
 

 

 

 

 

 

 شاركماستاذ ( 1)

 كلية علوم الشرطة والقانون 

 جامعة الرباط الوطنى

 

 المستخلص

موضوع الدراسة: اآلثار القانونية ألحكام وقف 

 الدعوى املدنية )دراسة حتليلية مقارنة(

وقد اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج التحليلي 

 ثالثة مباحثاملقارن. واحتوت الدراسة على مقدمة و

وى الدعوقد بينت املقدمة أهمية البحث يف كون 

هي الوسيلة القانونية للحصول على محاية املدنية 

القضاء للحقوق، والدعوى هلا مراحل متر بها حتى 

صدور احلكم فيها غري أن الدعوى ال تسري دائمًا سريًا 

طبيعيًا حتى الفصل فيها، فقد تطرأ عليها وقائع 

جاء . ووأحداث تعيق أو متنع سريها حنو غايتها املنشود

 ث األول عن مفهوم الدعوى املدنية،احلديث يف املبح

واملبحث الثاني  وأهميتها، وشروط قبوهلا وتقسيماتها،

عن أنواع وقف الدعوى املدنية من خالل الوقف 

، االتفاقي والوقف القانوني والوقف القضائي

وخصصنا املبحث الثالث لبيان آثار  ومايرتتب عليها،

الدعوى ومصري  املرتتبة على الدعوى املوقوفة، الوقف

إن : وكان أهم ما خرج به الباحث من النتائج ،املوقوفة

صور وقف الدعوى تتعدد بتعدد أسباب الوقف فقد 

يكون الوقف بإتفاق اخلصوم وقد يكون حبكم القانون 

 –قانوني  –وقد يكون بقرار من احملكمة )إتفاقي 

إن الدعوى املوقوفة تعد جامدة أي معطل ، قضائي(

 ،اذ أي إجراء فيها خالل مدة وقفهالسري فال جيوز إخت

وأي إجراء يتخذ خالل مدة الوقف يكون باطاًل ومع 

ذلك تظل الدعوى قائمة منتجة آلثارها اإلجرائية 

نهاية  الدعوى التظل موقوفة إىل ماال، وواملوضوعية

وإمنا ينتهي مصريها إىل إستئناف السري فيها أو 

 إنقضائها بإبطال عريضة الدعوى.

نوصيييي املشيييرع السيييوداني بإجراء  التوصييييات:وأما أبرز 

م 1983تعديل عاجل لقانون اإلجراءات املدنية لسييييينة 

وذلك بإضييافة أحكام تفصيييلية لوقف الدعوى املدنية  

تتنيييياول الوقف اإلتفيييياقي والوقف القييييانوني والوقف  

القضييييييييييييائي مع بيان اآلثار القانونية ال  ترتتب على 

 كل نوع من أنواع الوقف.

 

 اآلثار القانونية ألحكام وقف الدعوى املدنية

 )دراسة تحليلية مقارنة(

 (1)مصعب عمر الحسن طه /دكتور



Abstract 
 

       In this study, the researcher applied 

the descriptive, analytical and 

comparative approach. The study 

contained an introduction and two 

topics, The study contains an 

introduction and two topics. The 

introduction showed the importance of  

the research in that proofing  by 

presumptions  is one of indirect means 

of proof that have a great role in guiding 

judges to the truth and correctness of the 

cases  that are set out in the guiding 

courts as disputes by  extrapolating the 

presumptions  from facts in the cases  

that are in dispute. the aims of  the 

research are revealed in the extent of the 

impact of judicial presumptions in civil 

proofing, and it sufficiency in proofing. 

The study also contains two topics.in the 

first topic, the researcher discussed the 

definition of the judicial presumptions 

and its nature and validate authority .and 

in the second topic: the effect of legal 

presumptions in proofing.  The most 

important findings found are that the 

legal presumptions are conclusions 

extracted by the legislator from known 

incident a to be as indicator to unknown 

incidents. And it is not considered as 

evidence of proofing in the strict sense 

but rather a way of exemption from 

proofing, and one of the methods of 

exemption from the burden of proofing. 

, and as for the most prominent 

recommendations: The researcher 

recommends the Yemeni legislator to 

replace the word (judicial conclusive 

presumptions) contained in the text of 

Article (157) with the word (the Strong 

judicial presumptions) as long as the 

judicial presumption is always 

permissible to prove the opposite, and 

that is  what was previously explained in 

the text. 

Key words: presumption - legal - 

authority - proofing. 
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 :املقدمة
 وصحبه آله وعلى حممد سيدنا املرسلني األنبياء سيد على والسالم والصالة العاملني رب اهلل احلمد

 .أمجعني

 اإلعتداء من حقوقهم حلماية األفراد إليها يلجأ قانونية وسيلة الدولة توجد أن الطبيعي من كان لقد

 بإقامة الدول إضطالع إىل أدي الذي األمر احلديثة، واجملتمعات الدولة تطور بعد السيما عنها، والدفاع

 املهم، بهذه للقيام الالزمة الضمانات ومنحتها القضائية األجهزة أنشأت وهلذا مواطينها، بني العدالة

 به يتمتع عام حق مبثابة وهذا احلماية لطلب القضاء إىل اللجوء حق بينهم متييز دون األفراد ومنحت

 .الكافة

 بطريقة يباشر ال املدني والقضاء املشرع، حيددها معينة إلجراءات وفقًا تكون احلق هذا وممارسة

 وجعل األمر ذلك املشرع نظم لذلك للحماية احلاجة به قامت ممن القضاء هذا طلب جيب وإمنا تلقائية

 حتى بها متر مراحل هلا والدعوى للحقوق، القضاء محاية على للحصول القانونية الوسيلة هي الدعوى

 وقائع عليها تطرأ فقد فيها، الفصل حتى طبيعيًا سريًا دائمًا تسري ال الدعوى أن غري فيها احلكم صدور

 الدعوى، يف السري بوقف ويقصد الوقف ضمنها ومن املنشود، غايتها حنو سريها متنع أو تعيق وأحداث

  اخلصوم بإتفاق يكون قد الذي الوقف مدة أثناء نظرها يف اإلستمرار أو بشأنها إجراء إختاذ عدم أي
 الوقف)  احملكمة من بقرار يكون وقد( القانوني الوقف)  القانون بقوة يكون وقد( اإلتفاقي الوقف) 

 (.القضائي
 :وأهميته البحث موضوع إختيار أسباب

 :التإىل يف أهميته وتكمن البحث موضوع إختيار أسباب تتمثل

 الطبيعي والوضع الزمن من طويلة مدة موقوفه وتظل عوارض عليها تطرأ كثرية دعاوي هنالك

 .العدالة سري عرقلة إىل تؤدي بصورة القضاء أمام الدعاوى ترتاكم األ يقتضي التقاضي لنظام
 والعمل الدعاوى يف السري يقتضي املعامالت يف اإلستقرار وحتقق الظاهر الوضع ومحاية العدل إقامة

 .وضوحًا أكثر بصورة وقفها أحكام بيان على
 نوع البطيء العدل أن إذا بسرعة، حسمها جيب لذلك املوضوعية احلقوق حلماية وسيلة هي الدعوى .1

 وقته يف يصدر أن جيب وإمنا فحسب عاداًل القضائي احلكم يصدر أن يكفي ال حيث الظلم من

 .املناسب
 .السوداني املدنية اإلجراءات قانون يف املوضوع هلذا تفصياًل أجد مل .2

 
 :البحث مشكلة

 ونظرها الدعوى سري وأثناء لألفراد، اخلاصة احلقوق حلماية الوحيدة الوسيلة هي املدنية الدعوى

