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صدق اهلل العظيم
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إىداء
إلى من بمغ الرسالة وأدى اْلمانة  ..ونصح اْلمة  ..إلى نبي الرحمة ونور
العالمين
سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم
إلى اْلكرم منا جميعاً إلى أرواح الشيداء إلى الجرحى ...إلى اْلسرى رمز العزة
واإلباء.
إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار ،إلى من عممني العطاء بدون انتظار ،إلى من
أحمل أسمو بكل افتخار
والدي العزيز
إلى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى
من كان دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي
روح أمي الحبيبة
إلى إخواني جمعياً ،الذين أحاطوني بالعون والحب والدعاء
إلى المشرف العزيز  :الدكتور عبد اهلل خميل الفرا.
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شكر وتقدير
أبدأ شكري هلل تعالى الذي وفقني في إتمام ىذه الرسالة ،وأسألو التوفيق واْلجر
التدريسي في
ة
من عنده ،كما أعرج بشكري إلى أساتذتي اْلفاضل أعضاء الييئة
جامعة اْلزىر بغزة ،وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور:عبد اهلل خميل الفرا
المشرف عمى ىذه الرسالة عمى ما قدمو لي من نصح وارشاد وسعة صدر في
سبيل إتمام ىذه الرسالة .كما أشكر كل من كان لو يد عون في سبيل إخراج ىذا
العمل ومناقشتو وانجاحو.
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ت


إقرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان :القصور في التسبيب وأثره عمى الحكم في قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني.
أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة
إليو حيثما ورد ،وأن ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة أو لقب عممي ،أو

بحثي لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى .
Declaration

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced , is the
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or
qualification

اسم الطمب

Student's name:

التوقيع

Signature :

التاريخ

Date :

ث


ممخص البحث
يدور بحثنا حول عيب القصور في التسبيب وأثره عمى الحكم ،وقد استعرضناه من خالل
ثالثة فصول ،األول تمييدي بينا فيو ماىية تسبيب األحكام ،حيث قسمناه إلى مبحثين ،تناولنا
في األول مفيوم التسبيب و أىميتو ،فالتسبيب يعني بيان األسانيد الواقعية والقانونية التي بنى
عمييا الحكم ،وىو الوسيمة التي تؤدي إلى احترام حقوق الدفاع ،واقناع الرأي العام بعدالة
القضاء.
وبينا في المبحث الثاني شروط صحة التسبيب ،كون الحكم القضائي يجب أن يتضمن األسباب
التي بنى عمييا ،وأن تكون ،واضحة ،وجمية وكافية ومنطقية ،تحمل الدليل عمى أن القاضي
بحث موضوع النزاع بحثًا دقيقًا ،وتوصل إلى نتيجة تتفق مع المنطق والعقل والقانون
وتحدثنا في الفصل األول عن تخمف شرط كفاية األسباب ،و قسمناه إلى مبحثين ،األول
عن مفيوم القصور في التسبيب ،بأن يشتمل الحكم عمى أسباب إال أنيا ال تكفي لتبرير النتيجة
التي توصل إلييا ،أما الثاني تعرضنا فيو تمييز القصور في التسبيب عما يختمط بو ،بينا فيو أن
القصور في التسبيب يختمف عن عيب انعدام األسباب ،فاألخير يعني خمو الحكم من األسباب
بصورة كمية أو جزئية مما يؤدي إلى عدم تبرير النتيجة التي توصل إلييا القاضي ،أما القصور
في التسبيب ،ىو أن يبنى الحكم عمى أسباب غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل إلييا .وقد
خمطت كال من محكمة النقض الفمسطينية والمصرية بين العيبين.

ج


كما اوضحنا أن القصور في التسبيب يتميز عن الخطأ في اإلسناد ،فاألخير ىو أن يبنى الحكم
عمى واقعة لم تثبت أمام القضاء أو لم يطرحيا الخصوم ،أو استند عمى قاعدة أو مبادئ قانوني
ليس محالً لالستناد عميو ،وىذا عمى خالف القصور في التسبيب كما بيناه أعاله ،ورغم ىذا
اختمط األمر لدى محكمتي النقض الفمسطينية والمصرية.
وبينا أن القصور في التسبيب يختمف عن الفساد في االستدالل ،حيث أن األخير يقوم
عندما تكون النتيجة التي توصل إلييا القاضي ال تتفق مع المنطق والتفكير السميم ،وىذا عمى
خالف القصور في التسبيب عمى النحو الذي بيناه أعاله ،إال أن محكمة النقض الفمسطينية قد
جعمت القصور في التسبيب يشتمل عمى الفساد في االستدالل.
أما الفصل الثاني فكان عن صور القصور في التسبيب واألثر المترتب عميو ،من خالل
تقسيمو إلى مبحثين ،األول عن صور القصور في التسبيب ،والتي تتمثل في القصور في بحث
الوقائع ،وفي اإلثباتات الواقعية المنقوصة ،وفي عدم تحديد اإلثباتات الواقعية ،وفي كون األسباب
ظنية و كونيا افتراضية.
وقد بينا أنو يترتب عمى القصور في األسباب الواقعية بطالن الحكم ،في حين يكون لكل
من محكمة االستئناف ومحكمة النقض أن تصحح األسباب القانونية إذا كانت النتيجة التي انتيى
إلييا الحكم صحيحة.
وال يعد قصو ًار في التسبيب الزيادة في األسباب و عدم الرد عمى الطمبات التي لم
ٍ
تستوف شروطيا اإلجرائية ،وعدم الرد عمى الطمب إذا لم يقدم بشكل واضح وجازم  ،أو عدم تقديم
دليل عميو ،أو عدم الرد عمى طمب أو دفع قدم وفق الشكل القانوني الصحيح واستوفي دليمو إال
أنو غير منتج.
ح


Abstract:
Our research centers around the deficiencies in the causation’s defect and its
impact on the verdict. This we reviewed in three chapters: The first is preparatory in
which we explained the nature of the causation of the verdict which we divided into
two sections: In the first, we dealt with the concept of causation and its importance
indicating that the causation means showing the factual and legal grounds on which
the verdict was based and showing that this is a means leading to the respect of the
rights of defense and convincing the public opinion with the justice of the judiciary.
In the second section, we showed the conditions of the validity of causation in
view of the fact that the judicial verdict should include the reasons on which it is
based and that it should be clear, vivid, sufficient and logical and proving that the
judge had considered the issue of dispute accurately and that the result was in
accordance with logic, reason and law.
In the first chapter, we talked about the condition of insufficient reasons
dividing it in two sections: The first is about the concept of the deficiencies in
causation which means that the verdict id including the reasons, but they are
insufficient to justify the result reached. But in the second we tried to distinguish the
deficiencies in causation from what it is mixed with explaining that deficiencies in
causation is different from the lack of reasons’ defect, as the latter means that the
verdict is partially or totally void of reasons which leads to failure to justify the result
concluded by the judge. But deficiencies in causation mean that the verdict is based
on insufficient reasons to justify the result reached. Both the Palestinian and Egyptian
Courts of Cassation mixed the defects.
We showed that deficiencies in causation are different from the wrong
ascription as the latter means that the verdict is not based on an event which was not
proved before judiciary nor it was raised by the litigants or based on a legal rule or
legal principles which can't be depended. This is to the contrary of the deficiencies in
causation as shown above. Despite this the issue was confused to the Palestinian and
Egyptian Courts of Cassation.

خ


We showed that deficiencies in causation are different from corruption in
deduction as the latter is considered when the result reached by the judge contradicts
with logic and proper thinking. This is in contradiction with the deficiencies in
causation in the manner we showed above. Despite this the Palestinian Court of
Cassation made the deficiencies in causation include the corruption in deduction.
The second chapter was about the kinds of deficiencies in causation and the
impact resulting from them through dividing them into two sections: The first is about
the kinds of deficiencies in causation which are represented in the defective factual
evidences, the failure to define the factual evidences and in the fact that the reasons
are hypothetical and not presumptive.
We showed that the insufficient factual reasons would result in invalidity of
the verdict at a time when both the Court of Appeal and Court of Cassation should
correct the legal reasons if the verdict was correct.
Increase in the reasons will not be considered as insufficiency in causation,
failure to respond to the demands whose procedural conditions were not met, failure
to respond to the demand if it is not clearly and firmly submitted, failure to submit an
evidence of that, failure to respond to the demand or if the defense is submitted in
accordance with the proper legal form with its evidence but it was not productive.

د


أوال :موضوع البحث ومشكمته
تعتبر العدالة اإللييو عدالة مطمقة تتطابؽ مع الحقيقة الواقعية وتنفذ إلى باطف
األمور ،فيي مف صنع الحكيـ العادؿ الذي يعمـ مكنونات الصدور .أما العدالة البشرية فيي
عدالة نسبية مف صنع قضاة البشر ،وىذه العدالة قد ال تتطابؽ مع الحقيقة الواقعية المطمقة
لكونيا مبنية عمى ظاىر األمور دوف الخوض في بواطنيا ،ليذا فقد حرص المشرع عمى
إحاطة األحكاـ القضائية بالعديد مف الضمانات لضماف سالمتيا ،ومف ىذه الضمانات أف
يكوف الحكـ القضائي مبنياً عمى أدلة وأسباب صحيحة تكوف وسيمة لموصوؿ إلى الحؽ،
فالتسبيب يعد مظي اًر مف مظاىر قياـ القاضي في البحث والتدقيؽ وامعاف النظر لموصوؿ
إلى الحقيقة التي تستشؼ مف أحكامو ،فتزيؿ الشؾ والريبة والشبيات عنو ،كما أنيا تحمؿ
القاضي عمى بذؿ العناية وتوخي العدالة ،حتى ال يقع تحت تأثير عاطفة أو فكرة مبيمة لـ
يستبيف معالميا ،وبذلؾ يضفي الطمأنينة في نفوس المتقاضيف .وىذا كمو يثير التساؤؿ متى
يكوف التسبيب سميماً ومحققاً لمغاية المرادة منو؟ فإذا كاف القصور في التسبيب عيبا يعتري
الحكـ القضائي فمتى نكوف أماـ قصور في التسبيب؟ وىؿ التنظيـ التشريعي لعيوب التسبيب
كاف كافياً؟ وما ىو موقؼ القضاء مف عيب القصور؟ وىؿ كاف منيجو واضحاً في تحديده
أـ وقع في خمط بينو وبيف العيوب األخرى.

1

ويعتبر التسبيب األداة التي مف خالليا تتحقؽ الرقابة القانونية عمى أعماؿ القضاة
وأخصيا رقابة محكمة النقض ،ومف ىنا تنبع أىمية ىذا البحث في كونو يستعرض مسألة
القصور في التسبيب باعتبارىا عيباً مف عيوب التسبيب التي تعتري األحكاـ القضائية.

ثانياً :أهمية البحث
ويعتبر التسبيب األداة التي مف خالليا تتحقؽ الرقابة القانونية عمى أعماؿ القضاة
وأخصيا رقابة محكمة النقض ،ومف ىنا تنبع أىمية ىذا البحث في كونو يستعرض مسألة
القصور في التسبيب باعتبارىا عيباً مف العيوب التي تعتري األحكاـ القضائية ،ولما يترتب
عمى ذلؾ مف خمط بينو وبيف العيوب األخرى .ومف ىنا فإف تناوؿ ىذه القضية بالبحث
والتحميؿ يضع رؤية واضحة لكيفية تطبيؽ عيب القصور في التسبيب مف قبؿ القضاة
بصورة تمنع الخمط بينو وبيف العيوب األخرى .كما أف لمبحث أىمية كبيرة كونو سيزود
الباحثيف والخبراء وواضعي السياسات القانونية بالمعمومات التي تساعدىـ في اتخاذ الق اررات
المناسبة.

ثالثاً :منهجية البحث
اتبعنا في ىذا البحث المنيج التحميمي ،وذلؾ مف خالؿ تحميمنا لنصوص قانوف
أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني ذات الصمة ،مع إلقاء الضوء عمى موقؼ
الفقو والقضاء المقارف.

2

رابعاً :خطة البحث:
قسمنا ىذا البحث إلى ثالثة فصوؿ
الفصؿ التمييدي  :ماىية تسبيب األحكاـ.
الفصؿ األوؿ  :تخمؼ شرط كفاية األسباب.
الفصؿ الثاني  :صور القصور في التسبيب واألثر المترتب عميو.

3

الفصل التمهيدي
ماهية تسبيب األحكام
يعتبر التسبيب مف أشؽ المياـ الممقاة عمى عاتؽ القاضي ،حيث يجب عميو بياف
األسباب التي بنى عمييا الحكـ في موضوع النزاع ،بحيث يقنع مف خالليا أطراؼ الخصومة
بصحة حكمو ،لذلؾ يعتبر التسبيب مف أىـ ضمانات التقاضي ،إذ يمكف مف خاللو االطالع
عمى منيج القاضي ومراقبة عممو ومبررات حكمو ،ليذا يعتبر األساس المنطقي الذي يبنى
عميو الحكـ( ،)1لذلؾ تقتضي دراسة ىذا الفصؿ تقسيمو إلى مبحثيف :

المبحث األول :مفهوم التسبيب وبيان أهميته
المبحث الثاني  :شروط صحة التسبيب

أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌزؼٍ١ك ػٍٔ ٝظٛص لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،اٌـجؼخ اٌغبدعخ ،ص  -696ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا:
عٍـخ اٌمبػ ٟاٌزمذ٠ش٠خ ف ٟلبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ اٌفٍغـ ،ٟٕ١سعبٌخ ٌٕ ً١دسعخ اٌذوزٛساٖ ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ،عٕخ ،َ8002
عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خِ ،ؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ ،ص  -304أؽّذ ِؾّذ اٌّج١غ :عٍـبد اٌمبػٚ ٟػّبٔبرٗ ف ٟفٍغـ ،ٓ١ص .531
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المبحث األول
مفهوم التسبيب وبيان أهميته
يعد التسبيب مف أعظـ ضمانات التقاضي ،كونو مظي اًر مف مظاىر قياـ القاضي
في البحث والتدقيؽ وامعاف النظر بغية الوصوؿ إلى الحقيقة ،لذا تقتضي دراسة ىذا المبحث
تقسيمو إلى مطمبيف:

المطمب األول
مفهوم التسبيب
يقصد بالتسبيب بياف األسانيد الواقعية والقانونية التي بنى عمييا القاضي حكمو،
فاألسانيد الواقعية ما أورده الخصوـ مف بينات ودفوع وطمبات أثناء سير الدعوى ،في حيف
يراد باألسانيد القانونية القواعد القانونية التي يصدر الحكـ تطبيقاً لو (.)5

أؽّذ أث ٛاٌٛفب :اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،اٌـجؼخ اٌضبٌضخ ػشش ،عٕخ  ،َ5920ص  -695أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ فٟ
ششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ،ـجؼخ عبِؼخ اٌمب٘شح ٚاٌىزبة اٌغبِؼ ،ٟعٕخ  ،َ5990ص  -650أؽّذ ٕ٘ذ :ٞلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ،
اٌخظِٛخ ٚاٌؾىُ ٚاٌـؼٓ ،اٌغضء اٌضبٔ ،ٟداس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش ثبإلعىٕذس٠خ ،عٕخ  ،َ5991صِ - 344ؾّذ صو ٝأث ٛػبِش :اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خِٕ ،شأح
اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،عٕخ  ،َ5993ص -985طالػ اٌذ ٓ٠ػجذ اٌٍـ١ف إٌبِ٘ :ٟجبدا اٌزٕظ ُ١اٌمؼبئٚ ٟاٌزمبػٚ ٟاٌّشافؼبد ف ٟاٌٍّّىخ األسدٔ١خ اٌٙبشّ١خ،
داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ػّبْ ،عٕخ  ،َ5996ص ِ -542ؾّذ ػجذ اهلل اٌظب٘ش :ششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ،اٌـجؼخ األ ،ٌٟٚعٕخ  ،َ5994ص
 -116عالي صشٚدٔ :ظُ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ ،عٕخ  ،َ5994صٔ -183ج ً١إعّبػ ً١ػّش :عٍـخ اٌمبػ ٟاٌزمذ٠ش٠خ ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،داس اٌغبِؼخ
اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش ،عٕخ  ،َ8008ص  -349فبسٚق ٛ٠عف أث ٛاٌشة :اٌّذخً ف ٟششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ،ٟٕ١اٌـجؼخ األ،ٌٟٚ
ٌغٕخ ،َ8008ص  - 355إثشا٘ ُ١عؼ١ذ أؽّذ :إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌألؽىبَ ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚاألؽٛاي اٌشخظ١خ ،اٌـجؼخ األ ،ٌٟٚاٌّىزت اٌغبِؼٟ
اٌؾذ٠شٌ ،غٕخ  ،َ8003ص ِ - 86ظـف ٟػجذ اٌؾّ١ذ ػ ١بد :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،اٌـجؼخ األٌ ،ٌٟٚغٕخ  ،َ8003ص
ِٚ488ب ثؼذ٘ب  -ػٛع أؽّذ اٌضػج :ٝأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ،داس ٚائً ٌٍٕشش ،اٌـجؼخ اٌضبٔ١خٌ ،غٕخ  ،َ8006ص  – 463ثشبس ػذٔبْ ٍِىبٔ ٚ ٞٚبئً
ِغبػذح :ششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ األسدٔ ،ٟاٌـجؼخ األ ،ٌٟٚداس ٚائً ٌٍٕششٌ ،غٕخ  ،َ8002ص ِ -594فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :أطٛي اٌّؾبوّبد
اٌّذٔ١خ ٚاٌزٕظ ُ١اٌمؼبئ ٟف ٟاألسدْ ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،ص  -452أؽّذ ٍِ١غ :ٟاٌزؼٍ١ك ػٍ ٝلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ،اٌغضء اٌضبٌش ،ص ِٚ41ب ثؼذ٘ب-
سِغ١ظ ثٕٙبَ :اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،ص ِٚ409ب ثؼذ٘ب ِ -ؾّذ عّؼٗ ػجذ اٌمبدس :اٌـؼٓ ف ٟاألؽىبَ اٌغٕبئ١خ ٚاٌؼغىش٠خ ،ص
 -523طالػ اٌذِ ٓ٠ؾّذ شٛشبس :ٞششػ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ،داس اٌضمبفخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غٌ ،غٕخ  ،َ8050ص -463اعزئٕبف ِذٔ ،ٟدائشح ساَ

ٚاهلل  ،سلُ  ،8050/464اٌغٍغخ .َ8055/5/55
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ويقسـ التسبيب إلى قسميف أحدىما شخصي واآلخر موضوعي ،فالتسبيب الشخصي
يتعمؽ بالمتطمبات العميقة التي تدفع اإلنساف لمقياـ بعمؿ معيف ،والتي يمكف معرفتيا مف
خالؿ البحث في حالة الالشعور ،لمعرفو الرغبات والحاجات التي تدفع اإلنساف لمقياـ بعمؿ
ما ،فالتسبيب وفقاً ليذا المدلوؿ ىو عرض لمعوامؿ النفسية واالجتماعية التي تدفع اإلنساف
إلى عمؿ ما.
في حيف يتعمؽ التسبيب الموضوعي باالعتبارات الواقعية والقانونية التي تستخدـ
كأساس موضوعي لمعمؿ أو اإلجراءات القانونية ،وىذه األسباب يجب أف تكوف محددة وفقاً
لمقتضيات العمؿ اإلجرائي بحيث يكوف معقوالً ،وبذلؾ يكوف التسبيب الرابطة ما بيف العمؿ
وبيف سمطو إصداره .ومف خالؿ ذلؾ يمكف القوؿ :إف التسبيب الموضوعي ىو التسبيب
المعقوؿ ،بمعني أف تعبر ىذه األسباب عف العممية العقمية التي وصؿ بيا القاضي إلى
نتيجة معينة ،بحيث يكوف جزءاً مف موضوع العمؿ الذي يتطمب القانوف تسبيبو ،عمى أف
تكوف األسباب التي ذكرىا القاضي مطابقة لمقانوف(.)5
ويجب أف يتضمف التسبيب سرداً لوقائع الدعوى وفقاً لما ذكره الخصوـ ،وما أثبت
فييا ،دوف خطأ أو تحريؼ .عمى أف يكوف السرد مقتضباً ،بعدما يتـ التحقؽ المادي منيا،
والرد عمى الدفوع الجوىرية .غير أنو ال حاجة إلى سرد الوقائع المتفؽ عمييا بيف الخصوـ،
وكذلؾ التي يفترض القانوف ثبوتيا دوف الحاجة إلى مقدمات .مع ضرورة ذكر المصادر التي
اعتمدت عمييا المحكمة في التحقؽ مف بعض الوقائع أو جمعييا ،وال تثريب عمى المحكمة
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :رغج١ت األؽىبَ ٚأػّبي اٌمؼبح ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،اٌـجؼخ اٌشاثؼخٌ ،غٕخ  ،َ8002ص
ِ 54ب ثؼذ٘ب.
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إذا ما تركت دفعاً غير جوىري ،أو عدؿ عنو الخصوـ صراحةً أو ضمناً .وال تجوز اإلحالة
إلى أسباب حكـ آخر حتى لو كاف بيف نفس الخصوـ ،وفي مسألة مشابية ،إال إذا كاف
الحكـ قد أودع في ممؼ الدعوى وأصبح ورقة مف أوراقيا( .)1ويعد التسيب عمى ىذا النحو
ركناً شكمياً في الحكـ ،لذلؾ يجب أف يكوف واضحاً بعيداً عف الغموض وعف أي التباس(.)2
ويعتبر التسبيب فناً قانونياً ،تتبع المحكمة مف خاللو منيجاً إجرائياً ،يؤدي إلى نتائج
معينة مف شأنيا أف تجعؿ الحكـ مبنياً عمى أسس سميمة وبشكؿ صحيح( .)3لذلؾ يتوجب
تحديد ما يتوجب عمى المحكمة تسبيبو وما ال يتوجب تسبيبو .ويختمؼ الفقو في ذلؾ ،فذىب
البعض إلى األخذ بمعيار موضوعي ينظر مف خاللو إلى طبيعة العمؿ ذاتو ،بحيث يتوجب
تسبيب كؿ عمؿ قضائي( .)4و تعرض ىذا الرأي لمنقد ،ذلؾ أنو إذا كاف مف المنطقي أف يتـ
تسبيب العمؿ القضائي ،ولكف ذلؾ ليس دائما ،فال يتوقؼ وصؼ العمؿ بالقضائي عمى
التسبيب ،فقد ال يتـ تسبيب عمؿ ما ،ومع ذلؾ ال تنتفي عنو الصفة القضائية .كما قد
يتطمب المشرع تسبيب عمؿ ما بغية إسباغ نوع مف الضمانة عميو ،كاحتراـ الصالح العاـ،
وحقوؽ الدفاع ،غير أف ذلؾ ال يؤدي إلى اعتبار ذلؾ العمؿ عمالً قضائياً(.)5
ِؾّذ ػجذ اهلل اٌظب٘ش :اٌّشعغ اٌغبثك،ص ِٚ114ب ثؼذ٘ب -إثشا٘ ُ١عؼ١ذ أؽّذ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -84ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص ِٚ304ب ثؼذ٘ب.
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -51ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌٛع١ؾ ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،اٌـجؼخ اٌضبٔ١خ،
ٌغٕخ  ،َ8050ص.945
ػجذا هلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك،ص .302
ِ : Bertrand chevallierشبسا إٌٌ ٗ١ذ ،ٞػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ ،ص .302
فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌٛع١ؾ ف ٟلبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذٔ ،ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِ ،ـجؼخ عبِؼخ اٌمب٘شح ٚاٌىزبة اٌغبِؼٌ ،ٟغٕخ
 ،َ5994ص .629
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وقد ذىب آخروف إلى األخذ بمعيار شخصي ،يقضي بتسبيب جميع األعماؿ التي
تصدر عف القاضي( .)1ويؤخذ عمى ىذا الرأي أنو يؤدي إلى التوسع في نطاؽ ما يجب
تسبيبو ،ألف القاضي يصدر العديد مف الق اررات منيا ما يتعمؽ بالخصومة ،ومنيا ما ال
يتعمؽ بيا ،وانما مف قبيؿ مقتضيات العمؿ اإلداري في المحكمة(.)2
ويري ثالث أنو ال ضرورة لمتسبيب ،إذا كاف مجرد النطؽ بالحكـ يفصح عف سبب
صدوره ،كما ال حاجة إلى تسبيب األحكاـ التي تعد قائمة عمى أسباب الحكـ الموضوعية،
بمعنى أنيا مف توابع الطمب األصمي ،وما يرتبط بو برباط قوى( .)4ويؤخذ عمى ىذا الرأي
عدـ وجود معيار يحدد مف خاللو متى يكوف الحكـ مبنياً عمى أسباب صدوره ،ومتى يكوف
مف توابع الطمب األصمي أو ما يرتبط بو ،مما يفتح المجاؿ أماـ القاضي لمتنصؿ مف
تسبيب األحكاـ تحت ىذا المنطمؽ(.)4
ويذىب رابع إلى األخذ بمعيار الفائدة مف التسبيب ،بحيث يكوف واجباً إذا كاف ىناؾ
فائدة مف بياف األسانيد التي توصؿ مف خالليا القاضي إلى الحكـ ،فإذا لـ يكف ىناؾ فائدة
فال حاجة لمتسبيب ،كما انو ال حاجة إليو إذا فرض القانوف عمى القاضي عدـ التسبيب(.)5
ويؤخذ عمى ىذا الرأي انو يعتمد عمى معيار غير واضح ومحدد ،ألف مفيوـ الفائدة مفيوـ

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .62
ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .309
أؽّذ أث ٛاٌٛفب :رغج١ت األؽىبَِ ،غٍخ اٌؾمٛق ٌٍجؾٛس اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاللزظبد٠خ ٌ ،غٕخ  ،َ5914 /5961ص .24 -46
إثشا٘ٔ ُ١غ١ت عؼذ :اٌمبٔ ْٛاٌمؼبئ ٟاٌخبص ،اٌغضء اٌضبِٕٔ ،ٟشأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خٌ ،غٕخ  ،َ5920ص .815
ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .350
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عاـ ،وذو طابع شخصي يختمؼ مف شخص إلى آخر ،فما يعد مفيداً لمبعض قد ال يكوف
مفيداً لمبعض اآلخر.
ويمكف القوؿ :أف التسبيب ضرورة لكؿ قرار قضائي يتطمبو القانوف أياً كانت طبيعتو
وموضوعو أو المسألة التي صدر فييا ،ألنو ال يوجد ما يبرر إعفاء القاضي مف التسبيب
تحت أي ذريعة كانت ،فميمة القاضي تحقيؽ العدؿ ،وال يتحقؽ ذلؾ إال إذا كاف قرار
القاضي يتسـ بالموضوعية والعقالنية والتي بدورىا ال تتحقؽ إال مف خالؿ التسبيب الذي مف
خاللو يمكف االطالع عمى منيج القاضي ومراقبة عممو.
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المطمب الثاني
أهمية التسبيب
لمتسبيب أىمية كبري ،فيو مظير قياـ المحكمة بما عمييا مف واجب البحث والتدقيؽ
وامعاف النظر لموصوؿ إلى الحقيقية ،وبو تنأى بنفسيا عف مظنة التحكـ واالستبداد ،مف ىنا
تنبع أىمية التسبيب والتي يمكف إجماليا باآلتي(.)5
 -1التسبيب ضمانة لعدـ القضاء بناء عمى ىوى أو ميؿ شخصي مف جانب القاضي.
 -2أنو يؤدي إلى احتراـ حقوؽ الدفاع ،ويعد وسيمة غير مباشرة لحؽ الدفاع ،فمف خاللو
يتـ التأكد ما إذا كاف القاضي قد راعي حؽ الدفاع مف عدمو.
 -3يعني التسبيب حموؿ االستدالؿ محؿ التأكيدات ،فيصبح الحكـ وسيمة لإلقناع وليس
مجرد ممارسة لمسمطة التي يتمتع بيا القاضي ،وبذلؾ يمعب دو اًر أساسياً في تحقيؽ
التوازف القانوني واألخالقي في المجتمع
 -4يؤدي التسبيب إلى إقناع الرأي العاـ بعدالة القضاء ،وىو ما يدخؿ االطمئناف في
نفوس المتقاضييف ويدفع عف الحكـ مظنة الريبة والشؾ

أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -650أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 344ب ثؼذ٘بِ -ؾّذ أؽّذ ػبثذ :ٓ٠اٌذػٜٛ
اٌّذٔ١خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خٌ ،غٕخ  ،َ5993ص  -645فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ 644ب ثؼذ٘ب -ػجبط اٌؼجٛد :ٞششػ
أؽىبَ لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ػّبْ ،عٕخ  ،8006صِٚ 430ب ثؼذ٘بِ -ؾّذ عؼ١ذ ّٔٛس :أطٛي
اإلعشاءاد اٌغضائ١خ ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ػّبْ ،عٕخ  ،َ8055ص ِٚ 105ب ثؼذ٘ب -ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟرغج١ت األؽىبَ اٌّذٔ١خ
ٚاٌغٕبئ١خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،ص -1أؽّذ ِؾّذ اٌّج١غ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -531فٍؼ ػٛاد اٌمؼبح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص
ِٚ452ب ثؼذ٘ب

.
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 -5أنو وسيمة لحماية القاضي مما قد يقع عميو مف الضغوط ،وبذلؾ يسيـ في تحقيؽ
ضمانة ذات أىمية كبرى.
 -6يعتبر التسبيب قيداً عمى سمطة القاضي ،مما يدفعو إلى الحرص والفطنة في اتخاذ
القرار ،بحيث يكسب الحكـ قوة ويجعمو واجب االحتراـ.
 -7يعد التسبيب ضرورة الستعماؿ الحؽ في الطعف ،فمف خالؿ األسباب الواقعية
والقانونية يستطيع المحكوـ عميو معرفة ما شاب الحكـ مف عيوب ،كما أنو يسيؿ ميمة
المحكمة المطعوف لدييا في رقابتيا عمى الحكـ المطعوف فيو.
 -8يعد التسبيب الوسيمة التي مف خالليا يمكف لمحكمة النقض الرقابة عمى المحكمة
األدنى في كيفية فيميا لمضموف القاعدة القانونية ومحتواىا ،كما أنيا تستطيع معرفة ما
إذا كاف تفسير القاضي لنصوص القانوف يتوافؽ مع التفسير الصحيح مف عدمو.
 -9يؤدي التسبيب إلى إثراء الفكر القانوني وتقدمو ،وذلؾ مف خالؿ قياـ الفقو بتحميؿ
أحكاـ القضاء لموصوؿ إلى التفسير القضائي لمتشريع ،فالتحميؿ العممي ألحكاـ القضاء
يؤدي إلى إيضاح جوانب القصور في القانوف ومحاولة سده مف قبؿ السمطة التشريعية
التي تتولي ميمة إصدار القوانيف.
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المبحث الثاني
شروط صحة التسبيب
سبؽ أف تحدثنا ،بأف التسبيب يفرض رقابة قانونية عمى عمؿ القضاة ،وعمى األخص
رقابة محكمة النقض ،بحيث يحرص القضاة عمى أال تكوف أحكاميـ عرضة لمنقض ،وذلؾ
مف خالؿ تسبيب األحكاـ عمى أسس صحيحة وفؽ ما يقتضيو القانوف ،ومف ىنا فإننا سوؼ
نتحدث عف شروط صحة التسبيب في ثالثة مطالب عمى النحو اآلتي:
المطمب األوؿ :شرط وجود األسباب
المطمب الثاني :شرط كفاية األسباب.
المطمب الثالث :شرط منطقية األسباب.
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المطمب األول
شرط وجود األسباب
يشترط لصحة التسبيب وجود األسباب في ذات القرار الذي يتطمب القانوف تسبيبو،
ويتحقؽ ذلؾ إما صراحةً أو ضمناً ،وىذا ما سوؼ نوضحو في الفرعيف اآلتييف:

