
 عع



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

1 
 

ئية، مجلة علمية  نية و القضا نو مجلة الممارس للدراسات القا

لمجال  الكترونية تعنى بنشر المقاالت و األبحاث ذات الصلة با

القانوني و القضائي، تصدر كل ثالثة أشهر على الموقع 

 االلكتروني:

www.maroclaw.com  

 ذ. ياسني الصبار املدير املسؤول : 

 ذ. عمر املوريف:         رئيس التحرير 

 عزالدين الغوسانيذ.   :     اإلشراف الفين

 الربيد االلكرتوني للمجلة : 

ALMOUMARIS@GMAIL.COM 

 اهلاتف : 

06.51.06.05.32 

 اإليداع القانوني للمجلة : 

ISSN : 2605-7670 

 ®كل احلقوق حمفوظة 

mailto:ALMOUMARIS@GMAIL.COM
mailto:ALMOUMARIS@GMAIL.COM


 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

2 
 

 أشرف على السالم و الصالة و ، الرحيم الرحمان الله بسم
 . بعد أما ، أجميعن صحبه و آله و المرسلين

 و القانونية للدراسات الممارس مجلة طاقم و إدارة يسر
 السابع  العدد المتتبعين و القراء أيدي بين يضع أن القضائية

 .2020 يوليوز لشهر

 لربما و ، ككل بالدنا تعيشها عصيبة فترة في العدد هذا يأتي
 و الباحثين و الطلبة من للمعلومة تقريب العمل ها يكون

 .  القضائي و بالشأن المهتمين

 العدد هذا أغنوا الذين الممارسين و الباحثين كل نشكر
 و يسهر من كل كذلك نشكر و ، العلمية أعمالهم و بمقاالتهم

 .  حلة أبهى في الممارس مجلة أعداد ليخرج يجد و يكد

 .  ممتعة قراءة و ، المهتمين و الباحثين لجميع بالتوفيق متمنياتنا

 

 ذ ياسين الصبار

 .المدير المسؤول عن مجلة الممارس
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  أن يكون البحث أو المقال له صلة بالمجال القانوني أو القضائي 

  أن يكون البحث أو المقال غير منشور سابقايف  مجلة أو موقع 

  أن يكون البحث أو المقال مستوفي للشروط المتعلقة بالمنهجية 

  أن يكون البحث أو المقال محترما لألمانة العلمية 

  أن يرسل المقال أو البحثيف  صيغةword 

  أن توافق اللجنة العلمية و االستشارية على المقال أو البحث 

  ال تتحمل المجلة التجاوزات التي يقوم بها صاحب المقال 

  ال تعبر المقاالت المنشورة بالمجلة إال عن رأي أصحابها 

  يفية للكاتب  أن يكون البحث أو المقال مرفقا ببطاقة تعر

 يد االل  كتروني للمجلة  :إرسال المقال أو البحث للبر
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 الصفحة الكاتب عنوان املقال

 7 ايسني الصبار أتمالت يف منازعات الشغل

أزمة  العقوابت السالبة للحرية قصرية 
 ،املدة و حتدي التأهيل وإعادة اإلدماج

 أي توجه؟

 21 سهام املنصوري

أساس و معيار حتديد نطاق نظرية 
التعسف يف استعمال احلق يف القانون 

 املغريب و الفرنسي

 50  ايسني أدليمي

 عن بعد التقاضي
  تدبري استثنائي أم خيار اسرتاتيجي ؟

 60 رضوان العلمي

 التوجهات الفقهية املعاصرة
يف استقاللية الوثيقة العدلية عن  

 اخلطاب القضائي

 64 سليمان أدخول

 النص مشروعية بني الزوجية النفقة
 القاضي تقدير وسلطة

 78 ميمون اليوب

 85 حسن الساحيي احلماية اجلنائية للمرأة
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محاية املستهلك يف ظل أزمة كوروان 
 " 19''كوفيد 

 105 عز العرب احلسوين

 البحث يعقل االعدادي التحقيق
 التمهيدي

 121 أمحد النويض

خلصوصية املوضوعية واملسطرية جلرمية ا
يف ضوء قانون   تزييف براءة اإلخرتاع 
 .17-97امللكية الصناعية رقم 

 129 عبد احلق الناظر

العامل القروي ابملغرب: أية مداخيل أزمة 
 ممكنة لإلنصاف واملوازنة؟

مسامهة يف التفكري حول النموذج 
 التنموي اجلديد

 147 إبراهيم أليوب
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 ياسين الصبار األستاذ

 محام متمرن بهيئة مراكش

 طالب باحث بسلك الدكتوراه 

 طنجة –بكلية الحقوق 

 

 تأمالتيف  منازعات الشغل

يعتبرررلقضاء رررامقضا رررايلقلقضاق اررراقاوءرررلاقضت رررلض قلقضا ياجرررا ق ق يررراقيعتبرررلقضا  ررر ق
ضتصلي ق يق ضقضاينازجا قضاناشئ قبالقضت لض ق ييراقبارن وقلقضانات ر قجرلقضايعراير قضالض  ر ق

قبان وقألقضت لضلقضاتيقيسبب اقأو هوقاآلخلق.ق
 اقن  قنزضجرا قضاشر اق اجت الهراقلقيلقبالقضاينازجا قضاتيقاختصقضاء امق اانظلق ا

نزضجررررا قتنشررررغقبررررالقيشرررر اقألقجرررر  قيشرررر لالقلقبررررالقضت اررررلق قلقهرررريقنزضجررررا قتتسرررروق اا ررررا  ق
قضال تياجيق قلقا ذضق لجقضاء امقلقضا ءهقجلىقتسيات اق ااينازجا قضال تياجي ق.ق

لقيي ررلقضاءررل قألقينازجررا قضاشرر اقتتخررذق عرر ضقهانلنيرراقيررلق  رر قلق عرر ضقض تياجيرراقيررلق
  رر قأخررلوق قلقهررذضقيرراق عرراقضاء ررامق يختلرر ق ل اتررهقا ت رر قلقيءررلقويايرر قنلجيرر قال ررل ق

قضا عا ق يقضاعره قضاش لي قلقهلقضت الق.ق
لقب ذضقن  قي يلج قيلقضتو اوقلقضاءلضلض قضاء ائي قضاتيقتغتيق يقص قضت ارلقلق
تنصر هقلقتءرلقاررهقوءلهرهق ايلرر ق ريقيلض  رر قضايشر اقضاررذلقيعير قعاررىق صراقضت اررلقجرلقجيلررهق
  ليءرر قتعسرر ي قلققاررلقهانلنيرر ق قألقيءررلوقبت ااررلقبنررل قضاعءرر قبضلض تررهقضاين ررل  ق ررال اق عررلضق

نلنيررر قضاتررريقتل رررشقجلرررىقضايشررر اقسرررللصقيسررر ل قخاصررر قهبررراق صررراقضاورررائلقضايءت ررريا قضاءا
قضت القجلقجيلهق قألقهباقت االقبنل قلقشللطقجء قضاش ا.ق

اقررلقيررلق  رر قأخررلوق ق ررضلقضاء ررامق رريق ياررلقيررلقضتويررالقيصرر لقأو ايرراقلقهررلضلض ق
هقتخاا قضاوياي قضايءلل قاأل الق قلقتويلهقياقالقي اقق قيياقا عاقضت القي ءر قيعظروقوءلهر

قضاتيقي  ل اقاهقضاءانللق.ق
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لقا رررررذضق ضننررررراق ررررريقهرررررذضقضايءرررررا قضاعليررررريقضايتلض ررررر ق يلنررررراقعبرررررلضزقأهررررروقض شررررر اال قلق
ضايروظا قضاتيقتيالق يناس  قب قضاءا يق يقينازجا قضاشر اق قيرلقخرر قعج رامقلأانراق ريق

سرت اقضتيلقي قضستعلضضقأو اوققلقهلضلض قه ائي ق شغلق اقنء  قيلقضانءلقضاتيقسنتلاىق لض
قلقضات لاقعاا اق يقهذضقضايءا ق.ق

بنرررامقجلرررىقيررراقتءررر وقق ضننررراقسنءسررروقضايل رررل قعارررىقيورررلليلق قنتنرررال ق ررريقضتل قأهررروق
ضايروظا قلقض ش اال قضاتريقت  ر قينازجرا قضاشر اقهبراقضال رلمقالء رامق قجلرىقألقنت رلاق

ينرررامقنظررررلق ررريقضايورررللقضايررررانيقتهررروقض شررر اال قلقضايروظررررا قضاتررريقتسرررل قضانررررزض قضاشررر ليقأ
قضاء امق يقضاء ي .

 عرر قعبررلضوقجءرر قضاشرر اقبررالقضايشرر اقلقضت اررلقيصرر اقاقرراق ررل قين يرراقضاتزضيررا قلق
 ا ق ق اايش اقالتزوق غ ضمقضت رلقلق راوتلضوقضاءرلضنالقضا راللقب راقضاعيراق ريقضاي را قاوءلاقيت 

القيلقضاوياي قضال تياجي قضايءرلل قارهق يءت رىقضاءرانلل قلقيرلقذارصقضال تياجيقلقتي القضت 
وءررهق رريقضا رريالقضال تيرراجيقلقضات  يرر قضاصرروي قلققالهرراق ق رريقوررالقألقضت اررلقالتررزوقيررلق

ضايت ققجليهقتور قعشرلض قلقتل يرهقلقت عير قضايشر ا قلقبرذاصقي رللقاقراققعيا ان هق ااءياوق اا
قو قلقوءلاقيبان ق.ق ل قيلقأ لض قجء قضاش اقضاتزضيا قلض 

اقلقتيالق يق يالقيلقضتويالق عرضقضاينازجرا قبرالقضايشر اقلقضت ارلقأساسر اقعيراق
ضت ررررلقضايءرررر وقاأل اررررلقألقضاعيرررراقضاين ررررزقيررررلق ررررل قضت اررررل قألقضاوءررررلاقضالض  رررر قاأل اررررلق

ق يءت ىقجء قضاش اق قلقن صاقذاصق ااتاايق:ق
 الحق في األجر :  –

جلررىقجرراتققضايشر اق قلق ااترراايق ررضلققتءر تزضيررا قضاترريقيعتبرلقأ ضمقضت ررلقيررلقأهروقضالا
هررذضقضتخاررلقي ررللقيلزيرراقبتءرر يوقضت ررلقضايت ررققجليررهقاأل اررل قسررلضمق ررالقهررذضقضت ررلقنءرر ياقألق
 ااء ع قألقوص قيلقضتل احقألققالهاقيلق لاقأ ضمقضت ل ق ياقالتزوقضايش اق رذاصقبتءر يوق

