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 مقدمة

غ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ال٨ًٟي لؿالمت              بطا ٧ان مً اإلاد٤٣ يغوعة ال٣اهىن للمجخم٘، ٞةن مجغص ج٣ٍغ

الخُاة الاحخماُٖت و اهخٓامها، ٣ٞض ًسخل٠ الىاؽ ُٞما بُجهم ٖلى مٗنى ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت م٘ الدؿلُم 

 بىحىصها و بىحىب اخترامها.

ُت، جسخل٠ ازخالٞا ًٖ نُاٚت  مً هىا ومما ال ق٪             ُٞه ؤن نُاٚت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىيٖى

ُت جًٟي  ال٣ىاٖض ؤلاحغاثُت زانت ُٞما ًخٗل٤ بٗىهغي اإلاغوهت و الجمىص ٞحهما. ٞةطا ٧اهذ ال٣اٖضة اإلاىيٖى

هامكا مً اإلاغوهت ٢ض ٤ًًُ ؤو ًدؿ٘ خؿبما ٌؿخىحب خ٨مها، ٞةن ال٣اٖضة ؤلاحغاثُت  بُبُٗتها ٩ًىن 

ت ال ل، ٩ُٞىن نٗبا جُب٤ُ ٢اٖضة مؿٍُغ ٣هض مً ويٗها جىُٓم بحغاء مٗحن بد٨م حامض الًدخمل الخإٍو

ً خ٣ُ٣ت  ٌ إلاًمىجها و ابخٗاصا ًٖ حىهغها ٖو بمٟهىم مسال٠ لخ٨مها إلاا ًدمله هظا الخُب٤ُ مً ٞع

لضٖىي و م٣انضها، وجخجه الضعاؾاث الخضًثت في ٣ٞه اإلاؿُغة بلى جإنُل ٢ىاٖضه، وه٨ظا ؤوكإ ٣ٞه ا

اث ٖامت جد٨م اإلاؿاثل الجؼثُت التي جضزل في بَاعها، بط  الٗمل ال٣ًاجي و الخهىمت و ؤلاحغاء نُاٚت هٍٓغ

اث في الخٗبحر ًٖ جُىع الٗلم ؤلاحغاجي ؤو اإلاؿُغي لُلخ٤ بؿاثغ الٗلىم ال٣اهىهُت  جخجؿض ؤهمُت هظه الىٍٓغ

ُت.  اإلاىيٖى

اث ؤلاحغاثُت جثري في مج            ت الٗامت لل٣اهىن و ججٗلها ؤ٦ثر بخاَت بالٓاهغة ٞالىٍٓغ ملها الىٍٓغ

ال٣اهىهُت ب٩ل ٞغوٖها و قٗبها، لظل٪ ٞخىاو٫ مىايُ٘ هظا ال٨خاب الًىدهغ مُل٣ا في الكغح الىٓغي 

لل٣اٖضة ؤلاحغاثُت، وبهما ًخم التر٦حز بضعحت ٦بحرة ٖلى ٦ُُٟت جُب٣ُها بما اهُال٢ا مً مًمىجها ؤو مً خ٨م 

الٛاًت هىا ٖضم ؤلاخاَت ؤلاحمالُت ب٩ل ماوعص في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت مً ٞهى٫، و ٖضصها ٢ًاجي، و 

، وبهما جخجلى صعحت ألاهمُت في جىاو٫ الىهىم مً زال٫ جُب٣ُاتها ال٣ًاثُت، و الخد٤٣ مً مضي 528

ت، ؤو ابخٗاصه ٖىه.  جالئم هظا الخُب٤ُ م٘ حىهغ ال٣اٖضة اإلاؿٍُغ

ٖض اإلاؿُغة اإلاضهُت لِؿذ ٧لها مً همِ واخض، خُث ٢ىاٖض قغوٍ صخت الخ٣اض ي و وجب٣ى ٢ىا            

ؤزغي مىٓمت لؤلخ٩ام و ٢ابلُتها للًُٗ، و ٢ىاٖض جسو ؤحل الًُٗ و صخخه، وهي ٧لها ٢ىاٖض حامضة 
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بلى ٚحر طل٪ مً الٟهى٫( جسخل٠ بك٩ل مخباًً مثال ًٖ   515و 358و  355و    345و 134و  19)الٟهى٫ 

٣ت باإلا٣ا٫ و اإلاغاص اؾخٗمالها في الضٖىي ٖما ًم٨ً   334و الٟهل  32الٟهل  ُٞما ًسو اإلاؿدىضاث اإلاٞغ

 ألامغ به مً بحغاءاث الخد٤ُ٣ و مجا٫ الؿلُت في طل٪ اإلاى٧ى٫ لل٣اض ي اإلا٣غع ؤو اإلاد٨مت.

ما٫ وبما ؤن ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت هى ٢اهىن ال٣ًاء اإلاضوي، ٞةن جإنُل ال٣ىاٖض              اإلاىٓمت أٖل

ال٣ًاء ًيبغي ؤن ًدخل م٩ان الهضاعة في الضعاؾت الخإنُلُت. ٞال٣ًاء اإلاضوي ال ٣ًخهغ وكاَه ٖلى الٗمل 

ت ؤمامها و جغجب حجُت ألامغ اإلا٣ط ي،  ٖى ال٣ًاجي باإلاٗنى الض٤ُ٢، ؤي بنضاع ؤخ٩ام جٟهل في الضٖاوي اإلاٞغ

ما٫ ج٣خط ي بل ٣ًىم بإٖما٫ ؤزغي ٖضًضة و مخباًىت في ق٩لها و م ًمىجها، و الضعاؾت الخإنُلُت لهظه ألٖا

 جهيُٟها بلى ؤهىإ مسخلٟت، و جدضًض ال٣ىاٖض الٗامت التي جد٨م ٧ل هٕى مجها.

مىما ٟٞي مجالي ال٣ًاء و اإلاماعؾت ال٣ًاثُت، ًب٣ى صاثما الخهىع ٢اثما بكإن مغوهت ال٣اض ي في   ٖو

ً صازلها، و طل٪ بٟهم ؤخ٩امها بهىعة مخباًىت، و٧ل هظا الخٗامل م٘ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت و الاحتهاص ٞحها م

ألحل جٟاصي ألازغ الًاع بالٗضالت ومً زم بياٞت خ٨م لل٣اٖضة ال٣اهىهُت ؤو بٞغاػ خلى٫ لها مً زال٫ 

 م٣خًُاتها.

بن صعاؾت مىايُ٘ اإلاؿُغة اإلاضهُت ٌؿخلؼم الخضعج خُث الخمهُض بصخت الخ٣اض ي مً زال٫              

بحغاءاتها، و جدضًض ؤق٩ا٫ الضٕٞى اإلا٣ضمت مً ٢بل ؤَغاٝ الضٖىي و مغوعا بمؿُغة الخبلُٜ  الضٖىي و 

حها ال٨خابُت و الكٟىٍت زم الًُٗ.  مبرػًٍ اإلاؿاَغ ؤمام اإلادا٦م بىٖى

بٗض هظه اإلا٣ضمت هيخ٣ل بلى بدث اإلاىايُ٘ اإلا٣غعة لهظا الٟهل في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، وهي 

اث: الضٖىي وألا  غ١ الخىُٟظ لظل٪ ٞةهىا ؾىىػٖها ٖلى زالزت ؤبىاب هسهو هٍٓغ غ١ الًُٗ َو خ٩ام َو

 ؤولها للضٖىي والثاوي لؤلخ٩ام والثالث لُغ١ الًُٗ.
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 الباب األول:الدعوى

الضٖىي باٖخباعها الىؾُلت التي ًلجإ بلى اؾخٗمالها ناخب الخ٤ لُلب الخماًت ال٣ًاثُت لخ٣ه، 

ٟها والخهاثو اإلامحزة لها، ؤو ُٞما  لم ج٨ً مىيٕى اجٟا١ بحن ٣ٞهاء اإلاؿُغة، ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بخٍٗغ

ًسو مضي ٖال٢تها بالخ٤ الظي جدمُه. طل٪ ؤن الضٖىي لِؿذ الىؾُلت الىخُضة التي حؿمذ بها الضولت 

للٟغص للضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه بٗض ؤن مىٗخه مً ا٢خًائها بىٟؿه، بل هىا٥ وؾاثل ؤزغي ٌؿمذ ال٣اهىن للٟغص 

حر الخماًت لخ٣ه الظي اٖخضي ٖلُه، ول٩ي ال جسخلِ الضٖىي بهظه الىؾاثل، ًجب  بمماعؾتها في بَاع جٞى

بحن زهاثهها اإلامحزة لها ًٖ ٚحرها مً ألاهٓمت اإلاكابهت التي ٢ض جسخلِ  ٠ لها ًدضص مٗاإلاها ٍو وي٘ حٍٗغ

م الضٖىي بضث بها، وهى ما ؾ٩ُىن مىيٕى الٟهل ألاو٫ مً هظا الباب. ٞةطا اهتهُىا مً جدضًض مٗال

الخاحت ملخت بلى بُان قغوَها التي ًجب ؤن جخىاٞغ ختى حؿم٘ مً َٝغ ال٣ًاء، طل٪ ؤن جغ٥ باب 

ال٣ًاء مٟخىخا ل٩ل َاع١ ؾُاصي بلى قٛل هظا الجهاػ ب٣ًاًا ٩ًىن مً الٗبث ؾماٖها هٓغا الهخٟاء ؤي 

بدُث ٣ًخهغ صزى٫ ؾاخت مهلخت ٞحها ؤو لخٟاهت اإلاهالر التي جىص خماًتها، لظل٪ ًجب وي٘ قغوٍ 

ال٣ًاء ٖلى مً له مهلخت حضًغة بالخماًت ال٣ًاثُت، وبُان هظه الكغوٍ وؤهىاٖها هى ما ؾ٩ُىن مىيٕى 

 الٟهل الثاوي.

ٚحر ؤهه إلاا ٧اهذ قغوٍ ٢بى٫ الضٖاوي مجها ما هى ٖام بحن مسخل٠ ؤنىاٞها ومجها ما هى زام 

٣ٖض بدث زام لخهي٠ُ الضٖىي وبُان مسخل٠ ببًٗها صون البٌٗ آلازغ، ٞةهه ٩ًىن مً الًغوعي 

غ الخماًت للخ٤  ؤهىاٖها وؤق٩الها وهى ما ؾ٩ُىن مىيٕى الٟهل الثالث، بُض ؤن الضٖىي في خض طاتها ال جٞى

٨ها بىاؾُت  اإلاىيىعي بهىعة جل٣اثُت، بل البض للىنى٫ بلى هظا الهضٝ مً جُٟٗلها، وجٟٗلحها ٩ًىن بخدٍغ

ٗا ث ٖلى بخاَخه بٗىاًت زانت باٖخباعه ألاصاة الخ٣ىُت التي جم٨ً مً بحغاء جدغم مسخل٠  الدكَغ

ت ال َاثل مً وعائها،  اؾخٗما٫ الضٖىي، ٞبضون اؾخٗما٫ الضٖىي جب٣ى هظه ألازحرة مجغص مىا٢كاث هٍٓغ

 لظل٪ زههىا الٟهل الغاب٘ وألازحر مً هظا الباب الؾخٗما٫ الضٖىي.
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 ب ٞى٣ؿمه بلى ؤعبٗت ٞهى٫ ٦ما ًلي:وبظل٪ جغحؿم ؤمامىا زُت البدث في هظا البا

٠ الضٖىي، وبُان زهاثهها وجمُحزها ًٖ الخ٤ اإلاىيىعي  الٟهل ألاو٫: حٍٗغ

 الٟهل الثاوي: قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي 

 الٟهل الثالث: جهي٠ُ الضٖاوي 

 الٟهل الغاب٘: اؾخٗما٫ الضٖىي 
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 ايؿصٌ األٍٚ: تعضٜـ ايزع٣ٛ ٚبٝإ خصا٥صٗا ٚمتٝٝظٖا عٔ غريٖا َٔ ايٓعِ

 املؾاب١ٗ هلا

 أوال : الخعسيف

بن الخ٤ الظي ال جدمُه صٖىي ال ٢ُمت له، لظل٪ طهب ال٣ٟه الخ٣لُضي بلى ال٣ى٫ بإن الضٖىي 

ها بإجها الخ٤ طاجه في خالت الخغ٦ت.  1ٖىهغ مً ٖىانغ الخ٤، ال ًخهىع وحىصها بضوهه بل بن بًٗهم ٖٞغ

ه، وبهما هي ؾلُت بم٣خًاها ًخم٨ً ٚحر ؤن ال٣ٟه الخضًث ًغي ؤن الضٖىي لِؿذ هي الخ٤ طاج

ها بإجها " ؾلُت الالخجاء بلى ال٣ًاء لُلب خماًت  ناخب الخ٤ مً ا٢خًاء خ٣ه مً زهمه، لظل٪ ٌٗٞغ

غه"  3ؤو هي خؿب البٌٗ " ؾلُت الالخجاء بلى ال٣ًاء بهضٝ اخترام ال٣اهىن". 2الخ٤ ؤو ج٣ٍغ

ر ؤن طل٪ ال ٌٗني ٧ىجهما ش يء واخضا بدُث والىا٢٘ ؤن الاعجباٍ بحن الخ٤ والضٖىي اعجباٍ وز٤ُ، ٚح

ال ًم٨ً جهىع وحىص ؤخضهما صون آلازغ، ٞهما قِئان مسخلٟان لٗضة ؤؾباب ؤهمها ؤن الخ٤ ٢ض ًىحض صون 

الضٖىي ٦ما هى الكإن في الالتزاماث الُبُُٗت، ٦ما ؤن ؾبب الخ٤ هى ٚحر ؾبب الضٖىي، ٞؿبب الخ٤ هى 

خضاء الظي وحه به الخ٤، ؤو الجزإ الظي زاع بحن ، ؤم4الىا٢ٗت ال٣اهىهُت اإلايكئت له ا ؾبب الضٖىي ٞهى الٖا

خضاء، ومىيٕى الضٖىي هى صاثما الخهى٫ ٖلى خماًت ٢ًاثُت بىاؾُت  الخهىم بؿبب الخ٤ مىيٕى الٖا

 الخ٨م، ؤما مىيٕى الخ٤ ٞهى اإلاىٟٗت التي ٌٗتٝر بها ال٣اهىن لهاخب الخ٤.

 ثاهيا: خصائص الدعىي 

 بٗضة ممحزاث ًم٨ً بحمالها ُٞما ًلي:جخمحز الضٖىي 

                                                 
1
 -Japiot : traité élémentaire de procédue civile et comm.3 éd.1935 n°16. 

2
 -H.Solus : cours de droit judiciaire privé pour la licence 3

ème
 année «  l’action est le pouvoir légal donné à 

une personne de s’adresser à la justice à fin d’obtenir la sanction de son droit ». 
3
 -jean vincent : procédure civile n° 1p12. 

4
 ؾضٚع ٚايكإْٛ.نايعكز ٚاإلراص٠ املٓؿضر٠ ٚاإلثضا٤ بال عبب ٚايعٌُ غري امل- 
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ؤن الضٖىي وؾُلت ٢اهىهُت بم٣خًاها ًلجإ ناخب الخ٤ الظي اٖخضي ٖلُه، ؤو وحه بالجخىص بلى -1

حر الخماًت الالػمت لخ٣ه، وبظل٪ ٞهي جسخل٠ ًٖ وؾاثل ٢اهىهُت ؤزغي ًبُدها  الؿلُت ال٣ًاثُت لخٞى

 ر ٢ًاثُت.اإلاكٕغ للٟغص للظوص ًٖ خ٣ى٢ه ؤمام حهاث ؤزغي ٚح

الخٔ ؤن الضٖىي لِؿذ الىؾُلت الىخُضة لخماًت الخ٣ى١ ٞهىا٥ وؾاثل ٢اهىهُت جٟي بهظا  ٍو

ت والضٞ٘ بٗضم الخىُٟظ في الالتزاماث  الٛغى، ٧الضٞإ الكغعي والخ٤ في الخبـ والخٓلم بلى الؿلُت ؤلاصاٍع

 الخباصلُت.

٘ الضٖىي في خض طاجه خ٤ للمضعى ٖلُه في -2 ٌ ولى ٧ان مهحرها الٟكل ال ًترجب ٖلى ٞع الخٍٗى

٘ الضٖىي  5َاإلاا ؤن مماعؾتها ٧اهذ ًٖ خؿً هُت، ٞاإلااصة  مً ١.م.م بط ؤوحبذ مغاٖاة خؿً الىُت في ٞع

لى مً ًضعي  ٌ، طل٪ ؤن خؿً الىُت مٟترى في هظه الخالت ٖو ٗها الالتزام بالخٍٗى لم جغجب ٖلى مجغص ٞع

 ٨ٖـ طل٪ ؤن ًثبذ بصٖاءه.

٘ صٖىاه وؤنبذ ٖىضثظ  ٚحر ؤهه حاء ألامغ  ، ٖض اإلاضعي مخٗؿٟا في ٞع ٖلى ٨ٖـ ما ًٟتريه اإلاكٕغ

٘ الضٖىي اإلاُالبت بضًً ٚحر مىحىص ؤو ؤحغاء ٖضة  ملتزما بخٗىٌٍ اإلاضعى ٖلُه، ومً ٢بُل الخٗؿ٠ في ٞع

اء بالضًً.  حجىػ ٖلى ؤمىا٫ اإلاضعى ٖلُه في خحن ؤن حجؼا واخضا ٨ًٟي للٞى

٘ الضٖىي مً للضٖىي َاب٘ ازخُاعي، ٞه-3 اخب الخ٤ الظي اٖخضي ٖلى خ٣ه لِـ مجبرا ٖلى ٞع

ٗها باإلاغة، ؤو ًدىاػ٫  ٗها ٚحر ملؼم باالؾخمغاع في جدبٗها، بل ًجىػ له ؤن ال ًٞغ خضاء، وهى ؤن ٞع ؤحل عص هظا الٖا

ٗها.  ٖجها بٗض ؤن ٢ام بٞغ

٘ الضٖ Iheringٚحر ؤن ال٣ُٟه  ىي واحب ٖلى ٧ل في ٦خابه " ٦ٟاح مً ؤحل ال٣اهىن" ًغي ؤن ٞع

خضاء ٖلُه، وهى واحب لِـ ٖلى الصخو ججاه هٟؿه وخؿب، بل هى واحب ٖلُه هدى  ناخب خ٤ جم الٖا

مئىان ال ٌؿىص، بال بطا باصع ٧ل ٞغص بلى مباقغة ماله مً  اإلاجخم٘ ؤًًا، ٞال٣اهىن ال ًدترم والٗض٫ والَا

غه له اإلاجخم٘ مً وؾاثل ٢اهىهُت  5.خ٣ى١ والضٞإ ٖجها ب٩ل ما ًٞى

                                                 
5
 -H.Solus op cit p 24. 
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والىا٢٘ ؤن هظه ال٨ٟغة اإلاثالُت جدخاج بلى مجخم٘ مثالي ال م٩ان ُٞه للًٛاثً، وألاخ٣اص والجك٘، 

، وهى ما ال  لى خ٤ مً خُث اإلاىيٕى ٦ما ؤجها جٟترى وحىص ؤخ٩ام ٢ًاثُت صخُدت مً خُث الك٩ل ٖو

ت في مم ا للمضعي ٧امل الخٍغ اعؾتها ؤو ٖضم وحىص له في ؤي مجخم٘. لظل٪ ٧اهذ الضٖىي ؤمغا ازخُاٍع

مماعؾتها، وؤن ازخاع مماعؾتها ًب٣ى له ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب لظل٪، وبٗض هظا ٧له ًب٣ى له الخ٤ في الخىاػ٫ 

 ٖجها متى قاء.

 : الخمُحز بحن الضٖىي وبحن ٚحرها مً الىٓم اإلاكابهت لها:ثالثا

حز ًٖ الخ٤ الظي والضٖىي بهظه الخهاثو جخمحز ًٖ بٌٗ ألا٩ٞاع التي جخضازل مٗها، ٞهي جخم

 ً ً اإلاُالبت ال٣ًاثُت التي جماعؽ بىاؾُتها، ٖو ً مجغص الخ٤ في الالخجاء بلى ال٣ًاء، ٖو جدمُه، ٖو

 الخهىمت التي جيكإ ٖجها، وطل٪ ٧له ٖلى الخٟهُل الخالي:

 الخمُحز بحن الضٖىي والخ٤ الظي جدمُه-1

جدمُه، ٧ل ما هىال٪ هى ؤن الخ٤ طهب ال٣ٟه الخ٣لُضي بلى ال٣ى٫ بإن الضٖىي هي طاث الخ٤ الظي 

خضاء ؤو الجخىص، ٞةطا خضر ش يء مً طل٪ جدغ٥ في ق٩ل صٖىي ؤمام ال٣ًاء،  ًٓل ؾا٦ىا َاإلاا ًجابه بااٖل

غه ؤو خماًخه  .ٞد٤ اإلال٨ُت ًب٣ى هاصثا بلى ؤن ٌٗخضي ٖلُه خُث ًى٣لب بلى صٖىي مً ؤحل ج٣ٍغ

Le droit est l’état statique l’action est l’état dynamique d’une même situation juridique 

ب٣ى ؤخضهما ما  ؿخض٫ ال٣ٟه الخ٣لُضي ٖلى صخت وحهت هٓغه هظه، ب٩ىن الضٖىي والخ٤ ًىلضان مٗا، ٍو َو

ب٣ي آلازغ، ٦ما ؤن اإلاىٟٗت التي حهضٝ بلحها ناخب الخ٤ مً وعاء صٖىاه، هي هٟؿها   الخ٤ الظي لى اٖتٝر 

٧ان مًُغا بلى الالخجاء بلُه، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن الضٖىي والخ٤ ًخهٟان  له به زاعج ؾاخت ال٣ًاء إلاا

بإوناٝ مىخضة، ٞهي ُٖيُت بطا حٗل٣ذ بد٤ ُٖني وشخهُت بطا حٗل٣ذ بد٤ شخص ي، ومى٣ىلت بطا 

ت بطا حٗل٣ذ ب٣ٗاع وه٨ظا. ٣اٍع  اههبذ ٖلى مى٣ى٫ ٖو

ظهب بلى ؤن الضٖى  ٌ هظا الىحه مً الىٓغ ٍو ي والخ٤ ؤمغان مسخلٟان ٚحر ؤن ال٣ٟه الخضًث ًٞغ

مً ٖضة وحىه، وٗم: ٢ض جٟترى الضٖىي وحىص الخ٤ اإلاىيىعي ول٨جها ال حؿخلؼمه صاثما ٦ما في صٖاوي 
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الخُاػة، ٞهظه الضٖىي م٣غعة لصخو ال حهضٝ مً وعاء اؾخٗمالها خماًت ؤي خ٤ مىيىعي، ٩ٞل ما ًُلبه 

غ الؿلبُت، خُث هظا ألازحر هى الضٞإ ًٖ مغ٦ؼه ال٣اهىوي ٦داثؼ، و٦ظل٪ ا لكإن باليؿبت لضٖىي الخ٣ٍغ

غ مغ٦ؼ ؾلبي ًضُٖه، ٦إن ًُلب الخ٨م بٗضم مضًىهِخه، في مىاحهت  ٣ًخهغ ناخبها ٖلى اإلاُالبت بخ٣ٍغ

شخو ًضٖحها، وال ٣ًخهغ اؾخ٣ال٫ الضٖىي ًٖ الخ٤ اإلاىيىعي ٖلى الٟغوى اإلاخ٣ضمت، بل هى ٌكمل 

الخ٤ ؾببا ليكإة الضٖىي، ومغص طل٪ ؤن مًمىن الضٖىي  ٦ظل٪ الخاالث التي ٩ًىن ٞحها الاٖخضاء ٖلى

مسخل٠ ًٖ مًمىن الخ٤، ٞمىيٕى الضٖىي هى الخهى٫ ٖلى خ٨م، ؤما مىيٕى الخ٤ ُٞسخل٠ 

بازخالٝ هٕى الخ٤ بدؿب ما بطا ٧ان شخهُا ؤو ُٖيُا، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن الضٖىي ٢ض ًمل٪ مماعؾتها 

غي اججاه زالث شخو ٚحر ناخب الخ٤ ٧الىلي ؤو الىص ي الظي ًما عؽ الضٖىي باؾم ال٣انغ ؤو اإلاذجىع ٍو

ؤن الضٖىي لِؿذ مؿخ٣لت ًٖ الخ٤ الظي جدمُه ولِؿذ هي الخ٤ طاجه، وبهما هي ٖىهغ مً ٖىانغه 

خُث ال ج٨خمل بضوهه، ٞةطا لم جىحض صٖىي جدمي الخ٤ اإلاىيىعي ؤمام ال٣ًاء، وجلؼم الصخو الظي 

ه ُٞه بالدؿلُم به، ٞةن هظا الخ  ٤ ال ٩ًىن م٨خمل الىحىص.ًىاٖػ

ترجب ٖلى طل٪ ؤهه ال خ٤ بضون صٖىي، ول٩ل خ٤ صٖىي واخضة جدمُه، ٞةطا حٗضصث الضٖاوي  ٍو

بكإن وي٘ ٢اهىوي مٗحن، ٞؤلن هظا الىي٘ ًمىذ ناخبه خ٣ى٢ا مسخلٟت جدمي ٧ل خ٤ مجها صٖىي زانت. 

٘ صٖىي الخُاػة، ٘ صٖىي الاؾخد٣ا١  ٞمال٪ ال٣ٗاع الظي اٖخضي ٖلى خ٤ مل٨ُخه ًم٨ً له ٞع م٨ىه ٞع ٍو

خضاء ٖلى مل٨ه وه٨ظا. ٘ صٖىي بةنالح ألايغاع التي لخ٣ذ به مً حغاء الٖا  ٦6ما ًم٨ىه ؤن ٣ًخهغ ٖلى ٞع

والىا٢٘ ؤن هظا الاججاه ال ًسخل٠ ًٖ الاججاه الخ٣لُضي الظي ًغي ؤن الضٖىي والخ٤ ش يء واخض، 

 ًخهىع وحىص بخضاهما صون آلازغ هى هٟـ ما ٧اهذ ٞال٣ى٫ بإن الضٖىي ٖىهغ ؤو حؼء ال ًخجؼؤ مً الخ٤ ال 

ت الخ٣لُضًت.  جىاصي به الىٍٓغ

م ؤن ؤخضهما يغوعي لىحىص آلازغ،  وهغي مً ٧ل ما ج٣ضم ؤن الضٖىي والخ٤ مٟهىمان مسخلٟان ٚع

وم٘ طل٪ ٞةن هظه الًغوعة لِؿذ باألمغ الالػم ٞالضٖىي ٢ض جىحض صون خ٤ ٦ما هى الكإن في صٖاوي 

                                                 
6
 -Morel (René) :Traité élémentaire de procédure civile 2

ème
 éd.1949 n° 25. 
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الخ٤ ٢ض ًىحض صون صٖىي ٧الخ٣ى١ الُبُُٗت التي ٣ٞضث ٖىهغ الالؼام لؿبب مً ألاؾباب، الخُاػة، و 

م مً طل٪ ٞةن الخماًت ال٣ًاثُت ال ج٩ىن ٞٗالت وال ًٓهغ ؤزغها في اإلاجخم٘ بال بىحىص خ٤ جدمُه  وبالٚغ

 صٖىي.

 l’action et la demande en justiceالدعىي واإلاؼالبت اللظائيت-2

هي الىؾُلت ال٣اهىهُت التي ًسىلها ال٣اهىن لهاخب الخ٤ للمُالبت بدماًت خ٣ه  ٢لىا ؤن الضٖىي  

خضاء، ٞةطا ؤعاص ناخب الخ٤ اإلاٗخضي ٖلُه الالخجاء بلى ال٣ًاء، ٞةهه ًٟٗل  الظي حىبه بالى٨غان ؤو الٖا

، ٞالُلب ال٣ًاجي بطن demande en justiceطل٪ بىاؾُت بحغاء ًهُلر ٖلى حؿمُخه بالُلب ال٣ًاجي

مه، ومً هىا  م ٖلى ال٣ًاء لُلب الخماًت لخ٣ه ؤو ٖػ هي ألاصاة التي ًلجإ بىاؾُتها ناخب خ٤ ؤو مٖؼ

ًدبحن ؤن الضٖىي جىحض، ؾىاء اؾخٗملها ناخب الخ٤ ٞحها ؤو لم ٌؿخٗملها، ؤما اإلاُالبت ال٣ًاثُت ٞال 

ىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ُٞب٣ا جىحض بال بطا اؾخٗملها ناخب الخ٤، مخبٗا ؤلاحغاءاث الك٩لُت التي ٣ًغعها ٢اه

٘ الضٖىي بلى اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٣ا٫ م٨خىب، مى٢٘ مً َٝغ اإلاضعي  31للماصة  مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع جٞغ

دغع به ؤخض ؤٖىان ٦خابت الًبِ اإلادلٟحن مدًغا ًى٢٘  ذ ًضلي به اإلاضعي شخهُا، ٍو ؤو و٦ُله، ؤو بخهٍغ

 له الخى٢ُ٘.مً َٝغ اإلاضعي ؤو ٌكاع ُٞه بلى ؤهه ال ًم٨ً 

 l’action et l’instanceالضٖىي والخهىمت-3

بطا ٧اهذ الضٖىي هي الىؾُلت ال٣اهىهُت ألصخاب الخ٣ى١ اإلاٗخضي ٖلحها للضٞإ ٖجها، و٧اهذ 

٘ اإلاٛغبي جخمثل في اإلا٣ا٫ )الٍٗغًت( اإلا٨خىب اإلاىصٕ ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت  اإلاُالبت ال٣ًاثُت في الدكَغ

ت ذ الكٟىي الظي ًضلي به  الابخضاثُت )ؤو الخجاٍع ت( اإلاى٢٘ مً َٝغ اإلاضعي ؤو و٦ُله، ؤو الخهٍغ ؤو ؤلاصاٍع

ت مً  دغع به ؤخض ؤٖىان ٦خابت الًبِ مدًغا، ٞةن الخهىمت جخمثل في مجمٖى اإلاضعي شخهُا ٍو

ؤلاحغاءاث اإلاخخابٗت جبخضت بخ٣ضًم الُلب ال٣ًاجي وجيخهي بهضوع خ٨م ؤو بضوهه ٞإو٫ بحغاء في الخهىمت 

ذ اإلادغع هى  ٘ اإلاٛغبي بىؾُلخحن هما اإلا٣ا٫ اإلا٨خىب والخهٍغ الُلب ال٣ًاجي الظي عؤًىا ؤهه ًخم َب٣ا للدكَغ

 بكإهه مدًغ، وهى ما ًهُلر ٖلُه باإلا٣ا٫ الاٞخخاحي.
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وه٨ظا ًبضو ؤن الخهىمت هي الىؾِ ؤلاحغاجي الظي حِٗل ُٞه الضٖىي بلى ؤن جيخهي بهضوع خ٨م 

 ؤو بضوهه.

 l’action et le droit d’agir en justiceلخاا  ئى  اللظا الدعىي وحم الا-4

خ٤ الالخجاء بلى ال٣ًاء هى الؿلُت التي ًمىدها ال٣اهىن ل٩ل شخو ل٩ي ٌٗغى ٖلى ال٣ًاء ما 

ٌٗني له مً اصٖاءاث ؾىاء ٧ان ٖلى نىاب في َغ٢ه باب ال٣ًاء ؤو لم ٨ًً، ٞااللخجاء بلى ال٣ًاء لِـ 

ٖىاه قغوٍ ال٣بى٫، طل٪ ؤن الخد٤٣ مً هظه الكغوٍ ًإحي في مغجبت الخ٣ت م٣هىعا ٖلى مً جخىٞغ في ص

لٗغى الضٖىي، لظل٪ ٧ان خ٤ الالخجاء بلى ال٣ًاء ؾلُت، بم٣خًاها ًد٤ ل٩ل شخو ؤن ًُغ١ باب 

اإلادا٦م لُٗغى ٖلحها مؼاٖمه، وال٣اض ي بٗض جٟدهه ألوعا١ اإلاضعي ٢ض ٣ًغع ٢بى٫ صٖىاه ؤو ٖضم ٢بىلها، 

 ٖضم ال٣بى٫ ًدمل اإلاضعي في الٛالب ناثغ الضٖىي.وهى بط ٣ًغع 

ًها ٞةن طل٪ لِـ لِـ مبرعا في خض طاجه لخدمُل  وبطا ٢غعث اإلاد٨مت ٖضم ٢بى٫ الضٖىي ؤو ٞع

عاٞٗها اإلاؿاولُت ججاه اإلاضعى ٖلُه، ٞمجغص مماعؾت خ٤ الالخجاء بلى ال٣ًاء ال ٌٗخبر زُإ ٌكٛل مؿىئلُت 

٩ىن هىا٥ حٗؿ٠ بطا ناخبه، بل ًخٗحن ألحل طل٪ ؤن ٩ً ىن اإلاضعى ٢ض حٗؿ٠ في اؾخٗما٫ هظا الخ٤، ٍو

٧ان الهضٝ مً مماعؾت الضٖىي مجغص ال٨ُض للمضعى ٖلُه وؤلايغاع به، ٦إن ٌٗمض اإلاضعى بلى ب٣ًإ ٖضة 

اء بما ًُالب به.  7حجىػ ٖلى ؤمىا٫ اإلاضعى ٖلُه، في خحن ؤن حجؼا واخضا ٨ًٟي للٞى

ال ًترجب ٖىه اٞتراى ؾىء الىُت في حاهب اإلاضعى ٞةن اإلاكٕغ ٢ض  وبطا ٧ان مجغص اؾخٗما٫ الضٖىي 

خباعاث مُٗىت، ٦ما ٞٗل في اإلااصة  مً ١.م.م التي هو ٞحها ٖلى ؤهه  398ًٟترى وحىصه في بٌٗ الخاالث اٖل

ٌ اإلا٣ا٫ بٛغامت ال ج٣ل ًٖ ؤل٠ صعهم وال  جخجاوػ زالزت الاٝ صعهم لٟاثضة  "ًد٨م ٖلى اإلاضعي ٖىض ٞع

ىت ً ٖىض الا٢خًاء". الخٍؼ غاٝ آلازٍغ ًاث ججاه ألَا  صون مؿاؽ بالخٍٗى

وخ٤ الالخجاء بلى ال٣ًاء مً الخ٣ى١ الٗامت التي ال ًجىػ الخىاػ٫ ٖجها ؤو الخهٝغ ٞحها، بسالٝ 

الضٖىي ؤو الخ٤ اإلاىيىعي الظي جدمُه، ٞاإلاضعي ٌؿخُُ٘ ؤن ًدىاػ٫ ًٖ الضٖىي التي ؤ٢امها، بمٗؼ٫ ًٖ 

                                                 
7
 -Cassation française 7/2/1940 gazette de palais 1940-2-491 et 9/3/1949 gazette des tribunaux 1949 p 245. 
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٦ما ٌؿخُُ٘ الخىاػ٫ ًٖ هظا ألازحر ٞخىُٟئ الضٖىي اإلا٣امت لخماًخه،  8مً ٝ.م.م( 119الخ٤ اإلاىيىعي )م.

وفي ٧لخا الخالخحن ال ٖال٢ت لهظا الخىاػ٫ بالخ٤ في الالخجاء بلى ال٣ًاء، ٞال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ٌؿخهضع التزاما 

مثل هظا الاجٟا١  مً آزغ بٗضم الالخجاء بلى ال٣ًاء ٢هض َلب الخماًت لخ٣ى٢ه َىا٫ خُاجه وبطا خهل

 ٞةهه ٩ًىن باَال إلاسالٟخه الىٓام الٗام.

ٚحر ؤن ٖضم حىاػ الخىاػ٫ ًٖ الخ٤ في الالخجاء بلى ال٣ًاء ال ًمى٘ وج٣ُُضه بكغوٍ مً قإجها ؤن 

اع  حٗض٫ الجهت ال٣ًاثُت التي ًخٗحن الالخجاء بلحها في البضاًت َاإلاا ؤن ال٣اهىن ال ًمى٘ طل٪، وفي هظا ؤلَا

ُٗت ًم٨ً الاج ٟا١ ٖلى الالخجاء بلى الخد٨ُم ٢بل ال٣ًاء الٗاصي في الضولت بطا لم جمى٘ الىهىم الدكَغ

ىا ٖغى الجزإ الظي ٢ض ًثىع بحن الكغ٦ت 9الخد٨ُم في مىاص مُٗىت ، ٦ما ًم٨ً للكغ٧اء في قغ٦ت ؤن ٌكتَر

 وؤخض الكغ٧اء ٖلى الجم٘ الٗام للكغ٦ت ٢بل ٖغيه ٖلى ال٣ًاء.

ت  و٢ض ٌٗمض اإلاكٕغ في بٌٗ ألاخُان بلى مى٘ الالخجاء بهضص هؼا مٗحن ٢بل ٖغيه ٖلى حهاث بصاٍع

مُٗىت ٦ما هى الكإن باليؿبت للجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالًغاثب، ؤو ٢بل ٖغيه ٖلى مد٨محن ٦ما هى الكإن 

ٗاث التي ج٣غ الخد٨ُم ؤلاحباعي.  باليؿبت للدكَغ

م بخاَخه وهغي مً ٧ل ما ج٣ضم ؤن خ٤ الالخجاء بلى ال٣ًاء ًب٣ى م ًمىها في ٧ل هظه ألامثلت ٚع

ت اإلاخمثلت في ال٣ًاء الٗاصي.  ببٌٗ الكغوٍ، ؤو بؾىاصه بلى حهاث ٢ًاثُت ؤزغي ٚحر الجهت اإلاإلٞى

  

                                                 
8
 .3ٖاَؿ  ;30ص  35عات املز١ْٝ ٚايتذاص١ٜ طاْعض عهػ سيو أبٛ ايٛؾا٤: املضاؾ- 

9
 َٔ م.ّ.ّ. 508املار٠ - 
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 ايؿصٌ ايجاْٞ: ؽضٚط قبٍٛ ايزع٣ٛ

ل٣ض ؾب٤ لىا ال٣ى٫ ؤن الصخو خغ في مماعؾخه لخ٣ه في الالخجاء بلى ال٣ًاء، و٧ل قٍغ ٩ًىن مً 

بهظا الخ٤ ما ٖضا البُالن إلاسالٟخه للىٓام الٗام ٚحر اهه مهما ٢ُل ًٖ ٢ضؾُت هظا الخ٤ قإهه اإلاؿاؽ 

ت جخُلب في الٗاصة جىاٞغ ٖضص مً الكغوٍ في الضٖىي ختى ج٩ىن هظه ألازحرة نالخت  ٞةن ال٣ىاهحن اإلاؿٍُغ

٘ في هظه الىاخُت ٞإحم٘ ٖلى يغوعة بخاَت الضٖىي  للىٓغ ٞحها مً َٝغ ال٣ًاء، و٢ض حاعي ال٣ٟه الدكَغ

ببٌٗ الكغوٍ ختى ج٩ىن نالخت لٗغيها ؤمام ال٣ًاء ٞلِـ ٧ل ملخجئ بلى ال٣ًاء ناخب خ٤ في 

الضٖىي، لظل٪ ًجب جىُٓم هظا الخ٤ بك٩ل ًجىب ال٣اض ي ٖبث الٗابثحن وجىُٓمه، ٩ًىن بىي٘ قغوٍ 

 ٖامت ًخٗحن جىاٞغها جدذ َاثل عص الضٖىي لٗضم نالخُتها للىٓغ مً َٝغ ال٣اض ي.

م مً اجٟا٢ها ٖلى يغوعة جىاٞغ قغوٍ مُٗىت ل٣بى٫ الضٖىي ٞةن ال٣ىاهحن ؤلاحغاثُت لم جخ٤ٟ و  بالٚغ

ت اإلاهغي ًبضو ؤهه بهجاػ للغؤي ال٣اثل  ٖلى قغوٍ مىخضة ُٞما بُجها، ٣ٞاهىن اإلاغاٞٗاث اإلاضهُت والخجاٍع

ل٣اهىن جىو ٖلى ؤهه " ال ٣ًبل باال٢خهاع ٖلى جىاٞغ قٍغ اإلاهلخت ل٣بى٫ الضٖىي، ٞاإلااصة الثالثت مً هظا ا

ٞبٗض ؤن  1975ؤي َلب ؤو صٞ٘ ال ج٩ىن لهاخبه ُٞه مهلخت" ؤما ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت الٟغوس ي لؿىت 

بإجها خ٤ اإلاضعي في ؤن ٌؿخم٘ بلُه مً َٝغ ال٣اض ي في مىيٕى اصٖاثه ل٣ُغع ما  30ٖٝغ الضٖىي في اإلااصة 

بإن "الضٖىي ج٣بل مً  31مىا٢كت هظا ألاؾاؽ، ؤياٝ بلى اإلااصة بطا ٧ان ٖلى ؤؾاؽ، وخ٤ اإلاضعى ٖلُه في 

ٌ اصٖاء مٗحن" وهى في هظا ًخ٤ٟ م٘ مى٠٢ اإلاكٕغ اإلاهغي،ٚحر  ٧ل مً له مهلخت مكغوٖت في ٢بى٫ ؤو ٞع

ؤن اإلاكٕغ الٟغوس ي ٠ًًُ خ٨ما آزغ ًمحزه ًٖ اإلاكٕغ اإلاهغي بط ٣ًى٫ " م٘ الخدٟٔ بسهىم الخاالث 

٘ ؤو م٣اومت اصٖاء مٗحن، ؤو للضٞإ ًٖ التي ٌؿىض ٞحها ال٣ اهىن بلى ؤشخام مُٗىحن ًسى٫ لهم الهٟت لٞغ

ان ما ًجزل٤ في  خباع ألاو٫ يمً قغوٍ الضٖىي ؾٖغ مهلخت مدضصة" ٞهظا الىو بط ًً٘ اإلاهلخت في الٖا

٢ٟا الجهاًت هدى الهٟت ٦كٍغ مخمحز ًٖ اإلاهلخت ل٣بى٫ ؤي اصٖاء، ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٣ٞض اجسظ له مى 

مً ١.م.م ٖلى ؤهه " ال ًصر الخ٣اض ي بال ممً له الهٟت، وألاهلُت  1مؿخ٣ال اهٟغص به، خُث هو في اإلااصة 
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ا ل٣بى٫ الضٖىي م٘ ؤجها قٍغ لصخت  ىا اٖخباعه ألاهلُت قَغ الخٔ ٖلى مكٖغ واإلاهلخت، إلزباث خ٣ى٢ه" ٍو

 مىالاث بحغاءاث الخهىمت.

اث بًٗها ًدًغ قغوٍ و٢ض او٨ٗـ هظا الازخالٝ ٖلى ال٣ٟه الظي  ْهغث في ؾاخخه ٖضة هٍٓغ

، ؤما 11، والبٌٗ آلازغ ًدضصها في اإلاهلخت والهٟت وألاهلُت10الضٖىي في الخ٤ واإلاهلخت والهٟت وألاهلُت

ضم مسالٟتها للىٓام الٗام ؤو ؾب٤ نضوع  الاججاه الثالث ٣ُٞغع ؤن قغوٍ الضٖىي هي الهٟت واإلاهلخت ٖو

ٗها في و٢ذ ٚح ٠ًُ بٌٗ ال٣ٟهاء لهظه الكغوٍ بٗض ؤن ٣ًغع ؤن الهٟت ال 12ر مالثمخ٨م ٞحها ؤو ٞع ، ٍو

غاٝ ٢ض اج٣ٟىا ٖلى  ا مؿخ٣ال بظاجه، وبهما هي ون٠ مً ؤوناٝ اإلاهلخت، ؤال ٩ًىن ألَا جمثل قَغ

ا ًمـ ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه قغوٍ ٢بى٫ 13الخد٨ُم الخٔ ؤن هظا الازخالٝ ال ٌك٩ل ازخالٞا حىهٍغ ،ٍو

ال٣ىاهحن ؤلاحغاثُت، ومهما ٨ًً مً ؤمغ هظا الازخالٝ ٞةن الىٓغ في مسخل٠ الاججاهاث  الضٖىي في مسخل٠

حن: بًٗها ًخٗل٤ بإَغاٝ الضٖىي  الؿاب٣ت ٣ًىصها بلى الخمُحز في الكغوٍ الٗامت ل٣بى٫ الضٖىي بحن هٖى

ضعي واإلاضعى والبٌٗ آلازغ ًخٗل٤ بالخ٤ اإلاضعى به لظل٪ ٖلُىا ؤن وٗغى للكغوٍ الىاحب جىاٞغها في اإلا

ٖلُه ٢بل ؤن هخٗغى للكغوٍ الىاحب جىٞغها في الخ٤ اإلاضعى به، ووٗغج بٗض طل٪ ٖلى مؿُغة الخبلُٜ، 

 وهى ما ٣ًخط ي ج٣ؿُم البدث في قغوٍ الضٖىي بلى زالزت ٞغوٕ ٖلى الخٟهُل الخالي:

  

                                                 
10

 -Garsonnet (E) et cezar-bru (CH) traité théorique et pratique de procédure civile et com.3
ème

 éd.paris 1912 

TL p580. 
11

 -Solus (H) et perrot ® :droit judiciaire privé T1 p 197 n°222. 
12

 -Vincent (J) et Guinchard (serge) procédure civile, 25
ème

 éd.p 138 n°98. 
13

 .5;3ص  303صقِ  90;3أمحز أبٛ ايٛؾا املضاؾعات املز١ْٝ ٚايتذاص١ٜ - 
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 ايؿضع األٍٚ: ايؾضٚط املتعًك١ بأطضاف ايزع٣ٛ

 الشسغ ألاول: الصفت

ضًث الكغوٍ الالػمت ل٣بى٫ الضٖىي في قٍغ واخض ٖام له ؤوناٝ مخٗضصة هى ًغ٦ؼ ال٣ٟه الخ

٣هض بالهٟت في 14اإلاهلخت ضزل هظا ال٣ٟه الهٟت جدذ ون٠ اإلاهلخت الصخهُت واإلاباقغة، ٍو ، ٍو

٘ الضٖىي شخهُا ؤو بىاؾُت مً ًمثله ٢اهىها ؤو  اإلاضعي ؤن ٩ًىن هى ناخب الخ٤ اإلاضعى به، ؾىاء ٞع

بهٟت اإلاضعى ٖلُه ؤن ٩ًىن هى مً اٖخضي ٖلى خ٤ اإلاضعي ؤو حٗغى له بالجخىص ؤو  اجٟا٢ا، ٦ما ٣ًهض

خضاء ٖلى خ٤ ما، ووكإث لهاخبه اإلاهلخت في الضٖىي، ٞةن مباقغة هظه  الى٨غان، ٞه٨ظا بطا ما و٢٘ الٖا

ت ناخب الخ٤ ٢بل الصخو الظي اٖخضي ٖلى هظا الخ٤ ؤو ًى٨غه ٖلى  ألازحرة ًجب ؤن جخم بمٗٞغ

٘ مً طي نٟت ٖلى طي نٟت. ناخبه، ٗبر ًٖ طل٪ بال٣ى٫: بن الضٖىي ًجب ؤن جٞغ  َو

وبىاء ٖلُه ٞال ًصر الخ٣اض ي بال ممً له الهٟت لُلب الخماًت ال٣ًاثُت لخ٣ه، ٞالضاثً له 

الهٟت في مُالبت مضًىه بإصاء الضًً في طمخه، وناخب الخ٤ الُٗني الظي اٖخضي ٖلى خ٣ه له الهٟت في 

٘ صٖىي تهضٝ ب ا في الخ٨م له الهٟت في الخٗغى ٞع خضاء، واإلاخ٣اض ي الظي ٧ان َٞغ لى وي٘ خض لهظا الٖا

ٖلُه ؤو اؾخئىاٞه بدؿب ألاخىا٫ وه٨ظا، ؤما الصخو الظي لم ٨ًً مازال ؤو ممثال في الضٖىي التي نضع 

 ٞحها الخ٨م ال ًجىػ له ؤن ًُالب بالضًً ؤو ًًُٗ في الخ٨م.

٘ الضٖىي باؾمها وػوحها خ٤ إلبُا٫ وبىاء ٖلى طل٪ ٢غع ال٣ًاء اإلاهغ  ي بإن " الؼوحت التي جٞغ

٘ مثل هظه الضٖىي، ألن الهٟت الالػمت إلحغاء طل٪ هي ؤن ج٩ىن  جهٝغ ناصع ٖىه ال جخىٞغ ٖلى الهٟت لٞغ

اة مىعزه لى ه٣ٌ خ٨م ناصع 15واعزت، والىاعر ال جيكإ له خ٣ى١ في التر٦ت ٚال بٗض ٞو "٦ما ٢غع اإلاجلـ ألٖا

ان اإلاؿُغة  ًٖ اإلاد٨مت ا في اإلاغخلت الابخضاثُت ؤزىاء حٍغ ؤلا٢لُمُت ألهه ٢بل اؾخئىاٝ شخو لم ٨ًً َٞغ

                                                 
14

 .406ص  9;;3ْبٌٝ امساعٌٝ عُض ٚأمحز خًٌٝ: قإْٛ املضاؾعات املز١ْٝ ٚايتذاص١ٜ - 

15
 .6:ص  55 صقِ 4دلُٛع١ ايكٛاعز ج  59;3/3/:34ْكض َصضٟ - 
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ا في 16ؤمام مد٨مت الؿضص ، وفي ٢غاع آزغ عص َٗىا بالى٣ٌ ج٣ضم به شخو جبحن للمجلـ ؤهه لم ٨ًً َٞغ

 17الضٖىي ؤزىاء اإلاغخلخحن الابخضاثُت والاؾخئىاُٞت.

ت للمضعي، ٞالضٖىي ال ج٣بل مىه بطا لم ج٨ً له الهٟت ٦ما وقٍغ الهٟت له ؤهمُت ٦بري باليؿب

هى واضر في هو اإلااصة ألاولى مً ١.م.م طل٪ ؤن هظا الكٍغ ًخٗل٤ بدىُٓم خ٤ الالخجاء بلى ال٣ًاء، ومً 

زم ٞهى ًخٗل٤ بالىٓام الٗام، بدُث ًم٨ً بزاعجه في ؤًت مغخلت ج٩ىن ٖلحها الضٖىي، والضٞ٘ باوٗضام الهٟت 

ي ًترجب ٖلى ألازظ به اؾدىٟاط اإلاد٨مت لىالًتها في الجزإ ولى لم جبث في باقي الى٣ِ اإلاٗغويت صٞ٘ مىيىع

ا باإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الظي ًدخله ٧ل  ٖلحها، والؿبب في طل٪ ؤن الهٟت ٖلى ما ج٣ضم مٗىا مغجبُت اعجباَا ًٍٖى

مضُٖا حٗحن ؤن ٩ًىن ناخب َٝغ في الضٖىي ومغ٦ؼ الُٝغ ًخدضص مً ٖال٢خه بالخ٤ اإلاىيىعي، ٞةطا ٧ان 

الخ٤ اإلاضعى به، وبطا ٧ان مضعى ٖلُه وحب ؤن ٩ًىن مخٗغيا لهاخب الخ٤ في خ٣ه، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن 

ال٣ى٫ بٗضم ٢بى٫ الضٖىي الوٗضام نٟت اإلاضعي او نٟت اإلاضعى ٖلُه، هى خ٨م بإن اإلاضعي لِـ هى ناخب 

ٖلى هظا الخ٤، وجمكُا م٘ هظا اإلاى٤ُ ٧ان اإلاجلـ الخ٤ اإلاضعى به، ؤو ؤن اإلاضعى ٖلُه لِـ هى اإلاٗخضي 

لى ؾاب٣ا ٢ض ٢غع ما ًلي: "الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الضٖىي الوٗضام نٟت عاٞٗها ٌٗخبر بثا في صٞ٘ مىيىعي  ألٖا

مىهي للخهىمت، بط ًترجب ٖىه ػوالها ؤمام اإلاد٨مت واٖخباعها ٦إن لم ج٨ً، وبالخالي ٞهى خ٨م ٞانل في 

مً ١.م.م  اإلاٗض٫ بم٣خط ى  353ه بالى٣ٌ ٦ؿاثغ ألاخ٩ام الاهتهاثُت ٖمال بالٟهل اإلاىيٕى ٌؿٙى الًُٗ ُٞ

 ." 25.05ال٣اهىن 

 وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ٞةن الهٟت في الاصٖاء جثبذ لؤلشخام آلاحي ط٦غهم:

٘ الضٖىي يض مضًىه للمُالبت بالضًً وخاثؼ ال٣ٗاع الظي -1 ناخب الخ٤ هٟؿه ٧الضاثً الظي ًٞغ

٘ الضٖىي الؾت  رصاص خُاػجه، واإلاال٪ الظي ًُلب اؾخد٣ا١ الص يء اإلاملى٥ له.ٞع

                                                 
16

 .0;4ص  77/78دل١ً ايكطا٤ ٚايكإْٛ عزر:  84;4/9/3بتاصٜذ  55:ذله١ُ ايٓكض قضاص - 

17
 .663ص  90/93دل١ً ايكطا٤ ٚايكإْٛ عزر:  86;8/9/3بتاصٜذ  735ذله١ُ ايٓكض قضاص - 
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هاثب ناخب الخ٤، ؾىاء ٧اهذ هُابخه حٗا٢ضًت ٧الى٦ُل ؤو ٢اهىهُت ٧الىاثب الكغعي لل٣انغ ؤو -2

 ٞا٢ض ألاهلُت، ؤو الؿىضً٪ اإلامثل للضاثىحن في مؿُغة مٗالجت نٗىباث اإلا٣اولت.

ال٣اهىن الخام ؤو ؤشخام ال٣اهىن الٗام،  ممثل الصخو اإلاٗىىي ؾىاء ٧ان مً ؤشخام-3

ٞباليؿبت للكغ٧اث والجمُٗاث ٞالضٖىي ًجب ؤن ج٣ام ممً ؤؾىض بلُه ٢اهىجها ألاؾاس ي مهمت جمثُل 

 الكغ٦ت ؤو الجمُٗت.

ت الٗامت ٞةن الضٖىي جباقغ مً َٝغ ممثلحها ال٣اهىهُحن اإلاُٗىحن مً  وباليؿبت لؤلشخام الاٖخباٍع

ها، و٢ض وحض اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤن ًبحن مً ًمثل بٌٗ اإلااؾؿاث الٗامت ٞىو في َٝغ ال٣اهىن اإلادضر ل

٘ الضٖىي يض: 515اإلااصة   مً ١.م.م ٖلى ما ًلي: جٞغ

 عثِـ الخ٩ىمت وله ؤن ٩ًل٠ بخمثُله الىػٍغ اإلاسخو ٖىض الا٢خًاء الضولت في شخو -1

ىت في شخو الخاػن الٗام-2  الخٍؼ

مل باليؿبت للٗماالث وألا٢الُم، وفي شخو عثِـ اإلاجلـ الجماٖاث اإلادلُت، في شخو الٗا-3

 الجماعي باليؿبت للجماٖاث

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت، في شخو ممثلها ال٣اهىوي-4

ت الٗامت للًغاثب، في شخو اإلاضًغ الٗام للًغاثب ُٞما ًسو الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت -ـ5 اإلاضًٍغ

 بال٣ًاًا الجباثُت التي جضزل يمً ازخهاناتها.

ت -6 ؤمال٥ الضولت،في شخو مضًغ ؤمال٥ الضولت ُٞما ًسو الجزاٖاث التي تهم اإلال٪ الخام مضًٍغ

 للضولت . 
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ٗاث ٘ اإلاهغي والٟغوس ي والؿىعي واللُبي واللبىاوي صاجي ناخب 18وج٠ًُ بٌٗ الدكَغ ، ٧الدكَغ

٘ الضٖىي باؾم هظا ألازحر في الخالت التي حهمل ٞحه دؿبب في الخ٤، خُث جسى٫ لهم ٞع ا اإلاُالبت بد٣ى٢ه ٍو

ؿاع، وطل٪ للمُالبت بالخ٣ى١ التي ؤهمل هى اإلاُالبت بها شخهُا وحٗٝغ  ض في هظا ؤلٖا بٖؿاعه ؤو ًٍؼ

ٗاث بالضٖىي ٚحر اإلاباقغة  . Action indirecteالضٖىي التي ج٣غها هظه الدكَغ

ٗاث للضاثً صٖىي ؤزغي بم٣خًاها ًم٨ىه َلب ٖضم هٟا ط الخهٝغ الظي ٦ما ج٣غع هٟـ الدكَغ

ٗاث التي ج٣غها 19ؤبغمه مضًىه في خ٣ه، بطا ٧ان هظا الخهٝغ ياعا به ، وحٗٝغ هظه الضٖىي في الدكَغ

 . Action obliqueبالضٖىي البىلُاهُت

٘ الضٖىي اإلاباقغة ؤو الضٖىي البىلُاهُت، ومً زم ٞةن  ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞلم ٌؿمذ للضاثً بٞغ

٘ ال اث مضًىه.الضاثً لِؿذ له الهٟت لٞغ  ضٖاوي التي تهم خ٣ى١ او جهٞغ

ان الضٖىي ٞةن اإلاخهٝغ ٣ًٟض  وبطا اهخ٣ل الخ٤ مً شخو آلزغ هدُجت ألي جهٝغ ٧ان، ؤزىاء حٍغ

خٗحن بصزا٫ اإلاخهٝغ بلُه بطا لم ًخضزل ٞحها مً جل٣اء هٟؿه.  الهٟت في مخابٗت الضٖىي، ٍو

خىزاة مً الضٖىي مدهىعة في اإلاضعي وال ٌكتٍر لخىاٞغ الهٟت في الاصٖاء ؤن ج٩ىن الٟاثضة اإلا

م ؤن الضًً في بَاع  وخضه، بل ًجىػ ؤن ج٩ىن الٟاثضة مكتر٦ت ٦ما هى الخا٫ في جًامً الضاثىحن، ٞٚغ

ٖال٢تهم بًٗهم ببٌٗ ًى٣ؿم ووؿبت ٧ل واخض مجهم ُٞما اؾخىفى مً الضًً، ٞةن الهٟت جثبذ ل٩ل واخض 

 مجهم للمُالبت بالضًً بخمامه.

ٟت للصخو صون ؤن ج٩ىن له ٞاثضة شخهُت في الخ٨م الظي ؾُهضع في الضٖىي، و٢ض جثبذ اله

٘ صٖىي باؾمه اللتزام اإلاخٗهض بدىُٟظ ما التزم به ججاه  ٟٞي الاقتراٍ إلاهلخت الٛحر ًد٤ للمكتٍر ؤن ًٞغ

 اإلاىخٟ٘.
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 م.املٛدبات ٚايعكٛر ايًبٓاْٞ.

19
َٔ  468-467ٚ  464-460َٔ م.ّ ايعضاقٞ ٚ  ;48-:48ٚ  487-485َٔ م.ّ ايغٛصٟ ٚ  467-465ٚ  460-:45َٔ م.ّ املصضٟ ٚ  459املٛار - 

 َٔ م.املٛدبات ٚايعكٛر ايًبٓاْٞ. :49م.ّ ايًٝيب ٚ 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 19 

 الشسغ الثاوي: ألاهليت

إلاضعي ٖلى الهٟت وألاهلُت عؤًىا ؤن اإلااصة ألاولى مً ١.م.م حكتٍر لصخت الخ٣اض ي ؤن ًخىٞغ ا

ا  م مً ٖضم مكاَغجىا اإلاكٕغ اإلاٛغبي ُٞما هدا بلُه مً اٖخباع ألاهلُت قَغ واإلاهلخت إلزباث خ٣ى٢ه وبالٚغ

ا لهظا الىا٢٘  ا إلاىالاة بحغاءاث الخهىمت، ٞةهىا زًٖى في الضٖىي زالٞا لخ٣ُ٣تها التي ججٗل مجها قَغ

عي ؾىٗالج ألاهلُت ٦كٍغ مً الكغوٍ  ىا جدذ َاثلت ٖضم ٢بى٫ الضٖىي التي الدكَغ التي اٖخمضها مكٖغ

ٗها مً لِؿذ له ؤهلُت الخ٣اض ي  وبىاء ٖلُه ٞةن جىاٞغ الهٟت في اإلاضعي  ٢capacité d’ester en justiceض ًٞغ

 ال ٨ًٟي، بل البض مً خُاػجه ٦ظل٪ ألهلُت الخ٣اض ي.

مً مضوهت ألاؾغة( ٞإهلُت  207صة وألاهلُت بهٟت ٖامت جى٣ؿم بلى ؤهلُت وحىب وؤهلُت ؤصاء )اإلاا

الىحىب هي نالخُت الصخو ال٦دؿاب الخ٣ى١ والخدمل بااللتزاماث وهي جثبذ للصخو مً ًىم والصجه 

ها بٌٗ  اجه، بل هي جثبذ له وهى حىحن في بًُ ؤمه في خضوص مُٗىت، لظل٪ ٖٞغ وحؿخمغ مٗه بلى خحن ٞو

 20ال٣اهىهُت.ال٣ٟهاء بإجها الصخو هٟؿه مىٓىعا بلُه مً الىاخُت 

ؤما ؤهلُت ألاصاء ٞهي نالخُت الصخو الؾخٗما٫ الخ٣ى١، ؤي إلاماعؾت خ٣ى٢ه الصخهُت واإلاالُت 

اجه ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة  مً مضوهت ألاؾغة، طل٪ ؤن الصخو ٢ض ٨ًدؿب خ٣ى٢ا بؿبب خُاػجه  208وهٟاط جهٞغ

ظه ألازحرة ال جداػ بال ببلٙى ألهلُت الىحىب، ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘ اؾخٗمالها بؿبب ٣ٞضه ألهلُت ألاصاء، ٞه

مً مضوهت ألاؾغة، والظي ٌٗىِىا مً ألاهلُت هى  209ؾىت قمؿُت ٧املت ٖمال باإلااصة  18الصخو اإلاٛغبي 

 هظا الىٕى ألازحر.

وؤهلُت اإلاٛغبي للتراٞ٘ ؤمام ال٣ًاء في اإلامل٨ت جسً٘ لل٣اهىن اإلاٛغبي خُث ؤخ٩ام ألاهلُت ُٞه 

ض مماعؾت خ٤ مخىازغة بحن مضوهت ألاؾغة و  هحر الالتزاماث وال٣ٗىص ؤما ألاحىبي الظي ًٍغ مضوهت الخجاعة ْو

 مً ّ.٫.ٕ. 3الخ٣اض ي ؤمام ال٣ًاء اإلاٛغبي ٞإهلُخه جسً٘ ل٣اهىن بلضه، طل٪ ؤهه ٖمال باإلااصة 
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د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 20 

ٞةن ألاهلُت اإلاضهُت للٟغص جسً٘ ل٣اهىن ؤخىاله الصخهُت ٟٞي مجا٫ ألاهلُت ٌؿُُغ ال٣اهىن 

ٗاث اإلاٗانغة ٞاإلاىاًَ اإلاهغي الظي بلٜ الصخص ي ٦مبضؤ ٖ مً  18ام مؿلم به مً َٝغ ؤٚلب الدكَغ

ل٩ىهه ٢انغا َلبا لل٣اهىن اإلاهغي الظي ًدضص ؾً الغقض  -ٖمغه ال ٌؿخُُ٘ التراٞ٘ ؤمام ال٣ًاء اإلاٛغبي

م ؤهه ٧امل ألاهلُت باليؿبت لل٣اهىن اإلاٛ 44ؾىت )اإلااصة  21في   غبي.مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي( ٚع

ه  ت ببلٚى ما٫ الخجاٍع  18وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٌٗخبر ألاحىبي ٧امل ألاهلُت إلاؼاولت ألٖا

ترجب ٖلى هظا الخ٨م ؤن ٌٗخبر ألاحىبي ؤهال للخ٣اض ي في الجزاٖاث  15ؾىت ٧املت )اإلااصة  مً مضوهت الخجاعة(ٍو

ه  ت، بمجغص بلٚى  ىن بلضه ٌٗخبره ٢انغا.ؾىت ولى ٧ان ٢اه 18طاث الهبٛت الخجاٍع

ت ٞةن ألاحىبي ًسً٘ ُٞما ًخٗل٤ بد٣ى٢ه اإلاضًىت بلى ال٣ىاٖض الٗامت  وبسالٝ الضٖاوي الخجاٍع

مً ٫.١.ٕ والٓهحر اإلاخٗل٤ بالىيُٗت اإلاضهُت لؤلحاهب والٟغوؿُحن اإلا٣ُمحن  3اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

ٗالجت ألاهلُت في ٖضة ههىم مخٟغ٢ت ٦مضوهت باإلاٛغب، ومما ال ق٪ ُٞه ؤن هظا الىي٘ الكاط جغجب ًٖ م

هحر الىيُٗت اإلاضهُت للٟغوؿُحن وألاحاهب اإلا٣ُمحن باإلاٛغب.  ألاؾغة ومضوهت الخجاعة و ّ.٫.ٕ ْو

وقٍغ ألاهلُت ٦كٍغ الهٟت ًخٗل٤ بالىٓام الٗام، ومً زم ٞةهه ًم٨ً بزاعجه في ؤًت مغخلت مً 

ٗضام ؤهلُت الخ٣اض ي مً جل٣اء هٟؿه، والخ٨م بغص الضٖىي مغاخل الضٖىي ٦ما ًجب ٖلى ال٣اض ي ؤن ًثحر او

ت مً َٝغ شخو ؤو ٖلى شخو ال ؤهلُت له، و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الخ٨م، ٞىو  ٖى اإلاٞغ

في ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة ألاولى مً ١.م.م ٖلى ؤهه: " جثحر اإلاد٨مت جل٣اثُا اوٗضام الهٟت ؤو ألاهلُت ؤو 

ا وجىظع الُٝغ بخصخُذ اإلاؿُغة".اإلاهلخت ؤو ؤلاط  ن بالخ٣اض ي بن ٧ان يغوٍع

ىا ؤهه البض مً ؤن جخىاٞغ للصخو ؤهلُت الاصٖاء، ختى حؿخد٤ صٖىاه للىٓغ ٞحها لخٗل٤  وبطا ٖٞغ

 ألاهلُت بالىٓام الٗام ٞمتى ًم٨ً ال٣ى٫ بإن شخها ما ؤهال للخ٣اض ي ؤمام اإلادا٦م؟.

٘ بد٤ اؾخٗما٫ خ٣ى٢ه اإلاضهُت له ؤهلُت الاصٖاء ًم٨ً الجىاب صون جغصص، بإن ٧ل شخو ًخمخ

ت متى جغصص، بإن ٧ل شخو ًخمخ٘ بد٤ اؾخٗما٫ خ٣ى٢ه اإلاضهُت حٗحن ٖلُىا الغحٕى بلى  وبطا ؤعصها مٗٞغ
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ؤخ٩ام ألاخىا٫ الصخهُت التي يمجها اإلاكٕغ مضوهت ألاؾغة، واؾدىاصا بلى ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة ٌٗخبر ٧امل ؤهلُت 

 خمخ٘ بمماعؾت خ٣ى٢ه اإلاضهُت ألاشخام آلاحي ط٦غهم:ألاصاء، وبالخالي ً

٧ل شخو بلٜ ؾً الغقض ولم ًثبذ ؾبب مً ؤؾباب ه٣هان ؤهلُخه ؤو اوٗضامها، ٩ًىن ٧امل -1

مً مضوهت ألاؾغة(و٢ض  210ألاهلُت إلاباقغة خ٣ى٢ه والضٞإ ٖجها ؤمام ال٣ًاء مضُٖا ؤو مضعى ٖلُه )م 

 ؾىت قمؿُت ٧املت ٦ما عؤًىا. 18ي ؾً الغقض ال٣اهىوي ف 209خضصث اإلااصة 

غ ٖلى ؤهلُت الخ٣اض ي، وؤؾباب ه٣هان  ترجب ٖلى هظا الخ٨م ؤن ها٢و ألاهلُت ؤو ٞا٢ضها ال ًخٞى ٍو

مً مضوهت ألاؾغة وهي الهٛغ ُٞما بحن ؾً الخمُحز وؾً الغقض  213ألاهلُت وعص ٖلحها الىو في اإلااصة 

مً اإلاضوهت في الهٛغ صون ؾً الخمُحز  217خهغتها اإلااصة  والؿٟه والٗىه، ؤما ؤؾباب اوٗضام ألاهلُت ٣ٞض

٣ضان ال٣ٗل، ٞىا٢و ألاهلُت ؤو ٞا٢ضها ال ٌؿخُُ٘ مماعؾت الضٖىي بىٟؿه الوٗضام ؤهلُت  والجىىن ٞو

ىىب ٖىه في طل٪ هاثبه الكغعي َب٣ا لؤلخ٩ام التي جًمجها ال٣ؿم الثاوي مً ال٨خاب الغاب٘  الخ٣اض ي لضًه، ٍو

ُت )اإلاىاص مً مضوهت ألاؾ  مً مضوهت ألاؾغة(. 276بلى  229غة الظي ٣ٖضه اإلاكٕغ للىُابت الكٖغ

٧ل ٢انغ بلٜ الؿاصؾت ٖكغ مً ٖمغه وجم جغقُضه مً َٝغ اإلاد٨مت، ًهبذ ٧امل ألاهلُت ٦مً -2

 مً مضوهت ألاؾغة(. 218/5بلٜ ؾً الغقض ال٣اهىوي ) اإلااصة 

الىلي ؤو ال٣اض ي في حؿلم حؼء مً ؤمىاله إلصاعتها الهٛحر الظي بلٜ ؾً الخمُحز وؤطن له مً َٝغ -3

( ٞمثل هظا ال٣انغ ٌٗخبر ٧امل ألاهلُت في ألامىا٫ التي ؾلمذ له وفي الخ٣اض ي 2و  225/1ب٣هض الازخباع )م

م ؤن  226ٞحها ٦ما ج٣ى٫ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  مً مضوهت ألاؾغة. والىو ٖلى ٦ما٫ ألاهلُت حاء مُلبا ٚع

، مما َغح مٗه الدؿائ٫ ًٖ مهحر  ألامغ ًخٗل٤ بمجغص الدؿلُم مً ؤحل ؤلاصاعة ولِـ مً ؤحل الخهٝغ

 ؤٖما٫ الخهٝغ التي ًإجحها ال٣انغ ٖلى ألامىا٫ اإلاؿلمت له في بَاع ؤلاطن اإلاخ٣ضم.

٘ الدجغ ًٖ ها٢و ألاهلُت والضٖىي الػالذ  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤهه بطا بلٜ الهٛحر ؾً الغقض، ؤو ٞع

ام اإلادا٦م، ٞةهه ال جصر مخابٗتها مً َٝغ الىاثب ال٣اهىوي الظي ًمثل ال٣انغ ؤو ها٢و ألاهلُت عاثجت ؤم

 بل ًخٗحن جصخُذ اإلاؿُغة بمىانلت الضٖىي مً َٝغ اإلاٗني باألمغ هٟؿه.
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و٦ظل٪ بطا نضع الخ٨م في الضٖىي و٢بل الًُٗ ُٞه ؤنبذ ال٣انغ ؤو ها٢و ألاهلُت عاقضا ٞةن 

لى ٢ض عص َٗىا  مماعؾت الًُٗ ال جصر بال مً َٝغ ال٣انغ ؤو ها٢و ألاهلُت اإلاٗني لظل٪ ٧ان اإلاجلـ ألٖا

ج٣ضم به الىص ي هُابت ًٖ ال٣انغ، بٗضما جبحن له ؤن هظا ألازحر ؤنبذ عاقضا وؤن الًُٗ مً ٢بل الىص ي 

 21في هظه الخالت ٚحر صخُذ.

 الشسغ الثالث: اإلاصلحت في الادعا 

ا لالٖخباعاث  ٢لىا ؾاب٣ا ؤن ال٣ٟه الخضًث ًغ٦ؼ قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي في اإلاهلخت، و٢لىا ؤهىا زًٖى

الٗملُت ؾيىهج في بدث هظه الكغوٍ ههج اإلاكٕغ اإلاٛغبي الظي خضص في اإلااصة ألاولى مً ١.م.م قغوٍ ٢بى٫ 

 الضٖىي في زالزت ج٨ملىا ًٖ ازىحن مجها هما الهٟت وألاهلُت.

٣هض باإلاهلخت اإلاىٟٗت اإلااصًت ؤو ألاصبُ ت التي حٗىص ٖلى اإلاضعي مً الخجاثه بلى ال٣ًاء، و٢ض هو ٍو

اإلاكٕغ ٖلحها في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة ألاولى مً ١.م.م التي ج٣ط ي بإهه " ال ًصر الخ٣اض ي بال ممً له 

الهٟت وألاهلُت واإلاهلخت إلزباث خ٣ى٢ه" وبىنىله بلى هضٞه ًدهل ٖلى اإلاىٟٗت التي ابخٛاها مً وعاء 

٘ الضٖىي والٛاًت اإلاخىزاة مً وعائها.الخجاثه لل٣  ًاء، وبظل٪ ج٩ىن اإلاهلخت هي الباٖث ٖلى ٞع

م مً ٖضم وحىص هو ممازل للماصة ألاولى مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغبُت، في ٢اهىن  وبالٚغ

دا٦م اإلاؿُغة اإلاضهُت الٟغوس ي الؿاب٤ ٞةن اقتراٍ اإلاهلخت ٧ان مؿلما به ٣ٞها و٢ًاء، ٖلى اٖخباع ؤن اإلا

ٞةهه ٢ض هو  1975ًجب ؤال جيكٛل ب٣ًاًا ال ًُٟض مجها ؤخض، ؤما ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجضًض الهاصع ؾىت 

ا مً قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن الضٖىي ال ج٣بل بطا لم  نغاخت ٖلى اٖخباع اإلاهلخت قَغ

" و٢ُل ٨ًl’intérêt est la mesure de l’actionً لغاٞٗها مهلخت ٞحها، و٢ضًما ٢ُل " اإلاهلخت مىاٍ الضٖىي 

 ".pas d’intérêt, pas d’actionؤًًا " ال صٖىي خُث ال مهلخت 
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خضاء خا٫، ؤو ٖلى ألا٢ل مٗغيا  وجخد٤٣ اإلاهلخت للمضعي بطا ٧ان الخ٤ الظي ًُالب به مٗغيا اٖل

ى٘ ًٖ الىٞاء به، ؤو للجخىص وؤلاه٩اع، ٞه٨ظا جثبذ للضاثً اإلاهلخت في مُالبت مضًىه بإصاء الضًً الظي ًمخ

مُالبخه بٗضم الخٗغى له في صًىه بطا ما بضا مً اإلاضًً ما ًض٫ ٖلى ه٨غاهه الضًً الظي في طمخه ٚحر ؤن 

ا بإحل،  م وحىصه ٚحر مؿخد٤ ٦إن ٩ًىن مغبَى ٘ الضٖىي بطا ما ٧ان الضًً ٚع مهلخت الضاثً جخسل٠ في ٞع

ى ال٣ًاء مجغص اؾخهضاع ٞخىي خى٫ مضلى٫ هو وجخسل٠ اإلاهلخت ٦ظل٪ بطا ٧ان الهضٝ مً الالخجاء بل

عي، ؤو جٟؿحر بىض ٚامٌ في ال٣ٗض ال ًخى٢٘ وكىب هؼإ بكإهه.  حكَغ

وبطا ٧اهذ اإلاهلخت هي مىاٍ الضٖىي ٞةجها حٗخبر ٦ظل٪ مىاَا لُغ١ الًُٗ في ألاخ٩ام الهاصعة 

٣ٌ ؤو بٖاصة الىٓغ ؤو ٚحر ٞحها، ٞالصخو الظي ًد٤ له ؤن ًًُٗ في الخ٨م بالخٗغى ؤو الاؾخئىاٝ ؤو الى

طل٪ مً َغ١ الًُٗ هى الصخو الظي جًغع مً هظا الخ٨م، ؤما الظي لم ًخًغع مىه ٞال مهلخت له في 

٤ مً َغ١ الًُٗ ٞاإلاضعي الظي اؾخجاب الخ٨م إلاُالبه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًًُٗ في هظا  ؾلى٥ ؤي ٍَغ

بخه لُلب اإلاضعي ٖلى ؤؾباب لم ًظ٦غها الخ٨م الهخٟاء اإلاهلخت، هظا وختى ولى ٧ان الخ٨م ٢ض بنى اؾخجا

ٕى يضه مً َٝغ زهمه  ٌ ؤو لم ٣ًبل الُلب اإلاٞغ هظا ألازحر ؤو بهىعة ٖغيُت، واإلاضعى ٖلُه الظي ٞع

 ال ًجىػ له الًُٗ في هظا الخ٨م.

 intérêtوبطا جىاٞغث اإلاهلخت لغاٞ٘ الضٖىي ٢بلذ صٖىاه ؾىاء ٧اهذ اإلاهلخت ماصًت ؤو ؤصبُت 

pécunaire ou moral  ٞاإلاهلخت ٚالبا ما ج٩ىن ماصًت ٦مال٪ ال٣ٗاع ؤو خاثؼه الظي ًُالب باؾخد٣ا١ ٣ٖاعه

٘ صٖىي يض اإلا٨غي لدؿلُمه الٗحن اإلااحغة، ٚحر ؤن اإلاهلخت  ؤو اؾترصاص خُاػجه، ؤو ٧اإلاؿخإحغ الظي ًٞغ

٘ الضٖى  ي ٖلى ألاصبُت ج٨ٟي في بٌٗ ألاخُان ل٣بى٫ الضٖىي، ٧الصخو الظي ٧ان ضخُت لل٣ظٝ ًٞغ

ٌ عمؼي ًٖ الًغع اإلاٗىىي الظي ؤنابه في اٖخباعه وقٗىعه  ال٣اطٝ مً ؤحل اؾخهضاع خ٨م ٖلُه بخٍٗى

اة ابىه  ًه ًٖ يغع ؤصبي لخ٣ه مً ٞو مً حغاء ال٣ظٝ الظي ٧ان ضخُت له، ؤو ٧األب الظي ًُالب بخٍٗى

ا، ؤو ٖلى مجغص وكغ الخ٨م ًا عمٍؼ الهاصع باإلصاهت في  الهٛحر بؿبب خاصزت ؾحر َلبه ٖلى مىده حٍٗى

 الجغاثض ٖلى ه٣ٟت الجاوي.
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، 22ووحىص اإلاهلخت ًبرع ٢بى٫ الضٖىي بٌٛ الىٓغ ًٖ ال٣ُمت اإلااصًت ؾىاء ٧اهذ ٦بحرة، ؤو ػهُضة

ٞه٨ظا ٢غعث مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ؤن مً خ٤ اإلاال٪ بلؼام الباوي في ؤعيه بةػالت البىاء اإلاكُض مهما 

 ٧ان الخجاوػ يئُال.

 حت:صفاث اإلاصل

ٚحر ؤن مجغص جىاٞغ اإلاهلخت ال ٨ًٟي ل٣بى٫ الضٖىي ؤو الضٞ٘ بطا لم جخىاٞغ ٞحها نٟاث مُٗىت ًخ٤ٟ 

ال٣ٟه ٖلى خهغها في زالزت هي: ؤن ج٩ىن اإلاهلخت ٢اهىهُت، وؤن ج٩ىن اإلاهلخت ٢اثمت وخالت، وؤن ج٩ىن 

 شخهُت ومباقغة.

 اإلاهلخت ال٣اهىهُت أوال:

٣هض بظل٪ ؤن حؿدىض الضٖىي بل ى خ٤ ًدمُه ال٣اهىن، ؤي ؤن ٩ًىن مىيٕى الضٖىي هى اإلاُالبت ٍو

تراٝ بهظا الىي٘، ٞةطا ٧اهذ الضٖىي ال تهضٝ بلى خماًت خ٤ مٗحن للمضعي  بىي٘ ٢اهىوي مٗحن ؤو مجغص الٖا

ًدمُه ال٣اهىن ٞةجها ال ج٣بل لخسل٤ اإلاهلخت ال٣اهىهُت. ٚحر ؤهه ال ٌكتٍر ؤن ٩ًىن الخ٤ اإلاُالب به 

ُا ٧ا إلاُالبت بد٤ ُٖني ؤو شخص ي، بل ٢ض ٩ًىن الُلب ؤو الضٞ٘ مؿدىضا بلى خ٤ بحغاجي، ٧ان ًضٞ٘ مىيٖى

اإلاضعى ٖلُه بٗضم ٢بى٫ الضٖىي لُٗب في اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي ؤو لؿ٣ٍى الُلب بالخ٣اصم ؤو ًضٞ٘ بةخالتها ٖلى 

ججُب اإلاخمؿ٪ بها متى  مد٨مت ؤزغي لالعجباٍ ؤو ٚحر طل٪ مً الضٕٞى الك٩لُت التي ًخٗحن ٖلى اإلاد٨مت ؤن

 ٧ان مُٗاص الضٞ٘ ؤو الُلب لم ًى٣ٌ ببان بزاعتها.

ُا ؤو بحغاثُا ٞةهه ًد٤٣ اإلاهلخت ال٣اهىهُت للمُالبت به، وبالخالي  وؾىاء ٧ان الخ٤ اإلاضعى به مىيٖى

غ لها الخماًت ال٣ا هىهُت ال ٌٗض مبرعا ٧اُٞا ل٣بى٫ الضٖىي، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن اإلاهلخت ألاصبُت بطا لم جخٞى

ٗها ؤخض اإلاسُىبحن إلاُالبت الخُُب آلازغ بالؼواج  ج٨ٟي ل٣بى٫ الُلب ؤو الضٞ٘، ٞال ج٣بل الضٖىي التي ًٞغ

اؾدىاصا للٗال٢ت الىصًت التي وكإث بُجهما ؤزىاء ٞترة الخُىبت، الوٗضام ؤًت ٢اٖضة ٢اهىهُت جدمي هظه 

ل٣ماع ألن اإلاهلخت ٚحر ٢اهىهُت إلاسالٟتها الىٓام اإلاهلخت، ٦ما ال ج٣بل الضٖىي التي حؿدىض بلى صًً مهضعه ا
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الٗام وآلاصاب ٦ما ال ج٣بل الضٖىي التي حؿدىض بلى مجغص اإلاهلخت الا٢خهاصًت، ٦ما لى َالب جاحغ بةبُا٫ 

 قغ٦ت مىاٞؿت له، بضٖىي ؤجها جإؾؿذ زالٞا لل٣اهىن.

بضو ؤن مجلـ الضولت الٟغوس ي ٨ًخٟي باإلاهلخت الا٢خهاصًت في صٖاوي  ت ٍو بلٛاء اإلا٣غعاث ؤلاصاٍع

 .recours pour excés de pouvoir بؿبب الكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت

 intérêt né et actuelثاهيا: اإلاصلحت اللائمت والحالت

ت ُٞه ٖلى ألا٢ل ٢ض خضر بالٟٗل، ٞدؿبب  ٣هض بها ؤن ٩ًىن الاٖخضاء ٖلى الخ٤، ؤو اإلاىاٖػ ٍو

لخماًت لخ٣ه ؤما بطا لم ًدضر اٖخضاء ٖلى الخ٤ بإي ق٩ل مً للمضعي في يغع الجاه بلى ال٣ًاء لُلب ا

ألاق٩ا٫، ٞمٗنى طل٪ ؤهه لم ًخم زغ١ ؤًت ٢اٖضة ٢اهىهُت ًبرع الالخجاء بلى ال٣ًاء، ٞةطا ٧ان اإلاؿخإحغ 

٘ صٖىي بةلؼامه بإصاء  ٌٗغى حؿلُم بض٫ ؤلاًجاع للماحغ َب٣ا ل٣ٗض ؤلاًجاع ٞةن مهلخت هظا ألازحر في ٞع

ت لٗضم ٢ُام اإلاهلخت.ألاحغة ج٩ى   ن ٚحر مؿمٖى

وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاهلخت ال٣اثمت والخالت هي اإلاهلخت اإلاىحىصة و٢ذ مماعؾت 

٘ الضٖىي ٖلى اإلاضًً الظي ًمخى٘ ًٖ الىٞاء  الضٖىي، ٞالضاثً الظي ٩ًىن صًىه بؿُُا له مهلخت في ٞع

٤ ؤلاعر له مهلخت ٢اثمت وخالت في اإلاُالبت به ٢ًاء  بالضًً والىعٍث الظي آ٫ بلُه مى٣ى٫ ؤو ٣ٖاع ًٖ ٍَغ

ا بإحل ؤو مٗل٣ا ٖلى قٍغ ٞلِؿذ له  بطا امخى٘ الخاثؼ له مً الدؿلُم، ؤما الضاثً الظي ٧ان صًىه مغبَى

 مهلخت ٢اثمت وخالت و٦ظل٪ الىعٍث الظي لم جيخ٣ل بلُه بٗض مل٨ُت الص يء اإلاىعور.

مدخملت ٞالضٖىي ال ج٣بل، ٚحر ؤن ال٣ٟه وال٣ًاء حغي وألانل ؤهه بطا حٗل٤ ألامغ بمجغص مهلخت 

ٗاث هظا الاججاه ٞىهذ  ٖلى ٢بى٫ صٖاوي مُٗىت ولى ؤن اإلاهلخت ٞحها مدخملت، و٢ض ؾاًغث بٌٗ الدكَغ

ذ ل٣بى٫ الضٖىي وحىص مهلخت ٢اثمت 23مً ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الؿىعي 11اإلااصة  ، بٗض ؤن اقتَر
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 َٔ قإْٛ املضاؾعات املصضٟ. 5اّ املطابك١ يًُار٠ ٖٚٞ َطابك١ مت- 

َٓ٘ ع٢ً أْ٘ " إسا  445أَا املؾضع ايؿضْغٞ ؾؾأْ٘ ؽإٔ املؾضع املػضبٞ مل ٜعضض يًُٛضٛع بٓص، ٚنإ قإْٛ املغطض٠ املًػ٢ ٜٓص يف املار٠ 

قاضٞ األَٛص املغتعذ١ً يألَض بإدضا٤ات ايتخكٝل، اتؿل األؽداص ايشٜٔ بِٝٓٗ ْظاع َٔ احملتٌُ إٔ ٜؤرٟ إىل صؾع رع٣ٛ، ع٢ً تكزِٜ طًب إىل 

ؾإْ٘ جيٛط إٔ ٜأَض ظُٝع إدضا٤ات ايتخكٝل ايالط١َ يًؿصٌ يف ايزع٣ٛ احملت١ًُ، ٜٚؾري ايكاضٞ ايشٟ ٜبح يف دٖٛض ايكط١ٝ إىل إدضا٤ات 

 ايتخكٝل اييت صزص األَض بٗا بٗشٙ ايهٝؿ١ٝ.
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إلاهلخت اإلادخملت بطا ٧ان الٛغى مً الُلب الاخخُاٍ لضٞ٘ يغع، ؤو وخالت لهاخبها ٖلى ؤهه " ج٨ٟي ا

، ٞةهىا هغي  م مً ؾ٩ىث اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًٖ اإلاىيٕى الاؾخِثا١ لخ٤ ًسص ى ػوا٫ صلُله ٖىض الجزإ" وبالٚغ

بؾىة بما ٌؿحر ٖلُه ال٣ٟه وال٣ًاء في ٞغوؿا صون هو وال٣ى٫ بجىاػ الا٦خٟاء باإلاهلخت اإلادخملت في 

 آلاجِخحن: الخالخحن

 بطا ٧ان الهضٝ مً الُلب صٞ٘ يغع ٢ض ٣ً٘ في اإلاؿخ٣بل )صٖاوي الاخخُاٍ(-1

 بطا ٧ان الهضٝ مً الُلب جىز٤ُ خ٤ ًسص ى ػوا٫ صلُله مؿخ٣بال )صٖاوي ألاصلت(-2

وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن مكغوٕ حٗضًل ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغبي ًخًمً هها في هظا الاججاه 

لثالثت الظي ًجغي ٖلى الهىعة الخالُت " ال ٣ًبل ؤي َلب ؤو صٞ٘ ال ج٩ىن لهاخبه ُٞه هى هو اإلااصة ا

مهلخت ٢اثمت ومكغوٖت، وم٘ طل٪ ج٨ٟي اإلاهلخت اإلادخملت بطا ٧ان الٛغى مً الُلب الاخخُاٍ لضٞ٘ 

حن مً  ت" وبىاء ٖلى طل٪ ٞةهىا ؾىٗغى لهظًً الىٖى يغع مدض١ ؤو لخ٤ ًسص ى ػوا٫ صلُله ٖىض اإلاىاٖػ

 الضٖاوي ُٞما ًلي:

 دعاوي الاحخياغ:-1

ٌكتٍر إلاماعؾت هظه الهىعة مً نىع الضٖاوي التي ًم٨ً حؿمُتها بالضٖاوي الى٢اثُت، ؤن حؿدىض 

بلى مهلخت مدخملت ج٨مً في ؤن يغعا وقُ٪ الى٢ٕى هى اإلاغاص صٞٗه بىاؾُت هظه الضٖىي، ٞةطا باقغ ؤخض 

خضا خضاء ٖلى خ٤ شخو آزغ، و٧ان هظا الٖا ء وبن لم ًهب اإلاٗخضي ٖلُه بًغع في الخا٫ بال ؤهه الٖا

غي  ٘ صٖىي لضٞ٘ يغع ٢ض ٣ً٘ ٍو ؾُهِبه في اإلاؿخ٣بل بن هى لم ًدغ٥ ؾا٦ىا، حاػ للمٗخضي ٖلُه ؤن ًٞغ

ه والخاالث التي ًًُغ ٞحها الصخو لاللخجاء بلى  مً مهلخخه الاخخُاٍ له مىظ آلان الج٣اثه ٢بل و٢ٖى

ي ٢ض جهِبه بطا لم ًخسظ مباصعة هجىمُت بم٣اياة زهمه ال ج٣٘ جدذ خهغ، ال٣ًاء الج٣اء ألايغاع الت

 ٚحر ؤهه ًم٨ً الخمثُل لها بالخاالث الخالُت:

 *الضٖاوي الى٢خُت:
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وهي الضٖاوي التي ال حُٗي خ٣ا لصخو وال جمىٗه مً آزغ، وبهما جغمي بلى مىاحهت ما ًيكإ ًٖ 

ى ا للمؿخ٣بل، وطل٪ بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى ؤنل الخ٤ بِء ؤلاحغاءاث الٗاصًت للخ٣اض ي مً ؤزُاع جدَى

لخحن الخهى٫ ٖلى الخماًت ال٣ًاثُت، ٦ضٖىي حُٗحن خاعؽ ٖلى الٗحن اإلاخىإػ ٖلحها، وصٖىي و٠٢ 

 الخىُٟظ، وصٖىي حؿلُم ه٣ٟت ما٢خت للمذجىػ ٖلُه.

ت: ٍغ  *الضٖاوي الخ٣ٍغ

ى٧ا ُٞه، ٞهي جغمي الىنى٫ وهي الضٖاوي التي تهضٝ الخهى٫ ٖلى خ٨م ًا٦ض مغ٦ؼا ٢اهىهُا مك٩

بلى جإ٦ُض وحىص خ٤ صون بلؼام ؤي ٧ان بإصاء هظا الخ٤، مً طل٪ مثال الضٖاوي التي جغمي بلى بُالن ٣ٖض 

ا باَال، ٞه٨ظا ًم٨ً لل٣انغ الظي حٗا٢ض صون ؾً الخمُحز ؤن  لخلىه مً ؤخض ؤع٧اهه الالػمت ؤو لخًمىه قَغ

اإلاخٗا٢ض آلازغ جىُٟظ هظا ال٣ٗض، وه٨ظا ؤًًا بطا ٖل٤ مىم  ًُلب بُالن ال٣ٗض الظي ؤبغمه ولى لم ًُلب

. ٘ صٖىي ببُالن هظا الكٍغ  ونِخه لصخو ٖلى امخىاٖه ًٖ الؼواج في اإلاؿخ٣بل، حاػ لهظا ألازحر ؤن ًٞغ

ما٫ الجضًضة*  Dénonciation de nouvel ouvreصٖىي الخُاػة اإلاٗغوٞت بضٖىي و٠٢ ألٖا

اثؼ خماًت خُاػجه ال مً حٗض خا٫ ٖلحها، وبهما مما ٢ض جخٗغى له وهي صٖىي حهضٝ مً وعائها الخ

٩ىن مً قإن هظا البىاء ان ٌؿض  مً حٗض في اإلاؿخ٣بل، مثا٫ طل٪ ؤن ًبضؤ شخو في البىاء ٖلى ؤعيه ٍو

مُال للجاع، خُث ًجىػ لهظا ألازحر ؤن ًلجإ بلى ال٣ًاء لُلب الخ٨م بى٠٢ البىاء الظي لى جم لك٩ل 

 اعجٟا١ اإلاُل الظي ًخمخ٘ به.اٖخضاء ٖلى خ٤ 

 la complainte*صٖىي مى٘ الخٗغى 

ت ًماعؾها الخاثؼ بمجغص نضوع ؤٞٗا٫ مً شخو ٩ًىن مً قاجها الخٗغى  وهي صٖىي خُاٍػ

لخُاػجه، مً طل٪ مثال ؤن ٌٗمض شخو بلى اإلاغوع بإعى شخو آزغ مضُٖا ؤن له اعجٟا١ مغوع ٖلحها خُث 

٘ صٖىي تهضٝ بلى مى٘ هظا الصخو مً الخٗغى له في خُاػجه، ومً طل٪ ؤًًا ؤن  ًجىػ لهاخب ألاعى ٞع

ًىحه شخو بهظاعا بلى م٨تري ٣ٖاع ؤو مى٣ى٫ ًُلب مىه ٖضم حؿلُم ألاحغة للماحغ وبهما له هى باٖخباعه 

 ناخب الٗحن اإلااحغة.
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 *الضٖاوي اإلاؿخ٣بلت

د٤٣ الكٍغ اإلاٗل٤ ٖلُه، ألانل ؤهه ال ًجىػ ٢بى٫ الضٖىي للمُالبت بد٤ لم ًدل ؤحله، ؤو لم ًخ

ٚحر ؤن ال٣ٟه وال٣ًاء حغي، اؾخثىاء، ٖلى ٢بى٫ الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ اإلاؿخمضة مً ال٣ٗىص اإلاؿخمغة 

بطا زبذ بزال٫ اإلاخٗا٢ض آلازغ بالتزامه بالىٞاء بما خل مً حٗهضاث ٩ُٞىن طل٪ صلُال ٖلى عجخان ج٣هحره في 

صاء ما خل، وما ؾُدل مً ؤ٢ؿاٍ في اإلاؿخ٣بل، ٞه٨ظا ٩ًىن مً اإلاؿخ٣بل ًبرع اإلاُالبت بالخ٨م ٖلُه بإ

ٗاث مُالبت اإلاؿخإحغ باألحغة التي خلذ والتي ؾخدل في اإلاؿخ٣بل بطا ؤزبذ ؤن  خ٤ اإلااحغ في بٌٗ الدكَغ

 هظا ألازحر مماَل في ألاصاء.

تراٝ بإهه ًهٗب الدؿلُم بهظا الخل في ال٣اهىن اإلاٛغبي الظي  ال ًدخىي ٖلى ٚحر ؤهه البض مً الٖا

٘ اإلاهغي  ، ومً زم ٞةن الا٦خٟاء باإلاهلخت اإلاؿخ٣بلت ٣ًخهغ في هٓغها 24ههىم ممازلت لىهىم الدكَغ

م  ٖلى الخالت التي ًخسظ ٞحها شخو ما، مى٢ٟا ًٓهغ مىه بىيىح ؤهه ًى٨غ ٖلى شخو آزغ خ٣ه، ؤو ًٖؼ

اإلاهضص بالى٨غان، وإلاً جم جغجِب خ٤ له في طمت طل٪ الصخو صون مبرع مكغوٕ، خُث ًجىػ لهاخب الخ٤ 

كتٍر لظل٪ ؤال  ىم َو ىم، ؤن ًلجإ بلى ال٣ًاء لخإ٦ُض الخ٤ اإلاجخىص، ؤو لىٟي الخ٤ اإلاٖؼ تهضًضه بد٤ مٖؼ

ضه مى٠٢ ماصي ملمىؽ، بل ًجب ؤن ًهل التهضًض بلى الخض  ًخٗل٤ ألامغ ب٨الم ٖابغ ؤو اصٖاء ٖغض ي ال ًٍا

خُلب جضزال    ٢ًاثُا لضعثه.الظي ًجٗل الخُغ مدض٢ا باإلاضعي، ٍو

 دعاوي ألادلت:-2

ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باصٖاء ٢اثم ؤمام ال٣ًاء ًدخاج ناخبه بلى صلُل إلزباجه ب٣ضع ما ًدخاج زهمه 

بلى هضم الضلُل اإلا٣ام لىٟي الاصٖاء، ج٩ىن الضٖىي والضٞ٘ ماؾؿخحن ٖلى مهلخت ٢اثمت، مً طل٪ صٖىي 

ٗها اإلاضعى ٖلُه لهضم   صلُل مؿخمض مً ٣ٖض ؤصلي به إلزباث مضًىهِخه.الؼوع الٟغعي التي ًٞغ

 ، ل٨ً ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بمجغص اإلاداٞٓت ٖلى هظا الضلُل ؤو هضمه بمٗؼ٫ ًٖ الجزإ في اإلاىيٕى

٘ الجزإ ؤنال بطا ما باصع اإلاضًً بلى ؤصاء ما  ٞةن اإلاهلخت لِؿذ ٢اثمت وال خالت، طل٪ ؤهه مً اإلام٨ً ؤال ًٞغ

                                                 
24
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ًٖ اإلاُالبت بالخ٤، ومً زم ًبضو ؤن ؤخضا لً ٌؿخُٟض مً هظه الضٖىي التي ٣ًخهغ  بظمخه، او جىاػ٫ الضاثً

 ٞحها ألامغ ٖلى الاؾخِثاٝ للضلُل.

وم٘ طل٪ ٞةن ال٣ٟه وال٣ًاء مجمٗان ٖلى ٢بى٫ صٖاوي ألاصلت ولى ؤن الًغع ٞحها مدخمل، بل بن 

ٗحن الؿىعي واإلاهغي ههذ نغاخت ٖلى حىاػ ؾما ٗاث ٧الدكَغ ٕ هظا الىٕى مً الضٖاوي، بٌٗ الدكَغ

و٢ض عؤًىا ؤن ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغبُت اإلالغى ٧ان ًخًمً هها ٌؿمذ ل٣اض ي ألامىع اإلاؿخعجلت بإن 

ًإمغ بجمُ٘ بحغاءاث الخد٤ُ٣ الالػمت للٟهل في الضٖىي اإلادخملت، ال بل بن مكغوٕ حٗضًل ٢اهىن اإلاؿُغة 

دا في هظا الا  ججاه ٦ما عؤًىا.اإلاضهُت الخالي جًمً هها نٍغ

 ومً جُب٣ُاث هظه الضٖاوي ًم٨ً ط٦غ ألاهىإ الخالُت:

 صٖىي بزباث خالت*

وهي الضٖىي التي حهضٝ بىاؾُتها شخو بلى بزباث خالت وا٢ُٗت ًسص ى ؤن جىضزغ مٗاإلاها بمغوع 

دخمل ؤن ًثىع بكإجها هؼإ ؤمام ال٣ًاء ٞه٨ظا ًجىػ لهاخب ال٣ٗاع اإلااحغ الظي اؾترص  ٣ٖاعه مً الؼمً، ٍو

با ؤن ًلجإ بلى ٢اض ي اإلاؿخعجالث إلزباث خالت ال٣ٗاع بدًىع اإلاؿخإحغ بىاؾُت  اإلاؿخإحغ والخٔ به جسٍغ

ب اإلادضر بالٗحن اإلااحغة.  ؤهل الخبرة لُخم٨ً مً مُالبت اإلاؿخإحغ بالُٗل والًغع اإلاترجب ٖلى الخسٍغ

لجىصة اإلاخ٤ٟ ٖلحهما ؤن ًثبذ وه٨ظا ؤًًا للمكتري الظي وعصث ٖلُه بًاج٘ ها٢هت في الىػن ؤو ا

خالتها بااللخجاء بلى ٢اض ي ألامىع اإلاؿخعجلت لخُٗحن زبحر لل٣ُام بظل٪، ختى ًخم٨ً مً عص صٖىي زهمه، 

ا.  ؤو مُالبخه بالبًاٖت اإلاخ٤ٟ ٖلحها وػها وهٖى

 صٖىي جد٤ُ٣ الخٍُى*

تراٝ بمدغع ً يؿبه بلُه إلزباث وهي الضٖىي التي حهضٝ بىاؾُتها شخو بلى بحباع زهمه ٖلى الٖا

ؿخهضع مىه صلُال زُُا ٚحر  الخ٤ ؤو الخدلل مً التزام، مً طل٪ ؤن ٣ًغى شخو آزغ مبلٛا مً اإلاا٫ َو

حر مهاص١ ٖلى جى٢ُٗه مً لضن الجهت اإلاسخهت، ُٞبضو مً اإلاضًً مى٠٢ ًىم ًٖ ٖضم اٖتراٞه  مىز٤، ٚو

 ٖىه ؤمام اإلاد٨مت. بهظا الؿىض، مما ًبرع ازخهامه مً ٢بل الضاثً ل٣ُغ بصخت نضوعه
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 صٖىي التزوٍغ ألانلُت*

٘ صٖىي، ًسخهم ٞحها خامل  وهي ٨ٖـ ألاولى خُث ٌٗمض الصخو اإلايؿىب بلُه ؾىض مؼوع بلى ٞع

 الىع٢ت اإلاؼوعة إلزباث جؼوٍغها بىاؾُت ال٣ًاء.

 صٖىي ؾمإ قاهض*

ًه مٗلىماث وهي الضٖىي التي ًلجإ بىاؾُتها شخو بلى ال٣ًاء ملخمؿا الاؾخمإ بلى قاهض لض

ا إلاا ًم٨ً ؤن ًثاع خى٫ هظه الىا٢ٗت مً  جىػ بزباتها بكهاصة الكهىص، جدَى ٢ُمت ًٖ وا٢ٗت مُٗىت تهمه ٍو

 هؼإ في اإلاؿخ٣بل.

 ٖضم حىاػ ؾمإ الضٖىي الاؾخٟهامُت

الضٖىي الاؾخٟهامُت هي التي بم٣خًاها ًُلب شخو مً آزغ بإن ًدضص مى٢ٟه مً جهٝغ مٗحن 

ا مُٗىا الخُاع بحن زال٫ اإلاضة التي زى  له اإلاكٕغ ٞحها خ٤ الخُاع ٞاإلاكٕغ مثال ٌُٗي ال٣انغ الظي ؤبغم جهٞغ

٘ صٖىي بٗض  ه ؾً الغقض لؿىت واخضة، ٞةطا ٖمض اإلاخٗا٢ض آلازغ بلى ٞع ؤلاب٣اء ٖلُه وبحن ببُاله بٗض بلٚى

ه ؾً الغقض ًُالبه ٞحها بخدضًض مى٢ٟه مً الخهٝغ الظي ؤبغمه مٗه ٩ً ً مً بلٚى ىن ٢ض ماعؽ قهٍغ

 الضٖىي الاؾخٟهامُت.

طل٪  action interrogatoireوال٣ٟه وال٣ًاء مجمٗان ٖلى ٖضم حىاػ ؾمإ الضٖىي الاؾخٟهامُت 

٘ صٖىاه ؤم ال، ٞمما ال  ت ما بطا ٧ان اإلاضعى ٖلُه ؾُماعؽ خ٣ه ؤو ًٞغ ؤهه بطا ٧اهذ للمضعي مهلخت في مٗٞغ

اهىن ؤو ال٣ٗض مماعؾت خ٤ الخُاع زال٫ ؤحل مدضص ؤولى ق٪ ُٞه ؤن مهلخت اإلاضعى ٖلُه الظي ؤُٖاه ال٣

خباعاث. اًت، ُٞجب ٖضم خغماهه مً ألاحل اإلادضص جدذ ؤي اٖخباع مً الٖا  بالٖغ

 زالثا: اإلاهلخت الصخهُت واإلاباقغة

خضاء ما، ل٨ً مً الظي ٌؿخُُ٘ اؾخٗما٫ الضٖىي للضٞإ ًٖ  ٢ض ًيكإ الخ٤ في الضٖىي هدُجت اٖل

؟ الجىاب البضًهي ٖلى هظا الدؿائ٫ هى ؤهه ناخب الخ٤ هٟؿه ٞهظا ألازحر هى الظي الخ٤ اإلاٗخضي ٖلُه

خضاء، وهى الظي ٌٗىص له الخ٤ في صٞ٘ هظا الًغع، ولظل٪ ج٣بل الضٖىي ماصام هى عاٞٗها.  جًغع مً الٖا
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 وبىاء ٖلُه، ٞةن الضٖىي ؤو الضٞ٘ ًغص بطا ٧ان مً ٌؿخٗمله لِـ هى ناخب اإلاهلخت اإلاباقغة ُٞه،

ٗبر ًٖ طل٪ بًغوعة ؤن ج٩ىن اإلاهلخت شخهُت، ٞلى و٢٘ خاصر جًغع مىه ؤخض ألاشخام ٞةهه ال  َو

ٌ الًغع، وفي ال٣ٗىص التي ج٩ىن ٢ابلت لئلبُا٫  ٘ صٖىي ًُالب ٞحها اإلاؿاو٫ بخٍٗى ًجىػ لٛحره ؤن ًٞغ

٘ ص حن ٞةهه ال ًجىػ لٛحر الُٝغ الظي حُٗبذ بعاصجه ؤن ًٞغ ٖىي إلبُا٫ ال٣ٗض لُٗب قاب بعاصة ؤخض الُٞغ

اإلاظ٧ىع، ٞاإلاخٗا٢ض الظي حاءث بعاصجه مُٗبت هى وخضه ناخب اإلاغ٦ؼ اإلاىيىعي الظي مىده ال٣اهىن خ٤ 

ؤلابُا٫، ومً زم ٞلِـ للصخو الظي حٗا٢ض مٗه ؤن ًُلب ؤلابُا٫، ألن هظا الخ٤ لم ًخ٣غع إلاهلخخه هى 

 بل إلاهلخت الُٝغ آلازغ.

ؾخضٖاء اإلاىحه بلى ؤخضهم باَال لٗضم جًمُىه اإلاد٨مت التي جىٓغ وبطا حٗضص اإلاضعى ٖلحهم، و٧ان الا 

ش الجلؿت ؤو الؿاٖت التي ؾدى٣ٗض ٞحها، ٞةهه ال ًجىػ للبا٢حن الخمؿ٪ بهظا الُٗب لُلب  في الجزإ ؤو جاٍع

بُالن الاؾخضٖاءاث اإلاؿلمت لهم بهىعة صخُدت، وبطا ج٣ضم ؤخض اإلاضعى ٖلحهم بضٞ٘ ولم ججب ٖىه 

 ـ للبا٢حن الخمؿ٪ بهظا الُٗب للًُٗ في الخ٨م الوٗضام اإلاهلخت الصخهُت.اإلاد٨مت ٞلِ

ٗها، ٚحر ؤن الٟاثضة  و٢ض ًدضر ؤن ٩ًىن لٛحر ناخب الخ٤ في الضٖىي مهلخت وا٢ُٗت في ٞع

اإلادهلت مً وعاء هظه الضٖىي لً حٗىص ٖلُه بهٟت مباقغة، وبهما بىاؾُت شخو آزغ، ٞهل ًد٤ لهظا 

٘ الضٖىي  ٗها؟ مً البضًهي ؤن ٩ًىن الجىاب بالىٟي،  الصخو ؤن ًٞغ بطا ما ؤهمل ناخب الخ٤ ٞحها ٞع

٘ الضٖىي هى مً حٗىص ٖلُه ٞاثضة مباقغة مجها ؤما ٚحره ولى ٧اهذ له ٞاثضة ٚحر مباقغة  ٞالظي ًد٤ له ٞع

ٗخبر ًٖ طل٪ بإن ج٩ىن اإلاهلخت مباقغة، ٞلى ؤن اإلاهاب في خاصزت ؤهمل م٣ ٗها، َو اياة ٞةهه ال ًد٤ له ٞع

٘ هظه الضٖىي، ولى ؤن  اإلاؿاو٫ إلاُالبخه بخٗىٌٍ الًغع، ما حاػ ألخض مً ؤٞغاص ٖاثلخه الخلى٫ مدله في ٞع

الٟاثضة اإلاىخٓغة مً وعائها ؾخٗىص ٖلى ألاؾغة بإحمٗها، زانت في بَاع ٖال٢ت الؼوج بؼوحه ؤو ألاب بإبىاثه، 

ٌ ٌؿخد٤ ؤنال للمهاب الؼوج ؤو ألاب، وبالخالي ٞة ن مهلخت ؤٞغاص ؤؾغجه هي مهلخت ٚحر ٞالخٍٗى

ت.  مباقغة، مما ًجٗل صٖىاهم ٚحر مؿمٖى
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غي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤهه لِؿذ زمت  هظه هي اإلاهلخت بإوناٞها التي اٖخاص الكغاح ٖلى جغصًضها، ٍو

٘ الضٖىي هى اإلاهلخت  ٞاثضة مً هظا الكٍغ الظي ٌٛني ٖىه الخ٤ في الضٖىي، ٞىحىص الخ٤ في ٞع

 25ظا الخ٤ مؿخد٤ ألاصاء هى اإلاهلخت ال٣اثمت والخالت.ال٣اهىهُت، و٧ىن ه

ا ل٣بى٫  ا يغوٍع ؿخسلو مما ج٣ضم ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤزظ بالغؤي الظي ًغي ؤن ألاهلُت قَغ َو

ا ل٣بى٫ الضٖىي وبهما هي قٍغ لصخت 26الضٖىي  ، وهدً بلى عؤي ال٣ٟه الخضًث همُل، ٞاألهلُت لِؿذ قَغ

م ٖضم جىاٞغ ألاهلُت في عاٞٗها ٚحر ؤن بحغاءاث الخهىمت بحغاءاث الخهىمت، ٞالضٖىي ج٩ىن م ٣بىلت ٚع

 ج٩ىن باَلت بطا لم جخم مباقغتها مً َٝغ اإلامثل ال٣اهىوي لل٣انغ ؤو ٖضًم ألاهلُت.

حن ل٣بى٫ الضٖىي هما اإلاهلخت والهٟت،  حن الًغوٍع ترجب ٖلى ألازظ بهظا الغؤي ؤن الكَغ ٍو

خضاء ٢ض ًخسظ نىعا واإلاهلخت جخد٤٣ باصٖاء خ٤ مً حهت وو٢ خضاء ٖلُه مً حهت زاهُت، والٖا ٕى الٖا

وؤق٩اال مسخلٟت جاصي في الجهاًت بلى الخجهُل باإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لهاخب الخ٤، مما ًبرع الخجاءه بلى ال٣ًاء 

إلػالت هظا الخجهُل وخؿم الجزإ الظي ًضوع خى٫ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي اإلاضعى به، وبطا جد٣٣ذ اإلاهلخت ٖلى هظا 

٩ل ٞةجها ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٢اثمت وخالت، ؤما ما ٣ًى٫ به البٌٗ مً وحىص مهلخت مدخملت ٞهى ٢ى٫ الك

 ٚحر صخُذ، ٞٗىهغ الاخخما٫ في ألامثلت التي عؤًىاها ًضوع خى٫ الًغع ولِـ خى٫ اإلاهلخت طاتها.

ت ما بطا ٧ان هى ناخب الخ٤  في ؤما الهٟت ٣ٞض عؤًىا ؤجها حؿتهضٝ جدضًض شخو اإلاضعي إلاٗٞغ

الضٖىي، وهي جسخل٠ ًٖ الخمثُل ال٣اهىوي ٞهظا ألازحر هى ٖباعة ًٖ ؾلُت اجساط بحغاءاث الخهىمت مً 

 َٝغ شخو لٗضم بم٩ان ناخب الخ٤ مً مباقغتها بىٟؿه، لىحىص اؾخدالت ماصًت ؤو ٢اهىهُت.

  

                                                 
25

 .343ص  ،َضدع عابل ،أبٛ ايٛؾا- 
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 الفسع الثاوي: الشسوغ اإلاخعللت بالحم اإلادع  به

وٍ الخانت باإلاضعي واإلاضعى ٖلُه، بل ًجب ٦ظل٪ ؤن جخىٞغ ال ٨ًٟي لؿمإ الضٖىي ؤن جخىاٞغ الكغ 

قغوٍ ؤزغي جخٗل٤ بالخ٤ اإلاضعى به، ٞهظا ألازحر ًجب ؤن ٩ًىن مؿخد٤ ألاصاء، وؤن ٩ًىن مكغوٖا، وؤال 

 ٩ًىن مىيٕى خ٨م ؾاب٤ لظل٪ ٖلُىا ؤن هبدث هظه الكغوٍ ُٞما ًلي:

 الكٍغ ألاو٫: اؾخد٣ا١ ألاصاء

ىت ًخٗحن ؤن ٩ًىن الخ٤ اإلاُالب به مىحىصان، والخ٤ اإلاىحىص هى الخ٤ لصخت الىٓغ في صٖىي مُٗ

الىاحؼ التي ججىػ اإلاُالبت به ٢ًاء، ٞاإلاكتري الظي ؤصي الثمً للباج٘ ٖلى ؤؾاؽ حؿلُمه اإلابُ٘ ٞىعا ًجىػ 

ام بٗمل ؤو له مُالبت الباج٘ بالدؿلُم بطا ما جغادى هظا ألازحر في ال٣ُام به، وبطا التزم شخو ججاه آزغ بال٣ُ

بٗضم ال٣ُام بٗمل ولم ٌٗل٤ التزامه ٖلى قٍغ وا٠٢، حاػ للمخٗا٢ض آلازغ مُالبخه بدىُٟظ التزامه بال٣ُام 

 بٗمل في الخالت ألاولى وؤلاحجام ٖىه في الخالت الثاهُت.

٩ىن الخ٤ ٚحر مىحىصا بطا ٧ان مٗل٣ا ٖلى قٍغ وا٠٢ ٧ان ًلتزم شخو ججاه آزغ ببُٗه ال٣ٗاع  ٍو

ً ُٞه بن هى خهل ٖلى جإقحرة ؤلا٢امت في بلض آزغ، ؤما الالتزام اإلاٗل٤ ٖلى قٍغ ٞاسخ ٞةهه الظي ٌؿ٨

التزم مىحىص ومً زم جصر اإلاُالبت به، ٞلى وهب شخو آلزغ ش يء مُٗىا بكٍغ ؤال ٌٛاصع اإلاىهىب له ؤعى 

ً لل٣ُام بالخاعج ٧ان الالتزام مىحىصا وحاػث اإلاُالبت به ٞىعا.  الَى

الخ٤ ختى حؿم٘ الضٖىي للمُالبت به بل ًجب ؤن ٩ًىن هظا الخ٤ مؿخد٤ ألاصاء،  وال ٨ًٟي وحىص

ا بإحل، ٞةطا ٧ان التزاما ماحال حٗحن ؤن ٩ًىن ألاحل ٢ض خل، ٞةطا التزم الباج٘ بدؿلُم  ؤي ؤال ٩ًىن مغبَى

للمكتري مُالبخه  الٗحن اإلابُٗت ٞىعا ؤو التزم بدؿلُمها بٗض زالزت ؤقهغ مً او٣ٗاص البُ٘ واهتهذ اإلاضة، حاػ 

ا بإحل ولم ٨ًً ٢ض  ٌ خ٤ له بحباعه ٖلُه بىاؾُت ال٣ًاء، ؤما بطا ٧ان الالتزام مغبَى بالدؿلُم، وبطا ٞع

م وحىصه في هظه الخالت-خل بٗض ٞةن الخ٤  ٩ًىن ٚحر مؿخد٤ ألاصاء.-ٚع
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ُه  الفسض ألاول والىا٢٘ ؤهه ًجب الخمُحز في قإن اؾخد٣ا١ الخ٤ اإلاغبٍى بإحل بحن ٞغيحن:  ٞو

حها ال ًجىػ مُالبخه بالضًً ٢بل خلى٫ ألاحل ٦ما عؤًىا  والفسض ٩ًىن ألاحل مكغوَا إلاهلخت اإلاضًً ٞو

حها ًجىػ له اإلاُالبت بالخ٤ صون اهخٓاع اههغام  الثاوي ت ألاحل مكغوَت لهالر الضاثً ٞو ُه ج٩ىن مٍؼ ٞو

اثً واإلاضًً، ٦ما بطا جًمً ٣ٖض ألاحل، وألاحل اإلا٣غع إلاهلخت الضاثً ٢ض ٩ًىن هدُجت الجٟا١ بحن الض

ؤلاًجاع ؤن اإلااحغ ًلتزم بدؿلُم الٗحن اإلااحغة صازل ؾىت ما لم ًسُغه اإلاؿخإحغ بًغوعة حؿلُمها ٢بل طل٪، 

مً ّ.٫.ٕ، الظي ٣ًط ي بما ًلي: "ًجب ٖلى  794و٢ض ٩ًىن هدُجت لىحىص هو في ال٣اهىن، ٦ىو اإلااصة 

ًُلب مىه هظا عصها، ختى ولى ٧ان الاجٟا١ ٢ض خضص ؤحال مُٗىا الىصٌ٘ ؤن ًغص الىصٌٗت للمىصٕ بمجغص ؤن 

 لغص الىصٌٗت".

وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن قٍغ اؾخد٣ا١ ألاصاء ال ٩ًىن مُلىبا بال بطا حٗل٤ ألامغ باإلاُالبت بمىيٕى 

ىن الخ٤ ؤما بطا ٧ان م٣خهغا ٖلى مجغص اجساط ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت ٞةن الضٖىي التي تهضٝ بلى اجساطها ج٩

ت ولى ٢بل جد٤٣ الكٍغ ؤو خلى٫ ألاحل )اإلااصجحن   مً ّ.٫.ٕ(. 138و  126مؿمٖى

 الشسغ الثاوي: أن يكىن الحم مشسوعا

كتٍر ٦ظل٪ ل٩ي حؿم٘ الضٖىي ؤن ٩ًىن الخ٤ اإلاضعى به مكغوٖا، والخ٤ ٚحر اإلاكغوٕ هى الظي  َو

ُٗت خاٞلت بإمثلت ٦ثحرة ًمىٗه ال٣اهىن ؤو ٩ًىن مسالٟا للىٓام الٗام وألازال١ الخمُضة، ٞال ىهىم الدكَغ

اث ال حؿم٘ الضٖاوي  ت ؤو الباَلت، ومً زم ٞةن الخ٣ى١ التي حؿخمض مً هظه الخهٞغ اث اإلامىٖى للخهٞغ

ه التزام ال مدل له ؤو مٟخ٣غا بلى ؾبب، ٞااللتزام  اإلاخٗل٣ت بها، مً طل٪ ؤن ٌؿخمض الخ٤ مً جهٝغ مىيٖى

بلى ؾبب ٩ًىن التزاما باَال، والالتزام الباَل ال ًترجب ٖلُه بال الخٗا٢ضي الظي ال مدل له ؤو اإلاٟخ٣غ 

مً ّ.٫.ٕ، و٢ض ٣ًغع ال٣اهىن بُالن الالتزام  306اؾترصاص ما صٞ٘ صون خ٤ َب٣ا إلاا ج٣ط ي به اإلااصة 

خباعاث زانت، ٦ما في الخىاػ٫ ًٖ جغ٦ت بوؿان ٖلى ٢ُض الخُاة ؤو اقتٍر ؤخض الكغ٧اء مىده  ال٣ٗضي اٖل

 الغبذ ؤ٦ثر مً مؿاهمخه في عؤؽ اإلاا٫. ههِبا في
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مى٘ بالخالي الاؾدىاص بلُه للمُالبت بد٤  ٟٞي ٧ل هظه الٟغوى ًجٗل ال٣اهىن الخهٝغ باَال، ٍو

م طل٪-مٗحن، ٞةطا ٢اض ى اإلاخهٝغ له، اإلاخهٝغ مُالبا بًاه بةهجاػ ما التزم به عصث صٖىاه لٗضم  -ٚع

ُٗت آلامغة.مكغوُٖتها اإلاؿخمضة مً مسالٟتها للىهىم الدك  َغ

مخى٘ ٦ظل٪ ؾمإ الضٖىي بطا ٧ان الهضٝ مً وعائها الخهى٫ ٖلى خ٤ مسال٠ للىٓام الٗام  ٍو

ُت إلاا  وآلاصاب، ٞلى ؤوص ى شخو لٗك٣ُخه بجؼء مً جغ٦خه م٣ابل اؾخمغاعها في مٗاقغجه مٗاقغة ٚحر قٖغ

ا لبتهم اإلاؿخُٟضة ٢ًاثُا بظل٪ ؤهخجذ هظه الىنُت ؤي ؤزغ اججاه الىعزت، ٞةطا امخى٘ هاالء مً جىُٟظها َو

عصث صٖىاها إلاسالٟت الخ٤ الظي جُالب به الىٓام الٗام، ولى ؤحغ شخو مً آزغ مدال ٢هض بٖضاصه 

لل٣ماع ؤو مماعؾت الضٖاعة، ؤو اجساطه مإوي للٗهاباث ؤلاحغامُت إلاا اؾخُإ َغفي ٣ٖض ؤلاًجاع اإلاُالبت 

خىلضة ًٖ هظه ال٣ٗىص التزاماث باَلت إلاسالٟتها الىٓام الٗام ٢ًاثُا بالخ٣ى١ اإلاترجبت ٖلُه، ٞااللتزاماث اإلا

 في اإلاجخم٘.

مت ٧ان ٢ض ٖؼم  ت بن هى امخى٘ ًٖ اعج٩اب حٍغ ولى حٗهض شخو آلزغ بمىده م٩اٞإة صوعٍت ؤو م٣ُٖى

ض الظي ؤحى مسالٟا لؤلزال١ ىص له ال ٌؿخُُ٘ مُالبخه بدىُٟظ هظا الٖى ضه، ٞةن اإلاٖى  ٖلى اعج٩ابها، وؤزل بٖى

الخمُضة، ٞاألزال١ الخمُضة ججٗل مً الىاحب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ًمخى٘ ًٖ اعج٩اب الجغاثم مً جل٣اء هٟؿه 

 ال ؤن ٩ًاٞإ ٖلى طل٪.

وبطا ٧اهذ الضٖىي التي تهضٝ الخهى٫ ٖلى خ٤ ٚحر مكغوٕ َب٣ا إلاا ج٣ضم ال حؿم٘، ٞةن الاؾدىاص 

غ بُالجها واؾترصاص م ا صٞ٘ جىُٟظا لها ٩ًىن م٣بىال، ٞالغؤي الغاجر في بلى هظه الالتزاماث للمُالبت بخ٣ٍغ

ت ؤلازغاء بال ؾبب، والجضًغ باإلاالخٓت ؤن  ال٣ٟه وال٣ًاء ٌٗخبر هظه الضٖىي جُب٣ُا مً جُب٣ُاث هٍٓغ

مً ّ.٫.ٕ  306اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ٢غع نغاخت اؾترصاص ما جم صٞٗه جىُٟظا اللتزام باَل، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

 ب٣ىة ال٣اهىن ال ًم٨ً ؤن ًيخج ؤي ؤزغ ٚحر اؾترصاص ما صٞ٘ بٛحر خ٤ جىُٟظا له". ؤن " الالتزام الباَل

 الشسغ الثالث: أال يكىن كد سبم الفصل فيه واجفم بشأهه عل  الخحكيم
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ٌكتٍر ل٩ي جهلر الضٖىي للىٓغ ٞحها ؤال ٩ًىن الخ٤ اإلاضعى به ٢ض نضع بكإهه خ٨م ًٖ ال٣ًاء ؤو 

ه ٖلى الخد٨ُم، ٞالضٖىي ال ج٣بل بطا ٧ان الخ٤ اإلاُالب به ٢ض نضع بكإهه اج٤ٟ ٖلى ٖغى الجزإ اإلاخٗل٤ ب

خ٨م ٢ًاجي ؾىاء ٧ان الخ٨م الهاصع ُٞه ابخضاثُا ؤو جهاثُا ؤو باجا، و٢ض وعص الىو ٖلى حجُت ألامغ اإلا٣ط ي 

خ٨م، وال مً ّ.٫.ٕ التي جىو ٖلى ما ًلي: "٢ىة الص يء اإلا٣ط ي به ال جثبذ بال إلاىُى١ ال 451به في اإلااصة 

 ج٣ىم بال باليؿبت بلى ما حاء ُٞه، ؤو ما ٌٗخبر هدُجت خخمُت ومباقغة له و ًلؼم:

 ؤن ٩ًىن الص يء اإلاُلىب هى هٟـ ما ؾب٤ َلبه-1

 ؤن جاؾـ الضٖىي ٖلى هٟـ الؿبب.-2

ٗخبر في خ٨م -3 لحهم بىٟـ الهٟت، َو ت مجهم ٖو ٖى ؤن ج٩ىن الضٖىي ٢اثمت بحن هٟـ الخهىم، ومٞغ

٧اهىا ؤَغاٞا في الضٖىي وعزتهم وزلٟائهم خحن ًباقغون مً اهخ٣لذ بلحهم مجهم باؾخثىاء  الخهىم الظي

مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى ؤهه " ال ٌٗخبر الضٞ٘ ب٣ىة ألامغ اإلا٣ط ي  452خالت الخىاَا والخضلِـ" ٦ما جىو اإلااصة 

ٗاث  بال بطا جمؿ٪ به مً له مهلخت في بزاعجه، وال ٌؿٙى لل٣اض ي ؤن ًإزظ به مً جل٣اء هٟؿه"وجإزظ الدكَغ

٘ اإلاٛغبي، ؤن  خباعاث تهم الهالر الٗام، لظل٪ وحض البٌٗ مجها، زالٞا للدكَغ اإلاسخلٟت بهظه ال٣اٖضة اٖل

مً ٢اهىن ؤلازباث  101ًلؼم ال٣اض ي باألزظ بها متى جىاٞغث قغوَها، ٞاإلاكٕغ اإلاهغي بٗض ؤن هو في اإلااصة 

ُٞه مً الخ٣ى١ وال ًجىػ ٢بى٫ ؤي صلُل ًى٣ٌ هظه الدجُت" ٖلى ؤن " ألاخ٩ام....ج٩ىن حجت ُٞما ٞهلذ 

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ٖلى ؤن "الضٞ٘ بٗضم حىاػ هٓغ الضٖىي لؿب٤ الٟهل ٞحها ج٣ط ي به  116ا٦ض في اإلااصة 

 اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿها".