الفرع األول
الوجود الصريح لألسباب
األصؿ أف يتضمف السند وبشكؿ صريح األسباب التي بني عمييا ،ولو لـ توجد في
ذات السند ،بأف أحاؿ الحكـ في أسبابو إلى ورقة أخرى ،كحكـ سابؽ ،أو تقرير خبير،
وتوافرت شروط اإلحالة ،ىذا ما سوؼ نوضحو تباعاً عمى النحو اآلتي:
أوال:مكان وجود األسباب-:
يجب أف تكوف أسباب العمؿ القضائي حكماً كاف أو أم اًر في ذات الورقة ،أي غير
منفصمة عنو ،ألف العمؿ اإلجرائي يجب أف يحمؿ في طياتو شروط صحتو ،دوف الحاجة
إلى دليؿ مف الخارج ،فإذا كاف السند حكماً فينبغي أف ترد األسباب في مسودة الحكـ ذاتيا،
وىذا ما نصت عميو المادتاف (174و  )176مف قانوف أصوؿ المحاكمات الفمسطيني(.)1
رٕض اٌّبدح ( ) 543ثأٔٗ" ٠غت أْ ٠شزًّ اٌؾىُ ػٍ ٝاعُ اٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسرٗ ٚسلُ اٌذػٚ ٜٛربس٠خ إطذاس اٌؾىُ ٚأعّبء اٌمؼبح اٌزٓ٠
اشزشوٛا ف ٟإطذاسٖ ٚؽؼشٚا إٌـك ثٗ ٚأعّبء اٌخظ َٛثبٌىبًِ ٚؽؼٛسُ٘ أ ٚغ١بثٚ ُٙأْ ٠شزًّ ػٍ ٝػشع ِغًّ ٌٛلبئغ اٌذػٜٛ
ٚخالطخ ِٛعضح ٌـٍجبد اٌخظِٚ َٛغزٕذارٚ ُٙدفٛػٚ ُٙدفبػ ُٙاٌغ٘ٛش٠خ ِغ ث١بْ أعجبة اٌؾىُ ِٕٚـٛلخ" وّب ٔظذ اٌّبدح ( )546ثأٔٗ"
ٛ٠لغ سئ١ظ اٌغٍغخ ٚوبرجٙب ٔغخخ اٌؾىُ األطٍ١خ اٌّشزٍّخ ػٍٚ ٝلبئغ اٌذػٚ ٜٛاألعجبة ٚإٌّـٛق ٚرؾفظ فٍِ ٟف اٌذػ"ٜٛ
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وال يختمؼ األمر إذا كاف المراد تسبيو ق ار اًر ،ومثاؿ ذلؾ القرار الصادر بالتأجيؿ إلى
جمسة أخرى لذات السبب ،فعمى المحكمة تسبيب ىذا القرار في محضر الجمسة ،حيث ال
توجد مسودة في ىذه الحالة ،ألف القانوف لـ يتطمب شكالً معيناً إلصداره عمى خالؼ الحكـ
القضائي الذي أوجب القانوف إفراغو في شكؿ معيف بحيث تتضمف مسودة الحكـ و ديباجتو
و أسبابو ومنطوقو( .)1وكذلؾ الحاؿ في القرار بإعادة فتح باب المرافعة مف جديد ،حيث
يشترط ذكر األسباب الموجبة في محضر الجمسة( .)2ونفس الحكـ ينطبؽ عمى قرار القاضي
بالعدوؿ عما قررتو المحكمة بشأف اإلثبات ،فيتوجب أف توضح المحكمة أسباب العدوؿ في
محضر الجمسة( .)3عمى أف يكوف موقعاً مف كاتب الجمسة ومف القاضي ،ويترتب البطالف
عمى عدـ مراعاة ذلؾ ،فإذا ما حدث تعارض في األسباب بيف ما ىو ثابت في محضر
الجمسة وما ىو ثابت في القرار المسبب فالعبرة بما ورد في القرار( .)4غير أف عدـ ذكر
األسباب في محضر الجمسة التي تتطمب القانوف تسبيبيا ،ال يرتب البطالف ،فقد اعتبرت
محكمة النقض المصرية أف النصوص المنظمة لمتسبيب في مثؿ ىذه الحاالت نصوص
تنظيمية ال يترتب البطالف عمى مخالفتيا(.)5

رٕض اٌّبدح ( ِٓ )585لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾىّبد اٌّذٔ١خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٌٍّؾىّخ رأع ً١اٌذػٚ ِٓ ٜٛلذ ٢خش ٚفك ِمزؼ ٟاٌؾبي
ٚال ٠غٛص اٌزأع ً١ألوضش ِٓ ِشح ٌزاد اٌغجت إال إرا الزٕؼذ اٌّؾىّخ ثؼشٚسح رٌه"
رٕض اٌّبدح ( ِٓ )566لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾىّبد اٌّذٔ١خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٠غٛص ٌٍّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب أ ٚثٕبء ػٍ ٝؿٍت أؽذ
اٌخظ َٛأْ رمشس فزؼ ثبة اٌّشافؼخ ألعجبة عذ٠خ ٚػشٚس٠خ ٌٍفظً ف ٟاٌذػ"ٜٛ
رٕض اٌّبدح ( ِٓ )6لبٔ ْٛاٌجٕ١بد اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٠غٛص ٌٍّؾىّخ  --5 :أْ رؼذي ػّب أِشد ثٗ ِٓ إعشاءاد اإلصجبد إرا ؿشأد
ظشٚف رجشس ٘زا اٌؼذٚي -8 .أال رأخز ثٕز١غخ اإلعشاء اٌز ٞأِشد ثٗ -4.ف ٟاٌؾبٌ ٓ١١اٌغبثمز ٓ١ػٍٙ١ب أْ رج ٓ١أعجبة رٌه ف ٟلشاس٘ب".
ٔفغ ِذِٔ ٟظش :ٞاٌـؼٓ سلُ  ،968عٕخ 31قٌ ،غٍغخ .َ5949 /58 /58
ٔفغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،242غٕخ  13ق ،عٍغخ .َ5924/5/5
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ونحف نؤيد ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية ،ألف عدـ ذكر األسباب في ىذا
الحالة ال يضير الحكـ القاضي وال ينقص مف قيمتو وال يؤدي إلى جعمو غير سميـ ،لكوف
النصوص المنظمة لمتسبيب في ىذه الحالة نصوصاً تنظيمية.
ثانيا :الوجود الصريح لألسباب باإلحالة إلى حكم سابق أو تقرير خبير.
لـ يعالج المشرع مسألة اإلحالة في التسبيب إلى ورقة أخرى أو سندات أخرى ،وعمى
خالؼ ذلؾ عالج ىذا الموضوع القضاء والفقو ،فالحكـ القضائي باعتباره عمالً قانونياً ينبغي
أف يحمؿ بذاتو شروط صحتو ،ألف األصؿ أف يصدر الحكـ مستوفياً بذاتو ألسباب صدوره
بشكؿ صريح أو ضمني ،بحيث ال يحتاج الخروج عنيا معرفو األسباب التي بنى عمييا
الحكـ ،ومع ذلؾ فإنو يجوز اإلحالة إلى أسباب حكـ آخر أوالى أسباب تقرير خبير ،فيكوف
مصير ىذه اإلحالة أف يعفي القاضي المحيؿ نفسو مف التسبيب ويعتنؽ األسباب الواردة في
الورقة المحاؿ إلييا سواء أكاف حكماً أـ تقرير خبير ،واإلحالة إما أف تكوف إحالة كمية أو
جزئية ،يتخذ القاضي المحيؿ كؿ أسباب الورقة المحاؿ إلييا أسبابا لحكمو ،أو يأخذ جزءاً
منيا يكمؿ بيا أسبابو الخاصة(.)1

ٔفغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8001/806عٍغخ  -َ8006/1/2أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ص
ِٚ653ب ثؼذ٘ب -فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌٛع١ؾ ف ٟاٌمؼبء اٌّذٔ ،ٟاٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -642أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ392ب ثؼذ٘بِ -ؾّذ
اٌظب :ٜٚاٌٛع١ض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خٌ ،غٕخ ،َ5992صِٚ499ب ثؼذ٘ب -إثشا٘ ُ١ع١ذ أؽّذ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص
 -84ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛساث :ٟؿشق اٌـؼٓ ف ٟاألؽىبَ اٌّذٔ١خ ٚاٌغٕبئ١خِٕ ،شأح ِؼبسف ف ٟاإلعىٕذس٠خ ،عٕخ  ،َ5996ص  -356ػضِ ٟػجذ
اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ809ب ثؼذ٘ب -ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -943ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ف ٟلبْٔٛ
اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذحٌ ،غٕخ  ،َ8055ص  -34أؽّذ ٍِ١غ :ٟاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 25ب ثؼذ٘ب ِ -ؾّٛد اٌغ١ذ
اٌزؾ :ٜٛ١إٌظش٠خ اٌؼبِخ ألؽىبَ اٌمؼبء ٚفمبً ألساء اٌفمٗ  ٚأؽىبَ اٌّؾبوُ ،داس اٌفىش اٌغبِؼ ،ٟص.12
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ومتى أحاؿ الحكـ في أسبابو إلى أسباب حكـ آخر سابؽ أو تقرير خبير فإنو يكوف
محموالُ عمى ىذه األسباب ،فإذا ما جاء الحكـ خاليا مف األسباب الخاصة بو ،فإنو ال يكوف
معيباً ،ألف أسباب الورقة المحاؿ إلييا تعتبر أسباباً لو .وقد ترد اإلحالة إلى أسباب حكـ
صادر مف محكمة أخرى مف ذات الطبقة بالنسبة لممحكمة المحيمة ،أو ترد عمى حكـ فرعى
صادر سابؽ بيف الخصوـ ،بمعنى أف اإلحالة يجب أف ترد عمى عمؿ سابؽ في صدوره
عمى الحكـ الذي أحيؿ إلى أسبابو ،وتجوز اإلحالة في التسبيب عمى أحكاـ صادرة مف
محاكـ مف نفس درجة المحكمة المحيمة ،أو مف درجة أعمى ،كما تجوز اإلحالة إلى تقرير
خبير ،كما تجوز اإلحالة مف محكمة أعمى إلى محكمة أدنى في التسبيب ،كما لو أحالت
محكمة االستئناؼ إلى أسباب حكـ الدرجة األولى(.)1
تطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" لما كانت محكمة االستئناؼ
عندما وضعت حكميا قد استندت فيو إلى األسباب التي قاـ عمييا الحكـ االبتدائي إذ رأت
أف في ىذه األسباب ما يغني عف إيراد جديد واعتبرتيا جزءاً متمماً لحكميا ،وكانت محكمة
أوؿ درجة قد ناقشت تقرير الخبير وأىممت بعض ما آره في تقريره مع بياف األسباب التي
أوجبت ىذا اإلىماؿ فإف ما يعزوه الطاعف مف قصور في الحكـ يكوف عمى غير أساس"(.)2
كما قضت محكمة النقض المصرية " بحسب الحكـ المطعوف فيو أف يؤيد قرار لجنة
الطعف المودع ممؼ الدعوى ويحيؿ إلى أسبابو ليكوف ما يحويو ىذا القرار مف وقائع وأسباب
أٔٛس ؿٍجخِٛ :عٛػخ اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خٌ ،غٕخ  ،َ5991ص  -559ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص ٔ -855ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -33مغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ؿؼٓ سلُ
 ،َ8050/541عٍغخ .َ8050/50/54
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،َ8004 /561عٍغخ .َ8003 /4/2
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ورد عمى دفاع الطاعنيف جزءاً متمماً لو ،وال يعيبو أنو لـ يدوف تمؾ األسباب ويرصدىا كميا
()1

أو بعضيا مادامت أصبحت بيذه اإلحالة ممحقاً بو"

كما قضت أيضا بأنو "متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكميا أنيا اطمعت عمى
تقرير الخبير ومحاضر أعمالو وتحققت مف أنو انتقؿ إلى العيف محؿ النزاع وعاينيا وسمع
أقواؿ الطرفيف وحقؽ دفاعيا واطمع عمى مستنداتيما وطبقيا عمى الطبيعة ثـ أخذت بالنتيجة
التي انتيى إلييا وذكرت في حكميا أنيا تأخذ بيذا التقرير لألسباب التي أوردىا فيو وكاف
في اعتماد المحكمة لتمؾ األسباب المدونة في تقرير الخبير يعتبر متمماً لمحكـ ما يكفي
لتسبيب قضائيا فإف ما تعزوه الطاعنات إلى الحكـ مف قصور يكوف عمى غير أساس"(.)2
 شروط صحة اإلحالة إلى حكم محكمة الدرجة األولى:
يشترط لصحة اإلحالة مف محكمة الدرجة الثانية إلى األسباب الواردة في حكـ الدرجة األولى
توافر عدة شروط تتمخص عمى النحو اآلتي:
 -1ذكر ما يفيد اإلحالة.
بمعنى أنو ينبغي أف تصرح المحكمة األعمى درجة أنيا تحيؿ في تسبيب حكميا إلى
ما ىو وارد في أسباب الحكـ المطعوف فيو ،ويتـ ذلؾ بذكر مثالُ عبارة تأييد الحكـ
بأسبابو( ،)3فإذا اقتصر حكـ محكمة الدرجة الثانية عمى مجرد إعادة منطوؽ الحكـ الصادر
ٔمغ ِذِٔ ٟظشِ ،َ5964/6/ 80 :ٞغّٛػخ إٌمغ  ،53ص ِ ،296شبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜأؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك،
ص .650
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،551عٕخ  80ق ،عٍغخ .َ5918 55/89
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .33
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مف الدرجة األولى دوف ذكر اإلحالة إلى أسبابيا فإف الحكـ يكوف معيباً بانعداـ التسبيب(.)1
غير أنو ال توجد عبارة معينة تفيد اإلحالة ،فأي عبارة تعطي المعني تؤدي الغرض المطموب
منيا(.)2
 -2إيداع الحكـ المحاؿ إليو المشتمؿ عمى األسباب بممؼ الدعوى.
ويقصد بذلؾ أف يصبح الحكـ الذي تمت اإلحالة إلى أسبابو ورقة مف أوراؽ
الدعوى ،وجزءاً ال يتج أز مف الحكـ(.)3
 -3عدـ تقديـ طمبات أو أوجو دفاع جديدة أو دفوع أماـ محكمة الدرجة الثانية.
يشترط لصحة اإلحالة الكمية أال تكوف ىناؾ طمبات جديدة أثيرت أماـ محكمة
الدرجة الثانية ،ألف تقديـ مثؿ ىذه الطمبات في األحواؿ التي يجوز فييا كاألجور المستحقة
بعد تقديـ الطمب األصمي ،أو زيادة في التعويض لتفاقـ الضرر أو الدفوع اإلجرائية ،يوجب
عمى المحكمة الرد عمييا وتسبيبيا ،ألنيا ىي مف قامت بالفصؿ فييا ،كونيا لـ تعرض أماـ
محكمة الدرجة األولى ،وانما عرضت أماـ محكمة الدرجة الثانية ،فإذا قدـ دفعاً يقضي بعدـ
اختصاص محكمة الدرجة األولى أو الدرجة الثانية ،فإف االكتفاء باإلحالة إلى حكـ الدرجة
األولى ،وعدـ التسبيب يبطؿ الحكـ .كما يكوف باطال الحكـ االستئنافي الذي يصدر بتأييد
حكـ أوؿ درجة فقط دوف أف يرد في أسبابو عمى دفع أثير بعدـ القبوؿ ،وذلؾ ألف الحكـ
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.858
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .33
أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -654ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -853ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت
األؽىبَِ ،شعغ عبثك ،ص .31
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يكوف منعدما انعداماً جزئياً في أسبابو ،أما إذا كاف ما قدـ لمحكمة الدرجة الثانية طمب سبؽ
تركو أماـ محكمة أوؿ درجة ،فإف اإلحالة إلى أسباب حكـ الدرجة األولى تكوف صحيحة،
كما ال يبطؿ الحكـ االستئنافي الذي أحاؿ إلى أسباب حكـ الدرجة األولى دوف أف يرد عمى
دفوع أو طمبات إذا تبيف أف حكـ الدرجة األولى قد فصؿ فييا بشكؿ ضمني(.)1
 -4أف يكوف الحكـ المحاؿ إلى أسبابو قائماً ،وأف يكوف مبنياً في ذاتو عمى أسباب صحيحة
وكافية.
األصؿ استقالؿ األحكاـ عف بعضيا البعض حتى لو كانت في دعوى واحدة ،واف
اإلحالة إلى أسباب حكـ سابؽ تكوف بمثابة استثناء مف األصؿ ،ومف ثـ فإنو يجب أف يكوف
الحكـ السابؽ المحاؿ إلى أسبابو حكماً صحيحاً مستوفياً لشروط صحتو ،بحيث يكوف ركيزة
لمحكـ الالحؽ (المحيؿ) ،فإذا تداعى وانيار الحكـ السابؽ ( المحاؿ إليو) ترتب عميو تداعى
الحكـ الالحؽ ( المحيؿ) ،فإذا تبيف لممحكمة بطالف الحكـ السابؽ ال تحيؿ إلى أسبابو ،وانما
تقيـ قضاءىا عمى أسباب مستقمة خاصة بيا حتى تنأى بحكميا عف البطالف ،ألف ما بني
عمى باطؿ فيو باطؿ .غير أنو ال يترتب بطالف الحكـ الالحؽ لمجرد اإلحالة إلى أسباب
حكـ سابؽ باطؿ ،إال إذا كاف الحكـ الالحؽ لـ يقـ قضاءه عمى أسباب خاصة ،أما إذا أحاؿ

أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -656ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ853ب ثؼذ٘بٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش:
رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -36ؾّذ ٔظش اٌذ ٓ٠وبًِ :االعزئٕبف ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ،
ص.130
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إلى أسباب حكـ سابؽ وتضمف في ذات الوقت أسباباً خاصة كافية لحممو ،فإف البطالف ال
يمتد إليو حتى لو كانت تمؾ األسباب منصوصاً عمييا باإليجاز(.)1
 -5عدـ إيراد أسباب تناقض أسباب الحكـ المحاؿ إليو.
يشترط لصحة األسباب أال يكوف الحكـ المحيؿ قد ذكر أسباباً تتناقض مع أسباب
الحكـ المحاؿ إليو .فإذا كانت اإلحالة كمية ،فانو ال يتصور حدوث التناقض بيف الحكميف،
ألف الحكـ المحيؿ ال يذكر أي أسباب خاصة ،ويكتفي فقط بأسباب الحكـ المحاؿ إليو .أما
إذا كانت اإلحالة جزئية ،فإنو مف المتوقع حدوث التناقض .والمبدأ في ىذا المجاؿ عدـ جواز
اإلحالة ،والتناقض الذي يعيب اإلحالة ىو التناقض التاـ بيف الحكميف ،أما التناقض الجزئي
فانو ال يمنع اإلحالة ،وال يبطؿ الحكـ المحيؿ ،بحيث يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أف تأخذ
مف أسباب الحكـ االبتدائي ما ال يتعارض مع أسباب الحكـ االستئنافي(.)2
 -6وحدة الخصوـ أماـ درجتي التقاضي.
يشترط أال يتغير الخصوـ أماـ درجتي التقاضي ،فال يكوف قد حدث تدخؿ انضمامي
أماـ الدرجة الثانية ،فيجب أف يتضمف حكـ الدرجة األولي البيانات المتعمقة بالخصوـ بما ال
يدع مجاالً لمشؾ في وحدتيـ(.)3

أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -656أٔٛس ؿٍجخ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 580ب ثؼذ٘ب -ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص ِٚ851ب ثؼذ٘ب ٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ص.36
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ856ب ثؼذ٘بٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.34
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -854ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.34
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ونرى أف التدخؿ االنضمامي أماـ محكمة الدرجة الثانية ال يغير مف وحدة الخصوـ،
ويرجع ذلؾ لكوف التدخؿ االنضمامي يكوف لصالح أحد طرفي الدعوى ،بحيث يتضمف قرار
القاضي بقبوؿ الطمب بياف أسباب ذلؾ في محضر الجمسة ،كما أف المتدخؿ انضمامياً ال
يجوز لو إثارة طمبات جديدة وكؿ ما لو مساندة مف انضـ لو في دفاعو ودفوعو ،بما يعني أف
تدخمو ال يغير في الموضوع والسبب ،لذلؾ ال يمنع القاضي مف اإلحالة إلى األسباب الواردة
في حكـ محكمة الدرجة األولى حتى لو حدث تدخؿ انضمامي.
يثار التساؤؿ حوؿ جواز اإلحالة إلى أسباب حكـ آخر سبؽ صدوره بيف ذات
الخصوـ أو بيف خصوـ آخريف في وقائع مشابية؟
اختمؼ الفقو والقضاء في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ،فذىب البعض إلى القوؿ بعدـ
جواز اإلحالة عمى أساس أف األحكاـ يجب أف تتضمف بذاتيا شروط صحتيا( ،)1وقد أخذت
محكمة النقض الفرنسية بعدـ جواز اإلحالة إلى حكـ سابؽ صدر في دعوى تعويض لصالح
عامؿ آخر يعمؿ مع المدعي في ذات المؤسسة وأصيب معو في نفس الحادث( ،)2كما
قضت بعدـ جواز اإلحالة إلى حكـ صادر في طمب تعويض فصؿ عامؿ فصالً تعسفياً،
وذلؾ باالستناد إلى حكـ صدر في قضية أخرى(.)3

عالعٚ ْٛرغ١١خ ِٛٚسِ :ً٠شبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 854ب ثؼذ٘ب
ٔمغ ِذٔ ٟفشٔغ :ٟاٌذائشح االعزّبػ١خ َ5965/5/58،اٌّغّٛػخ ط  3ثٕذ ِ ،11شبس ٌٗ ٌذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص
.852
ٔفغ ِذٔ ٟفشٔغ : ٟاٌذائشح االعزّبػ١خ ،5961/58/80 ،اٌّغّٛػخ ط  3ثٕذ ِ ،932شبس ٌٗ ٌذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص
.852
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ويذىب أخر إلى جواز اإلحالة شريطة أف يكوف الحكـ المحاؿ إليو مودعاُ في ممؼ
الدعوى ،وبيف ذات الخصوـ باعتباره مف مشتمالت الدعوى ،أما إذا كاف الحكـ المحاؿ إليو
بيف أطراؼ أخرى أو بيف ذات الخصوـ ولـ يكف مودعاً في ممؼ الدعوى فال تجوز اإلحالة
إلى األسباب الواردة فيو ،مع جواز االستناد إليو باعتباره قرينة مؤيدة لوجية نظر
المحكمة( ،)1وىذا ما أخذت بو محكمة النقض المصرية(.)2
ونحف نذىب إلى جواز اإلحالة ألسباب حكـ آخر سبؽ صدوره ،سواء أكاف بيف ذات
الخصوـ أو بيف خصوـ آخريف في وقائع متشابية ،شريطة أف يكوف الحكـ المحاؿ إليو قد
أودع ممؼ الدعوى ،واف يكوف الحكـ باتاً .ألف الحكـ إذا ما أصبح باتاً سواء كاف بيف ذات
الخصوـ أو بيف خصوـ آخريف يصبح سابقة قضائية ،يجوز االستناد إليو ،فإذا ما أحاؿ
الحكـ إلى األسباب الواردة في حكـ سابؽ بات سواء أكاف بيف ذات الخصوـ أو بيف خصوـ
آخريف في وقائع متشابية يكوف داعماً لمحكـ ويضفي عميو قوة .مثاؿ ذلؾ إذا صدر حكـ
بصحة أو تفسير عقد معيف وحاز ىذا الحكـ قوة األمر المقضي بو ،ثـ ثارت المنازعة
الالحقة بيف نفس الخصوـ بشأف تنفيذ ذات العقد موضوع الحكـ السابؽ ،فإنو يجوز اإلحالة
إلى أسباب الحكـ لو تغير موضوع الطمبات.
أٔ ٛؿٍجخ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 588
ٔمغ ِذِٔ ٟظش ،ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،866عٕخ 80ق ،عٍغخ  َ5914/1 /82ؽ١ش لؼذ" ٠شزشؽ ٌظؾخ اإلؽبٌخ إٌ ٝأعجبة ؽىُ أخش
طذس ف ٟدػ ٜٛأخش ٜأْ ٠ى٘ ْٛزا اٌؾىُ لذ عجك طذٚسٖ ثٔ ٓ١فظ اٌخظٚ ،َٛأْ ٠ى ْٛلذ أٚدع ٍِف اٌذػٚ ٜٛأطجؼ ثزٌه ٚسلخ ِٓ
أٚسلٙب ٕ٠بػً اٌخظ َٛف ٟدالٌزٗٚ ،إرْ فّز ٝوبْ اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛف ٗ١لذ أؽبي ف ٟاٌشد ػٍ ٝدفبع اٌـبػٓ إٌ ٝأعجبة ؽىُ آخش ٌُ ٠ىٓ ِمذِبً
ف ٟاٌذػٚ ٜٛوبْ لذ طذس ف ٟدػ ٜٛآخش٠ ٌُ ٜىٓ اٌـبػٓ خظّبً فٙ١ب فئْ اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛف٠ ٗ١ى ْٛثبؿالً ٌمظٛس ف ٟاٌزغج١ت ِّب ٠غزٛعت
ٔفؼٗ" ٔمغ ِذِٔ ٟظش ،ٞاٌـؼٓ سلُ  ،19عٕخ 3ق ،عٍغخ  5941/5/45ؽ١ش لؼذ" ٌ١ظ صّخ ف ٟاٌمبِٔ ْٛب ّٕ٠غ ِٓ أْ رغزٕذ اٌّؾىّخ
ف ٟؽىّٙب إٌِ ٝب لؼ ٝثٗ ف ٟلؼ١خ أخش٠ ٌُ ٜىٓ اٌّؾى َٛػذٖ خظّب فٙ١ب إرا وبْ رٌه ٌّغشد رذػ ُ١اإلداٌخ اٌز ٟعشدرٙب ف ، ٗ١فئْ ٘زا ال
٠ؼذ ٚأْ ٠ى ْٛاعزٕجبؿبً ٌمشٕ٠خ سأد اٌّؾىّخ فٙ١ب ِب ٠ؤ٠ذ ٚعٙخ ٔظش٘ب"
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 شروط صحة اإلحالة إلى تقرير خبير(.)1
 -1أف تقرر المحكمة في أسباب حكميا اإلحالة إلى تقرير الخبير ،بحيث يعتبر ىذا
األخير في نتيجتو وأسبابو جزءاً مكمالً ألسباب الحكـ .
 -2أف يكوف تقرير الخبير المحاؿ إليو صحيحاً.
 -3أال تكوف محكمة الدرجة األولى قد جرحت في تقرير الخبير
 -4أال يكوف الخصوـ قد تقدموا بأدلة أو حجج جوىرية بعد صدور التقرير المحاؿ إليو مف
شأنيا التأثير في قناعة المحكمة بخصوص ىذا التقرير.
متى توافرت في التقرير ىذه الشروط جاز لممحكمة االعتماد عميو ،ليكوف ىذا التقرير بما
توصؿ إليو مف نتيجة وما بني عميو مف أسباب جزءاً ال يتج أز مف الحكـ المحيؿ.

الفرع الثاني
الوجود الضمني لألسباب
ير لكؿ جزء مف
األصؿ أف تذكر األسباب صراحةً في ورقو الحكـ بحيث يتضمف تبر اً
أجزائو ،بمعنى أف الحكـ يجب أف يتضمف األسباب التي تبرر الفصؿ في كؿ مسألة مف
المسائؿ ،سواء كاف األمر يتعمؽ بطمب احتياطي أو بدفع ،ومع ذلؾ فإنو ال يوجد ما يمنع

ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 32

.
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مف وجود األسباب بشكؿ ضمني( ،)1إذا كاف ىناؾ سبب أقامت المحكمة حكميا في جميع
إجراءات الدعوى عمى ىذا السبب بحيث يصمح لتبرير الفصؿ في جميع المسائؿ التي
فصمت فييا ،أو بمعني آخر أف تقوـ المحكمة بتسبيب الفصؿ في بعض الطمبات صراحة،
دوف البعض اآلخر باعتبارىا محموالً عمى األسباب التي تـ ذكرىا صراحة(.)2
يعرؼ البعض األسباب الضمنية بأنيا التي تستنتج مف مجموع الحكـ ،واذا كاف
األخير ال يتضمف أسباباً خاصة لكؿ عنصر مف عناصره ،فالسبب الضمني يوجد بأحد
طريقتيف :األولى ،بطريقة التبعية ،إذا وجدت رابطة مباشرة بيف السبب ومنطوؽ الحكـ ،أو
إذا تـ استخالص األسباب الضمنية عف طريؽ االستدالؿ .عندما تكوف األسباب التي يبرر
بيا القاضي حكمو في بعض الطمبات تصمح لتبرير الفصؿ في طمبات أخرى ،أو ألف
األسباب التي يتضمنيا الحكـ في مجموعو تصمح لتبرير الفصؿ في جميع الطمبات التي لـ
يتـ تسبيبيا .ففكرة السبب الضمني ترتبط وجوداً وعدماً بعالقة التبعية بيف الطمبات ،بحيث
يكوف الفصؿ في أحدىما ألسباب معينة فصالً ضمنياً في األخرى التابعة ليا( .)3فأسباب
الفصؿ في الطمب األصمي بالرفض ،تصمح ضمناً لمفصؿ في الطمب االحتياطي .والثانية،
بطريقة مفيوـ المخالفة حيث تنتيي المحكمة في حكميا إلى ثبوت واقعة معينة ،فإف
األسباب التي أقامت عمييا قضاءىا تصمح كأسباب ضمنية لرفض الطمبات المقدمة بأدلة

أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -105ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ - 880ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص ِ -13ؾّٛد اٌغ١ذ اٌزؾ :ٜٛ١اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.12
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.885
أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاٌّشاعغ اٌغبثك،ص  -105ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -888ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص .13
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تتعارض مع ما ىو ثابت ،كأف تعتمد المحكمة لوجية نظر معينة في تفسيرىا لمقانوف،
فيعتبر ذلؾ استبعاد لوجية النظر األخرى المخالفة .وتعتبر األسباب الصادرة في الموضوع
أسباباً ضمنية لرفض الدفوع التي أثيرت قبؿ الفصؿ في الموضوع ،كالدفع بعدـ االختصاص
وعدـ القبوؿ(.)1
ويعتبر البعض األسباب العامة مف قبيؿ األسباب الضمنية ،فالسبب العاـ ىو أف
تجيب المحكمة عمى طمبات متعددة بسبب واحد ،بحيث يصمح ىذا األخير لتبرير الفصؿ في
مباشر ،بمعني آخر أف يرد القاضي
اً
جميع الطمبات ،لو لـ تكف مرتبطة فيما بينيا ارتباطاً
عمى طمبات متعددة بصيغة عامو ،وتكوف ىذه الصيغة كافية لتسبيب جميع العناصر
المختمفة التي يتضمنيا الحكـ .ويختمؼ السبب العاـ عف السبب ذات الطابع العاـ ،بأف ىذا
األخير يعيب الحكـ وال يصمح لتبريره ،مثاؿ ذلؾ أف تورد المحكمة أسباب حكميا في عبارات
عامة ،كأف تقوؿ :إف طمب المدعي ال يستند إلى ما يبرره وتكتفي عند ىذا الحد ،أو تقوؿ:
إف المدعي قد تممؾ عيف النزاع بالتقادـ دوف أف تتقدـ خطوات في إثبات التقادـ ،وأف المديف
برئ الذمة دوف أف تشير األسباب إلى مصدر اإلبراء(.)2
وال نرى الدقة فيما ذىب إليو ىذا الرأي ،وذلؾ ألف القاضي عندما يقوـ بذكر سبب
يصمح لتبرير الفصؿ في جميع الطمبات إنما يكوف تسبيباً صريحاً ،بحيث ينطوي ىذا السبب
وبشكؿ صريح عمى فصؿ في جميع ما أثير ،بدوف أف تكوف أسباب الفصؿ في أحد الطمبات
فصالً في الطمب اآلخر بطريؽ التبعية أو بمفيوـ المخالفة.
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ:اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -888ج ً١إعّبػ ً١ػّش ،رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .13
أؽّذ ٕ٘ذ :ٞاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -108ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ  ،اٌّشعغ اٌغبثك  ،ص .11
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ومف تطبيقات األسباب الضمنية ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية مف أنو"
بحسب الحكـ أف يقوـ عمى أسباب سائغة لحممو عميو ،وال عميو بعد ذلؾ أف يتبع الخصوـ
في أقواليـ وحججيـ وطمباتيـ ويرد استقالالً عمى كؿ حجو أو قوؿ أو طمب أثاروه ما داـ
قياـ الحقيقة التي قاـ عمييا فييا الرد الضمني المسقط لتمؾ األقواؿ والحجج والطمبات ،ذلؾ
أف إقامة الحكـ عمى أسباب تبرره يعتبر رداً ضمنياً عمى كؿ ما أثير في الدعوى"( .)1وما
قضت بو محكمة النقض الفرنسية "بأف أسباب الحكـ الصادرة برفض طمب دفع الديف والفوائد
معاً عمى أساس أف شرط دفع الديف األصمي غير متوافر ،بحيث تكوف أسباب ىذا الرفض
كافية لتسبيب رفض دفع الفوائد

"()2

.

ويرى البعض أف فكرة السبب الضمني ذات طابع شخصي ،ألف القضاء قد يعتمد
عمييا في بعض األحكاـ دوف البعض اآلخر( .)3ويذىب أخر إلى رفض فكرة السبب
الضمني ،كونيا تؤدي إلى تذرع القاضي بعدـ التسبيب تحت ىذا اإلطار(.)4
ونرى ضرورة األخذ بفكرة السبب الضمني ،ألنيا تؤدي إلى التخفيؼ مف عمؿ
القاضي ،بحيث يكتفي في تبرير الفصؿ في بعض الطمبات بأسباب واضحة وجمية ،بحيث
تنطوي ىذه األسباب عمى تبرير لما فصؿ فيو مف طمبات أخرى دوف الحاجة إلى ذكر
أسباب خاصة لكؿ طمب ،شريطة أف تكوف وفؽ ضوابط معينة ،بحيث يمكف مف خالليا
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟؿؼٓ سلُ  ،8003/39عٍغخ .َ8003/55/83
ٔمغ ِذٔ ٟفشٔغ :ٟعٍغخ ِ ،َ5244/4/52شبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .888
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .883
عبٔف١ف د ٞالط ِ :شبساً ٌذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .883
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التأكد وبشكؿ صريح بأف األسباب التي أوردىا القاضي في حكمو تكفي لتسبيب ما تـ
الفصؿ فيو دوف ذكر أسبابو.