قيقضاالوقألقضتسبل قألقضاش لق.ضت لق يقضاله قضايو  قبالقضا ل الق قسلضمق 
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اقررررلقيروررررمقجلررررىقضايسررررتلوقضاعيلرررريقألقأهرررروقضاينازجررررا قضاترررريقتنشررررغقبررررالقضت اررررلقلق
ألقق1ضايشرر اقبخصرررلصقضت رررلقتررتلخصق ررريقنءصرررالقضت ررلقجرررلقضاوررر قضت نررىقضايوررر  قهانلنرررا

قضاتغخالق يقتء يوقضت لقاأل القاي  قت لاقضاي  قضايت ققجلا اق يل شقجء قضاش اق.ق
الضهر قضاعيلريق رضلقجر  ضق يارلضقيرلقضت رلضمقيعيلرللق اايءرالال ق رغ للقهزيلر قالقلق يقض

تصرراقضاورر قضت نررىقضاءررانلنيقاأل ررلق قلقضتن ررىقيررلقهررذضقألقضا  ررا قضايشرر ل قتءررلوقبتسرر ااق
قهؤالمقضت لضمق ااصن لاقضال نيقال يالقضال تياجيقلقتصلحق غ للققالقوءيءي ق.ق

ضايشرر اق رريقضت ررلق قلقضاي اا رر قبتي انررهقيررلققلقهنرراقضت اررلقي ررللقي رر لضقاينازجرر 
ضاو قضت نىقضاءانلنيقاأل رللق قلقتقرللقهرذلقضاي اا ر ق ريقيلولر قألاير قأيراوقي تشري قضاشر اق ق

ءرررلوق اسرررت جامقيضتخارررلققضضاشررر ا قلقهرررذلعرررللقضاي لررر قبت تررري قوارررتقاتءررر وقضت ارررلق شررر اي قا
قضايش اقهص قضاتلصاقاواقلقصلاق يقضانزض ق.

 لتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي : الحق في ا -2
زجررا قضال تياجيرر قبررالقضايشرر اقلقضت اررلق قانييررلقبررالقضتيررللقضاترريقتشرر اقأسررا قضا

ن رر قيسررغا قضاتصررلياق ررات القارر وقضاصررن لاقضاررل نيقال رريالقضال تيرراجيق قلقهررذلقضاخ ررل ق
ضاترررزضوقجلرررىقجرررراتققتررر خاق ررريقع رررالقضاوءرررلاقضاي  لاررر قاأل ارررلقهانلنررراق قلقتقاررر قجلرررىقأن ررراق

ضايتعلرررققبنظررراوقق1972الاارررلزقق27يرررلقظ ارررلقق15ضايشررر اق  ءررراقايررراق رررامق ررريقنرررصقضا صررراق
قضاذلقانصقجلىقياقاليق:قق2ضا يالقضال تياجي

" يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض علييم  
 هذا النظا  القيا  بما يلي :

للضيمان االجتمياعيو وبجيب علييى نيل منخيرط فيي االنخراط في الصيندوق اليوطني 
الصندوق المذنيور أن يبين رق  انخراطه في فاتوراته ورسيالله وميذنرات توصيياته وتياربفيه 

عالناته وغيرهاو  وا 

                                                           
1
 لهرروقق2586.84بخصررلصقضاورر قضت نرىقضاءررانلنيقاأل ررلق  رلقيورر  ق اانسرر  قالي رااالقضاصررناجيقلقضات رراللق ريقيبلرر قق- 

ش ليا قلقالقيي لقألقيءراقضت رلقضاشر للقضايءر وقاأل ارلقجرلقهرذضقضاور ق قأيراق ريقي را قضا رور ق رضلقضاور قضت نرىقضاءرانلنيق
ق لهوق.ق1812.98األ لقيصاقعاىق

ق.ق1972الاالزقق27ضايلض قق قق1392 يا وقضاياني قق15 قيؤلخق يقق1.72.184 ق ييا  قهانللق قلهوقظ القشليق- 2
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تسيييجيل ميييي جوربم  والمتييييدرنين الممنيييييين لييييديم  بالصييييندوق الييييوطني للضييييمان  
بيين فيي بطاقيل الشيغل وفيى االجتماعي وبجب على نيل مشيغل منخييرط فييي الصنييدوق أن ي

اللحيل أدا  أجيور مسييتخدميه المفيروض علييه االنخييراط فيي الصيندوق رقيي  التسيجيل الييذ  
يخصصه الصندوق بالشيغا  وبنبغيي بابيات هيذا اليرق  فيي شيماد  الشيغل المسيلمل بليى نيل 

 شغا  ينف عن اليمل مع المنخرط على أار بعفا  أو بمحض اختيارهو
ار بليييم  فييي الفقيير  األولييى ميين هييذا الفصييل الييذين يتيييين علييى المشييغلين المشيي

يحييداون مقاولييل ميين المقيياوالت التييي يسيير  عليمييا التيربييف الييوارد فييي التشييربع المتيلييق 
بإحيييدال المقييياوالت بطربقيييل بلمترونييييل وموامبتمييياد االنخيييراط بالصيييندوق اليييوطني للضيييمان 

ق.قمذنور"االجتماعي عبر المنصل اإللمترونيل المحدال بموجب التشربع ال
يرررلقخرررر قنرررصقضا صررراقأجررررلقاتبرررالقب ررررمقألقضايشررر اقيءررر قجليرررهقضاترررزضوقضالنخرررلضطق
 ااصررررن لاقضاررررل نيقال رررريالقضال تيرررراجيق قلقضاتصررررلياق ررررات لضمقضايشررررت لالقا يررررهقلق ررررذاصق

قضايت ل القضاي ناالق.ق
اقررلقضالضهرر قضاعيلرريقيعررل قج رر قذارررصق ق عرر  ق ياررلقيررلقضايءررالال قتررغبىقألقتصرررلحق

 وقضاصن لاقضال نيقال يالقضال تياجيقت ل اقيلق  ر قضالشرتلضقا قلقضايسراهيا ق غ لضئ اقا
ضالض   قجلق راقأ ارلق قلقهرذضقيراقا عراقضت رلضمقانرازجللقلقي راابللقضايشر اق ااتصرلياقب روق
ا وقضاصن لاقضارل نيقال ريالقضال تيراجيق قلق عرضقهرؤالمقضت رلضمقيعير قعارىقتءر يوقشر اي ق

اشررر اقهصررر قضانظرررلق ررريقضايل رررل قألقتءررر يوقشررر اي قالصرررن لاقعارررىقضاعرررللقضاي لررر قبت تررري قض
قضال نيقال يالقضال تياجيق.ق

لقعلق ان قضاخ ل قضتلاىقضاتيقيغتا اقضت القالقاتلتشقجلا اقألقأيلقسلوقضسرت جامق
لق ق رررضلقضاخ ررل قضايانيرر قضايتييلرر ق رريقتءرر يوقشررر اي ق اررضايشرر اقلقي اابتررهقبتسررلي قل ررعي قضت

اتلترشقجن راق ريقضا اارشقهيراوقضاصرن لاقضارل نيقال ريالقضال تيراجيقالصن لاقضاساا قضاذ لق
بررض لضمقجيليرر قيلضه رر قألقت ترري قاليءالارر قضايشررتقىقب رراق قلقتو ارر قجرر  قضت ررلضمققاررلقضايصررلحق
ب رروقألقتو ارر قضت ررللقضاوءيءيرر ققاررلقضايصررلحقب رراقالصررن لاق قلقتنت رريقهررذلقضاعيليرر ق  ررلضق

قيش اقتصاقعاىقيئا قضآلال قيلقضا لضهوق.ققلضيا قلقذجائلقلقيستوءا ق خي قجلىقضا
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يررلقهررانللقضا رريالقضال تيرراجيقهرر قق15لقتن  رريقض شررال قعاررىقألقضايشررل ق رريقضا صرراق
خررل قاأل اررلقضاوررقق رريقتسرر ااقن سررهقارر وقضاصررن لاقضاررل نيقال رريالقضال تيرراجيق رريقواارر ق

ق:قققضيتنا قضايش اقجلقضاءياوقب ذلقضاخ ل ق قواتق امق يقنصقضا صاقضايذ للقياقالي
ذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خيو  هيذا األخيير الحيق فيي أن  " ووو وا 

ق.قيطلب مباشر  تسجيله وانخراط مشغله "
لقهلقياقنلضلقتل  اقيويل ضق قلقخ ل ق ا  قتلييقعارىقتر ريقضاينازجرا قضاييرال قبرالق
ضايشرررررر اقلقضت اررررررلقبخصررررررلصقضاتسرررررر ااقلقضاتصررررررلياقارررررر وقضاصررررررن لاقضاررررررل نيقال رررررريالق

ق تياجي.قضال
لقهرررذضقضاتل رررهقهرررلقن سرررهقيررراقأقررر لقضاعيررراقضاء رررائيق قوارررتق رررامق ررريقهرررلضلقايو يررر ق

قياقاليق:قق3ضانءض
" لمييين حييييل ان موضيييوط دعيييوى الطييياعن بليييضا  مشيييغله بتسيييويل وضيييييته ليييدى 
الصييندوق الييوطني للضييمان االجتميياعي بغيييل االسييتفاد  ميين الميييا  الييذ  تصييرفه هييذه 

طلييوب ا المشييغل ى علييى تسييويل وضييييته ال يحييو  دون المؤسسييلد بال أن عييد  بقييدا  الم
ميين  15مبادرتييه بالقيييا  بييذله بنفسييه اسييتنادا الييى مييا خولييه بييياه القييانون بذ نييص الفصييل 

ذ امتنيييع  27/7/1972ظمييير الميينظ  للصيييندوق للضييمان االجتميياعي عليييى أنييه : ا وووو وا 
اشير  بتسيجيله المشغل من تسجيل شخص شغلهد خو  هذا األخير الحيق فيي أن يطاليب مب

ذا نان المقتضى المذنور قد أوجب عليى المشيغل تسيجيل م جوربيه  وانخراط مشغله ووو ى وا 
فإن ذله ال يقتضي بالضرور  مقاضاته من طرف اإلجرا  ألجل تسجيلم  والمحنميل مصيدر  
القييرار بيييد  اسييتجابتما لطلييب الطيياعن اسييتنادا الييى المقتضييى المييذنور تمييون قييد صييادفت 

يست في حاجل لالستدال  باالتفاقييل الرابطيل بيين المشيغل والصيندوق والتيي الصواب وهي ل
ليي  ينيين الطيياعن طرفييا فيمييا وييتبيير تيليلمييا فييي شييقه هييذا ضالييدا يسييتقي  القييرار بدونييه ممييا 

