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 الفصل الثاني

  األحكام القضائية  مراجعة سبابأ

يقخره السذخع في طخيق استثشائي  زائية بغيخ طخق الظعؽمخاجعة األحكام الق عج  ي  
ق ىحه السخاجعة يقترخ عمى فإن تظبي السحجدة عمى سبيل الحرخ , خرؾص بعض االسباب

, فسخاجعة األحكام بغيخ  ورد فيو مؽ قؾاعج وأحكامالتي ورد في شأنيا , وفي حجود ما  االسباب
مية تفرل بسؾجبيا وىي والية قزائية أص –طخق الظعؽ , مدالة تتعمق بالؾالية العامة لمسحاكؼ 

إذ تستمػ تمػ  – كافة السشازعات بيؽ االشخاص الظبيعية والسعشؾية الخاصة والعامة السحاكؼ في
الظمبات األخخى السقجمة  خ فيالسحاكؼ , الى جانب الؾالية العامة , والية أخخى تكسيمية لمشغ

, والتي تدتظيع مؽ خالليا إدخال بعض (1)والستعمقة باألحكام الرادرة عشيا,  كافة الييا
مؽ يج السحكسة , والتي تعج مؽ  حكام , عمى الخمؼ مؽ خخوج الشداعالتعجيالت عمى تمػ األ

الشغخ في الجعؾى بعج صجور  جور الحكؼ , التي ال تجيد لمقاضي أن يعيجاآلثار القانؾنية لر
الظعؽ في الحكؼ طخق الحكؼ , أو أن تعجل فيو , في وقت ال يتبقى أمام الخرؾم سؾى مخاجعة 

فإن السذخع يقخر وجؾد بعض الحاالت التي تغيخ في الحكؼ القزائي الرادر , والتي ال  –
التي  نفديا السحكسة جتيا , وانسا يكفي الخجؾع الىججوى مؽ مسارسة طخق الظعؽ السقخرة لسعال

ثالثة مباحث نتشاول في  عمى سشقدؼ ىحا الفرلوليحا   , (2)أصجرت الحكؼ , إلعادة الشغخ فييا
 تفديخ االحكام القزائية في السبحث الثاني ونبحث ترحيح االحكام القزائية السبحث االول

 .الظمبات بعض في الفرل مفالإ  في السبحث الثالث ونتظخق 

 

 

 

                                                           

عسخ , الؾسيط في قانؾن السخافعات السجنية والتجارية, دار الجامعة الججيجة , االسكشجرية , د. نبيل اسساعيل  (1)
 611, ص2111

 697د. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية األحكام في قانؾن السخافعات ,السرجر الدابق , ص (2)
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 الطبحث األول

 حكام القضائيةتصحيح األ

, وال يؤثخ في صحتو ما يقع فيو مؽ األصل أن الحكؼ القزائي ال يسكؽ السداس بو
وتعج  , قبل السحكسة  ىحا الخظأ مؽ أخظاء مادية بحتة كتابية أو حدابية وانسا يجب ترحيح

دون الظعؽ فييا , فالقخار  مؽ األحكام الخاصة بسخاجعة االسباب لة ترحيح األحكام مؽ اىؼحا
لحلػ سشتشاول ترحيح  ,(1)مؾضؾعي يكسل الحكؼ االصمي الرادر بترحيح األحكام , قخار

ونبحث   شخوط ترحيح األحكام القزائية األحكام القزائية بسظمبيؽ نبحث في السظمب األول
 .اجخاءات ترحيح الحكؼ القزائي في السظمب الثاني 

 الطظلب األول 

 األحكام القضائيةشروط تصحيح 

يدتؾجب ترحيحو مؽ قبل  ا  مادي خظأ أن يتزسؽ الحكؼ القزائي يذتخط لترحيح
في الحكؼ  مادي وجؾد خظأالسحكسة لحا سشتشاول ىحه الذخوط  بفخعيؽ نبحث في الفخع األول 

 .الخظأ السادي عمى نتيجة الحكؼ القزائي عجم تأثيخونبحث في الفخع الثاني  القزائي

 الفرع األول

 حكم القضائيمادي بال وجهد خظأ 

عشجما تشظق السحكسة بحكسيا في جمدة عمشية فان الجعؾى تخخج مؽ يجىا وال يجؾز أن 
اخظاء مادية   هاصجار  بعج الحكؼ في يغيخولكؽ قج .  (2)تعؾد الى نغخىا , ذلػ ىؾ االصل 

أو حدابية , والسقرؾد بالخظأ السادي ىؾ الخظأ او الشقص في التعبيخ  بحتو سؾاء كانت كتابية
( مؽ قانؾن 167) ؽ السادة ولك , الحكؼ صحة عمى يؤثخ ال مخاأل وىحا ,الؾارد في الحكؼ 

                                                           

 .724د. عرست عبج السجيج بكخ , السرجر الدابق , ص  (1)
 275في شخح قانؾن السخافعات السجنية , السرجر الدابق , ص ضياء شيت خظاب , الؾجيد   (2)
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ن ترحح الخظأ في الحداب أو الخظأ عمى السحكسة أ أوجبت السخافعات السجنية العخاقي
خظاء السظمؾب ويذتخط لقبؾل الترحيح أن تكؾن األ, في األحكام التي أصجرتيا , الكتابي

, كسا يجب أن تكؾن ىحه  خظأ كتابيا   في الحداب  أمخظأ  مادية سؾاء  ء  أخظا ترحيحيا
باألخظاء الؾاردة في األخظاء في مشظؾق الحكؼ , الن ذلػ يؤثخ في حقؾق الخرؾم , فال عبخة 

 .  (1)تدبيب الحكؼ

لخظأ في الحداب ىؾ الحدابية والكتابية فا باألخظاء ضح أن الخظأ السادي يتحجدوا
, كسا لؾ اخظأ  نتيجة الجسع أو الظخح يقع نتيجة اجخاء عسمية حدابية  كالخظأ الخظأ الحي

ل ىحه األخظاء , أما , فيجب ترحيح مث القاضي في جسع السبالغ السدتحقة لمجائؽ عمى مجيشو
حخيفو أو الخظأ في ذكخ اسؼ فيؾ الخظأ الحي يقع في بيان اسؼ أحج الخرؾم أو ت الخظأ الكتابي

ى عميو ( وكان مشظؾق , كسا لؾ ورد تعبيخ ) السجعي ( بجل ) السجع عمى ميخ حكيقتو القاضي
في ذكخ رقؼ العقار ان الحكؼ يمدم السجعى عميو وليذ السجعي وكحلػ الخظأ  الحكؼ ومزسؾنو

واالخظاء السادية ىي التي ال تؤثخ عمى  عخيزة الجعؾى او مدتشجاتيا, في ما وردعمى خالف 
, وال يعتبخ خظأ كيان مشظؾق الحكؼ بحيث تفقجه ذاتيتو وتجعمو مقظؾع الرمة بالحكؼ الرحيح 

الجعؾى فاذا طمب  عخيزة الؾاردة في اىسال السحكسة الحكؼ ببعض مظالب الخرؾمماديا  
 الى حيؽ التأدية وجاء الحكؼ خال  نؾنية مؽ تاريخ السظالبة القزائية السجعي الحكؼ لو بالفائجة القا

 . (2)القانؾنية الى السبمغ السحكؾم بومشيا فال يجؾز لمسحكسة عؽ طخيق الترحيح اضافة الفائجة 
) ان  إلى في احج قخاراتيا برفتيا التسييدية بغجاد ستئشافمحكسة ا فقج ذىبت وفي خرؾص ذلػ

سقؾط اسؼ احج ذوي العالقة عشج تحخيخ القخار ال يحخمو مؽ حقؾقو الثابتة بسؾجب السدتشجات 
 . (3)( مؽ قانؾن السخافعات السجنية (167وانسا يعتبخ خظأ ماديا يجخي ترحيحو حدب السادة )

                                                           

, 2119د. عرست عبج السجيج بكخ , شخح أحكام قانؾن السخافعات السجنية , مكتبة الدشيؾري , بيخوت ,   (1)
 726ص

 275ضياء شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾن السخافعات السجنية , السرجر الدابق , ص  (2)
برفتيا التسييدية , مشذؾر عمى  بغجاد ستئشافصادر عؽ محكسة ا 1981\11\14في  1118قخار رقؼ  (3)

اخخ زيارة   http: //qanoun. Iraqja. Iq/view.63السؾقع االلكتخوني لسجمذ القزاء االعمى , الخابط  
23\5\2119 
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الخظأ في اسؼ السجعي أو السجعى وذىبت أيزا محكسة التسييد بالشدبة لمخظأ الكتابي بأن )
أو   عميو, أو الخظأ في تدمدل العقار مؾضؾع الجعؾى برؾرة مغايخة لسا ورد في عخيزتيا

فإن مؽ أمثمتو ما ورد في عخيزة , أما بالشدبة لمخظأ الحدابي  (1)يعتبخ خظأ كتابيا ( مدتشجاتيا
إحجى فقخات الحكؼ الرادر مؽ إن محكسة السؾضؾع قج قزت في  قجم إلى محكسة التسييد طعؽ

البالغ عجدىؼ ستة مبمغا   ؤدي إلى السجعيؽ وىؼ ورثة الستؾفىعشيا بإلدام السجعى عميو بأن ي
( ديشار لكل واحج مشيؼ وفق 211111يجفع بسعجل) , ( ديشار كتعؾيض أدبي1611111مقجاره)

 , الحكؼ الرادر مشيا,وىحا خظأ حدابي وقعت فيو السحكسة في  ما جاء بتقخيخ الخبيخ القزائي
(,وىؾ 1211111إذ كان يجب أن تقزي في حكسيا السحكؾر بإلدام السجعى عميو بسبمغ)

 . (2)(211111×6الحريمة الرحيحة لعسمية ضخب عجد الؾرثة في استحقاق كل مشيؼ )

إذا كان الخظأ السادي يتحقق في الغالب بتغييخ أو إستبجال الكمسات أو األرقام لحلػ و 
إذ قزت  فإنو يسكؽ أن يتحقق بالححف أيزا , ي الحكؼ بأخخى ميخ صحيحة,الرحيحة ف

بالخمؼ  محكسة التسييد في قخار ليا جاء فيو)إن عجم ذكخ أجؾر السحاماة في اإلعالم السظبؾع,
 . (3)مؽ وروده في اإلعالم السكتؾب يعتبخ خظأ  ماديا  يسكؽ ترحيحو(

في حالة  , فإنو قج بيؽبالشدبة الى قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي  اأم  
حجوث خظأ في الحكؼ , فالظخيق الظبيعي لعالجو ىؾ الظعؽ فيو بظخيق الظعؽ السشاسب, ولكؽ 

الحي أصجر الحكؼ  نفدو القاضي األخظاء ال يحتاج عالجيا إلى السذخع رأى أن ىشاك بعض
 , فبيؽ أذن (4)فقخر األخح بشغام ترحيح األحكام ألخظاء السادية البحتة ,لترحيحو , وىحه ىي ا

( التي نرت عمى ) تتؾلى السحكسة ترحيح ما يقع في 191شخوط حالة الترحيح وفقا لمسادة )
حكسيا مؽ أخظاء مادية بحتة كتابية او حدابية وذلػ بقخار ترجره مؽ تمقاء نفديا او بشاء عمى 

                                                           

, مشذؾر في  1973 \12\ 11, في   1973 \مجنية ثانية عقار \1154( يشغخ قخار محكسة التسييد , رقؼ  1)
 .321الشذخة القزائية الرادرة عؽ السكتب الفشي في محكسة التسييد , الدشة الخامدة , العجد االول , ص 

, القاضي مجحت  إليو, أشار  1999\11\11, في  1999\مجنية ثالثة  \2178( يشغخ القخار السخقؼ  2)
 .224السحسؾد , السرجر الدابق , ص

, مشذؾر في الشذخة القزائية الرادرة  1969 \11 \21, في  1969 \حقؾقية  \844( يشغخ القخار السخقؼ  3)
 .171عؽ السكتب الفشي في محكسة التسييد , الدشة الثالثة , العجد الثالث , ص 

, 2111, ( د. أحسج ىشجي , قانؾن السخافعات السجنية والتجارية , دار الجامعة الججيجة , االسكشجرية  4)
 .546ص
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يخ مخافعة ويجخي كاتب السحكسة ىحا الترحيح عمى ندخة الحكؼ طمب احج الخرؾم مؽ م
زت االصمي ويؾقعو ىؾ ورئيذ الجمدة . ويجؾز الظعؽ في القخار الرادر بالترحيح اذا تجاو 

في الفقخة الدابقة وذلػ بظخق الظعؽ الجائدة في الحكؼ  السحكسة فيو حقيا السشرؾص عميو
فال يجؾز الظعؽ فيو عمى استقالل ض الترحيح مؾضؾع الترحيح اما القخار الحي يرجر بخف

(. وبيشت ىحه السادة في شقيا األول مجى قجرة السحكسة عمى ترحيح ما يقع في حكسيا مؽ 
أخظاء مادية بحتة أو حدابية _ والخظأ السادي ىؾ ما يقع في السدائل السادية كخظأ في عسمية 

ويجب أن يكؾن اسؼ القاضي السشتجب  حدابية او في بيان اسؼ الخرؾم او تحخيفو او في بيان
ليحا الخظأ اساس في الحكؼ يبخز واضحا  اذا ما قؾرن باألمخ الرحيح الثابت فيو حتى ال يكؾن 

أي ان ال يكؾن الحكؼ السظمؾب ترحيحو الترحيح ذريعة لمخجؾع عؽ الحكؼ والسداس بحجيتو 
 . (1)لييااالستئشافية التي رفع اقج طعؽ فيو باالستئشاف واال فال يسمػ ترحيحو ميخ السحكسة 

) الخظأ السادي باإلضافة ( , فيذسل مختمف األخظاء  وىشاك خظأ مادي يظمق عميو
التي لؼ يقرجىا القمؼ في التعبيخ الجقيق , حيث أضاف القاضي كمسة أو مجسؾعة مؽ الكمسات 
مسا أضاف شيئا  زائجا  , وىي حاالت نادرة ومثاليا حيشسا تخيج السحكسة أن تدتبعج الزسان عؽ 

السؤمؽ عمى وجو التزامؽ ( فيحا التعبيخ يكؾن مؽ السؤمؽ فتزيف بعج أسؼ السؤمؽ عبارة ) و 
جه قبيل سبق القمؼ الحي يجعل ىحه االضافة خظأ , بيشسا الخظأ في االمفال يذسل حاالت عجي

شائعة ألنو يخجع لمشديان وىؾ أمخ كثيخ الحجوث عشج الكافة , ومشيؼ القزاة , فاليج التي 
ؽ الحكؼ الحي كان يجب التعبيخ عشو في أمدكت القمؼ لتعبخ عؽ الفكخة قج تجاىمت جدءا م

وفي قخار لسحكسة الشقض السرخية , قخرت فيو أن لمؾصؾل الى ما أراده القاضي , مشظؾقو 
الشقض او الخظأ في اسساء الخرؾم وصفاتيؼ الحي ال يكؾن مؽ شأنو التذكيػ في حكيقة )

في اسبابو السختبظة الخرؼ واترالو بالخرؾمة ال يتختب عميو بظالن الحكؼ انتياء الحكؼ 
بالسشظؾق الى الدام حق اخخ سبق اخخاجو مؽ الجعؾى اعتباره خظأ ماديا سبيل ترحيحو  المجؾء 

                                                           

د. محسؾد عخفات مرظفى , روائع في شخح قانؾن السخافعات السجنية والتجارية , السخكد الجستؾري الجولي ,  (1)
 164القاىخة , بجون سشة نذخ , ص
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ىحا الخظأ السادي سببا  لمظعؽ  ( مخافعات عجم صالحية191و مادة )الى السحكسة التي أصجرت
 . (1)بالشقض (

 وقع ولكشو كتابيا مثال الخظأ كان لؾ يحجث ماذاوالتداؤل الحي يثار في ىحا السجال ىؾ 
اإلجابة عؽ ىحا  ن  إ؟ الحكؼ اصجروا الحيؽ القزاة اسساء وأ صفاتيؼ وأ الخرؾم اسساء في

ا يخزع لقؾاعج ترحيح األخظاء السادية اذا كان يكؾن الخظأ ماديا  مس   الالتداؤل ىي أن 
وتختيبا عمى ذلػ ال السذخع يختب عميو البظالن , أو كان قج رسؼ لعالجو طخيق طعؽ خاص , 

يكؾن الشقص أو الخظأ الجديؼ في اسساء الخرؾم وصفاتيؼ مؽ األخظاء السادية التي يكؾن 
الذأن في ترحيحيا لمسحكسة التي أصجرت الحكؼ , وانسا يتختب عمى ىحا الخظأ بظالن الحكؼ , 

قانؾنا , كسا ال يعج والتسدػ ببظالن االحكام ال يكؾن اال بالظعؽ فييا وفقا لقؾاعج الظعؽ السقخرة 
ايزا  مؽ األخظاء السادية التي تقبل الترحيح عجم بيان أسساء القزاة الحيؽ أصجروا الحكؼ , 

 . (2)خظأ بظالن الحكؼا يتختب عمى ىحا الوانس  

األخظاء التي يشغؼ السذخع لعالجيا  كحلػ  خظأ ماديا  مسا يخد عميو الترحيح  عج  وال ي  
نتيائي عمى ميخ سحكسة في وصف حكسيا بانو ابتجائي أو اطخيق طعؽ خاص  , كخظأ ال

التي أصجرت الحكؼ ,  نفديا السحكسة بالخجؾع الىال يكؾن  صالح ىحا الخظأ الحكيقة , فدبيل إ
مق عميو ) التغمؼ مؽ وصف وانسا بالظعؽ فيو أمام السحكسة االستئشافية بظخيق طعؽ خاص يظ

 . (3)الحكؼ(

                                                           

, مذار اليو عشج د. محسؾد عخفات مرظفى , السرجر  1993\1\28ق جمدة 61لدشة  4869طعؽ رقؼ  (1)
 167نفدة , ص

( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي بأنو" القرؾر في أسباب الحكؼ 3\178السادة )تشص  (2)
الؾاقعية , والشقص أو الخظأ الجديؼ في أسساء الخرؾم وصفاتيؼ , وكحا عجم بيان أسساء القزاة الحيؽ 

 أصجروا الحكؼ , يتختب عميو بظالن الحكؼ ".
افعات  السجنية والتجارية السرخي بأنو " يجؾز التغمؼ أمام السحكسة ( مؽ قانؾن السخ 291تشص السادة )  (3)

االستئشافية مؽ وصف الحكؼ , وذلػ باإلجخاءات السعتادة لخفع الجعؾى, ويكؾن ميعاد الحزؾر ثالثة أيام . 
عؽ  ويجؾز إبجاء ىحا التغمؼ في الجمدة أثشاء نغخ االستئشاف السخفؾع عؽ الحكؼ , ويحكؼ في التغمؼ مدتقال  

 السؾضؾع". 
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اإلجخاءات السجنية الفخندي حؾل ىحه الذخوط في الترحيح , فقج أما بالشدبة لسؾقف قانؾن 
( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي فقج أوردت ىحه السادة 1\462تشاوليا مؽ خالل السادة )

عجة شخوط لظمب الترحيح , ومشيا أن يكؾن الحكؼ السظمؾب ترحيحو قظعيا  , ومذؾبا 
 . (1)السظمؾب ترحيحو قج طعؽ فيوالحكؼ بأخظاء مادية بحتة , وأال يكؾن 

عمى حج تعبيخ الفقو ( Erreur Purement Materielle)والخظأ السادي البحت 
ىؾ خظأ في التعبيخ عؽ فكخ وتقجيخ القاضي , ال تثؾر معو مذكمة بالتقجيخ ذاتو أو الفخندي 

السادي قج بعشاصخ تكؾيشو فال يؤثخ عمى كيان الحكؼ أو يسذ مزسؾن القزاء فيو, والخظأ 
 Erreur deيكؾن حدابيا  أو كتابيا  , والخظأ الحدابي ىؾ خظأ في أجخاء عسمية حدابية)

calcul  كخظأ القاضي في الجسع عشج حداب السبالغ السدتحقة لمجائؽ , اما األخظاء الكتابية )
 (Erruers decriture فتذسل كل أخظاء الديؾ )(2)وأمالط القمؼ . 

اذا عشجما قزت في األول مشيسا بأن ))بيحا الذأن  الفخندية الشقضوفي قخاريؽ لسحكسة 
مسثال  لسجسؾعة مالكي العقار عمى الذيؾع , استحزارا  قبل تشغيؼ ىحه رفع شخص , برفتو 

السمكية ونذؾء جسعية مالكي الذقق في العقار , ثؼ بعج تشغيؼ السمكية , جخى ترحيح 
, فتكؾن ىحه الجعؾى  حية االزمة لستابعة الجعؾى االستحزار بإعظاء السسثل مؽ ججيج الرال

, في حيؽ قزت في الثاني بأنو ))أن الخظأ في تاريخ أمخ الحجد التحفغي مجخد (3)صحيحة ((
خظأ مادي أندلق الية الحكؼ وال يؤثخ عمى كيانو أو فيؼ مخاده والذأن في ترحيحو انسا ىؾ 

 .  (4)ببا  لمظعؽ ((لمسحكسة التي أصجرتو ومؽ ثؼ ال يرمح الن يكؾن س

                                                           

 ( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي والتي تشص :1\462يشغخ السادة ) (1)
Art. 462. Du code de procedure civile: "Les erreurs et omissions materielles qui 

affectent un jugement , meme passé en force de chose jugee, peuvent …….." 
(2)GLASSON, TISSIER ET MOREL, OP . CIT., T.3, P . 767.  

