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  عیب عدم تسبیب الحكم القضائي
  *ملخص

على المحكمة أن تأخذه بنظر االعتبار عند یعتبر تسبیب األحكام المدنیة التزامًا یجب 

إصدار األحكام القضائیة وأن وجود أي عیب من عیوب التسبیب كعدم وجود األسباب 

أو كفایتھا أو تناقضھا أو وجود أسباب افتراضیة أو ظنیة أو فسادًا في االستدالل 

  . یترتب علیھ فسخھ ونقضھ

م التي تصدر في حقھم فمتى كانت والتسبیب وسیلة الخصوم للتحقق من عدالة األحكا

ھذه األسباب عادلة بناء على تسبیبھا نالت ثقة الخصوم، وأدت إلى صیانة حق 

الدفاع واستعمال الحق في الطعن إضافة إلى أنھ یفتح الطریق أمام محكمة التمییز 

  . لمراقبة المحاكم في كیفیة فھمھا لواقع الدعوى ورقابة صحة األحكام

لحكم القضائي من العیوب الشكلیة التي تتضمن فقط مخالفة وعیب عدم تسبیب ا

ھ بھ كالتكییف تبللشروط الشكلیة الواجب توافرھا بالحكم، وھو یتمیز عما یش

وأسباب التمییز وأسباب الدعوى، ومن أھم مقتضیات تسبیب الحكم ھو كفایة 

یب األحكام ومنطقیة األسباب، وعدم تناقضھا فإذا لم تتوافر نكون أمام عیب عدم تسب

القضائیة بأي صورة من صوره بالرغم من أن ھناك صور وإن توافرت إال أنھا ال 

تعتبر من عیوب تسبیب الحكم القضائي كالتزید في األسباب أو اإلحالة على تقریر 

  . خبیر أو أوراق الدعوى

وبمجرد توفر عیب عدم التسبیب نلمس أثره من الناحیة المعنویة على نفسیة 

فقد الحكم ثقتھ أضف إلى الجزاء القانوني حیث یكون الحكم قابًال للطعن الخصوم وی

  .والنقض

  : الكلمات المفتاحیة

  . كفایة األسباب، منطقیة األسباب، الفساد في االستدالل: تسبیب الحكم القضائي
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Deficiencies in the causation of the judicial ruling 
*Abstract  

The causation of civil judgments is considered to be an 
obligation on the court to take into account when issuing judicial 
rulings, the existence of any defect in the causation such as the 
lack of causes, insufficiency, contradictory, existence of 
hypothetical or presumptive causes or a corruption in the 
reasoning would result in its dissolution and invalidation. 

Causation is the opponents’ method to verify the fairness of 
sentences issued against them, the opponents trust is gained 
when the causes are fair based on the causation which would 
lead to maintaining the right of defense and the right of appeal as 
well as allowing the Court of Cassation to monitor courts in 
terms of understanding the realities of the cases and the 
authenticity of the judgments. 

The deficiencies in the causation of the judicial rulingare 
one of the formal defects that include the violation of formal 
requirements that should be fulfilled in the ruling, it is also 
distinguished from other adaptations and causes of cassation, 
the sufficient and logical causes as well as the lack of 
contradiction is one of the most important requirements for 
causation, deficiencies in the causation of the judicial rulingin 
any form whatsoever exists if this requirement is not available, 
although there are forms which would not be considered as a 
deficiency in the causation due to their existence such as the 
increase in causes or referral to an expert report or case 
documents. 

When deficiencies in the causation exist we would sense its 
psychological effect on the opponent, also the judicial ruling will 
lose its authenticity and the sentence will be subject to appeal 
and cassation.  
Key words: 
Causation of Judicial Ruling: Sufficient causes, logical causes, 
corruption in the reasoning. 
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مة   : لمق

العدالة اإللھیة عدالة مطلقة تتطابق مع الحقیقة الواقعیة وتنفذ إلى الباطن فھي من 
صنع اهللا الحكم العدل العلیم ببواطن األمور وعلى العكس من ذلك فإن العدالة 
البشریة ھي التي تعد عدالة نسبیة ألنھا عدالة من صنع قضاة بشر معرضین في 

بحسب قدرتھ المحدودة التي تقوم على الظاھر وتعجز أحكامھم للصواب والخطأ كل 
  . عن الوصول إلى الباطن الذي یترك علمھ إلى اهللا عز وجل

والبد للوصول إلى العدالة من وسیلة یتمكن بھا الخصوم والقضاة من مراقبة 
القاضي للتأكد من انھ لم یفصل في النزاع بناًء على میل شخصي أو جھل، وھذه 

لزم القاضي بأن یصدر حكمًا مسببًا یبین فیھ األسباب التي حملتھ الوسیلة ھي أن ی
على صدور حكمھ على الوجھ الذي جاء علیھ ویقدم التبریرات المنطقیة والكافیة 
إلقناع جمیع من یطلع على الحكم بأنھ جاء عادًال وموافقًا للقانون والواقع أن تسبیب 

 عاتق القاضي إذ تتطلب فضًال عن الحكم وتبریره ھو من أصعب المھام الملقاة على
  . اقتناعھ إقناع الجمیع بالحكم

والنجاح في التسبیب یشعر الخصوم بالطمأنینة لعدالة الحكم الصادر بحقھم وأن 
القاضي قد درس قضیتھم، وأجاب دفوعھم، ولم یغیر سببھا، ولم یتجاوز نطاقھا، 

بیب تمتزج القواعد القانونیة وأنھ ناقش األدلة المحتملة فیھا وقام بتدقیقھا، وبالتس
  . مع الوقائع لیؤكد القاضي بموجبھا الحجج والبراھین التي تدعم قراره

وفي ضوء ذلك تتلخص عملیة التسبیب في سرد الدعوى واستخالص الصحیح منھا 
وتقدیره وتطبیق القواعد القانونیة بصدده شریطة أن یتوافر ربط بین منظومة الحكم 

  . ألسباب وعدم تناقصھاوأسبابھ وكفایةھذه ا

ختيا سب  ض  لم   : همية 

سبق وأن أشرت إلى أن النجاح في التسبیب یشعر الخصوم بالطمأنینة، وأنھ في 
أمان طالما أن القضاء یسیر بناًء على أصول قانونیة تبرر تصرف القاضي إلصداره 

  . حكمھ بھذه الصورة
لقواعد القانونیة مع الوقائع مما إضافة إلى أن تسبیب القاضي لحكمھ یدمج بین ا

یسھل عملھ ویستطیع إقناع الخصوم في الدعوة، وجاءت أھمیة الدراسة لتسلیط 
الضوء على بعض عالمات االستفھام التي قد تدور في ذھن الخصوم أو دارسي 
القانون ألن األحكام والقرارات القضائیة قد تصدر بشكل مستمر وقد یكون بعضھا قد 

یب ومن ھذه األسئلة ما المقصود بتسیب األحكام القضائیة؟ وما ھي صدر بدون تسب
أھمیة التسبیب؟ وتحدیھ ما یمكن اعتباره تسبیبًا؟ وما ال یمكن اعتباره، وما ھو 

  .الجزاء المترتب على وجود عیب عدم التسبیب لألحكام القضائیة؟
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  : ولكل ما تقدم أثرنا أن نتناول ھذا الموضوع على النحو التالي
  . ماھیة التسبیب وتمییزه عما یشتبھ بھ: المبحث األول

  . تعریف التسبیب: المطلب األول  
  . المقتضیات القانونیة في تسبیب األحكام: المطلب الثاني
  . تمییز التسبیب عما یشتبھ ھبھ: المطلب الثالث

  . عیوب التسبیب وصورھا واألثر المترتب على وجودھا: المبحث الثاني
  . ما یعتبر عیبًا في التسبیب: لالمطلب األو  
  . ما ال یعتبر عیبًا في التسبیب: المطلب الثاني  

  . األثر المترتب على وجود عیوب التسبیب: المطلب الثالث
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  املبحث األول

