
 محاضرات في المرافعات المدنية

عمراعداد/ المدرس طارق عبد العزيز  

 اعتراض الغير

االحكام القضائية نسبية األثر فهي تشمل من كان في الدعوى من مدعي ومدعى عليه 

والشخص الثالث والطعن في الحكم ال يصح اال من كان طرفا خاسرا في الدعوى لكن 

انعكاسي سلبي يمس مصلحة شخص غير عن الدعوى لذلك أجاز  قد يكون للحكم اثر

المشرع لهذا الغير الطعن في الحكم اذا تعدى عليه او مس بمصلحته والغير هو كل 

شخص لم يكن طرفا اصليا في الدعوى او مختصما او متدخال ولم يكن ممثال في 

 الدعوى ولم يبلغ بالحكم الصادر فيها ويمس الحكم حقوقه.

الغير يشبه المتدخل االختصامي لكن االعتراض يكون بعد صور الحكم وقد واعتراض 

 يكون بعد اكتساب الحكم درجة البتات.

-سوف نتناول إيضاح الجوانب التالية:  

االحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير. -أوال  

الشروط الواجب توافرها في الحكم المعترض عليه. -ثانيا  

عتراض الغير.أنواع ا -ثالثا  

مدة االعتراض. -رابعا  

إجراءات ونظر دعوى اعتراض الغير. -خامسا  

آثار اعتراض الغير على الحكم. -سادسا  

 

االحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير: -أوال  

وهي االحكام الصادرة من محكمة البداءة ومحكمة األحوال الشخصية ومحكمة 

ن يطعن باعتراض الغير في الحكم الصادر بالدعوى التي االستئناف ويجوز للوارث ا

على مورثه او له ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها اما اذا كان مبلغا فله سلك طرق 

 الطعن األخرى كونه ممثال بوارث آخر.

الشروط الواجب توافرها في الحكم المعترض عليه: -ثانيا  



المعترض فلو حصل المدعي  ان يكون الحكم المعترض عليه متعديا الى -1

على حكم قضائي على احد الورثة إضافة للتركة ويستند على دليل كتابي 

وهو دليل حجته متعدية على كل الورثة فيجوز للوارث غير المبلغ بالحكم 

 ان يعترض عليه.

ان يكون الحكم من االحكام التي يجوز الطعن بها باعتراض الغير. -2  

قوق المعترض أي يسبب له ضررا كما لو ان يكون الحكم ماسا بح -3

اعترض المدين على الحكم الصادر على كفيله بسداد الدين والمدين كان قد 

سدد الدين الن الكفيل سوف يرجع عليه وكذلك اعتراض الزوجة المطلقة 

على النفقة المحكوم بها على زوجها لمصلحة ابوه الن اب الزوج سوف 

راتب زوجها. ويحق أيضا لكل الدائنين  يشاركها في النسبة المحجوزة من

والمدينين المتضامنين والذين يشتركون في حق غير قابل للتجزئة 

االعتراض اذا مسهم الحكم القضائي الصادر على احد المدينين او ضد احد 

 الدائنين المتضامنين.

 

   أنواع اعتراض الغير: -ثالثا

م بدعوى مستقلة على اعتراض الغير األصلي: وهو االعتراض الذي يقد-1

الحكم القضائي الذي يمس حقوق المعترض او يتعدى عليه الى المحكمة التي 

أصدرته. وال يجوز رفع االعتراض الى محكمة التمييز النها ليست درجة من 

 درجات التقاضي.

ويقدم الطعن بعريضة تتضمن بيانات تتعلق بالخصوم والحكم المعترض عليه 

إلجراءات التي تتعلق بالمرافعة وإصدار حكم فيها.وتطبق على الدعوى نفس ا  

اعتراض الغير الطارئ: وهو االعتراض الي يتقدم به المعترض بدعوى -2

حادثة اثناء نظر الدعوى بين الخصوم على حكم قضائي سابق ابرزه الخصم 

لتأييد ادعائه او دفعه اذا كان النزاع يدخل ضمن اختصاص المحكمة التي تنظر 

محكمة مساوية في الدرجة او محكمة ادنى درجة.الدعوى او   

ان يقدم اعتراض الغير الطارئ بدعوى حادثة.-1-شروطه:  

ان يكون اعتراض الغير الطارئ من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى -2

