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انقطاع اخل�صومة
ملعايل ال�شيخ
عبداهلل بن حممد بن �سعد �آل خنني

ع�ضو هيئة كبار العلماء ،وع�ضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى
القا�ضي مبحكمة التمييز بالريا�ض �سابقاً

احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على نبيّنا حممد وعلى �آله و�صحبه� ،أما بعد:
فهذا �شرح للموا ّد (الرابعة والثمانني ،واخلام�سة والثمانني ،وال�ساد�سة والثمانني ،وال�سابعة والثمانني) من نظام املرافعات
ال�شرعية.
ونتناول يف هذا ال�شرح :انقطاع اخل�صومة� ،أ�سبابه ،ووقته ،و�صفة ته ّي�ؤ الدعوى للحكم حال االنقطاع ،و�آثار انقطاع اخل�صومة،
ووقته ،وا�ستئناف ال�سري فيها بعد االنقطاع ،واال�ستمرار يف اخل�صومة عند قيام �سبب االنقطاع.
�أ�سباب انقطاع اخل�صومة ،ووقتها:
لقد عاجلت املادّة الرابعة والثمانون �أ�سبابَ انقطاع اخل�صومة ،ووقتها ،ون�صّ ها:
«ما مل تكن الدعوى قد َت َه ّي�أَ ْت للحكم يف مو�ضوعها ف�إِ ّن �سَ يرْ اخل�صومة ينقطع بوفاة �أحد اخل�صوم� ،أو ب َف ْقدِه �أهليّة اخل�صومة،
�أو بزوال �صفة النيابة َعم ّْن كان يبا�شر اخل�صومة عنه ،على �أَ ّن �سَ يرْ اخل�صومة ال ينقطع بانتهاء الوكالة ،وللمحكمة �أَ ْن متنح �أج ًال
منا�سباً للموكل �إذا كان قد بادر َف َعينّ َ وكي ًال جديداً خالل اخلم�سة ع�شر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى� ،أما �إذا َت َه ّي�أَ ْت الدعوى للحكم
فال تنقطع اخل�صومة ،وعلى املحكمة احلكم فيها».
املراد بانقطاع اخل�صومة:
ً
ل�سبب ُم َق َّرر يقت�ضي ذلك حتى ا�ستيفاء ما يلزم له.
القا�ضي
من
ر
قرا
وال
طلب
غري
من
ا
وجوب
الدعوى
هو وقف ال�سَّ يرْ يف
ٍ
ٍ
ً
ل�سبب من �أ�سباب االنقطاع.
فهو تو ّقف تلقائي م�ؤقت عن �سري الدعوى جربا من غري اختيار �أحدٍ من الأطراف �أو املحكمة ٍ
الغر�ض من �شرع ّية االنقطاع:
الغر�ض من �شرعيَّة �أحكام انقطاع اخل�صومة حماي ُة اخل�صم الذي جاء االنقطاع من دون اختياره حتى ال يت ّم �شي ٌء من الإجراءات
بغري علمه بدون تق�صري منه.
�أ�سباب انقطاع اخل�صومة:
�إذا مل تكن الدعوى قد ته ّي�أت للحكم يف مو�ضوعها ف�إِ َّنها تنقطع �إذا حدث لها �سبب من �أ�سباب االنقطاع.
و ُتب نِّ ُ
َي هذه املَادَّة �أ�سباب االنقطاع يف �سَ يرْ الدعوى على �سبيل احل�صر ،وهي ثالثة �أ�سباب ،و ُك ّلها �أ�سباب ُم َق َّررة عند الفقهاء ،وهي:
1ـ وفاة �أحد اخل�صوم:
�إذا مات �أحد اخل�صوم من مُ�� َّد ٍع �أو ُم َّدعَى عليه انقطع �سَ يرْ الدعوى ووجب تو ّقفها حتى ا�ستيفاء ما يلزم لهذا االنقطاع ،ثم
موا�صلة ال�سَّ يرْ يف الدعوى؛ لأَ َّن الوارث قائم مقام املورّث يف الدعوى با�ستنابة ال�شرع((( ،والوارث َي َتلَ َّقى عن املورث حقوقه املوروثة
نب �أو تدلي�س(((.
عيب �أو غ ٍ
ولو كانت خيار ٍ
(((
ُ
املحاكمات املتعلقة باملال .