  ماهية التسبيب ومتييزه عما يشتبه به

واجده لم تضع الكثیر من التشریعات تعریفًا جامعًا مانعًا للتسبیب بل اكتفت بضرورة ت
وتضمین الحكم الصادر لألسباب التي دعت إلى صدوره بھذه الصورة لذلك فإننا 
سنبحث في تعریف التسبیب في مطلب أول، وما ھي المقتضیات القانونیة في تسبیب 

  : األحكام في مطلب ثاٍن، وفي تمییزه عما یشتبھ بھ في مطلب ثالث

  اطب اول

  رف اب

ان األدلة الواقعیة والقانونیة التي بنى علیھا القاضي حكمھ، یقصد بتسبیب الحكم بی
وھو كل ما یتوصل بھ إلى غیره، ویعني اشتمال الحكم على األسباب التي أدت إلى 

  . )١(ظھوره
وبالنظر في القانون األردني نجد أنھ لم یضع تعریفًا لتسبیب الحكم وإنما اكتفى 

ات الصادرة، وبیان األسباب الواقعیة بالنص على وجوبھ بالنسبة لألحكام والقرار
والقانونیة وأسباب الرد على الطلبات والدفوع الجوھریة التي قادت القاضي إلى 

  . إصدار الحكم الذي انتھى إلیھ
 من ١٦٠حیث ینص القانون على تسبیب الحكم ضمن بیاناتھ الشكلیة الواردة في م 

 على األسباب الواقعیة والقانونیة قانون أصول المحاكمات المدنیة ویشتمل ھذا البیان
)٢(  

أن قانون أصول المحاكمات :( وتطبیقًا لذلك فقد قضت محكمة التمییز األردنیة بـ
الحقوقیة یوجب على المحكمة أن تسبب أحكامھا، وأن تبین الحجج القانونیة واألدلة 

، كما الواقعیة التي بنت علیھا حكمھا، وال یكفي أن تبدي أسباب مبھمة، أو غامضة
یجب علیھا تقدیر المستندات التي تبرز إلیھا الدعوى، وفي حالة عدم مراعاة ذلك 

  . )٣()فإن حكمھا یكون قاصرًا في التسبیب ومستوجبًا النقض
ویستفاد من قرار المحكمة أن ھناك أسبابًا واقعیة یستند إلیھا الحكم في تقریر وجود 

حكم، وھيَّ َتأكیدات وإثباتات تتصل أو عدم وجود الواقعة أو الوقائع األساسیة لل
  . اتصال وثیق وقوي بالوقائع

                                                           

، ٢٠٠٦، عم��ان،  ٢ع��وض الزعب��ي، أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة، الج��زء الث��اني، دار وائ��ل، ط       (١)
 . ٧٦٤ص

 .  من قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني١٦٠ م انظر(٢)
 . ١٩٧٨ مجلة نقابة المحامین السنة ٢٢٧/٧٨تمییز حقوق رقم (٣)
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أن عدم وجود أیة بینة تؤید واقعة : (وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمییز األردنیة بـ
استیالء البنك على شھادات األسھم العائدة للخصم یجعل الحكم مشوبًا بالقصور في 

  . )١() التعلیل والتسبیب
نیة، فیقصد بھا بیان القاعدة القانونیة أو المبدأ القانوني الذي أما األسباب القانو

یصدر الحكم تطبیقًا لھ، وتشتمل على الحجج القانونیة التي یستند إلیھا الحكم بمعنى 
  . )٢(أنھا تعني انطباق القانون على الواقع 

نية بـ أل لتميي  ل فق قض محكمة  بيقا ل أن من القواعد القانونیة (:ت

المقررة أن مجرد الخطأ في ذكر التشریع الذي صدر القرار باالستناد إلیھ ال یعیب 
  . )٣() القرار إذا كان ھناك تشریع آخر یجیز إصداره

وھنا على المحاكم تسبیب األحكام الصادرة عنھا سواء كانت صاحبة اختصاص 
اء تعلق أصلي أو اشتئنافي ألن التسبیب بھذا المعنى یتناول الحكم القضائي سو

  . بالقانون أو الواقع
والمدلول القانوني لتسبیب األحكام یعني اشتمالھا على التعلیالت والحیثیات الكافیة 
التي سوغت صدورھا وھو أحد األركان الشكلیة والبیانات اإللزامیة التي یجب أن 

إال تنظمھا دیباجة الحكم وال بد أن تستند إلى أحد األسباب التي نص علیھا القانون و
  . نكون أمام عیب شكلي یتعلق بالتسبیب

وحتى تكون أسباب الحكم المدني معبرة عن كل عناصر الدعوى البد أن تكون ھذه 
  . األسباب موجودة فیھ وبشروط قانونیة حتى یتحقق الغرض المقصود

لحك:ال قة  ألسبا في  ج     :  

 غیابھ نكون أمام عیب شكلي ویعبر عن ھذا الشرط بشرط وجود األسباب وفي حال
یصیب الحكم القضائي ویؤدي إلى نقضھ بمجرد تحققھ دون النظر إلى النتیجة التي 
توصل إلیھا الحكم في منطوقھ، وھذا یعني أن ترد األسباب في الورقة التي تضمنت 
منطوقھ بالنسبة للحكم القضائي وفي محاضر الجلسات بالنسبة للقرارات التي أوجب 

  . سبیبھاالقانون ت
واألصل أن ترد أسباب الحكم في ورقتھ بالشكل الصحیح وذلك عندما تذكر المحكمة 

وقد تكون ھذه األسباب ضمنیة یستدل علیھا عن طریق غیر . صراحة تبریراتھا
مباشر، على أنھا تعلیالت لما اتجھت إلیھ في قضائھا وتستخلص ھذه األسباب عند 

ت وترك ما قضت بھ في الطلبات األخرى قیام المحكمة بتسبیب جزء من الطلبا
  . محموًال على تلك األسباب

                                                           

 . ٥٠٣، ص١٩٩٥، ٩/١٠ مجلة نقابة المحامین، العددان، ٨٠٨/٩٤تمییز حقوق رقم (١)
، دار الثقاف�ة  ٢یوسف محمد المصاروة، تسبیب األحكام وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، ط    (٢)

 . ٢٢، ص٢٠١٠للنشر والتوزیع، عمان، 
 . ١٧٠، ص١٩٧٨، مجلة نقابة المحامین لسنة ٣٤٨/٧٧تمییز حقوق رقم (٣)
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ع: ثانيا ل ألسبا مستم م     . يج  تك 

ال یجوز للقاضي تأسیس قناعتھ وتكوین رأیھ إال بناًء على عناصر موجودة في 
الدعوى فیمتنع القاضي من الحكم بعلمھ الشخصي كما ویمتنع عن تغییر سبب 

  . وىالدع

ب اطا  

ماب ا  وت ا  

حتى یمكننا اعتبار أن الحكم القضائي عمل علمي یقوم بھ القاضي بناًء على أسس 
واعتبارات قانونیة منطقیة صحیحة، ویتبین أن القاضي قد قام ببحث القضیة 

 التي بنى علیھا حكمھ المعروضة أمامھ بحثًا دقیقًا كافیًا ال بد من أن تكون األسباب
  . كافیة منطقیة وھذه أھم المقتضیات القانونیة في تسبیب األحكام

ألسبا: ال   :كفاية 

یجب أن یكون تسبیب األحكام كافیًا، بمعنى تضمین الحكم أسبابًا صالحًة لقبول 
النتیجة التي توصل إلیھا وتضمینھا منطوقھ بحیث تكون كافیة لتأمین جوانبھ كاملة 

نى أن تقیم المحكمة قضائھا على ما یكفي لحملھ، أي یبنى الحكم على أسباب بمع
واضحة جلیة تحمل الدلیل على أن القاضي بحث وقائع القضیة بحثًا دقیقًا وكون رأیًا 

  . )١(فیھا 
أنھ وإن كان لمحكمة الموضوع : (وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمییز األردنیة بـ

قع من الشھادات والمستندات والتحقیقات وترجیح بینة السلطة التامة في فھم الوا
أحد الفریقین على بینة الفریق اآلخر أو االقتناع بھا إال أنھ لمحكمة التمییز صالحیة 
رقابة ھذا الفھم وال یتأتى لھا ذلك إال إذا كانت أسباب الحكم معللة تعلیًال كافیًا لتراقب 

