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 الفرل األول
 السبادئ العامة لقانؾن السخافعات السجنية

بياف  ثع  ، قانػف يحا البابتجاءن  التعخيف ،السبادغ العامة لقانػف السخافعات السجنيةيدتػجب بدط 
تجرج التعخؼ عمى  يعؿبو ،ئي في العخاؽلقزااالشطاـ  تي يقػـ عمييالاالسختكدات األساسية 

 ، كذلظ في ثبلثة مباحث كسا يأتي:التقديسات القزائيةأك ما يصمق عميو العخاؾية سحاكع ال
 السبحث األكؿ: التعخيف بقانػف السخافعات السجنية.

 .في العخاؽ السبحث الثاني: السختكدات األساسية لمقزاء
 )التقديسات القزائية(.لمسحاكع العخاؾية السبحث الثالث: التجرج القزائي 

 السبحث األول
 التعخيف بقانؾن السخافعات السجنية

 ىسا:أساسيتيغ السعجؿ مغ نطخيتيغ  9191لدشة  38يتكػف قانػف السخافعات العخاقي الشافح رقع 
كتتزسغ ىحه الشطخية كل ما يتعمق بالجعػػ مغ بجايتيا أؼ مغ التبميغ  :نغخية الجعؾى القزائية

 الجعػػ قبيل اصجار الحكع القزائي فييا.في يخيخة ختاـ السخافعة االبنيايتيا  حتىالقزائي 
كيؽية  جية مغ ،كتتزسغ ىحه الشطخية كل ما يتعمق باإلحكاـ القزائية :نغخية االحكام القزائيةو 

باكتدابيا الجرجة القصعية، لحا نقدع ىحا  إلى اف تربح بات نيائية ،لصعغ بياشخؽ اك  ،صجكرىا
 مى مصمبيغ، كسا يأتي:السبحث ع

 .تعخيف قانػف السخافعات السجنية األكؿ: السصمب
 .السصمب الثاني: أسذ كأىجاؼ قانػف السخافعات السجنية

 السظمب األول
 تعخيف قانؾن السخافعات السجنية

 مجسػعة مغ القػاعج القانػنية التي تبيغ التشطيع القزائي لمجكلة) :قانػف السخافعات السجنية العخاقي
كتحجد اجخاءات التقاضي اماـ محاكسيا السجنية كالتي تكػف مكفػلة بجداء يزسغ ليا  العخاؾية
 (2)، كسا يعخؼ بأنو: )تعخيفات مغ السخاجع األجشبية((1)(االحتخاـ

 كندتصيع تعخيفو بأنو: )تعخيف مشا(
                                                           

 السرجر ((1
2
)) 
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 :التعخيفىحا دتشبط مغ ي
لحا يعج قانػف ، الحساية القزائية لمحقػؽ مشطسة لػسائل جخائية قػاعج قانػف السخافعات قػاعج اأكالن: 

 السخافعات قانػف الشذاط القزائي لمجكلة.
العخاقي ذامل لمقزاء السجني التشطيع يذكبلف القانػف السخافعات مع قانػف التشطيع القزائي ثانيان: 

 :لحا فيػ يذتسل عمى السػضػعات اآلتية، في سكػنو كحخكتو
 يبيغ كيؽية تشطيع السؤسدات القزائية. إذ ،التشطيع القزائي-9
قػاعج قانػف السخافعات ىي التي تحجد االيختراص الػضيفي  ف  أ ، إذااليختراص القزائي-2

 كالشػعي كالسكاني لكل محكسة بسختمف درجاتيا.
يشطع قانػف السخافعات اجخاءات التقاضي اماـ مختمف السحاكع مغ تاريخ  ،اجخاءات التقاضي-8

 رفع الجعػػ إلى حيغ اكتداب الحكع درجة البتات.
 السظمب الثاني

 أسذ وأىجاف قانؾن السخافعات السجنية 
 :قانػف السخافعات السجنية إلى تحقيق االىجاؼ اآلتية خميي
 تبديط الذكمية في العسل القزائي. -9
 العسل عمى تحقيق القزاء العادؿ العاجل. -2
 في العسل القزائي. ان ايجابي ان مشح القاضي دكر  -8

 السبحث الثاني
 السختكدات االساسية لمقزاء  

، كسا أف  لمسحاكع استقبلؿ القزاء أكليا كأىساالسختكدات  جسمة مغ عمىالحجيث كد القزاء يخت
تيا القػانيغ السخترة، مثمسا حجد ت شخؽ  في نطخ مشازاعاتكالية  كشخكط  ايختيار القزاءحجد 

صحة التي تكفل زسانات تعييشيع، كحجكد عسميع كصبلحياتيع، فزبلن عغ كضع جسمة مغ ال
 االساسية السختكدات، كسبلمة إجخاءات القزاء كصػالن إلى تقيق العجؿ السشذػد، لحا نخػ التقاضي
 :مصالب كسا يأتيفي أربعة  لمقزاء السحكػرة

 السصمب األكؿ: استقبلؿ القزاء.
 السصمب الثاني: كالية السحاكع.

 السصمب الثالث: ايختيار القزاء.
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 السصمب الخابع: ضسانات صحة التقاضي.
 

 السظمب األول
 استقالل القزاء 

عمى اف  9191لدشة  990كقانػف التشطيع القزائي رقع ، 2002لعاـ  نز الجستػر العخاقي
كاف القاضي يجب اف يتستع باالستقبلؿ التاـ  ،مدتقل كال سمصاف عميو لغيخ القانػف القزاء 

 كالحخية الكاممة كاإلرادة الدميسة في عسمية اتخاذ القخار القزائي.
 السظمب الثاني

 والية السحاكؼ 

كالية السحاكع السجنية عمى  افنز قانػف السخافعات العخاقي كقانػف التشطيع القزائي عمى سخي
كتختز بالفرل في كافة السشازعات  ،سيع االشخاص الصبيعة كالسعشػية بسا في ذلظ الحكػمةج

 إال ما استثشي بشز يخاص.
كال يجػز لمقاضي االمتشاع عغ قبػؿ الجعػػ كنطخىا كإصجار حكع فييا بحجة غسػض القانػف اك 

متشاع عغ احقاؽ ، ألنو في ىحه الحالة يعجُّ مختكبان لجخيسة تدسى )االفقجاف الشز اك نقرو
 .الحق(

 السظمب الثالث
 اختيار القزاء 

، لحا نخػ كبلن مغ في القػانيغ الحجيثةعشيا  في الذخيعة االسبلميةتختمف شخؽ ايختيار القزاة 
 ذلظ في فخع مدتقل، كسا يأتي:

 .الفخع األكؿ: في الذخيعة االسبلمية

 الفخع الثاني: شخؽ ايختيار القزاة في القػانيغ الحجيثة.
 الفخع األول

 في الذخيعة االسالمية 
 مذخكط اآلتية:ل كفقان  اة،القز يخميفة السدمسيغ يعيغ

 .ان بالغ اف يكػف عاقبلن  -9
 .ان اف يكػف مدمس -2
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 ؼيسغ يتػلى القزاء اف يكػف عادالن.  العجالة يذتخط -8
 االجتياد. -4
 .، كىػ ما عميو جسيػرىعكىػ شخط مختمف ؼيو بيغ الفقياء ةالحكػر  -2
 سبلمة الحػاس. -9

 الفخع الثاني
 ةحجيثطخق اختيار القزاة في القؾانيؽ ال 

تكػف كاحجة، مع بعس االيختبلؼ في التفريبلت  الحجيثة القػانيغ في القزاة ايختيار شخؽ تكاد 
شخكط القبػؿ في في الػقت الخاىغ، مع التخكيد عمى بياف  شخؽ أيختيار القزاة الجؾيقة، لحا نخػ 

التي يجب عميو قانػنانااللتداـ بيا،  كاجبات القاضي الذخرية، كبدط العخاقيالسعيج القزائي 
 كذلظ في ثبلثة بشػد، كسا يأتي:

 كؿ: شخؽ أيختيار القزاة.البشج األ
 .شخكط القبػؿ في السعيج القزائي العخاقي: البشج الثاني

 .كاجبات القاضي الذخريةثالث: البشج ال

 ولالبشج األ 
 طخق أختيار القزاة 

 كيتع ايختيار القزاة مغ قبل الييئات القزائية ذاتيا. :االختيار السذتخك -9
كفي ىحه الصخيقة يمعب الشفػذ الدياسي كاالقترادؼ دكرا كبيخا  عؽ طخيق االنتخابااليختيار -2

 تزيع بجانبو الرفات السسيدة لمقاضي.
كفي العخاؽ  ،كؿ العخبيةكىحه الصخيقة متبعة في فخندا كمعطع الج ،مغ قبل الحكػمة التعييؽ -8

 السعيج القزائي بسخسػـ جسيػرؼ بػضيفة قاضي اك كضيفة نائب مجعي عاـ. ػيعيغ يخخيج
 

 ثانيالبشج ال
 شخوط القبؾل في السعيج القزائي العخاقي

 بالػالدة متستعا باألىمية الكاممة. ان يكػف عخاؾي فٍ أ -9
 كال يقل عغ ثساف كعذخيغ. ةال يديج عسخه عمى اربعيغ سش أفٍ  -2
 ال يكػف محكػما عميو بجشاية اك جشحة مخمة بالذخؼ. أفٍ  -8
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 يكػف محسػد الديخة كحدغ الدسعة. أفٍ  -4
 تتػافخ ؼيو الججارة البجنية كالمياقة. أفٍ  -2
مغ احجػ كميات القانػف في العخاؽ اك كمية قانػف معتخؼ بيا بذخط اجتياز  يكػف متخخجان  أفٍ  -9

 امتحاف بالقػانيغ العخاؾية يحجده مجمذ السعيج.
تكػف لو مسارسة فعمية بعج التخخج مغ الكمية مجة ال تقل عغ ثبلث سشػات في السحاماة  أفٍ  -9

 .اك في كضيفة قزائية اك قانػنية
 ثالثالبشج ال
 ي الذخريةواجبات القاض

 ميامو في القزاء بيغ الشاس عغفزبلن  ،ػاجبات شخريةسػجب القػانيغ الشتفحة بيمتـد القاضي ب
 :كىحه الػاجبات ىي كفٌسً يخرػماتيع،

 السحافطة عمى كخامة القزاء. -9
كتساف االمػر كالسعمػمات كالػثائق التي يصمع عمييا بحكع كضيفتو اك يخبلليا إذا كانت سخية  -2

 بصبيعتيا.
 عجـ مداكلة التجارة اك أؼ عسل ال يتفق مع كضيفة القزاء. -8
 .االقامة في مخكد الػحجة االدارية التي فييا مقخ عسمو -4
 ارتجاء الكدػة الخاصة اثشاء السخافعة. -2
ال يجػز اف يذتخؾ في ىيئة قزائية كاحجة قزاة بيشيع مراىخة اك قخابة لغاية الجرجة  -9

 الخابعة.
 السظمب الخابع

 العخاقي السجنية السخافعات قانؾن  في التقاضي صحة ضسانات حكامأ
بالتفريل كالجقة، فيي  العخاقي السجنية السخافعات قانػف  في التقاضي صحة ضسانات أحكاـتستاز 

الذكػػ مغ كيؽية  ، كسا تتػلى بيافلمقزاء تتشاكؿ الحاالت التي يكػف فييا القاضي غيخ صالح
ككحلظ اسباب  ،عبلنية السخافعة كاألحكاـ القزائية ، كمعشى كفحػػ مبجأكإجخاءات ذلظ القزاة
السعػنة كبياف السقرػد ب السجنية مغ محكسة إلى محكسة أيخخػ كإجخاءات ذلظ، نقل الجعػػ كشخؽ 

  كشخؽ الحرػؿ عمييا، كىػ ما نتشاكلو تفريبلن في الفخكع الخسدة اآلتية:  القزائية
 .جـ صبلحية القاضي لمقزاء: عكؿاأل الفخع
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 .الذكػػ مغ القزاة :الثاني الفخع

 .نية السخافعة كاألحكاـ القزائية: عبلالثالث الفخع

 .: نقل الجعػػ الخابع الفخع

  .: السعػنة القزائيةالخامذ الفخع

 
 األول الفخع

 لمقزاء القاضي صالحية عجم 
ىا التشطيع القانػني عمى سبيل الحرخ، يتختب عمى تػفخ أحجىا ضخكرة إعساؿ  ىشالظ أسباب حجد 

قػاعج تشحي القاضي عغ نطخ الجعػػ السخفػعة أمامو، أك تبيح لمخرع أٍف يصمب رد  القاضي عغ 
نطخ تمظ الجعػػ، لحا نخػ كبلن مغ أسباب تشحي القاضي، كردًٌ القاضي عغ نطخ الجعػػ، في بشج 

 مدتقل كسا يأتي:
 .تشحي القاضي: البشج األكؿ

 .ردُّ القاضياني: البشج لث
 البشج األول

 تشحي القاضي
 

حجد السذخع جسمة مغ االسباب اكجب عمى القاضي عشج تػافخ أؼ مشيا اف يتشحى عغ نطخ 
 الجعػػ كىحا ما يعخؼ بتشحي القاضي.كتشحي القاضي اما اف يكػف كجػبيان أك جػازيان.

 قانػف  مغ (19السادة ) نز حدب القاضي العخاقي السذٌخع يمـد :تشحي القاضي الؾجؾبي :1
 :التالية الحاالت في لمجعػػ  الشطخ في كجػبا يستشع أف ،السجنية السخافعات

 .الخابعة الجرجة حتى الخرػـ ألحج قخيبا أك صيخا أك زكجا كاف إذا -9
 زكجة مع أك الصخفيغ أحج مع قائسة يخرػمة أبػيو أحج أك أكالده ألحج أك كلدكجو لوي  كاف إذا -2
 .أبػيو أحج أك أكالده أحج أك
 لوي  كانت أك لوي  ضاىخا كارثا أك ؾيسا أك عميو كصيان  أك الخرػـ ألحج ككيبل القاضي كاف إذا -8

 بأحج أك عميو الؿيع أك عميو الػصي أك الخرػـ أحج بػكيل الخابعة لمجرجة مراىخة أك قخابة صمة
 .مجيخييا أحج أك الجعػػ  في شخؼ ىي التي الذخكة مجمذ أعزاء
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 ككيبل يكػف  لسغ أك أزكاجيع أك لفخكعو أك ألزكاجيع أك ألصػلو أك لدكجو أك لوي  كانت إذا -4
 .القائسة الجعػػ  في مرمحة عميو ؾيسا أك كصيا أك عشوي 

 أك قاضيا نطخفييا لوي   سبق قج كاف أك الجعػػ  في الصخفيغ أحج عغ تخافع أك أفتى قج كاف إذا -2
 .فييا بذيادة أدلى قج كاف أك ميحكسا أك يخبيخا

 القاضي قزاء إبعاد في اإلمكاف جيج السحاكلة ىي ،الحاالت ىحهً  كل بيغ السذتخكة الشقصة ف  إ
 في الصعغ مشوي  الغخض ليذ التشحي نطاـ ؛ أف كسا ،لسرمحتو أك ألقخباءه تحيده في الذبيو مغ

 لع كإذا ممتدما فييا يكػف  ال قج التي الحاالت مغ القاضي إلبعاد كإنسا نداىتو أك القاضي إستقامة
 باشمو كاالحكاـ اإلجخاءات تمظ فتعج ،فييا إجخاءهً  كأتخح الجعػػ  في كنطخ القاضي يستثل لع

 .الحكع كيفدخ
 التشحي الجؾازي : 2

ألؼ سبب مغ نطخ دعػػ رفعت اليو كتجيخل ضسغ ايختراصو  استذعخ الحخجيحق لمقاضي إذا 
 ،قخاره عمى التشحيإلمشطخ في  التي يتبعيا إداريان  مخ تشحيو عمى رئيذ السحكسةأاف يعخض 

لسا  استشادان  ،الخفس أكسػافقة ال (السحكسة رئيذو )أؼ كل ،التشحي سبب في السحكسة رئيذ كيشطخ
 .القانػف  مغ (14عميو السادة ) نرت

 لثانياالبشج 
 ردُّ القاضي

 :التالية لؤلسباب الجعػػ  نطخ عغ القاضي بخد شمب تقجيع السخافعات قانػف  أجاز
 كاف أك مداكشتو أك الصخفيغ أحج مؤاكمة أعتاد قج كاف أك عشجه مدتخجما الصخفيغ أحج كاف إذا -9
 .بعجىا أك الجعػػ  إقامة قبل ىجية مشوي  تمقى قج
 غيخ مغ الحكع أستصاعتو عجـ معيا يخجع صجاقة أك عجاكة الصخفيغ أحج كبيغ بيشو كاف إذا -2

 .ميل
 :الخد طمب إجخاءات

 .مكتػبا كيكػف  القاضي إلى الصمب عخيزة تقجيع -9
 .لصمبو مؤيجة بأكراؽ الخد أسباب عمى يذسل أف يجب العخيزة مزسػف  -2
 .الجعػػ  نطخ في االستسخار عغ يستشع أف القاضي عمى -8
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 مغ أياـ ثبلثة يخبلؿ كأسبابو الخد كقائع عمى كتابة يجيب أف رده شمب الحؼ القاضي عمى -4
 .مدتعجمة برػرة فييا لمبت التسييد محكسة إلى األكراؽ كتخسل الصمب تقجيع تاريخ

 :األمخيغ عمى يحتػؼ  التسييد محكسة قخار -2
 الشطخ رده السصمػب القاضي بجؿ قاضيا تعييغ السحكسة عمى كعشجئح الخد شمب عمى تػافق أف -آ

 .القجيسة اإلجخاءات كافة إلغاء كعمييا الجعػػ  في
 التي السخحمة مغ الجعػػ  في الشطخ يدتأنف أف القاضي عمى الحالة ىحهً  كفي السػافقة عجـ -ب

 .الخد شالب عمى غخامة تفخض أف التسييد محكسة كعمى الخد شمب تقجيع قبل إلييا كصمت
 الجعػػ  ذات في نفدو القاضي لخد آيخخ بصمب شمبو كأردؼ شمبو عمى السخدكد أصخ إذا -9

 .فييا لمبت التسييد محكسة إلى إجابتو كيخسل الجعػػ  نطخ في القاضي ؼيدتسخ
 

 انيالث الفخع
 القزاة مؽ الذكؾى 

 ثبلثة في السحكسة ىيئة أك القاضي يذكػ أف لمخرع السخافعات قانػف  مغ (239السادة ) أجازت 
 :أحػاؿ

 
 بقرج أك التحيد بجافع كضيفتو بإداء ؾبامو عشج جديع ميشي يخصأ أك غذا القاضي أرتكب إذا -9

 الرالحة األكراؽ أك الدشجات أيخفاء أك أكالذيػد الخرػـ أقػاؿ تغييخ أك الخرػـ بأحج اإلضخار
 .لمحكع

 .الخرػـ أحج لسحاباة مادية مشفعة القاضي قبل إذا -2
 ما يؤيخخ أك لوي  قجمت عخيزة عحر بغيخ يخفس أف أؼ ،الحق إحقاؽ عغ القاضي أمتشع إذا -8

 .لمسخافعة مييأة دعػػ  رؤية عغ يستشع أك مبخرا ىػ
 :مغ القاضي ػ ذكػ ال قبػؿ شخكط

 .الجعػػ  شخفي أحج قبل مغ الذكػػ  تقجـ أف -آ
 مشوي  السذكػ كأسع السذتكي كعشػاف كأسع تػؾيع عمى تحتػؼ  بعخيزة الذكػػ  تقجـ أف يجب -ب

 .الذكػػ  كأسباب أسانيج كبياف
 .تأميشات إيجاع -ج
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 السذكػ حق في الئقو غيخ عبارات الحق إلحقاقو كدعػتو القاضي إعحار يتزسغ أف يجػز ال -د
 .بالغخامة عميو يحكع كإلال مشوي 

 تقجـ األستئشاؼ بقزاة الذكػػ  تعمقت كإذا األستئشاؼ محكسة إلى الذكػػ  عخيزة تقجـ أف عمى
 .(1)التسييد. محكسة إلى

                                                           

القانػنية األكلية كااليخصاء  قخار نادر لسحكسة التسييد االتحادية قزى بسعاؾبة قاض لجيمو بالسبادػء -((1
 الفاحذة السختكبة مغ قبل القاضي(

 جسيػرية العخاؽ
 مجمذ القزاء األعمى 
 303التاريخ/  2007/شخرية أكلى/ 15محكسة التسييد االتحادية                                      العجد/ 

/24تذكمت ىيئة األحػاؿ الذخرية في محكسة التسييد االتحادية بتاريخ   13/2/2007ىػ السػافق 1428/محـخ
يع يخميفو  بخئاسة القاضي األقجـ الديج كساؿ البشجر كعزػية القاضييغ الديجيغ سامي السعسػرؼ كيخميل ابخـا

 السأذكنيغ بالقزاء باسع الذعب كاصجرت القخار االتي:
 ككيميا السحامي )ؾ( –س –ة السسيدة/ السجعي

 ف –السسيد عميو/ السجعى عميو 
( بأف السجعى عميو زكج مػكمتو الجايخل بيا شخعان ---أدعى ككيل السجعية عشج محكسة األحػاؿ الذخرية في ) 

كقج شمقيا رجعيان يخارج السحكسة أماـ رجل الجيغ كبحزػر الذاىجيغ كذلظ بسػجب حجة الصبلؽ الخارجي السخفقة 
، لحا شمبت دعػتو لحزػر السخافعة كالحكع بترجيق الصبلؽ الخارجي، أصجرت 15/10/2006ؤريخة كالس

حكسان غيابيان بحق السجعية س يقزي بإبصاؿ  2006/ش/4129كعجد  15/11/2006السحكسة السحكػرة بتاريخ 
يكغ كبإمكاف السجعى  أماـ الذيخ جعفخ الػائمي كاعتباره كأف لع 15/10/2006الػرقة كالصبلؽ الحؼ جخػ بتاريخ 

عميو إعادة زكجتو السجعية إلى الحياة الدكجية كعمى فخض صحة شبلقو لدكجتو فأنو شبلقان رجعيان يسكغ لو 
. شعغ ككيل السجعي بقخار 15/1/2007كلغاية  15/10/2006مخاجعة زكجتو يخبلؿ فتخة ثبلثة قخكء اعتباران مغ 

 .19/11/2006ببلئحتو السؤريخة الحكع تسييدان شالبان نقزو لؤلسباب الػاردة 
القخار/ لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج أف الصعغ التسييدؼ مقجـ ضسغ السجة القانػنية فقخر قبػلو شكبلن كلجػ عصف 
الشطخ عمى الحكع السسيد كجج أنو غيخ صحيح كمخالف ألحكاـ الذخع كالقانػف كذلظ ألف السحكسة في اليـػ 

نطخت في الجعػػ بحزػر ككيل السجعية كبػياب السجعى عميو  7/11/2006السحجد لمشطخ في الجعػػ بتاريخ 
أك ككيمو كبحات الجمدة قخرت السحكسة يختاـ السخافعة كترجيق الصبلؽ الخارجي السجعى بو كبجكف أؼ بيشة 

 قخرت السحكسة فتح باب السخافعة في الجعػػ دكف سشج قانػني كنطخت فييا مججدان  8/11/2006قانػنية. كبتاريخ 
بحزػر ككيل السجعى عميو كبػياب السجعية أك ككيميا كاعتبخت السحكسة السخافعة الجارية في الجعػػ غيابيان بحق 

مغ قانػف السخافعات السجنية كبعج اف استسعت ألقػاؿ السصمق الجيشي كلذاىجؼ  55السجعية يخبلفان الحكاـ السادة 
/ ثانيان مغ قانػف اإلثبات كأصجرت حكسان ججيجان 94كاـ السادة الصبلؽ بجكف تحميفيع اليسيغ القانػنية كسا تػجو اح
مغ قانػف السخافعات السجنية لحا قخر نقس الحكع السسيد  156في الجعػػ دكف يختاـ السخافعة يخبلفان الحكاـ السادة 

صاء القانػنية كإعادة الجعػػ إلى محكستيا التباع ما تقجـ عمى اف يبقى رسع التسييد تابعان لمشتيجة كحيث اف األيخ
الستقجمة التي ارتكبيا القاضي الديج ) ؽ( اثشاء نطخ الجعػػ تعجُّ مغ األيخصاء الفاحذة ألنيا تجؿ عمى جيل 
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 :القاضي ضجالذكؾى  إجخاءات  دعؾى 
 :ىي ،الذخكط ىحهً  تػفخ بعج اإلجخاءات أما
 .الخابعة الجرجة إلى كأقاربو السذتكي دعػػ  في يدتسخ أف لمقاضي يجػز ال -9
 .أياـ ثسانية يخبلؿ اإلجابة عميو مشوي  السذكػ القاضي إلى العخيزة تبميغ بعج -2
 .األكراؽ السحكسة تجقق السحكسة إلى الجػاب كصػؿ بعج -8
 :األمخيغ أحج أماـ ستكػف  ،(1)ليا الذكػػ  كركد عشج األستئشاؼ أك التسييد محكسة -4
 .شكػاه  إثبات عغ السذتكي عجد بدبب الذكػػ  رد -آ

                                                                                                                                                                      

لدشة  160/ أكالن مغ قانػف التشطيع القزائي السخقع 56بالسبادغ القانػنية األكلية عميو كاستشادان ألحكاـ السادة 
و كاإلشعار بحلظ إلى مجمذ القزاء األعمى/ قدع شؤكف القزاة قخرت اعتبار ذلظ يخصأ فاحذان بحق 1979

/ 14كصجر القخار باالتفاؽ في   .13/2/2007ىػ السػافق 1428/ محـخ
 5/2012/ 30التاريخ  :216قخار محكسة التسييد العخاؾية -((1

خ مغ محكسة )الذكػػ مغ القزاة تشطخ مغ محكسة االستئشاؼ اذا كانت مغ قزاة السحاكع التابعيغ ليا كتشط
لجػ التجقيق كالسجاكلة )القخار:  التسييد االتحادية اذا كانت الذكػػ مغ رئيذ محكسة االستئشاؼ اك احج قزاتيا(.

مغ الييئة العامة في محكسة التسييد االتحادية كجج اف الصعغ التسييدؼ مقجـ ضسغ السجة القانػنية قخر قبػلو شكبل 
جج اف محكسة االستئشاؼ كاف اتبعت القخار التسييدؼ الرادر بالعجد كلجػ عصف الشطخ عمى القخار السسيد ك 

كانتيت بقخارىا الى عجـ قبػؿ الذكػػ كردىا اال اف ىحا االتجاه مشيا  29/8/2011في  2011/ىيئة عامة/306
غيخ صائب النيا عممت قخارىا انو بامكاف السذتكي اقامة الذكػػ لجػ ـياة االشخاؼ القزائي بالخغع مغ اف 

مغ قانػف السخافعات السجنية كتشطخ تمظ  292الى  286القانػف اجاز الذكػػ مغ القزاة بسػجب احكاـ السػاد 
الذكاكػ مغ قبل محكسة االستئشاؼ مغ قزاة السحاكع التابعيغ ليا كتشطخ مغ محكسة التسييد االتحادية اذا كانت 

كمغ جية ثانية انيا جسعت في قخارىا بيغ عجـ الذكػػ مغ رئيذ محكسة االستئشاؼ اك احج قزاتيا ىحا مغ جية 
قبػؿ الذكػػ كردىا كىحا غيخ جائد الف عجـ قبػؿ الذكػػ يكػف في حالة عجـ تػفخ شخكشيا القانػنية اما الخد 
ؼيكػف بعج قبػؿ الذكػػ كلكغ لع يثبت السذتكي ما ندبو الى السذكػ مشو كحيث اف القخار السسيد انتيى الى عجـ 

كردىا كىحا غيخ جائد الف عجـ قبػؿ الذكػػ يكػف في حالة عجـ تػفخ شخكشيا القانػنية اما الخد قبػؿ الذكػػ 
ؼيكػف بعج قبػؿ الذكػػ كلكغ لع يثبت السذكتي ما ندبو الى السذكػ مشو كحيث اف القخار السسيد انتيى الى عجـ 

ك يستشع عغ اجابة شكػػ السذتكي قبػؿ الذكػػ لعجـ تحقق شخكشيا القانػنية حيث اف السذكػ مشو لع يخفس ا
كانسا احميا يخصئا الى رئاسة محكسة االستئشاؼ الستحراؿ االذف بذاف اتخاذ االجخاءات القانػنية كتخاجع 
السذتكي باقػالو عسا ندبو الى السذكػ مشو مغ سب كشتع لو ؼيكػف القخار ؼيسا انتيى اليو مػافق لمقانػف مغ حيث 

/ 9مخافعات كصجر القخار باالتفاؽ في  213الصعػف التسييدية استشادا الحكاـ السادة  الشتيجة لحا قخر ترجيقو كرد
 (.30/5/2012ىػ السػافق  1433رجب/ 
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 ،أضخاره عغ السذتكي كتعػيس الجعػػ  في الشطخ بعجـ القاضي إلداـ أؼ الذكػػ  قبػؿ -ب
 إلتخاذ األعمى القزاء مجمذ تفاتح السذتكي لرالح السخترة السحكسة مغ قخار كصجكر
 .القاضي ىحا ضج قانػنية إجخاءات

 الفخع الثالث
 واألحكام القزائية السخافعة عالنية

 مبجأ أقخ فقج ،السحاكسة أثشاء التعبيخ حخية كلتأميغ التقاضي ضسانات مغ ىامة ضسانة ىحهً  تعجُّ  
 الـز شعػر كىػ لمقزاء ىيبتو يػفخ كالحؼ القزائي الشطاـ في أساسية كقاعجة السخافعة عبلنية
 الفقخة (91) مادة في 2002 لدشة العخاقي الجستػر في عميو مشرػص السبجأ كىحا القزاء لتحقيق

 كاجب الجستػرؼ  السبجأ فيحا ،(سخية جعميا السحكسة قخرت إذا إال عمشية السحاكع جمدات) :سابعان 
 السخافعات قانػف  مغ 99/9السادة ) في جاء كقج العجالة عمى اإلشخاؼ عمى الشاس لتسكيغ اإلتباع
 الخرـػ شمب عمى بشاء أك نفديا تمقاء مغ السحكسة رأت إذا إال عمشية السخافعة تكػف ) :السجنية

 .(األسخة كلحخمة العامة لآلداب مخاعاة أك العاـ الشطاـ عمى لمسحافطة سخان  إجخاءىا
 الفخع الخابع

 الجعؾى  نقل 
 بقخار أيخخػ  إلى محكسة مغ الجعػػ  نقل قانػف السخافعات السجنية العخاقي مغ (19) السادة أجازت

 يؤدؼ ما الجعػػ  رؤية في كاف أك قانػنية ألسباب السحكسة تذكيل تعحر إذا التسييد محكسة مغ
 ضسانات مغ كزسانة كذلظ مشاسبان  التسييد محكسة تخاه  سبب ألؼ أك باألمغ اإليخبلؿ إلى

 .التقاضي
 :الجعؾى  نقل طمب تقجيؼ الجية السخؾلة

 ككحلظ عاـ كسبجأ كىحا لمجعػػ  األشخاؼ أحج قبل مغ يقجـ أف يسكغ الصمب فعميو مصمق الشز أف
 عغ اإلدارة جيات مغ جية تدتصيع ككحلظ ،نفدو تمقاء مغ الجعػػ  نقل تقخر أف التسييد لسحكسة

 تصمب أف السػضػع لسحكسة يسكغ ال ككحلظ الجعػػ  نقل تصمب أف األعمى القزاء مجمذ شخيق
 .الجعػػ  نقل

 الفخع الخامذ
 القزائية لسعؾنةا 
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 كىحا القزائية الخسػـ تحسل يدتصيعػف  ال الحيغ لمفقخاء القزائية السعػنة مشح القانػف  أجاز
 ؼبسػجب السحاماة كقانػف  العجلية الخسػـ كقانػف  السجنية السخافعات قانػف  في نطع السػضػع
 كفق أما ،كالتسييد كاألستئشاؼ الجعػػ  إقامة رسػـ مغ الذخز أعفاء يجػز ،األكليغ القانػنييغ

 لجشة أستئشاؼية مشصقة كل في تػجج حيث محامي إنتجاب في تتسثل السعػنة فأف ،السحاماة قانػف 
 :حاالت ثبلثة في القزائية السعػنة كتقجـ أعزاء ثبلث مغ

 .السحاماة أتعاب عغ عاجدان  معدخان  الجعػػ  أشخاؼ أحج كاف إذا -آ
 .السحاميغ مغ عشو يجافع مغ شخز يجج لع إذا -ب
 .عشوي  لمجفاع محاميان  يختخ لع حجث أك متيع عغ محاـ تعييغ السحاكع أحجػ شمبت إذا -ج

 السبحث الثالث
 في العخاق التقديسات القزائية

محاكع  ،عمى درجتيغ يةالعخاؾ السحاكع إذ ،عخاؽالتجرج في محاكع ال :يقرج بالتقديع القزائي
التحقيق ، العسل، السػاد الذخرية ،األحػاؿ الذخرية ،البجاءة ىي يخسدة محاكع، ،الجرجة االكلى

عشج دراسة السخافعات  ىي محكسة جدائية ال مجنية لحلظ ال نتصخؽ إلى تفاصيل عسمياالتي  ]
كمحاكع الجرجة  ،[تكػف ضسغ مفخدات قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ؛ كػف دراستياالسجنية
لتالتي ك  ،)محاكع االستئشاؼ(أك  الثانية فييا  لكمحافطة، إال  في بغجاد فتذد كل في مخك ذك 

استئشاؼ محكسة ( 91يا )مجسػعيكػف ك ية في الخصافة، االكلى في الكخخ كالثان ،محكستا استئشاؼ
كتسارس الخقابة القزائية  ،يي الييئة القزائية العميا في البمجف ،(محكسة التسييد)ما أفي العخاؽ، 

، كتػصف بأنيا تحكع عمى الػرؽ محكسة مػضػع شعغ المحكسة  جُّ كتع، عمى جسيع السحاكع
فقط تجقق أضابيخ الجعاكػ كالقزايا التي ييصعغ فييا ىي بل حؿيؿية، تيجخؼ مخافعات ألنيا ال 

 ، كنخػ تفاصيل محاكع كل  درجة مغ الجرجات الثبلثة، في السصالب الثبلثة اآلتية: بالتسييد
 .محاكع الجرجة االكلىالسصمب األكؿ: 

 .محاكع الجرجة الثانيةلثاني: السصمب ا

 .كسة التسييد االتحاديةمحالسصمب الثالث: 

 السظمب األول
 محاكؼ الجرجة االولى 

 تذسل محاكع الجرجة االكلى ما يمي:
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كتذكل في مخكد كل محافطة كقزاء، كيجػز فتح محكسة بجاءة في مخكد  محكسة البجاءة:
 الشاحية بقخار مغ كزيخ العجؿ، كتشطخ دعاكػ السعامبلت كالعبلقات السالية.

: كتػجج حيثسا كججت محكسة بجاءة، كتشطخ دعاكػ العبلقات األسخية محكسة األحؾال الذخرية
العخاقييغ[، شخيصة أٍف يكػنػا مس غ ييصبق عمى  لمسدمسيغ العخاقييغ، كلمسدمسيغ األجانب ]غيخ

 أحكاـ الذخيعة االسبلمية، مثل الخميجييغ كالسرخييغ. -في بمجانيع–عبلقاتيع األسخية 
: كتػجج جشبان إلى جشب مع محكسة األحػاؿ الذخرية كتسارس ذات محكسة السؾاد الذخرية

أجانب(، كاألجانب  ]غيخ العخاقييغ[ ايختراصاتيا، لكغ فقط بالشدبة لغيخ السدمسيغ )عخاقييغ ك 
السدمسيغ مس غ يصبق عمى أحػاليع الذخرية في بمجانيع قػانيغ مجنية كليذ أحكاـ الذخيعة 

 االسبلمية مثل األتخاؾ.   
: كتػجج حيثسا تػجج محكسة بجاءة، كتشطخ في عبلقات أرباب العسل مع عساليع، محكسة العسل

اليػـ بعسل محكسة العسل بدبب قمة الجعاكػ التي تشطخىا مغ  )كالحؿيقة أف محكسة البجاءة تقػـ
 الشاحية الػاقعية(. 
كىي محكسة جدائية ال مجنية تتػلى التحقيق في الجخائع كاألفعاؿ السشرػص محكسة التحقيق: 

لييا في القػانيغ كالقخارات العقابية، كإذ أنيا تختز بالحقيق الجدائي، فيي تخخج عغ األشار 
 ؼ نجرسو في قانػف السخافعات السجنية، لحلظ نتخؾ دراستيا إلى قانػف األصػؿ الجدائية.السجني الح

 

 السظمب الثاني
 محاكؼ الجرجة الثانية 

كتتألف مغ رئيذ  ،محافطةكل الييئة القزائية العميا لسحاكع  ، التي تعجم االستئشافامحككىي 
مغ ثبلثة كتشعقج محكسة االستئشاؼ ، كتسارس االيختراصات السعيشة ليا بسػجب القانػف  نائبيغ،ك 

ة قاضييغ مغ قزاالخئيذ أك  حج نػابو كعزػية نائبيغ مغ نػابأك أبخئاسة رئيديا قزاة، 
 .االستئشاؼ

)كيدسى ايزان أصمي(، كؼيو تجخؼ  اختراص استئشافيكتسارس نػعيغ مغ االيختراصات: 
مخافعات مثل محاكع الجرجة األكلى تسامان، لكغ ىشاؾ مغ قاضو كاحج، كفي االستئشاؼ مغ ثبلثة 

: كتأيخح ؼيو محكسة االستئشاؼ دكر محكسة التسييد، فتشطخ بعس واختراص تسييدي .. .قزاة
الػرؽ دكف أٍف تيجخؼ مخافعات  الجعاكػ كالقخارات كسحكسة درجة ثالثة ]تسييد[، كتحكع فييا عمبى
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بيغ الخرػـ ]كسػؼ نفرل كبلن مغ ىحيغ االيختراصيغ عشج الحجيث عغ االيختراص الشػعي 
 لسحاكع االستئشاؼ[.

 
 السظمب الثالث

 كسة التسييد االتحاديةمح 

الخقابة التي تسارس في العخاؽ كىي الييئة القزائية العميا العخاؾية االتحادية،  محكسة التسييدكىي 
نػاب لمخئيذ كقزاة ال يقل  ةالقزائية عمى جسيع السحاكع القزائية كتتألف مغ رئيذ كيخسد

 عجدىع عغ ثبلثيغ كيكػف مقخىا في بغجاد.
 ىي: وىيئات محكسة التسييدكالعسل في محكسة التسييد يجخؼ عغ شخيق الييئات 

كعزػية نػابو كقزاة السحكسة كتشعقج بخئاسة رئيذ السحكسة أك اقجـ نػابو  :ة العامةئاليي -9
 .)كعجدىع ثبلثػف( العامميغ فييا كافة

كتشعقج بخئاسة رئيذ محكسة التسييد أك اقجـ نػابو كعزػية ما ال يقل عغ  الييئة السؾسعة: -2
 عذخة مغ قزاتيا.

كتختز بالشطخ في االحكاـ كالقخارات الرادرة في الجعاكػ السجنية كالسػاد  :الييئة السجنية -8
 تفخقة االيخخػ.الس
كتختز بالشطخ في االحكاـ كالقخارات الرادرة مغ محاكع االحػاؿ  :ىيئة االحؾال الذخرية -4

 الذخرية شبقا إلحكاـ القانػف.
: كىي ىيئة ثبلثية التكػيغ تشطخ في الصعػف السشرػص عمييا في قانػف ىيئة قزايا العسل -2

 العسل.
 حكاـ كالقخارات الرادرة مغ السحاكع الجدائية.: كتختز بالشطخ في االالييئة الجدائية -9

 الفرل الثاني
 التقاضي أمام السحاكؼ 

نطخية الجعػػ ، ك نطخية األيختراص القزائيبذكل أساسي إلى  السحاكع أماـ التقاضييشقدع 
 ، كنفرل كل  كاحجة مغ الشطخيتيغ في مبحث مدتقل، كسا يأتي:القزائية

 .القزائي السبحث األكؿ: نطخية األيختراص

 .نطخية الجعػػ القزائية: السبحث الثاني



 171من  16الصفحة 
 

 السبحث األول
 نغخية األختراص القزائي 

االيختراص  ىشاؾ أربعة أنػاع مغ االيختراص يعخفيا قانػف السخافعات السجنية العخاقي، ىي:
 ،االيختراص الشػعي ،االيختراص الػالئي )الػضيفي( ،القزائي الجكلي لمسحاكع العخاؾية

كيعخؼ الفقو االسبلمي نػعان يخامدان مغ االيختراص القزائي،  ،السكاني )السحمي(االيختراص 
ى اليػـ، كىػ )االيختراص الدماني(، كيقرج بو أٍف يختز ترل إليو القػانيغ الػضعية حت لع

كالشداعات قاضو معيغ، أك محكسة محجدة بشطخ دعاكػ معيشة في زمغ مخرػص، مثل الجعاكػ 
ة سػؽ معيغ، أك مػسع تجارؼ زمغ إقام كالخرػماتج، أك الجعاكػ زمغ مػسع الح التي تثار

مؤقت، كنخػ كل  كاحجو مغ االيختراصات األربعة التي تعخفيا القػانيغ الػضعية في مصمب 
 مدتقل، كسا يأتي:

 .السصمب األكؿ: االيختراص القزائي الجكلي لمسحاكع العخاؾية

 .اني: االيختراص الػالئي )الػضيفي(السصمب الث

 .لسصمب الثالث: االيختراص الشػعي )أك الؿيسي(ا

 .السصمب الخابع: االيختراص السكاني )السحمي(

 
 السظمب األول

 االختراص القزائي الجولي لمسحاكؼ العخاؾية 
لع يشطع قانػف السخافعات السجنية أحكاـ االيختراص القزائي الجكلي، بل تخؾ تشطيسيا لسا كرد 

 .مغ القانػف السجني العخاقي (92 -94)في السادتيغ 
 لمسحاكع الجكليالقزائي االيختراص تحجد ي( مغ القانػف السجني، 92ك  94كبسػجب السادتيغ ) 

 :العخاؾية كفقان لسا يأتي
 عسا تختب في ذمتو مغ حقػؽ  يةسحاكع العخاؾاليقاضى اماـ ؼ :إذا كان السجعى عميو عخاؾيا -9

 حتى ما نذأ مشيا في الخارج. كالتدامات
يقاضى اماـ ؼ )كاألجشبي كل مغ يحسل جشدية غيخ العخاؾية(: جشبياأإذا كان السجعى عميو  -2
 اآلتية: تفي الحاال يةسحاكع العخاؾال
 في العخاؽ.األجشبي إذا كجج  -9



 171من  17الصفحة 
 

 جعػػ.ك بسشقػؿ مػجػد ؼيو كقت رفع الأإذا كانت الجعػػ متعمقة بعقار مػجػد في العخاؽ  -2
ك كاف أ ،ك كاف كاجب التشفيح ؼيوأ ،تع ابخامو في العخاؽ إذا كاف مػضػع الجعػػ عقجان  -8

 بحادثة كقعت في العخاؽ. ان مػضػع الجعػػ متعمق
 ثانيالسظمب ال

 االختراص الؾالئي )الؾعيفي( 
كاف اشخاؼ سػاء كالفرل فييا، جسيع السشازعات شطخ لمقزاء العخاقي الػالية العامة لاألصل أف  

قج فعجا السشازعات السدتثشاة مغ الخزػع لشطخ القزاء،  ،ـ معشػيةأشبيعية  الجعػػ اشخاصان 
 اص السحاكع العتبارات معيشة كىي:يشز القانػف عمى ايخخاج بعس السشازعات مغ ايختر

 .أعساؿ الديادة كالن:أ

 .ثانيان: الجعاكػ السقامة عمى مغ يتستعػف بالحرانة الجبمػماسية

  .السحاكع مغ الشطخ في دعاكػ معيشةعشجما يشز القانػف عمى مشع  ثالثان:

 
 أعسال الديادة: واًل:ـأ

كىي األعساؿ الرادرة عغ الجكلة بػصفيا سمصة حكع ال جية إدارة، إذ يستشع عمى السحاكع 
الديادة، سػاء الغائيا أك ايقافيا أك تعػيس الزخر  العخاؾية الشطخ في كل ما يتعمق باعساؿ

الشاشئ عشيا، لكغ مغ حق السحاكع أف تقخر إٍف كاف العسل السعشي مغ أعساؿ الديادة، فتستشع 
عغ الخػض ؼيو، أك ليذ مغ أعساؿ الديادة فتشطخ الجعػػ بذأنو، كمغ أمثمتيا األعساؿ الرادرة 

 كالحخبية كالستعمقة بالقصعات السقاتمة كما شابو ذلظ. عغ الجكلة ؼيسا يخز الفاليات العدكخية
 :عمى مؽ يتستعؾن بالحرانة الجبمؾماسية الجعاوى السقامةثانيًا:  

كاألشخاص الحيغ ىع مغ حاشيتيع كفق  ،ف لمجكؿ االجشبية في العخاؽػ اسيجبمػمف الػ يتستع السسثم
حدب قانػف امتيازات  ،بالحرانة القزائية في االمػر السجنية كالتجارية كالجدائية ،التعامل الجكلي

 .السسثميغ الدياسييغ العخاقي
عمى تستع الجبمػماسي 9199نرت اتفاؾية فيشا لمعبلقات الجبمػماسية لدشة كعمى السدتػػ الجكلي، 

 :باستثشاء الحاالت اآلتية ،بالحرانة القزائية
 الستعمقة باألمػاؿ العقارية.. الجعاكػ العيشية 9
 .. الجعاكػ الستعمقة بذؤكف االرث كالتخكات2
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 في الجكلةالجبمػماسي بذكل شخري . الجعاكػ الستعمقة بأؼ نذاط ميشي أك تجارؼ يسارسو 8
 .التي يعسل فييا

  :ًا:ـ عشجما يشص القانؾن عمى مشع السحاكؼ مؽ الشغخ في دعاوى معيشةلثثا
سشع السحاكع مغ ت تيلا 9133لدشة  40قانػف التعميع العالي كالبحث العمسي رقع  ػصمثل نر

نطخ الجعاكػ القزائية الستعمقة بشتائج االمتحانات كتقػيع البحػث كالتخؾيات العمسية كالذيادات 
السعجؿ التي تسشع السحاكع مغ  9190( لدشة 24، كنرػص قانػف الخجمة السجنية رقع )الجامعية

التي  9190( لدشة 20كػ السػضفيغ تجاه دكائخىع، كنرػص قانػف تشطيع التجارة رقع )سساع دعا
تسشع السحاكع مغ سساع  الجعاكػ الشاشئة عشو، كنرػص قانػف التأميغ االلدامي مغ حػادث 

التي تسشع السحاكع مغ سساع دعاكػ التعػيس عغ الػفاة أك  9130( لدشة 22الديارات رقع )
، كمشع السحاكع مغ سساع الجعاكػ الستعمقة بترحيح قان لمقانػف السحكػراألصابة البجنية كف

 (1).االسع

                                                           

 الجية السخترة بترحيح أسساء األشخاص –السبجأ  -((1
دائخة االحػاؿ  اف محكسة البجاءة غيخ مخترة كضيؽيا بترحيح أسساء األشخاص إنسا يكػف ذلظ مغ إيختراص

 السجنية
 2010/الييئة السجنية مشقػؿ/1138رقع القخار/ 

 14/11/2010تاريخ القخار/ 
 14/11/2010السػافق 1431/ذؼ الحجة/8تذكمت الييئة السجنية مشقػؿ في محكسة التسييد االتحادية بتاريخ 

 -كأصجرت القخار اآلتي:
 السسيد / السجعى عميو / كزيخ الرحة اضافة لػضيفتو

 السسيد عميو / السجعي / ع.ـ.ح.
كلج لو الصفل )شارؽ( في  28/3/2010ادعى السجعي )السسيد عميو( لجػ محكسة بجءة الذعب انو بتاريخ 

مدتذفة دمحم باقخ الحكيع )مدتذفى الشػر( سابقا في مجيشة الذعمة كحيث لع يتع تدجيل إسسو في دائخة االحػاؿ 
ػيل اسع كلجه مغ )شارؽ( الى )دمحم( تيسشا بإسع الخسػؿ دمحم )ص(، لحا شمب السجنية في الكخخ كلخغبة السجعي بتح

دعػة السجعى عميو )السسيد( اضافة لػضيفتو لمسخافعة كالحكع بتحػيل االسع الى )دمحم( كتحسيل السجعى عميو 
 2010/ب/327كبالعجد  16/6/2010اضافة لػضيفتو الخسـػ كالسراريف. اصجرت السحكسة السحكػرة بتأريخ 

حكسا حزػريا يقزي بإلداـ السجعى عميو كزيخ الرحة اضافة لػضيفتو بترحيح اسع السػلػد مغ )شارؽ( الى 
)دمحم( كإشعار دائخة التخصيط كالتعميع /قدع االحراء الرحي كالحياتي بحلظ بعج إكتداب القخار الجرجة القصعية 

ضيفتو بالحكع السحكػر شالبا نقزو ببلئحتو كتحسيمو الخسـػ كالسراريف. شعغ ككيل السجعى عميو إضافة لػ 
 .27/6/2010التسييدية السؤريخة في 

 القخار:
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 الثثالسظمب ال
 )أو الؿيسي( االختراص الشؾعي 

 
كىحا الشػع مغ االيختراص  ،يقرج بو تحجيج كالية السحكسة في الشطخ بشػع معيغ مغ الجعاكػ 

االتفاؽ عمى يخبلفو، كعمى السحكسة أٍف تقزي ، كبالتالي ال يجػز لؤلشخاؼ مغ الشطاـ العاـجُّ يع
بو مغ تمقاء نفديا، كلكل درجة مغ درجات السحاكع )الثبلثة(، ايختراص نػعي محجد بجقة، 

 االيختراصكلغخض تفريل  ،تجاكزه أك العسل عمى يخبلفو، يعشي مخالفة قػاعج االيختراص
محاكع  ،محاكع الجرجة االكلى كلٌو مغااليختراص الشػعي ل، البج  مغ بياف (الؿيسي أك) الشػعي

، في فقخة مدتقمة لكلو الجرجة الثالثة )محكسة التسييد(، كمحكسة الجرجة الثانية )محكسة االستئشاؼ(
 مشيا، كسا يأتي:

 .أكالن: االيختراص الشػعي لسحاكع الجرجة االكلى

 (.محكسة االستئشاؼسحاكع الجرجة الثانية )ثانيان: االيختراص الشػعي ل

 .االتحادية التسييد االيختراص الشػعي لسحكسةثالثان: 

 
 االختراص الشؾعي لسحاكؼ الجرجة االولى: :والً أ

                                                                                                                                                                      

لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج اف الصعغ التسييدؼ مقجـ السجة القانػنية قخر قبػلو شكبل كلجػ عصف الشطخ عمى 
كضيؽيا بترحيح إسع الحكع السسيد كجج انو غيخ صحيح كمخالف لمقانػف، ذلظ اف محكسة البجاءة غيخ مخترة 

، انسا يكػف مجيخ دائخة االحػاؿ السجنية 1995( لدشة 42ابغ السجعي استشادا الحكاـ قخار مجمذ ؾيادة الثػرة رقع )
ىػ السختز بالشطخ في ذلظ لحا كاف عمى السحكسة السخترة رد دعػػ السجعي. كلسا كانت السحكسة قج أصجرت 

مسا أيخل برحتو. لحا قخر نقزو كاعادة اضبارة الجعػػ الى محكستيا  حكسيا السسيد يخبلؼ كجية الشطخ الستقجمة
السػافق  1431/ذؼ الحجة/8إلتباع ما تقجـ. عمى أف يبقى رسع التسييد تابعا لمشتيجة. كصجر القخار باالتفاؽ في 

14/11/2010.  
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

 السبجأ القانػني: )تبجيل اسع احج االشخاص مغ ايختراص دائخة االحػاؿ السجنية(.
 2010/الييئة السجنية مشقػؿ / 1005رقع القخار/ 

 28/10/2010تاريخ القخار/ 
 1431/ذؼ القعجة/20ة التسييد االتحادية بتاريخ تذكمت الييئة السجنية مشقػؿ في محكس

 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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االيختراص الشػعي لسحكسة  مغ يخبلؿ بياف االكلى الجرجة لسحاكع الشػعي االيختراصنخػ 
االيختراص الشػعي لسحكسة السػاد ، ك االيختراص الشػعي لسحكسة االحػاؿ الذخرية، ثع  البجاءة

 ، كسا يأتي:االيختراص الشػعي لسحكسة العسل، كأيخيخان الذخرية
 .. االيختراص الشػعي لسحكسة البجاءة9

 .االيختراص الشػعي لسحكسة االحػاؿ الذخرية .2

 .. االيختراص الشػعي لسحكسة السػاد الذخرية8

 .. االيختراص الشػعي لسحكسة العسل4
 :سحكسة البجاءةاالختراص الشؾعي ل. 9
قابمة لبلستئشاؼ اماـ محكسة االستئشاؼ برفتيا بجرجة أولى دعاكػ تشطخىا محكسة البجاءة أ/  

 األصمية، ثع  قابمة لمتسييد أماـ محكسة التسييد االتحادية:

  . الجعاكػ التي تديج ؾيستيا عمى الف ديشار.9
 . دعاكػ االفبلس كما يشذأ عغ التفميدة.2
 غ الترؽية.. دعاكػ ترؽية الذخكات كما يشذأ ع8

قابمة لمتسييد اماـ محكسة االستئشاؼ برفتيا  بجرجة اخيخةب/ دعاكػ تشطخىا محكسة البجاءة 
 :التسييدية

 . دعاكػ الجيغ كالسشقػؿ لحج يخسدسائة ديشار9
 . دعػػ االقداط السدتحقة عغ الجيػف السقدصة لحج يخسدسائة ديشار.2
 . دعػػ ازالة الذيػع في العقار كالسشقػؿ.8

 ػػ تخمية السأجػر.. دع4
 . دعاكػ االستسبلؾ.2
 شمب تشفيح االحكاـ االجشبية.. 9
 . الجعاكػ التابعة لخسع مقصػع عشيا اك غيخ مقجرة الؿيسة.9
 . السدائل السدتعجمة التي يخذى عمييا فػات الػقت.3
 . قزايا الحجخ عمى السجيشيغ السفمديغ.1
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ػني لمػرثة في األراضي السسمػكة لمجكلة كالتي )كىي الحرخ القان . اصجار القدامات الشطامية90
يكػف فيياحعُّ الحكخ كحعًٌ االنثى سػاء بدػاء، عمى العكذ مغ القداـ الذخعي الحؼ ىػ الحرخ 

 .الذخعي لمػرثة كلمحكخ ؼيو مثل حعًٌ االنثييغ(
 . دعػػ الحيازة كشمب التعػيس عشيا.99

 االختراص الشؾعي لسحكسة االحؾال الذخرية -2
مغ قانػف السخافعات السجنية بالجعاكػ  800تختز محكسة االحػاؿ الذخرية حدب نز السادة 

 ػ:اآلتية
 . الدكاج كما يتعمق بو مغ ميخ كنفقة كندب كحزانة كفخقة كشبلؽ كفدخ.9
كقج اصبحت  ،. الػالية كالػصاية كالؿيسػمة كالػصية كنرب الؿيع أك الػصي كعدلو كمحاسبتو2

 يخية رعاية القاصخيغ.ىحه مغ ايختراص مج
. التػلية عمى الػقف الحرؼ كنرب الستػلي كعدلو كتخشيح الستػلي في الػقف الخيخؼ 8

 كالسذتخؾ.
 باألمػر اآلتية: ، فزبلن عس ا تقجـمحكسة األحػاؿ الذخريةكسا تختص 

 . الحجخ كرفعو كإثبات الخشج كيقرج بالحجخ ىػ الحؼ يكػف لعاىة في العقل كليذ الحجخ عمى9
 السجيغ السفمذ.

. إثبات الػفاة كتحخيخ التخكات شخط اف يصمب ذلظ كارث كال يػجج بيغ الػرثة قاصخ كتعييغ 2
 الحرز االرثية في القدامات الذخعية كإصجار حجج التخارج

 .. السفقػد كما يتعمق بو8
 . السدائل الذخعية ذات الرفة السدتعجمة كالشفقة السؤقتة.4
 غ غيخ االسبلـ إلى االسبلـ أك اعتشاؽ االسبلـ مغ غيخ ذؼ ديغ.. مدائل تبجيل الجيغ م2
 . اصجار حجة االذف بالدكاج بدكجة ثانية أك ثالثة أك رابعة9
 . اصجار حجج الػفاة كحجج كالدة لسعمـػ االبػيغ أك مجيػؿ الشدب أك لسجيػؿ احج االبػيغ.9
 االحػاؿ الذخرية.. دعاكػ اجػر السحاماة كمراريف الجعػػ التي تشطخىا محاكع 3
 . االختراص الشؾعي لسحكسة السؾاد الذخرية: 3
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لغيخ السدمسيغ ذات السدائل التي تختز بيا محكسة األحػاؿ الذخرية لكغ فقط بالشدبة 
)عخاقييغ كأجانب(، كاألجانب  ]غيخ العخاقييغ[ السدمسيغ مس غ يصبق عمى أحػاليع الذخرية في 

 الذخيعة االسبلمية مثل األتخاؾ.    بمجانيع قػانيغ مجنية كليذ أحكاـ
 اآلتية: جعاكػ بال العسلتختز محكسة  :االختراص الشؾعي لسحكسة العسل. 4
الشرػص عمييا في قانػف العسل كقانػف التقاعج كالزساف  الجدائيةك السجنية . الجعاكػ 9

 االجتساعي.
 . القخارات السؤقتة الجايخمة ضسغ ايختراصيا.2
 االيخخػ التي تشز القػانيغ عمى ايختراص محكسة العسل بيا.. الجعاكػ كالسدائل 8
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 ية لمحكمة قضايا النشر واالعالم العراقاالختصاص النوعي

  المقدمة:

  بداءةمجمس القضاء األعمى في العراؽ محكمةميبلدية، استحدث  ََُِ/تمكز/ ُِبتاريخ   
ىا القضاء ايخطكة ميمة يخط كىك ما يعدُّ ،()بقضايا النشر كاألعبلـنكعي محدد  اصيختصذات ا

السيما في  االستجابة لمتطكرات كالحاجات المستجدة التي يشيدىا المجتمع العراقي  نحكالعراقي
فبعد أف إعبلمان كاف حككميان ، ََِّ عاـ منذ نقمة نكعية ككمية شيدالصحافة كاالعبلـ قطاع 

مكجيان مقتصران عمى عدد محدكد مف الصحؼ كالمجبلت كاالذاعات كالقنكات األرضية المحمية 
 منفتحان ََِّ / نيساف/  أصبح بعداستقباؿ القنكات الفضائية دايخؿ العراؽ، فيو منع ت ،المعدكدة

فديخمت شبكة ىائؿ في ميختمؼ فركع اإلعبلـ، اؿتكسع اؿ بسببمتشعبان حد  االنفبلت االعبلمي 
االتصاالت الدكلية )االنترنت( كما تتيحو مف تطبيقات التكاصؿ االجتماعي إلى العراؽ بشكؿ غير 

اكثر ك قناة فضائية، (َٔالػ)ظيرت عشرات القنكات الفضائية كاألرضية كالتي تجاكزت مسبكؽ، كما 
 فقد  كالمجبلت،الصحؼبمتمثؿ اؿ اإلعبلـ المقركء ،التطكرىذا  محطة إذاعية، كما شمؿ (ِٓ)مف 

عدد ، فضبلن عف  صحيفة(َُٓمف ) أكثربمغ عدد الصحؼ اليكمية الصادرة في بغداد لكحدىا 
في بقية المحافظات، الى جانب عشرات المجبلت كالدكريات التي تصدرىا أك تنشرىا يصدر آيخر 

 كالتي تشيد ،منظمات المجتمع المدني كالجامعات كاالشيخاص عمى حد سكاءميختمفة مثؿ جيات 
يكميا حركة مستمرة بتكقؼ أك كالدة عدد آيخر مف الصحؼ كالقنكات كاالذاعات. 

 ككثرة الشكاكل كالقضايا اإلعبلمية،الى زيادة كبيرة في عدد العامميف في ىذه الكسائؿ كقد أدل ذلؾ 
العراقي  القضاء ةباستج ا يستمـز بالمقابؿاألمر الذمكالدعاكل التي ليا عبلقة أك مساس بعمميـ، 

ـ  بالفعؿ مف يخبلؿ ،ليذه التطكرات   تيخصيص محكمة ميختصة بالنظر في ىذه الدعاكلكىك ما ت
باعتبار القضاء الساحة العممية كالميداف الحقيقي لتطبيؽ احكاـ القانكف الجزائية،  كالشكاكل المدنية

. ()عمى كاقع كمشكبلت كحاجات الناس المعركضة عميو

                                                           
                                                                                           م  ن محم     ال     ((

:                 https://www.iraqja.iq/view.591/                :                /  /    (             )

.       
)     ا  ل   ة       ال   ة ال ا  ة من ا   م  ن  الصحف  ن     الم    ال           المح مة            ا             

م    ال     ا       ص   مح مة        ة ا       ال ص  ة    ل  ال       ال       ال      الم    ة         ال       
        الم     ال  ا     ص  ل    المح مة       م م           ا ة   مة           الصح  ة  ا     م  مة  م       

ا   م   ة      ن     ال   م  م     م         م      الم   ة ل           من              (. 
 :                         الم    ال  م  لم    ال     ا     

    .         ال  ا         ح        ن الم ا     الم   ة ال  ا  .((
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 :(محكسة االستئشافسحاكؼ الجرجة الثانية )االختراص الشؾعي لثانيًا: 
 :تسارس محكسة االستئشاؼ نػعيغ مغ االيختراصات ىي

 .. االيختراص االستئشافي9
 .. االيختراص التسييدؼ 2
كيكػف ذلظ في االحكاـ الرادرة عغ محكسة البجاءة بجرجة أكلى  الستئشافي:ااالختراص  .1

 كىي:
 االحكاـ الرادرة مغ محاكع البجاءة في الجعاكػ التي تتجاكز ؾيستيا الف ديشار.أ/ 
 االحكاـ الرادرة في دعاكػ االفبلس. ب/
 االحكاـ الرادرة في دعاكػ ترؽية الذخكات. ج/
)كنعبخ عشيا في االصصبلح الستجاكؿ ايختراص  سة االستئشاؼلسحك: االختراص التسييدي . 2

 االستئشاؼ برفتيا التسييدية(:
 الشطخ تسييدان في االحكاـ الرادرة عغ محاكع البجاءة بجرجة ايخيخة. أ/

في القخارات الرادرة عغ محكسة البجاءة فقط السشرػص عمييا في الفقخة األكلى  الشطخ تسييدان  ب/
نػف السخافعات السجنية كىي القخارات الرادرة مغ القزاء السدتعجل مغ قا 299مغ السادة 

كالحجد االحتياشي كالقزاء الػالئي القخارات الرادرة بإبصاؿ عخيزة الجعػػ أك بػقف الديخ 
 (1)بالجعػػ كتكػف مجة الصعغ في ىحه القخارات سبعة اياـ مغ اليػـ التالي لتبميغ القخار.

                                                           

تخػ محكسة استئشاؼ محافطة السثشى برفتيا التسييدية: )اف قخار احالة الجعػػ الى محكسة بجاءة ايخخػ  -((1
لشطخىا حدب االيختراص السكاني غيخ قابل لمصعغ تسييدا كيجػز الصعغ بصخيق التسييد بقخار رفس االحالة لعجـ 

 15/3/2009تاريخ القخار/  2009/ت ح/21السكاني(. رقع القخار/ االيختراص 
 كاصجرت قخارىا االتي: 15/3/2009تذكمت محكسة استئشاؼ السثشى برفتيا التسييدية بتاريخ  

 السسيد / ح. ـ. ش.
 السسيد عميو / ع. ـ. ع. 

