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 الخاتمة

البج لشا أن ,  الطعن مراجعة االحكام القضائية بغير طرق  دراسة مهضهعبعج ان انتييشا من 
 ندجل أىم الشتائج والسقتخحات التي تهصمشا الييا في مهضهع الخسالة .

نتشاول في األول الشتائج والثاني السقتخحات , قدسين ,  الخاتسة عمىلحا سشقدم 
 وكاآلتي:

 أواًل : النتائج :

التي  الحكم القزائي كسا يرجر صحيحًا ال شائبة فيو قج يرجر مذهبا ببعض األخظاء -1
كعيب م حدابية( وبعض العيهب أومشيا األخظاء السادية ) كتابية دون تشفيحه  من تحهل

 غفال .غسهض الحكم القزائي وعيب اإل
 مشظهق  كيان في تؤثخ ال التي األخظاء ىي القزائية األحكام في السادية األخظاء -2

 .الرحيح بالحكم الرمة مقظهع وتجعمو ذاتيتو تفقجه بحيث الحكم
السذخع العخاقي لمسشفح العجل صالحية مفاتحة السحكسة التي أصجرت الحكم مشح  -3

القزائي الحي يذهبو غسهض بسهجب كتاب إلزالة ىحا الغسهض , بيشسا جعل 
السذخعان السرخي والفخندي ىحه اإلجخاءات من خالل طمب يقجمو الخرهم انفديم 

 الجعهى . ةقامإي عة فالى السحكسة التي أصجرت الحكم وفقا لإلجخاءات الستب
من قبل السحكسة التي أصجرتو يدتشج الى الهالية  هتفديخ و  الحكم القزائي ترحيح أن  -4

 التكسيمية التي مشحيا القانهن لتمك السحكسة .
تبين لشا ان لحاالت مخاجعة االحكام القزائية بغيخ طخق الظعن مفيهم خاص حيث    -5

التي اصجرت الحكم ان تعيج حكسيا في حاالت  سمظة محكسة السهضهعيقرج بيا مجى 
حكام الغامزة والفرل فيسا ة ) كتابية ام حدابية( وتفديخ األترحيح االخظاء السادي

حكام لمهصهل الى ثبات خمق حالة من الثقة في األ إلمكانيةغفمت الفرل فيو وذلك إ ا اذ
امة واحقاق الحق واستقخار الحكم القزائي الحي ييجف الى تكخيذ مبغى السرمحة الع

 .بظال الباطلإو 
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غفال اخخى يكهن ي الى أن الفرل في بعض الظمبات وإ تهصل بعض الفقو القانهن  -6
نتيجة الديه الحي يقع فيو قاضي السهضهع فيفهتو أن يحكم في أحج طمبات السجعي 

   التي طمبيا في عخيزة دعهاه.

 ثانيا : المقترحات 

 والغسهض السادي الخظأالحاالت الستسثمة ب ) نقتخح عمى السذخع العخاقي الشص عمى -1
 خالل من لظمبات ( برهرة مجتسعة وذلك بعض في الفرل واغفال  الحكم مشظهق  في

 والخاص الثاني الكتاب ضسن االول الباب من الخامذ الفرل تعجيل الى تودعه 
 االحكام مخاجعة حاالت " عشهان جعل خالل ومن , فييا الظعن وطخق  باألحكام
 الحاالت تمك عمى والشص " االحكام ترحيح " عشهان بجل فييا الظعن بغيخ القزائية
 وبيحه السعجل الشافح عخاقيال السجنيةسخافعات ال قانهن  من ) 167 (السادة في مجتسعة

 التي القهاعج ويزع مباشخ وبذكل يتجخل بل , تذخيعي فخاغ في القاضي يبقى ال الحالة
 تكفل حل جسيع االشكاالت التي تشجم عن ذلك الشقص التذخيعي .