غوى ؤن وحٗٝغ ال٣اٖضة التي هٓمها اإلاكٕغ باإلااصجحن الؿاب٣خحن حجُت الص يء اإلا٣ط ي به و٧ان اإلاٟ

ًًمً اإلاكٕغ هو اإلااصجحن اإلاظ٧ىعجحن ٖباعة "حجُت الص يء اإلا٣ط ي به ولِـ ٢ىة ألامغ اإلا٣ط ي به، ٞهظه 

بضو ؤن ألامغ ًخٗل٤ بسُإ في  ألازحرة صعحت ًهل بلحها الخ٨م ٖىضما ًهحر ٚحر ٢ابل لُغ١ الًُٗ الٗاصًت ٍو

ؤي حجُت الص يء  l’autorité de la chose jugéeمً ّ.٫.ٕ وعص ُٞه  451الترحمت، ٞالىو الٟغوس ي للماصة 

اإلا٣ط ي به ولِـ ٢ىة ألامغ اإلا٣ط ي به الىاعص في الىو الٗغبي، ٞهظه ألازحرة ٧ان اإلاكٕغ ًخسظ مجها في اإلااصة 
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مً ١.م.م ٢بل حٗضًلها، مُٗاعا ل٣ابلُت ألاخ٩ام للخىُٟظ، بمٗنى ؤن ٧ل خ٨م ؤنبذ خاثؼا لها ًهحر ٢ابال  428

 Toute décision passée enلىو الٟغوس ي لهظه اإلااصة ًجغي ٖلى الهىعة الخالُت: "للخىُٟظ، ٣ٞض ٧ان ا

force de chose jugée est exécutée d’office جىٟظ ٦خابت الًبِ جل٣اثُا ٧ل ٢غاع ؤنبذ ٨ًدس ي ٢ىة ألامغ "

 اإلا٣ط ي به..."

ىن حجت ٖلى ما وج٣ىم هظه ال٣اٖضة ٖلى اٖخباع ؤن ألاخ٩ام ال٣ُُٗت التي ؤنضعها ال٣ًاء ج٩

ٞهلذ ُٞه، بدُث ال ًجىػ لهظه اإلاد٨مت، ؤو إلاد٨مت ؤزغي ٚحرها مٗاوصة الىٓغ في ال٣ًُت بال بطا ؤخُلذ 

٤ صٖىي مبخضثت ٞةهه  ٖلحها هدُجت لًُٗ مً الُٗىن اإلاٗغوٞت، ؤما بطا ٖغى ٖلحها الجزإ مً حضًض ًٖ ٍَغ

 الؿاب٤.ًمخى٘ ٖلحها الىٓغ ٞحها متى جم  الضٞ٘ ؤمامها بال٣ًاء 

والىا٢٘ ؤن حٗل٤ُ ألازظ بذجُت الص يء اإلا٣ط ي به ٖلى بزاعتها ممً له مهلخت ال ًدىاؾب وؤهمُت 

هظه ال٣اٖضة، بط مً قإن طل٪ ؤن ًاصي بلى نضوع ؤخ٩ام مخىا٢ًت في خالت ما بطا ؤحجم مً له اإلاهلخت 

ترجب ٖلُه اجهُاع ز٣ت ألاٞغاص في ال٣ًاء ٦جهاػ  ؤؾىضث له مهمت الٗمل ٖلى  في الضٞ٘ ًٖ الخمؿ٪ به، ٍو

اؾخ٣غاع ألاويإ ال٣اهىهُت وجثبُذ اإلاٗامالث بحن ألاٞغاص، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن اإلابرعاث التي ٢امذ ٖلحها حجُت 

ألامغ اإلا٣ط ي جخهل بالىٓام الٗام ما في طل٪ مً ق٪، ومً زم ٞةن الخهىماث ًجب ؤن جيخهي ٖىض خض 

ان اإلاجخم٘ بغمخه، وال٣ى٫ بجٗل مهحر حجُت الص يء اإلا٣ط ي مٗحن، وبال اه٣لب الىي٘ بلى ٞىض ى مهضصة ل٨ُ

ُٞه بحن ًضي الخهىم ؤمغ لً ًد٤٣ هظه الٛاًت ألاؾاؾُت مً وحىص الٗمل ال٣ًاجي، بل مً قإهه الٗمل 

ٖلى ججضص الخهىماث مً الُٝغ الخاؾغ بك٩ل ًاصي ال مدالت بلى نضوع ؤخ٩ام مخىا٢ًت ٣ًٟض مٗها 

مً ّ.٫.ٕ لُهحر الضٞ٘  452٪ هغي ؤن ٌٗمض اإلاكٕغ اإلاٛغبي بلى حٗضًل اإلااصة ال٣ًاء هُبخه واخترامه، لظل

بذجُت الص يء اإلا٣ط ي به مخٗل٣ا بالىٓام الٗام مً حهت ًخٗحن ٖلى اإلاد٨مت ؤن جثحره مً جل٣اء هٟؿها، 

ُا مً حهت ؤزغي، ًم٨ً بزاعجه في ؤًت مغخلت مً مغاخل الضٖىي.  وصٞٗا مىيٖى

ا ل٣بىلها ٞةهه ًجب ٦ظل٪ وبطا ٧ان ٖضم ؾب٤ الٟهل  في مىيٕى الضٖىي بد٨م ٢ًاجي ٌٗض قَغ

 ؤال ٩ًىن ٢ض اج٤ٟ بكإهه ٖلى الخد٨ُم ٢بل ٖغيه ٖلى ال٣ًاء الغؾمي في الضولت.
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ًه  ٞاألٞغاص بةم٩اجهم اؾدىاصا إلا٣خًُاث الباب الثامً مً ال٣ؿم الؿاصؽ مً ١.م.م ٦ما جم حٍٗى

ٖلى ٖغى ما ٢ض ًيكإ بُجهم مً هؼإ خى٫ مىيٕى ما ٖلى  الاجٟا١ 2005لؿىت  8بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م 

الخد٨ُم، وهى اجٟا١ حاثؼ ؾىاء جم ٢بل وكىب الجزإ ؤو بٗض ٢ُامه، ؤو ختى بٗض ما ٖغى ٖلى ال٣ًاء ٞةطا 

جىاٞغ مثل هظا الاجٟا١ و٧ان صخُدا، امخى٘ ٖلى ؤَغاٞه الالخجاء بلى ال٣ًاء جدذ َاثل ٖضم ٢بى٫ 

ت بهضص ٖى غاٝ هظا  الضٖىي اإلاٞغ الخ٤ اإلاخ٤ٟ ٖغى الجزإ اإلاخٗل٤ به ٖلى الخد٨ُم، ٞةطا زال٠ ؤخض ألَا

الاجٟا١ ولجإ بلى ال٣ًاء الغؾمي في الضولت لُلب الخماًت ال٣ًاثُت ٧ان للُٝغ آلازغان ًضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ 

ٓام الٗام، لؿب٤ الاجٟا١ ٖلى الخد٨ُم والضٞ٘ بالخد٨ُم ٧الضٞ٘ بذجُت ألامغ اإلا٣ط ي ُٞه ال ًخٗل٤ بالى

ومً زم ٞةهه ًخٗحن ٖلى الُٝغ الظي له مهلخت ُٞه ؤن ًخمؿ٪ به في الى٢ذ الظي ٣ًغع ُٞه ال٣اهىن 

 وحىب ج٣ضًم هظا الضٞ٘.

هظه هي الكغوٍ الٗامت ل٣بى٫ الضٖىي بىحه ٖام، وهىا٥ قغوٍ زانت ببٌٗ الضٖىي ًخٗحن 

٤ جغجِب مدضص وبال جىاٞغها وبال ٧اهذ الضٖىي ٚحر م٣بىلت ٞاإلاكٕغ ٢ض ٌكتٍر ؤن  ٘ صٖاوي مُٗىت ٞو جٞغ

٘ صٖىي الاؾخد٣ا١، اللهم بطا ٧ان ؤلازال٫ بالخُاػة  ؤنبدذ ٚحر م٣بىلت، ٞضٖىي الخُاػة ال ج٣بل ممً ٞع

٘ صٖىي ؤنل الخ٤ )اإلااصة  ٘ الضٖىي بٗض اه٣ًاء مضة  ٢169ض و٢٘ بٗض ٞع مً ١.م.م( و٢ض ًٟغى ؤن جٞغ

الخُاػة ال ج٣بل بال ممً ٧اهذ له مىظ ؾىت خُاػة ٣ٖاع ؤو خ٤ ُٖني مُٗىت ؤو في زال٫ مضة مدضصة، ٞضٖىي 

ٗذ زال٫ الؿىت الخالُت للٟٗل  الظي  ًسل بالخُاػة  ٣ٖ166اعي )اإلااصة  مً ١.م.م( وال ج٣بل بال بطا ٞع

حرها ٌؿخدؿً ؤن ج٩ىن مىيٕى صعاؾت مٟهلت م٘ الضٖاوي  167)اإلااصة  مً ١.م.م( وهظه الكغوٍ ٚو

 لظل٪ ه٨خٟي باإلقاعة بلحها في هظا اإلا٩ان ٖلى ؤمل الغحٕى بلحها، ُٞما ؾِؿخ٣بلىا مً نٟداث.اإلاخٗل٣ت بها، 
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 ايؿضع ايجايح:َغطض٠ ايتبًٝؼ

بٗض ؤن ًخ٣ضم اإلاضعي ؤو و٦ُله باإلا٣ا٫ الاٞخخاحي للضٖىي، ٌٗمض عثِـ اإلاد٨مت بلى حُٗحن ال٣اض ي 

ضء في بحغاءاث الضٖىي وطل٪ بدبلُٜ اإلاضعي ٖلُه و٧ل َٝغ مٗني اإلا٣غع ؤو ال٣اض ي اإلا٩ل٠ بال٣ًُت للب

غاٝ جإ٦ُضا  ش الجلؿت التي ٌُٗجها لظل٪، وبمىا٢كت الُلباث والضٕٞى التي ٣ًضمها ألَا بالضٖىي وبخاٍع

 إلا٣االتهم وطل٪ ٢بل ؤن جهبذ الضٖىي حاهؼة ومىيىٖا للمضاولت جمهُضا إلنضاع الخ٨م الٟانل ٞحها.

 مسؼسة الخبليغ -

 ؤوال: ق٩لُاث الخبلُٜ

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت بإهه:  ٣ً36ط ي الٟهل 

خًمً هظا الاؾخضٖاء.  حؿخضعي اإلاد٨مت خاال اإلاضعي واإلاضعى ٖلُه ٦خابت بلى حلؿت ٌٗحن ًىمها ٍو

ً ؤو مدل ب٢امت اإلاضعي واإلاضعى ٖلُه.-1  الاؾم الٗاثلي والصخص ي ومهىت ومَى

 مىيٕى الُلب.-2

 ًجب ؤن جبث ُٞهاإلاد٨مت التي -3

 ًىم وؾاٖت الخًىع -4

ً في م٣غ اإلاد٨مت ٖىض الا٢خًاء". -5  الخىبُه بلى وحىب ازخُاع مَى

اهُال٢ا مً هظا الٟهل ٌؿخيخج ؤن اإلاكٕغ ؤوحب ٖضة ق٩لُاث لصخت الخبلُٜ ؤو ل٣اهىهِخه ؾٗىص 

 بلحها بٗض الخٍٗغ٠ به.
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ٖلى ًض ؤخض ؤٖىان ٦خابت الًبِ ؤو ؤخض  ٞالخبلُٜ هى "بًها٫" ؤمغ ؤو وا٢ٗت زابخت بلى شخو مٗحن

ت )الٟهل  ٣ت ؤلاصاٍع ض بغؾالت مًمىهت م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل، ؤو بالٍُغ ٤ البًر ىان ال٣ًاثُحن ؤو ًٖ ٍَغ ألٖا

 28، والهضٝ مً طل٪ هى يمان ٖلم اإلابلٜ بلُه باألمغ اإلاغاص جبلُٛه.27مً ١.م.م( 37

 29بجهله إلاا جم جبلُٛه به ختى ؤن بٌٗ ال٣ٟه وج٨مً ؤهمُت الخبلُٜ في ٖضم حىاػ اخخجاج اإلابلٜ

خظاع بجهل ما جم الخبلُٜ به  ضة الغؾمُت بط ال ًجىػ الٖا ٘ بالجٍغ اٖخبر حجُت الخبلُٜ ٦ذجُت وكغ الدكَغ

خظاع بجهل ال٣اهىن.  ٢ُاؾا ٖلى ٢اٖضة ٖضم حىاػ الٖا

م٘ ل٩ل البُاهاث ل٨ً ًيبغي الخظ٦حر بإن الخبلُٜ الظي ٨ًدس ي الدجُت اإلاظ٧ىعة هى طا٥ اإلاؿخج

 والك٩لُاث اإلاىهىم ٖلحها ٢اهىها وهي:

حن، و٦ما مغ بىا، ٞلهظا البُان - ً ؤو مدل ب٢امت الُٞغ ألاؾماء الٗاثلُت والصخهُت ومهىت ومَى

ؤهمُت ٢هىي في جدضًض الازخهام اإلا٩اوي، ًٞال ًٖ ؤهه ًدضص آحا٫ الخبلُٜ بط جسخل٠ آلاحا٫ بدؿب 

ً اإلابلٜ في اإلاٛغب ؤ ، بلى حاهب طل٪، ٌؿاٖض البُان اإلاظ٧ىع الُٝغ اإلاضعى ٖلُه ٖلى 30و في الخاعجوحىص مَى

ت الخهم في الجزإ ؤهمُت بالٛت، بط ججٗل  حر زاٝ ؤن إلاٗٞغ ٘ الضٖىي يضه، ٚو ت زهمه الظي ٞع مٗٞغ

 اإلاضعى ٖلُه مؿخٗضا للغص ٖلى اصٖاءاث اإلاضعي بالى٢اج٘ وال٣اهىن ٖلى خض ؾىاء.

٩لُت في ؤهمُتها ال ج٣ل ًٖ البُان الؿاب٤، بط بم٣خًاها ًخىنل مىيٕى الُلب، وهظه الك-2

ا ُٞه، هل هى مضوي ؤو حىاجي، وبطا ٧ان مضهُا -اإلاضعى ٖلُه-الُٝغ اإلابُ٘ بلى َبُٗت الجزإ الظي ؤنبذ َٞغ

                                                 
27

اعات ايكطا١ٝ٥ ايطٝب بضار٠ إصزاص احلهِ املزْٞ ٚصٝاغت٘ ايؿ١ٝٓ يف ض٤ٛ ايؿك٘ ٚايكطا٤، َٓؾٛصات مجع١ٝ ت١ُٝٓ ايبخٛخ ٚايزص- 

 .6:9)ع.ط.ؽ.ّ( ص  8;;3ايضباط، طبع١ 

28
 .904، ص 94;3/3إبضاِٖٝ أععز، ايكإْٛ ايكطا٥ٞ اخلاص/َٓؾأ٠ املعاصف االعهٓزص١ٜ، َصض ج- 

29
 .485، ص 96;3ٚدزٟ صاغب، ايٓعض١ٜ ايعا١َ يًعٌُ ايكطا٥ٞ يف قإْٛ املضاؾعات، أطضٚح١ َٔ داَع١ عني مشػ ايكاٖض٠ طبع١ ع١ٓ - 

 َٚا بعزٖا. 90ص  ;7;3ٚايٞ ْعض١ٜ ايبطالٕ يف قإْٛ املضاؾعات، أطضٚح١ ْٛقؾت ظاَع١ ايكاٖض٠، ن١ًٝ احلكٛم  ؾتخٞ-

30
َٔ قإْٛ املغطض٠ املز١ْٝ ع٢ً ٚدٛب اْصضاّ مخغ١ أٜاّ بني تبًٝؼ االعتزعا٤ ٚايّٝٛ  60ٚغصٛص اختالف آداٍ ايتبًٝؼ ٜٓص ايؿصٌ - 

ٚ ذلٌ إقا١َ يف َهإ َكض احمله١ُ ٚمخغ١ عؾض َٜٛا إسا نإ َٛدٛرا يف أٟ ذلٌ آخض َٔ تضاب احملزر يًخطٛص إس نإ يًطضف َٛطٔ أ

َٔ ْؿػ ايكإْٛ بأْ٘:"إسا مل ٜهٔ ايطضف ايشٟ ٚقع اعتزعاؤٙ،  ال َٛطٔ ٚال ذلٌ إقا١َ يف رٚا٥ض ْؿٛس  63املًُه١، نُا ٜكطٞ ايؿصٌ 

 ذلانِ املًُه١ ؾإٕ أدٌ احلطٛص حيزر نُا ًٜٞ:

 ٜغهٔ باجلظا٥ض أٚ تْٛػ أٚ إحز٣ ايزٍٚ األٚصب١ٝ ؽٗضإ إسا نإ-

 إسا نإ ٜغهٔ بزٚي١ إؾضٜك١ٝ أخض٣ أٚ آعٝا أٚ أَضٜهٝا: ثالخ أؽٗض-

 إسا نإ ٜغهٔ باألقٝاْٛؼ: أصبع١ أؽٗض".-
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هل هى مخهل بالٗال٢اث اإلاالُت ؤو باألؾغة، و٧ل هظا طو ؤهمُت زانت ٌؿاهم في جإهب واؾخٗضاص اإلاضعى 

 ٖضاص الضٞإ ًٖ هٟؿه.ٖلُه إل 

اإلاد٨مت التي ًجب ؤن جبث في الجزإ، وج٨مً زهىنُت هظا البُان في الخُلىلت صون مٗاهاة -3

اإلاخ٣ايحن مً مكا٧ل الازخهام، ٞبُان اإلاد٨مت اإلاسخهت ًجٗل مً الؿهل ٖلى الُٝغ اإلابلٜ اللجىء بلى 

 ون مك٣ت ؤو ٖىاء.اإلاد٨مت التي ٖلُه ؤن ًمثل ؤمامها صٞاٖا ًٖ خ٣ى٢ه ومهالخه ص

 ًىم وؾاٖت الخًىع.-4

ً في م٣غ اإلاد٨مت ٖىض الا٢خًاء، وهظه ق٩لُت جغمي بلى خض مً -5 الخىبُه بلى يغوعة ازخُاع مَى

ً ؤو مدل ب٢امت ًغاؾلىن  غهم ٖلى مَى مؼاٖم بٌٗ ألاٞغاص واصٖاءاتهم بٗضم جىنلهم بالخبلُٜ لٗضم جٞى

بلٛىن ُٞه، ٞمتى جم جىبُه اإلابلٜ بازخُا ًٍو البا ما ٩ًىن لضي مدام-ع مَى ؤنبذ ٌؿحرا اؾخضٖائه -ٚو

 والاجها٫ به ٧لما ا٢خط ى ألامغ طل٪.

خباع جبلُٜ الاؾخضٖاء صخُدا، وبهما البض مً ؤزظ م٣خًُاث  وال ج٨ٟي البُاهاث الؿاب٤ ط٦غها اٖل

خباع، بط ًىو هظا الٟهل ٖلى ؤهه: 39الٟهل   مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت بٗحن الٖا

٤ با جب ؤن جى٢٘ هظه "جٞغ ش ٍو الؾخضٖاء قهاصة ًبحن ٞحها مً ؾلم له الاؾخضٖاء وفي ؤي جاٍع

ىه.  الكهاصة مً الُٝغ ؤو مً الصخو الظي حؿلمها في مَى

ًه ؤقاع بلى طل٪ الٗىن ؤو الؿلُت اإلا٩لٟت  وبطا عجؼ مً حؿلم الاؾخضٖاء ًٖ الخى٢ُ٘ ؤو ٞع

ى٢٘ الٗىن ؤو الؿلُت ٖلى هظه ٖلى هظه غؾلها بلى ٦خابت يبِ  بالخبلُٜ، ٍو الكهاصة في حمُ٘ ألاخىا٫ ٍو

 اإلاد٨مت.

ت حؿلُم الاؾخضٖاء بٗضم الٗثىع ٖلى الُٝغ ؤو  بطا حٗظع ٖلى ٖىن ٦خابت الًبِ ؤو الؿلُت ؤلاصاٍع

ىه ؤو مدل ب٢امخه ؤقاع بلى طل٪ في الكهاصة التي جغح٘ بلى ٦خابت يبِ اإلاد٨مت  ٖلى ؤي شخو في مَى

 اإلاٗىُت باألمغ....".

 في خ٣ُ٣ت ألامغ حٗض هظه البُاهاث اإلا٨ملت التي ؾب٤ ط٦غها، ل٨ً م٘ طل٪ جثحر بٌٗ ؤلاق٩االث مجها:
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وٗخ٣ض ؤن اإلاكٕغ خحن ؤوحب ٖلى الٗىن اإلا٩ل٠ بالخبلُٜ ؤلاقاعة بلى عجؼ مً حؿلم الاؾخضٖاء ًٖ -

ٌ اإلادؿلم لالؾخ ًه، ُٞه هٕى مً ال٣هىع، ٞةطا ٧اهذ ؤلاقاعة بلى ٞع ٣ت الخى٢ُ٘ ؤو ٞع ضٖاء بالكهاصة اإلاٞغ

باالؾخضٖاء ؤمغا م٣بىال، لً طل٪ ٨ٌٗـ اإلاى٠٢ الغاٌٞ إلاً حؿلمه، ٞةهه في اٖخ٣اصها ٧ان ٖلى اإلاكٕغ ؤن 

ٌؿمذ في خالت العجؼ ًٖ الخى٢ُ٘، بالخى٢ُ٘ بالبهمت وؤال حٗاص الكهاصة بلى ٦خابت الًبِ، والؿىض في طل٪ 

 ما حٗتري جُب٤ُ ٢ىاٖض اإلاؿُغة. هى الخس٠ُٟ مً خضة َى٫ ؤلاحغاءاث التي ٖاصة

-٣ًط ي الٟهل ؤٖاله بةعؾا٫ ؤٖاله بةعؾا٫ الٗىن للكهاصة اإلاظ٧ىعة بٗض جى٢ُٗه ٖلحها بلى اإلاد٨مت-

وخؿب ما لضًىا مً اٖخ٣اص، ًيبغي ؤن ٌؿخٗمل اإلاكٕغ لٟٔ "ًىصٕ" بض٫ " ًغؾل" ألن  -٦خابت الًبِ بها

ىان اإلا٩لٟىن بال ٟحن بها ٦ما الٗاصة حغث ٖلى ؤن ٩ًىن ألٖا ٩ىهىن مْى خبلُٜ جابٗحن لظاث اإلاد٨مت، وبل ٍو

هى الخا٫ بسهىم ٦خاب الًبِ ٠ُ٨ٞ ٌؿدؿاٙ ؤن ًغؾل الٗىن الكهاصة م٘ ؤن بم٩اهُت بًضاٖها ب٨خابت 

ت في  الًبِ التي ٌٗمل في بَاعها ؤيمً لؿالمت وؾحر اإلاؿُغة، ًٞال ًٖ ؤن ؤلاًضإ ٌؿاٖض ٖلى الؿٖغ

دى٫ صون ال  بِء ٞحها.ؤلاحغاءاث ٍو

ب٣ى ؤن هدؿاء٫ ًٖ َبُٗت مهحر الخبلُٜ الظي لم ًدغم البُاهاث الك٩لُت التي ًىو ٖلحها  ٍو

ال٣اهىن، وؤمام ؾ٩ىث اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًٖ اإلاؿإلت، ايُل٘ ال٣ًاء وفي ؤٖلى مؿخىاه بمهمت ؾض الى٣و 

عي، و٢غع بُالن ٧ل جبلُٜ لم ًخًمً الك٩لُاث اإلاىهىم ٖلحها.  31الدكَغ

غاٝ وبظل٪ ٩ً ش، ؤو الظي لم جظ٦غ ُٞه البُاهاث اإلاخٗل٣ت باأَل ىن الخبلُٜ الظي لم ٌكغ ُٞه بلى الخاٍع

ضًم ألازغ.  ٧32االؾم الصخص ي والٗاثلي باَال ٖو

 زاهُا: َغ١ الخبلُٜ

اإلاٗض٫  38، ٞىو في الٟهل39و  38و  37هٓم مكٕغ اإلاؿُغة اإلاضهُت َغ١ الخبلُٜ في الٟهى٫ 

 ٖلى ؤهه:  33.11بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م 

                                                 
31

 . 79966، ًَـ عزر 9;;48/04/3بتاصٜذ  38قضاص اجملًػ األع٢ً عابكا عزر  - 

32
ايكضاص صقِ  95;37/05/3، ٚقضاص ْؿػ اجملًػ بتاصٜذ 5:457، ًَـ َزْٞ عزر 99;34/3/;بتاصٜذ  5:5 قضاص اجملًػ األع٢ً عابكا عزر- 

 .77:0ًَـ َزْٞ، عزر  ::3
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ىه  ؤو في مدل ٖمله ؤو في ؤي م٩ان ازغ  "ٌؿلم الاؾخضٖاء والىزاث٤  بلى الصخو هٟؿه ؤو في مَى

ً اإلاسخاع. جىػ ؤن ًخم الدؿلُم في اإلاَى  ًىحض ُٞه، ٍو

ً له باإلاٛغب. ىا باليؿبت إلاً ال مَى  ٌٗخبر مدل ؤلا٢امت مَى

ىىان وؾ٨نى ًجب ؤن ٌؿلم الاؾخضٖاء في ٚالٝ مسخىم ال ًدمل بال الاؾ م الصخص ي والٗاثلي ٖو

اب٘ اإلاد٨مت". ا بخى٢ُ٘ الٗىن َو ش الخبلُٜ مخبٖى  الُٝغ وجاٍع

 اإلاٗض٫ بىٟـ ال٣اهىن اإلاكاع بلُه ؤٖاله ٣ٞض حاء في بٌٗ ٣ٞغاجه: 39ؤما الٟهل

ت حؿلُم الاؾخضٖاء لٗضم الٗثىع ٖلى الُٝغ ؤو ٖلى  "بطا حٗظع ٖلى اإلا٩ل٠ بالخبلُٜ ؤو الؿلُت ؤلاصاٍع

ىه ؤو مدل ب٢امخه ؤله٤ في الخحن بقٗاعا بظل٪ في مىي٘ ْاهغ بم٩ان الخبلُٜ وؤقاع  بلى ؤ ي شخو في مَى

 طل٪ في  الكهاصة التي جغح٘ بلى ٦خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاُٗىت باألمغ.

ض اإلاًمىن م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل.  جىحه خُيئظ ٦خابت الًبِ الاؾخضٖاء بالبًر

ٌ الهاصع مً الُٝغ ....ٌٗخبر الاؾخضٖاء مؿلما حؿلُ ما صخُدا في الُىم الٗاقغ اإلاىالي للٞغ

 33والصخو الظي له الهٟت في حؿلم الاؾخضٖاء...."

مً زال٫ هظه اإلا٣خًُاث ًم٨ً اؾخسغاج الُغ١ التي ًخم بها الخبلُٜ واؾخيخاج ؤهم ؤلاق٩االث التي 

 جثحرها ٖلى نُٗض الىا٢٘ الٗملي، وهظا ما ؾىٗغى له ٖلى الخىالي.

٤ ؤٖىان ٦خابت الًبِالخ-1  بلُٜ ًٖ ٍَغ

اإلاٗض٫  37ٌٗخبر الخبلُٜ بىاؾُت ؤخض ؤٖىان ٦خابت الًبِ الىؾُلت ألاولى التي ع٦ؼ ٖلحها الٟهل 

ىان جابٗىن ل٨خابت الًبِ  33.11بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  ٗض طل٪ بضحهُا بطا ٖلمىا ؤن هاالء ألٖا ، َو

ًٖ ؤجهم ًيخمىن بلى ٢ؿم الخبلُٛاث وهظا ما ًاهلهم  باإلاد٨مت اإلاٗغويت ٖلحها ال٣ًُت في الٛالب، ًٞال 

 ؤ٦ثر إلاباقغة اإلاهمت اإلادٟىٞت باإلاكا٧ل والهٗىباث.

                                                 
33

، َغأي١ تعٝني ايكِٝ يًبخح عُٔ يٝػ ي٘ َٛطٔ أٚ ذلٌ إقا١َ َعضٚف 55.33املعزٍ مبكتط٢ ايكإْٛ صقِ  ;5ٚمما تطضم إيٝ٘ ايؿصٌ- 

 باملػضب.
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ىان  ضم ٦ٟاءة ألٖا ٣ت جثحر ٦ثحرا مً اإلاكا٧ل ؤهمها البِء ٖو وججضع  ؤلاقاعة بلى  ؤن هظه الٍُغ

م بملء قىاهض الدؿلُم بال ٣ت ال٣اهىهُت الالػمت، ألامغ اإلا٩لٟحن بالخبلُٜ، بط ال ٣ًىمىن في الٛالب ألٖا ٍُغ

 الظي ًجٗل ٦ثحرا مً الخبلُٛاث جخٗغى للبُالن.

٤ اإلاٟىيحن ال٣ًاثُحن-2  الخبلُٜ ًٖ ٍَغ

ىان ال٣ًاثُحن في ال٣ُام بمهمت الخبلُٜ وطل٪ بمىحب ال٣اهىن  خل اإلاٟىيىن ال٣ًاثُىن مدل ألٖا

ىان ال٣ًاثُحن. ، الظي ؤلغى ال٣اهىن اإلادضر لهُئت200634ٞبراًغ  14الهاصع في   ألٖا

( مىػٖت في ؤعبٗت ٖكغ بابا بلى حاهب اإلا٣خًُاث 59وجًمً ال٣اهىن الجضًض حؿٗا وزمؿحن ماصة )

 الٗامت التي جهضعجه.

، ًسخو اإلاٟىى ال٣ًاجي بال٣ُام بٗملُاث الخبلُٜ ؾىاء حٗل٤ ألامغ باألوامغ ؤو 15وخؿب اإلااصة 

بمهمت حؿلُم اؾخضٖاءاث الخ٣اض ي، وجبلُٜ ؤلاهظاعاث بُلب  باألخ٩ام وال٣غاعاث ؤو ؤلاحغاءاث، ٦ما ًًُل٘

 مً اإلاٗني باألمغ مباقغة بال بطا هو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪.

جىػ م٘ طل٪ للمٟىى ال٣ًاجي بإن ًىِب ٖىه ٧اجبا مدلٟا ؤو ؤ٦ثر لل٣ُام بٗملُاث الخبلُٜ وطل٪  ٍو

٣ا ألخ٩ام الباب الٗاقغ مً ال٣اهىن اإلاىٓم إلاهىت اإلاٟىى  ال٣ًاجي، ٚحر ؤن اإلاكٕغ ٌكتٍر لهظه ؤلاهابت ؤن ٞو

 35ًب٣ى اإلاٟىى هى اإلاؿاو٫ ًٖ ٧ل ما ًم٨ً ؤن ًترجب ًٖ ؤي بزال٫ بالىاحب.

ض اإلاًمىن م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل-3 ٤ البًر  الخبلُٜ ًٖ ٍَغ

                                                 
34

 4بتاصٜذ  600:َٓؾٛص باجلضٜز٠ ايضمس١ٝ عزر  3649ذلضّ  37يف  3.08.45ايصارص بتٓؿٝشٙ ايعٗري ايؾضٜـ صقِ  3:-05ايكإْٛ صقِ - 

 .;77، ص 4008َاصؼ 

35
َٚا  3;3ص  6;;58/3ارصٜػ املؾضيف ْعاّ األعٛإ ايكطا٥ٝني، َكاٍ َٓؾٛص مبذ١ً احملاَا٠، تصزصٖا مجع١ٝ ٦ٖٝات احملاَني باملػضب، ع- 

 بعزٖا.

ٞ ذلُز ٚيز بضن١، ايعٕٛ ايكطا٥ٞ، ريٌٝ ْعضٟ ٚتطبٝكٞ، َطبع١ ؾطاي١، احملُز١ٜ َؤعغ١ بٓؾض٠ يًطباع١ ٚايٓؾض، ايزاص ايبٝطا٤ باْ-

 َٚا ًٜٝٗا. 30، ص 9، ف;:;3
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٣ت الىؾُلت الثاهُت التي هو اإلاكٕغ ٖلى ؾلى٦ها في خالت ٖضم الاؾخضٖاء بىاؾُت  حٗض هظه الٍُغ

ىان اإلا٩لٟحن بالخبلُٜ، بل بجها حٗض الىؾُلت ألاهج٘ في الخبلُٜ بطا ما عحٗىا بلى ال٣ٟغجحن الثاهُت والثالثت ألٖا

 ٣ٞض حاء ٞحهما ما ًلي: 39مً الٟهل 

ت حؿلُم الاؾخضٖاء لٗضم الٗثىع ٖلى الُٝغ ؤو  "بطا حٗظع ٖلى ٖىن ٦خابت الًبِ ؤو الؿلُت ؤلاصاٍع

ىه ؤو مدل ب ٢امخه ؤقاع بلى طل٪ في الكهاصة التي جغح٘ بلى ٦خابت يبِ اإلاد٨مت ٖلى ؤي شخو في مَى

 اإلاٗىُت باألمغ.

ض اإلاًمىن م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل.  جىحه خُيئظ ٦خابت الًبِ الاؾخضٖاء بالبًر

ض اإلاًمىن م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل ؤن اإلاكٕغ اٖخبر الاؾخضٖاء الظي  والضلُل ٖلى هجاٖت الخبلُٜ بالبًر

ٌ الُٝغ ؤو الصخ و الظي له الهٟت في الدؿلُم، مؿلما حؿلُما صخُدا ابخضاء  مً الُىم الٗاقغ ٞع

.ٌ  36اإلاىالي للٞغ

وم٘ طل٪ ال مىام مً حسجُل مالخٓت مٟاصها ؤن بق٩االث هظا الىٕى مً الخبلُٜ ال ج٣ل ٖما ؾب٤ 

ملو والخدلل مً ط٦غه، بط في ٦ثحر مً ألاخُان ًخم بعحإ الُي بمالخٓت ألاشخام اإلاٗىُحن بالخبلُٜ مً الخ

ا.  37آزاعه بضٖىي ؤن الٓٝغ الظي جم الخىنل به ٧ان ٞاٚع

ٌ الدؿلم ؤو  وجغح٘ الهٗىبت باليؿبت لٗباعة ؤو مالخٓت ٚحر مُلىب بلى ج٨ُُٟها ٞهل ٣ًهض بها ٞع

ًا للدؿلُم ؾُاصي بلى هخاثج ٢ض  ني ًٖ البُان ؤن اٖخباعها ٞع ٌ اإلاظ٧ىع، ٚو مجغص مالخٓت ال جُٟض الٞغ

ٌ -لر اإلاخ٣اض ي اإلابلٜ بلُهجًغ بمها بط ؾ٩ُىن الخبلُٜ صخُدا في خ٣ه بٗض مغوع ٖكغة ؤًام مً ٞع

 الدؿلم ممً له الهٟت.

                                                 
36

 َٔ م.ّ.ّ ;5ايؿكض٠ اخلاَغ١ َٔ ايؿصٌ - 

37
، ١6 ايكا١ْْٝٛ،َكاٍ َٓؾٛص باجمل١ً املػضب١ٝ يًكإْٛ ععبز اجلباص ايؾذعٞ صؾض صعاي١ َط١ُْٛ أٚ عزّ عخبٗا أ١ُٖٝ ٖشا ٚساى َٔ ايٓاحٝ-- 

 َٚا بعزٖا. :46، ص 7;;3ع١ٓ 

 َٚا بعزٖا. 9:، ص 3/4004احلغٔ بٜٛكني، إدضا٤ات ايتبًٝؼ ؾكٗا ٚقطا٤، َطبع١ ايٓذاح اجلزٜز٠، ايزاص ايبٝطا٤ ط -

َٚا  470، ص 3/4005ذاح اجلزٜز٠، ايزاص ايبٝطا٤، حغٔ ايبهضٟ، إؽهاالت قا١ْْٝٛ يف ايتبًٝؼ َٔ خالٍ ايعٌُ ايكطا٥ٞ، َطبع١ ايٓ-

 ًٜٝٗا.
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ٌ )٢غاع  ت اإلاضهُت باٖخباع ٖباعة ٚحر مُلىب بمثابت ٞع لى ؾاب٣ا ممثال في الٛٞغ و٢ض ؾاع اإلاجلـ ألٖا

ًا )٢غاع ( وطل٪ ٢بل ؤن ٌٗض٫ ًٖ مى٢ٟه، خُث لم ٌٗخبر ٖضم اإلاُالب7/12/1956 ت بالغؾالت اإلاًمىهت ٞع

27/03/1974.) 

ٌ بالىٓغ بلى زُىعة هخاثج طل٪ ٖلى  وفي اٖخ٣اصها ال ًم٨ً ج٠ُُ٨ الٗباعاث اإلاظ٧ىعة بمثابت ٞع

 خ٣ى١ اإلاخ٣اض ي.

 الخبلُٜ بىاؾُت ال٣ُم-4

ً ؤو مدل ب٢امت الُٝغ ٚحر  ًخم حُٗحن ال٣ُم لخبلُٜ الاؾخضٖاء في ألاخىا٫ التي ٩ًىن ٞحها مَى

ٗحن ال٣ُم مً بحن ؤٖىان ٦خابت الًبِ، وبن ٧ان في هٓغها ؤهه ًجىػ حُٗحن هظا ألازحر مً بحن  مٗغوٝ، َو

اإلاٟىيحن ال٣ًاثُحن ماصام هاالء مسخهحن بالخبلُٜ ٦ظل٪ وماصامىا ًسًٗىن إلاغا٢بت الىُابت الٗامت في 

 ؤٖمالهم.

، وج٣ضًم اإلاٗلىماث واإلاؿ دىضاث اإلاُٟضة للضٞإ ٖىه، وج٨مً مهمت ال٣ُم في البدث ًٖ الُٝغ

ت. ؿاٖض ال٣ُم في مهمخه الىُابت الٗامت والؿلُاث ؤلاصاٍع  َو

ىه مٗغوٞا، ًسبر ال٣ُم  ً ؤو مدل ب٢امت الُٝغ الظي لم ٨ًً مَى وفي خالت ما بطا ٖٝغ مَى

سُغ بياٞت بلى طل٪ الُٝغ اإلاٗني بدالت اإلاؿُغة واإلاغاخل التي بلٛها، وطل٪ في ؾبُل  ال٣اض ي بظل٪، ٍو

ً اإلاجهى٫. ٘ الىُابت التي ٧ان ٣ًىم بها ال٣ُم لٟاثضة الُٝغ طي اإلاَى ٞع
38 

ان آحا٫ الاؾخئىاٝ ؤو الى٣ٌ باليؿبت  ولخُٗحن ال٣ُم، و٢ُامه بالخبلُٜ ؤهمُت ٢هىي باليؿبت لؿٍغ

لؤلخ٩ام وال٣غاعاث اإلابلٛت بلى هظا ألازحر، بط ال حؿغي بال بٗض حٗل٣ُها في لىخت مٗضة لهظا الٛغى 

 39د٨مت.باإلا

ت-5 ٣ت ؤلاصاٍع  الخبلُٜ بالٍُغ

                                                 
38

 َٔ م.ّ.ّ. ;5ايؿكض٠ األخري٠ َٔ ايؿصٌ - 

39
 َٔ ْؿػ ايكإْٛ. 663ايؿصٌ - 
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ت صوعا مهما في ال٣ُام بالخبلُٜ، طل٪ ؤن الخبلُٜ بال٣غي والبىاصي  ال ق٪ ؤن للؿلُاث ؤلاصاٍع

واإلاىا٤َ الىاثُت ًغج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى ؤٖىان الؿلُت )اإلا٣ضم الكُش( بل بن لهاالء ؤهمُت ٦بري ختى في 

 الخبلُٜ في اإلاجا٫ الخًغي.

ان ما ًغجب الٗضًض مً ؤلاق٩االث زانت باليؿبت لكهاصاث الدؿلُم التي ال ٚحر ؤن هظا الض وع ؾٖغ

٣ت والض٢ت اللخحن ًخُلبهما ال٣اهىن، بط ٚالبا ما ج٩ىن الخبلُٛاث التي ٣ًىم بها ؤٖىان الؿلُت  جمؤل بالٍُغ

 مدل َٗىن وق٩ى٥.

إلا٣ضمحن و٦ثرة اإلاهام التي وجغح٘ هظه ؤلاق٩االث بلى ٖضة ؤؾباب مجها ٚلبت ألامُت في ٞئت الكُىر ا

ضم ؤلاخاَت والخيبا  ضم ؤلاإلاام بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للخبلُٛاث، ٖو ٣ًىمىن بها بلى حاهب الخبلُٜ، ٖو

ت ًٞال ًٖ ازخالٝ  بالىخاثج الؿلبُت التي جترجب ٖلى الخيؿ٤ُ بحن الؿلُاث ال٣ًاثُت والؿلُاث ؤلاصاٍع

ا إلا٣اَٗت ؤو ٢ُاصة مُٗىت في الخ٣ُُ٘ ؤلاصاعي ًٖ الخ٣ُُ٘ ال٣ًاجي  خُث ج٩ىن بٌٗ اإلاىا٤َ جابٗت بصاٍع

ا إلا٣اَٗت ؤو ٢ُاصة مُٗىت في الى٢ذ الظي ج٩ىن ُٞه جابٗت  الى٢ذ الظي ج٩ىن بٌٗ اإلاىا٤َ جابٗت بصاٍع

٢ًاثُا إلاد٨مت ال جضزل في صاثغتها ال٣ًاثُت هظه اإلاى٣ُت ٞخبٗت الخبلُٛاث في ٚالب ألاخُان بلى م٣اَٗاث 

ً ؤو مدل ب٢امت اإلابلٜ بلُه.ؤو ٢ُ  اصاث ال ًىحض ٞحها مَى

٣ت الضًبلىماؾُت-6  الخبلُٜ بالٍُغ

٣ت الضًبلىماؾُت مً الُغ١ الهامت التي حؿاٖض ٖلى بًها٫ الاؾخضٖاءاث بلى  ٌٗض الخبلُٜ بالٍُغ

ؿاهم هظا الىٕى مً الخبلُٜ في جم٨حن اإلاٛاعب ت اإلا٣ُمحن اإلاٗىُحن باألمغ اإلا٣ُمحن زاعج جغاب اإلامل٨ت، َو

جهم.  بالخاعج بىحه زام مً ؤلاخاَت باإلحغاءاث والضٖاوي وألاخ٩ام التي تهمهم والتي جباقغ في َو

وحٗض الؿلُاث الضًبلىماؾُت )وػاعة الخاعحُت والؿٟاعاث وال٣ىهلُاث( الجهاث الغثِؿُت في ال٣ُام 

٣ت ٞةن لها الٗضًض مً  ى٫ بهظا الىٕى مً الخبلُٛاث، وم٘ ؤهمُت هظه الٍُغ الؿلبُاث مجها البِء َو

لت وؤلاياُٞت التي ًًٗها اإلاكٕغ اؾخثىاء إلاً  ؤلاحغاءاث وح٣ُٗض اإلاؿاَغ، بالىٓغ او ال ٖلى آلاحا٫ الٍُى

ىه زاعج اإلاٛغب )الٟهل  مً ١.م.م( وبالىٓغ زاهُا بلى ح٣ٗض اإلاؿُغة ونٗىبت  136والٟهل  41ًىحض مَى
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٤ الضًبلىماؾُت قهىعا ٖضًضة، زانت وؤن اإلابلٜ بلُه ٢ض ٌٗمض  ؾلى٦ها، بط ٚالبا ما ًخُلب الخبلُٜ بالٍُغ

ىه جداقُا ل٩ل ما ٢ض ًهضع يضه مً ؤخ٩ام ؤو ما ٢ض ًخسظ يضه مً  ٧ل مغة بلى حُٛحر ٖىىاهه ؤو مَى

 بحغاءاث.

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت مازغا ؤياٝ الخبلُٜ  37وحضًغ بالظ٦غ ؤن الخٗضًل الظي َا٫ الٟهل 

ض اإلا ًمىن لًمان ونى٫ الخبلُٛاث بلى اإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن بالخاعج، وبُٛت ججاوػ البِء الظي بىاؾُت البًر

٣ت الضًبلىماؾُت.  ًمحز الخبلُٜ بالٍُغ

٣ت الخبلُٜ ٞةن حؿلُم الاؾخضٖاء ٣ً٘ صخُدا بطا حؿلمه الُٝغ شخهُا ؤو في  وؤًا ٧اهذ ٍَغ

ىه ؤو في مدل ٖمله ؤو في ؤي م٩ان آزغ ًىحض ُٞه وحىاػا في جب ؤن ٌؿلم  مَى ً اإلاسخاع، "ٍو اإلاَى

ش الخبلُٜ  ىىان وؾ٨نى الُٝغ وجاٍع الاؾخضٖاء في ٚالٝ مسخىم ال ًدمل بال الاؾم الصخص ي والٗاثلي ٖو

اب٘ اإلاد٨مت. ا بخى٢ُ٘ الٗىن َو  40مخبٖى

والق٪ ؤن الهُاٚت الجضًضة لل٣ٟغة ألاولى مً الٟهل ألاو٫ جثحر ٖضصا ٚحر ٌؿحر مً ؤلاق٩االث 

اإلاكا٧ل التي ٧اهذ جسل٣ها ال٣ٟغة اإلاظ٧ىعة في الؿاب٤، خُث اؾخٗملذ ٖضة مهُلخاث ٚحر لخىًاٝ بلى 

ب والخاصم وؤي شخو ًم٨ً م٘ اإلاٗني بالخبلُٜ.  ص٣ُ٢ت ٦ما هى الخا٫ باليؿبت لل٣ٍغ

ى١ ما ط٦غ، ؤياٝ اإلاكٕغ في حٗضًل  مدل الٗمل ٦م٩ان للخبلُٜ بلى حاهب ؤي م٩ان آزغ  2011ٞو

الىا٢٘ ؤن ؤلاياٞت اإلاظ٧ىعة ٞحها يماهت إلًها٫ الخبلُٜ ماصام ؤن الصخو ٩ًىن ملؼما ًىحض في اإلاٗني، و 

بالخًىع بلى مدل ٖمله.وم٘ طل٪ ٞاألمغ ال ًسلى مً بٌٗ الؿلبُاث، ٞما وٗلم ٚالبا ما ًخداش ى ألاشخام 

 ؤن ٩ًىن ػمالئهم في الٗمل ٖلى ٖلم بسهىنُاتهم ؾُما الجاهبحن ألاؾغي والؼحغي.

لى )مد٨مت الى٣ٌ خالُا( لم ًترصص وهٓغا أله مُت قهاصة الدؿلُم في مجا٫ الخبلُٜ ٞةن اإلاجلـ ألٖا

في اٖخباعها الىؾُلت الىخُضة اإلاثبخت للخبلُٜ مؿدبٗضا بقهاص عثِـ ٦خابت الًبِ بدهى٫ الخبلُٜ، خُث 

 حاء في ؤخض ٢غاعاجه:

                                                 
40

 َٔ ْؿػ ايكإْٛ. :5ايؿصٌ - 
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لُه، ٞةن اإلاد٨مت إلاا ؤنضعث ٢غاعها ٖلى الىدى اإلاظ٧ىع اؾدىاص ا بلى قهاصة عثِـ ٦خابت الًبِ "ٖو

غ ٖلى قهاصة الدؿلُم التي هي وخضها اإلاثبخت للخبلُٜ  صون ؤن جغح٘ بلى مل٠ الخبلُٜ وجبدث ٖما بطا ٧ان ًخٞى

غيذ بؿبب طل٪ ٢غاعها للى٣ٌ وؤلابُا٫.." 39اإلاضعى به ج٩ىن ٢ض زغ٢ذ م٣خًُاث الٟهل   41اإلاظ٧ىع ٖو

لى ؾاب٣اوفي هظا الؿُا١ حاء في ؤخض ٢غاعاث اإلاجل  ؤهه: 42ـ ألٖا

٤ الكغوٍ وال٨ُُٟاث اإلا٣غعة في ال٣اهىن  "خ٣ا خُث بن الخبلُٜ ل٩ي ٩ًىن صخُدا ًجب ؤن ًخم ٞو

ان الضٖىي و٢ُام و٧الخه ٖىه، ومً  وحُٗحن اإلادامي بهما هى ازخُاع مً اإلاى٧ل للمسابغة مٗه بم٨خبه ؤزىاء حٍغ

سها...وبظل٪ اهتهذ ٖال٢ت الى٦ُل بمى٧له الثابذ باإلعازت...اإلاضلى بها...ؤن اإلاى٧ل َالب "ا لخدُٟٔ جىفي ٢بل جاٍع

 اإلاخىفى، ولم ًب٤ جبٗا لظل٪ م٨خب الى٦ُل مدل مسابغة وال ٖىىاها مسخاعا للمى٧ل اإلاخىفي".

 ما ًلي: 43ووعص في ٢غاع إلاد٨مت الاؾخئىاٝ بالضاع البًُاء

ذ الؼوحت ب٩ىجها في هؼإ م٘ ػوحها اإلابلٜ له، وال   جب٣ى مٗه الهٟت لدؿلُم الُي، "وخُث في جهٍغ

ٌ الهاصع ٖجها ال ًم٨ً ؤن ًترجب ٖىه هخاثجه ال٣اهىهُت".  وبن الٞغ

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٖضة  38وبلى حاهب ما ؾب٤، ًثحر الخبلُٜ اإلاىهىم ٖلُه في الٟهل 

 بق٩االث، زانت باليؿبت للخبلُٜ اإلاىحه للمدامي ولل٣انغ.

لى، بط في ٢غاع ناصع ٖىه  ٞإما بسهىم جبلُٜ اإلادامي، ٣ٞض ٖغ١ جًاعبا ٖلى مؿخىي اإلاجلـ ألٖا

ش  ً اإلاسخاع للمى٧ل 1983ماي  25بخاٍع ، وفي ٢غاع زان 44اٖخبر جبلُٜ اإلادامي ٖلى م٨خبه صخُدا ألهه اإلاَى

ً اإلاسخاع الخام بدىُٟظ بٌٗ ؤلاحغاءاث ٦ما هى الكإن باليؿبت لخبلُٜ الخ٨م  طهب بلى جغحُذ اإلاَى

                                                 
41

، ص ;;;3ٝٛط /ٜٛي43ايغ١ٓ  76-75، َٓؾٛص مبذ١ً م.ّ.ع عزر 8;/3089، املًـ املزْٞ عزر 9;;37/03/3املؤصخ يف  503ايكضاص عزر - 

355-359. 

42
 .87ص  3;;3/:3َٓؾٛص مبذ١ً احملاَٞ، ع  7;49;، ًَـ َزْٞ عزر ::;50/33/3قضاص بتاصٜذ - 

43
 .378ص  4;;3أبضٌٜ –ٜٓاٜض  87-86، َٓؾٛص مبذ١ً احملانِ املػضب١ٝ ع :;/:;5، ًَـ َزْٞ عزر ;:;33/3/;قضاص بتاصٜذ - 

44
 َٚا ًٜٝٗا. ;5ص  ١ً54 م.ّ.ع عزر ، َٓؾٛص مبذ67:7:ًَـ عزر  3079ايكضاص عزر - 
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، ؤما ال٣غاع الثالث ٞلم ًغجب ؤي ؤزغ ٖلى الخبلُٜ الىا٢٘ للمدامي، خُث ٖض الخبلُٜ اإلاظ٧ىع ٚحر 45الخمهُضي

 46صخُذ.

والخ٣ُ٣ت ان اإلاى٠٢ ألازحر إلاد٨مت الى٣ٌ هى الظي ًبضو ناثبا بطا ما عحٗىا بلى م٣خًُاث الٟهل 

ان ما ًهبذ مدل هٓغ  38 ؾُما بطا اَلٗىا ٖلى  مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، ٚحر ؤن هظا الهىاب ؾٖغ

مً هٟـ ال٣اهىن الظي ًا٦ض ٖلى ؤن ؤحل  35.10اإلاٗض٫ بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م    134م٣خًُاث الٟهل  

ىه الخ٣ُ٣ي ؤو اإلاسخاع ؤو بالخبلُٜ في الجلؿت  ش الخبلُٜ بلى الصخو هٟؿه ؤو في مَى الاؾخئىاٝ ًبخضت مً جاٍع

... 

٣ا لىو الٟهل وؤًا ٧ان ألامغ، ُٞيبغي ؤن وٗخبر الخبلُٜ ب مً ١.م.م الظي  38لى اإلادامي صخُدا ٞو

ً الىاعص في الىو  ىه وبن لم ًدضص اإلاكٕغ َبُٗت اإلاَى ٣ًط ي بإن الخبلُٜ ًخم بلى الصخو هٟؿه ؤو في مَى

اإلاظ٧ىع، وما ًا٦ض وحهت هٓغها، ؤن اإلاكٕغ ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام ٧ل شخو ٌؿ٨ً م٘ اإلاغاص جبلُٛه لِؿلم 

 47لٜ اإلادامي وهى الى٦ُل وممثل اإلاٗني باألمغ للضٞإ ًٖ مهالخه ؤمام ال٣ًاء.الخبلُٜ باألخغي ؤن ًب

ؤما باليؿبت للخبلُٜ الجاعي لل٣انغ، وؤمام ُٚاب اقتراٍ ألاهلُت ال٩املت في اإلادؿلم للخبلُٜ، ٞةن 

لى ؾاب٣ا م ٢هىعها حؿلما صخُدا وبالخالي ٌٗض الخ 48اإلاجلـ ألٖا بلُٜ اٖخبر حؿلم بيذ الُاًٖ للخبلُٜ ٚع

 ٢اهىهُا ومىخجا ل٩اٞت آزاعه.

ووٗخ٣ض ؤهه بطا ٧ان حؿلم ال٣انغ اإلامحز صخُدا ٞةن ال٣ٗل واإلاى٤ُ ًٟغيان اٖخباع الدؿلُم الظي 

الث وجخًاعب اإلاىا٠٢  ًخم لل٣انغ ٚحر اإلامحز ٚحر صخُذ ومجغصا مً ٧ل آزاع ٢اهىهُت، وختى ال جخٗضص الخإٍو

ُا.١.م.م  38خبظا لى هو اإلاكٕغ في الٟهل   ٖلى ؾً الخمُحز ٦كٍغ لدؿلم الخبلُٜ وبال ٖض اٚل

                                                 
45

 َٚا بعزٖا. 83ص  ;:;3، ع١ٓ 3، َٓؾٛص مبذ١ً اإلؽعاع ع9:/;49:، ًَـ َزْٞ عزر ;:;08/04/3بتاصٜذ  385ايكضاص عزر - 

46
 .9;;3، ْٜٛٝٛ 8َٓؾٛص مبذ١ً املضاؾع١، ع  ::/9406ًَؿا عكاصٟ عزر  3;;30/34/3بتاصٜذ  ;380ايكضاص صقِ - 

47
 يٝذٝظ ايتبًٝؼ باملٛطٔ املدتاص. 4033ع ع١ٓ ٚقز تزخٌ املؾض- 

48
 َٚا بعزٖا  :، ص 9ايغ١ٓ  50، َٓؾٛص مبذ١ً م.ّ.ع عزر 476ايكضاص عزر - 

 ٚجيز ايتشنري إىل أْ٘ مل تتِ اإلؽاص٠ إىل تاصٜذ ايكضاص ٚبٝاْات٘.
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ت بط ؤ٦ض ٖلى  ُا لل٣ىاٖض اإلاكاع بلحها ؤٖاله في اإلااصة الخجاٍع خٗحن الخظ٦حر بان اإلاكٕغ لم ًب٣ى ٞو ٍو

ىان ال٣ًاثُحن ٦إنل ٖام ما ما لم ج٣غع اإلاد٨مت ؾلى٥ الُغ١ اإلاىهىم  يغوعة الاؾخضٖاء بىاؾُت ألٖا

 غة اإلاضهُت.ٖلحها في ٢اهىن اإلاؿُ

ت ٞلم ًسغج اإلاكٕغ ًٖ ال٣اٖضة اإلاٗخمضة في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ؾُما  ؤما بسهىم اإلااصة ؤلاصاٍع

ت 39و  38و  37الٟهى٫  ، خُث ا٢خهغ ٖلى ؤلاخالت في اإلااصة الؿابٗت مً ٢اهىن بخضار اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ٞخذ باب الاؾخثىاء متى هو ٢اهىن ٖلى  ٖلى ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، وبن 1993لؿىت 

ت بط  اجبإ ٢ىاٖض ؤزغي ٚحر ال٣ىاٖض الٗامت للخبلُٜ، وهى هٟـ الخ٨م الظي ًىُب٤ ٖلى اإلادا٦م الخجاٍع

مً ٢اهىن بخضاثها التي جٟغى الخبلُٜ  15جسً٘ لىٟـ ال٣ىاٖض ما لم جغ اإلاد٨مت جُب٤ُ م٣خًُاث اإلااصة 

ت بىاؾُت ٖىن ٢ً  اجي.في اإلااصة الخجاٍع

 

 

 

 

 

  



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 52 

 ايؿصٌ ايجايح: تصٓٝـ ايزعا٣ٚ

الضٖىي باٖخباعها الىؾُلت ال٣اهىهُت اإلاسىلت لؤلشخام للضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم ًم٨ً جهيُٟها 

ت َبُٗت الخ٤ الظي جدمُه  ت التي ًىٓغ مجها ٧ل باخث بلحها، ٞمً ػاٍو اؾدىاصا لٗضة مٗاًحر بدؿب الؼاٍو

ت مىيٕى الخ٤ الظي جدمُه ًم٨ً جهيُٟها ًم٨ً جهيُٟها بلى صٖاوي ُٖيُت وصٖاوي شخهُ ت، ومً ػاٍو

ُت  ت َبُٗت الخماًت اإلاُلىبت ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى صٖاوي مىيٖى ت وصٖاوي مى٣ىلت، ومً ػاٍو بلى صٖاوي ٣ٖاٍع

ت بلى صٖاوي مل٨ُت وصٖاوي  وصٖاوي مؿخعجلت ٦ما ًم٨ً َب٣ا لهظا اإلاُٗاع هٟؿه ج٣ؿُم الضٖاوي ال٣ٗاٍع

ا مؿخ٣ال ُٞما ًلي:خُاػة وؾٝى هبدث ٧ل   هظه الخهيُٟاث مٟغصًً ل٩ل مجها ٖٞغ

 الٟٕغ ألاو٫: الضٖاوي الُٗيُت والصخهُت واإلاسخلُت

ت والضٖاوي اإلاى٣ىلت  الٟٕغ الثاوي: الضٖاوي ال٣ٗاٍع

ُت والضٖاوي اإلاؿخعجلت  الٟٕغ الثالث: الضٖاوي اإلاىيٖى

 الٟٕغ الغاب٘: صٖاوي الخُاػة وصٖاوي اإلال٩ي
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 الدعاوى العينية والدعاوى الشخصيةالفرع األول: 

 الدعىي العيييت

الضٖىي الُٗيُت هي الضٖىي التي تهضٝ بلى خماًت الخ٤ الُٗني، وإلاا ٧اهذ الخ٣ى١ الُٗيُت واعصة في 

ال٣اهىن ٖلى ؾبُل الخهغ، ٨ٞظل٪ الضٖاوي الُٗيُت، ٞهي بما صٖىي مل٨ُت ؤو صٖىي خ٤ اهخٟإ ؤو عهً ؤو 

 لخ٣ى١ الُٗيُت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن.اعجٟا١ ؤو ٚحر طل٪ مً ا

واإلاالخٔ ؤن الخ٣ى١ الُٗيُت التي هو ٖلحها ال٣اهىن مجها ما هى واعص ٖلى ال٣ٗاعاث ٣ِٞ  ٦د٤ 

ل ألامض، وخ٣ا الاؾخٗما٫ والؿ٨ني، والخ٣ى١ اإلاؿخمضة مً  الؿُدُت، وخ٣ى١ الاعجٟا١، وال٨غاء الٍُى

ٗت ؤلاؾالمُت ٧الجؼاء، والجلؿت وال ىت والهىاء، ومجها ما ال ٣ً٘ ٖلى اإلاى٣ى٫ بال بهٟت اؾخثىاثُت الكَغ ٍؼ

٧الى٠٢ والغهً الغؾمي، ومجها ما ًغص ٖلى ال٣ٗاع واإلاى٣ى٫ ؾىاء بؿىاء ٧اإلال٨ُت والاهخٟإ والغهً الخُاػي 

 والامخُاػ.

 وإلاا ٧ان الخ٤ الُٗني ؾلُت لصخو ٖلى ش يء، بم٣خط ى هظه الؿلُت ًم٨ىه جدب٘ الص يء في ؤًت ًض

 اهخ٣ل بلحها، ٨ٞظل٪ الضٖاوي الُٗيُت ًم٨ً مماعؾتها مً َٝغ ؤي شخو ًضعي ٖلى الص يء خ٣ا ُٖيُا.

 الدعىي الشخصيت

الضٖاوي الصخهُت هي الضٖىي التي تهضٝ بلى خماًت الخ٤ الصخص ي، والخ٤ الصخص ي ؤو الالتزام 

حن جسى٫ ألخضهما وهى الضاثً مُالبت آلازغ ؤي  اإلاضًً بةُٖاء ش يء ؤو ال٣ُام هى عابُت ٢اهىهُت بحن َٞغ

٠ اإلاخ٣ضم ال ج٣٘ جدذ خهغ، وبهما  بٗمل ؤو الامخىإ ًٖ ال٣ُام بٗمل، والخ٣ى١ الصخهُت َب٣ا للخٍٗغ

جهى٠ َب٣ا للمهاصع التي حؿخمض مجها وحىصها ٧ال٣ٗض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة والٗمل ٚحر اإلاكغوٕ وؤلازغاء بال 

 ؾبب وال٣اهىن.

غاٝ الغابُت ال٣اهىهُت بوكاء ما ٌٗني لهم مً خ٣ى١ شخهُت، وإلاا ٧ان آلامغ ٦ظل٪ خُث  ًم٨ً أَل

ٞةن الضٖاوي الصخهُت بضوعها واعصة ٖلى ؾبُل الخهغ، وهي بسالٝ الضٖاوي الُٗيُت التي عؤًىا ؤهه ًم٨ً 

ٗها بال مً َٝغ ناخب  ٗها في مىاحهت ؤي شخو ًىحض بُضه الخ٤ الُٗني اإلاغاص خماًخه، ال ًم٨ً ٞع ٞع
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لُه ٞةهه ٧ل صٖىي حؿدىض بلى خ٤ الخ٤ يض  الصخو الظي ًىحض في طمخه الخ٤ الصخص ي اإلاُالب به ٖو

شخص ي حٗخبر صٖىي شخهُت بٌٛ الىٓغ ًٖ مدل الخ٤ اإلاُالب به، ؤو مهضعه وؾىاء ٧ان الخ٤ 

 الصخص ي مترجبا ٖلى مى٣ى٫ ؤو ٖلى ٣ٖاع.

٠ُ ٧اهذ حؿمى الضٖاوي و٧ان اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٌٗتٝر بىحىص صٖىي ؤزغي جضزل جدذ هظا الخهي

اث  اصة ما ٧ان مجا٫ بٖمالها هى الخهٞغ ها الخ٣ان مٗا، ٖو اإلاسخلُت وهي الضٖاوي التي ٩ًىن مىيٖى

ٗها بهضٝ ببُا٫ ٣ٖض بُ٘ مىهب ٖلى ٣ٖاع  ال٣اهىهُت الىاعصة ٖلى اإلال٨ُت، ٞالضٖىي التي ٧ان الباج٘ ًٞغ

٣ض البُ٘ وهي صٖىي شخهُت بال ؤجها جغمي مً ٧اهذ حٗخبر صٖىي مسخلُت، ألجها وبن ٧اهذ جغوم ببُا٫ ٖ

غ هظا البُالن بعحإ خ٤ اإلال٨ُت لظمت الباج٘ وهىا جهحر صٖىي ُٖيُت، وهظا ٌٗني ؤن الضٖىي  وعاء ج٣ٍغ

 اإلاسخلُت ٧اهذ صٖىي شخهُت في اإلابضؤ ُٖيُت في اإلاىخهى.

ىا جغاح٘ ًٖ هظا الاججاه و٢غع في اإلااصة  الُٗيُت بن ٧ل صٖىي  مً مضوهت الخ٣ى١  12ٚحر ؤن مكٖغ

ت وؤمام نغاخت هظا الىو  جغمي بلى اؾخد٣ا١ ؤو خماًت خ٤ ُٖني وا٢٘ ٖلى ٣ٖاع حٗخبر صٖىي ُٖيُت ٣ٖاٍع

ت مى٣غيت في اإلاٛغب، زالٞا إلاا ٧ان ٖلُه الىي٘ في  ال ٌؿٗىا بال ؤن وٗخبر الضٖاوي الصخهُت الُٗيُت ال٣ٗاٍع

مىه حٗخبر الضٖاوي الغامُت بلى اؾخد٣ا١  8هذ اإلااصة الظي ٧ا 3/6/1915مىا٤ٞ  1333عحب  19ْل ْهحر 

 ٣ٖاع مً ال٣ٗاعاث بدؿب اإلادل الظي جيسخب ٖلُه.
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ت وؤزغي مى٣ىلت ٖلى  جى٣ؿم الضٖاوي مً خُث مىيٕى الخ٤ الظي جدمُه بلى صٖاوي ٣ٖاٍع

 الخٟهُل الخالي:

 الدعىي العلازيت

ت هي التي تهضٝ خماًت خ٤ ُٖني ٣ٖاعي ٦د٤ الؿُدُت ؤو خ٤ الاعجٟا١ ؤو خ٤  ٞالضٖاوي ال٣ٗاٍع

الاؾخٗما٫ والؿ٨نى ؤو ٚحر طل٪ مً الخ٣ى١ الُٗيُت اإلاترجبت ٖلى ال٣ٗاعاث، ٩ٞل صٖىي جدمي خ٣ا متن 

ت ٌؿخىي في طل٪ ؤن ً ت جخه٠ بُبُٗت الخ٤ الظي جدمُه وحؿمى صٖىي ٣ٖاٍع ٩ىن الخ٤ الخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

ت  مترجبا ٖلى ٣ٖاع بُبُٗخه ؤو ٖلى ٣ٖاع بالخسهُو، وبىاء ٖلى طل٪ حٗخبر مً ٢بُل الضٖاوي ال٣ٗاٍع

 الضٖاوي الخالُت:

ت ؤو التي ًغمي -1 ٗها اإلاال٪ لخثبذ خ٤ مً الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع صٖىي اؾخد٣ا١ ال٣ٗاع التي ًٞغ

 مً وعائها اؾترصاص ٣ٖاعه اإلاٛهىب.

٪ ٖلى الكُإ ٧الىاعر الظي آ٫ بلُه ٣ٖاع مكإ صٖىي ٢ؿمت ألام-2 ٗها الكٍغ ت التي ًٞغ ىا٫ ال٣ٗاٍع

، ؤما بطا ا٢خهغ ألامغ  ُت ؤن ج٩ىن ال٣ؿمت اإلاُلىبت ٢ؿمت جهاثُت ج٣ط ي ٖلى الكُٕى ٤ ؤلاعر قٍغ ًٖ ٍَغ

ص يء ٖلى بحغاء ٢ؿمت مهُإة ػماهُت ٧اهذ ؤو م٩اهُت ٞةن الضٖىي ج٩ىن شخهُت ل٩ىجها جىهب ٖلى مىٟٗت ال

 اإلاكتر٥ ولِـ حىهغه.

ٗها اإلاال٪ ٖلى مً ًضعي جغجب خ٤ ُٖني -3 ت التي ًٞغ صٖىي به٩اع خ٤ مً الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

 ٣ٖاعي لٟاثضجه ٖلى ٣ٖاع للمضعي.

ٗها ناخب الخ٤ ٖلى مال٪ ال٣ٗاع الظي -4 ت التي ًٞغ صٖىي جثبذ خ٤ مً الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

اعجٟا١ مُل ٖلى ؤعى الجاع، ُٞٗمض هظا ألازحر بلى ب٢امت بىاء ٌؿض به  ًى٨غ ٖلُه خ٣ه، ٦إن ٩ًىن للصخو

 اإلاُل.

 صٖاوي الخُاػة التي تهضٝ  بلى خماًت وي٘ الُض ٦مٓهغ مً مٓاهغ اإلال٨ُت.-5
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ٌٗخبر  2/06/1915مىا٤ٞ  1333عحب  19مً مغؾىم  8و٧ان اإلاكٕغ ٖمال بم٣خط ى اإلااصة  -6

 الظي جيسخب بلُه.الضٖاوي اإلاسخلُت ٣ٖاعا بدؿب اإلادل 

 الدعىي اإلاىلىلت:

ؤما الضٖىي اإلاى٣ىلت ٞهي الضٖىي التي تهضٝ الخهى٫ ٖلى خماًت للخ٣ى١ اإلاى٣ىلت، والخ٣ى١ 

ت الىاعصة في ال٣اهىن ٖلى ؾبُل الخهغ، ٞبما ؤهىا وٗٝغ اإلاى٣ى٫ ًٖ  اإلاى٣ىلت هي ٧ل ما ٖضا الخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

٤ الاؾدبٗاص ٞى٣ى٫ ٧ل ما لِـ ب٣ٗاع ٞهى  ٣ت  ٍَغ مى٣ى٫، ٦ظل٪ وؿخيبِ الخ٣ى١ اإلاى٣ىلت بىٟـ الٍُغ

 ٞى٣ى٫: ٧ل خ٤ لِـ بد٤ ٣ٖاعي ٞهى خ٤ مى٣ى٫، وبىاء ٖلى طل٪ ج٩ىن الضٖاوي آلاجُت صٖاوي مى٣ىلت:

الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ الُٗيُت ٖلى اإلاى٣ىالث: ٞالضٖىي التي جغمي بلى اؾخد٣ا١ مى٣ى٫ حٗخبر -1

وي الغامُت بلى جثبُذ خ٤ ُٖني ٖلى مى٣ى٫ حٗخبر صٖاوي مى٣ىلت ؾىاء ٧ان صٖىي مى٣ىلت صون ق٪، والضٖا

 الخ٤ اإلاغاص جثبُخه خ٣ا ُٖيُا ؤنلُا ؤو جبُٗا.

الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ الصخهُت حٗخبر ٧لها صٖاوي مى٣ىلت بٌٛ الىٓغ ًٖ مهضع الخ٤ ؤو -2

 مدله.

ا حٗل٤ ألامغ بخهٝغ اههب ٖلى ٣ٖاع وج٩ىن الضٖىي مى٣ىلت ولى حٗل٣ذ بمى٣ى٫ باإلاا٫، ٦ما بط-3

بإ ؤه٣ايا ؤو بإشجاع ؾخ٣ُ٘ وجبإ ؤزكابا ٞةطا خهل زالٝ بحن الباج٘ واإلاكتري خى٫ الثمً ؤو  لحهضم ٍو

٘ لدؿىٍخه حٗض صٖىي مى٣ىلت.  خى٫ ألاه٣اى وألازكاب ٞةن الضٖىي التي جٞغ

ت التي ج٣٘ ٖلى ٣ٖاعاث ومى٣ىالث جخدضص-4 َبُٗت الضٖىي ٖلى يىء الخُاع  وفي الالتزاماث الخسُحًر

ه مً له الخ٤ ُٞه، ٞةطا ازخاع اإلاى٣ى٫ ٧ان الخ٤ اإلاخٗل٤ به مى٣ىال والضٖىي التي جدمُه صٖىي  الظي ًجٍغ

ت.  مى٣ىلت، ؤما بطا ازخاع ال٣ٗاع ٞةن الضٖىي ج٩ىن ٣ٖاٍع

ان مى٣ىال ؤما الالتزاماث البضلُت، ٞةن َبُٗت الضٖىي جخدضص ٖلى يىء مدل الالتزام، ٞةطا ٧-5

ت.  ٧اهذ الضٖىي مى٣ىلت، وبطا ٧ان ٣ٖاعا ٧اهذ الضٖىي ٣ٖاٍع
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والضٖاوي التي جغمي خماًت الخ٣ى١ الىا٢ٗت الٗلى ألاقُاء ٚحر اإلااصًت حٗخبر صٖاوي مى٣ىلت، ٞمً -6

 اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن ألاقُاء ٚحر اإلااصًت جسغج بُبُٗتها مً اإلاجا٫ ال٣ٗاعي وجضزل في مجا٫ اإلاى٣ى٫.

 الث: الدعاوي اإلاىطىعيت والدعاوي اإلاسخعجلتالفسع الث

 جهى٠ الضٖىي جبٗا لُبُٗت الخماًت ال٣ًاثُت اإلاُلىبت بلى صٖىي مىيٕى وصٖىي مؿخعجلت:

 الدعاوي اإلاىطىعيت:

وهي الضٖاوي الٛالبت في الٗمل ال٣ًاجي، ألن اإلاضعي ٚالبا ما ٩ًىن ٢هضه مً الالخجاء بلى ال٣ًاء 

خاؾم مىه، ًٟهل في ؤنل الخ٤ بهىعة ٢ُُٗت جىٞغ الاؾخ٣غاع والثباث لخ٣ه، الىنى٫ بلى اؾخهضاع ٢غاع 

ُت جمُحزا لها  والضٖىي التي ٩ًىن الهضٝ مجها الخهى٫ ٖلى هظا الىٕى مً الخماًت حؿمى الضٖاوي اإلاىيٖى

 ًٖ الضٖاوي الى٢خُت التي ٩ًىن الهضٝ مجها مجغص اجساط بحغاء و٢تي ًد٤٣ خماًت و٢خُت لِـ بال.

ت ب٣هض بزباث اإلال٨ُت للمضعي ؤو هٟحها ًٖ اإلاضعى ٖلُه، والضٖىي  وبىاء ٖى ٖلى طل٪ ٞالضٖىي اإلاٞغ

ٌ اإلاىاؾب للمضعي، والضٖىي التي جغمي بلى  التي تهضٝ لخدضًض اإلاؿاو٫ ًٖ الٟٗل الًاع والخ٨م بالخٍٗى

ُت، أل ذ ببُالهه ؤو ألامغ بدىُٟظ م٣خًُاجه، ٧لها صٖاوي مىيٖى جها جىهب ٖلى ؤنل ٞسخ ال٣ٗض ؤو الخهٍغ

الخ٤، وال٣غاع الهاصع ٞحها ًمى٘ مٗاوصة الجزإ ُٞما بدذ ُٞه مً حضًض بال ما ٧ان هدُجت إلاماعؾت َغ١ 

 الًُٗ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن.

ؤما الضٖىي التي تهضٝ بلى حُٗحن خاعؽ ٢ًاجي للٗحن اإلاخىإػ ٞحها بلى خحن البث في مىيٕى الجزإ، 

٢خت، ؤو اؾترصاص الخُاػة في اهخٓاع نضوع خ٨م في صٖىي اإلال٨ُت ٞهي صٖاوي ما٢خت ؤو بلى جدضًض ه٣ٟت ما 

 تهضٝ بلى اجساط بحغاءاث و٢خُت للمداٞٓت ٖلى الخ٤ اإلاضعى به.

و٢ض ٩ًىن الخضبحر اإلاا٢ذ اإلاُلىب، هضٞه صٞ٘ زُغ صاهم ًتهضص الخ٤ اإلاسخل٠ ٖلُه بطا لم ًامغ 

ت، ُٞىًاٝ  البا ما بظل٪ الخضبحر ٖلى وحه الؿٖغ بلى ٖىهغ الخى٢ُذ، ٖىهغ آزغ هى ٖىهغ الاؾخعجا٫، ٚو

ج٩ىن الضٖاوي الى٢خُت صٖاوي مؿخعجلت جسً٘ إلحغاءاث زانت جسخل٠ ًٖ جل٪ التي جدب٘ في ؤلاحغاءاث 

٘ الضٖاوي.  الٗاصًت لٞغ
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 الدعىي اإلاسخعجلت:

ٗت وم حر خماًت ؾَغ ا٢خت للخ٤ اإلاسخل٠ الضٖىي اإلاؿخعجلت هي الضٖىي التي ٩ًىن اإلاُلىب ٞحها جٞى

٤ ؤلاحغاءاث الٗاصًت، بد٨م َبُٗت ٖمل ال٣اض ي الظي ًخُلب  ال ٞو ُٞه، ٞٛالبا ما ٩ًىن ؤمض الخ٣اض ي ٍَى

ضم الدؿٕغ في بنضاع ألاخ٩ام ٢بل ٞدو ٧ل اإلاؿدىضاث اإلاُٟضة في جد٤ُ٣ الٗض٫، ٚحر ؤن اهخٓاع  التروي ٖو

٣ا لئلحغاءاث الٗاصًت ٢ض ًٟىث ٖلى الخهىم الٛغى الظي ٧اهىا ًخىزىهه مً  نضوع خ٨م ٢ًاجي ٞو

ت، لظل٪  الالخجاء بلى ال٣ًاء، ٞهىا٥ خاالث ًسص ى ٞحها مً مغوع الى٢ذ، وجخُلب البث ٖلى وحه الؿٖغ

ا آزغ مً الضٖاوي ٌؿخجُب لخلبُت خاحاتهم التي حعجؼ ؤلاحغاءاث  وي٘ اإلاكٕغ عهً بقاعة اإلاخ٣ايحن هٖى

إلاا ٧ان مً قإن هظه ؤلاحغاءاث ؤن ههِب اإلاخ٣ايحن بإيغاع مً حغاء الٗاصًت للخ٣اض ي ًٖ جلبُتها، ٚحر ؤهه 

ٗاث ٖلى بخاَتها ببٌٗ الكغوٍ التي ججٗل الخ٤ اإلاىيىعي في  ت التي جمغ بها، ٣ٞض خغنذ الدكَغ الؿٖغ

. ضم اإلاؿاؽ باإلاىيٕى  مإمً مً آزاعها، مً هظه الكغوٍ الاؾخعجا٫ ٖو

لخ٤ اإلاُلىب خماًخه، و٧ىجها حكخمل ٖلى زُغ ٞاالؾخعجا٫ ًخد٤٣ بُبُٗت الٓغوٝ اإلادُُت با

صاهم حهضص ؤنل الخ٤، في خالت ما لى اجبٗذ ؤلاحغاءاث الٗاصًت للخ٣اض ي، بِىما ًم٨ً صعء هظا الخُغ ؤو 

بت  مى٘ جٟا٢مه ٖلى ألا٢ل ًخضزل ال٣ًاء اإلاؿخعجل، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن الاؾخعجا٫ ال ًخد٤٣ بٚغ

ت، بل ٌؿخيبِ مً َبُٗت الجزإ الصخو في الخهى٫ ٖلى الخماًت ال٣ًا ثُت لخ٣ه ٖلى وحه الؿٖغ

والٓغوٝ اإلادُُت به، لظل٪ ٧ان ؤمغ ج٣ضًغه مترو٧ا لًمحر ال٣اض ي ووحضاهه ما لم ٣ًغع اإلاكٕغ اٖخباع 

 بٌٗ ال٣ًاًا مؿخعجلت بىو ال٣اهىن.

ال٣ًاء  ٞهىا٥ ٢ًاًا ًجب ب٢امت الضلُل ٖلى ٧ىجها مؿخعجلت ٧ي جسى٫ لهاخبجها خ٤ الالخجاء بلى

اإلاؿخعجل لُلب خماًخه، وهظه ال٣ًاًا ٚحر مدهىعة ٚحر ؤن ال٣ٟه وال٣ًاء اؾخ٣غ ٖلى بٌٗ مجها، 

ٗها َالب بالؿماح له بالضزى٫ بلى  غ ه٣ٟت ما٢خت، والضٖىي التي ًٞغ ٦ضٖىي ؾمإ قاهض، وصٖىي ج٣ٍغ

ٗها ٞغ٢ت مىؾ٣ُُت ؤو  ٞغ٢ت للخمثُل بالضزى٫ بلى ٢اٖت الامخدان بٗض ؤن مىٗخه ؤلاصاعة، والضٖىي التي جٞغ

مؿغح اؾخإحغجه إلخُاء خٟلت بٗض ؤن مىٗذ مً َٝغ اإلااحغ، ٟٞي هظه ألامثلت ًخٗحن ٖلى ال٣اض ي ؤن 
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ٌ ؤو ال٣بى٫، وبزباث هظا الٗىهغ ٣ً٘ ٖلى اإلاضعى َب٣ا  ًخإ٦ض مً جىٞغ ٖىهغ الاؾخعجا٫ ٢بل ألامغ بالٞغ

 للمبضؤ الٗام.

ت بىو ال٣اهىن خُث ال ًدخاج ألامغ بلى بزباث ٖىهغ وهىا٥ خاالث ٌٗخبرها اإلاكٕغ مؿخعجل

مً ١.م.م( وصٖىي حُٗحن  148الاؾخعجا٫، مً طل٪ صٖىي بزباث خالت، ؤو َلب جىحُه بهظاع )الٟهل 

 مً ١.م.م(. 149خاعؽ ٢ًاجي، وصٖاوي الخىُٟظ الى٢خُت) الٟهل 

ي، بدُث ال ٩ًىن لخسلٟه والى٢ذ الظي ٌٗخض ُٞه بخىاٞغ ٖىهغ الاؾخعجا٫ هى و٢ذ الىٓغ في الضٖى 

ٗها جإزحر ٖلى جىاٞغ ٖىهغ الاؾخعجا٫، طل٪ ؤن ٢اٖضة ٧ىن الضٖىي ج٣ضع مً خُث قغوٍ ٢بىلها  و٢ذ ٞع

ٗها، ٢غعث إلاهلخت اإلاضعي ٧ي ال ًًاع مً بِء ؤلاحغاءاث ال٣ًاثُت.  ًىم ٞع

٘ الضٖىي زم ؤنبذ مخسلٟا ؤزىاء ه غ ٖىهغ الاؾخعجا٫ و٢ذ ٞع ٓغها حٗحن وبىاء ٖلى طل٪ بطا جٞى

ٗها ٩ُٞىن مً الٟاثضة ٢بىلها، طل٪ ؤهه لِـ مً اإلاى٤ُ في  الخ٨م بٗضم الازخهام ؤما بطا جىاٞغ بٗض ٞع

غ ٖىهغ الاؾخعجا٫، زم ٩ًىن مسخها في هٟـ الُىم  ش يء ؤن ًهغح ال٣اض ي بٗضم الازخهام لٗضم جٞى

غ هظا الٗىهغ. ٘ صٖىاه بٗض جٞى  بطا ما باصع اإلاضعي بلى ٞع

كتٍر ٦ظل٪  ؤال ًمـ ؤلاحغاء اإلاُلىب ؤنل الخ٤، وبهما ٣ًخهغ ٖلى جضبحر ما٢ذ، ٞةطا حٗل٤ َو

، ٞال ًد٤ اللجىء  ألامغ بمىيٕى الخ٤ ؤو ٧ان الخضبحر اإلاا٢ذ اإلاُلىب ال ًم٨ً اجساطه بال بطا مـ اإلاىيٕى

 بلى بحغاءاث الخ٣اض ي اإلاؿخعجلت.

الالػمحن لخؿً ؾحر ال٣ًاء لً  والخ٨مت مً هظا الكٍغ ج٨مً في ؤن الخطخُت باألهاة والتروي

ج٩ىن مبرعة بطا جم خؿم الجزإ صون تهُئت الٟترة الؼمىُت ال٩اُٞت لخد٤ُ٣ ال٣ًُت، وتهُئت وؾاثل الضٞإ 

 ال٩اُٞت.

مئىان بلى الخ٨م، واٖخباعه ٖىىاها للخ٣ُ٣ت والخا٫ ؤهه ٧ان هدُجت إلحغاءاث  بط ٠ُ٦ ًم٨ً الَا

غ ٞحها الٓغوٝ ال٩اٞ ِ في الخ٣ُض باإلحغاءاث مؿخعجلت لم جخٞى ُت لًمان خ٣ى١ الضٞإ، لظل٪ ًجب الخٍٟغ

الٗاصًت ٧لما ٧ان ألامغ ماؾا بجىهغ الجزإ وبىاء ٖلى طل٪ ال ه٩ىن بهضص صٖىي مؿخعجلت بطا ٧ان الُلب 
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غ مؿاولُت شخو ًٖ ٞٗل ؤو مىذ  غ خ٤ ُٖني ؤو به٩اعه، ؤو جىُٟظ ٣ٖض ؤو ٞسخه، ؤو ج٣ٍغ حهضٝ بلى ج٣ٍغ

ٌ ٖى لى ال٨ٗـ مً طل٪ ه٩ىن بهضص الخٍٗى ه، ؤو ٞسخ ٣ٖض بًجاع ق٣ت ؤو َلب حؿلُمها اؾدىاصا بلُه، ٖو

 جضابحر ما٢خت ال جمـ ؤنل الخ٤ ٧لما حٗل٤ ألامغ بالضٖاوي التي عؤًىاها ؾاب٣ا.

وما بٗضها مً  145والازخهام بال٣ًاًا اإلاؿخعجلت ٌٗىص بلى عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت )اإلااصة 

ت )اإلااصة  ١.م.م( ؤو عثِـ ت( ؤو عثِـ  53-95مً ال٣اهىن ع٢م  21اإلاد٨مت الخجاٍع اإلاخٗل٤ باإلادا٦م الخجاٍع

ت )اإلااصة  ت(. 41.90مً ال٣اهىن ع٢م  19اإلاد٨مت ؤلاصاٍع  اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

ٞةطا ٧ان الجزإ مٗغويا ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ، وجُلب ألامغ اجساط بحغاءاث مؿخعجلت ٢بل البث 

ت في الاؾخئ ىاٝ، ازخو بالىٓغ ٞحها الغثِـ ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ الٗاصة ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت( ومً  21مً ١.م.م واإلااصة  149جبٗا للجهت اإلاٗغوى ٖلحها الجزإ )اإلااصة  مً ٢اهىن بخضار اإلادا٦م الخجاٍع

ت ت ؤو للغثِـ ألاو٫ إلاد٨مت  البضًهي ال٣ى٫ ؤهه ًم٨ً لغثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت ٖاصًت ٧اهذ ؤو ججاٍع ؤو بصاٍع

الاؾخئىاٝ ؤن ًىِب ٖىه مً ال٣ًاء الخابٗحن للمد٨مت التي ًغؤؾها مً ًسخو بالىٓغ في ال٣ًاًا 

 اإلاؿخعجلت.

وجخمحز ؤلاحغاءاث في ال٣ًاًا اإلاؿخعجلت ببؿاَتها، ؾىاء مً خُث نضوع بٌٗ ألاوامغ في ُٚبت 

ان  غاٝ وصون خًىع ٧اجب الًبِ، ؤو ؾٍغ ٌ ألَا ش الى٤ُ باألمغ بطا حٗل٤ ألامغ بٞغ ؤحل الًُٗ مً جاٍع

مً ١.م.م ؤو مً خُث ٖضم الخ٣ُض  148الُلب ٦ما هى الكإن باليؿبت لؤلوامغ الهاصعة في بَاع اإلااصة 

باإلحغاءاث اإلاإلىٞت في ج٣ضًم الُلب خُث ًجىػ ج٣ضًمه في خالت الًغوعة ال٣هىي بلى ٢اض ي اإلاؿخعجالث 

ىه خُث ًخٗ ُاص ولى بمَى حن ٖلُه حُٗحن الُىم والؿاٖت للىٓغ في الُلب صوهما اٖخباع ألًام آلاخاص ؤو ؤًام ألٖا

 مً ١.م.م(. 149)اإلااصة 

وهٓغا للهبٛت الاؾخثىاثُت للٓغوٝ التي جهضع ٞحها ألاوامغ اإلاؿخعجلت ٞةن ؤلاحمإ مى٣ٗض ٖلى ؤجها 

ؤلخ٩ام الٟانلت في اإلاىيٕى بِىما الخ٨م ال جدىػ حجُت الص يء اإلا٣ط ي به، ٞهظه ألازحرة ال ج٩ىن بال ل

اإلاؿخعجل ال ًهضع بال في بحغاء و٢تي ال ًمـ ؤنل الخ٤ ٚحر ؤن هظا ال ًمى٘ مً ال٣ى٫ بان الخ٨م 
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اإلاؿخعجل ًب٣ى َاإلاا ب٣ُذ الٓغوٝ التي ؤصث بلى نضوعه ٢اثمت، ؤما بطا حٛحرث الٓغوٝ التي نضع ٞحها 

٘ صٖىي مبخضثت  تهضٝ بلى اجساط جضبحر ٌٛحر ؤلاحغاء اإلاإمىع به. ٞةهه ال ماو٘ ًمى٘ مً ٞع

ٗذ  و٦ُٟما ٧اهذ ألاخىا٫ ٞلِـ للخ٨م اإلاؿخعجل ؤًت حجُت باليؿبت إلاىيٕى الخ٤، ٞةطا ٞع

الضٖىي خى٫ ؤنل الخ٤ ٞةن ٢اض ي اإلاىيٕى ٚحر م٣ُض بما اهخهى بلُه ٢اض ي اإلاؿخعجالث في ؤمغه، ٣ٞض 

د٨م في اإلاىيٕى باإلال٨ُت بٗض طل٪ إلاً ًد٨م مؿخعجال للخاثؼ باؾترصاص الخُاػة اإلا جزوٖت بالٗى٠، ٍو

اؾترصث الخُاػة مً ًضه، ٦ما ٢ض ًد٨م اؾخعجالُا بٟغى ه٣ٟت ما٢خت للىالض ٖلى ولضه ؤو ال٨ٗـ، زم 

ٌ َلب الى٣ٟت، ٞالخ٨م اإلاؿخعجل لِـ  ًدبحن ٖىض الىٓغ في اإلاىيٕى ؤن طمت اإلالؼم بها زالُت ُٞد٨م بٞغ

 ض ي اإلاىيٕى ختى ولى ٧ان ًيخمي لىٟـ اإلاد٨مت.له ؤًت حجُت ؤمام ٢ا
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 الفسع السابع: دعاوي الاسخحلاق ودعاوي الحياشة

ت مً خُث َبُٗت الخماًت التي ٣ًهضها اإلاضعي بلى صٖاوي مل٨ُت  جى٣ؿم الضٖاوي الُٗيُت ال٣ٗاٍع

ت وال ٌكمل الضٖاوي ا إلاى٣ىلت و٢ض ًٟهم وصٖاوي خُاػة، وهظا الخ٣ؿُم ٢انغ ٖلى الضٖاوي الُٗيُت ال٣ٗاٍع

مً هظا ؤن اإلاى٣ى٫ جد٨مه ٢اٖضة "الخُاػة في اإلاى٣ى٫ ؾىض اإلال٨ُت" بسالٝ ال٣ٗاع التي حٗخبر الخُاػة ُٞه 

ؾببا مً ؤؾباب ٦ؿب اإلال٨ُت الق٪ ؤن الخُاػة في اإلاى٣ى٫ حُٗي الاهُبإ بإن الخاثؼ له هى مال٨ه 

ىت بؿُ  ُت ًم٨ً للمال٪ الخ٣ُ٣ي صخًها بالضلُل ال٨ٗس ي.الخ٣ُ٣ي، ٚحر ؤن هظا الاهُبإ ال ٌك٩ل بال ٢ٍغ

وبىاء ٖلى طل٪ ٧ان اإلاٟغوى ؤن جى٣ؿم الضٖاوي الُٗيُت اإلاى٣ىلت بلى صٖىي خُاػة وصٖاوي 

سُت، وإلاا ٧ان مٗمىال  اؾخد٣ا١، ٚحر ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي جإزغ باإلاكٕغ الٟغوس ي الظي جإزغ بضوعه بالؿىاب٤ الخاٍع

ت.به في ال٣اهىن الٟغوس ي ال٣  ضًم، خهغ هظا الخ٣ؿُم في الضٖاوي ال٣ٗاٍع

  Actions pétitoiresاإلابحث ألاول: دعاوي اإلالكيت

ت، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بد٤ ُٖني ؤنلي  صٖاوي اإلال٨ُت هي الضٖاوي التي جدمي الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

ٗها اإلاال٪ ل٣ٗاع مٗحن ٖلى مٛخهبه مً ؤحل اؾترصاص اإلال غها له ؤو جبعي، ٞالضٖىي التي ًٞغ ٨ُت والخ٨م بخ٣ٍغ

ٗها ناخب خ٤ الؿُدُت ؤو الاهخٟإ ؤو الغهً مً  في مىاحهت الٛانب هي صٖىي مل٨ُت، والضٖىي التي ًٞغ

تراٝ بها للمضعي،  ؤحل اإلاُالبت بالخ٣ى١ اإلاظ٧ىعة هي صٖاوي مل٨ُت ألجها تهضٝ بلى جثبُذ هظه الخ٣ى١ والٖا

ٗها ت الضٖىي التي ًٞغ م شخو مل٨ُخه ٖلى ٣ٖاعه  وحٗخبر ٦ظل٪ صٖىي ٣ٖاٍع مال٪ لىٟي خ٤ اعجٟا١ ًٖؼ

 صون وحه خ٤.

غ ؤو هٟي خ٤ ُٖني  ٞضٖاوي اإلال٨ُت بطن هي الضٖاوي التي حهضٝ مً وعائها اإلاضعي بلى الخ٨م بخ٣ٍغ

 ٖلى ٣ٖاع.

  Action possessoiresاإلابحث الثاوي: دعاوي الحياشة

ت بىاؾُت ال٣اهىن ع٢م هٓم اإلاكٕغ الخُاػة ٦ؿب مً ؤؾباب ٦ؿب اإلال٨ُت ال٣ٗا اإلاخٗل٤  39.08ٍع

٠ الخُاػة ؤن هخٗغى  خُلب مىا البدث في صٖاوي الخُاػة ؤن هخٗغى لخٍٗغ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت. ٍو
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ت مً حهت ؤزغي، ٢بل ؤن هبدث  ٠ الخُاػة مً حهت وللكغوٍ اإلاكتر٦ت بحن حمُ٘ الضٖاوي الخُاٍػ لخٍٗغ

ت مً حهت زال ثت وؤزحرة، لظل٪ ٞةن َبُٗت هظا اإلابدث ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى مسخل٠ ؤهىإ الضٖاوي الخُاٍػ

 زالزت مُلب ٖلى الك٩ل الخالي:

٠ الخُاػة  اإلاُلب ألاو٫: حٍٗغ

الخُاػة هي الؿلُت الٟٗلُت التي ًخمخ٘ بها شخو ٖلى ش يء ؤو خ٤ مترجب ٖلى هظا الص يء بهٟخه 

ال٣ى٫ ؤن للخُاػة ٖىهغان : ؤخضهما  مال٩ا للص يء ؤو ناخب الخ٤ ٖلُه، واهُال٢ا مً هظا الخٍٗغ٠ ًم٨ً 

ماصي ًخمثل في الؿُُغة الٟٗلُت ٖلى ش يء ؤو خ٤ مٗحن، ٦ؼعاٖت ألاعى، ؤو ؾ٨نى الضاع ؤو جإححرها، والثاوي 

ً الؿاب٣حن ج٩ىن  مٗىىي ًخمثل في اججاه هُت الخاثؼ بلى بؾىاص مل٨ُت الص يء ؤو الخ٤ لىٟؿه وبخىاٞغ الٗىهٍغ

ؾببا مً ؤؾباب ٦ؿب اإلال٨ُت بطا جىاٞغث لها الكغوٍ ألازغي، ٞاإلاٟغوى في  الخُاػة ٢اهىهُت جصر لخ٩ىن 

اإلاجخمٗاث اإلاىٓمت ؤن ج٩ىن خالت الىا٢٘ مُاب٣ت لخالت ال٣اهىن، ٞالصخو الظي ًدىػ ٣ٖاعا ؤو خ٣ا ٖلى 

هظا ال٣ٗاع لىٟؿه ًٟترى ؤهه اإلاال٪ له، ومً زم ٞةطا حغص مً هظه الخُاػة الٓاهغة، ٧ان له الخ٤ في 

الالخجاء بلى ال٣ًاء للمُالبت باؾترصاصها بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧ان هى ناخب الص يء ؤو الخ٤ ٞٗال ؤو مجغص 

 خاثؼ له.

ٞٗلت  خماًت الخُاػة بطن ج٨مً في ٧ىن اإلاكٕغ ٣ًُم مجها صلُال ٖلى ؤن ناخبها هى ناخب الخ٤ 

إلاا ٧اهذ الخُاػة بمٟهىمها ال٣اهىوي الُٗني ال٣ٗاعي، وهى بظل٪ ًجٗل الخاثؼ في مغ٦ؼ اإلاضعى ٖلُه صوما، و 

لى مضعي ٨ٖـ طل٪ ؤن ًثبذ ؤن خُاػة الخاثؼ  ىت ٖلحها، ٖو نٗبت ؤلازباث ٣ٞض حٗل الخُاػة اإلااصًت ٢ٍغ

 ًى٣هها الٗىهغ اإلاٗىىي.

٦ما ج٨مً ٖلت  خماًت الخُاػة في اإلاداٞٓت ٖلى ألامً والىٓام، ٞال ًجىػ في اإلاجخمٗاث اإلاىٓمت 

٣ىة، ولى ٧ان مً ٣ًىم بظل٪ هى ناخبها الخ٣ُ٣ي وبال ؤصي طل٪ بلى الايُغاب اٚخهاب الخ٣ى١ بال

 والٟىض ى.
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ما٫ الجضًضة،  وصٖاوي الخُاػة ج٣لُضًا زالزت صٖاوي هي: صٖىي مى٘ الخٗغى، وصٖىي و٠٢ ألٖا

وصٖىي اؾترصاص الخُاػة، ول٩ل واخضة مجها ؤخ٩ام زانت بها ؾىٗغى لها بمىاؾبت بدثىا ل٩ل صٖىي ٖلى 

، ٚحر ؤهه جىحض بحن هظه ألاهىإ الثالزت ؤخ٩ام مكتر٦ت ًجضع بىا ٢بل طل٪ الخٗغى لها في اإلاُلب خضة

 اإلاىالي.

 اإلاُلب الثاوي: الكغوٍ اإلاكتر٦ت بحن حمُ٘ صٖاوي الخُاػة

صٖاوي الخُاػة زانت بال٣ٗاعاث ٚحر اإلادٟٓت،ؤما ال٣ٗاعاث اإلادٟٓت ٞال ًخهىع ؤن ًيكإ هؼإ  أوال:

ت حجُت مُل٣ت، ولجٗله مً هظه الغؾىم  بكإن خُاػتها هٓغا إليٟاء اإلاكٕغ ٖلى بُاهاث الغؾىم ال٣ٗاٍع

 ه٣ُت الاهُال١ الىخُضة للخ٩ال٠ُ والامخُاػاث التي ًم٨ً ؤن جترجب ٖلى ال٣ٗاعاث اإلادٟٓت.

و٢ض وحضث مد٨مت الى٣ٌ ؤن جا٦ض ٖلى هظه ألاهمُت ب٣ىلها: " مً خ٤ اإلاال٪ الظي زبذ مل٨ه 

٘ ألامغ بلى ٢اض ي اإلاؿخعجالث لُجٗل خضا ل٩ل حٗض ًمـ بد٣ه، وبن طل٪ جضبحر ما٢ذ  بغؾم ٣ٖاعي  ؤن ًٞغ

 49ومؿخعجل جدخمه اإلاحزة الخانت للغؾم ال٣ٗاعي".

ش  167زاهُا: حمُ٘ صٖاوي الخُاػة ًجب َب٣ا للٟهل  مً ١.م.م ؤن جماعؽ ٧لها صازل ؾىت مً جاٍع

ٖما٫ اإلاسلت بالخُاػة و٧ان بًٗها مً البؿاَت بك٩ل ال اعج٩اب الٟٗل اإلاسل بالخُاػة، ٞةطا حٗا٢بذ ألا 

ش اعج٩اب ؤو٫ ٞٗل، بل بن الٟٗل الظي ٌٗخض به  ًؼعج الخاثؼ، ٞلِـ مً الًغوعي ؤن جبضؤ اإلاضة مً جاٍع

ان مضة الؿىت هى الظي ًبلٜ مً الجؿامت خضا حهضص خُاػة الخاثؼ.  لبضاًت ؾٍغ

ىت هظه هي مضة ج٣اصم ولِؿذ مضة بؾ٣اٍ، ومً زم والغؤي الغاجر في ال٣ٟه وال٣ًاء ؤن مضة الؿ

ٞهي ٢ابلت إلاا ج٣بل له مضص الخ٣اصم مً و٠٢ واه٣ُإ، ًٞال ًٖ ؤهه ًمى٘ ٖلى ال٣اض ي بزاعتها مً جل٣اء 

 هٟؿه.
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ت التي ًجىػ الخٗامل ٞحها بما  ثالثا: صٖاوي الخُاػة ال جماعؽ بال باليؿبت للخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

إلاترجبت ٖلحها التي ال ًجىػ الخٗامل ٞحها ٞال جصر خُاػتها وبالخالي ال حؿم٘ الضٖىي التي ال٣ٗاعاث والخ٣ى١ ا

ت لظل٪ ٧ان  غ خ٤ ُٖني ٣ٖاعي ٖلى ٣ٖاع ال ًجىػ الخٗامل ُٞه ٧األمال٥ الٗامت ؤو اإلاى٢ٞى جغمي بلى ج٣ٍغ

لى ٢ض ٢غع ؤهه " ٩ًىن ٖلى نىاب الخ٨م الظي ال ٌٗخبر ؤٞٗا٫ الخهٝغ ال تي ال ًم٨ً ؤن ًترجب اإلاجلـ ألٖا

 .50ٖلحها ؤي مٟٗى٫ ُٞما ًخٗل٤ باألعاض ي الجماُٖت التي ال ًم٨ً خُاػتها"

 ٖضم حىاػ الجم٘ بحن صٖىي الخُاػة وصٖىي اإلال٨ُت زابعا:

بما بطا ٧ان الخاثؼ مال٩ا ؤو  -بٗض طل٪–عؤًىا ؤن ال٣اهىن ًدمي الخُاػة لظاتها، ومً زم ٞهى ال حهخم 

لخ٤ الُٗني ال٣ٗاعي اإلاضعى به، وبىاء ٖلُه ٞال ًصر ؤن حؿخسضم صٖىي اإلال٨ُت ٧ىؾُلت ٚحر مال٪ لل٣ٗاع ؤو ا

لاللخٟاٝ ٖلى الخماًت التي ٢غعها ال٣اهىن للخُاػة ٞاإلاال٪ الظي اٖخضي ٖلى خُاػجه ٌؿخُُ٘ الضٞإ ٖجها 

ُت ؤال  ٤ صٖىي الخُاػة، ٚحر ؤهه بطا ًٞل الالخجاء بلى صٖىي اإلال٨ُت ٞله طل٪ قٍغ حن ًٖ ٍَغ  ًماعؽ الضٍٖى

 مٗا.

مً ١.م.م ٖلى ما ًلي: مً ٢ضم صٖىي  169وللخضلُل ٖلى ؤهمُت هظه ال٣اٖضة هو اإلاكٕغ في اإلااصة 

اإلال٨ُت ال ج٣بل مىه بٗض طل٪ صٖىي الخُاػة بال بطا و٢٘ بزال٫ بدُاػجه بٗض ج٣ضًم صٖىي اإلال٨ُت، ولبُان 

ت باليؿبت للمضعي، واإلاضعى ٖلُه، وال٣اض ي ٖلى ٢هض اإلاكٕغ مً هظه ال٣اٖضة وٗغى لخُب٣ُاتها الٗملُ

 الخٟهُل الخالي:

 باليؿبت للمضعى:-1

مً ١.م.م ٞةهه ًمى٘ ٖلى اإلاضعي في صٖىي الخُاػة الجم٘ بُجها وبحن صٖىي اإلاُالبت  169ٖمال باإلااصة 

٣ان للمُالبت به، ؤخضه لت هظا اإلاى٘ ج٨مً في ؤهه خُىما ٩ًىن لهاخب الخ٤ ٍَغ ما ؾهل بإنل الخ٤، ٖو

٤ الؿهل  ىعجه، ٞةهه ًٟترى ُٞه جىاػ٫ ًٖ الٍُغ م ٖو سخاع هظا ألازحر ٚع ؿحر ٍو ل ٖو و٢هحر، وألازغ ٍَى

٣ها قا١  م ٖلمه ب٩ىن ٍَغ وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن اإلاضعي الظي ازخاع اإلاُالبت بد٣ه صٖىي ؤنل الخ٤ ٚع
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ؿغ ال ًم٨ً جٟؿحر م ل، جاع٧ا صٖىي الخُاػة بما جمخاػ به مً ؾهىلت َو ٍى ى٢ٟه هظا بال بدىاػله ًٖ هظه َو

 الضٖىي.

٘ صٖىي  ٗها ٢بل ٞع وصٖىي الخُاػة التي ال ج٣بل هي ٦ما ؤوضر اإلاكٕغ الضٖىي التي وكإ الخ٤ في ٞع

ٗها بٗض ج٣ضًم صٖىي الُالبت بإنل الخ٤ ٞخ٩ىن م٣بىلت  اإلاُالب بالخ٤ ؤما الضٖىي التي ًيكا الخ٤ في ٞع

مً ١.م.م خُث اؾدثنى مً اإلاى٘ ما بطا ٧ان ؤلازال٫  169اإلااصة  َب٣ا إلاا هو ٖلُه اإلاكٕغ نغاخت في آزغ 

 بالخُاػة ٢ض و٢٘ بٗض ج٣ضًم صٖىي اإلال٨ُت.

 باليؿبت اإلاضعي ٖلُه-2

ت يض اإلاضعى ٖلُه ٢ض ج٩ىن صٖىي الخُاػة و٢ض ج٩ىن صٖىي الخ٤، والخترام ٢اٖضة  ٖى الضٖىي اإلاٞغ

حن باليؿبت للمضعى ٖلُه، ًجب  الخمُحز بحن ٞغيحن: ٖضم الجم٘ بحن الضٍٖى

ت ٖلى اإلاضعى ٖلُه هي صٖىي الخُاػة ٖى  الٟغى ألاو٫: الضٖىي اإلاٞغ

ىٖت هي صٖىي الخُاػة ٞةن اإلاضعى ٖلُه ال ًجىػ له ؤن ٌؿدىض بلى ؤؾباب  بطا ٧اهذ الضٖىي اإلاٞغ

ذ بهظا اإلاٗنى، ول ٌ َلب اإلاضعي، ولم ًىو اإلاكٕغ ا إلاٛغبي ٖلى خ٨م نٍغ ٨ىىا جخٗل٤ باإلال٨ُت بهضٝ ٞع

مً ١.م.م الظي ٣ًط ي بما ًلي " بطا و٢٘  168وؿخُُ٘ اؾخيخاج مى٠٢ له في هظا الاججاه مً هو اإلااصة 

به٩اع الخُاػة ؤو الخٗغى لها ٞةن البدث الظي ًامغ به ال ًم٨ً ؤن ًخٗل٤ بمىيٕى الخ٤" ومٗنى طل٪ ؤهه ال 

ا ًسى٫ له خُاػجه، ًجىػ للمضعى ٖلُه ؤن ًضٞ٘ بإهه اإلاال٪ لل٣ٗاع اإلاضعى ُٞه ؤو ؤن  له ٖلُه خ٣ا ُٖيُا ٣ٖاٍع

ٞمثل هظه الاصٖاءاث جخٗل٤ بإنل الخ٤، وؤنل الخ٤ ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة اإلاخ٣ضمت ًجب ؤن ٩ًىن 

 مىيٕى صٖىي اإلال٨ُت.

ت ٖلى اإلاضعى ٖلُه هي صٖىي اإلال٨ُت ٖى  الٟغى الثاوي: الضٖىي اإلاٞغ

٘ صٖىي اإلال٨ُت في الٟغى هىا هى ؤن ٌٗمض شخو بلى هٕؼ الخ٤ مً ًض ش باصع بلى ٞع خو آزغ ٍو

ت الؾترصاص خ٣ه؟. ٘ صٖىي خُاٍػ  مىاحهخه ٞهل جدى٫ هظه الضٖىي وخ٤ اإلاضعى ٖلُه اإلاجزوٕ خُاػجه في ٞع
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ٗها اإلاضعى ٖلُه في هظه الخالت ج٩ىن م٣بىلت، ٞضٖىي اإلال٨ُت ٚحر  الق٪ ؤن صٖىي الخُاػة التي ًٞغ

ه زم ٞةن ال٣ى٫ باٞتراى ت مً َٞغ ٖى جىاػله ًٖ صٖىي الخُاػة لً ًجض له ؤؾاؾا مً اإلاى٤ُ، ٦ما ؤن  مٞغ

ال٣ى٫ ب٨ٗـ طل٪ ًاصي بلى وي٘ قاط ومىا٢ٌ للٗض٫ مً م٣خًاه ؤن ٌؿمذ للمٗخضي ٖلى الخُاػة 

٘ صٖىي الخُاػة. ٘ صٖىي اإلال٨ُت ٢بل ؤن ٌٗمض هى بلى ٞع خضاء باإلاباصعة بلى ٞع  بدغمان زهمه مً عص هظا الٖا

 ت باليؿبت للمد٨م-3

مً ١.م.م ٖلى ؤهه " بطا و٢٘ به٩اع الخُاػة ؤو الخٗغى لها ٞةن البدث الظي ًامغ  168ههذ اإلااصة 

تراٝ بد٤ ُٖني  به ال ًم٨ً ؤن ًخٗل٤ بمىيٕى الخ٤ الظي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال مدل صٖىي حؿتهضٝ الٖا

حن  ٣ٖاعي" وم٣هىص اإلاكٕغ مً هظا الىو هى مى٘ ٢اض ي الخُاػة مً الخٗغى ألنل الخ٤ الزخالٝ الضٍٖى

ُٗت،  دمُه بىهىم حكَغ ا، ٞضٖىي الخُاػة حؿتهضٝ خماًت مغ٦ؼ وا٢عي ٌٗتٝر به ال٣اهىن ٍو ؾببا ومىيٖى

لظل٪ ٞةن مهمت ٢اض ي الخُاػة ج٣خهغ ٖلى بدث قغوٍ الخُاػة وؤوناٞها، في خحن تهضٝ صٖىي اإلال٨ُت بلى 

ؤؾاؽ هظا الخ٤ ومكغوُٖت اإلاُالب اإلاخٗل٣ت  خماًت ؤنل الخ٤ الُٗني ال٣ٗاعي، والبدث ٞحها ًدىاو٫ خخما

حن: مؿخىي الخ٨م الظي  به، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن ٢اض ي الخُاػة ًخ٣ُض ب٣اٖضة ٖضم الجم٘ هاجه ٖلى مؿخٍى

 ًهضعه، ومؿخىي ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في جد٤ُ٣ الضٖىي.

إلاىيٕى الخ٤، ٞٗلى اإلاؿخىي ألاو٫ ٞةن ال٣اض ي الظي ًىٓغ صٖىي الخُاػة ال ًجىػ له ؤن ًخهضي 

اإلاخ٣ضمت ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال مدل صٖىي اإلال٨ُت، وبىاء ٖلى  168ٞمىيٕى الخ٤ ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة 

ه، ألهه لى ٞٗل  طل٪ ٞةن ٢اض ي الخُاػة ال ًجىػ له ؤن ًبني خ٨مه ٖلى ؤؾباب جخٗل٤ بإنل الخ٤ ومىيٖى

 صٖىي الخُاػة وصٖىي اإلال٨ُت.ل٩ان ٢ض بث في ٚحر ما هى مُلىب مىه ولى٢٘ في زُإ الجم٘ بحن 

إة مما حؿمذ به  ٞال٣اض ي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿدىض بلى ؤنل الخ٤ ل٣ُغع خ٣ى٢ا ؤوؾ٘ مضي وؤقض َو

ٖىانغ الخُاػة، وبىاء ٖلى طل٪ ال ًجىػ له ؤن ٌؿخجُب لُلب مضعي الخُاػة اؾدىاصا بلى ؤن هظا ألازحر ٢ض 

حن وهى  ؤزبذ مل٨ُخه للٗحن التي حٗغى له ٞحها اإلاضعى ٖلُه، ألن مثل هظا الخٗلُل ُٞه حم٘ بحن الضٍٖى

غي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن هظا اإلاى٘ ًخٗل٤ ؤؾاؾا بمىُى١ الخ٨م الظي ًجب ؤن ًاؾـ  ممىٕى ٦ما مغ مٗىا، ٍو
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ٖلى ؤؾباب مخهلت بالخُاػة، ؤما ُٞما ًخٗل٤ باألؾباب ؤو الخُثُاث ٞال حىاح ٖلى ال٣اض ي بن هى ؤياٝ 

ضا مىه ؤؾبابا مؿخمضة مً ؤنل الخ٤ ماصامذ ألاؾباب ألاؾاؾُت التي بني ٖلحها الخ٨م مخٗل٣ت  جٍؼ

 51بالخُاػة.

لى هظا ٧ان اإلاكٕغ بٗض ؤن بحن في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  ؤن مىيٕى الخ٤ ال ًم٨ً ؤن  168ٖو

٩ًىن بال مىيٕى صٖىي مل٨ُت، ؤياٝ بلى ال٣ٟغة الثاهُت " ًجىػ م٘ طل٪ للمد٨مت ؤن جٟدو اإلاؿدىضاث 

 ىص التي ج٣ضم لدؿخسلو مجها الىخاثج اإلاُٟضة ُٞما ًخٗل٤ بالخُاػة".وال٣ٗ

ؤما ٖلى اإلاؿخىي الثاوي ٞةن ال٣اض ي وهى بهضص جد٣ُ٣ه الضٖىي والبدث ٞحها ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿدىض 

بلى ؤؾباب مؿخمضة مً مىيٕى الخ٤، بل ًخٗحن ٖلُه ؤن ٣ًخهغ في بدثه لضٖىي الخُاػة ٖلى ؤؾباب 

لخ٤، ٚحر ؤن هظا ال٣ى٫ ال ٌٗني ٖضم الغحٕى للمؿدىضاث اإلاخٗل٣ت بإنل الخ٤ باإلاغة مؿخمضة مً مىيٕى ا

ٞةطا صٖذ يغوعة البدث في الخُاػة للغحٕى بلى مؿدىضاث جخٗل٤ بإنل الخ٤ الؾخسالم الىخاثج اإلاُٟضة في 

بلى هخاثج  الخُاػة ٞال يحر ٖىضثظ مً الغحٕى بلحها، َاإلاا ؤن طل٪ ٚحر م٣هىص لظاجه بل لًغوعة الخىنل

لى هظا ٧ان اإلاكٕغ بٗض ان بحن  مُٟضة في جدضًض َبُٗت وي٘ الُض، واؾخسالم الهٟت الخ٣ُ٣ُت للخُاػة ٖو

ؤن مىيٕى الخ٤ ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال مىيٕى صٖىي مل٨ُت، ؤياٝ في  168في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

٣ىص التي ج٣ضم لدؿخسلو مجها الىخاثج ال٣ٟغة الثاهُت: " ًجىػ م٘ طل٪ للمد٨مت ؤن جٟدو اإلاؿدىضاث والٗ

 اإلاُٟضة ُٞما ًخٗل٤ بالخُاػة".

 اإلاؼلب الثالث: أهىاع دعاوي الحياشة

 la complainteصٖىي مى٘ الخٗغى  أوال:

ٗها خاثؼ ال٣ٗاع ؤو الخ٤ الُٗني ال٣ٗاعي لغص الاٖخضاء الظي  صٖىي مى٘ الخٗغى هي الضٖىي التي ًٞغ

مثا٫ طل٪ ؤن  l’action possessoire par excellenceىي الخُاػة الٗاصًتحٗغيذ له خُاػجه، ٞهي حٗخبر صٖ

 ًؼعٕ شخو في ؤعى ًدىػها الٛحر، ؤو ٌٗمض بلى اإلاغوع مً ؤعى مجاوعة صون وحه خ٤.
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٘ صٖىي مى٘ الخٗغى إلحباع  ت ؤو التي ٞخذ ٞحها اإلامغ صون مبرع بةم٩اهه ؤن ًٞغ ٞهاخب ألاعى اإلاؼعٖو

٘ ًضه ٖلى   ألاعى ؤو بحباع الجاع ٖلى ؾض اإلامغ الظي ٞخده في ؤعيه.الؼإع ٖلى ٞع

ولؿمإ صٖىي مى٘ الخٗغى البض مً الخإ٦ض مً جىاٞغ قغوَها التي جخهل في مٗٓمها بالىٓام 

الٗام، لظل٪ ًجب ٖلى اإلاد٨مت ؤن جًمً خ٨مها هظه الكغوٍ جدذ َاثلت بُالن الخ٨م َب٣ا إلاا طهبذ 

، ؤو ًٟغيها ال٣ًاء ل٣بى٫ صٖىي مى٘ الخٗغى . والكغوٍ التي 52بلُه مد٨مت الى٣ٌ ٌؿخلؼمها اإلاكٕغ

 جخمثل ُٞما ًلي:

: ؤن ٩ًىن اإلاضعي خاثؼا خُاػة ٢اهىهُت لل٣ٗاع ؤو الخ٤ الُٗني اإلاترجب ٖلُه، ؾىاء ٧ان الكٍغ ألاو٫ 

٧له، خاثؼا بىٟؿه ؤو بىاؾُت الٛحر، ٧اإلاؿخإحغ ًماعؽ الخُاػة لخؿاب اإلااحغ، والى٦ُل ًماعؾها لخؿاب مى 

٘ صٖاوي  168و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الكٍغ في اإلااصة  مً ١.م.م. التي ج٣ط ي بإهه " ال ًم٨ً ٞع

 الخُاػة بال ممً ٧اهذ له شخهُا ؤو بىاؾُت الٛحر مىظ ؾىت ٖلى ألا٢ل خُاػة ٣ٖاع ؤو خ٤ ُٖني ٣ٖاعي".

اإلاخ٣ضمت  168مً اإلااصة : ؤن حؿخمغ الخُاػة مضة ؾىت ٖلى ألا٢ل ٦ما هى واضر الكٍغ الثاوي

ٞالخُاػة التي ال جضوم لهاخبها مضة ؾىت ٖلى ألا٢ل ال جهلر لؿمإ الضٖىي بها ٚحر ؤهه ًم٨ً إلاً اهخ٣ل 

بلُه ال٣ٗاع ؤو الخ٤ الُٗني اإلاترجب ٖلُه بىاؾُت ال٣ٗض )٧اإلاكتري( ؤو ؤلاعر )٧الىاعر( ؤن ٠ًًُ إلاضة 

الخاثؼ اؾخمغاع الخُاػة مً الُىم ألاو٫ بلى الُىم ألازحر، بل خُاػجه مضة ؾلٟه ٦ما ؤهه ال ٌكتٍر ؤن ًثبذ 

٨ًُٟه ؤن ًثبذ خُاػجه في الُىم ألاو٫ والُىم ألازحر لخٟترى الخُاػة مؿخمغة في ال٣ٟغة ما بحن الُىمحن ٖمال 

 بال٣اٖضة اإلاٗمى٫ بها في الخ٣اصم اإلا٨ؿب.

ٚحر مجغصة مً اإلاىحب ال٣اهىهُت  : ؤن جخه٠ الخُاػة بالهضوء والٗلىُت وؤن ج٩ىن الكٍغ الثالث

 اإلاظ٧ىعة. 168وزالُت مً الالخباؽ، َب٣ا إلاا ج٣ط ي به اإلااصة 

وبىاء ٖلى طل٪ ٞالخُاػة التي ٌكىبها الٗى٠ ؤو ؤلا٦غاه ج٣ٟض نٟت الهضوء وبالخالي ال جهلر لُلب -ؤ

ػة بلى ما ال جهاًت، ٞةطا الخماًت ال٣ًاثُت بىاؾُت صٖىي مى٘ الخٗغى ٚحر ؤن ؤلا٦غاه والٗى٠ ال ٌُٗب الخُا
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ػا٫ هظا الُٗب ناعث الخُاػة هاصثت مً و٢ذ ػواله وعجبذ آلازاع ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت، ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ 

٘ صٖىي مى٘ الخٗغى، ؤو ُٞما ًسو الاؾدىاص بلحها لخمل٪ ال٣ٗاع ؤو الخ٤ الُٗني ال٣ٗاعي  بهالخُتها لٞغ

 بالخ٣اصم اإلا٨ؿب.

ُب ؤلا٦غاه ؤو ٖضم الهض وء هى ُٖب وؿبي ال ًم٨ً ؤن ًخمؿ٪ به بال مً و٢٘ ٖلُه ؤلا٦غاه ؤو ٖو

مىعؽ يضه الٗى٠، ؤما مً ٧اهذ الخُاػة هاصثت باليؿبت له اإلاضة ال٣اهىهُت، ٞال ج٣بل مىه صٖىي مى٘ 

 53الخٗغى ولى ٧اهذ ٚحر هاصثت باليؿبت لٛحره.

ؤي ومؿم٘ مً الىاؽ، بدُث وج٩ىن الخُاػة ْاهغة ؤو ٖلىُت بطا ٧ان الخاثؼ ًباقغها ٖلى مغ -ب

ًم٨ً مكاهضجه مً َٝغ ٧ل مً ًدخج ٖلُه بالخُاػة. ؤما الخُاػة الخُٟت ؤو اإلاؿخترة ٞال جهلر ألن ج٩ىن 

ىت ٖلى اإلال٨ُت، ومً زم ٞال حؿم٘ بها صٖىي مى٘ الخٗغى.  ٢ٍغ

ُب الخٟاء ٦ُٗب ٖضم الهضوء هى ُٖب وؿبي، بدُث ال ًجىػ ؤن ًخمؿ٪ به بال مً ٧اهذ  ٖو

ُب ٖغى بمٗنى ؤهه بطا ػا٫ الُٗب ؤهخجذ الخُاػة آزاعها مً و٢ذ ػواله الخ ُاػة مؿخترة باليؿبت له، ٖو

لى ال٨ٗـ مً طل٪ بطا بضؤث الخُاػة ْاهغة ٖلىُت زم قابها ُٖب الخٟاء ٞةجها ال جهلر إلهخاج ألازغ  ٖو

 ال٣اهىوي اإلاترجب ٖلى الخُاػة الٗلىُت.

خاثؼ ٣ًىم بهىعة مخ٨غعة بإٖما٫ ٖلى الص يء ؤو الخ٤ مىيٕى وج٩ىن الخُاػة مؿخمغة بطا ٧ان ال-ج

الخُاػة بك٩ل ًيسجم وهٕى الخ٤ الظي ًمل٨ه، ٞةطا ٧ان ال٣ٗاع مىيٕى الخُاػة صاعا في اإلاضًىت جثبذ الخُاػة 

اإلاؿخمغة بؿ٨نى الخاثؼ ٞحها بهىعة مؿترؾلت ؤو جإححرها بًاها، ؤما بطا ٧اهذ ج٣٘ في ؤخض الكىاَئ ٞةن 

ُب ٖضم الاؾخمغاع بسالٝ ُٖبي  الخُاػة حٗخبر مؿخمغة ولى ؤن الخاثؼ ال ًترصص ٖلحها بال زالٝ ٞترة اله٠ُ ٖو

 الهضوء والخٟاء، ُٖب مُلب ٌؿٙى مٗه ل٩ل طي مهلخت ؤن ًخمؿ٪ به في مىاحهت مضعي الخُاػة.

