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 *عـــــــــوارض  الخصــومــــــــة*

ٌقصد بعوارض الخصومة تلك الحاالت التً تعترض السٌر الحسن والعادي والطبٌعً للدعوى تحول 

 .دون الفصل فٌها على الوجه الصحٌح سواء من الناحٌة الشكلٌة أو حتى من الناحٌة الموضوعٌة

لذلك تدخل المشرع وحدد عوارض الخصومة وأوجد طرق وإجراءات حلها كل ذلك لحسن سٌر العدالة 

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 240 إلى 207والفصل فً طلبات أطراف الدعوى فً المواد من 

 : وعـــوارض الخصــــــومة تنقســـم إلى قسميـــــــــن

 .عوارض تحول دون االستمرار فً الخصومة - أ

 . عوارض تنهً الخصومة - ب

 

 :فحاالت عوارض الخصومة التي تحول دون االستمرار فيها هي - أ

 : حالة الضم والفصل -1

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 209- 208- 207 - 58 - 57 -56 -  55 – 54 – 53المواد 

 .واإلدارٌة

 :حالة انقطاع الخصومة -2

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة212 – 211 – 210المواد 

 : حالة وقف الخصومة  -3

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة59 والمادة 216 – 215 – 214 – 213المواد 

 :حاالت العوارض المنهية للخصـومة - ب

 :حالة انقضاء الخصومة -1

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة221 و 220 المواد 

 : حالة سقوط الخصومة -2

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة230 إلى 222المواد من 

 : حالة التنازل عن الخصومة -3

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة236 إلى 231المواد من 
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 :حالة القبول بالطلبات والحكم -4

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة240 إلى 237المواد من 

  عـوارض الخصومة التي تحـول دون االستمـرار فيها:أوال 

ا ــــــــات أو فصلـهـضم الخصوم -1

ـة ــــــــــــ ضم الخصوم - أ

رتباط بٌن خصومتٌن أو أكثر إإذا وجد " من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أنه 207 نصت المادة ضم

معروضة أمام نفس القاضً جاز له ولحسن سٌر العدالة ضمها من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم و الفصل فٌهما 

". بحكم واحد

 أن نكون أمام وحدة األطراف 207ـ والمقصود باالرتباط بٌن خصومتٌن أو أكثر حسب أحكام المادة 

. ووحدة الموضوع والسبب

كأن ٌقوم أحد الخصوم برفع دعوى ضد خصمه وبدوره ٌقوم هذا األخٌر برفع دعوى مماثلة ضد 

 هذه الحالة ٌوجد ارتباط بٌن موضوع الدعوٌٌن لذلك ولحسن سٌر العدالة ففًخصمه حول نفس الموضوع 

. وحتى ال ٌصدر فً موضوع واحد حكمٌن وقد ٌكونا متناقضٌن فمن األحسن أن ٌتم ضم القضٌتٌن

وحٌن ٌقدر القاضً أن أطراف الدعوى واحدة وموضوعها واحد ٌصدر حكم بالضم وٌكون الحكم فً 

ٌعتبر قانونا من قبٌل األعمال الوالئٌة التً ال ٌجوز هذه الحالة غٌر قابل ألي طعن إذ أن هذا النوع من األحكام 

. الطعن فٌها بأٌة طرٌقة من طرق الطعن

إ تقوم عند رفع النزاع أمام جهتٌن قضائٌٌن .م.إ. من ق53كما أن حالة االرتباط وفق أحكام المادة 

مختصتٌن من نفس الدرجة، ففً هذه الحالة ٌجب على الجهة القضائٌة  األخٌرة التخلً لصالح الجهة األخرى 

إما بناء على طلب أحد أو تلقائٌا والحكم بالتخلً ملزم للجهة المحال علٌها الدعوى وهو حكم غٌر قابل ألي 

 :طعن ولحالة الضم شروط 

أن تكون الجهة أو الجهات القضائٌة مختصة نوعٌا وإقلٌمٌا بحٌث إذا كانت إحدى الجهات القضائٌة  -