وقد ق َّرر الفقهاء ب�أَ َّن مما ينتقل �إلى الورثة من احلقوق
كما َق َّر َر �أهل العلم ب�أَ َّنه « ُي ْق َ�ضى على الوارث ب َب ِّي َن ٍة قامت على مورثه»(((.
((( الفواكه البدر َّية يف البحث عن �أطراف الق�ضايا احلكم َّية 94ـ ،97ملخ�ص كتاب الأ�صول الق�ضائ َّية يف املرافعات
ال�شرع َّية .50
إ�سالمي .315
((( القواعد والأ�صول اجلامعة والفروق والتقا�سيم البديعة النافعة  ،108القواعد يف الفقه ال
ّ
(((كتاب القواعد .187/4
(((املجاين الزهر َّية على الفواكه البدر َّية .65
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فوفاة �أحد اخل�صوم �سبب النقطاع الدعوى بحيث ي�ست�أنف ال�سري فيها لدى املحكمة التي نظرت فيها بعد ا�ستيفاء ما يلزم
ل�سريها ،وال ُت ْلغي وفاة �أحد اخل�صوم الإجراءات ال�سابقة
وال ت�سوّغ رفعها �إلى حمكمة �أو قا�ضي بلد ورثة املدعى عليه ـ مث ًال ـ ،كما ال ت�سوّغ نقل الدعوى �إلى املحكمة التي يقيم فيها الورثة؛
�إذ الورثة يرثون ما للمورّث من حقوق مبا يف ذلك ح ّق اخل�صومة.
أحد اخل�صوم �أهل ّيته للخ�صومة:
2ـ َف ْقد � ِ
ّ
�إذا فقد �أحد اخل�صوم ـ من مد ٍع �أو مدعى عليه ـ �أهليَّته للخ�صومة انقطع �سري الدعوى ووجب توقفها حتى ا�ستيفاء ما يلزم لهذا
االنقطاع ،ويكون فقدان �أهليَّة اخل�صومة باجلنون والعته وال�سفه ،فال ت�صح الدعوى على ال�سفيه وال منه فيما حُ ج َز عليه فيه من
ماله ،وت�صح على ال�سفيه ومنه فيما ال يتعلق باملال مق�صوده كطالقٍ وقذف(((.
(((
�أما املفل�س يف الدعوى فهو كغريه ت�سمع الدعوى منه وعليه ،وال ُي َع ُّد الإفال�س فقداً لأهليَّة اخل�صومة  ،ولكن �إذا حُ ِك َم له مبالٍ
فال يُ�سَ َّلم �إليه ،بل يودع حتى يق�سم على الغرماء ،و�إذا �أق ّر بدين بعد احلجز عليه بدون َب ِّي َنة ،فال يزاحم �أ�صحاب احلقوق الثابتة
بال َب ِّي َنة �أو بالإقرار قبل احلجز(((.
(((
و�ص ّرح بع�ض الفقهاء با�شرتاط جواز التربّع فيمن يبا�شر الدعوى .
واملفل�س ممنو ٌع من التربّع مل�صلحة الغرماء ،وعليه ،ف�إنه �إذا حُ ج َز على املفل�س �أو جعل ماله
حتت الت�صفية �أو احلرا�سة و ُمنِع من املخا�صمة فيه فلي�س له املخا�صمة فيه؛ �إذ قد حُ ظِ ر عليه من الدعوى يف هذا املال؛ لتع ّلق
حقوق الآخرين به ـ كما يجري به العمل ـ.
3ـ زوال �صفة النيابة عَ ّمنْ كان يبا�شر اخل�صومة عنه:
�إذا زالت �صفة النيابة عن الويل الذي يخا�صم عن ال�صغري واملجنون ونحوهما وذلك بتغيرّ حال اخل�صم الأ�صلي من ِ�ص َغ ٍر �أو
جنون �إلى بلوغ ال�صغري وعقل املجنون مع جواز ت�ص ّرفهما ـ ف�إنه قد قام به �سبب االنقطاع بزوال �صفة النيابة ال بالبلوغ وال عقل
املجنون وجواز ت�ص ّرفهما ،ووجب على الو ّ
يل ترك الوالية النقطاع اخل�صومة.
