بني الباحث التايل:
•تعريف الطعن باال�ستئناف ب�أنه :طريقة حمددة نظاماً ،يلج�أ �إليها املحكوم عليه
ليطلب �إعادة درا�سة احلكم بهدف تقوميه �أو نق�ضه ،ب�أ�سباب ال ح�رص لها.
•م�شروعية الطعن باال�ستئناف :م�رشوع.
•بيان �أخذ املنظم ال�سعودي مبد�أ التقا�ضي على درجات ،و�أن الطعن باال�ستئناف
درجة ثانية من درجات التقا�ضي.
•�أق�سام طرق الطعن يف الأحكام:
الق�سم الأول :طرق عادية مثل :املعار�ضة واال�ستئناف.
الق�سم الثاين :طرق غري عادية مثل :النق�ض و�إعادة النظر.
•�أق�سام �رشوط الطعن باال�ستئناف:
 -1يف الطاعن :الأهلية ،وال�صفة ،وامل�صلحة ،وعدم قبول احلكم االبتدائي املطعون فيه.
 -2يف املطعون :الأهلية ،وال�صفة ،وامل�صلحة.
 -3يف املطعون فيه� :أن يكون حكماً ق�ضائياًُ ،منهياً للخ�صومة� ،صادرا من حماكم
الدرجة الأولى ،معرت�ضا عليه قبل فوات املدة النظامية.
•بينَّ البحث �آثار حتديد مدة الطعن ،و�آثار �إيداع �صحيفة الطعن لدى حمكمة اال�سئتناف.
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد:
ف�إن التقعيد للعمل الق�ضائي وو�ضع الأ�صول وال�ضوابط والأحكام له ،عملية منهجية
�أ�صيلة ت�ستوجب �شحذ الهمم ملواكبة التطور املت�سارع الذي ت�شهده اململكة يف املجال
الق�ضائي من حيث ت�سليط الدرا�سات والبحوث نحو املوا�ضيع الق�ضائية احلديثة �أو
التي تطورت وتغريت وفقاً لتعديالت النظم الق�ضائية.
وملا كان مو�ضوع الطعن باال�ستئناف من املوا�ضيع التي تربز �أهمية درا�ستها لكونه
طريق لت�صحيح الأحكام وتقوميها و�صو ًال لتحقيق العدالة يف �أبهى حللها و�أجلى
�صورها ،فقد تناولت هذا املو�ضوع يف عدة مباحث ـ �أرى �أنها جمرد ٍ
طرق للباب
ومتهيدٍ للطريق لعله يقرب ال�صورة للمهتمني ـ وهي:
املبحث الأول :تعريف الطعن باال�ستئناف
املبحث الثاين :م�رشوعية الطعن باال�ستئناف
املبحث الثالث :الطبيعة النظامية للطعن باال�ستئناف
املبحث الرابع� :رشوط الطعن باال�ستئناف
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املبحث الأول
تعريف الطعن باال�ستئناف
ي�ستخدم املنظم ال�سعودي لتحديد الو�سيلة التي بها ُيطلب �إعادة النظر يف احلكم،
م�صطلح االعرتا�ض على احلكم ،بينما ت�ستخدم كثري من القوانني الأخرى كالقانون
امل�رصي مث ًال م�صطلحاً �آخر لنف�س الو�سيلة وهو الطعن يف احلكم.
وال ي�أتي هذا االختالف يف اال�صطالح ب�أثر على امل�ضمون �إذ �إن التعريف لكليهما ـ
كما �سيظهر ـ متماثل و�إن اختلفت الأ�ساليب وال�صيغ .فهما م�صطلحان مبعنى وم�ضمون
واحد وي�أتيان من باب الرتادف ويقوم �أحدهما مقام الآخر يف املعنى.
فاالعرتا�ض يراد به« :طعن من اخل�صم ي�ستدعي درا�سة الواقعة الق�ضائية املد ّونة يف
حم�رض �ضبط الق�ضية ودرا�سة احلكم الق�ضائي ال�صادر فيها و�أ�سبابه وما يتبع ذلك من
قبل حمكمة خمت�صة ،ومن َّثم �إم�ضا�ؤه �أو حلظ اخللل فيه وتنبيه ُم�صدِ ره �إلى ذلك �أو
�إظهار بطالنه ونق�ضه»(((.
ويتبني من هذا التعريف الت�أكيد على ما �سبق من �أن م�صطلح االعرتا�ض مرادف
و�شارح ملعنى الآخ��ر ،كما يت�ضح �أن
مل�صطلح الطعن وذلك ملجيء �أحدهما ُم�س ِف ٌر
ٌ
االعرتا�ض هو :طريقة �أو و�سيلة تهدف �إلى �إعادة درا�سة احلكم الق�ضائي ـ ال�صادر يف
واقعة ق�ضائية ـ من قبل حمكمة �أخرى غري املُ�صدِ رة للحكم خمت�صة بالنظر يف هذه
االعرتا�ضات ،وينتج عن �إعادة درا�سة احلكم �إما �إقراره �أو تعديله بتبيان اخللل فيه �أو
نق�ضه و�إعالن بطالنه.
كما جرى تعريف الطعن يف الأحكام ب�أنه «و�سيلة �أو طريقة يلج�أ �إليها املحكوم عليه
((( �آل خنني ،عبد اهلل حممد ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�سعودي ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.185
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بغية الو�صول �إلى �إعادة النظر يف احلكم ال�صادر �ضده بق�صد تعديله �أو �إلغائه»(((.
ويت�ضح من هذا �أن الطعن ما هو �إال و�سيلة يتو�صل بها �أحد �أطراف الدعوى وهو
املحكوم عليه �إلى غايته من �إعادة النظر يف احلكم الذي �صدر �ضده بهدف تعديله �أو
�إلغائه مبا يتوافق مع م�صلحته.
ويتبني من كال التعريفني متاثل معنى امل�صطلحني ـ االعرتا�ض والطعن ـ ولذا ف�إننا
املحددة يف
نختار تعريفاً نراه منا�سباً للطعن باال�ستئناف وهو« :الو�سيلة �أو الطريقة ّ
النظام ،التي يلج�أ �إليها املحكوم عليه لطلب �إع��ادة درا�سة الأحكام التي ت�صدرها
املحاكم االبتدائية ،بهدف تقوميها �أو نق�ضها».
وميكن حتليل عنا�رص التعريف �إلى:
املحددة يف النظام� :أي �أن الطعن هو و�سيلة لتحقيق غاية،
الو�سيلة �أو الطريقة ّوطريقة للو�صول لهدف ،ولكن هذه الو�سيلة والطريقة لي�ست على �إطالقها بل لها
�ضوابط حددها النظام من مواقيت و�رشوط يف الطاعن واملطعون فيه ،ف�إذا �أتت على
غري الوجه النظامي اعتربت باطلة.
 التي يلج�أ �إليها املحكوم عليه� :أي �أن الطعن حق من حقوق املحكوم عليه� ،إذا مليحقق احلكم املعرت�ض عليه كافة مطالبه وحقوقه.
 لطلب �إعادة درا�سة الأحكام :وهذا هو الهدف من الطعن وهو �إعادة درا�سة احلكماملطعون فيه واملعرت�ض عليه لوجود عيوب فيه �أخ ّلت بالعدالة والإن�صاف.
التي ت�صدرها املحاكم االبتدائية :وهذا قي ٌد يفيد يف حتديد �أن احلكم الق�ضائي ال بد�أن يكون �صادراً من املحاكم االبتدائية ـ درجة �أولى ـ ولي�س من غريها كاللجان الإدارية
ذات االخت�صا�ص الق�ضائي �أو ّ
املحكمني ـ وهذا ي�أتي من باب املحافظة على حق �أطراف
((( عابدين ،حممد �أحمد ،طرق الطعن يف الأحكام املدنية والتجارية ،مرجع �سابق� ،ص.5
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الق�ضية با�ستيفاء درجات التقا�ضي.
 بهدف تقوميها �أو نق�ضها� :إذا �أعادت حمكمة اال�ستئناف درا�سة احلكم وما يرتتبعلى ذلك من بحث الوقائع �ستنتهي �إلى نتيجة من هذه الدرا�سة والبحث ،وهي �إما
�أن يكون احلكم �صحيحاً وموافقاً للنظام فهي بذلك حتكم ببطالن االعرتا�ض ويرتتب
تعدل احلكم �إذا كان بحاجة للتعديل �أو تلغيه وتنق�ضه
عليه �إقرار احلكم و�إم�ضا�ؤه� ،أو �أن ّ
وت�صدر حكماً �آخراً يف الق�ضية.

