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انقطاع اخل�شومة
ملعايل ال�شيخ

عبداهلل بن حممد بن �شعد اآل خنني
ع�ضو هيئة كبار العلماء، وع�ضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى

القا�ضي مبحكمة التمييز بالريا�ض �ضابقاً

احلمد هلل وحده، وال�ضالة وال�ضالم على نبّينا حممد وعلى اآله و�ضحبه، اأما بعد:
املرافعات  نظام  من  والثمانني(  وال�ضابعة  والثمانني،  وال�ضاد�ضة  والثمانني،  واخلام�ضة  والثمانني،  )الرابعة  للمواّد  �ضرح  فهذا 

ال�ضرعية.
ونتناول يف هذا ال�ضرح: انقطاع اخل�ضومة، اأ�ضبابه، ووقته، و�ضفة تهّيوؤ الدعوى للحكم حال االنقطاع، واآثار انقطاع اخل�ضومة، 

ووقته، وا�ضتئناف ال�ضري فيها بعد االنقطاع، واال�ضتمرار يف اخل�ضومة عند قيام �ضبب االنقطاع.
اأ�شباب انقطاع اخل�شومة، ووقتها:

ها: لقد عاجلت املاّدة الرابعة والثمانون اأ�ضباَب انقطاع اخل�ضومة، ووقتها، ون�ضّ
»ما مل تكن الدعوى قد َتَهّياأَْت للحكم يف مو�ضوعها فاإِّن �َضرْي اخل�ضومة ينقطع بوفاة اأحد اخل�ضوم، اأو بَفْقِده اأهلّية اخل�ضومة، 
اأو بزوال �ضفة النيابة َعّمْن كان يبا�ضر اخل�ضومة عنه، على اأَّن �َضرْي اخل�ضومة ال ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة اأَْن متنح اأجاًل 
منا�ضباً للموكل اإذا كان قد بادر َفَعنّيَ وكياًل جديداً خالل اخلم�ضة ع�ضر يوماً من انتهاء الوكالة االأولى، اأما اإذا َتَهّياأَْت الدعوى للحكم 

فال تنقطع اخل�ضومة، وعلى املحكمة احلكم فيها«.
املراد بانقطاع اخل�شومة:

ر يقت�ضي ذلك حتى ا�ضتيفاء ما يلزم له. رْي يف الدعوى وجوباً من غري طلب وال قراٍر من القا�ضي ل�ضبٍب ُمَقرَّ هو وقف ال�ضَّ
فهو توّقف تلقائي موؤقت عن �ضري الدعوى جرباً من غري اختيار اأحٍد من االأطراف اأو املحكمة ل�ضبٍب من اأ�ضباب االنقطاع.

الغر�ض من �شرعّية االنقطاع:
الغر�ض من �ضرعيَّة اأحكام انقطاع اخل�ضومة حمايُة اخل�ضم الذي جاء االنقطاع من دون اختياره حتى ال يتّم �ضيٌء من االإجراءات 

بغري علمه بدون تق�ضري منه.
اأ�شباب انقطاع اخل�شومة:

اإذا مل تكن الدعوى قد تهّياأت للحكم يف مو�ضوعها فاإِنَّها تنقطع اإذا حدث لها �ضبب من اأ�ضباب االنقطاع.
رة عند الفقهاء، وهي: ة اأ�ضباب االنقطاع يف �َضرْي الدعوى على �ضبيل احل�ضر، وهي ثالثة اأ�ضباب، وُكّلها اأ�ضباب ُمَقرَّ ُ هذه املَادَّ وُتَبنينِّ

1ـ وفاة اأحد اخل�شوم:
يلزم لهذا االنقطاع، ثم  ا�ضتيفاء ما  الدعوى ووجب توّقفها حتى  �َضرْي  انقطع  َعى عليه  ُمدَّ اأو  ٍع  ُمــدَّ اأحد اخل�ضوم من  اإذا مات 
ى عن املورث حقوقه املوروثة  رْي يف الدعوى؛ الأَنَّ الوارث قائم مقام املوّرث يف الدعوى با�ضتنابة ال�ضرع))(، والوارث َيَتلَقَّ موا�ضلة ال�ضَّ

ولو كانت خيار عيٍب اأو غنٍب اأو تدلي�ض))(.
ر الفقهاء باأَنَّ مما ينتقل اإلى الورثة من احلقوق املحاكماُت املتعلقة باملال)3(. وقد قرَّ

ى على الوارث بَبينَِّنٍة قامت على مورثه«))(. َر اأهل العلم باأَنَّه »ُيْق�ضَ كما َقرَّ

)1) الفواكه البدريَّة يف البحث عن اأطراف الق�شايا احلكميَّة 94ـ97، ملخ�ض كتاب االأ�شول الق�شائيَّة يف املرافعات 
ال�شرعيَّة 50.