 في الدعوى وما إذا كان استخالصًا ما إذا كان استخالص النتیجة من أصل موجود
  . )٢() سائغًا ومقبوًال وغیر مناقض لما تبنتھ المحكمة في حكمھا

وحتى یكون التسبیب كافیًا وتأتي بیاناتھ بالشكل الصحیح ینبغي على القاضي أن 
یبین الخطوات والمراحل التي قطعھا النزاع أمام المحكمة فیعرض الوقائع التي 

اع، وثم یعرض الوقائع التي تعد بمثابة قرینة قانونیة، ویبرز تتعلق بموضوع النز
باقي الوقائع التي اختارھا دون غیرھا، ویعلل سبب رفضھ لبعض الدفوع المتعلقة 
بالوقائع األخرى، إضافة إلى أن یحل القاضي كافة المسائل التي أثارھا الخصوم 

ذلك أن یرد على الدفوع بالنسبة للواقعة أو الوقائع األساسیة للحكم وعلى سبیل 
وذلك ال . واألدلة الجوھریة التي یحتمل فیما لو ثبت أن تغیر وجھة النظر في الدعوى

یعني أن المحكمة ملزمة بتتبع الخصوم في نواحي أقوالھم والرد في الحكم على 
جمیع أقوال الخصوم وحججھم وتفنیدھا، أو الرد على كل مستند یقدم إلیھا وإنما 

                                                           

 . ٧٦٧عوض الزعبي، مرجع سابق، ص(١)
 . ٧٦٧عوض الزعبي، مرجع سابق، ص(٢)
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ن الحكم أسبابًا واضحة یمكن أن یستخلص منھا ولو بطریقة ضمنیة یكفي أن یتضم
أن محكمة : (الرد على ھذه الحجج واألقوال وفي ذلك قضت محكمة التمییز

الموضوع غیر ملزمةبتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالھم وحججھم والرد على 
 یعیب ذلك كل منھا بشكل مستقل وحسبھا أن تقیم حكمھا على أسبابھ السائغة وال

  . )١() الحكم بالقصور
یضاف إلى ذلك أن یعین القاضي األدلة التي بنى علیھا اقتناعھ ودالالتھا وما یؤدي 

  . إلیھ مضمون ھذه األدلة ویترك أمر االمتناع لضمیر القاضي
وال یلزم ببیان أسباب اقتناعھ ألنھ ال یلزم بتسبیب األسباب، وفي ذلك قضت محكمة 

محكمة االستئناف أن تعتمد في حكمھا على ما اقتنعت بھ ھي من من حق : (التمییز
البیانات المقدمة بدون حاجة إلى تعلیل أو تسبیب، وال رقابة لمحكمة التمییز علیھا 

  . )٢() في ذلك

ألسبا: ثانيا قية    . من

ال شك في أن الحكم القضائي ھو نتاج وجھد ذھني یبذلھ القاضي یقوم على منطق 
  . ق قضائي یعصم القاضي عن الخطأ في التفكیر واالستداللقانوني ومنط

لذا یجب أن تكون أسباب الحكم منطقیة، والبناء المنطقي لحكم سلیم، لذلك یجب أن 
تؤدي االدلة التي یستند إلیھا الحكم إلى النتیجة التي انتھى إلیھا، ویجب أن ال یقوم 

انوني یؤدي للحصول على على االحتمال والتخمین ألنھ منطق منظم وفق منھج ق
  . نتائج مترتبة ترتیبًا حتمیًا مبنیًا على مقدمات بأسالیب معینة

التناقض (ومنطقیة األسباب تفترض أیضًا عدم التناقض، أو التھاتر، أو التخاذل 
، ألن ھذه األسباب تتساقط وتھدم بعضھا بعضًا فال یبقى منھا شیئًا یمكن أن )الضمني

  . ھ الحكمیعتبر قوامًا یحمل علی
باإلضافة إلى أن التناقض وعدم االرتباط بین األسباب والمنطوق یعیب الحكم، وال 
تؤدي إلى النتیجة التي انتھى إلیھا القاضي في منطوق حكمھ فإذا تعارضت أسباب 
الحكم مع منطوقھ بحیث ال تكون األسباب المقدمة منطقیة لما قضت بھ المحكمة وال 

 لما سبقھ من أسباب ھنا تكون أمام عیب عدم التسبیب یكون الحكم نتیجة ضروریة
  . )٣(ھنا نكون أمام عیب عدم التسبیب

                                                           

 . ١٢٦، ص١٩٩٤، ٣، ٢، ١ مجلة نقابة المحامین، األعداد ١٠٧٩/٩١تمییز حقوق رقم (١)
 . ٤٠٨، ص١٩٩٩، ٣، ٢، ١ مجلة نقابة المحامین األعداد ١٢٣٧/٩٥تمییز حقوق رقم (٢)
، من��شأة دار المع��ارف، اإلس��كندریة، ٤أحم��د أب��و الوف��ا، نظری��ة األحك��ام ف��ي ق��انون المرافع��ات، ط (٣)

 . ٦٧٦، ص١٩٨٠
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  اطب اث

   بز ا  

قد یحدث ھناك خلط بین مفھوم وموضوع تسبیب األحكام، ومفاھیم قانونیة ُأخرى 
ولو بعجالة أن نمیز تتضمن بعض خصائصھ، وترتبط بھ ارتباطًا وثیقًا لذا كان لزامًا 

  .بین التسبیب والتكییف وأسباب الدعوى وكذلك أسباب التمییز

لتكيي: ال ألحكا ع    :تميي تسبي 

التكییف ھو وصف النزاع المرفوع أمام المحكمة وصفًا قانونیًا یمكنھا من تطبیق 
 المنطبق قاعدة قانونیة علیھا، وھو ھمزة الوصل ما بین الوقائع المطروحة والقانون

علیھا، وبدون التكییف ال یستطیع القاضي حل النزاع بصورة دقیقة وسوف یتم حلھ 
  . )١(بالغموض والعشوائیة 

وال شك في أن ھناك عالقة وثیقة بین التسبیب والتكییف، فكالھما عمل یقوم بھ 
القاضي ومادة التسبیب ھي التكییف، باإلضافة إلى أنھ ال یمكن أن نصل إلى صحة أو 

طأ التكییف إال عن طریق التسبیب، فإذا لم تسبب المحكمة حكمًا تسبیبیًا كافیًا خ
ومنطقیًا ال تستطیع محكمة الطعن الوقوف على سالمة التكییف ولكن ھذا ال یعتبر 
مطلقًا ففي بعض األحیان قد یكون التسبیب صحیحًا ولكنھ مبني على تكییف خاطئ، 

تدقق في الوقائع وتكیفھا واألسباب التي دفعت وھنا یكون الدور لمحكمة الطعن التي 
  . )٢(إلى إصدار حكم قضائي بھذه الصورة 

ھذه العالقة الوثیقة بین التكییف والتسبیب ال تعني عدم وجود نقاط تفرقة بین 
  . المفھومین

فیختلف كل منھما من حیث التعریف كما سبقت اإلشارة، كما ویختلفان من حیث 
  .  التكییف تسبق عملیھ التسبیب واألخیرة تستند على األولىاألسبقیة حیث أن عملیة

أضف إلى ذلك أن التسبیب یختلف عن التكییف من كونھ ینظم عادة في قانون أصول 
المحاكمات، بینما التكییف غالبًا یرد ذكره في القانون المدني ومن حیث ظھوره 

دمج في تفاصیل الدعوى فیظھر التسبیب في ورقة وقرار الحكم بینما التكییف فإنھ ین
  . وینتج أثره في الحكم

وأخیرًا فإن محكمة التمییز تفرض رقابتھا على التسبیب بشقیھ الواقعي والقانوني 
فإذا كان صحیحًا من حیث النتیجة فتمضي في تصدیقھ حتى لو أخطأت محكمة 