, نقال  عؽ 191رقؼ -2-1986, البمتان السجني لعام 1986\12\15تسييد مجني فخندي , قخار بتأريخ  (3)
, مشذؾرات الحمبي الحقؾقية ,  1الياس ابؾ عيج , اصؾل السحاكسات السجنية بيؽ الشص واالجتياد والفقو , ج

 .389, ص2113 بيخوت لبشان ,
(4) civ . 1e , 14 juin 1977 , Bull .civ. 1977.I.257 

 2119\8\14تاريخ الديارة   (www. Easydroit.frمتاح عمى السؾقع االلكتخوني ) 
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  الفرع الثاني

 الخظأ الطادي على نتيجة الحكم القضائي عدم تأثير
( مشو ) ال 167نص السذخع العخاقي في قانؾن السخافعات في الفقخة األولى مؽ السادة )

وانسا يجب ترحيح يؤثخ في صحة الحكؼ ما يقع فيو مؽ أخظاء مادية بحتو كتابية او حدابية 
يتزح مؽ خالل ىحا الشص ) قبل السحكسة بشاء عمى طمب الظخفيؽ أو احجىساىحا الخظأ مؽ 

ال يجؾز  أي أن , كتابية أو حدابية ترحيح الحكؼ بسجخد وجؾد أخظاء مادية ال يكفي لكيامبأنو 
لمسحكسة الكيام بترحيح الخظأ السادي الؾاقع في الحكؼ إال إذا قجم إلييا طمب بحلػ مؽ طخفي 

أن تؾجج ىحه األخظاء في مشظؾق الحكؼ ألن ذلػ يؤثخ في  , وكحلػ يمدم (1)الجعؾى أو أحجىسا
. أي أن الخظأ الؾارد في أسباب (2)الؾاردة في تدبيب الحكؼ حقؾق الخرؼ وال عبخة باألخظاء

الحكؼ او في الؾقائع ال يكؾن لو أثخ وال يدتمدم بالتالي الترحيح اال اذا كانت ىحه االسباب 
كثيخا  ما يرادف أن ايزا وكحلػ .(3)ظؾق بحيث تكؾن معو جدءا ال يتجدأشوالؾقائع متسسة لمس

حيؽ إن السظمؾب ترحيحو  الحكؼ فييخاجع الخرؾم السحكسة بظمب ترحيح خظأ مادي في 
ثبت لمسحكسة ذلػ عمييا رفض الظمب ألن الفرل فيو فاذا  ال يجؾزوىحا  جدء مؽ فقخة حكسية

وفي ىحا الرجد قزت محكسة  محكسة أعمى بإتباع أحج طخق الظعؽ, يكؾن مؽ إختراص
إستئشاف مشظقة بغجاد برفتيا التسييدية في قخار ليا جاء  فيو)لجى التجقيق والسجاولة وجج إن 

ذلػ إن تقجيخ أتعاب  القخار السسيد صحيح ومؾافق لمقانؾن وإن اإلعتخاضات التسييدية ال سشج ليا,
 يعتبخ مؽ قبيل األخظاء السادية التي يجؾز ترحيحيا وفق اإلجخاءات بسبمغ معيؽ ال السحاماة

حكسية يسكؽ الظعؽ بيا وفق  وإنسا ىي فقخة ( مخافعات مجنية,167السخسؾمة بسؾجب السادة)
 . (4)السقخرة قانؾنا (الظخق 

                                                           

 إبراهيم الماضي ،مشار إليه في،0/6/6587،في 6588/مدنية ثانية/867رلم  ينظر لرار محكمة التمييز، (1)

 بغداد ، الجاحظ مطبعة ، المدنية المرافعات لسم ، التمييز محكمة لضاء في المانونية المبادئ ، المشاهدي
 .676، ص6556،

 275ضياء شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾن السخافعات السجنية , السرجر الدابق , ص  (2)
, ص 2119, الظبعة الثانية, بجون مكان نذخ , 3عبج الخحسؽ العالم , شخح قانؾن السخافعات السجنية , ج  (3)

265  
,أشار إليو , القاضي مجحت السحسؾد , مرجر 12/7/1993,في1993/مدتعجل/361القخار السخقؼ , (6)

  =أشار ,15/11/1987,في88ـ87أولى//مؾسعة 111رقؼ  يشغخ قخار محكسة التسييد,كحلػ  .225سابق,ص
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سحكسة التسييد بأنو " إذا كانت السحكسة قج أصجرت قخارا  ل وبيحا الرجد جاء في قخار
الحقا  في الجعؾى يقزي بترحيح الخظأ السادي الؾاقع في قخارىا األول . فإن ذلػ ال يعشي أن 
السحكسة قج أصجرت حكسيؽ في مؾضؾع واحج وإنسا ىي قج أجخت ترحيحا  لخظأ مادي لحكسيا 

_ عمى السحكسة 1بأنو ) وجاء في قخار أخخ لسحكسة استئشاف واسط االتحادية  . (1)جعؾى "في ال
أن تتحقق مؽ صفات الخرؾم وان تظمع عمى ىؾياتيؼ في اليؾم األول لمسخافعة وفقا  لسا تقتزيو 

( مؽ قانؾن السخافعات لمتأكج مؽ صحة اسسائيؼ في عخيزة الجعؾى وصحة 51أحكام السادة )
لسا ال يؤثخ _ الخظأ الؾارد في اسؼ السجعي يعج خظأ ماديا يسكؽ ترحيحو طا2خرؾمتيؼ . 
 . (2)يتعارض مع مشظؾق الحكؼ ومزسؾنو( عمى الحق وال

فعات السمغي أما بالشدبة لمقانؾن السرخي في ىحا الخرؾص فشجج أن في قانؾن السخا
( تشص عمى أنو ) تتؾلى السحكسة ترحيح ما يقع في 364كانت السادة ),  1949لدشة  77رقؼ 

الشص الستقجم ذكخه برخيح عبارتو أن السقرؾد , وواضح مؽ  (مشظؾق حكسيا مؽ أخظاء مادية
أثخه في قيام حالة ترحيح الحكؼ إال  بغخض الترحيح ىؾ السشظؾق , فالخظأ السادي ال يختب

الحكؼ ليذ  ن  التزييق  ما يدبب قرؾرا  , ذلػ أ قج كان في ىحا, و ذا كان قج ورد في السشظؾق إ
لسشظؾق وتكؾن معو وحجه متكاممة , ولحلػ ىؾ السشظؾق وحجه , فعشاصخ الحكؼ االخخى تكسل ا

                                                                                                                                                                      

القاضي إبخاليؼ السذاىجي, السختار مؽ قزاء محكسة التسييد,قدؼ السخافعات السجنية,الجدء الثاني,مؽ إليو , =
,الحي جاء فيو)فقج وجج إن طالب الترحيح يظمب 43, ص1998الكشجي,مظبعة الدمان,بغجاد,مشذؾرات 

سحاماة السحكؾم بيا لرالحو في القخار التسييدي الرادر في ترحيح الخظأ الحدابي في إحتداب أجؾر ال
الجعؾى,وحيث أن أتعاب السحاماة التي تخد في األحكام والقخارات ىي فقخة حكسية يتؼ تحجيج مقجارىا وفق 

فإنو ال يجؾز إعتبار ما يقع فييا مؽ أخظاء في التقجيخ مؽ قبيل األخظاء  األسذ الؾاردة في قانؾن السحاماة,
 (مؽ قانؾن السخافعات السجنية(.167دية التي يجؾز ترحيحيا إستشادا  ألحكام السادة)السا

, مذار الية عشج ابخاليؼ 1991\1\31( بتاريخ 89\مؾسعة أولى \312قخار محكسة التسييد السخقؼ ) (1)
, , قدؼ السخافعات السجنية , مظبعة الدمان ,بغجاد , 3, السختار مؽ قزاء محكسة التسييد , ج السذاىجي

 131, ص1999
م, مذار اليو عشج مالب عامخ الغخيباوي , السختار مؽ 2117\3\13في 2117\ت\231القخار السخقؼ  (2)

 .52, ص2117فعات السجنية , قزاء محكسة استئشاف واسط االتحادية برفتيا التسييدية , قدؼ قانؾن السخا
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فإنو ال يكؾن مشظكيا  قرخ نظاق الترحيح عمى ما يخد في السشظؾق مؽ أخظاء مادية دون 
 . (1)التي تخد في عشاصخ الحكؼ االخخى  االخظاء

( فعسج الى التعجيل 364السذخع السرخي أدرك ىحا القرؾر الحي يذؾب نص السادة )ف
وتجدج  1968لدشة  83في صيغتو مباشخة في قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي رقؼ 

( مخافعات مرخي لفظ 364ىحا التعجيل في استبجال عبارة ) مشظؾق حكسيا ( في نص السادة ) 
, مؽ خالل ذلػ اتزح أن السحكسة طبقا  ( مخافعات مرخي 191سادة ) ) حكسيا ( في نص ال

بأنيا تتؾلى ترحيح ما يقع في حكسيا مؽ أخظاء سؾاء  مؽ القانؾن الشافح( 191لشص السادة ) 
فيج قيام حالة في السشظؾق أو في االسباب , أي أن اطالق لفظ الحكؼ في الشص القائؼ ي

 . (2)التي تخد في الحكؼ , أيا كان مكان ورودىا فيو فةكا االخظاء السادية الترحيح لتذسل

وبيحا الرجد جاء في قخار لسحكسة الشقض السرخية ) حتى يسكؽ الخجؾع الى السحكسة 
( مؽ 191السادي الؾاقع في مشظؾقو طبقا  لشص السادة ) التي أصجرت الحكؼ لترحيح الخظأ 

أساس في الحكؼ يجل عمى الؾاقع الرحيح قانؾن السخافعات , يجب أن يكؾن ليحا الخظأ السادي 
فيو مؽ نغخ الحكؼ بحيث يبخز ىحا الخظأ واضحا  إذا قؾرن باألمخ الرحيح الثابت فيو , وسمظة 

خظاء السادية البحتة التي ال تؤثخ عمى ح ما يقع في حكسيا مقرؾرة عمى األالسحكسة في ترحي
السرحح وذلػ كمو حتى ال يتخح بحيث تفقجه ذاتيتو وتجعمو مقظؾع الرمة بالحكؼ كيانو 

 .(3)الترحيح اداة لمخجؾع عؽ الحكؼ والسداس بحجيتو (

تثبت ( عمى أنو ) 2\462فقج نرت السادة ) جخاءات السجنية الفخنديلقانؾن اإلأما بالشدبة     
أما بالشدبة لمفقو  , الدمظة لمسحكسة بظمب الترحيح , كسا يجؾز لمسحكسة مخاجعة القزية(

                                                           

 115سيج حدؽ البغال , السرجر الدابق , ص  (1)
, عجل السذخع حكؼ السادة  شافحسخافعات السجنية والتجارية الوجاء في السحكخة االيزاحية لسذخوع قانؾن ال (2)

ن السخافعات ( مؽ قانؾ 191( مؽ قانؾن السخافعات القجيؼ مؽ القانؾن الججيج بسا نص عميو في السادة )364)
السجنية والتجارية الججيج مؽ السذخع مؽ أن السحكسة أن ترحح ما يقع في حكسيا مؽ أخظاء سؾاء في 

عمى  سمغي( مؽ قانؾن السخافعات ال364) السشظؾق أو االسباب وقج كان ذلػ قاصخا  في عل نص السادة
 مشظؾق الحكؼ 

, اشار الية ,  سيج 23قاعجة  76 ص 1ع 28ق مج س  46لدشة 271و 266طعؽ  1977\6\9نقض  (3)
 .113حدؽ البغال , السرجر الدابق , ص
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, فإن حالة ترحيح الحكؼ ال تحرل اذا كان الخظأ قج وقع فيو الخرؾم أنفديؼ  (1)الفخندي
وتزسشتو صحف دعاوييؼ والسحكخات السقجمة مشيؼ , كسا ال تقؾم ىحه الحالة كحلػ اذا كان 
الخظأ يتعمق بتقخيخ خبيخ , ذلػ أن  حالة الترحيح ليذ مؽ الحاالت الستاحة لمخرؾم  لكي 

 .وجؾه دفاع أو طمبات أو يرححؾا فيسا ابجوه مشيا  يدتكسمؾا ما أمفمؾه مؽ

 الطظلب الثاني

 جراءات تصحيح الحكم القضائيإ

إذا تشبيت السحكسة لمخظأ السادي الحي شاب حكسيا بعج الشظق بو وقبل تحخيخ ندخة 
الحكؼ االصمية , فال يجؾز ليا ترحيح السشظؾق الحي نظقت بو ولؾ تعمق ىحا الترحيح بخظأ 

صؾنا  ألحكام القزاء , إنسا يتعيؽ عمييا االنتغار لحيؽ تحخيخ ندخة الحكؼ مادي بحت 
األصمية والتؾقيع عمييا , ثؼ يقؾم رئيذ الجمدة بالتأشيخ عمييا  بالترحيح وبعج ذلػ يحخر 

لحا سشتشاول في ىحا  (2)كاتب الجمدة صيغة الترحيح بتمػ الشدخة ويؾقع عمييا مع الخئيذ
الثاني  الفخع األول السحكسة السخترة بالترحيح ونبحث في الفخع السظمب فخعيؽ نبحث في

 القخار الرادر في طمب الترحيح.

 الفرع األول 

 الطحكطة الطختصة بالتصحيح

( مؽ 1\167يتحجد ىحا االختراص وفقا  لمقاعجة الخاصة التي نرت عمييا السادة )
االختراص يكؾن لمسحكسة التي  قانؾن السخافعات السجنية العخاقي , وطبقا  ليحا الشص فإن  

حؾال الذخرية أو البجاءة فتقؾم ان الخظأ قج وقع في حكؼ محكسة األأصجرت الحكؼ , فاذا ك
السحكسة السخترة بترحيحو أمام محكسة االستئشاف أو أمام محكسة التسييد إن كان صادرا  مؽ 

الحكؼ لؾ شاب القخار الحي الرجد ما فالدؤال الحي يثار بيحا  .  (3)محكسة التسييد االتحادية

                                                           

(1) SOLUS Et Perrot, Droit judiciaire prive , 1976.P832 

 41, ص2111, بجون مكان طبع, 3أنؾر طمبة , السظؾل في شخح السخافعات السجنية والتجارية, ج  (2)
 .352-351د . عساد حدؽ سمسان , السرجر الدابق , ص  (3)
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االجابة عؽ ىحا  ان  ؟ يرجر مؽ محكسة التسييد اخظاء مادية سؾاء كانت حدابية ام كتابية
تبيؽ أن الخظأ السادي الؾارد في قخار محكسة  التداؤل مؽ خالل مخاجعة أروقة القزاء العخاقي

التسييدية التي أصجرتو يظمب  يحو مؽ خالل تقجيؼ طمب الى الييأةالتسييد االتحادية يكؾن ترح
السظمؾب ترحيح الخظأ السادي  فيو ترحيح الخظأ السادي السؾجؾد في قخار محكسة التسييد

 . (1)فيو

 السحكسة التي أصجرت الحكؼ تكؾن ىيبأن القاعجة العامة تقزي  يتبيؽ مسا تقجم أن  
ولكؽ في حالة اذا ,  (2)السخترة بشغخ طمب ترحيح ما يقع فيو مؽ أخظاء مادية السحكسة
ووججت مرمحة لترحيحو أثشاء نغخ ىحه الجعؾى مؽ قبل محكسة  دعؾى إستئشافية, مارفعت

ىل ىي  فالتداؤل الحي يغيخ في ىحا الرجد عؽ السحكسة السخترة بإجخائو, اإلستئشاف,
 ة الثانية ) محكسة االستئشاف(؟.محكسة الجرجة األولى الرادر عشيا أم محكسة الجرج

 إلجابة عمى ىحا التداؤل تختمف بإختالف مؾقف القؾانيؽ السقارنة مؽ ىحا السؾضؾع,ل
في حيؽ قخر  حيث أن القانؾنيؽ العخاقي والسرخي لؼ يتظخقا إلى تشغيؼ حكؼ ىحه السدألة,

نخرص الفقخة نؾن الفخندي إعظاء حل بيحا الرجد , لحلػ ستكؾن االجابة مؽ خالل فقختيؽ القا
ونتشاول في الفقخة ثانيا  مؾقف القانؾن  ل في عل القانؾن العخاقي والسرخي,أوال  لبيان الح

 الفخندي.

 والطصري   مهقف القانهنين العراقي   أواًل:

الخأي عمى  أنقدؼنغخا  لعجم وجؾد نص خاص بالسدألة مجار البحث في ىحيؽ القانؾنيؽ فقج      
 برجد ىحا السؾضؾع: اتجاىيؽ

محكسة الجرجة األولى بترحيح الخظأ السادي الؾارد  اختراص إن   يحىب إلى : األول االتجاه
برجد الحكؼ  استئشافيةفي الحكؼ الرادر عشيا ال يشقزي عشج رفع دعؾى 

                                                           

مقابمة الديج القاضي عؾده صاحب حسدة السعسؾري , نائب رئيذ محكسة استئشاف بابل االتحادية عزؾ  (6)
, وقت السقابمة الداعة  2119\6\9الييئة االستئشافية األولى في محكسة استئشاف بابل االتحادية , االحج 

 التاسعة صباحا.

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي .167يشغخ نص السادة) (6)
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في ذلػ لسحكستي الجرجة األولى والثانية  االختراصوإنسا يكؾن  السحكؾر,
عجل, فإذا الحكؼ السدتأنف قج يكؾن مذسؾال  بالشفاذ الس إلى إن   استشادا معا ,

 ,(1)االستئشافيةوججت مرمحة عاجمة لترحيحو قبل صجور الحكؼ في الجعؾى 
 كسا إن   في ذلػ يكؾن لسحكسة الجرجة األولى التي أصجرتو, االختراصفإن 

الدمظة السخؾلة لسحكسة الجرجة الثانية بإعادة الفرل في مؾضؾع الشداع الحي 
إلييا بسؾجب األثخ الشاقل وإصجار الحكؼ الحي تخاه مشاسبا  سؾاء بتأييج  انتقل

يتيح ليا تعجيل الحكؼ الرادر مؽ محكسة الجرجة  الحكؼ السدتأنف أو فدخو,
,وعشجئح  يجؾز تقجيؼ طمب (2)األولى ترحيحا  لألخظاء السادية الؾاقعة فيو

 الترحيح إلى أي مؽ السحكستيؽ السحكؾرتيؽ. 

ىي السخترة بترحيح الخظأ  االستئشافمحكسة  يخى جانب آخخ مؽ الفقو إن   : لثانيتجاه ااال 
السادي في الحكؼ الرادر مؽ محكسة الجرجة األولى إذا ما طعؽ بيحا الحكؼ 

ويدول عمى ىحا األساس اإلختراص الحي كان مقخرا   بظخيق اإلستئشاف,
ويدتشج ىحا الخأي إلى إن كافة الدمظات  لسحكسة الجرجة األولى في ىحا الذأن,

التي كانت تتستع بيا محكسة الجرجة األولى تشتقل إلى محكسة الجرجة الثانية 
ومؽ ىحه الدمظات أن يكؾن  عشج وقؾع اإلستئشاف بسقتزى األثخ الشاقل لو,

لسحكسة اإلستئشاف بسا ليا مؽ والية فحص الشداع أن تتجارك ما يخد في الحكؼ 
 . (3)ؽ أخظاء ماديةالسدتأنف م

, حيث الخأيبرفتيا التسييدية ىحا  االتحاديةوقج تبشت محكسة إستئشاف بغجاد/الخصافة 
أن ال يكؾن قج طعؽ فيو  قزت في قخار ليا)ي ذتخط في طمب ترحيح الخظأ السادي في الحكؼ,

يشقل الجعؾى بحالتيا التي كانت عمييا قبل صجور حكؼ  ألن اإلستئشاف , بظخيق اإلستئشاف

                                                           

 371مفمح عؾاد القزاة , مرجر سابق , ص د. (6)

 721, ص1984أحسج أبؾ الؾفا , التعميق عمى قانؾن السخافعات , مرجر سابق , ط د. (6)

 265سابق , صعبج الخحسؽ العالم , شخح قانؾن السخافعات السجنية , الجدء الثالث , مرجر  (6)
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( مؽ قانؾن السخافعات 192/1محكسة البجاءة بالشدبة لسا رفع عشو اإلستئشاف فقط إستشادا  لمسادة)
 .(1)(السجنية

قزاء محكسة الشقض السرخية عمى تبشي الخأي األخيخ إذ قزت في قخار ليا  سار   وقج
ويعيج طخحو  يشقل مؾضؾع الشداع بخمتو إلى محكسة الجرجة الثانية, بأنو)لسا كان رفع اإلستئشاف

فإنو يكؾن ليحه السحكسة بسا ليا مؽ والية فحص الشداع  عمييا مع أسانيجه القانؾنية وأدلتو الؾاقعية,
أن تتجارك ما يخد في الحكؼ السدتأنف مؽ أخظاء مادية وأن تقزي عمى مؾجب الؾجو 

 .(2)الرحيح(

؛األول إن ونخى أن االتجاه الثاني ىؾ االرجح في عل القانؾن العخاقي وذلػ لدببيؽ 
اإلستئشاف يتختب عميو نقل الجعؾى إلى محكسة اإلستئشاف بحالتيا التي كانت عمييا قبل صجور 

,والثاني إن لسحكسة اإلستئشاف إذا وججت بالحكؼ السدتأنف نؾاقص أو أخظاء أن  (3)حكؼ البجاءة
يعظيان الدمظة لسحكسة  ,وىحان الدببان (4)صالحيا وإكساليا عمى الؾجو السقتزيتقؾم بإ

اإلستئشاف بإعادة الفرل في الجعؾى التي قزت فييا محكسة البجاءة إستكساال  لكافة الشؾاقص 
إعادة الجعؾى إلى محكسة  واألخظاء بسا فييا األخظاء السادية,دون أن يكؾن لسحكسة اإلستئشاف