قيجيله سليما فيما قضى به والوسيلل ال سند لما"و

                                                           
يرررؤلخق ررريقق1971/5/1/2017 ررريقضايلرر قضال تيررراجيقجررر  قق931/2هرررلضلقصرررا لقجرررلقيو يرر قضارررنءضقتوررر قجررر  قق- 3
ق ققالقينشللق.ق28/11/2018
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ضت اررلق انرر قهررذلقلق اختصررالق عررضقضاينازجررا قضاترريقتيررالقلقتنشررغقبررالقضايشرر اقلق
هبرراقضالصررل قاليلولرر قضاء ررائي قضاترريقتتياررزق اا ررا  قضاشرر ليقلقضايسرر لل قلقبررللزقعشرر ااي ق

ق.يلقهذضقضايءا ققعي ا قضاوءلاقلقضالاتزضيا ق قلقهلقيل ل قضايوللقضاياني

يل ررل قا رراقضابرر ق رريقضانزضجررا ق يرراقسرربققضاءررل ق ررضلقضاء ررامقيعتبررلقضا  رر قضتصررلي قضا
ضاناشئ قبالقضت لض قلقضا ياجا ق ياق ا اقنزضجا قضاش اقضاناشرئ قبرالقضايشر اقيرلق  ر قلقبرالق

قضت القيلق   قياني ق.ق
لقتتيارزقضايلولرر قضاء رائي ق رريقضانررزض قضاشر ليقألقضال تيرراجيق  ل ر قضا ررا  قضاشرر ليقلق

لضمض قيور   قهانلنراق قع رجبرلقيسرا لقلققضايس للقضاذلقيءت يقعي ا قضاوءلاقلقضالاتزضيرا 
لقهررلقيرراقيشرر اقجء رر قأيرراوقضت اررلق رريق ياررلقيررلقضتويررالق قذاررصقألقنررزض قضاشرر اقي لررشقجليررهق
ضا ا  قضال تياجيقلقضالضهعيق قلقبذاصق ضلقهذضقضانل قيلقضانزضجا قتقللق يرهقضاوءيءر قضالضهعير ق

 قات لررشقضايررلللقألالق يسررا لقلقظرراهل قلق ررالز ق قاقررلقعي ات رراقلقتوليل رراقعاررىقوءيءرر قه ررائي
ع رررلضمض قي ل ررر اقضاءرررانللق قلقهنررراقسرررنعلضقأهررروقض شررر اال قلقضايروظرررا قضاتررريقنرررلوقأن ررراق

قيعلهاقالهت امقضت القاوءلههق:ق
 بشناليل بابات اليالقل الشغليل و استمراربتما أوال :  -

وقأل قعشررر ا قيصرررا  قضت ارررلق ررريقضايلولررر قضاء رررائي قهرررلقعي رررا قصررر تهق رررغ القاررر 
ضايءالار قألقضا  رر قضايشر ل ق قلقهررذضقضتيرلقا رر قأساسررهق ريقضا صرراقضتل قيرلقهررانللقضايسرر ل ق
ضاي ني قضاذلقيشتلطقجلىقضايتءا يقعي ا قص تهقأياوقضاء امق قلق يقهذلقضاواار ق رضلقعي را ق

 قيرررروق عرررر قذاررررصقي ررررللقضت اررررلقي اا رررراقبضي ررررا ققصرررر  قضت اررررلقي ررررللقبضي ررررا قضاعرهرررر قضاشرررر لي 
ق.قق يقضاعياقا وقضايش اق ال قضاي  قضاي جىقب اضستيلضليتهق

لقيي ررلقضاءررل قألقضاءررانللقأترراحقاأل اررلقعي ررا قصرر تهق ي يلجرر قيررلقلسررائاقض ي ررا  ق
ب يير ققيرلقي لنر قضاشر اقألقعي را قجءر قضاشر اقي رللقق18ياق ضوقألقضايشل قانصق ريقضايرا  ق

 را قضاعرهر قضاشر لي قجبرلقلسائاقض ي ا ق ق يلقهناقاتبالقألقضايشل قه قخ  قيرلقعشر ااي قعي
 ي ررا قل ررل قجءرر قشرر اققضايءررلل قهانلنرراقتخليراقضت اررلقضاوررقق رريقسررللصق ييرر قلسررائاقض ي را 

قلض لقبالقضا ل الق قسلضمق القجء قضاش اق تابياقألقش لياق.ق



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

13 
 

قو لقأهوقضالسائاقضاتيقاتوقب اقعي ا قضاعره قضاش لي قأياوقضايو ي ق:قتلقهناقنس
تعتبلقضاقتا  قيلقلسائاقض ي ا قضاينصلصقجلا اق يقهرانللقضالاتزضيرا ققالمتابل :*ق

لقيرراقاليررهق قلقيي ررلقضاءررل قألقضاقتا رر قتعتبررلقيررلقأهرروقق416لقضاعءررل قلق اا رر لق رريقضا صرراق
لسائاقض ي ا قلقأقيلهاقهل ق قذاصقألقضاءا ريقالقيي نرهقعجيرا قسرل تهقضاتء الير قبل رل قو ر ق

قا اق.ق تابي قيابت قلققالقيناز ق 
لقب ررذضق ررضلقضاقتا رر قتعتبررلقيررلقبررالقضالسررائاقضاترريقيي ررلقضجتيا هرراقيررلق ررل قضت اررلق

ألقض  المق شرر ا  قق4 ي را قضاعرهرر قضاشر لي ق قلقنييرراقاررذاصقبرض المقضت اررلق رغللضاقأ ضمقضت ررل
 قألقشرر ا  قضاتصررلياق ررات للقضايسررلي قيررلقارر لقجيرراق قألق عءرر قضاشرر اقضاررلض لقبررالقضا ررل الق

ق...قضاخق.ق5ضال نيقال يالقضال تياجيقضاصن لاق

                                                           
تعتبلقأللضاقأ ضمقضت رلقيرلقبرالقضالسرائاقضايءبلار ق ي را قجرهر قضاشر اقبرالقضت ارلقلقضايشر اق قلقهر قضسرتءلقضاء رامقق- 4

جلىقهبل قهذلقضتللضاق و  قلق اااقجلرىقهيراوقضاعرهر قضاشر لي ق قالسريياقجنر قجر وقضاينازجر ق ريقصروت اق قنرذ لقهنراقهرلضلضق
ق امق يهق:قق2/12/2009بتاليخقق151/5/1/2008 قج  ق يقضايلق1336ايو ي قضانءضقصا لضقتو قج  

"قواتقتبالقصو قياقنعتهقضالسال قجلىقضاءلضلقذارصقألقعي را قجءر قضاشر اقيتيسرلق  ا ر قلسرائاقض ي را ق  ءراقتو راوقضايرا  ق
ق2006برلقيلقي لن قضاش ا قلضاياب قيلقليائققضايل قع المقضا اجن ق غللضاقأ ضمقضت لقجرلقشر لقأقترل لقلنرلنبلقل  نق18

 يراقأ ار ق رغللضاق (C.I.C.M) تويراقضسروقشرل  قضالتورا قضاصرناجيقضات راللقلضا ورللقضايعلل ر قضختصرالضقبررق2007لينراالق
يوق يلضسل قق2007ل  ضي قسن قق2006ضستش امقصا ل قجلقشل  قضاتغيالقضاسعا  قتسلي قايصالي قجرجقأن ءت اقخر قسن ق

 قتشرررالق ييع ررراقعارررىقضايتعاهررر  قشرررل  قضالتورررا قضاصرررناجيقضات ررراللق2005-12-22صرررا ل قجرررلقل ااررر قترررغيالقضايءررر قبتررراليخق
اىقضا اجن ق ص ت اقيست ا   قيلقضاترغيال قلهريقليرائققاروقتقرلقيوراقألق عرلقلتعرل قآلخرلق ترل قجيراقهبراقضنت رامقلضا وللقلض 

ضاعرهرر  قلضاءررلضلق اسررت عا لقأللضاقأ ضمقضت ررلق علرر قأن رراقي ررل قي بررل قالقيويرراقتلهيرر قضايشرر ل قل عرر وقأخررذلق ررغللضاقضاعرررجق
يررلقضاي لنرر قق370للقهرر قخررلاقيءت رريا قضايررا  قبرر جلوقأن رراقالقت ارر قضاتزضي رراق ااتررغيالقللقرروقجرر وقينازجرر قضايعنيرر ق رراتيلقي رر

ق400ضاتيقاوقتو  قتللضاقأ ضمقضت لقش رقيعاناقلاوقت عاقيلقتلهيع اقشل اقاصوت اق ياقاوقي بققياقنصقجليهقضا صراق
 اذلق)قعذضقأيب قضاي جيقل ل قضالاتزضو ق القجلىقيلقا جيقضنء املقألقج وقنق:ققيلقهانللقضالاتزضيا قلضاعءل قضاذلق امق يه

قت اههقألقايب قض جامل(ق..."
الزض قضاء امقاتش  ق يقهبل قشلضه قضاتصلياق ات للقضايسلي قيلقا لقضاصن لاقضال نيقال ريالقضال تيراجيق ي را قق- 5

ضالسرتيلضلي ق رريقضاعيراق قلقيعلرراقضاء ررا قهرلضلضت وقلقأو رراي وقبخصرلصقهررذضقضاررل ضق رغلقهررذلقضاشرلضه قالقتت رريلقضاتصررلياق
ق ق قلق  للقضاشلضه قتوياقضختر اق يقضتياوقضايصلحقب اقيلقسن قتخلوق.ق اتياوق ايل

ق ققالقينشللق.ق4604/1501/2017 يقضايل قج  قق953هلضلققيو ي قضالستئنا ق يلضق قضاصا لقتو قج  ق
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لقيرومقألقضاء امققاا اقياقيو وقبيبرل قصر  قضت ارلق ريقضار جلوقجنر قع المقهرذضق
ضتخالق عء قضاش اقألقشر ا  قضاعيراقلقضاتريقالقانراز ق ا راقضايشر اقينازجر ق  ير قجبرلقضا عرلق

ق ا اق اازللق.ق
ب ر نرراقتتعيرر قضاليتنررا قجررلققلهنرراقان  رريقضاءررل قألق عررضقضايءررالال قضايشرر ل قاأل ررلضم
لقتسرليوقأللضاقأ ضمقضت رلق قتسليوقجء قضاش اقضالض لقبالقضا ل القاأل الق قلقتيتنر ق رذاصقجر

 قأي اقجلقتسليوقش ا  قضاعياق قلق اقهرذضقان ريقضاعرهر قضاشر لي قجنر قنشرلمقنرزض قبرالقتنلقتي
لق ق اايشرررل قضاي ل ررريقهرررذلقضايءرررالال قلقبرررالقضت ارررلق قلقهرررلقيررراقنرررلضلقع وا ررراق ررريقورررققضت اررر