 .غٌر مختصة نوعٌا أو محلٌا فمن تحصٌل الحاصل أن تقضً بعد االختصاص إما نوعٌا وإما إقلٌمٌا

 . أن تكون الجهة أو الجهات القضائٌة من نفس الدرجة -

ة ـــــــــفصل الخصومــ - ب

عكس حالة ضم الخصومات فإذا ثبت للقاضً ولحسن سٌر العدالة أن الملف المعروض أمامه ٌتضمن 

 من قانون 208أكثر من خصومة أمر بفصل الخصومة إلى خصومتٌن أو أكثر وهذا ما نصت علٌه المادة 

االجراءات المدنٌة واإلدارٌة وفصل الخصومات ٌتحقق عندما ٌطرح نزاع أمام العدالة ، ٌتضح أنه من خالل 
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الوقائع والطلبات أن الخصومة تحتمل أكثر من خصومة وٌتطلب األمر الفصل لٌصدر فً كل موضوع حكم 

. مستقل

.   وحكم الفصل ٌعتبر هو اآلخر من األعمال الوالئٌة  وبالتالً غٌر قابل ألي طعن

ة ـــــــــانقطاع الخصومــ- 2

 ولألسباب المحددة فً 1انقطاع الخصومة معناه وقف السٌر فٌها شرط أن تكون غٌر مهٌأة للفصــل فٌها 

:  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة وه210ًالمادة 

تغٌٌر فً أهلٌة التقاضً ألحد الخصوم بالوفاة، أو فقدان األهلٌة كالحكم بالحجر علٌه بسبب العته أو 

 2.السفه أو حكم بشهر إفالسه أو ألي سبب من أسباب فقدان أهلٌة التقاضً

كما تنقطع أو تتوقف الخصومة بوفاة أحد الخصوم شرط أن تكون الخصومة قابلة لإلنتقال أو وفاة أو 

استقالة أو توقٌف أو شطب أو تنحً محام أحد الخصوم هذا إذا كان التمثٌل وجوبٌا أما إذا كان التمثٌل جوازٌا 

. فال تنقطع الخصومة

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 210المادة وتحقق حالة انقطاع الخصومة عندما ٌعلم القاضً بذلك إذ تنص 

واإلدارٌة ٌدعو القاضً شفاهة فور علمه بسبب انقطاع الخصومة كل من له صفة لٌقوم باستئناف السٌر فٌها أو ٌختار 

. محام جدٌد كما له دعوة الخصم الذي ٌعٌنه الستئناف سٌر الخصومة عن طرٌق التكلٌف بالحضور 

وإعادة السٌر فً الخصومة ٌتم وفق االجراءات المقررة قانونا فإذا كان األمر ٌتعلق بالمدعً فعلى 

ورثته التدخل فً الخصام أما إذا كان األمر ٌتعلق بالمدعى علٌه فعلى المدعً القٌام باجراءات ادخال ورثة 

 .عن الخصامالمدعى علٌه 

أما فً حالة فقدان األهلٌة لسبب من األسباب المذكورة أعاله فعلى المدعً القٌام باجراءات 
.  من ٌنوب عنه قانونا كالولً والقٌم حسب الحالةادخال

أما إذا تعلق األمر بوفاة أو إستقالة أو توقٌف أو شطب أو تنحً المحامً أو سحب تأسٌسه فإن على من 

. ٌعنٌه األمر توكٌل محام جدٌد وهذا إذا كان المحامً وجوبً

 أنه إذا لم ٌحضر المكلف بالحضور فً إعادة السٌر فً الخصومة ٌفصل فً النزاع 212ونصت المادة 

. غٌابٌا اتجاهه

                                                           
تعتبر الدعوى مهٌئة للحكم فً موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامٌة فً جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلٌة الخصوم   1

 (أصول المرافعات الشرعٌة فً مسائــــل األحوال الشخصٌة ـ أنور العمروشً دار الفكر الجامعً ـ االسكندرٌة ـ )أو زوال الصفة 
 

