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 المقدمة 

َ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ذحٌٕظٍ ٌىٌٚ جٌرحٌَ جًٌٞ ٠ٍؼرٗ ِٓ جٌػحذص ٌىٜ جٌؿ١ّغ جأل١ّ٘س جٌطٟ ٠كطٍٙح ٔظح    

 فٟ جٌىفغ ذؼؿٍس

جالْطػّحٌ ٚ جٌط١ّٕس جاللطٛحو٠س ٚ جالؾطّحػ١س ذٛفس ػحِس، ػالٚز ػٍٝ جٌّٓحّ٘س فٟ قّح٠س جٌٍّى١س 

 جٌؼمح٠ٌس ٚئٞفحء جٌػمس

نح٘ ذٗ ِٓطٍز جٌطكف١ع ٚضأ١ّْ ٌُْ ػمحٌٞ  ٌّؼحِالش جٌٍّضرطس ذٙح، فرحٔطٙحءٚ جٌّٛىجل١س ػٍٝ ج

 ٠ؼطٝ ٌٍؼمحٌ قّح٠س ال

ضطٛفٍ فٟ غ١ٍٖ ِٓ جٌؼمحٌجش ألْ ِٓطٍز جٌطكف١ع ضطٍٙ جٌؼمحٌ ِٓ وً جٌّٕحَػحش ٚجالوػحءجش جٌطٟ 

 لى ضػحٌ ذٗأٔٗ فال ٠ؼطى

 ذأٞ قك غ١ٍ ِٓؿً ذٗ ِّٙح لٍص قؿ١طٗ، ٚال ٠طحي جٌطمحوَ أٞ قك ِإّْ ػ١ٍٗ ِّٙح ٠حي أِىٖ.

ّغٍذٟ ئقح٠س ً٘ج جٌٕظحَ جٌؼمحٌٞ ذطٍْحٔس ِٓ جٌٕٛٛ٘ ِٓ ً٘ج جٌّٕطٍك، قحٚي جٌٍّٗع جٌ    

( جٌّؼىي  1913غٗص 12جٌمح١ٔٛٔس ذً ٚجٌكّح٠س جٌمٟحت١س، ٠أضٟ ػٍٝ ٌأْٙح ظ١ٍٙ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ) 

14.07 ذّمطٟٝ لحْٔٛ 
1

جإلؾٍجءجش ٚجٌّٓح٠ٍ جٌطٟ ٠طؼ١ٓ ػٍٝ ٠حٌد جٌطكف١ع  ،ٚلى ضٌٛٝ ً٘ج جٌمحْٔٛ ذ١حْ

 حٌٞ ٠طٍٙ جٌؼمحٌ ِٓ ؾ١ّغ جٌكمٛقٍْٛوٙح ذغ١س ضأ١ّْ ٌُْ ػم

جٌٓحٌفس غ١ٍ جٌّّٟٕس ذٗ ،ذك١ع ضرطىب ذا٠ىجع ِطٍد جٌطكف١ع ٌىٜ جٌٛوحٌس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍّكحفظس جٌؼمح٠ٌس 

 ف١ّح ٠ؼٍف ذحٌّٓطٍز

جإلوج٠ٌس ،غ١ٍ أٔٗ غحٌرح ِح ٠ىْٛ جٌؼمحٌ جٌٍّجو ضكف١ظٗ ِٛٞٛع ُٔجػحش ،ذ١ٓ ػىز أ٠ٍجف ِطرح٠ٕس 

 ف١ّح ذ١ٕٙح ،فٕٛرف آْ ئي

 فٟ نُٟ ِح ٠ؼٍف ذحٌطؼٍٞحش أٚ جٌّٓطٍز جٌمٟحت١س.

٠مٛى ذحٌطؼٍٜ "ضٍه ج١ٌٍْٛس جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ ٠ّحٌْٙح جٌغ١ٍ ٌٍك١ٌٍٛس وْٚ ئضّحَ ئؾٍجءجش جٌطكف١ع    

ٚيٌه نالي ج٢ؾحي جٌمح١ٔٛٔس جٌّمٌٍز، ٠ٚٙىف جٌطؼٍٜ ذًٙج جٌّؼٕٝ ئٌٝ ضٛل١ف ئؾٍجءجش جٌطكف١ع ِٓ 

                                                      
1
 14.07ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  جٌؼمحٌٞ وّح ٚلغ ضغ١١ٍٖ ٚضط١ّّٗ ( جٌّطؼٍك ذحٌطكف١ع1913أغٓطّ  12) 1331ٌِٟحْ  9جٌٛحوٌ فٟ  جٌظ١ٍٙ ج٠ٌٍٗف 

 5575٘ .(2011ٔٛفّرٍ  22) 1432ِٓ يٞ جٌكؿس  25فٟ  1.11.177ذطٕف١ًٖ جٌظ١ٍٙ ج٠ٌٍٗف ٌلُ  ٛحوٌجٌ
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ف١ٙح ئٌٝ أْ ٠ٍفغ جٌطؼٍٜ ٠ٚٛٞغ قى ٌٍُٕجع ػٓ ٠ٍ٠ك جٌّكىّس أٚ  ٠ٍف جٌّكحفع  ٚػىَ جالْطٍّجٌ

ئذٍجَ ٍٚف ذ١ٓ جأل٠ٍجف"
2

 

ٚٔكٓ ٕ٘ح ٌٓ ٔطؼٍٜ ٌألٖهح٘ جٌى٠ٓ ٠كك ٌُٙ ضمى٠ُ جٌطؼٍٜ أٚ أؾحٌٗ ،أٚ قطٝ ٖىٍٗ ٚجٌر١حٔحش    

ذٗ ػٍٝ جٌّطٍضرس ػٍٝ جٌم١حَ  ج٢غحٌجٌطٟ ٠ؿد أْ ٠طّٟٕٙح ،ِٚٓ ٠طكًّ جٌّٛح٠ٌف وػٜٛ جٌطؼٍٜ ٚوًج 

جٌه١ٚٛٛحش جٌطٟ ضم١ى جٌمٟحء جٌؼحوٞ أضٕحء ذطٗ فٟ ِػً  جػطرحٌ أْ ِح ٠ّٕٙح فٟ ِٛٞٛع جٌطؼٍٜ ٘ٛ ضٍه

ًٖ٘ جٌُٕجػحش ،ْٛجء ِٓ ق١ص جٌّرحوب جٌطٟ ٠هٟغ ٌٙح أٚ جٌّٓطٍز جٌطٟ ٠ؿد ٍْٛوٙح لرً جٌهٜٛ فٟ 

 ِٕحلٗس ضفح١ًٚ جٌُٕجع جٌّطٍٚـ أِحِٙح.

١ً ٚجٌّٕحلٗس أ١ّ٘س لٜٛٛ ْٛجء ػٍٝ جٌّٓطٜٛ جٌٕظٍٞ ِٓ ٠ٚىطٟٓ ً٘ج جٌّٛٞٛع ل١ى جٌطكٍ   

 نالي جٌٕمحٔ ٚجالنطالف

جٌفمٟٙ جٌكحو جًٌٞ وجٌش ٌقحٖ ذ١ٓ جٌؼى٠ى ِٓ جٌرحقط١ٓ ٚجٌّطه١ٛٛٓ فٟ جٌّحوز جٌؼمح٠ٌس ذٛفس ػحِس 

 ِكح١ٌٚٓ ئ٠ؿحو قً

جٌّٛٞٛع فٟ  ٔحؾغ ٌإلٖىحالش جٌّٓطؼ١ٛس فٟ ً٘ج ج١ٌّىجْ، أِح ػٍٝ جٌّٓطٜٛ جٌؼٍّٟ فطظٍٙ أ١ّ٘س

 جٌُٕجػحش جٌؼمح٠ٌس

جٌّطؼٍمس ذحٌطؼٍٜ ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع ِٚح ٠ػ١ٍٖ ِٓ ٚؼٛذحش ػ١ٍّس ػٕى ذص جٌّكىّس فٟ وػٜٛ 

 جٌُٕجع.

ْٕكحٚي ٌفغ جٌٍرّ ػٓ ً٘ج جٌّٛٞٛع ،ػٓ ٠ٍ٠ك جالْطؼحٔس  ٘ىًج ٚػٍٝ ٞٛء ِح ْرك ،    

جٌّٕظّس ٌُٕجػحش وػٜٛ جٌطؼٍٜ ،ٚوًج  ذحٌّٕٙؽ جٌطك١ٍٍٟ جٌطف١ٍٓٞ ػٕى ٚلٛفٕح ػٍٝ جٌٕٛٛ٘ جٌمح١ٔٛٔس

ٚفٛٛي ق.َ.َ ٚوًج جٌمحْٔٛ جٌّٕظُ ٌّٕٙس  ذحٌّٕٙؽ جٌّمحٌْ، ِٓ نالي جٌّمحٌٔس ِح ذ١ٓ ٔٛٛ٘ ظ.ش.ع

 جٌّكحِحز. 

 ٚضأ١ْٓح ػٍٝ ِح ْرك ٠ىْٛ ِٓ جٌٍّٗٚع ٌٕح ٠ٍـ جالٖىح١ٌحش جٌّطٍٛس

 ذحٌّٛٞٛع أػالٖ ػٍٝ جٌٗىً جٌطحٌٟ : 

  حنظٍى نساعاث انخعرض انواردة عهى انعقاراث فًانى أي حد اسخطاع ظ.ث.ع 

 طور انخحفٍع ؟
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 .234،٘:2018ِكّى ن١ٍٞ، جٌؼمحٌ ٚلٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فٟ جٌط٠ٍٗغ جٌّغٍذٟ، ِطرؼس وجٌ جٌّؼحٌف جٌؿى٠ىز، جٌٍذح٠، ٠رؼس  
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  يا هً انًبادئ انعايت انًؤطرة نهبج فً ينازعاث انخعرض ؟ 

  

  يا هً االجراءاث انًسطرٌت انًخبعت أياو انًحاكى قبم بج انقضاء فً يوضوع اننساع؟ 

 جٌٍػحَ ػٕٗ ٌإلؾحذس ػٓ ًٖ٘ جٌطٓحؤالش ٚغ١ٍ٘ح ٌٚٓرٍ أغٛجٌ ً٘ج جٌّٛٞٛع ٚئِح٠س  

 ٠ٓطكٓٓ ذٕح جٌٍوْٛ ئٌٝ جٌط١ُّٛ جٌطحٌٟ:

 نهبج فً ينازعاث انخعرض جرائٍتإلانقواعد اانًطهب األول: 

 : انقواعد انًوضوعٍت نهبج فً ينازعاث انخعرضانًطهب انثانً
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 للبت في منازعات التعرض ةيإلجرائاالقواعد المطلب األول: 

ٌطكف١ع فٟ ُٔجػحش جٌطؼٍٜ جٌٛجٌوز ػٍٝ جٌؼمحٌجش فٟ ٠ٌٛ جٌطكف١ع ٠ٕطٍك ًٍِٓٓ ذص ِكىّس ج   

ذّؿٍو جفططحـ جٌىػٜٛ أِحِٙح ذّح ٌٙح ِٓ ن١ٚٛٛحش ض١ُّ٘ح ػٓ غ١ٍ٘ح ِٓ جٌىػحٜٚ جألنٍٜ ،نحٚس ِٓ 

ق١ع جٌطىنً ٚوًج جإلونحي فٟ ًٖ٘ جٌّٓطٍز)جٌفمٍز جألٌٚٝ(،وّح ٔٓؿً ٕ٘ح ذؼٝ جٌّٓحش جألْح١ْس جٌطٟ 

ً جٌّٕط١ّس ٌؿٙحَ جٌّكىّس جالذطىجت١س ذؼى ٚٚٛي ٍِف جٌطؼٍٜ ئ١ٌٙح ِٓ ؾٙس غح١ٔس، ضطرغ ػًّ ج١ٌٙحو

 ٔطكىظ ٕ٘ح ػٓ ِٓطٍز جٌطكم١ك فٟ ِػً ًٖ٘ جٌىػحٜٚ)جٌفمٍز جٌػح١ٔس(.

 ها: افتتاح الدعوى والتدخل فيالفقرة األولى

س ذص ضٍّ ِٓطٍز جٌطؼٍٜ ذّؿّٛػس ِٓ جٌٍّجقً جٌطٟ ٠ؿد ئضرحػٙح لرً جٌٛٚٛي ئٌٝ ٍِقٍ   

لٟحء جٌّٛٞٛع فٟ ٍِف جٌُٕجع جٌّكحي ئ١ٌٗ ِٓ ٠ٍف جٌّكحفع ػٍٝ جألِالن جٌؼمح٠ٌس فٟ قحٌس ِح ئيج 

 فٍٗص ِٓطٍز جٌٍٛف جٌطٟ ٠رحٍٖ٘ح ِغ ٠حٌد جٌطكف١ع ٚجٌّطؼٍٜ. 

ٚػ١ٍٗ ١ٍْٕٓ جٌٟٛء ػٍٝ جفططحـ جٌىػٜٛ ْٛجء ِٓ ق١ع و١ف١س ضم١١ى٘ح ٚوًج جٌٝ ِىٜ ئٌُج١ِس    

،ػٍٝ أْ ٔططٍق ٌّٓأٌس ضىنً ٖهٙ آنٍ ِٓ جألغ١حٌ فٟ وػٜٛ جٌطؼٍٜ  ؾٙس أٌٚٝ ضؼ١١ٓ ِكحَ ف١ٙح ِٓ

 ِٓ ؾٙس أنٍٜ.

 أوال: افتتاح الدعوى 

ْٕطٕحٚي فٟ ًٖ٘ جٌٕمطس ن١ٚٛٛحش ضطرغ ضم١١ى جٌىػٜٛ فٟ ُٔجػحش جٌطؼٍٜ ضهطٍف ػٓ    

 (.2ٟح٠ح)(،ػٍٝ أْ ٔؼٍؼ إلٖىح١ٌس ضؼ١١ٓ ِكحَ فٟ ِػً ًٖ٘ جٌم1ٔظ١ٍضٙح فٟ جٌّحوز جٌّى١ٔس)

 تكييد الدعوى:.1

ئيج وحٔص جٌىػٜٛ فٟ ئ٠حٌ لٛجػى جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس   
3

ضرطىب ذحٌّطحٌرس جٌمٟحت١س ٖىال ػرٍ ضمى٠ُ  

جٌمحْٔٛ، فحْ جألٍِ ال ٠ٕطرك ػٍٝ وػٜٛ جٌطؼٍٜ   ٠ٍد ئٌٝ جٌّكىّس جٌّهطٛس ٠رمح ٌٍٗىً جًٌٞ ٠كىوٖ

 .فٟ ج١ٌّىجْ جٌؼمحٌٞ جٌطٟ ضهٟغ ٌه١ٚٛٛحش ٖى١ٍس ِهطٍفس

 31فحٌىػٜٛ وّح ٘ٛ ِمٌٍ فٟ جٌفًٛ   
4

ِٓ لحْٔٛ جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس ضفطف ذّمحي ِىطٛخ ِٛلغ ػ١ٍٗ  

ِٓ ٠ٍف جٌّىػٟ أٚ ٚو١ٍٗ أٚ ذط٠ٍٛف ٖفٛٞ ٠ىٌٟ ذٗ جٌّىػٟ ٖه١ٛح ئٌٝ وحضد ٞر١ جٌّكىّس 

                                                      
(  بالمصادقة على نص 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتارٌخ  1.74.447ظهٌر شرٌف بمثابة قانون رقم  3

 .قانون المسطرة المدنٌة
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جٌّهطٛس جًٌٞ ٠كٌٍٖ فٟ ِكٍٟ نح٘ ٠ٚٛلغ ػ١ٍٗ، ٚئال أٖحٌ ئٌٝ يٌه ٠ٚرّٛٗ ذرّٛطٗ ٠ٚإوٞ ػٕٗ 

ٌٍَْٛ جٌمٟحت١س ذؼى يٌه.ج
5

 

أِح فٟ لٟح٠ح جٌطؼٍٜ ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع فحْ جٌّطؼٍٜ ٠ؿد أْ ٠ىٌٟ ذطؼٍٞٗ ئٌٝ جٌّكحفظس   

ِٛٞٛع جٌىػٜٛ ٚذؼع ٍِف جٌم١ٟس ئٌٝ جٌّكىّس جالذطىجت١س  ض١ٙةجٌؼمح٠ٌس، ٚأْ جٌّكحفع ٘ٛ جًٌٞ ٠طٌٛٝ 

ضمىَ جٌطؼٍٞحش ػٓ ٠ٍ٠ك ض٠ٍٛف   حٌٞجٌؼمِٓ ظ١ٍٙ جٌطكف١ع  25ٚفمح ٌٍّمط١ٟحش جٌّمٌٍز فٟ جٌفًٛ 

وطحذٟ أٚ ٖفحٟ٘ ٌٍّكحفع ػٍٝ جألِالن جٌؼمح٠ٌس ٠ٚكٌٍ ذًٌه ِكٍٟ فٟ ٔظ٠ٍ١ٓ ذكٌٟٛ جٌّؼٕٟ ذحألٍِ 

٠ٍُٚٓ أقىّ٘ح ئٌٝ جٌّطؼٍٜ، ٠ٚؿد أْ ٠طّٟٓ جٌط٠ٍٛف ذحٌطؼٍٜ ٠ٛ٘س جٌّطؼٍٜ ٚقحٌطٗ جٌّى١ٔس 

ٞٛع جٌكك جٌّطحٌد ذٗ ٚجٌٛغحتك جٌّىػّس ٌٍطٍد.ٚػٕٛجٔٗ جٌكم١مٟ أٚ جٌّهطحٌ ٌٚلُ ِطٍد جٌطكف١ع  ِٚٛ
6

 

ٚئيج وحٔص جٌٍَْٛ ضإوٜ فٟ جٌّٓطٍز جٌؼحو٠س أِحَ وطحذس ٞر١ جٌّكىّس جٌّهطٛس، فحٔٗ فٟ لٟح٠ح    

جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ضإوٜ  ِٓرمح أِحَ جٌّكحفظس جٌؼمح٠ٌس جٌطٟ أٚركص ضمَٛ ذىٌٚ ٖر١ٗ ذىٌٚ وطحذس جٌٟر١، 

جًٌٞ ٌُ ٠كًٛ ػٍٝ جٌّٓحػىز جٌمٟحت١س ًٌٖٙ جٌٍَْٛ وجنً أؾً غالغس أٍٖٙ ٚفٟ قحٌس ػىَ أوجء جٌّطؼٍٜ 

ِٓ ظ.ش.ع ٚلٍجٌ جٌّكحفع ذًٙج جٌٛىو ٔٙحتٟ ٚغ١ٍ  ٠32ٍغٝ جٌطؼٍٜ قٓد جٌفمٍز جٌٍجذؼس ِٓ جٌفًٛ 

لحذً ٌٍطؼٓ، ٚضُ ضف١ٍٓ يٌه ػٍٝ أْ جٌطؼٍٜ ػرحٌز ػٓ ِمحي جفططحقٟ ٌٍىػٜٛ ٠طٍمحٖ جٌّكحفع، ٚضإوٜ 

جٌطمحٟٞ ٖأٔٗ ٖأْ أٞ ِمحي جفططحقٟ ٠طُ ضمى٠ّٗ ٌىٜ وطحذس جٌٟر١ ،ٚجْ وحْ ٕ٘حن ِٓ ٌأٜ أْ  ػٕٗ ٚجؾرحش

ضك١ًٛ جٌٍُْ جٌمٟحت١س ٠ٕرغٟ أْ ٠طُ ِٓ ٠ٍف وطحذس ٞر١ جٌّكىّس جٌّهطٛس، ذحػطرحٌ ًٖ٘ جٌٍَْٛ 

ٖى١ٍس ِٓ ٖى١ٍحش جٌّٓطٍز جٌمٟحت١س وّح ضىي ػ١ٍٙح ض١ّٓطٙح.
7

 

،أْ وػٜٛ جٌطؼٍٜ ٠ٕرغٟ أْ ضمىَ ئٌٝ جٌّكحفع فٟ ؾ١ّغ جٌكحالش ٚ٘ٛ ٠طر١ٓ ٌٕح ِٓ نالي ِحْرك    

جًٌٞ ٠طٌٛٝ ذؼى يٌه ئقحٌس ٍِف جٌطؼٍٜ ئٌٝ جٌّكىّس، ٚال ٠ّىٓ ٌٍّطؼٍٜ جٌطٛؾٗ ئٌٝ جٌّكىّس ِرحٍٖز 

( ِٕغ ًٖ٘ جإلِىح١ٔس جٌطٟ وحْ ِّٓٛقح ذٙح ِٓ لرً، ق١ع وحْ 14.07ٌطمى٠ُ ضؼٍٞٗ، فحٌمحْٔٛ جٌّؼىي)

ى٠ُ ضؼٍٜ نحٌؼ جألؾً أِحَ ج١ٌٕحذس جٌؼحِس ئيج وحْ جٌٍّف ِكحال ػٍٝ جٌّكىّس.ذحإلِىحْ ضم
8

 

ٚذًٙج ضٕطٍك جٌٍّقٍس جٌمٟحت١س ٌّٓطٍز جٌطكف١ع ِرحٍٖز ذؼى ضًٛٚ وطحذس جٌٟر١ ذٍّف ِطٍد    

جٌطكف١ع جًٌٞ أق١ً ػ١ٍٙح ِٓ لرً جٌّكحفع ػٍٝ جألِالن جٌؼمح٠ٌس، ٚضمَٛ وطحذس جٌٟر١ ٌىٜ جٌّكىّس 

جت١س جٌطحذغ ٌٙح جٌؼمحٌ ِٛٞٛع جٌطؼٍٜ ذط١ّٟٓ ٚجلؼس ٌٚٚو جٌٍّف ػ١ٍٙح ٚضح٠ٌم يٌه ٚأّْحء جالذطى

                                                                                                                                                                      
4
ضٍفغ جٌىػٜٛ ئٌٝ جٌّكىّس جالذطىجت١س ذّمحي ِىطٛخ ِٛلغ ػ١ٍٗ ِٓ ٠ٍف جٌّىػٟ أٚ ٚو١ٍٗ أٚ ذط٠ٍٛف ٠ىٌٟ ذٗ  ػٍٝ ِح٠ٍٟ" ٠31ٕٙ جٌفًٛ   

 .."ّكٍف١ٓ ِكٍٟج ٠ٛلغ ِٓ ٠ٍف جٌّىػٟ أٚ ٠ٗحٌ فٟ جٌّكٍٟ ئٌٝ أٔٗ ال ٠ّىٓ ٌٗ جٌطٛل١غجٌّىػٟ ٖه١ٛح ٠ٚكٌٍ ذٗ أقى أػٛجْ وطحذس جٌٟر١ جٌ
5

ػرى جٌؼ٠ُُ ضٛف١ك، ِْٛٛػس لحْٔٛ جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس ٚجٌطٕظ١ُ جٌمٟحتٟ، جٌؿُء جٌػحٟٔ، ِطرؼس جٌٕؿحـ جٌؿى٠ىز، جٌىجٌ جٌر١ٟحء، جٌطرؼس   

  .139،٘:2011جٌػحٌػس،
6
 .289ِكّى ن١ٍٞ،َ.ِ،٘:  

7
ح١ٔٛٔس ٍز ِكىٚخ،ج ٌمٛجػى جٌّٓط٠ٍس ٌمٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ، ٌْحٌس ١ًٌٕ وذٍَٛ جٌىٌجْحش جٌؼ١ٍح جٌّؼّمس فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘، و١ٍس جٌؼٍَٛ جٌمّْ  

 .07،٘:2005_2004ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ذٛؾىز، جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س:
8
 .289ِكّى ن١ٍٞ،َ،ِ،٘:   
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أ٠ٍجف جٌُٕجع ٚٔٛع جٌهِٛٛس ٚضؼط١ٗ  ٌلّح ضٍض١ر١ح ٚضٛٞغ ٔفّ جٌّؼٍِٛحش ػٍٝ ظٍٙ جٌٍّف 

 جٌهح٘،٠ٚطُ ئٌؾحع ٖٙحوز جٌطًٛٚ ئٌٝ جٌّكحفع ػٍٝ جألِالن جٌؼمح٠ٌس ٌطٛٞغ ذٍّف ِطٍد جٌطكف١ع جًٌٞ

٠كًّ غحٌرح ٔٓهح ٚػرحٌز أق١ً جٌٍّف ػٍٝ جٌّكىّس ذطح٠ٌم.....ضكص ػىو...
9

 

غ١ٍ أْ جٌطٓحؤي جًٌٞ ٠طٍـ ٔفٓٗ فٟ ً٘ج جٌٛىو ٘ٛ ِىٜ ٍْطس جٌمٟحء جٌؼحوٞ )جٌّكىّس   

جالذطىجت١س جٌىحتٓ ذٙح جٌؼمحٌ( فٟ ٍِجلرس جالنطالالش  جٌّٓط٠ٍس جٌطٟ ؾحءش ذٙح جٌٍّقٍس جإلوج٠ٌس؟_ وّح ٌٛ 

وٞ جٌّطؼٍٜ جٌٍَْٛ جٌمٟحت١س أٚ لىَ جٌطؼٍٜ نحٌؼ جألؾً أٚ فٟ قحٌس جغفحي ذؼٝ جٌر١حٔحش ٌُ ٠إ

فٟ ظً -جألْح١ْس جٌطٟ ٠ؿد أْ ٠طّٟٕٙح ٍِف جٌُٕجع جٌّؼٍٜٚ ػٍٝ جٌّكىّس؟    ٌمى أغحٌش ًٖ٘ جٌم١ٟس 

حوٞ ٌٍٕظٍ فٟ ؾىال فم١ٙح ذ١ٓ جٌرحقػ١ٓ ٚضىذىذح لٟحت١ح ٌطىنً جٌمٟحء جٌؼ -ػىَ ٚؾٛو ٔٙ لحٟٔٛٔ ٠ٕظّٙح

ضٍه جالنطالالش جٌطٟ جػطٍش جٌّٓطٍز جإلوج٠ٌس، ألٔٙح ضؼى ِٓ ١ُّٚ جٌٕظحَ جٌؼحَ، وّح أٔٙح ضىنً فٟ ئ٠حٌ 

جٌٛال٠س جٌؼحِس ٌٍّكىّس جٌطٟ ضطأوى ِٓ ٚكس جإلؾٍجءجش جٌٗى١ٍس لرً جٌٕظٍ فٟ ؾٍٛ٘ جٌُٕجع ،وّح ٘ٛ 

ق.َ.َ ذك١ع ٠مَٛ جٌمحٟٞ  جٌّىٍف ذٌٍٟٚز  ِٓ 32ِمٌٍ فٟ ذحلٟ جٌمٟح٠ح جٌّى١ٔس جألنٍٜ ،٠رمح ٌٍفًٛ 

 ئضّحَ جٌر١حٔحش جٌٕحلٛس ضكص ٠حتٍس ػىَ لرٛي جٌطٍد.