لكن لو بادر املكلف من �صغ ٍري َبلَ َغ وجمنونٍ َع َق َل وبا�شر اخل�صومة بنف�سه �أو بوكيله بعد ا�ستكمال ما يجب من �إثبات ذلك مل تنقطع
اخل�صومة((( ،وكذا �إذا �سَ َك َتا بعد تكليفهما فلم ي ُْخربا القا�ضي (ناظر الدعوى) بحالهما وا�ستم ّر الويل يف مبا�شرة اخل�صومة عنهما
ف�إنها ال تنقطع؛ لأن الو ّ
يل عليهما �أ�صبح وكي ًال عنهما ب�سكوتهما عن �إبالغ املحكمة بحالهما ،وال�سكوت �إذا انطوى على تغرير �أو �ضر ٍر
(((1
بطرفٍ �آخر �صار دلي ًال على الر�ضى؛ لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال �ضرر وال �ضرار»  ،وملا تق ّرر يف القواعد ال�شرعيَّة من �أن
«ال�سكوت يف معر�ض احلاجة �إلى البيان بيان»(.((1
(((املغني وال�شرح الكبري � ،162/12شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي  ،398/7ك�شَّ اف القناع عن منت الإقناع
.36/6
((( املغني .484/4
((( املغني  ،491/4ك�شَّ اف القناع عن منت الإقناع  ،424/3مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى .520/6
((( �شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي .398/7
القا�ص  ،244/1دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى .498/3
((( �أدب القا�ضي البن
ّ

(� ((1أخرجه ابن ماجه  ،784/2كتاب الأحكام ،باب من بنى يف ح ّقه ما ي�ض ّر بجاره ،و�أخرجه �أحمد  ،326/5 ،313/1و�أخرجه
الطرباين يف املعجم الكبري  ،228/11 ،86/2ويف املعجم الأو�سط  ،238/5 ،125/4 ،307 ،90/1و�أخرجه احلاكم  ،66/2كتاب
البيوع ،و�أخرجه الدارقطني  ،77/3كتاب البيوع ،227/4 ،كتاب يف الأق�ضية والأحكام وغري ذلك ،باب يف املر�أة تقتل �إذا ارتدّ ت،
و�أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى  ،69/6كتاب ال�صلح ،باب ال �ضرر وال �ضرار ،156/6 ،كتاب �إحياء املوات ،باب من ق�ضى فيما بني
النا�س مبا فيه �صالحهم ودفع ال�ضرر عنهم على االجتهاد ،133/10 ،كتاب �آداب القا�ضي ،باب ما ال يحتمل الق�سمة ،و�أخرجه مالك
يف املوط�أ مو�صو ًال  ،745/2كتاب الأق�ضية ،باب الق�ضاء يف املرفق ،ومر�س ًال  ،804/2كتاب املكاتب ،باب ما ال يجوز من عتق املكاتب،
قال النووي يف الأربعني« :حديث ح�سن ...وله طرق يق ّوي بع�ضها بع�ض ًا»[ .انظر :منت الأربعني النوويَّة يف الأحاديث ال�صحيحة
النبويَّة ،احلديث الثاين والثالثني].
الفقهي العا ّم  ،973/2كتابنا« :تو�صيف الأق�ضية يف ال�شريعة
( ((1انظر هذه القاعدة و�شرحها يف :املدخل
ّ
الإ�سالم َّية» 247/2ـ.249
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حكم انقطاع اخل�صومة بانتهاء الوكالة:
ّ
ال تنقطع اخل�صومة بانتهاء الوكالة بوفاة الوكيل �أو عزله �أو اعتزاله ،فت�سري اخل�صومة �سريها املعتاد وال تتوقف �إجراءاتها،
وللخ�صم الأ�صيل مهلة خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ اليوم التايل النتهاء الوكالة ال�سابقة لإقامة وكيلٍ �آخر �أو مبا�شرة الدعوى
بنف�سه ،ومتى با�شر الأ�صيل الدعوى �أو وكيله خالل هذه املهلة ثم طلب مهل ًة للإملام مبا جرى يف الدعوى فلقا�ضي الدعوى منحه
املهلة املنا�سبة ـ كما يف املادة الرابعة والثمانني ُم َف�سَّ َر ًة باملادة اخلم�سني ـ ،و�إذا مل يبا�شر الأ�صيل الدعوى ومل يو ّكل ف�إنه ي�ستم ّر يف
�سماع الدعوى غيابيًّا.
4ـ موت الو ّ
يل على ال�صغري واملجنون والناظر على الوقف:
�إذا كان الذي يبا�شر الدعوى هو نائب اخل�صم من ُم َّد ٍع �أو ُم َّدعَى عليه وكان وليًّا على �صغري �أو جمنون �أو ناظراً على وقفٍ ثم
مات ،ف ِ�إ َّن املرافعة تتوقف ـ النقطاعها ـ حتى يعينّ بدله.
