
 محاضرات في المرافعات المدنية

عمراعداد/ المدرس طارق عبد العزيز  

 االستئناف

وهو الطريقة الثانية من طرق الطعن االعتيادية وهو ضمانة من ضمانات العدالة 

باعتباره درجة ثانية من درجات التقاضي به يستدرك القضاة الخطأ والنقص في الحكم 

 القضائي ويستدرك الخصوم ما فاتهم من تقديم ادلة امام محكمة البداءة.

-التالية:نتناول في االستئناف األمور   

تعريف االستئناف واالحكام التي تستأنف.-أوال  

الخصوم في الطعن االستئنافي.-ثانيا  

إجراءات الطعن بطريق االستئناف.-ثالثا  

نظر الدعوى االستئنافية.-رابعا  

االستئناف المتقابل.-خامسا  

الحكم االستئنافي.-سادسا  

آثار االستئناف.-سابعا  

 

التي تستأنف. تعريف االستئناف واالحكام-أوال  

يعرف االستئناف بانه طريقة من طرق الطعن االعتيادية الهدف منه إعادة النظر في 

االحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أولى من حيث الواقع والقانون من اجل 

 تعديل الحكم او فسخه وإصدار حكم جديد.

 

بدرجة األولى في  االحكام الصادرة من محكمة البداءة-1-االحكام التي تستأنف:

الدعاوي التي تزيد قيمتها على مليون دينار سواء كانت دعوى دين او منقول او عقار 

والمعيار هو قيمة الدعوى وتتحدد وقت رفع الدعوى وال يهم القيمة التي يحكم بها 

القاضي حتى لو كانت اقل من القيمة التي طالب بها الخصم في عريضة الدعوى اما 

ال تؤثر على قيمة الدعوى وهي تتبع الطلب األصلي حتى لو كانت مصاريف الدعوى 

اكثر منه ،اما اذا قدم المدعي دعوى حادثة منضمة فتضاف قيمتها للدعوى االصلية 

 ويتقرر الطعن بالحكم الصادر فيها استئنافا اذا تجاوزت قيمتها مليون دينار.

االحكام الصادرة في قضايا اإلفالس.-2  

ة في قضايا تصفية الشركات.االحاكم الصادر-3  

 

يوم من تأريخ التبليغ بالحكم القضائي البدائي او  15وهي -مدة الطعن االستئنافي:

اعتباره مبلغا واذا مضت هذه المدة ال يستطيع المحكوم عليه الطعن ويسقط حقه فيه 



 وترد محكمة االستئناف الطعن شكال فاذا لم يبلغ المحكوم عليه بالحكم القضائي يبقى

حقه قائما بالطعن وال يسقط اال بمضي مدة التقادم وهي سبع سنوات من تأريخ اكتساب 

 الحكم درجة البتات. وكذلك يجوز للمحكوم عليه الطعن بالحكم قبل تبلغه به.

ويستثنى من حالة سقوط حق المحكوم عليه بعد مضي مدة الطعن ويبقى حقه قائما 

بنية على غش المحكوم له او تزوير ورقة او بالطعن االحكام الصادرة بدرجة أولى الم

شهادة الزور او إخفاء ورقة منتجة في الدعوى وهذه هي أسباب إعادة المحاكمة وتبدأ 

مدة الطعن من تأريخ علم المحكوم عليه بالغش واالقرار بالتزوير من فاعله وصدور 

 حكم قضائي على شاهد الزور وظهور الورقة المخفاة.

اعادة نظر النزاع مجددا بالدعوى االستئنافية لمصلحة المحكوم عليه والعلة في ذلك هي 

الذي تضرر من غش المحكوم له وحتى تنظر المحكمة في استئناف المحاكمة مجددا 

دون ان تقتصر على سبب إعادة المحاكمة فقط الن إعادة المحاكمة طريق طعن غير 

بب المحدد إلعادة المحاكمة.اعتيادي ال تنظر المحكمة في النزاع اال من ناحية الس  

 

الخصوم في الطعن االستئنافي.-ثانيا  

وهم نفس اطراف الدعوى البدائية التي صدر فيها الحكم القضائي ويشمل المدعي 

-والمدعى عليه والشخص الثالث، ويشترط لقبول الدعوى االستئنافية الشروط االتية:  

ة التقاضي واال يجب ان ينوب االهلية: يجب ان يكون كال الخصمين متمتعا بأهلي-1

 عنهم من يمثلهم قانونا.