املبحث الثاين
م�شروعية الطعن باال�ستئناف
�إن درا�سة الأحكام الق�ضائية ومراجعتها بعد احلكم فيها للت�أكد من مدى �صحتها
و�سالمتها وحتقيقها للعدل والإن�صاف� ،أمر من مقت�ضيات العدالة.
وذلك �أن احلكم بطبيعة احلال ي�صدر عن القا�ضي الذي هو �إن�سان عر�ضة للخط�أ
والن�سيان واجلهالة؛ لأنه لي�س مبع�صوم ،فكان من واجبات حتقيق العدل ال�سماح ملن
�صدر عليه حكم ت�رضر منه ويراه م�شوباً بعيب من العيوب �أن يطلب معاودة طرح
النزاع من جديد لعله ي�صل �إلى ما يراه �أنه احلق وال�صواب.
وقد �شهدت �أ�صول ال�رشيعة الإ�سالمية لهذا ،ود ّلت عليه دالئل متعددة ،فمن الكتاب
قوله تعالى :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ الأنبياء.79-78:
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فقد حكم داود حكماً ،وتعقّبه �سليمان عليهما ال�سالم فنق�ضه وحكم حكماً �آخر،
وتف�صيل ذلك «عن م�رسوق قال :كان حرثهم عنباً فنف�شت فيه الغنم� ،أي :رعت لي ًال،
فق�ضى داود بالغنم لهم ،ف ّمروا على �سليمان ف�أخربوه اخلرب ،فقال �سليمان :ال ،ولكن
�أق�ضي بينهم �أن ي�أخذوا الغنم فيكون لهم لبنها و�صوفها ومنفعتها ويقوم ه�ؤالء على
حرثهم حتى �إذا عاد كما كان ر ّدوا عليهم غنمهم»(((.
فهذا حكم ناف ٌذ قرره داود ـ عليه ال�سالم ـ ب�أن تكون الغنم لأهل احلرث مقابل ما �أف�سدته من
حرثهم ،ثم نق�ضه �سليمان وحكم ب�أن تكون الغنم لأهل الزرع ،ي�أخذوا لبنها و�صوفها ومنفعتها
لهم ،ويقوم �أهل الغنم على احلرث حتى �إذا عاد كما كان ردت الغنم لأ�صحابها و�أخذ �أهل
الزرع زرعهم .ففي الآية داللة على م�رشوعية نق�ض احلكم من غري ال�شخ�ص الذي حكم به(((.
ومن ال�س ّنة :ق�صة الزُبية عن علي ر�ضي اهلل عنه وهي دا ّلة على جواز جعل حمكمة
خمت�صة ملراجعة الأحكام وتدقيقها �إذا مل يقنع بذلك املحكوم عليه ،وبعد درا�ستها للحكم
تتم �إجازته �أو نق�ضه ،فقد جعل علي ر�ضي اهلل عنه حكمه معلقاً على قبولهم �إذا ر�ضوا،
و�إال جاز لهم التظلم منه ومعار�ضته لدى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فلما حكم مل ير�ضوا
وق�صوا عليه الق�صة ،ف�أجاز احلكم(((.
ورفعوا دعواهم �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
((( الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت  ،ج� ،13ص.148
((( �آل خنني ،عبد اهلل حممد ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض
1429 ،هـ ،ج� ،2ص.186
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((( عن علي ر�ضي اهلل عنه قالَ :ب َعث ِني ر َُ�سول ا ِ �صلى اهلل عليه و�سلم �إِلى ال َي َم ِن فانت َه ْينا �إِلى ق ْو ٍم ق ْد َبن ْوا ز ِّب َّية ِللأ َ�س ِد ،
َف َب ْي َنا هُ ْم َك َذ ِل َك َي َتدَا َفع َ
ُون ِ�إ ْذ َ�س َق َط ر َُج ٌل َف َت َع َّل َق ِب� َآخ َرُ ،ث َّم َت َع َّل َق ر َُج ٌل ِب� َآخ َر َ ،ح َّتى َ�صارُوا ِفيهَا �أَ ْر َب َع ًة َ ،ف َج َر َحهُمُ الأَ َ�س ُد
َ
َ
َ
َ
ال�س َال َح
َفا ْن َتدَبَ َل ُه ر َُج ٌل ِب َح ْر َب ٍة َف َق َت َل ُه َو َما ُتوا ِمنْ ِج َر َاحا ِت ِه ْم ُكلُّه ُْم َ ،ف َقا َم �أ ْو ِل َيا ُء الأ َّو ِل �إِ َلى �أ ْو ِل َيا ِء ال َآخ ِر َف�أ ْخ َر ُجوا ِّ
ُون �أَنْ َت َقا َتلوا َور َُ�س ُول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َح ٌّى؟ �إِ ِّنى �أَ ْق ِ�ضى َب ْي َنك ْمُ
ِل َي ْق َت ِت ُلوا َف�أَ َتاهُ ْم عَ ِل ٌّى عَ َلى َت ْف ِي َئ ِة َذ ِل َك َ ،ف َق َال ُت ِريد َ
َق َ�ضا ًء �إِنْ ر َِ�ضي ُت ْم َف ُه َو ا ْل َق َ�ضا ُء َ ،و�إِ َّال َح َج َز َب ْع ُ�ض ُك ْم عَ نْ َب ْع ٍ�ض َح َّتى َت�أْ ُتوا ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم َف َي ُك َون هُ َو ا َّل ِذي
َي ْق ِ�ضى َب ْي َن ُك ْم َ ،ف َمنْ عَ دَا َب ْع َد َذ ِل َك َف َال َح َّق َل ُه ْ ،اج َمعُوا ِمنْ َق َبا ِئ ِل ا َّل ِذينَ َح�ض ُروا ا ْل ِب ْئ َر ُر ُب َع ال ِّد َي ِة َ ،و ُث ُل َث ال ِّد َي ِة َ ،و ِن ْ�ص َف
ال ِّد َي ِة  ،وَال ِّد َي َة َك ِام َل ًة َ ،ف ِللأَ َّو ِل ال ُّر ُب ُع  ،لأَ َّن ُه هَ َل َك َمنْ َف ْو َق ُه َ ،و ِلل َّثانيِ ُث ُل ُث ال ِّد َي ِة َ ،و ِلل َّثا ِل ِث ِن ْ�ص ُف ال ِّد َي ِة َ ،ف�أَ َب ْوا �أَنْ َي ْر َ�ض ْوا
َف�أَ َتوُا ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم َوهُ َو ِع ْن َد َم َق ِام �إِ ْب َر ِاهيمَ َف َق ُّ�صوا عَ َل ْي ِه ا ْل ِق َّ�ص َة َف َق َال « �أَ َنا �أَ ْق ِ�ضى َب ْي َن ُك ْم» .و َْاح َت َبى َف َق َال
ر َُج ٌل ِمنَ ا ْل َق ْو ِم �إِنَّ عَ ِل ًّيا َق َ�ضى ِفي َنا َف َق ُّ�صوا عَ َل ْي ِه ا ْل ِق َّ�ص َة َف�أَ َجا َز ُه ر َُ�س ُول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم �أخرجه الإمام �أحمد.
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ولذا حر�صت كثري من الأنظمة على تقرير احلق يف االعرتا�ض على الأحكام والطعن
فيها والن�ص على ذلك كحق من حقوق �أطراف الدعوى ،ومبعث هذا احلر�ص هو
ال�سعي لتدارك ما قد ي�شوب العمل الق�ضائي ب�صفة عامة من �أخطاء ،وعلى احلكم
ب�شكل خا�ص(((  ،ال�سيما يف ع�رص ت�شعبت فيه امل�سائل وتعقدت فيه الأعمال بحيث
ب�شكل دقيق بل ي�صعب
ي�صعب على القا�ضي الإحاطة ال�شاملة بجميع عنا�رص الدعوى ٍ
على اخل�صوم �أنف�سهم عر�ض دفوعهم و�أدلتهم.
وقد �أخذ النظام ال�سعودي مببد�أ التقا�ضي على درجات ف�أوجد طرقاً لالعرتا�ض
على الأحكام لتمكني اخل�صوم من الو�صول لإ�صالحها �أو �إلغائها ،توفق بني م�صلحة
اخل�صوم التي تق�ضي بوجوب �إعادة النظر يف احلكم لتدارك ما وقع فيه من خط�أ �أو ما
ا�شتمل عليه من �إجحاف �أو نق�ص ،وبني امل�صلحة العامة التي حتتم وجوب و�ضع حد
للنزاع حتى ت�ستقر احلقوق وت�صبح الأحكام ملزمة ملن كانوا طرفاً فيها.
فن�صت املادة التا�سعة من نظام الق�ضاء ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ على �أن تتكون املحاكم مما يلي:
1ـ املحكمة العليا.
2ـ حماكم اال�ستئناف.
3ـ حماكم الدرجة الأولى......
فجاء النظام بدرجات التقا�ضي والذي يتبني منها �أن حمكمة اال�ستئناف تعترب درجة
ثانية من درجات التقا�ضي ،ويف هذا ارتقا ٌء بالق�ضاء وتطوي ٌر له حتقيقاً ملبادئ العدالة
و�إي�صال احلقوق لأ�صحابها.

