
 
 اجلامع فيما يرفع    

 الستئنافل  

  
  



2 

 وبعد :والصالة والسالم على نبينا حممد و أله وصحبه أمجعني .... وحده احلمد هلل 
اجلزااليددض إلايفيذيدد    ) املرافعدداأل إلاراددرا األ اجل يد   فقد  ددد األ امة مددض ايق ددااليض اي   ددض 

إلبييت ما يفعلق إبارا األ ايرتافع إلإد اا امحكام إلايقراااأل , إلطرق االعرتاض عليهدا , إللييدض 
 تيذي ها  .

ايصدددا ا  مددد  لدددا   اي اادددض إلارادددرا األ إلحيدددن اال االعدددرتاض علددد   امحكدددام إلايقدددراااأل 
امة مددددض  إلضدددد فها   االسددددف يال , يددددت تعليمدددداأل إلإاددددرا األ لددددا  إلافعهددددا إىل عمومددددا إلىل ام

رفدع اددا   خت دع يلخصوددا مددا يفعلدق بيوعيدض امحكددام إلايقدراااأل إلارادرا األ ايدد   ايق دااليض ,
ادددا    رفدددع  دددع يلخيإلا  يف امة مدددض ايق دددااليض  دددا قددد  اح  دددت حصدددر  يدددع مدددا ف االسددف يال ,
إل ددد  عددد  ع أدددض  ي ددد ال  مدددد ال ايذ ددديلض ايق دددا   ايفقريددد مادددل ايفيوددد  إل  ,االسدددف يال 
 ايق االي .

 إلاح  ايفي يت عل  ما يلي :
اعدددرتاض مددد  احددد  ا صدددوم , اإل مدددا مدددا   ددداال ةفي دددض سدددوا  اال هددد مل املدددوا  ت دددمل  أوال _

 ا صوم .م  قياعض حصول ايامة مض ايق االيض بواول افعت ي سف يال , حىت مع  اإلا ت
مدع ك ددر اأدد   , بفعدد يل دددياملض املدا   إلاخفصددااها  مادل االي ددا   اأدوم  احيدداا   اثنياا _

 .يلراوع إييها املا   م  ايي ام مراع 
 ةت مدا إلا  يف ة دام اال ما مل ي  ر يف ة امي ارارا األ اجلزااليض إلايفيذيد  فيب دق ب د اثلثا _

 املرافعاأل  ما هو ميصوص عليت يف ايي اميني .
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 وقد جاءت املواد كما يلي :
 املرافعات :أوال 

  3/5. ) احلك  ايصا ا بفعويض املف را م  اي عوى ايكي يض اإل ايصوايض .1

    3/6) ايصوايض.اي عوى ايكي يض اإل   يفعزير يفاحلك  ايصا ا  .2

  39/3) احلك  ايصا ا بر  اي عوى يع م تواهها . .3

 إلال ت ليدد   ف فددع  إكا دد ا حكدد  مليددا  علدد  مدد  مل يعددرل يددت مكدداال إأامددض عددام اإل  فدداا .4
  185إل  57/8 ). ااكوم عليت بت

  60/3 ). إكا تع ا ت لي  ااكوم عليت مليابًيا  حلك   .5

  2 /172) . املكفو  يلقبعيضاحلك  ايصا ا برفض اإل أ ول تص يح احلك   .6

  66/1 ) بصرل ايي ر ع  اي عوى يع م حتريرها . احلك  ايصا ا  .7

ب ال دددد يذض ايددد عوى , اإل عددد م االخفصددداص يددد بق دددول ايددد فع   إكا حكمدددت ااكمدددض  .8
امامهدددا , اإل يقيدددام ةذودددت  املكدددا  , اإل إبحايدددض ايددد عوى إىل لكمدددض اخدددرى يقيدددام اييدددزاع 

  75 ).   عوى اخرى مرت بض هبا

إلاليفها , اإل بو   ةوع اي عوى ع م االخفصاص الةفذا   ي فع  ب حكمت ااكمض  إكا .9
  76)أيمفها .  إل, ا

هليدض اإل املصدل ض بع م أ ول ايد عوى الةعد ام  ايصدذض اإل ام ض  ي فعإكا حكمت ااكم  .10
  76)اإل اي س   لخر . 

