمككككت محكمككككة الككككنقض مكككك خًرا بشككككروط 
 .زامي  عندما يكون التم يل إلازست نافلمحكمة 
المحكمككككككة   زنعقككككككادريل الطعككككككن األولككككككي  امعككككككالن ألككككككذل  مو فهككككككا وا ككككككح: أيككككككا كككككككان تكككككك    

مانككككككة المحكمككككككة إليهككككككا الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض  يجكككككك  أن يككككككتم تسككككككليمه إلكترونيككككككًا إلككككككى االمعككككككاد 
إليهككككككا الككككككدعو  المعككككككاد إصككككككدار إعككككككالن امعككككككادة الككككككى المحكمككككككة  اً إلزاميكككككك داألخيككككككرة  لككككككذل  يعكككككك
 .(2)كتروني للمحامينبواسطة النءام امل

وهكككككذا مكككككا أكدتكككككه محكمكككككة الكككككنقض الفرنسكككككية فكككككي رف كككككها أحكككككد الطعكككككون التكككككي طلككككك  فيهكككككا     
إليهكككككا الكككككدعو  الكككككذي يقت كككككي بكككككرفض إعكككككالن امعكككككادة المعكككككاد الطكككككاعن نقكككككض  كككككرار المحكمكككككة 

المقكككككدم بطريككككك  غيكككككر الكترونكككككي  فككككككان علكككككى الخصكككككوم اعكككككالن امعكككككادة بكككككالطري  املكترونكككككي 
امعككككادة إلككككى المحكمككككة بعككككد الككككنقض    لككككذا  ككككرر أن إعككككالن 2013ينككككاير  1مككككن وذلكككك  ابتككككداًء 

غيكككككر مقبكككككول   عدتكككككه   2013 أكتكككككوبر 3الكككككذي صكككككدر فكككككي رسكككككالة موجهكككككة إلكككككى سكككككجلها  فكككككي 
لككككككك  تحريككككككك  إليهكككككككا الكككككككدعو  بكككككككرفض طالمعكككككككاد و كككككككد أككككككككدت محكمكككككككة الكككككككنقض  كككككككرار المحكمكككككككة 

مكككككككن  1034و  1032 تطبيككككككك  األحككككككككام المدمجكككككككة فكككككككي المكككككككادتين الكككككككدعو  لسكككككككب  أنكككككككه مكككككككن
إليهكككككا بعكككككد الكككككنقض بكككككإعالن امعكككككادة المعكككككاد  كككككانون امجكككككراءات المدنيكككككة  يكككككتم تحريككككك  المحكمكككككة 

المحككككددة  انونككككًا  أنككككه فككككي هككككذ/ الحالككككة   انتقككككل  مككككدةة هككككذا ازختصككككاص  بككككل انتهككككاء الإلككككى أمانكككك
الخصككككككوم الككككككى إعككككككالن امعككككككادة الككككككى محكمككككككة ازسككككككت ناف فككككككي ريككككككن عبككككككر البريككككككد إلككككككى أمانككككككة 

                                                           

(1) Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procédure 
civile, op cit, p 1295.  
(2) Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, op cit. 

يلكترونزامقال منشور بالل ة الفرنسية على المو ك   
https://www.village-justice.com  14/9/2019تككككككككاريل الزيككككككككارة                              
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الكككككذي تكككككم إرفكككككا  نسكككككخة مكككككن حككككككم محكمكككككة الكككككنقض الم رخكككككة  2013أكتكككككوبر  3بط فكككككي ال ككككك
مككككككككن  ككككككككانون امجككككككككراءات المدنيككككككككة   تُقككككككككد م  1-930  أنككككككككه تطبيقًككككككككا للمككككككككادة  2013يوليككككككككو  10

المرافعكككككات إلكككككى المحكمكككككة بالوسكككككا ل املكترونيكككككة  أنكككككه إذا ككككككان الخطكككككا  املكترونكككككي ز يحكككككول 
  يصككككبح إلزامًيككككا لجميككككك آنفككككاً بيكككك  ألحكككككام المككككادة المككككذكورة شكككككل األفعككككال التككككي ينقلهككككا  فككككي تط
  بمككككككككا فككككككككي ذلكككككككك  إعككككككككالن امعككككككككادة بعككككككككد 2013ينككككككككاير 1امجككككككككراءات امجرا يككككككككة اعتبككككككككاًرا مككككككككن 

الكككككنقض  وهكككككذا دون أي تمييكككككز وفقكككككا للتكككككاريل األولكككككي لالسكككككت ناف  فكككككي هكككككذ/ الحالكككككة   لكككككم يكككككتم 
ينب ككككككي  ومككككككن  ككككككمل املكترونيككككككة  قض بالوسككككككا تقككككككديم إعككككككالن امعككككككادة إلككككككى المحكمككككككة بعككككككد الككككككن

 .(1)إعالنه غير مقبول
أمككككككا فيمككككككا يتعلكككككك  بموعككككككد تحريكككككك  الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض فحككككككدد المشككككككر  الفرنسككككككي مككككككدة     

إليهكككككا الكككككدعو  بشكككككهرين كحكككككد ا صكككككى إذ نصكككككت المكككككادة المعكككككاد تحريكككك  الكككككدعو  أمكككككام المحكمكككككة 
الطلككككك  يجككككك   فكككككإن امحالكككككة ز تبكككككث إز بإشكككككعار مسكككككب  هي كككككةعلكككككى الكككككرغم مكككككن ان  (ي1034)
ريل اشكككككعار أل انتهكككككاء مكككككدة شكككككهرين ابتكككككداًء مكككككن تكككككتقديمكككككه  بككككك - الهي كككككةمكككككك عكككككدم اعتكككككراض  –

غيككككا  الطلكككك   .حككككم الككككنقض التككككابك لككككه. وهكككذ/ المككككدة تسككككري اي ككككًا علكككى مككككن يقككككدم األشككككعار
يجعكككككل الحككككككم الصكككككادر عكككككن المحكككككاكم  الهي كككككةفكككككي األجكككككل )المكككككدة( المحكككككدد او عكككككدم اعتكككككراض 

 . (2)نها يًا عندما يكون القرار المل ى  د صدر عن محكمة ازست ناف من الدرجة األولى

                                                           

(1) Cour de cassation, chambre civile 2, 1 décembre 2016, n° 15-25972.  
 :منشور على المو ك املكتروني

http://www.doctrine.fr/                                                     2019/ 15/9تاريل الزيارة  
 :المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 1034المادة ) (2)

"A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification 
préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être 
faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification 
de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de 
celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de 
celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort 

lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement". 

http://www.doctrine.fr/
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فطبقكككككككًا لهكككككككذ/ المكككككككادة يجككككككك  تقكككككككديم تصكككككككريح )طلككككككك ( لتحريككككككك  الكككككككدعو  أمكككككككام المحكمكككككككة     
إليهكككككا الكككككدعو  خكككككالل شكككككهرين تبكككككدأ مكككككن و كككككت تبليكككككغ  كككككرار الكككككنقض الكككككى الخصكككككوم فقكككككد المعكككككاد 

ي أربعككككة أشككككهر ولكككككن تككككم تقصككككير تلكككك  كانككككت المككككدة الالزمككككة لتحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض هكككك
 المعكككككدل 2017مكككككايو  6بتكككككاريل   891ك  2017المكككككدة إلكككككى شكككككهرين بموجككككك  المرسكككككوم ر كككككم

  يجكككك  أن يككككتم ذكرهككككا بشكككككل وا ككككح فككككي عمليككككة امخطككككار مككككدةلالسككككت ناف ولكككككي تحتككككرم هككككذ/ ال
 ي بقككككرار النقكككككض  فككككإذا لككككم يككككتم احتككككرام هككككذا الموعككككد يترتكككك  علككككى ذلكككك  اكتسككككا  الحكككككم ازبتككككدا

 ككككوة الشككككيء المق ككككي فيككككه متككككى مككككا كككككان الحكككككم المنقككككوض صككككادر مككككن المحكمككككة أزسككككت نافية  
زسكككككت نافي يككككك دي الكككككى زوالكككككه االخصكككككوم بعكككككد نقكككككض الحككككككم   بكككككل عو  مكككككنإذ عكككككدم تحريككككك  الكككككد

 .(1)وزوال كل أ ر له ويصبح الحكم ازبتدا ي انتها ي  ابال للتنفيذ
يسكككككري ميعكككككاد الشكككككهرين  فكككككي هكككككذ/ الحالكككككة  أمكككككا فكككككي حالكككككة عكككككدم تبليكككككغ  كككككرار الكككككنقض فكككككال    

ويحككككك  ألطكككككراف الكككككدعو  تحريككككك  الكككككدعو   فكككككي اي و كككككت خكككككالل مكككككدة سكككككنتين تبكككككدأ مكككككن تكككككاريل  
ا فكككككي صكككككدور  كككككرار الكككككنقض  ويسكككككت نى مكككككن ذلككككك  المطعكككككون  كككككد/ الكككككذي صكككككدر الحككككككم غيابيككككك

 .(2)ريل اعالنه بالحكمأحقه فتسري مدة السنتين من ت
إليهككككككا الككككككدعو  هككككككو طلكككككك  ملككككككف الككككككدعو  مككككككن المحكمككككككة المعككككككاد أمككككككا دور  لككككككم المحكمككككككة    

 .(3)(1037التي تم نقض حكمها ودون تأخير وهذا ما حوته نص المادة )
خالصككككككة القككككككول أن الكككككككدعو  المدنيككككككة بعكككككككد الككككككنقض هكككككككي امتككككككداد للكككككككدعو   بككككككل الكككككككنقض     

ويسكككككت نى مكككككن ذلككككك  نقكككككض الحككككككم بسكككككب  مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص  لككككككون المحكمكككككة التكككككي 
                                                           

(1)Serge Guinchard. Frédérique Ferrand.  Cécile chainais, procédure civile, 
op cit, p650. 
Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: 
procédure civile, op cit, p 1291_1292.  
Aurélie Bergeaud Wetterwald. évelyne bonis. Yanick Capdepon: Procédure 
civile, éditions cujas, 2017_2018, p 596.   
(2) Alexis Devauchelle: La saisine de la Cour de renvoi après cassation, op cit.    

 المعدل النافذ 1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 1037( المادة )(3
 Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction ي
dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaireي. 
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د الككككككنقض ليسككككككت ذات المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض لكونهككككككا غيككككككر تنءرهككككككا بعكككككك
مختصكككككة  إز ان الكككككدعو  المدنيكككككة بعكككككد الكككككنقض تعكككككد دعكككككو  جديكككككدة مكككككن حيكككككث المكككككدة الالزمكككككة 

 لحسمها وذل  حس  مال نصت عليه تعليمات السقوف الزمنية لحسم الدعاو . 
 الفرع الثاني

 حضور الخصوم وغيابهم بعد النقض
إليهكككككككا الكككككككدعو  المعكككككككاد ن تطر نكككككككا الكككككككى كيفيكككككككة تحريككككككك  الكككككككدعو  أمكككككككام المحكمكككككككة بعكككككككد أ     

إليهككككككا المعككككككاد نفتككككككرض أن الخصككككككوم  ككككككاموا بتحريكككككك  الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض وحككككككددت المحكمككككككة 
موعكككككككدًا للمرافعكككككككة وتكككككككم تبليكككككككغ الخصكككككككوم  بنكككككككاًء علكككككككى هكككككككذ/ الفر كككككككية هكككككككل ح كككككككور الخصكككككككوم 

العامكككككة امجرا يككككة فيمكككككا يتعلكككك  بح كككككور إليهككككا تخ كككككك للقواعككككد المعكككككاد وغيككككابهم أمكككككام المحكمككككة 
 1969لسكككككككنة  83 كككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا كككككككي ر ككككككم الخصككككككوم وغيككككككابهم التكككككككي حككككككددها 

الحككككككككم  وهكككككككل غيكككككككا  الخصكككككككم بعكككككككد الكككككككنقض يجعكككككككل(؟ 57-51النافكككككككذ فكككككككي المكككككككواد )المعكككككككدل  
 في حقه على الرغم من ح ور/  بل النقض؟ اً غيابي
هكككككم مكككككن ناحيكككككة تحديكككككد نكككككو  الحككككككم هكككككل هكككككو حككككككم وتحديكككككد ح كككككور الخصكككككوم وغيكككككابهم م    

 ح وري أو حكم غيابي  ومن  م تحديد طري  الطعن المال م له. 
إجككككراءات الككككدعو  بعككككد الككككنقض علككككى الوجككككه الككككد ي  نءم يكككك لككككملمككككا كككككان القككككانون العرا ككككي      

فيمكننكككككا القكككككول بخ كككككو  الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض للقواعكككككد العامكككككة امجرا يكككككة مكككككن حيكككككث ح كككككور 
 غيابهم.الخصوم و 

 فمتككككى مككككا تككككم تبليككككغ الخصككككوم بعككككد الككككنقض وامعككككادة ولككككم يح ككككروا  أو علككككى الككككرغم مككككن تبليككككغ
يهككككا الككككدعو  مككككن إلالمعككككاد كانككككت المحكمككككة  أيككككام متككككى عشككككرةالمككككدعي فتتككككر  الككككدعو  للمراجعككككة 

إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن الدرجكككككة المعكككككاد يومكككككًا متكككككى مكككككا كانكككككت المحكمكككككة   ال كككككينالدرجكككككة األولكككككى  و 
 .(1)لم يح را خاللها تبطل عري ة الدعو  بحكم القانون ال انية  فاذا

لككككككن يجككككك  األخكككككذ بنءكككككر ازعتبكككككار علكككككى أن تكككككر  الكككككدعو  للمراجعكككككة ز يجكككككوز أز مكككككرة     
للمككككككرة  فككككككانالطر اذا لككككككم يح ككككككر  "(الفقككككككرة ال ال ككككككة /54دة وهككككككذ/ مككككككا نصككككككت عليككككككه المككككككادة )واحكككككك

ابطككككال عري ككككتهاي  وهككككذا مككككا ي ككككور  ال انيككككة فككككال تتككككر  الككككدعو  للمراجعككككة وانمككككا تقككككرر المحكمككككة
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لنككككككا تسككككككا ل هككككككو: هككككككل يجككككككوز تككككككر  الككككككدعو  للمراجعككككككة بعككككككد الككككككنقض علككككككى الككككككرغم مككككككن تركهككككككا 
 للمراجعة  بل النقض؟  

فكككككال يجككككككوز تكككككر  الكككككدعو  للمراجعكككككة أك كككككر مكككككن مككككككرة  المكككككذكورة آنفكككككاً اسكككككتنادًا الكككككى المكككككادة     
محكككككككددة لتركهككككككا ولككككككم يح كككككككر واحككككككدة  بمعنككككككى إذا تركككككككت الكككككككدعو  للمراجعككككككة وانتهككككككت المككككككدة ال

بإبطككككككال عري ككككككة الككككككدعو   امككككككا إذا ح ككككككر أحككككككد الطككككككرفين  فتصككككككدر المحكمككككككة  ككككككراراً  فككككككانالطر 
 بكككككل انتهكككككاء المكككككدة المحكككككددة للمراجعكككككة فسكككككتأنف الكككككدعو   وفكككككي حكككككال أبطكككككال عري كككككة الكككككدعو  
و يكككككام الخصكككككوم بتجديكككككد الكككككدعو  مكككككرة أخكككككر  ولكككككم يح كككككروا ففكككككي هكككككذ/ الحالكككككة ز يجكككككوز تكككككر  

. وبمككككككا ان الكككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض هكككككككي (1)وانمككككككا تبطكككككككل عري ككككككة الككككككدعو  راجعككككككةالككككككدعو  للم

امتككككداد للككككدعو   بككككل الككككنقض فككككال يجككككوز تككككر  الككككدعو  بعككككد الككككنقض للمراجعككككة فككككي حككككال سككككب  
 تر  الدعو   بل النقض وتجديدها.

ويسكككككت نى مكككككن ذلككككك  مكككككن خلكككككف الخصكككككوم بعكككككد الكككككنقض إذ منكككككك تكككككر  الكككككدعو  للمراجعكككككة     
 .(2)ه وز يمتد الى الور ةيكون تجا/ الخصم ذات

وفككككككككي حالككككككككة ح ككككككككور المككككككككدعي وغيككككككككا  المككككككككدعى عليككككككككه فيكككككككككون الحكككككككككم الصككككككككادر فككككككككي     
الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض غيابيكككككا فكككككي حككككك  المكككككدعى عليكككككه وذلككككك  كلكككككه فكككككي حالكككككة  ابليكككككة الكككككدعو  
للفصكككككل فيهككككككا  بمعنككككككى عككككككدم وجككككككود  ككككككرورة لتأجيلهككككككا  أمككككككا إذا كانككككككت الككككككدعو  غيككككككر صككككككالحة 

دعو   أمككككا فككككي حالككككة ح ككككور المككككدعى عليككككه وغيككككا  المككككدعي  فيكككككون للفصككككل فيهككككا فتأجككككل الكككك
أمككككام خيككككارين أمككككا طلكككك  أبطككككال عري ككككة الككككدعو  او النءككككر فككككي دفعككككه للككككدعو  غيابيككككًا عند ككككذ 

  وهككككذا كلككككه فككككي حالككككة كانككككت المحكمككككة (3)تبككككت المحكمككككة فككككي الككككدعو  بمككككا تككككرا/ موافقككككا للقككككانون

المحكمكككككة األخيكككككرة مكككككن الدرجكككككة ال انيكككككة فعكككككدم إليهكككككا مكككككن الدرجكككككة األولكككككى  أمكككككا إذا كانكككككت المعكككككاد 

                                                           

 .185أدم وهي  النداوي  المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص (1)
 . 126د. سالم عبد الر ا طوير   الدعو  بعد النقض  مصدر ساب   ص  ((2
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الفقكككككككرة  /190ح كككككككور أي مكككككككن الطكككككككرفين يجعكككككككل مكككككككن الحككككككككم ح كككككككوريًا وذلككككككك  وفقكككككككًا للمكككككككادة )
 .(1)(ال انية
الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض هكككككي امتكككككداد الكككككى الكككككدعو  مكككككا جعكككككال وأن الفقكككككه والق كككككاء العرا كككككي      

شككككككعار فككككككي السككككككير إد مجككككككر  هفإنكككككك بككككككل الككككككنقض  وان كككككككان هنككككككا  تبليككككككغ للككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض 
بالكككككككدعو  وهكككككككذا مكككككككا ت كككككككمنه منطكككككككو   كككككككرار محكمكككككككة ازسكككككككت ناف المكككككككذكور سكككككككابقا مكككككككن هكككككككذ/ 

قض يجكككككك  أن يكككككككون  بككككككل الككككككن الدراسككككككة  إذ عككككككد الق ككككككاء أن الحكككككككم متككككككى مككككككا كككككككان ح ككككككورياً 
ن لككككككم يح ككككككر الخصكككككككم رغككككككم تبلي ككككككه بعكككككككد الككككككنقض  فككككككامجراءات  بكككككككل ا  كككككككذل  بعككككككد الكككككككنقض و 

إليهكككككا المعكككككاد إليهكككككا الكككككدعو   إذ تلتكككككزم المحكمكككككة المعكككككاد مكككككة الكككككنقض تبقكككككى مرعيكككككة أمكككككام المحك

ح كككككر  فكككككإن. وبمككككا انهكككككا دعكككككو  ممتكككككدة (2)الككككدعو   بكككككامجراءات التكككككي ز يمسكككككها  كككككرار الكككككنقض

 .(3)الخصم اي جلسة سواء  بل النقض او بعد النقض عدت المرافعة ح ورية في حقه
 1968لسكككككككككنة  13ي ر كككككككككم  كككككككككانون المرافعكككككككككات المدنيكككككككككة والتجاريكككككككككة المصكككككككككر ولكككككككككم يكككككككككنءم     

إليهككككككا  لكنككككككه نككككككص فككككككي المعككككككاد ح ككككككور الخصككككككوم وغيككككككابهم أمككككككام المحكمككككككة  المعككككككدل النافككككككذ 
( يتسكككككككري علكككككككى   كككككككايا الطعكككككككون أمكككككككام محكمكككككككة الكككككككنقض القواعكككككككد وامجكككككككراءات 273المكككككككادة )

 الخاصة بنءام الجلسات  كما تسري عليها القواعد الخاصة باألحكام....ي .   
لسكككككنة  13 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة المصكككككري ر كككككم ن ويالحكككككء علكككككى الكككككنص أ    
جكككككاء خاليكككككًا مكككككن تنءكككككيم نءكككككام الجلسكككككات أمكككككام محكمكككككة الكككككنقض ذاتهكككككا   المعكككككدل النافكككككذ  1968

نمككككككا أحالهككككككا الككككككى القواعككككككد المعككككككاد ولككككككم ينءمهككككككا أمككككككام المحكمككككككة  إليهككككككا الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض وا 
 ن  انون المرافعات المدنية والتجارية.العامة امجرا ية التي نءمها في البا  ال الث م

( فكككككي حكككككال عكككككدم ح كككككور الطكككككرفين معكككككا ميكككككز المشكككككر  بكككككين حكككككالتين  82فوفقكككككًا للمكككككادة )    
ففككككككي حالككككككة  ابليككككككة الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض للفصككككككل فيهككككككا دون الحاجككككككة الككككككى ح ككككككور الخصككككككوم 

                                                           

 المعدل النافذ. 1969لسنة  83من  انون المرافعات المدنية العرا ي ر م  (الفقرة ال انية /190( المادة )(1
نءر الدعو  وتفصل فيها طبقا  خر رغم تبل ه تم ي المحكمة فيياذا ح ر احد الطرفين وت ي  الطرف األ

 للقانوني .
   غير منشور.1992 /6/ 15  بتاريل 992/ حقو ية/ 1304 رار محكمة است ناف ب داد: ر م (2) 
النافذي تعتبر المعدل   1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية العرا ي ر م ( من الفقرة األولى /55المادة ) (3)

 المرافعة ح ورية اذا ح ر الخصم في اية جلسة ولو ت ي  بعد ذل ي



 

 
76 

حكمكككككت المحكمكككككة بالكككككدعو   وفكككككي حالكككككة عكككككدم  ابليكككككة الكككككدعو  للفصكككككل فيهكككككا تشكككككط  الكككككدعو  
  تعبيككككر المشككككر  المصككككري  فيجكككك  علككككى الخصككككوم السككككير فيهككككا خككككالل سككككتين يومككككا وفككككي حسكككك

 .(1)حال م ت هذ/ المدة دون السير فيها تعتبر كأن لم تكن
امككككككا ح ككككككور المككككككدعى عليككككككه وغيككككككا  المككككككدعي او المككككككدعون فككككككي حككككككال تعككككككددهم يكككككككون      

علكككككى اعتبكككككار الحككككككم ح كككككوريا فكككككي حككككك  الطكككككرفين  إذ يفتكككككرض دا مكككككا علكككككم المكككككدعي بالمرافعكككككة 

 .(2)هو من رفك الدعو 
( ففككككي حالككككة غيككككا  المككككدعى عليككككه بككككالرغم مككككن تبلي ككككه تحكككككم المحكمككككة 84ووفقككككا للمككككادة )    

فككككي الككككدعو  أمككككا فككككي حككككال عككككدم تبلي ككككه فتأجككككل الككككدعو  اذا لككككم تكككككن مككككن الككككدعاو  المسككككتعجلة  
ل نفسكككه فككككي حتكككى يكككتم تبليككككغ المكككدعى عليككككه  ويعكككد الحكككككم فكككي الحكككالتين ح ككككوريا وينطبككك  الحككككا

حككككال تعككككدد المككككدعى علككككيهم وبلككككغ بع ككككهم ولككككم يبلككككغ ازخككككر فتأجككككل الككككدعو  حتككككى يككككتم تبلككككي هم 
ويكككككون الحكككككم فككككي الحككككالتين حكمككككا ح ككككوريا. فعليككككه متككككى مككككا ح ككككر المككككدعى عليككككه المرافعككككة 
 بكككككل الكككككنقض فكككككالحكم يككككككون ح كككككوريا بعكككككد الكككككنقض  إذ تعكككككد الكككككدعو  ح كككككورية فكككككي حقكككككه ولكككككو 

 (.83ا للمادة )ح ر جلسة واحدة فقط وفق
ونالحكككككككء ان مو كككككككف القكككككككانون المصكككككككري جكككككككدير بالتأييكككككككد  لكونكككككككه يعكككككككد تطبيقكككككككا مهكككككككم لمبكككككككدأ   

  حيككككككككث أن عككككككككد الحكككككككككم غيابيككككككككًا يفككككككككتح طريكككككككك  للطعككككككككن بطريكككككككك  از تصككككككككاد فككككككككي امجككككككككراءات
ازعتكككككراض علكككككى الحككككككم ال يكككككابي فكككككي دعكككككو  اطرافهكككككا علكككككى علكككككم بمصكككككيرها وأيلولتهكككككا  إمكككككا اذا 

 و توفير للو ت وامجراءات. كان الحكم ح وريًا فه
ح كككككور المكككككدعى علكككككيهم الفرنسكككككي فكككككي حالكككككة عكككككدم قكككككانون امجكككككراءات المدنيكككككة ا وفقكككككًا لأمككككك    

التككككككي يككككككتم التبليككككككغ بهككككككا أمككككككام المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرت الحكككككككم نفسككككككها الطريقككككككة ب فيككككككتم تبلي ككككككه
يوجكككككككه امكككككككين سكككككككجل محكمكككككككة ( التكككككككي نصكككككككت ي1036المنقكككككككوض وهكككككككذا مكككككككا ت كككككككمنته المكككككككادة )

                                                           

نمكككككا تبقكككككى منتجككككك (1) ة أل ارهكككككا وبمجكككككرد جكككككدير بالكككككذكر أن شكككككط  الكككككدعو  ز يعنكككككي اعتبارهكككككا ككككككأن لكككككم تككككككن وا 
اعكككككالن المكككككدعي او المكككككدعى عليكككككه للمحكمكككككة  بكككككل انتهكككككاء المكككككدة المحكككككددة للشكككككط  )تكككككر  الكككككدعو  للمراجعكككككة(  

هكككككد  مجكككككدي  النءكككككام الق كككككا ي و واعكككككد المرافعكككككات المدنيكككككة  تنءرهكككككا المحكمكككككة بعكككككد تبليكككككغ الخصكككككم ازخكككككر. د.
 .228ص  2018 والتوزيك  للنشر العربية الدراسات مركز  1طوالتجارية  

سكككككككككاب   المصكككككككككدر الهكككككككككد  مجكككككككككدي  النءكككككككككام الق كككككككككا ي و واعكككككككككد المرافعكككككككككات المدنيكككككككككة والتجاريكككككككككة   د.  (2)
 .228-227ص
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 -اذا تطلكككككك  األمكككككككر –اف رسككككككالة عاديككككككة الكككككككى األطككككككراف مككككككك نسككككككخة مكككككككن الطلكككككك  و ازسككككككت ن
 ازلتزام بتوكيل محامي.

األطككككككراف المككككككدعى عليهككككككا تعامككككككل م ككككككل  فككككككإنوفككككككي حالككككككة عككككككدم وجككككككود مككككككذكرة اح ككككككار     
 .(1)"األطراف المدعية امام الق اء الذي يعرض امامه الحكم المنقوض

إليهكككككا الكككككدعو  فتتكككككر  المعكككككاد ام المحكمكككككة عكككككن الح كككككور أمككككك فكككككانالطر وفكككككي حكككككال تخلكككككف     
الكككككدعو  للمراجعكككككة و كككككرار المحكمكككككة نهكككككا ي ز يقبكككككل الطعكككككن  ولكككككم يحكككككدد القكككككانون الفرنسكككككي مكككككدة 

 .(2)لتر  الدعو  للمراجعة كما هو الحال في القانون العرا ي
الحكككككككم ح ككككككوريا فككككككي حكككككك   دلككككككة ح ككككككور طككككككرف وغيككككككا  طككككككرف اخككككككر فيعككككككأمككككككا فككككككي حا    

 .(3)وا بعد النقضن لم يح ر ا  الطرفين و 

                                                           

 :المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 1036المادة ) (1)
"Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune 
des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, 
l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les 
parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs 

devant la juridiction dont émane la décision cassée". 
  المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 470المادة ) (2)

"Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, 
le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours 
après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles 

en ont un". 
(3) (J) vincentet (s) Guinchard, procedure civile, 22ed, Dalloz, 1991, 1082. N 

.125عبد الر ا طوير   الدعو  بعد النقض  مصدر ساب   ص نقال عن د. سالم   
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 الفصل الثاني
 حدود سلطة محكمة الموضوع في الدعوى المدنية بعد النقض

 تمهيد وتقسيم:
أن نقككككككض الحكككككككم المطعككككككون فيككككككه تمييككككككزًا مككككككن المحكمككككككة المختصككككككة بنءككككككر الطعككككككن يعيككككككد     

كانككككت عليكككككه  بككككل نقككككض حكمهككككا مككككن حيكككككث نطا هككككا الشخصككككي المتم ككككل فكككككي الككككدعو  الككككى مككككا 
خصكككككومها أمكككككام المحكمكككككة المنقكككككوض حكمهكككككا وخصكككككومها أمكككككام المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم  
ومكككككككن حيكككككككث نطا هكككككككا المو كككككككوعي المتم كككككككل فكككككككي ازدعكككككككاءات التكككككككي سكككككككب  وأن صكككككككدر الحككككككككم 

ولكككككن مكككككا يمكننكككككا  علككككى هكككككذ/ ازدعكككككاءات  فكككككي  ككككو ها والكككككدفو  التكككككي جككككاءت جوابكككككاً المنقككككوض 
  اً ا ارتكككككه هنكككككا هكككككل يمككككككن لهكككككذا النطكككككا  أن يتسكككككك أو ي كككككي  وخاصكككككة إذا ككككككان الكككككنقض جز يككككك

لكككككون نطكككككا  الككككدعو  بعكككككد الككككنقض يتحكككككدد بككككالجزء الكككككذي تككككم نق كككككه فقككككط  وهكككككذا األمككككر يجعكككككل 
إليهككككا الككككدعو  مقيككككدة بككككالطري  الككككذي رسككككمته المعككككاد مككككن السككككلطات التككككي تتمتككككك فيهككككا المحكمككككة 

لكككككدعو  مكككككن جديكككككد ومكككككن ي نق كككككت الحككككككم  علكككككى الكككككرغم مكككككن ان الكككككنقض يعيكككككد االمحكمكككككة التككككك
التكككككي مكككككن  كككككمنها اسكككككتعادة المحكمكككككة لسكككككلطاتها التكككككي كانكككككت تتمتكككككك فيهكككككا  بكككككل جميكككككك جوانبهكككككا 

الكككككنقض مكككككن حيكككككث تكييفهكككككا للكككككدعو  بعكككككد فهكككككم الوا كككككك فهمكككككا صكككككحيحا ومكككككن حيكككككث إ بكككككات هكككككذا 
الككككككى ال ايككككككة التككككككي يسككككككعى إليهككككككا  الوا ككككككك بمككككككا رسككككككمه لهككككككا القككككككانون  وذلكككككك  مككككككن أجككككككل الوصككككككول

الخصككككككوم وهككككككي الحصككككككول علككككككى حكككككككم ينهككككككي الككككككدعو   وز تقتصككككككر ال ايككككككة عنككككككد حككككككد اصككككككدار 
 الحككككككم وانمكككككا ز بكككككد مكككككن تنفيكككككذ/ بعكككككد تكككككوافر شكككككروط ذلككككك  والتكككككي مكككككن أهمهكككككا صكككككيرورته نها يكككككاً 

 بسب  عدم الطعن فيه.
طكككككا  الكككككدعو  عليكككككه سنقسكككككم هكككككذا الفصكككككل علكككككى مبح كككككين نتطكككككر  بالمبحكككككث األول الكككككى ن    

بكككككالحكم وكيفيكككككة  سكككككلطة المحكمكككككة  أمكككككا المبحكككككث ال كككككاني نتطكككككر  فيكككككه الكككككى بعكككككد الكككككنقضالمدنيكككككة 
 .الطعن به وآليه تنفيذ/
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 المبحث األول

 بعد النقض المدنية نطاق الدعوى
يترتكككك  علككككى نقككككض الحكككككم المطعككككون فيككككه إعككككادة الككككدعو  الككككى محكمككككة المو ككككو  فيعككككود     

الكككككنقض  وتعكككككود الخصكككككومة الكككككى مكككككا كانكككككت عليكككككه  بكككككل الكككككنقض الخصكككككوم الكككككى مراككككككزهم  بكككككل 
فكككككي  وذلككككك  بمكككككا تحتويكككككه مكككككن طلبكككككات ودفكككككو   فيفسكككككر هكككككذا القكككككول علكككككى أن مكككككن ككككككان خصكككككماً 

الكككككدعو  أمكككككام المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض هكككككم ذاتهكككككم سكككككيكونون خصكككككوم أمكككككام 
صككككككككوم أمككككككككام إليهككككككككا الككككككككدعو   وبككككككككذات الطلبككككككككات والككككككككدفو  التككككككككي  ككككككككدمها الخالمعككككككككاد المحكمككككككككة 

المحكمككككككككككة التككككككككككي اصككككككككككدرت الحكككككككككككم المنقككككككككككوض. عليككككككككككه سككككككككككنتناول بالمطلكككككككككك  األول النطككككككككككا  
 الشخصي  وبالمطل  ال اني النطا  المو وعي.

 المطلب األول
 النطاق الشخصي

إليهككككا المعككككاد هنككككا  أك ككككر مككككن صككككنف ممكككككن تصككككور اكتسككككابهم صككككفة الخصككككم أمككككام المحكمككككة 
أمككككككام المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت  طرفككككككاً  الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض: الصككككككنف األول هككككككو مككككككن كككككككان

مكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم أمكككككام المحك الحككككككم المنقكككككوض  والصكككككنف ال كككككاني هكككككو مكككككن ككككككان طرفكككككاً 
المعككككاد . وهككككذا يقودنككككا الككككى تحديككككد مككككن يكتسكككك  صككككفة الخصككككم أمككككام المحكمككككة (1)المطعككككون فيككككه

إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض مككككن بككككين هككككذ/ األصككككناف. لككككذا سنقسككككم هككككذا المطلكككك  علككككى فككككرعين 
ازختصككككككام والتككككككدخل بعككككككد الككككككنقض  الفككككككر  ال ككككككاني  المدنيككككككة الفككككككر  األول الككككككى إطككككككراف الككككككدعو 

 .وامدخال في الدعو  المدنية بعد النقض
 
 
 

                                                           

يج  عدم الخلط بين أطراف الدعو  وأشخاص الدعو   فأشخاص الدعو  هم أطرافها األصليين )المدعي   (1)
والمدعي عليه(  أما اطراف الدعو  فهو مصطلح أعم وأشمل من مصطلح أشخاص الدعو  فيشمل كل من 

هد  مجدي  النءام الق ا ي و واعد  ومن ين م الى الدعو  أ ناء السير فيها. د.أطراف الدعو  األصليين 
 .91  مصدر ساب   ص1المرافعات المدنية والتجارية  ط
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 الفرع األول
 بعد النقض المدنية إطراف الدعوى

مكككككككن البكككككككديهيات أن أطكككككككراف الكككككككدعو  بعكككككككد الكككككككنقض هكككككككم ذاتهكككككككم أطكككككككراف الكككككككدعو   بكككككككل     
م المحكمككككة التككككي أصككككدرت الحكككككم المنقككككوض أو خصككككوم أمككككام الككككنقض سككككواء كككككانوا خصككككوم أمككككا

المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم  لكككككون الخصككككوم أمككككام المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم هككككم ذاتهككككم 
مكككككن ككككككانوا خصكككككومًا فكككككي الكككككدعو  أمكككككام المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض سكككككواء ككككككان 

خككككككل فككككككي الككككككدعو   بككككككل دُ  عليككككككه  او أدخككككككل او اً فأو مسككككككتأن  فًا ن  أأو مككككككدعى عليككككككه  مسككككككت اً مككككككدعي
 .(1)النقض  أو كان هنا  من يم له  انوناً 

عككككككدم تعككككككدد الككككككى عليككككككه سنقسككككككم هككككككذا الفككككككرعين علككككككى فقككككككرتين: نخصككككككص الفقككككككرة األولككككككى      
 تعدد أطراف الدعو  المدنية.  ونخصص الفقرة ال انية الى إطراف الدعو  المدنية

 عدم تعدد أطراف الدعوى المدنية اوال: 
أمككككككككام  لمككككككككن حكمككككككككت المحكمككككككككة بإخراجككككككككه مككككككككن الككككككككدعو  ان يكككككككككون خصككككككككماً يمكككككككككن ز      

إليهككككا الككككدعو   وهككككذا مككككا أكدتككككه محكمككككة الككككنقض الفرنسككككية  إذ نق ككككت الحكككككم المعككككاد المحكمككككة 
إليهككككا الككككدعو  لمخالفتهككككا األصككككل الككككذي يقت ككككي بعككككدم اختصككككام المعككككاد الصككككادر مككككن المحكمككككة 

إليهكككككككا المعكككككككاد ام المحكمكككككككة مكككككككن أخرجتكككككككه محكمكككككككة المو كككككككو  مكككككككن الكككككككدعو   بكككككككل الكككككككنقض أمككككككك
الكككككككدعو   إذ   كككككككت المحكمكككككككةي فكككككككي دعكككككككو  ازسكككككككتحقا  أدخكككككككل فيهكككككككا المكككككككدعى عليكككككككه با عكككككككه 
 ككككامنًا لككككه  وأدخككككل هككككذا ال ككككامن ور ككككة با عككككه  ككككمانًا لككككه كككككذل   وحكمككككت محكمككككة ازسككككت ناف 
بككككككإخراج بعككككككض الور ككككككة مككككككن دعككككككو  ال ككككككمان ال انيككككككة )لعككككككدم صككككككحة إعالنهككككككم( و  ككككككت فككككككي 

لبككككات المسككككتح   وفككككي دعككككو  ال ككككمان ال انيككككة بككككإلزام الور ككككة البككككا ين فككككي الككككدعو  األصككككلية بط
الخصكككككومة بال كككككمان ككككككذل . فطعكككككن هككككك زء الور كككككة فكككككي الحككككككم وادعكككككوا أنهكككككم  كككككد ألزمكككككوا بمبلكككككغ 
ال ككككككمان كلككككككه مككككككك وجككككككو  عككككككدم إلككككككزامهم إز علككككككى نسككككككبة حصصككككككهم فككككككي الميككككككراث فنق ككككككته 

لككككككدعو  ألزمككككككت جميككككككك الور ككككككة مككككككة امحالككككككة النءككككككر فككككككي اأعككككككادت محكمحكمككككككة الككككككنقض  ولمككككككا 
بال ككككمان مككككن كككككان أخككككرج مككككنهم ومككككن أبقككككى  علككككى اعتبككككار أن حكككككم الككككنقض  ككككد تنككككاول دعككككو  

                                                           

. ديمكككككن يوسكككككف 240د. عبكككككد الكككككرزا  عبكككككد الوهكككككا   الطعكككككن فكككككي األحككككككام بكككككالتمييز  مصكككككدر سكككككاب   ص (1)
شككككككككالياتهاغفكككككككور  الخصكككككككومة فكككككككي الكككككككدعو  المدنيكككككككة    المرككككككككز العربكككككككي للنشكككككككر 1انون العرا كككككككي  طفكككككككي القككككككك وا 
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ن . فتبعكككككككا لكككككككذل  مكككككككن سكككككككب  وا  (1)ال ككككككمان ال انيكككككككة بجميكككككككك أجزا هكككككككا وبالنسكككككككبة لجميككككككك الور كككككككةي
الككككككنقض ألي سككككككب  كككككككان ز يكتسكككككك  صككككككفة  اخرجتككككككه محكمككككككة ازسككككككت ناف مككككككن الككككككدعو   بككككككل

إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض لكونككككه لككككم يكككككن طرفككككا أمككككام المحكمككككة المعككككاد محكمككككة الخصككككم أمككككام ال
التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض  ومككككن  ككككم ز يكككككون طرفككككا أمككككام المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم 

 إليها الدعو .المعاد وز يكون طرفا أمام 
ن ومككككن مفهككككوم المخالفككككة لككككذل  ففككككي حالككككة عككككدم وجككككود حكككككم فككككي المو ككككو   بالنسككككبة لمكككك      

محكمككككككة ازسككككككت ناف  بمعنككككككى  بككككككل أخرجتككككككه المحكمككككككة او كككككككان هنككككككا  حكككككككم لكككككككن فسككككككل مككككككن 
ذلكككك  ز يمنككككك مككككن أخرجتككككه  فككككإنالحكككككم الككككذي نقككككض كككككان صككككادر مككككن محكمككككة الدرجككككة األولككككى 

محكمكككككة الدرجكككككة األولكككككى مكككككن اكتسكككككابه صكككككفة الخصكككككم بعكككككد عكككككودة الكككككدعو  إليهكككككا  لعكككككدم وجكككككود 
 حكم صادر في صالحه او  د/. 