انصق يقي لن قضاش اقجلرىق رللل قتوليرلقجءر قضاشر اقضاي ترلشق ريقنظارليلقضينرالق ق وارتق
يوصررراقضت ارررلقجلرررىقنظارررلقلضوررر قلقتوصررراقضا  ررر قضايشررر ل قجلرررىقضانظارررلقضايرررانيق قلقذارررصق

يررررلقي لنرررر قضاشرررر اق رررريق ءلت رررراقضايانيرررر ق قلقن رررر قضتيررررلقيءررررا قق15عجيرررراالقايءت رررريا قضايررررا  ق
يوقأللضاقأ ضمقضت ررلقضاترريقان  رريقألقتت رريلقي يلجرر قيررلقضابيانررا قضاترريقت رروقبخصررلصقتسررل

قضا   قضايش ل قلقت وقضت القلقضت لقضايوصاقجليهقيلق ل قهذضقضتخالق.ق
لقبل رررل قضت اررر قضاقتابيررر قضايشرررالقعاا ررراقأجررررلقيي رررلقألقيسررر اقجلرررىقضت ارررلقعي رررا ق

قألقتعءا قألقتقل ق.قضاعره قضاش لي قضالض   قبانهقلقبالقضايش اقلق للق
تعتبرلقهررذلقضالسرال قيررلقأقيررلقلسرائاقض ي ررا قضايعيرل قب رراق رريقق: 6شييماد  الشييمود*ق

 ررررا  قضال تيرررراجيقلقضاررررلضهعيق قلقاانزضجررررا قضاشرررر اق ق اجت ررررالقألقضانررررزض قضاشرررر ليقهررررلقاتسرررروق 
 ق ااتاايق ضلقأ  اقلقأهلشقلسال ق ي ا قضاعرهر قضاشر لي قلقضسرتيلضليت اقهريقشر ا  قضاشر ل ق

                                                           
  ريقينظير ققتعتبلقش ا  قضاش ل قيلقبالقلسائاقض ي را قضاينظير ق ريقهرانللقضالاتزضيرا قلقضاعءرل ق قلق ريقن ر قضالهر ق- 6

 يقهانللقضايس ل قضاي ني ق يقضاءسوقضايتعلققبض لضمض قضاتوءاقق ريقضار جلوق قتور قجنرلضلقضت وراتق قلقت ر لقض شرال قعارىق
ألقضال ت ررا قضاء ررائيقضسررتءلقجلررىقضجت ررالقألقيورراقوقضايل ررل قيلزيرر ق االسررت ا  قايلررتي قع ررلضمق وررتقضايءرر وقيررلق ررل ق

ق629لقتعلااقل   اقال لشق قواتق امق يققهلضلقايو ي قضانءضقصا لقتو قج  قضت لض ق يقنزضجا قضاش اقألقتبليلق
ق ق امق يهق:قق12/05/2011يؤلخق يقق308/5/1/2010 يقضايل قضال تياجيقج  ق

"و حيييل تبييين صييحل مييا عابييه الطيياعن علييى القييرار المطيييون فيييه د ذلييه أن الاابييت ميين المقييا  االسييتلنافي للطالييب أنييه 
سيينل ميين األقدميييل د بال أن  20حضييار الشييمود و مناقشييل واقيييل منيييه ميين اليمييل بيييد أمايير ميين الييتمإ بجييرا  بحييل إل

المحنمييل المطيييون فييي قرارهييا ليي  تسييتجب لمييذا الطلييب و ليي  تيلييل سييبب عييد  اسييتجابتما لييهد ممييا تمييون ميييه قييد خرقييت 
قلل "ومقتضيات الفصل المستد  به و عرضت قرارها للنقض و بصرف النظر عن بحل باقي الوسا
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 واررررتقالررررتي قضت اررررلقضسررررت جامقضاشرررر ل قلقضالسررررتيا قعاررررا وق رررريقع ررررالق لسرررر ق وررررتقتعءرررر هاق
قضايو ي قا ذضقضا لضق.ق

ليررررلقأهرررروقضايروظررررا قضاترررريقان  رررريقعبلضزهرررراقب ررررذضقضاخصررررلصق  رررريق شررررغلقضاشررررللطق
  رراال ل قالعيرراقضايت ل رر قاءبررل قشرر ا  قضاشرر ل قلق ااترراايقعي ررا قصرر  قلقضسررتيلضلي قضت اررلق ق

يقهذضقض  القنل يقجلىقألقأهوقضاشللطقضايت ل  قاألخذق ش ا  قضاشر ل ق ريقعي را قضاء ائيق 
قضاعره قضاش لي قلقضستيلضليت اقهيق:ق

لقذاررصق انت ررامقأسرر اشقضات ررلياقاليصرراهل قألققتييوفر الشييروط المتطلبييل فييي الشيياهد :
ل رررر قت ضمقضاءلض رررر قألقضاينازجرررر قيرررر قأورررر ق ل رررريقضانررررزض ق قلقبتررررل لقضاشرررراه قجلررررىقضتهليرررر قضايت 

قضاش ا  ق.
لقيءصررر ق اايشررر ل ق يرررهق ررريقهرررذلقضاوااررر قضاعرهررر قضاشررر لي ق ققتحدييييد المشيييمود فييييه :

 واررتقيشرر  قضاشررخصقبيبررل قضاعرهرر قضاشرر لي قبررالقضت اررلقلقضايشرر اقلقذاررصق يعاانتررهقت ضمق
 ضت القاعيلهقاصاااقضايش اق ش اقيستيلق.ق

ايش ل قاصرااوهق قلقجر وقضاخلرلقلقيءص قبذاصقتو ا قضت القضقتحديد المشمود له :
 لقل عي قضت القضايش ل قاهق.قق سوبانهقلقبالقأ لضمق خليلقألق  اقضاشاه ق

لقيءص قبذاصقيعل ر قلقجلروقضاشراه ق اايشر اقضايشر ل قجليرهققتحديد المشمود عليه :
 ق ضذضق القضايشر اقج رال قجرلقشرل  قل رشقجلرىقضاشراه قألقيور  قتسريات اقلقيءلهراقب هر ق قلق

خ غقيي لقألقا ل قضاش ا  قيلق اقيوتلوق قلقعذضق رالقضايشر اقشخصراق بيعيراقل رشققأ نى
ألقيوررر  قضاشررراه قضسررروقضايشررر اقلقيءرررلقضاعيررراقضارررذلقارررزضل ق يرررهقجيلرررهقب هررر ق قتوررر ق ائلررر قل ق

 ضاش ا  قلقصل قضانظلقجن ا.ق

 يءت ررىقهرذضقضاشررلطق رضلقضاشرراه ققتحدييد تيياربد بدايييل و نماييل عمييل األجييير بدقيل :
تو ا قتاليخقب ضي قلقن اير قجيراقضت ارلقب هر ق قلق راقتنراهضقألقضخرتر قبرالقضاترلضليخقيلزوقب

ضايور   قيرلق رل قضت ارلق ريقيءاارهقلقبرالقضاترلضليخقضايصرلحقب راقيرلقهبراقضاشراه ق ريق لسر ق
 ضا وتق قا عاقضاش ا  قيعا  قلقاتوقصل قضانظلقجن اق.قق

 رريقعي ررا قصرر  قضت اررلقأيرراوقق انرر قهررذلقلقبضا ررازقأهرروقلسررائاقض ي ررا قضايعيررل قب ررا
ضايواقوق يقع القضاينازجا قضال تياجي ق قلقأهوقضايروظرا قلقض شر اال قضاتريقتيالهراقجلرىق
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ضايسررتلوقضاعيلرريق قلقضآللقنيررلقالنء رر قضايلضايرر قالتعررل قجلررىقأبررلزقضال ت ررا ض قضاء ررائي ق رريق
قينازجا قضاش ا.ق

 اانيا : ت مل في االجتماد القضالي في مناضعات الشغل   -

يي ررلقضاءررل قلقبرر للقأ نررىقي اا رر ق قألقضاء ررامقضال تيرراجيقالعررشق للضق رئعيرراق رريق
ويايررر قضت ارررلق اجت ررراللقضا رررل قضا رررعا ق ررريقضاعرهررر قضاشررر لي ق قلقبتصررر اقلقتت ررر قضاعيررراق

ي قج ار  ق  اير قوياير قوءرلاقضاء ائيقيي لقضاءل قألقضاء امقأص اقيصر لقض ت را ض قه رائ
قضت القلق لضيتهق قلقنستو لقهناقضتو اوقلقضاءلضلض قضاتاايقذ لهاق:ق

قققحمايل نرامل األجير :ق-
يعتبلقضت القضاولء قضت ع ق يقضاعرهر قضاشر لي ق قلقهرذضقيراق عراقضايشرل قيءرلقارهق

هرذلقضاوياير قع رالققوياي قنلجي ق قصلناقاقلضيتهقلقوءلههق قلقضاء امق اختر ق ل اتهقي برق
بتررهق رريقضانزضجررا قضايعلل رر قجليررهق ق واررتقن رر قي يلجرر قيررلقضتو رراوقلقضاءررلضلض قضاء ررائي ق
ضاتيقأخذ ق ااتل هقضاذلقارللوقصرللق لضير قلقوءرلاقضت ارلقضاشخصري قلقضال تياجير قلقهنراق

ق يقنازا قتروق ا راقضت راوقضت ارلق ااسرله قيرلق رل قضايشر اق ق7نستو لقهلضلضقايو ي قضانءض
قواتق امق يقواييا قضاءلضلقياقاليق:ق

مين مدونيل  40حيل تبين صحل نيي الطاعن على القيرار خرقيه مقتضييات المياد  "
الشييغلد ذلييه أنييه أاييار ميين خييال  مذنرتييه الجوابيييل التييي أدلييى بمييا أمييا  محنمييل االسييتلناف 

لسييد ان المطلوب اتممه بسرقل الخبض وهو ما أميده مسيير المخبيض  ا 13/04/2012بتاربد 
يوسف اأى الذ  اسيتميت بلييه المحنميل خيال  البحيل اليذ  أجرتيه فيي القضييلد وبيالرجوط 
بليما يلفى أنه أوضح ب ن سرقل وقيت في الخبض ف خبره اليما  أن الميدعي هيو اليذ  يقيو  
بسرقل الخبض ف خبر الشرطل فطلبوا منه بحضار الشمودد بال أن الشمود امتنيوا ووقع صلح 

له التممل توقف الميدعي عين اليميل وأخبيره  أنيه غيير مسيتيد لليميل ميمي  بينمماد ومنذ ت
ألنميي  اتممييوه بالسييرقل وطلييب أجرتييه ووقييع نييضاط شييفو  فقيي، بينييه ونييين المييدعيد هييذه 