 .(5)البجاءة التي إنتيت واليتيا في ىحا الرجد

 ثانيًا: مهقف القانهن الفرندي:
السجنية الفخندي عمى أن طمب ترحيح ما يقع في الحكؼ  نص قانؾن االجخاءات

السحكسة التي أصجرتو أو السحكسة التي يشتقل  اختراصالقزائي مؽ أخظاء مادية يكؾن مؽ 
 .(6)ؼ في حالة الظعؽ فيوإلييا الحك

                                                           

,مشذؾر في الشذخة القزائية التي ترجر عؽ السخكد 24/5/2111,في2111/م/437القخار السخقؼ, (6)
 .26, ص2111لمدمظة القزائية ـ مجمذ القزاء األعمى , العجد الخامذ عذخ , تذخيؽ الثاني/ اإلعالمي

, د. دمحم  السشجي ,  ,أشار إليو27/11/1955ق,في22لدشة219يشغخ نقض مجني مرخي , رقؼ الظعؽ (6)
 362مرجر سابق , ص

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي.192/1انغخ,السادة) (6)

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي.193/2انغخ,السادة) (6)

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي.193/4انغخ,السادة) (9)

 =االجخاءات السجنية الفخندي والتي تشص :( مؽ قانؾن 1\462يشغخ السادة ) (0)
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فإن سمظة محكسة الجرجة األولى بترحيح الخظأ السادي في الحكؼ الحي أصجرتو ولحلػ 
,إعتبارا  مؽ  (1)وتتؾلى ىحه الدمظة محكسة الجرجة الثانية تدول عشج الظعؽ بو بظخيق اإلستئشاف,

يكؾن الغخض مؽ رفع ىحه عمى أن ال , (2)لجى السحكسة األخيخة االستئشافيةتاريخ قيج الجعؾى 
 , االستئشافففي ىحه الحالة يحكؼ بخد , (3)الجعؾى ىؾ مجخد ترحيح األخظاء السادية فحدب

 (4)ويعؾد لسحكسة الجرجة األولى وحجىا الحق في ترحيح الحكؼ الحي أصجرتو

( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي قج رسست الخظؾات 167يتبيؽ أن السادة ) 
الؾاجب إتباعيا عشج ترحيح الخظأ السادي , فقج ذىبت محكسة التسييد في أحج قخاراتيا )  

السخافعات السجنية العخاقي ( مؽ قانؾن 167الخظأ السادي يسكؽ ترحيحو وفق أحكام السادة ) 
ه والسؾافق 1422\ربيع الثاني  \3... وصجر القخار باالتفاق في  1969( لدشة 83رقؼ )

 . (5)م (2111\6\24

الخظأ السادي الحي يتظخق الى الحكؼ ال يرمح لسذخع السرخي فشجج أن ما بخرؾص اأ
لحسل الحكؼ الى محكسة الظعؽ , ونتيجة لحلػ فأن  لمظعؽ فيو , ومؽ ثؼ ال يكؾن وسيمةسببا 

االختراص بترحيح الحكؼ ال يشعقج مؽ حيث السبجأ وبرفة أصمية لمسحاكؼ التي تختص بشغخ 
الظعؽ في الحكؼ , وإنسا يتحجد ىحا االختراص وفقا  لمقاعجة الخاصة التي تشص عمييا السادة 

لسرخي , وطبقا  ليحه القاعجة فإن االختراص (  مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية ا191)
بالترحيح يكؾن لمسحكسة التي أصجرت الحكؼ , فيشعقج االختراص ليحه السحكسة أيا كانت 
                                                                                                                                                                      

=Art. 462. Du code de procedure civile: "Les erreurs et omissions materielles qui 
affectent un jugement , meme passé en force de chose jugee, peuvent …….." 

(1) Morel,op,cit,p 489 

(2) Cass,civ 1er,11 jullet2006,Bull,civ,2006,I,p332. 

 2119\8\14تاريخ الديارة   (www. Easydroit.frمتاح عمى السؾقع االلكتخوني ) 

(3) Cass,com 18Mai1981,Bull,P234. 

 2119\8\14تاريخ الديارة   (www. Easydroit.frمتاح عمى السؾقع االلكتخوني ) 
والحي جاء فيو)ال يسكؽ أن يكؾن طمب ترحيح الخظأ في الحكؼ الرادر مؽ محكسة الجرجة األولى مؾضؾعا  

 لمظعؽ أمام محكسة اإلستئشاف(

 السجنية الفخندي. جخاءات(مؽ قانؾن اال462نص السادة)يشغخ  (6)

( لدشة 89العجد )( مشذؾر في السؾسؾعة العجلية , 2111\6\24في  2111\عقار  1م\978القخار )  (5)
 .7, ص 2112
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محكسة الشقض ,  ئشافية أممحكسة است أكانت محكسة أول درجة أمدرجتيا أو طبقتيا , وسؾاء 
الرادر مشيا في الظعؽ وعمى ذلػ يشعقج االختراص لسحكسة االستئشاف بترحيح الحكؼ 

السخفؾع الييا ضج الحكؼ السظعؾن فيو , أيا كان مبشى القزاء فيو , وسؾاء كان بتأييج الحكؼ 
, فبإلغاء الحكؼ السدتأنف فإنو ال  (1)لغائو واصجار قخار ججيج يحل محمةالسظعؾن فيو , او بإ

الحكؼ االستئشافي  كسا أن  يكؾن قائسا بيؽ الخرؾم اال الحكؼ الرادر مؽ محكسة االستئشاف , 
صادرا  بتأييجه , فيكؾن ىؾ السعؾل عميو في يدتغخق الحكؼ السدتأنف ويظؾيو في اطاره اذا كان 

تحجيج الخوابط بيؽ الخرؾم وفي تحجيج مجاىا , كسا تختص محكسة الشقض بترحيح األحكام 
 اإلحالة , أو اعقبتيا  ن فييا أماميا سؾاء قخنتيا بقخاراتالتي ترجرىا بشقض األحكام السظعؾ 

 .(2)بأحكام تفرل في السؾضؾع

( مخافعات مرخي جاء مظمقا  في عقج 191مؽ كل ما تقجم يتبيؽ أن نص السادة ) 
دون تقييج ذلػ بأن يكؾن تذكيميا مختمفا  ال  مؽ االختراص لمسحكسة التي أصجرت الحكؼ

ظمق عمى أطالقو والعسؾم عمى يذتخك فيو القزاة الحيؽ أصجروا الحكؼ , واالصل أن يبقى الس
, لحلػ فاالختراص الحي يثبت عسؾمو ما لؼ يخد نص يكذف عؽ ارادة تقييجه أو تخريرو 

مؽ أخظاء مادية ىؾ اختراص نؾعي ومحمي يثبت لمسحكسة بترحيح ما يتظخق  الى حكسيا   
دون ميخىا مؽ السحاكؼ وسؾاء كانت اعمى أو ادنى مشيا درجة , وىؾ مؽ  ليحه السحكسة 

اختراص يتعمق بالشغام العام , ومؽ ثؼ ال يجؾز االتفاق عمى مخالفتو , ويجب عمى السحكسة 
 أن تقزي بو مؽ تمقاء نفديا. 

تذكيل السحكسة التي تشغخ طمب الترحيح نو ال يذتخط أن يكؾن وفي ضؾء ذلػ , فأ
لتذكيل الحي أصجر الحكؼ السظمؾب ترحيحو , فتثبت سمظة الكيام بالترحيح مختمفا  عؽ ا

                                                           

 وما بعجىا .   742د. أحسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص (1)
فإذا كان الحكؼ قج نقض ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي عمى انو )2\269تشص السادة )   (2)

كسة التي أصجرت الحكؼ السظعؾن فيو لتحكؼ فييا مؽ ججيج لغيخ ذلػ مؽ األسباب تحيل القزية الى السح
بشاء عمى طمب الخرؾم , وفى ىحه الحالة يتحتؼ عمى السحكسة التي أحيمت الييا القزية أن تتبع حكؼ 

ويجب أال يكؾن مؽ بيؽ أعزاء السحكسة التي  محكسة الشقض في السدألة القانؾنية التي فرمت فييا السحكسة
ومع ذلػ اذا حكست السحكسة  ة أحج القزاة الحيؽ اشتخكؾا في إصجار الحكؼ السظعؾن فيوأحيمت الييا القزي

بشقض الحكؼ السظعؾن فيو وكان السؾضؾع صالحا  لمفرل فيو او كان الظعؽ لمسخة الثانية ورأت السحكسة 
 نقض الحكؼ السظعؾن فيو وجب عمييا أن تحكؼ في السؾضؾع(.



 الفصل الثاني.............................................. اسباب مراجعة االحكام القضائية
 

89 
 

الحيؽ اشتخكؾا في اصجار  أنفديؼ القزاة , أصجرت الحكؼ , سؾاء شكمت مؽلمسحكسة التي 
 . (1)الحكؼ أو مؽ قزاة اخخيؽ 

وبيحا الرجد فقج جاء قخار لسحكسة الشقض السرخية ) وال شػ أنو اذا تؾفي القاضي 
صجر الحكؼ أو نقل سؾاء الى محكسة أخخى في نفذ الجائخة أو الى خارجيا أو كان في الحي أ

فإن القاضي الحي حل محمة ىؾ الحي أجازه سؾاء أثشاء العام القزائي أو اثشاء العظمة القزائية 
يتؾلى ترحيح الحكؼ حتى ولؾ كان مشتجبا  لجمدة واحجة , الن الشص وجو الخظاب لمسحكسة 

لحكؼ , وبالتالي فإن قاضي السحكسة وقت تقجيؼ طمب الترحيح ىؾ الحي يتؾلى التي أصجرت ا
 (2)إجخاءه(

عمى  لشدبة لمسذخع الفخندي فمقج اعتسج في قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي الشافحما باأ
, (3)ة الؾاجبة التظبيق في ىحا الخرؾصالحمؾل السدتقخة في الفقو والقزاء لكي يدتخمص القاعج

وىؾ  في قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي الشافح  ؾصوردت ىحه القاعجة ضسؽ أحج الشرولقج 
االخظاء اإلجخاءات السجنية الفخندي الشافح التي نرت عمى أنو )( مؽ قانؾن 1\462نص السادة )

التي  يثبت االختراص بالترحيح فييا لمسحكسةالحكؼ ,  كتابية أو الحدابية التي تؤثخ فيال
تؤول الييا الدمظة بالشدبة لمحكؼ السظمؾب ترحيحو , وىي السحكسة التي يشتقل الييا أمخ 

 . (4)(القزاء فيو

وتؤدي ىحه القاعجة ىؾ أنو بسجخد الظعؽ في الحكؼ ألحج االسباب السعتسجة قانؾنا  , فإن 
 االختراص بترحيحو مؽ األخظاء السادية التي تذؾبو يؤول الى محكسة الظعؽ ,

واالختراص في ىحه الحالة ىؾ اختراص فخعي تبعي يثبت لسحكسة الظعؽ بالتبعية 

                                                           

 .1117الدابق , ص نبيل أسساعيل عسخ , السرجر  (1)
قزائية : اشار الية د. أحسج مميجي , السؾسؾعة الذاممة  21سشة  144طعؽ رقؼ  -1954\1\21نقض  (2)

 1171, ص  2118, دار العمؼ وااليسان , القاىخة , 7طقانؾن السخافعات , في التعميق عمى 
(3)Glasson Tissier et morel ,op .cit ,P . 86.     

 ( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي الشافح.1\462يشغخ نص السادة )  (4)
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ونتيجة لحلػ فان ىحا االختراص ال يقؾم اال الختراصيا االصمي بشغخ الظعؽ في ىحا الحكؼ 
 (1)بعج الظعؽ في الحكؼ بالفعل

 الفرع الثاني 

 القرار الصادر في طلب التصحيح

السحكسة السخترة  ن  قج سبق القؾل إالترحيح فما بخرؾص القخار الرادر بظمب أ
 ن  ال يجب أ نو  , أيا كانت ىحه السحكسة , عمى أبالترحيح ىي السحكسة التي أصجرت الحكؼ

او  الستجاعيؽالحيؽ أصجروا الحكؼ , ويقجم الظمب مؽ احج الظخفييؽ  أنفديؼ القزاة يشغخ الظمب
مؽ كمييسا وان كان العسل يجخي عمى ان يقجم الظمب مسؽ صجر الحكؼ لرالحو اذ مؽ خدخ 

طمب الترحيح بعج دعؾة الجعؾى ال فائجة تعؾد عميو عادة مؽ ترحيح الحكؼ , وتشغخ السحكسة 
اطخاف الخرؾمة التي صجر فييا الحكؼ السظمؾب ترحيحو , وليؤالء تقجيؼ مالحغاتيؼ كتابة او 

دون التعخض لسا ورد في الحكؼ مؽ قزاء  مؽ عمى اال تتشاول سؾى ما تعمق بالترحيحشفؾيا  
 بترحيح ترجر قخارىا وبعج ان تدتسع السحكسة ألقؾال الظخفيؽ او مؽ حزخ مشيسا بذأنو

فيؽ وفق االصؾل , كسا الترحيحي في سجل األحكام ويبمغ لمظخ  جون القخارالخظأ الؾاقع وي
اما الشدخ التي سمست قبل طمب الترحيح فتدتخد  تدمؼ الى االطخاف ندخة لمحكؼ يجرج في كلو 

وتتمف , واذا تجاوزت السحكسة في قخارىا الرادر بالترحيح الحجود والقؾاعج السخسؾمة لحلػ 
, لحلػ فالقخار الرادر في طمب الترحيح  (2)قابال  لمظعؽ بالظخق القانؾنيةفيكؾن قخارىا ىحا 

ة قزائية , وذلػ في جمد لمحزؾر وسساع اقؾاليسايكؾن مؽ خالل دعؾة السحكسة لمظخفيؽ 
بسعشى آخخ كيف  ماىي طبيعة ىحه الجمدة ؟   , في ىحا السجال والتداؤل الحي يظخح نفدو

ل مخاجعة أروقة القزاء مؽ خال يسكؽ ترؾر حجوث ىحه الجمدة ؟. ان االجابة عؽ ىحا التداؤل
 وذلػ كاالتي : (3)العخاقي تبيؽ أن طمب الترحيح يقجم بريغتيؽ

                                                           

(1) A.Benabent, Rép. proc. civ., 2 ed., V; jugement,P. 540. 
 266القاضي عبج الخحسؽ العالم , السرجر الدابق , ص  (2)
, نائب رئيذ محكسة استئشاف بابل االتحادية , الخسيذ  باسؼ عبج زيج العارضيمقابمة الديج القاضي  (6)

 , وقت السقابمة الداعة التاسعة صباحا ., 2119\5\23
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األول : يكؾن عؽ طخيق طمب يقجم الى الديج قاضي محكسة السؾضؾع يذيخ  االتجاه
دون حزؾر الخرؾم ولكؽ مع تبميغ الى الخظأ السادي ويظمب ترحيحو مؽ  فيو مقجم الظمب

 بالقخار وتكؾن الريغة كاالتي : 
أرجؾ التفزل بالسؾافقة عمى ترحيح الخظأ السادي الؾارد في الظمب والؾاقع عمى العقار 
السخقؼ كحا حيث ورد في قخار الحكؼ ان اسؼ السجعى عميو ىؾ حدؽ جاسؼ دمحم واالسؼ الرحيح 

 و وجعمو عمى شكل حاشية لمقخار.. وامخكؼ مع التقجيخ.ىؾ حديؽ جاسؼ دمحم لحا أرجؾ ترحيح
عة اصجار الثاني: عؽ طخيق دعؾى تدجل وفق االصؾل ويتؼ مؽ خالل السخاف االتجاه

 ا  بحت اويجب أن يكؾن الخظأ السادي السظمؾب ترحيحو خظأ مادي قخار ترحيح الحكؼ القزائي
 . ا  ام كتابي ا  حدابي

 كاالتي:ونسؾذج قبؾل قخار الترحيح يكؾن 
قؾع خظأ مادي في الحكؼ الفالني بشاء عمى طمب السجعي بعخيزتو السؤرخة كحا بؾ 

تحكخ اوصاف الخظأ( بان ذكخ كحا والرحيح ىؾ كحا , وبعج استساع السحكسة الى اقؾال )
) يحكخ  ألنو البحتةالظخفيؽ فقج عيخ لمسحكسة وقؾع الخظأ في الحكؼ وحيث انو مؽ االخظاء 
مخافعات قخر  167الدبب( مسا يربح معو طمب الترحيح واردا  وعميو وعسال  بحكؼ السادة 

ترحيح الخظأ السادي السحكؾر بجعل العبارة بجال  مؽ كحا وذلػ في مدؾدة الحكؼ السحكؾر يدجل 
 خ كحا. مخافعات وافيؼ عمشا  في تاري 1\216وفقا  لمسادة  لمتسيد في سجل االحكام قخارا  قابال  

 خر ترحيحو , واال فتقخر رد  لى الترحيح تقإ فإن وججت السحكسة ما يجعؾ ولحلػ
األحكام ويعج جدءا  متسسا  ويجون القخار الحي يرجر كحاشية لمحكؼ ويدجل في سجل ,(1)الظمب
, وقخار السحكسة الرادر بقبؾل الترحيح أو رده يكؾن قابال  لمظعؽ فيو بظخيق التسييد  (2)لمحكؼ

 .(3)خالل سبعة أيام مؽ اليؾم التالي لتبميغ القخار أو اعتباره مبمغا  

                                                           

( مؽ قانؾن السخافعات العخاقي عمى أنو)اذا وقع طمب الترحيح دعت 167تشص الفقخة الثانية مؽ السادة )  (1)
 واصجرت قخارىا بترحيح الخظا الؾاقع( . السحكسة الظخفيؽ الستساع اقؾاليسا او مؽ حزخ مشيسا بذانو

( مؽ قانؾن السخافعات العخاقي عمى أنو )يجون قخار الترحيح حاشية 167تشص الفقخة الثالثة مؽ السادة )  (2)
 لمحكؼ الرادر ويدجل في سجل االحكام ويبمغ لمظخفيؽ( . 

يجؾز الظعؽ بظخيق التسييد في  -1( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي, بأنو: ) 216تشص السادة )  (3)
القخارات الرادرة مؽ القزاء السدتعجل وفي الحجد االحتياطي والقخارات الرادرة في التغمؼ مؽ االوامخ عمى 

  =العخائض والقخارات الرادرة بأبظال عخيزة الجعؾى او بؾقف الديخ في الجعؾى واعتباره مدتأخخة حتى
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وال يجؾز البت في طمب ترحيح الخظأ السادي اال بعج جسع الظخفيؽ واالستساع 
 (1)قؾاليسا أو اقؾال مؽ يحزخ مشيساأل

( مدألة الترحيح بقخار يرجر مؽ 1\191فعالجت السادة ) ا بالشدبة لمسذخع السرخي أم
و حال مباشخة السحكسة السخترة بو , والقخار يرجر عؽ السحكسة بتذكيميا العادي الحي تشعقج ب

حيؽ أصجروا الحكؼ ال أنفديؼ القزاة يزؼ ىحا التذكيلكان ال يذتخط أن  ن  نذاطيا القزائي , وإ
, وبعجم صجوره في شكل الحكؼ فإنو ال يخزع لمقؾاعج الخاصة بإصجار  ترحيحوالسظمؾب 

األحكام , فال يذتخط أن يتزسؽ القخار البيانات التي يجب أن تتزسشيا األحكام والسشرؾص 
( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي , ومع ذلػ فإنو يجب 178عمييا في السادة ) 

يا  مؽ البيانات بسا يكفي الستيفاء الغاية التي يتؾخاىا , وبقجر ما يمدم أن يتزسؽ قجرا  ضخور 
إلمكان مخاقبة عجم تجاوز السحكسة لحجود سمظتيا في الترحيح , فيجب أن يتزسؽ اسؼ 
السحكسة التي صجر عشيا وأسساء القزاة الحيؽ أصجروه , ومكان اصجاره , وتاريخ االصجار 

رتو حكؼ السظمؾب ترحيحو , مؽ حيث السحكسة التي أصجبغخض تظبيق مؾاعيج الظعؽ , وال
, ثؼ الخرؾم فيو واألخظاء السادية التي تظخقت إليو إن وججت  والسادة التي صجر فييا وأسساء

 . (2)قخار السحكسة بخرؾص الترحيح

ا أن م  حيح ال يخخج عؽ أحج  وجييؽ: فيؾ إويالحظ أن القخار الرادر في مدألة التر
رحيحو بالترحيح في حالة تثبت السحكسة مؽ وجؾد خظأ مادي في الحكؼ تتؾلى تيكؾن قخارا  

                                                                                                                                                                      

رادرة بخفض تؾحيج دعؾييؽ  مختبظتيؽ او بخفض االحالة لعجم يفرل في مؾضؾع أخخ , والقخارات ال=
وقخار رفض طمب االختراص الكيسي او السكاني او قخار رد طمب ترحيح الخظأ السادي في الحكؼ او قبؾلو 

تعييؽ السحكسيؽ وردىؼ وقخار تحجيج اجؾر السحكسيؽ. وتكؾن مجة الظعؽ في ىحه القخارات سبعة ايام مؽ اليؾم 
( 1يكؾن الظعؽ تسييدا في القخارات السشرؾص عمييا في الفقخة )   -2بميغ القخار او اعتباره مبمغا . التالي لت

مؽ ىحه السادة , لجى محكسة استئشاف السشظقة , سؾاء كانت صادرة مؽ محكسة البجاءة او محكسة األحؾال 
كسة التسييد االتحادية أذا كانت الذخرية او محكسة السؾاد الذخرية , و يكؾن الظعؽ فييا تسييدا , أمام مح

صادرة مؽ محكسة االستئشاف برفتيا االستئشافية , أمام محكسة التسييد االتحادية اذا كانت صادرة مؽ 
 محكسة االستئشاف برفتيا االستئشافية , و يكؾن القخار التسييدي الرادر نتيجة الظعؽ باتا(.