الككككى ذلكككك  مككككن لككككم يكككككن طرفككككًا أمككككام المحكمككككة التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض ز  اسككككتناداً     
أمككككككككام    ألنككككككككه ز يسككككككككتطيك ان يكككككككككون خصككككككككماً   صككككككككفة الخصككككككككم أمامهككككككككا بعككككككككد الككككككككنقضيكتسكككككككك

التكككككي فكككككي مقكككككدمتها هكككككو أن م  إذ ز تتكككككوفر فيكككككه شكككككروط الطكككككاعن المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحكككككك
لككككه صككككفة ان يكككككون مطعكككككون يكككككون خصككككما فككككي خصككككومة الكككككدعو   بككككل الككككنقض وكككككذل  لكككككيس 

 .(2) د/
فككككأطراف الككككدعو   بككككل الككككنقض الككككذين تنككككازلوا عككككن حقهككككم فككككي الطعككككن بصككككورة صككككريحة       

بمعنككككككى مككككككن ارت ككككككى الحكككككككم الصككككككادر فككككككي الككككككدعو   بككككككل الككككككنقض ز يكونككككككون خصككككككوم أمككككككام 
 (3)إليهاالمعاد المحكمة 

                                                           

 .1885/ ابريل /14( في 401 -1 -85د  محكمة النقض الفرنسية  ) (1) 
حامككككد فهمككككي ود. محمككككد حامككككد فهمككككي  الككككنقض فككككي المككككواد المدنيككككة والتجاريككككة  مصككككدر سككككاب   ص  :نقككككال عككككن

714-715. 
  .398افعات المدنية  مصدر ساب   صعماد حسن سلمان  شرم  انون المر  د. (2)
يز يقبكككككل النافكككككذ المعكككككدل   1969لسكككككنة  83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم مكككككن ( 169المكككككادة ) (3)

الطعكككككن فكككككي األحككككككام از ممكككككن خسكككككر الكككككدعو  وز يقبكككككل ممكككككن اسكككككقط حقكككككه اسكككككقاطا صكككككريحا امكككككام المحكمكككككة او 
 . بور ة مصد ة من الكات  العدلي
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 تعدد أطراف الدعوى المدنية ثانيًا:  
عو   بككككككككل الككككككككنقض ولككككككككم يصككككككككبح كككككككككذل  أمككككككككام المحكمككككككككة مككككككككن كككككككككان طرفككككككككًا فككككككككي الككككككككد       

إليهكككككا المعكككككاد المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن التمييكككككزي  ز يكتسكككككبون صكككككفة الخصكككككم أمكككككام المحكمكككككة 
مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة  (/ الفقكككككككرة األولكككككككى176عو   وهكككككككذا مكككككككا ت ككككككككد/ المكككككككادة )الكككككككد

مككككن رفعككككه وز يحككككتج  ز يسككككتفيد مككككن الطعككككن ازيالمعككككدل النافككككذ  1969لسككككنة  83العرا ككككي ر ككككم 
( مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة 218ك عليككككككهي. ويقابككككككل ذلكككككك  المككككككادة )علككككككى مككككككن رفكككككك زإبككككككه 

التكككككككي تكككككككنص علكككككككى:ي فيمكككككككا عكككككككدا النافكككككككذ المعكككككككدل  1968لسكككككككنة  13والتجاريكككككككة المصكككككككري ر كككككككم 
األحكككككككام الخاصككككككة بككككككالطعون التككككككي ترفككككككك مككككككن النيابككككككة العامككككككة  ز يفيككككككد مككككككن الطعككككككن إز مككككككن 

 به إز على من رفك عليه.....ي رفعه  وز يحتج
فاألصككككل العككككام فككككي حالككككة تعككككدد الخصككككوم إذا مككككا طعككككن احككككد المحكككككوم علككككيهم فككككي الحكككككم     

ز يسكككككتفيد منكككككه مكككككن ز يطعكككككن فكككككي الحككككككم مكككككن المحككككككوم علكككككيهم اآلخكككككرين وذلككككك  اسكككككتنادًا الكككككى 
 .  (1)نسبية أ ر الطعن

لككككه مصككككلحة فككككي ازسككككتفادة مككككن  ز أن كككككاًل مككككن المشككككر  العرا ككككي والمصككككري اسككككت نيا مككككنإ    
نقكككككض الحككككككم  وككككككذل  فكككككي حالكككككة عكككككدم  ابليكككككة الشكككككيء المحككككككوم بكككككه الكككككى التجز كككككة  أو صكككككدور 

 كككككانون المرافعكككككات ( مكككككن 176وهكككككذا مكككككا نصكككككت عليكككككه المكككككادة ) حككككككم بالت كككككامن بكككككين الخصكككككوم
مككككككك ذلكككككك  يسككككككتفيد -2........  -1النافككككككذ يالمعككككككدل   1969لسككككككنة  83المدنيككككككة العرا ككككككي ر ككككككم 

يل الحكككككم بسككككب  الطعككككن فيككككه مككككن تكككككون لككككه مصككككلحة مسككككتمدة مككككن حقككككو  مككككن جككككر  مككككن تعككككد
ويسكككككتفيد منكككككه ككككككذل  مكككككن يككككككون مكككككدعيا او مكككككدعى عليكككككه مكككككك مكككككن -3ه. تعكككككديل الحككككككم لصكككككالح

عكككككدل الحككككككم لصكككككالحه اذا كانكككككت الخصكككككومة متعلقكككككة بشكككككيء غيكككككر  ابكككككل للتجز كككككة او مكككككن يحككككككم 
ء ان يسككككتفيد مككككن مككككن هكككك ز يأللككككيس  -4. عليككككه بالت ككككامن مككككك مككككن عككككدل الحكككككم لصككككالحه

 ي. هسبا  خاصة بتعديل الحكم اذا كان التعديل  د صدر أل
                                                                                                                                                                      

= 

النافكككككككذ  1968لسكككككككنة  13ر كككككككم  المصكككككككريوالتجاريكككككككة ( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة 211ادة )وتقابلهكككككككا المككككككك
يز يجككككوز الطعككككن فكككككي األحكككككام إز مككككن المحككككككوم عليككككه  وز يجككككوز ممككككن  بكككككل الحكككككم أو ممككككن   كككككى المعككككدل 

 له بكل طلباته  ما لم ينص القانون على غير ذل ي.
.ِد.ِعباااادِالاااارزاقِعباااادِالوھاااااب،354ِدرِسااااابق،ِصادمِوھياااانِالنااااداوي،ِالمرافعاااااصِالمدنيااااة،ِمصااااِ(1)

ِ.350الطعنِفيِاألحكامِبالتمييز،ِالمصدرِالسابق،ِص



 

 
84 

نقككككككض الحكككككككم  فككككككإنففكككككي حككككككال طعككككككن بكككككالحكم تمييككككككزًا مككككككن األصكككككيل ولككككككم يطعككككككن الكفيكككككل     
  ي الفقكككككرة ال ال كككككة مكككككن المكككككادة آنفكككككاً يسكككككتفيد منكككككه الكفيكككككل بكككككالرغم مكككككن عكككككدم رفعكككككه للطعكككككن  أمكككككا فككككك

تجز كككككة بمعنكككككى أن المو كككككو  ز يقبكككككل أك كككككر مكككككن حكككككل واحكككككد أو عكككككدم  ابليكككككة المو كككككو  لل فكككككإن
كككككل مككككن المككككدعي والمككككدعى  فككككإنمككككن حكككككم عليككككه بالت ككككامن مككككك مككككن عككككدل الحكككككم لمصككككلحته 

ومة الطعككككن التمييككككزي  ومككككن فككككي خصكككك خصككككمين فيد مككككن تعككككديل الحكككككم وان لككككم يكونككككاعليككككه يسككككت
يسكككككت نى مكككككن ذلككككك  إليهكككككا الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض  و المعكككككاد أمكككككام المحكمكككككة   كككككم يكونكككككان خصكككككمين

 .(1)متى ما كان تعديل الحكم لسب  خاص برافك الطعن
( مكككككن  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة الفقكككككرة ال انيكككككة /218المكككككادة ) ويقابكككككل نكككككص المكككككادة آنفكككككاً     

علكككككككى أنكككككككه اذا ككككككككان -2.....-1النافكككككككذي  المعكككككككدل 1968لسكككككككنة  13ر كككككككم  المصكككككككريوالتجاريكككككككة 
  أو فككككككي التككككككزام بالت ككككككامن  أو فككككككي دعككككككو  الحكككككككم صككككككادرا فككككككي مو ككككككو  غيككككككر  ابككككككل للتجز ككككككة

يوجككككككك  القكككككككانون فيهكككككككا اختصكككككككام أشكككككككخاص معينكككككككين  جكككككككاز لمكككككككن فكككككككوت ميعكككككككاد الطعكككككككن مكككككككن 
أ نككككاء نءككككر الطعككككن المرفككككو  فككككي الميعككككاد فككككي المحكككككوم علككككيهم أو  بككككل الحكككككم  أن يطعككككن فيككككه 
لكككككككم يفعكككككككل أمكككككككرت المحكمكككككككة الطكككككككاعن  فكككككككإنمكككككككن أحكككككككد زمال كككككككه  منءمكككككككا اليكككككككه فكككككككي طلباتكككككككه  

ذا رفككككككك الطعككككككن علككككككى أحككككككد المحكككككككوم لهككككككم فككككككي الميعككككككاد  وجكككككك  -3ه فككككككي الطعككككككن باختصككككككام وا 
اختصكككككام البكككككا ين ولكككككو بعكككككد فواتكككككه بالنسكككككبة إلكككككيهم  ككككككذل  يفيكككككد ال كككككامن وطالككككك  ال كككككمان مكككككن 
الطعككككككن المرفككككككو  مككككككن أيهمككككككا فككككككي الحكككككككم الصككككككادر فككككككي الككككككدعو  األصككككككلية  إذا اتحككككككد دفاعهمككككككا 

ذا رفك طعن على أيهما جاز اختصام   اآلخر فيهي. فيها  وا 
عليككككككه متككككككى مككككككا تعككككككدد المحكككككككوم علككككككيهم فككككككي دعككككككو  مو ككككككوعها غيككككككر  ابككككككل للتجز ككككككة أو     

التككككزام بالت كككككامن أو فككككي دعكككككو  يلككككزم القكككككانون اختصككككامه فيهكككككا  مككككنح القكككككانون للمحكككككوم علكككككيهم 
الكككككذين لكككككم يرفعكككككوا طعكككككن أو  بلكككككوا بكككككالحكم أن ين كككككموا الكككككى مكككككن رفكككككك الطعكككككن مكككككن أ كككككرانهم أو 

لكككككى طلككككك  المحكمككككة  أمكككككا فيمكككككا يتعلككككك  بكككككالمحكوم لهككككم فمتكككككى مكككككا رفكككككك طعكككككن اختصككككامه بنكككككاًء ع
 كككككد احكككككدهم يلكككككزم القكككككانون اختصكككككام المحككككككوم لهكككككم البكككككا ين حتكككككى لكككككو ككككككان ميعكككككاد الطعكككككن  كككككد 
فككككات بالنسككككبة لهككككم  وكككككذل  فككككي حككككال رفككككك طعككككن مككككن ال ككككامن أو علككككى ال ككككامن يسككككتفاد منككككه 
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لحككككككككم فكككككككي حالكككككككة تعكككككككدد نقكككككككض ا فكككككككإن.  لكككككككذل  (1)طالككككككك  ال كككككككمان والعككككككككس صكككككككحيح ككككككككذل 
الطككككاعنين او المطعكككككون  كككككدهم وبتكككككوافر الحكككككازت اعككككال/ يككككك دي الكككككى اكتسكككككابهم صكككككفة الخصكككككم 

إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض وان لككككم يكونككككوا خصككككوما امككككام المحكمككككة التككككي المعككككاد أمككككام المحكمككككة 
 نق ت الحكم.

ال فككككي ونكككص القككككانون الفرنسكككي علككككى حالككككة عكككدم التجز ككككة فقككككط  ولكككم يتوسككككك كمككككا هكككو الحكككك    
القكككككككانونيين العرا كككككككي والمصكككككككري  ففكككككككي حالكككككككة عكككككككدم  ابليكككككككة المو كككككككو  للتجز كككككككة يشكككككككمل الطعكككككككن 
األطكككككراف اآلخككككككرين المحكككككككوم علكككككيهم وان لككككككم يكونككككككوا خصككككككومًا امكككككام محكمككككككة الككككككنقض  وكككككككذل  

الطعكككككككن الموجكككككككه  كككككككد أحكككككككد األطكككككككراف فكككككككي مو كككككككو  غيكككككككر  ابكككككككل للتجز كككككككة ز يقبكككككككل إز  فكككككككإن
مكككككككن  كككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة  ( 615ت المكككككككادة )باختصكككككككام جميكككككككك المحككككككككوم لهكككككككم إذ نصككككككك

طككككككراف ألتجز ككككككة تجككككككا/ االيان عككككككدم  ابليككككككة المعككككككدل النافككككككذ  1975لسككككككنة  1123الفرنسككككككي ر ككككككم 
طكككككككراف حتكككككككى وان لكككككككم يكككككككتم ألالمدعيكككككككة تجعكككككككل الطعكككككككن فكككككككي جكككككككزء منهكككككككا يسكككككككري علكككككككى بكككككككا ي ا

ا ذا زإيقبكككككل  الطعكككككن الموجكككككه  كككككد طكككككرف واحكككككد ز فكككككإن وأي كككككا .اسكككككتدعا هم لمحكمكككككة الكككككنقض

 . (2)يخر طراف األألا تم استدعاء جميك
و ككككد أيككككد جانكككك  مككككن الفقككككه الفرنسككككي ذلكككك   فككككالطعن ز يسككككتفيد منككككه إز مككككن  ككككام بتقديمككككه      

إز فكككككي حالكككككة عكككككدم  ابليتكككككه للتجز كككككة فكككككي هكككككذ/ الحالكككككة األخيكككككرة  يككككككون لطعكككككن أحكككككد األطكككككراف 
زن ككككمام إلككككيهم فككككي إجككككراءات تككككأ ير علككككى األطككككراف األخككككر  المرتبطككككة بهككككم  حتككككى إذا لككككم يككككتم ا

الككككككنقض  أمككككككا فككككككي حالككككككة الت ككككككامن أو ازلتككككككزام يُبرمتككككككهي تككككككر  محكمككككككة الككككككنقض أن المككككككدينيين 

                                                           

فتحكككككي والكككككي   .33محمكككككود السكككككيد عمكككككر التحيكككككوي  الطعكككككن فكككككي األحككككككام الق كككككا ية  مصكككككدر سكككككاب   ص (1)
 . 828 انون الق اء المدني  مصدر ساب   صالوسيط في 

المعككككككككدل  1975لسككككككككنة  1123 ككككككككانون امجككككككككراءات المدنيككككككككة الفرنسككككككككي ر ككككككككم ( مككككككككن 615المككككككككادة )نصككككككككت  (2)
 :على أنه النافذ 

"En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une 
produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à 
l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une 

n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance". 
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المشكككككاركين يسكككككتفيدون مكككككن تمديكككككد آ كككككار الكككككنقض بقكككككوة القكككككانون  وهكككككذا األمكككككر مختلكككككف بالنسكككككبة 
 .(1)للشخص الذي  دم بمفرد/ طعنا تم رف ه

 فكككككإنن تجكككككا/ ككككككل طكككككرف فكككككي حالكككككة التعكككككدد  هكككككذا ويأخكككككذ بنءكككككر ازعتبكككككار مصكككككير الطعككككك    
رفكككككض الطعكككككن بالنسكككككبة ألحكككككد األطكككككراف  و بولكككككه للطكككككرف األخكككككر  ز يمكنكككككه مكككككن الم كككككول أمكككككام 

 .(2)إليها الدعو   وهذا ما ي كد/ الق اء الفرنسي في احكامهالمعاد المحكمة 
امككككككام محكمككككككة التككككككي  مككككككنح  صككككككفة الخصككككككم لمككككككن لككككككم يكككككككن طرفككككككاً ن القككككككانون الفرنسككككككي يوا      

ق ككككككت الحكككككككم ولكككككككنهم أطرافككككككًا امككككككام المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض وذلكككككك  فككككككي ن
مكككككككن  كككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة الفرنسكككككككي ر كككككككم  (636حالكككككككة واحكككككككدة نصكككككككت عليهكككككككا المكككككككادة )

امكككككام الق كككككاء الككككككذي  الكككككذين ككككككانوا اطرافككككككاً  -األشككككككخاص يالمعكككككدل النافكككككذ  1975لسكككككنة  1123
امككككام محكمككككة الككككنقض  ككككد يككككتم اسككككتدعا هم للجلسككككة  ولككككم يكونككككوا طرفككككاً  -نقككككوضاصككككدر الحكككككم الم

 .(3)ياذا كانت محكمة النقض  د مست حقو هم بإرادتهماو ح ورهم 
  
 
 
 
 

                                                           

(1) Serge Guinchard. Frédérique Ferrand.  Cécile chainais, procédure civile, 
op cit, p649.   
(2) cass 2e civ 27 mars 1996, JCP G 1996, iv, 1208.  

 نقال عن: 
Natalie frisiro, les institutions judiciaires, op cit,  p850 

 :المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 636المادة ) (3)
"Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont 
la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation 
peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, 

lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits".ِ
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وكككككككذل  أجككككككاز القككككككانون الفرنسككككككي للمحكمككككككة أن تقككككككرر اخككككككراج أحككككككد أطككككككراف الككككككدعو  بعككككككد    
نقككككككض الحكككككككم إذا لككككككم يعككككككد م ولككككككه فككككككي الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض  ككككككروريا وهككككككذا مككككككا نككككككص عليككككككه 

( ي...... إذا لككككككزم األمككككككر  يجككككككوز الفقككككككرة ال ال ككككككة /625  الفرنسككككككي صككككككراحة فككككككي المككككككادة )المشككككككر 
لمحكمكككة الككككنقض النطككك   فككككي آليكككة  ككككرار الككككنقض  بإعفكككاء األطككككراف التكككي لككككم تعكككد  ككككرورية فككككي 

 .(1)حل النزا ي
يت ككككح لنككككا مككككن ذلكككك  أن أطككككراف الككككدعو  بعككككد الككككنقض هككككم ذاتهككككم إطككككراف الككككدعو  أمككككام     

 ككككككت الحكككككككم وهككككككم بككككككديهيًا اطككككككراف الككككككدعو  أمككككككام المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت المحكمككككككة التككككككي نق
  أمكككككا مكككككن ككككككان طرفكككككًا أمكككككام بام كككككافة الكككككى ال يكككككر مكككككن كانكككككت لكككككه مصكككككلحة الحككككككم المنقكككككوض

المحكمككككة التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض ولككككم يكككككن طرفككككًا أمككككام المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم 
عكككككد الكككككنقض باسكككككت ناء الحكككككازت التكككككي إليهكككككا الكككككدعو  بالمعكككككاد فكككككال يككككككون طرفكككككًا أمكككككام المحكمكككككة 

 ذكرناها اعال/.
ولككككككن يجككككك  ازخكككككذ بنءكككككر ازعتبكككككار ان مكككككن ككككككان طرفكككككًا أمكككككام المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت     

الحكككككككككم  المنقككككككككوض وطرفككككككككًا أمككككككككام المحكمككككككككة التككككككككي نق ككككككككت الحكككككككككم ز يكككككككككون خصككككككككمًا أمككككككككام 
ن الطكككككاعنو  الككككنقض لككككم يمسككككه كككككأن يتعككككدد إليهككككا الككككدعو  متككككى مككككا كككككان  ككككرارالمعككككاد المحكمككككة 

إذ الحككككككم المطعكككككون فيكككككه اصكككككبح   او المطعكككككون  كككككدهم ونقكككككض الحككككككم بالنسكككككبة للكككككبعض مكككككنهم
 .(2)باتا بالنسبة لهم

ومككككا ي ككككار فككككي هككككذا الشكككككأن هككككو تحديككككد المركككككز القككككانوني للخصككككوم بعككككد الككككنقض فيمكككككا اذا     
نقكككض الحككككم بعكككد الحككككم فككككي ازعتكككراض علكككى الحككككم ال يكككابي؟ هككككل يعكككود الخصكككوم فكككي مركككككز 

 المدعي والمدعى عليه أم يعودان معترض ومعترض عليه؟ 
الككككى أن الككككدعو  بعككككد  كككككذل  الق ككككاء كمككككا ذكرنككككا سككككابقاً  ذهكككك  جانكككك  مككككن الفقككككه العرا ككككي    

الككككنقض هككككي امتككككداد للككككدعو   بككككل الككككنقض  فيعككككود الخصككككوم ويعككككود النككككزا  الككككى م ككككل مككككا كككككانوا 
                                                           

  المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 625المادة ) (1)
"………Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt 
de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence 

devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige". 
 .70د. سيد احمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص (2)
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معتكككككرض يعكككككود الخصكككككوم عليكككككه  بكككككل الكككككنقض  وعليكككككه متكككككى مكككككا صكككككدر  كككككرار الكككككنقض لصكككككالح ال
الكككككككى معتكككككككرض ومعتكككككككرض عليكككككككه  إذ يتم كككككككل المعتكككككككرض بالمكككككككدعى عليكككككككه فعنكككككككد صكككككككدور حككككككككم 
غيككككككابي عليككككككه واعتككككككرض علككككككى ذلكككككك  الحكككككككم فصككككككدر  ككككككرار بككككككرد ازعتككككككراض فطعككككككن المعتككككككرض 
بقكككككككرار رد ازعتكككككككراض عند كككككككذ نقكككككككض الحككككككككم يككككككككون لصكككككككالحه  ومكككككككن  كككككككم يعكككككككود الكككككككى مرككككككككز 

لصككككالح المعتككككرض عليككككه فيعككككود الخصككككوم الككككى المعتككككرض  أمككككا فككككي حككككال صككككدر  ككككرار الككككنقض 
إليهككككا المعككككاد مركككككز المككككدعي والمككككدعى عليككككه  ومككككن  ككككم تكككككون المرافعككككة وجاهيككككة أمككككام المحكمككككة 

الككككدعو   لكككككون الحكككككم ال يككككابي والحكككككم الككككذي أيككككد الحكككككم ال يككككابي  ككككد زال بقككككرار الككككنقض فيجكككك  
حقككككه غيابيككككا بعككككد تبليككككغ الخصككككوم مككككن جديككككد وفككككي حككككال عككككدم ح ككككور احككككدهم تجككككري المرافعككككة ب

 . (1)النقض

  بعكككككككد الكككككككنقض هكككككككي از ان هنكككككككا  مكككككككن يعكككككككارض هكككككككذا الكككككككرأي علكككككككى اعتبكككككككار ان الكككككككدعو     
الكككككنقض  فح ككككورهم اي جلسكككككة مكككككن جلسكككككات المرافعككككة يجعكككككل مكككككن الحككككككم  امتككككداد للكككككدعو   بكككككل

فكككككي الحككككككم ال يكككككابي لصكككككدور/ فكككككي غيكككككر  اً قهكككككم  ويسكككككت نى مكككككن ذلككككك  الطعكككككن تمييكككككز بح ح كككككورياً 
 .(2)جعل من الحكم غيابيا في حالة عدم ح ور/ اي جلسةصالح الطاعن ي

 
 
 
 
 
 

                                                           

لكل ذي مصلحة  -1المعدل النافذ ي  1969لسنة  83( من  انون المرافعات المدنية العرا ي ر م 69المادة ) (1)
الحكم لنفسه فيها  إذا كانت له عال ة  ان يطل  دخوله في الدعو  شخصًا  ال ًا من مًا ألحد طرفيها  أو طالباً 

يجوز  -2بالدعو   او تربطه بأحد الخصوم رابطة ت امن أو التزام ز يقبل التجز ة  أو كان ي ار بالحكم فيها. 
لكل خصم ان يطل  من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها  أو لصيانة حقو  الطرفين أو 

للمحكمة  -4دعوة الوديك والمود  والمستعير والمعير والمستأجر والم جر ...........على المحكمة  -3أحدهما. 
 ان تدعو اي شخص لالستي ام منه عما يلزم لحسم الدعو ي.  

 .127د. سالم عبد الر ا طوير   الدعو  بعد النقض  مصدر ساب   ص ((2
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 الفرع الثاني
 االختصام والتدخل واإلدخال في الدعوى المدنية بعد النقض

 بالكككككدعو  أن يكككككدخل بالكككككدعو  طرفكككككاً  يككككككن لكككككم لمكككككن ازسكككككت ناء سكككككبيل علكككككى القكككككانون أجكككككاز    
 تكككككوافر حالكككككة فكككككي حكمكككككةالم  بكككككل مكككككن او الخصكككككوم احكككككد طلككككك  علكككككى بنكككككاءً  او طلبكككككه علكككككى بنكككككاءً 

 ويكككككككون حقو ككككككه  تمككككككس الككككككدعو  نتيجككككككة تكككككككون  ككككككد او المصككككككلحة شككككككرط كتحقكككككك  ذلكككككك  شككككككروط
 .(1)حاد ة دعو  صورة في تدخله
إليهككككككا الككككككدعو   إذ المعككككككاد و ادخالككككككه أمككككككام المحكمككككككة  (2)ففيمككككككا يتعلكككككك  فككككككي دخككككككول ال يككككككر    

اي لكككككيس بمكككككدعي   أمكككككام المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض هنكككككا لكككككيس طرفكككككاً  (ال يكككككر)
امكككككام المحكمكككككة التكككككي نق ككككككت  ولككككككيس طرفكككككاً   أو مكككككدعى عليكككككه أو مسكككككتأنف أو مسكككككتأنف عليكككككه

علككككككى سككككككبيل ازسكككككككت ناء  مككككككن ال يككككككر   و ز يعككككككداي لككككككيس بطككككككاعن وز مطعككككككون  ككككككد/ الحكككككككم
المحجكككككور عليكككككه بعكككككد رفكككككك الحجكككككر عنكككككه والقاصكككككر بعكككككد بلوغكككككه سكككككن الرشكككككد والور كككككة بعكككككد وفكككككاة 

 .  (3)مور هم بعد النقض
ازختصككككككام والتككككككدخل  ليككككككه سنقسككككككم هككككككذا الفككككككر  علككككككى فقككككككرتين نخصككككككص الفقككككككرة األولككككككى الككككككىع

امكككككككام المحكمكككككككة المعكككككككاد إليهكككككككا الكككككككدعو  إذا كانكككككككت مكككككككن محكككككككاكم الدرجكككككككة ازولككككككككى   وامدخكككككككال
امككككككام المحكمككككككة المعككككككاد إليهككككككا  ازختصككككككام والتككككككدخل وامدخككككككالونخصككككككص الفقككككككرة ال انيككككككة الككككككى 

 ل انية. الدعو  إذا كانت من محاكم الدرجة ا

امننننام المحكمننننة المعنننناد إليهننننا النننندعوى إذا االختصننننام و التنننندخل واالدخننننال  اوال:
 كانت من محاكم الدرجة االولى

وبكككككالرجو  الكككككى القواعكككككد العامكككككة للكككككدخول وامدخكككككال امكككككام محكككككاكم الدرجكككككة األولكككككى ومحكككككاكم     
مكككككن  الدرجكككككة ال انيكككككة. متكككككى مكككككا كانكككككت المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض هكككككي محكمكككككة

                                                           

 .236ب   ص  مصدر سا1سعدون ناجي القشطيني  شرم أحكام المرافعات  ج ( د.(1
تجدر امشارة الى أن ال ير ز يتم ل بأطراف الخصومة وز يتم ل بمن كان له من يم له  انونا أمام محاكم  (2)

الدرجة األولى كالولي والوصي والقيم  فمن كان له من يم له  انونا كالقاصر  م بلغ سن الرشد وطعن بالحكم فال 
المجيد هندي  اصول  انون المرافعات المدنية والتجارية  مصدر  احمد عوض عبد يعد بهذ/ الحالة من ال ير. د.

 . 220ساب   ص
 .130-129  الدعو  بعد النقض  مصدر ساب   صعبد الر ا طوير  سالمد. ( (3
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الدرجكككككككة األولكككككككى عند كككككككذ نطبككككككك  القواعكككككككد المتعلقكككككككة بالكككككككدخول وامدخكككككككال أمكككككككام محكككككككاكم الدرجكككككككة 
 األولى.
فأجكككككاز القكككككانون العرا كككككي دخكككككول الشكككككخص ال الكككككث وذلككككك  متكككككى مكككككا كانكككككت الكككككدعو  تمكككككس      

حقو كككككه  أو مصكككككلحته  أو مرككككككز/ القكككككانوني  وهكككككذا  بكككككل ختكككككام المرافعكككككة  إذ حسكككككم الكككككدعو  يفكككككتح 
  للطعككككككن وهككككككو اعتككككككراض ال يككككككر  والككككككدخول هنككككككا بنككككككاًء علككككككى طلكككككك  مككككككن أمككككككام الخصككككككم طريكككككك

أو فككككككي التككككككزام  اً الشككككككخص طالكككككك  الككككككدخول اذا ا ت ككككككت مصككككككلحته ذلكككككك  كأنككككككه يكككككككون مت ككككككامن
( إذ 69/1غيككككر  ابككككل للتجز ككككة او ي ككككار مككككن الحكككككم بالككككدعو  وهككككذا مككككا نصككككت عليككككه المككككادة )

 من كككككماً   ال كككككاً  لككككككل ذي مصكككككلحة ان يطلككككك  دخولكككككه فكككككي الكككككدعو  شخصكككككاً  -1:ي نصكككككت علكككككى
 بأحكككككد كككككة بالكككككدعو  او تربطكككككه حكككككد طرفيهكككككا  او طالبكككككا الحككككككم لنفسكككككه فيهكككككا  اذا كانكككككت لكككككه عالأل

ودخولككككه  ككككد  اييقبككككل التجز ككككة او كككككان ي ككككار بككككالحكم فيهكككك الخصككككوم رابطككككة ت ككككامن او التككككزام ز
يكككككككون ان ككككككماميًا الككككككى أحككككككد اطككككككراف الككككككدعو  كطلكككككك  الككككككدا ن للككككككدخول من ككككككما الككككككى المككككككدين 

ن اجككككككل كسككككك  الكككككدعو  لتككككككوافر المصكككككلحة للككككككدا ن فكككككي حكككككال كسكككككك  الكككككدعو  و ككككككد المكككككدعي مككككك
يكككككون اختصككككاميًا فككككي مواجهككككة خصككككوم الككككدعو  كمككككا هككككو الحككككال فككككي وجككككود ملكيككككة شككككا عة بككككين 

بطلكككككك  الحكككككككم لككككككه بملكيككككككة العككككككين التككككككي حككككككدث نككككككزا  بككككككين  شخصككككككين ويتككككككدخل شككككككخص  ال ككككككاً 
حكككككد خصكككككوم الكككككدعو  سكككككواء الخصكككككمين بشكككككأنها  أمكككككا امدخكككككال فيككككككون بنكككككاًء علكككككى طلككككك  مكككككن أ

ى عليكككككككه للمحافءكككككككة علكككككككى حقكككككككو  الطكككككككرفين او احكككككككدهما  و كككككككد يككككككككون أو مكككككككدعً  اً ككككككككان مكككككككدعي
ذلكككك  فككككي حككككازت حككككددتها المككككادة و  اً المحكمككككة وهككككذا بككككدور/  ككككد يكككككون وجوبيكككك  بككككل امدخككككال مككككن

جر أعلكككككى المحكمكككككة دعكككككوة الوديكككككك والمكككككود  والمسكككككتعير والمعيكككككر والمسكككككتي / الفقكككككرة ال ال كككككة(69)
جر والمككككككرتهن والككككككراهن وال اصكككككك  والم صككككككو  منككككككه عنككككككد نءككككككر دعككككككو  الوديعككككككة علككككككى والمكككككك  

جر والمرهككككككككون علككككككككى المككككككككرتهن أر علككككككككى المسككككككككتج  الوديككككككككك والمسككككككككتعار علككككككككى المسككككككككتعير والمكككككككك
وهككككككذا مككككككا يسككككككمى بككككككك )اختصككككككام ال يككككككر بنككككككاء علككككككى طلكككككك  مككككككن  يوالم صككككككو  علككككككى ال اصكككككك 
للمحكمكككككة ان تكككككدعو اي ي (الرابعكككككة الفقكككككرة /69إذ نصكككككت المكككككادة ) اً المحكمكككككة( و كككككد يككككككون جوازيككككك

   .(1)"ستي ام منه عما يلزم لحسم الدعو اللشخص 
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والكككككى ذلككككك  يكككككذه  الق كككككاء العرا كككككي  إذ  امكككككت محكمكككككة ازحكككككوال الشخصكككككية فكككككي الككككككر      
بعكككككد إعكككككادة الكككككدعو  إليهككككككا منقو كككككة بإدخكككككال مديريكككككة رعايككككككة القاصكككككرين إ كككككافة الكككككى وءيفتككككككه 

ي........... الحككككككككم كككككككككاآلتي:م كككككككمون إذ جككككككككاء  مهكككككككابالككككككككدعو  المنقكككككككوض حك  ال كككككككاً  شخصكككككككاً 
يق ككككككككي  ح ككككككككورياً  حكمككككككككاً  2004/ 10/ 21فككككككككي  3041/2004اصككككككككدرت المحكمككككككككة بالعككككككككدد 

بككككرد الككككدعو  وتحميكككككل المككككدعون المصككككاريف والرسكككككوم واعيككككد الحكككككم منقو كككككا بككككالقرار التمييكككككزي 
وبعكككككككد ان ادخلكككككككت المحكمكككككككة  2005/ 28/3فكككككككي  2004/ شخصكككككككية اولكككككككى/ 10181المكككككككر م 

. عليكككككه ان (1) ديريكككككة رعايكككككة القاصكككككرين/ ا كككككافة لوءيفتكككككه شخصكككككًا  ال كككككًا فكككككي الكككككدعو .......يم
مككككا جككككر  عليككككه الق ككككاء العرا ككككي هككككو جككككواز ازدخككككال والتككككدخل فككككي الككككدعو  بعككككد إعادتهككككا متككككى 

 توافرت الشروط الالزمة لإلدخال والتدخل.  ما
بككككل تءهككككر كككككذل  فككككي  شككككرط المصككككلحة ز تءهككككر اهميتككككه فككككي نطككككا  التككككدخل فقككككطإذ إن      

الككككككدعو  بشكككككككل عككككككام  كككككككون ال ككككككرض مككككككن اللجككككككوء الككككككى الق ككككككاء هككككككو لحمايككككككة الحقككككككو  وتعككككككد 
الحكككككك  وز يمكككككككن  بككككككول الككككككدعو  والطلبككككككات والككككككدفو  والطعككككككون والتككككككدخل هككككككي وسككككككا ل لحمايككككككة 

 .(2)ز بتوافر شرط المصلحةهذ/ الوسا ل إ
ف ككككككككال عككككككككن شككككككككرط  إليهككككككككا الككككككككدعو المعككككككككاد ويشككككككككترط كككككككككذل  للككككككككدخول أمككككككككام المحكمككككككككة     

او ارتبككككككاط ز يقبككككككل التجز ككككككة كمككككككا هككككككو  (3)المصككككككلحة هككككككو ان يكككككككون هنككككككا  رابطككككككة كالت ككككككامن
الحكككككال فكككككي تكككككدخل الكفيكككككل فكككككي دعكككككو  المكككككدين  ويشكككككترط ككككككذل  ان ي كككككار طالككككك  التكككككدخل فكككككي 

                                                                                                                                                                      
= 

-274لفتة هامل العجيلي  دراسات في  انون المرافعات المدنية  مصدر ساب   ص .243-230ساب   ص
275. 
)غير  .8/3/2011في  2010الشخصية األولى/الهي ة / 3033(  رار محكمة التمييز ازتحادية: العدد (1

 منشور( 
  41  11د. فارس علي عمر  التدخل في الدعو  المدنية  بحث منشور في مجلة الرافدين للحقو   مج  (2)

 .7  ص2009
من حيث المفهوم ومن حيث از ار  فالت امن يكون  فإنويج  عدم الخلط بين الت امن والت امم إذ يختل(3) 

دين يبرء ذمة ازخرين  اما الت امم هو وجود هنا  محل واحد للدين ومدينين متعددين ووفاء احد المدينين لل
اك ر من محل للدين بعدد المدينين اي ز توجد هنا  عال ة تربطهم لكن  د تشاء الءروف الوا عية اني يكونون 

محسن البيه  الت امن والت امم في   اء محكمة ازست ناف العليا  بحث منشور  مدينين امام نفس الدا ن. د.
 .151  ص1989  4   13لكويت  مجفي مجلة الحقو  ا
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دخككككول شككككخص يطالككككك  بملكيككككة شككككيء متنكككككاز  فيككككه بكككككين الحكككككم بالككككدعو  كمكككككا هككككو الحككككال فكككككي 
 .(1)اطراف الخصومة

لل يكككككر دخولكككككه فهكككككو اآلخكككككر يجيكككككز القكككككانون العرا كككككي   مو كككككف  المصكككككري قكككككانونالافككككك  يو و     
إذ نصككككت المككككادة   كخصككككم بالككككدعو  متككككى مككككا تككككوافرت شككككروط دخولككككه كتككككوافر شككككرط  المصككككلحة

لسكككككككنة  13المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة المصكككككككري ر كككككككم مكككككككن  كككككككانون  الفقكككككككرة األولكككككككى( /126)
ألحكككككككد  أن يتكككككككدخل فكككككككي الكككككككدعو  من كككككككماً  يجكككككككوز لككككككككل ذي مصكككككككلحة" المعكككككككدل النافكككككككذ 1968

سككككككككواء كككككككككان دخككككككككوًز الحكككككككككم لنفسككككككككه بطلكككككككك  مككككككككرتبط بالككككككككدعو ي  وذلكككككككك   الخصككككككككوم  او طالبككككككككاً 
ن المشكككككر  المصكككككري تشكككككدد أز إ المحكمكككككة بكككككل   أو إدخالكككككه جبكككككرًا مكككككن امياً صكككككان كككككماميًا او اخت

طككككككراف واشككككككترط إ ككككككافة الككككككى شككككككرط المصككككككلحة ان يكككككككون حككككككد األأمككككككن  فككككككي دخولككككككه مختصككككككماً 
 .(2)ا  ترابط بين الدعو  ازصلية وبين طلبههن

دخالكككككه أمكككككام المحكمكككككة       إليهكككككا الكككككدعو  إذا المعكككككاد عليكككككه يمككككككن دخكككككول الشكككككخص ال الكككككث وا 
كانككككككت محكمككككككة مككككككن الدرجككككككة األولككككككى متككككككى مككككككا تككككككوافرت الشككككككروط التككككككي ت ككككككمنتها النصككككككوص 

 اعال/. 
إذا  النننندعوىالمحكمننننة المعنننناد إليهننننا امننننام االختصننننام والتنننندخل واإلدخننننال ثانيننننا: 

 من محاكم الدرجة الثانية كانت
إليهكككككككا الكككككككدعو  مكككككككن محكككككككاكم الدرجكككككككة ال انيكككككككة فالقكككككككانون المعكككككككاد أمكككككككا إذا كانكككككككت المحكمكككككككة     

العرا ككككي ز يجيككككز دخككككول الشككككخص ال الككككث أمككككام محكمككككة ازسككككت ناف  بككككل الككككنقض وهككككذا يمكننككككا 
دخكككككول الشكككككخص إن  إذإليهكككككا الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض  المعكككككاد تطبيقكككككه أمكككككام محكمكككككة ازسكككككت ناف 

ال الكككككث أمكككككام محكككككاكم ازسكككككت ناف يفكككككوت مرحلكككككة مكككككن مراحكككككل التقا كككككي علكككككى الشكككككخص ال الكككككث  
ويخككككالف مبككككدأ أساسككككي وهككككو مبككككدأ  بككككات النككككزا  الككككذي يقت ككككي بتحديككككد نطككككا  الككككدعو  المدنيككككة 

المو ككككو  والسككككب   حيككككثابتككككداًء أمككككام محككككاكم الدرجككككة األولككككى وعككككدم جككككواز توسككككيك النطككككا  مككككن 
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 فكككككي حالكككككة اسكككككت نا ية أجكككككاز فيهكككككا القكككككانون دخكككككول الشكككككخص ال الكككككث وهكككككي متكككككى زإواألطكككككراف  
مككككككا كككككككان يحكككككك  للشككككككخص ال الككككككث الطعككككككن فككككككي الحكككككككم الصككككككادر مككككككن محككككككاكم الدرجككككككة األولككككككى 
بطريككككككك  اعتكككككككراض ال يكككككككر  أو بطلبكككككككه ازن كككككككمام الكككككككى أحكككككككد أطكككككككراف الكككككككدعو   وككككككككذل  يجيكككككككز 

 .(1)تهي بعدالقانون إدخاله من  بل المحكمة ما دامت المرافعة لم تن
أمكككككام محكككككاكم  ز لل يكككككر الكككككدخول من كككككمًا الكككككى الكككككدعو و جكككككيأمكككككا وفقكككككًا للقكككككانون المصكككككري ف    

يز يجكككككوز فكككككي ازسكككككت ناف إدخكككككال مكككككن لكككككم  (263وهكككككذا مكككككا نصكككككت عليكككككه المكككككادة ) ازسكككككت ناف
يكككككن خصككككمًا فككككي الككككدعو  الصككككادر فيهككككا الحكككككم المسككككتأنف  مككككا لككككم يككككنص القككككانون علككككى غيككككر 

 ل فيه إز ممن يطل  ازن مام الى أحد الخصومي.ذل . وز يجوز التدخ
 1968لسككككككككككنة  13 ككككككككككانون المرافعككككككككككات المدنيككككككككككة والتجاريككككككككككة المصككككككككككري ر ككككككككككم إذ أجككككككككككاز      

أمكككككام محكمكككككة ازسكككككت ناف  وبمفهكككككوم المخالفكككككة  دخكككككول ال يكككككر دخكككككوز ان كككككمامياً  المعكككككدل النافكككككذ 
ويمكننككككا تطبيكككك  ذلكككك  امككككام محكمككككة ازسككككت ناف  لهككككذا الككككنص هككككو منككككك دخككككول ال يككككر اختصككككامياً 

 إليها الدعو  متى ما كانت من محاكم الدرجة ال انية.  المعاد أمام المحكمة 
الفرنسكككككي الكككككى ان محكككككرر التصكككككريح يجككككك  أن يكككككتحكم بصكككككرامة  جانككككك  مكككككن الفقكككككهوذهككككك      

شكككككديدة بنطكككككا  الكككككنقض والتحقككككك  فكككككي حالكككككة الكككككنقض الجز كككككي بالنسكككككبة لألجكككككزاء التكككككي ز تتكككككأ ر 
لعكككككككدم  ابليتهكككككككا للتجز كككككككة وبالنسكككككككبة لألطكككككككراف األخكككككككر  تءكككككككل القواعكككككككد  مباشكككككككرة بكككككككالنقض وذلككككككك 

الخاصكككككككة بالتكككككككدخل الطكككككككوعي او املزامكككككككي سكككككككارية علكككككككى امجكككككككراءات المطبقكككككككة امكككككككام المحكمكككككككة 
 .  (2)إليها الدعو  بعد النقضالمعاد 
 1123ر كككككككم الفرنسكككككككي  المدنيكككككككة مكككككككن  كككككككانون امجكككككككراءات (635المكككككككادة ) وككككككككذل  نصكككككككت    
تككككككككدخل األطككككككككراف ال ال ككككككككة يخ ككككككككك لككككككككنفس امجككككككككراءات ي النافككككككككذ علككككككككىل المعككككككككد 1975لسككككككككنة 

 .(3)القانونية التي تخ ك لها األطراف السابقة امام الق اء الذي اصدر الحكم المل ىي

                                                           

شكالياتها في القانون العرا ي  مصدر ساب   ص (1) . 262ديمن يوسف غفور  الخصومة في الدعو  المدنية وا 
د. منصور حاتم محسن وأحمد خيري غاوي  نطا  الطلبات الجديدة المقبولة في الدعو  ازست نافية  بحث 

 .189  ص2016الحلي للعلوم القانونية والسياسية  العدد األول/ السنة ال امنة  منشور في مجلة المحق  
(2)Alexis Devauchelle: La saisine de la Cour de renvoi après cassation,op cit.   