ليه ومساسيا  لالشماد  تفييد أن الطياعن اتمي  فييال بسيرقل الخبيضد وهيذا االتميا  يشينل بهاني

                                                           
 قألل لقق20/06/2013 قيرؤلخق ريقق1398/5/2/2012صا لقجلقيو ير قضارنءضق ريقضايلر قجر  قق928هلضلقج  قق- 7

قلقياقالا اق.ق7 قصقق2014 .جيلقأزل الق قه امقيو ي قضانءضق يقي لن قضاش اق قضا زمقضالض  ق ق
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رادييل بنرامته أما  ضمالله وأن مغادرته ليمله ب سبب ذليه ال يمنين وصيفما بنونميا تلقالييل وا 
نما تيتبر طردا مقنيا من اليميل وفقا لما تنص عليه الماد   مين مدونيل الشغييل والتيي  40وا 

وردت األخطا  المشار بليميا فيميا عليى سيبيل المايا  ال الحصير والمحنميل لميا اعتبيرت أن 
ابيت دون أن تجييب عليى ميا أاياره الخط  الجسي  المنصوص علييه فيي المياد  أعياله غيير ا

الطاعن بالوسيلل أعاله تمون قد بنت قرارهيا عليى تيلييل غيير سيلي  ييواض  انيداميه وخرقيت 
 .ض"من مدونل الشغل مما ييرضه للنق 40الماد  

يرررلقخرررر قيررراق رررامق ررريقهرررلضلقيو يررر قضارررنءضقأجررررلق قلقيرررلقخرررر قتت ررر قضال ت رررا ق
القألقضاء رررامقضاي ل ررريقا سررر قويايررر قاقلضيررر قلقضاء رررائيقلقضاعيررراقضاء رررائيقاليوررراقوق قاتبررر

قيلقي لن قضاش اق.ق40ن سي قضت الق قلقذاصقعجياالقايءت يا قضايا  ق
قققوسالل تبليغ مقررات ت ديب أو فصل األجير :ق-

يلقي لنر قضاشر اقألقضايشر اقيلرزوقبتبلير قضت ارلق  راقهرلضلقق63 امق يقنصقضايا  ق
اتخذلق  لق ق ياقأنهقيلزوقبتبلي هق يءللقضا صاقعياقجلق ليققضاينالا قضاا لير قيءابراقلصراق

ق قألقجلق ليققضابلي قضاي يللقي قض شعالق ااتلصاق.ق
ضاعءل ررا قألقض نررذضلض قلققلقيروررمقألقضايءررالال ق ل رر قجلررىقتبليرر قضت اررلق يختلرر 

قالهراقبلضسرر  قضاي رلضقضاء ررائي قلقهررذضقضتخارلققاا رراقيراقاناررشقجنررهق ات رهقضايولرر ق ق ررغيالق
يررلقي لنرر قق63أيرراوقضاء ررامقعشرر ا ق ليءرر قضاتبليرر ق قيرراق ضوقألقضايشررل قارروقاررنصق رريقضايررا  ق

قضاش اقجلىقلسال قضاي لضقضاء ائيق.
يوسرروقهررذضقضانررزض قألقضالخررتر ق ق8لضقلق رريقهررذضقض  ررالقأصرر ل قيو يرر قضاررنءضقهررلض

ق امق يهقياقاليق:ق
حيل تبين صحل ميا عابتيه الطاعنيل عليى القيرار المطييون فييه بيالنقضد ذليه أن "

 1427محيييييير   15الصييييييادر بتيييييياربد  1-06-23مقتضيييييييات الظمييييييير الشييييييربف رقيييييي  
رته بتنظي  ممنل المفوضين القضاليين في فق 03-81ى بتنفيذ القانون رق  14/02/2006ا

يمنييين للمفيييوض القضيييالي أن ينييييب عنيييه تحيييت «  تييينص عليييى:  15األخيييير  مييين المييياد  
مسؤوليته ناتبيا محلفيا أو أماير للقييا  بيملييات التبلييغ فقي، وفيق أحنيا  البياب الياشير مين 

                                                           
ق ققالقينشللق.ق30/1/2014يؤلخق يقق738/5/1/2013 يقضايل قضال تياجيقج  قق150هلضلقج  قق- 8
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د والاابيييت مييين وايييالق المليييف ومسيييتنداته أن طالبيييل الييينقض قاميييت بتبلييييغ « هيييذا القيييانون 
يلقييل بااللتحيياق باليمييل واليقوبييات الت ديبيييل ونييذا حضييور المطلييوب بجميييع المحاضيير المت

جلسل االستماط وتبليغ مقرر الفصل من اليمل المحرر  بالرفض من طيرف الماتيب المحليف 
للمفوض القضالي السيد المداح شنيبد والذ  يدخل في بطار اختصاصه طبقا للمقتضييات 

الميذنور د ومحنميل الموضيوط المطييون  القانونيل المشار بليما أعاله القيا  بيمليات التبليغ
الميتبيير  10/09/1993بتيياربد  1-93-138فييي قرارهييا لمييا اعتمييدت مقتضيييات الظمييير 

بماابل قانون المحدل لمؤسسل اليون القضاليد والذ  نسخت مقتضياته بمقتضيى الظميير 
اسيطل أعاله ورتبت اآلايار القانونييل عليى ذليهد عنيدما اعتبيرت أن اإلجيرا ات التيي تميت بو 

ناتييب اليييون القضييالي بمييا فيمييا تبليييغ محضيير االسييتماط ورسييالل الفصييل غييير منتجييلد 
وبالتييالي عييد  احتييرا  المشييغلل لمسييطر  االسييتماطد تمييون قييد خرقييت المقتضيييات القانونيييل 

 "والمستد  بماد وبتيين ميه نقض القرار
 عقود اليمل المحدد  المد  :  -

اقعارررىقجءرررل قيوررر   قضايررر  قلقأخرررلوققارررلقنظررروقضايشرررل قيسرررغا قجءرررل قضاعيررراقلقصرررن  
يوررر   قضايررر  ق قلق رررالقايرررالقضاتسررراؤ ق ييررراقسررربققبخصرررلصقضتصررراق ررريقجءرررل قضاعيررراقيررراقعذضق
 انرر قيورر   قضايرر  قأوققاررلقيورر   قضايرر  ق قيرروقايررالقضاتسرراؤ ق ررذاصقبخصررلصقعذضقيرراق انرر ق

لققاررلقيورر  قاأل رلض ق)ضايشرر اقلقضت اررل(قضاوليرر قضاقايلرر ق رريقعبرلضوقجءرر قشرر اقيورر  قضايرر  قأ
قضاي  ق.

 رراال ل قالعيرراقضاء ررائيقلقض ت ررا قيو يرر قضاررنءضق رريقهررذضقض  ررالقن رر قألقضتصرراق
 ررريقجءرررل قضاشررر اقأن ررراققارررلقيوررر   قضايررر  ق قلقالقارررتوقضال رررلمقاعءرررل قضاشررر اقيوررر   قضايررر  قعالق

قيلقي لن قضاش اقضاتيق امق يقنص اق:قق16ضستينامضق قلقذاصقعجياالقايءت يا قضايا  ق
 قد الشغل لمد  غير محدد د أو لمد  محدد د أو إلنجاض شغل ميينويبر  ع" 

يمنن ببرا  عقد الشغل محدد المد  في الحاالت التي ال يمنن أن تمون فيما عالقيل 
 الشغل غير محدد  المد و

 وتنحصر حاالت ببرا  عقد الشغل محدد المد  فيما يلي :



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

19 
 

هيذا األخييرد ميا لي  ينين بحال  أجير محل أجير آخر في حالل توقف عقد شيغل  -
 التوقف ناتجا عن اإلضراب؛

 اضدياد نشاط المقاولل بنيفيل مؤقتل؛ -
 بذا نان الشغل ذا طبييل موسميلو -

يمنن ببرا  عقد الشغل محدد المد  في بيض القطاعات والحاالت االسيتاناليل التيي 
ميات النقابييل تحدد بموجب نص تنظيمي بييد استشيار  المنظميات الممنييل للمشيغلين والمنظ

ق"ق.قلألجرا  األمار تمايال أو بمقتضى اتفاقيل شغل جماعيل
لقهرررذضقهرررلقيررراقأقررر لقضاء رررامق ررريقأو ايرررهقلقهلضلضترررهق قوارررتق رررامق ررريقهرررلضلقايو يررر ق

قياقاليق:قق9ضانءض
المييدرب بييالملف  11/01/2005لميين حيييل بنييه مييادا  عقييد الشييغل المييؤر  فييي " 

اليينقضى قييد أبيير  بيييد دخييو  مدونييل الشييغل حيييض والمتمسييه بييه ميين طييرف المشييغلل اطالبييل 
تميون مقتضيياتما هيي الواجبيل التطبييقد وتبييا ليذله فيإن  08/06/2004التنفيذ اليذ  هيو 

منما حصر حاالت ببرا  عقد الشغل محدد المد  في حاالت ميينيل  16المشرط وطبقا للماد  
 : وهي

خيير ميا لي  ينين بحال  أجير محل أجير آخر في حاليل توقيف عقيد شيغل هيذا األ -
 التوقف ناتجا عن اإلضرابو

 اضدياد نشاط المقاولل بنيفيل مؤقتلو -
 بذا نان الشغل ذا طبييل موسميلو -

مين المدونيل عليى بمنانييل ببيرا  عقيد شيغل محيدد الميد  فيي  17نما نصيت المياد  
 القطاعييات غييير الفالحيييل عنييد فييتح مقاولييل ألو  ميير  أو مؤسسييل جديييد  داخييل المقاولييل أو

 بطالق منتوب جديد ألو  مر و
مين مدونيل الشيغل يتجليى أن  17و  16وحيل بنه من استقرا  مقتضيات المادتين 

األصل في عقود الشغل أنما غير محدد  المد  واالستانا  أن يت  ببرامما لمد  محدد د فإنه 

                                                           
ق10/06/2009يؤلخق يقق848/5/1/2008 يقضايل قضال تياجيقج  قق711هلضلقايو ي قضانءضقصا لقتو قج  قق- 9

ق ققالقينشللق.
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رد  ال يمنيين القييو  بيي ن األميير يتيلييق بيقييد شييغل محييدد المييد  النتفييا  بحييدى الحيياالت الييوا
المذنورتيند وبالتالي فإن المحنميل عنيدما خلصيت بليى ان اليقيد غيير  17و  16بالمادتين 