المطمب الثاني
شرط كفاية األسباب
يقصد بشرط كفاية األسباب ،أف يكوف الحكـ قد بنى عمى أسباب قانونية وواقعية
واضحة وجمية وكافية ،تحمؿ الدليؿ عمى أف القاضي بحث النزاع المطروح أمامو بحثاً دقيقاً،
وكوف مف خاللو رأياً ،وسبب معالجة لجميع العناصر الواقعية بما يمكف حمؿ النتيجة
عميو( .)1بناء عمى ذلؾ فإنو ال يمكف الحديث عمى شرط كفاية األسباب ،إال إذا تحقؽ شروط
وجود األسباب عمى النحو الذي بيناه في المطمب األوؿ.
وحتى تعتبر األسباب كافية لحمؿ المنطوؽ وتبريره فإف عمى القاضي أف يراعي
قواعد معينة تكفؿ تسبيب الحكـ تسبيباً كافياً ،بحيث إذا خولفت أصيب الحكـ باختالؿ في
شرط كفاية األسباب أو ما يسمى بعيب القصور في التسبيب ،والذي يعتبر عيباً يصيب
ِؾّٛد ٔغ١ت ؽغٕ :ٟششػ لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،اٌـجؼخ اٌضبٔ١خ ،عٕخ  ،َ5922ص  -986أؽّذ اٌغ١ذ طب:ٜٚ
اٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،صِ -655ؾّذ أؽّذ ػبثذ :ٓ٠اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -648أٔٛس ؿٍجخ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص -544ػجبط اٌؼجٛد:ٞ
اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -435ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -846ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص-41
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :رغج١ت األؽىبَ ٚفمبً ٌمبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ػّبْ ،عٕخ  ،َ8050ص -883
ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٝرغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -536ؾّٛد اٌغ١ذ اٌزؾ :ٜٛ١اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -19 ،14 ،39فغ ِذٟٔ
فٍغـ ،ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8004/40عٍغخ  ، 8004/9/54اٌز ٞلؼذ ف ٗ١ثأٔٗ" ػٍِ ٝؾىّخ االعزئٕبف أْ رغشد األعجبة
اٌز ٟاعزٕذد إٌٙ١ب ثىً ٚػٛػ  ٚرؼٍ ،ً١ثّب ٠ؤوذ أٔٙب أؽبؿذ ثٛلبئغ اٌذػٚ ٜٛأدٌزٙب ٚدفٛع اٌفش٠م ٓ١أؽبؿٗ وبف١خ العزخالص ٔز١غخ اٌذػٜٛ
ِٓ أطٛي صبثزخ فٙ١ب "ٔ -مغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟؿؼٓ سلُ  ،8430عٕخ 39ق ،عٍغخ .َ5924 /3/54
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الحكـ الذي ال يخمو مف األسباب ،وىو عيب موضوعي وىذا ما سوؼ نوضحو في الفصؿ
األوؿ والثاني مف ىذا البحث.
و هنا يثار التساؤل كيف يتم التسبيب عمى نحو كاف؟
يجري التسبيب بشكؿ كاؼ عندما يتبع القاضي النظاـ اإلجرائي الذي نص عميو
القانوف ،ويكوف ذلؾ مف خالؿ ذكر البيانات الالزمة إلجراء التسبيب ،وينبغي عمى المحكمة
أف تبيف مصدر تسبيبيا سواء فيما يتعمؽ باألمور الواقعية أو القانونية( ،)1وبناء عمى ذلؾ
فإنو لكي يتـ التسبيب عمى نحو كاؼ ال بد مف مراعاة بعض المسائؿ وذلؾ عمى النحو
اآلتي:
أوالً :ذكر البيانات الالزمة لمتسبيب.
تضمنت المادة ( )174مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني،
البيانات التي يجب أف يشتمميا الحكـ ،سواء ما يتعمؽ باسـ المحكمة التي أصدرت الحكـ
وتاريخو وأسماء الخصوـ ،أو ما يتعمؽ بأشخاص الدعوى األصمييف والمنضميف ،وما يتعمؽ
بعرض مجمؿ الوقائع وطمبات الخصوـ وخالصة موجزة لدفوعيـ ودفاعاتيـ ،فالقاضي ممزـ
عند قيامو بتسبيب الحكـ ذكر ىذه البيانات في حيثياتو( .)2والعمة مف إلازـ القضاة عند
تسبيبيـ لألحكاـ بذكر ممخص لوقائع وطمبات الخصوـ وخالصة موجزة لدفوعيـ ودفاعيـ،
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :عٍـخ اٌمبػ ٟاٌزمذ٠ش٠خ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -325ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -846عف ِؾّذ
اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -881ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .942
ٔظذ اٌّبدح 543ػٍ ٝأٔٗ " ٠غت أْ ٠شزًّ اٌؾىُ ػٍ ٝاعُ اٌّؾىّخ اٌز ٟأطذسرٗ ٚسلُ اٌذػٚ ٜٛربس٠خ إطذاس اٌؾىُ ٚأعّبء اٌمؼبح
اٌز ٓ٠اشزشوٛا ف ٟإطذاسٖ ٚؽؼشٚا إٌـك ثٗ ٚأعّبء اٌخظ َٛثبٌىبًِ ٚؽؼٛسُ٘ أ ٚغ١بثٚ ُٙأْ ٠شزًّ ػٍ ٝػشع ِغًّ ٌٛلبئغ اٌذػٜٛ
ٚخالطخ ِٛعضح ٌـٍجبد اٌخظِٚ َٛغزٕذارٚ ُٙدفٛػٚ ُٙدفبػ ُٙاٌغ٘ٛشِ ٞغ ث١بْ أعجبة اٌؾىُ ِٕٚـٛلخ".
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ىي توفير لجيدىـ وعدـ إرىاقيـ بذكر تفاصيؿ الوقائع ومراحؿ الدعوى وكؿ ما يبديو
الخصوـ مف دفوع وطمبات ،وما يترتب عمى ذلؾ مف إيجاد رقابة عمى عمؿ القاضي ،مف
خالؿ االطالع عمى منيج القاضي وأسانيده ،ومدى حمؿ النتيجة التي توصؿ إلييا عمى ما
تقدـ مف مقدمات(.)1
وعمى القاضي عند قيامو بتسبيب الحكـ ذكر األسباب الواقعية التي تتعمؽ بموضوع
النزاع ،التي تكوف محؿ خالؼ بيف الخصوـ ،ثـ االنتقاؿ إلى ذكر األسباب القانونية ،وذلؾ
مف خالؿ عرض القاعدة القانونية وتحميميا واجراء مضاىاة بينيا وبيف العناصر الواقعية مف
طمبات وأوجو دفاع ودفوع ،حتى تكوف القواعد القانونية مالئمة لوقائع النزاع(.)2
و مثاؿ ذلؾ الحالة التي يقرر فييا القاضي سقوط الخصومة وتقادميا ،فانو ينبغي
التحقؽ مف وجود العناصر الضرورية لمسقوط والتقادـ ،ثـ يخمص مف خالؿ المقارنة بيف
مسائؿ الواقع والقانوف إلى إعماؿ قواعد السقوط والتقادـ مف عدمو( .)3كما يجب أف تشتمؿ
أسباب الحكـ عمى رفض أو قبوؿ الدفوع الجوىرية ،بحيث يتبيف مف خالليا األساس الذي
بنى عميو القاضي قناعتو ،بما يتحقؽ معيا احتراـ حقوؽ الدفاع(.)4

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -842ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -304عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك،
ص ِٚ 886ب ٠ؼذ٘ب ٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.41
إثشا٘ ُ١ع١ذ أؽّذ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -48ج ً١إعّبػ ً١ػّش :عٍـٗ اٌمبػ ٟاٌزمذ٠ش٠خ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ349ب ثؼذ٘ب  -ػضِٟ
ػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -842عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ844ب ثؼذ٘بٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،
اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .41
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .41
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .849

29

ثانياً :ضرورة ذكر مصادر التسبيب من حيث الواقع والقانون.
لكي يكوف التسبيب صحيحاً وكافياً يحب أف يبيف القاضي المصادر التي استقى
منيا األسباب الواقعية والقانونية ،بحيث تكوف مستمدة مما قدمو الخصوـ مف أدلة إثبات،
يظير مف خالليا احتراـ القواعد الموضوعية واإلجرائية ،ولمقياـ بذلؾ البد مف مراعاة األمور
اآلتية-:
 -1ذكر األدلة التي تؤسس عمييا األسباب.
يعتبر الوصوؿ إلى الحقيقة الغاية التي يتطمع القاضي إلى تحقيقيا ،وذلؾ مف
خالؿ إثبات الوقائع التي ينطبؽ عمييا القانوف ،وفقاً لقانوف اإلثبات ،فالخصومة القضائية ال
تحقؽ الغاية منيا إال إذا قاـ القاضي بفحص األدلة المقدمة إليو ،والتي مف خالليا يكوف
قناعتو ويصدر حكمو( .)1لذلؾ يشترط لكفاية األسباب الواقعية ،أف يستند القاضي عند سرده
لموقائع إلى دليؿ معيف ،وأف يتضمف الحكـ اإلشارة إليو ،فإذا كاف ىناؾ دليؿ ولـ يبينو
القاضي في حكمو ،كانت األسباب غير كافية .والعمة مف ذلؾ ،ىي إقناع الخصوـ بأف ما
توصؿ إليو القاضي لـ يكف نتاج رأي فردي ،يريد فرضو عمييـ .وبمعنى آخر أف يكوف
اقتناع القاضي مستمداً مف الوقائع التي طرحيا الخصوـ ،طبقاً لمقواعد اإلجرائية .فالتنظيـ
القانوني لمخصومة يمكف القاضي مف الحصوؿ عمى القدر الكافي المعمومات ،حتى يتوصؿ
إلى الحقيقة .ولكف بشرط بياف مف أيف وكيؼ استقى القاضي أسبابو(.)2
فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -635عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .843
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ:اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -820ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟاٌّغئ١ٌٛخ اٌمؼبئ١خ ،ف ٟػٛء اٌفمٗ ٚاٌمؼبءِٕ ،شأح اٌّؼبسف
ثبإلعىٕذس٠خ ،ص.884
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 -2أف يكوف الدليؿ الذي يستند إليو القاضي دليالً قانونيا.
ويقصد بالدليؿ القانوني ،ذلؾ الدليؿ المستمد مف طرؽ اإلثبات التي تناوليا
القانوف( .)1فيجب عمى القاضي عند تسبيب الحكـ أف يحترـ القواعد الموضوعية في اإلثبات،
وىى تمؾ القواعد التي تحدد طرؽ اإلثبات ،واألحواؿ التي يجوز فييا سموؾ كؿ طريؽ منيا.
فمثالً الوقائع المادية يجوز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات ،عمى عكس ذلؾ التصرفات القانونية.
وقد يمنع القانوف إثبات واقعة معينة لمخالفتيا لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة ،أو يجعؿ واقعة
ثابتة استناداً إلى قرينة قانونية قاطعة .كما يجب التقيد بالشروط الالزمة لقبوؿ اإلثبات،
والخصـ المكمؼ باإلثبات(.)2
فحرية القاضي في تقرير األدلة ،ال تعني عدـ التقيد بقواعد اإلثبات ،بحيث يترتب
عمى ذلؾ الخطأ في فيـ الوقائع بما يؤدي إلى القصور في التسبيب( .)3لذلؾ يجب عمى
القاضي باإلضافة إلى التقيد بالقواعد الموضوعية لإلثبات أف يحترـ القواعد اإلجرائية ،التي
تناوليا كؿ مف قانوف أصوؿ المحاكمات وقانوف البينات ،سواء مف حيث اتخاذ اإلجراءات
في مواجية الخصوـ ،أو عدـ جواز قبوليا إال في مواجيتيـ ،فاإلذف ألحد الخصوـ بإثبات
واقعة معينة بشيادة الشيود ،يقتضي السماح لمخصـ اآلخر بنفييا بذات الطريؽ( .)4كما

رٕض اٌّبدح ( ِٓ )4لبٔ ْٛاٌجٕ١بد اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأْ" ؿشق اإلصجبد ٘ -:ٟاألدٌخ اٌىزبث١خ ،اٌشٙبدح ،اٌمشائٓ ،اإللشاس ،اٌ ،ٓ١ّ١اٌّؼبٕ٠خ،
اٌخجشح".
أؽّذ أث ٛاٌٛفب :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.54
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .825
ٔظذ اٌّبدح ( ِٓ )44لبٔ ْٛاٌجٕ١بد اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔخ" اإلرْ ألؽذ اٌخظ َٛثئصجبد اٌٛالؼخ ثشٙبدح اٌشٛٙد ٠مزؼ ٟدائّب أْ ٠ىْٛ
ٌٍخظُ ا٢خش اٌؾك فٔ ٟفٙ١ب ثزاد اٌـش٠ك".
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ينبغي عمى القاضي أف يشير في حكمو إلي األسباب القانونية ،ويكفي ذكر القاعدة القانونية
دوف الحاجة إلى ذكر النص القانوني ،وال يترتب عمى الخطأ في ذكر األسباب القانونية
قصور في التسبيب(.)1
ثالثاً :أن يكون الدليل له أصل ثابت في أوراق الدعوى:
يجب عمى القاضي أف يؤسس حكمو عمى أدلة مستمدة مف أوراؽ الدعوى ،فال يجوز
لمقاضي أف يستند إلى أدلة ليس ليا أصؿ ثابت في أوراؽ الدعوى .فال يجوز لمقاضي الحكـ
بعممو الشخصي ،ويترتب عمى مخالفة ذلؾ بطالف الحكـ( .)2وال يعتبر مف قبيؿ الحكـ
بالعمـ الشخصي استناد القاضي إلى معمومات عامة استقاىا مف الخبرة بالشئوف العامة
الشائعة لدى الكافة(.)3

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -825ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .49
رٕض اٌّبدح األ ِٓ ٌٟٚلبٔ ْٛاٌجٕ١بد اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ال ٠غٛص ٌٍمبػ ٟأْ ٠ؾىُ ثؼٍّٗ اٌشخض" -ػجذ اٌؾىُ فٛدِٖٛ :عٛػخ اٌؾىُ
اٌمؼبئ ٟف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌغٕبئ١خ  ،عٕخ  ،َ8008صِ -8418ؾّذ إٌّغ :ٟاٌـؼٓ ثبٌٕمغ ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚاألؽٛاي
اٌشخظ١خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،عٕخ  ،َ8003ص ٔ -645ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .49
ٔج ً١إثشا٘ ُ١عؼذّ٘ٚ ،بَ ِؾّذ ِؾّٛد ص٘شاْ :أطٛي اإلصجبد ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خٌ ،غٕخ  ،َ8005ؽبش١خ سلُ  ،8ص .61
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رابعاً :الرد عمى المسائل القانونية:
يعتبر التسبيب كافياً إذا كانت أسباب الحكـ كافية بذاتيا لمتحقؽ مف قانونية الحكـ،
فينبغي عمى القاضي الرد عمى جميع المسائؿ القانونية التي يطرحيا الخصوـ أثناء سير
الدعوى ،سواء ما يتعمؽ بسير الدعوى أو بوقفيا ،فالتسبيب الكافي ىو الذي يتضمف القدر
الكافي مف األسباب الواقعية لمتأكد مف قانونية الحكـ ،بحيث يفتح المجاؿ أماـ إعماؿ رقابة
محكمة النقص ،بحيث تكوف ىذه األسباب الوسيمة التي مف خالليا يتـ التأكد مف أف الحكـ
قد رد عمى المسائؿ القانونية ،وما إذا احترـ حقوؽ الدفاع مف خالؿ التعرض إلى ما أثار
الخصوـ مف دفوع وطمبات أثناء سير الخصومة والرد عمييا( ،)1ويمكف توضيح ىذه المسائؿ
عمى النحو اآلتي-:
 -1الرد عمى المسائؿ المتعمقة بالقانوف لمتأكد مف قانونية الحكـ:
يجب عمى القاضي أف يستخمص مف أوراؽ الدعوى الوقائع الصحيحة والثابتة
والمنتجة ،وينزؿ حكـ القانوف عمييا .بمعنى أف يكييؼ وقائع الدعوى التكييؼ الصحيح بما
يتناسب مع تمؾ الوقائع الثابتة(.)2
ويقصد بالتكييؼ القانوني ىو إدخاؿ النزاع المطروح ضمف قاعدة قانونيةً ،بقصد
إعطائيا وصفاً تتضمنو تمؾ القاعدة ،يسمح مف خاللو بإعماؿ القاعدة القانونية عمى النزاع،
سواء أكانت تمؾ القاعدة نصاً تشريعياً أـ قاعدة عرفية ،ومف ىنا فإف القاضي ممزـ ببياف
اعزئٕبف ِذٔ ،ٟدائشح ساَ ٚاهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8050/464عٍغخ  - َ8055/5/55ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟرغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ
اٌغبثك ،صِٚ 546ب ثؼذ٘ب -أٔٛس ؿٍجخ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .544
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .838
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األسباب التي دفعتو إلى تطبيؽ القاعدة القانونية عمى وقائع النزاع المطروحة عميو .والقاضي
عند تكييفو لمدعوى ال يتقيد بتكييؼ الخصوـ ليا ،كوف القاضي ممزماً بتطبيؽ القانوف ،بما
يستتبع التزامو بتحديد التكييؼ القانوني السميـ ،في حدود الوقائع الثابتة ،وفي حدود طمبات
الخصوـ ،وسبب الدعوى( .)1فإذا تقدـ أحد الخصوـ بطمب أماـ المحكمة فإنو يجوز لمقاضي
إذا وافؽ عمى ىذا الطمب أو رفضو أف يستند إلى األسباب القانونية الواردة فيو ،كما يكوف لو
في نفس الوقت تصحيح ىذه األسباب( .)2وىنا يكوف عمؿ القاضي أشبو بعمؿ محكمة
النقص ،عندما تقوـ بتصحيح األسباب القانونية( .)3ويعتبر القاضي قد رد عمى المسائؿ
المتعمقة بالقانوف ،إذا حمؿ المفترضات الالزمة لتطبيؽ القاعدة القانونية بشكؿ صحيح ،مف
خالؿ إجراء مقارنة بينيا وبيف وقائع النزاع ،ومف ثـ استخمص النتائج الصحيحة التي تسمح
بتطبيؽ القاعدة القانونية وترتيب أثارىا( .)4ومف الجدير ذكره أف القاضي ممزـ بالرد عمى
المسائؿ المتعمقة بالقانوف ،إذا كاف ممزماً بتسبيب إجراء اتخذه مف تمقاء نفسو ،كما ىو الحاؿ
بالنسبة لتسبيب قرار القاضي بإعادة فتح باب المرافعة فإف عمى القاضي أف يبيف أسباب
إصدار ىذا القرار في محضر الجمسة(.)5

أؽّذ أث ٛاٌٛفب :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -65عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ838ب ثؼذ٘ب.
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.824
رٕض اٌّبدح ( ِٓ )844لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأ ٔٗ" إرا ٚلغ لظٛس ف ٟرغج١ت اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛف ٗ١سغُ ِٛافمخ اٌؾىُ
ٌٍمبٔ ْٛرمشس اٌّؾىّخ رأ١٠ذٖ ِٓ ؽ١ش إٌز١غخ اٌز ٟإٌٙ١ب ثؼذ اعزذسان أعجبة اٌمظٛس".
اعزئٕبف ِذٔ :ٟدائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8050/423عٍغخ  - َ8055/8/85ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.824
رٕض اٌّبدح ( ِٓ ) 566لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٠غٛص ٌٍّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب أ ٚثٕبء ػٍ ٝؿٍت
اٌخظ َٛأْ رمشس فزؼ ثبة اٌّشافؼخ ألعجبة عذ٠خ ٚػشٚس٠خ ٌٍفظً ف ٟاٌذػ."ٜٛ
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 -2معالجة ما يثيره الخصوـ لمتأكد مف احتراـ حؽ الدفاع.
ينبغي عمى القاضي أف يبيف في أسباب كيفية معالجتو لما أثاره الخصوـ مف طمبات
وأوجو دفاع جوىرية ،مف خالؿ ما ذكره مف أسباب واقعية وقانونية .فإذا تعمؽ األمر بأحد
طرفي الخصومة في الدعوى كاف الرد مف خالؿ بياف العناصر الضرورية التي يترتب عمييا
آثار قانونية ،بإجراء مقارنة بيف العناصر الواقعية والعناصر القانونية الالزمة لتطبيؽ القانوف.
فإذا تعمؽ األمر بجميع أطراؼ الخصومة ،توجب عمى القاضي أف يبيف ما تـ االتفاؽ عميو
بيف الخصوـ وعدـ تسبيبو ،ومف ثـ يقوـ بتحديد الوقائع المنتجة في الدعوى ،والتي تنطوي
عمى أىمية في حؿ النزاع باعتبارىا الوقائع التي تتطابؽ مع العناصر الضرورية لتطبيؽ
القانوف ،وتكوف محؿ خالؼ بيف الخصوـ .األمر الذي يتطمب بياف األسباب الواقعية
لموافقتو عمى طمبات المدعي ،مف خالؿ بياف العناصر الواقعية المنتجة التي استند إلييا
المدعي ،وكانت محؿ خالؼ .وفي ذات الوقت يجب بياف أسباب رفض دفاع المدعى عميو.
كما يجب بياف األسباب القانونية ،والعناصر الضرورية لمقاعدة القانونية التي طبقيا القاضي.
فإذا رفض بعض الطمبات وجب تبرير أسباب رفضو .فاألسباب القانونية ينبغي أف تتضمف
تحميالً لكؿ قاعدة قانونية ممكنة التطبيؽ ،ومقارنة ىذه القواعد مع الوقائع التي كانت محؿ
نزاع ،وتطبيؽ القاعدة التي تتناسب مع تمؾ الوقائع .فالقاضي غير ممزـ بالتكييؼ الذي
يستند إليو الخصوـ وال بالنص القانوني الواجب التطبيؽ الذي يزعموف ،ألف ميمة القاضي
تطبيؽ القانوف بالشكؿ الصحيح(.)1

فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -634ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -823عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص
 -834ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .931
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المطمب الثالث
شرط منطقية األسباب
يقصد بالمنطؽ بوجو عاـ ىو ذلؾ العمـ الذي تبنى عميو القواعد العامة لمتفكير
السميـ ،بصرؼ النظر عف الموضوعات التي يتناوليا .فيو أداة لمبحث ،والرقابة ،والتبرير(.)1
فالمنطؽ وفقاً ليذا المعنى ىو فف اإلقناع ،بحيث تكوف نتيجة معينة قد تولدت مف مقدمات
()2
بناء منطقياً ،يجعؿ مف العمؿ القضائي أكثر
معينة بشكؿ معيف  .ويعتبر الحكـ القضائي ً

قوة (.)3
ويعتبر المنطؽ وسيمة مف وسائؿ التطبيؽ السميـ لمقانوف ،الذي يكفؿ إقناع الرأي
العاـ والخصوـ بعدالة الحكـ إذا كاف المنطؽ الذي طبقو منطقاً صورياً ،كما أنو يؤدي إلى
التسييؿ مف ميمة محكمة النقض في رقابتيا عمى األحكاـ الصادرة ،بما يؤدي إلى استقرار
الفكر القانوني(.)4

ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .842
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .98
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .824
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٠ -842مظذ ثبٌّٕـك اٌظٛس ٛ٘ ٞرٌه إٌّـك اٌزٙ٠ ٞزُ ثشىً اٌزفى١ش ٠ٚزُ االعزذالي ثٗ
ػٓ ؿش٠ك اٌم١بط٠ٚ ،خزٍف اٌم١بط ٕ٘ب ػٓ اٌم١بط ف ٟػٍُ أطٛي اٌفمٗ ،ؽ١ش ٠م٘ َٛزا األخ١ش ػٍ ٝإػّبي اٌؾىُ إٌّظٛص ػٍ ٗ١ف ٟؽبٌٗ ِب،
ػٍ ٝؽبٌخ أخش٠ ٌُ ٜشد إٌض ػٍٙ١ب إرا ارؾذد ف ٟاٌؼٍخ ،أِب اٌم١بط ف ٟإٌّـك اٌظٛس ٞف١مظذ ثٗ رؾمك إٌزبئظ إرا ٚعذد اٌّمذِبد اٌزٟ
رؤد ٞإٌٙ١ب ،أِب إٌّـك غ١ش اٌظٛس ٞف ٛٙاٌز٠ ٞم َٛػٍ ٝاٌغذي ،ثّؼٕ ٟأٗ لبئُ ػٍ ٝاالثزىبس ثؾ١ش ٠م َٛػٍ ٝاالعزذالي اٌمبئُ ػٍ ٝاٌؾغظ
١ٌٚظ اٌم١بط ،ثؾ١ش ٠خزبس اٌمبػ ٟاٌّمذِبد اٌز٠ ٟجٕ ٟػٍٙ١ب لشاسٖ ف ٟعج ً١اٌٛطً إٌ ٝاٌؾً اٌز٠ ٞشاٖ ِٕبعت ( ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش:
رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 93ب ثؼذ٘ب).

36

يتضح مف خالؿ ذلؾ أف ميمة القاضي في تطبيؽ القانوف ليست ميمة سيمة ،إذ
إنيا ال تقؼ عند حد استنباط حكـ القانوف مف خالؿ الرجوع إلى نصوصو ،فالحياة العممية
متجددة ومتطورة ونصوص التشريع محددة وال تتطور بسرعة ،مما يستدعى وجود منيج
ومنطؽ يحكـ تفسير القانوف وييدي إلى تطبيقو ،فالقاضي ال يصؿ إلى النتيجة التي توصؿ
إلييا بطريقة آلية ،وانما يقوـ بعمميات ذىنية متتالية ،وىذه العمميات محكومة بقواعد المنطؽ،
حتى تكوف أسباب الحكـ التي تترجـ النشاط الفكري والذىني لمقاضي مقنعة لمخصوـ ،والرأي
العاـ ،ولممحكمة األعمى درجة( ،)1ومنيا يتضح المقصود الحقيقي مف التزاـ القاضي
بالتسبيب ،إذ يمكف اإلطالع عمى الكيفية التي انتيى بيا قاضي الموضوع إلى استخالص
حقيقة وقائع الدعوى ،مف األدلة المقدمة فييا إثباتاً ونفياً ،بحيث يكوف ىذا االستخالص
سائغاً ومقبوالً(.)2
وبناء عمى ما تقدـ سوؼ نقوـ بتوضيح ما ىو المقصود بالمنطؽ القانوني والمنطؽ
ً
القضائي وذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوالً المنطق القانوني:
يقصد بالمنطؽ القانوني ،تطبيؽ مبادئ المنطؽ عمى المسائؿ القانونية ،ولما كاف
التسبيب مسألة قانونية فإف المنطؽ الذي يحكمو ىو منطؽ قانوني ،ال يعتمد عمى الحدس

ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.849
لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌفٍغـ١ٕ١خ :دائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ ،8009/331عٍغخ  ،َ8009/58/83ػٍ " ٝأْ ِؾىّخ اٌّٛػٛع ٟ٘
طبؽجخ اٌظالؽ١خ فٚ ٟصْ ٚرمذ٠ش اٌجٕ١بد ،ؿبٌّب ِب رٛطٍذ إٌِ ٗ١غزخٍظبً اعزخالطبً عبئغبً ِٚمجٛالً ٠ٚغزٕذ إٌ ٝاٌجٕ١بد اٌّمذِخ ف ٟاٌذػ،ٜٛ
وّب أْ ِب أٚسدرٗ ٠زفك ِغ إٌّـك ٚاٌزفى١ش اٌغٍ ُ١ف ٟػٛء اٌجٕ١بد اٌّمذِخ"  -ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .384
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والتخميف ،ولكف يقوـ عمى التنظيـ الفكري العممي( ،)1فالمنطؽ القانوني ىو األداة التي يقوـ
مف خالليا القاضي بتطبيؽ المنيج القانوني عمى الحاالت المعينة ،مف خالؿ أسموب فكرى
يتوصؿ عف طريقو إلى حؿ مسألة معينة(.)2
والمنيج القانوني ىو مجموع الوسائؿ التي يتوصؿ بيا رجؿ القانوف لإلجابة
الصحيحة لممشكمة المعروضة عميو ،مستنداً في ذلؾ عمى مصادر القانوف المعترؼ بيا
وقواعد تفسيره(.)3
فالمنطؽ القانوني ال يقتصر مجاؿ تطبيقو عمى استخالص النتائج التي ترتبت
منطقياً عمى المقدمات ،وانما يتعدى إلى إنشاء مبادئ قانونية ،وذلؾ لوجود العديد مف الوقائع
التي ال يجد فييا القاضي نصاً واضحاً مما يدفعو إلى تطبيؽ المبادئ العامة لمقانوف وقواعد
العدالة واإلنصاؼ أو إلى ما درج عميو القضاء( سوابؽ قضائية) ويستخدـ ىذه الحاالت عمى
النزاع المطروح مف خالؿ استخداـ القياس و االستدالؿ وكميا وسائؿ منطقية(.)4

اٌؾذط ٘ ٛػٍّ١خ ػمٍ١خ رؼٕ ٟإدسان ؽمبئك ثغ١ـخ ثشىً ِجبشش ِضً اٌىً اوجش ِٓ اٌغضء ٚاٌّزٕبلؼبْ ال ٠غزّؼبْ"( ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا:
اٌّشعغ اٌغبثك ،ؽبش١خ  ،8ص )384
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ433ب ثؼذ٘بٛ٠ -عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -820ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت
األؽىبَ ،اٌّشعغ ،ص ِٚ 98ب ثؼذ٘ب.
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -431عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .820
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .431
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ثانياً :المنطق القضائي:
يعرؼ المنطؽ القضائي بأنو المسار الذىني الذي يسمكو القاضي عندما يتصدى
لمفصؿ في المنازعات( .)1غير أف ىذا المنطؽ ال يقتصر عمى عمؿ القاضي فحسب ،بؿ
يمتد ليشمؿ عمؿ المحامي .ألنو يقدـ كؿ وسائؿ االستدالؿ التي يحتمؿ أف يستخدميا
القاضي عند الرد عمى طمبات وأوجو الدفاع ،عند إصدار الحكـ .غير أف المنطؽ القضائي
الذي يجريو المحامي إلقناع موكمو أو إلقناع القاضي يختمؼ عف المنطؽ القضائي الذي
يجريو القاضي ،فعمى األخير أف يراقب االستدالالت التي يقدميا المحامي ،واستبعاد كؿ
استدالؿ فاسد .كما أف عميو التأكد مف صحة المقدمات الكبرى والصغرى ومدى مالءمتيا(،)2
فجوىر المنطؽ القضائي يقوـ عمى أساس قياـ القاضي بفحص الوقائع ،واختيار ما يكوف
ضرورياً إلصدار األحكاـ ،ومف ثـ تكييؼ ىذه الوقائع لتطبيؽ القانوف عمييا .ومف ىنا
يتضح أف المنطؽ القضائي يتصؿ بالوقائع والقانوف ،فالقاضي مف الناحية العممية يباشر
ميمتيف األولي موضوعية تتمثؿ بالوقائع واألخرى تتصؿ بتحديد القاعدة القانونية واجبة
التطبيؽ .فبالنسبة لوقائع الدعوى فإف القاضي يتمتع بسمطة تقديرية في تقديرىا ،عمى أال
يخرج ىذا التقدير عف العقؿ والمنطؽ ،واال انقمب األمر إلى تحكـ يتناقض مع طبيعة عمؿ
حر في تكويف قناعتو إال انو ممزـ ببياف
القاضي وىو تحقيؽ العدؿ .فإذا كاف القاضي اً
األساس الذي أقاـ عميو ىذه القناعة ،بحيث يتفؽ مع المنطؽ السميـ ،وينبغي أف تبيف أسباب

ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .94
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -436ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ388ب ثؼذ٘بٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت
األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .94
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الحكـ ما يشير إلى توافر ىذا المنطؽ ،خالؿ العممية التي يقوـ بيا القاضي ،والتي تقوـ عمى
االستقراء واالستنباط ،بحيث تؤدي إلى النتيجة التي وتوصؿ إلييا( ،)1أما فيما يتعمؽ بالقانوف
فإف عمى القاضي أف يتبع منطقاً معينا لموصوؿ إلى التكييؼ القانوني لمواقعة التي ثبتت
لديو ،فيو يتبع في ذلؾ استدالالً منطقياً وفقاً لممنيج القانوني السائد في تفسير القانوف .وىو
الذي يبنى عمى مضموف القاعدة القانونية ال إطارىا الشكمي توصالً لمعرفة إرادة المشرع(.)2
وحتى يصدر القاضي حكمو بشكؿ صحيح فإنو ينبغي عميو أف يستخدـ قياساً قضائياً،
فالمقدمة الكبرى ىي القاعدة القانونية ،والمقدمة الصغرى ىي الوقائع ،ويتمتع القاضي بسمطة
تقديرية في تقديره لموقائع وال يخضع لرقابة محكمة النقض ،أما فيما يتعمؽ بفيـ القاضي
لمقانوف وكيفية تطبيقو فيي مسألة تخص محكمة النقض برقابتيا حتى تتأكد أف الحكـ قد
استخمص عمى نحو سميـ يتفؽ مع القانوف(.)3
وبذلؾ يختمؼ المنطؽ القضائي عف المنطؽ القانوني ،بأف األخير يبحث في نشأة
القاعدة القانونية وتفسيرىا وتطبيقيا بطريقة نظرية ،في حيف يبحث المنطؽ القضائي في
تفسير القاعدة القانونية وتطبيقيا بواسطة القاضي ،بمناسبة الفصؿ في الدعوى المنظورة

ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ824ب ثؼذ٘ب -االعزٕجبؽ ٘ ٛاعزخالص ٔزبئظ ِؤوذٖ ِٓ ِمذِبد ٠م١ٕ١خ ،أ ٚاٌجذء ثّمذِبد
اؽزّبٌ١خ أ ٚظٕ١خ ،أِب االعزمشاء فِ ٛٙؼشفخ إٌز١غخ ِٓ خالي اٌزغش٠ت ِغ دساعخ االؽزّبالد اٌّخزٍفخ"( ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌؾبش١خ ،8ص
 -)384لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌفٍغـ١ٕ١خ :ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8009/516دائشح ساَ اهلل ،عٍغخ  َ8009/1/4ػٍ ٝأٔٗ " ؽ١ش أْ ِؾىّخ
االعزئٕبف ِؾىّخ ِٛػٛعِّ ،ب ٠ؾزُ ػٍٙ١ب أْ رزظذٌّ ٜىٔٛبد إٌضاع ٚالؼبً ٚلبٔٔٛبً ؿجمبً ٌّب ٠مذَ ِٓ ثٕ١بد ٚدفٛع ٚدفبع ،عٛاء لذَ أِبَ
ِؾىّخ اٌذسعخ األ ٌٝٚأ ٚأِبِٙب ِٓٚ ،صُ رفظً ف ٟإٌضاع ثؾىُ ِغجت ِٚؼًٍ ٚطٛالً ٌٍٕز١غخ إٌ ٝرفك ِغ اٌٛالغ ٚاٌمبٔ."ْٛ
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص٠ -822مظذ ثبالعزذالي ف٘ ٟزا اٌّمبَ رٍه اٌؼٍّ١بد اٌزٕ٘١خ اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌمبػ ٟثظذد
ٔضاع ِؼِ ٓ١ـشٚػ ػٍ ٗ١ثغ١خ اٌؾىُ ٚرٌه ثبعزخالص ٔز١غخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌّمذِ ٓ١اٌىجشٚ ٜاٌظغش ٜثبعزخذاَ اٌم١بط اٌز٠ ٞغش"ٗ٠
( ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك  ،ص ِٚ94ب ثؼذ٘ب).
ػضَ ػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .432
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أمامو .فالمنطؽ القضائي ذو طابع عممي وقانوني في ذات الوقت ،بينما المنطؽ القانوني
يعمؿ عمى صياغة حكـ القانوف بصورة عامة ،أي أنو ذو طابع نظري .كما أف المنطؽ
القانوني يتصؿ بالقانوف فقط ،أما المنطؽ القضائي فإنو يتصؿ بالوقائع والقانوف عمى حد
سواء .فعمؿ القاضي ليس تطبيقاً مجرداً لمقانوف ،ولكنو عمؿ مركب مف الوقائع والقانوف(.)1

ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -822ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .94
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الفصل األول
تخمف شرط كفاية األسباب
تمهيد وتقسيم
سبؽ وأف تحدثنا في الفصؿ األوؿ ،عف مفيوـ التسبيب وأىميتو وشروط صحتو،
وقمنا بأنو إذا ما اختؿ شرط مف ىذه الشروط ترتب عميو إصابة الحكـ بعيب مف عيوب
التسبيب ،وسوؼ يقتصر حديثنا في ىذا الفصؿ عف عيب القصور في التسبيب باعتباره أحد
العيوب التي تصيب الحكـ القضائي نتيجة عدـ توافر شرط كفاية األسباب ،ومف ىنا تقتضي
دراسة ىذا العيب تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحو األتي-:

المبحث األول :مفهوم القصور في التسبيب.
المبحث الثاني :تمييز القصور في التسبيب عما يختمط به.
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المبحث األول
مفهوم القصور في التسبيب
سبؽ واف ذكرنا باف الحكـ يبنى عمى أسباب قانونية وواقعية واضحة وجمية وكافية
بحيث يستخمص منيا بأف القاضي قد بحث موضوع النزاع بحثاً دقيقاً وافياً ورد عمى جميع
المسائؿ الجوىرية(.)1
فالقصور في التسبيب وفقاُ لما سبؽ ،ىو أف يكوف الحكـ القضائي قد اشتمؿ عمى
أسباب غير أنيا ال تكفي لتبرير النتيجة التي توصؿ إلييا( ،)2ويمكف القوؿ بأف :القصور في
التسبيب يعني عدـ تحقؽ كامؿ الغاية التي قصدىا المشرع مف وجوب ذكر األسباب في
الحكـ ،لذلؾ يطمؽ عميو أيضا عيب عدـ كفاية األسباب أو نقصاف األساس القانوني
لمحكـ(.)3
والجدير بالذكر بأف مصطمح نقصاف األساس القانوني لمحكـ يختمؼ عف مصطمح
زواؿ األساس القانوني ،فيذا األخير يكوف عندما يصدر الحكـ صحيحاً بما تضمنو مف
إثباتات واقعية وقانونية تجعمو مسبباً تسبياً كافياً غير انو زاؿ أساسو بعد صدوره ،كأف يحكـ
ساعغ ششؽ وفب٠خ األعجبة ،ص .84
أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 654ب ثؼذ٘بِ -ؾّذ إٌّغ :ٟاٌـؼٓ ثبٌٕمغ اٌّذِٕٔ ،ٟشأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ،
ٌغٕخ  ،َ8003ص ٛ٠ 612عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -813غذ ٞاٌغٕذ :ٞأطٛي إٌمغ اٌغٕبئٚ ٟرغج١ت األؽىبَ ،اٌـجؼخ
األ ،ٌٝٚص -840أؽّذ اٌغ١ذ ِ -ؾّذ ػٍ ٝاٌى١ه :سلبثخ ِؾىّخ إٌمغ ػٍ ٝرغج١ت األؽىبَ اٌغٕبئ١خ ،ص.524
ِؾّذ صو ٟػبِش :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -981ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 826ب ثؼذ٘بٛ٠ -عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص  -813أؽّذ اٌغ١ذ طبٔ :ٞٚـبق سلبثخ ِؾىّخ إٌمغ ػٍ ٝلبػ ٟاٌّٛػٛع ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،
ص .545
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بتزوير مستند بني عميو الحكـ ،وىذا عمى خالؼ نقصاف األساس القانوني الذي يواجو فرضاً
مختمفاً ،وىو عدـ كفاية األسباب الواقعية التي بني عمييا الحكـ عند صدوره( .)1و أياً كانت
التسمية التي يطمؽ عمييا ىذا العيب فإف مضمونو واحد ،أال وىو أف الحكـ قد اشتمؿ عمى
أسباب غير أنيا ال تكفي لمقوؿ :بأف الحكـ مسبب تسبياً كافياً.
ويذىب البعض إلى القوؿ :بأف عيب القصور في التسبيب يتحقؽ إذا كانت األسباب
التي ذكرىا الحكـ ال تكفي مف حيث عددىا إلى تبرير النتيجة التي توصؿ إلييا القاضي في
حكمو(.)2
ونرى بأف شرط كفاية األسباب ال يرتبط بكمية األسباب التي يبنى عمييا الحكـ،
وانما بكيفيتيا ،فقد يبنى الحكـ عمى سبب واحد يكفي لتبرير النتيجة التي توصؿ إلييا
القاضي ،فالعبرة بكيفية األسباب بغض النظر عف الكـ .بحيث يمكف مف خالليا مراقبة عمؿ
القاضي مف قبؿ المحكمة األعمى درجة واالطالع عمى المنيج الذي اتبعو في الوصوؿ إلى
النتيجة.

أؽّذ اٌغ١ذ طبٔ :ٞٚـبق سلبثخ ِؾىّخ إٌمغ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .545
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .816
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المبحث الثاني
تمييز القصور في التسبيب عما يختمط به
تمهيد وتقسيم
يعتبر القصور في التسبيب مف العيوب التي تعتري الحكـ القضائي ،غير أنو ليس
العيب الوحيد ،مما قد يؤدي إلى الخمط بينو وبيف العيوب األخرى ،وإلزالة ىذا المبس البد مف
توضيح أوجو االختالؼ بينو وبيف العيوب األخرى التي قد تختمط بو ،وذلؾ مف خالؿ تقسيـ
ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب.
المطمب األوؿ :تمييز القصور في التسبيب عف عيب انعداـ األسباب.
المطمب الثاني :تمييز القصور في التسبيب عف الخطأ في اإلسناد.
المطمب الثالث :تمييز القصور في التسبيب عف الفساد في االستدالؿ.

المطمب األول
تمييز القصور في التسبيب عن عيب انعدم األسباب.
يعد شرط وجود األسباب صراحة أو ضمناً ،ىو الشرط األوؿ مف شروط صحة
التسبيب ،وقد يحدث أف ينعدـ وجود األسباب كمياً ،إما ألف الحكـ قد جاء خالياً مف
األسباب ،واما لوجود تناقض بيف األسباب أو تناقض بيف األسباب والمنطوؽ مما أدى إلى
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تياتر األسباب وتماحييا ،وقد يكوف انعداـ األسباب بصور جزئية( ،)1ومف ىنا يتضح مدى
الصعوبة التي ينطوي عمييا تحديد االختالؼ بيف القصور في التسبيب وعيب انعداـ
األسباب ،ولتوضيح ذلؾ ،فإننا سوؼ نتحدث عف مفيوـ انعداـ األسباب ،وبياف خصائصو
وصوره ،ومف ثـ أوجو االختالؼ بينو وبيف القصور في التسبيب ،كما سوؼ نوضح المعالجة
القضائية لحاالت انعداـ األسباب عمى النحو اآلتي:
أوال :مفهوم عيب انعدام األسباب
يعرؼ البعض انعدـ األسباب بأنو خمو الحكـ مف األسباب بحيث ال يتضمف أي
سبب لتبرير النتيجة التي انتيى إلييا .فإذا وجد في الحكـ سبب كاؼ أو غير كاؼ صريح
أو ضمني بشكؿ سميـ أو بشكؿ معيب فإف ذلؾ يؤدي إلى وجود األسباب وعدـ تحقؽ عيب
االنعداـ(.)2
ونحف نرى بأف ىذا التعريؼ قاصر ،يتضمف صورة واحدة فقط مف صور انعداـ
األسباب وىو االنعداـ الكمي أو التناقض كمياً بيف األسباب بعضيا البعض أو التناقض بيف
األسباب والمنطوؽ مما يؤدي إلى تياتر األسباب وزواليا بحيث يصبح الحكـ خاليا مف
األسباب .ولـ يعالج المسألة المتعمقة باالنعداـ الجزئي لألسباب ،وىي الحالة التي توجد في
الحكـ أسباب تبرر الفصؿ في بعض الطمبات أو الدفوع الجوىرية أو المستندات دوف البعض
اآلخر ،لذلؾ يمكف تعريؼ انعداـ األسباب بأنو" خمو الحكـ مف األسباب بصورة كمية أو عدـ
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ  :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -884ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .16
ِؾّذ صو ٟأث ٛػبِش :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -984ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٛ٠ -882عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص ٔ -598ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .63
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الرد عمى بعض الطمبات والمستندات والدفوع الجوىرية مما يؤدي إلى عدـ تبرير النتيجة التي
انتيى إلييا الحكـ".
ويعتبر عيب انعداـ األسباب عيباً شكمياً ،لما يتضمنو مف مخالفة لمشروط الشكمية التي
أوجب القانوف توافرىا في الحكـ ،والتي مف ضمنيا ذكر أسباب الحكـ(.)1
ثانياً :خصائص انعدام األسباب
لقد ذكرنا بأف انعداـ األسباب ىو عيب شكمي يؤدي إلى بطالف الحكـ ،بحيث يترتب
عمى ىذه النتيجة مجموعة مف النتائج الفرعية التي تظير مف خالليا خصائص انعداـ
األسباب التي سوؼ نوضحيا عمى النحو اآلتي:
 -1يجب الفصؿ في الدفع المثار بانعداـ األسباب قبؿ الدخوؿ في الموضوع وقبؿ فحص
عيوب التسبيب األخرى ،فإذا تبيف لممحكمة توافر عيب انعداـ األسباب وجب عمييا
إبطاؿ الحكـ دوف الخوض في ما إذا كاف الحكـ ينطوي عمى عيوب أخرى مف عدمو.
 -2انعداـ األسباب قد يكوف كمياً أو جزئياً
 -3ال يجوز إصالح الحكـ الذي ينطوي عمى عيب انعداـ األسباب بحكـ تفسيري يصدر
بعد ذلؾ ،الف الحكـ التفسيري يكوف إلزالة الغموض وليس إلكماؿ ما ينطوي عميو
(.)5

الحكـ مف قصور

رٕض اٌّبدح ( ِٓ )543لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٠غت أْ ٠شزًّ اٌؾىُ ػٍ ٝاعُ اٌّؾىّخ اٌزٟ
أطذسرٗ ٚسلُ اٌذػٚ ٜٛربس٠خ اٌؾىُ ٚأعّبء اٌمؼبح اٌز ٓ٠اشزشوٛا ف ٟإطذاسح ٚؽؼشٚا ثبٌىبًِ ٚؽؼش ُ٘ٚأ ٚغ١بثٚ ُٙأْ ٠شزًّ ػٍٝ
ػشع ِغًّ ٌٛلبئغ اٌذػ ٚ ٜٛخالطخ ِٛعضح ٌـٍجبد اٌخظِٚ َٛغزٕذارٚ ُٙدفٛػ ُٙاٌغ٘ٛش٠خ ِغ ث١بْ أعجبة اٌؾىُ ِٕٚـٛلخ".
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 -4خمو الحكـ مف األسباب يعد مخالفة لمبدأ إجرائي ،وىو ضرورة اشتماؿ الحكـ عمى
أسبابو ،ويعد ىذا المبدأ مف النظاـ العاـ ،بحيث يكوف لمحكمة النقض إثارتو مف تمقاء
نفسيا(.)2
ويذىب البعض إلى أف عيب انعداـ األسباب ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،لذا ال يجوز
لمحكمة النقض إثارتو مف تمقاء نفسيا ،كما أنو لكي يترتب البطالف البد مف تحقؽ ضرر
بالخصـ الذي يتمسؾ بو(.)3
ونحف نؤيد ما ذىب إليو الرأي القائؿ باعتبار عيب انعداـ التسبيب متعمؽ بالنظاـ
العاـ ،ويرجع ذلؾ إلى أف المشرع قد اشترط اشتماؿ الحكـ عمى عدة أمور باعتبارىا شرطا
لصحة الحكـ ومف ضمنيا اشتماؿ الحكـ عمى أسبابو .كما أف ذكر األسباب ىو الوسيمة
التي مف خالليا تتمكف محكمة النقض مف االطالع عمى منيج القاضي في الوصوؿ إلى
النتيجة ،وما إذا كاف ما توصؿ إليو يتفؽ مع المنطؽ والتفكير السميـ مف عدمو .أما فيما
يتعمؽ بضرورة أف يترتب عمى انعداـ األسباب ضرر لمخصـ الذي تمسؾ بو ،فيذا مسمؾ ال
نؤيده ألف بطالف العمؿ اإلجرائي ال يترتب عميو بالضرورة ضرر يصيب الخصـ.
 -5عيب انعداـ األسباب يتحقؽ بمجرد عدـ الرد عمى أحد العناصر الرئيسة في الطمبات
الختامية ،ميما كانت نتيجة ىذا الطمب ،حتى لو كاف ىذا الطمب غير مقبوؿ ،أو غير

ػضِ ٝػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌّشعغ ،ص .845
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .596
فبِ :ٜشبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .845
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مؤسس مف الناحية القانونية ،الف القاضي ال يستطيع رفض ىذا الطمب دوف فحص
وبالتالي بياف أساس الرد عميو(.)1
ثالثاً :صور عيب انعدم األسباب
يظير عيب انعداـ األسباب في ثالث صور ،يمكف إيضاحيا عمى النحو اآلتي:
 -1عدـ وجود األسباب نيائياً
يقصد باالنعداـ الكمي لألسباب خمو الحكـ مف األسباب بشكؿ كامؿ ،بحيث لـ يقـ
القاضي بالتسبيب مطمقا ،وىو فرض نادر الوقوع ،ويتحقؽ إذا تعمد القاضي عدـ التسبيب،
أو إذا لـ يكف يعمـ نطاؽ االلتزاـ بالتسبيب ،بحيث يعتقد خطاً أنو قد أعفي مف ذلؾ في حالة
معينة .أو إذا غفؿ معتقداً أنو قاـ بالتسبيب ،وىو في الحقيقة لـ يقـ بذلؾ ،كما لو أيدت
محكمة الدرجة الثانية حكـ محكمة الدرجة األولى ،ولـ تذكر في مسودة الحكـ أنيا قد
اعتمدت عمى ذات أسباب حكـ الدرجة األولى(.)2
 -2ورود األسباب بعبارة عامة ومجممة.
يقصد باألسباب الواردة بعبارة عامة أو مجممة ىي تمؾ األسباب التي تقرر مبدأ ما
دوف أف تتضمف التفصيالت التي تتعمؽ بيذا المبدأ ،أو التي تدؿ عمى جدية بحث موضوع
النزاع ،كما تكوف األسباب مجممة حينما يقتصر الحكـ عمى مجرد ذكر التأكيدات دوف أف
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 845ب ثؼذ٘بٛ٠ -عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -594ج ً١إعّبػ ً١ػّش:
رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .12
ػجذ اهلل خٍ ً١اٌفشا :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -354ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صِ844ب ثؼذ٘ب.
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يفسر الواقع ىذه التأكيدات(.)1كما يتحقؽ إذا بنى القاضي حكمو عمى أسباب ذات طابع عاـ
ال تصمح لتبرير الحكـ ،كما لو قضى ألحد الخصوـ وذكر في أسباب الحكـ أنو قد حكـ
بناء عمى اعتبارات العدالة ،أو إذا رفض ادعاء الخصوـ وأسس سبب الرفض عمى عبارات
مفادىا انو قد أسس ادعاءه بشكؿ سيئ(.)2
 -3تناقض األسباب:
اختمؼ الفقو حوؿ تناقض األسباب ،ىؿ تؤدي إلى انعداـ األسباب بشكؿ كمي ،أـ
تؤدي إلى القصور في التسبيب لتخمؼ شرط كفاية األسباب.
ذىب البعض إلى القوؿ :بأف تناقض األسباب مع بعضيا البعض أو تناقضيا مع
منطوؽ الحكـ يؤدي إلى انعداـ األسباب(.)3
ويذىب رأى أخر إلى أف تناقض األسباب مع بعضيا البعض ،أو تناقضيا مع
المنطوؽ ،ال يؤدي إلى انعداـ األسباب .فإذا كاف التناقض بيف األسباب مع بعضيا
البعض ،فإف ذلؾ يؤدي إلى إىدار األساس القانوني .أما إذا تعارضت األسباب مع
المنطوؽ فإف ذلؾ يؤدي إلى مخالفة المنطوؽ لممنطؽ ،مما يؤدي إلى عيب فساد
االستدالؿ( .)4وقد تعرض ىذا الرأي لالنتقاد ألف انعداـ األساس القانوني لمحكـ ىو القصور
أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -686ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -453عف ِؾّذ اٌّظبٚسح :اٌّشعغ
اٌغبثك ،صٔ -841ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.26
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.800
أؽّذ ٍِ١غ :ٟاٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -24ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟرغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -844ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ:
اٌؾىُ اٌمؼبئ ،ٟاٌـجؼخ األ ،ٌٝٚداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،ص .866
عٕ١ف١ف د٠العِ ،ٟشبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.846
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في التسبيب لعدـ كفاية األسباب ،فيو عيب يتعمؽ بأسباب موجودة فعالً ،كما أف عيوب
المنطؽ تتعمؽ بفكرة أخرى وىي عدـ سالمة االستنتاج أو ما يسمي بفساد االستدالؿ(.)1
ويمكف القوؿ بأف تناقض األسباب مع بعضيا البعض يؤدي إلى انعداـ األسباب،
ويرجع لكوف التناقض في األسباب يؤدي إلى تماحييا وزواليا ،بحيث ال يبقى بعدىا ما
يمكف حمؿ الحكـ عميو .فالتناقض يجعؿ األسباب تيدـ بعضيا البعض .أما تناقض
األسباب مع المنطوؽ فإنو يؤدي إلى عدـ توافؽ المنطوؽ مع األسباب التي يقوـ عمييا،
فيوجد التناقض في مرحمة االستدالؿ بحيث يتولد عنو استنتاج غير سميـ ،بحيث يؤدي ىذا
التناقض إلى تماحي األسباب وانعداميا.
بناء عمى ما تقدـ يتضح أف لمتناقض صورتيف ،األولى تناقض األسباب مع بعضيا
ً
البعض ،والثانية تناقض األسباب مع منطوؽ الحكـ ،وىذا ما سوؼ نوضحو عمى النحو
اآلتي:
أ -تناقض األسباب مع بعضيا البعض:
يقصد بتناقض األسباب تعارضيا وتضاربيا وتضادىا بحيث يؤدي إلى انتفاء
االنسجاـ والترابط بينيا عمى نحو ييدـ بعضيا بعضا ،فتتماحى األسباب بحيث ال يبقى
منيا ما يمكف حمؿ الحكـ عميو( ،)2كما لو أثبت أحد األسباب صفة التجار ألحد الخصوـ،

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .846
ػٛع أؽّذ اٌضػج :ٟاٌّشعغ اٌغبثك ،ص -440ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -842عف ِؾّذ اٌّظبٚسح :اٌّشعغ
اٌغبثك ،ص ٔ -808ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -19ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص -933ػجذ
اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟاٌّغئ١ٌٛخ اٌمؼبئ١خ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.844
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ثـ يأتي سبب آخر ينفي ىذه الصفة ،أو أف يأتي أحد األسباب بنفي قياـ الديف ،ثـ يؤكد
سبب آخر وجود فوائده(.)1
ب -التناقض بيف األسباب ومنطوؽ الحكـ.
يقصد بمنطوؽ الحكـ القرار الذي تخمص إليو المحكمة في الطمبات والدفوع المطروحة
عمييا فتحسـ بو النزاع( .)2لذلؾ البد أف يكوف منطوؽ الحكـ متوافقاً مع أسبابو ،فإذا ما وجد
تناقض بينو وبيف أسبابو فإف ىذا يؤدى إلى تياتر األسباب وانعداميا ،مما يؤدي إلى بطالف
الحكـ ،غير أف التناقض الذي يؤدي إلى البطالف ،ىو ذلؾ التناقض الكامؿ ما بيف منطوؽ
الحكـ وأسبابو(.)3
ويثار التساؤل حول أثر التناقض بين أجزاء المنطوق ذاته عمى أسباب الحكم؟
اختمؼ الفقو في اإلجابة عف ىذا التساؤؿ إلى رأييف ،فذىب رأى إلى القوؿ :بأف
التناقض بيف أجزاء المنطوؽ ال يعد سبباً لمطعف بالنقض عمى أساس التناقض بيف األسباب،
بؿ يعد ام أر خاصاً يتعمؽ بتركيب المنطوؽ ذاتو ،ويعد سبباً مف أسباب الطعف بإعادة
المحاكمة(.)4

ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -19ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .866
ػٛع أؽّذ اٌضػج :ٟاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -440عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .802
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -835عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -809ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ،
اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِ -60ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ864ب ثؼذ٘ب.
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .60
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ويذىب رأى أخر إلى أف التناقض بيف أجزاء المنطوؽ إذا حدث عمداً يؤدي إلى
انعداـ األسباب ،بحيث يجوز الطعف في الحكـ أماـ محكمة النقض(.)1
ويمكف القوؿ بأف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية التجارية حسـ ىذا األمر بأف
اعتبر التناقض في منطوؽ الحكـ سبباً مف أسباب الطعف بإعادة المحاكمة( ،)2إال أنو لـ يكف
موفقاً فيما ذىب إليو ،حيث أف مسألة التناقض بيف أجزاء المنطوؽ ىى مسألة قانونية تدخؿ
ضمف اختصاص محكمة النقض ،وليس مسألة واقع تعالج مف خالؿ إعادة المحاكمة ،لذلؾ
نرى تعديؿ نص المادة ( )251بحذؼ الفقرة السادسة منيا ،وجعميا مف ضمف األسباب
الواردة بالطعف بالنقض الموضحة في المادة ( )226مف ذات القانوف.


شروط التناقض المؤدي إلى انعدام األسباب:

لكي نكوف أماـ تناقض يؤدي إلى انعدـ األسباب البد مف توافر عدة شروط ىى-:
 -1أف ينصب التناقض عمى األسباب الواقعية لمحكـ.
تنقسـ أسباب الحكـ إلى أسباب واقعية تبيف األساس الذي بنى عميو الحكـ ،وأسباب
قانونية تتعمؽ بقواعد القانوف مف حيث انطباقيا عمى النزاع مف عدمو .لذلؾ فإف التناقض
الذي يؤدي إلى انعداـ األسباب ،ىو ذلؾ التناقض الذي يصيب األسباب الواقعية في
الحكـ .ويرجع ذلؾ لما تتمتع بو محكمة النقض مف سمطة استبداؿ األسباب القانونية

فبِ ٞشبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك،ص 833
ٔظذ اٌّبدح ( ِٓ ) 815لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٠غٛص ٌٍخظُ اٌـؼٓ ثـش٠ك إػبدح اٌّؾبوّخ فٟ
األؽىبَ إٌٙبئ١خ ف ٟإؽذ ٜاٌؾبالد ا٢ر١خ -6...... -:إرا وبْ ِٕـٛق اٌؾىُ ِٕبلؼبً ثؼؼٗ ٌجؼغ".
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الخاطئة ،بأسباب صحيحة ،طالما أف النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ صحيحة .في حيف أف
التناقض في األسباب الواقعية لمحكـ والتي تتعمؽ بموضوع النزاع والتي تؤدي إلى انعداـ
األسباب ،فإف محكمة النقض ال تممؾ المساس بيا واستبداليا بأسباب صحيحة(.)1
 -2أف يقع التناقص بيف ما يعد سبباً بالمعني الفني وبيف سبب آخر أو بيف سبب بالمعني
الفني وبيف منطوؽ الحكـ.
ويقصد بالسبب بالمعني الفني ،تمؾ العبارات التي يؤسس عمييا القاضي النتيجة
التي توصؿ إلييا وفقاً لمعطيات النزاع المطروحة أمامو .أما ما يرد في الحكـ مف عبارات
عابرة ،أو تزيد في الكالـ ،بحيث ال يفصؿ في مسألة متنازع فييا ،فال يعد ذلؾ سبباً بالمعني
الفني ،الذي يترتب عمى التناقض بينو وبيف سبب آخر ،أو بينو وبيف المنطوؽ انعداـ
األسباب المؤدي إلى بطالف الحكـ(.)2
تطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بأنو" إذا ورد في الحكـ عبارة معينو
سردىا في مجاؿ ذكره لدفاع الخصوـ ،ولـ يرد بالحكـ ما يؤيد أنو قد أخذ بما دلت عميو ىذه
العبارة فإنو ال يصح الطعف في الحكـ بالتناقض بمجرد عبارة وردت بو"(.)3

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -836عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -806ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ،
اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .64
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .68
ٔمغ ِذٔ ٟفشٔغِ ،5943/4/82 ،ٟشبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .833
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غير أنو ال يعد تناقضاً يترتب عميو بطالف الحكـ ،الخطأ في األرقاـ أو الخطًأ في
الجمع ألف األمر ال يتعمؽ بمخالفة قاعدة قانونية حتى تراقبيا محكمة النقض ،بحيث يكوف
لممحكمة التي أصدرت الحكـ تصحيح مثؿ ىذه األخطاء(.)1
 -3أف يكوف التناقض حقيقي.
ويمكف تعريؼ التناقض الحقيقي ىو ذلؾ التناقض الذي يقع فعالً وليس ظاى اًر،
بحيث ال يبقى معو لألسباب قائمو ،مما يؤدى إلى تياتر األسباب بحيث ييدـ بعضيا
البعض وال يبقي منيا شيء لحمؿ الحكـ عميو ،وبناء عمى ذلؾ ال يكوف ىناؾ تناقض بيف
ظاىر ويمكف التوفيؽ بيف األسباب وفيـ األساس الذي بني عميو
األسباب إذا كاف التناقض
اً
الحكـ ،كما أف التناقض ال يكوف حقيقاً إذا كاف قد بنى عمى عبارات توىـ بوجودىا ،فإذا قرر
الحكـ نفى واقعة وضع اليد بنية التممؾ وبنى القاضي قضاءه بالممكية عمى أساس اإلقرار
فإنو ال يوجد تناقض يعيب الحكـ(. )2
 -4أف يكوف التناقض بيف األسباب الجوىرية.
يشترط في التناقض الذي يعدـ األسباب أف يقع في األسباب الجوىرية التي بني عمييا
الحكـ ،وبذلؾ فإف التناقض بيف األسباب القانونية والزائدة ال يعد تناقضاً يعدـ أسباب الحكـ
طالما كانت النتيجة التي تـ الوصوؿ إلييا تتفؽ مع الواقع(.)3
رٕض اٌّبدح ( ِٓ )524لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ٌٍّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب أ ٚثٕبءً ػٍ ٝؿٍت أؽذ
اٌخظ َٛرظؾ١ؼ ِب ٚلغ ف ٟؽىّٙب ِٓ أخـبء ِبد٠خ ثؾزٗ وزبث١خ وبٔذ أَ ؽغبث١خ دِ ْٚشافؼخ ،ػٍ ٝأْ ٠زُ اٌزٛل١غ ػٍ ٝاٌزظؾ١ؼ ِٓ سئ١ظ
اٌغٍغخ ٚوبرجٙب".
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -802ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .68
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .836
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 -5أف يقع التناقض في حكـ قطعي.
ويقصد بالحكـ القطعي ىو ذلؾ الحكـ الذي يفصؿ بصورة حاسمة في موضوع
النزاع أو في جزء منو أو في مسألة متفرعة عف الخصومة أو متعمقة بيا ،بحيث تخرج ىذه
المسألة عف والية المحكمة التي أصدرتيا و يستنفذ الحكـ سمطتيا فييا بما ال يجوز العدوؿ
عنو(.)1
بناء عمى ما تقدـ فإف التناقض الذي يعدـ األسباب ىو ذلؾ التناقض الذي يصيب
أسباب الحكـ القطعي ،فإذا وقع تناقضاً بيف أسباب حكـ قطعي وآخر تمييدي فإف ذلؾ ال
يؤدي إلى انعداـ األسباب ألف ىذا األخير ال يفصؿ بشكؿ قاطع في أي نقطة مف نقاط
النزاع( .)2وىذا ما أكدتو محكمة النقض المصرية ،حينما قضت بأف" التناقض بيف أسباب
الحكـ التمييدي وأسباب الحكـ الفاصؿ في الموضوع ،ال يعيبو مما يوجب نقضو ،ما داـ
الحكـ التمييدي قد اقتصر عمى إحالة الدعوى عمى التحقيؽ ولـ يفصؿ فصالً قاطعاً في أي
نقطة مف نقاط النزاع"(.)3
ويؤخذ عمى الحكـ قولو بأف :التناقض بيف أسباب الحكـ الفاصؿ في الموضوع،
وبيف القرار التمييدي ال يعيب الحكـ طالما أف األخير لـ يفصؿ في أي نقطة مف نقاط
النزاع ،بحيث يفيـ مف ذلؾ أف القرار التمييدي يمكف أف يفصؿ في بعض مسائؿ النزاع،

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 836ب ثؼذ٘بٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،ص .68
ِؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.20
ٔمغ ِذِٔ ٟظش ،5910/5/1 :ٞاٌّغّٛػخ األِ ،َ5968 ٌٟٚشبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .809
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وىذا قوؿ في غير محمو ،ألف القرار التمييدي ىو ذلؾ القرار الذي ال يفصؿ في أي مسألة
مف مسائؿ النزاع المطروحة بشكؿ قاطع.
 -4االنعداـ الجزئي لألسباب-:
يظير االنعداـ الجزئي لألسباب في عدة حاالت سوؼ نوضحيا عمى النحو اآلتي-:
أ -عدـ تسبيب الرد عمى بعض طمبات الخصوـ.
ويقصد بالطمب القضائي " ىو العمؿ الذي بموجبو يعرض الخصـ ادعاءه عمى
القضاء طالباً الحكـ لو قبؿ خصمو بحؽ ما" ،والطمب إما أف يكوف طمباً أصمياً يفتح بو
الخصـ الخصومة ،واما أف يكوف طمباً عارضاً يقدمو الخصـ أثناء السير في الدعوى(.)1
فالقاعدة أف القاضي يمتزـ بالفصؿ في كؿ الطمبات التي يقدميا الخصوـ ،سواء
أكانت ىذه الطمبات أصمية أـ احتياطية في حالة رفض الطمب األصمي ،سواء قدمت أماـ
لزماً عمى القاضي الرد عمى جميع
محكمة الدرجة األولى أـ الثانية( ،)2ومف ىنا يكوف ا
الطمبات ،طالما قدمت وفؽ الشكؿ الذي يتطمبو القانوف ،بحيث تكوف واضحة وجازمة ،واف
تكوف مقدمة ممف لو مصمحة مباشرة بموضوع الدعوى .فإذا توافرت ىذه الشروط في الطمب
المقدـ وجب عمى المحكمة الرد عميو ،فإذا لـ تقـ بتسبيب قضائيا في بعض الطمبات كاف
الحكـ معيباً بعيب االنعداـ الجزئي لألسباب(.)3

ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص :اٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ 169 ،ب ثؼذ٘ب -أظش فٔ ٟفظ اٌّؼٕٔ ،ٟج ً١إعّبػ ً١ػّش :اٌٛع١ؾ ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد
اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذٌ ،غٕخ  ،َ8006ص .882
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ  ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .63
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 801ب ثؼذ٘ب.
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ونرى أف عمى المحكمة الرد عمى طمبات الخصوـ ،سواء أقدـ الطمب وفؽ الشكؿ
الذي يتطمبو القانوف أو لـ يقدـ وفقيا ،حيث يكوف قرار المحكمة في الحالة االخيرة برد
الطمب شكالً مع بياف أسباب الرد في جميع األحواؿ .ويختمؼ عدـ الرد عمى طمبات
الخصوـ عف إغفاؿ الفصؿ فييا.
فالمقصود بعدـ الرد عمى طمبات الخصوـ التي يترتب عمييا االنعداـ الجزئي
لألسباب ،ىو أف يقوـ القاضي بالفصؿ في الطمبات ،ومف ثـ يقوـ بذكر أسباب الفصؿ في
بعضيا ،دوف البعض اآلخر .وفي ىذه الحالة يجوز الطعف في الحكـ بعيب االنعداـ الجزئي
لألسباب ،كما أنو يترتب عميو استنفاد والية المحكمة التي أصدرت الحكـ ،وىذا عمى خالؼ
إغفاؿ الفصؿ في الطمبات الموضوعية ،أي عدـ البت فييا بشكؿ صريح أو ضمني بالرفض
أو القبوؿ ،بحيث ال يؤدي إلى استنفاد والية المحكمة التي أصدرت الحكـ ،و يكوف لممحكمة
التي أصدرت الحكـ والية الفصؿ في ىذه الطمبات آياً كانت درجة المحكمة التي أصدرتو،
وعميو ال يجوز الطعف في الحكـ باالستئناؼ أو بالنقض بسبب إغفاؿ الفصؿ في بعض
الطمبات(.)1
تنص المادة ( )185مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني عمى
أنو" إذا أغفمت المحكمة في أسباب حكميا ومنطوقو الفصؿ في بعض الطمبات الموضوعية،
جاز لصاحب المصمحة أف يطمب باستدعاء يقدـ إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ النظر
في الطمب والحكـ فيو ،ويعتبر الحكـ الصادر في الطمب متمماً لمحكـ الصادر في الدعوى".