ـ بتػؾيع عقج مع شخكة صقخ قا 12/12/2007ادعى السجعي )السسيد( اماـ محكسة بجاءة الدساكة مغ انو بتاريخ 
لمحساية كاالمغ مسثمة بسجيخىا السفػض )السجعى عميو /السسيد عميو( كالحؼ بجكره ابـخ اتفاقا مع شخكة رحاؿ 

الثاني في العقج   العالسية لشقل البزائع كاعتبخ ىحا االتفاؽ جدءا مغ العقج السحكػر حيث التـد باعتباره الصخؼ
اص كالدبلح البلـز لتاميغ استبلـ الذاحشات ابتجاءا مغ ديخػليا االراضي العخاؾية مغ بتاميغ سيارات الشقل كاالشخ

دكلة الكػيت حتى تفخيغ حسػلتيا باالماكغ الستفق عمييا كنتيجة لعجـ التداـ الصخؼ االكؿ بتدجيج ما بحمتو مغ 
 15/2/2009كلغاية  1/5/2008ركاتب لي كالبالغ مجسػعيا مميػف كمئة الف دكالرامخيكي كالتي تسثل الفتخة مغ 
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 :االتحادية التسييدسحكسة االختراص الشؾعي لثالثًا: 
 :تختز محكسة التسييد بسا يمي 
 .(االستئشاؼيةاألصمية ) كع االستئشاؼ برفتيا احكاـ محأفي  . الشطخ تسييدان 9
لعجـ رغبة الصاعغ  تسيد مباشخة دكف استئشافياالتي كع البجاءة الرادرة بجرجة أكلى ك احكاـ محأ. 2

 .بالصعغ بصخيق االستئشاؼ بل يصعغ مباشخة بصخيق التسييد
 .كالسػاد الذخرية االحػاؿ الذخرية عكا. احكاـ كقخارات مح8
 كع العسل.ا. احكاـ كقخارات مح4
. االمػر التي يشز قانػف ما عمى انيا تسيد اماـ محكسة التسييد كقخارات تقجيخ التعػيس عغ 2

 كالسػت.الزخر الجدسي 

                                                                                                                                                                      

كرغع السصالبة السدتسخة لمسجعى عميو بالتدجيج اال انو مستشع عغ ذلظ عميو فانو يصمب كضع الحجد االحتياشي 
عمى الذاحشات العائجة لمسجعى عميو كالتي بحػزتو اك مدتحقات الذخكة اك يعادؿ مبمغ الجيغ لحيغ تدجيج ما 

تو مغ ديغ كالبالغ مميػف كمئة الف دكالر امخيكي اك ما يعادؿ )مميار كثمثسئة بحمتو مغ ديغ كالدامو بتادية ما بحم
 2009/ب/170كيخسدةف مميػف ديشار( كتحسيمو الخسـػ كالسراريف كاتعاب السحاماة. كقج سجمت الجعػػ بالعجد 

شمب السجعى قخرت محكسة بجاءة الدساكة باجابة  4/3/2009لجػ محكسة بجاءة الدساكة، كبجمدة السخافعة ليـػ 
عميو / اضافة لػضيفتو باحالة ىحه الجعػػ الى محكسة بجاءة البرخة لمشطخ فييا حدب االيختراص السكاني 

، كلعجـ 23/3/2009كافياـ شخفي الجعػػ بسخجعة محكسة بجاءة البرخة في الداعة التاسعة مغ صباح يـػ 
دا اماـ ىحه الييئة شالبا نقزو لبلسباب الػاردة قشاعة السسيد بالقخار اعبله فقج بادر ككيمو الى الصعغ بو تسيي

ككضعت مػضع التجقيق  2009/ت ح/21ببلئحتو التسييدية كردت البلئحة مع اضبارة القزية كسجمت بالعجد 
 كالسجاكلة كاصجرت الييئة قخارىا االتي:

 القخار:
قبػلو شكبل، كلجػ عصف الشطخ  لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج اف الصعغ التسييدؼ مقجـ ضسغ مجتو القانػنية قخر

كالقاضي  4/3/2009في  2009/ب/170عمى القخار السسيد الرادر مغ محكسة بجاءة الدساكة بعجد اضبارة 
يخ قابل لمصعغ تسييدا اماـ ىحه باحالة الجعػػ الى محكسة بجاءة البرخة لشطخىا حدب االيختراص السكاني غ

( 216الييئة كيجػز الصعغ بصخيق التسييد بقخار رفس االحالة لعجـ االيختراص السكاني شبقا لحكاـ السادة )
مخافعات مجنية لحا قخر رد البلئحة التسييدية شكبل كتحسيل السسيد رسع التسييد كصجر القخار باالتفاؽ في 

15/3/2009. 
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الذكػػ مغ القزاة إذا كانت الجعػػ تتعمق بالذكػػ مغ ك  ،(1)ل نقل الجعػػ ئ. البت في مدا9
 رئيذ أك احج قزاة محكسة االستئشاؼ.

 
 خابعالسظمب ال

 االختراص السكاني )السحمي( 
االيختراص  ذاتنج تعجد السحاكع مكانيان، كىػ تحجيج السحكسة التي يجب رفع الجعػػ الييا 

. الخمادؼ أك الفمػجة أك .)يعشي أماـ أية محكسة بجاءة تقاـ الجعػػ مغ حيث السكاف الػاحج،
العخاؾية،  كيحجد االيختراص السكاني تبعا لمتقديسات االدارية لمسحافطات ...(،.الخشبة أك الكخمة
 :، ىسايغميساعتباريغ  تحجيج السحكسة السخترة مكانيان  عشجك يخاعي السذخع 

عغ شخيق تكميف السجعي اقامة  قيق مػازنة عأدلة بيغ الخرػـ في الجعػػ تح: االعتبار األول
الجعػػ في محل إقامة السجعى عميو ألف  األصل بخاءة ذمتو، فاٍف ثبتت مذغػليتيا جاز لمجائغ 

 التشفيح حيثسا يذاء كلػ في مػششو ىػ، كعمى السجيغ الػفاء. 
 الحؼ يكػف بإمكانو اكثخ مغ غيخه اإلحاشةتػيخي نطخ الجعػػ مغ قبل القاضي : االعتبار الثاني

خات ق، كنخػ تفاصيل االيختراص السكاني مغ يخبلؿ الفبتفاصيل مػضػع الجعػػ لقخبو مشو
 الثبلثة اآلتية:

                                                           

ـ محكسة التسييد االتحادية:جية االصجار ََُِ/ْ/١ُ: تاريخ القخار ََُِعة السجنية//الييأة السػس ْ -((1
رفس االحالة  قخارات رفس االحالة الرادرة مغ السحاكع يجػز الصعغ فييا تسييدان كال يذسل ذلظ القخارات. 

 الرادرة مغ المجاف السخترة 
محكسة التسييد االتحادية كجج:القخار اف السجعي يصعغ  لجػ التجقيق كالسجاكلة مغ قبل الييأة السػسعة السجنية في

برفتو رئيذ لجشة فس   ََِ/ُُ/١في  ِْٓتسييدان باالجخاء الستخح مغ مجيخ ناحية الرقبلكية بكتابو السخقع
مغ قانػف  ُِٔالسشازعات الدراعية باعادة الجعػػ السحالة عميو مغ قبل محكسة بجاءة الفمػجة كبسا اف السادة 

ات السجنية اجازت الصعغ الصعغ بصخيق التسييد بقخارات رفس االحالة الرادرة مغ السحاكع كلع يخد ؼيو السخافع
شسػؿ رفس االحالة الرادر مغ المجاف السخترة باجخاءات الصعغ السحكػر كليحا تربح محكسة التسييد غيخ 

الصعغ التسييدؼ مغ ىحه الجية  مخترة بشطخ الصعغ ما لع يخد في القانػف ايختراصيا بالشطخ ؼيو لحا قخر رد
كاعادة الجعػػ إلى محكسة بجاءة الفمػجة لمشطخ فييا كحدسيا كفق القانػف مع التشػيو بانو ال ترح االحالة ما بيغ 
السحاكع كالمجاف بل االحالة تكػف مابيغ السحاكع كإذا رأت السحكسة انيا غيخ مخترة بشطخىا حدب كاليتيا العامة 

كتفيع صاحب العبلقة بانو بامكانو مخاجعة المجاف السخترة بيحا الذأف كصجر القخار  اف تقخر رد الجعػػ 
 ١/4/2010ُىػ السػافق  ُُّْجسادؼ/األكؿْباالتفاؽ في 
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  .. االيختراص السكاني في دعاكػ الحق العيشي العقارؼ 9

 .. االيختراص السكاني في دعاكػ الجيػف كالسشقػالت2

 .دعاكػ االحػاؿ الذخرية. االيختراص السكاني في 8
 
 : االختراص السكاني في دعاوى الحق العيشي العقاري . 1

تقاـ الجعاكؼ الستعمقة بالحق العيشي العقارؼ في السحكسة التي يػجج العقار ضسغ ايختراصيا 
، بغٌسً السكاني كإذا تعجدت العقارات كاتحج سبب االدعاء جاز اقامة الجعػػ في محل احجاىا

 .إقامة السجعى عميوالشطخ عغ محل 
 ت:ن والسشقؾالؾاالختراص السكاني في دعاوى الجي. 2

، لكغ محكسة مؾطؽ السجعى عميوتقاـ الجعػػ الستعمقة بالجيغ كالسشقػؿ في أٍف  األصل
ك محل أ ،ك السحل الحؼ نذأ ؼيو االلتداـأ السجعى عميو، مخكد معامبلت يسكشاقامتيا أماـ محكسة

 ل الحؼ ايختاره الصخفاف ألقامو الجعػػ.ك السحأ ،تشفيح االلتداـ
فتقاـ دعػػ االفبلس كالجعاكػ الشاشئة عشو في محكسة متجخ  : إذا كان السجعى عميو تاجخاً  -

إلعسالو  كإذا تعجدت متاجخه فتقاـ الجعػػ في محكسة السحل الحؼ ايختاره مخكدا رئيدان ،السفمذ
 ػ في محكسة مػشغ السجعى عميو.كإذا اعتدؿ التجارة أك تػفي فتقاـ الجعػ  ،التجارية

القائسة أك التي في دكر الترؽية في السحكسة التي يقع  االشخاص السعشؾيةتقاـ الجعاكػ عمى  -
 في حجكد ايختراصيا السكاني مخكد االدارة الخئيذ لذخز السعشػؼ.

فتقاـ الجعػػ في السحكسة التي يقع في  ،إذا لؼ يكؽ لمسجعى عميو مؾطؽ وال سكؽ في العخاق -
في  ان دائسان أك سكش ان مػشش -ىػ اآليخخ–فإذا لع يكغ لمسجعي  ،دائختيا مػشغ السجعي أك سكشو

 العخاؽ فتقاـ الجعػػ في محاكع مجيشة بغجاد.
 :االختراص السكاني في دعاوى االحؾال الذخرية. 3
 .ة مػشغ السجعى عميوتقاـ دعػػ االحػاؿ الذخرية في محكس: أٍف األصل -
 .محل العقجمػشغ السجعى عميو أك محكسة محكسة في يجػز اف تقاـ دعػػ الدكاج  لكؽ: -
أك محكسة محل  ،كسا يجػز اف تقاـ دعػػ التفخيق أك الصبلؽ في محكسة مػشغ السجعى عميو -

 .في محكسة السحل الحؼ حجث ؼيو سبب الجعػػ  ، أكالعقج
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ك السجعى أ ،في محكسة محل اقامة السجعي والفخوع والدوجاتوى نفقة االصؾل ادعتقاـ  -
كتختز محكسة محل اقامة الستػفى الجائسي بإصجار القداـ الذخعي كتختز معيا محكسة  ،عميو

 محل التخكة بتحخيخ التخكة.
 

 السبحث الثاني 
 نغخية الجعؾى القزائية

 ، كبيافكشخكط قبػليا ،تعخيف الجعػػ  مغ الػقػؼ عمى القزائية الجعػػ  نطخيةالبج  عشج تفريل 
، نطخية التبميغات القزائيةتفاصيل مغ الشاحية العسمية، ثع  بياف  إجخاءات إقامة الجعػػ السجنية

 كذلظ في ثبلثة مصالب كسا يأتي:
 السصمب األكؿ: تعخيف الجعػػ كشخكط قبػليا.
 السصمب الثاني: إجخاءات إقامة الجعػػ السجنية.

 ميغات القزائية.بنطخية الت السصمب الثالث:
 

 السظمب األول
 تعخيف الجعؾى وشخوط قبؾليا 

في  شخكط قبػؿ الجعػػ القزائيةفي الفخع األكؿ، ثع  نبيغ  تعخيف الجعػػ القزائية كأنػاعيانخػ 
 الفخع الثاني، كسا يأتي:

 الفخع األكؿ: تعخيف الجعػػ القزائية كأنػاعيا.
 .الجعػػ القزائيةشخكط قبػؿ الفخع الثاني: 

 الفخع األول
 تعخيف الجعؾى القزائية وأنؾاعيا 

 في بشجيغ كسا يأتي: يانػاعالقزائية، ثع  بياف أ تعخيف الجعػػ البج  مغ 
 البشج األكؿ: تعخيف الجعػػ.

 .انػاع الجعاكػ القزائية البشج الثاني:

 البشج األول
 تعخيف الجعؾى 
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كىػ تعخيف مقتبذ مغ  ،شمب شخز حقو مغ ايخخ اماـ القزاء :تعخؼ الجعػػ القزائية بأنيا
 مغ مجمة االحكاـ العجلية. (9998)السادة  تحجيجان مغالفقو االسبلمي ك 

 البشج الثاني 
 انؾاع الجعاوى القزائية

 تقدع الجعاكػ عمى اساس الحق الحؼ تقػـ عميو عمى ثبلث انػاع ىي: 
كىي الجعػػ التي تقػـ عمى حق شخري، مثل الجعػػ التي يؿيسيا  . الجعؾى الذخرية:1

كىي دعاكػ ال حرخ ليا الف الحقػؽ الذخرية ليذ ليا  ،الجائغ عمى مجيشو لمسصالبة بالجيغ
 حرخان.

 كالجعاكؼ السجنية أنػاع: . الجعؾى السجنية:2
كانت الحقػؽ العيشية كىي التي يدتشج إلى حق عيشي كجعػػ السمكية كلسا  الجعؾى العيشية: - أ

 ردة عمى سبيل الحرخ فاف الجعاكػ العيشية كاردة عمى سبيل الحرخ.اأصمية كالتبعية ك 
كىي الجعػػ التي تدتشج إلى حقيغ شخري كعيشي نذأ كبلىسا عغ  الجعؾى السختمظة: - ب

 عسمية قانػنية كاحجة.
 الجعاوي السشقؾلة والجعاوي العقارية: -ج

 الجعاكؼ التي يكػف السجعى بو )محل االدعاء( فييا ماالن مشقػالن. : كىيالجعاوي السشقؾلة
: كىي الجعاكؼ التي يكػف السجعى بو )محل االدعاء( عقارا أك حقا عيشيا الجعاوي العقارية

 عقاريان، كالجعػػ العقارية تقدع إلى قدسيغ:
باشخة، أؼ اف السجعى كىي الجعاكػ التي تحسي الحقػؽ العيشية العقارية حساية م دعاوى السمكية:

 بو ىػ الحق العيشي، فالسجعي ىػ مالظ العقار أك صاحب حق عيشي عميو.
كىي الجعاكػ التي يصالب فييا رافعيا بحساية حيازتو )كالحيازة: كضع مادؼ بو  دعاوى الحيازة:

يديصخ الذخز بشفدو أك بالػاسصة سيصخة فعمية عمى شيء يجػز التعامل ؼيو أك يدتعسل بالفعل 
 قا مغ الحقػؽ(، كتستازدعاكػ الحيازة بخرائز ىي:ح
 دعػػ الحيازة قخرىا القانػف لحساية الحائد لمذيء كيدخ عميو إثباتيا. -
اف دعاكػ الحيازة تحسي حقان عيشيان عقاريان، اما الحقػؽ العيشية السشقػلة فبل يجػز فييا إقامة  -

 يازة في السشقػؿ سشج ]دليل[ السمكية(.دعػػ حساية الحيازة، ألف  القاعجة تقزي بأف  )الح
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الحيازة بحاتيا قخيشة عمى تػافخ حدغ الشية ككجػد الدبب الرحيح ما لع يقع الجليل عمى عكذ  -
 بحلظ.

ع دعاكػ الحيازة إلى ثبلثة أنػاع ىي:  تقد 
بلؿ لحائد العقار إذا انتدعت مشو الحيازة اف يصمب استخداد حيازتو يخ دعؾى استخداد الحيازة:أ/ 

 سشة مغ تاريخ االنتداع.
كتخفع ىحه الجعػػ في كل حاالت التعخض لمحيازة، كدعػػ مشع  دعؾى مشع التعخض:ب/ 

 التعخض تقتزي حرػؿ تعخض لمحائد لع يبمغ حج ندع اليج.
كىي تقزي لكي يتسكغ السجعي مغ رفعيا، حرػؿ تعخض  دعؾى وؾف االعسال الججيجة:ج/ 

 ع تتع، تيجد حيازتو.لمحائد مغ جخاء اعساؿ ججيجة ل
 

 الفخع الثاني
 شخوط قبؾل الجعؾى القزائية 

 :شخكطثة بلثيذتخط لقبػؿ الجعػػ القزائية تػافخ 
يجب اف يكػف كل مغ شخفي الجعػػ متستعا باألىمية البلزمة الستعساؿ الحقػؽ التي : . االىمية1

كأىمية  ،استعساؿ ىحه الحقػؽ تتعمق بيا الجعػػ كإال كجب اف يشػب عشو مغ يقػـ مقامو قانػنا في 
 .االدعاء مساثمة ألىمية التعاقج

ان يخرسذخز كيكػف ال ،(1)يجب اف تقاـ الجعػػ عمى يخرع قانػني . الرفة أو الخرؾمة:2
 قانػنيان في إحجػ حالتيغ:

                                                           

الخرػمة: )التحقق مغ الخرػمة شخط اساسي في الجعػػ إذ انيا تعجُّ مغ الشطاـ العاـ كيجػز  –السبجأ  -((1
ة مغ مخاحل السخافعة كحتى اماـ السحكسة السخترة بشطخ الصعغ التسييدؼ( رقع الصعغ بعجـ تػجييا في اية مخحم

 17/1/2011 –تاريخ القخار  2011/ت/ح/3 –القخار 
السػافق  1432/صفخ/ 14تذكمت الييئة التسييدية لخئاسة محكسة استئشاؼ القادسية االتحادية بتاريخ 

 كاصجرت قخارىا االتي.. 17/1/2011
 السسيد /ر. ـ. ش.

 السسيد عميو / ع. ؾ. ش.
كالقاضي بتأييج  15/12/2010كالسؤرخ في  2010/اعتخاضية/179اصجرت محكسة بجاءة الذامية قخارىا السخقع 

كرد دعػػ السعتخض كلعجـ قشاعة السسيد اعبله  4/7/2010الرادر في  2010/ب/179الحكع الػيابي السخقع 
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يدتثشى مغ ذلظ يخرػمة الػلي ك الػصي كالؿيع بالشدبة ، ك إذا تختب عمى اقخاه حكع األكلى: 
دعػػ ترحيح ك  ،ماؿ الػقف تكػف تجاه كيخرػمة الستػلي ،كالسحجػر كالغائبلساؿ الرغيخ 

كدعػػ إثبات الدكجية  ،التػلج تػجو ضج كزيخ الرحة كمجيخ صحة السحافطة اضافة لػضيفتيسا
 .تقاـ عمى أكالده الكبار مغ متػؼو 

سع الجعػػ فبل تد ،ك ممدمان بذيء عمى تقجيخ ثبػت الجعػػ أ ان محكػمالذخز ف يكػف أ الثانية:
، النعجاـ عشرخ الفخض أك التي يخفعيا شخز عمى ايخخ شالبا اف يقخضو ماال أك يتبخع لو بذئ

 .االلداـ ىشا
مغ كراء مرمحة قانػنية كجػد  الجعػػ مقيج بزخكرة امة قإحق الذخز في  . السرمحة:3

حة الفائجة كيقرج بالسرميبتػيو السجعي مغ كراء دعػاه، دبي أك أحق مادؼ  كجػدأؼ الجعػػ، 
ولمسرمحة  ،العسمية التي يقخىا القانػف كيحسييا كالتي يخاد تحؿيقيا نتيجة االلتجاء إلى القزاء

 :ىي خرائص حجدىا القانؾن 
كيختمف  ،كيتحقق العمع بالتحجيج الشافي لمجيالة ،أؼ اف تكػف غيخ مجيػلة :ن تكؾن معمؾمةأ - أ

 التحجيج حدب شبيعة الساؿ أك العيغ السصالب بيا.
: كيقرج بيحا اف يكػف الحق السصالب بو في عخيزة الجعػػ غيخ معمق ن تكؾن حالةأ - ب

فإذا كانت كحلظ فبل يجػز قبػؿ الجعػػ إال بعج حمػؿ االجل أك  ،عمى شخط أك مزاؼ إلى اجل
 تحقق الذخط.

                                                                                                                                                                      

شالبا نقزو لبلسباب الػاردة فييا كلجػ كركدىا  23/12/2010 بيحا القخار فقج شعغ بو تسييدا ببلئحتو السؤريخة
 ككضعت القزية مػضع التجقيق كالسجاكلة كاصجرت قخارىا االتي.. 2011/ت/ح/3ليحه السحكسة سجمت بالعجد 

 القخار
 لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج اف الصعغ قجـ ضسغ السجة القانػنية قخر قبػلو شكبل كلجػ عصف الشطخ عمى القخار

السسيد كجج انو غيخ صحيح كمخالف لمقانػف ذلظ اف محكسة البجاءة لع تتحقق عغ كفاة )ؼ.ع.ع.( سيسا كاف 
ذلظ يتعمق بالخرػمة، كىػ شخط اساسي في الجعػػ كانيا تعجُّ مغ الشطاـ العاـ كيجػز الصعغ بعجـ تػجييا في 

مغ قانػف السخافعات السجنية(.  80)السادة اية مخحمة مغ مخاحل السخافعة كاماـ السحكسة السخترة بشطخ الصعغ 
( مغ قانػف السخافعات السجنية، كبسا اف السحكسة 83/1كلسا تقجـ فكاف عمى محكسة البجاءة تصبيق احكاـ السادة )

سارت يخبلفا لسا تقجـ قخر نقس القخار السسيد كاعادة االضبارة الى محكستيا التباع ما تقجـ عمى اف يبقى رسع 
مغ قانػف السخافعات السجنية كباالتفاؽ في  210/3ا لمشتيجة، كصجر القخار استشادا الحكاـ السادة التسييد تابع

 . 17/1/2011السػافق  1432/صفخ/14
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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أؼ غيخ مسكشة  ،الذخط اف ال تكػف السرمحة مدتحيمة الػقػعيقرج بيحا  ن تكؾن مسكشة:أ - ج
 كاالستحالة عمى نػعيغ ىسا: ،التحقق

فبل تدسع دعػػ  ،كىي االستحالة الخاجعة إلى مخالفة نرػص القانػف  :االستحالة القانؾنية -
 السصالبة باإلرث يخبلفا لئلحكاـ الذخيعة االسبلمية.

مثبلن ال تدسع دعػػ إثبات  ،الخاجعة إلى شبيعة االمػركىي االستحالة  :االستحالة السادية -
 يخخ اكبخ مشو سشان.آندب شخز مغ 

كىحا يعشي اف االعتجاء قج كقع بالفعل عمى الحق أك السخكد  :السرمحة السحققةأْن تكؾن  -د
فسغ يصالب باإلرث يجب اف يثبت ندبة مغ السػرث ككفاة ىحا  ،القانػني الحؼ يخاد حساتيو

سخافعات اجازت السادة الدادسة مغ قانػف ال، كمع ذلظ السػرث كعجـ كجػد مانع مغ مػانع االرث
مغ  كحؿيؿيان  إذا تبيغ اف ىشاؾ تخػفا ججيان  السرمحة السحتسمةبشاء الجعػػ عمى اساس  السجنية

 كمغ تصبيؿيات السرمحة السحتسمة ىي: (،السجعي) سرالح ذكؼ الذأفالحاؽ الزخر ب
 ،تقخيخ حق أك إنذاء مخكد قانػني ي دعاكػ يقرج مغ اقامتيا: كىدعاوى تثبيت الحق -

 كيذتخط اف يكػف ىشاؾ ثسة نداع كإنكار ليحا الحق.
الداـ شخز يجعي بحق لو بحمة ىي الجعاكػ التي يقرج مغ اقامتيا ك  :دعاوى قظع الشداع -
، كمغ اىسيا ج السحكسة عمى اف يثبتو اماـ السحكسة كإال حكع بعجـ احقيتو ؼيسا يجعيويخخ يخار آ

 .دعػػ مشع سفخ السجيغ إال  بعج تقجيع كفيل بأداء الجيغ
: ىشا ال يػجج حق متشازع ؼيو بل ىشاؾ يخذية مغ ضياع معالع كاقعة تثبيت حالة ى دعاو  -

، كمغ اىسيا دعاكػ )الكذف سدتقبلقانػنية أك مادية يسكغ اف تكػف محل نداع في ال
 (1).السدتعجل(

                                                           
الكذف السدتعجل: )ىجؼ الكذف السدتعجل تثبيت الحالة الخاىشة دكف السداس بأصل الحق  –السبجأ  -((1

 كقخاراتو ال تحػز عمى حجية االمخ السقزي بو(.
 2009/ت/متفخقة / كذف مدتعجل / 23رقع القخار/ 

 19/3/2009تاريخ القخار/ 
 كأصجرت قخارىا اآلػي: 19/3/2009تذكمت محكسة استئشاؼ كخببلء االتحادية برفتيا التسييدية بتاريخ  

 السسيد / ـ.ح.ع.
 السسيد عميو / قخار محكسة بجاءة الحديشية
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 السظمب الثاني
 إجخاءات إقامة الجعؾى السجنية 

، لحا البج  مغ جػانب عسمية، ككحلظ إجخاءات إقامة الجعػػ السجنيةتتعمق بجػانب نطخية ىشاؾ 
 في فخعيغ، كسا يأتي: بياف تمظ الجػانب

 الجعػػ السجنية. الجػانب الشطخية إلجخاءات إقامةالفخع األكؿ: 
 إلجخاءات إقامة الجعػػ السجنية. لعسميةالجػانب االفخع الثاني: 

 الفخع األول
 الجؾانب الشغخية إلجخاءات إقامة الجعؾى السجنية

فػائج تحجيج بيانات ، االشارة إلى السجنية الجعػػ  إقامة إجخاءاتستعمقة بلا الشطخية الجػانبمغ أىع 
، مع التعخؼ عمى معشى الستختب عمى الشقز في بيانات الجعػػ  الجداء، كبياف الجعػػ عخيزة 

ػاجب لاالبيانات االلدامية ، كالحاالت التي يجيد فييا القانػف ذلظ، كأيخيخان كحجة عخيزة الجعػػ 
 عمييا، كنخػ تفريل ذلظ في أربعة بشػد، كسا يأتي: عخيزة الجعػػ السجنيةاشتساؿ 

 .عػػ فػائج تحجيج بيانات الجالبشج األكؿ: 

 الجداء الستختب عمى الشقز في بيانات الجعػػ الثاني:  البشج
 .كحجة عخيزة الجعػػ الثالث: البشج 

                                                                                                                                                                      

 2009/كذف مدتعجل /3أقاـ شالب الكذف السدتعجل )ـ.ع.ع.( الجعػػ لجػ محكسة بجاءة الحديشية بالعجد 
الكذف ضجىع )ع.ر.ح. كجساعتو( كادعى أف السصمػب الكذف ضجىع متجاكزيغ عمى حجكد عمى السصمػب 
جشكشة مغ جية اليسيغ كاليدار كيارضو السجعػ)خ.ح.ع.( بالسخكر عمى القصعة أعبله 42ـ14قصعتو السخقسة 

كإجخاء كيسشعو مغ الدقي لحا شمب الحكع بإجخاء الكذف كتحجيج التجاكز كبعج أف جخت السخافعة الحزػرية 
بحرػؿ تجاكز حدب تقخيخ  2/3/2009الكذف عمى حجكد القصعة مػضػع الجعػػ أفيع يختاـ الكذف بتاريخ 

سجل الصعغ بالعجد  4/3/2009الخبيخ السداح كلعجـ قشاعة السسيد بالقخار ىحا فقج شعغ بو تسييدا بتاريخ 
 ة.ككضعت االضبارة مػضع التجقيق كالسجاكل 2009/ت/متفخقة/كذف مدتعجل/23

 القخار:
لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج أف الصعغ التسييدؼ مقجـ ضسغ السجة القانػنية قخر قبػلو شكبل كلجػ عصف الشطخ 
عمى القخار السسيد كجج أنو صحيح ذلظ ألف ىجؼ الكذف السدتعجل تثبيت حالة راىشة كيقرخ الفرل ؼيو عمى 

كقخاراتو التحػز عمى حجية األمخ السقزي بو كمغ االجخاءات الػقتية أك التحفطية دكف السداس بأصل الحق 
السسكغ الصعغ بيا أماـ محكسة السػضػع عشج الفرل بأصل الحق لغ إجخاءاتو غيخ الزمة ليا لحا قخر ترجيق 

 .19/3/2009القخار السسيد كرد البلئحة التسييدية كتحسيل السسيد رسع التسييد كصجر القخار باالتفاؽ في 
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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 .البيانات االلدامية لعخيزة الجعػػ السجنيةالخابع:  بشجال
 

 األولالبشج 
 فؾائج تحجيج بيانات الجعؾى  

 لتحجيج بيانات الجعػػ الفػائج اآلتية:
 يعخفػا بالزبط ما ىي االمػر التي ىي محل نداع بيشيع.اف مرمحة اشخاؼ الشداع اف  -9
، لػقائع السػضػعية التي يدتمـد إثباتيا اماـ السحكسةباشخفي الشداع الجؾيقة مغ قبل لسعخفة ا -2

 ألف الجيل بيا سيكػف مجعاة لبحؿ جيػد كبيخة كصخؼ نفقات. ؛فائجة كبيخة كىػ أمخ ذك
 جيج شبيعتو ألجل تعييغ االسمػب الرحيح لمسخافعة.عغ شخيق تحجيج نقاط الشداع يسكغ تح -8
، إذ سيتع حدع تثبيت االمػر محل الشداع في عخيزة الجعػػ بجقة يسشع مغ اقامة دعػػ ثانية -4

 .الجعػػ مغ قبل القزاء بذكل نيائي
 الثاني بشجال

 الجداء الستختب عمى الشقص في بيانات الجعؾى 

إذا كجج يخصأ أك نقز في البيانات أنو: )السجنية عمى مغ قانػف السخافعات  (20)نرت السادة 
الػاجب ذكخىا في عخيزة الجعػػ يصمب مغ السجعي أصبلحو يخبلؿ مجة مشاسبة كإال تبصل 

اماـ محكسة االستئشاؼ  ان كقخار اإلبصاؿ يسكغ الصعغ ؼيو تسييد  ،العخيزة بقخار مغ السحكسة
ترحيح عخيزة الجعػػ، عغ شخيق  ،بالسجعي فقطاناط السذخع العخاقي قج ك  ،(برفتيا التسييدية

كىحا الترحيح يتسثل بإضافة بياف ناقز أك ترحيح بياف  ،إكساؿ الشقز في بيانات الجعػػ 
في البيانات الػاجب مغ تمقاء نفديا كمحكسة السػضػع ال تستمظ سمصة أصبلح الخصأ  ،معيب

 (1).بصل الجعػػ ، بل تصمب مغ السجعي ذلظ، كإال  تذكخىا في عخيزة الجعػػ 
 الثالث بشجال

 وحجة عخيزة الجعؾى  

                                                           

: )الجعػػ السبصمة كأف لع تكغ 23/7/2013تاريخ القخار:  2013/ اتحادية/ تسييد/161 رقع القخار -((1
لتي اتخحت فييا كالحجد االحتياشي كايقاؼ التشفيح كالتطمع كمغ حق السجعي اذا ابصمت كبالتالي تمغى االجخاءات ا

 دعػاه اقامتيا مججدان بعج اف يقجـ تطمسان ججيجان(.



 171من  35الصفحة 
 

فإذا اشتسمت عخيزة الجعػػ عمى اكثخ مغ كاحجة اف كل دعػػ يجب اف تقاـ بعخيزة  األصل
 .دعػػ فاف السحكسة تكمف السجعي بحرخ شمبو في دعػػ كاحجة كصخؼ الشطخ عغ الباقي

 الحاالت التالية:، ىػ جػاز اقامة دعػػ كاحجة بعجة ادعاءات في االستثشاء
9.  . يجػز االدعاء بعخيزة كاحجة بحق عيشي عمى عجة عقارات إذا اتحج الدبب كالخرـػ
 . يجػز االدعاء بعخيزة كاحجة بعجة حقػؽ شخرية كعيشية مشقػلة.2
 . إذا تعجد السجعػف ككاف في ادعائيع اشتخاؾ أك ارتباط جاز ليع اقامة الجعػػ بعخيزة كاحجة.8
السجعى عمييع كاتحج االدعاء ضجىع أك كاف مختبصا جاز اقامة الجعػػ عمييع . إذا تعجد 4

 بعخيزة كاحجة.
ك الستختبة أ )كالسصالبة بالجيغ + الفػائج(، . يجػز اف تتزسغ العخيزة الصمبات السكسمة لمجعػػ 2

ة )كالسصالب ك الستفخعة عشياأ )كالسصالبة بخد السغرػب + ما انتجو مغ ثسار كفػائج(، عمييا
 .بالتعػيس عغ األصابة الجدجية بدبب الجىذ مثبلن + التعػيس عغ ندبة العجد الجائع(

 الخابع بشجال
 البيانات االلدامية لعخيزة الجعؾى السجنية

 يجب أٍف تذتسل عخيزة الجعػػ السجنية عمى البيانات االلدامية اآلتية:
مكانيان( ]مثل محكسة بجاءة الكخخ، محكسة / اسع السحكسة التي تقاـ أماميا الجعػػ )نػعيان + 9

 األحػاؿ الذخرية في الكخادة[.
 .تاريخ عخيزة الجعػػ / 2
/ ذكخ اسع كل مغ السجعي كالسجعى عميو كشيختيسا كعسميسا كتافريل محل سكشيسا أك 8

 عسميسا.
 / بياف السحل السختار لمسجعي لغخض إجخاء كافة التميغات الستعمقة بيحه الجعػػ عميو.4
 / بياف مػضػع الجعػػ بذكل تفريمي.2
كقائع الجعػػ )القانػنية أك الحػادث السادية التي تدببت في حرػؿ الشداع( كأدلتيا )أؼ / 9

كسائل اإلثبات التي حجدىا القانػف لتأكيج أك نفي االدعاء(، كشمبات السجعي )كىػ األمخ أك 
أك ردًٌ االعتجاء الحؼ كقع عميو الشيي الحؼ يصمب السجعي مغ السحكسة اصجاره لزساف حقو، 

 كإزالة آثاره(، كأسانيجىا )أؼ السرجر القانػني لبللتداـ مغ بيغ مرادر االلتداـ الخسدة(.
 / تػؾيع السجعي أك ككيمو إذا كاف الػكيل مفػضان بدشج مرجقان عميو مغ جية مخترة.9
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 الفخع الثاني

 ة إلجخاءات إقامة الجعؾى السجنيةالجؾانب العسمي 
، مغ السجنية الجعػػ  إقامة إجخاءاتستعمقة بلا العسمية الجػانبأفخز التعامل اليػمي عجدان مغ 

 ثار، ككحلظ اآلة تقجيع عخيزة الجعػػ ، كشخيقكيؽية تحخيخ عخيزة الجعػػ السجنية عسميان أىسيا 
حدع الجعػػ تي تعيق لاالسعػقات العسمية ، كأىعًٌ قامة الجعػػ القزائيةإ القانػنية الستختبة عمى

 ، كنخػ كبلن مغ ذلظ في أربعة بشػد، كسا يأتي:السجنية
 .البشج األكؿ: كيؽية تحخيخ عخيزة الجعػػ السجنية عسميان 

 .كيؽية تقجيع عخيزة الجعػػ البشج الثاني: 

 .آثار اقامة الجعػػ القزائية: البشج الثالث
 البشج الخابع: السعػقات العسمية لحدع الجعػػ السجنية.

 
 األول البشج

 كيؽية تحخيخ عخيزة الجعؾى السجنية عسمياً 
سبق أٍف درسشا البيانات االلدامية الػاجب أٍف تذتسل عمييا عخيزة الجعػػ السجنية، كاآلف  -9

تذتسل عمى  -جسيعان –يرحُّ التداؤؿ عغ كيؽية االبجاع في صياغة عخيزة أية دعػػ، مع أنيا 
تسايد السحاميغ كالسختريغ بالقانػف، في كيؽية شخح  إلى -ابتجاءن –البيانات ذاتيا؟ كيجب االشارة 

مػضػع الجعػػ، كفي الرياغة المغػية الستساسكة، كفي االستجالؿ الجقيق بالشرػص القانػنية 
 ذات السداس السباشخ بسػضػع الجعػػ.

كنػرد في ىحا السػضع، عجدان مغ األمثمة العسمية لكيؽية صياغة الجعػػ السجنية،  -2
ىا مداسان بعسل السحامي، كرجل  -قجر االمكاف– متحخيغ التػفيق بيغ أكثخ الجعاكػ تجاكالن، كأشجًٌ

 القانػف، ال سيسا عشج أكؿ مسارستو لمسحاماة، كبجاية تس اسو مع القانػف مغ الشاحية العسمية.
 مثاؿ عسمي:  -8

في  س/ برفتظ محاميان محتخفان، راجعتظ الديجة )ىشاء دمحم عمي الصائي(، التي تعسل معمسة
في دار كالجىا بسشصقة الجسعية بالخمادؼ/مجاكر  -حاليان –مجرسة أـ القخػ االبتجائية، كالتي تدكغ 

بشاية نادؼ الشرخ الخياضي، لغخض شمب إقامة دعػػ بالتفخيق لمخبلؼ السدتحكع بيشيا كبيغ 
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ان في ثانػية االشباؿ يع أحسج سعيج الكخيًٌع(، كالحؼ يعسل مجرس  لمبشيغ، كيدكغ  زكجيا الديج )إبخـا
في الخمادؼ /الػرار قخب جامع الخحيع، أكتب عخيزة دعػػ تصمب فييا )ىشاء( التفخيق مغ 
يع( عمسان أف  لجييا بيشة شخرية مغ أفخاد اسختيا تثبت السذاكل كالخبلفات بيشيسا،  زكجيا )إبخـا

سة الرادر عغ محك 20/9/2001في  4023كقج جمبت لظ صػرة مغ عقج زكاجيسا السخقع 
 91294االحػاؿ الذخرية في الخمادؼ، كسا قامت بتشطيع ككالة عامة عشيا باسسظ، كالسخقسة 

 الرادرة عغ دائخة الكاتب العجؿ في الخمادؼ. 92/2/2092في 

 

 ج/ تكػف عخيزة الجعػػ ليحه الػاقعة عمى الشحػ اآلتي:
 الديج قاضي محكسة األحػاؿ الذخرية في الخمادؼ السحتـخ 

ىشاء دمحم عمي الصائي/ تعسل معمسة في مجرسة أـ القخػ االبتجائية/ تدكغ الخمادؼ حي السجعية: 
 ...........ككيميا السحامي )أك السحامية( -الجسعية مجاكر بشاية نادؼ الشرخ الخياضي

يع أحسج سعيج الكخيًٌع/ يعسل مجرس  في ثانػية االشباؿ لمبشيغ/ يدكغ الخمادؼ  السجعى عميو: إبخـا
 الػرار قخب جامع الخحيع.حي 

 جية االدعاء:
إف  السجعى عميو ىػ زكج مػكمتي السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي( الجايخل بيا شخعان بسػجب عقج 

الرادر عغ محكسة االحػاؿ الذخرية  92/2/2001في  4023الدكاج الذخعي الرحيح السخقع 
 -معو–لى الحجًٌ الحؼ أصبح يدتحيل في الخمادؼ، كبالشطخ لكثخة السذاكل كالخبلفات بيشيسا إ

 استسخار الحياة الدكجية بيشيسا كسا يخيجىا الذخع الحشيف، لحا نصمب مغ عجالة محكستكع السػقخة:
 دعػة السجعى عميو إلى السخافعة بعج تبميغو بشدخة مغ ىحه البلئحة. - أ

تحكع بيشيسا الحكع بالتفخيق بيغ مػكمتي السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي(، لمخبلؼ السد  - ب
 9121لدشة  933( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح رقع 49استشادان ألحكاـ السادة )

 السعج ؿ.
كتحسيل السجعى عميو الخسػـ العجلية كالسراريف القزائية كأتعاب السحاماة كافة. مع   - ت

 التقجيخ

 األدلة الثبػتية:
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ر عغ محكسة االحػاؿ الذخرية في الراد 92/2/2001في  4023: عقج الدكاج السخقع 9
 الخمادؼ.

 : البيشة الذخرية التي تثبت الخبلؼ السدتحكع.2
 : سائخ البيًٌشات القانػنية.8

 )تػؾيع( السجعية
 ىشاء دمحم عمي الصائي

 ....... بسػجب الػكالة العامة .ككيميا )أك ككيمتيا(السحامي )أك السحامية(
 92/2/2092في 91294 السرجقة مغ كاتب عجؿ الخمادؼ السخقسة

 
 مثاؿ عسمي: -4

س/ برفتظ محاميان محتخفان، راجعتظ الديجة )ىشاء دمحم عمي الصائي(، التي تعسل معمسة في 
في دار كالجىا بسشصقة الجسعية بالخمادؼ/ مجاكر  -حاليان –مجرسة أـ القخػ االبتجائية، كالتي تدكغ 

( ك 2090بالشفقة ليا كلصفمييا )دمحم تػلج بشاية نادؼ الشرخ الخياضي، لغخض شمب إقامة دعػػ 
(، بالشطخ لكػنيا تاركة دار الدكجية عمى أثخ مدتحكع بيشيا كبيغ زكجيا 9092)فاشسة تػلج 

ان في ثانػية االشباؿ لمبشيغ، كيدكغ في  يع أحسج سعيج الكخيًٌع(، كالحؼ يعسل مجرس  الديج )إبخـا
ة دعػػ تصمب فييا )ىشاء( الشفقة ليا كلصفمييا الخمادؼ /الػرار قخب جامع الخحيع، أكتب عخيز

يع(، عمسان أف  لجييا بيشة شخرية مغ أفخاد اسختيا تثبت السقجرة السالية  السحكػريغ، مغ زكجيا )إبخـا
الرادر عغ  20/9/2001في  4023لمدكج، كقج جمبت لظ صػرة مغ عقج زكاجيسا السخقع 

رة مغ بصاقة األحػاؿ السجنية لمصفميغ )دمحم( محكسة االحػاؿ الذخرية في الخمادؼ، كندخ مرػ 
ك)فاشسة( ككبلىسا في سغًٌ الحزانة، كسا قامت بتشطيع ككالة عامة عشيا باسسظ، كالسخقسة 

 الرادرة عغ دائخة الكاتب العجؿ في الخمادؼ.  92/2/2092في  91294

 ج: تكػف عخيزة الجعػػ ليحه الػاقعة عمى الشحػ اآلتي:

 ألحػاؿ الذخرية في الخمادؼ السحتـخ الديج قاضي محكسة ا
السجعية: ىشاء دمحم عمي الصائي/ تعسل معمسة في مجرسة أـ القخػ االبتجائية/ تدكغ الخمادؼ حي 

 ...........ككيميا السحامي )أك السحامية( -الجسعية مجاكر بشاية نادؼ الشرخ الخياضي
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يع أحسج سعيج الكخيًٌع/ يعسل مجرس   في ثانػية االشباؿ لمبشيغ/ يدكغ الخمادؼ السجعى عميو: إبخـا
 حي الػرار قخب جامع الخحيع.

 جية االدعاء:
إف  السجعى عميو ىػ زكج مػكمتي السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي( الجايخل بيا شخعان بسػجب عقج 

الرادر عغ محكسة االحػاؿ الذخرية  92/2/2001في  4023الدكاج الذخعي الرحيح السخقع 
(، 2092( ك)فاشسة تػلج 2090، كقج كلجت لو مغ فخاش الدكجية الصفميغ )دمحم تػلج في الخمادؼ

كبالشطخ لػجػد مذاكل كيخبلفات بيشيسا كشخد السجعى عميو لسػكمتي السجعية ككلجييا مغ دار 
الدكجية، كإذ أف  نفقة كل انداف في مالو إال  الدكجة فشفقتيا في ماؿ زكجيا، لحا نصمب مغ عجالة 

 كع السػقخة:محكست
 دعػة السجعى عميو إلى السخافعة بعج تبميغو بشدخة مغ ىحه البلئحة. - أ

 الحكع بإلدامو بتأديتو إلى مػكمتي السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي(:  - ب
.... )مجة ال تديج عمى سشة سابقة عمى تاريخ إقامة .نفقة ماضية ليا مغ تاريخ التخؾ في -

 الجعػػ(.
يغ )دمحم( ك )فاشسة(، مغ تاريخ إقامة ىحه الجعػػ، كذلظ حدب تقجيخ نفقة مدتسخة لمصفم -

( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح رقع 89الخبخاء السختريغ، استشادان ألحكاـ السادة )
 السعج ؿ. 9121لدشة  933

اؿ أشمب فخض نفقة مؤقتة لسػكمتي عمى كجو االستعج ،كلحيغ إصجار قخار نيائي بالشفقة - ت
  كبالسبمغ الحؼ تخاه محكستكع السػقخة مشاسبان.

كتحسيل السجعى عميو الخسػـ العجلية كالسراريف القزائية كأتعاب السحاماة كافة. مع   - ث
 التقجيخ

 األدلة الثبػتية:
الرادر عغ محكسة االحػاؿ الذخرية في  92/2/2001في  4023: عقج الدكاج السخقع 9

 الخمادؼ.
 بصاقتي األحػاؿ السجنية لمصفميغ )دمحم( ك)فاشسة(. : صػر ضػئية ممػنة مغ2
 : كتاب رسسي مغ مجيخية تخبية األنبار يتزسغ مفخدات راتب السجعى عميو. 8
 : سائخ البيًٌشات القانػنية.4
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 )تػؾيع( السجعية
 ىشاء دمحم عمي الصائي

 ....... بسػجب الػكالة.السحامي )أك السحامية( ككيميا )أك ككيمتيا(
 92/2/2092في 91294السرجقة مغ كاتب عجؿ الخمادؼ السخقسة العامة 

 
 مثاؿ عسمي: -2

س/ برفتظ محاميان محتخفان، راجعظ الديج )عبج الغفػر حديغ عمي الدامخائي( كىػ تاجخ كمالظ 
العديدية كالحػز كالػاقعة  23مقاشعة  2293/ 998لمعسارة السذيجة عمى قصعة األرض السخقسة 

اكر محصة تعبئة كقػد الرابخيغ، كيدكغ في دار مجاكرة لمعسارة مج 90في الخمادؼ شارع 
السحكػرة، كشمب إليظ أٍف تؿيع لو دعػػ بتخمية أحج السحبلت السػجػدة في العسارة، كالسدتأجخ 

( الف ديشار شيخيان، مغ قبل الديج )نجيب أحسج جاسع( الداكغ في 220ببجؿ شيخؼ قجره )
لح، كسحل لبيع السػاد الغحائية، بدبب امتشاع السدتأجخ الخمادؼ، الرػؼية مجاكر جامع الرا

كحتى  ،السحكػر عغ تدجيج بجالت إيجار األشيخ الخسدة الساضية، اعتباران مغ شيخ كانػف الثاني
إلى السدتأجخ  90/2/2092في  24999، كقج قست أنت بتػجيو االنحار السخقع 2092شيخ أيار

سػعج القانػني السحجد، لكشو لع يدجد، كيف تيريغ دعػػ السحكػر شالبان إليو تدجيج البجؿ في ال
كالسرجقة مغ  2/2/2092في  29844التخمية بعج أٍف نط ع لظ السجعي الػكالة الخاصة السخقسة 

 دائخة الكاتب العجؿ في الخمادؼ.

 ج: تكػف عخيزة الجعػػ ليحه الػاقعة عمى الشحػ اآلتي:
. الديج قاضي محكسة البجاءة في الخمادؼ ال  سحتـخ

مجاكر  90السجعية: عبج الغفػر حديغ عمي الدامخائي/ يعسل تاجخ / يدكغ الخمادؼ شارع 
 ...........ككيمو السحامي )أك السحامية( -محصة كقػد الرابخيغ

السجعى عميو: نجيب أحسج جاسع/ صاحب محل لبيع السػاد الغحائية/ يدكغ الخمادؼ الرػؼية 
 مجاكر جامع الرالح.

 ء:جية االدعا
إف  السجعى عميو مدتأجخ لمسحل الػاقع في العسارة العائجة لسػكمي السجعي عبج الغفػر حديغ 

العديدية كالحػز كالػاقعة  23مقاشعة  998/2293عمي الدامخائي كالسذيج عمى القصعة السخقسة 
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ر ( ديشار شيخيان، كقج امتشع عغ تدجيج بجالت إيجا220في الخمادؼ، ببجؿ إيجار شيخؼ قجره )
، 90/2/2092في  24999، كتع  تػجيو االنحار السخقع 9/9/2092يخسدة أشيخ اعتباران مغ 

، لكشو امتشع 99/2/2092، الحؼ تبم غ بو أصػليان بتاريخ 2092بػجػب دفع بجؿ إيجار شيخ أيار 
 عغ تدجيج البجؿ، لحا نصمب مغ عجالة محكستكع السػقخة:

 تبميغو بشدخة مغ ىحه البلئحة. دعػة السجعى عميو إلى السخافعة بعج - أ
 998/2293الحكع بإلدامو بتخمية السحل العائج لسػكمي كالسذيج عمى القصعة السخقسة   - ب

( مغ القانػف السجني العخاقي الشافح رقع 949العديدية كالحػز استشادان ألحكاـ السادة ) 23مقاشعة 
 السعج ؿ. 9129لدشة  40
، 2092البة ببجالت األشيخ الخسدة اعتباران مغ كانػف الثاني كاالحتفاظ لسػكمي بحق السص - ت

( فقط مميػنان كمائتيغ كيخسدػف الف ديشار 9220000، كالبالغ مجسػعيا )2092كحتى أيار 
  عخاقي، بجكػ مدتقمة.

كتحسيل السجعى عميو الخسػـ العجلية كالسراريف القزائية كأتعاب السحاماة كافة. مع   - ج
 التقجيخ

 تية:األدلة الثبػ 
 : عقج االيجار السبـخ بيغ الصخفيغ.9
العديدية كالحػز صادرة مغ دائخة التدجيل  23ـ  998/2293: صػر قيج القصعة السخقسة 2

 العقارؼ في الخمادؼ.
 : سائخ البيًٌشات القانػنية.8

 )تػؾيع( السجعي
 عبج الغفػر حديغ عمي الدامخائي

 ....... بسػجب الػكالة.السحامي )أك السحامية( ككيمو )أك ككيمتو(
 2/2/2092في 29844الخاصة السرجقة مغ كاتب عجؿ الخمادؼ السخقسة 

 
 مثاؿ عسمي: -9

س/ برفتظ محاميان محتخفان، راجعظ الديج )عبج الدتار دمحم مرصفى( شالبان إليظ إقامة دعػػ 
ميا برفة مدتأجخ، تسميظ لو نطخان لذخائو الجار التي يدكشيا مع أفخاد عائمتو حاليان، كالتي كاف يذغ
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الدػؽ كالػاقعة في حي االنجلذ بالخمادؼ، بدبب  34مقاشعة  924كالسذيج عمى القصعة السخقسة 
امتشاع كرثة البائع )الستػفى سعيج صميبي نجع( أكالده كل مغ )أحسج ودمحم كمحسػد كسعاد ك 

جـ عمسيع بػاقعة أسساء( عغ نقل السمكية باسسو عقب كفاة مػرثيع البائع رحسو هللا تعإلى، لع
البيع، كجسيعيع يدكشػف حاليان في دار ليع في الخمادؼ حي السعمسيغ مجاكر معيج ابغ رشج 

، الستزسشة ؾياـ 9113/ 9/ 99لمغات كالتخجسة، كقج أبخز لظ مقاكلة البيع كالذخاء السؤريخة 
 34ـ 924)الستػفى سعيج صميبي نجع( بيع كامل الجار السذيج عمى قصعة األرض السخقسة 

ان كنقجان، كإف  80000000الدػؽ، كأنو استمع بجؿ البيع البالغ ) ( ثبلثػف مميػف ديشار عخاقي عج 
 -أيزان –العقج محيل بتػؾيعيغ مشدػبيغ لمبائع كالسذتخؼ، كبحزػر عجد مغ الذيػد السػقعيغ 

....... .ي...... ف.عمى مقاكلة البيع السحكػرة، كسا قجـ لظ ندخة مغ الػكالة العامة السخقسة
مرجقة مغ كاتب عجؿ........ باسسظ كػكيل عشو، كيف تقػـ برياغة دعػػ التسميظ في ضػء 

 السعصيات اعبله؟
 ج: تكػف عخيزة الجعػػ ليحه الػاقعة عمى الشحػ اآلتي: 

 الديج قاضي محكسة البجاءة في الخمادؼ السحتـخ 

دؼ حي االنجلذ ككيمو السحامي السجعية: عبج الدتار دمحم مرصفى/ يعسل كاسب / يدكغ الخما
 ...........)أك السحامية(

السجعى عمييع:  أحسج ودمحم كمحسػد كسعاد كأسساء أكالد كبشات )الستػفى سعيج صميبي نجع( 
 يدكشػف الخمادؼ /حي السعمسيغ/ مجاكر معيج ابغ رشج لمغات كالتخجسة. إضافة لمتخكة.

 جية االدعاء:
الدػؽ مغ  34مقاشعة  924السخقسة سذيج عمى قصعة األرض سبق لسػكمي كأف اشتخػ الجار ال

مػرًٌث السجعى عميو )الستػفى سعيج صميبي نجع( بسػجب مقاكلة البيع كالذخاء السؤريخة 
 ( ثبلثػف مميػف ديشار عخاقي. 80000000بسبمغ نقجؼ قجره ) 99/9/9113

لظ في مقاكلة البيع، كأف  مػكمي قج كإذ أف  مػرث السجعيغ قج استمع البجؿ كامبلن في حيشو، كأقخ  بح
قاـ بإشغاؿ الجار مع عائمتو كترخ ؼ فييا ترخؼ السالكيغ، كقاـ بإحجاث مشذآت كأضاؼ 

لحا نصمب مغ عجالة مذيجات، كأف  شيػد البيع السػقعيغ عمى السقاكلة ال زالػا عمى قيج الحياة، 
 محكستكع السػقخة:

 بعج تبميغيع بشدخ مغ ىحه البلئحة.دعػة السجعى عمييع إلى السخافعة  - أ
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الحكع  بتسميظ مػكمي السجعي )عبج الدتار دمحم مرصفى( الجار السذيج عمى القصعة    - ب
الدػؽ كاالشعار إلى مجيخية التدجيل العقارؼ في األنبار لتدجيل الجار  34ـ  924السخقسة 

استشادان ألحكاـ قخار مجمذ ؾيادة باسسو في سجبلتيا الخسسية بعج اكتداب القخار الجرجة القصعية، 
، 9191لدشة  9298كتعجيمو بقخار السجمذ ذاتو كالسخقع  9191( لدشة 9913الثػرة الدابق رقع )

 السعج ؿ. 9129لدشة  40كأحكاـ القانػف السجني العخاقي الشافح رقع 
قخار كضع اشارة عجـ الترخؼ عمى قيج العقار مػضػع ىحه الجعػػ لحيغ حدسيا كإصجار  - ت

نيائي بذأنيا تبلؼيان إلجخاء أؼ ترخؼ قانػني عميو أثشاء نطخ الجعػػ مغ شأنو أٍف يتدبب في 
  ضياع حقػقي عميو.

كتحسيل السجعى عميو الخسػـ العجلية كالسراريف القزائية كأتعاب السحاماة كافة. مع   - ح
 التقجيخ

 األدلة الثبػتية:
 .99/9/9113بتاريخ  : مقاكلة البيع كالذخاء السبخمة بيغ الصخفيغ9
 الدػؽ صادرة مغ دائخة التدجيل العقارؼ في الخمادؼ. 34ـ 924: صػر قيج القصعة السخقسة 2
:الكذف السػقعي مغ قبل محكستكع السػقخة عمى الجار لمتأكج مغ إشغالي لو كترخفي ؼيو 8

 ترخؼ السالكيغ.
 : سائخ البيًٌشات القانػنية.4 

 )تػؾيع( السجعي
 دمحم مرصفىعبج الدتار 

 ....... بسػجب الػكالة.ككيمو )أك ككيمتو(السحامي )أك السحامية(
 ................ في..... السخقسة.العامة السرجقة مغ كاتب عجؿ

 
 

 البشج الثاني
 كيؽية تقجيؼ عخيزة الجعؾى 

 .تقجـ عخيزة الجعػػ إلى قاضي السحكسة مباشخة كال يجػز تقجيسيا إلى غيخه -
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تدجيميا في نفذ اليػـ في سجل  لغخض بتحػيميا إلى السعاكف القزائي يقػـ القاضي -
، كيزع عمييا يختع السحكسة ،حدب اسبؿية تقجيع الجعػػ  أؼ اعصائيا رقع تدمدمي ،االساس

قانػف الخسػـ ل ان كفق عشيا الستيفاء الخسع القانػنيكيخسميا إلى الحدابات ]صشجكؽ السحكسة[ 
 .9139لدشة  994العجلية رقع 

كبعج تحجيج اليـػ السعيغ لشطخ  ،الجعػػ ]السخافعة[ تعيغ السحكسة يػما لمشطخ فيبعج دفع الخسع  -
مع  ،إلى الخرع بمغ القزائيالجعػػ تبمغ صػرة عخيزة الجعػػ كمدتسدكاتيا بػاسصة الس

مة ، كاحجة تبقى لجيو مع ندخ مغ كافة األكراؽ السقجدعػتو لمسخافعة بػرقة تبميغ كاحجة مغ ندختيغ
 .مغ السجعي، كالثانية تعاد إلى السحكسة مذخكحان عمييا تبميغ )أك عجـ تبميغ( السصمػب تبميغو

 البشج الثالث
 ثار اقامة الجعؾى القزائيةآ

قائسة مغ تاريخ دفع الخسع  السجنية  الجعػػ  ايتختب عمى إقامة الجعػػ السجنية أثار قانػنية، كتعجُّ 
 :ىيثار قانػنية آ الجعػػ حيد الػجػد القانػني، عجةى ديخػؿ يتختب عمك  ،القزائي عشيا

ىػ ؾياـ حالة  ،االثخ السيع الحؼ يتختب عمى رفع الجعػػ اماـ القزاء ؾيام حالة الشداع:/ 1
، كال يدتصيع إلى اصجار حكع فييا لتداـ القاضي بزخكرة نطخ الجعػػ كصػالن مس ا يعشي ا ،الشداع

 .ال  عيج  مختكبان لجخيسة االمتشاع عغ إحقاؽ الحقاالمتشاع عغ ذلظ تحت أية ذريعة، كإ
يقصع التقادـ السانع مغ سساع الجعػػ  ،ماـ القزاءلسجنية أقامة الجعػػ اإقظع مجة التقادم: / 2

تشقصع السجة السقخرة لعجـ بقػليا: )مغ القانػف السجني  (489)كىحا ما نرت عميو السادة  ،بذأنيا
ئية كلػ رفعت الجعػػ إلى محكسة غيخ مخترة عغ غمط سساع الجعػػ بالسصالبة القزا

 (1).(مغتفخ

                                                           

 قصع مجة التقادـ –لسبجأ ا -((1
 اف الجعػػ التي تقاـ يخبلؿ السجة القانػنية كتبصل تقصع مجة التقادـ كيجػز اقامتيا مججدا

 2010/حقػؾية/92رقع القخار/ 
 10/2/2010تاريخ القخار/ 

 كاصجرت قخارىا االتي: 2/2010/ 10تذكمت رئاسة محكسة استئشاؼ الكخخ برفتيا التسييدية بتاريخ
 السسيد/ع.ح.ع.