ًدىػ  ٧اإلاؿخإحغ  précaireوج٩ىن الخُاػة مجغصة مً اإلاىحب ال٣اهىوي بطا ٧اهذ خُاػة ٖغيُت -ص

 لهاخب الٗحن اإلااحغة، واإلاؿخٗحر ًدىػ لهاخب الص يء اإلاٗاع، واإلاىصٕ لضًه ًدىػ للمىصٕ.

                                                 
53

 -Glasson tisset op cit n° 460 p 511. 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 71 

ٞةطا خاػ الصخو لىٟؿه باٖخباعه مال٩ا لل٣ٗاع ؤو الخ٤ الُٗني ٧اهذ خُاػجه مؿدىضة بلى مىحب 

اج،  وج٩ىن ٢اهىوي ٌُٗي الخاثؼ خ٤ مماعؾت صٖىي مى٘ الخٗغى في خالت ما بطا حٗغيذ خُاػجه لئلٖػ

ؤي لم جٓهغ مً زاللها الىُت الخ٣ُ٣ُت للخاثؼ، والخُاػة ٚحر   équivoqueالخُاػة ملخبؿت بطا قابها ٚمىى

ما٫ اإلا٩ىهت لها  ل هظه ألٖا ما٫ اإلا٩ىهت لها ًٖ هُت الخاثؼ بجالء، ٞةطا ؤم٨ً جإٍو اإلالخبؿت هي التي حك٠ ألٖا

ما٫ جإ ل هظه ألٖا ال آزغ اٖخبرث هُت الخاثؼ ٚامًت و٧اهذ الخُاػة ًٖ هُت الخاثؼ بجالء، ٞةطا ؤم٨ً جإٍو ٍو

مكىبت بُٗب الٛمىى، مثا٫ طل٪ الىاعر الظي ًدىػ ٣ٖاعا للمىعور ٢ُض خُاجه، زم ًضعي مل٨ُخه بٗض 

اة هظا ألازحر، ٞدُاػة الىاعر ج٩ىن مكىبت بالٛمىى وؤلابهام َاإلاا ؤهه لم ًٟصر في خُاة اإلاىعور ًٖ  ٞو

 هِخه الخ٣ُ٣ُت.

اب٘: ؤن ٩ًىن ٢ض و٢٘ حٗغى للمضعي في خُاػجه، والخٗغى هى ٧ل ٖمل ماصي ؤو ٢اهىوي الكٍغ الغ 

حن: ؤخضهما ماصي وآلازغ ٢اهىوي ٖلى  مً قإهه ؤن ٌٗغ٢ل اهخٟإ اإلاضعى بدُاػجه، ٞالخٗغى بطن ٖلى هٖى

 الخٟهُل الخالي:

ىُىي ٖلى به٩اع الخُاػة الثاب خت لصخو آزغ، ٞالخٗغى اإلااصي : هى ٧ل ٖمل ًهضع ًٖ الصخو ٍو

مثل طل٪: الصخو الظي ًؼعٕ ؤو ًبني في ؤعى مىحىصة في خُاػة حاعه، ؤو ٧ان ٌٗمض شخو بلى اإلاغوع في 

ما٫ اإلااصًت التي  ؤعى جىحض في خُاػة آزغ مضُٖا ؤن ل٣ٗاعه اعجٟا١ مغوع ٖلى هظه ألاعى، ٞمثل هظه ألٖا

٘ صٖىي الخُ  اػة.ٌؿدك٠ مجها به٩اع الخُاػة حك٩ل حٗغيا مبرعا لٞغ

ؤما بطا ٧ان الخٗغى ال ًىم ًٖ به٩اع الخُاػة، ٧ان ًمغ شخو في ؤعى الٛحر صون ؤن ج٩ىن لضًه ؤًت 

٘ صٖىي الخُاػة، وبهما ٌٗخبر ٖمال ٚحر مكغوٕ ٌُٗي  الصٖاء خ٤ اإلاغوع، ٞةهه ال ٌك٩ل حٗغيا مبرعا لٞغ

.ٌ  54ناخبه الخ٤ في اإلاُالبت بالخٍٗى

٢اهىوي ٌؿخٟاص مىه الخٗغى للخاثؼ في خُاػجه، مثا٫ طل٪ ؤن ؤما الخٗغى ال٣اهىوي ٞهى ٧ل بحغاء 

ت ٖلى الخاثؼ، ؤو ؤن ًىظع اإلاؿخإحغ مً َٝغ شخو بًغوعة حؿلُم ألاحغة له هى ال بلى  ٘ صٖىي خُاٍػ جٞغ
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الخاثؼ، ٞللخاثؼ واإلا٨غي في اإلاثالحن الؿاب٣حن ؤال ٨ًخٟي بضٞ٘ الضٖىي في اإلاثا٫ ألاو٫، ؤوال ٌٗحر ؤهمُت لئلهظاع 

٘ صٖىي م٣ابلت يض  ٘ صٖىي مى٘ الخٗغى، ٞللخاثؼان ؤن ًٞغ في اإلاثا٫ الثاوي، بل ل٩ل مجهما ؤن ًلجإ بلى ٞع

٘ صٖىي مى٘ الخٗغى ٖلى  اإلاضعي ًُلب الخ٨م ٖلُه بى٠٢ الخٗغى الظي بضا مىه، وللماحغ ٦ظل٪ ؤن ًٞغ

 باٖث ؤلاهظاع.

ما٫ الجضًضة    œuvre Dénonciation de nouvelزاهُا: صٖىي و٠٢ ألٖا

ت تهضٝ بلى و٠٢ ؤٖما٫ قٕغ الٛحر في بهجاػها ٖلى  ما٫ الجضًضة هي صٖىي خُاٍػ صٖىي و٠٢ ألٖا

 ؤعيه، ؤو ٖلى وق٪ الكغوٕ ٞحها، لى جمذ ألنبدذ مك٩لت لخٗغى لخُاػة الخاثؼ.

٘ ٖلى مً قٕغ في ٖمل لى جم ألنبذ  ما٫ الجضًت جٞغ ٠ ؤن صٖىي و٠٢ ألٖا دبحن مً هظا الخٍٗغ ٍو

الخُاػة ب٩ل جإ٦ُض، بدُث ٩ًىن الهضٝ مجها مىٗه مً بجمام ما بضؤ ُٞه ؤو مىٗه مً الكغوٕ في  اٖخضاء ٖلى

الٗمل الظي ًىىي بهجاػه، مثا٫ طل٪ ؤن ٩ًىن ل٣ٗاع خ٤ اعجٟا١ بٗضم البىاء ٖلى ٣ٖاع مجاوع، ٞةطا قٕغ 

٩ل اٖخضاء ٖلى خ٤ ناخب ال٣ٗاع اإلاغج٤ٟ به في بهجاػ بىاء ٖلى ؤعيه ٞةن مً قإن بجمام البىاء ؤن ٌك

ذجب الهىاء والكمـ مً الىنى٫ بلى هظا  الاعجٟا١ اإلا٣غع لل٣ٗاع اإلاغج٤ٟ مً خُث ؤهه ٌؿض الغئٍا ٍو

ال٣ٗاع، لظل٪ ًد٤ لهاخب ال٣ٗاع اإلاغج٤ٟ بمجغص ؤن ٌكٕغ ناخب ال٣ٗاع اإلاغج٤ٟ به في بٖضاص الخهمُم 

٘ صٖىي تهضٝ بلى مىٗه مً الكغو  ٕ في البىاء الظي ًىىي ال٣ُام به، والظي والاجٟا١ م٘ اإلا٣او٫، ؤن ًٞغ

ؾِك٩ل حٗغيا له في خُاػجه لخ٤ اعجٟا١ اإلاُل.ؤما بطا جمذ ؤٖما٫ البىاء ٞةن الضٖىي التي جهلر لغص 

خضاء هي صٖىي مى٘ الخٗغى.  الٖا

ما٫ الجضًضة، ٟٞي صٖىي مى٘  وه٨ظا ًٓهغ الٟغ١ بحن صٖىي مى٘ الخٗغى وصٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضة ٞةن الخٗغى لم ًخم الخٗغى ٩ًىن الخٗغى  خضاء خاال، ؤما في صٖىي و٠٢ ألٖا ٢اثما، والٖا

بٗض، ول٨ىه ؾ٣ُ٘ خخما بن لم ًباصع الخاثؼ بلى و٠٢ ما قٕغ ُٞه الٛحر مً ؤٖما٫ حضًضة، وفي صٖىي مى٘ 

غاؽ ؤو هضم البىاء الىاٞظة، ؤما في صٖىي و٠٢ ما٫  الخٗغى ٩ًىن الخ٨م بةػالت آزاع الخٗغى، ٣٦ل٘ ألٚا ألٖا

ما٫ التي ٌك٩ى مجها اإلاضعى ومى٘ اإلاضعى ٖلُه مً الاؾخمغاع ٞحها.  الجضًت ٞةن الخ٨م ٩ًىن بمى٘ ألٖا
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ما٫ الجضًضة جماعؽ ٖىضما ٣ًىم اإلاضعى ٖلُه بإٖما٫ ٞى١  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن صٖىي و٠٢ ألٖا

البىاء في ؤعيه، ؤما لى ؤهه ججاوػ  ؤعيه، ٞهاخب ال٣ٗاع اإلاغج٤ٟ به في اإلاثا٫ الؿاب٤ ٧ان ٢ض ٣ٖض الٗؼم ٖلى

ما٫  ٗها هي صٖىي مى٘ الخٗغى ولِـ صٖىي و٠٢ ألٖا ؤعيه بلى ؤعى حاعه ٞةن الضٖىي التي ًخٗحن ٞع

 الجضًضة.

  la réintégrandeزالثا: صٖىي اؾترصاص الخُاػة

ذ مى ٗها الخاثؼ لِؿترص بها خُاػجه التي اهتٖز ه بال٣ىة، صٖىي اؾترصاص الخُاػة هي الضٖىي التي ًٞغ

ٞإؾاؽ هظه الضٖىي خماًت ألامً والىٓام الٗام، ٞالظي ٌؿخٗمل الٗى٠ لؿلب الخُاػة ٖلُه ؤوال ؤن ًغص 

٤ ولى ٧ان هى ألاحضع بالخُاػة، ٞٗهض الٗضالت الخانت ٢ض ولى، وؤنبذ مً ٚحر  ما اؾخىلى ٖلُه بهظا الٍُغ

 اإلا٣بى٫ وال الجاثؼ ؤن ٌٗمض الصخو بلى ا٢خًاء خ٣ه بىٟؿه.

 مً ١.م.م التي ج٣ط ي بما ًلي: 166مً اإلااصة  2ض وعص الىو ٖلى هظه الضٖىي في ال٣ٟغة و٢

ت بالٗى٠ ؤو باإل٦غاه بطا ٧اهذ للمضعي و٢ذ  ٘ صٖىي اؾترصاص الخُاػة اإلاىتٖز "ٚحر ؤهه ًجىػ ٞع

دبحن مً هظا الىو ؤن صٖىي ا لىُت" ٍو ؾترصاص اؾخٗما٫  الٗى٠ ؤو ؤلا٦غاه خُاػة ماصًت وخالُت، وهاصثت ٖو

 الخُاػة جخُلب ٖضة قغوٍ ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:

 الشسغ ألاول:

ؤن ج٩ىن للمضعي خُاػة ولى ماصًت في الى٢ذ الظي ؾلبذ خُاػجه، ٞال ٌكتٍر ؤن ج٩ىن خُاػة اإلاضعي 

بيُت الخمل٪، بل ٨ًٟي ؤن ٩ًىن خاثؼا لل٣ٗاع ٦ما هى واضر الضاللت مً الىو اإلاخ٣ضم، بمٗنى ؤن ج٩ىن ًضه 

ه اإلاباقغ وؾلُخه الٟٗلُت.مىيى   ٖت ٖلى ال٣ٗاع بهىعة مباقغة ججٗل ال٣ٗاع جدذ جهٞغ

ترجب ٖلى طل٪ ؤهه ًجىػ ل٩ل خاثؼ ماصي ؤي الخاثؼ الظي ًخىاٞغ في خُاػجه الغ٦ً اإلااصي ٣ِٞ  ٍو

م ؤن  ذ مىه بىاؾُت هظه الضٖىي ٚع ٧اإلاؿخإحغ واإلاؿخٗحر والخاعؽ ؤن ًُلب اؾترصاص الخُاػة التي هٖؼ
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غي بٌٗ الباخثحن ؤن خماًت خ٣ى١ الاعجٟا١ اإلاترجبت ٖلى ٣ٖاعاث الٛحر ٚحر خُاػج ه جٟخ٣ض الغ٦ً اإلاٗىىي، ٍو

 .٢55ابلت للخماًت بىاؾُت هظه الضٖىي بؿبب ٣ٞضان خُاػة هظه الخ٣ى١ للغ٦ً اإلاٗىىي 

م ٞةجها ج٩ىن ٚحر و  ت في الٛالب ألٖا اضخت وهدً وٗخ٣ض ؤهه إلاا ٧اهذ خُاػة هظه الخ٣ى١ خُاػة مٗىٍى

اإلاٗالم لضعحت ًهٗب مٗها الخمُحز بِىما بطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بد٤ اعجٟا١ ؤو بٗمل مً ؤٖما٫ الدؿامذ 

اإلاخضاولت بحن الجحران، لظل٪ هغي ؤهه بطا اجطخذ الغئٍا ووحض صلُل مً ههىم ال٣اهىن ؤو مً م٣خًُاث 

 الاجٟا١ جض٫ ٖلى هظه الخ٣ى١ ٞةهه ًخٗحن خماًتها بىاؾُت هظه الضٖىي.

 الشسغ الثاوي:

ؤن ٩ًىن ٣ٞض  166ؤن ٩ًىن اإلاضعي ٢ض ٣ٞض خُاػجه بٗمل مً ؤٖما٫ الٗى٠ ؤو ٦ما وعص في اإلااصة 

الخُاػة ٢ض جم ب"الٗى٠ ؤو ؤلا٦غاه" ٞضٖىي اؾترصاص الخُاػة جماعؽ ٖىضما ٌٗمض شخو لُغص الخاثؼ مً 

لخُاػة جماعؽ ٖىضها ج٩ىن الؿالمت صاع ٌؿ٨جها بىاؾُت الٗى٠ ؤو ؤلا٦غاه، وهظا ٌٗني ؤن صٖىي اؾترصاص ا

الٗامت مهضصة، وؤلازال٫ بالىٓام الٗام خانل ال مدالت وفي هظا جسخل٠ صٖىي اؾترصاص الخُاػة ًٖ هٓحرجحها 

 الؿاب٣خحن.

 الشسغ الثالث:

٘ صٖىي اؾترصاص الخُاػة ًجب ؤن ج٩ىن الخُاػة خالُت، ؤي مىحىصة و٢ذ و٢ٕى الٗى٠ ؤو  لٞغ

 ٣ٗاع ؤو الخ٤ الُٗني مً ًض الخاثؼ ٢بل طل٪ ٞال مجا٫ لؿمإ صٖىي اؾترصاص الخُاػة.ؤلا٦غاه، ٞةطا زغج ال

 الشسغ السابع:

ًجب ؤن جخه٠ الخُاػة في صٖىي اؾترصاصها بالهضوء والٗلىُت ٦ما عؤًىا في هٓحرجحها الؿاب٣خحن، ٚحر 

حر مجغصة مً اإلاىحب ؤن اإلاكٕغ لم ٌكتٍر ؤن جُى٫ مضتها ؾىت ٖلى ألا٢ل، وال ؤن ج٩ىن مؿخمغة وال ٚ

ما٫ الجضًضة.  ال٣اهىوي، وال زالُت مً الالخباؽ ٦ما اقتٍر في صٖىي مى٘ الخٗغى وصٖىي و٠٢ ألٖا
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و٢ض زاع الخالٝ في ٞغوؿا خى٫ َبُٗت هظه الضٖىي ٞالبٌٗ ًغي ٞحها صٖىي شخهُت حهضٝ 

ٌ له ٖلى ٣ٞضه لخُاػجه اعحإ الخُاػة ٌ وزحر حٍٗى له بةػالت آزاع الٗضوان  عاٞٗها بلى الخهى٫ ٖلى حٍٗى

 56الظي ٧ان ؾببا في ؾلبه الخُاػة.

ت قإجها في طل٪ قإن باقي صٖاوي  والغؤي الغاجر ًمُل بلى اٖخباع هظه الضٖىي صٖىي ُٖيُت ٣ٖاٍع

ٗها صاثما في مىاحهت اإلاٗخضي ٖلى  الخُاػة، ٞى٫ ٧اهذ صٖىي شخهُت ٦ما ًغي الاججاه ألاو٫ لىحب ٞع

٘ ٖلى الخاثؼ الخالي لل٣ٗاع الظي ؾلبذ الخُاػة ولى ٧اهذ هظه ألا  زحرة ٢ض زغحذ مً ًضه، في خحن ؤجها جٞغ

 57خُاػجه ولى ٧ان خؿً الىُت.
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-Brulliard (G) : procédure civile 1944 n°54 p 53.  
57

 َٔ ايكإْٛ املزْٞ املصضٟ. 80;اْعض املار٠ - 
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 استعمال الدعوى :الفصل الرابع

مه للظوص ٖىه  ٢لىا ؤن الضٖىي هي الىؾُلت ال٣اهىهُت التي ًمىدها ال٣اهىن لهاخب خ٤ ؤو مٖؼ

بٗض ؤن خغمه مً الالخجاء بلى ا٢خًاء خ٣ه بىٟؿه ٞةطا ؤعاص هظا ألازحر مماعؾت الضٖىي بىاؾُت ال٣ًاء 

ٞةن طل٪ ًخم مً زال٫ ٖضة وؾاثل جسخل٠ بازخالٝ ما بطا ٧ان الصخو ٢ض ؤزظ ػمام اإلاباصعة وج٣ضم بلى 

ال٣ًاء بُلب حهضٝ اؾخهضاع خ٨م لخماًت خ٣ه، ؤم ع٦ً بلى مجغص الضٞإ ًٖ خ٣ه بهضٝ جٟاصي 

خهضاع خ٨م يضه، ٟٞي الخالت ألاولى جماعؽ الضٖىي بىاؾُت الُلب، وفي الخالت الثاهُت بىاؾُت اؾ

حن هسهو ؤولهما للُلباث والثاوي  الضٞ٘، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن هظا الٟهل ٣ًخط ي ج٣ؿُمه بلى ٖٞغ

.  للضٕٞى

 des demandes en justiceالفسع ألاول: الؼلباث اللظائيت 

ل٣ًاجي هى ؤلاحغاء الظي ًخ٣ضم به شخو بلى ال٣ًاء ٖاعيا ٖلُه بىاؾُخه مؼاٖمه الُلب ا               

والُلب ال٣ًاجي بهظا اإلاٗنى ٢ض ًخ٣ضم به الخهم ألو٫ مغة ُٟٞخخذ به  58وملخمؿا الخ٨م له بما ًضُٖه،

 الضٖىي خُث ٌؿمى َلبا ؤنلُا، و٢ض ًخ٣ضم به في ق٩ل َلباث ٖاعيت ؤزىاء الىٓغ في الضٖىي اإلاٟخىخت

ُٞاصي طل٪ بلى جىؾُ٘ هُا٢ها بةياٞت اصٖاءاث حضًضة لالصٖاءاث الؿاب٣ت لظل٪ ٞةن َبُٗت هظا الٟٕغ 

 ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى مبدثحن، هسهو ؤولهما للُلباث ألانلُت والثاوي للُلباث الٗاعيت.

 اإلابحث ألاول: الؼلب ألاصلي

ٟه وجد ضًض ٖىانغه ٢بل ال٨الم في ٣ًخط ي مىا ال٨الم في الُلب ال٣ًاجي ألانلي الخٗغى لخٍٗغ

 آزاعه.

 ؤوال: حٍٗغ٠ الُلب ألانلي

الُلب ال٣ًاجي ألانلي هى الُلب الظي جٟخخذ به الخهىمت ألو٫ مغة ؤمام ال٣ًاء، ؤو هى ؤلاحغاء 

ه في خ٣ه  الظي ًخ٣ضم به ؤخض الخهىم مٟخخدا بىاؾُخه، صٖىي مبخضثت في مىاحهت زهمه الظي ًىاٖػ
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ج٩ىن بُلباث ؤنلُت هٓغا إلاا لهظه الُلباث مً يماهاث ٖضًضة خغم اإلاكٕغ وألانل ؤن مماعؾت الضٖىي 

ٗها، ؤو مً خُث يغوعة بٖالجها للمضعى ٖلُه.  ٖلى اخترامها، ؾىاء مً خُث ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في ٞع

 وصٖىجه لجىاب ٖجها زال٫ مىاُٖض خغم ٖلى جدضًض مضصها الضهُا جدذ َاثل الجؼاء اإلاىاؾب.

نل ًغي بٌٗ ال٣ٟه ؤهه بطا زؿغ اإلاضعى ٖلُه صٖىي مُٗىت و٧ان ًخىٞغ ٖلى ما واؾدىاصا لهظا ألا 

ًم٨ىه مً صٞٗها حاػ له الالخجاء بلى ال٣ًاء بُلب ؤنلي صون ا٦ترار بالخ٨م الهاصع في مىيٕى الُلب، 

ٞه٨ظا ًجىػ إلاً نضع يضه خ٨م بدىُٟظ ٣ٖض مٗحن، ؤن ًلجإ بلى ال٣ًاء بضٖىي مبضثُت ًُلب ٞحها بُالن 

 59هظا ال٣ٗض ؤو ٞسخه.

والىا٢٘ ؤهه مً الهٗب ٢بى٫ هظا الغؤي ٖلى بَال٢ه، ٞةطا ٧ان اإلاكٕغ في الضو٫ اإلاظ٧ىعة ًجحز إلاً 

اًت  ٤ صٖىي ؤنلُت، ٞةهه ما ٞٗل طل٪ بال ٖع ًسص ى ؤن ًدخج ٖلُه بىع٢ت مؼوعة الًُٗ ٞحها بالتزوٍغ ًٖ ٍَغ

٘ يضه ؤًت صٖىي، ولم  ًىاحه باإلاؿدىض اإلاؼوع  بٗض، ؤما بطا اخخج ٖلُه إلاهلخت هظا الصخو، الظي لم جٞغ

بالىع٢ت اإلاؼوعة في هؼإ ٢اثم ؤمام ال٣ًاء، ٞةهه ًجب ٖلُه ؤن ًًُٗ ٞحها بالؼوع الٟغعي ؤن ًلجإ بلى ال٣ًاء 

٘ هظه الضٖىي، و٠٢ البث  ترجب ٖلى ٞع الؼحغي ؤو اإلاضوي خؿب ازخُاعه، بىاؾُت صٖىي ؤنلُت بالتزوٍغ ٍو

ى ٞحها باإلادغع اإلاُٗىن ُٞه بالؼوع، باٖخباع الًُٗ بالتزوٍغ في مدغع مٗغوى ٖلى ال٣ًاء في الضٖىي اإلاضل

 مؿإلت ؤولُت ًخٗحن الٟهل ٞحها باألؾب٣ُت ٢بل مىانلت الىٓغ في الضٖىي ألانلُت.

 زاهُا: ٖىانغ الُلب ال٣ًاجي

غاٝ بلى ال٣ًاء، ت  بن الُلب ألانلي باٖخباعه الىؾُلت التي ًلجإ بىاؾُتها ألَا ٌكخمل ٖلى مجمٖى

ه والؿبب الظي ٣ًىم ٖلُه، وجدضًض ٖىانغ الُلب ال٣ًاجي ٌٗض  مً الٗىانغ جخمثل في ؤشخانه ومىيٖى

مً اإلاؿاثل التي ؤزاعث والػالذ جثحر اهخمام ال٣ٟه وال٣ًاء، هٓغا إلاا جغجبه مً آزاع زُحرة ٖلى ؾحر ؤلاحغاءاث 

ثبذ لؤلخ٩ام الهاصعة في َلباث اجسظث ٖىانغها، صازل الخهىمت وزاعحها، ٞذجُت الص يء اإلا٣ط ي به ج

ومً زم ٞةن جدضًض هُا١ هظه الدجُت ًخُلب الغحٕى بلى جدضًض ٖىانغ الُلب الظي نضع ُٞه الخ٨م 
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الظي هغوم جدضًض حجُخه، ٦ما جٓهغ ؤهمُت جدضًض ٖىانغ الُلب ال٣ًاجي في خل الخىإػ في الىالًت بحن 

ل مؿإلت الخىإػ في الازخهام بحن مد٨مخحن ؤو ؤ٦ثر، ؤو في هٕؼ حهخحن ٢ًاثِخحن مسخلٟخحن، ؤو في خ

الازخهام مً مد٨مت لؿب٤ ٖغى هٟـ الجزإ ٖلى مد٨مت ؤزغي، وؤزحرا ولِـ آزغا جٓهغ جل٪ ألاهمُت 

في ج٠ُُ٨ الُلباث الجضًضة التي ًمى٘ ج٣ضًمها ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ، ٞةطا ٧اهذ ؤهمُت جدضًض ٖىانغ 

 ى هظا ال٣ضع مً ألاهمُت، ٞةهه ًب٣ى ٖلُىا ؤن هخٗغى ل٩ل ٖىهغ مجها ٖلى خضة ُٞما ًلي:الُلب ال٣ًاجي ٖل

 ؤَغاٝ الُلب ال٣ًاجي-1

البض في ٧ل َلب ؤنلي مً وحىص مضٕ ًخ٣ضم باصٖاثه بلى ال٣ًاء، في مىاحهت مضعى ٖلُه ًُلب 

٪ ؤن الضٖىي ًجب الخ٨م ٖلُه بمىيٕى مدضص، ٞإَغاٝ الُلب ال٣ًاجي بطن هم ؤشخام ٢اهىهُىن، طل

ٗذ مً َٝغ قيئ ٖلى شخو ؤو ال٨ٗـ ٞةجها ال  ٘ مً َٝغ شخو ٖلى شخو آزغ، ؤما بطا ٞع ؤن جٞغ

ٗها حماٖت مً الخجاع لم جىًى في حمُٗت ؤو قغ٦ت جخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهىهُت،  حؿم٘، ٞالضٖىي التي جٞغ

ت مً جُلب ُٞه الخ٨م ٖلى شخو بال٠٨ ًٖ مؼاخمتها مؼاخمت ٚحر مكغوٖت، ال حؿ ٖى م٘ ل٩ىجها مٞغ

ت مً شخو مٗحن ٖلى ال٩اٞت، ؤو يض مجهى٫ في  ٖى ش يء ولِـ مً شخو، و٦ظل٪ ال حؿم٘ الضٖىي اإلاٞغ

صٖىي مضهُت ٞةطا ٧ان الُٝغ ًخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهىهُت صر ؤن ٩ًىن ٖىهغا في الُلب ال٣ًاجي مضُٖا 

ا.  ؤو مضعى ٖلُه، ٌؿخىي في طل٪ ؤن ٩ًىن شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى

مً ّ. ٫.ٕ. الظي ًىو بإهه : " بطا ؤزبذ  400ٖلى اإلاضعي بزباث ما ًضٖه وطل٪ َب٣ا للٟهل و 

اإلاضعي وحىص ؤلالتزام ٧ان ٖلى مً ًضعي به٣ًاءه ؤو ٖضم هٟاطه ؤن ًضعي اصٖاءه ". بط جسخل٠ ال٣ىاٖض 

ي جهضعه اإلاُب٣ت ٖلى اإلاضعي واإلاضعي ٖلُه مً خُث الُٛاب والخًىع و٦ظا َبُٗت وازاع الخ٨م الظ

 اإلاد٨مت .

 زالثا: آزاع الُلب ألانلي 

ًترجب ٖلى ج٣ضًم الُلب ال٣ًاجي ٖضة آزاع مجها ما ًخٗل٤ باإلاد٨مت ومجها ما حهم الخهىم ومها ما 

 ًسو الخ٤ اإلاضعى ُٞه.
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 آزاع الُلب ال٣ًاجي باليؿبت للمد٨مت -1

 ًترجب ٖلى ج٣ضًم الُلب بلى اإلاد٨مت ٖضة آزاع مجها:

ً بن اإلاد٨مت ج-ؤ هبذ ملؼمت بالٟهل في الُلب الظي ٢ضم لها جدذ َاثل اٖخباع ٢ًائها مى٨ٍغ

للٗضالت، وجلؼم بالبث في ٧ل اإلاىايُ٘ التي جًمجها الُلب ٞال حٟٛل ؤي مىيٕى مً اإلاىايُ٘ التي جًمجها 

صاء الُلب ٞال حٟٛل ؤي مىيٕى مً اإلاىايُ٘ التي اقخمل ٖلحها ٞةطا َلب الضاثً الخ٨م له ٖلى اإلاضًً بإ

الضًً واٖخباع صًىه ممخاػا ٞال ًجىػ للمد٨مت ؤن جد٨م بالضًً وحٟٛل البث في َلب الامخُاػ، وبطا َلب 

ٌ ًٖ الخماَل ٞال ًجىػ لها الخ٨م بإصاء الثمً صون البث  الباج٘ الخ٨م ٖلى اإلاكتري بإصاء الثمً والخٍٗى

 في َلب الخٗىٌٍ وبال ٧ان خ٨مها مٗغيا لئلبُا٫.

 ٣ًاجي باليؿبت للخهىمآزاع الُلب ال-2

جترجب ٖلى ج٣ضًم الُلب بلى اإلاد٨مت ٖضة آزاع بحن الخهىم جغح٘ بلى ٨ٞغة م٣خًاها ؤن خ٣ى١ 

ت زهمه له وببِء بحغاءاث الخ٣اض ي، وؤهم آزاع اإلاُالبت ال٣ًاثُت باليؿبت  الُالب ًجب ؤال جخإزغ بمىاٖػ

 للخهىم هي الخالُت:

ٗذ ًترجب ٖلى ج٣ضًم الُلب ال٣ًاجي للمد-ؤ ان ولى ٞع ٨مت ٢ُ٘ الخ٣اصم الظي بضؤث مضجه في الؿٍغ

 مً ّ.٫.ٕ(. 381الضٖىي بلى مد٨مت ٚحر مسخهت ونضع ٞحها خ٨م بٗضم الازخهام )اإلااصة 

ت اإلاد٨مت اإلاسخهت ولخدضًض الازخهام الجهاجي للمد٨مت -ب ًغح٘ في ج٣ضًغ ٢ُمت الضٖىي إلاٗٞغ

ٗها، بٌٛ الىٓغ ًٖ الخٗضًالث  التي ٢ض  اصة ؤو ه٣هاها ؤزىاء هٓغ الضٖىي، ًىم ٞع جُغؤ ٖلى هظه ال٣ُمت ٍػ

 ٞمثل هظه الخٗضًالث ال ٌٗخض بها ولى ؤجها و٢ٗذ ٢بل نضوع الخ٨م.

ًترجب ٖلى اإلاُالبت ال٣ًاثُت بهظاع اإلاضعى ٖلُه واٖخباعه في خالت مُل باليؿبت لخىُٟظ الالتزام -ج

 مً ّ.٫.ٕ(. 255اإلاُلىب الخ٨م به) اإلااصة 

ش بطا حٗ-ص ل٤ ألامغ بغص ٖحن مُٗىت ٞةن الخ٨م الهاصع بالغص ٌُٗي للمضعى الخ٤ في الثماع مىظ جاٍع

لؼم اإلاضعى ٖلُه بغص هظه الثماع اؾدىاصا للخ٨م ال٣اض ي بالغص. ٘ الضٖىي، ٍو  ٞع
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٘ الضٖىي ولِؿذ جل٪ الىاٞظة -هـ ت ًىم ٞع ُت التي ٧اهذ ؾاٍع ًسً٘ الجزإ في حله لل٣ىاهحن اإلاىيٖى

لخ٨م وبىاء ٖلى طل٪ ٞال ٌٗخض بإي ٢اهىن حضًض ٢ض ًهضع ؤزىاء الىٓغ في الضٖىي بال بطا هو و٢ذ نضوع ا

 اإلاكٕغ ٖلى زالٝ طل٪، ؤو ٧ان لل٣اهىن َاب٘ جٟؿحري.

٘ الضٖىي، ولِؿذ جل٪ اإلاد٨مت -و ً اإلاضعى ٖلُه ًىم ٞع ٌٗخض لخدضًض الازخهام اإلادلي بمَى

ىه بٗض طل٪.مسخهت في هظا الى٢ذ ب٣ُذ ٦ظل٪ ولى بض٫ اإلاض  عى ٖلُه مَى

ٗها، بهٝغ الىٓغ ًٖ الخُىعاث التي َغؤث ٖلحها -ػ جىٓغ الضٖىي بالخالت التي ٧اهذ ٖلحها ًىم ٞع

بٗض طل٪ الُىم، ٞه٨ظا بطا ٧اهذ الضٖىي جخٗل٤ بدىُٟظ التزام مٗل٤ ٖلى قٍغ وا٠٢ ؤو مغبٍى بإحل، 

صها لهظا الؿبب لم ج٨ً م٣بىلت ولى جد٤٣ وعٞٗذ ٢بل جد٤٣ الكٍغ ؤو خلى٫ ألاحل، وصٞ٘ اإلاضعى ٖلُه بغ 

 الكٍغ ؤو خل ألاحل بٗض طل٪.

ذ بٗضم ٢بى٫ الضٖىي لٗضم جد٤٣ قغوٍ ٢بىلها ًىم  وهغي م٘ بٌٗ ال٣ٟه ؤهه مً الٗبث الخهٍغ

ٗها، والخا٫ ؤن هظه الكغوٍ مخىٞغة ًىم الى٤ُ بالخ٨م، اللهم بال بطا ٧ان الهضٝ مً ٖضم ال٣بى٫ هى  ٞع

ه في مماعؾت خ٣ه في الالخجاء بلى ال٣ًاء، والخل ألامثل في هٓغها ؤن ًىٓغ ًىم  ٣ٖاب اإلاضعي ٖلى حؿٖغ

اء بالضًً بمجغص  نضوع الخ٨م بلى ٖال٢ت اإلاضًىهُت التي جغبِ الضاثً باإلاضًً، ٞةطا ٧اهذ ٢ض ؾىٍذ وجم الٞى

الالخجاء بلى  جد٤٣ الكٍغ ؤو خلى٫ ألاحل، ٞةن طل٪ ٌٗخبر صلُال ٖلى حؿٕغ الضاثً في مماعؾت خ٣ه في

ال٣ًاء، ومبرعا للخ٨م بٗضم ٢بى٫ َلبه م٘ جدمُله الهاثغ، ؤما بطا جبحن ًىم نضوع الخ٨م ؤن اإلاضًً 

، ٞةهه مً الٗبث ٞٗال الخ٨م بٗضم ٢بى٫  م خلى٫ ألاحل ؤو جد٤٣ الكٍغ اإلاضعى ٖلُه لم ًاص ما بظمخه ٚع

٘ ُٞه وال ٘ الضٖىي في ٚحر اإلاُٗاص الظي ًجب ؤن جٞغ ٗذ لخٓت نضوع الخ٨م الُلب لٞغ خا٫ ؤجها لى ٞع

ل٩اهذ م٣بىلت، هسلو مً هظا بلى ال٣ى٫ بةُٖاء مٟهىم خهغي لل٣اٖضة التي ج٣ط ي بىحىب هٓغ الضٖىي 
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ٗها، ٞهظه ال٣اٖضة ٢غعث إلاهلخت اإلاضعي ختى ال ًًاع مً بِء ؤلاحغاءاث ؤو  بالخالت التي ٧اهذ ٖلحها و٢ذ ٞع

 60اج بها يضه.مكا٦ؿت زهمه، ومً زم ٞال ًجىػ الاخخج

 آزاع الُلب باليؿبت للخ٤ اإلاضعى به:-3

ترجب ٖلى الُلب ال٣ًاجي آزاع باليؿبت بلى الخ٤ اإلاضعى به ًم٨ً بحمالها ُٞما ًلي:  ٍو

ا ُٞه، ومً زم ٞةن خىالخه جبُل ما لم جخم بمىا٣ٞت اإلاضًً -ؤ بن الخ٤ اإلاضعى به ًهبذ خ٣ا مىاٖػ

 مً ّ.٫.ٕ. 192ٖمال بم٣خًُاث اإلااصة 

ًهبذ الخ٤ اإلاُالب به ٢ابال لالهخ٣ا٫ بلى الىعزت، ولى ٧ان مً الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بصخو -ب

ٌ ًٖ الًغع ألاصبي، ؤو الغحٕى في الهبت بؿبب ٣ٖى١ اإلاىهىب له في ال٣اهىن الٟغوس ي )  ناخبه، ٧الخٍٗى

م اإلاىٟٗت مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوس ي( طل٪ ؤن بٌٗ الخ٣ى١ ال ج٣بل الاهخ٣ا٫ بلى الىعز 657اإلااصة  ت ٚع

اإلااصًت التي ًم٨ً ؤن حٗىص ٖلحهم مً وعائها، والؿبب في طل٪ هى اعجباَهما بصخو ناخبها ولِـ بظمخه 

اإلاالُت، ٞةطا بضا مً ناخب الخ٤ ما ًض٫ ٖلى مُالبخه ٢ًاثُا بهظا الخ٤ ببان خُاجه، ٞالٗض٫ ًٟغى في 

اجه ؤن ًيخ٣ل الخ٤ اإلاظ٧ىع بلى الىعزت، لظل٪ وحضث  ٗاث ؤن جىو نغاخت ٖلى ان خالت ٞو بٌٗ الدكَغ

اة ناخبه. ٌ اإلاٗىىي بطا َالب به ناخبه ببان خُاجه ٞةهه ًيخ٣ل بلى الىعزت بٞى  الخ٤ في الخٍٗى

 اإلابحث الثاوي: الؼلباث العازطت

ٗاث  ألانل ؤن ًخدضص هُا١ الخهىمت بم٣خًُاث الُلب ألانلي، لظل٪ جدغم مسخل٠ الدكَغ

اله الاٞخخاحي مىيٕى الضٖىي وألاؾاهُض اإلاٗخمض ٖلحها في بزباتها، وطل٪ ٧ي ٖلى بلؼام اإلاضعي بخًمحن م٣

ًخدضص هُا١ الضٖىي جدضًضا عثِؿُا ًخم٨ً مٗه اإلاضعى ٖلُه مً بٖضاصه الخُت الضٞاُٖت التي ًغاها ٦ُٟلت 

ت لخد٤ُ٣ الضٖىي وهى مُمئن بلى  ؿخُُ٘ مٗه ال٣اض ي ؤن ًخسظ ؤلاحغاءاث الًغوٍع بدماًت مهالخه، َو

 زباث مٗاإلاها.

                                                 
60

 .345أبٛ ايٛؾا: َضدع عابل ص - 
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م مً طل٪ ٞةن ًجب ؤن ال ًدغم اإلاضعى مً بصزا٫ حٗضًالث ٖلى مُالبه بك٩ل  ٚحر ؤهه بالٚغ

ًخماش ى وما ؤؾٟغ ٖىه الخد٤ُ٣ في الضٖىي، ؤو ما آلذ بلُه الغوابِ ال٣اهىهُت التي ج٣ىم ٖلحها، ٦ما ًجب ؤن 

ضة ال   صٖاثه.حُٗي له ٞغنت لخصخُذ جل٪ اإلاُالب بما ًخ٤ٟ ومؿدىضاجه اإلاٍا

وم٣ابل طل٪ ًجب ؤال ًلؼم اإلاضعى ٖلُه بالغ٧ىن بلى الضٞإ في خحن ٩ًىن مً مهلخخه اإلاباصعة 

بخىحُه َلباث مُٗىت للمضعي، ٣ٞض ٩ًىن مً قإن بلؼامه بالى٢ىٝ مى٠٢ الضٞإ صاثما، ؤن جخًغع 

ٗاث للمضعى ٖلُه جىحُه َلباث  مهالخه يغعا ال ًم٨ً جٟاصًه في اإلاؿخ٣بل، لظل٪ ججحز مسخل٠ الدكَغ

 ٖاعيت للمضعي إلاا في طل٪ مً ا٢خهاص في الى٢ذ والى٣ٟاث، واخخُاٍ مً جًاعب ألاخ٩ام.

زم ؤن الخهىم ٢ض ٩ًىن مً مهلختهم ؤن ًىحهىا َلباث بلى ؤشخام ؤؾٟغ الخد٤ُ٣ ًٖ اعجباَهم 

ب بطن بجاخت بالضٖىي ومً قإن مثىلهم ٞحها الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت والخا٫ ؤجهم لِؿىا ؤَغاٞا ٞحها، ُٞج

الٟغنت لهم إلصزالهم ٞحها ٢هض مىاحهتهم بالخ٨م الظي ؾُهضع في اإلاؿخ٣بل، وم٣ابل طل٪ ٢ض ًغي 

البٌٗ ؤن مهالخه ٢ض جخًغع مً الخ٨م الظي ؾُهضع في الى٢اج٘ اإلاٗغويت ٖلى اإلاد٨مت بن هى ب٣ي 

اء. لظل٪ ًجب ؤن ٌؿمذ له زاعحا ًٖ الضٖىي ع٢م اعجباٍ مهالخه باإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت اإلاٗغويت ٖلى ال٣ً

لُخضزل بضوعه في الضٖىي إلبضاء ما ٌٗني له مً َلباث في مىاحهت ٧ل الخهىم ؤو بًٗهم بدؿب ما ًغاه 

 ؤحضي إلاهلخخه.

اصة  خباعاث ؤحاػ اإلاكٕغ ببضاء َلباث ٖاعيت، ؤزىاء الىٓغ في الضٖىي جدىاو٫ بالخُٛحر ٍػ ل٩ل هظه الٖا

ها ؤو ؾببها ؤو ؤَغاٞها، ول٩ي ال جخُٗل مهمت ؤو ه٣هاها هٟـ الخهىمت ال٣اثمت ؾى  اء مً خُث مىيٖى

ٗاث جدغم ٖلى عبِ ٢بى٫ الُلباث  اإلاد٨مت اإلادضصة في الٟهل في الُلب ألانلي ٞةن مسخل٠ الدكَغ

 الٗاعيت بكٍغ اجهالها واعجباَها بالُلب ألانلي.

إلاضعى ٖلُه ٞخ٩ىن َلباث وه٨ظا ًبضو ؤن الُلباث الٗاعيت بما ؤن ًخ٣ضم بها اإلاضعي في مىاحهت ا

حن  بياُٞت، وبما ؤن ج٣ضم مً اإلاضعى ٖلُه يض اإلاضعي ٞدؿمى َلباث م٣ابلت، وبما ؤن ًخ٣ضم بها ؤخض الُٞغ

حن ؤو ؤخضهما ٞدؿمى َلباث  في مىاحهت الٛحر ٞؿمى َلباث بصزا٫، ؤو ًخ٣ضم بها الٛحر في مىاحهت الُٞغ
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ي ج٣ؿُمه بلى زالزت مُالب هسهو ؤولها للُلباث جضزل وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن َبُٗت هظا اإلابدث ج٣خط 

ُه، الازخُاعي والجبري.  ؤلاياُٞت والثاوي للُلباث اإلا٣ابلت والثالث للخضزل بىٖى

 اإلاؼلب ألاول: الؼلباث ؤلاطافيت

٣ًهض بالُلباث ؤلاياُٞت الُلباث التي ًىحهها اإلاضعى بلى زهمه بهضٝ بصزا٫ حُٛحر ٖلى الُلب 

مً  32ؤو بخٗضًل بٌٗ م٣خًُاجه، وألانل ٦ما ٢لىا ؤن اإلاضعى ًلتزم ٖمال باإلااصة  ألانلي ؾىاء بخصخُده

١.م.م بخًمحن م٣اله الاٞخخاحي مىيٕى الُلب وألاؾاهُض التي ٌٗخمضها في اصٖاثه، وهى بط ًٟٗل ًب٣ى ؤؾحر 

 هظا الخدضًض َُلت اإلاغاخل التي جمغ مجها الضٖىي.

خباعاث ط٦غهاها ؾمذ  للمضعي بةبضاء َلباث ٖاعيت ؤزىاء هٓغ الضٖىي في خاالث ٚحر ؤن اإلاكٕغ اٖل

ٗحن  ٗاث ٖضصث الخاالث التي ًجىػ ٞحها للمضعي ببضاء َلباث بياُٞت ٧الدكَغ مدضصة، وبٌٗ الدكَغ

اإلاهغي والؿىعي، ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞلم ًغ يغوعة لظل٪ م٨خُٟا بما اهخهى بلُه ال٣ٟه والاحتهاص في هظا 

ل٪ لخ٨مه ال٣اض ي وج٣ضًغه ل٩ل َلب ٖلى خضة، ٞما هي بطن الخاالث التي اؾخ٣غ ال٣ٟه اإلاجا٫، جاع٧ا ؤمغ ط

 وال٣ًاء ٖلى ٢بى٫ الُلباث ؤلاياُٞت بكإجها؟.

 خاالث َلباث ؤلاياُٞت:

 ًخ٤ٟ ال٣ٟه والاحتهاص ٖلى ٢بى٫ الُلباث ؤلاياُٞت في الخاالث الخالُت:

ه إلاىاحهت ْغوٝ َغؤث ؤو جبِىذ بٗض الُلب اإلاخًمً جصخُذ الُلب ألانلي ؤو حٗضًل مىي-1 ٖى

ٌ ًٖ يغع ؤنابه مً خاصر مدضصا بًاه في مبلٜ مٗحن، زم جبحن له  ٘ الضٖىي: ٞةطا َلب شخو بخٍٗى ٞع

ٌ بلى الخض الظي  ٘ الخٍٗى بٗض طل٪ ؤن الخاصر زل٠ له ٖاهت مؿخضًمت، ؤم٨ىه جصخُذ مىيٕى َلبه بٞغ

ًُلب ٞحها الخ٨م ٖلى مضًىه بإن ًاصي له مبلٛا ٧ان ٢ض ًجبر الًغع الالخ٤ به، وبطا ج٣ضم صاثً بضٖىي 

٘ الضٖىي حاػ له ؤن ًخ٣ضم  ؤ٢غيه بًاه، زم جبحن له بٗض طل٪ ؤن اإلاضًً ٧ان ٢ض ؤصي حؼءا مً الضًً بٗض ٞع

 بُلب بيافي ًُلب ُٞه جصخُذ الُلب ألانلي بةؾ٣اٍ اإلابلٜ الظي جم ؤصائه.
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لُه ؤو اإلاخهل به بهىعة ال ج٣بل الخجؼثت: ُٞجىػ إلاً الُلب اإلا٨مل للُلب ألانلي ؤو اإلاترجب ٖ-2

جىػ إلاً َلب ؤنل الضًً  َالب بخ٣ضًم خؿاب ؤن ًُلب بٗض طل٪ مبلٛا مدضصا جهُٟت لهظا الخؿاب، ٍو

جىػ إلاً َلب بلؼام  ؤن ٣ًضم َلبا بياُٞا ٞالٟىاثض، ألن الُلبحن مٗا ٌٗخبران م٨ملحن للُلبحن ألانلُحن، ٍو

٠ باٖخباع الُلب ؤلايافي هىا مترجبا ًٖ زهمه بالتزام مٗحن ؤ ن ٣ًضم َلبا بياُٞا بالخ٨م ٖلُه باإلاهاٍع

الُلب ألانلي، وه٨ظا ؤًًا ًجىػ إلاً َلب بُالن ٣ٖض، ؤن ًخ٣ضم بُلب بيافي حهضٝ مً وعاثه بلى 

ٌ ألايغاع  اؾترصاص ما صٞٗه جىُٟظا لهظا ال٣ٗض، ٦ما ًجىػ إلاً ج٣ضم بُلب جىُٟظ ٣ٖض ؤن ًُلب حٍٗى

لب حٗىٌٍ ال ىاحمت ًٖ الخإزحر في الخىُٟظ، ُٞلب اؾترصاص ما صٞ٘ جىُٟظا لل٣ٗض الباَل في اإلاثا٫ ألاو٫، َو

ألايغاع الىاحمت ًٖ الخإزحر في الخىُٟظ في اإلاثا٫ الثاوي، ٌٗخبران مخهلحن بال٣ٗض اإلاُلىب ببُاله وال٣ٗض 

 اإلاُلىب جىُٟظه اجهاال ال ٣ًبل الخجؼثت.

ً بياٞت ؤو حُٛحرا في ؾبب الضٖىي م٘ ب٣اء مىيٕى الُلب ألانلي ٖلى الُلب ؤلايافي ًخًم-3

خاله: اإلاٟغوى في هظه الخالت ؤن اإلاضعى ًخ٣ضم بُلب بيافي ال ًمـ مىيٕى الُلب ألانلي، وبهما ًدضر 

بياٞت ؤو حُٛحرا في الؿبب الظي ؤؾؿذ ٖلُه الضٖىي، و٢ض وعص في اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت ل٣اهىن اإلاغاٞٗاث 

غ هظه الخالت" ؤهه مً الخحر ؤن هدى٫ صون ج٨غاع الضٖىي بىٟـ اإلاىيٕى ومً هٟـ الخهىم  اإلاهغي  في جبًر

غ خ٤ للمضعي في ؤن ٌٗض٫ ؾبب صٖىاه".  بخ٣ٍغ

ٞلى َلب اإلاضعي بمل٨ُت ٖحن بىاء ٖلى ٣ٖض قغاء، حاػ له ج٣ضًم َلب بيافي ٌؿدىض في مل٨ُخه، 

صم اإلا٨دؿب، ولى َلب ببُا٫ ٣ٖض بمبرع ؤن بعاصجه ٧اهذ مُٗبت للٗحن اإلاظ٧ىعة بلى الهبت ؤو الىنُت ؤو الخ٣ا

ذ بةبُا٫  لخمـ الخهٍغ بالخضلِـ، ؤم٨ىه بٗض طل٪ ؤن ٠ًًُ ؾببا حضًضا لئلبُا٫ ٧اإل٦غاه ؤو الٛلِ ٍو

 ال٣ٗض ٖلى ؤؾاؾهما.

َلب ألامغ بةحغاء جدٟٓي ؤو و٢تي: ًجىػ للمضعي بٗض ج٣ضًم َلبه بلى اإلاد٨مت ؤن ًخ٣ضم بُلب -4

كتٍر ٖا عى ٩ًىن الهضٝ مىه ألامغ باجساط بحغاءاث جدُٟٓت ؤو جضابحر و٢خُت لهُاهت الخ٤ في الجىهغ، َو

ل٣بى٫ هظا الُلب ؤن ج٩ىن ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت ؤو الخضابحر اإلاُلىبت مما جسخو به مد٨مت اإلاىيٕى ٧األمغ 
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ُلىب اجساطه بازخهام ٢اض ي بةحغاء زبرة ؤو ال٣ُام بمٗاًىت ؤو ؾمإ قاهض، ؤما بطا حٗل٤ الخضبحر اإلا

اإلاؿخعجالث ٧األمغ بالخغاؾت ال٣ًاثُت، ؤو بزباث خالت، ؤو ؤي بحغاء مؿخٗمل ٧الدجؼ الخدٟٓي ٞةهه ال 

، بل ٖلُه ؤن ًغح٘ بكإهه بلى عثِـ اإلاد٨مت  ًجىػ للمضعي ؤن ًلخمؿه بُلب ٖاعى مً مد٨مت اإلاىيٕى

إلاؿخعجلت، طل٪ ؤن هظا اإلاغح٘ ًسخو وخضه باألمغ بىاؾُت َلب ؤنلي، لُىٓغ ُٞه بهٟخه ٢ايُا لؤلمىع ا

 149في هظه ؤلاحغاءاث اإلاا٢خت ؤو الخدُٟٓت ؾىاء ٧ان الجزإ في الجىهغ ٢ض ؤخُل ٖلى اإلاد٨مت ؤم ال )اإلااصة 

 مً ١.م.م(.

 اإلاؼلب الثاوي: الؼلباث اإلالاب

في الضٖىي لُُلب الخ٨م ٣ًهض بالُلباث اإلا٣ابلت الُلباث التي ًخ٣ضم بها اإلاضعي ُٖه ؤزىاء الىٓغ 

مه، ٟٞي الُلب اإلا٣ابل ٨ٖـ الُلب ؤلايافي ج٩ىن اإلاباصعة مً اإلاضعى ٖلُه  بم٣خًاها ٖلى اإلاضعي بإمغ ًٖؼ

م ٟٞي هظا اإلاغ٦ؼ  الظي ًى٣لب مغ٦ؼه صازل الضٖىي مً َٝغ مضعي ٖلُه، بلى َٝغ مضٕ بد٤ ؤو مٖؼ

 لهجىم.الجضًض ال ٨ًخٟي بمى٠٢ الضٞإ وبهما ًخسظ اإلاباصعة با

ٗاث الٗغبُت ٣٦اهىن اإلاغاٞٗاث اإلاهغي في اإلااصة  ، و٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث 125وبٌٗ الدكَغ

ٖمضث ٦ما ٞٗلذ باليؿبت للُلباث ؤلاياُٞت بلى جدضًض الخاالث التي ًجىػ ٞحها  159الؿىعي في اإلااصة 

غ اإلاكٕغ الٟغوس ي ٞلم ًٟٗل للمضعي ٖلُه ج٣ضًم الُلباث اإلا٣ابلت، ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي، م٣خُٟا في طل٪ ؤز

 طل٪ م٨خُٟا باإلاى٠٢ الظي و٢ٟه مً الُلباث ؤلاياُٞت، جاع٧ا ؤمغ طل٪ لخ٣ضًغ ال٣اض ي وخ٨مخه.

 خاالث الُلباث اإلا٣ابلت:

 بن ؤهم الخاالث التي ًخ٤ٟ ال٣ٟه والاحتهاص ٖلى ٢بى٫ الُلباث اإلا٣ابلت بكإجها هي الخاالث الخالُت:

مً ؤؾباب اه٣ًاء الالتزام، وهي ٢ض ج٩ىن ٢اهىهُت ٦ما ٢ض ج٩ىن  َلب اإلا٣انت: اإلا٣انت ؾبب-1

٢ًاثُت ٞخ٩ىن ٢اهىهُت بطا ٧ان مىيٕى ٧ل مً الضًىحن ه٣ىصا ؤو مثلُاث مخدضة في الىٕى والجىصة )اإلااصة 

مً ّ.٫.ٕ( ٞةطا جىاٞغث الكغوٍ اإلاخ٣ضمت ؤم٨ً إلاً ٌٗىُه ألامغ ؤن ًخمؿ٪ باإلا٣انت ال٣اهىهُت وبن  361
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( ٖلى ؤن ج٣٘ ٖىض ازخالٞها في ال٣ضع في خضوص ألا٢ل مً الضًىحن 362ؤؾبابها وم٣اصًغها )اإلااصة  ازخلٟذ

 (.367و  364)اإلااصجحن 

واإلا٣انت ال٣اهىهُت ال جدخاج بلى َلب م٣ابل، ٞهي ج٣٘ ب٣ىة ال٣اهىن ومً زم ٨ًٟي اإلاضعى ٖلُه ؤن 

 لب وبال ٧ان خ٨مها مسالٟا لل٣اهىن.ًضٞ٘ بها ختى ج٣٘، خُث ًخٗحن ٖلى اإلاد٨مت الاؾخجابت للُ

ٞلى ج٣ضم شخو بم٣ا٫ ًُلب ُٞه الخ٨م ٖلى مضًىه بإهه ًاصي  ٖكغة آالٝ صعهم م٣ابل ٢غى 

٧ان ٢ض مىده له، و٧ان مضًىه صاثىا له في خضوص اإلابلٜ الظي هى صاثً به وهى زماهُت  آالٝ صعهم، وبظل٪ 

 عهم الظي ًمثل الٟغ١ بحن الضًىحن.ًخجىب الخ٨م ٖلُه ب٩امل اإلابلٜ، بل بمبلٜ ؤلٟي ص

ا في وحىصه ؤو  ؤما بطا جسل٠ قٍغ مً قغوٍ اإلا٣انت ال٣اهىهُت، ٦إن ٧ان صًً اإلاضعي ٖلُه مىاٖػ

م٣ضاعه، ؤو ٧ان الضًىان مسخلٟحن في الىٕى ؤو الهى٠، ٞال ًجضي اإلاضعي ٖلُه الضٞ٘ باإلا٣انت، بل ًجب 

م جغجبه له في طمخه، ٞةطا صر  ٖلُه ؤن ًخ٣ضم بُلب ٖاعى ًُلب ُٞه الخ٨م ٖلى الضعي بالضًً الظي ًٖؼ

 اصٖائه وخ٨مذ له اإلاد٨مت بما َلب حغث آهظا٥ اإلا٣انت ال٣ًاثُت.

لى ٢ض ٢غع ؾاب٣ا  " ؤن اإلا٨تري اإلاُالب بإصاء ال٨غاء الظي ًضٞ٘  وبىاء ٖلى طل٪ ٧ان اإلاجلـ ألٖا

ي له، مُالبا بةحغاء الخؿاب، ًخٗحن ٖلُه باإلا٣انت مضُٖا ؤهه بنى مً ماله الخام ٢ؿُا مً اإلادل اإلا٨غ 

غ قغوٍ اإلا٣انت، وبال ٞخ٩ىن اإلاد٨مت ٖلى نىاب ٖىضما ج٣خهغ ٖلى خٟٓها له الخ٤ في  ؤن ًثبذ جٞى

 61اإلاُالبت بهٟت ٢اهىهُت بما ٖس ى ؤن ٩ًىن له ٖلى عب اإلال٪".

ًجىب هظا ومما الق٪ ُٞه ؤن الؿماح للمضعي ٖلُه بخ٣ضًم َلب ٖاعى باإلا٣انت مً قإهه ؤن 

غ الى٢ذ ٖلى اإلاد٨مت التي جخم٨ً مً الىٓغ  ألازحر ب٢امت صٖىي ؤنلُت، واخخما٫ ٖؿغ اإلاضعي، ٦ما ؤهه ًٞى

٘ صٖىي زاهُت ب٩ل ما ٌك٩له طل٪ مً بعها١ للمد٨مت والخهىم، ومً يُإ  في الجزإ مغة واخضة بض٫ ٞع

 62للى٢ذ واعجٟإ في الى٣ٟاث.

                                                 
61

 .4:4ص  78-77دل١ً ايكطا٤ ٚايكإْٛ عزر  84;3/4/3قضاص )ذله١ُ ايٓكض حايٝا( اجملًػ األع٢ً - 

62
 ٖشٙ األحٛاٍٜالحغ إٔ طًب املكاص١ قز ٜهٕٛ ممٓٛعا يف أحٛاٍ خاص١، ٚعٓزٖا ال جيٛط تكزمي٘ يف - 
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ٌ ألا -2 يغاع التي ؤنابخه مً الضٖىي ألانلُت ؤو مً بحغاء اجسظ َلب الخ٨م للمضعي ٖلُه بخٍٗى

ٗاث مً الؿماح للمضعي ٖلُه بإن ًُالب  ٞحها: اؾخ٣غ ال٣ٟه وال٣ًاء ٖلى ما هى مٗمى٫ به في بٌٗ الدكَغ

ٌ ألايغاع الىاججت ًٖ مسانمخه الخٗؿُٟت ؤمام ال٣ًاء وج٩ىن اإلاسانمت حٗؿُٟت بطا ٧اهذ  اإلاضعي بخٍٗى

ً اإلا٣ا٫ ؤلٟاْا جمـ ٦غامت اإلاضعى ٖلُه، ؤو جًمً و٢اج٘ ٧اطبت ؤلخ٣ذ باإلاضعى ٖلُه مجغص ٦ُض، ؤو جًم

.ٌ  ؤيغاعا مؿخد٣ت الخٍٗى

ٌ لِـ ًٖ الضٖىي ألانلُت  ٦ما ًجحز هظا الاججاه للمضعى ٖلُه ج٣ضًم ٖاعى للمُالبت بالخٍٗى

ٞه٨ظا لى ج٣ضم اإلاضعي  ٣ِٞ، ول٨ً ًٖ ؤي بحغاء اجسظ ٞحها  وؤلخ٤ باإلاضعى ٖلُه يغعا مىحبا للخٗىٌٍ،

مض هدُجت لهظه اإلاُالبت بلى بحغاء حجؼ جدٟٓي ٖلى مخجغ اإلاضعى  ىم، ٖو ٦ُضا بمُالبت اإلاضًً بإصاء صًً مٖؼ

ٌ والخ٨مت مً الؿماح للمضعي  ٖلُه، ٞةهه ًجىػ لهظا ألازحر ج٣ضًم َلب ٖاعى حهضٝ بلؼام اإلاضعي بالخٍٗى

ي ؤن اإلاد٨مت التي جىٓغ ؤنل الجزإ ؤ٢ضع مً ٚحرها ٖلى ٖلُه بخ٣ضًم َلب ٖاعى في هظه الخالت ج٨مً ف

جد٤ُ٣ هظا الُلب والٟهل ُٞه لظل٪ ٧ان مكٕغ ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ال٣ضًم ٢ض ؤؾىض الازخهام 

ٌ ًٖ الًغع الالخ٤ به، ؤًا ٧اهذ ٢ُمت  إلاد٨مت الؿضص بالىٓغ في َلب اإلاضعى ٖلُه اإلا٣ابل اإلاخٗل٤ بالخٍٗى

ُت ؤن مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت  ٩ً10ىن مبيُا ٖلى الضٖىي ألانلُت ٣ِٞ ) اإلااصة  هظا الُلب، قٍغ

 ال٣ضًم(.

الُلب الظي ًترجب ٖلى بحابخه ؤال ًد٨م للمضعي بُلباجه ٧لها ؤو بًٗها ؤو ًد٨م له بها م٣ُضة -3

ٝ بُالهه ب٣ُض إلاهلخت اإلاضعى ٖلُه: ٧ان ًُلب اإلاضعي جىُٟظ ٣ٖض ُٞخ٣ضم اإلاضعى ٖلُه بُلب م٣ابل ٌؿتهض

ؤو ًُلب اإلاضعى ؤصاء زمً بًاٖت ُٞىاحهه اإلاضعى ٖلُه بُلب م٣ابل ًُلب ُٞه به٣ام الثمً لخلى اإلابُ٘ 

ىص بها في ال٣ٗض، وه٨ظا ؤًًا بطا َلب ناخب خ٤ اهخٟإ بلؼام مال٪ الغ٢بت بدؿلُمه  مً الهٟاث اإلاٖى

م٣ابل حهضٝ بلؼام اإلاضعي بةحغاء ٦ك٠  ال٣ٗاع اإلا٣غع ٖلُه خ٤ الاهخٟإ، حاػ لهظا ألازحر ؤن ًخ٣ضم بُلب

 53ٖلى ال٣ٗاع، وجسهُو ٦ٟالت جًمً له ألايغاع التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ ال٣ٗاع زال٫ مضة الاهخٟإ )اإلااصجحن 

٘ اإلاُب٤ ٖلى ال٣ٗاعاث اإلادٟٓت(. 1333عحب  19مً مغؾىم  54و   اإلادضص للدكَغ
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الخجؼثت، بطا ٧ان الُلب اإلا٣ابل  الُلب الظي ٩ًىن مخهال بالضٖىي ألانلُت بهلت ال ج٣بل-4

مخهال بالُلب ألانلي بهلت ال ج٣بل الخجؼثت حاػ للمضعى ٖلُه ج٣ضًمه ٦ُلب ٖاعى ٌٗاعى به صٖىي 

اإلاضعي، ٞه٨ظا لى اصعى شخو ٖلى آزغ مل٨ُت ٖحن مُٗىت حاػ لهظا ألازحر ؤن ًخ٣ضم بُلب م٣ابل ًضعي ُٞه 

٘ شخو صٖىي مى٘ الخٗغ  ى ٖلى آزغ، حاػ لهظا ألازحر ؤن ًخ٣ضم بُلب م٣ابل ًضعي اإلال٨ُت لىٟؿه، ولى ٞع

 ُٞه ؤهه الخاثؼ الٟٗلي لل٣ٗاع اإلاضعى ُٞه.

هظه هي خاالث الُلباث اإلا٣ابلت التي اؾخ٣غ ٖلحها ال٣ٟه وال٣ًاء في ٞغوؿا واإلاٛغب وههذ ٖلحها 

ُلب م٣ابل ٌٗاعى بٌٗ ٢ىاهحن الضو٫ الٗغبُت، ل٨ً هل ًجىػ للمضعي و٢ض ؤنبذ مضعى ٖلُه ؤن ًخ٣ضم ب

غ هظا الغؤي،  به الُلب اإلا٣ابل الظي ج٣ضم به زهمه؟ الغؤي في ٞغوؿا مجم٘ ٖلى ؤهه ال ًجىػ، و٢ُل في جبًر

ؤن مً قإن طل٪ ؤن ًىؾ٘ هُا١ الخهىمت ولظل٪ ٢غعوا ٢اٖضة مٟاصها ؤهه ال ًجىػ ج٣ضًم َلب ٖاعى 

  عصا ٖلى َلب ٖاعى.

ُت ؤن ج٩ىن هظه ٚحر ؤهه ؾمذ للمضعي بإن ًضلي بُلباث م ٣ابلت إلاىاحهت الُلب اإلا٣ابل لخهمه قٍغ

الُلباث هاقئت ًٖ هٟـ الؿىض الظي ؤؾـ ٖلُه الُلب اإلا٣ابل للمضعى ٖلُه، ٧ان ًُلب اإلاؿخإحغ بػالت 

مً ّ.٫.ٕ ُٞخ٣ض اإلاضعي بُلب  682الخدؿِىاث التي ؤحغاها بالٗحن اإلااحغة ٖمال بال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 

ٌ ًٖ ألايغاع التي حؿببذ ٞحها بػالت جل٪ الخدؿِىاث ٖلحها بٌٗ ٢ىاهحن الضو٫ م٣ابل ًُلب ُٞ ه الخٍٗغ

الٗغبُت، ل٨ً هل ًجىػ للمضعي و٢ض ؤنبذ مضعى ٖلُه ؤن ًخ٣ضم بُلب م٣ابل ٌٗاعى به الُلب اإلا٣ابل 

غ هظا الغؤي، ؤن مً قإن طل٪  الظي ج٣ضم به زهمه؟ الغؤي في ٞغوؿا مجم٘ ٖلى ؤهه ال ًجىػ، و٢ُل في جبًر

ؤن ًىؾ٘ هُا١ الخهىمت ولظل٪ ٢غعوا ٢اٖضة مٟاصها ؤهه ال ًجىػ ج٣ضًم َلب ٖاعى عصا ٖلى َلب 

 ٖاعى.

ُت ؤن ج٩ىن هظه  ٚحر ؤهه ؾمذ للمضعي بإن ًضلي بُلباث م٣ابلت إلاىاحهت الُلب اإلا٣ابل لخهمه قٍغ

٧ان ًُلب اإلاؿخإحغ بػالت الُلباث هاقئت ًٖ هٟـ الؿىض الظي ؤؾـ ٖلُه الُلب اإلا٣ابل للمضعى ٖلُه، 
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مً ّ.٫.ٕ ُٞخ٣ضم اإلاضعي  682الخدؿِىاث التي ؤحغاها بالٗحن اإلااحغة ٖمال بال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 

 بُلب م٣ابل ًُلب ُٞه الخٍٗغٌ ًٖ ألايغاع التي حؿببذ ٞحها بػالت جل٪ الخدؿِىاث.

 اإلاؼلب الثاوي: الخدخل

م ؤ ا في الُلب ال٣ًاجي الظي اٞخخدذ الخضزل في الضٖىي هى مثى٫ شخو ٞحها ٚع هه لم ٨ًً َٞغ

به الضٖىي، ٣ٞض ٣ًضع شخو ؤن مهالخه مهضصة باإلحغاءاث التي جخم في صٖىي مُٗىت بن هى ب٣ي بُٗضا 

ٖجها، ُٞخضزل مً جل٣اء هٟؿه لضعء الخُغ الظي حهضص جل٪ اإلاهالر، و٢ض ًغي َٝغ مازل في الضٖىي ؤن مً 

تى ٩ًىن الخ٨م الهاصع ٞحها حجت ٖلُه هى بضوعه ٦ظل٪، ؤو ختى مهلخخه بصزا٫ شخو زاعج ٖجها خ

 ًخم٨ً مً بخالله مدله في ؤصاء ما ؾُد٨م به في مىيٕى الضٖىي.

و٢ض ج٣ضع اإلاد٨مت ؤن الٟهل في هؼإ مٗحن ٣ًخط ي بصزا٫ شخو زاعج ًٖ الضٖىي اإلاىٓىعة 

 ؤمامها، جد٣ُ٣ا إلاحزان الٗض٫ وخؿً ؾحر الٗضالت.

في الضٖىي باٖخباعه َالبا ٖاعيا ًخسظ ؤخض الك٩لحن الخالُحن: جضزل ازخُاعي لظل٪ ٞةن الخضزل 

لُه ٞةن َبُٗت  ًخم بمباصعة مً اإلاخضزل وجضزل بحباعي ًخم مً َٝغ الخهىم ؤو مً َٝغ اإلاد٨مت، ٖو

 هظا اإلاُلب ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى بىضًً وٗالج في ؤولهما الخضزل الازخُاعي وهسهو الثاوي للخضزل الجبري.

 Intervention volontaireلبىد ألاول: الخدخل الاخخيازي ا

مً ١.م.م ٖلى ؤهه " ٣ًبل الخضزل ؤلاعاصي ممً لهم مهلخت في الجزإ اإلاُغوح"  111جىو اإلااصة 

ا ٞحها ًُلب بم٣خًاه  ٞالخضزل ؤلاعاصي ؤو الازخُاعي هى الُلب الظي ًخ٣ضم به شخو في صٖىي لِـ َٞغ

ا ٞحها للضٞإ  ًٖ خ٣ى٢ه التي ٢ض جًاع مً الخ٨م الظي ؾُهضع في هظه الضٖىي، والىا٢٘ ؤن اٖخباعه َٞغ

مبضؤ وؿبُت ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ٨ًٟي لخماًت الٛحر الظي لم ٨ًً مازال ؤو ممثال في الضٖاوي التي نضعث ٞحها، 

 ٞاألخ٩ام قإجها قإن ال٣ٗىص ال جىٟ٘ وال جًغ ٚحر ؤَغاٞها.
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٨ٟي مبضؤ ألازغ اليؿبي لؤلخ٩ام لخماًت خ٣ى١ الٛحر، ٞه٨ظا لى ٚحر ؤهه في ال٨ثحر مً الخاالث ال ً

جىإػ شخهان ٖلى مل٨ُت ش يء مٗحن، و٧ان هظا الص يء مملى٧ا لصخو زالث ٞةهه ًجب ٖلى هظا ألازحر 

 الخضزل في الضٖىي لخماًت خ٤ مل٨ُخه الظي ٢ض ًخًغع مً حغاء الخ٨م الظي ؾُهضع في مىيٕى الجزإ.

ٗاث ججحز للٛحر ؤن ًخضزل في الضٖىي التي هى ؤحىبي ٖجها بطا ما الخٔ ؤن لظل٪ ٞةن مٗٓم الدكَغ

اإلاخ٣ضمت مً ؤن الخضزل ؤلاعاصي ٣ًبل  111خ٣ى٢ه مهضصة بالخ٨م الظي ٢ض ًهضع ٞحها، ؤو ٦ما حاء في اإلااصة 

ممً لهم مهلخت في الجزإ، ل٨ً ما هى اإلاى٠٢ الظي ًم٨ً للٛحر ؤن ًخسظه مً ؤَغاٝ الضٖىي بن هى 

ت هٕى الخضزل الظي اجسظه.ج  ضزل ٞحها؟ بن الجىاب ًٖ هظا الدؿائ٫ ًخى٠٢ ٖلى مٗٞغ

 ؤهىإ الخضزل الازخُاعي -2

حن إلاؿاهضجه ؤو إلاجغص  بن جضزل الٛحر في الضٖىي ًخسظ ؤخض ق٩لحن: بما ؤن ًخضزل بجاهب ؤخض الُٞغ

لىٟؿه مى٢ٟا زانا به ٟٞي  مغا٢بت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة في الضٖىي، وبما ؤن ًخضزل مؿخ٣ال ٖجهما مخسظا

الخالت ألاولى ٩ًىن الخضزل اهًامُا، ؤو جبُٗا، وفي الخالت الثاهُت ٩ًىن الخضزل ؤنلُا ؤو هجىمُا ؤو 

 ازخهامُا.

 intervention conservatoire ou additionnelleالخضزل الخدٟٓي ؤو الاهًمامي:-ؤ

حها، بما الخضزل الخبعي هى الُلب الظي ًخضزل بىاؾُخه شخو في الض ٖىي لُىًم بلى ؤخض َٞغ

إلاؿاهضجه ؤو إلاجغص مغا٢بت صخت ؤلاحغاءاث التي جخم ٞحها، ٞه٨ظا لى اصعى شخو مل٨ُت ش يء اقتراه شخو 

آزغ حاػ لباج٘ الص يء الخضزل في الضٖىي إلاؿاهضة مى٠٢ اإلاكتري وبزباث ؤن الص يء اإلابُ٘ ٧ان مملى٧ا له مً 

٢اهىهُت وه٨ظا ؤًًا ًجىػ لضاثني اإلاخ٣اؾم اإلاٗؿغ ؤن ًخضزلىا في  ٢بل وؤن ه٣ل مل٨ُخه للمكتري جم بهىعة

مً ّ.٫.ٕ والهضٝ مً مىدهم هظا الخ٤ ٨ًمً في الخُلىلت  1085صٖىي ال٣ؿمت ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة 

 وجىاَا مضًجهم م٘ قغ٧اثه بمىدهم خهت ؤ٢ل مما ٌؿخد٣ه في اإلاا٫ اإلاكتر٥..

 ion principale ou agrissiveinterventالخضزل ألانلي ؤو الهجىمي:-ب
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ؿمى هظا الىٕى مً بالخضزل الازخهامي، وهى الُلب الظي ًخضزل بم٣خًاه الٛحر في صٖىي  َو

ت لُُالب لىٟؿه بد٤ ًضُٖه ، ؾىاء ٧ان هى الخ٤ اإلاضعى به ؤو ؤي خ٤ آزغ مخٗل٤ به ٞه٨ظا لى ؤ٢ام 63حاٍع

٧ا لصخو آزغ، ٧ان له الخ٣ً الخ٤ في شخو صٖىي ٖلى آزغ بمل٨ُت ش يء مٗحن، و٧ان هظا الص يء مملى 

حن ألانلُحن، ولى آ٫  ؤن ًخضزل في هظه الضٖىي لُُلب الخ٨م له بمل٨ُت الٗحن اإلاخىإػ ٖلحها ال ألخض الُٞغ

٣ٖاع لصخو هدُجت ٢ؿمت حغث بِىه وبحن الىعزت، و٢ام ؤخض مً الٛحر مضُٖا ٖلى باقي الىعزت مل٨ُت ال٣ٗاع 

ًخضزل في الضٖىي لُُلب الخ٨م له بمل٨ُت ال٣ٗاع اإلاظ٧ىع في مىاحهت اإلاظ٧ىع، حاػ لهظا الصخو ؤن 

 اإلاضعي واإلاضعى ٖلحهم.

كتٍر ل٣بى٫ الخضزل الازخهامي ًٞال ًٖ قٍغ اإلاهلخت ؤن ٩ًىن هىا٥ اعجباٍ بحن الُلب  َو

لب الخضزل ٦ما هى الكإن في اإلاثالحن الؿاب٣حن، ؤما بطا ٧ان ال ًىحض اعجباٍ ٞةهه ال ًج ىػ للٛحر ألانلي َو

ؤن ًخضزل في الضٖىي جضزال ؤنلُا، وبهما ٖلُه ؤن ًلخجئ بلى ال٣ًاء بُلب مؿخ٣ل بن هى ؤعاص الضٞإ ًٖ 

 مهالخه اإلاخٗل٣ت بهظا الخ٤.

٘ الٟغوس ي )اإلااصة  ٗاث ٧الدكَغ ٢اهىن  126مً ١.م.م( واإلاهغي )اإلااصة  325وبٌٗ الدكَغ

اإلادا٦ماث( وحضث ؤن جىو نغاخت ٖلى يغوعة اعجباٍ مً ٢اهىن ؤنى٫  160اإلاغاٞٗاث( والؿىعي )اإلااصة 

الخضزل ألانلي بمىيٕى الضٖىي ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞلم ًخُغ١ للمىيٕى بىو زام باٖخباعه ألامغ مخٗل٣ا 

 بمبضؤ ٖام واحب الخُب٤ُ صون هو.

 آزاع الخضزل الازخُاعي:-3

ُه آزاع هامت مجها ما هى مكتر  ٥ بُجهما، ومجها ما هى زام بإخض ًترجب ٖلى الخضزل الازخُاعي بىٖى

ا في الضٖىي بدُث ٩ًىن الخ٨م  حن ؤن ًهبذ اإلاخضزل َٞغ حن صون آلازغ، ُٞترجب ٖلى الخضزل بىٖى الىٖى

لُه، وبالخالي ًم٨ىه ٖلى الغؤي الغاجر، مماعؾت َغ١ الًُٗ اإلاسخلٟت في مىاحهت  الهاصع ٞحها حجت له ٖو

 هظا الخ٨م.
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 -Jean vincent et serge guinchard.Procédure civile dalloz 25
ème

 éd.n° 1156. 
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ُما ٖضا هظا ألازغ ٞةن آزاع  الخضزل جسخل٠ بدؿب ما بطا حٗل٤ ألامغ بخضزل جبعي ؤو هجىمي ٖلى  ٞو

 الك٩ل الخالي:

ٟٞي الخضزل الخبعي ٣ًخهغ صوع اإلاخضزل ٖلى جإًُض وحهت هٓغ الُٝغ الظي اهًم بلُه، ٞةطا اهًم 

ترجب ٖلى طل٪ ٖضة  بلى اإلاضعي ٦ؿب نٟخه ٦مضٕ، وبطا اهًم بلى اإلاضعى ٖلُه خاػ نٟخه ٦مضعى ٖلُه، ٍو

 اع هجملها ُٞما ًلي:آز

ال ًجىػ للمخضزل ؤن ًخ٣ضم بُلباث حٛحر َلباث الخهم الظي اهًم بلُه، ومٗنى طل٪ ؤن ؤوال: 

هُا١ الضٖىي ًب٣ى ٖلى ما هى ٖلُه في الخضزل الخبعي، وؤن اإلاد٨مت ج٣خهغ مهمتها ٖلى الخ٨م في الُلب 

 ألانلي والُلب اإلا٣ابل بن وحض.

ٖلُه حاػ له ببضاء حمُ٘ الضٕٞى التي جا٦ض وجضٖم وحهت هٓغ هظا  ا: بطا جضزل بجاهب اإلاضعىزاهُ

ُت ؤو صٞىٖا ق٩لُت، ؤو صٞىٖا مخسظة مً ٖضم ال٣بى٫، َاإلاا ؤن ببان  ألازحر، ؾىاء ٧اهذ صٞىٖا مىيٖى

الضٞ٘ بها لم ًٟذ، طل٪ ؤن اإلاخضزل في خ٨م اإلاضعى ٖلُه، ومً زم ًد٤ له مماعؾت ٧ل ؤلاحغاءاث التي 

زحر مماعؾتها وهى ٣ًىم بظل٪ باؾمه ولخؿابه ولِـ و٦ُال للمضعى ٖلُه َاإلاا ؤن ما ٣ًىم به بةم٩ان هظا ألا 

 64هاٞٗا للصخو الظي اهًم بلُه، ٞةطا ٧ان ياعا به ٞال ًجىػ له ال٣ُام به وبال اٖخبر مؿخ٣ال ٖىه.

٠ جضزله صوما، ختىزالثا ولى ٧ان  : ًظهب عؤي في ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بخدمُل اإلاخضزل الخبعي مهاٍع

مً  1085الخ٨م ٢ض نضع لٟاثضة الصخو الظي اهًم بلُه،  ومؿدىض هظا الاججاه هى ما جىو ٖلُه اإلااصة 

مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوس ي، مً الؿماح للضاثىحن بالخضزل ٖلى ه٣ٟتهم في  882ّ.٫.ٕ اإلاُاب٣ت للماصة 

اًت مهالخهم بىا في الخضزل لٖغ الاججاه الٛالب مضٖىما مً َٝغ ، ٚحر ؤن 65صٖىي ال٣ؿمت ُٞما بطا ٚع

٠ للُٝغ الخاؾغ في  ال٣ًاء ًغي ؤن جُب٤ في هظا الكإن ال٣اٖضة الٗامت التي ج٣ط ي بخدمُل اإلاهاٍع

 الضٖىي، ما لم جغ اإلاد٨مت يغوعة جىػَٗها بحن الخهىم جبٗا لٓغوٝ ال٣ًُت.

                                                 
64

 .6;3ص ، أبٛ ايٛؾا، َضدع  عابل - 

65
 -Morel (H) op cit n° 369. 
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ا اهًم بلى اإلاضعي : في الخضزل الخبعي ًخإزغ اإلاخضزل بمى٠٢ الصخو الظي اهًم بلُه، ٞةطعابٗا

ؿ٣ِ  وجىاػ٫ هظا ألازحر ًٖ صٖىاه، ؤو جهالر بكإجها م٘ اإلاضعى ٖلُه ؤصي طل٪ بلى ؾ٣ٍى الخضزل، َو

 الخضزل ٦ظل٪ بطا اهًم بلى اإلاضعى ٖلُه، وعضخ هظا ألازحر إلاُالب اإلاضعي.

خ٣ضم بمُالب زانت به حن ٍو في  ؤما في الخضزل ألانلي ٞةن اإلاخضزل ٌٗمل باؾخ٣ال٫ ًٖ الُٞغ

 مىاحهت َغفي الخهىمت مٗا، مما ًترجب ٖىه ما ًلي:

بما ؤن اإلاخضزل ًخ٣ضم بُلباث حضًضة ًٞٛ طل٪ ًاصي بلى احؿإ هُا١ الضٖىي، مما ًخٗحن  ؤوال:

، 66مٗه ٖلى اإلاد٨مت ؤال ج٨خٟي الخ٨م في الُلب ألانلي، وبهما ًخٗحن ٖلحها ؤن جد٨م ٦ظل٪ في َلب الخضزل

ضزل ؤن ًازغ الخ٨م في الُلب ألانلي الجاهؼ، ٞةن اإلاد٨مت جهضع خ٨مها في وبطا ٧ان مً قإن َلب الخ

 مً ١.م.م(. 113الُلب ألانلي ؤوال، وجازغ الٟهل في َلب الخضزل )اإلااصة 

بطا جم الدكُُب ٖلى الضٖىي ألانلُت ؤو نضع خ٨م بةلٛائها ٖلى الخالت ؤو بٗضم ٢بىلها، ؤو  زاهُا:

ها، ٞةن الخهىمت الىاقئت ًٖ الخضزل ال جخإزغ بهظا الخ٨م، بطا ٧اهذ بٗضم ازخهام اإلاد٨مت بالىٓغ ٞح

 اإلاد٨مت مسخهت بالىٓغ في َلب الخضزل، و٧ان هظا ألازحر اؾخىفى حمُ٘ قغوَه الك٩لُت.

ُا ٧ان ؤو  زالثا: باٖخباع الخضزل صاثما في مغ٦ؼ اإلاضعي ٞةهه ال ًجىػ له الضٞ٘ بٗضم الازخهام هٖى

ػ له الضٞ٘ بٗضم الازخهام ألهه هى الظي خضص الجهت اإلاسخهت هىُٖا، وبخضزله مدلُا، ٞاإلاضعي ال ًجى 

 ٩ًىن ٢ض ٢بل ازخهانها مدلُا.

٠ ًخدملها  ٠ الضٖىي ٧لها، ؤما بطا عبذ ٞةن اإلاهاٍع عابٗا: بطا زؿغ اإلاخضزل جضزله جدمل مهاٍع

ؾاثغ ؤَغاٝ الضٖىي الخهىم الظًً وحه يضهم َلب الخضزل، و٧ل طل٪ لم ج٣غع اإلاد٨مت جىػَٗها بحن 

 اٖخباعا لىٕى ال٣ًُت.

 البىد الثاوي: الخدخل الجبري 

 الخعسيف -1
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الخضزل الجبري ؤو ازخهام الٛحر في الضٖىي هى ج٩ل٠ُ شخو زاعج ًٖ الخهىمت بالضزى٫ ٞحها 

ما ٖجها، بما بُلب مً الخهىم ؤو بإمغ مً اإلاد٨مت ٣ٞض حهضٝ اإلاضعي بلى بصزا٫ شخو زالث للخ٨م  ٚع

ما جًمىه الُلب ألانلي ول٨ىه مغجبِ به و٢ض ال حهضٝ الخ٨م ٖلُه مباقغة بص يء مٗحن، وبهما ٖلُه ب

٪ ٖلى الكُٕى  ٣ًهض ٣ِٞ ؤن ٩ًىن الخ٨م الظي ؾُهضع حجت ٖلى اإلاضزل في الضٖىي، ٧ازخهام الكٍغ

مً في الضٖىي في الضٖىي اإلا٣امت مً اإلاكتري ٖلى الباج٘ لخهخه في اإلاا٫ اإلاكإ، ؤو ازخهام اإلاضًً اإلاخًا

 اإلا٣امت ٖلى ٚحره مً اإلاضهُحن اإلاخًامىحن ال للخ٨م ٖلُه وبهما إلاجغص مىاحهخه بالخ٨م الظي ؾُهضع.

و٢ض ٩ًىن الهضٝ مً بصزا٫ شخو بلؼامه بخ٣ضًم مؿدىض ًىحض في خىػجه ًخى٠٢ ٖلُه الٟهل في 

الضٖىي ؤو جل٣اثُا مً َٝغ الجزإ، بدُث ًم٨ً ؤن ًخم بصزاله في هظه الخالت بُلب مً ؤخض الخهىم في 

 اإلاد٨مت إلاا في طل٪ مً جد٤ُ٣ لخؿً ؾحر الٗضالت والخ٨م بحن الىاؽ بال٣ؿِ.

 أهىاع الخدخل الاخخصامي:-2

 : الخضزل الازخهامي بُلب مً ؤخض َغفي الخهىمتأوال

 الخضزل الجبري ًم٨ً ؤن ًخم بمباصعة مً ؤخض ؤَغاٝ الضٖىي وهم اإلاضعي واإلاضعى ٖلُه واإلاخضزل،

غاٝ بصزا٫ شخو في الضٖىي  103لظل٪ هو اإلاكٕغ في اإلااصة  مً ١.م.م، ٖلى ؤهه " بطا َلب ؤخض ألَا

 ".39و  38و  37بهٟخه يامىا ؤو ألي ؾبب آزغ اؾخضعى طل٪ الصخو َب٣ا للكغوٍ اإلادضصة في الٟهى٫ 

مً ٞاإلاضعي ًم٨ىه ؤن ًُلب بصزا٫ شخو في الضٖىي لُد٨م ٖلُه بما ًخًمىه الُلب ألانلي 

م٣خًُاث بجاهب اإلاضعى ٖلُه، ؤو ل٩ُىن الخ٨م الهاصع في مىاحهخه حجت ٖلُه هى بضوعه، ؤو إللؼامه 

 باإلصالء بىع٢ت جىحض في خىػجه.

ٗذ ٖلُه  وللمضعى ٖلُه ؤن ًُلب بصزا٫ شخو في الضٖىي باٖخباعه يامىا له، ٞللمكتري الظي ٞع

جب ٖلى هظا ألازحر ؤن ًخضزل في صٖىي باؾخد٣ا١ اإلابُ٘ ؤن ًضزل الباج٘ في الضٖىي بهٟ خه يامىا له، ٍو

 مً ١.م.م. 105الضٖىي وبال نضع يضه خ٨م ُٚابي ٖمال باإلااصة 
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والجضًغ باإلاالخٓت ؤن الًامً ال ًدل مدل اإلاًمىن بمجغص بصزاله في الضٖىي بل البض ؤن ًهضع 

مً  105/2ىي )مًٖ هظا ألازحر اٖتراٝ بدلىله في الًمان ختى ًم٨ً بزغاج اإلاًمىن في الضٖ

ب٣ى للمضعي ألانلي اإلاٗاعيت في بزغاج اإلاًمىن بطا ٧اهذ مهلخخه ج٣خط ي طل٪، ٖلى ؤن بزغاج  ١.م.م(ٍو

 هظا ألازحر مً الضٖىي ال ًمى٘ مً جىُٟظ الخ٨م الهاصع ٖلُه هى بض٫ الًامً في خالت ٖؿغ هظا ألازحر.

ا ٞحها، وللصخو الظي جضزل ؤو جم بصزاله في الضٖىي ؤن ًُلب ٦ظل٪ بصز ا٫ ٚحره لُهبذ َٞغ

البا ما ًخم طل٪ في صٖاوي الًمان، خُث ًغي الصخو الظي جم بصزاله ٦ًامً مً مهلخخه ؤن ًضزل  ٚو

ٗها في مىاحهخه و٢ض ههذ اإلااصة  يامىه هى، لُخجىب الخ٨م ٖلُه في خالت ما بطا عبذ الٛحر الضٖىي التي ٞع

ه لىٟـ اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بةصزا٫ الًامً مً ١.م.م ٖلى بصزا٫ الًامً الٟغعي خُث ؤزًٗخ 104

 ألانلي.

 الخضزل الازخهامي بإمغ اإلاد٨مت ثاهيا:

٢ض جغي اإلاد٨مت وهي بهضص هٓغ صٖىي مُٗىت ؤن الٟهل في هظه الضٖىي ًخى٠٢ ٖلى يغوعة 

ً بصزا٫ شخو ٞحها، مثا٫ طل٪ ما لى جىفي شخو ؤو َغؤ حُٛحرا في ؤهلُخه وؤمغث اإلاد٨مت جل٣اثُا بصزا٫ م

مً ١.م.م(  115لهم الهٟت في مىانلت الضٖىي لل٣ُام بظل٪ بطا لم ج٨ً الضٖىي حاهؼة للخ٨م )اإلااصة 

إل ٖلى وزاث٤ ومؿدىضاث جىحض  وه٨ظا ؤًًا لى ٢ضعث اإلاد٨مت ؤن البث في هؼإ مٗغوى ٖلحها ًخُلب الَا

ا في الضٖىي، حاػ لها ؤن ج٣غع بصزاله ولى لم ًُلب مجه  ا ؤخض طل٪.في خىػة شخو لِـ َٞغ

٘ اإلاهغي وحضث ؤن جىو نغاخت ٖلى طل٪، ٣ٞض وعص في اإلااصة  ٗاث الٗغبُت ٧الدكَغ وبٌٗ الدكَغ

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ٖلى ؤهه " للمد٨مت ولى مً جل٣اء هٟؿها ؤن جإمغ بةصزا٫ مً جغي بصزاله إلاهلخت  118

هاع الخ٣ُ٣ت، وحٗحن اإلاد٨مت مُٗاصا ال ًجاوػ زالزت ؤ ٩ىن الٗضالت، ؤو إْل ؾابُ٘ لخًىع مً جإمغ بةصزاله، ٍو

٘ الضٖىي".  طل٪ باإلحغاءاث اإلاٗخاصة لٞغ

ُٗا ٧ان ًجب ملاه، طل٪ ؤن جغ٥  ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٣ٞض ؾ٨ذ ًٖ اإلاىيٕى جاع٧ا بظل٪ ٞغاٚا حكَغ

هظا ألامغ الهام إلاُى٫ ألاشخام وؤهىائهم مهما ٧اهذ نٟاتهم، مً البضًهي ؤن ج٩ىن له او٩ٗاؾاث ؾلبُت 
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بضو ؤن اإلاكٕغ ٢ض ًُٞ بلى زُىعة هظا ؤلاهما٫ ٣ٞغع اؾخضعا٥ الى٣و  ٖ لى ؾحر الٗضالت وخؿً ؤصائها، ٍو

ا إلاهلخت الٗضالت  بط مىذ  م٨ىت  للمد٨مت جل٣اثُا بإن ج٣غع بصزا٫ الٛحر ٖىض الا٢خًاء بطا ٧ان طل٪ يغوٍع

 وبْهاع الخ٣ُ٣ت.

 الفسع الثاوي: الدفىع

بىاؾُت الُلب ال٣ًاجي ٞةن اإلاضعى ٖلُه ٌؿخٗملها بىاؾُت  بطا ٧ان اإلاضعي ٌؿخٗمل الضٖىي 

٠ الضٕٞى بمٗىاها الىاؾ٘ بإجها الىؾاثل التي ٌؿخٗملها اإلاضعى ٖلُه لخجىب نضوع  الضٞ٘، لظل٪ ًم٨ً حٍٗغ

ا بإحل لم ًدل، وهى هىا ًغمي  خ٨م ٖلُه، ؤو ؤهه مٗل٤ ٖلى قٍغ وا٠٢ لم ًخد٤٣ بٗض، ؤو ٧ىهه مغبَى

وع الخ٨م، ؤو ًضٞ٘ بالخ٣اصم ؤو بٗضم نٟت اإلاضعي ؤو مهلخخه في الاصٖاء، وفي ٧ل هظه ٣ِٞ بلى جإزحر نض

ألامثلت ٣ًخهغ اإلاضعي ٖلُه ٖلى الضٞإ ًٖ هٟؿه ؤو بهضٝ جٟاصي نضوع خ٨م ٖلُه ؤو جإحُله، وهى ما في 

ؤن هظا هظا ًسخل٠ ًٖ اإلاضعى ٖلُه الظي ًلجإ بلى ج٣ضًم َلب ٖاعى ؤزىاء الىٓغ في الضٖىي مً خُث 

ُلب الخ٨م له ٖلى اإلاضعي بما ًُلبه.  ألازحر ال ٨ًخٟي بالى٢ىٝ مى٠٢ الضٞإ بل ًخسظ زُت هجىمُت ٍو

والضٕٞى التي ًخمؿ٪ بها اإلاضعى ٖلُه لِؿذ مً هٕى واخض، بل جخسظ ٖضة ؤق٩ا٫ ًسخل٠ ٧ل واخض 

الظي ًجب ؤن ًثإع ُٞه،  مجها ًٖ آلازغ، ؾىاء مً خُث ألازغ الظي ًترجب ًٖ ألازظ به، ؤو مً خُث الى٢ذ

ُت والضٕٞى الك٩لُت والضٕٞى  جغي ال٣ٟه ٖلى جهي٠ُ الضٕٞى بلى زالزت ؤنىاٝ، هي الضٕٞى اإلاىيٖى ٍو

بٗضم ال٣بى٫، وهدً جمكُا م٘ هظا الخ٣ؿُم هغؾم زُت بدثىا في هظا الٟٕغ الظي هٟهل ال٨الم ُٞه بلى 

ُت   exceptions deوالثاوي للضٕٞى الك٩لُت défense au fondزالزت مباخث هسهو ؤولها للضٕٞى اإلاىيٖى

procédure  والثالث للضٕٞى بٗضم ال٣بى٫fins de non recevoir. 

 

 اإلابحث ألاول: الدفىع اإلاىطىعيت

ٌ َلباث زهمه ٞالضٞ٘  ُت هي الضٕٞى التي ًخمؿ٪ بها اإلاضعى ٖلُه بهضٝ ٞع الضٕٞى اإلاىيٖى

إجه ؤو ب٣اءه ؤو م٣ضاعه، ٞاإلاضعى ٖلُه ٢ض ًى٨غ ؤهه ٧ان اإلاىيىعي ًخىحه بلى مىيٕى الخ٤ هٟؿهً ُٞى٨غ وك
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ا في ال٣ٗض الظي ًخمؿ٪ به اإلاضعي، ؤو ٌؿخض٫ بىع٢ت جُٟض ؤن الالتزام  الثابذ في ال٣ٗض ٢ض اه٣ط ى  َٞغ

اء، ؤو اإلا٣انت ال٣اهىهُت ؤو بإي ؾبب آزغ مً ؤؾباب اه٣ًاء الالتزام.  بالٞى

اء، بل ٢ض ًلجإ و٢ض ال ًخمؿ٪ اإلاضعى ٖلُه بضٕٞى مً قإجه م الٞى ا ؤن جىهب ٖلى به٩اع الخ٤، ؤو ٖػ

بلى الخمؿ٪ بضٕٞى مً قإجها جإحُل اإلاُالبت بالخ٤ اإلاضعى به، ٧ان ًضعي ؤن الالتزام اإلاُالب به مٗا١ ٖلى 

 قٍغ وا٠٢ لم ًخد٤٣، ؤو مغبٍى بإحل لم ًدل.

ؤو اؾخد٣ا٢ه، ٞالضٕٞى واإلاالخٔ في ٧ل ألامثلت اإلاخ٣ضمت ًىهب ٖلى مىيٕى الخ٤ لُى٨غ وحىصه 

ٌ َلب اإلاضعي ٧لُا ؤو حؼثُا، وألجها ٦ظل٪ ٞهي حؿخمض وحىصها مً ال٣ىاهحن  ُت حؿتهضٝ ٞع اإلاىيٖى

حرها مً الىهىم اإلاخٗل٣ت بإنل الخ٤  ُت ٧ال٣اهىن الخجاعي وال٣اهىن اإلاضوي وال٣اهىن ال٣ٗاعي ٚو اإلاىيٖى

ُا ممثال في ؾلُت مُٗىت لصخو ٖلى ش يء مدضص ؾىاء ٧ان شخهُا مازال في ٖال٢ت اإلاضًً بضاثىه، ؤو ُٖي

ُت قإجها قإن الغوابِ ال٣اهىهُت ال ج٣٘ جدذ خهغ.  لظل٪ ٧اهذ الضٕٞى اإلاىيٖى

 :جلسيم الدفىع اإلاىطىعيت

ُت بلى ٢ؿمحن: صٕٞى بًجابُت وصٕٞى ؾلبُت ، ٞالضٕٞى ؤلاًجابُت 67ًم٨ً ج٣ؿُم الضٕٞى اإلاىيٖى

ض الىا٢ٗت التي ًخمؿ٪ بها اإلاضعى مً ٧ل ؤو بٌٗ  -صخذ لى –ج٨مً في الخمؿ٪ بىا٢ٗت مً م٣خًاها  ججٍغ

آزاعها، ٞالخمؿ٪ بةبُا٫ ال٣ٗض مً ُٖىب ؤلاعاصة مً قإهه لى صر ؤن ًىهي الالتزام الظي ًيكئه هظا ال٣ٗض 

اء الجؼجي لاللتزام مً قإهه ؤن ًدض مً آزاع هظا الالتزام، والضٞ٘ باإلا٣انت ًترجب ٖلُه في  والخمؿ٪ بالٞى

 زبىجه اه٣ًاء الالتزام ٧لُا ؤو حؼثُا بدؿب الٓغوٝ وه٨ظا.خالت 

ؤما الضٕٞى الؿلبُت ٣ُٞخهغ ُٞه اإلاضعى ٖلُه ٖلى به٩اع الىا٢ٗت ال٣اهىهُت التي ٌؿدىض بلحها اإلاضعي 

إلزباث مضًىهُت اإلاضعى ٖلُه، ٦ةه٩اع ال٣ٗض الظي ٌٗخمضه في َلبه، ؤو به٩اع الىا٢ٗت اإلا٩ىهت للٗمل ٚحر 

ٌ ٖىه، و٢ض ال ًى٨غ اإلاضعى ٖلُه الىا٢ٗت في خض طاتها وبهما ٣ًخهغ ٖلى ٧ىجها ال اإلاكغوٕ ال ظي ًُلب الخٍٗى

ضٞ٘ بإهه ال ًغجب الًمان الظي ًخمؿ٪ به اإلاضعي. مه اإلاضعي، ٧ان ٌٗتٝر بال٣ٗض ٍو  جغجب ألازغ الظي ًٖؼ
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ٖلُه ملؼما بةزباث ما  وجبضو ؤهمُت هظه الخٟغ٢ت باليؿبت لئلزباث، ٟٞي الضٞ٘ ؤلاًجابي ٩ًىن اإلاضعى

اء، ؤو م٣انت ؤو ٚحر طل٪، في خحن ؤهه ال ًلؼم بةزباث الضٞ٘ الؿلبي الظي ٌؿدىض بلى اإلابضؤ  ًضُٖه مً ٞو

م قٛل طمت اإلاضعى ٖلُه ٞٗلُه  الٗام ال٣اض ي ببراءة الظمت ما لم ًثبذ ما ٌكٛلها وبما ؤن اإلاضعي هى مً ًٖؼ

 هى ٣ً٘ ٖبء بزباث ما ًضُٖه.

غي بٌٗ ال ا باإلاٗنى الخ٣ُ٣ي لل٩لمت، ٞىاحب ال٣اض ي ٍو ٣ٟهاء ؤن الضٕٞى الؿلبُت لِؿذ صٖٞى

ًٟغى ٖلُه ؤن ال ًغ٦ً بلى صٖاء مجغص بال بٗض الخإ٦ض مً صخخه، ومً زم ٞةن بزاعة الضٕٞى الؿلبُت ال 

ظا ، و٢ض صٞ٘ ه٠ًًُ68 بلى هظا الىاحب ش يء ؤ٦ثر مً جىبُه ال٣اض ي بلى ما ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ه بد٨م ال٣اهىن 

ُت صٞىٖا باإلاٗنى الٟني لل٩لمت، ٞالضٞ٘  الاججاه بٌٗ ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بإهه لِؿذ ٧ل الضٕٞى اإلاىيٖى

اإلاىيىعي في هٓغهم ًخمثل في ؾلُت اإلاضعى ٖلُه في الخمؿ٪ بىا٢ٗت ماوٗت ؤو مجهُت للىا٢ٗت اإلايكئت للخ٤ 

ٌ ا صٖاء اإلاضعى ٧الضٞ٘ بى٣و ألاهلُت، اإلاضعى به مً َٝغ اإلاضعى، بدُث لى لم ًخمؿ٪ اإلاضعى ٖلُه إلاا ٞع

او الخ٣اصم ؤو اإلا٣انت ؤو الٛلِ، ؤما الضٞ٘ باإلاٗنى الىاؾ٘ ُٞجب في هٓغ هظا الجاهب مً ال٣ٟه ٖلى 

ال٣اض ي ألازظ به مً جل٣اء هٟؿه متى ٢ضم له يمً وزاث٤ الضٖىي، مثا٫ طل٪ الضٞ٘ بٗضم مكغوُٖت ؾبب 

 69الالتزام.

ُت باإلاٗنى الىاؾ٘ والىا٢٘ ؤهه ال ٞغ١ بحن الضٞى  ُت باإلاٗنى ال٤ًُ والضٕٞى اإلاىيٖى ٕ اإلاىيٖى

ٌ الضٖىي بطا زبدذ لها صختها صوهما جمُحز بحن  ٞالخمؿ٪ بها مً َٝغ اإلاضعى ٖلُه ًىحب ٖلى اإلاد٨مت ٞع

هاجه وجل٪، وٗم بن بٌٗ الضٕٞى ًخٗحن ٖلى ال٣اض ي بزاعتها جل٣اثُا ولى لم ًخمؿ٪ بها ؤَغاٝ الضٖىي 

مكغوُٖت ؾبب الالتزام ؤو ٖضم وحىص اإلادل، ومغص طل٪ ؤن هظه ألامىع جخهل بالىٓام الٗام  ٧الضٞ٘ بٗضم

 ولِـ ل٩ىجها مجغص وؾاثل صٞإ ٦ما ًغي هظا الجاهب مً ال٣ٟه.

 خصائص الدفىع اإلاىطىعيت:
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ُت بٗضة زهاثو وٗغى لها ُٞما ًلي:  ًخمحز الىٓام ؤلاحغاجي للضٕٞى اإلاىيٖى

ُت في ؤًت مغخلت مً مغاخل الضٖىي، ٞلِـ هىا٥ و٢ذ مدضص ًجىػ الخمؿ٪ بالضٕٞى ا-1 إلاىيٖى

ُت مثلما هى ألامغ باليؿبت للضٕٞى الك٩لُت ٦ما ؾجري، ولظل٪ ًجىػ إلاً ًخمؿ٪ بها  إلبضاء الضٕٞى اإلاىيٖى

ؤن ًثحرها في بضاًت الخهىمت ؤو في وؾُها ؤو ختى في جهاًتها َاإلاا ؤن باب اإلاغاٞٗت لم ٣ًٟل بٗض، ولِـ مً 

ضلي بها ٖلى مغاخل.ا ُت مغة واخضة، ُٞجىػ للمضعى ٖلُه ؤن ًغجبها ٍو  70لًغوعي ببضاء الضٕٞى اإلاىيٖى

ت  ُت ولى ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٦ٟالت لخٍغ والغؤي مجم٘ ٖلى ببضاء الضٕٞى اإلاىيٖى

، حٗمل بم٣ خط ى ألازغ الضٞإ وجد٣ُ٣ا للٗضالت، ٞمد٨مت الاؾخئىاٝ هي بالضعحت ألاولى مد٨مت مىيٕى

الىا٢ل لالؾخئىاٝ ٖلى بؿِ ع٢ابتها ٖلى الجىاهب ال٣اهىهُت والىا٢ُٗت للخهىمت، ومً زم ٞةن ببضاء الضٞ٘ 

اإلاىيىعي ؤمامها لِـ مً ٢بُل الُلباث الجضًضة اإلامىٕى ؤلاصالء بها ألو٫ مغة ؤمامها، ٞالهضٝ مً الضٞ٘ هى 

 مداولت لهضم َلب اإلاضعي اإلا٣ضم ابخضاثُا ٦ظل٪.جإ٦ُض ملخمـ ؾب٤ ج٣ضًمه ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت، و 

وبطا ٧ان ًجىػ بزاعة الضٞ٘ اإلاىيىعي ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞهل ًجىػ طل٪ ؤمام مد٨مت 

لى لِؿذ مد٨مت وا٢٘ بل هي مد٨مت ٢اهىن ال ًجىػ ؤن ًُغح  الى٣ٌ؟ ألانل ؤن مد٨مت الى٣ٌ ألٖا

 بزاعة مؿاثل وا٢ُٗت ؤو مؿاثل ًسخلِ ٞحها الىا٢٘ بال٣اهىن. ؤمامها ألو٫ مغة ؤي صٞ٘ مىيىعي مً قإهه

ُت مً جل٣اء هٟؿها، ٚحر ؤهه ٌؿدثنى مً طل٪ ما -2 ال ًجىػ مبضثُا للمد٨مت بزاعة الضٕٞى اإلاىيٖى

 بطا ٧ان الضٞ٘ ًخٗل٤ بالىٓام الٗام ٦بُالن ال٣ٗض اإلاضلى به لٗضم مكغوُٖت ؾبب الالتزام ؤو مدله.

ُا و٢غعث اإلاد٨مت ألازظ به وعصٕ الضٖىي بىاء ٖلى طل٪، ٞةن بطا ؤزاع اإلاضعى -3 ٖلُه صٞٗا مىيٖى

الخ٨م الهاصع ٌٗخبر خ٨ما ٞانال في اإلاىيٕى ًدىػ حجُت الص يء اإلا٣ط ي به وبىاء ٖلى طل٪ ٞةهه ال ًجىػ 

للمضعي ؤن ٌٗغى هٟـ الجزإ زاهُت ؤمام اإلادا٦م بىاؾُت صٖىي مبخضثت، وبهما ًجىػ له ؤن ًًُٗ في 

 لخ٨م الهاصع بُغ١ الًُٗ اإلاؿمىح بها.ا
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مخى٘ ٖلحها الىٓغ مً حضًض -4 بمجغص ما جهضع اإلاد٨مت خ٨مها في الضٞ٘ اإلاىيىعي حؿدىٟض والًتها ٍو

في الجزإ الظي بدذ ُٞه، ٞةطا ًَٗ في هظا الخ٨م باالؾخئىاٝ وؤلٛخه مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞةجها جبث في 

مً ١.م.م وال حُٗضه بلى اإلاد٨مت  146هضي الظي جمل٨ه ٖمال باإلااصة اإلاىيٕى َب٣ا لؤلزغ الىا٢ل، ؤو لخ٤ الخ

 الابخضاثُت التي ج٩ىن ٢ض اؾدىٟظث والًتها.

 اإلابحث الثاوي: الدفىع الشكليت

الضٕٞى الك٩لُت هي الضٕٞى التي ًخمؿ٪ بها اإلاضعى ٖلُه بٗضم ٢اهىهُت الخهىمت بهضٝ الىنى٫ بلى 

ُت خُث ًىهب حُُٗل البث ٞحها ؤو بجهائها، بد٨م  ال ًمـ حىهغ الجزإ، زالٞا إلاا عؤًىاه في الضٕٞى اإلاىيٖى

.  الضٞ٘ ٖلى ؤنل الخ٤، ب٣هض الىنى٫ بلى خ٨م ٞانل في اإلاىيٕى

٣ٞض ًُلب اإلاضعى ٖلُه ؤحال إلصزا٫ يامً له، ؤو ًخمؿ٪ ب٩ىن الاؾخضٖاء الظي بلٜ به لم جدترم 

لخمـ ب٦مالها، وهى في ه ظا حهضٝ بلى جإزحر الٟهل في الضٖىي، وبهما ًغوم بجهاءها بكإهه اإلاضة ال٣اهىهُت ٍو

ُا، ؤو ًخمؿ٪  بد٨م ٣ًخهغ ُٞه ٖلى عصها في الك٩ل، ٧ان ًخمؿ٪ بٗضم ازخهام اإلاد٨مت مدلُا ؤو هٖى

ذ ببُالن اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي لٗضم جًمُىه البُاهاث  ببُالن بحغاء مً بحغاءاث الخهىمت، ٧ان ًُلب الخهٍغ

 142مً ١.م.م ؤو اإلا٣ا٫ الاؾخئىافي لخلىه مً البُاهاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  32إلااصة اإلاىهىم ٖلحها في ا

 . 35.10مً ١.م.م اإلاٗض٫ بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م 

م مً حكابه الضٕٞى ؤلاحغاثُت ؤو الك٩لُت بالضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ مً خُث هضٝ ٧ل مجها،  وبالٚغ

، ٞةن مبنى الضٕٞى ؤلاحغاثُت هى ؤلاحغاءاث اإلا٩ىهت اإلادضص في عص الضٖىي صون نضوع خ٨م في اإلاىيٕى

للخهىمت، بِىما مبنى الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ هى قغوٍ الضٖىي التي ههذ ٖلحها اإلااصة ألاولى مً ١.م.م التي 

 ؾب٤ بُاجها.

 أهىاع الدفىع الشكليت:

٧الضٞ٘ هو اإلاكٕغ ٖلى بٌٗ الضٕٞى الك٩لُت في مىايُ٘ مخٟغ٢ت مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، 

بٗضم الازخهام، والضٞ٘ ببُالن اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي والضٞ٘ باإلخالت، ٚحر ؤهه مً اإلاؿلم به ؤن الخٗضاص الىاعص 
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ا، مً  49لظل٪ ٧ان اإلاكٕغ بٗض ؤن هو في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  71في هظا الخ٣ل لِـ حٗضاصا خهٍغ

لجىهغ الضٞ٘ بةخالت الضٖىي ٖلى مد٨مت ١.م.م ٖلى ؤهه " ًجب ؤن ًثاع في آن واخض و٢بل ٧ل صٞإ في ا

حن والضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ و بال ٧ان الضٞٗان ٚحر  ؤزغي لخ٣ضًمها ؤمام مد٨مخحن مسخلٟخحن ؤو العجباٍ الضٍٖى

م٣بىالن" ؤياٝ في ال٣ٟغة الثاهُت " ٌؿغي هٟـ الخ٨م باليؿبت لخاالث البُالن وؤلازالالث الك٩لُت 

ت".  واإلاؿٍُغ

واؾدىاصا بلى ما اؾخ٣غ ٖلُه الاحتهاص ال٣ًاجي وال٣ٟهي هخٗغى ألهم  وهدً في يىء هظا الىو

 الضٕٞى الك٩لُت التي ًم٨ً لؤلَغاٝ الخمؿ٪ بها ُٞما ًلي:

ُٟي واإلادلي:-1  الضٞ٘ بٗضم الازخهام الْى

(، و٢بل بخضار 30بلى  11زهو اإلاكٕغ ال٣ؿم الثاوي مً ١.م.م الزخهام اإلادا٦م )اإلاىاص 

ت بم ش  ٣41.90خط ى ال٣اهىن ع٢م اإلادا٦م ؤلاصاٍع ت بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  3/11/1990بخاٍع واإلادا٦م الخجاٍع

ش  53.95 ُٟي ؤًت ؤهمُت، بط ٧اهذ اإلادا٦م  12/02/1977بخاٍع لم ٨ًً للضٞ٘ بٗضم الازخهام الْى

ت، بال ما ؤؾى ت ؤو ججاٍع ض اإلاكٕغ الابخضاثُت لها الىالًت الٗامت للبث في حمُ٘ ال٣ًاًا مضهُت ٧اهذ ؤو بصاٍع

الهاصع  42.10الىٓغ ُٞه إلادا٦م الجماٖاث ومدا٦م اإلا٣اَٗاث التي جم بلٛائها بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بدىُٓم ٢ًاء ال٣غب وازخهاناجه، ٚحر ؤهه بٗض بخضار حهخحن  17/08/2011بم٣خط ى ْهحر 

حن هما حهت ال٣ًاء ؤلاصاعي حهت ال٣ًاء الخجاعي، َٟذ ٖلى ؾُذ  ال٣اهىن ؤلاحغاجي ٢ًاثِخحن ؤزٍغ

ت جمذ بحن  ٗذ صٖىي جخٗل٤ بإٖما٫ ججاٍع ُٟي، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا ٞع اإلاٛغبي ؤهمُت الازخهام الْى

ً بلى اإلاد٨مت الابخضاثُت ٧ان للمضعى ٖلُه ؤن ًضٞ٘ بٗضم ازخهام هظه اإلاد٨مت ل٩ىن اإلاد٨مت  جاحٍغ

ٗذ صٖىي مضهُت ؤما ت، وه٨ظا ؤًًا ٞع م ابخضاثُت الضاع البًُاء ٖلى شخو اإلاسخهت هي اإلاد٨مت الخجاٍع

ىه ًىحض بمضًىت  ٣ًًُ بمضًىت اإلادمضًت ٧ان لهظا ألازحر ؤن ًضٞ٘ بٗضم الازخهام اإلادلي ل٩ىن مَى

 مً ١.م.م. 28اإلادمضًت مما ٌُٗي الازخهام إلاد٨مت هظه اإلاضًىت ٖمال باإلااصة 

                                                 
71
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 الضٞ٘ ببُالن اؾخضٖاء الخًىع للجلؿت:-2

م ٞةهه " ًجب ؤن ًىهغم ما بحن جبلُٜ الاؾخضٖاء والُىم اإلادضص مً ١.م. 40بم٣خط ى اإلااصة 

ً ؤو مدل ب٢امت في م٩ان م٣غ اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو بمغ٦ؼ  للخًىع ؤحل زمؿت ؤًام بطا ٧ان للُٝغ مَى

مجاوع لها ومضة زمؿت ٖكغ ًىما بطا ٧ان مىحىصا في ؤي مدل آزغ مً جغاب اإلامل٨ت جدذ َاثلت بُالن 

ً له وال مدل ب٢امت  41ًهضع ُٚابُا" ٦ما خضصث اإلااصة الخ٨م الظي ٢ض  آحا٫ الخًىع باليؿبت إلاً ال مَى

 بضواثغ هٟىط مدا٦م اإلامل٨ت.

ٞةطا لم جدترم اإلاضة التي هو ٖلحها اإلاكٕغ ٧ان ًبلٜ شخو باالؾخضٖاء لجلؿت لم ًب٣ى الو٣ٗاصها 

ترجب ٖلى هظا البُالن بٖاصة اؾخضٖاء بال ؤعبٗت ؤو زالزت ؤًام ٞةهه ًجىػ له الخمؿ٪ ببُالن الاؾخضٖا ء، ٍو

 حضًض جغاعي ُٞه الكغوٍ التي ًخُلبها ال٣اهىن.

وما ًىُب٤ ٖلى ألاحل ًىُب٤ ٖلى البُاهاث التي ؤوحب اإلاكٕغ جًمُجها الاؾخضٖاء، والؾُما البُاهاث 

الخًىع التي ًترجب ًٖ جسلٟها يغع للخهىم ٧اؾم اإلاد٨مت التي نضع ٖها الاؾخضٖاء ؤو جدضي ًىم 

غاٝ الضٖىي ٞال  وؾاٖخه، ٞمما ال ق٪ ُٞه ؤن جسل٠ هظه البُاهاث مً قإهه ؤن ًدضر ايُغابا أَل

ىا الُىم الظي ُٖيذ ُٞه  ىا ب٣ي لهم ؤن ٌٗٞغ ىن اإلاد٨مت التي ًخٗحن ٖلحهم الخىحه لها، وبطا ٖٞغ ٌٗٞغ

ى الاؾخضٖاء مً البُاهاث ٢ًُتهم والؿاٖت التي ؾدىٓغ ٞحها. لظل٪ ٞةهىا هغي ؤن ًترجب البُالن ٖلى زل

 اإلاظ٧ىعة.

 الضٞ٘ بخإزحر الضٖىي مً ؤحل بٖضاص الضٞإ:-3

م مً ؤن اإلاكٕغ ا٢خهغ في ال٣ٟغة  مً ١.م.م ٖلى يغوعة مىذ ألاحل ال٩افي  103مً اإلااصة  2بالٚغ

للمضزل في الضٖىي، ٞةهىا هغي ؤن ًمىذ هظا الخ٤ ل٩ل َٝغ ٧ان مضٖىا للجىاب ًٖ صٖىي مىحهت يضه، 

ضاص صٞإ وؤلاصالء بما ًسضم مهالخه بٗض جضبغ طل ٪ ؤن الٗلت مً هظا الخ٨م ج٨مً في مىذ الُٝغ مهلت إٖل

وج٨ٟحر، وهي ٖلت مخىاٞغة ؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلاضعي ؤو اإلاضعى ٖلُه ؤو اإلاضزل في الضٖىي، واإلاالخٔ ؤن 

ر مً الخٗؿ٠، لضعحت ًم٨ً اإلادا٦م ال جماو٘ في مىذ هظا الخ٤ الظي ًخم اؾخٗماله بك٩ل ُٞه ٢ضع ٦بح
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لت  ٠، ومضٖاة لخلىص ال٣ًاًا ؤمام اإلادا٦م لؿىىاث ٍَى مٗها ال٣ى٫ ؤهه ؤنبذ ؾببا للمماَلت والدؿٍى

ضاص صٞاٖه ًٖ خؿً هُت وبحن طل٪ الظي ٌؿعى  لظل٪ هغي ؤن ًخم الخمُحز بحن الُٝغ الظي ًلخمـ مهلت إٖل

إحي بلى جإًُض ال٣ًاًا ؤمام اإلادا٦م بلى ما ال جهاًت،  ٞالظي ًخىنل باالؾخضٖاء ٢بل او٣ٗاص الجلؿت بكهغ ٍو

ئا مً ٢هض اإلاماَلت. ضاص الضٞإ في ٢ًُت جخٗل٤ بإصاء ال٨غاء، ال ًم٨ً اٖخباع َلبه بٍغ  مخلمؿا مهلت إٖل

ثما جٟهل مد٨مت ؤزغي في مؿإلت ٖاعيت:-4  الضٞ٘ بى٠٢ البث ٍع

٘ شخو صٖىي مُالبا باؾخد٣ا١ ههِبه في ؤلاعر و٧ ىن ٞةطا ٞع ٗىا صٖىي ًىاٖػ ان اإلاضعى ٖلحهم ٞع

في زبىث وؿبه للمىعور ؤمام ٢ًاء ألاؾغة، حاػ لهم اإلاُالبت بة٣ًاٝ البث في صٖىي اؾخد٣ا١ ؤلاعر بلى 

 خحن البث في الضٖىي اإلاخٗل٣ت بثبىث وؿب اإلاضعي.

 الضٞ٘ بةخالت الضٖىي بلى مد٨مت ؤزغي مٗغويت ٖلحها هٟـ الضٖىي:-5

مً ١.م.م ب٣ىله"بطا ؾب٤ ؤن ٢ضمذ صٖىي إلاد٨مت  109لخالت في اإلااصة هو اإلاكٕغ ٖلى هظه ا

...ؤم٨ً جإزحر ال٣ًُت بُلب مً الخهىم ؤو مً ؤخضهم"ٞاؾدىاصا لهظه اإلااصة ًجىػ  ؤزغي في هٟـ اإلاىيٕى

ٗذ ؤمامها هٟـ الضٖىي وال  بىاء ٖلى َلب الخهىم ؤو ؤخضهم بخالت الضٖىي بلى مد٨مت ؤزغي ؾب٤ ؤن ٞع

بضو ؤن هو اإلااصة  ػالذ جىٓغ  ٦ما ج٣ضمذ ٢غاءجه لم جخم نُاٚخه بك٩ل حُض، ٞهى ًىو ٖلى  109ٞحها، ٍو

غاٝ ؤو مً ؤخضهم، وال مٗنى ألن جازغ اإلاد٨مت البث في الضٖىي بطا لم ٨ًً الهضٝ  الخإزحر بُلب مً ألَا

مت جإزحر بمٗنى بخالت ال٣ًُت ٖلى اإلاد٨مت اإلاٗغويت ٖلحها هٟـ الضٖىي، لظل٪ ٞةهىا هًٟل ؤن جاو٫ ٧ل

بخالت، ُٞهحر الىو " ؤم٨ً بخالت ال٣ًُت بُلب مً الخهىم ؤو مً ؤخضهم" والٗلت مً ؤلاخالت في هظه 

الخالت ججىب نضوع ؤخ٩ام مخىا٢ًت، ًٞال ًٖ اوٗضام الجضوي مً قٛل مد٨مخحن ب٣ًُت واخضة في 

 ًلي:هٟـ الى٢ذ، وللخ٨م باإلخالت ًخٗحن جىاٞغ ٖضة قغوٍ ًم٨ً بحمالها ُٞما 

ان مٗا ٢اثمخحن ؤمام مد٨مخحن مسخلٟخحن، ٞةطا ٧اهذ بخضاهما ٢ض اهتهذ بد٨م -ؤ ؤن ج٩ىن الضٍٖى

حن ؤمام مد٨مخحن في و٢ذ واخض.  ٞةهه ال ًجىػ ألامغ باإلخالت لخسل٠ قٍغ ٢ُام الضٍٖى
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مام وبطا ًَٗ باالؾخئىاٝ في الخ٨م الهاصع ٣ٞض طهب عؤي بلى ال٣ى٫ بإهه ال ًجىػ الضٞ٘ باإلخالت ؤ

اإلاد٨مت التي الػالذ جىٓغ الضٖىي ابخضاثُا، وبهما بذجُت ألامغ اإلا٣ط ي به بِىما طهب عؤي آزغ بلى ال٣ى٫ 

بجىاػ الضٞ٘ باإلخالت ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ، و٢ض اهٟغصث مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت بغؤي زام مً 

ألامغ ال ًخٗل٤ بجزإ مٗغوى ٖلى م٣خًاه ؤهه ًخٗحن ٖلى مد٨مت الضعحت ألاولى ؤن جىٓغ في ال٣ًُت َاإلاا ؤن 

ٚحر ؤن هظا الغؤي مىخ٣ض مً َٝغ ؤٚلب ال٣ٟهاء لظل٪ ٞةن الغؤي  72مد٨مخحن مسخلٟخحن مً هٟـ الضعحت

 73ألاو٫ هى اإلاٗى٫ ٖلُه.