 وبالتإىل قضائية، أو قانونية أو إتفاقية بصورة سواًء الدعوى هذه نظر وقف إىل تؤدي أسباب حتدث قد
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 وقد عليها املرتتبة واآلثار األنواع حيث من مبكان األهمية من املدنية للدعوى الوقف أحكام تنظيم فإن

 يف البحث مشكلة تتمثل ذلك وعلى املسألة، هلذه التفصيلية األحكام من خاليًا السوداني التشريع جاء

  -:التالية التساؤالت على اإلجابة

  صوره؟ هي وما املدنية؟ الدعوى بوقف املقصود ما .1

  املدنية؟ الدعوى يف السري وقف على املرتتبة القانونية األثار ماهي  .2

 ماهو مصري الدعوى املوقوفة؟  .3

 : أهداف البحث

  -:التالية األهداف حتقيق إىل البحث يهدف

 .وأنواع وصوره املدنية الدعوى وقف مفهوم بيان .1
 . املدنية الدعوى يف السري وقف على املرتتبة القانونية اآلثار توضيح .2
 .ذلك على املرتتبة القانونية واآلثار املوقوفة الدعوى مصري بيان .3

 -:البحث منهج

 . املقارن واملنهج  التحليلي الوصفي املنهج على البحث هذا كتابة يف  الباحث إعتمد

 -: البحث خطة

 الدعوى مفهوم عن األول املبحث يف احلديث جاء حيث مباحث، وثالثة مقدمة على البحث إشتمل

 والوقف القانوني والوقف االتفاقي الوقف خالل من املدنية الدعوى وقف أنواع عن الثاني واملبحث املدنية،

 نتائج على إشتملت وخامتة املوقوفة الدعوى ومصري الوقف آثار لبيان الثالث املبحث وخصصنا القضائي

 . الباحث عليها إعتمد اليت واملراجع البحث وتوصيات
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 االول املبحث

 الدعوى مفهوم

 ببعض إلختالطها فيها، والغموض للبس وذلك الصعبة األمور من الدعوى فكرة حتديد يعد

 احلق بنشؤ ينشأ اإلدعاء حق أن حيث القضائية واملطالبة اإلدعاء وحق كاخلصومة اإلجرائية املفاهيم

 التى الوسيلة فهي للخصومة وبالنسبة باحلق اإلخالل عند إال تنشأ فال الدعوى أما به، اإلخالل وقبل

 فى احلق توافر من التحقق جيرى بواسطتها الغري وأحيانًا وممثلوهم واخلصوم وأعوانه القاضى بها يقوم

 واملطالبة حق فالدعوى حقه، الشخص به يستعمل الذى اإلجراء فهي القضائية املطالبة أما الدعوى

 -:التالية  املطالب فى الدعوى مفهوم نتناول ذلك وعلى ،(1)إجراء

 املطلب األول

 تعريف الدعوى

 -:منها معان عدة اللغة فى وهلا (2)يدعى ملا إسم أنها أى املصدر وهي اإلدعاء من إسم: اللغة فى الدعوى

 (4){َيدَُّعوَن َما َوَلُهْم َفاِكَهٌة ِفيَها َلُهْم} تعاىل قوله فى وهذا: (3)والتمنى الطلب
 َأْن َدْعَواُهْم َوآِخُر َسالٌم ِفيَها َوَتِحيَُّتُهْم اللَُّهمَّ ُسْبَحاَنَك ِفيَها َدْعَواُهْم} تعاىل قوله فى كما: (5)الدعاء

 (6){اْلَعاَلِمنَي َربِّ ِللَِّه اْلَحْمُد
 غري من إستحقاقًا أو ملكًا كان سواء شيئًا نفسه إىل اإلنسان إضافة مبعنى كثريًا وتستعمل: (7)الزعم

 .املنازعة حبل تقيدها
 القضاء، جملس فى مقامه يقوم ما أو مقبول قول عن عبارة فهي اإلصطالح فى الدعوى تعريف أما

 تعريف فى القانونى الفقه إختلف وقد هذا ،(8)محايته أو ميثله ملن أو له حق طلب إنسان به يقصد

                                                             

 .182م، ص2004العبودى، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة، عمان، عباس  (1)

 .257، ص4بن منظور، لسان العرب، مإ (2)

 .72علي محمد الجرجانى، التعريفات، ص (3)

 (.57سورة يس، األية ) (4)

 .257إبن منظور، لسان العرب،  (5)

 (.10سورة يونس، األية ) (6)

 .261ص لسان العرب، (7)

 .83م، ص2003محمد نعيم يس، نظرية الدعوى فى الشريعة اإلسالمية، دار عالم للكتاب، الرياض،  (8)
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 :(9)التإىل النحو على متعددة أراء إىل الدعوى
 أو حق تقرير على للحصول القضاء إىل اإللتجاء سلطة أو وسيلة هي الدعوى أن يرى :األول اإلجتاه

 صاحب مبقتضاها يلجاء التى القانونية الوسيلة وهي اخلصومة أساس هي الدعوى أن حيث حلمايته

 .حلمايته القضائية السلطة إىل احلق

 أو به اإلنتفاع من للتمكن حق لتقرير القضاء إىل اإللتجاء فى احلق هي الدعوى أن يرى :الثانى اإلجتاه

 .احلق هذا من احلرمان عن للتعويض

 -:(10)التالية بالصفات تتسم الدعوى فإن السابقة التعريفات خالل ومن
 .حقه حلماية القضائية السلطة إىل احلق صاحب مبقتضاها يلجأ قانونية وسيلة الدعوى

 عن التنازل أو القضاء إىل اإللتجاء حق فله احلق لصاحب رخصة فهي إختيارى أمر الدعوى وإستعمال

 كان الذي الفرد اإلنتقام عن بداًل احلقوق على للحصول حديثة وسيلة والدعوى. الصلح أو حقه

 .القدمية العصور فى سائدًا
 -وتتمثل الطبيعة القانونية للدعوى فى أنها متثل عنصر احلماية القانونية للحق وذلك لألسباب األتية:

 احلق ال يكتمل وجوده إال بوجود سلطة اإللتجاء إىل القضاء حلماية املنفعة التى خيوهلا احلق لصاحبه.
 ال يتصور وجود دعوى دون أن تستند على حق.

 ال يوجد حق دون أن حتميه دعوى.

 املطلب الثانى

 شروط قبول الدعوى

الدعوى هي الوسيلة لتحريك اجلهاز القضائى من أجل محاية احلق وحتى ال يتم إستخدامها بطريق غري 

 -مشروع فإن هناك شروطًا معينة لقبوهلا كاألتى:

 -أواًل: شرط املصلحة:

 دون حتقيق فائدة ما حتى ال يضيع وقت القضاء هدرًا وجيب أن أي أنه ال جيوز اإللتجاء إىل القضاء عبثًا

 -تكون فى املصلحة الشروط التالية:

مبعنى أن تستند الدعوى إىل القانون بأن تكون مستمدة من حق أو مركز  أن تكون املصلحة قانونية: .1

 قانونى.