 السسيد عميو / كزيخ التجارة اضافة لػضيفتو
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 عشجماالفػائج  اؽستحقامغ القانػف السجني كقت  (999)حجدت السادة  سخيان الفؾائج القانؾنية:/ 3
تأيخخ السجيغ في الػفاء يك  ،معمػـ السقجار كقت نذػء االلتداـ ،مغ الشقػد ف محل الشداع مبمغان ػ كي

كتدخؼ ىحه  ،اف يجفع لمجائغ عمى سبيل التعػيس عغ التأيخيخ فػائج قانػنية ممدمان ف ػ كفانو ي ،بو
، كعمى العكذ مغ ذلظ يخػ الفقو االسبلمي التسييد بيغ الفػائج مغ تاريخ السصالبة القزائية بيا

 السجيغ بسبمغ مغ الشقػد السستشع تعشتان عغ الػفاء، كالسستشع لعجده عغ الػفاء، ؼيعصي العاجد ميمة
تعخؼ بػ)نطخة السيدخة(، كيجبخ الستعشت عمى األداء، أما القػانيغ الػضعية فبل تفخؽ بيغ 

 السجيشيغ، كتحكع بالفػائج التأيخيخية لسجخد مخكر أجل الػفاء.
                                                                                                                                                                      

ارة حدب االمخ الػزارؼ السخقع ادعى السجعي )السسيد( لجػ محكسة بجاءة الكاضسية انو امخ الديج ككيل كزارة التج
الستزسغ  11/6/2009في  12956الرادر بسػجب كتاب الجائخة االدارية السالية /قدع االفخاد السخقع  3050

تزسيشو مبمغ قجره ثبلثة كعذخكف مميػف كستسئة كستة كعذخكف كثسشسئة كيخسدػف ديشار بالتزامغ مع )ع.أ.ـ.( 
اف يدجد مع السجيغ الثاني مبمغ التزسيغ اعبله صفقة كاحجة كفي شغ شمب عشبخ عمى  349/36عغ ؾيسة نقز 

استشادا  1977( لدشة 56حالة امتشاعيسا يدتحرل مشيسا كفق احكاـ قانػف تحريل الجيػف الحكػمية رقع )
كىحا القخار قابل لبلعتخاض عميو اماـ محاكع البجاءة يخبلؿ  2006( لدشة 12( مشالقانػف رقع )6ك4لمسادتيغ )

اثشاء  2009/ب/1222كقج اقاـ الجعػػ السخقسة  23/6/2009ف يػما مغ تاريخ التبميغ كانو تبمغ بتاريخ ثبلثػ 
كابصمت نتيجة شمب مقجـ مغ قبل ككيل السجعى  2006( لدشة 12الفتخة الدمشية السحجدة لو بسػجب القخار رقع )

دعػة السجعى عميو كزيخ التجارة اضافة  كقج قصعت الفتخة الدمشية السحجدة لو عميو شمب 7/9/2009عميو بتاريخ 
لػضيفتو لمسخافعة كالحكع بالغاء قخار التزسيغ كمشع معارضة السجعى عميو في تزسيشو السبمغ السذار اليو لعجـ 
كجػد نقز في مخدف الذمب كاف الشقز الحاصل اف كجج فيػ نتيجة جفاؼ الذمب كىػ ضسغ الدساحات 

سجعى عميو اضافة لػضيفتو الخسـػ كالسراريف كنتيجة السخافعة اصجرت السدسػح بيا في الػزارة كتحسيل ال
حكسا حزػريا يقزي بخد دعػػ السجعي كتحسيمو  2009/ب/1594كعجد  30/12/2009السحكسة بتاريخ 

مبمغا قجره مئة كيخسدػف الف   السراريف القزائية كبزسشيا اتعاب محاماة ككيل السجعى عميو السػضف الحقػقي
 .18/1/2010قشاعة السسيد بالحكع السحكػر شعغ بو ككيمو تسييدا ببلئحتو السؤريخة في  ديشار كلعجـ

 القخار:
لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج اف الصعغ التسييدؼ مقجـ ضسغ السجة القانػنية قخر قبػلو شكبل كلجػ عصف الشطخ 

بعج فػات السجة القانػنية  عمى القخار السسيد كجج اف محكسة البجاءة ردت الجعػػ بحجة اف الجعػػ اؾيست
كاف اقامة الجعػػ السبصمة يخبلؿ  2006( لدشة 12( مغ قانػف التزسيغ رقع )5السشرػص عمييا في السادة )

السجة القانػنية اليقصع التقادـ كاف ىحا االتجاه مغ محكسة البجاءة يخالف ما استقخ عميو قزاء ىحه الييئة مغ اف 
لقانػنية كابصمت تقصع التقادـ كيجػز اقامتيا مججدا لحا قخر نقس القخار السسيد الجعػػ التي اؾيست يخبلؿ السجة ا

كاعادة االضبارة لمديخ فييا كفق ما تقجـ عمى اف يبقى رسع التسييد تابعا لمشتيجة كصجر القخار باالكثخية في 
20/2/2010. 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 
 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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  البشج الخابع

  سجنيةحدؼ الجعؾى الل العسمية سعؾقاتال
بيدخ  السجنية كػ االجع حدعتي تقف في سبيل لا العسمية السعػقاتأفخز التعامل اليػمي عجدان مغ 

ما ك ، بعخيزة الجعػػ  ما يتعمقكسيػلة كسكا أرادىا التشطيسالقانػني، مغ كأىع  تمظ السعػقات 
بسعخفة السحكسة صحبة  إجخاء الكذف ،الخسػـك  ،الػكالة، ك الخرػمةك  القزائية، بالتبميغات يتعمق

بأنػاعيا السختمفة التي نرت عمييا قػانيغ  اليسيغ كتأدية الفشية، الخبخةك  الخبخاء القزائييغ،
القزائية، كنخػ تفريل كل ذلظ في  الصعغ باألحكاـ كالقخارات.كشخؽ ، اتعاب السحاماةك اإلثبات، 

 اآلتية: ثشي عذخالفقخات اإل
 أىسية تجاكز السعػقات في حدع الجعاكػ السجنية.أكالن : 

 .بعخيزة الجعػػ  ؼيسا يتعمق: ثانيان 

 .بالتبميغات ؼيسا يتعمق: ثالثان 

 .بالخرػمة ؼيسا يتعمقرابعان: 

 .ؼيسا يتعمق بالػكالةيخامدان: 

 .بالخسػـ ؼيسا يتعمقسادسان: 

 .بإجخاء الكذف ؼيسا يتعمق سابعان:

 .ؼيسا يتعمق بالخبخةثامشان: 

 .باليسيغ ؼيسا يتعمق تاسعان:

 .باتعاب السحاماة ؼيسا يتعمقعاشخان: 

 .بالصعغ باألحكاـ كالقخارات  ؼيسا يتعمقحادؼ عذخ: 

 .ببعس الجعاكػ الخاصة  ؼيسا يتعمقثاني عذخ: 
 

 :أواًل: أىسية تجاوز السعؾقات في حدؼ الجعاوى السجنية
 كلس ا ،الغاية األساسية لمقزاء ىػ ضساف الحساية القانػنية لمشاس كافة عمى سػاء بيشيع لسا كانت

جب اف تكػف االجخاءات التي ك  ،يشطع شخؽ التقاضيىػ الحؼ السجنية كاف قانػف السخافعات 
 إنسا ،عادلةالرادرة عغ القزاء تكػف االحكاـ  فٍ أكال يكفي  ،الغاية تحقيق تمظرسسيا قاصجة 
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محكسة  ،الزساناتكافة مدتػؼية  ،قميمة الكمفة ،ناجدة ،تكػف سخيعة فٍ أ ،ذلظفزبلن عغ يمـد 
 .االجخاءات

حالتيا إ حمش ،ـ بكافة إجخاءات الديخ في الجعػػ اساإللقاضي اليشبغي عمى  ذلظ،كألجل تحقيق 
 ال نجافي الحق عشجما نقػؿ أف  ك  ،فييا شيائيصجار الحكع الحتى إك  القانػني، الخسع الستيفاء

جيات مع كجػد  كعغ سخعة حدسيا، السدؤكؿ الخئيذ عغ تأيخيخ حدع الجعػػ ىػ لقاضي ا
 ،كالجكائخ الحكػمية غ كغيخىع،السحامي بلء مغكالػكالخرػـ ك ،السدؤكلية مغ ايخخػ تتحسل جدءن 

 .التبميغات القزائيةالقائسيغ عمى إجخاء ك 
عجـ ؾياـ السجعي عشج اقامة الجعػػ ذكخ عشػانو كعشػاف السجعي فسس ا ييعيق حدع الجعػػ السجنية، 

ية ربصيا تي اشتخط قانػف السخافعات السجنعجـ ربط السدتسدكات الدؾيقة، ك ك  ةكاممبرػرة عميو 
كثخة شمبات ككحلظ الحاؿ بالشدبة ل ،يعيق حدع الجعػػ  ان سبب جُّ ذلظيع ؛ إذالجعػػ  مع عخيزة

 السصمػبة، فيحا األمخ سدتسدكاتتحت ذريعة تقجيع الكثخة االستيساؿ غ ك لسحاميالتأجيل مغ ا
إذ أف  ،يبقى ىػ السدؤكؿ الخئيذعمى الخغع مغ أف  القاضي  ،في تأيخيخ حدع الجعػػ ميع عامل 

 .بإمكانو معالجة الشػاقز كااليخصاء كفقان لمقانػف 
تع كالتي تؤدؼ الى تأيخيخ حدع الجعػػ  السعػقات التيما يسكغ اإلشارة إليو مغ  ىع  أ  عل  لك  

نتياءان ابتجاءان مغ عخيزة الجعػػ كا ،معالجتيا كاجب القاضييقع عمى ك  ان،تذخيريا عسمي
 يأتي:، ما برجكر الحكع الفاصل فييا

 :عخيزة الجعؾى ب ؼيسا يتعمق ثانيًا:
ـ إليو، ا، عشجملمتدجيل كاستيفاء الخسعالسجنية  حالة الجعػػ إعمى القاضي عجـ يتػجب  اال  تقج 

 49السشرػص عمييا في السادتيغ )االلدامية بيانات ال عمى كافةتذسل  يانأ غتاكج مأٍف يبعج 
 :األمػر اآلتية تحجيجان مغ تػافخ التأكج ، كعميو( مغ قانػف السخافعات السجنية49ك
 ككحلظ تبميغ السجعي عشج ،لغخض سخعة تبميغ السجعى عميو ،مستجاعيغتثبت العشػاف الكامل ل :9

 الػكالة، ... الخ. ك اعتدؿ الػكيلأ صعغ،الجعػػ مشقػضة مغ محكسة ال تدكر  الحاجة، كسا لػ
 .ربط ندخ كاؼية مغ عخيزة الجعػػ  :2
 ،شطاميالك أ ،ذخعيالقداـ الك أ ،صػرة قيج العقارمثل  الزخكرية،السدتسدكات كافة ربط   :8
 .السشطػرةيخخ لو عبلقة بالجعػػ آمدتسدظ ك أك سشج أعقج أؼ  ك أ

 .ق مغ استيفاء الخسع القانػني كفقان لقانػف الخسػـ العجلية قبل تػؾيع كرقة التبميغالتحق :4
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 ذكخ االسع الثبلثيالتأكج مغ ك  ،ك السجعى عمييعأغ سساء السجعيذكخ أتدمدل مبلحطة يجب  :2
كالد عبارة )أك أ (يخػانوإك ) مع ذكخ كمسة كعجـ االكتفاء باسع السجعى عميو االكؿ ،لكل كاحجالكامل 

، كسائخ العخائس السقجمة التسييدية كأف االستئشاؼية ػ الصع ائسفي عخ  يرجؽ ىحا األمخك  (،فبلف
 غمى القزاء.

 :التبميغاتب يتعمقؼيسا  :ثالثاً 
كمجػ مػافقتيا لمقانػف مغ  ،ف يتحقق في الجمدة االكلى مغ صحة التبميغاتأعمى القاضي 

 .مػاد قانػف السخافعات السجنيةكفق ما مشرػص عميو في  ،عجمو
 :الخرؾمةب ؼيسا يتعمقرابعًا: 

ىشاؾ نػعاف مغ السيسا كقج كأف   ،يتحقق مغ تػجو الخرػمة لكبل الستجاعيغ فٍ أ عمى القاضي
 ،كىسا الخرػمة الشاقرة كالخرػمة السعجكمة ،الخرػمة عمى القاضي اف يكػف ممسان بيسا

الجعػػ، ك تقاـ عميو أك مجيخ دائخة الدراعة الجعػػ أ ،ع مجيخ السجرسة الثانػيةييؿ فٍ أاالكلى مثاؿ ك 
كبالتالي  ألٍف يكػف يخرسان في الجعػػ السجنية، قانػنية التي تؤىموالذخرية كىػ ال يسمظ ال

باديخاؿ الػزيخ السختز الحؼ تتبعو  ،كساؿ الخرػمةحزػر السخافعة فييا، األمخ الحؼ يدتمـد إ
كثيخ مغ  عمى العكذ مغ ،لجيو شخرية قانػنيةكػف الػزيخ  يخرسان في الجعػػ، تمظ الجائخة
مسجيخية العامة لمتدجيل بالشدبة ل الحاؿ كسا ىػ ،ليدت ليا شخرية قانػنيةالتي السجيخيات 

 كمجيخية شخشة السحافطة. ،كمجيخية صحة السحافطة ،كمجيخية تخبية السحافطة ،العقارؼ 
شخز تجاه كزيخ تقاـ دعػػ مغ قبل  فٍ أاما بالشدبة لمحالة الثانية فتكػف الخرػمة معجكمة ك

مثل ؾياـ البمجية بإستغبلؿ جدء  جخأالتعػيس عغ بفة لػضيفتو لمسصالبة ضاإالرشاعة كالسعادف 
ديخاؿ البمجية كذخز ثالث الكتساؿ الخرػـ كانسا إيشا ال يسكغ ف ،مغ عقاره كضسو لمصخيق العاـ

 .لعجـ كجػد عبلقة كضيؽية باألساس بيغ كزارة الرشاعة كدائخة البمجية ،تخد الجعػػ 
 :الؾكالةب ؼيسا يتعمق :خامداً 

لتاريخ في اع الجعػػ باسع مػكمة سابقة يؿيالسحامي الحؼ ككالة عمى القاضي التاكج مغ كػف   :9
 ضبارة الجعػػ.إ يا فيربط ندخة مرػرة مشمع ضخكرة  ،قامة الجعػػ عمى إ

جسيع الحقػؽ التي نز  القانػف عمى أف  التستع بيا مغ التاكج مغ كػف الػكالة قج تزسشت   :2
 ،كحق تحميف اليسيغ ،تػكيل الغيخحق قبل الػكيل يحتاج إلى تفػيس يخاص مغ األصيل، مثل 
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يخخ يدتػجب تفػيزان آحق  ؼًٌ أك  ،كالذكػػ مغ القزاة ،تحميف اليسيغكحق  ،كاالقخار كالرمح
 .يخاصان 

ك أذا كاف في الجعػػ اكثخ مغ مجعي إ ،بتػكيل السحاميشيخ عجد الػكبلء الحيغ قامػا أت  :8
 سساء ججيجة عمى الػكالة.أضافة إل تجشبان  ؛مجعي عميوأكثخ مغ 

 :الخسؾمب ؼيسا يتعمق :سادساً 
الخسع عمى ضيخ عخيزة الجعػػ  اءفيستعمى القاضي تػجيو مػضفي صشجكؽ السحكسة ال :9

ك أمغ رسع الجعػػ البجائية ثع رسع الجعػػ السشطسة كالصعغ االستئشافي  كبالتدمدل ابتجاءن 
 التسييدؼ.

كذلظ  ،ـ الخسع السقصػعأذا كانت الجعػػ مذسػلة بالخسع الشدبي إمعخفة ؼيسا عمى القاضي  :2
 .ـ العجليةػ قانػف الخس ةخاجعم مغ يخبلؿ

رسع مقصػع قجره الف ديشار ثع يدتػفى بؿية الخسع  لظ في بعس الجعاكػ يدتػفى ابتجاءن ىشا :8
ك عشج صجكر أ ،كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لجعػػ ازالة الذيػعالبلحقة جخاءات الالشدبي عشج الؿياـ با

 .في الجعػػ كسا ىػ الحاؿ في دعػػ السحاسبة ئياالشيحكع ال
 .معفاة مغ الخسع االبتجائي كالتسييدؼ  ،شفاء حق الترخؼإك  ،دعػػ االستسبلؾمبلحطة أف   :4
مع مبلحطة  ،استيفاء رسع الصابع عمى عخيزة الجعػػ كالمػائح كالصمبات التي تقجـ لمسحكسة :2
 .كلة معفاة مغ رسع الصابعدكائخ الج ف  أ

استيفاء رسع الصابع عمى العقػد كالسدتشجات التي تقجـ لمسحكسة كفق الشدب السقخرة في قانػف  :9
كحفع الشدخة االصمية في صشجكؽ السحكسة بعج ربط ندخة مرػرة مؤشخ عمييا  ،لصابعرسع ا

 مغ قبل القاضي في اضبارة الجعػػ.
 ذف:الكإجخاء ب ؼيسا يتعمق :سابعاً 

يعتسج عمى السعاكف القزائي  فٍ أال  ،يقػـ بإجخاء الكذف السػقعي بشفدو فٍ أعمى القاضي  :9
 .كالخبخاء

صفو كصفان ؼيجب ك  ان كأف يكػف عقار  ،لمذئ السصمػب الكذف عميوكصف الحالة الخاىشة  :2
كأحػاؿ كأبعاد، كبعبارة كاضحة كصف السصمػب )كسا لػ  ت كمفخكشاتآكامبلن بسا ؼيو مغ مشذ

أنظ تقػـ بأيخح صػرة فػتغخاؼية لو(، تطيخ جسيع تفاصيمو، كال تغفل عغ أؼ كصف، ميسا كاف 
 صغيخان.
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، لسا لحلظ ة الذخرية التي تتعمق بالعقار مػقعيان كعجـ سساعيا دايخل السحكسةشاالستساع لمبي :8
 مغ أىسية في تكػيغ قشاعة القاضي، كسج  ذريعة الصعغ مغ الخرػـ.

 .عغ شخيق ايجاعيا كأمانة في صشجكؽ السحكسة ،جػر الخبخاءأاستيفاء االجػر االضاؼية ك  :4
 :الخبخةبؼيسا يتعمق  :ثامشاً 

كعجـ االعتساد كميان عمى  ،اؿ مػضػع الخبخةجالخبيخ مغ ذكؼ االيختراص في مكػف ي فٍ أ :9
 .السػضفيغ كالسحاميغ

 .فتح سجل لمخبخاء في كل محكسة :2
ك أجميا كتثبيت ذلظ في محزخ الكذف أعمى القاضي افياـ الخبيخ بالسيسة التي انتخب مغ  :8

 محزخ الجمدة
 ،مغ قانػف االثبات (ثانيان  /984عمييا في السادة ) ية السشرػصتحميف الخبيخ اليسيغ القانػن :4

 .في حالة كػف الخبيخ غيخ مدجل في ججكؿ الخبخاء
ا اذا يجب تثبيت مزسػف تقخيخ الخبيخ في محزخ الجمدة كالدؤاؿ مغ كبل الستجاعييغ عس   :2

 .كاف لجييسا اعتخاض عمى تقخيخ الخبيخ مغ عجمو
إلى عجد غيخ محجد، بل مخاعاة سخعة حدع الجعػػ، عشج  عجـ االستخساؿ في انتخاب الخبخاء :9

االقتشاع بتقاريخ الخبخاء، كعجـ جعل الحق في انتخاب الخبخاء، كاالعتخاض عمييع، ذريعة 
 لمسسصالة كإشالة أمج الشداع مغ قبل الخرع. 

مغ  ك عجـ االيخح بخأؼ الخبيخأبخأؼ الخبخاء كليا انتخاب غيخىع السحكسة غيخ ممدمة  :9
 األساس، كفق ما تخاه يحقق العجؿ كيحدع الشداع.

الزخكرة السمجأة تػافخ حالة ثبات إكسا ىػ الحاؿ في  ،ىشالظ مدائل ال تدتػجب انتخاب يخبيخ :3
السبيع يخارج دائخة التدجيل  بالدكغ في العقارلو )السذتخؼ( ك ؾياـ الستعيج أ ،في دعاكػ التخمية

 9199لدشة  (9913رقع ) القخارأحكاـ كفق العقار اكػ تسمظ في دع ،حجاث مشذأتإك أ العقارؼ،
لجاللة عمى العقار كتحجيج اك أك السشذأت أتػجب االمخ معخفة عسخ السفخكشات ذا اسإ ال  إ ،السعجؿ

مغ ميشجسي ب يخبيخ انتخجب افيشا ي ،الدراعية يضايخرػصان في االر  ،السداحة السصمػب تسمكيا
 ة.سداحال

 :اليسيؽب ؼيسا يتعمق :تاسعاً 
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ذا كاف يخـك إا السجعي عس  سؤاؿ ك  ،عمى السحكسة كضع صيغة اليسيغ في الجعػػ الػيابية :9
قان عمى عم  )اشمب اصجار الحكع م :االكتفاء بعبارة دكف  ،تحميف يخرسو تمظ اليسيغ مغ عجمو

الحاؿ اذا عجد السجعي عميو عغ اثبات  ككحالظ ،(كاالنكارغ اليسيغ عشج االعتخاض عالشكػؿ 
ا اذا كاف السجعي عس   دأؿكبعج مػافقتو عمييا ت ،تثبت صيغة اليسيغ فٍ أ لسحكسةاى فعم ،دفعو

 .تأدية اليسيغ مغ عجمولمدتعجان 
( مغ 924عمى السحكسة تحميف السجعي يسيغ االستزيار السشرػص عمييا في السادة ) :2

 .في الجعػػ التي تقاـ اضافة لمتخكة قانػف االثبات بعج اثبات حقو
يسيغ عجـ الكحب )ك (يسيغ عجـ العمع)فيشالظ  ،تختمف صيغة اليسيغ حدب نػع اليسيغ :8

 .اليسيغ الستسسةعغ  الخ، فزبلن ...( يسيغ االستحقاؽ)ك (يسيغ االستطيار)ك (باالقخار
بالتعػيس عغ الفعل الزار، ، أك ما ييعخؼ بجعاكػ السصالبة سذخكعالغيخ في دعاكػ العسل  :4
 فانو ال ،في حالة عجد السجعي عغ االثبات كمشحو حق تحميف السجعي عميو اليسيغ الحاسسةك 

كػف الػاقعة السصمػب تحميف اليسيغ عشيا لع  ؛لسجعيعمى اتمظ اليسيغ  يجػز لمسجعي عميو رد  
 .يذتخؾ فييا الستجاعياف

 :اتعاب السحاماةب ؼيسا يتعمق :عاشخاً 
عغ الخرع  الػكبلءمغ السبمغ السحكػـ بو ميسا تعجد ( %90)يحكع بأتعاب السحاماة بشدبة  :9

ميسا تعجد  ،ي السجعي عميومغ الجدء السخدكد لسحام( %90)ة بكبشدالحؼ كدب الجعػػ، 
)الحؼ  عغ الحجًٌ األعمى السقخر قانػنان تديج  ال فٍ أعمى الػكبلء عشيع، ك السحامػف أعمييع  ىالسجع

 .كاف مائة كيخسدػف الف ديشار(
، كإٍف حرة السجعي عشج البيعمغ  (%90)زالة الذيػع يحكع بأتعاب محاماة بشدبة إفي دعػػ  :2

 تجاكز السبمغ الحج  األعمى السشرػص عميو قانػنان.
ثسانية االؼ مقصػع نز  عميو قانػف االستسبلؾ، )ككاف في دعػػ االستسبلؾ يحكع بسبمغ  :8

 .لػكبلء السدتسمظ مشيع ميسا تعجدكا (ديشار
 الحكعقخار كيثبت في  الحؼ يتخافع مسثبلن عغ دائختو يحكع باتعاب السحاماة لمسػضف الحقػقي :4

مائة قجره  ان مبمغ فبلف بغ فبلف)كالحكع باتعاب محاماة لمسػضف الحقػقي بالريغة اآلتية: 
كالقدع  ،ل ايخادان لخديشة الجكلةدج  يي مغ االتعاب  ان قدس ف  أل ؛(ف الف ديشار يػزع كفق القانػف ػ كيخسد

 .بؿية السػضفيغ الحقػقييغ في الجائخةعمى يخخ يػزع آلا
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 :حكام والقخاراتالظعؽ باألب  ؼيسا يتعمقحادي عذخ: 
 استيفاء رسع الصعغ التسييدؼ كاالستئشافي كفق القانػف. :9
 الصعغ. شطخاؿ الجعػػ الى الجية السخترة برسإ :2  
 ،يجػز تسييدىا عمى انفخاد رساؿ الجعػػ في حالة الصعغ بالقخارات االعجادية التي الإعجـ  :8  
ىامذان مزسػنو: عميو  ؤشخييدتػفى الخسع عمى شمب الصعغ ك أٍف  عمى القاضي في ىحه الحالةك 

 .في الجعػػ( ]أك حاسع[ عشج صجكر قخار فاصل )يدتػفى الخسع كتخسل
ىي القخارات السذار تسييدان قبل صجكر قخار حاسع، القخارات القابمة لمصعغ يجب مبلحطة أف   :4  

أنو قابل عمى  قانػف ال شزُّ يؼ قخار أك أ( مغ قانػف السخافعات السجنية 299الييا في السادة )
 لمصعغ تسييدان.

عغ مغ قبل شخؼ الص كتع   ،ك جدءان أكثخ مغ شخؼ قج يخدخ الجعػػ كبلن أفي حالة كجػد  :2  
جية الصعغ ى لإارساؿ الجعػػ تقػـ بكمغ ثع  ،فعمى السحكسة انتطار انتياء مجة الصعغ ،كاحج

 ك القخار.أيخخ بالصعغ بالحكع يخذية ؾياـ الصخؼ اآل
ك ككيمو بالقخار التسييدؼ يخبلؿ أعشج كركد الجعػػ مغ جية الصعغ مرجقة يتع تبميغ السسيد  -9

 كعجـ االنتطار لدتة اشيخ مسا يؤثخ في تشفيح الحكع. ،التبميغياـ مغ تاريخ أسبعة 
 :ببعض الجعاوى الخاصة  ؼيسا يتعمقثاني عذخ: 

 
 بجعؾى إزالة الذيؾع: ؼيسا يتعمق -1
زالة الذيػع يشرب إذا كاف شمب إيثبت في قخار الحكع ؼيسا  فٍ أزالة الذيػع: يجب إ)أ( دعػػ  

الترخؼ لمجكلة كحق  ان ذا كاف العقار مسمػكإف ،ـ عمى السمظ الرخؼأعمى حق الترخؼ 
 .ألف حق الخؾبة ىشا لمجكلة ؛خؼ فقطزالة الذيػع لحق الترإتحكع ب أفٍ لمستجاعيغ فعمى السحكسة 

)ب( في دعػػ ازالة الذيػع يدتػفى رسع مقصػع ابتجاءن قجره الف ديشار كعشج بيع العقار اك الساؿ 
 مى بجؿ السدايجة.السشقػؿ بالسدايجة يدتػفى رسع ندبي ع

)ج( بعج صجكر الحكع بجعػػ ازالة الذيػع يقػـ قاضي البجاءة بأعساؿ مشفح العجؿ في اتساـ 
 االجخاءات التشفيحية.

 الساؿ الذائع السشقػؿ أك)د( تقاـ الجعػػ عمى جسيع الذخكاء في العقار 
 :االستسبلؾ بجعػػ  ؼيسا يتعمق -2
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 .مغ الخسػـ العجليةيجب عمى القاضي مبلحطة أنيا معفاة )أ( 
 لمجكلة كحق الترخؼ ؼيو لمذخكاء. ان شفاء حق الترخؼ اذا كاف العقار مسمػكإ)ب( 

 راضي الجكلة.أتػزيع لسادة الخامدة مغ قانػف )ج( يػزع البجؿ كفق الشدبة السشرػص عمييا في ا
: يعصى ليا رقع الجعػػ البجائية السعتخض االعتخاض عمى الحكع الػيابيبجعػػ  ؼيسا يتعمق :8

حج اشخاؼ الجعػػ أيرجر الحكع حزػريان حتى لػ لع يحزخ  فٍ أكيجب ذاتو، عمييا 
 االعتخاضية.

تقاـ يبلحع القاضي انيا  فٍ أاعتخاض الغيخ يعصى رقع ججيج لمجعػػ كيجب بجعػػ  ؼيسا يتعمق :4
 .كافة الخرػـ في الجعػػ البجائية عمى

السصمػب إعادة السحاكسة فييا  عادة السحاكسة يعصى رقع الجعػػ البجائيةإ  بجعػػ  مقؼيسا يتع :2
 رسع الجعػػ. عغ بلن زف السشرػص عمييا قانػنان، تأميشاتاليا شيدتػفى عك  ذاتو،

إيخادان كيدجل  ،: يدتػفى عشو تأميشات قجرىا الف ديشاربصمب ترحيح الحكع ؼيسا يتعمق :9
 شمب الترحيح . ردًٌ  لخديشة الجكلة عشج

 كالن اثبات السمكية كمغ ثع اثبات الغزب.أيجب  جعاكػ الغزب:ب ؼيسا يتعمق :9
حكع لمسجعيغ يي  كمغ ثع   ،جخ السثل عمى كافة الذخكاءأ  : يػزعجخ السثلأ بجعاكػ  ؼيسا يتعمق :3

 كيفيع الخبيخ بحلظ. ،فقط
يشطع الخبيخ السداح  فٍ أ: يجب جاكزالتفع جخ السثل ك أمشع السعارضة ك بجعػػ  ؼيسا يتعمق: 1

 السصمػب اجخ السثل عشو. أكز عميو ك االجدء الستج أكبالجدء السصمػب السعارضة ؼيو  ان مختدس
بالتقادـ كمجػ شسػؿ الجعػػ بو قبل  البت بالجفع يجب عمى القاضي ،التقادـؼيسا يتعمق ب :90

مجة التقادـ في مقجار  ةبلحطمك  ،عشج الجفع بو اثشاء الديخ في الجعػػ  أكالديخ في الجعػػ 
 الشقل كالتأميغ االلدامي كالقػانيغ االيخخػ.قػانيغ القانػف السجني ك 

مبلحطة االشتخاؾ كاالرتباط بيغ السجعيغ كالسجعى عمييع كشمب حرخ يجب عمى القاضي  :99
 .الجعػػ قبل الديخ في الجعػػ 

 :مغ قبل محكسة البجاءة مدظ الدجبلت االتيةجب : يالدجبلتؼيسا يتعمق ب :92
 .سجل االساس :أ

 .سجل االعبلمات :ب
 سجل الخبخاء .: ج



 171من  54الصفحة 
 

 سجل القزاء السدتعجل. :د
 سجل االمانات. :ىػ
 .سجل الجعاكػ اليػمية :ك
 .سجل الدشجات :ز
 سجل الرادر كالػارد. :ح
 سجل الجعاكػ السخسمة لؤلستئشاؼ كالتسييد . :ط
 سجل االنابة.: ؼ
 .سجل كتاب العخائس :ف

التدجيل العقارؼ  أكالبجائية  أكتثبيت محتػيات اضبارة الجعػػ الجدائية يجب عمى القاضي  :98
 عشج شمبيا كعجـ االكتفاء بخبصيا في الجعػػ دكف تثبيت محتػياتيا .

 أكاالشارة الى السػاد القانػنية التي تخز الجعػػ في القانػف السجني يجب عمى القاضي  :94
اؼ قانػف ايخخ كعجـ االكتفاء بالسػاد الستعمقة بالسخافعات  أكالتزسيغ  أكتدجيل العقارؼ ال

 كاالثبات كالسحاماة .
 أفٍ تكػف المجشة مذكمة مغ قبل الػزيخ السختز ك  أفٍ : يجب التزسيغبجعػػ  ؼيسا يتعمق :92

 .الػزيخ السختز عغالتزسيغ صادران  يكػف قخار
سجل كتاب العخائس لعسػـ الجكائخ التي تقع ضسغ الخقعة متابعة  يجب عمى القاضي :99

 الجغخاؼية.
 ساس كاالعبلمات.متابعة تػؾيع سجل األ :99
 .صجار القخارإتثبيت محزخ  :93
 ويسكشالقػانيغ التي نرػص تكػف لجيو  فٍ أ: يشبغي عمى القاضي ؼيسا يتعمق بالقػانيغ :91

 ىسيا:أ  كمغ ،واتبسػجبيا الؿياـ بػاجب
 .القانػف السجني :أ

 .قانػف السخافعات السجنية :ب
 .قانػف االثبات :ج
 .قانػف رعاية القاصخيغ :د
 .قانػف التشفيح :ىػ
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 .قانػف التزسيغ :ز
 .قانػف العقػبات :ح
 .قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية :ط
 .قانػف االسمحة: ؼ
 .قانػف التدجيل العقارؼ  :ؾ
 .قانػف الصخؽ العامة :ؿ
 .قانػف الخسػـ العجلية :ـ

 .قانػف السخكر :ت
 .قانػف ايجار العقار :س
 .قانػف العسل :ع

 .قانػف الكسارؾ :ؼ
 .قانػف تقجيخ ؾيسة العقار كمشافعو :ص

 .قانػف الذخكات: ؽ
 .قانػف كتاب العخائس :ر

 .قانػف الشطع القزائي :س
 .قانػف االدعاء العاـ :ؽ

 .قانػف الخبخاء :ض
 .قانػف رسع الصابع :غ
 .قانػف ضخيبة الجيخل :ذ

مرصمحات لع يشز عمييا  و مغاستخجامعمى اعتاد بعس القزاة : عمى القاضي تجشب ما 20
درجة )اكتدب القخار  :صحكاأل (اكتدب القخار الجرجة القصعية)مثل:  السجنية قانػف السخافعات

 .(السخافعة الحزػرية) :ىػ صحكاأل(، لسخافعة الػجاـية)اتعبيخ  ككحلظ استخجاـ (،البتات
عسق أ ىػ إنيا  ،معخفة حخؼية مجخدةمعخفة القانػف  تتجاكز أبعاد، العسل القزائيحؿيقة  ف  إ
القانػف  أف  كقج اثبتت التجارب القزائية  ،عصاء حل لسذكمة اندانيةإ  ىي ،بكثيخ شسل مغ ذلظأك 

 يذلك  ،القانػف  مدتعيشان ىي التي تؤدؼ الى انترار الحق  فالعجالة الحقة ،يتزسغ كل الحق ال
 .القانػف  تحت شعاريخدخاف الحق 
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، عشج الجعػػ مخكر  ػى القزاة الشاجحػف،يديخ عميو كال يداؿ  كاف ؼيساالقزاء أسخار نجاح كمغ 
متأنية تداعج عمى نطخىا بعسق كحيادية كصػالن إلى العجؿ  سخاحلبنطخىا مغ قبميع عسميان، 
 :الشاجد، كمغ ىحه السخاحل

 .مخحمة ثبػت كقائع الجعػػ بعج ثبػتيا كفق القانػف  -9
 مخحمة التكييف القانػني لػقائع الجعػػ. -2
 .مخحمة تصبيق القانػف عمى الػقائع الثابتة في الجعػػ  -8
 .مخحمة اصجار الحكع القزائي -4
في عسميع عشج فرل  القزاة كالسحامػف كالحقػقيػف عسػمان، إٍف ىع أرادكا الشجاح ح بوشريي ا مس  ك 

ك السشقػضة أمعطع الجعاكػ السرجقة تسييدان  اءةقخ  التخكيد عمى ،الخرػمات كفس الشداعات
 غ محاكععحكاـ الرادرة األ اءةكقخ  ،عسل القزائيالخبخة في ال كتدابال ،السػجػدة في السحكسة

 دكف  ،قانػنيان  الذخشة مػقفان رسسيان  رجلمغ السػضف االدارؼ ك  الػقػؼك  ،التسييد في الببلد العخبية
 راءكمجشباء األمغ األتؿياء مع ذلظ  فإنسا يكػف مغ قزاء كقت الفخاغ  كاف البج   فٍ إك  ة،خالصم

تجشبان لمػقػع تحت التي ال مداس ليا بعسل القزاء،  ، كغيخىع مغ ذكؼ السيغالسجارس كالسعمسيغ
 التأثيخ.

 الثالثالسظمب 
 التبميغات القزائيةنغخية 

شطخية، البج  مغ بدط جػانب إجخائية لم، ك لتبميغات القزائيةتتعمق بشطخية اجػانب قانػنية ىشالظ 
 الحجيث عغ كل مشيا في فخع مدتقل، كسا يأتي:

 الفخع األكؿ: الجػانب القانػنية لمتبميغات القزائية.
 الثاني: الجػانب اإلجخائية لمتبميغات القزائية.الفخع 

 
 الفخع األول

 نب القانؾنية لمتبميغات القزائيةالجؾا 

الحؼ االشخاص ، كبػرقة التبميغ القزائيتتعمق ب القزائية لمتبميغات القانػنية الجػانبلعل  أبخز 
يخبلليا، كىػ  لتبميغالقانػف إجخاء االتي أكجب سجة ات، ثع  البالتبميغ اـيالؿأككل إلييع القانػف ميسة 

 ما نخاه في ثبلثة بشػد، كسا يأتي:
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 .كرقة التبميغ القزائي :البشج األكؿ
 .االشخاص القائسػف بالتبميغ :البشج الثاني
 .مجة التبميغ :البشج الثالث

 البشج األول
 ورقة التبميغ القزائي 

ع األكلى إلى تدم   ،ك اكثخأكرقة شكمية تحخر مغ قبل السحكسة بشدختيغ  :كرقة التبميغ القزائي
تسل ذكت التبميغ. إجخاءكتعاد الثانية إلى السحكسة لتحفع في اضبارة الجعػػ بعج  ،السصمػب تبمػيو

 كرقة التبميغ عمى البيانات اآلتية:
 . اسع السحكسة التي يجب الحزػر اماميا مع تحجيج اليػـ كالداعة.9
 رقع الجعػػ فكل دعػػ تفتح ليا اضبارة تأيخح رقسا متدمدبلن.. 2
 . اسع شالب التبميغ كلؿبو كشيختو كميشتو كمػششو.8
 . بياف السحل الحؼ يختاره الصالب لغخض التبميغ.4
 . اسع السصمػب تبميغو كميشتو كمػششو.2
 إثبات امتشاعو. . اسع مغ سمست اليو كرقة التبميغ مع بياف كضيفتو كتػؾيعو عمى األصل أك9
. بياف اسع القائع بالتبميغ كتػؾيعو مع بياف اليـػ كالذيخ كالدشة كذلظ لغخض تأكج السحكسة مغ 9

 كقػع التبميغ برػرة صحيحة.
 البشج الثاني

 االشخاص القائسؾن بالتبميغ 

االشخاص الحيغ يقػمػف بسيسة تبميغ األكراؽ  ،مشو (98)حجد قانػف السخافعات في السادة 
 :ثبلثة القزائية كىع

مبمغيغ في السحاكع برفة كىؤالء السػضفيغ تعيشيع كزارة العجؿ  :يعيشيؼ وزيخ العجلمؾعفؾن . 9
 العخاؾية.

: التبميغ عغ شخيق البخيج يتع عغ شخيق ؾياـ السحكسة بػضع كرقة التبميغ في البخيج امؾعفؾ . 2
كيحكخ عمى  ،أنو رسالة قزائية كتػب عميولمتشبيو إلى اىسيتو كم ،بألػاف يخاصة مطخكؼ ممػف 

كيختع الطخؼ بختع  غالغبلؼ رقع الجعػػ كمحتػيات الطخؼ كالتاريخ كتػؾيع السعاكف القزائي
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 اجاز القانػف في الحاالت السدتعجمة قجك ، اليػـ التالي بجائخة البخيجفي كتػدع الخسالة  ،السحكسة
  السدتعجمة. تبميغ عغ شخيق البخؾيةالإجخاء 

يقػـ رجاؿ الذخشة بالتبميغ في السشاشق الشائية التي ال تػجج فييا مكاتب بخيج  رجال الذخطة:. 8
 في مكاف اقامة السصمػب تبميغو.

 البشج الثالث
 مجة التبميغ 

في  كاف مؿيسان إذا ، كما دايخل القصخمػجػدان إذا كاف السصمػب تبميغو  نفخؽ بيغ ما :مجة التبميغ
 .السصمػب تبميغو عخاؾيان أك أجشبيان إذا كاف  ، بغٌسً الشطخ عس االخارج

الـد قانػف السخافعات السحكسة بسخاعاة محل عسل أك اقامة : إذا كان السظمؾب تبميغو داخل القظخ
و الذخز السصمػب تبميغو عشج اصجار كرقة التبميغ اليو عمى اف ال تقل السجة بيغ تاريخ تبميغ

 كتدتثشى مغ ذلظ االمػر السدتعجمة. ثالثة ايامكاليـػ السعيغ لمسخافعة عغ 
فعمى السحكسة مخاعاة محل اقامة  :مؿيسا في الخارج جشبياً أو أ إذا كان السظمؾب تبميغو عخاؾياً 

( 42)كال تديج عمى  ان يػم (92)قل عغ تالسصمػب تبميغو عشج تحجيج مػعج السخافعة عمى اف ال 
 مغ اليـػ السعيغ لمسخافعة. يػمان 

 
 الفخع الثاني

 الجؾانب اإلجخائية لمتبميغات القزائية 
التبميغ  خكد حػؿ إجخاءاتتت ،لتبميغات القزائيةالستعمقة باأبخز الجػانب القانػنية يسكغ القػؿ أف  

، يا ذلظفي الحاالت التي أباح القانػف فيالتبميغ بػاسصة الرحف الخسسية كيؽية إجخاء القزائي، ك 
كبلن مغ  ػ ، كنخ القزائي التبميغكرقة بصبلف الحاالت كاألسباب التي نز  القانػف فييا عمى ثع  

 في ثبلثة بشػد، كسا يأتي:ذلظ 

 .األكؿ: اجخاءات التبميغ القزائي البشج

 .البشج الثاني: التبميغ بػاسصة الرحف الخسسية

  .ف التبميغالبشج الثالث: بصبل

 
 البشج األول
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 اجخاءات التبميغ القزائي 

تمظ القػاعج التي حجدىا القانػف لكيؽية تبميغ االشخاص الحيغ يخاد تبميغيع  :يقرج بإجخاءات التبميغ
ـ أتيع دايخل العخاؽ اقامإؿ اكسػاء كانت مح ة،ـ السعشػيأ ةسػاء كانػا مغ االشخاص الصبيعي

شخيقة ك  ،شخيقة إجخاء التبميغ دايخل العخاؽبيغ  القزائي التبميغ اجخاءات ، لحا نسيًٌد فييخارجو
 ، كسا يأتي:إجخاء التبميغ يخارج العخاؽ

 .شخيقة إجخاء التبميغ دايخل العخاؽ كالن:أ

 .شخيقة إجخاء التبميغ يخارج العخاؽ ثانيان:
 

 :التبميغ داخل العخاقطخيقة إجخاء  أواًل:
، أك إلى شخز معشػؼ، شبيعي شخز مػجيان إما إلىال يخمػ التبميغ دايخل القصخ مغ أٍف يكػف 

 كنخػ أحكاـ ذلظ في فقختيغ، كسا يأتي:
 ة.ص الصبيعياشخ: تبميغ األ9
 .: تبميغ االشخاص السعشػية2
 إما يكػف  فٍ أسخاشب بػرقة التبميغ ال يخمػ مغ الذخز الصبيعي ال :: تبميغ الذخص الظبيعي1

 .ان يكػف سجيشأٍف أك  ،ان يكػف شالبأٍف ك أ )كاسب( حخ أك صاحب عسلو  ،ان مػضف
 مؤسدات أكدكائخ الجكلة الخسسية كالقصاع العاـ بػاسصة دكائخىع  ػيبمغ مػضف :تبميغ السؾعف أ:

ة، كيعجُّ تدجيل خ إلى الجائ كتخسل الػرقة السخاد تبميغيا بجفتخ اليج أك بالبخيج السدجل السخجع عسميع،
 .كتاب التبميغ في سجل الػاردة، تبميغان رسسيان 

 ،في محل عسمو أك ،يتع تبميغ السػاشغ غيخ السػضف في محل اقامتو :تبميغ السؾاطؽ العادي ب:
كلػ  ،كيجػز تدميع كرقة التبميغ إلى الذخز السصمػب تبميغو في أؼ مكاف كججه القائع بالتبميغ ؼيو

قاربو أحج أ أكجاز القانػف تدميسيا إلى زكجتو أكحلظ  ،كاف يخارج محل اقامتو أك يخارج محل عسمو
مغ السسيديغ في محل اقامتو حرخان  ،حج العامميغ في يخجمتوأ أكغ يؿيسػف معو مس   ،صيارهأ أك

 .[ مجني عخاقي(19/2كاممة ]السادة  سشػات سبع التسييد )كسغ
 أكفيتع التبميغ بػاسصة مجيخ الدجغ  مػقػفان  أك إذا كاف السصمػب تبميغو سجيشان  تبميغ الدجشاء: ج:

 مغ يقـػ مقاميسا. أكالسػقف 
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مجراء السجارس  أك ىع،معاىج أك يعيتع تبميغ الصمبة عغ شخيق عسادات كميات تبميغ الظمبة: د:
 .السعتاد عمى محل سكشاىع يجػز تبميغيعك  ،التي يجرسػف فييا

فخؽ قانػف السخافعات السجنية العخاقي في ىحا الرجد بيغ تبميغ  : تبميغ االشخاص السعشؾية:2
 بميغ االشخاص السعشػية العامة:كت سعشػية العامةاالشخاص ال

شبو  أكدائخة رسسية  أكإذا كاف السصمػب تبميغو كزارة معشية  :تبميغ االشخاص السعشؾية العامة أ:
 أك ،ليوإفتخسل الػرقة السخاد تبميغيا بجفتخ اليج  ،مؤسدة مغ مؤسدات القصاع العاـ أكرسسية 

 في كصل التدمع تاريخ لمتبميغ. أكتاريخ التدمع السجكف بجفتخ اليج  جُّ كيع ،بالبخيج السدجل
عالج قانػف السخافعات السجنية تبميغ االشخاص السعشػية  :تبميغ االشخاص السعشؾية الخاصة ب:

إذا كاف : )نوأ( عمى 9نرت الفقخة ) إذ ،( مشو29الخاصة في الفقخات الثبلثة مغ السادة )
مجنية تدمع الػرقة في مخكد ادارة الذخكة لسجيخ الذخكة أك ألحج  أكية السصمػب تبميغو شخكة تجار 

تدمع لسجيخ  ،فاف لع يكغ لمذخكة مخكد ،ألحج مدتخجمي الذخكة أكالذخكاء عمى حدب االحػاؿ 
 .(في محل عسمو أكفي محل اقامتو  أكألحج الذخكاء لذخرو  أكالذخكة 

السؤسدات  أكحجػ الجسعيات إإذا كاف السصمػب تبميغيا ) :نوأ( مشو عمى 3كنرت الفقخة )
تدمع الػرقة في مخكد ادارتيا لمشائب عشيا بسقتزى عقج  ،حج االشخاص السعشػيةأ أكالخاصة 
يا. فإذا لع يكغ ليا مخكد تدمع الػرقة فيألحج العامميغ  أكلسغ يقػـ مقامو  أكنطاميسا  أكانذائيسا 

 .(اقامتوفي محل  أكلمشائب عشيسا لذخرو 
إذا كاف السصمػب تبميغو إحجػ الذخكات االجشبية التي ليا فخع ) :نوأ( مشو عمى 1كنرت الفقخة )

 .(ك السسثل التجارؼ أالػكيل  أكككيل في جسيػرية العخاؽ تدمع الػرقة إلى ىحا الفخع  أك
 حالةفخؽ قانػف السخافعات السجنية في ىحا الرجد بيغ  :العخاق خارجطخيقة إجخاء التبميغ  ثانيًا:

 ، كبيغ حالةحالة العخاقي أك االجشبي الحؼ يعسل في السؤسدات الخسسية العخاؾية في الخارج
، كنخػ الحكع القانػني لكلٌو العخاقي أك االجشبي الحؼ ال يعسل في السؤسدات العخاؾية في الخارج

 :، كسا يأتيحالتيغمغ ال
 .لعخاقي أك االجشبي الحؼ يعسل في السؤسدات الخسسية العخاؾية في الخارجحالة ا: 9
 الخارج. حالة العخاقي أك االجشبي الحؼ ال يعسل في السؤسدات العخاؾية في: 2
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نرت  :و االجشبي الحي يعسل في السؤسدات الخسسية العخاؾية في الخارجأالعخاقي حالة : 9
ك أإذا كاف السصمػب تبميغو عخاؾيان ) :نوأ( مغ قانػف السخافعات عمى 28الفقخة الثانية مغ السادة )

ك السمحقات ؼيجخػ تبميغو بػاسصة أحجػ السسثميات إك أاجشبيان مغ العامميغ في الدفارات العخاؾية 
  .السدجل إلى كزارة الخارجيةك بالبخيج أ جكزارة الخارجية كتخسل الػرقة السخاد تبميغيا بجفتخ الي

نفخؽ أيزان بيغ  :و االجشبي الحي ال يعسل في السؤسدات العخاؾية في الخارجأالعخاقي حالة : 2
عجـ كجػد معاىجة بيغ العخاؽ كبيغ تمظ ، ك كجػد معاىجة بيغ العخاؽ كبيغ تمظ الجكلة حالتي
 :الجكلة

لتعاكف امعاىجة لشرػص  ان فقيجخؼ التبميغ ك : حالة وجؾد معاىجة بيؽ العخاق وبيؽ تمػ الجولة أ:
التي تحجدىا تمظ  ةقيبالصخ في الخارج  غيخ السػضف في السؤسدات العخاؾية القزائي يتع تبميغ

 السعاىجة.
يتع تبميغ غيخ السػضف في السؤسدات  :وجؾد معاىجة بيؽ العخاق وبيؽ تمػ الجولةعجم حالة ب: 

 .العخاؾية في الخارج عغ شخيق البخيج السدجل السخجع
 

 البشج الثاني
 التبميغ بؾاسظة الرحف الخسسية 

إذا تحقق لمسحكسة بعج .9) :نوأ( مغ قانػف السخافعات السجنية عمى 29نرت الفقخة مغ السادة )
تبميغو محل اقامة أك مدكغ معمـػ كلع االستفدار مغ جية ذات ايختراص اف ليذ لمسصمػب 
ترجر في مشصقة السحكسة أك اقخب  ،يكغ مػجػدان ؼيجخؼ تبمػيو بالشذخ في صحيفتيغ يػميتيغ

 ان مشصقة ليا اف لع يكغ في مشصقة السحكسة صحيفة ترجر كيعتبخ تاريخ الشذخ الستأيخخ تاريخ
يغ بػاسصة اإلذاعة ككسائل االعبلـ كيجػز باإلضافة إلى الشذخ في الرحيفة إذاعة التبم، لمتبميغ

كاف السصمػب تبميغو قج ايختار محبلن لمتبميغ أك ذكخ عشػانان في العقػد كالػثائق  . إذا2االيخخػ. 
يخخ يذخح القائع بالتبميغ ذلظ كيعيج آمػضػع الجعػػ كتبيغ اثشاء التبميغ انو قج انتقل إلى محل 

ياف الججيج الحؼ يقجمو شالب التبميغ إذا كانت الجية الػرقة إلى السحكسة إلجخاء التبميغ كفقان لمب
كاف السحل السختار  . إذا8 التي انتقل الييا معمػمة فاف كانت مجيػلة فيبمغ شبقان لمفقخة األكلى.

العشػاف الحؼ كرد بالعقػد كالػثائق مػضػع الجعػػ كىسيان يذخح القائع بالتبميغ ذلظ كعشجئح  أك
 .(األكلى يجخؼ التبميغ كفقان لمفقخة
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 البشج الثالث

 بظالن التبميغ 
ذخز بسزسػف تبميغ يػجو اليو مغ قبل اليعمع  فٍ أالتبميغ القزائي اجخاء شكمي الغخض مشو 

، كبالتالي يمـد اف يقع صحيحان ، لكي يسارس حقو السكفػؿ دستػريان في الجفاع عغ نفدو، السحكسة
مخالفة لصخيقة إجخاء التبميغ تعشي كقػع كبالصخؽ التي حجدىا القانػف بذكل حخفي دقيق، كأؼ 

 (1).التبميغ باشبلن، كيمـد إعادتو
                                                           

 القخار السذػب بالبصبلف –السبجأ  -((1
 يعتبخ القخار قج شابو البصبلف اذا اجخت السحكسة السخافعة دكف اجخاء التبميغ

 2010/الييئة السجنية مشقػؿ/974رقع القخار/ 
 28/10/2010تاريخ القخار/ 

ىجخية السػافق 1431/ذك القعجة/20تذكمت الييئة السجنية مشقػؿ في محكسة التسييد االتحادية بتاريخ 
 كاصجرت القخار االتي: 28/10/2010

 السسيد / السجعى عميو / كزيخ الرشاعة كالسعادف / إضافة لػضيفتو/ مدجل العبلمات التجارية
 لمسػاد الغحائية / االمارات العخبية الستحجة السسيد عميو /السجعي / الذخكة العالسية

ادعى ككيل السجعي لجػ محكسة بجاءة الكخادة بأف الذخكة قجمت شمبا الى مدجل العبلمات التجارية لتدجيل 
لجسيع السػاد السشقػلة بالرشف اال اف مدجل العبلمات التجارية رفس شمب  29عبلمتيا)ثخؼ ستار( بالرشف 

لمسػاد )أ، ب، ك(بسػجب كتاب دائخة العبلمات التجارية السخقع  29ة اعبله بالرشف تدجيل العبلمة السحكػر 
كذلظ بدبب اف العبلمة مذابية لمعبلمة )ستار(  6/10/2009كالسدتمع مغ قبل الذخكة السحكػرة بتاريخ  42818
لخفس مخالف لمقانػف باسع شخكة )ستادستا بيميسشتػ اليسشتار أس بي أس/ ايصاليا( كلكػف قخار ا 20668السخقسة 

لمسػاد)أ، ب، ك(  29كمجحفان، لحا شمب الغاء قخار مدجل العبلمات التجارية كالحكع بتدجيل العبلمة بالرشف 
لبلسباب الػاردة في عخيزة الجعػػ كتحسيمو كافة الخسـػ كالسراريف كاتعاب  السحاماة. أصجرت محكسة 

زػريا بالغاء قخار مدجل العبلمات التجارية السخقع حكسا ح 17/5/2010في  2009/ب/2370السػضػع بالعجد 
لمسػاد )أ،ب،ك( كتحسيل السجعى  29كالحكع بتدجيل عبلمة الذخكة العالسية لمسػاد الغحائية الرشف  42818

عميو اضافة لػضيفتو الخسـػ كالسراريف القزائية كاتعاب السحاماة. كلعجـ قشاعة ككيمة السسيد بالقخار السحكػر 
 شالبة نقزو. 1/6/2010ببلئحتيا السؤريخة  فقج ميدتو

 القخار:
لجػ التجقيق كالسجاكلة كجج اف الصعغ التسييدؼ كاقع ضسغ السجة القانػنية فقخر قبػلو شكبل كلجػ الشطخ في الحكع 

قانػف السخافعات السجنية الف السحكسة كانت قج قخرت في  السسيد كجج انو غيخ صحيح كمخالف لمقانػف كألجخاءات
حزخ ككيل السجعي  5/1/2010تخؾ الجعػػ لمسخاجعة كفي الجمدة  البلحقة  28/12/2009الجمدة السؤريخة 

كلع يحزخ ككيل السجعى عميو السسيد كقخرت السحكسة فتح باب السخافعة مججدا كاجخاء تبميغ السجعى عميو كفي 
أجخت السخافعة حزػرا كعمشا بػياب ككيل السجعى عميو كدكف اجخاء التبميغ  31/1/2010ة الجمدة السؤريخ
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 الفرل الثالث 
 نغخية السخافعة

ىشالظ غجة أمػر لريقة بػ)نطخية السخافعة( في الجعػػ السجنية، يشبغي تفريميا، مشيا ما يتعمق 
، كمشيا كنطخ الجعػػ شطاـ جمدات السخافعة ، كمشيا ما يتعمق بحزػر السخافعات كالتغيب عشياب

الصارئة أثشاء نطخ القانػنية األحػاؿ ، ك نطخية الجعػػ الحادثة، ك نطخية الجفػع القانػنيةما يخزُّ 
ع ىحا الفرل إلى ستة مباحث، كسا العخض كااليجاعالسجنية، كأيخيخان ما ييعخؼ ب الجعػػ  ، لحا نقدًٌ
 يأتي: 

 .حزػر السخافعات كالتغيب عشيا: السبحث األكؿ
 السبحث الثاني: نطاـ جمدات السخافعة كنطخ الجعػػ.

 السبحث الثالث: نطخية الجفػع القانػنية.
 السبحث الخابع: نطخية الجعػػ الحادثة.

 السبحث الخامذ: األحػاؿ الصارئة أثشاء نطخ الجعػػ.
 السبحث الدادس: العخض كااليجاع.

  السبحث األول
 حزؾر السخافعات والتغيب عشيا

يشبغي بيانيا،  قانػنية ان آثار  عشيا التغيب كأ السخافعات حزػرالسخافعات السجنية عمى  يختب قانػف 
ه بػاسصة ككيل يشػب أجاز حزػر  لع يذتخط حزػر الخرع بشفدو جمدة السخافعة،  إنسا كسا أنو

الػكالة عشو في ذلظ، كنطع احكاـ الحزػر بػاسصة الشائب أك الػكيل بسػجب أحكاـ ما ييعخؼ ب
 أك )السحاماة( كسا تعخؼ اليػـ، كنخػ ذلظ في مصمبيغ، كسا يأتي:  بالخرػمة

 .اآلثار القانػنية لمحزػر كالػياب عغ السخافعة: السصمب األكؿ

                                                                                                                                                                      

كالتحقق مغ تبمغ السجعى عميو كربط كرقة التبميغ كاستسخت باجخاءات السخافعة كانتخاب الخبيخ كاصجرت حكسيا 
قج شابو البصبلف. لحا قخر نقس  السسيد استشادا الى تقخيخ الخبيخ الحؼ اعتسجتو دكف اجخاءات التبميغ ؼيكػف الحكع

الحكع السسيد كاعادة الجعػػ لسحكستيا الجخاء السخافعة مججدا كاصجار الحكع الدميع في الجعػػ بعج انتخاب يخبيخ 
/ذك 20اك اكثخ مختز في مػضػع الجعػػ كعمى اف يبقى الخسع التسييدؼ لمشتيجة. كصجر القخار باالتفاؽ في 

 ـ. 28/10/2010ىجخية السػافق  1431القعجة/
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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 السصمب الثاني: الػكالة بالخرػمة.
 

 السظمب األول
 اآلثار القانؾنية لمحزؾر والػياب عؽ السخافعة

، تختمف عغ تمظ التي السخافعة في حالة حزػػػػر قانػنيةيختب قانػف السخافعات السجنية آثاران 
 يا، كنخػ كبلن مغ الحالتيغ في فخع مدتقل، كسا يأتي:في حالة الػياب عش تتختب

 السخافعة. حزػػػػرحالة الفخع األكؿ: في 
 الػياب عغ السخافعة. حالة في :الفخع الثاني

 الفخع األول
 السخافعة في حالة حزـــؾر 

يػكمػنيع مغ الػكبلء،  غٍ مى بػاسصة حزػر الخرػـ أماـ القزاء بأنفديع أك  :الحزػريقرج ب
تأمخ بحزػر  ، حق السحكسة في أفٍ يقابل ىحا الحق، ك الػكالة في الخرػمة جائدة قانػنان ف

، كفي ىحه الحالة ـػ خرالاء نفديا أك بشاء عمى شمب مغ الخرػـ إلستجػابيع سػاء مغ تمق
لسحكسة في الجمدة يحزخ بشفدو أماـ ا تقخر السحكسة استجػابو أفٍ  الذخز الحؼيتعيغ عمى 

، لحا نخػ كبلن مغ الػكالة بالخرػمة، ككاجب الحزػر أماـ السحكسة في فقختيغ، ولتقػـ باستجػاب
 كسا يأتي:

  .ليالػكحزػر  -1
 .كاجب الحزػر -2
 :حزؾر الؾكيل -1

إنابة غيخ السحاميغ مع ذلظ لكغ يجػز ،  حرخان لسحاميغ احق الػكالة بالخرػمة مغ  األصل اف  
قبػؿ السحكسة بحلظ، في حيغ ال  ةصيكاألصيار لمؿياـ بيا شخ غاية الجرجة الثالثة لمغ األقارب 

 الشيابة عغ الخرػـ أماـ القزاء كالسخافعة شفييان  ،السحاكع ػالعاـ كمػضفدعاء االيجػز لمقزاة ك 
 .لتابعيغ ليا أـ كاف ذلظ أماـ السحاكع األيخخػ ، كسػاء كاف ذلظ أماـ السحاكع ايان حخيخ تأك 

زي الحيجة بيغ تتقالتي تفادػ الجسع بيغ الػضيفة القزائية كىي الحطخ كاضحة،  ىحا عمة لعل  ك 
و الػكيل سثمية مرمحة الخرع الحؼ يزي رعاتتق التيبيغ مسارسة السحاماة ك  ،الخرػـ

 .بالخرػمة
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في يخاص بشز  بالعسل في القزية ما لع يكغ مسشػعان  إذا تعجد الػكبلء جاز ألحجىع اإلنفخادك 
الػكالة التي تقزي بأنو إذا تعجد عقج التػكيل، كىحا الحكع يخارج عغ القػاعج العامة في سشج 

ألحجىع  كاف عمييع أف يعسمػا مجتسعيغ ما لع يكغ مخيخران  ،الػكبلء ككانػا معيشيغ في عقج الػكالة
االستثشاء الخغبة في عجـ تعصيل الجعػػ بدبب عجـ حزػر باإلنفخاد بعقج الػكالة كمعشى ىحا 

 .الػكبلء أك عجـ اإلذف لسغ يحزخ مشيع باإلنفخاد
لو في اإلنابة صخاحة في سشج  يشيب غيخه مغ السحاميغ كلػ لع يكغ مأذكنان  يجػز لمػكيل أفٍ ك 

عج العامة في استثشاء مغ القػا  كىحا أيزان  ،مغ اإلنابة بشز صخيح التػكيل ما لع يكغ مسشػعان 
 . الػكالة

إذا أعتدؿ الػكيل بالخرػمة أك عدلو مػكمو فبل يسشع ذلظ مغ سيخ اإلجخاءات في مػاجيتو إال إذا 
 .أعمغ الخرع تعييغ بجلو أك عـد السػكل عمى مباشخة الجعػػ بشفدو

 :واجب الحزؾر -2
اليػـ السعيغ لمشطخ حزخ عشيع مغ يػكمػنو في يشبغي عمى الخرػـ الحزػر بأنفديع أك أف يى  

في الجعػػ ك لكغ ىحا ال يعشي أف الخرع إذا لع يحزخ أكخه عمى الحزػر جبخا عشو ، ك لكغ 
الحزػر ىػ كسيمة إلبجاء أقػاؿ الخرع ك شمباتو أماـ السحكسة ، ك إف غيابو ال يسشع السحكسة 

اء دفاعو في مغ الشطخ في الجعػػ ك الحكع فييا ك لػ أدػ غياب الخرع إلى حخمانو مغ إبج
 .الجعػػ 

 
 الفخع الثاني

 في حالة الػياب عؽ السخافعة 
حاؿ الخرـػ ؼيسا يتعمق بحزػر السخافعة أك الػياب عشيا اليخخج عغ كاحج مغ أربع فخضيات، 

غيب يكبلىسا عشيا، أك أٍف  فابغييكبلىسا، أك أٍف  ف السجعي كالسجعى عميواحزخ الصخففأما أٍف ي
، كنخػ حكع حزخ السجعى عميويالسجعي ك  بغيأٍف ي ، أك العكذالسجعيحزخ يالسجعى عميو ك 

  كل  حالة عمى حجة، كسا يأتي:
 .حزػر الصخفيغ السجعي كالسجعى عميو :1
 .: غياب الصخفيغ السجعي كالسجعى عميو2
  .غياب السجعى عميو كحزػر السجعي: 3
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  .غياب السجعي كحزػر السجعى عميو: 4
 
 السجعي والسجعى عميو:حزؾر الظخفيؽ  :1

كىػ الفخض الذائع، في أٍف يحزخ الصخفاف دعػاىسا، سػاء بأنفديع أك بػاسصة الػكبلء 
بالخرػمة، كىشا عمى السحكسة أٍف تديخ بشطخ الجعػػ كفق األصػؿ القانػنية، كتدتستع ألدلة 

جر بالشياية القخار الحؼ كدفػع الصخفيغ، ثع  تتخح مغ اإلجخاءات ما تخاه مشاسبان لتحقيق العجالة، لتر
 تخاه.

