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 األّولل الفر

 القزائيةالتأصيل الشظري لسراجعة األحكام 

ل عجـ السداس مؽ أجإذا كانت اعتبارات االستقخار القزائي تقتزي فخض قؾة لألحكاـ 
عادة الشغخ ؼيسا  قزت بو السحكسة عمى نحؾ يزسؽ وضع حجود بالحكؼ القزائي , أو إ  

 لمشداعات وتذتيت ما يتؾلج عشيا مؽ خظؾرة واضظخابات في الحقؾؽ والسخاكد القانؾنية , فاف  
, الف األحكاـ القزائية عسل إنداني يخد ميؽ أطخاؼ الجعؾػ ضج أخظاء القزاةيقتزي تأ األمخ

فخصة إلصالح الخمل  ف تتاح لمخرؾـا بخر أالجيل , مس   لخظأ أو الديؾ , ويفدجىاعمييا ا
ؿ الحؼ شاب ىحه األحكاـ كعيؾب فييا , لتفادؼ األضخار التي تشجؼ عؽ التسدػ بحكؼ غيخ عاد

ليحا االمخ مؽ خالؿ مخاجعة  ا  يقتزي وضع حجود , لحلػ (1)لمقانؾف والحؿيقةأو غيخ مظابق 
القزائي ,   أخظاء أو نقص أو قرؾر  في الحكؼيحرل مؽ األحكاـ القزائية لتجارؾ ما قج 

حكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ الظخيق الثاني لسخاجعة االحكاـ القزائية, مخاجعة األ عج  ت  ولحلػ 
لشغاـ وفقا  بالظعؽ فيياؼيو مخاجعة االحكاـ  الظخيق بعج الظخيق السعتسج الحؼ يتؼ  اذ يأتي ىحا 

في الظخيق , و واالجخاءات وفي السؾاعيج التي يقخرىا القانؾف لحلػ   الظعؽ السعتسج وبالظخائق
وفي  حكاـ وفقا لشغاـ خاص يختمف عؽ نغاـ الظعؽ في قؾاعجه واحكامو,الثاني تكؾف مخاجعة األ

العالقة بيؽ الظخيقيؽ , فاف مخاجعة االحكاـ بالظعؽ فييا تكؾف ىي الظخيق العاـ الحؼ تحجيج 
حكاـ بغيخ ت التي يحجدىا السذخع لسخاجعة األيجب سمؾكو عمى وجو العسؾـ في غيخ الحاال

حكاـ القزائية بغيخ الظعؽ فييا تعج نغاما خاصا ال يجخؼ أف مخاجعة األ ذلػ   الظعؽ فييا, 
 وؿ الىوليحا سشقدؼ الفرل األ في خرؾص الحاالت التي وردت عمى سبيل الحرختظبيقو اال 

حكاـ القزائية ونتشاوؿ في السبحث الثاني ثالثة مباحث نتشاوؿ في السبحث األوؿ مفيؾـ األ
حكاـ آثار األونتشاوؿ في السبحث الثالث  الظعؽ طخؽ  بغيخ القزائية حكاـاأل مخاجعة شخوط

 .لمسخاجعةالقزائية الخاضعة 

 

                                                           

د. محسؾد دمحم الكيالني , أصؾؿ السحاكسات والسخافعات السجنية , دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع , األردف ,  (1)
   . 328, ص2112
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 السبحث االول 

 مفههم االحكام القزائية

 لغخض اتخاذىا يتؼ مشظؿيا , الستدمدمة القزائية االجخاءات  مؽ مجسؾعة , الجعؾػ 
 القزائية بالسظالبة القزائية جخاءاتاال وتشذأ ,نفديا  الجعؾػ  مؾضؾع في حكؼ الى الؾصؾؿ

 ترل اف الى سيخىا في جخاءاتالإ   ىحه وتدتسخ الخرـؾ يخفعيا التي الجعؾػ  عخيزة طخيق عؽ
جخاءات إل الظبيعية الخاتسة ىؾ فالحكؼ , السؾضؾع في حكؼ صجور وىي الظبيعية نيايتيا الى

 الؾثيقة وىؾ , الجعؾػ رافع  الييا ييجؼ  التي االساسية الغاية ىؾ الحكؼ وصجور , الجعؾػ 
 لحا (1)بيشيؼ القائؼ لمشداع حجا وتزع الخرـؾ حقؾؽ  تقخر التي الجعؾػ  في السيسة القزائية

القزائية  باألحكاـ وؿ السقرؾدظمبيؽ نبحث في السظمب األسشتشاوؿ مفيؾـ االحكاـ القزائية بس
 .زائيةالق األحكاـ إصجار إجخاءات في السظمب الثانيونبحث 

 السطلب االول 

 القزائية األحكامب السقرهد

إذ مؽ محكسة مخترة بالقزاء بو ,يعتبخ الحكؼ القزائي عشؾانا  لمحؿيقة عشجما يرجر 
مؽ ولحلػ  , الجعؾػ  قامةيا  وبالتالي تتحقق الغاية مؽ إ  طبيع برجوره تشقزي الجعؾػ انقزاءا  

خع األوؿ تعخيف القزائية بفخعيؽ نبحث في الف باألحكاـ شتشاوؿ السقرؾدسخالؿ ىحا السظمب 
 القزائي.أركاف الحكؼ   ونبحث في الفخع الثانياألحكاـ القزائية 

 الفرع االول

 األحكام القزائية تعريف 

التعخيف المغؾؼ لمحكؼ القزائي والتعخيف االصظالحي لمحكؼ نتشاوؿ ضسؽ ىحا الفخع        
 القزائي وكاآلتي:

                                                           

 .424, ص 2115د. عباس العبؾدؼ , شخح أحكاـ قانؾف السخافعات السجنية  , مكتبة الدشيؾرؼ , بغجاد ,  (1)
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 أواًل. التعريف اللغهي للحكم القزائي:

, رَددت   بسعشى حَكْست   العخب وتقؾؿ  .والفقو العمؼ بأنو لغة الحكؼ يعخؼ  وليحا ومْشعت 
وورد لفع الحكؼ  (1)َقزىَ  بسعشى َحكؼَ  ويقاؿ الغمؼ مؽ الغالؼ يسشع ألنو ,(حاكسا  ) الحاكؼ سسي

ْكَؼ َصبيا (في القخآف الكخيؼ إذ قاؿ تعالى :  ( في كتابو وجل   كسا قاؿ )عد   (2))وآتيشاه الح 
ْكس ا ل ي َىْب  َرب   )العديد ْقش ي ح  يؽَ  َوَأْلح  ال ح  ْجؽ   ل دافَ  ل ي َواْجَعلْ  ب الر  خ يؽَ  ف ي ص   م ؽْ  َواْجَعْمش ي  اآْلخ 

يؼ   َجش ة   َوَرَثة   بالعجؿ وجسعو أحكاـ وأصمو  وعخؼ الحكؼ القزائي أيزا  بأنو القزاء (3)(الش ع 
 .(4)السشع

خبار عؽ حكؼ ة عامة , أو األبأنو قؾؿ ممـد يرجر عؽ والي (5)بعض مؽ الفقو وعخفو       
أو ىؾ عمى حج تعبيخ بعزيؼ صفة حكسية تؾجب لسؾصؾفيا نفؾذ  عمى سبيل اإللداـشخعي 

 .(6)حكسو الذخعي ولؾ بتعجيل أو تجخيح ال في عسـؾ مرالح السدمسيؽ

عؽ قاض يتستع بإصجار قخارات  ىؾ ما يرجر لغة القزائي أف الحكؼاستخالصو ؼ ما ت         
ة يب ت  فييا الظعؽ فييا, وتكؾف في خرؾمات خاصيا يسكؽ واجبة التشفيح عمى الخغؼ مؽ ان  

 بفعل أو باالمتشاع عؽ فعل أو ايقاع عقؾبة عمى فاعمييا. لقاضي, متزسشا إلداـ السحكؾـ عميوا

 ثانيًا. التعريف االصطالحي للحكم القزائي:

 )عاـ( تشاوؿ الفقو القانؾني الحكؼ القزائي مؽ خالؿ تعخيفاف, أحجىسا ذو معشى واسع
كل إعالف لفكخ القاضي )خاص( , فالحكؼ القزائي بتعخيفو الؾاسع ىؾ  واالخخ ذو معشى ضيق

                                                           

,بيخوت, 2بؽ مشغؾر , لداف العخب , جأمكـخ السعخوؼ ب األماـ العالمة أبؾ الفزل جساؿ الجيؽ دمحم (1)
 .141,ص1956

 (.12سؾرة مخيؼ اآلية ) (2)
 (85_84_83سؾرة الذعخاء اآلية ) (3)
 148, ص1981األماـ دمحم أبؾ بكخ الخازؼ , مختار الرحاح , بيخوت ,  (4)
 7ىػ ,ص1312ابؽ فخحؾف, تبرخة الحكاـ مؽ أصؾؿ االقزية واألحكاـ, الجدء األوؿ, القاىخة,  (5)
 .38ىػ, ص1339, تؾنذ, 1عثساف بؽ مكي الدبيجؼ, تؾضيح األحكاـ عمى تحفة الحكاـ, الجدء األوؿ, ط (6)
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استعسالو لدمظتو القزائية , وذلػ أيا كانت السحكسة التي أصجرت الحكؼ , وأيا كاف  في
 . (1)استعساال  لدمظة القاضي الؾالئيةمزسؾنو ماداـ 

كمة تذكيال  قانؾنيا  ومخترة في القخار الرادر مؽ محكسة مذكسا عخؼ أيزا  بأنو 
شق  كاف صادرا  في مؾضؾع الخرؾمة أو فيأخرؾمة رفعت الييا وفق قؾاعج السخافعات, سؾاء 

. وىؾ أيزا  كل قخار ترجره السحكسة ويكؾف فاصال  في مشازعة (2)مشو أو في مدألة متفخعة عشو
ال بسعشاه الؾاسع , ما ىؾ إ   فالحكؼ ػ خالؿ الخرؾمة أـ لؾضع حج ليا,معيشة سؾاء أكاف ذل

 . (3)جر عؽ السحكسة قبل إصجارىا لمحكؼجسيع القخارات التي تر

وبعبارة أخخػ اف الحكؼ بسعشاه الؾاسع لمكمسة ىؾ كل إعالف لسا تسخض عشو فكخ 
, أيا كاف مزسؾف ما تؾصل إليو القاضي مؽ قخار ,  القاضي حيؽ استعسالو لدمظتو القزائية

. وىؾ أيزا االطار الخارجي لمعسل القزائي , وىؾ خاتسة (4)وأيا كانت السحكسة التي أصجرتو
الخرؾـ بظمباتيؼ ودفاعيؼ ,  جر فييا , ال نو يرجر بعج أف يجليالسظاؼ , في السخحمة التي ص

ائل تدانج طمباتيؼ وتؤيج دفاعيؼ ويرجر في وبعج تسكيشيؼ مؽ التسدػ بسا يعؽ ليؼ مؽ وس
في كل طمب خرؾمتيؼ بخمتيا أو في شق مشيا ويقزي بالقبؾؿ أو الخفض صخاحة أو ضسشا _

 . (5)أو دفع ادلى بو الخرؾـ

التعاريف السحكؾرة آنفا  تتفق عمى أف الحكؼ ال يكؾف فقط عمى  وتججر اإلشارة الى أف  
كانت حاسسة أكل القخارات التي ترجرىا السحكسة, سؾاء الحكؼ الحاسؼ لمجعؾػ , ولكؽ يذسل 

عجه كالقخار الحؼ ترجره وىحه التعاريف مشتقجة ألف الحكؼ ال يسكؽ لمجعؾػ أـ مسيجة ليا. 

                                                           

 182, ص1976د. عبج السشعؼ الذخقاوؼ , السخافعات السجنية والتجارية , دار الشيزة العخبية , القاىخة ,  (1)
  34, ص1985, مشذأة السعارؼ, االسكشجرية, 5د. احسج ابؾ الؾفا, نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات, ط  (2)
د. مفمح عؾاد القزاة , أصؾؿ السحاكسات السجنية والتشغيؼ القزائي , دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع , عساف ,  (3)

 313, ص1988االردف , 
, دار الشيزة 2د. أسامة روبي عبج العديد الخوبي, الؾسيط في قانؾف السخافعات السجنية والتجارية, ج (4)

 9,ص2116العخبية , القاىخة, 
 1, ص2116البغاؿ , ضؾابط تدبيب األحكاـ ونغخية األحكاـ , الشاشخوف الستحجوف , القاىخة ,  سيج حدؽ (5)

 1ص
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ار الشيائي الحاسؼ ثشاء نغخ الجعؾػ وال يشتيي بسؾجبيا الشداع, ألف الحكؼ ىؾ القخ السحكسة أ
 في خرؾمة معخوضة عمييا.لسؾضؾع الجعؾػ والرادر مؽ محكسة مخترة 

يتساشى مع ىحا السعشى  ا  دؾيقا  ما تعخيف الحكؼ بسعشاه )الزيق( فقج عخفو الفقو الفخندي تعخيفأ 
سؾاء أكاف صادرا  في كل حكؼ قظعي, صادر في خرؾمة قزائية, )مؽ خالؿ تعخيفو لو بأنو 

ع ) الحكؼ( عمى أحكاـ السؾضؾع , أـ في مدالة إجخائية, ويظمق قانؾف السخافعات الفخندي لف
السحاكؼ االبتجائية والجدئية والتجارية , ولفع القخار عمى أحكاـ محكسة االستئشاؼ والشقض , ولفع 

 . (1)(األمخ عمى أحكاـ القزاء السدتعجل

فاف اصظالح الحكؼ القزائي يظمق عمى األحكاـ الرادرة في  في الفقو السرخؼ أما و 
في مدألة إجخائية , كسا يذسل ىحا االصظالح  السؾضؾع أـاء أكاف حكسا قظعيا في خرؾمة سؾ 

كل ما يرجر في الخرؾمة مؽ األحكاـ التسييجية أو التحزخية , وعمى ذلػ فالحكؼ القزائي 
يؤخح  أحيانا بسعشى عزؾؼ ليذسل كل قخار يرجر مؽ السحكسة أثشاء الخرؾمة أو في نيايتيا, 

 .  (2)جر في خرؾمة وفقا إلجخاءات معيشةالتي ترويؤخح احيانا  بسعشى شكمي ليذسل القخارات 

الحؼ ترجره السحكسة , بالذكل السحجد القخار )عخؼ الحكؼ القزائي بحات اإلطار بأنو و         
في خرؾمة معخوضة أماميا , إما لكي تشيي عؽ طخيقو ىحه الخرؾمة بخمتيا وإما  قانؾنا ,

 .(3)(لكي تفرل في خرؾمة متفخعة عشيا, سؾاء تعمقت بسؾضؾع الشداع أو بسدألة إجخائية

والغاية التي يشتغخىا ويتخقبيا ويبتغييا الخرؼ مؽ  ,والشتيجة ,ىؾ اليجؼالقزائي  فالحكؼ        
يؾفخ ويحقق الحساية القزائية لمحق محل الشداع, فيجؼ  أو تقجيؼ الجفع, ألنومتو الجعؾػ إقا

أو طمب إعادتو إليو في  ,الخرؼ ىؾ حرؾلو عمى الحساية القزائية لحقو في مشع االعتجاء عميو
عسل إجخائي  فيؾ أذف في حالة شعؾره بعجـ استقخار الحق,حالة سمبو مشو أو طمب تأكيج وجؾده 

في شكل قانؾني معيؽ طبقا  إلجخاءات محجدة تكفل بحلػ احتخاـ حقؾؽ االدعاء ميؼ يجب أف يتؼ 
ؼ ومحاباة القاضي بسا يؾفخ خيخ ضسانات لحدؽ سيخ العجالة.  والجفاع, وتسشع تحك 

                                                           

(1) Boitard- Galmet daage Glasson, Procedure civil, Paris, P.232mu. 
د. نبيل اسساعيل عسخ ,أصؾؿ السخافعات السجنية والتجارية , مشذاة السعارؼ , االسكشجرية ,  (2)

 1158,ص1986
 .11د. أسامة روبي عبج العديد الخوبي, السرجر الدابق ,ص (3)
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اإلشارة إليو ىؾ قخار يجب أف يرجر مؽ محكسة تتبع  تبالتعخيف الحؼ سبق (1)فالحكؼ القزائي
جية قزائية بحدب قانؾف التشغيؼ القزائي وقانؾف السخافعات وتأسيدا  عمى ذلػ فإف  القخار 

قزاة  ى لؾ كاف مؽ بيؽ اعزاء ىحه الييأةالرادر مؽ ىيئة غيخ قزائية ال يعج حكسا  حت
أو لجشة التعؾيض السذكمة في شخكة ,  السؾعفيؽ التي ترجر مؽ محكسة قزاءكالقخارات 

التأميؽ الؾطشية لتعؾيض الستزخريؽ في حؾادث السخكبات في نظاؽ الزخر الجدسي والؾفاة, 
. وتججر اإلشارة الى (2)عؽ حؾادث الديارات 1981( لدشة 52رقؼ ) طبقا  لقانؾف التأميؽ االلدامي

عزيا مؽ الشاحية الفشية تدسى أف  القاضي في التذخيع العخاقي يرجر نؾعيؽ مؽ القخارات ب
 أحكاما  وأخخػ تدسى قخارات تتخح في أثشاء نغخ الجعؾػ.

الشيائي الحؼ يرجر مؽ محكسة  ظيع أف نعخؼ الحكؼ القزائي بأنو القخارومسا تقجـ ندت       
لمذكل  مخترة نؾعيا  لمشغخ في الجعؾػ , وفي خرؾمة صحيحة , واف يتؼ بذكل مكتؾب وطبقا  

 .القانؾف  عميوالحؼ نص 

ويشظؾؼ ىحا التعخيف عمى عشرخيؽ شكمي ومؾضؾعي , فالعشرخ الذكمي يقرج بو       
, اما العشرخ السؾضؾعي ؼيقرج  (3)اوضاع وإجخاءات معيشو عشج اصجار األحكاـوجؾب مخاعاة  

 . (4)ىؾ أف الحكؼ قخار صادر في مشازعة بيؽ خرسيؽ أو اكثخ بو

استشتاجشا أعاله , أف السذخع العخاقي في قانؾف السخافعات السجنية رقؼ سا يجعؼ صحة وم        
وقخارات  ,تخمى عؽ فكخة تقديؼ القخارات الرادرة مؽ السحاكؼ إلى قخارات قظعية 1969لدشة  83

لدشة  88غيخ قظعية, فيحا التقديؼ كاف قج تزسشو قانؾف السخافعات السجنية والتجارية السمغي رقؼ 
وىؾ تقديؼ معيب ألنو ال يجسع كل القخارات الرادرة مؽ مشو.  126و  125تيؽ في الساد 1956

                                                           

 34الدابق, ص رجرالس نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات, د. احسج ابؾ الؾفا, (1)
 -1نص عمى ما يمي )) 21/6/1982بتاريخ  815حيث صجر قخار عؽ مجمذ ؾيادة الثؾرة السشحل بخقؼ  (2)

تذكل ببياف يرجره وزيخ السالية ويشذخ في الجخيجة الخسسية, لجاف خاصة في شخكة التأميؽ الؾطشية بخئاسة 
 ة(.قاض مؽ الرشف الثاني يختاره وزيخ العجؿ وعزؾية مؾعف مؽ شخكة التأميؽ الؾطشي

 , بابل مظبعة , 1ط , 3 ج , 1969 لدشة  83 رقؼ السجنية السخافعات قانؾف  شخح , الع الـ الخحسؽ عبج (3)
 164 ص ,1977بغجاد, 

 85, ص1984ضياء شيت خظاب, فؽ القزاء, معيج البحؾث والجراسات العخبية, بغجاد,  (4)
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السحاكؼ , لحا فالسذخع العخاقي كاف مؾفقا  عشجما فرل بيؽ األحكاـ والقخارات فأطمق عمى القخارات 
 . (1)القظعية مرظمح ) األحكاـ( وعمى بؿية القخارات مرظمح ) قخارات قبل الفرل في الشداع(

السذخع العخاقي في قانؾف  السرظمحات التي استعسميا ف  أ (2)اءويؤكج بعض الفقي       
نؾف السخافعات السجنية السرخؼ السخافعات السجنية كانت أكثخ دقة مؽ القؾانيؽ العخبية وال سيسا  قا

وىكحا ,  الحؼ كاف قج أطمق مرظمح الحكؼ عمى كل قخار ترجره السحكسة في مؾضؾع الجعؾػ , 
 . العخاقي )يحكؼ ويقخر ويأمخ(فالقاضي 

, إذ إف  إطالؽ أفزل اطالؽ لفع مؾحج عمى ما ترجره السحاكؼ مؽ قخارات  يالحع أف  و        
الفاظ مختمفة عمى ما ترجره السحاكؼ مؽ قخارات يؤدؼ الى تشؾع نذاط وسمظات القاضي خالؿ 

إدارؼ, فيؾ كسا قيل يحكؼ ويقخر نغخه لمجعؾػ الؾاحجة, ما بيؽ عسل قزائي وآخخ والئي وثالث 
 . (4) وىؾ ما قج يكؾف مجعاة لشذأة الخمط بيؽ الحكؼ القزائي وغيخه مؽ اعساؿ القزاة .(3)ويأمخ

فظبقا  ألوسع السفاـيؼ السترؾرة في تحجيج معشى الحكؼ يسكؽ أف يظمق ىحا االصظالح       
 يتزسؽ البت في نداع أو أو قخار يرجر عؽ سمظة قزائية حتى ولؾ كاف ال ,عسل عمى كل  

قزية, وكسا يبجو واضحا  فأف الحكؼ بيحا السعشى يذسل تحت لؾائو حتى القخارات التي ترجر 
 . (5)عؽ السحكسة بتأجيل نغخ الجعؾػ السعخوضة عمييا مؽ جمدة الى أخخػ 

إلرادة السذخع وحجىا الكمسة في الداـ الدمظة القزائية بإصجار أمخ أو  ف  إوخالصة القؾؿ       
 مخ أو قخار.قخار بجال  مؽ إصجار حكؼ أو إصجار حكؼ بجال  مؽ إصجار أَ 

 

 
                                                           

 373د. عباس العبؾدؼ , السرجر الدابق , ص  (1)
 87السرجر الدابق , صفؽ القزاء,  ضياء شيت خظاب ,  (2)
يؼ نجيب سعج, القانؾف القزائي الخاص, ج  (3)  .188, ص1978, مشذأة السعارؼ, االسكشجرية, 2د. ابخـا
, دار الشيزة العخبية, القاىخة, 1د. عيج دمحم قراص, الؾسيط في قانؾف السخافعات السجنية والتجارية, ط  (4)

