
 

 

 23المحاضرة 

 المرافعة

 من خالل هذا العنوان نتطرق الى عدة اجراءات تحدث فً المرافعة نتناولها تباعا وهً :

الدعوى الحادثة  -5الدفوع  -4سماع الدعوى ونظام الجلسة  -3حضور الخصوم وغٌابهم  -2

 االحوال الطارئة على الدعوى. -6

 حضور الخصوم وغٌابهم: -2

فً الموعد المحدد للمرافعة االولى اما ان ٌحضر الخصوم للمرافعة او ٌتغٌب احدهم او غٌاب 

 الطرفٌن فماذا ٌحصل لكل حالة : 

حضور الطرفٌن )المدعً والمدعى علٌه ( حضروا فً ٌوم المرافعة امام الماضً بعد  -أ

عً او وكٌله ومن ثم المناداة علٌهم وهنا تسٌر الدعوى بحمهم حضورٌا وتستمع المحكمة للمد

الى دفوع المدعى علٌه ) رده على دعوى المدعً ( وحتى لو تغٌب المدعى علٌه فٌما بعد فان 

الدعوى تبمى حضورٌة كونه حضر جلسة فٌها , وٌصدر الحكم المضائً حضورٌا بحك 

الً المتداعٌن وٌعتبرون مبلغٌن به بعد الراره فً مواجهتهم وتبدأ مدد الطعن به من الٌوم الت

 لصدوره .

غٌاب الطرفٌن : اذا لم ٌحضر طرفً الدعوى فً الموعد المحدد للمرافعة , فهنا ٌترن  -ب

مرافعات(, اما اذا  65الماضً الدعوى للمراجعة لمدة عشرة اٌام وتبطل بحكم المانون )المادة 

ٌغ راجعها احدهم لبل نهاٌة العشرة اٌام فٌعٌن موعد جدٌد للمرافعة وٌستوجب االمر تبل

الطرف االخر وتعتمد االجراءات السابمة على الترن, وهذا الحك ٌستفاد منه مرة واحدة اي 

انه لو تركت الدعوى مرة اخرى تبطل بحكم المانون مباشرة بدون مدة. ولرار ابطال الدعوى 

 327ٌجوز الطعن به امام محكمة االستئناف بصفتها التمٌٌزٌة خالل سبعة اٌام بحسب المادة 

ت , كما ان ابطال الدعوى ال ٌمنع من الامتها مرة ثانٌة بعد انتهاء مدة الطعن الممررة مرافعا

 لانونا ولكن برسوم جدٌدة وتبلٌغات جدٌدة باعتبارها دعوى مستملة.

 حضور المدعً وغٌاب المدعى علٌه: -ج

بحك اذا حضر المدعً وغٌاب المدعى علٌه المبلغ لانونا , فتسٌر المحكمة بالدعوى غٌابٌا 

المدعى علٌه , وعلى المدعً ٌمع عبء االثبات , وٌصدر حكم غٌابً بالدعوى ٌستوجب 

اٌام  21تبلٌغ لرار الحكم الغٌابً للمدعى علٌه وتبدأ مدة االعتراض على الحكم الغٌابً خالل 

من تارٌخ التبلغ بالحكم الغٌابً, ونرى ان الدعوى تصعب على المدعً فً حالة عدم حضور 

ه , إذ ٌكون مسؤول بالكامل عن الناع المحكمة بحمه فبً الدعوى بوسائل االثبات المدعى علٌ

, ونرى ان حضور المدعى علٌه ٌسهل عملٌة االثبات على المحكمة , فلو ابرز المدعً ورلة 

خارجٌة لمكاتبة بٌع بٌنه وبٌن المدعى علٌه وفمٌها تولٌع ٌعزى للمدعى علٌه , هنا كٌف 

لتولٌع الموجود ٌنسب الى المدعى علٌه , ولكن سار المضاء على ان للمحكمة ان تعرف ان ا

ٌحكم للمدعً فً مثل هذه الحالة وٌعطً للمدعى علٌه الغائب الحك باالعتراض على الحكم 



 

 

الغٌابً وٌكون المرار معلك على االستكتاب والنكول عن حلف الٌمٌن , حتى لو حضر المدعى 

ٌمٌن , فعندما تتجه المحكمة لٌمٌن المدعى علٌه ٌجب علٌه جلسات مرافعة سابمة لتوجٌه ال

 ان ٌكون حاضرا او ٌبلغ بعد طلب ٌمٌنه وٌترتب على ذلن ان ٌكون الحكم غٌابً او حضوري.