))) القواعد واالأ�شول اجلامعة والفروق والتقا�شيم البديعة النافعة 108، القواعد يف الفقه االإ�شالمّي 315.

)3)كتاب القواعد 187/4.

)4)املجاين الزهريَّة على الفواكه البدريَّة 65.
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يلزم  ما  ا�ضتيفاء  بعد  فيها  نظرت  التي  املحكمة  لدى  فيها  ال�ضري  ي�ضتاأنف  بحيث  الدعوى  �ضبب النقطاع  اأحد اخل�ضوم  فوفاة 
ل�ضريها، وال ُتْلغي وفاة اأحد اخل�ضوم االإجراءات ال�ضابقة

وال ت�ضّوغ رفعها اإلى حمكمة اأو قا�ضي بلد ورثة املدعى عليهـ  مثاًلـ ، كما ال ت�ضّوغ نقل الدعوى اإلى املحكمة التي يقيم فيها الورثة؛ 
اإذ الورثة يرثون ما للموّرث من حقوق مبا يف ذلك حّق اخل�ضومة.

)ـ َفْقد اأحِد اخل�شوم اأهلّيته للخ�شومة:
اإذا فقد اأحد اخل�ضوم ـ من مدٍع اأو مدعى عليه ـ اأهليَّته للخ�ضومة انقطع �ضري الدعوى ووجب توّقفها حتى ا�ضتيفاء ما يلزم لهذا 
االنقطاع، ويكون فقدان اأهليَّة اخل�ضومة باجلنون والعته وال�ضفه، فال ت�ضح الدعوى على ال�ضفيه وال منه فيما ُحجَز عليه فيه من 

ماله، وت�ضح على ال�ضفيه ومنه فيما ال يتعلق باملال مق�ضوده كطالٍق وقذف))(.
اأما املفل�ض يف الدعوى فهو كغريه ت�ضمع الدعوى منه وعليه، وال ُيَعدُّ االإفال�ض فقداً الأهليَّة اخل�ضومة))(، ولكن اإذا ُحِكَم له مباٍل 
فال ُي�َضلَّم اإليه، بل يودع حتى يق�ضم على الغرماء، واإذا اأقّر بدين بعد احلجز عليه بدون َبينَِّنة، فال يزاحم اأ�ضحاب احلقوق الثابتة 

بالَبينَِّنة اأو باالإقرار قبل احلجز))(.
و�شّرح بع�ض الفقهاء با�شرتاط جواز الترّبع فيمن يبا�شر الدعوى))(.

واملفل�ض ممنوٌع من الترّبع مل�ضلحة الغرماء، وعليه، فاإنه اإذا ُحجَز على املفل�ض اأو جعل ماله
حتت الت�ضفية اأو احلرا�ضة وُمِنع من املخا�ضمة فيه فلي�ض له املخا�ضمة فيه؛ اإذ قد ُحِظر عليه من الدعوى يف هذا املال؛ لتعّلق 

حقوق االآخرين به ـ كما يجري به العمل ـ.
3ـ زوال �شفة النيابة َعّمْن كان يبا�شر اخل�شومة عنه:

َغٍر اأو  اإذا زالت �ضفة النيابة عن الويل الذي يخا�ضم عن ال�ضغري واملجنون ونحوهما وذلك بتغرّي حال اخل�ضم االأ�ضلي من �ضِ
جنون اإلى بلوغ ال�ضغري وعقل املجنون مع جواز ت�ضّرفهما ـ فاإنه قد قام به �ضبب االنقطاع بزوال �ضفة النيابة ال بالبلوغ وال عقل 

املجنون وجواز ت�ضّرفهما، ووجب على الويّل ترك الوالية النقطاع اخل�ضومة.
لكن لو بادر املكلف من �ضغرٍي َبلََغ وجمنوٍن َعَقَل وبا�ضر اخل�ضومة بنف�ضه اأو بوكيله بعد ا�ضتكمال ما يجب من اإثبات ذلك مل تنقطع 
اخل�ضومة)9(، وكذا اإذا �َضَكَتا بعد تكليفهما فلم ُيْخربا القا�ضي )ناظر الدعوى( بحالهما وا�ضتمّر الويل يف مبا�ضرة اخل�ضومة عنهما 
فاإنها ال تنقطع؛ الأن الويّل عليهما اأ�ضبح وكياًل عنهما ب�ضكوتهما عن اإبالغ املحكمة بحالهما، وال�ضكوت اإذا انطوى على تغرير اأو �ضرٍر 
بطرٍف اآخر �ضار دلياًل على الر�ضى؛ لقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ال �ضرر وال �ضرار«)0)(، وملا تقّرر يف القواعد ال�ضرعيَّة من اأن 

»ال�ضكوت يف معر�ض احلاجة اإلى البيان بيان«)))(.