 .897, ص2115
, 1921, القاىخة, 2د. عبج الحسيج ابؾ ـيف, السخافعات السجنية والتجارية والشغاـ القزائي في مرخ, ط   (5)

 .766ص
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  الفرع الثاني
 أركان الحكم القزائي 

جخاء السكتؾب الحؼ يرجر مؽ محكسة مخترة ليا الؾالية الحكؼ القزائي ىؾ اإل
ىحه االركاف السدتخمرة مؽ تعخيفة ىي  ف  الجعؾػ , وفي خرؾمة مشعقجة , فإخ القزائية في نغ

احجىا  بفقجاف التي يقؾـ عمييا , والتي بؾجؾدىا يؾجج الحكؼ , وبفقجانيا أو االسذ والسقؾمات 
يعج كأف لؼ يكؽ , ويكؾف بسثابة واقعة مادية ال ؾيسة قانؾنية ليا وىحه األركاف تسثل الجعامة 

, وكحلػ تسيده مؽ غيخه مؽ  اآلثار القانؾنية لألحكاـ جؾده ومؽ خالليا تتختب األساسية لؾ 
ركاف مؽ خالؿ السفتخضات ضسؽ ىحا الفخع ىحه األحج أركانيا لحلػ سشتشاوؿ تفقج أاألحكاـ التي 

 االتية:

 .صدور الحكم من محكسة في حدود واليتها القزائيةأوال: 

الحكؼ القزائي يجب أف يرجر مؽ محكسة مخترة  فالسحاكؼ ىي  ف  فإوفقا  ليحا الخكؽ 
صاحبة االختراص األصيل في إزالة عؾارض الحقؾؽ والسخاكد القانؾنية وتحقيق التظابق بيؽ 

. واف تكؾف  (2)الحكؼ مؽ محكسة تتبع جية قزائية , ومؽ َثؼ  يمـد أف يرجر (1)الؾاقع والقانؾف 
 أو لجشة , لحلػ فأف القخار الرادر مؽ ـيأةىحه السحكسة مذكمة تذكيال  صحيحا  وفقا  لمقانؾف 

                                                           

 .1971( مؽ الجستؾر السرخؼ الشافح لعاـ 165السادة )  (1)
تشص عمى ما يمي ))الدمظة القزائية تتؾالىا السحاكؼ عمى  2115( مؽ الجستؾر العخاقي لدشة 84السادة ) (2)

( مخافعات عخاقي ))تدخؼ والية السحاكؼ السجنية عمى جسيع 29, والسادة ) اختالؼ أنؾاعيا ودرجاتيا((
صؾؿ محاكسات اردني ))تسارس ( أ27األشخاص الظبيعية والسعشؾية إال  ما استثشي بشص خاص(( , والسادة )

السحاكؼ الشغامية حق القزاء عمى جسيع األشخاص باستثشاء السؾاد التي يفؾض حق القزاء الى محاكؼ 
التي نرت عمى ما  1979( لدشة 161( مؽ قانؾف التشغيؼ القزائي العخاقي رقؼ )3خاصة((, يشغخ السادة )

ية والسعشؾية, العامة والخاصة, اال ما استثشي مشيا يمي ))تدخؼ والية القزاء عمى جسيع األشخاص الظبيع
نرت عمى ما يمي  1972( لدشة 46( مؽ قانؾف الدمظة القزائية السرخؼ رقؼ )15بشص خاص((, السادة )

))ؼيسا عجا السشازعات اإلدارية ... تختص السحاكؼ بالفرل في كافة السشازعات والجخائؼ اال ما استثشي بشص 
 خاص((.
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 حجأ المجشة أو الييأة تمػ أعزاء بيؽ مؽ كاف ولؾ,  قزائيا   حكسا   عج  ي   ال قزائية غيخ
 .(1)القزاة

حؼ جاء ؼيو ) اف والوقج أكجت ىحا االتجاه محكسة التسييد االتحادية في أحج قخاراتيا  
قخار لجشة تثبيت السمكية ال يعج حكسا  صادرا  مؽ محكسة مخترة لحا فإنو غيخ مذسؾؿ بظخيق 

  .(2)الظعؽ بإعادة السحاكسة (

ولكي يكؾف الحكؼ القزائي بحات السعشى وصفا  وأثخا  ال بج إذف اف يرجر مؽ محكسة 
اصا  نؾعيا  واختر ة لمشغخ بالجعؾػ صالحية  قزائية مذكمة وفقا  ألحكاـ القانؾف , وليا الرالحي

فالقخارات التي ترجرىا السحكسة بسا ليا مؽ سمظة والئية ال تعج أحكاما  ما لؼ  وليا الؾالية بحلػ ,
 , ومثاؿ عمى ذلػ القخارات التي ترجرىا السحكسة بسا يخص  يشص القانؾف عمى خالؼ ذلػ 

والسدتعجل والقخارات غيخ الفاصمة بالجعؾػ , وقخار السحكسة بانتخاب خبيخ  قزاءىا الؾالئي
 ىي قخارات تحفغيةأحكاما  ألنيا ال تحدؼ الشداع نيائيا  وإنسا  عج  بالجعؾػ , فيحه القخارات ال ت  
  (3)لحساية مرالح حقؾؽ األطخاؼ

السحكسة في  ولكي ي عتج بيحا الحكؼ يجب أف يجخل في مؾضؾع الجعؾػ السظخوحة عمى
ما عخض عمييا يخخج عؽ اختراصيا , كسا إذا رفعت الجعؾػ عمى أحج  والية القزاء فإف  كل  

 .  (4)األشخاص الحيؽ يتستعؾف بالحرانة القزائية

                                                           

قخارات التي ترجرىا المجشة القزائية السخترة في دعاوػ السمكية العقارية والسذكمة بسؾجب قانؾف مثال  ال( 1)
 ( مشو عمى أف ) تذكل المجشة9, إذ نرت السادة )2116( لدشة 2ىيئة حل نداعات السمكية العقارية رقؼ )

مجيخ التدجيل العقارؼ أو مؽ  -ثانيا  قاضي يعيشو مجمذ القزاء االعمى ويكؾف رئيدا  ليا .  -القزائية  أوال  
 مؾعف قانؾني يخشحو رئيذ المجشة مؽ العامميؽ فييا(. -يشؾب عشو . ثالثا  

, ) غيخ  2117\1\28في  2116 \الييئة السجنية عقار  \2185قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد  (2)
 مشذؾر(.

 .347بة القانؾنية , بغجاد , بجوف سشة نذخ , ص, السخافعات السجنية , السكت د. أدـ وىيب الشجاوؼ  (3)
فيؤالء ال يخزعؾف لمقزاء في الجوؿ السعتسجيؽ فييا طبقا  لمعخؼ الجولي بيؽ الجوؿ, يشغخ االستاذ ضياء  (4)

شيت خظاب, نغخية االختراص في قانؾف السخافعات السجنية والتجارية العخاقي, مجمة ديؾاف التجويؽ 
 1961ات الجبمؾماسية لدشة , وكسا نرت عمى ذلػ اتفاؾية فيشا لمعالق41, ص1961القانؾني, العجد األوؿ, 

, وكحلػ السادة األولى مؽ قانؾف امتيازات السسثميؽ 1962( لدشة 21والتي صادؽ عمييا العخاؽ بالقانؾف رقؼ )
 .1935( لدشة 4الدياسيؽ رقؼ )
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ية حالة كانت عمييا مؽ تمقاء نفديا في أ . وجب (1)أو بذأف عسل مؽ أعساؿ الديادة
فإف فرمت ؼيو عمى الخغؼ مؽ  لتعمق ذلػ بالشغاـ العاـ.عمييا الجعؾػ أف تحكؼ بانتفاء واليتيا 
. ويذتخط أف تكؾف  (2)يو األمخ السقزي وال يختب أؼ أثخذلػ كاف حكسيا مشعجما  وال يحؾز حج

السحكسة التي تشغخ الجعؾػ مخترة نؾعيا  ومحميا  بشغخىا, فإف لؼ تكؽ السحكسة مخترة وجب 
وفزال  عؽ ذلػ .  (3)لى السحكسة السخترةجعؾػ إ  حالة العمييا أف تحكؼ بعجـ اختراصيا وإ

السحكسة التي تشغخ الجعؾػ وترجر الحكؼ فييا عمى نحؾ صحيح قانؾنا ,  يجب أف تذكل ـيأة
 . (4)الحؼ حجده القانؾف إلصجار الحكؼ وذلػ بأف يكؾف تذكيميا مؽ القزاة بالعجد

أف الحكؼ الرادر بخالؼ ىحا الخكؽ يعج غيخ تاـ ويفقج وجؾده القانؾني وكأنو لؼ  ندتشتج
يكؽ أؼ اف الحكؼ يربح غيخ صحيح ومعيبا  بل ىؾ أكثخ مؽ ذلػ فيؾ حكؼ معجـو , وال يختب 

 .  عميو أؼ اثخ قانؾني

 

 

                                                           

( مؽ قانؾف التشغيؼ القزائي نرت عمى اعساؿ الديادة ولكشيا لؼ تحجد مفيـؾ اعساؿ 11يشغخ السادة ) (1)
التي اعتبخت اعساؿ  2117( لدشة 71الجولة رقؼ ) مؽ قانؾف مجمذ 5( ؼ7السادة )والحؼ حجدىا ىي الديادة 

 .تي يرجرىا رئيذ الجسيؾريةالديادة السخاسيؼ والقخارات ال
يذتخط قانؾف السخافعات العخاقي لكي يكتدب الحكؼ القزائي السجني حجية الحكؼ السحكـؾ ؼيو اف يكؾف  (2)

ترة ليا والية الفرل في مؾضؾع الحكؼ الحؼ أصجرتو, وىحا ما استقخ عميو التظبيق صادرا  مؽ محكسة مخ
لسحكسة التي العسمي في السحاكؼ العخاؾية مؽ اف الحكؼ ال تثبت لو الحجيو اال إذا صجر في حجود اختراص ا

دشة ل 83ضياء شيت خظاب, بحؾث ودراسات في قانؾف السخافعات السجنية العخاقي رقؼ  أصجرتو. يشغخ
, 3, د. دمحم عمى الرؾرؼ, التعميق السقارف عمى قانؾف اإلثبات, ج 172, ص1971, بغجاد, 1969
 .961, ص1983بغجاد,

 ( مخافعات مرخؼ.111( مخافعات عخاقي وكحلػ السادة )78, 77يشغخ السادتاف ) (3)
رئيذ وخسدة نؾاب ( مؽ قانؾف التشغيؼ القزائي تشص ))تذكل محكسة التسييد مؽ 12السادة ) نرت (4)

( ))تتألف محكسة االستئشاؼ 16وقزاة ال يقل عجدىؼ جسيعا  عؽ ثالثيؽ ويكؾف مقخىا في بغجاد((, والسادة )
( ))تشعقج محكسة البجاءة مؽ قاض واحج((, أم ا في 23مؽ رئيذ وعجد كاؼ مؽ نؾاب الخئيذ((, والسادة )

مؽ ثالثة مدتذاريؽ والسحكسة االبتجائية مؽ مرخ تتألف محكسة الشقض مؽ خسدة مدتذاريؽ واالستئشاؼ 
, دار الشيزة العخبية, 1ثالثة قزاة. لسديج مؽ التفريل راجع د. دمحم سعيج عبج الخحسؽ, الحكؼ القزائي ,ط 

 وما بعجىا. 24,ص2111القاىخة, 
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 . صدور الحكم في خرهمة مشعقدةثانيًا: 

تشعقج الخرؾمة التي يرجر  فْ القانؾنية يجب أائي ويختب آثاره حتى ي عتج بالحكؼ القز
فييا عمى نحؾ صحيح قانؾنا , وال تشعقج الخرؾمة إال  بتؾافخ شخطيؽ أساسييؽ األوؿ: إعالف 

: اف يكؾف كل مؽ طخفييا واآلخخ. (1))تبميغ( السجعى عميو بعخيزة الجعؾػ أو بحزؾره الجمدة
. والسرمحة والخرؾمة  (2)االختراـأىال  لالختراـ)بأف تتؾافخ في كل مشيسا أىمية 

فرجوره في خرؾمة مؾجؾدة فعال  ومشعقجة ىي الخكؽ الثاني الجؾىخؼ لؾجؾده واالعتجاد .)الرفة(
التي ترجرىا السحكسة أثشاء  بو قانؾنا  والخرؾمة يجب تؾفخىا في الحكؼ عمى نؿيض القخارات

ذ ال يذتخط في ىحه القزاء السدتعجل إنغخ الجعؾػ والتي يقرج بيا القخارات الؾالئية , وقخارات 
أصل الحق الستشازع عميو  الخرؾمة فييا كؾنيا قخارات تحفغية وقتية ال تسذ   القخارات تؾفخ

دوف أف تثبت بسؾضؾع وخرؾمة الجعؾػ  مؽ وتيجؼ السحافغة عمى حقؾؽ الخرؾـ ابتجاء  
 (3)نيائيا  

مجسؾعة مؽ  ), بأنيا (4)الفقو اإلجخائي حدب آراء معغؼ ويسكؽ تعخيف الخرؾمة
اإلجخاءات القزائية الستتابعة التي يقؾـ بيا الخرؾـ أو مسثمؾىؼ أو وكالؤىؼ , وكحلػ القاضي , 

, لحلػ  (وأعؾانو وفقا  لشغاـ معيؽ يخسسو قانؾف السخافعات وذلػ لمحرؾؿ عمى الحساية القزائية
 ػ . فيي تبجأ بالسظالبة القزائية وتشتيي برجور حكؼ في مؾضؾع الجعؾ 

                                                           

 مخافعات مرخؼ(. 68/3( مخافعات مجنية عخاقي, والسادة )73( )15تشغخ السادتيؽ ) (1)
الفقو السرخؼ بيؽ أىمية االختراـ, وأىمية التقاضي فأىمية االختراـ ىي صالحية الذخص ألف  ويفخؽ  (2)

يكؾف خرسا , وىي مفتخض ضخورؼ لؾجؾد السخكد القانؾني لمخرؼ, ويؤدؼ تخمفيا في السجعي أو السجعى 
حية الذخص عميو إلى انتفاء وصف الخرؼ وىؾ ما يعشي انعجاـ الخرؾمة, أم ا أىمية التقاضي فتعشي صال

لسباشخة اإلجخاءات أماـ القزاء عمى نحؾ صحيح, وىي ليدت مفتخضا  لؾجؾد مخكد الخرؼ وإن سا ىي 
مفتخض لسسارستو, وال يؤدؼ تخمفيا لجػ الخرؼ الى انعجاـ الخرؾمة وإن سا يؤدؼ الى بظالف اإلجخاءات. 

 .51يشغخ د. دمحم سعيج عبج الخحسؽ, السرجر الدابق, ص
 ( مخافعات مجنية عخاقي .3\153و  1\142دتيؽ ) تشغخ السا (3)
د. وججؼ راغب فيسي , الشغخية العامة لمعسل القزائي في قانؾف السخافعات , مشذاة السعارؼ ,    (4)

؛ د أحسج الديج الراوؼ , الؾسيط في شخح قانؾف السخافعات السجنية  613-612,ص 2118االسكشجرية , 
 134, ص 1981والتجارية , دار الشيزة العخبية , القاىخة , 
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(   process-instanceأما بالشدبة لمفقو الفخندي" فأطمق عمى الخرؾمة تعبيخاف ) 
وعخؼ الخرؾمة بأنيا  ) مجسؾعة اإلجخاءات  والسقرؾد بيسا اإلجخاءات العادية لمعسل القزائي

 .  (1)التي تبجأ بالسظالبة القزائية وتشتيي بالحكؼ في السؾضؾع أو بجوف ىحا الحكؼ (

مجسؾعة لإلجخاءات القزائية وىحا تعخيف الخرؾمة يؾصف بأنو  ف  تقجـ أا يالحع مس  
 ال وصف لألعساؿ واإلجخاءات القزائية. عخيف مشتقج كؾف أف الخرؾمة ماىي إ  الؾصف في الت

السعجؿ الشافح  1969لدشة  83( مؽ قانؾف السخافعات السجنية رقؼ 4وقج نرت السادة ) 
) يذتخط أف يكؾف  نو  ميو خرسا  قانؾنيا  إْذ نرت عمى أع السجعى الذخوط التي يعتبخ فييا

 ا  السجعي عمية خرسا  يتختب عمى إقخاره حكؼ بتقجيخ صجور إقخار مشو واف يكؾف محكؾما  أو ممدم
بذيء عمى تقجيخ ثبؾت الجعؾػ , ومع ذلػ ترح خرؾمة الؾلي والؾصي والؿيؼ بالشدبة لساؿ 

لي بالشدبة لساؿ الؾقف , وخرؾمة مؽ اعتبخه القانؾف السحجؾر والغائب وخرؾمة الستؾ القاصخ 
, وواضح أف الشص اعاله  قج قرخ  (2)حؾاؿ التي ال يشفح فييا إقخاره (خرسا  حتى في اال

الخرؾمة عمى السجعى عميو , ولحلػ يجب أف تتؾفخ الخرؾمة بحق السجعي أيزا  إذ اف 
( 5, وىشاؾ حالة أخخػ لمخرؾمة نرت عمييا السادة )السجعي ىؾ صاحب الحق السجعى بو 

حج الؾرثة خرسا  في أف يكؾف أ يرح  مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي إذ نرت عمى ) 
الجعؾػ التي تقاـ عمى السيت أو لو , ولكؽ الخرؼ في عيؽ مؽ أعياف التخكة ىؾ الؾارث الحائد 

ومعشاىا أنو يرح حقؾؽ الستختبة عمى السيت أو لو لتمػ العيؽ(. وواضح أف ىحه السادة تتشاوؿ ال
السجعى عميو السجيؽ , وبعج ثبؾتو  بحمة   يظالب بالجيؽ جسيعو الحؼ لمستؾفى فْ ألحج الؾرثة أ

, كسا أف لجائؽ يحكؼ بكل الجيؽ لجسيع الؾرثة أؼ لرالح شخكة الجائؽ وليذ لمؾارث السجعي 
ؽ اقخار الؾارث ) السجعى عميو ( ال يدخؼ عمى بؿية التخكة اف يؿيؼ الجعؾػ عمى احج الؾرثة ولك

لتخكة غيخ أنو اذا اثبت السجعي الؾارث بشدبة نريبة مؽ االؾرثة ) أؼ ورثة السجيؽ ( بل يمـد 
عياف مل الجيؽ , وأما الخرؼ في عيؽ مؽ أ الجائؽ( الجعؾػ بالبيشة ؼيحكؼ عمى جسيع التخكة بكا)

                                                           

 .612, السرجر نفدو , ص  غب فيسينقال  عؽ د. وججؼ را  (1)
مؽ قانؾف  1\588مثال  مسثمي الجوائخ وأميؽ التفميدة بالشدبة إلى السحكـؾ عميو باإلفالس وبالتحجيج السادة  (2)

 ) السمغي (. 1971لدشة  149التجارة رقؼ 
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والخرؾمة  ال ترح  اال بيؽ الخرؾـ األحياء سؾاء  (1)العيؽالتخكة فيؾ الؾارث الحائد لتمػ 
, كسا ال يجؾز أف  الجعؾػ عمى شخص متؾفى يجؾز إقامة أكانؾا مجعيؽ أـ مجعى عمييؼ , فال

الذخرية  ذلػ أف  و باسؼ شخص متؾفى واال وجب ردىا لعجـ تؾجو الخرؾمة وانعجاميا ,  تخفع
ة , فإذا مات زالت عشو ىحه تبجأ بالؾالدة وتشيي بالؾفاالقانؾنية لإلنداف التي ىي مشاط حياتو 

. وقج قزت محكسة التسييد بقخار ليا جاء ؼيو ) لجػ عظف الشغخ عمى الحكؼ السسيد  (2)الرفة
وجج انو غيخ صحيح ومخالف ألحكاـ الذخع والقانؾف ذلػ أف محكسة السؾضؾع أصجرتو بسؾاجية 

ا كاف القداـ الذخعي الخاص بو مس   2116\6\21ج. س رغؼ تقجيؼ وكيمو بجمدة يؾـ  الستؾفى
الؾاجب تبميغ ورثتو بحلػ , ومؽ ثؼ إصجار القخار بسؾاجيتيؼ إضافة لتخكو مؾرثيؼ لحا قخر نقض 

    (3)سحكستيا لمديخ بيا وفق ما تقجـ (الحكؼ وإعادة اإلضبارة ل

الحكؼ الحؼ يرجر في خرؾمة غيخ مشعقجة عمى الشحؾ الستقجـ يكؾف حكسا   أف   يفيؼ
ومؽ امثمة ذلػ الحكؼ الحؼ يرجر في خرؾمة لؼ تعمؽ , ال وجؾد وال ؾيسة قانؾنية لو ,  مشعجما ,

عخيزتيا لمسجعى عميو, والحكؼ الحؼ يرجر في دعؾػ رفعت باسؼ شخص متؾؼ  أو عمى 
 حياء وإال  كانت معجومة.لخرؾمة ال تشعقج إال  بيؽ األف  اشخص تؾفي قبل رفعيا. ذلػ أ

  .م بالذكلية السحددة قانهناً صدور الحكثالثًا: 

القاضي في إصجاره لألحكاـ ليذ حخا  في تكؾيؽ إرادتو القزائية, ألن و مقيج بتظبيق 
كتابة  , اؼ أفْ  (4)قؾاعج القانؾف واتباع إجخاءات التقاضي. كسا انو ليذ حخا  في إعالف ىحه االرادة

مكتدبا   لسا يتظمبو القانؾف , ىؾ وحجه الحؼ يختب لمسحكؾـ لو حقا  وتحخيخ الحكؼ تحخيخا  مظابقا   
فال  بيا سؾاء بالشدبة لمخرـؾ اـ لغيخىؼثاره القانؾنية التي يعتج الحكؼ القزائي آ يشتج , ولكيؼيو 

مؽ  طخفي الجعؾػ , بل البج مؽ محكسة مخترة وفي خرؾمة قائسة بيؽيكفي اف يكؾف صجوره 
 ألنويرجر الحكؼ القزائي بالذكل السقخر في قانؾف السخافعات السجنية  فْ تؾافخ ركؽ ثالث وىؾ أ

                                                           

 .26-25, ص 2111صادؽ حيجر , شخح قانؾف السخافعات السجنية , مكتبة الدشيؾرؼ , بغجاد ,  (1)
( مؽ القانؾف السجني العخاقي التي تشص عمى أف ) تبجأ شخرية اإلنداف بتساـ والدتو 1\134تشغخ السادة )  (2)

 حيا  وتشتيي بسؾتو (. 
 ) غيخ مشذؾر (.2116\4\2في  2117\أولى شخرية \654قخار محكسة التسييد االتحادية بالخقؼ  (3)
 623د. وججؼ راغب فيسي , السرجر الدابق , ص (4)
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) الحكؼ ( عسل اجخائي ميؼ وخظيخ ويشبغي تشغيؼ اجخاءات اصجارة بسا يزسؽ احتخاـ حقؾؽ كل 
مؽ االدعاء والجفاع وتسشع القاضي مؽ التحكؼ في مريخ الخرؾمة وبالتالي تحقيق حدؽ سيخ 

الحكؼ فأوجب  لسجنية العخاقي  بعض السحجدات إلصجار, وقج تزسؽ قانؾف السخافعات االعجالة 
( مشو باف ) يتمى مشظؾؽ الحكؼ عمشا بعج تحخؼ 161الحكؼ مكتؾبا  اذ قزت السادة ) اف يكؾف 

 . (1)مدؾدة وكتابة اسبابو السؾجبة في الجمدة السحجدة لحلػ....(

القاضي عشج اصجاره الحكؼ مقيج بذكمية معيشة تجب مخاعاتيا  ف  ويفيؼ مؽ الشص أعاله أ
وراؽ السخافعات وىي جسيعا تترف شأف أية ورقة مؽ أحكؼ مكتؾبا شأنو في ذلػ وىي اف يكؾف ال

, فالكتابة ىي البشاء المغؾؼ  لمحكؼ القزائي الحؼ ىؾ نتاج التعبيخ عؽ فكخ القاضي (2)بالذكمية
الكتابة عشرخ شكمي في  ف  ية الى فكخة محدؾسة , وىحا يعشي أونقل قشاعتو مؽ مجخد فكخة داخم

سؾاء باليج اـ اذا لؼ يكؽ مكتؾبا يخخج لحيد الؾجؾد القانؾني  فْ يسكؽ لحكؼ قزائي أ الحكؼ , اذ ال
ثار التي تتختب عمى خارات الذفؾية ولؼ يختب عمييا اآلالقانؾف ال يعتج بالق ف  باآللة الظابعة , إذ إ  

 .  (3)ي السكتؾبالحكؼ القزائ

أف  يرجر الحكؼ مكتؾبا  فحدب لكي يكؾف حكسا  صحيحا  , بل ال بج   فْ وال يكفي أ
ال كاف الحكؼ ص عمييا السذخع اإلجخائي صخاحة وأوجب ذكخىا ؼيو , وإ  يتزسؽ بيانات معيشة ن

 فْ تشص عمى وجؾب أ.  (4)خائية لقؾانيؽ السخافعات السجنيةمعيبا  إذ نجج اف التذخيعات اإلج
 يتزسؽ الحكؼ الحؼ ترجره السحكسة في الجعؾػ السشغؾرة أماميا البيانات اآلتية :

السحكسة التي أصجرت الحكؼ , وذلػ بػية معخفة ؼيسا إذا كاف الحكؼ قج صجر مؽ  اسؼ   -1
 محكسة مخترة مؽ عجمو.