((( عبيد ،ر�ؤوف ،مبادئ الإجراءات اجلنائية  ،مطبعة نه�ضة م�صر ،القاهرة 1972 ،م� ،ص.861
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املبحث الثالث
الطبيعة النظامية للطعن باال�ستئناف
ال بد لتو�ضيح الطبيعة النظامية للطعن باال�ستئناف من البدء بالتنبيه على �أن طرق
الطعن يف الأحكام ب�شكل عام تنق�سم �إلى ق�سمني:
�أو ًال :طرق الطعن العادية:
وهي تلك الطرق التي مل حتدِّ د لها الأنظمة �أ�سباباً معينة يجب �إ�سنادها �إليها و�إال
كانت غري مقبولة ،و�إمنا للخ�صم �أن يطعن يف احلكم ال�صادر �ضده بطريق منها لأي
�سبب يرتاءى له ،وقابلية احلكم للطعن بطريق منها متنع �صالحيته للتنفيذ ما مل يكن
املعجل(((.
م�شمو ًال بالنفاذ َّ
ويندرج يف طرق الطعن العادية كل من:
 -1املعار�ضة:

�ضد املُعار�ض الذي ُك ِّلف باحل�ضور
وهي طريق للتظلم من احلكم الغيابي ال�صادر ّ
ح�سب القانون �أمام املحكمة ثم مل يتمثل لذلك� ،أو مل ير�سل عنه وكي ًال يف الأحوال
التي يجوز فيها ذلك(((.
وال جتوز املعار�ضة �إال يف الأحكام الغيابية �أو الأحكام املعتربة ح�ضورياً.
 -2اال�ستئناف:

وهو طريق من طرق الطعن العادية يطلب عن طريقه �أحد اخل�صوم من القا�ضي يف
حمكمة الدرجة الثانية حمكمة اال�ستئناف اتخاذ قرار جديد يحل حمل قرار القا�ضي
((( ها�شم ،حممود ،حممد� ،إجراءات التقا�ضي والتنفيذ  ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض 1416 ،هـ� ،ص�.ص.210 ،209
((( املر�صفاوي ،ح�سن �صادق� ،أ�صول الإجراءات اجلنائية ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية1972 ،م� ،ص.891
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يف حمكمة الدرجة الأولى ،ويرتتب على طرح النزاع على حمكمة الدرجة الثانية �أن
ت�صبح هذه املحكمة �صاحبة الوالية يف بحثه وحتقيقه والف�صل فيه(((.
ثاني ًا :طرق الطعن غري العادية:
وهي تلك الطرق التي ح�رص ّ
وحدد حاالتها وال ميكن �إثارتها �إال �إذا
املنظم �أ�سبابها ّ
وجد عيب من العيوب التي ن�ص عليها النظام.
ويندرج حتت طرق الطعن غري العادية:
 -1النق�ض:

وهو طريق طعن غري عادي يق�صد به �إلغاء احلكم املطعون فيه و�إبطاله ملخالفته �أحكام
القانون يف ال�شكل �أو يف الأ�سا�س(.((1
والطعن بطريق النق�ض هو نوع من الإ�رشاف على تطبيق القانون وتف�سريه لي�ؤدي
�إلى توحيد املبادئ القانونية التي تطبقها املحاكم.
ويتميز طريق الطعن بالنق�ض عن طريق الطعن باال�ستئناف ب�أن حمكمة النق�ض
تقت�رص وظيفتها على فح�ص �سالمة احلكم من ناحية �إعمال القانون �إعما ًال �صحيحاً دون
البحث يف وقائع الدعوى �أو التطرق لها.
� -2إعادة النظر:

ومفاده �أنه قد تظهر بعد احلكم النهائي يف الدعوى بع�ض الوقائع التي لو كانت
حتت نظر املحكمة عند �إ�صدارها احلكم لتغري ق�ضائها ،وتق�ضي العدالة وامل�صلحة العامة
عندئذ �إعادة نظر املو�ضوع على �ضوء ما جد فيه من وقائع(.((1
((( عابدين ،حممد �أحمد ،طرق الطعن يف الأحكام املدنية واجلنائية ،مرجع �سابق� ،ص.58
( ((1ب�سي�سو� ،سعدي� ،أ�صول املحاكمات اجلزائية علم ًا وعم ًال ،حلب 1965 ،م� ،ص687
( ((1املر�صفاوي ،ح�سن �صادق� ،أ�صول الإجراءات اجلنائية ،مرجع �سابق� ،ص.951
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والفرق بني طلب �إعادة النظر والطعن بالنق�ض �أنهما و�إن كانا طريقني غري عاديني
للطعن يف الأحكام �إال �أن الفرق يظهر بينهما يف الأ�سباب التي يبنى عليها كل منهما،
فالطعن بالنق�ض يكون خلط�أ يف القانون �أما �إعادة النظر فال يكون �إال خلط�أ يف الوقائع.
ويرتتب على تق�سيم طرق الطعن �إلى عادية وغري عادية نتائج من �أهمها:
-1ال يجوز االلتجاء �إلى الطرق غري العادية �إال بعد ا�ستنفاذ الطرق العادية وال يجوز
االلتجاء �إلى الطريقني معاً.
-2على الطاعن بطريق من طرق الطعن غري العادية �أن يقيم الدليل على وجود
�سبب من الأ�سباب التي ن�ص عليها القانون وال يجب ذلك بالن�سبة للطاعن بطريق من
طرق الطعن العادية.
-3ال يجوز تنفيذ احلكم القابل للطعن عليه ب�إحدى طرق الطعن العادية ،ما مل
املعجل ،وعلى النقي�ض من ذلك �إذا كان احلكم قاب ًال للطعن عليه
يكن م�شمو ًال بالنفاذ َّ
ب�إحدى طرق الطعن غري العادية ف�إنه ال ي�ؤثر على تنفيذه �إذ �إنه يعترب واجب التنفيذ
بقوة القانون.
-4الطعن بالطرق العادية يرتتب عليه جتديد النزاع و�إع��ادة طرحه على املحكمة
لتف�صل فيه من جميع الوجوه يف حدود ما مت الطعن فيه� ،أما الطعن بالطرق غري العادية
فال يرتتب عليه �إال النظر يف العيوب املع ّينة الواردة يف الطعن(.((1
ومن هنا ف�إن طبيعة املحاكم الق�ضائية يف نظرها للطعون املثارة �أمامها ال تخلو من
حالتني:
الأولى :حمكمة نق�ض حمكمة قانون �أو تدقيق:
وتنح�رص طبيعة عملها يف مراقبة ح�سن تطبيق القانون دون �أن متلك احلق يف الف�صل
( ((1عابدين ،حممد �أحمد ،طرق الطعن يف الأحكام املدنية واجلنائية ،مرجع �سابق� ،ص.7
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يف مو�ضوع الدعوى ،ويطلق عليها حمكمة النق�ض( ، ((1وهي عندما تنظر الطعن
بالنق�ض ال تعد حمكمة ف�صل يف اخل�صومة ،بل �إنها تعد مبثابة جهة �شكوى �ضد املحكمة
التي �أ�صدرت احلكم املطعون فيه ،فتحاكم احلكم من حيث �صحة تطبيقه للقانون �أو من
حيث الإجراءات التي اتبعتها املحكمة �أثناء املحاكمة ،ولي�س لها �أن تتدخل يف ت�صوير
الواقعة �أو تقدير الأدلة ،ومن ثم يعترب الطعن بالنق�ض تظلماً وطعناً يف احلكم(.((1
ويو�صف الطعن بالنق�ض ب�أنه طريق غري عادي وذو طابع ا�ستثنائي من طرق الطعن
يف الأحكام؛ لأنه ال يجوز ولوجه �إال يف حاالت حددها القانون على �سبيل احل�رص
وهي:
�إذا كان احلكم املطعون فيه مبنياً على خمالفة للقانون �أو خط�أ يف تطبيقه �أو ت�أويله.
ب �إذا وقع بطالن يف احلكم �أو بطالن يف الإجراءات �أ َّثر يف احلكم(.((1
ثاني ًا :حمكمة ا�ستئناف حمكمة مو�ضوع �أو وقائع:
وهي مبثابة الدرجة الثانية من درجات التقا�ضي حيث يطعن �أمامها يف �أحكام حمكمة
درجة �أولى.
ويرتتب على طرح النزاع عليها �أن ت�صبح حمكمة اال�ستئناف �صاحبة الوالية يف
بحثه وحتقيقه والف�صل فيه ،ويكون لها ما ملحكمة الدرجة الأولى من حيث بحث الوقائع
وامل�سائل القانونية املتعلقة بالنزاع املطروح عليها ،وعلى �أ�سا�س ما يقدم �إليها من �أدلة
ودفوع و�أوجه دفاع(.((1
(� ((1سرور� ،أحمد فتحي ،النق�ض اجلنائي «الطعن بالنق�ض وطلب �إع��ادة النظر يف املواد اجلنائية» ،دار
ال�شروق ،القاهرة  ،الطبعة الرابعة2004 ،م� ،ص.19
( ((1ال�شريف ،حامد ،النق�ض اجلنائي ،دار الفكر اجلامعي  ،اال�سكندرية 1999 ،م � ،ص.25
( ((1ال�شريف ،حامد ،النق�ض اجلنائي ،مرجع ال�سابق� ،ص.19
( ((1عابدين ،حممد �أحمد ،طرق الطعن يف الأحكام املدنية واجلنائية ،دار املطبوعات اجلامعية ،الإ�سكندرية 1984م� ،ص.58
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وتنتقل الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل �صدور احلكم
املطعون فيه.
و�أ�سباب الطعن �أمام حمكمة اال�ستئناف وحاالته غري واردة على �سبيل احل�رص،
فللطاعن �أن ي�سبب طعنه على ما �شاء من �أ�سباب وعيوب �سواء كانت ترجع �إلى عيب
يف الإج��راءات �أو اخلط�أ يف تطبيق القواعد القانونية �أو لعدم فهم املحكمة للوقائع
وتقديرها(.((1
وبعد اال�ستعرا�ض املوجز ملناهج املحاكم �أثناء نظرها للطعون يتبني لنا �أن ما نحن
ب�صدده وهو الطعن باال�ستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية التي تخت�ص به
حمكمة اال�ستئناف وهو بذلك ينطبق عليه ما ينطبق على طرق الطعن العادية من حيث
�سبب يراه منا�سباً،
�أن �أ�سبابه غري حم�صورة بل يحق للطاعن �أن ي�سبب يف طعنه ب�أي ٍ
والذي يفر�ض على حمكمة اال�ستئناف ـ تبعاً لطعنه ـ النظر يف الوقائع كاملة و�إعادة
بحثها وتقييم �أدلتها ،فتنتقل الدعوى بحالها على ما هي عليه �أمام حمكمة اال�ستئناف
وك�أنه مل ي�صدر فيها حك ٌم مطعو ٌن فيه ،كما �أن احلكم املطعون فيه باال�ستئناف ال يجوز
املعجل.
تنفيذه �إال �إذا كان م�شمو ًال بالنفاذ َّ

( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.6
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املبحث الرابع
�شروط الطعن باال�ستئناف
�إن ا�ستقرار احلقوق لأ�صحابها يقت�ضي احرتام احلكم ال�صادر من الق�ضاء وغلق
الباب نحو جتديد �أي نزاع ف�صل فيه.
حدد ّ
املنظم طرق وو�سائل الطعن يف الأحكام واالعرتا�ض عليها ،وو�ضع لها
ولذا ّ
ٌ
و�رشوط ملزمة بحيث �إذا مل تتوفر هذه ال�رشوط وال�ضوابط مل يعتد
�ضوابط مع ّينة
بالطعن واعترب باط ًال ،واكت�سب احلكم ال�صادر من الق�ضاء االحرتام والقوة ومل يكن
ممكناً جتديد النزاع حوله.
وتنق�سم �رشوط �صحة الطعن باال�ستئناف �إلى:
� -1رشوط يجب توافرها يف الطاعن �أو املع ِرت�ض.
� -2رشوط يجب توفرها يف املطعون �أو املع َرت�ض �ضده.
� -3رشوط يجب توفرها يف احلكم املطعون فيه �أو املع َرت�ض عليه.
و�سنتناول ك ًال منهما يف مطلب م�ستقل على النحو التايل:
املطلب الأول� :شروط الطاعن