االإقناع  منت  عن  القناع  اف  ك�شَّ  ،398/7 اخلرقي  خمت�شر  على  الزرك�شي  �شرح   ،16(/1( الكبري  وال�شرح  )5)املغني 
.36/6

)6) املغني 484/4.

اف القناع عن منت االإقناع 4/3)4، مطالب اأويل النهى يف �شرح غاية املنتهى 0/6)5. )7) املغني 491/4، ك�شَّ

)8) �شرح الزرك�شي على خمت�شر اخلرقي 398/7.

)9) اأدب القا�شي البن القا�ّض 44/1)، دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى 498/3.

)10) اأخرجه ابن ماجه )/784، كتاب االأحكام، باب من بنى يف حّقه ما ي�شّر بجاره، واأخرجه اأحمد 313/1، 6/5)3، واأخرجه 
الطرباين يف املعجم الكبري )/86، 8/11))، ويف املعجم االأو�شط 90/1، 307، 5/4)1، 38/5)، واأخرجه احلاكم )/66، كتاب 
البيوع، واأخرجه الدارقطني 77/3، كتاب البيوع، 7/4))، كتاب يف االأق�شية واالأحكام وغري ذلك، باب يف املراأة تقتل اإذا ارتّدت، 
واأخرجه البيهقي يف ال�شنن الكربى 69/6، كتاب ال�شلح، باب ال �شرر وال �شرار، 156/6، كتاب اإحياء املوات، باب من ق�شى فيما بني 
النا�ض مبا فيه �شالحهم ودفع ال�شرر عنهم على االجتهاد، 133/10، كتاب اآداب القا�شي، باب ما ال يحتمل الق�شمة، واأخرجه مالك 
يف املوطاأ مو�شواًل )/745، كتاب االأق�شية، باب الق�شاء يف املرفق، ومر�شاًل )/804، كتاب املكاتب، باب ما ال يجوز من عتق املكاتب، 
قال النووي يف االأربعني: »حديث ح�شن... وله طرق يقّوي بع�شها بع�شًا«. ]انظر: منت االأربعني النوويَّة يف االأحاديث ال�شحيحة 

ة، احلديث الثاين والثالثني[. النبويَّ

ال�شريعة  يف  االأق�شية  »تو�شيف  كتابنا:   ،973/( العاّم  الفقهّي  املدخل  يف:  و�شرحها  القاعدة  هذه  انظر   (11(
االإ�شالميَّة« )/47)ـ49).
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حكم انقطاع اخل�شومة بانتهاء الوكالة:
اأو اعتزاله، فت�ضري اخل�ضومة �ضريها املعتاد وال تتوّقف اإجراءاتها،  اأو عزله  ال تنقطع اخل�ضومة بانتهاء الوكالة بوفاة الوكيل 
الدعوى  مبا�ضرة  اأو  اآخر  وكيٍل  الإقامة  ال�ضابقة  الوكالة  التايل النتهاء  اليوم  تاريخ  من  يوماً  االأ�ضيل مهلة خم�ضة ع�ضر  وللخ�ضم 
بنف�ضه، ومتى با�ضر االأ�ضيل الدعوى اأو وكيله خالل هذه املهلة ثم طلب مهلًة لالإملام مبا جرى يف الدعوى فلقا�ضي الدعوى منحه 
ـ، واإذا مل يبا�ضر االأ�ضيل الدعوى ومل يوّكل فاإنه ي�ضتمّر يف  َرًة باملادة اخلم�ضني  املهلة املنا�ضبة ـ كما يف املادة الرابعة والثمانني ُمَف�ضَّ

�ضماع الدعوى غيابيًّا.
)ـ موت الويّل على ال�ضغري واملجنون والناظر على الوقف:

َعى عليه وكان وليًّا على �ضغري اأو جمنون اأو ناظراً على وقٍف ثم  ٍع اأو ُمدَّ اإذا كان الذي يبا�ضر الدعوى هو نائب اخل�ضم من ُمدَّ
مات، فاإِنَّ املرافعة تتوقف ـ النقطاعها ـ حتى يعنّي بدله.

