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 مقدمة 

مرفددا القضدداض  بضددمانات  جرائيددة  لتحقيددا العدددالل وبلددا مدد  خددالال  بني ددا   حاطددةعمدددت الدولددة  لددى        

لمشروع  صالح العدالةل لغايدات الريدي بالعمدل القضدائي عنددىا  لدى المسدتوي الد ي يمليدب التطدور بمدا يربط دا 

ةل والوايع حتى  كون بات دراية أعما بالمشاكل المطروحةل ومما ال شا فيب أن القضاض ىدو أحدد مرافدا الدولد

يمثل رمز سلطت ا في  يامة العدال وفد  النزاعداتل فقدد ال  خلدو و دائ  ىد ا المرفدا مد  سدلبياتل وأن ا داض 

ندابع مد  ىي دة ضرر ويكون لب ويعا أشد مد  أي ردرر المثالي يد ينعدم في الوايع مما يؤثر بلا على الفرد المت

 الضرر.أخري كونب أصيب م  مرفا م  المفروض أن ينصفبل ال أن يلحا بب 

يد يتسبب ى ا المرفدا  واستثناضاوالقضاض ىو ملجأ للمظلوم يطالب فيب بإنصافب وحماية حقبل وى ا أساسال        

معنوية للفردل كما يد  تعرض ا حكام والقرارات القضائية  لدى ندوعي   أوفي  حداث أررار سواض كانت مادية 

ال يكون عنددما ال يسدقا القاردي الدن  وخطأ في اإلجراضاتل فا  أو: ما خطأ في  طبيا القانون   خطاضم  ا 

بسبب نق  صدادر عد   أوالصحيح على الويائع المعرورة عليبل وأما الثاني يكون بسبب خطأ في بات الحكم 

ومد  ىندا فدي ىد ح الحداالت يدأ ي دور طدرق الطعد  العاديدة والغيدر  لاحد الخصوم عند عدم ييامب بإجراض معدي 

تبارىا الوسائل القانونية التي أيرىا المشرع لمراجعة مثل ى ا النوع م  ا حكام وبلا لطلدب  عدديل ا العادية باع

المتعلدا بقدانون  09/08ال مد  البداا التاسدع مد  يدانون ولى المشدرع  ل د ح الطدرق الفصدل ا أو لغائ ال ويد  أو

 اإلجراضات المدنية واإلدارية.

نقسم  لى طرق طع  عاديدة وطدرق طعد   يدر عاديدةل وطدرق الطعد  وحسب القانون فإن طرق الطع          

الغيدر  واعتدراض عداد  النضدر  التمداس  ووالطرق الغير عادية ىي الدنق   واالست نافالعادية ىي المعاررة 

الخددارع عدد  الخصددومة ل فالمعاررددة  جددوم فددي ا حكددام والقددرارات الغيابيددة أمددام الج ددة التددي أصدددر  ا أمددا 

 كدرجة ثانية. االست نافأمام ج ة  االبتدائيةم في ا حكام فيجو االست ناف

وعلى الر م م  أن الطع  بالنق  و عاد  النظر طدريقي   يدر عداديي  للطعد  فدي ا حكدام والقدرارات          

حيث يعرف الطع  بالنق  بأنب الطريا المقدرر إلعداد  النظدر فدي ا حكدام والقدرارات المخالفدة للقدانون بقصدد 

م  طرف المحكمة العليا باعتبارىا أعلى ىي ة يضائية في يمة التنظيم القضدائيل أي  دري حسد   طبيدا نقض ا 

مد  ق   م   ع علدى جميدع حداالت الطعد  بدالنق   358القانون بنوعيب الموروعي واإلجرائدي ونصدت المداد  

 أوية التدي أصددرت الحكدم ق   م    فإندب يرفدع أمدام الج دة القضدائ 394 عداد  النظدر حسدب المداد   التمداسوأما 

 التماسق   م و   فإن  390الملتمس فيب وفقا لألشكاال المقرر  لرفع الدعويل وبناضا على الماد   ا مر أوالقرار 

القددرار الفاصددل فددي المورددوع والحددائز لقددو   أوالحكددم  أواإلسددتعجالي  ا مددر عدداد  النظددر ي دددف  لددى مراجعددة 

 عدداد     بااللتمداسالشديض المقضدي بدبل وبالتدالي فالسدؤاال المطدروح ىدو ىددل يمكد  الطعد  أمدام المحكمدة العليدا 

 النظر ؟ 

 أوحيث م   ير المستبعد أن يقع خطأ  جرائي أثناض نظر المحكمة العليا للقضيةل  ر كبب المحكمة نفس ا          

يكدون مسددندا  لددى أي طدرف مدد  أطدراف النددزاعل ويكددون مد  شددأنب التدأثير المباشددر فددي  أندون  بط ارددكتابدة 

النتيجة التي  تبناىا المحكمة العليا بقرار ن ائي لب الحجية و ير يابل للطع  أبدا؟ فيحدث أن يقدم أحد ا طدراف 

يدر ملد  المعنديل كمدا  يدد حددث بضم الم كر   لدى ملد  رخدر   الضبام كر ب الجوابية فيحدث خطأ م  كتابة 

جواا أحد ا طراف شكال لورودح خارع الم لدة القانونيدة فدي حدي   بدي  بالتددييا أن رخدر يدوم  أوو م رد طع  

رسمي وىو اليدوم الد ي  عمليوم   لىفي الم لة ىو يوم أحد يليب يوم عطلة رسمية ما يوجب حكما  مديد الم لة 

 الجواا. أو م فيب الطع  
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 287/2ن ماد  أق   م و   حدثت ع  الخطأ المادي و صحيحب  ال  287والماد   286 با علمنا أن الماد           

ىدو  لألطدرافل ولكد  مدا والتزامداتأال يؤدي ى ا التصحيح  لى  عديل ما يضى بدب الحكدم مد  حقدوق  اشترطت

ر علدى لدى التدأثير المباشدأدي    الحل  ن حدث خطأ مرفقدي مد  ج دام القضداض خاصدة  ن كاندت المحكمدة العليدا

م يبدوال حقوق ا طراف مما نتج عنب حكم  تجلى فيب صفة عددم العدالدة بوردوح كدأن  حكدم المحكمدة العليدا بعدد

الضدبا  الطع  شكال  وىما م  القضا  أن الطاع  لم يودع م كر بل في حدي   بدي  بعدد صددور الحكدم أن كتابدة