 تاريخ إصجار الحكؼ , وىؾ تاريخ الشظق بو , وذلػ لتحجيج تاريخ بجء مجة الظعؽ ؼيو .  -2

                                                           

 56, ص2116عبج الدتار ناىي عبج عؾف , تدبيب األحكاـ القزائية , دار الكتب والؾثائق , بغجاد ,  (1)
 34د. احسج ابؾ الؾفا, نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات,  السرجر الدابق,ص (2)
 57, ص الدابقالدتار ناىي عبج عؾف, السرجر عبج  (3)
(  175و 178( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي المتاف تقابميا السادتيؽ ) 163و 162تشغخ السادتاف ) (4)

 عشج قانؾف السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ .
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كمة أسساء القزاة الحيؽ أصجروا الحكؼ , وذلػ لمتأكج مؽ أف الحكؼ قج صجر مؽ محكسة مذ -3
 تذكيال  صحيحا  وفقا  ألحكاـ القانؾف.

أسساء الخرـؾ وأسساء وكالئيؼ , وذلػ لتحجيج مؽ ىؾ السجعي ومؽ ىؾ السجعى عميو ومؽ -4
 ثؼ معخفة طخؽ الظعؽ ؼيو .

إثبات الحزؾر والػياب في الحكؼ , بػية معخفة نؾع الحكؼ حزؾرؼ أـ غيابي , ومؽ ثؼ  -5
 معخفة طخؽ الظعؽ ؼيو .

 خالصة الجعؾػ ومؾجد إدعاءات الخرؾـ ودفؾعيؼ . -6

 األدلة القانؾنية التي استشج إلييا الخرـؾ مؽ وقائع وحجج قانؾنية .-7

 مشظؾؽ الحكؼ الحؼ تثبت لو الحجية دوف سؾاه. -8

 شي عميو الحكؼ مؽ عمل وأسباب والسؾاد القانؾنية التي استشج إلييا ) تدبيب األحكاـ(.ما ب   -9

إلييا حاجة كل دعؾػ  ة عمى ندخ مؽ الحكؼ بقجر ما تجعؾع القاضي أو رئيذ السحكستؾؾي -11
, ثؼ تختؼ كل ندخة بختؼ السحكسة , وتحفع بإضبارة الجعؾػ وتعظى صؾر رسسية فييا لسؽ 

يظمبيا مؽ الظخفيؽ بعج دفع الخسؼ القانؾني السدتحق وال تدمؼ ندخة مؽ الحكؼ إال بشاء عمى أمخ 
 مؽ القاضي أو رئيذ السحكسة . يرجر عمى عخيزة

تزسشا  البيانات الحكؼ القزائي لو شكمية تتسثل برجوره مكتؾبا  وم ف  ا تقجـ أيالحع مس  و 
لمشقض مؽ قبل محكسة  ؼيو , واال كاف الحكؼ قاصخا  مؾجبا  وجب القانؾف ذكخىا القانؾنية التي أ

محكسة  ف  وبعج التجقيق أ وججت السحكسةما أكجتو محكسة التسييد في أحج قخاراتيا ) التسييد وىحا 
السؾضؾع أفيست وكيمي الظخفيؽ بالحكؼ وثبتت ذلػ بسحزخ الجمدة رغؼ اف الحكؼ لؼ يكؽ 

( مؽ قانؾف السخافعات السجنية قج نرت عمى اف يتمى مشظؾؽ 161مكتؾبا  بعج ولسا كانت السادة )
سحجدة لحلػ ويجخؼ تبميغو وفق الحكؼ عمشا  بعج تحخيخ مدؾدة وكتابة أسبابو في الجمدة ال

األصؾؿ ومع ذلػ يعتبخ الحكؼ مبمغا  بحرؾؿ التؾؾيع عميو مؽ الخرؾـ أو بإثبات االمتشاع عؽ 
التؾؾيع لحا كاف عمى السحكسة الشظق بالحكؼ بعج إتساـ ختاـ السخافعة ما دامت قج ارتأت إصجاره 



 انفصم االول........................انتأصيم اننظري  نمراجعة االحكام انقضائية
 

10 
 

صجر خالؼ ما تقجـ مسا اخل  بشفذ اليؾـ ثؼ يؾقع وكيال الظخفيؽ عميو وحيث اف الحكؼ قج
 .   (1)برحتو لحا قخر نقزو وإعادة الجعؾػ لسحكستيا إلتباع ما تقجـ(

 ؟تخمف ىحا الخكؽ في الحكؼ القزائيالستختب إذا ما  باألثخ والدؤاؿ السظخوح ىشا يتسثل

مؽ دوف تحخيخ مدؾدة  اإلجابة عؽ ىحا التداؤؿ تكؾف بأف الحكؼ الرادر شفاىا   ف  إ
يكؾف فاقجا  ألية ؾيسة قانؾنية , وال يعتج بو , ولكؽ  إذا ما صجر الحكؼ  مكتؾبا  ولكشو لؼ يدتؾؼ 

سالمتو اال وىؾ عجـ مذؾبا  بعيب يسذ  التي اوجب السذخع ذكخىا ؼيو ي عج  البيانات القانؾنية 
 كسا  باطال  وليذ معجوما  .عمى ذكخىا ؼيو مسا يجعمو ح البيانات التي نص السذخعتزسشو 

ركانو الثالثة وىي ) صجوره في خرؾمة مدتؾؼيا  أ الحكؼ صجور ف  القؾؿ إ  وخالصة 
قزائية , وصجوره مؽ محكسة مخترة وصجوره بالذكل السقخر في قانؾف السخافعات السجنية ( 

حكسا معجوما , حجىا يجعل مشو فقجاف الحكؼ ىحه األركاف او أ ف  قزائيا  , وأيجعل مشو حكسا 
حكاـ تشرخؼ الى األحكاـ سييد االتحادية عمى اف ) حجية األوبيحا الرجد اكجت محكسة الت

البتات وليذ  الرادرة مؽ السحاكؼ والتي تكؾف مدتؾؼية ألركانيا االساسية التي حازت درجة
 . (2)ركانيا (األحكاـ التي فقجت أحج أ

 السطلب الثاني 

 ائيةإجراءات إصدار األحكام الفز

ؾرة أىتؼ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي بإجخاءات إصجار األحكاـ القزائية , نغخا  لخظ
لسخافعات , وحجد قانؾف انذاء الحقؾؽ والسخاكد القانؾنية وتقخيخىا األحكاـ القزائية ودورىا في إ  

لحلػ رتب , و  صجار األحكاـ القزائية , ووضع نياية لمسشازعات القزائيةالسجنية شكمية معيشة إل
لحا سشتشاوؿ في  ال  في احياف ومشعجما  في احياف أ خخػ الحكؼ القزائي باط عمى عجـ مخاعاتيا عج  

إفياـ ختاـ السخافعة ونبحث في الفخع الثاني ىحا السظمب اربعة فخوع نبحث في الفخع األوؿ 
                                                           

. أشار إلية : عبج الخحسؽ العالـ  1971\5\29في  1971\حقؾؾية ثانية \517قخار محكسة التسييد بالعجد  (1)
 . 219, ص 2115, بغجاد ,  3, ج 1969لدشة  83, شخح قانؾف السخافعات السجنية رقؼ 

, مجمة التذخيع والقزاء , الدشة الخامدة , 2113\1\31في  2112 \الييئة العامة  \556القخار السخقؼ  (2)
 .115العجد الثالث , ص



 انفصم االول........................انتأصيم اننظري  نمراجعة االحكام انقضائية
 

11 
 

ظق باألحكاـ ونبحث في الفخع الخابع الش ,السجاولة ونبحث في الفخع الثالث تدبيب الحكؼ
 وتحخيخىا.

 الفرع األول

  افهام ختام السرافعة

يقجـ الخرؾـ أو وكالئيؼ لؾائحيؼ التحخيخية وأقؾاليؼ وحججيؼ وادعاءاتيؼ  بعج أف  
 أف   ىشاؾ لمخرؾـ ما يدتؾجب السشاقذة , ومؽ الظبيعي   ودفؾعيؼ , وتجج السحكسة أنو لؼ يبقَ 

 ذلػ  , ويدسى  آخخ مؽ يتكمؼ , فعشج ذلػ تعمؽ السحكسة عؽ ختاـ السخافعة  يكؾف السجعى عميو
 نو عات السجنية العخاقي الشافح عمى أمؽ قانؾف السخاف 156نرت السادة و ,  اب السخافعةب ختاـب
فعة ثؼ ترجر حكسيا في ذات اليـؾ اذا تييأت الجعؾػ ال صجار الحكؼ تقخر السحكسة ختاـ السخا)
 . (1)( لمشظق بو مؾعجا ال يتجاوز خسدة عذخ يؾما مؽ تاريخ تفييؼ  ختاـ السخافعةو تحجد أ

وإذا أفيست السحكسة ختاـ السخافعة وعيشت وقج جاء في قخار لسحكسة استئشاؼ التأميؼ "   
 مؾعجا إلصجار القخار وتغيب الظخفاف عؽ الحزؾر في ىحا السؾعج فميذ لمسحكسة تخؾ الجعؾػ 

ـ حزؾر الظخفيؽ وإنسا عمييا إصجار الحكؼ وتالوتو في السؾعج السعيؽ لحلػ لمسخاجعة بحجة عج
 . (2)"ويعج الظخفاف مبمغيؽ تمقائيا

قخرت ختاـ السخافعة االستساع إلى أقؾاؿ أحج طخفي الجعؾػ  وال يجؾز لمسحكسة , بعج أف  
القؾؿ  ألف   ,إال بحزؾر الظخؼ اآلخخ , أو أف تقبل محكخات أو مدتشجات مؽ أحج الظخفيؽ

 . (3)ا يتعارض مع أحكاـ القانؾف الجفاع مس   بخالؼ ذلػ يعشي حخماف الظخؼ اآلخخ مؽ حق  

                                                           

 اصؾؿ قانؾف  مؽ ) 158 ( والسادة السرخؼ  والتجارية السجنية السخافعات قانؾف  مؽ )166( السادة وتقابميا (1)
 االجخاءات قانؾف  مؽ   ) 411 ( والسادة ؛ السعجؿ 1988 لدشة ) 24 ( الخقؼ ذؼ األردني السجنية السحاكسات

 . والتي تشص  الشافح الفخندي السجنية
Art. 400. Du code de procedure: (the discontinuance of an appeal or of a motion to 

set aside will be admitted in all matters , unless otherwise provided). 

, اشار 1981\1\29في  1981\تسييدية\37قخار محكسة استئشاؼ التأميؼ ) كخكؾؾ( برفتيا التسييدية السخقؼ  (2)
, 2119ؾف السخافعات السجنية , مكتبة الدشيؾرؼ , بيخوت , الية : د. عرست عبج السجيج بكخ , شخح قان

 691ص
 332, ص 2118د. عساد حدؽ سمساف , شخح قانؾف السخافعات السجنية , مكتبة الدشيؾرؼ ,  (3)
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ذلػ ال يسشع السحكسة مؽ فتح باب السخافعة مججدا , وذلػ اذا وججت السحكسة  ف  أ إ أل
مؾرا غيخ واضحة في حالة اذا تبيؽ ليا وجؾد نقص أو وججت أ ضخورة تدتجعي ذلػ , كسا

يزا القانؾف السرخؼ خ أخح بيحا االموقج أ تجوف ما يبخر ىحا القخار, فْ عمى أتدتؾجب االيزاح 
 . (1)مشو 173السادة  في

بغجاد ) فال يجؾز  جاء في قخار لسحكسة استئشاؼ ذْ ه القزاء العخاقي إ  وىحا ما أكج
لمسحكسة إصجار حكسيا في جمدة السخافعة قبل أف تقخر في الجمدة ختاـ السخافعة ثؼ ترجر 

 . (2)ؼيو ( يـؾ ذاتو أو تحجد مؾعجا آخخ لمشظقحكسيا في ال

 الفرع الثاني 
 السداولة 

بعج أف تقخر السحكسة ختاـ السخافعة تكؾف الجعؾػ قج دخمت مخحمة السجاولة  , ويقرج 
بالسجاولة مشح السحكسة فخصة زمشية معيشة لمتفكيخ والتذاور في الحكؼ السدمع إصجاره , وتؾجج 
مجاولة بالسعشى الحؿيقي في األحؾاؿ التي تذكل السحكسة فييا أكثخ مؽ قاض ) كسحكسة 

 . (3)تذاوراالستئشاؼ ( حيث تكؾف ىشاؾ فخصة لتبادؿ اآلراء وال

ؾجج فييا إال قاض واحج ) كسا ىؾ الحاؿ في ومع ذلػ حتى في االحؾاؿ التي ال ي
اضي في الحكؼ محكسة البجاءة ومحكسة االحؾاؿ الذخرية( , فانو يقرج بالسجاولة تفكخ الق

القزية التي أعمؽ فييا ختاـ  بتأمل يحاوؿ القاضي الفخد أف يعسل فكخه الؾاجب إصجاره , إذْ 
القانؾنية ذات العالقة بالقزية والسخاجع السخافعة , ويجخؼ مشاقذة ذاتو , بعج مخاجعة الشرؾص  

                                                           

مؽ قانؾف  (173السادة ) ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي, وتقابميا2\157يشغخ نص السادة ) (1)
السخافعات السرخية عمى انو )) ال يجؾز فتح باب السخافعة بعج تحجيج جمدة الشظق بالحكؼ اال بقخار ترخح بو 

 السحكسة في الجمدة وال يكؾف ذلػ اال ال سباب ججية تبيؽ في ورقة الجمدة في السحزخ (( .
)غيخ ,  2116\5\28في  2116\ـ\ 914الخصافة برفتيا التسييدية السخقؼ  \قخار محكسة استئشاؼ بغجاد  (2)

 مشذؾر(.
 .693, ص السرجر الدابق,  د. عرست عبج السجيج بكخ( 3)
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حث , تسييجا لرشع القخار والسرادر والبحؾث والجراسات السشذؾرة الستعمقة بالقزية مؾضؾع الب
 .(1)القزائي

نتياء ورة في مشظؾؽ الحكؼ وأسبابو بعج إفالسجاولة بيؽ أعزاء السحكسة ىي السذا
 وذلػ لكي تتؼ وقائع قبل انتياء السخافعة ؛ ؿ السجاولةالسخافعة وقبل الشظق بو وال يجؾز حرؾ 

 إجخاء يجؾز ثؼ ومؽ,  السذاورة غخفة أو  الجمدة انعقاد أثشاء السجاولة تتؼ وقج,  وعخوفيا الجعؾػ 
  ( .2)الحكؼ إصجار ويتؾلى,  والكتساف بالدخية تتدؼ مادامت الجمدة قاعة في,  السجاولة

واف ال تدتسع السحكسة ألؼ  (4)فييا الدخية (3)ويذتخط لدالمة السجاولة تؾافخ عجة شخوط

دوف حزؾر الظخؼ اآلخخ او اف تقبل محكخات أو مدتشجات مؽ احج  مؽ خرؼ أو وكيمو

واف يكؾف القزاة الحيؽ اشتخكؾا في السجاولة ىؼ  (5)الخرؾـ دوف اطالع الخرؼ اآلخخ عمييا

                                                           

 333, صالسرجر الدابقعساد حدؽ سمساف , د.  (1)
( مؽ قانؾف السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ بانو )تكؾف السجاولة فى األحكاـ سخا  166(تشص السادة ) 2)

 بيؽ القزاة مجتسعيؽ(.
 , العسمية وتظبيقاتو 1969 لدشة )83( رقؼ السجنية السخافعات قانؾف  شخح , السحسؾد مجحت القاضي (3)

... وىحه الذخوط اجسعت عمييا القؾانيؽ السقارنة 21ص , 2118 , بغجاد , العخاؾية القؾانيؽ مؾسؾعة , 2 ط .
(  مخافعات 166(  مؽ القانؾف العخاقي والسؾاد السقارنة ليا : )157متفق مع القانؾف العخاقي ... يشغخ السادة )

 ( مؽ قانؾف االجخاءات السجنية  الفخندية الشافح . والتي تشص  412مرخؼ ,   والسادة)
Art. 402. Du code de procedure Civile:( the discontinuance of a motion to set aside 

need be accepted only where the original plaintiff has previously filed an additional 
claim).  

والسادة الشافح السعجؿ ؛  1983لدشة   91( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات السجنية المبشاني ذؼ الخقؼ  158)والسادة 
 .الشافح السعجؿ 1953( مؽ قانؾف السخافعات الميبي لدشة 272)

 في جمدة السجاولة حرؾؿ اف وقيل , السجاولة سخية مبجأ نقج بخرؾص فخندا في واسعا   ججال   أثيخ قج ىحا (4)
 القزية دراسة دراسة عمى السحكسة قزاة ويحث الجمدات عالنية مبجأ مؽ السذخع مقرج يدتكسل عمشية
 : يشغخ ... ججيا   تدبيبا   وتدبيبو ليؼ رأؼ اؼ بتؾضيح العشاية يؾجب بل كاممة

Jean Vincent Civil , Dalloz , Paris , 1999 , p : 461    
  قانؾف  في ) 6 ( والسادة , السعجؿ الشافح العخاقي السخافعات قانؾف  مؽ ) 157 ( السادة مؽ االولى الفقخة (5)

 السعجؿ. الشافح 1979 لدشة ) 161 ( الخقؼ ذؼ العخاقي القزائي التشغيؼ
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ويجب  (2)ـ باسؼ الذعبرجر األحكاوت (1)أنفديؼ الحيؽ سسعؾا السخافعة واختتست بحزؾرىؼ

تبميغيا لمخرؾـ ومع ذلػ يعج اطخاؼ الجعؾػ مبمغيؽ بالحكؼ تمقائيا  اذا كانت السخافعة قج جخت 

تالوة لـ لؼ يحزخا في السؾعج الحؼ عيؽ في السؾعج السقخر لمشظق بالحكؼ أ حزؾريا  سؾاء حزخا

 . (3)القخار

ال يتدبب في  السحكسة لمسجاولة التي تست بيشيؼ سخا فذاء أحج أعزاء ـيأةإ   اال أف  
االفذاء بعج السجاولة ال يغيخ مؽ حؿيقة كؾنيا تست برؾرة سخية غيخ  ف  ابظاؿ الحكؼ؛ وذلػ أل

 . (4)اف العزؾ الحؼ افذاىا يكؾف عخضة لمعقؾبات االنزباطية حدب قانؾف التشغيؼ القزائي

السحكسة االشتخاؾ في السجاولة فاذا حاؿ  ـيأةال يجؾز لغيخ القزاة اعزاء  نو  عمسا أ
السحكسة عمى التقاعج او  كسا في حالة احالة احج اعزاء ـيأةمانع قانؾني مؽ حزؾر احجىؼ 

بقاض وفتح باب السخافعة مججدا وتالوة ضبط  مـد في ىحه الحالة استكساؿ الييأةوفاتو او نقمو في
ثؼ تقخر السحكسة ختاـ السخافعة وترجر حكسيا السحكسة ومرادقة الظخفيؽ الستخاصسيؽ عمييا, 

زؾ الججيج مؽ االشتخاؾ في الجعؾػ , والدبب في اشتخاط اتخاذ االجخاءات اعاله ىؾ تسكيؽ الع
 . (5)بجوف اطالعو عمى ذلػ يتعحر عميو السداىسة في السجاولة واصجار الحكؼمؽ ذ في الحكؼ إ

 

 

 

                                                           

 382 ص , سابق السرجر , العبؾدؼ عباس .د (1)
 القزائي التشغيؼ قانؾف  في )6 ( والسادة , السعجؿ الشافح العخاقي السخافعات قانؾف  مؽ )154 يشغخ السادة) (2)