ي�شرتط يف �صاحب دعوى الطعن التي تقام �أمام حمكمة اال�ستئناف �أربعة �رشوط
وهي:
� -1أن يكون ذا �أهلية �أو �سلطة �رشط الأهلية.
� -2أن يكون طرفاً يف اخل�صومة �رشط ال�صفة.
� -3أن يكون حمكوماً عليه �رشط امل�صلحة.
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� -4أال يكون قد َق ِبل احلكم املعرت�ض عليه.
ونف�صل الكالم عنها فيما يلي:
�أو ًال� :أن يكون الطاعن ذا �أهلية �أو �سلطة:
ويق�صد بالأهلية �أي �أن يكون الطاعن �صاحلاً للقيام ب�إجراء الطعن با�سمه ويف
م�صلحته �أو يف م�صلحة الآخرين وه��ذه هي الأهلية الإجرائية( ، ((1ولكي يكون
ال�شخ�ص متحم ًال للأهلية الإجرائية ،البد �أن تتوفر فيه �أهلية الأداء وذلك ب�أن يكون
بالغاً ،عاق ًال ،را�شداً (.((1
فمن ال تتوفر فيه �رشوط الأهلية كال�صغري واملجنون وال�سفيه �أو املحجور عليه ،ال
الو�صي �أو الق ِّيم ومن ميثله قانوناً
ي�صح اعرتا�ضه وطعنه ،ويقوم نيابة عنه بذلك الو ّ
يل �أو
ّ
يف العمل الإجرائي.
والأ�شخا�ص املعنويون الذين لديهم ال�شخ�صية القانونية يقوم بتمثيلهم من ينوب
عنهم قانوناً �أو �رشعاً �أو اتفاقاً بحكم نظام ال�شخ�ص املعنوي(.((2
وي�شرتط ل�صحة الطعن الذي يرفعه النائب عن �صاحب احلق �أن يكون تقدمي الطعن
وا�ضحاً يف حدود ال�سلطة املخولة له ،وال ي�شرتط يف عبارة التوكيل لالعرتا�ض �صيغة
خا�صة وال الن�ص بها �رصاحة بل يكفي �أن تكون م�ستفادة من �أية عبارة واردة يف التوكيل
تت�سع لت�شمل االعرتا�ض.
ثاني ًا� :شرط ال�صفة يف الطاعن:
املراد به �أن تكون دعوى االعرتا�ض من �صاحب احلق �أو من يقوم مقامه .فالأ�صل �أن
( ((1ح�سني ،عبد املنعم ،طرق الطعن يف الأحكام املدنية والتجارية ،بدون طبعة ،بدون دار ن�شر ،بدون تاريخ� ،ص.37
(� ((1آل خنني ،عبد اهلل ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودية ،مرجع �سابق ،ج�،1ص.56
( ((2عابدين ،حممد �أحمد ،الو�سيط يف طرق الطعن على الأحكام املدنية وال�شرعية ،دار الفكر اجلامعي،
الإ�سكندرية � ،ص.38
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ال�صفة هي مناط احلق يف الطعن فيلزم لقبول الطعن توافر �صفة الطاعن عند التقرير به
وت�ستمر معه دون تغيري �إلى �أن يف�صل يف الدعوى(.((2
فيجب �أن يكون املعرت�ض طرفاً يف اخل�صومة التي انتهت ب�صدور احلكم املراد
الطعن فيه ،وال يكون للغري ـ من مل يكن طرفاً يف اخل�صومة التي �صدر فيها احلكم ـ �صفة
يف الطعن يف هذا احلكم.
وا�شرتاط هذا ال�رشط يرجع �إلى مبد�أ �أ�صيل يف قانون املرافعات ،وهو ن�سبية
�إجراءات املرافعات ،فاحلكم الق�ضائي ال يحتج به �إال بني خ�صوم الدعوى التي �صدر
فيها ،وال يحوز حجية �إال فيما بينهم ،وبناءاً عليه فالطرف الذي مل يكن طرفاً يف
اخل�صومة ال يحق له الطعن يف هذا احلكم لأنه ال ي�ؤثر يف حقوقه وال يحتج به عليه(.((2
ومن املقرر �أنه يعترب طرفاً يف اخل�صومة ك ًال من:
�أ – املدعي.
ب -املدعى عليه.
ج -اخل�صم املُدخَ ل يف الدعوى ب�رشط �أن يكون طلب الإدخال من اخل�صوم ،فمن
يدخل يف الدعوى بناءاً على طلب املحكمة ال يعترب خ�صماً يف الدعوى ،كما �إذا كان
الق�صد من �إدخاله تقدمي م�ستند حتت يده فلي�س له احلق يف الطعن يف احلكم ال�صادر
يف اخل�صومة.
د -اخل�صم املتدخل هجومياً �أو ان�ضمامياً �رشيطة �أن ال يكون قد ُرف�ض تدخله ،فلي�س
له احلق يف الطعن يف احلكم الذي �صدر يف الدعوى طاملا وقد ُق�ضى برف�ض تدخله �إذ
مل يعد خ�صماً يف الدعوى ويعترب �أجنبياً عنها ( ،((2ويقت�رص حقه عندئذ على الطعن يف
احلكم بعدم قبول �أو رف�ض التدخل.
( ((2جمعة ،حممد ،الطعن يف الأحكام اجلنائية والع�سكرية ،ال�شركة املتحدة للطباعة والن�شر والتوزيع� ،ص.220
( ((2عمر ،نبيل ،النظرية العامة للطعن بالنق�ض  ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية 1980،م� ،ص251
( ((2عابدين ،حممد ،الو�سيط يف طرف الطعن على الأحكام ،مرجع �سابق� ،ص.16
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كما يجوز الطعن من خَ َلف اخل�صم �سواءاً كان خلفاً عاماً كالورثة �أو من يف حكمهم،
فالورثة يجوز لهم الطعن يف الأحكام ال�صادرة �ضد مورثهم ب�رشط رفع الطعن ب�أ�سمائهم
بو�صفهم خلفاء املورث ،ف�إذا رفع الطعن با�سم املورث كان غري مقبول لرفعه من غري
ذي �صفة ويعترب الطعن باط ًال (.((2
والقاعدة العامة �أن احلكم ال�صادر �ضد �أحد الورثة ال يحتج به على بقية الورثة الذين
مل يخت�صموا يف الدعوى ـ �إذا مل يوكلوه على متثيلهم يف اخل�صومة ـ� ،أما احلكم ال�صادر
مل�صلحة �أحد الورثة ف�إنهم ي�ستفيدون منه.
وبالن�سبة للخَ َلف اخلا�ص كامل�شرتي فال يقبل الطعن على احلكم منه �إال �إذا كان احلق
املتنازع عليه قد �آل �إليه بعد رفع الدعوى(.((2
والعربة يف توافر ال�صفة يف املعرت�ض هو حقيقة الواقع يف الدعوى ،مبعنى �أنه ال
ي�شرتط لتوافر ال�صفة يف الطاعن �أن يكون قد ظهر بنف�سه يف اخل�صومة التي انتهت
باحلكم املطعون فيه ،فيكتفي �أن يكون غريه ناب عنه نيابة �صحيحة ،و�إعما ًال لذلك
فاملوكل له حق الطعن يف احلكم ال�صادر يف الدعوى التي مثّله فيها وكيله.
وعلى الطاعن �أن يرفع طعنه بال�صفة التي كان خمت�صماً بها يف الدعوى التي �صدر
فيها احلكم املطعون فيه ،لأنه �إن ّبدل هذه ال�صفة �أ�ضحى خ�صماً �آخر فال يقبل منه
الطعن ،ولذلك ال يحق ملن رفع الدعوى ب�صفته ال�شخ�صية �أن يطعن على احلكم ال�صادر
فيها ب�صفته و�صياً ،وال ملن رفعت عليه الدعوى ب�صفته ممث ًال لغريه �أن يطعن يف احلكم
ب�صفته ال�شخ�صية ،ولكن �إذا �صدر حكم على �شخ�ص ب�صفة مل يكن حائزاً لها ،كما لو
حكم عليه ب�صفته و�صياً مث ًال وهو لي�س كذلك كان لهذا ال�شخ�ص احلق يف الطعن على
( ((2عمر ،نبيل النظرية العامة للطعن بالنق�ض ،مرجع �سابق� ،ص.256
( ((2عابدين ،حممد ،الو�سيط يف طرق الطعن ،مرجع �سابق� ،ص.17
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هذا احلكم ب�صفته ال�شخ�صية(.((2
ولل�شخ�ص الذي �أحلق احلكم املطعون فيه ال�رضر بحقوقه وله م�صلحة يف الطعن فيه
ومل يكن طرفاً يف اخل�صومة �أن يتقدم بطلب �إعادة النظر �أمام املحكمة التي �أ�صدرت
احلكم.
ثالث ًا� :شرط امل�صلحة يف الطاعن:
الطاعن يجب �أن يكون له م�صلحة للطعن يف احلكم لأنه يجب �أن تكون للمدعي
م�صلحة يف دعواه ،حيث �إن من املق ّرر يف املبادئ الق�ضائية حيث ال م�صلحة ال دعوى،
فال تقام دعوى �أو يعرت�ض �أحد على احلكم �إال �إذا كانت له م�صلحة يف ذلك �أما �إذا
كان جمرد هوى �أو لي�س له م�صلحة ف�إن الطاعن يف احلكم لي�س له �أن يطعن فيه ويكون
الطعن غري مقبول.
 -1تعريف امل�صلحة:

هي املنفعة التي يح�صل عليها املدعي �أو املدعى عليه من جلب نفع �أو دفع �رضر عن
احلق امل ُ َّدعى به(.((2
فيجب �أن يرمي الطاعن من وراء طعنه �إلى تعديل احلكم فيما �أ�رض به ،لأن امل�صلحة
هي مناط احلق يف الدعوى فال دعوى بغري م�صلحة.
والعربة بتوافر �أو عدم توافر �رشط امل�صلحة يف الطعن هو التطابق بني طلب الطاعن
ومنطوق احلكم ،ف�إذا تطابقت طلبات الطاعن مع منطوق احلكم بحيث حكم له بكل ما
طلبه ولو مل يكن هناك تطابق بني �أ�سباب احلكم والأ�سباب التي ا�ستند عليها الطاعن فال
م�صلحة له يف الطعن وال يقبل منه� ،أما �إذا اختلفت طلبات الطاعن مع منطوق احلكم
( ((2ح�سني ،عبد املنعم ،طرق الطعن يف الأحكام ،مرجع �سابق� ،ص.25
(� ((2آل خنني ،عبد اهلل حممد ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي ،مرجع �سابق ،ج،1
�ص.36
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فتثبت له امل�صلحة يف الطعن(.((2
� -2شروط امل�صلحة يف الطعن:

ي�شرتط يف امل�صلحة الواجب توفرها يف الطاعن ما يلي:
�أ  -يجب �أن تكون امل�صلحة �شخ�صية� :أي �أن يكون للطاعن م�صلحة �شخ�صية
تتعلق ب�صفته التي طعن مبقت�ضاها ،والتي تتمثل مب�سا�س احلكم املعيب باملركز الذاتي
�أو ال�شخ�صي للطاعن �سواء كانت هذه امل�صلحة ماد ّية وهي التي تتجه ملحو الآثار
املادية التي ترتتب على تنفيذ احلكم �أو هي امل�صلحة التي �أتت �أ�سا�سا لتحقيق �آثار مادية
للطاعن� ،أو كانت امل�صلحة �أدبية �أو نف�سية من خالل حمو الآثار الأدبية �أو الروحية التي
�سترتتب على تنفيذ احلكم املطعون فيه والتي مت�س �سمعته الأدبية �أو الروحية.
ب� -أن تكون امل�صلحة حالة� :أي �أن تكون امل�صلحة امل�شرتطة يف املطالبة باحلق
موجودة عند املطالبة(.((2
مبعنى �أنه البد من توفر امل�صلحة يف الطاعن يف احلكم وقت �صدور احلكم املطعون
فيه ،فهو الذي �سيعود �إليه مدى ما للطاعن من م�صلحة يف طعنه.
وقد اختلف فقهاء القانون يف ا�شرتاط ا�ستمرار هذه امل�صلحة حتى الف�صل يف
الطعن ،فذهب ر�أي �إلى ا�شرتاط امل�صلحة وقت �صدور احلكم املطعون فيه بغ�ض النظر
عما يطر�أ من وقائع الحقة قد تودي بهذه امل�صلحة ،وذهب ر�أي �آخر �إلى �أن الطاعن
يجب �أن ت�ستمر م�صلحته �إلى وقت الف�صل يف الطعن الذي قدمه �ضد احلكم(.((3
ج� -أن تكون امل�صلحة حقيقية م�ؤكدة كانت �أو حمتملة :فتكون امل�صلحة حقيقية
وم�ؤكدة ،متى كان من امل�ؤكد واحلادث فع ًال ات�صال احلكم املطعون فيه مبركز الطاعن مما
ينطوي عليه تهدي ٌد ٌّ
واقع مب�صاحله وتوفرت له فائدة من وراء نق�ض احلكم
حال و�رض ٌر ٌ
( ((2عمر ،نبيل ،النظرية العامة للطعن بالنق�ض  ،مرجع �سابق� ،ص.290
(� ((2آل خنني ،عبد اهلل ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي ،مرجع �سابق،ج� ،1ص.42
(� ((3سرور� ،أحمد ،النق�ض يف املواد اجلنائية  ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة � ،ص.59
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املطعون فيه �سواء كانت تلك الفائدة مادية �أو �أدبية.
وقد تكون امل�صلحة حمتملة �إذا كان هناك احتمال م�ستقبلي بامل�سا�س مبركز الطاعن
ب�شكل ٍ
كاف ،وتقدير مدى احتمالية م�سا�س احلكم مبركز الطاعن م�ستقب ًال �أمر مرتوك
تقديره للمحكمة.
د� -أن تكون امل�صلحة م�رشوعة :ويق�صد بذلك �أن تكون جديرة باحلماية حيث
تكون امل�صلحة م�رشوعة وقانونية عندما تهدف �إلى حماية و�ضع قانوين �أو �أخالقي
يقره القانون ومتفق مع النظام العام.
 -3حاالت امل�صلحة:

تكون للمدعي م�صلحة يف الطعن يف احلاالت التالية:
�أ � -إذا رف�ضت دعواه كلها �أو بع�ضها.
ب� -إذا حكمت له املحكمة بجزء من املطلوب يف دعواه.
ج� -إذا حكمت عليه املحكمة ببدل العطل وال�رضر للمدعى عليه.
وتكون للمدعى عليه م�صلحة يف الطعن:
�أ � -إذا ق�ضت املحكمة للمدعي بطلباته كلها �أو بع�ضها.
ب� -إذا حكمت عليه املحكمة ببدل العطل �أو ال�رضر(.((3
ويكون للمتدخل ان�ضمامياً �إلى جانب املدعي �أو املدعى عليه �أن يطعن يف احلكم
ال�صادر �إذا كان من تدخل �إلى جانبه قد �أخفق على النحو ال�سالف.
رابعاً� :رشط عدم قبول الطاعن للحكم املطعون فيه:
ي�شرتط البع�ض يف الطاعن �أال يكون قد ق ِبل احلكم املراد الطعن فيه ،وقبول احلكم
املراد به هو الر�ضا به �رصاح ًة �أو �ضمناً ،بحيث ميتنع على من ر�ضي به الطعن فيه بعدئذ
( ((3زعلة ،علي مو�سى ،الطعن يف الأحكام وتطبيقاته يف التنظيم الق�ضائي ال�سعودي ،ر�سالة ماج�ستري يف
�أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،غري من�شورة1410 ،هـ� ،ص�.ص.42-41
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ب�أي طريق من طرق الطعن يف مواجهة من �صدر احلكم والقبول ل�صاحله(.((3
ف�إذا قنع الطاعن باحلكم ف�إنه قد �أ�سقط حقه يف طلب الطعن عليه ،والقبول والر�ضا
باحلكم نوعان:
-1القبول ال�رصيح ومعناه �إعالن �إرادة �رصيحة بعدم الرغبة يف الطعن باحلكم �أثناء
النطق به �أو بعده ،ويلزم لالعتداد بالقبول �أن يثبت كتابة يف دفرت ال�ضبط والتوقيع على
ذلك(.((3
ٌ
�سلوك ممن له احلق يف الطعن ال يتفق مع �إرادة الطعن
-2القبول ال�ضمني ،ومعناه
يف احلكم بالطرق التي يقررها القانون(.((3
وهذا القبول ال�ضمني ال وجود له على �أر�ض الواقع العملي �إذ �إن االعرتا�ض له
ميعاد حمدد لرفعه ف�إذا انتهت مدة امليعاد ومل يعرت�ض الطاعن على احلكم ّ
دل ذلك على
قبوله ال�ضمني للحكم وبالتايل ي�سقط حقه يف االعرتا�ض ال لقبوله ال�ضمني و�إمنا مل�ضي
املدة.
وانتهاء ّ
و�إعما ًال لقاعدة الأثر الن�سبي للقبول ،ف�إنه �إذا كان حق الطعن مقرراً للقابل
وحده ف�إنه يرتتب على قبوله للحكم عدم جواز الطعن فيه� ،أما �إذا تعدد املحكوم
عليهم ف�إن قبول �أحدهم للحكم ي�ؤدي �إلى زوال حقه وحده يف الطعن على هذا
احلكم(.((3
وقبول احلكم من ممثل الطاعن ي�شرتط ل�صحته �أن تتوافر فيه �أهلية النزول عن احلق،
ف�إن كان وكي ًال فالبّد �أن ين�ص يف وكالته على �أحقيته بالقبول باحلكم� ،أما �إذا كان ولياً �أو
و�صياً �أو ممث ًال للأجهزة احلكومية فال ي�صح منه ال�صلح �أو التنازل �أو القبول لأن ذلك ال
(((3
(((3
(((3
(((3

عمر ،نبيل ،النظرية العامة للطعن بالنق�ض ،مرجع �سابق� ،ص.267
وايل ،فتحي ،قانون الق�ضاء املدين  ،دار النه�ضة العربية ،بريوت 1970 ،م� ،ص.898
املرجع ال�سابق� ،ص.898
عمر ،نبيل النظرية العامة للطعن بالنق�ض ،مرجع �سابق� ،ص.270
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ي�رسي على امل�صالح املتعلقة بالنظام العام(.((3
املطلب الثاين� :شروط املطعون �ضده