 ودعة في اآلجاال القانونية يبل النطا بالقرار.أخطأت بعدم  دراع م كر  الطاع  بمل  طعنب الم

د  النظدر؟ مرفقي ار كبب ج ام القضاض ؟ أال  وجد طريقدة طعد  لطلدب  عدا أوأال يعتبر ى ا خطأ مصلحي        

 فرنسي حكمىل سبا وأن صدر حكم م  المحكمة العليا يفصل باستعاد  القرار ومراجعتب مع العلم أن القضاض ال

 دا محكمدة  عداد  النظدر أمدام المحكمدة العليدا ر دم أن التمداس  ب القدرارات؟ ىدل يمكد  الطعد بمراجعة مثل ىد ح 

ىددي الوسدديلة لمراجعددة يددرار خدداط  صدددر مدد   يددانون وليسددت محكمددة مورددوع؟  با كددان الجددواا بددالنفي مددا

 ىو السبيل إلنصاف الطرف المظلوم؟ ما ؟ ربط االمحكمة العليا بسبب خطأ مرفقي ار كبتب كتابة 

زائدري  لقضدائي الجلالجت داد االقدانوني أم نّدرِجح مبددأ العدالدة ؟  ن  االسدتقرارمابا سنّغِلب ؟ ىل نميدل  لدى مبددأ 

 رأي حاسم في ى ح اإلشكالية ى ا ما سنّعالجب في مداخلتنا وفا الخطة التالية 

 إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا التماسل:  والمبحث األ

  عاد  النظر  التماس ال: شروطوالمطلب ا 

 االلتماس   بالمطلب الثاني: عدم يابلية يرارات المحكمة العليا للمراجعة 

 القرار  استدراكالمبحث الثاني: مراجعة قرارات المحكمة العليا عن طريق 

 القرار  الفق ي والقضائي الستدراكمف وم ال :الوا المطلب 

 شروط استدراك القرار  :الثاني المطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة النظر في قرارات المحكمة العلياالتماس ل:  والمبحث األ

القرار الفاصل في الموروع الحائز لقو   أوالحكم  أواإلستعجالي  ا مر عاد  النظر  لى مراجعة  التماسي دف 

ومددنح اختصددان النظددر فددي الطعدد   1الشدديض المقضددي بددب والفصددل فيددب مدد  جديددد مدد  حيددث الويددائع والقددانونل

لنفس الج ة التي أصدرت السند المطعون فيبل يرجدع  لدى الفكدر  ا ساسدية التدي يقدوم علي دا الطعد  بااللتماس  

 قددير جديدد فدي ردوض  دروف جديدد   ب ال   جدلالنظدر   عداد   لدى نما  خاط  قدير   صالحف و ال ي دف  لى 

مدر  بعددد  الو العناصدر المثددار  شدا فدي أن الج ددة التدي أصدددرت السدند المطعددون ىدي أعلدم مدد   يرىدا بقيمددة 

كتابدة ردبط ا فدي  أوحد المتخاصمي  و سدببت المحكمدة أيدم ا راق حاسمة المل  أوحيث يد  ضيع  2اكتشاف ا.

رياع ال مما ينجم عنب يرار مجح  في حا أحد الخصوم فكي  السبيل إلنصافب خاصة وأن القرار حائز لقو  

ىدو الحدل  ؟ فدإن رفضدت مداااللتمداس   أسداسالنظدر علدى   عاد ليا الشيض المقضي فيب وىل ستقبل المحكمة الع

حسددب االجت ددادات الحديثددة للمحكمددة العليددا الجزائريددة؟ ىدد ا مددا سددنتعرف علي ددا مدد  خددالال المطالددب والمباحددث 

 الموالية

 إعادة النظر  التماسل: شروط والمطلب األ

  وفر العناصر التالية: االلتماسيشترط لقبوال        

                                                
يانون  جراضات مدنية "ي دف التمداس  عداد  النظدر  لدى مراجعدة ا مدر اإلسدتعجالي أو الحكدم أو القدرار الفاصدل فدي  390 ن  الماد   -- 1

 الموروعل والحائز لقو  الشيض المقضي ببل وبلا للفصل فيب م  جديد م  حيث الويائع والقانون ""
 ل 360لن 1998ل دار الن ظة العربيةل القاىر  8المرافعات المدنية والتجاريةلط د/رمزي سي ل الوسيا في شرح-- 2



فيمدا تماس  االليرار فاصل في الموروعل  ب ال يجوم  أوحكم  أوبمراجعة أمر استعجالي  االلتماسيتعلا  ال/أو

 الصادر  يبل الفصل في الموروع  كا حكام ال يتص  بالطابع القطعي الن ائيل

عدون فيدب حدائز لقدو  الشديض المقضدي بدب وبالتدالي فدإن القدرار المط أوالحكدم  أواسدتعجالي  ا مرأن يكون  ثانيا/

بإعدداد  النظددر مادامددت اآلجدداال لددم  التمدداس  المعاررددة ال يمكدد  أن يكددون مورددوع  أو لالسددت نافالحكدم القابددل 

طريقا  ير عادي للطع ل فإندب ال يحدوال  فباعتبارحأما الطع  بالنق   1. نت ي وطرق الطع  العادية لم  ستغرق

  2تماس  االلدون  قديم 

المطعون فيبلأ,  م اسدتدعاهح يانوندال فمد  لدم  ا مر أوالقرار  أوأن يكون المتقدم بالطع ل طرفا في الحكم  ثالثا/

 3االلتماس  ل ال يجوم لب الطع  ب 391يك  حائزا لصفة الطرف كما ىو مبي  في الماد  

 194كاندت عدد  حداالت حسدب الدن   أنبعدد  392حسدب الدن   الحدالتي   حدي وفر االلتماس ويشترط لرفع 

 يانون يديم :

يشدترط وصدرح بعدد صددور الحكدم أن دا مدزور   أو اعتدرافوثدائا  أوعلى ش اد   القضاض بناضا  /لىوالحالة األ

 في ى ح الحالة:

عد   أواض التزوير بحكم يضائي صادر ع  القضد  ثباتلم يثبت التزوير  ال بعد الحكم في الدعويل ويكون  – 1

 طريا اإليرار 

 4أن  كون الوثائا المزور  أساس الحكم في الدعوي – 2

 

طلدع علي دا ابعد الحكمل وثائا ياطعة في الدويل كانت محتجز  لدي الخصدمل والتدي لدو  اكتشاف /الحالة الثانية