ِٚٓ ذ١ٓ جألقىحَ جٌمٟحت١س جٌطٟ ْحٌش فٟ ً٘ج جٌطٛؾٗ، ٔؿى قىُ ٚحوٌ ػٓ جٌّكىّس جالذطىجت١س  

 ذحٌك١ّٓس ؾحء فٟ ذىج٠طٗ

جٌٗى١ٍس جٌّطٍٛذس لحٔٛٔح ٚأْ ِح ٠ٍٟ :"..ٚق١ع ئْ جٌطؼٍٜ ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع لىَ ٚفك ج٠ٌٍٚٗ  

 ؾ١ّغ جإلؾٍجءجش جٌطٟ ذٍٖٛش وحٔص ٚك١كس، ٚذحٌطحٌٟ فحٌطؼٍٜ ِمرٛي ِٓ جٌٕحق١س جٌٗى١ٍس".

ًٖ٘ جٌؼرحٌز ضٛقٟ ٌٕح ذأْ جٌمٟحء ٠مَٛ ذٍّجلرس ِىٜ جقطٍجَ جإلؾٍجءجش جٌّٓط٠ٍس نالي جٌٍّقٍس   

ٟف أٔٗ ال ٌلحذس ٌٍمٟحء جٌؼحوٞ ٌٍؼ١ٛخ جإلوج٠ٌس، غ١ٍ أٔٗ ذحٌٍؾٛع ئٌٝ ذؼٝ جالؾطٙحوجش جٌمٟحت١س ٠ط

جٌٗى١ٍس نالي جٌٍّقٍس جإلوج٠ٌس، ئي ؾحء فٟ لٍجٌ ٌّكىّس جالْطثٕحف ذٛؾىز "...ٚق١ع جٔٗ ػٍٝ فٍٜ أْ 

جٌطؼٍٜ ٌٚو نحٌؼ جألؾً ؾىال، فحْ ٍْطس جٌمٟحء ال ضّطى ئٌٝ ٍِجلرس ٖى١ٍحش جٌطؼٍٜ ِٓ ق١ع أوجء 

،جي أٔٗ قطٝ ٚجْ وحْ ٕ٘حن ئنالي ٖىٍٟ فٟ ضمى٠ّٗ فؼٍٝ جٌمحٟٞ جٌٍَْٛ جٌمٟحت١س أٚ جقطٍجَ جؾً ضمى٠ّٗ 

ضؿحٍ٘ٗ، ئيج لرً ِٓ ٠ٍف جٌّكحفع جًٌٞ ٠ٍّه ٚقىٖ ٍْطس جٌطٛىٞ ٌٍؼ١ٛخ جٌٗى١ٍس نالي جٌٍّقٍس 

جإلوج٠ٌس ٌٍطكف١ع".
10

 

ٚلى ضرٕص جٌّكىّس جإلوج٠ٌس ذٍّجوٕ ٔفّ جٌطٛؾٗ فٟ أقى أقىحِٙح ق١ع ؾحء فٟ ق١ػ١حضٗ أْ  

ّكىّس ٟٚ٘ ضرص فٟ جٌطؼٍٞحش جٌّػحٌز ذٗأْ ِٓطٍز جٌطكف١ع ،ئّٔح ضمطٍٛ ػٍٝ جٌٕظٍ فٟ "جنطٛح٘ جٌ

                                                      
9
 .112،٘:2018كف١ع جٌؼمحٌٞ ذحٌّغٍخ، ِطرؼس جٌٕؿحـ جٌؿى٠ىز، جٌىجٌ جٌر١ٟحء، جٌطرؼس جٌػحٌػس: جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ، ج١١ٌْٛ فٟ ٔظحَ جٌط  

10
 .11ٍّْز ِكؿٛخ،َ.ِ،٘:  
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ٚكس جٌطؼٍٜ أٚ ػىَ ٚكطٗ وْٚ أْ ضّطى ٌٍّجلرس ِح ئيج وحْ جٌطؼٍٜ ِمرٛال ِٓ جٌٕحق١س جٌٗى١ٍس أَ   ال 

ألْ يٌه ٠ىنً ّٞٓ جنطٛح٘ جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ ٚقىٖ".
11

 

 التحفيغ مدى إلسامية تيصيب حماو يف  قطايا -2

ئْ أٚي ِح ٠ّىٓ ٌٚىٖ فٟ ً٘ج جٌٛىو ٘ٛ ٚؾٛو ج جنطالف فمٟٙ ٚلٟحتٟ فٟ أْٚح٠ جٌرحقػ١ٓ    

ٚجٌّّح١ٌْٓ فٟ ظً  ػىَ ٚؾٛو ٔٙ  لحٟٔٛٔ ٚجٞف ٠ٕظُ ٘حضٗ جٌّٓأٌس ْٛجء فٟ غٕح٠ح ظ١ٍٙ جٌطكف١ع 

ّس ٌمحْٔٛ ِٕٙس (أٚ فٛٛي لحْٔٛ جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس ذً ٚ قطٝ  فٟ جٌّٛجو جٌّٕظ14-07جٌؼمحٌٞ )لحْٔٛ 

.2008جٌّكحِحز جٌّؼىي ْٕس 
12

 

ِٓ لحْٔٛ جٌّكحِحز  31ِٚٓ ً٘ج جٌّٕطٍك ي٘د ؾحٔد ِٓ جٌفمٗ ئٌٝ جٌمٛي أٔٗ ذّمطٟٝ جٌفًٛ   

أٚركص لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ نحٞؼس ٌّرىأ ٚؾٛخ ض١ٕٛد جٌّكحِٟ ػٍٝ جػطرحٌ أْ جٌٍّٗع أذمٝ ػٍٝ 

ُج١ِس ض١ٕٛد جٌّكحِٟ فم١ وْٚ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ جْطٕحوج جٌمٟح٠ح جٌؿٕحت١س ٚقى٘ح ِٓطػٕحز ِٓ ِرىأ ئٌ

ِٓ لحْٔٛ جٌّكحِحز. 32ئٌٝ ٔٙ جٌّحوز 
13

                          

ِٚٓ جٌططر١محش جٌمٟحت١س ٌٙىج جٌطٛؾٗ ٔؿى ِح لٟص ذٗ جٌّكىّس جالذطىجت١س  ذحٌٕحظٌٛ: ".. ٚذٕحء ػٍٝ   

ػٍٝ ئٖؼحٌ جٌّطؼ١ٍٞٓ لٛى جإلوالء ذًّوٍز ذر١حْ أْرحخ  جقحٌس ٍِف جٌّكحفظس ػٍٝ ًٖ٘ جٌّكىّس، ٚذٕحء

ضؼٍُٞٙ ذٛجْطس ِكحَ".
14

 

ِٓ لحْٔٛ جٌّكحِحز ال  31فٟ ق١ٓ ي٘د ف٠ٍك آنٍ ِٓ جٌفمٗ ئٌٝ جٌمٛي أْ ِمط١ٟحش جٌّحوز         

ضٕطرك ػٍٝ ُٔجػحش جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ، ػٍٝ أْحِ أْ ظ١ٍٙ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ٠ٗىً ِٓطٍز نحٚس 

ٟٙ جألٌٚٝ ذحٌططر١ك ِٓ جٌّٓطٍز جٌؼحِس ،ِٚحوجَ قٓد ً٘ج جالضؿحٖ ظ١ٍٙ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ١ٌّ ٚذحٌطحٌٟ ف

ف١ٗ ِح ٠ٗؼٍ جٌٝ ٚؾٛو ض١ٕٛد جٌّكحِٟ، فحٔٗ ال ِؿحي ٌٍمٛي ذّرىأ ئٌُج١ِس ض١ٕٛد جٌّكحِٟ فٟ ًٖ٘ 

جٌمٟح٠ح.
15

 

ػٍٝ ػىَ ئٌُج١ِس ً٘ج ١ٍٗٔٚ ئٌٝ أْ ِكىّس جٌٕمٝ )جٌّؿٍّ جألػٍٝ ْحذمح(ِٓطمٍ فٟ جؾطٙحوجضٗ  

جالْطؼحٔس ذّكحِٟ فٟ لٟح٠ح جٌطؼٍٜ ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع ،ٚفٟ ً٘ج جٌٛىو ؾحء فٟ لٍجٌ ٌّكىّس جٌٕمٝ 

 ٔٙ ػٍٝ  ِح ٠ٍٟ :

                                                      
11

،ٌِٕٗٛ فٟ ِؿٍس جٌكمٛق جٌّغٍذ١س ،جٌؼًّ جٌمٟحتٟ فٟ ُٔجػحش جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ 05_03_96،ٍِف ٌلُ 2005_10_10ذطح٠ٌم   111قىُ ٌلُ  

 .111،ِطرؼس جأل١ِٕس،٘:2010
12

أوطٛذٍ  20جٌّإٌل فٟ 01-08-101جٌٛحوٌ ذطٕف١ًٖ جٌظ١ٍٙ ج٠ٌٍٗف ٌلُ  28.08ذّٛؾد جٌمحْٔٛ ٌلُ  1993ػىي لحْٔٛ جٌّكحِحز ٌٕٓس   

 ِٚح ذؼى٘ح. 404،٘: 2008ٔٛفّرٍ  5680،جٌٌّٕٗٛ ذحٌؿ٠ٍىز ج١ٌٍّْس ػىو 2008
13

ؾحِؼس ِكّى ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘، و١ٍس جٌكمٛق،  أ٠ٍٚقطٗ ِٛطفٝ جٌى١ٍس،"ن١ٚٛٛحش جٌّٓطٍز فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ"،  

 .177،٘:2010-2009جألٚي ٚؾىز،جٌُّْٛ جٌؿحِؼٟ 
14

 ِٚح ذؼى٘ح. 16،أٖحٌش ج١ٌٗ ٍّْز ؾٕىخ،َ.ِ،٘:3/2/2003ذطح٠ٌم  324/00قىُ ٌلُ:  
15

 .177ِٛطفٝ جٌى١ٍس،َ.ِ،٘:  
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ِٓ ظ.ش.ع فحْ ٌٍّٓطأٔف قك ضمى٠ُ أْرحخ جالْطثٕحف ٖه١ٛح وْٚ ٌٍٞٚز  42"ذٕحءج ػٍٝ جٌفًٛ 

ِٓ لحْٔٛ جٌّكحِحز  34ق١حو٠ح ػٍٝ جٌفًٛ جٌكٛٛي ػٍٝ جٌطٍن١ٙ ذًٌه أٚ ض١ٕٛد ِكحِٟ ٌٍىفحع ػٕٗ 

جًٌٞ ال ٠طرك ػٍٝ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ".
16

ٚفٟ لٍجٌ آنٍ ٚحوٌ ػٓ ٔفّ جٌؿٙس جٌمٟحت١س ؾحء ف١ٗ  

"جْ ِٓطٍز جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ نحٚس ٌُٚ ضٌٛو فٟ ِمط١ٟحضٙح ِح ٠ٍَُ جٌطٍف١ٓ ذط١ٕٛد ِكحَ".
17

 

طأ١٠ى ٌىٛٔٗ ؾحء ِٕطم١ح ٚلح١ٔٛٔح ِكٟح، ٌىٓ قٓرٕح أْ ٚجٌكم١مس أْ ً٘ج جٌٍأٞ جألن١ٍ ٘ٛ جألؾىٌ ذحٌ  

أْ ٍِٛكس جأل٠ٍجف ِٚح ضمط١ٟٗ ِٓ جٌكفحظ ػٍٝ قمٛلُٙ جالْطؼحٔس ذّكحِٟ  -قٓد جػطمحؤح-١ٍٗٔ

ٌط١ًٙٓ ١ٍْ جإلؾٍجءجش جٌّٓط٠ٍس أِحَ جٌّكحوُ فٟ ظً ذ١ٕس ػمح٠ٌس ِؼمىز ػٍٝ ِٓطٜٛ ١ٍْ وػٜٛ ُٔجع 

 جٌطؼٍٜ أِحِٙح.

ٝ أْ جٌىٌٚس ضؼفٝ ِٓ ِٓحػىز جٌّكحِٟ ٠حٌرس وحٔص أٚ ِطٍٛذس ٞى٘ح فٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ً٘ج ١ٍٗٔٚ جٌ  

ضىْٛ ِمحالضٙح ًِٚوٍجضٙح ِٛلؼس ِٓ ٠ٍف ج٠ٌٍَٛ جٌّؼٕٟ  أٚ ِٛظف ِٕطىخ.
18

 

 ىيا: التدخل أماو حملنة التحفيغ ثا

ىػٜٛ ،فاْ ئيج وحٔص أ٠ٍجف جٌىػٜٛ فٟ جٌىػحٜٚ جٌؼحو٠س ٠طُ ضكى٠ى٘ح فٟ جٌّمحي جإلفططحقٟ ٌٍ    

أ٠ٍجف ُٔجع جٌطكف١ع ضكىو ِٓرمحً أِحَ ؾٙحَ ئوجٌٞ ٘ٛ جٌّكحفظس جٌؼمح٠ٌس، جًٌٞ ٠ك١ً ٍِف جٌُٕجع ػٍٝ 

ًٖ٘ جألن١ٍز ِم١ىز ذٍّف جٌُٕجع ،ِّح  جٌّكىّس جالذطىجت١س جٌىحتٓ ذىجتٍضٙح جٌطٍجذ١س جٌؼمحٌ ِكً جٌىػٜٛ ٌطرمٝ

ِٛٞٛع  (،ٚوًج جٌطىنً فٟ جٌىػ1ٍٜٛز)٠طٍـ ِؼٗ جٌطٓحؤي قٛي ِىٜ ؾٛجَ جٌطىنً ٌطٛك١ف جٌّٓط

 (.2جٌطؼٍٜ ْٛجء ذٗىً ئنط١حٌٞ أٚ ئؾرحٌٞ)

 التدخل لتصحيح املصطرة  -1

٘ٛ ً٘ ٠ّىٓ ضٛك١ف جٌّٓطٍز فٟ قحٌس ٚلٛع ضغ١١ٍ فٟ أ١ٍ٘س أ٠ٍجف  ئْ جٌٓطحؤي جٌّطٍٚـ ٕ٘ح، 

ز أوق، ً٘ ٠ّىٓ ٌمٟحء جٌُٕجع أٚ أقىُ٘،  ْٛجء ذٕمٛحٔحأل١ٍ٘س أٚ جٔؼىجِٙح ذٓرد جٌٛفحز ِػال؟،ٚذؼرحٌ

جٌطكف١ع ضطر١ك لٛجػى ق.َ.َ جٌّٕظّس ٌٍطىنً فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ظحٌؼمحٌٞ فٟ ظً ْىٛش ظ.ش.ع ػٓ 

 ئٌٝ وْٛ لحْٔٛ َ.َ ج٠ٌٍٗؼس جٌؼحِس ٌىحفس جٌمٛج١ٔٓ؟ جْطٕحوجضٕظ١ّٙح 

ٌرىج٠س ئْ جإلؾحذس ػٓ ً٘ج جٌطٓحؤي وحٔص ِكً أنً ٌٚو ػٍٝ ِٓطٜٛ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ ،ئي أٔٗ فٟ ج   

وحْ ٠طُ ئٌؾحع جٌٍّف ئٌٝ جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ ١ٌطىجٌن ً٘ج جٌٛٞغ ِّح وحْ ٠ط١ً أِى جٌُٕجع، جألٍِ جًٌٞ 

                                                      
16

جٌطؼٍٜ جٌؼمح٠ٌس، ٌْحٌس ١ًٌٕ وذٍَٛ ِحْطٍ جٌؼمٛو ٚجٌؼمحٌ ،و١ٍس جٌكمٛق، ؾحِؼس ٌٞٛجْ ل٠ٍٟٗ، جٌمٛجػى جٌّٛٞٛػ١س ٚ جإلؾٍجت١س  ٌىػٜٛ   

 .14،٘:2012/2013ِكّى جألٚي ٚؾىز، جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س :
17

 .14ٌٞٛجْ ل٠ٍٟٗ،َ.ِ،٘:  
18

ز جٌطى٠ٛٓ ٚجٌركع فٟ وُٕز جٌغٕحَ، ِٓطٍز جٌطؼٍٜ فٟ ٞٛء جٌمحْٔٛ جٌؼمحٌٞ ٚجٌّٓح٠ٍ جٌهحٚس، أ٠ٍٚقطٙح ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌكمٛق، ٚقى  

 ِٚحذؼى٘ح. 351،٘:2015/2016جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ، و١ٍس جٌكمٛق ،ؾحِؼس جٌمحٟٞ ػ١حٜ ٍِجوٕ، جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س:
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ؾؼً جٌمٟحء ٠ٕكٛج ِٕكٝ آنٍ ذأْ ألٍ جْطٍّجٌ جٌمٟحء فٟ ِٛجٍٚس جٌىػٜٛ، ِغ ٌفٝ ٠ٍد جٌٌٛغس 

ِٓ  117(:"جٌفًٛذحٌطىنً ٌطٛك١ف جٌّٓطٍز، ئي ؾحء فٟ لٍجٌ ٌٍّؿٍّ جألػٍٝ)ِكىّس جٌٕمٝ قح١ٌح

٠طؼ١ٓ ػ١ٍٙح أْ ضرص   ق.َ.َ جٌّطؼٍك ذاونحي ٌٚغس أقى أ٠ٍجف جٌىػٜٛ ال٠طرك أِحَ ِكىّس جٌطكف١ع جٌطٟ

فٟ جٌم١ٟس جٌّكحي ػ١ٍٙح ِٓ ٠ٍف جٌّكحفع".
19

 

غ١ٍ أْ ً٘ج جٌّٛلف جٌمٟحتٟ غ١ٍ ِرٌٍ ٌىْٛ جٌٌٛغس ِح ُ٘ ئال جْطٍّجٌ ٌٌّٛغُٙ، ِٚٓ غّس ِٓ  

ذحٌطىنً فٟ جٌىػٜٛ ١ٌىٛٔٛج أ٠ٍجفح ف١ٙح،ألٔٗ ال ٠ؼمً أْ ضٓطٍّ جٌّكىّس فٟ ٔظٍ   جٌؼىجٌس جٌّٓحـ ٌُٙ

ضكف١ع ٠ٍفٗ ١ِص، ألْ ج١ٌّص ال ٠ّىٕٗ أْ ٠رحٍٖ جإلؾٍجءجش جٌمٟحت١س جٌّٓط٠ٍس ٌٍٍو ػٍٝ وفحع ٚ   ُٔجع

وفٛع نّٛٗ.
20

 

فرىأ ٠مرً ئونحي ق.َ.َ ١ْإوٞ ئٌٝ ضؿحَٚ ٘ىٖ جٌٛٞؼ١س غ١ٍ جٌّٕطم١س ،  ٚلى ضٕرٗ جٌمٟحء أْ ضطر١ك 

جٌٌٛغس فٟ جٌىػٜٛ ،ئي ؾحء ف١مٍجٌ ٌٍّؿٍّ جألػٍٝ:"ذّمطٟٝ جٌفًٛ جالٚي ِٓ ق.َ.َ ؛٠طؼ١ٓ ػٍٝ 

  جٌّكىّس أْ ضًٌٕ جٌطٍف ذطٛك١ف جٌّٓطٍز وجنً أؾً ضكىوٍ٘ٗ ،ٚق١ص ئْ جٌّكىّس ٌوش جْطثٕحف

ٚػٍٞص  جًٌّوٌٛ، ًٛجٌٌٛغس ج٠ًٌٓ ٌُ ٠ىٌٛج ذٍُْ جإلٌجغس وْٚ أْ ضًٌُٕ٘ ذًٌه ضىْٛ لى نٍلص جٌف

لٍجٌ٘ح ٌٍٕمٝ ،ٚ٘ٛ ِح ْحٌش ػ١ٍٗ أ٠ٟح ذؼٝ ِكحوُ جٌّٛٞٛع".
21

 

 تدخل يف الدعوى يف قطايا التحفيغال -2

٠مٛى ذحٌطىنً ضمىَ ٖهٙ ٌُ ٠ىٓ ال ِىػ١ح ٚال ِىػٟ ػ١ٍٗ ذّمحي ٌٍّكىّس ١ٌٛرف ٠ٍفح فٟ    

ٔٛػحْ ،ئِح أْ ٠ىْٛ ئّٟٔح١ِح جٌّؼٍٜٚ ػٍٝ جٌمٟحء ٚجٌطىنً  جٌىػٜٛ ،ٌّح ٌٗ ِٓ ٍِٛكس فٟ جٌُٕجع

٠مطٍٛ ف١ٗ جٌّطىنً ػٍٝ جإلّٟٔحَ ئٌٝ أقى جأل٠ٍجف ٌّإجٌَضٗ ،ٚئِحأْ ٠ىْٛ جٌطىنً ٘ؿ١ِٛح فٟ ٌٚٛز 

غحٌص ػٍٝ  ذطمى٠ّٙح فٟ ٠ٍد ػحٌٜ ،أِح جإلونحي فٙٛ ٠ٍد ئؾرحٌ ٖهٙ  وػٜٛ ؾى٠ىز ّْف جٌٍّٗع

ء ػٍٝ أٍِ ِٓ جٌّكىّس.ِٓ جٌهَٛٛ أٚ ذٕح  ٠ٚىْٛ يٌه ذطٍد جالّٟٔحَ ئٌٝ جٌىػٜٛ،
22

 

ِٓ ق.َ.َ 118ئٌٝ  111ٚلى ٔظُ جٌٍّٗع ِٓطٍز جٌطىنً فٟ جٌىػحٜٚ جٌؼحو٠س ذّمطٟٝ جٌفٛٛي     

ٚذّمطٟٝ جٌفًٛ  ِٓ ق.َ.َ ذحٌٕٓرس ٌٍّقٍس جالْطثٕحف،114ذّمطٟٝ جٌفًٛ  ٚ ذحٌٕٓرس ٌٍٍّقٍس جالذطىجت١س

ذحٌٍؾٛع ئٌٝ ظ.ش.ع ٠القع أٔٗ ْىص ػٓ غ١ٍ أٔٗ  ِٓ ق.َ.َ ذحٌٕٓرس ٌٍطىنً أِحَ ِكىّس جٌٕمٝ، 377

ضٕظ١ُ ِٓأٌس جٌطىنً فٟ جٌىػٜٛ ضحٌوح جٌّؿحي ٌٍفمٗ ٚجٌمٟحء ٌإلوالء ذٍأ٠ٗ فٟ جٌّٛٞٛع.
23

ٚ٘ىًج ٔالقع  

                                                      
19

 .151٘:   َ.ِ، ٍّْز ِكىٚخ،  
20

 .151،َ.ِ،٘:  جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ  
21

 ذؼى٘ح. ِٚح 20َ.ِ،٘:  ٍّْز ِكىٚخ،  
22

،ٌْحٌس ١ًٌٕ وذٍَٛ جٌّحْطٍ فٟ لحْٔٛ جٌّٕحَػحش،و١ٍس جٌؼٍَٛ 14_١07س فٟ ٞٛء جٌمحْٔٛ ن١ٚٛٛس جٌّٕحَػحش جٌمٟحت ػرى جٌٍط١ف جٌٗحٚٞ،  

 .78،٘:2012جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ذّىٕحِ،جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س:
23

 .152جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ،َ.ِ،٘:  
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ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؼًّ جٌمٟحتٟ لرٛي جٌمٟحء جٌطىنً فٟ وػحٜٚ جٌطكف١ع ِطٝ وحْ جّٟٔح١ِح ٚال ٠مرٍٗ ذحٌٍّز 

ّكىّس جالْطثٕحف ذحٌٍذح٠ "جٌطىنً جإلٌجوٞ ال ٠ّىٓ جٌط٠ٍٛف ذمرٌٛٗ ئي ؾحء فٟ لٍجٌ ٌ ِطٝ وحْ ٘ؿ١ِٛح،

أِح ئيج وحْ ٠ٙىف ئٌٝ جٌكٛٛي ػٍٝ قك ِح  ئال ئيج وحْ ِٛٞٛػٗ ٘ٛ ضؼ٠ُُ ُِجػُ  أقى أ٠ٍجف جٌُٕجع،

ٌطٍف أؾٕرٟ ػٓ جٌُٕجع فحٔٗ ٠ىْٛ غ١ٍ ِمرٛي".
24

 

،فمى ٠ىْٛ جٌٙىف ِٓ ئونحي  أِح ذحٌٕٓرس ٌٍطىنً جٌؿرٍٞ فحٌغٍٜ ِٕٗ ٠هطٍف قٓد جٌكحالش    

وطٍد ئونحي جٌرحتغ فٟ جٌىػٜٛ وٟحِٓ ٌّح  جٌغ١ٍ فٟ جٌُٕجع ئٌُجِٗ ذحٌّٟحْ فٟ ِٛجؾٙس ٠حٌد جإلونحي،

وّح لى ٠ىْٛ جٌٙىف ِٓ  ذحع ٌٍّىػٟ أٚ جٌّىػٝ ػ١ٍٗ،ٚفٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ٠طٛلف جإلونحي ػٍٝ ٠ٍد جٌهَٛٛ،

