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 المقدمة

 بن عبج هللا دمحم نبيشاأشخف الخمق والسخسمين  الحسج هلل رب العالسين والرالة والدالم عمى      
 لى الفقخات اآلتية : إ  بعج سهف نتظخق في مقجمة الخسالة له وصحبه السيامين أما وآ

 مدخل تعريفي لموضوع الدراسة :أوال: 

في سبيل  ن بين السرالح الستعارضة, والهسيمةساسي في تحقيق التهاز ألمقزاء دور        
تتكهن  ى الجعه  ن  أومن السعمهم  , قامة الجعهى إعن طخيق  ليهإلى ذلك  هه االلتجاء إ  الهصهل 

 القزائية التي حجدها قانهن السخافعات السجنية والتي من خاللها يتم  جخاءات من مجسهعة من ال  
 ن  أالسظخوحة امام القزاء , أي البج ي السشازعة لى الحكم القزائي الحي يفرل فإ  التهصل 

يكهن الحكم القزائي عاداًل ومقشعًا بالشدبة لمخرهم , والقبهل به من قبل الخرهم يهلج الثقة في 
 يكهن الحكم بهح  الرهرة اال اذا بشي عمى أسباب صحيحة وعبخ عن رؤية عجالة األحكام , وال

سانيج القهية والتدبيب الرحيح أن يتزسن األعن حقيقة الشداع , وكحلك يجب واضحة لمسحكسة 
 لمحكم.

خظاء أحكام من وذلك لسا تتزسشه هح  األ ولكن هح  األحكام قج ترجر برهرة غيخ سميسة      
ولغخض  ليها, إ  ة الفرل في بعض الظمبات السقجمة حيانا قج تغفل السحكسأو أو غسهض أ

حكام القزائية لكي تقهم بترهيب ج من مشح السحكسة سمظة مخاجعة األترحيح تمك األحكام الب
كسال ما غفمت عشه إ  من غسهض وسمظة  ه, وتفديخ ما شاب الحكم القزائي من أخظائه السادية

 السحكسة.

 دراسة و أسباب اختيار الموضوع : ثانيًا: أهمية ال

 لى اختيار السهضهع بسا يأتي :إ   دعتسباب التي لجراسة واألهسية اأ بالمكان تحجيج       

لك سشعسج من خالل هحا البحث عجم وجهد دراسة متخررة تمم شتات هحا السهضهع لح -1
ترحيح ما شاب  حكم  لهحا السهضهع من خالل محاولة تدميط الزهء عمىرؤية يجاد إ  عمى 

لك من خالل نظام خاص ال يعسل وذ اذ واليته في الشداععمى الخغم من استشف أالقاضي من خظ
, حكام القزائية بغيخ الظعن فيهاال وهه نظام مخاجعة األإ  ال في حجود حرخ حاالتها القانهن إ  به 
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 الجراسات ناحية من خرهصا واالهتسام العشاية من يدتحقه ما السهضهع هحا يشل لميزا وأ
 نظخية في جسعه يتم لم السهضهع هحا ن  إ   إذ واضح وهحا,  االجخائية القهانين بين السقارنة القانهنية
 . متكاممة

تعيج الشظخ في حكسها من  ن  أسحكسة التي أصجرت الحكم القزائي مكانية الإالتعخف عمى  -2
وتفديخ األحكام التي يذهبها الغسهض والفرل فيسا  , خالل ترحيح األخظاء السادية البحتة

 أغفمت الفرل فيه وذلك من أجل تحقيق الثقة في األحكام وتخجسة معاني العجل واالنراف . 

حكام القزائية بغيخ الظعن فيها وسيمة من وسائل تفادي االجخاءات القزائية مخاجعة األ عج  ت   -3
 الظهيمة

لظعن فيها فائجة لمخرهم وذلك بتجشب نفقات الظعن باألحكام حكام بغيخ اتحقق مخاجعة األ -4
 القزائية

هشاك احكام قزائية قج تتزسن ما  ن  إذ إ , هسية عمى السدتهى العسميأ لهحا السهضهع  -5
 يدتهجب مخاجعتها بجال من سمهك طخق الظعن. 