وهذا ما يجري عليه العمل.
تعدّ د اخل�صوم وقيام �سبب االنقطاع ب�أحدهم:
�إذا تعدد اخل�صوم وق��ام �سبب االنقطاع ب�أحدهم ف���إن الدعوى ت�ستم ّر يف ح ّق الباقني ،ما مل يكن مو�ضوع الدعوى غري قابلٍ
للتجزئة فتنقطع اخل�صومة يف ح ّق اجلميع ـ كما يف الفقرة اخلام�سة من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة ـ.
أ�شخا�ص يف مبل ٍغ ما ٍّ
يل م�شرتك بينهم ،ثم مات �أحدهم ـ ف�إن الدعوى ال تنقطع ،وي�ستم ّر
فمث ًال� :إذا كانت الدعوى مقام ًة من عدّة � ٍ
الباقون يف املطالبة بن�صيبهم.
�شخ�ص لق�سمة عقارهم امل�شاع ،ثم تويف �أحد املدعني ـ ف�إن الدعوى تنقطع ليقوم َخلَ ُفه
ولو كانت الدعوى لعدّة �أ�شخا�ص على
ٍ
مقامه ،و�إذا مل يقم �أح ٌد فت�ست�أنف الدعوى من غري ح�ضوره.
مانع انقطاع اخل�صومة:
تبينّ املَادَّة الرابعة والثمانون �أَ َّن الق�ضيَّة �إذا كانت قد َت َه َّي�أَ ْت للحكم ب�سماع �أقوال اخل�صوم و َب ِّي َناتهم ومناق�شتها وا�ستيفاء ما يلزم
للحكم فيها بحيث ُق ِف َل باب املرافعة وفقاً ملا ي�أتي يف املادة اخلام�سة والثمانني ـ ف�إِ َّن �سَ يرْ اخل�صومة ال ينقطع ،بل يحكم القا�ضي فيها.
جريان تعليمات التمييز على احلكم يف الدعوى املتهيئة له:
َ
َ
ُ
�إذا حكم القا�ضي يف الدعوى ـ التي ته ّي�أت للحكم قبل ح�صول �سبب االنقطاع ـ فيطلب خلف من قام به �سبب االنقطاع لإبالغه
باحلكم و�أخذ قناعته باحلكم �أو عدمها ،ف�إن مل يح�ض ْر ف ُتجْ َرى على احلكم تعليمات التمييز ،ومنها� :إبالغ َخلَفِ من قام به �سبب
االنقطاع بن�سخ ٍة من احلكم لالعرتا�ض عليه ،ومتى تب ّلغ ل�شخ�صه �أو وكيله يف الدعوى ومل يعرت�ض خالل املدّة املق ّررة نظاماً �سقط
ح ّقه يف التمييز ،ويكون احلكم قطعيًّا ،ويهمّ�ش على ال�ضبط و�سج ّله بذلك ،وذلك وفق املادتني ال�ساد�سة وال�سبعني بعد املائة والثامنة
وال�سبعني بعد املائة والئحتهما التنفيذيَّة ،ومما جاء يف الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الرابعة والثمانني ما ن�صّ ه�« :إذا
حكم القا�ضي يف الدَّعوى املتهيئة للحكم بعد وفاة �أحد اخل�صوم فتجري على احلكم تعليمات التمييز».
و�إذا تع ّذر �إبالغه باحلكم وم�ضت املدة املق ّررة لالعرتا�ض فريفع احلكم �إلى حمكمة التمييز بدون مذكرة اعرتا�ض ،وذلك كما
يف الفقرة الرابعة من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الرابعة والثمانني ،ون�صّ ها�« :إذا مل يح�ضر اخل�صم الذي حَ َّل حمَ ّل من قام به �سبب
االنقطاع بعد �إبالغه باحلكم لإب��داء القناعة من عدمها �أو تعذر �إبالغه وم�ضت املدة املق ّررة لالعرتا�ض ـ فريفع احلكم ملحكمة
التمييز بدون الئحة اعرتا�ض» ،وكذا كما يف الفقرة اخلام�سة من املادة ال�ساد�سة وال�سبعني بعد املائة ،وذلك كله ما مل يكن يف اخللف
يل �إذا كان ث َّم و ّ
مما ال ينفذ عليه احلكم �إال بتمييز ،كالقا�صر ،والوقف ،وما يف حكمهما ،فريفع احلكم للتمييز بعد �إبالغ الو ّ
يل؛
لتقدمي مذكرة االعرتا�ض �إذا رغب ذلك ،و�إال ُرفِع دون مذ ّكرة اعرتا�ض.