: اشار الية د. عرست عبج السجيج بكخ  1974\3\23في  1973\عقار \مجنية ثانية \ 1684القخار السخقؼ  (1)
 .727, السرجر الدابق , ص 

 865ص د. فتحي والي , الؾسيط في قانؾن القزاء السجني , السرجر الدابق ,  (2)
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ا أن يكؾن قخار بخفض الترحيح في حالة ثبؾت عجم تظخق أخظاء م  في القخار الرادر مشيا , وإ
 مادية إلى الحكؼ , وتشتيي االجخاءات برجور قخار بخفض الترحيح .

 : (1)مشيا عجة نتائج ويتختب عمى التحميل الستقجم
_ ال يكؾن لمقخار الرادر في مدألة الترحيح طبيعة ذاتية خاصة بو , وإنسا تكؾن لو نفذ 1

 . طبيعة الحكؼ السظمؾب ترحيحو , فيؾ يعج امتجادا  وجدءا  مكسال  لو 
_ أنو إذا الغى الحكؼ الحي تؼ ترحيحو نتيجة الظعؽ فيو , فإن القخار الترحيحي يمغي 2

, وأساس ذلػ أن الحكؼ السرحح ىؾ محل القخار   بقؾة القانؾن بالتبعية لحلػ يكؾن باطال  
 الترحيحي وسشج وجؾده , فيدول القخار بدوال محمو وتالشى أساسو .

_ أن الظعؽ في القخار الرادر في مدألة الترحيح , يختبط بشغام الظعؽ في الحكؼ محل 3
حدب ما إذا كان القخار صادرا  بالترحيح أو بخفض , وتختمف أحكام ىحا االرتباط الترحيح 

  الترحيح . 
فالقخار الرادر بالترحيح يكؾن تابعا  لمحكؼ محل الترحيح مؽ حيث القابمية لمظعؽ وطخق 
الظعؽ التي يجؾز مسارستيا ضجه , فيؾ يخزع لحات نغام الظعؽ الحي يخزع لو الحكؼ محل 

ؽ لرجوره في حجود الشراب االنتيائي , فإن القخار الترحيح , فإذا كان الحكؼ ميخ قابل لمظع
الترحيحي ال يكؾن قابال  لمظعؽ فيو , أما إذا كان الحكؼ مسا يقبل الظعؽ فيو , فإن القخار 

التي يسكؽ مسارستيا لمظعؽ في  نفديا الظخق وب كؾن قابال  بجوره لمظعؽ فيوالترحيحي ي
 .(2)الحكؼ

ة ( مؽ قانؾن السخافعات السجني2\191السادة ) وتجج ىحا التحميل اساسا  لو  في نص 
) ويجؾز الظعؽ في القخار الرادر بالترحيح .... وذلػ بظخق  والتجارية السرخي التي تقخر 

 .الجائدة في الحكؼ مؾضؾع الترحيح(الظعؽ 

                                                           

 1118نبيل اسساعيل عسخ , السرجر الدابق , ص د.  (1)
عمى ذلػ في معخض شخحيا  1949لدشة  77رقؼ وأكجت السحكخة التفديخية لسذخوع قانؾن السخافعات الدابق  (2)

( مؽ القانؾن الشافح بتقخيخىا أن القخار الرادر بالترحيح يقبل 2\191( تقابميا السادة )365ألحكام السادة )
الظعؽ فيو وذلػ بظخق الظعؽ الجائدة في الحكؼ مؾضؾع الترحيح , فإن كان ىحا الحكؼ مسا يقبل االستئشاف 

  ., وان كان مسا يجؾز الظعؽ فيو بالشقض جاز الظعؽ بالشقض في القخاراستؤنف قخار الترحيح 
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( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية  4\462نؾن الفخندي فظبقا  لمسادة )مقاأما بالشدبة ل
عمى مدؾدة الحكؼ الحي تؼ ترحيحو ) يجب أن يؤشخ بالترحيح  نو  أ نرت عمىالفخندي التي 

 (La minute ( وكحلػ عمى الشدخ االصمية السدتخخجة , )Les expeditions وكحلػ , )
 ن  إعمى ىحه األحكام , و  شافحاالجخاءات السجنية الفخندي ال( مؽ قانؾن 5\462)  قخرت السادة 

( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية 2\191جاء ذلػ بريغة مختمفة عؽ صيغة السادة ) 
السرخي , فؾفقا  لمشص الفخندي فإنو اذا كان الحكؼ محل الترحيح يحؾز قؾة االمخ السقزي , 

 فإنو ال يسكؽ الظعؽ  في القخار الترحيحي اال بظخيق الظعؽ بالشقض .

قخار مكسال لمحكؼ االصمي  الرادر في الخظأ عبارة عؽ يكؾن القخارخالصة القؾل : 
 عشو . حكسا مدتقال عج  وال ي   جسيعيا الؾجؾه مؽ

    

 الطبحث الثاني

 حكام القضائيةتفدير األ

البحث عؽ إرادة  ىؾ تحجيج ما يتزسشو الحكؼ مؽ تقجيخ وليذ  السقرؾد بتفديخ الحكؼ
, ذلػ أن الحكؼ ليذ  السجنية  القاضي الحي اصجره كسا ىؾ الحال عشج تفديخ عقج مؽ العقؾد

, وىحا ال يسكؽ أن يبحث عشو إال في العشاصخ السؾضؾعية  جيخا ىؾ عسل تقترخفا  قانؾنيا  وانس  
ؼ واضحا  , كان الحك السكؾنة لمحكؼ ذاتو مشفرال  عؽ إرادة القاضي الحي أصجره , وال مذكمة إذا

و ابياما ال يسكؽ معو الؾقؾف عمى حكيقة ما قرجتو السحكسة بحكسيا , أما إذا تزسؽ مسؾضا  
. لحا (1), أي الحاجة لمتفديخ ة لؾقائع الجعؾى فيشا تقؾم الحاجة لسعخفة تقجيخ السحكسة بالشدب

ونبحث في  القزائي شخوط تفديخ الحكؼ سشتشاول ىحا السبحث بسظمبيؽ نبحث في السظمب األول
 اجخاءات تفديخ الحكؼ القزائي. السظمب الثاني 

 
                                                           

, 2117, دار الشيزة العخبية, 2د. فتحي والي , السبدؾط في قانؾن القزاء السجني عمسا  وعسال , ج (1)
 .429ص
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 الطظلب األول
 شروط تفدير الحكم القضائي

التشفيح  كال أو بعزا مسا يتعحر عمى مجيخية زسؽ الحكؼ مسؾضا في مشظؾقوتأحيانا  ي
التي أصجرت فيؼ حكيقة ما قرجتو السحكسة , جاز لمسشفح العجل أن يدتؾضح مؽ السحكسة 

وطبقا  لحلػ سشتشاول ىحا السظمب بفخعيؽ نبحث في الفخع  (1)الحكؼ عسا ورد فيو مؽ مسؾض
  بيام في مشظؾق الحكؼ.واإل في الفخع الثاني أن يقع الغسؾضونبحث  وإبيام وجؾد مسؾض األول

 الفرع األول                                    
 بهاموإ وجهد غطهض

  عمى الؾقؾف دون  مؽ يحؾل بياموإ لبذ مؽ الحكؼ يتزسشو ما ىؾ بالغسؾض ويقرج
  السحكسة قرج
ي أن يكؾن واضحا  وبيشا ال لكي يشفح الحكؼ القزائي , يشبغ, لحلػ (2) أصجرتو الحي الحكؼ مؽ

ا فال يجؾز لمسحكسة أن ترجر حكسا  ال يسكؽ إبيام فيو , كميا  كان الغسؾض أو جدئيو  مسؾض
 .(3)والجيالة الفاحذة السحاكؼ يجب أن تكؾن خالية مؽ الغسؾض واالبيام احكامتشفيحه , حيث أن 

 ويخاد بو ىؾ الغسؾض الحي يكتشف الفقخة الحكسية بأكسميا او كميا   مسؾضا   والغسؾض اما أن يكؾن 
,  دون البعض اآلخخ يتعمق ببعض فقخات الحكؼ القزائي ويقرج بو ىؾ الغسؾض الحي جدئيا  

والسثال عمى الغسؾض الكمي , أن يتزسؽ الحكؼ القزائي إلدام السجعي عميو بجفع التعؾيض عؽ 
لجار السجعى , دون أن يتزسؽ االضخار التي سببيا لمسجعي وذلػ لحفخه أسذ داره السجاورة 

الحكؼ القزائي أية تفاصيل عؽ ىحه االضخار وقيسة التعؾيض السحكؾم بيا عمى السجعى عميو , 
خدات ومالية ىحه االثاث وأقياميا. لحكؼ بتدميؼ االثاث الدوجية إلى الدوجة دون تحجيج مفأو ا

وبيحا الرجد فقج ذىبت محكسة أستئشاف بغجاد برفتيا التسييدية في قخار ليا الى ) ان الحكؼ 
السشفح يكتشفو الغسؾض عشج التشفيح حيث لؼ يحجد فيو عيار الحىب السحكؾم بتدميسو لحا عمى 

عشج  فح العجل جسع الظخفيؽ الجائؽ والسجيؽ وتجويؽ أقؾاليسا بذأن عيارية الحىب الستفق عميوالسش

                                                           

 .276ضياء شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾن السخافعات, السرجر الدابق , ص (1)
 مظبعة , 1 ط ,   1981لدشة  ) 45( رقؼ التشفيح قانؾن  شخح , التسيسي ميجي صالح عبؾد (2)

 21 ص , 2111 , بغجاد , الخيخات
 .728د. عرست عبج السجيج بكخ , شخح أحكام قانؾن السخافعات السجنية, السرجر الدابق, ص (3)
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وبعكدو يكمف السشفح العجل الجائؽ بسخاجعة  عمية ما ترادقالعقج فأن ترادق فيرار الى 
يكؾن  مسؾضا   أن أماو   1عيارية الحىب الستفق عميو( ألثباتجعؾى ال أقاموالسحاكؼ السخترة 

, فسثالو , الحكؼ بإلدام السجعى عميو بجفع مبمغ مقجاره عذخة مالييؽ ديشار وتحسيمو الخسؾم  جدئيا  
, وفي ىحا الدياق فقج ذىبت محكسة أستئشاف نيشؾى برفتيا التسييدية في قخار  والسراريف كافة

الييا  األمخاض السذارليا ) عمى السشفح العجل بغية أزالة الغسؾض الحي أكتشف أوصاف بعض 
( 11عسال  بأحكام السادة )في تقخيخ الخبخاء اإلستيزاح مؽ السحكسة التي أصجرت الحكؼ السشفح 

مؽ قانؾن التشفيح وطمب صؾرة مؽ محزخ الحجد االحتياطي عمى االمخاض ان كان ىشاك 
قخة أما الف .2السشفح بغية تدييل تشفيح الحكؼ ( الحكؼ اليو في أعالم عمييا ولؼ يذخ حجد احتياطي

الحكسية الستعمقة بتدجيج السبمغ السحكؾر فقخة واضحة يسكؽ تشفيحىا , أما الفقخة الحكسية الستعمقة 
بالسراريف والخسؾم التي يتزسشيا الحكؼ فال يسكؽ تشفيحىا , اال بعج أن يخد التؾضيح مؽ 

حكؼ بحلػ مؽ مجيخية التشفيح التي أودع ال سؤال , بعج تؾجيوالسحكسة التي أصجرت الحكؼ 
   1981( لدشة 45رقؼ ) ( مؽ قانؾن التشفيح11القزائي لجييا لغخض التشفيح وذلػ استشادا لمسادة )

لمسشفح العجل, ان يدتؾضح مؽ السحكسة التي اصجرت الحكؼ عسا ورد فيو التي نرت عمى أنو )
مؽ مسؾض, واذا اقتزى االمخ صجور قخار مشيا افيؼ ذوو العالقة بسخاجعتيا دون االخالل 

( فإذا واصمت مجيخية التشفيح تشفيح فقخات الحكؼ بتشفيح ما ىؾ واضح مؽ الحكؼ الؾاجب التشفيح
السشفح لجييا مع وجؾد الغسؾض , فإن قخار السشفح العجل يكؾن معخضا لمشقض مؽ محكسة 

 . (3)االستئشاف السخترة برفتيا التسييدية

 -في أحج قخاراتيا إلى القؾل : وذىبت محكسة استئشاف بغجاد برفتيا التسييدية         

سشفح العجل مسؾضا  في الحكؼ وطخيقة تشفيحه فبإمكانو االستيزاح عؽ ذلػ مؽ ال) إذا وجج 
مؽ قانؾن التشفيح (..... عمية قخر نقض القخار 11جرتو استشادا  ألحكام السادةالسحكسة التي أص

                                                           

أشار اليو ىادي عديد عمي , السبادئ القانؾنية في  1996\5\13( في 1996 \تشفيح \ 579) القخار رقؼ  1))
 . 141, ص1999قزاء محكسة استئشاف بغجاد برفتيا التسييدية , مظبعة الدمان , بغجاد , 

, أشار الية : د.  2112\3\21في  2112\ت.ب  \52قخار محكسة استئشاف نيشؾى برفتيا التسييدية رقؼ  (2)
رس حديؽ , لؤي عبج الحق أسساعيل , أزالة مسؾض الحكؼ القزائي السجني , بحث مشذؾر في مجمة بيخك فا

 .7, ص 2116,  , السجمج الخابع , العجد التاسع والعذخون  جامعة تكخيت لمحقؾق 
 .729-728الدابق, ص د. عرست عبج السجيج بكخ, السرجر (3)
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ة لمديخ فييا وفق ما تقجم .... وصجر السسيد وإعادة االضبارة التشفيحية إلى مجيخية تشفيح الكخاد
 . (1)(1993\11\3القخار باالتفاق في 

بالشدبة الى قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي فقج بيؽ أنو في حالة إذا  ما  وأ        
يعجد معو الخرؾم أن يتبيشؾا عمى وجو الجقة مزسؾن  ا  بياما  أو إشاب مشظؾق الحكؼ مسؾض

, وليحا فإن تفديخ الحكؼ ال  كسة التي أصجرتو تفديخهلسحالحكؼ , جاز ألحجىؼ أن يظمب مؽ ا
يكؾن بالبحث في العشاصخ السؾضؾعية التي استشج إلييا الحكؼ نفدو برفة مشفرمة عؽ إرادة 

 ا  بيامأو إ ا  ب التفديخ اال اذا شاب الحكؼ مسؾض, لحلػ ال يقؾم الحق في طمالقاضي الحي أصجره
يكؾن مؽ أثخه تعحر التؾصل الى معخفة حكيقة او مجى مزسؾن ما قزي بو في الحكؼ ويجج 
الغسؾض الحي قج يكتشف الحكؼ واالبيام الحي قج يالبدو مرجره األساسي في عيب في الريامة 

 . (2)الفشية لمقخار القزائي

التي أصجرت الحكؼ باعتبارىا أقجر مؽ ميخىا  نفديا السحكسة التفديخ الىويقجم طمب        
, لمظعؽ فيو باالستئشافالحكؼ قابال  عمى الكيام بيحه السيسة , وال يسشع مؽ تقجيؼ الظمب أن يكؾن 

الحتسال قيام مرمحة عاجمة في التفديخ, ومع ذلػ فإنو إذا طعؽ في الحكؼ فعال فإن والية 
ؽ السحكسة التي أصجرتو إلى السحكسة االستئشافية , عمى أساس أن االستئشاف التفديخ تشتقل م

يعيج طخح الشداع عمى ىحه السحكسة, فال حاجة لشغخ الظعؽ في الحكؼ أمام محكسة وتقجيؼ طمب 
         التفديخ إلى محكسة أخخى , الحتسال تعارض وجيات الشغخ حؾل تفديخ الحكؼ مؽ ناحية 

عشجما بحلػ تمتدم السحكسة  . (3)كؼ بخمتو مؽ محكسة الظعؽ مؽ ناحية أخخى واحتسال إلغاء الح
بكل العشاصخ التي كانت مظخوحة عشج إصجار الحكؼ وتتشاوليا  تتشاول السشظؾق بالتفديخ اإللسام

وثيقا  بحيث ال تقؾم لو بجونيا قائسة , طارحة بحلػ  في أسبابيا وكانت مختبظة بالسشظؾق ارتباطا  
ال حاجة لمسشظؾق بيا , فتعتج محكسة التفديخ بالؾقائع  قزاء الحكؼ نافحة التي عجىا األسباب

                                                           

,  1994( لدشة 18مشذؾر في السؾسؾعة العجلية , العجد ) ,  1993\11\3في  93تشفيح  \ 841 \القخار  (1)
 .6-5ص 

, 2116د. عمي بخكات , الؾسيط في شخح قانؾن السخافعات السجنية والتجارية , دار الشيزة العخبية ,  (2)
 918-917ص

, 2111د. أحسج الديج صاوي , الؾسيط في شخح قانؾن السخافعات السجنية والتجارية , بجون مكان طبع ,  (3)
 .957ص 
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والسدتشجات والجفؾع وأوجو الجفاع ونرؾص القانؾن التي تزسشتيا األسباب وكانت أساسا  
لمسشظؾق, ومتى تسكشت السحكسة مؽ الؾقؾف عمى الشيج الحي انتيجو الحكؼ السظمؾب تفديخه , 

بيل إلى تفديخه والؾقؾف عمى حكيقة ونظاق السدالة التي حدسيا في مشظؾقو كان ذلػ ىؾ الد
دون اعتجاد بسجى تظابق ىحا القزاء  مؽ والعبخة في التفديخ بسخمى الحكؼ وما قرجه مؽ قزائو

القانؾن لخخوج ذلػ عؽ نظاق التفديخ فإن جاوزت السحكسة ذلػ ومدت  أو مخالفتو ألحكام
يخ أو نفي أمخ لؼ يتزسشو السشظؾق , كان قزاؤىا مذؾبا  في خظأ في بالتفديخ حجية الحكؼ بتقخ 

االبيام عشجما يسكؽ الؾقؾف عمى حكيقة ونظاق السدالة التي و  القانؾن ويشتفي الغسؾضتظبيق 
ج تزسشيا السشظؾق بالخجؾع الى نرؾص القانؾن الستعمقة بيا مثال ذلػ , الحكؼ بؾقف التشفيح بع

 مؽ , إذ يعتبخ ىح الحكؼ مشذئا  وليذ مقخرا  ومؽ ثؼ يتختب أثخه مشح صجورهالبجء فيو وتشفيحه جدئيا  
دون أن يختج ىحا االثخ إلى التشفيح الحي تؼ قبل ذلػ , خالفا  لمحكؼ الرادر بقدسة السال الذائع , 

كل متقاسؼ مالكا  لمجدء الحي اختص  أثخه إلى وقت قيام الذيؾع وي عج   فيؾ حكؼ مقخر لمقدسة يختج
سؾاء في دون حاجة إلى الشص عميو  مؽ يتختب عمى ذلػ مؽ آثار و مشح قيام الذيؾع مع ماب

 .(1)االسباب أو في السشظؾق إذ يدتفاد قانؾنا  مؽ الحكؼ الرادر بالقدسة

وبيحا الرجد جاء في قخار لسحكسة الشقض السرخية ) بأن السقخر في قزاء ىحه         
( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي عمى أن 1\192الشص في السادة ) السحكسة أن  

مؽ يظمبؾا إلى السحكسة التي أصجرت الحكؼ تفديخ ما وقع في مشظؾقو  يجؾز لمخرؾم أن  
      مشاط االخح بو أن  ن  أمسؾض أو إبيام , ويقجم الظمب باألوضاع السعتادة لخفع الجعؾى مؤداه 

حكيقة ما قرجتو السحكسة  الحكؼ مامزا  أو مبيسا  ال يسكؽ معو الؾقؾف عمى يكؾن مشظؾق 
بحكسيا , كسا إذا كانت عبارتو قج وردت عمى نحؾ مؽ شأنو أن يغمق سبيل فيؼ السعشى السخاد 

الخجؾع  ال يجؾزمشو , أما اذا كان قزاء السحكسة واضحا  ميخ مذؾب بغسؾض أو ابيام فإنو 
حا القزاء حتى ال يكؾن التفديخ ذريعة لمعجول عشو أو السداس بحجيتو لتفديخ ى الى السحكسة
, وكان الحكؼ السظمؾب تفديخه ال يذؾبو مسؾض أو بيام فيؾ بحدب صخيح لفغو  لسا كان ذلػ

مؾرث الظالبيؽ في إعادة تدؾية معاشو عؽ االجخ  بأحقيتووواضح مجلؾلو قج بت في مشظؾقو 

                                                           

السدتذار أنؾر طمبة , السظؾل في شخح السخافعات السجنية والتجارية , الجدء الخامذ , بجون ذكخ مكان  (1)
 .61, ص2111طبع , 
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كان يذغميا أو آخخ مختب أساسي كان يتقاضاه  التي  الؾعيفةاالساسي عمى اساس اخخ مخبؾط 
% مؽ أجخ االشتخاك االخيخ مزافا  إليو 111أييسا أصمح لو عمى أن يخبط السعاش بحج أقرى 

 . (1)(العالوات الخاصة مع الديادة السقخرة قانؾنا  , فإن طمب تفديخه يكؾن ميخ مقبؾل

السجنية الفخندي فقج أعتخف لمسحاكؼ بدمظة تفديخ  وفيسا يتعمق بقانؾن االجخاءات          
حجود مسارسة ىحه الدمظة وذلػ مؽ خالل نص  ميا الغامزة ومشغسا في الؾقت نفدوأحكا

 أن قاض أي حق مؽ( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي التي نرت عمى انو )461السادة )
 مؽ بديط التساس طخيق عؽ الحكؼ لتفديخ طمب تقجيؼ يسكؽ, و فيو الظعؽ يتؼ لؼ إذا قخاره يفدخ
 أو األطخاف وجؾد مع عمييا القاضي يحكؼ. مذتخكة عخيزة طخيق عؽ أو الظخفيؽ أحج جانب

 (2)ىؼ(استجعاء

حيث  الذأنالفخندية في قخار ليا في ىحا  ق ما تقجم فقج ذىبت محكسة الشقضوعمى وف      
قزت بأنو ) اذا كان الحكؼ السظمؾب تفديخه قج قزي بؾقف تشفيح الحكؼ السظعؾن فيو حتى 
يفرل في الظعؽ , وكان ىحا الحكؼ ال يذؾبو مسؾض وال ابيام فيؾ بحدب صخيح لفغو 

 . (3)(الحالةوواضح مجلؾلو , لحلػ فإن طمب التفديخ يكؾن ميخ مسكؽ في ىحه 

قؾم وجب عمى السشفح العجل أن يتبيؽ أنو أذا كان الغسؾض مسؾضا  كميا خالصة القؾل :      
الغسؾض واالبيام الحي يذؾب الحكؼ القزائي , أما اذا كان  بتأخيخ التشفيح الى حيؽ إزالة

الغسؾض مسؾضا  جدئيا  فيقترخ أيقاف التشفيح عمى الجدء الحي يذؾبو الغسؾض واالبيام في 
 س بسا ىؾ واضح في الحكؼ.دون السدا مؽ الحكؼ القزائي

 
 
 

                                                           

ق, أشار الية : السدتذار أنؾر طمبو , السظؾل في شخح السخافعات 74س 7طعؽ  2114\5\11نقض  (1)
 .61السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص 

(2) Garsonnet et Gezar-bru , op.cit.,t.3,P , 702. 

