المداولة و اصدار األحكام و النطق بها
وتصحيح األحكام وتفسيرها
بقلم  :معالي المستشار عماد سليم سعد – رئيس المحكمة العليا  ,رئيس مجلس القضاء األعلى

المداولة وإصدار األحكام :
يقصددددد بالمداولددددة التشدددداور ددددي الحكددددم بدددديو اعضدددداء المحكمددددة إ ا تعددددددوا والتفكيددددر ددددي الحكددددم
وتكددد يو الدددر إ يددد إ ا ددداا واحددددت  ,و القضدددية و تددددته مرحلدددة المداولدددة با تهددداء المرا عدددة يهدددا
ويقتضدددي هددديا اا يكددد ا يدددد تدددم تحقيقهدددا و بدددده اللصددد مم يهدددا

ل ددداتهم اللتاميدددة وايفددده بدددا

المرا عة على اا تدته الدع ه ي محلة المداولة .
وتدددتم المداولدددة امدددا انددداء ا عقددداد الجلسدددة وبعدددد يفددده بدددا

المرا عدددة ددد رت وتصددددر المحكمدددة حكمهدددا

دوا تأجيدددده  ,و تجددددرإ المداولددددة تددددتح الميعدددداد الدددديإ تحدددددد المحكمددددة للنطددددق ددددي الحكددددم ,
ويسدددتفاد هددديا مدددو ددد
على

الفقدددر

" للمحكمة النطق بالحكم

 )2مدددو المددداد

 )561مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة التدددي صددد

ر اتتتام المحكمة او ي جلسة تالية " .

وتجددددرإ المداولددددة سددددر إ ا تعدددددد اعضدددداء المحكمددددة بدددديو القضددددا الددددييو اسددددتمع ا الددددى المرا عددددة
ائلدددة الددد طتا اا يشدددتر

النهائيدددة مجتمعددديو و لدددح يدددما ا لحريدددة ر إ القضدددا  ,دددت يجددد ت تحددد
دددي المداولدددة قيدددر القضدددا الدددييو سدددمع ا المرا عدددة  ,ويمتنددد علدددى اتددد
النيابددددة ا ا ا دددد

المحكمدددة و اللصددد م و

ممللددددة ددددي الدددددع ه اا يحضددددروا المدوالددددة  ,وهدددديا مددددا يررتدددد المدددداد  561مددددو

األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة التدددي صددد

علدددى اا تكددد ا المدوالدددة دددي األحكدددام سدددرية بددديو القضدددا

الدددييو اسدددتمع ا الدددى المرا عدددة اللتاميدددة وإو ددداا الحكدددم بدددا ت د  ,ويلددد م القايدددي بسدددر المداولدددة
ددد ا شدددا تعدددر
و ت ددددل

للعق بدددة المسدددلكية  ,وإ ا تايدددر حدددد القضدددا الدددييو سدددمع ا المرا عدددة اللتاميدددة

هيادددة المحكمدددة ألإ سددد

ددداا وجددد

دددتح بدددا

المرا عدددة المددداد  511مدددو األصددد ح

المد ية و التجارية ) .
ويجدددد

اا تصدددددر األحكددددام ب جمدددداب األراء او باألقل يددددة دددد ا ام تتدددد ا ر األ لريددددة وتشددددع

مددو ر إ ددالفريق األيدده عددددت وجدد

األراء أل لددددر

عليدد اا ينضددم الددى احددد الددر ييو مددو الفريددق او لددر و لددح بعددد

تي األراء مو اا ية الماد  561مو األص ح المد ية و التجارية )
وو يعت دددر الحكدددم صددددر با تهددداء المداولدددة يجددد ت بالتدددالي لكددده يدددا

ا يعددددح بر يددد ي ددده النطدددق

بدددالحكم  ,ددديلح إ ا تددد ى القايدددي و عددد ح و قددده بعدددد اك تهددداء مدددو المدوالدددة ولكدددو ي ددده النطدددق
بالحكم وج

على المحكمة تح با

المرا عة مو جديد .