الخصومة: وتشمل المحكوم له والمحكوم عليه وال يجوز تدخل الشخص الثالث في -2

الدعوى االستئنافية ألنه سوف يحرم خصمه من درجة من درجات التقاضي فيما لو 

از المشرع حكمت محكمة االستئناف لصالحه وهذا هو المبدأ لكن لضرورات عملية أج

التدخل االنضمامي الحد الخصمين والتدخل االختصامي اذا كان يحق له الطعن بالحكم 

بطرق اعتراض الغير كما يجوز للمحكمة ان تدخل أي شخص لالستيضاح عما يلزم 

 لحسم الدعوى.

المصلحة: تتمثل المصلحة بالنسبة للمحكوم له عندما ال يستجيب الحكم لكامل طلباته -3

للمحكوم عليه عند تحكم عليه المحكمة بكامل او بجزء من طلبات خصمه.وبالنسبة   

تقدم خالل مدة الطعن وتشتمل على أسباب الطعن.-4  

 

إجراءات الطعن بطريق االستئناف.-ثالثا  

إجراءات كل دعوى هي تقديم عريضة تتضمن بيانات محددة وتقدم العريضة الى 

رسم وتبلغ المستأنف بموعد الجلسة محكمة االستئناف وعندها تستوفي المحكمة ال

األولى للمرافعة بالتوقيع على العريضة بما يفيد ذلك ويبلغ المستأنف عليه وتشعر 



محكمة االستئناف المحكمة التي أصدرت الحكم بارسال اضبارة الدعوى اليها ويجوز 

تقديم الطعن االستئناف بواسطة محكمة استئناف أخرى غير مختصة،او تقدم العريضة 

الى المحكمة التي أصدرت الحكم وتستوفي الرسم وتسجل العريضة وترسلها الى 

 محكمة استئناف المنطقة في المحافظة.

اما بيانات العريضة فهي اسم محكمة االستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرت 

الحكم واسم المستأنف والمستأنف عليه الكاملين والمحل المختار لغرض التبليغ 

نف وخالصة الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتأريخه وتبليغه وأسباب للمستأ

 االستئناف وطلبات المستأنف.

 

نظر الدعوى االستئنافية.-رابعا  

االستئناف ينقل الدعوى الى محكمة االستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور 

قط وتنظر محكمة االستئناف الحكم القضائي المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف ف

الدعوى االستئنافية بنفس إجراءات الدعوى البدائية من ضبط جلسة المرافعة واالحوال 

 الطارئة على الدعوى وختام المرافعة وإجراءات اصدار الحكم.

ال يجوز احداث طلبات جديدة لم يسبق تقديمها لمحكمة البداءة وعلى المحكمة ان ترد 

مر يتعلق بالنظام العام، والعلة هي عدم تفويت درجة أولى من الطلبات الجديدة واال

درجات التقاضي والن االستئناف يتضمن تجريحا للحكم البدائي الذي فصلت فيه 

 محكمة البداءة في النزاع.

االستثناء، يجوز إضافة ما يتحقق بعد الحكم البدائي من أجور وفوائد ومصاريف 

ات.قانونية وما يجد بعد ذلك من تعويض  

ويجوز للطرفين تقديم ادلة جديدة تؤيد االدعاءات والدفوع الن الغاية من االستئناف هي 

اصالح الخلل في الحكم البدائي وال يغير الدليل شيء في موضوع الدعوى وال صفة 

 الخصوم.

 بالنسبة لفقرات الحكم التي لم يعترض عليها الخصم فتكتسب درجة البتات.

-عة نتوقع الحاالت التالية:وفي اليوم المحدد للمراف  

غياب الطرفين.-3حضور طرف وغياب طرف. -حضور الطرفين. ثانيا-1  

حكم الحالة األولى والثانية واحد وهو تنظر المحكمة في الدعوى االستئنافية وتعتبر 

المرافعة حضورية حتى بالنسبة للخصم الغائب وبالتالي ال يجوز االعتراض على 

ا ولكن يجوز الطعن به تمييزا امام محكمة التمييز.الحكم االستئنافي غيابي  

يوم  30اما حالة غياب الطرفين تقرر محكمة االستئناف ترك الدعوى للمراجعة لمدة 

فاذا لم يحضرا او يحضر احدهما لتعقيب الدعوى تبطل عريضة الدعوى وال يجوز 



ى المحكمة تجديدها ويسقط حق الطعن باالستئناف، اما اذا حضرا او احدهم وجب عل

 تحديد موعد جديد للمرافعة وتبليغ الخصم اآلخر.