ئل الموضوع في مسألة القانون، أما التكییف فإنھا تعرض وقائعھا باعتباره من مسا
القانون كون التكییف یعني تشخیص الواقعة محل النزاع، فالتكییف عمل قانوني 

                                                           

ن، بدون سنة عبد الملك عبد اهللا، إصدار وصیاغة األحكام القضائیة، إصدارات وزارة العدل، الیم           (١)
 . ١٢٢-١٢١طبع، ص

، ١ص��الح ال��دین شوش��اري، ش��رح ق��انون أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة، دار الفك��ر والق��انون، ج        (٢)
 . ٤٤٠، ص٢٠٠١
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یخضع لرقابة المحكمة وإذا تعثرت المحكمة في التكییف ذلك یؤدي إلى نقض الحكم 
  . أو فسخھ

لتميي: ثانيا سبا  لتسبي ع    :تميي 

 والتي تجیز یراد بأسباب التمییز مجموعة من الحاالت التي نص علیھا القانون
لصاحب المصلحة أن یطعن من خاللھا بالحكم الصادر في موضوع الدعوى ویشترط 

  . أن یكون الحكم ماسًا بحقوقھ وأن ال تنعدم المصلحة
فبانعدامھا ال یحق لھ الطعن بالحكم بموضوع التمییز ألن طلب التمییز باإلضافة إلى 

ط بالدعوى من صفة وأھلیة كونھ یتحدد بحاالت معینة یشترط فیھ أیضًا ما یشتر
  . )١(ومصلحة 

ویختلف المفھومان عن بعضھما من حیث األسبقیة، حیث تسبق أسباب الحكم أسباب 
الطعن أو التمییز حیث أن أسباب الحكم ترد في الحكم بینما أسباب التمییز فإنھا ترد 

  . في الئحة التمییز
ئي یمكن استعمالھ بینما إضافة على ذلك أن أسباب التمییز تمنح الطاعن حق إجرا

  . أسباب الحكم واجب مفروض على القاضي
وھذا یشیر إلى أن أسباب التمییز تبنى على قناعة الطاعن المتضرر بینما أسباب 
الحكم تكون بناًء على قناعة القاضي الذي من خاللھ یصدر الحكم ویقنع الخصوم 

  . بھذه األسباب

ل: ثالثا سبا  لحك ع  سبا    . عتميي 

یمكن التعبیر عن الدعوى بأنھا طلب الشخص لحقھ من آخر أمام القضاء، ویعتبر 
سبب الدعوى الواقعة التي یستند إلیھا المدعي في الطلب، وھو ال یتغیر بتغیر األدلة 

  . )٢(الواقعیة والحجج القانونیة التي یستند علیھا الخصوم 
سباب الدعوى أسباب الحكم حیث ویختلف المفھومان من حیث األسبقیة حیث تسبق أ

  . تكون أسباب الدعوى في الئحة الدعوى بینما أسباب الحكم ترد في منطوق الحكم
إضافة إلى أن أسباب الدعوى یحددھا الخصم بینما أسباب الحكم تكون من خالل 

  . القاضي
ومما یجدر مالحظتھ أن سبب الدعوى ال یمكن تغییره بینما أسباب الحكم یمكن أن 

یر إذا رأت المحكمة المطعون أمامھا بالحكم بأن أسباب أخرى ھي التي تصلح تتغ
  . كأسباب للحكم غیر تلك التي تبنتھا محكمة الموضوع

                                                           

، الجی��ل ٥یاس��ر باس��م ذن��ون، أجی��اد ناص��ر ناص��یف، بح��وث ودراس��ات ف��ي الق��انون الخ��اص، ج      (١)
 . ٢٣، ص٢٠٠٩العربي، العراق، 

 . ١٧٧، ص١٩٩٠ي قانون اإلثبات، بغداد، آدم وھیب النداوي، الموجز ف(٢)



 - ٢٨٨٣ -

  املبحث الثاني

  عيوب التسبيب واألثر املرتتب على وجودها

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن النجاح في التسبیب یشعر الخصوم بالطمأنینة لعدالة 
ر بحقھم وأن القاضي قد درس قضیتھم وبحث فیھا وأجاب عن دفوعھم الحكم الصاد

إال أن القاضي قد یخطئ في . واستخلص الوقائع وقدرھا ووصل إلى نتائج صحیحة
استخالص الوقائع ویحصل على نتائج غیر سلیمة، ویقع فیما یسمى عیب التسبیب 

ذا ألھمیة ذلك سوف والتي بدورھا تؤدي إلى إبطال األحكام القضائیة، وإلغائھا، ل
نبحث ما یمكن اعتباره عیبًا من عیوب التسبیب وصور انعدام األسباب، وما ال یعتبر 

  : عیبًا، واألثر المترتب على وجود عیوب التسبیب  في ثالثة مطالب على النحو التالي

  لاطب او

   ر  ً اب

ب التي تصیب الحكم المدني وتؤدي إن أھم ما یمكن اعتباره عیبًا من عیوب التسبی
إلى إبطالھ انعدام األسباب وعدم كفایتھا والفساد في االستدالل واألسباب الظنیة 

  . واالفتراضیة

ألسبا: ال   . نع 

القاعدة العامة تشیر إلى أن أي حكم قضائي البد وأن تتوافر فیھ األسباب القانونیة 
 تخلفت ھذه األسباب فإننا نكون أمام انعدام المبررة لموقف القاضي في حكمھ وإذا

  . األسباب
وھو ما یعني صدور الحكم دون أن یتضمن األسباب الواقعیة سواء بشكل جزئي أو 

  : كلي وھذا یستدعي منا أن نبین صورة انعدام األسباب
 : االنعدام الكلي -١

ذي انتھى إلیھ إن الحالة التي تتمثل في عدم ذكر المحكمة لألسباب التي تبرر الحكم ال
القاضي ھي ما یمكن التعبیر عنھا بالغیاب الكلي لألسباب كأن یتعمد القاضي رفض 
تسبیب األحكام ألسباب شخصیة تعود لھ وھذا قل ما یوجد في الحاالت العملیة 

  . )١(للقضایا المعروضة على المحاكم
كم وھذا ال أو أن یعتقد القاضي أنھ معفى من سبب االلتزام بالتسبیب، وتبریر الح

 من القانون األردني والتي ألزمت القاضي بأن ١٦٠یمكن االدعاء بھ في ظل المادة 
  . )٢(یكون حكمھ مبررًا 

                                                           

 . ٥٥٦، ص١٩٩٧، ١محمد عبد اهللا الظاھر، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، ط(١)
، ١٩٩٨، دار الثقاف�ة، عم�ان،      ٣مفلح الق�ضاة، أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة والتنظ�یم الق�ضائي، ط             (٢)

 . ٣١٨ص
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أضف إلى ذلك أنھ یمكن اعتبار أن یسھو القاضي أو یغفل عن ذكر أسباب حكمھ 
 انعدامًا كلیًا كأن تؤید محكمة االستئناف حكم محكمة الدرجة األولى دون أن تذكر في

  . )١(حكمھا أنھا اعتمدتھ لذات أسبابھ 

ئي -٢ لج  : النع 

ویقصد بذلك أن الحكم قد أغفل في تسبیبھ دفاع أو طلب جوھري یتغیر بھ أن صح 
وجھ الرأي في الدعوى، وسواء طرح على المحكمة من جانب الخصوم أو من جانب 

أو الدفاع الجوھري، النیابة العامة ولم یرد في التسبیب ما یعد ردًا على ھذا الطلب 
فإذا كان الحكم لم یواجھ أحد طلبات الخصوم استقالًال وكانت األسباب التي استند 
إلیھا في رفض طلباتھ جملة ال تصلح قانونًا لرفض ذلك الطلب فكان الحكم قد قام 
بتسبیب نقطة فصل فیھا بینما لم یسبب في نقطة أخرى فصل فیھا أیضًا، وبالتالي 

دم التسبیب في جزء منھ ویمكن الطعن فیھ استنادًا لھذا السبب حیث یصبح الحكم منع
أنھ یتوجب على القاضي أن یرد على كل الطلبات وأوجھ الدفاع والمستندات 

