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الفقرة الثانية: أنواع األحكام

تتنووووألحكام اووووئيكاإلىوووووئنواك إووووفكتوووووف كاخووووألاحك ت ووووونو ئ كت ت وووو ك وووووئ ت  ك
صوووف ، ئمك حوووقك هوووقكبألتتوووئك بئ، هتتووووئكإ عتوووقمك حوووقك هوووقك  وتتتوووئك ت  ولتووووئك

كإ  مئياكاإلىئنوا.
ككلك ذهكاإت نو ئ كا كامخألاحكسنتنئ إتئكفيككلكح أل،كحستلل.

الحضورية واألحكام الغيابيةأوال: األحكام 
 نكاإ امكاإ ئد،كتقكاإم اماكياألنك حئك ىأل،يئكا كغوئ،وئمك ذإكك سو ك
 ىووأل،كا كغوووئخكاإ  ووأليمك ينا وويك نووئكاإتمههوو ك،ووهقك ووئإتهقكام إووفك  وويكاإتوويك

ك.2 اإثئخواك يكاإتيكتكألنكفهتئككتئ،واك1كتكألنكفهتئكاإمسعر كش أليا
ف وووويكاإ ئإوووواكام إووووفكيتنوووويك ىووووأل،كاإ  ووووأليك ىووووأل،اكحئديووووئك ش  وووووئكا ك
،ألاسووووعاكحووووقكمنووووألخكتوووونتمكاانووووئ كاإل سووووامكفوووو ذاك ىوووور اكاإل سوووواكصووووف،كاإ اوووومك

كحألاجتتتم. ىأل،يئكفيك

كق.ي.يكت فكحئكم ي:كغهركانكاإمسعر كتكألنكش ألياكفيكاإلىئيئكاإتئإوا:ك45تنصكاإ لر كام هر كحقكاإ  لكك-1

كاإلىئيئكاإتيكت تصكاإم ئكمكاال،تفانواكفهتئكا،تفانوئك اختتئنوئ؛ك-ك1

كبىئيئكاإن لاك اإع قك اإتع هق؛ك-ك2

كاإلىئيئكاالجتمئعوا؛ك-ك3

ككرا ؛بىئيئكاستو ئ ك حراجتاك جهااكاإك-ك4

ك بىئيئكاإ ئإاكاإمفخوا.ك-ك5
ق.ي.يكت فكحئكم ي:ك"كتع قكاحئيكاإم ئكمكاال،تفانواك غر كاالستهنئفئ كك45تنصكاإ لر كامإفكحقكاإ  لكك-2

كاالستهنئ  كح ئكم كاحئي كاإمعالا كاإكتئ،وا كاإمسعر  كبألاتف كاإ  أللكك،تئ كم ائي ك334 ك332 ك331 ك329 فلئ
كاآلتواك تفه.ك344 ك342 ك336 كك335 
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احئكفيكاإ ئإاكاإثئخواكاإتيكتع قكفهتئكاإمسعر كاإكتئ،وامككف ىأل،كام را ك
فوووويكاإل سوووواكغهوووورك اجوووو مك دخمووووئكيا وووويكانكمتلووووفيكا وووورا كاإ  ووووألحاك مووووذكراتتمكك
اإكتئ،واكا كانكماتقك إفككتئ اكاإىاطكفيكاإل ساكاإم فد كإ نظركفيكاإفتألىكا ك

اجورىك  ثوئكفويكاإلىوواكسوألا ك ىورككب لكامجلكاإذيكيتهنو كاإلئيويكاإملور،ك ذا
اإمفتفكت و كش  وئكا كخئنا كفيكاإل ساكايكالمك بئإتئإيكف خ ك،رغمكحقك ىأل،ك
اإ  مكاإل سامك إمكمفإيك أياكحذكرا كا كحستنتلئ كحاتألبامكف نكاإ امكي ف،ك
كت و كغوئ،وئمك يلألزكإ ك هنئذكاإعتقك ئإتترضكشرطكاالكياألنكبئ  كإ ستئنئ .