 حكما مغايرا ويشترط في ى ح الحالة: إلصدارالقاري 

 الوثائا بعد صدور الحكم  اكتشاف – 1

ويددد وسددعت المحكمددة العليددا مدد  ىدد ا الشددرطل بقضددائ ا بقبددوال  5أن  كددون الوثددائا محتجددز  لدددي الخصددم – 2

ال على خاسر الدعوي أن يقدم الوثيقة الحاسمة في الويت المناسب ولو لم  ك  محجدوم  لددي  با استحا االلتماس

 6الخصم

 7أن  كون الوثيقة منتجة في الدعوي.– 3

ل و با ام والقدرارات الصدادر  عاد  النظر كطريا  ير عدادي للطعد  فدي ا حكد التماسبعد التطرق  لى شروط 

الحائز لقو  والقرار الفاصل في الموروع  أوالحكم  أواالستعجالي  ا مرمراجعة   لىي دف االلتماس علمنا أن 

نددما ة عت المحكمدة العليدا الصدادر  بصدفة ن ائيداردد يدرارااللتمداس  الشديض المقضدي بدبل ف دل يمكد  الطعد  ب

م  شروط  اختفت م  المل ل فيتحقا فيب الشرط الثاني في الطع  بالنق  يكتش  الخصم أن وثيقتب التي يدم ا

ح ويؤسددس طلبددب علددى وجددود وثيقددة حاسددمة فددي الملدد   ددم اكتشدداف ا بعددد صدددور الحكددمل ر ددم أن ىدد االلتمدداس  

 والي  مل  رخر؟ ى ا ما سنجيب عليب في المطلب الم  لى سببت في رم ا  ىي التي  الضباكتابة  لالوثيقة

 االلتماس   بالمطلب الثاني: عدم قابلية قرارات المحكمة العليا للمراجعة 
                                                

ل 13/1/1991صدادر بتداريخ  70068اليكون الحكم يابال إللتماس  عاد  النظر حدي  يكدون يدبال لالسدت نافلريرار المحكمدة العليدالريم  -- 1

 104ن 1991ل3المجلة القضائيةل عدد
" ويجوم  قديم الطع  بالنق   143ن  1989 1المجلة القضائية عدد 21/1/1984الصادر بتاريخ  10563يرار المجلس ا على ريم -- 2

والتماس  عاد  النظر على التوالي أو بالتوامي متى كانت شروط ما الشدكلية متدوفر ل وال يحدوال رفد  الطعد  بدالنق  دون  قدديم التمداس 

  عاد  متى  وفرت شروطب 
  338ل ن2001شرح يانون اإلجراضات المدنية ل ديوان الوطني للمطبوعات الجامعيةل سنة ل أمقرانبوبشير محمد  -- 3
 السببي  التاليي :  حدعلى ما يلي : ""يمك  التماس  عاد  النظر  392 ن  الماد   4

لقرار ادور الحكم أ, ويرىا بعد صوثائا اعترف بتزويرىال أو ثبت يضائيا  ز ودل أو علىعلى ش اد  ش  ا مر با بني الحكم أو القرار أو  –أ 

 وحيام ب يو  الشيض المقضي بب
 كاندت محتجدز   با اكتشفت المحكمة بعد صدور الحكم أ, القرار أ, ا مر الحائز لقو  الشيض المقضدي بدبل أوراق حاسدمة فدي الددعويل –ا 

 عمدا لدي أحد الخصوم"" 
صددادر  45672للخبيدر و صدمن ا ملدد  القضديةل يدرار المجلددس ا علدى ريدم  ال  كدون الوثدائا محجدوم  لدددي الخصدم  با كدان يددد يددم ا - 5
  23ن  1991 3المجلة القضائيةل عدد  4/5/1988في

بدأن احتجدام صدندوق الضدمان اإلجتمداعي  قريدر   24/11/2004مدؤر  فدي  329187يد جاض في يرار عد  المحكمدة العليدا يدرار ريدم  - 6

 النظرل بلا أن الخبر  الطبية  عد وثيقة حاسمة في القضية .   عاد اس الخبر  الطبيةل يعد حاال م  حاالت التم
  342المدنيةل مرجع سابالن  اإلجراضاتل شرح يانون أمقرانبوبشير محمد  -- 7



المورددوعي واإلجرائددي  للقددانوني  قتصددر المحكمددة العليددا الجزائريددة علددى التحقيددا مدد  التطبيددا السددليم         

لمحاكم الموروعل شأن ا شأن محاكم النق  في كل م  مصر وبلجيكال وىو عكدس حداال انجلتدرا والددوال التدي 

درجددة  (مجلددس اللددورداتر أويكيددة وكندددال التددي  عتبددر المحكمددة العليددال ا مرن جددت ن ج ددا كالواليددات المتحددد  

  1يع والقانون مثل يضا  الموروع.مة الطع  م  حيث الواأخير   للتقاريل  فصل في خصو

ال بالنسدبة ا ىدو الحداوبالتالي ال  قوم المحكمة العليا بإعاد  النظر في النزاع كامال م  حيث الويائع والقانون كمد 

قددوم فقددا  للمجلددس القضددائيل ف ددي ال  ملددا  قدددير الويددائع بددل  سددلم ب ددا كمددا أثبت ددا الحكددم المطعددون فيددبل وىددي 

جددب الطعدد  أوالجوىريددةل سددواض عدد  طريددا دراسددت ا  اإلجددراضاتالقددانون ومراعددا   بددالتحقا مدد  صددحة  طبيددا

 جب معينة م   لقاض نفس ا.أو بإثار  ا أوالمقدمةل 

 

ل اجت ادا  ا  عاد  النظر رد يرارات المحكمة العليا حسب أحدث التماسيفسر عدم جوام الطع  ب ى ا ما        

ة إعناد التمناس  يجوز الطعنن ب "" ال حيث ين  المبدأ 653091ريم  21/04/2011ففي يرار صادر بتاريخ 
 يلي: وورد في المنايشة ما النظر، في قرارات الصادرة عن المحكمة العليا"

عن المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن بما  حيث أنه ال يجوز كاصل عام الطعن في القرارات الصادرة 

قانوني.وعلينه يتعنين التصنري   أسناسإعادة النظر الذي تقدم به الملتمسون دون تبرينر  بنأي  التماس  فيها 

 2لعدم جواز  ضد قرارات المحكمة العليا.االلتماس  بعدم قبول 

الصدادر  66765وفي اجت اد رخر للمحكمة العليا ا ضدح بشدكل دييدا  وجدب المحكمدة العليدا فدي الملد  ريدم      