االستئناف المتقابل.-خامسا  

لكل خصم في الحكم البدائي ان يطعن استئنافا اذا لم يستجب الحكم الى كامل طلباته 

واالستئناف المقدم من الطرفين يعتبر اصليا اذا قدم خالل مدة الطعن، اال ان في بعض 

صم في الطعن استئنافا العتقاده ان ما خسره ال يستحق الطعن األحيان ال يرغب الخ

فاذا ما طعن خصمه بالحكم نشأ له استئناف خاص يختلف عن االستئناف األصلي 

يسمى االستئناف المتقابل وهو حق المستأنف عليه بتقديم استئناف مرتبط باالستئناف 

التالية بين  األصلي له احكام وشروط خاصة نستوضحها من خالل االختالفات

-االستئناف األصلي واالستئناف المتقابل:  

يوم اما االستئناف المتقابل مدته الى ما قبل انتهاء  15مدة االستئناف األصلي هي -1

 الجلسة األولى.

يشترط في االستئناف األصلي توافر شروط الدعوى سابقة الذكر مع بيان أسبابه -2

ابل يكفي ان يذكره المستأنف عليه في الالئحة ذلك في االستئناف المتق طبينما ال يشتر

 الجوابية.

االستئناف األصلي يقدم ضد الطرف اآلخر ولو تعددوا بينما االستئناف المتقابل يقدم  -3

 ضد المستأنف استئنافا أصليا فقط.

 احكام ارتباط االستئناف المتقابل باالستئناف األصلي.

قررت المحكمة رد االستئناف األصلي بسبب عدم قبوله شكال يسقط االستئناف  اذا-1

 المتقابل اذا كان مقدما بعد مضي مدة االستئناف.

برد االستئناف  طاذا كان االستئناف المتقابل مقدما خالل مدة الطعن فانه ال يسق-2

 األصلي شكال، بل يعتبر استئنافا اصليا.

عليه  باالستئناف االصلي من حيث الموضوع ال يترتاذا ردت محكمة االستئناف -3

 سقوط االستئناف المتقابل ويجب على المحكمة ان تنظر فيه وفقا للقانون.

ال يجوز للمستأنف استئنافا أصليا ان يتنازل عن استئنافه اذا كانت الدعوى مهيأة -4

 للفصل فيها او اعترض المستأنف عليه على التنازل.

 

االستئنافي.الحكم -سادسا  

بعد ان تقرر المحكمة قبول االستئناف شكال تحدد موعد للمرافعة وتنظر في األسباب 

والطلبات واالستئناف المتقابل ان وجد وتستمع ألقوال الخصوم وتنظر في األدلة 

-المقدمة واذا انتهت تقرر ختام المرافعة وتصدر الحكم االستئنافي وحاالته هي:  



طاء شكلية او موضوعية ال تؤثر على نتيجة الحكم تقوم اذا وجدت المحكمة أخ-1

 بإصالحها واكمالها وتعديل أسباب الحكم وتقضي بتأييد الحكم البدائي.

اذا نظرت المحكمة في موضوع الطعن االستئنافي ووجدت المستأنف غير محق في -2

 دعواه قضت برد الطعن من حيث الموضوع وتأييد الحكم البدائي.

محكمة أخطاء مؤثرة في نتيجة الحكم وتجعله مخالفا للقانون قضت بفسخ اذا وجدت ال-3

 الحكم البدائي وإصدار حكم جديد.

 

آثار االستئناف.-سابعا  

تأخير تنفيذ الحكم القضائي مالم يكن مشموال بالنفاذ المعجل ومالم تقرر المحكمة -1

 الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل.

اذا قررت المحكمة فسخ الحكم البدائي فال يبقى له -بعد الفسخ:الغاء إجراءات التنفيذ -2

وجود وبالتالي على مديرية التنفيذ الغاء إجراءات التنفيذ التي قامت بها على أساسه 

وعلى العكس اذا قررت المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم البدائي فعلى مديرية التنفيذ 

ندها بسبب االستئناف.االستمرار بالتنفيذ من النقطة التي توقفت ع  
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