م ووئكمكاالسووتئنئ ك ح اموواكاإوونلمكفوو نكاإمسووعر كتكووألنكدانمووئكاحووئك ئإنسووااكإ
كحسعر ككتئ،وا.ك

حقكبوئخألنكاإمسوعر كاإمفخوواكاإ وئال كاإتويكك47 بفكخظمكاإمشرحكفيكاإ  لك
كياألنكفهتئكاإ امك ىأل،يئكا كغوئ،وئمك سن ئ لكاإتترضك إفكا متئكفومئكم ي:

 كحالة غياب المدعي
 اإمتووفلكك47 إووفكحووقكاإ  وولكخووصكاإمشوورحكت ووفك ووفهكاإ ئإوواكفوويكاإ لوور كام

 ذكجئ كفهتئك" ذاكاستفتفكاإمفتيكا كخئنا ك  و اكبئخألخوواكك1982حئيكك6 ظتهرك
 إووومكي ىوووركفووويكاإألبووونكاإم وووفدكاحاوووقكإ م امووواك ذاكإووومكتتوووألفركت وووفكايكتن ووورك
كيسمحكإتئك ئإ نكفيكاإع  كانكتلر،كاإتشعه كت فكاإلىواكحقكجف لكاإل سا".

ك كان كاإ ئإا ك ذه كفي كإ م اما ك،تئكيلألز كتلفي كاإتي كاإفتألى كت ف تشع 
كاإع   كفي كإ  ن ككئ  كتن ر كاي كت ف كتتألفر كاال كشريعا  يل فككاإمفتف

كحعك كفهتئ كاإ ن ك ديلئ  كاإل سئ  كجف ل كحق كاإفتألى كاستاتئد ك نئ  ئإتشعه 
ا ت ئظتئك ائفاكاائ، ئمكغهركاخ ككاإم اماكبفكت امك  إ ئ كاإفتألىكت فكاإ ئإاك

ركفيكبىهت ك  لكشتريقكحقكبرا،كاإتشعه ك ذاكإمكيع  كاإمفتيكحتئ تاكاإنظ
كحقكاإلف لمككمئكانكغوئخكاإ  مهقكمؤديك إفكخ سكاإنتئنجكاإسئإ كذكر ئ.



ككئخنكاإم اماكتتألفركت فكاإتنئصركاإىر ،ياكإ   لكفيكحعئإ ك  ك ذا
كاإتنئصرك  امك مثئ اك ىأل،يك ئإنسااكإ مفتيك ك إفك ذه اإمفتيك،تنكاستنئدا

كاإذيكت ه كا كخئنا .
 ة غياب المدعى عليهحال 

"ي اوومكغوئ،وووئك داكإوومكك47 تتمثوولك ووذهكاإ ئإوواكفوويكاإ لوور كاإرا توواكحووقكاإ  وولك
ي ىركاإمفتيكت و كا ك كه  ك،غمكاستفتئن ك الئكإ لئخألنكحئكإمكياوقكبوفكتألصولك
 ئالسووتفتئ ك،ن سوو ك كووئنكبووئ  كإ سووتئنئ مكف وويك ووذهكاإ ئإوواكيتت ووركاإ اوومك مثئ وواك

كا". ىأل،يكتلئهكام را كاإمت   
غهركاخ كيلألزكإ لئييكحعكذإككتأجهلكاإلىواك إفكج ساكحل  امك ذاكاشترك
،رسئإاكحقكا فكام را كا كفيكاإل ساكحقكا فكابئ،ب كا كجهراخ كا كاصفبئن ك
كاإ ىأل،ك كت و  كتتذ، كاخ  كا  كي    كإم كفيكحأل ن  ك إو  كاإمألج  كاالستفتئ   أن

كإ ه ت كا ك س  كحرضك عهركا كإ وئح ك  فحاكتمألحوا.
ك مثئ اك ىأل،يكفيك قكاإمفتفكت و مك ي ماقكإ لئييكانكي ف،ك امئ

كاإ امك ككئن ك ذا ك احتنعكتقكاإ ىأل،م ك ئالستفتئ  كتألصلكش  وئ كبف ككئن  ذا
كاإ ئد،كبئ  كإ ستئنئ .

ك،وئنك كحقككتئ ا كاستفتئن  كتقكاإ ىأل،ك،غم  يث نكاحتنئحكاإمفتيكت و 
ب لكتألنككتئ اكاإىاطكس مكا ك، غك إو ك ،فمكاإتألقوعكفيكشتئد كاإتس ومكحقك

كاإم  غ.
قكيكيكك ئإاكتتفدكاإمفتفكت هتممك ذكجئ كفو ك ذاكك48 بفكخظمكاإ  لك

ك،ن س كا ك،ألاسعاك كه  كا ركاإلئييك كاإمفتفكت هتمك إمكي ىركا ف م تتفد
اإلىواك إفكج ساكحل  اك احركحقكجفمفك ئستفتئ كام را ك الئكإ لألاتفكاإملر، ك

،كفيكاإهأليكاإم فدمكحعكتن هتتمكفيكخ سكإ  ىألكك39 ك38 ك37فيكاإ  أللك



اإألبنك إفكاخ كسه نك هنئذكفيكاإلىواك  امك ا فكيتت رك مثئ اك ىأل،يكتلئهك
كام را كاإمت   ا.