 .من المقرر قانونا ان القضٌة، إذا لم تكن مهٌئة للفصل فٌها، وتوفً أحد الخصوم، فإن المحكمة تكلف كل ذي صفة إلعادة السٌر فً الدعوى 2
، واستمرت الدعوى باسمه، فإن قضاة (مورثهم)ولما كان الثابت ـ فً قضٌة الحال ـ ان المحكمة لم تامر بإدخال الورثة بعد وفاة المستأنف ضده 

 .الموضوع كما فعلوا، خرقوا القواعد الجوهرٌة فً اإلجراءات 
  .51، ص 04، عدد 1991، م ق 04/05/1988 مؤرخ فً 45. 573            قرار رقم 
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ــة ــــــــوقف الخصومـ -2

وإرجاء الفصل فً الخصومة ٌؤمر به بناء ، توقف الخصومة بإرجاء الفصل فٌها أو شطبها من الجدول

 الفصل فً الدعوى أو تم إرجاءعلى طلب الخصوم أي أنه فً حالة تقدٌم أحد الخصوم أو كالهما طلب 

 الشكلٌة المنصوص علٌها فً القانون أو تلك التً ٌأمر بها فإن باإلجراءاتشطبها من قبل القاضً لعدم القٌام 

. 3الخصومة تتوقف 

وحكم أو باألحرى أمر القاضً بإرجاء الفصل فً الخصومة قابل لالستئناف فً أجل عشرٌن ٌوم 

 وإرجاء الفصل فً الخصومة ٌكون بناء على سبب، وغالبا ما ٌكون بسبب ٌسري من تارٌخ النطق باألمر

. وجود خصومة أو دعوى أخرى كما هو الحال بقاعدة الجزائً ٌوقف المدنً أو ألي سبب جدي أخر 

. غٌر أن األمر بشطب القضٌة والذي ٌعد من األعمال الوالئٌة غٌر قابل لالستئناف

 الشكلً المطلوب إذا باإلجراء القٌام اثباتغٌر أنه فً الحالة األخٌرة ٌجوز إعادة السٌر فً الدعوى بعد 

إ وأمر شطب القضٌة قابل للسقوط المادة .م.إ. من ق213 كما تنص المادة كان سببا فً تشطٌب الخصومة،

 ووقف الخصومة قد ٌكون بحكم القانون وقد ٌكون بحكم المحكمة وقد ٌكون باتفاق إ،.م.إ. من ق217

  4. الخصوم

 5. تودع بأمانة الضبط الدعوى واستئناف سٌر الخصومة ٌتم بموجب عرٌضة افتتاح

  حاالت العـــوارض المنهية للخصـــــومة:ثانيا

ــة ــــــــــانقضاء الخصوم -1

. تنقضً الخصومة تبعا النقضاء الدعوى بالصلح، أو بالقبول بالحكم، أو بالتنازل عن الدعوى

.  الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة لالنتقالضًٌمكن أٌضا أن تنق

                                                           
ٌتحقق وقف الخصومة إما بقوة القانون وإما بحكم المحكمة المطروحة أمامها الدعوى إذ فً الحالة االخٌرة فقد تحكم المحكمة بوقف الخصومة إذا  1 

 . تخلف المدعً فً تنفٌذ االجراء المطلوب من أو ألجل الفصل فً مسألة أولٌة ٌتوقف علٌها الفصل فً الخصومة أو بناء على طلب الخصوم
  
. مه قاوون االجراءات المدوية واإلدارية الجديد165  و 214 المادتيه 2  

 

.  توقف الخصومة بإرجاء الفصل فٌها أو شطبها من الجدول213المادة  3 
.  ٌؤمر بإرجاء الفصل فً الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ما عدا الحاالت المنصوص علٌها فً القانون214المادة 
. ٌوما، ٌحسب من تارٌخ النطق به (20) ٌتم ارجاء الفصل فً الخصومة بأمر قابل لالستئناف فً أجل عشرٌن 215المادة 