ٌٙح ضأغ١ٍ فٟ جٌفًٛ فٟ جٌُٕجع،ٚفٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ٠طٌٛٛ ئونحي جٌغ١ٍ ئٌُجَ جٌغ١ٍ ذطمى٠ُ ٚغ١مس ضكص ٠ىٖ 

جإلونحي ذطٍد ِٓ جٌهَٛٛ أٚ ذأٍِ ضٍمحتٟ ِٓ جٌّكىّس.  ٚئيج وحْ جٌٍّٗع لى ٔظُ جٌطىنً جٌؿرٍٞ فٟ 

ِّح ٠ػ١ٍ جٌطٓحؤي  فحٔٗ ذحٌّمحذً ٔالقع ْىٛش ظ.ش.ع ػٓ يٌه، 108ئٌٝ  103ق.َ.َ ذّٛؾد جٌفٛٛي 

ُجع جٌطكف١ع أَ أْ ن١ٚٛٛس جٌّٓطٍز ال ضّٓف ذًٌه؟قٛي ئِىح١ٔس ئونحي جٌغ١ٍ فٟ ٔ
25

ذغٝ جٌٕظٍ ػٓ   

جالنطالف جٌفمٟٙ ٚجٌمٟحتٟ فٟ ً٘ج جٌّٛٞٛع ٔؿى ػىز لٍجٌجش ٌّكىّس جٌٕمٝ)جٌّؿٍّ جألػٍٝ ْحذمح( 

ض١ٍٓ فٟ جضؿحٖ ِٕغ ئونحي أقى ِٓ جألغ١حٌ فٟ جٌىػٜٛ ِٓ يٌه ِػال ِح ؾحء فٟ ئقىٜ لٍجٌجضٙح:
26

"..ٌىٓ 

ِٓ  ظ.ش.ع ئّٔح ضرص جٌّكىّس فٟ ٚؾٛو جٌكك جٌّطؼٍٜ ذٗ ِٚكطٛجٖ ِٚىجٖ  43ٚ 37ٌفًٛ جٔٗ ذّمطٟٝ ج

ٚذحٌطحٌٟ فحْ ِٓطٍز جٌرص فٟ جٌطؼٍٜ ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع  ٔظّٙح ظ.ش.ع  جًٌٞ ٌُ ٠ٕٙ ػٍٝ ؾٛجَ 

ضىنً جٌغ١ٍ فٟ جٌىػٜٛ نحٚس ٚأْ جٌُٕجع  فٟ ِٓطٍز جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ٠ٕكٍٛ ذ١ٓ ٠حٌد جٌطكف١ع 

 ٜ الغ١ٍ".ٚجٌّطؼٍ

ًٚ٘ج ٠ؼٕٟ أٔٗ ػٕىِح ٠طؼٍك جألٍِ ذُٕجع ِطؼٍك ذحٌطؼٍٞحش  ف١ؿد ٍِجػحز ن١ٚٛٛحش لحْٔٛ    

ٚيٌه ذؼىَ لرٛي ضؼٍٜ جٌغ١ٍ  جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ جًٌٞ ٠ؿؼً جٌّكىّس ٍُِِس ذؼىَ ض١ْٛغ أ٠ٍجف جٌُٕجع،

 ش ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع،ٚػىَ لرٛي جٌطىنً جإلٌجوٞ فٟ جٌىػٜٛ جٌّطؼٍمس ذحٌطؼٍٞح جٌهحٌؼ ػٓ جٌهِٛٛس،

ٚضؼطٟ ٌٍّكىّس فٟ  ًٚ٘ج ػىّ لٛجػى جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس جٌطٟ ضّٓف ذًٙج جٌطىنً ِطٝ ضٛجفٍش ٠ٍٖٚٗ،

ٚػ١ٍٗ فحْ ٠ٍد ئونحي جٌرحتغ فٟ جٌىػٜٛ وّٟحْ ٌّح  أقٛجي ِكىوز لحٔٛٔح أْ ضْٛغ ٔطحق أ٠ٍجف جٌُٕجع،

ال فٟ جٌّٕحَػحش جٌّطؼٍمس ذحٌطكف١ع جٌطٟ ذحع ٠هٍؼ ػٓ ٔطحق جنطٛح٘ جٌّكىّس جٌؼمح٠ٌس جٌطٟ ال ضٕظٍ ئ

٠ك١ٍٙح ػ١ٍٙح جٌّكحفع ػٍٝ جألِالن جٌؼمح٠ٌس.
27

 

 

                                                      
24

 .23أٌٚوضٗ ٍّْز ؾٕىخ،َ.ِ،٘:  
25

 .83ػرى جٌٍط١ف جٌٗحٚٞ،َ.ِ،٘:  
26

،أٌٚوٖ ػٍّ أَٚوحٌ فٟ ٍِؾؼٗ،ِٓطؿىجش جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فٟ 2700/11/2005،ٍِف ِىٟٔ ػىو 04/07/2007ّإٌل فٟ جٌ 2392لٍجٌ ػىو   
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27

 .90،٘:  وُٕز جٌغٕحَ،َ.ِ  
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 : إجراءات التحقيق في دعوى التعرض وإصدار الحكمالثانيةة الفقر

كما سلف الذكر ان الدعوى المتعلقة بالتعرضات تنطلق فً أحضان المحافظة العقارٌة، لكن 

من لدن المحافظ لكتابة ضبط المحكمة االبتدابٌة. ناهٌك عن 28بإحالة الملفالمرحلة القضابٌة ال تبدا إال 

ذلك و بالرجوع ل ظ. ت. ع نجده ٌحمل فً طٌاته ثلة من اإلجراءات الخاصة بهذه الدعوى والتً تتباٌن 

مع تلك المنصوص علٌها فً ق. م. م .  تبعا لذلك وبحكم تمٌز هاته المرحلة بمجموعة من 

اإلحاطة بها من خالل الحدٌث أوال : عن إجراءات التحقٌق، التً سنتطرق فٌها  الخصوصٌات سنحاول

لدور القاضً المقرر فً قضاٌا التحفٌظ ،دون ان ننسى دور القضاء الواقف أي النٌابة العامة فً هاته 

القضاٌا ،فً حٌن سنسلط الضوء فً ثانٌا: على إصدار الحكم والخصوصٌات المرتبطة بهذه المرحلة . 

 ذلك باعتماد منهج المقارنة بٌن ق. م. م و ظ. ت. ع . كل

 أوال: دور الكاضي والييابة العامة يف ميازعات التعرض

تحتل األجهزة القضابٌة دور بالغ األهمٌة فً جل القضاٌا غٌر انها دات خصوصٌة كبٌرة فً 

 2سنخصص  ، فً حٌن1 دور القاضً المقررالمجال ت.ع خاصة منازعة التعرض ، هكدا سنتناول 

 لدور النٌابة العامة.

 ـ دور الكاضي املكرر1

من ظ. ت. ع كما تم تعدٌله  34بداٌة  البد من االنطالق من النص القانونً إذ بالرجوع الى ف 

على ما ٌلً: "ٌعٌن ربٌس المحكمة االبتدابٌة فور 1نجد انه ٌنص فً ف 14.07 قانون وتتمٌمه بمقتضى

را ٌكلف بتحضٌر القضٌة للحكم واتخاذ جمٌع اإلجراءات المناسبة لهذه توصله بمطلب التحفٌظ قاضٌا مقر

الغاٌة... كما ٌمكنه بعد موافقة ربٌس المحكمة ان ٌنتدب لهذه العملٌات قاضٌا آخر." ٌتضح من خالل هذا 

الفصل ان المشرع نص صراحة على ضرورة تعٌٌن قاض مقرر ٌكلف بتحضٌر القضٌة وكما هو معلوم 

 قرر ٌكون كلما تعلق االمر بقضاء جماعً.ان القاضً الم

ف األخٌرة "...  31من ق . م. م نجد انهما ٌنصان على اآلتً: ف  32و31وبالرجوع الى الفصل 

بمجرد تقٌٌد المقال ٌعٌن ربٌس المحكمة حسب األحوال قاضٌا مقررا او قاضٌا مكلفا بالقضٌة"، فضال 

ٌطلب القاضً المقرر او القاضً المكلف بالقضٌة فً ف األخٌرة كذلك على انه "...  32عن الفصل 

عند االقتضاء تحدٌد البٌانات غٌر التامة او التً وقع اغفالها ". ولعل اول مالحظة بخصوص الفصلٌن 

                                                      
28

جٌطؼٍٞحش ػٍٝ ٠ٍد جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ، أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ ق . ل ، ؾحِؼس ِكّى جألٚي ،  فح٠ّس جٌكٍٚف ،جٌىٌٚ جٌّم١ى ٌٍمٟحء ذٗأْ 

 .109،٘  2010ـ2009ٚؾىز ، جٌٕٓس 
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وروود مصطلحً قاضً مقرر او قاضً مكلف حٌث تفٌد "او" صٌغة االختٌار فتارة ٌتم تعٌٌن قاض 

كٌلة جماعٌة ،وطورا ٌتم تعٌٌن قاض مكلف كلما كان البث فً مقرر إذا كان البث فً القضٌة سٌتم بتش

القضٌة سٌتم من قبل قضاء فردي . ومن خالل المقارنة بٌن هذٌن الفصلٌن والنص الخاص الوارد فً 

أي  34،سنجد ان المشرع العقاري استعمل صٌغة الوجوب فً  الوجوب فً الفصل 34ظ. ت. ع ف 

من ذلك انه نص على مختلف  الصالحٌات المخولة له فً  ضرورة تعٌٌن قاض مقرر ، بل األكثر

تبعا لذلك ٌتضح بأن القاضً المقرر هو قاض 29دون ان ٌحٌل االمر الى ق. م. م . 34،35الفصل 

ٌنتمً للهٌبة ٌتم تعٌٌنه من طرف ربٌس المحكمة لتهٌا  قضٌة  معٌنة او قضاٌا معٌنة ، ولعل الهدف من 

 30لق قاض حكم ٌتولى التحقٌق نٌابة عن هٌبة الحكم الجماعٌة .إحداث هذه المؤسسة القضابٌة خ

من المسلم به اإلشارة كذلك الى ان القاضً المقرر ٌلعب دورا ال ٌستهان به فً هاته  المرحلة 

ولعل ذلك ما حذا بالمشرع الى تخوٌله ثلة من الصالحٌات الواسعة حتى ٌقوم بمهامه على أكمل وجه 

من ظ. ت. ع بحٌث له أن ٌتخذ كل ما ٌراه ضرورٌا لتحقٌق  35و34اد وهً صالحٌات أطرتها المو

"... أن ٌنتقل الى عٌن العقار موضوع النزاع  34مهمته ، وله فً سبٌل ذلك حسب ماورد فً  الفصل 

لٌجري بشأنه بحثا أو ٌطبق علٌه الرسوم ، كما ٌمكنه بعد موافقة ربٌس المحكمة أن ٌنتدب لهذه العملٌات 

كل ذلك مع مراعاة ق المنصوص علٌها فً ق. م. م " ، ٌتضح من خالل هذا النص أنه فً  قاضٌا آخر،

حالة ما إن رأى القاضً المقرر أن االمر ٌتطلب معاٌنة للعقار وتطبٌق الرسوم على ارض الواقع ، وأن 

بالوقوف  النزاع معقد ، وال ٌقف عند حدود البث فً بعض المسابل القانونٌة ، فإنه ٌصدر أمرا قضابٌا 

إلى عٌن المكان ، مع تحدٌد مصارٌف التنقل التً تدخل ضمنها التعوٌضات الواجب وضعها لكل من 

القاضً وكاتب الضبط والمهندس المساح الطبوغرافً المحلف مع تعٌٌن الطرف الملزم بأداء هذه 

ي طلب هذا   المصارٌف لدى كتابة صندوق المحكمة قبل االنتقال الى عٌن المكان ، وهو الشخص الذ

. وفً حالة استفادة الشخص من المساعدة القضابٌة فإنه ٌعفى من األداء ، وتؤخذ المصارٌف 31االجراء

من صندوق الخزٌنة العامة . من خالل قراءة النص القانونً ٌتضح أنه ال ٌسمح أي صٌغة تفٌد إلزام 

عمل لفظ ٌمكن الذي ٌفٌد القاضً المقرر بالخروج الى عٌن المكان بحٌث ان المشرع العقاري است

االختٌار بمعنى أنه غٌر ملزم بالخروج الى عٌن المكان من اجل القٌام بعملٌة البحث والتحقٌق  بمعنى ان 

امر الخروج الى عٌن المكان ٌدخل ضمن السلطة التقدٌرٌة للقاضً المقرر بحٌث جاء فً أحد قرارات 

ن المكان ٌخضع لسلطة المحكمة التً تقدر ما إذا المجلس األعلى ما ٌلً :"إن إجراءات الوقوف على عٌ

                                                      
29

 ( .ذحٌّٛحولس ػٍٝ ٔٙ ق جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس.1974ٖطٕرٍ  28)1394ٌِٟحْ  11، ذطح٠ٌم 1.74.44.7ق. َ. َ ظ١ٍٙ ٠ٍٖف ذّػحذس لحْٔٛ ٌلُ  
30

، " ج١١ٌْٛ فٟ ٔظحَ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ذحٌّغٍخ "، وٌجْس ٌٕظحَ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ٚجٌفمٗ جإلوجٌٞ ٚجٌؼًّ جٌمٟحتٟ ، ٠رؼس غحٌػس  جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ 

 .113، ِطرؼس جٌٕؿحـ ، جٌؿى٠ىز ـ جٌىجٌ جٌر١ٟحء .٘.2018، 
31

 .115جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ ، ٍِؾغ ْحذك  .٘ 
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إال ان خروج القاضً المقرر له أهمٌة بالغة 32كان ضرورٌا ومجدٌا لتحدٌد موضوع الدعوى ام ال ...".

خاصة على مستوى التحقق من واقعة الحٌازة وتحدٌد نطاقها وطبٌعتها حٌث ٌتطلب االمر إجراء تحقٌق 

نجدها تنص على إمكانٌة تلقً التصرٌحات أو الشهادات ،  34من ف دقٌق . وبالرجوع الى ف األخٌرة 

 ناهٌك عن االستماع إلى الشهود واألطراف.

وتجدر اإلشارة  الى انه فً حالة انتقال القاضً المقرر لعٌن المكان فهو ٌستمع الى تصرٌحات 

ستفساراتهم ناهٌك جمٌع الخصوم دون استثناء خاصة فٌما ٌتعلق بمصدر ملكٌتهم ، وسبب منازعتهم وا

عن إدالبهم بمستنداتهم والحجج التً تدعم تعرض كل واحد ، لٌتم تضمٌن كل ذلك فً محضر ٌحرر من 

لدن القاضً المقرر وٌوقعه مع جمٌع المعنٌٌن باألمر حتى تكون له الحجة القانونٌة عند إثارة أي نزاع 

 35ٌة جاهزة للحكم طبقا لمقتضٌات الفصل . بقً ان نشٌر انه فً الحالة التً تصبح فٌها القض33فٌما بعد

" عندما ٌرى القاضً المقرر ان القضٌة قد أصبحت جاهزة ٌخبر األطراف بٌوم الجلسة العلنٌة التً 

 ستعرض فٌها وذلك قبل موعدها بثمانٌة أٌام  على األقل بعد التوصل باالستدعاء ".

.خالفا لمقتضٌات الفصل 34مر بالتخلًفهدا النص القانونً ال ٌشٌر الى إصدار القاضً المقرر لأل

.وهو ما أكده المجلس األعلى فً قرار صادر عنه " لكن حٌث إن القرار المطعون 35من ق. م. م  335

فٌه صدر فً مسطرة التحفٌظ العقاري وان الفصل من ظ .ت. ع الواجب التطبٌق ال ٌشترط اتخاذ االمر 

ً المقرر فً النزاعات المتعلقة بالتعرضات  غٌر ملزم ترتٌبا لذلك ٌكون القاض 36بالتخلً على القضٌة "

بإصدار امر بالتخلً ، دون ان ٌؤدي ذلك الى بطالن المسطرة ، وهذه خصوصٌة من خصوصٌات 

المسطرة المتعلقة بالتعرضات ،والتً تختلف فً هذه النقطة عن المقتضٌات العامة المنصوص علٌها فً 

، اال ان ما ٌعاب على النص الخاص فً ظ. ت. ع انه جعل 37المشار إلٌها انفا335ق. م. م خاصة ف 

إصدار االمر بالتخلً غٌر إلزامً مما ٌطٌل من عمر مسطرة التحقٌق وبالتالً ٌؤخر البث فً الدعوى 

بحكم عدم وجود حد زمنً لتقدٌم المذكرات حتى تارٌخ الجلسة مما ٌضٌع فرصة احد األطراف لالطالع 

 ، ما ٌشكل تعارضا مع المبادئ األساسٌة التً ٌقوم علٌها القضاء .علٌها وهو ما ٌضر بمصالحه 

عند االنتهاء من كل هاته اإلجراءات والتً من شانها ان تجعل من القضٌة جاهزة للبث فٌها ، ٌعمل 

القاضً المقرر على وضع تقرٌر إجمالً لمختلف المراحل منذ إحالة الملف علٌه من قبل ربٌس المحكمة 

                                                      
32

 .113أٌٚوضٗ فح٠ّس جٌكٍٚف فٟ ج٠ٍٚقطٙح.٘، 5175/88فٟ ٍِف ػىو 5591/17/11/1995لٍجٌ ٌلُ  
33

 .117جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ ، ٍِؾغ ْحذك .٘ 
34

 .58جقّى أؾؼْٛ ، جٌّٕحَػحش جٌؼمح٠ٌس ذ١ٓ جٌّكحوُ جٌؼحو٠س ٚجٌّكحوُ جإلوج٠ٌس ٘ 
35

ٌٍكىُ جٚىٌ جٍِج ذطه١ٍٗ ػٓ ِٓ ق. َ. َ " جيج ضُ ضكم١ك جٌىػٜٛ ْ جٚ جيج جٔمٟص آؾحي ضمى٠ُ جٌٍوٚو  ٚجػطرٍ جٌّمٌٍ جْ جٌىػٜٛ ؾحُ٘ز  335ف  

 جٌٍّف ٚقىو ضح٠ٌم جٌؿٍٓس جٌطٟ ضىٌؼ ف١ٙح جٌم١ٟس ..."
36

، أٌٚوٖ جقّى 233، ٌِٕٗٛ ذؼرى جٌؼ٠ُُ ضٛف١ك ٘  935/77فٟ جٌٍّف ػىو  1991فرٍج٠ٍ  13، جٌٛحوٌ ذطح٠ٌم 399لٍجٌ  جٌّؿٍّ جألػٍٝ ٌلُ  

 .58حوُ جإلوج٠ٌس " ٘جؾؼْٛ فٟ " جٌّٕحَػحش جٌؼمح٠ٌس ذ١ٓ جٌّكحوُ جٌؼحو٠س ٚجٌّك
37

 .132فح٠ّس جٌكٍٚف ، ٍِؾغ ْحذك  ٘ 
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فهذا التقرٌر هو األساس الذي ٌنٌر الطرٌق للمحكمة للبث فً القضٌة ، بحٌث ٌتضمن تحلٌال ، 38االبتدابٌة

للوقابع وادعاءات الخصوم ومطالبهم ، دون ان ٌبدي رأٌه ناهٌك عن إضافة محضر الوقوف على عٌن 

سة المكان الذي تم إجراؤه . وبعدما تصبح القضٌة جاهزة ٌشعر القاضً المقرر األطراف بموعد الجل

 .39العلنٌة بثمانٌة أٌام على األقل مع إخبارهم بإمكانٌة الحضور شخصٌا او بواسطة وكٌل

 ـ واجهات تدخل الييابة العامة2

اول ما تجدر اإلشارة إلٌه ان تدخل النٌابة العامة فً قضاٌا التحفٌظ العقاري غٌر إلزامً وٌظهر 

. الذي استعمل 14.07مقتضى قانون المعدل ب40ظ. ت. ع37ذلك بجالء عند استقراء ما جاء به ف 

من ق.م. م نجده  9عبارة إن اقتضى الحال  ، فهذه العبارة ال تفٌد االلزام . لكن بالرجوع الى الفصل 

ٌنص على ما ٌلً " ٌجب ان تبلغ الى النٌابة العامة الدعاوى التالٌة : ـ القضاٌا المتعلقة بالنظام العام 

سات العمومٌة ،والهبات والوصاٌا لفابدة المؤسسات الخٌرٌة والدولة والجماعات المحلٌة والمؤس

وممتلكات  االحباس واألراضً الجماعٌة ...ـالقضاٌا المتعلقة بفاقدي االهلٌة وبصفة عامة جمٌع القضاٌا 

 التً ٌكون فٌها ناببا قانونٌا ...". 

األعلى فً  والمالحظ ان الفصل طغت علٌه صٌغة  الوجوب .ولعل ذلك ما أكده كذلك المجلس

من ظ.  37قرار له "  حٌث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك انه رد دفعها المذكور أعاله بأن ف 

ت. ع نص على ان ممثل النٌابة العامة ٌتقدم ان اقتضى الحال بمستنتجاته خالل المرحلة االبتدابٌة وهً 

لنٌابة العامة لتقدٌم مستنتجاتها فً المرحلة عبارة تفٌد االختٌار ال االلزام فً حٌن ان إحالة الملف على ا

االستبنافٌة ال ٌغنً عن إحالة الملف علٌها فً المرحلة االبتدابٌة سٌما اذا كانت الدولة طرف فً النزاع ، 

. 41من ق. م. م مما عرضه للنقض واالبطال " 9االمر الذي ٌعتبر معه القرار خارقا لمقتضٌات ف 

الة ما إن كانت الدولة طرفا فً النزاع فال بد من إحالة الملف الى النٌابة استنادا لذلك ٌتضح بانه فً ح

 من ق. م. م .  9العامة قصد االدالء بمستنتجاتها  تحت طابلة بطالن الحكم عمال بمقتضٌات ف 

نفس الشًء بالنسبة للدعاوى المتعلقة بفاقدي االهلٌة او التً ٌكون فٌها ممثل قانونً ناببا او مؤازرا 

من ظ. ت. ع  26د األطراف . حٌث تتدخل النٌابة العامة بشكل ربٌسً وهو ما تطرق له الفصل الح

                                                      
38

 .117جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ، ٍِؾغ ْحذك.٘ 
39

وُٕز جٌغٕحَ ، أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ، ِٓطٍز جٌطؼٍٜ فٟ ٞٛء جٌمحْٔٛ جٌؼمحٌٞ ٚجٌّٓح٠ٍ جٌهحٚس ،ؾحِؼس جٌمحٟٞ ػ١حٜ و١ٍس جٌؼٍَٛ  

 .2015/2016٘.318س جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ٍِجوٕ ، جٌٕٓ
40

:" ػٕى جفططحـ جٌّٕحلٗحش ٠ؼٍٜ جٌمحٟٞ جٌّمٌٍ جٌم١ٟس ٠ٚؼ١ٓ جٌّٓحتً جٌطٟ ضططٍد قال وْٚ جْ ٠رىٞ أٞ ٌأٞ غُ 1ِٓ ظ . ش. ع فمٍز  37ف  

 ح ذؼى جٌّىجٌٚس ."٠مغ جالْطّحع جٌٝ جأل٠ٍجف ٠ٚمىَ ِّػً ج١ٌٕحذس جٌؼحِس جْ جلطٟٝ جٌكحي ِٓطٕطؿحضٗ ، غُ ٠فًٛ فٟ جٌم١ٟس ئِح فٟ جٌك١ٓ ٚئِ
41

)غ١ٍ ٌِٕٗٛ(، أٌٚوٖ جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ فٟ وطحذٗ " 1321/5/3/1993فٟ جٌٍّف ٌلُ  22/1/1998ٚحوٌ ذطح٠ٌم  58لٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ػىو 

 .119ج١١ٌْٛ فٟ ٔظحَ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ذحٌّغٍخ ".٘
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والمتمثل فً الحالة التً تتعرض فٌها النٌابة العامة باسم فاقدي االهلٌة والمفقودٌن ... وإن كان تطبٌق 42.

وفً هذا الصدد نستحضر هذا المقتضى نادرا ما ٌتم فً الواقع العملً بحكم وجود االولٌاء واالوصٌاء ، 

قرار للمجلس األعلى انه "... حٌث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فٌه ، ذلك ان 

الثابت من المقال االفتتاحً للدعوى انها وجهت ضد قاصرٌن وهم ... فً شخص والدتهم الطالبة ...، 

لنٌابة العامة الدعوى منها المتعلقة من ق. م. م تنص على انه ٌجب ان ٌبلغ الى ا 9وان مقتضٌات ف 

بفاقدي االهلٌة وبصفة عامة جمٌع القضاٌا التً ٌكون فٌها ممثل قانونً ناببا او مؤازرا الحد األطراف . 

وبالرجوع الى أوراق الملف ال نجد ضمنها ما ٌفٌد ان النازلة قد احٌل ملفها على النٌابة العامة ، وان 

ون فٌه المؤٌد للحكم االبتدابً القاضً بإجراء القسمة فً المدعى فٌه المحكمة المصدرة للقرار المطع

وفً مواجهة القاصرٌن المذكورٌن عندما بتت فً القضٌة دون إحالة الملف على النٌابة العامة تكون قد 

من ق. م. م المحتج بخرقه فً الوسٌلة ، وجاء قرارها معرضا للنقض واالبطال  9خالفت مقتضٌات ف 

"..43. 