النطق بالحكم :

مس د الحكم :
بعدددد اك تهددداء مدددو المداولدددة يقددد م رئددديس المحكمدددة بكتابدددة مسددد د الحكدددم او مدددو يعهدددد بددديلح الدددى
احدددد اعضددداء المحكمدددة تص صدددا إ ا ددداا صددددور الحكدددم باأل لريدددة و ددداا ر إ األ لريدددة يلدددال
الحكددددم ومنط يدددد ويجدددد

وتتضددددمو المسدددد د و سدددد ا

اا تكدددد ا م يعددددة مددددو الددددرئيس و عضدددداء

المحكمددددة المدددداد  512مددددو األصدددد ح المد يددددة و التجاريددددة )  ,وإ ا طددددق بددددالحكم وجدددد
المسدددد د م يعددددا عليهددددا مددددو الددددرئيس و القضددددا ملدددد

ر يددد

اا تدددد دب

الدددددع ه وو تعطددددي صدددد ر عددددو هددددي

المسدددد د ولكددددو يجدددد ت لللصدددد م او ددددتب علددددي منطدددد ب الحكددددم وو تعطددددى مندددد صدددد ر إو بعددددد
إتمام سلت األصلية الماد  511مو األص ح المد ية و التجارية ) .
ويتحدددد

اا المشددددرب الفلسددددطيني لددددم يرتدددد

الددددع ه ددد ر النطدددق بددد

الدددد طتا علددددى عدددددم ايددددداب مسدددد د الحكددددم ملدددد

دددي حددديو اا المشدددرب المصدددرإ ددد

 )146مدددو

صدددراحة دددي المددداد

يا ا المرا عات على ال طتا .

سا

الحكم :

صددد

المددداد

اا تشدددتمه مسددد

 ) 512مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة علدددى وجددد

الحكدددم علدددى

منط يددد و سددد اب وم يعدددة مدددو هيادددة المحكمدددة  ,امدددا الحكدددم يشدددتمه علدددى اسدددم المحكمدددة التدددي
اصدددددرت وريددددم الدددددع ه وتدددداريس إصدددددار الحكددددم واسددددماء القضددددا الددددييو اشددددتر ا ددددي اصدددددار
وحضددددروا النطددددق بدددد و سددددماء اللصدددد م بالكامدددده وحضدددد رهم وقيددددابهم و ا يشددددتمه علددددى عددددر
مجمددده ل يدددائ الددددع ه وتتصدددة مددد ج
الجددد هرإ مددد بيددداا سددد ا

الحكدددم و منط يددد و دددق منطددد ب المددداد

و التجاريددددة  ,ويقصددددد ب يدددداا األسدددد ا
وتشدددمه األسددد ا

عدددو

ل يدددات اللصددد م و مسدددتنداتهم ود ددد عهم ود ددداعهم

و الحجدددي القا

ددددر العلدددده التددددي دت إلددددى يناعددددة القايددددي بمددددا حكددددم بدددد

يدددة و األدلدددة ال ايعيدددة التدددي بندددى عليهدددا الحكدددم ويدددد وجددد

لدددح ل يضدددمو عددددم تحيددد القايدددي دددي يضدددائ وليضدددمو عنايتددد
هدددم مدددا حدددام بهدددا مدددو مسدددائه يا

اا تكدددد ا األسدددد ا

المددددعى عليددد بالتقدددادم دددت يكفدددي اا يدددرد الدددد
يجددد

بعضدددها الددد ع
اوسددد ا

مدددو مراي دددة حكدددام المحدددا م

جديددددة وقيددددر قامضددددة دددد ا د دددد

بق لددد " ددد قيدددر وارد " و " و سدددا

عددددم ورود هددديا الدددد

 ,ويجددد

اا و تكددد ا األسددد ا

دددي الحكدددم ال احدددد وإو اعت دددر الحكدددم تاليدددا مدددو سددد اب

متنايضدددة مددد منط يددد

دددأا يدددي ر دددي األسددد ا

وإ ا تدددت الحكدددم مدددو األسددد ا

مدددا يجددد

لددد " بددده

متنايضدددة مددد
اا و تكددد ا

بدددأا المددددعي هددد المسددد وح عدددو الضدددرر

اليإ حصه ل ام يأتي منط ب الحكم يقضي على المدعى علي بالتع ي
او لدددم تجددد

القدددا ا

دددي تقددددير إدعددداءات اللصددد م و دددي

يدددة ولددديمكو محكمدددة الدددنق

واكشددددراى علددددى تط يددددق القددددا ا  ,ويجدددد
اا ي ددديو ب يددد د سددد ا

 ) 514مدددو األصددد ح المد يدددة

لصالح المدعي.