. ٌخضع استئناف هذا األمر والفصل فً القضٌة للقواعد المطبقة فً مواد االستعجال
.  ٌمكن للقاضً أن ٌأمر بشطب القضٌة، بسبب عدم القٌام باالجراءات الشكلٌة المنصوص علٌها فً القانون، أو تلك التً أمر بها216المادة 

. كما ٌمكن له األمر بشطب القضٌة بناء على طلب مشترك من الخصوم
 ٌتم إعادة السٌر فً الخصومة بموجب عرٌضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القٌام  باالجراء الشكلً الذي كان سببا فً 217المادة  

. شطبها
.  تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على األمر القاضً بالشطب218المادة 
  . ٌعد األمر بشطب القضٌة من الجدول من األعمال الوالئٌة، وهو غٌر قابل ألي طعن219المادة 
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 459كما هو مقرر قانونا المادة ، بالصلحكما تنقضً الخصومة أصال بسبب سقوطها أو التنازل عنها أو 

 الصلح ٌنهً النزاعات التً ٌتناولها وبالتالً إذا وقع صلح بٌن أطراف الخصومة فإنوما ٌلٌها من القانون المدنً 

.  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ٌعد سبب من أسباب انقضاء الخصومة220فإن ذلك وفقا ألحكام المادة 

أما القبول بالحكم هو تنازل أحد الخصوم أو كلٌهما عن ممارسة حقه فً طرق الطعن المقررة وذلك 

. بالتعبٌر صراحة ودون لبس أمام القاضً أو أمام المحضر القضائً أثناء التنفٌذ

إذا كان المدعى علٌه قد كما تنقضً الخصومة بالتنازل عن الدعوى، والتنازل هو حق مقرر للمدعً، أما 

.  قدم طلبات مقابلة فإن األمر ٌقتضً الفصل فً الدعوى بحكم

   6.ٌمكن فً حالة انقضاء الخصومة أو التنازل عنها االختصام من جدٌد

 

ة ـــــسقوط الخصومــ -2

 المدنٌة واإلدارٌة اإلجراءات وما ٌلٌها من قانون 222ورد النص على حالة سقوط الخصومة فً المادة 

 .

تسقط الخصومة نتٌجة تخلف الخصم عن القٌام  " بالقول سقوط الخصومة،222وقد عرفت المادة 

 7".بالمساعً الالزمة

 تسقط الخصومة بمرور سنتٌن تحسب من تارٌخ صدور الحكم أو صدور أمر 223ونصت المادة 

 التً تتخذ بهدف اإلجراءاتالقاضً الذي كلف أحد الخصوم القٌام بالمساعً، وتتمثل المساعً فً كل 

. مواصلة القضٌة وتقدمها

: وسقوط الخصومة ٌتحقق إما

. ـ نتٌجة عدم تنفٌذ الحكم أو األمر الصادر قبل الفصل فً الموضوع

. ـ لعدم مواصلة أو إعادة السٌر فً الدعوى بعد إنجاز اإلجراء المطلوب

. ـ لعدم إعادة السٌر فً الدعوى بعد النقض واإلحالة من طرف المحكمة العلٌا

                                                           
  . تنقضً الخصومة تبعا النقضاء الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى220المادة  1

. ٌمكن أٌضا أن تنقضً الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة لالنتقال
.  تنقضً الخصومة أصال، بسبب سقوطها أو التنازل عنها221المادة 

. فً هذه الحاالت ال مانع من االختصام من جدٌد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت ألسباب أخرى
 

 .(ب ـ أ)ضد  (م ـ م) ـ قضٌة 2001 مارس 27 قرار بتارٌخ 201823 رقم الملف 1 

وحٌث أن إذا تعلق األمر بسقوط الخصومة بعد إحالة القضٌة بعد نقض، فإن الحق فً رفع هذه الدعوى ٌكون للطرف الذي له مصلحة فً ذلك، بعد 
  .نهاٌة مدة سنتٌن تسري من تارٌخ النطق بقرار المحكمة العلٌا وذلك اعتبارا أن قرارات المحكمة العلٌا تصدر حضورٌا
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 المدنٌة واإلدارٌة تسقط الخصومة بمرور اإلجراءات من قانون 223وللسقوط أجل نصت علٌه المادة 