 السعجؿ الشافح 1979 لدشة ) 161 ( الخقؼ ذؼ العخاقي
 السعجؿ. الشافح العخاقي السخافعات قانؾف  مؽ ) 161( يشغخ السادة (3)
 653د. احسج أبؾ الؾفا, السرجر الدابق, ص (4)
,السؾجد في مبادغ القزاء السجني ) قانؾف السخافعات ( الظبعة االولى , دار الفكخ  فيسي وججؼ راغب (5)

 . 581, ص 1977العخبي لمشذخ , مرخ , 
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 الفرع الثالث
 تدبيب الحكم

األحكاـ القزائية  أف تكؾف  العخاقي  ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية159)أوجبت السادة 
سباب التي بشيت عمييا وأف تدتشج إلى احج أسباب الحكؼ السبيشة في القانؾف مذتسمة عمى األ

 وعمى السحكسة أف تحكخ في حكسيا األوجو التي حسمتيا عمى قبؾؿ أو رد االدعاءات والجفؾع التي

زائية يجب اف , فاألحكاـ الق (1)لسؾاد القانؾنية التي استشجت اليياأوردىا الخرؾـ وا  
سباب التي بشيت عمييا واف تدتشج إلى أحج أسباب الحكؼ السبيشة في القانؾف تكؾف مذتسمة عمى األ

الخرـؾ  وعمى السحكسة اف تحكخ في حكسيا عمى قبؾؿ أو رد االدعاءات والجفؾع التي أوردىا
 . (2)التي استشجت عمييا حيث اف التدبيب ىؾ حجة القاضي لمشاسوالسؾاد القانؾنية 

الحكؼ ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي تدتؾجب تدبيب 159يالحع أف السادة )
اه ومعشى تدبيب االحكاـ ىؾ بياف ما اقشع القاضي بسا قزى بو وجعمو يتجو مؽ حكسو االتج

 .(3)وواقعية ليو , فاألسباب تكؾف قانؾنيةإ   فَ الحؼ اطسأ

حكاـ ىي لزساف عجـ تحيد القزاة الحج طخفي العمة مؽ تدبيب األ ف  والسالحغة أ
لتدبيب الحكؼ فؾائج  ف  مؽ عشايتيؼ واىتساميؼ في تقخيخ إ دعاءات الخرؾـ كسا أ والتأكجالخرؾمة 

الظعؽ يؼ لظخؼ اخخػ مشيا اف يديل عمى الخرؾـ سبيل االقتشاع بالحكؼ , وتسكشيؼ عشج مخاجعت
عمى مؽ فخض رقابتيا يحه الظخؽ , كسا تسكؽ السحكسة األسباب مخاجعتيؼ لبالحكؼ , مؽ بياف أ

 .(4)ـالقانؾنية عمى سالمة االحكا

سباب واضحة في تكؾف األ فْ ؼ يدتمـد تدبيب االحكاـ فحدب بل أوجب أيزا أوالقانؾف ل
ارة اخخػ استمـد القانؾف ضخورة ذىؽ القاضي متفقا عمييا بيؽ القزاة قبل الشظق بالحكؼ , وبعب

                                                           

 85,السرجر الدابق , ص د. سعجوف ناجي القذظيشي (1)
 , ) غيخ مشذؾر(.2115\11\4في  2115\ئة مجنية  ىي\ 4732السخقؼ  \قخار محكسة التسييد االتحادية  (2)
يؼ نجيب سعج ,  (3) ,  االسكشجرية, دوف سشة نذخ –مظبعة السعارؼ – 2القانؾف القزائي الخاص ,جد. ابخـا

 249ص
,  1984ادـ وىيب الشجاوؼ , السخافعات السجنية , بجوف مكاف طبع ,  د.سعيج عبج الكخيؼ مبارؾ  د. (4)

 159-158ص
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او القزاة عمى ما جاء في الحكؼ قبل الشظق بو وقج اوجب قانؾف  ,استقخار عقيجة القاضي
السخافعات العخاقي الشافح ايجاع مدؾدة الحكؼ مذتسمة عمى اسبابو مؾقعا عمييا مؽ الخئيذ والقزاة 

 . (1)زاعشج الشظق بالحكؼ , ونص عمى ذلػ القانؾف السرخؼ الشافح اي

القزاة قج نظقؾا بالحكؼ  ف  السيعاد السقجـ , فاف ذلػ يعشي أ ما اذا لؼ تؾدع االسباب فيأ
في اسبابو ويتفقؾا عمييا وتدتقخ في عقيجتيؼ ؼيكؾف حكسيؼ آنحاؾ قج خال مؽ  يتجاولؾف قبل اف 

حكؼ باطل .والتسدػ بيحا الظعؽ يكؾف عؽ  التي يحخص عمييا الذارع ولحلػ ي عج  ىحه الزسانة 
وتدبيب .(2)بظمبو سشاسب , فال يجؾز رفع دعؾػ مبتجأة طخيق الظعؽ في الحكؼ بظخيق الظعؽ ال

الحكؼ القزائي , مؽ أىؼ أجداء الحكؼ القزائي , فبؾاسظة التدبيب تتحجد شخعية الحكؼ وحجيتو 
ي وعجـ تحيده وصجور أحكاـ بعيجة , لحلػ أوجب السذخع تدبيب األحكاـ ليزسؽ حياد القاض

عؽ التأثخ بالعؾاطف , وقج تذجد قانؾف السخافعات السجنية العخاقي في تدبيب األحكاـ قبل 
في الجعؾػ عمى أساس فكخة إصجارىا وقبل الشظق بيا وذلػ لحسل القزاة عمى اال يحكسؾا 

 يجة أسباب معيشة واضحةأو مجسميا غابت أو خفيت تفاصيميا , وأف يكؾف الحكؼ دائسا نت مبيسة
. وكاف القاضي , في القزاء اإلسالمي ,  (3)محرؾرة جخػ عمى أساسيا تفكيخ القاضي وتقجيخه

 . (4)ؼ الذخيعة في الشداع السعخوض عميويدبب حكسو ويخجع إلى أقؾاؿ الفقياء ليعخؼ حك

 
 
 

                                                           

 مؽ قانؾف السخافعات السرخؼ . 175مؽ قانؾف السخافعات العخاقي , والسادة  161السادة  (1)
وقج جاء بالسحكخة االيزاحية لقانؾف السخافعات السجنية العخاقي بيحا الرجد انو )) فاذا لؼ تؾدع االسباب قبل  (2)

تالوة الحكؼ في يـؾ صجوره فاف مزى ذلػ اف القاضي قج نظق بالحكؼ قبل اف يتجبخ في اسبابو او اف الييئة 
معيؽ ؼيو ويكؾف الحكؼ قج خال مؽ ىحه  قج اصجرت الحكؼ قبل اف تتفق عميو وتدتقخ عقيجتيا عمى اساس

الزسانة التي يحخص عمييا الذارع حسال لمبظالف . وغشي عؽ البياف اف التسدػ بيحا البظالف يكؾف بظخيقة 
الظعؽ في الحكؼ باالعتخاض او االستئشاؼ او التسييد بحدب القؾاعج واالجخاءات السقخرة لحلػ (( انغخ 

 .635والجكتؾر ادـ وىيب الشجاوؼ , السرجر الدابق ,صالجكتؾر سعيج عبج الكخيؼ مبارؾ 
 .االسباب السؾجبة لقانؾف السخافعات العخاقي (3)
 21ضياء شيت خظاب, فؽ القزاء , السرجر الدابق , ص  (4)
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 الفرع الرابع 
 الشطق باألحكام وتحريرها

يتؼ ذلػ بجمدة  فْ أسبابو شفؾيا بالجمدة , عمى مع ألشظق بالحكؼ ىؾ تالوة مشظؾقو ا
عمشية وبحزؾر الخرؾـ والقزاة الحيؽ اشتخكؾا بالسجاولة , ويجؾز الشظق بالحكؼ في جمدة 

ىسية ولمشظق بالحكؼ أ , السخافعة , ويجؾز تأجيل اصجاره الى جمدة اخخػ قخيبة تحجدىا السحكسة
حقا لو اال بعج الشظق بو , والدبب في اشتخاط حزؾر  ج  دبة لمسحكؾـ لو , اذ انو ال ي عبالش بالغة 

الحكؼ ال يعتبخ  ف  اصخارىؼ عميو حتى لحغة صجوره . ألالقزاة عشج الشظق بالحكؼ ىؾ التأكج مؽ 
مؾجؾدا اال مؽ لحغة الشظق بو , اما قبل ذلػ ؼيجؾز لمقاضي العجوؿ عؽ الخاؼ الحؼ ابجاه اثشاء 

 . (2)اسؼ الذعبحكاـ ب, وترجر األ(1)السجاولة

ال تعخض الحكؼ بالبظالف وىحا ما نرت عميو ب أف يكؾف الشظق في جمدة عمشية وإويج
ؼ يتمى مشظؾؽ الحك( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي حيث نرت عمى أف )  161السادة )

مبمغيؽ سبابو السؾجبة في الجمدة السحجدة لحلػ, ويعتبخ الظخفاف أعمشا بعج تحخيخ مدؾدتو وكتابة 
بو تمقائيا, اذا كانت السخافعة قج جخت حزؾريا, حزخ الظخفاف اـ لؼ يحزخا في السؾعج الحؼ 

 .(3)(عيؽ لتالوة القخار

حكسة تذكيال  غيخ عجـ تشغيؼ السحكسة محزخا  لتالوة قخار الحكؼ يجعل تذكيل الس وأف  
 . (4)يكؾف الحكؼ قج فقج صحة وجؾده القانؾني ويعج حكسا  معجوما   قانؾني وثؼ  

                                                           

مؽ  411مؽ قانؾف السخافعات السجنية  العخاقي , وكحلػ نرت عمى ذلػ السادة  256يشغخ نص السادة  (1)
 قانؾف اصؾؿ السحاكسات المبشانية .

 ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي .154يشغخ نص السادة ) (2)
سرخؼ التي نرت عمى انو )يجؾز ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية والتجارية ال171والتي تقابميا السادة )  (3)

لمسحكسة عقب انتياء السخافعة اف تشظق بالحكؼ في الجمدة و يجؾز ليا تأجيل اصجاره الى جمدة أخخػ قخيبة 
و اذا صخحت السحكسة بتقجيؼ محكخات خالؿ فتخة حجد الجعؾػ لمحكؼ, وجب عمييا تحجيج ميعاد  تحجدىا

أصل وصؾر بعجد  بإعالنيا , أو بإيجاعيا قمؼ الكتاب مؽ لمسجعى يعؿبو ميعاد لمسجعى عميو لتبادليا ,
 ...(الخرـؾ

مجمة  2111\11\16في  2111\ـ\1312الخصافة برفتيا التسييدية السخقؼ \قخار محكسة استئشاؼ بغجاد  (4)
 .256-255ص 2112التذخيع والقزاء بغجاد العجد الثاني الدشة الخابعة 
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ما مؽ تاريخ الشظق بالحكؼ تشغيؼ إعالـ وعمى السحكسة السخترة خالؿ خسدة عذخ يؾ 
صجرت الحكؼ , تاريخ اصجار الحكؼ ,و اسساء القزاة الحيؽ يتزسؽ اسؼ السحكسة التي أ

الحزؾر والػياب, خالصة الجعؾػ , مؾجد اصجروه , اسساء الخرؾـ ووكالئيؼ , مع اثبات 
ادعاءات الخرؾـ ودفؾعيؼ , ما استشجوا اليو مؽ وقائع وحجج قانؾنية والقخارات التي سبق 

 ية التي استشج الييا , ويؾقع ىحاسباب والسؾاد القانؾنوما عميو مؽ أ , مشظؾؽ الحكؼصجورىا 

   .(1)الحكؼ ويختؼ بختؼ السحكسةصجرت بل القاضي او رئيذ السحكسة التي أاالعالـ مؽ ق

 وجج والسجاولة التجقيق لجػ))  نص والحؼ القخار التسييدؼ  ما ذكخ سابقا   تظبيقات ومؽ
 فقج الثالثة اما , اصجره الحؼ القاضي قبل مؽ والثانية ولىاأل الرفحة تؾقع لؼ السسيد الحكؼ اف

 افقجه مسا الجمدات محاضخ وقع الحؼ القاضي تؾؾيع عمى يجؿ ال خط القاضي كمسة فؾؽ  وجج
 نقض قخر لحا , السجنية السخافعات قانؾف  مؽ((  162))  السادة في عمييا السشرؾص الذكمية

 واصجار مججدا الظخفيؽ لجعؾة محكستيا الى الجعؾػ  ضبارةإ   عادةوإ   الجية ىحه مؽ السسيد الحكؼ
 وجؾاب مشيسا كل اثارىا التي الجفؾع بياف مع السحكؾرة((  162))  السادة في ورد ما وفق الحكؼ

 .(2)((االخخ الجفع وردت الجفع بيحا اخحت ولساذا عشيا السحكسة

كسا يؾقع القاضي او رئيذ السحكسة عمى ندخ مؽ الحكؼ بقجر ما تجعؾ اليو حاجة كل   
 ؽالجعؾػ وتعظى صؾرة رسسية لس بإضبارةدعؾػ , وتختؼ كل ندخة بختؼ السحكسة وتحفع 

                                                           

( مخافعات مرخؼ 178افعات السجنية العخاقي , والتي تقابميا السادة ) مؽ قانؾف السخ  162يشغخ نص السادة  (1)
التي نرت عمى )يجب اف يبيؽ في الحكؼ السحكسة التي أصجرتو , و تاريخ اصجاره و مكانو وما اذا كاف 
صادرا  في مادة تجارية , أو مدألة مدتعجمة أسساء القزاة الحيؽ سسعؾا السخافعة واشتخكؾا في الحكؼ و 

ا تالوتو و عزؾ الشيابة الحػ أبجػ رأيو في القزية إف كاف وأسساء الخرـؾ وألقابيؼ وصفاتيؼ ومؾطؽ حزخو 
كسا يجب أف يذتسل الحكؼ عمى عخض مجسل لؾقائع الجعؾػ ثؼ طمبات الخرـؾ  كل مشيؼ وحزؾرىؼ وغيابيؼ

أسباب الحكؼ و مشظؾقو و مؾجدة لجفؾعيؼ و دفاعيؼ الجؾىخؼ , و رأػ الشيابة ثؼ تحكخ بعج ذلػ  , و خالصة
الحكؼ الؾاقعية و الشقص أو الخظأ الجديؼ فى أسساء الخرـؾ و صفاتيؼ , و كحا عجـ = =القرؾر في أسباب

    .(بياف أسساء القزاة الحيؽ اصجروا الحكؼ يتختب عميو بظالف الحكؼ
,  اشار الية  9/11/1999(( االمخ في  199,  3, ـ 2145القخار التسييدؼ الرادر باإلضبارة )) ( 1)

وتظبيقاتو العسمية , الجدء  1969لدشة  83القاضي مجحت السحسؾد , شخح قانؾف السخافعات السجنية رقؼ 
 26, ص 2119الثاني , بغجاد , 
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ة مؽ الحكؼ لمغيخ إال بشاءا عمى الظخفيؽ بعج دفع الخسؼ القانؾني . ولكؽ ال تدمؼ ندخيظمبيا مؽ 
 .(1)و رئيذ السحكسةأمخ يرجر عمى عخيزة مؽ القاضي أ

 السبحث الثاني

 مراجعة االحكام القزائية بغير طرق الطعن شروط

ال يظبق  نو أؼ إ   لشغاـ مخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ الظعؽ فييا نظاؽ تظبيق محجد ,
التي تجخؼ في السحاكؼ , وانسا يقترخ تظبيقو في حاالت معيشة , اؼ مؽ  عمى كافة اإلجخاءات

فخ مجسؾعة مؽ الذخوط , لحا سشتشاوؿ ىحا الشظاؽ بسظمبيؽ اأجل تظبيق ىحا الشغاـ يجب تؾ 
 ونبحث في السظمب الثاني نبحث في السظمب األوؿ شخوط حكؼ  القاضي في نظاؽ الخرؾمة 

  .شخوط الخظأ الحؼ يعظي الحق في السخاجعة

 السطلب األول

 شروط حكم القاضي في نطاق الخرهمة

يرجر مؽ محكسة مخترة ليا الؾالية القزائية لشغخ  ا  جخاء مكتؾبإ الحكؼ القزائي  ي عج  
الجعؾػ , وفي خرؾمة صحيحة , ويكؾف بسثابة ؾيسة قانؾنية ليا, لحلػ سشتشاوؿ ىحا السظمب 

 ونبحث في الفخع الثاني  حكؼ شكل جخاء عمىاإل   صجور ضسؽ فخعيؽ نبحث في الفخع األوؿ
 . صجور الحكؼ في مشازعة مجنية

 الفرع األول

   حكم شكل جراء علىالإ  صدور

ساسيؽ ىسا ) شكل الحكؼ في الؾاقع العسمي مؽ خالؿ شكميؽ أالشذاط القزائي يتجدج 
ا تسثل ني  وإف كانت تبجو كأشكاؿ خارجية إال أ , والؾاقع أف األحكاـ والقخارات (وشكل االمخ

                                                           

 مؽ قانؾف السخافعات العخاقي . 163يشغخ نص السادة  (1)
 



 انفصم االول........................انتأصيم اننظري  نمراجعة االحكام انقضائية
 

20 
 

نذاطو مؽ خاللو وبؾاسظتو يسارس  كإطار جخائييؽ متسيديؽ يعتسجىسا القاضيإ  مشيجيؽ 
     . (1)القزائي

, فيؾ حكؼ يفرل في الشداع وأف كاف يقبل الظعؽ  القظعي تشتيي الجعؾػ  ؼ القزائيالحكب  
 , لحلػ فإف    (2)حج الظخفيؽقج صجر غيابيا  بحق أ باالستئشاؼ أو التسييد أو االعتخاض أف كاف

ما يرجر مؽ غيخ السحاكؼ مؽ جيات أسشج إلييا القانؾف سمظة الفرل في بعض السشازعات 
ابتجاء  ال ي عج بأؼ حاؿ مؽ األحؾاؿ أحكاما  قزائية بالسفيؾـ الستقجـ حتى لؾ كانت تخاعي في 

. وقج جاء في قخار محكسة التسييد (3)دغ العامة إلجخاءات التقاضيإصجاره األصؾؿ والسبا
االتحادية )اف القخار الرادر مؽ لجشة األراضي واالستيالء ال يعتبخ حكسا  بالسعشى السقرؾد في 

 . (4)مشو لحا قج رد الظمب ( 54قانؾف السخافعات السجنية وفي السادة 

لكي يكتدب الحكؼ القزائي السعشى والؾصف واألثخ ال بج اف يرجر مؽ محكسة و 
القخارات التي ف, اذف  لرالحية لمشغخ بالجعؾػ , وليا ا قزائية مذكمة وفقا  ألحكاـ القانؾف 

ال تعج أحكاما  ما لؼ يشص القانؾف خالؼ ذلػ , كالقخارات  ا السحكسة بسا ليا مؽ سمظةترجرى
التي ترجرىا السحكسة بسا يخص القزاء السدتعجل , وقخار السحكسة بأجخاء الكذف والسعايشة , 

 . (5)ا قخارات تحفغية لحساية السرالحس  وإن أحكاما   عج  ولحلػ ىحه القخارات الت  

سخاجعة بالشدبة لألمخ عمى ال نجج أف تذخيع السقارف إذْ وال يختمف السؾقف بالشدبة لم
صجار األمخ تزى الحاؿ ذلػ تجج أساسيا في أف إ  عخيزة لترحيحيا وتؾضيحيا وإكساليا إذا اق

( مؽ قانؾف 2\195, فشرت السادة ) (6)ال يؤدؼ الى استشفاذ سمظة القاضي الحؼ  أصجره

                                                           

السرجر  ,االولى الظبعة(  السخافعات قانؾف )  السجني القزاء مبادغ في السؾجد وججؼ راغب فيسي , (1)
 669الدابق ,ص

 .682د. عرست عبج السجيج بكخ , السرجر الدابق , ص  (2)
  1971لدشة  43( مؽ قانؾف التدجيل العقارؼ رقؼ 2\46يشغخ السادة ) (3)
, )غيخ 2117\7\31في  2116ىيئة مؾسعة ثانية في  \329يشغخ قخار محكسة  التسييد االتحادية  بالعجد  (4)

 مشذؾر(.
 347, السرجر الدابق , ص الشجاوؼ  وىيب آدـ .د (5) 

, 1976, مكتبة الؾفاء القانؾنية ,  6د. أحسج ابؾ الؾفا , اجخاءات التشفيح في السؾاد السجنية والتجارية , ط (5) 
 .126ص 
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السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ عمى انو ) ال يمـد ذكخ األسباب التي بشي عمييا األمخ إال 
, فعشجئح يجب ذكخ األسباب التي اقتزت اصجار األمخ  صجورهإذا كاف مخالفا  ألمخ سبق 

االجخاءات السجنية الفخندي الشافح  ( مؽ قانؾف 479وكحلػ نص السادة ) .(الججيج وإال كاف باطال  
نرت عمى أنو ) يكؾف لمقاضي الحؼ أصجر االمخ عمى عخيزة الحق في تعجيمو أو  أذ

 (1)الغائو(

اف القخارات التي ترجرىا المجاف والييئات القزائية أو تمػ التي ترجرىا  مسا تقجـ تبيؽ
أحكاما بالسعشى القانؾني  عج  السحكسة أثشاء نغخىا الجعؾػ والسسيجة لحدؼ مؾضؾعيا , ال ت  

ولحلػ فاف تظبيق مخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ الظعؽ فييا يقترخ عمى  لألحكاـ القزائية
أعساؿ القاضي التي ترجر في شكل الحكؼ دوف األعساؿ التي ترجر في شكل األمخ عمى 

 (2)فديخىاوىحا واضح مؽ خالؿ ورود نرؾص السخاجعة تحت عشؾاف ترحيح األحكاـ وتعخيزة 
 وىؾ ما يقظع بانرخاؼ ارادتو نحؾ قرخ أعساؿ ىحه السخاجعة عمى األحكاـ وحجىا.