العموم فإنه اذا كانت إحالة دعاوى التحفٌظ العقاري على النٌابة العامة قصد االدالء على 

بمستنتجاتها إجراء اختٌاري فقط، بمعنى ان المحكمة لٌست ملزمة بإحالتها ،كما ان النٌابة العامة لٌست 

من ق. م.  9ل ملزمة هً األخرى بتقدٌم مستنتجاتها ، فإنه كلما كانت احدى الدعاوى  المحددة فً الفص

م المذكور آنفا إال واصبح هذا االجراء إلزامً تحت طابلة بطالن الحكم طبقا لمقتضٌات ف األخٌرة من 

 .44من ق. م.9الفصل 

من ظ. ت. ع الذي عدل وتمم 2945ولن نفوت فرصة اإلشارة فً هذا الصدد الى مقتضٌات ف 

لعامة من حٌث فتح اجل استثنابً للتعرض الذي الغى الدور الذي كان ٌناط بالنٌابة ا 14.07بمقتضى ق 

، الذي أشار جداال كبٌرا فً صفوف القانونٌٌن ، خاصة فً ضل وجود اختصاص اصٌل للنٌابة العامة 

اال وهو الدفاع عن الحق العام والطابع الزجري ، الشًء الذي ٌبعدها عن قضاٌا التحفٌظ . فقبل التعدٌل 

االجل االستثنابً وإن كان المشرع اغفل تحدٌد الضوابط المؤطرة   كانت النٌابة العامة هً المختصة بفتح

لقبول التعرض االستثنابً من لدن السٌد الوكٌل . لٌنتقل اختصاص فتح اجل التعرض االستثنابً بعد 

 كمةالتعدٌل المذكور من صمٌم اختصاص المح

                                                      
42

ٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح ْحذمح ، جٌطىنً  فٟ جٌّٓطٍز ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطؼٍٜ ظ. ش. ع " ... ٠ّىٓ فٟ ؾ١ّغ جألقٛجي ، ػٍٝ ٠ٍٖ جْ ضمىَ جالغرحضحش ج 26ف  

 ذحُْ جٌّكؿ٠ٌٛٓ ٚجٌغحتر١ٓ ٚ جٌّفمٛو٠ٓ  ٚجٌغ١ٍ قح٠ٍٞٓ، ٚيٌه ِٓ ٠ٍف جال١ٚٚحء ٚجٌّّػ١ٍٓ جٌٍٗػ١١ٓ ٚٚو١ً جٌٍّه ٚجٌمحٟٞ جٌّىٍف ذٗإْٚ

 جٌمح٠ٍٚٓ ٚجٌم١ُ ػٍٝ أِٛجي جٌغحتر١ٓ ٚجٌّفمٛو٠ٓ."
43

)غ١ٍ ٌِٕٗٛ( أٌٚوٖ  02/05/2007ذطح٠ٌم  3723/1/4/05غٍفس جٌّى١ٔس )جٌمُٓ جٌٍجذغ(، فٟ جٌٍّف جٌّىٟٔ ػىو جٌٛحوٌ ػٓ ج1488ٌلٍجٌ ػىو  

 .119جو٠ٌّ جٌفحنٌٛٞ ، ٍِؾغ ْحذك . ٘
44

 .122، ٘ 2016، ِطرؼس جأل١ِٕس ، جٌٕٓس166ِؿٍس جٌمٟحء ٚجٌمحْٔٛ ، جٌؼىو 
45

٠ّىٓ جْ ٠مرً جٌطؼٍٜ ذٛفس جْطػٕحت١س ِٓ ٠ٍف جٌّكحفع ػٍٝ جألِالن جٌؼمح٠ٌس  27ِٓ ظ. ش. ع "ذؼى جٍٔٛجَ جالؾً جٌّكىو فٟ جٌفًٛ  29ف  

 ، ٌٚٛ ٌُ ٠ٍو ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع أٞ ضؼٍٜ ْحذك ، ٠ٍٖطس جْ ال ٠ىْٛ جٌٍّف لى ٚؾٗ جٌٝ جٌّكىّس جالذطىجت١س.."
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 ثاىيا : قواعد اصدار احلله

ٚجالْطّحع جٌٝ جأل٠ٍجف ٚ ضمى٠ُ ْ.ع ٌّٓطٕطؿحضٙح ػٕى ذؼى ضالٚز جٌمحٟٞ جٌّمٌٍ ٌطالٚضٗ ٌطم٠ٍٍٖ 

جاللطٟحء ضىْٛ جٌّكىّس لى ٍٚٚص جٌٝ ٔٙح٠س جٌّطحف ٠ٚرمٝ ػٍٝ جأل٠ٍجف جٔطظحٌ جقىُ ، ٚ ػٍٝ 

جٌّكىّس ئٚىجٌٖ 
46
. 

ٚضؼطرٍ ٍِقٍس جٚىجٌ جٌكه ٚل١ٍٙح جٌّىجٌٚس جُ٘ جٌٍّجقً جٌطٟ ضٍّ ِٙح جٌىػٜٛ ِٚح ٠ُ٠ى٘ح أ١ّ٘س فٟ 

. جٌه١ٚٛٛحش جٌطٟ ضّطحَ ذٙح، ق١ع جْ ظ.ش.ع ؾؼً جٌّىجٌٚس جٍِ جنط١ح٠ٌح ، وّح جٔٗ ٌُ ٠ٕٙ ٘ىج جال٠حٌ 

ػٍٝ وف١س ضم٠ٍٍ جٌكىُ جٌٛحوٌ فٟ ُٔجع جٌطكف١ع ٚجٌر١حٔحش جٌطٟ ٠ؿد جْ ضطّٟٕٙح ، ٚ فٟ ٔفّ جٌٛلص ٌُ 

 ٠ًٛ جٌٝ ِمط١ٟحش ق.َ.َ

َ ١ٚحغس جٌكىُ  1لٟح٠ح ٌطكف١ع  ٚػ١ٍٗ ْٕطٕحٚي ،ٚوٌه ضرؼح ٌطًٍٓٓ جٌُِٟ ٌٍىػٜٛ جٌّىجٌٚس فٟ

 .2ٚذ١حٔطٗ 

 .املداولة يف قطايا التحفيغ1

ضكطً جٌّىجٌٚس ِىحٔس ٘حِس فٟ ػٍّ جٌىػٜٛ جٌٍّفٛػس جِحَ جٌمٟحء ذحػطرحٌ٘ح ضٍه جٌفطٍز ج١ٌُِٕس جٌطٟ 

ٌٕطك ذٗ ، ضّٕكٙح ج١ٌٙثس جٌكحوّس ٌٕفٓٙح ٌٍطٓحؤي ٚ جٌطفى١ٍ فٟ جٌكىُ ٚجْرحذٗ ، ذؼى جٔطٙحء جٌٍّجفؼحش ٚلرً ج

جٚ ذٗحْ قُٓ جٌّٓحتً جأل١ٌٚس جٌطٟ ٠ٕرغٟ ض٠ٛٓطٙح لرً جٌٕطك ذحٌمٍجٌ جٌفحًٚ فٟ جٌىػٜٛ
47
. 

ٚ ِٓ جُ٘ ١ُِّجش جٌّىجٌٚس جٌطحذغ جٌٍٓٞ جٌىٞ ضطُ ف١ٗ ٚ فٟ غ١رس جأل٠ٍجف 
48

، ق١ع ٠ّٕغ ػٍٝ 

٠ؿَٛ ْٛجء ٌأل٠ٍجف جٚ جٌمٟحز جٌى٠ٓ ٍٖوٛج فٟ جٌّىجٌٚس جفٗحء ج٢ٌجء جٌطٟ وجٌش جغٕحء ذٗحْ ٌٍّف ، ٚ ال 

 ج١ٌٕحذس جٌؼحِس جٌكٌٟٛ جغٕحء جٌّىجٌٚس فٟٙ ِكٌٛٛز ذ١ٓ لٟحز جٌكىُ. 

ٚذٍٛف جٌٕظٍ ػٓ جٌّىجٌٚس 
49

 335، فحٔٗ ٠رمح ٌٍفًٛ 
50

ِٓ ق.َ.َ، فٟ فمٍضٙح جألٌٚٝ ٚ ذّؿٍو 

ك ذحٌكىُ جلفحي جٌرحخ جٌّٕحلٗس ٚئٚىجٌ جٌمحٟٞ جٌّمٌٍ جٍِٖ ذحٌطهٍٟ ضكؿُ جٌم١ٟس ٌٍّىجٌٚس ض١ّٙىج ٌٍٕط

343ذططر١ك ِمط١ٟحش جٌفًٛ 
51

 ِٓ ق.َ.َ. 

                                                      
46

 .327٘  2018جٌٍذح٠ جٌّغٍخ،  ِكّى ن١ٍٞ: جٌؼمحٌ ٚلٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فٟ جٌط٠ٍٗغ جٌّغٍذٟ، ِطرؼس جٌّؼحٌف جٌؿى٠ىز 
47

، أٌٚوٖ ػرى جٌى٠ٍُ جٌطحٌد  76/76٘  1977أذٛ جٌٛفح جقّى : ٔظ٠ٍس جالقىحَ فٟ لحْٔٛ جٌٍّجفؼحش ، ِٕٗحز جٌّؼحٌف جإلْىٕى٠ٌس ، جٌطرؼس جٌػحٌػس  

 . 195٘  2009.. جٌّطرؼس ٚجٌٌٛجلس ج١ٕ٠ٌٛس ٍِجوٕ ، جٌطرؼس جٌهحِٓس حْٔٛ جٌّٓطٍز جٌّى١ٔسجٌٍٗـ جٌؼٍّٟ ٌم
48

 .195: َ.ِ ٘  ػرى جٌى٠ٍُ جٌطحٌد 
49

 ٚ ِحذؼى٘ح. 195:َ.ِ ٘  ٌٍطْٛغ جوػٍ جٔظٍ ػرى جٌىٍٞ جٌطحٌد 
50

ِٓ ق.َ.َ: >جوج ضُ ضكم١ك جٌىػٜٛ جٚ جوج جٔمٟص جؾحي ضمى٠ُ جٌٍوٚو جػطرٍ جٌّمٌٍ جْ جٌىػٜٛ ؾحُ٘ز ٌٍكىُ جٚىٌ جٍِج ذطهٍٓٗ ػٓ  335جٌفًٛ  

 ىٌؼ ف١ٙح جٌم١ٟس...<جٌٍّف ٚقىو ضح٠ٌم جٌؿٍٓس جٌطٟ ض
51

>٠حٍِ جٌٍت١ّ ذؿؼً جالٌم١ٟس فٟ جٌّىجٌٚس ذؼى جٔطٙحء جٌّٕحلٗس ٚجالْطّحع ػٕى جاللطٟحء ١ٌٍٕحذس جٌؼحِس فٟ ِٓطٕطؿحضٙح جٌىطحذ١س ٚ  343جٌفًٛ  

 جٌٗف٠ٛس.

 فٟ غ١رس جال٠ٍف< سضمغ جٌّىجٌٚ
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ِٓ ظ.ش.ع  37غ١ٍ جْ لٍجءز ذ١ٓطس ٌٍفًٛ 
52
، ضىفٟ ٌطؿؼً ْ ْإجي ً٘ ٠مٛى ِٓ وٌه جْ ٚٞغ  

 جٌم١ٟس فٟ جٌّىجٌٚس جٍِ غ١ٍ ٚؾٛذٟ فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع؟ جٔٗ ٠ٛرف ٠ٌٍٚٞح ٚٚؾٛذ١ح؟

ٌط٠ٍع لرً جٌٕطك ذحٌكىُ فحْ ٍِٗع جٔٗ ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ أ١ّ٘س جٌّىجٌٚس وفطٍز ١َِٕس ٌطحضٟ ٚ ج

ظ.ش.ع ؾؼٍٙح جؾٍجء جنط١ح٠ٌح أٌٚو فٟ جٌفًٛ ٌٓحذك ػرحٌز ُجِح فٟ جٌك١ٓ جٚ ذؼى جٌّىجٌٚس ٌ نالفح ٌٍفًٛ 

ِٓ ق.َ.َ ٚجوج وحْ جٌٍّٗع ٚ٘ٛ ذٕٛٗ ػٍٝ ٘ىج جٌّمطٟٝ ٠ٍَٚ ضكم١ك جٌٍٓػس فد جٌرص فٟ  343

ٌ جٌطكف١ع ، ٚج١ّ٘س جٌّىجٌٚس وّح ْرك جٌىن ِؼطٝ ٚجلؼٟ جٌطؼٍٞحش فحٔٗ ذحٌٕظٍ جٌٝ جٌكؿ١س جٌّطٍمس ٌمٍج

٠ؿؼً ِٓ جؾٍجء جٌّىجٌٚس جٍِج ٚؾٛذ١ح فٟ ِػً ٘ىٖ جٌمٟح٠ح، ٚوٌه قطٝ ال ٠طُ قٓد ضؼر١ٍ جقى جٌرحقػ١ٓ 

53
 ، ضأ١ّْ ٌُْ ػمحٌٞ ٔٙحتٟ ال ٠ؼطرٍ ػٕٛجٔح ٌٍكم١مس .

 ياىتهصياغة احلله وب.2

ّكطس جألن١ٍز ٌٙح ق١ع ٠طُ جٌرص ٔٙحت١ح فٟ جٌُٕجع جٚ جالٍِ ٠ؼطرٍ جٌكىُ جٌمٟحتٟ ٔط١ؿس ٌٍىػٜٛ ٚ جٌ

 ذحضهحي جقى جإلؾٍجءجش جٌٍج١ِس جٌٝ ضكم١ك وٌه. 

ٌّٚح وحْ جٌكىُ جٌمٟحتٟ ٔطحؼ جٌىػٜٛ فمى ج٘طُ جٌٍّٗع ذطٕظ١ُ لٛجػى ئٚىجٌٖ ج٠ّح ج٘طّحَ ِكىوج 

جٌر١حٔحش جٌطٟ ٠ؿد جْ ضطٛفٍ ف١ٗ 
54

ٍع فٟ ظ.ش.ع ٌُ ٠ٕٙ ػٍٝ ضكص ٌلحذس ِكىّس جٌٕمٝ ،جال جْ جٌّٗ

و١ف١س ضم٠ٍٍ ٌركىُ جٌٛحوٌ فٟ ُٔجع جٌطكف١ع ٚ جٌر١حٔحش جٌطٟ ٠ؿد جْ ٠طّٟٕٙح ، وّح جٔٗ ٌُ ٠كً ِمط١ٟحش 

لحْٔٛ َ.َ فٟ ٘ىج جٌرحخ ِّح ٠طٍـ ِؼٗ جٌطٓحؤي قٛي ِىٜ نٟٛع ٘ىٖ جالقىحَ ٌٍمٛجػى جٌّٓط٠ٍس جٌؼحِس 

جءجش جٌّٓط٠ٍس جَ جْ ن١ٚٛٛحش جٌطكف١ع ضّطى ٌطًّٗ قك ذًٙج جٌٗأْ ،ذحػطرحٌ ق.َ.َ ج٠ٌٍٗؼس ٌىً جإلؾٍ

 ً٘ج جٌؿحٔد ػٍٝ جػطرحٌ ظ.ش.ع لحْٔٛ ٖىً ِٚٛٞٛع؟ 

٠طُٓ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ ٘ىج جٌرحخ ذحٌطٕحلٝ ٚػىَ جالْطمٍجٌ ػٍٝ ِٛلف غحذص فطحٌز ٠ىٍِ ٌٍٞٚز 

 ق.َ.َ ٚ ضحٌز ٠ٓطغٕٟ ػٓ ضطر١مٗ. 50جقطٍجَ ضطر١ك جٌفًٛ 

جألػٍٝ ْحذمح ِكىّس جٌٕمٝ قح١ٌح فٟ لٍجٌ ذحْ ضطر١ك ِمط١ٟحش جٌفًٛ  ٘ىًج فمى لٟٝ جٌّؿٍّ

ِٓ ق.َ.َ غ١ٍ الََ فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ٌؼىَ ٚؾٛو ئقحٌس ٠ٍٚكس ػ١ٍٗ 189
55

ٚلٟٝ أ٠ٟح ، 
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لقضٌة وٌعٌن المسابل التً تتطلب حال دون أن ٌبدي أي رأي ثم ٌقع إفتتاح المناقشات ٌعرض القاضً المقرر آِ ظ.ش.ع  ٠37ٕٙ جٌفًٛ     

 .....أالستماع إلى أالطراف وٌقدم ممتل النٌابة العامة إن إقتضى الحال مستنجاته ،ثم ٌفصل فً القضٌة إما فً الحٌن وإما بعد المداولة
والمسابل المطلوب حلها من غٌر أن ٌبدي أي رأي ،ثم ٌستمع المناقشات بتقرٌرالمستشار المقررالذي ٌعرض القضٌة ظ.ت..ع  ٠ٚ45ٕٙ جٌفًٛ 

و بعد إلى أالطراف إما شخصٌا وإما بواسطة محامٌهم ،وٌقدم ممتل النٌابة العامة إستنتاجاته وتبت محكمة إالستبناف فً القضٌة إما فً الحٌن أ
 ......رالمداولة سواء حضر أالطراف أو تخلفوا دون أن ٌقبل أي تعرض ضد القرار الصاد

53
 ٍّْز ِكىٚخ : جالَوٚجؾ١س جإلؾٍجت١س جِحَ لٟحء جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ، أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘، ؾحِؼس ِكّى جألٚي ٚؾىز ،  

 .199٘  2012/2013جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س 
54

 ٌٕٓرس ٌمٍجٌ ِكىّس جٌٕمٝ  ذح 375ذحٌٕٓرس ٌٍمٍجٌ جالْطثٕحفٟ ، جٌفًٛ  305ذحٌٕٓرس ٌٍكىُ جالذطىجتٟ ، جٌفًٛ  50جٌفًٛ  
55

ٌِٕٗٛ جٖحؤ ج١ٌٗ ِٛطفٝ و١ٍس ، ن١ٚٛٛحش جٌّٓطٍز فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ  24/06/1970ٚحوٌ ذطح٠ٌم  288لٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ػىو  

 .2010/2009، أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘ ؾحِؼس جٌكمٛق ِكّى جألٚي ، ٚؾىز جٌٕس جٌؿحِؼ١س 
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ذحٌٕٓرس ٌٍمٍجٌ جالْطثٕحفٟ جْ لحْٔٛ َ.َ. ٠طرك فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ جال فٟ جٌكحالش جٌطٟ ٠ك١ً ػ١ٍٙح 

فٟ فمٍضٗ جٌٍجذؼس جٌطٟ ضٕٙ ػٍٝ ٚؾٛخ ئٖحٌز جالقىحَ جٌٝ جْ  345جٌطكف١ع ١ٌّٚ ِٕٙح جٌفًٛ  لحْٔٛ

ِٕحلٗحش ٚلؼص فٟ ؾٍٓس ػ١ٍٕس جٚ ذغٍفس جٌٌّٗٛز، 
56

فٕفّ جٌمٍجٌ جنٍ لٟٝ ِٓ جٔؼىَ جإلٖحٌز جٌٝ   

ٗطًّ ػٍٝ أّْحء ؾ١ّغ ج٠ٍجف جٌىػٜٛ ٠ٚإضٍ فٟ ٚكس جٌكىُ ِح وجَ جْ ِطٍد جٌطكف١ع جٌّٛؾٛو ذحٌٍّف ٠

ؾ١ّغ ٘ىٖ جال١ٖحء
57

، 

جال جْ جٌمٟحء ػّى فٟ لٍجٌجش جنٍٜ ػى٠ىز جٌٝ ضطر١ك لٛجػى َ.َ ػٍٝ جالقىحَ جٌٛحوٌز فٟ 

ِٕحَػحش جٌطؼٍٜ ُٚٔجػحش جٌطكف١ع ،ػِّٛح فمى جذطً لٍجٌ جْطثٕحفٟ قىّح جذطىجت١ح ذٓرد ػىَ ٔظٍ جُْ 

ِٓ ق َ.َ ٠ٍٚف فٟ جٔٗ  50جْ جٌفًٛ  وحضد جٌٟر١ جًٌٞ قٍٟ جٌؿٍٓس ٚؾحء فٟ ق١ػ١حضٗ ِح ٠ٍٟ )ق١ع

ضٛىٌ جالقىحَ فٟ ؾٍٓس ػ١ٍٕس ٚ ضكًّ جٌؼٕٛجْ جٌطحٌٟ: جٌٍّّىس جٌّغٍذ١س ذحُْ ؾالٌس جٌٍّه ٚجُْ وحضد 

ػٍٝ ِطحذمطٙح ٌألًٚ ِٓ   جٌٟر١ .... ُٚ ق١ع ضر١ٓ ٌٍّكىّس ِٓ نالي جال٠الع ػٍٝ ٔٓهس جٌّٕٛٛ٘

وحضد جٌٟر١ ... ق١ع جْ جٌر١حٔحش جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح فٟ جٌفًٛ جٌكىُ جٌّٓطأٔف ... ذأٔٙح ال ضًّٗ ػٍٝ جُْ 

جًٌّوٌٛ ػٓ جٌر١حٔحش جالٌُج١ِس جٌطٟ ٠ؿد جْ ٠طّٟٕٙح وً قىُ ٚجْ جالغفحي ػٕٙح جٚ ػٓ جقى٘ح ٠ؿؼً  50

جٌكىُ ذح٠ال
58

. ُُ 

وّح جوى جٌطٛؾٗ جٌّؿٍّ جالػٍٝ ق١ّٕح لٟٝ ذأْ جالٖحٌز جٌٝ جال٠ٍجف ضؼطرٍ ِٓ جٌر١حٔحش جالٌُج١ِس 

ِٓ ق َ َ ٚجغفحي جالٖحٌز ج١ٌُٙ جٚ جٌٝ جقىُ٘ ، ٠ؼطرٍ نٍلح ٌّمط١ٟحش  345ّٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح فٟ جٌفًٛ جٌ

جٌفًٛ جًٌّوٌٛ
59

ٚلٟٝ ج٠ٟح ذأْ جالقىحَ ٠ؿد جْ ضىْٛ ِؼٍٍس ٚ جْ جٌّىٍف ذحٌفًٛ فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع  

ٌهٟٛع ِٓ   ضر٠ٍٍ جقىحِٙح ٚ ِٓ ج 1913غٗص 12جٌؼمحٌٞ ١ٌٓص ِؼفحز ذحٌٍغُ ِٓ ْىٛش ظ١ٍٙ 

ٌّمط١ٟحش جٌّٓطٍز جٌّفٍٚٞس ٚ جٌطٟ ضؼطرٍ ِٓ جٌٕظحَ جٌؼحَ 
60

 

جِحَ ً٘ج جٌطًذًخ جٌمٟحتٟ ٠ٍٜ جقى جٌرحقػ١ٓ 
61

جٚ   ، جْ جٌكُٓ فٟ ِىٜ ٚؾٛخ ٍِجػحش جٌهُٛ

جٌمٍجٌ جٌٛحوٌ ُٔجع جٌطكف١ع ٌمٛجػى جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس ، ٠ؿد أْ ٕٔظٍ ئ١ٌٗ ِٓ َج٠ٚس ضؼحٌٜ جٚ ػىَ 

غ ن١ٚٛٛس لٛجػى جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ْ ألِٓ َج٠ٚس ِىٜ ئقحٌس جٌٍّٗع ػٍٝ ًٖ٘ ضؼحٌٜ ًٖ٘ جٌمٛجػى ِ

جٌمٛجػى جٌؼحِس ، ِٚٓ غّس فأٗ ِحوجَ ال ٠ٛؾى أٞ ضؼحٌٜ ذ١ٓ َ.ش.ع ٚ ق.َ.َ فاْ جٌهُٛ ٠ؿد أْ ٠ٛىٌ 

ذحْطػٕحء ٚؾٛخ جقطٍجَ ذؼٝ لٛجػى جٌهحٚس ذّٓطٍز  345ٚفك جٌٗىً جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٗ فٟ جٌفًٛ 

ٌٍٞٚز ، جإلٖحٌز ئٌٝ جٌّىجٌٚس فٟ جٌكىُ ٌؼىَ ئٌُج١ِس ً٘ج جإلؾٍجء فٟ ُٔجػحش جٌطكف١ع وؼىَ 

ٚٔكٓ ذىٌٚٔح ٔإ٠ى جٌٍأٞ جٌٓحذك يٌه أْ جٌّٕطك ٠فٍٜ جػطرحٌ ٌىْٛ ق.َ.َ ج٠ٌٍٗؼس جٌؼحِس  جٌطكف١ع،
                                                      

56
 1981/04/17ٍّ جألػٍٝ ٚحوٌ ذطح٠ٌم لٍجٌ جٌّؿ 

57
 وْٚ ووٍ ػىو جٌٍّف أٖحٌ ج١ٌٗ ِكّى ذفم١ٍ لحْٔٛ جٌّٓطس جٌّى١ٔس ٚ جٌؼًّ جٌمٟحتٟ 73ػىو  1983/01/19لٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ٚحوٌ ذطح٠ٌم  

58
ٍز ِكىٚخ ، َ.ِ ٘ ، أٖحٌ ج١ٌٗ ّْ 99/47ٍِف ػمحٌٞ ػىو  248ٌلُ 14/09/2014لٍجٌ ِكىّس جالْػثٕحف ذحٌٕحظٌٛ ٚحوٌ ذطح٠ٌم  

191/192 
59

 . 253أٖحٌ ج١ٌٗ ، ِٛطفٝ جٌى١ٍس ُِِ ٘  92/46994فٟ جٌٍّف جٌّىٟٔ ػىو  6963ػىو  1997/11/05لٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ، ٚحوٌ ذطح٠ٌم  
60

 253، وْٚ ووٍ ػىو جٌٍّف أٖحٌ ج١ٌٗ ِٛطفٝ جٌى١ٍس َ.ِ: ٜ  163ػىو  1960/04/20لٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ، جٌٛحوٌ ذطح٠ٌم  
61

 .252ِٛطفٝ جٌى١ٍس َ.ِ ٘  
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ٌإلؾٍجءجش جٌّٓط٠ٍس ْٚىٛش ظ.ش.ع ػٓ ضٕظ١ُ ذ١حٔحش جٌهُٛ جٌٛحوٌ فٟ ِٕحَػحش جٌطؼٍٜ أْ ٠طُ 

ق.َ.َ. ألْ جْطػٕحء ػٍٝ ِؼطٝ ػىَ ٚؾٛو ئقحٌس ِٓ ظ.ش.ع 375ٚ 345ٚفٟ جٌفًٛ  50جٌفًٛ جقطٍجَ 

ػٍٝ ق.َ.َ ذًٙج جٌهٛٛ٘ ١ْإوٞ ضٟحٌخ جألقىحَ ٚجألنً ٚجٌٍو ِٚٓ غُ ضك١ًّ جٌّٛٞٛع أوػٍ ِّح 

 ٠كطًّ .