 :والسجعى عميو يالسجعالظخفيؽ غياب : 2
عمى شمباتو ف إذا لع يحزخ السجعى ك السجعى عميو أك حزخ السجعى عميو كحجه كلع يبجً 

 أحج الخرـػ راجع فإفٍ تخؾ الجعػػ لمسخاجعة لسجة عذخة أياـ، تمقاء نفديا مغ السحكسة أف تقخر 
تبميغ  يخبلؿ مجة األياـ العذخة، كجب عمى السحكسةالسحكسة شالبان استئشاؼ الديخ في الجعػػ 

تخككة الجعػػ السكػن، مػعجان ججيجان  اآليخخ بالحزػر إلى الجمدة التي تحجد لشطخىا الصخؼ
ة أؼ دكف مخاجعالسجة  تنتيلكغ إذا اشيمة األياـ العذخة التالية لقخار التخؾ، قائسة تبقى  لمسخاجعة
الجعػػ بحكع القانػف، كيشبغي عمى الخرع إٍف أراد تججيج دعػاه قخر السحكسة إبصاؿ شخؼ ت

 إقامتيا مججدان كأنٍو لع تيقىع مغ قبل. 
بالخغع  ،قصع التقادـ كسخياف الفػائج كغيخىامثل  ،اآلثار التي تتختب عمى رفع الجعػػ تبقى قائسة ك 

مغ أحج الخرـػ  صمبالسحكسة بنطخ إلى الستخككة  الجعػػ إذا عادت ك بتخؾ الجعػػ، مغ الحكع 
تخؾ قبل  ات قزائيةمغ إجخاء ما تع  ك ، بقخار التخؾ عشجىاتعػد مغ الشقصة التي تػقفت  فإنيا

 .كال يمغى يبقى قائسان  الجعػػ 
تحكع بو السحكسة مغ تمقاء  ،ب السجعى كالسجعى عميواغي لمسخاجعة عشج الجعػػ  تخؾ يبلحع أف  ك 

إذا حكست في مػضػعيا أك  بحيثالسحكسة  مىىػ كاجب عك  ،نفديا لعجـ كجػد أؼ مغ الخرػـ
  .ف حكسيا باشبلن ػ كيفي أؼ فخع مغ فخكعيا 

متخككة لمسخاجعة ستة أشيخ دكف مخاجعة مغ أحج الخرػـ تعجُّ بشياية  إذا استسخت الجعػػ ك 
فييا كاآلثار التي تتختب عمى الستخحة تدكؿ جسيع اإلجخاءات ك ، كأف لع تكغ األشيخ الدتة  

 .حكع مغ السحكسةل دكف حاجة، بقػة القانػف ىشا كاعتبار الجعػػ كأف لع تكغ يحرل  ،رفعيا
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إف أساس القػاعج الدابقة إفتخاض السذخع أف الخرـػ إذا لع يحزخكا فيع بدبيل الرمح في 
صعػبة ر اتث لكغك ، حكع تسكيشا ليع مغ إتساـ الرمحالجعػػ كلحلظ أكجب عمى السحكسة أف ال ت

يل ف، ر بعزيع كتغيب البعس اآليخخ، ككاف السجعى عميو غائبان ػ حزك في حالة تعجد السجعيغ، 
تديخ في نطخىا لسغ بالشدبة لسغ تغيب مغ الخرػـ ك  لمسخاجعة  الجعػػ تخؾ السحكسة  قخرت

 .حزخ؟
 غيائبغمسجعى عمييع اللمسحكسة أٍف تقخر تخؾ الجعػػ مغ الجمدة األكلى بالشدبة ل يذأنو ل نخػ 

 أف  ذلظ  ؛متجدئةل قاببلن لػ كاف مػضػع الجعػػ ك  جعى عمييع الحاضخيغسممع استسخارىا بالشدبة ل
أشيخ تختب عميو إعتبار الجعػػ كأف لع  مجة ستةإذا مزى عميو  قخار تخؾ الجعػػ لمسخاجعة

يتعُّ الجعػػ إلى جمدة أيخخػ نطخ تؤجل  مسحكسة في ىحه الحالة أفٍ رجح لاأليكػف تكغ، كلحلظ 
الجعػػ  بتخؾ الجعػػ ، كفي الجمدة الججيجة إذا تغيب السجعػكف حكست غغيبيالست فييا تبميغ

حكست في مػضػع الجعػػ اآليخخ كتغيب البعس السجعيغ بعس إذا حزخ ك ، بالشدبة ليع جسيعان 
 . مشيع مغ لع يحزخ الحاضخيغ، كغيابي بحقبحكع حزػرؼ في حق السجعيغ 

 وحزؾر السجعي:  غياب السجعى عميو: 3
استسخار نطخ الجعػػ بحقو إذا تغيب السجعى عميو في الجمدة األكلى جاز لمسجعى أف يصمب 

الحكع الػيابي  ضاخ تعاالصخيق بز الصعغ ؼيو ػ جيان، يغيابفي الجعػػ الحكع غيابيان، كيرجر 
فزبلن عغ الصخؽ األيخخػ لمصعغ، كيجب االنتباه إلى أف  غياب السجعى عميو ال يعشي صجكر 
قخار ضجه، بل إف  السحكسة تديخ في اإلجخاءات القانػنية بػيابو، كتجقق كافة الجفػع كاألدلة 

 بشفديا ثع  تقخر ما تخاه مشاسبان لتحقيق العجؿ.
 بياناتة العغ مجػ صحأف تحقق  ،في حالة غياب السجعى عميوعمى السحكسة كأكجب القانػف 

االلدامية لعخيزة الجعػػ كمغ الجفػع التي يمـد الجفع بيا قبل الجيخػا في أساس الجعػػ مغ حيث 
حكست ببصبلف  عجـ قانػنية أؼٌو مغ ذلظ،، فإذا تبيغ االيختراص كالتقادـ كصحة التبميغات

بسػجب أدلة  عمى السجعى أف يقػـ بإثبات ما يجعيويجب يا، ك دلجعػػ مغ تمقاء نفاعخيزة 
، عمى الخغع مغ غياب الخرع ػ جعػ ال دًٌ حكست بخ  ادعاءه، فإف عجد عغ إثباتاإلثبات السعتبخة، 

 .مشو بصمبات السجعى يعؽيو مغ عبء اإلثبات تدميسان  جُّ ألف غياب السجعى عميو ال يع
 : ى عميووحزؾر السجع يغياب السجع: 4
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إذ حزخ السجعى عميو كغاب السجعي دكف تقجيع معحرة مذخكعة، سػاء في الجمدة األكلى أـ في 
أية جمدة ال حقة، فإنو بالخيار بيغ أٍف يصمب إبصاؿ عخيزة الجعػػ، كبيغ شمب االستسخار 

قج يصمب االستسخار  بالديخ فييا كإصجار السحكسة القخار الحؼ تخاه مشاسبان، ألف  السجعى عميو
 بشطخ الجعػػ كحدسيا قصعان لمشداع كإنياءن لمخرػمة، فسشحو القانػف ذلظ الحق.

كيبلحع أف  يخيار السجعى عميو بصمب إبصاؿ الجعػػ مقيج بكػف الجعػػ في مخاحميا األكلى فاٍف 
ػػ حدسان تييأت لمحدع لع يجد لمخرع شمب اإلبصاؿ كلػ غاب السجعي، ألف  في االستسخار بالجع

 لمشداع، كتجشبان إلشغاؿ القزاء بحات السػضػع في السدتقبل. 
 

 السظمب الثاني 
 الؾكالة بالخرؾمة

 ، ثع  أنػاعيابياف تعخيف الػكالة بالخرػمة ك )السحاماة( مغ  بالخرػمة الػكالةالبج  لتفريل 
 فخعيغ كسا يأتي:، في عدؿ الػكيل بالخرػمة كاعتدالوتػضيح األحكاـ القانػنية الستعمقة ب

 الفخع األكؿ: تعخيف الػكالة بالخرػمة كأنػاعيا.
 الفخع الثاني: عدؿ الػكيل بالخرػمة كاعتدالو.

 الفخع األول
 تعخيف الؾكالة بالخرؾمة وأنؾاعيا 

 ثانيان، في بشجيغ، كسا يأتي: أنػاع الػكالة بالخرػمةأكالن، ثع  نبيًٌغ  تعخيف الػكالة بالخرػمةنخػ 
 .تعخيف الػكالة بالخرػمةالبشج األكؿ: 
 .أنػاع الػكالة بالخرػمةالبشج الثاني: 

 البشج األول
 تعخيف الؾكالة بالخرؾمة

كرفع  ،تخػيل الػكيل مسارسة االعساؿ كاإلجخاءات التي تحفع حق مػكموىي  :الؾكالة بالخرؾمة
 الجعاكػ كالسخافعة فييا حتى يختاميا كمخاجعة شخؽ الصعغ القانػنية.

 االشخاص الحيؽ ليؼ حق ان يكؾنؾا وكالء عؽ الخرؾم:
 .. السحامػف 9
 . االزكاج كاألصيار كاألقارب حتى الجرجة الخابعة.2
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 .التػلية( -القػامة  –الػصاية  –)كىي الػالية . الشائب عغ غيخه في حاالت معيشة 8
 .بالشدبة لمجعاكػ التي تقاـ ضج  دكائخىعالجكائخ الخسسية الحقػقيػف في  ف سػضفػ ال. 4

 
 البشج الثاني

 أنؾاع الؾكالة بالخرؾمة 
 أما ككالة عامة أك يخاصة:: أنؾاع الؾكالة بالخرؾمة

ىي تمظ الػكالة التي تخػؿ الػكيل حق الخرػمة عغ مػكمو في  :. الؾكالة العامة بالخرؾمة1
 الجعاكػ كافة كفي جسيع مخاحل السحاكسة.

كتكػف سارية السفعػؿ فقط، كىي التي تكػف في دعػػ معيشة  :. الؾكالة الخاصة بالخرؾمة2
 .الجعػػ  اجخاءاتالسخافعة ك  احلخ ميخخ آحتى انتياء 

 الفخع الثاني
 عدل الؾكيل بالخرؾمة واعتدالو 

 ىشاؾ فخؽ بيغ العدؿ كاالعتداؿ عدل الؾكيل واعتدالو:
ال يكػف ذلظ في كقت  فٍ أيبمغ مػكمو ك  فٍ أشخط  بايختياره، الػكالةالػكيل يعتدؿ  فٍ ىػ أ االعتدال:

)مثاؿ الػقت غيخ البلئق قبل يختاـ السخافعة كإصجار القخار  غيخ الئق كيعػد ذلظ لتقجيخ السحكسة
 .الشيائي فييا بقميل(

ىػ ؾياـ األصيل بعدؿ ككيمو مغ الػكالة، ألؼ سبب كاف مثل عجـ ؾيامو بػاجباتو بسػجب العدل: 
الػكالة، أك لخغبتو في تػكيل ككيل آيخخ، كيحق لمسػكل عدؿ ككيمو في الػقت الحؼ يذاء، مع 

 قو في األجػر كاالتعاب إٍف كاف العدؿ دكف تقريخ أك سبب مغ الػكيل. مخاعاة حقػ 
 السبحث الثاني

 نغام جمدات السخافعة ونغخ الجعؾى  
، ك أسباب تأجيل نطخ الجعػػ  نطخشخيقة ك  ،السخافعة جمداتقانػف السخافعات السجنية  عيشطًٌ 

الخرػمة بأسخع كأسيل الصخؽ، الجعػػ، بذكل تفريمي، الغاية مشو السػائسة بيغ ىجفي فٌسً 
كالحفاظ عمى حقًٌ الخرع في الجفاع عغ نفدو، السكفػؿ دستػريان، لحا نقدع ىحا السبحث إلى ثبلثة 

 مصالب، كسا يأتي:
 .نطاـ جمدات السخافعة السصمب األكؿ:
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 .الجعػػ )سساع( نطخ  السصمب الثاني:
 السصمب الثالث: تأجيل الشطخ في الجعػػ.

 السظمب األول
 نغام جمدات السخافعة 

 يعشي شخيقة عسل القزاء أثشاء السخافعة. :نغام الجمدة
 .في أكؿ جمدة تصمب السحكسة مغ الخرػـ بياف السحل السختار لغخض التبميغ -
)عسميان  قبل الجمدة األكلىكأدلة اإلثبات التي تعدز كجية نطخىع عمى الخرػـ تقجيع لػائحيع  -

 ا كلج مذاكل سببيا تأيخيخ حدع الجعاكػ(.ىحا األمخ غيخ مصبق اآلف مس  
أثشاء السخافعة، يكػف القاضي صاحب  مغ السجعي، كدفػع السجعى عميو، سساع الجعػػ عشج  -

)أك رئيذ  كل القانػف مدألة تشطيع جمدات السخافعة كإدارتيا بالقاضيالكمسة األكلى كاأليخيخة، إذ أك 
 بجأ عبلنية كشفػية السخافعة.م في ضػء الييئة عشجما تتكػف مغ ثبلثة قزاة(

 
 السظمب الثاني

 نغخ )سساع( الجعؾى  
 مغ أيخٌزً ما يتعم ق بشطخ الجعػػ السجنية كسساعيا، ىػ محاضخ ضبط جمدات الجعػػ السجنية،

 ، كىػما نبيًٌشو في فخعيغ، كسا يأتي:الجانب العسمي لتحخيخ محاضخ ضبط الجعػػ السجنية كبياف
 .الجمداتمحاضخ ضبط الفخع األكؿ: 
 .الجانب العسمي لتحخيخ محاضخ ضبط الجعػػ السجنيةالفخع الثاني: 

 
 الفخع األول

 محاضخ ضبط الجمدات 

كل  يخصػات السخافعة مغ أكؿ فتح باب  -كتابةن -تشطع السحاكع )محاضخ ضبط(، تقيج فييا 
السخافعة لغاية يختاـ السخافعة كإصجار الحكع القزائي فييا، كيبلحع أف  ىحه السحاضخ تحفع في 
إضبارة الجعػػ برػرة تدمدمية مشح أكؿ جمدة كصػالن إلى آيخخ الجعػػ كىػ صجكر القخار 

ؼيكػف أكؿ كرقة في االضبارة القخار القزائي، ثع  تتجرج السحاضخ حدب تدمدميا القزائي، 
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الدمشي مغ األحجث إلى األقجـ برػرة عكدية، فتكػف آيخخ كرقة فييا ىي أكؿ ما تع  تقجيسو مغ 
 السجعي كىي عخيزة األدعاء.

التخافع، قبل إقامة )نشرح األيخػة الحيغ يخغبػف مسارسة ميشة السحاماة أٍف يتجربػا كثيخان عمى 
: التجرب عمى األولالجعاكػ مغ قبميع كسحاميغ مدتقميغ، كأفزل شخؽ التجريب العسمي شخيقاف، 

ـو قجيع قجيخ يداعجه  عمى  -أؼ الستجرب–في متابعة دعاكاه مقابل حرػلو  -الستجرب–يج محا
يخبخة السحامي األقجـ كعمسو في ميشتو، كىحا الصخيق ربسا يحتاج إلى معخفة سابقة بالسحامي 

: كىػ الجمػس بيغ يجؼ القزاة لسداعجتيع في الظخيق الثانياألقجـ، لحا فاألفزل كاألسيل ىػ 
ى عسل تحخيخ محاضخ ضبط الجمدات، كىحا تداعج السحامي الججيج عمى التعخؼ عغ كثب عم

السحاميغ األقجـ مشو، كسا أنو يخػ يخبلؿ اليػـ الػاحج عجدان كبيخان كمتشػعان مغ الجعػػ أماـ محكسة 
الجرجة األكلى التي يزبط أماميا، كيفزل أٍف يبجأ مذػاره أماـ محاكع األحػاؿ الذخرية ثع  أماـ 

..الخ. .الجشايات محكسة البجاءة، كال بأس بعج ذلظ أٍف )يزبط( أماـ محاكع االستئشاؼ أك
بالسشاسبة: فإف  سساح السحكسة لمسحامي الستجرب بزبط محاضخ الجمدات يحتاج إلى قبػؿ 
ضسشي مغ القاضي السختز، كىحا يدتمـد مغ السحامي الججيج أٍف يتستع بدمػؾ عالي في األدب 

سحزخ كالحكؽ كالسرجاؾية، ألف  ميسة الزبط ميسة حداسة، كعميو عجـ كتابة أؼ حخؼ في ال
 يخبخة كمسارسة( -ىػ بالتالي–إال  بسػافقة القاضي كمذػرتو، ليكدب بحلظ ثقة السحكسة، كيدتفيج 

 الفخع الثاني
 الجانب العسمي لتحخيخ محاضخ ضبط الجعؾى السجنية 

ة جمدات، كيشجر في الحياة العسمية، أٍف تشتيي طخ الجعاكػ تيش - برػرة عامة عمى مجػ عج 
سمفان عمى جسيع تفاصيل الشداع كسا في إال  أٍف يكػف األشخاؼ متفقػف  دعػػ في جمدة كاحجة،

 دعاكػ الرمح مثبلن، كىشا يرحُّ التداؤؿ عغ شخيقة كتابة محاضخ ضبط الجعاكػ؟
كأكؿ ما تجب االشارة إليو ىػ أف  السخافعات في الجعاكػ السجنية كالجدائية، مخافعات عمشية، ما  -

مى السحكسة تشطيع محاضخ تثبًٌت فييا ما يجخؼ في السخافعات يقتزي أٍف تكػف شفػية، كع
، كقخارات  الذفػية، بجقة ككضػح، كتثبت فييا كافة إجخاءاتيا مغ حزػر كغياب، كأقػاؿ الخرـػ

 السحكسة برجد حدع الشداع، إلى حيغ إصجار القخار الشيائي.

القانػف السعي شيغ  مغ يخخيجي -غالبان -يكتب محزخ الزبط مغ قبل السػضف السختز، كىػ -
برفة )معاكف قزائي(، كىػ ذك دكر ميع ججان في الجعػػ، كيذتخط ؼيو االيخبلص كاألمانة؛ 
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بدبب أىسية دكره في تشطيع السػاعيج، كتختيب االجخاءات، كمعاكنة القزاة في حدع الجعػػ بذكل 
 عادؿ كناجد.

السحكسة، رقع الجعػػ، تاريخ كتب محزخ الزبط، عمى كرقة مصبػعة سمفان تتزسغ أسع يي  -
السخافعة، كأكؿ ما يكتبو )كاتب الزبط( ىػ ممئ الفخاغات الستعمقة باسع السحكسة كنػعيا كرقع 

 الجعػػ كتاريخ السخافعة.

ثع  يشتطخ أٍف يقػـ القاضي باإلمبلء عميو، ما يكتب، فميذ مغ حقو أٍف يكتب حخفان كاحجان مغ  -
حزػر الخرػـ أك غيابيع، ثع  يبجأ السخافعة بصخح أقػاؿ كدفػع عشجه، إذ يبجأ القاضي بتجكيغ 

السجعي، كيدأؿ السجعى عميو عغ إجابتو، كىكحا تدتسخ عسمية الزبط )الكتابة(، لتجكيغ كلًٌ 
 صغيخة ككبيخة تخز الجعػػ؛ كػنيا تذكل جدءان مغ االجخاءات الخاضعة لخقابة محكسة التسييد.

مسثمة بقاضييا، عبخ كاتب الزبط، جسيع ما تتخحه مغ ،ةكحلظ تجكف السحكسة السختر   -
قخارات، كما تقػـ بو مغ إجخاءات عشج نطخىا لمجعػػ، سػاء ما يتعمق بفحز أدلة اإلثبات، أك 
سساع البيشات، كانتجاب الخبخاء، كاالشبلع عمى تقاريخ الخبخة، كإجخاء الكذػفات عمى )محل( 

 تسييجان إلصجار القخار السشاسب فييا. الجعػػ، كأية إجخاءات أيخخػ تقػـ بيا، 

بعج نياية محزخ كل جمدة يػقع الحاضخكف مغ أشخاؼ الجعػػ، كجسيع مىٍغ لو عبلقة بتمظ  -
السخافعة، مغ شيػد أك يخبخاء، كسا يػقع )كاتب الزبط(، كالقاضي الحؼ يشطخ الجعػػ، كتكػف 

آيخخ تػؾيع لمقاضي كفي أقرى التػاؾيع في ذيل السحزخ، كمغ اليسيغ إلى اليدار، أؼ يكػف 
 يدار الرفحة.

كالبج  مغ مخاعاة كجػب عجـ تخؾ أية فخاغات في السحاضخ، لئبل تدتغل بإضافة أية جسمة أك  -
عبارة يخارج مجمذ القزاء، كسا ال يجػز الذصب كالحظ في السحزخ نيائيان، بل لمقاضي أٍف 

ئخ الجفػع كاألقػاؿ التي ليدت ليا عبلقة يدتبعج االلفاظ الجارحة، كالعبارات غيخ البلئقة، كسا
بسػضػع الجعػػ، كإٍف حرل كتع  تثبيت كمسة أك عبارة أك حتى سصخ أك أكثخ، كارتأت السحكسة 
ح أف  العبارة مذصػبة، مع بقاء معالسيا  استبعادىا، يكػف ذلظ تحت إشخاؼ القاضي، كبذكل يػضًٌ

 لسذصػب.  كاضحة، كعمى شخط أف يػقًٌع القاضي فػؽ الجدء ا

تحفع محاضخ الزبط حدب التدمدل الدمشي ليا، أؼ مغ األقجـ في التاريخ إلى األحجث، مع  -
بؿية أكراؽ كمدتشجات الجعػػ، كعمى )كاتب الزبط( رزميا مع األكراؽ األيخخػ لمجعػػ برػرة 
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ؿ سيخ مشتطسة، كمتدمدمة، كبذكل محكع لئبل يزيع جدء مشيا، نطخان لسا ليا مغ أىسية في استكسا
 الجعػػ، لحدسيا تحؿيقان لمعجالة.

، التي يتعُّ فييا ضبط (A4)كقج ال يذغل محزخ الزبط سػػ سصخيغ أك أكثخ مغ صفحة  -
بػرقة ججيجة، أـ يكسل كاتب الزبط  -في السخافعة القادمة-كقائع الجمدة، فيل يتعُّ الزبط 

أنو لسا كاف مغ السيع عجـ تخؾ الكتابة مغ حيث انتيت الػرقة في السخة الدابقة؟ الجػاب، ىػ 
فخاغات كحػاشو في كرقة )محزخ الزبط( لئبل تيدتغ ل في إحجاث إضافات تؤثخ عمى سيخ 
الجعػػ، فإف  ضبط الجمدة التالية يكػف مغ حيث انتيت مداحة الػرقة في السخة الدابقة، فقط 

السحزخ بسا يسميو عميو  عمى )كاتب الزبط( أف يثبت التاريخ الججيج يسيغ الدصخ، كيبجأ كتابة
 القاضي الشاضخ لمجعػػ.

بيغ السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي(،  مثااًل عسميًا لسحزخ ضبط مخافعة مفتخضةكنػرد أدناه  -
يع أحسج سعيج الكخيًٌع(، في دعػػ التفخيق السذار إلييا سابقان، ككسا  كزكجيا السجعى عميو )إبخـا

 يأتي:

 
 2092../ش/.رقع الجعػػ:                                            .........   .محكسة

 2092../.../.التاريخ:                                                                 

مغ قاضييا الديج.................. السأذكف بالقزاء  2092../.../.تذكمت السحكسة بتاريخ
الصخفيغ فحزخت السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي(، السعخفة بسػجب باسع الذعب كنػدؼ عمى 

ىػية األحػاؿ السجنية الرادرة عغ دائخة األحػاؿ السجنية في......... بالخقع........... كالسؤريخة 
في...........، كسا حزخ )أك حزخت( عشيا ككيميا )أك ككيمتيا( السحامي )أك 

.......السرجقة مغ .الػكالة العامة السخقسة.......... بتاريخ ................. بسػجب.السحامية(
يع أحسج سعيج الكخيًٌع( بالحات  دائخة الكاتب العجؿ في..........، كحزخ السجعى عميو )إبخـا
كالسعخؼ بسػجب ىػية األحػاؿ السجنية الرادرة عغ دائخة األحػاؿ السجنية في......... 

. بالسخافعة الحزؾرية العمشية............. كبالصمب بػشخ بالخقع........... كالسؤريخة في..
كخرت السجعية كككيميا )أك ككيمتيا(، عخيزة الجعػػ، كشمبت الحكع كفق الصمبات السثبتة فييا. 

........ الرادر عغ محكسة األحػاؿ ...... بتاريخ.اشمعت السحكسة عمى عقج الدكاج السخقع
........... ......... الستزسغ زكاج الستجاعيىٍيغ عمى ميخيغ السعجل.الذخرية في
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........ كربصت صػرة ضػئية مرجقة مشو مع إضبارة الجعػػ. أفيست السحكسة .كالسؤجل
السجعى عميو بسػضػع الجعػػ كأف  زكجتو السجعية تصمب التفخيق مشو بدبب الخبلؼ السدتحكع 

ػػ مغ عجمو، فأجاب: مقخان بالدكجية كالجيخػؿ كأف  السجعية ىي كسالتو أٍف كاف يقخُّ بسػضػع الجع
( ك)فاشسة تػلج 2090زكجتو الجايخل بيا شخعان، كليسا مغ فخاش الدكجية الصفميغ )دمحم تػلج 

(، كشمب تأجيل الجعػػ لغخض تػكيل محاـ يشػب في التخافع عشو، كلسذخكعية ىحا الصمب 2092
ـو، ككمفت السجعية كككيميا بإثبات مػضػع قخرت السحكسة امياؿ السجعى عميو  لتػكيل محا

دعػاىسا ببيشة معتبخة، فأجابا أف  لجييسا بيشة شخرية تثبت الخبلؼ السدتحكع كتؤيج استحالة 
استسخار الحياة الدكجية، كشمبا امياليسا إلحزار البيشة في الجمدة القادمة، عميو كلغخض 

 ( صباحان كافيع عمشان.90الداعة ) 9/9/2092االستساع إلى البيشة الذخرية 
 السجعى عميو      السجعية      ك. السجعية         كاتب الزبط                  القاضي

 
9/9/2092 

تذكمت السحكسة كنػدؼ عمى الصخفيغ فحزخت السجعية )ىشاء دمحم عمي الصائي(، كسا حزخ )أك 
................. كحزخ السجعى .مية(حزخت( عشيا ككيميا )أك ككيمتيا( السحامي )أك السحا

عميو بالحات كسا حزخ )أك حزخت( عشو ككيمو )أك ككيمتو( السحامي )أك 
.......السرجقة مغ .................. بسػجب الػكالة العامة السخقسة.......... بتاريخ.السحامية(

. سألت السحكسة السجعى ةبالسخافعة الحزؾرية العمشيدائخة الكاتب العجؿ في..........،  كبػشخ 
عميو كككيمو عس ا إذا كانا يقخاف بالخبلؼ مغ عجمو، فأجابا إف  الحياة الدكجية مدتسخة بيشيسا كإف  
مذكمة بديصة حجثت بيغ الدكجيغ تخكت السجعية عمى أثخىا دار الدكجية، كىحه السذكمة ال تخقى 

، كقج عج ت السحكسة ىحا 2001مشح عاـ  ألٍف تكػف سببان ييجـ حياة أسخية فييا شفميغ كمدتسخة
الجػاب إنكاران لمخبلؼ كبالتالي كمفت السجعية كككيميا بإثبات مػضػع دعػاىسا فصمبا االستساع 
إلى البيشة الذخرية السؤلفة مغ الذيػد الديج )دمحم عمي الصائي( كالج السجعية كالديجة )جشاف 

ؿيقتيا، كفي ىحه األثشاء شمب السجعى عميو كككيمو يخمف دمحم( كالجتيا كاآلندة )كفاء دمحم عمي( ش
تأجيل السخافعة لغخض فدح السجاؿ أماـ الصخفيغ ألصبلح ذاتى بيًشيسا، سألت السحكسة السجعية 
كككيميا )أك ككيمتيسا( عس ا إذا كانا يخغباف باالستسخار بدساع البيشة في ىحه الجمدة أك فدح 
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فأبجيا عجـ مسانعتيسا مغ تأجيل الجعػػ، عميو كبالصمب  السجاؿ لجيػد السرالحة بيغ الصخفيغ،
 ( صباحان كافيع عمشان. 90الداعة ) 92/9/2092قخرت السحكسة تأجيل السخافعة إلى جمدة يـػ 

 السجعى عميو      السجعية      ك. السجعية          كاتب الزبط                  القاضي
 

92/9/2092 
( ضيخان عميو 92الصخفيغ فمع يحزخا عمى الخغع مغ بمػغ الداعة )تذكمت السحكسة كنػدؼ عمى 

( مغ قانػف السخافعات السجنية. 24قخرت السحكسة تخؾ الجعػػ لمسخاجعة استشادان ألحكاـ السادة )
 كافيع عمشان.

 كاتب الزبط                     القاضي
 

28/9/2092 
، كلعجـ 92/9/2092تخكت لمسخاجعة مشح يػـ تذكمت السحكسة كتع  تقجيع ىحه الجعػػ كػنيا قج 

مخاجعة أؼٌو مغ الصخفيغ لغخض استئشاؼ الديخ فييا، كلسزي مجة العذخة أياـ السشرػص عمييا 
( مغ قانػف 24قانػنان. عميو قخرت السحكسة إبصاؿ عخيزة الجعػػ استشادان ألحكاـ السادة )

 .28/9/2092ان بتاريخ السخافعات السجنية قخاران قاببلن لمتسييد. كافيع عمش
 كاتب الزبط                     القاضي                                             

 
 
 
 
 

 السظمب الثالث
 تأجيل الشغخ في الجعؾى  

 
مغ السعتاد أٍف ال تحدع الغالبية العطسى مغ الجعاكػ في جمدة كاحجة، بل قج : تأجيل الجعؾى 

يحتاج األمخ إلى تأجيل السخافعة لدساع بيشة، أك جمب أدلة، أك مخاشبة جية ما رسسية أك غيخ 
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ػسيمة تدبب تأيخيخ حدع ك إذ يدتغميا الخرػـ ؛فة القزاءبأنو آالتأجيل رسسية، كيػصف 
كال  ،كجػد سبب مذخكع يقتزي التأجيل عشجال يكػف التأجيل إال نػف أٍف أكجب القالحا  ،الجعػػ 

 يجػز التأجيل لحات الدبب أكثخ مغ مخة.
 
 

 السبحث الثالث
 نغخية الجفؾع القانؾنية 

 
بأنو االتياف بجعػػ مغ جانب السجعى عميو تجفع دعػػ السجعى كتخدىا كبلن أك  الجفع: يعخؼ

 بعزان.
 كمػضػعية كالجفع بعجـ القبػؿ(شكمية انؾاع الجفؾع: )

ىي الجفػع التي تػجو إلى إجخاءات الجعػػ أك إلى إيختراص السحكسة دكف  . الجفؾع الذكمية:1
 التعخض إلى أصل الحق.
دفػع يجػز تقجيسيا في أية  –)دفػع يجب تقجيسيا قبل أؼ دفع آيخخ انؾاع الجفؾع الذكمية: 

 .مخحمة(
: مثل الجفع ببصبلف تبميغات الجعػػ أك عجـ فع آخخدفؾع شكمية يمدم تقجيسيا قبل أي د

 ايختراص السحكسة.

مثل الجفع بتػحيج الجعػتيغ كالجفع  دفؾع شكمية يجؾز تقجيسيا في أي مخحمة مؽ مخاحل الجعؾى:
 بعجـ االيختراص الػالئي أك الشػعي.

الجفع  : كىي التي تػجو إلى ذات الحق السجعى بو كإنكار كجػده، أك. الجفؾع السؾضؾعية2
بالػفاء بو، أك االبخاء مشو، كمغ أمثمتيا الجفع بإنكار العقج، أك بصبلف العقج، أك انقزاء االلتداـ 

 بالسقاصة.
كل دفع يشكخ بو الخرع، دكف السداس بسػضػع االدعاء، دعػػ  . الجفؾع بعجم قبؾل الجعؾى:3

القبػؿ لعجـ تػجو يخرسو عمى أساس انتفاء شخكط قبػؿ الجعػػ، كمغ أمثمتيا الجفع بعجـ 
 الخرػمة.

 السبحث الخابع 
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 نغخية الجعؾى الحادثة
، ثع  بياف أنػاعيابياف تعخيف الجعػػ الحادثة ك لغخض اإلحاشة بشطخية الجعػػ الحادثة، البج  مغ 

، كذلظ الحكع في الجعػػ الحادثةكتػضيح فحػػ كشخيق إصجار ، شخكط قبػؿ الجعػػ الحادثة
 يأتي:في ثبلثة مصالب، كسا 

 .كأنػاعيا السصمب األكؿ: تعخيف الجعػػ الحادثة
 الجعػػ الحادثة. كيؽية إحجاثالسصمب الثاني: 
 الحكع في الجعػػ الحادثة.السصمب الثالث: 

 
 السظمب األول

 وأنؾاعيا تعخيف الجعؾى الحادثة 
 يغنػع، كىي عمى الجعػػ التي تقجـ لمسحكسة اثشاء نطخ الجعػػ األصمية يى :الجعؾى الحادثة

 مشزسة، كدعػػ حادثة متقابمة.دعػػ حادثة 
عشج الشطخ في  )ال السجعى عميو( ىي الجعػػ التي يحجثيا السجعي :الجعؾى الحادثة السشزسة

 :كىي عمى ثبلث انػاع ىي دعػاه األصمية.
 . الصمبات السكسمة لمجعػػ األصمية.9
 . الصمبات الستختبة عمى الجعػػ األصمية.2
)كسبق أٍف ضخبشا مثاالن عسميان لكل نػع عشج الحجيث عغ  الصمبات السترمة بالجعػػ األصمية.. 8

 (.وحجة عخيزة الجعؾى 
ىي الصمبات التي يتقجـ بيا السجعي عميو ضج دعػػ السجعى بيجؼ  الجعؾى الحادثة الستقابمة:

األصمية  شمب يكػف متربلن بالجعػػ ، أما الحرػؿ عمى حكع ضج السجعى كىي عمى نػعيغ
 )بصمبو ىػ بصمب أحج الخرػـ( دخؾلالجعػػ الحادثة الستزسشة  كأ مثل شمب إجخاء السقاصة،

 الجعػػ.في شخز ثالث  )بقخار مغ السحكسة( دخالإأك 
 نيالسظمب الثا

 الجعؾى الحادثة حجاثإكيؽية 
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 كسا يجػز ،السخترةعشػف الى السحكسة تافعة بعخيزة تقجـ الجعػػ الحادثة الى ما قبل يختاـ السخ 
السجنية سخافعات مغ قانػف ال( 90( مغ السادة )9لمفقخة ) الجمدة استشادان أثشاء إبجائيا شفاىا 

 العخاقي.
كلكغ  ،بالسخافعة اك تقجيسيا شفػيان  مقجـ الجعػػ الحادثة مخيخ بيغ تقجيسيا تحخيخيان  ف  إكىحا يعشي 

( لجعػػ ىحا التخييخ مختز بالجعػػ الحادثة السقجمة مغ شخفي ا   .)الخرـػ
اذ  ؛مغ تقجيسيا تحخيخيان  الذخز الثالث( فبلبج  أؼ مغ غيار )ما الجعػػ الحادثة السقجمة مغ األأ

برػرة شفيية مس ا يػجب تقجيع دعػاه ليذ لمغيخ صفة في الحزػر في الجعػػ كتثبيت أقػالو 
حجاث الجعػػ إفي كيؽية العخاقي ر الحؼ جاء بو السذخع اخيال ف  فإ يخخػ كبعبارة أ ،حخيخيان الحادثة ت

 ؛ما غيخىع فيتعيغ عمييع أحجاث دعاكاىع بصمبات تحخيخيةأك  ،مختز بالخرػـ أمخ ،الحادثة
( مغ قانػف 2السادة ) ٌزو لش كػنيا األصل في المجػء لمقزاء كالسصالبة بالحقػؽ استشادان 

 .السخافعات
 ثالثالالسظمب 

 الحكؼ في الجعؾى الحادثة
 فٍ أالذأف بخرػصيا فإما  ؼ كسساع اقػاؿ ذك  ،لى السحكسة السخترةإبعج تقجيع الجعػػ الحادثة 

 ، لحا نقدع ىحا السصمب إلى فخعيغ:تخفزياأٍف ك أ ،تقبميا كتفرل فييا مع الجعػػ األصمية
 .قبػؿ الجعػػ الحادثة كالفرل فييا :كؿالفخع األ

 رفس الجعػػ الحادثة كالصعغ بقخار الخفس. الفخع الثاني:
 

 الفخع األول
 قبؾل الجعؾى الحادثة والفرل فييا 

جب عمى ك  ،الذخز الثالث أـ أحجاثيا الخرـػالتي  بمت السحكسة الجعػػ الحادثة سػاءن اذا ق 
عػػ السحكسة الفرل في الج كعمى ،تبميغ الخرع الغائبدفع الخسع القانػني عشيا، ثع  أكالن مقجميا 

 .الحادثة كالجعػػ األصمية معان 
ذا أنو: )إ ( مغ قانػف السخافعات السجنية، نجج أنيا تشزُّ عمى92/2نٌزً السادة ) كبالعػدة إلى

عمى الحكع  ككاف الحكع في الجعػػ األصمية متػقفان  تعحر عمى السحكسة الحكع في الجعػييغ معان 
 فاف ،(تشطخ بعج ذلظ في الجعػػ األصمية في الجعػػ الحادثة ثع كالن تفرل ا ،في الجعػػ الحادثة
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 ف  أذلظ السشصق يقػؿ أف  ىحا الشٌزً لع يأتي بججيج، بل ىػ بجييي، كيسكغ االستغشاء عشو؛ 
ا كاف معشى الفرل ىػ كتحسل ذات عجدى ،الجعػػ الحادثة متعمقة بالجعػػ األصمية السشطػرة

يرجر فييا حكع كاحج ال  التي ،لحادثة كاألصمية بحكع الجعػػ الػاحجةا ييغكالجعػى ،إصجار الحكع
يتشافى مع الحكسة مغ تذخيع الجعػػ الحادثة أمخ  ذات الجعػػ  صجكر حكسيغ في كػف  ،حكسيغ

 كاحج. حكع بالتأكيجدعػػ كاحجة كالتي يرجر فييا  كىػ فس الشداع بكل تفخعاتو في
جخاء التحقيق إ ثع  أكالن، في الجعػػ األصمية خاء التحقيق جإ (،الفرل)لفع  مغالسذخع  كربسا قرج

 ا.سصجار حكع كاحج فييعج ذلظ باتقػـ بل في الجعػػ الحادثة
 الجعػػ الحادثة تابعة لمجعػػ األصمية في الحكع سمبان  ف  ذخ اح مغ أبعس الإليو حىب أما ما يك  
الجعػػ الحادثة  خد  أٍف ت ،الجعػػ األصميةت رد  إٍف ىي  يجب عمييا السحكسة ف  أبسعشى  ،ك إيجابان أ

 بدبب ،لجعػػ الحادثةباحكع كجب عمييا اللجعػػ األصمية في احكست إٍف ك  ،كػنيا تابعة ليا
ما  ستىف يا،كأدلة أثبات يالكل دعػػ أركان ف  أذلظ  الخأؼ غيخ دقيق؛يحا ف ،بيغ الجعػييغاالرتباط 

أـ الجعػػ أصمية سػاء كانت  ،ىاردُّ كجب عميو  ال  إك  ،يابحكست تحققت السحكسة مغ كجػدىا 
ييقرج بيا االرتباط في بيغ الجعػػ الحادثة كالجعػػ األصمية السذار إلييا تبعية كال ،حادثة

ىسا معان   .السػضػع، ال كجػب الحكع في الجعػييغ معان أك ردًٌ
 الفخع الثاني

 رفض الجعؾى الحادثة والظعؽ بقخار الخفض 
شخفي الجعػػ ال صمة ليا أحج مغ  ةالجعػػ الحادثة السقجم ف  أاذا رأت السحكسة السخترة 

 ك كانت الجعػػ الحادثة السقجمة مغ الغيخأ ،كال مكسمة ليا اكال متختبة عميي ،بسػضػع الجعػػ 
بل كاف القرج مشيا تأيخيخ حدع الجعػػ  ،لى مرمحة ججيةإ ةدتشجغيخ م)الذخز الثالث( 

 ، كاالستسخار بالجعػػ األصمية لحيغ غرجار ما تخاه مغ قخار بذأنيا.قخرت رفزيا ،األصمية
 :الظعؽ بقخار رفض الجعؾى الحادثة طخق 

كلع  الحادثة الجعػػ  رفس بقخار الصعغ شخيقة بيافعغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي سكت 
 ف قخار رفسأاستقخ عمى القزاء العخاقي  غيخ أف   ،لمصعغ بيحا القخار محجدان  يخسع شخيقان 

الصعغ  كيتختب عمى ذلظ أف   ،غيخ فاصل في مػضػع الجعػػ الجعػػ الحادثة ىػ قخار إعجادؼ 
سػاء كاف شخيق الصعغ  ،غ السحكسة السخترةالشيائي ععشج الصعغ بالحكع الرادر يكػف ؼيو 

 .ـ التسييدأىػ االستئشاؼ 
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: 9/9/2090في  933السخقع  ىاقخار فقج ذىبت محكسة التسييد ب )رفس قبػؿ الذخز  إلى أف 
مع  نسا يصعغ ؼيو تسييدان إالثالث في الجعػػ ال يكػف مغ القزاء الػالئي الحؼ يقبل التطمع مشو ك 

 .(1)الحكع الحاسع في الجعػػ(
رفس السحكسة  ، كػنو يرجؽ فقط في حالةغيخ صحيحعمى إشبلقو  جتياداال اف ىحا اال

رفس الجعػػ الحادثة السقجمة  في حالة كال يسكغ قبػلو، لمجعػػ الحادثة السقجمة مغ الخرػـ
ألنو سيحخميع مغ حق الصعغ ؼيو إال  مع القخار الشيائي، كىع ليدػا شخفان ؼيو، لحا  مغ الغيخ

 :االغيار كبيغ الجعػػ الحادثة مغ التسييد بيغ الجعػػ الحادثة مغ الخرـػ صػباأليكػف 

 :مجعػػ الحادثة السقجمة مغ الخرػـالسحكسة لرفس . ففي حاؿ 9
يجػز ؼيو اعتساد استقخار القزاء باعتبار اف شخؼ الجعػػ يحق لو الصعغ بالحكع بكافة شخؽ 

 الصعغ باألحكاـ التي بيشيا السذخع في القانػف التي مشيا االستئشاؼ كالتسييد.
 :قجمة مغ الغيخرفس الجعػػ الحادثة السفي حاؿ . 2

السجنية، التي تشزُّ سخافعات مغ قانػف ال (99ذيل السادة ) كذلظ يكػف عشج استشاد السحكسة إلى
التجيخل ... ال يدتشج الى مرمحة ججية كلع يقرج بو اال  ف  أذا رأت السحكسة إ)...عمى أنو: 

  سكغال ي فيشا، تقخر رفس قبػؿ الذخز الثالث كتسزي في الديخ في الجعػػ( ،تأيخيخ الجعػػ 
في الجعػػ  الذخز الثالث ليذ شخفان  ف  خأؼ الستقجـ الحؼ تحىب إليو محكسة التسييد؛ ألاعتساد ال
حرخان مختز بالخرػـ كػف الصعغ  يا،شخؽ الصعغ فيمسارسة  بالتالي ليذ بسقجكرهك  ،األصمية

 :جأ بكمسةالتي تبمغ قانػف السخافعات السجنية، ( 208( ك)932لسػاد )شرػص ال استشادان 
...( أؼ لمخرػ   .يصعشػا تسييدان  فٍ أك لمخرـػ أ ـ اف يصعشػا استئشافان )لمخرـػ

 حج يخياريغ:سػػ أيكػف لغيخ الخرػـ  كبالشتيجة لغ
 استشادان  ، كذلظالتطمع مغ األمخ ألػالئي بخفس الجعػػ الحادثة السقجمة تحخيخيان الخيار األكؿ: 

كمغ ثع التسييد  ،باعتباره مغ األكامخ عمى العخائسة، السجنيسخافعات مغ قانػف ال( 929لمسادة )
ػػ الحادثة في ىحه الجع ف  أل السجنية؛سخافعات مغ قانػف ال (299/9ادة )سألحكاـ ال استشادان 

كعشج نطخ السحكسة  ،ان يعشج رفس تحػيميا لمخسع تحخيخ  حاؿ الجعػػ السقامة ابتجاءان الرػرة حاليا 
 ان ثالث ان لػالئي كقبػؿ ديخػلو شخراقخرت الغاء أمخىا  ،في تطمسو ان كججت الستطمع محق فٍ إف ،لمتطمع

أما ك  ،وو بتدجيج الخسع القانػني عغ ديخػلتككمفاألصمية، التطمع مع الجعػػ  تكربص ،في الجعػػ 
                                                           

 غيخ مشذػر. -((1
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فاذا شعغ في ىحا القخار  ،قخر رد التطمعفتكججت السحكسة عجـ أحؿية الستطمع في تطمسو  فٍ إ
 فٍ أما أك  ،كال مجاؿ حيشيا لمجيخػؿ في الجعػػ  ،تكػف الترجيق فٍ أما إنتيجة التسييد  فاف   ان تسييد 

 :تكػف الشتيجة ىي الشقس كىشا تػجج حالتيغ ىي
تقخر السحكسة اتباع القخار التسييدؼ كىشا  :تكػف الجعػػ ال زالت قيج السخافعات فٍ أ الحالة األكلى:
 والذخز الثالث في الجعػػ كتخبط التطمع مع الجعػػ كتكمفلػالئي كتقبل ديخػؿ اكالغاء أمخىا 

لى ما قبل يختاـ إجعػػ لجػاز قبػؿ الجعػػ الحادثة بتدجيج الخسع القانػني عغ ديخػلو في ال
 .السجنيةسخافعات ( مغ قانػف ال90/9) نٌزً السادة السخافعة بسػجب

اإلصخار عمى  تقخر السحكسةيشا ف أيان كاف: ف تكػف الجعػػ قج صجر فييا حكسان أ الحالة الثانية:
حكع كيخخج عغ كالية ثالث في دعػػ صجر فييا الذخز القبػؿ ديخػؿ  ةقخارىا الدابق الستحال

الصعغ بصخيق  كىػ اعتخاض الغيخلمصعغ كيتعيغ عمى الستطمع سمػؾ الصخيق الثاني  ،السحكسة
 . بسرمحة السعتخضاعتخاض الغيخ بعج صجكر حكع في الجعػػ األصمية بذخط مداس الحكع 

 
 السبحث الخامذ

 ألحؾال الظارئة أثشاء نغخ الجعؾى ا 
، كيتعمق بيسا انقصاع السخافعةك  ،كقف السخافعة األحػاؿ التي تصخأ أثشاء نطخ الجعػػ اثشاف:

، كنخػ كبلن مغ ذلظ نطخية التشازؿ عغ الحق كابصاؿ العخائسمػضػع في غاية األىسية يخزُّ 
 يأتي:في مصمب مدتقل، كسا 

 .كقف السخافعة: السصمب األكؿ
 .انقصاع السخافعة: السصمب الثاني
 .نطخية التشازؿ عغ الحق كابصاؿ العخائس: السصمب الثالث

 السظمب األول

 وؾف السخافعة
كيكػف  ،ة مغ الدمغمجىػ قخار قزائي تتػقف ؼيو السحكسة عغ نطخ الجعػػ  :وؾف السخافعة

 :حاالت محجدة ىيذلظ في 
عمى كقف الديخ في دعػاىع )ربسا لفدح السجاؿ أماـ جيػد السرالحة  الخرؾم جسيع اتفاق. 9

( 8( أشيخ، فاف مزت الػ)8بيشيع(، كيجب أٍف ال تتجاكز مجة كقف الديخ في الجعػػ أكثخ مغ )
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( يػمان مغ نياية األشيخ الثبلثة، 92أشيخ كلع يخاجع أحج الخرػـ لمديخ في الجعػػ بعج مخكر )
 .( يػمان مغ تاريخ الػقف تبصل الجعػػ نيائيان[902بحكع القانػف ]يعشي بسخكر ) تبصل الجعػػ 

، عشجما تقخر السحكسة كقف الديخ في السخافعة لدبب تخاه ىي مفيجان في حدسيا، قخار السحكسة. 2
كيكػف ذلظ في قخار عجًٌ الجعػػ )مدتأيخخة( عمى نتيجة الفرل في دعػػ أيخخػ مختبصة بيا )مثل 

ىا دفع السج يغ تدكيخ سشج الجيغ السبخز، ىشا يػقف القاضي السجني الديخ في دعػػ الجيغ كيعجُّ
( 9مدتأيخخة عمى نتيجة الجعػػ الجدائية بالتدكيخ(، عمى أن و إذا استسخ الػقف ليحا الدبب مجة )

كقف  أشيخ تبصل عخيزة الجعػػ بحكع القانػف، كعمى فخض استئشاؼ الديخ في الجعػػ بعج
الدابقة عمى قخار الػقف صحيحة،  ،تبقى جسيع االجخاءات الستخحة في الجعػػ  السخافعة،

 .كتدتانف السحكسة الديخ فييا مغ الشقصة التي تػقفت عشجىا
 السظمب الثاني
 انقظاع السخافعة

، لغيخ الدببيغ الحيغ تتػقف مغ الدمغ مجةالشطخ في الجعػػ  السحكسة ىػ تػقف :انقصاع السخافعة
 :اآلتيةثبلثة الألسباب عشج تػافخ سبب مغ ا السخافعة، كتشقصع السخافعة تحجيجان،فييسا 

أك  ،األشخاؼ في الجعػػ السشطػرة لحيغ مباشخة الخرػمة مغ كرثتوكفاة احج الخرػـ . عشج 9
بدبب عاىة عقمية أك سجغ أك غيبة أك إفبلس فتششقصع السخافعة لحيغ  حج الخرػـأىمية أ فقج عشج 

زكاؿ صفة مغ يباشخ أك عشج  ،القانػني ]الػلي، الػصي، الؿيع، أميغ التفميدة[ حزػر نائبو
 قصعاستئشاؼ الديخ في الجعػػ بعج  يتذابو االنقصاع مع الػقف في أف   ىشاك ) الخرػمة.
صحيحة، كتدتانف  قصعجسيع االجخاءات الستخحة في الجعػػ، الدابقة عمى قخار ال يبقيي السخافعة، 

 (.عشجىا قصعتييا مغ الشقصة التي السحكسة الديخ ف
)كىي حالة عسمية تفخض قصع  عخيزة الجعػػ  إبصاؿب عغ دعػاه كؾياموتشازؿ السجعي . عشج 2

 السخافعة، كعمى السجعي البجء مغ نقصة الرفخ عشج رغبتو باقامتيا مججدان(.
)بعج عغ شخيق التشازؿ عغ الحكع السصالب بو في الجعػػ، تشازؿ السجعي عغ الحق . عشج 8

الستخحة في الجعػػ تعجُّ االجخاءات  )في الحالتيغ األيخيختيغ كإبصاؿ عخيزة الجعػػ.صجكره( 
كأف لع تكغ، كعمى السجعي البجء مغ نقصة الرفخ عشج إقامة  عمى قخار قصع الديخ فييا، الدابقةك 

 (.دعػػ ججيجة بالسػضػع
 ا القانؾن، ىسا:وىشاك أمخان بذأن االنقظاع بيشيس
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. انقصاع الديخ في الجعػػ يتختب عميو كقف جسيع السجد القانػنية الدارية في حق الخرع 9
سػاء كانت مجد تقادـ أك مجد سقػط، كبصبلف جسيع االجخاءات التي تحرل يخبلؿ االنقصاع لعجـ 

 تػافخ فخصة لمخرع في الجفاع عغ نفدو. 
ـو كاف أـ غيخ2 محاـ(، أك عدلو عغ أك اعتدالو الػكالة، ال يتختب عميو  . إف  كفاة الػكيل )محا

انقصاع الديخ في الجعػػ، ككل ما عمى السحكسة الؿياـ بو في ىحا الرجد، مشح الخرع الحؼ 
تػفي أك عدؿ ]ىػ أؼ الخرع[ أك اعتدؿ ككيمو ككالتو في الجعػػ، أجبلن مشاسبان ليػكل آيخخ أك 

 يباشخ دعػاه بشفدو.
 السظمب الثالث

 ائضعخ الالتشازل عؽ الحق وابظال خية نغ
 بعخيزة يتعمق تارة السخافعات قانػف  في السفيػـ كىحا ،يكغ لع كأف الذئ اعتبار: اإلبظال
الػالئي )األكامخ  بالقزاء يتعمق كتارة رابعة ،بالحكع يتعمق كثالثة ،الصعغ بعخيزة كأيخخػ  ،الجعػػ 

 فخكع، كسا يأتي:، لحا نقدع ىحا السصمب إلى أربعة عمى العخائس(
 .إبصاؿ عخيزة الجعػػ : كؿالفخع األ

 .إبصاؿ عخيزة الصعغ :ثانيالفخع ال

  .إبصاؿ األحكاـ الرادرة عغ السحاكع العخاؾية :ثالثالفخع ال

  .إبصاؿ أكامخ القزاء الػالئي :خابعالفخع ال

 
 الفخع األول 

 إبظال عخيزة الجعؾى 

ذلظ اإلبصاؿ، ختب عمى تت ان آثار ، كسا أف  ىشاؾ الجعػػ بصاؿ عخيزة حجدىا القانػف إلشخؽ ىشاؾ 
 كنخػ شخؽ االبصاؿ، ثع  آثاره في بشجيغ، كسا يأتي:

 .إبصاؿ عخيزة الجعػػ  البشج األكؿ: شخؽ 
 .اآلثار الستختبة عمى إبصاؿ عخيزة الجعػػ البشج الثاني: 

 البشج األول
 طخق إبظال عخيزة الجعؾى  

  ، كسا يأتي:القانػف  بحكع يكػف  أك السحكسة مغ بقخار يحرل أف أما الجعػػ  عخيزة إبصاؿ
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 .السحكسة مغ بقخار اإلبصاؿ. 9
 .القانػف  بحكع اإلبصاؿ.  2

 :ىي متعجدة صػر : كلوالسحكسة مؽ بقخار . اإلبظال1   
 ،قبمو مغ السقامة الجعػػ  عخيزة إبصاؿ يصمب اف لمسجعي إذ يحق السجعي: أ: بشاًء عمى طمب

 بذخشييغ: مذخكط ىحا شمبو كلكغ
 .مخافعات 33ـ مغ( 9) لمفقخة استشادا لمحدع مييأة الجعػػ  تكػف  أٍف ال األكؿ:

 33( مغ ـ8الثاني أٍف ال يكػف السجعى عميو قج دفع بجفع يػجب رد الجعػػ. استشادا لمفقخة )
 مخافعات.

 ككيل محاماة اتعاب كامل بتدجيج السجعي تمـد الجعػػ  عخيزة إبصاؿ السحكسة قخرت كإذا
 .مسارسة ميشة السحاماة ( مغ قانػف 98) لمسادة استشادا عميو السجعى

 الجعػػ  عخيزة إبصاؿ يصمب أفٍ  عميو لمسجعى يحق إذ عميو: السجعى طمب بشاًء عمى - ب
 :بذخشييغ

 .القزاء عميو استقخ ما كىػ  لمحدع مييأة الجعػػ  تكػف  األكؿ: أٍف ال
 .مخافعات 29ـ مغ( 2) لمفقخة استشادان  السجعي الثاني:غياب

 السجعى ككيل محاماة اتعاب ثمث بتدجيج السجعي تمـد الجعػػ  عخيزة إبصاؿ السحكسة قخرت كإذا
 .مجنية  مخافعات (29) لمسادة فقط استشادان  عميو

 أك بو السجعى يجعل اف شأنو مغ الجعؾى  عخيزة بيانات في نقص أو خظأ كجج إذا -ج
 ،ذلظ يحرل لع فاف مشاسبة مجة يخبلؿ بأصبلحو السجعي ؼيكمف مجيػال عميو السجعى أك السجعي
 .مخافعات 20 السادة مغ( 9) لمفقخة استشادا السحكسة مغ بقخار الجعػػ  عخيزة أبصمت

 السجعي أك بو السجعى يجعل اف شأنو مغ الجعػػ  عخيزة بيانات في نقز أك يخصأ كجج إذا - د
 عخيزة فتبصل البيانات أكساؿ أك بترحيح لتكميفو السجعي تبميغ كتعحر مجيػالن  عميو السجعى أك

 .مخافعات 20 السادة مغ( 2) لمفقخة استشادا السحكسة مغ بقخار الجعػػ 
 الجعػػ  اعتبخت ،محكسة مغ أكثخ أماـ السػضػع بشفذ كاحجة دعػػ  مغ اكثخ أؾيست إذا - ىػ

 .مخافعات( 99) السادة مغ( 9) بسػجب السحكسة مغ بقخار األيخخػ  الجعػػ  كأبصمت أكالن، السقامة
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 عذخة انتياء قبل احجىسا أك الجعػػ  شخفي مغ عمييا السخاجعة ثع لمسخاجعة، الجعػػ  تخؾ -ك
 مغ( 8) لمفقخة استشادا السحكسة مغ بقخار الجعػػ  عخيزة فتبصل السخافعة يػـ في تغيبيع ثع أياـ،

 .مخافعات( 24) السادة
 
 ،عشو كاشفان  ال لئلبصاؿ مشذأ يكػف  الستقجمة  الرػر في الجعػػ  عخيزة بإبصاؿ السحكسة قخار -

 .القانػف  بحكع األيخيختيغ الرػرتيغ في اإلبصاؿ يكػف  اف األكلى مغ ككاف
  :ىي أيزان  متعجدة صػرة لوالقانؾن: و بحكؼ اإلبظال . 2
 فتكػف  ، الخسع دفع تاريخ مغ اشيخ ثبلثة مجة يخبلؿ الجعػػ  لسدتشجات السجعي تقجيع عجـ - أ

 .مخافعات( 49) السادة مغ( 8) لمفقخة استشادا القانػف  بحكع مبصمة الجعػػ 
 القانػف  بحكع الجعػػ  عخيزة فتبصل أياـ عذخة لسجة لمسخاجعة دعػاه  السجعي تخؾ إذا  - ب

 .مخافعات( 24) السادة مغ( 9) لمفقخة استشادا
 أؼ يخاجع كلع ، اشيخ ثبلثة تتجاكز ال مجة الجعػػ  في الديخ عجـ عمى الخرػـ اتفق إذا -ج

 لمسادة استشادا القانػف  بحكع الجعػػ  عخيزة فتبصل االجل لشياية التالية يػـ( 92) يخبلؿ مشيع
 .مخافعات( 32)
 ستة مجة االستئخار ىحا كاستسخ ايخخ لسػضػع مدتأيخخه الجعػػ  جعل السحكسة قخرت إذا - د

( 38) لمسادة استشادا القانػف  بحكع الجعػػ  عخيزة فتبصل امتشاعو أك السجعي بفعل اشيخ
 .مخافعات

 االنقصاع ىحا كاستسخ( 34) السادة في السبيشة االسباب الحج الجعػػ  في الديخ انقصع إذا -ىػ
( 39) السادة بسػجب القانػف  بحكع الجعػػ  عخيزة فتبصل مقبػؿ عحر بجكف  اشيخ ستة لسجة

 .مخافعات
 مغ بقخار ال القانػف  بحكع ، يكػف اإلبصاؿ بقخار مغ السحكسةالرػر، بعكذ  ىحه في كاإلبصاؿ
 .لو مشذأ ال القانػني اإلبصاؿ عغ كاشفان  يكػف  السحكسة فقخار ،السحكسة

 البشج الثاني
 اآلثار الستختبة عمى إبظال عخيزة الجعؾى  

 كمعشى، تكغ[ لع كأف الجعػػ  ]اعتبار :ىػ الجعػػ  عخيزة إبصاؿ عمى الستختبالخئيذ  اآلثخ
 في الخبخاء تقاريخ إلى االستشاد يجػز )فبل العجـ، بحكع أك معجكمة تكػف  الجعػػ  أفٍ  تكغ، لع كأف
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 كألف   اإلثبات، أدلة مغ كبلىسا الف فييا اإلقخارات إلى االستشاد يجػز كال السبصمة، الجعػػ 
 أدلة مغ عميو االعتساد يسكغ ما بيغ يسييد لع القانػف  كالف متعجدة، كجػه ال كاحج كجو البصبلف
 لمجعػػ  كاحج مصمق بحكع جاء كإنسا عميو االعتساد يسكغ ال ما كبيغ السبصمة الجعػػ  في اإلثبات

 الستشازؿ الػرقة أك األجخاء كبيغ السبصمة، الجعػػ  بيغ يداكػ السذخع  أيخخػ  كبعبارة ،السعجكمة(
 في كجعميسا ،يكػنا لع كأف اعتبخىسا عشجما أعبله السخافعات قانػف  مغ( 31) السادة بسػجب عشيا
 كالعادية الخسسية كالدشجات اإلقخارات عمى االعتساد جػاز عمى القزاء كاحجة، كقج استقخ   مشدلة

 في الذيػد كشيادات الخبخاء تقاريخ عمى االعتساد جػاز كعجـ ،السبصمة الجعػػ  في السػجػد
 .السبصمة الجعػػ 

  (33/2)السادة  استشادان  لمتسييد قاببلن  يكػف  الجعػػ  عخيزة بإبصاؿ الرادر القخار
 مججدان  السجعي مغ أقامتيا مخافعات مجنية، كابصاؿ عخيزة الجعػػ ال يسشع (299/9ك)السادة

 .مخافعات مجنية (24/4)السادة
 الفخع الثاني

 إبظال عخيزة الظعؽ 

 ػصنرسػجب ب الصعغ تججيج جػاز لعجـ (؛الصعغ سقػطبػ)الصعغ  عخيزة إبصاؿ يدسى
كنخػ كبلن مغ ذلظ ، القانػف  بحكع أك السحكسة مغ بقخار تبصل أفٍ  إما الصعغ كعخيزة ،القانػف 

 في بشج مدتقل:
  .البشج األكؿ: صػر إبصاؿ عخيزة الصعغ

 .البشج الثاني: اآلثار الستختبة عمى إبصاؿ عخيزة الصعغ

 
 ولالبشج األ 

 إبظال عخيزة الظعؽصؾر  
 ، كسا يأتي:بحكع القانػف  ، أكبقخار مغ السحكسةأما الصعغ تبصل عخيزة 

 أكالن: إبصاؿ عخيزة الصعغ بقخار مغ السحكسة. 