                                                             

 .184عباس العبودى، مرجع سابق، ص (9)

 .208م، ص1994اإلسكندرية، -نبيل اسماعيل عمر، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة (10)
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 تكون املصلحة جمهولة.وهذا ما تقتضيه طبيعة األشياء حيث ال جيوز أن  أن تكون املصلحة معلومة: .2
حبيث ال تكون مستحيلة إستحالة قانونية مثل رفع دعوى املطالبة حبصة  أن تكون املصلحة ممكنة: .3

فى مرياث على خالف أحكام الشرع والقانون، أو إستحالة طبيعية ترجع إىل طبيعة األشياء مثل 

 طلب شخص احلكم له بأنه أبًا لشخص يكربه سنًا.
املصلحة هي احلالة التى يشرتط فيها أن يكون احلق املدعى به والذي  مة:أن تكون املصلحة قائ .4

يهدف املدعي إىل محايته قد إعتدى عليه بالفعل، أو حصل نزاع بصدده ويتحقق بذلك ضرر يسوغ 

 طلب احلماية القضائية.
 -ثانيًا: األهلية:

سنة 18هلية الالزمة، بلوغ سن جيب أن تتوافر فى أطراف الدعوى سواًء كان املدعي أو املدعى عليه األ 

كاملة، وهي أهلية األداء التى تعين صالحية الشخص إلبرام التصرفات القانونية، وشرط األهلية فى 

ليس شرط لقبول الدعوى وإمنا شرط لصحة الدعوى، وإذا مل يكن ، (11)الرأي الراجح فى الفقه

 وصيه.الشخص متمتعًا باألهلية فإن الدعوى يباشرها عنه وليه أو 

 -ثالثًا: الصفة:

يقصد بالصفة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب احلق املعتدى عليه فالدائن هو من له الصفة فى 

املطالبة بالدين وقد تكون الصفة فى إقامة الدعوى لغري صاحب احلق وهو الذي تكون له سلطة التمثيل 

 م الدعوى للمطالبة حبق الصغري.القانونى أمام القضاء، مثاًل الوكيل واألب له احلق فى أن يقي

 -رابعًا: وجود حق أو مركز قانونى:

يشرتط البعض وجود حق موضوعى أو مركز قانونى لقبول الدعوى ألن الدعوى أصالً وسيلة حلماية 

احلق أو املركز القانونى، ويشرط لوجودها وجود حق أو مركز قانونى حيميه القانون وهذا شرط 

 تقتضيه طبيعة الدعوى.

 -مسًا: وجود إعتداء على احلق أو املركز القانونى:خا

الدعوى بوصفها وسيلة لتحقيق احلماية القضائية ال تنشأ إال إذا تعرض احلق أو املركز القانونى 

 لإلعتداء.

                                                             

 .87م، ص1988القاهرة، -أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعةأمينة النمر،  (11)
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 -سادسًا: عدم صدور حكم سابق فى موضوع الدعوى:

إال مره واحدة فإذا رفعت  وهذا الشرط تطبيقًا ملبدأ حجية الشئ احملكوم به فال جيوز رفع الدعوى

 مرة ثانية حكم بردها قبل الدخول فى أساسها.

 -سابعًا: رفع الدعوى فى املدة التى حددها القانون:

الدعوى ال تقبل إال إذا رفعت فى املدة التى حددها القانون لرفعها حتى وإن كانت شروط قبول 

 ون قد سقط بالتقادم.الدعوى األخرى متوفرة، مبعنى أن احلق موضوع الدعوى ال يك

 -ثامنًا: عدم إتفاق اخلصوم على التحكيم أو الصلح فى موضوع الدعوى:

اإلتفاق على التحكيم ال ينزع اإلختصاص فى احملكمة ولكن ميعنها من مساع الدعوى ما دام 

شرط التحكيم قائمًا، حيث جيب اللجوء إىل التحكيم أواًل ألنه شرط صحيح والعقد شريعة 

، أما الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة، وبالتاىل إذا إتفق اخلصوم على الصلح فال املتعاقدين

 تكون هنالك دعوى.

 املطلب الثالث

 تقسيمات الدعوى

حتديد نوع الدعوى أو تقسيماتها يقصد به تكييف الدعوى ملعرفة طبيعتها القانونية ويساهم أيضًا 

والنظام القانونى لكل دعوى ومن ضمن تقسيمات الدعاوى فى معرفة اإلختصاص القضائى للمحاكم 

 -ما يلى:

 أواًل: الدعاوى العينية والدعاوى الشخصية واملختلطة: 

هذا التقسيم يستند إىل طبيعة احلق موضوع الدعوى فالدعوى العينة هي التى يكون موضوعها 

ون لشخص معني وهو إما حقًا حقًا عينًا واحلق العينى هو سلطة مباشرة على شئ معني يعطيها القان

 .(12)أصليًا كحق امللكية أو يكون حقًا تبعيًا كحق الرهن

والدعاوى الشخصية هي التى تهدف إىل محاية حق شخصى واحلق الشخصى هو رابطة قانونية ما 

بني شخصني دائن ومدين، مبقتضاها يطالب الدائن املدين بأن ينقل حق عينى أو يقوم بعمل معني أو 

وهذة الدعاوى الشخصية ال ميكن حصرها ألن احلقوق الشخصية كثرية ، (13)ن عمل معنيميتنع ع

                                                             

 .110م، ص2013مصعب عمر الحسن طه، على محمد بخيت، مدخل القانون الخرطوم،  (12)

 .114لمرجع السابق، صا (13)
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 لكثرة الروابط القانونية بني الناس وتنوعها.

 -:(14)وتظهر أهمية التفرقة بني الدعاوى العينية والشخصية فى النواحى اآلتية
الشخصية فإن اخلصم من حيث اخلصومة: اخلصم فى الدعوى العينة هو واضع الىد أما فى الدعوى 

 هو املدين.

من حيث اإلختصاص املكانى: تقام الدعاوى العينية تقام فى احملكمة التى يقع فى دائرة 

إختصاصها العقار، أما الدعاوى الشخصية تقام فى احملكمة التى يقيم فى دائرة إختصاصها املدعى 

 عليه.

يكون للحكم فى ثبوت احلق  وهنالك دعاوى خمتلطة تستند إىل حق شخصى وآخر عينى، حبيث

الشخصى أثر على حل النزاع القائم على احلق العينى ومثاهلا دعوى املشرتي على البائع لتسليم العقار 

 املبيع.

 -ثانيًا: الدعاوى املنقولة والدعاوى العقارية:

تقسم الدعاوى حسب نوع احلق موضوع الدعوى إىل دعاوى منقولة وأخرى عقارية، حيث أن 

املنقولة يكون موضوع احلق فيها مااًل منقواًل والعقارية يكون موضوع احلق فيها مااًل  الدعاوى

 .(15)عقاريًا

 -ثالثًا: دعاوى امللكية ودعاوى احليازة:

يرجع هذا التقسيم إىل الدعاوى العينة العقارية حيث أن دعوى امللكية يكون الغرض منها إثبات 

عاوى احليازة تهدف إىل إثبات احليازة للمال فقط دون امللكية أحد احلقوق العينة كحق امللكية، أما د

 -ودعاوى احليازة على ثالثة أنواع:

 -دعوى إسرتداد احليازة: .1

وهي دعوى تقتضي وجود شخص نزعت يده، وهذه الدعوى يقيمها املدعي الذي نزع منه العقار على 

 املدعى عليه الذى سلب العقار.

 

                                                             

 .204عباس العبودى، مرجع سابق، ص (14)

 .146مصعب عمر الحسن، على محمد بخيت، مرجع ساق، ص (15)
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 -دعوى منع التعرض: .2

 هذه الدعوى حصول تعرض للحائز مل يبلغ مرحلة النزاع سواًء كان التعرض مادي أو قانوني.وتستلزم 

 -دعوى وقف األعمال اجلديدة: .3

وتفرتض هذة الدعوى حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جديدة مل تتم ولكن ميكن أن تهدد 

 حيازته.