ت ؤمام مد٨مخحن جيخمُان بلى حهت ٢ًاثُت واخضة، ؤما بطا -ب ٖى كتٍر ؤًًا ؤن ج٩ىن الضٖىي مٞغ َو

ىٖت ت، ٞةن ال٣ٟه  ٧اهذ الضٖىي ألاولى مٞغ ت ؤو بصاٍع ؤمام مد٨مت ٖاصًت والضٖىي الثاهُت ؤمام مد٨مت ججاٍع

مجم٘ ٖلى ٖضم حىاػ الضٞ٘ باإلخالت في هظه الخالت، والىا٢٘ ؤن هظا الاججاه ال ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ مى٣ُي، 

حن ٖلى اإلاد٨مت التي جىٓغ ألازغي ٢هض به ججى ب ٞمما ال حضا٫ ُٞه ؤن الهضٝ مً بخالت بخضي الضٍٖى

جًاعب ألاخ٩ام بسهىم ال٣ًُت الىاخضة، وهظه الٗلت مخىاٞغة ؾىاء هٓغها ٢ًاة ًيخمىن بلى حهت 

غ الضٞ٘  ٢ًاثُت واخضة ؤو بلى حهاث مسخلٟت، لظل٪ هغي ؤن هظا الكٍغ ال ًيسجم والخ٨مت مً ج٣ٍغ

سخهت في هظه باإلخالت اإلاخٗل٤ بال٣ًُت الىاخضة ٞةطا الخٓىا ؤن بخضي اإلاد٨مخحن البض ؤن ج٩ىن ٚحر م

الخالت جبحن نىاب الغؤي الظي همُل بلُه، بط ًخٗحن ٖلى اإلاد٨مت ٚحر اإلاسخهت ؤن ج٣غع ؤلاخالت ٖلى 

 اإلاد٨مت ألازغي لهظا الؿبب.

غاٝ، ٞةطا ازخلٟىا في ش يء مً طل٪ -ج ان في اإلاىيٕى والؿبب وألَا خٗحن ٦ظل٪ ؤن جخدض الضٍٖى ٍو

الضٞ٘ ًخُلب ما جخُلبه حجُت الص يء اإلا٣ط ي به ٌؿخىي بٗض لم ٣ًبل الضٞ٘ باإلخالت، وبظل٪ ٩ًىن هظا 

حن ش يء واخضا ؤو ٩ًىن اإلاُلىب في بخضاهما حؼء مما جًمىخه ألازغي مً  طل٪ ؤن ٩ًىن اإلاُلىب في الضٍٖى
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 -Glasson française arrêt 11/3/1872 siroy 1872 -1-384. 
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َلباث خُث جخم في هظه الخالت، ؤلاخالت باليؿبت للُلب اإلاكتر٥ بُجهما، ٦ما ٌؿخىي ؤن ج٩ىن بخضاهما 

ت بُلب ؤنلي ٖى  والثاهُت بُلب ٖاعى. مٞغ

وؤزحرا ٌكتٍر ؤن ج٩ىن اإلاد٨مت اإلاُلىب ؤلاخالت ٖلحها مسخهت بالىٓغ في الضٖىي، وبال اوٗضمذ -ص

 الٟاثضة مً ؤلاخالت.

 الضٞ٘ باإلخالت لالعجباٍ-6

حن ٩ًىن مً م٣خًاها حمٗهما ؤمام مد٨مت واخضة لخد٤٣  الاعجباٍ هى وحىص نلت وز٣ُت بحن صٍٖى

ت ؤمام ٞحهما وج٣ط ي ٞحهم ٖى ٗذ صٖىي بلى مد٨مت، و٧اهذ مغجبُت بضٖىي ؤزغي مٞغ ا بد٨م واخض، ٞةطا ٞع

مد٨مت ؤزغي، حاػ الضٞ٘ بةخالت الضٖىي ألاولى ؤمام اإلاد٨مت التي جىٓغ الضٖىي الثاهُت، بهضٝ قمىلهما 

 بد٨م واخض لالعجباٍ.

ان في الؿبب واإلاىيٕى وال ًلؼم ؤن غاٝ في بخضاهما  والاعجباٍ ًخد٤٣ ولى لم جخدض الضٍٖى ٩ًىن ألَا

ٗهما ٧ل واخض مً  ي البُالن اللخحن ًٞغ هم هٟؿهم في الضٖىي الثاهُت، ٞه٨ظا ًخد٤٣ الاعجباٍ بحن صَٖى

٘ الضاثً صٖىي ٖلى اإلاضًً  خد٤٣ الاعجباٍ ٦ظل٪ بطا ٞع َغفي ال٣ٗض ٖلى آلازغ إلزالله بالتزاماجه ال٣ٗضًت، ٍو

٘ الضاثً صٖىي ٖلى ؾٗض وصٖىي ؤزغي ٖلى ال٨ُٟل للمُالبت بىٟـ ا ض بٞغ لضًً ٦ما ًخد٤٣ بطا ٢ام ٍػ

٘ صٖىي ٖلى ؾٗض إلاُالبخه بدؿلُم هٟـ الٗحن.  ًُالبه بدؿلُم ش يء مٗحن، زم ٢ام ب٨غ بٞغ

ان مٗا ٢اثمخحن ؤمام مد٨مخحن مً  كتٍر إلم٩ان الضٞ٘ باإلخالت مً ؤحل الاعجباٍ ؤن ج٩ىن الضٍٖى َو

ت ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت، وألازغي مٗغويت ٖلى مد٨مت  صعحت واخضة، ؤما بطا ٧اهذ بخضاهما م ٖى ٞغ

الاؾخئىاٝ، ٞةهه ال ًجىػ الضٞ٘ باإلخالت لالعجباٍ، ؾىاء ٧ان الهضٝ مىه بخالت ال٣ًُت اإلاٗغويت ابخضاثُا 

ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ ٌك٩ل زغ٢ا ل٣اٖضة الخ٣اض ي ٖلى صعحخحن، َاإلاا ؤن هظه الضٖىي لم ًٟهل ٞحها 

ما ؤن بخالت الضٖىي اإلاٗغويت ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٖلى اإلاد٨مت الابخضاثُت ٌك٩ل مؿا ابخضاثُا ٦

 بذجُت ألامغ اإلا٣ط ي به.
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غ الاعجباٍ مً ٖضمه ٌٗخبر ٖلى الغؤي الٛالب مؿإلت ٢اهىهُت جسً٘  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن ج٣ٍغ

لى طل٪ ؤهه وؤن ٧ان مٟهىم الا  عجباٍ ٌؿدىض بلى و٢اج٘ حؿخ٣ل مد٨مت اإلاىيٕى بكإهه لغ٢ابت اإلاجلـ ألٖا

حن ؤو ال حك٩له، ٌٗخبر  مد٨مت اإلاىيٕى بخ٣ضًغها، ٞإن ج٠ُُ٨ جل٪ الى٢اج٘ ب٩ىجها حك٩ل اعجباَا بحن صٍٖى

.  مؿإلت ٢اهىهُت ال ًم٨ً ؤن ٌؿخ٣ل بها ٢ًاة اإلاىيٕى

ٞةهه  ٦ما ججضع اإلاالخٓت بلى ؤهه بطا حٗل٤ ألامغ بٗضة صٖاوي مغجبُت ومٗغويت ٖلى هٟـ اإلاد٨مت

ض ؤمام  حن ؤن ًُلب يم هظه الضٖاوي ٢هض قمىلها بد٨م واخض، ٞةطا اصعى ٍػ ًجىػ ألي واخض مً الُٞغ

اإلاد٨مت الابخضاثُت ٖلى ٖمغ ًُلب الخ٨م ٖلُه بدىُٟظ ٣ٖض، وعٞ٘ ٖمغ بضوعه صٖىي ؤمام هٟـ اإلاد٨مت 

حن مٗا، ض ًُلب ٞسخ ال٣ٗض، ٞمً خ٤ ؤي واخض مجهما ؤن ًُلب يم الضٍٖى ٘  ٖلى ٍػ وه٨ظا ؤًًا بطا ٞع

٘ بضوعه صٖىي  اإلا٨غي صٖىي ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ًُلب الخ٨م بةٞغاٙ اإلا٨تري، و٧ان هظا ألازحر ٢ض ٞع

ٌ ًٖ الدكىَل في الاهخٟإ بالٗحن اإلااحغة حاػ ل٩ل مجهما ؤن ًُلب يم  ؤمام هٟـ اإلاد٨مت ًُلب الخٍٗى

حن ٢هض قمىلهما بد٨م واخض.  الضٍٖى

 لشكليت:خصائص الدفىع ا

 جخمحز الضٕٞى الك٩لُت بٗضة زهاثو هجملها ُٞما ًلي:

مً ١.م.م ٞةهه ًخٗحن بزاعة الضٕٞى الك٩لُت في آن واخض و٢بل ٧ل صٞإ في  49ٖمال باإلااصة -1

م مً ؤن هو اإلااصة اإلاظ٧ىعة ا٢خهغ في ال٣ٟغة ألاولى ٖلى الضٞ٘ بةخالت الضٖىي ٖلى  الجىهغ، ٞبالٚغ

حن، والضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫، بال ؤن ال٣ٟغة مد٨مت ؤزغي لخ٣ضًمها ؤ مام مد٨مخحن مسخلٟخحن ؤو العجباٍ الضٍٖى

ت التي ال  الثاهُت ؾىث في الخ٨م بحن الضٞٗحن اإلاخ٣ضمحن وخاالث البُالن، والازالالث الك٩لُت واإلاؿٍُغ

 ج٣بلها اإلاد٨مت بال بطا ٧اهذ مهالر الُٝغ ٢ض جًغعث بالٟٗل.

غاٝ بزاعة الضٞ٘ بٗضم الازخهام مً هٟـ  ٦16ما ؤوضخذ اإلااصة  ال٣اهىن ؤهه ًجب ٖلى ألَا

ُُٟا ؤو  ُا ٧ان ؤو ْو الىىعي ؤو اإلا٩اوي، ٢بل ٧ل صٞ٘ ؤو صٞإ، ومٗنى طل٪ ؤن الضٞ٘ بٗضم الازخهام هٖى

مدلُا، ًخٗحن بزاعجه ٢بل ٧ل صٞ٘ ولى ٧ان مً الضٕٞى الك٩لُت وبال ؾ٣ِ الخ٤ ُٞه ٞبسالٝ ما ٧ان ٣ًط ي 
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ُغة اإلاضهُت ال٣ضًم )١.م.م( مً وحىب بزاعة الضٞ٘ بٗضم الازخهام اإلادلي ٢بل ٧ل صٞ٘ ؤو به ٢اهىن اإلاؿ

مً ١.م.م.١(  124صٞإ، بِىما ٧ان ًجحز الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي في حمُ٘ ؤَىاع اإلاؿُغة )اإلااصة 

ضم الاز خهام اإلادلي، ٞةن ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت الجضًض ٢ض ؾىي بحن الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي ٖو

مً خُث ؤهه ؤوحب ؤلاصالء بهما مٗا ٢بل ٧ل صٞ٘ ؤو صٞإ ٖلى ؤن اإلاكٕغ ؤحاػ إلاً ٧ان الخ٨م ُٚابُا 

باليؿبت بلُه بزاعة الضٞٗحن مٗا ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ألو٫ مغة ٦ما ؤحاػ لل٣اض ي بزاعة الضٞ٘ بٗضم 

إلاا ٧ان ٣ًط ي به ال٣اهىن ال٣ضًم مً ؤهه مً ١.م.م( زالٞا  16الازخهام الىىعي مً جل٣اء هٟؿه )اإلااصة 

ذ بٗضم الازخهام الىىعي مً جل٣اء هٟؿه )م   مً ١.م.م.١(. 124ًجب ٖلى ال٣اض ي الخهٍغ

وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ ٣ًُض الخهىم بالى٢ذ الظي ًخٗحن ؤن جبضي ُٞه الضٕٞى 

ُت ٞٗىض ما ٩ًىن لضي اإلاضعى ٖلُه صٞ٘ بٗضم الازخهام الك٩لُت زالٞا إلاا هى ٖلُه ألامغ في الضٕٞى اإلاىيٖى

وصٞ٘ بةخالت الضٖىي وصٞ٘ بٗضم ال٣بى٫، ٞةهه لِـ خغا في ازخُاع الضٞ٘ الظي ًبضؤ به، بل ٖلُه ؤن ًبضؤ 

بٗضم الازخهام، زم ٣ٌٗبه بالضٞ٘ باإلخالت ٞالضٕٞى اإلاخسظة مً البُالن والازالالث الك٩لُت، وؤزحرا 

 ؾ٣ِ الخ٤ ُٞما لم ًبض مجها ٢بل الخ٩لم في مىيٕى الخ٤.الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ وبال 

ٖلى ؤهه بطا وكإ الخ٤ في الضٞ٘ الك٨لي بٗض ال٨الم في اإلاىيٕى ٞةن الضٞ٘ به ال ٌؿ٣ِ، ٣ٞاٖضة 

وحىب ؤلاصالء بالضٕٞى الك٩لُت ٢بل الخ٩لم بٗض ال٨الم في اإلاىيٕى ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلاضعي الظي ًتر٥ 

خ٩لم في ؤنل الخ٤ ؤو في صٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ ٌٗخبر مخىاػال ًٖ الضٞ٘ الك٨لي، وهظا الاٞتراى  الضٞ٘ الك٨لي ٍو

.  ال ًخد٤٣ بطا ٧ان الخ٤ في الضٞ٘ لم ًيكإ بال بٗض ال٨الم في اإلاىيٕى

خٗحن لصخت الخمؿ٪ بالضٕٞى الك٩لُت بزاعتها في و٢ذ واخض، ٞال ٌؿمذ بةبضاء هٕى مً هظه  ٍو

ت الضٕٞى في حلؿت والاخخٟاّ با لباقي لجلؿت الخ٣ت بهما ًم٨ً بزاعة البٌٗ مجها في ؤو٫ اإلاغاٞٗت الكٍٟى

. ُت ٖضم الخ٩لم في اإلاىيٕى  والبٌٗ آلازغ في آزغها قٍغ

ال ًجىػ الخ٨م الهاصع في  الضٕٞى الك٩لُت حجُت الص يء اإلا٣ط ي به، ٞهظه ألازحرة ٖلى ما عؤًىا -2

ًخه ٞةجها ال جدىػ جثبذ لؤلخ٩ام ال٣ُُٗت ؤما ألاخ٩ام الهاصعة في ال ضٕٞى الك٩لُت ؾىاء ٢بلذ الضٞ٘ ؤو ٞع
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ؤًت حجُت وبىاء ٖلى طل٪ بطا صٞ٘ اإلاضعى ٖلُه ببُالن اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي واؾخجابذ اإلاد٨مت للضٞ٘ وخ٨مذ 

 بٗضم ٢بى٫ الضٖىي، ٞةهه ًم٨ً للمضعي ؤن ًلجإ مً حضًض بلى ال٣ًاء بم٣ابل ٌؿخىفي الكغوٍ ال٣اهىهُت.

ً مالخٓت ؤن اإلاد٨مت بةنضاعها الخ٨م الٟانل في الضٞ٘ حؿدىٟض والًتها ججاهه، ٚحر ؤهه البض م

وبىاء ٖلى طل٪ ال ًجىػ لها ؤن حٗىص في خ٨مها صازل الخهىمت طاتها، ٞلى ؤن اإلاد٨مت في اإلاثا٫ الؿاب٤ 

ًذ الضٞ٘ اإلاخسظ مً بُالن اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي، واؾخمغث في هٓغ الضٖىي ٞةهه ال ًجىػ لها ؤن ج غح٘ مً ٞع

 حضًض وجهغح ببُالهه ولى جبحن لها ؤن ٢ًاءها ألاو٫ ٧ان ٖلى زُإ.

ألانل ؤن اإلاد٨مت ج٣ط ي في الضٕٞى الك٩لُت ؤوال، ألن طل٪ ًم٨ً ؤن ٌٛىحها ًٖ ٞدو حىهغ -3

الجزإ، ٞلى جم الضٞ٘ بٗضم الازخهام ؤو باإلخالت واؾخجابذ له اإلاد٨مت ل٨ٟاها طل٪ ٖىاء البدث في 

خُث ما جب٣ى مً الجىاهب الك٩لُت وال مً خُث اإلاًمىن، ولى صٞ٘ ؤمامها ببُالن اإلا٣ا٫ ال٣ًُت ال مً 

ىاها طل٪ ًٖ البدث في اإلاىيٕى ٖلى  الاٞخخاحي لُٗب في الك٩ل وعؤث ؤن الضٞ٘ صخُذ واؾخجابذ له أٚل

 ؤن ٢اٖضة وحىب البث في الضٕٞى الك٩لُت ؤوال لِؿذ مُل٣ت، بدُث ًم٨ً للمد٨مت ؤن جًم الضٕٞى

ت وبنضاع خ٨مها بٗض جد٤ُ٣ ال٣ًُت مً حمُ٘ حىاهبها، و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن  الك٩لُت بلى الضٕٞى الجىهٍغ

مً ١.م.م التي جىو ٖلى ما  17ًا٦ض ٖلى هظه ألاخ٩ام بمىاؾبت جىُٓمه للضٞ٘ بٗضم الازخهام في اإلااصة 

ُه بمىحب خ٨م مؿخ٣ل، ؤو ًلي: " ًجب ٖلى اإلاد٨مت التي ؤزحر ؤمامها الضٞ٘ بٗضم الازخهام ؤن جبث ٞ

اإلاخ٣ضمت ٚحر ص٣ُ٢ت، ٣ٞض ًٟهم مجها ؤن  17بةياٞت الُلب الٗاعى بلى الجىهغ" والىا٢٘ ؤن نُاٚت اإلااصة 

٢اٖضة البث في الضٕٞى الك٩لُت بد٨م مؿخ٣ل ملؼمت للمد٨مت، في خحن ؤن ألامغ ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن جيبحها لها 

ما ؤزحر ؤمامها، ٞةطا ؤٟٚلذ البث في الضٞ٘ ج٩ىن ٢ض اعج٨بذ بًغوعة البث في الضٞ٘ بٗضم الازخهام بطا 

غيذ خ٨مها لئللٛاء، ؤما بطا ٢ًذ به ٞال حهم بٗض طل٪ ؤن جبث ُٞه بد٨م  زُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن ٖو

 74مؿخ٣ل ؤو جًمه بلى الجىهغ.

                                                 
74

 املشنٛص٠ جيضٟ ع٢ً ايصٛص٠ ايتاي١ٝ: 39ايؿضْغٞ يًُار٠  ٚايٓص- 

-Le tribunal saisi d’une exception d’incompétence, doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en 

joignant l’incident au fond. 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 109 

ت وال ت، وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي زغج ًٖ هظه ال٣اٖضة باليؿبت للمدا٦م ؤلاصاٍع خجاٍع

ت ٖلى ؤهه "بطا ؤزحر صٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي  ٣ٞ13ض ٢غع في اإلااصة  مً ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

ت وحب ٖلحها ؤن جبث ُٞه بد٨م مؿخ٣ل وال ًجىػ لها ؤن جًمه بلى  ؤمام حهت ٢ًاثُت ٖاصًت ؤو بصاٍع

" ٦ما ٢غع في اإلااصة  ت وحىب البث بد٨م مؿخ٣ل في الضٞ٘ مً ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م الخجا 8اإلاىيٕى ٍع

 ؤًام. 8بٗضم الازخهام الىىعي صازل ؤحل 

 اإلابحث الثالث: الدفىع بعدم اللبىل 

الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ هي الىؾُلت التي بم٣خًاها ًغمي الخهم بلى ٖضم ؾمإ صٖىي زهمه، 

 ض َغ١ الًُٗ اإلاٗغوٞت.وطل٪ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بُلب مٟخخذ للضٖىي ؤو بةزاعة صٞ٘ ٞحها ؤو بمماعؾت ؤخ

وبظل٪ ًدبحن ؤن الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ ال جمـ ؤنل الخ٤ اإلاضعى به، وال جىحه بلى بحغاءاث 

الخهىمت، وبهما جخٗل٤ بالىؾُلت التي ًلجإ ناخب الخ٤ بلى اؾخٗمالها لخماًت خ٣ه، ُٞخم ٖلى يىئها 

ىؾُلت مخىاٞغة ؤم ال، وبطا جىاٞغث ج٣ضًغ ما بطا ٧اهذ الكغوٍ التي ًخُلبها ال٣اهىن الؾخٗما٫ جل٪ ال

الكغوٍ التي ٌؿخلؼمها ال٣اهىن الؾخٗما٫ وؾُلت ما للضٞإ ًٖ الخ٤، ًيخ٣ل البدث ُٞما بطا ٧اهذ هظه 

الىؾُلت ٢ض اجبٗذ بالٟٗل ؤو لم جدب٘، ٞةطا جسلٟذ الكغوٍ اإلاخُلبت ٢اهىها، ؤو جبحن ٖضم اخترام ما ٣ًغعه 

 ى الخماًت ال٣ًاثُت للخ٣ى١، ْهغ الخ٤ في الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫.ال٣اهىن مً وؾاثل بهضٝ الخهى٫ ٖل

ومً ؤمثلت الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫، الضٞ٘ باوٗضام اإلاهلخت ؤو جسل٠ قٍغ مً قغوَها، ؤو اوٗضام 

٘ الضٖىي للخ٣اصم، ؤو بؿب٤ الٟهل في  نٟت ؤو ؤهلُت ؤخض َغفي الضٖىي، ؤو الضٞ٘ بؿ٣ٍى الخ٤ في ٞع

٘ الضٖىي ٢بل اإلاُٗاص ؤو ٢بل جد٤٣ الكٍغ الىا٠٢ ؤو مىيٕى الخ٤ اإلاضعى به، ؤ و الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ لٞغ

مماعؾت الًُٗ بٗض ٞىاث ألاحل، ؤو الضٞ٘ بٗضم ٢بى٫ الضٞ٘ باإلخالت لٗضم الاعجباٍ، ؤو الضٞ٘ بٗضم ٢بى٫ 

قإجها  الُلب الجضًض ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ بلى ٚحر طل٪ مً الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ التي ال ج٣٘ جدذ خهغ 

 باقي ؤهىإ الضٕٞى ألازغي.
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غي بٌٗ ال٣ٟهاء اؾخثىاء الضٞ٘ باهخٟاء اإلاهلخت او جسل٠ ؤخض قغوَها مً الضٕٞى بٗضم  ٍو

ُت ٖلى اٖخباع ؤجها مجاصلت في نمُم اإلاضعى به، ؤو قغوٍ  ال٣بى٫ مالخٓا ؤجها جخهل بالضٕٞى اإلاىيٖى

 75اؾخد٣ا٢ه، ؤو في ؤمغ ًخٗل٤ بُبُٗخه ؤو آزاعه.

ذ الٗباعة ٖلى ؤهه " وهغي  ٘ اإلاٛغبي الظي ًىو بهٍغ ؤهه ال ًم٨ً مؿاًغة هظا الاججاه في ْل الدكَغ

ال ًصر الخ٣اض ي بال ممً له الهٟت وألاهلُت واإلاهلخت، ٞثباث خ٣ى٢ه" والظي ًىحب ٖلى اإلاد٨مت بهظاع 

م طل٪ نغخذ بٗضم ٢بى٫ ال  ضٖىي.الُٝغ بخصخُذ اإلاؿُغة صازل ؤحل جدضصه له، ٞةن لم ًٟٗل ٚع

 زهاثو الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫:

لم ًخًمً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٢ىاٖض ٖامت جسً٘ لها ؾاثغ الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫، مما ًضٞ٘ بلى 

ُت ؤم ؤخ٩ام الضٕٞى الك٩لُت، و٢ض  الدؿائ٫ خى٫ ألاخ٩ام التي حؿغي ٖلحها، هل هي ؤخ٩ام الضٕٞى اإلاىيٖى

 اثل آلاجُت:ؤزاع هظا الدؿائ٫ ه٣اقا في ال٣ٟه خى٫ اإلاؿ

 و٢ذ ؤلاصالء بالضٞ٘:-1

مً ١.م.م ٖلى ؤهه " ًجب ؤن ًثاع في آن واخض و٢بل ٧ل صٞإ في الجىهغ الضٞ٘  49جىو اإلااصة 

بةخالت الضٖىي...والضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ وبال ٧ان الضٞٗان ٚحر م٣بىلحن" وهظا ٌٗني ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؾىي 

بُجها وبحن الضٕٞى الك٩لُت زالٞا إلاا ج٣ط ي به بٌٗ  ُٞما ًسو و٢ذ ؤلاصالء بالضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ 

ٗاث مً ؤهه ًم٨ً الخمؿ٪ بالضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ في ؤًت خالت ج٩ىن ٖلحها الضٖىي.  الدكَغ

٘ اإلاٛغبي ٣ًط ي بةزاعة الضٞ٘ باوٗضام اإلاهلخت ؤو ألاهلُت ؤو  وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن الىي٘ في الدكَغ

لى ٖضم ٢بى٫ الضٖىي ًجب بزاعجه ٢بل ٧ل صٞإ في حىهغ الضٖىي، الهٟت ؤو ٚحر طل٪ مً الضٕٞى الغامُت ب

 ؤي مباقغة بٗض الاهتهاء مً الضٕٞى الك٩لُت.

 ؾلُت اإلاد٨مت في بزاعة الضٞ٘:-2

                                                 
75

 .336-5-3عرياٟ  66;46/4/3 هلا بأْ٘ رؾع َٛضٛعٞ، قضاص بايٓغب١ يًزؾع بايتكارّ سٖبت ذله١ُ ايٓكض ايؿضْغ١ٝ يف قضاص ؽٗري- 
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بن الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ ٖاصة ما جخهل ب٣ىاٖض بحغاثُت لها نلت بالىٓام الٗام، ٟٞي مثل هظه 

 واحبه ؤن ًثحر جل٣اثُا الضٕٞى اإلاخٗل٣ت بالىٓام الٗام. الخالت ال ه٣اف في ؤن ال٣اض ي مً خ٣ه بل مً

مً اإلااصة ألاولى مً ١.م.م ب٣ىله " جثحر  2و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الخ٨م في ال٣ٟغة 

ا وجىظع الُٝغ  اإلاد٨مت جل٣اثُا اوٗضام الهٟت ؤو ألاهلُت ؤو اإلاهلخت ؤو ؤلاطن بالخ٣اض ي بن ٧ان يغوٍع

ؤحل جدضصه" وباٖخباع آلاحا٫ التي خضصها اإلاكٕغ للًُٗ في ألاخ٩ام مً الىٓام  بخصخُذ اإلاؿُغة صازل

الٗام ٞةهه ًخٗحن ٦ظل٪ ٖلى اإلاد٨مت التي ًدبحن لها مً ؤوعا١ اإلا٠ ؤن الًُٗ مىعؽ زاعج ألاحل ؤن جهغح 

ال٣اهىن مً ١.م.م ٖلى ؤهه " جدترم حمُ٘ آلاحا٫ اإلادضصة بم٣خط ى هظا  511بٗضم ٢بىله، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

إلاماعؾت ؤخض الخ٣ى١ وبال ؾ٣ِ الخ٤" بل ؤن اإلاكٕغ اوحب ؤصاء الغؾىم ال٣ًاثُت اإلاؿخد٣ت ًٖ مماعؾت 

 َغ١ الًُٗ صازل ألاحل جدذ َاثلت البُالن.

ذ ٞىٗخ٣ض ؤهه ال ًجىػ  ؤما الضٕٞى التي لِـ لها نلت بالىٓام الٗام والتي لم ًغص بكإجها هو نٍغ

 ٟؿه.لل٣اض ي ؤن ًثحرها مً جل٣اء ه

 حجُت الخ٨م الهاصع في الضٞ٘:-3

ًذ اإلاد٨مت  مما ال ق٪ ُٞه ؤن الخ٨م الهاصع في الضٞ٘ ًدىػ حجُت باليؿبت لهظا الضٞ٘، ٞةطا ٞع

ُت  صٞٗا بٗضم ال٣بى٫، مما ًضٞ٘ بلى الدؿائ٫ خى٫ ألاخ٩ام التي حؿغي ٖلحها، هل هي ؤخ٩ام الضٕٞى اإلاىيٖى

 الدؿائ٫ ه٣اقا في ال٣ٟه خى٫ اإلاؿاثل آلاجُت: ؤم ؤخ٩ام الضٕٞى الك٩لُت، و٢ض ؤزاع هظا

 و٢ذ ؤلاصالء بالضٞ٘-1

مً ١.م.م ٖلى ؤهه " ًجب ؤن ًثاع في آن واخض و٢بل ٧ل صٞإ في الجىهغ الضٞ٘  49جىو اإلااصة 

بةخالت الضٖىي ....والضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ وبال ٧ان الضٞٗان ٚحر م٣بىلحن" وهظا ٌٗني ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؾىي 

و و٢ذ ؤلاصالء بالضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ بُجها وبحن الضٕٞى الك٩لُت زالٞا إلاا ج٣ط ي به بٌٗ ُٞما ًس

ٗاث مً ؤهه ًم٨ً الخمؿ٪ بالضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ في ؤًت خالت ج٩ىن ٖلحها الضٖىي.  الدكَغ
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٘ اإلاٛغبي ٣ًط ي بةزاعة الضٞ٘ باوٗضام اإلاهلخت ؤو ألاهلُت ؤو  وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن الىي٘ في الدكَغ

ٟت ؤو ٚحر طل٪ مً الضٕٞى الغامُت بلى ٖضم ٢بى٫ الضٖىي ًجب بزاعجه ٢بل ٧ل صٞإ في حىهغ الضٖىي، اله

 ؤي مباقغة بٗض الاهتهاء مً الضٕٞى الك٩لُت.

 ؾلُت اإلاد٨مت في بزاعة الضٞ٘-2

بن الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ ٖاصة ما جخهل ب٣ىاٖض بحغاثُت لها نلت بالىٓام الٗام، ٟٞي مثل هظه 

  ه٣اف في ؤن ال٣اض ي مً خ٣ه بل مً واحبه ؤن ًثحر جل٣اثُا الضٕٞى اإلاخٗل٣ت بالىٓام الٗام.الخالت ال 

مً اإلااصة ألاولى مً ١.م.م ب٣ىله "جثحر  2و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الخ٨م في ال٣ٟغة 

ا  وجىظع الُٝغ اإلاد٨مت جل٣اثُا اوٗضام الهٟت ؤو ألاهلُت ؤو اإلاهلخت ؤو ؤلاطن بالخ٣اض ي بن ٧ان يغوٍع

بخصخُذ اإلاؿُغة صازل ؤحل جدضصه" وباٖخباع آلاحا٫ التي خضصها اإلاكٕغ للًُٗ في ألاخ٩ام مً الىٓام 

الٗام ٞةهه ًخٗحن ٦ظل٪ ٖلى اإلاد٨مت التي ًدبحن لها مً ؤوعا١ اإلال٠ ؤن الًُٗ مىعؽ زاعج ألاحل ؤن 

حمُ٘ آلاحا٫ اإلادضصة بم٣خط ى هظا مً ١.م.م ٖلى ؤهه "جدترم  511جهغح بٗضم ٢بىله، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

ال٣اهىن إلاماعؾت ؤخض الخ٣ى١ وبال ؾ٣ِ الخ٤" بل ؤن اإلاكٕغ ؤوحب ؤصاء الغؾىم ال٣ًاثُت اإلاؿخد٣ت ًٖ 

 مماعؾت َغ١ الًُٗ صازل ألاحل جدذ َاثلت البُالن.

ذ ٞىٗخ٣ض ؤهه ال ً جىػ ؤما الضٕٞى التي لِـ لها نلت بالىٓام الٗام والتي لم ًغص بكإجها هو نٍغ

 لل٣اض ي ؤن ًثحرها مً جل٣اء هٟؿه.

 حجُت الخ٨م الهاصع في الضٞ٘-3

ًذ اإلاد٨مت  مما ال ق٪ ُٞه ؤن الخ٨م الهاصع في الضٞ٘ ًدىػ حجُت باليؿبت لهظا الضٞ٘، ٞةطا ٞع

صٞٗا بٗضم ال٣بى٫ واؾخمغث في هٓغ الضٖىي ٞال ًم٨جها ؤن جغح٘ في هظا الخ٨م وجهغح بٗض طل٪ بٗضم 

 ق٪ ُٞه ؤًًا ؤن الخ٨م الهاصعفي الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ لِـ له في خض طاجه حجُت ٖلى ال٣بى٫، ومما ال 

مىيٕى الخ٤، بهما هىا٥ مً الضٕٞى ما ًاصي الخ٨م باالؾخجابت لها بلى ٖضم بم٩اهُت حىاػ ججضًض 

الضٖىي، ٞخاعة ًترجب ٖلى ٢بى٫ الضٞ٘ ٖضم بم٩اهُت ججضًض الضٖىي، بدُث ًم٨ً  ال٣ى٫ ؤهه ال جىحض 
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اٖضة ٖامت جد٨م ؤزغ الخ٨م الهاصع ب٣بى٫ الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫، ٞخاعة ًترجب ٖلى ٢بى٫ الضٞ٘ ٖضم ٢

٘ صٖىي  ٘ صٖىي الخُاػة ممً باصع بلى ٞع بم٩اهُت ججضًض الضٖىي ٦ما هى الكإن في ؾ٣ٍى الخ٤ في ٞع

اإلاُٗاص، ؤو ؾ٣ىٍ مً ١.م.م( ؤو ؾ٣ٍى الخ٤ في الاؾخئىاٝ لٗضم مماعؾت الًُٗ زال٫  169اإلال٨ُت )اإلااصة 

، ؤو الوٗضام الهٟت ؤو اإلاهلخت، وجاعة ؤزغي ٣ًخهغ ؤزغ الخ٨م  الضٖىي للخ٣اصم، ؤو لؿب٤ الخ٨م في اإلاىيٕى

ب٣بى٫ الضٞ٘ ٖلى مدى الخهىمت م٘ بم٩اهُت ججضًضها بُلب حضًض مؿخٝى للكغوٍ ال٣اهىهُت، ٞةطا خ٨م 

ذ ق ت مً َٝغ شخو بىاؾُت جهٍغ ٖى ٟىي ؤصلى به ؤمام ٧اجب الًبِ في بٗضم ٢بى٫ الضٖىي اإلاٞغ

٢ًُت ًىحب ال٣اهىن ٞحها اإلاؿُغة ال٨خابُت، ؤم٨ىت ججضًض الضٖىي بُلب حضًض مؿخٝى ل٩ل الكغوٍ 

ال٣اهىهُت، وبطا ًَٗ ؤخض الخهىم في خ٨م جمهُضي باالؾخئىاٝ ونغخذ مد٨مت الاؾخئىاٝ بٗضم ٢بى٫ 

٘ الخ٨م الٟانل في الجىهغ، ؤم٨ىه ججضًض الًُٗ َٗىه ل٩ىن هظا الىٕى مً ألاخ٩ام ال ٣ًبل الًُٗ بال م

بٗض الخ٨م في الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ ًخى٠٢ ٖلى َبُٗت الضٞ٘ طاجه، وبما ؤهىا ؾىٗىص لبدث ما ًثحره هظا 

اإلاىيٕى مً بق٩الُاث ج٣ىُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلاحغاجي ٖىضما هخٗغى آلزاع ألاخ٩ام، ٞدؿبىا هىا هظه ؤلاقاعة 

ت ألاخ٩ام. التي جلٟذ الىٓغ ألهمُت ، ٢بل الاهخ٣ا٫ بلى بدث هٍٓغ  اإلاىيٕى
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 الباب الثاوي: هظسيت ألاحكام اللظائيت

 

عؤًىا ؤن مماعؾت الضٖىي جخم بىاؾُت َلب ؤو صٞ٘، ٞاإلاضعي بُلباجه ٌؿتهضٝ اؾخهضاع خ٨م ٖلى 

ا٫ اإلاضعي اإلاضعي ٖلُه ٌؿخجُب لخُلٗاجه، واإلاضعى ٖلُه بىاؾُت الضٕٞى التي ًثحرها ًغمي بلى جسُِب آم

ٌ مُالبه ؤو جإزحر البث ٞحها ٖلى ألا٢ل، والخ٨مت بما جإمغ به مً بحغاءاث مسخلٟت جخىدى الىنى٫  بٞغ

حن مٗا وهضٝ  بضو مً هظه الهىعة ؤن هضٝ الُٞغ بالجزإ بلى مضاه الُبُعي اإلاخمثل في بنضاع الخ٨م، ٍو

حن مٗا وهضٝ اإلاد٨مت واخض وبن ازخلٟذ ٚاًاث ٧ل واخض بٗض طل٪، ٞهضٝ الجمُ٘ ه ى نضوع الُٞغ

 اإلاد٨مت التي خغ٦ها اإلاضعي بىاؾُت الُلب ال٣ًاجي، بدُث ال حٗىص لها ٢ُمت بٗض طل٪.

ت َبُٗتها ال٣اهىهُت، وبحغاءاث نضوعها، ٞخدضًض آزاعها،  وصعاؾت ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ج٣خط ي مٗٞغ

اخض مجها مؿإلت مً اإلاؿاثل لظل٪ ٞةن َبُٗت هظا الباب ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى زالزت ٞهى٫ وٗالج في ٧ل و 

 اإلاخ٣ضمت.

 الفصل ألاول: ػبيعت الحكم اللظائي

ٟه خهغ قغوَه مً حهت، وؤنىاٞه مً  ٣ًخط ي جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت للخ٨م ال٣ًاجي حٍٗغ

حهت زاهُت، وبُاهاجه مً حهت زالثت وؤزحرة، لظل٪ ؾى٣ؿم ال٨الم في هظا الٟهل بلى زالزت ٞغوٕ هدىاو٫ في 

٠ الخ٨م ال٣ًاجي وجدضًض ٖىانغه، وفي الثاوي ؤهىاٖه، وفي الثالث البُاهاث التي ًجب ؤن ؤولها حٍٗغ

 ًخًمجها.

 الفسع ألاول: حعسيف الحكم اللظائي وعىاصسه

٠أوال  : حٍٗغ

طهب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ال٣ى٫ بإن الخ٨م ال٣ًاجي هى "ال٣غاع الظي جهضعه اإلاد٨مت في زهىمت 

خ٩ام، ؾىاء في جهاًتها ؤو ؤزىاء ؾحرها، وؾىاء ٧ان ناصعا في مىيٕى بالك٩ل الظي ًدضصه ال٣اهىن لؤل 
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ه البٌٗ آلازغ بإهه بٖالن ل٨ٟغ ال٣اض ي في اؾخٗماله لؿلُخه ؤًا 76الخهىمت ؤو في مؿإلت بحغاثُت" ٞغ ، ٖو

، ؤو هى الخل الظي ٌٗلىه ال٣اض ي في هُا١ زهىمت ٢ًاثُت ٧77ان مًمىهه، وؤًا ٧اهذ اإلاد٨مت اإلاهضعة له

 78في طل٪ ق٩لُت مُٗىت، وطل٪ ب٣هض خؿم مغ٦ؼ زالفي هاجج ًٖ جُب٤ُ ال٣اهىن في الخُاة الٗملُت. مخبٗا

٠ اإلاخ٣ضمت ؤن الخ٨م ال٣ًاجي هى ال٣غاع الظي ًهضعه شخو له والًت ال٣ًاء في  بضو مً الخٗاٍع ٍو

ٗذ ؤمامه َب٣ا إلا٣خًُاث ال٣اهىن ؤلاحغاجي، والظي بىاؾُخه ٌٗلً خ٨م ال٣اهىن  في الىا٢ٗت ؤو زهىمت ٞع

 الى٢اج٘ اإلاٗغويت ٖلُه.

دبحن مما ج٣ضم ؤن الخ٨م ال٣ًاجي بهظا اإلاٗنى ًجؿض الك٩ل ؤلاحغاجي الظي ًهضع ُٞه ال٣غاع  ٍو

ال٣ًاجي، وهى ق٩ل ٖام مً م٣خًاه جىز٤ُ الخ٨م، وجمُحزه ًٖ باقي ألاق٩ا٫ ؤلاحغاثُت ألازغي ٦إوامغ ألاصاء 

 لىها مً الجزإ ٨ٖـ ما هى ٖلُه ألامغ باليؿبت لؤلخ٩ام باإلاٟهىم ال٤ًُ.وألاوامغ ٖلى الٗغاثٌ التي جخمحز بس

والىا٢٘ ؤن ال٣اض ي ال ًٟٗل ؤ٦ثر مما ٧ان ًجب ٖلى ألاٞغاص ٞٗله لى ؤجهم امخثلىا إلا٣خًُاث ال٣اٖضة 

ُت، ٞهم مضٖىون للخًٕى ألخ٩ام ال٣اهىن ازخُاعا، بدىُٟظ ؤخ٩امه ًٖ خؿً هُت ٚحر ؤن  ال٣اهىهُت اإلاىيٖى

ت لِؿذ صاثما مُالت بلى الخحر، وهي ؤن اه٣اصث بلُه ٣ٞض ٩ًىن حىىخها ًٖ ؤخ٩ام ال٣اهىن  الىٟـ البكٍغ

هاججا ًٖ وهم حٗلها ج٣خى٘ ٖلى زالٝ الخ٣ُ٣ت بصخت هظا الىهم، وبط طا٥ ًثىع هؼإ مغصه ازخالٝ 

ض ال٣اٖضة وحهاث الىٓغ الخانت ب٩ل َٝغ جبٗا الزخالٝ مهالخهم، وخحن ًدضر طل٪ ًترجب ٖىه ج جٍغ

ُت مً ٞٗالُت الخماًت ال٣اهىهُت ال٩امىت ٞحها، وبػاء هظا الىي٘ ًخجه الخهىم بلى  ال٣اهىهُت اإلاىيٖى

ال٣اض ي الظي ٌُٗض لل٣اٖضة ال٣اهىهُت ٞٗالُتها في جىٞحر الخماًت ال٣اهىهُت بىاؾُت الخ٨م الظي ًهضعه، 

ضوعه بن ٧ان ال ٣ًبل الخىُٟظ جىُٟئ وبمجغص جىُٟظ هظا الخ٨م بن ٧ان واحب الخىُٟظ ؤو بمجغص ن

 الخهىمت وجهل خاحت الىاؽ للخماًت ال٣ًاثُت بلى مغخلت ؤلاقبإ.

 م٣ىماث الخ٨م ثاهيا:
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للخ٨م م٣ىماث ؤؾاؾُت وؤع٧ان ٖامت البض مً جىاٞغها وبال ٣ٞض نٟخه ٦د٨م ٢ًاجي، وم٣ىماث 

 الخ٨م التي البض مجها هي:

٢ًاثُت باإلاٗنى اإلادضص في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، وبىاء ًجب ؤن ٩ًىن الخ٨م ناصعا في زهىمت -1

 79ٖلى طل٪ ال حٗخبر ؤخ٩اما ؤوامغ ألاصاء وألاوامغ ٖلى الٗغاثٌ، ألجها ال جٟهل في زهىمت.

جب ٦ظل٪ ؤن ًهضع ًٖ شخو له الهالخُت إلنضاع ألاخ٩ام، ؤي ًٖ ٢اى في بَاع مماعؾخه -2 ٍو

ض ي ؤو ٧ان ال ًماعؽ والًت ال٣ًاء ولى ؤهه ٢اى ًيخمي للؿل٪ لىالًت ال٣ًاء، ٞةطا ػالذ ٖىه نٟت ال٣ا

 ال٣ًاجي ٞةن بنضاعه للخ٨م ال ٌٗخبر بال مجغص ٖمل ماصي ال ًغقى بلى مغجبت الخ٨م الهاصع ًٖ ال٣ًاء.

جب ؤًًا ؤن ًهضع الخ٨م في هؼإ، ٞةطا زال اإلاىيٕى مً الجزإ ما ٧ان خ٨ما ولصر آهظا٥ -3 ٍو

و ٖمال مً ؤٖما٫ ؤلاصاعة ال٣ًاثُت ٦خدضًض مىاُٖض الجلؿاث وجإزحر ال٣ًاًا بلى ٚحر اٖخباعه ٖمال والثُا ؤ

 طل٪ مً اإلاؿاثل التي جضزل في الؿلُت الىالثُت لل٣اض ي.

وؤزحرا ًجب ؤن ًٓهغ الخ٨م في ق٩ل م٨خىب، ٣ٞاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ال ٌٗٝغ الخ٨م الكٟىي -4

 ال٣غاع الكٟىي. بسالٝ ال٣اهىن ؤلاصاعي الظي جىدكغ ُٞه ٨ٞغة

وألاخ٩ام التي جٟخ٣ض الكغوٍ اإلاخ٣ضمت ج٩ىن ؤخ٩اما مىٗضمت، ٞةطا لم ًهضع الخ٨م ًٖ ٢اى 

خهل ب٣ًُت مٗغويت ٖلحها  ًماعؽ والًت ال٣ًاء َب٣ا لل٣اهىن، بإن ٩ًىن مىخمُا بلى مد٨مت مُٗىت، ٍو

خد٤ُ٣ ال٣اهىهُت، ٞةن مثل هظا َب٣ا ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت لُهضع ٞحها ٢غاعه بٗض اؾدىٟاط بحغاءاث ال

خضاص به، و٦ظل٪ بطا لم ًهضع  ال٣غاع ٩ًىن مىٗضما، ٨ًٟي الصخو الظي ًدخج ٖلُه بهظا الخ٨م ٖضم الٖا

الخ٨م في زهىمت مٗغويت ٖلى ال٣اض ي بهىعة صخُدت، ٦إن ًخجه شخو بُلبه بلى ؤخض ال٣ًاة في 

لب مىه بنضاع خ٨م يض زهمه، ٞةن مثل هظا مجزله، ؤو في م٨خبه بظاث اإلاد٨مت التي ًيخمي بلحها، ًُ

الخ٨م ٩ًىن مىٗضما ل٩ىن الخهىمت التي نضع ٞحها لم جى٣ٗض بهىعة صخُدت، ٞهظه ألازحرة جى٣ٗض ٦ما 

وٗلم بخ٣ضًم م٣ا٫ بلى اإلاد٨مت اإلاسخهت، وؤصاء الغؾىم الىاحبت ٖىه، خُث ٌسجل في سجالث زانت، 
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دا٫ ٖلى عثِـ اإلاد٨مت الظي ٌٗحن ال٣اض ي  إمغ بةخالت اإلال٠ ٖلُه ؤما الاججاه مباقغة بلى ٍو اإلا٣غع ٍو

 شخو مٗحن بالظاث ولى ٧ان ٢ايُا ٞةهه ال ٣ٌٗض زهىمت وبالخالي ال ًاصي بلى بنضاع خ٨م.

والخ٨م اإلاىٗضم ٖلى ما ًغي بٌٗ ال٣ٟه ال ًدخاج الصخو الظي ًدخج ٖلُه به، ؤن ًًُٗ ُٞه 

٪ باوٗضامه، ٞةطا لم ًدخج ٖلُه به في صٖىي ٢اثمت وؤعاص بُغ١ الًُٗ اإلا٣غعة، وبهما ٨ًُٟه ؤن ًخمؿ

غ اوٗضامه ٘ صٖىي مبخضثت لخ٣ٍغ غي هظا الجاهب مً ال٣ٟه 80الخسلو مً آزاعه في اإلاؿخ٣بل، حاػ له ٞع ، ٍو

ؤن بباخت اؾخٗما٫ الضٖىي في هظا الٟغى بض٫ مماعؾت َغ١ الًُٗ اإلاٗغوٞت ًبرعه اوٗضام الخ٨م ٢اهىها 

 مً الىاخُت الىا٢ُٗت.وبن ٧ان له وحىص 

وبسالٝ ألاخ٩ام اإلاىٗضمت لخسل٠، ٧ل ؤو بٌٗ م٣ىماتها، ٞةن ألاخ٩ام الباَلت جٓل ٢اثمت مىخجت 

٤ الًُٗ  م الازخال٫ الخانل في قغوٍ صختها، وال ًدض مً هظه آلازاع بال بلٛاء الخ٨م ًٖ ٍَغ آلزاعها ٚع

عجضث آزاع هظا البُالن بلى ًىم نضوع الخ٨م، ُٞه بإخض َغ١ الًُٗ اإلا٣غعة ٢اهىها، ٞةطا ج٣غع بُالهه ا

وطل٪ ؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلزال٫ بكغوٍ مخٗل٣ت بةحغاءاث ؾاب٣ت للخ٨م الباَل، ؤو مٗانغة لهضوعه، ؤو 

 جالُه لهظا الهضوع.
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 الفسع الثاوي: جصييف ألاحكام اللظائي

ت التي ًىٓغ مجها ب م٨ً ًم٨ً جهي٠ُ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت اهُال٢ا مً الؼاٍو لى مسخل٠ جل٪ ألاخ٩ام ٍو

ال٣ى٫ مؿب٣ا ؤهه لِـ هىا٥ جهي٠ُ مُل٤ ؤو مدضص لؤلخ٩ام ال٣ًاثُت، ٩ٞل الخهيُٟاث التي ٢ُل بها 

لخض آلان واعصة ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ولِـ زمت ما ًمى٘ مً ْهىع جهيُٟاث حضًضة ح٨ٗـ وحهت هٓغ مً 

 ٣ًى٫ بها.

َغاٝ ؤو ُٚبتهم بلى خًىعٍت وبمثابت خًىعٍت وجى٣ؿم ألاخ٩ام مً خُث نضوعها في مىاحهت ألا 

ت  ت اؾدىٟاط اإلاد٨مت لىالًتها بسهىم مىيٕى الجزإ ج٣ؿم بلى ؤخ٩ام ٢ُُٗت، ومً ػاٍو ُابُت، ومً ػاٍو ٚو

الٟهل في مىيٕى الجزإ اإلاٗغوى ٖلى اإلاد٨مت، جى٣ؿم بلى ؤخ٩ام ٞانلت في اإلاىيٕى وؤخ٩ام ناصعة ٢بل 

، ؤو ؤخ٩ام  بحغاثُت ومً خُث ٢ابلُتها ؤو ٖضم ٢ابلُتها للًُٗ ٞحها جى٣ؿم بلى ؤخ٩ام الٟهل في اإلاىيٕى

ت بجهائها للجزإ اإلاٗغوى ٖلى اإلاد٨مت  ابخضاثُت، واهتهاثُت وخاثؼة ل٣ىة ألامغ اإلا٣ط ي به وباجت، ومً ػاٍو

حر مجهُت لها، ومً خُث ٢ابلُتها للخىُٟظ الجبري جى٣ؿ م ألاخ٩ام جى٣ؿم ألاخ٩ام بلى مجهُت ل٩ل الخهىمت ٚو

ت ؤو ميكئت. ٍغ  بلى ؤخ٩ام بلؼام، وؤخ٩ام ج٣ٍغ

 ٤ وهظه الهىع لِؿذ بال ؤمثلت ٢لُلت لؤلوناٝ التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ًٞٗ ٍَغ

هلها ًم٨ً الخىنل بلى جهيُٟاث ؤزغي حؿخٗص ي ٖلى الخهغ وخؿبىا الخٗغى  صمج ألاوناٝ اإلاظ٧ىعة ٞو

 خ٣ضمت بص يء مً البُان.في عجالت بلى مسخل٠ الخهيُٟاث اإلا

 الخ٨م الخًىعي والخ٨م الُٛابي والخ٨م بمثابت خًىعي أوال:

ت ٟٞي  ًسخل٠ مُٗاع الخًىع والُٛاب ما بطا ٧اهذ اإلاؿُغة اإلاُب٣ت في الجزإ ٦خابُت ؤو قٍٟى

اإلاؿُغة ال٨خابُت ٌٗخبر الخ٨م خًىعٍا بطا ؤصلى الُٝغ بمؿخيخجاث ٦خابُت في ال٣ًُت ولى لم ٌؿب٤ له 

ت ٞةن مُٗاع الخًىع والُٛاب هى مثى٫ خ ًىع ؤًت حلؿت، ؤما في ال٣ًاًا التي جُب٤ ٞحها اإلاؿُغة الكٍٟى

ه في الضٖىي ؤو ٖضم مثىله ٞةطا خًغ وؤصلى  الُٝغ بصخهه ؤو بمً ًمثله في الجلؿت وببضائه لضٖٞى
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ت ٧ان الخ٨م خًىعٍا باليؿبت له ولى لم ًض٫ بإًت مؿخيخجاث ٦خابُت ، ؤما بطا لم ًدًغ بمؿخيخجاث قٍٟى

ت في ال٣ًُت ٧ان الخ٨م ُٚابُا باليؿبت له، ولى وحضث باإلال٠  م خًىعه لم ًض٫ بإ٢ىاله الكٍٟى ؤو ٚع

مً ١.م.م التي  344مؿخيخجاث ٦خابُت ناصعة ٖىه، و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الخ٨م في اإلااصة 

غاٝ ؤو مظ٦غاتهم، ولى ٧ان هاالء ج٣ط ي بما ًلي" حٗخبر خًىعٍت ال٣غاعاث التي جهضع بىاء ٖلى  م٣االث ألَا

ت في الجلؿت. غاٝ ؤو و٦الءهم لم ٣ًضمىا مالخٓاث قٍٟى  ألَا

ٌ صٞٗا وجبث في هٟـ الى٢ذ في الجىهغ، ولى ٧ان الُٝغ  حٗخبر خًىعٍت ٦ظل٪ ال٣غاعاث التي جٞغ

.  الظي ؤزاع الضٞ٘ ٢ض امخى٘ اخخُاَُا مً ؤلاصالء بمؿخيخجاجه في اإلاىيٕى

ال٣غاعاث ألازغي ُٚابُا صون بزال٫ بم٣خًُاث ال٣ٟغجحن الغابٗت والخامؿت مً الٟهل  جهضع ٧ل

329." 

م مً ؤن اإلااصة اإلاخ٣ضمت وعصث في الباب اإلاسهو للمؿُغة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞةجها  وبالٚغ

ْهحر مً ١.م.م ٦ما جم حٗضًلها وجخمُمها بم٣خط ى  45جُب٤ ٦ظل٪ ؤمام اإلادا٦م ألازغي ٖمال باإلااصة 

ُٞما ًسو جُب٤ُ اإلاؿُغة ال٨خابت ؤمام  344، التي ؤخالذ ٖلى اإلااصة 73-03وال٣اهىن ع٢م  10/9/1993

 اإلاد٨مت الابخضاثُت.

وجٓهغ ؤهمُت الخمُحز بحن ألاخ٩ام الخًىعٍت وألاخ٩ام الُٛابُت في ٧ىن هظه ألازحرة وخضها ج٣بل 

ا الُغ١ مً َغ١ الًُٗ، ؤما ألاخ٩ام الخًىعٍت ؤو الخٗغى في الخالت التي ٌؿمذ ٞحها ال٣اهىن بمماعؾت هظ

٤ ًَٗ ٖاصي  التي حٗخبر خًىعٍت ٞال ج٣بل الخٗغى وبن ٧اهذ ج٣بل َغ١ الًُٗ ألازغي ٧االؾخئىاٝ ٦ٍُغ

 والى٣ٌ وبٖاصة الىٓغ وحٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٦ُغ١ ًَٗ ٚحر ٖاصًت.

لظي اٖخمضه لخدضًض مٟهىم الخًىع والُٛاب وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًلتزم اإلاُٗاع ا

 24.80اإلاٗض٫ بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م   47ؤمام مد٨مت الاؾخيئاٝ ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه، بط هى في الٟهل 

ت للٟهل في مُالب اإلاضعي جبذ  ٣ًغع في ال٣ٟغة الثالثت ؤهه " بطا ٧اهذ اإلاد٨مت جخىٞغ ٖلى الٗىانغ الًغوٍع
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بد٨م بمثابت خًىعي باليؿبت للمضعي الظي حُٛب ؤو هاثبه"، وطل٪ صوهما جمُحز  اؾدىاصا بلى هظه الٗىانغ 

ت.  بحن ما بطا ٧ان اإلاىيٕى الظي بثذ ُٞه، مما ججب ُٞه اإلاؿُغة ال٨خابُت ؤو اإلاؿُغة الكٍٟى

 ثاهيا: ألاحكام اللؼعيت وألاحكام غير اللؼعيت

إلت مٗغويت ٖلحها بدُث ج٣ى٫ ٧لمتها ألاخ٩ام ال٣ُُٗت هي ألاخ٩ام التي ج٣ُ٘ بها اإلاد٨مت في مؿ

الجهاثُت التي جمى٘ ومٗاوصة الىٓغ ُٞما ٞهل ُٞه مً َٝغ هٟـ اإلاد٨مت. ٞبىاؾُت الخ٨م ال٣ُعي 

يخهي الجزإ ؤمامها ُٞما ٞهلذ ُٞه، وبىاء ٖلى طل٪ حٗخبر  حؿدىٟظ اإلاد٨مت والًتها في الى٣ُت التي ٞهلذ ٍو

ُت ٦مبضؤ ٖام، حؿدىٟظ اإلاد٨مت والًتها بهضوعها باليؿبت لظاث ألاخ٩ام الباجت في اإلاىيٕى ؤخ٩اما ٢ُٗ

، ٞالجزإ ًجب ؤال ًخإبض ؤمام اإلادا٦م، وبهما ًخٗحن وي٘ خض له ًيخهي به، وهظا الخض هى الخ٨م  اإلاىيٕى

 ال٣ُعي الظي ًاصي بلى ؾ٣ٍى اإلاغا٦ؼ ؤلاحغاثُت التي حؿدىض بلحها الخهىمت في ٢ُامها.

نلت في اإلاىيٕى ؤخ٩اما ٢ُُٗت ٦مبضؤ ٖام، ٞةن طل٪ ال ًمى٘ ألاخ٩ام وبطا ٧اهذ ألاخ٩ام الٟا

الهاصعة ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى مً خُاػة هظه الهٟت، ٧الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الضٖىي، ؤو بلٛائها ٖلى 

الخالت ؤو الخ٨م بٗضم الازخهام خُث ؤن نضوع هظه ألاخ٩ام ًجٗل اإلادا٦م اإلاهضعة لها حؿدىٟظ والًتها 

.بما ٞهلذ ٞ  ُه مً ٖضم ازخهام ؤو ٖضم ٢بى٫ ؤو ؾ٣ٍى

ؤما ألاخ٩ام ٚحر ال٣ُُٗت ٞهي ألاخ٩ام التي ال جيخهي بها الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت التي ؤنضعتها 

باليؿبت إلاا بدذ ُٞه، وؤٚلب هظه ألاخ٩ام  ناصعة ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى ٧األمغ بةحغاء بدث ؤو زبرة، ؤو 

 ت ٖاعيت، ؤو ألامغ بؿمإ قاهض ؤو الى٢ىٝ ٖلى ٖحن اإلا٩ان.ب٣ًاٝ البث بلى خحن الٟهل في ال٣ًُ

حن في ٧ىن ألاخ٩ام ال٣ُُٗت جً٘ خضا للخهىمت باليؿبت إلاا جم  وجبضو ٞاثضة الخمُحز بحن هظًً الىٖى

الٟهل ُٞه، وؤٚلب ال٣ىاهحن ؤلاحغاثُت ججٗل هظا الىٕى مً ألاخ٩ام ٢ابال لالؾخئىاٝ اإلاباقغ بطا ٧ان ابخضاجي 

طا ٧ان جهاثُا ؤما ألاخ٩ام ٚحر ال٣ُُٗت ٞؤلن اإلاد٨مت ال حؿدىٟض بهضوعها والًتها في الجزإ، ٞةن وللى٣ٌ ب

.  ؤٚلب ال٣ىاهحن ال ججحز الًُٗ اإلاباقغ ٞحها، وبهما جغبُه بالًُٗ في الخ٨م الهاصع في اإلاىيٕى

 ألاخ٩ام الٟانلت في اإلاىيٕى وألاخ٩ام ؤلاحغاثُت ثالثا:
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ىيٕى هي ألاخ٩ام التي جٟهل في مىيٕى الُلباث اإلاٗغويت ٖلى اإلاد٨مت، ألاخ٩ام الٟانلت في اإلا

ُت وؤلاحغاثُت، ؤما ألاخ٩ام ؤلاحغاثُت ؤو الهاصعة  والضٕٞى اإلاثاعة ؤمامها، وهي جغجب الٗضًض مً آلازاع اإلاىيٖى

ت ال ٖال٢ت لها بمىيٕى الجزإ ؾىاء حٗل٤ اإلا ىيٕى ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى ٞهي جٟهل في مؿاثل مؿٍُغ

بالُلباث اإلا٣ضمت ؤو الضٕٞى اإلاثاعة، وهظه ألاخ٩ام ال جدىػ حجُت الص يء اإلا٣ط ي به ؾىاء باليؿبت لل٣اض ي 

خمثل هظا الىٕى في ألاخ٩ام التي  الظي ؤنضعها ؤو باليؿبت للخهىم الظًً ًم٨جهم بٖاصة َغح ما ٢ًذ به، ٍو

ٕى ألاو٫ ًم٨ً الخمثُل بالخ٨م الظي ًمىذ جإمغ بةحغاءاث و٢خُت ؤو بةحغاءاث مخٗل٣ت بالخد٤ُ٣، ٞمً الى

اإلاضعي ه٣ٟت ما٢خت بطا ٧ان مً قإن بِء ؤلاحغاءاث ال٣ًاثُت ؤن ًلخ٤ به يغعا ال ًم٨ً جضاع٦ه، ٦ما 

ت ٖمال باإلااصة  ت ؤن جإمغ بإصاء مبلٜ مؿب٤ مً  7ًم٨ً للمد٨مت الخجاٍع مً ٢اهىن بخضار اإلادا٦م الخجاٍع

، ومً الىٕى الثاوي الخ٨م الظي ٣ًط ي بةحغاء بدث ؤو الاؾخمإ الظًً في اهخٓاع الخ٨م الٟانل  في اإلاىيٕى

 لكاهض ؤو بحغاء مٗاًىت بلى ٚحر طل٪ مً بحغاءاث الخد٤ُ٣.

 ألاخ٩ام الابخضاثُت وألاخ٩ام الاهتهاثُت ألخ٩ام الخاثؼة ل٣ىة ألامغ اإلا٣ط ي به وألاخ٩ام الباجت زابعا:

 ٞحها بلى:جى٣ؿم ألاخ٩ام مً خُث ٢ابلُتها للًُٗ 

وهي التي جهضع مً مد٨مت الضعحت ألاولى وج٩ىن ٢ابلت   en premier ressortألاخ٩ام الابخضاثُت-1

 للًُٗ باالؾخئىاٝ.

وهي ألاخ٩ام التي ال ج٣بل الًُٗ ٞحها باالؾخئىاٝ ؾىاء ٧اهذ  en dernier ressortؤخ٩ام اهتهاثُت  -2

هتهاجي ؤو ناصعة ًٖ مد٨مت الضعحت الثاهُت، ٞالخ٨م ناصعة ًٖ مد٨مت الضعحت ألاولى في خضوص ههابها الا 

 الاهتهاجي ال ٣ًبل الًُٗ ُٞه باالؾخئىاٝ ولى ٧ان ُٚابُا ٢ابال للًُٗ بالخٗغى.

وهي ألاخ٩ام  jugement passé en force de la chose jugéeؤخ٩ام خاثؼة ل٣ىة الص يء اإلاد٩ىم ُٞه-3

ت وهي الخٗغى والاؾخئىاٝ في خحن ج٩ىن ٢ابلت للًُٗ بُغ١ التي ال ج٣بل الًُٗ ٞحها بُغ١ الًُٗ الٗاصً

 الًُٗ ٚحر الٗاصًت وهي بٖاصة الىٓغ والى٣ٌ وحٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت.
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٤ مً َغ١ الًُٗ ٖاصًا ٧ان ؤو اؾخثىاثُا، وطل٪ -4 ؤخ٩ام باجت وهي ألاخ٩ام التي ال ج٣بل ؤي ٍَغ

ًجحز ٞحها ال٣اهىن الًُٗ ُٞه بةٖاصة الىٓغ ؤو ٧الخ٨م الهاصع ًٖ مد٨مت الى٣ٌ في ٚحر ألاخىا٫ التي 

٤ الًُٗ اإلاىاؾب.  الخ٨م الظي ًٟىث ناخبه الٟغنت التي ٧اهذ مخاخت له للًُٗ ُٞه بٍُغ

والجضًغ باإلقاعة بلى ؤهه بطا اقخمل الخ٨م ٖلى ق٣حن مً ال٣ًاء ٧ان ل٩ل ق٤ الىن٠ اإلاىاؾب 

 له.

 اإلانهيت لهاخامسا: ألاحكام اإلانهيت للخصىمت وألاحكام غير 

جىًم ألاخ٩ام مً خُث آزاعها ٖلى الجزإ اإلاٗغوى ٖلى اإلاد٨مت بلى ؤخ٩ام مجهُت للخهىمت و ؤزغي 

ٚحر مجهُت لها، ٞاألخ٩ام ألاولى ًترجب ًٖ نضوعها اهتهاء الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت التي جباقغ الىٓغ ٞحها، 

ًىٓغ ُٞه ومً ؤمثلت هظا الىٕى مً  وطل٪ ٧األخ٩ام التي حؿتهل٪ ٧ل اإلاىيٕى بدُث ال ًب٣ى مىه ش يء

ًها  ، ؤي جل٪ التي جبث في الُلباث والضٕٞى اإلا٣ضمت ؤمام اإلاد٨مت ؾىاء بٞغ ألاخ٩ام الهاصعة في ٧ل اإلاىيٕى

ٌ البٌٗ و٢بى٫ البٌٗ آلازغ، و٦ظل٪ ألاخ٩ام ال٣ايُت بؿ٣ٍى الخهىمت لٗضم مىالاتها  ؤو ٢بىلها ؤو ٞع

١.م.م( وألاخ٩ام الهاصعة بؿ٣ٍى الضٖىي للخ٣اصم، و٦ظل٪ ألاخ٩ام  مً 49بٗض الخ٨م بالدكُُب )اإلااصة 

 الهاصعة بٗضم ٢بى٫ الضٖىي.

ؤما ألاخ٩ام ٚحر اإلاهىُت للخهىمت ٞهي التي جبث في ق٤ مً الُلباث اإلاٗغويت ٖلى اإلاد٨مت خُث ال 

ٌ بلى خح ن بحغاء زبرة ؤو جيخهي بها الخهىمت، ٧الخ٨م الهاصع في اإلاؿاولُت وبعحاء البث في َلب الخٍٗى

اؾخ٨ما٫ الٗىانغ التي جم٨ً مً جدضًضه، و٢ض ًخٗل٤ ألامغ بمجغص خ٨م بحغاجي ٧الخ٨م بة٣ًاٝ البث في 

الضٖىي لؿبب جغاه اإلاد٨مت مبرعا لظل٪، ؤو الخ٨م بةحغاء مً بحغاءاث الخد٤ُ٣، ؤو ببُالن بحغاء مً 

 ؤلاحغاءاث التي جمذ في الخهىمت.

ت: ؤخ٩ام ؤلالؼام وألا سادسا ٍغ  خ٩ام اإلايكئت وألاخ٩ام الخ٣ٍغ

ت  ٍغ وجى٣ؿم ألاخ٩ام مً خُث ٢ابلُتها للخىُٟظ الجبري بلى ؤخ٩ام بلؼام وؤخ٩ام ميكئت وزالثت ج٣ٍغ

ٞالىٕى ألاو٫ هى الظي ًخًمً بلؼام اإلاد٩ىم ٖلُه بإصاء مٗحن ٣ًبل الخىُٟظ الجبري بن لم ًباصع هظا ألازحر 
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د٤٣ الخماًت ال٣ًاثُت للمؿخُٟض مىه بمجغص نضوعه، ومً زم وحب لخىُٟظه ازخُاعا، ٞد٨م ؤلالؼام ال ً

ا، الالخجاء بلى بحباعه ٖلى طل٪، ٞةطا خ٨م  بن لم ًباصع اإلاد٩ىم ٖلُه بلى جىُٟظ ما ٢ط ى به الخ٨م ازخُاٍع

ٖلى مٛخهب ٖحن بغصها لهاخبها وعٌٞ هظا ألازحر الامخثا٫ للخ٨م وحب بحباعه ٖلى الخىُٟظ بىاؾُت 

 ىمُت.ال٣ىة الٗم

غي ٞهى الظي ًا٦ض وحىص ؤو ٖضم وحىص الخ٤ ؤو اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ؤو الىا٢ٗت مىيٕى  ؤما الخ٨م الخ٣ٍغ

غي ٢ض ٩ًىن  الجزإ، بدُث ٩ًىن هظا الخ٨م ؾببا إلػالت الك٪ ال٣اثم خى٫ اإلاؿاثل اإلاخ٣ضمت، والخ٨م الخ٣ٍغ

ُاء الخ٤ في الخىاعر، بًجابُا ؤو ؾلبُا، ٩ًىن بًجابُا ٦ما في صٖىي بزباث اليؿب ؤو بزب اث الؼوحُت إٖل

ٗها مال٪ ٣ٖاع، بهضٝ  ٩ىن ؾلبُا ٦ما في الضٖىي التي ًٞغ والخ٤ في الى٣ٟت وباقي الالتزاماث ألازغي، ٍو

ذ بٗضم وحىص خ٤ اعجٟا١ ٖلى ٣ٖاعه.  الخهٍغ

غ حُٛحر في مغ٦ؼ ٢اهىوي ؾاب٤ ٧الخ٨م  ؤما ألاخ٩ام اإلايكئت ٞهي ج٣غع خ٣ا ُٞيكإ ًٖ هظا الخ٣ٍغ

ت ؤو الخهُٟت ال٣ًاثُت والخ٨م الهاصع بالخُل٤ُ ؤو الاهٟها٫  الهاصع بىي٘ اإلا٣اولت في بَاع الدؿٍى

غ لخ٣ى١ مُٗىت ُٞدضر  حر طل٪ مً ألاخ٩ام التي ًيكإ ٖجها ج٣ٍغ الجؿماوي، والخ٨م الهاصع بالكٟٗت ٚو

يكإ ٖىه مغ٦ؼ حضًض. غ حُٛحر في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الؿاب٤ ٍو  هدُجت لهظا الخ٣ٍغ

ججضع اإلاالخٓت مغة ؤزغي ؤن هظه الخ٣ؿُماث لِؿذ واعصة ٖلى ؾبُل الخهغ، بدُث ًم٨ً ؤن و 

ت التي ًىٓغ مجها ٧ل باخث، ٦ما ؤن الخ٨م الىاخض ًم٨ً ؤن ججخم٘  جتزاوج ُٞما بُجها وجخٗضص بدؿب الؼاٍو

خًىعٍا ؤو ُٞه ؤوناٝ مخٗضصة مً ألاوناٝ اإلاخ٣ضمت ٧الخ٨م الهاصع في اإلاىيٕى الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن 

ا ؤو اوكاثُا ؤو ملؼما، ٢ُُٗا مجهُا للخهىمت ؤو ٚحر ٢ُعي ال جيخهي به  ٍغ ُٚابُا، ابخضاثُا ؤو اهتهاثُا، ج٣ٍغ

 الخهىمت.

 الفسع الثالث: بياهاث الحكم

م٨ً خهاع  50ههذ اإلااصة  غ ٖلحها ٧ل خ٨م ٢ًاجي، ٍو مً ١.م.م ٖلى البُاهاث التي ًجب ؤن ًخٞى

 هظه البُاهاث ُٞما ًلي:
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صًباحت الخ٨م: وهي جخًمً الضولت اإلاٛغبُت ونضوعه باؾم حاللت اإلال٪ واؾم الهُئت التي -1

ً ٖىض  ؤنضعجه  واؾم ممثل الىُابت الٗامت  ٖىض خًىعه واؾم ٧اجب الًبِ، و٦ظا اؾماء اإلاؿدكاٍع

٤ ال٣اهىن اإلاٗض٫ بم٣خط ى ْهحر   .1993قدىبر  10الا٢خًاء في ال٣ًاًا الاحخماُٖت وطل٪ ٞو

جهم ؤو مدل وجخ ًمً الضًباحت ٦ظل٪ ألاؾماء الٗاثلُت والصخهُت لؤلَغاٝ ونٟتهم ومهىتهم ومَى

ً الى٦الء.  ب٢امتهم و٦ظا ٖىض الا٢خًاء ؤؾماء ونٟاث ومَى

والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بالضًباحت حٗض مً البُاهاث ؤلالؼامُت التي ًترجب ًٖ بٟٚالها البُالن لظل٪ ٧ان 

لى ؾاب٣ا ٢ض ٢غع  ه٣ٌ ٢غاع لم ًدبحن مً وسخخه اإلاُاب٣ت لؤلنل، ؤلاقاعة بلى اؾم اإلا٣غع وال للمجلـ ألٖا

، ٦ما ٢غع ه٣ٌ ال٣غاعاث التي ال جدمل في َلُٗتها: باؾم حاللت اإلال٪ في ؤ٦ثر مً مىاؾبت، 81بلى بمًاثه

ت لصخت ألاخ٩ام ٞالخجهُل باإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م ؤو  الهُئت والخ٣ُ٣ت ؤن البُاهاث اإلاخ٣ضمت حٗخبر حىهٍغ

التي ؤنضعجه، ؤو ؤَغاٞه مً مضٕ ومضعى ٖلُه ومضزلحن ؤو مخضزلحن ٧لها ؤمىع مً قإجها ؤن حك٨٪ في 

 صخت الخ٨م، لظل٪ ًترجب البُالن ًٖ بٟٚالها ما في طل٪ مً ق٪.

غاٝ ٢ض خًغوا الجلؿت التي هى٢كذ ٞحها ال٣ًُت ؤو جسلٟىا، وفي الخالت -2 بُان ما بطا ٧ان ألَا

 ؤلاقاعة بلى قهاصاث الدؿلُم التي جُٟض جىنلهم ؤو ٖضم جىنلهم باالؾخضٖاءاث اإلاىحهت بلحهم.ألازحرة ًخٗحن 

جاعر ألاخ٩ام وجى٢٘ مً َٝغ عثِـ الجلؿت وال٣اض ي اإلا٣غع و٧اجب الًبِ باليؿبت لل٣ًاًا -3

التي التي ًبث ٞحها ال٣ًاء الجماعي ومً َٝغ ال٣اض ي اإلا٩ل٠ بال٣ًُت و٧اجب الًبِ باليؿبت لل٣ًاًا 

ًغح٘ الازخهام بكإجها بلى ال٣ًاء الٟغصي، ٞةطا ؤٖا١ الغثِـ ماو٘ مً جى٢ُ٘ الخ٨م ؤمط ى بضله عثِـ 

ؾاٖت مً زبىث اإلااو٘، وبٗض ؤلاقاعة بلى مُاب٣ت الخ٨م للهُٛت التي نضع ٖلحها مً  24اإلاد٨مت صازل 

 ال٣اض ي الظي خهل له اإلااو٘ ومهاص٢ت ٧اجب الًبِ ٖلى طل٪.

                                                 
81

 4:;3- 88;3دلُٛع١ قضاصات اجملًػ األع٢ً املار٠ املز١ْٝ  ;8;48/5/3بتاصٜذ  363اجملًػ األع٢ً )ذله١ُ ايٓكض حايٝا( قضاص عزر: - 

 .;55َٓؾٛصات مجع١ٝ ت١ُٝٓ ايبخٛخ ٚايزصاعات ايكطا١ٝ٥ ص 
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و٘ لغثِـ اإلاد٨مت هاب ٖىه في الخى٢ُ٘ ؤ٢ضم ال٣ًاة َب٣ا لئلحغاءاث اإلاىهىم ٖلحها ٞةطا خهغ اإلاا

في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ؤما بطا خهل اإلااو٘ ل٩اجب الًبِ ُٞى٢٘ ال٣اض ي ٖلى الخ٨م م٘ ط٦غ اإلااو٘ الظي خهل 

جب ل٩اجب الًبِ، وحٗاص ال٣ًُت مً ؤحل اإلاىا٢كت ونضوع الخ٨م في خالت خهى٫ اإلااو٘ لل٣اض ي و٧ا

 الًبِ.

غاٝ م٘ جدلُل مىحؼ لىؾاثل صٞاٖهم والخىهُو ٖلى اإلاؿدىضاث -4 ؤلاقاعة بلى مؿخيخجاث ألَا

خٗل٤ ألامغ بٗغى مىحه لى٢اج٘ ال٣ًُت ٦ما َغخذ ٖلى  اإلاضلى بها واإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت، ٍو

م ال، وبما ؤن هظه اإلاد٨مت مً َٝغ الخهىم لبُان ما بطا ٧اهذ جضزل في الازخهام الىىعي للمد٨مت ؤ

غاٝ  ألازحرة ملؼمت بالغص ٖلى الُلباث والضٕٞى التي ٢ضمذ لها ٞةهه ًخٗحن ؤن ًخًمً الخ٨م مؿخيخجاث ألَا

، وما اٖخمضوا ٖلُه مً مؿدىضاث لخإًُض اصٖاءاتهم.  التي جبحن ما ٢ضمىه مً َلباث وما جمؿ٩ىا به مً صٕٞى

مُت حؿخضعي جىاولها بص يء مً الخٟهُل ٞةهىا مىُى١ الخ٨م وؤؾبابه:هٓغا إلاا لؤلؾباب مً ؤه-5

هغجئ ال٨الم ٖجها بلى ما بٗض ال٨الم في مىُى١ الخ٨م، ٞهظا ألازحر هى هو ما ٢ًذ به اإلاد٨مت في الى٢اج٘ 

اإلاٗغويت ٖلحها، واإلاىُى١ ؤهم ؤحؼاء الخ٨م بط بلُه جيسخب حجُت ألامغ اإلا٣ط ي، وبه حؿدىٟظ اإلاد٨مت 

ا في حلؿت ٖلىُت ولى ٧اهذ اإلاىا٢كاث ٢ض حغث في حلؿت  والًتها في الجزإ ومىُى١  الخ٨م جخم جالوجه قٍٟى

ت، وهى ًدضص اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت اإلاد٩ىم بها، وبلُه حؿدىض ٢ىاٖض الخىُٟظ الجبري.  ؾٍغ

٩ىن باَال ٦ظل٪ بطا ٧ان مىُى٢ه مخىا٢ًا م٘ باقي  ٞةطا لم ًخًمً الخ٨م اإلاىُى١ ٧ان باَال، ٍو

جب ؤن ٩ًىن اإلاىُى١ واضخا ٚحر مبهم ٧ي ال ًثاع بق٩ا٫ ؤحؼاثه بك٩ل ال ًم ٤ُ بُجها وبِىه، ٍو ٨ً مٗه الخٞى

ل ؤو جٟؿحر اإلاىُى١ الٛامٌ ؤو  في جىُٟظه بما ًخُلبه طل٪ مً يغوعة اؾخهضاع خ٨م آزغ ٣ًط ي بخإٍو

 اإلابهم.

جب ؤن ًٟهل اإلاىُى١ في ٧ل الُلباث اإلا٣ضمت للمد٨مت وؤال ًخجاوػها بلى ما لم ًُل ب، وبال ٧ان ٍو

ا للًُٗ بةٖاصة الىٓغ و٢ض ًاصي ٖضم ص٢ت  نُاٚت الُلب، ؤو حٗضص الُلباث بلى جًمحن ؤؾباب  مىيٖى

ىضها حٗخبر ألاؾباب التي اقخملذ ٖلى هظا ال٣ًاء حؼءا مً  الخ٨م ٢غاعا ًٟهل في مؿإلت مُٗىت، ٖو
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هلت به اجهاال وز٣ُا بما ًاصي بلى اإلاىُى١ وم٨ملت له، ومٗنى هظا ؤن اإلاىُى١ ٢ض ًغص في ؤؾباب الخ٨م اإلاخ

لى هظا ٞالٗبرة لخدضًض ما خ٨م به وما لم ًد٨م به، بهما ج٩ىن لظاث ال٣ى٫ الٟهل في  اؾخ٨ماله بها، ٖو

 الضٖىي ؤًا ٧ان مىي٘ هظا ال٣ى٫ ؾىاءا ٧ان في اإلاىُى١ طاجه ؤو في ؤؾبابه.

" ًجب ؤن ج٩ىن ألاخ٩ام صاثما  مً ١.م.م ب٣ىلها 50حؿبِب الخ٨م: ههذ ٖلى هظا البُان اإلااصة -6

مٗللت" ومد٨مت الى٣ٌ ٦ثحرا ما جى٣ٌ ألاخ٩ام لٗضم الخٗلُل ؤو ل٣هىعه، ٦ٗضم ؤلاقاعة بلى اإلا٣خًُاث 

ُٗت التي َب٣تها اإلاد٨مت ، ؤو ٖضم عصها ٖلى الضٞ٘ اإلاخسظ مً الخ٣اصم اإلاثاع ؤمامها بهىعة 82الدكَغ

 83صخُدت.

٣هض بدؿبِب ألاخ٩ام التزام ال٣اض ي بظ٦غ الاٖخباعاث وألاؾاهُض التي ؤ٢ىٗخه ٞبنى ٖلحها خ٨مه،  ٍو

خم طل٪ بةًغاصه في نلب الخ٨م ألاصلت ال٣اهىهُت التي اٖخمضها والدجج الىا٢ٗت التي اٖخبرها في بنضاع  ٍو

ُٟت زُحرة في بيٟاء اإلاهضا٢ُت ٖلى الخ٨م، ٞهى ًبحن ؤن الخ٨م الهاصع لم  خ٨مه، والدؿبِب ًاصي ْو

ٖلى الىدى الظي نضع ٖلُه، ولِـ هىا٥ اخخما٫ مسال٠ إلاا اهخهى بلُه في مىُى٢ه، وبظل٪  ٨ًً لُهضع بال 

٩ًىن حؿبِب ألاخ٩ام مً ؤق٤ اإلاهماث التي ًخدملها ال٣اض ي الظي ًدغم ٖلى يمان الجىصة ألخ٩امه، 

غ ألاؾباب اإلابرعة إلاىُى١ الخ٨م ًخُلب ٢ضعة ب٢ىاُٖت ال جخ ىاٞغ لضي ٧ل والاخترام الحتهاصه، طل٪ ؤن جدٍغ

ألاشخام، ٞال٣اض ي ٖلُه بٗض ؤن ٣ًى٘ هٟؿه بما اهخهى بلُه ٢ًاءه، ؤن ٣ًى٘ الخهىم و٧ل مً ٢ضع له 

ألاشخام، ٞال٣اض ي ٖلُه بٗض ؤن ٣ًى٘ هٟؿه بما اهخهى بلُه ٢ًاءه، ؤن ٣ًى٘ الخهىم و٧ل مً ٢ضع له 

إل ٖلى خ٨مه ت.84الَا البي اإلاٗٞغ ًىلُحن، َو  ، مً باخثحن ٞو

دؿبِب باليؿبت لؤلخ٩ام جبضو مً هىاحي مخٗضصة، ٞمً حهت ؤولى ًًمً الدؿبِب خُاص وؤهمُت ال

ال٣اض ي وججغصه في الجزإ الظي ؤنضع ُٞه اإلاد٨مت، ومً هاخُت زاهُت ٌٗمل ٖلى ب٢ىإ الغؤي الٗام بًغوعة 

بٗض ًٖ ألا  غ الُمإهِىت للمخ٣ايحن، ٍو خ٩ام قبهت وحىص ؾلُت ٢ًاثُت في الضولت، ألن مً قإن طل٪ ؤن ًٞى
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 .3:8دلُٛع١ قضاصات اجملًػ األع٢ً َضدع عابل ص  :8;34/3/:3بتاصٜذ  88قضاص عزر  )ذله١ُ ايٓكض حايٝا( ًػ األع٢ًاجمل- 
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 .405َضدع عابل ص  ;8;48/05/3بتاصٜذ  375قضاص )ذله١ُ ايٓكض حايٝا( اجملًػ األع٢ً - 
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 -Hervé croze : christian morel : olivier fradin procédure civile litec éd.2001 n° 103. 
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بت، ومً حهت زالثت ًبحن الدؿبِب هل اخترمذ اإلاباصت ال٣اهىهُت بك٩ل مىيىعي ومجغص، ؤم ؤن  الك٪ والٍغ

خباعاث الصخهُت جد٨مذ في اججاه الخ٨م الىحهت التي اهخهى بلحها ٤ الدؿبِب ًم٨ً 85الٖا ، ًٞٗ ٍَغ  ّ

ر وحه الخ٨م في الضٖىي، وؤصي طل٪ مغا٢بت ما بطا ٧ان ال٣اض ي لم ًسل بضٞإ حىهغي لى جم ألازظ به لخٛح

ُٟت ًم٨ً الدؿبِب مً مغا٢بت ما بطا ٧ان ال٣ًاء الظي اهخهى بلُه  بلى نضوع خ٨م مٗا٦ـ، و بهظه الْى

ُت مؿخمضة مً و٢اج٘ الضٖىي، ؤم ؤهه ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ الهىي  ال٣اض ي في خ٨مه مبني ٖلى م٣ضماث مىيٖى

جُب٤ُ هو ٢اهىوي ٚحر الىو ٧ان ًجب جُب٣ُه، وهىا ؤًًا ؤو اإلاُل الصخص ي ٢ض ًغح٘ ه٣هان الخٗلُل بلى 

هغي ؤهه ال ٌُٗب الخ٨م بدُث إلاد٨مت الًُٗ ؤن حٗىى الىو الظي ؤ٢دمه الخ٨م زُإ في بُاهاجه إلاد٨مت 

الًُٗ ؤن حٗىى الٗلل الٟاؾضة بإزغي صخُدت صون جإزحر طل٪ ٖلى الخ٨م الظي اهخهى بلى هخاثج 

هظا الخل باليؿبت للخُإ الخانغ في ال٣اهىن، و٢ض ًغح٘ ال٣هىع في صخُدت، ٞمً باب ؤولى ؤن ًُب٤ 

 ألاؾباب ال٣اهىهُت بلى ٖضم ج٠ُُ٨ الى٢اج٘ ٢بل جُب٤ُ الىو ال٣اهىوي ٖلحها ؤو ج٨ُُٟها ٚحر صخُذ.

ٟٞي ٧ل هظه الخاالث ال ًبُل الخ٨م متى ٧اهذ الىدُجت التي اهخهى بلحها صخُدت مً الىاخُت 

ت ؤهه ال ًبُل الخ٨م الظي ٣ًط ي بالخ٣اصم اؾدىاصا ال٣اهىهُت، وجُب٣ُا ل ظل٪ ٢غعث مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

مً هٟـ  698/1مً ال٣اهىن اإلاضوي، في خحن ؤن الىو الظي ٣ًط ي بظل٪ هى اإلااصة  378/1بلى اإلااصة 

، ٦ما ٢ًذ هٟـ اإلاد٨مت بإهه " بطا ٧اهذ ؤؾباب 86ال٣اهىن بط إلاد٨مت الى٣ٌ ؤن جصدر هظا الخُإ

لؿىت  63مً ال٣اهىن ع٢م  85ا٢ُٗت والىدُجت التي اهخهى بلحها ؾلُمت ٞال ًٟؿضه مجغص جُب٤ُ اإلااصة الخ٨م و 

، وبهما ٩ًىن إلاد٨مت الى٣ٌ جصخُذ هظا الخُإ وعصه بلى ألاؾباب 81و78و77بضال مً بٖما٫ اإلاىاص  1964

 الؿضًضة صون ه٣ٌ الخ٨م".

ُب الخ٨م هى اإلاخٗل٤ بالىا٢٘ ولِـ هسلو مً ٧ل ما ج٣ضم بلى ؤن ه٣هان الخٗلُل الظي ٌٗ

بال٣اهىن، طل٪ ؤن ٖضم ٦ٟاًت ألاؾباب الىا٢ُٗت مٗىاه ٖضم اقخما٫ الخ٨م ٖلى الٗىانغ الىا٢ُٗت 
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 -Jean vincent et serge guinchqrd op cit n° 837. 
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 -Joel fossereau : pouvoir en cassation contrôle de la motivation et la réponse aux conclusions JC de 

procédure civile n° 784. 
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الهالخت ٦مٟترياث لخُب٤ُ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، وهى ما ًمى٘ مد٨مت الى٣ٌ  مً مماعؾت خ٣ها في الغ٢ابت 

همخه في الغ٢ابت الجضًت ٖلى ج٠ُُ٨ الى٢اج٘ وجُب٤ُ ال٣ىاٖض ٖلى الى٢اج٘، مما ًدى٫ بِىه وبحن مباقغجه إلا

غ  ال٣اهىهُت ٖلحها بطا لم ج٨ً ألاؾباب الىا٢ُٗت التي يمىتها مد٨مت اإلاىيٕى خ٨مها واضخت، و٧اُٞت لخبًر

ج٨ُُٟها للى٢اج٘ وجُب٤ُ ال٣اهىن ٖلحها، ٞمد٨مت الى٣ٌ ال تهخم بماطا ا٢خى٘ ال٣اض ي؟ ؤي ٠ُ٦ اؾخسلو 

التي بنى ٖلحها خ٨مه مً الى٢اج٘ اإلاٗغويت ٖلُه، وبىاء ٖلى طل٪ ًجب ٖلى هظا ألازحر ؤن ٣ًضم اإلا٣ضماث 

الٗىانغ التي جبرع هظا الا٢خىإ، لخخم٨ً مد٨مت الى٣ٌ مً مغا٢بت ما بطا ٧اهذ هظه الٗىانغ ٧اُٞت 

ً الا٢خىإ ؤو ٚحر ٧اُٞت.  لخ٩ٍى

 قغوٍ ٦ٟاًت الخٗلُل:

كتٍر ل٨ٟاًت الدؿبِب )الخٗل ُل( ؤن ٌؿخمض الخ٨م ؤؾبابه مً بحغاءاث الخهىمت، وؤن ًغص َو

.  الخٗلُل في نلب الخ٨م، وؤن ٩ًىن ٧امال ال ًدىا٢ٌ واإلاى٤ُ ال٣اهىوي الهٝغ

 الكٍغ ألاو٫: وحىب حٗلُل الخ٨م مً بحغاءاث الخهىمت

ًجب ؤن ٌؿخمض ال٣اض ي مبرعاث خ٨مه مً بحغاءاث الخهىمت، ٞاإلاٟغوى ؤن الخهىم وحهىا 

ً ا٢خىاٖه مجها، وهى ما ًد٤٣ ؤؾمى بهظه  ؤلاحغاءاث وها٢كىها  بمدًغ ال٣اض ي الظي ا٢خهغ صوعه ٖلى ج٩ٍى

 صعحاث الخغم ٖلى خ٣ى١ الضٞإ.

ً ٢ىاٖخه، ألن مثل  وبم٣خط ى هظا الكٍغ ًمى٘ ٖلى ال٣اض ي ؤن ٌؿدىض بلى ٖلمه الصخص ي لخ٩ٍى

مً خ٣ه بٖضاص ألاصلت لالؾدىاص بلحها في بنضاع  هظا ألامغ ًدىافى وخُاص ال٣اض ي باليؿبت للخهىم، ٞةطا ؤنبذ

ضا مىي٘ قبهت جمـ الٗمل ال٣ًاجي ٧له في الهمُم، ٞلِـ لل٣اض ي ؤن  ا في ال٣ًُت ٚو خ٨مه ناع َٞغ

غ مؿاولُت خاعؽ ؾُاعة اعج٨ب خاصزا مٗغويا ٖلُه يمً و٢اج٘ الضٖىي، بلى  ٌؿدىض في خ٨مه لخ٣ٍغ

غ مضًىهُت شخو بلى ؤن هظا ألازحر  خًىعه ؾاٖت و٢ٕى الخاصزت بم٩ان الىا٢ٗت، ؤو ؤن ًبني خ٨مه في ج٣ٍغ

 اٖتٝر له ؾاٖت جىاحضهما في اإلا٣هى بمضًىهِخه للمضعي.
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ٖلى ؤهه لِـ مً الؿهل ؤن جخهىع ججغص ال٣اض ي مً ٧ل مٗلىماجه الصخهُت وزحراجه الخانت 

 ٠ ْى زحراجه في بحغاء م٣اعهت التي ج٩ىهذ لضًه مً زال٫ مماعؾخه لليكاٍ ال٣ًاجي، ٞهى ٌؿخٛل ٖلمه ٍو

غاٝ، وبحن ٦ُُٟت ٞهمه لها خم طل٪ في جإزحر مخباص٫ بحن الى٢اج٘ اإلا٣ضمت 87بحن الى٢اج٘ التي ٢ضمها له ألَا ، ٍو

ً ٞهم مٗحن للى٢اج٘ ًم٨ىه مً جُب٤ُ الىو  وماهالث ال٣اض ي الصخهُت بك٩ل ًيخهي بهظا ألازحر بلى ج٩ٍى

 88ال٣اهىوي ٖلحها.

 جغص ألاؾباب في وع٢ت الخ٨مالكٍغ الثاوي: ًجب ؤن 

غ له ال٨ٟاًت الظاجُت  الخ٨م باٖخباعه ٖمال ٢ًاثُا مؿخ٣ال ًٖ باقي بحغاءاث الخهىمت ًجب ؤن جخٞى

باليؿبت لجمُ٘ ٖىانغه، زانت ما حٗل٤ مجها باألؾباب التي ًجب ؤن جغص في الىع٢ت التي خغع ٞحها الخ٨م، 

م آزغ، ما لم ٨ًً هظا الخ٨م ناصعا في هٟـ ال٣ًُت، ٞال ًجىػ ؤن ًدُل الخ٨م بلى ؤؾباب واعصة في خ٨

٧ان جهضع اإلاد٨مت خ٨مها في اإلاؿاولُت، وجإمغ بةحغاء زبرة لخ٣ضًغ الًغع، زم خُىما جهضع خ٨مها في 

ٌ جدُل ُٞما ًسو اإلاؿاولُت ٖلى الخ٨م الؿاب٤ ؾىاء حٗل٤ ألامغ باألؾباب ؤو بيؿبت  مىيٕى الخٍٗى

 الخىػَ٘ التي اٖخمضتها.

جح ض الخ٨م الابخضاجي ؤن جدُل ٖلى ألاؾباب الىاعصة ٍو ز ال٣ٟه وال٣ًاء إلاد٨مت الاؾخئىاٝ خُىما جٍا

ىضثظ جهبذ ؤؾباب الخ٨م الابخضاجي م٨ملت ألؾباب الخ٨م الاؾخئىافي بل إلاد٨مت  89في هظا الخ٨م، ٖو

ت الاؾخئىاٝ َلباث الاؾخئىاٝ ؤال حؿبب خ٨مها بَال٢ا ٖىضما ج٣خهغ ٖلى الخإًُض، ٚحر ؤهه بطا ٢ضمذ إلاد٨م

حضًضة ٞةهه ًخٗحن ٖلى هظه ألازحرة ؤال ج٨خٟي بالدؿبِب الىاعص بالخ٨م الابخضاجي، بل ًجب ٖلحها ؤن ج٠ًُ 

 بلحها ؤؾبابا زانت بالُلباث الجضًضة اإلا٣ضمت ؤمامها.

وبطا ؤخالذ مد٨مت الاؾخئىاٝ ٖلى ؤؾباب الخ٨م الابخضاجي وؤياٞذ ؤؾبابا زانت بها ٞةن ؤلاخالت 

ظا ج٣خهغ ٖلى ألاؾباب التي ال حٗاعى بُجها وبحن ؤؾباب مد٨مت الاؾخئىاٝ، ٞةطا وحض مثل هظا الخىا٢ٌ ه
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ٞةن ؤلاخالت جصر ٞحها ال حٗاعى ُٞه، وجهبذ لٛىا ُٞما ٢ام بكإهه الخٗاعى، هظا مً حهت، و مً حهت 

للمد٨مت ؤن جدُل ٖلى ؤزغي ًم٨ً للخ٨م ؤن ًدُل في ؤؾبابه ٖلى ؤوعا١ حٗخبر م٨ملت له، ٞه٨ظا ًم٨ً 

غ زبرة ؾب٤ لها ألامغ بها لخدضًض ألاحؼاء اإلاٟغػة في اإلاا٫  الكاج٘ ٢هض جىُٟظ الخ٨م ال٣اض ي بال٣ؿمت،  ج٣ٍغ

غ اإلاظ٧ىع ُٖىب في  غ اإلادا٫ ٖلُه حؼءا ال ًخجؼؤ مً الخ٨م، ٞةطا قاب الخ٣ٍغ وفي هظه الخالت ًهبذ الخ٣ٍغ

 90لخ٨م.الك٩ل ؤو الجىهغ حؿغب الُٗب بلى حؿبِب ا

 الشسغ الثالث: ياب أن جكىن ألاسباب مىؼليت مسدساغت علال

غ وحه ا٢خىإ ال٣اض ي، بل ٖلُه ؤن ًثبذ ؤن  ٣هض بهظا الكٍغ ؤال ٨ًخٟي بخ٣ضًم ؤي ؾبب لخبًر ٍو

الؿبب الظي اٖخمضه ٣ٖال ومى٣ُا بلى الىدُجت التي اهخهى بلحها في خ٨مه، ٞال ًجىػ ال٣ى٫ بإن الضًً زابذ في 

ً هظه ال٣اٖت، ٦إن ٩ًىن مؿخمضا طمت اإلاض م به٩اعه، بل ًجب بُان الضلُل الظي اٖخمضه في ج٩ٍى عى ٖلُه ٚع

مً قهاصة قهىص بطا حٗل٤ ألامغ بالتزام ًجىػ بزباجه بهظا الىٕى مً وؾاثل ؤلازباث، ؤو ٩ًىن مؿخسلها مً 

ضاًت بال٨خابت جم ج٨مُلها ؤوعا١ ناصعة ًٖ اإلاضًً، ؾىاء ٧ىهذ هظه ألاوعا١ صلُال ٧امال ؤو ٧اهذ مجغص ب

 بالبِىت ؤو ال٣غاثً.

 ً ت في ج٩ٍى اإلاا ؤن ال٣اهىن ال ًدضص لىؾُلت مُٗىت مً وؾاثل ؤلازباث حجُت ما، ٞلل٣اض ي الخٍغ َو

ا٢خىاٖه مً ؤي صلُل ٖغى ٖلُه مً َٝغ الخهىم صون ؤن ًُالب ببُان إلااطا ا٢خى٘ به، ٞال٣اض ي ٚحر 

غ ؤؾباب خ٨مه، وهى ما ًه  ُلر ال٣ٟه ٖلى حؿمُخه " بمى٘ حؿبِب الدؿبِب".ملؼم بخبًر

ىضها حٗخبر هظه ألاصلت مجخمٗت  ً ا٢خىاٖها ؤن حؿدىض ٖلى ؤ٦ثر مً صلُل، ٖو وللمد٨مت في ؾبُل ج٩ٍى

٧الضلُل الىاخض، خُث ال ًجىػ ٞهلها للىنى٫ بلى ال٣ى٫ بٟؿاص الخٗلُل، ٞةطا اؾدىض الخ٨م بلى ٖضة ؤصلت 

غ ما ٢ط ى به، ٞةن حُٗب باقي ألاصلت ال ًازغ في الخ٨م الظي ًب٣ى ٢اثما ٖلى الضلُل  و٧ان ؤخضها ٧اُٞا لخبًر

غه.  الصخُذ ال٩افي لخبًر

                                                 
90

 .860ؾتخٞ ٚايٞ َضدع عابل ص  - 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 131 

ول٩ي ج٩ىن ألاؾباب مى٣ُُت ًخٗحن وحىص عباٍ مى٣ُي بحن ؤؾباب الخ٨م ومىُى٢ه، ُٞخٗحن ؤن 

ٟي ؤن ج٩ىن ألاصلت اإلاؿدىض جاصي ألاصلت اإلاٗخمضة في الخ٨م بلى الىدُجت التي اهخهى بلحها هظا ألازحر، ٞال ٨ً

ٖلحها مما ًجىػ ٢بىله ٣ِٞ، بل ًجب ؤن ٩ًىن الاؾخضال٫ بها ماصًا خخما بلى الىدُجت التي اؾخيبُتها 

اإلاد٨مت مجها وبال ٧ان الخ٨م مُٗبا، وج٩ىن ؤؾباب الخ٨م مكىبت بالٟؿاص بطا ٧ان بها ُٖب ًمـ بؿالمت 

ُت، ؤو ٌؿدىض  الاؾخيباٍ ٧ان ٌؿدىض ال٣اض ي في خ٨مه بلى ؤصلت ٚحر نالخت لالؾخيباٍ مً الىاخُت اإلاىيٖى

بلى ٞهم زاَئ للىا٢ٗت اإلاٗغويت ٖلُه، ؤو ال ًىحض جالػم مى٣ُي بِىما اهتهذ بلُه اإلاد٨مت، وما زبذ لضحها 

مً ٖىانغ الضٖىي، ٞةطا َلب الباج٘ جُب٤ُ الكٍغ الٟاسخ في ٣ٖض البُ٘ لٗضم ؤصاء اإلاكتري ما جب٣ى مً 

اإلاكتري بإهه اج٤ٟ م٘ الباج٘ ٖلى ج٣ؿُِ الضًً بلى ؾخت ؤ٢ؿاٍ ٞةن ؾ٩ىث الباج٘، ال ًجب  الثمً، وصٞ٘

ؤن حؿخسلو مىه اإلاد٨مت مىا٣ٞخه ٖلى ما جمؿ٪ به اإلاكتري َاإلاا ؤهه ب٣ي بصٖاء مجغصا مً ٧ل بزباث، بط 

ىم، و٦ ٤ اللؼوم بلى بزباث الاجٟا١ اإلاٖؼ ٗذ ؤن مثل هظا الؿ٩ىث ال ًاصي بالًغوعة وبٍُغ ظل٪ الخا٫ بطا ٞع

ػوحت ٖلى ػوحها صٖىي بإصاء ؤحغة بِخحن مً مل٨ها ٌٗاقغهما ٞحهما، ولم ًخمؿ٪ الؼوج بىحىص اجٟا١ بِىه 

وبحن ػوحخه ٖلى بٖٟاثه مً ألاحغة، ٞةن اإلاد٨مت ال ًجىػ لها ؤن حؿخض٫ ٖلى مثل هظا الاجٟا١ بٗضم وحىص 

ضم مُالبت الؼوحت بال٨غاء ؾاب ضم ؾب٤ ؤصاء ال٨غاء، ال ٣ٖض ٦غاء م٨خىب، ٖو غ ٣ٖض، ٖو ٣ا ألن ٖضم جدٍغ

ٟاء مً ألاحغة ال٨غاثُت.  ًاصًان بد٨م اللؼوم اإلاى٣ُي بلى الجؼم بىحىص اجٟا١ ٖلى ؤلٖا

ول٩ي ج٩ىن ألاؾباب مى٣ُُت ًجب ؤال جدىا٢ٌ ُٞما بُجها، ؤو ُٞما بُجها وبحن اإلاىُى١، ٞةطا جىا٢ًذ 

ؿ٣ ِ بًٗها بًٗا ٞال ًب٣ى الخ٨م مؿدىضا ٖلى ؤي ؾبب مجها ٞةطا اهتهذ ُٞما بُجها وتهاجغث ٞةجها جخماحى َو

مد٨مت الاؾخئىاٝ بلى زالٝ ما ٢ًذ به اإلاد٨مت الابخضاثُت، وم٘ طل٪ بضؤث الخ٨م الابخضاجي ٞةهه ٩ًىن 

 هىا٥ جىا٢ٌ بحن ؤؾباب الخ٨م ومىُى٢ه.

ا اؾدىضث بلُه مً ؤصلت هسلو مً ٧ل ما ؾب٤ بلى ؤهه ًجب ٖلى اإلاد٨مت ؤن حٗلل خ٨مها بةًغاص م

وحجج وا٢ُٗت و٢اهىهُت، ٦ما ًجب ٖلحها ؤن حؿخٗغى الى٢اج٘ بما ٞحها مً َلباث وصٕٞى وؤصلت ج٣ضم بها 
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الخهىم، وؤن جىا٢كها لخاؾـ خ٨مها ٖلحها ؤو جغصها بإؾباب مؿخمضة مً طاث الى٢اج٘ وألاصلت، و٧ل طل٪ 

 ل مً اجهل بد٨مه.في بَاع مى٣ُي واضر وميسجم ٣ًى٘ ال٣اض ي والخهىم و٧

 الفصل الثاوي: ئحسا اث صدوز ألاحكام اللظائيت

ت ٖىض -بٗض اهتهاء اإلاد٨مت مً مىا٢كت ال٣ًُت اإلاٗغويت ٖلحها في حلؿاث ٖلىُت ٦مبضؤ ٖام ؤو ؾٍغ

ش مدضص في الٛالب–ججٗلها في اإلاضاولت -الا٢خًاء ٢هض الى٤ُ بالخ٨م، والٛالب ؤال جى٤ُ اإلاد٨مت -لخاٍع

غه وجى٢ُٗه مً َٝغ ألاشخام اإلاىهىم ٖلحهم في اإلااصة بد٨مها بال بٗ ذ مً جدٍغ  50ض ما ج٩ىن ٢ض ٞٚغ

غاى  ً وسخت ؤنلُت وخُضة ًم٨ً اؾخسغاج وسخ مُاب٣ت لها أٚل مً ١.م.م ُٞخمسٌ طل٪ ًٖ ج٩ٍى

مسخلٟت لظل٪ ٞةن البدث في بحغاءاث نضوع ألاخ٩ام ًخُلب مىا ؤن هخٗغى إلاٟهىم اإلاضاولت في الٟٕغ ألاو٫ 

٣ٗبه بالى٤ُ بالخ٨م في الٟٕغ الثاوي لىىهي ال٨الم ُٞه باليسخت ألانلُت وما ًم٨ً ؤن ٌؿخسغج ٖجها مً و

 وسخ في الٟغ الثالث وألازحر.

 الفسع ألاول: اإلاداولت

٣ًهض باإلاضاولت الٟترة الؼمىُت اإلامىىخت للمد٨مت مً ؤحل الخ٨ٟحر والخضبغ واؾخٗما٫ اإلاى٤ُ مً 

ت الىا٢ُٗت اإلاضلى بها مً َٝغ الخهىم في الضٖىي، ٢هض الىنى٫ بلى جدضًض ؤحل مدا٦مت ٣ٖلُت لؤلصل

الىو ال٣اهىوي الىاحب الخُب٤ُ ٖلحها، ومً الىاخُت الٗملُت ٞٗىضما حٗخبر اإلاد٨مت ال٣ًُت حاهؼة للخ٨م 

ش مدضص في الٛالب مً ؤحل بنضاعه، وج٩ىن اإلاضاولت خ٣ُ٣ُت ٖىضما جىٓغ ال٣ ًُت ججٗلها في اإلاضاولت لخاٍع

مً َٝغ هُئت حماُٖت م٩ىهت مً زالزت ؤو زمؿت ٢ًاة خؿب ألاخىا٫، ٚحر ؤن الخىُٓم ال٣ًاجي في ؤٚلب 

البلضان ٌٗٝغ اػصواحُت في جغ٦ُبت هُئاث اإلادا٦م خُث ٌؿىض الازخهام بالىٓغ في ال٣ًاًا اإلاهمت بلى 

ا ٣ًضع ؤهه ال يغوعة إلؾىاص هُئت م٩ىهت مً ٖضص مً ال٣ًاة، وهى ما ًهُلر ٖلُه بال٣ًاء الجماعي، بِىم

٨خٟي بجٗلها مً ازخهام ٢اى ٞغص.  بٌٗ ال٣ًاًا ألا٢ل ؤهمُت لهُئت حماُٖت ٍو
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لظل٪ هغي ؤن بَال١ مهُلر مضاولت في ٧ل الخاالث لِـ ص٣ُ٢ا، وألاولى ؤن حؿمى مهلت الخضبغ 

خضاثُت الظًً ًماعؾىن والخ٨ٟحر اإلامىىخت لل٣اض ي الٟغص بالخإمل ٦ما ًٟٗل ًٖ خ٤ بٌٗ ٢ًاة اإلادا٦م الاب

 ال٣ًاء الٟغصي.

ت ٞلِـ هىا٥ ماو٘ مً ؤن ًهضع ال٣اض ي خ٨مه ٞىع اهتهاء اإلاىا٢كت وبٗض  ومً الىاخُت الىٍٓغ

مضاولت ٢هحرة بحن ؤًٖاء الهُئت اإلا٩ىهت للمد٨مت ؤو م٘ هٟؿه بن ٧اهذ هظه ألازحرة م٩ىهت مً ٢اى ٞغص، 

٣ٗض، ٚحر ؤن الٛالب الظي ًجغي ٖلُه الٗمل هى حٗل ال٣ًُت وفي ٧لخا الخالخحن ٩ًىن الخ٨م ناصعا ٖلى اإلا

في اإلاضاولت إلاضة ؤؾبٕى ٖلى ألا٢ل، ٢ابلت للخمضًض ٖضة مغاث بضون خضوص، ولغبما ٧اهذ ٦ثرة اإلالٟاث وبلخاح 

غه ؤؾباب حكٟ٘ إلاثل هظا الؿلى٥ الظي ال ًخٟهمه  الىػاعة الىنُت ٖلى ٖضم الى٤ُ بالخ٨م ٢بل جدٍغ

ان ما اإلاىاًَ الٗاص ي، وألامل م٣ٗىص ٖلى ؤن ج٩ىن ؤلا٦غاهاث التي جدمل ٖلى هظا الؿلى٥ و٢خُت، ؾٖغ

سىا ال٣ًاجي.  جهبذ ؤزغا مً آزاع جاٍع

وجلتزم اإلاد٨مت زال٫ وي٘ ال٣ًُت في اإلاضاولت بالؿغ، ٞال ًدؿغب مما عاج بحن ال٣ًاة ؤزىاء 

آلاعاء التي جم جضاولها صازل ال٣اٖت ٖلى  جضاولهم ؤي ش يء، والالتزام ًدٟٔ ؾغ اإلاضاولت ٣ًخط ي ؤال جُغح

 الٛحر، وبطا جم مثل هظا ألامغ ٞةهه ٌك٩ل بزالال حؿُما بىاحباث ال٣اض ي اإلاهىُت.

ت، بل ٧اهذ ٖلىُت ببان الثىعة  ٣ت ؾٍغ ش ؤلاحغاءاث بإن اإلاضاولت لم ج٨ً جخم بٍُغ ظ٦غها جاٍع ٍو

ؤل ؤن حٗغى ال٣ًاة إلعهاب ٦بحر مً َٝغ الٟغوؿُت و٧ان مً هدُجت الخضاو٫ مً َٝغ ال٣ًاة ؤمام اإلا

ت، ولئللؼام بهظا الؿغ  ٣ت ؾٍغ لىبُاث اإلاهالر، مما ؤصي بلى الٗضو٫ ًٖ ٨ٞغة الخضاو٫ ٖلىُا بجٗلها جخم بٍُغ

مت بٞكاء الؿغ اإلانهي.  ال ماو٘ ًمى٘ مً مخابٗت اإلاٟط ي به بجٍغ

ت اإلاضاولت ًجب ؤن ٣ًخهغ الخضاو٫ ٖلى ال٣ًاة الظ ًً هى٢كذ ال٣ًُت بمدغيهم ول٩ي جخد٤٣ ؾٍغ

ا ٦غثِـ اإلاد٨مت ؤو  وخضهم ٞال ٌكاع٦هم ٞحها ٚحرهم، ولى حٗل٤ ألامغ بالصخو الظًً ًدبٗىن له بصاٍع

الغثِـ ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ ؤو وػٍغ الٗض٫، وبطا خهل وقاع٥ ال٣ًاة ٚحرهم في اإلاضاولت بُل الخ٨م 

 الظي ؤنضعوه في ال٣ًُت.
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ضصا واحب الاجبإ في بحغاء اإلاضاولت جاع٧ا ؤمغ طل٪ لل٣ًاة لُىٓمىه َب٣ا ولم ًً٘ اإلاكٕغ ق٨ال مد

ُت  إلاا ًغوهه ؤنلر ل٣ُامهم بمهمتهم، ولظل٪ ٣ٞض جخم اإلاضاولت ٖلى اإلا٣اٖض ؤزىاء او٣ٗاص الجلؿت، قٍغ

خم طل٪ ٖاصة ًذجب ال٣ًاة وحىههم باإلالٟاث والخدضر همؿا م٘ بًٗهم  تها، ٍو الخٟاّ ٖلى ؾٍغ

ًباصع عثِـ الجلؿت بلى الدكاوع م٘ ال٣ًاة واخضا جلى آلازغ، ٚحر ؤن بًٗهم ال ًجض ؤي خغج  البٌٗ، خُث

في الخضاو٫ م٘ ػمالثه بهىعة ٖلىُت في مؿإلت جخٗل٤ ٚالبا بةنضاع ٢غاع ًخٗل٤ باإلصاعة ال٣ًاثُت ٧اٖخباع 

م٣بلت ؤو بخالتها ٖلى اإلا٣غع، ٢ًُت ما حاهؼة لجٗلها في اإلاضاولت ؤو ٚحر حاهؼة الجساط ٢غاع بخإزحرها لجلؿت 

٣ت جخٗل٤ بمؿاثل بحغاثُت بال ؤهه ٌؿخدؿً ؤال ٌٗٝغ  م مً ؤن ال٣غاعاث الهاصعة َب٣ا لهظه الٍُغ وبالٚغ

غاٝ مً ٧ان وعاء هظا الاججاه ؤو طا٥، بل مً اإلاُٟض حضا ؤن جٓهغ اإلاد٨مت و٦إجها مجمٗت ٖلى ال٣غاع  ألَا

 ٫ في بنضاعه.اإلاخسظ، وهى ما ال جد٣٣ه ٖلىُت الخضاو 

وبمجغص وي٘ ال٣ًُت في اإلاضاولت ًمى٘ بياٞت ؤي وزاث٤ ؤو ؾمإ ؤ٢ىا٫ َاإلاا ؤن ال٣ًُت ٢ُض 

الخضاو٫، ٞةطا ٢ضمذ و٢ضعث اإلاد٨مت حضواها في جد٤ُ٣ الٗض٫ ؤمغث بةزغاج ال٣ًُت مً اإلاضاولت ٢هض 

ؤزىاء حجؼ ال٣ًُت للمضاولت  اؾخمغاع اإلاىا٢كت، ٞةن زالٟذ اإلاد٨مت هظا اإلاى٘ و٢بلذ ؤوعا٢ا ؤو مؿدىضاث

صون بُٖاء الٟغنت للُٝغ آلازغ لالَإل ٖلحها ٧ان خ٨مها باَال إلزالله بد٣ى١ الضٞإ، بهما ٌكتٍر 

ما٫ البُالن في هظه الخالت ؤن جخًمً ألاوعا١ اإلاضلى بها ٖىانغ حضًضة لم ٌؿب٤ للُٝغ آلازغ ؤن اَل٘  إٖل

عا١ ؾب٤ ؤلاصالء بها وهى٢كذ مً َٝغ الخهم، ؤو جغصًض صٕٞى ٖلحها ؤو ها٢كها، ٞةطا ا٢خهغ ألامغ ٖلى ؤو 

 ؾب٤ بزاعتها وعص ٖلحها الخهم ٞال بُالن.

كتٍر لصخت اإلاضاولت ؤن ٌكاع٥ ٞحها حمُ٘ ال٣ًاة الظًً هى٢كذ ال٣ًُت بدًىعهم،  َو

ؤما  واإلا٣هىص بجمُ٘ ال٣ًاة هم ال٣ًاة الظًً ٣ٌٗضون الجلؿت التي هى٢كذ ٞحها ال٣ًُت بهٟت مىخٓمت،

ال٣ًاة الظًً ًخم بقغا٦هم بهٟت اخخُاَُت في بٌٗ ال٣ًاًا الهامت، ٞلِـ مً الًغوعي ؤن ٌكتر٧ىا في 

اإلاضاولت، ألن بقغا٦هم في اإلاىا٢كت ٧ان اخخُاَُا إلاا ٢ض ٣ً٘ لؤلًٖاء الغؾمُحن مً مغى ؤو عجؼ، ٧ي ال 

ت بض٫ البِء والترادي.ج٩ىن اإلاد٨مت مًُغة بلى بٖاصة اإلاىا٢كت في ٢ًُت حؿخضعي العجلت وال  ؿٖغ
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ٖلى ؤن الجلؿاث جى٣ٗض بهىعة صخُدت، وجهضع ٢غاعاث ٚٝغ  345ٞاإلاكٕغ بحن في اإلااصة 

الاؾخِىاٞاث باإلادا٦م الابخضاثُت ومدا٦م الاؾدىاٝ  مً زالزت ٢ًاة بمً ٞحهم الغثِـ، ومٗنى هظا ؤن 

خئىاٝ، وبىٟـ الٗضص ؤمام اإلاد٨مت اإلاضاولت ج٩ىن صخُدت بطا جمذ مً َٝغ زالزت ٢ًاة ؤمام مد٨مت الاؾ

ت، بما اإلاد٨مت الابخضاثُت ٞال جسً٘ للم٣خًُاث اإلاخ٣ضمت بال بطا حٗل٤ ألامغ ب٣ًاًا ًغح٘  ت ؤو ؤلاصاٍع الخجاٍع

 الىٓغ ٞحها بلى اإلاد٨مت بهُئتها الجماُٖت.

 

 الفسع الثاوي: الىؼم بالحكم

غ الخ٨م وبًضاٖه  بٗض الاهتهاء مً اإلاضاولت ٌٗمض ال٣اض ي اإلا٩ل٠ بال٣ًُت ؤو اإلاؿدكاع اإلا٣غع بلى جدٍغ

 مل٠ ال٣ًُت، لُخم الى٤ُ به.

ت  والى٤ُ بالخ٨م هى ٢غاءجه بهىث ٖا٫ في حلؿت ٖلىُت ولى ٧اهذ اإلاغاٞٗاث ٢ض جمذ في حلؿت ؾٍغ

ؤو و٢ض ًخم ٦ما عؤًىا ؾاب٣ا بزغ الاهتهاء مً التراٞ٘ في ال٣ًُت، وهى ؤمغ هاصع، و٢ض ًخم جإحُله إلاضة ؤؾبٕى 

حن وهى الٛالب، وبٌٗ ال٣ًاًا جخجاوػ ٞحها ٞتراث الخمضًض زالزت قهىع.  ؤؾبٖى

غي بٌٗ ال٣ٟهاء  وهى ما هبهىا بلى ؤهه ؾلى٥ ٚحر مدمىص، ولى ؤن ال٣اهىن ال ًغجب ٖلُه ؤي حؼاء، ٍو

لى ؤن لظوي اإلاهلخت بزباث ؤن اإلاد٨مت ٢ض ؤحلذ الى٤ُ بالخ٨م ؤ٦ثر مً زالر مغاث صون مبرع، مما ؤصي ب

اها ال٣اهىن مً وعاء خغنه ٖلى الىو بخعجُل الٟهل في ال٣ًاًا.  91جسل٠ اإلاهالر التي ٖع

ت، بل ٧اهذ ٖلىُت ببان الثىعة  ٣ت ؾٍغ ش ؤلاحغاءاث بإن اإلاضاولت لم ج٨ً جخم بٍُغ ظ٦غها جاٍع ٍو

َٝغ الٟغوؿُت و٧ان مً هدُجت الخضاو٫ مً َٝغ ال٣ًاة ؤمام اإلاؤل ؤن حٗغى ال٣ًاة إلعهاب ٦بحر مً 
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ت، ولئللؼام بهظا  ٣ت ؾٍغ لىبُاث اإلاهالر، مما ؤصلى بلى الٗضو٫ ًٖ ٨ٞغة الخضاو٫ ٖلىُا بجٗلها جخم بٍُغ

مت بٞكاء الؿغ اإلانهي.  92الؿغ، ال ماو٘ ًمى٘ مً مخابٗت اإلاٟط ي به بجٍغ

ت اإلاضاولت ًجب ؤن ٣ًخهغ الخضاو٫ ٖلى ال٣ًاة الظًً هى٢كذ ال٣ًُت  ول٩ي جخد٤٣ ؾٍغ

ا ٦غثِـ بمدًغهم وخضهم  وال ٌكاع٦هم ٞحها ٚحرهم، ولى حٗل٤ ألامغ بالصخو الظي ًدبٗىن له بصاٍع

اإلاد٨مت ؤو الغثِـ ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ ؤو وػٍغ الٗض٫. وبطا خهل وقاع٥ ال٣ًاة ٚحرهم في اإلاضاولت 

 بُل الخ٨م الظي ؤنضعوه في ال٣ًُت.

ولت جاع٧ا ؤمغ طل٪ لل٣ًاة لُىٓمىه َب٣ا ولم ًً٘ اإلاكٕغ ق٨ال مدضصا واحب الاجبإ في بحغاء اإلاضا

ُت  إلاا ًغوهه ؤنلر ل٣ُامهم بمهمتهم، ولظل٪ ٣ٞض جخم اإلاضاولت ٖلى اإلا٣اٖض ؤزىاء او٣ٗاص الجلؿت، قٍغ

خم طل٪ ٖاصة بذجب ال٣ًاة وحىههم باإلالٟاث والخدضر همؿا م٘ بًٗهم  تها، ٍو الخٟاّ ٖلى ؾٍغ

م٘ ال٣ًاة واخضا جلى آلازغ. ٚحر ؤن بًٗهم ال ًجض ؤي خغج البٌٗ، خُث ًباصع عثِـ الجلؿت بلى الدكاوع 

في الخضاو٫ م٘ ػمالثه بهىعة ٖلىُت في مؿإلت جخٗل٤ ٚالبا بةنضاع ٢غاع ًخٗل٤ باإلصاعة ال٣ًاثُت ٧اٖخباع 

٢ًُت ما حاهؼة لجٗلها في اإلاضاولت ؤو ٚحر حاهؼة الجساط ٢غاع بخإزحرها لجلؿت م٣بلت ؤو بخالتها ٖلى اإلا٣غع، 

٣ت جخٗل٤ بمؿاثل بحغاثُت بال ؤهه ٌؿخدؿً ؤال ٌٗٝغ وب م مً ؤن ال٣غاعاث الهاصعة َب٣ا لهظه الٍُغ الٚغ

غاٝ مً ٧ان وعاء هظا الاججاه ؤو طا٥، بل مً اإلاُٟض حضا ؤن جٓهغ اإلاد٨مت و٦إجها مجمٗت ٖلى ال٣غاع  ألَا

 اإلاخسظ، وهى ما ال جد٣٣ه ٖلىُت الخضاو٫ في بنضاعه.

في اإلاضاولت ًمى٘ بياٞت ؤًت وزاث٤ ؤو ؾمإ ؤ٢ىا٫ َاإلاا ؤن ال٣ًُت ٢ُض وبمجغص وي٘ ال٣ًُت 

الخضاو٫، ٞةطا ٢ضمذ و٢ضعث اإلاد٨مت حضواها في جد٤ُ٣ الٗض٫ ؤمغث بةزغاج ال٣ًُت مً اإلاضاولت ٢هض 

اؾخمغاع اإلاىا٢كت، ٞةن زالٟذ اإلاد٨مت هظا اإلاى٘ و٢بلذ ؤوعا٢ا ؤو مؿدىضاث ؤزىاء حجؼ ال٣ًُت للمضاولت 

بُٖاء الٟغنت للُٝغ آلازغ لالَإل ٖلحها ٧ان خ٨مها باَال إلزالله بد٣ى١ الضٞإ، بهما ٌكتٍر  صون 
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ما٫ البُالن في هظه الخالت ؤن جخًمً ألاوعا١ اإلاضلى بها ٖىانغ حضًضة لم ٌؿب٤ للُٝغ آلازغ ؤن اَل٘  إٖل

َٝغ الخهم، ؤو جغصًض صٕٞى ٖلحها ؤو ها٢كها، ٞةطا ا٢خهغ ألامغ ٖلى ؤوعا١ ؾب٤ ؤلاصالء بها وهى٢كذ مً 

 ؾب٤ بزاعتها وعص ٖلحها الخهم ٞال بُالن.

كتٍر لصخت اإلاضاولت ؤن ٌكاع٥ ٞحها حمُ٘ ال٣ًاة الظًً هى٢كذ ال٣ًُت بدًىعهم،  َو

واإلا٣هىص بجمُ٘ ال٣ًاة هم ال٣ًاة الظًً ٣ٌٗضون الجلؿت التي هى٢كذ ٞحها ال٣ًُت بهٟت مىخٓمت، ؤما 

بهٟت اخخُاَُت في بٌٗ ال٣ًاًا الهامت، ٞلِـ مً الًغوعي ؤن ٌكتر٧ىا في ال٣ًاة الظًً ًخم بقغا٦هم 

اإلاضاولت، لً بقغا٦هم في اإلاىا٢كت ٧ان اخخُاَُا إلاا ٢ض ٣ً٘ لؤلًٖاء الغؾمُحن مً مغى ؤو عجؼ، ٧ي ال 

ت بض٫ البِء والترادي،  ج٩ىن اإلاد٨مت مًُغة بلى بٖاصة اإلاىا٢كت في ٢ًُت حؿخضعي العجلت والؿٖغ

غاٝ، بحن في اإلااصة  343/2ٕ بٗضما ؤ٦ض في اإلااصة ٞاإلاكغ  ٖلى  345مً ١.م.م ٖلى ؤن اإلاضاولت ج٣٘ في ُٚبت ألَا

ؤن الجلؿاث جى٣ٗض بهىعة صخُدت، وجهضع ال٣غاعاث ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ مً زالزت ٢ًاة بمً ٞحهم 

د٨مت الاؾخئىاٝ، الغثِـ، ومٗنى هظا ؤن اإلاضاولت ج٩ىن صخُدت بطا جمذ مً َٝغ زالزت ٢ًاة ؤمام م

ت، ؤما اإلاد٨مت الابخضاثُت ٞال جسً٘ للم٣خًُاث اإلاخ٣ضمت بال  ت ؤو ؤلاصاٍع وبىٟـ الٗضص ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

 بطا حٗل٤ ألامغ ب٣ًاًا ًغح٘ الىٓغ ٞحها بلى اإلاد٨مت بهُئتها الجماُٖت.