 .ثانيان: إبصاؿ عخيزة الصعغ بحكع القانػف 
 

  أواًل: إبظال عخيزة الظعؽ بقخار مؽ السحكسة.
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 :ىي صػر ثبلث كلو
محكسة الصعغ مغ قبل  الصعغ نطخ قبل شعشو عغ الصاعغ رجػع كىػ يعشي سحب الظعؽ: :1

 الصعغ، بشطخ السخترة السحكسة إلى يقجـ بصمب الدحب كيكػف  ،ؼيو قخار أك حكع كصجكر
محجد  بصخيق مختران  شمبان  ليذ الصعغ كسحب ،يكغ لع كأفٍ  الصعغ الدحب، يعجُّ  شمب كقبػليا

 القػاعج في عميو الشز يمـد مس ا الصعغ شخؽ  سائخ بيغ مذتخؾ شمب ىػ بل ،الصعغ شخؽ  مغ
 في التسييدؼ  القخار بالحكخ عشج بياف أحكاـ ترحيح لو السذخع كتخريز ،الصعغ لصخؽ  العامة
 .مجنية ال كجو لو مخافعات (228/2) السادة

 ىسا: ايزان  بذخشيغ مذخكط كىػ السخافعة: أثشاء الظعؽ عخيزة إبظال الظاعؽ طمب :2
 .لمحدع مييأة الصعغ يكػف  أٍف ال الذخط األول:
 .الصعغ رد يػجب دفعان  دفع قج قج عميو السصعػف  يكػف  أٍف ال الذخط الثاني:

 الصاعغ تغيب ما إذا الصعغ عخيزة إبصاؿ في الحق لو ليذ عميو، السصعػف  أف القػؿ نافمة كمغ
 .مجنية مخافعات (910/2ك) (939لمسادتيغ ) استشادان 

 عذخة أماـ انتياء قبل احجىسا أك الصعغ شخفي مغ عمييا السخاجعة ثع لمسخاجعة الظعؽ تخك :3
 ثؼ االستئشاؼ، محكسة أماـ يػمان  ثبلثػف  انتياء كقبل الذخرية، األحػاؿ كمحكسة البجاءة محكسة
 بإبصاؿ السحكسة كقخار السحكسة، مغ بقخار الصعغ عخيزة فتبصل ،السخافعة يؾم في تغيبيؼ

 أف األكلى ككاف ،عشو كاشفان  ال لئلبصاؿ ميشذأ يكػف  الستقجمة الثبلثة الرػر في الصعغ عخيزة
 .السحكسة مغ بقخار ال الصخفيغ تغيب بسجخد أؼ القانػف  بحكع األيخيخ الرػرة في اإلبصاؿ يكػف 

 :القانؾن  بحكؼ إبظال عخيزة الظعؽ ًا:ثاني
 :كىي متعجدة صػر كلو
 استشادان  الذخرية االحػاؿ كمحكسة البجاءة محكسة أماـ اياـ عذخة لسجة لمسخاجعة الصعغ تخؾ :9

 القانػف  بحكع الصعغ عخيزة فتبصل االستئشاؼ، محكسة اماـ يػمان  كثبلثػف  (930/2لمسادة )
 .( مخافعات مجنية910/9) لمسادة استشادان 

 مشيع أؼ يخاجع كلع ،أشيخ ثبلثة تتجاكز ال مجة الجعػػ  في الديخ عجـ عمى الخرػـ اتفق إذا :2
( 32) لمسادة استشادان  القانػف  بحكع الصعغ عخيزة فتبصل االجل، لشياية التالية يػـ( 92)الػ يخبلؿ

 .مخافعات
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 ىحا كاستسخ عمى نتيجة الفرل في دعػػ أيخخػ  مدتأيخخة الجعػػ  جعل السحكسة قخرت إذا :8
 القانػف  بحكع الصعغ عخيزة فتبصل امتشاعو، أك السجعي، بفعل أشيخ( )ستة مجة االستئخار

 .مجنية مخافعات( 38) لمسادة استشادان 
 مخافعات مجنية، كاستسخ( 34) السادة في السبيشة االسباب ألحج الجعػػ  في الديخ انقصع إذا :4

 بسػجب القانػف  بحكع الصعغ عخيزة فتبصل مقبػؿ عحر بجكف  اشيخ( )ستة لسجة االنقصاع ىحا
 .مخافعات( 39) السادة

 يكػف  السحكسة قخار أف  إذ  السحكسة، مغ بقخار ال القانػف، بحكع الرػر ىحه في يكػف  اإلبصاؿ اف
 .لو مشذأ ال القانػني اإلبصاؿ عغ كاشفا

 البشج الثاني
 الظعؽ عخيزة إبظال عمى الستختبة اآلثار 

تكغ،  لع كأف الصعغ عخيزة الستختب عمى ابصاؿ عخيزة الصعغ ىػ اعتبار األثخ الخئيذ    
 الرادر تقجيع الصعغ، كالقخاركبالتالي نعػد مغ الشاحية القانػنية، إلى السخحمة التي كانت قبل 

)أماـ محكسة االستئشاؼ برفتيا التسييدية، أك أماـ  لمتسييد قاببل يكػف  الصعغ عخيزة بإبصاؿ
كمغ السيع مبلحطة أف   مخافعات مجنية، (299/9لمسادة ) محكسة التسييد حدب األحػاؿ( استشادان 

)الفقخة  كذيل (930مغ السادة 2 )الفقخةلحيل  بعج ابصالو، استشادا الصعغ لو تججيج يحق الصاعغ ال
 .مجنية مخافعات (930السادة مغ 2

 الفخع الثالث
 إبظال األحكام الرادرة عؽ السحاكؼ العخاؾية  

كسا رتبت ، العخاؾية السحاكع عغ الرادرة األحكاـ بصاؿإلشخقان بعيشيا  حجٌدتيا التذخيعات الشافحة
معيشة، نخػ كبلن مغ  ان قانػنيةآثار  السحاكع العخاؾيةعمى إبصاؿ األحكاـ القزائية الرادرة عغ 

 شخؽ اإلبصاؿ، كاآلثار الستختبة عميو، في بشجيغ، كسا يأتي:
 .إبصاؿ األحكاـ الرادرة عغ السحاكع العخاؾية البشج األكؿ: شخؽ 

 .البشج الثاني:اآلثار الستختبة عمى إبصاؿ األحكاـ القزائية الرادرة عغ السحاكع العخاؾية

 البشج األول
 طخق إبظال األحكام الرادرة عؽ السحاكؼ العخاؾية 
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 بحكع تبصل أك آيخخ مغ محكسة عخاؾية، بحكع يبصل أفٍ  العخاؾية أما الرادرة عغ السحاكع األحكاـ
 القانػف عشج تػافخ شخكط معيشة، كنخػ تفريل كل كاحجة مغ الحالتيغ:

 .عخاؾية أيخخػ  أكالن: إبصاؿ أحكاـ السحاكع العخاؾية بحكع محكسة

 .ثانيان: إبصاؿ أحكاـ السحاكع العخاؾية بحكع القانػف 
 

 محكسة عخاؾية أخخى: السحاكؼ العخاؾية بحكؼ أواًل: إبظال أحكام
 :االتية الحاالت إلحجػ مدتبصشان  كاف إذا السحكسة، مغ الرادر يجػز شمب إبصاؿ الحكع

 .تصبيقو، أكعيب في تاكيموكاف قج بشى عمى مخالفة لمقانػف، أك يخصأ في  إذا  - أ
القزائي يخصأ مؤثخ في  إذا كقع في اإلجخاءات األصػلية التي اتبعت عشج رؤية الصمب - ب

 .صحتو
 قاـ مغ أك ذاتيع الخرػـ بيغ ذاتياحكع يشاقس حكسان سابقان صجر في الجعػػ  صجر إذا - ج

  .البتات كحاز ،مقاميع
 الجػىخؼ: الخصأ قبيل مغ جُّ كيع ،جػىخؼ كقع في الحكع يخصأ  إذا - د
 .الػقائع فيعإذا أيخصأ الحكع في  -
 .الجعػػ  جيات مغ جيةأغفل الفرل في  إذا -
 قزى بأكثخ مساشمبػه. أك إذا ،لع يجع بو الخرػـ فرل في شيء إذا -
داللة الدشجات السقجمة  يخبلؼ عمى أك الجعػػ  محزخ في ثابت كھقزى عمى يخبلؼ ما  إذا -

 مغ الخرػـ.
 .مشصػؽ الحكع مشاقزان بعزو البعسكاف  إذا -

 التي السحكسة مغ مشطػرا الصعغ كاف فأف ،القانػنية الصعغ شخؽ  بأحج الحكع بيحا الصعغ فعشج
 مغ مشطػران  الصعغ كاف كإفٍ  ،مجنية مخافعات (221ك 991/2) لمسػاد استشادان  إبصالو فتقخر أصجرتو

 استشادان  بشقزو كتحكع (،918/4) لمسادة استشادان  بفدخو فتحكع التسييد، أك كاالستئشاؼ أعمى جية
 غاية ،الحكع إلبصاؿ مخادفاف لفطاف والشقض الفدخ اف يعشي كىحا ،مخافعات (290/8) لمسادة
 مغ يرجر اإلبظال اف حيغ في ،(التسييد ،االستئشاؼ) أعمى محكسة مغ يرجراف أنيسا األمخ
 .السحكسة ذات

 القانؾن:  بحكؼ العخاؾيةإبظال أحكام السحاكؼ  ثانيًا:  
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 مغ أكثخ أك حالة ؾياـ بدبب الجعػػ  نطخ مغ مسشػعان  القاضي كاف إذا )كيكػف في حالة كاحجة( 
 قاـ ذلظ مغ الخغع عمى أنو إال   مخافعات، (19) السادة في عمييا السشرػص الػجػبي الخد حاالت

أك  الحكع ىحا فدخ التسييد أك االستئشاؼ محكسة عمى فيتعيغ ،فييا حكسان  كاصجر الجعػػ  بشطخ
 ال القانػني لئلبصاؿ كاشفان  يكػف  الشقس أك الفدخ ىحا كإف   ،مخافعات (12) لمسادة استشادا و،نقز
( حكع ىػ الرػرة مثل ىحه القائي في كػف الحكع عمى )استقخ  القزاء .لو مشذأ  .معجـك

 البشج الثاني
 الرادرة عؽ السحاكؼ العخاؾيةة القزائي ماحكاأل إبظال عمى الستختبة اآلثار

جسمة مغ اآلثار القانػنية،  عمى إبصاؿ األحكاـ القزائية الرادرة عغ السحاكع العخاؾيةتتختب 
 :يسكغ إجساليا بسا يأتي

 .يكغ لع كأف الحكع . إعتبار9
 .األيخخػ  الصعغ القانػنية شخؽ  بإحجػ لمحكع السبصل بالحكع الصعغ . يجػز2
 .نفح قج السبصل الحكع كاف إذا التشفيح قبل عميو كاف ما الى الحاؿ أعادة . يجػز8

 الفخع الخابع
 إبظال أوامخ القزاء الؾالئي  

 :ىسا غرئيدي بعسميغ يقػـ الػالئي القزاء معمػـ أف   
 .السجيغ أمػاؿ عمى االحتياشي العخائس، كالحجد عمى األكامخ األكؿ: إصجار 
 كالػالدة )الدكاج كحجج كالقدامات )الذخعية كالشطامية(، حكسيا، في كما الحجج الثاني: إصجار 

  الخ....الرمح، كترجيق ،العمشية بالسدايجة األمػاؿ كبيع ،كالػفاة(
 القزاء بأعساؿ الصعغ شخؽ  السجنية السخافعات قانػف  مغ( 928) السادة في العخاقي السذخع بيغ

 لمصعغ آيخخ ابتجع شخيقان  قج العخاقي القزاء كلكغ ،التسييدك (1)التغمؼ سا شخيقاف:كى الػالئي
 .الحجج تمظ إلبصاؿ دعػػ  أقامة كىػ الػالئي القزاء مغ الرادرة بالحجج

                                                           

ت الػالئية الرادرة عغ محاكع )القخارا 27/5/2013تاريخ القخار: 2013/اتحادية/تسييد/96 رقع القخار -((1
البجاءة يتع التطمع مشيا اماـ السحكسة التي اصجرتيا كيصعغ في القخار الرادر نتيجة التطمع اماـ محاكع االستئشاؼ 
برفتيا التسييدية كال تختز بشطخىا محكسة القزاء االدارؼ التي ال تشطخ في الجعاكػ التي رسع القانػف شخيقان 

 لمصعغ فييا(.
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 كاف ،التسييد ثع لتغمؼا عبخ ثبلثة شخؽ: يكػف  العخائس عمى باألكامخ الصعغ اف يعشي كىحا
 .دعؾى  اقامة شخيق عغ يكػف  ترحيحيا أك إلبصاليا حكسيا في كما بالحجج الصعغ

 .إبصاؿ أمخ الحجد االحتياشي البشج األكؿ:
 .إبصاؿ الحجج  شج الثاني:بال

 البشج األول
 إبظال أمخ الحجد االحتياطي 

، كنخػ كبلن مغ يكػف بأمخ مغ السحكسة أك بحكع القانػف  فٍ أما إإبصاؿ أمخ الحجد االحتياشي 
 الحالتيغ في فقخة مدتقمة، كسا يأتي:

 .االحتياشي بأمخ السحكسةأمخ الحجد  إبصاؿ أكالن:
 .إبصاؿ أمخ الحجد االحتياشي بحكع القانػف  ثانيان:
 :السحكسة بأمخ االحتياطي الحجد أمخ إبظالأواًل: 

 السحجػز عمى كجب ،االحتياشي الحجد بأمخ يجه تحت السحجػز الذخز أك السجيغ غيبمتع  ت إذا
 لع كاف كأعتبخ الحجد أيبصل كاال ،التبميغ تاريخ مغ أياـ (3) يخبلؿ حقو لتأييج الجعػػ  اقامة لو

 .مخافعات( 289) السادة مغ( 9) لمفقخة استشادان  احجىسا شمب أك شمبيسا عمى بشاءان  يكغ
  :القانؾن  بحكؼ االحتياطي الحجد أمخ إبظال ثانيًا:

 الجعػػ  تقع لع أك ،االحتياشي الحجد بأمخ يجه تحت السحجػز الذخز أك السجيغ يبمغ لع إذا
 فيبصل كضعو، تاريخ مغ ( أشيخ8) مجة كمزت ،( أياـ مغ تاريخ التبميغ3) يخبلؿ الحق لتأييج

 .مخافعات( 289) السادة مغ( 2/ؾ) لمفقخة استشادا القانػف  بحكع يكغ لع كأف كيعتبخ الحجد
 

 البشج الثاني
 إبظال الحجج 

 اآلثارج الرادرة عغ السحاكع العخاؾية، كسا أف  ىشاؾ بعس بصاؿ الحجإل ان محجدةشخقىشاؾ   
 ، كنخػ كبلن مغ ذلظ في فقخة مدتقمة: تختب عمى إبصاؿ الحجةالقانػنية ت

 أكالن: شخؽ إبصاؿ الحجة.
 الحجة. إبصاؿ عمى الستختبة اآلثار ثانيان:
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 :أواًل: طخق إبظال الحجة 
 :القانػف  بحكع أك السحكسة مغ بحكع يكػف  أفٍ  إما الحجج إبصاؿ 

 عمى انزػت إذا حكسيا في ما أك السحكسة مغ الرادرة الحجة السحكسة: الحجج بحكؼ إبظال -
 السخترة السحكسة أماـ الجعػػ  يؿيع أفٍ  مرمحة صاحب فمكل ،صحتيا في مؤثخه قانػنية مخالفة

 .ببصبلنيا تحكع اف السحكسة عمى ذلظ ثبت ما كإذا ،إلبصاليا
 محكسة غيخ مغ الرادرة القدامات أف   صخاحة السذخع عج   لقج القانؾن: بحكؼإبظال الحجج  -

 يسكغ كال ،مجنية مخافعات (802/9) لمسادة استشادا باشمة، قدامات ىي الستػفى أقامة محل
 مغ يرجر بحكع ال القانػف، بحكع ىػ إنسا بيا االعتجاد كعجـ األحػاؿ مغ حاؿ بأؼ بيا االعتجاد

 .إلبصاليا دعػػ  إلقامة حاجة فبل السحكسة،
 :الحجة إبظال عمى الستختبة اآلثارثانيًا: 

يتختب عمى إبصاؿ الحجج الرادرة عغ السحاكع العخاؾية، بعس اآلثار القانػنية، لعل  أىسا أثخيغ، 
 ىسا:

 .تكغ لع كأف الحجة عتبارا . 9
 الحجة إلى استشجت التيالقانػنية  الترخفات جسيع إلبصاؿقزائية  دعػػ  اقامة زاجػ . 2 

 .السبصمة
 

 لدادسالسبحث ا
 العخض وااليجاع 

إجخاءات العخض بذكل تفريمي، ثع  تفريل  ماـية العخض كااليجاعالبج  مغ الػقػؼ عمى 
 القانػنية الستختبة عميو، كذلظ في مصمبيغ، كسا يأتي: ثارأماـ السحاكع العخاؾية، كاآلكااليجاع 

 كااليجاع.السصمب األكؿ: ماـية العخض 
 السصمب الثاني: إجخاءات العخض كااليجاع كآثاره.

 السظمب األول
 ماـية العخض وااليجاع 

ىا القانػف، نتعخؼ عمييا بعج تعخيف العخض كااليجاع، كذلظ في  لمعخض كااليجاع أسباب حجد 
 فخعيغ، كسا يأتي:
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 .تعخيف العخض كاإليجاعالفخع األكؿ: 

 .إلى العخض كااليجاعمجػء سباب الاالفخع الثاني: 
 

 الفخع األول
 تعخيف العخض واإليجاع وأسبابو

 .الجائغ تجاه بو التـد بسا لمػفاء السشفخدة بأرادتو استعجاده السجيغ ابجاء ىػ :العخض
 صشجكؽ  أك العجؿ كاتب لجػ ايجاعو أك لمجائغ بو الػفاء السجيغ عخض ما تدميع ىػ :االيجاع

 .عميو عخضو تع ما تدمع عغ الجائغ امتشع إذا السحكسة تعييشو عجؿ ثالث شخز أك السحكسة
 الفخع الثاني

 وااليجاع العخض إلىمجؾء ال االسباب
بػجػب  انحاره مغ القانػف السجني،( 832) لمسادة كيذتخط استشادان : لمػفاء الجائغ رفس :أكالى 

 .العجؿ كاتب شخيق االستبلـ عغ
 :التالية الحاالت في كتكػف  لمجائغ، الػفاء تعحر :ثانياى 

 .اقامتو محل أك الجائغ شخرية يجيل السجيغ كاف . إذا9
 .االىمية ناقز أك عجيع الجائغ كاف . إذا2
 .اشخاص عجة بيغ نداع محل الجائغ ديغ كاف . إذا8
يػدع ما يجب الػفاء  أف اال اماـ السجيغ فميذ ،االجخاء ىحا تبخر ججية أسبابان  ىشاؾ كانت . إذا4
 .الجائغ ذمة عمى بو

 السظمب الثاني
 إجخاءات العخض وااليجاع وآثاره

القانػنية ثار اآل عمى الفخع الثاني، في فخع أكؿ، لشقف في إجخاءات العخض كااليجاعنتعخ ؼ عمى 
 ، ككسا يأتي:العخض كااليجاعالستختبة عمى 

 .الفخع األكؿ: إجخاءات العخض كااليجاع
 .الفخع الثاني: آثار العخض كااليجاع

 
 الفخع األول
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 وااليجاع العخض إجخاءات 
 :حالتيغ في نفخؽ بيغ

 :الجعؾى  اقامة قبل وااليجاع العخض االولى: الحالة
 العجؿ الكاتب السجيغ إلى يصمب إذ بالعجؿ، الكاتب بػاسصة العخض كااليجاع قبل اقامة الجعػػ يتع 

 االشياء لتدمع السحجديغ كالسكاف السػعج في يحزخ أف عميو كأف   الػاقع، بالعخض الجائغ تبميغ
 السعخكضة.

 االيجاع: وزمان مكان تحجيج
 مكاف إلى السعيغ الػقت في السجيغ مراحبة مػضؽيو، مغ يشيبو مغ أك العجؿ كاتب يجب عمى 

 الجائغ كقبػؿ ككصفو السعخكض بالذيء محزخاى  كيشطع دائختو، يخارج كاف إذا السشقػؿ عخض
 .التدمع عغ امتشاعو أك تدمسو
 :الجعؾى  اقامة بعج وااليجاع العخض الثانية: الحالة

 يػدعيا أف فممسجيغ ،نقؾدا   السعخوض ككاف السحكسة، اماـ يحزخ لع أك العخض الجائغ رفس إذا
 حدب- العجؿ الكاتب أك السحكسة فتعيغ مشقؾال   السعخوض كاف إذا السحكسة، أما صشجكؽ  في

 .يجه تحت لتزعو عجالى  كشخراى  كشخكشو االيجاع مكاف -االحػاؿ
 السحكسة مغ يصمب أف لمسجيغ جاز وجج حيث لمبقاء معجا   شيئا   أك عقارا   السعخوض كاف إذا

 .االيجاع مقاـ العجؿ ىحا يج تحت كضعو كيقـػ عجؿ، يج تحت كضعو
 كقػع تاريخ مغ أياـ (8) يخبلؿ الجائغ بتبميغ الؿياـ االحػاؿ ىحه جسيع في السحكسة يجب عمى -

 .بػيابو االيجاع اجخاءات كاتخحت السخافعة اثشاء حاضخاى  يكغ لع إذا االيجاع
 الفخع الثاني

 وااليجاع العخض آثار
آثار العخض كااليجاع قبل قبػؿ الجائغ كقبل  نفخًٌؽ عشج الحجيث عغ آثار العخض كاإليجاع بيغ

آثار العخض كااليجاع بعج قبػؿ الجائغ أك بعج صجكر الحكع  ، كبيغصجكر حكع برحة العخض
 ، كنخػ ذلظ في فقختيغ، كسا يأتي:برحة العخض

 .آثار العخض كااليجاع قبل قبػؿ الجائغ كقبل صجكر حكع برحة العخض :أكالن 

 .آثار العخض كااليجاع بعج قبػؿ الجائغ أك بعج صجكر الحكع برحة العخض :ثانيان 
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 العخض: برحة حكؼ صجور وقبل الجائؽ قبؾل قبل وااليجاع العخض آثار أواًل:
 .ايجاعو لو سبق ما يدتخد كاف دائشو يقبمو لع عخض عغ يخجع اف لمسجيغ يجػز
 العخض: برحة الحكؼ صجور بعج أو الجائؽ قبؾل بعج وااليجاع العخض آثار: ثانياً 

الخجػع عغ العخض كال استخداد السػدع بعج قبػؿ الجائغ ليحا العخض أك بعج  مسجيغال يجػز ل .9
 صجكر الحكع برحة العخض كصيخكرتو نيائياى.

 الخجػع بذخشيغ: لو كلكغ يجػز .2
 رفس الجائغ أك اعتخاضو. الذخط األكؿ:

 تبمغ الجائغ بالعخض كااليجاع. عمى( أياـ 8مخكر )الذخط الثاني: 
كتكػف مرخكفات  ،فإذا رجع السجيغ في العخض بعج ؾياـ الذخشيغ فأف العخض يعتبخ الغياى 

ككحلظ ذمة شخكائو أك  ،كتبقى ذمة السجيغ مذغػالى بالجيغ كممحقاتو ،العخض كااليجاع عمى السجيغ
صمب الحكع برحة العخض لكيجػز اقامة الجعػػ مغ قبل السجيغ ، كسا الزامشيغ لو في الجيغ

 برحة  السحكسة ، كتحكعا يجػز لمجائغ اقامة الجعػػ ببصبلف العخض كااليجاعثمسم، اعكااليج
 مغ ال العخض، تاريخ مغ السجيغ ذمة إذ تبخأ)  العخض يػـ مغ السجيغ ذمة كببخاءة العخض،

 .الجائغ عمى كالشفقات( التبميغ تاريخ
 

 الفرل الخابع
 التحكيؼ

 ،التحكيع عبخ االنتخنتإلى كقت قخيب، ضيخ ؼيو ما ييعخؼ بة سائجان التقميجيبالصخؽ التحكيع كاف 
 كنخػ تفاصيل كبلن مغ نػعي التحكيع في مبحث مدتقل، كسا يأتي:

 السبحث األكؿ: التحكيع التقميجؼ.
 .التحكيع عبخ االنتخنتالسبحث الثاني: 

 السبحث األول
 التحكيؼ التقميجي 

، ثع  صػرهبياف تعخيف التحكيع ك مػاضيع تتعمق بيدتػجب الحجيث عغ التحكيع التقميجؼ، تفريل 
، كنخػ كبلن شخكط تدػية الشداع بػاسصة التحكيع، ك القانػنية توشبيع، ك نصاؽ التحكيعالتعخؼ عمى 

 مغ ذلظ في مصمب مدتقل، كسا يأتي:
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 .كصػره السصمب األكؿ: تعخيف التحكيع
 .نصاؽ التحكيعالسصمب الثاني: 
 .القانػنية لمتحكيعالصبيعة السصمب الثالث: 

 .شخكط تدػية الشداع بػاسصة التحكيع: السصمب الخابع
 السظمب األول

 وصؾره تعخيف التحكيؼ 
 

التحكيع عسػمان: االتفاؽ عمى حلًٌ الشداعات مغ قبل شخز أك أشخاص معيشيغ، يفرمػف فييا 
 بجالن مغ أف ييفرل فييا مغ قبل السحكسة القزائية السخترة. 

كالتحكيع ىػ تدػية لشداع ناشئ عغ عقج بيغ شخفيغ مغ قبل شخؼ ثالث محايج، دكف المجػء إلى 
القزاء التقميجؼ، كاألصل أف يكػف المجػء إلى التحكيع شػعيان، إال إذا أكجب القانػف المجػء إليو، 

يج بو، كإذا لع كإذا اتفق  األشخاؼ، في اتفاؽ التحكيع، عمى إلدامية قخار التحكيع، كجب عمييسا التق
يجرج األشخاؼ، في اتفاؽ التحكيع، اإلجخاءات الػاجب إتباعيا، يخزعت تمظ اإلجخاءات إلى 

 القانػف الػششي لمبمج الحؼ يجخؼ ؼيو التحكيع، أك إلى قػاعج تحكيع غخفة التجارة الجكلية. 
 عمى المجػءيتفق  ؼيو، كقج لمفرل أكثخ أك عمى محكع الشداع شخح عمى االتفاؽ ىػ: التحكيع
 كقبل العقج تشفيح اثشاء كيدسى )شخط التحكيع(، أك الشداع، عشو نذب الحؼ العقج ابتجاءن، في لمتحكيع

 .السحكسة، كيدسى )مذارشة التحكيع( قبل مغ الجعػػ  نطخ اثشاء أك الجعػػ  اقامة
 صػرتاف: :التحكيؼ صؾر

 .(التحكيع التحكيع ىشا بذخطكيدسى االتفاؽ عمى ) العقج أصل في التحكيع شخط كجػد -
إذ يتع ابخاـ اتفاؽ ججيج  ،التحكيع بعج اقامة الجعػػ ك  العقج، تشفيح اثشاء التحكيع عمى االتفاؽ -

الحق لمعقج األصمي يتزسغ المجػء  لمتحكيع، يدسى مذارشة التحكيع )كعمى السحكسة اصجار 
 قخار باعتبار الجعػػ مدتأيخخة لحيغ صجكر قخار التحكيع(.

 يقدع التحكيع التقميجؼ عجة تقديسات: اع التحكيؼ:أنؾ 

 محمي( كتحكيع دكلي  -: إلى تحكيع دايخمي )كششي مؽ حيث الؾطشية والجولية -
 : إلى تحكيع ايختيارؼ )إرادؼ( كتحكيع إجبارؼ.مؽ حيث مرجره -
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: إلى تحكيع بالقزاء )أك تحكيع شبق القانػف(، كتحكيع بالرمح مؽ حيث سمظة السحكسة -
 )تحكيع شبق العجؿ كاإلنراؼ(.

: إلى تحكيع يخاص يتع بيغ األشخاص الخاصة، كتحكيع مددكج يتع بيغ الجكؿ مؽ حيث طبيعتو -
 كرعايا دكؿ أيخخػ.

 : إلى تحكيع حخ كتحكيع مؤسداتي )مقي ج(.مؽ حيث شكمو التشغيسي -
 إلى مجني كتجارؼ كإدارؼ كعسالي.  مؽ حيث مؾضؾعو:  -
 

 السظمب الثاني
 نظاق التحكيؼ 

التي  حػاؿ الذخريةاألنز  قانػف السخافعات السجنية عمى التحكيع، لكشو قرخه عمى قزايا 
، غيخ أف  التحكيع شيج مؤيخخان تصػران الفتان رشحو ألف القزايا الساليةليدت مغ الشطاـ العاـ، ك 

عمى القزاء الػششي كػسيمة لحل الشداعات، كقانػف  -في حاالت التجارة الجكلية–يتفػؽ 
غ  عاـ  ، كالسفخكض أٍف 9191السخافعات العخاقي، متأيخخ عغ مػاكبة ىحه التصػرات، كػنو سي

يػاكب دارس السخافعات، التصػرات الحجيثة في السػضػع، ليقارف بيغ القزاء التقميجؼ كالقزاء 
كلكي يعخؼ كيؽية تػجيو مػكميو، ال سيسا إٍف كانػ مغ الذخكات الكبخػ  البجيل، مغ جية،

كالسؤسدات التجارية، إلى األسمػب األمثل لحل نداعاتيع، لحا سػؼ نديب في تفريل التحكيع 
عبخ االنتخنت، لكغ نذيخ قبل ذلظ إلى أف  مغ أىع أحكاـ التحكيع بسػجب قانػف السخافعات السجنية 

 العخاقي:
 .الرمح يجػز فييا الحؼ السدائل في اال التحكيع ػازعجـ ج -
 .كالسقاكلة كالعسل ،كااليجار ،البيع كعقج السالية، القزايا في جائد التحكيع -
 .فييا التحكيع يجػز ال العاـ الشطاـ مغ تعجُّ  الحؼ الذخرية االحػاؿ قزايا -
 .بالكتابة اال إثباتو يجػز ال التحكيع عقج-
 .فخدياى  السحكسيغ عجد يكػف  أف يجب -
 .السحكسة قبل مغ تعيشيع حاؿ في عجا يخصياى، التحكيع قبػؿ يكػف  أف كيجب -
 جسيع اتفاؽ بعج اال السحكع عدؿ يجػز كال يتشحى أف التحكيع قبػؿ بعج لمسحكع يجػز ال -

 .الخرػـ
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 السظمب الثالث
 الظبيعة القانؾنية لمتحكيؼ

 :لمتحكيع القانػنية الصبيعةىشاؾ ثبلث نطخيات تتشازع 

 الشطخية األكلى: تحىب إلى أف التحكيع نطاـ اتفاقي، أك تعاقجؼ. -9
 الشطخية الثانية: تخػ أف التحكيع عسل قزائي صخؼ. -2
الشطخية الثالثة: تخػ أنو ذؼ شبيعة مختمصة أك مخكبة، كػنو يبجأ بشاءن عمى اتفاؽ أشخاؼ  -8

تحكيع، يقتخب كثيخان مغ الحكع القزائي، كنحغ نسيل إلى الشداع، كيشتيي بقخار مغ السحكع ىيئة ال
السشاداة بػجػب أف يربح التحكيع، ؼيسا يتعمق بصبيعتو القانػنية، نطامان أصيبلن لمفرل في 

 السشازعات الجايخمية كالجكلية. 
 السظمب الخابع

 شخوط تدؾية الشداع بؾاسظة التحكيؼ
كتابة اتفاؽ  تتمخ ز بذخطشخكط الذكمية ، التحكيع بػاسصة الشداع تدػية شخكط ىشاؾ نػعاف مغ

 نخػ كبل الشػعيغ مغ الذخكط في فخع مدتقل، كسا يأتي:، ك شخكط مػضػعية، ك حكيعالت
 .ط الذكمية )كتابة اتفاؽ التحكيع(الذخك  الفخع األكؿ:

 .ثاني: الذػػػخكط الػسػػضػػعػيػةالفخع ال

 ولالفخع األ 
 التحكيؼ(ط الذكمية )كتابة اتفاق الذخو  

، كنخػ ىحا الذخط في االتفاؾيات التحكيع اتفاؽ تابةلمتحكيع بذخط ك الذكمية الذخكطتتمخز 
 الجكلية، ثع  في القػانيغ الػششية )الجايخمية(، في بشجيغ كسا يأتي:

 .شخط الكتابة في االتفاؾيات الجكلية البشج األكؿ:

 .شخط الكتابة في القػانيغ الػششية البشج الثاني:
 البشج األول

 جوليةشخط الكتابة في االتفاؾيات ال 
تذتخط غالبية ااتفاؾيات التي تشطع اتفاؽ التحكيع، أف يخد ىحا االتفاؽ مكتػبان، عمى أساس أف 
التحكيع شخيق استثشائي في حل الشداع الشاشئ عغ العقج االلكتخكني، يقػـ عمى الخخكج عغ شخؽ 
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التقاضي التقميجية، بكل ما فييا مغ ضسانات لمستقاضيغ، كبحلظ تسثل ىحه الزػابط الذكمية 
 الخاصة باتفاؽ التحكيع يخخكجان عمى القاعجة العامة في العقػد، كىي الخضائية.  

كيرح كركد ىحا االتفاؽ بأية صيغة كتابية، شالسا كانت قاشعة في داللتيا عمى إرادة شخفي 
ء إلى التحكيع بكامل إرادتيع سػاء تع ذلظ عمى شكل مخاسبلت أك بخؾيات أك مغ الشداع في المجػ 

 يخبلؿ البخيج االلكتخكني، أك أية كسيمة مغ كسائل االتراؿ الدمكي أك البلسمكي الحجيثة. 
( مغ القانػف الشسػذجي 9/2ىحا التػسع في مفيػـ الكتابة، يعػد الفزل ؼيو إلى نز السادة )

، مع اإلشارة إلى أف قػاعج التحكيع 9132لجكلي الرادر عغ األمع الستحجة عاـ لمتحكيع التجارؼ ا
(، اشتخشت أف يكػف اتفاؽ الصخفيغ عمى 9199لمجشة األمع الستحجة لمقانػف التجارؼ الجكلي لعاـ )

 التحكيع مكتػبان، إليخزاع السشازعات الشاشئة عغ العقج السبـخ بيشيسا لقػاعج ىحه المجشة. 
، مغ جية اشتخاط 9123( مغ اتفاؾية نيػيػرؾ لعاـ 2الستقجـ مع نز السادة ) كيتفق الشز

الكتابة في اتفاؽ التحكيع، لكشو يختمف عشو في تػسع قػاعج لجشة األمع الستحجة لمتحكيع التجارؼ 
الجكلي بسفيػـ الكتابة عمى الشحػ السذار إليو، كسا أف ىحيغ الشريغ يذبياف نز )الفقخة الثانية 

ادة األكلى( مغ االتفاؾية األكربية بذأف التحكيع التجارؼ الجكلي الرادرة في جشيف عاـ مغ الس
، التي أكجبت كركد اتفاؽ أك شخط التحكيع برػرة مكتػبة، ؼيكػف تػافخ )ركغ( الذكل 9199

كاجبان في الجكؿ األعزاء في االتفاؾية التي تذتخط قػانيشيا الكتابة، دكف اشتخاط ذلظ في الجكؿ 
عزاء التي ال تتصمب قػانيشيا الجايخمية كتابة شخط التحكيع، مع التأكيج عمى أف إثبات شخط األ

 التحكيع في مفيػـ أية اتفاؾية دكلية، إنسا يكػف استشادان لسفيػـ الكتابة ذاتو الػارد في تمظ االتفاؾية. 
 البشج الثاني

 شخط الكتابة في القؾانيؽ الؾطشية 
اشتخشت الكتابة النعقاد اتفاؽ التحكيع، قانػف السخافعات السجنية الفخندي مغ القػانيغ الػششية التي 

 9192، كالقانػف البمجيكي لعاـ 9120(، كقانػف التحكيع اإلنكميدؼ لعاـ 9499الججيج في السادة )
( التي تشز 92في السادة ) 9114لدشة  29(، كقانػف التحكيع السرخؼ رقع 9999في السادة )

ف يكػف اتفاؽ التحكيع مكتػبان كإال  كاف باشبلن، كيكػف اتفاؽ التحكيع مكتػبان إذا عمى أنو: ) يجب أ
تزسشو محخر كقع و الصخفاف، أك إذا تزسشو ما يتبادلو الصخفاف مغ رسائل أك بخؾيات أك غيخىا 

كاضحة  -كسا يخػ بعس الفقياء بحق –مغ كسائل االتراؿ السكتػبة(... كىحه العبارة األيخيخة 
لة في كركد الرػر السحكػرة عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، كبالتالي فاف الػسائل اإللكتخكنية الجال



 171من  111الصفحة 
 

الستاحة عبخ شبكة االنتخنت دايخمة في مفيػـ ىحه السادة شالسا تحقق اليجؼ الستسثل باستيفاء 
شكل معيغ يدسح بتأكيج ثبػت ندبة السعمػمات التي تتكػف مشيا إلى شخز معيغ، السيسا كأف 

ذخع السرخؼ أكج في قانػف التػؾيع اإللكتخكني كإنذاء ىيئة صشاعة كتشسية تكشػلػجيا الس
، مشح الحجية القانػنية الكاممة لمكتابة االلكتخكنية اندجامان مع 2004لدشة  92السعمػمات رقع 

الشسػ السزصخد لػسائل االتراؿ الحجيثة، إلى الحجًٌ الحؼ أصبح ؼيو بقاء األساليب التقميجية 
 تراؿ أمخان ال يداىع  في تصػيخ التجارة الجكلية.  لبل

( مشو عمى كجػب 90في السادة ) 2009لدشة  89كحلظ، نز  قانػف التحكيع األردني رقع       
أف يكػف اتفاؽ التحكيع مكتػبان، دكف أف يذتخط شكبلن معيشان لمكتابة، إذ تخؾ ذلظ لحخية األشخاؼ 

 ان. شخيصة أف يكػف اتفاقيع ىحا مقخكء
كالبج  مغ اإلشارة ىشا، إلى ما أستقخ  في عخؼ التعامل التجارؼ الجكلي مغ إمكانية إبخاـ العقػد    

عغ بعج دكف اشتخاط المقاء السادؼ لؤلشخاؼ الستعاقجة، إذا أمكغ تبادؿ اإليجاب كالقبػؿ أك تبادؿ 
كما مغ شظٌو في أف اتفاقات السعمػمات كالبيانات بػاسصة الخسائل كالبخؾيات عبخ شبكة االنتخنت، 

التحكيع تجيخل ضسغ ىحا السفيػـ، كلػ لع تكغ تمظ الخسائل كالبخؾيات محي مة بتػؾيعات مشدػبة إلى 
األشخاؼ، ألف ما استقخ  عميو التعامل التجارؼ الجكلي، كقش شو القانػف األنسػذجي لمتجارة 

ضػح أنو:)عشجما يذتخط القانػف أف ( مشو يتزسغ بكل ك 9، في السادة )9119اإللكتخكنية لعاـ 
خ اإلشبلع عمى البيانات  تكػف السعمػمات مكتػبة، تدتػفي رسالة البيانات ذلظ الذخط  إذا تيد 

 الػاردة فييا عمى نحػ يتيح استخجاميا بالخجػع إلييا الحقان(.  
سحكسة كيبجك أف القزاء الػششي في عجد مغ الجكؿ، يسيل نحػ ىحا االتجاه، فقج قزت ال   

، 9123، كبسشاسبة تفديخىا التفاؾية نيػيػرؾ لعاـ 99/9/9112الفجرالية في سػيدخا بتاريخ 
بػجػب أف تؤيخح كسائل االتراؿ الحجيثة باالعتبار، كأنو يجب االعتجاد بالدشج االلكتخكني، ذؼ 

ذلظ أف مغ الصخفيغ،  -أساسان  –الصبيعة غيخ السادية، باعتباره أقػػ مغ السدتشج غيخ السػقع 
خ بذكل  إلدامية التػؾيع أصبحت ندبية في مادة التجارة الجكلية، كأف اتفاؾية نيػيػرؾ يجب أف تفد 

 كاسع، لكي تدتػعب أؼ  شكل تفخزه كسائل االتراؿ الحجيثة، كإال  كجب تعجيل االتفاؾية نفديا.  
بيغ الكتابة كالتػؾيع ىحا التصػر أدػ إلى أٍف تداكؼ الكثيخ مغ القػانيغ الػششية حاليان    

االلكتخكنييغ، كبيغ الكتابة كالتػؾيع التقميجييغ، سػاءه في الؿيسة القانػنية، أك في الحجية بػصفيسا، 
دليبلن في اإلثبات، كأصجرت تذخيعات تشطع ذلظ، كسا ىػ الحاؿ في فخندا التي أصجرت قانػف 
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ي صجر فييا قانػف التػؾيع الخقسي   (، كألسانيا الت(Electronic Signatureالتػؾيع االلكتخكني 
(Digital Signature Ordinace الرادر بتاريخ )ككحلظ 9119أكتػبخ/–/ تذخيغ الثاني9 ،

 Information and Communication Serviceقانػف يخجمات السعمػمات كاالتراالت ) 

Actالغاية مشيا تذخيع ، كإيصاليا التي سش ت عجة قػانيغ ليحه 9119يػنيػ/ –( الرادر في حديخاف
،  92/8/9119( الرادر بتاريخ  Italian Digital Signature Legislationالتػؾيع الخقسي )

/ 90( الرادر بتاريخ Presidential Decree No. 315) 892كالسخسػـ الخئاسي السخقع 
 Rules of، كقػاعج سمصة الترجيق أك إصجار الذيادات )9119نػفسبخ/ –تذخيغ الثاني

certification Authority 9111مارس/ –/ آذار 92( الرادرة بتاريخ . 
 ثانيالفخع ال

 الذـــخوط الـسـؾضـؾعـيـة
، كيخزُّ ثانييا تحجيج مػضػع التحكيعالذخكط الػضػعية التفاؽ التحكيع ثبلثة، يتعمق أكليا ب

الشداع في االتفاؽ أىمية أشخاؼ ، كيتعم ق الثالث بتخاضي أشخاؼ الشداع عمى إحالتو إلى التحكيع
، كسا يأتي:عمى التحكيع  ، كنخػ كل  كاحج مغ الذخكط الثبلثة، في بشج مدتقلو
 .تحجيج مػضػع التحكيعالبشج األكؿ: 

 .تخاضي أشخاؼ الشداع عمى إحالتو إلى التحكيعالبشج الثاني: 

 .أىمية أشخاؼ الشداع في االتفاؽ عمى التحكيع البشج الثالث:

 
 البشج األول

 تحجيج مؾضؾع التحكيؼ 
يعجُّ تحجيج مػضػع الشداع بجقة شخشان لرحة مذارشة التحكيع عشج إبخاميا، في حيغ يكفي     

كسا سبقت  –تحجيج مػضػع الشداع أثشاء السخافعة بالشدبة لذخط التحكيع، ذلظ أف مذارشة التحكيع 
مُّػىا مغ تحجيج دقيق لسػضػع الشداع، ال تبـخ إال  بعج كقػع الشداع بالفعل، كبالتالي فاف يخ -اإلشارة

 يتقي ج بو السحكع، أك السحكسػف، عشج نطخ الشداع، يجعل مغ السذارشة باشمة. 
كال يتػجب، لتحجيج مػضػع الشداع، استخجاـ ألفاظ محجدة، أك شخيقة بعيشيا، بل يعػد ذلظ إلى    

السيع في األمخ، أف ال يبقى ىشالظ  إرادة الصخفيغ، المحيىغ يسكشيسا تفريل االتفاؽ، أك إجساليوي،
مجاؿ لمذظ في أف إرادة الصخفيغ قج اتجيت إلى إيخخاج الشداع مغ كالية القزاء، كإسشاده إلى 
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محكع، أك ىيئة تحكيع، مع تحجيج السيسة السػكمة لو، أك ليا، بسػجب اتفاؽ التحكيع، ذلظ أف عجـ 
ييئة التحكيسية، التسدظ ببصبلف مذارشة تحجيج اإلدعاء محل الشداع بجقة، يجيد لمسحكع أك ال

التحكيع لعجـ إمكاف تحجيج ميستيع بالجقة التي تداعج في الػقػؼ عمى ادعاءات الصخفيغ بجقة 
أيزان، فزبلن عس ا ليحا التحجيج مغ أىسية، مخدىا أف تسكيغ السحكسة القزائية السخترة بالخقابة 

 ييع، شخط لرحة السذارشة.   عمى تقيُّج السحكسيغ بحجكد السيسة السػكمة إل
كتشز العجيج مغ القػانيغ الػششية عمى كجػب تحجيج مػضػع الشداع في مذارشة التحكيع بجقة،    

لدشة   83مثل قانػف السخافعات السجنية الفخندي، كقانػف السخافعات السجنية كالتجارية الكػيتي رقع 
 . 9114لدشة  29، كقانػف التحكيع السرخؼ رقع 9130

االتفاؾيات الجكلية الخاصة بالتحكيع أحالت إلى القػانيغ الػششية لمجكؿ األشخاؼ فييا، الذخكط  أف
البلزمة لرحة مذارشة التحكيع، ؼيسا يتعمق بتحجيج الشداع في السذارشة، أك االتفاؽ عمى المجػء 

تأكج لمسحكع أك إلى التحكيع أثشاء السخافعة أماـ القزاء، أؼ أف اتفاؽ التحكيع يعجُّ صحيحان متى 
ىيئة التحكيع أف اتفاؽ األشخاؼ عمى التحكيع يشربُّ عمى نداع محجد كقع فعبلن، فيمـد أف تكػف 
إرادة أشخاؼ الشداع كاضحة كمحجدة في إيخخاج الشداع )مػضػع التحكيع( مغ كالية القزاء التقميجؼ، 

السحكع أك الييئة التحكيسية  السختٌزً أصبلن، إلى كالية السحكع أك الييئة التحكيسية، لكي يتستع
 بدمصة الفرل في الشداع السحاؿ إلى التحكيع.  

 البشج الثاني
 ف الشداع عمى إحالتو إلى التحكيؼتخاضي أطخا 

عمى العقػد التي تبـخ عبخ  -أيزان –القاعجة العامة في انعقاد العقػد ىي الخضائية، كذلظ يشصبق 
يمـد فييا تػافخ شخط الخضا، كسا يمـد تػافخه في العقػد شبكة االنتخنت، كمشيا اتفاؽ التحكيع، إذ 

التقميجية، فبلبج  مغ تخاضي شخفي الشداع عمى إيخخاجو مغ كالية القزاء، كتخػيل السحكع أك الييئة 
التحكيسية ميسة الفرل ؼيو، مع ضخكرة أف يكػف ىحا الخضا صحيحان، يخاليان مغ العيػب التي 

سػاء كانت غمصان أـ إكخاىان أـ تغخيخان أـ تجليدان، كليحا، إذا لع يتػافخ تفدجه كفقان لمقػاعج العامة، 
الخضا، أك تػافخ، لكغ شابو عيب مغ عيػب التخاضي، كاف شخط التحكيع باشبلن بصبلنان مصمقان، 

 أك بصبلنان ندبيان، حدب األحػاؿ.  
شخط التحكيع، كسا يجب أف يكػف  كشبقان لمقػاعج العامة، البج  مغ التقاء اإليجاب بالقبػؿ ليشعقج   

اإليجاب كالقبػؿ متصابقيغ حػؿ جسيع السدائل التي تزسشيا اتفاؽ التحكيع، فإذا كاف ىشاؾ 
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ايختبلؼ بيغ اإليجاب كالقبػؿ حػؿ أية مدالة، أك إذا كانت ىشاؾ زيادة أك نقز في أية مدالة 
 تتعمق باإليجاب كالقبػؿ، فإف العقج ال يشعقج. 

 البشج الثالث
 ف الشداع في االتفاق عمى التحكيؼأىمية أطخا

تذتخط أنطسة كتذخيعات التحكيع، تػافخ األىمية القانػنية في كل مغ شخفي اتفاؽ التحكيع، 
كالسحكسيغ، غيخ أف بحث أىمية السحكسيغ، ليدت ليا أية أىسية في التحكيع عبخ شبكة االنتخنت، 

افخ ىحه الجػانب، كتعُّجي أىمية السحكسيغ مغ كػنو يتعُّ عبخ مخاكد كبخػ متخررة تحخص عمى تػ 
 األمػر األساسية التي ال مجاؿ لمبحث فييا.   

تبقى األىمية الػاجب تػافخىا في أشخاؼ اتفاؽ التحكيع، كىي أىمية الترخؼ بالحق، فبل يكفي 
 تػافخ أىمية التقاضي، أك أىمية التبخع في الصخؼ الحؼ يكػف أىبلن لبلتفاؽ عمى التحكيع.  

كعمى ذلظ ال يسكغ لمقاصخيغ الحيغ لع يتسُّػا الثامشة عذخة مغ أعسارىع، كفاقجؼ األىمية كإف 
أتسػىا، قبػؿ التحكيع، أما فاقج األىمية البالغ سغ التسييد فإف  ترخفاتو، كمشيا اتفاؽ التحكيع، 

أجخاه كىػ قاصخ  باشمة بصبلنان ندبيان، يحق لو عشج بمػغو سغ  الخشج، تأييج اتفاؽ التحكيع الحؼ
مسيد، كسا أف  القاصخ السأذكف لو بسسارسة التجارة، يعجُّ بحكع البالغ سغًٌ الخشج ؼيسا يجيخل ضسغ 
اإلذف، كبالتالي يكػف مغ حقو أف يعقج اتفاؽ تحكيع بيحا الذأف، كحلظ فإف  السفمذ الحؼ صجر 

ا، كبالتالي ليذ لو االتفاؽ حكع قزائي بإشيار إفبلسو، تخفع يجه عغ إدارة أمػالو كالترخؼ بي
عمى التحكيع، سػاء عمى الخأؼ الفقيي الحؼ يخػ أف إجخاء اتفاؽ التحكيع مغ أعساؿ اإلدارة أك 
عمى رأؼ مغ يقػؿ أنو مغ أعساؿ الترخؼ، في حيغ يبقى اتفاؽ التحكيع الحؼ أجخاه السفمذ قبل 

ر سائخ الترخفات كالعقػد التي إشيار إفبلسو قائسان، كيمتـد ككيل التفميدة بتشفيحه عمى غخا
 الرحيحة الرادرة عغ السجيغ قبل إفبلسو. 

كيكػف اتفاؽ التحكيع الحؼ يكػف أحج شخؼيو عجيع األىمية، باشبلن بصبلنان مصمقان، أما االتفاؽ الحؼ 
يكػف أحج شخؼيو ناقز األىمية، أك أنو ال يسمظ حخية الترخؼ في الحق مػضػع الشداع السخاد 

لتحكيع، كالػصي أك الؿيًٌع، أك السسشػع مغ الترخؼ في حقػقو بشز القانػف، عخضو عمى ا
كاألشخاص السػضػعيغ تحت الحخاسة أك الحيغ تع  إشيار إفبلسيع، يكػف مثل ىحا االتفاؽ قاببلن 

 لئلبصاؿ.   
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حاؿ كتسشع بعس تذخيعات التحكيع، االدارة مغ المجػء إلى التحكيع، إال  بذخكط معيشة، كسا ىػ ال
في فخندا، التي ال يجػز فييا االتفاؽ عمى التحكيع، بالشدبة لمسشازعات التي تكػف الجكلة أحج 
أشخافيا، ما لع يقخر ذلظ مجمذ الػزراء، ؼيسا يتعمق بسشازعات الجكلة، أك مجمذ السحافطة، 

عمى بالشدبة لسشازعات السحافطات، أك السجمذ السحمي، بالشدبة لسشازعات السحميات، كيستشع 
السؤسدات العامة ذات الصابع الرشاعي أك التجارؼ المجػء إلى التحكيع، إال  بذكل استثشائي، 
متى صجرت مػافقة الجية السخترة بحلظ، كمفيػـ السخالفة يذيخ إلى أنو إذا لع ترجر السػافقة 

بقي الشداع الخاصة بإحالة مثل ىحا االتفاؽ إلى التحكيع، كمغ قبل الجية السخترة قانػنان بحلظ، 
 29يخاضعان لػالية القزاء الػششي، السختز أصبلن بشطخ مشازعاتيا، كقانػف التحكيع السرخؼ رقع 

يذبو ما ىػ مقخر في القانػف الفخندي بيحا الرجد، في حيغ يخػ الفقو المبشاني  9114لدشة 
 تحكيع. إمكانية لجػء السؤسدات العامة ذات الصابع الرشاعي كالتجارؼ كاالستثسارؼ إلى ال

لدشة  933كأما بالشدبة إلى العخاؽ، فميذ في نرػص قانػف السخافعات السجنية العخاقي رقع 
السعجؿ، كالستعمقة بالتحكيع ما يذيخ إلى جػاز المجػء إلى التحكيع في السشازعات التي  9191

تكػف السؤسدات العامة شخفان فييا، كىػ نقز تذخيعي يجب عمى السذخع العخاقي تبلؼيو مغ 
لشز عمى جػاز التحكيع في السشازعات التي تكػف اإلدارة شخفان فييا شخط مػافقة السخجع يخبلؿ ا

اإلدارؼ األعمى لزساف اإلفادة مغ مسيدات التحكيع، كفي ذات الػقت الحفاظ عمى حقػؽ 
 السؤسدات العامة.  

 
 السبحث الثاني

 التحكيؼ عبخ االنتخنت 

التحكيع ، ثع  تفريل ماـية التحكيع االلكتخكنييتػجب عشج الحجيث عغ التحكيع االلكتخكني، بياف 
بػصفيا كاحجة مغ أشيخ الييئات التي تسارس التحكيع عبخ االنتخنت عمى  أماـ ىيئة األيكاف

، كنخػ ذلظ في ثبلثة )محكسة الفزاء(أك السحكسة االفتخاضية نصاؽ كاسع، كمثميا ما يدسى ب
 مصالب، كسا يأتي:

 السصمب األكؿ: ماـية التحكيع االلكتخكني.
 السصمب الثاني: التحكيع أماـ ىيئة األيكاف.

 .(الفزاء محكسة) االفتخاضية السحكسة: الثالث السصمب
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 السظمب األول
 ماـية التحكيؼ االلكتخوني 

، كبياف االنتخنتتعخيف التحكيع عبخ يتعمق بساـية التحكيع االلكتخكني، عجة أمػر أىسيا 
، تسييجان إلجخاء أكجو اإليختبلؼ بيغ التحكيع االلكتخكني كالتحكيع التقميجؼو،  كتحجيج يخرائر

يبيًٌغ مداياه كأىسيتو في تصػيخ التعامل التجارؼ الجكلي، كذلظ في  قػيع قانػني لمتحكيع اإللكتخكني
 أربعة فخكع، كسا يأتي:

 .نتتعخيف التحكيع عبخ االنتخ  الفخع األكؿ:
 .يخرائز التحكيع عبخ االنتخنت الفخع الثاني:
 .أكجو اإليختبلؼ بيغ التحكيع االلكتخكني كالتحكيع التقميجؼ الفخع الثالث:
 .لمتحكيع اإللكتخكنيالتقػيع القانػني الفخع الخابع: 

 
 الفخع األول

 تعخيف التحكيؼ عبخ االنتخنت

 الحؼ التحكيع: كيعخؼ بأنو الفػرؼ الحجيثة،االلكتخكني مع تصػر كسائل االتراؿ  التحكيع ضيخ
 السعامبلت عغ الشاشئة السشازعات لتدػية السرسسة الخقسية البيئة في حرخؼ  بذكل يجخؼ 

 . االنتخنت شبكة عبخ السبخمة
 لمتحكيع، القانػني األساس ىػ التحكيع اتفاؽ فاف   ليحا الشداعات، لفٌسً  استثشائي شخيق كالتحكيع

 في السقخرة كالذكمية السػضػعية الذخكط يدتػفي أفٍ  يجب ليحا سمصتيع، السحكسػف  يدتسج كمشو
 .   التحكيسي الحكع بصبلف إلى ييفزي بصبلنو ألف   تبصمو، التي العيػب مغ يخمػه مغ لمتأكج القانػف 

    
 الفخع الثاني

 خرائص التحكيؼ عبخ االنتخنت 
 :اآلتية الخرائز في التقميجؼ التحكيع مع االلكتخكني التحكيع يذتخؾ

 عمى اتفاؽ أنو ىػ مدتقبلن، عقجان  أـ كاف بشجان  التحكيع، اتفاؽ تسيد التي الرفات أىعًٌ  مغ -9
 االتفاؽ مغ بجءان  استقبلليتيا، ليا كأصػؿ قػاعج إلى – بسػجبيا – التحكيع يخزع اإلجخاءات،
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 مغ الحجًٌ  عمى تداعج التي بالسخكنة اإلجخاءات تمظ تستاز كسا ،الشداع حدع كحتى التحكيع عمى
 التقميجية. التقاضي إلجخاءات السقيجة القانػنية الشرػص جسػد

 إذ التحكيسي، لمقخار اإللدامية بالرفة التقميجؼ، التحكيع كسا االلكتخكني، التحكيع يستاز  -2
 السحكع عغ الرادر بالقخار التداميع يفتخض السحتكسيغ، قبل مغ التحكيع، إلى الصػعي المجػء أف
 .   لمبصبلف سبب يعتخيو لع ما شبعان  التحكيسية، الييئة أك
 الحؼ بالػقت ؾياسان  السشازعات، فٌسً  في بالدخعة يستاز التقميجؼ، التحكيع كاف كإذا -8

 في كاإليخترار التكاليف، في االقتراد عغ فزبلن  التقميجؼ، القزاء عبخ الشداع حدع يدتغخقو
 السشازعات، فٌسً  في الدخعة عمى القائسة الجكلية التجارة لستصمبات استجابة اإلجخائية، التعقيجات

(  930) تتجاكز ال مجة كيجب إصجار القخار التحكيسي يخبلؿ بالبداشة، تتدع إجخاءات يخبلؿ مغ
 التحكيع فإف تمقائيان، لمتشفيح كقابميتو ؼيو السقزي األمخ بحجية التحكيسي القخار كتستع يػمان،

 في سخعة تتيح التي االنتخنت شبكة عبخ يتع كػنو كأكثخ، السدايا، ىحا يحقق االلكتخكني،
 . ممحػظ بذكل التقميجية األساليب مغ أكثخ كالتكاليف، الجيج في كاقترادان  اإلجخاءات،

 عغ بسشأػ التحكيع مغ تجعل جية ألية التحكيسية الييئة أك السحكع يخزػع عجـ -4
 الحؼ القانػف  سػػ  قانػف، كألؼ رسسية، جية ألية التحكيع يخزػع عجـ أف إذ كانت، أيان  الزغػط

 بالصخيقة لمشداع كحاسع عادؿ حل إلى الػصػؿ في السحكع يداعج الحخة، بإرادتيع الصخفاف  ايختاره
 .  محجد شكمي قانػني بشطاـ مقيج غيخ داـ ما يختارىا، التي

 التقاضي في الحاؿ عميو ىػ لسا يخبلفان  ،(Confidentiality) بالدخية التحكيع يستاز -2
  .(القزائية كاألحكاـ السخافعة عبلنية) مبجأ ؼيو يعجُّ  الحؼ التقميجؼ،

 تحجد نرػص قانػنية تػجج لع ما الشداع، أشخاؼ بسعخفة التصبيق الػاجب القانػف  ايختيار -9
  التصبيق الػاجب القانػف 

 ففي الكفء، السحكع ايختيار األشخاؼ بحخية كالتقميجؼ االلكتخكني التحكيع، يستاز كسا -9
 بسػجب محجدة، كمحكسة معيغ قاضو  أماـ التقاضي األشخاؼ إلداـ التقميجؼ القزاء إلى المجػء
 نداعيع عخض لؤلشخاؼ التحكيع يتيح حيغ في الجكلة، في الجايخمي القزائي االيختراص قػاعج
 .   الجكلية التجارة تذجيع صالح في يربُّ  أمخ كىػ نداعيع، مػضػع في محكع كأقجر أكفأ عمى

 الفخع الثالث
 أوجو اإلختالف بيؽ التحكيؼ االلكتخوني والتحكيؼ التقميجي 
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 مقخ دكلة في التحكيع جمدات لحزػر الشداع ألشخاؼ مادؼ بحزػر التقميجؼ التحكيع يتعُّ  .9
 مادؼ حزػر دكف  الجكلية االنتخنت شبكة عبخ االلكتخكني التحكيع يتع حيغ في التحكيع،

 تدسح الحؼ بالذكل الحجيثة، االلكتخكنية االتراؿ كسائل بػاسصة تعقج الجمدات كػف  لؤلشخاؼ،
 .   الشداع كأشخاؼ التحكيسية الييئة بيغ السعاصخ الدمشي بااللتقاء ؼيو
بل ىػ مختبط بدمدمة مغ  التقميجؼ، كالتحكيع مدتقبلن  ليذ االنتخنت شبكة عبخ التحكيع .2

 التػصل فخصة الشداع أشخاؼ تسشح االلكتخكنية كالتدػية التحكيع البجيمة لمتقاضي، فسخاكدالػسائل 
 .  االنتخنت عبخ التحكيع إلى المجػء قبل الػساشة، أك التفاكض عبخ حل إلى

 الفخع الخابع
 القانؾني لمتحكيؼ اإللكتخوني تقؾيؼال 

 :قانػنييغ، ىسا أثخيغ االلكتخكني التحكيع عمى الشداع عخض عمى يتختب
 القزاء عمى التحكيع اتفاؽ في السحجد الشداع عخض مشع في يتسثل :سمبي أثخ: األول األثخ

 .  الجكلة في التقميجؼ
 مغ بجالن  ؼيو، لمفرل التحكيع عمى عخضو الشداع أشخاؼ بالتداـ يتسثل :إيجابي أثخ: الثاني األثخ

 . الشداع في بالفرل أساسان  السخترة السحكسة
 ، يسكغ القػؿ:تقػيع التحكيع عبخ االنتخنتلحا، كعشج الحجيث عغ 

التحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية، في تدػية السشازعات التجارية الجكلية، ال يختمف عغ  -9
التحكيع التقميجؼ، بػصفو إجخاءن لحدع مشازعات التجارة االلكتخكنية، إال في استخجاـ شبكة 
االنتخنت، كسػاىا مغ كسائل االتراؿ الفػرؼ الحجيثة كػسيمة تتعُّ مغ يخبلليا كافة إجخاءات 

لتحكيع، بجءان مغ االتفاؽ عمى المجػء إلى التحكيع لحل الشداع بيغ الصخفيغ، مغ يخبلؿ ممئ ا
األنسػذج )االلكتخكني( السعجًٌ ليحا الغخض، كإرسالو إلى الصخؼ اآليخخ، أك إلى مخكد التحكيع، 

سخافعة كالحؼ يعجُّ قبػالن صخيحان في المجػء إلى التحكيع كسيمة لحل الشداع، مخكران بإجخاءات ال
التحكيسية، كما يتخمميا مغ تبادؿ السدتشجات، كسساع الذيػد، كتقجيع الخبخات، كانتياءن برجكر 
القخار التحكيسي الحؼ يتػجب عمى أشخاؼ الشداع احتخامو كتشفيحه، كمغ ثع  يتع حفع القخار كتػثيقو 

 في الدجبلت االلكتخكنية لسخكد أك محكسة التحكيع. 
ئل االلكتخكنية، كبسا يستاز بو مغ بداشة كسخعة في اإلجخاءات، كقمة في التحكيع عبخ الػسا -2

التكاليف، سيربح حؿيقة مدتقخ ة، األمخ الحؼ يػجب عمى السختريغ الػقػؼ عشج السذكبلت 
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القانػنية التي يسكغ أٍف تعتخض سبيل التحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية، فسغ ناحية، يجب احتخاـ 
التي تتصمبيا الشرػص القانػنية الػاجبة التصبيق، سػاء بالشدبة لذكل تكػيغ السقتزيات الذكمية 

 االتفاؽ عمى المجػء إلى التحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية، أك مزسػف ىحا االتفاؽ.
يجب اتخاذ الػسائل الكفيمة بتحقيق االندجاـ بيغ اإلجخاءات التحكيسية، كبيغ الػسائل  -8

غ يخبلليا ىحه اإلجخاءات، بجءان مغ شمب المجػء إلى التحكيع، حتى صجكر االلكتخكنية التي تتعُّ م
 القخار التحكيسي، كىػ أمخ يتصمب كضع إشار إجخائي كاضح لمتحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية.  

أف  الػصػؿ بالتحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية، إلى مختبة يكػف فييا ىػ األسمػب الصبيعي  -8
لتجارة االلكتخكنية، متػقف عمى، كمذخكط بكيؽية إجخاء التحكيع مغ يخبلؿ ىحه لحلًٌ مشازعات ا

الػسائل، مغ دكف حرػؿ إشكاالت قانػنية، كىػ أمخ يتػقف عمى كضع إجابة كاضحة كدؾيقة 
 عغ مدألتيغ اثشتيغ:       

خ أٍف يؤدؼ التحكيع عب -مغ يخبلليا–: ما ىي األشخ كاإلجخاءات التي يسكغ السدألة األولى
 الػسائل االلكتخكنية دكره في حلًٌ كتدػية الشداعات الشاشئة عغ عقػد التجارة االلكتخكنية.