 المعدل النافذ  1975لسنة  1123( من  انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م 635المادة ) ((3
"L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui 

s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée" 



 

 
94 

فتبعككككا لكككككذل  ز بكككككد لنكككككا مككككن الرجكككككو  للنصكككككوص القانونيكككككة التككككي نءمكككككت التكككككدخل وامدخكككككال     
إليهككككككا المعككككككاد فمتككككككى مككككككا كانككككككت المحكمككككككة أمككككككام محككككككاكم الدرجككككككة األولككككككى ومحككككككاكم ازسككككككت ناف  

الككككككدعو  هككككككي محكمككككككة مككككككن الدرجككككككة األولككككككى عند ككككككذ نطبكككككك  بككككككذل  القواعككككككد الخاصككككككة بالتككككككدخل 
إليهككككككا الككككككدعو  المعككككككاد وامدخككككككال أمككككككام محككككككاكم الدرجككككككة األولككككككى  ومتككككككى مككككككا كانككككككت المحكمككككككة 

 محكمة ازست ناف نطب  القواعد الخاصة بالتدخل وامدخال امام محكمة ازست ناف.
فأجكككككككاز القكككككككانون الفرنسكككككككي التكككككككدخل أمكككككككام محكككككككاكم ازسكككككككت ناف متكككككككى مكككككككا كانكككككككت هنالككككككك      

مكككككككككن  كككككككككانون امجكككككككككراءات المدنيكككككككككة  (554مصكككككككككلحة لطالككككككككك  التكككككككككدخل وهكككككككككذا فحكككككككككو  المكككككككككادة )
اذا رأت ان لهكككككككا مصكككككككالح حتكككككككى  ازسكككككككت نافيمككككككككن لألشكككككككخاص ان تتكككككككدخل خكككككككالل  يالفرنسكككككككي

أ نككككاء الحكككككم ازبتككككدا ي أو لككككيس فككككي  لككككة ن لككككم تكككككن  ككككمن اطككككراف الككككدعو  وز مم لككككه أو ماا  و 
  وأجكككككككاز القكككككككانون الفرنسكككككككي ككككككككذل  التكككككككدخل ازجبكككككككاري اذا ككككككككان تطكككككككور النكككككككزا   .لهكككككككا صكككككككفةي

نفكككككككس هككككككك زء األشكككككككخاص ( صكككككككراحة علكككككككى ذلككككككك ي 555يسكككككككتدعي التكككككككدخل إذ نصكككككككت المكككككككادة )
يمكككككن ان يككككتم اسككككتدعا هم امككككام الق ككككاء حتككككى وان كانككككت الق ككككية فككككي مراحككككل الحكككككم األخيككككرة 

 .(1)و النها ية اذا تطور النزا  وأدخلهم كطرف فيهيأ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 554المادة ) (1)
"Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les 
personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou 

qui y ont figuré en une autre qualité". 
 المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 555المادة )

"Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux 
fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en 

cause 
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 المطلب الثاني
 النطاق الموضوعي

وكككككككانوا  عككككككودة النككككككزا  واألطككككككراف الككككككى مككككككا كككككككاناألصككككككل ان نقككككككض الحكككككككم يترتكككككك  عليككككككه     
ن مككككككا ي ككككككار بهككككككذا الصككككككدد هككككككل يبقككككككى النككككككزا  بعككككككد الككككككنقض  . إز أ(1)عليككككككه  بككككككل نقككككككض الحكككككككم

الكككككككدفو  التكككككككي سكككككككب  أن ابكككككككداها الخصكككككككوم أمكككككككام المحكمكككككككة التكككككككي  ابتكككككككًا مكككككككن حيكككككككث الطلبكككككككات و 
اصكككككككدرت الحككككككككم المنقكككككككوض؟ وهكككككككل يمككككككككن للخصكككككككوم ان يتقكككككككدموا بطلبكككككككات ودفكككككككو  جديكككككككدة لكككككككم 

  آلتيككككينيسككككب  لهككككم تقككككديمها  بككككل نقككككض الحكككككم؟ وهككككذا مككككا نحككككاول امجابككككة عليككككه فككككي الفككككرعين ا
ر  ال ككككككككاني النطككككككككا  نتنككككككككاول بككككككككالفر  األول النطككككككككا  المو ككككككككوعي مككككككككن حيككككككككث الطلبككككككككات  والفكككككككك

 المو وعي من حيث الدفو .
 

 الفرع األول
 النطاق الموضوعي من حيث الطلبات

بكككككدءًا يكككككراد بالطلككككك  هكككككو يازدعكككككاء الكككككذي يتقكككككدم بكككككه أحكككككد أطكككككراف الكككككدعو  الكككككى المحكمكككككة     
 .(2)طالبا منها الحكم على خصمه وفقا لما ادعا/ي

األصككككككلية التككككككي يقككككككدمها المككككككدعي الطلبككككككات تنقسككككككم الككككككى  سككككككمين: األولككككككى هككككككي الطلبككككككات و     
ويكككككتم افتتكككككام الخصكككككومة بهكككككا  والقسكككككم ال كككككاني هكككككي الطلبكككككات العار كككككة التكككككي تقكككككدم خكككككالل نءكككككر 
الككككدعو  وأمككككا تقككككدم مككككن المككككدعي وتكككككون من ككككمة او تقككككدم مككككن المككككدعى عليككككه وتسككككمى متقابلككككة  
والطلبككككككات المتقابلككككككة تختلككككككف عككككككن الككككككدفك المو ككككككوعي  إذ ال ايككككككة مككككككن الككككككدفك المو ككككككوعي هككككككو 
لتجنكككككك  الحكككككككم للمككككككدعي بطلباتككككككه األصككككككلية  أمككككككا الطلبككككككات المتقابلككككككة فهككككككي تقابككككككل مككككككا يطلبككككككه 

مكككككن  بكككككل الشكككككخص  المكككككدعي فكككككي صكككككورة دعكككككو  حاد كككككة  و كككككد تقكككككدم الطلبكككككات العار كككككة أي كككككاً 
 .(3)ال الث أو  د من تم إدخاله بالدعو 

                                                           

 .300د. عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في األحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص (1)
 .219  مصدر ساب   ص1د. سعدون ناجي القشطيني  شرم أحكام المرافعات  ج (2)
  مطبعككككككة األزهككككككر  1  ط1د. ممككككككدوم عبككككككد الكككككككريم حككككككافء  شككككككرم  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي  ج (3)

هكككككككد  مجكككككككدي  النءكككككككام الق كككككككا ي و واعكككككككد المرافعكككككككات المدنيكككككككة  . د.118-117  ص1972-1971ب كككككككداد  
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سككككككنة ل 83لعرا ككككككي ر ككككككم  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة از يوجككككككد نككككككص  ككككككانوني صككككككريح فككككككي     
فيهكككككا الخصككككككوم أمكككككام المحكمككككككة  ت التككككككي تمسككككك النافكككككذ يككككككنص علكككككى أن الطلبكككككاالمعكككككدل  1969

إليهككككا الككككدعو  وز يوجككككد المعككككاد مطروحككككة أمككككام المحكمككككة  ت الحكككككم المنقككككوض تعككككدالتككككي اصككككدر 
لسككككككنة  13 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري ر ككككككم كككككككذل  م ككككككل هككككككذا الككككككنص فككككككي 

 .المعدل النافذ  1968
ومكككككا اسكككككتقر عليكككككه الفقكككككه العرا كككككي والمصكككككري ان الطلبكككككات فكككككي الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض         

تتم ككككل فككككي الطلبككككات التككككي سككككب  وان تمسكككككوا فيهككككا الخصككككوم أمككككام الجهككككة التككككي أصككككدرت الحكككككم 
المنقكككككككوض  علكككككككى اسكككككككاس ان نقكككككككض الحككككككككم يعيكككككككد النكككككككزا  مكككككككن جديكككككككد امكككككككام المحكمكككككككة التكككككككي 

لتككككي  ككككدمها الخصككككوم امككككام المحكمككككة التككككي تعككككد الطلبككككات امككككن  ككككم اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض  
إليهككككككككا الككككككككدعو  بعككككككككد المعككككككككاد اصككككككككدرت الحكككككككككم المنقككككككككوض مطروحككككككككة تلقا يككككككككًا امككككككككام المحكمككككككككة 

 . (1)النقض
ز بكككككين الكككككنقض فيمكككككا إذا ككككككان نق كككككًا كليكككككًا ام جز يكككككًا  فمتكككككى مكككككا ككككككان لككككككن علينكككككا ان نميككككك    

كككككككان الككككككنقض جز يككككككًا الككككككنقض كليككككككًا فتنءككككككر المحكمككككككة بجميككككككك الطلبككككككات ازصككككككلية  ومتككككككى مككككككا 
فتكتسكككككككك  الطلبككككككككات التككككككككي ز يشككككككككملها  ككككككككرار الككككككككنقض  ككككككككوة ازمككككككككر المق ككككككككي فيككككككككه  وز يجككككككككوز 

 .   (2)إليها الدعو  الحكم فيها  لكونها لم يمسها  رار النقضالمعاد للمحكمة 
 1975لسكككككنة  1123 كككككانون امجكككككراءات المدنيكككككة الفرنسكككككي ر كككككم ( مكككككن 638فوفقكككككًا للمكككككادة )   

 يتعلكككككككك  فيمككككككككا الكامككككككككل  الق ككككككككا ي بازختصككككككككاص ازحالككككككككة محكمككككككككة تتمتكككككككككي المعككككككككدل النافككككككككذ 

                                                                                                                                                                      
= 

لفتكككككة هامككككل العجيلكككككي  دراسكككككات فككككي  كككككانون المرافعككككات المدنيكككككة  مصكككككدر  .246والتجاريككككة  مصكككككدر سككككاب   ص
 .261ساب   ص

فتحي والي  الوسيط في  د.. 90  مصدر ساب   ص4عبد الرحمن العالم  شرم  انون المرافعات المدنية  ج (1)
. حامد فهمي ود. محمد حامد فهمي  النقض في المواد المدنية 837الق اء المدني  مصدر ساب   ص

  مصدر 9عات المدنية والتجارية  ج. د. انور طلبة  المطول في شرم المراف665والتجارية  مصدر ساب   ص
 .30ساب   ص

 .171سيد احمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص د. (2)
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 لككككم التككككي النقككككاط باسككككتبعاد القككككانون  فككككي كمككككا الو ككككا ك فككككي جديككككد مككككن فيهككككا تنءككككر التككككي بالق ككككية
 .(1ي)النقض يطالها
نطكككككا  الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض  كككككد ي كككككي  بالمقارنكككككة مكككككك نطكككككا  الكككككدعو   بكككككل  فكككككإنعليكككككه    

 ما إذا كان نق ًا كليًا او جز يًا. النقض وذل  حس   رار النقض في
 كككككككانون امجكككككككراءات ونلكككككككتمس وجكككككككود نطكككككككا  الطلبكككككككات فكككككككي الكككككككدعو  بعكككككككد الكككككككنقض فكككككككي      

(ي أن 634المككككككادة ) إذ نككككككص فككككككي المعككككككدل النافككككككذ  1975لسككككككنة  1123المدنيككككككة الفرنسككككككي ر ككككككم 
أو مطالبكككككككات جديكككككككدة يعتبكككككككرون أنكككككككه  ادعكككككككاءاتن ز يقكككككككدمون أدلكككككككة جديكككككككدة أو ازطكككككككراف الكككككككذي

باألوجككككه المقدمككككة الككككى المحكمككككة التككككي أصككككدرت الحكككككم المنقككككوض. ويكككككون ازمككككر نفسككككه  كتفككككواا
. فعككككككد القكككككانون الفرنسككككككي الطلبككككككات والككككككدفو  التكككككي طرحهككككككا الخصككككككوم أمككككككام (2)وان لكككككم يح ككككككرواي

إليهككككككا المعككككككاد المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض هككككككي ذاتهككككككا مككككككن تنءرهككككككا المحكمككككككة 
م فكككككال يعكككككد ذلككككك  تنككككككازز عكككككن هكككككذ/ الطلبكككككات لكونهككككككا الكككككدعو  حتكككككى فكككككي حكككككال غيككككككا  الخصكككككو 

 مطروحة بقوة القانون.
 جديكككككدة  وحي يكككككات أدلكككككة أو مطالبكككككات أو جديكككككدة وسكككككا ل بتحريكككككر طكككككرف أي يقكككككم لكككككم فكككككإذا    
  .(3)حكمها نقض تم التي المحكمة إلى المقدمة وازدعاءات بالطلبات ملتزماً  فيعد

دم جكككككواز تقكككككديم طلبكككككات لكككككم يشكككككملها  كككككرار وهككككذا مكككككا سكككككار عليكككككه الق كككككاء الفرنسكككككي فكككككي عكككك    
الككككنقض  فمككككن صككككدر حكككككم بككككرد دعككككوا/ التككككي طلكككك  فيهككككا اصككككل الككككدين والفا ككككدة  ككككم طعككككن فيمككككا 

الككككدعو  إليهكككا المعككككاد لكككدعو  أمككككام المحكمكككة يتعلككك  بأصكككل الككككدين فقكككط ز يحكككك  لكككه بعككككد إعكككادة ا

                                                           

  .المعدل النافذ 1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 638( المادة )(1
 L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi àي
l'exclusion des chefs non atteints par la cassationي. 

  المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 634المادة ) (2)
"Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles 
prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles 
avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de 

même de celles qui ne comparaissent pas". 
(3) Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard, procédure 
civile, op cit, p 1295.  
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ض الكككككى أن يطلككككك  إ كككككافة الكككككى الحككككككم بأصكككككل الكككككدين الفا كككككدة بسكككككب  عكككككدم شكككككمول  كككككرار الكككككنق
 .(1)الفا دة
 إليهكككككا الكككككدعو المعكككككاد  المحكمكككككة أمكككككام األطكككككراف علكككككى يتعكككككين ز الشكككككروط  هكككككذ/ ءكككككل فكككككي    

 المكككككادة فكككككي عليكككككه المنصكككككوص النهكككككا ي الموعكككككد م كككككل أشكككككهر  3 غ كككككون فكككككيطلباتكككككه  ميخكككككت أن
 .المدنية امجراءات  انون من 908
 بسكككككب  بكككككاطالً  لكككككيس الطعكككككن: الشكككككروط هكككككذ/ فكككككيالفرنسكككككية  ازسكككككت ناف محكمكككككة فأصكككككدرت    
 المحككككككددة  النها يككككككة المواعيككككككد فككككككي الختاميككككككة والعري ككككككة دلككككككةاأل بتقككككككديم( الطككككككاعن)  يككككككام تككككككأخر

 علككككككى تنطبكككككك  ز مدنيككككككة إجككككككراءات  ككككككانون مككككككن بعككككككدها ومككككككا 908 المككككككواد فككككككي المقككككككررة والمهلككككككة
  " النقض بعد بإحالة المتعلقة امجراءات

 ازدارة مجلكككككسيصككككدر  األحيكككككان مككككن  يككككرفك لألطكككككراف  مهلككككة توجككككد ز أنكككككه يعنككككي ز هككككذا    
 مكككككككك  .او تقككككككديم الطلبككككككات المككككككذكرات اختتككككككام تككككككاريل يحككككككدد فيهككككككا الطككككككرفين  مككككككن لكككككككل أوامككككككر
 خصككككككومتهم يختمككككككون أز يجككككككوز الطككككككرفين ألن ززمككككككة  غيككككككر  األوامككككككر هككككككذ/ أن علككككككى التأكيككككككد

 .(2)إليها الدعو المعاد  المحكمة أمام
لككككككدعو  ان تمتنككككككك عككككككن النءككككككر فككككككي الطلبككككككات بككككككدافك إليهككككككا االمعككككككاد وز يحكككككك  للمحكمككككككة      

عكككككدم ح كككككور الخصكككككوم أو عكككككدم تمسككككككهم فيهكككككا مكككككن جديكككككد وأز عكككككد ذلككككك  اغفكككككاًز للفصكككككل فكككككي 
ذا مكككككا نصكككككت عليكككككه الطلبكككككات ويككككككون ذلككككك  سكككككب  لكككككنقض الحككككككم بالنسكككككبة للقكككككانون العرا كككككي وهككككك

ز   إحكككككممككككن صككككور الخطككككأ الجككككوهري فككككي التعككككد صككككورة والتككككي  (/الفقككككرة الخامسككككة203مككككادة )ال
المعككككاد انككككه ز يعككككد سككككب  لككككنقض الحكككككم وفقككككًا للقككككانون المصككككري إذ متككككى مككككا أغفلككككت المحكمككككة 

حكمككككككة للنءككككككر فيمككككككا أغفلككككككت النءككككككر إليهككككككا الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض فللخصككككككم أن يرجككككككك لككككككذات الم
 .(3)فيه

                                                           

 1841/ مارس/  22في ( 483 -1 -41محكمة النقض الفرنسية  )س  (1)
 .93  مصدر ساب   ص4عبد الرحمن العالم  شرم  انون المرافعات المدنية  جنقال عن:  

(2) Julie Gourion, La procédure sur renvoi après cassation, op cit.  
المعكككككدل النافكككككذ  1968لسكككككنة  13لمدنيكككككة والتجاريكككككة المصكككككري ر كككككم ( مكككككن  كككككانون المرافعكككككات ا193المكككككادة ) ((3

يإذا اغفلككككككت المحكمككككككة الحكككككككم فككككككي بعككككككض الطلبككككككات المو ككككككوعية  جككككككاز لصككككككاح  الشككككككأن أن يعلككككككن خصككككككمه 
 بصحيفة للح ور لنءر هذا الطل  والحكم فيهي 
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إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن النءكككككر بهكككككذ/ المعكككككاد حتكككككى تكككككتمكن المحكمكككككة  ويكككككذكر الفقكككككه المصكككككري    
 يكككككون الخصكككككم  ككككد سكككككب  لككككه وان تنككككازل عكككككن هككككذ/ الطلبكككككات صككككراحًة أو  كككككمنًا الطلبككككات أن ز

أو سككككككقط الحكككككك  فككككككي التمسكككككك  فيهككككككا  أو حكمككككككت المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض 
إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن إعكككككادة النءكككككر المعكككككاد برف كككككها إذ فكككككي هكككككذ/ الحكككككازت ز تكككككتمكن المحكمكككككة 

 .(1)فيها وز يتمكن الخصم من إعادة طرحها بعد النقض
فكككككإذا ككككككان األصكككككل هكككككو ان نقكككككض الحككككككم فكككككي جكككككزء منكككككه فكككككي حكككككال ككككككان متعكككككدد األجكككككزاء     

هككككذا  فككككإنهككككو بقككككاء األجككككزاء األخككككر  التككككي لككككم يطعككككن فيهككككا دون أن يتعككككد  أ ككككر الككككنقض إليهككككا 
( مككككن  ككككانون المرافعككككات /الفقككككرة ال انيككككة271اسككككت ناء ت ككككمنته نككككص المككككادة ) األصككككل يككككرد عليككككه

إذ نصككككككت علككككككى:ي ....... النافككككككذ المعككككككدل  1968لسككككككنة  13ر ككككككم ي المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككر 
ذا ككككان الحكككككم لككككم يكككنقض إز فككككي جككككزء منككككه بقكككي نافككككذًا فيمككككا يتعلكككك  بكككاألجزاء األخككككر   مككككا لككككم  وا 

مككككككن  ككككككانون امجككككككراءات  ( 624تكككككككن مترتبككككككة علككككككى الجككككككزء المنقككككككوضي ويقابككككككل ذلكككككك  المككككككادة )
ار محكمككككككة  ككككككر  ن  بككككككل الككككككنقض مكككككك ي يككككككتم تحديككككككد نطككككككا المدنيككككككة الفرنسككككككي التككككككي تككككككنص علككككككى:

أنككككككه يمتككككككد ليشككككككمل جميككككككك أحكككككككام الحكككككككم المنقككككككوض التككككككي لهككككككا صككككككلة بالتجز ككككككة أو   و الككككككنقض
 التبعية الالزمةي. 

 2014-1338ر ككككككككككم  الفرنسككككككككككي تميككككككككككل هككككككككككذ/ الصككككككككككياغة الجديككككككككككدة بموجكككككككككك  المرسككككككككككوم    
مككككككا تواجههككككككا المحكمككككككة  الككككككى تجنكككككك  الصككككككعوبات التككككككي ك يككككككراً  2014نككككككوفمبر  6الصككككككادر فككككككي 

 النقكككككككض محكمككككككة علككككككى يفككككككرض إليهككككككا الككككككدعو  فككككككي تحديككككككد مككككككا يتككككككأ ر بككككككالنقض  وهككككككذاالمعككككككاد 
 إليهككككا الككككدعو المعككككاد والمحكمككككة  المتقا ككككين علككككى السككككهل مككككن للحكككككم يجعككككل وا ككككحة صككككياغة

 النقض. ما يشمله فهم
 تقريبكككككاً  المسكككككتحيل ومكككككن النقككككككض لحككككككم الكككككد ي  النطكككككا  تحديكككككد اً دا مككككك السكككككهل مكككككن لكككككيس    
 .(2)الصعوبات جميك حل شأنها من صي ة ا ترام

                                                           

 . حامكككككككد فهمكككككككي ود.836فتحكككككككي والكككككككي  الوسكككككككيط فكككككككي  كككككككانون الق كككككككاء المكككككككدني  مصكككككككدر سكككككككاب   ص د. (1)
 .652محمد حامد فهمي  النقض في المواد المدنية والتجارية  مصدر ساب   ص

(2)Serge Guinchard. Frédérique Ferrand. Cécile Chainais, procédure civile: op cit, p 
649-650. 
 



 

 
100 

وز نجكككككد مكككككادة تما كككككل ذلككككك  فكككككي  كككككانون المرافعكككككات العرا كككككي. واسكككككتنادا الكككككى هكككككذ/ المكككككواد      
الككككنقض  فككككإنومككككا لهككككا مككككن اهميككككة فككككي تحديككككد نطككككا  الككككدعو  بعككككد الككككنقض مككككن حيككككث الطلبككككات 

ات التككككي الجز كككي  كككد يمتكككد أ كككر/ الكككى الطلبككككات التكككي لكككم يطعكككن فيهكككا وذلكككك  متكككى مكككا كانكككت الطلبككك
ات التككككي مسككككها الككككنقض  ومككككن  ككككم نق ككككت مترتبككككة عليهككككا بمعنككككى هككككي المرتكككككز ازساسككككي للطلبكككك

 إليها الدعو .المعاد مطروحة امام المحكمة  تعد
ويمكننكككككا طكككككرم تسكككككا ل علكككككى بسكككككاط بح نكككككا يتم كككككل فكككككي امكانيكككككة تقكككككديم طلبكككككات جديكككككدة لكككككم     

 يسب  تقديمها امام المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض؟
إليهككككا المعككككاد الفقككككه العرا ككككي الككككى جككككواز ابككككداء الطلبككككات امككككام المحكمككككة جانكككك  مككككن ذهكككك      

 .(1)كما لو كانت الدعو  لم ينقض حكمها بعد الدعو 
إليهكككككا الكككككدعو  أن المعككككاد الفقكككككه المصكككككري أن للخصككككوم أمكككككام المحكمكككككة جانككككك  مككككن وذكككككر     

أمكككككام المحكمكككككة المنقككككككوض  يتمسككككككوا  بمكككككا ككككككان لهكككككم أن يتمسككككككوا بكككككه مكككككن الطلبكككككات لكككككو ككككككانوا
 .(2)حكمها
وكككككذل  الحككككال بالنسكككككبة للفقككككه الفرنسككككي ذككككككر بككككأن الطلبككككات الجديكككككدة تقبككككل أمككككام المحكمكككككة     

زسككككت نافية م بهككككا هككككذ/ الطلبككككات أمككككام المحكمككككة اإليهككككا الككككدعو  بككككنفس الشككككروط التككككي تقككككدالمعككككاد 
 .(3)ةإليها الدعو  من الدرجة ال انيالمعاد وذل  متى ما كانت المحكمة 

إليهككككككا الككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض إذا كانككككككت محكمككككككة مككككككن الدرجككككككة األولككككككى المعككككككاد فالمحكمككككككة     
فاألصكككككككل العكككككككام ز يجكككككككوز للمكككككككدعي أن ي كككككككيف الكككككككى طلباتكككككككه المحكككككككددة ابتكككككككداًء فكككككككي عري كككككككة 
الكككككدعو   أز ان هكككككذا ازصكككككل تكككككرد عليكككككه اسكككككت ناءات يمككككككن مكككككن خاللهكككككا للمكككككدعي أن ي كككككيف 

ة بشككككرط أن تكككككون هككككذ/ الطلبككككات مكملككككة للككككدعو  ازصككككلية الككككى طلباتككككه المحككككددة طلبككككات جديككككد
ككككككأن يطلككككك  المكككككدعي دفكككككك دينكككككه نقكككككدا بسكككككب  هكككككال  المكككككال المطلكككككو  تسكككككليمه عينكككككا  ويشكككككترط 

                                                                                                                                                                      
= 

Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procédure 
civile, op cit, p1291. 

 .90  مصدر ساب   ص4عبد الرحمن العالم  شرم  انون المرافعات المدنية  ج (1)
 . 721محمد حامد فهمي  النقض في المواد المدنية والتجارية  مصدر ساب   ص حامد فهمي و د. (2)

(3)Henri Schupbach: Le recours en cassation, op cit., p315. 
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اي ككككككا أن تكككككككون هككككككذ/ الطلبككككككات مترتبككككككة علككككككى الككككككدعو  األصككككككلية  وان تكككككككون هككككككذ/ الطلبككككككات 
لتعويض فكككككي دعككككككو  مرتبطكككككة ارتبكككككاط ز يقبكككككل التجز ككككككة عكككككن الطلبكككككات األصكككككلية كالمطالبككككككة بكككككا

فسككككل العقككككد  وبالمقابككككل مككككنح المشككككر  ذات الحكككك  للمككككدعى عليككككه بإ ككككافة طلبككككات متقابلككككة متككككى 
مكككككككا كانكككككككت تشكككككككتمل علكككككككى المقاصكككككككة أو اي طلككككككك  متقابكككككككل اخكككككككر متصكككككككل بالكككككككدعو  األصكككككككلية 

. فعليكككككه يمككككككن للخصكككككوم أن ي كككككيفوا الكككككى طلبكككككاتهم ازصكككككلية بعكككككد (1)اتصكككككاز ز يمككككككن تجز تكككككه
تمسكككككوا بككككه مككككن طلبككككات أمككككام المحكمككككة التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض  الككككنقض مككككا كككككانوا  ككككد

 .(2)متى ما توافرت أحد الحازت التي ذكرناها اعال/
المعككككككككدل  1968لسككككككككنة  13 ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة والتجاريككككككككة المصككككككككري ر ككككككككم أمككككككككا     
تكككككي ه يوافككككك  المشكككككر  العرا كككككي إذ ز يوجكككككد نكككككص صكككككريح يكككككنءم الطلبكككككات الجديكككككدة الفإنككككك النافكككككذ 

يمككككككن أ كككككافتها الكككككى الطلبكككككات بعكككككد الكككككنقض  لككككككن بكككككالرجو  الكككككى القواعكككككد العامكككككة التكككككي نءمكككككت 
ذلككككك   بكككككل الكككككنقض  نجكككككد ان المشكككككر  المصكككككري لكككككم يخكككككالف مكككككا جكككككاء بكككككه القكككككانون العرا كككككي فكككككي 
أجككككككاز/ تقككككككديم طلبككككككات جديككككككدة أمككككككام محككككككاكم الدرجككككككة األولككككككى  بشككككككرط ان تقككككككدم  بككككككل  فككككككل بككككككا  

الكككككككدعو  األصكككككككلية  وتكككككككر  المشكككككككر  ذلككككككك  للسكككككككلطة التقديريكككككككة المرافعكككككككة  وان تككككككككون مرتبطكككككككة ب

 .(3)للمحكمة لتجن  التأخير في فصل الدعو 
إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن محكككككاكم الدرجكككككة ال انيكككككة فاألصكككككل المعكككككاد وفكككككي حكككككال ككككككون المحكمكككككة     

العككككككام فككككككي القككككككانونين العرا ككككككي والمصككككككري انككككككه ز يجككككككوز للخصككككككوم أبككككككداء طلبككككككات جديككككككدة امككككككام 
إليهككككا الككككدعو   لكككككن هككككذا ز ُيأخككككذ علككككى اطال ككككه إذ اسككككت نى المشككككر  مككككن ذلكككك  المعككككاد المحكمككككة 

ازجككككور والفوا ككككد والمصككككاريف التككككي تسككككتجد بعككككد رفككككك الطعككككن أزسككككت نافي  وهككككذا مككككا نجككككد/ فككككي 
لسكككككنة  83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم مكككككن  (الفقكككككرة األولكككككى /192المكككككادة )فحكككككو  
ينقككككككل الككككككدعو  بحالتهككككككا التككككككي كانككككككت عليهككككككا  بككككككل صككككككدور  ازسككككككت نافي النافككككككذالمعككككككدل   1969

فقكككككككط . وز يجككككككككوز احكككككككداث دعككككككككو  فككككككككي  ازسككككككككت نافحككككككككم البككككككككداءة بالنسكككككككبة لمككككككككا رفكككككككك عنككككككككه 

                                                           

 .223- 217نون المرافعات المدنية  مصدر ساب   صعماد حسن سلمان  شرم  ا د. (1)
  العاتكككككككك  لصكككككككككناعة الكتكككككككككا   2  ط4د. عبككككككككد الكككككككككرحمن العككككككككالم  شكككككككككرم  كككككككككانون المرافعككككككككات المدنيكككككككككة  ج (2)

 .90  ص2009القاهرة  
 .247د. هد  مجدي  النءام الق ا ي و واعد المرافعات المدنية والتجارية  مصدر ساب   ص (3)
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لكككككم يسكككككب  ايرادهكككككا بككككداءة ومكككككك ذلككككك  يجكككككوز ان ي ككككاف الكككككى الطلبكككككات األصكككككلية مكككككا  ازسككككت ناف
يجككككد بعككككد ذلكككك  مككككن  يتحقكككك  بعككككد حكككككم البككككداءة مككككن ازجككككور والفوا ككككد والمصككككاريف القانونيككككة ومككككا

 ". التعوي ات
 13ر ككككككم  المصككككككريوالتجاريككككككة  المدنيككككككة( مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات 235وتقابلهككككككا المككككككادة  )    

ز تقبكككككككككل الطلبكككككككككات الجديكككككككككدة فكككككككككي ي التكككككككككي نصكككككككككت علكككككككككى انكككككككككهالنافكككككككككذ المعكككككككككدل  1968لسكككككككككنة 
يجككككككوز أن ي ككككككاف إلككككككى ومككككككك ذلكككككك   وتحكككككككم المحكمككككككة مككككككن تلقككككككاء نفسككككككها بقبولهككككككا  ازسككككككت ناف
  وسككككككا ر األصككككككلية مككككككا يتحقكككككك  بعككككككد حكككككككم البككككككداءة مككككككن األجككككككور والفوا ككككككد والمرتبككككككات الطلبككككككات

الملحقكككككات التكككككي تسكككككتح  بعكككككد تقكككككديم الطلبكككككات الختاميكككككة أمكككككام محكمكككككة الدرجكككككة األولكككككى وككككككذل  
يجكككككوز مكككككك بقكككككاء مو كككككو  الطلككككك  األصكككككلي علكككككى حالكككككه ت ييكككككر سكككككببه وام كككككافة اليكككككه ويجكككككوز 

 زست ناف  د  صد به الكيدي.للمحكمة أن تحكم بالتعوي ات إذا كان ا
ويشكككككككترط للمطالبكككككككة بهكككككككذ/ ازجكككككككور والفوا كككككككد والمصكككككككاريف أن تككككككككون  كككككككد اسكككككككتحقت بعكككككككد     

ازنتهككككاء مككككن تقككككديم الطلبككككات الختاميككككة أمككككام محككككاكم الدرجككككة األولككككى واز كككككان بإمكانككككه تقككككديمها 
الخصككككم أمككككام محككككاكم الدرجككككة األولككككى  بككككل ازسككككت ناف  بمعنككككى أن يكككككون الو ككككت  ككككد فككككات علككككى 

تقككككككديمها لكككككككون ال ايككككككة مككككككن هككككككذ/ ازسككككككت ناء هككككككو مككككككن أجككككككل تيسككككككير سككككككبل التقا ككككككي  ويجككككككوز 
للخصكككككم المطالبكككككة بزيكككككادة التعكككككويض فكككككي حالكككككة زيكككككادة ال كككككرر بعكككككد صكككككدور حككككككم مكككككن محكككككاكم 
الدرجككككككككة األولككككككككى  إ ككككككككافة الككككككككى المطالبككككككككة بككككككككالتعويض عككككككككن ازسككككككككت ناف الكيككككككككدي ولككككككككيس لككككككككه 

از إذا سكككككب  للخصكككككم أتخكككككاذ/ أمكككككام محكككككاكم الدرجكككككة  المطالبكككككة بكككككالتعويض عكككككن امجكككككراء الكيكككككدي
 .(1)األولى
 الكككككدعو  إليهكككككاالمعكككككاد  محكمكككككة ازسكككككت ناف أمكككككام جديكككككدة بطلبكككككات التقكككككدم عليكككككه للخصكككككوم    
 الحكككككم صكككدور مكككن فتكككرة فكككي تتككككون التكككي والمصكككاريف والفوا كككد بكككاألجور تتعلككك  كانكككت مكككا متكككى

 الككككككى أ ككككككافته يمكككككككن مككككككا تحككككككدد ةالمككككككاد فهككككككذ/ الككككككنقض  بعككككككد الككككككدعو  إعككككككادة الككككككى المنقككككككوض
 .الدعو  إليهاالمعاد  المحكمة أو ازست ناف محكمة أمام األصلية الطلبات
( علكككككى ي تخ كككككك 633أمكككككا  كككككانون امجكككككراءات الفرنسكككككي فقكككككد نكككككص صكككككراحة فكككككي المكككككادة )    

. (2) بككككككككول المطالبككككككككات الجديككككككككدة للقواعككككككككد السككككككككارية أمككككككككام المحكمككككككككة التككككككككي تككككككككم نقككككككككض  رارهككككككككاي
                                                           

 .265-264داني   انون المرافعات المدنية والتجارية  بدون مكان وسنة نشر  ص( األنصاري حسن الني(1
 المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 633( المادة )(2
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لسكككككككنة  1123 كككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة الفرنسكككككككي ر كككككككم القواعكككككككد فكككككككي  نايكككككككا  وبكككككككالرجو  لتلككككككك 
( علكككككىي ز يجكككككوز لألطكككككراف تقكككككديم إيكككككه مطالبكككككات 564فتكككككنص المكككككادة ) المعكككككدل النافكككككذ  1975

جديكككككدة  إذا لكككككم تككككككن للمطالبكككككة بالمقاصكككككة الق كككككا ية أو زسكككككتبعاد ادعكككككاءات الخصكككككم أو للحككككككم 
 . (1)عن حدوث أو اكتشاف وا عةيفي مسا ل ناش ة عن تدخل طرف  الث أو 

بيككككان أن األصككككل عككككدم جككككواز تقككككديم طلبككككات أمككككام  خككككالل فككككنص هككككذ/ المككككادة وا ككككح مككككن    
إليهككككا الككككدعو  وازسككككت ناء هككككو جككككواز ذلكككك  فككككي حككككازت المعككككاد محكمككككة ازسككككت ناف أو المحكمككككة 

( علككككككككى أن :ي الطلبكككككككات ز تعتبككككككككر جديكككككككدة إذا كانككككككككت 565محكككككككددة  انونكككككككا. وتككككككككنص المكككككككادة ) 
ترمكككككي الكككككى نفكككككس غايكككككات الطلبكككككات المقدمكككككة الكككككى أول درجكككككة حتكككككى لكككككو ككككككان أساسكككككها القكككككانوني 

 . (2)مختلفي
ارًا لتحديككككككد مككككككا يعككككككد طلكككككك  فككككككنالحء مككككككن هككككككذا الككككككنص أن المشككككككر  الفرنسككككككي و ككككككك معيكككككك    

متككككككى مككككككا كانككككككت ال ايككككككة التككككككي يرمككككككي إليهككككككا الطلكككككك  هككككككي ذات ال ايككككككة مككككككن الطلبككككككات جديككككككد  ف
سكككككتند لبكككككًا جديكككككدًا وأن ككككككان السكككككب  الكككككذي اجكككككة فكككككال يعكككككد بكككككذل  طالمقدمكككككة أمكككككام محكمكككككة أول در 

إليهككككا الكككككدعو  ومتككككى مككككا كككككان وفقكككككًا المعككككاد مختلككككف  ومككككن  ككككم أمكانيككككة طرحكككككه أمككككام المحكمككككة 
إليهككككككا أن المعككككككاد لهككككككذا المعيككككككار طلبككككككًا جديككككككدًا فيشككككككترط فيككككككه ممكانيككككككة تقديمككككككه أمككككككام المحكمككككككة 

 (. 564مادة )يندرج تحت أحد  الحازت المنصوص عليها في ال
( يز يجكككككوز لألطكككككراف أن ت كككككيف الكككككى المطالبكككككات المقدمكككككة 566وتكككككنص ككككككذل  المكككككادة )    

الكككككككككى القا كككككككككي األول فقكككككككككط المطالبكككككككككات التابعكككككككككة أو الناتجكككككككككة أو المكملكككككككككة لهكككككككككذ/ الطلبكككككككككاتي  
                                                                                                                                                                      

= 

 La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquentي
devant la juridiction dont la décision a été casséeي 

 المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 564المادة ) (1)
"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour 
de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les 
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou 

de la survenance ou de la révélation d'un fait".  
  فذ المعدل النا 1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 565المادة ) (2)

"Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que 
celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent". 
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للخصكككككككم ان ي كككككككيف الكككككككى الطلبكككككككات التكككككككي سكككككككب  تقكككككككديمها الكككككككى  فكككككككإنلهكككككككذ/ المكككككككادة  واسكككككككتناداً 
( 567وتككككككككككنص المككككككككككادة )تكككككككككككون تابعككككككككككة او منتجككككككككككة او مكملككككككككككة.  القا ككككككككككي األول بشككككككككككرط أن

 يالطلبات المقابلة تكون مقبولة في ازست نافي  
مككككككن حيكككككث األصككككككل عكككككدم جككككككواز أبككككككداء طلبكككككات جديككككككدة أمككككككام  آنفككككككاً  ويالحكككككء مككككككن الكككككنص    

لحككككككككازت إليهككككككككا الككككككككدعو  وازسككككككككت ناء جككككككككواز ذلكككككككك  عنككككككككدما تتككككككككوافر احككككككككد  االمعككككككككاد المحكمككككككككة 
 .اعال/ الموادالمنصوص عليها في 

 الفرع الثاني
 النطاق الموضوعي من حيث الدفوع

التككككي يجككككوز للخصككككم ان يسككككتعين بهككككا ليجيكككك  علككككى دعككككو  خصككككمه  الككككدفك هككككو ي دعككككو      
بقصكككككد تفكككككادي الحككككككم لخصكككككمه بمكككككا يدعيكككككهي  والكككككدفو  أمكككككا تككككككون مو كككككوعية توجكككككه الكككككى الحككككك  

  دون المسكككككاس بككككككالح  المكككككدعى بككككككه او  كككككد تكككككككون دفكككككو  شكككككككلية توجكككككه الككككككى إجكككككراءات الككككككدعو 
المكككككدعى بكككككه  أو  كككككد تككككككون وسكككككا ل تنطكككككوي علكككككى انككككككار سكككككلطة الخصكككككم فكككككي ا امكككككة الكككككدعو  

 .(1)وتسمى بالدفك بعدم القبول
ابتكككككداًء ز بكككككد مكككككن الحكككككديث عكككككن الكككككدفو  التكككككي سكككككب  للخصكككككوم التمسككككك  بهكككككا  بكككككل الكككككنقض     

 هذا الدفك. امام المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض وفصلت المحكمة األخيرة في
فكككككالحكم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض بشكككككأن هكككككذا الكككككدفك  كككككد      

يكككككون  ككككابال للتمييككككز ومككككن  ككككم الككككنقض أو  ككككد يكككككون غيككككر  ابككككل للتمييككككز  و ككككد ذكرنككككا سككككابقا فككككي 
هكككككذ/ الدراسكككككة مكككككد   ابليكككككة األحككككككام للطعكككككن التمييكككككزي وبينكككككا بكككككأن األحككككككام المنهيكككككة للخصكككككومة 

العرا كككككككي فكككككككي المكككككككادة  المرافعكككككككات المدنيكككككككة الطعكككككككن التمييكككككككزي واسكككككككت نى  كككككككانونهكككككككي مكككككككن تقبكككككككل 
( بعككككككض األحكككككككام مككككككن ذلكككككك  علككككككى الككككككرغم مككككككن أنهككككككا غيككككككر منهيككككككة للخصككككككومة وتقابلهككككككا 216)

لسكككككككنة  13ر كككككككم  المصكككككككري والتجاريكككككككة والمدنيكككككككة ( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات212ادة )ككككككككذل  المككككككك

                                                           

    منشككككككككأة المعككككككككارف  ازسكككككككككندرية4د. احمككككككككد ابككككككككو الوفككككككككا  نءريككككككككة الككككككككدفو  فككككككككي  ككككككككانون المرافعككككككككات  ط (1)
محمككككككد عزمككككككي البككككككككري  موسككككككوعة الككككككدفو  فكككككككي  ككككككانون المرافعككككككات فكككككككي  ككككككوء الفقكككككككه  .12-11-  ص1980