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 889ب ثؼذ٘ب.
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غير أنو إذا تعددت الطمبات وصدر الحكـ في بعضيا ،ثـ أردؼ الحكـ قائالً ورفض
ما عدا ذلؾ مف الطمبات فإف الحكـ ال يكوف قد أغفؿ الفصؿ فييا ألنو يكوف قد رفضيا،
لكنو يكوف منعدـ انعداماً جزئياً لألسباب إذا اكتفي بيذه العبارة العامة التي تتضمف رفض
الطمبات األخرى ،دوف أف يبيف األسباب التي استند إلييا في رفض الطمبات(.)1
ب -عدـ الرد عمى الدفوع الجوىرية.
يعرؼ الدفع بوجو عاـ بأنو الرد الذي يبديو الخصـ في مركز المدعى عميو بسبب
يتعمؽ بشكؿ االدعاء أو موضوعو أو شروط قبولو أو سمطة المحكمة في نظره أو سمطة
الخصـ في استعمالو ،بقصد تفادي الحكـ لخصمو بما يدعيو(.)2
وتمزـ المحكمة بالرد عمى الدفوع التي تثار مف الخصوـ شريطة أف تكوف ىذه الدفوع
جوىرية ،مما يتوجب تسبيب الرد عمييا .والدفع الجوىري ىو ذلؾ الدفع الذي يؤثر في
النتيجة التي انتيى إلييا الحكـ ،بمعني وجود عالقة سببية بيف النتيجة وىذا الدفع ،بحيث
تكوف نتيجة الحكـ الزمة لزوماً منطقياً لمدفع ،مما يستوجب الرد عميو .فإذا كاف ىذا األخير
وارداً في حكـ مطعوف فيو ،وجب عمى محكمة الطعف أف ترد عميو .أما إذا كاف وارداً في
المذكرات الختامية وجب عمى المحكمة أف تقرر فتح باب المرافعة مف جديد مف تمقاء نفسيا،

فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 632ب ثؼذ٘ب -ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .840
ِؼٛع ػجذ اٌزٛاة :اٌذفٛع اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ ،اٌـجؼخ اٌضبٌضخ ،داس اٌفىش اٌغبِؼ ٟثبإلعىٕذس٠خٌ ،غٕخ  ،َ5999ص ِ -54ؾّذ ػضِٟ
اٌجىش :ٞاٌذفٛع ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ف ٟػٛء اٌفمٗ ٚاٌمؼبء ،اٌـجؼخ اٌضبٌضخ ،داس ِؾّٛد ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غٌ ،غٕخ  ،َ8008/8005ص  -9أؽّذ
أث ٛاٌٛفبٔ :ظش٠خ اٌذفٛع ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبدِٕ ،شأح ِؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،ص ِ -58ؾّذ عّؼخ ػجذ اٌمبدس :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .35
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حتى يتمكف الخصوـ مف الرد عميو ،واال تكوف المحكمة قد أخمت بمبدأ المواجية بيف
الخصوـ(.)1
غير أنو ال يوجد معيار محدد لمتفرقة بيف ما يعد دفعاً جوىرياً وغير جوىري ،بمعنى
أنو ال يوجد ضابط قانوني في ىذا المجاؿ ،وانما يوجد ضابط موضوعي ،يتمثؿ في مدى
تأثير الدفع عمى وجية الرأي في الدعوى ،وبناء عمى ذلؾ يكوف الدفع جوىرياً إذا كاف مف
شأنو تغيير وجية الرأي في الدعوى(.)2
ويمكف القوؿ بوجود عالقة تبعية بيف الدفوع الجوىرية وبيف منطوؽ الحكـ وأسبابو،
بما يوجب اشتماؿ الحكـ الرد عمى الدفوع الجوىرية .ويختمؼ الدفع مف دعوى إلى أخرى،
بحسب نوعيا وظروفيا ،وما يتطمبو القانوف مف وقائع ،فإذا تمسؾ المدعى عميو بسقوط
اء قاطعاً
الخصومة بسبب وقؼ السير فييا لمدة ستة أشير ،وتمسؾ المدعي بأنو قد اتخذ إجر ً
لمدة السقوط ،فإف ىذا الدفع يعتبر دفعاً جوىرياً ،يتوجب عمى القاضي الرد عميو .بالتحقؽ
مف أف ىذا اإلجراء قد تـ بعد انقضاء مدة السقوط أـ خالليا لما لذلؾ مف أثر عمى
الدعوى(.)3
وفي جميع األحواؿ يشترط العتبار الدفع جوىريا ،أف يكوف مستنداً إلى أساس
قانوني صحيح ،وأف يكوف مشتمالً عمى دليؿ صحتو ،بحيث يكوف عمى المحكمة التحقؽ منو
فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٔ -634ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 66ب ثؼذ٘بِ -ؾّذ عؼ١ذ ػجذ
اٌشؽّٓ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.812
أؽّذ أث ٛاٌٛفب :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .38
أؽّذ أث ٛاٌٛفبٔ :ظش٠خ األؽىبَ ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌـجؼخ اٌخبِغخِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خٌ ،غٕخ  ،َ5921ص .838
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بإحدى الطرؽ المقررة قانوناً .فإذا تخمؼ ىذا الوصؼ فال تثريب عمى المحكمة إذا لـ تمتفت
إليو ،وعميو فإف المحكمة غير ممزمة بالرد عمى الدفوع غير الجوىرية التي ال يؤدي عدـ الرد
عمييا إلى تغير وجية الرأي في الدعوى .أما الدفوع الجوىرية فإنو يتوجب عمى المحكمة الرد
عمييا ،واال ترتب عمى ذلؾ انعداـ األسباب انعداماً جزئياً(.)1
ت -عدـ الرد عمى مستندات الخصوـ:
يقصد بمستندات الخصوـ ىي تمؾ األوراؽ أو المحررات التي يقدميا الخصوـ أثناء
سير الدعوى ،والتي تدعـ المطالبة بالحؽ موضوع النزاع ،فالوقائع المجردة عف أدلة إثباتيا
ال تقوـ ليا قائمة في إثبات الحؽ ،مف ىنا ينبغي أف يقدـ الدليؿ عمى كؿ ما يتعمؽ بوقائع
النزاع ،ومف ضمف ىذه األدلة المستندات المكتوبة سواء أكانت رسمية أـ عرفية ،ويعتبر
االلتزاـ بتقديـ المستندات عبئاً يقع عمى عاتؽ المدعي ،فيو ممزـ بتقديـ ما يثبت صحة
لزـ الشخص بتقديـ ما
ادعائو ،غير أف القاضي قد يمعب دو اًر في ىذا المجاؿ مف خالؿ إ ا
تحت يده مف مستندات أو مف خالؿ اختصاـ الغير إلظيار الحقيقة وتحقيقاً لمعدالة(.)2
فإذا قدمت مستندات مف أحد الخصوـ أثناء سير الدعوى ،وجب عمى القاضي الرد
عمييا شريطة أف تكوف ىذه المستندات متعمقة بموضوع الدعوى ومنتجة فييا ،بحيث يترتب
عمى عدـ الرد عمييا تغير وجية الرأي في الدعوى ،مما يجعؿ الحكـ منعدماً انعداماً جزئياً

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -815أؽّذ أث ٛاٌٛفبٔ :ظش٠خ األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -833ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث:ٟ
اٌّغئ١ٌٛخ اٌمؼبئ١خ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.840
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،ص ِٚ 45ب ثؼذ٘ب.
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في أسبابو ،بما يؤدي إلى عجز الحكـ عف تبرير النتيجة التي توصؿ إلييا في موضوع
النزاع(.)1
بناء عمى ما تقدـ فالمستند الذي يمتزـ القاضي بالرد عميو ،يجب أف يكوف مؤث اًر في
موضوع الدعوى ،بما لو مف عالقة مباشرة في موضوع النزاع ،بحيث يستخمص القاضي ىذه
العالقة بما لو مف سمطة تقديرية في تقدير العالقة بيف المستندات التي يقدميا الخصوـ
وعالقتيا بموضوع النزاع( .)2كما يجب أال يكوف بإمكاف القاضي الوصوؿ إلى الحقيقة مف
دليؿ آخر مقدـ في الدعوى ،فإذا كاف بإمكاف القاضي الوصوؿ إلى الحقيقة مف دليؿ آخر،
فإف عدـ الرد عمى ىذه المستندات ال يعيب الحكـ بعيب االنعداـ الجزئي لألسباب .بمعني
أف يكوف ىذا المستند ىو وحده الذي يمكف الوصوؿ مف خاللو إلى الحقيقة وحسـ النزاع(.)3

فزؾٚ ٟاٌ :ٝاٌّشعغ اٌغبثك ،ص ٛ٠ -631عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .884 ،885
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك،ص .840
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،ص .13
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رابعاً :المعالجة القضائية لعيب انعدام األسباب
بعد أف استعرضنا تعريؼ عيب انعداـ األسباب وبينا خصائصو وصوره ،فإننا سوؼ
نتحدث عف معالجة القضاء ليذا العيب مف خالؿ إيراد بعض التطبيقات القضائية ،وذلؾ
عمى النحو اآلتي-:
 -1تطبيقات قضائية لالنعداـ وجود األسباب نيائياً
سبؽ أف قمنا بأف مثؿ ىذا العيب يندر وقوعو ،ألف القاضي يحرص دائما عمى أف
يكوف قراره مسبباً لكي ال يكوف عرضةً لمنقض ،غير أنو توجد بعض التطبيقات القضائية
منيا ،ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية عمى أنو" وحيث إف المادة ( )2/186مف
قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني تجيز لممحكمة أف تحكـ أثناء
المحاكمة برسوـ ومصاريؼ أي طمب أو إجراء مرتبط دوف أف يؤثر ذلؾ عمى القرار
الصادر فييا بشأف الرسوـ والمصاريؼ ،إال أف عمى المحكمة في ىذه الحالة أف تسبب
حكميا وتبيف ماىية ىذه الرسوـ والمصاريؼ واال كاف حكميا مشوباً بالقصور في التسبيب،
ولما كانت محكمة االستئناؼ قررت الحكـ بالمبمغ محؿ الطعف دوف بياف سبب ذلؾ أو
ماىية الرسوـ والمصاريؼ المحكوـ بيا مما يقتضي نقض الحكـ"(.)1
يتضح مف ىذا أف محكمة النقض الفمسطينية تجعؿ مف عدـ ذكر األسباب في
قصور في التسبيب ،وىذا عمى خالؼ ما ذكر مف أف عدـ ذكر األسباب يترتب
الحكـ،
اً
عميو انعداـ األسباب ،بما يدؿ عمى أف محكمة النقض ال تفرؽ بيف عيب القصور في
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8050/94عٍغخ .َ8050/3/85
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التسبيب لتخمؼ شرط كفاية األسباب ،وبيف عيب انعداـ األسباب لتخمؼ شرط وجود
األسباب .وىذا المسمؾ ال نؤيده وذلؾ الختالؼ كال العيبيف عف بعضيما بصورة واضحة
وجمية ،لما يترتب عميو مف تحديد سمطة محكمة النقض عند النظر في الطعف ،حيث
تقتصر سمطتيا عند الطعف في الحكـ بانعداـ األسباب بمعرفة ما إذا قد تـ تسبيب الحكـ
مف عدمو دوف النظر في القيمة القانونية لمحكـ ،وىذه عمى خالؼ عيب القصور في
التسبيب ،حيث تتحقؽ المحكمة مف أف الحكـ قد تـ تسبيبو بشكؿ كاؼ ،وبذلؾ يكوف
لمحكمة النقض النظر في القيمة القانونية لمحكـ.
وفي ذات السياؽ قضت محكمة النقض الفرنسية بأنو" يكوف الحكـ خالياً مف
األسباب إذا صدر حكـ مف محكمة االستئناؼ بإلغاء حكـ أوؿ درجة مكتفياً بإيراد عبارة
ذات طابع عاـ مقتضاىا أف عريضة االستئناؼ تحتوي عمى طعف مؤسس"( .)1كما قضت
أيضا بأف" الحكـ يكوف خالياً مف األسباب إذا حكـ لصالح شخص واكتفي بالقوؿ بعبارة
ذات طابع عاـ باف ىذا الشخص صاحب حؽ دوف تبرير األسباب التي تبرر ذلؾ"(.)2
 -2ورود األسباب بعبارة عامة وجممة
ومف ذلؾ ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية بأنو" وحيث لما كاف الثابت مف
األوراؽ أف وكيؿ الطاعف قد أثار أماـ محكمة أوؿ درجة وأماـ محكمة االستئناؼ عدة
أوجو جوىرية بدفاعو والنصوص القانونية التي يرى أنيا تسنده وتمسؾ بيا في مرافعتو،

ٔمغ ِذٔ ٟفشٔغِ 5915/58/54 :ٟشبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .843
ٔمغ ِذٔ ٟفشٔغِ 5968/58/80 :ٟشبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .843
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وأف محكمة االستئناؼ لـ تشمؿ حكميا المطعوف فيو خالصة ليذه األوجو وانيا التفتت
في بحثيا واكتفت في ردىا عمى استئناؼ الطاعف بعبارة واحدة أف المستأنؼ لـ يأت في
استئنافو جديد ،واف قولو إف المحكمة أخطأت في تطبيؽ القانوف ال يستند إلى الواقع أو
إلى البينات لذلؾ فإنيا تطرحو جانباً وال تعوؿ عميو -وىي عبارة مجممة سقيت في
عبارات عامة ال تواجو موضوع النزاع بذاتو وال تقنع المطمع عمى الحكـ بصحتو أو
فساده -مما يعجز محكمة النقض عف مراقبة تطبيؽ القانوف ،مما يعتبر معو ىذا الحكـ
مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعيف نقضو"(.)5
وما قضت بو محكمة النقض المصرية مف أنو" إذا كاف قاضي الموضوع غير ممزـ
بمناقشة كؿ قرينة إلثبات عدـ كفايتيا في ذاتيا ،إال أنو إذا كانت القرائف المقدمة إليو مؤثرة
في الدعوى فإنو يجب عميو أف يبيف في حكمو ما يدؿ عمى أنو اطمع عمييا وبحثيا وخمص
مف تقديره ليا إلى الرأي الذي انتيى إليو ،فإذا كاف الحكـ المطعوف فيو لـ يشر إلى ىذه
القرائف إال إشارة عابرة ،واكتفي بالرد عمييا بأسباب مجممة ليس فييا ما يدؿ عمى أف
المحكمة قد بحثت تمؾ القرائف ،فإف الحكـ يتعيف نقضو"(.)8
وما قضت بو محكمة التمييز األردنية " حيث إف محكمة االستئناؼ لـ تعالج أسباب
االستئناؼ بوضوح وتفصيؿ ،وبما يمكف محكمة التمييز مف بسط رقابتيا عمى القرار المميز،
فإف قرارىا يكوف مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعميؿ"(.)3
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8004/450عٍغخ .َ8004/58/53
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞعٍغخ ِ ،َ5968/8/51غّٛػخ ِ ،54شبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜأؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.684
رّ١ض ؽمٛق أسدٔ :ٟسلُ ِ ،5992/5944شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.846
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يتضح مف األحكاـ السابقة ،بأف كأل مف محكمتي النقض الفمسطينية والتمييز األردنية قد
جعمتا مف ورود األسباب بعبارة عامة وجممة ،صوره مف صور القصور في التسبيب ،وىذا
عمى خالؼ ما وضحناه سابقة باعتبارىما مف صور مف صور انعداـ األسباب ،وىذا عمى
خالؼ محكمة النقض المصرية التي لـ تجعمو صورة مف صور القصور في التسبيب ،إال
بناء عميو تـ نقض الحكـ.
أنيا لـ تبيف األساس الذي ً
 -3عيب انعداـ األسباب لوجود التناقض
ذكرنا بأف التناقض المؤدي إلى انعداـ األسباب ،إما أف يقع بيف األسباب بعضيا
البعض ،أو بيف األسباب ومنطوقيا ،ومف التطبيقات القضائية عمى ذلؾ:
ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية أنو" وحيث إف نيج محكمة االستئناؼ في تعميؿ
قرارىا المطعوف فيو جعؿ قرارىا مشوباً بعيب الفساد في االستدالؿ والتناقض فيما بيف
الحيثيات مع النتيجة المتعمقة برد الدعوى لعمو عدـ توافر الخصومة ،فالحيثيات والتعميالت
الواردة في القرار المطعوف فيو تحمؿ مفيوماً مفاده ،أف مبدأ حوالة الحؽ الذي حمت بموجبيا
شركة التأميف محؿ المتضرر( الدائف) أم ار وارداً عمى اعتبار أف ليا حؽ الرجوع عمى
المديف ،وحيث إف الحوالة التي تستتبع معيا حؽ الرجوع عمى المديف تؤدي إلى توافر
الخصومة بيف طرفي الدعوى ،وحيث ال يناؿ مف ذلؾ قياـ شركة التأميف بدفع قيمة الضرر
لممتضرر وأخذ مخالصة منو ،دوف عمـ المتسبب بيذا التعويض أو إثارة الدفوع حولو ،وحيث
إف عدـ العمـ بدفع التعويض وعمى فرض صحتو ،واف كاف يشكؿ دفعاً موضوعياً في
الدعوى ،إال أف ذلؾ ال يوجب القوؿ بانتفاء الخصومة ،كما ذىبت إليو محكمة االستئناؼ،
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لما كاف القرار المطعوف فيو مشوباً بعيب الفساد في االستدالؿ لتناقض النتيجة مع الحيثيات
والتعميؿ مما يوجب نقضو"(.)1
كما قضت محكمة االستئناؼ الفمسطينية" أف التناقض بيف أسباب الحكـ ومنطوقو
بحيث ال يفيـ معو األساس الذي بني عميو الحكـ ،ولما كاف الحكـ المستأنؼ استند إلى
تقرير المجنة الطبية العميا والتي قررت أخي ًار أف نسبة العجز  %22مف خالؿ تقرير مف
رئيس المجنة العميا ،عمما بأف ىناؾ تقرير آخر يشير إلى عدـ إمكانية تحديد نسبة العجز،
إال أف قاضي الموضوع اعتبر ىذا التقرير صحيحاً ،ألنو صادر مف المجنة الطبية العميا
والتي ىي نفسيا لـ تستطع تحديد نسبة العجز سابقاً ،وأعطت القرار والتقدير بنسبة %22
بالتالي فإف قاضي محكمة الدرجة األولى قد استند إلى تقرير غامض ومبيـ مما أوقعو في
تناقض بيف األسباب بعضيا البعض ،وتناقضيا مع منطوؽ الحكـ ،األمر الذي كاف يوجب
عمى القاضي بحث التقرير وتدقيقو لذلؾ يوجب إلغاء الق ارر المستأنؼ"(.)2
ويالحظ عمى الحكـ األوؿ أف المحكمة قد تبنت االتجاه الذي يعتبر التناقض بيف
أسباب الحكـ ومنطوقيا يؤدي إلى عدـ منطقية النتيجة ،مما يؤدي إلى عيب الفساد في
االستدالؿ ،وليس عيب انعداـ األسباب ،وقد تعرض ىذا االتجاه لمنقض كما بينا عند حديثنا
عف التناقض بيف أسباب الحكـ ومنطوقو.

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8009/353عٍغخ .َ8009/58/2
اعزئٕبف ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8050/839عٍغخ .َ8050/4/6

67

كما قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" وحيث إف محكمة الموضوع قد حكمت
بالتعويض لمطاعف عمى أساس  %82مف األجر األساسي عف المدة المتبقية حتى بموغ سف
الستيف ،وىي الطريقة التي تعطيو التعويض األكثر مف الطريقة األخرى فتكوف محكمة
الموضوع قد طبقت القانوف تطبيقاً سميماً وتكوف محكمة االستئناؼ قد ابتعدت عف التطبيؽ
الصحيح لمقانوف عندما حرمت العامؿ المصاب مف حقو في التعويض األكثر خالفاً لنص
القانوف مما يوجب نقض الحكـ ،وتأييد حكـ محكمة الموضوع خاصة أف محكمة االستئناؼ
قد تناقضت في أسباب حكميا عندما ذكرت أف محكمة الموضوع لـ تخطئ عندما لـ تحرمو
مف الحصوؿ عمى التعويض ألنو لـ يثبت مف التحقيؽ الذي أجرتو جية مستقمة تعمد وقوع
اإلصابة إال أنيا قامت باحتساب التعويض عمى األساس الذي يعطيو التعويض األقؿ ،وىنا
تكوف محكمة االستئناؼ خالفت نص المادة ( )122مف قانوف العمؿ وأخطأت في
تطبيقو"(.)1
وفي ذات السياؽ قضت محكمة النقض المصرية بأنو" وحيث إنو تبيف مف مطالعة
الحكـ المطعوف فيو أنو أورد في أسبابو قولو" وحيث أف االستئناؼ مقدـ في الميعاد فيو
مقبوؿ شكالً ،وحيث أف الحكـ المستأنؼ محمو لألسباب الواردة فيو والتي تأخذ بيا ىذه
المحكمة فيتعيف تأييده " وكاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو عمى ما تقدـ بيانو أنو
بعد ما انتيى إليو مف أف االستئناؼ مقدـ في الميعاد القانوني فيو مقبوؿ شكالً عاد وقضى

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8050/65عٍغخ .َ8050/6/40
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بعكس ذلؾ في المنطوؽ بعدـ قبوؿ االستئناؼ شكالً لتقديمو بعد الميعاد مما يعيب الحكـ
()1

بالتناقض مما يوجب نقضو واإلعادة بغير حاجة لبحث أوجو الطعف المقدمة مف الطاعف

.

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنو" إذا كاف ما قرره الحكـ المطعوف فيو في
موضوع يفيد أف عالقة العمؿ التي تربط الطاعف بالمطعوف عميو كانت محددة المدة ،في
حيف ورد في موضع آخر مف الحكـ يعتبر أف ىذه العالقة لـ تكف محددة المدة ،فإف الحكـ
يكوف مشوباً بالقصور في التسبيب"(.)2
كما قضت محكمة النقض المصرية عمى أنو" متى كاف الحكـ قد رتب عمى عدـ
قياـ المؤجر بإصالح اآلالت الزراعية مسئولية عف تعويض المستأجر عف الضرر الذي
لحؽ الزراعة ليذا السبب ،وكاف في الوقت ذاتو قد اقر المستأجروف بأنيـ قاموا بإصالح تمؾ
اآلالت وقضي بإلزاـ المؤجر بتكاليؼ إصالحيا ،فانو يكوف مشوبا بالتناقض"(.)3
وفي ذات السياؽ قضت أيضاً محكمة النقض المصرية بأنو" إذا كاف الحكـ
المطعوف فيو قد ثبت في موضوعو أف االستئناؼ استوفى أوضاعو المقررة فيو مقبوؿ شكالً،
وفي الموضوع أف المستأنؼ عميو األوؿ لـ يعمف بصحيفة الدعوى ورتب عمى ذلؾ اعتبار
االستئناؼ كأف لـ يكف ،فإف ذلؾ يجعؿ أسبابو متياترة بحيث ال يكوف المنطوؽ قائماً بعد أف
خال مف األسباب التي يمكف أف تحممو بما يوجب نقضو"(.)4
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ 81351غٕخ  64ق عٍغخ َ8004 1/4
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،814غٕخ  81ق ،عٍغخ .َ5960/1/1
ٔمغ ِذِٔ ٟظشِ ،َ5964/1/8:ٞغّٛػخ إٌمغ 98 ،53قِ ،شبسا إٌٌ ٗ١ذ ،ٞأؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 682
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،246عٕخ 12ق ،عٍغخ .َ5994/58/8
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كما قضت محكمة النقض المصرية بأنو" إذا كاف الثابت أف مأمورية الضرائب
أجرت الربط التكميمي عمى جميع المساحة الواردة بالعقد وأيدتيا المجنة في ذلؾ ،ولما كاف
الحكـ المطعوف فيو لـ يبيف أنو قد استبعد في أسبابو مساحة مف العقد المسجؿ سالؼ الذكر
مف العنصر التكميمي عاد وأيد منطوؽ قرار المجنة التي أجرت الربط التكميمي عمى جميع
المساحة الواردة بيذا العقد ،فانو يكوف مشوباً بالتناقض"(.)1
ىذا ويالحظ عمى أحكاـ محكمة النقض المصرية أنيا لـ تتخذ منيجاً واضحاً فيما
يتعمؽ بتناقض األسباب مع بعضيا البعض أو تناقضيا مع المنطوؽ ،حيث إنيا قد جعمت
مف التناقض مؤدياً إلى القصور في التسبيب ،ىذا ما أوضحو الحكـ الثاني ،في حيف
أوضحت باقي األحكاـ وجود التناقض إال أنيا لـ توضح عمى أي أساس يتـ نقض الحكـ،
ىؿ عمى أساس انعداـ األسباب وبالتالي مخالفة الحكـ لمقانوف الذي يوجب ذكر األسباب ،أـ
عمى أساس القصور في التسبيب كما ذىب إليو القضاء الفمسطيني.
كما قضت محكمة النقض الفرنسية " بأف صدور حكـ استئنافي مؤيد لحكـ أوؿ درجة
فيما يتعمؽ بقبوؿ تدخؿ خصـ أماـ محكمة أوؿ درجة لما لو مف مصمحة مشروعة في
التدخؿ ،ثـ رفض االستئناؼ المرفوع منو بعد ذلؾ عمى أساس انو ال شأف لو بالدعوى يعتبر
تناقضاً يبطؿ الحكـ"(.)2

ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،302عٕخ 30ق ،عٍغخ . َ5946/4/3
ٔمغ ِذٔ ٟفشٔغِ َ5964/1/54 :ٟشبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 849
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 -4االنعداـ الجزئي لألسباب
ذكرنا باف االنعداـ الجزئي لألسباب يتحقؽ ،في حالة عدـ الرد عمى طمبات الخصوـ
واغفاؿ الرد عمى الدفوع والمستندات الجوىرية ،وسوؼ نوضح بعض التطبيقات القضائية
ليذه الحاالت كؿ عمى حدة ،عمى النحو اآلتي-:
أ -عدـ الرد عمى بعض الطمبات
قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" لما كانت محكمة االستئناؼ قد عالجت
الدعوى عمى أنيا منع معارضة في الممكية ولـ تمتفت إلى مسألة طمب المدعي الحكـ لو
بالممكية ولـ تمتفت إلى القيمة المقدرة بيا الدعوى ،فإف حكميا يكوف في ىذه الحالة سابقاً
ألوانو مستوجباً النقض"(.)1
و قضت محكمة النقض المصرية عمى أف" طمب سمسار إحالة الدعوى إلى التحقيؽ
إلثبات وساطتو في عقد البيع وإلثبات العرؼ فيما يتعمؽ بعقد السمسرة واغفاؿ الحكـ الرد
قصور في التسبيب يعيب الحكـ"(.)2
عمى ىذا الطمب يعد
اً
كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنو" يتوجب عمى محكمة االستئناؼ أف ترد
عمى أسباب االستئناؼ بشكؿ واضح ومفصؿ ،وأف تبيف فييا إذا كاف مف الجائز قانوناً
توجيو اليميف الحاسمة التي طمب المميز ضده تحميفيا لممميز أو يميف عدـ الرد لكذب
اإلقرار ،فإف ارتأت بأنو مف الجائز تحميفو فعمييا تبميغو بصيغة اليميف بالذات طالما أف

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ ،8050/561عٍغخ َ8050/3/1
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞعٍغخ ِ ،5944/5/45غّٛػخ ِ ،452-61 -82شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .852
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وكيمو احتفظ بحؽ حمؼ اليميف أماـ محكمة االستئناؼ باعتبارىا محكمة موضوع ،لما لـ
تفعؿ ولـ تستجب لمطمب فإف حكميا يكوف مشوباً بعيب القصور في التسبيب"(.)1
يتضح مما سبؽ أف محكمة النقض الفمسطينية لـ تبيف نوع العيب الذي أسست عميو
قضائيا ،أما كالً مف محكمتي النقض المصرية و التمييز األردنية قد جعمت مف عدـ الرد
قصور في التسبيب ،ىذا ما ال نؤيده وذلؾ الف عدـ الرد عمى الطمبات يعتبر
عمى الطمبات
اً
صورة مف صور االنعداـ الجزئي لألسباب ،والذي يختمؼ عف عيب القصور في التسبيب
كما أوضحناه سابقاً.
ب -عدـ الرد عمى الدفوع الجوىرية:
قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" لما كاف الحكـ المستأنؼ لـ يناقش الدفوع
التي أثارىا الطاعف ،وأف تمؾ الدفوع لو تـ مناقشتيا لتغيرت وجية الرأي في الدعوى ،مما
يجعؿ الحكـ المطعوف فيو مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يترتب عميو البطالف"(.)2
وقضت أيضاً بأنو" وحيث يتبيف مف أسباب محكمة االستئناؼ أنيا لـ ترد الرد
الكافي عمى الدفوع التي أثارىا وكيؿ الطاعنيف في استئنافو واكتفت بما ذكرتو مف أف والدي
المستأنؼ قد أق ار باستالـ كافة حقوؽ القاصر معولة عمى المخالصة دوف االلتفات إلى ما
أثاره وكيؿ الطاعف مف وقوع غش في المخالصة وأنيا أوقعت ضر اًر فاحشاً بالطاعف فيي لـ
تناقش ىذا الدفع ،األمر الذي يعتبر قصو اًر في التسبيب مف شأنو بطالف الحكـ"(.)3

رّ١ض ؽمٛق أسدٔ :ٟف ٟاٌـؼٓ سلُ ِ ،َ5994 /5584شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص854
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8001/800عٍغخ .َ8001/6/40
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8004/821عٍغخ .َ8004/2/8
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و في ذات السياؽ قضت محكمة النقض المصرية بأف" الدفاع الذي تمتزـ محكمة
الموضوع بالرد عميو واال كاف حكميا قاص اًر ،ىو الدفاع الجوىري الذي يتمسؾ بو الخصـ
والذي مف شأنو لو صح أف يغير وجية الرأي في الدعوى ،ويكوف مدعيو قد أقاـ الدليؿ عميو
أماـ المحكمة أو الطمب إلييا وفقاً لألوضاع المقررة في القانوف ،ولما كاف الطاعنوف قد
تمسكوا أماـ محكمة الموضوع بأف المطعوف عميو السادس الذي أحاؿ ليـ عقد البيع
االبتدائي المؤرخ بتاريخ 1968/12/18ـ الصادر لو مف المطعوف عميو الثالث إلى الخامس
قد اكتسب ممكية األطياف موضوع العقد بوضع اليد المدة الطويمة ،وامتداد الحيازة لسمفو الذي
يتعيف لو ذلؾ قبؿ تاريخ بيع األطياف لممطعوف ضدىا األوؿ والثاني بالعقد المسجؿ واستدلوا
عمى ىذا بالعقد الصادر بتاريخ 1968/2/19ـ المشار إليو وعقد الحوالة ،وكاف مف شأف
ىذا الدفع لو صح أف يكوف البيع قد صدر مف غير مالؾ ،كاف الحكـ المطعوف فيو إذا لـ
يعني ببحث ىذا الدفاع وتمحيصو ولـ يرد عميو ،يكوف معيباً بالقصور"(.)1
يتضح مما سبؽ أف محكمتي النقض الفمسطينية والمصرية قد جعمتا مف عدـ الرد عمى
الدفوع الجوىرية صورة مف صور القصور في التسبيب ،وىذا عمى خالؼ ما وأضحناه سابقاً
مف أف عدـ الرد عمى الدفوع الجوىرية يعتبر صورة مف صور االنعداـ الجزئي لألسباب.
ت -إغفاؿ الفصؿ في بعض المستندات
قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" وحيث إف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية
لـ تتصدى في حكميا المطعوف ضده لماىية سند المصالحة وعقدي اإليجار والوكاالت
ٔمغ ِذِٔ ٟظش ،ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،615غٕخ 15ق ،عٍغخ .َ5926 /5 /85

73

المبرزة ،ومدى صحتيـ وابتعدت عف الخوض في سبب الدعوى ومدى توافر شروطيا طبقاً
لمقانوف الذي يحكميا ،ونحت منحى مخالفا لسبب الدعوى عمى التخمؼ برفع بدؿ اإليجار
وبحثت في الممكية والتصرؼ وصفة الطاعف في إقامة الدعوى ،وحيث إف عقدي اإليجار
المبرزيف والبيانات المدونة بيا والمبرزات أوضحت بخالء المأجور موضوع الدعوى ومالكو
ومؤجره والمستأجر فإف الحكـ المطعوف فيو وقع في خطأ في اإلسناد وفساد في االستدالؿ
أدي إلى قصور في أسباب الحكـ الواقعية مما يترتب عميو البطالف"(.)1
وقضت أيضاً بأنو" لما كانت المادة ( )175مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
والتجارية تنص عمى أف القصور في أسباب الحكـ الواقعية يترتب عميو البطالف بمعني أف
محكمة البداية بصفتيا اإلستئنافية لـ تناقش المبرزيف ـ ع 1/و ـ ع 2/ولـ تبدي رأييا فييما
لدي إصدار حكميا المطعوف فيو مما يؤدي إلى القصور في أسباب الحكـ الواقعية األمر
الذي يترتب عميو بطالف حكميا"(.)2
كما قضت محكمة االستئناؼ الفمسطينية بأف" محكمة الدرجة األولى لـ تتعرض
لممبرز سند الضد اإلقرار والتنازؿ العدلي بحكميا المستأنؼ نيائياً ،عمى الرغـ مف أىمية
كونو مستنداً تـ إب ارزه مف ضمف البينات المستأنفة ،وبالتالي يعد ىذا األمر إغفاالً لبعض
البينات فكاف يجب عمى محكمة الدرجة األولى التعرض إلى ىذا المبرز وتفنيده وتسبيب
قصور في
وتعميؿ األخذ بو أو تركو ال أف تيممو وكأنو غير موجود األمر الذي يعتبر
اً
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التسبيب والتعميؿ يترتب عميو البطالف عمالً بنص المادة ( )175مف قانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني"(.)1
وقضت محكمة النقض المصرية بأف" إقامة الحكـ قضاءه عمى ما ورد في تقرير
الخبير وثبوت عدـ اطالع الخبير عمى المستندات التي تمسؾ بيا المستأنؼ إلثبات دفاعو
يكوف الحكـ مشوباً بالقصور في التسبيب"(.)2
كما قضت أيضاً بأف" الحكـ يجب أف يكوف بذاتو ما يطمئف المطمع عميو إلى أف
الحكـ قد فحص األدلة التي قدمت إليو وتوصؿ إلى ما ترى أنو الواقع ،واذا قدـ الخصـ
لمحكمة الموضوع مستندات وتمسؾ بداللتيا عمى وضع يده عمى حصة في العقار موضوع
النزاع ،فالتفت الحكـ عف ىذا الدفع ولـ يتحدث عف تمؾ المستندات بشيء مع ما قد يكوف
ليا مف داللة لو أنو عنى ببحثيا ففحص الدفاع المؤسس عميو ،لجاز أف تتغير وجية الرأي
في الدعوى فإنو يكوف مشوباً بالقصور في التسبيب"(.)3
يتضح مما سبؽ أف محكمتي النقض الفمسطينية والمصرية قد جعمتا مف عدـ الرد
عمى المستندات الجوىرية صورة مف صور القصور في التسبيب ،وىذا عمى خالؼ ما
أوضحناه سابقاً مف أف عدـ الرد عمى المستندات تعتبر صورة مف صور االنعداـ الجزئي
لألسباب.