. تحسب من تارٌخ صدور الحكــم أو صدور أمر القاضً الذي كلف أحد الخصوم القٌام بالمساعً (2)سنتٌن 

.   التً تتخذ بهدف مواصلة القضٌة وتقدمهااإلجراءاتتتمثل المساعً فً كل 

. ـ من تارٌخ صدور الحكم الصادر قبل الفصل فً الموضوع

. ـ من تارٌخ األمر الذي كلف أحد الخصوم للقٌام بالمساعً الالزمة لمواصلة القضٌة

. ـ من تارٌخ صدور قرار المحكمة العلٌا

شخص طبٌعً ولو كان ناقص األهلٌة كما ٌسري على الدولة والجماعات الوأجل السقوط ٌسري على 

.  والمؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري وعلى أي شخص معنوي آخراإلقلٌمٌة

 أطراف الدعوى وذلك عن طرٌق رفع الدعوى أو عن طرٌق دفع   أحدوالدفع بالسقوط  ٌجوز إثارته من

. ٌثٌره أحدهم قبل أي مناقشة فً الموضوع وال ٌجوز فً أي حال من األحوال إثارته تلقائٌا من قبل القاضً

وٌنقطع أجل سرٌان السقوط بانقطاع الخصومة أي بتغٌر فً أهلٌة التقاضً ألحد الخصوم بوفاة أحد 

الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة لالنتقـال أو وفاة أو استقالة أو شطب أو تنحً المحامً ولسقوط الخصومة 

. آثار

فإذا كان السقوط أمام الدرجة األولى فإن سقوط الخصومة ٌؤدي إلى انقضائها وعدم االحتجاج بأي 

.  المنقضٌةإجراءاتهاإجراء من 

 التً تمت من تارٌخ رفع الدعوى إلى غاٌة صدور حكم السقوط تصبح اإلجراءاتبمعنى أن جمٌع 

. وكأنها لم تكن وهذا معناه أنه على الطرف الذي ٌهمه األمر وعلى األخص الطرف المدعً تجدٌد دعواه

أما إذا قضى بالسقوط فً مرحلة االستئناف أو المعارضة فإن الحكم المطعون فٌه باالستئناف أو 

  8.المعارضة ٌحوز حجٌة الشًء المقضً به حتى ولو لم  ٌتم تبلٌغه رسمٌا

 

ومــة ــــــالتنازل عن الخص -3

. التنازل عن الخصومة معناه ترك الخصومة من طرف من باشرها أي المدعً وذلك دون قٌد أو شرط

غٌر أنه إذا كان المدعى علٌه قد كلف بالحضور وقدم طلبات مقابلة فإن تنازل المدعً عن الخصومة 

ٌكون معلقا على شرط  قبول المدعى علٌه لذلك الذي علٌه أن ٌؤسس رفضه على أسباب مشروعة وٌتم 

                                                           
. من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة221 و 220المادتٌن   8
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التعبٌر عن التنازل إما كتابٌا وإما بتصرٌح ٌثبت أمام رئٌس أمناء الضبط ، ال ٌنتج التنازل أثره إذا عارضه 

. أحد الخصوم، إذا قام باستئناف الحكم القاضً باإلشهاد بالتنازل

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 236 إلى 231والتنازل عن الخصومة ورد النص علٌه فً المادة 

 أن التنازل هو إمكانٌة مخولة للمدعً إلنهاء الخصومة وال ٌترتب عنه التخلً 231واإلدارٌة إذ عرفته المادة 

. عن الدعوى

وقد ٌكون التنازل معلقا على قبول المدعى علٌه إذا كان هذا األخٌر قد قدم طلبا مقابال أو استئنافا فرعٌا 

. أو دفوع بعدم القابلٌة أو دفوعا فً الموضوع

وعلى المدعى علٌه الذي ٌعارض التنازل عن الخصومة أن ٌؤسس طلب رفض التنازل المقدم من المدعً بأسباب 