(3) Civ , 1e ,5 dec.  1962, Bull . P. 5222 
 2119\8\23تاريخ الديارة   (www. Easydroit.frمتاح عمى السؾقع االلكتخوني ) 
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 الفرع الثاني
 االبهام في مظظهق الحكمو  أن يقع الغطهض

ابيام مسا يقؾم معو الحق في و  كل ما يعتخي األحكام مؽ مسؾض يالحظ أنو ليذ
الغسؾض واقعا في مشظؾق الحكؼ ذاتو , و  لكيام ىحا الحق أن يكؾن االبيامالتفديخ , وانسا يذتخط 
, فال يجؾز طمب  بيسا  فإن كان مشظؾق الحكؼ واضحا  الحكؼ مامزا  أو مأي أن يكؾن مشظؾق 

تفديخه حتى ال يكؾن التفديخ وسيمة لتعجيل الحكؼ السكتدب درجة البتات , واالمثمة عمى مسؾض 
ؽ مقجارىا أو مشظؾق الحكؼ كثيخة مشيا إذا حكست السحكسة بأجؾر السحاماة لمخرؼ ولؼ تعي

مقجاره , أو حكست بسمكية العقار ولؼ تحكخ تدمدمو أو رقسو أو حكخ حكست بالتعؾيض ولؼ ي  
 . (1), كل ذلػ يجعل مشظؾق الحكؼ مامزا  ويحتاج الى تفديخحجوده 

رفتيا التسييدية والحي جاء فيو نيشؾى ب استئشافوبيحا الرجد جاء في قخار لسحكسة 
القانؾنية قخر قبؾلو شكال  ولجى مقجم ضسؽ السجة لجى التجقيق والسجاولة وجج أن الظعؽ التسييدي )

كان عمى السشفح العجل  أنو ميخ صحيح ومخالف لمقانؾن إذ عظف الشغخ الى القخار السسيد وجج
أعادة مفاتحة محكسة البجاءة التي أصجرت الحكؼ السشفح إليزاح عسا اذا كان السبمغ السحكؾم بو 

لى رقؼ العقار في جمو لعجم االشارة إالتشفيحية مؽ عناشئ عؽ ثسؽ العقار السحجؾز في االضبارة 
الحكؼ السشفح برؾرة واضحة وذلػ استشادا الى حكؼ السادة العاشخة مؽ قانؾن التشفيح لحا قخر نقض 

 . (2)القخار السسيد(

فقج بيؽ أن التفديخ يقع في  بالشدبة الى قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي  ما  وأ       
مشظؾق الحكؼ , اي يقترخ التفديخ عمى السشظؾق , بحيث إذا جاءت األسباب مذؾبة بالغسؾض 

( مؽ 176لمسادة ) استشاداأو االبيام , كان ذلػ مؽ عيؾب التدبيب التي تشال مؽ الحكؼ وذلػ 
ذتسل األحكام عمى يجب أن تقانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي التي نرت عمى )

والسقخر أنو إذا تبيؽ لمسحكسة قبل تؾقيع ندخة الحكؼ ) وبشيت عمييا وإال كانت باطم التي األسباب

                                                           

 .276ضياء شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾن السخافعات السجنية , السرجر الدابق , ص (1)
, أشار الية : د باسؼ ياسخ ذنؾن , نؾاف حازم خالج ,  2111\6\28في  2111\ت .ت \95( رقؼ القخار 2)

عؾارض االضبارة التشفيحية, بحث مشذؾر في مجمة كمية القانؾن جامعة كخكؾك لمعمؾم القانؾنية والدياسية , 
 .74, ص 2114السجمج االول , العجد االول , 
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االصمية , أن االسباب تتظمب إيزاحا  لبعض العبارات الؾاردة بالسدؾدة , أو رفعا  لتشاقض شابيا 
سباب بسا ال يزسؽ الحق في تعجيل األقعية , كان ليا , أو استكساال  لألسباب القانؾنية أو الؾا

سباب الؾاقعية أو إلى القرؾر في األ إضافة تشال مؽ السشظؾق أو تشاقض معو أو ححفا  يؤدي
سباب , فيكؾن حكؼ وقج كان صحيحا  قبل تعجيل األتشاقزا  لسا يتختب عمى ذلػ مؽ بظالن ال

صمية , فال سبيل خة الحكؼ األؼ , اما بعج تؾقيع ندالدبيل الى ترحيح ذلػ ىؾ الظعؽ في الحك
مؽ ذلػ , ولكؽ يجؾز الخجؾع إلييا بظمب تفديخىا  شيءلمسحكسة التي أصجرت الحكؼ إلى 

جميا  ولكؽ تشاقض مع االسباب جاز الظعؽ  ق إذا شابو مسؾض , فان كان واضحا  السشظؾ 
 .(1)فيو

في أسباب الحكؼ ,  واقعا  الغسؾض و  التفديخ اليقع اذا كان االبيامواضح أن الحق في       
شي عمييا القزاء الرادر التي ب  سانيج الؾاقعية والحجج القانؾنية والتي تسثل األسذ والحيثيات واأل

ساس ذلػ أن السشظؾق ىؾ فالحق في التفديخ يختبط بغسؾض وإبيام السشظؾق وجؾدا  وعجما  , وأ ,
 .(2)نؾنية الستشازع عمييا الحي يتزسؽ القخار القزائي في شأن الحقؾق والسخاكد القا

وقزت محكسة الشقض السرخية بانو ) تثبت الحجية لألحكام ولؾ كانت قاصخة التدبيب       
وىي تكؾن لسشظؾق الحكؼ باعتباره القؾل الفرل في الشداع ثؼ تشبدط مشو إلى ما قج يكؾن مختبظا  

سباب تكسل بيا , ذلػ أن األسشظؾق قائسة إال وثيقا  مؽ أسباب بحيث ال تقؾم لم بو ارتباطا  
السشظؾق لؾ كان بو نقص وتفدخه إذا شابو مسؾض , وال تشتقص مشو , وال تشحخف بو عؽ معشاه 
الؾاضح , فال يمتفت لشقص األسباب عؽ مشظؾق الحكؼ , وال لسا يتشاقض مشيا مع عباراتو 

ى مخاده فال يجؾز فحيثسا كانت عبارة مشظؾق الحكؼ واضحو جمية السعشى قاطعة في داللتيا عم
تأويمو بجعؾى االستيجاء بسا جاء في أسبابو ألن البحث في أسباب الحكؼ إنسا يكؾن عشج مسؾض 

 .(3)مشظؾقو أو وجؾد نقص فيو(

                                                           

 .61سظؾل في شخح السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص السدتذار أنؾر طمبو , ال (1)
, 1983عدمي عبج الفتاح , تدبيب األحكام وأعسال القزاة في السؾاد السجنية والتجارية, بجون مكان طبع ,  (2)

 .14ص 
ق ، أشار الية : المستشار أنور طلبه ، المطول في شرح 08س  6667طعن  6666\0\66نمض  (6)

 .06المرافعات المدنية والتجارية ، المصدر السابك ، ص 



 الفصل الثاني.............................................. اسباب مراجعة االحكام القضائية
 

77 
 

عمييا في القانؾن الفخندي ىي أن طمب تفديخ أسباب  أما بالشدبة لإلجخاءات السدتقخ  و       
الى أشباع  لى مرمحة نغخية بحتو وال يخميال يدتشج اال ا ال نوالحكؼ وحيثياتو ال يكؾن مقبؾال  , 

, واالصل أن السرمحة الشغخية ال تكفي الى قيام الظمب الحاجة الذخرية والسعخفة القانؾنية 
نرت عميو  , لحلػ يجب أن يكؾن ىشاك تحجيج شكمي لمسشظؾق وىحا ما (1)القزائي امام القزاء

السجنية الفخندي التي نرت عمى ان) ترجر السحاكؼ  ( مؽ قانؾن االجخاءات2\455السادة ) 
 : (2)أىسيا عجة نتائج عمى ىحا التحميلالقخارات التي تتزسشيا أحكاميا شكل السشظؾق ( ويتختب 

مخ السقزي , فالحجية يعج قخارا  قزائيا  يحؾز حجية األالسشظؾق ال  _ ما ال يرجر في ليأة1
 دون أسبابو . مؽ ورد في مشظؾق الحكؼ تقترخ عمى ما

 يخد في السشظؾق مؽ قخارات . الظعؽ يسارس أساسا  ضج ما ن  _ إ2

بأن يتزسؽ  ا  برفة الحكؼ السختمط ومؽ ثؼ تظبيق نغامو عمييا مذخوط لألحكاماف _ االعتخ 3
 مشظؾقيا قزاء مؾضؾعيا .

ابيام يؽ وجؾد ندتشتج مؽ ذلػ : ان الحق في طمب التفديخ ال يقؾم اال بتؾافخ شخط       
مشظؾق الحكؼ , وتقخيخ وجؾد ابيام أو مسؾض يعتخي  ومسؾض وان الغسؾض واالبيام في

قجم أماميا طمب  فديخ , ىؾ أمخ تقخره السحكسة التيالسشظؾق مسا تقؾم معو الحاجة الى الت
ح السشظؾق وعجم االطخاف في ذلػ , أي اذا تبيؽ لمسحكسة وضؾ  إلرادةال شان و , التفديخ 

بعجم قبؾل طمب التفديخ ولؾ اتفقت ارادة نو يجب عمييا أن تقزي بو فإمسؾض ما قزي 
 مؽ الخرؾم عمى طمب التفديخ , فالغخض مؽ التفديخ ىؾ في وجؾد ابيام أو مسؾض بالفعل

 .الذأنييؼ الخاص في ىحا جاد بالتقجيخ الذخري لمخرؾم أو رأدون اعت

 الطظلب الثاني
 جراءات تفدير الحكم القضائيإ

مشظؾق الحكؼ وابيامو ال يؤدي الى بظالن الحكؼ , فال يجؾز الظعؽ فيو مسؾض 
مشظؾقو أو ازالة ابيامو ىؾ  ض فيبالشقض بدبب ىحا الغسؾض , والدبيل الى بيان ما مس

                                                           

(1) BENABENT, op. cit., N . 497 

 ( من لانون االجراءات المدنية الفرنسي.676ينظر نص المادة )  (6)



 الفصل الثاني.............................................. اسباب مراجعة االحكام القضائية
 

75 
 

لحلػ سشتشاول  ابيامو  وقع في مشظؾقو مؽ مسؾض الخجؾع الى السحكسة التي أصجرتو لتفديخ ما
في الفخع الثاني  ع األول السحكسة السخترة بالتفديخ ونبحثىحا السظمب بفخعيؽ نبحث في الفخ 

 الرادر في دعؾى التفديخ. القخار

 الفرع األول
 الطحكطة الطختصة بالتفدير

  دائخة وىي رسسية جية مؽ القزائي الحكؼ تفديخ طمب يقجم أن   العخاقي السذخعيدتمدم  
 مامزا , وذلػو   مبيسا   تشفيحه السخاد الحكؼ إن   وججت الحكؼ, إذا تشفيح طمب إلييا ق ِجم التي التشفيح
 تخسل السحكسة قبل مؽ الحكؼ تجقيق الحكؼ, وبعج أصجرت التي السحكسة إلى تخسمو بكتاب

 .(1)السحكسة السخترة بالتفديخو التشفيح  دائخة إلى بكتاب الحكؼ تفديخ برجد اإلجابة

 خالل مؽ تتؼ العخاقي القانؾن  في القزائي الحكؼ تفديخ إجخاءات إن   مؽ ذلػ يتزح
 أصجرت التي والسحكسة القزائي الحكؼ بتشفيح السكمفة التشفيح دائخة بيؽ الخسسية السخاطبات

 التي السحكسة إلى الحكؼ تفديخ طمب تقجيؼ في الحق الشداع ألطخاف ليذ أنو يعشي ىحا الحكؼ,
 أصبح قج الحكؼ يكؽ لؼ السقخرة إذا الظعؽ بظخق  الحكؼ ىحا في الظعؽ ليؼ يكؾن  وإنسا أصجرتو,

 .(2)الحكؼ في الظعؽ أسباب أحج يذكل التفديخ يدتمدم الحي اإلبيام أو الغسؾض وكان باتا ,

 دائخة مؽ إلييا السقجم التفديخ طمب إن   الحكؼ أصجرت التي السحكسة رأت إذا أنو ميخ      
 عمييا فإن الجعؾى, أطخاف مؾاجية في مشيا يرجر بقخار إال فيو البت يسكؽ ال السخترة التشفيح

 . (3)الغخض ليحا بسخاجعتيا العالقة ذوي  بإفيام التشفيح دائخة إلى كتاب تخسل أن

 جاز تشفيحه السظمؾب الحكؼ تفديخ حؾل مشازعة حجثت ما لحلػ يالحظ مؽ ذلػ أنو متى       
 وقف يتعيؽ الحالة ىحه وفي الحكؼ اصجرت التي السحكسة الى الحكؼ تفديخ في السشازعة احالة

                                                           

 .119, ص1983( د.آدم وىيب الشجاوي , أحكام قانؾن التشفيح , مظبعة جامعة بغجاد , الظبعة األولى ,1)
 .286, ص 2119السحسؾد, شخح قانؾن السخافعات السجنية , السكتبة القانؾنية,بغجاد,( مجحت 2)
السعجل التي نرت عمى أنو)لمسشفح العجل أن  1981( لدشة 45(مؽ  قانؾن التشفيح العخاقي رقؼ)11( السادة )3)

قخار مشيا وإذا اقتزى األمخ صجور  يدتؾضح مؽ السحكسة   التي أصجرت الحكؼ عسا ورد فيو مؽ مسؾض,
 أ فيؼ ذووا العالقة بسخاجعتيا دون اإلخالل بتشفيح ما ىؾ واضح مؽ الحكؼ(.
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, لحلػ يرجر التفديخ مؽ السحكسة التي أصجرت الحكؼ , فاذا كان الحكؼ قج (1)التشفيح جخاءاتا
ولكؽ ال يذتخط أن يكؾن صجر مؽ محكسة البجاءة فيكؾن طمب التفديخ مؽ محكسة البجاءة , 

, وان محكسة البجاءةذا كان الحكؼ قج صجر مؽ , أما إ الحكؼ الحي أصجر نفدو القاضي ذلػ مؽ
محكسة االستئشاف ردت االستئشاف مؽ حيث الذكل فيكؾن طمب التفديخ مؽ حق محكسة البجاءة 
, ولكؽ إذا كانت محكسة االستئشاف قج حكست بتأييج الحكؼ البجائي أو فدخو وأصجرت حكسا  

ؾل بو تفديخا  ويكؾن التفديخ السعس .(2)يكؾن مؽ قبل محكسة االستئشافججيجا  , فان االستيزاح 
قزائيا  تقؾم بو الدمظة القزائية , وال تقؾم الدمظة القزائية بسثل ىحا التفديخ إال عشجما يعخض 

ي بانو تفديخ عسمي يتؼ نداعا  معيشا  في مدالة مؽ السدائل , لحلػ يؾصف التفديخ القزائ عمييا
التفديخ القزائي ال يتستع بقؾة ممدمة اال عمى أطخاف الجعؾى  ن  فعال  , وإ مخفؾعة بيجف دعاوي 

التي قام القاضي بالتفديخ بسشاسبة عخضيا عميو , بحيث يظبق تفديخ القاضي عمى ىحه الجعؾى 
    (3)ويمتدم أطخافيا بو , وىحا يعشي أن التفديخ القزائي لو أثخ ندبي وال يترف بالعسؾمية

   يقجم طمب التفديخ أن يجبف فعات السجنية والتجارية السرخي بالشدبة الى قانؾن السخا ما  أ
 السعتادة اإلجخاءات وفق (عميو السحكؾم أو لو السحكؾم)فييا الرادر الجعؾى  أطخاف أحج قبل مؽ

 السحكسة كتاب قمؼ في تؾدع( عخيزة)صحيفة بسؾجب وذلػ,  (4)القزائية الجعؾى  لخفع
,  (5)تفديخه السخاد الحكؼ فييا الرادر الجعؾى  أطخاف الخرؾم جسيع إلى إعالنيا ويتؼ السخترة,

 القزائي الحكؼ ن  أ طالسا وقت, أي في تقجيسيا فيجؾز معيؽ, بسيعاد الجعؾى  ىحه رفع يتقيج وال
لتفديخ الحي يخفع فيشعقج االختراص بشغخ طمب ا (6)بإلغائو يحكؼ ولؼ يدقط لؼ تفديخه السخاد

التي أصجرت الحكؼ السظمؾب تفديخه , وىحه ىي القاعجة العامة  نفديا السحكسة برفو أصمية

                                                           

 .3,ص1957, بغجاد , العاني مظبعة , التشفيح قانؾن  شخح , مغفخ عمي .د (1)
 .355د. عساد حدؽ سمسان , السرجر الدابق , ص  (2)
د. دمحم شخيف أحسج , نغخية تفديخ الشرؾص السجنية , دراسة مقارنة بيؽ الفقييؽ السجني واالسالمي  ,  (3)

 .217, ص 1982السكتبة الؾطشية , بغجاد , 
 (مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي.192( انغخ,السادة)2)
ؾمة السجنية, إطخوحة دكتؾراه, كمية الحقؾق, ( د.عبج العال تسام , تأثيخ ارتباط الجعاوى عمى وحجة الخر3)

 .191. , ص1991جامعة القاىخة ,
( عد الجيؽ الجيشاصؾري وحامج عكاز , التعميق  عمى قانؾن السخافعات, مشذأة السعارف, اإلسكشجرية 4)

 911., ص2111,
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( مخافعات مرخي , وتظبيقا  ليحه القاعجة , يكؾن 192السشرؾص عمييا في السادة )
كانت محكسة أول درجة أو محكسة أاالختراص بالتفديخ لمسحكسة التي أصجرت الحكؼ سؾاء 

 خرؼ أماميا بحكؼ صادر مؽ ميخىا أن  السحكسة إذا تسدػ  ما يسشع ال يؾججطعؽ, عمى أنو 
تتؾلى تفديخه لتحجيج نظاق االحتجاج بو, فدمظتيا ىشا كدمظتيا بالشدبة ألي مدتشج تسدػ بو 
الخرؾم أماميا , وليحا ال يجؾز ليا عشجئح أن تؾقف الخرؾمة إلى حيؽ تفديخ الحكؼ مؽ 

 . (1)السحكسة التي أصجرتو

الحيؽ أصجروا ىحا الحكؼ , إذ ال يتعمق األمخ  نفديؼأ مقزاةالتفديخ لوال يجب أن يقؾم ب
بالبحث عؽ إرادة لجييؼ , وانسا يتعمق االمخ بتفديخ مؾضؾعي وىح واضح مؽ خالل نص السادة 

يسشح االختراص فييا بظمب تفديخ الحكؼ لمسحكسة  ( مخافعات مرخي محل التعميق إذ  192)
يظخا عمييا  خف الشغخ عؽ تذكيميا وماالتي أصجرتو , فاالختراص مسشؾح ليحه السحكسة بر

, إذن تختص السحكسة التي أصجرت الحكؼ بتفديخه , سؾاء أكانت محكسة جدائية أم  (2)مؽ تعجيل
 تبارىا مؽ محاكؼ الجرجة األولى أوابتجائية أم محكسة استئشاف , وسؾاء فرمت في الجعؾى باع

الثانية , فيي تختص بظمب تفديخ حكسيا اختراصا نؾعيا  واختراصا  محميا  وىي تختص 
دون أية محكسة أخخى أعمى درجة مشيا أو ادنى أو مؽ درجتيا , وىحه القاعجة مؽ  مؽ وحجىا بو

 .(3)الشغام العام وعمى السحكسة أن تمتدميا مؽ تمقاء نفديا

, ( مخافعات مرخي 192جعؾى , عسال  بالسادة )السعتادة لخفع ال باألوضاعويقجم الظمب 
فيو بالشقض مؽ جانب السحكسة التي أصجرتو ,  السظمؾب تفديخه مظعؾنا   حيث إذا كان الحكؼ