اعزئٕبف ِذٔ ٟفٍغـ ،ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟؿؼٓ سلُ  ،8002/512عٍغخ .َ8009/1/82
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خامساً :أوجه التفرقة بين القصور في التسبيب وعيب انعدام األسباب.
بعد أف تناولنا المقصود بعيب انعداـ األسباب ،وبينا خصائصو وصوره ،فإنو يمكننا
الوصوؿ إلى أوجو االختالؼ بيف القصور في التسبيب وبيف عيب انعداـ األسباب ،وىو ما
كاف محؿ خالؼ.
حيث ذىب البعض إلى القوؿ بأف القصور في التسبيب يؤدي حتماً إلى انعداـ
األسباب ،فكؿ مف القصور في التسبيب وانعداـ األسباب عيب شكمي في الحكـ(.)1
في حيف يذىب البعض اآلخر وبحؽ إلى التمييز بيف القصور في التسبيب وانعداـ
األسباب ،بحيث يعتبر ىذا األخير عيباً شكمياً في الحكـ ،بينما القصور في التسبيب يعتبر
عيباً موضوعياً( .)2ويترتب عمى ذلؾ أف ىذا العيب يعتبر مف العيوب التي تصيب موضوع
الحكـ ،فال يمكف بحثو إال إذا كاف الحكـ صحيحاً مف حيث الشكؿ ،في حيف أف عيب انعداـ
األسباب ىو عيب شكمي ،يترتب عميو أنو إذا ما توافر ىذا العيب كمياً أو جزئياً بطالف دوف
الحاجة إلى بحث مضموف الحكـ وقيمتو الموضوعية(.)3
وتظير أىمية ىذه التفرقة بالنسبة لسمطة محكمة النقض عند النظر في الطعف ،ففي
حالة الطعف في الحكـ بانعداـ األسباب ،فإف سمطة المحكمة تقتصر عمى بياف ما إذا كاف
الحكـ قد سبب تسبياً كمياً أو أنو ليس مسبباً في جزء منو ،دوف أف يكوف مف حقيا أف تبدي

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .882
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رأييا في القيمة القانونية لمحكـ .أما إذا ما طعف في الحكـ بالقصور في التسبيب ،فإف عمييا
أف تبحث في القيمة القانونية لمحكـ وتحديد أوجو القصور فيو( .)1ولذلؾ يمكف وضع معيار
لمتفرقة بيف انعداـ التسبيب الكمى والجزئي ،والقصور في التسبيب ،فإننا نكوف أماـ انعداـ
كمى لألسباب في حالة وجود حكـ خاؿ مف األسباب ،في حيف نكوف أماـ انعداـ جزئي إذا
كانت المسألة التي يتعيف تسبيبيا سواء كانت طمباً أو دفعاً جوىرياً ،أو دفاعاً ،لـ يتـ بياف
سبب قبوليا ،أو رفضيا ،أو الرد عمييا .أما القصور في التسبيب ،فيكوف في األحواؿ التي
ترد فييا المحكمة ويوجد فييا أسباب لكف ىذه األسباب غير كافية لموصوؿ إلى النتيجة التي
وصمت إلييا ،أو حمؿ الحكـ عمييا.
المطمب الثاني
تمييز القصور في التسبيب عن الخطأ في اإلسناد
تقتضي دارسة التمييز بيف القصور في التسبيب والخطأ في اإلسناد ،أف نبيف ما ىو
مدلولو ىذا االخير ،ثـ نعرج عمى موقؼ القضاء منو ،ومف ثـ نوضح أوجو االختالؼ بيف
العيبيف ،كؿ ىذا سوؼ نوضحو تباعاً عمى النحو اآلتي:
أوالً :مدلول الخطأ في اإلسناد
ينبغي أف يبنى الحكـ عمى أسس صحيحة مما ىو ثابت في أوراؽ الدعوى
وعناصرىا .فإذا كاف القاضي يتمتع بسمطة تقديرية في إثبات وقائع الدعوى ،وتقدير األدلة
فييا ،دوف رقابة مف محكمو النقض .غير أف ىذا التقدير يجب أف يبني عمى ما ىو ثابت
أؽّذ اٌغ١ذ اٌظب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .682
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مف وقائع الدعوى وعناصرىا .فإذا بنى القاضي حكمو عمى واقعة لـ تثبت أمامو ،أو لـ
تطرح مف الخصوـ ،أو استند إلى قاعدة أو مبدأ قانوني ليس محالً لإلسناد إليو ،نكوف أماـ
عيب الخطأ في اإلسناد(.)1
بناء عمى ما تقدـ فإنو يتوافر عيب الخطأ في اإلسناد ،الذي يترتب عميو بطالف
الحكـ ،بتوافر شرطييما:
 -1أف تكوف الواقعة التي بنى عمييا الحكـ لـ تثبت أماـ القاضي ،أو لـ يتـ طرحيا مف قبؿ
الخصوـ ،أو في أوراؽ الدعوى.
 -2أف تكوف ىذا الواقعة أو المبدأ القانوني منبت الصمة عف الدعوى وأوراقيا ،و قد أثر
في تكويف عقيدة المحكمة.
وعمى ذلؾ البد مف توافر ىذيف الشرطيف مجتمعيف لكي يتوافر ىذا العيب ،فإذا
تخمؼ الشرط األوؿ فال تقوـ ليذا العيب قائمة .كذلؾ إذا تخمؼ الشرط الثاني كأف يبنى
الحكـ عمى واقعة لـ تثبت أماـ القاضي أو لـ يتـ طرحيا مف قبؿ الخصوـ أو تـ اإلسناد إلى
مبدأ قانوني غير محؿ لإلسناد ،وال ينطوي الحكـ عمى أسس أخرى تكفي لحمؿ النتيجة التي
تـ التوصؿ إلييا(.)2
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فالخطأ في اإلسناد الذي يعيب الحكـ ،ىو ذلؾ العيب الذي يقع فيما ىو مؤثر في
عقيدة المحكمة التي خمصت إلييا .فال يعتبر خطاً في اإلسناد ،ما يخرج عف سياؽ
االستدالؿ وجوىر تسبيبو .ومقتضى ذلؾ أنو ينبغي عمى محكمة النقض التحقؽ مف توافر
عيب الخطأ في اإلسناد مف خالؿ االطالع عمى أوراؽ الدعوى ،والتأكد ما إذا كاف الحكـ قد
بني عمى واقعة لـ تثبت أماـ القاضي ،أو لـ يتـ طرحيا مف قبؿ الخصوـ .أو إذا استند إلى
مبدأ قانوني ليس محالً لإلسناد إليو مف عدمو .وال يعتبر تدخالً في موضع الدعوى ،وانما ىو
الطريؽ لمتأكد مف سالمة األحكاـ وااللتزاـ بما ىو واقع في موضع النزاع(.)1
ثانياً :المعالجة القضائية لعيب الخطأ في اإلسناد:
بعد أف بينا مدلوؿ عيب الخطأ في اإلسناد ،فإننا سوؼ نوضح موقؼ القضاء مف
ىذا العيب ،وىؿ لمقضاء مفيوـ مغاير لممفيوـ الذي تعرضنا لو ،وىؿ خمط القضاء بيف ىذا
العيب و العيوب األخرى ىذا ما سوؼ نوضحو مف خالؿ استعراض بعض أحكاـ القضاء
الفمسطيني والمصري في ىذا اإلطار عمى النحو اآلتي:
قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" وحيث إف محكمة البداية إضافة إلى أنيا لـ
تتطرؽ لما أثاره وكيؿ الطاعف عف وجود عقد بيف طرفي النزاع حوؿ امتداد مدة اإليجار،
فإف المحكمة المذكورة قد وقعت في خطأ في اإلسناد أساسو أنيا أيدت محكمة الصمح
مستندة إلى أف قانوف تقييد اإليجارات لسنة 1941ـ ىو قانوف حماية المستأجريف في
العقارات التجارية مع أف القانوف الواجب التطبيؽ ىو قانوف اإليجارات لدور السكف لسنة
ِغذ ٞاٌغٕذ :ٞاٌّشعغ اٌغبثك ،ص 344
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1942ـ وذلؾ أف القانوف المذكور نجد المندوب السامي قد أصدر مرسوماً يضع فيو القانوف
موضع التنفيذ في العشريف مف شير كانوف األوؿ لسنة 1942ـ ،دوف تحديد نطاؽ معيف
لتنفيذه كما تعمؿ المادة  3مف قانوف تقيد اإليجارات لمعقارات التجارية لسنة 1941ـ ،التي
أجازت لممندوب السامي بمرسوـ يصدره مف وقت إلى آخر يوعز بتطبيؽ ىذا القانوف عمى
أي منطقة بمدية أو مجمس أو منطقة أخرى ،بمعنى أف المشرع أمر بتنفيذ قانوف تقييد
العقارات التجارية عمى مناطؽ معينة ،في حيف أطمؽ قانوف تقييد دور السكف عمى كافة
المناطؽ ،وحيث إنو متى كاف ذلؾ وكاف قانوف تقييد اإليجارات لدور السكف لسنة 1942ـ
ينطبؽ عمى بمدية جباليا مثميا مثؿ باقي المناطؽ ،فإف محكمة البداية قد وقعت في الخطأ
في اإلسناد مما يوجب نقضو"(.)1
كما قضت أيضاً بأنو" وحيث إف محكمة االستئناؼ لـ تبيف في حيثيات حكميا
ماىية المبرز ـ 1/وقيمتو القانونية ،وعناصر وصؿ األمانة ،ومدى انطباؽ ىذه العناصر
وتوافقيا في المبرز ـ 1/مف عدمو ،وأسباب شكيا في ىذا المبرز ،ىو ما يجب أف يقوـ عمى
استخالص سائغ مما ىو ثابت في األوراؽ .األمر الذي خال منو الحكـ المطعوف فيو ،ولـ
يقـ ببحث ىذه األمور ،مما أوقعو في خطأ في اإلسناد ،وفساد في االستدالؿ .كما أف الحكـ
المطعوف فيو لـ يبيف شموؿ المبرز ـ 1/ضمف اإلقرار المبرز ـ ع 5/الذي يقر الطاعف
بخمو ذمة المطعوف ضده مف أية مديونية أو معامالت مالية ،وفيما إذا كاف المبرز ـ1/
والمميور عميو وصؿ أمانة يدخؿ ضمف ىذه المديونية أو المعامالت المالية ،أـ ينطبؽ عميو
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أحكاـ مجمة األحكاـ العدلية الكتاب السادس( األمانات) .وحيث إنو لما كاف ما تقدـ فالحكـ
المطعوف فيو مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعيف نقضو"(.)1
كما قضت بأنو" وحيث إف الحكـ المطعوف فيو لـ يبيف األسباب التي أدت إلى
النتيجة التي انتيى إلييا ،في عدـ الحكـ في طمبات الطاعف بالنسبة لألجرة المترصدة،
بتدليؿ سائغ ،مما أوقعو في خطأ في اإلسناد ،وفساد في االستدالؿ ،أدى إلى قصور في
التسبيب ،ترتب عميو البطالف"(.)2
يتضح مما سبؽ بأف محكمة النقض الفمسطيني لـ تطبؽ مفيوـ الخطأ في اإلسناد
كما أوضحناه سابقاً ،حيث إنيا خمطت بيف الخطأ في اإلسناد والخطأ في تطبيؽ القانوف،
ويظير ذلؾ في الحكـ األوؿ .كما أنيا ربطت ما بيف الخطأ في اإلسناد والفساد في
االستدالؿ في الحكميف الثاني والثالث ،عمى الرغـ مف أف الحكميف تحدثا وبشكؿ واضح عف
عيب الفساد في االستدالؿ ،الذي سوؼ نوضحو فيما بعد .كما أنيا ربطت بيف عيب الخطأ
في اإلسناد والفساد في االستدالؿ بعيب القصور في التسبيب .ولعؿ السبب في ذلؾ ،أنيا
تعتبر القصور في التسبيب يشمؿ كالً مف الخطأ في اإلسناد والفساد في االستدالؿ .وىذا ما
قضت بيا محكمة النقض الفمسطيني بقوليا" إف القصور في أسباب الحكـ الواقعية يشمؿ
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الخطأ في اإلسناد والفساد في االستدالؿ"( .)1وذلؾ عمى الرغـ مف االختالؼ الواضح بيف
عيب القصور في التسبيب و العيوب األخرى.
ومف تطبيقات محكمة النقض المصرية لعيب الخطأ في اإلسناد ما قضت بو " أف
المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف استخالص الحكـ مف أوراؽ الدعوى واقعة ال تنتجيا ىذه
األوراؽ يشوبو الخطأ في اإلسناد ،ولما كاف الواقع في الدعوى أف المطعوف ضده قد قاـ
بطمب تثبيت ممكيتو ألرض النزاع ،عمى سند مف اكتسابو ليا بوضع اليد المدة الطويمة امتداد
لوضع يد سمفو ،وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أسس قضاءه بتثبيت ممكية المطعوف ضده
عمى ما استخمصو مف تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ،مف ثبوت ىذه الحيازة لو عمى
الرغـ مما أثبتو التقرير مف أف أرض النزاع غير موضوعة اليد عمييا ،مف أحد منيما ،فإنو
يكوف مشوباً بالقصور في التسبيب فضالً عف الخطأ في اإلسناد مما يوجب نقضو"(.)2
كما قضت أيضاً بأنو" إذا كاف الحكـ المطعوف فيو قد استند فيما استند إليو إلى
القوؿ بأف الطاعف األوؿ أقر في محضر أعماؿ الخبير بأف البيع الصادر لممطعوف عميو
مف والدتو قد تـ تنفيذه بوضع اليد عميو ،وكاف الواضح مف محضر أعماؿ الخبير أف
الطاعف األوؿ لـ يصدر منو إقرار بوضع يد المطعوف عميو ،فإف الحكـ المطعوف فيو والذي
استند إلى ىذا الدليؿ يكوف معيباً بالخطأ في اإلسناد"(.)3

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ ،ٟٕ١دائشح غضح ،ؿؼٓ سلُ  ،8004/15عٍغخ ٔ -َ8003/50/84فغ ِذٔ ٟفٍغـ ،ٟٕ١دائشح غضح ،اٌـؼٓ سلُ ،8003/54
عٍغخ َ8003/50/81
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،241غٕخ 18ق ،عٍغخ . َ5926/5/4
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،804غٕخ 88ق ،عٍغخ .َ5919/8/4
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ومف المالحظ عمى أحكاـ محكمة النقض المصرية أنيا كانت أكثر وضوحاً في
تحديد المقصود بعيب الخطأ في اإلسناد ،عمى خالؼ محكمة النقض الفمسطينية ،واف كانت
قد ربطت في الحكـ األوؿ بيف الخطأ في اإلسناد والقصور في التسبيب في تبرير نقض
الحكـ وابطالو.
ثالثاً :أوجه االختالف بين القصور في التسبيب والخطأ في اإلسناد:
بعد أف بينا مدلوؿ الخطأ في اإلسناد يتضح لنا الفارؽ بينو وبيف القصور في
التسبيب ،فالمقصود باألخير كما أوضحناه سابقاً أف تكوف األسباب التي بني عمييا الحكـ ال
تكفي لحمؿ النتيجة التي تـ الوصوؿ إلييا بمعنى أف الحكـ قد بني عمى ما ىو ثابت في
أوراؽ الدعوى وعناصرىا غير أف األسباب التي سيقت في تبرير ما توصؿ إليو الحكـ غير
كافية ،في حيف يعني الخطأ في اإلسناد أف يكوف القاضي قد بني حكمو عمى واقعة لـ تثبت
أمامو أو لـ يتـ طرحيا مف قبؿ الخصوـ أو عندما يتـ إسناد الحكـ إلى قاعدة أو مبدأ قانوني
ليس محالُ اإلسناد إليو ،ومف ىنا يتضح الفرؽ الجوىري بيف العيبيف.
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المطمب الثالث
تمييز القصور في التسبيب عن عيب الفساد في االستدالل
ينبغي عمى القاضي أف يبنى حكمو عمى أسباب منطقية ،تؤدي إلى حمؿ النتيجة
التي توصؿ إلييا .فإذا كانت النتيجة التي انتيى إلييا الحكـ ال تتفؽ مع العقؿ والمنطؽ،
بناء عميو فإننا سوؼ نوضح الفرؽ بيف القصور في
نكوف أماـ عيب فساد االستدالؿً .
التسبيب ،وعيب الفساد في االستدالؿ مف خالؿ بياف المقصود بعيب الفساد في االستدالؿ؟،
وكيؼ عالج القضاء ىذا العيب؟ وىؿ خمط بيف العيبيف؟ وصوالً لبياف الفرؽ بينيما ،وسيكوف
ذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوالً :مدلول عيب الفساد في االستدالل
يعتبر الحكـ القضائي خالصة ما توصؿ إليو القاضي في موضوع النزاع ،وذلؾ مف
خالؿ انطباؽ المقدمة الكبرى( القانوف) عمى المقدمة الصغرى( الوقائع) ،مف خالؿ القياس
القضائي .فحينما يتصدى القاضي لمنزاع المطروح أمامو ،يجري مقارنة بيف عناصر القاعدة
القانونية وبيف وقائع النزاع ،إليجاد تقابؿ بيف كؿ شرط مف شروط تطبيؽ القاعدة القانونية
والعناصر التي تكوف مجموعة الوقائع ،بيدؼ الحصوؿ عمى قرار قضائي يحسـ النزاع(.)1
والقاضي عند ممارستو لمعمؿ القضائي يواجو نزاعاً مكوناً مف مجموعة مف الوقائع
التي يطرحيا الخصوـ عميو ،وىذه الوقائع يقع عبء إثباتيا عمى الخصوـ ،وفقاً لمطرؽ التي
رسميا القانوف ،ومف ثـ يقع عمى القاضي عبء البحث عف القاعدة القانونية التي تنطبؽ
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 463
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عمى الوقائع ،وذلؾ انطالقاً مف قاعدة عمـ القاضي بالقانوف ،وااللتزاـ بتطبيقو عمى النزاع،
حيث يقوـ القاضي باستعراض القاعدة القانونية المحتممة االنطباؽ عمى وقائع النزاع .واجراء
مقارنة بيف مفترضات القاعدة القانونية ومجموع الوقائع المقدمة مف الخصوـ ،ويستمر في
ىذا العمؿ حتى يصؿ إلى القاعدة القانونية التي تطبؽ عمى وقائع النزاع  ،وينزؿ حكـ
القانوف عمييا(.)1
والقاضي عند قيامو بإنزاؿ حكـ القانوف عمى وقائع النزاع يستخدـ القياس القضائي
الذي يتكوف مف مقدمتيف ،مقدمة كبرى تتمثؿ في مجموع الوقائع القائمة في مقترضات
القاعدة القانونية المحتممة التطبيؽ ،ومقدمة صغرى تتمثؿ في مجموع الوقائع التي يطرحيا
الخصوـ ،والنتيجة الناشئة عف تطابؽ المقدمتيف ىو إنزاؿ حكـ القانوف عمى وقائع النزاع
والوصوؿ إلى الحكـ(.)2
وحتى يكوف الحكـ القضائي صحيحاً ،فإنو ينبغي أف تكوف النتيجة التي يصؿ إلييا
القاضي مف عمؿ يقوـ بو بشكؿ سائغ ومقبوؿ دوف اضطراب أو شذوذ ،بحيث يكوف األثر
القانوني الذي يتوصؿ إليو مف عممية المقارنة بيف المقدمة الكبرى والصغرى ،ىو األثر
القانوني الطبيعي المألوؼ ،الذي يتصؿ بالمنطؽ والعقؿ السميـ مف ىذه المقارنة .أما في
الحالة التي يتوصؿ فييا الحكـ إلى نتائج غير منطقيو ال تتفؽ مع المقدمات المطروحة ،فإف
الحكـ يكوف مشوباً بعيب الفساد في االستدالؿ(.)3
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :اٌفغبد ف ٟاالعزذالي ،أُ٘ ػٛ١ة رغج١ت األؽىبَ اٌمؼبئ١خ ،داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذحٌ ،غٕخ  ،َ8055ص 59
ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 896
أٔٛس ؿٍجخ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص584

85

بناء ما تقدـ فإف عيب الفساد في االستدالؿ يقوـ نتيجة حدوث خمؿ في مرحمة
ً
المقارنة التي يجرييا القاضي بيف المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى ،وىذا الخمؿ يؤدي إلى
إعماؿ أثر قانوني ما كاف يجب عميو إعمالو ،نتيجة الخطأ في عممية المقارنة بيف المقدمات
ترتب عميو وقوع القاضي في الخطأ في التكييؼ القانوني ،وبالتالي إعماؿ أثر قانوني
يستجيب مع التكييؼ الخاطئ ،ويبتعد عما كاف يجب إعمالو لو كاف القاضي قد أحسف
التكييؼ وتوصؿ إلى التكييؼ السميـ .فكؿ قاعدة قانونية ،يتـ وضع حكـ ليا بما يتوافؽ مع
مفترضاتيا ،بحيث ال يصح ىذا الحكـ أو األثر القانوني إال لحكـ ذات المفترض .وبمعنى
آخر فإف حكـ القاعدة القانونية المحددة ،ال يكوف صالحاً إال لحكـ ذات الوقائع الواردة في
مفترض ذات القاعدة .بحيث يمكف القوؿ إف عناصر أي قاعدة قانونية أو عناصر الحكـ
وعناصر المفترض ال تقبؿ الحموؿ بعضيا محؿ بعض ،أو االنتقاؿ مف قاعدة قانونية إلى
قاعدة قانونية أخرى .بمعنى وجود ارتباط بيف مفترضات القاعدة القانونية وبيف حكميا،
بحيث ال يجوز نقؿ مفترض قاعدة قانونية ووضعو في مفترض قاعدة قانونية أخرى ،دوف
تغيير األثر القانوني في أي مف القاعديف .مثاؿ ذلؾ ال يجوز نقؿ مفترض القاعدة المنظمة
لعقد البيع ووضعو مكاف مفترض القواعد المنظمة لعقد اإليجار ،مع االحتفاظ باألثر القانوني
ليذه القاعدة ،فإذا سمحنا بتطبيؽ مثؿ ىذه األحكاـ أو اآلثار القانونية عمى وقائع مختمفة،
فإننا سوؼ نصؿ إلى الفساد في االستدالؿ ،ونفس ىذا المنطؽ ينطبؽ عمى القواعد
اإلجرائية ،فال يمكف نقؿ مفترضات قواعد االستئناؼ ،ووضعيا في مفترضات قواعد الطعف
بالنقض ،واالحتفاظ باإلحكاـ الخاصة بكؿ طريؽ مف ىذه الطرؽ منفصمة عف مفترضاتيا،
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ألف ذلؾ يؤدي إلى إرباؾ في تطبيؽ القانوف ،والوصوؿ إلى نتائج غير منطقية تؤدي إلى
الفساد في االستدالؿ(.)1
ويتـ الكشؼ عف الفساد في االستدالؿ عف طريؽ األسباب التي يقيـ عمييا القاضي
حكمو ،ألف القاضي ممزـ بعرض االستدالالت التي قاـ بيا مف خالؿ أسباب الحكـ ،لتبرير
النتيجة التي توصؿ إلييا .فتكشؼ ىذه األسباب عف مدى صحة االستدالؿ الذي قاـ بو
القاضي مف حيث الواقع والقانوف(.)2
ثانياً :المعالجة القضائية لعيب الفساد في االستدالل
نستدؿ عمى كيفية معالجة القضاء لعيب الفساد في االستدالؿ ،مف خالؿ استعراض
بعض أحكاـ محكمة النقض الفمسطينية والمصرية في ىذا المجاؿ وذلؾ عمى النحو اآلتي:
قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" متى كاف الحكـ المطعوف فيو إذا قضى
بفسخ الحكـ المستأنؼ ورد الدعوى قد أسس قضاءه عمى أف الطاعف األوؿ بصفتو
الشخصية وكيالً عف الطاعنيف قد أقر في المبرز ـ 3/باستالـ نصيبو ونصيب موكميو في
الدفعة األولى مف التعويض وعمى ذلؾ فإنو يكوف استناداّ لممادة  121مف قانوف البينات
لسنة 2221ـ ممزماً بإقرار ال وجود لو باعتبار أف ىذا المبمغ ىو نصيبو ونصيب موكميو في
القسط األوؿ مف التعويض فإف ىذا اإليصاؿ ينطوي عمى إقرار باستالـ ىذا المبمغ فقط ،وال
يعني بأي حاؿ تنازلو عف باقي ما ىو مستحؽ لو في التعويض إذا ما ظير لو حقيقة قيمتو
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :اٌفغبد ف ٟاالعزذالي ،ص 84
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 461
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باإلضافة إلى أف موكميو قد فوضوه بالمطالبة بنصيبيـ في التعويض بالغاً ما بمغ وعميو
تكوف محكمة الدرجة الثانية قد بنت حكميا المطعوف عمى فيـ خاطئ ،لما ىو ثابت في ىذا
اإليصاؿ وأولتو تأويالً خاطئاً وخرجت عف المعني الظاىر فيو إلى معنى آخر غير سائغ مما
يعيب ىذا الحكـ بالفساد في االستدالؿ مما يتعيف نقض الحكـ" (.)1
وقضت أيضاً بأنو" وحيث إف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية بنت حكميا
المتصؿ بإلزاـ المدعى عميو بقيمة المصاغ الذىبي عمى شيادة شاىديف ،وحيث إف كال
الشاىديف أشا ار في أقواليما إلى أنيما لـ يكونا موجوديف عند واقعة إعطاء المدعية ذىبيا
لممدعى عميو ،طبقا لما جاء في محضر المحاكمة لدي محكمة أوؿ درجة ،وحيث إف واقعة
اإلعطاء ىي واقعة مادية لـ يرد إثباتيا في ضوء ما أشار إليو الشاىداف المذاف ركنت إلييما
المدعية في إثبات دعواىا ،وحيث إف انتفاء واقعة إعطاء الذىب لممدعى عميو يجعؿ مف
الدعوى فاقدة لركيزتيا الواقعية والقانونية ،وال يناؿ مف ذلؾ أف يشير الشاىداف إلى ثمف
الذىب طالما أف العبرة دائما تتصؿ بثبوت واقعة اإلعطاء لكي يصؿ إلى تطبيؽ قاعدة
(عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو) األمر الذي لـ يتوافر في ىذه الدعوى ،وعميو وحيث إف
المدعية قد أخفقت في إثبات دعواىا خالفاً لما توصمت إليو محكمة البداية في االستئناؼ،
األمر الذي يجعؿ قرارىا المطعوف فيو بحدود المدعي عميو مشوباً بعيب الفساد في االستدالؿ
ومخالفاً لألصوؿ القانونية ومستوجباً لمنقض"(.)2

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ف ٟؿؼٓ سلُ  ،8004/813عٍغخ .َ8003/58/59
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ف ٟؿؼٓ سلُ ،8009/339عٍغخ .َ8009/58/84
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في ىذا السياؽ قضت محكمة النقض المصرية بأنو " إذا كاف الطاعف قد عيد إليو
بمقتضى عقد المقاولة أعماؿ وضع الطبقات العازلة في العمارات األربع لمنطقة شرـ الشيخ
ىاروف بأسواف وكانت المعاينة الميدانية – عمى ما ورد بالحكـ المطعوف فيو ػ قد أثبتت تماـ
ىذه األعماؿ ،فإف ادعاء الشركة المطعوف ضدىا القياـ باألعماؿ الزائدة عف المقايسة المقدرة
يكوف قد جاء عمى خالؼ الظاىر ،واذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،واعتبر ادعاء
الشركة المطعوف ضدىا القياـ باألعماؿ المشار إلييا ىو األصؿ ،واستدؿ بذلؾ عمى أف
الطاعف لـ يقـ بتنفيذىا ،فانو يكوف مشوباً بالفساد في االستدالؿ(.)1
و قضت أيضاً بأنو" وكاف الثابت مف األوراؽ أف المطعوف عمييا أعممت الطاعف
بتاريخ 1981/3/18ـ بدعوى اعتراضيا عمى دعوتو ليا بالدخوؿ في بيت الطاعة ،وبينت
في ىذا اإلعالف أسباب اعتراضيا ،وكاف مف بينيا مشغولية بيت الطاعة بسكف الغير بزوجة
أخرى ،وىى عبارة واضحة تدؿ عمى أف الطاعف متزوج بأخرى ،وأف المطعوف عمييا تعمـ
بيذا الزواج مف تاريخ ذلؾ اإلعالف ،وأقامت دعواىا بالتطميؽ في 1983/1/1ـ فإذا
استخمص الحكـ مف عبارة" زوجة أخرى" سالفة البياف أف ىذه الزوجة ليست زوجة الطاعف،
ونعني بذلؾ عمـ المطعوف عمييا بذلؾ الزواج ،وىو ما يناقض صراحة مدلوؿ تمؾ العبارة
فإنو يكوف مشوبا بالفساد في االستدالؿ(.)2
كما قضت أيضاً بأنو " إذا كاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو أنو اتخذ مف
التحاؽ المطعوف عميو األوؿ بالعمؿ بالمدرسة قبؿ تحرير عقد اإليجار لو باثني عشر عاماً،
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،5563غٕخ 32ق ،عٍغخ .،َ5923/4/58
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ ٌ ،24غٕخ 11ق ،عٍغخ .،5924/3/82
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وخمو العقد مف اإلفصاح عف عالقة العمؿ ،ومف اسـ المطعوف عمييا الثانية ،سنداً لقضائو
برفض الدعوى -دعوى إخالئيما مف العيف المؤجرة بسبب العمؿ -وىى أسباب ال تؤدي
بذاتيا إلى النتيجة التي خمص إلييا الحكـ ،وأقاـ قضاءه فإنو يكوف قد شابو فساد
االستدالؿ(.)1
يستدؿ مف ىذه األحكاـ أف محكمتي النقض الفمسطينية والمصرية قد أعممتا مفيوـ
الفساد في االستدالؿ إعماالً صحيحاً ،في الحاالت التي عالجتيا األحكاـ ،ورتبت عمى ذلؾ
نقض الحكـ.
ثالثاً :أوجه التفرقة بين القصور في التسبيب والفساد في االستدالل.
اختمؼ الفقو حوؿ التفرقة بيف القصور في التسبيب والفساد في االستدالؿ ،حيث
ذىب البعض إلى القوؿ بأف عيب الفساد في االستدالؿ يندرج تحت عيب القصور في
التسبيب(.)2
في حيف يذىب البعض اآلخر إلى القوؿ بصعوبة التمييز بيف منطقية األسباب
وكفايتيا ،وبأف ىناؾ ارتباط بيف العيبيف وأف كالً منيما يكمؿ اآلخر(.)3

ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،641عٕخ  16ق ،عٍغخ .َ5990/50/45
فزؾٚ ٟاٌ :ٟاٌّشعغ اٌغبثك ،ص.635
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص464
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ويذىب أري آخر وبحؽ إلى القوؿ بأف عيب الفساد في االستدالؿ ىو عيب مستقؿ
عف عيب القصور في التسبيب ،حيث إنو يتعمؽ بتخمؼ شرط منطقية األسباب ،في حيف أف
عيب القصور في التسبيب يرتبط بتخمؼ شرط كفاية األسباب(.)1
فالقصور في التسبيب كما بيناه سابقاً أف الحكـ رغـ اشتمالو عمى أسباب غير أف
ىذه األخيرة ال تكفي لحمؿ النتيجة التي انتيى إلييا الحكـ .في حيف نكوف أماـ عيب الفساد
في االستدالؿ حينما يؤسس القاضي حكمو عمى وقائع مطروحة ال تؤدي بحسب المنطؽ
إلى ىذه النتيجة التي توصؿ إلييا ،ومف ىنا فإف األسباب قد تكوف غير كافية ،ولكنيا في
ذات الوقت تكوف منطقية وصالحة لحمؿ الحكـ عمييا ،وقد يحدث العكس بحيث تكوف
األسباب كافية ،ومع ذلؾ تكوف غير صالحة منطقياً لحمؿ النتيجة الواردة في المنطوؽ(.)2
غير أف عيب الفساد في االستدالؿ يتفؽ مع عيب القصور في التسبيب ،في أف
كمييما عيب موضوعي يصيب الحكـ القضائي ،إال أف الفساد في االستدالؿ يتعمؽ بالنتيجة
التي توصؿ إلييا القاضي مف المقارنة الخاطئة بيف العناصر القانونية والعناصر الواقعية،
بحيث أدي ىذا الخطأ إلى نتيجة غير منطقية ،وىذا العيب يتولد عف خطأ في التكييؼ
القانوني لوقائع النزاع بحيث يؤدي إلى إعماؿ نتيجة ال تتماشى منطقياً مع المقدمات
المطروحة (.)3

ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص809
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص862
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :اٌفغبد ف ٟاالعزذالي ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص84
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ويختمؼ الفساد في االستدالؿ عف الخطأ في اإلسناد ،فعيب الفساد في االستدالؿ
فيو مجرد شذوذ في االستنتاج وخروج عف المنطؽ والمعقوؿ ،أما الخطأ في اإلسناد فيو أف
بنى الحكـ عمى واقعة لـ تثبت أو يستند عمى قاعدة أو مبدأ ليس محال لالستناد ،و بمعني
آخر فإف الفساد في االستدالؿ يتعمؽ باالستنتاج الذي قاـ بو القاضي في الوصوؿ إلى
النتيجة ،بحيث ال تتفؽ األخيرة مع المنطؽ القانوني السميـ(.)1
يثار التساؤل هل يؤدي القصور في التسبيب إلى الفساد في االستدالل؟ وهل يمكن أن
يحدث العكس؟(.)2
القصور في التسبيب يعني أف يكوف الحكـ متضمناً لألسباب إال أف ىذه األسباب
غير كافية لحمؿ النتيجة التي توصؿ إلييا ،إال أنو مف الممكف أف يوجد عيب القصور في
التسبيب إلى جانب عيب الفساد في االستدالؿ ،ويكوف ذلؾ عندما يؤدي نقص األسباب
وعدـ كفايتيا بالقاضي إلى الخطأ في االستدالؿ عف طريؽ عدـ صحة القياس في مرحمة
المقارنة بيف المقدمة الكبرى القائمة عمى مفترضات القاعدة القانونية ،والمقدمة الصغرى
القائمة عمى الوقائع التي يطرحيا الخصوـ ،فيذا الخطأ يؤدي إلى الفساد في االستدالؿ،
وبالتالي تكوف اإلجابة عف الشؽ األوؿ مف السؤاؿ باإليجاب مع عدـ التزامف بيف العيبيف.
في حيف تكمف اإلجابة عف الشؽ اآلخر مف التساؤؿ السابؽ بالقوؿ بأف الفساد في
االستدالؿ يفترض وجود أسباب قائمة فعالً وتكوف ىذه األسباب غير صالحة منطقياً

ٔب٘ذ اٌؼغٛص ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص341
ٔج ً١إعّبػ ً١ػّش :اٌفغبد ف ٟاالعزذالي ،اٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ 82ب ثؼذ٘ب.
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لموصوؿ إلى النتيجة التي انتيى إلييا الحكـ ،أما القصور في التسبيب فإف األسباب تكوف
منطقية لحمؿ الحكـ إال أنيا غير كافية لتبرير النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ ،فالعالقة بيف
القصور في التسبيب وعدـ منطقية األسباب ترجع إلى مرحمة القياس القضائي ،فبالنسبة
لمقصور في التسبيب تكوف األسباب التي استند إلييا القاضي في إعماؿ القياس غير كافية
إلعماؿ األثر القانوني الذي أنزلو القاضي عمى النزاع المطروح .وبيذا ال يؤدى الفساد في
االستدالؿ إلى القصور في التسبيب ،ذلؾ أف الفساد في االستدالؿ يجعؿ القاضي يتوصؿ
إلى نتائج ال عالقة ليا بوقائع النزاع المطروح ،بحيث تكوف النتيجة ال تتفؽ مع المنطؽ
والعقؿ.
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الفصل الثاني
صور القصور في التسبيب واألثر المترتب عميه
تمهيد وتقسيم
يعتبر التسبيب الوسيمة التي مف خالليا تتمكف محكمة النقض مف بسط رقابتيا عمى
األحكاـ ،فإف عيب القصور في التسبيب يجعؿ الحكـ باطالً ،وباستطالعنا لمعديد مف أحكاـ
النقض ،وجدنا أف محكمة النقض تستخدـ مصطمح القصور في التسبيب لمداللة عمى جميع
عيوب التسبيب ،لذا فرقنا بينو وبيف العيوب األخرى ،فتبقى أف نبيف صور القصور في
التسبيب ،واألثر المترتب عميو ،وذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف.
المبحث األول :صور القصور في التسبيب
المبحث الثاني :أثر القصور في التسبيب عمى الحكم
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المبحث األول
صور القصور في التسبيب.
اختمؼ الفقو في تقسيمو لصور القصور في التسبيب ،لذا فإننا سوؼ نبيف موقؼ
الفقو الفرنسي مف ذلؾ في المطمب األوؿ ،ومف ثـ صور القصور في التسبيب لدى الفقو
المصري في المطمب الثاني ،ومف ثـ نبيف التقسيـ المختار لدينا ،وذلؾ عبر اآلتي:
المطمب األول
صور القصور في التسبيب لدى الفقه الفرنسي
جمع الفقيو الفرنسي( أونست فاى) حاالت القصور في التسبيب في مجموعات
خمس عمى النحو اآلتي(.)1
المجموعة األولي :عرض القاضي األسباب بطريقة معقدة ومتداخمة ،بحيث يصعب معيا
معرفة ما إذا كاف القاضي قد حكـ في الوقائع والقانوف .كأف تقوؿ المحكمة إف التقادـ قد
سقط ،دوف بياف األسباب التي بني عمييا ىذا الحكـ.
المجموعة الثانية :ورود األسباب في عبارات شديدة العمومية ،أو شديدة اإلبياـ والغموض،
بحيث تكوف مثؿ ىذه األسباب مانعة مف الرقابة عمى صحة الحكـ .مثاؿ ذلؾ أف يحيؿ
الحكـ إلى مستندات دوف بياف ماىية ىذه المستندات ،أو أف يحيؿ إلى حكـ سابؽ ،دوف
تحديد الحكـ ،خصوصاً إذا كاف يوجد أكثر مف حكـ.
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص ِٚ 403ب ثؼذ٘بٔ -ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ 24ب ثؼذ٘ب
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المجموعة الثالثة :إذا أخذ الحكـ في االعتبار بعض الوقائع دوف تحديد الشروط الضرورية
الالزمة التي يتطمبيا القانوف عند تكييؼ الوقائع ،لتطبيؽ حكـ القانوف عمييا .كأف يصدر
حكـ يثبت حصوؿ الخطأ وحصوؿ الضرر ،دوف أف يبحث عالقة السببية بيف الخطأ
والضرر.
المجموعة الرابعة :تعتيـ الحكـ عمى الوقائع األساسية التي يعتمد عمييا ،بحيث ال تكوف
بالوضوح الكافي الذي يسمح لمحكمة النقض بالرقابة عمى تطبيؽ القانوف عمى الوقائع.
ويمحؽ بيذه الحالة إغفاؿ الرد عمى ادعاء يترتب عميو إذا كاف صحيحاً صدور القرار بشكؿ
مغاير ،بحيث يغير وجية الرأي في الدعوى.
ويري (فاي) أنو في ىذه الحالة يظير الفرؽ بيف وسائؿ الدفاع التي يتوجب الرد
عمييا ،وبيف المزاعـ التي ال يمتزـ القاضي بالرد عمييا ،وأف ذلؾ أدى إلى خمط الفقو
والقضاء بيف عيوب التسبيب وبيف القصور في التسبيب .ومف تطبيقات ىذه الحالة أف يقرر
الحكـ أف المزارع الذي اشتري المحاصيؿ وباعيا ،ال يمكف اعتباره تاج اًر ،دوف أف يبيف الحكـ
الباعث الذي دفع المشتري إلى الشراء ،وال كمية الشراء وال نسبة ىذه الكمية إلى ما أنتج لو
مف زراعتو الخاصة (.)1
ونحف نري باف ىذه الصورة ال تندرج ضمف صور القصور في التسبيب ،وانما تدخؿ
ضمف االنعداـ الجزئي لألسباب ،والتي تتمثؿ في عدـ الرد عمى الطمبات الجوىرية ،التي
يترب عمييا تغير وجية الرأي في الدعوى(.)2
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 401
ساعغ :االٔؼذاَ اٌغضئٌ ٟألعجبة،
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المجموعة الخامسة :إذا أقاـ القاضي حكمو عمى سبب غير مالئـ ،أو غير منتج ،فإف
ذلؾ يؤدي إلى بقاء الوقائع محؿ النزاع دوف حؿ .ويرجع ذلؾ إما ألف القاضي أساء فيـ
المسألة موضع النزاع ،فأتت اإلجابة عمينا غير مالئمة .أو ألف القاضي قدر المسألة موضع
النزاع تقدي اًر خاطئاً ،بحيث اعتبرىا غير مجدية في حؿ النزاع فمـ يجب عمييا .
ويمكف القوؿ بأف جميع الصور التي تـ ذكرىا تدور حوؿ فكرة واحدة ىو أف القصور
في التسبيب يتحقؽ كمما كانت األسباب الواقعية التي تـ ذكرىا ال تمكف محكمة النقض مف
الرقابة عمى صحة الحكـ.
المطمب الثاني
صور القصور في التسبيب لدى الفقه المصري
يذىب بعض الفقو المصري إلى تقسيـ صور القصور في التسبيب إلى عدة صور،
ويمكف إظيارىا في عدة مجموعات عمى النحو اآلتي(:)1
المجموعة األولي :عدـ كفاية األسباب لعدـ إقامة الدليؿ عمى قناعة المحكمة ،أو عدـ بياف
الدليؿ الذي استندت إليو في تكويف قناعتيا .كأف تقضي باعتبار الخصومة غير قابمة
لمتجزئة دوف بياف الدليؿ الذي استندت إليو في تكويف ىذه القناعة.

أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ،اٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ654ب ثؼذ٘بِ -شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ، ٞعف ِؾّذ اٌّظبٚسح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.863
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المجموعة الثانية :عدـ كفاية األسباب لوجود األسباب ذات الطابع العاـ ،أو األسباب
المجممة ،أو الغامضة ،أو المبيمة .كأف يقضي ببطالف االتفاؽ المبرـ بيف الخصوـ عمى
أساس توفر عنصر اإلكراه ،دوف بياف الوسائؿ غير المشروعة التي استعممت في اإلكراه.
المجموعة الثالثة :عدـ كفاية األسباب لذكر أسباب ظنية أو افتراضية( .)1مثاؿ ذلؾ أف
يذكر القاضي أنو ال بد أف ىناؾ اعتراض قد قدـ عمى تسميـ البضاعة مف الجمارؾ ،وأف
الشيادة المقدمة لمتدليؿ عمى أف التسميـ كاف محؿ نزاع ال بد أنيا صحيحة ومالئمة.
المجموعة الرابعة  :عدـ بحث أحد أو بعض العناصر الضرورية لتبرير ما انتيي إليو
الحكـ .كأف يقرر الحكـ مسئولية المتبوع عف أفعاؿ تابعة ،دوف بحث ما إذا كاف التابع
يباشر وظيفتو لحظة وقوع الفعؿ الضار.

ساعغ ،األعجبة اٌظٕ١خ ٚاالفزشاػ١خ ،ص ِ 501ب ثؼذ٘ب.
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المطمب الثالث
التقسيم المختار لصور القصور في التسبيب
بعد أف استعرضنا صور القصور في التسبيب في كؿ مف الفقو الفرنسي ،وكذلؾ رأي
الفقو المصري ،فإننا سوؼ نستعرض التقسيـ الذي اخترناه لصور القصور في التسبيب،
وذلؾ مف خالؿ تقسيمو إلى عدة صور نوضحيا تباعاً عمى النحو اآلتي:
الصورة األولي :القصور في بحث الوقائع:
يتوجب عمى القاضي عند عرض النزاع عميو ،أف يقوـ بعرض جميع العناصر
الواقعية ويستخمص منيا ما ىو منتج وثابت فييا ،فإذا كاف بحث القاضي ليا بحثاً منقوصاً
ال يكفي لمتحقؽ مف سالمة الحكـ كاف الحكـ معيباً بالقصور في األسباب الواقعية ،ويظير
ذلؾ في عدة حاالت ىي:
 -1عدم بحث أحد أو بعض العناصر الواقعية الضرورية لتبرير ما انتهي إليه الحكم:
يقصد بذلؾ أف تغفؿ المحكمة بحث عنصر مف عناصر الواقعة محؿ النزاع ،شريطة
أف يكوف ىذا العنصر ضرورياً ،بحيث يؤدي بحثو إلى تغير وجية الرأي فيما انتيي إليو
الحكـ مف نتيجة.
وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " وحيث تري المحكمة أف الدعوى
كما شرحيا المطعوف ضده ومف شروط التصرؼ بموجب سند في األمواؿ غير المنقولة،
واالعتداء عمى ىذه األمواؿ بيا واحداث اليد عمييا ،فإف أقاـ المتصرؼ دعوى إعادة اليد
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وأبرز كؿ مف المتخاصميف سنداً ،كاف كالىما تمقيا الممؾ مف شخص واحد أو مف أشخاص
مختمفة فإنما يعتد بالسند األقدـ تاريخاً ،فإذا ما كاف سند طالب إعادة وضع اليد مقدماً تاريخاً
وأثبت كونو واضعاً يده قبؿ إحداث اليد يحكـ برفع يد المدعى عميو ،واذا كاف سند المدعى
عميو أقدـ تاريخاً ترد دعوى المدعى بال حاجة إلى البحث في كوف المدعي واضع اليد قبؿ
إحداث اليد أو غير واضع اليد ،وحيث إنو لما كانت محكمة االستئناؼ لـ تشر ال مف قريب
أو مف بعيد ليذه األمور الواقعية في حكميا المطعوف فيو والتي قد يكوف مف شأف البحث
فييا تغير وجية الرأي في الدعوى مما ينطوي معو عمى قصور في أسباب الحكـ الواقعية،
يترتب عميو استناداً لممادة  175مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية البطالف"(.)1
وقضت محكمة النقض المصرية في ىذا الصدد أيضاً "أف الحكـ ألحد المحاميف
باألتعاب دوف بياف أىمية الدعوى والجيد الذي بذلو المحامي ،والنتيجة التي حققيا ،إذ إف
بياف ىذه األمور مف العناصر الجوىرية التي يجب عمى الحكـ استظيارىا عند القضاء
باألتعاب"(.)2
كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنو" وحيث إف المحكمة لـ تقـ بتعميؿ قرارىا
حوؿ واقعة قبوؿ المقدار المقدر لمفائدة البنكية كنفقة إنتاجية ،في قرارىا األوؿ والصادر بعد
تدقيقو لحسابات المكمؼ والتي وصفيا في المحضر المؤرخ بتاريخ 1995/3/22ـ بأنيا
حسابات رسمية ،وقبؿ المعزز فييا ورفض غير المعزز ،ثـ رد مبمغ أربعة آالؼ دينار مف
ىذه الفوائد بق ارره الثاني ،ثـ قبولو لمبمغ ألفي دينار مف ىذا المبمغ المردود عمى أنو نفقة
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ ،ٟٕ١دائشح غضح ،ؿؼٓ سلُ  ،8004/453عٍغخ .َ8003/58/85
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞعٍغخ ِ ،َ5949/8/2غّٛػخ إٌمغ 40،عِ ،5شبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜأؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.680
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إنتاجية ،ولـ تتطرؽ المحكمة في قرارىا المميز إلى ىذا التناقض في ق اررات المقدر حوؿ ىذه
الواقعة ،ولـ تقؿ بشأنيا كممة واحدة ،مما يجعؿ قرارىا المميز مشوبا بالقصور في
التسبيب"(.)1
 -2عدم بيان مصدر الواقعة التي أسس عميها الحكم
يقصد ببياف مصدر الواقعة ،ىو بياف األساس الذي نشأت عنو الواقعة ،فمثالً أساس
التزاـ الكفيؿ بالكفالة ىي وجود النص عمييا قانوناً ،أو اتفاقاً في العقد ،فإف لـ يوجد النص ال
توجد الكفالة .فإف قضى الحكـ بالتزاـ الشخص بدفع مبمغ الكفالة ،دوف بياف مصدر التزامو
يكوف معيباً بعيب القصور في التسبيب.
وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" وحيث إف كفالة الكفيؿ في عقد
اإليجار تنتيي بانتياء المدة المحددة في العقد حتى لو استمر المستأجر في شغؿ العقار بعد
انتياء ىذه المدة باالتفاؽ مع المؤجر عمى تجديد العقد أو بحكـ القانوف إال إذا نص عقد
اإليجار عمى خالؼ ذلؾ ،ولما كاف عقد اإليجار المنظـ بيف المطعوف ضده كمؤجر وبيف
الطاعف األوؿ كمستأجر حدد مدة العقد بنسبة تبدأ مف رمضاف 1421ىػ ،بينما األجرة
المطالب بيا ىي عف المدة التالية النتياء سنة العقد ،وحيث ال يوجد في عقد اإليجار ما
يشير إلى التزاـ الكفيؿ بالكفالة بعد سنة العقد ،فإف الحكـ المطعوف فيو إذ يشير إلى التزاـ
الكفيؿ( الطاعف الثاني) بعد سنة العقد وقضى بالتزامو استناداً لذلؾ بالمبمغ المدعي بو
باعتباره كفيالً يكوف قد استند عمى واقعة ال وجود ليا في األوراؽ ،ومخالفة لمقانوف ،وحيث
رّ١١ض ؽمٛق أدسٔ :ٟسلُ ِ ،29/444شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،صِٚ 864ب ثؼذ٘ب.
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إف المؤجر ال يستحؽ الفائدة عف األجرة المطالب بيا إذا لـ ينص عقد اإليجار عمى شرط
الفائدة إذا تأخر المستأجر عف دفع األجرة ،كما ال يوجد نص في القانوف يجيز الحكـ عمى
ىذا المبمغ فإف الحكـ المطعوف فيو إذا قضى بالفائدة القانونية بدوف سند في القانوف يكوف
الحكـ واجب النقض"(.)1
ومف تطبيقات ذلؾ ما قضت بو محكمة النقض المصرية بالقوؿ" إف الحكـ الذي
يكتفي في بياف خطأ المضرور بالقوؿ بأنو لـ يكف حريصاً في سيره ،دوف أف يبيف المصدر
الذي استقى منو ىذه الواقعة أو يقيـ الدليؿ عمييا ،مما أدى إلى قصور في التسبيب"(.)2
كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنو " حيث إف محكمة االستئناؼ قد قضت
بقرارىا المميز أف نسبة الربح التي يحققيا المكمؼ مف تجارتو ،تعادؿ المتوسط الحسابي
لنسبة الربح التي استخمصتيا المحكمة مف أقواؿ الشيود الذيف استحؽ ليـ وىي .%26
وحيث إف محكمة استئناؼ ضريبة الدخؿ لـ تبيف األساس الذي استندت إليو ،العتماد ىذه
قصور في التسبيب"(.)3
النسبة في حكميا المميز ،مما يشكؿ
اً

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ ،ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،اٌـؼٓ سلُ ،8009/441عٍغخ .َ8050/5/54
ٔمغ ِذِٔ ٟظشِ ، َ5964 /58/58 :ٞغّٛػخ إٌمغ ِ ،53شبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜأؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.688
رّ١١ض ؽمٛق أسدٔ :ٟسلُ ِ ، 5992/5841شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .869
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الصورة الثانية :اإلثباتات الواقعية المنقوصة.
وتتحقؽ ىذه الصورة إذا كاف تدليؿ المحكمة عمى ثبوت الوقائع تدليالً ال يكفي
لممارسة محكمة النقض لدورىا في الرقابة عمى صحة ىذا التدليؿ ،ويتحقؽ ذلؾ في عدة
حاالت:
 -1عدم ذكر الدليل الذي استندت إليه المحكمة في تكوين قناعتها بثبوت الوقائع.
وتتمثؿ ىذه الحالة عندما تقرر المحكمة ثبوت واقعة معينة ،دوف أف تبيف الدليؿ
الذي استندت إليو ،العتبارىا كذلؾ ،مما يجعؿ الحكـ قاص اًر في التعميؿ والتسبيب.
تطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" ولما كاف تحديد نوع األرض
محؿ الدعوى وما إذا كانت أرض ميري أـ ممؾ يتوقؼ عمى تحديد موقعيا وما إذا كانت
داخؿ حدود البمدية أو خارجيا ،ووقت دخوليا حدود البمدية ،وما إذا كاف ينطبؽ عمييا نص
المادة  4مف قانوف تحويؿ األرض مف ميري إلى ممؾ رقـ 42لسنة  1953واف كانت خارج
حدود البمدية وما إذا كاف موقعيا ومساحتيا تتوفر فييا شروط ارض الممؾ الواردة في قانوف
األرض العثماني والجية المختصة في ذلؾ دائرة تسجيؿ األراضي وفقاً لمقتضيات المساحة
والسجالت الرسمية ،ولما كاف الحكـ المطعوف لـ يبيف األساس الذي قررت المحكمة وفقاً لو
أف األرض محؿ الدعوى ىي نوع ممؾ وليس ميري ،فإف الحكـ مشوب بالقصور في
التسبيب"(.)1

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ؿؼٓ سلُ ،8006/544عٍغخ .َ8002/3/6
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وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية بأنو" عمى محكمة الموضوع أف تبيف
البينات التي استندت إلييا في تكويف قناعتيا ،عمى أف سمطة المياه ىي التي أقدمت عمى
إتالؼ األشجار الموصوفة في الئحة الدعوى ،وفيما إذا كانت تمؾ األشجار مغروسة في
الجزء المستيمؾ مف ارض المميز ضده ،أو خارج ىذا الجزء ،وفيما إذا كانت المتسببة في
تراكـ الطمي ،واف ىذا الطمي قد أضر باألشجار المغروسة في ارض المميز ضده مما
يشوب الحكـ قصو اًر في التعميؿ"(.)1
 -2عدم معالجة البينات المقدمة في الدعوى معالجة صحيحة وواقعية.
يجب عمى محكمة الموضوع أف تبحث البينات المقدمة إلييا واف تزنيا بعد مناقشتيا
مف جميع الخصوـ ،وأف تبيف رأييا بشكؿ واضح وجمي ،عمى نحو يمكف محكمة النقض مف
ممارسة عمميا في استظيار رأي محكمة الموضع في البينة المقدمة إلييا بصور واضحة .
وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو" لما كانت محكمة البداية
بصفتيا االستئنافية وباعتبارىا محكمة موضوع لـ تقـ بوزف البينة المقدمة في الدعوى إلثبات
المبمغ المدعى بو ،واكتفت فقط بالقوؿ بأف المستأنفة لـ تبيف مكمف الخطأ في وزف البينة في
القرار المستأنؼ ،فإف حكميا يكوف مشوباً بالقصور في التسبيب"(.)2
وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية " حيث إف محكمة االستئناؼ لـ تناقش
البينات المقدمة في الدعوى ،ولـ تقـ بوزنيا بما يولد لدييـ القناعة بمدى أحقية المدعى فيما
رّ١ض ؽمٛق أسدٔ :ٟسلُ ِ ،5993/5191شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .845
ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح ساَ اهلل ،ؿؼٓ سلُ ،8050/541عٍغخ .َ8050/50/54
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تقدـ بو مف ادعاءات في ضوء الدفوع التي تقدـ بيا المدعى عميو ،والمبينة في الئحة
االستئناؼ المقدمة إلييا ،ولـ تقـ بمعالجة التناقضات الواضحة في حكـ محكمة الدرجة
األولي فإف الحكـ يكوف مشوباً بالقصور"(.)1
الصورة الثالثة  :اإلثباتات الواقعية غير المحددة.
تتوافر ىذه الصورة في الحاالت التي يعتري فييا األسباب عدـ التحديد األمر الذي
يدؿ عمى أف القاضي لـ يقـ ببحث وقائع النزاع بحثاُ جذرياً ،مما يؤدي إلى عجز محكمة
النقض عمى الوقوؼ عمى الرأي الذي كونو قاضي الموضوع بشأنيا واألساس الذي بني
عميو( ،)2وتظير ىذه الصورة عندما يتـ عرض األسباب بشكؿ غامض ومبيـ.
يقصد باألسباب الغامضة ،ىي تمؾ األسباب غير الواضحة التي ال تسمح لمحكمة
النقض بالرقابة عمى الرأي الذي كونو القاضي في وقائع النزاع ،وذلؾ بسبب غموض
المقدمات المتعمقة بالوقائع .ويتحقؽ الغموض واإلبياـ إذا كانت األسباب الواقعية ال يمكف
مف خالليا االطالع عمى منيج القاضي عند بحثو لوقائع النزاع المطروحة عميو( .)3ولـ
يعالج القضاء الفمسطيني ىذه الصورة مف صور القصور في التسبيب ،غير أف كالً مف
القضاء المصري واألردني أوردا بعض التطبيقات الخاصة بيذه الصورة .منيا ما قضت بو
محكمة النقض المصرية بأنو" وحيث إف حكـ االستئناؼ قد حجب نفسو وبشكؿ ممفت دفاع
الطاعف بالفصؿ التعسفي الذي يعتبر دفاعاً جوىرياً ،ولـ يرد عميو ،كما تجاىؿ بيناتو وغاب
رّ١ض ؽمٛق أسدٔ :ٟسلُ ِ ،5994/5619شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .848
أؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.681
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٛ٠ -456عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.843
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عف محكمة االستئناؼ بياف السند القانوني لما انتيت إليو في حكميا ،بحيث أصبحت أسبابو
مجيولة ومبيمة تعجز محكمة النقض عف مراقبة صحة تطبيقيا لحكـ القانوف ،وعميو يكوف
حكميا مشوباً بالقصور في تسبيب الحكـ مما يجعمو باطالً"(.)1
ما قضت بو أيضاً بأنو" إذا كانت أسباب الحكـ ال يستباف معيا وجية الرأي الذي
أخذت بو المحكمة وجعمتو أساس قضائيا فيذا إبياـ يعيب الحكـ"(.)2
وما قضت بو محكمة التمييز األردنية بأف" عمى محكمة االستئناؼ أف ترد عمى
أسباب االستئناؼ بشكؿ واضح وصريح لكي تتمكف محكمة التمييز مف مراقبة حسف تطبيؽ
القانوف ،بخالؼ ذلؾ فإف قرارىا يكوف مشوباً بعيب القصور في التسبيب"(.)3
الصورة الرابعة :األسباب الظنية
يقصد بالسبب الظني ىو أف يبنى الحكـ عمى دليؿ غير مؤكد يؤسس عميو الحكـ،
فالسبب الظني ىو سبب مبني عمى االحتماؿ وليس عمى اليقيف ،ويظير مف خالؿ استخداـ
المحكمة لعبارات تكشؼ عنو ،كأف تقوؿ " عمى ما يبدو" أو تقوؿ " ربما كاف األمر عمى ىذا
النحو" ،غير أنو إذا كاف الحكـ مبنياً عمى أسباب قائمة عمى اليقيف وتكفي لحمؿ الحكـ ،فإف
وجود أسباب غير مؤكدة ال يؤدي إلى القصور في التسبيب .ىذا بخالؼ ما إذا بني الحكـ
عمى األسباب الظنية دوف األسباب التي تقوـ عمى اليقيف ،بحيث يؤدي إلى عجز محكمة

ٔمغ ِذٔ ٟفٍغـ :ٟٕ١دائشح غضح ،ؿؼٓ سلُ  ،8001/806عٍغخ .َ8006/1/2
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞعٍغخِ ،َ5934/5/85غّٛػخ ِ 49 -54شبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص454
رّ١ض ؽمٛق أسدٔ :ٟسلُ ِ ، 5994/5996شبساً إٌٌ ٗ١ذٛ٠ ٜعف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .841
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.

النقض مف ممارسة عمميا في الرقابة عمى صحة الحكـ ،مما يؤدي إلى قصور في
التسبيب(.)1
وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأنو" إذا لـ يتمسؾ الزوج بوجود اتفاؽ
بينو وبيف زوجتو عمى عدـ تحممو أجرة مسكف مف ممكيا ،كانا يسكناف فيو ،ومع ذلؾ قاـ
الحكـ عمى وجود مثؿ ىذا االتفاؽ ،واتخذ مف عدـ وجود عقد مكتوب وعدـ مطالبة الزوجة
لو باألجرة ،قرينة عمى وجود ىذا االتفاؽ ،فإنو يكوف معيباً بالقصور ويتعيف نقضو"(.)2
والجدير بالذكر أف القضاء الفمسطيني لـ يعالج ىذه الصور مف صور القصور في التسبيب.
الصورة الخامسة :األسباب االفتراضية
يقصد بالسبب االفتراضي أف تؤسس المحكمة حكميا عمى أمر مفترض ،ال وجود لو
في األوراؽ وال دليؿ عميو .ويختمؼ السبب الظني عف السبب المفترض ،فالسبب الظني
يتعمؽ بوقائع موجودة ،إال أف داللتيا غير مؤكدة .أما السبب االفتراضي فإنو يتعمؽ بوقائع
غير موجودة إال في مخيمة القاضي .فاألخير يؤدي إلى القصور في التسبيب ،ألف الحكـ
يكوف مشتمالً عمى أسباب غير أنيا غير كافية لحمؿ الحكـ(.)3
تطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف" دفع العامؿ بعدـ صحة ما أسس
عميو رب العمؿ ق ارره في إعادة تنظيـ عممو ،وحجب المحكمة نفسيا عف ىذا البحث واقامة

ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،صٔ -480ج ً١إعّبػ ً١ػّش :رغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .24
ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞعٍغخ ِ ،5944/1/45غّٛػخ ِ ،231 -532شبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .485
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .485
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حكميا عمى افتراض صحة ما يدعيو رب العمؿ في ىذا الخصوص ،يعيب حكميا بالقصور
في التسبيب"( .)1والجدير بالذكر أف القضاء الفمسطيني لـ يعالج ىذه الصورة مف صور
القصور في التسبيب.