  76) . يو ق ايذصل فيها ع م اواز ة ر اي عوىي فع ب  حكمت ااكمض إكا  .11
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  82/4) برفض ايبل  ايعااض . إكا حكمت ااكمض  .12

   . 129يدددد اع امل لدددد  ايددددواا  يف املددددا   )إيددددف  إبيقددددال ة ددددر ايدددد عوى حددددىت ايصددددا ا قددددراا اي .13
(129/2  

  1 /174) بفذو  احلك  املكفو  يلقبعيض . ايصا اايقراا  .14

  174/2) . بفذو  احلك  ايغ  مكفو  ايقبعيض ايقراا ايصا ا .15

  175) يف ايبل   املوضوعي  اي ي املذلفت . اي االر   احلك  ايصا ا م  .16

يعدد م اات اطددت  بعدد م أ ددول  ايبلدد  املوضددوعي ايدد ي املذلفددت , ايدد االر  ايصددا ا مدد  كدد  احل .17
ةني إلايرابعددددض  يددد عوى امدددددليضم اإل عددد م  ويددددت يلصددددوا ايدددواا   يف املددددا تني اي اي دددض إلاي مددددا

  175/3) . ة ام املرافعاألإلاي ماةني م  

إليددو مل , علدد  احلكدد  ايصددا ا ضدد  مدد  تدد خل معددت  مدد  أ ددل ت خلددت يف ايدد عوىاعددرتاض  .18
  177/3) .  كوم عليتيعرتض اا

احلكددد  ايصدددا ا ضددد  عددد   اءدددلاص  اي دددر ا  إلايوا دددض ادددق يكدددل إلاحددد  مددديه  االعدددرتاض  .19
.177/4 

  189) بع  االط ع عل  اي ال ض االعرتاضيض . احكمه إكا ع يت اي االر  .20

  202) ايقراا ايصا ا بق ول إعا   االيفماس اإل اف ت . .21

  205/4) اممر اإل احلك  ايصا ا  ي عاإلى املوفع لض . .22

  211/5) اممر ايصا ا م  اي االر  إبأامض حااس أ االي . .23



5 

عدد م اخفصادددها اييددوعي بي ددر ايق دديض إلااددا مدد  اخفصدداص بايدد االر   ددد ا حكدد  مدد إكا   .24
 كمددض اخددرىسددوا  يف ااكمددض ةذوددها ام يف ل االددر  اخددرى كاأل اخفصدداص ةددوعي لخددر , 

.( 78/1    

عدد م اخفصادددها بي ددر ايق دديض إلااددا مدد  اخفصدداص  االددر  بايدد االر   ددد ا حكدد  مدد  إكا  .25
  78/1 ). إل ا لض عا يف االخفصاص اييوعياخرى يف ااكمض ةذوها 

طل  ا ص  إيغا  احلك  ايصا ا م  لكمض اي ااض امإلىل املكفو  يلقبعيض , إكا  داال  .26
  95/1) .ايقاضي اإل اح  أ ا  اي االر   يوعا م  ة ر ايق يض 

  100 )لكمض اي ااض امإلىل ع  ة ر ايق يض ااايض يت .طل  ا  االيس  .27
  167)اعرتض م   حك  عليت .إل  د ا حك  إكا  .28
  167). اعرتض م  مل اك  يت بكل طل اتت  إل د ا حك   إكا .29
 حكددد  يف ملددد  ددددا  امإلييدددا  إلامإلدددديا  إلايي ددداا إل  لدددي اماهدددز  احلكوميدددض .إكا دددد ا  .30

(165  

 . إكا مل يك  حا   ايق يض عل  ااس ايعمل إلحصل يف حكمت ملموض اإل ي س  .31

( 173/2  
  180/1) .   حلك  إكا تع ا ت لي  إلا ض املعرتض .32
  1/ 180).  حلك ايرتافع إكا تع ا ت لي  م  مي ل م  أام بت عااض ع   .33
  178 )احلك  ايصا ا بوأف اي عوى . .34
  29/2_ 178 ). ) م ل تعيني حااس أ االي   امحكام ايوأفيض .35
  206_178 )امحكام املوفع لض . .36
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  178) امحكام ايقابلض يلفيذي  اجلربي . .37
  178) امحكام ايصا ا  بع م االخفصاص . .38
  185 )اإل   ل اهض حكوميض. ,اإل إلييا ,اإل إلديا,إكا  اال ااكوم عليت اظر إلأف  .39
,  سدددف يا  ,  إلايي دددااإلامإلدددديا , تصدددرفاأل امإلييدددا    يدددع امحكدددام ايصدددا ا  يف اكإلاأل .40

ايدددره  إلاالأدددرتاض إلتو يدددق عقدددو  اي دددر األ اإل زر   ااس ماعدددا إلءدددرا  عقددداااأل يلقاددددر . 
(225  