. د. ابكككككككراهيم نجيككككككك  سكككككككعد  القكككككككانون الق كككككككا ي 12-11  دار محمكككككككود للنشكككككككر والتوزيكككككككك  ص1والق ككككككاء  مكككككككج
 .638-637  منشأة المعارف  امسكندرية  بدون سنة نشر  ص1الخاص  ج
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 1123جكككككراءات المدنيكككككة الفرنسكككككي ر كككككم  كككككانون ام( مكككككن 618  والمكككككادة )المعكككككدل النافكككككذ 1968
التكككككي أجكككككازت الطعكككككن باألحككككككام وان لكككككم تككككككن منهيكككككة للخصكككككومة  المعكككككدل النافكككككذ  1975لسكككككنة 

 . (1)وذل  في حالة تنا ض األحكام
اسكككككتنادًا الكككككى ذلككككك  فكككككإذا لكككككم يطعكككككن الخصكككككم بكككككالحكم الصكككككادر بالكككككدفك بكككككالرغم مكككككن  ابليتكككككه     

لمحكمكككككة المختصكككككة بكككككالطعن التمييكككككزي طعنكككككه للطعكككككن التمييكككككزي او طعكككككن فيكككككه ولككككككن رف كككككت ا
كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي تعكككككدد الخصكككككوم  ونق كككككت المحكمكككككة الحككككككم بالنسكككككبة للكككككبعض دون األخكككككر 
فيترتكككك  علككككى ذلكككك  اكتسككككا  الحكككككم الصككككادر فككككي الككككدفك  ككككوة األمككككر المق ككككي فيككككه  ومككككن  ككككم ز 

ي فيككككه  يجكككوز لكككه التمسككك  فككككي هكككذا الكككدفك الكككذي صككككدر فيكككه الحككككم زكتسكككابه  ككككوة األمكككر المق ككك
وفككككككي حككككككال عككككككدم تصككككككدي المحكمككككككة المختصككككككة بككككككالطعن لجميككككككك ازسككككككبا  التككككككي بنككككككى عليهككككككا 
الطعكككككن ونق كككككت أحكككككد ازسكككككبا  فهكككككذا ز يمنكككككك الخصكككككوم مكككككن التمسككككك  بالكككككدفو  المتعلقكككككة بهكككككذ/ 
ازسككككبا  بعككككد الككككنقض  ومككككن سككككقط حقككككه فككككي الككككدفك المتعلكككك  بأبطككككال عري ككككة الككككدعو  وح ككككر 

إليهككككككا المعككككككاد ه التمسكككككك  بهككككككذا الككككككدفك أمككككككام المحكمككككككة أمككككككام المحكمككككككة  بككككككل الككككككنقض ز يحكككككك  لكككككك

 .(2)الدعو  بعد النقض
وهككككككذا مككككككا ذهكككككك  اليككككككه الق ككككككاء المصككككككري فككككككي مككككككنح الخصككككككوم حكككككك  ابككككككداء اوجككككككه الككككككدفك     

ي تسكككككتجد والكككككدفا  التكككككي ككككككان يحككككك  لكككككه التمسككككك  بهكككككا إمكككككام المحكمكككككة  بكككككل الكككككنقض والكككككدفو  التككككك
إليهككككا المعككككاد التمسكككك  بهككككا أمككككام المحكمككككة  ز إذا سككككقط الحكككك  فيهككككا فككككال يجككككوز لككككهبعككككد الككككنقض إ

 .(3)الدعو  بعد النقض

                                                           

 النافكككككككذالمعككككككدل   1969لسككككككنة  83ون المرافعككككككات المدنيككككككة العرا ككككككي ر كككككككم  كككككككان( مككككككن 216أنءككككككر المككككككادة ) (1)
المعككككككدل  1968لسككككككنة  13ر ككككككم  ( مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري212وكككككككذل  المككككككادة )

 .المعدل النافذ 1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 618  والمادة )النافذ
محمككككككككد حامككككككككد فهمككككككككي  الككككككككنقض فككككككككي المككككككككواد المدنيككككككككة والتجاريككككككككة  مصككككككككدر سككككككككاب    حامككككككككد فهمككككككككي ود. (2)
  مصككككككككدر سككككككككاب   9أنككككككككور طلبككككككككة  المطككككككككول فككككككككي شككككككككرم المرافعككككككككات المدنيككككككككة والتجاريككككككككة  ج .722-721ص
 . 41ص
. نقكككككككككال عكككككككككن د. انكككككككككور طلبكككككككككة  الكككككككككنقض فكككككككككي 1983/ 27/11   نقكككككككككض  51س  209 العكككككككككدد :طعكككككككككن (3)

 . 925ر ساب   ص  مصد1المواد المدنية والتجارية  ط
 .590  مصدر ساب   ص6أنور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  ج كذل  د.  
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بككككككالحكم الصككككككادر فككككككي الككككككدفك ونقككككككض الحكككككككم  فيككككككذه  الفقككككككه الككككككى  اً أمككككككا إذا طعككككككن تمييككككككز     
إليهككككككا الككككككدعو   لكككككككون نقككككككض المعككككككاد جككككككواز التمسكككككك  بهككككككذا الككككككدفك مككككككن جديككككككد أمككككككام المحكمككككككة 

أن ابككككككككداها الخصكككككككم  بككككككككل الحككككككككم يككككككك دي الككككككككى عكككككككودة الحيكككككككاة مككككككككن جديكككككككد لكككككككككل دفكككككككك سكككككككب  و 
 .(1)النقض
أمكككككا فكككككي حالكككككة عكككككدم  ابليكككككة الحككككككم الصكككككادر فكككككي الكككككدفك للطعكككككن التمييكككككزي  لكونكككككه غيكككككر     

(  216منهككككككي للخصككككككومة أو ز يكككككككدخل  ككككككمن األحكككككككام أو القكككككككرارات التككككككي اسككككككت نتها المكككككككادة )
 فيه مك الحكم المنهي للخصومة. اً فعليه زبد من الطعن تمييز 

امكانيككككككة الطعككككككن التمييككككككزي بككككككالحكم الصككككككادر بككككككرفض الككككككدفك أن يككككككذكر عليككككككه ز بككككككد مككككككن     
تمسككككككه بهكككككذا الكككككدفك فكككككي عري كككككة الطعكككككن التمييكككككزي  لككككككون التمييكككككز يتحكككككدد باألسكككككبا  الكككككواردة 

مة  كككككد صكككككاح  الكككككدفك . فكككككإذا صكككككدر الحككككككم فكككككي المو كككككو  منهكككككي للخصكككككو (2)فكككككي عري كككككته
م بكككككالرفض  فكككككال يتعكككككد  دون أن يتمسككككك  بدفوعكككككه التكككككي صكككككدر فيهكككككا الحكككككك اً وطعكككككن فيكككككه تمييكككككز 

أ ككككر نقككككض الحكككككم المنهككككي للخصككككومة الككككى الحكككككم الصككككادر فككككي هككككذ/ الككككدفو   ومككككن  ككككم تكتسكككك  
 ككككوة ازمككككر المق ككككي فيككككه وز يجككككوز لككككه بعككككد إعككككادة الككككدعو  أن يتمسكككك  بهككككذ/ الككككدفو  مككككرة أخككككر  

 . (3)لكون الطاعن لم يطعن فيها
صكككككككومة فكككككككي غيكككككككر صككككككككالح أمكككككككا اذا  بلكككككككت المحكمكككككككة الكككككككدفك وككككككككان الحكككككككككم المنهكككككككي للخ    

الحككككككم الصكككككادر بقبكككككول  فكككككإنصكككككاح  الكككككدفك  وطعكككككن تمييزيكككككا بكككككالحكم الصكككككادر فكككككي المو كككككو  
الككككدفك يحككككوز  ككككوة األمككككر المق ككككي فيككككه  ومككككن  ككككم ز يجككككوز طرحهككككا مككككن جديككككد إمككككام المحكمككككة 

إليهككككككا الككككككدعو  أز اذا امتككككككد أ ككككككر الككككككنقض الككككككى الحكككككككم لوجككككككود ارتبككككككاط أو تبعيككككككة الحكككككككم المعككككككاد 

                                                           

الككككككككنقض فككككككككي المككككككككواد المدنيككككككككة والتجاريككككككككة  مصككككككككدر سككككككككاب    حامككككككككد فهمككككككككي ود. محمككككككككد حامككككككككد فهمككككككككي  (1)
وسكككككيط فكككككي . فتحكككككي والكككككي  ال90  ص4عبكككككد الكككككرحمن العكككككالم  شكككككرم  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة  ج .722ص

 .836 انون الق اء المدني  مصدر ساب   
 .329  مصدر ساب   ص2011صاد  حيدر  شرم  انون المرافعات المدنية   (2)
حامككككككككد فهمككككككككي ود. محمككككككككد حامككككككككد فهمككككككككي  الككككككككنقض فككككككككي المككككككككواد المدنيككككككككة والتجاريككككككككة  مصككككككككدر سككككككككاب    (3)
 .659ص
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فك مككككك الحكككككم الصككككادر فككككي المو ككككو  عند ككككذ يمكككككن طككككرم هككككذا الككككدفك مككككن جديككككد الخككككاص بالككككد
 .(1)إليها الدعو المعاد امام المحكمة 

وفككككككي حالككككككة عككككككدم   ككككككاء المحكمككككككة  بككككككل الككككككنقض فككككككي الككككككدفك المقككككككدم إليهككككككا بككككككالقبول أو     
بككككككالرفض سككككككواء كككككككان ذلكككككك  بصككككككورة صككككككريحة أو  ككككككمنية فيككككككذكر جانكككككك  مككككككن الفقككككككه المصككككككري 

 .(2)إليها الدعو المعاد ذ/ الدفو  وأوجه الدفا  أمام المحكمة بجواز التمس  به
علكككككى  اً او زحقككككك اً ويجككككك  ازلتفكككككات الكككككى الحككككككم الصكككككادر فكككككي الكككككدفك فيمكككككا إذا ككككككان سكككككابق    

  .الحكم المطعون فيه
 انونككككًا فلككككم نجككككد فيككككه نصككككًا يشككككير الككككى أ ككككر الككككنقض علككككى ازحكككككام السككككابقة او الالحقككككة       

ا ككككي ذكككككر ان الككككنقض يكككك دي الككككى إل ككككاء جميككككك األحكككككام الالحقككككة للحكككككم الككككذي إز ان الفقككككه العر 
 .(3)تم نق ه  وهذ/ النتيجة تقك دون الحاجة الى النص عليها بقرار النقض

لسكككككككنة  13وهكككككككذا علكككككككى خكككككككالف  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة المصكككككككري ر كككككككم      
علككككككى ازشككككككارة الككككككى تككككككأ ير  المعككككككدل النافككككككذ الككككككذي نءككككككم هككككككذا ازمككككككر لكككككككن كككككككان  اصككككككراً  1968

نقككككض الحكككككم علككككى األحكككككام الالحقككككة فقككككط ولككككم يشككككر الككككى ازحكككككام السككككابقة التككككي تناولهككككا الفقككككه  
يترتككككك  علكككككى نقكككككض الحككككككم إل كككككاء جميكككككك األحككككككام  أيكككككا كانكككككت ي ( 271إذ نكككككص فكككككي المكككككادة )

 الجهكككككة التكككككي أصكككككدرتها  واألعمكككككال الالحقكككككة للحككككككم المنقكككككوض  متكككككى ككككككان ذلككككك  الحككككككم أساسكككككاً 
ذا كككككان الحكككككم لككككم يككككنقض إز فككككي جككككزء منككككه بقككككي نافككككذًا فيمككككا يتعلكككك  بككككاألجزاء األخككككر    لهككككا. وا 

 ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوضي 
مككككن هككككذا الككككنص يتبككككين لنككككا بمككككد  تككككأ ير الككككنقض علككككى األحكككككام الالحقككككة إذا كككككان الحكككككم     

لكككككى نقكككككض األحككككككام المنقكككككوض أساسكككككا لهكككككذ/ األحككككككام  فكككككنقض الحككككككم الصكككككادر بالكككككدفك يككككك دي ا
الالحقككككة أمككككا األحكككككام السككككابقة فلككككم يشككككر الككككنص اعككككال/ الككككى امتككككداد ا ككككر الككككنقض إليهككككا  أمككككا فككككي 
حالكككككة نقكككككض الحككككككم جز يكككككا فتكتسككككك  األجكككككزاء األخكككككر   كككككوة األمكككككر المق كككككي فيكككككه إز إذا كانكككككت 

 مترتبة على الجزء المنقوض.

                                                           

 .193د. سيد أحمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص (1)
 .836  مصدر ساب   ص4د. أحمد ابو الوفا  نءرية األحكام في  انون المرافعات  ط (2)
 .347  مصدر ساب   ص2011صاد  حيدر  شرم  انون المرافعات المدنية   (3)



 

 
108 

/ الفقكككككككرة 625المكككككككادة )أمكككككككا وفقكككككككا لقكككككككانون امجكككككككراءات المدنيكككككككة الفرنسكككككككي فقكككككككد نكككككككص فكككككككي     
األولككككى وال انيككككة(ي فككككي األجككككزاء التككككي يصككككل إليهككككا الككككنقض. يعيككككد الككككنقض األطككككراف الككككى الحالككككة 

نقض الحككككككم. ويككككك دي ذلكككككك   دون أتخكككككاذ أي  كككككرار جديكككككد  إلككككككى التكككككي كانكككككت عليهكككككا  بككككككل أن ُيككككك
بككككه مككككن للحكككككم المنقككككوض أو المككككرتبط  إل ككككاء أي  ككككرار يكككككون أمككككا اسككككتمرارًا أو تطبيقككككًا أو تنفيككككذاً 

  .(1)خالل عال ة التبعية الالزمة ي
 بموجكككككك  المدفوعككككككة المبككككككالغ باسككككككترداد ازلتككككككزام إلككككككى الككككككنقض يكككككك دي ذلكككككك   علككككككى عككككككالوة    

 .(2)والملحقات والفوا د التكاليف بامدانات  المتعل  الحكم المنقوض 
عليكككككككه وفقكككككككا للقكككككككانون الفرنسكككككككي فكككككككإن نقكككككككض الحككككككككم أو جكككككككزء منكككككككه يترتككككككك  عليكككككككه نقكككككككض     
علككككى ذلكككك  فككككإن نقككككض الحكككككم المنهككككي  ام التككككي ارتكككككزت علككككى الحكككككم المنقككككوض  و ياسككككاً األحككككك

للخصككككككومة يسككككككتتبك نقككككككض الحكككككككم الصككككككادر فككككككي الككككككدفك متككككككى مككككككا كككككككان مرتكككككككزًا علككككككى الحكككككككم 
المنقكككككوض  ومككككككن  ككككككم تتجككككككرد هكككككذ/ األحكككككككام مككككككن أي حجيككككككة  وامكانيكككككة الخصككككككم التمسكككككك  بهككككككذا 

 دعو . الدفك من جديد أمام المحكمة المعاد إليها ال
يميككككككز الفقككككككه المصككككككري بككككككين امحكككككككام السككككككابقة واألحكككككككام الالحقككككككة مككككككن حيككككككث تككككككأ ير و       

الحككككككم المنقكككككوض عليهكككككا أو امتكككككداد ا كككككر الكككككنقض اليهكككككا  فكككككإذا ككككككان الحككككككم الصكككككادر فكككككي الكككككدفك 
يكتسكككك  سككككاب  علككككى الحكككككم المطعككككون فيككككه فاألصككككل عككككدم امتككككداد ا ككككر الككككنقض اليككككه  ومككككن  ككككم 

ز إذا تككككككوافرت احككككككد الحككككككازت ازسككككككت نا ية التككككككي يمتككككككد فيهككككككا أ ككككككر  ككككككوة األمككككككر المق ككككككي فيككككككه إ

 .(3)النقض إليها
وتطبيقكككككككا لكككككككذل    كككككككت محكمكككككككة الكككككككنقض المصكككككككرية اآلتكككككككيي مكككككككن المقكككككككرر أن الكككككككنقض ز     

ه يحككككوز فإنككككيتنكككاول مككككن الحكككككم إز مكككا تناولتككككه أسككككبا  الككككنقض المقبولكككة  أمككككا مككككا عككككدا ذلككك  منككككه 
                                                           

  المعدل النافذ  1975لسنة  1123 انون امجراءات المدنية الفرنسي ر م ( من 625المادة ) (1)
"Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où 
elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait 
lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute 
décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou 

qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire".ِ

(2) Julie Gourion, La procédure sur renvoi après cassation, op cit.   
 .192-191د. سيد احمد محمود  النقض الجز ي لألحكام  مصدر ساب   ص  (3)
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مكككككة امحالكككككة ان ز تعيكككككد النءكككككر فيكككككه  فكككككإذا مكككككا   كككككى  كككككوة األمكككككر المق كككككي فيتعكككككين علكككككى محك
الحكككككم للمككككدعي بككككبعض طلباتككككه فقككككط فطعككككن فككككي   ككككا ه بككككرفض بككككا ي طلباتككككه و بككككل المككككدعى 

هككككذا الككككنقض هككككو  فككككإنعليككككه الحكككككم ولككككم يطعككككن فيككككه   ككككم   ككككي بقبككككول الطعككككن ونقككككض الحكككككم  
ذل  ز نقكككككض جز كككككي ز يتنكككككاول مكككككا ككككككان الحككككككم  كككككد   كككككى بإجابتكككككه مكككككن طلبكككككات الطكككككاعن  ولككككك

 .(1)يجوز لمحكمة امحالة أن تعيد النءر في هذا البعض من الطلباتي
إليهكككككككا المعكككككككاد أمكككككككا فيمكككككككا يتعلككككككك  بمكككككككد  امكانيكككككككة التقكككككككدم بكككككككدفو  جديكككككككدة أمكككككككام المحكمكككككككة     

 الدعو  على الرغم من ان هذ/ الدفو  لم يسب  وأن ابداها امام المحكمة  بل النقض؟.
إليهكككككا الكككككدعو   إذ المعكككككاد دم بكككككدفو  جديكككككدة أمكككككام المحكمكككككة ففقهكككككًا ز يوجكككككد مكككككانك مكككككن التقككككك    

بإجكككككازة التقكككككدم بكككككدفو  جديكككككد لكككككم يسكككككب  للخصكككككم التمسككككك  بهكككككا  يكككككذه  رأي فكككككي الفقكككككه المصكككككري
 .(2) بل النقض

إليهككككككا الككككككدعو  مككككككن الدرجككككككة المعككككككاد فمتككككككى مككككككا كانككككككت المحكمككككككة تطبيقككككككًا للقواعككككككد العامككككككة     
الكككككنقض يعيكككككد الخصكككككومة الكككككى الحكككككال الكككككذي ككككككان األولكككككى فيجكككككوز ابكككككداء دفكككككو  أمامهكككككا  لككككككون 

 عليه  بل النقض.
إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن الدرجكككككة ال انيكككككة فاألصكككككل العكككككام عكككككدم المعكككككاد امكككككا إذا كانكككككت المحكمكككككة     

جكككككواز ابكككككداء دفكككككو  جديكككككدة أمكككككام المحكككككاكم ازسكككككت نافية  واسكككككت ناًء أجكككككاز القكككككانون ابكككككداء الكككككدفو  

 .(3)خر  أمام محكمة ازست ناف ألول مرةالمتعلقة بإبطال التبلي ات أو اي ور ة ا
وهنكككككا  مجموعكككككة مكككككن الكككككدفو  مكككككن الممككككككن أ ارتهكككككا ألول مكككككرة امكككككام محكمكككككة ازسكككككت ناف      

وتتم كككككل هكككككذ/ الكككككدفو  بالكككككدفك بعكككككدم ازختصكككككاص النكككككوعي أو الكككككوءيفي  لكونهكككككا تتعلككككك  بالنءكككككام 
دفك بعككككدم توجككككه العككككام فيجككككوز أ ارتهككككا بككككأي مرحلككككة مككككن مراحككككل الككككدعو   وي ككككاف الككككى ذلكككك  الكككك

                                                           

  نقكككككككال عكككككككن د. اسكككككككامة روبكككككككي عبكككككككد العزيكككككككز 1969/ 4/ 24 تكككككككاريلب  190نقكككككككض مكككككككدني  طعكككككككن ر كككككككم  (1)
 .281  مصدر ساب   ص2روبي  الوسيط في  انون المرافعات المدنية والتجارية  ج

 .55  مصدر ساب    ص9د. انور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  ج (2)
الدفك ببطالن  1-ي النافذالمعدل  1969لسنة  83ر م   انون المرافعات المدنية العرا يمن  (73المادة ) (3)

تبليغ عري ة الدعو  او األورا  األخر  يج  ابدا /  بل اي دفك او طل  اخر واز سقط الح  فيه . وتفصل 
يج  ابداء هذا الدفك في عري ة ازعتراض او ازست ناف واز -2.   فيه المحكمة  بل التعرض لمو و  الدعو 

 . سقط الح  فيهي
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الخصككككككومة  والككككككدفك لسككككككب  الفصككككككل فككككككي الككككككدعو   والككككككدفك بمككككككرور الزمككككككان المككككككانك مككككككن سككككككما  
 . (1)الدعو 
المعكككككدل الفرنسكككككي المدنيكككككة ( مكككككن  كككككانون امجكككككراءات 632وهكككككذا مكككككا اشكككككارت إليكككككه المكككككادة )    

 .(2)النافذ إذ أجاز المشر  الفرنسي للطرفين التذر  بوسا ل جديدة لدعم مطالبتهما
المعككككككاد  ياسككككككًا علككككككى ذلكككككك  أمكانيككككككة تقككككككديم دفككككككو  جديككككككدة ت ككككككار ألول مككككككرة أمككككككام المحكمككككككة     

 إليها الدعو  بعد النقض وان لم تقدم  بل النقض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

د. منصور حاتم محسن وأحمد خيري غاوي  نطا  الطلبات الجديدة المقبولة في الدعو  ازست نافية  مصدر  (1)
 .196ساب   ص

 ( من  انون امجراءات الفرنسي النافذ. 632( المادة )(2
 يLes parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentionsي
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 المبحث الثاني
 سلطة المحكمة بالحكم وكيفية الطعن به وآليه تنفيذه

المرافعككككككة وتقككككككرر ختككككككام  إليهككككككا الككككككدعو  مككككككن إجككككككراءاتالمعككككككاد بعككككككد ان تنتهككككككي المحكمككككككة     
المرافعككككككة ز بككككككد مككككككن أن تصككككككدر حكمككككككًا جديككككككدًا يت ككككككمن جميككككككك المتطلبككككككات واألركككككككان الالزمككككككة 
لصككككحة صككككدور األحكككككام والقككككرارات  التككككي تتم ككككل فككككي صككككدور/ مككككن محكمككككة فككككي نطككككا  وزيتهككككا 

إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض وكمككككا ذكرنككككا سككككابقا المعككككاد وتتحككككدد فككككي أطككككار مو ككككوعنا بالمحكمككككة 
محكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض  إ كككككافة الكككككى صكككككدور/ فكككككي خصكككككومة وتتم كككككل هكككككي ال

 فكككككإنبالخصكككككومة التكككككي ُنقكككككض حكمهكككككا  ف كككككاًل عكككككن صكككككدور/ فكككككي الشككككككل القكككككانوني المقكككككرر لكككككه. 
إليهكككككا الكككككدعو  كككككككأي حككككككم جديككككككد ز بكككككد مكككككن ان يكككككككون مشكككككتمل علككككككى المعككككككاد حككككككم المحكمكككككة 

( مكككككن 162انكككككات التكككككي ذكرتهكككككا المكككككادة )جميكككككك أرككككككان وشكككككروط األحككككككام الق كككككا ية  وبكافكككككة البي
حيككككككث البيانككككككات الجوهريككككككة  والمنطككككككو   واألسككككككبا   أو ازكتفككككككاء بامحالككككككة الككككككى منطككككككو  حكككككككم 

إليهككككككا الككككككدعو  هككككككي محكمككككككة اسككككككت ناف المعككككككاد محكمككككككة الدرجككككككة األولككككككى إذا كانككككككت المحكمككككككة 
 و  ت بتأييد الحكم ازبتدا ي. 

المعكككككاد فكككككي الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة  كككككد يتبكككككادر الكككككى الكككككذهن مكككككد  أمكانيكككككة الطعكككككن    
المعككككاد إليهككككا الككككدعو  وآليككككة تنفيككككذ/  و بككككل كككككل شككككيء ز بككككد مككككن التطككككر  الككككى سككككلطة المحكمككككة 

صككككدار الحكككككم  إليهككككا الككككدعو  و يودهككككا ابتككككداًء مككككن فككككتح بككككا  المرافعككككة مككككن جديككككد الككككى ختامهككككا وا 
الحكككككازت التكككككي فيهكككككا  ف كككككال عكككككن بيكككككان الحكككككازت التكككككي يككككككون فيهكككككا الكككككنقض واجككككك  ازتبكككككا  و 

يكككككون فيهككككا الككككنقض ممكككككن امصككككرار عليككككه  عليككككه سنقسككككم هككككذا المبحككككث علككككى مطلبككككين نتطككككر  
  أمككككككككا المطلككككككك  ال ككككككككاني و يودهكككككككا إليهككككككككا الكككككككدعو المعكككككككاد سكككككككلطات المحكمككككككككة  بالمطلككككككك  األول

 إليها الدعو  وتنفيذ/.المعاد نتناول فيه آلية الطعن بالحكم الصادر من المحكمة 
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 المطلب األول
 وقيودها إليها الدعوىالمعاد سلطات المحكمة 

إليهكككككا الكككككدعو  وفقكككككًا للقكككككانون العرا كككككي هكككككي المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت المعكككككاد ن المحكمكككككة إ    
تككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض الحكككككككم المنقككككككوض ووفقككككككًا للقككككككانون المصككككككري هككككككي المحكمككككككة ال

ون الفرنسككككككي   كككككا ية جديكككككدة او  ا كككككي جديكككككد غيكككككر مكككككن أصكككككدرته  ووفقكككككا للقكككككان هي كككككةولككككككن ب
التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض أو ذات المحكمككككة التككككي  نفسككككها هككككي محكمككككة بدرجككككة المحكمككككة

أصككككدرت الحكككككم المنقككككوض وبق ككككاة غيككككر مككككن أصككككدرو/ كمككككا مككككر سككككابقا  وتءهككككر أهميككككة تحديككككد 
تحديكككككد سكككككلطاتها و يودهكككككا مقارنكككككة مكككككك  خكككككالل المحكمكككككة التكككككي تنءكككككر الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض مكككككن

مككككن سككككلطات ومككككا تتقيككككد بككككه مككككن  يككككود  بككككل الككككنقض  لمككككا للككككدعو   مككككا تتمتككككك بككككه هككككذ/ المحكمككككة
بعكككككد الكككككنقض مكككككن خصوصكككككية مكككككن ناحيكككككة نطكككككا  الخصكككككومة  ومكككككن ناحيكككككة سكككككلطات المحكمكككككة 
التككككي تمكككككن القا ككككي مككككن بنككككاء حكمككككُه علككككى أسككككس سككككليمة  ومككككن ناحيككككة القيككككود  ومككككن ناحيككككة 

لزاميكككككة  كككككرار الكككككنقض  ككككككل هكككككذا سكككككنحاول ت ناولكككككه فكككككي هكككككذا إصكككككرارها علكككككى حكمهكككككا المنقكككككوض وا 
الممنوحكككككككككة  سكككككككككلطاتالالمطلككككككككك  عكككككككككن طريككككككككك  تقسكككككككككيمه علكككككككككى فكككككككككرعين نتنكككككككككاول بكككككككككالفر  األول 

المعكككككاد المحكمكككككة  إليهكككككا الكككككدعو   والفكككككر  ال كككككاني القيكككككود الكككككواردة علكككككى سكككككلطةالمعكككككاد لمحكمكككككة ل
 إليها الدعو . 

 الفرع األول
 إليها الدعوىالمعاد لمحكمة الممنوحة ل سلطاتال

إليهككككككككا الكككككككككدعو  بسككككككككلطات ممنوحككككككككة لهكككككككككا بموجكككككككك  القكككككككككانون  معكككككككككاد التتمتككككككككك المحكمككككككككة     
 وسنستعرض هذ/ السلطات على النحو اآلتي:

 إليها الدعوى في التكييف المعاد اوال: سلطة المحكمة 
ن مسككككككككألة تكييككككككككف الككككككككدعو  مككككككككن المراحككككككككل المهمككككككككة التككككككككي يبككككككككرز فيهككككككككا دور القا ككككككككي إ    

قا كككككككي بسكككككككلطة واسكككككككعة فكككككككي توجيكككككككه ازيجكككككككابي الكككككككذي منحكككككككه القكككككككانون للقا كككككككي  إذ يتمتكككككككك ال
( مككككن  ككككانون ام بككككات العرا ككككي علككككى ذلكككك ي توسككككيك سككككلطة القا ككككي 1الككككدعو   فنصككككت المككككادة )

فكككككي توجيكككككه الكككككدعو  ومكككككا يتعلككككك  بهكككككا مكككككن أدلكككككة بمكككككا يكفكككككل التطبيككككك  السكككككليم ألحككككككام القكككككانون 
 وصوز الى الحكم العادل في الق ية المعرو ةي. 
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اتكككككه علككككى: يألكككككزام القا ككككي بتحكككككري الو ككككا ك زسكككككتكمال ( مكككككن القككككانون ذ2ونصككككت المككككادة )    
  ناعتهي
ان إذ جكككككككاء فكككككككي  كككككككرار لمحكمكككككككة التمييكككككككز ي   الق كككككككاء العرا كككككككي أي كككككككاً ي ككككككككد/  مكككككككا وهكككككككذا    

ز يتقيككككككد فيهككككككا القا ككككككي بتكييككككككف المككككككدعى لككككككدعوا/ وز   انونيككككككةتكييكككككككف وا عككككككة الككككككدعو  مسككككككألة 
ألن المكككككدعي  كككككد يخطكككككأ فكككككي تكييكككككف دعكككككوا/    انونيككككةبمككككا يرتبككككه علكككككى هكككككذا التكييكككككف مكككككن آ كككككار 
 .(1)  للوصكول الكى غكرض يريكد/يخاط كاً  عكن جهكل او يتعمكد تكييكف دعكوا/  تكييفكاً 

فككككككالتكييف يخككككككتلط مككككككك عمليككككككة تحديككككككد القككككككانون الواجكككككك  التطبيكككككك   فككككككاألول كمككككككا يصككككككفه      
فتحديككككد كككككون المسكككك ولية   الككككبعض عبككككارة عككككن مرحلككككة تمهيديككككة لتطبيكككك  القككككانون علككككى الوا عككككة 

نمككككككا تحديكككككد للقكككككانون الواجككككك  التطبيككككك  والتكككككي تعككككككد  مدنيكككككة أو مسككككك ولية إداريكككككة لكككككيس تكييكككككف وا 
 .(2)عملية تسب  عملية التكييف

القا ككككككي ز يصككككككل الككككككى مرحلككككككة التكييككككككف حتككككككى يمككككككر بمراحككككككل أخككككككر  التككككككي  فككككككإنعليككككككه     
ات ومكككن  كككم يصكككل الكككى مرحلكككة تتم كككل فكككي فهكككم وا كككك الكككدعو  ومكككن  كككم إ باتكككه مقيكككدًا بأدلكككة ام بككك

التكييكككككف  فكككككالتكييف عمكككككاًل الزاميكككككا للقا كككككي ولكككككيس لكككككه الخيكككككار فكككككي عملكككككه أو ترككككككه فمتكككككى مكككككا 
أخطككككككأ القا ككككككي فككككككي تكييككككككف الككككككدعو  بمعنككككككى أخطككككككأ فككككككي تطبيكككككك  القاعككككككدة القانونيككككككة المال مككككككة 

 .(3)للوا عة بالتالي كان حكمه عر ة للنقض

                                                           

. علكككككككي محمكككككككد إبكككككككراهيم 25/7/1981  فكككككككي 1981/ هي كككككككة موسكككككككعة مدنيكككككككة/221العكككككككدد  ي:مييكككككككز ت  كككككككرار (1)
 .9-8  ص1990الكرباسي  الموسوعة القانونية   انون ام بات  ب داد  

دانيككككة ماجكككد عبكككد الحميككككد  سكككلطة القا كككي المككككدني فكككي تقكككدير أدلككككة ام بكككات  بحكككث مقككككدم الكككى كليككككة نقكككال عكككن  
 :نشور على المو ك املكتروني . م5  ص2011المأمون الجامعة  

                                                                        https://www.iasj.net/iasj                                                  28/3/2019تاريل الزيارة 
مان األحمكككككد  أهميكككككة الفكككككر  بكككككين التكييكككككف القكككككانوني والطبيعكككككة القانونيكككككة فكككككي تحديكككككد نطكككككا  د. محمكككككد سكككككلي (2)

سكككككنة  20السكككككنة التاسكككككعة     1تطبيككككك  القكككككانون المخكككككتص  بحكككككث منشكككككور فكككككي مجلكككككة الرافكككككدين للحقكككككو   مكككككج
 .97  ص2004

مصكككككككدر  محمككككككد محمكككككككود ابككككككراهيم  النءريكككككككة العامككككككة للتكييكككككككف القككككككانوني للكككككككدعو  فككككككي  كككككككانون المرافعككككككات  (3)
  1د. أحمكككككككد ابكككككككو الوفكككككككا  المسكككككككتحدث فكككككككي  كككككككانون المرافعكككككككات الجديكككككككد و كككككككانون ام بكككككككات  ط .19سكككككككاب   ص

 291  ص1968منشأة المعارف  امسكندرية  

https://www.iasj.net/iasj
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يتمتكككك بككككذات  هكككل أن القا كككي بعككككد الكككنقض رز أهميكككة هككككذا المو كككو  فكككي معرفكككةومكككن هنكككا تبككك
 السلطة  بل النقض من حيث فهم وا ك الدعو  ومن حيث أ بات هذا الوا ك؟ 

د إليهكككككككا الكككككككدعو  ان تعيكككككككالمعكككككككاد كمكككككككة يكككككككذه  جانككككككك  مكككككككن الفقكككككككه العرا كككككككي الكككككككى أن للمح    
تكييكككف الكككدعو  وتككككوين فهكككم جديكككد للوا كككك ولكككو كككككان ذلككك  مكككن غيكككر الطريككك  الكككذي اتبعتكككه  بككككل 

ض الحكككككم وان تراعككككي مككككا ءهككككر الككككى الوا ككككك مككككن ا ككككوال وو ككككا ك جديككككدة فككككي الككككدعو  وتبنككككى نقكككك
فهمهكككككا علكككككى اساسكككككها  ومكككككن  كككككم تكييكككككف الكككككدعو  التكييكككككف السكككككليم هكككككذا متكككككى مكككككا ككككككان الكككككنقض 
بسكككككككب  مخالفكككككككة القكككككككانون أو الخطكككككككأ فكككككككي تطبيقكككككككه أو العيككككككك  فكككككككي تأويلكككككككه أو بسكككككككب  تنكككككككا ض 

 .(1)  خطأ جوهري في الحكمحكمين صادرين بنفس الدعو  أو بسب  و و 
إليهكككككا المعكككككاد المحكمكككككة  فكككككإنامكككككا اذا ككككككان الكككككنقض بسكككككب  مخالفكككككة امجكككككراءات األصكككككولية     

الككككدعو  تعيككككد نءككككر الككككدعو  مككككن النقطككككة امجرا يككككة التككككي تككككم نقككككض الحكككككم عنككككدها ومككككا سككككبقها 
مككككن امجككككراءات تبقككككى معتبككككرة  علككككى سككككبيل الم ككككال لككككو نقككككض الحكككككم بسككككب  عككككدم وجككككود اسككككاس 

امجككككككراءات التككككككي تمككككككت  بككككككل  فككككككإن ككككككح لتقككككككدير التعككككككويض النككككككاتج عككككككن المسكككككك ولية المدنيككككككة وا
تقكككككدير التعكككككويض منهكككككا التحقككككك  مكككككن تكككككوافر أرككككككان المسككككك ولية اي بمعنكككككى فهكككككم وا كككككك الكككككدعو  

إليهككككا الككككدعو  النءككككر فككككي هككككذ/ المعككككاد وتكييككككف الوا عككككة علككككى انهككككا مسكككك ولية ز تعيككككد المحكمككككة 

 . (2)تقدير التعويضامجراءات از فيما يتعل  ب
أمكككككا فيمكككككا يتعلككككك  بكككككنقض الحككككككم بسكككككب  مخالفكككككة  واعكككككد ازختصكككككاص فكككككال نكككككر  إشككككككالية     

اذا  يمكككككن  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي (/ الفقكككككرة ازولكككككى212إذ وفقكككككا للمكككككادة )  فكككككي ذلككككك 
نقكككككض الحككككككم بسكككككب  عكككككدم اختصكككككاص المحكمكككككة فتعكككككين محكمكككككة التمييكككككز فكككككي  رارهكككككا المحكمكككككة 

عليكككككه .وترسكككككل اورا  الكككككدعو  اليهكككككا وتشكككككعر المحكمكككككة التكككككي اصكككككدرت الحككككككم بكككككذل يالمختصكككككة 
فالمحكمكككككة المحكككككال إليهكككككا الكككككدعو  لكككككيس هكككككي ذاتهكككككا مكككككن نءكككككرت الكككككدعو   بكككككل الكككككنقض فبكككككديهيا 

أن  تنءككككر الككككدعو  مككككن جديككككد مككككن جميككككك جوانبهككككا امجرا يككككة والمو ككككوعية  وكمككككا ذكرنككككا سككككابقاً 
يوجكككككك  إعككككككادة الككككككدعو   ومككككككن  ككككككم ز تبككككككرز  الككككككنقض بسككككككب  مخالفككككككة  واعككككككد ازختصككككككاص ز

 في التكييف.   ا ي المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوضأهمية دراسة سلطة 

                                                           

 .350د. عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في األحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص (1)
 .345ساب   صالمصدر اليز  طعن في ازحكام بالتميلد. عبد الرزا  عبد الوها   ا (2)
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ويكككككذه  الكككككبعض مكككككن الفقكككككه المصكككككري الكككككى ان الكككككنقض يعيكككككد الخصكككككومة والخصكككككوم الكككككى     
إليهككككا الككككدعو  ان تأسككككس حكمهككككا علككككى فهككككم المعككككاد للمحكمككككة  فككككإنم ككككل مككككا كانككككت وكككككانوا عليككككه 

 .(1)للوا ك غير ما كانت  د بنيت عليه  بل النقضجديد 
وهكككككذا مكككككا ي ككككككد/ الق كككككاء المصكككككري اي كككككًا  فقكككككد جكككككاء فكككككي أحكككككد القكككككرارات الصكككككادرة مكككككن     

محكمكككككة الكككككنقض المصكككككريةي يترتككككك  علكككككى نقكككككض الحككككككم المطعكككككون فيكككككهح وعلكككككى مكككككا جكككككر  بكككككه 
قككككوض   ككككاء هككككذ/ المحكمككككةح عككككودة الخصككككومة الككككى مككككا كانككككت عليككككه  بككككل صككككدور الحكككككم المن

كمككككا يعككككود الخصككككوم الككككى مراكككككزهم األولككككى بمككككا كككككانوا  ككككد أبككككدو/ مككككن دفككككا  ومككككا تمسكككككوا بككككه مككككن 
مسكككككتندات علكككككى أن تلتكككككزم محكمكككككة امحالكككككة بكككككرأي محكمكككككة الكككككنقض فكككككي المسكككككألة القانونيكككككة التكككككي 

حكمهكككككا علكككككى فهكككككم جديكككككد لوا كككككك الكككككدعو     ويككككككون لهكككككا مطلككككك  الحريكككككة فكككككي ا امكككككةفصكككككلت فيهكككككا
 .(2)يتحصله من جميك عناصرها

هككككذا و يككككذكر الفقككككه الفرنسككككي الككككى تمتككككك المحكمككككة بسككككلطة إعككككادة النءككككر بشكككككل كامككككل فككككي     
 .(3)الدعو  في الوا ك وفي القانون  وهي حرة بشكل طبيعي في تقييمها للو ا ك واألدلة

ويالحكككككء أن سكككككلطة القا كككككي فكككككي فهكككككم وا كككككك الكككككدعو   كككككد ت كككككي  فيمكككككا إذا ككككككان الكككككنقض     
عو   والكككككذي عكككككد/ المشكككككر  العرا كككككي أحكككككد صكككككور الخطكككككأ الجكككككوهري بسكككككب  الفهكككككم الخكككككاطئ للكككككد

 ( وز يعكككككككد ككككككككذل  وفقكككككككاً الفقكككككككرة الخامسكككككككة /203فكككككككي الحككككككككم كمكككككككا ذكرنكككككككا/ سكككككككابقًا فكككككككي المكككككككادة )
ه يقيككككد فإنككككإعككككادة الككككدعو  هنككككا لسككككب  متعلكككك  فككككي فهككككم وا ككككك الككككدعو  إذ إن للقككككوانين المقارنككككة  

تكييفكككه التكييكككف السكككليم  لكونكككه يتقيكككد  القا كككي مكككن حيكككث سكككلطته فكككي فهكككم هكككذا الوا كككك ومكككن  كككم
بمككككا رسككككمته المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم  وكككككذل  الحككككال فيمككككا إذا كككككان سككككب  نقككككض الحكككككم 

المحكمكككككة يقكككككه أو تأويلكككككه  إذ نقكككككض الحككككككم مكككككن وامعكككككادة لمخالفكككككة القكككككانون أو الخطكككككأ فكككككي تطب
نيكككككة وككككككان المختصكككككة بكككككنقض الحككككككم بسكككككب  مخالفكككككة  انونيكككككة أو الخطكككككأ فكككككي تطبيككككك   اعكككككدة  انو 

                                                           

حامككككككككد فهمككككككككي ود. محمككككككككد حامككككككككد فهمككككككككي  الككككككككنقض فككككككككي المككككككككواد المدنيككككككككة والتجاريككككككككة  مصككككككككدر سككككككككاب    (1)
 .838فحي والي  الوسيط في  انون الق اء المدني  مصدر ساب   ص .731ص
. نقككككككاًل عككككككن د. انككككككور طلبككككككة  الطعككككككن بككككككالنقض فككككككي المككككككواد 1983/ 23/3  نقككككككض  49س 795طعككككككن  (2)

 .799والتجارية  مصدر ساب   ص المدنية
(3) Aurélie Bergeaud Wetterwald. évelyne bonis. Yanick Capdepon: Procédure 
civile, op cit, p 597.  
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مككككن المفتككككرض تطبيككككك  غيرهككككا فهكككككذ/ األسككككبا  تككككرتبط بعمليكككككة تكييككككف الكككككدعو  إذ عنككككدما يخطكككككأ 
القا كككي فككككي تطبيككك   اعككككدة  انونيكككة يعككككود الكككى خطككككأ/ فكككي تكييككككف الوا عكككة تكييفككككا خاط كككا  عليككككه 

اسكككككتعادة  القا كككككي لسكككككلطته فكككككي التكييكككككف بعكككككد الكككككنقض مجكككككرد شككككككلية زن القا كككككي فكككككي  فكككككإن
بمكككككا  ررتكككككه المحكمكككككة التكككككي نق كككككت الحككككككم فيقتصكككككر دور القا كككككي علكككككى هكككككذ/ الحالكككككة سكككككيتقيد 

 تطبي  القاعدة القانونية التي حددها  رار النقض. 
لككككككككن إذا ككككككككان نقكككككككض الحككككككككم لسكككككككب  ز يتعلككككككك  بمسكككككككألة تكييكككككككف الكككككككدعو  فكككككككنالحء أن     

عطا هكككككا التكييكككككف السكككككليم وذلككككك   للقا كككككي الحريكككككة التامكككككة فكككككي تحصكككككيل فهمكككككه لوا كككككك الكككككدعو  وا 
عكككادة الكككدعو   لعكككدم وجكككود مكككا  مكككدة ا يسكككتجد مكككن و كككا ك جديكككدة فكككيوفككك  مككك بكككين نقكككض الحككككم وا 

يمنككككككك القا ككككككي مككككككن إعككككككادة تكييفهككككككا ومككككككا أسككككككتقر عليككككككه ان الككككككنقض يعيككككككد الخصككككككومة الككككككى مككككككا 
 كانت عليه  بل النقض.