مجػ نجاح التحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية، في تدػية مشازعات التجارة  السدألة الثانية:  
االلكتخكنية، ؼيسا لػ تييأت ليحا األسمػب الحجيث، مغ أساليب تدػية السشازعات، الطخكؼ 

 السبلئسة مغ الشاحيتيغ الفشية كالقانػنية.
أكلى السذاكل التي يسكغ أٍف تعتخض التحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية، بقاء القػانيغ التي  -4

تشطع إجخاءات التحكيع قائسة عمى استخجاـ السدتشجات الػرؾية )التقميجية(، كعمى الحزػر السادؼ 
الييئة التحكيسية، األمخ الحؼ يثيخ التداؤؿ حػؿ الؿيسة لصخفي الشداع، كشيػدىع، كيخبخائيع، أماـ 

القانػنية إلجخاءات التحكيع التي تتعُّ عبخ الػسائل االلكتخكنية، دكف الحزػر السادؼ لؤلشخاؼ أك 
 ككبلئيع ؟  

يثيخ الػاقع العسمي الخاىغ، الحؼ شاع ؼيو استخجاـ كسائل االتراؿ الفػرؼ الحجيثة في نقل  -2
دتشجات، مذكمة تتعمق بتشفيح حكع التحكيع الحؼ جخػ بالكامل عبخ الػسائل الخسائل كالس

االلكتخكنية الحجيثة، ؼيسا لػ كاف حكع التحكيع قج استشج إلى بشػد تحكيسية كاردة في عقػد 
الكتخكنية، أك كاف  تشفيحه مصمػبان في إقميع دكلة ال يشطع قانػنيا الػششي التحكيع بػاسصة الػسائل 

ية، أك ال يعتخؼ بيحا الشػع مغ أحكاـ التحكيع، الحؼ تتعُّ ؼيو السخافعات، كسائخ االلكتخكن
 (.Onlineاإلجخاءات بذكل مباشخ عبخ الذبكة الجكلية )
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البج  مغ حدع مػضػع )التخكيد السكاني لمتحكيع(، كتجاكز تقييج ىحا التخكيد بسكاف مباشخة  -9
، إلعصاء التحكيع عبخ الػسائل االلكتخكنية مكانة إجخاءات التحكيع، أك مكاف صجكر حكع التحكيع

قانػنية متسيدة، في مجاؿ تدػية السشازعات الشاشئة عغ التجارة الجكلية باستخجاـ الػسائل 
 االلكتخكنية.

االستخجاـ اآلمغ كالفعا ؿ لذبكات االتراؿ االلكتخكنية، يدتػجب تشطيسان قانػنيان دؾيقان لكلو  -9
مغ: إجخاءات السخافعة، كاإلثبات، يخرػصان فحػػ السدتشجات الستبأدلة، ؼيسا يتعمق بدبلمتيا 

عتخفت كتػثيقيا كحجيتيا، األمخ الحؼ يػجب الديخ عمى يخصى الشطع القانػنية الحجيثة التي ا 
بالكتابة كالتػؾيع االلكتخكنييغ، كساكتيسا بالكتابة كالتػؾيع التقميجييغ، عمى اعتبار أنيسا يؤدياف 
ذات الػضائف التي تؤدييا ىحه األيخيخة، سػاء كاف ذلظ يتعمق بإبخاـ العقج كإثباتو، أك بتدػية 

 السشازعات الشاجسة عشو.    
تبػء التحكيع بالػسائل االلكتخكنية، مكانتو التي  كىشاؾ مدألة في غاية األىسية، تداعج في -3

يدتحقيا كػسيمة لحل مشازعات التجارة بالػسائل الحجيثة، تتعمق بحفع القخار التحكيسي الرادر 
بالػسائل االلكتخكنية، كىػ أمخ يحتاج إلى جية مخترة تػدع لجييا ىحه القخارات، كتتػلى تخكيد 

ى السحتػػ األصمي لمقخار التحكيسي الرادر بالػسائل الحفاظ عم األول:جيجىا عمى أمخيغ، 
الحفاظ عمى سخية ىحا السحتػػ تجاه الغيخ...  لكػف مفاـيع )الدخية(  الثاني:االلكتخكنية، كاألمخ 

ك)الدبلمة( ك)الشدخة األصمية(، تدتمـد دقة في السعشى، كيخبخة فشية في العسل، بالشدبة لمدشجات 
( مغ القانػف األنسػذجي لمتجارة االلكتخكنية، يداعج 90سشتو السادة )االلكتخكنية، كالحل الحؼ تز

عمى تحقيق األمخيغ الستقجميغ معان، إذ تشز عمى كجػب حفع السدتشجات إذا كاف اإلعبلـ بذأنيا 
مدتسخان، أك إذا كانت عبارة عغ رسالة مخسمة أك مدتمسة )متمقاة(، كذلظ بالذكل الحؼ كردت بو، 

ـ متعمقان بسرجر الخسالة، أك مكاف إرساليا، شخط تحجيج ساعة اإلرساؿ، أك إذا كاف اإلعبل
 لسرمحة شخز ثالث. -باالتفاؽ–كاالستبلـ كتاريخو، مع إمكانية تعجيل ىحه الذخكط 
 

 السظمب الثاني
 التحكيؼ أمام ىيئة األيكان
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السشطػية تحت ىيئات التحكيع ، بياف األيكاف ىيئة أماـ التحكيعيدتػجب تفريل الحجيث عغ 
تقػيع التحكيع أماـ تسييجان ل، بذكل تفريمي إجخاءات التحكيع أماـ األيكافكشخح ، ىيئة األيكاف

 مغ الشاحية القانػنية، كذلظ في ثبلثة فخكع، كسا يأتي: األيكاف

 .ىيئة األيكاف السشطػية تحتالتحكيع الفخع األكؿ: ىيئات 

 .األيكافإجخاءات التحكيع أماـ الفخع الثاني: 

 .تقػيع التحكيع أماـ األيكافالفخع الثالث: 

 
 الفخع األول

 ىيئات التحكيؼ السشغؾية تحت ىيئة األيكان

 Internet Corporation for Assigned Names and)مخترخ( ICANN)  األيكاف

Numbers)، تمقي ميسة تتػلى ،9113 عاـ األمخيكية الستحجة الػاليات في أينذأت ىيئة كىي 
 الجكميغ أسساء بحساية يتسثل كعسميا االنتخنت، شبكة عمى التجارية السػاقع أسساء تدجيل شمبات

 لتدؾية السؾحجة القؾاعج الئحة كرد في لسا كفقان  العالسي، الشصاؽ ذات االلكتخكنية كالسػاقع
 – Uniform Dispute Resolution Policy) تدسى كالتي الستحجة، الػاليات في السشازعات

UDRP .) 
 عمى السػجػد الجعػػ  عخيزة نسػذج بسمئ السجعي ؾياـ عشج تبجأ الييئة أماـ التحكيع كإجخاءات 

 السػقع اسع أف عمى يشرب   أف يجب كالحؼ مباشخة، قبمو مغ لمييئة، االلكتخكني السػقع
 عبلمتو بسػجب لو الثابتة الحقػؽ  مع يتعارض تدجيمو، السخاد أك فعبلن، السدٌجل االلكتخكني،

 السػقع، اسع بيغ السدتيمكيغ، لجػ أاليختبلط، يحرل أف يسكغ بحيث بالفعل، السدجمة التجارية
 .  السحسية التجارية عبلمتو كبيغ

 ىيئة مشيا تتألف التي األربعة التحكيسية الييئات مغ كاحجة إلى شكػاه  تقجيع السجعي عمى كيجب  
 تمظ أحجػ بػاسصة بل مباشخة، قبميا مغ التدػية إجخاءات تسارس ال األيخيخة كػف  األيكاف،
 الستزخر، مغ شكػػ  عمى بشاءن  إنسا تمقائية، برػرة عسميا تسارس ال – بجكرىا – التي الييئات،

 تدجيمو السخاد أك الييئة، لجػ السدجل االلكتخكني السػقع اسع الذكػػ  ىحه تتزسغ أف كيجب
 السجعي عبلمة – االيختبلط إلى يؤدؼ بذكل - يذابو أك يصابق، أنو يفتخض كالحؼ لجييا،

 .  السدجمة التجارية
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  التي تتألف مشيا األيكاف ىي: الييئات التحكيسية األربعةك 
 .أكالن: محكسة التحكيع الػششية

 .ثانيان: مخكد التحكيع كالػساشة التابع لمسشطسة العالسية لمسمكية الفكخية
 .ثالثان: مخكد تحكيع السػارد العامة

 .رابعان: مخكد تحكيع القخار االلكتخكني
 (National Arbitration Forum - NAF) الؾطشية التحكيؼ محكسة: أوالً 
 يؤلفػف  الجكلي، التجارؼ  التحكيع مجاؿ في الخبخة ذكؼ  السختريغ مغ عجد مغ السحكسة تتألف   

 كفقان  ذلظ كيكػف  االلكتخكني، بخيجىا بػاسصة السحكسة إلى تقجـ شكػػ  كل في لمشطخ لجانان 
 Uniform Dispute) السشازعات لتدػية السػحجة القػاعج الئحة في الػاردة لمشرػص

Resolution Policy-UDRP  .) 
 World) الفكخية لمسمكية العالسية لمسشغسة التابع والؾساطة التحكيؼ مخكد: ثانياً 

intellectual property Organization - WIPO) 
 السشطسة األيكاف، ىيئة اعتسجتو الحؼ التحكيع مخاكد أكائل مغ يعجُّ  الحؼ السخكد، ىحا يتبع   

 الئحة لشرػص كفقان  إليو تخفع التي السشازعات في كيفرل ،(WIPO) الفكخية لمسمكية العالسية
 (.   UDRP)  السشازعات لتدػية السػحجة القػاعج

 (Center of Public Resource - CPR) العامة السؾارد تحكيؼ مخكد: ثالثاً 
 بقزايا كالسختريغ الجشديات، مختمف مغ الجامعات، كأساتحة الخبخاء مغ عجدان  السخكد يزع

 . الذأف بيحا الستعمقة الشداعات في التحكيع بسيسة يقػمػف  الحيغ الفكخية، السمكية
 (E- Resolution)  االلكتخوني القخار تحكيؼ مخكد: رابعاً  

 الفكخية كالسمكية التجارية بالعبلمات الستعمقة السشازعات في بالتحكيع يختز السخكد ىحا
 ما السخكد كيشطخ القزايا، ىحه في السختريغ مغ محكسيو ايختيار كيتع السعمػمات، كتكشػلػجيا

 (.   UDRP) السشازعات لتدػية السػحجة القػاعج لبلئحة كفقان  الذأف بيحا مشازعات مغ إليو يخفع
 الفخع الثاني

 التحكيؼ أمام األيكانإجخاءات 

 الشداع، تدػية إجخاءات يبجأ األربعة، الييئات ىحه إحجػ أماـ الذكػػ  السجعي، تقجيع بسجخد   
 أف مفاده، افتخاض عمى مبشي عميو السجعى قبػؿ أف ذلظ عميو، السجعى مغ مػافقة تشتطخ ال التي
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 أنو ييفتخض سػؼ ،(ICANN) ىيئة لجػ االلكتخكني مػقعو بتدجيل يقػـ شخز، أك جية أؼ
 الييئة في التدجيل كػف  ،(UDRP) السشازعات لتدػية السػحجة القػاعج لبلئحة الخزػع قبل قج

 سبق تجارؼ  اسع أك تجارية، لعبلمة مذابو أك مساثل الكتخكني، مػقع اسع تدجيل عجـ يدتمـد
 .  لجييا تدجيمو

 إيخصاره عجـ يعشي ال الشداع، تدػية بإجخاءات البجء عمى عميو، السجعى لسػافقة الحاجة كعجـ   
 مع الذكػػ، عمى كالخد اإلجابة حق مشحو باب مغ ذلظ يمـد بل الييئة، أماـ السخفػعة بالذكػػ 

ه تقجيع كجػب  لسجة استثشائي بذكل السجة ىحه تسجيج كيسكغ يػمان،( 20) تتجاكز ال مجة يخبلؿ ردًٌ
  التسجيج. شمب تبخر أسباب ىشاؾ كانت إف إضاؼية يػمان ( 20)

 :قخاريؽ بأحج الييئة أمام التحكيؼ إجخاءات وتشتيي   
 النتفاء نطخان  لمسجعي، التجارية العبلمة عمى االعتجاء ثبػت لعجـ ،الذكؾى  رفض تقخر أف فأما -

 .عميو لمسجعى التجارية العبلمة كبيغ بيشيا االيختبلط أك الذبو، كجػد
 يكػف  الحالة ىحه كفي التجارية، السجعي عبلمة عمى االعتجاء لػجػد  قبؾل الذكؾى تقخر  أك -

 لمسجعى، التجارية العبلمة أك االسع استخجاـ مغ عميو السجعى مشع مجخد عمى قاصخان  الييئة قخار
 إلى ييتخؾ ذلظ كػف  الصخفيغ، مغ ألؼ بالتعػيس قخار إصجار في الحق لمييئة يكػف  أف دكف 
 مغ لحقو عسًّا بالتعػيس لمسصالبة السختز، الػششي القزاء إلى المجػء في الستزخر رغبة

 .  ضخر
 الفخع الثالث

 تقؾيؼ التحكيؼ أمام األيكان

 الثشاء ال يسكغ لمباحث إال   عمييا، الستختبة التكاليف كقمة الشداع، تدػية بيا تتع التي الدخعة أماـ
 فاعمية أكثخ كسيمة يجعميا الحؼ األمخ األيكاف، ىيئة أماـ التحكيع بيا يتع التي اإلجخاءات عمى
 كافة أف إذ السشازعات، لحل بجيمة كػسيمة التقميجؼ التحكيع كمغ بل الػششي، لمقزاء المجػء مغ

 البخيج بػاسصة األشخاؼ بيغ االتراالت كافة كتجخؼ  االنتخنت، شبكة عبخ تتع اإلجخاءات
 أفزل يكػف  ربسا الشداع، مػضػع في فشية يخبخة ذا يكػف  الحؼ السحكع أف عغ فزبلن  االلكتخكني،

 برػرة – التحكيع كػف  عغ ناـيظ الشداع، بسػضػع مختران  يكػف  ال قج الحؼ الػششي القاضي مغ
 الجسيػر، أماـ نداعيع تفاصيل شخح يجشبيع كػنو الشداع، أشخاؼ عسل أسخار عمى يحافع – عامة

 .  القزائية كاألحكاـ السخافعات عبلنية مبجأ إلى استشادان 
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 يخبط تحكيع اتفاؽ كجػد لعجـ بالشطخ التحكيع، شخفي بيغ السباشخة العقجية الخابصة إف  انعجاـ   
ال يقمل مغ  االنتخنت، شبكة يخارج تقميجؼ، بذكل يجخؼ  الحؼ التحكيع في الحاؿ ىػ كسا الصخفيغ،

 يبخمو الحؼ العقج في – نعتقج كسا – متػافخة العقجية الخابصة أف ؾيسة التحكيع االيكاف، ذلظ
 السجعى التداـ يتزسغ كالحؼ لجييا، التجارية عبلمتو تدجيمو عشج األيكاف ىيئة مع عميو السجعى

 ذلظ أىسية مغ يقمل كلغ غيخه، عبلمة مع مختًمصة أك مذابية تجارية عبلمة تدجيل بعجـ عميو
 يسمكػف  األيكاف ىيئة عبخ تتع التي التدػية أشخاؼ أف ثع   العقج، ىحا في شخفان  ليذ السجعي كػف 
 تتألف التي األربعة الييئات إحجػ مغ قخار صجكر بعج حتى الػششي، القزاء إلى المجػء حق
 كىحا الصخفيغ، بسػافقة إال   لمشفاذ كقاببلن  ممًدمان  يكػف  لغ عشيا يرجر قخار أؼ كػف  األيكاف، مشيا

 عبخ التحكيع أىسية مغ يقمل لع أنو إال   التحكيسي، القخار إلدامية في العامة القػاعج يخبلؼ األمخ
 السجعى كإلداـ قخارات مغ عشيا يرجر ما احتخاـ فخض في شخقيا لمييئة كأف السيسا األيكاف، ىيئة
 . بو عميو

 ايختراص استبعاد الصخفيغ، بيغ صحيح بذكل إقخاره بسجخد لتحكيسي، البشج عمى يتختب كحلظ،
 عمى الفقو تعارؼ ما كىػ ايختراصو، في - أصبلن  – الجايخل الشداع، نطخ عغ التقميجؼ القزاء
القزاء  إلى المجػء في األشخاؼ حق أف غيخ ،لمتحكيع( الدمبي أك السانع األثخ) بػ تدسيتو

ا الييئة، مغ قخار صجكر بعج يبقى محفػضان حتى الػششي،  أماـ التدػية إجخاءات أف يعشي مسًٌ
 ىيئة أماـ التدػية إجخاءات بأف إلى القػؿ الفقياء بعس دفع اإللداـ، صفة ليا ليذ األيكاف

 الخأؼ كىحا ،الذبكة عبخ( تحكيسان ) مشيا أكثخ االنتخنت، شبكة عبخ( كساشة) إال   ىي ما األيكاف،
 .الصخفيغ بيغ اتفاؽ إلى -األيخخػ  ىي – تحتاج الػساشة كػف  نطخ، محل

 التحكيع تذبو ال يخاصة، شبيعة ذات إجخاءات ىي األيكاف، أماـ التدػية إجخاءات فأف كلحلظ
 السجعى إلداـ تدتصيع الييئة كػف  ،(يخاصة شبيعة ذؼ تحكيع) ىي بل تسامان، الػساشة كال تسامان،

 مغ عميو لمسجعى التجارية العبلمة شصب شخيق عغ ىيئاتيا، إحجػ ترجره الحؼ بالقخار عميو
 أبعج األيكاف ىيئةكتحىب  بل  عشيا، الرادر لمقخار كعسمي كاضح تشفيح كىحا االفتخاضي، العالع

 قخار بأؼ - مدتؿببلن  – التدامو لجييا، التجارية العبلمة تدجيل شالب عمى باشتخاشيا ذلظ، مغ
 التجارية العبلمة بذأف نداع إلييا رفع لػ ؼيسا ليا، التابعة التحكيسية الييئات إحجػ عغ يرجر

 .   تدجيميا السصمػب
 السظمب الثالث
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 Cyber Tribunal  (الفزاء محكسة) االفتخاضية السحكسة

بياف التعخيف بالسحكسة االفتخاضية ك البج  لتػضيح معشى السحكسة االفتخاضية كآلية عسميا، مغ 
كذلظ في فخعيغ، ، في تدػية السشازعات االلكتخكنية مغ الشاحية القانػنية ىاتقػيع دكر ثع   ،إجخاءاتيا

 كسا يأتي:
 يا.إجخاءاتك  االفتخاضيةالتعخيف بالسحكسة الفخع األكؿ: 
 .تقػيع دكر السحكسة االفتخاضية في تدػية السشازعات االلكتخكنيةالفخع الثاني: 

 
 الفخع األول

 التعخيف بالسحكسة االفتخاضية وإجخاءاتيا 
، إجخاءات تدػية الشداع أماـ السحكسة االفتخاضيةأكالن، ثع  بياف  االفتخاضية بالسحكسة التعخيفيتعُّ 

 في بشجيغ مدتقميغ، كسا يأتي:ثانياي 
 .البشج األكؿ: التعخيف بالسحكسة االفتخاضية

 .البشج الثاني: إجخاءات تدػية الشداع أماـ السحكسة االفتخاضية
 

 البشج األول
 االفتخاضية بالسحكسة التعخيف

 بجامعة العاـ القانػف  أبحاث مخكد كإشخاؼ رعاية تحت تأسدت التي السحكسة، ىحه تيجؼ
 بيئة في تثػر التي لمسذكبلت حمػؿ إيجاد إلى ،9113/يػنيػ-حديخاف/4 بتاريخ كشجا في مػنتخياؿ
 التي السعامبلت عمى تصبيقيا يسكغ التي القانػنية القػاعج تػحيج إلى كصػالن  االلكتخكني، الفزاء

 ىحا تحقيق سبيل في – تقػـ كىي االنتخنت، شبكة كمشيا الحجيثة، االتراؿ كسائل بػاسصة تجخؼ 
 كالسعاييخ الذخكط تدتػفي التي االلكتخكنية لمسػاقع تيسشح ترجيق شيادات بإصجار – اليجؼ

 . السحكسة قبل مغ كالسقخ ة السصمػبة
 التجارة عغ الشاشئة السشازعات جسيع تشطخ كػنيا كاسع، ايختراص صاحبة السحكسة كتعجُّ 

 االعتجاء جخاء التعػيس شمبات أك التجارية، بالعبلمات أك بالعقػد، األمخ تعمق سػاء االلكتخكنية،
 .   التعبيخ حخية أك التأليف، حقػؽ  أك السشافدة، أك الخاصة، الحياة عمى
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 السبخمة الجكلية التجارة بعقػد الستعمقة السشازعات السحكسة ايختراص نصاؽ عغ يخخج لكغ
 .    العاـ بالشطاـ الرمة ذات السدائل ايختراصيا نصاؽ عغ يخخج كسا التقميجية، بالصخؽ 

 البشج الثاني
 االفتخاضية السحكسة أمام الشداع تدؾية إجخاءات 

 شمب مغ بجءان  االنتخنت، شبكة عبخ -كامل بذكل – السحكسة ىحه أماـ الشداع تدػية عسمية تتعُّ 
 بإصجار كانتياءان  لمسحكسة، االلكتخكني السػقع عمى يخاصة استسارة بسمئ يكػف  الحؼ التدػية،

 .  التدػية في لمديخ البلزمة باإلجخاءات مخكران  لمسحكسة، االلكتخكني السػقع عمى كتدجيمو القخار
يد ما أىعٌ  ىي لمغيخ بالشدبة الدخية كلعل    كافة تتعُّ  إذ السحكسة، أماـ السخافعة سيخ إجخاءات يسًٌ

 بذكل التذفيخ، بػاسصة تقشيان،  السؤم غ لمسحكسة، االلكتخكني السػقع عمى سخية برػرة اإلجخاءات
 فشيان  بخنامجان  السحكسة تدتخجـ إذ إليو، الجيخػؿ – السعشية األشخاؼ غيخ – أحجه  معو يدتصيع ال

 يخػ  حكسي، بذكل( السحكسة مجمذ) تحقيق بػية ،(كػنفخانذ الفيجيػ) تقشية عمى يقػـ متقجمان 
 .  مباشخة برػرة بعزيع كالسحكسػف  األشخاؼ يخبللو
 :شخيقيغ بأحج السحكسة أماـ السخفػعة القزايا في الفرل كيكػف 

 األشخاؼ اتفاؽ حالة في الحجيثة، االلكتخكنية الػسائل عبخ الػساشة إلى المجػء :األول الظخيق
 يخبلليا يتع محجدة زمشية مجة عمى االتفاؽ الحالة ىحه في –كيجػز إلييا، المجػء عمى الستشازعة

 . الثاني الصخيق إلى االنتقاؿ جاز تدػية، إلى التػصل دكف  انتياءىا كعشج الشداع، حدع
 الحالة ىحه كفي الحجيثة، اإللكتخكنية الػسائل بػاسصة التحكيع إلى المجػء ىػ: الثاني الظخيق

 تاريخ مغ يػمان،( 80) تتجاكز ال مجة يخبلؿ بػضػح، السدبب حكسيع إصجار السحكسيغ عمى
 السعشية األشخاؼ إلى إلرسالو تسييجان  ،(اإللكتخكنية) السحكسيغ بتػاؾيع الحكع كيحي ل السخافعة، يختاـ

 .   االلكتخكني البخيج بػاسصة
 الػاجب القانػف  بذأف السحكسة، قبل مغ السعتسجة القػاعج إلى السػضع، ىحا في اإلشارة السيع كمغ

 :يأتي بسا إجساليا يسكغ كالتي أماميا، السعخكض الشداع عمى التصبيق
 السختار القانػف  ىحا ؼيكػف  نداعيع، بذأف معيغ قانػف  تصبيق عمى الشداع أشخاؼ اتفاؽ حالة في: آ

 .التصبيق الػاجب ىػ
 يختبط الحؼ البمج قانػف  تصبيق إلى السحكسة تمجأ معيغ، قانػف  ايختيار عغ اإلرادة سكػت عشج:ب
 .   صمة بأكثق الشداع بو
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 عمى التصبيق الػاجب القانػف  ىػ لمسدتيمظ الػششي القانػف  فإف   االستيبلؾ، عقػد في أما: ج
 في الدائجة كاألعخاؼ التعاقج، ضخكؼ األحػاؿ، جسيع كفي السحكسة، مخاعاة كجػب مع الشداع،
 . االلكتخكنية التجارة

 الفخع الثاني
 االلكتخونية السشازعات تدؾية في االفتخاضية السحكسة دور تقؾيؼ

 أف   إال   لصخؼيو، ممدمان  يكػف  االفتخاضية، السحكسة عغ يرجر الحؼ الحكع أف   مغ الخغع عمى
 قاببلن  السحكسة ىحه عغ الرادر القخار يكػف  أف – الحخة بإرادتيسا – االتفاؽ الشداع، شخفي بإمكاف
 بحكع يقتشع لع إذا–الصخفيغ  مغ أؼًّ  بإمكاف أف   عغ فزبلن  ىحا التقميجؼ، القزاء أماـ ؼيو لمصعغ

 . الػششي القزاء إلى المجػء –االفتخاضية السحكسة
 المجػء عمى الشداع أشخاؼ اتفاؽ أمكانية لسجخد السحكسة إجخاءات عغ التحكيسي الصابع يشتفي كال

 ىػ القزاء، إلى المجػء عمى الشداع أشخاؼ اتفاؽ عجـ حالة في األصل، يبقى إذ القزاء، إلى
 شخح إعادة جػاز كعجـ ليسا، بالشدبة االفتخاضية السحكسة عغ الرادر التحكيسي القخار إلدامية
 .  القزاء أماـ ثانية الشداع

 الستحجة الػاليات في ضيخت حجيثة كسيمة عغ تختمف السحكسة، ىحه أف   مبلحطة كيجب
، قخار دكف  مغ لكغ كتدػيتيا، الشداعات حل إلى األساس بالجرجة تيجؼ األمخيكية،  كالتي ممـد

 شخز تعييغ الشداع أشخاؼ يتػلى كفييا ،(Mini – Trial) أك( االفتخاضية السحاكسة)بػ تعخؼ
 شخيقة في كرأيو بيشيع، نذأ الحؼ الشداع في نطخ كجية إبجاء ميسة يتػلى عشيع، أجشبي محايج،
 إلى الشداع رفع حالة في ؾيسة أية ىحا لخأيو يكػف  أف غيخ كمغ إلداـ، دكف  الشداع، ىحا تدػية

 أقخب السحايج، الصخؼ ىحا رأؼ يكػف  كبحلظ الشداع، بشطخ - أساسان  – السخترة الػششية السحكسة
 يبجؼ أك مقتخحو، السحايج الصخؼ ىحا يقجـ ال أفٍ  الصبيعي كمغ ،(القخار) إلى مشو( االقتخاح) إلى

 . بالشداع الرمة ذات األشخاؼ، كمدتشجات دفػع كافة عمى الػقػؼ بعج إال   رأيو،
 أنػاع مغ نػعان  تكػف  أفٍ  تتعجػ ال القانػنية، الشاحية مغ الحجيثة التقشية ىحه ؾيسة أف   كنعتقج

 عمى الػقػؼ الشداع، في أشخاؼ مغ شخؼ كل تداعج دامت ما صػره، مغ صػرة أك الرمح،
 الستشازعيغ، بيغ محايج ثالث شخؼ يخبلؿ مغ شمباتو، كمذخكعية كجاىة كمجػ السذكمة، حؿيقة

 حق   فإف   كإال   عمييا، يتفقػف  سػؼ التي بالريغة ترالحػا األشخاؼ اقتشع فاف الشداع، عغ كأجشبي
 .  كمزسػف  قائع السختز القزاء إلى بالمجػء شخؼ كل
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 القزاء غيخ مشطػمة، إيجاد نحػ الحجيث التػجو مغ جدء ىي( االفتخاضية السحكسة) فاف   كأيخيخان،
 ما السيسا الحجيثة، االتراؿ كسائل عبخ التعاقج عغ الشاجسة الشداعات في بالبت تختز التقميجؼ،

 Virtual Magistrate( )االفتخاضي القاضي) مذخكع كيأتي بالسدتيمكيغ، مشيا يتعمق

Project- V.M.P )األمخيكية  التحكيسية الجسعية ابتكختو الحؼ(AmericanAssociation 

Arbitration)،  غيخ السشطػمة مغ يجعل الحؼ بالذكل التػجو، ىحا تعسيع مغ آيخخ جدءان 
 كسائل في الحجيثة التقشيات تصػر مع لمتصػر، قابمة معو تكػف  الحؼ الحجًٌ  إلى مخنة القزائية،
 كسائل عمى تقجيع يداعج ذلظ كػف  كالخجمات، بالدمع الستعمقة الشداعات تدػية لغخض االتراؿ،

 لتدػية سخيعة كسيمة( االفتخاضي القاضي) كيسثل لمسدتيمكيغ، كفعالية سيػلة تقاضي أكثخ
 بشطخ كيختز االنتخنت، شبكة عبخ السباشخة كالخجمات األنطسة مدتخجمي تعتخض التي الشداعات

 إذ االنتخنت، شبكة عمى السجرجة كالسدتشجات الخسائل عغ الشاشئة باألضخار الستعمقة االدعاءات
 كالتي يشطخىا، التي القزايا بذأف كسخيعة، حيادية أحكاـ بإصجار( االفتخاضي) القاضي يقػـ
 جخاء الرشاعية، كاألسخار التجارية، كالعبلمات الفكخية، بالسمكية تتعمق محجدة، أمػر حػؿ تجكر

 بالحياة البلحقة األضخار ككحلظ السزممة، التجارية العسميات عغ الشاجسة االحتياؿ عسميات
 .        كغيخىا كالذخؼ، الدسعة، كمدائل ،(الخرػصية)بػ يعخؼ ما أك الخاصة

            
 الفرل الخامذ
 القخارات السؤقتة

 ،القزاء السدتعجل ،االحتياشيالقخارات السؤقتة في التذخيع العخاقي ثبلثة أشكاؿ: الحجد 
لي الحجيث عشو في ثبلثة )األكامخ عمى العخائس(أك ما يدسى القزاء الػالئي ك  ، كىػ ما نفرًٌ

 مباحث، كسا يأتي:

 االحتياشي. السبحث األكؿ: الحجد
 السبحث الثاني: القزاء السدتعجل.

 السبحث الثالث: األكامخ عمى العخائس.
 

 السبحث األول
 الحجد االحتياطي 
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تعمق تمدائل ميسة ، كسا أف  ىشاؾ عمق بالجانب الشطخؼ لمحجد االحتياشيتمدائل ميسة تىشاؾ 
كالجػانب العسمية في مصمب  ، كنخػ كبلن مغ الجػانب الشطخيةبالجانب العسمي لمحجد االحتياشي

 مدتقل، كسا يأتي:
 .محجد االحتياشيل شطخؼ بعس السدائل السيسة الستعمقة بالجانب الالسصمب األكؿ: 
 .محجد االحتياشيلبعس السدائل السيسة الستعمقة بالجانب العسمي السصمب الثاني: 

 
 السظمب األول

 بعض السدائل السيسة الستعمقة بالجانب الشغخي لمحجد االحتياطي 
الحجد بتعخيف ال ،االحتياشي لمحجد الشطخؼ  بالجانب الستعمقة السدائلأىعًٌ  يدتػجب بياف

الستعمقة جخاءات إلا عس ا يذتبو بو مغ أكضاع، ثع  الػقػؼ عمى شخكشو كتسييدهبياف االحتياشي ك 
 لظ في فخعيغ، كسا يأتي:، كذصمب الحجد االحتياشيب

 الفخع األكؿ: تعخيف الحجد االحتياشي كشخكشو كتسييده.
 .اجخاءات شمب الحجد االحتياشيالفخع الثاني: 

 الفخع األول
 تعخيف الحجد االحتياطي وشخوطو وتسييده 

، شمب الحجد االحتياشيالػاجب تػافخىا في شخكط ، ثع  بياف تعخيف الحجد االحتياشينتػلى أكالن 
 كذلظ في فقختيغ مدتقمتيغ، كسا يأتي:

 .أكالن: تعخيف الحجد االحتياشي

 .ثانيان: شخكط شمب الحجد االحتياشي

 
 أواًل: تعخيف الحجد االحتياطي:

 بسػجبو القزاء يسشع الجائغ، مغ شمب عمى بشاءى  القاضي يػقعو تحفطي اجخاء :االحتياطي الحجد
 أـ مادياى  الترخؼ ىحا كاف سػاء مشيا، بذصخ أك امػالو في ترخؼ باؼ الؿياـ مغ السجيغ،
 .الجائغ ضساف مغ الساؿ ذلظ ايخخاج شأنو مغ كالحؼ قانػنياى،

 يدتصيع عمييا حتى السجيغ سمصة بتقييج السحجػزة االمػاؿ عمى التحفع :فيػ التشفيحي الحجدأما 
 .السجيغ امػاؿ بيغ مغ ممكيتيا ستشدع التي االمػاؿ مشيا، فيػ تحجيج حقو يدتػفي أف الجائغ
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 :االحتياطي الحجد طمب شخوطثانيًا: 
 .عادؼ بيج الجائغ أك رسسي سشج كجػد -أكالى 

 اإلقخار تتزسغ ايخخػ  اكراقاى  الجائغ قجـ إذا سشج ىشاؾ يكغ لع كلػ الحجد شمب يجػز -ثانياى 
 .بالكتابة

 .الذيػد شيادة -ثالثاى 
 .حجدىا القانػف  يجيد ال التي االمػاؿ مغ تكػف  أف بذخط بالكتابة، الثبػت مبجأ كجػد -رابعاى 

 الفخع الثاني
 ودور الذخص الثالث اجخاءات طمب الحجد االحتياطي

السحتجد دكر الذخز الثالث  ، قبل الحجيثعغإجخاءات شمب الحجد االحتياشينتعخؼ عمى 
 إيقاع الحجد االحتياشي، كذلظ في فقختيغ، كسا يأتي:بعج تبميغو بقخار تحت يجه 

 .إجخاءات شمب الحجد االحتياشيأكالن: 

 .ثانيان: دكر الذخز الثالث بعج تبميغو بقخار الحجد

 
 :االحتياطي الحجد طمب جخاءاتأواًل: إ

 .السخترة السحكسة بصمب إيقاع الحجد إلى شالب الحجدعخيزة يقجـ -
 الحؼ كالدشج اقامتيع كمحل شيختيع ك كجج اف الغيخ ك السجيغ ك الجائغ اسع العخيزة تتزسغ -

 .اجمو مغ الحجد السصمػب الجيغ كمقجار الحجد شمب في اليو يدتشج
 الجيغ ؾيسة مغ (%90) مقجارىا نقجية تأميشات أك رسسية كفالة يقجـ أف الحجد شالب عمى -

 .بو )ىحه الكفالة تشطع لجػ الكاتب العجؿ سمفان كيخفق سشج الكفالة مع شمب ايقاع الحجد( السصالب
 الخسع في سجبلت السحكسة، ثع  استيفاء بتدجيمو يأمخ أكالن  القاضي، إلى الحجد شمب تقجـ عشج -

 .القانػني، كبعجىا يقخر الحجد مغ عجمو
 .رفزو أـ الحجد لصمب استجاب سػاء قخاره يدبب أف القاضي عمى -
اـ عغ شخيق التطمع أم أياـ( 8)يخبلؿ مجة  القخار سمبان أك إيجابان، يسكغ الصعغ بو اصجار بعج -

عغ شخيق التسييد أماـ محكسة االستئشاؼ  أياـ( 9)كيخبلؿ  ذات السحكسة التي أصجرت القخار،
برفتيا التسييدية، إال  إٍف كاف القخار صادران مغ محكسة االستئشاؼ برفتيا االستئشاؼية، ؼيكػف 

 .التسييد اماـ محكسة التسييد االتحادية
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 الحجد: بقخار تبميغو بعج الثالث الذخص دورثانيًا: 
قج يكػف الساؿ السصمػب حجده مػجػدان تحت يج شخز ثالث غيخ السجيغ، فسا ىػ مػقف ىحا 

كيجب االجابة عغ ذلظ أٍف نفخؽ بيغ إقخار  يجه، تحت السحجػز الساؿ يكػف  الذخز الحؼ
 الذخز الثالث بعائجية الساؿ لمسجيغ، أكإنكاره، أك سكػتو السجخد:

 السجيغ إلى تعػد لجيو السحجػزة االمػاؿ أف يجه تحت السحجػز الثالث الذخز اقخ إذا :اإلقخار
 .كالسجيغ الجائغ بيغ تجخؼ  التي السخافعة جمدة في حزػره يمـد فبل

 إثبات الجائغ عمى كجب السجيغ إلى تعػد لجيو أمػاؿ كجػد الثالث الذخز انكخ إذا :االنكار
 .لجيو كجػدىا

 عمى دليبلى  سكػتو اعتبخ تقجيسو، السقتزي البياف يقجـ كلع الثالث الذخز سكت إذا :الدكؾت
 أذ يعجُّ الدكػتي )ذلظ،  يخبلؼ السجيغ يثبت لع ما لمسجيغ كعائجيتو لجيو السحجػز الساؿ كجػد
 .(إقخاران 

 السظمب الثاني
 بعض السدائل السيسة الستعمقة بالجانب العسمي لمحجد االحتياطي 

تي لابعس الجػانب اإلجخائية ، االحتياشي لمحجد العسمي بالجانب الستعمقة السدائلمغ أىعًٌ 
نسػذج عسمي ،كىػ ما نبيًٌشو أكالن، قبل إيخاد لحجد االحتياشيتتخحىا السحكسة كىي برجد إيقاع ا

لقخار الحجد آيخخ نسػذج عسمي ، ثع  محكسة البجاءةالحؼ تػقعو لقخار الحجد االحتياشي 
 ، كذلظ في ثبلث فقخات، كسا يأتي:محكسة األحػاؿ الذخرية ػقعواالحتياشي الحؼ ت

 .انب اإلجخائية لمحجد االحتياشيأكالن: بعس الجػ 

 ثانيان: نسػذج عسمي لقخار الحجد االحتياشي الحؼ ترجره محكسة البجاءة:

 .ترجره محكسة األحػاؿ الذخريةالحؼ قخار الحجد االحتياشي عسمي لثالثان: نسػذج 

 
 االحتياطي:أواًل: بعض الجؾانب اإلجخائية لمحجد 

 اثشاء شخري بصمب ايقاعو كاليجػز بشاءن عمى عخيزة االحتياشي الحجد كضع يجب. 9
 السخافعة، لغخض الصعغ بالقخار مغ الستزخر.

 الحجد، أمخ مغ يتطمع أفٍ  يجه، تحت السحجػزة الثالث كلمذخز أمػالو عمى السحجػز لمسجيغ. 2
)عغ  ليع السحجػز الساؿ عائجية إلثبات السخترة السحكسة يخاجع أفٍ  إال   لو فميذ ىؤالء أما غيخ
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االحتياشي برفة  التي كقع بدببيا الحجد الجعػػ  في بالجيخػؿ شخيق دعػػ االستحقاؽ(، أك
 ثالث. شخز

 الجعػػ. اقامة كقت السقجار معمػـ غيخ لكػنو السثل؛ أجخ لقاء الحجد كضع اليجػز. 8
 لمسحكسة النو يجػز االحتياشي؛ الحجد قخار يبصلال  االحتياشي الحجد رسع استيفاء عجـ إف  . 4

 .التشفيح بعج ذلظ دائخة بػاسصة أك قبميا ابتجاءن، مغ الخسع تدتػفي أف
. يجب اف تقاـ الجعػػ مغ قبل كاضع الحجد االحتياشي يخبلؿ ثسانية اياـ مغ تاريخ كضع 2

% مغ ؾيسة الساؿ السحجػز لسا قج يريب 90مقجارىا  الحجد االحتياشي كاف يجفع تاميشات
 السصمػب الحجد ضجه كاستيفاء الخسع القانػني.

. تكػف الجعػػ السقامة لترجيق الحجد االحتياشي صحيحة، كلػ اؾيست بعج مخكر الثسانية ما 9
 .دامت السحكسة لع تقخر إبصاؿ الحجد االحتياشي

 االحتياطي الحي ترجره محكسة البجاءة: الحجد عسمي لقخار نسؾذجثانيًا: 
 الديارات لتجارة العامة الذخكة في السػجػدة الديارة عمى كضعو االحتياشي الحجد شالبة شمبت

الػصل  بسػجب الديارة بجؿ دفع قج كانو الذخكة في اسع لجيو ضجه الحجد السصمػب كػف 
 ....... .السخقع
 سشج بسػجب االداء مدتحق الجيغ كػف  ما يؤيج ابخازىا كبعج العمشية الحزػرية السخافعة كبعج

 كاالتي: القخار يكػف  تحخيخؼ 
 لمديارات العامة الذخكة إلى كاالشعار لمسجعي العائج الػصل عمى االحتياشي الحجد كضع قخرت
 حجده السصمػب الساؿ ؾيسة مغ% 90 بشدبة كفالة االحتياشي الحجد شالب يقجـ اف عمى بحلظ
 الحجد. كضع تاريخ مغ اياـ 3 يخبلؿ الجعػػ  يؿيع كأفٍ 

يبلحع أف  قخار الحجد االحتياشي ىشا قخار مدتقل بجعػػ مدتقمة ىي دعػػ ايقاع الحجد، عمى 
( أياـ مغ قخار إيقاع 3أنو يجب إقامة الجعػػ األصمية بالسػضػع األساسي لمخرػمة يخبلؿ )

 .الحجد االحتياشي
 

 :ترجره محكسة األحؾال الذخريةالحي قخار الحجد االحتياطي عسمي لثالثًا: نسؾذج 
عغ محكسة  كالرادر ......كالسؤرخ السخقع الدكاج كلعقج السخبػشو الحجدية كلمكفالة السقجـ لمصمب

 ىحه في بيا السصالب االثاث عمى االحتياشي الحجد كضع ........ قخرتي .األحػاؿ الذخرية في
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 امخان  ذلظ. لتشفيح القزائي السعاكف  كاشعار الجعػػ  حدع لحيغ ثالث شخز لجػ كايجاعيا الجعػػ 
 مجنية. مخافعات 299 ك 282 ك 928 السػاد كفق القخار كصجر لمتطمع قاببلن  كالئيان 

الجعػػ األصمية، بعج التحقق  عمى عخيزة قخار كالئي كيبلحع أف  قخار الحجد االحتياشي ىشا 
 ؾيسة مغ (%90) بشدبة الحجدية كالكفالة االثاث كقائسةالدكاج  كعقج مدتسدكاتيا اكساؿ مغ

 بيا. السصالب االثاث
 عجـ أك كامتشاع بيا، السصالب االثاث عمى االحتياشي الحجد بػضع القزائي السعاكف  ؾياـ كعشج
 االحتياشي الحجد كضع شالب تكميف القاضي يقخر لجيو، االثاث إليجاع ثالث شخز كجػد
قزائي )كإذا لع يػجج أحج يػدعيا لجػ الدكج السحجػزة ضجه  حارس أك ثالث شخز بتقجيع

 غخفة في االثاث كيدميسو شخريان كيربح مدؤكالن مدؤكلية مجنية كجدائية عغ األثاث السحجػزة(،
 جػاز فتح بعجـ الجار جسيع ساكشي كافيساـ األحسخ بالذسع كيقػـ بختسيا عميو، السجعي دار في

 .السحكسة مغ بقخار اك الجعػػ  نتيجة لحيغ الغخفة
 

 السبحث الثاني
 القزاء السدتعجل 

نسػذج ، قبل إيخاد ماـية القزاء السدتعجل يدتػجب تفريل الحجيث عغ القزاء السدتعجل بياف
، كلحا نقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ، كسا عسمي لمقزاء السدتعجل في التصبيقات العخاؾية الحجيثة

 يأتي:
 القزاء السدتعجل.السصمب األكؿ: ماـية 

 السصمب الثاني: نسػذج عسمي لمقزاء السدتعجل في التصبيقات العخاؾية الحجيثة.
 مب األولالسظ

 ماـية القزاء السدتعجل 

،ثع  بالسدتعجلىحا الشػع مغ القزاء سبب كصف ، تحجيج السدتعجل القزاء ماـيةتدتػجب بياف 
، كذلظ في مسيدات القزاء السدتعجل، لغخض الػصػؿ إلى أركاف دعػػ القزاء السدتعجلبياف 

 ثبلث فقخات، كسا يأتي:
 أكالن: سبب كصف القزاء بالسدتعجل.

 السدتعجل. القزاء دعػػ  أركاف ثانيان:
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 السدتعجل. القزاء مسيدات ثالثان:
 :أواًل: سبب وصف القزاء بالسدتعجل

يخصخ حؿيقي محجؽ بالحق السخاد كجػد  نتيجة ،االستعجاؿمغ  ، جاءالسدتعجلبالقزاء  كصف
 ، كيذتخط لعسل القزاء السدتعجل:جرئو بدخعةلكيتصمب أتخاذ اجخاءات سخيعة  ،عميو السحافطة

 صمب السجعي حسايتو.الحق الحؼ يتحسي قانػنية . كجػد قاعجة 9
 التأيخيخ اؼ اف يػجج يخػؼ مغ احتساؿ كقػع ضخر.مغ يخصخ كجػد . 2
حجدىا القانػف لمحساية يمؤقت تتخحه السحكسة شبقاى لؤلجخاءات التي  . فالقزاء السدتعجل قخار8

 كجػده دكف التعخض ألصل الحق. حمغ يخصخ التأيخيخ في حساية حق يخج  
 ركشاف فقط ىسا: القزاء السدتعجل:دعؾى أركان ثانيًا: 

 .. الخصخ العاجل )االستعجاؿ(9
 . عجـ السداس بأصل الحق.2

 السدتعجل:مسيدات القزاء ثالثًا: 
 جخاءاتو سخيعة ججاى بالشدبة لسػاعيج الحزػر ك لديخ الجعػػ كلتشفيح القخار كالصعغ ؼيو.إ .9
أف شبيعة القزايا التي يقزي فييا قاضي االمػر السدتعجمة ال بج كأف تكػف مدتعجمة . 2

 .قزايا ذات شبيعة مدتعجمة(أؼ يخذى فييا عمى الحق مغ فػات الػقت )
مػر السدتعجمة قزاء مؤقت كيخاضع لقاعجة اساسية ىي عجـ السداس بأصل القزاء في اال. 8

 .قزاء مؤقت ال يسذ أصل الحق( فيػالحق )
 السظمب الثاني

 نسؾذج عسمي لمقزاء السدتعجل في التظبيقات العخاؾية الحجيثة 
.......................................... 

ذكخه مغ حيثيات كأسباب كبالصمب قخرت السحكسة إلداـ السصمػب القزاء  تقجـعميو كلسا 
السدتعجل ضجه الديج مجيخ عاـ تػزيع كيخباء الجشػب باعادة التيار الكيخبائي )الخط الحخج( إلى 
شالب القزاء السدتعجل فشجؽ الجشػب في الشاصخية عمى نفقة ىحا االيخيخ كحدب الزػابط 

كيخباء باف ال يكػف مذتخؾ اك عميو تجاكزات كاستيفاء كافة الخسـػ السحجدة مغ الديج كزيخ ال
كالكمف الستختبة عمى ذلظ كاعتساد التدعيخة الكيخبائية السقخرة حدب قخار مجمذ الػزراء كتحسيل 
السصمػب القزاء السدتعجل ضجه كافة السراريف كالخسػـ كصجر القخار استشادا ألحكاـ السػاد 
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حكسا" حزػريا" قاببل" لمتسييد  إثبات، 29/22/921عات مجنية ك مخاف 948/920/299/ 949
 .99/1/2001كافيع عمشا" في 

 السبحث الثالث 
 األوامخ عمى العخائض

الجػانب اإلجخائية إلصجار األكامخ عمى  عشج شخح األكامخ عمى العخائس، البج  مغ بياف
األمخ عمى  التطمع مغ مغ يخبلؿ األكامخ عمى العخائس، ثع  بياف شخيق الصعغ بالعخائس

 العخيزة، كذلظ في مصمبيغ، كسا يأتي:
 السصمب األكؿ: الجػانب اإلجخائية إلصجار األكامخ عمى العخائس.

 السصمب الثاني: التطمع مغ األكامخ عمى العخائس.
 السظمب األول

 الجؾانب اإلجخائية إلصجار األوامخ عمى العخائض 
ح  معيار التفخقة بيغ كلٌو مغ  عشج بياف العخائس عمى األكامخ إلصجار اإلجخائية الجػانبتتزًٌ

إجخاءات اصجار االكامخ ،ثع  بياف نػاع اآلعساؿ الػالئية، كتحجيج أالعسل القزائي كالعسل الػالئي
 ، كذلظ في ثبلثة فخكع، كسا يأتي:عمى العخائس
 .معيار التفخقة بيغ العسل القزائي كالعسل الػالئيالفخع األكؿ: 
 .انػاع اآلعساؿ الػالئيةالفخع الثاني: 
 .إجخاءات اصجار االكامخ عمى العخائسالفخع الثالث: 

 الفخع األول
 معيار التفخقة بيؽ العسل القزائي والعسل الؾالئي 

 جانب كالى عمييا تعخض التي كالسشازعات الخرػمات في الفرل السحاكع كضائف مغ إف
 في كتتسثل( الػالئي القزاء) تدسى االدارة عسل الى أقخب ايخخػ  كضيفة تػجج القزائية الػضيؽية
( 928 ،922 ،929) السػاد تتشاكلو ما كىػ الخرػـ أحج عخيزة عمى ترجر التي األكامخ

 .مجنية مخافعات
 والعسل الؾالئي: القزائي العسل بيؽ التفخقة معيار

 كتبميغ الصخفيغ مػاجية في حرمت قج االجخاءات كانت إف االجخاءات: . مؽ حيث طبيعة1
 في فأصبلن  باعتباره قزائيا عسبلن  العسل كاف يحزخ لع كلػ السحكسة اماـ لمحزػر الخرع
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 كاف االيخخ الصخؼ استجعاء دكف  كاحج شخؼ عمى بشاء صجر قج كاف كإف نداع، أك يخرػمة
 تكػف  اف يرح ال السحاكع جخاءات‘ أف إذ شكمي انو الخاؼ ليحا االنتقادات أىع كمغ كالئيان، األمخ
 .العسل شبيعة لتحجيج اساسان 

 فيػ كاال قزائي، فيػ حق عمى بشداع متعمقا األمخ كاف فإف :السؾضؾع . مؽ حيث طبيعة2
 أفٍ  يكفي بل يخرػمة في صادران  يكػف  أفٍ  قزائيان  العسل العتبار يمـد كال بحت، كالئي ترخؼ

 بيغ التفخقة معيار اف القانػف  فقياء بعس كيخػ  ؾياميا، ييحتسل أك قائسة بخرػمة مختبصان  يكػف 
 أك ؼيو لمفرل معخكض نداع أك يخرػمة ىشاؾ كانت إذا انو ىػ الػالئي كالعسل القزائي العسل

 فيي قائع بشداع تتعمق ال معيشة اجخاءات اتخاذ اما قزائي، عسل فيػ قائع نداع في تتخح اجخاءات
 .كالئي عسل
 القزاء في سمصتو اما قزائية سمصة ىي القزائي العسل في القاضي سمصة اف يتزح تقجـ مسا

 عغ القزائي العسل يسيد فسا عامة، كالية مغ لمسحكسة بسا كالئية )إدارية( سمصة فيي الػالئي
 بشاء ؼيرجر الػالئي األمخ اما السحكسة اماـ شخفاىا كيسثل الخرع، فييا يبمغ الجعػػ  أف الػالئي

 كلػ بشداع لتعمقو قزائيا القاضي عسل كيعج االيخخ الخرع دعػة دكف  شخز يقجميا عخيزة عمى
 عسبلن  عجٌ  مشازعة دكف  يرجر اف شأنو مغ القاضي مغ السصمػب الترخؼ كاف لػ بيشسا محتسبلن 

، بيغ الفرل القزائية القاضي كضيفة تكػف  كىشا عخيزة عمى األمخ بصخيق يتع كالئيان   الخرـػ
 .محزة ادارية اجخاءات كىي ككقتية تحفطية إجخاءات باتخاذه تتسثل فيي الػالئية كضيفتو أما

 القخار بيشسا الحق، تقخيخ دكف ( االلداـ) األمخ سمصة سػػ  يتزسغ ال الػالئي األمخ اف نجج كىكحا
 ىػ االثشيغ بيغ لمتفخقة السعيار يكػف  كبالتالي بااللداـ، مقخكنا الحق تقخيخ يتزسغ القزائي
 .كالشتيجة الػسيمة بيغ يجسع الحؼ السعيار

 الفخع الثاني
 انؾاع اآلعسال الؾالئية 

 السحاكع تجخييا التي الدكاج كعقػد عمييا، كالترجيق القزاء اماـ تتع التي الترخفات إثبات. 9
 .البجاءة محاكع قبل مغ الشطامية القدامات كاصجار الذخعية، القدامات كإصجار الذخعية،

 بتػكيل لمستػلي االذف مثل كالحجج، كاالذكنات الذخعيػف  القزاة بيا يقػـ التي االعساؿ. 2
 .كالخىغ كالتخميع كالبيع بالذخاء كاالذف محاـ،
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 ذلظ كغيخ التخكات، عمى االيختاـ كضع أك االحتياشي، الحجد كضع مغ القزاء بو يقـػ ما. 8
 .لمسحاكع الػالئي القزاء ايختراص في يجيخل مسا

 الفخع الثالث
 إجخاءات اصجار االوامخ عمى العخائض 

 الى يتقجـ اف عميو معيغ، بترخؼ يقػـ لكي عخيزة عمى أمخ استحراؿ يخيج يخرع كل
 السػاد محكسة أك الذخرية االحػاؿ محكسة كانت سػاء الترخؼ ىحا بشطخ السخترة السحكسة

 كاسع السحكسة مغ استرجاره يخيج الحؼ األمخ ماـية كيبيغ االستئشاؼ، محكسة أك الذخرية
 كالسدتسدكات كأسانيجه الصمب كقائع عخيزتو في يحكخ اف بعج األمخ، ىحا اليو السػجو الذخز

 تبميغ ترجر األمخ الػالئي دكف  كالسيع في السػضػع ىشا أف  السحكسة لصمبة، السؤيجة الثبػتية
 الغفمة تدتجعي العخائس عمى األكامخ بعس إف يخرػصان  التبميغ يذتخط لع القانػف  ألف الخرع؛

 ىشا ييخبيا، أك أمػالو يخفي يجعمو باألمخ الخرع عمع ألف االحتياشي، كالحجد كاالستعجاؿ
 الصمب لتقجيع التالي في اليػـ أك اليػـ نفذ في رفزو أك الصمب أمخان كالئيان بقبػؿ القاضي يرجر

 مغ برػرة( مخافعات 922ـ) ضجه األمخ صجر مغ بتبميغ السحكسة تقػـ  عمى أبعج تقجيخ، ثع
ال  ك الشفاذ، كاجب ليا السقجمة العخيزة عمى السحكسة مغ الرادر األمخ كيكػف  السحكسة، أمخ

االستئشاؼ  محكسة اؼ) الصعغ الييا السخفػع السحكسة تقخر لع ما تشفيحه الصعغ شخؽ  مخاجعةتؤيخخ 
 (.مخافعات 2/  992 ـ) ذلظ يخبلؼ( أك محكسة التسييد حدب األحػاؿ ،برفتيا التسييدية

 
 السظمب الثاني

 مؼ مؽ األوامخ عمى العخائضالتغ
 كلمصالب ضجه األمخ يرجر لسغ. 9) :عمى أنو السجنية السخافعات قانػف  مغ (928) السادة تشز

 أك األمخ اصجار تاريخ مغ اياـ ثبلثة يخبلؿ أصجرتو التي السحكسة لجػ يتطمع اف شمبو رفس عشج
 رفع يجػز. 2.االستعجاؿ بصخيق السحكسة اماـ الحزػر الخرع بتكميف كذلظ تبميغو تاريخ مغ

. 8 .بالجمدة السخافعة اثشاء كلػ الجعػػ  عمييا تكػف  حالة اؼ في األصمية لمجعػػ  تبعان  التطمع
 قخارىا كيكػف  تعجيمو أك الغائو أك األمخ بتاييج االستعجاؿ كجو عمى التطمع في السحكسة تفرل

ذلظ يتبي غ أف  لمتطمع مغ األمخ الػالئي صػر محجدة، كسا أف  القانػف رسع ، مغ لمتسييد( قاببلن 
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شخيقان بعيشو لمصعغ بشتيجة القخار الرادر في التطمع، كىػ تسييد ذلظ القخار، كىػ ما نتعخ ؼ عمى 
 تفاصيمو، في الفخعيغ اآلتييغ:

 .الػالئي األمخ مغ الفخع األكؿ: صػر التطمع
 .تسييدان في القخار الرادر في التطمعالصعغ الفخع الثاني: 

 
 الفخع األول

 صؾر التغمؼ مؽ األمخ الؾالئي 

رفع التطمع الى السحكسة بياف شخيقة  كبياف صػره، يدتػجب الػالئي األمخ مغ التطمع الحجيث عغ
السحكسة التي تشطخ الجعػػ  الحؼ يتعُّ رفعو إلى ذاتالتطمع ، مع شخح التي اصجرت األمخ الػالئي

رفع دعػػ لجػ السحكسة السخترة بشطخ ، لتسييده عغ التطمع الحؼ يجخؼ عغ شخيق األصمية
 ، كىػ ما يدتػجب تقديع ىحا الفخع إلى ثبلث فقخات:الشداع إلبصاؿ األمخ الػالئي

 .أكالن: رفع التطمع الى السحكسة التي اصجرت األمخ الػالئي

 .لسحكسة التي تشطخ الجعػػ األصميةثانيان: التطمع الى ا

 .ثالثان: رفع  دعػػ لجػ السحكسة السخترة بشطخ الشداع إلبصاؿ األمخ الػالئي

 
 :الؾالئي األمخ اصجرت التي السحكسة الى التغمؼ رفع: أوالً 

 يجػز كسا اصجرتو، التي السحكسة ذات أماـ يتطمع أف الػالئي، األمخ ضجه صجر لسغ يجػز
 يخبلؿ اصجرتو، التي السحكسة تمظ نفذ الى يتطمع أف شمبو رفس عشج الػالئي األمخ لصالب أيزا
 لسغ اياـ ثبلثة كيخبلؿ شمبو، رفس الحؼ لمذخز الػالئي األمخ إصجار تاريخ مغ اياـ ثبلثة
 ذات السحكسة أماـ بالحزػر الخرع كيبمغ األمخ، بحلظ تبميغو تاريخ مغ ضجه األمخ صجر

 أك األمخ تأييج سمصة كليا االستعجاؿ، كجو عمى التطمع في السحكسة كتفرل االستعجاؿ، بصخيق
 التسييد محكسة لجػ الصعغ مجة كتكػف  تسييدان، ؼيو لمصعغ قابل قزائي بقخار تعجيمو أك إلغائو
 .بالقخار تبميغو تاريخ مغ اياـ سبعة يخبلؿ
 األصمية: الجعؾى  تشغخ التي السحكسة الى التغمؼ: ثانياً 

 لمجعػػ  تبعان  التطمع رفع يجػز) السخافعات عمى أنو: قانػف  مغ( 928)السادة  مغ( 2) الفقخة تشز
 قج القانػف  يكػف  كبحلظ ،(بالجمدة السخافعة  اثشاء كلػ الجعػػ  عمييا تكػف  حالة اؼ في األصمية
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 األمخ بو تعمق الحؼ األصل ألف   التبعية؛ بصخيق السحكسة الى الػالئي األمخ مغ التطمع أجاز
 .ؼيو اماميا التطمع فأجاز السحكسة أماـ معخكض عشو الستفخع أك الػالئي

 
 :الؾالئي األمخ إلبظال الشداع بشغخ السخترة السحكسة لجى دعؾى   رفع: ثالثاً 

 ذات السحكسة تمظ تكػف  أفٍ  عمى الػالئي، األمخ ترحيح أك إبصاؿ لصمب أصمية دعػػ  رفع يجػز
 الذخعية السحكسة لجػ أصمية دعػػ  رفع ؼيجػز الشداع، أصل بشطخ كنػعي كضيفي ايختراص

 رىغ أك الرغيخ ماؿ ببيع لمػصي باالذف القاضي مغ صجرت شخعية حجة ترحيح أك بإبصاؿ
 .عقاره

 الفخع الثاني
 الظعؽ تسييدًا في القخار الرادر في التغمؼ 

 عمى التطمع في السحكسة تفرل) مخافعات مجنية عمى أٍف: (928) السادة مغ (8) الفقخة تشرت
 مغ (8) الفقخة كتشز( لمتسييد قاببل قخارىا كيكػف  تعجيمو أك الغائو أك األمخ بتأييج االستعجاؿ كجو

 مشيا التطمع بعج اال العخائس عمى األكامخ تسييد يقبل ال) مخافعات مجنية عمى أنو: (299) السادة
 القخارات في الصعغ كمجة ،(القانػف  ىحا مغ( 928) السادة في مبيغ ىػ لسا شبقان  أصجرىا مغ أماـ

مغ اليػـ التالي لرجكرىا إٍف كاف  أياـ سبعة العخائس ىي عمى األكامخ مغ التطمسات في الرادرة
 (.مخافعات 299/9السادة )الخرع مبمغان بيا، أك مغ اليػـ التالي العتبارىا مبمغة إليو. 

 أك األمخ بتاييج الرادر القخار كلكغ تسييدان، الصعغ يقبل ال ذاتو بحج الػالئي األمخ يبلحع أف  
 معٌجبلن  الشفاذ كاجب الػالئي كاألمخ بصخيق التسييد، الصعغ يقبل الحؼ كحجه ىػ تعجيمو أك إلغائو

 .لمتشفيح تقجـ لع قػة الشفاذ السعجل إذا تدقط كال( مخافعات 9/ 99 السادة) القانػف  بقػة
 

 الفرل الدادس
 وطخق الظعؽ القزائيةنغخية اإلحكام 

الحكع ماـية  يدتػجب بدط الحجيث عغ األحكاـ القزائية التي ترجرىا السحاكع العخاؾية، بياف
كسا  شخؽ الصعغ باألحكاـ كالقخارات القزائية، ثع  تػضيح إجخاءات إصجارهتفريل القزائي ك 

 كردت في قانػف السخافعات السجنية، كىػما يدتػجب تقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ، كسا يأتي:
 السبحث األكؿ: الحكع القزائي كإجخاءات إصجاره.
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 السبحث الثاني: شخؽ الصعغ باألحكاـ كالقخارات القزائية.
 

 السبحث األول
 الحكؼ القزائي وإجخاءات إصجاره

قػاعج محجدة، كيتختب عمى إصجار تمظ األحكاـ آثاران قانػنية بشي تيا إلصجار األحكاـ القزائية 
نرػص قانػف السخافعات السجنية، لحا نقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ لبياف تمظ القػاعج كاآلثار، 

 كسا يأتي:
 السصمب األكؿ: قػاعج إصجار األحكاـ القزائية.

 .آثار األحكاـ القزائية السصمب الثاني:

 األولالسظمب 
 قؾاعج إصجار األحكام القزائية 

، كتابة القخار القزائي السجني ، ىي شخيقةالقزائية األحكاـ إصجار قػاعجمغ أيخٌزً ما يتعم ق ب
السجنية، لحا نقدع ىحا السصمب إلى  كعاـ أماـ السحاحكإصجار األالػاجب مخاعاتيا عشج ػاعج كالق

 فخعيغ، كسا يأتي:
 القخار القزائي السجني.كيؽية كتابة  الفخع األكؿ:

 الفخع الثاني: قػاعج إصجار الحكع أماـ السحكسة.
 الفخع األول

 كتابة القخار القزائي السجني كيؽية 

، لحا نقدع تعخيف الحكع القزائي ، البج  مغالسجني القزائي القخار كتابة كيؽيةقبل بياف شخيقة ك 
 ىحا الفخع إلى بشجيغ، كسا يأتي:

 .الحكع القزائي : تعخيفكؿالبشج األ

 .كتابة القخار القزائي السجني كيؽيةثاني: البشج ال
 ولالبشج األ 

 تعخيف الحكؼ القزائي

 .: ىػ العمع كالفقو، كيقرج بالحكع القزائي ىػ القزاء العادؿاالصظالح المغؾي الحكع في 
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قانػف  : فانو القخار الشيائي الحؼ ترجره السحكسة كفقان لقػاعجاالصظالح القانؾنيأما في 
 السخافعات، كبح ييحدع الشداع السعخكض أماـ السحكسة.