ظننر، إعنادة الن التمناس  ""ال يطعنن فنني قنرارات المحكمنة العليننا ب يدث يددن  المبددأ :ح 06/05/2010بتداريخ 
 "" من قانون اإلجراءات المدنية على قراراتها 395و 392باعتبارها محكمة قانون، ال تطبق المادتان 

يدانوني يسدمح  حيث في المنايشة يبي  القرار أندب ال يوجدد بقدانون اإلجدراضات المدنيدة واإلداريدة أي ند         

لمدنيددة امد  يددانون اإلجددراضات  392بدالطع  بأيددة وسدديلة كاندت فددي يددرارات المحكمددة العليدال حيددث  بقددى المدداد  

ا حكدام  رددااللتمداس  ىدمل خاصدة بدالطع  بلتمداس  واإلدارية المعتمد علي ا م  يبل الطاعني  في  أسيسد م ال

 والقرارات الفاصلة في موروع الدعوي.

مدد  يددانون  395و 392لي ومادامددت المحكمددة العليددا محكمددة يددانون فددال ينطبددا علي ددا المدداد ي  وبالتددا         

التي  ن  صراحة على ""فدي حالدة  375كما وانطاليا م  ن  القانون الماد  ل  3اإلجراضات المدنية واإلدارية

لقرارل أو يطع  فيب يد في نفس ايطع  بالنق  م  جد عدم يبولبل ال يجوم للطاع  أن أورف  الط  بالنق ل 

 4لتماس  عاد  النظر""با

راف الخصدومة فدي حالدة حددوث خطدأ مرفقدي مد  ج دام العدالدة أطد  حددما سدبا نسدنتج أندب ال يمكد  م        

 عاد  النظر  ن المحكمة العليدا محكمدة يدانون وليسدت محكمدة موردوع  التماس خاصة المحكمة العليا الطع  ب

ولكد  مدا بندب المضدرور  5القضداضلويرارا  ا ن ائية  ير يابلة  ي وسيلة م  وسائل الطعد  ردمانا السدتقرار 

فدي   المدة غلدب اسدتقرار يدرارات مجحفدة والمظلوم م  خطأ مرفقي ار كبب ج ام العدالة؟ ىل في ى ح الحالدة ن  

سدنعرفب مد  خدالال ياعدد  اسدتدراك ومراجعدة يدرارات  ؟ ىد ا مداواإلنصافا المتقاري  على حساا العدالة ح

 ل ى ا ما سنعالج ا في المبحث التاليمرفقي لخطأالمحكمة العليا 

 

                                                
  338المرجع نفسبلن - 1
يرار محكمة عليا  -يضية را. ا( رد رورثة ا.ق ( ل  الموروع:  التماس  عاد  النظر  21/04/2011يرار بتاريخ  653091مل  ريم  -- 2

 وما بعدىا       125ل ن  2012لسنة  1مجلة المحكمة العليال عدد 375المدنية  الماد   اإلجراضاتيانون –

 
 -يضية  ورثة ر.م م( ردد را  ع  ومد  معدب ( ل  الموردوع:  التمداس  عداد  النظدر   06/05/1020يرار بتاريخ  667765مل  ريم  -- 3

 وما بعدىا       217ل ن  2010لسنة  1مجلة المحكمة العليال عدد  395و 392المدنية  الماد   اإلجراضاتيانون –يرار محكمة عليا 
 المدنية واإلدارية الجديد  اإلجراضات 09/ 08يانون  -- 4
"حيث أن طلبات إعادة النظر ال تكون مقبولة إال في ورد فيب :  28/05/2009بتاريخ  559015يرار صادر ع  المحكمة العليا ريم في -- 5

 531ت الصادرة عن المحاكم والمجالس القضنائية وتكنون حنائزة لقنوة الانيء المقضني فينه، وذلن  تطبيقنا لنن  المنادة ااألحكام والقرار

يه فإن قرارات المحكمنة العلينا ال تقبنل وال يجنوز طلنب إعنادة النظنر فيهنا وإنمنا تكنون قابلنة لطلنب اإلسنتدراك قانون إجراءات جزائية وعل

المتعلق بتصحي  األخطاء الاكلية والمادية فقط ومن ثم يجب رفن  طلنب االلتمناس إعنادة النظنر المقندم منن طنر  الطناعن األصنلي    

 364ن ل 2010لسنة  2مجلة المحكمة العليال عدد  (""



 القرار  استدراكالمبحث الثاني: مراجعة قرارات المحكمة العليا عن طريق 

 

الماديدة  خطداضعد   مكانيدة  صدحيح ا  287و 286واإلداريدة فدي المدواد يدانون اإلجدراضات المدنيدة  ند        

"يجوم للج ة القضائية التي أصدرت الحكدم ولدو بعدد  286المر كبة م  طرف ج ام العدالةل حيث  ن  الماد  

اإل فداال الد ي يشدوببل كمدا يجدوم للج دة  أوحيام  بلا الحكم يو  الشيض المقضي ببل أن  صحح الخطدأ المدادي 

الخطدأ المدادي علدى أندب  287ضائية التي يطعد  فدي الحكدم أمام دا القيدام بتصدحيحب" كمدا ويدد عرفدت المداد  الق

 جاىل وجودىا كأن يصدر الحكم  يابيا في حا طرف حضر كافة مراحل  أوعرض  ير صحيح لوايعة مادية 

ب الحكددم مد  حقددوق فداال  لددى  عدديل مددا يضدى بداإل  أو يددؤدي  صدحيح الخطددأ المدادي الخصدومةل شدريطة أن ال

  1.والتزامات لألطراف

معيندة  الماديدة وفدا  جدراضات خطداضي  السابقي  نجد أن المشرع أجام مراجعدة ا م  خالال عرض النص       

 عدديل  ال يؤدي  صحيح مثل ى ح ا حكدام  لدى أن اشترطت 287ا لحقوق المتقاري ل ولك  نري أن الماد  حفظ

ي أخدري مد  ج دام القضداض  تسدبب فد أخطاضلألطراف ولك  يد  حدث  والتزاماتيضى بب الحكم م  حقوق  ما

لتددييا ال يدتم ا أوضم م كر  جوابية فدي ملد  رخدر  يدر ملد  المعنديل المتقاري  كأن     ا طراف ىدار حقوق 