جعل الهاقع العسمي سا كثخة الجعاوى التي تظخأ عميها حاالت مخاجعة االحكام القزائية , م -6
لى إمام القزاء بسا يؤدي أال تتخاكم الجعاوى  ن  أمع السرمحة العامة التي تقزي  عاً يبجو متقاط

مكانية االستعانة بحاالت إمخ يحتم عميشا بيان مجى ة االجخاءات القزائية عمى ذلك األعخقم
ظام مخن ومتظهر يقمل من الة وبشاء نمخاجعة األحكام القزائية بغيخ الظعن لخمق بيئة آمشة وفع  

 هجر الهقت والتكمفة بجرجة فعالة .

 :شكالية الدراسةإ  : ثالثاً 

 : ما يأتية الجراسة من خالل شكاليإ  تحجيج  بالمكان

حكام عجم تكامل السعالجة التذخيعية ) القرهر التذخيعي ( في تشظيم مهضهع مخاجعة األ -1
حكام الترحيح في قانهن السخافعات السجنية أالسذخع  نظم   إذ  القزائية بغيخ طخق الظعن 

غفل تشظيم مهضهع االغفال وهحا يعشي عجم أ حين  عمىواحكام التفديخ في قانهن التشفيح 
 تكامل السعالجة التذخيعية .
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رل في غفال السحكسة لمفإ تجا  واحج في مهضهع إلعخاقي عمى عجم استقخار القزاء ا -2
بظخيق التسييد وتارة الت الظعن بالحكم القزائي امن ح جهاطمبات الخرهم فتارة يع

هااخخى يع  سباب السخاجعة بغيخ طخق الظعن. أمن ضسن  ج 

 : االسئلة البحثية:رابعاً 

 , واالخخى  ولى تكهن لمدؤال السخكدي بحثية عمى نقظتين الشقظة األنقدم فقخة االسئمة ال
 :تكهن لألسئمة الفخعية

 :السؤال المركزي هو 

 صجارها.إ  حكام القزائية بعج التكسيمية لمسحكسة في مخاجعة األ الهاليةبيان  -1

 : هيفما االسئلة الفرعية أ

 حكام القزائية بغيخ طخق الظعن.تحجيج مهقف الخرهم في مخاجعة األ -1
 صجرتها.أج مخاجعتها من قبل السحكسة التي حكام بعمجى امكانية الظعن في األ -2
 حجية الحكم القزائي  . فيخفة مجى تأثيخ مخاجعة السحكسة مع -3
حكام القزائية, وكحلك مهقف الخرم من هح  مجى سمظة السحكسة  في مخاجعة األ -4

و بشاء عمى أصجرتها من تمقاء نفدها أحكام التي السخاجعة , وهل تخاجع السحكسة األ
 طمب من الخرهم .

 خامسًا: الدراسات السابقة:

 والتي كانت كاآلتي: جراسةالتي تشاولت مهضهع اللقانهنية نتشاول في هح  الفقخة الجراسات ا

خ زغمهل , الشظام الخاص لسخاجعة األحكام , الظبعة الثانية , مخكد د. أحسج ماه -1
  :1995الجراسات القانهنية واالقترادية , عين شسذ , 
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تشاول الكاتب في دراسته الشظام الخاص لسخاجعة األحكام بخظة عمسية محكسة مقدسة عمى 
يجي متعمق بحرانة األحكام , أما السبحث األول فقج تعمق بذخوط العسل الحي مبحث تسه

 .االت السخاجعة ونظامها القانهني يخزع لشظام السخاجعة , أما السبحث الثاني فكان متعمقًا بح

حاول الكاتب في دراسته الشظام الخاص لسخاجعة األحكام االلسام في كثيخ من جديئات 
جة القرهر التذخيعي لكن دراسته تقترخ عمى القانهن السرخي البحث وكحلك حاول معال

والفخندي , إذ لم يتظخق إلى مهقف التذخيع أو الفقه القانهني العخاقي , كسا أنه لم يعالج مدألة 
 األثار الجخائية لمحكم القزائي , ولم يتظخق الى مفههم األحكام القزائية برهرة مفرمة . 