 الحؼ القخار ىػ فالحكع القزائية الخرػمة بيا تختع التي الصبيعية الشياية ىػ القزائي فالحكع
 كسػاء سخيانيا، أثشاء أك نيايتيا في قانػنان  السقخرة لمقػاعج كفقان  الخرػمة في السحكسة ترجره
 .إجخائية مدألة في أك الخرػمة مػضػع في صجر

 ثانيالبشج ال
كتابة القخار القزائي السجني )بجاءة/ عسل/ أحؾال شخرية/ مؾاد شخرية/ استئشاف  كيؽية 

 أصمي(
في  كيحكخ الذعب، باسع العخاؾية، كترجر األحكاـ في العخاؽ الجسيػرية كتترجرىا :الجيباجة .1

 في تجاكلػا الحيغ القزاة كصفات كألقاب كأسع أك أسساء أصجرتو، التي القزائية الجية الحكع
 الخرػمة، في شخفا كانت إذا مسثل االدعاء العاـ كلقب اسع بالحكع، الشصق تاريخ القزية،
 كتدسيتو شبيعتو تحكخ السعشػؼ  الذخز حالة كفي مشيع، كل كمػشغ الخرػـ كألقاب كأسساء

 قاـ شخز أؼ أك السحاميغ كألقاب اإلتفاقي، كأسساء أك القانػني مسثمو كصفة الخئيذ كمقخه
 .الخرػـ مداعجة أك بتسثيل

 التي لمػقائع مػجد عخض عمى الحكع الجدء ىحا يحتػؼ : الجعؾى  وقائع مؾجد أو . ممخص2
 استشج ما كيخبلصة الخرػـ إليو استشج ما كيخبلصة الخرػمة، مخاحل السحكسة شيمة استسعتيا

 أك تعجيل دكف  الخرػـ بو جاء ما كفق كذلظ القانػنية، كالحجج الػاقعية األدلة مغ الخرـػ إليو
 اإلجخاءات مختمف في القخار كتحكخ فييا، لمفرل السعخكضة لمسدائل بيانان  يتزسغ كسا تحخيف،
 يثبت أف )دكف  إليو، انتيت ما كيخبلصة القزية، بيا مخت التي مغ السحكسة، كالسخاحل الستخحة

 .مشيا( مػقفيع القاضي أك القزاة
ت القاضي أك القزاة يثبًٌ  ىشا سػؼ: حيثيات الحكؼ( أيزا الحكؼ )وتدسى وأسباب السشاقذة. 3

 كالحجج الػاقعية األدلة في األسباب مػضػع الجعػػ كمغ كل تفاصيميا، كتتسثل مػقفيع مغ
القاضي أك القزاة،  دكر الجدء ىحا في كيطيخ حكسيع، أساسيا عمى القزاة يبشي التي القانػنية
 السػقفيع لبياف تسييجان  السفعػؿ، الشافح القانػف  كفق الخرػـ كدفػع شمبات جسيع ػف إذ يشاقذ

 .الصمبات، مغ كافة األشخاؼ جسيع عمى القاضي يخدُّ  -أيزان -كىشا  الجعػػ، مغ الشيائي
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لمقزاء  الشيائي ؼيو السػقف كىي الجدء األيخيخ مغ القخار القزائي، إذ يحكخ :الفقخة الحكسية .4
عمى أساس قانػني صحيح أك معتبخ، أك لعجـ  تأسيديا لعجـ الجعػػ  رفس مثل الجعػػ، في

الحكع لرالح السجعي،  العكذ أك القزائية، بالسراريف السجعي أحقيتو في االدعاء، كىشا ييمـد
بالسراريف  عميو كىشا ييمـد السجعى عميو، السجعى مػاجية لرالحو في بو حكع ما مقجار كتحجيج

 .الحكع مشصػؽ  شكل في القاضي بو ماقزى يتزسغ جدء فيحا ،القزائية
 الفخع الثاني

 قؾاعج إصجار الحكؼ أمام السحكسة 
عمى الشدخة األصمية لو، سػاء كانت مكتػبة بخط اليج أـ   القاضي الحؼ أصجر الحكع يػقع

كامل  -أيزا–لجيو  كيحفع السحكسة، مكتب قمع أرشيف في الحكع أصل باآللة الكاتبة، كيحفع
 شمبيع عمى بشاءان  ليع السسمػكة الػثائق يدتعيجكا أف لمخرـػ كيسكغ الجعػػ بجسيع أكلياتيا، ممف

 .باالستبلـ كصل مقابل
مدؤكؿ قمع  يدمع الحكع في سجل األساس الخاص بالسحكسة التي أصجرتو، تدجيل بعج -

 أك عادية الشدخة ىحه كتكػف  شمبيع، عمى بشاء كل شخؼ مغ الخرػـ مشو إلى ندخة السحكسة،
 ما حالة في إال تدمع ال كالتي التشفيحية بالريغة السسيػرة الشدخة ىي التشفيحية كالشدخة تشفيحية،

نيائيان )كيكػف الحكع نيائيان باكتدابو الجرجة القصعية، مغ يخبلؿ كاحج مغ أمخيغ: أما  الحكع إذا
 ىحه كتػقع كف الصعغ ؼيو(،بترجيقو مغ محكسة الصعغ، أك بسخكر السجة القانػنية لمصعغ د

 كتحسل تشفيحه، متابعة في يخغب الحؼ الحكع مغ السدتفيج مدؤكؿ القمع إلى مغ كتدمع الشدخة
)]القخار مكتدب الجرجة القصعية[، كيزاؼ ليا بترجيقو مغ  التالية: العبارة التشفيحية الشدخة
القخار بختع السحكسة التي  يختع كسا .. أك بسخكر السجة القانػنية ]كذلظ حدب األحػاؿ[(.محكسة

 أصجرتو كيػقع مغ مدؤكؿ القمع.
 السظمب الثاني

 آثار األحكام القزائية
أنػاع األحكاـ ، البج  مغ بياف اآلثار الستختبة عمى صجكر الحكع القزائيقبل تفريل الحجيث عغ 

ما نتػلى بيانو في التي ترجرىا السحاكع كالتي تختمف تبعان اليختبلؼ أسذ التقديع، كىػ  القزائية
 فخعيغ، كسا يأتي:

 .كؿ: أنػاع األحكاـ القزائيةالفخع األ
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 .ثاني: اآلثار الستختبة عمى صجكر الحكع القزائيالفخع ال
 ولالفخع األ 

 القزائية األحكام أنؾاع 
 :التقديع أسذ بايختبلؼ عجيجة تقديسات إلى القزائية األحكاـ تقديع يسكغ

 الجانب ىحا مغ األحكاـ تشقدع :إجخائية مدألة في أو الجعؾى  مؾضؾع في صجورىا حيث أ. مؽ
 بتعييغ الستعمقة كاألحكاـ السػضػع، في غيخ فأصمة كأحكاـ السػضػع، في فأصمة أحكاـ إلى

، أحج إلى اليسيغ كبتػجيو يخبيخ،  أكجو مغ كجو أؼ تقبل ال كالئية أحكاـ مجخد كىي الخرـػ
 .الجعػػ مػضػع  في الشيائي الحكع مع إال الصعغ

 الحكع كيكػف  غيابية، كأحكاـ حزػرية، أحكاـ إلى : تشقدعلمخرؾم مؾاجيتيا حيث مؽ ب.
 بػاسصة أك شخرية برفة أية جمدة مغ جمدات السخافعة،  عميو السجعى يحزخ لع إذا غيابيان 
فزبلن  الصعغ، يقبل غيابيا حكسا الحالة ىحه في عميو السجعى ضج الرادر الحكع ؼيكػف  ككيل،

 .الصخؽ االعتيادية السقخرة لمصعغ بالحكع، بصخيق االعتخاض عمى الحكع الػيابيعغ 
 قزاة عغ الرادرة األحكاـ كىي ابتجائية، أحكاـ إلى األحكاـ تشقدع :الحكؼ صجور درجة ج. مؽ
محكسة التسييد أك محكسة االستئشاؼ برفتيا  عغ الرادرة كىي نيائية، كأحكاـ األكلى، الجرجة

الصعغ  يقبل فبل الشيائي الحكع أما الصعغ ؼيو، يقبل االبتجائي الحكع أف بيشيسا كالفخؽ  التسييدية،
 .كأصل ؼيو
أصل  في تفرل التي كىي مػضػعية أحكاـ إلى تشقدع :السحكسة وسمظة حجود حيث مؽ د.

 ال تحؽيطية تجابيخ فقط تذكل التي السدتعجمة األكامخ كىي مؤقتة كأحكاـ الحق مػضػع الشداع،
 الحق. أصل تسذ

 ثانيالفخع ال
 اآلثار الستختبة عمى صجور الحكؼ القزائي 

 . خخوج الشداع مؽ والية السحكسة: 1
يتختب عمى صجكر الحكع القزائي استشفاذ السحكسة سمصتيا بالشدبة لمسػضػع، فبل يجػز ليا 
العجكؿ عشو كال تعجيمو، كيدتثشى مغ ىحه القاعجة أنو يجػز لمسحكسة أف تعيج الشطخ في الحكع 
 الحؼ أصجرتو إذا قجـ ليا شعشان ؼيو بصخيق االعتخاض عمى الحكع الػيابي، أك إعادة السحاكسة أك

اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة، كسا أنو إذا كقع يخصأ مادؼ في الحكع، )كالخصأ في ذكخ 
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مبمغ التعػيزات أك كتابة اسع أحج الخرػـ( فإنو يجػز رفع دعػػ ترحيح الخصأ السادؼ أك 
تفديخ حكع أماـ الجية القزائية التي أصجرتو، كؼيسا عجا ذلظ ال يجػز لمسحكسة التي أصجرت 

 ادة شخحو عمييا مغ ججيج كلػ تبيغ عجـ صحة ما قزت بو.حكسان إع
 . حجية الذيء السقزي ؼيو: 2

يتختب عغ صجكر الحكع إكتدابو حجية الذيء السقزي ؼيو، كالتي تعج قخيشة قانػنية مقتزاىا أف  
الحكع يتزسغ قزاءن عادالن كصحيحان، كال يسكغ تججيج الشداع الحؼ قزى في شأنو، كلكغ بذخط 

 ثبلث عشاصخ:تػافخ 
 . كحجة األشخاؼ دكف أف تتغيخ صفاتيع.9
 . كحجة مػضػع االدعاء.2
 . كحجة سبب االدعاء.8
 

 السبحث الثاني
 طخق الظعؽ باألحكام والقخارات القزائية 

 (38) رقع العخاقي السجنية السخافعات قانػف  في الػاردة األحكاـ في القانػنية الصعغ شخؽ 
باعتبار إف السخافعة ستعػد مججدان ، طخق طعؽ عاديةالشافح يخسدة شخؽ، تقدع إلى  (9191)لدشة

 ىي: كيرجر حكع ججيج في الجعػػ،
 الػيابي. الحكع عمى االعتخاض -9 
 االستئشاؼ. -2 

 ، كىي أربعة: وطخق طعؽ غيخ عادية
 السحاكسة. عادةإ  -8 
 التسييد. -4 
 التسييدؼ. القخار ترحيح -2 
 الحكع. عمى الغيخ اعتخاض -9 

 كيجب أٍف يبلحع بذأف األحكاـ ما يأتي:
 . حكسيا مغ متزخران  كاف أك الجعػػ  يخدخ مغ إال الصعغ يقبل كال -
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 غيابيان  كاف أف لبلعتخاض أك لبلستئشاؼ أك لمتسييد قاببلن  انو إلى يذار الحكع قخار يرجر حيغ -
 الحاؿ. مقتزى حدب

 حق عغ تشازالن  يعج تسييدان  بيا الصعغ أف إال كالتسييد، لبلستئشاؼ يخاضعة األحكاـ بعس كتكػف  -
 االستئشاؼ.

 يربح القخار فأف العبلقة ذكؼ  بو يصعغ كال بالقخار لمصعغ السحجدة القانػنية السجة تسزي حيغ -
 .ككحلظ إذا اسقط الصخفيغ حقو في شخؽ الصعغ قصعيان، باتان 

 الصعغ رد يػجب بيا التقيج برخامة بحيث أف  عجـ الصعغ باألحكاـ )حتسية( أؼ محجدة مجد -
 .لسزي السجة القانػنية التي حجدىا القانػف لمصعغ شكبلن 

، نقدع ىحا السبحث إلى ثبلثة القزائية كالقخارات باألحكاـ الصعغ شخؽ كلغخض بدط الحجيث عغ 
 مصالب، كسا يأتي:

 .العخاقيشخؽ الصعغ العادية في قانػف السخافعات السصمب األكؿ: 
 في قانػف السخافعات العخاقي.)االستثشائية( العادية غيخ شخؽ الصعغ السصمب الثاني: 

 السصمب الثالث: مشيجية التعميق عمى األحكاـ كالقخارات القزائية.
 

 السظمب األول
 طخق الظعؽ العادية في قانؾن السخافعات العخاقي

شخؽ الصعغ القانػنية في األحكاـ الػاردة في قانػف السخافعات السجنية العخاقي سبق أٍف قمشا، أف  
السخافعة ستعػد مججدان كيرجر  كػف  شخؽ شعغ عادية( الشافح، تقدع إلى 9191( لدشة)38رقع )

، لحا نقدع ىحا السصمب االستئشاؼ، ك االعتخاض عمى الحكع الػيابي حكع ججيج في الجعػػ، ىي
 يأتي:إلى فخعيغ، كسا 

 .االعتخاض عمى الحكع الػيابي لفخع األكؿ:ا
 : االستئشاؼ.الفخع الثاني

 لفخع األولا
 االعتخاض عمى الحكؼ الػيابي 

الخرع أية جمدة مغ جمدات السخافعة، كال  ال يحزخ  حيغ الػيابي، الحكع عمى االعتخاض يكػف 
عمى الحكع  االعتخاض شمب كيجب تقجيع الخرع، دعػػ  عخيزة عمى دفػعو يتاح لو تقجيع
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 أف كيشبغي الحكع، بقخار تبمغو تاريخ مغ أياـ عذخة مجة يخبلؿ عميو، السحكػـ قبل الػيابي، مغ
 إف مغ التثبت بعج الصمب في كتشطخ السحكسة لتجرسيا كالدشجات كاألدلة، األسباب الصمب يتزسغ
 الصخفيغ أقػاؿ إلى كتدتسع الػيابي، الحكع عمى لبلعتخاض قانػنان  السقخرة السجة يخبلؿ قجـ الصمب

االعتخاض مغ الشاحية الذكمية )أؼ مغ حيث  بقبػؿ قخارىا بإصجار تقػـ ثع السخافعة جمدة في
 الحكع ثع  تقخر السحكسة كاحجان مغ ثبلثة أمػر، أما تأييج كػنو كاقعان ضسغ السجة القانػنية(،

 تمظ تتخؾ الصخفاف يحزخ لع فإذا الحاؿ، مقتزى حدب كميان  إبصالو أك تعجليو، أك الػيابي،
 يجػز دكف مخاجعة مغ أحج الصخفيغ، كال أياـ، تبصل الجعػػ بانتيائيا (90لمسخاجعة مجة ) الجعػػ 

 دعػػ  نطخ في السحكسة تسزي األشخاؼ، أحج حزخ كإذا االعتخاض مخة أيخخػ، تججيج
 ال يجػز االعتخاض في الرادر كالحكع إصجار قخار بشتيجتيا، االعتخاض عمى الحكع الػيابي إلى

 .قانػنان  الصعغ السقخرة لصخؽ  كفقان  ؼيو ييصعغ بل عميو، االعتخاض
 لثانيالفخع ا

 األصمي االستئشاف 
االستئشاؼ يكػف أماـ محكسة االستئشاؼ السخترة، التي تتبعيا محكسة الجرجة  بصخيق الصعغ

 الشطخ كتكػف ميستيا إعادة البجاءة، محاكع مغ درجة االستئشاؼ أعمى األكلى إداريان، كػف محكسة
حيغ  تسييدان، تجقق اما األحكاـ ىحه إف إال   الرادر مغ محكسة الجرجة األكلى، الحكع صحة في

حيغ تشطخىا  مججدان، بيا السخافعة إجخاء يتع تشطخىا محكسة االستئشاؼ برفتيا التسييدية، أك
 الجعاكػ  فقج عخفشا سابقان أف  بعس ججيج، حكع بقخار لتخبط ،محكسة االستئشاؼ برفتيا األصمية

 الجعػػ، ؾيسة حدب التسييدية، برفتيا االستئشاؼ محكسة أماـ التسييدؼ  لمتجقيق يخاضعة تكػف 
 التي الجيغ دعاكػ  أنيا األسئشاؼ محكسة إماـ التسييدؼ  لمتجقيق تخزع التي الجعاكػ  القانػف  )حجد
 تعجيل يجخ ما لع ديشار 200ب أيزا السدتحقة اإلقداط كدعػػ  ديشار 200 عمى ؾيستيا التديج

 في الذيػع إزالة دعاكػ  في ككحلظ ،( السخافعات كقانػف  العجلية الخسػـ قانػف  في السبالغ ليحه
 الجعاكػ  كل فأف ذلظ عجا كؼيسا السأجػر، كتخمية الحيازة كدعاكػ  ؾيستيا كانت ميسا العقار

 كبعس لمتسييد، يخاضع غيخ التسييدؼ  السحكسة كقخار التسييد، محكسة إماـ لمصعغ تخزع
 كمجة مػضػع، محكسة برفتيا أيخخػ  مخة الجعػػ  تشطخ حيث لبلستئشاؼ يخاضعة تكػف  الجعاكػ 

يػمان، مغ اليػـ التالي لرجكر القخار إٍف كاف حزػريان، كمغ اليػـ التالي  عذخ يخسدة االستئشاؼ
 رده االستئشاؼ محكسة تقخر السجة ىحه مزي بعج االستئشاؼ قجـ كإذا لتبميغ القخار إف كاف غيابيان،
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 مػعج كتحجيج القانػنية التبميغات كتجخؼ  قزاة، ثبلث مغ االستئشاؼ كتتذكل محكسة شكبلن،
 يخاضع الحكع كىحا حكسيا، ترجر ذلظ كبعج ككبلئيع أك الصخفيغ أقػاؿ إلى تدتسع ثع لمسخافعة
 . التسييد االتحادية محكسة أماـ تسييدان  لمصعغ

 السظمب الثاني
 طخق الظعؽ غيخ العادية )االستثشائية( في قانؾن السخافعات العخاقي 

ترحيح  د،التسيي ،إعادة السحاكسة ، ىيأربعة عاديةالصعغ غيخ الشخؽ سبقت اإلشارة إلى أف  
القزائي، لحا نخػ كل  كاحجو مغ ىحه الصخؽ، في فخع  اعتخاض الغيخ عمى الحكعك  ،القخار التسييدؼ 

 مدتقل، كسا يأتي:

 إعادة السحاكسة.الفخع األكؿ: 
 التسييد. الفخع الثاني:
 ترحيح القخار التسييدؼ. الفخع الثالث:
 اعتخاض الغيخ عمى الحكع.الفخع الخابع: 

 الفخع األول
 إعادة السحاكسة 

كسا أف  ىشاؾ حالة لع يشز عمييا التذخيع العخاقي، تدتػجب  محجدة،حاالت إعادة السحاكسة لو 
 ، لحا نقدع ىحا الفخع إلى بشجيغ، كسا يأتي:اليسيغ الكاذبةإلى  ياسببكيخجع  إعادة السحاكسة

 البشج األكؿ: حاالت إعادة السحاكسة.
 بدبب اليسيغ الكاذبة. إعادة السحاكسةالبشج الثاني: 

 
 البشج األول

 حاالت إعادة السحاكسة 
 الجرجة اكتدب قج بو السصعػف  الحكع كاف حتى كلػ السحاكسة أعادة بصخيق يجػز الصعغ

 :بحاالت محجدة حرخان كبذكل دقيق، ىي مقيج لكغ  ذلظ القصعية،
الجعػػ )كيبلحع أف  تعبيخ ]الغر[ فزفاض كؼيو سعة  في غر الخرع مغ كقع إذا -9 

 لمسحاميغ في المجػء إلى ىحا الصخيق مغ شخؽ الصعغ(. 
 عمييا. الحكع تأسذ التي األكراؽ بتدكيخ كتابي إقخار الحكع بعج حرل إذا -2 
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 حكع عميو بعج صجكر القخار بذيادة الدكر. شاىج شيادة عمى الحكع بشي إذا -8 
 حاؿ قج يخرسو في الجعػػ كاف مشتجة أكراؽ عمى الحكع، بعج اإلعادة، شالب حرل إذا -4 

 .عمييا حرػلو دكف 
 (92) الصخيق ىحا كمجة االستئشاؼ، بصخيق الصعغ باإلمكاف كاف إذا الصخيق بيحا الصعغ يقبل كال 

دكر، أك أك الحكع بذيادة الالحرػؿ عمى اإلقخار الكتابي،  يػمان مغ اليػـ التالي لطيػر الغر، أك
 كقخرت الصمب صحة عجـ لمسحكسة ثبت كإذا الحرػؿ عمى األكراؽ السشتجة في الجعػػ،

 كاألحكاـ القانػف، كفق محجدة الصمب مقجـ عمى غخامة فخض تقخر فأنيا ،الجعػػ  رد السحكسة
 مغ الرادرة كاألحكاـ االستئشاؼ، محاكع مغ الرادرة األحكاـ ىي السحاكسة إلعادة الخاضعة

 محاكع كأحكاـ الذخرية السػاد محاكع كأحكاـ الذخرية األحػاؿ محاكع كأحكاـ البجاءة محاكع
)أؼ أف  األحكاـ التسييدية ال يسكغ الصعغ بيا عبخ ىحا الصخيق سػاء صجرت عغ محكسة  العسل

 .التسييد أك عغ محكسة االستئشاؼ برفتيا التسييدية(
 

 البشج الثاني
 الكاذبةإعادة السحاكسة بدبب اليسيؽ 

 كيعػد ذلظ إلى ،االفخادبكاممو دكف أٍف يقترخ عمى  السجتسعجخيسة اليسيغ الكاذبة  يصاؿ ضخر
كثيخة الضخار ألا فزبلن عغ ،ديخ العجالة في السحاكعلمغ عخقمة أداء اليسيغ الكاذبة، و دببًٌ يما 

صحابيا أسا ضاعت عمى نإمغ حقػؽ االفخاد  كثيخان  ف  الػاقع أيؤيج ك  ،الشاس سرالحبالتي تمحق 
كليذ ىشاؾ مغ يدتصيع القػؿ باف الزخر الحؼ تدببو ىحه الجخيسة اليتعجػ ، بدبب ىحه اليسيغ

  .الحق العاـ
عغ الحق  اليسيغ الكاذبة مغ الجخائع التي يتزخر مشيا االفخاد فزبلن أف   اتفقشا عمىك  ،اذا قبمشا ىحا

مغ أسباب إعادة  ان إضافة ثبػت أداء اليسيغ كحبان، سبب ةيثار التداؤؿ حػؿ مجػ إمكانيف ،العاـ
 السحاكسة؟

 ،كىي التي تػجو الى السجعى عميو بصمب يخرسو ،يسيغ حاسسةأف  اليسيغ تقدع إلى معمػـ كسا ف
كيسيغ االستحقاؽ ر يسيغ االستطيا، كمغ أمثمتيا سة تػجو مغ قبل السحكسة مباشخةك يسيغ متسًٌ أ

 خ.كيسيغ عجـ العمع ... ال
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اليدتصيع باؼ حاؿ مغ  اليسيغ الحاسسة، شالب تػجيو ف  أعمى شخ اح القانػف في فخندا اتفق كقج 
كليذ لو الجيخػؿ في الجعػػ الجدائية برفة مجع بالحق  ،االحػاؿ الصعغ فييا كاثبات كحبيا

رسو تػجيو الخرع اليسيغ الى يخذلظ أف  كحجتيع في  ؛السجني اذا اؾيست بذأنيا الجعػػ العامة
لحقػقو بسػجب االتفاؽ القزائي الحؼ تع بيشو كبيغ يخرسو، فميذ لو اثبات كحب  سقاشان ا جُّ نسا يعإ

السرخؼ كالقانػف كقج أيج  ذلظ شخاح القانػف  ،لو السصالبة بالتعػيزات السجنية ىحه اليسيغ كليذ
 .ذلظالعخاقي 

اسقاط لحقػقو بسػجب ىحا االتفاؽ نسا ىػ إتػجيو الخرع اليسيغ الى يخرسو  كالحؿيقة أف  عجًٌ 
عمى قبػلو، كقبمت بو القػانيغ كايخحت الذخاح قج انعقج ع ااجسكاف  فٍ إقبػلو ك  ال يسكغ ،القزائي

 ال ،التشازؿ عغ أؼ حق مغ الحقػؽ اك الجيخػؿ في اؼ اتفاؽ ف  أت مغ الثابف  لظ ألبو السحاكع كذ
هعيسكغ  اقط اك االتفاؽ الذخز الحؼ ييسو الحق الد كرضا ما لع يكغ قج كقع بايختيار ان صحيح جُّ

ك الجيخػؿ في أيغ فالتشازؿ عغ الحق يبااليختيار كالخضاء معجكميغ اك معفسا داـ  ،السشػه عشو
 .ان صحيح يذاالتفاؽ ل

 فٍ أالقانػف بعج  ف  أل ؛اسقاط لحقو ىػتػجيو الخرع اليسيغ الى يخرسو  ف  أ يسكغ القػؿ كسا ال
كفخض عميو بعس القيػد  ،بالبيشة الذخرية في بعس االحػاؿ ءهادعامشع عشو اثبات 

فيػ  كبحلظ ،الى تػجيو اليسيغ الى يخرسو كانو يبقى مزصخان  البج   ،حػاؿ ايخخػ أفي  االجخاءاتك 
بيغ  تدسية تػجيو اليسيغ في ىحه الحالة اتفاقان  مغ السشصقكليذ  ان،مختار  اليسيغتػجيو صمب يلع 

 معيبان شالب تػجيييا كبيغ يخرسو لػجػد االضصخار الحؼ يجعل ىحا االتفاؽ السفخكض كجػده 
 مغ ىحا الػجو.

باثبات كحبيا كمشعو مغ الجيخػؿ في الجعػػ  الحاسسة عجـ الدساح لصالب تػجيو اليسيغلحا فإف  ك 
ة، كاألججػ أٍف لاركح العجمع يتفق  الك بالسشافع العامة  لُّ خأمخ يي  ،بالحق السجني العامة كسجعو 

مغ قبل  ز اثبات كحبيااجػ التي يخػ غالبية الذخُّاح اليسيغ الستسسة تعامل اليسيغ الحاسسة معاممة  
ما لع يكغ ىحا  ،بالحق السجني مجعو برفة في الجعػػ الجدائية  وديخػل ، كإمكانيةلستزخر مشياا

 الحكع بيا قج اكتدب الرفة الشيائية.
صمب ل السصالبة بالتعػيزات، سببان  االحكاـ التي تخز، حػؿ مجػ جػاز كػف كيثار التداؤؿ ىشا

ما يجيد لمستزخر مغ اليسيغ  عخاؾية،السجنية ال التذخيعاتليذ في السيسا كأنو عادة السحاكسة؟ إ 
قو مغ ضخر بدبب أداء تمظ اليسيغ، ككاف لح اس  صمب التعػيس عل مجنية ػ قامة دعػ إالكاذبة 
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)يجػز لكل مغ  :نوأعمى  ،(989السادة )في  الجدائية البغجادؼ نز  السحاكسات صػؿ قانػف أ
يقجـ شكػاه  فٍ أ ،ادعى حرػؿ ضخر لو مغ جخيسة يسكغ شمب تعػيس عشو مغ السحكسة السجنية

ليذ بامكاف مغ  ، ما يعشي أنو(....مجنيان  بتعػيزات مجنية برفتو مجعيان  بيحا الذأف مصالبان 
دعػاه  ف  أل ؛كسجع بالحق السجني ئيةكع الجدااسحال أماـبار الكاذب الجيخػؿ غ جخيسة االيختزخر م

 ،الفخندي كالسرخؼ تذخيعيغ الالحكع ذاتو في كل مغ كىحا جدائية، تدسع في السحاكع ال ىحه ال
 . افخندفي الذخاح يؤيجه غالبية ك 
الدساح لمستزخر مغ اليسيغ الكاذبة الصعغ في  األفزلة؛ ك لالمعجمجافاة الحكع السحكػر  ػ نخ ك 

حمف يسيشان الذخز الحؼ  لحقت بو، كػف داىا كحبا باالضخار التي أصحتيا كالخجػع عمى مغ 
 ججر بالقانػف يكثيخة  ىزع حقػقان  ذاؾ، بعسمو يا، كىػيسشعو عغ حمف اندانيلو كازع  يذلكاذبة 

 حسايتيا.
اقامة دعػػ حق لستزخر مغ اليسيغ الكاذبة ا غ ثع  يسشحيأيخح السذخع بالخأؼ الستقجـ، كمكاذ لع 

بالحق  مجعو برفة الجيخػؿ في الجعػػ الجدائية عس ا لحقو مغ أضخار بدببيا، كيبيح لو التعػيس 
الجدائية السحاكسات صػؿ نػف أاق( مغ 989السادة ) عميو زكانت تش عمى غخار ماالسجني 

ثبت كحبيا في السحكسة الجدائية يسيغ عمى  يشالسب زائيالحكع الق جًٌ عمغ أقل  فبل البغجادؼ، 
 ليزاؼ سبب يخامذ مشصقي كعادؿ إلى أسباب إعادة السحاكسة.العادة السحاكسة  ساسان أ

 
 الفخع الثاني

 التسييد
التسييد شخيق مغ أىع شخؽ الصعغ القانػنية، باعتبارىا السحكسة األعمى في جسيع البمجاف، كيسكغ 

بالقخارات الرادرة مغ محكسة االستئشاؼ أك محاكع البجاءة أك األحػاؿ الذخرية، الصعغ أماميا 
 كحجد القانػف شخكط الصعغ تسييدان، كىي:

 إذا كاف الحكع قج بشي عمى مخالفة القانػف أك يخصأ في التصبيق أك عيب في التأكيل. -9 
 إذا كاف الحكع قج صجر يخبلفان لقػاعج االيختراص. -2 
 لسحكسة في يخصا تصبيق اإلجخاءات األصػلية.إذا كقعت ا -8 
 إذا صجر حكع يشاقس حكسان سابقان ككاف الحكع قج حاز درجة البتات. -4 
 إذا كقع في الحكع يخصأ جػىخؼ. -2 
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( يػمان بالشدبة إلحكاـ االستئشاؼ كالبجاءة، كعذخة أياـ بالشدبة 80كمجة الصعغ تسييدان ىي ) 
لجعاكػ األحػاؿ الذخرية، كقدع مغ أحكاـ البجاءة )أؼ أحكاـ البجاءة التي تسيد أماـ محكسة 
االستئشاؼ برفتيا التسييدية(، كيكػف بصمب يتزسغ اسع الجية الصاعشة كممخز لقخار الحكع 

لسصعػف بو، كاألسباب التي يعتقجىا الصاعغ، فزبلن عغ رقع الجعػػ كتاريخ الحكع، ثع يتع دفع ا
الخسع القانػني عشو، أما أماـ محكسة التسييد، أك أماـ السحكسة التي أصجرت الحكع، أك أماـ 
محكسة إقامة شالب الصعغ، التي تخسل إشعاران بحلظ إلى السحكسة السخترة أك إلى محكسة 

 ييد.التس
تصمب محكسة التسييد أضبارة الجعػػ مغ محكستيا، ثع تقػـ بتجقيق الجعػػ بعج كركدىا، دكف أف 

يخاد دفػع ججيجة، كال تقبل أدلة ججيجة أك إأماـ ىحه السحكسة  إذ ال يجػز تجخؼ مخافعة لمصخفيغ،
كسة دفػع ججيجة إضاؼية ضسغ ىحا الصخيق مغ شخؽ الصعغ، كبعج إكساؿ التجؾيقات ترجر مح

التسييد قخارىا، أما بخد عخيزة الصعغ شكبلن إذا كانت مقجمة بعج مزي السجة القانػنية السقخرة، 
أك قبػؿ العخيزة شكبلن، كتقخر أما ترجيق الحكع السسيد إذا كاف مػافقان لمقانػف، أك نقس الحكع 

ار التسييد إلى السسيد إذا تػافخ سبب مغ األسباب التي تبيح الشقس، كتعاد الجعػػ مذفػعة بقخ 
السحكسة التي أصجرت القخار السصعػف ؼيو، كعمى ىحه السحكسة حيغ تخدىا الجعػػ مشقػضة أف 
تعيج تبميغ الصخفيغ كتبحث الشقصة أك الشقاط التي أشار إلييا القخار التسييدؼ عشج أجخاء السخافعة 

 لتخبصيا بحكع ججيج يخزع لصخؽ الصعغ القانػنية مججدان. مججدان 
 الثالثالفخع 

 يدي ترحيح القخار التسي
ترحيح القخار التسييدؼ شخيق استثشائي يكػف أماـ ذات السحكسة التي أصجرت الحكع التسييدؼ، 
كىي محكسة التسييد االتحادية، اك محكسة االستئشاؼ برفتيا التسييدية، كيذتخط لقبػؿ الصعغ 

 بصخيق الترحيح تػافخ حالة مغ الحاالت اآلتية:
الب الترحيح سبب مغ األسباب القانػنية يؤدؼ إلى نقس الحكع كأغفمت السحكسة إذا أكرد ش -9

 تجؾيقو.
 إذا كاف القخار التسييدؼ يخالف نران صخيحان في القانػف. -2 
إذا كاف القخار التسييدؼ يشاقس بعزو بعزان أك يتشاقس مع قخار سابق صادر عغ محكسة  -8 

 التسييد.
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كيبلحع أف  مجة شمب الترحيح )سبعة أياـ( مغ تاريخ تبمغ صاحب العبلقة بالقخار التسييدؼ، 
( أشيخ عمى صجكر القخار التسييدؼ، عمى انو اليجػز 9كتشتيي السجة في جسيع األحػاؿ بسزي )

 شمب ترحيح القخار السصمػب ترحيحو كال القخارات الرادرة عغ الييئة العامة لسحكسة التسييد. 
 

 الفخع الخابع
 عمى الحكؼ اعتخاض الغيخ

يخرسان كال شخران  اعتخاض الغيخ عمى الحكع يعشي أف  أؼ شخز لع يكغ شخفان في الجعػػ، ال
يتعجػ اليو أك يسذ حقػقو، كلػ لع يكغ قج اكتدب القزائي ، كلكغ  الحكع فييا ثالثان كال مسثبلن 

عمى الحكع أماـ ذات السحكسة التي أصجرتو، الجرجة القصعية، يحق لو إقامة الجعػػ باالعتخاض 
ؼيحق لمػارث كفقان ليحا الصخيق أف يعتخض إذا لع يكغ مبمغان كمث مو أحج الػرثة، كاعتخاض الغيخ أما 

 أصمي أك شارغ.
ؼيقجـ بجعػػ  االعتخاض الظارئ يقجـ إلى ذات السحكسة بجعػػ مدتقمة، أما  واالعتخاض األصمي

اع، كتتبع السحكسة إجخاءات الجعػػ العادية بعج تقجيع السعتخض كفالة حادثة مغ أحج أشخاؼ الشد 
لزساف عجـ اإلضخار بالغيخ، ثع تقػـ بجراسة الصمب كأسبابو، فتبصل الجعػػ أك تخد االعتخاض 
حدب مقتزى الحاؿ، كمجة االعتخاض غيخ محجدة )عمى العكذ مغ جسيع شخؽ الصعغ 

حيغ تشفيح قخار الحكع، ذلظ أنو حيغ يتع استشفاذ شخؽ  األيخخػ(، ؼيسكغ رفع دعػػ االعتخاض إلى
الصعغ القانػنية، كيتعُّ ترجيق الحكع أما لخد الصعغ شكبلن أك مػضػعان، فأف الحكع يربح باتان 

 (1)مكتدبان لمجرجة القصعية، كاألحكاـ الباتة تربح كاجبة التشفيح كممدمة لمجسيع كحجة عمييع.
                                                           

دعػػ اعتخاض الغيخ: )ال تقبل دعػػ اعتخاض الغيخ اذا كاف الحكع السعتخض عميو اعتخاض  –السبجأ  -((1
 الغيخ لع يكغ متعجيا الى السعتخض اك ماسا بحقػقو(.

 2009/الييئة السػسعة السجنية/204رقع القخار/ 
 19/10/2010تاريخ القخار/  

 19/10/2010السػافق  1431/ذك القعجة/11تحادية بتاريخ تذكمت الييئة السػسعة السجنية في محكسة التسييد اال
 كاصجرت القخار اآلتي:

 السسيد/ كزيخ السالية / اضافة لػضيفتو
 السسيد عميو / ؿ.أ.ج.

ادعى ككيل السعتخض اعتخاض الغيخ )ـ.ش.ح.( لجػ محكسة بجاءة الخصافة بانو سبق كاصجرت ذات السحكسة 
شاءا عمى ادعاء السجعي السعتخض عميو اعتخاض الغيخ )ؿ.أ.ج( كذلظ حكسا غيابيا عمى السجعػ )ـ.ص.ـ.( ب
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حيث انو  ادعى اف السجعػ )ـ.ص.ـ( مذغػؿ الحمة  20/3/2005في  2005/ب/87بسػجب قخار الحكع السخقع 
لو بسبمغ قجره مئة كثسانية كتدعػف الف دكالر امخيكي قج دفعيا لو عمى اساس انيا بجؿ بيع العقار السخقع 

كزيخية حيث انو ادعاء الاساس لو مغ الرحة السباب مشيا اف السجعػ )ـ.ص.ـ( مدفخ الى ايخاف  4ـ/772/1
مغ قبل الشطاـ الدابق كلع يعج الى العخاؽ لحج االف كانو لع يكغ ىشاؾ تعامل بالجكالر في العخاؽ  1983في عاـ 

اك مدتشج كاف السجعػ )ؿ. أ( سبق  في ذلظ الػقت كانو مغ غيخ السعقػؿ اف يجفع ىحا السبمغ مغ دكف اؼ كصل
كاف اقاـ بػاسصة اشخاص آيخخيغ دعاكػ عمى نفذ العقار كمالكو بػية االستحػاذ عميو اال انيا ردت كانو متجاكز 

كػنو يدكغ مبلصقا لمعقار مػضػع الجعػػ كاف امػاؿ السجعػ )ـ. ص.( قج آلت  2ـ200عمى العقار بسداحة 
رة السالية ىي الجية التي ليا الحق بالعقار لحا فاف الخرػمة غيخ متػجية في الى  الجكلة بعج اف سفخ كاف كزا

 22/4/1990الجعػػ دكف اديخاؿ كزارة السالية شخفا في الجعػػ كاف السعتخض اعتخاض الغيخ يدكغ العقار مشح 
السمغاة( كبذكل اصػلي حيث يخرز لو مغ قبل الدكختارية العامة لترؽية مستمكات غيخ العخاقييغ السدفخيغ )

بعج ؾياـ دائخة تشفيح الثػرة  16/6/2005لحا بادر الى االعتخاض عمى قخار السحكسة حيث عمع بو في تاريخ 
باجخاءات كضع اليج عمى العقار لحا شمب دعػة السعتخض عميو اعتخاض الغيخ )ؿ.أ.ج.( لمسخافعة كالحكع بجخح 

السالية شخرا ثالثا في الجعػػ كااليعاز لجائخة تشفيح كابصاؿ الحكع السعتخض عميو اعتخاض الغيخ كاديخاؿ كزارة 
الثػرة بايقاؼ االجخاءات التشفيحية كتحسيل السعتخض عميو الخسـػ كالسراريف كاتعاب السحاماة كبعج اديخاؿ كزيخ 
السالية اضافة لػضيفتو شخرا ثالثا في الجعػػ الى جانب السعتخض اعتخاض الغيخ اصجرت محكسة بجاءة 

حكسا حزػريا يقزي بخد دعػػ السعتخض  2005/اعتخاض الغيخ/947كبالعجد  4/10/2005ريخ الخصافة بتا
اضافة لػضيفتو كتحسيميسا السراريف كاتعاب  –اعتخاض الغيخ )ـ. ش. ح.( كالذخز الثالث كزيخ السالية 

حكع السحكػر فقج اضافة لػضيفتو بال –السحاماة لػكيل السعتخض عميو اعتخاض الغيخ كلعجـ قشاعة الذخز الثالث 
كسا شعغ بالحكع السحكػر استئشافا  17/10/2005شعغ بو استئشافا شالبا فدخو ببلئحة ككيمو السؤريخة في 

اصجرت محكسة استئشاؼ بغجاد/الخصافة بتاريخ  17/10/2005السعتخض اعتخاض الغيخ ببلئحتو السؤريخة 
متسييد يقزي بتأييج الحكع البجائي حكسا حزػريا قاببل ل 2005/ 1-/س ق875/877كبالعجد  14/3/2006

السدتأنف كرد المػائح االستئشاؼية كاعتبار اتعاب السحاماة السحكـػ بيا لػكيل السدتأنف عميو شاممة لسخحمتي 
التقاضي بجاءة كاستئشافا. شعغ ككيل السعتخض اعتخاض الغيخ بالحكع االستئشافي السحكػر تسييدا شالبا نقزو 

اضافة لػضيفتو بالحكع شالبا تجؾيقو تسييدا  –كسا شعغ ككيل السدتأنف 6/4/2006ريخة ببلئحتو التسييدية السؤ 
كلعبلقة الصعشيغ بسػضػع كاحج قخر  12/4/2006كنقزو لبلسباب الػاردة بعخيزتو التسييدية السؤريخة في 

ستئشاؼية /الييئةاال1117/1118تػحيجىسا معا. اعيج الحكع الى محكستو مرجقا بالقخار التسييدؼ ذؼ العجد 
اضافة لػضيفتو بالقخار التسييدؼ  –كلعجـ قشاعة الذخز الثالث  27/8/2006كالرادر بتاريخ  2006عقار/

كسا شمب عخض الجعػػ  18/1/2007السحكػر فقج شعغ بو ترحيحا ببلئحة ككيمو الترحيحية السؤريخة في 
/الييئة 56كبالعجد  17/12/2007تاريخ عمى الييئة السػسعة السجنية فحرمت السػافقة. اصجرت محكسة التسييد ب

/الييئة االستئشاؼية/عقار 1117/1118حكسا يقزي بقبػؿ ترحيح القخار التسييدؼ  2007السػسعة السجنية/
في  2005/س/875/877كنقس حكع محكسة استئشاؼ بغجاد /الخصافة ذؼ العجد  27/8/2006في  2007/

الترحيح كاعادة اضبارة الجعػػ الى محكستيا لمديخ فييا  كاعادة التأميشات السدتػفاة مغ شالب 14/3/2006
كبالعجد  31/7/2008كفق ما جاء بالقخار التسييدؼ. اصجرت محكسة استئشاؼ بغجاد/الخصافة بتاريخ 

حكسا حزػريا قاببل لمتسييد يقزي بتأييج الحكع البجائي الرادر مغ محكسة بجاءة  1/2008/س875/877
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كرد الصعشيغ االستئشافييغ كاسبابيسا كتحسيل  2005/اعتخاض الغيخ/947كبالعجد  4/10/2005الخصافة بتاريخ 
السدتأنفيغ الخسـػ كالسراريف االستئشاؼية كاعتبار اتعاب السحاماة السحكـػ بيا لػكيل السدتأنف عميو شاممة 

الستئشافي السحكػر اضافة لػضيفتو بالحكع ا –لسخحمتي التقاضي بجاءة كاستئشافا. شعغ السدتأنف كزيخ السالية 
. اصجرت محكسة التسييد االتحادية 20/8/2008تسييدا شالبا نقزو لبلسباب الػاردة ببلئحة ككيميو السؤريخة في 

قخارا قزى نقس الحكع االستئشافي السسيد  2008/الييئة السػسعة السجنية/185كبالعجد  24/2/2009بتاريخ 
فق ماجاء بالقخار التسييدؼ كاتباعا اصجرت محكسة استئشاؼ بغجاد كاعادة الجعػػ الى محكستيا التخاذ ما يقتزي ك 

بخد االعتخاضات كاالسباب االستئشاؼية لمسدتأنفيغ  2005/س/875/877كبالعجد  21/6/2009/الخصافة بتاريخ 
كزيخ السالية اضافة لػضيفتو كالذخز الثالث )ـ.ص.ـ.(  –)السعتخض اعتخاض الغيخ ـ.ش.ح.( كالذخز الثالث

ل السدتأنف رسع السخحمة االستئشاؼية كاف تكػف اتعاب السحاماة السحكـػ بيا لػكيل السدتانف عميو شاممة كتحسي
لسخحمتي التقاضي يتع تػزيعيا بالتداكؼ بيغ ككبلء السدتأنف عميو. شعغ السدتأنف الذخز الثالث كزيخ السالية 

دا شالبا فدخو ببلئحة ككيمو السؤريخة في تسيي 21/6/2009اضافة لػضيفتو بالحكع االستئشافي الرادر في  –
25/6/2009. 

 القخار:
لجػ التجقيق كالسجاكلة مغ قبل الييئة السػسعة السجنية في محكسة التسييد االتحادية كجج اف الصعغ التسييدؼ مقجـ 

ظ النو ضسغ السجة القانػنية قخر قبػلو شكبلن كلجػ الشطخ في الحكع السسيد كجج انو صحيح كمػافق لمقانػف ذل
كتاريخ  2008/مػسعة مجنية/185جاء اتباعان لسا رسسو قخار الشقس الرادر عغ ىحه السحكسة بعجد 

حيث اجخت السحكسة تحؿيقاتيا القزائية كفقا لسا رسسو قخار الشقس كتعحر عمييا االشبلع عمى  24/2/2009
يا باالتبلؼ كعجـ كجػد اؼ اكليات السذار الييا في قخار الشقس السحكػر لذسػل 991/ب/999االضبارة السخقسة 

كعجد  8/6/2009كالسؤرخ  991/ب/999متعمقة بيا كفق ما جاء بكتاب محكسة بجاءة مجيشة الرجر السخقع 
ككيل كزارة السالية )السعتخضة اعتخاض الغيخ( رغع اميالو عغ ابخاز ما يؤيج ايمػلة العقار مػضػع الجعػػ الى 

خيق آيخخ. كلسا كاف الثابت مغ كتاب مجيخية التدجيل العقارؼ في مجيشة الجكلة عغ شخيق السرادرة اك اؼ ش
الػزيخية مػضػع الجعػػ  4مقاشعة  1/2777اف العقار تدمدل  15/5/2008كالسؤرخ  3193الرجر السخقع 

كالسقامة مغ قبل  2005/ب/87الزاؿ مدجل باسع )ـ. ص. ـ.( السجعى عميو في الجعػػ البجائية السخقسة 
. أ. ج.( كالتي صجر الحكع فييا بالداـ السجعى عميو السحكػر بأف يجفع لمسجعي السذار اليو مبمغا قجره السجعي )ؿ

مغ قانػف السخافعات السجنية كفق ما تقجـ  224مئة كثسانية كتدعػف الف دكالر امخيكي مسا تكػف شخكط السادة 
السعتخضة اعتخاض الغيخ( ذلظ ألف الحكع غيخ متػفخة في شمب اعتخاض الغيخ السقجـ مغ قبل كزارة السالية )

السعتخض عميو اعتخاض الغيخ لع يكغ متعجيا اليو اك ماسا بحقػقو عميو قخر ترجيق الحكع السسيد كرد 
السػافق  1431/ذكالقعجة/11االعتخاضات التسييدية كتحسيل السسيد رسع التسييد كصجر القخار باالكثخية في 

19/10/2010. 
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 
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 السظمب الثالث
 والقخارات القزائيةمشيجية التعميق عمى األحكام 

 ات القزائية، مغ بيافالقخار األحكاـ ك مشيجية التعميق عمى البج  قبل اإلسياب في الحجيث عغ 
، كاليجؼ مشو، كالفائجة التي يسكغ جشييا مغ كراء التعميق معشى التعميق عمى حكع أك قخار قزائي

سػاء بالشدبة لصمبة القانػف، أك لمسحاميغ كسػاىع مغ عمى األحكاـ كالقخارات القزائية، 
الحقػقييغ، أك لمقزاة كالسدتذاريغ، األمخ الحؼ يقتزي تقديع ىحا السصمب إلى فخعيغ، كسا 

 يأتي:
 .معشى التعميق عمى حكع أك قخار قزائي الفخع األكؿ:

 .مشيجية التعميق عمى القخار الفخع الثاني:

 الفخع األول
 معشى التعميق عمى حكؼ أو قخار قزائي 

يعشي التعميق عمى القخار أك الحكع القزائي، تقػيسو مغ الشاحية القانػنية، أنجحت السحكسة في  
 الػصػؿ إلى حلٌو عادؿ يشيي الخرػمة، كيقق التػازف بيغ مرالح األشخاؼ الستعارضة، أـ ال؟ 

ة أىٌع الجراسات العسمية كالتصبيؿية في القانػف يسثل التعميق عمى األحكاـ أك القخارات القزائي -
عمى اإلشبلؽ؛ ذلظ أف إتقاف التعميق عمى حكع أك قخار قزائي يفتخض اإللساـ الجيج بالسعارؼ 
الشطخية الستعمقة بسػضػع التعميق، كاستيعاب معصيات السشيجية القانػنية التي تدسح بتقػيع الحكع 

 أك القخار.
كقبل الكبلـ عغ السشيجية، مغ الزخكرؼ شخح مغدػ التعميق عمى القخار الحؼ يسكغ تمخيرو  -

ا حػؿ شيجتػافخ لتفي التحميل الجقيق لقخار قزائي انصبلقان مغ السعمػمات الذخرية التي 
السػضػع مقارنة مع اىسية القخار، كما سيكػف لو مغ اثخ أك انعكاس، عمى الفقو كاالجتياد 

 عمى التذخيع في بعس االحياف.القزائي، ك 

كالتعميق يشرب عادة عمى القخارات الرادرة عغ محكسة التسييد باعتبارىا السخجع القزائي  -
لبؿية السحاكع، غيخ انو ليذ ىشاؾ ما يسشع مغ اف يشرب التعميق عمى قخارات محاكع االستئشاؼ 

، كالسصمػب مغ الباحث أك الصالب، حتى محاكع الجرجة األكلىأك السحاكع االدارية أك التجارية أك 
ليذ العسل عمى ايجاد حل لمسذكمة القانػنية، ألف  القزاء قج بت  فييا، كأكجج ليا الحل  الحؼ رآه، 
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، صػابان كاف أك يخصأن، كلكغ  التعميق مشاسبة لمتأمل كمحاكلة لفيع االتجاه الحؼ ذىب اليو القزاء
 . مدتقؽببلن  كربسا يكػف سببان في التغييخ االيجابي

 
كٌل نداع يعخض عمى الجيات القزائية يتعمق بسدألة معيشة، كبالتالي فاف  كٌل حكع أك قخار  -

يرجر مغ جية قزائية يؤٌدؼ إلى تحميل مدألة قانػنية، إذف التعميق عمى حكع أك قخار قزائي 
في السحاضخات  ىػ: مشاقذةه أك تحميله تصبيقي لسدألة قانػنية نطخية سبق أٍف تمقاىا الصالب

 الشطخية.
في آف -كبالتالي فإف مشيجية التعميق عمى قخار أك حكع قزائي، ىي دراسة نطخية كتصبيؿية  -

لسدألة قانػنية معيشة، إذ أف القخار أك الحكع القزائي ىػ عبارة عغ بشاء مشصقي، فجػىخ  -كاحج
نية التي تحكع الشداع، عسل القاضي يتسثل في إجخاء ؾياس مشصقي بيغ مزسػف القاعجة القانػ 

كبيغ العشاصخ الػاقعية ليحا الشداع، كىػ ما يفزي إلى نتيجة معيشة، ىي الحكع الحؼ يتع صياغتو 
 في مشصػؽ الحكع.

مغ ثٌع فإف السصمػب مغ الباحث أثشاء التعميق عمى القخار، ليذ العسل عمى إيجاد حٌل لمسذكمة  -
ج بت  فييا، كلكشو مشاسبة لمتأمل كمحاكلة لفيع االتجاه ق -كسا قمشا–القانػنية باعتبار أف القزاء 

الحؼ ذىب إليو القزاء، ىحا مغ ناحية، ك مغ ناحية أيخخػ، فالسصمػب ىػ التعميق عمى قخار، 
كليذ دراسة قخار بذكل يتجاىل كميان مػضػع الجعػػ السعخكضة، لحلظ ال يجػز الغػص في 

فميذ السصمػب ىػ بحث قانػني في مػضػع  بحث نطخؼ لمسػضػع الحؼ تشاكلو ذلظ القخار؛
 معيغ، كإنسا التعميق عمى قخار يتشاكؿ مدألة قانػنية معيشة.

 -أساسان –سميسان، البج  أف يكػف الباحث )السًعٌمق( ممٌسا ما لكي يكػف التعميق عمى قخار  -
كحجيثو، ككحلظ  بالفقو الحؼ تعٌخض لمسدألة، قجيسو بالشرػص القانػنية التي تحكع الشداع، كأيزان 

باالجتياد القزائي الحؼ تشاكؿ ىحه السدألة، كبالسخاحل التاريخية التي مٌخ بيا تصٌػره، كصػالن إلى 
 السػقف األيخيخ في السػضػع، كمغ ثٌع بياف انعكاسات ذلظ الحٌل مغ الػجية القانػنية.

كيغ أٌؼ شيء، كيجب إف أكؿ مدتمدمات التعميق، ىػ قخاءة القخار أك الحكع عجة مخات، دكف تج -
، ، لغخض فيسودراسة كٌل كمسة كردت في القخار ؛ ألنو مغ الرعب التعميق عمى قخار غيخ مفيـػ

كػف السيسة سػؼ تكػف معالجة العشاصخ كالجيات السختمفة لمقخار مػضػع التعميق في الذكل 
ًكفق مشيجية مخسػمة  ر ناحية عالجيا إاٌل لحاالت التعميق، فبل يتخؾ مغ القخا -مدبقان -كاألساس، كى
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كيقتزي التعٌخض ليا في التعميق، بإعصاء حكع تقييسي لمقخار ككٌل، كفي كافة الشقاط القانػنية 
 عالجيا.التي 

 الفخع الثاني
 مشيجية التعميق عمى القخار

نقرج بالسشيجية، أٍف يأتي التعميق كفق قػاعج كضػابط قانػنية محجدة كثابتة، بصخيقة عمسية  -
ل مغ يخبلليا إلى اليجؼ مغ التعميق عمى القخار، الستسثل بالتأمل كالتحميل صحيحة، نر

لسػضػع القخار كفحػػ الحكع القزائي، تسييجان الستيعاب تػجو القزاء في مػضػع )مذكمة( 
 الجعػػ، كىل أف  ىحا التػجو صحيح كعادؿ كحاسع لمشداع، أـ أنو بحاجة لمتعجيل كالتصػيخ؟

جانبيغ مغ التحميل، الجانب األكؿ التحميل السػضػعي الحؼ يتشاكؿ السشيجية تقػـ عمى  -
الجػانب السػضػعية في القخار مػضػع التعميق، كالجانب الثاني ىػ التحميل الذكمي الحؼ ييتع 

 بالجػانب الذكمية لعسمية التعميق ذاتيا، كىػ ما نتشاكلو تباعان كسا يأتي:
 الجانب األكؿ: التحميل السػضػعي. 
 نب الثاني: التحميل الذكمي.الجا 

 الجانب األول: التحميل السؾضؾعي
يتصم ب التعميق عمى القخار مغ الشاحية السػضػعية مخحمتيغ: السخحمة التحزيخية كالسخحمة  -

  كسا يأتي: -ايزان –التحخيخية، كىػ ما نتشاكلو في مخحمتيغ 
 السخحمة األكلى: السخحمة التحزيخية.

 السخحمة التحخيخية.السخحمة الثانية:  
 

 السخحمة األولى: السخحمة التحزيخية
في ىحه السخحمة يدتخخج الصالب مغ القخار قائسة، يقرج مشيا إبخاز جػىخ عسل القاضي في   -

 الػصػؿ إلى الحكع أك القخار الحؼ أصجره، كتحتػؼ ىحه القائسة بالتختيب عمى:

لشداع سػاء كانت ترخفان قانػنيان مثل البيع، أك : أؼ كٌل األحجاث التي أٌدت إلى نذػء الؾقائعا-9
أقػاالن مثل الػعج، أك أفعاالن مادية مثل الجىذ أك الزخب، كيذتخط ىشا التخكيد عمى الشقاط 

 اآلتية:
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إلى " سيارة حسجأ: يجب أاٌل يدتخخج الباحث سػػ الػقائع التي تيٌع في حٌل الشداع، فسثبلن إذا باع "أ
" دكف إحجاث ضخر، كنذب نداع بيشيسا حػؿ تشفيح عقج بيع سعجبزخب "" حسج، كقاـ "أ"سعج"

الديارة، فالقخار يعالج السدؤكلية العقجية نتيجة عجـ تشفيح التداـ، إذف ال داعي لحكخ كاقعة االعتجاء 
بالزخب؛ ألف السدؤكلية التقريخية لع تكغ مػضع نداع، مع التأكيج عمى كجػب عجـ تجاىل أٌية 

س بالقخار، عشج القخاءة الستأٌنية لو؛ ألنو في عسمٌية فخز الػقائع، قج يقع الصالب كاقعة ليا مدا
السعٌمق عمى كاقعة ربسا تكػف جػىخية، كمغ شأنيا أف تؤثخ في الحٌل الحؼ كضعو القاضي إيجابان 

 أك سمبان.

 نقاط.ب: البٌج مغ استخخاج الػقائع متدمدمة تدمدبلن زمشٌيان حدب كقػعيا، كمختبة عمى شكل 
 ج: االبتعاد عغ افتخاض كقائع لع تحكخ في القخار.

: ىي مختمف السخاحل القزائية التي مٌخ بيا الشداع عبخ درجات التقاضي، لحيغ إلجخاءاتا -2
صجكر القخار محٌل التعميق، فإذا كاف التعميق يتشاكؿ قخاران صادران عغ ىيئة استئشاؼية، ؼيجب 

سة الجرجة األكلى، كالحؼ كاف مػضػعان لمصعغ باالستئشاؼ، اإلشارة إلى الحكع الرادر عغ محك
كإذا كاف القخار مػضػع التعميق صادران عغ محكسة التسييد، يربح ضخكريان إبخاز مخاحل عخض 
الشداع عمى محكسة الجرجة األكلى كمحكسة االستئشاؼ، مع التخكيد عمى بعس السخاحل اإلجخائية 

ة االبتجائية، كلػ كاف التعميق عمى قخار لسحكسة التسييد، نطخان في الجعػػ التي تس ت أماـ السحكس
ألىسيتيا في تحجيج معشى الحكع، مثبلن: يججر بالصالب السعمًٌق اإلشارة إلى الخبخة، إذا كانت 

جخاء قامت بو السحكسة األدنى، لكشو ميع في نتيجة إحيمت إلى الخبخاء، مع أنيا الجعػػ قج أي 
 الجعػػ بكلًٌ تأكيج.

لييا لمسصالبة إ(: كىي مداعع كشمبات أشخاؼ الشداع التي استشجكا الجفؾع والظمبات )االدعاءات -8
بحقػقيع، كىحه يجب أف تكػف مخٌتبة، مع شخح األسانيج القانػنية، أؼ ذكخ الشز القانػني الحؼ 

مخالفة اعتسجكا عميو، كال يجػز االكتفاء بحكخ عبارات فزفاضة مثل )سػء تصبيق القانػف(، أك )
فالبشاء كٌمو يعتسج عمى الجفػع كالصمبات )االدعاءات(؛ ذلظ  ،القانػف(، أك )مجافاة العجالة(..الخ

األحكاـ كالقخارات البٌج أف تدتشج  بيجؼ تكييفيا كتحجيج األحكاـ القانػنية التي تصبق عمييا، أؼ أف  
رات تخد في القخار مػضػع إلى اٌدعاءات الخرػـ، كاالدعاءات يسكغ التعخؼ عمييا مغ يخبلؿ عبا

التعميق كتذيخ إلى ) السخحمة األٌكلى(، أك استشباشيا مغ عبارات مثل )حيث يؤيخح عمى القخار(، 
 .حيث يعاب عمى القخار(، أك )حيث يشعى عمى القخار(أك )
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نعشي بيا السذكمة أك الخرػمة القانػنية التي سببت المجػء إلى ك  السذكمة القانؾنية )العقجة(:-4
 الدؤاؿ الحؼ يخيج القاضي االجابة عشو عشج الفرل في الشداع يىلقزاء، أك بعبارة أيخخػ ا

؛ ألٌف تزارب االدعاءات يثيخ مذكمة قانػنٌية يقـػ القاضي بػاسصة قخار الحكع الحؼ سيرجره
بحٌميا في أكايخخ حيثيات القخار، قبل كضعيا في مشصػؽ الحكع، إذف السذكمة القانػنية ال تطيخ 

لقخار، كإٌنسا تدتشبط مغ االدعاءات، كمغ الحٌل القانػني الحؼ تػٌصل إليو القاضي في القخار في ا
 محل التعميق.

 ومؽ شخوط طخح السذكمة القانؾنية:
 أ: البٌج أف يصخح في شكل سؤاؿ أك عٌجة أسئمة، أؼ سؤاؿ رئيدي ك أسئمة فخعية.

أف يبيع عقاره عخؼٌيان؟ يصخح الدؤاؿ: ىل ب: أف يصخح بأسمػب قانػني، فبجالن عغ: ىل يحق ؿ "أ" 
 الخسسية( ركغ في انعقاد البيع العقارؼ؟أك الذكمية )

ج: إعادة شخح اإلشكاؿ شخحان عسميان )تصبيؿٌيان(: فسثبلن الصخح الشطخؼ ىػ: ىل التجليذ عيب في 
بخرػص العقج؟ كالصخح التصبيقي ىػ: ىل تعجُّ السعمػمات الخاشئة التي أدلى بيا "أ" ؿ "ب" 

 جػدة السبيع حيمة كأسمػبان تجليٌديان يؤٌدؼ إلى قابمٌية العقج لئلبصاؿ؟
ال مذكمة ؼيو: فعمى السعٌمق أف يبحث عغ السذكمة القانػنية التي تػصمو إلى  د: أاٌل يدتذكل ما

تبيغ حٌل الشداع، أٌما السدائل التي لع يتشازع عمييا األشخاؼ، فبل تصخح كسذكمة قانػنٌية، فسثبلن إذا 
مغ كقائع القخار أٌنو تٌع عقج بيع عقار يخارج دائخة التدجيل بسػجب عقج عخفي، ثٌع كقع نداع حػؿ 
كػف العقج، ىػ عقج بيع مغ األساس، فبل داعي لمتداؤؿ: ىل البيع الحؼ تٌع بيغ "أ" ك "ب" ىػ 

 يو.عقج عخفي؛ ألٌف كػف الترخؼ السبـخ ترخؼ عخفي، أمخ ثابت مغ الػقائع كال إشكاؿ ؼ
: بقجر ما يصخح اإلشكاؿ بصخيقة صحيحة، بقجر ما يهػف ق السعٌمق في تحميل السدألة القانػنٌية ػى

 السعخكضة مغ يخبلؿ الحكع أك القخار القزائي.
إذف السخحمة التحزيخية ىي عبارة عغ عسل كصفي مغ قبل السعٌمق، كعميو أف يتػيٌخى في شأنو 

حقة، في السخحمة الثانية )السخحمة التحخيخية(، سػؼ تشبشي الٌجقة؛ عمى اعتبار أٌف تحميبلتو البلٌ 
 عمى ما استخمرو في ىحه السخحمة.
 :السخحمة الثانية: السخحمة التحخيخية

تقتزي ىحه السخحمة كضع يخٌصة لجراسة السدألة القانػنية، كاإلجابة عغ السذكمة القانػنية التي  -
 الخٌصة:يصخحيا القخار ثٌع مشاقذتيا، كيذتخط في ىحه 
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أ: أف تكػف يخٌصة مرٌسسة في شكل: مقٌجمة، ثع  متغ )أك صمب( مػضػع يحتػؼ عمى مباحث 
 كمصالب، كأيخيخان يخاتسة.