وعمى اعتبار أن الظعؽ بالشقض ال يشقل الخرؾمة إلى محكسة عمى اعتبار قيامو رمؼ الظعؽ فيو 
الخرؾمة بخمتيا إلى السحكسة االستئشافية الشقض كسا ىؾ الحال بالشدبة لالستئشاف الحي يشقل 

عؾن فيو ظفي حجود ما رفع عشو االستئشاف , بيشسا ذىب رأي إلى أنو يجؾز تفديخ الحكؼ الس
صاحبة الؾالية في كل طمب يقرج  عج  بالشقض مؽ جانب ذات محكسة الشقض عمى أعتبار أنيا ت  

                                                           

العمؼ وااليسان لمشذخ , دار 3د. أحسج مميجي , السؾسؾعة الذاممة في التعميق عمى قانؾن السخافعات , ج (1)
 .1193,ص2118والتؾزيع, 

 .1193, ص  ود. أحسج مميجي , السرجر نفد (2)
 .694_693د. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية االحكام في قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , ص (3)
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وبخرؾص ذلػ قزت محكسة .  (1)بو تفديخ مسؾض أو أبيام في الحكؼ السظخوح أماميا
الشقض بأنو ) إذا فرمت محكسة االستئشاف في الشداع بذأن تفديخ الحكؼ بؾقف التشفيح الرادر 

, فإن االدالء بظمب تفديخ ذات الحكؼ إلى محكسة الشقض بعج ذلػ يدتؾجب مؽ محكسة الشقض 
 . (2)الفرل فييا( لحكؼ بعجم جؾاز نغخ الجعؾى لدبقا

بالتفديخ الحي يثبت لمسحكسة التي أصجرت الحكؼ بالشدبة لمقانؾن ويتحجد االختراص 
 : تييأ السرخي مؽ خالل ما

_ يثبت االختراص بظمبات التفديخ التي تخفع برفة أصمية ليحه السحكسة ولؾ كانت قج 1
مارست سمظتيا في اصجار الحكؼ السظمؾب تفديخه بالتجاوز الختراصيا الشؾعي أو السحمي , 

تعمق بالشغام العام , ومؽ ثؼ ال يسمػ االطخاف مخالفتو باالتفاق عمى عقج وىؾ اختراص ي
 . (3)االختراص لسحكسة أخخى , كسا يجب عمى السحكسة أن تقزي بو مؽ تمقاء نفديا

( مخافعات مرخي االختراص بتفديخ الحكؼ لمسحكسة التي اصجرتو دون 192_ تعقج السادة )2
تسارس ىحه السحكسة  السحكسة , ومؽ ثؼ نتيجة اساسية بتذكيل ىحهاشتخاط أي قيج يتعمق 

 اختراصيا في نغخ دعؾى التفديخ والفرل فييا بتذكيميا العادي الحي ترجر بو أحكاميا , وال
الحيؽ أصجروا الحكؼ السظمؾب تفديخه , كسا  أنفديؼ القزاة ذتخط لرحة التفديخ أن يرجر عؽي

الحيؽ  أنفديؼ القزاة التفديخ أن يذتخك فيوؾى التذكيل الحي يشغخ دعفي صحة  ال يؾثخأنو 
اصجروا الحكؼ السظمؾب تفديخه , وال وجو لمقؾل بغيخ ذلػ واشتخاط أن ال يقؾم بالتفديخ نفذ 

شخري يخمي الى البحث عؽ  القزاة الحيؽ أصجروا الحكؼ بحجة أن االمخ ال يتعمق بتفديخ
حكؼ وفقا  لعشاصخه وبسا يتفق مع القانؾن , إرادة القزاة الحيؽ أصجروه وانسا بتفديخ مؾضؾعي لم

دون  مؽ وال يدتكيؼ ىحا الخاي في اساسو أو في مبخراتو , فيؾ يقيج مؽ اطالق عبارة الشص
عؽ أن تفديخ الحكؼ يكؾن تفديخا  مؾضؾعيا  سؾاء قام بو القزاة الحيؽ وججود مقيج فزال  

السؾضؾعي يقؾم في مؾاجية القاضي  اصجروا الحكؼ أو قزاة ميخىؼ فااللتدام بقؾاعج التفديخ
الحي يباشخ التفديخ أيا كان شخرو , فكيام القاضي الحي أصجر الحكؼ بتفديخه ال يعشي اذن 

                                                           

 . 1194د. أحسج مميجي , السرجر الدابق , ص  (1)
 .1194, ص  وية : د. أحسج مميجي , السرجر نفدألق, أشار 45سشة  1159, رقؼ 1976\2\2نقض  (2)
 .1112د. نبيل أسساعيل عسخ , السرجر الدابق , ص  (3)
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 يستشع حتى الحكؼ في طعشا يعج ال التفديخ ان زيادة عمى,  السظبقة التفديخ قؾاعج التعجيل في
  . (1)فيو والفرل نغخه أصجره الحي القاضي عمى

( مشو 1\461بالشدبة لقانؾن االجخاءات السجنية الفخندي فقج أتخح مؽ نص السادة )ما أ
ن , فظبقا  ليحا الشص فإن اختراص القاضي الحي أصجر اسا  لسا يجب اعتساده في ىحا الذأأس

باالستئشاف فعجم الظعؽ في الحكؼ  فيوبأن ال يكؾن ىحا الحكؼ قج طعؽ  ا  ذخوطالحكؼ بتفديخه م
ىؾ شخط لكيام اختراص القاضي الحي اصجره بتفديخه , ويكؾن مؽ أثخ استئشاف الحكؼ زوال 
سمظة ىحا القاضي في تفديخه , والحل السعتسج في الفقو والقزاء أن ىحه الدمظة تؤول الى 

السخفؾع  لالستئشافبالتبعية حيث تثبت ليا عمى سبيل االستئثار واالنفخاد السحكسة االستئشافية 
أماميا , فيكؾن لخفع االستئشاف وفقا لشص السادة السحكؾرة أثخ سالب الختراص السحكسة التي 

 . (2)أصجرت الحكؼ بتفديخه

لى اذا كان الظعؽ باالستئشاف يؤدي إ والخأي االكثخ قبؾال  في القانؾن الفخندي ىؾ أنو
ألحكام السظعؾن فييا أماميا , فإنو ال يشدع ىحه الدمظة قيام سمظة السحكسة االستئشافية بتفديخ ا

حه عؽ السحكسة التي أصجرت الحكؼ السظمؾب تفديخه , فيغل االختراص بالتفديخ ثابتا  أيزا لي
 . (3)السحكسة رمؼ الظعؽ باالستئشاف

ا تقجم: االختراص ال يثبت لمسحكسة االستئشافية  عمى سبيل االستئثار ندتشتج مس  
, ولكؽ ىؾ اختراص مذتخك تذارك فيو السحكسة التي اصجرت الحكؼ السظمؾب تفديخه  واالنفخاد

, واالختراص بالشدبة لمسحكسة االستئشافية اختراص محجود , فال تثبت سمظة التفديخ 
دون الجدء أو االجداء ميخ السدتأنفة مؽ  مؽ لمسحكسة االستئشافية اال بالشدبة لمجدء السدتأنف

سة االستئشافية ال تقؾم اال بالشدبة لسا رفع عشو االستئشاف مؽ قزاء أول الحكؼ فدمظة السحك
دون أجدائو  مؽ درجة واستشادا  الى ذلػ , فإنو اذا كان االستئشاف قج انحرخ في جدء مؽ الحكؼ

االخخى , فإن سمظة السحكسة االستئشافية في التفديخ تكؾن فقط عمى الجدء السدتأنف مؽ الحكؼ 

                                                           

 .955د. وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل المضائي في لانون المرافعات ، المصدر السابك ، ص (6)

(2) Glasson Tissier et morel ,op .cit ., P . 883 

(3) BENABENT, op. cit., P .502 
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لمسحكسة التي  تأنفة فإن سمظة تفديخىا تغل ثابتةلألجداء االخخى ميخ السد, أما بالشدبة 
   أصجرت الحكؼ . 

 

 الفرع الثاني
 التفدير الصادر في القرار

حل  إليجادألنو يشيض  عبارة عؽ تفديخ قزائي عسمية تفديخ األحكام القزائية ن  إ          
لشداع معخوض أمام القزاء وىؾ ناشئ عؽ مسؾض األحكام القزائية وخمق بعض اإلشكاالت 

مخ مفاتحة السحكسة السخترة لتفديخ ىحا ا يتظمب األعشج تشفيحىا بدبب ىحا الغسؾض , مس  
الغسؾض , وىحا يعشي أن مثل ىحا التفديخ ال يتدؼ بالعسؾمية ولو أثخ ندبي وقاصخ عمى أطخاف 

تفديخ الحكؼ القزائي لحا فأن أىؼ أثخ يتختب عمى تفديخ األحكام فإن القخار الرادر بالشداع , 
متسسا  مؽ كل الؾجؾه لمحكؼ الحي يفدخه , ومؽ حيث رجعيتو يعتبخ القخار السسيد قج  الغامض ي عج  

 . (1)صجر مؽ تاريخ الحكؼ الحي يفدخه
فعات السجنية العخاقي أنو ( مؽ قانؾن السخا216وفي ىحا الخرؾص فقج أوردت السادة )

( مؽ ىحه السادة بأن 2يسكؽ الظعؽ بقخار رد ترحيح الخظأ السادي أو قبؾلو , وحجدت الفقخة )
( مؽ ىحه السادة لجى محكسة استئشاف السشظقة 1يكؾن الظعؽ بالقخارات السحكؾرة في الفقخة )

ية عبارة عؽ تفديخا  قزائيا  القانؾني الدميؼ لألحكام القزائ التكييف, وبسا أن رفتيا التسييدية ب
التفديخ القزائي لو أثخ ندبي وال يتدؼ بالعسؾمية وىؾ ممدم ألطخاف الجعؾى فقط , وال  إذ   إن  

التي أصجرتو في دعؾى مساثمة , لحلػ يعتبخ يمدم أي محاكؼ أخخى بل قج ال يمدم السحكسة نفديا 
يخ متسسا  مؽ كل الؾجؾه لمحكؼ الحي يفدخه ومؽ حيث رجعيتو يعتبخ القخار القخار الرادر بالتفد

فالدؤال الحي يثار بيحا الرجد ىل يجؾز  . (2)السفدخ , كانو صجر مؽ تاريخ الحكؼ الحي يفدخه
 الظعؽ بالقخار التفديخي ؟ أم يعتبخ قخار بات ؟

                                                           

 .277ضياء شيت خظاب , الؾجيد في شخح قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , ص  (1)
 .355د. عساد حدؽ سمسان , السرجر الدابق , ص (2)
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السذخع  فيو وذلػ ألن   الظعؽ ال يجؾز أن القخار يعتبخ قخارا  باتا  ب التداؤل تكؾن ولإلجابة عؽ ىحا 
مخافعات  216العخاقي حجد القخارات التي يجؾز الظعؽ فييا عمى سبيل االستثشاء بشص السادة 

   (1)فالقخار التفديخي ليذ مؽ ضسشيا

فتفرل السحكسة في دعؾى  بالشدبة الى قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي  أما  و 
حكام السشرؾص عمييا في لمقؾاعج العامة إلصجار األ التفديخ السخفؾعة الييا بحكؼ يرجر وفقا  

كان أ, وأيا كان اتجاه القزاء فيو , وسؾاء  (2)السخافعات مؽ قانؾن وما يمييا  166السؾاد 
باالستجابة أو بالخفض , فأن الحكؼ الرادر في دعؾى التفديخ يتزسؽ دائسا  قزاء بالتفديخ 
ففي حالة ثبؾت وقؾع ابيام أو مسؾض في مشظؾق الحكؼ السظمؾب تفديخه , تتؾلى السحكسة 

الحي ترجره ويعتبخ مؽ كل تفديخ الحكؼ وتؾضيح مزسؾن ومجى القزاء فيو بالحكؼ التفديخي 
دخي عمى الحكؼ السحكؾر الحي سسا  لمحكؼ الحي يفدخه أو يرححو فيدخي عميو مايالؾجؾه مت

وال في الجعؾى , وفي حالة ما اذا كان قزاء الحكؼ واضحا  ال يذؾبو ابيام أو مسؾض , صجر أ
فان السحكسة تدتعخض القزاء الرادر وتؾضح مزسؾنو ومجاه وتؤكج عميو كأسباب لحكسيا 

لتفديخ أو بخفزيا لتخمف مفتخضيا وىؾ وقؾع ابيام أو مسؾض في الرادر بعجم قبؾل دعؾى ا
  (3)مشظؾق الحكؼ

والحكؼ التفديخي , أيا كان قزاء التفديخ الحي يتزسشو , ىؾ حكؼ قظعي , تقظع فيو 
السحكسة في مدألة مظخوحة عمييا ) مثال  وقؾع مسؾض في القزاء الؾارد في الحكؼ ( , 

  مى ثبؾت الرفة القظعية لمحكؼ استشفاذ سمظة القاضي الحي أو بالشفي , ويتختب ع باإليجاب
ومؽ نتائج ذلػ أنو اذا طعؽ في الحكؼ التفديخي  (4)اصجره في خرؾص ما قظع فيو مؽ مدائل

باالستئشاف , وقجرت محكسة االستئشاف عجم سالمة الحكؼ في أساسو ومبشاه وتحخيفو لسا ورد في 
اول الحكؼ واعادة القزية الى محكسة  بإلغاءال تحكؼ  فأنياالحكؼ محل التفديخ مؽ قزاء , 

 سا يجب عمييا أن تقؾم بالفرل في دعؾى التفديخ التي انتقمتن  درجة لتحكؼ فييا مؽ ججيج , وا
                                                           

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي الشافح.216( يشغخ نص السادة ) 3)
 السخافعات السجنية والتجارية السرخي .( مؽ قانؾن 166يشغخ نص السادة ) (2)
: د. محسؾد عخفات مرظفى , السرجر الدابق ,  وق , أشار ألي26س 536طعؽ  \1962\6\2نقض  (3)

 .174ص 
 .675د. احسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص  (4)
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محكسة اول درجة قج استشفحت سمظتيا في ىحه السدألة  ن  الييا نتيجة الظعؽ في الحكؼ , أل
الحي يييسؽ عمى نغام الحكؼ التفديخي ىؾ ارتباطو الؾثيق بالحكؼ فييا , اال أن العامل االساسي 

بالحكؼ الحي يفدخه , فيؾ يشجمج في ىحا الحكؼ , حيث يعج امتجادا لو وجدءا ال يتجدأ مشو , أو 
( مخافعات مرخي فإنو يعتبخ متسسا مؽ كل الؾجؾه لمحكؼ الحي يفدخه 192بحدب تعبيخ السادة ) 

, وانسا تكؾن لو  تفديخي طبيعة مدتقمة قائسة بشفديان لمحكؼ ال, واستشادا الى ذلػ فإنو ال تكؾ 
الحكؼ  نفذ طبيعة الحكؼ محل التفديخ , فاذا كان ىحا الحكؼ وقتيا  , واذا كان مؾضؾعيا فإن

 . (1)التفديخي يكؾن حكسا مؾضؾعيا  

ا ويتختب عمى ارتباط الحكؼ التفديخي بالحكؼ محل التفديخ مجسؾعة مؽ الشتائج فسشيا , م
ىؾ مقخر مؽ أنو يجب عشج تدميؼ صؾرة الحكؼ محل التفديخ أن تدمؼ معيا صؾرة مؽ الحكؼ 
التفديخي , وكحلػ فإنو اذا الغي الحكؼ السفدخ نتيجة الظعؽ فيو بأي طخيقة مؽ طخق الظعؽ , 

 . (2)فإن الحكؼ التفديخي يمغى بالتبعية لحلػ بقؾة القانؾن 

الحي يخزع لو الحكؼ التفديخي فمظبيعتو التبعية وتغيخ آثار االرتباط في نغام الظعؽ 
, فإن الحكؼ التفديخي يخزع لحات نغام الظعؽ الحي يخزع لو الحكؼ السفدخ , سؾاء مؽ حيث 

 وبيحا الرجد فقج جاء.  (3)رستيا ضجهالقابمية لمظعؽ أو مؽ حيث طخق الظعؽ التي يسكؽ مسا
ار األول ) الحكؼ التفديخي طبقا  لسا في قخاريؽ لسحكسة الشقض السرخية حيث جاء في القخ 

 –وعمى ما جخى بو قزاء ىحه السحكسة  –( مؽ قانؾن السخافعات 2\192تقزي بو السادة )
يعتبخ متسسا لمحكؼ الحي يفدخه وليذ حكسا  مدتقال  فسا يدخي عمى الحكؼ السفدخ مؽ قؾاعج 

في تفديخه قج مذ الحكؼ السفدخ بشقص وبديادة أو  كان ىؾأالظعؽ العادية أو ميخ العادية سؾاء 
بتعجيل فيسا قزي بو متعجيا  بحلػ عمى الذي السحكؾم فيو أن كان لؼ يسدو بأي تغيخ مكتفيا  

, في حيؽ قزت في القخار الثاني بأنو )ما نرت عمية الفقخة الثانية   (4)بتؾضيح ما أبيؼ مشو(

                                                           

 .688السخافعات , السرجر الدابق , ص د. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية االحكام في قانؾن  (1)
 .722د. أحسج ابؾ الؾفا , التعميق عمى قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , ص  (2)
    يدخي  ما التفديخي  الحكؼ عمى يدخي )خافعات السجنية والتجارية السرخي ( مؽ قانؾن الس2\192السادة ) تنر (3)

 (.  العادية وميخ العادية الظعؽ بظخق  الخاصة القؾاعج مؽ السفدخ الحكؼ عمى
: د. محسؾد عخفات مرظفى ,  وقزائية , أشار الي 655ج األول ص السجم 27سشة  1976\3\16نقض  (4)

 . 171السرجر الدابق , ص 
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أن  يعتبخ الحكؼ الرادر بالتفديخ متسسا  مؽ كل ( مؽ قانؾن السخافعات مؽ 192مؽ السادة )
الؾجؾه لمحكؼ الحي يفدخه ويدخي عميو ما يدخي عمى ىحا الحكؼ مؽ القؾاعج الخاصة بظخق 
الظعؽ العادية وميخ العادية ىحا الشص ال يتأتى مشو وقف سخيان ميعاد الظعؽ في الحكؼ السفدخ 

ي أن الحكؼ التفديخي يعتبخ جدءا متسسا إلى حيؽ صجور الحكؼ في دعؾى التفديخ وإنسا يعش
لمحكؼ الحي يفدخه ويخزع لمقؾاعج السقخرة لمظعؽ بالظخق العادية وميخ العادية لمحكؼ محل 

 (1)التفديخ(

فان الحكؼ التفديخي يحؾز ذات طبيعة الحكؼ السفدخ وتكؾن أما بالشدبة لمقانؾن الفخندي        
ؾعية ويختب الحجية اذا كان الحكؼ السفدخ صادرا  في لو نفذ آثاره , فتكؾن لمحكؼ طبيعة مؾض

, ومفاد ثبؾت الحجية لمحكؼ مادة مؾضؾعية ويحؾز استشادا  الى ذلػ حجية االمخ السقزي 
التي تباشخ أماميؼ  الالحقةفي كافة االجخاءات  القزاةالتفديخي في ىحه الحاالت ىؾ التدام 

يؼ يجب أن يعتسجوه عمى ن  الحكؼ محل التفديخ فإا عخض عمييؼ باتباعو واعسال مقتزاه ,فاذ
 (2)الؾجو الحي قخره الحكؼ الرادر في دعؾى تفديخه

التفديخية تكؾن قابمة  فاألحكامالفخندية بقخار ليا ) يحا الرجد فقج ذىبت محكسة الشقضوب      
ا تقبل الظعؽ فييا باالستئشاف او حكام السفدخة مس  باالستئشاف أو الشقض اذا كانت األلمظعؽ فييا 

الشقض , وال يؤثخ في قابمية الحكؼ التفديخي لمظعؽ فيو أن يكؾن الحكؼ الحي يفدخه قج صار 
, فالعبخة ىي بقابمية الحكؼ السفدخ لمظعؽ فيو وقت نيائيا  أو باتا وقت صجور الحكؼ التفديخي 

باالستئشاف إذا كان الحكؼ السفدخ قج فإن الحكؼ التفديخي يقبل الظعؽ  ذلػ صجوره وتفخيعا عمى
يقبل الظعؽ بيحا الظخيق ولؾ كان قج صار نيائيا  وقت صجور الحكؼ التفديخي  ابتجائياصجر 

 .  (3)لعجم الظعؽ فيو بالسيعاد(

ساس التفديخي , أيا كان الؾجو أو األ يتبيؽ أن الفاعمية السظمؾبة لمحكؼ خالصة القؾل       
كؾن اال في خرؾص ما فرل فيو , فال يستج الى السدائل االخخى التي الحي ترجر عشو , ال ي

                                                           

محسؾد عخفات مرظفى ,  : د. وقزائية , أشار الي 47لدشة  1181 طعؽ رقؼ 1982\11\15نقض  (1)
 . 172, ص  والسرجر نفد

(2) BENABENT , op . cit., P . 532. 
(3) Soc . 5juill . 1965 , Bull . civ . 1965 . IV .P . 539. 