 حضور المدعى علٌه وغٌاب المدعً : -د

 هنا ٌكون المدعى علٌه امام ثالثة خٌارات :

تترن للمراجعة لمدة عشرة اٌام وتبطل االول : ٌترن الدعوى للمراجعة )اي ال ٌدخل بالدعوى ف

 بحكم المانون(.

مرافعات(, وٌحكم لوكٌل  67الثانً : ٌطلب من المحكمة ابطال عرٌضة الدعوى )المادة 

 مرافعات(. 65المدعى علٌه المحامً بثلث اجور المحاماة الممررة لانونا)المادة 

على لرار برد الدعوى , والغاٌة الثالثة : ٌطلب السٌر فً الدعوى غٌابٌا بحك المدعً لٌحصل 

من هذا لمطع النزاع ولٌكون هنان سبك فصل فً الدعوى , ال ٌستطٌع المدعً الامتها مرة 

 ثانٌة لو اصدرت المحكمة فٌها حكم من حٌث الموضوع .

 الوكالة بالخصومة:

 مدنً(. 735الوكالة هً عمد ٌمٌم به شخص غٌره ممام نفسه فً تصرف جائز معلوم )المادة 

والوكالة بالخصومة هً ممررة للمحامً وبعض الفئات تعطٌه حك الترافع والتماضً واتخاذ 

 كافة االجراءات والمخاصمة وبما تتضمنه الوكالة بحسب نوعها.

 س/ منهم الوكالء بالخصومة:

االزواج وااللارب حتى الدرجة الرابعة وخاصة فً دعاوي االحوال  -3المحامٌن  -2ج/ 

ٌكون نائب لانونً) الوصاٌة والموامة ( او الشرعً عن غٌره)الولً (  من   -4الشخصٌة 

 موظفو الدوائر الرسمٌة من المانونٌٌن )الممثلٌن المانونٌٌن (. -5

سنة   26الوكالة على نوعٌن اما عامة تخوله كل التصرفات وبكل الدعاوي ونافذة لمدة 

صة بكل دعوى تحرر من كاتب وتحرر من كاتب العدل  وتتضمن تخوٌل من الموكل , او خا

العدل او من الماضً الذي ٌنظر الدعوى . وبكل االحوال الوكٌل ٌعمل حسب توجٌه الموكل اي 

ال ٌجوز له الدخول بدعوى جدٌدة على موكله وال التبلغ عنه اال بموجب اتفاق بٌنه وبٌن 

كٌل االعتزال عن موكله واال عد متجاوز حدود الوكالة , وٌحك للموكل عزل الوكٌل وٌحك للو

الوكالة, وٌشترط المانون على الوكٌل الذي ٌرغب باالعتزال ان ٌبلغ موكله باالعتزال وان 

ٌحضر الموكل بالدعوى او ٌوكل شخص اخر فٌها , وٌشترط المانون ان ٌكون طلب االعتزال 

د بولت الئك وٌرجع تمدٌر ذلن للمحكمة , وان ال ٌكون طلب االعتزال هو غاٌة إلطالة ام

 النزاع بتأجٌالت ال مبرر لها.



 

 

وبعض المالحظات على عمل الوكٌل المحامً هً ال ٌجوز له التوكل عن الخصمٌن وال ٌعطً 

اي معلومة ٌستفاد منها خصمه .واذا كان وكٌل عن دائرة رسمٌة ٌجب ان ال ٌكون خصما لها 

 لمدة ال تمل عن خمسة سنوات.

 