محدد المد د ونصت ب ن المست نفل قيد عجيضت عين بقاميل اليدليل لميا تدعييهد وبي ن الفصيل 
الذ  أقدمت عليه المشغلل مطبوط بالتيسف وبتيين تحميلما تبيات تصيرفاتما ورتبيت األاير 

ينون قرارها المطيون فيه ميلال بما فيه المفايل في تبربر ما انتمى بلييه  القانوني في حقما
ومطابقا للقانوند وباقي التيليل المنتقيد ييتبير تيلييال ضاليدا يسيتقي  القيرار بدونيه مميا يجييل 

 "و الوسيلل األولى والوجه األو  من الوسيلل الاانيل على غير أساإ
 ريقيسرغا قعبرلضوقجءرل قضاشر اقيور   قضاير  قضن رهاقييراقسربققاتبرالقألقضاء رامقوسروق

 واتق عاقضتصاق يقجءل قضاش اقأن راققارلقيور   قضاير  ق قلقألقضاعءرل قيور   قضاير  قتبرلوق
يرلقي لنر قضاشر اق قلق ااتراايق رضلقجءرل قق16 يقع القضاواال قضاينصرلصقجلا راق ريقضايرا  ق

ا رررذضقضانررل قيرررلقضاعءرررل قضاشرر اقضاتررريقتبررلوقايررر  قيوررر   قلق للقألقايبرر قضايشررر اقسرربشقا رررلملق
تقا قجلىقأن اقجءل قشر اققارلقيور   قضاير  ق قل لجراقعارىقضتصراقضاعراوق قلقهرذضق  عراق يرهق
وياي قاأل رلضمقضارذالقالقا ر للقبر ضقيرلقعبرلضوقجءرل قضاشر اقيور   قضاير  قير قضايشر اقضارذلقارهق

قضاسل  قلقضاءل قضايااي قلقضالهتصا ي ق.ق
ضال ت ا قلقضاعياقضاء رائيقيخاا راقايءت ريا ققلقهناقنتسام ق قهاقيي لقضجت القهذض

يرررلقهرررانللقضالاتزضيرررا قلقضاعءرررل قضارررذلق عررراقضالت اهرررا قضايبليررر قبرررالقضت رررلض قق230ضا صررراق
ق ييا  قضاءانللق قلقالقيي لقع  اا اقألقتع ال اقعالق ات اه ياقيعاق؟ق

ويايرر قنلجيرر قق رريقضاخترراوقنؤ رر قجلررىقألقضاءررلضنالقضاناظيرر قاعرهررا قضاشرر اقهرريقتقررل 
ال ررل قضا ررعا قلقهررلقضت اررلق قلقتءررلقيلضزنرر قبررالقضاوءررلاقلقضالض  ررا قيرراقبررالقضايشرر اقلق
ضت الق قلقضاء امقيوال ق اه ضقتقلي قهذلقضاوياير قضاءانلنير ق ريقضاء راياقضايعلل ر قجليرهق
 قبراقلقا ت ر قايصر لقهرلضلض قلقأو راوقاصراااقضت ارلق اجت راللقضاولءر قضت رع ق ريقضاسلسرر ق

قش لي ق قلقهلقياقله ناقجليهق يقيختل قيواللقهذضقضايءا قضايختصلق.ضا
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 سهام المنصوري

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 

 تخصص قانون جنائي 

 كلية السويسي
 

بات السالبة للحر ية قصيرة المدة و تحدي التأهيل أزمة  العقو
 ،إعادة اإلدماجو

 أي توجه؟

ض تيررررراجيق ررررر قضا لييررررر قينرررررذقضاءررررر و قعذقجل ت ررررراقسرررررائلقجل ررررر قضاعءل ررررر ق رررررل ق عررررراق
ضاي تيعررا قلقصرراوبت اق رريقت للهررا قلقتزضارر قو رروقض جتيررا قجلررىقضاعءل ررا قخاصرر قضاسرراا  ق
الوليررر ق  رررزضمقالع اررر قيرررلقضا رررلضئو قلقهررريقجءل رررا قضتسررروقتن ارررذهاق ااءسرررال قتلقضا ررر  قيرررلق

قعيءاج اقاوقي لقاتع وقض نتءاوقيلقضا اني.
ع ا قيلقضا رلضئوق ينرذقنبرذقضاعءل را قضا سر ي قلضاعءل ا قهيقضاعرجقاأص و قهذلققعذ

 يقألل ا عذقأا  قهذلقضتخال  قيوق ع هاقيعظوق ل قضاعرااوقضاعءل را قضاب نير ق اتشر ا قضاشراه ق
لقضا ررلشقلقضابيررل قاييترر قضاي تيرر قضارر لايقي ررا ذقلض ررو ق رريقهررذضقضاصرر  قت ررين اقض جرررلق

ع رررر قضارررر لايقالوءررررلاقضاي نيرررر قلقضاسياسرررري قلقصرررر لصق لايرررر قضاعررررااييقاوءررررلاقض نسررررال قلقضا
أخررلو.عذقألقضا  ررلقضا نررائيقظررلقأنررذضصقألقأنسررشقجءرراشقيي ررلقضوراررهقيورراقضاعءل ررا قضاب نيرر ق

قهيقضاعءل ا قضاساا  قالولي قضاتيقتسعىقعاىقتوءاققضاص  قضال جي قالي ليال.
ي ررليالقعاررىقيوالارر قعالقألقضاسياسرر قضا نائيرر قتل  رر قعاررىقت ررالزق للهرراق رريقل  قضا

ين قضا لضئوقهباقلهلج اقلضاتل هقعاىقضا للقضالهائيقضات رذابيقضاترغهاليقيروقضاعر ريقضارذلقا رشق
ق.10ألقاتناسشقي قشخصي قضاي لوقض نساني 

                                                           
هلهالق ليي :ت للقضاسياس قضاعءابي قجلىق لمقيشلل قضاءانللقضا نائي لساا قضنااقش ا  قضاياستلق  ايع قجب قضايااصق- 10

ق.36ص2017-2016انلني قلقض هتصا ي قلقض  تياجي ق ن  قضاسن قضا ايعي قضاسع لق لي قضاعللوقضاء
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بتغهاراقضاسر نامق صرلل قألاير قعجر ض هوقايلض  ر قضاويرا قضاعاير .لقجل رهق عرضققليءص 
ضا ءهقضا نرائيق غنره"قخلرققعلض  قيشرتل  قار وقضايو رلوقجليرهق ريقضاويرا قض  تياجير  جلىقضال رهق
ضاررذلقتورر  لقضاءرريوقلقضاترريقتو ي ررا.لقاررلوق انررشقنخررلقيررلقضا ءررهقألقضاتغهارراقهررلقتلررصقضاعيليرر ق

نشرررا ا قضاتررريقتليررريقعارررىقعوررر ضتقت اارررلق ررريقسرررللصقضاسررر القلقتعزيرررزقضايتعررر   قضا لضنرررشقلقضا
قيؤهرتهقلق

ه لضتررهقلقع لضقررهقاذضتررهقلقارر لللق رريقضاي تيرر قلقتنييرر قيءتررهق رريقن سررهقلقعجتيررا قي رراهيوق
11سلل ي ق  ا  قجلضقتلصقضاتيقها تهقعاىقض  لضو

ق. 
 ا ررراقلسرررائاققلقضاتغهاررراقضايرئررروقهرررلقألقي رررللقتن ارررذقضا رررزضمقضا نرررائيق  ليءررر قتترررلض لق

ضات رررذاشقلقض صررررحقوترررىقيي نرررهق عررر قي رررا ل قضايؤسسررر قضاعءابيررر قألقي رررللقأهررررقالتقاررر قيررر ق
ضاي تي قلقأالقيعل قاإل لضوقيستء ر ق ااتغهااقب ذضقضالصر قنرل قيرلقأنرلض قضارل  قضاخراصقعالق
أنررهقاخلررلقيررلقجنصررلقضتارروقلقي لررشقجليررهقجنصررلقضايسرراج  قجلررىقسررللصقضا ليررققضاسررللق رريق

قبا.ضايستء
أيرراقض  يرراجق  ررلقي  ررلوقورر اتقلقيءصرر ق ررهقي يلجرر قيررلقض  ررلضمض قلقضاييالسررا ق

ق.12ضاتيقتزي قيلق لصقضا ل قاليشال  ق يقضاويا قض  تياجي قلقضايءا ي قلقض هتصا ي 
ضاعءل رررا قضاسررراا  ققيت شرررعالقألقهرررذالقضا ررر  الق رررا قيرررلقضاصرررعشقتوءيء ررراق ررريقظررراق

سلوقضاعءل ا  لقيعرل قجلا راق يلقءي قضاص و قتوتاقأق قعذي قهصال قضاي  ق ااي تيعا الولق
ق.اعرجقضاظاهل قض  لضيي 

 راقهرذضقا علنراقن ررلحقعشر ااي قي ا هراقعارىقألقورر قضسرت ا قضايشرل قضاي ل ريقي اب رر ق
قأزي قضاعءل ا قضاساا  قالولي قاتوءاققها  قتغهااقضا نا قلقعجا  قع يا  و؟

قجناقضهتلوناقضاتصييوقضاتااي:ار ا  قجلقهذلقض ش ااي قضاتيقي لو اقيل لق
ضاي ورررتقضتل :ضايعلهرررا قضتساسررري قاتوءارررققهررر  يقضاتغهاررراقلقعجرررا  قض  يررراجقخرررر ق

قيلولتيقتن اذقضاعءل  قلقياق ع قض  لضج
                                                           

جب قضا لااقجانلسي:ققتش باقضاس نامق يقضاي لشقبالقضاءانللقلقضالضه  ي  ع ق ضلقأبيقلهرلضاقال  اجر قلقضانشرلضا  ع ق- 11
ق.105صققق2012ضتلاى 

يرراجقض  تيرراجيقاألور ضتقضا ررانوال قأ للورر قانارراقجبر قضال ارر ق رر ضني:بلضيسقيؤسسرا قويايرر قضا  لارر قلقيسرغا قض  - 12
ق.38عاىق35 صق2016-2015ضا  تللضلق يقجلوقض  تيا ق ق لي قضآل ضشقلقضاعللوقض نساني ق  ا ق ق
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 واقتزي قضاعءل ا قضاساا  قالولي قهصرال قضاير  قلقق ضاي وتقضاياني:قضاعءل ا قضاب ال
قسبااقاتقلي قه  يقضاتغهااقلقعجا  قض  ياج

ق

يع ل قضات خوق يقساقن قضاس للقأص و قظاهل قجاايير قوترىقأصر اقانظرلقعاا راق
قيلقضاي لنا قضالضهعي قالعءل  قضاساا  قالولي .