االصلية، اما اذا كان االعتراض من اختصاص محكمة مختلفة نوعيا يجب تفهيم 

لحكم الى تلك المحكمة المختصة، مثال المعترض بتقديم االعتراض على ا

الدعوى مرفوعة امام محكمة البداءة وقدم المدعي حكم قضائي صادر من 

محكمة أحوال شخصية كدليل على ادعائه واعترض المدعى عليه على الحكم 



المبرز يتوجب على المحكمة ان تفهم المدعى عليه برفع االعتراض بدعوى 

صية.اصلية امام محكمة األحوال الشخ  

 يجب ان يكون الحكم المعترض عليه صادر من محكمة بنفس الدرجة او ادنى-3

كما لو كان صادر من محكمة البداءة والدعوى مرفوعة امام محكمة بداءة 

أخرى او الدعوى مرفوعة امام محكمة االستئناف وقدم المستأنف حكما قضائيا 

صادرا من محكمة البداءة فيجوز لمحكمة االستئناف البت في االعتراض على 

على حكم صادر هذا الحكم وال يجوز لمحكمة البداءة البت في اعتراض طارئ 

 من محكمة االستئناف.

 الحكم في االعتراض الطارئ:

تنظر المحكمة في االعتراض الطارئ فاذا وجدته مؤثرا في الحكم القضائي في 

الدعوى االصلية تبت فيه وبعدها تحكم في الدعوى االصلية اما اذا وجدته غير 

ا تستكمل مؤثر في الحكم في الدعوى االصلية تبت بالدعوى االصلية وبعده

 تحقيقاتها في الدعوى الحادثة.

اما اذا كان االعتراض الطارئ من اختصاص محكمة أخرى مختلفة نوعيا او 

اعلى درجة فتقرر المحكمة استئخار الدعوى االصلية لحين البت في الدعوى 

 الحادثة اذا كانت الدعوى االصلية متوقفة على نتيجة االعتراض.

 

مدة االعتراض: -رابعا  

العتراض هي لحين تنفيذ الحكم على من يحق له االعتراض والمقصود مدة ا

بالتنفيذ هو التنفيذ الفعلي للحكم القضائي عن طريق مديرية التنفيذ فاذا تم التنفيذ 

على من له حق االعتراض سقط حقه فيه، اما اذا لم ينفذ الحكم على المعترض 

النص على مقدار المدة  فيسقط حقه في االعتراض عند مضي مدة التقادم ولعدم

سنة من تأريخ تسلم المحكوم له المحكوم به. 15فتكون   

 

إجراءات ونظر دعوى اعتراض الغير: -خامسا  

تقدم الدعوى االعتراضية بعريضة الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض 

عليه تتضمن العريضة اسم المعترض والشهرة ومحل اإلقامة والمحل المختار 

يغ واسم المعترض عليه وشهرته ومحل اقامته ويذكر خالصة الحكم لغرض التبل

المعترض عليه وأسباب االعتراض ويبين عالقته بأطراف الدعوى ووجه تعدي 

 الحكم عليه او المساس بحقوقه.

ويقدم االعتراض ضد كل األطراف في الحكم المعترض عليه وكذلك يجب 

حكمة في الدعوى بنفس ادخال كل شخص تتأثر حقوقه بالدعوى وتنظر الم



إجراءات الدعوى العادية فتستمع الى اقوال الطرفين والنظر في األدلة فاذا 

وجدت وجاهة لالعتراض تعدل الحكم المعترض عليه في حدود حقوق 

المعترض اذا كان المعترض محقا في دعواه واذا كان االعتراض يتناول الحكم 

عترض تقرر المحكمة ابطاله كليا كله وال يتضمن الحكم اال المساس بحقوق الم

 وإصدار حكم جديد.

اما اذا وجدت المحكمة المعترض غير محق اعتراضه ردت دعواه وحملته 

مصاريف الدعوى كما يحق لخصمه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه 

 بسبب االعتراض.

والحكم الصادر في الدعوى يقبل الطعن بكافة طرق الطعن القانونية وحسب 

ألحوال.ا  

 

آثار اعتراض الغير على الحكم: -سادسا   

عدم تأخير التنفيذ اال اذا رأت المحكمة ان تنفيذ الحكم المعترض عليه يسبب  -1

ضررا جسيما للمعترض عندها تقرر إيقاف تنفيذ الحكم حتى نتيجة الطعن 

 واالمر خاضع لسلطة المحكمة التقديرية.

استوفى االعتراض شروطه قبلته المحكمة وتعيد نظر  إعادة نظر الدعوى اذا -2

النزاع في حدود حقوق المعترض ولها ان تعدل الحكم المعترض عليه لمصلحة 

المعترض واذا كان الحكم يتضمن حقوق المعترض فقط ابطلته كال وأصدرت 

حكم جديد لمصلحة المعترض، اما اذا وجدت المعترض غير محق في 

 اعتراضه ردت دعواه.
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