المحكمدددة علدددى جميددد الدددد ب التدددي اارهدددا اللصددد م

يعت دددر الحكدددم بدددا ت د المددداد  511مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة ) ولكدددو هددديا الددد طتا و يمكدددو

إاارتددد إو عدددو
ل

و يج ت

ريدددق الطعدددو بدددالحكم ددد ا ا تسددد

الحكدددم الصدددادر بددددوا سددد ا

الدرجدددة القطعيدددة

إبطال بدع ه صلية لتنا ي لح م م د القضية المقضية .

منط ب الحكم :
ويقصدددد بمنطددد ب الحكدددم النتيجدددة التدددي وصدددل
الرئيسي مو الحكم اليإ يق ه التنفيي ويتمت بق

إليهدددا المحكمدددة مدددو دراسدددة الحكدددم وهددد القسدددم

القضية المقضية .

النطق بالحكم :
يكددد ا النطدددق بدددالحكم إمدددا عقددد

ا تهددداء المرا عدددة و دددي جلسدددة اتدددره تحددددد المحكمدددة م عددددها

ويكددد ا النطدددق بدددالحكم بدددتتو منط يدددة و سددد اب  ,ويكددد ا النطدددق بدددالحكم دددي جلسدددة علنيدددة وإو
ددداا الحكدددم بدددا ت د المددداد  515مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة )  ,ويدددد جدددرت العددداد
منطددد ب الحكدددم قدددا لعددددم يدددياب ويددد
على األس ا

ي دي اا المحكمة بعد ر

المحكمدددة دددي تدددتو األسددد ا

ا يتلدددى

ولكدددو لللصددد م اا يطلعددد ا

الجلسة .

تنظيم األحكام :
ما يج

اا يتضمن الحكم :

بعدددد اا تدددتم تدددتو الحكدددم دددي الجلسدددة  ,ويكددد ا لدددح مدددا ر يندددا تددد تو منط يددد و سددد اب  ,يجددد

اا

تنظدديم الحكددم لتسددليم إلددى مددو يطل ددة مددو اللصدد م بعيددة إيداعدد دائددر التنفيددي و الطعددو بدد ويجدد
اا يتضددددمو الحكددددم ال يا ددددات التاليدددد و ددددق مددددا صدددد

عليدددد المدددداد

 )514مددددو األصدددد ح المد يددددة و

التجارية :
 .5إسم المحكمة التي صدرت .
 .2تاريس إصدار .
.1

سماء القضا الييو اشتر ا ي اصدار .

.4

سماء اللص م بالكامه وحض رهم وقيابهم .

 .1تتصة ما يدم
.6

سا

مو

ل ات ود ب وما اتسندوا إلي مو األدلة و الحجي القا

ية .

الحكم .

 .1منط ى الحكم .
ويترتددد

بحسددد

ر يندددا علدددى قصددداا احدددده هدددي ال يا دددات او ورودهدددا بصددد ر تا ادددة بطدددتا الحكدددم

و دددق منطددد ب المددداد
اسددد ا

 )511مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة التدددي صددد

الحكدددم ال ايعيدددة و الدددنق

علدددى اا القصددد ر دددي

او اللطدددأ الجسددديم دددي سدددماء اللصددد م وصدددفاتهم وعددددم بيددداا

سدددماء القضدددا الدددييو صددددروا الحكدددم يترتددد
عو

عليددد الددد طتا علدددى اا األدعددداء بدددال طتا و يكددد ا إو

ريق الطعو بالحكم .

