
 محكمـة االستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية{ }

 .................. ، يمثله المحامي .....................  السيد الجهة المستأنفة:

 ...................  األستاذ، يمثله .....................  السيد  المستأنف عليه:  

بدمشق في  عـن السيد رئيـس التنفيذ    00/00/0000القـرار الصـادر بتاريخ     :القرار المستأنف 
 :  والمتضمن ،  0000/ لعام 0000/ أساسالتنفيذية رقم  اإلضبارة

في القرار  ءما جاآخر  إلى..... رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ  “
 . ”المستأنف

مجحفا بحقوقها  ، ولما وجدتهالمستأنف تأنفة بصـدور القرارعلمت الجهة المس  أسباب االستئناف:
 طالبة فسخه لألسباب التالية: والقانون، بادرت الستئنافه لألصولومخالفا 

 في الشكل -أوال   

جرى كما لما كان االسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية 
 قانونا ، لذلك نلتمس قبول االستئناف شكال.والتأمينات المتوجبة  اسالف الرسوم

 في القانون -ثانيا 

أن  00/00/0000لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد أوضحت  في إفادتها المؤرخة 
هنالك استئنافا قد وقع على القرار المودع في هذا الملف وان بيانا من المحكمة الناظرة بذلك 

الجتهاد القضائي المستقر يوجب وقف اإلجراءات التنفيذية االستئناف قد ابرز أصوال وان ا
 لحين البت بقبول ذلك االستئناف شكال من قبل المحكمة الناظرة فيه .

وكانت الجهة المستأنفة سبق لها وان أبرزت بيانا في الملف يشعر بان القرار المودع فيه قد 
لغرفة ال..... لدى محكمة أمام  ا 0000لعام  0000وقع عليه استئناف مسجل برقم أساس 

  االستئناف المدنية بدمشق ، وان تلك القضية لما تزل قيد النظر لدى المحكمة المذكورة . 
وكان القرار المستأنف الذي انتهى ، وبدون أي أسباب أو تعليل ، إلى رد طلب وقف 

 ئي المستقر على :اإلجراءات التنفيذية قد خالف األصول والقانون واالجتهاد القضا

} تقدم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم األولي المطروح للتنفيذ يوجب على 
 .{رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت باالستئناف 

 المناقشة:
لما كاان اجتهااد هاذه المحكماة مساتقرا  علاى أن مجارد تقاديم المحكاوم علياه بحكام 

وح للتنفيااذ يوجااب علااى رئاايس التنفيااذ أولااي باسااتئناف ضااد الحكاام األولااي المطاار
التوقف عن تنفيذ الحكم حتى البت باالستئناف ألن مجرد تدوين حاشية مان رئايس 
ديااوان المحكمااة بااأن الحكاام انباارم ال يعنااي بالضاارورة أنااه انباارم ويبقااى للمحكمااة 
االساااتئنافية المرفاااوع إليهاااا االساااتئناف وحااادها حاااق الفصااال فاااي مساااألة قباااول 

 االستئناف شكال .
ولما كان المستأنف قد أبرز لدائرة التنفيذ صورة مصدقة عن استدعاء االستئناف 
الذي قدمه طعنا  بالحكم الصلحي المطروح للتنفيذ. فقد كان على رئيس التنفيذ 

 التوقف عن تنفيذ الحكم الصلحي حتى الفصل في االستئناف.
 11/11/1986تاريخ  435أساس  418)قرار محكمة استئناف دمشق رقم 
 (.1987لعام  439المنشور في مجلة المحامون صفحة 

ولما كان من الثابت أن القرار المستانفة قد صدر مخالفا االصول ولقانون واالجتهاد 
 القضائي المستقر ، مما يجعله مستوجب الفسخ . 



 إعطااءتلتماـس الجهاة الموكلاة  أخارى أساباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة مان األسبابلهذه    : الطلب 
 القرار :

 بقبول االستئناف شكال .   -( 1

بوقف  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم   -( 2
اإلجراءات التنفيذية في هذه القضية لحين البت باالستئناف الواقع على القرار المودع 

ى محكمة لد 0000لعام  0000في هذا الملف التنفيذي والمسجل برقم أساس 
 بدمشق بحكم  مبرم . ......االستئناف المدنية ال

 . عليه الرسوم والمصاريف المستأنفبتضمين   -( 3 

 00/00/0000دمشق في                          

 بكل تحفظ واحترام
 المستأنف  وكيل  

 

 

 