  . )٢(الجوھریة التي یقدمھا الخصوم 
وبالتالي إذا لم یلتزم القاضي بالرد على كل عنصر من الطلبات فإن ذلك یعتبر مثارًا 

أن العبرة لغایة إصدار األحكام :( لذلك قضت محكمة التمییز األردنیةللنقض واستنادًا
  . )٣() ھو الطلبات األخیرة التي یبدیھا الخصم بغض النظر عما ورد في الئحة الدعوى

ویلزم القاضي بالرد على الدفوع الجوھریة كما سبق أن أشرت إلى أن النقطة التي 
ري كیف یمكن تحدیده، وھذا معیار نسبي یمكن أن تثیر الجدل ھو معیار الدفع الجوھ

بالنسبة للخصوم وما مدى اعتباره دفع جوھري أو عادي غیر جوھري، حیث لم 
نلحظ اھتمامًا بھذه النقطة من قبل الفقھ ولكن من الجدیر ذكره أن ما یعتبر جوھریًا 
بالنسبة لبعض الخصوص قد ال یكون جوھریًا للغیر أو من وجھة نظر القاضي قد 

 المسألة جوھریة أو غیر جوھریة لذا ال بد من إیجاد تنظیم تشریعي لھذه تكون
  . المسالة

وإذا لم یرد القاضي على بعض المستندات التي یقدمھا الخصم ولھا عالقة بموضوع 
  . )٤(الدعوى فذلك ایضًا یمكن اعتباره انعدامًا جزئیًا لألسباب 

ألسبا: ثانيا   :ع كفاية 

 األسباب وجود قصور في أسباب الحكم الواقعیة، تتمثل بعرض یعني عیب عدم كفایة
غیر كاٍف لوقائع الدعوى بشكل یجعل الحكم القضائي فاقدًا للعناصر الواقعیة المھمة 
لتبریر القاعدة القانونیة التي تم تطبیقھا ویعبر عنھ بالقصور أو انعدام األساس 

                                                           

، ٢٠٠١، ١، دار الفك��ر والق��انون، جإب��راھیم س��ید أحم��د، ال��دفوع المدنی��ة وع��وارض الخ��صومة  (١)
 . ٤٤٥ص

 . ١٨٤یوسف مصاروة، مرجع سابق، ص(٢)
 . ١٩٩١، سنة ١٣٤٩، مجلة نقابة المحامین، ص٦٦٢/٨٩تمییز حقوق رقم (٣)
 . ٢٠٤یوسف مصاروة، مرجع سابق، ص(٤)
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قم القاضي بحل كافة المسائل وإذا لم ی. القانوني للحكم كونھ سبب للطعن بالنقض
والوقائع وتسبیبھا دون إجمال أو إبھام أو غموض فإن حكمھ یكون مشوب بعیب 
عدم كفایة األسباب، أضف إلى ذلك أن یبین القاضي األدلة التي اعتمد علیھا 

  . )١() بالتسبیب وإال كان تسبیب حكمھ غیر كافة ومعیب

ل: ثالثا ألسبا  الل  الست ضيةلفسا في  الفت   : نية 

أثناء قیام القاضي بدراسة القضیة وحل النزاع فإنھ یقوم بمجموعة من االستدالالت 
حتى یصل لحل یتطابق مع حكم القانون واالستدالل، واالستدالل تسلسل منطقي ینتقل 
من مبادئ أو قضایا أولیة إلى قضایا جدیدة أو ھو حصول التصدیق بحكم جدید 

  . عن األحكام السابقة التي لزم عنھامختلف 
وقد یكون االستدالل قانونیًا،إذ یكون ھو األداة أو الوسیلة التي یطبق لحلھا المنھج 
القانوني على حاالت معینة من خالل اعتماد وسائل منطقیة للوصول إلى األحكام، 

و غیر ویرتبط ھذا النوع من االستدالل بتطبیق القانون سواء كان بصورة مباشرة أ
مباشرة، ألنھ یبحث عن الھدف والغایة التي أرادھا المشرع عندما وضع نصوصھ 
القانونیة، وتختلف وسائل االستدالل حسب نوع المنطق المراد اتباعھ في المنطق 
الصوري ال یوجد سوى االستدالل عن طریق القیاس، أما المنطق غیر الصوري 

  . الل األدلة والحجج والبراھینیمكن االستدالل جدلیًا بإقناع القاضي من خ
وھو العمل الذي یقوم بھ القاضي المتمثل باستخالص نتیجة : أما االستدالل القضائي

معینة من خالل القواعد القانونیة والوقائع المطروحة لیقدم الحمایة القضائیة لمن 
ئیًا یستحقھا من خالل الحكم الذي سوف یصدره، وقد یكون استدالًال جدلیًا أو استقرا

  . )٢(أو استنباطیًا وال مجال لبحثھما في ھذه الورقة 
وھذه العملیة لیست بسیطة إنما تحتاج إلى جھد ذھني، ودرایة، وعلم بالقانون 
والواقع وأن أي عشوائیة أو تخبط بدراسة موضوع القضیة یجعل حكم القاضي 

ھم العیوب التي مشوبًا بعیب الفساد باالستدالل لذا یعتبر الفساد باالستدالل من أ
تصیب التسبیب وتؤدي إلى نقض الحكم، فعندما یقوم القاضي بمھمتھ الرئیسیة 
بفصل النزاع المعروض أمامھ من خالل فرز الوقائع واختیار المناسب، وتكییفھا، 
ویبحث عن القواعد القانونیة المناسبة وتطبیقھا لیصدر حكمھ یكون سلك طریقًا 

حصل ارتباك أو خلل في تلك المراحل أو خلل بالمقارنة بین مناسبًا لالستدالل، أما إذا 
الوقائع والقانون أو وقوع خطأ مع عملیة المقارنة، أو في التكییف، أو أن یتم 
التكییف بطریقة سلیمة ولكنھ طبق قواعد قانونیة غیر صحیحة،وتؤدي إلى نقض 

ض أمامھ من الحكم، فعندما یقوم القاضي بمھمتھ الرئیسیة بفصل النزاع المعرو
خالل فرز الوقائع واختیار المناسب وتكلیفھا ویبحث عن القواعد القانونیة المناسبة 

                                                           

 . ٧٦٩ عوض الزعبي، مرجع سابق، ص(١)
نائی��ة، من��شأة المع��ارف، دون س��نة ن��شر،   عب��د الحمی��د ال��شواري، الت��سبیب ألحك��ام المدنی��ة والج  (٢)

 ٢٢٩ص
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وتطبیقھا لیصدر حكمھ یكون سلك طریقًا مناسبًا لالستدالل، أما إذا حصل ارتباك أو 
خلل في تلك المراحل أو خلل بالمقارنة بین الوقائع والقانون أو وقوع خطأ مع عملیة 

في التكییف أو أن یتم التكییف بطریقة سلیمة ولكنھ طبق قواعد قانونیة المقارنة أو 
غیر صحیحة واستخالص نتائج غیر صحیحة من مقدمات الوقائع أو القانون نكون 

  . أمام فساد في االستدالل
وبالنتیجة نرى أن كل فساد في االستدالل یتعلق بالنتیجة فإذا كان االستدالل صحیحًا 

  . ال وجود لعیب الفساد في االستداللفالنتائج منطقیة و
مما تقدم نجد أنھ یجب أن تؤدي األدلة التي یستند علیھا الحكم إلى النتیجة التي 
انتھى إلیھا، أما إذا كان یستحیل عقًال استخالص الواقعة التي اعتمدت الحكم من 

  . )١(الدلیل فإنھ یكون مشوبًا بالفساد في االستدالل ویوجب بطالنھ 
من صالحیتھا أن تراقب النتائج التي : (ت محكمة التمییز األردنیة بأنوقد قض

توصلت إلیھا محكمة الموضوع لبیان ما إذا كانت البینات التي اعتمدت علیھا تؤدي 
  )٢() إلى ھذه النتائجأم ال