 -رابعًا: دعاوى اإللزام والدعوى التقريرية واملنشئة:

 -عاوى من حيث احملكوم إىل األتى:تقسم الد

 -دعاوى اإللزام: .1

تعترب من أكثر الدعاوى فى جمال العمل القضائى وتستلزم هذه الدعوى أن يطلب املدعى من احملكمة 

 إلزام املدعى عليه بالتنفيذ.

 -الدعاوى التقريرية: .2

مركز موجود من قبل وهي تلك الدعاوى التى يطلب فيها املدعى احملكمة بتأكيد وتقرير حالة أو 

 وتهدف إىل إزالة عدم الوضوح فى احلقوق.

 -الدعاوى املنشئة: .3

 وهي الدعاوى التى تهدف إىل تعديل أو إنشاء أو إنهاء مركز قانونى قائم.

 املبحث الثانى

 أنواع وقف الدعوى املدنية

يقصد بوقف الدعوى املدنية عدم السري يف إجراءاتها مدة من الزمن إذا ماطرأ عليها أثناء نظرها 

سبب من أسباب الوقف حيث أن وقف الدعوى املدنية قد يكون بإتفاق اخلصوم )الوقف اإلتفاقي( أو 

  -بقوة القانون )الوقف القانوني( أو بقرار من احملكمة )الوقف القضائي( كالتالي:

 طلب األولامل

 الوقف اإلتفاقي 

مل يرد يف القانون السوداني نصًا صرحيًا عن الوقف اإلتفاقي للدعوى املدنية ولكن بالرجوع إىل 

(، من قانون املرافعات أجاز ) للخصوم اإلتفاق 83القوانني املقارنة جند أن املشرع العراقي يف املادة رقم: )
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وعلى ذلك ، )16(ثة أشهر من تاريخ إقرار احملكمة التفاقهمعلى وقف السري يف الدعوى مدة التتجاوز ثال

" أال يكون هلذا الوقف أثر يف أي ميعاد يكون ، )17((128نص أيضًا املشرع املصري يف املادة رقم: )

فقد إعتد الوقف اإلتفاقي ولكن بشرط أال تزيد املدة  (18)القانون حدده إلجراء ما"، أما املشرع اإلداري

والجيوز ألي خصم من اخلصوم أن يطلب خالل تلك  املدة السري يف الدعوى إال مبوافقة عن ستة أشهر 

 خصمه.

واحلكمة من الوقف اإلتفاقي أن اخلصوم قد تعرض هلم أسباب تدعو إىل إرجاء النظر يف الدعوى 

مدة كافية متكنهم من حتقيق غرض معيني يف جو بعيد عن احملاكم كصلح أو إحالة على حتكيم، 

خول القانون اخلصوم حق إيقاف الدعوى وتكون مدة الوقف مبثابة هدنة توقف خالهلا اإلجراءات  لذلك

 .)19(وال أهمية لبواعث اإلتفاق على الوقف، فيكفي أن يكون الباعث مشروعًا

فالوقف اإلتفاقي يقوم على أساس املوازنة بني املصاحل اخلاصة للخصوم، إذ الجيوز أن يفرض 

دعوى إذا إتفقوا على وقف السري فيها، ولكن من ناحية أخري جيب أن تراعى املصلحة عليهم السري يف ال

العامة حتى اليؤدي هذا الوقف إىل تعطيل الفصل يف الدعاوى مدة أطول وترتاكم القضايا أمام 

  لذلك جاء إقرار الوقف بشروط معينة كالتالي:، )20(احملاكم
 على وقف السري فيها:  أواًل: إتفاق اخلصوم أو وكالئهم يف الدعوى

هذا اإلتفاق عبارة عن تصرف قانوني إجرائي يعتد فيه القانون بإرادة اخلصوم ويلزم إتفاق مجيع 

أطراف الدعوى ألن الوقف جاء أصاًل يف هذه احلالة ليحقق غرض مشرتك للخصوم، فاحملكمة الجيوز 

الطرف األخر ألن هذا الوقف قد هلا أن تأمر بوقف الدعوى إستجابة لطلب أحد اخلصوم دون موافقة 

 .)21(يؤدي إىل اإلضرار به وعدم إستقرار مركزه القانوني

 

                                                             

 م. 1969(، لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم: ) (16)

 م.1999م تعديل 1968(، لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم: ) (17)

 م.1988قانون أصول المحاكمات المدنية األردني لسنة  (18)

 .260م ص1996القاهرة،  عبد الباسط جميعي، شرح قانون اإلجراءات المدنية، دار الفكر العرب، (19)

 .260م ص 1972بغداد، -عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة المعاني (20)

 .579م ص1986أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف اإلسكندرية،  (21)
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 ثانيًا: أال تتجاوز مدة الوقف املدة احملددة قانونيًا:

، وكما رأينا فإن املشرع العراقي )22(وتبدأ هذه املدة من تاريخ إقرار احملكمة إلتفاق اخلصوم

ما املشرع األردني حددها ستة أشهر، ولكن املبدأ أنه هنالك مدة واملصري حدد املدة بثالثة أشهر، بين

معينة حمددة للوقوف اإلتفاقي واملشرع السوداني مل يورد تفصياًل لذلك، ولكن للمحاكم سلطات 

طبيعية متارسها يف ذلك الشأن وهلا أن حتقق يف ذلك موازنة بني مصلحة اخلصوم واملصلحة العامة حلني 

دد هذه املدة، وإذا إتفق اخلصوم على مدة أطول الجيوز للمحكمة إقرار اإلتفاق صدور تشريع صريح حي

 إال يف حدود املدة احملددة قانونًا. 

واحلكمة من جتديد املدة اليت جيوز اإلتفاق على الوقف فيها هو البعد بهذا الوقف من أن يكون 

 .)23(بسري القضاء والعدالة وسيلة إلطالة أمد النزاع وتراكم الدعاوى أمام احملاكم مما خيل

 إقرار احملكمة لإلتفاق الذي حصل بني اخلصوم:  -ثالثًا:

اليكفي جمرد إتفاق اخلصوم على وقف الدعوى املدنية وإمنا البد أن يقرتن هذا اإلتفاق بإقرار 

اإلستجابة أنه يتعني عليها ، )25(وسلطة احملكمة يف إقرار اإلتفاق يري جانب من الفقه، )24(احملكمة له

هلذا اإلتفاق وال متلك احملكمة أن ترفض املوافقة على ذلك وحجتهم يف ذلك أن الدعوى التزال ملكًا 

ألطرافها وهم أدرى مبصاحلهم، ويكفي تدخل املشرع  بتحديد احلد األقصي للمدة اليت جيوز اإلتفاق 

رية يف إقرار هذا اإلتفاق أن للمحكمة سلطة تقدي، )26(على وقف الدعوى خالهلا، ويرى البعض اآلخر

فلها أن ترفض اإلتفاق إذا تبني هلا أن طلب الوقف يهدف إىل إطالة أمد النزاع وأن املرحلة اليت وصلتها 

الدعوى التربر الوقف ومن جانبنا نرجح هذا الرأي وذلك ألن  سلطة القاضي التقديرية يف هذا الصدد 

إنتظام سريها وحسن إدارتها مبا يكفل حسمها  تنسجم مع دوره يف توجيه الدعوى مبا يساعد على

 بسرعة وعدالة.