 الفسع الثاوي: الىؼم بالحكم

غ طل٪ الخ٨م،  بٗض الاهتهاء مً اإلاضاولت ٌٗمض ال٣اض ي اإلا٩ل٠ بال٣ًُت ؤو اإلاؿدكاع اإلا٣غع بلى جدٍغ

بضو مً ٖضة ٢غاعاث ناصعة في 93ألامغ الظي ًترجب ٖلُه ؤن هظا الىحه مً الًُٗ ٚحر ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ، ٍو

هظا الكإن ؤن مد٨مت الى٣ٌ مدكبثت بمى٢ٟها ال٣اض ي بإن ألاخ٩ام ًجب ؤن جهضع ًٖ ٢ًاة قاع٧ىا في 

 اإلاضاولت.مىا٢كت ال٣ًُت وحٗلىها في 
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وبمجغص نضوع الخ٨م ًخم جى٢ُٗه مً َٝغ الغثِـ وال٣اض ي اإلا٣غع و٧اجب الًبِ، واليسخت 

مال بال٣ٟغة  مً ١.م.م ٞةن ؤنى٫  51مً اإلااصة  3الخاملت للخى٢ُٗاث اإلاظ٧ىعة ج٩ىن ؤنل الخ٨م، ٖو

ً سجل مجها، ؤما ؤنى٫ ٢غاعاث مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞ ُخم خٟٓها في ألاخ٩ام ججلض بهٟت صوعٍت ٢هض ج٩ٍى

مً هٟـ ال٣اهىن، وهٓغا إلاا لهظا اإلاىيٕى مً ؤهمُت هيخ٣ل بلى بدثه في  ٦346خابت الًبِ ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة 

 الٟٕغ اإلاىالي.

 الفسع الثالث: اليسخت ألاصليت للحكم

اليسخت ألانلُت للخ٨م هي اليسخت الخاملت لخى٢ُ٘ الغثِـ واإلاؿدكاع اإلا٣غع )ؤو ال٣اض ي اإلا٩ل٠ 

، وباليؿبت لل٣ًاء الٟغصي ًجخم٘ في ال٣اض ي الغثِـ واإلاؿدكاع اإلا٣غع( و٧اجب الًبِ، وهظه بال٣ًُت

غه ٢بل الى٤ُ به، وهى ما وحض  اليسخت جتهُإ في الٛالب بمجغص نضوع الخ٨م الظي حغي الٗمل ٖلى جدٍغ

ت بم٣خط ى ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة   ٣اهىن اإلادضر لها.مً ال 17اإلاكٕغ ؤن ًغسخه باليؿبت للمدا٦م الخجاٍع

هبذ  ً اليسخت ألانلُت ًم٨ً اؾخسغاج وسخت مُاب٣ت لها جًاٝ إلال٠ ال٣ًُت، ٍو وبمجغص ج٩ٍى

مً خ٤ ٧ل مً حهمه ألامغ الخهى٫ ٖلى اليسخت التي جىاؾبه بدؿب مغ٦ؼه في ال٣ًُت الهاصع ٞحها الخ٨م 

 وهٕى الخ٨م الظي جخٗل٤ به اليسخت.

ل والتي ًد٤ َلها وحؿلُمها لِؿذ مً هٕى واخض، ٞهىا٥ طل٪ ؤن اليسخ التي حؿخسغج مً ألان

ُٟخحن: جم٨حن اإلاؿخُٟض  اليسخ الخىُٟظًت وهي جإحي في ألاهمُت بٗض ألانل، واليسخ الخبلُُٛت وهي جاصي ْو

٪ ؤحل الًُٗ بدبلُٛها  مً الخ٨م مً مباقغة بحغاءاث الخىُٟظ الجبري بىاؾُت اليسخت الخىُٟظًت، جدٍغ

 للمد٩ىم ٖلُه.

د ت باإلادا٦م التي ؤنضعتها وال ٍو بحن مً الىهىم ال٣اهىهُت ؤن ؤنى٫ ألاخ٩ام ًجب ؤن جب٣ى مدْٟى

م مً ؤن اإلاكٕغ لم ًبحن اإلاضة التي  حؿلم للخهىم بال وسخ مهاص١ ٖلى مُاب٣تها لخل٪ ألانى٫، وبالٚغ

ت زاللها ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤ٢ل مضة جلتزم زاللها اإلاد٨ مت بظل٪ هي ًجب ؤن جب٣ى ألاخ٩ام مدْٟى

مً ١.م.م بٗض ؤن ؤ٦ضث ٖلى ؤن ألاخ٩ام ج٩ىن ٢ابلت للخىُٟظ  428زالزىن ؾىت، ٞال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 
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زال٫ زالزحن ؾىت ؤياٞذ " وحؿ٣ِ باههغام هظا ألاحل" ومٗنى طل٪ ؤهه ًم٨ً للمؿخُٟض مً ؤي خ٨م 

ٗه ٦خابت الًبِ ملؼمت بدؿلُمه ؾىت مما ج٩ىن م ٢30ابل للخىُٟظ ؤن ًلجإ بلى َلب جىُٟظه زال٫ مضة 

 اليسخ التي ًدخاحها لهظا الٛغى َىا٫ جل٪ اإلاضة.

واليسخ التي حؿلم لؤلَغاٝ ٖلى زالزت ؤهىإ: اليسخت الخىُٟظًت وهي اليسخ الخاملت للهُٛت 

باعة " ؾلمذ َب٣ا لؤلنل وألحل الخىُٟظ" )اإلااصة  433الخىُٟظًت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة   428مً ١.م.م ٖو

اب٘ اإلاد٨مت. ًال ًٖ طل٪ جدمل اليسخت الخىُٟظًت جى٢ُ٘ ٧اجب الًبِ َو  مً ١.م.م( ٞو

مً ١.م.م والىا٢٘ ؤن الخ٨م الظي ال  50الٗىىان اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  433وج٠ًُ اإلااصة 

 ًدمل الٗىىان اإلاظ٧ىع، ؤي اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وباؾم حاللت اإلال٪  ٩ًىن باَال.

ت وألاخ٩ام اإلايكئت ٨ُٟٞي واليسخت الخىُٟظًت ف ٍغ ي هٓغها، زانت بإخ٩ام ؤلالؼام ؤما ألاخ٩ام الخ٣ٍغ

مً ؤحل جُٟٗل آزاعها الخمؿ٪ بما ج٣ط ي به، ومً زم ٨ًٟي ؤن ًمؿ٪ اإلاؿخُٟض مجها ؤًت وسخت مُاب٣ت 

 لؤلنل ٦ُٟما ٧اهذ.

ليسخ التي حؿلم والىٕى الثاوي مً اليسخ اإلاؿخسغحت مً ؤنى٫ ألاخ٩ام هى اليسخ الخبلُُٛت، وهي ا

ل٩ل مً له مهلخت في حٗل ؤحل الًُٗ ٌؿغي في مىاحهت زهمه، طل٪ ؤن ؤحل الًُٗ في ألاخ٩ام في 

ش الخبلُٜ، ٞةطا ؤعاص الصخو ؤن ٌؿخ٨ك٠ وحهت هٓغ  ان بال مً جاٍع ال٣اهىن اإلاٛغبي ال ًبخضت في الؿٍغ

ُت وسخت زانت جمىذ له خاملت زهمه بكإن الخ٨م اإلاظ٧ىع حٗحن ٖلُه جبلُٛه له، والخبلُٜ ٩ًىن بىاؾ

صعاهم ل٩ل  5لٗباعة "٢هض الخبلُٜ" وج٩ىن مُٟٗت مً َاب٘ الدسجُل الظي ٧ان مدضصا في َاب٘ مً ٞئت 

 .2008نٟدت مً الخ٨م، ٢بل ؤن ًخم بلٛائه بىاؾُت ال٣اهىن اإلاالي لؿىت 

ما بطا ٧ان الخ٨م هظا الىٕى مً اليسخ ًم٨ً حؿلُمه ل٩ل مً حهمه ألامغ جبلُٜ الخ٨م بٛل الىٓغ ٖ

٢ابال للخىُٟظ ؤو ٚحر ٢ابل له ل٩ىن الخماًت ال٣ًاثُت جخد٤٣ بمجغص نضعوه، طل٪ ؤهه بطا لم ٨ًً للمؿخُٟض 

غي ؤو اإلايص ئ مهلخت في حؿلم اليسخت الخىُٟظًت لالٖخباعاث اإلاخ٣ضمت، ٞةن مهلخخه  مً الخ٨م الخ٣ٍغ
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ت اإلاى٠٢ الظي ؾِخسظه زهمه مً الخ٨م ال غي ؤو اإلايص ئ الظي نضع لٟاثضجه، ولً ؤ٦ُضة في مٗٞغ خ٣ٍغ

 ًخإحى له طل٪ بال بدبلُٛه به، وهى ما ًم٨ً الىنى٫ بلُه بال بىاؾُت اليسخت الخبلُُٛت.

حرهم مً اليسخ الٗاصًت، وهي ٖباعة ًٖ وسخ ٌكهض  والىٕى الثالث مً اليسخ التي حؿلم لؤلَغاٝ ٚو

ه، وهظا الىٕى لِؿذ هىا٥ ٚاًت مدضصة مً وعاء ٧اجب الًبِ بمُاب٣تها ألنى٫ ألاخ٩ام اإلامؿى٦ت مً  َٞغ

الخهى٫ ٖلُه، لظل٪ هو اإلاكٕغ ٖلى مبضؤ ٖام بم٣خًاه ؤن حؿلم وسخت مُاب٣ت لؤلنل مً حمُ٘ 

مً ١.م.م( صون جدضًض ألاشخام الظًً ًد٤ لهم طل٪، والخ٨مت  348و 53ألاخ٩ام بمجغص َلبها )اإلااصجحن 

حرهم مً مً ٖضم جدضًض مً ًد٤ له َلب اليسخت  اإلاُاب٣ت لؤلنل ج٨مً في جم٨حن حمُ٘ اإلاىاَىحن ٚو

الخهى٫ ٖلحها، ٞمما ال ق٪ ُٞه ؤن الاحتهاص ال٣ًاجي بعر خًاعي للكٗب الظي وكإ ُٞه و ج٩ىن هظا 

الاحتهاص، وال ٌٛغب ًٖ البا٫ مضي ؤهمُت الاحتهاص ال٣ًاجي في الضعاؾاث ال٣اهىهُت، ٞهى ًبحن ٠ُ٦ جيكإ 

دبٗها وهي جىمى، ختى بطا اؾخ٣امذ ٖلى ٖىصها جم٨ً الباخث مً ؤلاإلاام بالٟلؿٟت التي  اإلاباصت ال٣اهىهُت ٍو

جها، ِٞؿهل ٖلُه آهظا٥ عؾم زُت مؿخ٣بلُت مبيُت ٖلى ؤؾاؽ الخُىع الاحخماعي لل٣اٖضة  ٧اهذ وعاء ج٩ٍى

زام ؤن وسخت الخ٨م خ٤  -وزانت بمد٨مت الى٣ٌ-ال٣اهىهُت، ٞةطا ٢لىا ٦ما جخمؿ٪ ٦خاباث الًبِ

ذ مً حهت، و٦ىا  ُٗت حاءث مُل٣ت، وج٣ُُضها ًدخاج بلى هو نٍغ بإَغاٞه، ٦ىا وعاء حُُٗل ههىم حكَغ

غ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت التي حٗخبر ؤهم مغآة  ت لخٍُى ؤًًا ٖاث٣ا ؤمام ج٣ضم البدىر الاحخماُٖت التي حٗخبر يغوٍع

 ح٨ٗـ خًاعة قٗب مً الكٗىب.

بضؤ بدهغ مً ًد٤ لهم حؿلم بٌٗ اليسخ ٞٗل طل٪ وخُىما ؤعاص اإلاكٕغ الخغوج ًٖ هظا اإلا

ب في جىُٟظ  428نغاخت في ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة  مً ١.م.م الظي جىو ٖلى ؤهه" ل٩ل مد٩ىم له ًٚغ

الخ٨م خ٤ الخهى٫ ٖلى وسخت جىُٟظًت مىه" ٞاليسخت الخىُٟظًت بطن اؾخثىاء مً اليسخ اإلاؿخسغحت ًٖ 

٧ل مد٩ىم له، وال حؿلم مجها بال وسخت واخضة مهما ٧ان ٖضص  الخ٨م ال حؿلم بال لصخو واخض هى 

 ألاشخام اإلاد٩ىم ٖلحهم.
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 الفصل الثالث: آثاز ألاحكام

ًترجب ٖلى نضوع الخ٨م آزاع هامت، طل٪ ؤن الخ٨م بهضوعه ٌٗخبر هدُجت لخجمُ٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت 

ُت وؤلاحغاثُت التي جد٨م الجزإ في آن واخض، ومً زم ٞ هى ًمىذ خماًت إلاا ٣ًغعه ؤو ًيكئه مً خ٣ى١ اإلاىيٖى

ُت بطا حٗل٣ذ  غاٝ الخهىمت، ٚحر ؤن هظه الخماًت لِؿذ مً هٕى واخض، ٞالخماًت ٢ض ج٩ىن مىيٖى أَل

بمىيٕى الخ٤ الظي ٞهل ُٞه الخ٨م ب٣ًاء خاؾم ؤػا٫ الك٪، واحخث الجزإ مً ؤؾاؾه، و٢ض ج٩ىن 

ألامغ بالخُلىلت صون زُغ صاهم ًتهضص الصخو الظي خماًت ما٢ذ ٞغيتها ْغوٝ الاؾخعجا٫ بطا حٗل٤ 

 ٢غعث الخماًت لضعء الخُغ ٖىه.

ُت وال و٢خُت، وبهما جخٗل٤ بإمىع بحغاثُت ًبث ٞحها  و٢ض ًخٗل٤ ألامغ بإٖما٫ ال جد٤٣ خماًت مىيٖى

لُلباث ال٣اض ي بما له مً ؾلُت والثُت ؤ٢غب للٗمل ؤلاصاعي مجها للٗمل ال٣ًاجي، ٧األوامغ الهاصعة ٖلى ا

ضم الازخهام  148ٖمال باإلااصة  مً ١.م.م ألاوامغ الهاصعة بالدجىػ اإلاسخلٟت، وألامغ بى٠٢ الضٖىي، ٖو

ما٫ التي لها ؤهٓمت زانت بها ال مجا٫ لبدثها هىا بدثا جٟهُلُا. حر طل٪ مً ألٖا  ٚو

حن مً ال٣ىاٖض  و٦ُٟما ٧اهذ ألاخ٩ام التي ًهضعها ال٣ًاء ٞةجها ججم٘ ٦ما اإلادىا لظل٪ بحن هٖى

ُت وال٣ىاٖض ؤلاحغاثُت، لظل٪ ٧ان مً الُبُعي ؤن جخٟٕغ آلازاع اإلاترجبت ٖجها بلى  ال٣اهىهُت هي ال٣ىاٖض اإلاىيٖى

حن هسهو ؤولهما  ُت. وبظل٪ جغحؿم ؤمامىا زُت البدث في هظا الٟهل بلى ٖٞغ آزاع بحغاثُت وؤزغي مىيٖى

ُت والثاوي لآلزاع ؤلاحغاثُت لؤلخ٩ام.  لآلزاع اإلاىيٖى

 الفسع ألاول: آلاثاز اإلاىطىعيت للحكم اللظائي

ُت هامت هجملها ُٞما ًلي:  ًترجب ٖلى نضوع الخ٨م آزاع مىيٖى

غ الخ٣ى١:-1  ج٣ٍغ

غي ٖلى ما ؾب٤ ؤن بِىاه هى الخ٨م  ٞالخ٨م الهاصع في مىيٕى مٗحن له ؤزغ م٣غع والخ٨م الخ٣ٍغ

ت الظي ٨ًك٠ ًٖ خ٤ ؤو مغ٦ؼ ٢اهىوي ؾاب٤ صون ؤن ٠ًًُ بلُه ؤ ي حضًض، باؾخثىاء ويٗه خضا للمىاٖػ
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التي زاعث بهضصه، ٧الخ٨م بٗضم وحىص خ٤ اإلاغوع الظي ًضُٖه شخو ل٣ٗاعه ٖلى ٣ٖاع مجاوع، ؤو الخ٨م 

بمل٨ُت شخو لص يء مٗحن، ؤو الخ٨م بةزباث اليؿب، ؤو بزباث الؼوحُت، ؤو الخ٨م بصخت ٣ٖض ؤو بُالهه 

ت  ٍغ التي حؿخٗص ي ٖلى الٗض، ٞالخ٨م ٦ما الخٓىا في ألامثلت اإلاخ٣ضمت بلى ٚحر طل٪ مً ؤمثلت الضٖاوي الخ٣ٍغ

غ ؤمغ وا٢٘ ٧ان مىحىصا ٢بل نضوعه.  ال ٠ًًُ قِئا بلى اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للخهىم، وبهما ٣ًخهغ ٖلى ج٣ٍغ

وؤٚلب ألاخ٩ام ٧اقٟت للخ٣ى١ ؤو م٣غعة لها، ال ميكئت، ومً زم ٞةن ؤزغ هظا الىٕى مً ألاخ٩ام 

دضص اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الىاش ئ ٖىه بإزغ عحعي، ٞالخ٨م الظي ٣ًغع اإلال٨ُت ألخض ًيسخب ٖلى اإلااض  ي، ٍو

الخهىم، ًجٗله مال٩ا للص يء اإلاخىإػ ٖلُه مىظ جمل٨ه، والخ٨م ببُالن ال٣ٗض ًجٗله باَال مىظ ببغامه 

 وه٨ظا.

ُت جيخهي بها والًت اإلاد٨مت غي هى خ٨م ٢ُعي ألهه ًٟهل في مؿإلت مىيٖى ، ومً زم والخ٨م الخ٣ٍغ

ٞهى ًدىػ حجُت ألامغ اإلا٣ط ي به، وهي حجُت جمى٘ مٗاوصة مغاحٗت ال٣ًاء بىٟـ اإلاىيٕى بحن هٟـ 

غاٝ واؾدىاصا لىٟـ ألاؾباب مغة ؤزغي، وبمجغص نضوعه ٌكب٘ خاحت الخهىم، ومً زم ٞهى ٚحر ٢ابل  ألَا

٤ الًُٗ للخىُٟظ، بل ٨ًٟي هٟاطه الخل٣اجي الظي ًهحر حجت ٖلى ال٩اٞت ال ًم٨ً بهضا عها، بال بىاؾُت ٍَغ

 94اإلاىاؾب.

 بوكاء الخ٣ى١:-2

بطا ٧اهذ ؤٚلب ألاخ٩ام م٣غعة للخ٣ى١، ٞةهه جىحض ٦ظل٪ بٌٗ ألاخ٩ام، اإلايكئت لها، وألازغ اإلايص ئ 

ًاصي بلى حُٛحر في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الؿاب٤، بدُث ًىحض خ٣ا لم ٨ًً مىحىصا مً  effet constitutifلؤلخ٩ام 

 ر ُٞه حٗضًال مسالٟا إلاا ٧ان ٖلُه، ؤو ًاصي بلى بجهاثه.٢بل، ؤو ًدض

ٞالخ٨م بةبُا٫  ٣ٖض مٗحن ًيص ئ ويٗا ٢اهىهُا بم٣خًاه ًىمخي ؤزغ ال٣ٗض باليؿبت بلى اإلاؿخ٣بل، 

والخ٨م بٟسخ ال٣ٗض ًسل٤ مغ٦ؼا ٢اهىهُا بم٣خًاه ًجب بعحإ الخهىم بلى الخالت التي ٧اهىا ٖلحها ٢بل 

 ٤ُ ًٟهم ٖغي الؼوحُت باليؿبت للمؿخ٣بل وه٨ظا.الخ٨م، والخ٨م بالخُل
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ت في ٧ىن ألاولى جيسخب بلى اإلااض ي  ٍغ دبحن مما ج٣ضم ؤن ألاخ٩ام اإلايكئت جسخل٠ ًٖ ألاخ٩ام الخ٣ٍغ ٍو

في خحن ؤن الثاهُت جخىحه بلى اإلاؿخ٣بل، ؤما ما ٖضا طل٪ ٞةجها جخ٤ٟ مٗها ؾىاء مً خُث ٧ىجها ٢ُُٗت جيخهي 

 مً خُث ٖضم خاحتها بلى مباقغة ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت. بها والًت اإلاد٨مت ؤو 

 بم٩اهُت الخىُٟظ:-3

بطا ٧ان الخ٨م الهاصع خ٨م بلؼام ٞةهه ٌُٗي لهاخبه الخ٤ في مباقغة مؿُغة الخىُٟظ الجبري، 

ٗاث ٖلى  وهظه اإلاؿُغة جخم بىاؾُت اؾخٗما٫ ال٣ىة الٗمىمُت ٖىض اللؼوم، لظل٪ جىو مٗٓم الدكَغ

مً  440ضًً بدىُٟظ ما ٢ط ى به الخ٨م ازخُاعا ٢بل الالخجاء بلى الخىُٟظ الجبري )اإلااصة يغوعة بٖظاع اإلا

ت وألاخ٩ام اإلايكئت ٞةن ؤخ٩ام ؤلالؼام ج٩ىن ٢ابلت للخىُٟظ حبرا ٖلى اإلاضًً،  ٍغ ١.م.م( ٞبسالٝ ألاخ٩ام الخ٣ٍغ

غح٘ طل٪ بلى ؤن خ٨م ؤلالؼام ال ًاصي في خض طاجه بلى جد٤ُ٣ ما ٢ط ى به مً بٖاصة للمُاب٣ت بحن اإلاغا٦ؼ  ٍو

 95الىا٢ُٗت واإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت التي خضصها الخ٨م ب٣ًاثه.

 حُٛحر َبُٗت مضة الؿ٣ٍى-4

ًترجب ًٖ نضوع الخ٨م ؤن جهبذ مضة الخ٣اصم اإلاؿ٣ِ للمُالبت بالخ٤ مضة ؾ٣ٍى له، طل٪ ؤهه 

 387في ال٣اهىن اإلاٛغبي )اإلااصة ؾىت ٦إَى٫ مضة  15بطا ٧اهذ الضٖاوي الىاقئت ًٖ الالتزام جخ٣اصم بمط ي 

مً ّ.٫.ٕ(ٞةن نضوع خ٨م ٣ًط ي بإصاء التزام مٗحن ًجٗل اإلاُالبت بإصاثه حؿ٣ِ بثالزحن ؾىت، بل ؤن 

ُت ولى ٧اهذ مضة ج٣اصمها ج٣ل ًٖ طل٪  هظه اإلاضة حؿغي ٖلى ٧ل الخ٣ى١ التي نضعث بكإجها ؤخ٩ام مىيٖى

ت التي ج مً مضوهت الخجاعة( وؤحىع  5خ٣اصم بسمـ ؾىىاث )اإلااصة ٦ما هى الكإن باليؿبت للضًىن الخجاٍع

مً ّ.٫.ٕ( ومٗنى طل٪ ؤن الخ٨م الهاصع في اإلاىيٕى  388الٗما٫ التي جخ٣اصم بمط ي ؾىت واخضة )اإلااصة 

.٘  ٌُٗي للخ٣ى١ التي نضع بكإجها مىاٖت و٢ىة ج٣حها مً الؿ٣ٍى الؿَغ

 جإ٦ُض الخ٤:-5
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 -Hervé croze : op cit p 323. 
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ترجب ٖلى نضوع الخ٨م ؤًًا ؤن الخ٤  اإلاد٩ىم به ًهبذ ما٦ضا ؤي ٚحر مىإػ ُٞه، ٞمً خُث ٍو

٧ىهه ما٦ضا ٞؤلن الدجُت التي ًدىػها الخ٨م، ججٗل مىه وز٣ُت ال ًدؿغب بلحها ؤصوى ق٪، ومٗنى هظا ؤن 

ما ٢ط ى به الخ٨م ٌٗخبر ٖىىاها للخ٣ُ٣ت ال ًجىػ بزباث ٨ٖؿه بإي صلُل آزغ، وما ٖلى اإلاد٩ىم ٖلُه بن هى 

٤ الًُٗ اإلاىاؾب، ؤو الاصٖاء بالتزوٍغ، ؤما مً خُث ٧ىهه ؤعاص هضم هظه الدج ُت بال الالخجاء إلاماعؾت ٍَغ

. ٘ صٖىي حضًضة بسهىم الخ٤ الهاصع بكإهه خ٨م في اإلاىيٕى  ٚحر مىإػ ُٞه ٞؤلهه ال ًجىػ ٞع

 خلىله مدل ؾىض الخ٤:-6

م، ٞةطا اؾدىض ًدل الخ٨م بهضوعه مدل ؾىض الخ٤ الظي ٧ان بُض اإلاد٩ىم له ٢بل نضوع الخ٨

اإلاد٩ىم له بلى ٣ٖض، ؤو حٗهض ناصع بةعاصة مىٟغصة، ؤو بلى ٖمل ٚحر مكغوٕ ؤو ل٠ُٟ ٌكهض بالخُاػة اإلاضة 

٤ مُالبه، ٞةن هظا الخ٨م ٌٗىى الؿىضاث اإلاظ٧ىعة التي جهبذ ٚحر طاث  الالػمت للخمل٪، ونضع خ٨م ٞو

 96مىيٕى ومؿتهل٨ت.

ى ؾىض عؾمي لخ٣ه ٦ُٟما ٧اهذ َبُٗت ؾىضه الؿاب٤، ومٗنى طل٪ ؤن اإلاد٩ىم له ًهبذ خاثؼا ٖل

ُت.  ؾىاء ٧ان وع٢ت عؾمُت ؤو وع٢ت ٖٞغ

 الفسع الثاوي: آلاثاز ؤلاحسائيت للحكم اللظائي

ُت التي عؤًىاها في الٟٕغ الؿاب٤ ًترجب ٖلى الخ٨م ال٣ًاجي آزاع بحغاثُت ٖضًضة  بجاهب آلازاع اإلاىيٖى

 هغ٦ؼها ُٞما ًلي:

 والًتها باليؿبت للجزإ الظي خؿمذ ُٞه:اؾدىٟاط اإلاد٨مت -1

، ؾىاء ٧ان هى ٧ل اإلاىيٕى اإلاٗغوى  بطا ٧ان الخ٨م الظي نضع خ٨ما ٢ُُٗا ؤو خاؾما في اإلاىيٕى

ٖلى اإلاد٨مت ؤو مجغص ق٤ مىه، ٞةن اإلاد٨مت حؿدىٟظ والًتها بهضوعه بدُث ال ًجىػ لها ؤن حٗىص بلى 

لؿبب. وؾىاء ٧اهذ الى٣ُت اإلادؿىمت حك٩ل مؿإلت ؤؾاؾُت الى٣ُت ؤو الى٣ِ التي ٞهلذ ٞحها مهما ٧ان ا

ت ٖىه، ٦ما ٌؿخىي ؤن ٩ًىن الخ٨م ناصعا في اإلاىيٕى اإلاٗغوى ٖلى  في الجزإ ؤو مجغص مؿإلت مخٟٖغ
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، ٦إن ًخٗل٤ ألامغ بمؿإلت بحغاثُت ٧الخ٨م بٗضم الازخهام ؤو  اإلاد٨مت، ؤو ناصعا ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى

ٌ جىحُه الُمحن، ؤو ٖضم ٢بى٫ بصزا٫ يامً بلى ٚحر طل٪ مً اإلاؿاثل بٗضم حىاػ ؤلازباث بال كهاصة ؤو ٞع

غ١ ؤلازباث.  97التي جضوع بحن ؤلاحغاءاث َو

ٖلى ؾ٣ىٍ اإلاغا٦ؼ  -بد٨م ٢ُعي-وج٣ىم ٨ٞغة اؾدىٟاط ال٣اض ي لىالًخه في الجزإ الظي خؿم ُٞه

ضما ًهل بلى مضاه، ولِـ هىا٥ مضي ؤلاحغاثُت صازل الخهىمت، ٞالجزإ ًجب ؤن ًيخهي ٖىض خض مٗحن ٖى

، ٞمً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ؤن ًخإبض الجزإ ؤمام اإلاد٨مت بلى  ؤبٗض مً الىنى٫ بلى اؾخهضاع خ٨م ٢اَ٘ في اإلاىيٕى

 98ما ال جهاًت وبال اه٣لب ألامغ بلى ٣ٞضان الث٣ت في نغامت ال٣ًاء، وؾ٣ىٍ هُبخه في هٓغ اإلاخ٣ايحن.

لجزإ الظي ٢ُ٘ ُٞه، ال ٌٗني ؤهه ال ًم٨ً حُٛحر اإلاغا٦ؼ ؤلاحغاثُت ٚحر ؤن اؾدىٟاط ال٣اض ي لىالًخه في ا

اإلاترجبت ًٖ الخ٨م الهاصع، وبهما ٌٗني ٣ِٞ ؤن ال٣اض ي ال ًجىػ له ؤن ٌٗىص مغة زاهُت وفي طاث الخهىمت 

مً ٢اهىن  481بلى حُٛحر خ٨مه، و٢ض وحض اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤن ًىو نغاخت ٖلى هظه ال٣اٖضة في اإلااصة 

غة اإلاضهُت الجضًض التي ججغي ال٣ٟغة ألاولى مجها ٖلى الهىعة الخالُت: "ًترجب ٖلى الى٤ُ بالخ٨م جسلي اإلاؿُ

 ال٣اض ي ًٖ الجزإ الظي بث ُٞه".

ؤما ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغبي ٞلم ًخًمً ؤي هو ممازل، وم٘ طل٪ ٞةن هظا الخ٨م مٗمى٫ به 

٘ ًضه ًٖ ال٣ًُت باٖخباعه مً اإلاباصت الٗامت الىاحبت الخُبُ ٤ صون هو، وبطا ٧ان اإلابضؤ هى ال٣اض ي ًٞغ

 بمجغص بنضاعه لخ٨مه ٞحها، ٞةن هظا اإلابضؤ جغص ٖلُه اؾخثىاءاث هلخهها ُٞما ًلي:

م.م ٞةهه "جسخو ٧ل مد٨مت م٘ مغاٖاة م٣خًُاث مً ١. 26ٖمال بال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة -ؤ

ل ؤو جىُٟظ ؤخ٩امها ؤو ٢غاعاتها" ٞال٣اض ي ًم٨ىه  149الٟهل  مً ١.م.م بالىٓغ في الهٗىباث اإلاخٗل٣ت بخإٍو

اع ًم٨ىه ؤن  ؤن ًاو٫ خ٨مه الٛامٌ الظي ًهٗب مٗه جد٤ُ٣ ما ٢ط ى به في الخُاة الٗملُت، وفي هظا ؤلَا

غاٝ.ٌُٗي جٟؿحرا لخ٨مه لِـ م  ً الًغوعي ؤن ٩ًىن مخ٣ٟا م٘ اإلاٗنى الظي اههٝغ بلُه ٞهم ألَا
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ٚحر ؤهه ٌكتٍر للٗمل بهظا الاؾخثىاء ؤن ٩ًىن الخ٨م جهاثُا، ؤما بطا ٧ان ابخضاثُا وزاع هؼإ بكإهه، 

٤ الًُٗ اإلاىاؾب إلػالت الٛمىى الٗال٤ بالخ٨م.  ٞٗلى مً حهمه ألامغ الالخجاء بلى ؾلى٥ ٍَغ

اإلاا ؤن ألا  مغ ًخٗل٤ باؾخجالء م٣خًُاث الخ٨م، ٞةن الُلب ًم٨ً ج٣ضًمه مً ؤي َٝغ ؤو مً َو

حن مٗا مجخمٗحن، و٢ض وحض اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الخ٨م في اإلااصة  مً ٢اهىن  461الُٞغ

اإلاؿُغة اإلاضهُت الجضًض. ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞلم ًدضص الصخو الظي ًد٤ له ج٣ضًم هظا الُلب ا٦خٟاء 

حن مٗا ؤن ٩ًىن الخ٨م واضخا.باإلا  باصت الٗامت التي ج٣ط ي بإن مً مهلخت الُٞغ

٦ما ًم٨ً للمد٨مت ؤن ج٣ىم بخصخُذ ألازُاء اإلااصًت التي ج٣٘ في ألاخ٩ام التي جهضعها بُلب -ب

 ممً ٌٗىُه ألامغ ؾىاء ٧ان اإلاد٩ىم له ؤو اإلاد٩ىم ٖلُه ؤو هما مٗا.

 اللظائي الفسع الثاوي: آلاثاز ؤلاحسائيت للحكم

ُت التي عؤًىاها في الٟٕغ الؿاب٤ جترجب ٖلى الخ٨م ال٣ًاجي آزاع بحغاثُت ٖضًضة  بجاهب آلازاع اإلاىيٖى

 هغ٦ؼها ُٞما ًلي:

 اؾدىٟاط اإلاد٨مت والًتها باليؿبت للجزإ الظي خؿمذ ُٞه-1

، ؾىاء ٧ان هى اإلاىيٕى اإلاٗغ  وى بطا ٧ان الخ٨م الظي نضع خ٨ما ٢ُُٗا ؤو خاؾما في اإلاىيٕى

ٖلى اإلاد٨مت ؤو مجغص ق٤ مىه، ٞةن اإلاد٨مت حؿدىٟظ والًتها بهضوعه بدُث ال ًجىػ لها ؤن حٗىص بلى 

الى٣ُت ؤو الى٣ِ التي ٞهلذ ٞحها مهما ٧ان الؿبب، وؾىاء ٧اهذ الى٣ُت اإلادؿىمت حك٩ل مؿإلت ؤؾاؾُت 

ت ٖىه، ٦ما ٌؿخىي ؤن ٩ًىن الخ٨م ناصعا في  اإلاىيٕى اإلاٗغوى ٖلى في الجزإ ؤو مجغص مؿإلت  مخٟٖغ

، ٧ان ًخٗل٤ ألامغ بمؿإلت بحغاثُت ٧الخ٨م بٗضم الازخهام ؤو  اإلاد٨مت، ؤو ناصعا ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى

ٌ جىحُه الُمحن، ؤو ٖضم ٢بى٫ بصزا٫ يامً بلى ٚحر طل٪ مً اإلاؿاثل  بٗضم حىاػ ؤلازباث بالكهاصة ؤو ٞع

غ١ ؤلازباث.  99التي جضوع بحن ؤلاحغاءاث َو
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ٖلى ؾ٣ىٍ اإلاغا٦ؼ  -بد٨م ٢ُعي–غة اؾدىٟاط ال٣اض ي لىالًخه في الجزإ الظي خؿم ُٞه وج٣ىم ٨ٞ

ؤلاحغاثُت صازل الخهىمت، ٞالجزإ ًجب ؤن ًيخهي ٖىض خض مٗحن ٖىضما ًهل بلى مضاه، ولِـ هىا٥ مضي 

، ٞمً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ؤن ًخإبض الجزإ ؤمام اإلا د٨مت بلى ؤبٗض مً الىنى٫ بلى اؾخهضاع خ٨م ٢اَ٘ في اإلاىيٕى

 100ما ال جهاًت وبال اه٣لب ألامغ بلى ٣ٞضان الث٣ت في نغامت ال٣ًاء، وؾ٣ىٍ هُبخه في هٓغ اإلاخ٣ايحن.

ٚحر ؤن اؾدىٟاط ال٣اض ي لىالًخه في الجزإ الظي ٢ُ٘ ُٞه، ال ٌٗني ؤهه ال ًم٨ً حُٛحر اإلاغا٦ؼ ؤلاحغاثُت 

ًجىػ له ؤن ٌٗىص مغة زاهُت وفي طاث الخهىمت اإلاترجبت ٖلى الخ٨م الهاصع، وبهما ٌٗني ٣ِٞ ؤن ال٣اض ي ال 

مً ٢اهىن  481بلى حُٛحر خ٨مه، و٢ض وحض اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤن ًىو نغاخت ٖلى هظه ال٣اٖضة في اإلااصة 

اإلاؿُغة اإلاضهُت الجضًض الٟغوس ي التي ججغي ال٣ٟغة ألاولى مجها ٖلى الهىعة الخالُت " ًترجب ٖلى الى٤ُ 

 إ الظي بث ُٞه".بالخ٨م جسلي ال٣اض ي ًٖ الجز 

ؤما ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغبي ٞلم ًخًمً ؤي هو ممازل، وم٘ طل٪ ٞةن هظا الخ٨م مٗمى٫ به 

٘ ًضه ًٖ  باٖخباعه مً اإلاباصت الٗامت الىاحبت الخُب٤ُ صون هو، وبطا ٧ان اإلابضؤ هى ؤن ال٣اض ي ًٞغ

 ثىاءاث هلخهها ُٞما ًلي:ال٣ًُت بمجغص بنضاعه لخ٨مه ٞحها، ٞةن هظا اإلابضؤ جغص ٖلُه اؾخ

مً ١.م.م ٞةهه "جسخو ٧ل مد٨مت م٘ مغاٖاة م٣خًُاث  26ٖمال بال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة -ؤ

ل ؤو جىُٟظ ؤخ٩امها ؤو ٢غاعاتها" ٞال٣اض ي ًم٨ىه  149الٟهل  مً ١.م.م بالىٓغ في الهٗىباث اإلاخٗل٣ت بخإٍو

اع ًم٨ىه ؤن  ؤن ًاو٫ خ٨مه الٛامٌ الظي ًهٗب مٗه جد٤ُ٣ ما ٢ط ى به في الخُاة الٗملُت، وفي هظا ؤلَا

غاٝ.  ٌُٗي جٟؿحرا لخ٨مه لِـ مً الًغوعي ؤن ٩ًىن هى اإلاٗنى الظي اههٝغ بلُه ٞهم ألَا

ٚحر ؤهه ٌكتٍر للٗمل بهظا الاؾخثىاء ؤن ٩ًىن الخ٨م جهاثُا، ؤما بطا ٧ان ابخضاثُا وزاع هؼإ بكإهه، 

اإلاا ؤن ٞٗلى مً حهمه ألامغ الالخجاء بلى ؾلى٥ ٍَغ ٤ الًُٗ اإلاىاؾب إلػالت الٛمىى الٗال٤ بالخ٨م، َو

حن مٗا  ألامغ ًخٗل٤ باؾخجالء م٣خًُاث الخ٨م، ٞةن الُلب ًم٨ً ج٣ضًمه مً ؤي َٝغ ؤو مً الُٞغ
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مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت  461مجخمٗحن، و٢ض وحض اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤن ًا٦ض ٖلى هظا الخ٨م في اإلااصة 

 الجضًض.

إلاا ٧ان مً خ٤ اإلاضعى ٖلُه ؤن ًخ٣ضم بُلباث م٣ابلت هٟـ اإلاهحر، ٞةهه مً البٌٗ آلازغ، و 

اإلادخمل ؤن جخجم٘ في الُٝغ الىاخض نٟتي مد٩ىم له ومد٩ىم ٖلُه، وطل٪ ٧ان بُلب ماحغ الخ٨م ٖلى 

ٌ ًٖ الخماَل في ألاصاء ٞخد٨م اإلاد٨مت باأل  حغة اإلاؿخإحغ بإصاء ألاحغة ؤو بزالء الٗحن اإلااحغة م٘ ؤصاء حٍٗى

ٌ، خُث ٩ًىن اإلااحغ في هظه الخالت مد٩ىما له ُٞما ًسو ألاحغة ومد٩ىما يضه  ٌ ؤلاٞغاٙ والخٍٗى وجٞغ

ٌ، وفي م٣ابل هظا الٟغى ٢ض ًُلب اإلاؿخإحغ بلؼام اإلااحغ باإلنالخاث وؤصاء  ُٞما ًسو ؤلاٞغاٙ والخٍٗى

ل الخانل له في الاهخٟإ بالٗحن بٟٗل اإلااحغ، ٞخد٨م ا ٌ ًٖ الدكَى ٌ حٍٗى إلاد٨مت باإلنالح وجٞغ

ٌ وه٨ظا. ٌ َلب الخٍٗى ٌ، ٩ُٞىن اإلاؿخإحغ مد٩ىما له باإلنالح ومد٩ىما ٖلُه بٞغ  الخٍٗى

 ػوا٫ الخهىمت:-4

ًترجب ٖلى نضوع الخ٨م ػوا٫ الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت الؾدىٟاطها الٛغى الظي او٣ٗضث مً 

ٕ، ومً زم ٞةجها جىُٟئ بهضوعه، وإلاا ؤحله، ٞالخهىمت لم جى٣ٗض بال بهضٝ اؾخهضاع خ٨م في مىيٕى الجزا

، ٞةطا ٧ان  ٧اهذ الخهىمت بُبُٗتها ج٣بل الخجؼثت ٞةن الجؼء اإلاىُٟئ ًخدضص بالخ٨م الهاصع في اإلاىيٕى

ما٫ ؤلاحغاثُت  هظا الخ٨م ٢ض اؾتهل٪ مىيٕى الجزإ ٧له ٞةن الخهىمت ٧لها جؼو٫ باٖخباعها ٦خلت مً ألٖا

م. ؤما بطا لم ًٟهل الخ٨م بال في ق٤ مً اإلاىيٕى ٞةن الخهىمت التي حؿعى لٛغى واخض هى نضوع الخ٨

 جىُٟئ في الك٤ الظي ٧ان ًسضم طل٪ الجؼء مجها وجب٣ى ٢اثمت ُٞما لم ًٟهل ُٞه بٗض.

وألاخ٩ام الاؾخعجالُت قإجها قإن ألاخ٩ام الهاصعة في اإلاىيٕى جيخهي بهضوعها الخهىمت ال٣اثمت، 

ال٣اض ي الىالثُت ٧األوامغ ٖلى الُلباث ٞةجها ال جدىػ ؤًت حجُت لٗضم  ؤما ألاوامغ الهاصعة في بَاع ؾلُت

حن مجها ما ًىهي  حٗل٣ها بجزإ خ٣ُ٣ي، وجب٣ى ألاخ٩ام الهاصعة ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى وهي ٖلى هٖى

الخهىمت ٧الخ٨م بٗضم ال٣بى٫ والخ٨م بٗضم الازخهام، ومجها ما ال ًجهحها ٧الخ٨م الهاصع بالدكُُب 
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هاصع ببُالن الاؾخضٖاء ؤو بُالن الخبرة، وفي حملت واخضة الخ٨م الهاصع ببُالن بحغاء مً والخ٨م ال

 ؤلاحغاءاث.

 مُالص الًُٗ في الخ٨م:-5

٢بل نضوع الخ٨م ال ًجىػ ألي َٝغ ؤن ًًُٗ ُٞه، وبطا ٞٗل عص َٗىه الوٗضام مدل الًُٗ وهى 

لًُٗ، وهى خ٤ ٨ًك٠ ٖىه الخ٨م الهاصع، عص بٗضم ال٣بى٫، ٚحر ؤهه بمجغص نضوع الخ٨م ًيكإ الخ٤ في ا

٣ٞبل نضوعه ال ٌٗٝغ مً ؾ٩ُىن له هظا الخ٤، وهظه هي الٗلت في ٖضم حىاػ الًُٗ ٢بل نضوع الخ٨م، 

 وبطا وكإ الخ٤ في الًُٗ ألخض الخهىم ب٣ي ٢اثما بلى ؤن ٌؿ٣ِ بمغوع اإلاضة ؤو الخىاػ٫ ًٖ الًُٗ.

ش خهى٫ الخبلُٜ ٦مبضؤ ٖام، ومضة ومضة الًُٗ جسخل٠ مً مضة ٢هحرة جبخضت في ال ان مً جاٍع ؿٍغ

ش نضوع الخ٨م، ٞباليؿبت للىٕى ألاو٫ جتراوح اإلاضة ما بحن  لت جبخضت مً جاٍع ش الخبلُٜ ٦ما  8ٍَى ؤًام مً جاٍع

ً ٦ما هى الكإن باليؿبت للًُٗ في ٢ًاًا الخدُٟٔ ال٣ٗاعي،  هى الكإن باليؿبت ألوامغ ألاصاء وقهٍغ

ل ًهل بلى وباهتهاء مضة الًُٗ  ٌؿ٣ِ الخ٤ ُٞه بطا لم ًماعؽ زاللها ؤما الىٕى الثاوي مً اإلاضص ٞهى ٍَى

ؾىت مً  30مً ١.م.م التي جىو ٖلى ؤهه " ج٩ىن ألاخ٩ام ٢ابلت للخىُٟظ زال٫  428زالزحن ؾىت ٖمال باإلااصة 

في  الُىم الظي نضعث ُٞه وحؿ٣ِ باههغام هظا ألاحل" ٞةطا ٧ان الخ٨م هٟؿه ٢ض ؾ٣ِ، ٞةن الخ٤

 الًُٗ ُٞه ٌؿ٣ِ مً باب ؤولى.

 

 بٖما٫ الجؼاء-6

ًترجب ٖلى نضوع الخ٨م ؤزغ ؾُاس ي ًخمثل في ؤٖما٫ الجؼاء ال٩امً في ال٣اٖضة ال٣اهىهُت وبُٖاثه 

الٟٗالُت الالػمت بىاؾُت الؿلُت ال٣ًاثُت، وهظا ٌٗني بخضار حُٛحر في اإلاغا٦ؼ الىا٢ُٗت لخهحر مُاب٣ت 

 جم جُب٣ُها ٖلى جل٪ اإلاغا٦ؼ.لل٣اٖضة ال٣اهىهُت التي 

ا ؤو بوكاثُا ؤو خ٨م بلؼام، ٞباليؿبت  ٍغ والىا٢٘ ؤن هظا ألازغ ًسخل٠ بازخالٝ ما بطا ٧ان الخ٨م ج٣ٍغ

غي ٞةن بٖما٫ الجؼاء ًخم جل٣اثُا طل٪ ؤن الخ٨م ًغجب ؤزغه ال٣اهىوي الظي ًخمثل في اإلاداٞٓت  للخ٨م الخ٣ٍغ
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غي الخإزحر ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي َب٣ا إلاا ٧ان ٖل ض ٖلى الخ٨م الخ٣ٍغ ُه مً ٢بل. ؤما الخ٨م ؤلاوكاجي ٞهى ًٍؼ

حن ال حؿ٣ِ الخ٣ى١ التي  خ٣ٟان ُٞما ٖضا طل٪، ومٗنى هظا ؤن هظًً الىٖى الظي ًدضزه في اإلاغ٦ؼ اإلاىحىص ٍو

ًخٗل٣ان بها ماصاما ٢اثمحن، ؤما خ٨م ؤلالؼام ٞهى ٣ًخط ي جد٤ُ٣ ما ٢ط ى به ازخُاعا ؤو حبرا، وبمجغص 

ان لِؿ٣ِ بطا لم ًخم جىُٟظه باهتهاء زالزحن ؾىت.  نضوعه ًبضؤ ؤحل ؾ٣ٍى الخ٤ الظي ًخٗل٤ به في الؿٍغ
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 الباب الثالث: طرق الطعن في األحكام

اخخُاَا إلاا ٢ض ٣ً٘ ُٞه ال٣ًاة مً ؤزُاء ٖىض بنضاعهم لؤلخ٩ام وي٘ اإلاكٕغ هٓام الًُٗ في 

بنالح جل٪ ألازُاء، وألازُاء التي جهضع ًٖ ال٣اض ي ٢ض جخٗل٤ باإلحغاءاث الىاحبت  هظه ألازحرة بهضٝ

الاجبإ في بنضاع ألاخ٩ام، و٢ض جخٗل٤ بالخ٣ضًغ الجُض للى٢اج٘ اإلاٗغويت ٖلى اإلاد٨مت، وؤزحرا ٢ض جخهل 

٤ بٟهم ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، وفي ٧ل هظه ألاخىا٫ لِـ هىا٥ مً ؾبُل إلنالح هظه ألازُاء بال  مماعؾت ٍَغ

 الًُٗ اإلاىاؾب.

طل٪ ؤن هٓام الضٖاوي ألانلُت ؤو الٗاعيت ال جهلر ٦إصاة ٞىُت للخمؿ٪ بما قاب ألاخ٩ام 

٘ صٖىي مبخضثت ببُالن  ال٣ًاثُت مً ُٖىب حؿخىحب بُالجها ٦ما هى الكإن باليؿبت لل٣ٗىص، ٞةم٩اهُت ٞع

ت الًُٗ في الخ٨م ال٣ًاجي الظي زغ١ ال٣اهىن ؤو الىا٢٘ ؤمغ مؿدبٗض، وم غ هٍٓغ ً زم ٞال مىام مً ج٣ٍغ

ألاخ٩ام إلنالح ما قابها مً ُٖىب وما لخ٤ بها مً ؤزُاء. و٢ضًما ٢ُل " بن الضٖىي ال٣ًاثُت وبن ٧اهذ 

 ؤصاة مٗخاصة للخٓلم مً الُٗىب التي جلخ٤ ال٣ٗىص الغياثُت ٞهي ال جهلر للخٓلم مً ألاخ٩ام ال٣ًاثُت".

بضو مما ج٣ضم ؤهه لم ٨ًً ه ىا٥ بض مً جىُٓم َغ١ الًُٗ لخجىب ألازُاء الالخ٣ت باألخ٩ام ٍو

غ١ الًُٗ هي ٖباعة ًٖ وؾاثل ٞىُت ًًٗها ال٣اهىن ؤلاحغاجي جدذ جهٝغ الُٝغ اإلاد٩ىم  ال٣ًاثُت، َو

 ٖلُه للخٓلم مً الخ٨م الظي ٢ض ٣ًضع ؤهه ؤزُإ في ج٣ضًغ الى٢اج٘ ؤو جُب٤ُ ال٣اهىن.

بذجُت ألامغ اإلا٣ط ي به، وإلاا ٧ان طل٪ مً قإهه اإلاـ بهُبت  وإلاا ٧اهذ مماعؾت الًُٗ حك٩ل مؿا

ٗاث إلادٌ بعاصة اإلاد٩ىم ٖلحهم بل هٓمخه بىهىم آمغة لم جتر٥ مٗها  ال٣ًاء وؾمٗخه، ٞلم جتر٦ه الدكَغ

ؤي مجا٫ إلعاصة ألاٞغاص، لظل٪ ٧اهذ َغ١ الًُٗ مدضصة في ال٣اهىن ٖلى ؾبُل الخهغ بدُث ال ًجىػ 

٤ ًَٗ ٚحر   جل٪ اإلا٣غعة بىو ال٣اهىن.ؾلى٥ ٍَغ

٘ اإلاٛغبي هي  غ١ الًُٗ الٗاصًت في الدكَغ غ١ ٚحر ٖاصًت، َو وجى٣ؿم َغ١ الًُٗ بلى َغ١ ٖاصًت َو

٤ للًُٗ في ألاخ٩ام الُٛابُت الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الابخضاثُت ومدا٦م  الخٗغى والاؾخئىاٝ، والخٗغى ٍَغ

اإلاهضعة له ٞةن الاؾخئىاٝ ًخم ج٣ضًمه ؤمام الاؾخئىاٝ، ٞبسالٝ الخٗغى الظي ٣ًضم ؤمام اإلاد٨مت 
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غ في ٢ًاتها ؤوناٝ ججٗلهم  مد٨مت ؤٖلى صعحت مً اإلاد٨مت الابخضاثُت وهي مد٨مت الاؾخئىاٝ، التي جخٞى

مهُئحن إلنالح ألاخ٩ام الابخضاثُت الؿِئت بخٗضًل ما قابها مً ؤزُاء، ؤو بةلٛائها والخهضي للمىيٕى بن 

غث قغوٍ الخهضي.  جٞى

غ١ ا لًُٗ ٚحر الٗاصًت هي الى٣ٌ وبٖاصة الىٓغ وحٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، وبطا ٧اهذ َو

َغ١ الًُٗ الٗاصًت جىاحه ألاخ٩ام الابخضاثُت لخُٗض مىا٢كتها مً حمُ٘ حىاهبها الىا٢ُٗت وال٣اهىهُت ٞةن 

ألاخ٩ام الجهاثُت، ومً  َغ١ الًُٗ ٚحر الٗاصًت ال جماعؽ بال يض ألاخ٩ام الخاثؼة ل٣ىة ألامغ اإلا٣ط ي به، ؤي

زم ٧ان مً الًغوعي ٧ي ال جٟىث الخ٨مت مً وعاء ونى٫ الخ٨م بلى هظه الضعحت مً ال٣ىة، خهغ ألاؾباب 

٤ ٚحر ٖاصي بال  التي ًم٨ً الاؾدىاص بلحها إلاماعؾت َغ١ الًُٗ الٗاصًت، بدُث ال ًجىػ الًُٗ بإي ٍَغ

 اؾدىاصا ألؾباب مدضصة ٖلى ؾبُل الخهغ.

خض هظا اإلاى٘ وحب ٖلى ال٣اض ي ؤن ًهغح بٗضم ٢بى٫ الًُٗ لٗضم ٢ُامه ٖلى ؤخض وبطا زال٠ ؤ

 ألاؾباب اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن.

غ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت ٖضة هخاثج ؤهمها ما ًلي: ترجب ٖلى الخٟغ٢ت بحن َغ١ الًُٗ الٗاصًت َو  ٍو

الٗاصًت باؾخثىاء حٗغى  ال ًجىػ مماعؾت ًَٗ اؾخثىاجي يض خ٨م الػا٫ ٢ابال ألخض َغ١ الًُٗ-1

ا في الضٖىي ولم ٌؿخضٕ لخًىع  الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، ٞهظا الًُٗ ٞخده اإلاكٕغ للٛحر لم ٨ًً َٞغ

مً ١.م.م ٖلى ؤهه "  303حلؿاتها لُٟاحإ بد٨م ناصع في ُٚبخه ًمـ بد٣ى٢ه، لظل٪ هو اإلاكٕغ في اإلااصة 

بطا ٧ان لم ٌؿخضٕ هى ؤو مً ًىىب ٖىه في ًم٨ً ل٩ل شخو ؤن ًخٗغى ٖلى خ٨م ٢ًاجي ًمـ بد٣ى٢ه 

 الضٖىي".

والىا٢٘ ؤن هظا الًُٗ ؤ٢غب للضٖىي مىه لُغ١ الًُٗ اإلاٗغوٞت، لظل٪ ٢ُضه اإلاكٕغ بالكغوٍ 

الٗامت لخ٣ضًم اإلا٣االث اإلاٟخخدت للضٖاوي، ولم ٌكتٍر ؤن ٩ًىن الخ٨م جهاثُا ٦ما ٞٗل باليؿبت للى٣ٌ 

 وبٖاصة الىٓغ.
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الخ٨م الابخضاجي ال ٣ًبل الًُٗ بالى٣ٌ وبٖاصة الىٓغ ٞةطا ؤعاص اإلاد٩ىم ٖلُه وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن 

٤ اإلاىاؾب هى الاؾخئىاٝ وبطا ٞىث ؤحل الاؾخئىاٝ لم ٌٗض مً خ٣ه مماعؾت الًُٗ  الًُٗ ُٞه، ٞالٍُغ

بال بالى٣ٌ، ؤما بطا ٧ان الخ٨م ُٚابُا ٞةهه ٩ًىن ٢ابال للخٗغى، ومً زم ٞةن الًُٗ ُٞه بالى٣ٌ ال ًجىػ 

 بطا ؤنبذ الخٗغى ٚحر م٣بى٫.

جسخل٠ َغ١ الًُٗ الٗاصًت ًٖ الُغ١ الاؾخثىاثُت في ٧ىن ألاولى حُٗض َغح ال٣ًُت ٖلى حهت -2

الًُٗ ب٩ل حىاهبها الىا٢ُٗت وال٣اهىهُت، ولظل٪ ٞةن ؾلُت اإلاد٨مت بػاءها واؾٗت باٖخباعها مد٨مت 

 د٤ُ٣ التي جغاها مىاؾبت.مىيٕى جخمخ٘ بجمُ٘ الهالخُاث الجساط ؤي بحغاءاث الخ

ؤما َغ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت ٞةجها ال جمىذ اإلاد٨مت اإلاسخهت بال ؾلُاث مدضصة بالىؾاثل اإلاثاعة في 

مً  402و  359ٍٖغًت الًُٗ التي ًجب ؤن جاؾـ ٖلى ؤخض ألاؾباب اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن )اإلااصجحن 

 ١.م.م(.

مً  132ظ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٣ٞض وعص في اإلااصة َغ١ الًُٗ الٗاصًت جى٠٢ ٦مبضؤ ٖام جىُٟ-3

 ١134.م.م ٖلى ؤهه " ًى٠٢ الخٗغى الخىُٟظ ما لم ًامغ بٛحر طل٪..." ٦ما ههذ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى ؤهه "ًى٠٢ ؤحل الاؾخئىاٝ والاؾخئىاٝ هٟؿه صازل ألاحل ال٣اهىوي الخىُٟظ ٖضا بطا 

 ".147ل يمً الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الٟهل ؤمغ بالخىُٟظ اإلاعج

ؤما َغ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت ٞةجها ال جى٠٢ الخىُٟظ بال بهٟت اؾخثىاثُت، و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض 

اصة الىٓغ ٖلى ؤهه "ال ًى٠٢  406ٖلى هظا الخ٨م ٞىو في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  مً ١.م.م باليؿبت إٖل

مً هٟـ ال٣اهىن باليؿبت للى٣ٌ ٖلى ؤهه " ال ًى٠٢ الًُٗ  361في اإلااصة الُلب جىُٟظ الخ٨م" ٦ما هو 

في -3في الؼوع الٟغعي -2في ألاخىا٫ الصخهُت -1ؤمام مد٨مت الى٣ٌ الخىُٟظ بال في ألاخىا٫ آلاجُت: 

 الخدُٟٔ ال٣ٗاعي".

غ١ ال-4 م مً هظه الٟىاع١ ٞةهه جىحض ؤوحه حكابه بحن بٌٗ َغ١ الًُٗ الٗاصًت َو ًُٗ وبالٚغ

ٚحر الٗاصًت باليؿبت للجهت اإلاسخهت بىٓغ ٧ل واخض مجها، ٞه٨ظا هجض ؤن اإلاد٨مت اإلاسخهت بىٓغ الًُٗ 
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بالخٗغى وبٖاصة الىٓغ هي اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، ٦ما ًالخٔ ؤن الجهت اإلاسخهت بالىٓغ 

لى في َب٣ت اإلادا٦م، ٞاالؾخئىاٝ ً ىٓغ مً َغ١ مد٨مت الاؾخئىاٝ في الاؾخئىاٝ والى٣ٌ هي الجهت ألٖا

وهي مد٨مت ٖلُا باليؿبت للمد٨مت الابخضاثُت، والًُٗ بالى٣ٌ ًىٓغ مً َٝغ مد٨مت الى٣ٌ وهي 

 مد٨مت ٖلُا باليؿبت إلاد٨مت الاؾخئىاٝ.
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لم ٌؿل٪  اإلاكٕغ اإلاٛغبي في جىاوله لُغ١ الًُٗ مىهجُت مُٗىت، بل حٗغى لها في ؤما٦ً مخٟغ٢ت 

إلاضهُت، وج٣خط ي مىهجُت البدث ؤن هخٗغى في البضاًت لُغ١ الًُٗ الٗاصًت زم و٣ٗبها مً ٢اهىن اإلاؿُغة ا

بُغ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت، ٚحر ؤهه إلاا ٧اهذ جىحض ٢ىاٖض ٖامت بحن حمُ٘ مسخل٠ َغ١ الًُٗ الخ٣ُ٣ُت، 

ً بلى ج٨غاعها بمىاؾبت جىاولىا ل ُغ١ الًُٗ ٞةهه ٩ًىن مً اإلاُٟض البضء بهظه ال٣ىاٖض ختى ال ه٩ىن مًٍُغ

 اإلاسخلٟت.

٣ت البدث في هظا الباب ٞى٣ؿمه بلى زالزت ٞهى٫ هدىاو٫ في ألاو٫ مجها  وه٨ظا جغحؿم ؤمامىا ٍَغ

 ال٣ىاٖض الٗامت لُغ١ الًُٗ، وهسهو الثاوي لُغ١ الًُٗ الٗاصًت، والثالث لُغ١ الًُٗ ٚحر الٗاصًت.

 الفصل ألاول: اللىاعد العامت لؼسق الؼعً

ض جسً٘ َغ١ الًُٗ ألخ ٩ام ٖامت حؿغي ٖلحها حمُٗا باٖخباعها مٟترياث ؤؾاؾُت في ٧ل مً ًٍغ

ولىج باب ال٣ًاء، ٚحر ؤهه إلاا ٧ان حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٌٗخبر ٖىهغا قاطا صازل َغ١ الًُٗ، ٞةن 

بٌٗ ألاخ٩ام حؿغي ٖلى حمُ٘ َغ١ الًُٗ ألازغي باؾخثىاثه خُث ًىٟغص هى م٣ابلها بإخ٩ام زانت به، ، 

حن: وٗالج في ألاو٫ مجهما ألاخ٩ام الٗامت لجمُ٘ َغ١ لظل٪ ٞ ةن َبُٗت هظا الٟهل ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى ٖٞغ

 الًُٗ، وفي الثاوي ألاخ٩ام التي جسً٘ لها حمُ٘ َغ١ الًُٗ باؾخثىاء حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت.

 الفسع ألاول: ألاحكام العامت لجميع ػسق الؼعً

ش  نضوع الخ٨م ال٣ًاجي الظي ٣ًبل الًُٗ ُٞه َب٣ا ألخ٩ام ًخىلض الخ٤ في الًُٗ مً جاٍع

 ال٣اهىن.

ً الخ٤ في الضٖىي له  ٞالخ٤ في الًُٗ باٖخباعه خ٣ا بحغاثُا مؿخ٣ال ًٖ الخ٤ اإلاىيىعي ٖو

غ ختى ٣ًبل الًُٗ هي:  قغوٍ ال ٣ًبل بطا لم ٣ًم الضلُل ٖلى جىاٞغه، والكغوٍ التي ًيبغي ؤن جخٞى

 الهٟت-1

 اإلاهلخت-2

 ٢بى٫ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞهٖضم -3
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 وهدىاو٫ ٧ل قٍغ مً هظه الكغوٍ بص يء مً الخٟهُل ُٞما ًلي:

 : الهٟت في الًُٗأوال

٣ًهض بالهٟت في الًُٗ في الخ٨م، الخ٤ الظي ًمىده ال٣اهىن ألشخام مُٗىحن لُغ١ باب 

ا في الخ٨م ال٣ًاء مً ؤحل الخٓلم مً ألاخ٩ام التي جًغ بمهالخهم، وهى ما ًخُلب ؤن ٩ًىن الُاًٖ  َٞغ

الظي ًخٓلم مىه ؤو ٖلى ألا٢ل مخًغعا مً ٢ًاثه، طل٪ ؤن اإلاد٨مت بمجغص ما جً٘ ًضها ٖلى ال٣ًُت التي 

ٗذ ؤمامها بىاؾُت صٖىي مبخضثت، ؤو بإخض َغ١ الًُٗ حكٕغ في بدث زالزت ه٣ِ ؤؾاؾُت ٖلى الخىالي:  ٞع

إلت ٢بى٫ الضٖىي ؤو الًُٗ، وبطا ٧اهذ جبدث ؤوال في ازخهانها، ٞةطا ٧اهذ مسخهت اهخ٣لذ بلى بدث مؿ

هظه ألازحرة ٢ض اؾخجابذ للكغوٍ اإلابرعة ل٣بىلها اهخ٣لذ بلى بدث اإلاىيٕى لخدؿم ُٞه بد٨م ًىهي الجزإ 

 ؤمامها.

ومً بحن قغوٍ ال٣بى٫ التي جبدثها مد٨مت الًُٗ نٟت الُاًٖ، ُٞجب ؤن ٩ًىن هظا ألازحر طا 

ا ف ي الخهىمت التي اهتهذ بالخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٞمً الًغوعي ؤن نٟت، وهى ٩ًىن ٦ظل٪ بطا ٧ان َٞغ

غ في الُاًٖ نٟت الُٝغ في الخهىمت، ؾىاء ٧ان مضُٖا ؤو مضعى ٖلُه ؤو مضزال في الخهىمت ؤو  جخٞى

ا باإلاٗنى اإلاخ٣ضم لم ج٨ً له الهٟت في الًُٗ.  مخضزال ٞحها، ٞةطا لم ٨ًً َٞغ

خٗحن لخد٤٣ الهٟت في َٝغ ما، ؤن ًٓل ما زال في الخهىمت بلى خحن نضوع الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٍو

ت الخهم آلازغ ٢بل نضوع الخ٨م ٞةهه ٣ًٟض الهٟت في الًُٗ ولى ٧ان زهما خ٣ُ٣ُا  ٞةطا جسلى ًٖ مىاٖػ

 ٢بل طل٪.

ا في الخ٨م ؤن ًًُٗ ُٞه ٦ما هى  ٚحر ؤن اإلاكٕغ ٢ض ًجحز في بٌٗ الخاالث لصخو لم ٨ًً َٞغ

 الخاعج ًٖ الخهىمت.الكإن باليؿبت لخٗغى الٛحر 

ا في الخهىمت التي نضع ٞحها الخ٨م باٖخباع صعحت  والهٟت في الًُٗ جثبذ للصخو الظي ٧ان َٞغ

الخ٣اض ي، مً ابخضاثُت ؤو اؾخئىاُٞت، ٞالُٝغ في الخهىمت الابخضاثُت جثبذ له الهٟت للًُٗ باؾخئىاٝ 

بالى٣ٌ ؤو بةٖاصة الىٓغ في ال٣غاع الخ٨م الهاصع ٞحها، والُٝغ في الاؾخئىاٝ جثبذ له الهٟت للًُٗ 
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ا في الخهىمت الابخضاثُت ولم ٌؿخإه٠ ؤو ٌؿخإه٠ يضه ٞةهه ال ج٩ىن له الهٟت  الاؾخئىافي، ؤما مً ٧ان َٞغ

 للًُٗ في ال٣غاع الهاصع في الخهىمت الاؾخئىاُٞت.

ن ٌؿخٗملىا وم٣ابل طل٪ ٣ٞض ؤحاػ اإلاكٕغ الخضزل في اإلاغخلت الاؾخئىاُٞت ممً ٩ًىن لهم الخ٤ في ؤ

مً ١.م.م( ٞةطا جضزل الصخو ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞةهه  144حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت )اإلااصة 

ا في الخهىمت وجثبذ له الهٟت جبٗا لظل٪ الًُٗ في الخ٨م الهاصع في الخهىمت بالى٣ٌ ؤو  ًهحر َٞغ

 بةٖاصة الىٓغ.

لىٓغ بلى الُلب الظي نضع ُٞه وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن نٟت الخهم اإلاٗخبرة للًُٗ جخدضص با

الخ٨م، ٞةطا نضع خ٨م في َلب وحه يض ؤخض الخهىم، ٞةهه ال نٟت للخهم الظي لم ًىحه بلُه الُلب 

للًُٗ ُٞه، لظل٪ ٣ًا٫ ؤن نٟت الخهم ال جثبذ بال إلاً وحه َلبا ؤو وحه بلُه َلب، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا 

ا صون ؤن ًُلب الخ٨م له بص يء ؤو ٩ًىن مُلىبا ٧ان الصخو ٢ض ازخهم في الضٖىي إلاجغص الخًىع ٞحه

 بإن ًد٨م ٖلُه بص يء ٞةهه ال ٌٗخبر زهما خ٣ُ٣ُا وبالخالي ال ًدىػ الهٟت للًُٗ في الخ٨م.

 : اإلاهلخت في الًُٗثاهيا

ت ال  البض ل٣بى٫ الًُٗ في ألاخ٩ام مً جىاٞغ اإلاهلخت للُاًٖ ٞال٣ًاء لِـ ؾاخت إلاىا٢كاث هٍٓغ

 ؤًت مىٟٗت، ٞةطا ٧اهذ اإلاهلخت مىاَا للضٖىي ٞةجها حٗخبر ٦ظل٪ مىاَا لُغ١ الًُٗ. ًجني ؤخض مً وعائها

٩ىن الُاًٖ هضٝ  ٣هض باإلاهلخت في الًُٗ ؤن ٩ًىن للُاًٖ مىٟٗت حٗىص ٖلُه مً َٗىه، ٍو ٍو

هٟعي مً الًُٗ الظي ماعؾه بطا ٧ان ًغمي بلى جٟاصي زؿاعة ؤلخ٣ها به الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٞاإلاهلخت 

ؤن هىا٥ زؿاعة لخ٣ذ بالُاًٖ هدُجت للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، وحهضٝ مً وعاء الًُٗ بلى بػالتها ٧لُا ؤو حٗني 

حؼثُا، ؤو ٖلى ألا٢ل جإحُلها بلى و٢ذ الخ٤، ٞه٨ظا ج٩ىن للمضًً اإلاد٩ىم ٖلُه ابخضاثُا بضًً زابذ مهلخت 

ه الخ٤ في و٠٢ الخىُٟظ بلى ؤن جبث في اؾخئىاٝ هظا الخ٨م الظي وبن ٧ان ال ًإمل في بلٛاثه ؤو حٗضًله ًمىد

مد٨مت الاؾخئىاٝ، وه٨ظا ؤًًا ًجىػ إلاً خ٨م بإصاء صًً مٗل٤ ٖلى قٍغ وا٠٢ لم ًخد٤٣، ؤو مغبٍى 

 بإحل لم ًدل بٗض ؤن ًًُٗ في هظا الخ٨م بلى ؤن ًخد٤٣ الكٍغ ؤو ًدل ألاحل.
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بٗمل مٗحن، ؤو ًد٨م  وج٣ىم اإلاهلخت ٖىضما ًد٨م ٖلى الُاًٖ بإصاء مبلٜ مً اإلاا٫ ؤو ال٣ُام

ٌ ٧ل ؤو بٌٗ َلباجه التي ج٣ضم بها في الخهىمت التي نضع ٞحها الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، وبطا ؤصزل ؤخض  بٞغ

غاٝ حٗضًال ٖلى َلباجه ألانلُت بإن ؤه٣هها وخ٨مذ له اإلاد٨مت بالُلباث التي جمؿ٪ بها في  ألَا

لت ؤهه لم ًد٨م له بالُلباث التي ؤلٛاها مؿخيخجاجه الخخامُت ٞال مهلخت له في الًُٗ في الخ٨م بم٣ى 

هدُجت لخٗضًل َلباجه، ٞه٨ظا بن ج٣ضم مؿخإحغ بضٖىي ًُلب ٞحها الخ٨م ٖلى اإلا٨غي بإن ٣ًىم بةنالح 

ل بضٖىي ًُلب ٞحها الخ٨م ٖلى اإلا٨غي بإن ٣ًىم بةنالح الٗحن  ٌ ًٖ الدكَى الٗحن اإلااحغة وؤصاء حٍٗى

ل الخ ٌ ًٖ الدكَى انل له في الاهخٟإ بالٗحن، زم ٖض٫ َلبه بجٗله مدهىعا في اإلااحغة وؤصاء حٍٗى

ٌ وخ٨مذ له اإلاد٨مت بما َلب، ٞةهه ال ج٩ىن له مهلخت للًُٗ في الخ٨م بٗلت ؤن اإلاد٨مت لم  الخٍٗى

ب٣ى ؤن  جد٨م بالُلب الغامي بلى بنالح الص يء اإلااحغ، هظه هي اإلاهلخت اإلاُلىبت للًُٗ في ألاخ٩ام، ٍو

جىاٞغها و٢ذ نضوع الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٞةطا جىاٞغث في هظا الى٢ذ ٧ان الًُٗ م٣بىال وكحر بلى ؤهه ًجب 

 ولى ػالذ بٗض طل٪.

 ٖضم ٢بى٫ الخ٨م زالثا:

ٗل ٧ان  بن الُٝغ الظي ٌٗبر ًٖ بعاصجه في ٢بى٫ الخ٨م ال ًجىػ له ؤن ًًُٗ ُٞه، وبطا خضر ٞو

م بٗض نضوعه ؤو ٢بله، ٞال٣بى٫ جهٝغ َٗىه ٚحر م٣بى٫، و٢بى٫ الخ٨م ٌؿ٣ِ الخ٤ في الًُٗ ؾىاء ج

دا ؤو يمُىا.  بعاصي ملؼم لهاخبه، ومً زم ٞةهه ًغجب هظا ألازغ ؾىاء حاء نٍغ

ذ هى الظي ًخم بةٖالن الصخو ًٖ عياه بالخ٨م الهاصع ٖلُه، ؤو ًٖ عياه  وال٣بى٫ الهٍغ

ٗخبر الغض ى بالخ٨م ج ا ٢اهىهُا مً حاهب بالخ٨م الظي ؾُهضع في هؼإ ًدخمل وكىءه في اإلاؿخ٣بل، َو هٞغ

واخض، ومً زم ٞهى ال ًدخاج بلى ٢بى٫ مً الُٝغ آلازغ، ٚحر ؤهه ٌكتٍر في مً ٣ًبل الخ٨م ؤن ٩ًىن 

مخمخٗا بإهلُت الخهٝغ في الخ٤ مىيٕى الخ٨م اإلاظ٧ىع، ٦ما ٌكتٍر ؤن ج٩ىن بعاصجه زالُت مً حمُ٘ 

 الُٗىب التي جازغ في الالتزاماث ؤلاعاصًت.
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ني للخ٨م، ِٞؿخٟاص مً ؤي ٢ى٫ ؤو ٖمل ٌكٗغ بالغض ى بالخ٨م والخسلي ًٖ ؤما ال٣بى٫ الًم

بت في ٖضم الًُٗ في الخ٨م، وهى ٩ًىن  خٗحن ؤن ٩ًىن ال٣بى٫ الًمني ٢اَ٘ الضاللت في الٚغ الًُٗ ُٞه، ٍو

٦ظل٪ بطا ٧ان هاججا ًٖ ؤي ٢ى٫ او ٖمل ال ًدخمل الك٪ في ؤن اإلاد٩ىم ٖلُه ٢ض عض ي بالخ٨م وجىاػ٫ ًٖ 

 ًٗ ُٞه.الُ

وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن الصخو الظي ًُلب جبلُٜ الخ٨م لخهمه ال ٌٗخبر ٢ض ٢بله ٖلى ما ؤوضخخه 

مً ١.م.م ٦ما ال ٌٗخبر ٢ابال مً باصع بلى جىُٟظ خ٨م ابخضاجي ٣ًط ي بإنل الضًً والٟىاثض،  134اإلااصة 

خباع ؤن ٩ًىن ٢ض ٢هض مً الخىُٟظ ججىب الٟىاثض في خالت ما بطا زبذ الخ٨ م الًُٗ، اٖل م اإلاظ٧ىع ٚع

ولظل٪ ال ٌٗخبر مً باصع بلى جىُٟظ خ٨م ابخضاجي مكمى٫ بالىٟاط اإلاعجل عايُا به، ؤما مً ٌٗمض بلى جىُٟظ 

خ٨م ٚحر مكمى٫ بالخىُٟظ اإلاعجل صون ٢ُض ؤو قٍغ ُٞٗخبر طل٪ ٢بىال يمىُا مىه بالخ٨م، ًدى٫ بِىه وبحن 

 الًُٗ ُٞه بٗض طل٪.

 لتي جخظع لها حميع ػسق الؼعً باسخثىا  حعسض الخازج عً الخصىمتالفسع الثاوي: اللىاعد ا

جسً٘ حمُ٘ َغ١ الًُٗ باؾخثىاء حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ل٣ىاٖض مىخضة تهم ؤحل الًُٗ 

بُٗخه ال٣اهىهُت وبم٩اهُت و٢ٟه لخىُٟظ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه.  َو

 : ؤحل الًُٗأوال

٘ زالله  الًُٗ وبال ؾ٣ِ الخ٤ ُٞه بمجغ اه٣ًاثه. ؤحل الًُٗ هى اإلاُٗاص الظي ًجب ؤن ًٞغ

ٞاإلاكٕغ خغنا مىه ٖلى اؾخ٣غاع ألاويإ ووي٘ خض للخهىماث، لم ٌكإ ؤن ًتر٥ باب الًُٗ في 

ألاخ٩ام مٟخىخا بلى ما ال جهاًت، بل خضصه بمىاُٖض ٢هحرة وؿبُا باههغامها ٌؿ٣ِ خ٤ الًُٗ، و٢ض وحض 

مً ١.م.م التي جىو ٖلى ؤهه " جدترم حمُ٘ آلاحا٫ اإلادضصة  51اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا ألامغ في اإلااصة 

بم٣خط ى هظا ال٣اهىن إلاماعؾت ؤخض الخ٣ى١ وبال ؾ٣ِ الخ٤" ومً اإلاؿلم به ؤن هظا الىو ٌكمل الخ٤ في 

الًُٗ بضوعه، بل ؤن اإلاكٕغ ؤلؼم ٖىض مماعؾت ؤخض َغ١ الًُٗ بإصاء الىحُبت ال٣ًاثُت وبًضإ ما ًجب 

مً ١.م.م ٖلى ؤهه " ًخٗحن في حمُ٘  528الًُٗ وبال ؾ٣ِ ُٞه، ٣ٞض وعص في اإلااصة بًضاٖه صازل ؤحل 
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ألاخىا٫ التي حؿخىحب ٖىض اؾخٗما٫ ؤخض َغ١ الًُٗ جإصًت وحُبت ٢ًاثُت ؤو بًضإ مبلٜ، ال٣ُام بهظا 

 ؤلاحغاء جدذ َاثلت البُالن ٢بل اههغام آلاحا٫ ال٣اهىهُت الؾخٗما٫ الًُٗ".

خضص لجمُ٘ َغ١ الًُٗ ؤحال حؿ٣ِ بٗضم مماعؾتها زالله باؾخثىاء حٗغى  واإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ

الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت الظي لم ًدضص له ؤي ؤحل وبىاء ٖلى طل٪ ًغي ال٣ٟه ؤهه ًم٨ً الًُٗ بخٗغى 

٘ اإلاٛغبي  ؾىت )اإلااصة  15الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، زال٫ ؤحل الخ٣اصم اإلاؿ٣ِ للضٖىي وهى في الدكَغ

ً ّ.٫.ٕ( والىا٢٘ ؤن هظا الاججاه لِـ له ؾىض ٢اهىوي، ومً زم هغي ؤهه َاإلاا ؤن اإلاد٩ىم له بةم٩اهه م 378

مٟاحإة الٛحر بالخ٨م الظي لم ٨ًً مازال وال ممثال في بحغاءاث نضوعه، زال٫ مضة ؤ٢هاها زالزىن ؾىت، 

 ٞةهه ًجب ٞخذ باب الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت زال٫ هٟـ اإلاضة.

جضع اإلاالخٓت بلى ؤن مىاُٖض الًُٗ اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت هي مىاُٖض ٦ما ج

ان ألاحل، وال الُىم الظي ًلي "  ٧املت، ؤي ال ًدؿب الُىم الظي جم ُٞه ؤلاحغاء الظي جغجب ٖلُه بضء ؾٍغ

ُه حؿلُم الاؾخضٖاء ج٩ىن حمُ٘ آلاحا٫ اإلاىهىم ٖلحها في هظا ال٣اهىن ٧املت ٞال ًدؿب الُىم الظي ًخم ٞ

ىه وال الُىم ألازحر الظي جيخهي ُٞه.  ؤو الخبلُٜ ؤو ؤلاهظاع ؤو ؤي بحغاء آزغ للصخو هٟؿه ؤو إلاَى

 بطا ٧ان الُىم ألازحر ًىم ُٖلت امخض ألاحل بلى ؤو٫ ًىم ٖمل بٗضه".

ل  30وبىاء ٖلى طل٪ بطا بلٜ خ٨م ٢ابل لالؾخئىاٝ للمد٩ىم ٖلُه ًىم  ٞةن ؤحل  2005ؤبٍغ

 30مً قهغ ماي مً هٟـ الؿىت، ؤما الُىم الظي جم ُٞه الخبلُٜ وهى  31ؾخئىاٝ ًى٣ط ي باه٣ًاء ًىم الا 

ل الُىم ألازحر الظي ج٨خمل به مضة  ماي ٞةجهما ال ًدؿبان يمً ألاحل لخ٨خمل مضة  30ًىما وهى  30ؤبٍغ

 الثالزحن ًىما.

ج٣اصم ٦ما ًغي ؤٚلب ال٣ٟهاء ٞةهه ؤما حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٞةطا اٖخبرها ؤحله ؤحل 

مً ّ.٫.ٕ التي ججغي  386حؿغي بكإهه ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في خ٣ل الخ٣اصم اإلاؿ٣ِ، والتي جًمىتها اإلااصة 

 ٖلى الهىعة الخالُت:



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 161 

"ًدؿب الخ٣اصم باألًام ال٩املت ال بالؿاٖاث وال ًدؿب الُىم الظي ًبضؤ الخ٣اصم مىه في الؼمً 

 الالػم لخمامه.

خم ال  خ٣اصم باهتهاء الُىم ألازحر مً ألاحل".ٍو

وبهظا ٩ًىن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت مسخلٟا ًٖ َغ١ الًُٗ ألازغي في ٧ىن اإلاُٗاص الالػم 

ٗه زالله هى مُٗاص ٚحر ٧امل، ألهه وبن ٧ان ال ًضزل في خؿابه الُىم الظي ًبضؤ مىه الخ٣اصم ٞةهه ًضزل  ٞع

اإلاخ٣ضمت، ؤما بطا اٖخبرها ؤحل حٗغى الخاعج ًٖ  386إلااصة في خؿابه الُىم ألازحر ٖلى ما ؤوضخخه ا

الخهىمت ؤحل ؾ٣ٍى ٦ما هغي ٞةهه ًسً٘  إلاا جسً٘ له ؾاثغ آلاحا٫ اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن اإلاؿُغة 

 اإلاخ٣ضمت. 512اإلاضهُت مً ؤخ٩ام، والتي جًمىتها اإلااصة 

ٞةهه ًمخض بلى ؤو٫ ًىم ٖمل ٖلى ما وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بطا ناصٝ آزغ ًىم مً ألاحل ًىم ُٖلت 

مال باإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن ٞةهه حٗخبر ؤًام ُٖل حمُ٘  513ؤوضخخه ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة اإلاظ٧ىعة، ٖو

ألاًام اإلاهغح بإجها ٦ظل٪ بم٣خط ى هو ٢اهىوي، ومً الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للُٗل في ؤلاصاعاث 

ش  2.77.169مخُاػ ًم٨ً ؤلاقاعة بلى اإلاغؾىم ع٢م واإلااؾؿاث الٗمىمُت واإلاهالر طاث الا  الهاصع بخاٍع

ُاص اإلاؿمىح ٞحها بالُٗلت في اإلااؾؿاث اإلاظ٧ىعة ٦ما و٢٘ حُٛحره  28/2/77 اإلاخٗل٤ بخدضًض الثدت ألٖا

ش  2.00.166وجخمُمه بىاؾُت اإلاغؾىم ٖضص  .10/05/2000بخاٍع

ىُت ؤو وبىاء ٖلى طل٪ بطا ناصٝ آزغ ًىم مً ألاحل ًىم الؿب ُاص الَى ذ ؤو ؤخض ناصٝ ؤخض ألٖا

 الضًيُت ٞةن ألاحل ًمخض بلى ؤو٫ ٖمل ًلي طل٪ الُىم.

 زاهُا: َبُٗت ؤحل الًُٗ

ت ما بطا ٧اهذ ال٣ىاٖض اإلاىٓمت له ج٨دس ي نبٛت آمغة  ه٣هض بالُبُٗت ال٣اهىهُت ألحل الًُٗ مٗٞغ

ل٪ م٣غعة إلاهلختهم الصخهُت خُث ًم٨جهم بدُث ال ٩ًىن إلعاصة ألاٞغاص ؤًت ؾلُت بػاءها ؤم ؤجها ب٨ٗـ ط

 حٗضًلها َب٣ا إلاا ج٣خًُه مهلختهم.
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الىا٢٘ ؤن مضص الًُٗ ٢غعث مً ؤحل بلؼام ؤَغاٝ الخهىمت بمماعؾت ما ًغوهه في نالخهم مً 

٘ الخهىماث ٧ي ال جخإبض هظه ألازحرة ؤمام اإلادا٦م، وهظا  َٗىن، والخ٨مت مً وعاء طل٪ ج٨مً في حؿَغ

 اٖض اإلاىٓمت آلحا٫ الُٗىن جخهل بالىٓام الٗام مما ًجٗل بعاصة ألاٞغاص بػاءها مىٗضمت.ٌٗني ؤن ال٣ى 

ترجب ٖلى اٖخباع ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لُغ١ الًُٗ وآحاله مخٗل٣ت بالىٓام الٗام هدُجخان هامخان:  ٍو

٤ ًَٗ ٚحر مىهىم ٖلُه في ال٣اهىن ؤو ج ٤ ؤوالهما بُالن الاجٟا٢اث التي مً قإجها ؤن جدضر ٍَغ لغي ٍَغ

ًَٗ مىحىص، ٦ما جبُل الاجٟا٢اث التي ٩ًىن مً قإجها ؤن جدضر حُٛحرا في اإلاضص اإلاخٗل٣ت بُغ١ الًُٗ 

لها زالٞا إلاا هي ٖلُه في ال٣اهىن. ؤما الىدُجت الثاهُت ٞخخدهل في وحىب الخ٨م  ؾىاء بخ٣هحرها ؤو بخٍُى

، ٦ما ً جىػ لؤلَغاٝ الخمؿ٪ بالؿ٣ٍى في ؤًت بؿ٣ٍى الخ٤ في الًُٗ جل٣اثُا ولى لم ًخمؿ٪ به ؤي َٝغ

 مغخلت ٧اهذ ٖلحها الضٖىي.

وزالٞا إلاا ج٣ضم وجماقُا م٘ ما ٣ًى٫ بها ؤٚلب ال٣ٟهاء صون ؾىض ٞةن ؤحل حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ 

مً ّ.٫.ٕ ٖلى ؤن  372الخهىمت باٖخباعه ؤحل ج٣اصم ٞةهه ال ًخٗل٤ بالىٓام الٗام، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

الضٖىي ب٣ىة ال٣اهىن، بل البض إلاً له مهلخت ُٞه ؤن ًدخج  به ولِـ لخ٣اض ي ؤن ًثحره "الخ٣اصم ال ٌؿ٣ِ 

 مً جل٣اء هٟؿه".

والضٞ٘ بالخ٣اصم ٌٗخبر صٞٗا بٗضم ال٣بى٫ قإهه قإن الضٞ٘ باهخٟاء الهٟت واإلاهلخت، ومً زم ٞةهه 

ىو ٖلى ؤهه " ًجب ؤن مً ١.م.م التي ج 49ًسً٘ باليؿبت للى٢ذ الظي ًخٗحن زالله الخمؿ٪ به للماصة 

ًثاع في آن واخض و٢بل ٧ل صٞإ في الجىهغ الضٞ٘ بةخالت الضٖىي ٖلى مد٨مت ؤزغي لخ٣ضًمها ؤمام 

حن والضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ وبال ٧ان الضٞٗان ٚحر م٣بىلحن.  مد٨مخحن مسخلٟخحن، ؤو العجباٍ الضٍٖى

ؿُغة التي ال ج٣بلها اإلاد٨مت ٌؿغي هٟـ الخ٨م باليؿبت لخاالث البُالن وؤلازالالث الك٩لُت واإلا

 بال بطا ٧اهذ مهالر الُٝغ ٢ض جًغعث ٞٗال".
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حن اإلاهغي والٟغوس ي، ٞاإلاكٕغ  بضو ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًسخل٠ في هظا الخ٨م م٘ ٧ل مً اإلاكٖغ ٍو

مً  115اإلاهغي ًجحز ببضاء الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫ في ؤًت خالت ج٩ىن ٖلحها الضٖىي ولى في الاؾخئىاٝ )اإلااصة 

 هىن اإلاغاٞٗاث(.٢ا

مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫  122ؤما اإلاكٕغ الٟغوس ي ٞبٗضما ٖٝغ في اإلااصة 

وطل٪ بؿبب اهخٟاء خ٤ الخ٣اض ي ٦ما -بإهه ٧ل صٞ٘ ًى٨غ به الخهم صٖىي زهمه صون اإلاؿاؽ باإلاىيٕى

، هو في اإلااصة في خالت ٣ٞض الهٟت ؤو اإلاهلخت ؤو بؿبب الخ٣اصم، ؤو بؿب٤ الٟهل في  الضٖىي، ؤو الؿ٣ٍى

مىه ٖلى بم٩اهُت ببضاء الضٞ٘ بٗضم ال٣بى٫ في ؤًت مغخلت ج٩ىن ٖلحها الضٖىي، م٘ ٖضم ؤلازال٫ بالخ٨م  123

ًاث بن ٧ان لها وحه، ٖلى مً ًخٗمض الخمؿ٪ به مخإزغا ب٣هض جإزحر الٟهل في الضٖىي.  بالخٍٗى

م مما ٣ًى٫ به ؤٚلب ال٣ٟهاء ٞةهىا هغ  مً  428ي جماقُا م٘ اإلابضؤ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة وبالٚغ

، قإهه في طل٪ قإن ؾاثغ  ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ؤن ٌٗخبر ؤحل حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ؤحل ؾ٣ٍى

 َغ١ الًُٗ.

 زالثا: و٠٢ مُٗاص الًُٗ

غاٝ آحا٫ الاؾخئىاٝ لهالر وعزخه،  137ههذ اإلااصة  اة ؤخض ألَا وال مً ١.م.م ٖلى ؤهه " جى٠٢ ٞو

ً الصخو اإلاخىفى َب٣ا  15ج٣٘ مىانلتها مً حضًض بال بٗض مغوع  ًىما الخالُت لخبلُٜ الخ٨م للىعزت بمَى

 .54للُغ١ اإلاكاع بلحها في الٟهل 

ًم٨ً ؤن ٣ً٘ هظا الخبلُٜ بلى الىعزت وممثلحهم ال٣اهىهُحن حماُٖا صون جىهُو ٖلى ؤؾمائهم 

اٞٗاث اإلاهغي ٖلى ؤن " مُٗاص الًُٗ ٠٣ً بمىث اإلاد٩ىم مً ٢اهىن اإلاغ  216ونٟاتهم" ٦ما ههذ اإلااصة 

ٖلُه ؤو ٣ًٟض ؤهلُخه للخ٣اض ي ؤو بؼوا٫ نٟت مً ٧ان ًباقغ الخهىمت ٖىه، وال ًؼو٫ الى٠٢ بال بةٖالن 

الخ٨م بلى مً ٣ًىم م٣ام الخهم الظي جىفي ؤو ٣ٞض ؤهلُخه للخ٣اض ي ؤو ػالذ نٟخه، واه٣ًاء اإلاىاُٖض التي 

 ض اإلاخىفى الجساط نٟت الىاعر بن ٧ان".ًدضصها ٢اهىن بل
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بضو ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي ٧ان ؤ٦ثر بخ٩اما ألؾباب الاه٣ُإ التي ج٣ىم ؤزىاء ؾحر مُٗاص الًُٗ ؤًا  ٍو

اة ؤو ٣ٞضان ألاهلُت  ه حٗغيا ؤو اؾخئىاٞا ؤو ه٣ًا ؤو بٖاصة هٓغ، وؾىاء ٧ان ؾبب الاه٣ُإ هى الٞى ٧ان هٖى

 حر طل٪.ؤو ه٣هاجها ؤو ػوا٫ الهٟت ؤو ٚ

اة ٞةهه ًجب جُب٤ُ ٢ىاٖض الاه٣ُإ ٖلى باقي  م مً ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ا٢خهغ ٖلى الٞى وبالٚغ

مال باألخ٩ام  137ألاؾباب ألازغي، ٦ما ًجب جمضًض خ٨م هو اإلااصة  اإلاخ٣ضمت لِكمل ؾاثغ َغ١ الًُٗ. ٖو

اة ؤخض ألا  َغاٝ لهالر وعزخه، وال اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٞةن ؤحل الًُٗ ٠٣ً في خالت ٞو

ً اإلاخىفى حماُٖا وصون يغوعة الخىهُو ٖلى ؤؾمائهم  اهه بال بٗض بٖالجهم بالخ٨م بمَى ٌؿخإه٠ ؾٍغ

ونٟاتهم، طل٪ ؤهه إلاا ٧اهذ ال٣اٖضة الٗامت ؤن اه٣ُإ الخهىمت ال ًازغ في ؤي بحغاء مً بحغاءاتها التي 

ػوا٫ ؤؾباب الاه٣ُإ حٗخبر م٨ملت لئلحغاءاث جمذ صخُدت، ٞةن ؤلاحغاءاث الجضًضة التي جخم بٗض 

الن  15الؿاب٣ت، وبىاء ٖلى طل٪ هو اإلاكٕغ ٖلى مىانلت آلاحا٫ التي جى٢ٟذ بٗض مغوع  ًىما مً ؤلٖا

 الخانل للىعزت.

ٞه٨ظا لى ؤن مد٩ىما ٖلُه بلٜ بالخ٨م الهاصع ابخضاثُا يضه وبٗض ٖكغة ؤًام مً الخبلُٜ خهلذ له 

اة ٞةن ؤحل الاؾخ ئىاٝ ًخى٠٢ بلى ما بٗض جبلُٜ الخ٨م لىعزت بسمؿت ٖكغ ًىما، ٌؿخإه٠ بٗضها ألاحل الٞى

ً ًىما البا٢ُت. اهه ل٨ُمل الٗكٍغ  ؾٍغ

ؤما باليؿبت لخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٞةطا ٢لىا ؤن ألاحل الخام به هى ؤحل ج٣اصم ٞةهه 

ما بٗضها مً ٫.١.ٕ ؤما بطا ٢لىا ؤهه ؤحل و  379ًسً٘ ألؾباب الى٠٢ والاه٣ُإ اإلاىهىم ٖلحهما في اإلاىاص 

 ؾ٣ٍى ٞةهه ٌؿغي ٖلُه ما ٌؿغي ٖلى مسخل٠ َغ١ الًُٗ مً ؤخ٩ام َب٣ا للخٟهُل اإلاخ٣ضم.

 

 الفصل الثاوي: ػسق الؼعً العاديت 

لب جصخُذ ما  جخمحز َغ١ الًُٗ الٗاصًت بةم٩اهُت الاؾدىاص ٞحها بلى ؤي ؾبب للخٓلم مً الخ٨م َو

٢ُٗت ؤو ٢اهىهُت، ٞمً الجاثؼ الًُٗ في الخ٨م اؾدىاصا بلى الخُإ الظي اعج٨بخه اإلاد٨مت قابه مً ؤزُاء وا
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في اؾخسالنها للى٢اج٘ ؤو ج٨ُُٟها، ؤو بلى الخُإ في جُب٤ُ الىهىم ال٣اهىهُت ٖلى الى٢اج٘، ؤو بلى ؤن 

 ؤلاحغاءاث التي ؾب٣ذ نضوع الخ٨م ٧اهذ باَلت ؤو ٚحر طل٪ مً ألاؾباب.

غ١ الًُٗ الٗ ٘ اإلاٛغبي هي الخٗغى والاؾخئىاٝ لظل٪ ٞةن بدثىا لهظا الٟهل َو اصًت في الدكَغ

حن هسهو ؤولهما للخٗغى والثاوي لالؾخئىاٝ.  ٣ًخط ي ج٣ؿُمه بلى ٖٞغ

 L’oppositionالفسع ألاول: الخعسض 

ٗه  ٟه وبُان ألاخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ به، ومُٗاصه، وبحغاءاث ٞع ٣ًخط ي البدث في الخٗغى حٍٗغ

 ه.وآزاع 

 : حٍٗغ٠ الخٗغىأوال

٤ ٖاصي للًُٗ في ألاخ٩ام الُٛابُت ًخ٣ضم به اإلاد٩ىم ٖلُه الظي لم ًضاٞ٘ ًٖ  الخٗغى هى ٍَغ

خ٣ى٢ه ؤمام اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه،وطل٪ لُُلب مجها بٖاصة الىٓغ في خ٨مها بةلٛاثه ؤو 

ه ومُالبه اإلاًمىت بم٣ا٫ الخٗغى.  حٗضًله ٖلى يىء صٖٞى

٘ ؤمام اإلاد٨مت ؤٖلى صعحت مً اإلاد٨مت التي  وبظل٪ ًسخل٠ الخٗغى ًٖ الاؾخئىاٝ الظي ًٞغ

ؤنضعث الخ٨م اإلاؿخإه٠، ٦ما ًسخل٠ ًٖ حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت في ٧ىن هظا ألازحر ًماعؽ مً 

خحن  َٝغ الٛحر، ؤي مً لم ٨ًً مازال ؤو ممثال في الخهىمت التي اهتهذ بهضوع الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، في

ه لؿبب مً ألاؾباب. ا ٞحها، ول٨ىه لم ٣ًضم صٖٞى  ًماعؽ الخٗغى مً شخو ٧ان َٞغ

 ألاخ٩ام التي ج٣بل الخٗغى ثاهيا:

بن ألاخ٩ام التي ج٣بل الخٗغى هي ألاخ٩ام الُٛابُت مً حهت والتي ال ج٣بل الاؾخئىاٝ مً حهت 

٣حن مً َغ١ الًُٗ الٗاصًت في ألاخ٩ام ال ًجخمٗان في  ؤزغي، طل٪ ؤن الاؾخئىاٝ والخٗغى باٖخباعهما ٍَغ

٘ اإلاٛغبي، و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظه الىاخُت في اإلااصة  مً ١.م.م التي جىو ٖلى ما  130ْل الدكَغ

 ًلي" ًجىػ الخٗغى ٖلى ألاخ٩ام الُٛابُت الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثُت بطا لم ج٨ً ٢ابلت لالؾخئىاٝ".

 ال٣ابلت للخٗغى هي ألاخ٩ام الخالُت:وبىاء ٖلى طل٪ ج٩ىن ألاخ٩ام 
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 ألاخ٩ام الُٛابُت الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثُت-1

ش  1.93.206مً ١.م.م ٦ما ٖضلذ بىاؾُت الٓهحر ع٢م  45ٖمال باإلااصة  ، ٞةن 10/09/1993بخاٍع

ا في هٟـ اإلااصة اإلاؿُغة اإلاُب٣ت ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت هي اإلاؿُغة ال٨خابُت باؾخثىاء ال٣ًاًا اإلاكاع بلحه

ت وهي جخٗل٤ بال٣ًاًا التي جسخو بالىٓغ ٞحها  ٖلى ؾبُل الخهغ خُث ًجغي الٗمل باإلاؿُغة الكٍٟى

ابخضاثُا واهتهاثُا اإلادا٦م الابخضاثُت، و٢ًاًا الى٣ٟت والُال١ والخُل٤ُ، وال٣ًاًا الاحخماُٖت و٢ًاًا 

 اؾدُٟاء ومغاحٗت وحُبت ال٨غاء و٢ًاًا الخالت اإلاضهُت.

ت اإلاؿُغة التي ًجب جُب٣ُها في الجزإ وم ً اإلاؿلم به ؤن مُٗاع الُٛاب والخًىع ًخدضص بمٗٞغ

ت ٞةن الخ٨م ٩ًىن ُٚابُا باليؿبت للُٝغ الظي لم ًدًغ بالجلؿت  اإلاٗغوى ٞةطا ٧اهذ اإلاؿُغة قٍٟى

في مل٠ شخهُا ؤو بىاؾُت مً ًمثله، بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧ان ٢ض ؤصلى ؤو لم ًض٫ بمؿخيخجاث ٦خابُت 

غاٝ ٢ض ؤصلىا خًىعٍا باليؿبت بلُه ولى لم ٌؿب٤  ال٣ًُت، ٞمً ؤصلى بمظ٦غاث ٦خابُت في ال٣ًُت ٧ان ألَا

له الخًىع بىٟؿه ؤو ًمً ًمثله  ألًت حلؿت، ؤما مً لم ًض٫ بمؿخيخجاث م٨خىبت في مل٠ ال٣ًُت، ٞةن 

اث م٨خىبت في مل٠ ال٣ًُت، ٞةن الخ٨م الهاصع بىٟؿه ؤو بمً ًمثله ألًت حلؿت ؤما مً لم ًض٫ بمؿخيخج

الخ٨م الهاصع ٞحها ٩ًىن ُٚابُا باليؿبت له ولى وايب ٖلى خًىع حمُ٘ الجلؿاث التي عاحذ زاللها 

مً ١.م.م ٖلى ؤهه "حٗخبر خًىعٍت ال٣غاعاث التي  344ال٣ًُت التي نضع ٞحها الخ٨م ٣ٞض ههذ اإلااصة 

غاٝ ؤو مظ٦غاتهم ولى ٧ا ت جهضع بىاء ٖلى م٣االث ألَا غاٝ ؤو و٦الئهم لم ٣ًضمىا مالخٓاث قٍٟى ن هاالء ألَا

 في الجلؿت.

ٌ صٞٗا وجبث في هٟـ الى٢ذ في الجىهغ ولى ٧ان الُٝغ  حٗخبر خًىعٍت ٦ظل٪ ال٣غاعاث التي جٞغ

.  الظي ؤزاع الضٞ٘ ٢ض امخى٘ اخخُاَُا مً ؤلاصالء بمؿخيخجاث في اإلاىيٕى

٣خًُاث ال٣ٟغجحن الغابٗت والخامؿت مً الٟهل جهضع ٧ل ال٣غاعاث ألازغي ُٚابُا صون بزال٫ بم

329.". 
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وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثُت في ال٣ًاًا التي جسً٘ 

ت بك٩ل صخُذ  ٖى لخُب٤ُ اإلاؿُغة ال٨خابُت ج٩ىن صاثما خًىعٍت باليؿبت للمضعي ألن الضٖىي ال حٗخبر مٞغ

ىب، ؤما باليؿبت للمضعى ٖلُه ٞخ٩ىن ُٚابُت بطا لم ًض٫ بمؿخيخجاث ٦خابُت بطا لم جخم بىاؾُت م٣ا٫ م٨خ

مً ١.م.م خُث ٩ًىن  48في اإلال٠، ما لم ًخٗضص اإلاضعى ٖلحهم، وحٗمض اإلاد٨مت بلى جُب٤ُ م٣خًُاث اإلااصة 

بطا  الخ٨م بمثابت خًىعي ختى باليؿبت لؤلَغاٝ اإلاسخلٟت، وم٘ طل٪ ٞةن هظه ألاخ٩ام ال ج٣بل الخٗغى بال 

 ٧اهذ ناصعة في خضوص الازخهام الجهاجي للمد٨مت الابخضاثُت.

ت ٞةهه مً اإلاخهىع ؤن ج٩ىن  ؤما ألاخ٩ام التي جهضع في بَاع ال٣ًاًا الخايٗت للمؿُغة الكٍٟى

ا  حن مٗا، ٚحر ؤن مجا٫ نضوعها بهظه الهٟت باليؿبت للمضعي ؤنبذ ي٣ُا، ؤي مغبَى ُٚابُت باليؿبت للُٞغ

ت للٟهل في مىيٕى الضٖىي، ؤما بطا ٧اهذ ٨ٖـ طل٪ بدالت ٧ىن ال٣ًُ ت ال جخىٞغ ٖلى الٗىانغ الًغوٍع

م جسل٠ اإلاضعي، وطل٪ صوهما جمُحز بحن ما بطا ٧ان ناصعا في خضوص  ٞةن الخ٨م ٩ًىن بمثابت خًىعي ٚع

 (.47/3الازخهام الجهاجي ؤو الابخضاجي  للمد٨مت الابخضاثُت )اإلااصة 

حن: ؤولهما ؤال ؤما باليؿبت للمضعى ٖلُه  ٞةن الخ٨م ٩ًىن ُٚابُا بطا لم ًدًغ هى ؤو مً ًمثله بكَغ

 ٩ًىن اإلاضعى ٖلُه ؤو و٦ُله ٢ض جىنل باالؾخضٖاء شخهُا، والثاوي ؤال ٩ًىن الخ٨م ٢ابال لالؾخئىاٝ.

ؤما بطا ٧ان ٢ض جىنل شخهُا، و٧ان الخ٨م ٢ابال لالؾخئىاٝ ٞةهه ٩ًىن بمثابت خًىعي ٖلى ما 

 مً ١.م.م في ٣ٞغتها الغابٗت. 47ة ؤوضخخه اإلااص

 ألاخ٩ام الُٛابُت الهاصعة ًٖ مدا٦م الاؾخئىاٝ-2

مً هٟـ  130مً ١.م.م بسهىم الخٗغى ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٖلى اإلااصة  352ؤخالذ اإلااصة 

 ال٣اهىن الخانت بالخٗغى ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت.

التي جهضع ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثُت ال ج٣بل  وألاخ٩ام التي جهضع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ بسالٝ جل٪

الاؾخئىاٝ، ومً زم ٞهي ج٩ىن صاثما ٢ابلت للخٗغى بطا ٧اهذ ناصعة بهىعة ُٚابُت، وجهضع ؤخ٩ام مد٨مت 
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الاؾخئىاٝ بهىعة ُٚابُت بطا لم ًض٫ اإلاؿخإه٠ ٖلُه بمؿخيخجاث ٦خابُت في مل٠ ال٣ًُت، وطل٪ ؾىاء 

ت ؤو   مً ١.م.م(. 344/2ا٢خهغث ٖلى الىاخُت الك٩لُت )اإلااصة  حٗل٣ذ اإلاؿخيخجاث بضٕٞى حىهٍغ

ٚحر ؤهه بطا حٗضصث اإلاؿخإه٠ ٖلحهم ولم ٣ًضم بًٗهم بمؿخيخجاجه في ألاحل اإلادضص، ٞةن اإلاؿدكاع 

ىبههم بلى ؤهه بدلى٫ ألاحل الجضًض ٞةن الخ٨م ؾُهضع بمثابت خًىعي  اإلا٣غع ًمىدهم ؤحال حضًضا ٍو

اإلاخ٣ضمت ٢ض  344مً ١.م.م( لظل٪ ٧اهذ اإلااصة  329/4َغاٝ اإلاخسلٟت )اإلااصة باليؿبت للجمُ٘ بمً ٞحهم ألا 

هبهذ بلى هظه الىاخُت في ال٣ٟغة ألازحرة ب٣ىلها " جهضع ٧ل ال٣غاعاث ألازغي ُٚابُا صون ؤلازال٫ بم٣خًُاث 

 ".329ال٣ٟغجحن الغابٗت والخامؿت مً الٟهل 

د٨مت الاؾخئىاٝ ال ًخهىع نضوعها ُٚابُا باليؿبت وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ م

للمؿخإه٠، طل٪ ؤن الاؾخئىاٝ ًخم ٦مبضؤ ٖام بم٣ا٫ ٦خابي ًىصٕ ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت الابخضاثُت التي 

مً ١.م.م ووحىص م٣ا٫ ٦خابي في مل٠ ال٣ًُت  141ؤنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة 

 اإلاخ٣ضمت. ٩344ام التي ههذ ٖلحها اإلااصة ًجٗل الخ٨م خًىعٍا ٖمال باألخ

٦ما ججضع اإلاالخٓت بلى ؤن ألاوامغ الاؾخعجالُت ال ج٣بل الخٗغى ل٩ىجها جهضع بما خًىعٍا ؤو بمثابت 

مً ١.م.م في ٣ٞغتها الثالثت ٖلى ؤهه " ال ًًُٗ في هظه ألاوامغ بالخٗغى"  53خًىعي، لظل٪ ههذ اإلااصة 

مً ١.م.م وحملت ال٣ى٫ ؤن ألاخ٩ام الخًىعٍت  319إلاد٨محن ٖمال باإلااصة و٦ظل٪ ال ج٣بل الخٗغى ؤخ٩ام ا

ؤو الهاصعة بمثابت خًىعي ٧لها ال ج٣بل الخٗغى، ٦ما ال ج٣بل الخٗغى ألاخ٩ام التي وعص هو زام بمى٘ 

٤ مً َغ١ الًُٗ، وطل٪ ٧األخ٩ام الهاصعة بىاء ٖلى حٗغى ؾاب٤، طل٪ ؤن الخٗغى  الًُٗ ٞحها بهظا الٍُغ

 الخٗغى ال ًجىػ.ٖلى 

 : مُٗاص الخٗغى وق٩لهثالثا

بن الًُٗ بالخٗغى ٦ؿاثغ َغ١ الًُٗ ًسً٘ إلحغاءاث ق٩لُت ؾىاء مً خُث الى٢ذ الظي  

٘ ؤمامها.  ًجب مماعؾخه زالله ؤو خُث الك٩ل الظي ًماعؽ به ؤو الجهت التي ًٞغ

 مُٗاص الخٗغى-1
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ش جبلُٜ الخ٨م  10مً ١.م.م ٞةن ؤحل الخٗغى مدضص في  130بم٣خط ى اإلااصة  ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 مً هٟـ ال٣اهىن. 54اإلاخٗغى ٖلُه َب٣ا للماصة 

ان ؤحل الخٗغى في خ٤ اإلابلٜ بلُه ًخٗحن جيبحهه في وز٣ُت الخبلُٜ بلى ؤهه باههغام ألاحل  ولؿٍغ

ٌؿغي  اإلاظ٧ىع ٌؿ٣ِ خ٣ه في الخٗغى، ؤما بطا لم جخًمً وز٣ُت الخبلُٜ هظا البُان ٞةن ؤحل الخٗغى ال 

م جبلُٜ الخ٨م للُٝغ الظي مً خ٣ه الًُٗ ُٞه.  ٚع

خم جبلُٜ الخ٨م بىاؾُت قهاصة حؿلُم جبحن الصخو اإلاٗني بالخبلُٜ واؾم الصخو الظي حؿلم  ٍو

ش بحغاء الخبلُٜ وجى٢ُ٘ الٗىن  ا ًدمل اؾم اإلابلٜ بلُه وع٢م مل٠ الخبلُٜ وجاٍع َي الخبلُٜ الظي ٌكمل ْٞغ

ُٜ م٘ اؾمه، وصازل هظا الٓٝغ جىي٘ وسخت جبلُُٛت للخ٨م اإلابلٜ ومدًغ ال٣ًاجي الظي ٢ام بالخبل

الخبلُٜ الظي ًخًمً باإلياٞت بلى البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالخ٨م ومل٠ الخبلُٜ واإلابلٜ له جىبُه هظا ألازحر بلى 

.  ؤحل الؿ٣ٍى

ىه بلى ؤ٢اعبه ؤو زضمت ؤو ل٩ل شخو  والخبلُٜ ٩ًىن صخُدا بطا ؾلم للصخو هٟؿه، ؤو في مَى

مً ١.م.م ول٩ي جخم ٖملُت الخبلُٜ في ْغوٝ ؾلُمت ًجب ؤن ٌؿلم  38آزغ ٌؿ٨ً مٗه ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة 

ا بخى٢ُ٘  ش الخبلُٜ مخبٖى ىىان الُٝغ وجاٍع الخ٨م في ْٝغ مسخىم ال ًدمل بال الاؾم الصخص ي والٗاثلي ٖو

اب٘ اإلاد٨مت )اإلااصة   (.38/2الٗىن َو

م مً خهغ اإلاكٕغ البُاهاث  التي ًدملها ْٝغ الخبلُٜ في البُاهاث اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ٞةن ما وبالٚغ

ًجغي به الٗمل هى بياٞت مل٠ الخبلُٜ وع٢م الخ٨م ؤو ال٣غاع، وهي بياٞت ال جازغ في هٓغها ٖلى ؾالمت 

 ٖملُت الخبلُٜ.

 ق٩ل الخٗغى-2

نى هظا مً هٟـ ال٣اهىن، ومٗ 31مً ١.م.م بسهىم ق٩ل الخٗغى ٖلى اإلااصة  131ؤخالذ اإلااصة 

ذ ًضلي به  ؤن الخٗغى ًخم بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ومى٢٘ مً َٝغ اإلاخٗغى ؤو و٦ُله، ؤو بىاؾُت جهٍغ
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اإلاخٗغى شخهُا ل٩اجب الًبِ الظي ًدغع مدًغا ًى٢٘ مً َٝغ اإلاهغح ؤو ٌكاع ُٞه بلى ؤهه ال ًم٨ً له 

 الخى٢ُ٘.

خٗحن ؤن ًخًمً اإلا٣ا٫ ؤو اإلادًغ البُاهاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلا مً ١.م.م وهي جخٗل٤  32اصة ٍو

باؾم اإلاخٗغى واإلاخٗغى يضه الصخص ي والٗاثلي ونٟت ومهىت ؤو مدل ب٢امخه، وبطا حٗل٤ ألامغ بكغ٦ت 

الوة ٖلى طل٪ ًجب ؤن ًخًمً  32/1وحب ؤن ًخًمً اإلا٣ا٫ اؾمها وهىٖها ومغ٦ؼها )اإلااصة  مً ١.م.م( ٖو

٤ بم٣ا٫ الخٗغى اإلا٣ا٫ ؤو اإلادًغ ملخها للى٢اج٘ والىؾاثل التي ٌؿ دىض بلحها اإلاخٗغى في حٗغيه، وجٞغ

ها )اإلااصة  اإلاؿدىضاث التي ًىىي اإلاضعي اؾخٗمالها م٣ابل ونل ٌؿلمه ٧اجب الًبِ بٗض بخهاءها وبُان هٖى

مال بال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  32/2 بطا ٢ضم الخٗغى بم٣ا٫ م٨خىب وحب ؤلاصالء بيسخ  32مً ١.م.م( ٖو

 حهم.مىه بٗضص اإلاخٗغى ٖل

ذ ؤو  غي البٌٗ ؤن ًترجب البُالن ٖلى مسالٟه اإلا٣خًُاث اإلاخ٣ضمت ٦ٗضم جى٢ُ٘ اإلا٣ا٫ ؤو الخهٍغ ٍو

ا٢هما باإلاؿدىضاث ؤو ٖضم جًمُجها و٢اج٘  32ٖضم جًمُجهما البُاهاث اإلاكاع بلحها في اإلااصة  ؤو ٖضم بٞع

 101الخٗغى وألاؾباب اإلاثاعة بلى ٚحر طل٪.

اه ُٞما طهب بلُه لٗضة ؤؾباب: مجها ؤن اإلاؿُغة في ال٣ًاًا التي ًجىػ ٚحر ؤهىا ال وكاَغ هظا الاجج

ٞحها الخٗغى جسخل٠ بازخالٝ ما بطا حٗل٤ ألامغ باإلاد٨مت الابخضاثُت، ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ، ٞباليؿبت 

إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاؿُغة ج٩ىن ٦خابُت ومً زمً ًٞٛ م٣ا٫ الخٗغى ًخٗحن ؤن ٣ًضم ٦خابت مخًمىا 

التي ؤوحب اإلاكٕغ جًمُجها به، ؤما باليؿبت للمد٨مت الابخضاثُت ٞةن الخٗغى ال ًجىػ بال بطا ٧ان  البُاهاث

الخ٨م ٚحر ٢ابل لالؾخئىاٝ، وألاخ٩ام التي ال ج٣بل الاؾخئىاٝ في ال٣اهىن اإلاٛغبي هي ٦مبضؤ ٖام ألاخ٩ام 

ت واهتهاثُت، واؾدىاصا إلا٣خًُاث الٟهل الهاصعة في ال٣ًاًا التي جىٓغ ٞحها اإلادا٦م الابخضاثُت بهىعة ابخضاثُ

ت، ومً اإلاؿلم به ؤن بٖالن الخهم باصٖاءاث  45 مً ١.م.م ٞةن اإلاؿُغة في هظا الىٕى مً ال٣ًاًا قٍٟى

زهمه في هظه اإلاؿُغة ًخم مكاٞهت ٖىضما ًدًغ للجلؿت خُث ٌكٗغ مً َٝغ ال٣اض ي بها ومجها ٦ظل٪ 

                                                 
101

 املعٗز ايٛطين يًزصاعات ايكطا١ٝ٥ ايتابع يٛطاص٠ ايعزٍ باملػضب. ، 53طضم ايطعٔ ص ،عًغ١ً ايزال٥ٌ ٚايؾضٚح ايكا١ْْٝٛ - 
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ذ ؤو اإلا٣ا٫ لِؿذ ٖلى صعحت واخضة مً ألاهمُت، ٖلى جًمُ 32ؤن البُاهاث التي ههذ اإلااصة  جها الخهٍغ

ً ؤو مدل ؤلا٢امت الخانت ب٩ل َٝغ ًترجب ًٖ جسلٟها الخجهُل  ٞاألؾماء الصخهُت والٗاثلُت واإلاَى

هض١ هظا  بصخهه، مما جخسل٠ مٗه الٛاًت مً الخٗغى وهي مىاحهت اإلاخٗغى ٖلُه بمؼاٖم اإلاخٗغى ٍو

٠ بالكغ٦ت، ؤما البُاهاث ألازغي ٧الهٟت واإلاهىت ألامغ ٦ظل٪ ٖلى ملخو الى٢اج ٘، والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بالخٍٗغ

٠ بالُٝغ الظي  والىؾاثل اإلاثاعة وهٕى الكغ٦ت ٞال ًترجب ًٖ جسلٟها البُالن بال بطا ٧ان لها جإزحر في الخٍٗغ

ُٟت ب ٞٗال ؤن جدكغ اإلاؿدىضاث التي جخلخو ْو ها في بزباث جخٗل٤ به وهي ٢لما ج٩ىن ٦ظل٪، ومً الٍٛغ

ٌ الُلب لعجؼ اإلاٗني  الاصٖاء، يمً البُاهاث الك٩لُت، ٞٗضم ؤلاصالء باإلاؿدىضاث ًترجب ٖلُه في هٓغها ٞع

به ًٖ بزباث اصٖاثه ولِـ بُالهه، وهغي ؤال ٌٗمض ال٣اض ي بلى جغجِب البُالن في الخاالث التي ج٣خًُه بال 

غاٝ بة٦ما٫ البُاهاث الىا٢هت ٦ما ج٣ط   اإلاظ٧ىعة. 32ي ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة بٗض بهظاع ألَا

 اإلاد٨مت التي ٣ًضم ؤمامها الخٗغى-3

بن اإلاد٨مت اإلاسخهت للبث في الخٗغى هي اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، وهظه ألازحرة بما 

ت.  ؤن ج٩ىن اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ الٗاصًت ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

الابخضاثُت جهضع ؤخ٩اما ُٚابُت جهاثُت في خضوص مبلٜ ٖكغون ال٠  صعهم، وهي ؤخ٩ام ٚحر ٞاإلاد٨مت 

٘ لها اإلا٣ا٫ َب٣ا للماصة  مً ١.م.م  ٢31ابلت لالؾخئىاٝ مما ج٩ىن مٗه ٢ابلت للخٗغى ؤمامها، خُث ًٞغ

مً ١.م.م ؤو  39بلى  36وبمجغص ما جً٘ ًضها ٖلُه جإمغ باؾخضٖاء اإلاخٗغى ٖلحهم َب٣ا إلا٣خًُاث اإلاىاص 

اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت اإلاٟىيحن ال٣ًاثُحن، ؤما مدا٦م الاؾخئىاٝ الٗاصًت  81.03َب٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 

مً ١.م.م ج٩ىن ُٚابُت،  ٩ٞ344ل ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها زالٞا إلا٣خًُاث ال٣ٟغجحن ألاولى والثاهُت مً اإلااصة 

ت ًم٨ً وم 130ؤي ٢ابلت للخٗغى َب٣ا إلا٣خًُاث اإلااصة  ا ًلحها مً ١.م.م ومدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

الخٗغى ٖلى ؤخ٩امها قإجها في طل٪ قإن مدا٦م الاؾخئىاٝ الٗاصًت، طل٪ ؤن ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ؤمامها هي 

-95مً ال٣اهىن ع٢م  19ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٖلى ما ؤوضخخه ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 
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ت، وبظل٪ ج٩ىن ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها ُٚابُا ج٣بل الخٗغى ٖمال باإلااصة اإلادضر للم 53  352دا٦م الخجاٍع

 وما ًلحها. 130مً ١.م.م التي جدُل ٖلى اإلااصة 

ت ٞلِـ لها ازخهام جهاجي، ومً زم ٞةن ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها ج٩ىن صاثما  ؤما اإلادا٦م الخجاٍع

م مً ؤن اإلااصة ابخضاثُت ٢ابلت لالؾخئىاٝ مما ًجٗلها ٚحر ٢ ت ٞبالٚغ ابلت للخٗغى، وباليؿبت للمدا٦م ؤلاصاٍع

مً ال٣اهىن اإلادضر لها جدُل ٖلى اإلاؿُغة اإلاضهُت ُٞما ًسو ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ؤمامها، بال ؤن اإلااصة  7

ت بم٣ا٫ م٨خىب ًى٢ٗه مدام  ٘ ال٣ًاًا بلى اإلاد٨مت ؤلاصاٍع الثالثت مً ال٣اهىن اإلادضر لها جىو ٖلى ؤهه جٞغ

مً هٟـ ال٣اهىن  8سجل في حضو٫ هُئت مً هُئاث اإلادامحن باإلاٛغب، ألامغ الظي ًٟؿحر ما جًمىخه اإلااصة م

ت  التي ج٣ط ي بجٗل ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م ٢ابلت صوما لالؾخئىاٝ ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

 .41.90اإلادضزت بال٣اهىن ع٢م 

 زالثا: مُٗاص الخٗغى وق٩له

غى ٦ؿاثغ َغ١ الًُٗ ًسً٘ إلحغاءاث ق٩لُت ؾىاء مً خُث الى٢ذ الظي حُب بن الًُٗ بالخٗ

٘ ؤمامها.  مماعؾخه زالله ؤو خُث الك٩ل الظي ًماعؽ به ؤو الجهت التي ًٞغ

 مُٗاص الخٗغى-1

ش جبلُٜ الخ٨م  10مً ١.م.م ٞةن ؤحل الخٗغى مدضص في  130بم٣خط ى اإلااصة  ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 مً هٟـ ال٣اهىن. 54اصة اإلاخٗغى ٖلُه َب٣ا للم

ان ؤحل الخٗغى في خ٤ اإلابلٜ بلُه ًخٗحن جيبحهه في وز٣ُت الخبلُٜ بلى ؤهه باههغام ألاحل  ولؿٍغ

اإلاظ٧ىع بؿ٣ٍى خ٣ه في الخٗغى، ؤما بطا لم جخًمً وز٣ُت الخبلُٜ هظا البُان ٞةن ؤحل الخٗغى ال ٌؿغي 

م جبلُٜ الخ٨م للُٝغ الظي مً خ٣ه الًُٗ ُٞه.  ٚع

خم  جبلُٜ الخ٨م بىاؾُت قهاصة حؿلُم جبحن الصخو اإلاٗني بالخبلُٜ واؾم الصخو الظي حؿلم ٍو

ش بحغاء الخبلُٜ وجى٢ُ٘ الٗىن  ا ًدمل اؾم اإلابلٜ بلُه وع٢م مل٠ الخبلُٜ وجاٍع َي الخبلُٜ الظي ٌكمل ْٞغ

مدًغ الخبلُٜ ال٣ًاجي الظي ٢ام بالخبلُٜ م٘ اؾمه، وصازل الٓٝغ جىي٘ وسخت جبلُُٛت للخ٨م اإلابلٜ و 
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الظي ًخًمً باإلياٞت بلى البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالخ٨م ومل٠ الخبلُٜ واإلابلٜ له جىبُه هظا ألازحر بلى ؤحل 

.  الؿ٣ٍى

ىه بلى ؤ٢اعبه ؤو زضمه ؤو ل٩ل شخو  والخبلُٜ ٩ًىن صخُدا بطا ؾلم للصخو هٟؿه، ؤو في مَى

الخبلُٜ في ْغوٝ ؾلُمت ًجب ؤن ٌؿلم  مً ١.م.م ول٩ي جخم ٖملُت 38آزغ ٌؿ٨ً مٗه ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة 

ا بخى٢ُ٘  ش الخبلُٜ مخبٖى ىىان الُٝغ وجاٍع الخ٨م في ْٝغ مسخىم ال ًدمل بال الاؾم الصخص ي والٗاثلي ٖو

اب٘ اإلاد٨مت )اإلااصة   (.38/2الٗىن َو

م مً خهغ اإلاكٕغ البُاهاث التي ًدملها ْٝغ الخبلُٜ في البُاهاث اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ٞةن ما  وبالٚغ

غي به الٗمل هى بياٞت مل٠ الخبلُٜ وع٢م الخ٨م ؤو ال٣غاع، وهي بياٞت ال جازغ في هٓغها ٖلى ؾالمت ًج

 ٖملُت الخبلُٜ.