  227/4_ 227/3)اإل تكمليت ., إكا حصل معااضض عل  تع يل دك االسف كام  .41
  227 )معااضض عل  اسفلراج ح ض االسف كام .إكا حصل  .42
إلمل ت عن مي إلً  عيها يف ايوأت اا    وع  اجللوض املعرتضض مباحلكوميض إكا ت لغت اجلهض  .43

  213/7) .دك االسف كام  إلد ايلي ر يف االعرتاض 

يف علددد  ح دددض االسدددف كام  ملعااضدددض اإل عددد مها احلكوميدددض إكا مل جتددد  إحددد ى اجلهددداأل  .44
إلافدددددع مدددددا تقدددددرامل إىل لكمدددددض م فعلددددد  ايددددد االر  إ مدددددال إادددددرا  االسدددددف كام املددددد   ااددددد    

  233/1 )االسف يال يف أيقت.

إلمل يفقددد م احددد  ا صدددوم مبدددد  ر   املق سدددض  إكا إلأعدددت خصدددومض يف عقددداا  اخدددل امل ددداعر .45
  235/5) في   افع احلك  اكمض االسف يال يف أيقت., اعرتاض 
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 :اجلزائي اثنيا 
؛ يف ايق دار اجلزااليددض  اكدوم عليدت إليلمد عي ايعدام إليلمد عي  حلدق ا داص إكا اعدرتض  ا .46

إلىل خد ل املد   املقدرا  طل  اسف يال اإل تد أيق امحكدام ايصدا ا  مد  لدا   اي اادض ام
  192 ) .ة اماً 

  123 )اعرتاض امل عي ايعام عل  ارفراج ع  املفه  يف ايق ار اجلزااليض . .47
 قيق م  ايفزإلير م اإل اال ايذصدل يف بع م ايو  يف طل  ايف اكمضا االعرتاض عل  ااي .48

  الال ض 3/  126). اي عوى املي وا  امامها ال يفوأف عل  ايواأض املبعوال فيها  يفزإلير
فيهدددا عيددد  ادددوهري ال ميكددد   إكا دددد ا حكددد  بعددد م ىددداع ايددد عوى اجلزااليدددض ايددد  إلاددد  .49

  الال ض 138) تص ي ت
بددض تعزيريددض ملدد  مقدد ا  علدد  املدد عي  حلددق ا دداص إبيقدداع عقو  إكا طايدد  املدد عي ايعددام اإل .50

  الال ض 139 ). , إلد ا حك  تعزيرياملفه 
مد   ااكمدض بعد م أ دول طلد  إعدا   ايي در يف  احلكد  ايصدا ا يف ايق ديض  ايقراا ايصا ا .51

  205)اجلزااليض . 
  209)بع  أ ول إعا   ايي ر يف ايق يض اجلزااليض  .  احلك  ايصا ا .52
  157 )راأل ااكمض تع ي  يف تيذي  احلك  اجلزاالي بيا  عل  ايفقرير ايبيب .إكا أ .53
مددرا  اإكا  دداال ااكددوم عليددت  يفغريدد   إكا أددراأل ااكمددض تعدد ي  يف تيذيدد  حكدد  ايفغريدد  .54

.(167  
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 . يقفدل , اإل ايدرا  , اإل ايقبدع , اإل ايقصداص يف ايديذس اإل فيمدا  إلادا    اصدااياحلك   .55
(194  

 : التنفيذاثلثا 
  6 )أاضي ايفيذي  يف ميازعاأل ايفيذي  .م   ايصا ا ك احل .56
  6 )احلك  ايصا ا يف  عوى ارعواا . .57
  6/4 )ايقراا ايصا ا م  أاضي ايفيذي  بع م اخفصادت بفيذي  ايوي  . .58
ايقدددراا ايصدددا ا مددد  أاضدددي ايفيذيددد  بعددد م تيذيددد  ايودددي  امللدددايف يل دددرع   لدددت اإل بع دددت .  .59

(9/1  
مدددا يف حكمهمدددا         ايصدددا ا مددد  أاضدددي ايفيذيددد  ب يدددع عقددداا أاددددر , اإل إلأدددف , اإلاحلكددد   .60

  52/3) .مال ايفيذي 
  78)م عي ارعواا مال اسف هاا حايت . احلك  ايصا ا حب س  .61

  80/2)احلك  ايصا ا بر   عوى ارعواا االحفياييض .  .62

 إلاحلم  هلل ال ايعاملني ............

 
 االستئنافمجها / قاضي 

 انصر بن عبدهللا اجلربوع


