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  . �pتب ) �ي G� �Iا)'ح%م الصلحية أو تقد

الكلمات المفتاحية: االستئناف، واالستئناف التبعي، واالستئناف المقابل.



An appeal is a way to challenge the judicial decisions submitted by the party that is not satisfied with 
the decision of the court. An appeal is submitted to a higher court in order to reform the potential fault in the 
judicial decision which, as a result, can either be modified or cancelled. One of the parties might be satisfied 
with the judicial decision, or does not appeal to the court within the time limit for the appeal based on the 
fact that the other party does not appeal to the court. However, in case the other party submits an  appeal 
to the court, the Law of Civil Procedures allows the first party to submit a collateral appeal even if  the  time 
limit of the ordinary appeal has expired; in this case, the appeal is either collateral or cross appeal. This 
study will define the collateral appeal and will  deal with the conditions of submitting it, the importance of 
paying the legal fees, the conditions that  prevent the submission of  the collateral appeal, and the contents 
of the collateral appeal list. The study will also show the relationship between the original appeal and the 
collateral appeal, compare the original appeal with the cross appeal, explore its problems that relate to 
how collateral appeals can be prevented, the contents of the list of cross appeals, and the possibility of 
submitting a collateral for the resumption conciliation provisions or making consequential exception.

Keywords: Appeal; Collateral Appeal; Cross Appeal.
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المطلب ا�ول: ماهية االستئناف التبعي
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المطلب الثاني

شروط االستئناف التبعي
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الشرط الثاني: أن يقدم االستئناف التبعي خالل 
عشرة أيام من تاريخ تبليغ المستأنف عليه الئحة 

االستئناف ا�صلي: 
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الشرط الثالث: ال يجوز تقديم االستئناف التبعي 
ا�صلي،  االستئناف  في  عليه  المستأنف  من  إال 
ا�صلي  االستئناف  في  اتخذها  التي  ولصفته 
(راغب، 1988 : ص294) ، كما ال يجوز توجيهه إال إلى 
باالستئناف  اتخذها  التي  وبصفته  المستأنف، 
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الشرط الرابع: محل االستئناف التبعي: إذ ال يجوز 
تقديم االستئناف التبعي فيما ال يجوز استئنافه 
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المطلب الثاني
ا�صلي  باالستئناف  وعالقته  التبعي  االستئناف 

وتمييزه عن االستئناف المقابل
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المبحث الثاني

إجراءات تقديم االستئناف التبعي
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المطلب الثاني

ا�حكام  عن  تبعي  استئناف  تقديم  جواز  مدى 

الصلحية، أو تقديم تمييز تبعي
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