 ق٩ل الخٗغى-2

مً هٟـ ال٣اهىن، ومٗنى هظا  31مً ١.م.م بسهىم ق٩ل الخٗغى ٖلى اإلااصة  131ؤخالذ اإلااصة 

ذ ًضلي به ؤن الخٗغى ًخم بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ومى٢٘ مً َٝغ اإلاخٗغى  ؤو و٦ُله، ؤو بىاؾُت جهٍغ

اإلاخٗغى شخهُا ل٩اجب الًبِ الظي ًدغع مدًغا ًى٢٘ مً َٝغ اإلاهغح ؤو ٌكاع ُٞه بلى ؤهه ال ًم٨ً له 

 الخى٢ُ٘.

خٗحن ؤن ًخًمً اإلا٣ا٫ ؤو اإلادًغ البُاهاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  مً ١.م.م وهي جخٗل٤  32ٍو

والٗاثلي ونٟت ومهىت ؤو مدل ب٢امخه، وبطا حٗل٤ ألامغ بكغ٦ت باؾم اإلاخٗغى واإلاخٗغى يضه الصخص ي 

 مً ١.م.م(. 32/1وحب ؤن ًخًمً اإلا٣ا٫ اؾمها وهىٖها ومغ٦ؼها )اإلااصة

الوة ٖلى طل٪ ًجب ؤن ًخًمً اإلا٣ا٫ ؤو اإلادًغ ملخها لى٢اج٘ الخٗغى والىؾاثل التي ٌؿدىض  ٖو

٤ بم٣ا٫ الخٗغى اإلاؿدىض اث التي ًىىي اإلاضعي اؾخٗمالها م٣ابل ونل ٌؿلمه بلحها اإلاخٗغى في حٗغيه، وجٞغ

ها )اإلااصة  مال بال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  ٧32/2اجب الًبِ بٗض بخهائها وبُان هٖى بطا  32مً ١.م.م( ٖو

 ٢ضم الخٗغى بم٣ا٫ م٨خىب وحب ؤلاصالء بيسخ مىه بٗضص اإلاخٗغى ٖلحهم.
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غي البٌٗ ؤن ًترجب البُالن ٖلى مسالٟت اإلا٣خًُاث  ذ ؤو ٍو اإلاخ٣ضمت ٦ٗضم جى٢ُ٘ اإلا٣ا٫ ؤو الخهٍغ

ا٢هما باإلاؿدىضاث ؤو ٖضم جًمُجها و٢اج٘ الخٗغى  32ٖضم جًمُجها البُاهاث اإلاكاع بلحها في اإلااصة  ؤو ٖضم بٞع

 وألاؾباب اإلاثاعة بلى ٚحر طل٪.

التي ًجىػ ٚحر ؤهىا ال وكاَغ هظا الاججاه ُٞما طهب بلُه لٗضة ؤؾباب، مجها ؤن اإلاؿُغة في ال٣ًاًا 

ٞحها الخٗغى جسخل٠ بازخالٝ ما بطا حٗل٤ ألامغ باإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ، ٞباليؿبت 

إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاؿُغة ج٩ىن ٦خابُت ومً زم ٞةن م٣ا٫ الخٗغى ًخٗحن ؤن ٣ًضم ٦خابت مخًمىا البُاهاث 

ُت ٞةن الخٗغى ال ًجىػ بال بطا ٧ان الخ٨م ٚحر التي ؤوحب اإلاكٕغ جًمُجها به، ؤما باليؿبت للمد٨مت الابخضاث

٢ابل لالؾخئىاٝ، وألاخ٩ام التي ال ج٣بل الاؾخئىاٝ في ال٣اهىن اإلاٛغبي هي ٦مبضؤ ٖام ألاخ٩ام الهاصعة في 

مً  45ال٣ًاًا التي جىٓغ ٞحها اإلادا٦م الابخضاثُت بهىعة ابخضاثُت واهتهاثُت، واؾدىاصا إلا٣خًُاث الٟهل 

ت، ومً اإلاؿلم به ؤن بٖالن الخهم باصٖاءاث زهمه ١.م.م ٞةن اإلاؿُ غة في هظا الىٕى مً ال٣ًاًا قٍٟى

في هظه اإلاؿُغة ًخم مكاٞهت ٖىضما ًدًغ للجلؿت خُث ٌكٗغ مً َٝغ ال٣اض ي بها، ومجها ٦ظل٪ ؤن 

ذ ؤو اإلا٣ا٫ لِؿذ ٖلى صعحت واخضة مً ألاهمُت،  32البُاهاث التي ههذ اإلااصة  ٖلى جًمُجها الخهٍغ

ً ؤو مدل ؤلا٢امت الخانت ب٩ل َٝغ ًترجب ًٖ جسلٟها الخجهُل ٞاأل  ؾماء الصخهُت والٗاثلُت واإلاَى

هض١ هظا  بصخهه، مما جخسل٠ مٗه الٛاًت مً الخٗغى وهي مىاحهت اإلاخٗغى ٖلُه بمؼاٖم اإلاخٗغى، ٍو

٠ بالكغ٦ت، ؤما البُاهاث ألا  زغي ٧الهٟت واإلاهىت ألامغ ٦ظل٪ ٖلى ملخو الى٢اج٘، والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بالخٍٗغ

٠ بالُٝغ  والىؾاثل اإلاثاعة وهٕى الكغ٦ت ٞال ًترجب ًٖ جسلٟها البُالن بال بطا ٧اهذ طاث جإزحر في الخٍٗغ

ُٟتها في  ب ٞٗال ؤن جدكغ اإلاؿدىضاث التي جخلخو ْو الظي جخٗل٤ به وهي ٢لما ج٩ىن ٦ظل٪، ومً الٍٛغ

ٌ الُلب لعجؼ  بزباث الاصٖاء، يمً البُاهاث الك٩لُت، ٞٗضم ؤلاصالء باإلاؿدىضاث ًترجب ٖلُه في هٓغها ٞع

اإلاٗني به ًٖ بزباث اصٖاثه ولِـ بُالهه وهغي ؤال ٌٗمض ال٣اض ي بلى جغجِب البُالن في الخاالث التي ج٣خًُه 

غاٝ بة٦ما٫ البُاهاث الىا٢هت ٦ما ج٣ط ي ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة   اإلاظ٧ىعة. 32بال بٗض بهظاع ألَا

 ٣ضم ؤمامها الخٗغىاإلاد٨مت التي ً-3
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بن اإلاد٨مت اإلاسخهت للبث في الخٗغى هي اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، وهظه ألازحرة بما 

ت.  ؤن ج٩ىن اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ الٗاصًت ؤو مد٨مت  الاؾخئىاٝ الخجاٍع

آالٝ صعهم، وهي ؤخ٩ام ٚحر  ٞاإلاد٨مت الابخضاثُت جهضع ؤخ٩اما ُٚابُت جهاثُت في خضوص مبلٜ زالزت

٘ لها اإلا٣ا٫ َب٣ا للماصة  مً ١.م.م  ٢31ابلت لالؾخئىاٝ مما ج٩ىن مٗه ٢ابلت للخٗغى ؤمامها، خُث ًٞغ

مً ١.م.م ؤو  39بلى   36وبمجغص ما جً٘ ًضها ٖلُه جإمغ باؾخضٖاء اإلاخٗغى ٖلحهم َب٣ا إلا٣خًُاث اإلاىاص 

ىُٓم مهىت اإلاٟىيحن ال٣ًاثُحن ؤما مدا٦م الاؾخئىاٝ الٗاصًت اإلاخٗل٤ بد 81.03َب٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 

مً ١.م.م ج٩ىن ُٚابُت،  ٩ٞ344ل ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها زالٞا إلا٣خًُاث ال٣ٟغجحن ألاولى والثاهُت مً اإلااصة 

ت ًم٨ً  130ؤي ٢ابلت للخٗغى َب٣ا إلا٣خًُاث اإلااصة  وما ًلحها مً ١.م.م ومدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ٖلى ؤخ٩امها قإجها في طل٪ قإن مدا٦م الاؾخئىاٝ الٗاصًت، طل٪ ان ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ؤمامها هي الخٗغى 

-95مً ال٣اهىن ع٢م  19ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٖلى ما ؤوضخخه ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 

ت، وبظل٪ ج٩ىن ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها ُٚابُا ج 53  ٣352بل الخٗغى ٖمال باإلااصة اإلادضر للمدا٦م الخجاٍع

 وما ًلحها. 130مً ١.م.م التي جدُل ٖلى اإلااصة 

ت ٞلِـ لها ازخهام جهاجي، ومً زم ٞةن ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها ج٩ىن صاثما  ؤما اإلادا٦م الخجاٍع

م مً ؤن اإلا ت ٞبالٚغ  7اصة ابخضاثُت ٢ابلت لالؾخئىاٝ مما ًجٗلها ٚحر ٢ابلت للخٗغى وباليؿبت للمدا٦م ؤلاصاٍع

مً ال٣اهىن اإلادضر لها جدُل ٖلى اإلاؿُغة اإلاضهُت ُٞما ًسو ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ؤمامها، بال ؤن اإلااصة الثالثت 

ت بم٣ا٫ م٨خىب ًى٢ٗه مدام  ٘ ال٣ًاًا بلى اإلاد٨مت ؤلاصاٍع مً ال٣اهىن اإلادضر لها جىو ٖلى ؤهه جٞغ

مً هٟـ ال٣اهىن  8ؿغ ما جًمىخه اإلااصة مسجل في حضو٫ هُئت مً هُئاث اإلادامحن بالٛغب، ألامغ الظي ًٟ

ت  التي ج٣ط ي بجٗل ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ هظه اإلادا٦م ٢ابلت صوما لالؾخئىاٝ ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

 .41.90اإلادضزت بال٣اهىن ع٢م 

 عابٗا: آزاع الخٗغى
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٘ الخٗغى يض الخ٨م الُٛابي ؤزغان هامان هما: َغح الجزإ مً حضًض ٖ لى مد٨مت ًترجب ٖلى ٞع

 الخٗغى، وب٣ًاٝ جىُٟظ الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه.

 َغح الجزإ مً حضًض-1

ٌُٗض الخٗغى بلى اإلاد٨مت اإلاخٗغى ؤمامها الجزإ الظي نضع ُٞه الخ٨م الُٛابي بجمُ٘ ٖىانغه 

الىا٢ُٗت وال٣اهىهُت، ٞالخٗغى ًيكغ الجزإ مً حضًض ؤمام اإلاد٨مت اإلاخٗغى ٖلى خ٨مها لخُٗض اإلادا٦مت 

ضًض بما ًخُلب طل٪ مً جد٤ُ٣ الضٖىي وبنضاع خ٨م ٞحها، واإلاخٗغى هى الظي ًدضص هُا١ الجزإ مً ح

الظي ًىص ٖغيه ٖلى اإلاد٨مت، ٞةطا جًمً الخ٨م ٖضة م٣خًُاث ٢بل بًٗها اإلاد٩ىم ٖلُه ُٚابُا، 

ٌ الخ٨م الُٛا بي وحٗغى ٖلى البٌٗ آلازغ ٞةن ؾلُت اإلاد٨مت جىدهغ في هظا الك٤ ألازحر، وبطا ٞع

ًه مً حضًض ٖلى مد٨مت الخٗغى،  بٌٗ َلباث اإلاضعي ٞةن هظا ألازحر ال ًمل٪ بٖاصة ٖغى ما جم ٞع

 وبهما ٖلُه ؤن ٌؿل٪ َغي الًُٗ اإلاىاؾب في الخ٨م الُٛابي.

ُت ؤو الضٕٞى بٗضم ال٣بى٫، ألن  وللمخٗغى ؤن ًبضي ما ٌٗني له مً الضٕٞى الك٩لُت ؤو اإلاىيٖى

اع ًم٨ىه الخٗغى ٢غع لٟاثضجه ٢هض جم ٨ُىه مً الضٞإ ًٖ مهالخه بجمُ٘ الىؾاثل اإلام٨ىت، وفي هظا ؤلَا

ؤلاصالء بُلباث م٣ابلت ؤو َلباث يمان ولى لم ًخًمجها م٣ا٫ الخٗغى، ٦ما ًجىػ للمخٗغى يضه في بَاع 

ُت ؤال ٩ًىن ٢ض ؾب٤ ج٣ضًمه وعٌٞ بىاؾُت  عصه ٖلى م٣ا٫ الخٗغى ؤن ًخ٣ضم بإي َلب ٖاعى قٍغ

 غى ٖلُه.الخ٨م اإلاخٗ

و٢ض ازخل٠ الغؤي بهضص ج٣ضًم الخٗغى بلى اججاهحن، اججاه ًغي بإهه ًيص ئ زهىمت حضًضة ال 

ٖال٢ت لها بالخهىمت ألاولى خُث ًهبذ اإلاخٗغى مضُٖا واإلاخٗغى يضه مضعى ٖلُه م٘ ب٣اء الخ٨م الُٛابي 

ترجب ٖلى هظا الغؤي ؤن الخ٨م الُٛابي ًب٣ ى بطا ؾ٣ُذ زهىمت ٢اثما بلى خحن البث في الخٗغى، ٍو

بٗث الخُاة في الخهىمت التي  اهتهذ  الخٗغى، ؤما الاججاه الثاوي ٞحري ؤن الخٗغى ًلغي الخ٨م الُٛابي ٍو

به، وبظل٪ ًدخٟٔ الخهىم بمغا٦ؼهم ؤلاحغاثُت، ٞاإلاخٗغى يضه ًٓل مضُٖا و اإلاخٗغى ًب٣ى مضعى ٖلُه، 
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ترجب ٖلى طل٪ ؤن ؾ٣ٍى الخهىمت بٗض الخٗغى ًغح٘ ألا  ٘ ٍو َغاٝ بلى الخالت التي ٧اهىا ٖلحها ٢بل ٞع

 الضٖىي.

بضو ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًمُل بلى ألازظ باالججاه ألاو٫ الظي ًغي ؤن الخٗغى ًثحر زهىمت حضًضة  ٍو

مً ١.م.م بط ههذ ٖلى ب٣ًاٝ  132مً م٣خًاها ب٣اء الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه ٢اثما مىخجا آلزاعه، ٞاإلااصة 

ابي ج٩ىن ٢ض اٖخبرجه الػا٫ ٢اثما، ٦ما ؤجها بة٢غاعها بم٩اهُت ج٣ضًم َلب ب٣ًاٝ الخٗغى لخىُٟظ الخ٨م الُٛ

الخىُٟظ في خالت قمى٫ الخ٨م الُٛابي بالىٟاط اإلاعجل ج٩ىن ٢ض ؤ٦ضث ٖلى اؾخ٣ال٫ الخهىمت الىاقئت ًٖ 

 الخٗغى ًٖ الخهىمت ألانلُت.

بظل٪ الخهىمت اإلاىبث٣ت ٖىه،  وبىاء ٖلى ما ج٣ضم بطا خ٨م بةلٛاء الخٗغى، ؤو بٗضم ٢بىله وؾ٣ُذ

ب٣ي الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه ٢اثما، وامخى٘ بٗض طل٪ الخٗغى ٖلُه مً حضًض مً َٝغ اإلاخٗغى ٖمال باإلابضؤ 

مً  133ال٣اثل " ؤن الخٗغى ٖلى الخٗغى ال ًجىػ" و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظا اإلابضؤ في اإلااصة 

 ض مً الصخو اإلاخٗغى الظي خ٨م ٖلُه ُٚابُا مغة زاهُت".١.م.م التي جىو ٖلى ؤهه " ال ٣ًبل حٗغى حضً

 ألازغ اإلاى٠٢-2

٤ ٖاصي للًُٗ في  ًترجب ٖلى الخٗغى و٠٢ جىُٟظ الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، طل٪ ؤن الخٗغى ٍَغ

غ١ الًُٗ الٗاصًت مى٢ٟت للخىُٟظ ٖلى ما ؾب٤ بُاهه، و٢ض ؤ٦ض اإلاكٕغ ٖلى هظا ألامغ في اإلااصة  ألاخ٩ام، َو

.م التي ج٣ط ي بإهه " ًى٠٢ الخٗغى الخىُٟظ ما لم ًامغ بٛحر طل٪ في الخ٨م الُٛابي" وبىاء مً ١.م 132

٘ الخٗغى، ُٞخٗحن ب٣ًاٞها متى جبث ؤن اإلاد٩ىم ٖلُه ٢ض ج٣ضم  ٖلُه ٞةطا قٕغ في ٖملُاث الخىُٟظ ٢بل ٞع

غي بٌٗ الباخثحن ؤن ؤزغ و٠٢ الخىُٟظ ال ًمخض بلى بحغاءاث الخىُٟظ اإلاا  التي ًم٨ً  ٢102ختبخٗغيه، ٍو

اجساطها في ؤي و٢ذ، وهدً هغي ؤن اإلاكٕغ بؿىه هٓام و٠٢ الخىُٟظ اإلاا٢ذ ٩ًىن ٢ض ؤ٢غ بٗضم جإزغ ال٣ىة 

الخىُٟظًت للخ٨م الُٛابي اإلاكمى٫ بالىٟاط اإلاا٢ذ باألزغ اإلاى٠٢ للًُٗ، لظل٪ ٞلِـ ؤمام اإلاد٩ىم ٖلُه 

 بالخىُٟظ اإلاا٢ذ ؤمام اإلاد٨مت التي جىٓغ في الًُٗ.الظي قٕغ في الخىُٟظ يضه بال ؤن ًلجإ بلى ج٣ضًم َاب 
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 الفسع الثاوي: الاسخئىاف

٘ في البضاًت ؤمام  بن هٓام الخ٣اض ي في اإلاٛغب مبضثُا ٖلى صعحخحن، ومٗنى طل٪ ؤن الضٖىي جٞغ

ت، وخُىما جهضع هظه ألازحرة ت، ؤو ؤلاصاٍع خ٨مها  مد٨مت الضعحت ألاولى، وهي بما اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو الخجاٍع

ًم٨ً للمد٩ىم ٖلُه ؤن ًخٓلم مً الخ٨م الهاصع ؤمام مد٨مت ؤٖلى صعحت مً اإلاد٨مت ألاولى هي مد٨مت 

ت باليؿبت لؤلخ٩ام  الاؾخئىاٝ باليؿبت لؤلخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الابخضاثُت، ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت  ت، ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع ت الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الخجاٍع باليؿبت لؤلخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ت  35.10ٚحر ؤن اإلاكٕغ ؤخضر بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  ٗه ؤمام ٚٞغ ا مً الاؾخئىاٝ هو ٖلى ٞع هٖى

خٗل٤ ألامغ بال٣ًاًا التي ال جخجاوػ ٢ُمتها  صعهم و٦ُٟما ٧ان  20000الاؾخئىاٞاث باإلاد٨مت الابخضاثُت، ٍو

ه ٞةن الاؾخئىاٝ ًُغح الجزا ٕ ؤمام هظه اإلادا٦م مً حضًض لخٟهل ُٞه بد٨م جهاجي خاثؼ مً خُث هٖى

 اإلابضؤ ل٣ىة ألامغ اإلا٣ط ي به.

م مً ؤزظ اإلاكٕغ اإلاٛغبي بىٓام الخ٣اض ي ٖلى صعحخحن، بال ؤهه زغج ًٖ هظا الىٓام  وبالٚغ

خباعاث زانت ؤلغى بم٣خًاها الضعحت الثاهُت لبٌٗ ال٣ًاًا خُث لم ًجؼ الًُٗ في الخ٨م ال هاصع ٞحها اٖل

باالؾخئىاٝ، بل حٗل الٟهل ٞحها مً َٝغ مد٨مت الضعحت ألاولى جهاثُا، لظل٪ ًخٗحن ٖلىُا في البضاًت ؤن 

جخٗغى لؤلخ٩ام ال٣ابلت لالؾخئىاٝ لخمُحزها ًٖ جل٪ التي ال ج٣بله، وبما ؤن بم٩اهُت الًُٗ باالؾخئىاٝ 

ت مً هم ؤَغاٝ الاؾخئىاٝ، ٢انغة مبضثُا ٖلى ؤَغاٝ الضٖىي الابخضاثُت ٞةهه ٩ًىن مً  الًغوعي مٗٞغ

وؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلاؿخإه٠ ؤو اإلاؿخإه٠ ٖلُه ؤو ٚحرهما ٞةن الًُٗ باإلؾخئىاٝ جترجب آزاع هامت ًخٗحن 

جدلُلها، ومد٨مت الاؾخئىاٝ بٗضما جً٘ ًضها ٖلى ال٣ًُت جدب٘ بحغاءاث لخد٤ُ٣ الضٖىي وبنضاع خ٨م 

ت ٦ ا مٗٞغ ُُٟت هٓغ الاؾخئىاٝ والخ٨م الهاصع ُٞه، لظل٪ جخطر ؤمامىا زُت ٞحها مما ٩ًىن مٗه يغوٍع

 البدث في هظا الٟٕغ الظي ه٣ؿمه بلى زمؿت مباخث ٖلى الك٩ل الخالي:

 اإلابدث ألاو٫: ألاخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ باالؾخئىاٝ

 اإلابدث الثاوي: ؤَغاٝ الاؾخئىاٝ
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 اإلابدث الثالث: بحغاءاث مماعؾت الًُٗ باالؾخئىاٝ

 الغاب٘: آزاع الاؾخئىاٝاإلابدث 

 اإلابدث الخامـ: هٓغ الاؾخئىاٝ والخ٨م ُٞه.
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 المبحث األول: األحكام التي تقبل االستئناف

لِؿذ ٧ل ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م ج٣بل الاؾخئىاٝ، ٣ٞض ٢هغ اإلاكٕغ الخ٣اض ي في بٌٗ 

زًاٖها للمبضؤ الظي ؾاع الضٖاوي طاث ال٣ُمت ال٣لُلت ٖلى صعحت واخضة مً صعحاث الخ٣اض ي ولم ٌكإ ب

ٖلُه هٓغا ل٠ًٗ ٢ُمتها التي ال جبرع اخخما٫ ه٣ٟاث ٖغيها ٖلى ال٣ًاء مغجحن، ٣ٞاض ي ال٣غب ًهضع 

ؤخ٩اما ٚحر ٢ابلت مً خُث اإلابضؤ لُغ١ الًُٗ اإلاٗغوٞت، هظه ألازحرة هي مبضثُا ؤخ٩ام مدا٦م الضعحت 

ا٦م الاؾخئىاٝ، ال ج٣بل الاؾخئىاٝ ل٩ىجها ناصعة ألاولى، لظل٪ ٞةن ؤخ٩ام مدا٦م الجماٖاث واإلا٣اَٗاث مد

 ًٖ مدا٦م جهضع ؤخ٩اما جهاثُت.

وبطا ٧اهذ ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة ٚحر ٢ابلت لالؾخئىاٝ، ٞةن ؤخ٩ام مدا٦م الضعحت ألاولى لِؿذ ٧لها ٢ابلت 

غى ٖلى لالؾخئىاٝ، ٣ٞض ٢ضع اإلاكٕغ ؤن بٌٗ ال٣ًاًا ٢لُلت ألاهمُت ومً زم اعجإي ؤجها ال حؿخد٤ ؤن حٗ

ال٣ًاء مغجحن ٞىو ٖلى ؤن ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الابخضاثُت في الضٖاوي التي ال جخجاوػ ٢ُمتها 

 مً ١.م.م(. 19ٖكغون ؤل٠ صعهم جهضع بهىعة ابخضاثُت واهتهاثُت، ؤي ٚحر ٢ابلت لالؾخئىاٝ )اإلااصة 

ت واإلادا٦م ؤلاصاع  ٍت ٞةجها ج٣بل الاؾخئىاٝ صون ؤما باليؿبت لؤلخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الخجاٍع

 جمُحز ل٩ىن ألاخ٩ام التي جهضعها هاجه اإلادا٦م ج٩ىن صوما ابخضاثُت.

خم ج٣ضًغ ٢ُمت الضٖىي لخدضًض ما بطا ٧ان الخ٨م ناصعا في خضوص ازخهام اإلاد٨مت الاهتهاجي،  ٍو

٣ا ل٣ىاٖض ج٣ضً–وبالخالي ٚحر ٢ابل لالؾخئىاٝ ؤو ازخهانها الابخضاجي خُث ٣ًبله  غ ٢ُمت الضٖىي التي ٞو

جضعؽ ٖاصة م٘ صعاؾت الازخهام ال٣ُمي للمدا٦م، وبما ؤن مىيٕى الازخهام زاعج ًٖ بَاع مىهجها 

ً بإهم ما ج٣ط ي به مً ؤخ٩ام، ٖلما مىا بإن  ٗا ٖلى جل٪ ال٣ىاٖض مظ٦ٍغ اإلا٣غع لهظه اإلااصة ٞةهىا ؾىمغ ؾَغ

عاؾتهم للخىُٓم ال٣ًاجي والازخهام زال٫ َالبىا ٢ض جل٣ىا مٗلىماث بياُٞت خى٫ اإلاىيٕى مً زال٫ ص

 هظا الٟهل.

 الٗبرة في ج٣ضًغ ٢ُمت الضٖىي بأزغ َلباث الخهىم ؤمام مد٨مت الضعحت ألاولى:-1
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مً ١.م.م ٖلى ؤهه " ًدضص الازخهام الجهاجي اؾدىاصا بلى مبلٜ الُلب اإلاجغص الىاجج  11ههذ اإلااصة 

 ل٣ًاثُت والٟىاثض ال٣اهىهُت والٛغاماث التهضًضًت والجباثُت" .ًٖ آزغ مؿخيخجاث اإلاضعي باؾخثىاء الهىاثغ ا

وبىاء ٖلى طل٪ بطا َلب اإلاضعي ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت الخ٨م ٖلى زهمه بإن ًاصي له مبلٜ  

صعهم ٣ِٞ، ٞةن هظا اإلابلٜ ألازحر  8000صعهم زم ٖض٫ َلبه بجٗله مدهىعا في الخ٨م ٖلُه بإصاء 10000

دضًض ما بطا ٧ان الخ٨م ٣ًبل الاؾخئىاٝ ؤم ال ٣ًبله، وبما ؤن اإلاد٨مت الابخضاثُت جبث هى الظي ٌٗخض به لخ

ً ؤل٠ صعهم باإلااصة  اإلاخ٣ضمت ٞةن مثل هظا الخ٨م ٩ًىن ٚحر ٢ابل  19ابخضاثُا واهتهاثُا بلى ٚاًت ٖكٍغ

 لالؾخئىاٝ.

لى ال٨ٗـ مً طل٪ بطا َلب اإلاضعي الخ٨م له ٖلى زهمه بإصاء  زم بضا له ؤن صعهم،  12000ٖو

٘ َلبه بلى مبلٜ  صعهم، ٞةن الخ٨م الهاصع في هظا الُلب ٩ًىن ٢ابال لالؾخئىاٝ، و٢ض وحض  22000ًٞغ

اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى ؤن الُلب الظي ٌٗخض به لخ٣ضًغ ٢ُمت الضٖىي هى الُلب اإلاجغص، ؤي الظي ٣ًخهغ ٖلى 

ٌ ؤ و الٟىاثض الاجٟا٢ُت، ؤما الٟىاثض ال٣اهىهُت َلب الخ٨م باألصاء ؾىاء حٗل٤ ألامغ بإنل الضًً ؤو الخٍٗى

والهىاثغ ال٣ًاثُت والٛغاماث التهضًضًت والجباثُت ٞال جضزل في الخؿاب لخ٣ضًغ ٢ُمت الضٖىي، والٛغامت 

التهضًضًت وخ٨مذ له اإلاد٨مت ب٩ل طل٪ ٞةن الخ٨م الهاصع ٩ًىن اهتهاثُا ؤن مىيٕى الضٖىي الهاصع ٞحها 

 صعهم. ًخجاوػ صون ق٪ ٖكغون ؤل٠

بطا ٢ضمذ ٖضة َلباث مً مضٕ يض مضعى ٖلُه في صٖىي واخضة عوُٖذ م٣خًُاث ال٣ٟغة -2

 الؿاب٣ت في جدضًض الازخهام الجهاجي للمد٨مت باليؿبت إلاجمٕى الُلباث:

ٞةطا ججاوػ مجمٕى الُلباث ال٣ضع الاهتهاجي للمد٨مت الابخضاثُت بثذ ابخضاثُا ولى ٧ان ؤخض الُلباث 

صعهم مً 8000اهٟغاص ٣ًل ًٖ الازخهام الجهاجي، ٞه٨ظا لى َلب شخو آزغ بإصاء مبلٜ  ؤو ٧ل مجها ٖلى

ٌ ًٖ ألايغاع  1000صعهم مً ٢بل ألاحغة ال٨غاثُت، ومبلٜ  ٢12000بل ال٣غى ومبلٜ  صعهم مً ٢بل الخٍٗى

لى ؤن ٧ل واخض ًٖ الخإزحر في ألاصاء، ٞةن الخ٨م الهاصع في هظه الُلباث ٩ًىن ابخضاثُا ٢ابال لالؾخئىاٝ، و 

 مً الُلباث ٣ً٘ صون الازخهام الاهتهاجي للمد٨مت الابخضاثُت.
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مً ١.م.م التي ج٣ط ي بما ًلي " بطا ٢ضمذ  13و٢ض وحض اإلاكٕغ ؤن ًا٦ض ٖلى هظه ال٣اٖضة في اإلااصة 

ٖضة َلباث في صٖىي واخضة مً َٝغ مضٕ واخض يض هٟـ اإلاضعى ٖلُه بث ٞحها ابخضاثُا بن ججاوػ مجمٕى 

 لباث ال٣ضع اإلادضص للخ٨م اهتهاثُا ولى ٧ان ؤخضها ٣ًل ًٖ طل٪".الُ

 ًدضص ههِب الاؾخئىاٝ بالىٓغ بلى َلباث الخهىم ال بما ٢ًذ به اإلاد٨مت:-3

صعهم مً ٢بل زمً بًاٖت اقتراها 22000ٞلى ؤن اإلاضعي َلب الخ٨م ٖلى مضًىه بإن ًاصي له مبلٜ 

ٞةن هظا الخ٨م ٢ابال لالؾخئىاٝ اؾدىاصا إلابلٜ الُلب  صعهم ٣ِٞ 11000مىه، وخ٨مذ له اإلاد٨مت بمبلٜ

غ هظا الخ٨م ج٨مً في الخُلىلت وجم٨حن اإلاد٨مت مً ججىِب ؤخ٩امها الًُٗ باالؾخئىاٝ  والخ٨مت مً ج٣ٍغ

 بةنضاعها في خضوص ازخهانها الاهتهاجي.

ىن٠ الظي وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن الىن٠ الظي ٌٗخض به لجىاػ ؤو ٖضم حىاػ الًُٗ في الخ٨م هى ال

ٌُُٗه ال٣اهىن للخ٨م ال الىن٠ الظي ٌُُٗه له ال٣اض ي، ٞلى ؤن خ٨ما نضع في صٖىي ٚحر مدضصة وال 

٢ابلت للخدضًض، ٞةهه ؾ٩ُىن خ٨ما ابخضاثُا ٢ابال لالؾخئىاٝ ولى ونٟخه اإلاد٨مت اإلاهضعة له ب٩ىن اهتهاجي، 

ه ٚحر مدضص خ٨ مً  12ما ابخضاثُا، ٞه٨ظا ههذ اإلااصة طل٪ ؤن اإلاكٕغ اٖخبر الخ٨م الهاصع في هؼإ مىيٖى

 ١.م.م ٖلى ؤهه " ًبث ابخضاثُا بطا ٧اهذ ٢ُمت مىيٕى الجزإ ٚحر مدضصة".

ه ٞحها زهمه ونضع الخ٨م ٞةهه ال  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤهه بطا ٢ضع اإلاضعى ٢ُمت الضٖىي ولم ًىاٖػ

لُه ٞة تراى بإن ٢ُمت صٖىاه هي ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل مً طل٪ ٖو طا ٧اهذ ٢ُمت الضٖىي ال جخجاوػ ًجىػ له الٖا

صعهم ٧ان الخ٨م الهاصع ٚحر ٢ابل لالؾخئىاٝ، ٞال٣اٖضة في هظا اإلاجا٫ ؤهه ال ًجىػ للخهم ؤن  20000

حن مٗا، ٞةطا لم ج٨ً ٢ُمت  ٌٗترى ٖلى ٢ُمت الضٖىي بٗض نضوع الخ٨م، وهظه ال٣اٖضة ملؼمت للُٞغ

ت ٢بل نضوع الخ٨م، ٞاإلاضعي الظ ي لم ٌٗمض بلى حُٛحر ٢ُمت صٖىاه، واإلاضعى ٖلُه الضٖىي مىيٕى مىاٖػ

الظي لم ًضزل ٖلى ال٣ُمت اإلادضصة ؤي حُٛحر، ًمخى٘ ٖلُه وال ًجىػ له اؾخئىاٝ الخ٨م جبٗا ل٣ُمت الضٖىي 

 م٣ضعة ٢بل الخ٨م الهاصع.
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بطا ٢ضمذ صٖىي مً َٝغ ٖضة مضٖحن يض مضعى ٖلُه واخض بىاء ٖلى ؾىض مكتر٥، و٧ان -4

ض ًٖ ال٣ضع اإلادضص للخ٨م اهتهاثُا ؤنضعث اإلاد٨مت خ٨ما ٚحر ٢ابل ههِب ٧ل واخض م ً اإلاضٖحن ال ًٍؼ

 لالؾخئىاٝ، بطا لم ًىحض جًامً بحن اإلاضٖحن ؤو ٧ان مىيٕى الجزإ ٚحر ٢ابل لل٣ؿمت:

ؤما بطا ججاوػ ههِب ؤخضهم ال٣ضع اإلاظ٧ىع ٞةهه ًبث بد٨م ابخضاجي باليؿبت للجمُ٘ ٞه٨ظا بطا 

صعهم،  20000صعهم مً زالزت م٣غيحن ٧ل واخض مجهم ؾلمه  60000مالُا ٢ضعه  ا٢ترى شخو مبلٛا

مض اإلاضًً بلى بٖضاص ؾىض مكتر٥ ٖلى الخٟهُل اإلاخ٣ضم ؾلمه لىاخض مجهم، وبدلى٫ ألاحل لم ٌؿضص  ٖو

اإلاضًً ما بظمخه ٞايُغ الضاثىىن بلى مغاحٗت ال٣ًاء للمُالبت بما هى مؿخد٤ لهم ٞةن الخ٨م الهاصع في 

 ه الُلباث ٩ًىن اهتهاثُا ٚحر ٢ابل لالؾخئىاٝ، َاإلاا ؤن ٧ل واخض خهغ َلبه في ؤنل الضًً والٟىاثض.هظ

صعهم ٞةن الخ٨م  4500صعهم والثالث  11000صعهم والثاوي  22000ؤما بطا ٧ان ههِب ألاو٫ 

د٤ ل٩ل واخض مً اإلاضٖحن اؾخئىاٞه و  جُب٤ هٟـ الهاصع في الُلباث ٩ًىن ابخضاثُا باليؿبت للجمُ٘ ٍو

ألاخ٩ام بطا ؤ٢ُمذ صٖىي مً مضٕ واخض يض ٖضة مضعى ٖلحهم اؾدىاصا بلى ؾىض مكتر٥، ٞه٨ظا لى ؤ٢غى 

صعهم ل٩ل واخض مجهم وؾلمىه مً ٢بل ؾىض واخض مكتر٧ا  19000شخو ؤعبٗت ؤشخام ٖلى اهٟغاص مبلٜ 

واخضة ٞةن الخ٨م  ٌكهض ُٞه ٧ل واخض مجهم ؤهه مضًً بمبلٜ ال٣غى، وايُغ بلى م٣اياتهم في صٖىي 

الهاصع في الضٖىي ٩ًىن اهتهاثُا باليؿبت للجمُ٘ بطا لم ًىحض بُجهم جًامً في صٖىي واخضة ، ٞةن الخ٨م 

الهاصع في الضٖىي ٩ًىن اهتهاثُا باليؿبت للجمُ٘ بطا لم ًىحض بُجهم جًامً ؤو ٧ان مىيٕى الضٖىي ٚحر 

 ٢ابل لل٣ؿمت.

 ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى ب٣ُمت الضٖىي ألانلُت:الٗبرة في اؾخئىاٝ ألاخ٩ام الهاصعة -5

مً ١.م.م ٞةهه ال ًم٨ً اؾخئىاٝ ألاخ٩ام الخمهُضًت بال في و٢ذ واخض م٘ ألاخ٩ام  140ٖمال باإلااصة 

م مً ؤن الىو ٢انغ ٖلى ألاخ٩ام الخمهُضًت، ٞةهىا هغي  الٟانلت في اإلاىيٕى ويمً هٟـ آلاحا٫، وبالٚغ

ت حٗمُمه لِكمل حمُ٘ ألاخ٩ام ال هاصعة ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى ؾىاء ٧اهذ ؤخ٩اما جمهُضًت ؤو جدًحًر
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٧الخ٨م ال٣اض ي بةحغاء زبرة ؤو الى٢ٝى ٖلى ٖحن اإلا٩ان ؤو ؾمإ قاهض ؤو و٠٢ الضٖىي ؤو ٚحر طل٪ مً 

 ألاخ٩ام التي ال جمـ اإلاىيٕى ؤو ق٣ا مىه.

لب ٖاعى و٧ان بطا حٗل٤ ألاملخحديد هصاب الاسخئىاف العبرة بأكبر الؼلبين :  -6 غ بُلب ؤنلي َو

ؤخضهما ًخجاوػ الخض الاهتهاجي للمد٨مت الابخضاثُت وآلازغ ٣ً٘ صون هظا الخض، ٞةن الخ٨م الهاصع ٩ًىن 

مً ١.م.م في ٣ٞغجحها الثاهُت والثالثت ٖلى ؤهه : " بطا ٧ان  ٢15ابال لالؾخئىاٝ ٞحهما مٗا. ٞه٨ظا ههذ اإلااصة 

٣ابلت ؤو َلباث اإلا٣انت ًضزل في خضوص ازخهانها الاهتهاجي بدذ اإلاد٨مت واخض مً الُلباث ألانلُت ؤو اإلا

 بد٨م ٚحر ٢ابل لالؾخئىاٝ.

 بطا ٧ان ؤخض هظه الُلباث ٢ابال لالؾخئىاٝ بدذ اإلاد٨مت ابخضاثُا في حمُٗها".

 زالٞا لل٣ىاٖض الٗمى٫ بها لخ٣ضًغ الىهاب الاهتهاجيألاوامس الصادزة في اإلاادة الاسخعجاليت :  -7

للمدا٦م الابخضاثُت ٞةن ألاوامغ الاؾخعجالُت : زالٞا لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها لخ٣ضًغ الىهاب الاهتهاجي للمدا٦م 

الابخضاثُت ٞةن ألاوامغ الاؾخعجالُت ج٣بل الاؾخئىاٝ مهما ٧اهذ ٢ُمت اإلاىيٕى الهاصعة ُٞه. والخ٨مت مً 

َ٘ واؾدىاصا لٓاهغ الىزاث٤، ًٞال ًٖ ؤن هظا الاؾخثىاء هى ؤن ألاوامغ الاؾخعجالُت جهضع بٗض بدث ؾغ 

اث التي جدىاولها جخٗل٤ في الٛالب بةحغاءاث و٢خُت جخًمجها َلباث ٚحر مدضصة ال٣ُمت، مما ًجٗل  اإلاىيٖى

 مً ١.م.م. 12الُلباث اإلاخٗل٣ت بها وا٢ٗت يمً بَاع اإلااصة 

اإلامىىحت في هؼاق  ألاحكام الصادزة في كظايا حىادث الشغل وألامساض اإلاهىيت واإلاعاشاث -8

ٞهظه ألاخ٩ام جهضع بهٟت ابخضاثُت ٖمال باإلااصة اإلاخ٣ضمت مً ق.م.م( :  21/2الظمان الاحخماعي )اإلاادة 

مما ًجٗلها ٢ابلت لالؾخئىاٝ بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢ُمت الضٖىي؛ ؤي ؾىاء ٧اهذ ج٣٘ في خضوص الازخهام 

 الجهاجي للمد٨مت ؤو ازخهانها الابخضاجي.

 ألاػساف في الاسخئىافاإلابحث الثاوي : 

 جمهيد :
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غاٝ الغثِؿُىن الظًً ال  ؤَغاٝ الاؾخئىاٝ هم مبضثُا اإلاؿخإه٠ واإلاؿخإه٠ ٖلُه، ٞهاالء هم ألَا

ًخهىع وحىص زهىمت اؾخئىاُٞت بضوجهم، ٚحر ؤهه ًم٨ً في بٌٗ ألاخىا٫ ؤن ًهبذ ؤشخام آزغون ؤَغاٞا 

غخلت الابخضاثُت ولم ٌؿخإهٟىا ؤو ٌؿخإه٠ يضهم، وبما في زهىمت الاؾخئىاٝ؛ بما ألجهم ٧اهىا مازلحن في اإلا

 ألجهم ؤحاهب ًٖ الضٖىي مً قإن الخ٨م الظي ؾُهضع ٞحها ؤن ًًغ بمهالخهم.

لظل٪ ٞةن البدث في ؤَغاٝ الاؾخئىاٝ ٣ًخط ي ال٨الم في اإلاؿخإه٠ مً حهت، واإلاؿخإه٠ ٖلُه مً 

 هظا اإلابدث بلى زالزت مُالب. حهت زاهُت والٛحر مً حهت زالثت وؤزحرة، مما ٣ًخط ي ج٣ؿُم

 اإلاؼلب ألاول :اإلاسخأهف

اإلاؿخإه٠ هى الصخو الظي باصع بلى الخٓلم مً الخ٨م الابخضاجي الظي اٖخ٣ضه ياعا بمهالخه؛ 

ا في الخ٨م لم ٣ًبل مىه  ا في الخ٨م اإلاؿخإه٠؛ ٞةن لم ٨ًً َٞغ وهظا ٌٗني ؤن اإلاؿخإه٠ ًجب ؤن ٩ًىن َٞغ

كتٍر ؤن جخى   ٞغ في اإلاؿخإه٠ قغوٍ الاصٖاء بهٟت ٖامت مً نٟت ومهلخت وؤهلُت.ؤن ٌؿخإهٟه. َو

وبما ؤهه ؾب٤ لىا بدث هظه الكغوٍ ؤزىاء ال٨الم ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت لُغ١ الًُٗ ٞةهىا ه٨خٟي 

 باإلخالت ٖلحها م٘ ؤلاقاعة بلى اإلا٣خًُاث الخالُت :

نٟت ٧اهذ ًد٤ له اؾخئىاٝ ٧ل شخو ٧ان مازال في الخهىمت الابخضاثُت ؤو ممثال ٞحها بإًت -1

الخ٨م الهاصع ٞحها ان ٧ان ٌٗخبره ياع بمهالخه. بهما ٌكتٍر ؤن ٩ًىن اؾخئىاٞه بىٟـ الهٟت التي ٧ان 

مازال بها في الخهىمت، ٞه٨ظا بطا ٧ان مازال في الضٖىي بهٟخه مال٩ا ٞةهه ال ًجىػ له اؾخئىاٝ الخ٨م 

 الهاصع ٞحها بهٟخه مؿخإحغا.

غاٝ الخهىمت ٞةجهم ٨ًدؿبىن نٟتهم، وبالخالي ًجىػ لهم بما ؤن الىعزت ٌٗ-2 ضون زلٟا ٖاما أَل

اة جدضر اه٣ُاٖا في  مماعؾت َغ١ الًُٗ قإجهم قإن ؤؾالٞهم ؾىاء بؿىاء. ٞمما ال ق٪ ُٞه ؤن الٞى

هبذ الىاعر هى ناخب الهٟت إلاماعؾت َغ١ الًُٗ في ألاخ٩ام الهاصعة يض اإلاىعور.  نٟت الخهم؛ ٍو

٘ الُٗ  ً باؾم هظا ألازحر ٧ان ٚحر م٣بى٫ الوٗضام الصخهُت ال٣اهىهُت لغاٞٗه.ٞةطا ٞع
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ًهبذ الخل٠ الخام طا نٟت للًُٗ في الخ٨م الابخضاجي الهاصع يض ؾلٟه بسهىم الص يء -3

م مً ب٣اء نٟت الؿل٠ للًُٗ في هٟـ  الظي اهخ٣ل بلُه بىاؾُت الخهٝغ الظي ؤبغمه مٗه؛ وطل٪ بالٚغ

 ٠ٍ اإلاد٩ىم بها ؤو اللتزامه بالًمان ججاه اإلاخهٝغ بلُه.الخ٨م لخجىب ؤصاء اإلاهاع 

ل٩ي ٣ًبل الًُٗ ًجب ؤن ٩ًىن الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٢ض ؤيغ بمهالر الُاًٖ؛ ؤما بطا ٧ان ٢ض -4

اؾخجاب إلاُالبه بال٩امل ٞةهه ال ًجىػ له الًُٗ في الخ٨م الوٗضام اإلاهلخت، ٞةطا ٧اهذ اإلاهلخت مىاَا 

 ر ٦ظل٪ مىاَا ل٣بى٫ َغ١ الًُٗ.ل٣بى٫ الضٖىي ٞةجها حٗخب

ت إلاىالة -5 ال ٌكتٍر في مً ًًُٗ باالؾخئىاٝ ؤن ٩ًىن ٧امل ألاهلُت، ٞهظه ألازحرة ج٩ىن يغوٍع

بحغاءاث الخهىمت ؾىاء ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ؛ وبمٗنى آزغ ال حكتٍر في اإلاؿخإه٠ 

 ًجب ؤن جخىاٞغ في الصخو ل٣ُامه باإلحغاءاث ٖلى وحه صخُذ.ألاهلُت ؤلاحغاثُت باٖخباعها الهالخُت التي 

 اإلاؼلب الثاوي : اإلاسخأهف عليه

ا في اإلاغخلت -1 كتٍر في هظا ألازحر ؤن ٩ًىن َٞغ اإلاؿخإه٠ ٖلُه هى مً ًىحه يضه الاؾخئىاٝ، َو

ا، ؤ ا ولم الابخضاثُت مىده الخ٨م محزاث في مىاحهت اإلاؿخإه٠؛ ؤما بطا لم ٨ًً اإلاؿخإه٠ ٖلُه َٞغ و ٧ان َٞغ

٣ًٌ له الخ٨م بص يء ٞةهه ال ًجىػ مبضثُا الاؾخئىاٝ يضه؛ بال بطا ٧ان مثىله في زهىمت الاؾخئىاٝ 

 ؾُٗىص بالٟاثضة ٖلى اإلاؿخإه٠.

ا -2 ا في اإلاغخلت الابخضاثُت، ؤو ٧ان َٞغ ٘ الاؾخئىاٝ يض مً لم ٨ًً َٞغ وبىاء ٖلى طل٪ ال ًجىػ ٞع

نضوع الخ٨م، ؤو لم ٣ًٌ له بص يء في مىاحهت الُاًٖ. ومً ولم ًىحه يضه الُاًٖ ؤي َلب ٢بل 

البضًهي ؤال ٣ًبل الًُٗ يض مً جم بزغاحه مً الضٖىي الوٗضام نلخه بها َاإلاا ؤن الُاًٖ لم ٌؿب٤ له 

 ؤن هإػ في َلب ؤلازغاج ؤزىاء ٖغيه ٖلى اإلاد٨مت الابخضاثُت.

الخ٨م مً الاؾخجابت له؛ ًلؼم جىحُه الاؾخئىاٝ يض ٧ل الخهىم الظًً ٢ض جخًغع مه-3

ٞاالؾخئىاٝ لم ٌٗض وؾُلت إلنالح ألازُاء التي حكىب ألاخ٩ام الابخضاثُت وبهما ؤنبدذ له ٚاًت ؤ٦بر مً 

طل٪، جخمثل في خؿم الجزإ ؤمام مد٨مت الضعحت الثاهُت. ولبلٙى هظه الٛاًت ًلؼم ؤن ٌكمل م٣ا٫ الاؾخئىاٝ 
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الت ؤمض  ٧ل مً ؾِخًغع مً الخ٨م في خالت الاؾخجابت إلاُالب اإلاؿخإه٠؛ اختراما إلابضؤ اإلاىاحهت وجالُٞا إَل

 الجزإ بااللخجاء بلى مماعؾت َغ١ الًُٗ في الخ٨م الهاصع.

لى ٌؿحر في هظا الاججاه، بط ٖاب ٖلى مد٨مت اإلاىيٕى ما ٢ًذ به مىٗضم  بضو ؤن اإلاجلـ ألٖا ٍو

ًاءه باوٗضام ؤي هو ٢اهىوي ًلؼم ٢بى٫ الاؾخئىاٝ بٗلت ٖضم قمىله لجمُ٘ ؤَغاٝ الضٖىي مٗلال ٢

اإلاؿخإه٠ بةصزا٫ الُٝغ اإلاخًغع مً الخ٨م، ولى ٧ان مد٩ىما ٖلُه بالخًامً مٗه. بل هى ٢ض ٢غع نغاخت 

ؤهه : " بطا حٗضص اإلاد٩ىم لهم ؤو اإلاد٩ىم ٖلحهم و٧ان مىيٕى الضٖىي ٚحر ٢ابل للخجؼثت، ووحه الًُٗ مً 

حن ولم ًىٓم للُاٖىحن ب٣ُت بٌٗ هاالء يض البٌٗ مً اإلاد٩ىم ٖلحهم  صون البٌٗ آلازغ مً الُٞغ

الخ٩ىم لهم ؤو ٖلحهم، ولم ًخضاع٥ الُاٖىىن ألامغ بةصزالهم ُٞه ٦مىًمحن بلحهم، ٞةن الًُٗ ٩ًىن ٚحر 

 .103م٣بى٫ " 

ومٗنى هظا ؤهه لى لم ٨ًً الُٝغ مد٩ىما ٖلُه قإهه قإن الُاًٖ ل٩ان مً اإلادخمل ؤن جخًغع 

 هاصع في الًُٗ مما ًترجب ٖلُه يغوعة اصزاله في الاؾخئىاٝ.مهالخه مً الخ٨م ال

 

 اإلاؼلب الثالث : الخدخل في الاسخئىاف مً ػسف الغير

الٛحر هى ٧ل شخو ٚحر اإلاؿخإه٠ واإلاؿخإه٠ ٖلُه؛ ٞمٟهىم الٛحر ًسخل٠ بازخالٝ اإلاىاًَ 

الابخضاجي ؤو لم ًىحه يضه ال٣اهىهُت؛ وباليؿبت لالؾخئىاٝ ٞةن الٛحر هى الصخو الظي لم ٌؿخإه٠ الخ٨م 

 اؾخئىاٝ بسهىم هظا الخ٨م.

ترجب ٖلى طل٪ ؤهه ٨ًٟي  واإلابضؤ هى ؤن ألاخ٩ام قإجها قإن ال٣ٗىص ال جُا٫ بأزاعها ٚحر ؤَغاٞها؛ ٍو

هظا ألازحر ؤن ًضٞ٘ بهظه اليؿبُت لُخجىب آزاع الخ٨م الظي لم ٨ًً مازال ؤو ممثال ُٞه؛ ٚحر ؤن هظا اإلاى٠٢ 

بٌٗ الٟغوى الىخاثج اإلاخىزاة مىه، ُٞجض الصخو هٟؿه مخإزغا بم٣خًُاث خ٨م لم ٨ًً ٢ض ال ًد٤٣ في 
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ا في  ا ُٞه. وبىاء ٖلى طل٪ زل٤ اإلاكٕغ ٖضة ؤصواث ٞىُت جم٨ً هظا الصخو مً ؤن ًهبذ َٞغ َٞغ

 الخهىمت الاؾخئىاُٞت مً ؤحل الضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه.

ا في اإلا اع ًجحز اإلاكٕغ للصخو الظي ٧ان َٞغ غخلت الابخضاثُت والظي لم ٌؿخإه٠ الخ٨م وفي هظا ؤلَا

الهاصع ولم ٌؿخإه٠ الخ٨م الهاصع ولم ٌؿخإه٠ يضه؛ ؤن ٌؿخإه٠ هظا الخ٨م اؾخئىاٝ مثاعا 

ا في اإلاغخلت الابخضاثُت  appel provoquéٞاالؾخئىاٝ اإلاثاع  ج٣ىُت بم٣خًاها ًم٨ً للصخو الظي ٧ان َٞغ

ؤن ٌؿخإه٠ زاعج  –هٟـ الى٢ذ لم ٌؿخإه٠ يضه ولم ٌؿخإه٠ زال٫ ؤحل الًُٗ في الخ٨م وفي  –

٩ىن هظا الاؾخئىاٝ م٣بىال صاثما، ٦ما ج٣ط ي اإلااصة   مً ١.م.م. 135ألاحل، ٍو

٦ما ًجحز اإلاكٕغ ل٩ل شخو مً قإن الخ٨م الهاصع في الاؾخئىاٝ ؤن ًًغ بمهالخه ؤن ًخضزل 

.م ٖلى ؤهه ال ٣ًبل ؤي جضزل بال مً ١.م 144ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ للضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

 303ممً ٢ض ٩ًىن لهم الخ٤ في ؤن ٌؿخٗملىا حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت. وهاالء ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة 

مً هٟـ ال٣اهىن هم ٧ل مً ًمـ الخ٨م ال٣ًاجي اإلاخٗغى ٖلُه بد٣ى٢هم، بطا ٧اهىا لم ٌؿخضٖىا هم ؤو 

 مً ًىىب ٖجهم.

 ست الؼعً باالسخئىافاإلابحث الثالث : ئحسا اث مماز 

جخٗل٤ بحغاءاث الًُٗ باالؾخئىاٝ باألصاة الٟىُت إلاماعؾخه، واإلاد٨مت اإلاسخهت ًىٓغه، وألاحل الظي 

 ًخٗحن مماعؾخه زالله.

 ؤوال : ق٩ل الاؾخئىاٝ 

٘ الاؾخئىاٝ مبضثُا بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ومى٢٘ مً َٝغ مدام مسجل بجضو٫ بخضي هُأث  ًٞغ

ي بلض ؤحىبي ًغجبِ م٘ اإلاٛغب باجٟا٢ُت حؿمذ إلاىاَني ٧ل مً الضولخحن بمماعؾت اإلاهىت اإلادامحن باإلاٛغب، ؤو ف

في الضولت ألازغي، وطل٪ بٗض خهىلهم ٖلى بطن زام في ٧ل ٢ًُت ٖلى خضة مً َٝغ وػٍغ الٗض٫؛ ما لم 

دبحن اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت اإلادام 28.08مً ال٣اهىن ع٢م :  32جىو الاجٟا٢ُت ٖلى ٨ٖـ طل٪ )اإلااصة  اة( . ٍو

مما ج٣ضم ؤن اإلا٣االث واإلاى٨غاث الىاحب ؤلاصالء بها ٧لما ٧اهذ اإلاؿُغة ٦خابُت، ؾىاء ؤمام اإلاد٨مت 
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الابخضاثُت ؤو الاؾخئىاُٞت لم ٌٗض مً اإلام٨ً ج٣ضًمها مً َٝغ ٚحر مدام ٦ما ٧ان الىي٘ في ْل ْهحر 

ثىاء للخهىم بمباقغة اإلاؿُغة ال٨خابُت اإلاٗخبر بمثابت ٢اهىن اإلاداماة الظي ٧ان ٌؿمذ اؾخ 10/9/1993

 شخهُا ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت بٗض خهىلهم ٖلى ؤلاطن مً عثِـ اإلاد٨مت اإلاسخهت بالىٓغ في الجزإ.

وبطا ٧اهذ ال٣اٖضة في ج٣ضًم الاؾخئىاٝ هي ؤن ًخم بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ومى٢٘ مً َٝغ ؤخض 

اؾخثىاء في بٌٗ اإلاىاص ؤن جخم مباقغة اإلاؿُغة مً  اإلادامحن ٖلى الخٟهُل الؿاب٤، ٞةن اإلاكٕغ ٌؿمذ

مً ٢اهىن اإلاهىت بٗض ؤن ههذ ٖلى ؤن اإلادامحن اإلاسجلحن بجضاو٫ هُأث  32َٝغ ٚحر اإلادامحن؛ ٞاإلااصة 

اإلادامحن باإلامل٨ت هم وخضهم اإلااهلىن ... لخ٣ضًم اإلا٣االث واإلاؿخيخجاث واإلاظ٦غاث الضٞاُٖت... ؤياٞذ : 

داث اإلاخٗل٣ت بالخالت اإلاضهُت، و٢ًاًا الى٣ٟت ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت والاؾخئىاُٞت، باؾخثىاء ٢ًاًا ال خهٍغ

وال٣ًاًا التي جسخو اإلادا٦م الابخضاثُت بالىٓغ ٞحها ابخضاثُا واهتهاثُا، و٦ظا اإلاااػعة في ٢ًاًا الجىذ 

 141/3و  45ة اإلاضهُت )اإلاىاص واإلاسالٟاث. والىا٢٘ ؤن هظه الاؾخثىاءاث ٧ان مىهىنا ٖلحها في ٢اهىن اإلاؿُغ 

 (.287/1و 

مً ١.م.م وهي  142ول٩ي ٌٗخبر اإلا٣ا٫ صخُدا ًجب ؤن ًخًمً البُاهاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

 جخٗل٤ باألمىع الخالُت :

 أسما  ألاػساف الشخصيت والعائليت وصفت ومهىت ومىػً أو محل ئكامت كل واحد منهم : - 1

ىه. ٞةطا وبطا ٧ان ؤخضهم ممثال مً   َٝغ و٦ُل وحب ؤن ًخًمً اإلا٣ا٫ اؾم الى٦ُل ونٟخه ومَى

ها ومغ٦ؼها.  حٗل٤ ألامغ بكغ٦ت وحب جًمحن م٣ا٫ الاؾخئىاٝ اؾمها ال٩امل وهٖى

 مىطىع الؼلب والىكائع والىسائل اإلاثازة : -2

، جخٗل٤ الى٢اج٘ بةُٖاء ٨ٞغة ٖامت ومغ٦ؼة ًٖ مىيٕى الجزإ؛ هل ًخٗل٤ بد٤ ُٖني ؤو خ٤ شخص ي

وبطا ٧ان ألامغ مخٗل٣ا بد٤ شخص ي وحب بُٖاء ٨ٞغة ًٖ مهضعه هل هى ٣ٖض ؤو بعاصة مىٟغصة ؤو ٖمل ٚحر 

٠ بمىيٕى الجزإ ًخم الاهخ٣ا٫ بلى اإلاغاخل  مكغوٕ ؤو بزغاء بال ؾبب ؤو هو في ال٣اهىن وبٗضما ًخم الخٍٗغ

ت التي اهتهذ بهضوع الخ٨م اإلاؿخإه٠ ومىُى٢ه.  اإلاؿٍُغ
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هخ٣ا٫ بلى الىؾاثل وهي مسخل٠ ألاؾباب التي ٌؿدىض بلحها الُاًٖ لخضُٖم مُاٖىه في بزغ طل٪ ًخم الا 

بها بال٣ضع ال٩افي ؤو ؤزُإث في  ذ الى٢اج٘ ؤو لم حؿخٖى الخ٨م اإلاؿخإه٠؛ ٧ان ٣ًى٫ مثال ؤن اإلاد٨مت خٞغ

ٟها ؤو لم جُب٤ ج٨ُُٟها ؤو لم جُب٤ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت ٖلى الى٢اج٘ اإلاٗغويت ؤو ؤزُإث في ج٨ُُ

ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت ٖلى الى٢اج٘ اإلاٗغويت ؤو ؤزُإث في ٞهمها لل٣اهىن بألي ٚحر طل٪ مً الىؾاثل 

 التي ًبرع بها اإلاؿخإه٠ َٗىه.

سخم اإلا٣ا٫ بخدضًض اإلاُالب التي ًغومها اإلاؿخإه٠ مً اؾخئىاٞه، وهي ٖباعة ًٖ الٛاًت التي  ٍو

اع الظي ًغؾمه ًخُٛاها مً وعاء َغ٢ه ؤبىاب  مد٨مت الاؾخئىاٝ . طل٪ ؤن مد٨مت الاؾخئىاٝ م٣ُضة باإَل

اإلاؿخإه٠ الؾخئىاٞه، ٞال ًم٨ً لها ؤن جد٨م بص يء، لم ًُلبه هظا ألازحر ؤو جد٨م بإ٦ثر مما َلب؛ ومً زم 

ض،  ت ماطا ًٍغ ٧ان مً الًغوعي ؤن ًبحن اإلاؿخإه٠ مىيٕى َلبه ختى ًم٨ً مد٨مت الاؾخئىاٝ مً مٗٞغ

 هي بٗض طل٪، ما بطا ٧اهذ له مهلخت ؤو ٞاثضة ٖملُت مً وعاء جل٪ اإلاُالب. لخ٣ضع 

لى ؤهه : "  والبُاهاث اإلاخ٣ضمت واحبت جدذ َاثل الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الاؾخئىاٝ ٣ٞض ٢غع اإلاجلـ ألٖا

ج٩ىن اإلاد٨مت ٢ض ناصٞذ الهىاب ٖىضما ٢ًذ بةلٛاء َلب الاؾخئىاٝ وطل٪ لٗضم بُان وحه الاؾخئىاٝ 

م جىنل اإلاؿخإه٠ باالؾخضٖاء  باإلاغة، ". ٦ما ٢غع ؤهه : " ال وحىص ألي جىا٢ٌ  104ؾىاء ٦خابت ؤو قٟاهُا ٚع

ه صازل ألاحل ال٣اهىوي، ولم ٣ًبله مً خُث  في الخ٨م بن ٢بل الاؾخئىاٝ مً خُث ألاصاء ومً خُث و٢ٖى

 ". 105ٖضم ؤلاصالء بىؾاثل الاؾخئىاٝ 

ألاصل للحكم اإلاسخأهف ووسخ ػبم ألاصل  ياب ئزفاق اإلالال الاسخئىافي بيسخت ػبم -3

 للملال الاسخئىافي : 

٤ وسخت الخ٨م باالؾخئىاٝ ٞةن ٦خابت يبِ مد٨مت الاؾخئىاٝ جُلبها مً ٦خابت يبِ  ٞةطا لم جٞغ

اإلاد٨مت الابخضاثُت . ؤما بطا ٧ان ٖضص وسخ اإلا٣ا٫ ٚحر مؿاو لٗضص الخهىم ٞةن ٧اجب الًبِ ًُلب مً 
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ؤًام، ٞةطا لم ٌؿخجب هظا ألازحر للُلب ؤخُل  10سخ الىا٢هت مً اإلا٣ا٫ صازل اإلاؿخإه٠ ؤلاصالء بالي

اإلال٠ ٖلى الغثِـ ألاو٫ الظي ٌُٗىه في الجلؿت لخهضع اإلاد٨مت ٢غاعها بالدكُُب ٖلى ال٣ًُت مً حضو٫ 

ً ًخٗحن ٖلى اإلاؿخإه٠ ؤن ًُلب زاللهما بٖاصة 142/3الجلؿاث )اإلااصة  ؿخمغ مٟٗى٫ الدكُُب قهٍغ ( َو

مً  47ُٗحن ٢ًِخه وبال نغخذ اإلاد٨مت بٗض اههغام هظا ألاحل بٗضم ٢بى٫ الاؾخئىاٝ ٖلى خالخه )اإلااصة ح

 ١.م.م(.

يخعين ئيداع اإلالال بكخابت طبؽ اإلاحكمت اإلاصدزة للحكم اإلاؼعىن فيه وأدا  السسىم  -4

 اللظائيت داخل أحل الاسخئىاف :

٣اجه ب ىحه م٘ مٞغ لى ٦خابت يبِ مد٨مت الاؾخئىاٝ، ومً بحن خُث ًخم حسجُله في سجل زام ٍو

٣اث اإلاضلى بها مً َٝغ اإلاؿخإه٠ ًً٘  ٣اث التي جهاخب م٣ا٫ الاؾخئىاٝ مل٠ ال٣ًُت. وبزباجا للمٞغ اإلاٞغ

٣اث اإلاظ٧ىعة  ٧اجب الًبِ َاب٘ اإلاد٨مت ٖلى وسخت اإلا٣ا٫، وحٗخبر هظه اليسخت بمثابت ونل ٖلى اإلاٞغ

غص مل٠ ال٣ًُت وبٖضاص مدًغ ًخًمً بخهاء لؤلوعا١ التي ًخ٩ىن مجها ٞحها. ومً الىاخُت الٗملُت ًخم ح

دا٫ ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ.  زم ًًاٝ للم٣ا٫ الاؾخئىافي ٍو

 ثاهيا : اإلاحكمت اإلاخخصت بىظس الؼعً باالسخئىاف 

٘ الًُٗ باالؾخئىاٝ بلى مد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاسخهت، وهظه ألازحرة جسخل٠ بازخالٝ ما بطا  ًٞغ

ت، ٞةطا حٗل٤ ألامغ بد٨م ناصع ًٖ اإلاد٨مت حٗل٤ ألام ت ؤو بصاٍع غ بد٨م ناصع ًٖ مد٨مت ٖاصًت ؤو ججاٍع

ت الاؾخئىاُٞت باإلاد٨مت الابخضاثُت  الابخضاثُت ٞةن الازخهام ٌٗىص إلاد٨مت الاؾخئىاٝ الٗاصًت، وللٛٞغ

، وبطا حٗل٤ بد٨م 106اجي ال٣اض ي بخُٛحر وجخمُم الٓهحر اإلاخٗل٤ بالخىُٓم ال٣ً 34.10اإلادضزت بال٣اهىن ع٢م 

ت، ؤما بطا حٗل٤ ألامغ بد٨م  ت ٞةن الازخهام ًى٣ٗض إلاد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع ناصع ًٖ مد٨مت ججاٍع

ت. ت ٞةن الازخهام ًغح٘ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع  ناصع ًٖ مد٨مت بصاٍع

                                                 
106

 .65:8، ص :  4033/;/7بتاصٜذ  97;7اْعض اجلضٜز٠ ايضمس١ٝ صقِ :  - 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 192 

الاؾخئىاٝ وؾىاء حٗل٤ ألامغ باالزخهام الىىعي ؤو اإلادلي ٞةهه ًخهل بالىٓام، ٞازخهام مدا٦م 

ًسخل٠ ًٖ ازخهام مدا٦م الضعحت ألاولى في ٧ىن الازخهام اإلادلي لهظه ألازحرة ال ًخٗل٤ بالىٓام 

الٗام، مما ًم٨ً مٗه لؤلٞغاص الاجٟا١ ٖلى مسالٟخه. ؤما الازخهام اإلادلي إلادا٦م الضعحت الثاهُت ٞال ًم٨ً 

ى التي ؤنضعث الخ٨م اإلاؿخإه٠ جابٗت لىٟـ الاجٟا١ ٖلى مسالٟت ؤخ٩امه. ٞةطا لم ج٨ً مد٨مت الضعحت ألاول

الجهت ال٣ًاثُت التي جدبٗها مد٨مت الضعحت الثاهُت ووا٢ٗت جدذ الىٟىط الترابي لهظه ألازحرة، ٞةن مد٨مت 

الضعحت الثاهُت ال ج٩ىن مسخهت بالىٓغ في هظا الاؾخئىاٝ. ٞه٨ظا ًى٣ٗض الازخهام إلاد٨مت الاؾخئىاٝ 

ت يض ؤخ٩ام اإلادا٦م الابخضاثُت الخابٗت جغابُا لها ٧اإلاد٨مت بالضاع البًُاء بالىٓغ في الا  ٖى ؾخئىاٞاث اإلاٞغ

الابخضاثُت بالضاع البًُاء واإلادمضًت وبيؿلُمان، ٚحر ؤجها لِؿذ مسخهت بالىٓغ في الاؾخئىاٞاث اإلاىحهت 

ضم ازخهانها هظا مخٗل٤ با لىٓام لؤلخ٩ام الهاصعة ًٖ ابخضاثُت ؾُاث والغباٍ والجضًضة وبغقُض. ٖو

 الٗام ال ًجىػ الاجٟا١ ٖلى مسالٟخه باجٟا٢اث زانت.

 ثالثا : ميعاد الاسخئىاف وأهىاعه

ان مضجه : ت م٣ضاعه وبضاًت ؾٍغ  ًخُلب البدث في مُٗاص الاؾخئىاٝ مٗٞغ

 ملداز ميعاد الاسخئىاف : .1

لم ٣ًغع  مً ١.م.م ٞةن مُٗاص الاؾخئىاٝ هى زالزىن ًىما ما 134ٖمال بال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 

ال٣اهىن زالٝ طل٪. والىهىم التي ج٣غع مُٗاصا مسخلٟا ألحل الاؾخئىاٝ مجها ما هى واعص في ٢اهىن اإلاؿُغة 

اإلاضهُت ومجها ما جم ٖلُه الىو في ٢ىاهحن ؤزغي . ٞمً الىهىم التي جدضص ؤحال ؤ٢ل مً زالزحن ًىما للًُٗ 

التي جدضص ؤحل الًُٗ باالؾخئىاٝ في  134مً اإلااصة باالؾخئىاٝ في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ال٣ٟغة الثاهُت 

هٟـ ألاحل للًُٗ في ألاوامغ  153ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا ألاؾغة في زمؿت ٖكغ ًىما. ٦ما جدضص اإلااصة 

في ٣ٞغتها الثاهُت ٖلى جدضًض ألاحل اإلاخ٣ضم للًُٗ باالؾخئىاٝ في ألاوامغ  148الاؾخعجالُت. وجىو اإلااصة 

ًه؛ وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن الاؾخئىاٝ في بَاع هظه اإلااصة مدهىع في الهاصعة بىاء  ٖلى َلب التي ج٣ط ي بٞغ
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٤ مً َغ١ الًُٗ، وبهما ًم٨ً َلب  ٌ الُلب ؤما ألاوامغ التي ج٣بله ٞال ج٣بل ؤي ٍَغ ألاوامغ التي جٞغ

٘ ؤمام ٢اى اإلاؿخعجالث.  الغحٕى ٖجها بىاؾُت صٖىي مبخضثت جٞغ

ي جدضص ؤحال مسخلٟا ٖما هى م٣غع بم٣خط ى اإلابضؤ الٗام لل٣اهىن اإلاىٓم ومً الىهىم ألازغي الت

مىه ٖلى اؾخئىاٝ م٣غعاث الى٣ُب اإلاخٗل٣ت  96لهُأث اإلادامحن ومؼاولت مهىت اإلاداماة، خُث جىو اإلااصة 

التي جدضص ؤحل اؾخئىاٝ م٣غعاث مجلـ الهُئت في زمؿت  94ًىما؛ واإلااصة  15بخدضًض ألاحٗاب صازل ؤحل 

ش بحغاء الاهخساباث. ومً هظه الىهىم ٦ظل٪ اإلااصة ٖك ش الخبلُٜ، ؤو مً جاٍع مً ٢اهىن  18غ ًىما مً جاٍع

ت التي جدضص ؤحل اؾخئىاٝ ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها في  مً مضوهت  730ًىما؛ واإلااصة  15بخضار اإلادا٦م الخجاٍع

 10مؿاَغ مٗالجت نٗىباث اإلا٣ىلت في الخجاعة التي جدضص ؤحل اؾخئىاٝ ألاخ٩ام وألاوامغ الهاصعة في ماصة 

 ؤًام.

ً ؤو  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن آلاحا٫ اإلاظ٧ىعة ُٞما ج٣ضم زانت باألشخام الظًً ًخىٞغون ٖلى مَى

ً ومدل ؤلا٢امت. 526بلى  519مدل ب٢امت باإلامل٨ت، و٢ض جًمىذ اإلاىاص   ألاخ٩ام الخانت باإلاَى

ً وال مدل ب٢  امت باإلاٛغب ٞخًاٖٟذ آلاحا٫ اإلاظ٧ىعة باليؿبت ؤما ألاشخام الظًً لِـ لهم مَى

مً ١.م.م. ٦ما ججضع اإلاالخٓت ٦ظل٪ بلى ؤن آلاحا٫ اإلاظ٧ىعة ٖاصًت ٧اهذ  136بلحهم زالر مغاث َب٣ا للماصة 

ؤو ممخضة زانت باالؾخئىاٝ ألانلي ؤما الاؾخئىاٝ الٟغعي والاؾخئىاٝ اإلاثاع ٞةجهما ٚحر مغجبُان بإي ؤحل 

 ًمهما بلى خحن ٢ٟل باب اإلاغاٞٗت ٦ما ؾجري.ومً جم ًم٨ً ج٣ض

 بد  ميعاد الاسخئىاف :-2

ش جبلُٜ الخ٨م للمد٩ىم ٖلُه َب٣ا إلا٣خًُاث ال٣ٟغة  ان مً جاٍع ًبخضت ؤحل الاؾخئىاٝ في الؿٍغ

مً ١.م.م. والخبلُٜ ًخم بهىعة ٢اهىهُت بطا ؾلم َي الخبلُٜ للمٗني باألمغ هٟؿه، وفي  134الثالثت مً اإلااصة 

ىه، ؤو في م٣غ ٖمله، ؤو في هاص ؤوم٣هى ًغجاصهما، ؤو في ؤي م٩ان آزغ ؛  هظه الخالت في ؤي م٩ان؛ في مَى

ش الخبلُٜ بلى الصخو هٟؿه. وبطا حٗظع الخبلُٜ للصخو  ٞال٣ٟغة اإلاكاع بلحها ججٗل الاؾخئىاٝ ٌؿغي مً جاٍع
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ىه الخ٣ُ٣ي ؤو اإلاسخاع ؤو بالخبلُٜ في  الجلؿت بطا ٧ان طل٪ م٣غعا بم٣خط ى ٠ًًُ اإلاكٕغ : "... ؤو في مَى

 ال٣اهىن ".

ً ًم٨ً ؤن ًخم بلى ؤي شخو ٌؿ٨ً م٘ اإلاٗني باألمغ، ٞال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة   38والخبلُٜ باإلاَى

ىه بلى ؤ٢اعبه ؤو  مً ١.م.م. ههذ ٖلى ؤهه : " ٌؿلم الاؾخضٖاء حؿلُما صخُدا بلى الصخو هٟؿه ؤو في مَى

 ه".زضمه ؤو ل٩ل شخو آزغ ٌؿ٨ً مٗ

واإلاد٩ىم ٖلُه الظي بلٜ بالخ٨م َب٣ا لل٣ىاٖض اإلاخ٣ضمت ٖلُه ؤن ًماعؽ الًُٗ زال٫ ؤحل 

 الاؾخئىاٝ وبال ؾ٣ِ خ٣ه في الًُٗ وؤنبذ الخ٨م جهاثُا باليؿبت له.

وؤحل الاؾخئىاٝ ؤحل ٧امل، ال ًضزل في خؿابه الُىم ألاو٫ وال الُىم ألازحر ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة 

 ًدؿب ُٞه الُىم الظي ًخم ُٞه جبلُٜ الخ٨م، وال الُىم الظي ًيخهي به ؤحل مً ١.م.م؛ ٞال  512

غ هظا الخ٨م ج٨مً في حٗل اإلاد٩ىم ٖلُه ٌؿخُٟض مً ألاحل ال٩امل لالؾخئىاٝ،  الاؾخئىاٝ، والٗلت مً ج٣ٍغ

لُىم ألهه بضون هظه ألاخ٩ام ؾ٩ُىن ألاحل ها٢ها. وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا بلٜ الصخو ًىم ٞاجذ ماعؽ ٞةن ا

بخضت الخؿاب مً ًىم زاوي ماعؽ خُث ج٨خمل مضة  مىه  31ًىما في  30ألاو٫ مىه ال ًضزل في الخؿاب ٍو

وهى ًىم ال ًضزل في الخؿاب ٦ظل٪. لظل٪ ٞةهه بةم٩ان هظا الصخو ؤن ٌؿخإه٠ ٖلى ٚاًت ًىم ٞاجذ 

ل خُث ٌؿض الباب في وحهه باهتهاء هظا الُىم.  ؤبٍغ

سً٘ ؤحل الاؾخئىاٝ لٗىاعى ٢ض ح٤ُٗ ؾحره، ُٞخى٠٢ لبٌٗ الى٢ذ ٢بل اؾخئىاٝ ؾحره، و٢ض  ٍو

مً ١.م.م. وبالغحٕى بلى اإلااصجحن اإلاخ٣ضمخحن  138و  137وحض اإلاكٕغ ؤن ًىو ٖلى هظه الٗىاث٤ في اإلااصجحن 

اة وخالت خضور حُٛحر في ؤهلُت الصخو اإلاد٩ىم  ًدبحن ؤن ؤحل الاؾخئىاٝ ًخى٠٢ في خالخحن خالت الٞى

 ٖلُه.

 ف أحل الاسخئىاف بسبب الىفاة :جىك-أ
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غاٝ آحا٫ الاؾخئىاٝ لهالر وعزخه، وال  137ههذ اإلااصة  اة ؤخض ألَا مً ١.م.م. ٖلى ؤهه " جى٠٢ ٞو

ً الصخو اإلاخىفى َب٣ا  ٣ً15٘ مىانلتها مً حضًض بال بٗض مغوع  ًىما الخالُت لخبلُٜ الخ٨م للىعزت بمَى

 .54للُغ١ اإلاكاع بلحها في الٟهل 

٘ هظا الخبلُٜ  بلى الىعزت وممثلحهم ال٣اهىهُحن حماُٖا صون جىهُو ٖلى ؤؾمائهم ًم٨ً ؤن ٣ً

 ونٟاتهم".

ان  20وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا جىفي اإلاد٩ىم ٖلُه بٗض اههغام  اة جى٠٢ ؾٍغ ًىما مً ألاحل ٞةن الٞى

اهه ؤن ٌٗمض اإلاؿخُٟض مً الخ٨م بل خٗحن الؾخئىاٝ ألاحل ؾٍغ ى جبلُٜ الىعزت ألاحل لٟاثضة وعزت اإلاخىفى، ٍو

ً الصخو اإلاخىفى، صون ؤن ٩ًىن مًُغا بلى جبلُٜ ٧ل واخض مجهم ٖلى خضة م٘ الخىهُو  مجخمٗحن بمَى

اهه بٗض اه٣ًاء زمؿت ٖكغ ًىما  ٖلى اؾمه ونٟخه. ٞةطا جم الخبلُٜ َب٣ا لهظه ال٨ُُٟت اؾخإه٠ ألاحل ؾٍغ

 10وطل٪ إلاضة  -ًىما 15ظي اهتهذ به مضة ؤي صون اخدؿاب الُىم الظي جم ُٞه الخبلُٜ والُىم ال –٧املت 

 .107ؤًام اإلاخب٣ُت لخ٨خمل مضة الثالزحن ًىما اإلادضصة ٦إحل لالؾخئىاٝ 

 جىكف سسيان أحل الاسخئىاف بسبب حغير في ألاهليت :-ب

غاٝ،  139ههذ اإلااصة  مً ١.م.م. ٖلى ؤهه : " بطا و٢٘ ؤزىاء ؤحل الاؾخئىاٝ حُٛحر في ؤهلُت ؤخض ألَا

اهه مً حضًض بال بٗض زمؿت ٖكغ ًىما مً جبلُٜ الخ٨م إلاً لهم الهٟت في ؤو٠٢ ألاحل ، وال ًبخضت ؾٍغ

 حؿلم هظا الخبلُٜ".

غاٝ  بضو مً نُاٚت هظه اإلااصة ؤجها حؿىي ُٞما ًسو الخُٛحر الظي ًهِب ألاهلُت بحن حمُ٘ ألَا ٍو

ىاٝ ًخى٠٢ بطا ؤنِب اإلاد٩ىم ؾىاء حٗل٤ باإلاد٩ىم له ؤو اإلاد٩ىم ٖلُه. ٞٓاهغ الىو ًُٟض ؤن ؤحل الاؾخئ

اهه بال بٗض جبلُٜ الخ٨م إلاً  له بٗاعى مً ٖىاعى ألاهلُت ٧الجىىن ؤو الؿٟه ؤو الٗخه، وال ٌؿخإه٠ ؾٍغ

ؤنبذ ًمثل هظا ألازحر، وبما ؤن اإلاد٩ىم ٖلُه هى اإلاؿخُٟض مً هظا الخى٠٢ وج٣خط ي مهلخخه بب٣اء 

                                                 
107

ل األَض باالَتزار أٚ ٜالحغ أْٓا ْطضب األَج١ً باألدٌ ايعارٟ؛ غري إٔ َا ٜغضٟ عًٝ٘ َٔ أحهاّ ٜغضٟ ع٢ً اآلداٍ األخض٣، عٛا٤ تعً - 

 ايٛقـ.
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م لىاثب اإلاد٩ىم له لِؿخُٟض مً ب٣اء ؤحل الاؾخئىاٝ الىي٘ ٖلى ما هى ٖلُه، ٞلً ٌٗمض بلى جبلُٜ الخ٨

غاٝ " الىاعصة  ا بلى خحن ؾ٣ٍى الخ٨م وهي هدُجت ٚحر م٣بىلت. لظل٪ هغي ؤن هٟؿغ ٖباعة : " ؤخض ألَا مى٢ٞى

ان باليؿبت له زم ؤنِب بٗاعى مً  138في اإلااصة  باإلاد٩ىم ٖلُه الظي بلٜ بالخ٨م وبضؤ ألاحل في الؿٍغ

 ٖىاعى ألاهلُت.

 ابٗا : ؤهىإ الاؾخئىاٝع 

ًى٣ؿم الاؾخئىاٝ بلى زالزت ؤهىإ هي الاؾخئىاٝ ألانلي والاؾخئىاٝ الٟغعي والاؾخئىاٝ اإلاثاع ٖلى 

 الخٟهُل الخالي :

ٗه ؤخض ؤَغاٝ الخهىمت الظي ٢ضع ؤن الخ٨م الهاصع ٞحها ٢ض فاالسخئىاف ألاصلي  هى الظي ًٞغ

اهه في خ٣ه م٘ مغاٖاجه في طل٪ ؤيغ بمهالخه، وطل٪ ؾىاء ماعؽ َٗىه صازل ألا  حل، ؤو ٢بل بضء ؾٍغ

الكغوٍ اإلاخ٣ضمت، اإلاخٗل٣ت بةحغاءاث الًُٗ ؤو الجهت التي ًجب ؤن جماعؽ ؤمامها هظه ؤلاحغاءاث ؤو 

البُاهاث التي ًجب ؤن جًمً باإلا٣ا٫ ؤو ألاحل الظي ًخٗحن ال٣ُام بالًُٗ زالله ؤو ؤصاء الغؾىم ال٣ًاثُت 

غاءاث التي ؾب٤ ال٨الم ٖجها والتي ال ٞاثضة مً ج٨غاعها هىا. لظل٪ ه٨خٟي بال٨الم ًٖ بلى ٚحر طل٪ مً ؤلاح

 الاؾخئىاٝ الٟغعي والاؾخئىاٝ اإلاثاع.

مً ١.م.م. ٞهى الاؾخئىاٝ الظي زىله اإلاكٕغ  ٦135ما ؾمخه اإلااصة اما الاسخئىاف الفسعي 

خ٨م، اٖخ٣اصا مىه بإن زهمه ؾ٣ُبل للمؿخإه٠ ٖلُه الظي جغ٥ ؤحل الاؾخئىاٝ ًمغ صون ؤن ًًُٗ في ال

الخ٨م اإلاظ٧ىع، ولى ؤهه لم ٌؿخجب لجمُ٘ مُالبه، ٞةطا به ًٟاحإ ب٨ٗـ ما جى٢ٗه. لظل٪ ؤحاػ له اإلاكٕغ 

ؤن ًثحر اؾخئىاٞا جبُٗا الؾخئىاٝ زهمه، ال ًخ٣ُض ُٞه باإلحغاءاث اإلاخُلبت في الاؾخئىاٝ ألانلي. وفي هظا 

اع هو اإلاكٕغ في اإلااصة  ٘ اؾخئىاٝ ٞغعي في ٧ل ألاخىا٫ ولى  135ؤلَا ٖلى ؤهه : " ًد٤ للمؿخإه٠ ٖلُه ٞع

 ٧ان ٢ض َلب صون جدٟٔ جبلُٜ الخ٨م...".

 وبىاء ٖلى طل٪ ٞةهه ٌكتٍر ل٣بى٫ الاؾخئىاٝ الٟغعي ٖضة قغوٍ ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي : 
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٠ ألانلي ًجب ؤن ٩ًىن هىا٥ اؾخئىاٝ ؤنلي مٗغوى ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ مً َٝغ اإلاؿخإه . ؤ

ُا.  مخٗل٤ بىٟـ الخ٨م اإلاغاص اؾخئىاٞه اؾخئىاٞا ٖٞغ

ُا ٢ض ٢بل الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه بٗضما بلٜ بم٣ا٫ الاؾخئىاٝ ألانلي  . ب ؤال ٩ًىن اإلاؿخإه٠ ٖٞغ

. 

٘ الاؾخئىاٝ الٟغعي. طل٪ ؤن  -ج ؤال ًهضع ًٖ اإلاؿخإه٠ ألانلي جىاػ٫ ًٖ اؾخئىاٞه ٢بل ٞع

ألانلي، ٞةطا ٖمض اإلاؿخإه٠ ألانلي بلى الخىاػ٫ ًٖ اؾخئىاٞه ٢بل ؤن الاؾخئىاٝ الٟغعي جاب٘ لالؾخئىاٝ 

ًخ٣ضم اإلاؿخإه٠ ٖلُه باؾخئىاٝ جبعي وخ٨مذ اإلاد٨مت ب٣بى٫ هظا الخىاػ٫ ؾ٣ِ الاؾخئىاٝ الٟغعي جبٗا 

 لظل٪.

 ؤال ٩ًىن مً قإهه جإزحر الٟهل في الاؾخئىاٝ ألانلي.-ص

ةجها جخم ٖملُا بمظ٦غة ًبحن ٞحها اإلاؿخإه٠ ؤنلُا ؤما ُٞما ًخٗل٤ بةحغاءاث الاؾخئىاٝ الٟغعي ٞ

دضص مُالبه اؾدىاصا لؤلؾباب اإلاظ٧ىعة. وجىصٕ هظه اإلاظ٦غة ب٨خابت يبِ مد٨مت  ؤؾباب اؾخئىاٞه ٍو

الاؾخئىاٝ التي جمؿ٪ اإلال٠ اإلاخٗل٤ باالؾخئىاٝ ألانلي، وطل٪ بٗض ؤصاء ما ًلؼم مً عؾىم ٢ًاثُت ًٖ 

 خئىاٝ الٟغعي.اإلاُالب اإلا٣ضمت بىاؾُت الاؾ

ًغح٘ هظا الىٕى مً ؤهىإ الاؾخئىاٝ بلى ال٣ٗض الغاب٘ مً ال٣غن اإلااض ي خُث الاسخئىاف اإلاثاز : 

؛ ٢بل ؤن 108 14/6/1938صون ألو٫ مغة في ٞغوؿا جدذ اؾم : " الاؾخئىاٝ الاخخمالي " بىاؾُت مغؾىم 

ل بلى اإلاٛغب بىاؾُت الخماًت ؛ ومً هظا ال٣اهىن اصز23/5/1942ًإزظ حؿمُخه الخالُت بىاؾُت ٢اهىن 

مً  135، ٢بل ؤن ٌؿخ٣غ في اإلااصة 19/2/1946مً ١.م.م.١. بىاؾُت ْهحر  227خُث جم حٗضًل اإلااصة 

 .٢1946اهىن اإلاؿُغة الخالي بالك٩ل الظي ٖٝغ به ؾىت 

ابخ٨غ اإلاكٕغ الٟغوس ي ٨ٞغة الاؾخئىاٝ اإلاثاع مً ؤحل جم٨حن الًامً الظي حهمل اإلاؿخإه٠ قمىله 

 م٣ا٫ الاؾخئىاٝ، مً اؾخئىاٝ الخ٨م بىاؾُت اؾخئىاٝ مثاع.ب

                                                 
108

 - Jeaques Michel : immutabilité du litige L.G.D.J. Paris 1977, p : 550. 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 198 

ٌ َلباث اإلاضعي اإلاىحهت يض اإلاضًً  وج٣ىم ٨ٞغة الاؾخئىاٝ اإلاثاع ٖلى الٟغيُت الخالُت : خ٨م بٞغ

ويامىه، ِٞؿخإه٠ اإلاضعى ابخضاثُا بٗض جبلُٛه مً َٝغ الًامً الخ٨م الابخضاجي في مىاحهت اإلاضًً وخضه. 

٘ وبما ؤن ؤحل الاؾ خئىاٝ ٢ض ؾض في وحه الًامً الظي بلٜ الخ٨م اإلاؿخإه٠، ٞةهه لً ًخم٨ً مً ٞع

٘ اؾخئىاٝ ٞغعي، وبظل٪ ؾُدغم مً  اؾخئىاٝ ؤنلي؛ ٦ما ؤهه باٖخباعه ٚحر مؿخإه٠ ٖلُه لً ًخم٨ً مً ٞع

٘ اؾخئىاٝ مثاع باٖخباعه هاججا ًٖ الاؾخئىاٝ ألانلي.  الضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه؛ ألحل طل٪ زى٫ له اإلاكٕغ ٞع

ٞاالؾخئىاٝ اإلاثاع ًىاحه ٞغيُت وحىص زالزت ؤشخام مؿخإه٠ ومؿخإه٠ ٖلُه وشخو زالث ٧ان 

ا في اإلاغخلت الابخضاثُت وب٣ي زاعحا ًٖ زهىمت الاؾخئىاٝ وج٣خط ي مهلخخه الخىاحض ٞحها، ولِـ  َٞغ

 هىا٥ مً وؾُلت بال الاؾخئىاٝ اإلاثاع.

ث هخاثج ٖملُت هامت بط بم٣خًاها ؤم٨ً بٖاصة وه٨ظا ًٓهغ ؤن ابخ٩اع ج٣ىُت الاؾخئىاٝ اإلاثاع ؤزمغ 

ْهىع ؤَغاٝ الخهىمت الابخضاثُت في زهىمت الاؾخئىاٝ بٗض ازخٟائهم مجها في البضاًت بؿبب ٖضم 

اصة ججمُ٘  اؾخئىاٞهم ؤو ٖضم جىحُه الاؾخئىاٝ يضهم. ٞهي ٦ما ٢ا٫ بٌٗ ال٣ٟه وؾُلت ٞىُت ابخ٨غث إٖل

 الضعحت الثاهُت. ؤشخام الخهىمت الابخضاثُت ؤمام مد٨مت

لظل٪ هغي ؤن ًخىؾ٘ مجا٫ الاؾخئىاٝ اإلاثاع في اإلاٛغب ٖلى ٚغاع ما هى ٖلُه الخا٫ في ٞغوؿا ِٞكمل 

ؤي الخالت التي ٌؿخإه٠ ٞحها الًامً خ٨ما ؤنبذ جهاثُا باليؿبت له، هدُجت  –باإلياٞت بلى الخالت الؿاب٣ت 

خالت الاؾخئىاٝ الهاصع مً  –ي مىاحهت اإلاًمىن الؾخئىاٝ هٟـ الخ٨م اؾخئىاٞا ؤنلُا مً َٝغ اإلاضعي ف

ا في اإلاغخلت الابخضاثُت ولم ٌؿخإه٠ ؤو ٌؿخإه٠ يضه؛ وخالت اؾخئىاٝ  اإلاؿخإه٠ ٖلُه يض شخو ٧ان َٞغ

مؿخإه٠ ٖلُه يض مؿخإه٠ ٖلُه آزغ؛ وخالت اؾخئىاٝ اإلاؿخإه٠ ألانلي اؾخئىاٞا مثاعا يض اإلاؿخإه٠ 

 ٖاعيا هاججا ًٖ الاؾخئىاٝ الٗاعى للمؿخإه٠ ٖلُه.الٗغض ي، وطل٪ باٖخباعه اؾخئىاٞا 

م٨ً ال٣ى٫ ؤهمه ال  تراٝ مً ؤن ال٣ًاء اإلاٛغبي ال ٌؿاًغ هظا الخىحه، ٍو وم٘ طل٪ ٞال بض مً الٖا

ًمحز بحن الاؾخئىاٝ الٟغعي والاؾخئىاٝ اإلاثاع بدُث ٌٗاملها مٗاملت واخضة؛ ولٗل طل٪ عاح٘ بلى ؤن هو 

ه ههىم اإلاؿُغة اإلاضهُت مً ١.م.م. ال ٌ 135اإلااصة  ؿمذ بالخىؾ٘ في خاالث الاؾخئىاٝ اإلاثاع َب٣ا إلاا حٗٞغ
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. ٞالىو اإلاٛغبي حض م٣خًب ٦ما هى واضر وال ٌؿمذ بال باالؾخئىاٝ الىاجج ًٖ 1975الٟغوؿُت لؿىت 

ه الىهىم اإلاٛغبُت مما ًجٗل مً  الاؾخئىاٝ ألانلي، ؤما الاؾخئىاٝ الىاجج ًٖ الاؾخئىاٝ الٗاعى ٞال حٗٞغ

٘ اؾخئىاٝ مثاع مً َٝغ اإلاؿخإه٠ ألانلي ٦غص ًٖ الاؾخئىاٝ  الهٗب ٢بى٫ الخالت ألازحرة التي جٟترى ٞع

ٕى مً َٝغ مً ٧ان خايغا في الخهىمت الابخضاثُت.  الخبعي ؤو الاؾخئىاٝ اإلاثاع اإلاٞغ

 

 

 اإلابحث السابع : آثاز الاسخئىاف

غص زبىث الخ٤ ُٞه و٢بل مماعؾخه وهى ألازغ ًترجب ًٖ الاؾخئىاٝ ؤزغان هامان ؤخضهما ًخد٤٣ بمج

اإلاى٠٢ لخىُٟظ الخ٨م ال٣ابل لالؾخئىاٝ والثاوي ًخد٤٣ بمماعؾت الًُٗ ٞٗال وهى ألازغ الىا٢ل للجزإ ؤمام 

 مد٨مت الضعحت الثاهُت.

  Effet suspensifاإلاؼلب ألاول : ألاثس اإلاىكف لالسخئىاف 

٤ مً َغ١ الًُٗ، مً آزاع الاؾخئىاٝ ٖضم حىاػ جىُٟظ الخ٨م ا ل٣ابل للًُٗ ُٞه بهظا الٍُغ

ؿخمغ اإلاى٘ مً الخىُٟظ َاإلاا ْل ؤحل الاؾخئىاٝ ٢اثما؛ ٞةطا اهخهى ألاحل و٧ان اإلاد٩ىم ٖلُه ٢ض ماعؽ  َو

َٗىه ٞةن و٠٢ الخىُٟظ ٌؿخمغ بلى ما بٗض نضوع الخ٨م ًٖ مد٨مت الضعحت الثاهُت، ؤما بطا لم ٌؿخإه٠ 

صازل ألاحل ٞةهه ًهبذ جهاثُا، ومً جم ًهحر ٢ابال للخىُٟظ َب٣ا لل٣ىاٖض  الخ٨م باإلاغة ؤو لم ٌؿخإه٠

اع هو اإلاكٕغ في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  مً ١.م.م. ٖلى ؤهه " ًى٠٢ ؤحل  134الٗامت. وفي هظا ؤلَا

الاؾخئىاٝ والاؾخئىاٝ هٟؿه صازل ألاحل ال٣اهىوي الخىُٟظ ٖضا بطا ؤمغ بالخىُٟظ اإلاعجل يمً الكغوٍ 

". واإلاكٕغ ٌكتٍر ل٩ي ًى٠٢ الاؾخئىاٝ جىُٟظ الخ٨م ؤن ًخم صازل ألاحل 147اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

ال٣اهىوي ٦ما ؾب٣ذ صعاؾخه، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ الظي ًُغخه هظا الىو ٨ًمً في مً ؾ٣ُضع ما بطا ٧ان 

غ ًغح٘ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ ٢ض جم صازل ألاحل ؤم ال ؟ مما الق٪ ُٞه ؤن ال٣ى٫ الٟهل في هظا ألام

الاؾخئىاٝ اإلاسخهت؛ وهظه ألازحرة ٚالبا ما حٗغب ًٖ عؤحها بسهىم هظه الى٣ُت ٖىض بنضاعها للخ٨م 
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ه اإلاكٕغ إلهخاج الاؾخئىاٝ ؤزغه اإلاى٠٢ لٛىا وال مٗنى له  . وبظل٪ ًب٣ى الكٍغ الظي اقتَر الباث في اإلاىيٕى

ه اإلاكٕغ ًٖ الٗبث ولٛى ال٨ الم، هغي ؤن ٌكٕغ في الخىُٟظ ٧لما ٧ان ْاهغا ؤن مً الىاخُت الٗملُت. ولخجًز

ب٣ى ٖلى اإلاىٟظ ٖلُه ؤن ٌؿدك٩ل في الخىُٟظ لضي الجهت اإلاسخهت.  الاؾخئىاٝ وا٢٘ زاعج ألاحل؛ ٍو

ٚحر ؤهه ٌكتٍر ل٩ي ًى٠٢ الاؾخئىاٝ الخىُٟظ ؤال ٩ًىن الخ٨م مكمىال بالىٟاط اإلاعجل ٦ما هى واضر 

بالىٟاط اإلاعجل ٞةن ؤحل الاؾخئىاٝ والاؾخئىاٝ هٟؿه صازل ألاحل ال  مً الىو اإلاخ٣ضم. ٞةن ٧ان مكمىال 

خٗحن لى٠٢ الخىُٟظ في هظه الخالت ج٣ضًم َلب مؿخ٣ل ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ  ًى٢ٟان الخىُٟظ؛ ٍو

مً ١.م.م. ول٩ي ًصر ج٣ضًم مثل هظا الُلب ًجب بزباث ؤن الخ٨م اإلاُلىب  147اإلاسخهت في بَاع اإلااصة 

ؿخإه٠ مً َٝغ الُالب طل٪ ؤن َلب و٠٢ الخىُٟظ، َلب جاب٘ لُلب الاؾخئىاٝ ال ًصر و٠٢ جىُٟظه م

 ج٣ضًمه بال بطا اؾخإه٠ الخ٨م.

  effet dévolutif d’appelاإلاؼلب الثاوي : ألاثس الىاكل لالسخئىاف 

ىه مً ال٣ىاٖض اإلاؿخ٣غة في ٣ٞه اإلاغاٞٗاث ؤن الاؾخئىاٝ ًى٣ل بلى مد٨مت الضعحت الثاهُت ما و٢٘ ٖ

الاؾخئىاٝ مً ٢ًاء الضعحت ألاولى، وبىاء ٖلى طل٪ ٞال ًى٣ل الاؾخئىاٝ بلى مد٨مت الضعحت الثاهُت َلباث 

لت هظا الخ٨م هى ؤن الاؾخئىاٝ ٌٗض جٓلما مً ٢ًاء الضعحت ألاولى؛  لم جبض ؤمام مد٨مت الضعحت ألاولى، ٖو

م ًٟهل ٞحها. ٞةطا ٖغيذ ٖلى وال ًخهىع نضوع زُإ ًٖ هظا ال٣ًاء بؿبب َلباث لم حٗغى ٖلُه ول

هلذ ٞحها الخ٨م بد٨م، ؤو ٧ان ًجب ٖلحها ؤن جٟهل ٞحها ولم  ُت ٞو مد٨مت الضعحت ألاولى َلباث مىيٖى

 ٘ جٟٗل، ٞةهه ًب٣ى لهاخب اإلاهلخت ؤن ًًُٗ ُٞما ٢ًذ به ؤو ُٞما ٧ان ًجب ؤن ج٣ط ي به، ختى جٞغ

ترجب ٖلى ط  ل٪ ما ًلي :الُلباث اإلاظ٧ىعة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ؛ ٍو

 ؤوال : ٖضم ٢بى٫ الُلباث الجضًضة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ

مً ١.م.م. ٖلى مبضؤ مى٘ ج٣ضًم َلباث حضًضة ؤمام مد٨مت  143جىو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

 الاؾخئىاٝ ب٣ىلها : " ال ًم٨ً ج٣ضًم ؤي َلب حضًض ؤزىاء الىٓغ في الاؾخئىاٝ ...".
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لت هظا اإلاى٘ ج٨مً في ؤن الؿ ماح بخ٣ضًم َلباث حضًضة في الاؾخئىاٝ ًاصي بلى اإلاـ بمبضؤ ٖو

غاٝ الخهىمت بخ٣ضًم َلباث حضًضة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞةن  الخ٣اض ي ٖلى صعحخحن، ٞةطا ؾمذ أَل

طل٪ ٢ض ًخسظ وؾُلت لخٟىٍذ صعحت مً صعحاث الخ٣اض ي ٖلى الخهم آلازغ. ؤي٠ بلى طل٪ ؤن الاؾخئىاٝ 

ذ إلاا ٢ًذ به هظه ألازحرة، وهى ما ًدىافى والخمؿ٪ بُلباث لم جٓلم مً ٢ًاء اإلاد٨مت الا  بخضاثُت وججٍغ

 حٗغى ٖلى مد٨مت الضعحت ألاولى.

ا، ٞةهه مً الجاثؼ الاؾدىاص في  وبطا ٧ان ج٣ضًم الُلباث الجضًضة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ممىٖى

مُل٘ ال٣ٟغة ألاولى ٖلى مى٘  بٗض ؤن ؤ٦ضث في 143ؤؾباب الاؾخئىاٝ بلى ؤصلت ؤو وؾاثل حضًضة، ٞاإلااصة 

الُلباث الجضًضة اؾخثىذ الُلب الجضًض الظي ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن صٞاٖا ًٖ الُلب ألانلي. وهظا الىٕى ال 

 ٌٗضو ؤن ٩ًىن صٞٗا ؤو وحه صٞإ حضًض ٖبر ٖىه اإلاكٕغ بالُلب.

ب مٗها عؾم والىا٢٘ ؤن الخمُحز بحن الُلب الجضًض ووؾُلت الضٞإ الجضًضة مً الض٢ت لضعحت ًهٗ

خض ٞانل بُجهما. لظل٪ طهب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ال٣ى٫ بإن الُلب الجضًض هى الُلب الظي ًدضر حُٛحرا في 

بِىما طهب  109مىيٕى الضٖىي، في خحن ؤن الىؾُلت الجضًضة ج٠ًُ صلُال حضًضا لخإ٦ُض مىيٕى الضٖىي 

ه ؤو ؾببه ؤو البٌٗ آلازغ بلى ال٣ى٫ : بن الُلب الجضًض هى الظي ًسخل٠ ًٖ الُلب  ألانلي في مىيٖى

ؤَغاٞه؛ في خحن ؤن وؾُلت الضٞإ هي الدجت التي ٌؿدىض بلحها الخهم في جإًُض ما ًضُٖه مً ٚحر ؤن ًدضر 

 .110حُٛحرا في مُالبه ال٣ضًمت 

ا في اإلاغخلت الابخضاثُت؛  وبىاء ٖلى طل٪ ٌٗخبر َلبا حضًضا الُلب الظي ًىحه بلى زهم لم ٨ًً َٞغ

ض ؤو ًسخل٠ ًٖ الُلب ألانلي، ولى ؤن الُلب ٧ ان مٗغويا ؤزىاءها. ٦ما ٌٗض َلبا حضًضا الُلب الظي ًٍؼ

 ؤو الُلب الظي ٌؿدىض بلى ؾبب ًسخل٠ ًٖ الؿبب الظي ؤؾـ ٖلُه الُلب ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت.

                                                 
109

 .855ْبٌٝ امساعٌٝ عُض، ّ.ؼ، ص :  - 

110
 .745أمحز خًٌٝ ، ّ.ؼ، ص :  - 
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وبىاء ٖلى طل٪ ٞال ًجىػ إلاً َلب مل٨ُت ٣ٖاع ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤن ًُلب ؤمام مد٨مت 

ؾخئىاٝ الخ٨م له بد٤ اهخٟإ ٖلى ال٣ٗاع اإلاظ٧ىع؛ ٦ما ال ًجىػ للصخو الظي َالب باإلال٨ُت لىٟؿه الا 

٩ىن الُلب حضًضا  ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤن ًخمؿ٪ ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ باإلال٨ُت هُابت ًٖ اإلاال٪. ٍو

جىُٟظه في اإلاغخلت الابخضاثُت. ًمى٘ ج٣ضًمه في الاؾخئىاٝ بطا ٧ان بهضٝ ببُا٫ ٣ٖض بٗض ؤن ٧ان ًغمي بلى 

ٗه بىاؾُت صٖىي مبخضثت صون بم٩اهُت الضٞ٘  لى الٗمىم ٩ًىن الُلب حضًضا بطا ٧ان مً الجاثؼ ٞع ٖو

 .111بذجُت الص يء اإلا٣ط ى به 

ؿدثنى مً ال٣اٖضة اإلاخ٣ضمت التي ج٣ط ي بمى٘ الُلباث الجضًضة في الاؾخئىاٝ ما ًلي :  َو

 اإلالاصت :-1

اإلاخ٣ضمت َلب اإلا٣انت مً الُلباث اإلامىٕى ج٣ضًمها ألو٫ مغة  143ى مً اإلااصة اؾخثىذ ال٣ٟغة ألاول

ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ؛ والخ٨مت مً هظا الاؾخثىاء ج٨مً في الخُلىلت وعٞ٘ صٖىي مبخضثت في مىيٕى 

ا ؤو ؤ٦بر مً صًً اإلاؿخإه٠  ًم٨ً خؿمه مً َٝغ مد٨مت الاؾخئىاٝ؛ ؾُما بطا ٧ان صًً اإلاؿخإه٠ مؿاٍو

ُه. ٚحر ؤهه في هظه الخالت ألازحرة ٞةن مد٨مت الاؾخئىاٝ ؾخ٣ط ي باه٣ًاء الضًىحن في خضوص ألا٢ل مجهما. ٖل

ل٨ً هل ًجىػ لها ؤن جد٨م ٖلى اإلاؿخإه٠ ٖلُه بإصاء الٟغ١ للمؿخإه٠ ؟ وٗخ٣ض طل٪ ٧ي ال ًدبٌٗ الضًً 

اإلا٣انت الظي ج٣ضم به الىاخض، ٞالخ٨م باه٣ًاء الضًىحن في خضوص الضًً ألا٢ل مٗىاه، صخت َلب 

اإلاؿخإه٠، وبما ؤن هظا الُلب ٢بل في خضوص صًً اإلاؿخإه٠ ٖلُه، ُٞجب ؤن ٣ًبل ٖلى ما ػاص ٖلى هظه 

 الضًً.

ػلب الفىائد  والكسا  واإلالحلاث ألاخسي اإلاسخحلت مىر صدوز الحكم اإلاسخأهف وكرلك -2

 حعىيع ألاطساز الىاجات بعده :

لخِؿحر ٖلى اإلاخ٣ايحن هٓغا العجباَها الىز٤ُ بالُلب ألانلي وهظه الُلباث ٢هض بها اإلاكٕغ ا

واؾخدالت َلبها ؤزىاء اإلاغخلت الابخضاثُت. ٞةطا ٧ان الُلب الانلي حهضٝ بلى اؾترصاص ٢غى مىخج للٟىاثض، 
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مً مد٨مت الاؾخئىاٝ الٟىاثض  –بطا ما اؾخإه٠ الخ٨م الهاصع ُٞه  –ٞةهه بةم٩ان ناخبه ؤن ًُلب 

نضوع الخ٨م الابخضاجي. وبطا حٗل٤ الُلب ألانلي بإصاء اًغاص ٖمغي حاػ لهاخبه بٗض ؤن اإلاؿخد٣ت مىظ 

ٌٗغى الخ٨م الهاصع ُٞه ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤن ًُلب الاًغاص اإلاترجب ًٖ الٟترة الالخ٣ت إلاا ٢ط ى به 

ؿدثنى الخ٨م الابخضاجي، وه٨ظا باليؿبت لؿاثغ اإلالخ٣اث التي ٢ض حؿخد٤ بٗض نضوع الخ٨م الابخض اجي. َو

ٌ ًٖ ألايغاع الالخ٣ت بٗض  ت ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ َلب الخٍٗى ٦ظل٪ مً الُلباث الجضًضة اإلامىٖى

 نضوع الخ٨م، ٦ما بطا ٧ان الُلب ٌؿدىض بلى الهٟت ال٨ُضًت لالؾخئىاٝ.

 ال يعد ػلبا حديدا بلا  الؼلب ألاصلي عل  حاله زغم حغيير سببه :-3

ؾبب الضٖىي م٘ ب٣اء اإلاىيٕى ٖلى خاله ٌٗخبر َلبا حضًضا ًمى٘ ج٣ضًمه عؤًىا ُٞما ج٣ضم ؤن حُٛحر 

ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ألو٫ مغة، ٚحر ؤن اإلاكٕغ مغاٖاة مىه لض٢ت الٟغ١ بحن الُلب ومجغص الضٞ٘ ُٞه، 

غاٝ مً بجهاء للجزإ ال٣اثم خى٫ اإلاىيٕى الىاخض ؤحاػ لهم حُٛحر  وج٣ضًغا مىه إلاا ج٣خًُه مهلخت ألَا

 بب الظي ج٣ىم ٖلُه الضٖىي م٘ ب٣اء مىيٕى الُلب ٖلى خاله.الؿ

وبىاء ٖلى طل٪ ًجىػ إلاً َلب ابخضاثُا ببُا٫ ٣ٖض بؿبب ؤلا٦غاه ؤن ًُلب ببُاله لل٣هىع ؤو 

للخضلِـ ؤو للٛلِ، ٦ما ًجىػ إلاً َلب مل٨ُت ٖحن اؾدىاصا ل٣ٗض بُ٘؛ ؤن ًجضص الُلب ؤمام مد٨مت 

ؤو اإلاحرار ؤو الخ٣اصم اإلا٨ؿب. بل ًجىػ له في هٓغها ؤن ٣ًضم َلبا حضًضا الاؾخئىاٝ اؾدىاصا بلى الىنُت 

ٌ ألايغاع الالخ٣ت به مً الخغمان مً الخمخ٘ بمل٨ه. ٦ما ًجىػ إلاً َلب ببُا٫ ٣ٖض ؤمام اإلاد٨مت  بخٍٗى

 الابخضاثُت ؤن ًُلب ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ اؾترصاص ما صٞٗه جىُٟظا له، ٞمثل هظه الُلباث مترجبت ًٖ

الُلباث ألانلُت؛ ألاو٫ ًٖ َلب اؾترصاص اإلال٨ُت والثاوي ًٖ َلب ؤلابُا٫، زم هي جغمي بلى هٟـ الٛاًاث 

م مً جإؾِؿها ٖلى ؤؾباب مسخلٟت ًٖ جل٪ التي بىِذ ٖلحها الُلباث  التي تهضٝ لها الُلباث ألانلُت بالٚغ

 ألانلُت.

 حىاش الخدخل في الاسخئىاف :-4
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غاٝ الظًً ٧اهىا مازلحن ؤو ممثلحن في بن زهىمت الاؾخئىاٝ مىدهغ  ة مً خُث اإلابضؤ في ألَا

ا في اإلاغخلت الابخضاثُت، ب٣ضع  مال باإلابضؤ اإلاظ٧ىع ٞةهه ال ًجىػ بصزا٫ مً لم ٨ًً َٞغ الخهىمت الابخضاثُت ٖو

ًد٤ له ما ال ًجىػ ٢بى٫ جضزله في اإلاغخلت الاؾخئىاُٞت.ٚحر ؤن اإلاكٕغ ؤحاػ اؾخثىاء مً اإلابضؤ اإلاخ٣ضم إلاً 

مً ١.م.م( .  144الخٗغى ٖلى الخ٨م حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت؛ الخضزل في الاؾخئىاٝ )اإلااصة 

وبىاء ٖلى طل٪ ًجىػ ل٩ل شخو مً الخ٨م اإلاؿخإه٠ بد٣ى٢ه ولم ٨ًً ٢ض اؾخضعي للخهىمت الابخضاثُت 

 ؤن ًخضزل ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ.

ض الاهًمام ألخض ؤَغاٝ الاؾخئىاٝ ٞةن وبسالٝ اإلاكٕغ اإلاهغي الظي ال ًجحز الخض زل بال إلاً ًٍغ

غاٝ ؤو اجساطه مى٢ٟا  اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ٣ًُض اإلاخضزل بإي ٢ُض، ومً زم ٞةهه بةم٩اهه الاهًمام بلى ؤخض ألَا

 زانا به بطا ا٢خًذ مهلخخه طل٪.

م مً ؤن اإلاكٕغ لم ًلؼم اإلاد٨مت بالخ٨م بٗضم ٢بى٫  الُلباث الجضًضة  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤهه بالٚغ

جل٣اثُا ٞةن هظا ألامغ ًخٗل٤ بالىٓام الٗام ل٩ىهه ًمـ مبضءا ؤؾاؾُا مً اإلاباصت التي ٣ًىم ٖلحها الىٓام 

ال٣ًاجي في اإلاٛغب وهى الخ٣اض ي ٖلى صعحخحن. لظل٪ ٞةن مد٨مت الاؾخئىاٝ ٖلحها ؤن جٟدو الُلباث 

اث حضًضة لم ٌ ؿب٤ لها ؤن ٖغيذ ٖلى اإلاد٨مت الابخضاثُت حٗحن اإلا٣ضمت ؤمامها، ٞةطا وحضتها جُغح مىيٖى

ذ بٗضم ٢بىلها ولم ًُلب مجها ؤخض طل٪.  ٖلحها الخهٍغ
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 الفصل الثالث : طرق الطعن غير العادية    

ؤزغي إلاهاحمت ألاخ٩ام ال٣ًاثُت  باإلياٞت بلى َغ١ الًُٗ الٗاصًت التي عؤًىاها، جىحض َغ١                      

بهضٝ بلٛائها ؤو جصخُذ ما قابها مً ؤزُاء ٢اهىهُت؛ هظه الُغ١ ًُل٤ ٖلحها َغ١ الًُٗ ٚحر الٗاصًت ؤو 

الاؾخثىاثُت وحؿمى ٦ظل٪ ألهه ال ًم٨ً الالخجاء بلحها، َاإلاا ؤن الخ٨م الظي ًغاص الًُٗ ُٞه ٣ًبل َغ١ 

ٕغ بإؾباب مدضصة في ال٣اهىن ٖلى ؾبُل الخهغ ولم ٌكإ ؤن ًتر٥ الًُٗ الٗاصًت، لظل٪ ٣ٞض عبُها اإلاك

 بابها مٟخىخا ٖلى مهغاُٖه؛ زالٞا إلاا عؤًىاه باليؿبت لُغ١ الًُٗ الٗاصًت.

غ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت هي الى٣ٌ وبٖاصة الىٓغ، وحٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، ؤو ما  َو

؛ وهى وبن ٧ان اإلاكٕغ  Intervention tardiveالضٖىي " ًُل٤ ٖلُه بٌٗ ال٣ٟهاء : " الخضزل اإلاخإزغ في 

ٌٗخبره يمً َغ١ الًُٗ ٚحر الٗاصًت ٞهى ًسخل٠ ٖجها مً ٖضة وحىه ؤهمها ؤهه بسالٝ باقي َغ١ الًُٗ 

٣ا إلاهاحمت ألاخ٩ام ؾىاء ٧اهذ ناصعة بهٟت  ألازغي لِـ له ألحل مدضص إلاماعؾخه، ًٞال ًٖ ٧ىهه ٍَغ

 ابخضاثُت ؤو اهتهاثُت.

٤ مً َغ١ الًُٗ ٞةن اإلاكٕغ اخخٟٔ به يمً و٦ ُٟما ٧اهذ الُٗىب اإلاىحهت بلى هظا الٍُغ

ً ألن و٣ٗض له بدثا زانا به يمً َغ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت.  ههىم اإلاؿُغة الخالُت، مما ًجٗلىا مًٍُغ

هىمت واؾدىاصا لظل٪ ٞةهىا ؾى٣ؿم هظا الٟهل بلى زالزت ٞغوٕ هسهو ؤولها لىٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخ

اصة الىٓغ.  والثاوي للى٣ٌ والثالث إٖل

 الفسع ألاول : حعسض الغير الخازج عً الخصىمت

٣ًخط ي مىا البدث في هظا اإلاىيٕى ؤن وٗٝغ حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت وألاؾاؽ الظي 

َبُٗت ٣ًىم ٖلُه، وقغوٍ ٢بىله، وؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت به ٢بل ؤن هىهي ال٨الم ُٞه ببدث آزاعه. لظل٪ ٞةن 
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هظا الٟٕغ ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى ؤعبٗت مباخث هخ٩لم في ألاو٫ مجها ًٖ ماهُخه وؤؾاؾه، وهسهو الثاوي 

 لكغوٍ ٢بىله، والثالث لئلحغاءاث اإلاخٗل٣ت به، بِىما و٣ٗض اإلابدث الغاب٘ وألازحر آلزاعه.

 اإلابحث ألاول : الخعسيف بخعسض الغير الخازج عً الخصىمت وأساسه

 ى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمتؤوال :ماهُت حٗغ 

٤ ًَٗ زىله ال٣اهىن لبٌٗ  حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٖلى الخ٨م الهاصع ٞحها ًٖ ٍَغ

ألاشخام الظًً ٢ضع ؤن الخ٨م الهاصع ٢ض ًلخ٤ الًغع بمهالخهم؛ وطل٪ ٧ي ًخم٨ىىا مً صٞٗه 

 باٖخباعهم ؤحاهب ًٖ الخهىمت لم ًدًغوها بصخههم وال بىاؾُت مً ًمثلهم.

وحٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت بهظا اإلاٗنى هى ٦ما ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء بمثابت جضزل في 

الخهىمت ٞةطا ٧ان اإلاخضزل حهضٝ مً وعاء جضزله بلى صٞ٘ الًغع الظي ٢ض ًلخ٣ه مً الخ٨م الظي 

، ٞةن الٛحر اإلاخٗغى ٖلى الخ٨م الهاصع ًغمى مً وعاء حٗغيه بلى ججىب الًغع 112ؾُهضع في الخهىمت 

 لظي ٢ض ًهِبه مً حغاء جىُٟظ هظا الخ٨م الظي لِؿذ له آًت حجُت ججاهه.ا

٣ا خ٣ُ٣ُا مً َغ١ الًُٗ في  وحٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت بالخدضًض اإلاخ٣ضم ال ٌك٩ل ٍَغ

ا في الضٖىي التي نضع ٞحها الخ٨م اإلاغاص الًُٗ ُٞه؛ بل  ألاخ٩ام، ٞهظه ألازحرة ال ًماعؾها بال مً ٧ان َٞغ

ٗها ألاحىبي ًٖ الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت التي هٓغتها وؤنضعث خ٨مها ٞحها، ٢هض الخٓلم مً هى صٖى  ي ًٞغ

 الخ٨م الهاصع ٖؿاه ؤن ًضعؤ ٖىه آلازاع الًاعة به.

تراى ٖلى الخ٨م ؤن ًخمؿ٪ بالدجُت اليؿبُت له، ٞاألخ٩ام قإجها قإن ال٣ٗىص ال  وللٛحر بض٫ الٖا

ا ٧ان ًجىػ للٛحر ؤن ٌٗترى ٖلى الخ٨م الظي ٣ًضع ؤهه ماؾا جىٟ٘ وال جًغ ٚحر ؤَغاٞها؛ لظل٪ ٞةط

٨خٟي بةه٩اع حجُت الخ٨م في ٧ل  بمهالخه، ٞهى ٚحر مجبر ٖلى طل٪؛ بط له ؤن ٌؿخٛنى ًٖ هظا الًُٗ ٍو
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لجإ بلى ال٣ًاء بىاؾُت صٖىي ؤنلُت  ض الاخخجاج به في مىاحهخه؛ ؤو ؤن ًخجاهل هظا الخ٨م ٍو خالت ؤٍع

 .113غ خ٣ى٢ه ٦ما ًغي حاهب مً ال٣ًاء ٢هض اإلاُالبت بخ٣ٍغ

ٚحر ؤهه وبن ٧ان حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت لِـ الىؾُلت الىخُضة التي ًمل٨ها الٛحر الهٟاء 

آزاع الخ٨م الهاصع ٞحها، ٞةهه في بٌٗ الهىع ٢ض ال حٛني ٖىه ؤًت وؾُلت ؤزغي، بدُث ًغي اإلاخٗغى ؤن 

صون ٚحره مً الىؾاثل. ًٓهغ طل٪ بىيىح خُىما ٩ًىن الخ٨م  مهلخخه لً جخد٤٣ بال بااللخجاء بلُه وخضه

الهاصع حجت ٖلى اإلاخٗغى باٖخباعه ٧ان ممثال في الضٖىي التي نضع ٞحها الخ٨م مً َٝغ ؾلٟه الظي جل٣ى 

٩ىن هظا الؿل٠ ٢ض جىاَإ م٘ اإلاؿخُٟض مً الخ٨م  ٖىه الخ٤ الهاصع بكإهه الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، ٍو

٤ اٖتراى الٛحر الخاعج ًٖ بك٩ل ًجٗل اإلاخٗغى ٚح را ال ًم٨ً له جٟاصي آزاع هظا الخ٨م بال بؿلى٥ ٍَغ

 الخهىمت.

 زاهُا : ألاؾاؽ الظي ٣ًىم ٖلُه حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت

ٗاث هي ؤن ألاخ٩ام ال جًغ وال جىٟ٘ ٚحر ؤَغاٞها، ٣ٞىة الص يء اإلا٣ط ي به  ال٣اٖضة في ٧ل الدكَغ

ا في الخهىمت الهاصع ٞحها الخ٨م وبال٣ضع الظي جىاوله وؿبُت؛ بمٗنى ؤجها ال جمـ مه الر مً لم ٨ًً َٞغ

الجزإ. وماصام ألامغ ٖلى هظا الىدى ٞمً الهٗب جهىع نضوع خ٨م ًُا٫ بأزاعه ٚحر الخهىم ختى ًم٨ً 

تراى ٖلى الخ٨م الهاصع بهضٝ جٟاصي آزاعه الؿِئت ٖلى مهالخه.  لل٣اهىن ؤن ًسى٫ لهظا الٛحر خ٤ الٖا

 ٢114ا مما ج٣ضم ٢ام زالٝ في ال٣ٟه خى٫ ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت واهُال

 هلخو ما جمسٌ ٖىه ما ًلي :

طهب عؤي ؤو٫ بلى ال٣ى٫ بإن الخ٨م له حجُت مُل٣ت ججاه الىاؽ ؤحمٗحن بدُث ًم٨ً جبٗا لهظه 

ا في الخهىمت ال . وإلاا ال٣ىة جىُٟظه يض ؤي شخو بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧ان َٞغ تي نضع ٞحها ؤو ٚحر َٝغ

٧اهذ هخاثج هظه اإلاؿاواة ٚحر ٖاصلت ُٞما ج٣غعه. ٣ٞض زى٫ اإلاكٕغ للٛحر الظي لم ٨ًً مازال ؤو ممثال في 
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 .740، ص : :دلُٛع١ أحهاّ ايٓكض، ايغ١ٓ  79;45/7/3ْكض َصضٟ  - 
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 - P.Cuche : précis de procedure civile 12 éd , 1963, n° : 176. 
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الخهىمت ؤن ٌٗترى ٖلى الخ٨م الهاصع ٞحها ب٣اٖضة وؿبُت حجُت ألامغ اإلا٣ط ي به، وبالخالي لُخم٨ً مً 

ىت اإلاؿخٟاصة مً حجُت ألامغ ببُا٫ اإلا٣خًُاث التي جًغ ؤو ًم٨ً ؤن ج ما٫ ال٣ٍغ ًغ بمهالخه هدُجت إٖل

 اإلا٣ط ي به باٖخباعه حجت ٖلى ال٩اٞت.

ٚحر ؤن ما طهب بلُه هظا الغؤي ٚحر صخُذ، ٞلِـ بصخُذ ؤن ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به حجت ٖلى 

وال ج٣ىم بال مً ٫.١.ٕ. جىو ٖلى ؤن ٢ىة الص يء اإلا٣ط ي ال جثبذ بال إلاىُى١ الخ٨م  451ال٩اٞت. ٞاإلااصة 

لؼم :  باليؿبت بلى ما حاء ُٞه ؤو ٌٗخبر هدُجت خخمُت ومباقغة له، ٍو

 ؤن ٩ًىن الص يء اإلاُلىب هى هٟـ ما ؾب٤ َلبه.-1

 ؤن جاؾـ الضٖىي ٖلى هٟـ الؿبب.-2

لحهم بهظه الهٟت.-3 ت مجهم ٖو ٖى  ؤن ج٩ىن الضٖىي ٢اثمت بحن هٟـ الخهىم ومٞغ

ٗخبر في خ٨م الخهىم الظًً ٧اهىا  ؤَغاٞا في الضٖىي وعزتهم زلٟائهم خحن ًباقغون خ٣ى١ مً َو

 اهخ٣لذ بلحهم مجهم باؾخثىاء خالت الخضلِـ والخىاَا.