عبجالحق اسساعيل , إزالة غسهض الحكم القزائي السجني د. بيخك فارس حدن , لؤي  -2
, سشة  29, العجد  4عشج التشفيح , بحث مشذهر في مجمة جامعة تكخيت لمحقهق , مجمج 

2116: 

بخظة عمسية إزالة غسهض الحكم القزائي السجني عشج التشفيح  سافي دراسته اناتبتشاول الك
عخيف بغسهض الحكم القزائي السجني , أما مقدسة عمى مبحثين , السبحث األول تشاول الت

 السبحث الثاني فقج خرص لبحث شخوط واجخاءات تفديخ الحكم القزائي السجني الغامض .

الشقص التذخيعي الحي يعتخي تفديخ الحكم  قانهنية لغخض سج   اً اقتخاح نرهص اتبحاول الك
برهرة هح  الجراسة لم تغط شخوط تفديخ الحكم القزائي  القزائي الحي يذهبه الغسهض , لكن  

واضحة , مسا تظمب الى القخار الرادر بالتفديخ برهرة  اتباسعة ومفرمة , إذ لم يتظخق الكو 
في بعض الشتائج التي  يناتبفي هحا الجانب , ونتفق مع الك أن تكهن دراستشا مفرمة نهعا ما

  تهصال اليها .

 مجمة, بحث مشذهر  الظعن طخق  بغيخ األحكام مخاجعة,  نياسي دمحم سسيخ أحسج. د -3
 :2115, سشة  2, العجد  4, مجمج والدياسية القانهنية لمعمهم القانهن  كمية

بخظة عمسية مقدسة عمى  الظعن طخق  بغيخ األحكام مخاجعةتشاول الكاتب في دراسته 
أما و ,  لرحتها العامة والزهابط القزائية حكاماأل مفههممبحثين , السبحث األول تشاول 

 . الظعن طخق  بغيخ األحكام مخاجعةالسبحث الثاني فخرص 
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هح  الجراسة لم تغط السهضهع  لكن  و حاول الكاتب من خالل هح  الجراسة االلسام بالسهضهع , 
غفال الفرل في بعض الظمبات برهرة واسعة لم يتظخق إلى مهضهع إ  تفريمية , إذبرهرة 

 رستشا مفرمة نهعا ما في هحا الجانب .ا تظمب أن تكهن دا, مس  

 سادسا: منهجية البحث:

 كل  السقارنة بين  لبحث عمى السشهج السقارن : وتتحجدسهف نعتسج في دراسة مهضهع ا        
 وقانهن السخافعات السجنية الشافح , 1969لدشة  83قانهن السخافعات السجني العخاقي رقم من 

لدشة  (1123الجخاءات الفخندي رقم)إالشافح , وقانهن   1968لدشة 13والتجارية السرخي رقم 
حكام لى األإبيقي وذلك من خالل الخجهع سيعتسج البحث عمى السشهج التظو ,  الشافح 1975

حكام القزائية ها بسهضهع البحث وذلك باعتبار األالقزائية وفق القهانين السقارنة بقجر تعمق
 . لسهضهع البحث سميتذكل الجانب الع

 سابعا: خطة البحث:

نتشاول في  فرمين , عمىع يقتزي تقديسه وفق خظه عمسية دراسة هحا السهضه  ن  إ
وذلك بتقديسه الى ثالثة مباحث, التأصيل الشظخي لسخاجعة األحكام القزائية  ولالفرل األ

 مخاجعة االحكام شخوطوفي السبحث الثاني  ,مفههم االحكام القزائيةنتشاول في السبحث االول 
 ثار الجخائية لمحكم القزائي.اآلدشتشاول فيه ف ما السبحث الثالثأ,  القزائية بغيخ طخق الظعن

,وذلك عمى ثالثة سباب مخاجعة األحكام القزائية  أا الفرل الثاني فهه يبحث في ام      
ية , وفي السبحث الثاني تفديخ حكام القزائترحيح األ مباحث ,نتشاول في السبحث االول

 غفال الفرل في بعض الظمبات.إ  السبحث الثالث  , وفي حكام القزائية األ

ليه من نتائج وتهصيات بهحا إالتهصل  ما تم  ومن ثم نختم بحثشا بخاتسة تتزسن جسمة      
  الخرهص , ومن هللا التهفيق .

 

                                                  