ب: أف تكػف يخصة عسمية )تصبيؿٌية(، تتعٌمق بالقزٌية، كأشخاؼ الٌشداع مغ يخبلؿ العشاكيغ، فعمى 
غ مبحث نطخؼ كمبحث تصبيقي؛ السعٌمق تجٌشب الخصة الشطخية، كسا عميو تجشب الخصة السكػنة م

 إلى تكخار السعمػمات. -حتسا–ألف مثل ىحه الخصة، تؤٌدؼ 
 ج: أف تكػف يخصة دؾيقة، بعشاكيغ مخكدة، كيدتحدغ تجٌشب العشاكيغ العامة، أك االنذائية.

 -مغ حيث مزسػنيا-د: أف تكػف يخصة متػازنة كمتدمدمة تدمدبلن مشصؿيان بحيث تكػف العشاكيغ 
بجاية القزية في بجاية الخٌصة، كسا تشتيي  -بحلظ–ان لتتابع كقائع القزية، فتطيخ متتابعة كفق

 القزية بشياية الخصة.
تجيب عمى السذكمة القانػنية السصخكحة، فإذا كاف مسكشا يتٌع بحيث خصة الق: أف تػضع 

في استخخاج اشكاليتيغ قانػنيتيغ، كتعالج كل كاحجة مشيسا في مبحث، كىي الخصة السثالية 
معالجة أغمب السدائل القانػنية السصخكحة مغ يخبلؿ األحكاـ كالقخارات القزائٌية، كبالسشاسبة فإف  
التقديع الحجيث لمخصط االكاديسية، السيسا في مجاؿ القانػف، يقػـ عمى الثشائية، أؼ بابيغ، لكل 

عقب -باب فرميغ، لكل فرل مبحثيغ، لكل مبحث مصمبيغ، لكل مصمب فخعيغ، كال يذتخط 
: يشاسب ىحا التػصيف، البحث مالحغة) أف يكػف التقديع ثشائيان ؼيسا ىػ أصغخ مغ الفخع. -ذلظ

القانػني الحجيث بكافة صػره سػاء كاف بحثان عمسيان أـ رسالة ماجدتيخ أـ أشخكحة دكتػراه، كسا 
بية مغ قبل يرمح لمتعميق عمى القخارات كاألحكاـ القزائية، كلكتابة المػائح، كالمػائح الجػا

 السحاميغ، كحتى السقاالت القانػنية القريخة(
مشاقذة السدألة القانػنية التي  -مغ يخبلليا-كبعجما يزع السعٌمق الخٌصة بٌكل عشاكيشيا، يبجأ  -

يتعٌمق بيا الحكع أك القخار القزائي محٌل التعميق ابتجاء بالسقجمة مخكرا برمب السػضػع، إلى أف 
 يرل إلى الخاتسة.

 أواًل: السقجمة 
في السقجمة، يبجأ الصالب السعٌمق، بعخض مػضػع السدألة القانػنية محٌل التعميق في جسمة  -

كٌل مغ  -بإيجاز–كجيدة، بعجىا يمخًٌز قزية الحكع أك القخار في فقخة متساسكة، يدخد فييا 
لقانػنية برػرة الػقائع كاإلجخاءات كاالدعاءات )الجفػع كالصمبات(، مشتييان بصخح السذكمة ا

 إلى صمب السػضػع. مخترخة تعجُّ مجيخبلن 
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كلبلنصبلؽ مغ السحكسة مرجرة القخار أىسٌية قرػػ؛ إذ يسٌكغ الباحث مغ السقارنة في التحميل  -
بيغ قزاة عٌجة محاكع، لسعخفة االتجاه الغالب بالشدبة لبلجتياد القزائي، أٌما إذا كاف القخار 

سكغ مقارنتو مع غيخه مغ القخارات الرادرة عشيا، كسا أف ذكخ صادران عغ محكسة التسييد، ؼي
تاريخ صجكر القخار لو أىسيتو في معخفة ما إذا كاف قج كقع تحٌػؿ لبلجتيادات الدابقة، أـ كقع 

 ...إلخ..تفديخ ججيج لقاعجة قانػنية معيشة، أـ تٌع المجػء إلى قاعجة قانػنية أيخخػ 

 ثانيًا: الستؽ )أو مؾضؾع التعميق(:
سيا  - تحت  -مدبقان –في صمب السػضػع يقـػ السعمق في كٌل نقصة مغ نقاط الخٌصة التي قد 

عشػاف محجد، بسشاقذة جدء مغ السدألة القانػنية السصمػب دراستيا، مشاقذة نطخية كعسمية 
)تصبيؿية(، مع إعصاء رأيو في الحٌل القانػني لمشداع، لكي تكػف الجراسة مغ شقيغ، مػضػعي 

 ي آف كاحج، كسا يأتي:كشخري ف
ق األول: الجراسة السؾضؾعية:  الذ ِّ

 نذيخ في الجراسة السػضػعية إلى جسمة أمػر، يسكغ تمخيريا بسا يأتي: -
أ:  مػقف الحل الحؼ تػصم ت إليو السحكسة السرجرة لمقخار بالشدبة لمشرػص القانػنية، ىل 

تٌع تفديخه؟ ككفق أٌؼ اتجاه؟ كىل استشج إلى نٌز قانػني؟ ىل ىحا الشز كاضح أـ غامس؟ كيف 
 االستشاد لمشز دقيق كمشصبق عمى كقائع الجعػػ؟

ب: مػقف الحٌل بالشدبة لمفقو، ماىي اآلراء الفقيية بالشدبة ليحه السدألة؟ ما ىػ الخأؼ الفقيي 
الحؼ اعتسجه القخار؟ ما مػقف الٌحل الحؼ كصمت لو السحكسة بالشدبة لبلجتياد؟ ىل يتػافق مع 

أـ يصٌػره أـ أنو يذٌكل نقصة تحٌػؿ بالشدبة لو، بالذكل الحؼ يعجُّ معو مبجأن قانػنيان ،تياد الدابقاالج
 ججيجان؟

كبالتالي يجب عمى السعٌمق االستعانة بالسعمػمات الشطخية الستعٌمقة بالسدألة القانػنية محٌل التعميق، 
التعميق، لتصبيق تمظ السعمػمات عمى  إلى حيثيات الحكع أك القخار محلٌ  -في كٌل مٌخة-ثٌع الخجػع 

 القزية السصخكحة.
ق الثاني: دراسة شخرية:   الذ ِّ

لمحٌل الحؼ جاء بو  كتكػف الجراسة الذخرية، مغ يخبلؿ إعصاء الصالب السعمًٌق حكسان تقيػميان  -
القخار، كىل يخػ السعمق بأف ىشاؾ حكع أفزل، لو ذات محاسغ الحٌل السعصى، دكف أف تكػف لو 

 سيئاتو.
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 ثالثًا: الخاتسة:
في الخاتسة يخخج الباحث بشتيجة مفادىا أٌف السذكمة القانػنية الحؼ يصخحيا الحكع أك القخار  -

ػنية معيشة ليا حٌل قانػني معٌيغ، يحكخه السعٌمق معالجان القزائي محٌل التعميق، تتعٌمق بسدألة قان
بحلظ الحٌل الحؼ تػصل إليو القزاة، إٌما باإليجاب، أؼ بسػافقتو عمى الحلًٌ بالدمب، أؼ 
مت إليو السحكسة بذأف السذكمة مػضػع الشداع، مع عخض  باعتخاضو عمى الحلًٌ الحؼ تػص 

في كبل الحالتيغ يجب عمى الصالب بياف السبخرات التي البجيل، الحؼ يقتخحو الصالب السعمًٌق، ك 
مت إليو السحكسة، كبيحه الخاتسة يختع السعٌمق تعميقو عمى  تجعمو يؤيج أك يعارض الحل  الحؼ تػص 

 القخار.
 الجانب الثاني: التحميل الذكمي

الجػانب اآلتية يذسل التحميل الذكمي في عسمية التعميق عمى االحكاـ كالقخارات القزائية، بياف  -
الجفػع كالصمبات  بذكل متدمدل كدقيق: السقجمة، أشخاؼ الشداع، الػقائع، اإلجخاءات،

 )االدعاءات(، السذكمة القانػنية، الحل القانػني،  كأيخيخان مشصػؽ القخار، ككسا يأتي:
يل، أك كتتزسغ السبجأ القانػني، كالتداؤؿ بذأنو إٍف بقي مدتقخان أك حرل بذأنو تعج السقجمة: -

 تصػر، ككجو التصػر أك التعجيل، كمدػغاتو، كآثاره العسمية )التصبيؿية(.

: كتتزسغ بياف شخرية االشخاؼ، مىٍغ رفع الجعػػ؟ مىٍغ استأنف؟ مىٍغ شعغ أطخاف الشداع -
 ..الخ؟.معمع، ،أـ ،بالتسييد؟ ذكخ األسساء كالرفات، مثل تاجخ

 ،التي تذسل ذكخ كل الػقائع السادية )كليدت القانػنية(، بشػع مغ التفريل مثل: ميبلد الؾقائع: -
 ..الخ؟.تيجـ بشاء ،حادث ،كفاة

 اإلجخاءات: -

 ............ يػـ.رفع الجعػػ أماـ السحكسة -
 ...........:........ قزى بػ...... يـػ .صجكر حكع -
 ........يػـ .....شعغ باالستئشاؼ أماـ محكسة استئشاؼ -
 ...........:........ قزى بػ:...... يػـ.صجكر قخار االستئشاؼ -
 ........شعغ بالتسييد أماـ محكسة التسييد يػـ -
 ...........:........ قزى ب:...... يػـ.صجكر القخار التسييدؼ  -
 االدعاءات: -
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 .... )تشقل حخؼيان مغ القخار(.عغ الجفع الحؼ أثاره الصاعغ بذأف -
 .......يتعم ق بالذكميات الجػىخية لئلجخاءات كػف  :األكؿ
 ......يتعم ق مغ يخخؽ القانػف كقرػر االسباب في :الثاني

 السذكمة القانؾنية: -
 ........ ؟.ىل

)كىي أىع ما في التحميل كمو بعس األساتحة في االمتحانات يصالعػف فقط اإلشكالية ىل أف 
الصالب يشاقر السػضػع باحتخاؼية أـ أنو يخارج السػضػع، لحا أرجػ مغ الصمبة معخفة مػضػع 

 القخار جيجان مإذا يشاقر بالزبط كيبمػر اشكاليتو عمى ىحا األساس(.

 الحل القانؾني: -
 ..... )يشقل حخؼيان آيخخ حيثية مػجػدة في القخار(.حيث أف   -

  :مشصػؽ القخار
 ....... بأداء السراريف )يشقل حخؼيان كسا ىػ مػجػد في القخار(.كعميو

 
 نسؾذج عسمي لمتعميق عمى قخار قزائي

 قخار حكؼ
 العخاؽ جسيػرية

 االعمى القزاء مجمذ
 االتحادية قار ذؼ استئشاؼ محكسة رئاسة

 2001/ـ/23/  العجد
 99/1/2001/  التاريخ

 جاسع نػرؼ  مػفق الديج القاضي بخئاسة 99/1/2001 بتاريخ الشاصخية بجاءة محكسة تذكمت
 / التالي الحكع كاصجرت الذعب باسع بالقزاء السأذكف 

 السحامي ككيمو/ الشاصخية– الجشػب فشجؽ مجيخ/  بشياف سعج العاؿ عبج/ السدتعجل القزاء شالب
 .االسجؼ سعج

 لػضيفتو اضافة-الجشػب كيخباء تػزيع عاـ مجيخ الديج/ ضجه السدتعجل القزاء السصمػب
 .حديغ عبج باسع السحامي ككيمو/
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 :القخار
 الفشجؽ تغحية تع كقج الشاصخية في الجشػب فشجؽ مجيخ انو السدتعجل القزاء شالب ادعى

 مػافقة استحراؿ بعج الحخج الكيخباء يخط مغ قار ذؼ كيخباء تػزيع مجيخية قبل مغ السحكػر
 القانػنية الخسػـ كافة الغخض ليحا كاستػفي االيختراص ذات الجكائخ ككافة الكيخباء كزيخ الديج

 التيار بقصع قامت لػضيفتو إضافة ضجه السدتعجل القزاء السصمػب دائخة اف اال،الزػابط كحدب
 السؤسدة ىػ السحكػر الفشجؽ اف كحيث مخالفة كجػد كعجـ االجػر تدجيج رغع تعدفان  الكيخبائي
 التيار قصع فأف لمسحافطة الدائخة كالػفػد الخسسية الػفػد الستؿباؿ السعجة الػحيجة الدياحية

 كإلدامو لمسخافعة ضجه السدتعجل القزاء السصمػب دعػة شمب ليحا كبيخان، ضخرا يدبب الكيخبائي
 .الحخج الخط مغ الكيخبائي التيار بإعادة مدتعجمة برػرة

 بالعجد قار ذؼ محافطة مجمذ كتاب عمى السحكسة اشمعت العمشية الحزػرية السخافعة إجخاء كبعج
 يخط إعادة إمكانية مجػ ؼيو يصمب كالحؼ الكيخباء كزارة إلى كالسعشػف  9/9/2003 في 2842

 لقاء تدتػفى محجدة رسػـ مقابل قار ذؼ محافطة في الدياحي الجشػب فشجؽ إلى الحخج الكيخباء
 .الخجمة ىحه
 ال اف عمى مػافق. 9)  فقخات بثبلث الكيخباء كزيخ الديج مغ السحكػر الكتاب عمى اشخ كقج

 .الزػابط حدب كالكمف الخسػـ كافة تدتػفى.2 .تجاكز اؼ اك مذتخكة مشتجيات الفشجؽ مع يكػف 
 دائخة/ الكيخباء كزارة كتاب صجر ذلظ عمى كبشاء (.الػزراء مجمذ قخار كحدب التدعيخة تعتسج. 8

 كزيخ الديج تأشيخ تزسشيا التي الفقخات كحدب 92/3/2003 في 2999 بالعجد الصاقة تػزيع
 عمى السحكسة كاشمعت الدياحي الجشػب فشجؽ إلى( الحخج الخط) الكيخبائي التيار بإعادة الكيخباء

 .2/99/2003 ك 2/9/2001 ك 2/2/2001 لمتػاريخ الكيخباء أجػر بتدجيج الخاصة كصػالت
 كالسعايشة الكذف السحكسة أجخت كسا المػائح، ككبلئيع شخيق عغ الستجاعياف الصخفاف تبادؿ كقج

 في يخبختو فقجـ الكيخباء شؤكف  في متخرز مشتخب يخبيخ برحبة السحكػر الفشجؽ عمى
 السدتعجل القزاء شمب اف لمحكع، كحيث سببان  يكػف  اف كيرمح معمبل جاء الحؼ 80/3/2001
 متحبحبة مػلجة عمى حاليان  يعتسج الفشجؽ كػف  كبالدخعة الكيخبائي التيار إعادة شمب عمى انرب قج

 الفشجؽ ىػ السحكػر الفشجؽ كاف يخرػصان  كاألضخار التمف إلى األجيدة كافة تعخض التيار
 إجخاء أثشاء السحكسة الحطتو ما كىحا األجشبية الػفػد يدتقبل الحؼ السحافطة في الػحيج الدياحي
 .السحافطة اعسار مذاريع لتقجيع قجمت الفشجؽ في تؿيع أجشبية كفػد كجػد مغ كالسعايشة الكذف
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 القزاء السصمػب إلداـ السحكسة قخرت كبالصمب كأسباب حيثيات مغ ذكخه سمف كلسا عميو
 إلى( الحخج الخط) الكيخبائي التيار باعادة الجشػب كيخباء تػزيع عاـ مجيخ الديج ضجه السدتعجل

 الزػابط كحدب االيخيخ ىحا نفقة عمى الشاصخية في الجشػب فشجؽ السدتعجل القزاء شالب
 الخسـػ كافة كاستيفاء تجاكزات عميو اك مذتخؾ يكػف  ال باف الكيخباء كزيخ الديج مغ السحجدة
 كتحسيل الػزراء مجمذ قخار حدب السقخرة الكيخبائية التدعيخة كاعتساد ذلظ عمى الستختبة كالكمف

 السػاد ألحكاـ استشادا القخار كصجر كالخسػـ السراريف كافة ضجه السدتعجل القزاء السصمػب
 لمتسييد قاببلن  حزػريان  إثبات، حكسان  29/22/921 ك مجنية مخافعات 948/920/299/ 949
 .99/1/2001 في عمشان  كافيع

 التعميق عمى القخار:
 التحميل السؾضؾعي:

 :الؾقائع
مجيخية تػزيع كيخباء ذؼ قار  أماـ محكسة البجاءة، أف  ادعى مجيخ فشجؽ الجشػب في الشاصخية 

ات كل استحراؿ مػافقأٍف قاـ ببعج  )يخط الصػارغ(، تغحية الفشجؽ مغ يخط الكيخباء الحخجب تمقا
ـػ كافة الخس تاستػفأف  كزارة الكيخباء، ك كافة، كالجكائخ ذات االيختراص  ،كزيخ الكيخباء مغ

تػزيع كيخباء الجشػب قامت ل ةعامال يةسجيخ ال ف  أ غيخ القانػنية ليحا الغخض كحدب الزػابط،
مع أف  الفشجؽ ممتـد بتدجيج  ي،تعدفعغ الفشجؽ دكف كجو قانػني، كبذكل بقصع التيار الكيخبائي 

السؤسدة الدياحية الػحيجة  يسثلالفشجؽ أف  ك  لع تبجر مشو أية مخالفة لمقانػف،ك السصػبة، جػر األ
  ىا.ر ك د غيخ الخسسية التي تاستؿباؿ الػفػد الخسسية ك التي تقػـ ب في السحافطة

 :اإلجخاءات
 . السخافعة الحزػرية العمشيةالشاصخية  ت محكسة بجاءةإجخ 

السعشػف إلى  ،9/9/2003في  2842 السخقععمى كتاب مجمذ محافطة ذؼ قار السحكسة اشمعت 
يصمب  كتبيغ أف  السجمذ السحكػر، كىػ الدمصة التشفيحية العميا في السحافطةكزارة الكيخباء 

مجػ إمكانية إعادة يخط الكيخباء الحخج إلى فشجؽ الجشػب الدياحي في محافطة ذؼ  االجابة حػؿ
 ىحه الخجمة. بلقام اؤىافيستالتي يسكغ اسحجدة الخسـػ القار مقابل 
عمى الكتاب مجمذ محافطة ذؼ قار كالستكػف الديج كزيخ الكيخباء  سحكسة عمى ىامراشمعت ال

. مػافق عمى اف ال يكػف مع الفشجؽ مشتجيات مذتخكة اك اؼ 9) ، ىي بالشز:ثبلث فقخاتمغ 
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. تعتسج التدعيخة كحدب قخار مجمذ 8 ..تدتػفى كافة الخسػـ كالكمف حدب الزػابط2 .تجاكز
 .(.الػزراء

الرادر بشاءن عمى ىامر الػزيخ  دائخة تػزيع الصاقة كتاب كزارة الكيخباء /حكسة عمى اشمعت الس
الفقخات التي تزسشيا تأشيخ الديج  الستزسغك  ،92/3/2003في  2999بالعجد  أعبله، كالرادر

، كفق ضػابط كزيخ الكيخباء بإعادة التيار الكيخبائي )الخط الحخج( إلى فشجؽ الجشػب الدياحي
 حجدىا.

ك  2/2/2001معت السحكسة عمى كصػالت الخاصة بتدجيج أجػر الكيخباء لمتػاريخ اش
 .2/99/2003ك  2/9/2001

 الجفؾع والظمبات )االدعاءات(:
دعػة مجيخ عاـ تػزيع كيخباء  شالب القزاء السدتعجل )مجيخ فشجؽ الجشػب الدياحي(، شمب

الجشػب )السصمػب القزاء السدتعجل ضجه( إلى السخافعة كإلدامو برػرة مدتعجمة بإعادة التيار 
 الكيخبائي مغ الخط الحخج.

 ةعامال يةسجيخ الحخج عغ الفشجؽ مغ قبل الف قصع التيار الكيخبائي إ السذكمة القانؾنية )العقجة(:
تعدؽيان، كيخبلفان لمقانػف، كلمقخار اإلدارؼ مغ كزارة الكيخباء، كأف  ىحا ، جاء تػزيع كيخباء الجشػبل

 .كبيخان  ضخران اإلجخاء اإلدارؼ يمحق بالسجعي )شالب القزاء السدتعجل( 
ىل أف  مغ حق محاكع البجاءة الشطخ في مثل ىحه الجعاكػ التي تكػف اإلدارة أك كالدؤاؿ ىشا ىػ: 

الحؼ قامت بو مجيخية تػزيع كيخباء الجشػب بقصع  جخاءعجُّ اإلي ىلك  إحجػ مؤسداتيا شخفان فييا؟
  ؟التيار الكيخبائي الحخج عغ فشجؽ الجشػب، إجخاءن يخاشئان 

الحل الحؼ تػصم ت إليو السحكسة السرجرة لمقخار بالشدبة لمشرػص كالسبلحع ؼيسا يتعمق ب
ك 920ك 948ك  949)السػاد ة صحيحة، ىي نرػص قانػني ػصاستشج إلى نٌر  أنو القانػنية،

( مغ قانػف اإلثبات 921ك22ك 29العخاقي الشافح، كالسػاد )سجنية مغ قانػف السخافعات ال (299
ا السحكسة تفديخان قانػنيان يتفدخ  إذ ،ضػ غسأؼ   كلع يذبيا ة الجاللةكاضح ػصالشر كىحه الشافح،

ف  عقػد االذعاف التي تتزسغ الدائج في التذخيع السجني الحؼ يخػ أ تجاهاالككفق  صحيحان،
يخجمات ال تقػػ عمى تقجيسيا سػػ الجكلة أك إحجػ مؤسداتيا الكبخػ، البج  فييا مغ مخاعاة حاجة 
السدتيمظ الساسة لمسدتيمظ ليحه الخجمات، كبالتالي فإف  قصعيا يدبب أضخاران كبيخة لمسدتيمظ قج 

بامكاف االدارة أٍف تتخح االجخاءات التي تخاىا  يتعحر تبلفييا، لحا يقتزي إعادتيا أكالن، كمغ ثع  
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الساؿ العاـ كالسرمحة العامة، بسا تتستع بو مغ كسائل القانػف العاـ، دكف  مبلئسة لمحفاظ عمى
 ان دؾيقالسحكػرة  ػصاالستشاد لمشراالضخار بالسدتيمظ ؼيسا ال شاقة لتبلفي آثاره الزارة، ككاف 

 السدائل بشطخ البجاءة محكسة ( تقزي بأٍف تختز949فالسادة )، عمى كقائع الجعػػ  ان كمشصبق
 تختز الحق، كسا بأصل السداس عجـ بذخط الػقت فػات مغ عمييا يخذى التي السدتعجمة

 دعػػ  في الديخ اثشاء التبعية بصخيق الييا رفعت اذا السدائل ىحه بشطخ السػضػع محكسة
 السػأصمة أك الكيخباء تيار أك السياه عشو قصعت لسغ ( تجيد948) السػضػع، كسا أف  السادة

 الحكاـ كفقا اعادتيا السدتعجل القزاء مغ يصمب أفٍ  تعدفا السخافق مغ ذلظ غيخ أك الياتؽية
 قبل الخرع فييا يبمغ بعخيزة السدتعجل الصمب ( أٍف يقجـ920) كاشتخشت السادة القانػف،
 ،السدتشجات مغ شمبو يعدز ما بيا كيخفق االقل عمى ساعة كعذخيغ باربع السحجدة الجمدة

 اجخاءات شانو في كتدخؼ  أياـ، سبعة تتجاكز ال مجة يخبلؿ الصمب بذاف قخارىا السحكسة كترجر
 .السدتعجمة بالسػاد الخاصة االحكاـ مخاعاة مع القانػف  ىحا في السقخرة التقاضي

 التي تحىب إلى أف  اكثخ، يةلفؿالحؼ تػصمت إليو السحكسة يشدجع مع التػجيات ا لحلٌ أف  ا اكس
 يعجىا العقػد ىحه اف إذ اإلذعاف، عقػد في االذعاف كىي مطشة نسصية اليػـ عقػد التعاقجات

 اآليخخ، ك الصخؼ مرالح عمى لسرمحتو كالسخجحة لغاياتو السحققة الذخكط كيزسشيا كاحج شخؼ
 أساس عمى جسيعيا تقػـ االعتبارية كالذخريات األفخاد بيغ التعاقجية العبلقات فاف عامة برفة
 عمى السجاذبة إمكانية تتزسغ كال كالييئات كالسؤسدات الذخكات تعجىا لمعقػد جاىدة صيغ

 كالخجمات الدمع ىي اإلذعاف عقػد مجاالت كانت كلحلظ العقج، عمى السخاكضة أك الذخكط
. عامة جية أك مؤسدة مع فييا الفخد يختبط التي كاالستخجاـ العسل عقػد ككحلظ االستيبلكية

 في ىي حكػمية أك يخاصة كانت سػاء اعتبارية كبيغ شخرية فخد بيغ تجخؼ  التي فالتعاقجات
 الذخكات بيغ تجخؼ  التي التعاقجات أما ،(اإلذعاف مطشة ىػ) جاىد بعقج محكػمة حاالتيا أغمب

 السداكمة عمى معتسجة تدؿ لسا فيي البعس بعزيا مع كالحكػمات الذخكات أك كالحكػمات
  أحػاليا. غالب في العقج في الذخكط عمى كالتخاضي كالسشاقذة

 :الخاتسة
السبلحع أف  الفرل في ىحه الجعػػ جخػ مغ قبل القزاء العادؼ، عمى الخغع مغ أف  أحج  -

أشخافيا ىي اإلدارة، كإف  ىحه  الجعػػ دعػػ مباشخة نطخىا القزاء السدتعجل، كبحلظ فإف  العخاؽ 
تشعقج فييا الػالية كااليختراص لمسحكسة االبتجائية لسباشخة الجعػػ الشاشبة بيغ  مغ البمجاف التي
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اإلدارة كاألشخاص الخاضعيغ لمقانػف الخاص، كنبلحع  جخأة القزاء العخاقي الحجيث في الحج 
 مغ غمػاء تعدف اإلدارة، عبخ اتخاذ مثل ىحه القخارات ضجىا.

الجعػػ نداع إدارؼ بيغ مرمحة الكيخباء كىي يتزح مغ معصيات الحكع السحكػر أف مػضػع  -
مغ أشخاص القانػف العاـ كفشجؽ سياحي مغ أشخاص القانػف الخاص، كقج أسذ الحكع اآللية 
لزساف اإلتاحة لمسػاشغ الحؼ كقع عميو الزخر بدبب ترخؼ قانػني تعدفي مغ الدمصة 

لقانػنية السعقجة كاعتبارىا مغ التشفيحية الستعادة ما سمب مشو بصخيقة سيمة بعيجة عغ الذكمية ا
 ،مع التأكيج عمى ضساف تشفيح الحكع الرادر ،القزاء السدتعجل بذكل دعػػ مباشخة عمى اإلدارة

 لحساية حقػؽ السػاشغ مغ تعدف الدمصة التشفيحية كمػضفي تشفيح القػانيغ. ضسانان 
 التحميل الذكمي

 :السقجمة
ادعى شالب القزاء السدتعجل انو مجيخ فشجؽ الجشػب في الشاصخية كقج تع تغحية الفشجؽ 
السحكػر مغ قبل مجيخية تػزيع كيخباء ذؼ قار مغ يخط الكيخباء الحخج بعج استحراؿ مػافقة 
الديج كزيخ الكيخباء ككافة الجكائخ ذات االيختراص كاستػفي ليحا الغخض كافة الخسػـ القانػنية 

اف دائخة السصمػب القزاء السدتعجل ضجه إضافة لػضيفتو قامت بقصع التيار  اال،زػابطكحدب ال
الكيخبائي تعدفان رغع تدجيج االجػر كعجـ كجػد مخالفة كحيث اف الفشجؽ السحكػر ىػ السؤسدة 
الدياحية الػحيجة السعجة الستؿباؿ الػفػد الخسسية كالػفػد الدائخة لمسحافطة فأف قصع التيار 

ضخرا كبيخان، ليحا شمب دعػة السصمػب القزاء السدتعجل ضجه لمسخافعة كإلدامو  الكيخبائي يدبب
 برػرة مدتعجمة بإعادة التيار الكيخبائي مغ الخط الحخج.

 :أطخاف الشداع
الشاصخية –شالب القزاء السدتعجل /عبج العاؿ سعج بشياف / مجيخ فشجؽ الجشػب الصخؼ األكؿ: 

 /ككيمو السحامي سعج االسجؼ.

اضافة -السصمػب القزاء السدتعجل ضجه /الديج مجيخ عاـ تػزيع كيخباء الجشػبالثاني:  الصخؼ
 لػضيفتو /ككيمو السحامي باسع عبج حديغ.

 الؾقائع:

ادعى مجيخ فشجؽ الجشػب في الشاصخية أماـ محكسة البجاءة، أف  مجيخية تػزيع كيخباء ذؼ قار 
الصػارغ(، بعج أٍف قاـ باستحراؿ مػافقات كل قامت بتغحية الفشجؽ مغ يخط الكيخباء الحخج )يخط 
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مغ كزيخ الكيخباء، كالجكائخ ذات االيختراص كافة، كأف  كزارة الكيخباء، استػفت كافة الخسـػ 
القانػنية ليحا الغخض كحدب الزػابط، غيخ أف  السجيخية العامة لتػزيع كيخباء الجشػب قامت 

انػني، كبذكل تعدفي، مع أف  الفشجؽ ممتـد بتدجيج بقصع التيار الكيخبائي عغ الفشجؽ دكف كجو ق
األجػر السصػبة، كلع تبجر مشو أية مخالفة لمقانػف، كأف  الفشجؽ يسثل السؤسدة الدياحية الػحيجة 

 في السحافطة التي تقػـ باستؿباؿ الػفػد الخسسية كغيخ الخسسية التي تدكرىا. 
 اإلجخاءات:

 عة الحزػرية العمشية. إجخت محكسة بجاءة الشاصخية السخاف
، السعشػف إلى 9/9/2003في  2842اشمعت السحكسة عمى كتاب مجمذ محافطة ذؼ قار السخقع 

كزارة الكيخباء كتبيغ أف  السجمذ السحكػر، كىػ الدمصة التشفيحية العميا في السحافطة يصمب 
الدياحي في محافطة ذؼ االجابة حػؿ مجػ إمكانية إعادة يخط الكيخباء الحخج إلى فشجؽ الجشػب 

 قار مقابل الخسـػ السحجدة التي يسكغ استيفاؤىا مقابل ىحه الخجمة.
اشمعت السحكسة عمى ىامر الديج كزيخ الكيخباء عمى الكتاب مجمذ محافطة ذؼ قار كالستكػف 

. مػافق عمى اف ال يكػف مع الفشجؽ مشتجيات مذتخكة اك اؼ 9مغ ثبلث فقخات، ىي بالشز: )
. تعتسج التدعيخة كحدب قخار مجمذ 8 .تدتػفى كافة الخسػـ كالكمف حدب الزػابط.2 .تجاكز
 (..الػزراء

اشمعت السحكسة عمى كتاب كزارة الكيخباء / دائخة تػزيع الصاقة الرادر بشاءن عمى ىامر الػزيخ 
، كالستزسغ الفقخات التي تزسشيا تأشيخ الديج 92/3/2003في  2999أعبله، كالرادر بالعجد 

خ الكيخباء بإعادة التيار الكيخبائي )الخط الحخج( إلى فشجؽ الجشػب الدياحي، كفق ضػابط كزي
 حجدىا.

ك  2/2/2001اشمعت السحكسة عمى كصػالت الخاصة بتدجيج أجػر الكيخباء لمتػاريخ 
 .2/99/2003ك  2/9/2001
 
 الجفؾع والظمبات )االدعاءات(: 

ػب الدياحي(، دعػة مجيخ عاـ تػزيع كيخباء شمب شالب القزاء السدتعجل )مجيخ فشجؽ الجش
الجشػب )السصمػب القزاء السدتعجل ضجه( إلى السخافعة كإلدامو برػرة مدتعجمة بإعادة التيار 

 الكيخبائي مغ الخط الحخج.
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إف قصع التيار الكيخبائي الحخج عغ الفشجؽ مغ قبل السجيخية العامة  السذكمة القانؾنية )العقجة(: 
الجشػب، جاء تعدؽيان، كيخبلفان لمقانػف، كلمقخار اإلدارؼ مغ كزارة الكيخباء، كأف  ىحا  لتػزيع كيخباء

 اإلجخاء اإلدارؼ يمحق بالسجعي )شالب القزاء السدتعجل( ضخران كبيخان.
 :الحل القانؾني 

التيار الكيخبائي  باعادة (مجيخ عاـ تػزيع كيخباء الجشػب)إلداـ السصمػب القزاء السدتعجل ضجه 
 .عمى نفقة ىحا االيخيخ (فشجؽ الجشػب في الشاصخية))الخط الحخج( إلى شالب القزاء السدتعجل 

 مشظؾق القخار:
قخرت السحكسة إلداـ السصمػب القزاء السدتعجل ضجه الديج مجيخ عاـ تػزيع كيخباء الجشػب 

تعجل فشجؽ الجشػب في الشاصخية باعادة التيار الكيخبائي )الخط الحخج( إلى شالب القزاء السد
عمى نفقة ىحا االيخيخ كحدب الزػابط السحجدة مغ الديج كزيخ الكيخباء باف ال يكػف مذتخؾ اك 
عميو تجاكزات كاستيفاء كافة الخسػـ كالكمف الستختبة عمى ذلظ كاعتساد التدعيخة الكيخبائية السقخرة 

تعجل ضجه كافة السراريف كالخسـػ حدب قخار مجمذ الػزراء كتحسيل السصمػب القزاء السد
 29/22/921مخافعات مجنية ك  948/920/299/ 949كصجر القخار استشادا ألحكاـ السػاد 

 .99/1/2001إثبات، حكسان حزػريان قاببلن لمتسييد كافيع عمشان في 
  السقجمة:

ؼيو أف  التعجيل، ككجو التصػر أك ان تصػر م تزسغ مبجأ قانػنيإف  قخار محكسة بجاءة الشاصخية 
الفرل في ىحه الجعػػ جخػ مغ قبل القزاء العادؼ، عمى الخغع مغ أف  أحج أشخافيا ىي 

القزائية  اإلدارة، كإف  ىحه الجعػػ دعػػ مباشخة نطخىا القزاء السدتعجل، كبحلظ تشعقج الػالية
الخاضعيغ  كااليختراص لمسحكسة االبتجائية لسباشخة الجعػػ الشاشبة بيغ اإلدارة كاألشخاص

 .لمقانػف الخاص
 

 فيخست السخاجع

 أواًل: الكتب العامة:
 .1977، اإلسكشجرية، 12أحسج أبػ الػفا، السخافعات السجنية كالتجارية، ط -
أحسج عبج الكخيع سبلمة، عمع قاعجة التشازع كااليختيار بيغ الذخائع أصػالن كمشيجا، مكتبة الجبلء  -

 .1996الججيجة، اإلسكشجرية، 
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بغجاد،  –آدـ كىيب الشجاكؼ، السخافعات السجنية، العاتظ لرشاعة الكتاب كالسكتبة القانػنية، القاىخة  -
 )د. ت(.

 .1988بغجاد،  السخافعات السجنية، فمدفة إجخاءات التقاضي في قانػف  آدـ كىيب الشجاكؼ، -
المبشاني كسائخ إدكار عيج ككخيدتياف عيج، الػجيد في أصػؿ السحاكسات السجنية كفقان لمقانػف  -

 .2004قػانيغ العخبية، مشذػرات صادر الحقػؾية، بيخكت، 
، نطخية االيختراص في أصػؿ السحاكسات السجنية كالجدائية، مشذػرات زيغ أبػ عيج إلياس  -

 .2004الحقػؾية، بيخكت، 
 .2010، الحمػؿ البجيمة لمشداعات السجنية، دار كائل لمشذخ، عس اف، الرميبي بذيخ -
د الكخدؼ، مجػ مبلئسة قػاعج االيختراص القزائي الجكلي لسشازعات الحياة جساؿ محسػ  -

 .2005العرخية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
الشطخية العامة في القانػف القزائي الخاص/ الكتاب الثاني )االيختراص حؽيطة الديج الحجاد،  -

مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت، القزائي الجكلي كتشفيح األحكاـ األجشبية كأحكاـ التحكيع(، 
2009. 

ار، الػجيد في أصػؿ السحاكسات السجنية، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت،  - حمسي دمحم الحج 
2007. 

ػب، القانػف الجكلي الخاص  كنرخؼ أنصػاف مشرػر سامي بجيع - دياب كعبجه جسيل غرُّ
بشاف(، السؤسدة الجامعية لمجراسات )االيختراص القزائي الجكلي كآثار األحكاـ األجشبية في ل

 .2009كالشذخ كالتػزيع، بيخكت، 
 .1978سعيج مبارؾ، أحكاـ القانػف التشفيحؼ، بغجاد،  -
 .2010عبج الباسط جاسع دمحم، إبخاـ العقج عبخ االنتخنت، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت،  -
األمارات العخبية الستحجة دراسة عكاشة دمحم عبج العاؿ، اإلجخاءات السجنية كالتجارية في دكلة  -

 .2000مقارنة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت،
عػني دمحم الفخخؼ، االيختراص القزائي الجكلي لمسحاكع العخاؾية كتشفيح األحكاـ األجشبية في  -

دراسة مقارنة في القانػف الجكلي الخاص، تػزيع مكتبة  - العخاؽ في السدائل السجنية كالتجارية
 .بغجادصباح، 

 .1986فتحي كالي، الػسيط في قانػف القزاء السجني، القاىخة،  -
، مشذػرات صادر الحقػؾية، بيخكت، 4، أصػؿ السحاكسات السجنية كالتحكيع، طكخكبي مخكاف -

2006. 
كعكاشة دمحم عبج العاؿ، التحكيع في العبلقات الخاصة الجكلية كالجايخمية،  ال م    مرصفى دمحم -

 .1998حقػؾية، بيخكت، مشذػرات الحمبي ال
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 .1973مسجكح عبج الكخيع حافع، شخح السخافعات العخاقي، بغجاد،  -
 .1986سجنية كالتجارية، اإلسكشجرية، كججؼ راغب نبيل إسساعيل عسخ، أصػؿ السخافعات اؿ -
 .2004ىادؼ السشحر، الحمػؿ البجيمة لمشداعات القزائية، بيخكت،  -
 .1974القزائي، اإلسكشجرية، ، الشطخية العامة في العسل كججؼ راغب -
 .1978كججؼ راغب، مبادغ الخرػمة السجنية، القاىخة،  -

 البحؾث والسقاالت:ثانيًا: 
حؽيطة الديج الحجاد، "اإلجخاءات الػقتية كالتحفطية بيغ قزاء الجكلة كقزاء التحكيع دراسة في  -

مة الجراسات القانػنية، بعس القػانيغ كالسعاىجات كالمػائح السشطسة لمتحكيع"، بحث مشذػر في مج
 .(2001يػليػ-تسػز)(، 7ترجر عغ كمية الحقػؽ جامعة بيخكت العخبية، العجد )

يع أبػ الييجا، "الػسائل الخقسية البجيمة لفس السشازعات السجنية"،  - ميشج عدمي أبػ مغمي ودمحم إبخـا
بحث مشذػر في مجمة دراسات عمػـ الذخيعة كالقانػف، ترجر عغ عسادة البحث العمسي في 

 .(2009 ديدسبخ -كانػف األكؿ)، )ممحق(، 36الجامعة األردنية، السجمج 
التفاؽ عمى ايختيار السحكسة السخترة في السشازعات ذات الصابع الجكلي ، "االحجايا نػر حسج -

دراسة في التذخيع األردني"، بحث مشذػر في مجمة الحقػؽ الرادرة عغ كمية الحقػؽ في جامعة 
 (.2009يشايخ -، )كانػف الثاني33 ، الدشة2 بيخكت العخبية، العجد

 
 :السعتسجةالؾطشية واالتفاؾيات الجولية القؾانيؽ ثالثًا: 

 .9199االتفاؾية األكربية بذأف التحكيع التجارؼ الجكلي الرادرة في جشيف عاـ 
 .9123لعاـ لمتحكيع التجارؼ الجكلي اتفاؾية نيػيػرؾ 
 .2002لدشة  الشافح الجستػر العخاقي

 السعجؿ. 9191لدشة  909العخاقي رقع  قانػف االثبات
 السعج ؿ. 9121لدشة  933قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح رقع 

 .9189لدشة  93قانػف األحػاؿ الذخرية لؤلجانب رقع 
 .9191لدشة  921قانػف االدعاء العاـ العخاقي رقع 

 .9119عاـ الرادر عغ األمع الستحجة القانػف األنسػذجي لمتجارة اإللكتخكنية 
 .9132لمتحكيع التجارؼ الجكلي الرادر عغ األمع الستحجة عاـ  نسػذجيالقانػف األ

 .2009لدشة  89قانػف التحكيع األردني رقع 
 .9120قانػف التحكيع اإلنكميدؼ لعاـ 
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 .9192البمجيكي لعاـ التحكيع قانػف 
 .9114لدشة  29قانػف التحكيع السرخؼ رقع 

 .9191لدشة  990قانػف التشطيع القزائي العخاقي رقع 
 السعجؿ. 9130لدشة  42انػف التشفيح العخاقي رقع ق

 (، (Electronic Signature الفخندي قانػف التػؾيع االلكتخكني
لدشة  92رقع السرخؼ  قانػف التػؾيع اإللكتخكني كإنذاء ىيئة صشاعة كتشسية تكشػلػجيا السعمػمات

2004. 
 .9119( Digital Signature Ordinace) االلسانيقانػف التػؾيع الخقسي 

   .9119(  Italian Digital Signature Legislation) اإليصالي التػؾيع الخقسيقانػف 
 السعجؿ.  9139لدشة  994قانػف الخسػـ العجلية العخاقي رقع 

 السعج ؿ. 9129لدشة  40القانػف السجني العخاقي رقع 
 السعجؿ 9191لدشة  38قانػف السخافعات العخاقي رقع 

 .9139لعاـ  السجنية الفخندي قانػف السخافعات
 .9130لدشة  83قانػف السخافعات السجنية كالتجارية الكػيتي رقع 

 السعجؿ. 9199لدشة  88قانػف السعيج القزائي رقع 
 .9123لدشة  80قانػف تشفيح األحكاـ األجشبية العخاقي رقع 
 Information and Communication)األلساني قانػف يخجمات السعمػمات كاالتراالت 

Service Act )9119. 
 .9130لدشة  93قانػف رعاية القاصخيغ العخاقي رقع 

كتعجيمو بقخار السجمذ ذاتو  9191( لدشة 9913رقع ) عخاقي الدابققخار مجمذ ؾيادة الثػرة ال
 .9191لدشة  9298كالسخقع 

 .9199قػاعج التحكيع لمجشة األمع الستحجة لمقانػف التجارؼ الجكلي لعاـ 
 (Rules of certification Authority) االيصالية قػاعج سمصة الترجيق أك إصجار الذيادات

 .9111 لعاـ
 فيخست القخارات القزائية

 .98/2/2009التاريخ/ . 2009/شخرية أكلى/ 92العجد/ قخار محكسة التسييد االتحادية -
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تاريخ القخار/  1005ح//ت 12محكسة استئشاؼ محافطة السثشى برفتيا التسييديةالقخار/  -
21/3/1005. 

: تاريخ القخار ََُِ/الييأة السػسعة السجنية/ ْ سحكسة التسييد االتحاديةقخار الييئة السػسعة ل -
  .ـََُِ/ْ/١ُ

تاريخ القخار  2099/ت/ح/8 قخار الييئة التسييدية لخئاسة محكسة استئشاؼ القادسية االتحادية -
99/9/2099. 

/ت/متفخقة / كذف 28 السخقعكخببلء االتحادية برفتيا التسييدية  قخار محكسة استئشاؼ -
 .91/8/2001تاريخ القخار/ تاريخ القخار  2001مدتعجل / 

تاريخ القخار/ . 2090/حقػؾية/12 السخقع محكسة استئشاؼ الكخخ برفتيا التسييديةقخار  -
90/2/2090. 

/الييئة السجنية 539السخقع  االتحاديةالييئة السجنية مشقػؿ في محكسة التسييد قخار  -
 14/20/1020تاريخ القخار/ . 1020مشقػؿ/

/الييئة السػسعة 109السخقع  قخار الييئة السػسعة السجنية في محكسة التسييد االتحادية -
 .25/20/1020تاريخ القخار/  1005السجنية/

 1/1021/ 30التاريخ  :122 السخقع قخار محكسة التسييد العخاؾية -
 .13/1/1023تاريخ القخار: 1023/اتحادية/تسييد/52 قخار  -
 .13/3/1023تاريخ القخار:  1023/ اتحادية/ تسييد/222 القخار -
 
 

 الفيخست العام
 رقع الرفحة السػضػع 
  العامة لقانػف السخافعات السجنيةالسبادغ : الفرل األكؿ 
  لتعخيف بقانػف السخافعات السجنيةا: السبحث األكؿ 
  تعخيف قانػف السخافعات السجنية: السصمب األكؿ 
  كأىجاؼ قانػف السخافعات السجنية أسذ: السصمب الثاني 
  السختكدات االساسية لمقزاء: السبحث الثاني 
  استقبلؿ القزاء: السصمب األكؿ 
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  كالية السحاكع: السصمب الثاني 
  ايختيار القزاء: السصمب الثالث 
  الذخيعة االسبلمية في: الفخع األكؿ 

  الحجيثةشخؽ ايختيار القزاة في القػانيغ : الفخع الثاني 

  شخؽ أيختيار القزاة: البشج األكؿ 

  لقبػؿ في السعيج القزائي العخاقيشخكط ا: البشج الثاني 

  كاجبات القاضي الذخرية: البشج الثالث 

 حكاـ ضسانات صحة التقاضي في أ: السصمب الخابع 
 السخافعات السجنية العخاقيقانػف 

 

  عجـ صبلحية القاضي لمقزاء :الفخع األكؿ 

  رد القاضي :الفخع الثاني 

  الذكػػ مغ القزاة :الفخع الثالث 

  نية السخافعة كاألحكاـ القزائيةعبل :الفخع الخابع 

  نقل الجعػػ  :الفخع الخامذ 

  السعػنة القزائية :البشج الدادس 

  التقديسات القزائية في العخاؽ: الثالثالسبحث  

  محاكع الجرجة االكلى: السصمب األكؿ 

  محاكع الجرجة الثانية: السصمب الثاني 

  محاكع الجرجة الثالثة: السصمب الثالث 

  التقاضي أماـ السحاكع: الفرل الثاني 

  نطخية األيختراص القزائي: السبحث األكؿ 

  القزائي الجكلي لمسحاكع العخاؾيةااليختراص : السصمب األكؿ 

  في(االيختراص الػالئي )الػضي: السصمب الثاني 

  االيختراص الشػعي )أك الؿيسي(: السصمب الثالث 

  راص الشػعي لسحاكع الجرجة االكلىأكالن: االيخت 

  جاءة. االيختراص الشػعي لسحكسة الب9 

  االيختراص الشػعي لسحكسة االحػاؿ الذخرية -2 

  اص الشػعي لسحكسة السػاد الذخرية. االيختر8 

  . االيختراص الشػعي لسحكسة العسل4 
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  ثانيان: االيختراص الشػعي لسحكسة االستئشاؼ 

  . االيختراص االستئشافي9 

  . االيختراص التسييدؼ 2 

  الجرجة الثالثة )محكسة التسييد( ثالثان: االيختراص الشػعي لسحكسة 

  االيختراص السكاني )السحمي(: السصمب الخابع 

  . االيختراص السكاني في دعاكػ الحق العيشي العقارؼ 9 

  كاني في دعاكػ الجيػف كالسشقػالت. االيختراص الس2 

  لسكاني في دعاكػ االحػاؿ الذخرية. االيختراص ا8 

  نطخية الجعػػ القزائية: السبحث الثاني 

  قبػلياتعخيف الجعػػ كشخكط : السصمب األكؿ 

  تعخيف الجعػػ القزائية كأنػاعيا: الفخع األكؿ 

  تعخيف الجعػػ : البشج األكؿ 

  نػاع الجعاكػ القزائية: أالبشج الثاني 

  شخكط قبػؿ الجعػػ القزائية: الفخع الثاني 

  إجخاءات إقامة الجعػػ السجنية: السصمب الثاني 

  إقامة الجعػػ السجنيةة إلجخاءات الجػانب الشطخي: الفخع األكؿ 

  فػائج تحجيج بيانات الجعػػ : البشج األكؿ 

  تختب عمى الشقز في بيانات الجعػػ الجداء الس: البشج الثاني 

  كحجة عخيزة الجعػػ : البشج الثالث 

  االلدامية لعخيزة الجعػػ السجنيةالبيانات : البشج الخابع 

  إقامة الجعػػ السجنية ة إلجخاءاتالجػانب العسمي: الفخع الثاني 

  كيؽية تحخيخ عخيزة الجعػػ السجنية عسميان  :البشج األكؿ 

  كيؽية تقجيع عخيزة الجعػػ : البشج الثاني 

  آثار اقامة الجعػػ القزائية: البشج الثالث 

  قات العسمية لحدع الجعػػ السجنيةالسعػ  :البشج الخابع 

  الجعاكػ السجنية:كالن: أىسية تجاكز السعػقات في حدع أ 

  بعخيزة الجعػػ  ؼيسا يتعمقثانيان:  

  بالتبميغات ؼيسا يتعمقثالثان:  

  بالخرػمة ؼيسا يتعمقرابعان:  
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  ؼيسا يتعمق بالػكالةيخامدان:  

  بالخسـػ ؼيسا يتعمقسادسان:  

  بإجخاء الكذف ؼيسا يتعمق سابعان: 

  ؼيسا يتعمق بالخبخةثامشان:  

  باليسيغ ؼيسا يتعمق عان:تاس 

  باتعاب السحاماة ؼيسا يتعمقعاشخان:  

  بالصعغ باألحكاـ كالقخارات  تعمقؼيسا يحادؼ عذخ:  

  بعس الجعاكػ الخاصةب ؼيسا يتعمقثاني عذخ:  

  نطخية التبميغات القزائية: السصمب الثالث 

  نب القانػنية لمتبميغات القزائيةالجػا :الفخع األكؿ 

  كرقة التبميغ القزائي :األكؿ البشج 

  االشخاص القائسػف بالتبميغ :البشج الثاني 

  لتبميغمجة ا :البشج الثالث 

  الجػانب اإلجخائية لمتبميغات القزائية :الفخع الثاني 

  اجخاءات التبميغ القزائي: البشج األكؿ 

  شخيقة إجخاء التبميغ دايخل العخاؽأكالن:  

  إجخاء التبميغ يخارج العخاؽثانيان: شخيقة  

  التبميغ بػاسصة الرحف الخسسية: البشج الثاني 

  بصبلف التبميغ :البشج الثالث 

  نطخية السخافعة: الفرل الثالث 

  حزػر السخافعات كالتغيب عشيا: السبحث األكؿ 

  ػنية لمحزػر كالػياب عغ السخافعةاآلثار القان: السصمب األكؿ 

  الػكالة بالخرػمة: الثانيالسصمب  

  تعخيف الػكالة بالخرػمة كأنػاعيا: الفخع األكؿ 

  عدؿ الػكيل بالخرػمة كاعتدالو: الفخع الثاني 

  نطاـ جمدات السخافعة كنطخ الجعػػ : السبحث الثاني 

  نطاـ جمدات السخافعة: السصمب األكؿ 

  نطخ )سساع( الجعػػ : السصمب الثاني 

  محاضخ ضبط الجمدات: الفخع األكؿ 
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 لتحخيخ محاضخ ضبط الجانب العسمي  :الفخع الثاني 
 الجعػػ السجنية

 

  تأجيل الشطخ في الجعػػ : السصمب الثالث 

  نطخية الجفػع القانػنية: السبحث الثالث 

  نطخية الجعػػ الحادثة: السبحث الخابع 

  تعخيف الجعػػ الحادثة كأنػاعيا: السصمب األكؿ 

  الجعػػ الحادثة كيؽية إحجاث: السصمب الثاني 

  الحكع في الجعػػ الحادثة: السصمب الثالث 

  ألحػاؿ الصارئة أثشاء نطخ الجعػػ ا: السبحث الخامذ 

  كقف السخافعة: السصمب األكؿ 

  انقصاع السخافعة: السصمب الثاني 

  التشازؿ عغ الحق كابصاؿ العخائس نطخية: السصمب الثالث 

  إبصاؿ عخيزة الجعػػ : الفخع األكؿ 

  شخؽ إبصاؿ عخيزة الجعػػ : البشج األكؿ 

  اآلثار الستختبة عمى إبصاؿ عخيزة الجعػػ : البشج الثاني 

  إبصاؿ عخيزة الصعغ: الفخع الثاني 

  صػر إبصاؿ عخيزة الصعغ: البشج األكؿ 

  اؿ عخيزة الصعغ بقخار مغ السحكسةأكالن: إبص 

  إبصاؿ عخيزة الصعغ بحكع القانػف  ثانيان: 

  الستختبة عمى إبصاؿ عخيزة الصعغ اآلثار: البشج الثاني 

  إبصاؿ األحكاـ الرادرة عغ السحاكع العخاؾية: الفخع الثالث 

  شخؽ إبصاؿ األحكاـ الرادرة عغ السحاكع العخاؾية: البشج األكؿ 

  محكسة عخاؾية أيخخػ أكالن: إبصاؿ أحكاـ السحاكع العخاؾية بحكع  

  ثانيان: إبصاؿ أحكاـ السحاكع العخاؾية بحكع القانػف  

 ئية الرادرة اآلثار الستختبة عمى إبصاؿ األحكاـ القزا: البشج الثاني 
 عغ السحاكع العخاؾية

 

  إبصاؿ أكامخ القزاء الػالئي: الفخع الخابع 

  إبصاؿ أمخ الحجد االحتياشي: البشج األكؿ 

  مخ الحجد االحتياشي بأمخ السحكسةإبصاؿ أأكالن:  
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  ثانيان: إبصاؿ أمخ الحجد االحتياشي بحكع القانػف  

  إبصاؿ الحجج: البشج الثاني 

  أكالن: شخؽ إبصاؿ الحجة  

  اآلثار الستختبة عمى إبصاؿ الحجة ثانيان: 

  العخض كااليجاع: السبحث الدادس 

  كااليجاعماـية العخض : السصمب األكؿ 

  تعخيف العخض كاإليجاع كأسبابو: الفخع األكؿ 

  االسباب المجػء إلى العخض كااليجاع: الفخع الثاني 

  إجخاءات العخض كااليجاع كآثاره: السصمب الثاني 

  إجخاءات العخض كااليجاع: الفخع األكؿ 

  آثار العخض كااليجاع: الفخع الثاني 

الجائغ كقبل صجكر حكع برحة أكالن: آثار العخض كااليجاع قبل قبػؿ  
 العخض

 

ثانيان: آثار العخض كااليجاع بعج قبػؿ الجائغ أك بعج صجكر الحكع  
 برحة العخض:

 

  التحكيع: الفرل الخابع 

  التحكيع التقميجؼ: السبحث األكؿ 

  تعخيف التحكيع كصػره: السصمب األكؿ 

  نصاؽ التحكيع: الثانيالسصمب  

  الصبيعة القانػنية لمتحكيع: السصمب الثالث 

  شخكط تدػية الشداع بػاسصة التحكيع: السصمب الخابع 

  الذخكط الذكمية )كتابة اتفاؽ التحكيع( :كؿالفخع األ 

  شخط الكتابة في االتفاؾيات الجكلية البشج األكؿ: 

  شخط الكتابة في القػانيغ الػششية البشج الثاني: 

  ثاني: الذػػػخكط الػسػػضػػعػيػةالفخع ال 

  تحجيج مػضػع التحكيع البشج األكؿ: 

  تخاضي أشخاؼ الشداع عمى إحالتو إلى التحكيع البشج الثاني: 

  ؼ الشداع في االتفاؽ عمى التحكيعأىمية أشخا البشج الثالث: 

  عبخ االنتخنتالتحكيع : السبحث الثاني 
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  ماـية التحكيع االلكتخكني: السصمب األكؿ 

  تعخيف التحكيع عبخ االنتخنت: الفخع األكؿ 

  يخرائز التحكيع عبخ االنتخنت: الفخع الثاني 

 أكجو اإليختبلؼ بيغ التحكيع االلكتخكني : الفخع الثالث 
 كالتحكيع التقميجؼ

 

  اإللكتخكني التقػيع القانػني لمتحكيع: الفخع الخابع 

  التحكيع أماـ ىيئة األيكاف: السصمب الثاني 

  ىيئات التحكيع السشطػية تحت ىيئة األيكاف: الفخع األكؿ 

  أكالن: محكسة التحكيع الػششية 

 ثانيان: مخكد التحكيع كالػساشة التابع لمسشطسة العالسية  
 لمسمكية الفكخية

 

  ثالثان: مخكد تحكيع السػارد العامة 

  رابعان: مخكد تحكيع القخار االلكتخكني 

  إجخاءات التحكيع أماـ األيكاف: الفخع الثاني 

  تقػيع التحكيع أماـ األيكاف: الفخع الثالث 

  السحكسة االفتخاضية ) محكسة الفزاء(: السصمب الثالث 

  التعخيف بالسحكسة االفتخاضية كإجخاءاتيا: الفخع األكؿ 

  التعخيف بالسحكسة االفتخاضية: البشج األكؿ 

  إجخاءات تدػية الشداع أماـ السحكسة االفتخاضية: البشج الثاني 

 تقػيع دكر السحكسة االفتخاضية في تدػية:الفخع الثاني 
 السشازعات االلكتخكنية 

 

  القخارات السؤقتة: الفرل الخامذ 

  الحجد االحتياشي: السبحث األكؿ 

 السدائل السيسة الستعمقة بالجانب الشطخؼ بعس : السصمب األكؿ 
 لمحجد االحتياشي 

 

  تعخيف الحجد االحتياشي كشخكشو كتسييده: الفخع األكؿ 

  أكالن: تعخيف الحجد االحتياشي 

  انيان: شخكط شمب الحجد االحتياشيث 

  جخاءات شمب الحجد االحتياشي: إالفخع الثاني 
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  االحتياشي: إجخاءات شمب الحجد أكالن  

  ز الثالث بعج تبميغو بقخار الحجدثانيان: دكر الذخ 

 بعس السدائل السيسة الستعمقة بالجانب العسمي: السصمب الثاني 
 لمحجد االحتياشي 

 

  أكالن: بعس الجػانب اإلجخائية لمحجد االحتياشي: 

 ثانيان: نسػذج عسمي لقخار الحجد االحتياشي الحؼ ترجره 
 محكسة البجاءة: 

 

لحؼ ترجره محكسة ثالثان: نسػذج عسمي لقخار الحجد االحتياشي ا 
 األحػاؿ الذخرية

 

  القزاء السدتعجل: السبحث الثاني 

  مب األكؿ: ماـية القزاء السدتعجلالسص 

  أكالن: سبب كصف القزاء بالسدتعجل 

  القزاء السدتعجل ثانيان: أركاف دعػػ  

  القزاء السدتعجل ثالثان: مسيدات 

 نسػذج عسمي لمقزاء السدتعجل في : السصمب الثاني 
 التصبيقات العخاؾية الحجيثة

 

  األكامخ عمى العخائس: السبحث الثالث 

  الجػانب اإلجخائية إلصجار األكامخ عمى العخائس: السصمب األكؿ 

  معيار التفخقة بيغ العسل القزائي كالعسل الػالئي: الفخع األكؿ 

  نػاع اآلعساؿ الػالئية: أالفخع الثاني 

  إجخاءات اصجار االكامخ عمى العخائس: الفخع الثالث 

  التطمع مغ األكامخ عمى العخائس: السصمب الثاني 

  صػر التطمع مغ األمخ الػالئي: الفخع األكؿ 

  أكالن: رفع التطمع الى السحكسة التي اصجرت األمخ الػالئي 

  لسحكسة التي تشطخ الجعػػ األصميةالتطمع الى اثانيان:  

 ثالثان: رفع  دعػػ لجػ السحكسة السخترة بشطخ الشداع إلبصاؿ 
 األمخ الػالئي 

 

  الصعغ تسييدان في القخار الرادر في التطمع: الفخع الثاني 

  نطخية اإلحكاـ القزائية كشخؽ الصعغ: الفرل الدادس 
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  القزائي كإجخاءات إصجارهالحكع : السبحث األكؿ 

  قػاعج إصجار األحكاـ القزائية: السصمب األكؿ 

  كتابة القخار القزائي السجني كيؽية: الفخع األكؿ 

  كؿ: تعخيف الحكع القزائيالبشج األ 

  كتابة القخار القزائي السجني كيؽيةثاني: البشج ال 

  قػاعج إصجار الحكع أماـ السحكسة: الفخع الثاني 

  آثار األحكاـ القزائية: السصمب الثاني 

  كؿ: أنػاع األحكاـ القزائيةالفخع األ 

  الستختبة عمى صجكر الحكع القزائيثاني: اآلثار الفخع ال 

  شخؽ الصعغ باألحكاـ كالقخارات القزائية: السبحث الثاني 

  شخؽ الصعغ العادية في قانػف السخافعات العخاقي :السصمب األكؿ 

  االعتخاض عمى الحكع الػيابي :الفخع األكؿ 

  االستئشاؼ :الفخع الثاني 

 شخؽ الصعغ غيخ العادية )االستثشائية( في قانػف : السصمب الثاني 
 السخافعات العخاقي 

 

  إعادة السحاكسة :الفخع األكؿ 

  حاالت إعادة السحاكسة :البشج األكؿ 

  اليسيغ الكاذبةإعادة السحاكسة بدبب  :البشج الثاني 

  التسييد :الفخع الثاني 

  ترحيح القخار التسييدؼ  :الفخع الثالث 

  اعتخاض الغيخ عمى الحكع :الفخع الخابع 

  مشيجية التعميق عمى األحكاـ كالقخارات القزائية :السصمب الثالث 

  معشى التعميق عمى حكع أك قخار قزائي :الفخع األكؿ 

  مشيجية التعميق عمى القخار :الفخع الثاني 

  الجانب األكؿ: التحميل السػضػعي 

  السخحمة األكلى: السخحمة التحزيخية 

  السخحمة الثانية: السخحمة التحخيخية 

  الجانب الثاني: التحميل الذكمي 

  الفيخست العاـ 
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  القػانيغ السعتسجة 

  فيخست القخارات القزائية 

  فيخست أىع السخاجع 

 