ٔمغ ِذِٔ ٟظش ،ٞعٍغخ  ،َ5919/8/54اٌّغّٛػخ ِ ،50شبسا إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .484
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المبحث الثاني
أثر القصور في التسبيب عمى الحكم
نصت المادة (  )175مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني
عمى أف" القصور في أسباب الحكـ الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيـ في أسماء الخصوـ
وصفاتيـ وعدـ بياف أسماء القضاة الذيف أصدروا الحكـ يترتب عميو البطالف".
يتضح مف ىذا النص بأف المشرع قد رتب عمى القصور في أسباب الحكـ الواقعية
البطالف ،وقد سبؽ أف ذكرنا باف المقصود بأسباب الحكـ الواقعية ،ىي تمؾ األسباب التي
تتضمف الرد عمى ما أثاره الخصوـ مف بينات ودفوع وطمبات أثناء سير الدعوى( ،)1مف ىنا
يثور التساؤؿ حوؿ أثر القصور في األسباب القانونية عمى الحكـ؟ وما ىي سمطة محكمة
االستئناؼ ومحكمة النقض في إكماؿ ما يصيب الحكـ مف قصور سواء أكاف القصور في
األسباب الواقعية أو القانونية ،وما ىي الحاالت التي ال تعد بحسب األصؿ مف صور
القصور في التسبيب ،وتقتضي اإلجابة عف ىذه التساؤالت توضحييا في المطالب اآلتية-:

ساعغ ِف َٛٙاٌزغج١ت ،ص1
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المطمب األول
أثر القصور في األسباب القانونية عمى الحكم
وسمطة محكمة الدرجة الثانية والنقض في إكماله.
أوالً :أثر القصور في األسباب القانونية عمى الحكم:
ينبغي أف يشتمؿ الحكـ عمى األسباب الواقعية والقانونية ،وأف تكوف قائمة عمى أسس
صحيحة وكافية لتبرير النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ .فالقاضي ممزـ بتطبيؽ القانوف بشكؿ
صحيح ،وبياف األساس القانوني الذي بني عميو الحكـ( .)1غير أف القاضي قد يستخمص
الوقائع استخالصاُ صحيحاً ،ويستند إلى أدلو كافية ،ويوضح كيفية فيمو لموقائع عمى نحو
يمكف مف خاللو االطالع عمى منيجو في الوصوؿ إلى النتيجة ،ومف ثـ يقوـ بتطبيؽ القانوف
عمى الوقائع ،غير أنو قد يقع في خطأ في تطبيؽ القانوف ،فما ىو أثر ىذا الخطأ عمى
الحكـ؟
إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تتوقؼ عمى معرفة تأثير الخطأ عمى النتيجة التي
انتيى إلييا الحكـ ،فإذا كانت النتيجة غير صحيحة كاف الحكـ مخالفاً لمقانوف ،أما إذا كانت
النتيجة التي انتيي إلييا الحكـ صحيحة فال يؤثر ذلؾ عمى الحكـ( .)2وىذا ما أكدتو محكمة
النقض الفمسطينية في حكميا بأف" القصور في األسباب القانونية ال يعيب الحكـ إذا كانت
النتيجة التي انتيي إلييا الحكـ صحيحة"(.)3
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -894ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟرغج١ت األؽىبَ ،اٌّشعغ اٌغبثك.562 ،
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .894
ٔمغ ِذٔ ٟساَ اهلل :ف ٟاٌـؼٓ سلُ  ،8009/402عٍغخ .َ8009/50/3
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وتكمف العمة في كوف القصور في األسباب القانونية ال يعيب الحكـ ،طالما أف
النتيجة التي انتيى إلييا الحكـ صحيحة ،ألف كالً مف محكمة االستئناؼ بصفتيا محكمة
موضوع وقانوف ،ومحكمة النقض بصفتيا محكمة قانوف ،تستطيع مف تمقاء نفسيا أف
تستكمؿ ما يصيب الحكـ مف قصور في أسبابو القانونية ،وتستطيع تصحيحيا إذا كانت
خاطئة(.)1
ويتخذ القصور في األسباب القانونية عدة صور منيا(:)2
 -1ما يرجع إلى عدـ ذكر النص القانوني الذي ينطبؽ عمى الواقعة.
 -2ومنيا ما يرجع إلى عدـ وجود نص قانوني ينطبؽ عمى الواقعة محؿ النزاع.
 -3ومنيا ما يرجع إلى عدـ تكييؼ الواقعة محؿ النزاع قبؿ تطبيؽ النص القانوني واجب
التطبيؽ.
وفي جميع الحاالت السابقة ال يعيب الحكـ طالما أف النتيجة التي انتيى إلييا الحكـ
صحيحة.

ٔظذ اٌّبدح  ِٓ 880لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" رٕظش اٌّؾىّخ االعزئٕبف ػٍ ٝأعبط ِب ٠مذَ ٌٙب ِٓ ثٕ١بد
ٚدفٛع ٚأٚعٗ دفبع عذ٠ذح ِٚب وبْ لذ لذَ ِٓ رٌه إٌِ ٝؾىّخ أٚي دسعخ" وّب ٔظذ اٌّبد  844ػٍ ٝأٔٗ " إرا ٚلغ لظٛس ف ٟرغج١ت اٌؾىُ اٌّـؼْٛ
ف ٗ١سغُ ِٛافمخ ِٕـٛق اٌؾىُ ٌٍمبٔ ْٛر مشس اٌّؾىّخ رأ١٠ذٖ ِٓ ؽ١ش إٌز١غخ اٌز ٟأز ٟٙإٌٙ١ب ثؼذ اعزذسان أعجبة اٌمظٛس"
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص 892
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ثانياً :سمطة محكمة االستئناف في إكمال القصور في أسباب الحكم.
يعتبر االستئناؼ مف طرؽ الطعف العادية ،بحيث يكوف لكؿ مف صدر الحكـ في
غير صالحو الطعف فيو أماـ المحكمة الدرجة الثانية ،بيدؼ إصالح ما شاب الحكـ مف
خطأ ،ويعد التسبيب وسيمة تتمكف مف خاللو محكمة االستئناؼ مف مراقبة صحة األحكاـ
الصادرة مف محكمة الدرجة األولى ،سواء فيما يتعمؽ بسالمة استخالص المحكمة لموقائع أو
مدى صحة التدليؿ عمى ثبوت الوقائع ،وكيفية ردىا عمى الطمبات والدفوع الجوىرية التي
أثيرت أماميا ،ومدي صحة التكييؼ القانوني الذي أسبغتو عمى الوقائع ،وعمى مدى سالمة
النتائج التي استخمصتيا مف المقدمة التي عرضت عمييا( .)1فإذا ما انطوى الحكـ عمى
قصور في التسبيب ،األمر الذي يثير التساؤؿ حوؿ صالحية محكمة االستئناؼ في استكماؿ
النقص في األسباب مع تأييد الحكـ بما توصؿ إليو مف حيث النتيجة؟
إف اإلجابة تختمؼ بحسب ما إذا كاف الحكـ ينطوي عمى قصور في األسباب
الواقعية أـ القانونية ،إف محكمة االستئناؼ بصفتيا محكمة موضوع وقانوف ،فإف مف
صالحيتيا أف تنظر في الدعوى مف جديد( ،)2فإذا ما انطوى الحكـ المطعوف فيو عمى
قصور في أسبابو الواقعية ،وجب عمييا إلغاء الحكـ المطعوف فيو واصدار حكـ جديد،

ٛ٠عف ِؾّذ اٌّظبسٚح :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.61
ٔظذ اٌّبدح  ِٓ 880لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ اٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" رٕظش اٌّؾىّخ االعزئٕبف ػٍ ٝأعبط ِب ٠مذَ ٌٙب ِٓ ثٕ١بد
ٚدفٛع ٚأٚعٗ دفبع عذ٠ذح ِٚب وبْ لذ لذَ ِٓ رٌه إٌِ ٝؾىّخ أٚي دسعخ"
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ينطوي عمى األسباب التي تبرر النتيجة التي توصمت إلييا( .)1واذا لـ يكف ىناؾ قصور في
األسباب الواقعية صححت ما شاب األسباب القانونية مف نقص وأكممتو.
ثالثاً :سمطة محكمة النقض في إكمال القصور في أسباب الحكم.
سبؽ أف ذكرنا باف التسبيب يعتبر الوسيمة التي تتمكف مف خاللو محكمة النقض مف
الرقابة عمى محكمة األدنى درجة ،في كيفية فيميا لمضموف القاعدة القانونية ،ومحتواىا،
كما أنيا تستطيع معرفو ما إذا كاف تفسير القاضي لمنصوص القانونية يتفؽ مع التفسير
الصحيح مف عدمو .فإذا طعف في الحكـ لتوافر عيب القصور في التسبيب ،األمر الذي يثر
التساؤؿ حوؿ صالحية محكمة النقض في إكماؿ القصور في األسباب مع تأييد الحكـ مف
حيث ما توصؿ إليو مف نتيجة؟
تقتضي اإلجابة عف التساؤؿ أف نفرؽ بيف ما إذا كاف الحكـ ينطوي عمى القصور
في األسباب الواقعية أـ القانونية ،فإذا كاف الحكـ قاص اًر في أسبابو الواقعية ينبغي عمى
محكمة النقض أف تنقض الحكـ مع اإلعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ لتقضى فيو
مف جديد وفؽ تعميماتيا(.)2

ٔظذ اٌّبدح  ِٓ 884لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" رمشس اٌّؾىّخ لجٛي االعزئٕبف إرا اعزٛف ٟششٚؿٗ
اٌمبٔ١ٔٛخ ،صُ رٕظش ف ٟاٌّٛػٛعٌٙٚ ،ب أْ رمؼ ٟثزأ١٠ذٖ ِغ ث١بْ األعجبةٌّ ،ؾىّخ االعزئٕبف أْ رٍغ ٟاٌؾىُ اٌّغزأٔف أ ٚرؼذٌٗ أ ٚرظذس ؽىّب
عذ٠ذاً ؿجمبً ٌٍمبٔٚ ْٛاٌجٕ١بد

"..

ٔظذ اٌّبدح  ِٓ 846لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ "  -5إرا لجٍذ اٌّؾىّخ اٌـؼٓ رٕمغ اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛفٗ١
وٍٗ أ ٚثؼؼٗ ٚرؾىُ ثبٌشعٚ َٛاٌّظشٚفبد ٚأرؼبة اٌّؾبِبح -8 .إرا وبْ ٔمغ اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛفٌّ ٗ١خبٌفخ لٛاػذ االخزظبصٚ ،عت ػٍ ٝاٌّؾىّخ
اٌفظً ف٘ ٟزٖ اٌّغأٌخٌٙٚ ،ب ػٕذ االلزؼبء رؼ ٓ١اٌّؾىّخ اٌّخزظخ -4 .فئرا وبْ إٌمغ ٌغ١ش رٌه ِٓ األعجبة رؾ ً١اٌذػ ٜٛإٌ ٝاٌّؾىّخ اٌزٟ
أطذسد اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛفٌ ٗ١زؾىُ فٙ١ب ِٓ عذ٠ذ ثٕبء ػٍ ٝؿٍت اٌخظ -3.َٛػٍ ٝاٌّؾىّخ اٌز ٟاؽً إٌٙ١ب اٌذػ ٜٛأْ رزجغ ؽىُ ِؾىّخ إٌمغ فٟ
اٌّغأٌخ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟفظٍذ فٙ١ب".
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غير أنو يجوز لمحكمة النقض أف تقوـ بنقض الحكـ والحكـ في موضوع الدعوى،
وذلؾ إذا كاف موضوع الدعوى صالحاً لمفصؿ فيو ،واذا كاف الطعف لممرة الثانية( .)1أما إذا
كاف الحكـ قاص اًر في أسبابو القانونية وكانت النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ صحيحة ،كاف
لمحكمة النقض أف تقرر تأييد الحكـ مف حيث النتيجة مع استدراؾ أسباب القصور ،ىذا ما
أوضحناه بصورة مفصمة عند حديثنا عف القصور في األسباب القانونية.
المطمب الثاني
قصورً في التسبيب ،وأثر الزيادة في األسباب عمى الحكم
ا
ما ال يعد
سوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب أثر الزيادة في األسباب عمى الحكـ ،وما ال يعد قصور في
التسبيب ،عمى شكؿ نقاط عمى النحو اآلتي:
أوالً :أثر الزيادة في أسباب الحكم.
يقصد باألسباب الزائدة ما يريد في الحكـ مف أسباب تزيد عف القدر الكافي لحمؿ
النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ .فاألصؿ أف الزيادة في األسباب ال تؤثر عمى الحكـ سواء
أكانت ىذه الزيادة في األسباب القانونية أو الواقعية ،ما دامت األسباب الواقعية تكفي لتبرير
النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ(.)2

ٔظذ اٌّبدح  ِٓ 844لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ "  ..إرا ؽىّذ اٌّؾىّخ ثٕمغ اٌؾىُ اٌّـؼ ْٛفٚ ٗ١عت
ػٍٙ١ب أْ رؾىُ ف ٟاٌّٛػٛع ف ٟأ ِٓ ٞاٌؾبٌز -:ٓ١أ -إرا وبْ ِٛػغ اٌذػ ٜٛطبٌؾبً ٌٍفظً ف .ٗ١ة -إرا وبْ اٌـؼٓ ٌٍّشح اٌضبٔ١خ".
ػجذ اٌؾّ١ذ اٌشٛاسث :ٟؿشق اٌـؼٓ ف ٟاٌؾىبَ اٌّذٔ١خ ٚاٌغٕبئ١خ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  -352اؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص
.658
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تطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأنو" بحسب المحكمة لرفض دعوى
الممكية أف تستند في ذلؾ إلى عجز المدعى عف إثبات دعواه دوف أف تكوف بحاجة إلى بياف
أساس ممكية المدعى عميو ،ومف ثـ فإف النعي عمى خطأ الحكـ المطعوف فيو استطراد إليو
زيادة في شأف التدليؿ عمى ممكية المدعى عميو في دعوى الممكية غير منتج"(.)1
فإف األصؿ أف الزيادة في األسباب ال تؤثر عمى الحكـ ،غير أف ىذه الزيادة قد
تؤدي إلى بطالف الحكـ ،إذا ما اندمجت وتجسدت مع منطوؽ الحكـ ،بحيث يكوف القاضي
قد حكـ بأكثر مما طمبو الخصوـ ،وتعتبر ىذه الحالة مف حاالت الطعف بإعادة المحاكمة(.)2
ثانياً :الحاالت التي ال يعتبر فيها قصور في التسبيب.
ويقتصر بحث ىذه الحاالت عمى مفيوـ الموافقة ،بحيث ال ينطبؽ عمييا مفيوـ المخالفة ،وال
يرتب عمييا قصو اًر في التسبيب باعتبارىا أصالً ،فال يمتزـ القاضي بالتسبيب سواء أكاف
كافياً أـ غير كاؼ ،وىي عمى النحو اآلتي:
 -1عدم الرد عمى الطمبات التي لم تستوف شروطها اإلجرائية.
يذىب البعض إلى أنو إذا قدـ طمب أماـ المحكمة لـ يتوافر في الطمب الشكؿ الذي
طمبو القانوف ،فإف المحكمة غير ممزمة بالرد عميو ،وال يترتب عمى عدـ الرد عميو توافر
عيب القصور في التسبيب(.)3
ٔفغ ِذِٔ ٟظش ،ٞعٍغخ ِ ،َ5963/5/53غّٛػخ ِ ،50شبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜاؽّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .658
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .440
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .444
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ونحف ال نؤيد ما ذىب إليو الرأي السابؽ ،ألف المحكمة ممزمة بالرد عمى الطمب
المقدـ ،سواء أقدـ وفؽ اإلجراءات التي تطمبيا القانوف مف عدمو ،وفي حاؿ عدـ توافر ذلؾ
في الطمب فعمى المحكمة أف ترد الطمب شكالً ،مع بياف األساس الذي بموجبو قامت
المحكمة برد الطمب.
 -2عدم الرد عمى طمب لم يقدم بشكل واضح وجازم.
يجب أف يكوف الطمب المقدـ إلى المحكمة واضحاً وجازماً ،وعمى ذلؾ فإذا قدـ طمب
قصور في التسبيب ،يترتب
بشكؿ غير واضح ،ولـ تقـ المحكمة بالرد عميو فإف ذلؾ ال يعد
اً
عميو بطالف الحكـ .غير أف العبرة بالطمبات الختامية قبؿ إقفاؿ باب المرافعة( ،)1فإذا تمسؾ
المدعي في مذكرتو الختامية بالطمب االحتياطي الذي سبؽ إبداؤه فإنو يعتبر غير مطروح
عمى المحكمة ،فإذا لـ تقـ المحكمة بالرد عميو فال يؤدي ذلؾ إلى إصابة الحكـ بالقصور في
التسبيب(.)2
 -3عدم الرد عمى طمب أو دفع لم يقدم دليل عميه ،أو قدم عميه دليل غير مقبول.
ال يمتزـ القاضي بالرد عمى طمب أو أوجو دفاع لـ يقدـ دليؿ عميو ،بحيث يجعمو بال
قيمة ،فإف عدـ الرد عمى مثؿ ىذه الطمبات والدفوع ال يؤدي إلى قصور في تسبيب الحكـ.

ٔظذ اٌّبدح  ِٓ 500لبٔ ْٛأطٛي اٌّؾبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزغبس٠خ اٌفٍغـ ٟٕ١ػٍ ٝأٔٗ" ر مذَ اٌـٍجبد اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌّٛاد اٌغبثمخ إٌ ٝاٌّؾىّخ
اٌّخزظخ ٚفمبً ٌإلعشاءاد اٌّمشسح إللبِخ اٌذػٚ ،ٜٛف ٟوً األؽٛاي ال رمجً اٌـٍجبد اٌّشبس إٌٙ١ب ثؼذ إلفبي ثبة اٌّشافؼخ".
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص.441
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وفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية" بأف التفات الحكـ عف الرد عمى دفاع ال سند لو
مف القانوف ال يعيبوً(.)1
 -4عدم الرد عمى طمب أو وجه دفاع قدم وفق الشكل القانوني الصحيح ،واستوفي
دليمه ولكنه ليس منتجاً في الدعوى.
يمتزـ القاضي بالرد عمى الطمبات أو الدفوع إذا كانت ىذه الطمبات منتجة بالدعوى،
أما إذا قدـ طمب أو دفاع وكاف ىذا األخير منبت الصمة بالدعوى ،فال يؤدي ذلؾ إلى
قصور في الحكـ(.)2

ٔمغ ِذِٔ ٟظش :ٞعٍغخ  ،5943/4/89اٌّغّٛػخ ِ ،60 -81شبساً إٌٌ ٗ١ذ ٜػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .441
ػضِ ٟػجذ اٌفزبػ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ص .446
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الخاتمة
عمى ضوء ما تقدـ ،فإف المقصود بالتسبيب ،ىو بياف األدلة الواقعية والقانونية التي
بنى عمييا الحكـ ،وينقسـ إلى قسميف أحدىما شخصي يتعمؽ بالمتطمبات العممية التي تدفع
اإلنساف إلى القياـ بعمؿ ما .واآلخر موضوعي ،يتعمؽ باالعتبارات الواقعية والقانونية التي
تستخدـ كأساس موضوعي لمعمؿ ،أو اإلجراءات القانونية .فالقاضي ممزـ بستبيب كؿ قرار
قضائي يوجب القانوف تسبيبو.
ويعتبر التسبيب مف أىـ ضمانات التقاضي ،كونو الوسيمة التي تؤدي إلى احتراـ
حقوؽ الدفاع واقناع الرأي العاـ بعدالة القضاء ،كما أنو يعد الوسيمة التي مف خالليا تتمكف
المحكمة المطعوف لدييا مف الرقابة عمى صحة الحكـ .خصوصاً أف عمؿ القاضي يجب أف
يتضمف في طياتو شروط صحتو ،دوف الحاجة إلى دليؿ مف الخارج .فحكـ القاضي يجب أف
يتضمف األسباب التي بني عمييا ،وتكوف ىذه األخيرة واردة في مسودة الحكـ وبشكؿ صريح.
غير أنو يجوز اإلحالة إلى األسباب الواردة في حكـ آخر أو تقرير خبير .سواء أكاف الحكـ
أو تقرير الخبير ،بيف ذات الخصوـ أو في وقائع متشابية ،شريطة أف يتـ إيداع الحكـ أو
تقرير الخبير في ممؼ الدعوى ،بحيث يصبح ورقة مف أوراقيا ،كما أنو يشترط في الحكـ
السابؽ أف يكوف باتاً.
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ير لكؿ جزء
واألصؿ أف تذكر األسباب صراحة في ورقة الحكـ ،بحيث تتضمف تبر اً
مف أجزائو .غير أنو ال يوجد ما يمنع مف وجود األسباب بشكؿ ضمني ،يستنج مف مجموع
الحكـ .ويتحقؽ ذلؾ إما بطريؽ التبعية ،عندما تكوف األسباب التي يبرر القاضي فييا الحكـ
في بعض الطمبات تصمح لتبرير الفصؿ في األخرى ،أو بمفيوـ المخالفة عندما تنتيي
المحكمة في حكميا إلى ثبوت واقعة معينة ،فإف األسباب التي أقامت عمييا قضاءىا تصمح
سبباً ضمنياً لرفض الطمبات المقدمة بأدلة تتعارض مع ما ىو ثابت.
ىذا وينبغي أف يبنى الحكـ عمى أسباب قانونية وواقعية ،واضحة وجمية ،وكافية
لحمؿ الدليؿ عمى أف القاضي بحث موضوع النزاع بحثاُ دقيقاً .بحيث تكوف النتيجة التي
توصؿ إلييا تتفؽ مع المنطؽ والعقؿ السميـ ،ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ اتباع القاضي وسائؿ
المنطؽ سواء أكاف منطقا قانونياً أـ قضائياً.
ويعتبر القصور في التسبيب مف أىـ العيوب التي تعتري الحكـ القضائي نتيجة
تخمؼ شرط كفاية األسباب ،وىو أف يبنى الحكـ عمى أسباب غير أنيا ال تكفي لحمؿ
النتيجة التي توصؿ إلييا .ويطمؽ عميو أيضاً عيب عدـ كفاية األسباب ،أو نقصاف األساس
القانوني لمحكـ.
ويختمؼ القصور في التسبيب عف عيب انعداـ األسباب ،فالمقصود باألخير خمو
الحكـ مف األسباب بصورة كمية أو عدـ الرد عمى الطمبات أو المستندات أو الدفوع الجوىرية
مما يؤدي إلى عدـ تبرير النتيجة التي توصؿ إلييا الحكـ .فعيب انعداـ األسباب ىو عيب
شكمي يصيب الحكـ ،بحيث تقتصر سمطة محكمة النقض إذا ما طعف أماميا بعيب انعداـ
119

األسباب أف تبحث فيما إذا كاف الحكـ قد تـ تسبيبو بصورة كاممة دوف البحث في القيمة
القانونية لمحكـ ،أما القصور في التسبيب ىو أف يبنى الحكـ عمى أسباب إال أنيا ال تكفي
لتبرير النتيجة التي توصؿ إلييا ،فيو عيب موضوعي ،فإذا ما طعف بالحكـ بعيب القصور
في التسبيب يكوف لمحكمة النقض أف تبحث في القيمة القانونية لألسباب لمتأكد إذا ما كاف
الحكـ قد جاء صحيحاً مف عدمو.
ىذا وقد جعمت كؿ مف محكمة النقض الفمسطينية والمصرية مف عيب انعداـ
األسباب ،صورة مف صور القصور في التسبيب ،وىذا مسمؾ ال نؤيده لالختالؼ الواضح
بيف العيبيف.
ويختمؼ القصور في التسبيب عف عيب الخطأ في اإلسناد ،فاألخير ىو أف يبنى
الحكـ عمى واقعة لـ تثبت أماـ القضاء ،أو لـ يطرحيا الخصوـ ،أو إذا استند الحكـ عمى
قاعدة أو مبدأ قانوني ليس محالً لالستناد عميو .أما القصور في التسبيب ىو أف يبنى الحكـ
عمى أسباب إال أنيا ال تكفي لحمؿ الحكـ ،غير أف محكمة النقض الفمسطينية والمصرية قد
جعمتا القصور في التسبيب يشمؿ الخطأ في اإلسناد ،وىذا المسمؾ ال نؤيده لالختالؼ
الواضح بيف العيبيف.
ويختمؼ القصور في التسبيب عف عيب الفساد في االستدالؿ ،فالمقصود باألخير
أف تكوف النتيجة التي توصؿ إلييا القاضي ال تتفؽ مع العقؿ والمنطؽ ،فعيب الفساد في
االستدالؿ يقوـ نتيجة حدوث خمؿ في مرحمة المقارنة التي يجرييا القاضي بيف المقدمة
الكبرى والمقدمة الصغرى ،بحيث يؤدي ىذا الخمؿ إلى إعماؿ أثر قانوني ما كاف يجب
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إعمالو .في حيف أف القصور في التسبيب كما قمنا بأف يبنى الحكـ عمى أسباب غير أنيا ال
تكفي لحمؿ النتيجة التي تـ الوصوؿ إلييا .ومف الممكف أف يؤدي القصور في التسبيب إلى
الفساد في االستدالؿ غير انو ال يوجد تالزـ بيف العيبيف ،فكال العيبيف يعتبراف مف العيوب
الموضوعية ،إال إف محكمة النقض الفمسطينية قد جعمت القصور في التسبيب يشمؿ الفساد
في االستدالؿ.
ويتخذ القصور في التسبيب عدة صور ،تتمثؿ الصورة األولى في القصور في بحث
الوقائع ،فالقاضي ينبغي عميو أف يقوـ ببحث العناصر الواقعية المطروحة عميو ويستخمص
منيا ما ىو منتج وثابت ،فإذا كاف بحث القاضي لمعناصر الواقعية منقوصاً ال يكفي لمتحقؽ
مف سالمة الحكـ كاف ىناؾ عيب القصور في التسبيب ،أما الصورة الثانية تتمثؿ في
اإلثباتات الواقعية المنقوصة ،عندما يكوف تدليؿ المحكمة عمى الوقائع تدليالً ال يكفي
لممارسة محكمة النقض لدورىا في الرقابة عمى صحة التدليؿ ،أما الصورة الثالثة ىي
اإلثباتات الواقعية غير المحددة ،عندما يعتري األسباب التي يتضمنيا الحكـ عدـ التحديد،
بحيث يدؿ عمى أف القاضي لـ يقـ ببحث وقائع النزاع بحثاً جذريا ،أما الصورة الرابعة ىي
األسباب الظنية وىو أف يبنى الحكـ عمى دليؿ غير مؤكدة ،أما الصورة الخامسة ىي
األسباب االفتراضية ىو أف يبنى الحكـ عمى أمر مفترض ال وجود لو في األوراؽ وال دليؿ
عميو.
وينبغي أف يشتمؿ الحكـ عمى األسباب الواقعية والقانونية ،وقد رتب المشرع
الفمسطيني عمى القصور في األسباب الواقعية بطالف الحكـ ،في حيف يكوف لكؿ مف محكمة
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االستئناؼ ومحكمة النقض أف تصحح األسباب القانونية إذا كانت النتيجة التي انتيى إلييا
الحكـ صحيحة.
صور في التسبيب الزيادة في األسباب و عدـ الرد عمى الطمبات التي لـ
وال يعد ق اً
تستوؼ شروطيا اإلجرائية ،وعدـ الرد عمى الطمب إذا لـ يقدـ بشكؿ واضح وجازـ ،أو عدـ
تقديـ دليؿ عميو ،أو عدـ الرد عمى طمب أو دفع قدـ وفؽ الشكؿ القانوني الصحيح واستوفي
دليمو إال أنو غير منتج .في جميع الحاالت المذكورة ال يترتب عمى عدـ الرد عمييا مف قبؿ
القاصي قصور في التسبيب.

التوصيات:
مف مجمؿ ما بحث فقد تـ التوصؿ إلى مجموعة مف التوصيات وىي عمى النحو
اآلتي-:
 -1نأمؿ مف المشرع الفمسطيني أف ينظـ بنص خاص جواز اإلحالة إلى األسباب الواردة
في حكـ سابؽ أو تقرير خبير سواء أكاف بيف ذات الخصوـ أو بيف خصوـ آخريف شريطة
أف يودع ممؼ الدعوى واف يصبح ورقة مف أورقيا ،وأف يكوف الحكـ باتاً.
 -2إف المشرع الفمسطيني في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية قد أخذ بمبدأ
االلتزاـ القانوني بالتسبيب ،وقد جاء ذلؾ باعتباره مجرد بياف مف بيانات الحكـ وذلؾ
بنص المادة  174مف ذات القانوف ،غير أف ىذه الصياغة جاءت معيبة ال تعبر عف
حقيقة المشرع مف وجوب ذكر األسباب ،وىي أف تكوف األسباب مسببة كافية ومنطقية،
لذلؾ نقترح تعديؿ نص المادة  174مف ذات القانوف لتصبح عمى النحو اآلتي" يشتمؿ
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الحكـ عمى اسـ المحكمة التي أصدرتو ورقـ الدعوى وتاريخ إصدار الحكـ وأسماء القضاة
الذيف اشتركوا في إصداره وحضروا النطؽ بو وأسماء الخصوـ بالكامؿ وحضورىـ أو
غيابيـ ،وأف يشتمؿ عمى عرض مجمؿ لوقائع الدعوى ،وخالصة موجزة لطمبات الخصوـ
ومستنداتيـ ودفاعاتيـ ودفوعيـ الجوىرية ،وأف تكوف األسباب كافية ومنطقية"
 -3ضرورة تعديؿ نص المادة ( )251مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية وذلؾ
بحذؼ البد السادس منيا ،والذي يعتبر التناقض بيف أجزاء المنطوؽ مف حاالت الطعف
بإعادة المحاكمة ،واضافتيا لنص المادة ( )225مف ذات القانوف التي تتحدث عف
حاالت الطعف بالنقض.
 -4نأمؿ مف القضاء الفمسطيني عدـ الخمط بيف عيب القصور في التسبيب وعيوب التسبيب
األخرى مف انعداـ وخطأ في اإلسناد أو فساد في االستدالؿ بإتباع المعاير الفاصمة بينيا،
لما يرتب عمى ذلؾ مف أثار
 -5نأمؿ أف يتـ المبدأ القانوني المتبع بيف شطري الوطف في غزة والضفة العربية ،مف خالؿ
عقد ورشات عمؿ بيف القضاة ،يتـ مف خالليا وضع آليات موحدة في كيفية تسبيب األحكاـ
القضائية.
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الثانية ،لسنة 2212ـ.
 -86فاروؽ يوسؼ أبو الرب :المدخؿ في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية
الفمسطيني  ،الطبعة األولي  ،سنة2222ـ.
 -84فتحي والى :الوسيط في قانوف القضاء المدني ،قانوف المرافعات المدنية والتجارية،
مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي ،سنة 1993ـ.
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 -82محمد أحمد عابديف :الدعوى المدنية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،لسنة 1994ـ.
 -89مجدي الجندي :أصوؿ النقض الجنائي وتسبيب األحكاـ ،الطبعة األولي.
 -40محمد الصاوى :الوجيز في شرح قانوف المرافعات ،دار النيضة العربية ،لسنة
1998ـ،ص799وما بعدىا
 -45محمد المنجي :الطعف بالنقض المدني ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،لسنة 2224ـ.
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 -44محمد عبد اهلل الظاىر :شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ،الطبعة األولي ،سنة
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 -42محمد عزمي البكري :الدفوع في قانوف المرافعات في ضوء الفقو والقضاء ،الطبعة
الثالثة ،دار محمود لمنشر والتوزيع ،لسنة 2222/2221ـ.
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 -49محمد عمى الكيؾ :رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية.
 -30محمد نصر الديف كامؿ :االستئناؼ في المواد المدنية والتجارية ،منشأة المعارؼ
باإلسكندرية.
 -35محمود السيد التحيوى :النظرية العامة ألحكاـ القضاء وفقاً ألراء الفقو و أحكاـ
المحاكـ ،دار الفكر الجامعي.
 -38محمود نجيب حسني :شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،الطبعة
الثانية ،سنة 1988ـ.
 -34مصطفي عبد الحميد عياد :الوسيط في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
والتجارية ،الطبعة األولي ،سنة 2224ـ.
 -33معوض عبد التواب :الدفوع المدنية والتجارية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر الجامعي
باإلسكندرية ،لسنة 1999ـ.
 -31مفمح عواد القضاة :أصوؿ المحاكمات المدنية والتنظيـ القضائي في األردف ،دار
الثقافة لمنشر والتوزيع.
 -36ناىد العجوز :كيفية رفع الطعف بالنقض في األحكاـ الجنائية ،الطبعة األولي ،منشأة
معارؼ باإلسكندرية ،لسنة 222ـ.
 -34نبيؿ إبراىيـ سعد ،وىماـ محمد محمود زىراف :أصوؿ اإلثبات في المواد المدنية
والتجارية ،لسنة 2221ـ.
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 -32نبيؿ إسماعيؿ عمر :الفساد في االستدالؿ ،أىـ عيوب تسبيب األحكاـ القضائية ،دار
الجامعة الجديدة ،لسنة 2211ـ.
 -39ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :الوسيط في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة
الجديد ،لسنة 2226ـ.
 -10ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :تسبيب األحكاـ في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،دار
الجامعية الجديدة ،سنة 2211ـ.
 -15ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :سمطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ،دار
الجامعة الجديدة لمنشر ،سنة 2222ـ.
 -18يوسؼ محمد المصاروة :تسبيب األحكاـ وفقاً لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ،دار
الثقافة لمنشر والتوزيع عماف ،سنة 2212ـ،

ثانيا :الرسائل واألبحاث
 -1أحمد أبو الوفا :تسبيب األحكاـ ،مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية والقتصادية  ،سنة
1957 /1965ـ
 -2عبد اهلل خميؿ الفرا :سمطة القاضي التقديرية في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
الفمسطيني ،رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في قانوف المرافعات ،سنة 2228ـ ،جامعة
الدوؿ العربية ،معيد البحوث والدراسات العربية.
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