 الفصل الثاني.............................................. اسباب مراجعة االحكام القضائية
 

57 
 

الرادر قج اقترخ عمى جدء مؽ لؼ يعخض ليا , يتزح مؽ ذلػ أنو في حالة كؾن التفديخ 
المجؾء الى السحكسة التي أصجرت الحكؼ بجعؾى , فإنو يسكؽ ألي مؽ الخرؾم  فقخات الحكؼ

 التي لؼ يتشاوليا التفديخ األول . تزسؽ طمبا  بتفديخ الفقخات الستبكيةت

 

 الطبحث الثالث  
 غفال الفصل في بعض الظلباتإ

تفرل السحكسة التي تشغخ الشداع السعخوض أماميا بجسيع جياتو السؾضؾعية  األصل ان  
 يتزسؽ حكسيا كافة طمبات الخرؾم السؾضؾعية سؾاء اكان ذلػ ن  إ التي ادعى بيا الخرؾم أي

م رفزيا مع تدبيب حكسيا , وان الحكؼ لسجخد صجوره تدتشفح الخرؾم الى تمػ الظمبات أ بأجابة
 والية استشفاد يقترخ وبحلػ. السحكسة التي أصجرتو واليتيا بالشدبة الى الشداع التي فرمت فيو

 اذ , فييا الفرل امفمت التي السدائل الى يستج وال , فييا فرمت التي السدائل عمى السحكسة
 درجة تفؾت ال حتى فييا الفرل امفمت التي لمسدائل بالشدبة نفديا السحكسة الى الخجؾع ؽيتعي
لحا سشتشاول ىحا السبحث مؽ خالل .   ( 1)السدائل ليحه بالشدبة الخرؼ عمى التقاضي درجات مؽ

اجخاءات ونبحث في السظمب الثاني تحقق حالة االمفال  صؾرمظمبيؽ نبحث في السظمب االول 
 االمفال.

 الطظلب االول 
 غفالتحقق حالة اإل صهر

مفال إذا كشا برجد طمب مؾضؾعي لؼ ترجر السحكسة حكسا  فيو , وىؾ ما يتحقق اإل
السحكسة في  تيفتخض أن الخرؾم قج عخضؾا عمى السحكسة عجة طمبات مؾضؾعية فقز

بعزيا وامفمت البعض االخخ , وىؾ ما يتحقق ايزا إذا كان الظمب السعخوض عمى السحكسة 
الخخ , وعمى ذلػ يخخج يتزسؽ أكثخ مؽ شق أو عشرخ فقزت في بعزيا وامفمت البعض ا

    لحا  مفال بيحا السعشى ما وقع في مدألة فخعية كجفع مؽ الجفؾع او طمب اجخائيمؽ نظاق اإل

                                                           

 11فارس حديؽ , لؤي عبج الحق أسساعيل , السرجر الدابق , ص  د. بيخك (1)
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اول ىحا السظمب بفخعيؽ نبحث في الفخع األول إمفال القاضي الظمب السعخوض أمامو سشتش
 ونبحث في الفخع الثاني انتباه القاضي الى الظمب السعخوض امامو.

 

 

 الفرع األول 
 إغفال القاضي الظلب الطعروض أمامو

ىؾ  يخاد بأمفال الفرل في بعض الظمبات أو امفال الفرل في جية مؽ جيات الجعؾى 
أن يحكؼ في أحج طمبات السجعي التي طمبيا بعخيزة دعؾاه الحي يقع فيو القاضي فيفؾتو  الديؾ

, أو ما يمدم القانؾن القاضي بالحكؼ فيو , مثل فؾائج الجيؽ التجاري في بعض أنؾاع الجيؾن وذلػ 
سدائل اعظى السذخع العخاقي الحق بالظعؽ في مثل ىحه ال ,  وقج(1)بعج الحكؼ في أصل الجيؽ

بظخيق التسييد وال يكؾن مدتقال  عؽ الحكؼ الفاصل في مؾضؾع الشداع , وحجد السذخع العخاقي 
( عمى انو امفال 213االسباب الستعمقة بالظعؽ التسييدي واشار في الفقخة الخامدة مؽ السادة )

 ييدالسحكسة الفرل في جية مؽ جيات الجعؾى يعتبخ خظأ جؾىخيا  في الحكؼ كأحج أسباب التس
تساما  الظمب السعخوض ىحه الحالة , وفييا يغفل القاضي  في أول ما يتبادر الى الحىؽلحلػ  ,

ة او لكثخ غمط مؽ القاضي الديؾ او الامامو , فال يقؾم ببحثو وال يعمؽ برجده قخارا ما , نتيجة 
في عخيزة  اردةاو عجم تشبيو الى تعجيل الخرؾم لظمباتيؼ الؾ  الظمبات السقجمة اليو في الجعؾى 

الجعؾى قج ال يقع انتباه القاضي عمى أحج ىحه الظمبات فال يقؾم ببحثو او التعبيخ عؽ قخار 
 .(2)فيو

ما الؾاقع يقؾل ان السحكسة بإمفاليا الفرل في أحج ىحه الظمبات السقجمة إلييا ال أ
حيؽ  يجعميا مدتشفحة واليتيا في الفرل في ىحا الظمب مخة أخخى إذا ما عخض عمييا , في

في ان مشع الظعؽ باالستئشاف أو التسييد في ذلػ الحكؼ أمام محكسة  نخالف ىحا االتجاه
االستئشاف أو التسييد وعمى الخمؼ مؽ أساسو الرحيح في انو يدتشج إلى عجم وجؾد حكؼ صادر 

                                                           

 . 197 ص د. أدم وىيب الشجاوي , السخافعات السجنية , السرجر الدابق ,( 1)
 مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي.( 5\213يشغخ نص السادة ) (2)
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مؽ السحكسة في الظمب الحي أمفمت الفرل ىشا تعسجا  , فمؾ أشار لسجعي وطمب بو مشح بجاية 
, فسؽ واجبات ات إلى نياية السخافعة ولؼ يفرل فيو القاضي , ويعج بحلػ مخالفا  لمقانؾن الجمد

الظمبات السقجمة كافة إلنياء الشداع ال جعل الشداع معمقا  أو متشاثخا  في دعاوى  السحكسة إجابة 
متعجدة , ويكؾن باإلمكان أن تشقض محكسة التسييد الحكؼ مؽ جية عجم الفرل في الشداع 

ان كانت صحيحة , وتعيج الحكؼ إلى محكستو لمديخ فييا وفق ىحا رجيق باقي فقخات الحكؼ وت
السشؾال لتجارك الخظأ الحي وقعت فيو , وفي األقل يخخجشا الحل العخاقي مؽ قجم إجازة سبق 
إعادة الشغخ في الشداع , الحي يسشع محكسة الجرجة األولى مؽ إعادة فتح القزية مؽ ججيج بشاء  

( مخافعات عخاقي , وعجم تحسيل السجعي رسؾم ومراريف 161ىحا السشع في السادة ) عمى 
 . (1)دعؾى ججيجة

ويدسح اإلمفال في أحج الظمبات مؽ تقجيؼ أو رفع دعؾى أخخى ججيجة بالحي لؼ يتؼ 
الفرل فيو أو الظعؽ فيو بالشقض ويشبغي أن يكؾن االدعاء بالحق كامال  وان يتزسؽ الظمب 

سساع الجعؾى  فقج مشعت محكسة التسييد االتحادية مؾضؾعية , اما القزاء العخاقيدعؾى 
الججيجة , فقج جاء في أحج قخارتيا بأن : ) ليذ لمسجعي الحي لؼ يسيد الحكؼ الحي أمفل الفرل 
في جدء مؽ السجعى بو أن يكيؼ دعؾى ججيجة تتزسؽ طمب الفرل فيسا فات ما دام الحكؼ قج 

 . (2)(حاز درجة البتات

بالشدبة لمسذخع السرخي فأن مجخد أمفال الفرل في بعض الظمبات ناجؼ عؽ سيؾ  اأم
أو خظأ ميخ مقرؾد مؽ القاضي , وفي ىحا الفخض فان القاضي يباشخ نذاطو , ويرجر قخارا  
يفرل بسقتزاه في بعض الظمبات دون البعض اآلخخ , والقاعجة السعتسجة أن ىحا الخظأ ال 

عمى القاضي وال تكؾن وسيمة تجارك  , كسا ال يختب أية مدؤوليةعسل الرادر يؤثخ في صحة ال
لكي يفرل  نفدو القاضي ي األحكام , وانسا الخجؾع الىىحا الخظأ ىي سمؾك طخيق الظعؽ ف

  (3)فيسا مفل عؽ الفرل فيو مؽ طمبات

                                                           

د. ىادي حديؽ عبج عمي الكعبي , و سمسان كامل سمسان الجبؾري , الشقض الجدئي لمقخار القزائي ,  (1)
 179-178, ص 2118مشذؾرات زيؽ الحقؾقية , بيخوت , 

 .179د. ىادي حديؽ عبج عمي الكعبي , و سمسان كامل سمسان الجبؾري , السرجر نفدة , ص  (2)
 .1113د. نبيل اسساعيل عسخ , السرجر الدابق , ص  (3)
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( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي التي 193قج ورد الشص عمى ذلػ في السادة )و 
 الذأنتقخر عمى أنو ) اذا امفمت السحكسة الحكؼ في بعض الظمبات السؾضؾعية جاز لراحب 

( وأعسال التشغيؼ الحي أن يعمؽ خرسو برحيفة لمحزؾر اماميا لشغخ ىحا الظمب والحكؼ فيو
وال تقؾم حالة االمفال وفقا   . (1)بؾجؾد حالة امفال وفقا  لمتحجيج الؾارد فيو ا  مذخوط يقخره الشص

 ليحا التحجيج اال بتؾافخ الذخوط االتية : 

كان طمبا  أصميا  أم أ_ أن يكؾن الظمب الحي أمفل الفرل فيو مؽ الظمبات السؾضؾعية , سؾاء 1
سجعي طمبا أصميا وطمبا  احتياطيا وقزت السحكسة احتياطيا  أم تابعا , وتظبيقا  لحلػ إذا قجم ال

بخفض الظمب االصمي فإنيا بشغخ الظمب االحتياطي وإال عج ذلػ إمفاال مشيا الفرل في أحج 
الظمبات , واذا قجم السجعي طمبا بأصل الجيؽ والفؾائج السدتحقة عميو فقزت السحكسة بأصل 

قج امفمت طمبا تابعا يجيد لمخرؼ الخجؾع  الجيؽ وأمفمت الفرل في طمب الفؾائج , فإنيا تكؾن 
حيث  لسحكسة الشقض السرخية في قخار وبيحا الرجد فقج جاء.  (2)الييا لمفرل في ىحا الظمب

قخرت ) والعبخة في تحجيج الظمبات السقجمة في الجعؾى بالظمبات الختامية , وليحا إذا أمفل 
ندوال مشيؼ عؽ ىحه الظمبات , فال  ذلػ الخرؾم بعض الظمبات في محكخاتيؼ الختامية اعتبخ

, وعمى ذلػ اليعج  (3)(تمتدم السحكسة بشغخىا وال يعج ذلػ إمفاال مشيا لمفرل في ىحه الظمبات
طمبا مؾضؾعيا  وسائل الجفاع التي يبجييا الخرؾم تأييجا لظمباتيؼ وكحلػ الجفؾع سؾاء كانت 

في جؾىخىا طمبا  ىحه الجفؾع شكمية أو مؾضؾعية أو دفؾعا بعجم القبؾل , ما لؼ تتزسؽ
مفال الخد عمى وسائل الجفاع والجفؾع يعج عيبا في التدبيب وإخالال بحق الجفاع , الن إ مؾضؾعيا  
 . (4)لمفرل فييا نفديا مسحكسةعؽ في الحكؼ وال يبيح العؾدة ليبيح الظ

خ ىحا الظمب أن يكؾن إمفال السحكسة لمظمب إمفاال كميا : بسعشى أن السحكسة لؼ تبت في أم_ 2
أطالقا , بسا يجعل الظمب باقيا معمقا لؼ يقض فيو بقزاء ولؾ كان ضسشيا  , ومثال ذلػ أن 

                                                           

 .82د. أحسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص  (1)
 .913د. عمي بخكات , السرجر الدابق , ص  (2)
, نفدةية : د. عمي بخكات , السرجر , أشار ال 924ص 19مجسؾعة الشقض  1968\5\9نقض مجني في  (3)

 913ص 
 .318, ص  , السرجر الدابق د. ابخاليؼ نجيب سعج , القانؾن القزائي الخاص (4)
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تخفض السحكسة طمب السجعي بإلدام السجعي عميو بالجيؽ , فيحا القزاء يتزسؽ قزاءا  ضسشيا 
 .(1)بخفض الفؾائج السظمؾبة

( 193عمييا في السادة )يتزح أن ليذ كل امفال يظبق عميو االجخاءات السشرؾص 
تظبيقو عمى امفال الفرل بالحساية القزائية السؾضؾعية أي يشحرخ  مخافعات مرخي , وانسا  

مؽ ىحه الظمبات كل ما يثار في  عج  طمبا قزائيا بالسعشى الفشي الجقيق , فال ي   عج  ال ي  كل ما 
ؾضؾعية أو بعجم القبؾل( , الخرؾمة مؽ دفؾع أيا كان مزسؾنيا أو نؾعيا ) دفؾع اجخائية أو م

 (2)كظمب تعييؽ خبيخ أو االحالة الى التحقيق أو انتقال السمكية

عتسج تشغيسا مغايخا  ال يتاح بسقتزاه الظعؽ في الحكؼ أما بالشدبة لمقانؾن الفخندي فقج ا 
 السحكسة تجارك ذلػ عؽ طخيق الخجؾع الىبدبب أمفال الفرل في بعض الظمبات , وانسا يسكؽ 

 . (3)لكي تكسل حكسيا بالفرل فيسا مفمت عؽ الفرل فيو نفديا

مفال ل في أحج الظمبات ولؼ يكؽ ىحا اإلمفال السحكسة الفرخالصة القؾل: في حالة إ 
برؾرة عسجية مؽ القاضي نقتخح عمى السذخع أن يخجع صاحب العالقة الى السحكسة التي 

 . واالسباب التي استشجت اليياأصجرت القخار لبيان قخارىا 

 الفرع الثاني 
 انتباه القاضي الى الظلب الطعروض امامو

الظمب وقيامو ببحثو وذلػ  زا حتى مع ورود انتباه القاضي عمىمفال قج يتحقق اياإل
إذا لؼ يعمؽ القاضي قخارا  في ىحا الظمب , وفي ىحا الفخض نكؾن ازاء مدالة معخوضة عمى 
القزاء الحي قام ببحثيا , فيتؾافخ اذن ىحان العشرخان , ولكؽ تؾافخ ىحيؽ العشرخيؽ ال يكفي 

سعؾل عميو في تحجيج ما بل البج مؽ وجؾد قخار تعبخ عشو السحكسة , ولؾ ضسشا , لحلػ يكؾن ال
اذا كشا ازاء قخار ضسشي في ىحا الظمب ام انو قج امفل الفرل فيو ىؾ الشغخ الى القخارات 

                                                           

 .319د. ابخاليؼ نجيب سعج , السرجر نفدة , ص  (1)
 429د. أحسج ابؾ الؾفا , السخافعات السجنية والتجارية , السرجر الدابق , ص (2)
يجؾز لمسحكسة التي لؼ تفرل في الفخندي عمى انو ) ( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية1\463نرت السادة ) (3)

فيسا يتعمق بالظمبات األخخى , باستثشاء , إذا لدم األمخ , البيانات االزمة  الجعؾى , أن تكسل كحلػ أحكاميا
 .(لمظمبات ذات الرمة مؽ األطخاف وأسبابيا
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الرحيحة الرادرة مؽ السحكسة في الظمبات االخخى التي تؼ الفرل فييا ومعخفة ما اذا كانت 
في الظمب السعشي ام  ىحه القخارات الرخيحة تتزسؽ قخارا  ضسشيا  , أي تعبيخا  ضسشيا  عؽ قخار

ال, فاذا كانت تؾجج عالقة التزسؽ السشظقي بيؽ القخار الرخيح الرادر في الظمب السفرؾل 
يكؾن ىحا االخيخ ىؾ السقجمة  , إذ   يرجر في ىحا الظمب السعشييسكؽ ان  فيو والقخار الحي 

ضسشي عؽ قخار السشظكية او الشتيجة الحتسية لمقخار الرخيح فانو يسكؽ القؾل بؾجؾد تعبيخ 
االمفال  ببحثو , وىؾ ما يؤدي الى نفي حالة السحكسة في ىحا الظمب , وذلػ سبق قيام السحكسة

وضة عمييا فان تحجيج وتأكيج وجؾد قخار ضسشي , أي انو إذا تؾفخ بحث السحكسة لمسدالة السعخ 
د عالقة مفال فرل في ىحه السدالة ام امام قخار ضسشي فييا يتؾقف عمى وجؾ إ  ما إذا كان

التزسؽ السشظقي , ومؽ ثؼ التعبيخ الزسشي عؽ القخار في ىحه السدألة مؽ عجمو , فأن تحقق 
, تخمف التعبيخ أي تحقق ىحا االرتباط وىحا التزسؽ السشظقي كشا برجد قخار ضسشي وان تخمف 

( 1\245القزائي الزسشي في نص السادة )  اقي صخاحة بالقخارمفال , وقج أخح السذخع العخ اإل
مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي والتي جاء فييا ) اذا لؼ يشص الحكؼ الرادر في الجعؾى 
عمى ترجيق الحجد االحتياطي او لؼ يشص عمى رفعة , فأن الحكؼ الرادر فييا لرالح السجعي 

زسؽ رفعو , مالؼ يكؽ قج صجر قخار يتزسؽ ترجيق ىحا الحجد , كسا ان الحكؼ بخد الجعؾى يت
مفال في ىحه . واضح أن اإل (1)مدتقل بترجيق الحجد او رفعو واكتدب الجرجة القظعية (

الرؾرة كان برؾرة عسجية مؽ القاضي فعمى صاحب العالقة أن يظعؽ بالقخار استئشافا  أو تسييدا  
 (2)القاضي في أثشاء السخافعةشبيو ولو أيزا  الذكؾى مؽ القاضي وذلػ بعج أعحاره بإحقاق الحق وت

. وىحا ما جاء بقخار لسحكسة استئشاف صالح الجيؽ ) ويشبغي عمى السحكسة أن تتؾخى الجقة عشج 
كتابة الحكؼ وضخورة االشارة الى السؾاد القانؾنية التي استشج إلييا أي الدشج القانؾني لحكسيا 

 . (3)وبيان طخق الظعؽ التي يخزع ليا الحكؼ

عؽ شعؾر وبيشو وادراك ويكذف عؽ  ما يرجرفبيؽ أن  بالشدبة لمسذخع السرخي أما و 
أرادة واعية لمقاضي , فاذا تسثل في مجخد عسل سمبي يكذف عؽ نقص مؽ القاضي عؽ مباشخة 

                                                           

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي .1\245يشغخ نص السادة )  (1)
 .181د. ىادي حديؽ عبج عمي الكعبي , و سمسان كامل سمسان الجبؾري , السرجر الدابق , ص  (2)
, مذار 2113\حقؾقية \2, قخار رقؼ  2113\1\11قخار محكسة استئشاف صالح الجيؽ برفتيا التسييدية في  (3)

 181الية : د. ىادي حديؽ عبج عمي الكعبي , و سمسان كامل سمسان الجبؾري , السرجر الدابق , ص 
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مشكخا  لمعجالة ,  عج  فإنو يسكؽ أن ي  نذاطو والفرل في الظمبات السظخوحة عميو , ففي ىحه الحالة 
( مؽ 511 -494ي السؾاد ) فقا لمشغام االجخائي الخاص السشرؾص عميو فو  فتقؾم مدؤوليتو

. أما اذا تجدج ىحا االمتشاع في  (1)السخافعات السرخي اذا تؾافخت الذخوط الخاصة بحلػ قانؾن 
قخار يرجر عؽ القاضي ويتزسؽ التبخيخات التي يقؾم عمييا , فانو يجؾز الظعؽ في حكسو 

أنو  ال  . والؾاقع (2)باالستئشاف أو بالشقض ألن الحكؼ في ىحه الحالة يشظؾي عمى مخالفة القانؾن 
مجا االمتشاع عؽ مباشخة وعيفتو , في ىحه الحالة ان يكؾن القاضي عا يذتخط لكيام السدؤولية

بسجخد تحقق واقعة االمتشاع برخف الشغخ عؽ  ق انكار العجالة السؾجب لمسدؤوليةوانسا يتحق
 . (3)قرج القاضي أو عجم قرجه لحلػ

مفال  أن تكؾن الظمبات محجدة وميخ مجيمة , فاذا وفي ىحا الفخض يذتخط لتظبيق  اإل
بسا يثبت أنو مدتحق لمسجعي بشاء عمى ما يشتيي اليو  كانت الظمبات في الجعؾى ىي الحكؼ

الخبيخ بعج فحص الحداب , فإن ىحا يكفي لتؾافخ شخط تحجيج الظمبات وبيانيا عمى نحؾ يشفي 
أمام السحكسة , فإنو يذتخط أن يظخح عمييا وفق كؾنيا نافية لمجيالة , ولكي يؾجج طمب قزائي 

ؾن , وتختمف طخيقة رفع الظمبات الى السحكسة بحدب القؾاعج االجخائية التي نص عمييا القان
أو عارضة , فتتزسؽ صحيفة الجعؾى الظمبات االصمية فييا التي تظخح عمى كؾنيا أصمية 

( مؽ قانؾن السخافعات 63السحكسة وفق القؾاعج التي نص عمييا القانؾن لخفع الجعاوى السادة ) 
جي أمام محكسة الظعؽ ) محكسة االستئشاف ( السجنية والتجارية السرخي , واذا كان الظمب يب

ا الظمبات , أم   (4)فانو يظخح عمى السحكسة وفق القؾاعج التي نص عمييا القانؾن لخفع الظعؾن 
السعتادة لخفع الجعؾى ,  ا تقجيسيا وفقا لالجخاءاتيؽ : أم  تالظخيق ىالعارضة فانيا تظخح بإحج

ا ويذتخط في ىحه الحالة اتخاذ ىحه االجخاءات قبل يؾم الجمدة مع مخاعاة مؾاعيج الحزؾر , وام  
بتقجيسيا شفاىا في الجمدة , ويذتخط في ىحا حزؾر الخرؼ اآلخخ وان تبجي في مؾاجيتو 

                                                           

 .219د. فتحي والي , الؾسيط , السرجر الدابق , ص  (1)
 .725التعميق عمى قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , صد. أحسج ابؾ الؾفا ,  (2)
 .211د. فتحي والي , الؾسيط , السرجر نفدو , ص (3)
 .725د. أحسج ابؾ الؾفا , التعميق عمى قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , ص  (4)
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ذتخط سا يت , وان  وتثبت في محزخ الجمدة , وابجاء الظمبات العارضة ليدت متاحة في اي وق
 . (1)تبجي قبل اقفال باب السخافعة ن  لقبؾل ىحه الظمبات أ

وبيحا الرجد فقج جاء في قخار لسحكسة الشقض السرخية التي قزت ) فاذا لؼ تظخح 
الظمبات وفقا  لمشغام الحي رسسة السذخع , وباإلجخاءات التي حجدىا , فأنيا التعج طمبات قزائية 

 . (2)جر في شأنيا قزاء(تمتدم السحكسة بان تر

لية أن ما يرجر عؽ القاضي مؽ تعبيخ يسكؽ بالشدبة لمقانؾن الفخندي فأعتسج آأما         
و ليذ ىشاك ما يجل عمى ان ىحا الظمب ان   الى الظمب السعخوض امامو وذلػ بالخمؼ مؽصخفو 

و السحكسة أحج ألفخض الحي فيو تجيب كان محال  لبحث وتقجيخ القاضي , ويتحقق ذلػ في ا
 (3)بعض الظمبات السعخوضة عمييا وتعقب ذلػ بعبارة " ورفض ما عجا ذلػ مؽ طمبات "

مفال فانو يجب عجم االكتفاء بسا يخد واضح أن لسعخفة ما إذا كشا ازاء إ خالصة القؾل:         
التي  في مشظؾق الحكؼ , أي انو يجب عميشا أن نقؾم بفحص اسباب الحكؼ لمتعخف عمى الظمبات

 بحثتيا السحكسة بالفعل.