الكيتت ركاإ امك مثئ اك ىأل،يك الك ئإنسااك إفكامش ئصكاإذمقكتألص ألاك
ك ئالستفتئ كش  وئكا كفيكحأل نتم.

مكمترتو كتنو ك صوفا،ك اومكغووئ،يك بئإتئإيكف نكت  فكا فكاإموفتفكت وهتمكإو
فووويكحألاجتتووو مك،ووولكحووونحكاإ رصووواكإ مت   وووهقكإ  ىوووأل،كت ووونك ئن ووواكصوووف ،ك اووومك

ك مثئ اك ىأل،يكفيك لتم.
ت ووفكاخوو كيلوو كاإتن ووو كانكاإمشوورحكاإم ربوويكيل ووفكفوويك ووذهكاإ ووئال كاإتوويك
تع قكفهتئكاإمسعر كاإش ألياكاحئيكاإم ئكمكاال،تفانوامك هقككمئكسو قك انكب نوئكانك

اإ امكاإ ىأل،يك وألكاإ ىوأل،كاإ ت ويكفويكاإل سوامكاحوئكفويكاإلىوئيئكاإتويكحعوئ،ك
كتع قكفهتئكاإمسعر كاإكتئ،واكف نكحعوئ،كاإ ىأل،ك ألكتلفيمكاإمستنتلئ كاإكتئ،وا

 ثانيا: األحكام االبتدائية واألحكام االنتهائية
 واألحكام الحائزة لقوة األمر المقضي به، واألحكام الباتة        

 تدائيةاألحكام االب -1
  يكام ائيكاإتيكت ف،كتقكح امواكاإف،جواكام إوفك تكوألنكبئ، وواكإ عتوقك
 ئالسووتئنئ مك تكووألنكا ائحووئكا،تفانووواكت ووفكسوو هلكاإمثووئلكت ووككاإ ووئال كاإتوويكخووصك

ا كاإلىووئيئكاإتووويكياووألنكاإع وو كفهتوووئكك3اإمشوورحكصوورا اكت ووفكبئ، هتتوووئكإ سووتئنئ 
كغهركح فد.

                                                           

كت تصكاإم ئكمكاال،تفانواك ئإنظر:ك- 3

كاإ كد، مكك- كتشريق ك إفكغئيا كاال،تفانوام كغر كاالستهنئفئ ك ئإم ئكم ك  ظك قكاالستهنئ كاحئي كحع ا،تفانوئم
كد، م(؛ك20.000)

كحعك  ظك قكاالستهنئ ككك- كاإع ائ كاإتيكتتلئ زكتشريقكاإ ك ا،تفانوئم كفيكجموع كاالستهنئفوام كاإم ئكم احئي
كد، م(؛ك20.000د، مك)



 األحكام االنتهائية -2
  ووويكام اوووئيكاإتووويكالكتل ووولكاإعتوووقك ئالسوووتئنئ كسوووألا ككئخووونكصوووئد، كتوووقك
ح اماكاإف،جاكام إفكفيك ف دكخ ئ،تئكاالختتئنيمكا ككئخنكصئد، كتقكح اماك

كاإف،جاكاإثئخوامكت فكانكا ائحتئكاإغوئ،واكبئ، اكإ عتقكفو ك ئإتترض.
ك

 4األحكام الحائزة لقوة األمر المقضي -3
اإعتووقك ئالسووتئنئ كا كاإتتوورضكايك وورقكاإعتووقك  وويكام اووئيكاإتوويكالكتل وولك

اإتئديووامك،هنمووئكتكووألنكبئ، وواكإ عتووقك ووئإعرقكغهووركاإتئديوواكك تووئد كاإنظوورك اإتتوورضك
كاإ ئ،جكتقكاإ  ألحاك اإعتقك ئإنلم.