 المدنٌة واإلدارٌة  اإلجراءات من قانون 233مشروعة وهو ما نصت علٌه المادة 

.    فً حالة التنازل عن المعارضة أو االستئناف ٌعتبر قبول للحكم المعارض فٌه أو للحكم المستأنف

 

 

ـم ــــالقبول بالطلبات والحك -4

القبول هو تخلً أحد الخصوم عن حقه فً االحتجاج على طلب خصمه أو على حكم سبق صدوره 

. وٌكون إما جزئٌا أو كلٌا

والقبول بالحكم ٌعد اعترافا بصحة ادعاءات المدعً وتخلٌا من المدعى علٌه ما لم ٌطعن فً الحكم 

. الحقا

والقبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم فً الطعن إال إذا قام خصم آخر بممارسة حقه فً 

. الطعن الحقا

وٌجب التعبٌر عن القبول صراحة ودون لبس سواء أمام القاضً أو أمام المحضر القضائً أثناء التنفٌذ 

 .9 من اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة240 إلى 237المواد من كما تنص 

 : بعد كل ما ذكر ما هو دور المحامي بشأن عوارض الخصومة

 :بالنسبة لعارض الضم -1

                                                           
. وٌكون إما جزئٌا أو كلٌا.  القبول هو تخلً أحد الخصوم عن حقه فً االحتجاج على طلب خصمه، أو على حكم سبق صدوره237المادة 1 

.  الحقام القبول بطلب الخصم ٌعد اعترافا بصحة ادعاءاته ، وتخلٌا من المدعى علٌه ،ما لم ٌطعن فً الحك238المادة 
. عن، إال إذا قام خصم آخر بممارسة حقه فً الطعن الحقاط القبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم فً ال239المادة 
.   ٌجب التعبٌر عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضً أو أمام المحضر القضائً أثناء التنفٌذ240المادة 
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للمحامً تقدٌم طلب ضم حال تأكد وجود ارتباط بٌن خصومتٌن من حٌث أطراف الدعوٌٌن  -

وموضوعهما ومحلهما وسببهما ، وطلب الضم ٌقدم للقاضً الناظر الدعوى األخٌرة أي أو الجهة 

 207 وما ٌلٌها  والمادة 53القضائٌة التً رفعت أمامها الدعوى الثانٌة كل ذلك عمال بأحكام المواد 

 .وما ٌلٌها من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 

 :حالة الفضل في الخصومـــة -2

عملٌا لم ٌحدث وأن عاٌشنا حالة إقامة دعوى قضائٌة واتضح أثناء سٌرها أنها تتضمن خصومتٌن أو 

 لم ٌبٌن حالة أو 208أكثر تستوجب الفصل ، وحتى قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة فً المادة 

 .حاالت المخصومتٌن أو أكثر حٌن رفع دعوى قضائٌة أمام القضاء

عملٌا ٌمكن تصور دعوى المنازعة حول الملكٌة وفً آن واحد حول الحٌازة ،ففً هذه الحالة الدعوى 

 .تتضمن خصومتٌن خصومة حول الملكٌة وأخرى حول الحٌازة 

ال ٌجوز للمحكمة المطروح علٌها :  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة تنص527غٌر أن المادة 

 .دعوى الحٌازة أن تفصل فً الملكٌة

 .والحل ٌكمن فً الفصل لكن القضاة عندما عادة ما ٌكون حكمهم عدم القبول 

 :إنقطاع الخصومة -3

للمحامً دور هام فً حالة انقطاع الخصومة خاصة فً الحالتٌن األولى والثانٌة المنصوص  علٌهما فً 

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 210المادة 

إذ فً حالة تغٌٌر فً أهلٌة التقاضً ألحد األطراف علٌه أن ٌبادر إلى تصحٌح اإلجراء عمال بأحكام  -

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة خاصة إذا 66 ، 62 وما ٌلٌها والسٌما المادتٌن 60المادة 