مدددا تصددددر األحكدددام ب سدددم الشدددع
أل ها ياعد دست رية وملالفتها يرت

العربدددي الفلسدددطيني وتعت دددر هدددي القادعدددة مدددو النظدددام العدددام

ال طتا الماد  71مو القا ا األساسي ) .

تصحيح األحكام :
حاوت التصحيح و شرو
صددد

:

الفقدددر األولدددى مدددو المددداد

 )511مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة علدددى مدددا يلدددي " للمحكمدددة

مدددو تلقددداء فسدددها و بنددداء علدددى

لددد

دددي حكمهدددا مدددو

تطددداء ماديدددة بحتدددة تابيدددة ا ددد

ام حسدددابية دوا مرا عدددة  ,علدددى اا يدددتم الت ييددد علدددى التصدددحيح

احدددد اللصددد م اا تقدددرر تصدددحيح مدددا ويددد

مو رئيس المحكمة و ات ها .
ت ددديو مدددو هددديا الدددن

اا الحالدددة التدددي تجيددد التصدددحيح هدددي وجددد د تطدددأ مدددادإ دددي الحكدددم سددد اء

ددداا هددديا اللطدددأ تابيدددا و حسدددابيا مدددو عددده الكاتددد
ماسدددأد بقددد

او مدددو عددده المحكمدددة دددت يعت دددر التصدددحيح

القضدددية المقضدددية بددده علدددى العكدددس هددد وسددديلة كةهدددار حقيقيدددة مدددا يصددددت المحكمدددة

ي حكمها  ,على ا

و بد مو ت ا ر شر يو ساسييو ي

الشدددرم األوح  :ا يكددد ا اللطدددأ المطلددد

التصحيح :

ل

تصدددحيح تطدددأ ماديدددا  ,وهكددديا يجددد ت تصدددحيح اسدددم اتدددد

اللصددد م إ ا ورد تطدددأ دددي الحكدددم ولدددم يقددددم اإ اعتدددرا
احد القضا الييو اشتر ا ي اصدار او اسم القايي المنتد
اوجدددراءات اوصددد لية التدددي

مدددا يجددد ت تصدددحيح بعددد

علدددى حقيقتددد او

لددد

تصدددحيح اسدددم

.
دددرت دددي الحكدددم بصددد ر تا ادددة او تصدددحيح

تطأ حسابي ورد ي الحكم .

الشدددرم اللدددا ي  :يجددد

اا و يكددد ا التصدددحيح وسددديلة لتعدددديه حكدددم المحكمدددة والمدددس بقددد

القضدددية

المقضية .
دددت يجددد ت للمحكمدددة اا تتلدددي مدددو
تصحيح  ,او لكي تعدح ي تاريس حسا
ويشدددمه

لددد

المادإ يد وي

لددد

التصدددحيح سددد ا للحكدددم بشددديء لدددم يتناولددد الحكدددم المطلددد

الفائد او ي معدلها .

التصدددحيح لددديس قدددا دددي اسددد ا
ي المنط ب و ا

اس ا

الحكدددم بددده منط يددد ايضدددا إ ا ت ددديو اا اللطدددأ

الحكم تدح دولة وايحة على وج د هيا اللطأ .

وميعاد

المرج الملت

التصحيح :

ل

تتددد لى التصدددحيح م ددددئيا المحكمدددة التدددي اصددددرت الحكدددم المطلددد

تصدددحيح مدددا دامددد

اوويددداب علدددى

حالهددددا بتدددداريس صدددددور الحكددددم ولددددم يطددددر عليهددددا اإ تعددددديه المدددداد  514مددددو األصدددد ح المد يددددة و
التجارية ) .
لددد

ويشدددترم دددي ي ددد ح

التصدددحيح اا يكددد ا الحكدددم قيدددر يابددده للطعدددو باوسدددتاناى  ,ددد ا ددداا

الطعدددو بدددالحكم امدددام محكمدددة اوسدددتاناى تتددد لى محكمدددة اوسدددتاناى تصدددحيح ولددد يضددد
الحكم المستأ

بتصدددديق

.