 إليها الدعوى في اإلثبات المعاد ثانيًا: سلطة المحكمة 
مككككككام الق ككككككاء  بطريكككككك  مككككككن الطككككككر  التككككككي حككككككددها يعككككككرف ام بككككككات بأنككككككه يإ امككككككة الككككككدليل أ    

 .(1)القانون على وجود أو صحة وا عة  انونية متناز  فيهاي
إذ يعكككككككد ام بكككككككات مكككككككن الوسكككككككا ل المهمكككككككة واألساسكككككككية فكككككككي كافكككككككة مراحكككككككل المرافعكككككككة   فكككككككال     

يسككككتطيك الخصككككم الوصككككول الككككى حقككككه بككككدون أ بككككات وجككككود هككككذا الحكككك  وذلكككك  عككككن طريكككك  تقككككديم 

 .(2)د ما يدعيه من حقو الدليل الذي يسن
ز أن سككككككلطة القا كككككي والككككككدور الكككككذي منحككككككه لقا كككككي سكككككلطة فككككككي تقكككككدير هككككككذ/ ازدلكككككة إول     

القككككانون حككككدد أدلككككة  فككككإنالقككككانون لككككه  ككككد ي ككككي  أو يتسككككك وذلكككك  حسكككك  دليككككل ام بككككات المقككككدم  
ام بككككات علككككى وجككككه الحصككككر وتككككر  تقككككدير هككككذ/ األدلككككة للقا ككككي مككككن خككككالل منحككككه دورًا ايجابيككككًا 

                                                           

. محمد حسن  اسم  9  ص2017( د. عباس العبودي  شرم احكام  انون ام بات  دار السنهوري  بيروت  (1
. د. نبيل ابراهيم 7مدنية  منشورات الحلبي الحقو ية  بدون سنة نشر  ص انون ام بات في المواد التجارية وال

د. سمير عبد  .8  ص1995سعد  ام بات في المواد التجارية والمدنية  دار النه ة العربية للطباعة والنشر  
 .3  ص2009  مكتبة الوفاء القانونية  امسكندرية  1السيد تناغو  أحكام ازلتزام وام بات  ط

. د. عصمت عبد 10د. نبيل ابراهيم سعد  ام بات في المواد التجارية والمدنية  المصدر الساب   ص (2)
مصطفى مجدي هرجة   .11  ص2007  المكتبة القانونية  ب داد  2المجيد بكر  شرم  انون ام بات  ط

 .386  ص1996  1ام بات الجنا ي والمدني ج
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تحديككككككد مكككككككد   ككككككوة هكككككككذ/ األدلككككككة المقدمكككككككة ومككككككد  فاعليتهكككككككا ومال متهككككككا للوا كككككككك مككككككن أجكككككككل  فككككككي
الوصكككككول الكككككى الحقيقكككككة الق كككككا ية  ففكككككي ام كككككرار ز تككككككون للقا كككككي سكككككلطة واسكككككعة فكككككي تقكككككدير/ 
بككككل يبككككرز دور المشككككر  أك ككككر مككككن دور القا ككككي  حيككككث يقتصككككر دور/ علككككى التأكككككد مككككن وجككككود/ 

 .(1)ومن  م اعمال ا ر/ القانوني
و ككككككد سككككككب  وأن بينككككككا الككككككدور ازيجككككككابي الككككككذي يتمتككككككك فيككككككه القا ككككككي فككككككي توجيككككككه الككككككدعو      

 ( من  انون ام بات العرا ي. 1وذل  في نص المادة )
إليهكككككا الكككككدعو  يتمتكككككك بكككككذات السكككككلطة المعكككككاد ولككككككن التسكككككا ل هنكككككا هكككككل  ا كككككي المحكمكككككة     

 التي يتمتك بها ذات القا ي  بل النقض؟ 
  مخالفككككككككة القواعككككككككد امجرا يككككككككة التككككككككي و ككككككككعها المشككككككككر  فككككككككي فلكككككككو نقككككككككض الحكككككككككم بسككككككككب     

إليهكككككا الكككككدعو  سكككككتكون مقيكككككدة فيمكككككا يتعلككككك  المعكككككاد أدلكككككة ام بكككككات  فسكككككلطة القا كككككي  تعمالاسككككك
بككككككدليل ام بككككككات الككككككذي تككككككم نقككككككض الحكككككككم بسككككككب  مخالفككككككة  واعككككككد اسككككككتخدامه  عليككككككه ز يجككككككوز 

له الككككنقض  فككككإذا نق ككككت للقا ككككي بعككككد إعككككادة الككككدعو  أن يعتمككككد علككككى دليككككل ام بككككات الككككذي شككككم
المحكمكككككككة الحككككككككم بسكككككككب  مخالفكككككككة المحكمكككككككة  بكككككككل الكككككككنقض لقواعكككككككد ام بكككككككات المتعلقكككككككة بكككككككالخبرة 
لكككككككون المحكمككككككة هككككككي مككككككن عينككككككت الخبيككككككر مباشككككككرًة دون أن تكلككككككف الطككككككرفين بانتخككككككا  خبيككككككر  

إليهكككككا أن تعتمكككككد علكككككى تقريكككككر الخبيكككككر  بكككككل الكككككنقض لككككككون المعكككككاد عليكككككه فكككككال يجكككككوز للمحكمكككككة 
إليهككككا الككككدعو  أن تكلككككف الطككككرفين المعككككاد بهككككذا الككككدليل  ومككككن  ككككم علككككى المحكمككككة  الككككنقض يتعلكككك 

وهككككذا مككككا نصككككت   (2)فكككي تعيككككين الخبيككككر وفككككي حككككال عككككدم اتفككككا هم يككككتم تعينككككه مككككن  بككككل المحكمككككة 
( مكككككككن  كككككككانون ام بكككككككات العرا كككككككي بقولهكككككككا يإذا ا ت كككككككى مو كككككككو  الكككككككدعو  133عليكككككككه المكككككككادة  )

ة الطكككككككرفين بازتفكككككككا  علكككككككى خبيكككككككر أو أك كككككككر ...... ازسكككككككتعانة بكككككككرأي الخبكككككككراء كلفكككككككت المحكمككككككك
 وعند عدم أتفا  الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبيري.

الكككككككنقض بسكككككككب  مخالفكككككككة امجكككككككراءات ز تتعلككككككك  بأدلكككككككة ام بكككككككات  فكككككككإنبمفهكككككككوم المخالفكككككككة      
نمككككككا تتعلكككككك  بككككككإجراءات أخككككككر  و عككككككت بعككككككد تقككككككديم تلكككككك  ازدلككككككة فتبقككككككى هككككككذ/ األدلككككككة مع تبككككككرة وا 

                                                           

يرية للقا ي في  انون المرافعات المدنية و انون ام بات  بحث حسين رج  محمد مخلف  السلطة التقد (1)
عصمت عبد المجيد بكر  شرم  انون ام بات  مصدر  .95  ص2013  6   26في مجلة التقني  مج منشور

 .15ساب   ص
 .94  مصدر ساب   ص4عبد الرحمن العالم  شرم  انون المرافعات المدنية  ج (2)
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إليهكككككككا الككككككدعو  أن تأخكككككككذ بشكككككككهادة شكككككككاهد سكككككككمعت شكككككككهادته المعكككككككاد ومرعيككككككة فيجكككككككوز للمحكمكككككككة 
 المحكمة  بل النقض أو ازخذ بتقرير خبير سب  وان أخذت به المحكمة  بل النقض.

ويجكككك  األخككككذ بعككككين ازعتبككككار بككككأن هنككككا  أدلككككة أ بككككات تكككككون لهككككا حجيككككة ز يمكككككن الفكككككا      
إليهكككككا الكككككدعو  ملزمكككككة علكككككى األخكككككذ بم كككككل هككككككذا دليكككككل المعكككككاد منهكككككا وهكككككذا مكككككا يجعكككككل المحكمكككككة 

حجكككككككة  اطعكككككككة و اصكككككككرة خاصكككككككًة إذا ككككككككان  از كككككككرار الق كككككككا ي يعكككككككدإذ إن ككككككككام رار الق كككككككا ي 
 .(1)از رار مستوف  للشروط التي أشترطها القانون

إليهككككككككا الككككككككدعو  بالصككككككككالحيات المعككككككككاد وأكككككككككد الق ككككككككاء العرا ككككككككي علككككككككى تمتككككككككك المحكمككككككككة     
(  مككككككن  ككككككانون از بككككككات مككككككن حيككككككث توجيككككككه الككككككدعو  ومككككككا 1ا فككككككي المككككككادة )المنصككككككوص عليهكككككك

إليهككككككا الككككككدعو  المعكككككاد يتعلككككك  بهككككككا مكككككن أدلككككككة  يإذ تككككككم نقكككككض الحكككككككم الكككككذي أصككككككدرته المحكمككككككة 
للصكككككالحيات الممنوحكككككة لهكككككا  وفقكككككا لهكككككذا القكككككرار( لعكككككدم اسكككككتعمالها)محكمكككككة ازحكككككوال الشخصكككككية 

كككككككان علككككككى المحكمككككككة فءلم منككككككه بالح ككككككور   انونككككككا  إذ انهككككككا نءككككككرت بككككككالتءلم دون تبليككككككغ المككككككت
إليهككككككا الككككككدعو  مفاتحككككككة محكمككككككة الجككككككنح لتزويككككككدها بككككككالعنوان الككككككذي جككككككر  عليككككككه تبليككككككغ المعككككككاد 

 .(2)المدعى عليه ل رض تبلي ه على العنوان المذكوري
ويكككككر  الفقكككككه المصكككككري اي كككككًا أن السكككككلطة التكككككي ككككككان يتمتكككككك بهكككككا الخصكككككوم  بكككككل الكككككنقض     

ت جديككككدة أو مككككن حيككككث عكككك ء ام بككككات هككككي ذاتهككككا بعككككد الككككنقض  إز مككككن حيككككث تقككككديم أدلككككة أ بككككا
أن ذلككككك  يككككككون فكككككي حكككككدود مكككككا تعلككككك  بكككككه  كككككرار الكككككنقض إذ يجككككك  أن يراعكككككى فكككككي ذلككككك  فيمكككككا إذا 
كككككان نقككككض الحكككككم بسككككب  وجككككود مخالفككككة فككككي أدلككككة ام بككككات التككككي حككككددها القككككانون   ففككككي هككككذ/ 

عككككككادة الككككككدعو  هككككككو مخالفككككككة ال قككككككانون ويجكككككك  ان تتقيككككككد الحالككككككة يكككككككون سككككككب  نقككككككض الحكككككككم وا 
 .(3)إليها الدعو  عند ذ بما رسمته له المحكمة التي نق ت الحكمالمعاد المحكمة 

 علككككككى تتو ككككككف إليهككككككاالمعككككككاد  المحكمككككككة  ا ككككككي سككككككلطات وذهكككككك  الفقككككككه الفرنسككككككي الككككككى أن    
إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد سكككككلطات  ا كككككي المحكمكككككة إذ إن المتقا كككككين   ارادة وعلكككككى الكككككنقض  كككككرار

                                                           

 .7سلطة القا ي المدني في تقدير أدلة ام بات  مصدر ساب   ص دانية ماجد عبد الحميد (1) 
 .ِغيرِمنشور24/9ِ/2018ِفي2018ِِ/شخصية/135(ِقرارِتمييزي:ِالعددِ(2

 838فتحي والي  الوسيط في  انون الق اء المدني  مصدر ساب   ص (3)
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طات الممنوحككككككككة لقا ككككككككي المحكمككككككككة ازبتدا يككككككككة  كمككككككككا أن مبككككككككاد  امجككككككككراءات هككككككككي ذات السككككككككل
 .(1)السارية أمام هذا القا ي صالحة أي ا أمام األخر

المعككككاد إليهككككا بقبككككول أدلككككة جديككككدة أمككككام المحكمككككة المعككككاد أمككككا فيمككككا يتعلكككك  بسككككلطة المحكمككككة     
 كككككككانون ( مكككككككن ال انيكككككككة/ الفقكككككككرة 192المكككككككادة )تكككككككنص  للقواعكككككككد العامكككككككةتطبيقكككككككًا فإليهكككككككا الكككككككدعو  

يجكككككوز تقكككككديم ادلكككككة جديكككككدة  النافكككككذيالمعكككككدل  1969لسكككككنة  83لعرا كككككي ر كككككم المرافعكككككات المدنيكككككة ا
 ". والدفك الواردين بداءة ازدعاءلتأييد  ازست ناففي 

لسككككككككنة  13ر ككككككككم   ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة والتجاريككككككككة المصككككككككري( مككككككككن 233والمككككككككادة )    
علكككككى  ازسكككككت نافيجككككك  علكككككى المحكمكككككة أن تنءكككككر  ه:يبأنككككك   كككككتالتكككككي النافكككككذ المعكككككدل  1968

أسككككاس مكككككا يقكككككدم لهكككككا مكككككن أدلككككة ودفكككككو  وأوجكككككه دفكككككا  جديكككككدة ومكككككا كككككان  كككككد  كككككدم مكككككن ذلككككك  إلكككككى 
 محكمة الدرجة األولىي.

 خالصة القول:  
إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد يتبككككين لنكككككا مكككككن هكككككذ/ النصكككككوص بجكككككواز تقككككديم أدلكككككة امكككككام المحكمكككككة     

ا  ككككدم  بككككل الككككنقض متككككى مككككا كانككككت هككككذ/ ازدلككككة تأيككككد ادعككككاءات وان كانككككت أدلككككة جديككككدة غيككككر مكككك
الخصككككوم وتعككككوض مككككا فككككات علككككى الخصككككم تقديمككككه أمككككام محككككاكم الدرجككككة األولككككى و ياسككككا علكككككى 

  ذل  يمكننا تطبي  ذل  على الدعو  بعد إعادتها بسب  النقض.
 كككككد وي ككككار تسككككا ل إذا كككككان مكككككن الممكككككن تقككككديم أدلكككككة اخككككر  فمككككا الحككككككم إذا كككككان الخصككككم     

 وجه اليمين الحاسمة؟  
احككككككد الخصككككككوم يكككككك دي الككككككى سككككككقوط  حقككككككه فككككككي  ان توجبككككككه اليمككككككين الحاسككككككمة مككككككن بككككككدءاً      

تقكككككديم أدلكككككة أ بكككككات جديكككككدة فيمكككككا يتعلككككك  بالوا عكككككة التكككككي رد عليهكككككا وهكككككذا مكككككا نصكككككت عليكككككه المكككككادة 
النافككككككذ  عليككككككه اذا تككككككم توجيككككككه اليمككككككين الحاسككككككمة  المعككككككدل ( مككككككن  ككككككانون ام بككككككات العرا ككككككي111)

 بككككل الككككنقض ز يجككككوز تقككككديم أدلككككة أ بككككات جديككككدة بعككككد الككككنقض  لسككككقوط حكككك  الخصككككم فككككي ذلكككك  
. وكككككذل  ز يجككككوز تأجيككككل اداء اليمككككين بعككككد إعككككادة (2)بالنسككككبة للوا عككككة التككككي و ككككك بشككككأنها اليمككككين

                                                           

(1) Henri Schupbach: Le recours en cassation, op cit., p313. 
 المعدل النافذ 1979لسنة  107( من  انون از بات العرا ي ر م 111/1)المادة  (2)
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( مكككككككن  كككككككانون / الفقكككككككرة ال ال كككككككة111ة نقكككككككض الحككككككككم إذ نصكككككككت المكككككككادة )إعكككككككادة الكككككككدعو  نتيجككككككك
ز يجكككككوز تحليكككككف اليمكككككين الحاسكككككمة أمكككككام محكمكككككة التمييكككككز  وز از بكككككات العرا كككككي النافكككككذ علكككككى:ي 

 ي.ارجاء تحليفها الى ما بعد النءر في الق ية تمييزاً 
لككككككن يسكككككت نى مكككككن ذلككككك  فيمكككككا إذا ككككككان الكككككنقض يتعلككككك  بكككككإجراءات توجيكككككه اليمكككككين  بمعنكككككى     

إليهككككككا الككككككدعو  أن توجككككككه المعككككككاد الككككككنقض تعلكككككك  بهككككككذ/ النقطككككككة عند ككككككذ يجكككككك  علككككككى المحكمككككككة 
 .(1)مين مرة أخر  ووفقا لإلجراءات التي رسمها  رار النقضالي

 تعمل فيمكككككا إذا ككككككان اسكككككتعمالهن المو كككككف يختلكككككف بحسككككك  الكككككدليل المسكككككخالصكككككة القكككككول إ    
ُيسككككقط حكككك  الخصككككم فككككي اسككككتخدام دليككككل إ بككككات اخككككر  ويختلككككف كككككذل  مككككن ناحيككككة الحجيككككة التككككي 

   منها. يتمتك فيها  إذ تتمتك بع ها بحجة  اطعة ز يمكن الفكا
أمكككككا فكككككي حالكككككة تصكككككدي محكمكككككة التمييكككككز للكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض  وبتكككككوفر شكككككروط ذلككككك  ومنهكككككا 
الككككككنقض لمخالفككككككة القككككككانون أو الخطككككككأ فككككككي تطبيقككككككه ا ككككككافة الككككككى صككككككالحية المو ككككككو  للفصككككككل 
فيككككككه  فعنككككككد الككككككتمعن فككككككي هككككككذ/ الشككككككروط نجككككككد أن لككككككيس باممكككككككان التقككككككدم بأدلككككككة جديككككككدة أمككككككام 

ما  شككككككهود او انتخككككككا  خبككككككراء او اجككككككراء كشككككككف جديككككككد ألن محكمكككككة التمييككككككز  إذ ز يمكنهككككككا سكككككك
معنكككككككى ذلككككككك  ان الكككككككدعو  غيكككككككر صكككككككالحة للفصكككككككل فيهكككككككا وبالتكككككككالي انتفكككككككاء شكككككككرط مكككككككن شكككككككروط 

 التصدي للدعو  بعد النقض.
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
= 

يطلككككك  توجيكككككه اليمكككككين يت كككككمن النكككككزول عمكككككا عكككككداها مكككككن طكككككر  از بكككككات بالنسكككككبة للوا عكككككة التكككككي يكككككرد عليهكككككا اذا 
 بقي طالبها مصرا على توجيههاي

 النافذ 1968لسنة  25( من  انون از بات المصري ر م 117تقابلها المادة )
 "… يجوز للخصم أن ي بت كذ  اليمين بعد أن ي ديها الخصم الذ  وجهت إليه أو ردت عليهزي

 / الفقرة ال ال ة( من  انون المرافعات المدنية العرا ي. 212انءر المادة ) ((1
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 الفرع الثاني
 إليها الدعوىالمعاد المحكمة  القيود الواردة على سلطة

ار الككككككككنقض إذا كككككككككان الككككككككنقض لسككككككككب  تبككككككككا   ككككككككر القككككككككانون العرا ككككككككي يلككككككككزم المحككككككككاكم بإ نإ     
إجرا ككككككككي مهمككككككككا كانككككككككت المحكمككككككككة التككككككككي أصككككككككدرت الحكككككككككم المنقككككككككوض  لكنككككككككه يعطيهككككككككا الحكككككككك  

مككككككن  اً بامصكككككرار إذا ككككككان الكككككنقض لسكككككب  مو كككككوعي متككككككى مكككككا ككككككان الحككككككم المنقكككككوض صكككككادر 
محكمككككككة ازسككككككت ناف أو محكمككككككة البككككككداءة  از انككككككه متككككككى مككككككا كككككككان  ككككككرار الككككككنقض صككككككادر مككككككن 

ه يكككككككون واجكككككك  األتبككككككا  مككككككن جميككككككك المحككككككاكم فإنككككككمككككككة التمييككككككز ازتحاديككككككة لمحكالعامككككككة  الهي ككككككة
وفككككككي جميككككككك حككككككازت أو اسككككككبا  نقككككككض الحكككككككم سككككككواء كانككككككت مو ككككككوعية أو إجرا يككككككة  فيتحككككككدد 

 .(1)نطا  امصرار فقط في القرار التمييزي الصادر من الهي ات العادية لمحكمة التمييز
محكمكككككة الملزمكككككة بإتبكككككا   كككككرار الكككككنقض هكككككذا يقودنكككككا الكككككى طكككككرم مسكككككألة متعلقكككككة بمو كككككف ال    

فيمككككا لككككو اسككككتجدت ءككككروف أو و ككككا ك بعككككد الككككنقض تحككككتم عليهككككا امصككككرار علككككى حكمهككككا؟ وهككككل 
يمكككككن للمحكمككككة أن تصككككر علككككى جككككزء مككككن الحكككككم وتتبككككك القككككرار التمييككككزي فيمككككا يتعلكككك  بككككاألجزاء 

 . (2)ازخر ؟
فهنككككككككا البككككككككداءة أو محككككككككاكم  أن امصككككككككرار إذا كككككككككان مككككككككن محكمككككككككة ازحككككككككوال الشخصككككككككية      

ي الزمككككت محكمككككة ( التككككالفقككككرة األولككككى /215نكككككون أمككككام مخالفككككة  انونيككككة حسكككك  نككككص المككككادة )
تبكككككا   كككككرار الكككككنقض سكككككواء ككككككان الكككككنقض لسكككككب  مو كككككوعي أو إجرا كككككي  األحكككككوال الشخصكككككية بإ

الق ككككاء  للقككككانون يوجكككك  نق ككككه  وهككككذا مككككا سككككار عليككككه اً ومككككن  ككككم يكككككون الحكككككم الصككككادر مخالفكككك

                                                           

اذا ككككككان ذ: يالمعكككككدل  النافككككك 1969لسكككككنة  83 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي ر كككككم ( مكككككن 215المكككككادة ) (1)
المحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر يككككككون  كككككرار  أو بكككككداءة   األحكككككوال الشخصكككككيةالمميكككككز صكككككادرا مكككككن محكمكككككة الحككككككم 
و محكمككككككة بككككككداءة أاسككككككت ناف  اذا كككككككان الحكككككككم المميككككككز صككككككادرا مككككككن محكمككككككة.2-ااألتبككككككا  مطلقكككككك واجكككككك  الطعكككككن

 كككككرار الكككككنقض علكككككى مكككككا ت كككككمنه مكككككن اجكككككراءات اصكككككولية فقكككككط از اذا ككككككان  كككككرار الكككككنقض  يقتصكككككر فكككككي اتبكككككا 
 . ه يكون واج  األتبا  في جميك األحواليفإنالعامة الهي ة من صادرا 

المحكمكككككة بحكمهكككككا المنقكككككوض وعكككككدم التقيكككككد بمكككككا رسكككككمته لهكككككا المحكمكككككة التكككككي  مسككككك ( يقصكككككد بامصكككككرار هكككككو ت(2
نق ككككت الحكككككم ويككككر  أحككككد الشككككرام هككككو مككككنح المحكمككككة  سككككط مككككن الحريككككة فككككي أتخككككاذ الحكككككم وفقككككا لككككرأيهم. لفتككككة 

. عبككككككاس العبككككككودي  39  مصككككككدر سككككككاب   ص2فككككككي  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة  ج هامككككككل العجيلككككككي  دراسككككككات
 .401شرم أحكام  انون أصول المحاكمات المدنية  مصدر ساب   ص
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رارات الصكككككادرة مكككككن محكمكككككة ازسكككككت ناف بصكككككفتها التمييزيكككككة التكككككي نق كككككت العرا ككككي فكككككي أحكككككد القككككك
 .(1)الحكم الصادر من محكمة األحوال الشخصية ألنها لم تتبك القرار التمييزي

محكمكككككككة البكككككككداءة أو محكمكككككككة ازسكككككككت ناف لككككككككون القكككككككانون  أمكككككككا إذا ككككككككان ازصكككككككرار مكككككككن      
 ل امجرا يكككككة  ومكككككن  كككككم يمككككككن مكككككنح لهكككككا حككككك  ازصكككككرار فكككككي المسكككككا ل المو كككككوعية دون المسكككككا

الفقكككككرة  /215الموسكككككعة لمحكمكككككة التمييكككككز إذ نصكككككت المكككككادة ) الهي كككككةالطعكككككن فكككككي حكمهكككككا أمكككككام 
اذا اصككككرت محكمككككة ازسككككت ناف او محكمككككة البككككداءة علككككى حكمهككككا بعككككد اعككككادة الككككدعو  ( يال ال ككككة

 الخاصكككككة لمحكمكككككة التمييكككككز وجككككك  نءكككككر الطعكككككن ال كككككاني الهي كككككةليهكككككا وخالفكككككت فكككككي ذلككككك   كككككرار إ
 ي.العامة لمحكمة التمييز الهي ةامام 
الموسككككككعة بعككككككض اختصاصككككككات  الهي ككككككةويجكككككك  ازخككككككذ بعككككككين ازعتبككككككار أن القككككككانون مككككككنح     
العامكككككة والتكككككي مكككككن  كككككمنها هكككككو النءكككككر فكككككي الطعكككككن  كككككد ازحككككككام المخالفكككككة للقكككككرارات  الهي كككككة
الق كككككا ي  ( مكككككن  كككككانون التنءكككككيم13الفقكككككرة   مكككككن البنكككككد اوز مكككككن المكككككادة )إذ نصكككككت  ةالتمييزيككككك

 -الموسكككككككعة المدنيكككككككة : الهي كككككككة - انيكككككككًا : ي النافكككككككذ المعكككككككدل  1979لسكككككككنة  160العرا كككككككي ر كككككككم 
تنعقكككككد بر اسككككككة ر كككككيس محكمككككككة التمييكككككز ازتحاديككككككة او ا كككككدم نوابككككككه عنكككككد غيابككككككه او وجكككككود مككككككانك 

يقككككككل عككككككن سككككككتة مككككككن   ككككككاتها وتخككككككتص بككككككالنءر بمككككككا   ككككككانوني مككككككن اشككككككتراكه وع ككككككوية مككككككا ز
  .ياو  التي تصر فيها محكمة المو و  على حكمها المنقوضالدع3- ....... :تيأي

وحككككككك  امصكككككككرار الكككككككذي منحكككككككه القكككككككانون للمحكمكككككككة يتحكككككككدد نطا كككككككه فكككككككي أطكككككككار المسكككككككا ل     
المو ككككككككوعية وز يجكككككككككوز فكككككككككي أطككككككككار المسكككككككككا ل امجرا يكككككككككة واز ترتكككككككك  علكككككككككى مخالفكككككككككة القكككككككككرار 

عكككككادة الكككككدع و   يإذ   كككككت محكمكككككة التمييكككككزي فيمكككككا يتعلككككك  بالمسكككككا ل امجرا يكككككة نقكككككض الحككككككم وا 
التمييككككز بككككنقض الحكككككم الصككككادر مككككن محكمككككة المو ككككو  بعككككد إعككككادة الككككدعو  إليهككككا  إذ انهككككا لككككم 
تتبكككككك امجكككككراءات الكككككواردة بكككككالقرار التمييكككككزي التكككككي تق كككككي بأفهكككككام الخبكككككراء تنزيكككككل المبكككككالغ التكككككي 

نزاعكككككككات الملكيكككككككة مكككككككن التقريكككككككر الملحككككككك   هي كككككككةالكككككككدعاو  مو كككككككو  الكككككككدعو  ودعكككككككاو   تخكككككككص
عكككككادة الككككدعو  لالسككككتعانة بخبيكككككر للخبككككرا ء مككككن مجمككككو  المبلكككككغ المقككككدر  لككككذا تكككككم نقككككض الحكككككم وا 

 .(2)حسابي يتولى ذل ...ي

                                                           

 . غير منشور2018/ 24/9  في 2018/ شخصية/ 135 العدد تمييزي: (  رار(1
ة المدنية األولى في محكمة التمييز إذ جاء منطو  القرار كاآلتيي لد  التد ي  والمداولة من الهي ة الموسع( (2

ازتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم  من المدة القانونية  رر  بوله شكال ولد  عطف النءر على الحكم 
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صككككككرار علككككككى جككككككزء مككككككن الحكككككككم المنقككككككوض ويككككككر  جانكككككك  مككككككن الفقككككككه العرا ككككككي بجككككككواز از     
تبكككككا  القكككككرار التمييكككككزي فيمكككككا يتعلككككك  بكككككأجزاء الحككككككم األخكككككر   ولهكككككا الخيكككككار فكككككي أتبكككككا  القكككككرار وا  

  .(1)يزي أو امصرار على حكمها المنقوض او جزء منهالتمي
فقانونككككككككًا ز يوجككككككككد نككككككككص صككككككككريح يمككككككككنح المحكمككككككككة المعككككككككاد إليهككككككككا الككككككككدعو  الحكككككككك  فككككككككي     

/ الفقككككرة ال انيككككة( تمككككنح 215ازصككككرار علككككى جميككككك اجككككزاء الحكككككم المنقككككوض فم ككككمون المككككادة )
فقكككككككط دون  عيةالمو كككككككو المسكككككككا ل  علكككككككى محكمكككككككة ازسكككككككت ناف والبكككككككداءة الحككككككك  فكككككككي ازصكككككككرار

المعكككككاد إليهكككككا الكككككدعو  المسكككككا ل امجرا يكككككة  وهكككككذا يفسكككككر علكككككى ان لمحكمكككككة ازسكككككت ناف والبكككككداءة 
ازصكككككرار علكككككى جكككككزء مكككككن الحككككككم المنقكككككوض فيمكككككا يتعلككككك  بالمسكككككا ل المو كككككوعية واتبكككككا  القكككككرار 

  ا كككككافة الكككككى ذلككككك  فكككككال يجكككككوز لهكككككا أن األخكككككر  ةمو كككككوعيفيمكككككا يتعلككككك  بكككككاألجزاء الالتمييكككككزي 
 جكككككزاء الحككككككم المنقكككككوض امجرا يكككككةواتبكككككا  ا جرا يكككككةمكككككن اجكككككزاء الحككككككم المنقكككككوض ام تتبكككككك جكككككزء

أمككككا إذا  منحهككككا الحكككك  فككككي ازصككككرار علككككى المسككككا ل المو ككككوعية فقككككط. األخككككر   لكككككون القككككانون
كانككككككت المحكمكككككككة المعككككككاد إليهكككككككا الككككككدعو  محكمكككككككة أحككككككوال شخصكككككككية أو بككككككداءة فكككككككال يحكككككك  لهكككككككا 

    تبككككككا  األجككككككزاء ازخككككككر  وذلكككككك  اسككككككتنادًا للمككككككادةامصككككككرار علككككككى جككككككزء مككككككن الحكككككككم المنقككككككوض وا
 1969لسككككككككنة  83/ الفقككككككككرة األولككككككككى( مككككككككن  ككككككككانون المرافعككككككككات المدنيككككككككة العرا ككككككككي ر ككككككككم 215) 

 المعدل النافذ. 
إليهكككككا الكككككدعو  حكمكككككًا مطابقكككككًا للحككككككم المعكككككاد ويعكككككد الفقكككككه العرا كككككي أن اصكككككدار المحكمكككككة       

ومككككن  ككككم أمكانيككككة الطعككككن فيككككه تمييزيككككا أمككككام الككككذي تككككم نق ككككه يعككككد بككككذل  إصككككرارا علككككى حكمهككككا  
  .(2)الموسعة لمحكمة التمييز الهي ة

                                                                                                                                                                      
= 

المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون زن المحكمة لم تتبك ما ورد بالقرار التمييزي الصادر من هذ/ 
بالشكل الصحيح إذ كان عليها أفهام  2013/ 21/1في  2012مدنية اولى  موسعة 334/335المحكمة بالعدد 

) محكمة بداءة البيا ( ودعاو  هي ة  2004/ / 933الخبراء بتنزيل المبالغ التي تخص الدعو  المر مة 
بما ( من التقرير الملح  للخبراء من مجمو  المبلغ المقدر و 11-10-9نزاعات الملكية المشار إليها في الفقرات )

عادة  انها لم تتبك ذل  وأسندت للخبراء النءر بمسألة  انونية مما أخل بصحة  راراها المميز لذا  رر نق ه وا 
 ا بارة الدعو  إليها...........ي

 . غير منشور20/1/2014في  2013الموسعة المدنية األولى/الهي ة / 399  رار تمييزي: العدد
 .40  مصدر ساب   ص2ون المرافعات المدنية  ج( لفتة هامل العجيلي  دراسات في  ان(1
د. عبد الرزا  عبد الوها    .415عماد حسن سلمان  شرم  انون المرافعات المدنية  مصدر ساب   صد. ( (2

 .355الطعن في األحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص
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أمككككككا تقككككككرر تصككككككدي   ككككككرار امصككككككرار إذا وجككككككدت  :الموسككككككعة امككككككام خيككككككارين الهي ككككككةوتككككككون     
للقككككانون وكككككان فككككي محلككككه  وهككككذا مككككا أكككككد/  أو موافقككككاً  أن اصككككرار المحكمككككة لككككه مككككا يبككككرر/  انونككككاً 

التككككي يككككنص منطو هككككا علككككى:ي لككككد  التككككد ي  والمداولككككة مككككن  راراتالق ككككاء العرا ككككي فككككي أحككككد القكككك
الهي كككككة العامكككككة فكككككي محكمكككككة التمييكككككز ازتحاديكككككة وجكككككد ان الطعكككككن التمييكككككزي مقكككككدم  كككككمن المكككككدة 
القانونيككككككة  ككككككرر  بولككككككه شكككككككاًل وعنككككككد النءككككككر فككككككي الحكككككككم المميككككككز ءهككككككر انككككككه صككككككحيح وموافكككككك  

محلككككه ........ ككككرر تصككككديقه للقككككانون وان اصككككرار المحكمككككة علككككى حكمهككككا المنقككككوض كككككان فككككي 
المعككككككاد المحكمككككككة   أو تقككككككرر نقككككككض الحكككككككم الكككككذي أصككككككرت عليككككككه (1)ورد الطعكككككن التمييككككككزي....ي 

إليهكككككا الكككككدعو  لككككككون اصكككككراراها غيكككككر صكككككحيح أو مخكككككالف للقكككككانون وهكككككذا مكككككا نجكككككد/ فكككككي أحكككككد 
ي لكككككد  التكككككد ي  والمداولكككككة مكككككن الهي كككككة الموسكككككعة المدنيكككككة :التكككككي تكككككنص علكككككى القكككككرارات التمييزيكككككة

األولككككى فككككي محكمككككة التمييككككز ازتحاديككككة وجككككد أن الطعككككن التمييككككزي مقككككدم  ككككمن المككككدة القانونيككككة 
 ككككرر  بولككككه شكككككاًل ولككككد  عطككككف النءككككر علككككى الحكككككم المميككككز وجككككد أنككككه غيككككر صككككحيح ومخككككالف 
للقكككككانون زن المحكمكككككة لكككككم تتبكككككك مكككككا ورد بكككككالقرار التمييكككككزي الصكككككادر مكككككن هكككككذ/ المحكمكككككة بالعكككككدد 

بالشككككككككككككككككل الصكككككككككككككككحيح  2013/ 1/ 21فكككككككككككككككي 2012لكككككككككككككككى/ موسكككككككككككككككعة مدنيكككككككككككككككة او  334/335
عادة ا بارة الدعو  إليها...... ...........  .(2)ي لذا  رر نق ه وا 

إليهكككككا الكككككدعو  بحكمهكككككا ز يتطلككككك  أتخكككككاذ إجكككككراءات معينكككككة المعكككككاد ن اصكككككرار المحكمكككككة وا      
وانمككككا تتبككككك ذات امجككككراءات فيمككككا لككككو سككككارت علككككى نهككككج  ككككرار الككككنقض ومتككككى مككككا  ككككررت ختككككام 

 .(3)مرافعة تكشف بعد ذل  عن  راراها في ازصرار أو السير وفقا لنهج  رار النقضال
إليهككككككا الككككككدعو  حكمككككككًا خالفككككككًا لمككككككا ت ككككككمنه  ككككككرار الككككككنقض المعككككككاد و ككككككد تصككككككدر المحكمككككككة     

وخالفككككا لحكمهكككككا األول المنقكككككوض  فنعتقكككككد أن ذلككككك  ز يعككككد إصكككككرارا فعكككككد الشكككككرام العكككككرا يين كمكككككا 
 ممكككككككا الً  اً إليهكككككككا الكككككككدعو  حكمكككككككالمعكككككككاد ن إذا اصكككككككدرت المحكمكككككككة ذكرنكككككككا سكككككككابقا ازصكككككككرار يككككككككو 

إليهككككا الككككدعو  تعاملككككت مككككك الككككدعو  بعككككد المعككككاد للحكككككم المنقككككوض  لككككذا باعتقادنككككا أن المحكمككككة 
الككككنقض وفقككككا لهككككذ/ الصككككورة وكأنهككككا دعككككو  جديككككدة وبنككككت حكمهككككا علككككى وا ككككك جديككككد وأدلككككة جديككككدة 

رار الكككككككنقض  فتككككككككون بككككككذل   كككككككد خالفكككككككت ودفككككككو  جديكككككككدة  فكككككككال تبككككككالي للحككككككككم المنقكككككككوض وز لقكككككك
                                                           

 . غير منشور  29/4/2013في  2012العامة/ الهي ة / 683 رار تمييزي: العدد ( (1
 . غير منشور20/1/2014في  2013الموسعة المدنية األولى/الهي ة / 399  رار تمييزي: العدد ((2
 .45( لفتة هامل العجيلي  دراسات في  انون المرافعات المدنية  المصدر الساب   ص(3
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القكككككانون ومكككككن  كككككم يككككككون حكمهكككككا عر كككككة للكككككنقض عنكككككد الطعكككككن بكككككه  إذ لكككككم تسكككككت ل مكككككا منحهكككككا 
القككككانون مككككن حكككك  ازصككككرار فككككي نطككككا  معككككين  ولككككن تتبككككك  ككككرار الككككنقض الككككذي أوجكككك  القككككانون 

 اتباعه في المسا ل امجرا ية لكافة المحاكم.
النافككككككذ  1968لسككككككنة  13ر ككككككم المصككككككري  والتجاريككككككة يككككككةالمدنوفقككككككًا لقككككككانون المرافعككككككات  أمككككككا    

( ي ...... فككككككككإذا كككككككككان الحكككككككككم  ككككككككد نقككككككككض ل يككككككككر ذلكككككككك  مككككككككن 269فنصككككككككت المككككككككادة )المعككككككككدل 
األسكككككبا   تحيكككككل الق كككككية الكككككى المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المطعكككككون فيكككككه......وفي هكككككذ/ 

نقض فككككي تتبككككك حكككككم محكمككككة الككككالحالككككة يتحككككتم علككككى المحكمككككة التككككي أحيلككككت إليهككككا الق ككككية أن 
 المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة...ي

أن تكككككون طرحككككت علككككى محكمككككة  يهككككوالككككواردة فككككي الككككنص آنفككككًا  يقصككككد بالمسككككألة القانونيككككة    
الكككككنقض وأدلكككككت برأيهكككككا فيكككككه عكككككن بصكككككر وبصكككككيرة  فأكتسككككك  حكمهكككككا  كككككوة الشكككككيء المحككككككوم فيكككككه 

يمتنككككك علككككى محكمككككة  حيككككثا ببشككككأنها فككككي حككككدود المسككككألة أو المسككككا ل التككككي تكككككون  ككككد بتككككت فيهكككك

 .(1)امحالة عند إعادة نءر الدعو  المساس بهذ/ الحجيةي
إليهكككككا الكككككدعو  بقكككككرار المعكككككاد و كككككد ذهككككك  جانككككك  مكككككن الفقكككككه المصكككككري الكككككى تقيكككككد المحكمكككككة     

ذلكككككك  ز يبككككككرر إذ إن الككككككنقض مهمككككككا كككككككان السككككككند أو الككككككدليل الككككككذي تسككككككتند إليككككككه بعككككككد الككككككنقض  
ن الكككككككنقض بسكككككككب  مخالفكككككككة القكككككككانون او مخالفكككككككة إجكككككككراءات مخالفتهكككككككا لقكككككككرار الكككككككنقض سكككككككواء ككككككككا

صكككككدور الحككككككم أو ألي سكككككب  يعتكككككري األحككككككام الق كككككا ية  والتقيكككككد يككككككون فكككككي حكككككدود مكككككا نقكككككض 
إليهككككا الككككدعو  والخصككككوم المعككككاد مككككن الحكككككم فككككإذا كككككان الككككنقض جز يككككًا تتقيككككد كككككل مككككن المحكمككككة 

 .(2)بعد النقض من المساس في الجزء الذي لم ينقض
عككككادة فهكككككم إليهككككا الككككدعو  بسككككلطات واسكككككعة مككككن حيككككث إالمعكككككاد تمتككككك المحكمككككة لكككككن هككككل     

لمخالفكككككككة  كككككككرار محكمكككككككة الكككككككنقض فكككككككي المسكككككككألة القانونيكككككككة التكككككككي  وا كككككككك الكككككككدعو  يككككككككون مسكككككككوغاً 
 فصلت فيها؟

                                                           

 . نقككككككككال عككككككككن د. أنككككككككور طلبككككككككة  الطعككككككككن بككككككككالنقض 23/1/1983    25س 409  392 طعككككككككن: العككككككككدد (1)
 .914-913نية والتجارية  مصدر ساب   في المواد المد

 .584طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  مصدر ساب    رد. انو  (2)
 .40  مصدر ساب   ص9د. انور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  ج  
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عكككككد الق كككككاء المصكككككري أن هكككككذ/ السكككككلطات ز تمنكككككك المحكمكككككة المعكككككاد إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن     
 .(1)ألة القانونية التي فصلت فيهاالتقيد بقرار محكمة النقض في المس

إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد ومكككككا يالحكككككء علكككككى مو كككككف الق كككككاء المصكككككري تكككككارة يمكككككنح المحكمكككككة     
مطلكككك  الحريكككككة فكككككي تحصكككككيل فهكككككم وا كككككك الكككككدعو  وتكككككارة أخكككككر  يقيكككككدها بقكككككرار الكككككنقض  فيمنحهكككككا 
السكككككلطة مكككككن يكككككد ويجردهكككككا مكككككن يكككككد أخكككككر   ونحكككككن نكككككر  أن سكككككلطة المحكمكككككة فكككككي فهكككككم وا كككككك 

دعو  يقككككود الككككى تكييككككف جديككككد للككككدعو   ومككككن  ككككم الككككى  اعككككدة  انونيككككة جديككككدة عند ككككذ تكككككون الكككك
إليهككككا الككككدعو  بككككين مككككا توصككككلت إليككككه وبككككين  ككككرار الككككنقض وبككككذل  تكككككون ملزمككككة المعككككاد المحكمككككة 

بهكككذا القكككرار  ومكككن  كككم ز فا كككدة فكككي منحهكككا هكككذ/ السكككلطة طالمكككا أنهكككا فكككي النهايكككة سكككوف تخ كككك 
 لقرار النقض. 