ىت اإلاؿخٟاصة مً هو اإلااصة  وبىاء ٖلى طل٪ ٞاألؾاؽ الظي ٣ًىم ٖلُه هظا الغؤي باَل، ألن ال٣ٍغ

٢ىة ألامغ اإلا٣ط ي به ال ؤزغ لها  جُٟض ؤن –مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوس ي  1351وهي مُاب٣ت للماصة  –ؤٖاله 

باليؿبت لٛحر مً ٧اهىا مازلحن ؤو ممثلحن في الضٖىي التي نضع ٞحها الخ٨م، ٞاإلابضؤ ؤن الٛحر لِـ مًُغا بلى 

ا ُٞه ولى اخخج به ٖلُه. وال٣ى٫ بٛحر طل٪ ًجٗل مغ٦ؼ الٛحر ؤؾىؤ مً الُٝغ الظي  الًُٗ في خ٨م لِـ َٞغ

٠؛ ٞهظا ألازحر بطا ما حٗغى ٖلى ًخٗمض الخُٛب بهضٝ اؾخهضاع خ٨ م ُٚابي مً ؤحل اإلاماَلت والدؿٍى

الخ٨م وزؿغ حٗغيه ال ًلؼم بضٞ٘ ؤًت ٚغامت زالٞا للٛحر الظي ًدخج ٖلُه بد٨م هى ؤحىبي ٖىه، ًُُٞغ 

تراى ٖلُه حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، ٞةطا زؿغ حٗغيه ٧ان ملؼما بضٞ٘ الٛغامت اإلاىهىم  بلى الٖا

ٌ ٖىض الا٢خًاء. 305ة ٖلحها في اإلااص  مً ١.م.م. ًٞال ًٖ الخٍٗى

٤ وهديات لعدم صحت السأي ألاول ظهس اجااه فلهي  آزغ ًغي ؤن الٛحر لِـ ملؼما ؤن ًلجإ بلى ٍَغ

ا ُٞه؛ بل له ؤن ٨ًخٟي بالضٞ٘ بيؿبُت  حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت لخضاع٥ آزاع الخ٨م الظي لم ٨ًً َٞغ
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اث ؤن هظا الخ٨م له ٢ىة باليؿبت لهظا الٛحر بلى مً ًدخج به ٖلى هظا ألازحر آزاع الخ٨م لُيخ٣ل الالتزام بةزب

ض ؤن ًىٟظه يضه. ٍغ  ٍو

ٚحر ؤهه البض مً الدؿلُم ؤن اإلاى٠٢ الؿلبي للٛحر ٢ض ٩ًىن ٚحر مجض في بٌٗ ألاخىا٫، ومً جم ٞل٩ي 

ٖلُه. ٞمثال الضاثً  ًداٞٔ ٖلى خ٣ى٢ه ًخٗحن ٖلُه اجساط مى٠٢ اًجابي بالًُٗ في الخ٨م الظي ًدخج به

الظي ًٟاحإ بهضوع خ٨م يض مضًىه ٠ًًٗ الًمان الٗام الظي له ٖلى ؤمىاله مضًىه، ٌؿخُُ٘ ؤن 

ًخٗغى ٖلى هظا الخ٨م حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت بطا ما بضا له ؤن مضًىه جىاَإ م٘ اإلاؿخُٟض مً 

٪ ٖلى  ب ؤمىاله. وه٨ظا ؤًًا ًم٨ً للكٍغ الكُٕى ؤن ًخٗغى ٖلى الخ٨م الهاصع الخ٨م ٧ي ًخم٨ً مً تهٍغ

غ خ٤ اعجٟا١ ٖلى ال٣ٗاع اإلاكتر٥ لٟاثضة اإلاضعي. وه٨ظا ؤزحرا ًم٨ً للمضًً  ٨ه بخ٣ٍغ في مىاحهت قٍغ

اإلاخًامً ؤن ًخٗغى ٖلى الخ٨م الهاصع يض مضًً آزغ حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت لُخٟاصي آزاعه. 

٪ في اإلاثا٫ الثاوي، واإلاضًً في اإلاثا٫ الثالث، ٟٞي ٩ًل هظه الهىع ال ًجضي الضاثً في اإلاثا ٫ ألاو٫، والكٍغ

ؤن ٨ًخٟي بالضٞ٘ بيؿبُت آزاع الخ٨م لخٟاصي الاخخجاج به في مىاحهخه، بل البض له مً مهاحمخه والًُٗ ُٞه 

 بىاؾُت حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت.

ؤهه ٢انغ ٖلى الخاالث  وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن هظا الغؤي ًىانغه حمهىع الكغاح، ٚحر ؤهه ًالخٔ

ٗاث  التي ٩ًىن ٞحها الخهم ممثال مً ؤخض ؤَغاٝ الضٖىي؛ لظل٪ ٢ام اججاه زالث وحض نضي له في الدكَغ

 الخضًثت.

ضه ال٣ًاء ان حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت خ٤ ل٩ل شخو ومإدي هرا السأي  الظي ًٍا

باٖخباعه الىؾُلت الىخُضة لخماًت  ؤحىبي ًٖ الخهىمت بطا ؤزبذ ؤن له مهلخت في هظا الًُٗ، ؾىاء

 مهالخه، ؤو ؤهه الىؾُلت الؿهلت واإلاالثمت لخٟٔ جل٪ اإلاهالر مً آزاع الخ٨م الظي ًخٓلم مىه.

ٞخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت في هظا الغؤي هى بمثابت جضزل في الضٖىي ًإحي مخإزغا زالٞا 

ضزل ٞحها ؤزىاء ؾحرها بطا ٢ضعوا ؤن الخ٨م للخضزل الٗاصي. ٞلؤلشخام الخاعححن ًٖ الخهىمت خ٤ الخ

م  الظي ؾُهضع ٞحها ؾًُغ بمهالخهم، ؤو ٖلى ألا٢ل ًدخمل ؤن ًًغ بها؛ ٞةطا لم ٩ًىهىا ٖاإلاحن بها، ؤو ٚع
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تراى ٖلى هظا الخ٨م. ٚحر ؤجهم  ٖلمهم لم ًخى٢ٗىا ؤن جُالهم  آزاع الخ٨م ختى ٞىحئىا بها؛ ٞلهم خ٤ الٖا

م الخُاع في ؤن ًخٗغيىا ٖلُه ؤو ٨ًخٟىا بالضٞ٘ ب٩ىجهم ؤحاهب ًٖ خ٨م هى مً لِؿىا ملؼمحن بظل٪، بل له

 اإلاخ٣ضمت. 451خُث اإلابضؤ ال ًىٟ٘ وال ًًغ ٚحر ؤَغاٞه َب٣ا إلاا ج٣خط ي به اإلااصة 

بضو ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي اهداػ لهظا الغؤي، ٣ٞض ههذ اإلااصة  مً ١.م.م ٖلى ؤهه ًم٨ً ل٩ل  303ٍو

 ي ًمـ بد٣ى٢ه بطا ٧ان لم ٌؿخضٕ هى ؤو مً ًىىب ٖىه في الضٖىي.شخو ؤن ًخٗغى ٖلى ٢ًاج

 اإلابحث الثاوي : شسوغ كبىل حعسض الغير الخازج عً الخصىمت

بن ٢بى٫ حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت مغجبِ بٗضة قغوٍ مجها ما ًخٗل٤ باألشخام الظًً 

ٗه زالله.  ًم٨جهم مماعؾخه ومجها ما ًخٗل٤ باألحل الظي ًخٗحن ٞع

 ؤوال : الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بالخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه

مً ١.م.م. مبضؤ بم٣خًاه ؤن ٧ل خ٨م ٢ًاجي ًمـ بد٣ى١ شخو ًٟخذ الباب  303ج٣غع اإلااصة -ؤ

ان الضٖىي واإلا٣هىص  ؤمام هظا ألازحر للخٗغى ٖلُه بطا ٧ان لم ٌؿخضٕ هى ؤو مً ًىىب ٖىه ؤزىاء ؾٍغ

غ  ، ولِـ مجغص ٖضم جىحُه  باالؾخضٖاء في خ٨م هظه اإلااصة هى ٖضم جٞى الصخو ٖلى نٟت الُٝغ

غاٝ ًجٗل  الاؾخضٖاء لؤلَغاٝ َب٣ا إلاا ًىحبه ال٣اهىن ٦ما ٢ض ًدباصع بلى الظهً. طل٪ ؤن ٖضم اؾخضٖاء ألَا

الخ٨م باَال باليؿبت إلاً لم ًخم اؾخضٖائه، مما ًٟخذ ؤمام هظه ألازحرة ؤبىاب حمُ٘ َغ١ الًُٗ ٖاصًت 

 ٧اهذ ؤو اؾخثىاثُت .

ٗه في مىاحهت ٧ل ألاخ٩ام ما لم -ب ٞاإلابضؤ بطن هى ؤن حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ًم٨ً ٞع

ًغص في ال٣اهىن ما ًمى٘ طل٪، و٢ض وحض اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤن ًا٦ض ٖلى هظا اإلابضؤ في ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الجضًض 

ً الخهىمت ما لم ٣ًغع مىه ٖلى ؤن : " حمُ٘ ألاخ٩ام ج٣بل حٗغى الٛحر الخاعج ٖ 585الظي ههذ اإلااصة 

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ضًم الظي ٧ان  474ال٣اهىن زالٝ طل٪". والىا٢٘ ؤن هظا الىو مإزىط ًٖ اإلااصة 
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مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاٛغبي. و٧ان ال٣ًاء الٟغوس ي في ْل هظا الىو  303مُاب٣ا جمام اإلاُاب٣ت لىو اإلااصة 

 . ٣ً115بل بك٩ل واؾ٘ حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت 

م مً زلى الىو ال٣ضًم مً ؤي اؾخثىاء ًغص ٖلى ال٣اٖضة التي ٢غعها، ٞةن ال٣ٟه وال٣ًاء  وبالٚغ

٤ مً َغ١ الًُٗ بطا ٧ان ال٣اهىن ًمىٗه في بٌٗ  الٟغوؿُحن ٧اها ٌؿلمان بٗضم حىاػ ؾلى٥ هظا الٍُغ

 ألاخىا٫ الخانت.

احبت الخُب٤ُ صون هو، ٞىحىص وهدً هغي ؤن هظا ألامغ ٌٗخبر مً م٣خًُاث اإلاباصت الٗامت الى -ج

هو في ال٣اهىن ٣ًط ي بٗضم حىاػ الًُٗ ًخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت يض خ٨م مٗحن ًجٗل الًُٗ في 

هظا الخ٨م ٚحر م٣بى٫، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مد٨مت الى٣ٌ في ٚحر الُٗىن اإلاخٗل٣ت 

ت ال ج٣بل الًُٗ بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٖمال باإلاٟهىم  بُلباث بلٛاء م٣غعاث الؿلُاث ؤلاصاٍع

مً ١.م.م. ٦ما ال ج٣بل ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ ٢ًاء ال٣غب الًُٗ  379اإلاسال٠ لل٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ؤو بٛحره مً َغ١ الًُٗ؛ باؾخثىاء الًُٗ باإللٛاء ؤمام عثِـ اإلاد٨مت 

 اإلاخٗل٤ بدىُٓم ٢ًاء ال٣غب وجدضًض ازخهاناجه. 42.10ً ال٣اهىن ع٢م م 8الابخضاثُت ٖمال باإلااصة 

ُما ٖضا الاؾخثىاءاث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ٞةن حمُ٘ ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ ال٣ًاء ج٣بل -ص ٞو

الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت صون جمُحز بِىما بطا ٧اهذ ابخضاثُت ؤو اهتهاثُت، وبِىما بطا ٧اهذ ناصعة 

ت. وبطا حٗل٤ ألامغ ًٖ م ت ؤو بصاٍع دا٦م ٖاصًت ؤو اؾخثىاثُت؛ جخٗل٤ بمىايُ٘ مضهُت ؤو احخماُٖت ؤو ججاٍع

٘ يض ال٣غاع الاؾخئىافي ؾىاء  بد٨م ابخضاجي مؿخإه٠ ٞةن حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ًٞغ

 ؤًض الخ٨م الابخضاجي ؤو ٖضله ؤو ؤلٛاه.
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 - A.Tissier : théorie et pratique de la tierce opposition 1890, n° 57 et S.H. Rolland : chose jugée et tierce 

opposition thése lyon 1958. 
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ض ٢ض اجسظ بال٣غاع الاؾخئىافي واهضمج ُٞه بك٩ل ؤنبذ مٗه هظا ٞاإلاٟغوى ؤن الخ٨م الابخضاجي اإلاٍا

ألازحر هى الخ٨م الىخُض الظي ًم٨ً ؤن ًىٟ٘ ؤو ًًغ بىيٗه مىي٘ الخىُٟظ لظل٪ اؾخ٣غ الاحتهاص الٟغوس ي 

٘ يض ال٣غاع الاؾخئىافي.  ٖلى ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ًٞغ

لٟغوؿُت بلى ٢بى٫ حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت واؾدىاصا لهظا الخىحه طهبذ مد٨مت الى٣ٌ ا

ا في اإلاغخلت الابخضاثُت يض ال٣غاع الهاصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ بٗضما  ٕى مً َٝغ شخو ٧ان َٞغ اإلاٞغ

ا في الخهىمت الاؾخئىاُٞت   . 116جبحن لها ؤهه لم ٨ًً َٞغ

ٞالخٗغى وحٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ًىحه يض الخ٨م الٟانل في مىيٕى الخ٤،  -هـ 

ًجب ؤن ًىهب ٖلى م٣خًُاث الخ٨م التي ًخًمجها مىُى٢ه؛ ومً جم ٞةهه ٩ًىن ٚحر م٣بى٫ الًُٗ اإلابني 

ومبرعاجه. وبطا ٧ان الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه باجا في مىيٕى الخ٤  117ٖلى اهخ٣اصاث مىحهت يض ؤؾباب الخ٨م 

ُٚابُا ؤو خًىعٍا ؤو بمثابت ٞةن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٩ًىن م٣بىال صون الخمُحز بِىما بطا ٧ان 

ه ال٣اهىن هى ؤن ج٩ىن مهالر اإلاخٗغى ٢ض جًغعث بالٟٗل ؤومً قإجها ؤن جًغع  خًىعي، ٩ٞل ما ٌكتَر

 . 118مً الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه بٌٛ الىٓغ ًٖ نٟت نضوعه 

مً ١.م.م ؤن ٣ًبل حٗغى الٛحر الخاعج  303وج٣خط ي الهُاٚت الٗامت التي خغعث بها اإلااصة  –و 

خهىمت يض ألاوامغ الاؾخعجالُت التي جمـ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للمخٗغى . ٚحر ؤن هظا الغؤي لم ٨ًً ًٖ ال

ٌ في البضاًت ٢بى٫ حٗغى الخاعج ًٖ  مؿلما به في ْل ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الٟغوس ي ال٣ضًم؛ ٞال٣ًاء ٞع

ال ًم٨ً مبضثُا ؤن  الخهىمت يض ألاوامغ الاؾخعجالُت هٓغا للُبُٗت الى٢خُت التي جمحز هظه ألاوامغ، ٞهي

.  119جلخ٤ ؤي يغع بالٛحر، ومً زم ٞةجها جٓل بمىإي ًٖ مىاحهتها بىاؾُت حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت 

حر الخماًت للٛحر الظي  ٚحر ؤن هظا الاججاه جم التراح٘ ٖىه مً َٝغ ال٣ًاء ُٞما بٗض اؾدىاصا لًغوعة جٞى

م الُبُٗت الى٢خُت لؤلوامغ الاؾخعج مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الٟغوس ي  474الُت، ٞاإلااصة ٢ض جخًغع مهالخه ٚع
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 - Cassation Francaise décision du 22/2/1972 Bull. liv. 111 ,n° 123. 
117

 - Cass. Francaise déc . du 7/3/1961 Bull , civ, I , n ° : 145. 
118

 - R. Morel. Op , cit, n° : 686. 
119

 - Paris 21/4/1921, d.p,1921.2.76 AIX 13/12/1946 J.L.P . éd, Avoués 1947. IV .707. 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 213 

الؿاب٤ لم جدضص ألاخ٩ام التي ج٣بل حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ومً جم ٞةن اؾدبٗاص ألاوامغ 

٤ لم ٨ًً ًسلى مً حٗؿ٠   .120الاؾخعجالُت مً الخًٕى لهظا الٍُغ

بضو ؤن ال٣ًاء اإلاٛغبي ال ًغي ماوٗا في ٢بى٫ حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت يض ألاوامغ  ٍو

. بهما ًب٣ى مى٢ٟه ٚحر مٗغوٝ مً ألاوامغ الهاصعة بىاء ٖلى َلب بطا ما جًمىذ م٣خًُاث 121الاؾخعجالُت 

ا ٞحها، ٞلم وٗثر ٖلى ؤي خ٨م يمً  جمىذ خ٣ا لصخو ؤو جذجبه ٖىه ملخ٣ت ؤيغاعا بمً لم ٨ًً َٞغ

٣ى٫ ب٩ىن ٢ًاثىا له اججاه مٗحن في هظا ألاخ٩ام اإلايكىعة في مسخل٠ اإلاجالث اإلاخسههت، ًم٨ىىا مً ال

 الكإن.

لظل٪ هغي ؤن ٌؿمذ للٛحر بالخٗغى ٖلى ألاوامغ الهاصعة بىاء ٖلى الٗغاثٌ ٧لما ٧اهذ هظه ألازحرة 

ت، ٞىو اإلااصة  مً ١.م.م. حاء ٖاما ال ًمحز بحن خ٨م وآزغ، وال٣اٖضة  303جمـ مهالخه اإلااصًت ؤو اإلاٗىٍى

 لى ؤن ًغص ما ٣ًُضه.ؤن الٗام ًب٣ى ٖلى ٖمىمه ب

 زاهُا : الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باألشخام

مً ١.م.م. ٦ما عؤًىا ٖلى ؤهه : " ًم٨ً ل٩ل شخو ؤن ًخٗغى ٖلى خ٨م ٢ًاجي  303جىو اإلااصة 

ًمـ بد٣ى٢ه بطا ٧ان لم ٌؿخضٕ هى ؤو مً ًىىب ٖىه في الضٖىي " ٞاؾدىاصا لهظا الىو ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن 

ض مماعؾ ت حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ؤن ٩ًىن طا نٟت ومهلخت ٖلى ال٣اهىن ٌكتٍر ُٞمً ًٍغ

 الخٟهُل الخالي :

 الصفت :-1 

                                                 
120

 - Cassation francaise anet civ. 23/3/1864 d.p. 1864 24.1.220. Reg 5/1/1926 D.P . 1926.1.85 NANCY 

1/2/1946 D 1946.146. 
121

دل١ً  ;:;48/9/3بتاصٜذ  :35، االعت٦ٓاف بايبٝطا٤ قضاص صقِ :33، ص : 3ذله١ُ االعت٦ٓاف بايضباط قضاص َٓؾٛص باإلؽعاع عزر :  - 

 .388، ص : 6:حملانِ املػضب١ٝ عزر : ا
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٤ ًَٗ اؾخثىاجي -ؤ مٟخىح مبضثُا في وحه الٛحر، ؤي الظي  122حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٍَغ

ض هى مً لم ٨ًً لم ٨ًً مازال وال ممثال في الضٖىي التي نضع ٞحها الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه؛ والٛحر بهظا الخدضً

ان اإلاؿُغة التي اهتهذ بهضوع الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه.  في م٣ضوعه ؤن ًضاٞ٘ ًٖ خ٣ى٢ه ؤزىاء حٍغ

ٚحر ؤهه ٌؿمذ اؾخثىاءا لبٌٗ ألاشخام الظًً ٧اهىا ممثلحن بهىعة ٢اهىهُت في الضٖىي التي نضع 

بطن لخدضًض الٛحر الظي ٞحها الخ٨م بإن ًُٗىىا ُٞه بىاؾُت حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٞلىٗغى 

ا في الخهىمت والظي ًد٤ له مماعؾت الًُٗ في الخ٨م الهاصع ٞحها ٢بل ال٨الم ُٞمً ًجىػ  لم ٨ًً َٞغ

م جمثُلهم في الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه.  لهم طل٪ ٚع

٣ا مً َغ١ الًُٗ ٚحر الٗاصًت ٨ًمً -ب ان الهضٝ مً حٗل حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٍَغ

خماًت مهالخه في مىاحهت الخ٨م الهاصع ٞحها، وهظا ٌٗني ؤهه ال ًجىػ إلاً ؤم٨ىه  في جم٨حن الصخو مً

ان الخهىمت، مً مماعؾت هظا الًُٗ وبىاء ٖلى طل٪ ال ٣ًبل حٗغى الٛحر  الضٞإ ًٖ مهالخه ؤزىاء ؾٍغ

ٕى مً َٝغ اإلاضعى ؤو اإلاضعى ٖلُه ؤو اإلاخضزل ؤو اإلاضزل في الضٖىي الها صع ٞحها الخاعج ًٖ الخهىمت اإلاٞغ

 الخ٨م.

وجُب٣ُا لهظه ال٣اٖضة ٢غع ال٣ًاء الٟغوس ي ٖضم ٢بى٫ حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت مً شخو 

ا في الضٖىي التي اهتهذ بهضوع الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، وؤن هظا الخ٨م ناع جهاثُا باليؿبت له  جبحن ؤهه َٞغ

123 . 

ٕى مً شخو جبح ن ؤن الخ٨م ٧ان ُٚابُا و٦ظل٪ ال ٣ًبل حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت اإلاٞغ

باليؿبت بلُه، ٞمثل هظا الصخو لِـ ؤمامه بال الًُٗ بالخٗغى ؤو الاؾخئىاٝ ؤو بٖاصة الىٓغ ؤو الى٣ٌ 

. وبطا نضع الخ٨م في مىاحهت شخو ال ًخىٞغ ٖلى ألاهلُت ال٣اهىهُت ٞةن طل٪ 124خؿبما ٣ًخًُه ال٣اهىن 

لخهىمت يض هظا الخ٨م؛ طل٪ ؤن ال٣انغ ٌٗخبر ال ًسى٫ له الخ٤ في مماعؾت حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ ا

                                                 
122

 - R.Morel : o.p.cité,n° : 684. 
123

 - Paris 24/2/1967 DALLOZ 1968. 
124

 - Cass. Française civ. 7/7/869 d.p. 69.1.348.  
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ا في الضٖىي، واإلاكٕغ بط خضص الجؼاء اإلاترجب ًٖ جسل٠ ؤهلُت الُٝغ في الضٖىي لم ًجٗل يمىه  َٞغ

غ الصخو ٖلى نٟت الٛحر التي جسى٫ له  م مً جٞى بم٩اهُت الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت. وبالٚغ

ٞةن ٢بىله بالخ٨م الهاصع ًدى٫ وبم٩اهُت الًُٗ ُٞه، مماعؾت الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت. 

ٞاإلابضؤ الٗام اإلاٗمى٫ به باليؿبت لؿاثغ َغ١ الًُٗ ؤجها ال ج٣بل بطا ما زبذ ؤن الُاًٖ ؾب٤ له ؤن عض ي 

بالخ٨م اإلاُٗىن ُٞه . ٞةطا ما زبذ مً مظ٦غاث اإلاؿخإه٠ ٖلُه ؤهه َلب جإًُض الخ٨م اإلاؿخإه٠ ٞةن 

ٗه بٗض طل٪ ٩ًىن ٚحر م٣بى٫ الاؾخئىاٝ الٟغعي الظ . و٢ض وحض اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤن ًىو ٖلى هظا 125ي ًٞغ

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الجضًض التي ههذ ٖلى ؤن : " ٢بى٫ الخ٨م ًترجب ٖلُه  409اإلابضؤ نغاخت في اإلااصة 

٘ اؾخئىاٝ هٓامي ...". غاٝ بلى ٞع  الخىاػ٫ ًٖ مماعؾت َغ١ الًُٗ، ما لم ٌٗمض بٗض طل٪ ؤخض ألَا

لى ال٨ٗـ مً طل٪ ٞةن حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٩ًىن م٣بىال بطا ما جبحن ؤن عاٞٗه -ج ٖو

اع ٢غع ال٣ًاء ؤن اإلاكتري لك٣ت جثبذ له نٟت الٛحر  ا في الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه. وفي هظا ؤلَا لم ٨ًً َٞغ

. ٦ما اٖخبر  126إلاماعؾت حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت باليؿبت لؤلٖما٫ الالخ٣ت لكغاثه الك٣ت اإلاظ٧ىعة 

ال٣ًاء الٟغوس ي ؤن البىاث الالجي ؤنبدً عاقضاث ٌٗخبرون ٚحرا باليؿبت للخ٨م الظي اؾخهضعجه والضتهً 

في مىاحهت ؤبحهً، ال٣اض ي بهىعٍت ٣ٖض نغح ُٞه هظا ألازحر بإهه ٌكتري ال٣ٗاع لٟاثضتهً باٖخباعه هاثبا 

 ٖجهً ل٩ىجهً ٢انغاث .

ا -ص في اإلاغخلت الابخضاثُت، للًُٗ في ال٣غاع الاؾخئىافي بطا جبحن ؤهه لم وجثبذ نٟت الٛحر إلاً ٧ان َٞغ

٨ًً مازال وال ممثال في اإلاؿُغة ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ؛ طل٪ ؤهه ال ٨ًٟي ؤن ًمثل الصخو في اإلاغخلت 

الابخضاثُت وخضها ختى ٌؿض في وحهه باب الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، بل ًجب ؤن ًضزل ؤو 

 إلاغخلت الاؾخئىاُٞت ٦ظل٪ بطا لم ٌكمله الًُٗ باالؾخئىاٝ.ًخضزل في ا
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 غري َٓؾٛص. 3057/4003، ًَـ ػاصٟ صقِ  8/8/4004، بتاصٜذ  88;4ذله١ُ االعت٦ٓاف بايبٝطا٤ قضاص عزر  - 
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 - Cass. Française civ , 20/11/1969 Bull.civ.III.n° : 741.  
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ان بحغاءاث الخهىمت ٞةن هظه ألازحرة جى٣ُ٘ وال جخم  -هـ غاٝ ؤزىاء ؾٍغ وبطا جىفي ؤخض ألَا

مىانلتها بال بةٖالجها لىعزت الُٝغ اإلاخىفى، ٞةطا هم لم ٌكٗغوا بمىانلت الضٖىي ؤو ؤقٗغ بًٗهم ٣ِٞ، 

هم حمُٗا ؤو مً َٝغ مً لم ٌكٗغ ٞةن الخ٨م الهاصع ٩ًىن  ٢ابال لخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت مً َٞغ

 بمىانلت الضٖىي خؿب ألاخىا٫.

وبطا مثل الصخو في صٖىي بهٟت مُٗىت ٞةهه ًجىػ له ؤن ًًُٗ في الخ٨م الهاصع ٞحها بخٗغى -و

ٞغ الُاًٖ الخاعج ًٖ الخهىمت بهٟت ؤزغي صون ؤن ٌك٩ل طل٪ زغ٢ا للمبضؤ الٗام ال٣اض ي بًغوعة جى 

ٖلى نٟت الٛحر ل٣بى٫ َٗىه بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت. وبىاء ٖلى طل٪ بطا ٧ان اإلاال٪ ٖلى الكُٕى ٢ض 

مثل في الضٖىي بهٟخه هاجه، ٞةهه ًجىػ له ؤن ًًُٗ في الخ٨م الهاصع ٞحها بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت 

 به.بهٟخه و٦ُال ًٖ ؤخض الكغ٧اء ٖلى الكُٕى الظي لم ٌؿخضٕ هى ؤو هاث

ال ٨ًٟي ؤن ٩ًىن الصخو ٚحر َٝغ في الخ٨م ختى ًم٨ىه الًُٗ ُٞه بخٗغى الخاعج ًٖ -ػ

مً ١.م.م. وبطا ٧ان مٟهىم  303الخهىمت، بل ًجب ؤن ٩ًىن ٦ظل٪ ٚحر ممثل ُٞه ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة 

ومً جم  الخمثُل مضاع زالٝ في ال٣ٟه وال٣ًاء، ٞةن الغؤي مى٣ٗض ٖلى ؤهه زاعج خاالث الخمثُل ال٣اهىوي؛

ٞةهه ًجب ٖلى اإلاُٗىن يضه ؤن ًثبذ ؤن الُاًٖ ٧ان ممثال في الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه بإخض ؤَغاٝ الضٖىي. 

وال ٌٗني هظا الاحمإ ٖضم بم٩اهُت آزاعه ٖضم ال٣بى٫ جل٣اثُا مً َٝغ ال٣اض ي بطا ما جبحن له ؤن اإلاخٗغى 

غاٝ، طل٪ ؤن ألام غ ًخٗل٤ بكغوٍ ٢بى٫ الًُٗ ٦ما ههذ ٧ان ممثال في الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه بإخض ألَا

 مً ١.م.م. والتي حكتٍر ؤن ٩ًىن الُاًٖ ٚحر ممثل مً َٝغ هاثبه. 303ٖلحها اإلااصة 

وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت جٟغى في هظه الخالت ٖلى مد٨مت اإلاىيٕى بهظاع 

غاٝ بةبضاء مالخٓاتهم خى٫ هظه الى٣ُت ٢بل الخ٨م بٗضم ٢بى٫   الًُٗ اؾدىاصا ٖلحها.ألَا

وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الى٦ُل الاجٟاقي ًمثل مى٧له في الخ٨م ٞال ٌٗخبر هظا ألازحر  -ح

 ٚحرا ممً ًجىػ له الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت في الخ٨م الهاصع في مىاحهت الى٦ُل.
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ا في الضٖىي ال ًجىػ ٦ما ٌٗخبر الىاثب ال٣اهىوي ممثال لل٣انغ ؤو اإلاذجىػ ٖلُه ًجٗل ه ظا ألازحر َٞغ

ه ؾً الغقض ال٣اهىوي ٘ الدجؼ ٖىه ؤو بٗض بلٚى  .127 له ؾلى٥ مؿُغة حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت بٗض ٞع

ٗخبر الخل٠ الٗام والخل٠ الخام ممثلحن بؿلٟهم في الخ٨م الهاصع : ٞالخل٠ الٗام ٌٗخبر  -ٍ َو

هه ٌٗخبر ممثال في الضٖاوي التي نضعث في مىاحهت هظا اؾخمغاعا لؿلٟه في الخ٤ الظي جل٣اه ٖىه، ومً جم ٞة

خمؿ٪ هى بهظه ألاخ٩ام في مىاحهت مً نضعث يضه؛ لظل٪  الؿل٠ ًدخج ٖلُه باألخ٩ام الهاصعة ٞحها ٍو

غ ٖلى الهٟت التي جسى٫ له بم٩اهُت الًُٗ في جل٪ ألاخ٩ام بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت.  ٞةهه ال ًخٞى

حز بىي٘ زام، ٞهى ال ٩ًىن ممثال في الخ٨م بال باليؿبت لؤلٖما٫ ال٣اهىهُت التي ؤما الخل٠ الخام ُٞخم

جمذ ٢بل وكىء خ٣ه؛ ؤما جل٪ التي جإحي الخ٣ت لترجب هظا الخ٤ ٞةن الخل٠ الخام ٌٗخبر ٚحرا ًجىػ له في 

اع  طهبذ  خالت ما بطا ٧ان الٗمل الالخ٤ خ٨ما ؤن ًخٗغى ٖلُه حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت. وفي هظا ؤلَا

مد٨مت الى٣ٌ بلى ؤن : " الخل٠ الخام ٩ًىن ممثال مً َٝغ الباج٘ له بطا حٗل٣ذ الضٖىي بىٟـ الخ٤ 

 . 128و٧اهذ ؾاب٣ت ٖلى البُ٘، ألن اإلاكتري بٗض البُ٘ ًهبذ طا خ٤ زام ال جب٣ى للباج٘ نٟت الىُابت ٖىه " 

يض مضًجهم مً َٝغ هظا ومً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن الضاثىحن ٌٗخبرون ممثلحن في الخ٨م الهاصع  –٥ 

ت ؤو مى٣ىلت، ٞةهه ال ًجىػ لهم ؤن  ألازحر؛ وبىاء ٖلى طل٪ بطا اؾخد٣ذ مً ًض هظا ألازحر ؤمىا٫ ٣ٖاٍع

ًماعؾىا حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت للًُٗ في الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا١ ٖلى اٖخباع ؤهه ٠ًًٗ 

 الًمان الٗام الظي لهم ٖلى ؤمىا٫ طل٪ اإلاضًً.

ومماعؾت الًُٗ بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ  –ٖىض جد٣٣ها  –ا ٧اهذ ٨ٞغة الخمثُل جدى٫ وبط –٫ 

الخهىمت، ٞةن الضاثىحن وزلٟاء ؤي َٝغ في الضٖىي ًم٨جهم ؤن ًضٞٗىا بالخىاَا وؤن ًثحروا وؾاثل 

جسههم شخهُا لم ج٨ً مىيٕى مىا٢كت مً َٝغ الخ٨م الهاصع. ٞةطا ؤزبخىا طل٪ ؤم٨جهم الخدلل مً 

 ُل وؤنبدىا ٚحرا ًجىػ لهم الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت.الخمث
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ٞالخىاَا ًهبٜ ٖلى الصخو اإلامثل في الخهىمت نٟت الٛحر َب٣ا لل٣اٖضة ال٩لُت التي ج٣ط ي بإن 

الٛل ًٟؿض ٧ل ش يء، ٞالضاثً والخل٠ ٖاما ٧ان ؤو زانا ٨ًدؿب نٟت الٛحر مً الٛل ؤو الخىاَا 

ؿخُُ٘ بظل٪ الًُٗ في الخ٨م الخانل في خ٣ه بحن اإلاضًً ؤو ا لؿل٠ مً حهت، والٛحر مً حهت ؤزغي، َو

. وجُب٣ُا لهظه ال٣اٖضة ٢غع ال٣ًاء الٟغوس ي ٢بى٫ حٗغى 129الهاصع بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت 

ت ٖلى الخ٨م الهاصع يض هظه ألازحرة لٟاثضة مؿحرها الظي زبذ ؤهه ٧ان ٖلى  الكغ٧اء في قغ٦ت مضهُت ٣ٖاٍع

 . 130، وؤهه ؤعاص بهظه الضٖىي ألايغاع بمهالخهم اإلاغجبُت بالكغ٦ت التي ًضًغها زالٝ مٗهم

٦ما ؤحاػ للضاثىحن الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت في الخ٨م الهاصع يض مضًجهم الظي 

ؤو الظي ؤحجم ًٖ بزاعة صٞ٘ خاؾم ٞدؿبب بمى٢ٟه هظا في  131ج٣اٖـ ًٖ بزاعة الضٞ٘ بخ٣اصم الضًً 

 .132الخهم اإلاالُت نضوع خ٨م ؤيغ بمه

وبطا ٧ان الخىاَا ٌُٗي للصخو الظي ٧ان ممثال في الضٖىي نٟت الٛحر للًُٗ في الخ٨م الهاصع 

ٞحها بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٞةن هٟـ الخ٨م ًىُب٤ ٖلى الصخو الظي ٌؿخُٟض مً صلُل ال ًم٨ً 

ت الضٞإ التي مً قإجها ؤن حٛحر لٛحره ؤن ًثحره ؤمام ال٣ًاء، ٞمثل هظا الصخو ٌٗخبر ٚحرا باليؿبت لىؾُل

هٓغ ال٣اض ي، وبالخالي ٌؿمذ له بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت في الخ٨م الظي ؤلخ٤ الًغع بمهالخه. وبىاء 

ٖلى طل٪ بطا ٧ان مً اإلاإلٝى ال٣ى٫ ؤن اإلاامً ممثل مً َٝغ اإلاامً له في صٖاوي اإلاؿاولت اإلا٣امت ٖلى 

ه ىت حؿ٣ِ، ٍو بذ اإلاامً ٚحرا ًجىػ له حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت للضٞ٘ هظا ألازحر، ٞةن هظه ال٣ٍغ

باوٗضام الخإمحن، ٞهظا الضٞ٘ زام به، ألهه لم ٨ًً في بم٩ان اإلاامً له ؤو الطخُت بزاعجه لخٗاعيه م٘ 

 مهالخهما.

 اإلاصلحت :-2
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حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٦ٛحره مً َغ١ الًُٗ ًجب ؤن ٩ًىن لهالخه ُٞه مهلخت، 

التي  303ا لم ج٨ً للُاًٖ مهلخت ٞةن حٗغيه ال ٣ًبل َب٣ا إلاا هى واضر الضاللت مً هو اإلااصة ٞةط

٢هغث الخ٤ في مماعؾت هظا الًُٗ ٖلى مً مؿذ خ٣ى٢ه؛ ؤي الظي له مهلخت في حٗغى الخاعج ًٖ 

 الخهىمت.

؛ ٚحر ؤن ا ت إلاد٨مت اإلاىيٕى لدؿائ٫ وجىاٞغ هظا الكٍغ مً ٖضم جىاٞغه ًسً٘ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

٘ الًُٗ ؤو ًىم نضوع الخ٨م ُٞه؛ ًظهب ال٣ًاء وحاهب  اإلاُغوح هى متى ًخم ج٣ضًغ اإلاهلخت هل ًىم ٞع

ٗه ٖلى  مً ال٣ٟه الٟغوس ي بلى ؤن ج٣ضًغ اإلاهلخت ًجب ؤن ًخم ًىم نضوع الخ٨م في الًُٗ ولِـ ًىم ٞع

اثه، ٞما هي الجضوي مً وعاء اٖخباع ؤن ػوا٫ اإلاهلخت ًجٗل الاؾخجابت لُلب الًُٗ ٖبثا ال حضوي مً وع 

 .٢133ًاء ال ًُٟض مىه ؤخض 

٘ الًُٗ؛ ٞةطا جغادى البث ُٞه  ووٗخ٣ض ؤن اإلاى٤ُ ال٣اهىوي الهٝغ ًٟغى ؤن ج٣ضع اإلاهلخت ًىم ٞع

بلى ؤن ؤنبدذ اإلاهلخت التي ٧ان ًإملها الُاًٖ مخسلٟت، ٞةهه ًجب ؤال ًخدمل وخضه بِء بحغاءاث 

ش ج٣ضًم الُلب بلى اإلاد٨مت، ومً جم الخ٣اض ي؛ ٞاإلاٟغوى ؤن الخ٨م ًغ  جب آزاعه ال٣اهىهُت ابخضاء مً جاٍع

ٞةن البث في الُلب ًجب ؤن ًخم في هٟـ الُىم؛ وم٘ طل٪ ٞةن الُاًٖ جب٣ى له مهلخت في الخ٨م الهاصع 

لهالخه في الًُٗ، ٞةطا لم ج٨ً هظه اإلاهلخت، بال اؾترصاص اإلابالٜ اإلاىصٖت مً ؤحل الٛغامت التي ًٟغيها 

خضاص باإلاهلخت ًىم ج٣ضًم الًُٗ ولِـ ًىم نضوع الخ٨م. وزالنت ال٣ى٫  غ الٖا ال٣اهىن، ٞهي ج٨ٟي لخبًر

 ؤن الُاًٖ هى وخضه ال٣اصع ٖلى جدضًض ما بطا ٧اهذ له مهلخت في الخ٨م الهاصع في الًُٗ ؤم ال.

 زالثا : الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باألحل

الله ج٣ضًم م٣ا٫ الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ لم ًخٗغى اإلاكٕغ اإلاٛغبي لؤلحل الظي ًخٗحن ز-ؤ

الخهىمت ؤمام الجهت اإلاسخهت، وطل٪ زالٞا إلاا طهب بلُه اإلاكٕغ الٟغوس ي الظي خضصه مبضثُا في زالزحن 

ش الى٤ُ بالخ٨م )اإلااصة   مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الجضًض(. 586ؾىت جبخضت مً جاٍع
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الخ٣اصم اإلاؿ٣ِ في هظا اإلاجا٫ وهي  وؤمام ؾ٩ىث اإلاكٕغ طهب ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بخُب٤ُ ٢ىاٖض-ب

ؾىت. وبىاء ٖلى طل٪ ٢ا٫ هظا الجاهب مً ال٣ٟه  15ج٣ط ي بخ٣اصم ٧ل الضٖاوي الىاقئت ًٖ الالتزام بمط ي 

ش الى٤ُ  ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ًماعؽ زال٫ مضة زمؿت ٖكغ ؾىت ابخضاء مً جاٍع

 . 134بالخ٨م 

خاعج ًٖ الخهىمت بالضٖىي الىاقئت ًٖ الالتزام ال ٌؿدىض بلى والىا٢٘ ؤن م٣اعهت حٗغى الٛحر ال -ج

ؾىت ٌؿدىض بألي ٨ٞغة تهضٝ بلى اؾخ٣غاع ألاويإ ال٣اهىهُت بدُث  15ؤؾاؽ، ٞخدضًض مُٗاص الخ٣اصم في 

ض  ًجب ؤال ًٓل باب الضٖاوي مٟخىخا بلى ما ال جهاًت، ٞالصخو الظي ًخ٣اٖـ ًٖ اإلاُالبت بضًً إلاضة جٍؼ

 ظ٧ىعة ًٟترى ُٞه ؤهه ٢ض اؾخىفى صًىه وبال إلاا ب٣ي نامخا َىا٫ هظه اإلاضة.ٖلى اإلاضة اإلا

وهظه ال٨ٟغة ال وحىص لها باليؿبت لخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، ٞٛالبا ما ٩ًىن الٛحر  -ص

حاهال نضوع الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، وال ٌٗلم بىحىصه بال ٖىضما ًًٗه اإلاؿخُٟض مىه مىي٘ الخىُٟض. ٞمغ٦ؼ 

حر هظا مسخل٠ جماما ًٖ مغ٦ؼ الضاثً، ألاو٫ ال ٖلم له بهضوع الخ٨م الظي ًًغ بمهلخخه والثاوي الٛ

 َٝغ في الالتزام، ٖالم بُبُٗخه وؤوناٞه.

مً  428ؤي٠ بلى طل٪ ؤن جىُٟظ ألاخ٩ام مم٨ً زال٫ زالزحن ؾىت الخالُت لهضوعها ٖمال باإلااصة 

ؾىت ُٞه مهاصعة لخ٤ الٛحر  15خاعج ًٖ الخهىمت في ١.م.م لظل٪ ًبضو ؤن ال٣ى٫ بخدضًض ؤحل حٗغى ال

م  ىضها ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًًُٗ ُٞه ٚع الظي ٢ض ًٟاحإ بدىُٟض خ٨م ًًغ بمهالخه بٗض ٞىاث هظه اإلاضة، ٖو

غه ٖلى نٟت الٛحر، وعٚم بيغاع الخ٨م بمهالخه.  جٞى

ؤن حؿاوي مضة لظل٪ ٞةهىا وٗخ٣ض ؤن اإلاضة الٗاصلت لخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب  -هـ

ؾ٣ٍى الخ٨م، وهظه ألازحرة هي زالزىن ؾىت ٦مبضؤ ٖام ، ٚحر ؤهه باليؿبت لؤلخ٩ام التي ال حؿ٣ِ، ٧األخ٩ام 

الهاصعة في ٢ًاًا الى٣ٟت؛ ٞةهه ًجب ؤن جب٣ى بم٩اهُت مماعؾت هظا الًُٗ مٟخىخت جٟاصًا إلاا ًم٨ً ؤن 
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اهب ًٖ الضٖىي ولم ٌؿب٤ لهم ؤن مثلىا ؤو ًيخج ًٖ جدضًضها مً مٓالم ألشخام هم في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤح

 مثلىا ٞحها.

بضو ؤن مى٠٢ اإلاكٕغ الٟغوس ي مً مُٗاص حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٧ان ؤخؿً مً  –و  ٍو

حن ؤخضهما عثِس ي  ىا، ٞاإلاكٕغ الٟغوس ي محز في حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت بحن هٖى مى٠٢ مكٖغ

Tierce opposition principale   ش نضوع  30إلاماعؾخه زال٫ مضة ب٢هائها وخضص ؤحال ؾىت جبخضت مً جاٍع

 Tierceمً ١.م.م.ج( . والثاوي ٖغض ي  586/1الخ٨م ما لم ًىو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪ )اإلااصة 

opposition incidente  و٢ض هو ٖلى مماعؾخه في ؤي و٢ذ. وحٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت الٗغض ي هى

ؼ اصٖاءاجه، ُٞاإلاا  الظي ًًُٗ بىاؾُخه ؤخض ؤَغاٝ زهىمت مُٗىت في خ٨م اؾخض٫ به الخهم آلازغ لخٍٗؼ

ؤن الخمؿ٪ بذجُت الص يء اإلا٣ط ى به ٚحر مدضوص في الؼمان، ٞةن اإلاكٕغ الٟغوس ي ٢ض مىذ الصخو الظي 

 ًدخج ٖلُه بد٨م مٗحن ؤن ًًُٗ ُٞه بالخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٦غص ٖلى حجُت ألامغ اإلا٣ط ي به.

حن مً ألاخ٩ام : ؤخ٩ام ناصعة في هؼإ ٦ما محز اإلاكٕغ الٟغ   jugementsوس ي في هظا الكإن بحن هٖى

contentieux  ُٜش الخبل ً ابخضاء مً جاٍع وخضص ؤحال للًُٗ ٞحها بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت في قهٍغ

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث  583مً ١.م.م.(. وؤخ٩ام والثُت و٢ض ههذ ال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  586/3)اإلااصة 

الٟغوس ي الجضًض ٖلى ؤهه ال ٌؿمذ بالًُٗ ٞحها بىاؾُت حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت بال ممً لم ًثبذ ؤهه 

٤ وزبذ ؤهه بلٜ بها ٞال ٣ًبل َٗىه.  ٢ض بلٜ بها. ٞةطا ًَٗ ٞحها شخو بهظا الٍُغ

بضو ؤن اإلاكٕغ الٟغوس ي ؤعاص بهظا الاؾخثىاء ؤن ٣ًلو مً مُٗاص الًُٗ الظي خضصه في ؤحل  -ػ ٍو

ت مى٠٢ الٛحر صون ؤن َى  ٍل عاعى ُٞه ٢ابلُت الخ٨م للخىُٟظ؛ وبظل٪ ٌؿخُُ٘ اإلاؿخُٟض مً الخ٨م مٗٞغ

٩ًىن مًُغا بلى ؾلى٥ صٖىي اؾخٟهامُت إلاا لهظه ألازحرة مً نبٛت اؾخثىاثُت في ال٣اهىن ال٣ًاجي 

٤ الخبلُٜ ٌؿخُُ٘ ؤن ًدث الٛحر ٖلى جدضًض مى٢ٟه مً الخ٨م في ؤحل ٢ه حر ال ًخجاوػ الخام؛ ًٞٗ ٍَغ

ش الخبلُٜ. ً ازىحن مً جاٍع  قهٍغ

 اإلابحث الثالث : الاخخصاص واإلاسؼسة بشأن حعسض الخازج عً الخصىمت
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 ؤوال : الازخهام

مً ١.م.م. ما ًبحن الجهت ال٣ًاثُت التي ًخٗحن ٖلى  305بلى  303لم ًًمً اإلاكٕغ اإلاٛغبي اإلاىاص  . ؤ

، قإهه في طل٪ قإن مكٕغ ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت الُاًٖ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت الالخجاء بلحها

اإلالغى. والىا٢٘ ؤن مكٕغ ٢اهىن اإلاؿُغة الجضًض لم ًإث بإخ٩ام مؿخدضزت في هظا الكإن، جسال٠ ما ٧اهذ 

جخًمً ألاخ٩ام  238مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلالغى؛ ٣ٞض ٧اهذ اإلااصة  239و  238جىو ٖلُه اإلااصجان 

جدضص م٣ضاع الٛغاماث التي ًد٨م بها  238في خحن ٧اهذ اإلااصة  304و  303الي اإلااصجحن التي يمجها اإلاكٕغ الخ

 مً ال٣اهىن الجضًض. 305ٖلى الُٝغ الظي ال ٣ًبل حٗغيه قإجها قإن اإلااصة 

م مً ٖضم وحىص هو في ال٣اهىن ٞةن ال٣ًاء ٢ض ؾض الٟغاٙ باؾخ٣غاعه ٖلى جدضًض -ب وبالٚغ

ٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، في اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه. ٣ٞض اإلاد٨مت اإلاسخهت بالىٓغ في ح

ؾب٤ إلاد٨مت الى٣ٌ ؤن ٢غعث : " ؤن حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ٖلى خ٨م ابخضاجي ؤو ٢غاع اؾخئىافي 

و  303ًجب ؤن ٣ًضم للمد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه ٦ما ٌؿخٟاص طل٪ مً م٣اعهت الٟهلحن

". والىا٢٘ ؤن الٟهلحن اإلاؿخض٫ بهما ال ًُٟضان في جدضًض اإلاد٨مت  135هىن اإلاؿُغة اإلاضهُت مً ٢ا 308

ب وال مً بُٗض، ٞاإلااصة ألاولى جخٗل٤ بالكغوٍ التي ًجب ؤن جخىاٞغ في الصخو ختى  اإلاسخهت ال مً ٢ٍغ

 ٨ُم.جخٗل٤ بمىيٕى آزغ هى مىيٕى الخد 308ًم٨ىه الًُٗ بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، واإلااصة 

ٖلى جدضًض اإلاد٨مت  588و  587وبسالٝ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞةن اإلاكٕغ الٟغوس ي خغم في اإلااصجحن -ج

اإلاسخهت للىٓغ في حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، خُث محز ُٞه بِىما بطا ٧ان ألامغ مخٗل٣ا بخٗغى 

ُٗىن ُٞه مً خُث اإلابضؤ عثِس ي ؤو ٖاعى. ٞباليؿبت للىٕى ألاو٫ جسخو بىٓغه اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلا

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الجضًض( ؤما باليؿبت للىٕى الثاوي ٞخسخو بىٓغه اإلاد٨مت اإلاٗغوى ٖلحها  587)م 

 مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الجضًض(. 588الجزإ الظي زاع بؿبب حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، )م 

 زاهُا : اإلاؿُغة
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٣ا لل٣ىاٖض اإلا٣غعة  304اصة حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ًخم ٖمال باإلا-ؤ مً ١.م.م. ٞو

٘ الضٖىي بلى اإلاد٨مت  31للم٣االث الاٞخخاخُت للضٖىي و٢ض بُيذ اإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن ٠ُ٦ ًخم ٞع

٘ الضٖىي بلى اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٣ا٫ م٨خىب مى٢٘ مً َٝغ اإلاضعي ؤو و٦ُله، ؤو  ٞىهذ ٖلى ؤهه : " جٞغ

ذ ًضلي به اإلاضعي شخهُا و  ٍدغع به ؤخض ؤٖىان الًبِ اإلادلٟحن مدًغا ًى٢٘ مً َٝغ اإلاضعي ؤو بخهٍغ

 ٌكاع ُٞه بلى ؤهه ال ًم٨ً له الخى٢ُ٘".

٘ ؤمام اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاخٗغى -ب واإلاالخٔ ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًٞغ

ت، ٞهل حؿغ  ت ؤو بصاٍع ي ال٣اٖضة اإلاىهىم ٖلحها ٖلُه، وهظه ألازحرة ٢ض ج٩ىن ابخضاثُت ؤو اؾخئىاُٞت ؤو ججاٍع

مً ١.م.م. ٖلى حمُ٘ ؤهىإ اإلادا٦م اإلاظ٧ىعة؟ ال وٗخ٣ض طل٪ لٗضة ؤؾباب ؤهمها : ؤن اإلاؿُغة  31في اإلااصة 

ذ ؤنبذ مجالها ي٤ُ بٗض الخٗضًالث اإلاخىالُت التي لخ٣ذ  ٘ الضٖىي بىاؾُت جهٍغ ت التي جٟترى ٞع الكٍٟى

الظي ٢لب  2003لؿىت  72.03ضزل ٖلُه بىاؾُت ال٣اهىن ع٢م ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، وزانت الخٗضًل اإلا

ت اإلاؿُغة ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤنبذ  45ألاويإ عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ٞبٗضما ٧ان الٟهل  ٣ًغع قٍٟى

تها. ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل اإلاظ٧ىع ٖلى ؤهه : " جُب٤  اإلابضؤ هى ٦خابُت اإلاؿُغة والاؾخثىاء قٍٟى

الابخضاثُت ٢ىاٖض اإلاؿُغة ال٨خابُت اإلاُب٣ت ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ..." . واإلاؿُغة ال٨خابُت  ؤمام اإلاد٨مت

جٟغى ؤن ًخم اٞخخاح الضٖىي بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب؛ ومٗنى طل٪ ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ال 

ت وهي ال٣ًاًا ا ذ بال في ال٣ًاًا التي ج٩ىن ٞحها اإلاؿُغة قٍٟى لتي خهغتها ًخهىع ج٣ضًمه في نىعة جهٍغ

 مً ١.م.م. ُٞما ًلي : 45اإلااصة 

 ال٣ًاًا التي جسخو اإلادا٦م الابخضاثُت ٞحها ابخضاثُا وجهاثُا.-1

 ٢ًاًا الى٣ٟت والُال١ والخُل٤ُ.-2

 ال٣ًاًا الاحخماُٖت.-3

 ٢ًاًا اؾدُٟاء ومغاحٗت وحُبت ال٨غاء.-4

 ٢ًاًا الخالت اإلاضهُت.-5
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ؿخسلو مما ج٣ضم ؤن حٗغى الخاعج ًٖ  الخهىمت ًخٗحن ج٣ضًمه بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ومى٢٘ َو

ٖلُه مً الُٝغ ؤو هاثبه ٧لما حٗل٤ ألامغ بال٣ًاًا التي جُب٤ ٞحها اإلاؿُغة ال٨خابُت، وهي ما ٖضا ال٣ًاًا 

اإلاظ٧ىعة ؤٖاله بطا حٗل٤ ألامغ بخٗغى م٣ضم ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت، وال٣ًاًا اإلاخٗغى ٖلحها ؤمام حمُ٘ 

 ثُت ألازغي خُث اإلاؿُغة صاثما ٦خابُت.الجهاث ال٣ًا

٤ اإلا٣ا٫ بما ًثبذ ؤن الُاًٖ ٢ض ؤوصٕ -ج ول٩ي ٣ًبل حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ًٞغ

ا للخض ألا٢ص ى للٛغامت التي ًم٨ً الخ٨م بها في خالت ٖضم ٢بى٫ الُلب )اإلااصة  (. و٢ض 304/2مبلٛا مؿاٍو

صعهم باليؿبت للمدا٦م  100ظ٧ىعة ٞىهذ ٖلى ؤهه مً ١.م.م. مبلٜ الٛغامت اإلا 305خضصث اإلااصة 

ت، و  ت واإلادا٦م ؤلاصاٍع صعهم باليؿبت إلادا٦م  300الابخضاثُت، وهي حكمل اإلادا٦م الٗاصًت واإلادا٦م الخجاٍع

لى. 500الاؾخئىاٝ و   صعهم باليؿبت للمجلـ ألٖا

٘ حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ٞةن جد٤ُ٣ وبن-ص ضاع خ٨م ُٞه ًخم وبطا ٞع

مال باإلاباصت الٗامت ٞةن بحغاءاث الخد٤ُ٣ التي  َب٣ا لئلحغاءاث الٗاصًت اإلاُب٣ت ؤمام اإلاد٨مت اإلاُٗىت، ٖو

ج٣ىم بها اإلاد٨مت وبنضاع الخ٨م ًخمان في حلؿت ٖلىُت ما لم ٣ًغع ال٣اهىن باليؿبت لبٌٗ ال٣ًاًا ؤن 

ت اإلاكىعة. ٦ما ؤن اإلاد٨مت اإلاٗغوى ٖل حها حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ج٩ىن مك٩لت جىٓغ في ٚٞغ

 بهىعة ٢اهىهُت وبال ٧ان الخ٨م الهاصع ٖجها باَال.

والخ٨م الهاصع في الًُٗ ٣ًبل الًُٗ بضوعه جبٗا لُغ١ الًُٗ التي ج٣بلها ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ 

 اإلاد٨مت التي هٓغث ُٞه.

 اإلابحث السابع : آثاز الؼعً بخعسض الخازج عً الخصىمت

٘ حٗغى الخاعج الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ٖضة آزاع ًم٨ً بحمالها ُٞما ًلي : ًي  خج ًٖ ٞع

ٞهظه ألازحرة ج٩ىن مُالبت بةٖاصة أهه ييشس الدعىي مً حديد أمام اإلاحكمت التي زفع أمامها، -1

دهها مً ٧ل حىاهبها الىا٢ُٗت وال٣اهىهُت. ٚحر  ؤهه البض مً  جد٤ُ٣ هٟـ ال٣ًُت التي بدذ ٞحها ؾاب٣ا، ٞو

تراٝ بإن مٟٗى٫ هظا ألازغ مدضوص؛ ٞالٛحر بخٗغيه ًجب ؤن ٣ًهغ َلبه ٖلى الى٣ِ التي ًيخ٣ظها في  الٖا
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الخ٨م والتي ٌٗخ٣ض ؤجها ياعة بمهالخه. ومٗنى طل٪ ؤهه ال ًجىػ له ؤن ًبضي َلباث حضًضة لم ٌؿب٤ 

ً للمخٗغى ؤن ٣ًضم َلبا م٣ابال لل٣اض ي اإلاسخو ؤن حٗغى لها في الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه؛ ٞه٨ظا ال ًم٨

ٌ ًٖ ألايغاع التي لخ٣ذ به، ألن مثل هظا الُلب حضًض ولم ٌؿب٤  ًلخمـ بم٣خًاه الخ٨م بالخٍٗى

 للمد٨مت ؤن ها٢كخه ٢بل نضوع الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه.

م أثس حعسض الخازج عً الخصىمت عل  الدعىي : -2 لم جخٗغى اإلاؿُغة اإلاضهُت لهظه اإلاؿإلت ٚع

مً مكا٧ل في الخُاة الٗملُت؛ بط ٚالبا ما ًدخج شخو في صٖىي ٢اثمت ٖلى زهمه بد٨م ناصع ما جثحره 

ا ٞحها، ُٞٗمض هظا ألازحر بلى الًُٗ في الخ٨م الظي ٌؿدىض بلُه زهمه  في صٖىي ؾاب٣ت لم ٨ًً َٞغ

بلى بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، ٞهل ج٩ىن اإلاد٨مت التي جمؿ٪ الضٖىي ألانلُت ملؼمت بة٣ًاٝ البث 

خحن الخ٨م في الخٗغى ؤم حؿخمغ في هٓغ الضٖىي صون اهخمام بما ًم٨ً ؤن ًترجب ٖلى هظا الخٗغى مً 

 هخاثج ؟.

عي ًً٘ حىابا خاؾما لهظا الدؿائ٫ ٞةهه ًم٨ً  هغي ؤمام زلى ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت مً هو حكَغ

ت للمد٨مت؛ بن عؤث ؤن الخ٨م اإلاخٗغ  ى ٖلُه له جإزحر ٖلى الخ٨م ال٣ى٫ ؤن طل٪ ًغح٘ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 الظي ؾخهضعه ؤو٢ٟذ البث وبن الخٓذ ٨ٖـ طل٪ اؾخمغث في هٓغ الضٖىي.

مً ٢اهىن  589وججضع اإلاالخٓت بلى ؤهه بسالٝ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞةن اإلاكٕغ الٟغوس ي ٢غع في اإلااصة 

ٓغوٝ ؤن جهٝغ اإلاغاٞٗاث الجضًض : ؤن اإلاد٨مت التي ًضلى ؤمامها بد٨م مُٗىن ُٞه ًم٨ً لها خؿب ال

الىٓغ ًٖ هظا الًُٗ ؤو جاحل البث بلى خحن الخؿم في الخٗغى بد٨م جهاجي. ٟٞي ْل ال٣اهىن الٟغوس ي 

غ ٖلى بم٩اهُت ب٣ًاٝ البث بلى خحن الخ٨م في الخٗغى اإلا٣ضم ؤمام حهت ٢ًاثُت ؤو مد٨مت  ال٣اض ي ًخٞى

ؿخمغ في جد٤ُ٣ الخهىمت بلى خحن بنضاع خ٨مه في  ؤزغي، ؤو ؤن ًهٝغ الىٓغ ًٖ هظا الخٗغى َو

غي ال٣ٟه هىا٥ ؤن هظه ؤلام٩اهُت م٣هىعة ٖلى حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت الٗغض ي وفي  ها. ٍو مىيٖى

ا ؤمام حهت ٢ًاثُت ؤزغي، ؤما بطا حٗل٤ ألامغ بخٗغى ؤنلي ؤو ٧ان  ٖى الخالت التي ٩ًىن ٞحها الخٗغى مٞغ

ألانلُت ٞةن هظه ؤلام٩اهُت ال حٗىص مجضًت،  ال٣اض ي الظي ًىٓغ في الخٗغى هى هٟؿه الظي ًمؿ٪ الضٖىي 
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ٞلل٣اض ي في هظه الخالت ؤن ًىٓغ ؤوال في حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت؛ ؤو ًخهضي له وإلاىيٕى الجزإ في 

 . 136و٢ذ واخض 

لم جخًمً اإلاؿُغة أثس حعسض الخازج عً الخصىمت عل  جىفير الحكم اإلاخعسض عليه : -3

اإلاى٠٢ للخىُٟظ ٦ىدُجت لخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت، ٦ما لم جخًمً اإلاضهُت ؤي هو ٣ًط ي بترجِب ألازغ 

 ( .406/2( وبٖاصة الىٓغ )اإلااصة 361ؤًت بقاعة جىحي ب٨ٗـ طل٪، ٦ما ٞٗلذ باليؿبت للى٣ٌ )اإلااصة 

٤ مً َغ١ الًُٗ الاؾخثىاثُت قإهه  ٚحر ؤهه مً اإلاجم٘ ٖلُه ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٍَغ

 صة الىٓغ؛ ولظل٪ ًجم٘ ال٣ٟه وال٣ًاء ٖلى ؤهه ًإزظ خ٨مهما بهظا الخهىم.في طل٪ قإن الى٣ٌ وبٖا

ُت ج٨مً في الخكُت مً ؤن  والىا٢٘ ؤن هظه ال٣اٖضة جبرعها اٖخباعاث جبرعها اٖخباعاث مىيٖى

ُاع الًُٗ في الخ٨م الهاصع يضه بخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت بهضٝ  ًُلب اإلاد٩ىم ٖلُه مً ؤخض ألٚا

٤ مً َغ١ الًُٗ ؤن جىو ب٣ًاٝ الخىُٟظ. ل ٗاث التي الػالذ جإزظ بهظا الٍُغ ظل٪ وحضث بٌٗ الدكَغ

 .137نغاخت ٖلى هظه ال٣اٖضة 

وبطا ٧ان اإلابضؤ ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت لِـ له ؤزغ مى٠٢ باليؿبت لخىُٟظ الخ٨م اإلاخٗغى 

ًترجب ٖلى جمام الخىُٟظ  ٖلُه، ٞةهه ًم٨ً للمد٨مت اإلاٗغوى ٖلحها الخٗغى ؤن جإمغ بة٣ًاٝ الخىُٟظ؛ ٦إن

يغع حؿُم باليؿبت للمىٟظ ٖلُه ال ًم٨ً جضاع٦ه ُٞما لى جغاحٗذ اإلاد٨مت ًٖ ٢غاعها الؿاب٤ هدُجت لهظا 

 . 138الًُٗ 

 الفسع الثاوي : الىلع

ٟه، ولؤلخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ به؛ وؤؾبابه،  ٣ًخط ي مىا ال٨الم في الًُٗ بالى٣ٌ ؤن هخٗغى لخٍٗغ

٤ بلهام مً َغ١ الًُٗ بالخ٨م الهاصع ُٞه لظل٪ ٞةن زم إلحغاءاجه، وهُ ا٢ه، لىسخم ال٨الم في هظا الٍُغ
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 َٔ ايكإْٛ يًُغطض٠ املز١ْٝ ايؿضْغٞ. 579اْعض املار٠  - 

138
 َٔ ايكإْٛ ايغابل. 597اْعض املار٠  - 
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اث  َبُٗت هظا الٟٕغ ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى زمؿت مباخث هسهو ٧ل واخض مجها إلاىيٕى مً اإلاىيٖى

 الؿاب٣ت.

 اإلابحث ألاول : حعسيف الؼعً بالىلع

٤ ٚحر ٖاصي للًُٗ في ألاخ٩ام الجهاث ُت التي جهضع ًٖ حمُ٘ مدا٦م اإلامل٨ت الًُٗ بالى٣ٌ هى ٍَغ

٘ الجزإ ؤمام مد٨مت الى٣ٌ التي ٌك٩ل مد٨مت وخُضة في اإلامل٨ت، ؾىاء مً  وحهضٝ مً ًلجإ بلُه بلى ٞع

ها ؤو ازخهانها، ؤو اإلاؿُغة اإلاُب٣ت ؤمامها. وهٓغا لخٟغصها بهظه اإلامحزاث ٣ٞض اعجإي هٓغ الكإع  خُث هٖى

 ها ٖانمت اإلامل٨ت.ؤن ًجٗل م٣غها بالغباٍ باٖخباع 

٤ ٚحر ٖاصي للًُٗ في ألاخ٩ام، ب٩ل ما جدمله ٖباعة ٚحر ٖاص مً صالالث  والًُٗ بالى٣ٌ هى ٍَغ

٢اهىهُت، ٞهى ٚحر ٖاصي ألهه ال ًجىػ ؾلى٦ه بال باليؿبت لؤلخ٩ام الهاصعة ًٖ مدا٦م اإلاىيٕى بهىعة 

ؾبُل الخهغ، ومً قإن هظا  جهاثُت؛ وهى ٚحر ٖاصي ٦ظل٪ ألن ؤؾبابه مدضصة مً َٝغ اإلاكٕغ ٖلى

الخدضًض ؤن ٣ًلو مً ألازغ الىا٢ل للًُٗ بالى٣ٌ ال ًى٣ل بلى اإلاجلـ ال٣ًُت اإلاُٗىن ٞحها بجمُ٘ 

لى ج٨مً في الؿهغ ٖلى جُب٤ُ ال٣اهىن و٦ٟالت اخترام  حىاهبها ال٣اهىهُت والىا٢ُٗت، ٞمهمت اإلاجلـ ألٖا

 ؾىاء حٗل٤ ألامغ بال٣اهىن اإلاىيىعي ؤو ؤلاحغاجي.٢ىاٖضه بُٛت جىخُض جٟؿحر ال٣اهىن صازل اإلاجخم٘، 

ترجب ٖلى طل٪ ؤن مد٨مت الى٣ٌ لِؿذ صعحت زالثت في الؿلم ال٣ًاجي اإلاٛغبي؛ ومً زم ٞهي ال  ٍو

حُٗض الىٓغ في ال٣ًُت اإلاٗغويت ٖلحها، وال تهخم ببدث ماصًاث الى٢اج٘ التي ؤزبتها الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه؛ بل 

ا بطا ٧ان ما اهخهى بلُه الخ٨م اإلاظ٧ىع مً جُب٤ُ للمباصت ال٣اهىهُت ٖلى جل٪ ًىدهغ صوعها في البدث ٖم

ًذ الًُٗ، وبطا خهل ال٨ٗـ ه٣ًذ الخ٨م اإلاُٗىن  الى٢اج٘ مُاب٤ لل٣اهىن، ٞةطا وحضجه ٦ظل٪ ٞع

، بل حُٗض ال٣ًُت بلى هٟـ اإلاد٨مت )وهى  139ُٞه. وهي بط جى٣ٌ الخ٨م ال جدل مدله خ٨ما آزغ جهضعه 
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لخبذ ٞحها مً حضًض ٖلى يىء ٢غاعها؛ ؤو جدُلها ٖلى مد٨مت ؤزغي مً هٟـ صعحت اإلاد٨مت التي الٛالب( 

 .140نضع ٖجها الخ٨م اإلاى٣ىى ) وهى ما ال ًدهل بال هاصعا( 

وبطا ٧ان اإلابضؤ هى ؤن مد٨مت الى٣ٌ مد٨مت ق٩لُت تهخم بالخإ٦ض مً مُاب٣ت ألاخ٩ام لل٣اهىن ٞةهه 

ت خُث جبذ ٢ض ًغص اؾخثىاء ٖلى هظا اإلابض ؤ ٦ما هى الكإن باليؿبت لالزخهام الىىعي في ال٣ًاًا ؤلاصاٍع

ت( . ؤو ال٣ًاًا  41.90مً ال٣اهىن ع٢م  13ٞحها بىنٟها مغحٗا اؾخئىاُٞا )اإلااصة  اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

ت التي جبذ ٞحها بهىعة ابخضاثُت واهتهاثُت )اإلااصة   مً ال٣اهىن اإلاكاع بلُه(. 9ؤلاصاٍع

م مما ٢ُل في ؤهمُخه مً خُث جىخُضه لالحتهاص  –لهاصع ًٖ مد٨مت الى٣ٌ والخ٨م ا ال  –بالٚغ

٢ُمت له بال باليؿبت لل٣ًُت التي نضع ٞحها؛ ٞهى ٚحر ملؼم إلادا٦م اإلاىيٕى التي جب٣ى لها ٧امل الؿلُت 

مد٨مت الى٣ٌ  لخ٣غع بكإن ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلحها ما جغاه مىاؾبا في هٓغها، ولى ٧ان مسالٟا إلاا نضع ًٖ

. 369في ٢ًُت ؾاب٣ت. ٞاإلااصة   مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ال جلؼم مدا٦م اإلاىيٕى

 أوال : اإلاسؼسة 

٣ا لل٣ىاٖض اإلا٣غعة  304حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ًخم ٖمال باإلااصة -ؤ مً ١.م.م. ٞو

٘ الضٖىي بلى اإلاد٨مت  مً هٟـ ال٣اهىن ٠ُ٦ ًخم 31للم٣االث الاٞخخاخُت للضٖىي. و٢ض بُيذ اإلااصة  ٞع

٘ الضٖىي بلى اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٣ا٫ م٨خىب مى٢٘ مً َٝغ اإلاضعي ؤو و٦ُله، ؤو  ٞىهذ ٖلى ؤهه : " جٞغ

دغع به ؤخض ؤٖىان ٦خابت الًبِ اإلادلٟحن مدًغا ًى٢٘ مً َٝغ  ذ ًضلي به اإلاضعي شخهُا ٍو بخهٍغ

 اإلاضعي ؤو ٌكاع ُٞه بلى ؤهه ال ًم٨ً له الخى٢ُ٘".

٘ ؤمام اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاخٗغى -ب واإلاالخٔ ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًٞغ

ت، ٞهل حؿغي ال٣اٖضة اإلاىهىم ٖلحها  ت ؤو بصاٍع ٖلُه، وهظه ألازحرة ٢ض ج٩ىن ابخضاثُت ؤو اؾخئىاُٞت ؤو ججاٍع

اب ؤهمها : ؤن اإلاؿُغة مً ١.م.م. ٖلى حمُ٘ ؤهىإ اإلادا٦م اإلاظ٧ىعة؟ ال وٗخ٣ض طل٪ لٗضة ؤؾب 31في اإلااصة 

ذ ؤنبذ مجالها ي٤ُ بٗض الخٗضًالث اإلاخىالُت التي لخ٣ذ  ٘ الضٖىي بىاؾُت جهٍغ ت التي جٟترى ٞع الكٍٟى
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٢لب  2003لؿىت  ٢72.03اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، وزانت الخٗضًل اإلاضزل ٖلُه بىاؾُت ال٣اهىن ع٢م 

ت  45ألاويإ عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ٞبٗضما ٧ان الٟهل  اإلاؿُغة ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤنبذ ٣ًغع قٍٟى

تها. ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل اإلاظ٧ىع ٖلى ؤهه : " جُب٤  اإلابضؤ هى ٦خابُت اإلاؿُغة والاؾخثىاء قٍٟى

ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ٢ىاٖض اإلاؿُغة ال٨خابُت اإلاُب٣ت ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ ..." واإلاؿُغة ال٨خابُت 

الضٖىي بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب؛ ومٗنى طل٪ ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ال جٟغى ؤن ًخم اٞخخاح 

ت وهي ال٣ًاًا التي خهغتها  ذ بال في ال٣ًاًا التي ج٩ىن ٞحها اإلاؿُغة قٍٟى ًخهىع ج٣ضًمه في نىعة جهٍغ

 مً ١.م.م. ُٞما ًلي : 45اإلااصة 

 ال٣ًاًا التي جسخو اإلادا٦م الابخضاثُت ٞحها ابخضاثُا وجهاثُا.-1

 ًاًا الى٣ٟت والُال١ والخُل٢.٤ُ-2

 ال٣ًاًا الاحخماُٖت.-3

 ٢ًاًا اؾدُٟاء ومغاحٗت وحُبت ال٨غاء.-4

 ٢ًاًا الخالت اإلاضهُت.-5

ؿخسلو مما ج٣ضم ؤن حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًخٗحن ج٣ضًمه بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ومى٢٘  َو

اإلاؿُغة ال٨خابت، وهي ما ٖضا ال٣ًاًا  ٖلُه مً الُٝغ ؤو هاثبه ٧لما حٗل٤ ألامغ بال٣ًاًا التي جُب٤ ٞحها

اإلاظ٧ىعة ؤٖاله بطا حٗل٤ ألامغ بخٗغى م٣ضم ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت، وال٣ًاًا اإلاخٗغى ٖلحها ؤمام حمُ٘ 

 الجهاث ال٣ًاثُت ألازغي خُث اإلاؿُغة صاثما ٦خابُت.

٤ اإلا٣ا٫ بما ًثبذ ؤن الُا -ج ًٖ ٢ض ؤوصٕ ول٩ي ٣ًبل حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ًٞغ

ا للخض ألا٢ص ى للٛغامت التي ًم٨ً الخ٨م بها في خالت ٖضم ٢بى٫ الُلب )اإلااصة  ( . و٢ض 304/2مبلٛا مؿاٍو

صعهم باليؿبت للمدا٦م  100مً ١.م.م. مبلٜ الٛغامت اإلاظ٧ىعة ٞىهذ ٖلى ؤهه  305خضصث اإلااصة 

ت واإلادا٦ ت، و الابخضاثُت، وهي حكمل اإلادا٦م الٗاصًت واإلادا٦م الخجاٍع صعهم باليؿبت إلادا٦م  300م ؤلاصاٍع

لى. 500الاؾخئىاٝ و   صعهم باليؿبت للمجلـ ألٖا
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٘ حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ٞةن جد٤ُ٣ وبنضاع خ٨م ُٞه ًخم  -ص وبطا ٞع

مال باإلاباصت الٗامت ٞةن بحغاءاث ال خد٤ُ٣ التي َب٣ا لئلحغاءاث الٗاصًت اإلاُب٣ت ؤمام اإلاد٨مت اإلاُٗىت، ٖو

ج٣ىم بها اإلاد٨مت وبنضاع الخ٨م ًخمان في حلؿت ٖلىُت ما لم ٣ًغع ال٣اهىن باليؿبت لبٌٗ ال٣ًاًا ؤن 

ت اإلاكىعة. ٦ما ؤن اإلاد٨مت اإلاٗغوى ٖلحها حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ًجب ؤن ج٩ىن مك٩لت  جىٓغ في ٚٞغ

 بهىعة ٢اهىهُت وبال ٧ان الخ٨م الهاصع ٖجها باَال.

ع في الًُٗ ٣ًبل الًُٗ بضوعه جبٗا لُغ١ الًُٗ التي ج٣بلها ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ والخ٨م الهاص

 اإلاد٨مت التي هٓغث ُٞه.

لم ٨ًً الخىُٓم ال٣ًاجي اإلاٛغبي ٌٗٝغ مد٨مت ٖلى قا٧لت  1958وججضع اإلاالخٓت بلى ؤهه ٢بل ؾىت 

 . 1671مد٨مت الى٣ٌ بسالٝ الخىُٓم ال٣ًاجي الٟغوس ي الظي ٖٝغ هٓام الى٣ٌ مىظ ؾىت 

 اإلابحث الثاوي : ألاحكام التي جلبل الؼعً بالىلع

ذ  353ٖمال بال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  لى ًبذ ما لم ًهضع هو نٍغ مً ١.م.م. ٞةن اإلاجلـ ألٖا

بسالٝ طل٪ في " الًُٗ بالى٣ٌ يض ألاخ٩ام الاهتهاثُت التي جهضعها حمُ٘ مدا٦م اإلامل٨ت باؾخثىاء ألاخ٩ام 

ً ؤل٠ صعهم )الهاصعة في الُلباث  ( ، والُلباث اإلاخٗل٣ت باؾخٟاء وحُبت 20000التي ال جخجاوػ ٢ُمتها ٖكٍغ

ال٨غاء والخدمالث الىاججت ٖىه، ؤو مغاحٗت الؿىمت ال٨غاثُت". ًدبحن مً هظه ال٣ٟغة ؤن ألاخ٩ام التي ج٣بل 

ُت ؤال  الًُٗ بالى٣ٌ هي ألاخ٩ام الخاثؼة ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به، ؤو بخٗبحر اإلاكٕغ ألاخ٩ام الجهاثُت، قٍغ

ً ؤل٠ صعهم ؤو مخٗل٣ا باؾدُٟاء ؤو مغاحٗت الؿىمت  ها مخٗل٣ا بإصاء مبلٜ ه٣ضي ٣ًل ًٖ ٖكٍغ ٩ًىن مىيٖى

بم٣خط ى  353ال٨غاثُت، ٞاألخ٩ام الهاصعة في اإلاىاص اإلاخ٣ضمت ؤنبدذ ٖمال بالخٗضًل اإلاضزل ٖلى اإلااصة 

، ٚحر ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ. وألاخ٩ام  1.05.113م : ع٢ 23/11/2005الهاصع بٓهحر  25.05ال٣اهىن ع٢م : 

 الجهاثُت هي التي لم حٗض ٢ابلت للًُٗ ٞحها بُغ١ الًُٗ الٗاصًت وهي الخٗغى والاؾخئىاٝ.

 وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن ألاخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ بالى٣ٌ هي ألاخ٩ام الخالُت : 
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ما لم يىحد هص يمىع الؼعً فيها ألاحكام الحظىزيت الصادزة عً محاكم الاسخئىاف العاديت -1

ترجب ٖلى هظا بالىلع :  ٞهظه ألاخ٩ام جهضع بهىعة اهتهاثُت َاإلاا ؤجها ٧اهذ خًىعٍت ؤو مٗخبرة ٦ظل٪. ٍو

اإلابضؤ ؤن ألاخ٩ام التي جهضعها مدا٦م الاؾخئىاٝ خًىعٍا ؤو بمثابت خًىعي ج٣بل الًُٗ بالى٣ٌ. ؤما 

ل الًُٗ بالى٣ٌ، ألجها الػالذ ٢ابلت للًُٗ بالخٗغى باٖخباعه ألاخ٩ام الهاصعة ُٚابُا ٖجها ٞهي ال ج٣ب

٣ا ٖاصًا للًُٗ في ألاخ٩ام؛ ومٗنى طل٪ ؤن ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة ٚحر جهاثُت، في خحن ؤن ألاخ٩ام التي ج٣بل  ٍَغ

اإلاخ٣ضمت هي ألاخ٩ام الجهاثُت. ولِـ مٗنى طل٪ ؤن ألاخ٩ام الُٛابُت  353الًُٗ بالى٣ٌ ٖمال باإلااصة 

صعة ًٖ مدا٦م الاؾخئىاٝ ال ج٣بل الًُٗ بالى٣ٌ مُل٣ا؛ بل ٌكتٍر لظل٪ ؤن جهبذ ٚحر ٢ابلت الها

مً ١.م.م. في ٣ٞغتها الثاهُت. وهي جهحر ٦ظل٪ بدبلُٛها واهخٓاع مغوع  358للًُٗ بالخٗغى ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة 

 ؤحل الخٗغى.

ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ ج٩ىن  ألاحكام الحظىزيت الصادزة عً محاكم الاسخئىاف الخاازيت :-2

ت بهىعة خًىعٍت ؤخ٩اما اهتهاثُت لٗضم حىاػ الًُٗ ٞحها بُغ١ الًُٗ الٗاصًت،  مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

٤ زام باألخ٩ام الُٛابُت، وال ج٣بل الاؾخئىاٝ ألهه ال جىحض مد٨مت  ٞهي ال ج٣بل الخٗغى ألن هظا الٍُغ

ما ألاخ٩ام الُٛابُت التي جهضعها هظه اإلادا٦م ٞكإجها حؿخإه٠ ؤمامها ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ هظه اإلادا٦م. ؤ

قإن هٓحرتها الهاصعة ًٖ مدا٦م الاؾخئىاٝ الٗاصًت، ال ج٣بل الًُٗ بالى٣ٌ بال بٗض ؤن ًهبذ الخٗغى 

 مً ١.م.م.(. 358/2ٚحر م٣بى٫ )اإلااصة 

ت بهىعة خًىعٍ ت ؤو بمثابت ٞةطا ٧ان اإلابضؤ هى ؤن ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت  لى، ٞةن ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع خًىعٍت ج٣بل الًُٗ بالى٣ٌ ؤمام اإلاجلـ ألٖا

في الازخهام الىىعي ال ج٣بل الًُٗ مُل٣ا، ٞباليؿبت للًُٗ بالى٣ٌ، حكبه ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ مدا٦م 

ً ؤل٠ صعهم ؤو َلباث اؾدُٟاء الىحُبت ال٨غاثُت ؤو  الاؾخئىاٝ الٗاصًت في َلباث ال جخجاوػ ٢ُمتها ٖكٍغ

ت ٖلى ؤهه : " ال ج٣بل  8مغاحٗتها. ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  مً ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م الخجاٍع

 ٢غاع اإلاد٨مت ؤي ًَٗ ٖاصًا ٧ان ؤو ٚحر ٖاص".
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 80.03ع٢م مً ال٣اهىن  16ٖمال باإلااصة ألاحكام الصادزة عً محاكم الاسخئىاف ؤلادازيت : -3

ت الهاصع بٓهحر  ، ٞةهه : " ج٩ىن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مدا٦م  14/2/2006اإلادضر إلادا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

اث  ت ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ ؤمام مد٨مت الى٣ٌ ما ٖضا ال٣غاعاث الهاصعة في اإلاىاٖػ الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ت..." ومٗ ُت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع نى طل٪ ؤن ألاخ٩ام التي جهضعها مدا٦م الاؾخئىاٝ الاهخسابُت و٦ظا في ج٣ضًغ قٖغ

ت ج٣بل ٦مبضؤ ٖام الًُٗ بالى٣ٌ، ٚحر ؤهه ًجب مغاٖاة ما ج٣ط ي به اإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن  12ؤلاصاٍع

بسهىم ألاخ٩ام الهاصعة في الازخهام الىىعي؛ ٣ٞض ههذ اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٖلى ؤهه : جب٣ى م٣خًُاث 

ت اإلاٟٗى٫ في قإن اؾخئىاٝ ألاخ٩ام  41.90مً ال٣اهىن ع٢م   13اإلااصة  ت( ؾاٍع )اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

الهاصعة في مىيٕى الازخهام الىىعي؛ وبالغحٕى للماصة اإلادا٫ ٖلحها هجضها جىو ٖلى ؤن هظه ألاخ٩ام 

لى؛ وبما ؤن هظه ألازحرة ملؼمت ٖمال باإلااصة  ت باإلاجلـ ألٖا ت ؤلاصاٍع خالت اإلاخ٣ضمت بة 12حؿخإه٠ ؤمام الٛٞغ

اإلال٠ بٗض البث ُٞه بلى اإلاد٨مت اإلاسخهت ٞةهه ٌؿخيخج مً طل٪ ؤن ألاخ٩ام الهاصعة في الازخهام الىىعي 

ت ال ج٣بل الى٣ٌ.  في اإلااصة ؤلاصاٍع

ت لِـ لها ازخهام اهتهاجي؛ ٞباليؿبت  ت واإلادا٦م الخجاٍع وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ال٣اهىن اإلادضر لها ٖلى ؤن ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها ج٩ىن صوما ٢ابلت مً  8للمدا٦م ألاولى ههذ اإلااصة 

لى. ٚحر ؤهه بهضوع ال٣اهىن ع٢م  ت باإلاجلـ ألٖا ت ؤلاصاٍع اإلاكاع بلُه ؤٖاله ؤنبذ  80.03لالؾخئىاٝ ؤمام الٛٞغ

ت. ؤما باليؿبت لؤلخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا ٦م اؾخئىاٝ هظه ألاخ٩ام ًخم ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ت ٣ٞض ؤنبدذ ٧لها ٢ابلت لالؾخئىاٝ مىظ نضوع ال٣اهىن ع٢م  الظي ؤلغى الازخهام الجهاجي  18.02الخجاٍع

ً ؤل٠  20000.00لهظه اإلادا٦م بٗض ؤن حٗلها مسخهت في الُلباث ألانلُت التي جخجاوػ ٢ُمتها  صعهم )ٖكٍغ

لباث اإلا٣انت مهما ٧اهذ ٢ُمتها.  صعهم(، والُلباث اإلا٣ابلت َو

مً اإلاٗلىم ؤن الغئؾاء ألاولحن امس التي جصدز عً السؤسا  ألاولين إلاحاكم الاسخئىاف : ألاو -4

إلادا٦م الاؾخئىاٝ ًماعؾىن ازخهانا اؾخعجالُا باليؿبت لل٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى اإلادا٦م التي ًغؤؾىجها. 

ذ بهٟخه ٢ايُا مً ١.م.م. بٗض ؤن ههذ ٖلى ؤهه ًسخو عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت وخضه بالب 149ٞاإلااصة 
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غ ٖىهغ الاؾخعجا٫ ؤياٞذ في ٣ٞغتها الغابٗت : " بطا ٧ان الجزإ مٗغويا ٖلى مد٨مت  للمؿخعجالث ٧لما جٞى

ت ههذ  6الاؾخئىاٝ ماعؽ هظه اإلاهام عثِؿها ألاو٫" . واإلااصة  مً ال٣اهىن اإلادضر إلادا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ت ؤو هاثبه مهام ٢اض ي اإلاؿخعجالث بطا ٧ان الجزإ ٖلى ؤهه : " ًماعؽ الغثِـ ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىا ٝ ؤلاصاٍع

مال بال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة  ت ٞةهه : " بطا ٧ان  21مٗغويا ٖلحها". ٖو مً ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م الخجاٍع

ت ماعؽ هظه اإلاهام عثِؿها ألاو٫". ومما الق٪ ُٞه ؤن  الجزإ مٗغويا ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ألاولحن إلاسخل٠ هظه اإلادا٦م ًبخىن ُٞما ٌٗغى ٖلحهم مً هؼاٖاث طاث َبُٗت اؾخعجالُت بىاؾُت  الغئؾاء

ؤوامغ جهاثُت ٚحر ٢ابلت لالؾخئىاٝ لٗضم وحىص ؤي هو ٣ًط ي بظل٪. وهٓغا إلاا ٢ض ٩ًىن لهظه ألاوامغ مً 

غاٝ ٞةن ٢ابلتها للًُٗ بالى٣ٌ ًبضو ؤمغا مؿلما ب  ه.او٩ٗاؾاث وزُمت ٖلى مهالر ألَا

 اإلابحث الثالث : أسباب الؼعً بالىلع

ا لم ًتر٥ مٗه ؤي ازخُاع  ل٣ض ٖمض اإلاكٕغ بلى جدضًض ؤؾباب الًُٗ بالى٣ٌ جدضًضا خهٍغ

لؿلُاث ألاٞغاص في ببضاء ما ًٌٗ لهم مً وؾاثل. ٞالًُٗ ال ًجىػ بال اؾدىاصا لؿبب واخض ٖلى ألا٢ل مً 

، وبال ٧ان ٚحر م٣بى  مال باإلااصة ألاؾباب التي ٖضصها اإلاكٕغ مً ١.م.م ٞةهه : " ًجب ؤن ج٩ىن  ٫359. ٖو

لى مبيُت ٖلى ؤخض ألاؾباب آلاجُت :  َلباث ه٣ٌ ألاخ٩ام اإلاٗغويت ٖلى اإلاجلـ ألٖا

 زغ١ ال٣اهىن الضازلي.-1

غاٝ.-2 ت ؤيغ بإخض ألَا  زغ١ ٢اٖضة مؿٍُغ

 ٖضم الازخهام.-3

 الكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت.-4

 ؽ ٢اهىوي ؤو اوٗضام الخٗلُل.ٖضم اعج٩اػ الخ٨م ٖلى ؤؾا-5

غاٝ الخهىمت التي نضع ٞحها الخ٨م. اما الى٣ٌ لٟاثضة  الخٔ ؤن ألاؾباب اإلاخ٣ضمت ملؼمت أَل ٍو

مً ١.م.م. ٞةن اإلاكٕغ لم  381ال٣اهىن الظي ٣ًضمه الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ ٖمال باإلااصة 

زم ٞةهىا هغي ؤال ًخ٣ُض الى٦ُل الٗام باألؾباب اإلاخ٣ضمت، ومً  359ًدل بكإهه ٖلى م٣خًُاث اإلااصة 
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اإلاخ٣ضمت وبهما ًم٨ىه الاؾدىاص بلى ؤي ؾبب ٣ًضع بم٣خًاه ؤن الخ٨م اإلاُلىب بخالخه مسال٠ لل٣اهىن 

 اإلاىيىعي ؤو ؤلاحغاجي. بٗض هظه اإلاالخٓت هيخ٣ل بلى بدث ألاؾباب اإلاخ٣ضمت ُٞما ًلي :

 السبب ألاول : خسق اللاهىن الداخلي

مً ١.م.م والظي ًترجب ٖلحها الى٣ٌ،الخغ١ الجىهغي  359عؤؽ ألاؾباب التي ط٦غتها اإلااصة ٖلى 

لل٣اهىن. ل٨ً ما هى ال٣اهىن الظي عجب اإلاكٕغ ٖلى زغ٢ه هظا الجؼاء ال٣اس ي الظي ًخمثل في ه٣ٌ الخ٨م 

جا٫؛ لظل٪ طهب وببُاله؟ لم ًغص في ١.م.م وال في ٢ىاهحن ؤزغي ؤي جدضًض للم٣هىص بال٣اهىن في هظا اإلا

٘ ٌٗخبر ؤهم مهاصع ال٣اٖضة ال٣اهىهُت  ٘ بمٗىاه الٗام. والدكَغ ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بإن ٧لمت ٢اهىن حكمل الدكَغ

٘ ٖاصي وهى الظي ًهضعه البرإلاان،  ٘ ؤؾاس ي وهى الضؾخىع، وحكَغ في الى٢ذ الخايغ، وهى ًى٣ؿم بلى حكَغ

٘ ٞغعي وجهضعه الؿلُت الخىُٟظًت في ق٩ل ٢غاعا ث ولىاثذ جىُٓمُت ؤو جىُٟظًت، ولىاثذ البىلِـ مً وحكَغ

 ؤحل جىُٓم اإلاُاصًً اإلاسخلٟت لليكاٍ الخ٩ىمي.

٘، ومً زم ٞهى ًضزل يمً مٟهىم ٧لمت ٢اهىن  ٦ما ٌٗخبر الٗٝغ مهضعا ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٧الدكَغ

ةلؼامه ومً زم ٞهى مً ١.م.م والٗٝغ هى صعج الىاؽ ٖلى ؾلى٥ مٗحن م٘ اٖخ٣اصهم ب 359الىاعصة في اإلااصة 

 ٌٗخبر ٢اهىها ًترجب ٖلى ٖضم اخترامه مً َٝغ ال٣اض ي ه٣ٌ الخ٨م الظي نضع مسالٟا له.

ا  ؤما الٗاصة الاجٟا٢ُت ٞهي ال جغقى بلى مغجبت ال٣اهىن الٞخ٣اعها لٗىهغ ؤلالؼام الظي ٌٗخبر ع٦ىا مٗىٍى

.  ؤؾاؾُا ل٣ُام الٗٝغ

ٗت ؤلاؾال  مُت مهضعا عؾمُا وؤؾاؾُا إلوكاء ال٣ىاٖض وباليؿبت للمٛغب حٗخبر ٢ىاٖض الكَغ

ٗت الؿمدت في ٧ل خالت اٞخ٣ض ٞحها هها  ال٣اهىهُت؛ لظل٪ ًخٗحن ٖلى ال٣اض ي ؤن ٌؿخلهم مباصت هظه الكَغ

ُت لخل اإلاؿإلت اإلاٗغويت ٖلُه. ٗا ؤو ٢اٖضة ٖٞغ  حكَغ

مً  359مٟهىم اإلااصة وباإلياٞت بلى اإلاهاصع اإلاخ٣ضمت التي حٗخبر ال٣ىاٖض الخابٗت مجها ٢اهىها في 

١.م.م جىحض مباصت ٖامت ًيبغي اٖخباعها ٦ظل٪ ٢اهىها ًترجب ًٖ زغ٢ه ه٣ٌ الخ٨م. ٣ٞاٖضة الٛل ًٟؿض 

٧ل ش يء، و٢اٖضة زًٕى ال٣ٗض إلادل ببغامه، و٢اٖضة الٛىم بالٛغم، و٢اٖضة زًٕى ألاقُاء الُٗيُت ل٣اهىن 
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حر طل٪ مً مى٢ٗها، و٢اٖضة الىالًت الخانت م٣ضمت ٖلى الىالًت ال ٗامت، و٢اٖضة الٟٕغ ًدب٘ ألانل؛ ٚو

جا لجهض  ال٣ىاٖض الٗامت التي ؤنبدذ حك٩ل حىام٘ ال٩لم في اإلاُضان ال٣اهىوي؛ ما هي في ال٣ىاٖض بال جخٍى

٨ٞغي بوؿاوي اؾخلهم في اؾخسالنها مباصت ال٣اهىن الُبُعي و٢ىاٖض الٗضالت اإلاجغصة. لظا٥ ٞةهىا هغي ؤن 

 .141مً ١.م.م  359اهىها باإلاٟهىم الظي ج٣هضه اإلااصة حٗخبر هاجه اإلاباصت ٢

وبطا خضصها اإلا٣هىص بال٣اهىن ًب٣ى ٖلُىا ؤن هدضص ما هى اإلا٣هىص بسغ٢ه؟ ًخد٤٣ زغ١ ال٣اهىن 

له ؤزىاء ٢ُام ال٣اض ي بٗملُت الخ٣ضًغ ال٣ًاجي؛ ٞهظه ألازحرة ٖباعة  بمسالٟخه، ؤو بالخُإ في جُب٣ُه، ؤو جإٍو

ظي ٣ًىم به ال٣اض ي ٖىض مماعؾخه لؿلُاجه ال٣ًاثُت مً ؤحل ج٠ُُ٨ الى٢اج٘ ًٖ اليكاٍ الظهني ال

 .142اإلاٗغويت ٖلُه ج٨ُُٟا ٢اهىهُا ال ًخ٣ُض ُٞه بخ٠ُُ٨ الخهىم وال بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جمؿ٩ىا بها 

وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مسالٟت ال٣اهىن جخد٤٣ ٖىضما ًدى٨غ ال٣اض ي لىحىص ٢اٖضة ٢اهىهُت 

حىصة بالٟٗل، ؤو ٌؿدىض بلى ٢اٖضة ٚحر مىحىصة. ٧ان ًجتهض ال٣اض ي مٗخ٣ضا ٖضم وحىص هو ٢اهىوي مى 

ُت حؿىص اإلاهىت ؤو اإلاى٣ُت التي ًيخمي  ًد٨م الجزإ اإلاٗغوى ٖلُه، والخا٫ ؤن هظا الجزإ جد٨مه ٢ىاٖض ٖٞغ

؛ في خحن ؤن ألامغ ال بلحها الخهىم. ؤو ٧ان ًبذ ال٣اض ي مُب٣ا ٢اٖضة ٢اهىهُت في اٖخ٣اصه مهضعها  الٗٝغ

 .143ٌٗضو ؤن ٩ًىن ٖاصة اجٟا٢ُت 

ؤما الخُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن ُٞخد٤٣ ٖىضما ٌٗمض ال٣اض ي بلى جُب٤ُ ٢اٖضة ٢اهىهُت ٖلى و٢اج٘ ال 

جىُب٤ ٖلحها؛ ؤو ؤٖما٫ ٢اٖضة ٢اهىهُت بك٩ل ًاصي بلى اؾخسالم هخاثج مسالٟت إلاا ٣ًغعه خ٨م ال٣اٖضة 

غح٘ الؿبب في ٧لخا  الخالخحن اإلاخ٣ضمخحن بلى ُٖب قاب ٖملُت الخ٣ضًغ ال٣ًاجي والخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي.  ٍو

ل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، وهى ًخد٤٣ ٖىضما ٌٗمض ال٣اض ي بلى بُٖاء مضلى٫ لخل٪  ب٣ى الخُإ في جإٍو ٍو

. ٞٗىضما ًٟؿغ ال٣اض ي هها ٢اهىهُا  ؾىاء ٧ان واضر  –ال٣ىاٖض مسال٠ للمضلى٫ الظي ؤُٖاه لها اإلاكٕغ

ل. –الضاللت ؤو ٚامًها  سُئ في بنابت ٢هض الكإع ٞةهه ٩ًىن مغج٨با لخُإ في الخإٍو  ٍو
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همه لخُب٣ُه ٖلى و٢اج٘ الجزإ اإلاٗغويت ٖلُه.  ومغح٘ هظا الخُإ ٞهم ال٣اض ي للىو ال٣اهىوي ٞو

 السبب الثاوي : خسق كاعدة مسؼسيت اطس بأحد ألاػساف

اإلاؿُغة اإلاضهُت جدذ َاثل البُالن، والتي مً قإن  ًخٗل٤ هظا الؿبب بسغ١ ال٣ىاٖض التي جىحبها

ت الًاعة باإلاضعى  الازال٫ بها ؤن ًلخ٤ الًغع بإخض ؤَغاٝ الخهىمت. ٞه٨ظا ٌٗخبر زغ٢ا لل٣ىاٖض اإلاؿٍُغ

ىه، مما  ٗذ بم٣ا٫ لم ًخًمً الاؾم ال٩امل للمضعى ٖلُه، ؤو لم ًخًمً مَى ٖلُه نضوع خ٨م في صٖىي ٞع

ًٖ مهالخه. وه٨ظا جىحب ٢ىاٖض اإلاؿُغة ؤن جدك٩ل اإلاد٨مت الابخضاثُت في  ٞىث ٖلُه الٟغنت للضٞإ

بٌٗ ال٣ًاًا ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ في ؾاثغها مً زالر ٢ًاة، ٞةطا نضع الخ٨م ًٖ ٢ًاة ال ًبلٜ الٗضص 

ت جغجب ٖجها يغع للُٝغ الخاؾغ للضٖىي  . وه٨ظا ٦ظل٪ جدضص 144ال٩افي ٧ان زاع٢ا ل٣اٖضة مؿٍُغ

ُا إلنضاعه اإلاؿُغة الاز خهام الىىعي إلاسخل٠ ؤهىإ اإلادا٦م، ٞةطا نضع خ٨م مً مد٨مت ٚحر مسخهت هٖى

غاٝ مً ٢ًاتهم  ت اإلاخٗل٣ت باالزخهام الىىعي، وخغم بظل٪ ألَا ٞةهه ٩ًىن ٢ض زغ١ ال٣ىاٖض اإلاؿٍُغ

مال باإلااصة  ما وؿب مً ١.م.م. ًخٗحن بحغاء جد٤ُ٣ الخُىٍ في خالت ما بطا ؤه٨غ زهم  89الُبُُٗحن. ٖو

بلُه مً ٦خابت ؤو جى٢ُ٘ و٧ان الٟهل في ال٣ًُت مخى٢ٟا ٖلى الىع٢ت اإلاُٗىن ٞحها. ٞةطا ٢غعث اإلاد٨مت 

نٝغ الىٓغ ًٖ هظا الضٞ٘، واؾدىضث بٗض طل٪ في خ٨مها بلى الىز٣ُت اإلاُٗىن ٞحها؛ ٞةجها ج٩ىن ٢ض زغ٢ذ 

غيذ خ٨مها للى٣ٌ. ت مً ٢ىاٖض اإلاغاٞٗاث ٖو ت حىهٍغ  ٢اٖضة مؿٍُغ

 بب الثالث : عدم الاخخصاصالس

ضم  ٌك٩ل ٖضم الازخهام ؾببا مً ؤؾباب الى٣ٌ باليؿبت لؿاثغ ؤَغاٝ الخهىمت، ٖو

ُا و٢ض ٩ًىن مدلُا و٢ض ٩ًىن ٢ُمُا؛ ٞاإلاكٕغ ٌؿىض الىٓغ في ٢ًاًا مُٗىت بلى  الازخهام ٢ض ٩ًىن هٖى

ت خُث جسخو بها اإلاد ت.مدا٦م مدضصة ٦ما هى الكإن باليؿبت للمؿاثل الخجاٍع  ٨مت الخجاٍع

ٚحر ؤهه بسهىم الىٕى الىاخض ٢ض ٌؿىض الازخهام بلى مد٨مخحن اٖخباعا ل٣ُمت الُلب ٦ما هى 

ت خُث جسخو اإلاد٨مت الابخضاثُت  الكإن باليؿبت لُلباث اؾخهضاع ؤوامغ ألاصاء اإلابيُت ٖلى ؤوعا١ ججاٍع
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ت( ؤو الُلباث الىا٢ٗت مً ٢اهىن  6صعهم )اإلااصة  20000.00بالُلباث التي ال جخجاوػ ٢ُمتها  اإلادا٦م الخجاٍع

ت في الُلباث التي  ت؛ بِىما جسخو اإلاد٨مت الخجاٍع يمً خضوص اإلابلٜ اإلاظ٧ىع ولى ٧اهذ جخٗل٤ ب٣ًاًا ججاٍع

 جخجاوػ ٢ُمتها اإلابلٜ اإلاكاع بلُه ؤٖاله، خُث ه٩ىن ؤمام ازخهام ٢ُمي.

ٗام، ومٗنى طل٪ ؤهه ًم٨ً بزاعة هظا وال٣اٖضة ؤن الازخهام الىىعي وال٣ُمي ًخٗل٣ان بالىٓام ال

الضٞ٘ في ؤًت مغخلت ٧اهذ ٖلحها الضٖىي ولى ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ ٚحر ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي زغج ًٖ 

غاٝ بزاعة الضٞ٘ بٗضم  16هظه ال٣اٖضة في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت بط ٢غع في اإلااصة  ما ًلي : " ًجب ٖلى ألَا

 ٘ ؤو صٞإ".الازخهام الىىعي ٢بل ٧ل صٞ

غي بٌٗ الباخثحن  ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي بهظه ال٣ٟغة ٢ض هٕؼ ًٖ الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي  145ٍو

نبٛخه آلامغة التي ٧اهذ ججٗله مخهال بالىٓام الٗام؛ بط لم ٌٗض باإلم٩ان بزاعة هظا الضٞ٘ بٗض بزاعة ؤي صٞ٘ 

 ؤو صٞإ آزغ ولى ٧ان مً الضٕٞى الك٩لُت.

اإلاخ٣ضمت ؤن ٣ًُ٘ الهلت بحن الازخهام الىىعي ؤو  16لم ًغص بما ٢غعه في اإلااصة  ووٗخ٣ض ؤن اإلاكٕغ

٠ واإلاماَلت التي ًلجإ بلحها بٌٗ اإلاخ٣ايحن  ال٣ُمي والىٓام الٗام، ب٣ضع ما ؤعاص ٢ُ٘ صابغ الدؿٍى

تراد ت يضه ٍو ٖى ى في اإلاكا٦ؿحن طوي الىُاث الؿِئت. ٞاإلاضعى ٖلُه الظي ًضعي للجىاب ًٖ الضٖىي اإلاٞغ

ُت،  بزاعة الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي بلى خحن اؾدىٟاط ما لضًه مً صٕٞى ق٩لُت وؤوحه صٞإ مىيٖى

غ الجهض  حضًغ بإن ًدغم مً بزاعة هظا الضٞ٘، طل٪ ؤن بزاعجه ألو٫ مغة و٢بل بزاعة ؤي صٞ٘ ؤو صٞإ ؾُٞى

 والى٢ذ للمد٨مت واإلاخ٣ايحن في خالت ما بطا زبدذ صخخه.

حر م٩لٟت، يخى ببٌٗ ما ٧ان ٖال٣ا باالزخهام واإلاكٕغ ؾُٗا  ٗت ٚو مىه لخد٤ُ٣ ٖضالت ؾَغ

الىىعي مً ؤ٩ٞاع ج٣لُضًت حؿمى به بلى ٖالم اإلا٣ضؾاث. ٚحر ؤهه ٢ضع ؤن بٌٗ الخاالث حؿخضعي ؤن جىٓغ 

ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بها مً َٝغ ٢ًاتها ألانلُحن، ولم ٌكإ ؤن ٣ًدم هٟؿه في الخٟانُل التي ٢ض ال حكاَغه 
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ُىخه خُث ؤحاػ له في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة   16ألاًام ٞحها الغؤي، ٞتر٥ جل٪ الخاالث لخ٨مت ال٣اض ي ٞو

 الخ٨م بٗضم الازخهام الىىعي جل٣اثُا.

ترجب ٖلى ما ج٣ضم ؤن ٖضم الازخهام ٧ىؾُلت مً وؾاثل الى٣ٌ ؤنبذ ًخُلب بزاعجه ؤمام  ٍو

 ؿ٪ به ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ.اإلاد٨مت الابخضاثُت ألو٫ مغة زم بٖاصة الخم

 السبب السابع : الشؼؽ في اسخعمال السلؼت 

ًخٗل٤ هظا الؿبب بالخالت التي حٗمض ٞحها اإلادا٦م بلى ججاوػ ؾلُاتها اإلاسىلت لها بىاؾُت الىهىم 

البا ما ًخٗل٤ ألامغ بسغ١ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضؾخىعي التي جدضص مجا٫ ٧ل مً الؿلُاث  ُٗت؛ ٚو الدكَغ

ُٗت والؿلُت الخىُٟظًت والؿلُت ال٣ًاثُت.الثالر   : الؿلُت الدكَغ

ُٗت وؤنبدذ حؿً ال٣ىاهحن ٞةجها ج٩ىن بظل٪ ٢ض  ٞةطا جضزلذ اإلادا٦م في ؤٖما٫ الؿلُت الدكَغ

اعج٨بذ قُُا في اؾخٗما٫ الؿلُت ًسى٫ ٧ل مً له مهلخت ؤن ًًُٗ بالى٣ٌ في الخ٨م الهاصع في هظا 

جب ؤن ًخٗل٤ ألامغ بخ جاوػ اإلادا٦م ؾلُاتها، وطل٪ بةنضاعها ٢غاعاتهم مُضاها ؤؾىضه ال٣اهىن الكإن. ٍو

ُٗت ؤو للؿلُت الخىُٟظًت؛ ؤما بطا حٗل٤ بالبث في هؼإ بصاعي مً َٝغ مدا٦م لم ٌؿىض لها  للؿلُت الدكَغ

اإلاكٕغ الىٓغ في هظا الىٕى مً الجزاٖاث ٞةن ألامغ ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن ٖضم ازخهام ولِـ قُُا في 

ت في هؼإ ؤؾىض اإلاكٕغ الىٓغ بكإهه بلى اإلادا٦م اؾخٗما ٫ الؿلُت. ٞةطا بدذ اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو الخجاٍع

ظهب ال٣ٟه الٟغوس ي بلى بُٖاء مٟهىم  ت ٞةن الضٞ٘ الظي ًيبغي بزاعجه هى صٞ٘ بٗضم الازخهام. ٍو ؤلاصاٍع

٦م ؤٖماال لِـ لها الخ٤ في الكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت جٟؿحرا واؾٗا ٌؿمذ بمماعؾخه ٧لما ماعؾذ اإلادا

اجساطها ٦إن جهضع ٖجها ج٣ضًغاث مهُىت ألخض ؤَغاٝ الضٖىي صون ؤن ٩ًىن لها ؤي او٩ٗاؽ اًجابي ٖلى خل 

 146ال٣ًُت اإلاٗغويت ٖلحها؛ ؤو جدمل في َُاتها زغ٢ا للمباصت ألاؾاؾُت  للمؿُغة، ٦مبضؤ الخ٤ في الضٞإ 

ٗخبر قُُا في اؾخٗما٫ الؿلُت جهضي اإلا م مً . َو غاٝ بكإهه ٖلى الخد٨ُم بالٚغ د٨مت لجزإ اج٤ٟ ألَا

                                                 
146

 - Jean vincent et Sierge Guinchard o.p. n° : 1518 P : 1022. 



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 239 

بزاعة الضٞ٘ بهظا الاجٟا١؛ والخ٨م بغص الضٞ٘ ٣ًبل الًُٗ بالى٣ٌ في خض طاجه ولى ؤهه لم ًبذ في حىهغ 

 . 147الجزإ ولم ًً٘ خضا للخهىمت بهىعة جهاثُت 

لى بإن ًدُل ٖلى هظا و٢ض زى٫ اإلاكٕغ لىػٍغ الٗض٫ ؤن ًإمغ الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي اإلاجلـ  ألٖا

مً ١.م.م(. ومٗنى طل٪ ؤن  382اإلاجلـ ب٣هض بلٛاء ألاخ٩ام التي ًخجاوػ ٞحها ال٣ًاة ؾلُاتهم )اإلااصة 

الى٦ُل الٗام ال ًد٤ له اجساط اإلاباصعة مً جل٣اء هٟؿه، ٞةطا لم ًهضع بلُه ؤمغ بهظا الكإن مً وػٍغ الٗض٫، 

اإلاجلـ مً ؤحل بلٛاثه مهما ٧ان ججاوػ ال٣ًاة لؿلُاتهم ُٞه ٞهى ال ًمل٪ ؾلُت َلب بخالت الخ٨م ٖلى 

 ْاهغ.

مً ١.م.م. خُث  381ومما ال ق٪ ُٞه ؤن هظه الخالت جسخل٠ ًٖ الخالت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

ٌٗىص للى٦ُل الٗام إلاد٨مت الى٣ٌ الخ٤ في َلب بخالت ٧ل خ٨م مسال٠ لل٣اهىن ؤو ل٣ىاٖض اإلاؿُغة، متى 

غاٝ صازل ألاحل. ؤنبذ هظا الخ٨م  جهاثُا بٗضم الًُٗ ُٞه مً ٢بل ألَا

ووحه الازخالٝ ٨ًمً في ؤهه في الخالت ألاولى ال ٌؿخُُ٘ الى٦ُل الٗام ؤن ًُلب بخالت الخ٨م الظي 

ججاوػ ُٞه ال٣ًاة ؾلُاتهم بال بطا ؤمغ بظل٪ مً َٝغ وػٍغ الٗض٫، في خحن بةم٩اهه ؤن ًُلب بخالت ٧ل 

لل٣اهىن ؤو ل٣ىاٖض اإلاؿُغة متى ونل بلى ٖلمه طل٪. ٦ما ًٓهغ الازخالٝ ؤًًا في خ٨م ؤو ٢غاع نضع زالٞا 

غاٝ، في خحن ال ًترجب ًٖ الى٣ٌ  آلازاع اإلاترجبت ٖلى الى٣ٌ، ٟٞي الخالت ألاولى ٌؿغي الى٣ٌ ٖلى ؾاثغ ألَا

:" بطا نضع ًٖ  381آًت آزاع باليؿبت لؤلَغاٝ في الخالت الثاهُت؛ ؤو ٦ما ج٣ى٫ ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 

اإلاد٨مت خ٨م بالى٣ٌ ٞال ًم٨ً لؤلَغاٝ الاؾخٟاصة مىه لُخسلهىا مً م٣خًُاث الخ٨م اإلاى٣ىى" 

؛ بط هى ًؼ٧ي خ٨ما زبذ ؤهه نضع ًٖ زُإ في الٟهم ؤو  ب مً َٝغ اإلاكٕغ والىا٢٘ ؤن هظا اإلاى٠٢ ٍٚغ

لظل٪ الخُإ ؤو  اهدغاٝ في الؿلى٥، وطل٪ صون ٞغى ؤًت مؿاولُت حٗىى الُٝغ الخاؾغ هدُجت

ضا لىحهت  الاهدغاٝ. و٧ان اإلاى٤ُ ًٟغى ٖلى ألا٢ل ؤن ٌؿخُٟض مً خ٨م الُٝغ الظي ٧ان الى٣ٌ مٍا
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هٓغه؛ ولى ؤن ال٣ى٫ بإخ٣ُت الُٝغ آلازغ في الخمؿ٪ بالخ٨م اإلاى٣ىى ال ًسلى مً وحاهت، لظل٪ ٢لىا ؤهه 

 ًجب ؤن ج٣غع اإلاؿاولُت ٦ٗالج لهظه الٓىاهغ الكاطة.

 مس : عدم ازجكاش الحكم عل  أساس كاهىوي أو اوعدام الخعليلالسبب الخا

مً ١.م.م. ٞةن ألاخ٩ام وال٣غاعاث ًجب ؤن ج٩ىن مٗللت، لظل٪ ٧اهذ  375و  345و  50ٖمال باإلاىاص 

واضخت في ؤن اوٗضام الخٗلُل ؤو ٖضم الاعج٩اػ ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي ٩ًىن ؾببا مً ؤؾباب الى٣ٌ. 359اإلااصة 

لؿبب ًىُىي ٖلى ؾببحن ؤولها اوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي والثاوي اوٗضام الخٗلُل؛ والخمُحز والىا٢٘ ؤن هظا ا

ُٖبا ق٩لُا  défaut de motifsبُجهما ال ًسلى مً ؤهمُت، خُث ٌٗخبر ال٣ٟه الٟغوس ي الٛالب؛ ٖضم الخٗلُل 

ا إلنضاع ألاخ٩ام ٖمال باإلااصة  اث الٟغوس ي. في خحن ٌٗخبر مً ٢اهىن اإلاغاٞٗ 455باٖخباع الخٗلُل ق٨ال حىهٍغ

ُٖبا في حىهغ  défaut de base légaleاوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي. في خحن ٌٗخبر اوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي 

ؿدىض هظا الجاهب مً ال٣ٟه بلى هماطج مً ٢غاعاث مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت التي حؿدىض في 148الخ٨م  . َو

مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث، ولٗضم ال٣ُام  455م٣خًُاث اإلااصة ه٣ًها ل٣غاعاث مدا٦م اإلاىيٕى لٗضم الخٗلُل بلى 

ُت التي لم جبحن مد٨مت اإلاىيٕى بما ُٞه ال٨ٟاًت ؤخض الكغوٍ  ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي بلى الىهىم اإلاىيٖى

 الالػمت لخُب٣ُها.

وم٘ طل٪ ٞةن هظا الخهي٠ُ ًب٣ى جهيُٟا وؿبُا ًسخل٠ بازخالٝ الباخثحن، بل ؤهىا ال وؿخُُ٘ ؤن 

ىيىح ٖلى نُٗض ٢غاعاث مد٨مت الى٣ٌ. ٚحر ؤن ؤهمُخه ج٨مً في ٦ك٠ الٛمىى الظي ًدُِ هخبُىه ب

بهظا الؿبب؛ وهى ٚمىى هاجج ًٖ اؾخٗما٫ مهُلخاث مخمىحت ججٗل مٟهىم ؤخض الك٣حن مخضازال 

ا مً التٝر ال٨ٟغي في  بالك٤ آلازغ، بدُث ؤنبذ الخمُحز بحن اوٗضام الخٗلُل واوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي هٖى

هٓغ الٛالبُت ال٨بري مً ال٨خاب. لظل٪ ٞةهىا ؾىداو٫ في عجالت وفي خضوص ما ٌؿمذ به الى٢ذ اؾخجالء ٧ل 

 واخض مً اإلاٟهىمحن اإلاخ٣ضمحن ُٞما ًلي :

 أوال : عدم الخعليل
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لى، وهى ًخسظ ٖضة نىع ابخضاء مً اوٗضام  ٌٗخبر هظا الؿبب ؤ٦ثر ألاؾباب بزاعة ؤمام اإلاجلـ ألٖا

ة مغوعا بٗضم الجىاب ٖلى مؿخيخجاث ٢ضمذ بهىعة ٢اهىهُت واهتهاء بالخىا٢ٌ في الخُثُاث الخٗلُل باإلاغ 

ً بغؤًه ٦إن ٌؿخٗغى  ٞٗضم الخٗلُل باإلاغة ًخد٤٣ خُىما ال ًبظ٫ ال٣اض ي ؤي حهض ٨ٞغي في ب٢ىإ آلازٍغ

اهىهُت التي الى٢اج٘ ٦ما وعصث في ؤوعا١ الضٖىي زم ًيخ٣ل مباقغة بلى جالوة خ٨مه صون بُان ألاؾـ ال٣

لى ٖلى ٢ًاة اإلاىيٕى ٧ىجهم اؾخسلهىا ؤن ألاعى اإلاخىإػ ٞحها  اٖخمضها في بنضاعه ٞه٨ظا ٖاب اإلاجلـ ألٖا

 .149ؤعيا حماُٖت صون بُان الٗىانغ التي اؾخسلهىا مجها هظه الىدُجت 

غاٝ  خد٤٣ ٖضم الجىاب ٖلى اإلاؿخيخجاث في بهما٫ اإلاد٨مت لظ٦غ الضٕٞى التي جمؿ٪ بها ألَا ؤو ٍو

لى ؤهه : " ًجب ؤن ًخًمً ٧ل خ٨م  ٖضم الغص ٖلحها متى ٧اهذ مىخجت في الضٖىي. ٞه٨ظا ٢غع اإلاجلـ ألٖا

ألاؾباب التي جبرعه وؤن ًجُب ًٖ الُٗىن اإلا٣ضمت في مؿخيخجاث صخُدت، ولهظا ًخٗغى للى٣ٌ الخ٨م 

 .150الظي لم ًخٗغى للضٕٞى اإلاثاعة بهىعة ٢اهىهُت" 

خمثل في اًغاص ألاصلت ال٣ٗلُت التي بىِذ ٖلحها ؾىاء ٧اهذ مؿخيبُت مً وبطا ٧ان حٗلُل ألاخ٩ام ً

الىا٢٘ ؤو ال٣اهىن، ٞةن اإلاكٕغ ٞغيه لُجبر ال٣ًاة ٖلى الٗىاًت بإخ٩امهم، وطل٪ باؾخ٣غاء ؤصلت الخهىم 

دهها بٗم٤ الؾخسالم اإلابرعاث اإلاى٣ُُت التي ًاؾؿىن ٖلحها ؤخ٩امهم، وبظل٪ جيخٟي قبهت زًىٖهم  ٞو

 حر ٖاَٟي ؤو بخؿاؽ ْغفي ًمُلىن مٗه ٧ل اإلاُل ُٞسخل محزان الٗض٫ وججهاع الث٣ت في الٗضالت.لخإز

غاٝ والٗمىم، ٞال جيبني مً  ول٩ي ج٩ىن ألاخ٩ام مٗللت ًجب ؤن ج٩ىن مبرعاتها حضًت بدُث ج٣ى٘ ألَا

غ ؤي خ٨م، بل ًخٗحن ؤن ج٩ىن ألاؾباب مؿخ٣اة مً الهمُم الىا٢عي  حهت ٖلى ؤؾباب ٖامت جهلر لخبًر

وال٣اهىوي لل٣ًُت الهاصع ٞحها الخ٨م، ومً حهت ؤزغي ٖلى ؤؾباب ٚامًت ؤو مبهمت ؤو مجملت ؤو مخىا٢ًت 

 .151ًمدى بًٗها البٌٗ آلازغ 
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 .387، ّ.ؼ ، ص : :8;43/4/3بتاصٜذ  ;35اجملًػ األع٢ً)ذله١ُ ايٓكض حايٝا(  قضاص  - 
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ٞاإلاكٕغ بٟغيه حٗلُل ألاخ٩ام لم ٣ًهض مجغص اؾخ٨ما٫ ق٩لها ٧ىع٢ت مً ؤوعا١ ؤلاحغاءاث، بل 

ولً ًخإحى لهم طل٪ بال بطا بِىىا ٞحها ٖىانغ الخهىمت،  هضٝ بلى بحباع ال٣ًاة ٖلى الاهخمام بإخ٩امهم،

واصٖاءاث ؤَغاٞها ومؿدىض ٧ل َٝغ ٞحها لخإًُض اصٖاءاجه؛ ؾىاء جمثلذ في َلباث ؤنلُت ؤو اخخُاَُت، ؤو 

ُت جغمي بلى جٟاصي الخ٨م بخل٪ الُلباث؛ ٦ما ًجب ؤن ًبحن الخ٨م ما زبذ لضًه مً  صٕٞى ق٩لُت ؤو مىيٖى

هظا الثبىث لُخم٨ً مً جُب٤ُ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جالثم الخ٠ُُ٨ الظي اهخهى بلُه الى٢اج٘ وصعحت 

 بسهىم جل٪ الى٢اج٘.

وال ٨ًٟي ؤن ٩ًىن الخ٨م مٗلال، بل ًجب ؤن ٩ًىن الخٗلُل ٧اُٞا وهى ٩ًىن ٦ظل٪ بطا قمل 

صٞإ، ٞال ٨ًٟي  الدؿبِب ٧ل خ٨م ؾىاء حٗل٤ بُلب ؤنلي ؤو اخخُاَي ؤو َلب ٖاعى، ؤو عص صٞٗا ؤو وحه

ٖىض حٗضص الُلباث والضٕٞى خمل ألاؾباب ٖلى بًٗها، بل ًجب حٗلُل ٧ل مجها حٗلُال زانا به وال٣اٖضة 

ؤن ًغص الخٗلُل في هٟـ وع٢ت الخ٨م اختراما إلابضؤ ال٨ٟاًت الظاجُت، ٚحر ؤهه ًجىػ اؾخثىاء ؤلاخالت ٖلى 

ما ًجىػ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ ؤن جدُل ٖلى ؤؾباب خ٨م آزغ نضع بحن هٟـ الخهىم وفي طاث الضٖىي، ٦

ومً اإلاإلٝى ال٣ى٫ : ؤهه ًجىػ للمد٨مت ؤن جدُل في ؤؾبابها  152ؤؾباب الخ٨م الابخضاجي الظي اعجإث جإًُضه 

غه الظي ؤوصٖه مل٠ ال٣ًُت   .153ٖلى عؤي الخبحر اإلاًمً بخ٣ٍغ

 ثاهيا : اوعدام ألاساس اللاهىوي 

لخ٨م في ُٚاب ؤي حٗلُل ؤو جىا٢ًه، ٞةن اوٗضام ألاؾاؽ بطا ٧ان اوٗضام الخٗلُل ُٖبا ًلخ٤ ا

ال٣اهىوي ًٟترى وحىص حٗلُل، ٚحر ؤهه حٗلُل ٚحر ٧اٝ ؤو ٚامٌ، مما ال جخم٨ً مٗه مد٨مت الى٣ٌ مً 

مماعؾت ع٢ابتها ٖلى خؿً جُب٤ُ ال٣اهىن. ٞإؾباب الخ٨م ًجب ؤن ج٩ىن واضخت ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بجاهبها 

ما ًخهل بالخ٠ُُ٨ اإلاُٗى للى٢اج٘ وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت ٖلحها. طل٪ ؤهه مً  ال٣اهىوي ؤو الىا٢عي ؤو 

الًغوعي ؤن جبحن اإلاد٨مت ٠ُ٦ َب٣ذ خ٨م ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٖلى اإلاٟترى الىمىطجي الظي جًمىخه وبال 
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 .440، ّ.ؼ ، ص : ;9/7/8بتاصٜذ  :44قضاص  )ذله١ُ ايٓكض حايٝا( اجملًػ األع٢ً - 
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 .3:8، ّ.ؼ، ص : :8;34/3/:3بتاصٜذ  88قضاص عزر  يٝا( )ذله١ُ ايٓكض حااجملًػ األع٢ً – 
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م٨ً ؤن ًضزل جدذ هظا الؿبب اإلابرعاث التي  ٧ان خ٨مها ٚحر ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي ومٗغيا للى٣ٌ، ٍو

٦ما جضزل جدخه اإلابرعاث الاٞترايُت  Motifs dubitatifsال جبنى ٖلى الجؼم وال٣ُحن بل ٖلى الك٪ والخسمحن 

Motifs hypothétiques  .ٕضزل جدخه ؤًًا ٖضم بقاعة الخ٨م بلى اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت ٖلى الجزا ٍو

ُٗت التي َب٣تها ٣ٞض ؾب٤ إلاد٨مت الى٣ٌ ؤن ٢غعث ؤن : " ٖضم بقاعة اإلاد٨مت  بلى ؤهم اإلا٣خًُاث الدكَغ

ال ًم٨ً مد٨مت الى٣ٌ مً مغا٢بت خؿً جُب٤ُ ال٣اهىن، مما ًجٗل الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٚحر مغج٨ؼ ٖلى 

٦ما ٢غعث ؤهه ٌٗخبر ٖضًم ألاؾاؽ ال٣اهىوي وها٢و الخٗلُل الخ٨م الظي لم ًبحن  154ؤؾاؽ ٢اهىوي... " 

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت  364صٖىي اؾترصاص الخُاػة ٖمال باإلااصة  الٗىانغ التي ًخُلبها ال٣اهىن ل٣بى٫ 

 ال٣ضًم.