وإ ا دددداا ميعدددداد اوسددددتاناى يددددد ا قضددددى دوا اا يمددددار

اللصدددد م حقهددددم يدددد  ,يعدددد د عندئددددد

للمحكمة التي صدرت الحكم .
وإ ا ددداا الحكدددم يدددد صددددر بالدرجدددة النهائيدددة اإ مدددو محكمدددة الدددنق
الددد ارد

تصدددحيح األتطددداء الماديدددة

يددد هددد مدددو اتتصددداا المحكمدددة التدددي اصددددرت و مدددو اتتصددداا محكمدددة الدددنق
علددددى ويددددائ الدددددع ه و علددددى النقددددام القا ينددددة ومحكمددددة الددددنق

التصددددحيح إ مددددا ينصدددد

ألا

ليسدددد

محكمدددة ويدددائ  ,امدددا إ ا ددداا اللطدددأ المدددادإ م جددد دت دددي القدددرار الصدددادر عدددو محكمدددة الدددنق
يع د عندئي إلى هي المحكمة مر تصحيح هيا اللطأ.

إجراءات التصحيح :
يحددددق للمحكمددددة التددددي اصدددددرت الحكددددم المشدددد
لددد

فسدددها او بنددداءد علدددى

باللطددددأ المددددادإ اا تتدددد لى تصددددحيح مددددو تلقدددداء

احدددد اللصددد م وتجدددرإ المحكمدددة التصدددحيح دددي قر دددة المداولدددة وبددددوا

مرا عددددة ويكدددد ا يرارهددددا بالتصددددحيح يددددابت د للطعددددو بطددددرب الطعددددو التددددي يق لهددددا الحكددددم م يدددد ب
ل

التصحيح  ,اما القرار الصادر بر

التصحيح ت يج ت الطعو ي إستفتو د .

تفسير األحكام :
حاوت التفسير و شرو
صدددد

المدددداد

:

 ) 514مددددو األصدددد ح المد يددددة و التجاريددددة علددددى ا دددد " يجدددد ت لللصدددد م اا يطل دددد ا

باسدددتدعاء يقددددم الدددى المحكمدددة التدددي اصددددرت الحكدددم تفسدددير مدددا ويددد
ابهددام ويعت ددر القددرار الصددادر بالتفسددير متممددا مددو ددده ال جدد

للحكددم الدديإ يفسددر ويسددرإ عليدد مدددا

يسرإ على هيا الحكم مو الق اعد اللاصة بطرب الطعو العادية وقير العادية ".
يستفاد مو هيا الن
 .5يج

بأا

ل

التفسير يشترم لق ل ت ا ر الشروم األتي :

اا يك ا الحكم المطل

تفسير قامضا قم يا هائيا .

دددي منط يددد مدددو قمددد

او

 .2يجددد

اا ددد ا لطالددد

الام

التفسدددير مصدددلحة دددي لدددح  ,وو تتددد ا ر هدددي المصدددلحة إو إ ا ددداا

ي منط ب الحكم واما ا ا اا الام
اا و يتلدددي

 .1يجددد
بقددد

التفسدددير مدددو

الددد

القضدددية المقضددددية  .يجددد

ي األس ا

ت يق ه التفسير .

ل ددد وسددديلة كدتددداح تعدددديه علدددى الحكدددم والمسدددا

اا يقتصددددر التفسدددير علددددى ت يددديح الامدددد

الددد ارد ددددي

منط ب الحكم دوا إدتاح اإ تايير علي .
ددد ا قفلددد

المحكمدددة الحكدددم دددي بعددد

ريدددق التفسدددير بددده يحدددق يدددد ا تسددد

الطل دددات الم يددد عي  ,و يجددد ت الحكدددم يهدددا عدددو
الدرجدددة القطعيدددة – او ا عدددو دددي وحكدددم بسددد

اوقفاح .
المرج الملت

بالتفسير :
دددي منطددد ب الحكدددم مدددو قمددد

يعددد د م ددددئيا تفسدددير مدددا ويددد

وابهدددام الدددى المحكمدددة التدددي

اصدددددرت الحكددددم وو يشددددترم اا يتدددد لى التفسددددير األعضدددداء ا فسددددهم الددددييو اصدددددروا الحكددددم
المطلددد