ٕحُ ١ٍْٚج ػٍٝ ً٘ج جٌّٕٛجي ٚػّال ذًٙج جٌٍأٞ فاْ يٌه جألقىحَ ٚفٟ جٌمٍجٌجش >فٟ قىٚو ج٠الػ  

>
62
ق.َ.َ ِٓ ق١ص جإلٖحٌز جٌٝ )ػ١ٍٕس جٌؿٍٓحش ؾ١ّغ جال٠ٍجف،  345ٚجٌفًٛ 50ضكطٍَ ذ١حٔحش جٌفًٛ  

ٌغُ ػىَ ٚؾٛو ٔٙ ٠ٍٚف فٟ ظ.ش.ع ٠كىو ًٖ٘ جٌر١حٔحش أٚ ئقحٌس ِٓ  .( ١٘ٚأز جٌكىُ وحٍِس، ضؼ١ًٍ،..

 ً٘ج جألن١ٍ ػٍٝ ق.َ.َ.

 لتعرضالقواعد الموضوعية للبت في منازعات ا :المطلب الثاني

ٌُ ٠مطٍٛ ظ.ش.ع. ػٍٝ جفٍجو ُٔجػحش جٌطكف١ع ذمٛجػى نحٚس ػٍٝ ِٓطٜٛ ١ٍْ جٌّٓطٍز ٚض١ّٙى  

جٌىػٜٛ ٌٍرص ف١ٙح ِٓ لرً جٌّكىّس جٌّهطٛس ذً جِطى جالٍِ جٌٝ ّٖٛي ٘ىٖ جٌه١ٚٛٛس جٌّرحوب 

 جٌّٛٞٛػ١س جٌّإ٠ٍز ٌٙحضٗ جٌُٕجػحش .

ٜٚ ػ١ٍٙح فمى ٠طر١ٓ ٌٙح جْ جٌطؼٍٜ ِٚٓ ؾٙس أنٍٜ فحْ جٌّكىّس ٟٚ٘ ضرص فٟ جٌُٕجع جٌّؼٍ

 جٌّػحٌ ال ال ٠ؼىٚ فٟ ؾٍٖٛ٘ ْٜٛ ضؼٍٜ ضؼٓفٟ ال ٠ٍؾٝ ِٕٗ ْٜٛ ػٍلٍس ِٓطٍز جٌطكف١ع 

جٌفمٍز )ضرؼح ٌىٌه ْٕهٛٙ ٘ىج جٌّطٍد ٌٍكى٠ع ػٓ جُ٘ جٌّرحوب جٌطٟ ضؼٍٜ ٌٙح ظ.ش.ع 

 ِٓ جٌطؼٍٞحش جٌطؼٓف١س. ػٍٝ وٌٚ جٌمٟحء فٟ جٌكى (فمٍز غح١ٔس )فٟ ق١ٓ ٍْٕمٟ جٌٟٛء فٟ (.جألٌٚٝ

 الفقرة األولى: المبادئ المؤطرة للبت في منازعات التعرض

ئْ جٌرص فٟ ُٔجع جٌطؼٍٜ ِٓ لرً جٌّكىس ذّح ٠ؼ١ٕٗ يٌه ِٓ ٚىٌٚ قىُ لٟحتٟ لحذً ٌٍطٕف١ً, ضؼطرٍ 

١ّ ٌُْ ػ١ٍّس ِٓ جأل١ّ٘س ذّىحْ, ق١ع ئْ جٌكىُ جٌٛحوٌ ١ْٕٟٙ جٌُٕجع جٌّػحٌ ٚلى ٠إوٞ جٌٝ يٌه جٌٝ ضأْ

 ػمحٌٞ ِٓ لرً جٌّكحفع ٌٗ قؿ١س ِطٍمس.

ٌمى جْطٗؼٍ جٌٍّٗع قٓح١ْس ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٚ جٌكىُ جًٌٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٛىٌ, فىحْ أْ أٚال٘ح أ١ّ٘س   

نحٚس ذأْ أ٠ٍ٘ح ذّؿّٛػس ِٓ جٌّرحوب جٌهحٚس ضطّحٖٝ ٚن١ٚٛٛحش ُٔجػحش جٌطكف١ع, ْٛجء ضٍه 

س ذٛالق١حش جٌّكىّس ٟٚ٘ ضٕظٍ فٟ جٌُٕجع, ٟٚ٘ ػِّٛح جٌّطؼٍمس ذأ٠ٍجف جٌُٕجع) أٚال( أٚ ضٍه جٌٍّضرط

 ضؼطرٍ ٞٛجذ١ أٚ ِرحوب ِم١ىز ٌٍطىنً جٌمٟحتٟ فٟ ِٓطٍز جٌطكف١ع.
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 غ١ٍ ٌِٕٗٛ. 2018/1403/41ٍِف ػىو  173، قىُ ػىو  2019/02/18قىُ ٚحوٌ ػٓ جٌّكىّس جالذطىجت١س ذّىٕحِ ، ذطح٠ٌم  

 غ١ٍ ٌِٕٗٛ. 2018/1403/47ٍِف ػىو 166، قىُ ػىو  2019/02/18قىُ ٚحوٌ  ػٓ جٌّكىّس جالذطىجت١س ذّىٕحِ، ذطح٠ٌم °

 غ١ٍ ٌِٕٗٛ.  2015/1403/701ٍِف ػىو  55، قىُ ػىو  2019/01/21جالْطثٕحف ذّىٕحِ ذطح٠ٌم لٍجٌ ٚحوٌ ػٓ ِكىّس °

 غ١ٍ ٌِٕٗٛ. 2015/1403/03ٍِف ػىو  247، قُ ػىو  2019/03/11لٍجٌ ٚحوٌ ػٓ ِكىّس جالْطثٕحف ذّىٕحْٕرطح٠ٌم ° 
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 أوال: املبادئ الياظنة ألطراف اليساع

٠ٗحٌ ذىج٠س أْ جٌّرحوب جٌّٕظّس أٚ جٌٕحظّس أل٠ٍجف ُٔجع جٌطكف١ع ٟ٘ فٟ ج٢ْ يجضٗ جٌم١ٛو جٌٛجٌوز 

 ٕحء جٌرص فٟ ِٕحَػحش جٌطؼٍٜ.ػٍٝ ٍْطس جٌّكىّس أغ

٠ّٚىٓ ِٕحلٗس ًٖ٘ جٌّرحوب ِٓ نال جإلؾحذس ػٓ ْإج١ٌٓ أْح١١ْٓ ِٓ ٘ٛ جٌّىٍف ذحإلغرحش فٟ 

( ًٚ٘ ٠ّىٓ ٌٍّطؼٍٜ ضمى٠ُ ٠ٍرحش ئٞحف١س أِحَ جٌّكىّس ذؼى ئقحٌس جٌٍّف 1ِٕحَػحش جٌطؼٍٜ؟)

 (.2ػ١ٍٙح؟)

 -قلب عبء اإلثبات -املللف باإلثبات يف ىساع التحفيغ  -1

جٌمحػىز فٟ ِٓطٍز جٌطكف١ع جْ جٌّطؼٍٜ ٘ٛ ِٓ ٠طكًّ ػدء جإلغرحش, فمى جْطمٍ جإلؾطٙحو جٌمٟحتٟ 

 ًِٕ أِى ٠ٛ٠ً ػٍٝ جػطرحٌ جٌّطؼٍٜ فٟ ٍِوُ جٌّىػٟ ٚذحٌطحٌٟ ٠طكًّ ِٗمس جإلغرحش.

فمٍز غح١ٔس 37ٚضؼطرٍ ًٖ٘ جٌمحػىز ِٓ جذطىجع جٌمٟحء, جْطهٍٛٙح ِٓ جٌفًٛ 
63

,ًِٕ جٌطؼى٠ً جًٌٞ 

 1917ظ١ٍٙ  37ٌٗ جٌّحوز  نٟؼص
64

ق١ع ٖىً جٌطؼى٠ً جًٌّوٌٛ جٌٕٙ جٌٍّؾؼٟ ًٌٙج جالؾطٙحو .،

1925جٌمٟحتٟ ِٓ جٚي لٍجٌ ٌّكىّس جالْطثٕحف ذحٌٍذح٠ ْٕس 
65

  

ٚضٛجضٍ جٌمٟحء ذؼى يٌه ػٍٝ ٔفّ جالؾطٙحو ْٛجء ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌّؿٍّ جالػٍٝ ق١ع ؾحء فٟ جقى لٍجٌجضٗ 

طؼْٛ ف١ٗ جوى ٚػٓ ٚٛجخ ػٍٝ جْ جٌّطؼٍٜ ٠ؼطرٍ ِىػ١ح ٚػ١ٍٗ جغرحش ِح٠ٍٟ " ذحٌٍغُ ِٓ جْ جٌمٍجٌ جٌّ

ضؼٍٞٗ ذكؿس ل٠ٛس ضٕطرك ػٍٝ جٌٜ جٌُٕجع ٚ جْ جٌّكىّس الضٕحلٕ قؿؽ ٠حٌد جٌطكف١ع جي جْ ٠ػرص 

جٌّطؼٍٜ ضؼٍٞٗ ، فأٗ لٝ ِغ يٌه ذٛكس ضؼٍٜ جٌّطٍٛخ ٚ٘ٛ ِطؼٍٜ وْٚ جالػطّحو ػً ج٠س قؿس 

س ٟٚ٘ ٠حٌرس جٌطكف١ع ق١ع جػطرٍ ٌّْٙح جٌه١ٍفٟ ال ٠ٕطرك ػٍٝ جٌٜ ِإ٠ىز ٌٗ، ٚٔحلٕ قؿس جٌطحػٕ

جٌُٕجع ِٓ ق١ع جٌكىٚو جالٍِ جًٌٞ ٠رمٝ ِؼٗ ً٘ج جٌمٍجٌ ػى٠ُ جالْحِ جٌمحٟٔٛٔ ٚػٍٞٗ ذحٌطحٌٟ ٌٍٕمٝ ٚ 

جالذطحي"
66

 

ٚقطٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ ِكحوُ جٌّٛٞٛع ق١ع ؾحء فٟ لٍجٌ الْطثٕحف١س جٌٕحظٌٛ "... ٠حٌد جٌطكف١ع ٠ؼطرٍ 

ػٝ ػ١ٍٗ ذ١ّٕح ٠ؼطرٍ جٌّطؼٍٜ ِىػ١ح ،الٔٗ ٘ٛ جٌّطحٌد ذحالوالء ذحٌكؿس جٌطٟ ضإ٠ى ُِجػّٗ ِٓ غ١ٍ جْ ِى

                                                      
63

ػٝ ذٗ ِٓ لرً جٌّطؼ١ٍٞٓ ٠ٚر١ؼطٗ ٚ ِٗطّالضٗ ٚٔطحلٗ, ِٓ ظ.ش.ع ) ضرص جٌّكىّس فٟ ٚؾٛو جٌكك جٌّى 37ضٕٙ جٌفمٍز جٌػح١ٔس ِٓ جٌفًٛ  

 ٚضك١ً جأل٠ٍجف ٌٍؼًّ ذمٍجٌ٘ح...(.
64

 .486٘  18/06/1917خ   216ؼ.ٌ.ػىو  4/09/1917ظ١ٍٙ ٠ٍٖف  

 
 170الٌه سمرة محدوب م.س.ص تدون ذكر رقم الملف اشار 1928/11/10بتارٌخ  751قرار استبنافٌة الرباط عدد 65
66

ٌِٕٗٛ ّٞٓ ٍٍْٓس جٌٕحَػحش جٌؼمح٠ٌس ِٓ نالي لٟحء جٌّؿٍّ جألػٍٝ ٍٍْٓس والتً  2005/01/12ٍّ جألػٍٝ ، ذطح٠ٌم لٍجٌ ٚحوٌ ػٓ جٌّؿ 

 69/70٘  2005ػ١ٍّس ػىو  ٠رؼس أٌٚٝ ، ِطرؼس جٌٕؿحـ ، جٌىجٌ جٌر١ٟحء 
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٠ىْٛ ٠حٌد جٌطكف١ع ِطحٌرح ذّح ٠إ٠ى ِطٍرٗ" .
67

ٚج٠ٟح قىُ جذطىجتٟ ْحٌ فٟ ٔفّ جالضؿحٖ"...ق١ع جٔٗ  

طكف١ع جال ذؼى جوالء قٍٞ ذحًٌوٍ جْ جٌّطؼٍٜ ٘ٛ ذّػحذس ِىػٟ ٚ جْ جٌّكىّس ال ضٕحلٕ قؿؽ ٠حٌد جٌ

جٌّطؼٍٜ ذّح ٠ؼَُ ضؼٍٞٗ " ِٚٓ ؾٙس جنٍٜ ٚ فٟ ٔفّ ج١ٌٓحق ٠طٍـ جٌٓإجي قٛي جٌكحٌس جٌطٟ ضطؼىو 

ػّال ذٕفّ ِٕطك ضٛؾٗ جٌمٟحء جػالٖ فحٔٗ فٟ قحٌس جٌطؼٍٜ  ف١ٙح ِطحٌد جٌطكف١ع ذٗأْ ٔفّ جٌؼمحٌ ؟

قك ِطؼٍٞح ِىٍفح ذحغرحش جوػحءجضٗ ، ٚ٘ٛ ِح جٌّطرحوي فحٌؼرٍز ذحاللىَ ضح٠ٌهح ق١ع ٠ؼطرٍ ٠حٌد جٌطكف١ع جٌال

وٍْطٗ ِكىّس جالْطثٕحف ذّىٕحِ "... ق١ع ؾٍٜ جٌؼًّ جٌمٟحتٟ فٟ قحٌس ٚؾٛو ضؼٍٜ ِطرحوي ذ١ٓ 

ِطٍر١ٓ جػطرٍ جاللىَ ضح٠ٌهح ذّػحذس ٠حٌد جٌطكف١ع ٚ جٌالقك ذّػحذس ِطؼٍٜ... ٚق١ع جْ جٌّطٍد ػىو 

فٟ ق١ٓ جْ جٌّطٍد ػىو  ٠ٌ1992/10/23هح جي لىَ ذطح٠ٌم جٌّمىَ ِٓ ٠ٍف... ٘ٛ جاللىَ ضح 05/22293

جالن١ٍ ِٚٓ ِؼٗ   ٚذحٌطحٌٟ فحْ ً٘ج 2005/12/26جٌّمىَ ِٓ ٠ٍف... ِٚٓ ِؼٗ وحْ ذطح٠ٌم 59/2242

٠ؼطرٍْٚ ِطؼ١ٍٞٓ  
68

٘ىًج ٠القع ِٓ ِهطٍف جالقىحَ جٌمٟحت١س جٌٓحذمس جٔٙح ضٛد فٟ جضؿحٖ ضى٠ٍّ  

ؼ١ٓ ػ١ٍٗ جغرحش قمٗ ،ٟٚ٘ ٚجْ وحٔص لحػىز ضطؼحٌٜ ِغ لٛجػى جٌفمٗ لحػىز جػطرحٌ جٌّطؼٍٜ ِىػ١ح ٠ٚط

جالْالِٟ ِٚكً جٔطمحو ور١ٍ ِٓ لرً غحٌر١س جٌفمٗ فحْ ذؼٟح ِٓ جٌرحقػ١ٓ
69

٠ؼطرٍ جْ ِٛلف جٌمٟحء ِٓ  ٥

فطحٌّح جْ جٌمحػىز فٟ جالغرحش "جٌر١ٕس ػٍٝ ِٓ جوػٝ ٚج١ّ١ٌٓ ً٘ج جٌّٛٞٛع ِٛلف ٚحتد ؾى٠ٍ ذحٌطأ١٠ى 

ىٍ" فحٔٗ ٠طؼ١ٓ ػٍٝ وً ِٓ ٠ىػٟ قمٛلح ٌٗ ػٍٝ ِطٍد جٌطكف١ع جْ ٠ػرص يٌه ضفحو٠ح ٌرؼٝ ػٍٝ ِٓ جٔ

جٌطؼٍٞحش جٌى١ى٠س جٌطٟ ال ضىْٛ جٌغح٠س ِٕٙح جال جٌط١١ٟك ػٍٝ ٠حٌد جٌطكف١ع ٚقٍِحٔٗ ِٓ جٌكٛٛي ػٍٝ 

جٌٍّجوُ ٌمى ضٍضد ػٓ ػىَ ضكى٠ى جٌٍّٗع  .ٌُْ ٌٍٍّى١س ٠ّىٕٗ ِٓ جْطػّحٌ ػمحٌٖ فٟ جٔٗطس جلطٛحو٠س

ِٓ ظ.ش.ع 37ٌٕٙ جٌفًٛ   جٌمح١ٔٛٔس ال٠ٍجف ُٔجع جٌطكف١ع ، ٚضٌٛى ػٓ يٌه فُٙ قٍفٟ ِٓ لرً جٌمٟحء

ٌٚٛ وحٔص ضطٛفٍ ٌى٠ٗ ل٠ٍٕس جٌك١حَز جٌطٟ ضؼفٟ ٚحقرٙح ِٓ جالغرحش قٓد   فطُ جػطرحٌ جٌّطؼٍٜ ِىػ١ح  ،

ِمط١ٟحش جٌفمٗ جالْالِٟ   
70

كك ٌٕفٓٗ ذّمطٟٝ ِطٍد جٌطكف١ع ٚ جٌكحي جْ ٠حٌد جٌطكف١ع ٘ٛ ِٓ ٠ىػٟ جٌ

ٚ ١ٌّ جٌّطؼٍٜ ، وّح جْ جٌمٛي ذحْ جٌّطؼٍٜ ٘ٛ جًٌٞ ضٓرد فٟ جٌُٕجع ٚٔمٍٗ جٌٝ ْحقس جٌمٟحء فٍّحيج 

ال ٠ىْٛ ٠حجخ جٌطكف١ع ٘ٛ جًٌٞ ضٓرد فٟ يٌه؟!؟ 
71

جْ جْطٍّجٌ جٌمٟحء فٟ ضرٕٟ ً٘ج جٌّٛلف ٚ ضطر١ك  

ٚجٞكح القى غٛجذص جٌفمٗ جالْالِٟ ٍِّٚٓحضٗ جٌطٟ ضؼطرٍ جٌمحػىز جػالٖ ١ٌّ ِٓ ٖأٔٗ فم١ جْ ٠ٗىً نٍلح 

،ذً جٔٗ ٠ٗؿغ ٨جٌكحتُ ِؼفٝ ِٓ جالغرحش ػٍّح ذحْ جٌك١حَز فٟ جٌفمٗ جٌّحٌىٟ جٌّؼّٛي ذٗ ِٓ جْرحخ جٌٍّى١س 

ضمى٠ُ ِطٍد جٌطكف١ع ١ٌٓطٍٟٛج ذّظٍطٗ جٌطٟ ضؿؼٍُٙ فٟ ٍِوُ جٌّىػٝ ػ١ٍُٙ   جٚكحخ جٌٕٛج٠ح ج١ٌٓثس ػٍٝ

                                                      
67

جٌمٟحتٟ فٟ ُٔجػحش جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ جٌؼًّ  99/79ٍِف ٌلُ  277ػىو  204/10/19لٍجٌ ٚحوٌ ْ ِكىّس جالْطثٕحف ذحٌٕحظٌٛ ، ِإٌل فٟ   

ٚ٘ٛ ِح أوىٖ لٍجٌ ِكىّس  217/223٘  2010ٌِٕٗٛجش ِؿٍس جٌكمٛق جٌّغٍذ١س والتً جالػّحي جٌمٟحت١س ، جٌى١ًٌ جألٚي ِطرؼس جأل١ِٕس جٌٍذح٠ 

 .238/246ٌِٕٗٛ ذٕفّ جٌّؿٍس ٘  5/6/3325وْٚ ووٍ جٌؼىو ٍِف ٌلُ  2006/05/04جْثٕف ٍِجوٕ خ 
68

 غ١ٍ ٌِٕٗٛ . 1403/264/ 2018ٍِف ٌلُ  247، ػىو  2019/03/11ػٓ ِكىّس جالْطثٕحف ذّىٕحِ خ  لٍجٌ ٚحوٌ 
69

ػٍّ جٌٓىطحٟٔ : ن١ٚٛٛحش جٌؿٛجٔد جإلؾٍجت١س ٌّّحٌْس جٌطؼٍٜ فٟ ٔظحَ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ، ِمحي ٌِٕٗٛ ذّؿٍس جٌمٟحء جٌّىٟٔ ، جٌّٕحَػحش  

 61/62كمٛق  ، ِطرؼس جأل١ِٕس جٌٍذح٠ ٘ جٌؼمحٌٞ ٍٍْٓس وٌجْحش  ٚجذكحظ ٌِٕٗٛجش ِؿٍس جٌ
70

جٖحٌش ج١ٌٗ  01/351/ 01/  2006ٍِف ٌلُ  1465. ػىو 2007/04/25ذحْطػٕحء ذؼٝ جٌمٍجٌجش جٌّكطّٗس ، ومٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ جٌٛحوٌ خ  

  182ٍّْز ِكىٚخ ، ج٠ٍٚقس ٘ 
71

 .63فح٠ّس ٌكٍٚف :َ.ِ ٘ 
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طٍّٙ ِٓ ل١ى جالغرحش ذىي ٍْٛن وػٜٛ جالْطكمحق جٌؼحو٠س ، ٚ٘ٛ ِح ١ْٕطؽ ػٕٗ ؾؼً جٌّالن ٚذحٌطحٌٟ جٌ

جػحوز ١٘ىٍس ظ.ش.ع ػٍٝ جْحِ لٛجػى  14.07جٔٗ ٚذ١ّٕح وٕح ٕٔطظٍ ِٓ لحْٔٛ  جٌكم١م١ٓ فٟ ٍِوُ جؤٝ.

ٗ جالْالِٟ ٚ ِح وْٚ جؤٝ جػطرحٌ ٌّح ٠ّىٓ جْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ جٌفم  جٌفمٗ جالْالِٟ ، جػحو ١ٚحغس ٔفّ جٌّرىأ

ػٍٝ قى ضؼر١ٍ جقى جٌفمٗ-ٚجيج وحْ  ضمط١ٟٗ ِرحوب جٌؼىجٌس ٚجالٔٛحف ِٚطحٌد جٌفمٗ ٚجٔطمحوجش جٌرحقػ١ٓ
72

- 

ًٌٖٙ جٌمحػىز ٌٚجْد ضح٠ٌه١س ضطٍهٙ فٟ جٌٍغرس جٌؿحِكس ٌٍٓطحش جٌؿحِكس فٟ ذ١ٓ ٔفٛي٘ح ػٍٝ جؾٛو 

ٌ فٟ ضى٠ٍّ ً٘ج جالضؿحٖ فًٙ ٠طؼٍك جالٍِ جالٌجٟٞ جٌّغٍذ١س آًٔجن ، فإٔح ال ٔؿى جٞ ِرٌٍ ٌالْطٍّج

 ذحلطٕحع ١ٍُْ ذًٙج جٌّرىأ جَ جْ جالٍِ ال ٠طؿحَٚ ِؿٍو نر١ ػٗٛجء ِٓ لرً لٟحء قٍفٟ!!؟؟؟

ٚػٍٝ يٌه فحْ ذؼٝ جالقىحَ جٚركص ضًٙخ ِٓ ً٘ج جٌطٛؾٗ فٟ ج٠حٌ جٌطٍؾ١ف ذ١ٓ جٌكؿؽ ذطم١١ُ قطٝ 

.. ٚق١ع جوٌٝ جٌّطؼٍْٞٛ ذٍّى١س...فٟ ق١ٓ جوٌٝ قؿؽ ٠حٌد جٌطكف١ع ، ِٚٓ يٌه قىُ جذطىجت١س ٚؾىز".