ضية: بعا الفت نية   ل   : ألسبا 

لى واقعة غیر مؤكدة یقصد بالسبب الظني كعیب یشوب التسبیب ھو بناء الحكم ع
یؤسس علیھا الحكم القضائي وھو سبب قائم على الظاھر ویمكن االستدالل علیھ من 
خالل العبارات التي تستخدمھا المحكمة مثل على ما یبدو أو ربما وھي تقوم على 

  . )٣(الشك وعدم الجزم 

ضية الفت ألسبا    : ما 

ابت في األوراق المقدمة في فھي تعني أن القاضي أفترض واقعة لیس لھا أصل ث
  . الدعوى

ویختلف السبب االفتراضي عن السبب المتردد الذي یقصد بھ السبب الذي یتواجد 
ضمن أسباب أخرى تتعلق بالواقعة محل النزاع، ولكن اعتماد أي سبب منھا ال یؤثر 

دد في الحل القانوني، فالحلول القانونیة ھنا متطابقة مھما كان السبب، والسبب المتر
  . )٤(ال یبطل الحكم 

وقد یستخدم القاضي ألفاظ تبني قضاؤه على الشك كتعبیر من المحتمل وھذا دلیل 
  . على أن القاضي أورد افتراض ولیس أسباب قانونیة

                                                           

، دار الفك�ر  ١عزمي عبد الفتاح تسبیب األحكام وأعمال الق�ضاة ف�ي الم�واد المدنی�ة والتجاری�ة، ط           (١)
 .٤٧٩، ص١٩٨٣العربي، القاھرة، 

 . ١٩٠٧، ص١٩٧٦، مجلة نقابة المحامین لسنة ١٣٥/٧٦تمییز حقوق رقم (٢)
 . ٣٤١، ٢٠٠٩المحاكمات المدنیة، دار الثقافة، عباس العبودي، شرح قانون أصول (٣)
، ٢٠٠٨، ١إب��راھیم س��ید أحم��د، ال��دفوع المدنی��ة وع��وارض الخ��صومة، دار الفك��ر والق��انون، ج   (٤)

 . ٤٤٠ص
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ویمكن إضافة إلى ذلك أنھ إذا قضي أیضًا بعبارات عامة ذات طابع عام ال تصلح 
ك قضت محكمة االستئناف األردنیة تبریر الحكم من قبیل الظن واالفتراض، وفي ذل

 من قانون ٥٥إذا قامت محكمة الدرجة األولى بإدانة المستأنف بمخالفة أحكام م(
... حمایة حق المؤلف دون أن یتبین فیما إذا كانت الواقعة التي أدین بھا المستأنف 

وحیث أن محكمة الدرجة األولى خلصت إلى إدانة المستأنف بالجرم ودون بیان 
  . )١() عة بالتحدید یجعل القرار یخلو من التعلیل والتسبیب القانوني السلیمالواق

لحك: خامسا سبا  لتهات بي    : لتناق 

إن التسبیب الواضح یستلزم أن تكون أسباب الحكم متكاملة ومتناسقة یدعم بعضھا 
ض البعض اآلخر بصورة واضحة، فإذا جاءت أسباب الحكم متناقضة مع بعضھا البع
ھو :(فھذا یعتبر عیبًا یشوب الحكم ویؤدي إلى نقضھ، ونعني بتناقض األسباب

تعارض أدلتھا التي اعتمدتھا المحكمة بحیث ینفي بعضھا ما یثبتھ البعض اآلخر، 
وصورتھ أن تورد المحكمة في أسباب حكمھا دلیلین متعارضین تعارضًا ظاھرًا 

  . وتأخذ بھا معًا
قض والتھاتر بین أسباب الحكم یجعلھا قاصرة وتتماحى ومن الجدیر بالذكر أن التنا

وتتساقط ویھدم بعضھا بعضًا وال یبقى منھا شیئًا یمكن اعتباره قوامًا یحمل علیھ 
  )٢(. الحكم

یستثنى من قاعدة أن قاضي الدعوى حر (وبذلك قضت محكمة التمییز األردنیة بأنھ 
ھ وبطرحھ إذا تطرق فیھ الشك إلى في تقدیر الدلیل المقدم لھ باألخذ بھ إذا اقتنع ب

وجدانھ أن یثبت القاضي مصدرًا للواقعة التي استخلصھا یكون وھمیًا ال وجود لھ أو 
یكون موجودًا ولكنھ مناقض لما أثبتھ أو غیر مناقض ولكنھ یستحیل عقًال استخالص 

  . )٣() الواقعة منھ
ب على عدم قیام متى كان الحكم قد رت: (وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ

المؤجر بإصالح اآلالت الزراعیة مسؤولیة عن تعویض المستأجرین عن الضرر 
الذي لحق الزراعة لھذا السبب وكان في الوقت ذاتھ قد أقر المستأجرین على أنھم 
قاموا بإصالح اآلالت الزراعیة وقضى بإلزام المؤجر بتكالیف إصالحھا فإنھ یكون 

  . )٤() مشوب بالتناقض
نكون أمام تناقض بالمعنى المذكور ال بد من أن یقع التناقض بین األسباب ولكي 

الواقعیة للحكم وبالمعنى الفني الدقیق ألن التناقض إذا ورد على أسباب قانونیة 

                                                           

 . ، منشورات مركز عدالة٢٣/٢/٢٠٠٩ بتاریخ ٣٩٠٥/٢٠٠٩استئناف عّمان، رقم (١)
 . ١٧٠ عوض الزعبي، مرجع سابق، ص١٨(٢)
 مجلة نقابة المحامین مشار إلی�ھ ف�ي ع�وض الزعب�ي، مرج�ع س�ابق،       ٩٦٨/٩٦م  تمییز حقوق رق  (٣)

 . ٧٧٠ص
 مشار إلی�ھ ف�ي المرج�ع    ٦٤٢، ص٢١٤، مجموعة النقض   ١٩٦٣ مایو،   ٢نقض مدني مصري،    (٤)

 . ٢٣٠ ص١٠السابق، ھامش 
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كالخطأ في القانون یمكن أن تستبدلھ محكمة التمییز بغیره من األسباب القانونیة 
  . )١(السابقة 

ذي یصیب الحكم ھو الذي یقع بین عناصره المختلفة أو وبالنتیجة فإن التناقض ال
بین األسباب مع البعض اآلخر أو بین األسباب بعضھا مع البعض اآلخر أو بین 
األسباب والمنطوق أما تناقضھ مع باقي محاضر الدعوى وتقدیر المحكمة فال یعیب 

  . الحكم

ب اطا  

    ر  ً اب

 إلى ما یمكن اعتباره عیبًا في التسبیب وعالجناھا في المطلب األول سبق وأن أشرنا
إال أنھ ھناك بعض األمور ال یمكن اعتبارھا عیبًا فمن المقرر أنھ ال یعتبر عیبًا في 

  : التسبیب ما یلي

ألسبا: ال ي   : ت

یعیب التزید في التسبیب ال یعیب الحكم فمتى كانت أسباب الحكم تكفي لحكمھ فإنھ ال 
الحكم استطراده لتأكید وجھة نظره متى كان ھذا االستطراد زائدًا عن حاجة الدعوى 
ویستقیم الحكم بدونھ، ھذا ولو كان من شأن االستطراد ذكر تقدیرات قانونیة خاطئة 
أو ذكر مادة في القانون غیر منطبقة على الواقعة طالما أن أسبابھ األخرى والنتیجة 

  . )٢(ة التي انتھت إلیھا صحیح

خ: ثانيا سبا حك  ع   ل ي خبي      :إلحالة على تق

إن الحكم باعتباره ورقة من األوراق القضائیة یجب أن یكون داًال بذاتھ على استكمال 
شروط صحتھ، بحیث ال یقبل تكملھ ما نقص فیھ من البیانات الجوھریة بأي ورقة 

  . أخرى من أوراق الدعوى
سبب شيء وإحالة الحكم في تسبیبھ شيء آخر، فإن إغفال ذكر األسباب لكن إغفال 