تفسدددير  .وو دددرب دددي لدددح اا تكددد ا المحكمدددة التدددي اصددددرت الحكدددم محكمدددة

عاديدددة او اسدددتلنائية  ,يعددد د لقايدددي الصدددلح ولمحكمدددة اوسدددتاناى ومحكمدددة الدددنق

تفسدددير

األحكام الاامضة ي منط يها .
عددددو ددددي الحكددددم اسددددتانا ا دددد ا حددددق التفسددددير ينتقدددده لمحكمددددة اوسددددتاناى وتفقددددد

وإ ا

محكمة ال داية حقها ي

.

وامدددا القدددرار الصدددادر عدددو محكمدددة اوسدددتاناى يعددد د تفسدددير الدددى هدددي المحكمدددة سددد اء
يض

بتصديق الحكم المستأ

و بفسل ول

اا الفسس س يا إ ي ج ء من .

إجراءات التفسير :
يسدددتفاد مدددو ددد

المددداد

 ) 514مدددو األصددد ح المد يدددة و التجاريدددة بأ ددد و يجددد ت للمحكمدددة اا

تعمدددد الدددى تفسدددير الحكدددم الادددام
بطل

مدددو تلقددداء فسدددها بددده و بدددد مدددو اا يتقددددم احدددد اللصددد م

لح .

طلددد
ويجدددد

التفسدددير يجددد

اا يقددددم ب سدددتدعاء الدددى المحكمدددة مصددددر الحكدددم المطلددد

اا يكدددد ا عدددديا اوسددددتدعاء مسددددت يا للشددددروم القا

اسددددتدعاء الدددددع ه إ ا اا
المطلدددد

لدددد

يددددة المطلدددد

تفسدددير

ت ا رهددددا ددددي

التفسددددير يدددددم الددددى محكمددددة الدرجددددة األولددددى وللشددددروم

ت ا رهددددا ددددي اسددددتدعاء اوسددددتاناى او اسددددتدعاء الطعددددو بددددالنق

التفسير مقدما الى محكمة اكستاناى او محكمة النق

إ ا دددداا

لدددد

.

ويفتضددددي ت ليددددا اوسددددتدعاء الددددى اللصدددد م واعطددددائهم المهلددددة القا ينددددة للجدددد ا
المحكمة م دائيا ياعد عت ية المحا مة ي تفسير حكمها .

وتط ددددق

الق اعد العامة ي التفسير :
 .5عنددددما يحتدددام الحكدددم الدددى تفسدددير  ,يجددد

علدددى المحكمدددة اا تسدددتمد عناصدددر التفسدددير مدددو

جددد اء الحكدددم وتاصدددة مدددو اسددد اب ومدددو لددد ائح الطدددر يو  ,و دددي حالدددة وجددد د شدددح يجددد

اا

يفسر الشح لمصلحة المديو .
 .2يقتصدددر حدددق القايدددي دددي التفسدددير علدددى مجدددرد تفسدددير الامددد

 ,ويجددد ت للمحكمدددة اا

تعدح ي حكمها تياد او قصا ا.

ار الحكم ي التفسير :
لدديس للحكددم الصددادر بالتفسددير يدداا مسددتقه بدده يعت ددر متممددا للحكددم الدديإ يفسددر ويسددرإ عليدد مددا
يسدددرإ علدددى هددديا الحكدددم مدددو الق اعدددد اللاصدددة بطدددرب الطعدددو العاديدددة وقيدددر العاديدددة المددداد 511
مددددو األصدددد ح المد يددددة و التجاريددددة )  ,يكدددد ا الحكددددم التفسدددديرإ يددددابت د للطعددددو واسددددتانا ا إ ا دددداا
الحكدددم المطلددد

تفسدددير يق ددده هددديا الطعدددو ويق ددده الطعدددو بدددالنق

إ ا ددداا هددديا الحكدددم صدددادرت

عو محكمة الدرجة اللا ية محكمة اكستاناى ) .

المستشار عماد سليم سعد
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس القضاء األعلى