٠حٌد جٌطكف١ع ذٍّى١س...ٚق١ع جٔٗ ضأ١ْٓح ػٍٝ ِح يوٍ ٚؾد جٌٍؿٛء جٌٝ ضٍؾ١ف ذ١ٓ جٌكؿط١ٓ ٌٍطٓحٚٞ ف١ّح 

ذ١ّٕٙح".
73

ِٚمرٌٛس ٍٖػح ٚجْ ضىْٛ  ِٚغ يٌه فّػً ًٖ٘ جالقىحَ ضٗط٠ٍ جْ ضىْٛ قؿؽ جٌّطؼٍٜ ل٠ٛس 

ٚك١كس ٚضحِس ْحٌّس ِٓ جٌمٛجوـ ٚجٌطؼْٛ.
74

وٍٗ فحْ جالْطٕطحؼ جًٌٞ ضرٕحٖ جٌمٟحء ِٓ ف  ِٓ يٌه 

 ج٢ؾحيظ.ش.ع جْطٕطحؼ نح٠ة ٠ؿد ضالف١ٗ ،ٚال ِٕح٘ ِٓ ضكم١ك يٌه جال ذطىنً ِٓ جٌٍّٗع فٟ جلٍخ 37

ؾٙس ٚضى٠ٍٓح ٌالِٓ جٌؼمحٌٞ ِٓ ؾٙس ٌّالءِس ظ.ش.ع ِغ لٛجػى جٌٍٗع جالْالِٟ ضكم١مح ٌٍؼىجٌس ِٓ 

 جنٍٜ.َ

 عدو إملاىية توشيع ىطاق التعرض  -2

جْ ن١ٚٛٛس جٔطالق وػٜٛ جٌطؼٍٜ فٟ ُٔجػحش جٌطكف١ع ِٓ ق١ع ٠ٍد جٌّطؼٍٜ جالٍٟٚ ٠كىو 

ِٓرمح جِحَ ؾٙحَ جوجٌٞ ٘ٛ جٌّكحفظس جٌمٝ ذظالٌٗ ػٍٝ جِىح١ٔس ضمى٠ُ ٠ٍرحش جٞحف١س جٌطٟ ضؼطرٍ ِٓ ١ُّٚ 

فحيج وحْ جٌّىػٟ فٟ جٌمٟح٠ح جٌؼحو٠س ٠ّىٕٗ ضمى٠ُ ٠ٍرحش ئٞحف١س ٠ٍِٟ ِٓ نالٌٙح جٌٝ  قمٛق جٌّىػٟ

جٌّطؼٍٜ. ذحإلٞحفس جٌٝ أٔٗ -ؾى٠ى ، فاْ جٌّىػٟ   جٌطىٍّس أٚج ٠ٍد  ضٛك١ف جٚ ضؼى٠ً ٠ٍرٗ جألٍٟٚ جٚ 

ّطحٌرس ذكك أْ ٠ْٛغ ِٓ قطٝ ً٘ج أٚ جٌ 25جٌفًٛ -ِطمً ذؼدء جألغرحش فأٗ ال ٠ّىٕٗ ذؼى ضمى٠ُ ضؼٍٞٗ 

 . فال ٠ّىٕٗ أْ ٠طحٌد ذٍّى١س جٌؼمحٌ وحِال ذؼى أْ لىَ ضؼٍٜ ؾُت١ح  ؾى٠ى

 43أْ جٌٓإجي جًٌٞ ٠طٍـ ٔفّ جٔطاللح ِٓ جٌفًٛ 
75

ظ.ش.ع ً٘ جٌطٍرحش جإلٞحف١س ؾحتُز فٟ 

 جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ نالي جٌٍّقٍس جالذطىجت١س ؟  لٟح٠ح

                                                      
153٘  2019و.٠ ِطرؼس ْؿٍّحْس ج٠ٌُطْٛ ِىٕحِ 14.07جٌمحْٔٛ ٌلُ  ػرى جٌؼحٌٟ ولٛلٟ ٔظحَ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ  فٟ ٞٛء 
72

 
73

 173، جٖحٌش ج١ٌٗ ٍّْز ِكىٚخ َ.ِ ٘  04/1592ٍِف ٌلُ  965ػىو  2005/06/29قىُ جذطىجتٟ ٚؾىز  
74

 .134ػرى جٌؼظ١ُ ٌكٓٓ : َ.ِ ٘  
75

ٍد ؾى٠ى ٚ ٠مطٍٛ جٌطكم١ك جإلٞحفٟ جٌّٕؿُ ِٓ لرً ِٓ ظ.ش.ع ... فٟ ٍِقٍس جالْطثٕحف ال ٠ّىٓ ٌأل٠ٍجف جْ ٠طمىِٛج ذحٞ ٠ 43جٌفًٛ  

 جٌٓطٗحٌ جٌّمٌٍ ػٍٝ جٌُٕجػحش جٌطٟ جضحٌ٘ح ِطٍد جٌطكف١ع فٟ جٌٍّقٍس جالذطىجت١س
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ِمطٟى١حش ً٘ج جٌفًٛ ال ضٕفٟ ذً الذى ِٓ  لى ضٟٛٚ ذًٌه فاْ 43ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ أْ ١ٚحغس جٌفًٛ 

ٍِجػحز ن١ٚٛٛس ِٓطٍز ش.ع فٟ ً٘ج جٌٗأْ ِٓ ِٛٞٛع ُٔجع جٌطكف١ع ٠طكىو ِٓ ِطً جٌّكحفع 

ٚجٌّكىّس ٍُِِس ذأْ ضرص ٚفك ِح ٠كحي ػ١ٍٙح ِٓ ٠ٍفٗ ٚال ضٍّه ٚالق١س ض١ْٛغ ٔطحلٗ  
76

ٚلى وٍِ 

ٌمٍجٌجش ِٓ ذ١ٕٙح لٍجٌ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ؾحء ف١ٗ )ٌىٓ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ جٌّغٍذٟ ً٘ج جٌّرىأ فٟ جٌؼى٠ى ِٓ ج

ق١ص أٔٗ ٌوج ػٍٝ ج١ٌٍْٛط١ٓ ِؼح فاْ جٌطؼٍٜ ٘ٛ ذّطحذس وػٜٛ ٠كىو ِٛٞٛػٙح أِحَ جٌّكحفع ٚأٔٗ 

ذحٌٍؾٛع ئٌٝ ً٘ج جٌطؼٍٜ ٠ر١ٓ أْ جٌطؼٓ ٠مٍٛ ضؼٍٜ ػٍٝ جٌّطحٌرس ذكمٛق ِٗحػس ٚاليوٍ ٌكك 

جٌٌٍّٚ ذٗ( 
77

 

ٌمٟحء ال ٠ّىٕٗ وًٌه ٌٍّطؼٍٜ أْ ٠مٍ ٌٍّطؼٍٜ قمٛق ضفٛق ضٍه جٌطٟ ذٕحء ػٍٝ ِحْرك ٠طٟف أْ ج

٠حٌد ذٙح أِحَ جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ ٚال ٠ّىٓ وًٌه ٌٍّطؼٍٜ ض١ْٛغ ضؼٍٜ ذؼى ئقحٌس جٌٍّف ػٍٝ جٌّكىّس  

.
78

أالٚي أالن١ٍجًٌٞ ٠كىو ذٗ جٌّطؼٍٜ قمٗ   جٌط٠ٍك٠29رمٝ ذًٌه جٌطؼٍٜ ٚفك جٌّٓطٍز جٌفًٛ 

 . س جٌُٕجع٠ٚطّٓه ذٗ قطٝ ٔٙح٠

٠ٍِٟ جٌطم١ٍٙ ِٓ ٔطحق جٌُٕجع فال ٠ٛؾى ِح٠ّٕغ جٌّكىّس فٟ أٞ جٌٍّقٍس   ػٍٝ أٔٗ ئيج وحْ جٌطٍد

ِطال ذحٌطٕحَي جٌؿُتٟ ػٓ جٌطؼٍٜ ق١ص ٠ؼى يٌه وجنال فٟ ئ٠حٌ جٌٍٛف ذ١ٓ   لرٌٛٗ  ِٓ جٌٍّجقً جٌطمحٟٞ

جٌهَٛٛ  
79

 

 ثاىيا: املبادئ املكيدة للكطاء

حش ضىنً جٌمٟحء ػٕى ذص فٟ ُٔجػحش جٌطؼٍٜ ،ق١ص ئْ جألقىحَ جٌمٟحت١س ل١ى جٌٍّٗع جٌؼمحٌٞ ٍْط

جٌٛحوٌز ػٕٗ ضمطٍٛ ػٍٝ جٌرص فٟ قىٚو جٌطؼٍٞحش وْٚ أْ ضطؼىجٖ) أ( ئٌٝ ٠ٍرحش جٌطكف١ع وّح أْ جٌمٟحء 

ال ٠رص ذ١ٓ جٌطؼٍٜ ٠ٚحٌد جٌطكف١ع )خ(ٚغ١ٍ ِهطٙ ذطٕف١ى أالقىحَ جٌمٟحت١س جٌٛحوٌز فٟ جٌّحوز 

 (جٌطؼٍٞحش) ؼ

 .امللنة تبت يف حدود اتعرض1

وحْ ظ١ٍٙ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فٟ ١ٚغطٗ جألٌٚٝ ٠ّٕف ٍْطس ٚجْؼس ٌٍمٟحء ٌٍطم٠ٍٍ فٟ ١ٍِٛ ِطٍد 

ِٓ ظ.ش.ع لرً ضؼى٠ٍٗ وحْ ٠هٛي ٌٍّكىّس ئِىح١ٔس ٌٍرص فٟ ِطٍد جٌطكف١ع  38جٌطكف١ع ق١ع جْ جٌفًٛ 

ؾٍو جٌمٟحء جٌطكف١ع ِٓ ٚالق١س  1917ٖطٕرٍ  24ٌىٓ جٌطؼى٠ً جٌىٞ جونً ػٍٝ ظ.ش.ع ذّٛؾد ظ١ٍٙ 

                                                      
76

 .223ِٛطفٝ جٌى١ٍس: َ.ِ ٘  
77

 . 112جٖحٌش ج١ٌٗ ٍّْز ِكىٚخ :َ.ِ ٘  1/12251 97ٍِف ِىٟٔ ػىو  2804ىو ػ 2000/07/05لٍج ٚحوٌ ػٓ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ذطح٠ٌم  
78

 113ٍّْز ِكىٚخ :َ.ِ ٘  
79

 .223ِٛطفٝ جٌى١ٍس : َ.ِ ٘  
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جٌرص فٟ ِطٍد جٌطكف١ع 
80

ذطٕف١ى جٌمحْٔٛ  2011ٔٛفّرٍ  22ظ  ٚوحْ 1954غٗص  25ٚ ٘ٛ ِح أوىٖ ظ 

37فٟ جٌفمٍز جٌػح١ٔس ِٓ جٌفًٛ  14.07ٔٙ جٌفًٛ ْ ٌلُ 
81
. 

فٟ ِٓ ظ.ش.ع ٔؿى٘ح ضٕٙ ػٍٝ ِح٠ٍٟ: ٌضرص جٌّكىّس  37ٚذحٌٍؾٛع جٌٝ جٌفمٍز جٌػح١ٔس ِٓ جٌفًٛ 

ٚؾٛو جٌكى جٌّىػٝ ذٗ لرً جٌّطؼ١ٍٞٓ ٚ ٠ر١ؼطٗ ِٚٗطّالضٗ ٚٔطحلٗ ٚضك١ً جأل٠ٍجف ٌٍؼُ ذمٍجٌ٘ح ذؼى 

جوطٓحخ جٌكىُ لٛز جٌٟٗء جٌّمٟٟ ذٗ ػٍٝ جٌّكحفع ذحالِالن جٌؼمح٠ٌس جٌىٞ ٌٗ ٚقىٖ جٌٕظٍ فٟ لرٛي جٚ 

 .ِىٌٍ 37فًٛ جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٗ فٟ جٌٌفٝ ِطٍد جٌطكف١ع وال جٚ ذؼٟح ِغ جالقطفحظ ذكك جٌطؼٓ 

ٚذىٌه ٠طٟف جْ جٌّكىّس ِطحٌرس ذحٌرص فم١ ٚؾٛذح فٟ جٌكك جٌّىػٝ ذٗ ِٓ لرً جٌّطؼ١ٍٞٓ ، ١ٌّٚ  

ٌٙح جْ ضمٌٍ ذٗحْ ِطٍد جٌطكف١ع الْ وٌه ٠ىنً فٟ ٚالق١س جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ جٌىٞ ٠ٍؾغ ٌٗ وْٚ غ١ٍٖ 

طكف١ع ٌٛحٌف ِإْٓس ٌٕظٍ فٟ ١ٍِٛ ِطحٌد جٌطكف١ع ،ٚ٘ىج ف١ٗ ضم١١ى ٚجٞف ٌٛالق١حش لحٟٞ جٌ

جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ ٚ٘ىج ِح جْطمٍ ػ١ٍٗ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ فٟ جٌؼى٠ى ِٓ جالقىحَ ٚجٌمٍجٌجش جٌمٟحت١س ،ق١ع 

ؾحء لٍجٌ ٚحوٌ ػٓ جٌّؿٍّ جألػٍٝ ِكىّس جٌٕمٝ قح١ٌح ػٍٝ جْ جٌمٍجٌ جٌىٞ لرً جٌٕظٍ فٟ ِطٍد 

ذرطُٙ ف١ّح ٘ٛ ِٛوٛي ٌٍّكحفع ػٍٝ جٌطكف١ع لٟٝ ذٍفٟٗ ٠ىْٛ لٟحضٗ لى ضؿحَٚٚج جْطؼّحي ٍْططُٙ 

جألِالن جٌؼمح٠ٌس ،ذ١ّٕح ٍُٟٔ٘ ِمطٍٛ لحٔٛٔح ػٍٝ جٌرص فٟ ٚؾٛو جٌكك جٌّىػٝ ذٗ ِٓ لرً جٌّطؼ١ٍٞٓ 

ِٓ ظ.ش.ع ٚػٍٞٛج لٍجٌُ٘ ٌٍٕمٝ 37ٚٔٛػٗ ِٚكطٛجٖ ٚنٍلٛج ِمط١ٟحش جٌفمٍز جٌػح١ٔس ِٓ جٌفًٛ 
82
. 

ٛي جٌّكحفع ٌٍطؼٍٜ لرً ئقحٌس ٍِف جٌّطٍد وّح ؾحء فٟ لٍجٌ جنٍ ٚحوٌ ػٓ ِكىّس جٌٕمٝ: ٌلر 

ػٍٝ جٌّكىّس ِٛوٛي ٌٍٓطس ، ٚجْ جٌّكىّس  جّٔح ضرص فٟ ٚؾٛو جٌكك جٌّىػٝ ذٗ ِٓ لرً جٌّطؼ١ٍٞٓ 

ٚٔٛػٗ ِٚكطٛجٖ ِٚىجٖ
83
. 

ٚ فٟ قىُ جنٍ ٚحوٌ ػٓ جٌّكىّس جإلوج٠ٌس ذٍّجوٕ ؾحء ف١ٗ : جْ جنطٛح٘ جٌّكىّس ،ٟٚ٘ ضرص 

ٓطٍز جٌطكف١ع ،جّٔح ضمطٍٛ ػٍٝ جٌٕظٍ فٟ ٚكس جٌطؼٍٜ جٚ ػىَ ٚكطٗفٟ جٌطؼٍٞحش جٌّٗحٌ ذٗحْ ِ
84

 

جْ جٌكىُ جٌٛحوٌ ػٓ ِكىّس جٌطكف١ع ٠ٕرغٟ جْ ٠ىْٛ لحٍٚج ػٍٝ جٌرص فٟ ِىٜ جقم١س جٌّطؼٍٜ 

فٟ ضؼٍٞٗ فحْ وحْ غ١ٍ ِكك ٌفٟص جٌطؼٍٜ ٚجْ وحْ ِكك قىّص ذٛؾٛو جٌكك جٌّىػٝ ذٗ ِٓ لرٍٗ 

ٚال ٠طؼىٜ جٌكىُ وٌه ، فحٌّكىّس ال ضحٍِ ذحٌطكف١ع جٚ ذؼىِٗ ذً ضك١ً  ٚػ١ٕص ٔٛع جٌكك ِٚكطٛجٖ ِٚىجٖ

جالٍِ ذؼى وٌه ٌٍّكحفع ػٍٝ جٌٍّى١س جٌؼمح٠ٌس جٌىٞ ٠ؼى جٌٛق١ى ٚحقد جالنطٛح٘ فٟ لرٛي جٌطكف١ع و١ٍح 

                                                      
80

ِٓ ظـ.ش.ع لرً ضؼى٠ٍٗ ػٍٝ جْ : جوج لٟٝ جٌكىُ جٌٛحوٌ ذٍفٝ ِطٍد جٌطكف١ع و١ٍس فحٔٗ ٠طؼ١ٓ فم١ ئػحوز جأل٠ٍجف جٌٝ جٌكحٌس  ٠38ٕٙ جٌفًٛ  

 جٌطٟ وحٔٛج ػ١ٍٙح ِٓ لرً .
81

 118ٍّْز ِكىٚخ: َ.ِ: ٘   
82

 .119، جٖحٌش ج١ٌٗ ن ٍّْز ِكىٚخ ٘  1996/02/01ذطح٠ٌم  4552/90ػٍٝ ٌلُ لٍجٌ جٌّؿٍّ جأل 
83

، ٌِٕٗٛ ذّؿٍس جٌّٕحَػحش جٌؼمح٠ٌس ِٓ  4527/1/1/2003، ٍِف ِىٟٔ ػىو  2005/01/26ٚحوٌ ػٓ ِكىّس جٌٕمٝ ذطح٠ٌم   266لٍجٌ ػىو  

 َ.33. ٘ 2005. ْٕس 3نالي لٟحء جٌّؿٍّ جألػٍٝ ػىو 
84

 111، ٌِٕٗٛ ذّؿٍس جٌكمٛق جٌّغٍذ١س ....َ.ِ ٘ 10/10/2005ذطح٠ٌم  96/03/05ٍِف ٌلُ  111ذٍّجوٕ ٌلُ  قىُ جٌّكىّس جإلوج٠ٌس 
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جٚ ؾُت١ح جٚ ٌفٟٗ ٠رؼح ِغ جالقطفحظ ذكك جٌطؼٓ فٟ لٍجٌٖ ق١ع ال ضّطى ٍْطس جٌّكىّس جٌٝ جٌطمٟٛ فٟ 

٠ٍد جٌطكف١عٚكس 
85
 . 

ٚػ١ٍٗ فحإلوجٌز ٟ٘ ِٓ ضٓطأغٍ ذىحًِ جٌٍٓطحش ذٗحْ جٌطم٠ٍٍ فٟ ١ٍِٛ ِطٍد جٌطكف١ع ٌٚٛ ٚىٌش 

قطٝ ٌٚٛ ٚىٌ قىُ ٠مٟٟ ذٛكس جٌطؼٍٜ ، جو ٠ّىٕٙح ٌفٝ جٌطكف١ع ٌغُ جٌكىُ جٌٛحوٌ ، جال جْ ٘ىج 

ق١ع ٠ّىٓ ٌٍّكىّس جْ ِٓ ظ.ش.ع  48جٌّرىأ ضىنً ػ١ٍٗ ذؼٝ جالْطػٕحءجش ج١ٌٟمس أّ٘ٙح قحٌس جٌفًٛ 

ِىٌٍ ِٓ ظ.ش.ع  37ضرص فٟ أْحِ ِطٍد جٌطكف١ع جٌٛحوٌ ػٓ ضؼٓف جٚ ضىى٠ٍ ، ٚ أ٠ٟح قحٌس جٌفًٛ 

 ػٕىِح ٠طُ جٌطؼٓ فٟ لٍجٌ جٌّكحفع ذٍفٝ جٌطكف١ع.

ِٓ ظ.ش.ع وّح ضُ ٔٓهٗ ٚضؼ٠ٟٛٗ ال ٠هىَ لٟح٠ح  37جْ جٌطٗرع جٌكٍفٟ ذّمط١ٟحش جٌفًٛ 

ٌٚ جٌمٟحء فٟ ِؿحي ٠طؼٍك ذٛجقى ِٓ جُ٘ جٌكمٛق ،جال ٚ٘ٛ قك جٌٍّى١س جٌطكف١ع،  وٌه جٔٗ لَُ ِٓ و
86

،وّح 

جْ ِٓ ٖحٔٗ ٘ىج جٌّرىأ نٍك ٔٛع ِٓ جٌالضٛجَْ ذ١ٓ ٠حٌد جٌطكف١ع ٚجٌّطؼٍٜ ، ٌىٌه ٔحًِ ِٓ جٌٍّٗع 

ِٓ ظ.ش.ع ٚ ضه٠ًٛ جٌمٟحء ٍْطحش ضّىٕٗ ِٓ جٌطم٠ٍٍ فٟ ِطٍد  37جٌّغٍذٟ جٌطىنً ٌطؼى٠ً جٌفًٛ 

فٟ جٔطظحٌ جضهحو ِرحوٌز جوػٍ ؾٍأز ضطّػً فٟ ضرٕٟ جٌطكف١ع جٌمٟحتٟ فٟ ذؼٝ جٌكحالش جٌطكف١ع، 

جٌهحٚس
87
. 

  البت بني املتعرض وطالب التحفيغاقتصار ىعر احمللنة على .2

جْطمٍ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ جٌّغٍذٟ ػٍٝ ِرحوب أنٍٜ ٌٍرص فٟ جٌطؼٍٞحش ،ٌؼً أّ٘ٙح وْٛ جٌّكىّس 

ف١ع ، ِّح أوٜ فٟ ذؼٝ جٌكحالش جٌٝ جٌكىُ ذٛكس ضؼ١ٍٞٓ و١١ٍٓ ػٍٝ ضرص ذ١ٓ جٌّطؼٍٜ ٠ٚحٌد جٌطك

ٔفّ ِطٍد جٌطكف١ع ِحوجِص جٌّىّس ١ٌٓص ٌٙح جٌٍٓطس جٌىحٍِس ٌٍرص ذ١ٓ جٌّطؼ١ٍٞٓ ، ٚجْ ٚٞؼح ِٓ ٘ىج 

جٌمر١ً ِٓ ٖحٔٗ جْ ٠إوٞ جٌٝ ئ٠حٌس جِى جٌُٕجع
88
. 

ػٓ جٌّؿٍّ جألػٍٝ: جْ ِكىّس ٚلى وٍِ جٌمٟحء ٘ىج جٌّرىأ ذٗىً ػحَ، ق١ع ؾحء فٟ لٍجٌ ٚحوٌ 

ِٓ ظ.ش.ع ال ضٕظٍ فٟ جٌُٕجػحش جٌمحتّس ذ١ٓ جٌّطؼ١ٍٞٓ ٌٚىٓ فٟ جٌُٕجػحش  37جٌطكف١ع ٚذّمطٟٝ ف

جٌمحتّس ذ١ٓ ٠حٌد جٌطكف١ع ِٓ ؾٙس ٚجٌّطؼٍٜ ،ِٓ ؾٙس أنٍٜ ٚجْ جٌّكىّس جٌطٟ لٟص ذؼىَ لرٛي 

جْطثٕحف جٌّطؼٍٜ ٞى ِؼ١ٍٞٓ جن٠ٍٓ ضىْٛ لى ٠رمص جٌمحْٔٛ
89

 . 
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 .171ٍّْز ِكىٚخ : َ.ِ ٘  
87

رى جٌؼظ١ُ: ضىنً جٌمٟحء فٟ ١ِىجْ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ، أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ جٌّؼّك، ؾحِؼس ِكّى جٌهحِّ و١ٍس ٌكٓٓ ػ 

 2011/2012،جٌٍذح٠ ، جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س  سجٌؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١
88

، ِمحي ٌِٕٗٛ ذحٌّؿٍس  14.07جٌمحْٔٛ جٌكحٌٟ ٚ ٍِٗٚع لحْٔٛ جٌطكف١ع ٌؼمحٌٞ ػرى جٌؼحٌٟ جٌىلٛلٟ: جٌّٓطٍز جٌمٟحت١س ٌٍطكف١ع جٌؼمحٌٞ ذ١ٓ  

 .2008جٌٕٓس  50جٌّغٍذ١س ٌاللطٛحو ٚ جٌمحْٔٛ ٌؼمحٌٞ ػىو 
89
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 12ِٓ ظ١ٍٙ  37ٚ فٟ ٔفّ جالضؿحٖ ٌٚو لٍجٌ جنٍ ٌّكىّس جٌٕمٝ : ٌىٓ ق١ع جٔٗ ذّمطٟٝ جٌفًٛ 

جٌّطؼٍك ذحٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فحْ ٌّكىّس جٌطكف١ع جّٔح ضًٛ فٟ جٌُٕجع جٌىٞ ٠ط١ٍٖ .جٌّطؼٍْٞٛ  1913غٗص 

ح ٠أنًٖ ٞى ٠حٌد جٌطكف١ع ٚ ال ضهطٙ ذحٌٕظٍ فٟ جٌُٕجع جٌىٞ ٠ط١ٍٖ جٌّطؼٍْٞٛ ٚق١ع جْ ؾ١ّغ ِ

جٌطحػْٕٛ ػٍٝ جٌّكىّس جّٔح ٠ٍٕٛف جٌٝ جٌُٕجع جٌمحتُ ذ١ُٕٙ ٚذ١ٓ ف٠ٍك َ جٌّطؼ١ٍٞٓ ، فٙىٖ جالٔطمحوجش 

غ١ٍ ٚجٌوز ػٍٝ لٟحء جٌّكىّس جٌطٟ لٟص ذٛكس جٌطؼٍٞحش فٟ ِٛجؾٙس ٠حٌرٟ جٌطكف١ع ١ٌّٚ ف١ّح ذ١ٓ 

جٌّطؼ١ٍٞٓ ، فٟٙ ٌٙىج غ١ٍ ؾى٠ٍز ذحالػطرحٌ ٚ غ١ٍ ٍِضىُز ػٍٝ جْحِ
90
. 

جْ ِرىج ػىَ ؾٛجَ جٌفًٛ ذ١ٓ جٌّطؼ١ٍٞٓ ٌُ ٠رمٝ قىٍج ػٍٝ ِكىّس جٌٕمٝ ذً ضى٠ٍٓٗ قطٝ ػٍٝ 

ِٓطٜٛ ذؼٝ ِكحوُ جٌّٛٞٛع ، جو ؾحء فٟ قىُ ٚحوٌ جذطىجت١س ذٍوحْ : ق١ع جْ ِٓطٍز جٌطكف١ع ال 

طٙ ضهٟغ ٌّمط١ٟحش لحْٔٛ جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس ِح ػىج جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح ٍٚجقس ، ٚجْ ِكىّس جٌطكف١ع ضه

فٟ جٌُٕجع جٌى ٠ػ١ٍٖ جٌّطؼٍْٞٛ ٞى ٠حٌد جٌطكف١ع ٚال ضهطٙ ذحٌٕظٍ فٟ ٌُٕجع جٌىٞ ٠ػ١ٍٖ جٌّطؼٍْٞٛ 

ف١ّح ذ١ُٕٙ
91
. 