 األحكام الباتة -4
  يكام ائيكاإتيكالكتل ولكاإعتوقك وأيك ريوقكحوقك ورقكاإعتوقكاإتئديواكا ك

 ئي.االستثنئنواك  يكابألىكد،جئ كام ا
 ثالثا: األحكام القطعية واألحكام غير القطعية

                                                                                                                                                                      

تلف،كاالشئ، ك إفكانكاإت ر كإلئ، واكاإ امكإ ستئنئ ك ذاكتت قكامحرك أدا كح  غك ألكاإلف،كاإمع ألخكفيكاإملئلكالك
د، مك اإم  غك نئكيللكك10.000م  غكد، مك ت امكاإم اماك ك20.000اإم األيك  كحثئل:كبفككيع  كاإمفتيكحث ك

ك بئ  كإ ستئنئ كمنكك20.000تقك كياألنكا،تفانوئ ك حعكذإككفئإ ام ك اختتئنوئم كا،تفانوئ د، مكاإذيكيلتلكاإ ام
اإت ر ك ئإم  غكاإمع ألخك إوسكاإم األيك  .كاخظرككاإاائيكاإمت  ز:كاإم ت ركفيكاإمسعر كاإمفخوامكحعاتاك ،اباك

ك.102مكصك2013/2014سل مئسامك اتاكك
ك يماقكاإتمهه كفيك ذاكاإل ئ،ك،هقكبأل كامحركاإملىيك  لواكامحركاإملىي.ك- 4

كبئ، اك كبئ  كإ عتقك ئإعرقكاإتئديامك  يك  ف ئ كيتف كاإذيكإم كاإ ام كامحركاإملىيك يكد،جاكي لك إهتئ فلأل 
كحقكق.ي.يك428إ تن هذكاإل ريكفيكام ألالكاإتئديامك الئكإمئكخصكت و كاإ  لك

فيك هقكيل فك  لواكامحركاإملىيك يكبريناكبئخألخواكالكتل لك اائ كاإتاسكحلتىئ ئكانكاإ امكصف،كص و ئك
كحقكخئ واكاإشالك ت فك قكحقك هقكاإمأليألحمك  يكتث نكإسئنركام ائيكاإتيكت  لكفيكخ احك،هقك  مهق.



تنلسووومكام اوووئيكحوووقك هوووقكف ووو تئكفووويكاإنووو احكاإمتووور ضكت وووفكاإم امووواكا ك
كتفيكف  تئك إفكا ائيكبععواك ا ائيكغهركبععوا

 يل فك ئم اوئيكاإلععوواكاإتويكت  ولكفويكاإنو احكاإمتور ضكت وفكاإم امواك
كئ، اكإ ستئنئ . إألككئخنكغوئ،واكبئ، اكإ تترضكا كا،تفانواكب

 الكيشترطكإواألنكاإ امكبععوئكانكي سمكفويككولكاإع اوئ ك اإوففألحكاإملفحوامك
ك دخمئكياألنككذإكك إألك،نكفيك تمكاإمعئإ كفلط.

احئكام اوئيكغهوركاإلععوواك ويكاإتويكالكت سومكخ اتوئكفويكحأليوألحكحوئكا كفويك
ت وفكك  فىكج نوئتو مك إكنتوئكتتت وقكفلوطك سوهركاإوفتألىك دجرا اتتوئمكا كاإم ئفظوا

 لوألقكام وورا كفويكاختظووئ،كاإ  ولكفوويكحأليوألحكاإووفتألىمك هوقكت وونكفويك جوورا ك
حوووقكاإلجووورا ا كاإت  ظوووواككتتوووهقك وووئ،لكبىوووئنيكا كتأجهووولكاإوووفتألىمكا كاإ اووومك

ك،نفخك  هرك اإ امك،تألجو كاإومهق...
 يع ووووووقككوووووووذإككت ووووووفكام اوووووووئيكغهوووووووركاإلععووووووواكك ئم اوووووووئيكاإتمتهفيووووووواكا ك

 ربويكحوقكح تألحو ك  ئالتو مك هوقكإومكيات ويكاإت ىهريامك اإوذيك سوعكاإلىوئ كاإم
  صووائاكاإ وو اكاإتمتهفيوواكت ووفكام اووئيكاإمتت لوواك وو جرا ا كاإت لهووقكا كاإلااووئ ك
فلوووطمك دخموووئكايوووئ كإتوووئكا اوووئيكتتت وووقك مأليوووألحكاإنووو احككوووئإ امكاإوووذيكم ووونكفووويك

 اإمسؤ إواك يأحرك  جرا ك  ر ك  واكحعكحنحكتتأليمكحسالئكإ ى وا.
 ية واألحكام المنشئة واألحكام الملزمةرابعا: األحكام التقرير 

 األحكام التقريرية -1
 ك وويكاإتوويكمووتمك،ألاسووعتتئك ،وورازكاإ ووقمكفتوويكتلىوويك،ألجووألدكا كتووفيك جووألدك
 قكا كحرك كبئخألخيكحتنئزحكت و مكا كت فثكت ههراكفيكاإ قكا كاإمرك كاإمتنوئزحك
لوألقكت و كد نكانكت  يكاإمفتيكت وو ك وأدا كحتوهقمكا ك ويكام اوئيكاإتويكتلور،ك 

كا كحراك ككئخنكحألجألد كحقكب لك صفا،كاإ ام.