في الحكم یبطلھ بینما اإلحالة ال یصدق ذلك بشأنھا، ألن ما یحیل إلیھ الحكم بشأن 
األسباب یعتبر متممًا لھ في ھذا الخصوص وملحقًا بھ فال یكون الحكم بذلك خالیًا من 

  . األسباب
یجوز لمحكمة االستئناف أن تحیل أسباب (لك بحكمھا وقد أكدت محكمة التمییز على ذ

  . )٣() الحكم البدائي إذا ھي أیدتھ
وال بد لصحة اإلحالة أن ال یكون تسبیب الحكم االبتدائي معیبًا حتى ال یلحق ما بھ من 
عیب الحكم االستئنافي، وأن ال تكون محكمة االستئناف قد سبق وأن قضت ببطالن 

انت إحالتھا في ھذه الحالة اإلحالة إلى معدم، إضافة إلى أال الحكم االبتدائي وإال ك

                                                           

 . ٣٥٢، ص٢٠-٢محمد الكیالني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار وائل للنشر، (١)
 . ٧٧٢ض الزعبي، مرجع سابق، صعو(٢)
 . ٢٣٣٩، ص١٩٧٨ مجلة نقابة المحامین لسنة ٣٥٤/٧٧تمییز حقوق رقم (٣)
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یكون الخصوم قد أبدوا أمام المحكمة االستئنافیة جلسات ودفوع جدیدة وإال وجب 
علیھا التصدي لھذه الطلبات والدفوع والفصل فیھا بأسباب مستقلة وإال كان حكمھا 

بھ على حكم آخر في مشوب بعیب القصور، ویجوز للخصوم إحالة الحكم في تسبی
  . )١(دعوى أخرى بین الخصوم أنفسھم 

ویشترط ھنا أن یكون الحكم المحال علیھ قد سبق صدوره بین نفس الخصوم وأن ال 
  . )٢(یكون قد ألغي وأن یكون قد ضم إلى ملف الدعوى وأصبح ورقة من أوراقھا 

وز للمحكمة أن وإذا كان الحكم صادرًا في قضیة لم یكن الخصم طرفًا فیھا فإنھ یج
تستند في قضائھا على ما قضى بھ ھذا الحكم متى كان ذلك لمجرد تدعیم األدلة التي 

  . أوردتھا وعولت علیھا في قضائھا

  اطب اث

  ار ارب  وود وب اب

س��بق وأن أش��رت إل��ى أن أس��باب الحك��م تعن��ي ب��ث الطمأنین��ة عن��د أط��راف           
ساس الذي استند علیھ القاضي عندما أصدر حكم�ھ، وأن          الدعوى لیعرف كل واحد األ    

انعدامھا یؤثر تأثیرًا جذریًا على سیر العدالة ویمكن أن نثی�ر موض�وع األث�ر المترت�ب             
  : على تخلف أسباب الحكم بالنظر إلى ھذا الموضوع من زاویتین

م أثره من الناحیة المعنویة على نفسیة الخصوم حیث یمكن القول أن الخ�صو         :ال

إذا وجدوا أن الحكم في موضوع خصومتھم كان مسببًا ت�سبیبًا ص�حیحًا، ف�إن            
ذلك یولد لدیھم االقتناع بصحتھ وعدالتھ مما یؤدي إلى ثقة األفراد ب�ھ وعل�ى          
العك��س م��ن ذل��ك ف��إذا ل��م یك��ن م��سببًا وتخلف��ت أس��بابھ ف��إن ذل��ك س��یفقد الثق��ة   

تصوره ضمانة أكیدة بالحكم وعدم مصداقیة القرار ونزاھة القاضي وال یمكن 
لل��رأي الع��ام فل��ن یك��ون ھن��اك مراقب��ة لعدال��ة القاض��ي وم��دى جدیت��ھ بإص��دار   

  .الحكم

ما یترتب من أثر كجزاء قانوني على تخلف األسباب وانعدامھا یمكن اإلشارة    :ثانيا

إلى أن عیب انعدام األسباب ال یمكن تحققھ إذا تضمن الحكم أي سبب لتبریره 
س��بق أن أش��رت ص��ریح أم ض��مني، ف��إذا فق��دت ھ��ذه   س��واء ك��ان ال��سبب كم��ا  

األسباب یترتب على ذلك أنھ یجب على المحكمة التي یطعن في الحكم أمامھا             
أن تتحقق من صحة الدفع المقدم من الخصوم، وذلك بأن تعی�د النظ�ر بوج�ود         

  . أو عدم وجود ھذه األسباب
ن ق��رار أوج��ب الق��انون أن یك��و  : (وق��د ق��ضت محكم��ة التمیی��ز األردنی��ة ب��أن    

القاضي قرارًا معلًال ومسببًا ومذكورًا فیھ مدى توافر ركن االستعجال من عدم�ھ بن�اء             

                                                           

، ١٩٨٠، منشأة المعارف، اإلس�كندریة،  ١أحمد أبو الوفا، نظریة األحكام في قانون المرافعات، ط (١)
 . ٢٦٣ص

 . ٢٦٤أحمد أبو الوفا، نظریة األحكام، مرجع سابق، ص(٢)
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على قناعتھ المتأتیة من استعراض الظاھر ل�ألوراق والم�ستندات ف�إذا اكتف�ت محكم�ة            
االستئناف برد االستئناف بداعي أن ظاھر البینة ال یبرر إجاب�ة طل�ب الم�ستدعي دون         

ان م��دى ت��وافر االس��تعجال ف��ي الطل��ب وال��شروط فإن��ھ، وفق��ًا     تعلی��ل أو ت��سبیب أو بی�� 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة فیك�ون        ١٦٠  ١٨٨/٤لمتطلبات أحكام المادتین    

  .)١()قرارھا واقعًا في غیر محلھ وحریًا بالنقض
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة      ١٩٨/٢إضافة إلى ذلك فإن نص المادة       

ك��ان ف��ي الحك��م واإلج��راءات المتبع��ة ف��ي ال��دعوى مخالف��ة      إذا : (وال��ذي ی��نص عل��ى 
صریحة للقانون أو كان في أص�ول المحاكم�ة مخالف�ة تتعل�ق بواجب�ات المحكم�ة فعل�ى          
محكمة التمییز أن تقرر نقضھ ولو لم یأت الممی�ز أو الممی�ز ض�ده ف�ي لوائحھ�ا عل�ى                  

  ). ذكر أسباب المخالفة المذكورة
أن مھم�ة محكم�ة التمیی�ز ھن�ا تقت�صر عل�ى             وبتحلیل ھذا النص القانوني نجد      

مراقب��ة الحك��م م��ن حی��ث س��المة تطبی��ق اإلج��راءات، وحی��ث أن ت��سبیب الحك��م م��ن          
األسباب القانونیة الشكلیة ویعتبر ذلك مخالفة إجرائیة متعلقة بالنظ�ام الع�ام ویتوج�ب              

  .)٢(على المحكمة إثارتھا من تلقاء نفسھا ولو لم یتمسك بھا الخصوم 
عل�ى محكم�ة ال�صلح أن ت�درج         : (ذلك قضت محكمة التمییز األردنیة    وتطبیقًا ل 

ف�ي م�تن قرارھ��ا عل�ل الحك�م وأس��بابھ والم�واد القانونی�ة وأن ھ��ذا األم�ر م�ن واجب��ات         
) المحكمة ولیس من حقوق الخ�صوم وعل�ى محكم�ة االس�تئناف أن تبح�ث فی�ھ تلقائی�اً                  

)٣(.  
محاكم�ات المدنی�ة     م�ن ق�انون أص�ول ال       ١٦٨أیضًا وبالرجوع إلى نص المادة      

نص المشرع على أن المحكمة تق�وم بت�صحیح م�ا یق�ع ف�ي حكمھ�ا م�ن أخط�اء مادی�ة                        
  . بحتة كتابیة أو حسابیة وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا

والسؤال المطروح ھنا لماذا أغفل المشرع تنظیم ما یقع م�ن أخط�اء وعی�وب        
  ة أعاله على التساؤل؟شكلیة وھل یمكن أسباغ نفس الحكم الوارد في متن الماد