لدى متدد  ي اآلجدل   نكان رخر يوم فيب ىو يوم عطلة رسمية مما يرف  طعون معينة بالر م مد    با اآلجاالفي 

 طدرافا  كب دا جرائيدة لدم ير  أخطاض ح الحاالت السابقة حاالت اليوم العمل الموالي بعد يوم العطلة الرسميةل ى

 .م  ق  ع م    287و 286مادية نطبا علي ا نصي   أخطاضوك لا ال  عد 

 ا مر  ا ل؟ل المة في حا المتقاري ل فكي  السبيل إلنصاف م ى ح الحاالت و يرىا  صدر أحكام   فم         

سدمح   جرائية    ر في االجت ادات الحديثة لمحكمة العليا الجزائرية والمحكمة النق  الفرنسية وسيلة عملية و

ف دوم مالمقضي ببل ومد  خدالال العناصدر المواليدة سنوردح  ا مررار الصادر ر م حيام ب لحجية بمراجعة الق

 . نفي ح   جراضات و لوطبىي شر استعاد  القرار و ما

 

 

 القرار الفقهي و القضائي الستدراك مفهوم الل: واأل طلبالم

حدائز  مراجعدة حيدث يصدبح القدرار أو صددر ن ائيدة و يدر يابلدة  ي طعد   2ل ن يرارات المحكمة العليا        

ونجاعدة وصدرامة مرفدا العدالدةل ووصدوال  مبدأ ىام لضدمان اسدتقرار المجتمدع  لقو  الشيض المقضي ببل وى ا

ي الغاية أجام المشرع  عاد  النظر في ا حكام والقرارات الصادر  بواسطة طرق الطع  المحدد حصدرا فدل  ح 

 3مراجعة أي حكم صادر م  المحكمدة العليدال أوبا استنف ت  لا الطرق وانت ت فإنب ال يجوم الطع  القانونل فإ

مساس في الحقوق التي  م فصدل في دا  فسيرىا بشرط عدم ال أوالمادية  خطاضطلب  صحيح ا   جام بالر م م  

  4ن ائيا

دون أن  ربط ابة اكت أوأثناض مرحلة النق   ر كبب المحكمة العليا   جرائيولك  ال يستبعد أن يقع خطأ          

يتسبب في بلا أي طرف م  أطراف النزاعل مما سيؤثر مباشدر  فدي النتيجدة التدي  عتمددىا المحكمدة العليدا فدي 

 أىدلوانعدام العدالدةل ىد ح الحالدة جعلدت  اإلنصافلقو  الشيض المقضي ببل مما ينتج عنب عدم  يرار ن ائي حائز

 ر م كونب ن ائيال الن الخطدأ  جرائدي مد  المحكمدة ويضدا  ال ىد ا مدا  5 القانون يتقدمون بطلب مراجعة القرار

                                                
  208ل ن 2012محمد باربار ل شرح يانون االجراضات المدنية واإلدارية الجديدل منشورات البغداديل سنة  -- 1
 المتعلا بصالحيات المحكمة العليا  نظيم ا وسيرىا: 12/12/1989المؤر  في   89/22م  القانون  4 ن  الماد  - 2

 انت اك لب"" عتبر المحكمة العليا محكمة يانونل و جامي كل 

 م  نفس القانون على مايلي: 6و ن  الماد  

لعليا اارس المحكمة المجالس القضائية والمحاكم وفقا  حكام المنصون علي ا في يانون اإلجراضات المدنيةل  م  عماال"بصفت ا ج ام مقوما 
 لى روض القاعد  القانونية"ريابة على  سبيب أحكام القضاض وريابة معيارية  أخ  بعي  االعتبار  كيي  الويائع ع

 جت اد القضائي": " عمل المحكمة العليا على نشر يرارا  ا وجميع التعليقات والبحوث القانونية لتدعيم و وحيد اال 10كما  ن  الماد  
ر صنادر عنن النظنر فني قنرا إعنادةال يجنوز وال يقبنل طلنب "" 28/01/2009بتاريخ  559015مبدأ صادر ع  المحكمة العليا مل  ريم  - 3

 المحكمة العليا""
ل دار الفكدر العربدي ل القداىر ل 1د/عبد العزيز خليل بددويل الطعد  بدالنق  والطعد  أمدام المحكمدة اإلداريدة العليدال دراسدة مقارندةل ط - 4 

 35لن 1999
5 -- requéte en rabat darrét   



لتعددديل ومراجعددة القددرارات فددي فرنسددال وانت جددت المحكمددة العليددا الجزائريددة نفددس الطريقددة  1995حدددث سددنة 

 .والبت م  جديد في الطع  بالنق    1الصادر 

حند الصصنوم "" عريضنة يقندمها أمراجعدة القدرار بأندب  أووم  خالال ما سبا يمكد   عريد  اسدتدراك          
المتضررين من قرار قضائي نهائي، تهد  إلى الرجوع عن ذل  القرار لصدور  نتيجة خطأ اجرائني منسنو  

 2""الفصل في القضية بعد تصحي  الصطأ اإلجرائي  إعادةكتابة ضبطها، يطلب فيها  أومحكمة العليا إلى ال

شد ري  أي م لدة  عريضة طلب نق  لورودىدا بعدد انقضداض ن ى ح اإلشكالية كثير  الويوعل فقد  رف          

وجدود طلدب مسداعد  يضدائية مد  طالدب الدنق  ممدا   لدىالنق  م   داريخ  بليدا الحكدم المسدتأن  دون التنبيدب 

مد  ق   ع م الجزائدري ""يتر دب علدى  قدديم طلدب المسداعد   365يجعل اجل النق  موي  حيث  ن  الماد  

  3.الم كر  الجوابية  يداعأجل  أو ئيةل ويي  سريان أجل الطع  بالنق القضا

 

اعية بقبوال طلب اسدتعاد  يرارىدا القاردي بعددم يبدوال الفرنسية الغرفة االجتم ويد حكمت محكمة النق          

طلب النق  كون طالب النق  لم يتقدم بم كر   وريحيةل في  بي  أن ى ا ا خير كان  قدم فعال بتلدا المد كر  

 4.ردىا في مل  رخر ع  طريا الخطأأوالمحكمة  رباولك  كتابة 

عد  الغرفدة  53660مل  ريم   2009في يرار صادر سنة ىبت  ليب المحكمة العليا الجزائرية ى ا ما ب          