�صفة ته ّي�ؤ الدعوى للحكم حال االنقطاع:
لقد عاجلت املادّة اخلام�سة والثمانون �صف َة ته ّي�ؤ الدعوى للحكم حال االنقطاع ،ون�صّ ها:
« ُت َع ّد الدعوى ُم َه ّي�أَ ًة للحكم يف مو�ضوعها �إذا �أب��دى اخل�صوم �أقوالهم وطلباتهم اخلتاميّة يف جل�سة املرافعة قبل وجود �سبب
االنقطاع».
ٌ
َ
َ
َ
َ
ْ
هذه املادَّة ـ اخلام�سة والثمانون ـ ُمت ِّم َمة ملا يف املادة الرابعة والثمانني والتي جاء فيها ما ن ُّ�صه�« :إذا ت َه َّي�أت الدعوى للحكم فال
تنقطع اخل�صومة ،وعلى املحكمة احلكم فيها».
فجاءت هذه املادة ـ اخلام�سة والثمانون ـ ل ُتب نِّ َ
َي متى تكون الدعوى ُم َه َّي�أَ ًة للحكم يف مو�ضوعها ،فق ّررت ب�أن ذلك يكون �إذا �أبدى
اخل�صوم �أقوالهم وطلباتهم اخلتاميَّة يف جل�سة املرافعة قبل وجود �سبب االنقطاع ،ف�سمع القا�ضي الدعوى والإجابة وا�ستوفى جميع
الدفوع والبينات ور�صد ذلك ك ّله لديه ومل َي ْب َق لدى اخل�صوم ما يرغبون تقدميه بحيث ُقفِل باب املرافعة ،وذلك كما يف الفقرة
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مادة
نظامية
الأولى من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة.
�آثار انقطاع اخل�صومة ،ووقتها:
لقد عاجلت املادّة ال�ساد�سة والثمانون �آثار انقطاع اخل�صومة ،ووقتها ،ون�صّ ها:
«يرتتب على انقطاع اخل�صومةُ :
وقف جميع مواعيد املرافعات التي كانت جاري ًة يف حَ ّق اخل�صوم ،وبطال ُن جميع الإجراءات التي
حت�صل �أثناء االنقطاع».
�آثار انقطاع اخل�صومة على الإجراءات اجلارية:
هذه املَادَّة ـ ال�ساد�سة والثمانون ـ ُتب نِّ ُ
َي �آثار االنقطاع على الإجراءات اجلارية ،وهذه الآثار كالتايل:
ً
ّ
1ـ وقف جميع مواعيد املرافعات التي كانت جارية يف حَ ق اخل�صوم ،فلو كان قد حُ ِّد َد موع ٌد جلل�س ٍة ثم ح�صل �سبب من �أ�سباب
االنقطاع قبل حلولها ـ ف�إن هذا املوعد يتوقف.
2ـ بطالن جميع الإج��راءات التي حت�صل �أثناء االنقطاع� ،سواء �أك��ان ذلك مواعيد �أم غري ذلك من الإج��راءات ،وكذا احلكم يف
الق�ضيَّة ،ويف الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة� :أنه ال يجوز للقا�ضي احلك ُم يف الق�ضيَّة �أثناء االنقطاع ،و�إذا حكم
فيكون حكمه باط ًال.
�أثر انقطاع اخل�صومة على الإجراءات ال�سابقة:
ت �صحيحاً ف�إنه يبقى كذلك ،ومن ذلك :ما انعقد �سببها �صحيحاً
ال ي�ؤثر االنقطاع على الإجراءات ال�سابقة له ،بل كل �إجراء مَ َّ
وال يحتاج فيها �إلى ح�ضور اخل�صمني ،ك�إجراء املحا�سبة التي �أمر بها القا�ضي قبل قيام �سبب االنقطاع ،وميكن ال�سري فيها دون
ح�ضور اخل�صمني ،وعلى القا�ضي عند ا�ستئناف نظر الدعوى �أن يتل َو على اخل�صوم ما مَ َّ
ت �ضبطه ـ كما يف الفقرة الأولى من الالئحة
التنفيذيَّة لهذه املادة ،ون�صّ ها« :االنقطاع ال ي�ؤثر على الإج��راءات ال�سابقة له» ،وكذا الفقرة الأولى من الالئحة التنفيذيَّة للمادة
ال�سابعة والثمانني ،ون�صّ ها« :ي�ست�أنف القا�ضي نظر الدَّعوى من حيث انتهت �إليه بعد تالوة ما مَ َّ
ت �ضبطه على اخل�صوم» ـ ،يعني :فال
ي�ؤثر ذلك على الإجراءات ال�سابقة التي ّ
متت �صحيحة.