الق ككككاء المصككككري يككككذه  مككككن جهككككة اخككككر  الككككى التمييككككز بككككين الحكككككم النككككا ض الككككذي  انو      
يتصكككككل بمو كككككو  الكككككدعو  والحككككككم النكككككا ض الكككككذي ز يتصكككككل بمو كككككو  الكككككدعو   فق كككككى بكككككأن 

ز إذا اتصككككككككل دعو ( ز تعمككككككككل بموجكككككككك   ككككككككرار الككككككككنقض إإليهككككككككا الككككككككالمعككككككككاد محكمككككككككة امحالككككككككة )
إليهكككككا المعكككككاد الكككككنقض مكككككن المحكمكككككة بمو كككككو  الكككككدعو   ومكككككن  كككككم ز يعكككككد ذلككككك  مخالفكككككة لقكككككرار 

الكككككككدعو  متكككككككى مكككككككا حكمكككككككت خكككككككالف  كككككككرار الكككككككنقض إذا ككككككككان هكككككككذا القكككككككرار لكككككككم يحككككككككم بمسكككككككألة 
 .(2)مو وعية

وذهككككككك  جانككككككك  مكككككككن الفقكككككككه المصكككككككري أن مكككككككن أهكككككككم الصكككككككعوبات التكككككككي تواجكككككككه المحكمكككككككة     
الككككذي   نطككككا  الخصككككومة مككككن حيككككث األشككككخاص  إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض هككككو اتسككككاالمعككككاد 
  القكككككرار التمييكككككزي تبكككككاوبة إه أتسكككككاعه مكككككن حيكككككث المو كككككو  أي كككككا ممكككككا يككككك دي الكككككى صكككككعيتبعككككك

 .(3)تباعه  بات النزا الذي يستلزم م

                                                           

 .29/6/1988   جلسة  51لسنة  722الطعن ر م  (1)
خككككاطر   ككككانون المرافعككككات معلقككككا عليككككه بأحككككدث أحكككككام محكمككككة الككككنقض  دار محمككككود محمككككود ربيككككك نقككككال عككككن  

 .176  ص2018للنشر والتوزيك  
انكككككور طلبكككككة  الطعكككككن بكككككالنقض فكككككي المكككككواد    أشكككككار اليكككككه د. 33س 169  طعكككككن 7/3/1057ر كككككم القكككككرار  (2)

 .894المدنية والتجارية  مصدر ساب   ص
بكككككالنقض فكككككي األحككككككام المدنيكككككة والتجاريكككككة  مصكككككدر سكككككاب    لطعكككككن( نبيكككككل اسكككككماعيل عمكككككر  الوسكككككيط فكككككي ا(3
 .431ص
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إليهككككا الككككدعو  وانمككككا المعككككاد ن المحكمككككة التككككي تتقيككككد بقككككرار الككككنقض لككككيس فقككككط المحكمككككة وا      
يكككككد بهكككككذا يكككككذكر احكككككد الشكككككرام المصكككككريين ان ككككككل محكمكككككة تقكككككام امامهكككككا الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض تتق

القككككرار  فككككإذا سككككقطت الخصككككومة بعككككد الككككنقض  وتككككم رفككككك الككككدعو  مككككن  بككككل أحككككد الخصككككوم مككككن 
جديكككككد سكككككواء أمكككككام المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض أو امكككككام محكمكككككة أخكككككر  فيبقكككككى 

 .(1)هذا القيد  ا ما ز يزول
ونالحكككككء ان مو كككككف المشكككككر  العرا كككككي اف كككككل مكككككن المشكككككر  المصكككككري  كونكككككه يوسكككككك مكككككن     
إليهكككككا الكككككدعو  آخكككككذا بنءكككككر ازعتبكككككار الو كككككا ك وازدلكككككة التكككككي تسكككككتجد المعكككككاد ت المحكمكككككة سكككككلطا

يقيكككد هكككذ/ السكككلطة فكككي نطكككا  محكككدد وككككان األجكككدر بكككه عكككد نقكككض الحككككم از انكككه بالو كككت نفسكككه ب
ان يمكككككنح هكككككذ/ السكككككلطة دون ان يقيككككككدها فكككككي نطكككككا  المسككككككا ل المو كككككوعية ودون مراعكككككاة لنككككككو  

 المحكمة التي اصدرت الحكم. 
وهككككككو مككككككا سككككككلطة  ككككككرار الككككككنقض علككككككى  ا ككككككي  أ ككككككار أحككككككد الشككككككرام الفرنسككككككيين تسككككككا زً  و ككككككد   

 إليها الدعو ؟ المعاد المحكمة 
 يجيكككك  علككككى ذلكككك  أحككككد الشككككرام الفرنسككككيين بككككأن المشككككر  الفرنسككككي  ككككد واجككككه صككككعوبة فككككي    

ريخيكككككككة والفقهيكككككككة ) الخكككككككوف مكككككككن برلمانكككككككات النءكككككككام حكككككككل هكككككككذ/ المسكككككككألة بسكككككككب  الءكككككككروف التأ
م( لهكككككككذا أراد المشكككككككر  مكككككككن محكمكككككككة الكككككككنقض أن تءكككككككل بعيكككككككدة علكككككككى التسكككككككوية باألسكككككككس القكككككككدي

المو ككككوعية للنككككزا  الككككذي أد  الككككى الطعككككن  فتتبعككككا لألنءمككككة األربعككككة األساسككككية المتعا بككككة فككككي 
 بككككين النككككزا  بتسككككوية المشككككر  الم  ككككت يقككككوم التشككككريعي القككككانون الفرنسككككي  نجككككد أنككككه وفقككككا للنءككككام

 لكككككم الخكككككالف :للحكومكككككة ازسكككككتعجالي درجكككككة  ووفقكككككا للنءكككككام دنكككككىاز والمحكمكككككة الكككككنقض محكمكككككة
 لقا ككككي الممنككككوم ازسككككتبعاد الحكومككككة  ووفقككككا لنءككككام مككككن وانمككككا المشككككر  طككككرف مككككن ي قككككرر يعككككد

 عككككام فككككي النءككككام اعت مككككد وأخيككككراً  .لوجهككككة نءرهككككا تمت ككككل الككككنقض محكمككككةف إليهككككاالمعككككاد المحكمككككة 
  كككككد دعكككككو  برفكككككك الكككككنقض ألخيكككككر لمحكمكككككةا القكككككرار اليكككككوم يمكككككنح الكككككى سكككككارًيا زال ومكككككا 1837
 .(2)للنقض األول للحكم مطاب  ال ير إليهاالمعاد المحكمة  حكم

                                                           

 .835( فتحي والي  الوسيط في  انون الق اء المدني  مصدر ساب   ص(1
(2)Henri Schupbach: Le recours en cassation, op cit., p 313. 
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إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد وعكككككالوة علكككككى ذلككككك  يكككككر  جانككككك  مكككككن الفقكككككه الفرنسكككككي أن المحكمكككككة     
غيكككر ملزمككككة بازمت ككككال الكككى  ككككرار الككككنقض  ويسكككت نى مككككن ذلكككك  حالكككة واحككككدة وهككككي متكككى مككككا كككككان 

المعككككككاد جمعيككككككة العامككككككة لمحكمككككككة التمييككككككز  إذ فككككككي هككككككذ/ الحالككككككة تلتككككككزم المحكمككككككة مككككككن ال اً صككككككادر 
 .(1)إليها الدعو  بالحل الذي اعتمد/ الحكم الصادر عن المحكمة التي نق ت الحكم

األسكككككاس  خككككر علككككىحكمككككة التككككي ُنقككككض حكمهككككا  و ككككدم طعككككن آفككككإذا اسككككتمرت فككككي رأي الم    
حكمككككة الككككنقض بشكككككل حتمككككي   وذلكككك  وفقككككا الجمعيككككة العامككككة لم  بككككل فيجكككك  أن ينءككككر مككككننفسككككه 

النافككككككذ  1993لسككككككنة  1455ر ككككككم  ( مككككككن  ككككككانون التنءككككككيم الق ككككككا ي الفرنسككككككي 431/6للمككككككادة )
 .(2)إليها ال انيةالمعاد وسيكون  رارها ملزمًا في حالة النقض في المحكمة 

فمكككككككن حيكككككككث المبكككككككدأ  عنكككككككدما يصكككككككدر  كككككككرار الكككككككنقض مكككككككن غرفكككككككة واحكككككككدة أو مكككككككن غرفكككككككة     
إليهككككككا الككككككدعو  بحريككككككة كاملككككككة فككككككي المعككككككاد محكمككككككة الككككككنقض  تحككككككتفء المحكمككككككة مختلطككككككة مككككككن 

 أو الكككككنقض محكمكككككة أمكككككام المتبكككككك امجكككككراء انتءكككككام مكككككد  تقيكككككيم مكككككن الكككككتمكن اتخكككككاذ القكككككرار  دون
 .(3)نقض الحكم وهذا ما أكد/ الق اء الفرنسي إلى أدت التي األسبا 
إليهككككا الككككدعو  المعككككاد محكمككككة ويككككذه  جانكككك  مككككن الفقككككه الفرنسككككي الككككى  ككككرورة امت ككككال ال    

التكككككي أصكككككدرت القكككككرار وحتكككككى بعكككككد  الهي كككككةالكككككى أي  كككككرار تصكككككدر/ محكمكككككة الكككككنقض مهمكككككا كانكككككت 
 .(4)الطعن التمييزي األول  لكون هذا الحل سيكون بال ش  مصدرًا لتوفير الو ت والمال

ازاء هككككككككذ/ ازتجاهككككككككات القانونيككككككككة واآلراء الفقهيككككككككة نككككككككر  مككككككككن ال ككككككككروري مككككككككنح المحكمككككككككة     
دعو  سكككككلطات واسكككككعة وعكككككدم تقيكككككدها بقكككككرار الكككككنقض  لكونهكككككا الكككككدعو  المدنيكككككة المعكككككاد إليهكككككا الككككك

بعككككد الككككنقض يتسككككك نطا هككككا ويسككككتتبك ذلكككك  ت ييككككر معالمهككككا  ممككككا يصككككع  علككككى المحكمككككة المعككككاد 
 إليها الدعو  التقيد بقرار النقض. 
                                                           

(1)Guy Canivet: op cit., p24. 
(2) Serge Guinchard. Frédérique Ferrand.  Cécile chainais: procédure civile, op cit, 
p 650. Pascal Labbee: Procedure Civile Second Semestre, op cit, p104. 
(3) versailles 15  juin 1994 : GAZ, pal, 1994, 2, 734.  

 نقال عن :
Natalie frisiro: les institutions judiciaires, op cit, p 851.  
(4) Aurélie Bergeaud Wetterwald. évelyne bonis. Yanick Capdepon: Procédure 
civile, op cit, p 597. 



 

 
129 

وة  كككككككرار إليهكككككككا الكككككككدعو  بقكككككككرار الكككككككنقض هكككككككو  كككككككالمعكككككككاد ويرجكككككككك اسكككككككاس التكككككككزام المحكمكككككككة     
الكككككنقض  إذ يتمتكككككك  كككككرار الكككككنقض بحجيكككككة األمكككككر المق كككككي فيكككككه  ومكككككن  كككككم يككككككون حجكككككة علكككككى 
المحككككاكم فكككككي حكككككدود المسكككككألة القانونيكككككة التكككككي شكككككملها  كككككرار الكككككنقض وكمكككككا ذكرنكككككا سكككككابقا أن  كككككرار 
الكككككنقض ز يقبكككككل الطعكككككن بكككككأي طريككككك  مكككككن طكككككر  الطعكككككن وفقكككككا للقكككككانون المصكككككري باسكككككت ناء مكككككا 

 .(1)قرة ال انية(/ الف147تعل  بالمادة)ي
ونالحكككككككء أن  كككككككرار الكككككككنقض متكككككككى مكككككككا حسكككككككم مسكككككككألة مو كككككككوعية فيككككككككون أسكككككككاس التقيكككككككد     

بقرارهكككككا هكككككو حجيكككككة األمكككككر المق كككككي فيكككككه  ومكككككن اهكككككم أ ارهكككككا هكككككو تقيكككككد المحكككككاكم بهكككككذا القكككككرار  
لككككككون الحجيكككككة كمكككككا يأسسكككككها أحكككككد الشكككككرام المصكككككريين هكككككي  اعكككككدة مو كككككوعية فعنكككككدما يحسكككككم 

عية كككككأن يقككككرر أن حككككا ز المنقككككول مالكككك  لككككه  فيكككككون بككككذل  حجككككة  ككككرار الككككنقض مسككككألة مو ككككو 
إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد اسكككككاس التكككككزام المحكمكككككة  فكككككإنإليهكككككا الكككككدعو   لكككككذا المعكككككاد تقيكككككد المحكمكككككة 

 .(2)هو حجية األمر المق ي فيه متى ما حسم  رار النقض مسألة مو وعية
 كككككككرار الكككككككنقض مسكككككككألة إليهكككككككا الكككككككدعو  عنكككككككدما يحسكككككككم المعكككككككاد سكككككككاس التكككككككزام المحكمكككككككة فأ    

 ككككككانون المرافعككككككات ( مككككككن 269إجرا يككككككة هككككككو لككككككيس حجيككككككة  ككككككرار الككككككنقض وانمككككككا نككككككص المككككككادة )
  لكككككككون الحجيككككككة  اعككككككدة المعككككككدل النافككككككذ  1968لسككككككنة  13المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري ر ككككككم 

إليهكككككا الكككككدعو . وان ككككككان هكككككذا المعكككككاد مو كككككوعية وز يمككككككن أن تعكككككد اسكككككاس زلتكككككزام المحكمكككككة 
لسكككككككنة  13 ككككككانون المرافعكككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري ر ككككككم بيقككككككه علككككككى الحككككككال يمكككككككن تط

از انككككه ز ينطبككككك  علككككى القككككانون العرا ككككي  ككككككون المشككككر  العرا ككككي مكككككنح  المعككككدل النافككككذ  1968
محكمككككة ازسككككت ناف ومحكمككككة البككككداءة حكككك  ازصككككرار علككككى حكمهككككا وعككككدم التقيككككد بقككككرار الككككنقض 

هككككككككا بالمسككككككككا ل امجرا يككككككككة فهككككككككو نككككككككص المككككككككادة فككككككككي المسككككككككا ل المو ككككككككوعية  أمككككككككا اسككككككككاس التزام
(215.) 

 يجكككككوز إذ الكككككنقض  بقكككككرار تلتكككككزم ز الكككككدعو  إليهكككككاالمعكككككاد  المحكمكككككة فكككككإن فرنسكككككا فكككككي أمكككككا    
 حالككككككة ذلكككككك  مككككككن ويسككككككت نى القككككككرار  لهككككككذا خككككككالف حكمككككككا تصككككككدر أو القككككككرار هككككككذا تتبككككككك أن لهككككككا

                                                           

 .929( د. انور طلبة  الطعن بالنقض في المواد التجارية والمدنية  مصدر ساب   ص(1
د. عبد الرزا  احمد السنهوري  الوسيط في شرم القانون المدني الجديد نءرية ازلتزام بوجه عام  مصدر ( (2
 .640ب   سا
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 أساسككككها علككككى نقككككض التككككينفسككككها  سككككبا لأل الككككدعو  إليهككككاالمعككككاد  المحكمككككة حكككككم فككككي الطعككككن
 .(1)ال انية للمرة النقض بقرار الدعو  إليهاالمعاد  المحكمة تلتزم فعند ذ األول الحكم
إليهكككككا الكككككدعو  ز يعكككككد بحكككككد المعكككككاد واخيكككككرًا أن مخالفكككككة  كككككرار الكككككنقض مكككككن  بكككككل المحكمكككككة     

للطعكككككن التمييكككككزي وانمكككككا لكككككذات السكككككب  األول الكككككذي أد  الكككككى نقكككككض الحككككككم  جديكككككداً  ذاتكككككه سكككككبباً 
عادة الدعو  وليس زنتها  األسبا  القانونية لقرار النقض  .(2)وا 
 المطلب الثاني

 إليها الدعوى وتنفيذهالمعاد آلية الطعن في حكم المحكمة 
إليهككككا الككككدعو  الحكككككم وفقككككا للقواعككككد األصككككولية مصككككدار المعككككاد بعككككد أن تصككككدر المحكمككككة     

عو  بعككككد الككككنقض تعككككد ممتككككدة ن الككككداألحكككككام كككككأي حكككككم يحسككككم الككككدعو  القا مككككة علككككى اعتبككككار ا
تككككزال  ا مككككة وتحتككككاج الككككى حكككككم ينهككككي الخصككككومة فيهككككا  وبصككككدور هككككذا الحكككككم وفقككككا  بمعنككككى مككككا

إليهككككا الككككدعو  بعككككد الككككنقض  والقيككككود التككككي ت ككككك المعككككاد للسككككلطات التككككي تتمتككككك فيهككككا المحكمككككة 
 الحككككككم الصكككككادر فكككككي الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض يحكككككوز الحجيكككككة ككككككأي فكككككإنحكككككدود لهكككككذ/ السكككككلطات  

حكككككم اخككككر  وبالتككككالي امكانيككككة الطعككككن فيككككه بطككككر  الطعككككن العاديككككة وغيككككر العاديككككة وذلكككك  حسكككك  
درجكككككة المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرته فيمكككككا إذا كانكككككت محكمكككككة مكككككن الدرجكككككة األولكككككى  أو محكمكككككة مكككككن 
الدرجككككككة ال انيككككككة  إ ككككككافة الككككككى اعتبككككككار/ سككككككندا تنفيككككككذيا  إذ بصككككككدور/ يكتسكككككك  الحجيككككككة ويصككككككبح 

 من مباشرة إجراءات تنفيذ/.سندا تنفيذيًا يمكن الخصوم 
لككككككذا سنقسككككككم هككككككذا المطلكككككك  علككككككى فككككككرعين نتطككككككر  بككككككالفر  األول الككككككى الطعككككككن فككككككي حكككككككم     

 إليها الدعو .  المعاد إليها الدعو   والفر  ال اني تنفيذ حكم المحكمة المعاد المحكمة 
 
 
 
 
 

                                                           

 .352( د. عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في ازحكام بالتمييز  مصدر ساب   ص(1
(2)Henri Schupbach: Le recours en cassation, op cit., p314. 
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 الفرع األول
 إليها الدعوىالمعاد الطعن في حكم المحكمة 

 83 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم ( مكككككككن 215ص المكككككككادة )بكككككككالرجو  الكككككككى نككككككك    
النافككككذ نجككككد أن المشككككر  مككككنح حكككك  الطعككككن فككككي الحكككككم الككككذي يصككككدر مككككن المعككككدل   1969لسككككنة 

إليهككككا الككككدعو  فككككي حالككككة صككككدور/ بشكككككل مما ككككل للحكككككم المنقككككوض  ولككككن نجككككد المعككككاد المحكمككككة 
إليهكككككا فكككككي المعكككككاد ككككككم المحكمكككككة فكككككي فحكككككو  هكككككذ/ المكككككادة مكككككا يشكككككير الكككككى أمكانيكككككة الطعكككككن فكككككي ح

 حال صدور/ موافقا لقرار النقض.
علككككى  إليهككككا الككككدعو  هككككو  اصككككرالمعككككاد ة ويتبككككين لنككككا كككككذل  أن الطعككككن فككككي حكككككم المحكمكككك    

خككككر غيككككر الطعككككن التمييككككزي  ًا يمنككككك مككككن الطعككككن بطريكككك  آالطعككككن التمييككككزي  لكننككككا لككككم نجككككد نصكككك
( المتم لككككة فككككي  و ككككو  غكككك  196دة )ففككككي حككككال تككككوافر أحككككد الحككككازت التككككي نصككككت عليهككككا المككككا

مككككككن احككككككد الخصككككككوم  أو و ككككككو  تزويككككككر فككككككي األورا  المقدمككككككة الككككككى المحكمككككككة  أو بنككككككاء الحكككككككم 
علككككككى شككككككهادة زور  أو الحصككككككول علككككككى اورا  منتجككككككة بالككككككدعو   فككككككال يوجككككككد مككككككا يمنككككككك الطعككككككن 

 بطري  إعادة المحاكمة. 
فكككككككي حككككككككم المحكمكككككككة  ( الطعكككككككن تمييكككككككزاً 215و كككككككد اجكككككككاز القكككككككانون صكككككككراحة فكككككككي المكككككككادة )    
 إليها الدعو  في حال ازصرار على حكمها المنقوض. المعاد 
المعككككككاد ويالحككككككء مككككككن هككككككذ/ المككككككادة أنككككككه ز يجككككككوز الطعككككككن بككككككالتمييز فككككككي حكككككككم المحكمككككككة     

إليهكككككا الكككككدعو  متكككككى مكككككا ككككككان مطابقكككككا لقكككككرار الكككككنقض  إذ اجكككككازت هكككككذ/ المكككككادة الطعكككككن تمييزيكككككا 
 إليها الدعو  مخالفا لقرار النقض.د المعافقط في حال كان حكم المحكمة 

اليهككككككا تنءككككككر فككككككي المعككككككاد أمككككككا إذا كككككككان الككككككنقض جز ككككككي فكمككككككا ذكرنككككككا سككككككابقا أن المحكمككككككة     
 فككككككإنحكككككدود مكككككا تككككككم نق كككككه وتبقكككككى األجككككككزاء األخكككككر  كمكككككا هككككككي دون المسكككككاس بهكككككا  ومككككككن  كككككم 

صككككة أمككككام المحكمككككة المخت اً ا الجككككزء فككككال يمنككككك مككككن الطعككككن تمييككككز خالفككككت  ككككرار الككككنقض فككككي هككككذ
لكككككم يحكككككدد فيمكككككا إذا ككككككان الكككككنقض كلكككككي أو  ( عامكككككاً 215بنءكككككر الطعكككككن  إذ جكككككاء نكككككص المكككككادة )

 جز ي.
بكككككل يمكننكككككا أن نكككككذه  الكككككى أبعكككككد مكككككن ذلككككك  مكككككن حيكككككث جكككككواز الطعكككككن تمييكككككزًا فكككككي جميكككككك     

 إليهكككككا وفقكككككا لقكككككرار الكككككنقض أو صكككككدر خالفكككككا لكككككه المعكككككاد الحكككككازت سكككككواء صكككككدر حككككككم المحكمكككككة 
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( أجككككككاز 203نككككككص المككككككادة )إز أن  الككككككى اطالككككككة امككككككد النككككككزا  علككككككى الككككككرغم مككككككن ان ذلكككككك  يكككككك دي
الطعككككككن فككككككي األحكككككككام الصككككككادرة مككككككن محكمككككككة ازسككككككت ناف ومحكمككككككة البككككككداءة ومحكمككككككة األحككككككوال 
الشخصكككككككية  والمحكمكككككككة التكككككككي تنءكككككككر الكككككككدعو  بعكككككككد الكككككككنقض  كككككككد تككككككككون محكمكككككككة اسكككككككت نافية او 

 اً ت ني الطعككككن تمييككككز ا الككككنص عبككككارة تسككككمحكمككككة مككككن الدرجككككة األولككككى لككككذا ز يوجككككد فككككي فحككككو  هككككذ
إليهككككككا الككككككدعو   عليككككككه متككككككى مككككككا تككككككوافرت أحككككككد المعككككككاد فككككككي األحكككككككام الصككككككادرة مككككككن المحكمككككككة 
إليهككككا يمكننككككا الطعككككن المعككككاد ( فككككي حكككككم المحكمككككة 203الحككككازت التككككي ت ككككمنها نككككص المككككادة )

( مكككككككن  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة 248ويقابكككككككل ذلككككككك  المكككككككادة ) بهكككككككذا الحككككككككم اً تمييكككككككز 
 ككككككككككانون امجككككككككككراءات ( مككككككككككن 618/ 616/ 604والمككككككككككادة ) 1968لسككككككككككنة  13ر ككككككككككم  المصككككككككككري

 المعدل النافذ. 1975لسنة  1123 م المدنية الفرنسي ر 
إليهكككككا فكككككي حالكككككة مخالفكككككة القكككككانون المعكككككاد عليكككككه يمككككككن الطعكككككن تمييكككككزًا فكككككي حككككككم المحكمكككككة     

صكككككولية  او أو الخطكككككأ فكككككي تطبيقكككككه أو العيككككك  فكككككي تأويلكككككه  أو و كككككو  خطكككككأ فكككككي امجكككككراءات األ
تبككككككا  القككككككرار ة النءككككككر فككككككي الككككككدعو  علككككككى الككككككرغم مككككككن إخطككككككأ جككككككوهري فككككككي الحكككككككم عنككككككد إعككككككاد

إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد التمييكككككزي فقكككككد نق كككككت محكمكككككة التمييكككككز الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة 
ي لككككد  التككككد ي  والمداولكككككة :تيامجككككراءات  إذ جكككككاء منطككككو  الحكككككم بككككاآل بسككككب  و ككككو  خطككككأ فككككي
ي مقككككدم  ككككمن المككككدة القانونيككككة  ككككرر  بولككككه شكككككال ولككككد  عطككككف النءككككر وجككككد أن الطعككككن التمييككككز 

علككككى الحكككككم المميككككز وجككككد أنككككه غيككككر صككككحيح ومخككككالف ألحكككككام القككككانون زن محكمككككة المو ككككو  
المحكمكككككة إذ إن وأن اتبعكككككت  كككككرار الكككككنقض ..... از أنهكككككا توصكككككلت الكككككى نتيجكككككة غيكككككر صكككككحيحة 

المككككككدعى علككككككيهم األول وور ككككككة و عككككككت فككككككي أخطككككككاء إجرا يككككككة ألنهككككككا وجهككككككت اليمككككككين الككككككى ور ككككككة 
المكككككدعى عليكككككه ال كككككاني رغكككككم عكككككدم طلككككك  وكيكككككل المكككككدعين ذلككككك  ز بكككككل أنكككككه صكككككرف النءكككككر عكككككن 
توجههكككككككا... كمكككككككا أن اليمكككككككين الحاسكككككككمة حعكككككككدم العلكككككككمح ز توجكككككككه للوصكككككككي زن مكككككككن ز ي خكككككككذ 

مككككككن  ككككككانون از بككككككات( ورغككككككم أن المحكمككككككة وجهككككككت يمككككككين  67بككككككإ رار/ ز ي خككككككذ بيمينككككككه )المككككككادة 
للور ككككة از انهككككا اصككككدرت حكمهككككا ب بككككوت صككككحة الوصككككية خالفككككا للقككككانون كمككككا لككككوحء  عككككدم العلككككم

ز شخصككككية  فككككإن فككككي ا نككككاء جريككككان المرافعككككة ومككككن  ككككمأن المككككدعى عليهمككككا األول وال ككككاني توفيككككا 
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ذ إن  انونيكككككككة لهمكككككككا وأن مكككككككن يم لهمكككككككا هكككككككو ور تهمكككككككا و  مكككككككا تقكككككككدم اخكككككككل بصكككككككحة الحككككككككم  كككككككرر ا 
 .(1)نق ه...ي

إليهكككككا المعكككككاد القكككككرار جكككككواز الطعكككككن بكككككالحكم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة يت كككككح لنكككككا مكككككن هكككككذا     
إليهكككككا الكككككدعو   كككككرار الكككككنقض أو خالفتكككككه  ومكككككا يالحكككككء المعكككككاد الكككككدعو  سكككككواء اتبعكككككت المحكمكككككة 

إليهككككككا المعككككككاد مككككككن القككككككرار اعككككككال/ أن الطعككككككن التمييككككككزي لككككككيس بسككككككب  مخالفككككككة حكككككككم المحكمككككككة 
ف كككككاًل عكككككن جكككككراءات األصكككككولية  الكككككدعو  لقكككككرار الكككككنقض وانمكككككا سكككككب  الطعكككككن هكككككو مخالفكككككة ام

التككككي نءككككرت الطعككككن التمييككككزي بعككككد الككككنقض هككككي  الهي ككككةمخالفككككة القككككانون  ويتبككككين لنككككا أي ككككا ان 
الموسككككككعة تنءككككككر بككككككالطعن التمييككككككزي بعككككككد الككككككنقض فككككككي  الهي ككككككةالموسككككككعة  لكككككككون  الهي ككككككةليسككككككت 

وفقكككككا لهككككذا القكككككرار نءكككككر  (  لكككككن الطعكككككن215حالككككة امصكككككرار حسكككك  مكككككا نصكككككت عليككككه المكككككادة )
ة ازحككككوال الشخصككككية لمحكمككككة التمييككككز  وهككككذا يعنككككي ان الفككككر  بككككين الطعككككن فككككي مككككن  بككككل هي كككك

إليهكككككا الككككدعو  بسكككككب  مخالفكككككة  كككككرار الككككنقض وبكككككين الطعكككككن لسكككككب  أخكككككر المعكككككاد حكككككم المحكمكككككة 
التككككي تنءككككر الطعككككن التمييككككزي  ففككككي الطعككككن التمييككككزي بسككككب  مخالفككككة  ككككرار الككككنقض  الهي ككككةهككككو 

 اوز البنكككككد   الفقكككككرة الموسكككككعة وهكككككذا مكككككا نصكككككت عليكككككه الهي كككككةالتكككككي تنءكككككر الطعكككككن هكككككي  الهي كككككةف
الموسككككعة هككككذ/ الصككككالحية  الهي ككككةمككككن  ككككانون التنءككككيم الق ككككا ي التككككي منحككككت  (13) المككككادة مككككن

التكككككي تنءكككككر  الهي كككككة(  أمكككككا 215العامكككككة حسككككك  نكككككص المكككككادة ) الهي كككككةالتكككككي كانكككككت تتمتكككككك فيهكككككا 
المدنيككككككة أو ة الهي كككككك ككككككد تكككككككون الطعككككككن التمييككككككزي ألي سككككككب  اخككككككر غيككككككر مخالفككككككة  ككككككرار الككككككنقض 

 هي ة األحوال الشخصية.... 
إليهككككككا الككككككدعو  علككككككى المعككككككاد خككككككر متعلكككككك  بككككككنقض حكككككككم المحكمككككككة وفككككككي  ككككككرار تمييككككككزي آ    

ذ فكككككت مكككككادة  انونيكككككة صكككككريحة ووا كككككحة  إالكككككرغم مكككككن اتباعهكككككا لقكككككرار الكككككنقض وذلككككك  ألنهكككككا خال
( غيككككككككر صككككككككحيح 309نككككككككص القككككككككرار علككككككككى:ي أن الحكككككككككم المككككككككراد تمييككككككككز/ وفكككككككك  حكككككككككم المككككككككادة )

ز أنهككككككا لمحكمكككككة لقكككككرار الكككككنقض التمييكككككزي... إومخكككككالف ألحككككككام الشكككككر  والقكككككانون رغكككككم اتبككككككا  ا
عكككككككادت واعتبكككككككرت المدعيكككككككة تسكككككككتح  عكككككككن الكككككككزواج غيكككككككر الصكككككككحيح معجكككككككل المهكككككككر المسكككككككمى 
المقبكككككوض خالفكككككا لمكككككا ورد بالمكككككادة ال انيكككككة والعشكككككرون التكككككي أشكككككارت الكككككى انكككككه فكككككي حكككككال و كككككو  

                                                           

. غيككككككككر 8/3/2011  فككككككككي 2010الشخصككككككككية األولككككككككى/ الهي كككككككة / 3033 دد(  كككككككرار محكمككككككككة التمييككككككككز  العكككككككك(1
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كككككان المهككككر مسككككمى فيلككككزم ا ككككل المهككككرين مككككن  فككككإنعقككككد غيككككر صككككحيح  الفر ككككة بعككككد الككككدخول فككككي
المسككككككمى والم لككككككي وأن لككككككم يسككككككم فيلككككككزم مهككككككر الم ككككككل وهككككككو مككككككا ينطبكككككك  علككككككى مو ككككككو  الككككككدعو  

 .(1)......ي
(ي...... 269أمكككككككا وفقكككككككا للقكككككككانون المصكككككككري فقكككككككد نكككككككص المشكككككككر  المصكككككككري فكككككككي المكككككككادة )    

ه وككككككككان المو كككككككو  صكككككككالحا ومكككككككك ذلككككككك  إذا حكمكككككككت المحكمكككككككة بكككككككنقض الحككككككككم المطعكككككككون فيككككككك
للفصكككككككل فيكككككككه  أو ككككككككان الطعكككككككن للمكككككككرة ال انيكككككككة ورأت المحكمكككككككة نقكككككككض الحككككككككم المطعكككككككون فيكككككككه  

 وج  عليها أن تحكم في المو و ي. 
المشككككر  المصككككري الككككزم محكمككككة الككككنقض فككككي حالككككة الطعككككن  فككككإناسككككتنادًا الككككى هككككذ/ المككككادة     

عو  بالتصكككككككدي لمو كككككككو  إليهكككككككا الكككككككدالمعكككككككاد التمييكككككككزي بكككككككالحكم الكككككككذي صكككككككدر مكككككككن المحكمكككككككة 
 كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة الكككككدعو   وهكككككذا مكككككا يحكككككدد الفكككككار  بكككككين القكككككانون العرا كككككي و 

 من ناحيتين:المعدل النافذ  1968لسنة  13المصري ر م 
إليهككككككا الككككككدعو  ز يتمتككككككك المعككككككاد ن الطعككككككن التمييككككككزي بحكككككككم المحكمككككككة الناحيككككككة األولككككككى: إ    

فككككي القككككانون العرا ككككي  فككككاألخير اوجكككك  نءككككر الطعككككن فككككي حككككال  بالخصوصككككية التككككي يتمتككككك بهككككا
ية ز نجككككككدها الموسكككككعة وهكككككذ/ الخصوصككككك الهي كككككةإليهكككككا الكككككدعو  أمكككككام المعكككككاد اصكككككرار المحكمكككككة 

  المعككككككدل النافككككككذ  1968لسككككككنة  13 ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري ر ككككككم فككككككي 
بقككككرار الككككنقض ز يجككككوز لهككككا مخالفكككككة إليهككككا الكككككدعو  مقيككككدة المعككككاد تطر نككككا سككككابقا أن المحكمككككة و 

هككككككذا القككككككرار مطلقككككككا سككككككواء مككككككن الناحيككككككة المو ككككككوعية أو مككككككن الناحيككككككة امجرا يككككككة  ولككككككم يحككككككدد 
 التي يتوج  عليها النءر في الطعن ال اني.  الهي ةالقانون 
الناحيكككككة ال انيكككككة: وفقكككككا للقكككككانون العرا كككككي ز تتصكككككد  محكمكككككة التمييكككككز ازتحاديكككككة لمو كككككو      

المعككككككاد الطعككككككن ال ككككككاني  فيمككككككا إذا  ككككككررت نقككككككض الحكككككككم الصككككككادر مككككككن المحكمككككككة  الككككككدعو  بعككككككد
إليهككككككا الككككككدعو   وانمككككككا يترتكككككك  علككككككى نق ككككككه إعككككككادة الككككككدعو  مككككككرة  انيككككككة الككككككى المحكمككككككة التككككككي 
أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككوض لتتبكككككك المسكككككار الكككككذي رسكككككمه  كككككرار الكككككنقض  وهكككككذا مكككككا ز نجكككككد/ فكككككي 

  إذ المعكككككككدل النافكككككككذ  1968لسكككككككنة  13م  كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة والتجاريكككككككة المصكككككككري ر ككككككك

                                                           

. غير 2018/ 25/9في  2018/ هي ة األحوال الشخصية والمواد الشخصية/8776(  رار تمييزي  العدد (1
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( صككككككراحة علككككككى تصككككككدي محكمككككككة الككككككنقض الككككككى مو ككككككو  الككككككدعو  فككككككي 269نصككككككت المككككككادة )
حالككككككة الطعككككككن للمككككككرة ال انيككككككة. بمعنككككككى ز تكككككككون هنككككككا  إعككككككادة للككككككدعو  وانمككككككا تتو ككككككف محكمككككككة 
الككككككككنقض عنككككككككد حككككككككد نقككككككككض الحكككككككككم دون امعككككككككادة  والزمهككككككككا المشككككككككر  بالفصككككككككل فككككككككي مو ككككككككو  

 الدعو .
ن نتفكككككك  مككككككك مو ككككككف المشككككككر  المصكككككري  فنفتككككككرض أن الككككككدعو  تمككككككت إعادتهككككككا الككككككى ونحككككك    

إليهكككككا الكككككدعو  وأصككككدرت حككككككم خالفكككككًا لقكككككرار الككككنقض أو موافقكككككًا لقكككككرار الكككككنقض المعكككككاد المحكمككككة 
ولككككككككن أخطكككككككأت مكككككككرة أخكككككككر  فكككككككي مسكككككككألة إجرا يكككككككة أو مو كككككككوعية  بمعنكككككككى تكككككككوافر سكككككككب  مكككككككن 

إليهككككا المعككككاد زيككككا فككككي حكككككم المحكمككككة األسككككبا  التككككي توجكككك  نقككككض الحكككككم  فطعككككن الخصككككم تميي
 بعكككككد ذلككككك  الكككككدعو   فالمحكمكككككة المختصكككككة بنءكككككر الطعكككككن التمييكككككزي أمكككككا تقكككككرر تصكككككدي  الحككككككم و 

تنتهكككككي الكككككدعو  فكككككي حكككككال لكككككم يطعكككككن فيكككككه بطريككككك  التصكككككحيح خكككككالل سكككككبعة أيكككككام مكككككن تكككككاريل 
  او تقككككككرر نقككككككض (1)التبليككككككغ بككككككالقرار التمييككككككزي  أو انق ككككككاء سككككككتة اشككككككهر فككككككي جميككككككك األحككككككوال

عككككككادة الككككككدعو  مككككككرة اخككككككر  الككككككى المحكمككككككة التككككككي اصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض  وهككككككذا ا لحكككككككم وا 
العمككككل يككككأخر حسككككم الككككدعو  إ ككككافة الككككى بككككذل الو ككككت والجهككككد والمككككال. فكككككان ازجككككدر بالمشككككر  

 أن يسير وفقا لما سار عليه المشر  المصري.
 سكككككككب  ذاتكككككككه هكككككككو ال كككككككاني الكككككككنقض سكككككككب  يككككككككون ان يشكككككككترط لكككككككم( 269) المكككككككادة ونكككككككص    

 هي كككككككة تككككككككون ان الككككككدعو  لمو كككككككو  تتصككككككد  التكككككككي الهي ككككككة فكككككككي يشككككككترط ولكككككككم ازول  الككككككنقض
 .عامة
علكككككى الكككككرغم مكككككن عكككككدم اشكككككتراط ذلككككك  از ان الق كككككاء المصكككككري اشكككككترط لتصكككككدي محكمكككككة     

الككككنقض أن يكككككون الطعككككن التمييككككزي للمككككرة ال انيككككة ينصكككك  علككككى ذات مككككا تككككم الطعككككن عليككككه فككككي 
هككككذا الشككككرط فككككال يمكككككن لمحكمككككة الككككنقض التصككككدي وانمككككا المككككرة األولككككى  وفككككي حككككال عككككدم تككككوافر 

تلتككككككزم بإعككككككادة الككككككدعو  الككككككى المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرت الحكككككككم المنقككككككوض  إذ جككككككاء فككككككي احككككككد 
عككككككادة الككككككدعو  الككككككى المحكمككككككة التككككككي أصككككككدرته  القككككككرارات بككككككنقض الحكككككككم فككككككي الطعككككككن ال ككككككاني وا 

لطعكككككككن ز تصكككككككار الطعكككككككن األول علكككككككى النعكككككككي فيمكككككككا   كككككككى بكككككككه بشكككككككأن عكككككككدم السكككككككما   وورد ا