                                                             

 .355م ص1973العراقي، مطبعة األزهري بغداد ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية  (22)

 .146م ص1984سعيد عبد الكريم مبارك وأدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية  (23)

 .371عبد السالم العالم، مرجع سبق ذكره، ص (24)

 .360عبد الباسط جمعين، مرجع سبق ذكره ص (25)

 م .1989الجامعية، بيروت  أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار (26)
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جدير بالذكر يف هذا الصدد أن قرار وقف الدعوى بناء على إتفاق اخلصوم الجيوز الطعن فيه ألنه 

 يعترب من القرارات الصادرة أثناء سري الدعوى والتنقضي بها اخلصومة. 

 املطلب الثاني

 الوقف القانوني

بعض األحوال على وقف الدعوى مبحكمة إذا توافر سبب من األسباب اليت  قد ينص القانون يف

 ينص عليها، ويف هذه األحوال يتحقق الوقف مبجرد توافر سببه.

ومن الناحية العملية إذا قام سبب من أسباب الوقف اليت نص عليها القانون تقرر احملكمة وقف 

ومقررًا لواقع ثم حبكم القانون، وهلذا فإن  السري يف الدعوى ويكون حكمها يف هذه احلالة كاشفًا

ومن أمثلة الوقف القانوني ، )27(الدعوى تعد موقوفة من يوم حتقق السبب املوقف لسريها بقوة القانون

 وقف الدعوى املدنية بسبب القاضي ووقف الدعوى املدنية حتى يفصل يف الدعوى اجلنائية كالتالي: 

وقف الدعوى املدنية بسبب رد القاضي: من أهم الصفات اليت جيب أن يتحلي بها القاضي احلياد،  أواًل:

فحني ما وجد احلياد وجد العدل، وحياد القاضي يعين أن يصدر احلكم الذي يزن املصاحل القانونية 

تماءته وأن واإلبتعاد عن اإلحنياز غري املربر إىل جانب اخلصوم مهما كانت إن، )28(لألطراف بالعدل

 يركز إحنيازه حلسن تطبيق القانون. 

ونظام رد القاضي يعد من أهم الضمانات اليت تكفل حسن تطبيق مبدأ حياد القاضي إذا ظهرت 

أسباب يكون معها القاضي غري معصوم من التحيز، ويقصد برد القاضي منعه من نظر الدعوى إذا قام 

 سبب يدعو إىل الشك يف قضائه.

على أنه يرتتب على تقديم طلب رد القاضي إمتناعه عن السري يف ، )29(من القواننيلذا نصت كثري 

الدعوى وهنا يكون الوقف بقوة القانون، وال حيتاج لصدور قرار بذلك وتطبيقًا لذلك قضت حمكمة 

النقض املصرية بأن: )وقف الدعوى األصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون 

ستهدف منه املشرع منع القاضي املطلوب رده من القيام بأي نشاط إجرائي يف الدعوى األصلية واال وي

                                                             

 .653م، ص1987فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، القاهروة  (27)

 .33م ص1997عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في شرح قانون االثبات، بغداد  (28)

 القانون الفرنسي. –القانون اليمني  –القانون السوري  –القانون اللبناني  –القانون المصري  (29)
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 )30(وقع باطاًل(

 ثانيًا: وقف الدعوى املدنية حتى يفصل يف الدعوى اجلنائية )قاعدة اجلنائي يوقف املدني( 

فإذا رفعت دعوى املسؤلية املدنية أمام  –جنائية ومدنية  –قد يرتتب على الفعل الواحد مسئوليات 

احملكمة املدنية فإن رافع الدعوى اجلنائية من شأنه أن يوجب على احملكمة املدنية أن توقف السري يف 

، (31)الدعوى املدنية إىل أن يتم الفصل النهائي يف الدعوى اجلنائية عماًل بقاعدة )اجلنائي يوقف املدني(

ملبدأ تقييد القاضي املدني باحلكم اجلنائي فيما يتعلق بوقوع اجلرمية  وهذا احلكم يعد نتيجة الزمة

 .)32(ووصفها القانوني ونسبتها إىل فاعلها

إىل أن سبب وجود قاعدة اجلنائي يوقف املدني يرجع إىل منع التعارض بني  )33(ويذهب جانب من الفقه

اجلنائي يوقف املدني ترجع إىل أن قاعدة  )34(احلكم اجلنائي واحلكم املدني، بينما يري جانب آخر

منع تأثري القاضي اجلنائي باحلكم الصادر يف الدعوى املدنية وكذلك إخضاع القانون املدني لإللتزام 

 .القانوني بإحرتام األمر املقضي فيه من احملكمة اجلنائية وإلتزامه بهذا القضاء

 املطلب الثالث

 الوقف القضائي

الوقف القضائي هو الوقف الذي يتم بقرار من احملكمة يف األحوال اليت جييز فيها القانون للمحكمة 

أن تقرره، لذا فهو اليتحقق بقوة القانون ومبجرد توافر أسبابه وإمنا جيب أن يصدر قرار من احملكمة 

 بوقف السري يف الدعوى وتبدأ آثار الوقف من تاريخ صدور القرار. 

 

                                                             

 .36م ص1996سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في المرافعات، الجزء األول منشأة المعارف، األسكندرية،  (30)

 .366م، ص1955القاهرة،  -عبد المنعم فرج الصدة، االثبات في المواد المدنية، دار النهضة  (31)

 .854م ص1980في اإلجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة،  رؤوف عبيد، المشكالت العملية الهامة (32)

 .346م، ص1977اإلسكندرية،  -دميس بهنام، االجراءات الجنائية تأصياًل وتحلياًل، منشأة المعارف  (33)

 .312م ص1978بغداد، -سامي النصراوي، دراسة في قانون آصول المحاكمات الجزائية، مطبعة السالم (34)
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ت الوقف القضائي وقف الدعوى املدنية حتى يتم الفصل يف مسألة يتوقف عليها احلكم يف ومن تطبيقا

 املوضوع وقد أصطلح على تسميته بالوقف التعليقي واحلالة الثانية الوقف اجلزائي كالتالي: 

  -الوقف التعليقي: -أواًل:

وت حق أو إدعاء قد ترفع الدعوى بطلب أو طلبات حمددة ويتوقف الفصل فيها على احلكم بثب

معني صادر من أحد اخلصوم وموجه إىل اخلصم اآلخر يف الدعوى األصلية ولكن هذا األمر خيرج عن 

إختصاص احملكمة اليت تنظر الدعوى، لذلك أجازت بعض القوانني للقاضي وقف الدعوى حتى يتم 

ذلك حسن سري  الفصل يف املسألة الفرعية اليت يتوقف عليها احلكم وحسم الدعوى، واحلكمة من

ويشرتط لذلك أن يكون الفصل يف املسألة الفرعية ، )35(العدالة وتفادي صدور أحكام التوافق بينهما

الزمًا للحكم يف الدعوى، وأن يكون الفصل أيضًا يف مسألة خترج عن إختصاص احملكمة اليت تنظر 

 الدعوى األصلية ويدخل يف إختصاص حمكمة أخرى. 