أحكاما  قزائية بالخغؼ مؽ صجورىا مؽ   (3)اعتبخىا الفقو ىشاؾ نؾعا  مؽ القخارات  ف  إ ال أ
ومثاؿ ىحا  أشخاص ليذ ليؼ والية القزاء , أو صجورىا أصال  مؽ محكسة قزائية مخترة ,

القخارات ىي قخارات وأحكاـ السحكسيؽ إذ عجت تمػ القخارات التي يرجرىا السحكسؾف  الشؾع مؽ
اقخ نغاـ  السرخؼ  في نداع معيؽ وبشاء  عمى اتفاؽ التحكيؼ أحكاما  قزائية , ذلػ ألف السذخع

السقخر  دة بالذكلمتى ما وضحت ونغست تمػ اإلرا نو تخاما  وتقجيخا  إلرادة الخرؾـ وأالتحكيؼ اح
السحكؼ بالؿياـ بعسمو طبقا  لحلػ وىؾ في ىحا إنسا يتؾلى  لو والسقرؾد بو اتفاؽ التحكيؼ , التداـ

ويحل محل القاضي بخرؾص الشداع السعخوض أمامو , ومؽ ثؼ يفخض قخاره وحكسو عمى 
مؽ  الخرؾـ كسا يفخض ذلػ عمى الدمظات األخخػ شانو شأف األحكاـ القزائية التي ترجر

ولكؽ ىحا مشاط برجور حكؼ قزائي مؽ السحكسة  القزاء العادؼ , ويكؾف لحكسو قؾة التشفيح
التحكيؼ مؽ  قخار ترجيق عجـ ف  لمقؾة التشفيحية , إذ إ  السخترة بترجيق قخار التحكيؼ وإعظائو 

 لغيخ.لؼ يكؽ وليذ ؼيو أية ؾيسة قانؾنية عمى األطخاؼ وعمى ا نو كأ عج  السحكسة السخترة ي  
                                                           

 ( مؽ قانؾف االجخاءات السجنية الفخندي الشافح479) ( راجع السادة 1)
( عشج قانؾف السخافعات السجنية 191( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي وتقابميا السادة )167تشغخ السادة)  (2)

 ح.( مؽ قانؾف االجخاءات السجنية الفخندي الشاف364والتجارية السرخؼ وأيزا السادة ) 
 .36-35د. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات , السرجر الدابق , ص  (3)
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, إذ نجج اف  القؾانيؽ اإلجخائية في مؾقفيا تجاه ما يرجر مؽ السحكسيؽ مؽ قخارات وتختمف     
ذخيعات أخخػ تعجىا ما يرجر مؽ السحكسيؽ مؽ قخارات أحكاما  قزائية وت بعض التذخيعات ت عج  

  .  (1)قخارات قزائية

صجار األحكاـ  السحكؼ في إ  لى اتداع السجاؿ اماـ الفخندي فحىب ا بالشدبة لمسذخع  ماأ
السدتحجثة  دوف الفرل في السؾضؾع , ذلػ أف الشرؾص مؽ اإلجخائية التي تشيي الخرؾمة

تعتخؼ لمسحكؼ بدمظات واسعة تكاد أف تقتخب في ذلػ مؽ سمظات القاضي , كسا نغست  
 .  (2)و مقارب لتشغيؼ الخرؾمة القزائيةخرؾمة التحكيؼ عمى وج

 ميسا  وىؾ إذا كاف السحكؼ كالقاضي يدتشفح سمظتو بسجخد اصجار ىشاؾ تداؤال  بيج اف 
لمقاضي , سمظة مخاجعة حكسو لترحيح ما قج يذؾبو مؽ  , فيل يكؾف لو كسا حكسو السحكؼ

كسالو  في حالة اغفالو الفرل في مؽ غسؾض , أو أل قج  يكتشفو أخظاء مادية أو لتفديخ ما
لإلجابة عؽ ىحا التداؤؿ يحىب االتجاه  اعتسجىا الفقوىشاؾ اتجاىاف اساسياف  بعض الظمبات ؟ 

بشفذ سمظات القاضي  األوؿ الى السقاربة بيؽ  السحكؼ والقاضي الى الشياية , ويعتخؼ لمسحكؼ
الحؼ اعتسجه الفقو  ,  أما االتجاه اآلخخ (3)حكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽفي مخاجعة األ

وتتخدد الحمؾؿ الؾسط بيؽ االتجاىيؽ , وتختمف ؼيسا  فيشكخ عمى السحكؼ ىحه الدمظة , الفخندي
بيشيا بحدب االتجاه الحؼ يخجح لجييا , فانو يكؾف لمسحكؼ سمظة ترحيح حكسو بذخط أف ال 

السحكسة  يجاعكيؼ قج انقزى واال يكؾف قج تؼ إيجاع الحكؼ قمؼ إيكؾف االجل السحجد لمتح
 .(4)السخترة

                                                           
, إذ يعتبخ ىحا القانؾف اف ما يرجر  1994لدشة  37( مؽ قانؾف التحكيؼ السرخؼ رقؼ 51يشغخ السادة ) (1) 

( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي 2و1\271مؽ السحكسيؽ ىؾ حكؼ وليذ قخار , بيشسا تشص السادة ) 
 عبارة عؽ قخار وليذ حكؼ . 

عمى  الشافح 1975( لدشة 1123ذؼ الخقؼ )سجنية الفخندي ( مؽ قانؾف االجخاءات ال1466السادة ) نرت (2) 
انو) لمسحكؼ سمظة الفرل في كافة السدائل الستعمقة بقانؾنية وحجود ميستو , ؼيكؾف لو استشادا  الى ذلػ أف 

 يحجد اختراصو ومجػ الدمظة السخؾلة لو في مباشختو , فيؾ قاضي اختراصو وسمظتو(.
 273, ص2117ؼ االختيارؼ واالجبارؼ , مشذاة السعارؼ , االسكشجرية , د. أحسج ابؾ الؾفا , التحكي (3)

(4) J. ROBERT, traite de 1' arbitrage civil et commercial ( Dr.interne), paris 3 ed. 
1961, N . 221. 
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دوف وجؾد نرؾص مؽ ىحه الحمؾؿ غيخ مججية مؽ الشاحية الفشية , فال يسكؽ  ف  ويالحع أ      
التي تثبت لمقاضي والتي تتيح لو  نفديا الدمظاتب عتخاؼ وعمى وجو مظمق لمسحكؼخاصة اال

ا تثبت لمقاضي كاستثشاء نس  طخؽ الظعؽ , ذلػ اف ىحه الدمظة إ مخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ
كسا جاء في نص  استشفاذه لدمظتو وبسقتزى نرؾص خاصة مؽ القاعجة العامة في

 عمى الشافح 1975 لدشة( 1123) الخقؼ ذؼ الفخندي السجنية االجخاءات قانؾف  مؽ( 1466)السادة
 استشادا   لو ؼيكؾف ,  ميستو وحجود بقانؾنية الستعمقة السدائل كافة في الفرل سمظة لمسحكؼ) نو  أ

 اختراصو قاضي فيؾ,  مباشختو في لو السخؾلة الدمظة ومجػ اختراصو يحجد أف ذلػ الى
, واالستثشاء ال يقاس عميو  وال يتؾسع في تظبيقو , فاالعتخاؼ لمسحكؼ بدمظة السخاجعة  (وسمظتو

وال يدعف في  (1)تثشائية لو تفتقج الى سشج قانؾنيخخوجا عمى قاعجة االستشفاذ يفيج تقخيخ سمظة اس
مالفاة ىحا االنتقاد القؾؿ باف السحكؼ حيشسا يباشخ ىحه الدمظات , انسا يباشخ سمظة تفديخ أو 

االستشفاذ يقترخ عمى سمظة القزاء , فتغل لو بعج استشفاذ  ف  ؛ ألترحيح وليذ سمظة قزاء
 .(2)ة القزاء سمظات الترحيح والتفديخسمظ

يرجر السحكؼ حكسو , فاف صفتو تتالشى فيتجخد  وفقا  لسا تقجـ يالحع بانو بسجخد أف
مؽ كامل سمظاتو , وبتالشي ىحه الرفة يشيار الخكؽ الذخري لمقزاء فال تثبت لو سمظاتو , 

 ومؽ ثؼ يسشع عميو مخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ أيا كاف الغخض مؽ ذلػ .

 الفرع الثاني

 صدور الحكم في مشازعة مدنية

ا يظبق في مقاـ أوؿ عمى خاجعة األحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ أنس  الشػ في أف م
ـ ىحه أعساؿ محاكؼ وتذكيالت القزاء السجني بجية القزاء العادؼ . ذلػ أف قؾاعج وأحكا

 السخافعات السجنية .  السخاجعة قج وردت في قانؾف 

نؾاع بغيخ طخؽ الظعؽ عمى أاـ القزائية والدؤاؿ السظخوح ىؾ : ىل يظبق مخاجعة األحك       
السحاكؼ األخخػ التي يعيج إلييا القانؾف بسباشخة أعساؿ الؾعيفة القزائية وىي : السحاكؼ الجشائية 

                                                           

(1) J.ROBERT, op.cit.,P. 221 

 191, ص0980, بال مكان طبع ,  0, جمحمود هاشم , قانون القضاء المدني  (1) 
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القزاء االدارؼ ؟ أـ أف تظبيق ىحا الشغاـ يقترخ فقط عمى أعساؿ  ) القزاء الجشائي ( ومحاكؼ
 محاكؼ القزاء السجني ؟ 

قزاء نغامو القانؾني الستسيد , ؼيخزع لسا يتزسشو ىحا  مؽ السدتقخ عميو أف لكل       
الشغاـ مؽ قؾاعج وأحكاـ , وىكحا فكسا تخزع محاكؼ وتذكيالت القزاء السجني ) الجعاوؼ 

( الى  كافة الجعاوؼ غيخ الجدائيةو  , ودعاوؼ األحؾاؿ الذخرية والجعاوؼ التجارية ,سجنيةال
ؼ القزاء الجشائي حاؿ مباشختيا لشذاطيا لمقؾاعج التي , وتخزع محاك(1)قانؾف السخافعات السجنية 

التي  يتزسشيا قانؾف اإلجخاءات الجشائية , فإف محاكؼ جية القزاء اإلدارؼ تخزع   لمقؾاعج
 . (2)وردت في قانؾف مجمذ الجولة

 ف  ؾع القزاء , فإحدب نؼ القزائي ىؾ التشؾيع في قؾاعجه ومع أف األساس في التشغي       
, وتقؾـ ىحه  الفرل بيؽ ىحه القؾاعج ال يسكؽ مع ذلػ أف يرل الى حج فرل كل صمة بيشيا

الى وحجة غايتيا , فكل ىحه القؾاعج إنسا تخمي إلى تشغيؼ كل ما يتعمق بالقزاء  استشاداالرمة 
والتقاضي مؽ أصؾؿ وأوضاع , كل في مجالو السحجد , وىكحا تتقارب ىحه القؾاعج لتشجرج في 

عاـ مذتخؾ يظمق عميو في الجراسات الحجيثة تدسية ) القانؾف االجخائي ( وفي قمب القانؾف إطار 
قانؾف السخافعات مكانو خاصة , ؼبحكؼ أسبقيتو التاريخية فإنو يتزسؽ العجيج مؽ  اإلجخائي يحتل

 . (3)التي تحكؼ القزاء أيا كاف نؾعو  القؾاعج التي تخقى الى مراؼ السبادغ األساسية

 وتذكل ىحه السبادغ ما يسكؽ أف ندسيو بالقؾاعج العامة لمقانؾف اإلجخائي , وبيحه الرفة      
قانؾف  ف  كافة , وفي ىحه الحالة يرجؽ القؾؿ إ أنؾاع القزاء فإف مجاؿ تظبيقيا يعؼ ليذسل

 . (4)ذخيعة العامة لمقؾانيؽ اإلجخائيةىؾ ال عج  السخافعات ي  

                                                           

 االسباب السؾجبة لقانؾف السخافعات العخاقي (1)
 4فتحي والي , السرجر الدابق , ص (2)
, والسادة االولى مؽ قانؾف إصجار قانؾف  السرخؼ  ( مؽ قانؾف السحكسة الجستؾرية العميا28يشغخ السادة ) (3)

 السعجؿ. 1971لدشة  66رقؼ  السرخية اإلجخاءات والخسـؾ أماـ السحكسة العميا
( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي عمى انو )يكؾف ىحا القانؾف ىؾ السخجع لكافة قؾانيؽ 1نرت السادة ) (4)

 . (السخافعات واالجخاءات اذا لؼ يكؽ فييا نص يتعارض معو صخاحة
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القاعجة تكؾف عامة اذا لؼ يؾجج نص خاص في القؾانيؽ  مؽ السدمؼ بو في ىحا الخرؾص أفو 
نيا عمى وجو مخالف , وحيث ال دألة التي وردت ىحه القاعجة في شأاإلجخائية األخخػ يشغؼ الس

تتعارض مع الظبيعة الخاصة لشذاط ىحا القزاء , فاذا لؼ يخد نص في ىحه القؾانيؽ تكؾف قؾاعج 
يكؾف في ذلػ ما يتعارض مع  اال   لؾاجبة التظبيق بذخط ج العامة اقانؾف السخافعات ىي القؾاع

 .(1)طبيعة القزاء

وتشجرج نرؾص مخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ ضسؽ قؾاعج قانؾف 
السخافعات وتحجيجا  في السشازعات السجنية وىحا واضح مؽ خالؿ اجخاءات ترحيح الحكؼ القزائي 

قانؾف السخافعات السجنية العخاقي ) ال يؤثخ في صحة ( مؽ 1\167التي نرت عمييا السادة )
الحكؼ ما يقع ؼيو مؽ أخظاء مادية بحتة كتابية أو حدابية وانسا يجب ترحيح ىحا الخظأ مؽ 
قبل السحكسة بشاء عمى طمب الظخفيؽ أو أحجىسا ( يتبيؽ مؽ ىحا الشص أف الخظأ الحؼ نحؽ 

لبجاءة فتقؾـ السحكسة السخترة بترحيحو , برجده يقع في حكؼ محكسة االحؾاؿ الذخرية أو ا
درا  مؽ ويسكؽ أف يقع طمب الترحيح أماـ محكسة االستئشاؼ أو أماـ محكسة التسييد إف كاف صا

 . (2)محكسة التسييد االتحادية

فإف العسل بيحا الظخيق ال يقترخ وال يجب أف يقترخ عمى قاض  وفي التذخيع السرخؼ 
تذخيعية لزسانة جؾىخية ووسيمة أساسية تزسؽ لعسل دوف قاض , فيؾ ليذ إال صياغة 

القاضي كساال  في شكمو ومؾضؾعو , وتشدىو عؽ مغاىخ الشقص والقرؾر , فتكفل لو مكانتو 
وتديج مؽ فاعميتو , وىؾ فزال  عؽ ذلػ وسيمة تخمي إلى التيديخ في ترؾيب بعض أخظاء 

ت بتالفي المجؾء إلى نغاـ الظعؽ األحكاـ ويدتجيب إلى مبجأ االقتراد في الؾقت واإلجخاءا
عمى القاضي أيا كاف مؾقعو أو  , فإف ىحا الشغاـ يفخض نفدوبشفقاتو وإجخاءاتو الظؾيمة 

أو طبيعة الشداع الحؼ يشغخ ؼيو , وسؾاء وردت نرؾص تقخر العسل بو أمامو أـ لؼ  اختراصو
كاف السجاؿ الحؼ  أي  اط القزائي  أتخد مثل ىحه الشرؾص فيؾ ال يسكؽ أف يتعارض مع الشذ

                                                           

السخافعات في خرؾص القزاء الحؼ وىحا ما أكجت عمية بعض القؾانيؽ عشج تقخيخىا إعساؿ قؾاعج قانؾف  (1)
لدشة   168السخقؼ   السرخؼ  مؽ قانؾف السحكسة الجستؾرية العميا 28وردت في ىحه الخرؾمة , فالسادة 

الشافح عمى سبيل السثاؿ التي نرت عمى ) أنو ؼيسا عجا ما نص عميو في ىحا القانؾف , تظبق األحكاـ 1998
 رض وطبيعة اختراص  السحكسة واألوضاع السقخرة أماميا(. السقخرة في قانؾف السخافعات بسا ال يتعا

 .352د . عساد حدؽ سمساف , السرجر الدابق , ص (2)



 انفصم االول........................انتأصيم اننظري  نمراجعة االحكام انقضائية
 

27 
 

يباشخ ؼيو , ويجج ىحا الترؾر تأكيجا قاطعا في أعساؿ القزاء , ففي أعساؿ قؾاعج مخاجعة 
السجنية والتجارية  األحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ السشرؾص عميو في قانؾف السخافعات

لعميا " أف ( أماـ القزاء االدارؼ تقخر السحكسة اإلدارية ا193_ 191) السؾاد  السرخؼ في 
السحكسة اإلدارية تدتشفح واليتيا بإصجار قخارىا , فال تسمػ إلغاء القخار أو تعجيمو , ومع ذلػ 
فإنيا تسمػ ترحيح ما يقع في قخارىا مؽ أخظاء مادية بحتو بقخار ترجره تمقائيا  أو بشاء عمى 

إيياـ , ومؽ طمب ذوػ الذأف , كسا يجؾز ليؤالء طمب تفديخ ما يقع في القخار مؽ غسؾض و 
 .(1)قاعجة عامة أماـ القزاء الجشائي"السدتقخ عميو في القزاء والفقو أف ىحا الشغاـ يعسل بو ك

إغفاؿ السحكسة الجشائية الفرل في  ت محكسة الشقض في ىحا الخرؾص بأف)قج قزو 
الجعؾػ السجنية وعمى ما جخػ بو قزاء الجائخة الجشائية بسحكسة الشقض يفتح الباب أماـ السجعي 

 . (2)(حكسة لتفرل ؼيسا أغفمت الفرل ؼيوفي الخجؾع إلى ذات الس

مخافعات مرخؼ أف يظمبؾا مؽ السحكسة  192يسمػ الخرؾـ إستشادا  الى نص السادة و 
 . (3)يياـما وقع في مشظؾقو مؽ غسؾض وإجشائية التي أصجرت الحكؼ تفديخ ال

الفخندي , فال يشحرخ تظبيق مخاجعة السعسؾؿ بيا في القزاء  شدبة لإلجخاءات ما بالأ
وإنسا يستج أيزا  لكي أماـ محاكؼ القزاء السجني فحدب ,  االحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ

وتظبيقا  لحلػ  أماـ محاكؼ القزاء االدارؼ والسحاكؼ الجشائية والسحاكؼ الخاصة يجخؼ تظبيقو
) بأف سمظة تفديخ األحكاـ التي ترجر مؽ السحاكؼ تثبت لكافة الفخندية  قزت محكسة الشقض

 . (4)السحاكؼ ومشيا السحاكؼ االستثشائية كقاضي الدالـ والسحاكؼ التجارية (

تحجيج نظاؽ تظبيق مخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ السشرؾص عمييا  ف  فإ 
 في قانؾف السخافعات السجنية ىي إمتجاد  نظاؽ أعسالو ليذسل وفي الحجود الستقجمة أعساؿ القزاء

                                                           
, بجوف مكاف طبع ,  1نقال عؽ د. دمحم عرفؾر , قزاء السحكسة اإلدارية العميا في الخرؾمة اإلدارية , ج (1) 

 46, ص1957
 938, ص 4اإلصجار الجشائي ( , ج, السؾسؾعة الحىبية ) 1959\3\23نقض  (2) 
 813, ص1985رؤوؼ عبيج , مبادغ  اإلجخاءات الجشائية في القانؾف السرخؼ ,  دار الفكخ العخبي ,  (3) 

(4) Civ.29 avr. 1873, D.P. 15 nov. Paris . P 304 
 2119\8\22تاريخ الديارة   (www. Easydroit.frمتاح عمى السؾقع االلكتخوني ) 
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, فؾالية القزاء ال  أف يكؾف القاضي الحؼ أصجر الحكؼ مأذونا  بالقزاءعسؾمو , ويخاد بحلػ في 
بل تكؾف لبعزيؼ فقط مسؽ اناطت بيؼ الجولة مسارسة الؾعيفة القزائية, ومؽ  فخاد كافةتثبت لال

ي بحدب األصل برجور ثؼ تثبت ىحه الؾالية ليؼ وتشحدخ عسؽ سؾاىؼ, وتكتدب صفة القاض
ىؾ سشج وجؾد القاضي, إذ بو يربح الذخص  -كسا قيل بحق-, فيحا القخار (1)قخار التعييؽ

قزائية ويكتدب واليتيا, وتختيبا  عمى ذلػ إذا صجر حكؼ مؽ شخص ليدت مؾعفا  في الؾعيفة ال
فإنو يكؾف حكسا   –كأف يرجر عمى سبيل السثاؿ مؽ أحج وكالء الشائب العاـ  –لو والية القزاء 

, ويمـد أيزا  أف يرجر الحكؼ عؽ إرادة صحيحة لمقاضي, ألف  ىحا العسل ىؾ إعالف (2)مشعجما  
وتعبيخ عؽ إرادة القاضي, والتي ترجر مشو بشاء عمى سمظتو القزائية. وتختيبا  عمى ذلػ, إذا 

أو  ,أو نؾـ ,أو سكخ ,كأف يرجر الحكؼ وىؾ في حالة جشؾف  –إرادة القاضي في الحكؼ  انعجمت
 .(3)عمى إكخاه كاف ىحا الحكؼ مشعجما  اء أو بش ,تشؾيؼ

, فالقاضي في إصجاره لألحكاـ أف يرجر الحكؼ في الذكل السقخر قانؾنا  وكحلػ يجب 
 انؾف واتباع إجخاءات التقاضي. ليذ حخا  في تكؾيؽ إرادتو القزائية, ألن و مقيج بتظبيق قؾاعج الق

 .(5)ىحا اإلعالف في شكل قانؾني معيؽ أف يتؼ,إذ الب ج (4)و ليذ حخا  في إعالف ىحه االرادةن  وأ

                                                           

 .1979( مؽ قانؾف التشغيؼ القزائي لدشة 36(مؽ  دستؾر جسيؾرية العخاؽ الشافح, والسادة )88مادة )يشغخ  (1)
 321د. احسج ابؾ الؾفا, نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات , السرجر الدابق , ص (2)
سؾف الحكؼ ونالحع ىشا انو إذا انعجمت اركاف الحكؼ الالزمة لؾجؾده وىي عمى نؾعيؽ اركاف تتعمق بسز (3)

وىي )اإلرادة والسحل والدبب( واركاف تتعمق بالسغيخ الخارجي لمحكؼ وىي )القاضي والسظالبة القزائية 
وشكل الحكؼ( فإذا انتفت يفقج الحكؼ صيغتو وىؾ ما يعشي انعجامو فال يختب اآلثار القانؾنية لألحكاـ )استشفاد 

الجبخؼ ...( ومؽ ثؼ  يسكؽ رفع دعؾػ أصمية بانعجامو  القابمية لمتشفيح -والية القاضي, حجيو األمخ السقزي
أو التسدػ بيحا االنعجاـ بجفع يثار أثشاء نغخ الجعؾػ تدتشج الى ىحا الحكؼ السشعجـ أو بجفع بعجـ التشفيح ضج 