منها، استدراك القرار الصادر عنها، المانو   اجتهادا"أن المحكمة العليا، تجيز  :  المبدأالجنائية  حيث ن  
في المنادة  المصرح بعدم قبول الطعن، نتيجة خطأ مصلحي، قياسا على ما هو منصوص عليه أو ،بصطأ مادي

 5المدنية "من قانون اإلجراءات  294

نسددتنتج أن المحكمددة العليددا جعلددت مدد  سياسددت ا القضددائية مراجعددة الخطددأ المرفقددي المر كددب  المبدددأمدد           

 صدحيح   مكانيدةالمبددأ يياسدا علدى  وأعطدى  رالشدكلي( النظدر فدي القضدية بعدد  صدحيح الخطدأ المرفقدي و عاد 

أمددا  والتزامداتالخطدأ المددادي يشدترط فيدب عددم المسدداس بمدا  دم الفصدل سددابقا مد  حقدوق  أنالخطدأ المداديل  ال 

الفصدل في دال وىد ا  وجدب جديدد ومحمدود لغايدات  و عداد  وااللتزامداتفقد  تم مراجعة الحقدوق  اإلجرائيالخطأ 

 6الة. حقيا العد

  559015 مل  ريم 2010ئرية سنة كما يدعم ى ا التوجب اجت اد رخر صادر ع  المحكمة العليا الجزا        

كم "".....حينننث أن طلبنننات إعنننادة النظنننر ال تكنننون مقبولنننة إال فننني األحكنننام والقنننرارات الصنننادرة عنننن المحنننا
 مننن قننانون 531والمجننالس القضننائية وتكننون حننائزة لقننوة الاننيء المقضنني فيننه، وذلنن  تطبيقننا لننن  المننادة 

 اإلجراءات الجزائية.
لطلننب  وعليننه فننإن قننرارات المحكمننة العليننا ال تقبننل وال يجننوز طلننب إعننادة النظننر فيهننا وإنمننا تكننون قابلننة   

إعننادة النظننر االلتمنناس  الاننكلية والماديننة فقننط ومننن ثننم يجننب رفنن    خطنناءاالسننتدراك المتعلننق بتصننحي  األ
 7المقدم من طر  الطاعن األصلي     (""

 لشدكلي ىدوتدراك الخطدأ الشدكليل والمقصدود بالخطدأ اة العليدا بقبول دا اسدنالحظ مددي صدراحة المحكمد          

  كبب القضا .ل يياسا على الخطأ المادي ال ي ير ربط اكتابة  أوالخطأ اإلجرائي المر كب م  المحكمة العليا 

                                                
حيدث  23/04/2008بتداريخ  53660 سميب المحكمة العليا الجزائرية باستدراك الخطأ المصلحيل انظر مجلة المحكمة العليا يدرار ريدم -- 1

""  جيز المحكمة العليا اجت ادا من ا استدراك القرار الصادر من ال المشوا بخطأ مادي او المصرح بعدم يبوال الطع  نتيجة خطأ  المبدأن  

 مصلحي ""
  5ل ن2010د بيار اميل طوبيال الخطأ اإلجرائي وطلب استعاد  القرار القضائي المبرمل المؤسسة الحديثة للكتاال لبنانل سنة -- 2
على مايلي يتر ب على  قديم طلب المساعد  القضائيةل  ويي  سريان أجل الطع  بالنق  أو أجل الطع  بالنق  أو أجل  356 ن  الماد   3

 جوابية.  يداع الم كر  ال
4-  CASS ,SOC 12nov.1969 .1970 somm57.bull civ 5n604 disponible sur internet www.legifrance.gouv.fr 

يانون اجراضات مدنية يديم على أنب " با أصدرت المحكمة العليا حكما حضدوريا مشدوبا بخطدأ مدادي مد  شدأنب التدأثير  294 ن  الماد   - 5

يدانون اجدراضات  286ي جام للخصم أن يرفع طعنا أمامب لتصحيح ى ا الخطأ"" و قابل ى ح الماد  ن  الماد  على الحكم الصادر في الدعو

 المحكوم ب ا سابقا االلتزامات مدنية جديد ووردت امكانية  صحيح الخطأ المادي بشرط عدم المساس بالحقوق و
 –يددرار محكمددة عليددا  -لنيابدة العامددة ( ل  المورددوع:  طعد يضددية رس. ا( رددد را  23/04/2008يددرار بتداريخ  536660ملد  ريددم  -- 6

 8     327ل ن  2009لسنة  1ل مجلة المحكمة العليال عدد294المدنية  الماد   اإلجراضاتخطأ مصلحي يانون –خطأ مادي —استدراك
يدرار محكمدة عليدا  -اد  النظريضية را.ح( رد را.ن( والنيابة العامة الموروع  ع  28/01/2009يرار بتاريخ  559015مل  ريم -- 7

 363و 362ل ن 2010لسنة  2لمجلة المحكمة العليال عدد 531الجزائية الماد   اإلجراضاتيانون 



مخولددة ي ال ي ددة الىددنصددت المحكمددة العليددا علددى أن ددا  (2009ال ريددرار وا  حيددث وفددي حيثيددات القددرار         

 ريددة  ددا دسددتوريا بتقددويم ا عمدداال القضددائية و وحيددد االجت دداد القضددائي علددى المسددتوي الددوطني ال  قبددل يرارا

لطداع  خطأ مصلحي يتمثدل فدي عددم  دراع مد كر  ا أومراجعة فيما سبا أن يضت بب  ال  با شاب ا خطأ مادي 

توصدل يلدم  أوالد ي يضدى بعددم يبدوال طعندب شدكال قرار القانوني يبدل النطدا بدالبمل  طعنب المودعة في ا جل 

 رارات ر دمن المحكمدة العليدا اجت دادا من دا أجدامت يبدوال اسدتدراك ىد ح القدل فدإشخصيا باإلن ار إليداع م كر ب

 يددانون 294عددم وجددود ندد  يسددمح بدد لا فددي المدداد  الجزائيددة ويياسدا علددى مددا ىددو منصددون عليددب فددي المدداد  

 مدنية.  جراضات

 ال أنندا نؤاخد   المراجعدة أوبالر م م  التوجب المحمود م  المحكمة العليا في الموافقدة علدى االسدتدراك          

 ند  2009ال وعلى المحكمة العليا عدم  وحيدد المصدطلحات والغمدوض فدي بعد  ا حيدانل  ب فدي القدرار ا 