ال تكون هذه املسائل الفرعية املرتبطة بالدعوى املدنية من مسائل األحوال ومبا أنه يف غالب األحو

الشخصية فقد متيز املشرع السوداني يف هذا اإلجتاه وكان واضحًا حيث خول احملكمة املدنية سلطة 

الفصل يف مسائل األحوال الشخصية دون اللجوء إىل وقف الدعوى وذلك تقديرًا من املشرع السوداني 

حيث نص قانون اإلجراءات املدنية ، )36(حالة أمد النزاع وحتقيقًا لسرعة البت يف املنازعاتخلطورة إ

على )إذا عرضت يف أي دعوى إجراء أمام احملكمة املدنية مسألة من املسائل املتعلقة بالرتكات أو 

ذه املسألة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل يف ه ،سرةلألاملواريث أو الوصية أو العالقات اخلاصة 

  -هي:

الشريعة اإلسالمية إذا كان اخلصوم يف الدعوى مسلمني أو كان الزواج قد مت وفقًا للشريعة أ.  

 اإلسالمية.
العرف اجلاري بني اخلصوم ذوي الشأن والذي ال خيالف العدالة واإلنصاف والوجدان السليم ومل ب. 

خر ومل يتقرر بطالنه بقرار صادر من حمكمة آيعدل أو يلغي مبوجب أحكام هذا القانون أو أي قانون 

     خمتصة. 

 

 

           

                                                             

 .533م ص1977القاهرة،  -مسلم، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، دار الفكر العربي  أحمد (35)

م، 2016مصعب عمر الحسن طه، التقاضي في القانون المدني في القانون السوداني، أنوار المستقبل، الخرطوم،  (36)
 .18ص
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ومن خالل النص السابق فإن احملكمة املدنية لديها سلطة إستثنائية جتاوزًا لقواعد اإلختصاص      

 -النوعي بالفصل يف املسألة املتعلقة باألحوال الشخصية اليت تعرض أثناء النزاع املدني بالشروط التالية:
 ن يكون النزاع املعروض أمام احملكمة املدنية نزاعًا مدنيًا.أ .1
 أن يعرض أثناء نظر النزاع املدني أمر أو مسألة تتعلق باألحوال الشخصية. .2
، ةسي بعدالياملسألة الفرعية حمققًا للفصل يف النزاع الرئ ةأن يكون من الضروري الفصل يف هذ .3

ملسألة الفرعية، ويف ذلك تهتدي احملكمة بالشريعة ر البت يف النزاع الرئيسي إال حبسم اذأي يتع

 اإلسالمية والعرف اجلاري بني اخلصوم مبا حيقق العدالة.
يرى أن األمر إختيارى حملكمة املوضوع فإذا قررت ضرورة الفصل فيها  (37)وهنالك جانب من الفقه

تتبني احملكمة املدنية تلك لتوافر حالة اإلستعجال خيوهلا القانون تلك السلطة صراحة أما إذا مل 

الضرورة لعدم توفر ما يستوجب السرعة، أو رأت أن جهة اإلختصاص األصلى أقدر منها فى سرعة 

الفصل فيها، فإن النص ال حيول بينها وبني حتويلها إىل دائرة اإلختصاص األصلى مع خضوعها إىل رقابة 

ضائية لدولة السودان يف هذا اخلصوص حمكمة أعلى فى ممارسة تلك السلطة، ومن ضمن السوابق الق

سابقة ورثة أمحد سعيد باعشر ضد ورثة حممد سعيد باعشر حيث قررت احملكمة العليا أن اإلختصاص 

فى تقرير احلقوق املدنية التى ينشأ نزاع حوهلا أثناء النظر فى مسائل األحوال الشخصية ينعقد للدوائر 

ختصاص إذ أن تقسيم دوائر القضاء إىل مدينة وأحوال شخصية املدنية وليس فى هذا أصاًل ما يتعلق باإل

إمنا هو تقسيم إدارى قائم على التخصيص وليس اإلختصاص، ومن ثم فإنه ليس فيه ما ميس اإلختصاص 

حبيث كان من اجلائز قانوناً أن تفصل دائرة األحوال الشخصية فى هذا النزاع برمته أو أن تتوىل الدائرة 

ت احلكم املطعون فيه الفصل فى كل النزاع مبا فى ذلك موضوع الرتكة دون أن املدنية التى أصدر

 .(38)يكون فى ذلك خمالفة لقواعد اإلختصاص

 ثانيًا: الوقف اجلزائي 

هو عقوبة توقعها احملكمة على املدعي إذا تأخر يف تقديم املستندات يف املواعيد اليت حتددها 

 )39(كلفته به احملكمةاحملكمة أو إذا ختلف عن القيام بإجراء 

                                                             

 .17م، ص2010ول، الدعوى، الخرطوم، م، الجزء األ1983محمد الشيخ عمر، شرح قانون اإلجراءات المدنية لسنة  (37)

 .9م، ص1983عامر محمد عبد الرحمن، التعليق على قانون اإلجراءات المدنية، بدون دار نشر، لسنة  (38)

 .362مرجع سبق ذكره، ص –عبد الباسط جمعين  (39)



 

 
201 

       ( دراسة تحليلية مقارنة)  اآلثار القانونية ألحكام وقف الدعوى املدنية

 دكتور/ مصعب عمر الحسن طه                                                                                     

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد39) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

وقد أخذ املشرع املصري واملشرع اليمين بهذا النوع من أنواع الوقف واليوجد هذا النوع يف القوانني 

 األخري ويشرتط لوقف الدعوى جزائيًا أربعة شروط كالتالي: 

يشرتط للحكم بالوقف اجلزائي أن يكون هنالك إهمال من املدعي يتخلف عن إيداع  إهمال املدعي: .1

املستندات أو القيام بإجراء معني يف امليعاد احملدد وهذا الوقف هو جزاء للمدعي ألنه يقع عليه عبء 

 .)40(السري يف الدعوى
 مساع أقوال املدعى عليه:  .2

املدعى عليه هو طرف يف الدعوى لذلك البد من مساع أقواله بشأن هذا الوقف، حيث قد تكون له     

وى فيضر به هذا الوقف حتى اليصبح الوقف عقوبة على املدعي مصلحة يف تعجيل الفصل يف الدع

 .)41(عليه

 أن التزيد مدة الوقف عن املدة احملددة قانونًا:  .3

التشريعات اليت أقرت الوقف اجلزائي نصت على مدة حمددة للوقف وهي ثالثة أشهر وبذلك فإن 

 مدة الوقف جيب أال تزيد عن هذه املدة احملددة قانونًا.

 أن تقرر احملكمة وقف الدعوى:  .4

إن احلكم بالوقف جوازي للمحكمة وهلا يف ذلك سلطة تقديرية فهو مقرر للمصلحة العامة اليت تقتضي 

 .)42(من اخلصوم ضرورة السري يف الدعوى حتى اليتعطل السري فيها وترتاكم الدعاوى أمام احملاكم

سري يف الدعوى خالل مخسة عشر يومًا بعد وإذا مضت مدة هذا الوقف اجلزائي ومل يطلب املدعي ال

إنتهاء مدة الوقف أو مل ينفذ ما أمرت احملكمة به حكمت احملكمة بإعتبار الدعوى كأن مل 

 .)43(تكن

                                                             

 .546م ص1986دار الفكر العرب، القاهرة،  –وجدي راغب، مبادي القضاء المدني  (40)

 .775م ص1988أبو الوفاء، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف األسكندرية، أحمد  (41)

 .319م ص1983محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة،  (42)

 .573م، ص1990أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، بدون دار نشر،  (43)
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 املبحث الثالث

 آثار الوقف ومصري الدعوى املوقوفة

يرتتب على وقف الدعوى آثار قانونية متعددة باإلضافة إىل أن حالة وقف الدعوى تعترب حالة مؤقتة 