ٚجػطرحٌ جٌّكىّس غ١ٍ ِهطٛس ذحٌٕظٍ فٟ جٌكمٛق جٌّػحٌز ذ١ٓ جٌّطؼ١ٍٞٓ ذؼُٟٙ جٌرؼٝ ، ٠طٍضد 

، ٚ ٘ٛ ِح ِٓ ٖحٔٗ جْ ٠إوٞ  ػٕٗ جوطٓحخ جٌكىُ جٌٛحوٌ قؿ١س جٌٟٗء جٌّمٟٟ ذٗ ف١ّح ذ١ٓ جٌّطؼ١ٍٞٓ

جٌٝ ِح ٠ٙىف ج١ٌٗ جٌٍّٗع ، ٚ٘ٛ ْؼ١ٗ ّٞحْ جْطمٍجٌج جٌٍّى١س ٚضٗؿ١غ جالتطّحْ جٌؼمحٌٞ ِٓ نالي 

جإلٍْجع جٌٝ ضأ١ّْ ٌُْ ػمحٌٞ ٔٙحتٟ ، الْ جألنً ذًٙج جٌطٛؾٗ لى ٠إوٞ جٌٝ جٌطأن١ٍ فٟ جٔٙحء جٌُٕجع 

 كس جقى جٌطؼٍٞحش.جٌمحتُ  ذٗحْ ِطٍد جٌطكف١ع ػٕىِح ذكىُ جٌمٟحء ذٛ

ِٓ ظ.ش.ع ، جو ٔٙ ػٍٝ جْ  37٘ىج جٌٛٞغ ضٕرٗ ج١ٌٗ جٌٍّٗع جٌّغٍذٟ فٟ ١ْحق ضؼى٠ٍٗ ٌٍفًٛ  

جٌّكىّس ضر١ٓ فٟ قىّٙح قىٚو ِٚٓحقس جألؾُجء جٌّكىَٛ ذٙح ٌفحتىز جٌّطؼ١ٍٞٓ ٚفٟ قحٌس ج١ٌٗحع ض١ٛد 

١ٍٞٓ ٚ٘ىج جٌّمطٟٝ ئ٠ؿحذٟ ال وً ٚجقى ُِٕٙ..، ٚذىٌه لٟحء جٌطكف١ع ١ْىْٛ ٍُِِح ذحٌفًٛ ذ١ٓ جٌّطؼ

ٖه جٔٗ  ١ْإوٞ جٌٝ قُٓ جٌُٕجع جٌطكف١ع، ٚضفحوٞ ٌٍؿٛء جٌٝ جٌمٟحء ٍِجش ٚ ٍِجش ِٓ جؾً ُٔجع ٚجقً،  

وحْ ذحإلِىحْ قّٓٗ ذكىُ ٠فًٛ ذٟ ؾ١ّغ أ٠ٍجف جٌُٕجع ، وّح جْ ٘ىج جٌطؼى٠ً ١ْإوٞ جٌٝ ضؿحَٚ ذؼٝ 

ٚ جٌطٟ وحْ ذٛكس ضؼٍٜ ِطؼ١ٍٞٓ جٚ جوػٍ ٞى   ٚؼٛذحش ضطر١ك جالقىحَ جٌٛحوٌز فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع

ِطٍد جٌطكف١ع 
92
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 : ٘124  
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جال جْ جٌٛجلغ ٠ر١ٓ نالف وٌه جو جْ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ ِحَجي ٠ؼطرٍ جْ جٌمحٟٞ ١ٌّ ذاِىحٔٗ جٌرص ذ١ٓ 

ضؼ١ٍٞٓ جٚ جوػٍ
93

، ٚٔحًِ جْ ٠طٍجؾغ جٌمٟحء جٌّغٍذٟ ِٓ جألنً ذمحػىز ػىَ ئِىح١ٔس جٌفًٛ ذ١ٓ  

 ح ٌٍؿٛء جٌٝ جٌمٟحء ٍِجش ٍِٚجش ِٓ جؾً ُٔجع ٚجقى.جٌّطؼ١ٍٞٓ ضفحو٠

 صادرل.عدو صالحية احمللنة لتفيد حلله ا3

ِٓ ق َ َ ٔؿى٘ح ضٕٙ ػٍٝ جْ:" ضٕفً جألقىحَ جٌٛحوٌز ِٓ  429ذحٌٍؾٛع جٌٝ ِمط١ٟحش جٌفًٛ 

٠طُ  .ِكحوُ جٌٍّّىس فٟ ِؿّٛع جٌطٍجخ ج٠ٌٕٟٛ ذٕحء ػٍٝ ٠ٍد ِٓ جٌّٓطف١ى ِٓ جٌكىُ أٚ ِٓ ٠ٕٛخ ػٕٗ

 439جٌطٕف١ً ذٛجْطس وطحذس ٞر١ جٌّكىّس جٌطٟ أٚىٌش جٌكىُ أٚ ئيج جلطٟٝ جٌكحي ٚفمح ٌّمط١ٟحش جٌفًٛ 

ِٓ ً٘ج جٌمحْٔٛ..." ٚػ١ٍٗ فاْ ضٕف١ً جالقىحَ جٌمٟحت١س جٌٛحوٌز فٟ ئ٠حٌ جٌّٕحَػحش جٌؼحو٠س ٠طُ ذٛجْطس 

ٟ جٌطؼٍٞحش ٠ٕٓى ٌؿٙحَغ١ٍ لٟحتٟ، وطحذس ٞر١ جٌّكىّس جٌّٛىٌز ٌٍكىُ، غ١ٍ جْ ضٕف١ً جالقىحَ جٌرحضس ف

ِٓ ظ ش ع ٔؿىٖ ٠ٕٙ ػٍٝ جْ" ضرص جٌّكىّس فٟ ٚؾٛو جٌكك جٌّىػٝ ذٗ ِٓ  37فرحٌٍؾٛع جٌٝ جٌفًٛ 

لرً جٌّطؼ١ٍٞٓ ٚ ٠ر١ؼطٗ ٚ ِٗطّالضٗ ٚ ٔطحلٗ، ٚضك١ً جال٠ٍجف ٌٍؼًّ ذمٍجٌ٘ح ،ذؼى جوطٓحخ جٌكىُ لٛز 

ح٠ٌس جًٌٞ ٌٗ ٚقىٖ جٌٕظٍ فٟ لرٛي أٚ ٌفٝ ِطٍد جٌٟٗء جٌّمٟٟ ذٗ ،ػٍٝ جٌّكحفع ػٍٝ جالِالن جٌؼم

ِىٌٍ."ٚذًٌه فّّٙس ضٕف١ً 37جٌطكف١ع وال أٚ ذؼٟح ِغ جالقطفحظ ذكك جٌطؼٓ جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٗ فٟ جٌفًٛ 

جالقىحَ جٌٛحوٌز فٟ ِحوز جٌطؼٍٞحش ضٕح٠ جٌّكحفع ػٍٝ جٌٍّى١س جٌؼمح٠ٌس، فرّؿٍو ١ٌٍٚٚز جٌكىُ ٔٙحت١ح 

، ٠كحي ٍِف ِطٍد جٌطكف١ع ٍِفمح ذحٌكىُ أٚ جالقىحَ جٌرحضس ذٗأٔٗ جٌٝ ِٚىطٓرح لٛز جٌٟٗء جٌّمٟٟ ذٗ

جٌّكحفع ػٍٝ جٌٍّى١س جٌؼمح٠ٌس جًٌٞ ٠طٌٛٝ جضهحي جإلؾٍجءجش جٌالَِس ٌطٕف١ً ِّٟٛٔٙح 
94

، ٠ٚؼطرٍ ضٕف١ً 

جالقىحَ جٌٛحوٌز فٟ ُٔجع جٌطكف١ع ِٓ ذ١ٓ جٌه١ٚٛٛحش جٌطٟ ض١ُّٖ ػٓ ذحلٟ جالقىحَ جٌٛحوٌز فٟ 

النٍٜ جٌطٟ ٠ؼٙى جٍِ ضٕف١ً٘ح ٌىطحذس ٞر١ جٌّكىّس، ٌٚؼً جٌٓرد ٠ؼٛو ٌٍطر١ؼس جالوج٠ٌس ٌّٓطٍز جٌمٟح٠ح ج

جٌطكف١ع ًٌٌه جٌضأٜ جٌٍّٗع أْ ضهططُ ئوج٠ٌس 
95
. 

ٚضٕف١ً جالقىحَ جٌمٟحت١س جٌرحضس فٟ ِٛٞٛع جٌطؼٍٞحش ٠هطٍف قٓد ِح ئيج وحٔص جٌطؼٍٞحش و١ٍس، 

قحٌس جٌكىُ ذؼىَ ٚكس جٌطؼٍٜ ذٛجْطس أقىحَ ٔٙحت١س و١فّح ؾُت١س أٚ ضؼٍٞحش ػٍٝ ٚجؾرحش ِٗحػس،ففٟ 

وحْ ٔٛػٗ ال ٠طٍـ أٞ جٖىحي، جي ضرمٝ ٌٍّكحفع ٚالق١س جٌطم٠ٍٍ ذٗأْ ِطٍد جٌطكف١ع ذٍفٝ جٚ لرٛي 

جٌطكف١ع، جِح ػٕىِح ٠طُ جٌكىُ ذٛكس جٌطؼٍٜ، فحالٌ ٠هطٍف قٓد ٔٛع جٌطؼٍٜ
96
. 

ِٓ ظ ش ع ٠طُ جالػالْ ػٓ جٌكمٛق 37مح ٌٍفًٛ فؼٕىِح ٠طؼٍك جالٍِ ذحٌكىُ ذٛكس ضؼٍٜ وٍٟ فطر

ِٓ ظ ش ع وّح ضُ ٔٓهٗ ٚضؼ٠ٟٛٗ، ق١ع ٠ىطٓد جٌّطؼٍٜ  83جٌّكىَٛ ذٙح ٠رمح ٌّمط١ٟحش جٌفًٛ 
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جًٌٞ لٟٝ قىُ لٟحتٟ ذٛكس ضؼٍٞٗ، ٚفس ٠حٌد جٌطكف١ع فٟ قىٚو جٌكٛس جٌّكىَٛ ٌٗ ذٙح، ٚيٌه ػٓ 

جٌطكف١ع ذحُْ جٌّطؼٍٜ، ق١ع ضطُ ذحٌّٛجَجز ِغ ٠ٍ٠ك ٍٔٗ نالٚس ئٚالق١س، ضطحذغ ذّمطٟح٘ح ِٓطٍز 

يٌه ٍٔٗ جػالْ ػٓ جٔطٙحء جٌطكى٠ى، ٠فطف ِٓ نالٌٗ جؾً ٠ٍٖٙٓ لٛى جٌطؼٍٜ ػٍٝ جٌكمٛق جٌّكىَٛ ذٙح 

فم١
97
. 

جِح فٟ قحٌس جٌكىُ ذٛكس ضؼٍٜ ؾُتٟ ِٕٛد ػٍٝ جٌؼمحٌ، ف١طُ ٍٔٗ نالٚس ئٚالق١س ضطحذغ  

ٌطكف١ع ٚجٌّطؼٍٜ فٟ قىٚو جٌؿُء جٌّكىَٛ ٌٗ ذٗ، ق١ع ٠طُ ذّمطٟح٘ح ِٓطٍز جٌطكف١ع فٟ جُْ ٠حٌد ج

ذّٛؾرٙح ضؿُب جٌّٓطٍز ػٓ ٠ٍ٠ك ٍٔٗ نالٚس ئٚالق١س ذحٌؿ٠ٍىز ج١ٌٍّْس ٚفمح ٌّح ٠ٕٙ ػ١ٍٗ جٌفًٛ 

ِٓ ظ ش ع ، ١ٌطُ ذؼى٘ح ضأ١ّْ ١ٌّْٓ ٌىً لطؼس ػٍٝ قىز83
98
. 

ػٓ جٌٓحذك ق١ع ضؼحو جِح ذهٛٛ٘ جٌكىُ ذٛكس ضؼٍٜ ػٍٝ ٚجؾرحش ِٗحػس فحألٍِ ال ٠هطٍف  

ػ١ٍّس جالٖٙحٌ ِٓ ؾى٠ى إلوٌجؼ جألٖهح٘ جٌى٠ٓ قىُ ذٛكس ضؼٍُٞٙ ّٞٓ لحتّس ٠حٌرٟ جٌطكف١ع، 

ٚذحٌطحٌٟ ٠ٕرغٟ جؾٍجء ٍٔٗ ؾى٠ى ذحٌؿ٠ٍىز ج١ٌٍّْس ٌهالٚس ِطٍد جٌطكف١ع ٚجالػالْ ػٓ ٚ جإلػالْ ػٓ 

ع ِىضٙح ٍٖٙجْ جٔطاللح ِٓ ضح٠ٌم جٔطٙحء جٌطكى٠ى ، ٚ ِٓ ضُ ضفطف جؾحي ؾى٠ىز ٌطؼٍٜ ٞى ِطٍد جٌطكف١

ٍٔٗ جإلػالْ جٌؿى٠ى ػٓ جالٔطٙحء جٌطكى٠ى ذحٌؿ٠ٍىز ج١ٌٍّْس 
99
. 

ِٚح ضؿىٌ جإلٖحٌز ج١ٌٗ جْ ِٓحٌس ضٕف١ى جٌكىُ ِٓ ٠ٍف جٌّكحفع ٖٙىش ِٓطؿىج ِٓ نالي جٌفًٛ  

جٌّكحفع ، ق١ع فٟ قحٌس جٌكىُ ذٛكس جٌطؼٍٜ ٠ىطفٟ  14.07ِٓ ظ.ش.ع ذؼى جٌطؼى٠ً ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  37

ِٓ ظـ.ش.ع ذحُْ جٌّطؼٍٜ جٌّكىَٛ ٌٗ ذٛكس ضؼٍٞٗ ، ٚذىٌه  83ذٍٕٗ نالٚس ئٚالق١س ٠رمح ٌٍفًٛ 

ِٓ ظ.ش.ع لً جٌطؼى٠ً ذحٌمحْٔٛ جًٌّوٌٛ  ٠37ىْٛ جٌٍّٗع لى ضفحوٜ ِح ضُ جٌط١ٕٛٙ ػ١ٍٗ فٟ جٌفًٛ 

 37ٓطٍز جٌفًٛ أػالٖ ، ق١ع ٠ّٕف جٌه١حٌ ٌٍّطؼٍٜ جٌىٞ لٟٝ جٌكىُ ذٛكس ضؼٍٞٗ ، جِح جْ ٠ٍٓه ِ

ِٓ ظ.ش.ع ، جٚ ال ٠ٍٓىٙح ِّح ٠ؼ١ى جٌؼمحٌ جٌٝ ٍِقٍس ِح لرً جٌطكف١ع ، أٞ ػمحٌ غ١ٍ ِكفع ، ِّح ال 

 ٠ٓحُ٘ فٟ ضؼ١ُّ ٔظحَ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ.

 من التعرض التعسفي دور القضاء في الحد الفقرة الثانية:

ػٟ ٌّهطٍف وٚي جٌؼحٌُ ذٛفس ػحِس جاللطٛحوٞ ٚجالؾطّح جإللالعج وحْ جٌؼمحٌ ٠ٍؼد وٌٚج ِّٙح فٟ ئي

ٚجٌّغ١ٍ ي ظ.ش.ع  جٌّطُّ 14.07لحْٔٛ  ذاٚىجٌلى ضٛؾص  جأل١ّ٘سفحْ ٘ىٖ  ،ٚ جٌّغٍخ ذٛفس نحٚس
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 132ؼحٌٟ ولٛلٟ : ٔظحَ جٌطكف١ع جٌغمحٌٞ ذحٌّغٍخ َ.ِ ،٘ػرى جٌ 
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ق١ع ؾحء ٘ىج جٌمحْٔٛ ذّٓطؿىجش ٌكّح٠س قك جٌٍّى١س  1913
100

 2011جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٗ فٟ وْطٌٛ 

ذحٌغ١ٍ  ِّح وفغ ذحٌٍّٗع  جإلٍٞجٌ ٌٖئ٠حذً ِم١ى ٚ ال ٠ّىٓ فٟ  ،ٚذحٌطحٌٟ فكك جٌطؼٍٜ ١ٌّ قمح ِطٍمح

 ٚ وىج  ،( جٚال)ضرٛظ جٌطؼٍٜ جٌطؼٓفٟ  قحالش ٚوًٌهلحٟٔٛٔ ٌطىنً لحٟٞ جٌطكف١ع  أْحِ ئقىجظ ئٌٝ

 غح١ٔح.14.07ِٓ لحْٔٛ  48جٌؿُجء جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٗ فٟ جٌّحوز 

 التعرض التعصفي حاالت اضي التحفيغ بشاٌالكاىوىي لتدخل ق األشاس :اوال

  أنٍٜ ذحػطرحٌٖ ئِىح١ٔس نٌٛٙح جٌٍّٗع ٌىً ِٓ ضٌٍٟ ذّطٍد جٌطكف١ع لىِٗ ٖهٙ قك جٌطؼٍ ئْ

فٟ ِمحذً وٌه لى ٠ٓطؼًّ ٘ىج جٌكك ػٓ ْٛء ج١ٌٕس  أْ ئال
101
ذٌٛٛز ٍْر١س ِّح لى ٠ٍكك ٌٍٞ ذكمٛق  أٞ، 

 ٌٖ ٌّٓطٍز جٌطكف١ع. حػم ئنٟحع٠ٍؾٛج  جًٌٞ جألن٠ٍ١حٌد جٌطكف١ع ٘ىج 

ٚ فٟ ٍِقٍس غح١ٔس )غح١ٔح(  ،جٌمحٟٔٛٔ جألْحِ)أٚال( ذر١حْ   أٌٍٚٝقٍس ٌىٌجْس ٘ىٖ جٌفمٍز ْٕمَٛ فٟ ِ

 .قحالش جٌطؼٍٜ جٌطؼٓفٟ

 الكاىوىي لتدخل قاضي التحفيغ بشاٌ التعرض التعصفي األشاس :1

٠ؿى لحٟٞ جٌطكف١ع جٌّكحي ػ١ٍٗ ِطٍد جٌطكف١ع ٌٍرص ف١ٗ ػٕى جاللطٟحء ذحٌطؼ٠ٛٝ ٚفك ِح جلٍٖ 

48جٌفًٛ 
102

 جٌٛالق١سػ١ٍٙح ِطٍد جٌطكف١ع ٌٙح  أق١ًجٌّكىّس جٌطٟ  أْٚػ١ٍٗ ٠طٟف  14.07ِٓ لحْٔٛ  

،ٌٍكىُ ضٍمحت١ح 
 

ِكً ٌٍّٓإ١ٌٚس  الٚ جٌؼمٛو " جالٌطُجِحشِٓ لحْٔٛ  94ٌه ػٍٝ ٔٙ جٌفًٛ يجػطّحوج فٟ 

جٌّى١ٔس، ئيج فؼً ٖهٙ ذغ١ٍ لٛى جإلٍٞجٌ ِح وحْ ٌٗ جٌكك فٟ فؼٍٗ  غ١ٍ أٔٗ ئيج وحْ ِٓ ٖأْ ِرحٍٖز 

كك أْ ضإوٞ ئٌٝ ئٌكحق ٌٍٞ فحوـ ذحٌغ١ٍ، ٚوحْ ِٓ جٌّّىٓ ضؿٕد ً٘ج جٌٌٍٟ أٚ ئَجٌطٗ ِٓ غ١ٍ ً٘ج جٌ

" أيٜ ؾ١ُٓ ٌٛحقد جٌكك، فاْ جٌّٓإ١ٌٚس جٌّى١ٔس ضمَٛ ئيج ٌُ ٠ؿٍ جٌٗهٙ ِح وحْ ٠ٍَُ ٌّٕؼٗ أٚ  إل٠محفٗ 

ضد وٍّح جْطؼٍّٙح جٌّٓإ١ٌٚس ضطٍ ئْٚذحٌّفَٙٛ جٌّؼحوّ  جًٌوٍِٓ نالي جٌفًٛ جٌٍٓف  جْطٕطحؼف١ّىٓ 

ذحٌغ١ٍ ٌإلٍٞجٌٚحقرٙح 
103
. 
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٠ّٚىٓ جٌكى ِٓ ٔطحلٙح ِّٚحٌْطٙح ذّٛؾد جٌمحْٔٛ، ئيج جلطٟص يٌه ِططٍرحش جٌط١ّٕس  .٠ّٟٓ جٌمحْٔٛ قك جٌٍّى١س" 2011ِٓ جٌىْطٌٛ  35فًٛ  

 ".جءجش جٌطٟ ٠ٕٙ ػ١ٍٙح جٌمحْٔٛجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ٌٍرالو. ٚال ٠ّىٓ ُٔع جٌٍّى١س ئال فٟ جٌكحالش ٚٚفك جإلؾٍ
101

وٌٚ جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ ٚ ضىنً جٌمٟحء فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع ذ١ٓ جٌطؼ٠ُُ ٚجٌّكىٚو٠س. أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ  : فح٠ّس  جٌىجٚوٞ 

 .  130.٘ 2012/2013جٌهح٘. ذؿحِؼس ِكّى جألٚي ٌٍؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ذٛؾىز 
102

وً ٠ٍد ٌٍطكف١ع أٚ ضؼٍٜ ػ١ٍٗ غرص ٌٍّكىّس ٚىٌٖٚ ػٓ ضؼٓف أٚ و١ى أٚ ْٛء ١ٔس ٠ٛؾد ٞى ٚحقرٗ  "  : 14.07ِٓ لحْٔٛ  48جٌفًٛ  

كك جٌّىػٝ ذٗ. غٍجِس ٌفحتىز جٌٛوحٌس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍّكحفظس جٌؼمح٠ٌس ٚجٌّٓف جٌؼمحٌٞ ٚجٌهٍجتط١س ال ٠مً ِرٍغٙح ػٓ ػٍٗز فٟ جٌّحتس ِٓ ل١ّس جٌؼمحٌ أٚ جٌ

. ئْ جٌّكىّس جٌطٟ أق١ً ػ١ٍٙح ِطٍد جٌطكف١ع ٌٙح جٌٛالق١س جٌكىُ ضٍمحت١ح ذحٌغٍجِس ٚجٌرص ْ جٌّٓحِ ذكك جأل٠ٍجف جٌّطٌٍٟز فٟ جٌطؼ٠ٛٝٚجٌىً وٚ

 ػٕى جاللطٟحء فٟ ٠ٍرحش جٌطؼ٠ٛٝ"

103
 l،ِ َ. ٘331 : ِكّى ن١ٍٞ  
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ٍٗع جٌّغٍذٟ ِٕف جٌّ أْ ٔؿىِٓ ق ي ع  94جٔطاللح ِٓ ٔٙ جٌمًٛ  ئ١ٌٗ جإلٖحٌزٌّح ضّص  ذحإلٞحفس

ؾحء  جٌفًٛ٘ىج  أِْح ٠القع  أْ ئال. ، 14.07ِٓ لحْٔٛ  48قىجضٗ ٌٍفًٛ ذحٌغس ذا أ١ّ٘سجٌطؼٍٜ جٌطؼٓفٟ 

ٔف١ٓس  ذأٌِٛطًٛ ٚ ض١ٕس ٚذحٌطحٌٟ ٘ىٖ جٌّفح١ُ٘ غ١ٍ ِكىوز ذّٛطٍكحش جٌطؼٓف ٚ جٌى١ى ٚ ْٛء جٌ

ٌٍمحٟٞ
104
 ٚذحٌطحٌٟ ضٍن جٌٍٓطس جٌطمى٠ٍ٠س ِطٍٚوس ٌٍّكىّس  ، 

 حاالت التعرض التعصفي :2

ٚؼٛذس  ئٌٝٔؿىٖ ٌُ ٠كىو قحالش جٌطؼٍٜ جٌطؼٓفٟ ٚ جٌٓرد فٟ وٌه ٠ٍؾغ  48جٌفًٛ  ئٌٝذحٌٍؾٛع 

ٚجٌطٟ ٠ًٓٙ ػٍٝ  جٌطؼٓف ِٚٓ جٌكحالش جٌطٟ لى ضؼطرٍ أٚج١ٌٕس  ضٗىً ْٛء أٚجٌٛلحتغ جٌطٟ ضؼطرٍ  ئغرحش

جٌّكىّس جػطرحٌ٘ح ذّػحذس ضؼٍٞحش ضؼٓف١س جٌطح١ٌس
105
 :  

جٌّكىّس ٠ّٚطٕغ ِٓ جٌكٌٟٛ ٌىٜ جٌمحٟٞ  ئ٠ٌّٝطٕغ ػٓ ضمى٠ُ ِٓطٕىجضٗ  جًٌٞجٌّطؼٍٜ  .1

 ذحٌٌُٚ ٠ٚكىُ فؼال ذط٠ٍُٚ٘ح.٠ىٌٟ ذكؿؽ ٠طؼٓ ف١ٙح  أٚ ،جٌّمٌٍ 

ال ٠طٛفٍْٚ ػٍٝ ػٍٕٛ  أٚكحذٙح أٚ أْ ،ٕٟ ػٍٝ ٍٖجء قمٛق ِطٕحَع ف١ٙحجٌطؼٍٜ جٌّر .2

 جٌك١حَز ٚ ال ٠طٛفٍْٚ ػٍٝ ْٕىجش جٌط١ٍّه.