                                                           

النافذ يمدة طل  تصحيح المعدل  1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية العرا ي ر م ( من 122( المادة )(1
حوال بانق اء ستة اشهر القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميك األ

 على صدور القرار المراد تصحيحهي.
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ال كككككاني علكككككى الق كككككاء فكككككي المو كككككو  وهكككككذا لكككككم يكككككرد فكككككي الطعكككككن األول ممكككككا اد  الكككككى الكككككنقض 
 .(1)مك امعادة بسب  عدم توفر شرط التصدي للمو و 

المعككككاد وذهكككك  جانكككك  مككككن الفقككككه المصككككري بانككككه متككككى تككككم تحريكككك  الككككدعو  أمككككام المحكمككككة     
للخصكككككومة  ويككككككون هكككككذا  منهكككككيالحككككككم فيهكككككا الإليهكككككا اسكككككتقامت الكككككدعو  أمامهكككككا حتكككككى يصكككككدر 

الحكككككم خا ككككعا للطعككككن التمييككككزي فككككي حككككال تككككوافر أحككككد الحككككازت الطعككككن التمييككككزي  وذلكككك  فككككي 
حككككدود مككككا تككككم نق ككككه مككككن الحكككككم  وتبقككككى األجككككزاء ازخككككر  التككككي لككككم يمتككككد إليهككككا الككككنقض حككككا زة 

 .(2)لدرجة البتات ز يجوز الطعن فيها بأي طري  من طر  الطعن
 الحككككككم  كككككد  كككككاني بطعكككككن  القيكككككام يمككككككن لفرنسكككككي الكككككى أنكككككه زوذهككككك  جانككككك  مكككككن الفقكككككه ا    

فكككككي أي  النقككككككض  محكمكككككة رأي ت يكككككد كانكككككت إليهكككككا الكككككدعو  إذاالمعكككككاد عكككككن المحكمكككككة  الصكككككادر
 الت يكككككككرات علككككككى مبنككككككي ال ككككككاني الطعكككككككن كككككككان لككككككو حتككككككى التطككككككاب   فقككككككط بسككككككب   لككككككيس حككككككال

 ت يككككد لككككم إذا لكككك  ذ مككككن النقككككيض أخككككر . علككككى   ككككية فككككي النقكككككض لمحكمككككة الالحقككككة الق ككككا ية
 .(3) انٍ  تقديم طعن ممكنا يصبح النقكض  محكمة رأي إليها الدعو المعاد  المحكمة
إليهكككككا الكككككدعو  يككككككون لهكككككا الحريكككككة الكاملكككككة فكككككي الحككككككم  أي أنهكككككا المعكككككاد المحكمكككككة إذ إن     

 كككككككد تنحنكككككككي لقكككككككرار محكمكككككككة الكككككككنقض: فكككككككي هكككككككذ/ الحالكككككككة تنتهكككككككي الكككككككدعو  و ز يخ كككككككك حككككككككم 
التكككككي أدت الكككككى نقكككككض الحككككككم   نفسكككككها سكككككبا إليهكككككا الكككككدعو  للطعكككككن علكككككى األالمعكككككاد المحكمكككككة 

أو  ككككد تككككرفض ازمت ككككال لقككككرار محكمككككة الككككنقض: فككككي هككككذ/ الحالككككة  يجككككوز للطككككرف المعنككككي تقككككديم 
  ويكككككتم تقكككككديم الطعكككككن ال كككككاني أمكككككام نفسكككككه طعكككككن تمييكككككزي  كككككاٍن بنكككككاًء علكككككى أسكككككبا  الطعكككككن األول
ال كككككككرف العاديكككككككة لمحكمكككككككة الكككككككنقض  إذ  كككككككد الجمعيكككككككة العامكككككككة. ويككككككككون لهكككككككا نفكككككككس صكككككككالحيات 

إليهكككككا الكككككدعو  نها يكككككًا. المعكككككاد تكككككرفض الطعكككككن وبكككككذل  تنتهكككككي الكككككدعو  ويصكككككبح حككككككم المحكمكككككة 
إليهكككككا الكككككدعو  دون إعكككككادة الكككككدعو  متكككككى مكككككا تكككككوافرت أحكككككد  المعكككككاد أو تكككككنقض حككككككم المحكمكككككة 

حكمكككككة الحكككككازت التكككككي ز توجككككك  إعكككككادة الكككككدعو   أو يمككككككن نق كككككه مكككككك إعكككككادة الكككككدعو  الكككككى م
مككككككن نفككككككس طبيعككككككة أول محكمتككككككين ُنقككككككض حكمهمككككككا  وتكككككككون المحكمككككككة األخيككككككرة ملزمككككككة بقككككككرار 

                                                           

 . نقال عن انور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية  46س 22  طعن1/11/1978( نقض (1
 .73والتجارية  مصدر ساب   ص

 .69( أنور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  مصدر ساب   ص(2
(3)Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procédure 
civile, op cit, p1295.  
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غيككككر ممكككككن  نفسككككها األسككككبا نككككاًء علكككى الطعككككن للمككككرة ال ال ككككة ب فكككإن عككككد ذلكككك الجمعيكككة العامككككة  وب
إليهككككككا الككككككدعو   علككككككى سككككككبيل ازسككككككت ناء   ازنحنككككككاء  ممككككككا المعككككككاد مككككككا لككككككم تككككككرفض المحكمككككككة )

 . (1)برر الطعن ال الث  لكن هذا ازفتراض يبقى نءريًا(يشكل زيادة في القوة ت
إليهكككككا الكككككدعو  ز يعكككككد بحكككككد ذاتكككككه المعكككككاد ن مخالفكككككة  كككككرار الكككككنقض مكككككن  بكككككل المحكمكككككة وا       

عككككادة  سككككببا جديككككدا للطعككككن التمييككككزي وانمككككا لككككذات السككككب  األول الككككذي أد  الككككى نقككككض الحكككككم وا 
 .(2)نقضالدعو  وليس زنتها  األسبا  القانونية لقرار ال

أمككككا فيمككككا يتعلكككك  فككككي الطعككككن بقككككرار محكمككككة التمييككككز بعككككد التصككككدي للككككدعو  المنقو ككككة فقككككد    
  إذ اعطكككككككى القكككككككانون الحككككككك  فكككككككي الطعكككككككن بقكككككككرار الهي كككككككة (3)سكككككككب  وأن تناولنكككككككا هكككككككذا المو كككككككو 

بطريكككك  تصككككحيح القككككرار التمييككككزي اسككككتنادًا الكككككى الخاصككككة لمحكمككككة التمييككككز أمككككام الهي ككككة العامكككككة 
 المعدل النافذ.1969لسنة  83ة العرا ي ر م من  انون المرافعات المدني( 214ة )الماد
 

 الفرع الثاني
 إليها الدعوىالمعاد تنفيذ حكم المحكمة 

يعككككككد تنفيكككككككذ الحككككككككم المرحلكككككككة األخيكككككككرة مكككككككن هككككككذ/ السلسكككككككلة المترابطكككككككة التكككككككي ابتكككككككدأت مكككككككن     
عككككادة الككككدعو  الككككى المحكمككككة  إليهككككا  ومككككن المعككككاد الطعككككن التمييككككزي وصككككوًز الككككى نقككككض الحكككككم وا 

 ككككم اصكككككدار حكككككم جديكككككد فكككككي الككككدعو  بعكككككد نقككككض حكمهكككككا  ومكككككن  ككككم الطعكككككن فيككككه خكككككالل المكككككدة 
إليهكككككا المعكككككاد القانونيكككككة الالزمكككككة للطعكككككن  او ازكتفكككككاء عنكككككد حكككككد الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة 

الكككككدعو  فكككككي حالكككككة عكككككدم الطعكككككن فيكككككه  فعند كككككذ يكتسككككك  الحككككككم األخيكككككر الحجيكككككة ويصكككككبح سكككككندًا 
 محكوم له.تنفيذيًا لل
وان ال ايككككة التككككي يسككككعى اليهككككا الخصككككم مككككن وراء اصككككدار الحكككككم هككككو تنفيككككذ/  فككككال أهميككككة      

 .(4)للحكم بدون تنفيذ
                                                           

(1) Loïc cadiet. Emmanuel Jeuland: Droit judiciaire privé, op cit, p 126_127.     
(2) Henri Schupbach:  Le recours en cassation  op cit, p314. 

 / الدراسة.من هذ 47 -46 -45انءر ص  ((3
. حسن محمد 12  ص2005  المكتبة القانونية  ب داد  2( القا ي مدحت المحمود  شرم  انون التنفيذ  ط(4

 . 100  ص2010وهدان  ازحكام الق ا ية وطر  الطعن فيها  الجنادرية للنشر والتوزيك  األردن  
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إليهكككككا المعكككككاد عليكككككه ز بكككككد ابتكككككداًء مكككككن بيكككككان متكككككى يصكككككبح الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة     
ندًا سككككككندًا تنفيككككككذيًا؟ ومتككككككى يصككككككبح الحكككككككم بعككككككد نقككككككض الحكككككككم والتصككككككدي لمو ككككككو  الككككككدعو  سكككككك

 .(1)تنفيذيًا ومن  م يمكن تنفيذ/ تنفيذًا جبريا؟
كقاعكككككدة عامكككككة يشكككككترط لتنفيكككككذ األحككككككام الق كككككا ية أن تككككككون أحككككككام نها يكككككة وباتكككككة وملزمكككككة     

  ابككككل اي تمييككككزاً  بككككل اسككككت نافاً  فيككككه الطعككككن يقبككككل ز الككككذي الحكككككم: النهككككا ي بأنككككه ويعككككرف الحكككككم
 نطكككككككا  فكككككككي ازولكككككككى الدرجكككككككة حكككككككاكمم مكككككككن صكككككككدر مكككككككا متكككككككى نهكككككككا ي الحككككككككم ويككككككككون للكككككككنقض 
 واذا ازسككككت ناف  محككككاكم مككككن صككككدر اذا كككككذل  نهككككا ي الحكككككم ويعتبككككر  انونككككًا  المحككككدد النصككككا 

كككككأن يتنككككازلون عككككن حقهككككم بككككالطعن وذلكككك   صككككدورها عنككككد نها يككككة اعتبارهككككا علككككى الخصككككوم اتفكككك 
 .(2)( من  انون المرافعات المدنية العرا ي169استنادًا للمادة )

 طكككككر  مكككككن طريككككك  بكككككأي فيهككككا الطعكككككن يمككككككن ز التكككككي األحكككككام فهكككككي: الباتكككككة ككككككاماألح امككككا    
  ابليتهككككا حيككككث مككككن لألحكككككام أخككككر نككككو  المصككككري الفقككككه وي ككككيف. القككككانون حككككددها التككككي الطعككككن
 الكككككككنقض األحككككككككام هكككككككذ/ وتقبكككككككل فيكككككككه  المق كككككككي األمكككككككر لقكككككككوة الحكككككككا زة األحككككككككام وهكككككككي للطعكككككككن

                                                           

ون صفة تنفيذية  اي سند إجرا ي مو وعه زمة ويعطيها القانلالتنفيذي بأنه يور ة مرافعات مُ  ( يعرف السند(1
ألزام ويزود/ القانون بقوة تنفيذيةي   إذ يعد السند التنفيذي أداة تأكد وتمكن الدا ن من الحصول على حقه وليس 

( ما يعد سند تنفيذيا بالنص على:ي..... والسندات 280سب  للتنفيذ. فحدد  انون التنفيذ المصري في المادة )
ألحكام واألوامر والمحررات المو قة  ومحا ر الصلح التي تصد  عليها المحاكم  أو مجالس التنفيذية هي ا

الصلح  واألورا  األخر  التي يعطيها القانون هذ/ الصفة....ي أما المشر  العرا ي فعالج تنفيذ األحكام في فصل 
لعرا ي النافذ لألحكام والمحررات السندات التنفيذية األخر  فخصص البا  ال اني من  انون التنفيذ ا مستقل عن

القابلة للتنفيذ فكان الفصل األول لتنفيذ األحكام والفصل ال اني للمحررات القابلة للتنفيذ. وتعد األحكام الق ا ية   
من أهم السندات التنفيذية وا واها  لكونها تصدر بعد إجراءات طويلة امام المحكمة إذ تحتوي على تأكيدا تام 

وألهميتها نجد التشريعات ومنها التشريك العرا ي يفردها بنصوص خاصة عن السندات التنفيذية لح  الدا ن 
األخر   ومنها من يخص األحكام والقرارات بقابليتها للتنفيذ دون السندات األخر . د. عباس العبودي  شرم 

أحمد محمد أحمد حشي    د. . 41  ص2006  دار ال قافة للنشر والتوزيك  عمان  1احكام  انون التنفيذ  ط
أحمد ابو الوفا  إجراءات التنفيذ في  . د.62  ص2016مباد  التنفيذ الجبري  دار النه ة العربية  القاهرة  

مفلح عواد الق اة  أصول  . د.5  ص2015  امسكندريةالمواد المدنية والتجارية  مكتبة الوفاء القانونية  
 .  47  ص2010زيك  عمان    دار ال قافة للنشر والتو 2التنفيذ  ط

.  اسامة روبي عبد العزيز 657( عصمت عبد المجيد  اصول المرافعات المدنية  المصدر الساب   ص(2
عزمي عبد الفتام   واعد  د. .24  مصدر ساب   ص2روبي  الوسيط في  انون المرافعات المدنية والتجارية  ج

 .173  ص1999القاهرة  النه ة العربية  دار   في  انون المرافعات المصري التنفيذ الجبري
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 الطعككككككككن بطككككككككر  للطعككككككككن  بولهككككككككا عككككككككدم مبككككككككالرغ( المحاكمككككككككة اعككككككككادة) النءككككككككر أعككككككككادة والتمككككككككاس
 .(1)العادية
 فككككإنأمكككا حكككككم املكككزام ويقصككككد فيكككه الككككزام مكككن صككككدر الحككككم  ككككد/ بالقيكككام بككككأداء معكككين  لككككذا    

 .(2)ومن  م يقبل التنفيذ الجبري اً معين اً في م مونه التزام
 اآلتي:وهي سنفرض فر ين في أطار مو وعنا  ولإلجابة على التسا زت السابقة   
 األولى الدرجة من الدعوى إليهاالمعاد  المحكمة كانت إذا: األول ضالفر 
فاألصكككككل العكككككام أن األحككككككام ازبتدا يكككككة غيكككككر  ابلكككككة للتنفيكككككذ الجبكككككري  ويسكككككت نى مكككككن ذلككككك      

إليهككككككا الككككككدعو  المعككككككاد .  فككككككيمكن تنفيككككككذ حكككككككم المحكمككككككة (3)األحكككككككام المشككككككمولة بالنفككككككاذ المعجككككككل
كمهككككا ابتككككدا يًا وذلكككك  إذا كككككان مشككككموز بالنفككككاذ المعجككككل  وأن كانككككت مككككن الدرجككككة األولككككى وكككككان ح

اي تنفيكككككذ/  بكككككل اوانكككككه او  بكككككل تكككككوافر الشكككككرط األساسكككككي لتنفيكككككذ األحككككككام وهكككككو أن يككككككون حكمكككككًا 
إليهكككككا الكككككدعو  وكانكككككت مكككككن الدرجكككككة المعكككككاد نها يكككككًا  فكككككإذا ككككككان الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة 

اسكككككت نافًا وأيدتكككككه محكمكككككة ازسكككككت ناف   األولكككككى وككككككان مشكككككموز بالنفكككككاذ المعجكككككل وتكككككم الطعكككككن فيكككككه
الكككنقض يعيككككد  فكككإنومكككن  كككم تكككم الطعككككن فيكككه تمييكككزًا ونق ككككته المحكمكككة المختصكككة بنءكككر الطعككككن  

 .(4)النفاذ المعجل للحكم  لكون النقض يعيد الخصومة الى ما كانت عليه  بل النقض
راءات مجكككككن الكككككنقض يعيكككككد الحكككككال الكككككى مكككككا ككككككان عليكككككه  بكككككل الكككككنقض ومكككككن  كككككمنها اإذ إ    

محكمككككككة ازسكككككت ناف بصككككككفتها التمييزيككككككة   إذ   ككككككت التنفيذيكككككة وهككككككذا مكككككا أكككككككد/ الق ككككككاء العرا كككككي
بككككنقض  كككككرار منفككككذ العكككككدل بقلككككك  الحجككككز ازحتيكككككاطي الككككى حجكككككز تنفيكككككذي  لكككككون الحككككككم المنفكككككذ 
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 ككككد نقككككض مككككن  بككككل محكمككككة التمييككككز ازتحاديككككة وبنق ككككه يرجككككك الحجككككز ازحتيككككاطي و ز يجككككوز 
 .(1)من  بل مديرية التنفيذ  لبه الى حجز تنفيذي

ن تحككككككككول الحكككككككككم ًا  لككككككككذا إللتنفيككككككككذ الجبككككككككري عنككككككككدما يصككككككككبح نها يكككككككك ويكككككككككون كككككككككذل   ككككككككابالً     
إليهككككككا الككككككدعو  الككككككى حكككككككم نهككككككا ي يجعككككككل منككككككه  ككككككابال للتنفيككككككذ المعككككككاد الصككككككادر مككككككن المحكمككككككة 

 الجبككككككري  فوفقككككككًا للقواعككككككد العامككككككة أن الحكككككككم ازبتككككككدا ي يصككككككبح حكمككككككا نها يككككككًا  ومككككككن  ككككككم يقبككككككل
التنفيككككذ الجبككككري وذلكككك  إذا سككككقط حكككك  الخصككككم فككككي الطعككككن ازسككككت نافي كككككأن تكككككون مككككدة الطعككككن 

فككككي حكككككال  اً  ككككد انتهككككت أو تنككككازل المحككككككوم لككككه عككككن حككككك  الطعككككن  وكككككذل  يكككككون الحككككككم انتها يكككك
 .(2)اتفا  الخصوم على جعلها كذل 

 إليها الدعوى من الدرجة الثانيةالمعاد الفرض الثاني: إذا كانت المحكمة 
إليهككككككا الككككككدعو  محكمككككككة مككككككن الدرجككككككة ال انيككككككة فحتمككككككًا سككككككيكون المعككككككاد إذا كانكككككت المحكمككككككة     

الحككككككم نها يكككككًا  ومكككككن  كككككم يمككككككن تنفيكككككذ/ تنفيكككككذًا جبريكككككًا طالمكككككا انكككككه مكككككن أحككككككام املكككككزام  فكككككالحكم 
الصككككادر مككككن محكمككككة ازسككككت ناف أمككككا يأييككككد حكككككم محكمككككة الدرجككككة األولككككى وعند ككككذ يكككككون حكككككم 

حكككككككم محكمككككككة أول  الككككككدعو  هككككككو السككككككند التنفيككككككذي  ألنككككككه حككككككل محككككككل إليهككككككاالمعككككككاد المحكمككككككة 
إليهككككا الكككككدعو  هكككككو السككككند التنفيكككككذي وحكككككد/ عنكككككدما المعكككككاد حكككككم المحكمكككككة  درجككككة  ولككككككن ز يعكككككد

تق ككككي بتأييككككد حكككككم أول درجككككة عككككن طريكككك  امحالككككة الككككى منطو ككككه دون أن تككككذكر فككككي منطو هككككا 
نمكككككا ز بكككككد مكككككن الرجكككككو  الكككككى حككككككم ازلتكككككزام الكككككذي ذكرتكككككه محكمكككككة أول درجكككككة فكككككي منطو هكككككا  وا

 . (3)إليها الدعو المعاد محكمة الدرجة األولى الى جان  حكم المحكمة 
و ككككككد يكككككككون حكككككككم محكمككككككة ازسككككككت ناف هككككككو فسككككككل حكككككككم محكمككككككة الدرجككككككة األولككككككى فعند ككككككذ    

 بكككل الفسكككل يعكككدإليهكككا الكككدعو  هكككو السكككند التنفيكككذي ومكككا تكككم تنفيكككذ/  المعكككاد يككككون حككككم المحكمكككة 
ن  فككككال توجككككد  ككككرورة زستصككككدار حكككككم جديككككد يق ككككي بإعككككادة الحككككال الككككى مككككا كككككان كككككأن لككككم يككككك

 .(4)عليه ومن  منه ال اء ما تم تنفيذ/
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الككككنقض الكلككككي للحكككككم يترتكككك  عليككككه  فككككإنويجكككك  األخككككذ بنءككككر ازعتبككككار صككككورة الككككنقض       
ال كككككككاء جميكككككككك إجكككككككراءات التنفيكككككككذ التكككككككي تمكككككككت  بكككككككل الكككككككنقض وز يجكككككككوز ازسكككككككتمرار فكككككككي هكككككككذ/ 

ات بعككككد نقككككض الحكككككم از إذا اءهككككر المحكككككوم لككككه حكمككككًا جديككككدًا بعككككد نقككككض الحكككككم  أمككككا امجككككراء
فيترتككككك  عليكككككه تنفيكككككذ الجكككككزء الكككككذي لكككككم يكككككنقض وفقكككككا لإل كككككبارة التنفيذيكككككة  اً إذا ككككككان الكككككنقض جز يككككك

السكككككابقة أمكككككا الجكككككزء الكككككذي تكككككم نق كككككه فيكككككتم فكككككتح إ كككككبارة تنفيذيكككككة جديكككككدة فيكككككه وز يجكككككوز العكككككودة 
خككككر يكككككون حكككككم المحكمككككة المنقككككوض فمككككا يتعلكككك  بهككككذا الجككككزء  بمعنككككى آ قةالككككى ام ككككبارة السككككاب

إليهككككككا المعككككككاد حكمهككككككا سككككككندًا تنفيككككككذيًا فيمككككككا يتعلكككككك  بككككككالجزء غيككككككر المنقككككككوض  وحكككككككم المحكمككككككة 
 .(1)الدعو  سندًا تنفيذيًا فيما يتعل  بالجزء المنقوض

عككككككادة ا     لككككككدعو  ويككككككذه  الفقككككككه المصككككككري الككككككى أن نقككككككض الحكككككككم المطعككككككون فيككككككه تمييككككككزًا وا 
الكككككى محكمكككككة ازسكككككت ناف يككككك دي الكككككى زوال الحككككككم الكككككذي أصكككككدرته محكمكككككة ازسكككككت ناف ويككككككون 
الحكككككم الصككككادر مككككن المحكمككككة التككككي نق ككككت الحكككككم هككككو السككككند التنفيككككذي  فككككإذا تككككم تنفيككككذ الحكككككم 
المنقكككككوض يعتبكككككر التنفيكككككذ ككككككأن لكككككم يككككككن  لكونكككككه زال وزالكككككت معكككككه  وتكككككه التنفيذيكككككة  وفكككككي حالكككككة 

لكككككى مكككككا ككككككان عليكككككه  بكككككل التنفيكككككذ لككككككون الشكككككيء المطلكككككو  رد/  كككككد هلككككك  تعكككككذر إعكككككادة الحكككككال ا
 .(2)عند ذ يكون الوفاء بمقابل

مككككككن الحكككككككم المطعككككككون  اً أي ان المحكمككككككة نق ككككككت جككككككزء اً وفككككككي حالككككككة كككككككان الككككككنقض جز يكككككك    
فيكككه فيترتككك  علكككى ذلككك  اكتسكككا  الجكككزء الكككذي لكككم يكككنقض  كككوة األمكككر المق كككي فيكككه ويككككون سكككندًا 

الككككذي تككككم نق ككككه فيككككزول وتككككزول  وتككككه التنفيذيككككة  ومككككن  ككككم ز يمكككككن تنفيككككذ/  تنفيككككذيًا  أمككككا الجككككزء 
 .(3)فإذا طل  الخصم تنفيذ الحكم المنقوض يج  على المنفذ ازمتنا  عن تنفيذ/
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ويعككككد الحكككككم الصككككادر مككككن محكمككككة التمييككككز فككككي حالككككة التصككككدي لمو ككككو  الككككدعو  بعككككد      
ليككككه  بككككل الككككنقض فككككإذا تككككم تنفيككككذ جككككزء مككككن الككككنقض سككككندًا تنفيككككذيًا معككككادة الحككككال الككككى مككككا كككككان ع

 .(1)الحكم المنقوض فيعتبر التنفيذ كأن لم يكن
إليهكككككككا الكككككككدعو  حسككككككك  نكككككككص المكككككككادة المعكككككككاد ن الطعكككككككن تمييكككككككزًا فكككككككي حككككككككم المحكمكككككككة وا      

النافكككككككذ ز المعكككككككدل   1969لسكككككككنة  83 كككككككانون المرافعكككككككات المدنيكككككككة العرا كككككككي ر كككككككم ( مكككككككن 208)
لحككككككم متعلككككك  بعقكككككار ككككككأن يككككككون الحككككككم لكككككه صكككككلة بكككككالحقو  يككككك خر تنفيكككككذ الحككككككم از إذا ككككككان ا

العينيككككة األصككككلية أو التبعيككككة كحكككك  المنفعككككة وحكككك  التصككككرف...  ويجكككك  علككككى دا ككككرة التنفيككككذ أن 
تسكككككككت بت مكككككككن ذلككككككك  وز يحتكككككككاج األمكككككككر الكككككككى صكككككككدور  كككككككرار مكككككككن المحكمكككككككة المختصكككككككة بنءكككككككر 

 كككككرار مكككككن المحكمكككككة الطعكككككن  أمكككككا األحككككككام التكككككي ز تتعلككككك  بعقكككككار فيحتكككككاج األمكككككر الكككككى صكككككدور 
المختصككككة بنءككككر الطعككككن فككككي ايقككككاف تنفيككككذ الحكككككم المطعككككون فيككككه الككككى حككككين البككككت فككككي الطعككككن  
فككككإذا أيككككدت المحكمككككة المختصككككة بنءككككر الطعككككن الحكككككم فككككال أشكككككال فيمككككا تككككم تنفيككككذ/  بككككل صككككدور 

إجككككراءات التنفيككككذ التككككي تمككككت  بككككل صككككدور  ككككرار  فككككإن ككككرار و ككككف التنفيككككذ  أمككككا إذا نق ككككت الحكككككم 
( يإذا نقكككككض الحككككككم 208 كككككى وذلككككك  حسككككك  مكككككا جكككككاء فكككككي الفقكككككرة ال انيكككككة مكككككن المكككككادة )الو كككككف تل

 .(2) ال يت إجراءات التنفيذ التي تمت  بل و و  تأخير التنفيذ بسب  التمييز...ي

إليهكككككا الكككككدعو  بنكككككاًء علكككككى طلككككك  يقكككككدم ممكككككن المعكككككاد ويككككككون و كككككف تنفيكككككذ حككككككم المحكمكككككة     
( مككككككن  ككككككانون المرافعككككككات 251مككككككادة )صككككككدر الحكككككككم  ككككككد/ وذلكككككك  حسكككككك  مككككككا نصككككككت عليككككككه ال

النافكككككذ  فاألصكككككل ان الطعكككككن فكككككي  المعكككككدل 1968لسكككككنة  13ر كككككم  المدنيكككككة والتجاريكككككة المصكككككري
إليهككككا الككككدعو  ز يو ككككف تنفيككككذ/ إز أن القككككانون مككككنح الخصككككم حكككك  طلكككك  المعككككاد حكككككم المحكمككككة 

ولككككن ايقككككاف التنفيككككذ فككككي حككككال الخشككككية مككككن و ككككو   ككككرر جسككككيم عنككككد تنفيككككذ/ فككككي هككككذ/ المرحلككككة 
يميككككككز المشككككككر  المصكككككككري فيمككككككا إذا كككككككان الحككككككككم المطلككككككو  و ككككككف تنفيكككككككذ/ يتعلكككككك  بعقكككككككار او ز 

 . (3)بعكس القانون العرا ي كما او حنا/ من  بل

                                                           

د األمير حميد الزاملي  نطا  وزية محكمة التمييز على عنصر الوا ك  رسالة مقدمة الى مجلس كلية هبة عب ((1
 .132  ص2016القانون/ جامعة بابل  

 .421-420  ص1سعدون ناجي القشطيني  شرم أحكام المرافعات  ج ( د.(2
 .235ب   ص  مصدر سا9( أنور طلبة  المطول في شرم المرافعات المدنية والتجارية  ج(3
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تبكككككككا  امجكككككككراءات التكككككككي رسكككككككمها المحككككككككوم لكككككككه مكككككككن التنفيكككككككذ ز بكككككككد مكككككككن إحتكككككككى يكككككككتمكن     
دل  ويلتكككككزم طالككككك  التنفيكككككذ القكككككانون  وذلككككك  بتقكككككديم المحكككككرر التنفيكككككذي أو الحككككككم الكككككى المنفكككككذ العككككك

بتقككككديم  ال ككككة صككككور مككككن المحككككرر التنفيككككذي مككككك األصككككل وذلكككك  فككككي حالككككة عككككدم مصككككاد ة الجهككككة 
المختصككككة علككككى المحككككرر التنفيككككذي المقككككدم الككككى المنفككككذ العككككدل  وز يجككككوز تقككككديم المحككككرر المنفككككذ 

وم الككككى مككككن لككككم تتككككوافر فيككككه الصككككفة  اي يجكككك  تقككككديم الطلكككك  مككككن  بككككل طالكككك  التنفيككككذ او مككككن يقكككك
 .(1)مقامه كأن يكون خلف عام أو خلف خاص

وتسكككككلم صكككككورة الحككككككم التنفيكككككذي للخصكككككم الكككككذي انتفكككككك مكككككن الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة     
إليهككككا الككككدعو   وفككككي حككككال تعككككدد المحكككككوم لهككككم يمكككككن ان تتعككككدد الصككككور التنفيذيككككة علككككى المعككككاد 

صككككككورة تنفيذيككككككة  عككككككدد المحكككككككوم لهككككككم وز تتعككككككدد هككككككذ/ الصككككككور بتعككككككدد المحكككككككوم علككككككيهم فتكفككككككي
 .(2)واحدة تمكنه من التنفيذ اتجا/ كل دا ن

إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد ن السكككككند التنفيكككككذي  كككككد يككككككون حككككككم المحكمكككككة خالصكككككة القكككككول إ       
مككككن الدرجككككة األولككككى عنككككدما يكككككون مشككككموز بالنفككككاذ المعجككككل أو نها يككككًا وملزمككككًا  و ككككد يكككككون حكككككم 

انيكككككة عنكككككدما تفسكككككل حككككككم اول درجكككككة او تأييكككككد/ إليهكككككا الكككككدعو  مكككككن الدرجكككككة ال المعكككككاد المحكمكككككة 
إليهكككككا الكككككدعو  المعكككككاد دون امحالكككككة الكككككى منطو كككككه  و كككككد يككككككون السكككككند التنفيكككككذي حككككككم المحكمكككككة 
إليهككككا الككككدعو  المعككككاد مككككن الدرجككككة ال انيككككة مككككك حكككككم محكمككككة أول درجككككة عنككككدما تأييككككد/ المحكمككككة 

الحكككككم الصككككادر مككككن محكمككككة  مككككك امحالككككة الككككى منطو ككككه  وأخيككككرًا  ككككد يكككككون السككككند التنفيككككذي هككككو
 تصد  لمو و  الدعو  دون إعادتها.التمييز عندما ت

                                                           

 . 80  ص2007  المكتبة القانونية  ب داد  1980لسنة  45د. سعيد مبار   أحكام  انون التنفيذ ر م  ((1
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 الخاتمة
عككككن مككككا  بعككككد الككككنقض( وبعككككد محاولككككة امجابككككة فككككي نهايككككة دراسككككتنا لكككككك )مككككلل الككككدعو  المدنيككككة    

تككككم طرحككككه مككككن تسككككا زت  نسككككتخلص منهككككا مجموعككككة نتككككا ج توصككككلنا لهككككا  هككككذا بام ككككافة الكككككى 
 وعة من التوصيات وفيما يأتي بيان ذل :  مجم

 اواًل: النتائج 
تبككككككككين لنككككككككا أن نقككككككككض الحكككككككككم هككككككككو  ككككككككرار تصككككككككدر/ المحكمككككككككة المختصككككككككة بنءككككككككر الطعككككككككن   -1

التمييكككككزي  يتميكككككز بتبعيتكككككه امجرا يكككككة للحككككككم المنقكككككوض  بمعنكككككى تبقكككككى امجكككككراءات المتبعكككككة  بكككككل 
  بككككككل إليهككككككا الككككككدعو   ومككككككنالمعككككككاد المحكمككككككة   بككككككل الكككككنقض مرعيككككككة ومعتبككككككرة بعككككككد الككككككنقض مككككككن

أو  سككككواء كككككان الككككنقض كليككككاً  محكمككككة التمييككككز ازتحاديككككة فككككي حالككككة التصككككدي لمو ككككو  الككككدعو 
عككككادة الككككدعو  عبككككارة ذا كككككان الككككنقض لسككككب  إجرا ككككي معككككين  ز إ  إجز يككككاً  ويعككككد  ككككرار الككككنقض وا 

عكككن حلقكككة وصكككل بكككين الككككدعو  التكككي انتهكككت بكككالحكم المنقكككوض وبككككين الكككدعو  التكككي عكككادت لهككككا 
 حياة بعد نقض حكمها.ال
 ز التمييكككككككزي الطعكككككككن بنءكككككككر المختصكككككككة المحكمكككككككة  بكككككككل مكككككككن الحككككككككم نقكككككككض أنتبكككككككين لنكككككككا  -2

 بالمو ككككككو  الطعككككككن محكمككككككة وتفصككككككل الحكككككككم يككككككنقض فقككككككد الككككككدعو   إعككككككادة بال ككككككرورة يسككككككتتبك
 فكككككي والخطكككككأ القكككككانون مخالفكككككة بسكككككب  الحككككككم نقكككككض فكككككإن الحككككككم  نقكككككض سكككككب  حسككككك  وذلككككك 
 يكككك دي و كككد المو كككو  محكمككككة الكككى الكككدعو  إعكككادة الككككى يككك دي  كككد تأويلككككه فكككي العيككك  او تطبيقكككه
 فيكككككه  للفصكككككل صكككككالحا المو كككككو  ككككككان مكككككا متكككككى الطعكككككن محكمكككككة  بكككككل مكككككن فيهكككككا الفصكككككل الكككككى
 للككككدعو  إعككككادة ذلكككك  يسككككتتبك فككككال  ازختصككككاص  واعككككد مخالفككككة بسككككب  الحكككككم نقككككض حككككال وفككككي
 الحكككككم فككككي   رمكككك جككككوهري خطككككأ وجككككود بسككككب  الحكككككم نقككككض حككككال وفككككي للككككدعو   إحالككككة وانمككككا

  وفكككككككي حالكككككككة نقكككككككض الحككككككككم لمخالفكككككككة امجكككككككراءات األصكككككككولية للكككككككدعو  إعكككككككادة ذلككككككك  فيسكككككككتتبك
 يستتبك إعادة الدعو . 

أن القكككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة العرا كككككي  كككككد و كككككك فكككككي حلقكككككة مفرغكككككة  لكونكككككه يعيكككككد الكككككدعو   -3
 ممككككك عككككدالككككى المحكمككككة التككككي اصككككدرت الحكككككم المنقككككوض وبككككنفس القا ككككي أو الهي ككككة الق ككككا ية 

ت ييككككككر القا ككككككي أو الهي ككككككة الق ككككككا ية التكككككي اشككككككتركت فككككككي اصككككككدار الحكككككككم المنقككككككوض  اشكككككتراط 
شككككككترط ان تكككككككون وهككككككذا علككككككى خككككككالف  ككككككانون المرافعككككككات المدنيككككككة والتجاريككككككة المصككككككري الككككككذي أ

امعككككادة  فككككإنبق ككككاة أخككككرين غيككككر مككككن اصككككدروا الحكككككم المنقككككوض  أمككككا وفقككككا للقككككانون الفرنسككككي 



 

 
146 

درجكككككة ض ويشكككككترط فيهكككككا أن تككككككون بن أصكككككدرت الحككككككم المنقكككككو تككككككون لمحكمكككككة اخكككككر  غيكككككر مككككك
خككككككرين غيككككككر مككككككن اصككككككدروا درته أو الككككككى ذات المحكمككككككة وبق ككككككاة آالتككككككي أصكككككك نفسككككككها المحكمككككككة

 الحكم المنقوض. 
يكككككتم السكككككير بالكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض عكككككن طريككككك  تحريكهكككككا ممكككككن لكككككه مصكككككلحة فكككككي ذلككككك   از  -4

لهككككككا تحريكككككك  الككككككدعو   إذ اكتفككككككى أن القككككككانون العرا ككككككي لككككككم يحككككككدد مككككككدة معينككككككة يمكككككككن مككككككن خال
المشككككر  العرا ككككي بككككالنص علككككى وجككككو  تبليككككغ  ككككرار الككككنقض للخصككككوم ولككككم يرسككككم طريكككك  السككككير 

بليككككغ الخصككككوم بعككككد الككككنقض يعككككد ت فككككإنفيهككككا بعككككد تبلككككي هم بككككذل  القككككرار  ووفقككككا للق ككككاء العرا ككككي 
 شككككككعار باسككككككتمرار السككككككير بالككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض  لكونهككككككا دعككككككو  ممتككككككدة للككككككدعو   بككككككلمجككككككرد إ

 ز أنها تحتاج الى من يقوم بتحريكها.ذاتها  إالنقض  إذ تعد  ا مة ب
ز يجككككوز تككككر  الككككدعو  للمراجعككككة بعككككد الككككنقض فككككي حككككال سككككب  تككككر  الككككدعو   بككككل الككككنقض  -5

ز مكككككككرة واحكككككككدة فقكككككككط ومكككككككا أجمكككككككك عليكككككككه الفقكككككككه ان علكككككككى أسكككككككاس ان تكككككككر  الكككككككدعو  ز يجكككككككوز إ
 قض ولككككيس دعككككو  جديككككدة ومككككن  ككككمعو   بككككل الككككنالككككدعو  بعككككد الككككنقض هككككي دعككككو  ممتككككدة للككككد

 ز يمكن تركها للمراجعة للمرة  انية.
وتكككككوفير أن مو كككككف المشكككككر  العرا كككككي يتنكككككافى مكككككك مبكككككدأ از تصكككككاد فكككككي امجكككككراءات تبكككككين لنكككككا -6

تطبيقكككككًا للقواعكككككد العامكككككة أن ح كككككور المكككككدعي وغيكككككا  المكككككدعى عليكككككه ف الو كككككت علكككككى المتكككككداعيين
فكككككي حككككك  المكككككدعى عليكككككه  وفكككككي حكككككال غيكككككا   يجعكككككل مكككككن الحككككككم الصكككككادر بعكككككد الكككككنقض غيابيكككككاً 

 دفعككككه فككككي النءككككر او الككككدعو  عري ككككة أبطككككال طلكككك  المككككدعى وح ككككور المككككدعى عليككككه فلككككه أمككككا
للقكككككانون  أمكككككا مكككككا جكككككر   موافقكككككا تكككككرا/ بمكككككا الكككككدعو  فكككككي المحكمكككككة تبكككككت عند كككككذ غيابيكككككاً  للكككككدعو 

ل عليكككككه الوا كككككك العملكككككي أن غيكككككا  احكككككد الخصكككككوم بعكككككد الكككككنقض وح كككككور/  بكككككل الكككككنقض ز يجعككككك
مككككن الحكككككم غيككككابي اسككككتنادا الككككى التبعيككككة امجرا يككككة لقككككرار الككككنقض فككككالحكم يكككككون ح ككككوري وان 

 لم يح ر بعد النقض.
خصكككككوم الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض هكككككم خصكككككوم الكككككدعو  أمكككككام المحكمكككككة التكككككي أصكككككدرت الحككككككم  -7

فككككككككي احكككككككككد   المنقككككككككوض وخصككككككككوم الككككككككدعو  التككككككككي نق ككككككككت الحككككككككككم  فمككككككككن لككككككككم يكككككككككن طرفككككككككاً 
الخصككككككم بعككككككد الككككككنقض از فككككككي حالككككككة عككككككدم  ابليككككككة المو ككككككو  الخصككككككومتين ز يكتسكككككك  صككككككفة 

فككككككي كلتككككككا الخصككككككومتين  للتجز ككككككة او فككككككي حالككككككة ازلتككككككزام بالت ككككككامن  أمككككككا مككككككن لككككككم يكككككككن طرفككككككاً 
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فتوصككككلنا فككككي دراسككككتنا خ ككككوعه للقواعككككد العامككككة للتككككدخل وازدخككككال مككككك مراعككككاة درجككككة المحكمككككة 
 درجة ال انية.إليها الدعو  إذا كانت من الدرجة األولى او من الالمعاد 

جكككككواز التقكككككدم بطلبكككككات ودفكككككو  جديكككككدة لكككككم يسكككككب  للخصكككككم التقكككككدم بهكككككا  بكككككل الكككككنقض ولكككككو لكككككم  -8
 أز إذا سقط ح  الخصم في تقديمها.يتمسكوا بها بعد النقض 

التككككككي كانككككككت تتمتككككككك فيهككككككا  بككككككل  كافككككككة السككككككلطاتإليهككككككا الككككككدعو  بالمعككككككاد المحكمككككككة  تمتكككككككت -9
وسككككككلطتها فككككككي إ بككككككات وتقككككككدير األدلككككككة  وبنككككككاء الككككككنقض منهككككككا سككككككلطتها فككككككي تكييككككككف الككككككدعو   

حكمهككككا علككككى فهككككم جديككككد لوا ككككك الككككدعو   أز انهككككا تتقيككككد بقككككرار الككككنقض وخاصككككًة إذا كككككان نقككككض 
 الحكم يتعل  بجان  تتمتك فيه بسلطات واسعة.