 19إجخاءات تشفيح الحكؼ . يشغخ د. دمحم سعيج عبج الخحسؽ, السرجر الدابق, ص
د. وججؼ راغب ,الشغخية العامة لمعسل القزائي في قانؾف السخافعات , مشذاة السعارؼ , اإلسكشجرية ,  (4) 

  623ص 2118
حيث اف ىشاؾ شكل محجد إلصجار األحكاـ في القانؾف العخاقي أشارت الى البيانات التي يجب اف يتزسشيا  (5) 

 مخافعات عخاقي( وىي عمى الشحؾ االتي: 162الحكؼ السادة )
اسساء  -4اسساء القزاة الحيؽ اصجروا الحكؼ.  -3تاريخ إصجار الحكؼ.  -2اسؼ السحكسة التي أصجرتو.  -1

خالصة الجعؾػ ومؾجد إدعاءات  -6إثبات الحزؾر والػياب في الحكؼ.  -5الخرـؾ واسساء وكالئيؼ. 
 =أسباب -11شظؾؽ الحكؼ.م -9القخارات الرادرة مؽ السحكسة.  -8األدلة القانؾنية.  -7الخرـؾ ودفؾعيؼ. 
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كؼ وتعدف  والحكسة في استمداـ الذكل السقخر قانؾنا  إلصجار الحكؼ ىي حساية الخرؾـ مؽ تح 
القاضي ألنو يمدمو باتباع إجخاءات وقؾاعج معيشة تزسؽ مخاعاة حقؾؽ الخرؾـ ودراسة ما أبجوه 

واف ىحا الذكل يحسي القاضي نفدو, ألف مؽ دفاع ودفؾع وما قجمؾه مؽ مدتشجات ومحكخات, 
باألشكاؿ واإلجخاءات والقؾاعج التي نص عمييا السذخع إلصجار الحكؼ تحسيو مؽ  التدامووجؾب 

ر مظابقا  تجخل الغيخ والخرؾـ في مخحمة الحكؼ وتحسمو عمى العشاية بحكسو حتى يرج
 .(1)لمقانؾف 

لسخاجعة في السحاكؼ السذخع العخاقي قج تشاوؿ ىحه ا أفْ  ما تقجـخالصة القؾؿ : تبيؽ مؽ كل      
كاف صادرأ مؽ محكسة التسييد  السجنية وكحلػ اماـ محكسة االستئشاؼ أو محكسة التسييد إف  

( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي, 167وىحا واضح مؽ خالؿ نص السادة ) االتحادية
 مؽ أؼ كافة السشازعات ىحه السخاجعة عمىخؼ الحؼ تشاوؿ بخالؼ ما ذىب اليو السذخع السر

 إذ اجازت ىحه السخاجعة عمى  الفخنديةالسحاكؼ  , وىحا ما ذىبت إليو بجوف تحجيج نؾع السحكسة
 .كافة انؾاع السحاكؼ

 السطلب الثاني
 شروط الخطأ الذي يعطي الحق في السراجعة

يشدب إلييا خظأ  الذخط األساسي لسخاجعة األحكاـ القزائية بغيخ طخؽ الظعؽ ىؾ أفْ 
بيق القانؾني صحتو وانتغامو محجد , يظمب مؽ القاضي السختص بالسخاجعة ازالتو لكي يعيج لمتظ

الحكؼ ىؾ خظا مفتخض حتسي والـز لؿياـ سمظتو مخاجعتو أيا كاف طخيق  الخظأ في فشدبة
ولكؽ السذخع يتخح مؽ طبيعة األخظاء التي تشدب لألحكاـ أساسا  .(2)السخاجعة الؾاجب اتباعو

لتشغيؼ طخؽ ووسائل مخاجعتيا , فاألخظاء وفقا ليحا التشغيؼ ليدت مؽ طبيعة أو عمى درجة 
 واحجة , وانسا تختمف في طبيعتيا وتتشؾع في درجتيا , فيشاؾ أخظاء معيشة عشي السذخع

ا بؾاسظة السحكسة التي أصجرت الحكؼ ووفقا لشغاـ بتحجيجىا عمى سبيل الحرخ تكؾف مخاجعتي

                                                                                                                                                                      

, 178تؾؾيع القاضي أو رئيذ الييئة ويختؼ بختؼ السحكسة, تقابميا السؾاد ) -11الحكؼ التي بشي عمييا. =
 مخافعات مرخؼ(.  179

يؼ نجيب سعج, السرجر الدابق, ص (1)   219د. ابخـا
 694د. أحسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص (2) 
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خاص يتسيد بإجخاءاتو السيدخة والسبدظة , أما غيخ ذلػ مؽ األخظاء فإف سبيل اصالحيا يكؾف 
بظخؽ الظعؽ التي يعتسجىا القانؾف ووفقا لمقؾاعج التي يحجدىا  ولغخض تبياف  بالظعؽ فييا

ونبحث  جخاءاتيشرب الخظأ عمى اإلوؿ أف في الفخع األ فخعيؽ نبحث الذخوط فدشؾزعيا الى
 أف يتجدج الخظأ في صؾرة معيشة. الفخع اآلخخفي 

 الفرع األول
 جراءاتيشرب الخطأ على ال  أن

في الجعؾػ عمييا اف تخفع يجىا  ترجر السحكسة الحكؼ القزائي ف  عج إمؽ السعمؾـ أنو ب
خظات يل الحكؼ الحؼ اصجرتو بحجو انيا أعشيا , فميذ ليا اف تدتأنف الشغخ فييا او تقؾـ بتعج

في ىحا الحكؼ وتجج ضخورة ترحيحو او تعجيمو, الف الظخيق القانؾني لعالج الخظأ الؾاقع في 
. اؼ يجب أف يكؾف الخظأ في مشظؾؽ الحكؼ (1)الحكؼ ىؾ الظعؽ ؼيو بالظخؽ السقخرة في القانؾف 

. وال عبخة كحلػ  (2)الؾاردة في تدبيب الحكؼباألخظاء ألف ذلػ يؤثخ في حقؾؽ الخرؼ وال عبخة 
في االفراح عؽ  أخظأ نو  القاضي اراد اف يعبخ عؽ فكخه , إال أ في تفكيخ القاضي , اؼ أف
 .(3)لسظمؾب , فؾقع في خظأ في الكمساتالتعبيخ عؽ فكخة االفراح ا

لجديؼ , كالعيب ا جخاءاتخظأ السظمؾب ترحيحو ىؾ خظأ في اإلال يتزح مسا تقجـ أف  
وال  (4)واقعا في مشظؾؽ الحكؼ القزائي يكؾف  اؼ ستثشاءا  مخاجعتو بغيخ طخؽ الظعؽالحؼ يجيد ا

عبخة في الخظأ الحؼ يقع في التقجيخ مؽ قبل القاضي , الف ىحه األخظاء يسكؽ إصالحيا عؽ 
 طخيق الظعؽ فييا بظخؽ الظعؽ العادية .  

, يقؾـ مؽ خاللو بسجسؾعة مؽ  يعتسج العسل القزائي عمى نذاط يسارسو القاضي
.  (5)لة السظخوحة عميوؽ استخالص الحمؾؿ القانؾنية لمسدأالعسميات السشظؿية والتقجيخات تسكشو م

سا ويغل احتساؿ خظأ القاضي في التقجيخ قائسا , وىؾ قج يتعمق بالؾاقع أو بالقانؾف , وتتعجد ك

                                                           

 249, ص السرجر الدابقصادؽ حيجر,  (1)
 351د. عساد حدؽ سمساف , السرجر الدابق , ص (2)
 249صادؽ حيجر , السرجر نفدو , ص (3)

 .427د. أحسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق . ص (4)
 323د. وججؼ راغب , السرجر الدابق , ص (5)
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ذا اخظأت السحكسة في استخالص ؾاقع إ. ؼيكؾف الخظأ في ال(1)تتشؾع وجؾه الخظأ في الحالتيؽ
عمييا لؼ تثبت عمى نحؾ كاؼ , أو كاف  الؾقائع أو في تقجيخىا كأف تكؾف الؾاقعة التي عؾلت

تقجيخ القاضي لمؾاقعة الثابتة غيخ سميؼ , أو تزسؽ الحكؼ عشاصخ واقعية غيخ سميسة , ويكؾف 
الخظأ في القانؾف اذا أخظأ الحكؼ في تحجيج الؾاقعة القانؾنية الؾاجبة التظبيق , أو في تظبيقيا 

رفض تظبيق القاعجة الؾاجبة التظبيق عمى الحالة التظبيق الدميؼ كتظبيق قاعجة الوجؾد ليا , أو 
السعخوضة , أو تظبيق قاعجة أخخػ بخالؼ القاعجة الؾاجبة  , أو تظبيق القاعجة الؾاجبة التظبيق 
عمى غيخ الؾجو السحجد لتظبيقيا لتحخيف معشاىا والخظأ في تحجيج مجلؾليا وأيا كاف وجو الخظأ 

خظأ في التظبيق القانؾني , ذلػ أف  عج  بالقانؾف , فانو ي   جيخ , وسؾاء تعمق بالؾاقع أـفي التق
الؾاقعة التي يباشخ القاضي نذاطو بذأنيا تكؾف ىي محل التظبيق القانؾني , فيؤثخ الخظأ في 

 .(2)استخالصيا وتحجيجىا عمى سالمة التظبيق القانؾني

ي يعتسجىا صالحو اال بظخؽ الظعؽ التإ ة ىي أف الخظأ في التقجيخ ال يسكؽوالقاعج
شخوط صحتو كعسل قانؾني , يكؾف غيخ عادؿ ألنو  فالحكؼ في ىحه الحالة واف استؾفى القانؾف ,

يشدب الى القانؾف ارادة ليدت لو في الؾاقع , فاذا استؾفيت طخؽ الظعؽ ضج الحكؼ , فإنو يقـؾ 
يخ عاىخا الخظأ في التقجصحيحا  ال سبيل الى السداس بو عمى أؼ وجو مؽ الؾجؾه , ولؾ كاف 

 .(3)أو جديسا

ويختب الفقو عمى ذلػ قاعجة أساسية يجخؼ التعبيخ عشيا  في الريغة التالية : الخظأ في 
التقجيخ ميسا كانت جدامتو ال يؤدؼ الى بظالف الحكؼ , وبالتالي ال يجيد رفع دعؾػ ببظالنو , 

ؾػ يق رفع دعفالعيب الجديؼ الحؼ يجيد استثشاء مياجسة الحكؼ بغيخ طخؽ الظعؽ, عؽ طخ 
 .(4)جخاء , وليذ خظأ في التقجيخببظالنو , ىؾ دائسا خظأ في اإل

                                                           

, 1986عسخ , اصؾؿ السخافعات السجنية والتجارية , مشذاة السعارؼ , االسكشجرية , د. نبيل اسساعيل  (1)
 1127ص

 94, ص 1959أحسج فتحي سخور , نغخية البظالف في قانؾف اإلجخاءات الجشائية , القاىخة ,  (2)
 675د. أحسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص (3)
 733, ص1997الي , نغخية البظالف في قانؾف السخافعات , دار الشيزة العخبية , د. فتحي و  (4)
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ويتيح ىحا التحميل تحجيج الخظأ الحؼ يتيح مخاجعة األحكاـ بغيخ الظعؽ فييا بظخيقة سمبية ,     
ييا وفقا لشغاـ ا يكؾف الظعؽ ففيؾ ال يكؾف حتسا خظأ في التقجيخ , فإصالح أخظاء التقجيخ إنس  

 .(1)في األحكاـ الظعؽ

 الفرع الثاني
 أن يتجدد الخطأ في صهرة معيشة.

يقتزي عمى أثخىا ترحيحو ومؽ ىحه األخظاء ىي األخظاء  ء أخظاقج يذؾب الحكؼ القزائي 
الحدابية وىي األخظاء التي تقع نتيجة الجسع والظخح بخالؼ الخظأ السادؼ فيؾ الخظأ الكتابي 

حديؽ وكالخظأ في ذكخ اسؼ القاضي عمى   مؽحسج أو حدؽ بجال    مؽكأف يكتب اسؼ أحسج بجال  
ماديا  عج  غيخ حؿيقتو فيؾ خظأ ال يؤثخ عمى كياف مشظؾؽ الحكؼ بحيث تفقجه ذاتيتو , ؼيسا ال ي  

إىساؿ السحكسة بعض السظالب القزائية الؾاردة في عخيزة الجعؾػ كشدياف أو إىساؿ الحكؼ 
غفاؿ الحكؼ بالتعؾيض السعشؾؼ عمى الخغؼ مؽ اف ؾيض السادؼ وإ  اماة أو الحكؼ بالتعبأتعاب السح

االمؾر التي أىسل أو ندي أو أغفل القاضي عؽ الحكؼ بيا كانت مظمؾبة في عخيزة الجعؾػ , 
ىحه السظالب إلى حكسيا عؽ طخيق الترحيح ألنيا ال  حه الحاالت ال يجؾز لمسحكسة زيادةففي ى

 .(2)ؽ إصالحيا عؽ طخيق الظعؽ بالحكؼكتعج خظا ماديا بل فقخة حكسية يس

 الخظأ في –مثمة الخظأ الحدابي الحؼ يدؾغ معالجتو عؽ طخيق ترحيح الحكؼ ومؽ أ
السجعي  و طخح حدابية كالخظأ في مجسؾع السبالغ التي قاؿ الحكؼ عشيا افعسمية جسع أ

جاء في حيثيات خظأ في حاصل جسعيا في العسمية الحدابية , كسا لؾ أ نو  يدتحقيا ,, غيخ أ
جخ مثل العقار مؾضؾع الجعؾػ لمدشو ديشارا  عؽ أ ( 751يدتحق مبمغ ) الحكؼ اف السجعي

ديشار لمدشة الثالثة ولكشو بجال  مؽ اف  (1111)ديشار لمدشة الثانية ومبمغ  (911)األولى ومبمغ 
ديشارا  فاف الحكؼ  2751\الحكؼ الداـ السجعي عميو بسجسؾع ىحه السبالغ وقجره  يتقخر في مشظؾؽ 
 .(3)القاضي في عسمية الجسع الحدابية ديشار نتيجة خظأ 2551\قخر الدامو بسبمغ 

                                                           
 1163د. نبيل اسساعيل عسخ , اصؾؿ السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق ,  (1) 
 371د. ادـ وىيب الشجاوؼ , السرجر الدابق , ص (2) 
 251صادؽ حيجر , السرجر الدابق , ص  (3) 
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العخاقي ىي حالة إذا تزسؽ الحكؼ غسؾضا في مشظؾقو كال  والرؾرة االخخػ التي خريا القانؾف 
ؿ أف السحكسة , جاز لمسشفح العج وتقرجأو بعزا مسا يتعحر عمى دائخة التشفيح فيؼ حؿيقة ما 

يي ف الثالثة  . اما الرؾرة(1)غسؾض يدتؾضح مؽ السحكسة التي أصجرت الحكؼ عسا ورد ؼيو مؽ
 الحالة ىحه عمى برخاحة يذخ لؼ العخاقي السذخع ف  أفشجج حالة اغفاؿ الفرل في بعض الظمبات 

 .الظعؽ طخؽ  بغيخ القزائية حكاـاأل مخاجعة حاالت مؽ

صؾر ايزا لمخظأ في التعبيخ تتيحاف مخاجعة  ما القانؾف السرخؼ فقج أعتسج ثالثأ
الحكؼ بغيخ الظعؽ ؼيو والرؾر الثالثة ىي ) االغفاؿ , والخظأ في التعبيخ عؽ التقجيخ في 

 .(2)دؼ واالبياـ الحؼ يذؾب السشظؾؽ (صؾرتيو , الخظأ السا

لمحكؼ في الؾاقع طبيعة مددوجة : فيؾ مؽ ناحية عسل أجخائي يخزع بيحه الرفة 
ثاره اال خػ ال يقؾـ الحكؼ صحيحا  مشتجا آلات معيشة ويجب أف تدبقو اعساؿ إجخائية اخلسقتزي

ظبيق القانؾف في اذا تست ىحه االعساؿ عمى وجو صحيح , وىؾ مؽ ناحية اخخػ عسل يقؾـ بت
دؼ ىحه الظبيعة السددوجة الى ضخورة التسييد في األخظاء التي يسكؽ أف حالة معيشة , وتؤ 
نؾعيؽ متسيديؽ مشيا: الخظأ في االجخاء , ويتحقق اذا شاب الحكؼ كعسل  تذؾب الحكؼ بيؽ

قانؾني عيبا ذاتيا ؼيو أو في عسل سابق عميو , الخظأ في التقجيخ , ويتحقق إذا لؼ يقؼ القاضي 
بتظبيق القانؾف في الحكؼ صحيح , ويتيح القانؾف ومؽ حيث السبجأ الظعؽ في الحكؼ أيا كاف نؾع 

جخاء مسا قج يؤثخ في صحتو ويؤدؼ إلى بظالنو أ في اإلو , أؼ سؾاء كاف لخظالخظأ الحؼ يذؾب
 .(3) , أو لخظأ في تظبيق القانؾف يكذف عؽ عجـ عجالة الحكؼ ولؾ كاف صحيحا كعسل قانؾني

وفي صؾره الثالثة السشؾه عشيا فاف الخظأ الحؼ يتيح مخاجعة الحكؼ بغيخ الظعؽ ؼيو يعج 
وجو  عج  ي   الظمبات السؾضؾعية السخفؾعة إليولقاضي الفرل في بعض خظأ في اإلجخاء, فإغفاؿ ا

القاضي ببحؿ نذاطو والفرل في  نقص في الحكؼ  ومخالفة لقؾاعج القانؾف االجخائي التي تمـد
 متى تؾافخت مفتخضات ذلػ, والخظأ في صياغة الحكؼ بسا يؤدؼ الى السخفؾعة إليو السدائل

غسؾض وابياـ ما يتزسشو مؽ قزاء ىؾ وجو آخخ لمخظأ في األجخاء يخالف ما يجب أف يكؾف 
                                                           

 السعجؿ 1981 لدشة ) 45 ( الخقؼ ذؼ الشافح العخاقي التشفيح قانؾف  مؽ ) 11( ةالساد يشغخ(1) 
 السرخؼ  والتجارية السجنية خافعاتالس قانؾف ( 192_ 191يشغخ السؾاد )  (2) 
 .25_24_23د. فتحي والي , نغخية البظالف في قانؾف السخافعات , السرجر الدابق , ص  (3) 
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عميو الحكؼ مؽ وضؾح وحدؼ لكي يتسكؽ مؽ أداء وعيفتو االساسية في تحقيق االستقخار 
جخاء يكؾف مؽ أثخه حؼ يذؾب الحكؼ ىؾ أيزا خظأ في اإلالقانؾني , كحلػ فإف الخظأ السادؼ ال

 شخاصو , ذلػ أف عؽ حؿيقة القزاء الرادر سؾاء بالشدبة لسؾضؾعو أو ال ؼاف ال يعبخ الحك
جخاء تختمف ؼيسا بيشيا مؽ حيث أثخىا عمى العسل فاألصل أف اخظاء االجخاء التي أخظاء اإل

تذؾب الحكؼ تؤثخ في صحتو وقج تؤدؼ الى بظالنو والدبيل الى التسدػ بعجـ صحة الحكؼ في 
اإلجخاءات وفي السؾاعيج التي يقخرىا القانؾف , فاذا استغمق طخيق ىحه الحالة ىؾ الظعؽ ؼيو ب

الظعؽ ؼيو , فإنو يقـؾ  يةالظعؽ بفؾات ميعاده مثال أو باستفادة وتحرؽ الحكؼ ضج امكان
ار التي لحقتو وما شابو مؽ صحيحا ويختب آثاره وتغظي الحجية التي تالزمو أسباب العؾ 

 .(1)بظالف

اءاف , يقخر كل مشيسا وجيا مغايخا لمخخوج عميو , يجج ويخد عمى ىحا االصل استثش
 األوؿ مرجره في إعساؿ القؾاعج العامة , أما الثاني ؼيجج مرجره السباشخ في ارادة السذخع . 

اجسة الحكؼ بظخؽ البظالف خارج االستثشاء األوؿ : يجج مرجره في القؾاعج العامة مي
ا االستثشاء ىؾ عجـ االعتجاد بالحكؼ , ومؽ ثؼ نفي جخاءات التي صجر فييا , ومفاد العسل بيحاإل

صالحيتو ألف يختب اآلثار القانؾنية لألحكاـ , فتيجر حرانتو بالتبعية لحلػ , وال يدتشفح سمظة 
القاضي الحؼ أصجره , وال يختب حجية االمخ السقزي , وال يكؾف قابال لمتشفيح الجبخؼ , ومشاط 

العيب الحؼ يمحق بالحكؼ عمى درجة معيشة مؽ الجدامة , العسل بيحا االستثشاء ىؾ أف يكؾف 
, ؼيحؾؿ دونو وتحقيق (2)مؽ مقؾمات وجؾه االساسيةوالعيب الجديؼ ىؾ العيب الحؼ يجخد الحكؼ 

, فال يختب العسل السشعجـ (3)لى انعجامو وليذ الى مجخد بظالنووعيفتو , ومؽ ثؼ فإنو يؤدؼ ا
  أثخا.