ٚ فٟ قىُ ،ٚذىٌٖٚ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ قحٚي  جٌؼًّ ػٍٝ جْطٕرح٠ ذؼٝ قحالش جٌطؼٍٜ جٌطؼٓف١س 

ٚحوٌ
106

قطٙح ذكٛجٌٟ ِٓح أ١ٌٞسػٓ ِكىّس جٌىجٌ جٌر١ٟحء جػطرٍش ضؼٓف وً ٖهٙ جٖطٍٜ لطؼس  

ٍٙ٘ح جٌط١ُّٛ ِٞطٍ ٍِذغ ٚ ٟ٘ جٌّٓحقس جٌطٟ ج 448ل١ّس  ئالجٔٗ ٌُ ٠إو  ئالِطٍ ٍِذغ ضإوٜ ذحٌّطٍ  600

ػ١ٍّس جٌطكى٠ى ٚ لحَ ذؼى وٌه ذحٌطؼٍٜ ػٍٝ لطؼس ِؿحٌٚز ٠ٚطحٌد خ  ئؾٍجءجٌؼمحٌٞ جٌّإّْ ػمد 

ٚ ِٓ جٌّمط١ٟحش جٌؿى٠ىز  ،ِطٍ ٍِذغ  112
107

ذطمى٠ُ جٌطؼٍٜ ئٌُجَ جٌّطؼٍمس  14.07فٟ لحْٔٛ 

جٌّطؼ١ٍٞٓ ذٌٍٟٚز ئ٠ىجع جٌّٓطٕىجش ٚ جٌٛغحتك جٌطٟ ضػرص ٠ٛ٘طُٙ ٚضىػُ ضؼٍُٞٙ ٚأوجتُٙ جٌٍَْٛ 

 جٌمٟحت١س أٚ جإلوالء ذّح ٠ف١ى قٌُٛٛٙ ػٍٝ جٌّٓحػىز جٌمٟحت١س 

ِٓ نالي ِح ْرك ٔؿى أْ ٘ىٖ جٌّمط١ٟحش ضٙىف ئٌٝ ِكحٌذس جٌطؼٍٜ جٌى١ى٠س جٌطٟ ضٕطٛٞ ػٍٝ 

 ٠حٌد جٌطكف١ع. جذطُجَ 
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جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘. ذؿحِؼس ِكّى جألٚي ٌٍؼٍَٛ وٌٚ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ فٟ ِٓطٍز جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ . أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ  : ٌٚوز غُجي 

 221٘  2010/2011 -ٚؾىز-جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س
105

 333َ.ِ. ٘ : ِكّى ن١ٍٞ 
106

 135ئ١ٌٗ . فح٠ّس جٌىجٚوٞ َ..ِ ٘ وْٚ يوٍ ذحلٟ جٌر١حٔحش أٖحٌش  1932/07/16قىُ ِكىّس جٌىجٌ جٌر١ٟحء ٚحوٌ ذطح٠ٌم  
107

ِمحي ٌِٕٗٛ ذٍٍٓٓس"جٌّؼٍف  ، 14.07ذ١ٓ جٌرؼى جٌكّحتٟ ٚجالْطؼّحي جٌطؼٓفٟ ػٍٝ ٞٛء لحْٔٛ جٌطؼٍٜ ػٍٝ جٌطكف١ع  : ػُٞ وز. ْؼ١ىز ذص 

جٌطرؼس جألٌٚٝ  ،ِطرؼس جٌؿى٠ىز جٌٍذح٠ ،ٌِٕٗٛجش ِؿٍس جٌكمٛق. وجٌ جٌٍٕٗ جٌّؼحٌف ،لٍجءجش فٟ جٌمٛج١ٔٓ جٌؼمح٠ٌس جٌؿى٠ىز ،جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌمٟحت١س" 

2013 ٘126.  
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 14.07مً قاىوٌ  48اجلساء امليصوص عليه يف املادة  :ثاىيا

 أٚػمٛذس ٌىً ِٓ جْطؼًّ جٌطؼٓف  ئلٍجٌ ئٌٝجٌٍّٗع ػّى  أ١ْْالقع  48ػطّحو ػٍٝ جٌفًٛ ذحال

 ذحإلٞحفسجٌغٍجِس ٚل١ّطٙح  ًٖذر١حٔٗ ٌٍؿٙس جٌّهطٛس ذفٍٜ ٘ ٚوًٌه،ِطٍد جٌطكف١ع  أٚجٌى١ى فٟ جٌطؼٍٜ 

ً٘ ٟ٘  ،ضػ١ٍ جٌطٓحؤالش قٛي ٠ر١ؼس جٌغٍجِس جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح   ١48حغس جٌطٟ ؾحءش ذٙح جٌّحوز ٌىٌه جٌٛ

غٍجِس ِى١ٔس
108
أَ ؾٕحت١س  

109
 ً٘ ٠ّىٓ فٍٜ جٌطؼ٠ٟٛحش ٌطٍف جٌّطٌٍٟ؟ وًٌهٚ  ؟ 

ػٓ جٌطٓحؤي ذهٛٛ٘ ٔٛع جٌغٍجِس ٌإلؾحذس
110

 ئٌٝ"ِكّى ٔحؾٟ "  ئؿى فٟ ٘ىج جٌٛىو  جالْطح ،

ٟ٘ غٍجِس ِى١ٔس ٌٓرد ذ١١ٓ وٛٔٙح  14.07ِٓ لحْٔٛ  48ػ١ٍٙح فٟ جٌفًٛ  وْٛ جٌغٍجِس جٌّٕٛٛ٘

ضىحو  ١ٚ48حغس جٌفًٛ  أْ"ِكّى ن١ٍٞ "  يجالْطح أنٍ ٌأٞف١ّح و٘د  ،ٚحوٌز ػٓ جٌمٟحء جٌّىٟٔ 

ٚفس  يجش٠حٌد جٌطكف١ع ٚ ِغ وٌه جٌغٍجِس جٌطٟ ٠كىُ ذٙح  أٚضىْٛ ؾٕحت١س ِطّػٍس فٟ ْٛء ١ٔس جٌّطؼٍٜ 

ٔٛع جٌؼمٛذس ٟ٘ ػمٛذس ؾٕحت١س ذحػطرحٌ٘ح ؾُجء  أْجٌمٛي  ئٌٝ"ِكّى ِْٛٝ"  أنٍ ٌأ١ٞٓ وى فٟ ق ،ِى١ٔس 

ال  أْجٌطؼٍٜ ٚ ٘ٛ ٠ؼٍُ ِٓ جٌرىج٠س  أٚفٟ ل١حَ جٌٗهٙ ػٓ ْٛء ج١ٌٕس ذطمى٠ُ ِطٍد جٌطكف١ع  ٠طّػًٌهطح 

 قك ٌٗ ِٕى جٌرىج٠س.

ٌفمٗ ٚ جٌمٟحء ػٍٝ ٔٛع جٌغٍجِس ِؼظُ ج أْجٌٕمحٔ جْطمٍ ػٍٝ  أْ ئٌٝ جألن١ٍفٟ  جإلٖحٌزوّح ضؿىٌ 

ػًّ جٌٍّٗع ذحإلٞحفس ٌىٌه لى  ،س ِى١ٔسِغٍج ئالضىْٛ  أْال ٠ّىٓ  يج 48جٌّٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح فٟ جٌفًٛ 

فٟ جٌّثس ِٓ ل١ّس جٌؼمحٌ ػٍٝ نالق جٌمحْٔٛ جٌمى٠ُ  10جٌّغٍذٟ فٟ ج٠ٌُحوز ِٓ ل١ّس جٌغٍجِس ٚ جٌّطّػٍس فٟ 

 أ٠ْٛٞف ٚ ٠إوى  جًٌٞجٌٟٗء  ،وٌُ٘ 1000وٌجُ٘   ئٌٝ  10ِٓ  جًٌٞ وحْ ٠ؿ١ُ جٌكىُ ذحٌغٍجِس فٟ قىٚو

 أٚكحخجٌٌٍٟ ػٓ  ئٌكحقضٍٛفحش جٌطٟ ِٓ ٖحٔٙح  ٘ىًجِٓ  جإلِىحْجٌطم١ًٍ لىٌ  ئٌٝجٌٍّٗع ٠ٙىف 

 فّحوج ػٓ جٌطؼ٠ٛٝ جٌّمٌٍ ٌطٍف جٌّطٌٍٟ . ، ًج ذهٛٛ٘ ٠ر١ؼس جٌغٍجِس٘ ، جٌكمٛق جٌٍّٗٚػس

٠طٟف جٔٗ  14.07ِٓ لحْٔٛ  48ذحٌٍؾٛع ئٌٝ جٌفًٛ ٌٍ ذهٛٛ٘ جٌطؼ٠ٛٝ جٌّمٌٍ ٌطٍف جٌّطٟ

ؾحء ِٛٞكح ٌٍؿُجء جٌّطٍضد ٌىً ِٓ جْطؼًّ قمٗ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطؼٓف آٚ جٌى١ى أٚ ػٓ ْٛء ج١ٌٕس ٚوًٌه 

جٌّطحٌرس ذحٌطؼ٠ٛٝ ِٓ جٌطٍف جٌّطٌٍٟ
111

ٚ جٌّكىّس جٌّهطٛس ٌىٌه ٟ٘ جٌّكىّس جٌّكحي ػ١ٍٙح ِطٍد  

                                                      
108

ٛٛ٘ جٌغٍجِس جٌّى١ٔس ٟ٘ ضٍه جٌغٍجِس جٌطٟ ضكىُ ذٙح جٌّكىّس جٌّى١ٔس ذٕحءج ػٍٝ جٌمحْٔٛ ٚال ضٍٓٞ ػ١ٍٙح ئٌٝ وٌؾس ِح فٛجػى جٌؼمٛذحش جٌّٕ  

 ػ١ٍٙح فٟ جألٌِٛ جٌؿٕحت١س.
109

ّح أ١ٍٚس فٟ جٌّهحٌفحش ٟٚ٘ ضٍَُ جٌغٍجِس جٌؿٕحت١س ٟ٘ ػمٛذحش ِح١ٌس ضىْٛ ئٞحف١س فٟ جٌؿٕح٠حش ٚأ١ٍٚس أٚ ئٞحف١س فٟ جٌؿٕف ٌٚىٕٙح وجت  

 جٌّكىَٛ ػ١ٍٗ أْ ٠ىفغ ِرٍغح ِٓ جٌّحي ئٌٝ جٌهُجٔس جٌؼحِس. 
110

. وجٌ جٌٍٕٗ ِىطرس جٌٍٖحو  2015 -جٌؼىو جٌػحٟٔ–وٌٚ جٌمٟحء فٟ جٌكى ِٓ جٌطؼٍٜ جٌى١ى٠س. ِمحي ٌِٕٗٛ فٟ ِؿٍس جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ  : ١ٌٍٝ ذٗٛجٌٞ 

 146.147ْطحش .ِطرؼس جأل١ِٕس جٌٍذح٠  ٘
111

 ْٕس ِٓ جٌؼًّ جٌمٟحتٟ ،جٌّٕحَػحش جٌغ 50جذطٓحَ ف١ُٙ ٚ ق١ّى وّحي: جٌطؼٍٜ ػٍٝ ِٓطٍز جٌطكف١ع ِمحي ٌِٕٗٛ ذٍٍٓٓس جٌٕىٚجش جٌؿ٠ٛٙس .

 183، ٘  2007الي جالؾطٙحوجش جٌّؿٍّ جألػٍٝ ، جٌٕىٚز جٌؿٙٛٞ جٌهحِٓس ِطرؼس جأل١ِٕس جٌٍذح٠ جٌؼمح٠ٌس ِٓ ن
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جٌّٛؾٛو ذىجتٍضٙح جٌؼمحٌ ِٛٞٛع جٌُٕجع. وّح أْ جٌطؼ٠ٛٝ ال ٠طمٌٍ ئال ذؼى جٌطكف١ع أٞ جٌّكىّس جالذطىجت١س  

ئغرحش جٌٌٍٟ ٚ جٌهطأ ٚ جٌؼاللس جٌٓرر١س ذ١ّٕٙح
112
 . 

ِكّى ن١ٍٞ يجالْطح أْ ئال
113
 : جٌطح١ٌس ٌألْرحخ  48ال ٠ٛجفك ِمط١ٟحش جٌفًٛ ئي ٌأٞوحْ ٌٗ  

 أٚح ١ٌٓص ٠ٍفح فٟ جٌطؼٍٜ جٌغٍجِس جٌّفٍٚٞس ٌٛحٌف جٌٛوحٌس ج١ٕ٠ٌٛس غ١ٍ ِرٌٍز ٌالٔٙ .1

 جٌطكف١ع.

 أو٠ٜحٌد جٌطكف١ع لى  أْ ئٌٝ جإلٖحٌزجٌٛوحٌس ج١ٕ٠ٌٛس ضطكًّ جٌٕفمحش فٟ ق١ٓ ٠ّىٕٕح  أْلى ٠محي  .2

 ٌٍٍَْٛ جٌمٟحت١س ذأوجتٗذحٌٕٓرس ٌطحٌد جٌطؼٍٜ  ٚوًٌهجٌطكف١ع ٚ جٌطكى٠ى  ِٛح٠ٌف

 ٔٓرس جٌطٍف جٌّطٌٍٟ ١ٌٙحئ أ١ٞفصج ِح ئيضفؼس ٍِِٓ ل١ّس جٌؼمحٌ ٔٓرس  فٟ  10%ٔٓرس  ئْ .3
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 184جٌٍّؾغ ٔفٓٗ: ٘ 
113

 .335َ.ِ. ٘ : ٍِٞكّى ن١ 
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 الخاتمة:

إٌجاد مجموعة من  14.07حاول فً إطار قانون  المغربً  القول أن المشرع  صفوة القول,ٌمكن 

المقتضٌات الجدٌدة التً من شأنها تنظٌم نزعات التحفٌظ العقاري فً مجال التعرضات ،بما ٌساهم فً 

ن الحلول الفقهٌة كانت أو القضابٌة التً تم التوصل حماٌة نظام الملكٌة ،حٌت تمت مساٌرة مجموعة م

للمقتضٌات إلٌها ،غٌر أنه مع ذلك تظل هناك مجموعة من العراقٌل وذلك نتٌجة عدم التطبٌق السلٌم 

و كل هذا بسبب المسطرٌة والموضوعٌة المؤطرة للنزعات المرتبطة بالتعرض على مطلب التحفٌظ،

كذلك التحفٌظ العقاري ، والعقارٌة بصفة عامة،ٌأتً على رأسها ظهٌر المادة إالزدواحٌة التً تتمٌز بها 

 التعقٌد المسطري االجرابً الذي تطبع عملهذا من جهة ومن جهة ثانٌة نجد ،قانون المسطرة المدنٌة

إذ نجد المشرع من خاللها قد كرس مجموعة من ،فً نزاعات التعرضالقضابٌة بعض األجهزة 

للتحفٌظ العقاري ،وكذلك أحال أٌضا على قانون المسطرة   لقانون الجدٌدالمقتضٌات اإلجرابٌة فً ا

اننا ورغم كل هاته المجهودات المبدولة ف  المدنٌة ،وذلك بإعتبارها الشرٌعة العامة لكافة القوانٌن ،لكن

ذ ، خاصة وأنه مالالسلطة القضابٌةمجموعة القٌود من شأنها أن تأتر سلبا عن أدوار المنوطة ب  د مننج

 .المظلومٌن
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 الئحة المراجع:

 الكواىني املػربية 

  28) 1394رمضان  11بتارٌخ  1.74.447ظهٌر شرٌف بمثابة قانون رقم 

 .(  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنٌة1974شتنبر 
  ٍجٌؼمحٌٞ  ( جٌّطؼٍك ذحٌطكف١ع1913أغٓطّ  12) 1331ٌِٟحْ  9جٌٛحوٌ فٟ  ج٠ٌٍٗفجٌظ١ٙ

ِٓ  25فٟ  1.11.177ذطٕف١ًٖ جٌظ١ٍٙ ج٠ٌٍٗف ٌلُ  ٛحوٌجٌ 14.07ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  ١١ٍٖ ٚضط١ّّٗوّح ٚلغ ضغ

 .(2011ٔٛفّرٍ  22) 1432يٞ جٌكؿس 

 

  ُجٌّطؼٍك ذطغ١١ٍ لحْٔٛ جٌّكحِحز 2008أوطٛذٍ  20جٌّإٌل فٟ 01-08-101جٌظ١ٍٙ ج٠ٌٍٗف ٌل،

 ذّٛؾد جٌمحْٔٛ ٌلُ 1993ٌٕٓس 

 

 ِٚح ذؼى٘ح. 404،٘: 2008ٔٛفّرٍ  5680س ػىو ،جٌٌّٕٗٛ ذحٌؿ٠ٍىز ج28.08١ٌٍّْ

 :الكتب 

  ِكّى ن١ٍٞ،جٌؼمحٌ ٚلٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فٟ جٌط٠ٍٗغ جٌّغٍذٟ، و.٠،ِطرؼس وجٌ جٌّؼحٌف

 جٌؿى٠ىز،جٌٍذح٠.

ِطرؼس جٌٕؿحـ  ػرى جٌؼ٠ُُ ضٛف١ك،ِْٛٛػس لحْٔٛ جٌّٓطٍز جٌّى١ٔس ٚجٌطٕظ١ُ جٌمٟحتٟ،جٌؿُء جٌػحٟٔ،

 .2011جٌطرؼس  جٌػحٌػس، ء،جٌؿى٠ىز،جٌىجٌ جٌر١ٟح

  ِْٚٚىٚٔس جٌكمٛق جٌؼ١ٕ١س،ِطرؼس  14-07ػٍّ أَٚوحٌ،ِٓطؿىجش جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ فٟ ٞٛء لح

 .2012جٌٍٖحو،جٌىجٌ جٌر١ٟحء،جٌطرؼس جألٌٚٝ

  جقّى أؾؼْٛ ، جٌّٕحَػحش جٌؼمح٠ٌس ذ١ٓ جٌّكحوُ جٌؼحو٠س ٚجٌّكحوُ جإلوج٠ٌس"،جٌطرؼس

 .2016 جألٌٚٝ،ٌِٕٗٛجش وجٌ جألِحْ،جٌٍذح٠

 :األطروحات 

  ًوُٕٖ جٌغٕحَ،ِٓطٍز جٌطؼٍٜ فٟ ٞٛء جٌمحْٔٛ جٌؼمحٌٞ ٚجٌّٓح٠ٍ جٌهحٚس،أ٠ٍٚقطٙح ١ٌٕ

جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌكمٛق،ٚقىز جٌطى٠ٛٓ ٚجٌركع فٟ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ،و١ٍس جٌكمٛق،ؾحِؼس جٌمحٟٞ ػ١حٜ 

 .2015/2016ٍِجوٕ،جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س:



 البت في منازعات التعرض الواردة على العقار في طور التحفيظ
 

 
36 

ٍز جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ . أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ وٌٚ جالؾطٙحو جٌمٟحتٟ فٟ ِٓط : ٌٚوز غُجي

 2010/2011 -ٚؾىز-جٌمحْٔٛ جٌهح٘. ذؿحِؼس ِكّى جألٚي ٌٍؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س

 ٞوٌٚ جٌّكحفع جٌؼمحٌٞ ٚ ضىنً جٌمٟحء فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع ذ١ٓ جٌطؼ٠ُُ  : فح٠ّس  جٌىجٚو

حْٔٛ جٌهح٘. ذؿحِؼس ِكّى جألٚي ٌٍؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجٌّكىٚو٠س. أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌم

 2012/2013ٚجالؾطّحػ١س ذٛؾىز 

  ٍّْٖز ِكىٚخ جالَوٚجؾ١س جالؾٍجت١س أِحَ لٟحء جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ ٖٙحوز جٌىوطٌٛج

 .2013_2012فٟ جٌمحْٔٛ  جٌهح٘ ؾحِؼس ِكّى جالٚي و١ٍس جٌكمٛق ٚؾىز جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س 

 

 ّس جٌكٍٚف ،جٌىٌٚ جٌّم١ى ٌٍمٟحء ذٗأْ جٌطؼٍٞحش ػٍٝ ٠ٍد جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ ، أ٠ٍٚقس فح٠

 .2010ـ١ٌٕ2009ً جٌىوطٌٛجٖ فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘، ؾحِؼس ِكّى جألٚي ، ٚؾىز ، جٌٕٓس 

  ٟجٌكٓٓ ػرى جٌؼظ١ُ:ضىنً جٌمٟحء فٟ ١ِىجْ جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ،أ٠ٍٚقس ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجز ف

 .2011-2012،جٌٍذح٠،جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س:جٌكمٛق،ؾحِؼس ِكّى جٌهحِّ

 ِ ٟٛطفٝ جٌى١ٍس،"ن١ٚٛٛحش جٌّٓطٍز فٟ لٟح٠ح جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ"،أ٠ٍٚقطٗ ١ًٌٕ جٌىوطٌٛجٖ ف

-2009جٌمحْٔٛ جٌهح٘،ٚقىز جٌؼمٛو ٚجٌؼمحٌ،و١ٍس جٌكمٛق،ؾحِؼس ِكّى جألٚي ٚؾىز،جٌُّْٛ جٌؿحِؼٟ 

2010. 

 :الرسائل 

 ٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ،ٌْحٌس ١ًٌٕ وذٍَٛ جٌىٌجْحش جٌؼ١ٍح ٍّْز ِكىٚخ،جٌمٛجػى جٌّٓط٠ٍس ٌمٟح٠ح ج

جٌّؼّمس فٟ جٌمحْٔٛ جٌهح٘،و١ٍس جٌؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ذٛؾىز،جٌٕٓس 

 .2005_2004جٌؿحِؼ١س:

  ٌٍَٛٞٛجْ ل٠ٍٟٗ،جٌمٛجػى جٌّٛٞٛػ١س ٚ جإلؾٍجت١س  ٌىػٜٛ جٌطؼٍٜ جٌؼمح٠ٌس،ٌْحٌس ١ًٌٕ وذ

 .١2012/2013س جٌكمٛق،ؾحِؼس ِكّى جألٚي ٚؾىز،جٌٕٓس جٌؿحِؼ١س :ِحْطٍ جٌؼمٛو ٚجٌؼمحٌ،وٍ

  ٌْْٛٔحٌس ١ًٌٕ وذٍَٛ 14_07ػرى جٌٍط١ف جٌٗحٚٞ،ن١ٚٛٛس جٌّٕحَػحش جٌمٟحت١س فٟ ٞٛء جٌمح،

جٌّحْطٍ فٟ لحْٔٛ جٌّٕحَػحش،و١ٍس جٌؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ذّىٕحِ،جٌٕٓس 

 .2012جٌؿحِؼ١س:
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 الت:المقاالت والمج 

  ْٛٔػرى جٌؼحٌٟ ولٛلٟ:"جٌّٓطٍز جٌمٟحت١س ٌٍطكف١ع جٌؼمحٌٞ ذ١ٓ جٌمحْٔٛ جٌكحٌٟ ٍِٚٗٚع لح

 .2008،جٌٕٓس 50جٌطكف١ع جٌؼمحٌٞ"،جٌّؿٍس جٌّغٍذ١س ٌاللطٛحو ٚجٌمحْٔٛ جٌّمحٌْ،ػىو 

  قٓحَ جٌى٠ٓ جٌرؿىج٠ٕٟ،"جٌىٌٚ جالّٟٔحِٟ ١ٌٍٕحذس جٌؼحِس فٟ جٌىػحٜٚ جٌّى١ٔس"،ِؿٍس جٌمٟحء

 .2016،ِطرؼس جأل١ِٕس،166ْٔٛ،جٌؼىو ٚجٌمح

  ٌِٞطرؼس جأل١ِٕس.2010ِؿٍس جٌكمٛق جٌّغٍذ١س ،جٌؼًّ جٌمٟحتٟ فٟ ُٔجػحش جٌطكف١ع جٌؼمح، 

جٌطؼٍٜ ػٍٝ جٌطكف١ع ذ١ٓ جٌرؼى جٌكّحتٟ ٚجالْطؼّحي جٌطؼٓفٟ ػٍٝ ٞٛء  : وز. ْؼ١ىز ذص ػُٞ

لٍجءجش فٟ جٌمٛج١ٔٓ جٌؼمح٠ٌس  ،س" ِمحي ٌِٕٗٛ ذٍٍٓٓس"جٌّؼٍف جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌمٟحت١ ، 14.07لحْٔٛ 

 2013جٌطرؼس جألٌٚٝ  ،ِطرؼس جٌؿى٠ىز جٌٍذح٠ ،ٌِٕٗٛجش ِؿٍس جٌكمٛق. وجٌ جٌٍٕٗ جٌّؼحٌف ،جٌؿى٠ىز

–وٌٚ جٌمٟحء فٟ جٌكى ِٓ جٌطؼٍٜ جٌى١ى٠س. ِمحي ٌِٕٗٛ فٟ ِؿٍس جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ  : ١ٌٍٝ ذٗٛجٌٞ

 حش .ِطرؼس جأل١ِٕس جٌٍذح٠  . وجٌ جٌٍٕٗ ِىطرس جٌٍٖحو ْط 2015 -جٌؼىو جٌػحٟٔ

 50جذطٓحَ ف١ُٙ ٚ ق١ّى وّحي: جٌطؼٍٜ ػٍٝ ِٓطٍز جٌطكف١ع ِمحي ٌِٕٗٛ ذٍٍٓٓس جٌٕىٚجش جٌؿ٠ٛٙس 

ْٕس ِٓ جٌؼًّ جٌمٟحتٟ ،جٌّٕحَػحش جٌغ جٌؼمح٠ٌس ِٓ نالي جالؾطٙحوجش جٌّؿٍّ جألػٍٝ ، جٌٕىٚز جٌؿٙٛٞ 

 2007جٌهحِٓس ِطرؼس جأل١ِٕس جٌٍذح٠ 
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 التصميم

 المقدمة

 للبت في منازعات التعرض ةيإلجرائاالقواعدالمطلب األول: 

 الفقرة األولى: افتتاح الدعوى والتدخل فيها

 أوال: افتتاح الدعوى

 ثاىيا: التدخل أماو حملنة التحفيغ

 الثانية: إجراءات التحقيق في دعوى التعرض وإصدار الحكمة الفقر

لعامة يف ميازعات التعرضأوال: دور الكاضي والييابة ا  

 ثانٍا : قواعد اصدار انحكى

 المطلب الثاني: القواعد الموضوعية للبت في منازعات التعرض

 الفقرة األولى: المبادئ المؤطرة للبت في منازعات التعرض

 أوال: املبادئ الياظنة ألطراف اليساع

 ثاىيا: املبادئ املكيدة للكطاء

 الحد من التعرض التعسفيالفقرة الثانية: دور القضاء في 

 األشاس الكاىوىي لتدخل قاضي التحفيغ بشاٌ حاالت التعرض التعصفي :اوال

 14.07مً قاىوٌ  48اجلساء امليصوص عليه يف املادة  :ثاىيا

 اخلامتة

 