وقت جريان انقطاع اخل�صومة:
حكم به.
�إذا وقع االنقطاع جرى �أثره من حني ح�صول �سببه َع ِل َم اخل�صم بذلك �أم مل يعلم ،وال يحتاج نفاذه �إلى ٍ
وهذا مما جاء يف الفقرة الأولى من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الرابعة والثمانني يف الأ�سباب بح�صول الوفاة �أو بفقد الأهليَّة،
ون�صّ ها« :انقطاع اخل�صومة بح�صول الوفاة �أو بفقد الأهليَّة يعترب من تاريخ ح�صوله ال من تاريخ علم املحكمة بذلك».
ا�ستئناف ال�سري يف الدعوى بعد انقطاعها ،واال�ستمرار فيها عند قيام �سبب االنقطاع:
لقد عاجلت امل��ادّة ال�سابعة والثمانون ا�ستئناف ال�سري يف الدعوى بعد انقطاعها ،واال�ستمرار فيها عند قيام �سبب االنقطاع،
ون�صّ ها:
«ي�ست�أنف ال�سّ يرْ يف الدعوى بنا ًء على طلب �أحد اخل�صوم بتكليفٍ ُي َب ّل ُغ ح�سب الأ�صول �إلى م َْن ي َْخ ُل ُف م َْن قام به �سبب االنقطاع،
�أو �إلى اخل�صم الآخر ،وكذلك ي�ست�أنف ال�سّ يرْ يف الدعوى �إذا ح�ضر اجلل�سة املُحَ دّدة للنظر بها َخلَ ُف م َْن قام به �سبب االنقطاع».
ا�ستئناف ال�سري يف الدعوى بعد انقطاعها:
ُتب نِّ ُ
َي املَادَّة ـ ال�سابعة والثمانون ـ �أنه ي�ست�أنف ال�سري يف الدعوى بعد انقطاعها بنا ًء على طلب �أحد اخل�صوم ،ويف هذه احلال يت ّم
التكليف باحل�ضور بتبلي ٍغ يت ّم ح�سب �أ�صول الإح�ضار ال�سابقة يف املَوَا ّد املتعلقة بالإح�ضار الواردة يف الأحكام العامّة من الباب الأول
من هذا النظام ،ومنها :املوا ّد الرابعة ع�شرة ،واخلام�سة ع�شرة ،والثامنة ع�شرة ،و�أَ َّن التبليغ يوجّ ُه ح�سب الأحوال �إلى م َْن يخلف م َْن
قام به �سبب االنقطاع �أو �إلى خ�صمه الآخر.
ا�ستمرار ال�سري يف الدعوى عند قيام �سبب االنقطاع:
�إذا ح�صل �سبب االنقطاع قبل اجلل�سة املحددة لإجرا ٍء من �إجراءات الدعوى من �سماعها �أو �سماع بيّنتها ونحو ذلك وح�ضر َخلَ ُف
من قام به �سبب االنقطاع ـ من وارث املتوفى� ،أو و ٍّ
يل على فاقد الأهليَّة� ،أو القا�صر بعد بلوغه� ،أو املجنون بعد �إفاقته ـ وبا�شر الدعوى
يف اجلل�سة املحدّدة ف�إن ذلك ُي َع ُّد ا�ستئنافاً لل�سري فيها ،وال تنقطع ،وي�ستم ّر القا�ضي يف نظرها ،وهذا مما بيّنته هذه املادة والفقرة
ون�ص ما جاء يف الالئحة التنفيذيَّة�« :إذا ح�صل االنقطاع قبل اجلل�سة املُحَ َّددَة لنظر الق�ضيَّة وح�ضر
الثانية من الئحتها التنفيذيَّةّ ،
وارث املتوفى �أو من يقوم مقام م َْن َف َق َد الأهليَّة �أو م َْن زالت عنه �صفة النيابة وبا�شر الدَّعوى يف اجلل�سة املُحَ َّددَة ـ ف�إن الدَّعوى ال
تنقطع بذلك».
وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبيّنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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