                                                           
( مؽ 118السرخؼ وكحلػ نص السادة ) والتجارية السجنية خافعاتالس قانؾف ( مؽ  21يشغخ نص السادة )  (1) 

 نفذ القانؾف 
 311-319د. أحسج ابؾ الؾفا . نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات , السرجر الدابق , ص (2) 
 بيا في الفقو الفخندي انغخ : , وىي ذات القؾاعج السعسؾؿ179أحسج فتحي سخور , السرجر الدابق , ص (3) 

GLASSON, TISSIER ET MOREL, Traité théorique et pratique d'organisation 
judiciaire de compétence et de procédure civile, Paris,1945.P.232. 
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أما االستثشاء الثاني فيؾ يؤدؼ الى تجخيج العيب الحؼ يذؾب االجخاء مؽ أثخه , فال يؾثخ 
وجؾد العيب في صحة وسالمة العقل , وال يؤدؼ إلى بظالنو , فخغؼ ما يذؾبو مؽ عيؾب في 
االجخاء في ىحه الحاالت , فإف الحكؼ يغل قائسا وصحيحا يختب آثاره في مؾاجية أطخافو , 

ى ذلػ فقج تؾصل الفقو الفخندي الى انو ال يجؾز التسدػ بيحا العيب لسياجسة الحكؼ واستشادا ال
بأؼ طخيق , سؾاء كاف ذلػ عؽ طخيق التسدػ ببظالنو خارج االجخاءات التي صجر فييا , أو 

 .(1)وفقا لشغاـ الظعؽ السقخر قانؾنا  عؽ طخيق الظعؽ ؼيو 

وعمى عكذ االستثشاء األوؿ , فإف ىحا االستثشاء يجج مرجره السباشخ في ارادة السذخع 
التي تكذف عشيا نرؾص صخيحة تزع نغاما خاصا لعالج بعض أخظاء االجخاء التي تذؾب 
األحكاـ بغيخ الظعؽ فييا , ونفي قابمية الحكؼ لمظعؽ ؼيو استشادا الى ىحه االخظاء مفاده التقخيخ 

خظاء ال تؤثخ في صحة الحكؼ وال تؤدؼ الى بظالنو , ومؽ ثؼ فإنو يستشع التسدػ بأف ىحه اال
ببظالنو عؽ طخيق الظعؽ ؼيو تؾصال الى الغائو ألف االلغاء في حالة الخظأ في االجخاء ال 

خظاء وفقا لمشغاـ الخاص لسخاجعة ا يتؼ اصالح ىحه األنس   أثخا لبظالف اإلجخاء , وإيكؾف األ
الظعؽ فييا , وتأسيدا عمى ذلػ , فإنو ال يخزع  ألعساؿ ىحا الشغاـ الخاص  األحكاـ بغيخ

 .(2)البظالف االجخاء الحؼ يختب عميو الخظأ في

وتظبيقا  لحلػ فأف عجـ بياف اسساء القزاة الحيؽ اصجروا الحكؼ وىؾ خظأ في االجخاء 
ؿ قؾاعج السخاجعة يكؾف سببا لمظعؽ في الحكؼ , فال يسكؽ اصالح ىحا الخظأ عؽ طخيق أعسا

 . (3)ادؼ ناجؼ عؽ سيؾ واغفاؿ غيخ عسجؼالخاصة مع أنو في عاىخة خظأ م
يسكؽ أف تمحق ويكذف ىحا التحميل عؽ ضخورة التشؾيع في أخظاء االجخاء التي 

ا تتشؾع في جدامتيا نس  ى درجة واحجة مؽ حيث الجدامة , وإخظاء ليدت عمباألحكاـ , فيحه األ
 وىؾ ما يفخض تشؾيعا في اآلثار التي تتختب عمييا .     

                                                           

(1)Glasson , tissier  et morel , op. cit.,t . 3,n .766                             
 297د. محسؾد ىاشؼ , السرجر الدابق , ص (2) 
( مخافعات مرخؼ التي نرت عمى ) أف اغفاؿ ىحا البياف يتختب عميو بظالف 3\178نرت السادة )  (3) 

( مؽ قانؾف االجخاءات الجشائية السرخؼ 1\ 337ويجج ىحا التحجيج تأكيجا قاطعا في نص السادة )  (الحكؼ
التي تشص عمى انو : اذا وقع خظأ مادؼ في حكؼ ولؼ يتختب عميو البظالف تتؾلى الييئة التي أصجرت الحكؼ 

في تصحيحه لنظام  يخضعفالخطأ المادي الذي يترتب عليه البطالن ( وفقاً لهذا النص ال  ترحيح الخظأ

  . , وإنما يكون الطعن فيه الوسيلة المتاحة لعالجه المراجعة 
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 السبحث الثالث
 األثار الجرائية للحكم القزائي

تتختب آثار قانؾنية ميسة عمى صجور الحكؼ القزائي في الجعؾػ السجنية , وال يكؾف       
آثار  ي عتج  بيا مالؼ يتختب عميوقانؾنية لمحكؼ القزائي الرادر في الخرؾمة أو الجعؾػ , ؾيسة 
تتختب , وتكؾف ىحه االثار إجخائية   تتجدج بذكل ممسؾس , وباألخص لألطخاؼ الستخاصسيؽ

ا سشتشاوؿ  ىحه االثار لح , عمى صجور األحكاـ اإلجخائية وليا تأثيخ مباشخ عمى الحكؼ نفدو
الحكؼ   ونبحث في السظمب الثاني استشفاذ والية السحكسة  بسظمبيؽ نبحث في السظمب األوؿ

 بسراريف الجعؾػ .

 السطلب األول
 استشفاذ والية السحكسة

أف الغاية األساسية مؽ عخض السشازعة والخرؾمة عمى القزاء ىؾ الحرؾؿ عمى حكؼ 
فاصل في الجعؾػ فإذا ما أصجرت السحكسة حكسا  في السؾضؾع فأنيا قج تكؾف قج استشفحت 

فال يجؾز ليا أف تعيج الشغخ مخة أخخػ في ذات السشازعة سؾاء مؽ ذات واليتيا وأدت وعيفتيا 
, اال أذا طعؽ في الحكؼ الرادر مؽ السحكسة أو مؽ محكسة أخخػ ولؾ كانت أعمى مشيا درجة 

السحكسة ذات الجرجة األولى أماـ محكسة الجرجة الثانية ) االستئشاؼ( , وسشتشاوؿ ذلػ وضسؽ 
 مفيؾـ قاعجة استشفاذ والية السحكسةفخوع  نبحث في الفخع األوؿ ىحا السظمب مؽ خالؿ ثالثة 

ثشيات ونبحث في الفخع الثالث مدت أحكاـ قاعجة استشفاذ والية السحكسةونبحث في الفخع الثاني 
 . قاعجة استشفاذ والية السحكسة

 الفرع األول
  مفههم قاعدة استشفاذ والية السحكسة 

يجؾز ليا ج واليتيا بالشدبة لمشداع ال فالسحكسة عشجما ترجر حكسا تدتش ف  أ ويقرج بحلػ
, وىحه القاعجة ال يجؾز ليا تعجيل ذلػ القزاء او احجاث اضافة اليو و  العجوؿ عس ا قزت بو ,

عمى األحكاـ القظعية التي  حكاـ التي تشيي بيا الخرؾمة اماـ السحكسة أوتظبق سؾاء عمى األ
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راصيا بشغخ الجعؾػ فال عؾػ , فاذا اصجرت السحكسة مثال حكسا باختثشاء نغخ الجترجر أ
 .(1) تحكؼ بعج ذلػ بعجـ اختراصيا فْ يجؾز ليا أ

نو تستمػ الخجؾع ؼيو والقاضي يعج وكأوتعشي أيزا  أنو وبرجور الحكؼ فأف السحكسة ال 
فقج واليتو في الجعؾػ بإصجاره ىحا الحكؼ فال والية لو ألعاده الشغخ ؼيو بحات الرفة التي فرل 

بسدألة مؾضؾعية أو اجخائية فأنيا فالسحكسة التي أصجرت حكسيا ,بيا وإصجار الحكؼ بشاء  عمييا 
الحكؼ تفقج سمظتيا بالشدبة ليحا السؾضؾع فال يسكؽ ليا أف تعجؿ حكسيا سؾاء أكاف تعجيل 

يو في الحكؼ قج زاؿ عشو الذػ برجد ىحه , فالقاضي بإعيار رأ (2)بالححؼ مشو اـ باإلضافة الية
إحجاث تغييخ أو تعجيل أو إضافة إال أف يكؾف ذلػ السدالة وأنيى ميستو , فال يسمػ القاضي 

تحادية , وىحا ما أكجتو محكسة التسييد اال (3)بعج سمؾؾ إحجػ طخؽ الظعؽ التي يقخىا القانؾف 
في قخار ليا جاء ؼيو ) إذا أصجرت السحكسة حكسا  بازالة شيؾع ممػ واكتدب الحكؼ درجة البتات 
وأعمؽ عؽ بيعو ولؼ يتؼ بيعو , ثؼ أؾيست دعؾػ ثانية بإزالة شيؾع نفذ السمػ وصجر الحكؼ بإزالة 

نغخ الجعؾػ  شيؾعو فأف الحكؼ األوؿ ىؾ السخجع ألنو أصبح حجة بسا قزي بو وال يجؾز قانؾنا  
التي سبق الفرل فييا ويكؾف الحكؼ الثاني في حكؼ السعجـو ألف الحكؼ األوؿ حدؼ الشداع واف 
السحكسة التي استشفحت واليتيا برجور ىحا الحكؼ واكتدابو درجة البتات فمؼ يبقى ىشاؾ عقار 

بذكل  الؼ يشر, ويالحع أف السذخع العخاقي وكحلػ السذخع السرخؼ  (4)يسكؽ إزالة الذيؾع ؼيو(
الشافح  الجخاءات السجنية الفخندي ( مؽ قانؾف ا481ال أف السادة ) إ  ثخ صخيح عمى ىحا األ

 . (5)نرت عمى أنو " الشظق بالحكؼ يخخج الشداع عؽ والية القاضي الحؼ أصجره"

 

 

                                                           

 653د. احسج ابؾ الؾفا , السرجر سابق , ص (1)
(2)Cornu et Foyer , Procedure, Paris ,1958,P20 

 .362( د. أدـ وىيب الشجاوؼ , السرجر الدابق , ص3)
, مشذؾر في مجمة القزاء , العجد األوؿ 1988\, مؾسؾعة أولى 462بالعجد ( قخار محكسة التسييد االتحادية 4)

 134, والتي ترجر عؽ نقابة السحاميؽ العخاقييؽ , ص 
(5)Tomasin – Essi sur l , autorite de la chose Jugea mati ear civil ,Paris ,1975,p20 
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 الفرع الثاني
 أحكام قاعدة استشفاذ والية السحكسة

لى تي صجر فييا الحكؼ, وال يتعجاىا إالخرؾمة اليقترخ استشفاذ والية السحكسة عمى 
مخ السقزي يكؽ حكسا  مؾضؾعيا  يحؾز حجية األغيخىا مؽ  الخرؾمات التي تمييا , وذلػ مالؼ 

 .(1)ؼيو

أما اذا نص القانؾف عمى جؾاز رفع الظعؽ في الحكؼ أماـ السحكسة ذاتيا التي أصجرتو 
رل في السؾضؾع , ولكؽ بؾصفيا محكسة طعؽ ففي ىحه الحالة تدتعيج السحكسة واليتيا لتف

 (2)وليدت محكسة درجة أولى

ف األحكاـ التي تشيي الخرؾمة أيا كانت طبيعتيا تعج أحكاما  قظعية تدتشفح سمظة إ
يعجليا سؾاء أكانت ىحه األحكاـ  يعجؿ عشيا أو أف   وال يحق لو أف   القاضي التي أصجرىا ,

االستشفاذ ليا دورىا الياـ في ضساف حدؽ سيخ االجخاءات . فقاعجة (3)مؾضؾعية أـ إجخائية
. كسا أنيا تؤدؼ الى عجـ (4)نجاز وعيفتوؾجو االكسل حتى يتسكؽ القزاء مؽ إالقزائية عمى ال

تعارض األحكاـ فيي قاعجة مقخرة لسرمحة العجالة ولحلػ كانت مؽ القؾاعج الستعمقة بالشغاـ العاـ 
. ويتختب عمى قاعجة (5)الحاؿ لحجيتو االمخ السقزي بوورغؼ عجـ الشص صخاحة كسا ىؾ 

سمظتو ولؾ لؼ يظمب  استشفاذ السحكسة لمؾالية عجة نتائج لعل أبخزىا لمقاضي أف يقزي باستشفاذ
دوف أعساؿ ىحه القاعجة , إذ أنيا مؽ القؾاعج األمخة  مؽ ال يحؾؿ اتفاؽ الخرؾمةو  مشو ذلػ ,

 .(6)ما يخالفياالتي ال يجؾز لألفخاد االتفاؽ عمى 

                                                           

راه مقجمة الى كمية الحقؾؽ , جامعة عيؽ شسذ د. دمحم سعيج عبج الخحسؽ , الحكؼ الذخطي , أطخوحة دكتؾ  (1)
 . 481, ص 1988, دار الشيزة العخبية , 

, السخكد القؾمي  1د. حداـ ميشى صادؽ عبج الجؾاد , األثار اإلجخائية لمحكؼ القزائي السجني , ط( 2)
 .2111لإلصجارات القانؾنية , القاىخة , 

 .695د. أحسج ابؾ الؾفا ,نغخية األحكاـ في قانؾف السخافعات, السرجر الدابق , ص  (3)
 . 597, ص 1978, دار الفكخ العخبي , القاىخة ,  1د. وججؼ راغب فيسي , مبادغ القزاء السجني , ط (4)
,والسادة  1968( لدشة25مؽ قانؾف االثبات السرخؼ الشافح السعجؿ ذو الخقؼ ) (111) يشغخ نص السادتيؽ (5)

 الشافح السعجؿ. 1968( لدشة 13( مؽ قانؾف السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ الشافح رقؼ )116)
 112د. محسؾد ىاشؼ , السرجر الدابق , ص  (6)
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 الفرع الثالث
 مدتثشيات قاعدة استشفاذ والية السحكسة 

ا بالشدبة لسا فرمت بو ولحلػ سؾؼ يخخج الشداع برجور الحكؼ تدتشفح السحكسة  واليتي
, واستشفاذ والية القاضي يقترخ فقط عمى السدألة التي فرمت فييا بيحا الحكؼ , مؽ واليتيا 

 بالجيؽ عمى السجيؽ أف تعؾد وتعظيو ميمو لمؾفاء مثال .فميذ لمسحكسة التي قزت 

مبجأ عاـ ال ثخ ىؾ ىحا األ حؾؿ ىحا األثخ اإلجخائي وىؾ ىليظخح ىشاؾ تداؤال  بيج أف 
استثشاءات اؼ انو يسكؽ أف ترجر السحكسة الحكؼ ويبقى ضسؽ واليتيا؟ لإلجابة عؽ  تخد عميو

 مؽ األحكاـ تدتثشى مؽ القاعجة الستقجـ ذكخىا وىي : ذلػ نقؾؿ اف ىشالػ مجسؾعة

كسا ىؾ االمخ في حاؿ ما اذا كانت السحكسة التي  بالشدبة لألحكاـ التي ترجر بالشداعات_ 1
اصجرت الحكؼ ىي السخترة بالظعؽ كاالعتخاض عمى الحكؼ الػيابي والظعؽ بظخيق اعادة 

 .(1)السحاكسة

التي  ( إذ يجؾز إعادة الشغخ مخة أخخػ في ذات السحكسةاألحكاـ غيخ القظعية )القخارات_ 2
أصجرتيا إذا تغيخت األسباب والغخوؼ التي دعت إلى إصجارىا , ألف ىحه القخارات تفرل في 

 .(2) يحدؼ مؾضؾع الجعؾػ برفة نيائيةالسدألة الرادرة فييا الحكؼ برفة مؤقتة وال

السادؼ الحدابي في األحكاـ  الخظأأوجب السذخع العخاقي والسقارف عمى القاضي ترحيح _ 3
( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي شخوط عجة لقبؾؿ ذلػ 167التي يرجرىا واوجبت السادة ) 

 .(3)الترحيح

 _ يجؾز لمسحكسة في تفديخ الحكؼ الحؼ أصجرتو أف تفدخ ما ورد ؼيو مؽ غسؾض وذلػ بشاء  4
سيسا أذا كاف تفديخ الحكؼ يحتسل معاف عجة ويرعب الؾقؾؼ عمى ما  وال عمى طمب الخرؾمة

                                                           

 ( مخافعات مرخؼ 243افعات العخاقي ,وكحلػ السادة )( مؽ قانؾف السخ  199( والسادة )178يشغخ السادة  )  (1)
 ( مخافعات مرخؼ 91( مؽ قانؾف السخافعات العخاقي والتي تقابميا السادة )155يشغخ السادة ) (2)
 .394د. عباس العبؾدؼ , السرجر الدابق , ص (3)
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وقج يغفل القاضي احيانا  الفرل في بعض الظمبات السعخوضة  . (1)قرجتو السحكسة مؽ حكسيا
 .(2)امامو عشج اصجار الحكؼ 

ىحا  إزالةوقج يرجر الحكؼ مذؾبا  بغسؾض معيؽ أو أخظاء معيشة , ويجب لحلػ 
أو تفديخ ىحا الخظأ , لحلػ كاف مؽ الظبيعي أف يخخج السقشؽ عمى قاعجة االستشفاذ الغسؾض 

سحكسة  المحيؽ أصجروا الحكؼ أف يديال  ىحا الخظأ باعتبارىسا أقجر السحاكؼ ويجيد لمقاضي ولم
 .(3)عمى ذلػ

 ىي بحثشا ,وفقا  لسا تقجـ , تبيؽ لشا أف االستثشاءات الحؼ ستكؾف محل مؾضؾع نقاش 
 حاالت االستثشاءات ىحه عجت وقج الظمبات بعض في الفرل غفاؿإ و  وتفديخىا األحكاـ ترحيح

الفرل الثاني  في سشعالجو ما وىؾ الظعؽ طخؽ  خيبغالقزائية  األحكاـ مخاجعة خالليا مؽ يسكؽ
 .مؽ ىحه الخسالة 

 السطلب الثاني 
 الحكم بسراريف الدعهى  

ومتشؾعة, ومشيا يقتزي الرخؼ أو اإلنفاؽ عميو مؽ قبل  إف إجخاءات التقاضي متعجدة
مجسؾع  إف  , و الخرؼ طالب اإلجخاء كإقامة الجعؾػ واالستعانة بحوؼ الخبخة والظعؽ في األحكاـ

السبالغ التي يرخفيا الخرـؾ بسشاسبة إقامة الجعؾػ وفي أثشاء الديخ فييا حتى اكتداب الحكؼ 
نبحث  ثالثة فخوعبػ سشتشاوؿ ىحا السظمب لحلريف الجعؾػ.درجة البتات ىؾ ما يظمق عميو بسرا

خرائص مراريف  راريف ونبحث في الفخع الثانيفي الفخع األوؿ الظخؼ الحؼ يتحسل الس
 .شخوط الحكؼ بسراريف الجعؾػ الجعؾػ ونبحث في الفخع الثالث 

 

 

                                                           

 سعجؿ.الشافح ال 1981( لدشة 45( مؽ قانؾف التشفيح العخاقي رقؼ ) 11يشغخ السادة )  (1)
, السخكد القؾمي 1د. حداـ ميشى صادؽ عبج الجؾاد , األثار االجخائية لمحكؼ القزائي السجني , ط (2)

 . 244, ص 2111لإلصجارات القانؾنية, القاىخة , 
 .417د. محسؾد ىاشؼ , السرجر الدابق , ص  (3)
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 الفرع األول
 الطرف الذي يتحسل السراريف

الستختبة عمى صجور الحكؼ في الجعؾػ ىي تحجيج الظخؼ ثار اإلجخائية األخخػ مؽ اآل
ف والخسؾـ التي أنفقت في الجعؾػ, ويخاد بسراريف الجعؾػ ىي الحؼ يتحسل تدجيج السراري

مجسؾع الخسؾـ القزائية والسراريف األخخػ التي استمدميا رفع الجعؾػ والحكؼ فييا التي )
ونفقة الذيؾد الحيؽ بشى الحكؼ عمى  يةلجعؾػ مع أجؾر السحاماة القزائيتحسميا مؽ خدخ ا

 . (1)(شيادتيؼ

أوجب قانؾف السخافعات السجنية العخاقي عشج إصجار الحكؼ الحؼ تشتيي بو الخرؾمة 
, وتذسل أماميا أف تحكؼ مؽ تمقاء ذاتيا بسراريف الجعؾػ عمى الخرؼ السحكؾـ عميو 

مراريف الجعؾػ الخسـؾ القزائية بػية إقامة الجعؾػ السجنية أماـ السحكسة السخترة 
ومراريف اإلنحار ورسـؾ التبميغ وأجؾر السحاماة ومراريف الخبخة ونفقات الذيؾد وأجؾر 
التخجسة السقتزاة , فيحه الشفقات يجخؼ صخفيا مؽ إقامة الجعؾػ وإلى حيؽ صجور الحكؼ 

فيح بػية تشفيحه عمى السحكـؾ تدب درجة البتات  والحؼ يسكؽ إيجاعو إلى مجيخية التشالشيائي السك
, واذا تعجد السحكؾـ عمييؼ فممسحكسة الحكؼ بقدسة السراريف بيشيؼ بشدبة ماحكؼ بو عمى  عميو

كل مشيؼ وال يمدمؾف بالتزامؽ اال إذا كانؾا متزامشيؽ في أصل الحق السجعى بو , وإذا عيخ 
الظخفيؽ غيخ محق في قدؼ مؽ الجعؾػ فيتحسل السراريف بشدبة القدؼ الحؼ خدخه  أف كل مؽ

 .(2)عمييؼ أو بتعجد السحاميؽ الؾكالء, وال تعجد أجؾر السحاماة بتعجد السحكـؾ ليؼ أو السحكـؾ 

عشج  2113\ 6\2( في 221وعمى السحكسة مخاعاة أحكاـ قخار مجمذ الؾزراء السخقؼ )
 .(3)عجؿ الحجيؽ االدنى واألعمى لتمػ األتعاب ألنوالحكؼ بأتعاب السحاماة 

                                                           

 .281, ص1973ضياء شيت خظاب, الؾجيد في شخح قانؾف السخافعات السجنية, مظبعة العاني, بغجاد,  (1)
( مؽ قانؾف 184بفقخاتيا الخسدة( مؽ قانؾف السخافعات العخاقي والتي تقابميا السادة ) 166يشغخ السادة ) (2)

 السخافعات السرخؼ 
مجمة التذخيع والقزاء بغجاد  2114\1\12في \2114\قارع\51يشغخ قخار محكسة التسييد االتحادية السخقؼ  (3)

 251ص  2114العجداف الثالث والخابع الدشة الدادسة 
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وقج يتقاسؼ الظخفاف األجؾر والسراريف بذكل ندبي والتي تدسى بالسراريف الشدبية وذلػ    
لو بكل طمبو إذ تتؾزع في ىحه الحالة إذا ما ردت دعؾػ السجعي بجدء عسا طمبو ولؼ يحكؼ 

, وقج يتحسل السراريف طالب الجخؾؿ شخرا  ثالثا  في الجعؾػ لمحكؼ لو ,  مراريف الجعؾػ 
 .(1)بخفض طمباتو قبؾلو في الجعؾػ وإم ا ولؼ يحكؼ لو ورد طمبو اما بعجـ

وىشاؾ نؾع مؽ الجعاوػ يتحسل فييا السجعي مراريفيا إلى نيايتيا وال يحكؼ بيا عمى 
ا  ليا ألف الظالؽ احج الدوجيؽ خاسخ  في دعؾػ الظالؽ وذلػ لعجـ عج   الظخؼ الخاسخ ليا كسا