إليهكككككا الكككككدعو  بكككككأي طريككككك  المعكككككاد أمكانيكككككة الطعكككككن فكككككي الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة  -10
الطعككككن التمييككككزي سككككواء كككككان حكمهككككا موافكككك  لقككككرار الككككنقض أو مككككن طككككر  الطعككككن ومككككن  ككككمنها 

التككككككي تنءككككككر الطعككككككن التمييككككككزي فككككككي حككككككال الطعككككككن بسككككككب  مخالفككككككة  الهي ككككككةمخككككككالف لككككككه  أز أن 
الموسككككعة  أمككككا الطعككككن ألي سككككب  أخككككر مككككن اسككككبا  الطعككككن التمييككككزي  الهي ككككة ككككرار الككككنقض هككككي 

 المدنية أو هي ة ازحوال الشخصية. الهي ة د تكون 
إذا كانكككككت مكككككن  تنفيكككككذياً  إليهكككككا الكككككدعو  سكككككنداً المعكككككاد الحككككككم الصكككككادر مكككككن المحكمكككككة  يعكككككد -11

الدرجككككة األولككككى  فككككإذا كانككككت مككككن الدرجككككة ال انيككككة فيعككككد حكككككم محكمككككة الدرجككككة األولككككى هككككو السككككند 
التنفيككككذي فككككي حالككككة تأييككككد/ مككككك امحالككككة الككككى منطو ككككه  أمككككا إذا تككككم فسككككخه فيكككككون حكككككم الفسككككل 

 إليها الدعو  هو السند التنفيذي. المعادالصادر من المحكمة 
 ثانيًا: التوصيات 

 ي :والتككككي تككككنص علككككى ( الفقككككرة األولككككى /212دعككككوة المشككككر  العرا ككككي بتعككككديل نككككص المككككادة ) -1
إذا ُنقككككككككض الحكككككككككم بسككككككككب  عككككككككدم اختصككككككككاص المحكمككككككككة  فتعككككككككين المحكمككككككككة المختصككككككككة بنءككككككككر 

 ي أصككككدرت الحكككككم بككككذل يالمحكمككككة التككككشككككعر الطعككككن فككككي  رارهككككا وترسككككل أورا  الككككدعو  إليهككككا وتُ 
أوجبككككت علككككى المحكمككككة التككككي تككككنقض الحكككككم بسككككب  مخالفككككة  واعككككد ازختصككككاص بتعيككككين  حيككككث

المحكمكككككة المختصكككككة  لككككككون هنكككككا  بعكككككض األمكككككور تخكككككرج مكككككن وزيكككككة الق كككككاء المكككككدني  فككككككان 
األجككككككككدر بالمشككككككككر  العرا ككككككككي از تصككككككككار علككككككككى نقككككككككض الحكككككككككم دون الزامهككككككككا بتعيككككككككين المحكمككككككككة 

 عننننندم بسنننننبب الحكنننننم نقنننننض "اذاالمكككككادة المعدلكككككة بالشككككككل اآلتكككككي:  المختصكككككة  وتككككككون صكككككي ة
االختصنننننناصر تقتصننننننر المحكمننننننة المختصننننننة بنظننننننر الطعننننننن علننننننى الفصننننننل فنننننني مسننننننيلة 
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االختصننننناصر وعنننننند االقتضننننناء تعينننننين المحكمنننننة المختصنننننة وترسنننننل اوراق الننننندعوى إليهنننننا 
 وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك". 

( فيمكككككا يتعلككككك  بكككككنقض 212فة فقكككككرة جديكككككدة الكككككى المكككككادة )نكككككدعو المشكككككر  العرا كككككي الكككككى إ كككككا -2
الحكككككككم بسككككككب  تنككككككا ض حكمككككككين صككككككادرين بككككككذات مو ككككككو  الككككككدعو  وبككككككذات الخصككككككوم وبككككككذات 

:" إذا الحككككك   لتكتمكككككل الصكككككياغة التشكككككريعية للمكككككادة  وتككككككون الفقكككككرة الجديكككككدة علكككككى النحكككككو اآلتكككككي
خصننننوم ال بنننين نفسنننها الننندعوى فننني صننندر سننننابق حكنننم مننن  نقنننض الحكنننم بسنننبب تناقضنننه

البتنننات تكتفننني المحكمنننة المختصنننة بنظنننر الطعنننن  درجنننة وحننناز مقنننامهم قنننام منننن او انفسنننهم
 ."بنقض الحكم المطعون فيه دون الحاجة الى إعادته للمحكمة التي اصدرته

 ي:التككككي تككككنص علككككى (/ الفقككككرة ال انيككككة212لعرا ككككي الككككى تعككككديل نككككص المككككادة )دعككككوة المشككككر  ا-3
 اصكدرته التكي المحكمكة الكى الق كية تعكاد سكبا از مكن ذلك  ل يكر الحككم نقكض اذا2-

 وتصكدرالمحكمكة المختصكة بنءكر الطعكن   كرار فكي المبينكة الوجكو/ مكن مجكددا فيهكا لتفصكل
الطريككك  الككذي يجككك  فككي لمعالجكككة الككنقص التشكككريعي  القككانوني    وفككك   انيككة فيهكككا حكمهككا

تحريكهككككا مككككن لككككه مصككككلحة فككككي تحريكككك  الككككدعو  بعككككد الككككنقض وموعككككد الخصككككوم او  اتباعككككه مككككن
وذلككككك  أسكككككوة بكككككالقوانين المقارنكككككة  إذ نكككككص المشكككككر  المصكككككري صكككككراحة علكككككى تقكككككديم طلككككك  مكككككن 
الخصككككككوم مككككككن أجككككككل السككككككير بالككككككدعو  بعككككككد الككككككنقض  وكككككككذل  المشككككككر  الفرنسككككككي اوجكككككك  علككككككى 
الخصككككوم تنءككككيم طلكككك  يت ككككمن مجموعككككة مككككن البيانككككات إ ككككافة الككككى نسككككخة مككككن  ككككرار الككككنقض  

 مننننن ذلنننك لغينننر الحكنننم نقنننض " اذاككككون بالشككككل اآلتكككي لكككذا حكككري بالمشكككر  العرا كككي تعكككديلها لت
 الوجننننوه مننننن مجننننددا فيهننننا لتفصننننل التنننني اصنننندرته المحكمننننة الننننى النننندعوى تعنننناد األسننننباب
 المحكمنننة المختصنننة بنظنننر الطعننننر بنننناًء علنننى طلنننب منننن أحننند الخصنننوم قنننرار فننني المبيننننة

 .ون"القان وفق ثانية فيها يقدم خالل شهرين من تبليغ قرار النقض لتصدر حكمها
أمككككككام ك ككككككرة المشككككككاكل المتعلقككككككة بح ككككككور وغيككككككا  األطككككككراف نككككككدعو المشككككككر  العرا ككككككي لحسككككككم -4

اسكككوًة بكككالقوانين المقارنكككة  وذلككك  أمكككا بو كككك نككككص  مكككادة جديككككدة هكككذ/ المسكككألة مكككن خكككالل إ كككافة
يت كككككككمن امحالكككككككة الكككككككى القواعككككككككد العامكككككككة امجرا يكككككككة لح ككككككككور الخصكككككككوم وغيكككككككابهم  أو و ككككككككك 

جكككككل معرفكككككة طبيعكككككة الحككككككم هكككككل هكككككو ح كككككوري أو غيكككككابي نصكككككوص تكككككنءم هكككككذا األمكككككر  مكككككن أ
 وتكون نص المادة بالشكل اآلتي:ومن  م تحديد طريقة الطعن فيه. 
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علننننى نظننننر النننندعوى المدنيننننة بعنننند  وغينننناب الخصننننومحضننننور األحكننننام المتعلقننننة بسننننري " ت
 النقض"

إليهككككا الككككدعو   والحككككد مككككن  يودهككككا ومنحهككككا المعككككاد  ككككرورة التوسككككيك مككككن سككككلطات المحكمككككة -5
الحريككككة فككككي اصككككدار الحكككككم الق ككككا ي المناسكككك  وعككككدم التقيككككد بقككككرار الككككنقض  لكككككون ذلكككك  يشكككككل 

نطكككككا  الكككككدعو  بعكككككد الكككككنقض يتسكككككك مكككككن إذ إن إليهكككككا الكككككدعو   المعكككككاد صكككككعوبة تجكككككا/ المحكمكككككة 
حيكككككث األطكككككراف  وبكككككديهيا أن اتسكككككا  نطكككككا  الكككككدعو  مكككككن حيكككككث ازطكككككراف يتبعكككككه اتسكككككاعه مكككككن 

الكككى ت ييكككر معكككالم الكككدعو  بعكككد الكككنقض  ومكككن  كككم يصككككع  حيكككث الطلبكككات والكككدفو   ممكككا يككك دي 
إليهككككا الككككدعو  هككككي محكمككككة األحككككوال المعككككاد التقيككككد بقككككرار الككككنقض وخاصككككة إذا كانككككت المحكمككككة 

الشخصكككككية لككككككون القكككككانون  يكككككدها بقكككككرار الكككككنقض بالجانككككك  المو كككككوعي وامجرا كككككي  لكككككذا نقتكككككرم 
 الحكككم كككان اذا 1-  تككنص علككى يوالتككي ( 215ال ككاء الفقككرة األولككى مككن نككص المككادة )

المحكمكة المختصكة بنءكر   كرار يككون بكداءة او أحكوال شخصكية محكمكة مكن صكادرا المميكز
 .مطلقاي ازتبا  واج الطعن 

ًا صككادر  المميككز الحكككم كككان اذا ي:بعككد تعككديلها والتككي تككنص علككىلتحككل محلهككا الفقككرة ال انيككة 
 ت كمنه امك علكى نقضالك  كرار اتبكا  فكي يقتصكر بكداءة محكمكة او اسكت ناف محكمكة مكن
 يككون فانكه العامكة الهي كة مكن صكادراً  الكنقض  كرار ككان اذا إز فقكط اصكولية جكراءاتإ مكن

 لتكون بالشكل اآلتي:  . األحوال جميك في األتبا  واج 
يقتصنننر اتبننناع قنننرار الننننقض علنننى منننا تضنننمنه منننن إجنننراءات أصنننولية فقنننط أينننا كاننننت  -1" 

 الهيئننننةإذا كننننان قننننرار النننننقض صننننادرا مننننن  المحكمننننة التنننني أصنننندرت الحكننننم المنقننننوض اال
إذا اصننننرت المحكمننننة التنننني  -2ه يكننننون واجننننب األتبنننناع فنننني جمينننن  األحننننوال. فإنننننالعامننننة 

اصننندرت الحكنننم المنقنننوض علنننى حكمهنننا بعننند إعنننادة الننندعوى إليهنننا وخالفنننت فننني ذلنننك قنننرار 
 الموسنننننعة الهيئنننننةالطعنننننن الثننننناني أمنننننام  الخاصنننننة لمحكمنننننة التميينننننز وجنننننب نظنننننر الهيئنننننة
  .التمييز" لمحكمة

 بكككككل نكككككدعو المشكككككر  العرا كككككي الكككككى مسكككككايرة المشكككككر  المصكككككري فيمكككككا يخكككككص التصكككككدي مكككككن  -6
إليهكككككككا الكككككككدعو  ونقكككككككض المعكككككككاد بحككككككككم المحكمكككككككة  محكمكككككككة التمييكككككككز فكككككككي حالكككككككة الطعكككككككن تمييكككككككزاً 

الحككككككم  فنجكككككد المشكككككر  العرا كككككي لككككككم يكككككنص علكككككى تصكككككدي محكمككككككة التمييكككككز فكككككي حالكككككة الطعككككككن 
المصكككككري صكككككراحة  فككككككان األجكككككدر بكككككه ان يجعكككككل مكككككن نقكككككض للمكككككرة ال انيكككككة كمكككككا نكككككص المشكككككر  
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الحكككككم للمككككرة ال انيككككة سككككب  للتصككككدي  حتككككى ز تصككككبح الككككدعو  داخككككل حلقككككة مفرغككككة تككككذه  الككككى 
محكمككككة التمييككككز وترجككككك الككككى محكمككككة المو ككككو  وهكككككذا دون تحديككككد مللهككككا  لككككذا حككككري بالمشككككر  

 نقككض لتمييككزا محكمككة رات اذاالتككي تككنص علككىي  (214العرا ككي تعككديل نككص المككادة )
 فيكه للفصكل صكالحا المو كو  وككان تطبيقكه فكي للخطكأ او للقكانون لمخالفتكه المميكز الحككم
 ان ا والهمكا وسكما  الطكرفين دعكوة الحالكة هكذ/ فكي ولهكا فيكه  تفصكل ان عليهكا وجك 
 مدتكه فكي القكرار تصكحيح بطريك  فيكه للطعكن  ابكل  رارهكا ويككون  لكذل  كرورة وجكدت
 ليكون على النحو اآلتي: ". عامةال الهي ة لد  القانونية

 فنننني تطبيقننننه للخطنننني او للقننننانون لمخالفتننننه المميننننز الحكننننم نقننننض التمييننننز محكمننننة رات " اذا
 ان عليهننننا أو كننننان الطعننننن للمننننرة الثانيننننةر وجننننب فيننننهر للفصننننل صننننالحا الموضننننوع وكننننان
 ضننننرورة وجنننندت ان اقوالهمننننا وسننننماع الطننننرفين دعننننوة الحالننننة فنننني هننننذه ولهننننا فيننننهر تفصننننل
 لننندى القانونينننة مدتنننه فننني القنننرار تصنننحي  بطرينننق فينننه للطعنننن قابنننل ويكنننون قرارهنننا . لنننذلك
 .العامة" الهيئة
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 قائمة المصادر
 القرآن الكريم 

 )باللغة العربية(
 المعاجم -اواًل:

 أحمككككككككد  اي خلككككككككف ومحمككككككككد الصككككككككوالحي وعطيككككككككة منتصككككككككر الحلككككككككيم وعبككككككككد أنككككككككيس ابككككككككراهيم .1
 .2004 الدولية  الشرو  كتبةم  4ط الوسيط  المعجم

 القكككككاهرة  الحكككككديث  دار المحكككككيط  القكككككاموس الفيروزآبكككككادي  يعقكككككو  بكككككن محمكككككد الكككككدين مجكككككد .2
2008. 

  لبنكككككان مكتبكككككة  1مكككككج الصكككككحام  مختكككككار الكككككرازي  القكككككادر عبكككككد بكككككن بككككككر ابكككككي بكككككن محمكككككد  .3
1986. 

 
 الكتب القانونية -ثانيًا:

 امسككككككندرية  المعكككككارف  منشكككككأة  1ج الخكككككاص  الق كككككا ي القكككككانون سكككككعد  نجيككككك  د. ابكككككراهيم .1
 .نشر سنة بدون

 دار المككككككدة  بم ككككككي وانق ككككككا ها المدنيككككككة الككككككدعو  سككككككقوط الككككككدليمي  نككككككايف  ككككككامر د. أجيككككككاد .2
 .2010 مصر  القانونية  الكت 

  1ط ام بككككككات  و ككككككانون الجديككككككد المرافعككككككات  ككككككانون فككككككي المسككككككتحدث الوفككككككا  ابككككككو أحمككككككد د. .3
 .1968 امسكندرية  المعارف  منشأة

 المعككككككككارف  منشككككككككأة  4ط المرافعككككككككات   ككككككككانون فككككككككي األحكككككككككام نءريككككككككة  ححححححححح()حح .4
 .1977ازسكندرية  

 المعكككككككككارف  منشكككككككككأة  4ط المرافعكككككككككات   كككككككككانون فكككككككككي الكككككككككدفو  نءريكككككككككة  )ححححححححححح( .5
 .1980 ازسكندرية 

 والنشككككككككر  للطباعككككككككة الجامعيككككككككة الككككككككدار المدنيككككككككة  المحاكمككككككككات اصككككككككول  )ححححححححححح( .6
1983. 
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 المعككككككككككككككككارف  منشككككككككككككككككأة  15ط والتجاريككككككككككككككككة  المدنيككككككككككككككككة المرافعككككككككككككككككات  ح()ححححححححححح .7
 .1990 امسكندرية 

 المعكككككككككارف  منشكككككككككأة المرافعكككككككككات   كككككككككانون نصكككككككككوص علكككككككككى التعليككككككككك   )حححححححححححح( .8
 .2000 امسكندرية 

 الوفككككككككاء مكتبككككككككة والتجاريكككككككة  المدنيككككككككة المككككككككواد فكككككككي التنفيككككككككذ إجكككككككراءات  )حححححححححححح( .9
 .2015 امسكندرية  القانونية 

حمكككككد السكككككيد صككككككاوي  الوسكككككيط فككككككي شكككككرم  ككككككانون المرافعكككككات المدنيككككككة والتجاريكككككة  بككككككدون أ د. .10
 .2010مكان نشر  

  نطكككككا  ر ابكككككة محكمكككككة الكككككنقض علكككككى  ا كككككي المو كككككو  فكككككي المكككككواد )حححححححححححح( .11
  .المدنية والتجارية  دار النه ة العربية  القاهرة  بدون سنة نشر

 دار والتجاريككككككة  المدنيكككككة المرافعككككككات نون كككككا اصكككككول هنككككككدي  المجيكككككد عبككككككد عكككككوض د. أحمكككككد .12
 .2006 ازسكندرية  الجديدة  الجامعة

 القككككككاهرة  العربيككككككة  النه ككككككة دار الجبككككككري  التنفيككككككذ مبككككككاد  حشككككككي   أحمككككككد محمككككككد د. أحمككككككد .13
2016. 

 .1988دم وهي  النداوي  المرافعات المدنية  المكتبة القانونية  ب داد  د. أ .14
  الوسكككككيط فكككككي  كككككانون المرافعكككككات المدنيكككككة والتجاريكككككة  سكككككامة روبكككككي عبكككككد العزيكككككز الروبكككككيد. أ .15

 .2006القاهرة    نه ة العربيةالدار   2ج
 المرافعككككككات   ككككككانون مبككككككاد  ابككككككراهيم  محمككككككد احمككككككد ورجكككككك  ازنصككككككاري النيككككككداني د. حسككككككن .16

 .2010 نشر  مكان بدون
 .نشر وسنة مكان بدون والتجارية  المدنية المرافعات  انون  )حححححححححححح( .17
 الجككككككامعي المكتكككككك   1ط والتجاريككككككة  المدنيككككككة المككككككواد فككككككي بككككككالنقض الطعككككككن طلبككككككة  رد. أنككككككو  .18

 .2004 امسكندرية  الحديث 
 بككككككككدون  6ج والتجاريككككككككة  المدنيككككككككة المرافعككككككككات شككككككككرم فككككككككي المطككككككككول  )حححححححححححح( .19

 .2011 نشر  مكان
 .2011  9ج والتجارية  المدنية المرافعات شرم في المطول  )حححححححححححح( .20
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 دار المدنيكككككة  الكككككدعو  فكككككي الق كككككا ي الحككككككم وعدالكككككة صكككككحة  كككككوابط ذبيكككككان  ودمولككككك جمكككككال .21
 .1992 ب داد  العامة  ال قافية الش ون

حامكككككد فهمكككككي ود. محمكككككد حامكككككد فهمكككككي  الكككككنقض فكككككي المكككككواد المدنيكككككة والتجاريكككككة  مطبعكككككة د.  .22
 .1937لجنة التأليف والترجمة والنشر  القاهرة  

 الكتككككككككك  دار الجنا يكككككككككة  األحككككككككككام فكككككككككي الطعكككككككككن طكككككككككر  جكككككككككابر  سكككككككككامي محمكككككككككد د. حسكككككككككام .23
 .2009 مصر  القانونية 

 والتوزيككككك  للنشككككر الجنادريككككة فيهككككا  الطعككككن وطككككر  الق ككككا ية ازحكككككام وهككككدان  محمككككد حسككككن .24
 .2010 األردن 

 التعلكككككيم دار التمييكككككزي  القكككككرار تصكككككحيح بطريككككك  الطعكككككن السكككككرياوي  اي عبكككككد منكككككديل حسكككككن .25
 .2019 الجامعي 

 والخبكككككرة  المعاينكككككةح والكشكككككف األحككككككام وحجيكككككة القكككككرا ن/  اتام بككككك نءريكككككة المككككك من  حسكككككين .26
 .1977 بيروت / الفجر مطبعة  4ج

شككككككالياتها المدنيكككككة الكككككدعو  فكككككي الخصكككككومة غفكككككور  يوسكككككف ديمكككككن .27  العرا كككككي  القكككككانون فكككككي وا 
 .2018 والتوزيك  للنشر العربي المركز  1ط

 عمككككككككان  توزيككككككككك وال للنشككككككككر ال قافككككككككة دار  1ط الككككككككدعو   إحالككككككككة العفيككككككككف  حسككككككككين د. زيككككككككد .28
2012. 

 المعكككككككارف  مطبعكككككككة   1ط  1ج المرافعكككككككات  احككككككككام شكككككككرم القشكككككككطيني  نكككككككاجي د. سكككككككعدون .29
 .1972 ب داد 

 ب كككككداد  القانونيكككككة  المكتبكككككة  1980 لسكككككنة 45 ر كككككم التنفيكككككذ  كككككانون أحككككككام مبكككككار   د. سكككككعيد .30
2007. 

 انونيككككككة الق الوفككككككاء مكتبككككككة  1ط وام بككككككات  ازلتككككككزام أحكككككككام تنككككككاغو  السككككككيد عبككككككد د. سككككككمير .31
 .2009 امسكندرية 

 .2007 مصر  القانونية  الكت  دار لألحكام  الجز ي النقض محمود  احمد د. سيد .32
 الق ككككككا ية  واألورا  للككككككدعاو  القانونيككككككة الصككككككي ة شككككككرم فككككككي المطككككككول الب ككككككال  حسككككككن سككككككيد .33

 .2001 الكت   عالم  1مج
 .2011 د ب دا السنهوري  مكتبة المدنية  المرافعات  انون شرم حيدر  صاد  .34



 

 
155 

 اصككككككككول شككككككككرم المدنيككككككككة  المحاكمككككككككات أصككككككككول شككككككككرم شوشككككككككاري  محمككككككككد الككككككككدين صككككككككالم .35
 .2010 والتوزيك  للنشر ال قافة دار  1ط المدنية  المحاكمات

 بكككككدون العرا كككككي  المدنيكككككة المرافعكككككات  كككككانون فكككككي ودراسكككككات بحكككككوث الخطكككككا   شكككككيت  كككككياء .36
 .1970 نشر  مكان

   دار ال قافكككككة 1اكمكككككات المدنيكككككة  طعبكككككاس العبكككككودي  شكككككرم أحككككككام  كككككانون أصكككككول المحد.  .37
 .2006للنشر والتوزيك  عمان  

 والتوزيكككككككككك  للنشككككككككر ال قافككككككككة دار  1ط التنفيككككككككذ   ككككككككانون احكككككككككام شككككككككرم  )ححححححححححح( .38
 .2006 عمان 

 .2017 بيروت  السنهوري  دار ام بات   انون احكام شرم  )ححححححححححح( .39
 ازسكككككالمية الشكككككركة والتجاريكككككة  دنيكككككةالم المرافعكككككات أصكككككول  كككككانون شكككككرم برنكككككو  الجليكككككل عبككككد .40

 .1957 ب داد  والنشر  للطباعة
 القككككككككاهرة  العاتكككككككك    2ط  4ج المدنيككككككككة  المرافعككككككككات  ككككككككانون شككككككككرم العككككككككالم  الككككككككرحمن عبككككككككد .41

2009. 
 النه كككككة دار  2المكككككدني ج القكككككانون شكككككرم فكككككي الوسكككككيط السكككككنهوري  أحمكككككد الكككككرزا  د. عبكككككد .42

 .1968 القاهرة  العربية 
 ب كككككككداد  الحكمكككككككة  دار تمييكككككككزا  األحككككككككام فكككككككي الطعكككككككن الوهكككككككا   عبكككككككد الكككككككرزا  د. عبكككككككد  .43

1991. 
  1ط التطبيككككك   الكككككى النءريكككككة مكككككن الق كككككا ي الحككككككم الشكككككيخلي  الحكككككافء عبكككككد القكككككادر عبكككككد .44

 .2014 عمان  والتوزيك  للنشر ال قافة دار
دار النه كككككة   فككككي  ككككانون المرافعككككات المصككككري الجبكككككري التنفيككككذ  واعككككد الفتككككام  عبككككد عزمككككي .45

 .1999 القاهرة  العربية 
 ب ككككككداد  القانونيككككككة  المكتبككككككة  2ط ام بككككككات   ككككككانون شككككككرم بكككككككر  المجيككككككد عبككككككد د. عصككككككمت .46

2007. 
 جيهكككككككان جامعكككككككة منشكككككككورات  1ط المدنيكككككككة  المرافعكككككككات اصكككككككول المجيكككككككد  عبكككككككد د. عصكككككككمت .47

 .2013 اربيل  ازهلية 
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 ردا  1ط المدنيكككككة  الكككككدعو  فكككككي الق كككككا ية األعمكككككال تسكككككبي  الشكككككمري  حميكككككد شكككككمران علكككككي .48
 .2015 والتوزيك  للنشر والقانون الفكر

 .2018 بيروت  السنهوري  مكتبة المرافعات   انون شرم سلمان  حسن د. عماد  .49
 القكككككككاهرة  العربيكككككككة  النه كككككككة دار المكككككككدني  الق كككككككاء  كككككككانون فكككككككي الوسكككككككيط والكككككككي  د. فتحكككككككي .50

1987. 
 م صككككككبا مكتبككككككة  1ط المدنيككككككة  المرافعككككككات فككككككي المحككككككامي صككككككدي  الميككككككاحي  كككككككاءم فككككككوزي .51

 .2012 ب داد 
 بيككككككروت  السككككككنهوري  دار المدنيككككككة  المرافعككككككات  ككككككانون فككككككي دراسككككككات العجيلككككككي  هامككككككل لفتككككككة .52

2017. 
  مطبعككككككككة 6  المختكككككككار مككككككككن   ككككككككاء محكمككككككككة التمييككككككككز ازتحاديككككككككة  ج)حححححححححححح( .53

 .2018الكتا   ب داد  
 السكككككككككنهوري  دار  2ج المدنيكككككككككة  المرافعكككككككككات  كككككككككانون فكككككككككي دراسكككككككككات  )حححححححححححح( .54

 .2019 روت بي
 المعككككككارف  منشككككككأة المدنيككككككة  المحكمككككككة امككككككام ازسككككككت ناف خصككككككومة عابككككككدين  احمككككككد محمككككككد .55

 .نشر سنة بدون ازسكندرية 
 الحلبكككككي منشكككككورات والمدنيكككككة  التجاريكككككة المكككككواد فكككككي ام بكككككات  كككككانون  اسكككككم  حسكككككن د. محمكككككد .56

 .نشر سنة بدون الحقو ية 
 .2002 القاهرة  العربية   ةالنه دار الق ا ي  الحكم الرحمن  عبد سعيد د. محمد .57
 والق ككككاء  الفقككككه  ككككوء فككككي المرافعككككات  ككككانون فككككي الككككدفو  موسككككوعة البكككككري  عزمككككي محمككككد .58

 نشر. سنة بدون والتوزيك  للنشر محمود دار  1مج
  ككككككككانون فككككككككي للككككككككدعو  القككككككككانوني للتكييككككككككف العامككككككككة النءريككككككككة أبككككككككراهيم  محمككككككككود د. محمككككككككد  .59

 .1982 العربي  الفكر دار المرافعات 
 الفككككككر  ملتقكككككى  1ط الق كككككاء  ألحككككككام العامكككككة النءريكككككة التحيكككككو   عمكككككر السكككككيد حمكككككودد. م .60

 .2001 ازسكندرية 
 الفككككككككككككككككر  ملتقكككككككككككككككى  1ط الق كككككككككككككككا ية  األحككككككككككككككككام فكككككككككككككككي الطعككككككككككككككن  )ححححححححححححح( .61

 .2001 امسكندرية 
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   بكككككدون مككككككان نشكككككر 2ط المدنيكككككة  المحاكمكككككات أصكككككول  كككككانون شكككككرم الكيالنكككككي  د. محمكككككود .62
2006. 

 دار الكككككنقض  محكمككككة أحكككككام بأحككككدث عليككككه معلقكككككا المرافعككككات  ككككانون خككككاطر  ربيككككك محمككككود .63
 .2018 والتوزيك  للنشر محمود

 .  2005 ب داد  القانونية  المكتبة  2ط التنفيذ   انون شرم المحمود  مدحت .64
 .2005 نشر  مكان بدون المدنية  المرافعات  انون شرم  )حححححححححححح( .65
 .1996  1والمدني ج نا يالج ام بات هرجة  مجدي مصطفى .66
 دار والمدنيككككككة  الجنا يككككككة األحكككككككام فككككككي العاديككككككة غيككككككر الطعككككككن طككككككر   )حححححححححححح( .67

 .2004 والتوزيك  للنشر محمود
 عمككككككككان  والتوزيككككككككك  للنشككككككككر ال قافككككككككة دار  2ط التنفيككككككككذ  أصككككككككول الق ككككككككاة  عككككككككواد د. مفلككككككككح .68

2010. 
  1ط  1ج العرا ككككككككي  المدنيككككككككة المرافعككككككككات  ككككككككانون شككككككككرم حككككككككافء  الكككككككككريم عبككككككككد د. ممككككككككدوم .69

 .1972-1971 ب داد  األزهر  مطبعة
 مكككككككان بككككككدون  1ط والتجاريككككككة  المدنيككككككة المرافعككككككات اصككككككول  ككككككانون شككككككرم القا ككككككي  منيككككككر .70

 .1957 نشر 
 العربيكككككككة النه كككككككة دار والمدنيكككككككة  التجاريكككككككة المكككككككواد فكككككككي ام بكككككككات سكككككككعد  ابكككككككراهيم د. نبيكككككككل .71

 .1995 والنشر  للطباعة
 المدنيككككككة المرافعككككككات  ككككككانون هنككككككدي  احمككككككد. ود خليككككككل مككككككداح. ود عمككككككر اسككككككماعيل د. نبيككككككل .72

 .2004 الجديدة  الجامعة دار والتجارية 
 دار والتجاريككككة  المدنيككككة المككككواد فككككي بككككالنقض الطعككككن فككككي الوسككككيط عمككككر  اسككككماعيل د. نبيككككل .73

 .امسكندرية الجديدة  الجامعة
 مرككككككككز  1ط والتجاريكككككككة  المدنيكككككككة المرافعكككككككات و واعكككككككد الق كككككككا ي النءكككككككام مجكككككككدي  د. هكككككككد  .74

 .2018 والتوزيك  للنشر العربية الدراسات
 القانونيةوالدراسات البحوث  -ثالثًا:

 القانونيككككة العلككككوم مجلككككة فككككي منشككككور بحككككث الق ككككا ية  الخصككككومة فككككي ابحككككاث مسككككلم  احمككككد .1
 .1960  1   2مج واز تصادية 
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 بحككككككث  للككككككدعو   الخككككككاطئ التكييككككككف   مككككككرزة عبيككككككد ود. حبيكككككك  رشككككككيد حنتككككككو  د. حسككككككن .2
 .2017 التاسعة  السنة  2  الحلي  المحق  مجلة في منشور

 المدنيككككككة المرافعككككككات  كككككانون فككككككي للقا كككككي التقديريككككككة السكككككلطة مخلككككككف  محمكككككد رجكككككك  حسكككككين .3
 .2013  6   26مج التقني  مجلة في منشور بحث ام بات  و انون

 فكككككي منشككككور بحككككث النها يككككة  األحكككككام فككككي بككككالنقض الطعككككن التالحمككككة  احمككككد ابككككراهيم خالككككد .4
 .2018  1   42مج الكويت  حقو  مجلة

 القككككككانون مجلككككككة فككككككي منشككككككور بحككككككث الككككككنقض  بعككككككد الككككككدعو  طككككككوير   الر ككككككا عبككككككد سككككككالم .5
 .2006 لسنة 42 العدد المقارن 

 بحككككككث والتطبيكككككك   النءريككككككة بككككككين القككككككانون لمصككككككلحة الطعككككككن إمككككككام  السككككككتار عبككككككد د. سككككككحر .6
 المنوفيككككككة  ةجامعكككككك الحقككككككو  كليككككككة/ واز تصكككككادية القانونيككككككة البحككككككوث مجلككككككة فككككككي منشكككككور

 .2013  37    22 مج
 الرافكككككدين مجلكككككة فكككككي منشكككككور بحكككككث المدنيكككككة  الكككككدعو  فكككككي التكككككدخل عمكككككر  علكككككي د. فكككككارس  .7

 .2009  41  11 مج للحقو  
 بحكككككككث العليكككككككا  ازسكككككككت ناف محكمكككككككة   كككككككاء فكككككككي والت كككككككامم الت كككككككامن البيكككككككه  د. محسكككككككن .8

 .1989  4   13مج الكويت  الحقو  مجلة في منشور
 فكككككي القانونيكككككة والطبيعكككككة القكككككانوني التكييكككككف بكككككين الفكككككر  أهميكككككة ألحمكككككد ا سكككككليمان د. محمكككككد .9

 للحقكككككو   الرافكككككدين مجلكككككة فكككككي منشكككككور بحكككككث المخكككككتص  القكككككانون تطبيككككك  نطكككككا  تحديكككككد
 .2004 سنة 20   التاسعة  السنة 1مج

 فككككككي المقبولككككككة الجديككككككدة الطلبككككككات نطككككككا  غككككككاوي  خيككككككري وأحمككككككد محسككككككن حككككككاتم د. منصككككككور .10
 القانونيككككككككة للعلكككككككوم الحلككككككككي المحقككككككك  مجلككككككككة فكككككككي منشككككككككور بحكككككككث ازسككككككككت نافية  الكككككككدعو 

 .2016 ال امنة  السنة/ األول العدد والسياسية 
 بحككككككث المرافعككككككات   ككككككانون فككككككي ازختصككككككاص لعككككككدم الككككككدعو  إحالككككككة غنككككككي   اسككككككم د. وسككككككن .11

 السكككككنة ال كككككاني  العكككككدد والسياسكككككية  القانونيكككككة للعلكككككوم الحلكككككي المحقككككك  مجلكككككة فكككككي منشكككككور
 .2016 ال امنة 

 فيككككه  التنككككا ض وحككككازت المككككدني الحكككككم الككككدليمي  نككككايف  ككككامر اجيككككاد. وأ ذنككككون مباسكككك ياسككككر .12
 .2010  9   17مج ازنسانية  للعلوم تكريت جامعة مجلة في منشور بحث
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 واألطاري  الجامعية  الرسائل -رابعًا:
 مقدمككككككة ماجسكككككتير رسككككككالة وتنفيكككككذ/  وو فكككككه التنفيككككككذي األجكككككراء نقكككككض جاسككككككم  جمهكككككور امكككككل .1

 .2007 ب داد  جامعة القانون  كلية مجلس الى
 رسكككككالة التمييكككككز  محكمكككككة أمكككككام المدنيكككككة الق كككككا ية باألحككككككام الطعكككككن شكككككناوي  علكككككوان جبكككككار .2

 .2008 النهرين  جامعة الحقو  كلية مجلس الى مقدمة ماجستير
 الكككككككدعاو  حسككككككم فككككككي ودورهككككككا الق ككككككا ية التبلي ككككككات الجرجككككككري  علككككككي عمككككككر علككككككي فككككككارس .3

 جامعكككككككككككككة الحقكككككككككككككو  كليكككككككككككككة مجلكككككككككككككس الكككككككككككككى مقدمكككككككككككككة دكتكككككككككككككورا/ أطروحكككككككككككككة المدنيكككككككككككككة 
 .2004الموصل 

 كليككككة الككككى مقدمككككة رسككككالة المدنيككككة  األحكككككام فككككي تمييككككزاً  الطعككككن ازمككككين  يككككونس غككككانم محمككككد .4
 .2014 ب داد  جامعة القانون

 الوا ككككككك  عنصككككككر علككككككى التمييككككككز محكمككككككة وزيككككككة نطككككككا  الزاملككككككي  حميككككككد األميككككككر عبككككككد هبككككككة .5
 .2016 بابل  ةجامع/ القانون كلية مجلس الى مقدمة رسالة

 المجالت والدوريات -خامسًا:
  37    22 مكككككج المنوفيكككككة  جامعكككككة الحقكككككو  كليكككككة/ واز تصكككككادية القانونيكككككة البحكككككوث مجلكككككة .1
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 .1989  4   13مج الكويت  الحقو  مجلة .3
 .2009  41  11 مج للحقو   الرافدين مجلة .4
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 .2016 ال امنة  السنة/ األول العدد والسياسية  القانونية للعلوم الحلي المحق  مجلة .8
 .2016 ال امنة  السنة ني ال ا العدد والسياسية  القانونية للعلوم الحلي المحق  مجلة .9
 .2017 التاسعة  السنة  2  الحلي  المحق  مجلة .10
 .33   8مج ازنبار  جامعة مجلة .11
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 . 27/3/2017 بتاريل  2017/ القانون لمصلحة طعن/ 31 العدد تمييزي:  رار .2
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25/9 /2018 . 
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1992. 
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 ر ككككككككم المعككككككككدل النافككككككككذ  1975لسككككككككنة  1123 ككككككككانون امجككككككككراءات المدنيككككككككة الفرنسككككككككي ر ككككككككم  .1
 .النافذ المعدل 1975 لسنة 1123

 . النافذالمعدل 1993لسنة  1455ر م  لتنءيم الق ا ي الفرنسي انون ا .2
   المواق  اإللكترونية -ثامنًا:

1. https://www.courdecassation.fr/  
2. http://www.judicium.it  /    
3. http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr  /  
4. http://www.iraqld.iq   
5. http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx  
6. https://www.hjc.iq/qview.1596   / 
7. http://www.cc.gov.eg/legislations/egypt  
 مقككككدم بحككككث ام بككككات  أدلكككة تقككككدير فككككي المكككدني القا ككككي سككككلطة الحميكككد  عبككككد ماجككككد دانيكككة  .8

:املكتروني المو ك على منشور  2011 لجامعة ا المأمون كلية الى  
 https://www.iasj.net/iasj  

 المو كككككك علكككككى منشكككككور بحكككككث  2010 المدنيكككككة  األحككككككام تسكككككبي  أحمكككككد  غسكككككان د. علكككككي .9
:املكتروني  
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59466  

10. https://www.village-justice.com  
                      

 )باللغة الفرنسية(
Les ouvrages: 

1. Audrey Damiens. Nicolas Hoffschir Laurence Llahi. 
Stéphanie mauclair: cours de procédure civile, Crfpa, 
2019. 

https://www.courdecassation.fr/
http://www.judicium.it/
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr/
http://www.iraqld.iq/
http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
https://www.hjc.iq/qview.1596
http://www.cc.gov.eg/legislations/egypt
https://www.iasj.net/iasj
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59466
https://www.village-justice.com/


 

 
162 

2.   Aurélie Bergeaud Wetterwald. évelyne bonis. Yanick 
Capdepon: Procédure civile, éditions cujas, 2017_2018. 

3. Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge 
Guinchard: procédure civile, 34 édition,  Dalloz, Paris, 
2018. 

4.  Loïc cadiet. Emmanuel Jeuland: Droit judiciaire privé, 9e 
édition, LexisNexis SA, 2016.    

5. Natalie frisiro: les institutions judiciaires, 9e édition, 
Lextenso, 2018. 

6. Serge Guinchard. Frédérique Ferrand. Cécile Chainais: 
procédure civile, 5 édition, Dalloz, paris, 2017. 

7.  Tome i. Hakim Boularbah. Véronique Pire. Xavier Taton: 
Droit Judiciaire Prive, 2ème édition, 2010-2011.   

 

Les thèses et memoires:  
1. Henri Schupbach: Le recours en cassation, Thése Présentee 
À La Faculté De Droitde L'université De NuchÂtel, Imprimerie 
Henri Jaunin S.A, Lausanne,1961. 

Les recherche et les articles:  
1.   Alexis Devauchelle, La saisine de la Cour de renvoi après 
cassation, 25/1/2019              

 :مقال منشور بالل ة الفرنسية على المو ك املكتروني
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr              

2.    Frédérique Ferrand, Les cas d’ouverture à cassation en 
droit français, p 9-10. 

http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr/


 

 
163 

 :بحث منشور بالل ة الفرنسية على المو ك املكتروني
 http://www.judicium.it/  
3. Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, 2017.  

 :يلكترونزاة الفرنسية على المو ك مقال منشور بالل 
https://www.village-justice.com  
   
4. Guy Canivet: : Charte de la procédure devant la Cour de 
cassation. 
5. Pascal Labbee: Procedure Civile, 2012-2013. 

Jurisprudences, notes et observations:  
1. Cour de cassation, chambre civile 1, 20 octobre 2011, N° 10-

20813. 
2.  cour de cassation, chambre civile 1, 20 mai 2009, n° : 08-

14761. 
3. cour de cassation, chambre civile 1, 11 juillet 2019, n° 19-

15199 
4. Cour de cassation, chambre civile 1, 4 juillet 2019, n° 18-

10139. 
5. Cour de cassation, chambre civile 1, 19 décembre 2018, n°17-

22056.  
6. Cour de cassation, chambre civile 2, 1 décembre 2016, n° 15-

25972.  
LOIS:  

1. Code de procédure civile.  
2. Code de l'organisation judiciaire. 
 

http://www.judicium.it/
https://www.village-justice.com/


 

 

Abstract 

Looking into the distinctive appeal or cassation appeal as it is 
called according to the Egyptian and French legislators, results in 
two ways. 

Either, they rule in favour of the appealed decision, or they 
cancel it, and that is in case some requirements are met, for 
instance, that the appealed decision contradicts a law or is 
wrongly applied or there was a mistake in interpreting it, or there 
was a procedural misapplication, or it may be an essential matter 
to the decision and it requires that it would be appealed. 

In addition, the cassation appeal is a decision issued by the 
jurisdiction that is competent to look into the distinctive appeal, 
which is in the Iraqi law, the Federal Court of Cassation and the 
appeal court in its cassation function. 

And that is after discovery of the reasons that requires cassation, 
the trajectory of the case goes in either one of these two, the first 
way that it can go by is that it would be sent back to the facts 
court so that it can be looked upon again, with consideration to 
the form of the cassation whether completely or partially, 
because the complete cassation requires that the case would be 
looked over again from all aspects, in addition to cancelling all 
what has been executed before, and the partial cassation gives 
the part that is not revoked the authoritative power of command, 
and it is obligatory between the parties, therefore the partial 
revocation does not affect this part of the decision. 

A 



 

 

Thus, returning the case to the facts court gives it all the 
prerogatives that it has before the cassation in matters of 
qualification of facts and proof, and in the same time it is limited 
in guidelines that are drawn by the cassation decision. 

The second trajectory after cassation is the termination of the 
case by the competent court, and that is what we are going to 
briefly get a look on. Because of the multitude of studies, that 
has dealt with it.  
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