 حووقكاحث تتووئمكاإ اوومك  وو اكا ك عوو نكاإتلووفمكا كاإ اوومك، وورا  كاإذحووامكا كك
صووو اكاإتألقووووعمكا كاسوووت لئقكشووو صكإتلوووئ،كحتوووهقمكا كاالتتووورا ك ئإلنسووووامكا ك

ك اائ كخس مك إفكغهركذإككحقكام ائيكاإملر، .
إلوووئخألنك أيووواكبوووأل كتن هذيووواكمخووو كي لوووقك  وووذاكاإنوووألحكحوووقكام اوووئيكالكيتتووور كإووو كاك

اإ مئيووواكاإلئخألخوووواكد نك ئجووواك إوووفكتن هوووذمكاووومك نك وووذاكاإنوووألحكحوووقكام اوووئيكي لوووقك
اإ مئيووواكاإلئخألخوووواك ملوووردكصوووف ،كاإ اووومك وووئن اكإلوووأل كامحوووركاإملىووويك ووو مك ت وووو مك
فتف كاإموفتيكحوقك ،ا كاإلىوواكاإتلريريوامك وألكت لهوقكاإولوهقكاإلوئخألخيك،ألجوألدكا ك

إ وقكا كاإمركوو كاإلووئخألخيكاإموفتفك وو كد نك إوو ايكاإم اوأليكت ووو ك ووأدا كتوفيك جووألدكا
 حتهق.
 األحكام المنشئة -2
فتوويكاإتوويكتلىوويك  خشووئ ك لووألقكا كحراكوو كإوومكتكووألنكحألجووألد كب وولكاإ اوومكا كك

تتووفم تئكا ك ختووئ ك ووقكا كحركوو كبووئخألخيكحألجووألدكحووقكد نك إوو ايكاإ  وومكا كاإ اوومك
ام اوئيكت لوقكاإ مئيواكاإلئخألخوواك،وذاتتئك تملكا كادا كحتوهقمك  ئتو كككت و ك ئإ وئي

مختوووئكالكتتت وووركسووونفا ككك ملوووردكصوووف ، ئك د نك ئجووواك إوووفكايك جووورا كإتن هوووذ ئ
تن هذياك حقكاحث تتئ:كاإ امك  سخكتلفكا كاإ اومك وئإتع هقككككككا كا اوئيكاإشو تاك
ا كاإ اووومك،أليوووعكحلئ إووواكت ووونكاإت ووو واكاإلىوووئنواكا كاإ اووومك مراجتووواكاإسوووألحاك

ك  ك لكشركا.اإكرانواكا
 األحكام الملزمة أو اإللزامية -3
  يكاإتيكتلىيك  إ ايكاإم األيكت و ك أدا كحتهقكإ ئنف كاإم األيكت و مك  ذاكك

اإنألحكحقكام ائيكالكي لقكاإ مئياكاإلئخألخواك الك ئت ئذكاإلجرا ا كام إواكإ تن هذمك
منك وووذاكاإنوووألحك ك نككوووئنكي لوووقكاإ مئيووواكاإمأليوووألعواكإ  لوووألقمكف خووو كمالوووفكفووويك

نسووووفكانكاإلووووئخألنكالكيشووووترطكانكياووووألنك ئجوووواك إووووفكاإ مئيوووواكاإتن هذيووووامكد نكانكخ



اإلإوو ايكصووري ئكفوويكاإ اوومك،وولكيماووقكاست  صوو كحووقكحنعألبوو كككككككا ك هثوئتوو ك
ك  هقكالكتألجفكصو اكشا واكحتهناك ئصا.

انكت ووو يكاإم اوووأليكت وووو كك ام اوووئيكاإلإ احوووواكالكت ووورجكتوووقكاخوووألاحكاووو ث:كف حوووئك
 ئسوووألخمكا ك ئإ ووووئيك،تسووو ومكشوووي كحنلوووأللمكك إ احووو ك،تسووو ومكح وووئتوحكا كسووووئ، كا ك

 تموولمككووئإ امكت ووفكاإ  جوواك ووئإرجألحك إووفك،هوونكاإ  جووواكا كاإلفووراامكا ك ئالحتنووئحك
كك إ ايكاإم األيكت و ك،ألب كاش ئلكاإ نئ كا ككتمئنكاإسركاإمتني.كتقكتمل

 