 .(2)أمخ بيج الدوج

وأساس إلداـ الخرؼ بالسراريف ىؾ باالستشاد إلى نغخية الغشؼ بالغـخ , ألف السجعي 
عشجما يخفع دعؾػ عمى السجعى عميو ثؼ يخدخىا فيتحسل ىؾ السراريف , ألنو قج نازع السجعى 

  . (3)وقج عيخ أنو غيخ محق في دعؾاه بت عميو بحقو الثا

جج طخؼ خاسخ أو رابح في دعاوػ إزالة الذيؾع ال يؾ  نو  أ عمى ل في القزاءواستقخ العس
خح ما يريب سيامو مؽ ثسؽ الساؿ الذائع بعج البيع مسا يقتزي اف تقـؾ السحكسة الكل سؾؼ يأ

بجؿ بيع العقار وبزسشيا أتعاب  بإلداـ الذخكاء كافة بالسراريف وبشدبة ما يريب سياميؼ مؽ
ف ال تديج عمى خسدسائة ألف %( مؽ حرة مؾكمو عمى ا11السحاماة لؾكيل السجعى بشدبة )

تحسل السجعى عمييا الخسؾـ والسراريف إضافة لؾصايتيا ال برفتيا الذخرية كسا اف يو (4)ديشار
إضافة لحلػ فاف الظخفيؽ اتعاب السحاماة في دعؾػ إزالة الذيؾع يتحسميا الظخؼ الخاسخ لجعؾػ 

يتحسالف الخسؾـ والسراريف كل بقجر سيامو في العقار عشج الحكؼ بإزالة شيؾعو وعمى السحكسة 
 .(5)القانؾني عشوعشج قبؾليا دخؾؿ الذخص الثالث في الجعؾػ اف تقخ استيفاء الخسؼ 

                                                           

 281ضياء شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾف السخافعات , السرجر الدابق , ص (1)
 396د. عباس العبؾدؼ, شخح أحكاـ قانؾف السخافعات السجنية , السرجر الدابق , ص (2)
 281شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾف السخافعات , السرجر الدابق , ص ضياء (3)
 2115\11\27في  \2115\حقؾؾية \531الكخخ برفتيا التسيدية السخقؼ  \يشغخ قخار محكسة استئشاؼ بغجاد  (4)

 243ص  2116مجمة التذخيع والقزاء بغجاد العجد األوؿ الدشة الثامشة 
مجمة  2115\4\28في  2115\ت ح\113قار برفتيا التسيدية السخقؼ  يشغخ قخار محكسة استئشاؼ ذؼ (5)

 261ص  2116التذخيع والقزاء بغجاد العجد األوؿ الدشة الثامشة 
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كيؽية معخفة الظخؼ الخاسخ لمجعؾػ كي تحسمو  وفي معغؼ االحياف ال تثار مدالة عؽ
السحكسة مراريفيا , فأف قزت السحكسة بخد الجعؾػ فتحسل السجعي السراريف , واف قزت 
لمسجعي عمى السجعى عميو بكامل طمباتو بالجعؾػ حسمت السجعى عميو كامل السراريف , واف 

ظخفيؽ السراريف بشدبة ما لمسجعي بجدء مؽ طمباتو وردت الجدء االخخ , حسمت كال مؽ ال
خدخه مؽ الجعؾػ, ولكؽ يرادؼ أحيانا  اف تجج السحكسة اف مؾضؾع الشداع قج انتيى خالؿ 

وفى بالتدامو , فتقخر السحكسة رد الجعؾػ مع انو يؽ السجعي اف السجعى عميو أالسخافعة كأف يب
مؾضؾع الخرؾمة مع كاف محقا  في مؾضؾعيا بتاريخ اقامتيا أؼ لؾال اقخار السجعي بانتفاء 

 . (1)ى عميو لقزت السحكسة في صالح السجعي ألحقيتو في دعؾاه السجع

 الفرع الثاني 
 خرائص مراريف الدعهى 

 سشتشاوؿ خرائص مراريف الجعؾػ مؽ خالؿ السفتخضات االتية:

 :مراريف الدعهى جزء من الشفقات القزائيةأوال: 

 مجسؾع السبالغ التي تشفق مؽ قبل الخرؾـ ػ كال مؽ نياتؾصف الشفقات القزائية بأ
الجعؾػ ال تذسل كل ىحه السبالغ, وإنسا تقترخ  (2)مراريف ف  جانبو ػ لتفادؼ خدارة الجعؾػ, فإ  

جؾر السحكسة مؽ أ في الغالب عمى الخسؾـ القزائية وأجؾر السحكسة وأثساف الظؾابع وما تقجره
 .(3)لمسحاميؽ ونفقات الذيؾد وأجؾر الشذخ في الرحف يةمخبخاء والستخجسيؽ واألتعاب القزائل

                                                           

يؼ نجيب سعج, القانؾف القزائي الخاص, ج  1)) , مشذاة السعارؼ, اإلسكشجرية, دوف ذكخ سشة الظبع, 2د. إبخـا
 .277ص 

( مؽ قانؾف  191ػ 184قانؾف السخافعات السجنية  العخاقي  وتقابميا السؾاد )( مؽ 166السادة )يشغخ نص ( 2)
 ( مؽ قانؾف االجخاءات السجنية الفخندي. 696السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ والسادة )

يؼ نجيب سعج, القانؾف القزائي الخاص, ج 3) , مشذاة السعارؼ, اإلسكشجرية, دوف ذكخ سشة الظبع, 2( د. إبخـا
 .277ص 

 



 انفصم االول........................انتأصيم اننظري  نمراجعة االحكام انقضائية
 

43 
 

عؾػ مؽ مجسؾع أف الدبب في تحسيل السحكؾـ عميو مراريف الج (1)الفقو مؽ جانب ويخػ      
يا الالزمة قانؾنا لخفع الجعاوػ والديخ فييا فزال عؽ أف السحكؾـ عميو ال ن   الشفقات القزائية أل
و مشازعتو قزائيا اء مقاضاتو أجخ  التعؾيض عؽ الزخر الحؼ لحق خرسو يجفعيا عمى سبيل 

  القانؾف يمدمو بتحسميا تحؿيقا لسقتزيات العجالة . ف  وإنسا يجفعيا أل

لمحكؼ بسجسؾع الشفقات  لمسحكسة سمظة تقجيخية فأعظى  (2)القانؾف الفخندي بالشدبة أما
القزائية عمى أف تدبب حكسيا بعج السظالبة بيا, عمى عكذ الحكؼ بسراريف الجعؾػ التي 

 . تحكؼ بيا السحكسة مؽ تمقاء نفديا

 :ر للحكم القزائيث  مراريف الدعهى أ   ثانيا:

 الشتائج االتية: وصف مراريف الجعؾػ بأنيا أثخ لمحكؼ القزائي يتختب عميو ف  إ

العاـ الحؼ يمـد السحكسة  لمسبجأخالفا  (3)السحكسة بسراريف الجعؾػ مؽ تمقاء نفدياتقزي  -1
بانو  وفي ىحا الدياؽ قزت محكسة التسييد االتحادية ,(4)عجـ القزاء بذيء لؼ يظمب مشيا

)السحكسة اصجرت قخارىا دوف أف تتخح حكسا بسراريف الجعؾػ اذ أف الحكؼ فييا ال يحتاج 
. ويخػ (5)يخل برحة الحكؼ الرادر ليحا قخر نقزو( بذأنياتخاذ قخار الى طمب واف عجـ ا

قرجت أف كل طخؼ يتحسل  فأنياغفمت البت بسراريف الجعؾػ أف السحكسة اذا أ  (6)الفقو

                                                           

 133, ص1985, مشذػاة السعػارؼ, اإلسػكشجرية, 5احسج ابؾ الؾفا, نغخية االحكاـ فػي قػانؾف السخافعػات, ط  (1)
؛  الػػػػجكتؾر عبػػػػاس العبػػػػؾدؼ, شػػػػخح احكػػػػاـ قػػػػانؾف السخافعػػػػات السجنيػػػػة, دار الكتػػػػب لمظباعػػػػة والشذػػػػخ,  134و

 . 395, ص 2111السؾصل, 
  اإلجخاءات السجنية الفخندي الججيج الشافح. ويشغخ كحلػ:( مؽ قانؾف   711السادة )يشغخ نص   (2)

Christiane loyer  - larher ,l ,ar  ticie ,700  du , nouveaucde , D , 1977 , chron ,P: 
205. 

( مػػػؽ قػػػانؾف السخافعػػػات السجنيػػػة 184( مػػػؽ قػػػانؾف السخافعػػػات السجنيػػػة العخاقػػػي وتقابميػػػا السػػػادة )166( السػػػادة )3)
السرػخؼ؛ يػحكخ أف القػانؾف الفخندػي لػؼ يػشص عمػى ذلػػ لكػؽ قزػاء محكسػة الػشقض الفخندػي يؾجػب والتجارية 

عمػػى محكسػػة السؾضػػؾع أف تقزػػي بيػػا ولػػؾ لػػؼ يظمػػب مشيػػا الخرػػؼ, نقػػال عػػؽ د : احسػػج ابػػؾ الؾفػػا, السخافعػػات 
 .735, مشذأة السعارؼ, اإلسكشجرية, ص14السجنية والتجارية, ط

 . 282بق, ص( ضياء شيت خظاب, مرجر سا4)
 , القخار غيخ مشذؾر.16/8/1997( في 1247/1997(  قخار محكسة التسييد السخقؼ )5)
 . 645؛ د. نبيل اسساعيل عسخ, مرجر سابق, ص142( احسج ابؾ الؾفا, مرجر سابق, ص6)
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ما دفعو مؽ مراريف, ونعتقج أف ىحا التبخيخ ال اشكاؿ ؼيو الف الحكؼ بالسراريف ىؾ حكؼ 
كاشفا أو مقخرا لسخكد معيؽ, فزال عؽ أف عجـ جؾاز الداـ إلداـ لو قؾة تشفيحية وليذ حكسا 

 أؼ طخؼ مؽ اطخاؼ الجعؾػ بذيء لؼ يتزسشو الحكؼ القزائي.

 عميو السحكؾـ حق مؽ أفْ  يعشي وىحا ,(1)القزائي لمحكؼ تبعا الجعؾػ  بسراريف يظعؽ -2
. القزائي لمحكؼ قانؾنا السقخرة الظعؽ بظخؽ  الجعؾػ  بسراريف الستعمقة الحكسية بالفقخة الظعؽ

 بتقجيخ الظعؽ اجاز (2)السرخؼ  القانؾف  فاف القزائي لمحكؼ تبعا بالسراريف الظعؽ كاف واذا
 في تقجيخىا يتؼ حيث القزائي, الحكؼ في تقجيخىا تعحر اذا التغمؼ طخيق عؽ الجعؾػ  مراريف

 لكل ويحق التقجيخ, بأمخ عميو السحكؾـ يقجميا عخيزة عمى يرجر امخ طخيق عؽ الحالة ىحه
 أف يالحع بيشسا التغمؼ, طخيق عؽ ؼيو الظعؽ عميو السحكؾـ اـ لو السحكؾـ اكاف سؾاء خرؼ

 السعاوف  يقؾـ أف عمى جخػ  العسمي الؾاقع لكؽ السراريف تقجيخ مدألة يشغؼ لؼ العخاقي القانؾف 
 الظعؽ لظخؽ  ويخزع مشو جدءا ليربح الحكؼ ورقة اسفل في السراريف بتجويؽ (3)القزائي

 .الحكؼ فقخات كبؿية

تقجيخ ب لمسحكسة تقجيخية ميسة خالصة القؾؿ: تبيؽ أف السذخع السرخؼ أعظى سمظة       
( مؽ نص السادة 1في الفقخة ) , بخالؼ السذخع العخاقيالسراريف مؽ مجسل الشفقات القزائية

 لؼ نجج ىحه الدمظة التقجيخية بتقجيخ السراريف. إذْ  مخافعات (166)

 الثالثالفرع 
 شروط الحكم بسراريف الدعهى 

في  خرسا ويكؾف السحكؾـ عمي فْ د دعؾػ مؽ أجل الحكؼ بسراريفيا وأيتظمب وجؾ 
 :ما يأتيالجعؾػ لحا سشتشاوؿ ىحيؽ الذخطيؽ مؽ خالؿ 

 

                                                           

 143و 142, مرجر سابق,ص….( د. احسج ابؾ الؾفا, نغخية االحكاـ 1)
 مؽ قانؾف السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ .( 191و 189( يشغخ نص  السادتيؽ )2)
, دوف ذكخ اسؼ 1وتظبيقاتو العسمية, ط 1969لدشة  83( مجحت السحسؾد, شخح قانؾف السخافعات السجنية, رقؼ 3)

 .219, ص2115السظبعة, بغجاد, 
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 .وجهد دعهى بين الخرهم -أواًل: 

إذ إف وجؾد الجعؾػ , سجعى عميووال جعيثابة العالقة الدببية بيؽ السبسىحا الذخط  عج  ي         
 . (1)فال مدؾغ لمحكؼ بياراريف, وفي حالة عجـ وجؾدىا يقزى بإلدامو بالس

واذا كاف تحسل السحكـؾ عميو مراريف الجعؾػ نتيجة مشظؿية لتعارض ادعائو وادعاء        
حؾؿ الحق السجعى بو او السخ كد القانؾني الحؼ تدبب في إقامة الجعؾػ واإلنفاؽ عمييا,  غخيسو

بغض الشغخ  (3)يحسل السجعي مراريف دعؾاه اذا طمب الحكؼ بحق مؤجل (2)فاف القانؾف العخاقي
السجعي تعجل في اقامة ىحه الجعؾػ تجشبا  ف  أل ,عؽ نتيجة الجعؾػ, وحدشا فعل السذخع العخاقي

لمزخر قبل وقؾعو, فسؽ العجالة أف يتحسل مراريف دعؾاه مؽ جخاء استعجالو, وفي ىحا الرجد 
مبمغ ثسانسائة الف ديشار  بتأدية وباف )الحكؼ بالداـ السجعى عمي (4)االتحادية التسييدقزت محكسة 

 ما  أىحه الجية, الثسانية صحيح مؽ  لألشيخلمسجعي عؽ بجالت ايجار العقار مؾضؾع الجعؾػ 
الف بجالت مراريف الجعؾػ جسيعيا فانو غيخ صحيح مؽ ىحه الجية  وتحسيل السجعى عمي

وؿ السظالب بيا لؼ تكؽ مدتحقة االداء بتاريخ وؿ و الثاني وكانؾف األايجار االشيخ تذخيؽ األ
فكاف عمى السحكسة الحكؼ عمى طخفي الجعؾػ بالسراريف  اقامة الجعؾػ ودفع الخسؼ عشيا,

 …(.( مؽ قانؾف السخافعات السجنية6الشدبية عسال باحكاـ السادة )

و أتحسل السحكؾـ لو السراريف كميا  لمسحكسة أف فأجاز (5)مقانؾف السرخؼ ل ما بالشدبةأ     
جيل بسا كاف في يجه  و تخؾ خرسو عمىأفي إنفاؽ مراريف ال فائجة فييا, بعزيا إذا تدبب 

قزت محكسة  مؽ السدتشجات القاطعة في الجعؾػ او بسزسؾف تمػ السدتشجات, وفي ىحا الدياؽ
                                                           

 .654( د. فتحي والي, السرجر الدابق, ص 1)
 السخافعات السجنية العخاقي.( مؽ قانؾف 6الذق االخيخ مؽ السادة ) (2)
( يظمق الفقو عمى ىحه الجعؾػ تدسية دعؾػ اإللداـ في السدتقبل لمسديج راجع د. عباس العبؾدؼ, السرجر 3)

 .212سابق, ص 
 , القخار غيخ مشذؾر.17/3/1999( في 687/1999( قخار محكسة التسييد السخقؼ )4)
ت السجنية والتجارية باف )لمسحكسة أف تحكؼ بإلداـ الخرؼ ( مؽ قانؾف السخافعا185جاء في سياؽ السادة ) 5))

, او اذاكاف السحكـؾ لو قج تدبب في إنفاؽ مراريف ال …..الحؼ كدب الجعؾػ بالسراريف كميا او بعزيا 
فائجة فييا, او كاف قج تخؾ خرسو عمى جيل بسا في يجه السدتشجات القاطعة في الجعؾػ او مزسؾف تمػ 

 السدتشجات(.  
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كاف الحق  باف )أساس التقاضي ىؾ حرؾؿ نداع في الحق السجعى بو, فإذا (1)الشقض السرخية
حكؼ عمى ومؽ الخظأ ال الجعؾػ, فغـخ التجاعي يقع عمى مؽ وجييا, ومدمسا بو مسؽ وجيت عمي

 ..(.وػ التي تعجل السجعي في رفعيا عميبسراريف الجعؾ  والسجعى عمي

عشج احتداب مراريف الجعؾػ بيؽ مراريف  دقج مي  ف  (2)ما بالشدبة لمفقو الفخنديأ
يتحسل  التجخل االخترامي ومراريف التجخل االنزسامي, فبيشسا يخوف اف الستجخل االخترامي
تحسل فيمراريف تجخمو إذا حكؼ بعجـ قبؾؿ تجخمو أو بخفض طمباتو, أما إذا نجح في دعؾاه 

السحكؾـ عميو مراريف الجعؾػ فزال  عؽ مراريف تجخمو, بيشسا يتحسل الستجخل االنزسامي 
 مراريف دعؾاه ولؾ حكؼ لسرمحة مؽ تجخل مشزسا  إليو . 

في الحكؼ بسراريف التجخل تكسؽ في األثخ اد االعتج ف  وخالصة القؾؿ : يسكؽ القؾؿ إ
الحؼ يتخكو الحكؼ في الجعؾػ عمى مرمحة الستجخل التي تعج شخطا  أساسيا  لقبؾؿ طمب تجخمو 

 .  (3) في الجعؾػ 

 .أن يكهن السحكهم عليه خرسًا في الدعهى  ثانيًا:

مؽ  السجعي والسجعى عميو ذلػ اف السجعي ىؾلفع الخرؼ يظمق عمى طخفي الجعؾػ 
 .  (4) ما السجعى عميو فيؾ مؽ تقاـ الجعؾػ في مؾاجيتو أالسبادرة في الجعؾػ باقامتيا, و  يتخح

الدبب في إلداـ السحكؾـ عميو مراريف الجعؾػ كؾنو الستدبب بإقامة الجعؾػ  ف  وإ
 .(5) والسشازعة فييا ؼيجب أف يتحسل مراريفيا 

                                                           

مذار إليو عشج: د. احسج أبؾ الؾفا, نغخية األحكاـ..., مرجر سابق,  3/2/1983( في 81رقؼ القخار ) 1))
 .138ص

 

(2) Christian Loyer, Op.cit, P: 208 
( مػػػؽ قػػػػانؾف السخافعػػػات السجنيػػػػة 126( مػػػػؽ قػػػانؾف السخافعػػػػات السجنيػػػة العخاقػػػػي وتقابميػػػا السػػػػادة )69( السػػػادة )3)

 .والتجارية السرخؼ 
, 1978, دار الفكػػػػخ العخبػػػػي, دوف ذكػػػػخ مكػػػػاف الظبػػػػع, 1( د. وجػػػػجؼ راغػػػػب, مبػػػػادغ الخرػػػػؾمة السجنيػػػػة, ط4)

 , 234ص
   282( ضياء شيت خظاب, مرجر سابق, ص5)
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لـد السحكسة بتقديؼ أ, (1) القانؾف العخاقي  ف  إذا تعجد الخرؾـ السحكؾـ عمييؼ, ففإ
بالتزامؽ بيا ما  السراريف بيشيؼ بشدبة ما حكؼ بو عمى كل واحج مشيؼ في الجعؾػ وال يمدمؾف 

لؼ يكؾنؾا متزامشيؽ في أصل الحق السجعى بو, فزال  عؽ عجـ جؾاز تعجد السراريف بتعجد 
 كالء . الخرـؾ السحكـؾ عمييؼ أو السحكـؾ ليؼ أو بتعجد الؾ 

السحكسة سمظة تقجيخية باف تقدؼ السراريف بالتداوؼ  (2)بيشسا مشح القانؾف السرخؼ 
تتخح ىحه السرمحة بؾصفيا  فْ أرمحة كل واحج مشيؼ مؽ الجعؾػ أو دوف الشغخ الى م مؽ بيشيؼ

معيارا  لتقديؼ السراريف, وفي كل األحؾاؿ ال يجؾز إلداميؼ بالتزامؽ في السراريف إال إذا 
ؾا متزامشيؽ في أصل الحق السجعى بو, ولكؽ إذا كاف التعجد لألطخاؼ في الحق السجعى بو كان

 فْ أو ال يجؾز دوف اآلخخيؽ فان   مؽ دوف الجعؾػ, بأف أؾيست الجعؾػ عمى البعض مشيؼمؽ 
يتحسل السراريف مؽ لؼ يخترؼ مشيؼ في الجعؾػ بالخغؼ مؽ انيؼ أطخاؼ في الحق السجعى بو 

أجاز لمسحكسة أف تحسل السحامي بؾصفو وكيال   (4).وتججر اإلشارة الى أف القانؾف الفخندي (3)
عؽ الخرؼ السحكؾـ عميو مراريف الجعؾػ استثشاءا  مؽ القؾاعج العامة إذا باشخ إجخاءات 

 التقاضي خارج نظاؽ التفؾيض السسشؾح لو, وإذا تدبب بخظئو بإبظاؿ إجخاءات التقاضي .

يحسل السحامي مدؤولية تجاوزه حجود الؾكالة في جـ يتبيؽ أف القانؾف العخاقي وفقا  لسا تق
وىحا ما  و ارتكب فييا خظأ  جديسا  أػ التي تجاوز فييا حجود الؾكالة دعؾػ مدتقمة عؽ الجعؾ 

بأنو )عمى السحامي  1965لدشة  173( مؽ قانؾف السحاماة العخاقي رقؼ 43السادة ) نرت عميو 
و خظئو أ في حالة تجاوزه حجود الؾكالة مو بكل أمانة وإخالص ويكؾف مدؤوال  اف يجافع عؽ مؾك

 .الجديؼ(  

                                                           

 ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية العخاقي 5وؼ 3/ؼ166( السادة )1)
 ( مؽ قانؾف السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ.2/ؼ184( السادة )2)
يؼ أمػػػيؽ الشؽيػػػاوؼ, مدػػػؤولية الخرػػؼ عػػػؽ اإلجػػػخاءات, ط( 3) , دوف ذكػػػخ اسػػؼ السظبعػػػة ومكػػػاف الظبػػػع, 1د. إبػػخـا

 .365, ص1991
 ( مؽ قانؾف اإلجخاءات السجنية الفخندي الشافح. 698و 697(  يشغخ نص السادتيؽ )4)