وفيما يتعلق باملطعون �ضده �أو املع َرت�ض �ضده ،ف�إنه ال بد من توافر �رشوط فيه بع�ضها
م�شرتكة مع الطاعن ،ولكنها تفرق عنه يف النظرة �إليها من زاوية �أخرى ،لوجود متييز
بني مركز الطاعن وبني املطعون �ضده.
وميكن �أن جنمل هذه ال�رشوط الواجب توفرها يف املطعون �ضده يف �رشوط ثالثة
هي:
�-1أن يكون ذا �أهلية �أو �سلطة �رشط الأهلية.
�-2أن يكون طرفاً يف اخل�صومة ال�صادر فيها احلكم املطعون فيه �رشط ال�صفة.
�-3أن يكون حمكوماً له مبقت�ضى احلكم املطعون فيه �رشط امل�صلحة.
وتف�صيل القول فيها على النحو التايل:
�أو ًال� :أن يكون املطعون �ضده ذا �أهلية �أو �سلطة:
يجب �أن يكون املطعون �ضده ذا �أهلية �أو �سلطة ،فالأعمال الإجرائية الق�ضائية و�إن
كانت عموماً �أعما ًال �صادرة من جانب واحد� ،إال �أنها كقاعدة عامة ال تنتج �أثرها �إال
ب�إبالغها �إلى اخل�صم الآخر ،ونتيجة لهذا يجب يف �إجراء الطعن ف�ض ًال عن توافر الأهلية
يف الطاعن �أو متثيله متثي ًال �صحيحاً �أن تتوافر هذه الأهلية �أو هذا التمثيل يف املطعون
�ضده ،وذلك من �أجل اتخاذ هذه الأعمال على الوجه ال�صحيح(.((3
( ((3املرجع ال�سابق� ،ص.270
( ((3ح�سني ،عبد املنعم ،طرق الطعن يف الأحكام ،مرجع �سابق� ،ص.40
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وذلك لأن فاقد الأهلية كال�صغري واملجنون قد رفع عنه التكليف الرباين فهو غري
م�ؤاخذ يف �أحكام العبادات لأنه ال يعلم �شيئاً منها �أو ال يطبقها ،وكذا ناق�ص الأهلية
كاملعتوه وال�سفيه وذي الغفلة ،ف�إن احلكم الذي ي�صدر �ضده �أو ل�صالح فاقد الأهلية
و�صي �أو و ّ
يل �أو ق ّيم ينوب عنه يف اخل�صومة(.((3
يكون يف غري حم ّله ،والبد من ّ
ثاني ًا� :شرط ال�صفة يف املطعون �ضده:
ومعنى هذا ال�رشط �أن يكون املطعون �ضده طرفاً يف اخل�صومة التي �صدر فيها احلكم
املطعون فيه ،ب�أن يكون ممث ًال فيها �سواءاً ب�شخ�صه �أو بالنيابة عنه �أياً كان نوع النيابة ،ف�إذا
كان فاقداً �أو ناق�صاً للأهلية �أو تويف ف�إن الطعن يرفع على ورثته �أو من يقوم مقامه ،و�إذا
كان قا�رصاً ثم بلغ �سن الر�شد اخت�صم هو دون من كان ميثله(.((3
وال ي�صح توجيه الطعن �ضد الغري لأن احلكم ال يفيد منه �أو ي�ضا ّر به �إال من كان طرفاً يف
الدعوى التي �صدر فيها ،وكذلك ال يقبل الطعن املوجه �إلى من ُحكِ م ب�إخراجه من الدعوى.
وال بد �أن يخت�صم املطعون �ضده يف الطعن بذات �صفته التي كانت له يف تلك
اخل�صومة ،وال يجوز �أن يخت�صم من مل يكن خ�صماً يف النزاع �أمام املحكمة التي
�أ�صدرت احلكم املطعون فيه(.((4
واملناط يف حتديد اخل�صم هو بتوجيه الطلبات يف الدعوى ،فال يكفي جمرد املثول
�أمام املحكمة دون �أن يكون للطرف املاثل طلبات ِق َبل �صاحبه �أو ل�صاحبه طلبات ِق َبله
حتى يعترب خ�صماً باملعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى �إليه(.((4
( ((3القحطاين ،عبد اهلل ،الطعن بالتمييز يف النظام الق�ضائي ال�سعودي ،معهد الإدارة العامة ،الريا�ض ،
1412هـ� ،ص.55
( ((3ح�سني ،عبد املنعم ،الطعن يف الأحكام ،مرجع �سابق� ،ص.38
( ((4املرجع ال�سابق� ،ص.39
( ((4عابدين ،حممد �أحمد ،الو�سيط يف طرق الطعن على الأحكام ،مرجع �سابق� ،ص.40
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ثالث ًا� :شرط امل�صلحة يف املطعون �ضده:
في�شرتط يف املطعون �ضده �أن يكون قد �أفاد من الو�ضع القانوين النا�شئ عن احلكم
املطعون فيه ،ومفاد هذا ال�رشط هو �أن يكون املطعون �ضده حمكوماً له مبقت�ضى احلكم
املطعون فيه ،ومبعنى �آخر يجب �أن توجد يف جانب املطعون �ضده م�صلحة تخول له
احلق يف الدفاع عن احلكم املطعون فيه ،ويتوافر ذلك �إذا حكم ل�شخ�ص بكل طلباته �أو
ببع�ض طلباته التي وجهها الطاعن �إليه.
وي�شرتط �أي�ضاً �أال يكون املطعون �ضده قد تنازل عن الفائدة التي عادت �إليه من
احلكم املطعون فيه �إذ يف هذه احلالة ال تكون للطاعن م�صلحة يف �إجراء الطعن ،كما ال
تكون للمطعون �ضده �أي�ضاً م�صلحة يف الدفاع عند احلكم(.((4
املطلب الثالث� :شروط احلكم املطعون فيه

الطعن �أمام حمكمة اال�ستئناف �إمنا يكون على الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من املحاكم
االبتدائية  -ولي�ست كل الأحكام الق�ضائية قابلة للطعن فيها  -وهي بالن�سبة جلواز الطعن فيها
على ثالثة �أحوال :هناك من الأحكام الق�ضائية ما يجب ا�ستئنافها بقوة النظام ،ومنها ماال
يقبل االعرتا�ض عليها ،ومنها ما يجوز االعرتا�ض عليها عند توفر �رشوط معينة لالعرتا�ض.
�أو ًال :الأحكام التي يجب الطعن فيها بقوة النظام:
وهي الأحكام ال�صادرة بالقتل �أو القطع �أو الرجم �أو الق�صا�ص يف النف�س �أو فيما
دونها ،وهذه الأحكام ا�ستئنافها وجوبي بقوة النظام حتى ولو مل يطلب املحكوم عليه
التحوط يف الدماء.
الطعن فيها �أو �أبدى قناعته باحلكم وذلك من باب ّ

( ((4عمر ،نبيل ،النظرية العامة للطعن بالنق�ض ،مرجع �سابق� ،ص276
218

العدد |  | 61حمرم 1435هـ

ثاني ًا :الأحكام التي ال يجوز الطعن فيها:
حدد
-1الأحكام التي انتهى ميعاد الطعن فيها ،فالأحكام التي كانت قابلة للطعن ّ
مدة حمددة بفواتها يكت�سب احلكم القطعية ،وميتنع الطعن عليها وي�سقط حق
لها النظام ّ
�صاحبه يف ذلك.
-2الأحكام التي ح�صلت القناعة بها من املحكوم عليه ،حيث �إن من �رشوط
االعرتا�ض كما �سبق �أال يكون الطاعن قد قبل احلكم املطعون عليه �رصاحة �أو �ضمناً،
حيث يرتتب على �إجابة املحكوم عليه بقناعته باحلكم �سقوط حقه يف طلب الطعن.
-3الأحكام القطعية وهي تلك الأحكام التي �صدقت عليها املحاكم العليا فاكت�سبت
�صفة القطعية� ،أي �أ�صبحت نهائية ال يجوز الطعن فيها م ّرة �أخرى �إال بطلب �إعادة النظر.
ثالث ًا :الأحكام التي يجوز الطعن فيها:
ي�شرتط يف احلكم الذي يجوز االعرتا�ض عليه ـ �أمام حمكمة اال�ستئناف ـ �رشوطا
معنية وهي على النحو التايل:
ال�رشط الأول� :أن يكون احلكم املطعون فيه حكماً ق�ضائياً.
ال�رشط الثاين� :أن يكون احلكم املراد الطعن فيه منهياً للخ�صومة.
ال�رشط الثالث� :أن يكون احلكم �صادراً من املحاكم االبتدائية درجة �أولى.
ال�رشط الرابع� :أن يقدم الطعن وفق ال�شكل النظامي ويف ميعاده املحدد.
ونف�صل احلديث عنها كما يلي:
ِّ
ال�شرط الأول� :أن يكون احلكم املطعون فيه حكم ًا ق�ضائي ًا:

�أي �أن يكون احلكم املراد االعرتا�ض عليه حكماً ق�ضائياً باملعنى الفني الدقيق املفهوم
من احلكم ،فما ي�صدر من القا�ضي من �أعمال �أو قرارات لي�ست لها خ�صائ�ص احلكم
وخارجه عن نطاقه ال يجوز الطعن فيها ،ومن ثم يتعني �أن يرفع الطعن على حكم من
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�ش�أنه �أن يلحق �رضراً ،ويتعني على الطاعن �أن يورد يف �صحيفة الطعن بيانات احلكم
املطعون فيه و�إال ف�إن الطعن يكون عارياً عن دليله(.((4
ومن ثم ف�إن الطعن الذي يرفع عن �أعمال الإدارة الق�ضائية ال يعترب مقبو ًال كتوزيع
مد �أجل احلكم� ،أو �إعادة الدعوى للمرافعة وغريها من
العمل بني دوائر املحكمة� ،أو ّ
مثيالتها ال تعد حكماً وال يجوز الطعن فيها.
ال�شرط الثاين� :أن يكون احلكم املراد الطعن عليه منهي ًا للخ�صومة.