من خالل م�ا تق�دم نج�د أن الم�شرع ح�صر ال�نص فق�ط عل�ى األخط�اء المادی�ة                       
البحتة الكتابیة والح�سابیة یعن�ي ذل�ك أن�ھ أخ�رج ع�دم ت�سبیب األحك�ام م�ن إط�ار حك�م                      
المادة وال یمكن لنا أسباغ ذات الحكم على انعدام األسباب ألنھا م�سألة تتعل�ق بالنظ�ام        

  . قاضي بالتعدیل ھذا یؤدي إلى تغییر حكمھالعام وإذا سمح لل
أخیرًا بقي لنا مناقشة مسألة إغفال الرد على بعض الطلبات وسبق أن أشرت  
أن��ھ ق��د یك��ون حال��ة م��ن ح��االت االنع��دام الجزئ��ي فھن��ا اعتب��ر الحك��م معیب��ًا وم��ستوجبًا  

  .النقض لعدم التسبیب
ا لوكال�ة وكی�ل   باستعراض�ن : (وبناء عل�ى ذل�ك ق�ضت محكم�ة التمیی�ز األردنی�ة           

التي قدم فیھا ھذه الدعوى نجد بأنھا احتوت على إضافات لم توقع علیھا   .... المدعیة

                                                           

 .منشورات مركز عدالة. ١٢/٥/٢٠١٠ ھیئة خماسیة تاریخ ٢٠١٠/ ١٢٤٨رقم تمییز حقوق ) (١
 .٨٧٣عوض الزعبي، مرجع سابق، ص ) (٢
 . ٧٧ مشار إلیھ في  یوسف مصاروة، ص ٦٤/ ١٢٤تمییز حقوق ) (٣
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والمطالبة بالكسب الفائت والفائ�دة القانونی�ة   ) والمعنوي/ المادي(المدعیة قبل إضافة  
وقد أثار وكیل الممیز ھذا السبب لدى محكمة االس�تئناف إال أنھ�ا ل�م ت�رد علی�ھ ب�شكل        

 من األصول المدنیة مما یجعل قرارھا ١٨٨/٤فصل كما تقضي بذلك المادة واضح وم
  .)١() یشوبھ القصور في التعلیل والتسبیب مما یستوجب نقضھ

وخالص��ة لم��ا تق��دم نج��د أن انع��دام ت��سبیب األحك��ام ی��ؤثر ج��ذریًا عل��ى الحك��م     
  . القضائي الصادر ویكون الجزاء المترتب ھو فسخ الحكم لعدم تسبیبھ

                                                           

 .  منشورات عدالة١٢/١٠/٢٠٠٩ ھیئة خماسیة تاریخ ٣٨٥/٢٠٠٩تمییز حقوق رقم )  (١
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  ةلخاتم

بعد أن استعرضنا مفھوم تسبیب األحكام وأھمیتھ بالنسبة للخ�صوم والق�ضاء            
وض��رورة أن تك��ون األحك��ام م��سببة ت��سبیبًا ص��حیحًا وكافی��ًا م��ن أج��ل تحقی��ق العدال��ة    

  :توصلنا إلى النتائج التالیة
أن عدم تسبیب األحكام یعني خل�و الحك�م م�ن أي أس�باب فی�ھ لل�رد عل�ى طلب�ات                  -١

ة األسباب أو تناقصھا والفساد في االستدالل وكذلك وجود الخصوم أو عدم كفای
  .أسباب ظنیة أو افتراضیة

أن ت��سبیب األحك��ام المدنی��ة ھ��و م��ن أھ��م ال��ضمانات الممنوح��ة للخ��صوم حی��ث     -٢
یمكنھم من معرفة المنھج واألسلوب الذي أتبعھ القاضي في التعامل م�ع األدل�ة       

 .والوقائع المقدمة من قبلھم
أنین��ة والثق��ة ف��ي نف��وس الخ��صوم لعدال��ة الحك��م ال��صادر     الت��سبیب مبع��ث الطم  -٣

 .بحقھم وھذا ما تفترضھ مبادئالعدالة
أن عیب انع�دام األس�باب یتمی�ز ع�ن غی�ره م�ن العی�وب بأن�ھ عی�ب ش�كلي حی�ث                  -٤

 .یتضمن فقط مخالفة للشروط الشكلیة الواجب توافرھا بالحكم
ب األحك�ام ق��د  م�ن خ�الل اس��تقراء األحك�ام الق�ضائیة وج��دنا أن عی�ب ع�دم ت��سبی       -٥

یكون كلیًا إذا لم تذكر المحكمة األسباب نھائیًا أو وجد التناقض بھا لدرجة أنھا       
ھدفت بعضھا البعض أو في تع�ارض ب�ین األس�باب ومنط�وق الحك�م وق�د نك�ون            
أمام حالة انعدام جزئي عند عدم رد المحكمة على طلب من الطلبات المعروضة 

 . والذي یعتبر جوھریًا بالنسبة للدعوى
 واجتھ�اد   ١٨٨ ون�ص الم�ادة      ١٦٠تبین لن�ا م�ن خ�الل اس�تعراض ن�ص الم�ادة               -٦

المحاكم القضائیة أن الت�سبیب إج�راء ش�كلي متعل�ق بالنظ�ام الع�ام یترت�ب علی�ھ             
 .إثارة ھذا الدفع من قبل محكمة التمییز ولو لم یتقدم بھ الخصوم

لواق�ع عل�ى    بالنتیجة توص�لنا إل�ى أن األث�ر المترت�ب عل�ى انع�دام الت�سبیب ھ�و ا                   -٧
الجان�ب المعن�وي أوًال للخ�صوم أو حت�ى القاض��ي نف�سھ وف�سخ الحك�م ذات�ھ م��ن         

 . الجانب القانوني

صيا   : لت

یج��ب عل��ى الم��شرع أن یت��دخل ف��ي وض��ع قواع��د وض��وابط الت��سبیب باعتب��اره     -١
إج��راء م��ن إج��راءات الحك��م، حی��ث أغف��ل الم��شرع الكثی��ر م��ن الم��سائل الت��ي        

ھ إذ ك�ان اعتم�اد الت�سبیب ف�ي قواع�ده وض�وابطھ              یحتاجھا التسبیب لتنظیم كیان   
عل��ى البنی��ان الق��ضائي والم��ستخلص م��ن ق��رارات محكم��ة التمیی��ز الت��ي اس��تقر  

  . علیھا القضاء األردني
یجب على محكمة التمییز أن تف�رق ب�ین انع�دام األس�باب والق�صور ف�ي التعلی�ل                    -٢

ضي بف�سخ   والتسبیب حیث كم�ا الحظن�ا أن غالبی�ة ق�رارات محكم�ة التمیی�ز تنق�                
القرار للقصور في التعلیل حیث أتضح لنا أن ھناك خلط بین المفھومین متأثره             
ف��ي ذل��ك بمواف��ق فقھی��ة وقانونی��ة كالق��انون الم��صري ال��ذي نظ��م الق��صور ف��ي    
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الت�سبیب وتعم��ق ب��ھ، ویمك�ن لن��ا الق��ول أن الق�صور ف��ي التعلی��ل ق�د ی��رجح إل��ى     
 . جانب عیب االنعدام الجزئي

رع إلى ضرورة إیجاد حل لمشكلة عدم التسبیب بدًال من ضرورة أن ینتبھ المش    -٣
 .الفسخ الذي سیؤدي إلى مشقة في إعادة النظر مرة أخرى في ملف الدعوى

یجب على المشرع األردني أن یفرد نصًا خاصًا یبحث فی�ھ عی�ب ع�دم الت�سبیب                 -٤
یج�ب أن ی�شتمل الحك�م عل�ى أس�بابھ           : ( وال�ذي ی�نص    ١٦٠بدًال من نص المادة     

لینص على المقصود بذلك والجزاء المترت�ب عل�ى وج�وده م�ع بی�ان        ) ومنطوقھ
  . لحاالت انعدام التسبیب
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