التستمر إىل ما ال نهاية، وإمنا تنتهي هذه احلالة إما بإستئناف السري يف الدعوى وإما بإنقضائها بغري 

 حكم يف موضوعها وعلى ذلك نقسم هذا املبحث إىل املطالب التالية: 

 األولاملطلب 

 آثار الوقف

تتمثل آثار الوقف مبختلف صوره اإلتفاقي، القانوني، القضائي يف أن الدعوى تعد قائمة ولكن 

 بالرغم من قيامها تعد جامدة باإلضافة لآلثار يف املواعيد اإلجرائية كالتالي: 

 أواًل: الدعوى تعد قائمة:

يث أن املطالبة القضائية تظل إن وقف الدعوى يؤدي إىل مجودها ولكن مع ذلك تعد قائمة، ح

منتجة آلثارها اإلجرائية واملوضوعية، كما تبقي مجيع اإلجراءات املتخذة يف الدعوى بعد إقامتها وقبل 

حتقق سبب الوقف صحيحة ومنتجة آلثارها، فإذا إنتهت حالة الوقف بإستئناف السري يف الدعوى فإن 

 .)44(مع أخذ كل اإلجراءات السابقة على الوقف الدعوى تستأنف سريها من النقطة اليت وقفت عندها

 ثانيًا: الدعوى بالرغم من قيامها تعد جامدة: 

إن الدعوى املوقوفة وإن كانت قائمة إال أنها تعد جامدة، أي معطلة السري وهذا التعطيل يعين منع 

فيها قبل إنقضاء أي نشاط فيها، فال جيوز إختاذ أي إجراء يف الدعوى خالل مدة وقفها وأي إجراء يتخذ 

والسؤال الذي ُيسأل يف هذا ، )45(مدة الوقف أو زوال سببه يكون باطاًل وهذا هو مظهر مجود الدعوى

اجلانب هل جيوز إختاذ إجراءات مستعجلة يف الدعوى خالل مدة وقفها؟ يذهب الرأي الراجح يف هذه 

ل مدة وقف السري يف الدعوى إىل جواز تقديم الطلب املستعجل إىل حمكمة املوضوع خال، )46(املسألة

وذلك ألن الوقف ال ينفي قيام الدعوى وال يسلب والية احملكمة يف إختاذ اإلجراءات املستعجلة وذلك ألن 

                                                             

م، 2000جامعة الموصل، -العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشرعباس  (44)
 .285ص

 .464م، ص1962بغداد،  -صالح الدين الناهي، الوجيز في المرافعات المدنية، األهلية للنشر (45)

 .385م، ص1967اإلسكندرية،  أمينة النمر، مناط اإلختصاص والحكم في الدعوي المستعجلة، منشأة المعارف، (46)
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الغاية من القضاء املستعجل هو توفري محاية مؤقتة للحق بإجراءات عاجلة إلتقاء خطر حمدق ومن ثم فإن 

ف يتعارض مع هذه الغاية السيما وأن اإلجراءات املستعجلة ال منع إختاذ اإلجراءات املستعجلة بسبب الوق

 تؤدي إىل املساس بأصل احلق. 

 ثالثًا: وقف املواعيد اإلجرائية: 

من اآلثار اليت ترتتب على وقف السري يف الدعوى وقف املواعيد اإلجرائية فإذا كانت هنالك مواعيد 

إن كان امليعاد قد بدأ فعاًل قبل الوقف ومل ينته فإنه إجرائية مل تبدأ فإنها ال تبدأ أثناء مدة الوقف و

ولكن يستثنى من ذلك الوقف اإلتفاقي إذ اليكون هلذا ، )47(يقف ويستأنف سريانه بعد إنتهاء الوقف

واملقصود بامليعاد احلتمي الذي ، )48(الوقف أثر يف أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده إلجراء معني

ط احلق يف إختاذ اإلجراء كما  لو صدر قرار يف شق من موضوع الدعوى يرتتب على خمالفته سقو

وكان هذا القرار يقبل الطعن املباشر، ثم أوقفت الدعوى بناء على طلب اخلصوم فال تأثري هلذا الوقف 

 .)49(يف سريان ميعاد الطعن يف ذلك القرار بل يتعني إختاذ اإلجراء يف ميعاد

 املطلب الثاني

 وقوفةمصري الدعوى امل

إن الدعوى التظل موقفة إىل ما ال نهاية وإمنا مصريها ينتهي إما بإستئناف السري فيها من جديد 

بعد إنتهاء مدة الوقف بناًء على طلب أحد اخلصوم وإما بإنقضائها دون احلكم يف موضوعها وهذا هو 

 كالتالي:  اجلانب الوحيد يف نطاق وقف الدعوى املدنية الذي أشار إليه املشرع السوداني

 أواًل: إستئناف السري يف الدعوى: 

يتم إستئناف السري يف الدعوى بناء على طلب أحد اخلصوم ومن ثم فتح السري فيها وحتديد جلسة 

لنظرها، أما على صعيد الواقع العملي فإن املدعي غالبًا هو الذي يطلب فتح السري يف الدعوى بوصفه 

اليت كانت  صاحب املصلحة يف حسمها، ويرتتب على إستئناف السري يف الدعوى أنها تعود إىل احلالة

عليها قبل الوقف، ألن الوقف ال يؤثر فيما أختذ من إجراءات سابقة له، ومن ثم فإن إستئناف السري يف 

الدعوى اليعد إفتتاحًا لدعوى جديدة وإمنا هو إستمرار لدعوى قائمة أصاًل فاإلجراءات اجلديدة اليت 

                                                             

 .550م ص1986وجدي راغب، مبادي القضاء المدني، دار الفكر العرب، القاهرة،  (47)

 .589م، ص2000أحمد أبو الوفاء، التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  (48)

م، 1989المرافعات، منشأة المعارف، الإلسكندرية، نبيل إسماعيل عمر، سقوط الحق في إتخاذ اإلجراء في قانون  (49)
 .220ص
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ابقة لوقف الدعوى ويصدر احلكم حتصل بعد إستئناف السري يف الدعوى تعترب مكملة لإلجراءات الس

 على مجيع هذه اإلجراءات. 

 : ثانيًا: إنقضاء الدعوى دون حكم يف موضوعها
إذا مل تستأنف الدعوى املوقوفة سريها بعد إنتهاء مدة الوقف يف الوقف اإلتفاقي أو زوال سببه يف 

وهذا اجلانب نظمه  الوقف القانوني والوقف القضائي، فإن الدعوى تنقضي دون احلكم يف موضوعها

املشرع السوداني عندما أشار إىل سقوط الدعوى وتركها حيث نص قانون اإلجراءات املدنية يف املادة 

(، على أنه: )إذا تأجلت الدعوى ألجل غري مسمي أو إىل حني تقديم طلب بشأنها أذ اصدار  أمر 100)

بشأنها خالل سنة من التاريخ الذي بوقفها فيجب على احملكمة شطبها إذا مل يقدم أحد اخلصوم طلب 

صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف( ونص أيضًا على أنه: )جيوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب 

 .)50( الدعوى يف مدة التتجاوز املدة اليت يسقط فيها احلق بالتقادم(

املشرع السوداني مل  واملالحظ أن النص على هذه املسألة يف التشريع السوداني جاء مبهمًا وذلك ألن

ينظم حاالت وقف الدعوى املدنية تفصياًل،  فإذا كان الوقف قضائيًا أو قانونيًا اليد ألطراف الدعوى 

فيه فأنه وفقًا لذلك تشطب الدعوى إذا مل يقدم طلب بشأنها خالل سنة من التاريخ الذي صدر فيه 

إختاذ أي إجراء بشأنها وقد كان األوفق الوقف، ومعلوم خالل فرتة الوقف تكون الدعوى راكدة اليتم 

أن يكون حساب مدة السنة بعد زوال سبب الوقف وليس من تاريخ الوقف، وذلك بالنظر إىل أنواع الوقف 

اليت سبق بيانها فمثاًل يف حالة الوقف القانوني بسبب رد القاضي يف حالة اجلنائي يوقف املدني فإن املدة 

كم من احملكمة املختصة يف طلب الرد، ويف احلالة األخرى ينبغي أن حتسب من تاريخ صدور ح

الميكن أن حتسب املدة اليت تستغرقها احملكمة اجلنائية وذلك ألن املدعي الميكن أن ينسب له إهمااًل 

  يف ذلك وأن حساب هذه املدة وإجراء بطالن عريضة الدعوى خمالف ألسس العدالة.