 الطظلب الثاني
 غفالإجراءات األ

( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي 159لمفقخة الثانية مؽ السادة ) استشادا
عمى السحكسة ان تحكخ في حكسيا االوجو التي حسمتيا عمى التي نرت عمى انو )

اد القانؾنية التي استشجت قبؾل او رد االدعاءات والجفؾع التي اوردىا الخرؾم والسؾ 
مفال السحكسة الفرل في أحج الظمبات يعج مخالفة لمقانؾن , لحا في حالة إ  (الييا
مفال اإل بشغخ مفال بفخعيؽ نبحث في الفخع األول السحكسة السخترةسشتشاول اجخاءات اإل لحلػ

 مفال.الفخع الثاني القخار الرادر باإل ونبحث في
                                                           

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي.124_ 123يشغخ نص السادتيؽ )  (1)
, اشار الية : د وججي رامب فيسي , مبادئ العسل القزائي , 319_29_ السجسؾعة  1978\1\15نقض  (2)

 .411السرجر الدابق , ص
(3) Normand, Principes directeurs du process, J. Class, Proc, Civ., Fase, 151. P.38 
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 الفرع األول

 الطختصة بظظر األغفالالطحكطة 

بالشدبة المفال السحكسة  لمفرل في بعض الظمبات فقج أعظى السذخع العخاقي الحق في 
الظعؽ في مثل ىحه السدائل بظخيق التسييد وال يكؾن مدتقال عؽ الحكؼ الفاصل في مؾضؾع 

ي لؼ يجد في السذخع العخاق أن   . وىحا واضح إذ   (1)الشداع والسحكسة السخترة ىي محكسة التسييد
التي أصجرت الحكؼ اال في حالتيؽ االولى بالشدبة  نفديا السحكسة مجؾء الىقانؾن السخافعات ال
فيسا يتعمق بالخظا السادي والثانية تتعمق بتفديخ الغسؾض الحي يعتخي الحكؼ لترحيح االحكام 

عادة صاحب العالقة إلى عمى السذخع العخاقي أن يشص عمى إ  . وبحلػ نقتخح (2)الحي تؼ تشفيحه
السحكسة التي أصجرت القخار الحي حرل فيو االمفال ألنو لؼ يفرل القزاء في تمػ الفقخة 

لكؾن أن السحكسة لؼ تحكخ في حكسيا األوجو التي حسمتيا عمى قبؾل وإرجاعيا الى مرجر الخمل 
ستشجت الييا وعميو يشبغي االدعاءات والجفؾع التي أوردىا الخرؾم والسؾاد القانؾنية التي أ أو رد  

 (3)إعادة القخار الى السحكسة التي أصجرت القخار لبيان األسباب

ي و يسكؽ الخجؾع لالمفال أمام نفذ السحكسة التان   أما بالشدبة لمسذخع السرخي فبيؽ
مفال ولؼ تفرل فيو في الحكؼ الرادر مشيا , فظمب سبق أن طخح عمييا الظمب محل اإل

 ىحهلفرل فيو اليخفع اال الى السحكسة التي أصجرت الحكؼ , أيا كانت الفرل فيسا أمفل ا
مفال ػ أن االختراص بشغخ الظمب محل اإل. وال يعشي ذل (4)السحكسة ولؾ كانت محكسة الشقض

                                                           

( مؽ 213لتسييدية , ويشغخ كحلػ السادة )محكسة التسييد االتحادية او محكسة استئشاف السشظقة برفتيا ا (1)
 قانؾن السخافعات السجنية العخاقي.

( مؽ قانؾن التشفيح العخاقي رقؼ 11( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي الشافح , والسادة )167يشغخ السادة ) (2)
 .1981لدشة  45

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي.159يشغخ : السادة ) (3)
 1118_1117د. نبيل أسساعيل عسخ , السرجر الدابق , ص (4)
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والفرل فيو يشعقج بالزخورة وعمى سبيل الحتؼ والمدوم ليحه السحكسة , فانعقاد اختراص 
السحكسة بيحا الظمب يخزع لقاعجة اساسية يجخي التعبيخ عشيا في الريغة التالية : تختص 

ا االختراص قج ثبت ليا في بجء مفمت الفرل فيو اذا كان ىحبشغخ الظمب الحي إ  السحكسة
.  (1)خح جسيع الظمبات وفقا لقؾاعج االختراص الشؾعي والسحمي الؾاجبة التظبيقمخ عشج طاأل

ا ال بشغخ الظمب السغفل والفرل فيو ولؾ كان مس   فإذا ثبت ليا ىحا االختراص قام اختراصيا
 .  (2)اصيا اذا رفع عمى سبيل االستقالليشجرج في اختر

 مفال السحكسةإ  السرخية التي قزت )وبيحا الرجد فقج جاء في قخار لسحكسة الشقض       
اعالن خرسو برحيفة لمحزؾر اماميا لراحب الذأن  الحكؼ في طمب مؾضؾعي  بقاؤه معمؾم

( مخافعات والتكميف بالحزؾر استكساال 193أمام ذات السحكسة لشغخ الظمب والحكؼ فيو السادة )
ليا الشص في السادة  لمخرؾمة التي نذأت صحيحة بيؽ طخفييا بذأن الظمب السغفل وامتجاد

( مؽ قانؾن السخافعات عمى أنو " إذا امفمت السحكسة الحكؼ في بعض الظمبات السؾضؾعية 193)
جاز لراحب الذأن أن يعمؽ خرسو برحيفة لمحزؾر اماميا لشغخ ىحا الظمب والحكؼ فيو يجل 

لظمب عمى أن امفال السحكسة الحكؼ في بعض الظمبات السؾضؾعية مؽ شانو أن يغل ىحا ا
التي قجم بيا الييا ولسا كان السذخع قج أجاز لراحب معمقا اماميا بعج اترالو بيا بالؾسيمة 

الذأن وبيجف تبديط االجخاءات اعالن خرسو برحيفة لمحزؾر أمام ذات السحكسة لشغخ ىحا 
والحكؼ فيو , فإن ىحا التكميف بالحزؾر ال يعج بجءا لجعؾى ججيجة وانسا ىؾ استكسال الظمب 

 .(3)خرؾمة التي نذأت صحيحة بيؽ طخفييا بذأن الظمب السغفل وامتجاد ليا(لم

 ويتعخض تظبيق ىحه االجخاءات لبعض التعجيالت بالشدبة لالختراص السحمي ذلػ أن         
االصل بالشدبة ليحا االختراص ىؾ عجم تعمقو بالشغام العام , فتستمػ االطخاف االتفاق عمى 
عقج االختراص لسحكسة بالسخالفة لقؾاعج االختراص , كسا أنو اذا رفعت الجعؾى بالسخالفة 

, وانسا  (4)أن تحكؼ مؽ تمقاء نفديا بعجم اختراصيا ال تسمػلقؾاعج االختراص فإن السحكسة 
                                                           

 .597د. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية األحكام في قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , ص  (1)
 .289_ 288د. محسؾد ىاشؼ , استشفاذ والية القاضي , السرجر الدابق , ص  (2)
: د محسؾد عخفات مرظفى , السرجر  . اشار الية2115\5\11ق  جمدة  74لدشة  2654نقض رقؼ  (3)

 .178الدابق , ص 
 .511د. ابخاليؼ نجيب سعج , القانؾن القزائي الخاص , السرجر الدابق , ص  (4)
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التي   وباألوضاعشخط القزاء بو أن يتسدػ الخرؼ صاحب السرمحة بحلػ وفقا لمذخوط يكؾن 
 بأعسالمخافعات مرخي ( , فاذا لؼ يتؼ التسدػ  111, 119, 118, 61قخرىا القانؾن ) السؾاد 

, ولحلػ فان قؾاعج االختراص ثبت االختراص لمسحكسة بشغخ الجعؾى السخفؾعة والفرل فييا 
الحكؼ مؽ تمقاء نفديا بعجم اختراصيا بشغخ الظمب محل االمفال , اذا كان  ال تسمػالسحكسة 

بحلػ اال بشاء عمى دفع يبجيو  ال تقزيفي اختراصيا السحمي , فيي  ال يشجرجىحا الظمب مسا 
الخرؼ صاحب السرمحة وال يختب الجفع ىحا االثخ اذا كان حق الخرؼ في ابجائو قج سقط 

قبل صجور الحكؼ في الظمبات االخخى ,  –الظمب محل االمفال مؾضؾع  -لتكسمو في السؾضؾع 
أو لتشازلو عشو صخاحة أو ضسشا , وعمى ذلػ فإن عمى السحكسة أن تسزي في نغخ الظمب 
محل االمفال والفرل فيو , ولؾ كانت في االصل ميخ مخترة بو , اذا لؼ يبج أماميا دفع بعجم 

في ىحه الحالة ال يختب  نو ألاالختراص , وكحلػ اذا أبجى ىحا الجفع بعج سقؾط الحق فيو , 
أثخا قانؾنيا , أما اذا كان حق الخرؼ في التسدػ بعجم اختراص السحكسة محميا لؼ يدقط 
لتخمفو عؽ الحزؾر مثال  , فإنو يسمػ عشج طخح مؾضؾع الظمب محل االمفال مؽ ججيج عمى 

 . (1)السحكسة التسدػ بعجم اختراصيا بو محميا

فبيؽ أن االختراص بشغخ الظمبات محل االمفال يغل ثابتا لمقانؾن الفخندي أما بالشدبة 
, فيقجم طمب الفرل فيسا  المسحكسة التي أصجرت الحكؼ ولؾ كان ىحا الحكؼ قج رفع ضجه طعش

أمفل الفرل فيو الى ىحه السحكسة وليذ الى محكسة الظعؽ , بل أن السبادرة الى تقجيؼ طمب 
السحكسة التي أصجرت الحكؼ بشغخ الظمب الفرل فيسا امفل الفرل فيو وقيام اختراص 

كان الظمب قجم قبل رفع أ, سؾاء  والفرل فيو يؤثخ في الحق في الظعؽ في الحكؼ الرادر
الظعؽ , أو بعج رفعة وقبل الفرل فيو , ففي الحالتيؽ , فإنو يتختب عمى الظمب استئشاف سيخ 

ييا , وتقؾم السحكسة بشغخ الخرؾمة أمام السحكسة لمفرل في الظمبات التي امفمت الفرل ف
 .(2)العادية لشغخ الجعاوى  وباإلجخاءاتالظمب أو الظمبات محل االمفال وفقا لمقؾاعج 

                                                           

 .597د. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية األحكام في قانؾن السخافعات , السرجر الدابق , ص  (1)
( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي الشافح عمى ان  ) القاضي ال يفرل في 3\463نرت السادة )  (2)

الظمب االبعج سساع الخرؾم أو استجعائيؼ ( واساس ىحا الحكؼ في أن الظمب يسكؽ أن يخفع مؽ أحج 
يؾرد في الشص الخرؾم بعخيزة ال يتؼ اعالنيا الى الخرؼ االخخ  وواضح أن السذخع الفخندي عشي بأن 
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السذخع العخاقي لؼ يأخح باالتجاه الحي أخح بو كال مؽ السذخع  ن  خالصة القؾل : تبيؽ إ
التي اصجرت  نفديا السحكسة خع العخاقي لؼ يجد المجؾء الىالسرخي والفخندي,  أي أن السذ

 الفخندي الحي أجاز الخجؾع الىالحكؼ اال في حالة الترحيح والتفديخ , بعكذ السذخع السرخي و 
 التي أصجرت الحكؼ . نفديا السحكسة

 الفرع الثاني 
 غفالالقرار الصادر باإل

 ان مؽ تظبيقات القخار الرادر باألمفال ىي حالة (1)ويخى جانب مؽ الفقو العخاقي 
امفال السحكسة عؽ اصجارىا الحكؼ الفاصل في الجعؾى , أن تفرل بالحجد االحتياطي الؾاقع 
في تمػ الجعؾى او وفقا إلضبارة الحجد االحتياطي التي الحقت بيا بعج أن تتحقق مؽ كافة 

ا الحكؼ م  عؾى يعتبخ متزسشا  لخفع الحجد , أالظمبات واالجخاءات , فان الحكؼ الرادر بخد الج
در لرالح السجعي يعتبخ متزسشا لترجيق الحجد الؾاقع. وىحا ما جاء في قخار لسحكسة الرا

استئشاف نيشؾى برفتيا االصمية ان ) لقج تبيؽ مؽ تجقيق أضبارة الجعؾى السدتأنف حكسيا وجج 
( ال سشج ليا مؽ القانؾن  ان القخار صحيح ومؾافق لمقانؾن وذلػ ألن طمبات السدتأنف ) السجعي

محزخ الحجد لألمؾال السذار الييا تؼ بقخار صادر عؽ الدمظة السخترة لحا قخرت  ن  , ذلػ أ
, واضح أن القخار السحكؾر تزسؽ  (2)الظعؽ االستئشافي وتأييج الحكؼ البجائي ( السحكسة رد  

 ترجيق الحجد الؾاقع لألمؾال . 

أما بالشدبة لمقانؾن السرخي فتفرل السحكسة في الظمب أو الظمبات بحكؼ يرجر وفقا 
( وما يمييا مؽ قانؾن 166لمقؾاعج العامة الصجار األحكام السشرؾص عمييا في السؾاد ) 

 :يأتي. ويتحجد الشغام القانؾني لمظعؽ في الحكؼ وفقا لسا (3)السخافعات السجنية والتجارية السرخي 

                                                                                                                                                                      

التداما عمى القاضي بأن ال يشغخ في الظمب إال بعج إستجعاء الخرؼ اآلخخ وسساع دفاعو بذأنو حخصا مشو 
  عمى كفالة حق الخرؾم في الجفاع .

, مؾسؾعة القؾانيؽ العخاقية ,  1, ط1969لدشة  83مجحت السحسؾد , شخح قانؾن السخافعات السجنية رقؼ   (1)
 .352, ص2115بغجاد , 

 ) ميخ مشذؾر(. 2116\2\26بتأريخ  2116\س\5قخار محكسة استئشاف نيشؾى  برفتيا االصمية رقؼ  (2)
 ( ومايمييا مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي.166يشغخ السادة ) (3)
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قابميتو لمظعؽ وتحجيج طخيق الظعؽ الؾاجب اتباعو يتؼ وفقا لمقؾاعج العامة , فيؾ يكؾن  _ تقخيخ1
قابال لمظعؽ باالستئشاف اذا كان صادرا برفة ابتجائية مؽ محكسة أول درجة , وىؾ يقبل الظعؽ 

 بالشقض اذا كان صادرا مؽ محكسة االستئشاف 

 -223العامة التي تزسشتيا السؾاد )  _ يتؼ تحجيج نراب االستئشاف استشادا الى القؾاعج2
إلى  ( مخافعات مرخي , وتظبيقا لحلػ فإن نراب االستئشاف يتحجد ليذ استشادا224-225

مفال وحجه , وانسا استشادا الى مجسؾع قيسة الظمبات في الجعؾى بسا فييا قيسة الظمب محل  اإل
قبل الحكؼ الرادر في ىحه الظمب محل االمفال اذا كانت تقؾم عمى سبب قانؾني واحج , في

مفال وحجه ال تتجاوز نراب ئشاف ولؾ كانت قيسة الظمب محل اإلالحالة الظعؽ فيو باالست
تزسشت الخرؾمة طمبيؽ أحجىسا أصمي مقجم مؽ ذا . ومؽ جية أخخى فإنو إ(1)االستئشاف

األكبخ السجعي والثاني عارض مقجم مؽ السجعي عميو , تحجد نراب االستئشاف عمى أساس 
ل مفافي الظمب محل اإل قيسة مؽ الظمبيؽ , وفي ىحه الحالة فإنو يجؾز استئشاف الحكؼ الرادر

ال يتجاوز نراب االستئشاف وذلػ اذا كان الظمب اآلخخ الحي سبق القزاء  ولؾ كان في نفدو
 (2)فيو مسا تجاوز قيستو ىحا الشراب

 عالنو بحدب األحؾال ووفقا لمقؾاعج العامة _ يبجأ ميعاد الظعؽ في الحكؼ مؽ تاريخ صجوره أو ا 3

مفال متشاقزا لسا تزسشو القزاء في الظمبات االخخى _ اذا صجر الحكؼ في الظمب محل اإل4
الؾارد في الحكؼ الدابق صجوره , فإنو يقبل الظعؽ فيو باالستئشاف اذا كان صادرا في حجود 

.  (3)مخ السقزي عشج صجور ىحا الحكؼالشراب االنتيائي , وكان الحكؼ الدابق لؼ يحد قؾة اال
اذا كان انتيائيا وقزى  –أيا كانت السحكسة التي أصجرتو  –بالشقض  وىؾ يقبل الظعؽ فيو

 . (4)بالسخالفة لسا قزي بو في الحكؼ األول الحي يحؾز قؾة األمخ السقزي

                                                           

 .1117د. نبيل اسساعيل عسخ , السرجر الدابق , ص (1)
 .598في قانؾن السخافعات, السرجر الدابق , صد. أحسج ابؾ الؾفا , نغخية االحكام  (2)
 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي.222يشغخ نص السادة ) (3)
 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي.249يشغخ نص السادة )  (4)
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ىؾ  ومع ذلػ فإنو اذا وجج ارتباط بيؽ الحكسيؽ بحيث كؾن القزاء الؾارد في أحجىسا
األساس الحي يقؾم عميو القزاء الؾارد في اآلخخ , فإن نقض الحكؼ األول نتيجة الظعؽ فيو 

 (1)بالشقض يؤدي حتسا وبقؾة القانؾن الى الغاء الحكؼ االخخ

( مشو قيجا 4\463أما بالشدبة لقانؾن االجخاءات السجنية الفخندي فقج وضعت السادة )
ا الحكؼ حيث نرت السادة عمى أنو ) يخزع ىحا عمى أطالق القؾاعج العامة في خرؾص ىح

الحكؼ في تحجيج قابميتو لمظعؽ والظخق التي يجؾز مباشختيا ضجه لشفذ نغام الظعؽ السظبق 
وجيا مؽ التبعية بيؽ الحكؼ السكسل  تؤسذالرادر في الظمبات االخخى , فيي عمى الحكؼ 

الشغام  . وتظبيقا لحلػ يتحجد (2)والحكؼ السدتكسل في خرؾص نغام الظعؽ الؾاجب التظبيق(
االصل أنو التؾجج عالقة تبعية , ضخورية حتسية والزمة  القانؾني لمظعؽ في الحكؼ مؽ خالل أن  

, بيؽ الحكؼ الرادر في الظمبات محل االمفال , والحكؼ الرادر في الظمبات األخخى , ومؽ 
اذا ألغي أحج الحكسيؽ نتيجة نتائج ذلػ : أنو يجؾز الظعؽ في أحجىسا دون اآلخخ , كسا أنو 

ال يؤدي حتسا وبالزخورة الى سقؾط اآلخخ , فيغل ىحا الحكؼ قائسا يختب  الظعؽ فيو , فإن ذلػ
 . (3)آثاره ما لؼ يمغ بجوره نتيجة الظعؽ فيو

مفال مدألة معخوضة عمى السحكسة فييا إ  خالصة القؾل : يتبيؽ أن فيسا لؾ كانت ىشاك
كان ضسشيا , فان  تخمف ىحا البحث فخ العشاصخ السظمؾبة لؾجؾد قخار , ولؾ افي طمب ما أي تؾ 

ط يسكؽ أن يكؾن عشرخا ومؽ ثؼ تؾافخ او تخمف ىحا الذخ  دى ذلػ الى انتفاء وجؾد القخار أ
 مفال في طمب ما والقزاء فيو ضسشا.مسيدا بيؽ إ 

 

 

 

                                                           

 ( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخي.271يشغخ نص السادة )  (1)
 ( مؽ قانؾن االجخاءات السجنية الفخندي الشافح4\463يشغخ نص السادة )  (2)

(3) BENABENT , op . cit ., P  . 585 