ر  يد 2010فدي القدرار الثداني يدرار  أمداصراحة على المراجعةل ونطا بمصطلح اسدتدراك الخطدأ المصدلحيل 

ا خلدا و حقيقدالشكليل حب ا لو أن المحكمدة العليدا  وحدد المصدطلح  فاديدا للشدا وال بالخطأالمصطلح واصفا  ياح 

 راضاتاإلجدل وفي ى ا الصدد نقترح الخطأ المرفقي كأفضدل مصدطلح يبدي  أندب خطدأ فدي االجت ادلغايات  وحيد 

 مل يبوال مراجعتب بطلب الخصوم.ير كبب ج ام القضاض بنفسب ويتح

وسدائل القانونيدة كما ويد أصبحت عريضة استعاد  القرار اليوم في اجت اد المحكمة العليدا الفرنسدية مد  ال        

 1995نة منامعةل وكرست ا ال ي ة العامة لمحكمة الدنق  الفرنسدية فدي يرارىدا سد أوالتي لم  عد موروع جدال 

 حيث نصت فيب:

        "  la défense constitue pour toute personne un droit fondamental a caractère  

constitutionnel et son exorcise effectif exige que soit assuré  l’accès de chacun. avec 

l’assistance d un défenseur au juge chargé de statuer sur sa prétention. 

       méconnait ce principe le conseil de l’ordre des avocats au conseil d’état et a la 

cour de cassation qui pour dire n y avoir lieu a la commission d’office d un avocat 

pour la présentation d une requête en rabat d’arrêt. énonce que la demande. tendant 

a engager une procédure hors des cas ou elle est limitativement admise alore que de 
1 surcroit l irrégularité invoquée n’existe pas se trouve dépourvue d’objet" 

 أوراجعددة قددانونل مدد  الميددا الد الخطددأ فددي  طبا سددتبع السددابقة االجت دداداتحيددث نالحددظ مدد  الحيثيددات أن       

اجعدة ة مروجعلب م  صميم صالحيا بل ون  المبدأ بصراحة أن يرارات المحكمة العليا ال  قبل ايد لاالستدراك

روط و المرفقدديل ومدد  ىنددا نسددتنتج أن لالسددتدراك وفددا االجت دداد الجزائددري شددماعدددا حالددة الخطددأ المصددلحي أ

 نعالج ا في العنصر الموالي 

 

 القرار  (مراجعة استدراك  شروطالمطلب الثاني :   

س اسددتعاد  ورفددع الظلددم عدد  المتقارددي  دفددع بمحكمددة العليددا  الددى  كددري واإلنصدداف ن الشددعور بالعدالددة          

 2008الصددادر فددي  536660القددرار ريددم  أبرمىدداالقددرار فاير  ددا الغرفددة الجزائيددة بموجددب يددرارات صددادر  

 : معتبرا

نظام استدراك  مراجعة( القرار وهو آلية  إلىاالجتهاد الجزائريين توصال خارج الن  التاريعي "أن الفقه و
طالنب المراجعنة وهنو  إلنىوقعن  فينه وال ينسنب  إجرائنيتمكنين المحكمنة العلينا منن تصنحي  خطنأ  إلىتهد  

الظلنم عنن المحكنوم ة إلنى رفن  الحاجن ضنططمطبق أمام المحاكم المدنية والجزائية  على السواء، وجاء تح  
 2عليه"

 
  ال شروط استعادة  مراجعة( القرار أو

 انطاليا مما سبا نستنتج شروط مراجعة القرار كما يلي:     

 كون الخطأ يد أثر على نتيجة القرارأن ي - 1
                                                

1--  ass. Plen 30 juine 1995 p 513www.courdecassation.fr  
   328مرجع سابا لن  ل294يضية رس. ا( رد رالنيابة العامة ( ل    23/04/2008يرار بتاريخ  536660مل  ريم  ---- 2



  سببت فيب المحكمة   جرائياالخطأ يكون أن  - 2

  أخير كون القرار صادر م  محكمة  نظر في النزاع كدرجة  ن ي - 3

 الحكم  أو أن يكون الصطأ قد أثر على نتيجة القرار -1

المحكمدة فدي حكم دا موردوع   لي دايدد أثدر فدي النتيجدة التدي خلصدت  اإلجرائييجب أن يكون الخطأ             

القضداض بالعقوبدة بعدد الدنق  ر دم عددم طعد   أواالستعاد ل كأن يكون الخطأ  سبب في رد طلب النق  شكالل 

الجزائي شكال لفوات م لدة الطعد  مدع أن رخدر يدوم مد  الم لدة كدان يدوم  االست نافرد   لى أوالنيابة في الحكمل 

 1لم  نتبب لب المحكمة. ال يوم عملل وىو ماأو لة رسمية يوجب  مديد الم لة  لىعط

 استدراكب  أوالمطالبة بمراجعة القرار   ؤثر مباشر  في حقوق الج ة خطاضمثل ى ح ا  

 تسبب  فيه المحكمة إجرائياأن يكون الصطأ  -2

 : جرائياطأ المحاكمة وبالتالي ال يعتبر خ أوالتقاري  بإجراضاتىو الخطأ المتعلا  اإلجرائيالخطأ         

يددة مدن  جددراضاتيددانون  286الخطددأ المددادي الحاصددل فددي كتابددة القددرار والدد ي يمكدد   صددحيحب بموجددب المدداد   

  جزائري.

التحليل القانوني ف  ا خطدأ فدي القدانون  أوالخطأ ال ىني ال ي ينجم ع  التفكير   جرائياوك لا ال يعد خطأ        

 2يستبعد م  المراجعة.

 :موجبا الستعاد  القرار  جرائيابينما اعتبر االجت اد خطأ 

 قريددر المحكمددة العليددا سددقوط طلددب الددنق  لعدددم ييددام طالددب الددنق  بتصددحيح سددبب انقطدداع المحاكمددة  -أ

سبب االنقطاع خالال م لة الش ري  المحدد  لبل في حدي   بدي  أن طالدب الدنق  يدام   مالةوالعمل على 

أندب وبسدبب خطدأ مد    ال كر  خطيدة  ثبدت بلدا فعال بما يلزم الست ناف المحاكمة ويدم لقلم المحكمدة مد

 3القلم لم  بلا المحكمة ب  ح الم كر .

اشتراك أحد القضا  في  شكيل ىي ة محكمة العليا النا ر  بطلب نق  حكم محكمة الجنايداتل سدبا لدب   -ا

 4أن اشترك في ال ي ة التي أصدرت الحكم الن ائي.