والىاضر مما ج٣ضم ؤن الخضوص الٟانلت بحن اوٗضام الخٗلُل واوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي ٚحر واضخت 

اإلاٗالم، مما حٗل ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مد٨مت الى٣ٌ حؿخٗمل ؤخُاها الٗباعجحن مٗا للخٗبحر مً مٗنى 

ض. لظل٪ حؿاء٫ بٌٗ الباخثحن ًٖ الٟاثضة مً ط٦غ هظه الخالت يمً ؤؾباب الًُٗ بالى٣ٌ م٘ ؤن واخ

 مً ١.م.م. 359ألامغ ًخٗل٤ ؤؾاؾا بسغ١ لل٣اهىن ٌٛني ٖىه الؿبب ألاو٫ الظي جًمىخه اإلااصة 

ومهما ٨ًً مً ؤمغ ٞةن الخمُحز بحن الخالخحن ال ًسلىا مً ٞاثضة ٖملُت؛ ٟٞي خالت ه٣ٌ الخ٨م 

للخغ١ الجىهغي لل٣اهىن ٩ًىن ٢اض ي ؤلاخالت ملؼما بالخ٨م َب٣ا إلا٣خًُاث ال٣غاع اإلاى٣ىى بطا ٧اهذ 

الٗىانغ التي نضع في ْلها ال٣غاع اإلاظ٧ىع الػالذ ٢اثمت. ؤما في خالت الى٣ٌ مً ؤحل اوٗضام ألاؾاؽ 

غ ٖلى الٗىانغ التي حؿمذ لها بمماعؾت ع٢ابتها،  ال٣اهىوي، ٣ٞض ؾب٤ ؤن عؤًىا ؤن مد٨مت الى٣ٌ ال جخٞى

لظل٪ ٞهى ج٣خهغ ٖلى ؤن جغقض ٢اض ي اإلاىيٕى بلى الٗىانغ الىا٢هت في ال٣غاع اإلاى٣ىى لخخجىب الى٣ض 

٤ م٣خًُاث ال٣غاع  ب٣ى لهظا ألازحر بٗض بياٞت الٗىانغ اإلاظ٧ىعة ٧امل الؿلُت للخ٨م ٞو اإلاىحه بلُه؛ ٍو

 . 155اإلاى٣ىى ؤو ؤن ًدل مدلها م٣خًُاث مسالٟت 
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 .456، ّ.ؼ، ص : ;8;6/3/3بتاصٜذ  38قضاص عزر اجملًػ األع٢ً )ذله١ُ ايٓكض حايٝا(  - 
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 - J.BORE le contrôle par la cour de cass. De la dénaturation des actes. R.T.D.CIV. 1972.249. 
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 ث السابع : ئحسا اث الؼعً ومداهاإلابح

ت للًُٗ  ٣ًخط ي مىا ال٨الم في هظا البدث ج٣ؿُمه بلى مُلبحن هسهو ؤولهما لئلحغاءاث اإلاؿٍُغ

 بالى٣ٌ وهٟغص الثاوي إلاضاه.

 اإلاؼلب ألاول : ئحسا اث الؼعً بالىلع 

 شكل جلديم الؼعً :-1

٣ا٫ ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاهضعة مً ١.م.م ٞةن الًُٗ بالى٣ٌ ًخم بةًضإ اإلا 356ٖمال باإلااصة 

للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ؤو بط حٗل٤ ألامغ بُلب بلٛاء م٣غع بصاعي ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م 

ٗخبر الًُٗ  اإلاُٗىن ُٞه، ؤو بطا حٗل٤ ألامغ بُلب بلٛاء م٣غع بصاعي ب٨خابت يبِ مد٨مت الى٣ٌ. َو

ا بمجغص اًضإ اإلا٣ا٫ َب٣ا لل٨ُُٟاث اإلا ٖى خم جىححهه مً َٝغ مٞغ خ٣ضمت، خُث ٌسجل في سجل زام ٍو

٠ بلى ٦خابت يبِ مد٨مت الى٣ٌ؛  ٦خابت يبِ اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه صون مهاٍع

ىض الا٢خًاء باإلال٠ الابخضاجي )م  ٣ا باإلاؿدىضاث ومل٠ ال٣ًُت ٖو ( . وإلزباث ٖملُت اًضإ اإلا٣ا٫ 356/2مٞغ

ًٖ طل٪ خُث ًخٗحن في هظه الخالت حؿلُمه ونال مً َٝغ ٧اجب الًبِ  ؤحاػ اإلاكٕغ للمىصٕ َلب ونل

ا لالٖخباعاث الٗملُت هو اإلاكٕغ ٖلى ؤهه ٌٗخبر ونال وسخت اإلا٣ا٫  الظي حؿلم اإلا٣ا٫، ٚحر ؤهه زًٖى

ش ٦خابت الًبِ التي جل٣ذ الًُٗ )م   (.356/4اإلاىيٕى ٖلحها َاب٘ وجاٍع

 ميعاد الؼعً بالىلع :-2

لى٣ٌ مدضص مبضثُا في زالزحن ًىما ؾىاء حٗل٤ ألامغ بد٨م ناصع في مؿإلت مضهُت ؤو مُٗاص الًُٗ با

ت ؤو مؿإلت جخٗل٤ باألخىا٫ الصخهُت، ٣ٞض ههذ اإلااصة  مً ١.م.م. ٖلى ؤهه : " ًدضص بهٝغ  358ججاٍع

٘ الضٖىي بلى مد٨مت الى٣ٌ في زالزحن ًىما مً ًىم جبلُٜ الخ٨ م الىٓغ ًٖ اإلا٣خًُاث الخانت ؤحل ٞع

ىه الخ٣ُ٣ي".  اإلاُٗىن ُٞه بلى الصخو هٟؿه ؤو بلى مَى
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مً ْهحر الخدُٟٔ  47ومً اإلا٣خًُاث الخانت اإلاكاع بلحها في هظه ال٣ٟغة ما ٧اهذ ج٣غعه اإلااصة 

، خُث ٧اهذ جدضص ؤحل الًُٗ بالى٣ٌ في ماصة  14.07ال٣ٗاعي ٢بل وسخها وحٗىًٍها بال٣اهىن ع٢م 

ً ازىحن.  الخدُٟٔ في قهٍغ

اإلاالخٓت بلى ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص ؤي ؤحل للى٦ُل الٗام في خالت َلب الى٣ٌ لٟاثضة ال٣اهىن  وججضع 

مً ١.م.م. ومً زم ًم٨ً ال٣ى٫ بإن هظا ألاحل ًمخض بلى ؤمض ؾ٣ٍى الخ٨م، وال  381اإلا٣غع بم٣خط ى اإلااصة 

 ًسً٘ لل٣ىاٖض الخانت للًُٗ بالى٣ٌ.

ش جبلُٜ ا بخضت ؤحل الثالزحن ًىما مً جاٍع ش نضوع الخ٨م ؤو الٗلم ٍو ، ولِـ مً جاٍع لخ٨م بلى الُٝغ

به؛ ٦ما ؤن جبلُٜ  الخ٨م ال ًدغ٥ ألاحل باليؿبت للصخو الظي ٧ان الخبلُٜ ٢ض جم بىاء ٖلى َلبه زالٞا إلاا 

هى ٖلُه ألامغ في الاؾخئىاٝ، خُث ؤن جبلُٜ الخ٨م ًدغ٥ ؤحل الاؾخئىاٝ باليؿبت إلاً ٢ام بدبلُٛه ابخضاء 

ش ا  (.134/4لخبلُٜ )اإلااصة مً جاٍع

مً ١.م.م. ومً زم ٞهى مً هظه  512وؤحل الًُٗ بالى٣ٌ هى ؤحل ٧امل ٖلى ما ؤوضخخه اإلااصة 

مال باإلااصة  مً ١.م.م. في  358الىاخُت ًسً٘ إلاا جسً٘ له حمُ٘ مىاُٖض الًُٗ ٦ما عؤًىاها ؾاب٣ا ٖو

 ت بال بٗض ؤن ًهبذ الخٗغى ٚحر م٣بى٫ . ٣ٞغتها الثاهُت ٞةن ألاحل باليؿبت لل٣غاعاث الُٛابُت ال ًبخض

والىا٢٘ ؤن جُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت ٧ان مً قإهه ؤن ٌٛني ًٖ اًغص هظه ال٣ٟغة، ٞاإلابضؤ الٗام ٣ًط ي 

بإن ألاخ٩ام التي ج٣بل الى٣ٌ هي ألاخ٩ام التي ج٣بل الى٣ٌ هي ألاخ٩ام الاهتهاثُت، والخ٨م الُٛابي لِـ 

مً اًغاص هظه ال٣ٟغة لٟذ الاهدباه بلى الخمُحز بحن الخٗغى والاؾخئىاٝ جهاثُا؛ ولغبما ٧ان ٢هض اإلاكٕغ 

باليؿبت لؤلخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ بالى٣ٌ. ٞاإلابضؤ الٗام هى ؤن ٖضم مماعؾت الًُٗ باالؾخئىاٝ ٌؿض باب 

الًُٗ بالى٣ٌ ٞةطا ٧ان الخ٨م ٢ابال لالؾخئىاٝ ولم ٌؿخإه٠ ختى ناع جهاثُا ٞةهه ال ًجىػ الًُٗ ُٞه 

بالى٣ٌ، ول٩ي ال ٌؿاء ٞهم هظا اإلابضؤ مً ٧ىهه ٌؿغي ٖلى الخ٨م ال٣ابل للخٗغى ٦ظل٪، وحض اإلاكٕغ ؤن 

٣ًغع نغاخت ؤن الخ٨م ال٣ابل للخٗغى ًم٨ً الًُٗ ُٞه بالى٣ٌ بٗض اهتهاء ؤحل الخٗغى ؤي بٗض 

 نحروعجه جهاثُا.
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في الصخو ؤو ؤنِب ومُٗاص الًُٗ بالى٣ٌ ًسً٘ ألؾباب الى٠٢ والاه٣ُإ، ُٞى٣ُ٘ بطا جى

ش اًضإ  خى٠٢ بطا ج٣ضم الُاًٖ بُلب اإلاؿاٖضة ال٣ًاثُت ابخضاء مً جاٍع بٗاعى مً ٖىاعى ألاهلُت، ٍو

اهه مً  لى. وفي ٧لخا الخالخحن ٞةن ؤحل الى٣ٌ ٌؿخإه٠ ؾٍغ الُلب ب٨خابت يبِ الىُابت الٗامت باإلاجلـ ألٖا

اة ؤو بٗض حُٗحن ممثل ٢اهىوي لٗضًم ألاهلُت ؤو حضًض بٗض جبلُٜ الخ٨م إلاً ؤنبدذ له الهٟت في خالت ال ٞى

 ٢انغها، ؤو بٗض جبلُٜ ٢غاع م٨خب اإلاؿاٖضة ال٣ًاثُت إلاً َلبها.

 ملال الؼعً بالىلع :-3

ش اًضإ م٣ا٫ الًُٗ بالى٣ٌ ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاهضعة  ا مً جاٍع ٖى ٢لىا ؤن الًُٗ ٌٗخبر مٞغ

ب ؤن جخىاٞغ ُٞه ٖضة قغوٍ خغم اإلاكٕغ ٖلى الىو للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه؛ وم٣ا٫ الًُٗ بالى٣ٌ ًج

 ٖلحها جدذ َاثلت ٖضم ال٣بى٫.

ُٞجب ؤن ٩ًىن اإلا٣ا٫ مى٢ٗا مً َٝغ مدام م٣بى٫ للتراٞ٘ ؤمام مد٨مت الى٣ٌ؛ طل٪ ؤن -ؤ

ض التراٞ٘ ؤمام  اإلاغاٞٗت ؤمام اإلاجلـ لِؿذ مٟخىخت في وحه ٧ل اإلادامحن، بل ًجب ؤن ٩ًىن اإلادام الظي ًٍغ

م٣بىال مً َٝغ هظا ألازحر، ول٩ي ٣ًبل، ًخٗحن ٖلُه ٢ًاء زمؿت ٖكغة ؾىت مً ألا٢ضمُت في  اإلاجلـ

ً. ٚحر ؤن اإلادامحن الظًً ٧اهىا  مماعؾت اإلاهىت ٦مدام مسجل في الجضو٫، ؤي بٗض اهتهاء ٞترة الخمٍغ

ً، ؤو مدامحن ٖامحن بمد٨مت الى٣ٌ بهٟت هٓامُت؛ ؤو ٢ضماء ال٣ًاة و٢ضماء ؤؾاجظة الخٗلُم  مؿدكاٍع

ً ومً قهاصة ألاهلُت؛ ٣ًبلىن للتراٞ٘ ؤمام مد٨مت الى٣ٌ بٗض ٢ًائهم زمـ  الٗالي اإلاٟٗىن مً الخمٍغ

اإلاىٓم إلاهىت اإلاداماة  28.08مً ال٣اهىن ع٢م  33ؾىىاث مسجلحن في الجضو٫ بةخضي هُأث اإلادامحن )اإلااصة 

 (.20/10/2008الهاصع بم٣خط ى ْهحر 

مد٨مت الى٣ٌ لِـ م٣هىعا ٖلى َالب الى٣ٌ، بل هى قامل ل٩ل  وجمثُل اإلادام لؤلَغاٝ ؤمام

ت.  ت ؤو حىاثُت ؤو بصاٍع ألاشخام ؾىاء ٧اهىا َالبحن ؤو مُلىبحن، ول٩ل ال٣ًاًا ؾىاء ٧اهذ مضهُت ؤو ججاٍع

بهما ًالخٔ ؤهه إلاا ٧اهذ اإلاظ٦غة الىاحب ؤلاصالء بها لبُان ؤؾباب الى٣ٌ في ال٣ًاًا الجىاثُت ٚحر بلؼامُت 
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ٞةن مد٨مت الى٣ٌ ج٣بلها في خالت ما بطا ٢ضمذ بىاؾُت اإلادام الظي آػع اإلاتهم ٞٗال ولى ٧ان ٚحر  156

لى؛ ٚحر ؤن هظا الاؾخثىاء ٢انغ ٖلى ال٣ًاًا الجىاثُت وال ٌكمل ال٣ًاًا  م٣بى٫ مً َٝغ اإلاجلـ ألٖا

 .157الجىدُت 

م ؤن ؤن ٌٟٗى بٌٗ ألاشخام مً الا  –في باصعة ٚحر مبرعة  –و٢ض وحض اإلاكٕغ  ؾخٗاهت بمدام ٚع

مهىت اإلاداماة ؤنبدذ مىعص وعػ١ ل٨ثحر مً الٗاملحن بها، وعٚم ؤن هظا اإلاىخى ال ًيسجم والخىحه اللبرالي 

الظي ما ٞتئ اإلاؿاولىن ًغصصوهه في ٧ل اإلاىاؾباث. وبالٟٗل ٞةٖٟاء الضولت مً الاؾخٗاهت بمدام مُلىبت 

ا جخىٞغ ٖلُه مً بم٩اهُاث ؤحضع بالجهىى ب٣ُإ الخضماث ٧اهذ ؤو َالبت لِـ له ؤي مبرع، بط الضولت بم

الاحخماُٖت ٧اإلاداماة واإلاداؾبت وج٣ضًم الٗىن لها باؾتهال٥ زضماتها ٧لما وحضث بلى طل٪ ؾبُال. ٦ما ؤن 

ت  بٖٟاء اإلاغشخحن لالهخساباث مً الاؾخٗاهت بمدام ٖىض الخجائهم بلى الُٗىن الاهخسابُت ؤمام الٛٞغ

 .158مبضؤ اخخ٩اع اإلاهىت مً مدخىاه الضؾخىعٍت ًٟٙغ 

غ ٖلى البُاهاث التي جًمىتها اإلااصة -ب  مً ١.م.م، وهي : 355ول٩ي ٣ًبل م٣ا٫ الى٣ٌ ًخٗحن ؤن ًخٞى

جهم الخ٣ُ٣ي، باإلياٞت بلى ملخو الى٢اج٘ والىؾاثل - غاٝ الصخهُت والٗاثلُت ومَى ؤؾماء ألَا

٣ا ببٌٗ الىزاث٤ ؤهمها : و٦ظا اإلاؿخيخجاث. ٦ما ًخٗحن ؤن ٩ًىن م٣ا٫ الًُٗ با  لى٣ٌ مٞغ

ا٢ه بيسخت َب٤ ألانل للخ٨م ؤو ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه، لم ٌٗض هظا ؤلاحغاء م٣غعا جدذ َاثلت - بٞع

اإلاكاع بلُه  25.05مً ١.م.م. بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  355ٖضم ال٣بى٫، ٖمال بالخٗضًل اإلاضزل ٖلى اإلااصة 

ا١ اإلا٣ا٫ بيسخت مً الخ٨م الجهاجي اإلاُٗىن آهٟا، ٣ٞض ؤنبذ هو اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٣ًط ي ب إهه : ًجب بٞع

 ُٞه وبال َلبتها ٦خابت الًبِ مً اإلاد٨مت التي ؤنضعجه.

غاٝ.- ت لٗضص ألَا ا٢ه بيسخ مىه مؿاٍو  بٞع

                                                 
156

 ت.َٔ ٖشٙ املشنضا 347صادع ص  - 

157
 َٔ قإْٛ املغطض٠ اجلٓا١ٝ٥. 5/:74املار٠  - 

158
 َٔ قإْٛ املغطض٠ اجلٓا١ٝ٥. 4/:74املار٠  - 
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٤ بالىزاث٤ اإلاظ٧ىعة ٩ًىن مهحره ٖضم ال٣بى٫  غ ُٞه البُاهاث الؿاب٣ت ؤو لم ًٞغ واإلا٣ا٫ الظي ال جخٞى

غ في اإلا٣ا٫  355٘ اإلااصة ٦ما هى واضر مً مُل مً ١.م.م. الظي ًىو بالخٝغ ٖلى ؤهه : " ًجب ؤن جخٞى

 جدذ َاثلت ٖضم ال٣بى٫".

والٗلت مً هظا الخ٨م ج٨مً في ؤن هُا١ الًُٗ ًخدضص باألؾباب الىاعصة في اإلا٣ا٫؛ بدُث ال ًجىػ 

ا لم ًخٗل٤ ألامغ بؿبب الخمؿ٪ بإي ؾبب آزغ لم ًغص في اإلا٣ا٫ ؾىاء ٢ضم صازل ؤحل الًُٗ ؤو بٗضه، م

لى ؤن ًثحره مً جل٣اء هٟؿه.  ًخهل بالىٓام الٗام خُث ًم٨ً للمجلـ ألٖا

جب ٦ظل٪ ٖلى الُاًٖ ؤن ًاصي مبلٜ الىحُبت ال٣ًاثُت في الى٢ذ الظي ٣ًضم َٗىه جدذ -ج ٍو

 مً ١.م.م. 357َاثلت ٖضم ال٣بى٫ ٦ما ج٣ى٫ اإلااصة 

 اإلاؼلب الثاوي : هؼاق الؼعً بالىلع

هُا١ الًُٗ بالى٣ٌ بثالزت ٖىانغ جخمثل في ؤَغاٞه وؤؾبابه والخ٨م اإلاُٗىن ُٞه. ًخدضص 

ٞإَغاٝ الًُٗ بالى٣ٌ هم الُاًٖ واإلاُٗىن يضه واإلاضزلىن في الضٖىي ؤمام مد٨مت الى٣ٌ. والُاًٖ 

جب ؤن جخىاٞغ ُٞه ٖضة قغوٍ هي هٟـ الكغوٍ  هى الصخو الظي ًخسظ اإلاباصعة بالًُٗ في الخ٨م، ٍو

ها ال٣اهىن في ٧ل مضٕ، وجخمثل في الهٟت وألاهلُت واإلاهلخت؛ وهي قغوٍ ؾب٤ لىا صعاؾتها التي  ٌكتَر

 .159ٖىضما جُغ٢ىا لل٣ىاٖض الٗامت التي جسً٘ لها حمُ٘ َغ١ الًُٗ 

ؤما اإلاُٗىن يضه ٞهى الُٝغ الظي اؾخٟاص مً الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ومٗنى طل٪ ؤن الًُٗ ًجب 

مازال ؤوممثال في الخهىمت التي اهتهذ بهضوع الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ومً مً حهت ؤن ًىحه يض شخو ٧ان 

حهت زاهُت ؤن ٩ًىن هظا الصخو ٢ض اؾخٟاص مً هظا الخ٨م؛ ؤما مً لم ٨ًً مازال ؤو ممثال في الخهىمت، 

٘ الًُٗ في مىاحهخه. وبىاء  ؤو خ٨م بةزغاحه مً الضٖىي ؤو زؿغها بلى حاهب الُاًٖ ٞةهه ال ًجىػ ؤن ًٞغ

                                                 
159

 َٚا ًٜٝٗا َٔ ٖشٙ املشنضات. 9;اْعض ص  - 
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طل٪ ٧اهذ مد٨مت الى٣ٌ ٢ض ٢غعث ٖضم ٢بى٫ الًُٗ بالى٣ٌ بٗضما جبحن لها ؤن الُاًٖ لم ٌؿب٤  ٖلى

 .160ؤن ٢ضم مؿخيخجاث يض هظا الصخو 

مً ١.م.م. جًمىذ م٣خًُاث  377وباليؿبت لئلصزا٫ ؤو الخضزل ؤمام مد٨مت الى٣ٌ، ٞةن اإلااصة 

مام مد٨مت الى٣ٌ، ٣ٞض ههذ اإلااصة اإلاظ٧ىعة ًٟهم مجها ؤجها ال حؿمذ بةصزا٫ الٛحر في الضٖىي ال٣اثمت ؤ

في الضٖىي ؤزىاء مغخلت َلب الى٣ٌ.  mise en causeولم حكغ بلى بصزا٫ الٛحر  Interventionٖلى الخضزل 

وم٘ طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاُٗاع الظي ويٗخه اإلااصة اإلاخ٣ضمت للخضزل ًهلر ٦ظل٪ إلصزا٫ الٛحر. ٞةطا ما 

مثى٫ شخو ما في صٖىي الى٣ٌ، مُٟض لىحىص مهالر مكاٖت بُجهما، ٧ان  جبحن للمُلىب في الى٣ٌ ؤن

 له طل٪ بطا ٧ان مً قإهه جد٤ُ٣ الٗضالت.

اإلاكاع بألًه ؤٖاله واضر في ؤهه ًم٨ً ل٩ل شخو له  377ؤما باليؿبت للخضزل ٞةن هو اإلااصة 

لى إلاؿاهضة وحهت الىٓغ  حن ؤن ًخضزل ؤمام اإلاجلـ ألٖا الظي اهًم بلُه. ومٗنى مهالر مكتر٦ت م٘ الُٞغ

لى ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن جضزله بال جضزال اهًمامُا لجاهب الُالب ؤو  طل٪ ؤن اإلاخضزل ؤمام اإلاجلـ ألٖا

لى ال ٌك٩ل صعحت زالثت في ؾلم الخ٣اض ي،  اإلاُلىب. ؤما الخضزل الهجىمي ٩ُٞىن ٚحر م٣بى٫، ٞاإلاجلـ ألٖا

 –٦مبضؤ ٖام  –ت، بل هى مد٨مت ق٩لُت تهخم حؿمذ بٟدو الجزإ بجمُ٘ حىاهبه ال٣اهىهُت والىا٢ُٗ

بالجىاهب ال٣اهىهُت في ال٣ًُت وجىٓغ في مضي مُاب٣ت ألاخ٩ام لل٣ىاهحن؛ ٞةطا وحضث ؤجها مُاب٣ت لل٣اهىن 

عصث الًُٗ مهما ٧اهذ الخغو٢اث اإلاخٗل٣ت بالىا٢٘، ؤما بطا وحضتها مسالٟت له ٢ًذ بى٣ًها ولى ٧ان 

 ما.الجاهب الىا٢عي في ال٣ًُت ؾلُ

والًُٗ بالى٣ٌ ٦ما ٢ض ًىحه بلى الخ٨م بإ٦مله ٞةهه ٢ض ًُا٫ حؼءا مىه ٣ِٞ، والُاًٖ هى 

الظي ًدضص م٣خًُاث الخ٨م التي ًًُٗ ٞحها، ٞما لم ًًُٗ ُٞه ًهحر باجا ال ٣ًبل الًُٗ ُٞه بإي وحه 

 مً الىحىه. 
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لتي ؾب٤ ؤن ٢ضمذ ؤمام واإلاؿاثل التي ٌؿمذ بةزاعتها ؤمام مد٨مت الى٣ٌ هي اإلاؿاثل ال٣اهىهُت ا

، ومً زم ٞال ًجىػ ج٣ضًم َلباث حضًضة في مغخلت الى٣ٌ. ٚحر ؤهه ًم٨ً إلاد٨مت الى٣ٌ  مد٨مت اإلاىيٕى

ؤن جثحر الجىاهب التي ٧ان ًخٗحن ٖلى مد٨مت اإلاىيٕى بزاعتها مً جل٣اء هٟؿها ولم جٟٗل ٧اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت 

 زاعة هظه اإلاؿاثل جل٣اثُا ٌك٩ل زغ٢ا لل٣اهىن.بالىٓام الٗام؛ والؿبب في طل٪ ٨ًمً في ؤن ٖضم ب

و٦ما ال ًجىػ بزاعة مؿاثل وا٢ُٗت مدًت ؤمام مد٨مت الى٣ٌ ألو٫ مغة، ٦ظل٪ ال ًجىػ بزاعة 

لى ال٨ٗـ مً طل٪ ًجىػ الخمؿ٪ بإؾباب ٢اهىهُت بدخت ألو٫ مغة  ؤؾباب ًسخلِ ٞحها الىا٢٘ بال٣اهىن، ٖو

 ؤمام مد٨مت الى٣ٌ.

ال ًجىػ الضٞ٘ بؿ٣ٍى الخ٤ للخ٣اصم، ؤو بٗضم صخت الخمثُل، ؤو بؿ٣ٍى الخ٤ وبىاء ٖلى ما ج٣ضم 

في ببُا٫ ال٣ٗض باإلحاػة، ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ. والٗلت في طل٪ هى ؤن ٧ل هظه ألاؾباب وا٢ُٗت 

.  ًمى٘ بزاعتها ما لم ٨ًً ٢ض جم الخمؿ٪ بها ؤمام مد٨مت اإلاىيٕى

مد٨مت الى٣ٌ ب٣اٖضة ٢اهىهُت ج٣خط ي ج٣ضًغا حضًضا للى٢اج٘  و٦ظل٪ ال ًجىػ الضٞ٘ ألو٫ مغة ؤمام

ٌ ٖلى ؤؾاؽ  ، ٞه٨ظا ال ًجىػ إلاً ٧ان ًُلب الخٍٗى ها ٢ض جسخل٠ ٖما ٢ضعجه مد٨مت اإلاىيٕى مً َٞغ

ًا ٖلى ؤؾاؽ الخُإ الخ٣هحري.  الخُإ ال٣ٗضي ؤن ًخمؿ٪ ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ ًمىده حٍٗى

ًسخلِ ٞحها الىا٢٘ بال٣اهىن، مما ًدى٫ وبزاعتها ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت  والٗلت في طل٪ ؤن هظه الىؾُلت

 الى٣ٌ.

ؤما اإلاؿاثل ال٣اهىهُت اإلادًت، التي ج٩ىن مٟترياتها ٢ض َغخذ ؤمام مد٨مت اإلاىيٕى ٞةهه ًم٨ً 

٫ ولى بزاعتها ألو٫ مغة، ٞه٨ظا ًجىػ بزاعة هو ٢اهىوي بطا ٧ان الهضٝ مىه جإًُض ؾبب الًُٗ اإلاٗخمض في اإلا٣ا

ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ. ٦ما ًم٨ً الاؾخضال٫ بإي وحه ٢اهىوي إلاٗاعيت ما اٖخمضه الخ٨م اإلاُٗىن 

 ُٞه بسهىم ؤي مؿإلت ٢اهىهُت ج٩ىن مد٨مت اإلاىيٕى ٢ض حٗغيذ لها ؤو ؤؾؿذ خ٨مها ٖلحها.
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ا مً ٢بل وحملت ال٣ى٫ ًجب ؤن ج٩ىن الٗىانغ الىا٢ُٗت لؤلؾباب ال٣اهىهُت اإلاثاعة ٢ض جم َغخه

لى  ؿدثنى مما ج٣ضم بالُب٘ ألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالىٓام الٗام التي صؤب اإلاجلـ ألٖا ؛ َو ؤمام مد٨مت اإلاىيٕى

 ٖلى بزاعتها مً جل٣اء هٟؿه.

 اإلابحث الخامس : الحكم في الؼعً

لى في بنضاع خ٨مه ٖضة مغاخل ابخضاء مً وي٘ ًضه ٖلى ال٣ًُت بلى خحن نضوع  ًدب٘ اإلاجلـ ألٖا

الظي ًىلض آزاعا جسخل٠ بازخالٝ مىُى٢ه. لظل٪ ٞبٗض ؤن هخٗغى للمغاخل التي ًمغ مجها نضوع الخ٨م 

 الخ٨م هيخ٣ل بلى بدث آزاعه وطل٪ في مُلبحن مؿخ٣لحن.

 اإلاؼلب ألاول : اإلاساحل السابلت لصدوز الحكم

 مسحلت جحظير الؼعً وفحصه-1

الخانت لهظا الٛغى ٌٗمض الغثِـ بمجغص بخالت اإلال٠ ٖلى مد٨مت الى٣ٌ وحسجُله في السجالث 

ت اإلاضهُت باليؿبت لل٣ًاًا التي تهمىا، وهظا  ت اإلاُٗىت وهي ٚالبا الٛٞغ ألاو٫ بلى بخالت اإلال٠ ٖلى عثِـ الٛٞغ

ت التي  ألازحر ٌٗحن اإلاؿدكاع اإلا٣غع الظي ٩ًل٠ بخدًحر ال٣ًُت، خُث ًم٨ىه ألامغ ب٩ل ؤلاحغاءاث اإلاؿٍُغ

 (.362حز ال٣ًُت )م ًخُلبها اإلاى٠٢ مً ؤحل ججه

ت مً م٣ا٫ الًُٗ بالى٣ٌ، ؤو مىه؛ ومً اإلاظ٦غة التي ٢ض ٩ًىن للُاًٖ  ٞةطا جبحن لغثِـ الٛٞغ

ان خل ال٣ًُت مٗغوٝ بهىعة ؤ٦ُضة، ؤم٨ىه ؤن ٣ًغع  –مً ١.م.م  364ٖمال باإلااصة  –اخخٟٔ بخ٣ضًمها 

ىضها ًدُل اإلال٠ مباقغة ٖضم بحغاء البدث وبالخالي ٖضم حُٗحن اإلاؿدكاع اإلا٣غع الظي ٌؿلم  بلُه اإلال٠ ٖو

مً ١.م.م. وبٗض وي٘ هظه ألازحرة  363/2ٖلى الىُابت الٗامت ٢هض ؤلاصالء بمؿخيخجاتها ٖمال باإلااصة 

مً ١.م.م. ٌٗحن الغثِـ ال٣ًُت في  366إلاؿخيخجاتها، ؤو مغوع ألاحل اإلادضص في ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة 

ٌ الُلب ب٣غاع مٗلل؛ ؤو بطا جبحن للهُئت اإلاك٩لت إلنضاع حلؿت ٖلىُت ٢هض بنضاع الخ٨م، خ ُث ًم٨ً ٞع

الخ٨م ؤن ال٣ًُت ٚحر حاهؼة بخالتها ٖلى اإلاؿدكاع اإلا٣غع ب٣غاع ٚحر مٗلل لخباقغ آهظا٥ مؿُغة جدًحر 

 ال٣ًُت مً َٝغ هظا ألازحرة.
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غاٝ، ٚحر الػم في وه٨ظا ًبضو ؤن مبضؤ اإلاىاحهت الظي ًٟترى ؤن ج٩ىن اإلاؿُغة جىاحهُت بحن ألَا

ت ؤن خل ال٣ًُت مٗغوٝ صون بحغاء بدث وقاَغجه الهُئت عؤًه  مغخلت الى٣ٌ؛ بطا ما الخٔ عثِـ الٛٞغ

 في هظا الخىحه.

٣ىم اإلاؿدكاع اإلا٣غع بمجغص جىنله بمل٠ ال٣ًُت بهضٝ ججهحزها بةنضاع ؤمغ ٣ًط ي بدبلُٜ  ٍو

ضٖىه بلى الجىاب اإلاُٗىن يضه ٞغصا ٧ان ؤو حماٖت بم٣ا٫ الًُٗ، واإلاظ٦غة  الخٟهُلُت ٖىض الا٢خًاء ٍو

ش الخىنل،  30ٖجهما م٘ ؤلاصالء باإلاؿدىضاث التي ًىىي اؾخٗمالها التي ًىىي اؾخٗمالها صازل  ًىما مً جاٍع

 مً ١.م.م(. 365و  354بىاؾُت مدام م٣بى٫ لضي مد٨مت الى٣ٌ )اإلااصجحن 

ؿدكاع اإلا٣غع جمضًضه ولى جل٣اثُا خؿبما وبطا لم ًخإحى للُٝغ الجىاب صازل ألاحل ؤٖاله ًم٨ً للم

 التي لم جىو ٖلى عبِ الخمضًض بُلب مً اإلاُٗىن يضه. 365ٌؿخٟاص مً ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

ٚحر ؤهه ًم٨ً للمؿدكاع اإلا٣غع في خالت ٖضم ج٣ضًم الجىاب بهظاع اإلاُلىب الظي لم ًغإ ألاحل 

إ اإلاظ٦غة والىزاث٤ وبطا ب٣ي ؤلاهظاع بضون مٟٗى٫ ًم٨ً اإلاظ٧ىع م٘ مىده ٖىض الًغوعة ؤحال حضًضا إلًض

 للمجلـ البث في ال٣ًُت ٖلى خالتها.

بٗض جل٣ي الغصوص واهتهاء آلاحا٫ اإلادضصة لظل٪، واٖخباع ال٣ًُت حاهؼة؛ ًهضع اإلاؿدكاع اإلا٣غع ؤمغا 

ًىما وؾىاء  30زل بالخسلي، وجبلُٜ ال٣ًُت بلى الىُابت الٗامت التي جً٘ مؿخيخجاتها بمل٠ ال٣ًُت صا

ش الجلؿت التي جضعج ٞحها  ت ًدضص جاٍع ويٗذ الىُابت الٗامت مؿخيخجاتها صازل ألاحل ؤم ال ٞةن عثِـ الٛٞغ

البا ما ًهضع الخ٨م في هظه الجلؿت )م   (.366ال٣ًُت ٚو

بلى الىه٠ بطا حٗل٤ ألامغ بُلباث  367وججضع اإلاالخٓت بلى ؤن آلاحا٫ الؿاب٣ت جسٌٟ ٖمال باإلااصة 

ت يض ألاخ٩ام الهاصعة في الى٣ٟت ؤو ألاخىا٫ الصخهُت ؤو في ٢ًاًا الاهخساباث وال٣ًاًا  ٖى الى٣ٌ اإلاٞغ

الاحخماُٖت ؤو في اإلاىيٕى َب٤ مؿُغة ال٣ًاء الاؾخعجالي. ٦ما ًم٨ً للمؿدكاع اإلا٣غع، ؤن جُلب طل٪ هٕى 

 م(.مً ١.م. 367ال٣ًُت ؤو ْغوٞها، ؤن ًدضص آحاال ؤ٢ل في حمُ٘ ال٣ًاًا )م

 مسحلت هظس الؼعً :-2
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بٗضما جهبذ ال٣ًُت حاهؼة جهضع مد٨مت الى٣ٌ ٢غاعها في ال٣ًُت، وهى ٢غاع ًجب ؤن ًخم في 

الك٩ل اإلادضص لؤلخ٩ام ال٣ًاثُت، ؾىاء مً خُث ْغوٝ بنضاعه، ؤو مً خُث البُاهاث التي ًخٗحن ؤن 

لى إلنضاع ٢غاعاجه  غ ُٞه، ٞالجلؿاث التي ٣ٌٗضها اإلاجلـ ألٖا ًجب ؤن ج٩ىن ٖلىُت مً خُث اإلابضؤ، ما جخٞى

ت )اإلااصة  خباعاث زانت ٣ٖضها بهىعة ؾٍغ مً ١.م.م(. وحضو٫ ٧ل حلؿت ًخم  372لم ٣ًغع اإلاجلـ اٖل

، خُث ًخم بٖضاص  ت ما لم ًخٗل٤ ألامغ ب٣ًاًا جخُلب البث ٞحها مً ٖضة ٚٝغ جدضًضه مً َٝغ عثِـ الٛٞغ

 .الجضو٫ مً َٝغ الغثِـ ألاو٫ إلاد٨مت الى٣ٌ

غ اإلاؿدكاع اإلا٣غع التي ًبضو ؤجها م٣غعة جدذ َاثلت البُالن، ٣ٞض  بضؤ هٓغ ال٣ًُت بخالوة ج٣ٍغ ٍو

لى التي جهضع زالٞا  379ههذ اإلااصة  مً ١.م.م ٖلى بم٩اهُت الًُٗ بةٖاصة الىٓغ في ٢غاعاث اإلاجلـ ألٖا

جىو ٖلى ؤهه : "  372ت مً اإلااصة . وبطا عحٗىا بلى هظه اإلاىاص وحضها ال٣ٟغة الثاه375ُو  372و  371للمىاص 

غاٝ مالخٓاتهم..." ٦ما ؤوحبذ اإلااصة  غ و٦الء ألَا جًمحن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ  ٣ً375ضم بٗض جالوة الخ٣ٍغ

غ.  مد٨مت الى٣ٌ بُاهاث مً بُجها جالوة الخ٣ٍغ

ت ان َلبىا طل٪؛ واقتراٍ الُلب غاٝ مالخٓاتهم الكٍٟى غ ًبؿِ و٦الء ألَا  وبٗض جالوة الخ٣ٍغ

غاٝ ؤمغ اؾخلؼمخه اإلاؿُغة ال٨خابُت اإلاخبٗت ؤمام مد٨مت  إلبضاء اإلاالخٓاث الكٟىٍت مً ٢بل و٦الء ألَا

الى٣ٌ ٞاإلاٟغوى ؤن ٧ل َٝغ ؤبضي ٧ل ما ًٖ له مً صٕٞى وؤوحه صٞإ في ال٣ًُت، ومً زم ٞةهه لم ٌٗض 

ت، ٚحر ؤهه هٓغا إلاا جخُلبه ال٨خابت مً جغ  ٦حز وازخهاع ٢ض ال ٌؿمدان هىا٥ ما ٌؿخضي اإلاغاٞٗت الكٍٟى

غاٝ جبلُٛها لٟهم ؤًٖاء الهُئت الخا٦مت بمد٨مت الى٣ٌ، ٣ٞض ؾمذ لهم  ض ألَا ببؿِ ألا٩ٞاع التي ًٍغ

ُت ج٣ضًم َلب مؿب٤ لظل٪ )م  ت قٍغ جب ؤن ال جخُغ١ 372/2اإلاكٕغ بةبضاء مالخٓاث قٍٟى ( . ٍو

ت لى٣ِ حضًضة لم ٌؿب٤ ؤن ٧اهذ مدل مىا٢كت م ، ٦ما ًجب اإلاضازالث الكٍٟى ً َٝغ مد٨مت اإلاىيٕى

ؤن جب٣ى في بَاع ما جًمىخه اإلاظ٦غاث ال٨خابُت مً وؾاثل وؤؾباب. ٞال ًجىػ للمدامي بزاعة ؾبب لم ٌؿب٤ 

 له بزاعجه في م٣ا٫ الًُٗ ؤو اإلاظ٦غة الخٟهُلُت ؤو اإلاظ٦غة الجىابُت.
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ت ج٣ضم الىُابت الٗام غاٝ مً ببضاء مالخٓاتهم الكٍٟى ت مؿخيخجاتها، والٓاهغ ؤن وبٗض اهتهاء ألَا

ت، ؤما ال٨خابُت ٞاإلاٟغوى ؤجها ٢ضمذ في بَاع جدًحر  اإلاؿخيخجاث اإلا٣هىصة هىا هي اإلاؿخيخجاث الكٍٟى

ا ؤؾاؾُا في  366/4ال٣ًُت مً َٝغ اإلاؿدكاع اإلا٣غع ٖمال باإلااصة  مً ١.م.م. ٞالىُابت الٗامت حٗخبر َٞغ

لى لظل٪ ؤوحب ا ال مضجه ؾاثغ ال٣ًُت ؤمام اإلاجلـ ألٖا  30إلاكٕغ جبلُٛها ب٩ل اإلالٟاث م٘ مىدها ؤحال ٍَى

غاٝ، ٦ما ؤلؼم باالؾخمإ بلحها في ٧ل ال٣ًاًا )م  (.372/1ًىما إلًضإ مؿخيخجاتها قإجها قإن باقي ألَا

 اإلاؼلب الثاوي : آثاز الحكم الصادز في الؼعً بالىلع

ام ال٣ًاثُت، ٚحر ؤن آلازاع اإلاترجبت ًسً٘ الخ٨م الهاصع في الًُٗ بالى٣ٌ إلاا جسً٘ له ؾاثغ ألاخ٩

 ٖلى نضوعه جسخل٠ بازخالٝ مًمىن ما ٢ط ى به ٖلى الخٟهُل الخالي :

 أوال : عدم كبىل الؼعً 

٠ ما  ه، ٞال ًبدث في صخت ؤو ٍػ لى ٖلى عص الًُٗ صون الخٗغى إلاىيٖى ُه ٣ًخهغ اإلاجلـ ألٖا ٞو

 ام  الكغوٍ اإلابرعة ل٣بى٫ الىٓغ في الًُٗ.جمؿ٪ به الُاًٖ مً وؾاثل، وبهما ٣ًخهغ ٖلى ال٣ى٫ باوٗض

ضم ٢بى٫ هٓغ الًُٗ بالى٣ٌ ًغح٘ بلى ؾ٣ٍى الخ٤ ُٞه ٦إن ٩ًىن مُٗاص الًُٗ ٢ض ٞاث، ؤو  ٖو

في ٚحر ٢ًاًا بلٛاء  –ًخٗل٤ ألامغ بمسالٟت ق٩ل مً ؤق٩اله؛ ٧ان ًىصٕ اإلا٣ا٫ ب٨خابت يبِ مد٨مت الى٣ٌ 

ت التي الػا٫ اإلاجلـ مس بض٫ اًضاٖه ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت  –خها بىٓغها ابخضاثُا واهتهاثُا اإلا٣غعاث ؤلاصاٍع

اإلاهضعة للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ؤو ٖضم قمى٫ م٣ا٫ الًُٗ للبُاهاث الالؼامُت التي هو ٖلحها اإلاكٕغ ؤو ٖضم 

 30ؤصاء الىحُبت ال٣ًاثُت باإلاغة ؤو ٖضم ؤصائها صازل ألاحل، ؤو ٖضم ؤلاصالء بمظ٦غة جٟهُلُت زال٫ ؤحل 

ش اًضإ م٣ا٫ الًُٗ بالى٣ٌ في خالت ما بطا ٧ان الُاًٖ ٢ض اخخٟٔ بد٣ه في ؤلاصالء بهظه  ًىما مً جاٍع

 اإلاظ٦غة.

٠ ال٣ًاثُت ما ٖضا بطا ٢غعث  ضم ٢بى٫ الًُٗ بالى٣ٌ ًترجب ٖلُه بلؼام الُاًٖ باإلاهاٍع ٖو

حن ) م  م مً ٖضم ٢بى٫ الًُٗ بالى٣ٌ 376اإلاد٨مت جىػَٗها بحن الُٞغ ٞةن مد٨مت الى٣ٌ جب٣ى (. وبالٚغ
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ٌ ًٖ الًُٗ  مسخهت بالىٓغ في الُلب الظي ٣ًضمه اإلاُٗىن يضه مً ؤحل مُالبت الُاًٖ بالخٍٗى

 (.376/2الخٗؿٟي )م 

والخ٨م بٗضم ٢بى٫ الًُٗ بالى٣ٌ ًدى٫ وعٞ٘ ًَٗ حضًض، ولى ٧ان مُٗاص الًُٗ الػا٫ مٟخىخا؛ 

 ٧ان مُٗاص الًُٗ الػا٫ مٟخىخا ؤو ؤٚل٤ بٟىاجه. طل٪ ؤن الًُٗ ٖلى الًُٗ ال ًجىػ بٌٛ الىٓغ ٖما بطا

 ثاهيا : كبىل الؼعً

ٌ الُلب ؤو  غث الكغوٍ الك٩لُت إلاماعؾت الًُٗ بالى٣ٌ ٞةن مد٨مت الى٣ٌ ج٣ط ي بٞغ بطا جٞى

 بى٣ٌ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه.

 الحكم بسفع الؼلب :-1

ٌ َلب الى٣ٌ ٩ًىن لٗضم صخت ألاؾباب التي اجسظها الُاًٖ ٧ى  ؾاثل لُٗىه؛ ٦إن والخ٨م بٞغ

ًدبحن إلاد٨مت الى٣ٌ ؤن مد٨مت اإلاىيٕى ٢ض َب٣ذ ال٣اهىن جُب٣ُا ؾلُما ؾىاء مً خُث ج٣ضًغها 

للى٢اج٘ ؤو مً خُث ج٨ُُٟها ال٣اهىوي وبؾ٣اٍ خ٨م ال٣اٖضة ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت ٖلى الى٢اج٘ والثابخت زالٞا 

الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه مٗلل حٗلُال ٧اُٞا وؤن  إلاا ًضُٖه الُاًٖ مً زغ١ حىهغي لل٣اهىن؛ ؤو ٧ان ًٓهغ له ؤن

 ؤؾاؾه ال٣اهىوي ؾلُم ٨ٖـ ما طهبذ بلُه وؾُلت الى٣ٌ بلى ٚحر طل٪.

ٌ الُلب ًجٗل الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه باجا بٗض ؤن ٧ان جهاثُا ٣ِٞ، ٞالخ٨م  والخ٨م الهاصع بٞغ

٤ مً َغ١ الًُٗ ؾىاء ٧ان ٖاصًا ؤو اؾخثىاثُ ا. ٚحر ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي الباث هى خ٨م ٚحر ٢ابل ألي ٍَغ

 مً ١.م.م. 379زغج ًٖ هظه ال٣اٖضة وؤحاػ الًُٗ ٞحها لؤلؾباب اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

 الحكم بىلع اللساز اإلاؼعىن فيه-2

ؤما ال٣غاع ال٣اض ي بى٣ٌ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٞهى بما ؤن ًى٣ًه ٧لُا ؤو حؼثُا خؿب الىُا١ الظي 

؛ وخؿبما اهتهذ بلُه مد٨مت الى٣ٌ في ج٣ضًغها لخل٪ الىؾاثل . خضصه الُاًٖ بىاؾُت وؾاثل َٗىه

والى٣ٌ ال٨لي هى الظي ًىهب ٖلى مجمٕى ؤحؼاء الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٧الى٣ٌ الظي ًبُل الخ٨م 
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ال٣اض ي باإلاهاص٢ت ٖلى ؤلاقٗاع باإلٞغاٙ، ؤو الظي ًىهب ٖلى خ٨م ٣ًط ي باألصاء وؤلاٞغاٙ؛ بضٖىي ؤن 

 ألاولى ؤو ؤن اإلاُل ٚحر زابذ في الخالت الثاهُت.ؤلاهظاع باَل في الخالت 

، وبالخالي ًاصي بلى بُالن  والى٣ٌ ال٨لي ٌُٗض الخهىمت بلى ما ٧اهذ ٖلُه ؤمام مد٨مت اإلاىيٕى

حمُ٘ ؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بالخ٨م اإلاى٣ىى، ؾىاء ٧اهذ بحغاءاث جىُٟظًت ؤو ؤخ٩ام ؤو ؤوامغ جغجبذ ٖلى 

 غابُت ٢اهىهُت ٚحر ٢ابلت للخجؼثت ؤو الاه٣ؿام.الخ٨م اإلاى٣ىى ؤو اعجبُذ به ب

ب٣ى ٖلى البٌٗ آلازغ  ؤما الى٣ٌ الجؼجي ٞهى الظي ًهِب بٌٗ م٣خًُاث الخ٨م اإلاى٣ىى ٍو

َاإلاا ؤهه ًم٨جها الب٣اء بضون الجؼء اإلاى٣ىى. ٞه٨ظا ٩ًىن الى٣ٌ حؼثُا بطا اههب ٖلى م٣خًُاث الخ٨م 

ٕػ ٞحها الُاًٖ، والتي لم ًثبتها اإلاُٗىن يضه، م٘ ؤلاب٣اء ٖلى اإلاخٗل٣ت بإصاء ال٨غاء بالؿىمت التي ًىا

اإلا٣خًُاث ال٣ايُت بٟسخ ال٣ٗض وبٞغاٙ اإلا٨تري للخماَل الثابذ مً ٖضم ؤصاء ال٨غاء ٚحر اإلاىإػ ُٞه بٗض 

 الخىنل باإلهظاع.

اء ٖلى وه٨ظا ؤًًا ٩ًىن الى٣ٌ حؼثُا بط اههب ٖلى الخ٨م بالٟىاثض ل٩ىجها ٚحر مكغوٖت م٘ ؤلاب٣

ًذ الخ٨م بإصاء  ٩ىن الى٣ٌ حؼثُا ٦ظل٪ بطا اههب ٖلى اإلا٣خًُاث التي ٞع الخ٨م بإصاء ؤنل الضًً. ٍو

بت الىٓاٞت، م٘ ؤلاب٣اء ٖلى ما ٢غعه هظا الخ٨م بكإن بُالن ؤلاهظاع باإلٞغاٙ وعٌٞ َلب اإلاهاص٢ت  يٍغ

 ٖلُه.

غاٝ بلى الخالت التي والى٣ٌ الجؼجي ٧الى٣ٌ ال٨لي ُٞما ًخٗل٤ باآلزاع اإلاترجبت ٖلُ ه، ٞهى ٌُٗض ألَا

؛ باليؿبت للجؼء الظي جم ه٣ًه. ؤما الجؼء آلازغ ٞةهه ٨ًدؿب ٧161اهىا ٖلحها ٢بل نضوع ال٣غاع اإلاى٣ىى 

هحر باجا ٚحر ٢ابل  ٤ مً َغ١ الًُٗ . –مبضثُا  –مىاٖت ؤ٢ىي مما ٧اهذ له، ٍو  ألي ٍَغ

غاٝ بلى مد٨مت وؾىاء ٧ان الى٣ٌ حؼثُا ؤو ٧لُا ٞةن مد٨مت الى٣ٌ ج دُل مبضثُا ال٣ًُت وألَا

ؤزغي مً صعحت اإلاد٨مت التي نضع ٖجها ال٣غاع اإلاى٣ىى؛ ؤو بهىعة اؾخثىاثُت ٖلى هٟـ اإلاد٨مت؛ وفي هظه 
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، َٓؾٛصات مجع١ٝ ت١ُٝٓ 4:;3 -88;١3 قضاصات اجملًػ األع٢ً املار٠ املز١ْٝ دلُٛع 43/7/99بتاصٜذ  647ذله١ُ ايٓكض قضاص  - 

 .993ايبخٛخ ٚايزصاعات ايكا١ْْٝٛ )ّ.ج.ت.ب.ر.م(، ص : 
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مً ١.م.م ؤهه : " ًخٗحن بط طا٥ ؤن ج٩ىن هظه اإلاد٨مت مً ٢ًاة لم ٌكاع٧ىا بىحه  369الخالت ج٣ى٫ اإلااصة 

ُٟت ما  في الخ٨م الظي هى مىيٕى الى٣ٌ". مً الىحىه، ؤو بد٨م ْو

ٚحر ؤهه اؾخثىاء مً اإلابضؤ اإلاخ٣ضم ٞةن مد٨مت الى٣ٌ ج٣غع الى٣ٌ بضون بخالت في بٌٗ ألاخىا٫ 

 هو ٖلحها اإلاكٕغ خهغا في ههىم مخٟغ٢ت وٗغيها ُٞما ًلي :

 مً ١.م.م : " بطا عؤث مد٨مت الى٣ٌ بٗض ه٣ٌ الخ٨م 369ٖمال بال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة -1

 اإلادا٫ ٖلحها ؤهه لم ًب٤ هىا٥ ش يء ٌؿخىحب الخ٨م ٢غع الى٣ٌ بضون بخالت".

ب٣ا للماصة -2 مً هٟـ ال٣اهىن بطا ٖلم الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ ؤهه نضع  381َو

غاٝ بُلب ه٣ًه في  خ٨م اهتهاجي ٖلى وحه مسال٠ لل٣اهىن ؤو ل٣ىاٖض اإلاؿُغة، ولم ًخ٣ضم ؤخض مً ألَا

 غع، ٞةهه ًدُله ٖلى اإلاد٨مت.ألاحل اإلا٣

بطا نضع ًٖ اإلاد٨مت خ٨م بالى٣ٌ ٞال ًم٨ً لؤلَغاٝ الاؾخٟاصة مىه لُخسلهىا مً م٣خًُاث 

الخ٨م اإلاى٣ىى و٢ض ؾب٤ ؤن ٢لىا ؤن الىدُجت التي جغجبها ال٣ٟغة ألازحرة مً هظه اإلااصة ٚحر ٖاصلت ُٞما 

لى ٢غاع   بى٣ًه. ج٣خًُه مً زًٕى لخ٨م نضع ًٖ مد٨مت الى٣ٌ ألٖا

في خالت جىا٢ٌ بحن ؤخ٩ام  –مً ١.م.م ٖلى ؤهه :" ًم٨ً إلاد٨مت الى٣ٌ  390وؤزحرا جىو اإلااصة -3

٣ا  ؤو ٢غاعاث ٚحر ٢ابلت للًُٗ ناصعة ًٖ مدا٦م ؤو مدا٦م اؾخئىاٝ؛ مسخلٟت، بٗض ج٣ضًم اإلا٣ا٫ بلُه ٞو

الت ؤخض ألاخ٩ام اإلا٣ضمت ؤن جبُل ٖىض الا٢خًاء صون بخ – 354لئلحغاءاث اإلاىهىم ٖلحها في الٟهل 

 بلُه".

وبطا ٢غعث مد٨مت الى٣ٌ بخالت ال٣ًُت بلى مد٨مت مىيٕى ٞةن ؾلُت هظه ألازحرة جسخل٠ 

بازخالٝ ما بطا ٧ان الى٣ٌ ٧لُا ؤو حؼثُا؛ ٟٞي الى٣ٌ ال٨لي حؿخُٗض مد٨مت ؤلاخالت ؾلُتها ٖلى مجمٕى 

لى مً مباصت في الى٣ِ ال٣اهىهُت التي بث ٞحها. طل٪ ؤهه بطا  الجزإ وال ًخ٣ُض في طل٪ بال بما ٢غعه اإلاجلـ ألٖا

ل الخ٨م اإلاى٣ىى مً الىحىص ٞةن الضٖىي التي نضع ٞحها جب٣ى في خاحت بلى خ٨م،  ٧ان الى٣ٌ ال٨لي ًٍؼ

وهظه الخاحت هي التي صٞٗذ اإلاكٕغ بلى بلؼام اإلاجلـ بةخالت ال٣ًُت، ومىٗه مً الخهضي الظي ٧ان م٣غعا 
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. وجلبُت جل٪ الخاحت ال ًم٨ً ؤن جخم بال بىاؾُت مد٨مت ؤلاخالت التي حٗىص  162اإلالٛاة  368بم٣خط ى اإلااصة 

 ال٣ًُت ؤمامها بدالتها التي ٧اهذ ٖلحها ٢بل نضوع الخ٨م اإلاى٣ىى.

غاٝ مغا٦ؼهم ال٣اهىهُت الؿاب٣ت للخ٨م اإلاى٣ىى ب٩ل ما  ترجب ٖلى ما ج٣ضم ؤن ٌؿخُٗض ألَا ٍو

إلاد٨مت ؤلاخالت مً ٢ضعاث في هظا اإلاجا٫، وهي ؾلُاث ال ٣ًُضها بال خضوص ًغجبِ بها مً ؾلُاث، وب٣ضع ما 

غاٝ خ٣هم في بٖاصة ج٣ضًم الُلباث التي ٧اهذ  اإلاؿإلت التي بدذ ٞحها مد٨مت الى٣ٌ. وبظل٪ ٌؿخُٗض ألَا

ظل٪ لهم ٢بل نضوع ال٣غاع اإلاى٣ىى والتي لم جخم الاؾخجابت لها، ؤو ٧اهذ هظه الاؾخجابت ؾببا في الى٣ٌ؛ ٦

غاٝ ٢بل نضوع الخ٨م اإلاى٣ىى.  حٗىص الخُاة بلى الضٕٞى وؤوحه الضٞإ التي جمؿ٪ بها ألَا

غاٝ وؾلُت مد٨مت ؤلاخالت مدهىعة في الجؼء اإلاى٣ىى مً  ؤما في الى٣ٌ الجؼجي ٞةن ؾلُت ألَا

جؼء. ؤما الخ٨م، خُث ًم٨جهم ببضاء حمُ٘ الُلباث وبزاعة الضٕٞى وؤوحه الضٞإ التي لها ٖال٢ت بهظا ال

الجؼء الظي لم ٌكمله الى٣ٌ ٞةهه ًمى٘ َغخه ؤمام مد٨مت ؤلاخالت مً حضًض اختراما ل٣ىة ال٣ًُت 

غاٝ خ٣هم في بٖاصة ج٣ضًم  لى. وبظل٪ ٌؿخُٗض ألَا اإلابرمت بال خضوص اإلاؿإلت التي بث ٞحها اإلاجلـ ألٖا

ابت لها، ؤو ٧اهذ هظه الاؾخجابت الُلباث التي ٧اهذ لهم ٢بل نضوع ال٣غاع اإلاى٣ىى والتي لم جخم الاؾخج

غاٝ ٢بل نضوع الخ٨م  ؾببا في الى٣ٌ؛ ٦ظل٪ حٗىص الخُاة بلى الضٕٞى وؤوحه الضٞإ التي جمؿ٪ بها ألَا

 اإلاى٣ىى.

غاٝ وؾلُت مد٨مت ؤلاخالت مدهىعة في الجؼء اإلاى٣ىى مً  ؤما في الى٣ٌ الجؼجي ٞةن ؾلُت ألَا

زاعة الضٕٞى وؤوحه الضٞإ التي لها ٖال٢ت بهظا الجؼء. ؤما الخ٨م، خُث ًم٨جهم ببضاء حمُ٘ الُلباث وب

الجؼء الظي لم ٌكمله الى٣ٌ ٞةهه ًمى٘ َغخه ؤمام مد٨مت ؤلاخالت مً حضًض اختراما ل٣ىة ال٣ًُت 

 اإلابرمت.
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تٓص ع٢ً أْ٘ : " إسا ْكض اجملًػ األع٢ً احلهِ املعضٚض عًٝ٘ ٚاعترب أْ٘ ٜتٛؾض ع٢ً مجٝع ايعٓاصض ايٛاقع١ٝ اييت  :58ناْت املار٠  - 

املٛضٛع عهِ عًطاتِٗ تعني عًٝ٘ اعتباصا هلشٙ ايعٓاصض ٚحزٖا اييت تبك٢ قا١ُ٥ يف ايزع٣ٛ ايتصزٟ يًكط١ٝ ٚايبح ؾٛصا يف  تجبت يكطا٠

بتاصٜذ  9.38:.3ايصارص بٛاعط١ ظٗري  4:.6َٛضٛع ايٓظاع أٚ يف ايٓكط اييت اعتٛدبت ايٓكض"، غري إٔ ٖشٙ ايػٝب مبكتط٢ ايكإْٛ صقِ 

30/;/3;;5. 
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 الفسع الثالث : ئعادة الىظس

حمت ؤخ٩ام ًغح٘ ْهىع الًُٗ بةٖاصة الىٓغ بلى الٗهىع الىؾُى خُث وكإ في ٞغوؿا ٧ىؾُلت إلاها

٤ مً  ٤ اصٖاء الٛلِ في ال٣اهىن؛ ولئلإلاام بهظا الٍُغ اإلادا٦م التي ٧اهذ حؿمى مدا٦م البرإلااهاث ًٖ ٍَغ

َغ١ الًُٗ ًخٗحن جدضًض ماهُخه، زم الخٗغى لؤلخ٩ام التي ًجىػ الًُٗ ٞحها بىاؾُخه، ٞةطا اهتهُىا مً 

اءاث مماعؾخه التي جيخهي ٖاصة بالخ٨م طل٪ بضث الخاحت بلى جدضًض ؤؾبابه، ٢بل زخم ال٨الم ُٞه بةحغ 

 الهاصع ُٞه.

ٟه  لظل٪ ٞةن َبُٗت هظا الٟٕغ ج٣خط ي ج٣ؿُمه بلى زالزت مباخث هخىلى ال٨الم في ؤولها ًٖ حٍٗغ

ً ألاخ٩ام التي ًًُٗ ٞحها بىاؾُخه وهسهو الثاوي ألؾبابه بِىما و٣ٗض الثالث وألازحر إلحغاءاجه.  ٖو

 عادة الىظس وألاحكام التي جلبلهاإلابحث ألاول : ماهيت الؼعً با

ج٣خط ي َبُٗت هظا اإلابدث ج٣ؿُمه بلى مُلبحن هخ٩لم في ؤملهما ًٖ ماهُت الًُٗ بةٖاصة الىٓغ، 

 وفي الثاوي ًٖ ألاخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ بىاؾُخه.

 اإلاؼلب ألاول : ماهيت ئعادة الىظس

٤ ٚحر ٖاصي للًُٗ في ألاخ٩ام الجهاثُت ؤمام اإلا د٨مت اإلاهضعة لها؛ ٞجمُ٘ ألاخ٩ام بٖاصة الىٓغ ٍَغ

ج٣بل مبضثُا  –باؾخثىاء مدا٦م الجماٖاث واإلا٣اَٗاث  –التي جهضع ًٖ مدا٦م اإلامل٨ت بهٟت جهاثُت 

 الًُٗ بةٖاصة الىٓغ بطا جىاٞغث ٞحها ؤؾباب مظ٧ىعة في ال٣اهىن ٖلى ؾبُل الخهغ.

ؾُلت للًُٗ في ألاخ٩ام و٢ض ْهغ هظا الًُٗ في ٞغوؿا زال٫ ال٣غن الخامـ ٖكغ خُث ٧ان و 

اؾدىاصا لى٢ٕى ال٣اض ي في ٚلِ وا٢عي، بهضٝ صٞٗه بلى سخب الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٞلم ٨ًً ٣ًبل مً 

غاٝ الاصٖاء بى٢ٕى ال٣اض ي في ٚلِ ٢اهىوي هٓغا إلاا ٧ان ٌك٩له مثل هظا ال٣ى٫ مً بهاهت للٗضالت، وهي  ألَا

مت حؿخضعي جُب٤ُ ٣ٖىبت ٢اؾُت   . 163بهاهت ٧اهذ حٗخبر حٍغ
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 - LOUIS BOYER : Réflexion sur la requête civile R.T. 1950, p : 55 et suiv.  



د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 260 

٤ الًُٗ مً :  وبمغوع الؼمً جُىعث ألا٩ٞاع، وؤنبذ ٢بى٫ الًُٗ في ؤخ٩ام البرإلااهاث ًٖ ٍَغ

 .Requête civileالاصٖاء بالٛلِ بلى الخماؽ بٖاصة الىٓغ 

عي زم ؾىت  بىاؾُت ٢غاع بض٫ حؿمُت: الاصٖاء بالٛلِ  1997و٢ض جىج هظا الخُىع بخضزل حكَغ

 . 164جخدى٫ في ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الٟغوس ي الخالي بلى الًُٗ باإلاغاحٗت  بدؿمُت الخماؽ بٖاصة الىٓغ ٢بل ؤن

ؤنبدذ ؤؾباب الًُٗ بالخماؽ بٖاصة مدهىعة في الخُإ في ج٣ضًغ  1667ومىظ نضوع ٢غاع 

ًذ  ال٣اض ي للى٢اج٘، ؤما الخُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن ٣ٞض ْل ؾببا مً ؤؾباب الًُٗ بالى٣ٌ. ٣ٞض ٞع

بلُه بٌٗ الكغاح مً ٧ىن الخُإ ٚحر اإلا٣هىص مً َٝغ ال٣اض ي في  مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ما طهب

جُب٤ُ ال٣اهىن بٟخذ باب الًُٗ بالخماؽ بٖاصة الىٓغ، وؤنغث ٖلى ؤن الخُإ في ال٣اهىن بجمُ٘ ؤهىاٖه 

 ٣ًبل الًُٗ بالى٣ٌ ولِـ بةٖاصة الىٓغ.

٘ الٟغوس ي اهخ٣ل هظا الًُٗ بلى ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغ  بلى  240بي اإلالغى )الٟهى٫ ومً الدكَغ

 .410بلى  402( ٢بل ؤن ٌؿخ٣غ في ال٣اهىن الخالي جدذ ؤع٢ام اإلاىاص 246

 اإلاؼلب الثاوي : ألاحكام التي جلبل الؼعً باعادة الىظس

مً ١.م.م ألاخ٩ام التي ال ج٣بل الًُٗ بالخٗغى والاؾخئىاٝ مىيٕى بٖاصة  402خضصث اإلااصة 

هي ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الابخضاثُت في خضوص ازخهانها الاهتهاجي  الىٓغ ..." وألاخ٩ام الجهاثُت

م مً ؤن اإلاكٕغ خهغ  وألاخ٩ام الهاصعة ًٖ مدا٦م الاؾخئىاٝ بهٟت خًىعٍت ؤو بمثابت خًىعي، وبالٚغ

اصة الىٓغ في ألاخ٩ام الجهاثُت ٞةهه لم ًبحن ما بطا ٧ان هظا الىن٠ ًجب ؤن ًلخ٤ ال خ٨م ألاخ٩ام ال٣ابلت إٖل

 مىظ نضوعه، ؤو ؤهه ٨ًٟي ؤن ًهحر الخ٨م جهاثُا ولى ؤهه لخٓت نضوعه ٧ان ٚحر طل٪ .
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 - SERGE DAUCHY : les voies de recours extraordinaires ; proposition d’erreur et requête civile, de l’ond, 

de saint LOUIS a celle de 1967 . in traveaux et recherches de l’université de paris , série sciences historiques n 

° : 26 paris 2, p : 4 F 1988. 
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لظل٪ طهب ال٣ٟه بلى الخمُحز بحن ألاخ٩ام ال٣ابلت لالؾخئىاٝ وألاخ٩ام ال٣ابلت للخٗغى، ٞإحاػه 

٤ ًَٗ ٖاصي، ومىٗه باليؿبت  باليؿبت للثاهُت ٖلى ؤؾاؽ اٞتراى جىاػ٫ الُاًٖ ًٖ الخٗغى ٦ٍُغ

 . 165ؤلخ٩ام ال٣ابلت لالؾخئىاٝ منى ٞىث الُاًٖ مُٗاص الًُٗ ل

 وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً خهغ ألاخ٩ام التي ج٣بل بٖاصة الىٓغ ُٞما ًلي :

ألاخ٩ام الجهاثُت الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الابخضاثُت الٗاصًت في خضوص ازخهانها الاهتهاجي، ؤما -1

ت، وجل٪ الهاص ت ٞةجها ال ج٣بل الًُٗ بةٖاصة ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م الخجاٍع عة ًٖ اإلادا٦م ؤلاصاٍع

 الىٓغ ل٩ىجها جهضع صوما بهىعة ابخضاثُت ج٩ىن مٗها ٢ابلت لالؾخئىاٝ.

ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ مدا٦م الاؾخئىاٝ بهىعة خًىعٍت ؤو بمثابت خًىعي. ؤما ألاخ٩ام الُٛابُت -2

٘ اإلاٛغبي ه ٤ في الدكَغ اإلاخ٣ضمت لظل٪ ٞةهه  402ٓغا لهغاخت هو اإلااصة ٞةهه ًمى٘ الًُٗ ٞحها بهظا الٍُغ

 ًخٗحن اهخٓاع اه٣ًاء ؤحل الخٗغى بطا ما ؤعاص ناخب اإلاهلخت الًُٗ ٞحها بةٖاصة الىٓغ.

٤ ًَٗ ٖاصي  –والىا٢٘ ؤن الصخو الظي ًتر٥ مُٗاص الخٗغى  ًى٣ط ي صون مماعؾخه  –وهى ٍَغ

٤ ًَٗ اؾخثىاجي . ٚحر ؤن ال٣ٟه ٢ُاؾا ٖلى ال٣اٖضة اإلا٣غعة في حضًغ بإن ًدغم مً بٖاصة الىٓغ، وهى ٍَغ

مً ١.م.م باليؿبت للى٣ٌ ًظهب بلى ال٣ى٫ بجىاػ الًُٗ بالخماؽ بٖاصة الىٓغ في ألاخ٩ام التي  358اإلااصة 

.٤ اث مُٗاص الًُٗ ٞحها بهظا الٍُغ  ٧اهذ ج٣بل الخٗغى ٞو

و بمثابت خًىعي؛ ألاخ٩ام الهاصعة ٖلى ازغ حٗغى يض خ٨م ُٚابي، ؾىاء نضعث خًىعٍت ؤ-3

اصة  ٞمثل هظه ألاخ٩ام ال جهضع بالهىعة الُٛابُت؛ ولى لم ًدًغ اإلاخٗغى، ومً زم ٞةجها ج٩ىن ٢ابلت إٖل

 الىٓغ باليؿبت لهظا ألازحر بمجغص نضوعها.

ؤما باليؿبت للمخٗغى يضه، ٞجري ؤن جُب٤ ال٣ىاٖض الٗامت، ٞةطا ٧ان الخ٨م الهاصع في الخٗغى 

ماؾا بد٣ى٢ه، حاػ له الًُٗ ُٞه بالخٗغى والخ٨م الهاصع في هظا ألازحر هى الظي ٣ًبل ُٚابُا باليؿبت له و 
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الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ٞةطا اه٣ط ى مُٗاص الخٗغى صون  مماعؾخه ؤم٨ىه آهظا٥ مماعؾت الًُٗ بالخماؽ 

 بٖاصة الىٓغ.

كٕغ اإلاٛغبي ًٖ مً ١.م.م ٣ٞض زغج اإلا ٢379غاعاث اإلاجلـ في ألاخىا٫ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة -4

٤ مً َغ١ الًُٗ  ت اإلاٗغوٞت التي ج٣ط ي بٗضم ٢بى٫ ٢غاعاث مدا٦م الى٣ٌ ألي ٍَغ ال٣اٖضة اإلاؿٍُغ

لى بةٖاصة الىٓغ بهضٝ جم٨ُىه مً بنالح بٌٗ  379وؤحاػ في اإلااصة  مً ١.م.م الًُٗ في ٢غاعاث اإلاجلـ ألٖا

 ُٗت ٚحر م٣هىصة.الىخاثج الٓاإلات اإلاترجبت ًٖ ٢غاعاث ناصعة هدُجت ألزُاء وا٢

م مً ؤن اإلاكٕغ هو في اإلااصة  326ؤخ٩ام اإلاد٨محن ٖمال باإلااصة -5 مً ١.م.م  319مً ١.م.م ٞبالٚغ

مً هٟـ ال٣اهىن وهو ٖلى ؤهه  326ٖلى ؤهه : " ال ٣ًبل خ٨م اإلاد٨محن الًُٗ في ؤًت خالت" . ٖاص في اإلااصة 

ٓغ ؤمام اإلاد٨مت التي ٢ض ج٩ىن مسخهت في : " ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤخ٩ام اإلاد٨محن مىيٕى َلب بٖاصة الى

 ال٣ًُت لى لم ًخم ٞحها الخد٨ُم ".

مً خهغ ألؾباب الًُٗ بةٖاصة الىٓغ في ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ  379وزالٞا إلاا جًمىخه اإلااصة 

لى ٞةن اإلااصة  حاءث زالُت مً طل٪؛ مما ج٩ىن مٗه ٢ض اٖخمضث ألاؾباب اإلاىهىم ٖلحها  326اإلاجلـ ألٖا

مً ١.م.م . ٦ما ؤهه زالٞا للمبضؤ الٗام اإلا٣غع في قإن بؾىاص الازخهام بالىٓغ في بٖاصة  402صة في اإلاا

اإلاخ٣ضمت ٣ٖضث الازخهام في هظا الكإن  326الىٓغ بلى اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٞةن اإلااصة 

د٨مت الابخضاثُت ؤو اإلاد٨مت للمد٨مت التي ٧اهذ مسخهت بالىٓغ في الجزإ لى لم ًخم ُٞه الخد٨ُم، وهي اإلا

ت. ت ؤو مد٨مت الاؾخئىاٝ مضهُت ٧اهذ ؤو ججاٍع  الخجاٍع

ؤما بسهىم ألاوامغ الى٢خُت والاؾخعجالُت ٞةن الغؤي مى٣ؿم بكإجها بحن مً ًجحز الًُٗ ٞحها -6

ى٫ ًمُل بلى ال٣ 166بالخماؽ بٖاصة الىٓغ وبحن مً ًمى٘ طل٪، ٚحر ؤن الاججاه الٛالب في الٟل٣ه وال٣ًاء 
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٤ اؾدىاصا بلى ٧ىجها ال جمـ حىهغ الخ٤ وج٣خهغ ٖلى ألامغ بةحغاءاث  بٗضم حىاػ الًُٗ ٞحها بهظا الٍُغ

م٨ً الٗضو٫ ٖجها بضٖىي مبخضثت ٧لما حٛحرث الٓغوٝ التي ؤصث بلى بنضاعها   .167و٢خُت ٍو

 اإلابحث الثاوي : أسباب ئعادة الىظس

ا بدُث ال ًجىػ  مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ؤؾباب 402خضصث اإلااصة  بٖاصة الىٓغ جدضًضا خهٍغ

جإؾِـ الًُٗ بال ٖلى واخض مجها ٖلى ألا٢ل، وبال ٧ان ٚحر م٣بى٫ وألاؾباب التي ههذ ٖلحها اإلااصة اإلاظ٧ىعة 

 هي الخالُت :

 السبب ألاول :

بطا بدذ اإلاد٨مت ُٞما لم ًُلب مجها، ؤو خ٨مذ بإ٦ثر مما َلب ؤو ؤٟٚلذ البذ في ؤخض الُلباث : 

٣اٖضة الٗامت اإلاؿلم بها في ال٣اهىن ؤلاحغاجي ج٣ط ي بإن ًخ٣ُض ال٣اض ي بٗىانغ الجزإ اإلاُغوح ؤمامه ٞال ال

ض ُٞه ؤو ًى٣و مىه، وبال زغ١ مبضؤ الخُاص اإلاٟغوى ُٞه، ٞلِـ لل٣اض ي ؤن ًدضر حٗضًال في مىيٕى  ًٍؼ

 الُلباث مً جل٣اء هٟؿه وبال ٧ان مسالٟا لهظا اإلابضؤ.

لِـ لل٣اض ي ؤن ًد٨م بما لم ًُلبه ؤَغاٝ الضٖىي ؤو ًد٨م لهم بإ٦ثر مما وبىاء ٖلى طل٪ ٞ

ت مً ؤن جد٨م صون ؤن ًخ٣ضم ؤمامها  َلبىا، ألهه في هظه الخالت ٩ًىن ٢ض ٢ط ى بٛحر َلب، واإلادا٦م ممىٖى

ى ؤخض بُلب ٢ًاجي. ٞال ًجىػ للمد٨مت ؤن جد٨م للم٨غي في مىاحهت اإلا٨تري بإصاء ألاحغة ٚحر اإلااصاة، خت

حن ؤو ٧لحهما، ومخإ٦ضا مً مضًىهُت اإلا٨تري. وبطا  ولى ٧ان ال٣اض ي نض٣ًا ؤو ٞغصا مً ؤٞغاص ٖاثلت ؤخض الُٞغ

 َلب اإلا٨غي ؤصاء ألاحغة ٞلِـ لل٣اض ي ؤن ًد٨م باألحغة وؤلاٞغاٙ لىحىص اإلا٨تري في خالت مُل وه٨ظا.

ٞةهه ال ًجىػ له ؤن ٌٟٛل  و٦ما ال ًجىػ لل٣اض ي ؤن ًد٨م بما لم ًُلب مىه ؤو بإ٦ثر مما َلب،

البذ في ؤخض الُلباث، ٞةطا َلب ٖامل بإصاء ألاحغة والغحٕى بلى الٗمل ٞةن اإلاد٨مت ملؼمت بإن ججُبه ٖلى 

الُلبحن مٗا، وبطا بدذ في ؤخضهما وؤهملذ آلازغ ٧ان خ٨مها مٗغيا للًُٗ ُٞه بةٖاصة الىٓغ بن جىاٞغث 
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لب قغوَه.وبطا َالب الباج٘ بإصاء الثمً م٘ ا ٌ ٞاإلاد٨مت مضٖىة بلى البذ في َلب ؤصاء الثمً، َو لخٍٗى

ٌ، وبال ٧ان خ٨مها مسالٟا لل٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة   اإلاخ٣ضمت. 402الخٍٗى

ت ما بطا ٧ان هظا الؿبب ٢اثما ؤم ال، ًىٓغ بلى مىيٕى الُلب لخدضًض ٖىانغه بض٢ت،  وإلاٗٞغ

ب اإلاغجبُت به. ٞةطا جبحن ؤن ال٣اض ي خ٨م بما وم٣اعهت طل٪ بما ٢ط ى به الخ٨م في مىُى٢ه وفي ألاؾبا

اإلاخ٣ضمت؛ ولى اهخهى به  402ًضزل في ؾلُخه بىو ال٣اهىن ٞةهه ال ٩ًىن ٢ض زغ١ ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

ٌ ٧ل الُلباث ؤو بًٗها.  الخ٣ضًغ بلى ٞع

 السبب الثاوي : ئذا وكع جدليس أثىا  جحليم الدعىي 

ي جهىع الىا٢٘ زالٞا إلاا هى، ُٞخإزغ ال٣اض ي بهظا الخهىع ٣ًهض بالخضلِـ ٧ل ؤٖما٫ الٛل الت

هضع خ٨مه جدذ هظا الخإزحر. والخمُحز بحن ؤٖما٫ الٛل التي حك٩ل جضلِؿا ًٟخذ باب الًُٗ  ال٩اطب ٍو

بةٖاصة الىٓغ وبحن ٚحرها مما ال ًغقى بلى طل٪، ٢ض ٩ًىن ص٣ُ٢ا في بٌٗ ألاخىا٫؛ لظل٪ ًدؿً جغ٥ هظا ألامغ 

 ُٞه خؿب ْغوٝ ٧ل خالت ٖلى خضة. لل٣اض ي ل٣ُغع 

ٚحر ؤهه مً اإلاؿلم به ؤن مجغص الضٞإ في الضٖىي بةه٩اع ما جًمىخه مً اصٖاءاث ال ٩ًىن جضلِؿا 

مً ١.م.م. ٞالضٞإ ًٖ الىٟـ خ٤ َبُعي، ومً زم ٞمهما جٟجن الخهم في  402باإلاٗنى اإلا٣هىص في اإلااصة 

ي ًٟخذ باب الًُٗ بةٖاصة الىٓغ. و٦ظل٪ ال ٌٗخبر الٛبن الظي ؤؾالُبه ٞةهه ال ًغقى بلى مغجبت الخضلِـ الظ

حن مً الخ٨م جضلِؿا باإلاٗنى اإلاخ٣ضم؛ ٞةطا ٧ان الٛبن ال ًجحز ؤلابُا٫ في ال٣ٗىص )اإلااصة  ًهِب ؤخض الُٞغ

 مً ٫.١.ٕ( ٞمً باب ؤولى ؤال ٩ًىن له جإزحر في ألاخ٩ام ال٣ًاثُت. 55

م ا٫ الاخخُالُت في الخضلِـ الظي ًٟخذ باب الًُٗ بةٖاصة و٢ض طهب البٌٗ بلى يغوعة جىاٞغ ألٖا

غي ؤن ألامغ مى٧ى٫ لؿلُت اإلاد٨مت التي لها 168الىٓغ  ؛ ٚحر ؤن الغؤي الٛالب ًمُل بلى ٖضم اقتراٍ طل٪، ٍو

مً ١.م.م مجغص جإ٦ُضاث الخهم ؤو هُٟه لبٌٗ الى٢اج٘  402ؤن حٗخبر جضلِؿا باإلاٟهىم اإلا٣هىص في اإلااصة 
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اع  169جل٪ الخإ٦ُضاث ؤو طل٪ الىٟي ٧ان لهما جإزحر في الاججاه الظي ؾل٨خه اإلاد٨مت  متى جبحن ؤن وفي هظا ؤلَا

اٖخبر ال٣ًاء ؤن مجغص ال٨ظب ٨ًٟي ل٣ُام الخضلِـ بطا ؤخاَذ به ْغوٝ حٗلخه مازغا في اٖخ٣اص اإلاد٨مت 

ٗخبر جضلِؿا بزٟاء الى٢اج٘ التي لها جإزح 170واججاهها في الخ٨م في الخهىمت  ر في ٦ُُٟت الٟهل في الجزإ؛ َو

٦ةزٟاء سخب مبالٜ ٧اهذ مىصٖت مً ؤحل الكٟٗت جغجب ٖىه الخ٨م باؾخد٣ا١ اإلاكٟٕى ُٞه؛ ؤو سخب 

اء بالضًً جغجب ٖىه الخ٨م بصخت الٗغى والدكُُب ٖلى الغهً.  مبلٜ مىصٕ مً ؤحل الٞى

ضم و٦ظل٪ ٌٗخبر جضلِؿا الخىاَا م٘ و٦ُل الخهم ؤو عقىجه ٢هض ؤلايغاع بمه الر هظا الخهم؛ ٖو

الضٞإ ٖجها َب٣ا إلاا ًىحبه خؿً الىُت؛ ؤو عقىة الكهىص ٢هض ؤلاصالء بكهاصة مسالٟت للخ٣ُ٣ت، ؤو عقىة 

 ال٣اض ي ب٣هض الاهدُاػ بلى اإلاغحص ي.

غ في الخضلِـ الظي ًٟخذ باب الًُٗ بةٖاصة الىٓغ الكغوٍ الخالُت  وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ًجب ؤن ًخٞى

 : 

ٗها ؤو بٗض نضوع الخ٨م ٞحها ٞةهه  ؤن ٣ً٘أوال :  الخضلِـ ؤزىاء جد٤ُ٣ الضٖىي؛ ؤما بطا و٢٘ ٢بل ٞع

ال ًجحز الًُٗ بالخماؽ بٖاصة الىٓغ. ٞالخضلِـ ٖباعة ًٖ مٟاحأث ٧اطبت جغب٪ الخهم ٞال ًىدبه بلحها، 

 وجازغ ٖلى اإلاد٨مت ٞال جخبُجها ٞخ٣٘ في الٛلِ صون قٗىع مجها.

هم ؤو مً هاثبه، ؤو مً َٝغ شخو آزغ ال ٖال٢ت له به، ٞةهه ٨ًٟي وؾىاء و٢٘ الخضلِـ مً الخ

 .171لٟخذ باب الًُٗ بةٖاصة الىٓغ 

ْهىع الخضلِـ بٗض نضوع الخ٨م : ًجب ؤن ال ٩ًىن الخضلِـ مٗغوٞا ؤزىاء ؾحر الضٖىي، ثاهيا : 

ان ال ضٖىي، ٞال ٞالخضلِـ الظي ًسى٫ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ هى الظي ًٓل زاُٞا ٖلى الخهم َُلت ؾٍغ

 ًىدبه بلُه بال بٗض نضوع الخ٨م الظي ًإحي مخإزغا به.
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لى ؤؾاؾه عجخذ  حها، ٖو ان الضٖىي و٧ان مضاع ؤزظ وعص بحن َٞغ ؤما الخضلِـ الظي ٖٝغ ؤزىاء ؾٍغ

اإلاد٨مت ٦ٟت ؤخضهما ٖلى آلازغ ا٢خىاٖا بإصلخه ٞال ًسى٫ ٞخذ باب الًُٗ بةٖاص الىٓغ ولى ٧ان جضلِؿا 

 وؾاثل الاخخُا٫ واإلا٨غ. اؾخٗملذ ُٞه ؤص١

ؤن ٩ًىن الخضلِـ مازغا في الخ٨م : ًجب ؤن ٩ًىن الخضلِـ ٢ض ؤزغ في اججاه ال٣ًاء، بدُث ثالثا : 

لى جم ٦كٟه ٢بل طل٪ الجسظ الخ٨م ههجا آزغ ٚحر الظي اجسظه. ٞال جإزحر للخضلِـ بطا ٧اهذ الى٢اج٘ التي 

لظل٪ ًجب ٖلى َالب بٖاصة الىٓغ بزباث ؤن الخضلِـ  اٖخمضها لم حؿدىض بلحها اإلاد٨مت في بنضاع خ٨مها.

 ٧ان له جإزحر ٖلى الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه.

بطا بني الخ٨م ٖلى مؿدىضاث اٖتراٝ ؤو نغح بإجها مؼوعة وطل٪ بٗض نضوع الخ٨م السبب الثالث : 

 : 

بطا ؤؾـ الخ٨م ٖلى وع٢ت اٖتراٝ مً َٝغ مً اؾخض٫ بها، ؤو نغح مً َٝغ اإلاد٨مت، بإجها 

( . وهظا الؿبب ٢ض ٌكدبه 402/3وعة ٧ان إلاً نضع هظا الخ٨م يضه ؤن ًًُٗ ُٞه بةٖاصة الىٓغ )اإلااصة مؼ 

م٘ الؿبب الؿاب٤ بطا ٧ان مً جمؿ٪ بالىع٢ت اإلاؼوعة ٌٗلم بإجها ٦ظل٪ ؤزىاء جد٤ُ٣ الضٖىي ؤما بطا لم ٨ًً 

ان اإلاؿُغة ٞةن هظا الؿبب ًب٣ى مؿخ٣ال ًٖ ؾ  اب٣ه.له ٖلم بتزوٍغها ؤزىاء حٍغ

و٦ما عؤًىا باليؿبت للخضلِـ ٞةهه ًجىػ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ، ؾىاء جم جؼوٍغ الىع٢ت مً َٝغ 

الخهم الظي اؾخض٫ بها، ؤو مً َٝغ شخو آزغ ٌٗمل بالخىاَا مٗه، ؤو ؤي شخو ؤحىبي آزغ، ولى لم 

ت به، ٞاإلاكٕغ لم ٣ًُض التزوٍغ بالجهت التي نضع ٖجها لجىاػ الًُٗ ٤، ومً زم  ٨ًً له ؾاب٤ مٗٞغ بهظا الٍُغ

ٞةهه ٨ًٟي ؤن ًدهل التزوٍغ في الىع٢ت التي بني ٖلحها الخ٨م ختى ًم٨ً للمد٩ىم يضه الًُٗ ُٞه بةٖاصة 

 الىٓغ.

٣ت التي ًثبذ بها التزوٍغ؛ ول٨ً ال٣غاءة اإلاخإهُت لل٣ٟغة اإلاخ٣ضمت جضٞ٘ بلى  ولم ًبن اإلاكٕغ الٍُغ

٣خحن : ذ  الجؼم بإن التزوٍغ ًم٨ً بزباجه بٍُغ ت الىع٢ت، والثاهُت في جهٍغ ألاولى جخمثل في اٖتراٝ الخهم بؼوٍع
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ت ٖلى ازغ مخابٗت  اإلاد٨مت بىاؾُت خ٨م بإن الىع٢ت اإلاؿخض٫ بها مؼوعة، ؾىاء ٧ان طل٪ في ٢ًُت ػحٍغ

ُت بالتزوٍغ.  بالتزوٍغ ؤو في ٢ًُت مضهُت هدُجت لضٖىي ؤنلُت ؤو صٖىي ٖٞغ

كتٍر إلاماعؾت الًُٗ اؾدىاصا لهظا   الؿبب مل ًلي :َو

تها، وبهما ًخٗحن ؤن أوال :  ذ بؼوٍع ؤن ًخم جإؾِـ الخ٨م ٖلى وع٢ت مؼوعة، ٞال ٨ًٟي ؤلا٢غاع ؤو الخهٍغ

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. ٩ً402ىن الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٢ض بني ٖلحها ٦ما ٣ًى٫ البىض الثالث للماصة 

و٢اج٘ ؤزغي ٚحر الىع٢ت اإلاؼوعة، ؤو ٖلحها  وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا ٧ان الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٢ض ؤؾـ ٖلى

لى ؤؾاهُض ؤزغي؛ و٧ان باإلم٩ان ب٣اء الخ٨م ٢اثما بضوجها ٞةهه ال ًجىػ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ اؾدىاصا لهظا  ٖو

 الؿبب.

 402/3ًجب ؤن ٩ًىن ؤلا٢غاع ؤو الخ٨م بالتزوٍغ، خانال بٗض نضوع الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه )م ثاهيا : 

اصة الىٓغ، ٖلى اٖخباع ؤن الخهم ١.م.م( ؛ ؤما بطا ٧ ان خانال ٢بل هظا الى٢ذ ٞةهه ال ًهلر ٦ؿبب إٖل

ان اإلاؿُغة ؤمامها؛  ٧ان بةم٩اهه ؤن ًًُٗ في الىع٢ت ؤمام اإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ؤزىاء ؾٍغ

ت  جى٠٢ الىٓغ في الض ُت في الؿىض اإلاؼوع، ؤو بضٖىي ػحٍغ ٖىي اإلاضهُت والًُٗ ٩ًىن بما بضٖىي جؼوٍغ ٖٞغ

 بلى خحن نضوع خ٨م ًٖ ال٣ًاء الؼحغي في صٖىي التزوٍغ.

٘ الالخماؽ بةٖاصة الىٓغ؛ طل٪ ؤن الُاًٖ ثالثا :  ًخٗحن ؤن ٩ًىن ؤلا٢غاع ؤو الخ٨م بالتزوٍغ ٢بل ٞع

ٖلُه ؤن ًدهل الضلُل اإلاثبذ للتزوٍغ ٢بل مماعؾخه للًُٗ ٧ي ال ًخسظ مً هظا ألازحر وؾُلت إلزباث 

 التزوٍغ.

٘ الالخماؽ اؾدىاصا لهظا الؿبب ب٣ي ؤن وكحر بلى ؤن التزوٍغ  غها لٞغ هظه هي الكغوٍ التي ًيبغي جٞى

ًجب ؤن ٣ً٘ ٖلى الىع٢ت التي اؾدىض بلحها الخ٨م، ؤما بطا َالب التزوٍغ الخ٨م هٟؿه ٞةهه ال ًجىػ الالخجاء 

لخت ٧ي ًخىنل بلى مدىه بلى بٖاصة الىٓغ، بل ًجب الًُٗ بالتزوٍغ في الخ٨م مً َٝغ ناخب اإلاه

 وببُاله.

 بطا ا٦دكٟذ بٗض الخ٨م وزاث٤ خاؾمت ٧اهذ مدخ٨غة لضي الُٝغ آلازغ.السبب السابع : 
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مً ؤؾباب بٖاصة الىٓغ ا٦دكاٝ وزاث٤ بٗض نضوع الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، لى ؤجها ا٦دكٟذ ٢بل 

الخالت ٦ما هى واضر مً الىو نضوعه لخٛحر وحه الىٓغ ُٞما آلذ بلُه هدُجت الخ٨م؛ بهما ٌكتٍر في هظه 

كتٍر لجىاػ الًُٗ في هظه  ان اإلاؿُغة. َو ؤن ج٩ىن ألاؾاهُض اإلا٨دكٟت مدخ٨غة مً الخهم آلازغ ؤزىاء حٍغ

 الخالت ٖضة قغوٍ هلخهها ُٞما ًلي :

ًجب ؤن ٩ًىن ا٦دكاٝ الىزاث٤ بٗض نضوع الخ٨م، ؤما بطا ا٦دكٟذ ٢بل نضوعه ولم ًض٫ بها أوال : 

ى بها و٧اهذ مثاع ه٣اف عجخذ مٗه اإلاد٨مت ٦ٟت الخهم آلازغ ٞةهه ال ًجىػ الًُٗ بةٖاصة اإلالخمـ، وؤصل

 الىٓغ.

ان ثاهيا :  ؤن ج٩ىن الىزاث٤ اإلا٨دكٟت ٢اَٗت في الضٖىي بدُث لى ٢ضمذ بلى ال٣ًاء ؤزىاء حٍغ

م٨ً ب٣اء اإلاؿُغة لغبذ اإلالخمـ الضٖىي التي نضع ٞحها الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه. ؤما بطا لم ج٨ً ٦ظل٪ وؤ

م الخمؿ٪ بها ٞةهه ال ًجىػ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ اؾدىاصا لهظا الؿبب.  الخ٨م ٢اثما ٚع

ؤن ج٩ىن الىزاث٤ اإلا٨دكٟت مدخ٨غة لضي الخهم آلازغ، ؾىاء اخخ٨غها بىٟؿه ؤو بىاؾُت ثالثا : 

شخو مً ًمثله، ؤو مً َٝغ شخو آزغ ٌٗمل بالخىاَا مٗه. ؤما بطا ٧اهذ الىزاث٤ مدخ٨غة مً َٝغ 

ُب٤ هٟـ الخ٨م بطا  ؤحىبي ال ٖال٢ت له بسهم الُاًٖ ٞةهه ال ًجىػ الًُٗ بالخماؽ بٖاصة الىٓغ. ٍو

إل  ٧اهذ ؤنى٫ الىزاث٤ اإلا٨دكٟت مىصٖت بمهلخت ٖمىمُت خُث ًم٨ً للُاًٖ ؤن ًلخمـ مً اإلاد٨مت الَا

ضلي بها للمد٨مت.  ٖلحها ؤو ًإزظ هى نىعا ٖجها ٍو

لىزاث٤ اإلا٨دكٟت مإزىطة ًٖ ؤنى٫ مىصٖت لضي مهالر ٖامت و٧ان ل٩ل ما هى الخل بطا ٧اهذ ا

الُاًٖ ًجهل طل٪؟ في هظه الخالت هغي ؤن همحز بحن ما بطا ٧ان الخهم آلازغ ٖلى ٖلم بها وؤزٟى وحىصها 

ًٖ اإلاد٨مت؛ ؤو ٚحر ٖالم، ٟٞي الٟغى ألاو٫ وٗخ٣ض ؤهه ًخٗحن ٢بى٫ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ٖلى ؤؾاؽ 

 ي الٟغى الثاوي ٞةهه ال ًجىػ الًُٗ اؾدىاصا لهظا الؿبب.الخضلِـ. ؤما ف

٘ َلب بٖاصة الىٓغ ٧ي ال ًخسظ هظا الًُٗ وؾُلت زابعا :  ؤن جٓهغ اإلاؿدىضاث اإلادخ٨غة ٢بل ٞع

 للخهى٫ ٖلى ألاوعا١ اإلاثبخت للضٖىي وهى ؾبب حضًض لم ًغص به هو في ال٣اهىن.
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 لخ٨م.بطا وحض جىا٢ٌ بحن ؤحؼاء هٟـ االسبب الخامس : 

ل٩ي ًصر الالخجاء بلى مماعؾت الًُٗ بةٖاصة الىٓغ اؾدىاصا لهظا الؿبب، ًجب ؤن ٩ًىن الخىا٢ٌ 

واعص ٖلى ؤحؼاء هٟـ الخ٨م؛ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بإحؼاء اإلاىُى١ بطا ٧ان هظا ألازحر م٩ىها مً ؤحؼاء ٖضة، ؤو 

 بحن اإلاىُى١ والخُثُاث اإلاىحبت له.

بحن اإلاىُى١ والخُثُاث ٚحر اإلاىحبت له ٞال جإزحر له ٖلى الخ٨م،  وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا ٧ان الخىا٢ٌ

 ٦ما ؤهه ال جإزحر ٖلى جىا٢ٌ ألاؾباب بًٗها ببٌٗ بطا لم ًدؿغب هظا الى٣ٌ بلى اإلاىُى١ .

وحملت ال٣ى٫ ؤن الخىا٢ٌ بحن ؤحؼاء الخ٨م الىاخض بك٩ل ًجٗل الخىُٟظ مخٗظعا ًسى٫ ٞخذ باب 

خُذ ما ًظهب بلُه بٌٗ الباخثحن مً خهغ هظا الؿبب في الخىا٢ٌ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ. ٞلِـ بص

. ٞالىو حاء ٖاما قامال لجمُ٘ ؤحؼاء الخ٨م، وج٣ُُضه ًدخاج بلى هو آزغ  172الخانل في مىُى١ الخ٨م 

ٖلى  240وهى ٚحر واعص. ؤي٠ بلى طل٪ ؤن اإلاكٕغ في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلالغى ٧ان ًىو في اإلااصة 

حؼاء مىُى١ الخ٨م، واؾدبضاله لهظه الٗباعة بالٗباعة الجضًضة في ال٣اهىن الخالي ًا٦ض ؤن الخىا٢ٌ بحن ؤ

 هِخه اججهذ بلى ؤن الخىا٢ٌ بحن ؤحؼاء الخ٨م ؤًا ٧ان مىيٗه، ًٟخذ باب الًُٗ بةٖاصة الىٓغ.

 وبىاء ٖلى طل٪ ٞةطا اهتهذ اإلاد٨مت في ؤؾباب الخ٨م بلى ٖضم زبىث اإلاُل في حاهب اإلا٨تري، زم

٢ًذ ٖلُه في اإلاىُى١ باإلاهاص٢ت ٖلى ؤلاقٗاع باإلٞغاٙ اإلابني ٖلى هظا الؿبب؛ ج٩ىن مخىا٢ًت في خ٨مها 

مً ١.م.م . وه٨ظا ؤًًا بطا ٢غعث اإلاد٨مت ؤن قغوٍ اإلا٣انت زابخت و٢بلذ  402/5باإلاٗنى اإلادضص في اإلااصة 

ىن مخىا٢ًت بك٩ل ًٟخذ باب الًُٗ الُلب اإلاخٗل٤ بها زم ٖاصث وخ٨مذ ٖلى اإلاخمؿ٪ بها ب٩امل الضًً ج٩

 بةٖاصة الىٓغ.

غاٝ واؾدىاصا لىٟـ الىؾاثل بد٨محن السبب السادس :  بطا ٢ًذ اإلاد٨مت بحن هٟـ ألَا

إل ٖلى خ٨م ؾاب٤ ؤو لخُإ وا٢عي.  اهتهاثُحن ومخىا٢ًحن، وطل٪ لٗلت ٖضم الَا
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جهاثُان بحن هٟـ ل٣بى٫ الًُٗ اؾدىاصا لهظا الؿبب ًجب ؤن ًهضع ًٖ هٟـ اإلاد٨مت خ٨مان 

٤ُ بُجهما. ٞةطا ٧ان الخ٨مان  الخهىم واؾدىاصا لىٟـ الىؾاثل، مخىا٢ًان بك٩ل ٌؿخدُل مٗه الخٞى

ً ًٖ هٟـ اإلاد٨مت، بإن ٧ان ؤخضهما ناصعا ٖىض ال٣ًاء اإلاضوي والثاوي ًٖ ال٣ًاء  اإلاخىا٢ًان ٚحر ناصٍع

لى ؤن الؼحغي ٞةجهما ال ًسىالن الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ختى ولى اجدض ألا  َغاٝ والىؾاثل. ٨ٞظا ٢غع اإلاجلـ ألٖا

٘ الخىا٢ٌ بحن خ٨محن جهاثُحن، ؤن ٩ًىن الخ٨مان ٢ض نضعا ًٖ  : " مً قغوٍ َلب بٖاصة الىٓغ لٞغ

ت وألازغي مضهُت" .  مد٨مت واخضة، ال ًٖ مد٨مخحن مسخلٟخحن ؤخضهما ػحٍغ

ً بحن هٟـ الخهىم واؾدىاصا ل كتٍر ٦ظل٪ ؤن ٩ًىن الخ٨مان ناصٍع ىٟـ الىؾاثل ٞةطا َو

اصة الىٓغ مهما ٧ان  ازخل٠ الخهىم ؤو الىؾاثل في الخ٨م ألاو٫ ٖىه في الخ٨م الثاوي ٞةن طل٪ ٚحر مبرع إٖل

مغو والثاوي بحن ٖمغو وؾٗض ، و٧اها  ض ٖو الخىا٢ٌ بُجهما ناعزا، ٞه٨ظا بطا ٧ان الخ٨م ألاو٫ بحن ٍػ

٤ُ بُجهما ٧ان هظا الخىا٢ٌ ٚحر مبرع لُلب بٖاصة الىٓغ الزخالٝ  مخىا٢ًحن لضعحت ٌؿخدُل مٗها الخٞى

الخهىم في الخ٨م ألاو٫ ٖىه في الخ٨م الثاوي. وه٨ظا ؤًًا ال ًجىػ الاؾدىاص بلى الخىا٢ٌ اإلاىحىص بحن 

خ٨محن لُلب بٖاصة الىٓغ بطا ٧ان ؤخضهما ٣ًط ي بإصاء اإلاضعى ٖلُه للمضعي اإلابلٜ باٖخباعه زمىا لبًاٖت 

ٌ َلب ال٨غاء لخهىله الىٞاء به. والؿبب في ٖضم حىاػ اقتراها اإلا٨تري مً اإلا ٨غي؛ والثاوي ٣ًط ي بٞغ

الًُٗ في هظه الخالت مغصه ازخالٝ الىؾاثل اإلاٗخمض ٖلحها في الخ٨م ألاو٫ ًٖ جل٪ اإلاٗخمضة في الخ٨م 

 الثاوي، ٟٞي الخ٨م ألاو٫ ؾبب اإلاُالبت هى ٣ٖض البُ٘ وفي الثاوي ٣ٖض ال٨غاء.

كتٍر ؤن ٩ًىن ؾبب إل ٖلى خ٨م ؾاب٤ ؤو لخُإ وا٢عي  َو الخىا٢ٌ واخضا مً ازىحن بما ٖضم الَا

في الخ٣ضًغ. ٞةطا ؾب٤ الضٞ٘ ؤمام اإلاد٨مت بذجُت الص يء اإلا٣ط ى به واَلٗذ بظل٪ ٖلى الخ٨م الؿاب٤، 

٤ الًُٗ اإلاىاؾب  وم٘ طل٪ ؤنضعث الخ٨م الثاوي ألؾباب ٢ضعتها وحاء هظا الخ٨م مىا٢ًا لؤلو٫، ٞةن ٍَغ

لى٣ٌ ولِـ بٖاصة الىٓغ. ؤما بطا لم ًضٞ٘ ؤمام اإلاد٨مت بذجُت الص يء اإلا٣ط ى وؤنضعث خ٨ما زاهُا هى ا

غاٝ واؾدىاصا لىٟـ الىؾاثل ٞةهه ًجىػ ٖىضها الًُٗ بةٖاصة الىٓغ.  مخىا٢ًا م٘ ألاو٫ بحن هٟـ ألَا
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ل٣ى٫ بإن وبطا اَلٗذ اإلاد٨مت ٖلى الخ٨م الؿاب٤ وم٘ طل٪ ؤزُإث في الى٢اج٘؛ ٦إن جظهب بلى ا

م اجداص  اإلاىيٕى بحن ما جىاوله الخ٨م ألاو٫، والجزإ اإلاٗغوى ٖلحها مسخل٠، ؤو ؤن الىؾاثل مسخلٟت ٚع

غاٝ في الخ٨م ألاو٫ لِؿىا هم ؤهٟؿهم في الخ٨م الثاوي و٧ان ج٣ضًغها ٚحر صخُذ ٞةجها  اإلاىيٕى ؤو ؤن ألَا

اص  ة الىٓغ.ج٩ىن ٢ض ؤزُإث في الى٢اج٘ وبالخالي ٧ان خ٨مها ٢ابال إٖل

ً.السبب السابع :   بطا لم ٣ً٘ الضٞإ بهٟت صخُدت ٖلى خ٣ى١ بصاعاث ٖمىمُت ؤو خ٣ى١ ٢انٍغ

هظا الىحه مً ؤوحه الًُٗ بةٖاصة الىٓغ جإزغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ويٗه ب٣اهىن اإلاغاٞٗاث الٟغوس ي 

اصة الىٓغ خماًت بٌٗ ألاشخام ؤو الهُأث ا173ال٣ضًم  لتي جخ٣اض ى بىاؾُت . و٢ض عوعي في حٗله ؾببا إٖل

غها ٖلى  ممثل؛ خُث ًسص ى ؤن ٣ً٘ ٢هىع ؤو ج٣هحر في صخت الخمثُل ٞخًاع مهالخها بؿبب ٖضم جٞى

ان اإلاؿُغة.  الىؾاثل الالػمت لخضاع٥ هظا ال٣هىع ؤو الخ٣هحر زال٫ ؾٍغ

ٞخمثُل قغ٦ت مً َٝغ شخو لِؿذ له الؿلُت لل٣ُام بهظا الخمثُل َب٣ا ل٣ىاهُجها الضازلُت، 

ال٣انغ شخهُا للضٞإ ًٖ مهالخه صون ممثله، ؤو ٖضم خهى٫ اإلامثل ٖلى ؤلاطن بالخ٣اض ي  وخًىع 

٩ىن بالخالي ؾببا مً ؤؾباب بٖاصة الىٓغ.  الظي ًىحبه ال٣اهىن؛ ٧ل هظا ًجٗل الضٞإ ٚحر صخُذ؛ ٍو

بضو ؤن اإلاكٕغ ٌكتٍر ٖضم الضٞإ بهٟت صخُدت وهى ما ًىهٝغ في هٓغها بلى صخت الخمثُل  ٍو

بلى صخت الىؾاثل التي ًخظٕع بها هظا اإلامثل في الضٞإ ًٖ خ٣ى١ ال٣انغ ؤو ؤلاصاعة التي ؤو٧ل بلُه  ولِـ

 ؤمغ جمثُلها.

ٞةطا ٧ان الخمثُل صخُدا مً الىاخُت ال٣اهىهُت، ٦إن ٧ان الصخو الظي مثل ؤلاصاعة الٗمىمُت ؤو 

ن الضٞإ ٩ًىن ٢ض جم بك٩ل ال٣انغ هى هٟـ الصخو اإلاٗحن مً َٝغ ال٣اهىن لل٣ُام بالخمثُل، ٞة

صخُذ ختى ولى ٢هغ ممثل الكغ٦ت ؤو ممثل ال٣انغ في واحبه. ٞمثل هظا الخ٣هحر ًهلر ؤؾاؾا لترجِب 

اإلاؿاولُت ولِـ ؾببا مً ؤؾباب بٖاصة الىٓغ. لظل٪ ٞلِـ بصخُذ ما ًظهب بلُه بٌٗ الباخثحن مً 
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. ٞةطا ٧اهذ مهلخت ال٣انغ ؤو  174الىٓغ اٖخباع ال٣هىع ؤو الخ٣هحر في الضٞإ ؾببا مً ؤؾباب بٖاصة 

ؤلاصاعة الٗمىمُت ج٣خط ي خماًت زانت، ٞةن طل٪ ًخد٤٣ بًغوعة جىهِب مً ًمثلهما؛ ؤما بٗض طل٪ ٞةن 

مهلخت زهىمهما في الضٖىي ال ج٣ل ًٖ مهلخت ٧ل مجهما في هظا الكإن ؛ ٞمً خ٤ زهم ال٣انغ ؤو 

الخه في مىاحهت ٧ل مجهما متى ٧ان نضوعه بدًىع ؤلاصاعة الٗامت ؤن ًُمئن بلى الخ٨م الظي نضع له

 ممثلهما ال٣اهىوي.

وبطا ٧ان هظا الى٣اف لم ٌٗض له مىيٕى في ْل ٢اهىوي اإلاغاٞٗاث في ٧ل مً ٞغوؿا ومهغ بؿبب 

ًها بمىاص ؤزغي، ٞةهه الػا٫ ٨ًدس ي  بلٛاء اإلاىاص التي ٧اهذ ججٗل هظا الؿبب مً ؤؾباب بٖاصة الىٓغ وحٍٗى

 مً ١.م.م. 402ي ٢اهىهىا الظي هو ٖلُه في البىض الؿاب٘ مً اإلااصة ؤهمُت ٦بحرة ف

 اإلابحث الثالث : ئحسا اث الؼعً باعادة الىظس

٘ ؤمامها، وآلازاع  ٘ بىاؾُتها الًُٗ والجهت التي ًٞغ ٣ت التي ًٞغ ؾيخٗغى في هظا اإلابدث للٍُغ

ٗه.  اإلاترجبت ٖلى ٞع

 أوال : زفع الؼعً

٣ ٘ ؤمام اإلاد٨مت التي لم ًدضص اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٍَغ ت زانت للًُٗ بةٖاصة الىٓغ، ٚحر ؤهه إلاا ٧ان ًٞغ

ٗه خؿب ٧ل خالت، بما بم٣ا٫  نضع ٖجها الخ٨م اإلاخٗغى ٖلُه، ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن بٖاصة الىٓغ ًخم ٞع

ى٢ٗه الُاًٖ ؤو  –وهى الٛالب  –م٨خىب  ذ قٟىي ًدغع به مدًغ مً َٝغ ٧اجب الًبِ ٍو وبما بخهٍغ

مً ١.م.م( وطل٪ ٢ُاؾا ٖلى اإلا٣االث الاٞخخاخُت. ول٩ي ٣ًبل  31ى ؤهه ال ٌؿخُُ٘ الخى٢ُ٘ )اإلااصة ٌكاع ُٞه بل

غ ُٞه ٖضة قغوٍ ؤهمها :  الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ًجب ؤن جخٞى

ٞةٖاصة الىٓغ مكغوٍ بإحل خغم اإلاكٕغ ٖلى جدضًضه بض٢ت بهضٝ احترام ميعاد الؼعً : -1

 م ًماعؽ زال٫ ألاحل ٩ًىن ٚحر م٣بى٫.اؾخ٣غاع ألاويإ؛ ومً زم ٩ٞل ًَٗ ل
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د/نور الدين الناصري                                       ز في المسطرة المدنية     الموج  
 

 273 

ش جبلُٜ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه  اصة الىٓغ هى زالزىن ًىما جدؿب مً جاٍع وألاحل الظي خضصه اإلاكٕغ إٖل

ان هظا ألاحل جسخل٠ بازخالٝ الؿبب اإلاٗخمض في َلب بٖاصة  403/2) اإلااصة  مً ١.م.م(. ٚحر ؤن بضاًت ؾٍغ

 الىٓغ.

مً ١.م.م ٖلى ؤهه : " بطا ٧اهذ ؤؾباب َلب بٖاصة الىٓغ  404إلااصة وبىاء ٖلى طل٪ هو اإلاكٕغ في ا

تراٝ بالؼوع ؤو ا٦دكاٝ  هي التزوٍغ ؤو الخضلِـ ؤو ا٦دكاٝ مؿدىضاث حضًضة ال ٌؿغي ألاحل بال مً ًىم الٖا

ش، ٚحر ؤهه بط ا اإلاؿدىضاث الجضًضة، بكٍغ ؤن جىحض باليؿبت للخالخحن ألازحرجحن حجت ٦خابُت ٖلى هظا الخاٍع

ش  ت، ٞةن ألاحل ال ٌؿغي بال ابخضاء مً الخاٍع ٧اهذ ألاٞٗا٫ ؤلاحغامُت ٢ض زبذ وحىصها مً َٝغ مد٨مت ػحٍغ

ٖلى  405الظي ًهبذ ُٞه الخ٨م الهاصع مً اإلاد٨مت م٨دؿبا ٢ىة الص يء اإلاد٩ىم به" . ٦ما ههذ اإلااصة 

ش ؤهه : " بطا ٧ان الؿبب اإلاثاع مً ؤحله َلب بٖاصة الىٓغ حٗاعى ألاخ٩ا م، ٞةن ألاحل ال ٌؿغي بال مً جاٍع

 جبلُٜ الخ٨م  ألازحر ".

ومى٢ٗا ٖلُه ئذا حعلم ألامس بنزاع خاطع للمسؼسة الكخابيت فان اإلالال ياب أن يكىن مكخىبا، -2

مً ال٣اهىن اإلاىٓم إلاهىت اإلاداماة: " اإلادامىن اإلاسجلىن بجضو٫  32مً َٝغ مدام، طل٪ ؤهه ٖمال باإلااصة 

غاٝ ومااػعتهم، لخ٣ضًم اإلا٣االث  لهُأث اإلادامحن باإلامل٨ت هم وخضهم اإلااهلىن، في هُا١ جمثُل ألَا

واإلاؿخيخجاث واإلاظ٦غاث الضٞاُٖت في حمُ٘ ال٣ًاًا باؾخثىاء..." ٞلم ٌٗض مؿمىخا للمخ٣ايحن ٦مبضؤ ٖام 

بى٫ مباقغة ال٣ًاًا ؤمام اإلادا٦م بهٟت شخهُت، بل ًخٗحن ٖلحهم جىهِب مدامحن وبال خ٨م بٗضم ٢

 صٖاواهم.

ًثبذ اًضإ مبلٜ ب٨خابت الًبِ ٌٗاص٫ الخض ياب ئزفاق ملال الؼعً باعادة الىظس بىصل -3

مً ١.م.م(. و٢ض  403/1ألا٢ص ى للٛغامت التي ًم٨ً الخ٨م بها ٖلى الُٝغ الظي ًسؿغ بٖاصة الىٓغ )م 

٨مت الابخضاثُت وؤلٟحن مً ١.م.م الخض ألا٢ص ى للٛغامت في مبلٜ ؤل٠ صعهم ؤمام اإلاد 407خضصث اإلااصة 

خدضص مهحر الٛغامت  لى ٍو وزمؿماثت صعهم ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ وزمؿت آالٝ صعهم ؤمام اإلاجلـ ألٖا

اإلاىصٖت بمهحر الًُٗ بةٖاصة الىٓغ، ٞةطا ٢بل هظا ألازحر عصث الٛغامت اإلاىصٖت للُالب. ؤما بطا لم ٣ًبل 
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خ ىت الٗامت للممل٨ت. ٍو ٗحن الخ٨م بغص الٛغامت للُاًٖ بٌٛ الىٓغ ًٖ هدُجت ٞةجها جهاصع لٟاثضة الخٍؼ

خم الغحٕى في الخ٨م اإلاُٗىن  غ ؤخض ؤؾبابه ٍو ؛ ٣ٞض ٣ًبل َلب بٖاصة الىٓغ لخٞى الخ٨م الٟانل في اإلاىيٕى

ُٞه، وم٘ طل٪ ًسؿغ الُاًٖ مىيٕى الجزإ بٗض طل٪؛ ٞال جإزحر لهظه الىدُجت ٖلى الخ٨م بغص الٛغامت 

ن مد٨مت الاؾخئىاٝ بٗضما نغخذ بخإًُض الخ٨م ؤٟٚلذ البث في اؾخئىاٝ ؤخض اإلاىصٖت. ٨ٞهظا لى أل 

ٟا٫ ٞةجها ج٣ط ي ب٣بى٫  الُاٖىحن، ًُٞٗ هظا ألازحر ؤمامها بةٖاصة الىٓغ في ال٣غاع الاؾخئىافي بؿبب هظا ؤلٚا

بخضاجي. َلب بٖاصة الىٓغ م٘ عص مبلٜ الٛغامت اإلاىصٕ ختى ولى ٢ًذ بٗض طل٪ في اإلاىيٕى بخإًُض الخ٨م الا 

 408ٞسهىمت بٖاصة الىٓغ مؿخ٣لت هظا ًٖ زهىمت الاؾخئىاٝ؛ لظل٪ ٧ان اإلاكٕغ بٗض ؤن هو في اإلااصة 

غاٝ بلى الخالت التي ٧اهىا ٖلحها  مً ١.م.م ٖلى ؤهه : " بطا ٢بلذ بٖاصة الىٓغ و٢٘ الغحٕى في الخ٨م وعح٘ ألَا

٘  ٢410ًذ بها"؛ ؤياٝ في اإلااصة  ٢بل نضوع هظا الخ٨م وعصث اإلابالٜ اإلاىصٖت وألاقُاء التي ؤهه : " ... ًٞغ

 ؤمام اإلاد٨مت التي بدذ في بٖاصة الىٓغ ؤنل الجزإ الظي نضع في قإهه الخ٨م الظي ؤُٖض الىٓغ ُٞه ".

 ثاهيا : الجهت التي يسفع أمامها الؼعً باعادة الىظس

٘ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ؤمام اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ، ؾىاء ٧اهذ اإلاد٨مت ًٞغ

٤ مً َغ١  لى في الخاالث التي ًجىػ ٞحها الًُٗ ؤمامه بهظا الٍُغ الابخضاثُت ؤو الاؾخئىاُٞت ؤو اإلاجلـ ألٖا

 الًُٗ.

مً ١.م.م التي ههذ في ٣ٞغتها  406و٢ض وحض اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤن ًا٦ض ٖلى هظه ال٣اٖضة في اإلااصة 

٘ َلب بٖاصة الىٓغ  جىػ ؤن ًبذ ألاولى ٖلى ؤهه : " ًٞغ ؤمام اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه، ٍو

غ هظه ال٣اٖضة ج٨مً في ؤن الهضٝ مً بٖاصة  ُٞه هٟـ ال٣ًاة الظًً ؤنضعوه". والخ٨مت مً وعاء ج٣ٍغ

الىٓغ لِـ هى بنالح ٢ًاء س يء، وبهما بٖاصة ج٣ضًغ و٢اج٘ الجزإ ومؿاثله ال٣اهىهُت ٖلى يىء ما اؾخجض 

إل ٖلحها ٢بل نضوعه ل٩ان لها جإزحر ٖلى مً ْغوٝ اه٨كٟذ  بٗض نضوع الخ٨م، وهي ْغوٝ لى جم الَا

 اإلاؿاع الظي ؾاعث ُٞه اإلاد٨مت.
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واهُال٢ا مً هظه ال٨ٟغة هو اإلاكٕغ ٖلى ؤهه ًم٨ً ؤن ًىٓغ في َلب بٖاصة الىٓغ هٟـ ال٣ًاة 

 الظًً نضع ٖجهم الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه.

ٖجها الخ٨م ٞةن اإلاد٨مت التي خلذ مدلها هي التي جخىلى  وبطا خضر ؤن ؤلُٛذ اإلاد٨مت التي نضع 

 الىٓغ في الًُٗ.

 ثالثا : آثاز الؼعً باعادة الىظس

ًترجب ٖلى الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ؾض باب هظا الًُٗ جهاثُا بسهىم ال٣ًُت اإلاُٗىن ٞحها وهى -1

اص ة الىٓغ؛ وهي ال٣اٖضة ما ٌٗٝغ ب٣اٖضة ٖضم حىاػ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ في الخ٨م الهاصع هدُجت إٖل

 Recours sur recours neالٗامت التي جد٨م حمُ٘ َغ١ الًُٗ، وبم٣خًاها ؤن الًُٗ ٖلى الًُٗ ال ًجىػ 

vaut  اصة الىٓغ بالظاث ٣ٞض ٧ان ال٣اهىن الٟغوس ي ال٣ضًم ًىو في اإلااصة ٖلى ٢اٖضة  503. وباليؿبت إٖل

 ٖضم حىاػ مماعؾت هظا الًُٗ مغجحن في هٟـ ال٣ًُت.

وعٚم ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًىعص هها ممازال لهظه ال٣اٖضة ٞةن الٗمل مؿخ٣غ ٖلحها باٖخباعها مبضؤ 

٣ٞهُا و٢ًاثُا ؤؾاؾُا ًخٗحن الٗمل به صون خاحت بلى هو؛ ُٞبُٗت ألاقُاء جملي يغوعة وي٘ خض للجزإ، 

 وهى ما ًخُلب اؾخ٣غاع ألاخ٩ام وخؿم الخهىماث ٖىضما جهل بلى خض مٗحن.

تر  جب ٖلى هظا ألانل ؤن مً ًَٗ في خ٨م بةٖاصة الىٓغ وؤز٤ٟ في َٗىه ال ًجىػ له ؤن ٌُٗض ٍو

٤ مغة ؤزغي، ولى اؾدىض في َٗىه بلى ؤؾباب حضًضة لم ًثرها مً ٢بل؛ بل بن هظا اإلاى٘  الًُٗ بهظا الٍُغ

ا ختى ولى ٧اهذ ألاؾباب الجضًضة لم جى٨ك٠ بال بٗض نضوع الخ٨م في بٖاصة الىٓغ ؛ ؤو ٢بل ًٓل ؾاٍع

٘ الًُٗ الظي الػا٫ مىٓىعا مً َٝغ اإلاد٨مت.  نضوعه وبٗض ٞع

بُض ؤن مماعؾت الًُٗ بةٖاصة الىٓغ ال ًترجب ٖلُه ؤي ؤزغ مى٠٢ لخىُٟظ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه )م -2

١.م.م(. ٞللمؿخُٟض مً الخ٨م ؤن ًماعؽ ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت بن لم ٨ًً ٢ض ماعؾها؛ ؤو ٌؿخمغ  406/2

٘ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ. ٚحر ؤن هىا٥ خالخحن ٠٣ً ٞحهما الخىُٟظ مً الىاخُت  ٞحها بن ٧ان ٢ض بضؤها ٢بل ٞع

الٗملُت لخٗظع مباقغجه ؤو الاؾخمغاع ُٞه؛ هاجحن الخالخحن هما : الخىا٢ٌ بحن ؤحؼاء هٟـ الخ٨م، ونضوع 
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غاٝ واؾدىاصا لىٟـ الىؾاثل. وبطا  جىاو٫ الًُٗ ؤحؼاء خ٨محن مخىا٢ًحن ًٖ هٟـ اإلاد٨مت بحن هٟـ ألَا

مُٗىت مً الخ٨م ٞةن باقي ألاحؼاء ال جًاع بهظا الًُٗ وجب٣ى ؾلُمت مىخجت ل٩ل آزاعها، بال بطا ٧اهذ مترجبت 

 ٖلى بًٗها البٌٗ.

غاٝ بلى الخالت التي ٧اهىا ٖلحها ٢بل نضوع الخ٨م  وبطا ٢ًذ اإلاد٨مت ب٣بى٫ بٖاصة الىٓغ عح٘ ألَا

رصوا بظل٪ ٧امل ؾلُاتهم بػاء الجزإ خُث ًم٨جهم ؤلاصالء بما ًٌٗ لهم ١.م.م( واؾت 408اإلاُٗىن ُٞه )م 

، ٧اهىا ًمل٩ىن الخمؿ٪ بها ٢بل نضوع الخ٨م الظي و٢٘ الغحٕى ُٞه، ٦ما حؿترص اإلاد٨مت ؾلُاتها  مً صٕٞى

 ١.م.م(. 410لؿض الٟغاٙ الظي زلٟه مدى الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه )م 

مً ؤحله زم ٢بى٫ بٖاصة الىٓغ هى جىا٢ٌ ألاخ٩ام، ٞةن  ٚحر ؤهه في خالت ما بطا ٧ان الؿبب الظي

 ١.م.م(.  409اإلاد٨مت ج٣ط ي بإن الخ٨م ألاو٫ هى الظي ًجب جىُٟظه خؿب ق٩له ومًمىهه ) م
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