وهذا ما يجري عليه العمل.
تعّدد اخل�شوم وقيام �شبب االنقطاع باأحدهم:

قابٍل  الدعوى غري  يكن مو�ضوع  الباقني، ما مل  ت�ضتمّر يف حّق  الدعوى  فــاإن  باأحدهم  االنقطاع  �ضبب  وقــام  تعدد اخل�ضوم  اإذا 
للتجزئة فتنقطع اخل�ضومة يف حّق اجلميع ـ كما يف الفقرة اخلام�ضة من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة ـ.

فمثاًل: اإذا كانت الدعوى مقامًة من عّدة اأ�شخا�ٍض يف مبلٍغ مايلٍّ م�شرتك بينهم، ثم مات اأحدهمـ  فاإن الدعوى ال تنقطع، وي�شتمّر 
الباقون يف املطالبة بن�ضيبهم.

ـ فاإن الدعوى تنقطع ليقوم َخلَُفه  ولو كانت الدعوى لعّدة اأ�ضخا�ض على �ضخ�ٍض لق�ضمة عقارهم امل�ضاع، ثم تويف اأحد املدعني 
مقامه، واإذا مل يقم اأحٌد فت�ضتاأنف الدعوى من غري ح�ضوره.

مانع انقطاع اخل�شومة:
اأَْت للحكم ب�ضماع اأقوال اخل�ضوم وَبينَِّناتهم ومناق�ضتها وا�ضتيفاء ما يلزم  تبنّي املَادَّة الرابعة والثمانون اأَنَّ الق�ضيَّة اإذا كانت قد َتَهيَّ
للحكم فيها بحيث ُقِفَل باب املرافعة وفقاً ملا ياأتي يف املادة اخلام�ضة والثمانني ـ فاإِنَّ �َضرْي اخل�ضومة ال ينقطع، بل يحكم القا�ضي فيها.

جريان تعليمات التمييز على احلكم يف الدعوى املتهيئة له:
اإذا حكم القا�ضي يف الدعوى ـ التي تهّياأت للحكم قبل ح�ضول �ضبب االنقطاع ـ فيطلب َخلَُف من قام به �ضبب االنقطاع الإبالغه 
باحلكم واأخذ قناعته باحلكم اأو عدمها، فاإن مل يح�ضْر فُتْجَرى على احلكم تعليمات التمييز، ومنها: اإبالغ َخلَِف من قام به �ضبب 
االنقطاع بن�شخٍة من احلكم لالعرتا�ض عليه، ومتى تبّلغ ل�شخ�شه اأو وكيله يف الدعوى ومل يعرت�ض خالل املّدة املقّررة نظاماً �شقط 
حّقه يف التمييز، ويكون احلكم قطعيًّا، ويهّم�ض على ال�ضبط و�ضجّله بذلك، وذلك وفق املادتني ال�ضاد�ضة وال�ضبعني بعد املائة والثامنة 
ه: »اإذا  وال�ضبعني بعد املائة والئحتهما التنفيذيَّة، ومما جاء يف الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الرابعة والثمانني ما ن�ضّ

عوى املتهيئة للحكم بعد وفاة اأحد اخل�ضوم فتجري على احلكم تعليمات التمييز«. حكم القا�ضي يف الدَّ
واإذا تعّذر اإبالغه باحلكم وم�شت املدة املقّررة لالعرتا�ض فريفع احلكم اإلى حمكمة التمييز بدون مذكرة اعرتا�ض، وذلك كما 
ها: »اإذا مل يح�ضر اخل�ضم الذي َحلَّ حَمّل من قام به �ضبب  يف الفقرة الرابعة من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الرابعة والثمانني، ون�ضّ
ـ فريفع احلكم ملحكمة  املقّررة لالعرتا�ض  املدة  اإبالغه وم�شت  تعذر  اأو  القناعة من عدمها  الإبــداء  اإبالغه باحلكم  بعد  االنقطاع 
التمييز بدون الئحة اعرتا�ض«، وكذا كما يف الفقرة اخلام�شة من املادة ال�شاد�شة وال�شبعني بعد املائة، وذلك كله ما مل يكن يف اخللف 
اإذا كان ثمَّ ويّل؛  اإبالغ الويّل  اإال بتمييز، كالقا�ضر، والوقف، وما يف حكمهما، فريفع احلكم للتمييز بعد  مما ال ينفذ عليه احلكم 