ت ررابققضايررا لقبررالقجرر  قضاسرر نامقلقليءصرر ق اقتظرراسقضاسرر للق صررلل قألايرر قجرر وقضا
ج  قضتياقلق يقضاس للق ياقيي لقتعلي هق غنهقضوتلضمقضايؤسس قضاس ني قجلىقج  ق بارلقيرلق

.ق ظررراهل قض قتظررراسقألارررىقض شررر اايا قضاتررريق13ضانرررزالمق شررر اقي رررلاقضا اهررر قض الضئيررر قضاوءيءيررر 
 يؤسسر قايريسر قترغزوققتعانيقين اقضاييؤسسا قضاس ني قلقيرلقخرا راقيي رلقض جتيرا قجلا را

يرراقعذضق ررالقيشرر اقض قتظرراسق قضاء ررامقضاسرر ني قلل رر قضايسررؤلاالقأيرراوقلضهرر قضايسرراما قوررلق
قيعل قعاىقتناييقظاهل قض  لضوقأوقعاىقج زقضالزضل قجلقبنامقس للق ا ي ق الضمقضايعتءلالق

أوقعارررىقجررر وقتلشرررا قض جتءرررا قلقضستصررر ضلقأو ررراوقه رررائي قتتناسرررشقلقخ رررلل قضا عررراق
ق14 لضييقلقشخصي قضا انيق.ض 

علقتشرررخيصقلضهررر قضاسررر للق رررااي لشقلهرررالقبل ررر قيؤشرررلض قاتءاررريوقلضهررر قض قتظررراسق
ضاذلقأص اقيواق   قوءلهيقلقهانلني.قلقهلقضتيلقضاذلقوذلقينهقتءليلقضاي لر قضارل نيق

                                                           
ق.87ل88جب ضا لااقجانلسي:يل  قسابق ص- 13

اظل قضال نيرر قوررل قيصرر  ىقي ضح:ضال رر قضاعءررابيقضاءررائوقلسياسرر قض صرررحقلقعجررا  قع يرراجقضتجيررا قضاتو ررالي قالينرر- 14
ضاسياسررررر قضا نائيررررر ق رررررااي لشقضالضهررررر قلقضآل رررررااقينشررررررللض ق يعيررررر قضايعلليررررر قضاءانلني  ضا  عررررر قضاياني  ضاعررررر  قضاياات ضاي لرررررر ق

ق.63ص2004ضتل  
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اوءررررلاقض نسررررالقوانيرررراقلقصرررر قل ررررعي قضاسرررر نامقلقضاسرررر انا ق رررريقضاييلقرررر ق اايتغزيرررر قلق
ق.15لضقألقيعاا ت اقيسؤلاي قيشتل  قبالقيختل قضاي تيالقلقضا اجلالضاخ ال  قيعتب

عالقألقيع ررررل قعقتظرررراسقضاسرررر للقتل رررر ق اتسررررا قعاررررىقسررررببالقلئيسرررراالقأالقلقهيرررراق
قضاعءل ا قضاساا  قالولي ققاقللقأقلشقضاتشليعا قتعتي قجلىقهاج  ق"القجءل  قعالق ااو  ".

ضارررذلقق16ضايعتءلرررالقض وتيرررا االليل ررر قت شررريقهرررذلققظررراهل قأي ررراقعارررىقعلت رررا قجررر  ق
أصر اقيشرر اقت  ارر ضقخ ارلضقلقيليلسرراقجلررىقيسرالقض صرررحقضاينشررل ق قلقضاسربشق يرراقالقارر  ق

ق.ق17ضاشصقعاىقض جتءا قضا ازوقأنهقعذضقتوقض جتءا قتتوءققضاع ضا 
ضاعءل ا قضاساا  قالولي قهصال قضاي  ق اانظلقعاىقضات بيءرا قضاقيارل قا رذلقضاعءل ر ق قلق

عررل ق ا رراقضات ررخوقضاتشررليعيق رريقي ررا قضاءررلضنالقضاعءابيرر ق ا  ررا  قعاررىقضانصررلصقضاترريقضاتريقي
 ق ررراقذارررصقسررراهوق ررريققزيرررا  قجررر  قضتو ررراوقضاين رررلاق عءل ررر قضاوررر  قهصرررال ق18ترررنصقجلاا ررراق

ضاي  .هذلقضاظاهل قت عاقيرلقت بارققيءرااي قضالها ر قلقضاتنظريوقأيرلضقيسرتويرقسرلضمقيرلقناوير ق
 قيياقاؤ لقعاىق شرل اق19سبشقضا  لقضاذلقتعانيقينهقهذلقضايؤسسا ت باققبلضيسقضاتغهااق 

لق ع ق عااات ا...باقيي لقضاءل قعلقيشر اقض قتظراسقيرغتيق ريقيء ير قضاعلضئرققضاتريقتورل ق
 للقن ررراحقسياسرررر قعجررررا  قض  يررراجق.عذقجلررررىقيسررررتلوقضاشررر اقيوررررل قض قتظرررراسق للقضاتشرررر ااق

لقج  ضق بالضقيرلقضايو رلوقجلرا وقال ر للقخرالجقضاقا يقالس نام.ذاصقألقضالضه قضاعيليقايب قأ
 ضئل قض ست ا  قيلقضاش ا   لياقضلت  قج  قضاس نامقضستعصىقجلىقضايؤسسا قضاسر ني قضاءيراوق

ق.20ب للهاق يقهذضقضاي ا 

                                                           
تلصري قيرلقأ راقوياير قوءرلاقضاسر نامقلقق100ضاس للقيسرؤلاي قيشرتل   تءليلقضاي ل قضال نيقاوءلاقض نسال ضزي - 15

ق.93ض قضاي ل قضال نيقاوءلاقض نسال صضاس انا  ينشللق
ق89جب قضا لااقجانلسي:يل  قسابققص-16
    .www.marocdroit.comيوي قضا  الل:أي قولل قاظاهل قضقتظاسقضاس للقيءاا قينشلل ق يله -17 

هصررالقضايرر  ق رريقضاتشررلي قضا زضئررللقضسررت وا قضاظرراهل قلقضا وررتقجررلقضابرر ضئا قيءررا قينشررللق ي لرر ققي اررل قل ررا:ضاو  - 18
ق.91صق2004ضاءصل قضاع  قضاتاس قشتنبلق

جب قهللاقبلقجب قضاعزيزقضاالس ي:ضات ضبالقضاي تيعي ق ب ضئاقالعءل ا قضاساا  قالولي  يذ ل قانااقشر ا  قضاياسرتل أقا ييي ق- 19
ق.ق70ص2003ي  يل زقضا لضسا قلقضا ولت ضا  ع قضتلاى ضالياضناا قالعللوقضالين

ق.91جب قضا لااقجانلسي:يل  قسا ءص- 20

http://www.marocdroit.com/
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لقعلقق21أي اقيلضقزقض صرحقلقضات ذاشقهريقضتخرلوقتعرانيقيرلقعشر ااي قض قتظراس
بتلهير ق عررضقضاعءل ررا ققق رالقضايشررل قضاي ل ريقهرر قعلترغوقعي انيرر قجررجق نررلحقضتور ضتقلذاررص

ضاسرراا  قالوليرر ق رريقوء و  ررضلقجررائققض قتظرراسقيءرر قجء رر قأيرراوق لسرر  قعجررا  قض  يرراجق رريقهررذلق
ضايلضقررزقخاصرر قلقألقجرر  قنررزالمقهررذلقض صررروي قلقضايؤسسررا قضاسرر ني قات ررالزق عرر  ق باررلق

سررررتيعابي قضايءررررلل قا ررررا قليت رررراقذاررررصقيررررلقخررررر قجرررر  قضتورررر ضتقضايررررل جالقب ررررذلقضا اهرررر قض 
ضايؤسسررا ق.واررتقألقيشرر اقض قتظرراسقيعتبررلقيررلقأهرروقضاعلضئررققضاترريقتعررلضقضاعررايلالقب رراقلق

ق.22ضايست ا القجلىقضاسلضم
لقيررررلقضا يررررالقضاسررررلبي قاظرررراهل قض قتظرررراسق شرررراقجيليرررر قضاتصررررنا  واتقتت لررررشقهررررذلق

 قين راقي رالق سررياق هاير قضانرزالمق رريقي يلجرا قيت انسر قض تياجيرراقلقضتخارل قترل القعي انيررا
ضهتصررا ياقلقتعليييررا قيرر قعختيررالقبررلضيسقتغهاليرر قتتياشررىقيرر قخصلصرريا ق رراقي يلجرر .قأيرراق
ض قتظاس ق يعتبلقسب اقي اشلضقيول قبالقض لض  قضاعءابي قلقبالقألق   قيي رلقبذارهق ريقسربااق

وقب ذضقضا للقجلىقضال هقضتقياقات لرشقل رل قجر  قيور ل قعصرحقلقتغهااقضاس نامقتلقضاءيا
يررلقضاسرر نامقالقات ررالزقضا اهرر قض سررتيعابي قاقرراقيل ررز قيسررياقبتن اررذقلقعجرر ض قبررلضيسقبنررام قلق

.أنش  قيتع   قتؤ لقعاىقعجا  قض ن ياجق يقضاي تي 
ق23

ق

جلىقضالقوقيلقضات للقضاذلقجل تهقضاعءل  ق ريقلظائ  راقلقضتهر ض قلقضايتلخرا قين راق
لقضاترريقتسررعىقعاررىقعجررا  قضاتغهارراقلقعصرررحقضاسررللصققاررلقضاسررللقيررلقخررر قيختلرر قضابررلضيسق

قضايع  ق

                                                           
21 -philipe Combéssie:sociologie de la prison,editionقla découvert,PARIS,2001,Page.33ق

  ررررلشق2006 قشرررر يويرررر قضا ياط:ضاسياسرررر قضا نائيرررر قلويايرررر قوءررررلاقضاورررر تقضا رررراناق رررريقضاي لش ضا  عرررر قضتلاى- 22
ق.153بلي  ضال اطقص

س اوقضاينصللل:ي ان قضاتغهااقلقعجا  قض  ياجق يقضاسياس قضا نائي ق ااي لش لساا قانااقش ا  قضاياستلق يقضاءانللقلق- 23
ق.182 ص2019-2018ضاييالس قضاء ائي   ايع قيوي قضاخاي ق لي قضاسليسي
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ا ذضقضا لضق. ضنناقن  قضاع ا قيلقضاعلضهااقضاتيقتءر قأيراوقيؤسسر قل قض جت رالقضاتريق
لءرر قي يرر ق رريقسياسرر قض صرررحقلقضاتغهارراقلقض  يرراجقالي ررلجقجررن و لقيعتاررلقضاسرر اقتعتبررلقو