 .كان األمر ٌتعلق بموكله

فمثال إذا طرأ تغٌٌر فً أهلٌة موكله كالجنون والعته والسفه واإلفالس فمن مصلحتة القٌام بالتصحٌح  -

كل .بإدخال المقدم أو الولً أو الوصً حسب الحالة حتى تستمر الدعوى وحتى ال ٌقضً لعدم قبولها

 .ذلك ما لم تكن الدعوى مهٌأة للفصل فٌها

أما فى حالة الوفاة أي وفاة أحد الخصوم وكانت الخصومة قابلة لالنتقال ، فالمحامً له أن ٌقوم بتحرٌر 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 194عرٌضة التدخل فً الخصام إذا توفً موكله عمال بأحكام المادة 

 .واإلدارٌة

أما إذا  توفً الخصم فعلى المحامً إذا كان ذلك فً مصلحة موكله القٌام بإجراء إدخال ورثة الخصم فً 

 . وما ٌلٌها من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة199الخصام عمال بأحكام المادة 

 :بالنسبة لعارض وقف الخصومة -4
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 : وما ٌلٌها توقف الخصومة بـ213عمال بأحكام المادة 

 .إرجاء الفصل فٌها (1

 .بالشطب (2

 .للمحامً أن ٌقدم طلب وقف الفصل فً الخصومة لسبب ٌراه فً مصلحة موكله

أما فً حالة الشطب كما هو مقرر تشطب إما بناء على طلب مشترك وإما من القاضً من تلقاء نفسه 

حال عدم القٌام باإلجراءات الشكلٌة المنصوص علٌها قانونا كحالة عدم تبلٌغ عرٌضة افتتاح الدعوى 

والمحامً له أن ٌقوم بإعادة السٌر فً الدعوى بموجب عرٌضة افتتاح الدعوى فً أجل سنٌتٌن حسب 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة والتً تنص تطبق القواعد المتعلقة بسقوط 218المادة 

 .الخصومة على األمر القاضً بالشطب

إذ حكم الشطب غٌر قابل لالستئناف وال ٌرتب أي أثر غٌر أنه إذا صدر أمر الشطب من جهة 

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة542االستئناف فإنه ٌرتب إثر كما تنص على ذلك المادة 

 :بالنسبة لعارض سقوط الخصومة -5

  للمحامً دور ال ٌستهان به إذ علٌه أن ٌخطر موكله بالحكم الصادر قبل الفصل فً الموضوع وأن 

ٌنبهه بوجوب تنفٌذه خالل مدة سنتٌن من صدور هذا إذا كان موكله مدعى وخاصة إذا كان األمر 

ٌتعلق بقرار صادر عن جهة االستئناف إذ السقوط ٌرتب آثار أثر خطٌر وهو صٌرورة حكم المحكمة 

 .نهائً 

للمحامً أٌضا دور فً تقدٌم طلب السقوط إذا كان ذلك فً مصلحة موكله إما فً شكل دعوى وإما 

 .عن طرٌق الدفع

 :بالنسبة لعارض التنازل عن الخصومة -6

 . للمحامً القائم فً حق المدعى وٌناء على هذا األخٌر التصرٌح أن ٌقدم طلب التنازل عن الخصومة

لمحامً المدعى علٌه أن ٌعارض وٌتمسك بطلب الفصل فً الخصومة إذا كان قد قدم طلبات مقابلة 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة  ٌكون التنازل المدعى معلقا 232إذ تنص المادة .لفائدة موكله

 .على قبول المدعى علٌه

وللتنازل أثر خطٌر إذا قدم أثناء نظر دعوى المعارضة أو دعوى االستئناف إذ ٌصبح الحكم 

المعارض فٌه نهائً وكذا الشأن بالنسبة للحكم المستأنف ومنه على المحامً أن ٌحرص على ذلك وأن 

 .ٌنبه موكله

، ٌنصح المحامً بعدم االعتداد به وترك األمر أما بالنسبة لعارض القبول بالطلبات وبالحكم

 .للموكل شخصٌا
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 /  بالتوفيق

 يوسف دالندة: األستـــــــاذ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