لتقدمي مذكرة االعرتا�ض اإذا رغب ذلك، واإال ُرِفع دون مذّكرة اعرتا�ض.
�شفة تهّيوؤ الدعوى للحكم حال االنقطاع:

ها: لقد عاجلت املاّدة اخلام�ضة والثمانون �ضفَة تهّيوؤ الدعوى للحكم حال االنقطاع، ون�ضّ
�ضبب  قبل وجود  املرافعة  اأقوالهم وطلباتهم اخلتامّية يف جل�ضة  اأبــدى اخل�ضوم  اإذا  للحكم يف مو�ضوعها  ُمَهّياأًَة  الدعوى  »ُتَعّد 

االنقطاع«.
اأْت الدعوى للحكم فال  ه: »اإذا َتَهيَّ َمٌة ملا يف املادة الرابعة والثمانني والتي جاء فيها ما َن�ضُّ ة ـ اخلام�ضة والثمانون ـ ُمَتمنِّ هذه املَادَّ

تنقطع اخل�ضومة، وعلى املحكمة احلكم فيها«.
اأًَة للحكم يف مو�ضوعها، فقّررت باأن ذلك يكون اإذا اأبدى  َ متى تكون الدعوى ُمَهيَّ فجاءت هذه املادة ـ اخلام�ضة والثمانون ـ لُتَبنينِّ
اخل�ضوم اأقوالهم وطلباتهم اخلتاميَّة يف جل�ضة املرافعة قبل وجود �ضبب االنقطاع، ف�ضمع القا�ضي الدعوى واالإجابة وا�ضتوفى جميع 
ُقِفل باب املرافعة، وذلك كما يف الفقرة  َيْبَق لدى اخل�ضوم ما يرغبون تقدميه بحيث  الدفوع والبينات ور�ضد ذلك كّله لديه ومل 
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االأولى من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة.
اآثار انقطاع اخل�شومة، ووقتها:

ها: لقد عاجلت املاّدة ال�ضاد�ضة والثمانون اآثار انقطاع اخل�ضومة، ووقتها، ون�ضّ
»يرتتب على انقطاع اخل�شومة: وقُف جميع مواعيد املرافعات التي كانت جاريًة يف َحّق اخل�شوم، وبطالُن جميع االإجراءات التي 

حت�ضل اأثناء االنقطاع«.
اآثار انقطاع اخل�شومة على االإجراءات اجلارية:

ُ اآثار االنقطاع على االإجراءات اجلارية، وهذه االآثار كالتايل: ة ـ ال�ضاد�ضة والثمانون ـ ُتَبنينِّ هذه املَادَّ
َد موعٌد جلل�ضٍة ثم ح�ضل �ضبب من اأ�ضباب  )ـ وقف جميع مواعيد املرافعات التي كانت جاريًة يف َحّق اخل�ضوم، فلو كان قد ُحدنِّ

االنقطاع قبل حلولها ـ فاإن هذا املوعد يتوقف.
اأكــان ذلك مواعيد اأم غري ذلك من االإجــراءات، وكذا احلكم يف  اأثناء االنقطاع، �ضواء  )ـ بطالن جميع االإجــراءات التي حت�ضل 
اأثناء االنقطاع، واإذا حكم  اأنه ال يجوز للقا�ضي احلكُم يف الق�ضيَّة  الق�ضيَّة، ويف الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة: 

فيكون حكمه باطاًل.
اأثر انقطاع اخل�شومة على االإجراءات ال�شابقة:

ال يوؤثر االنقطاع على االإجراءات ال�ضابقة له، بل كل اإجراء َتَّ �ضحيحاً فاإنه يبقى كذلك، ومن ذلك: ما انعقد �ضببها �ضحيحاً 
ال�ضري فيها دون  القا�ضي قبل قيام �ضبب االنقطاع، وميكن  اأمر بها  التي  اإلى ح�ضور اخل�ضمني، كاإجراء املحا�ضبة  وال يحتاج فيها 
ح�ضور اخل�ضمني، وعلى القا�ضي عند ا�ضتئناف نظر الدعوى اأن يتلَو على اخل�ضوم ما َتَّ �ضبطه ـ كما يف الفقرة االأولى من الالئحة 
ها: »االنقطاع ال يوؤثر على االإجــراءات ال�ضابقة له«، وكذا الفقرة االأولى من الالئحة التنفيذيَّة للمادة  التنفيذيَّة لهذه املادة، ون�ضّ
عوى من حيث انتهت اإليه بعد تالوة ما َتَّ �ضبطه على اخل�ضوم« ـ، يعني: فال  ها: »ي�ضتاأنف القا�ضي نظر الدَّ ال�ضابعة والثمانني، ون�ضّ