 الم لدة كدان  بي  بالتددييا أن رخدر يدوم فديرد االست ناف شكال لورودح خارع الم لة القانونية في حي    -ت

وم الد ي ال يوم عمدل رسدمي وىدو اليدأو  لىيوم أحد يليب يوم عطلة رسمية ما يوجب حكما  مديد الم لة 

 يدم فيب فعال االست ناف

مخالفدة لدم  سدتدرك بمد كر   ورديحية فدي رد النق  شكال لعدم  ضمنب أي سبب نقد  ولكدون ىد ح ال  -ث

حي  يثبت أن م كر   وريحية  م  قدديم ا لكتابدة ردبا المحكمدة ردم  الم لدة القانونيدة وأ فدل ردم ا 

  5مل  رخر  لىجري رم ا  أوللمل  

 

 القرار صادر عن محكمة تفصل في النزاع بالدرجة األخيرة  -3

ي حداال فدأن يكون القرار المطلوا استردادح ن ائي  ير يابل  ي طريدا مد  طدرق الطعد ل  ندب يقتضي        

نحصدر  ي أنالخطأ بواسطة طرق الطع  العادية والغير عاديةل واالجت اد الفرنسي يشترط   صالحالعكس يمك  

 المراجعة  ال في المحكمة العليا. أواالستدراك 

                                                
 وما بعدىا  339المدنيةل مرجع سابالن  اإلجراضاتل شرح يانون أمقرانبوبشير محمد  -- 1
ل  جاض فيب "" ان استعاد  القرار يستوجب فيما  25/4/2001 اريخ   163في يرار لمحكمة التمييز اللبنانيةل الغرفة الجزائية الثالثةل ريم  -- 2

 فرياض في الدعوي   لىالمحاكمة  ير معزو   جراضاتيستوجب خطأ في 

  يبيل مدال بوجودحل  ن ما يعتبرح المستدعي خطأ موجبا الستعاد  القرار والمتمثل بعدم البت بالطلبات موروع النق  ال يعتبرل لو سلم ج  

يار اميل صيل أنظر د بل  ح العلة "" للتفا يبولب  مكانيةاإلجرائيل وال يمك  بالتالي ان يكون موروعا لطلب استعاد ب مما يحوال دون  الخطأ
 وما بعدىا   66ل مرجع سابا ن 

" يشترط إلستعاد  القرار وجود خطأ  جرائي فدي اجدراضات المحاكمدة   9/6/2003 اريخ  855محكمة االست ناف المدنية في لبنان يرار -- 3

أن ا وال ينجم عد  التفكيدر أو التحليدل القدانوني ا مدر الد ي يوجدب يكون لب  أثير مباشر على الدعوي ويقتضي  مييزح ع  الخطأ ال ىني  ب 
  21استبعاد الخطأ في القانون" للمزيد أنظر د بيار اميل ل مرجع سابال ن

 349بوبشير محمد امقرانل مرجع سابال ن  -- 4
5 -- cass.civ 20 décembre 2001 .cass.com 29 avr. 1997 www.légifrance.gov.fr 

 



مجددالس  أوحكددم ن ددائي حددائز لقددو  الشدديض المقضددي بددب صددادر مدد  محدداكم  مأمدداكنددا   نلعمددل  ولكدد  مددا          

فددي يددرارات المحكمدة العليددال ونحدد  نددري أن ىدد ح   اليضدائية؟ مختلدد  االجت ددادات لددم  تحددث عدد  االسددتدراك 

الوسيلة يقتضي  طبيق ا لدي سائر المحاكم التي  تخ  يرارات ن ائية و ير يابلدة  ي طريدا مد  طدرق الطعد ل 

 اإلجرائديل  ن المحداكم والمجدالس أكثدر عرردة للويدع فدي الخطدأ واإلنصدافت  حقيا مقتضيات العدالدة لغايا

بسبب كثرت الملفات وك ا نق  خبدر  القضدا  بالمقارندة مدع يضدا  المحكمدة العليدال ونفدس الشديض ينطبدا علدى 

  الضباكتابة 

 

 

 

 الصاتمة 

و في خا مة ى ا البحدث نتفدا مدع رراض القدائلي  بوجدوا اعتمداد رليدة اسدتدراك القدرار كخطدو  جري دة فدي         

ل علددى أن يقتصددر  طبيددا ىدد ح اآلليددة علددى القددرارات التددي  نطددوي علددى خطددأ  واإلنصددافسددبيل  حقيددا العدالددة 

 أولددنق  ا حكددام   حقيددا العدالددة ورفددع الظلددمل ال أن  تحددوال  لددى وسدديلة  صددالحبوارددح مدد  شددأن   جرائددي

وسديلة خطيدر  علدى النظدام القضدائي البدد  االسدتدراكالقرارات التي يشوب ا خطأ يانوني مح ل ما يجعدل مد  

م  حصرىا رم   طارىا الضيا ال ي نشأت أصال وحصرا رمنب وىو الخطأ اإلجرائي المحد ل وحبد ا لدو 

بشدكل دييدا لتفدادي انعددام اسدتقرار النظدام القضدائيل  ب  االستدراكأن المحكمة العليا  نظم شروط اللجوض آللية 

ال ال ينجم ع  التفكيدر وأن الخطأ المصلحي ىو الخطأ في اإلجراضات يقتضي  مييزح ع  الخطأ ال ىني اب أن ا 

 ا مدرال ي يوجب استبعاد مف وم الخطأ في القانون م  ياعد  استدراك القرار  ن ىد ا  ا مرالخطأ القانوني  أو

 معزعت النظام القضائي.   لىدي يؤ

الحكددم المطلددوا  أصدددرت لددى الج ددة التددي  االسددتدراككمددا ونددري بالتوجددب القائددل بإمكانيددة  وجيددب طلددب        

ار كابب فدي حداال  دوافرحل وال يعدود   لي االمنسوا  اإلجرائياستعاد ب كون ا صاحبة الصالحية للنظر في الخطأ 

طدرق الطعد  القانونيدة المتاحدة للطعد  بدبل فلدو أن   طدارفدي حكم دا  ال فدي  النظدر  عداد للمحكمة التدي  علوىدا 

فيمك  طلب االستدراك لدي   جرائيامجلسا يضائيا أصدر يرارا حام لقو  الشيض المقضي بب ولك  ار كب خطأ 

 نفس المجلس المر كب ل  ا الخطأ.

 

 

 

 