نقل تشظيم تفديخ األحكام القزائية من قانهن التشفيح العخاقي الى قانهن السخافعات السجنية  -2
ضسن الفرل  العخاقي وإفخاد احكام خاصة ليا في قانهن السخافعات السجنية حرخاً 

ىه السخجع لكافة القهانين االجخائية وأن يحظى باعتبار قانهن السخافعات السجنية  الخامذ
بترحيح األخظاء السادية في  نفدو االىتسام يخ الحكم القزائي عشج تشفيحهمهضهع تفد

( من قانهن 167األحكام القزائية والتي قام السذخع العخاقي بسعالجتيا في السادة )
 .1969لدشة  83السخافعات السجنية العخاقي رقم 

اطخاف الجعهى الحق في الظمب من السحكسة الحي أصجرت الحكم القزائي الحي  مشح -3
بتفديخ ىحا الحكم القزائي عشج تشفيحه وعجم حرخ ذلك عمى يذهبو الغسهض واالبيام 

  أن يكهن الشص كاالتي : نقتخحطمب السشفح العجل وحدب قشاعتو 

 في وقع ما تفديخ كمالح أصجرت التي السحكسة من يظمبها أن لمخرهم يجهز -1))  
 عج  وي  ,  الجعهى  لخفع السعتادة االوضاع وفق الظمب ويقجم ابيام أو غسهض من مشظهقو

 . يفدخه الحي لمحكم متسسا بالتفديخ الرادر الحكم
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 في وقع ما تفديخ الحكم أصجرت التي السحكسة من الخرهم يظمب لم أذا -2       
 السحكسة بسخاجعة العالقة ذوي  افيام العجل لمسشفح فيكهن  ابيام أو غسهض من الحكم مشظهق 

 (( . بالتفديخ حكم عمى لمحرهل السخترة

-1)نقتخح عمى السذخع العخاقي أن يحجد بشص مادة قانهنية شخوط القخار التفديخي وىه  -4
أن ال يديج عمى  -2ال يتعارض او يتشاقض مع الحكم القزائي السظمهب تفديخه  أن  

جيجة لم الحكم القزائي السظمهب تفديخه أي ال يجهز لمسحكسة أن تأتي بسدائل ج
  يتزسشيا الحكم القزائي( .

عمى ان يكهن القخار التفديخي قاباًل بالظعن التسييدي  العخاقي السذخع يشص ن  أنقتخح  -5
( مخافعات حتى نزسن عجم 216عمييا بالسادة )لقخارات القزائية السشرهص اسهة با

   تعدف محكسة السهضهع بالتفديخ((.
 الظعن حالة في( 203)  السادة من( 5) الفقخة جدء إلغاء العخاقي السذخع عمى نقتخح -6

 إلى الظاعن السذخع يعيج نإ أي,  الظمبات بعض في الفرل إغفال عشج بالتسييد
 مرجر الى والخجهع الجعهى  في الفقخة في الفرل لعجم الحكم أصجرت التي السحكسة

 تدتشفح لم السهضهع محكسة الن وكحلك,  األسباب عمى الحكم يذسل لم لكهنو الخمل
 سيه عن طمبات من فيو الفرل فاتيا ما تجارك تدتظيع لكي,  الظمب نظخ في واليتيا

 ىحا في فاألصل,  الحكم فقخات كل في الشداع يشيي أن القاضي واجبات من ألن غمط او
 انو ذلك ومؤدي طمبات من فييا طخح فيسا بالفرل اال تشتيي ال الخرهمة أن السهضهع

 تعتبخ الخرهمة فإن,  االخخ البعض دون  الظمبات بعض في السحكسة فرمت اذا
 الظمب نظخ اغفال يعتبخ لحلك,  فيو تفرل مالم خرهص في اماميا قائسة مازالت

 الحي القاضي عمى يتهجب حيث,  الخرهمة في الديخ عجم قبيل من فيو والفرل
 االغفال أن أي,  فيو يفرل لم الحي الظمب في ججيج من يقزي أن الحكم أصجر

 بعجم أنو في اساسو الدمظة بيحه لمسحكسة االعتخاف يجج و, االصمية لمجعهى  استسخاراً 
 يتيح مسا بذأنو سمظتيا استشفحت قج تكهن  ال فإنيا فيو الفرل واغفاليا لمظمب نظخىا

 قانهن  في السرخي  السذخع فعمو ما وىحا,  الدمظة ىحه تباشخ لكي الييا الخجهع امكانية
 ( .193) السادة في والتجارية السجنية السخافعات