يوؤثر ذلك على االإجراءات ال�ضابقة التي مّتت �ضحيحة.
وقت جريان انقطاع اخل�شومة:

اإذا وقع االنقطاع جرى اأثره من حني ح�ضول �ضببه َعِلَم اخل�ضم بذلك اأم مل يعلم، وال يحتاج نفاذه اإلى حكٍم به.
وهذا مما جاء يف الفقرة االأولى من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الرابعة والثمانني يف االأ�ضباب بح�ضول الوفاة اأو بفقد االأهليَّة، 

ها: »انقطاع اخل�ضومة بح�ضول الوفاة اأو بفقد االأهليَّة يعترب من تاريخ ح�ضوله ال من تاريخ علم املحكمة بذلك«. ون�ضّ
ا�ضتئناف ال�ضري يف الدعوى بعد انقطاعها، واال�ضتمرار فيها عند قيام �ضبب االنقطاع:

االنقطاع،  �ضبب  قيام  عند  فيها  واال�ضتمرار  انقطاعها،  بعد  الدعوى  يف  ال�ضري  ا�ضتئناف  والثمانون  ال�ضابعة  املــاّدة  عاجلت  لقد 
ها: ون�ضّ

»ي�ضتاأنف ال�ّضرْي يف الدعوى بناًء على طلب اأحد اخل�ضوم بتكليٍف ُيَبّلُغ ح�ضب االأ�ضول اإلى َمْن َيْخُلُف َمْن قام به �ضبب االنقطاع، 
اأو اإلى اخل�ضم االآخر، وكذلك ي�ضتاأنف ال�ّضرْي يف الدعوى اإذا ح�ضر اجلل�ضة املَُحّددة للنظر بها َخلَُف َمْن قام به �ضبب االنقطاع«.

ا�شتئناف ال�شري يف الدعوى بعد انقطاعها:
ة ـ ال�ضابعة والثمانون ـ اأنه ي�ضتاأنف ال�ضري يف الدعوى بعد انقطاعها بناًء على طلب اأحد اخل�ضوم، ويف هذه احلال يتّم  ُ املَادَّ ُتَبنينِّ
التكليف باحل�ضور بتبليٍغ يتّم ح�ضب اأ�ضول االإح�ضار ال�ضابقة يف املََواّد املتعلقة باالإح�ضار الواردة يف االأحكام العاّمة من الباب االأول 
من هذا النظام، ومنها: املواّد الرابعة ع�ضرة، واخلام�ضة ع�ضرة، والثامنة ع�ضرة، واأَنَّ التبليغ يوّجُه ح�ضب االأحوال اإلى َمْن يخلف َمْن 

قام به �ضبب االنقطاع اأو اإلى خ�ضمه االآخر.
ا�شتمرار ال�شري يف الدعوى عند قيام �شبب االنقطاع:

اإذا ح�ضل �ضبب االنقطاع قبل اجلل�ضة املحددة الإجراٍء من اإجراءات الدعوى من �ضماعها اأو �ضماع بّينتها ونحو ذلك وح�ضر َخلَُف 
من قام به �شبب االنقطاع ـ من وارث املتوفى، اأو ويلٍّ على فاقد االأهليَّة، اأو القا�شر بعد بلوغه، اأو املجنون بعد اإفاقته ـ وبا�شر الدعوى 
يف اجلل�ضة املحّددة فاإن ذلك ُيَعدُّ ا�ضتئنافاً لل�ضري فيها، وال تنقطع، وي�ضتمّر القا�ضي يف نظرها، وهذا مما بّينته هذه املادة والفقرة 
َدة لنظر الق�ضيَّة وح�ضر  الثانية من الئحتها التنفيذيَّة، ون�ّض ما جاء يف الالئحة التنفيذيَّة: »اإذا ح�ضل االنقطاع قبل اجلل�ضة املَُحدَّ
عوى ال  َدة ـ فاإن الدَّ عوى يف اجلل�ضة املَُحدَّ وارث املتوفى اأو من يقوم مقام َمْن َفَقَد االأهليَّة اأو َمْن زالت عنه �ضفة النيابة وبا�ضر الدَّ

تنقطع بذلك«.
وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل على نبّينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.