والأحكام من جهة �إنهاء اخل�صومة نوعان:
الأول� :أحكام منهية للخ�صومة :ومنها �أحكام مو�ضوعية تتناول احلكم يف املو�ضوع
�سلباً �أو �إيجاباً بحيث يت�صدى احلكم فيه لكل الطلبات والدفوع ،ومنها �أحكام ال
تت�صدى للمو�ضوع بل لل�شكل ،ك�أن تف�صل يف دفع من �ش�أنه �إنهاء اخل�صومة كاحلكم
بعدم �سماع الدعوى ل�سبق احلكم فيها ،فهذا النوع من الأحكام يكون االعرتا�ض عليه
عند الف�صل فيه(.((4
الثاين� :أحكام غري منهية للخ�صومة وهي :ما ي�صدره القا�ضي من �أحكام فرعية �أثناء
ال�سري يف الدعوى قبل احلكم الذي تنتهي به اخل�صومة ك ّلها �أو بع�ضها ،مثل :احلكم
برف�ض الدفع بعدم االخت�صا�ص �أو رف�ض عدم قبول الدعوى� ،أو عدم قبول الطلب
العار�ض� ،أو الإدخال ،فالأ�صل فيها �أنه ال يعرت�ض عليها �إال مع االعرتا�ض على احلكم
ال�صادر يف مو�ضوع اخل�صومة منهياً لهـا(.((4
على �أنه ي�ستثنى من ذلك بع�ض الأحكام من هذا النوع يجوز االعرتا�ض عليها على
ا�ستقالل ولو كانت غري منهية للخ�صومة يف املو�ضوع وهي:
( ((4عابدين ،حممد �أحمد ،الو�سيط يف طرق الطعن يف الأحكام ،مرجع �سابق� ،ص.284
(� ((4آل خنني ،عبد اهلل ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي ،مرجع �سابق،ج� 2ص.198
( ((4املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.199
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�أ  -احلكم ال�صادر بوقف الدعوى :ف�إذا �صدر حك ٌم بوقف الدعوى( ، ((4فيجوز
االعرتا�ض على هذا احلكم على ا�ستقالل فور �صدوره ،وذلك ليتمكن اخل�صم من
تعجيل الدعوى متى كان لذلك وجه وقبل اعرتا�ضه.
و�إذا حكم القا�ضي برف�ض وقف الدعوى فلي�س للخ�صم االعرتا�ض عليه �إال مع
احلكم يف مو�ضوع الدعوى(.((4
ب -الأحكام ال�صادرة بعدم االخت�صا�ص �أو بالإحالة :قد ي�صدر القا�ضي حكماً
بعدم اخت�صا�صه مكانياً �أو مو�ضوعياً بالف�صل يف النزاع� ،أو ي�صدر حكماً بالإحالة �إلى
قا�ض �أو حمكمة �أخرى الرتباط الق�ضية بها يف املو�ضوع �أو لقيام النزاع ذاته �أمامها.
ٍ
ويف كل الأحوال �إذا �صدر احلكم بعدم االخت�صا�ص ف�إنه يتعني تعليق الدعوى حتى
الف�صل يف �ش�أن االخت�صا�ص �أو الإحالة ،ويحق للمت�رضر الطعن يف هذا احلكم.
ج -الأحكام الوقت ّية :واملراد بها الأحكام التي ي�صدرها القا�ضي ب�صور ٍة م�ؤقت ٍة من
�أجل معاجلة و�ضع قائم �أثناء �سري الدعوى ،فمتى �صدر حك ٌم بذلك جاز الطعن فيه على
ا�ستقالل حال �صدوره ،وال ي�ؤخر حتى احلكم يف مو�ضوع الدعوى(.((4
د -الأحكام امل�ستعجلة :واملراد بها الأحكام التي ي�صدرها القا�ضي ب�صف ٍة م�ؤقت ٍة
مت�س �أ�صل
حلماية حق يخ�شى عليه من فوات الوقت ومتعلقة مبنازع ٍة يف املو�ضوع ،وال ّ
احلق وال ت�ؤ ّثر فيه(.((4
ال�شرط الثالث� :أن يكون احلكم �صادر ًا من املحاكم االبتدائية درجة �أولى

وهذا قيد على الأحكام ،في�شرتط للطعن باال�ستئناف �أن يكون احلكم املعترَ �ض عليه
( ((4وقف الدعوى هو ت�أجيل ال�سري فيها �إلى �أمدٍ بقرار من املحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب اخل�صوم
ل�سبب يقت�ضي ذلك ،ويرتتب على وقف الدعوى �إيقاف جميع الإجراءات املتعلقة بها.
(� ((4آل خنني ،عبد اهلل ،الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�سعودي ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.199
( ((4املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.200
( ((4وردت هذه الدعاوى امل�ستعجلة يف املادة الرابعة والثالثني بعد املائة من نظام املرافعات ال�شرعية.
العدد |  | 61حمرم 1435هـ

221

�صادراً من املحاكم االبتدائية ولي�س من غريها ـ كاللجان الإداري��ة ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي �أو ّ
املحكمني ـ وهذا ي�أتي من باب املحافظة على حق �أطراف الق�ضية باحل�صول
وا�ستيفاء درجات التقا�ضي.
ال�شرط الرابع� :أن ُيقدَّ م الطعن وفق ال�شكل النظامي ويف ميعاده املحدد

الطعن �أمام حمكمة اال�ستئناف ب�صفته دعوى ق�ضائية البد فيه من �إتباع �إجراءات
معينة حددها النظام ،وو�ضع طرقاً و�رشوطاً العتبار هذه الدعوى وبداية ال�سري فيها
انتهاءاً ب�إ�صدار حكم فا�صل يف مو�ضوعها.
وتتمثل هذه الإجراءات يف رفع �صحيفة دعوى االعرتا�ض وما يجب �أن ت�شتمل عليه
من بيانات خا�صة والتي تكمن �أهمية رفعها �أمام حمكمة اال�ستئناف يف اعتبارها الأ�سا�س
الذي تقوم عليه كل الإجراءات الالحقة يف دعوى الطعن ،ف�إذا كانت ال�صحيفة باطلة
فينبني على ذلك �إلغاء جميع الإجراءات الالحقة لها واعتبار اخل�صومة يف االعرتا�ض
ك�أن مل تنعقد.
فال بد �أن ت�شتمل �صحيفة الطعن على البيانات اخلا�صة بطريف الدعوى وتاريخ
تقدميها وبيانات احلكم املطعون فيه و�أ�سباب الطعن وطلبات الطاعن وتوقيعه عليها.
ومن املقرر �أن بطالن �صحيفة الطعن ال يكون �إال �إذا كان النق�ص �أو اخلط�أ يف البيانات
اجلوهرية من �ش�أنه �أن ُي َج ِّهل الدعوى ،ف�إذا انتفت اجلهالة فال بطالن.
و�أما ميعاد الطعن �أمام حمكمة اال�ستئناف فهو الأجل الزمني الذي حدده النظام
كمهلة للقيام باالعرتا�ض �ضد احلكم ال�صادر من املحكمة االبتدائية �أم��ام حمكمة
اال�ستئناف واملهلة املحددة لالعرتا�ض على الأحكام هي ثالثون يوماً من تاريخ ت�سليم
�صورة ن�سخة احلكم� ،أو من التاريخ املحدد لال�ستالم يف حال عدم احل�ضور ولتحديد
مدة الطعن �آثار هي:
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�-1أن الطاعن �إذا قدم طعنه خاللها ُقبل منه.
�-2سقوط حق الطاعن يف الطعن �إذا فاتت مدة االعرتا�ض عليه ومل يقدم اعرتا�ضه خاللها.
-3متى فاتت على الطاعن مدة الطعن اكت�سب احلكم القطعية و�أ�صبح واجب النفاذ.
-4فوات موعد الطعن على احلكم يتعلق بالنظام العام ،ال يقبل الإ�سقاط �أو التنازل من الطاعن.
كما يرتتب على رفع �صحيفة الطعن بال�شكل النظامي و�إيداعها لدى حمكمة
اال�ستئناف يف املوعد املحدد عدة �آثار منها:
-1بدء اخل�صومة بني �أطراف الدعوى.
-2ي�صبح احلق املطالب به متنازعاً عليه.
-3حتديد نطاق الق�ضية كمحل للخ�صومة.
-4تن�ش�أ اخل�صومة بني �أطراف الدعوى ولهذا ف�إنه �إذا تويف �أحد �أطراف اخل�صومة
بعد بدئها ف�إن اخل�صومة ال تنق�ضي بل ت�ستمر يف مواجهة الورثة.
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اخلامتة

وبعد ف�إنه يتبني مما �سبق �أن الطعن باال�ستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية التي
تخت�ص به حمكمة اال�ستئناف وهو بذلك ينطبق عليه ما ينطبق على طرق الطعن العادية
�سبب
من حيث �أن �أ�سبابه غري حم�صورة بل يحق للطاعن �أن ي�سبب يف طعنه ب�أي ٍ
يراه منا�سباً ،والذي يفر�ض على حمكمة اال�ستئناف ـ تبعاً لطعنه ـ النظر يف الوقائع
كاملة و�إعادة بحثها وتقييم �أدلتها ،فتنتقل الدعوى بحالها على ما هي عليه �أمام حمكمة
اال�ستئناف وك�أنه مل ي�صدر فيها حك ٌم مطعو ٌن فيه ،واحلكم املطعون فيه باال�ستئناف ال
املعجل.
يجوز تنفيذه �إال �إذا كان م�شمو ًال بالنفاذ َّ
كما �أن ل�صحة الطعن باال�ستئناف �رشوط يجب توفرها يف الطاعن واملطعون �ضده
واحلكم املطعون فيه ،و لقيام حالة الطعن �آثار على الدعوى ونتائج لها.
واهلل �أ�س�أل الإخال�ص وال�سداد يف القول والعمل.
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