
 محاضرات في المرافعات المدنية

عمراعداد/ المدرس طارق عبد العزيز  

 إجراءات اصدار الحكم القضائي

وهذه اإلجراءات تيدأ بختام المرافعة وتنتهي بالنطق بالحكم وتنظيم اعالم الحكم القضائي 

-,وسوف نتناول هذه اإلجراءات بالنقاط اآلتية:  

ختام المرافعة. -أوال  

المداولة وتنظيم الحكم والنطق به.  -ثانيا  

تسبيب الحكم. -ثالثا  

بعد صدوره. آثار الحكم -رابعا  

 

اذا تهيأت الدعوى لصدور حكم فيها تقرر المحكمة ختام المرافعة أي  -ختام المرافعة: -أوال

اغالق المرافعة فاذا استمع القاضي الى اقوال الخصوم مع مراعاة آخر من يتكلم هو المدعى 

ستندات عليه الستيفاء حقه كامال للرد على ادعاءات المدعي وبعد ان تطلع المحكمة على الم

واألدلة األخرى كالشهادة تسأل الخصوم هل لديكم اقوال أخرى وبعدها تقرر ختام المرافعة 

يوم من تأريخ  15وتحدد موعد للنطق بالحكم في نفس اليوم او تحدد موعدا آخر ال يتجاوز 

 تفهيم ختام المرافعة .

ة وغياب الطرف وال يجوز للمحكمة ان تستمع لتوضيح من احد الخصمين بعد ختام المرافع

 الثاني وكذلك ال تقبل اية مذكرات او مستندات أيضا.

اال انه يجوز للمحكمة ان تفتح باب المرافعة مجددا بعد ختمها اذا وجدت ما يلزم لذلك كما لو 

كانت الدعوى تحتاج الى اجراء ناقص فيه كتحليف الخصم اليمين المتممة , ويشترط لقرار 

جددا بعد ختامها ان تدون المبررات في محضر الدعوى وان تبلغ المحكمة فتح باب المرافعة م

 طرفي الدعوى بالحضور في الموعد المحدد وبعدها تقرر ختام المرافعة ثانية.

قرار ختام المرافعة وقرار فتح المرافعة مجددا اليقبل الطعن اال مع الحكم النهائي الصادر 

 بالدعوى.

به. المداولة هي المشاورة في منطوق الحكم واسبابه بين  المداولة وتنظيم الحكم والنطق -ثانيا

أعضاء المحكمة اذا كانت مشكلة من هيأة قضائية وذلك بعد ختام المرافعة, فهي تبادل لآلراء 

وتصويب في حالة االختالف , والمداولة بالنسبة للقاضي الواحد هي عملية ذهنية تتضمن 



ى قدر كبير من الجهد وال يجوز ان يستعين بغيره في مناقشة وتأمل مع الذات وبالتالي تحتاج ال

 تطبيق القانون .

التصويت على الحكم القضائي يبدأ باالستماع الى العضو األقل درجة ثم األقدم درجة ثم رئيس 

المحكمة  ويتم باالتفاق او باألغلبية المطلقة وهي نصف زائد واحد من جميع قضاة المحكمة في 

يتحقق النصاب بالنسبة للهيأة القضائية اال بحضور جميع أعضاء المحكمة حالة االختالف النه ال

 .كما ان عدد أعضاء المحكمة دائما فردي.

واذا تشعبت اآلراء وتعذر صدور حكم باألغلبية وجب على العضو األقل درجة االنضمام الى 

 احد اآلراء لتكوين اغلبية.

مجلس القضاء األعلى التي تتعلق بصنف القضاة ويتم تحديد قدم العضوية باالستناد الى تعليمات 

 وخدمتهم وتقييمهم ومناصبهم.

 هل يفقد العضو األقل درجة استقالليته اذا انضم الى احد اآلراء؟

ال يفقد استقالليته الن الهيأة القضائية في محكمة االستئناف ومحكمة التمييز تتألف من قضاة 

رارات باالتفاق وبالنسبة للعضو المخالف يتم تدوين غالبا من الصنف األول وغالبا ما تصدر الق

رأيه في محاضر الدعوى وال ينطق به مع الحكم وكثيرا ما تنقض محكمة التمييز االحكام 

 وتاخذ برأي القاضي المخالف.

تعتبر المداولة سرية من اجل ان يستقل القضاة بحرية اصدار االحكام وال يجوز  -سرية المداولة

اء المحكمة ان يشترك في المداولة واال اعتبر الحكم باطال, واذا افشى الي شخص غير أعض

القاضي سرية المداولة ال يترتب عليها بطالن الحكم ولكن يتعرض القاضي للعقوبات 

 االنضباطية في قانون التنظيم القضائي.

محله واذا نقص أعضاء الهيأة بسبب وفاة القاضي او النقل او التقاعد وجب إحالل عضو جديد 

وفتح باب المرافعة مجددا ويبلغ الخصوم بالحضور ويتلى ضبط المحضر ويصادق عليه 

الطرفان )الخصوم( او وكالئهم وتختم المرافعة وذلك من اجل تمكين القاضي الجديد من 

 المداولة والمشاركة في اصدار الحكم.

دوين الحكم بخط يده او بعد المداولة يقوم القاضي المنفرد او رئيس المحكمة بت -اصدار الحكم

بامالئه على المعاون القضائي كاتب الضبط مع أسبابه ويوقعه القاضي المنفرد وجميع األعضاء 

 بالنسبة للهيأة القضائية واال كان الحكم عديم األثر.

يتم النطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت المرافعة سرية وتتم بحضور -النطق بالحكم

وم او وكالئهم .جميع القضاة والخص  



هو ان يصبح الحكم القضائي حقا للمحكوم له ويؤكد إصرار القاضي على  -أهمية النطق بالحكم

ق رأيه القانوني وال يجوز للقاضي التراجع عن الحكم فالدعوى تخرج من والية المحكمة بالنط

 بالحكم.

اصدار الحكم القضائي يتتطلب القانون شكل معين الصدار الحكم بدونه يعتبر الحكم باطال وهو 

باسم الشعب النه مصدر السلطات والمشروعية ويعتبر الحكم القضائي مبلغا للخصوم اذا كانت 

 المرافعة حضورية سواء حضر الخصوم جلسة النطق بالحكم ام لم يحضروا.

يوم من تأريخ النطق بالحكم ان تنظم  15على المحكمة خالل  -تنظيم اعالم الحكم القضائي

تضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتأريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اصدروه اعالما ي

وأسماء الخصوم ووكالئهم مع اثبات الحضور والغياب وخالصة الدعوى وموجز ادعاءات 

الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها 

من علل وأسباب والمواد القانونية التي استند اليها , ويوقع من ومنطوق الحكم وما بني عليه 

القاضي المنفرد او من رئيس المحكمة ويختم بختم المحكمة ويعطى الخصوم صورة رسمية من 

 اعالم الحكم بعد دفع الرسم .

ويتم تنظيم سجالت في المحكمة خاصة باعالم الحكم القضائي وظيفة هذا السجل اشهار واعالم 

وللغير الحصول على صورة رسمية من الحكم اذا قدم طلب لقاضي المحكمة وقدم ما  الحكم

يؤيد حاجته المستعجلة لالعالم من اجل استخدامه في دعوى مرفوعة فاذا وافق القاضي اصدر 

رة رسمية من الحكم بعد دفع الرسم.امرا والئيا باعطائه صو  
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