 املطلب الثالث

 طال عريضة الدعوىاآلثار املرتتبة على إب

نص قانون اإلجراءات املدنية على جواز رفع دعوى جديدة بناء على نفس األسباب يف مدة التتجاوز املدة 

 اليت يسقط فيها احلق بالتقادم، ومن ذلك نستنتج اآلثار املرتتبة على إبطال عريضة الدعوى كالتالي: 

 أواًل: زوال اآلثار القانونية املرتتبة على إقامة الدعوى: 

إذا قررت احملكمة إبطال عريضة الدعوى أو شطبها يف حالة عدم تقديم طلب بشأنها من اخلصوم  

خالل سنة من تاريخ الوقف كما نص املشرع السوداني وبذلك يرتتب على إبطال عريضة الدعوى وزوال 

                                                             

 م.1983قانون اإلجراءات المدنية لسنة  (50)
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ترتبت على إقامتها ومن ذلك قطع التقادم ويعد اإلنقطاع كأن مل يكن  مجيع اآلثار القانونية اليت

، وكذلك يرتتب على ذلك إنتهاء حالة النزاع )51(والتقادم الذي بدأ قبل رفعها يبقي مستمرًا يف سريانه

 القضائي بني اخلصوم.

 ثانيًا: بطالن اإلجراءات املتخذة أثناء نظر الدعوى:

اإلجراءات اليت أختذت بشأنها أثناء نظرها تبطل أيضًا كاحلجز إذا أبطلت عريضة الدعوى فإن 

إىل أن إلغاء اإلجراءات يكون للعريضة وآثارها القانونية ، )52(التحفظي مثاًل ويذهب جانب من الفقه

واليلحق بالبيانات واإلقرارات اليت إشتملت عليها الدعوى اليت أبطلت عريضتها، وهذا إجتهاد نؤيده 

والنص عليه صراحة، وذلك ألن هنالك إجراءات مثل املضاهاة وأعمال اخلربة وأقوال  بطلب من املشرع

الشهود واإلقرارات الصادرة من اخلصوم ينبغي ألال تبطل وذلك لتفادي الضرر الذي ميكن أن حيصل 

 عند إقامة دعوى جديدة بسبب وفاة الشهود أو زوال املعامل اليت أثبتها اخلرباء. 

 ثالثًا: عدم املساس بأصل احلق املدعي به: 

ال يرتتب على إبطال عريضة الدعوى سقوط احلق املوضوعي املدعي به حيث يبقي احلق قائمًا 

وميكن حتديد املطالبة به بدعوى جديدة بعد دفع رسوم جديدة وقد نص على ذلك املشرع السوداني 

 . (53)(62/3صراحة، مادة: )

 

 

 

 

 

                                                             

 .15م، ص1994مدحت المحمود، شرح قانون المالافعات المدنية، بغداد،  (51)

 .535عباس العبودي، شرح أحكام المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص (52)

 م.2009م، وتعديالته لسنة: 1983السوداني لسنة: قانون اإلجراءات المدنية  (53)
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 اخلامتة
هلل رب العاملني الذي وفقنا الكمال هذا البحث والذي توصلنا من خالله إىل مجلة من النتائج احلمد  

 والتوصيات كالتالي:
 أواًل: النتائج: 

إن صور وقف الدعوى تتعدد بتعدد أسباب الوقف فقد يكون الوقف بإتفاق اخلصوم وقد يكون  .1

 قضائي(.  –ي قانون –حبكم القانون وقد يكون بقرار من احملكمة )إتفاقي 
يشرتط لوقف الدعوى إتفاق مجيع اخلصوم يف الدعوى على وقف السري فيها وللمحكمة سلطة  .2

 تقديرية يف إقرار إتفاق اخلصوم على الوقف. 
إن األحكام املقررة لوقف السري يف الدعوى الميكن تطبيقها بشأن الطلب املستعجل لتعارض هذه  .3

 األحكام مع الغاية اليت يهدف هلا املشرع من إنشاء القضاء املستعجل. 
إن الدعوى املوقوفة تعد جامدة أي معطل السري فيها فال جيوز إختاذ أي إجراء فيها خالل مدة وقفها  .4

خذ خالل مدة الوقف يكون باطاًل ومع ذلك تظل الدعوى قائمة منتجة آلثارها اإلجرائية وأي إجراء يت

 واملوضوعية.
الدعوى التظل موقوفة إىل ماالنهاية وإمنا ينتهي مصريها إىل إستئناف السري فيها أو إنقضائها بإبطال  .5

 عريضة الدعوى.
ة فيها وزوال أثرها مبا يف ذلك قطع يرتتب على إبطال عريضة الدعوى إلغاء مجيع اإلجراءات املتخذ .6

مدة التقادم ولكن اليؤثر اإلبطال على احلق املوضوعي حيث جيوز رفع دعوى جديدة للمطالبة به ما 

 مل يكن قد إنقضي بالتقادم. 
املشرع السوداني مل يورد تفصياًل ألحكام وقف الدعوى املدنية وإمنا نص عليها عرضًا يف حاالت  .7

دون تفصيل خبالف القوانني األخرى اليت أوردت أحكام تفصيلية لوقف  سقوط الدعوى وتركها

 الدعوى وأنواع الوقف واألثار القانونية للوقف. 
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 ثانيًا: التوصيات:

وذلك بإضافة  م1983نوصي املشرع السوداني بإجراء تعديل عاجل لقانون اإلجراءات املدنية لسنة  .1

تتناول الوقف اإلتفاقي والوقف القانوني والوقف القضائي مع أحكام تفصيلية لوقف الدعوى املدنية 

 بيان اآلثار القانونية اليت ترتتب على كل نوع من أنواع الوقف.
نوصي املؤسسات العلمية بضرورة تبين ندوات ولقاءات علمية للتعريف باإلجراءات القانونية للدعوى  .2

 ة حتى التظل مدة طويلة أمام احملاكم. املدنية والعمل على نشر ثقافة متابعة الدعاوى املدني
ضرورة التنسيق بني األجهزة القضائية والعمل على نظر الدعاوى دون تأخري مع تبسيط اإلجراءات  .3

وإعطاء الدعاوى اليت يكون حسمها مرتبط بدعوى آخري أولوية حتى اليكون ذلك سببًا يف تأخري 

 نظر الدعاوى األخري أكثر مما يلزم. 
 والباحثني بإجراء مزيد من البحوث والدراسات يف هذا الصدد.  نوصي الزمالء .4
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