ضاع ايق يقيء ي قضاعلضهاا قواتقتس اق يير قضتو راوقضاصرا ل ق ريقورققضاير ضلقسرلضمقأقانر ق
جءل رررا قسررراا  قالوليررر قألقتررر ضبالقلهائيررر قألقجءل رررا قيلهل ررر قضاتن ارررذ قلذارررصقا ررر لقضاسرررلضبقق

ق.سل  قضاء ائي ق عالقض جت الق يقواا قضاعل قلق ذضقظلل قضاتش ا ضاء ائي قضاتيقتغخذهاقضا
سررررع قيختلرررر قضاتشررررليعا قعاررررىقعورررر ضتقيؤسسرررر قضاسرررر اقضاعرررر ايق رررريلقيءت رررريا ق
ضاءلضنالقض  لضئي  تستعياقجلىقضاخصرلصقات بارققضاعءل را ق ريقواار قضاعرل قلق ا رامقعيءرا ق

يرررلقلارررلجقضالظرررائ قضاعيلييررر قلقضاتن ارررذقلق رررذضقتي رررالقيختلررر قض  ضلض قيرررلقينررر قضاي رررليالق
 قلقضايشرل قضاي ل ريقعبتر  قهرذلقضا اير قيرلقأ راقضاءيراوق24ض نخلضطق ريقضاءرلض قضايسرلو قضايلقير 

بلظي رررر ق هيءرررر قلقيورررر   قضتهرررر ض قتتييرررراق رررريقخ يرررر قضايؤسسررررا قضاء ررررائي ق  رج رررراقجلررررىق
لقذاررصقصرريان قضاسررلضبققضا نائيرر قاليو ررلوقجلررا وقتءرر الق ل رر قخ ررللت وقلقضوتررلض  وقاإل ررلضو ق

ق.الي تي قلقضا لا قجلىقو قسلضم
  ليءر قترترموقلقق25لقه قولصقضايشل قضاي ل يقجلىقتنظريوقيؤسسر قضاسر اقضاعر اي

ضالظي  قضاتيقألض هاقيلقخر قضا  ائققضايرتقوتىقتقللقلض و قسلضمق ريق ليءر قتلتاب راقألق
قتوليلهاقلقض  ر قجلا ا.

يؤسسررر قل قض جت ال وارررتقعنرررهقجلرررىققهرررذلقضايؤسسررر قتصررروب اقيعيءرررا قتلض رررهقن ررراح
ضالقوقيلقتلصقضتو اوقضاتريقتور  قع الهراقضاءانلني  ضن راق رام قيشريلا ق ااع ار قيرلقضانءرائصق

قلقضاعالشق
 رررل قين ررراق ا  رررا  قعارررىقضاترريق علت ررراققارررلقهرررا ل قجلرررىقضاءيررراوق ي اي رراق ااصرررلل قضايلق

ا  قاقرراقضت لضلقضاينتظررل قضاتخلرر قضاررذلقبرر أ قتعررانيقينررهقسرربشقهصررللهاق رريقض سررت ضاترر هللقلق
ين ررررا قلق رررررذاصقضارررر للقض هصرررررائيقضاررررذلقتيالسرررررهقيرررررلقخررررر قضاوليرررررالقيررررلق عرررررضقضاوءرررررلاق

                                                           
قضا نائي .يلقهانللقضايس ل قق659ضا ءل قضتخال قيلقضايا  - 24
نظوقضايشل قضاي ل يقيؤسس قضاس اقضاع ايق يلقهلضج قهانللقضايس ل قضا نائي   يقضاءسروقضايراني يلقضاقتراشقضاسرا  ق- 25

قيلقهانللقضايس ل قضا نائي .ق686عاىق654يلقضايلض ق
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.واتقألقضاس اقضاع ايقهلقأ ض قاقش قلقع شامق اقضاسلضبققضاء رائي قاأل رلض  قلق26ضتساسي 
ققه قوالا ق عضقضا ل قضاتءلااقيلقهذضقض نتءراذقيرلقخرر قض جترلض قاليو رلوقجليرهق ءرلق ور

اقلقهرذضقض  رلضمقاروقق27ض  ر قجلىقسلض ءه قلقضاوصل قجلىقنسخقضاس اقضاع ايق للققالل
(قضاتررريقارررتوقت ا ا ررراقبرررالقضايؤسسرررا ق1يوءرررققضا ررر  قضايترررلخىقينررره قلضاسرررشقألقضا  اهررر قلهررروق)

لقضاتيقالقارتوقيولهراقأبر ض قلقت ءرىقجائءراقق28ضاعيليي قضاسل  قضاء ائي قتت يلق يي قضتو او
ق.ل قض جت القالي ضلقلست ا  قيلقضاعياقوتىقلقااق يقض وءيءي

 اا لارر قا رراقهررا  قويايرر قضاي تيرر قيررلقضاخ ررلقضاررذلقهرر قيييلررهقضايو ررلوقجليررهقجلررىق
يصررااو ا قت ررلضقجرر  قشررللطقالاررلجقضالظي رر قضاعيلييرر  قلق ررذضق عررضقضاي ررلقضاوررل  قلجليررهق

شر اق ريقعور وق ااي ضلقضاذلقل قضجت راللقارلقيسرت ي قارلقيسرت ي قضاوصرل قجلرىقألقينصرشق
لهقضاعررر ايقأينرررامقضاتلشررراقض  ضلض قضاعيلييرر قألقضاي رررلقضاورررل ق اايررراقهرررلقي ااررشق رررا  المق سررر 

ق.ش اقتلقينصش
علقهررررذلقضاسياسرررر قت سررررلقبل ررررلحقيرررر وقتيسررررصقضا لارررر ق يصررررااو اقلقجرررر وقضهتياي رررراق
 يصررالقضايو ررلوقجليررهقلق يسررتءبله قلقتيررال قضا لارر قهررذلقضالها رر قيررلقخررر قيررناقضاصررروي ق

(قخاص قلقألقهذلقضا  اهر قتسرتيلق ريق2صااو اقضاعيليي   وققض  ر قجلىقضا  اه قلهو)اي
  ضوتلضمق ا  قضاسلضبققضاء ائي قوتىقتلصقضاتيقتوقيولها

خاصر قلقألقهرذلقضا  اهرر قتسرتيلق ريقعوتررلضمق ا ر قضاسرلضبققضاء ررائي قوترىقتلرصقضاترريق
ضاسررلبيقتخلرر ق عررضقضارر ل قجررلقهررذلقترروقيولهرراقبلضسرر  قل قض جت ررال قلقت ررالزضقا ررذضقضايلهرر ق

ضاسياسر ق ريقي را قضاسرر اقضاعر ايقوارتق  ررل قأقيرلق ريقعجرا  قضاتغهارراقلقعجرا  قض  يراجقجررلق
 ليررققض جتررلض قاليو ررلوقجليررهق ررااوقق رريقضسررتعا  ق ا رر قوءلهررهق عرر قي ا لتررهقالسرر لقلقتن اررذق

ق.29ضاعءل  قيياقضانلليسقلقضاسلي قلق عضقضالاليا ق يقضيلي ا

                                                           
ضاخاص  لي قضاعللوققيوي قبلق للل:قضاس اقضاع ايقلقعش ااي قوءلاقض نسال أ للو قانااقش ا  قضا  تللضلق يقضاءانللق- 26

ق.ق147ص2002-2001ض هتصا ي قلقضاءانلني قلقض  تياجي  ضال اط أق ض قضاسن قضا ايعي ق
هشاوقاي الل:يس ل قل قض جت القلق للهاق يق جا  قض  ياج لساا قانااقش ا  قضاياستلق يقضاعلرلوقضاءانلنير قتخصرصق- 27

ق.60ص2014-2013 نائيق  ايع قيوي قضاخاي  أق ض قسن ق
ق.58ص2005 سن ق10اوباشقبا ي:ضاس اقضاع ايقل ققهانللقضايس ل قضا نائي  ي ل قضاءصلقضاع  ق- 28
ق.60هشاوقاي الل:يل  قسابققص- 29
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أنرررهقاتل رررشقض جترررلض قالءا ررريقضا نرررائيق سرررل  قتء اليررر ق ررريقتو اررر ققهنررراصقيرررلقارررلوق
ضتو رراوقضاءابلرر قالتسرر ااق ررريقضاسرر اقضاعرر ايقضسررتينامضقا بيعررر قضاي ررلوقلقضا لييرر قضايلتق ررر قلق
ي وقخ للت اقجلرىقضاي تي  هرذضق ريقضالهر قضارذلقارلوق يرهقضار عضق رللل قض جترلض ق ير الق

قضاء ائي ق يق  ائققضاس اقضاع ايق لياقيب قضايؤسس قضاس ني ق صرويا قل ققضاسلضبقق
توسررلقسررللصقضايو ررلوقجليررهقخررر قيلولرر قضاتن اررذقضاعءالل   ررذلقضا ليءرر قتييرراقأن رر ق
ضاسباقاقللقي القضايؤسس قضاس ني قارهق لضير ق ا ير قلق هيءر  ق سرللصقضايو رلوقجليرهقأقيرلقيرلق

ق.30ضاءا يقضاذلقاوقيعتل قجلىقضاي لوقعالقيلقخر قيلول قضايواقي 
لقيررلقترروقيصرر اقضاسرر اقضاعرر ايق ييا رر قجءل رر ق  ارر  قهرر قتقررللقأقيررلقهسررال قلقأقيررلق

تلقضاسر اقضاعر ايقيسراهوق ريقجيلير قت يري قضايو رلوقجليرهق.خ رلل قيرلقضاعءل ر قضايو رلوقب را
ساتول قبذاصقعاىقأ ض ق عاا قاي ال تهقلقضاتل صق رهقضاشريمقضارذلقا علرهقأ ض قاعلهلر ق  رل قلق

جررلق ليررققع شررامقضاسررلضبققضا نائيرر .ليعتبلقضالصرروقضاررذلقاتعررلضقاررهققيسرراجيقعجررا  قضاتغهاررا
ضاشخصقيلقأبلزقيظاهلقضات يي قلقتتوءققجيلي قضالصوقجن ناقالتقرشقضاشرخصق ليير قيراق
 اتخرررذقيلهررر ق ررر لقيرررلق رررل قي لنرررا قضالسرررلقضاعرررائليقألقضاي نررريقألقضاشرررل  قألقضاسرررل  ق

عررر ايقالقيييررراقأ نرررىقخ رررلل قلقالقأيررر قعذضق رررالقضاسررر اقضا.ضاء رررائي قيرررلللضق اايؤسسررر قضاعءابيررر 
صرررعل  قنورررلقعجرررا  قضاتغهاررراق اانسررر  قا ئررر قيعانررر قيرررلقضايو رررلوقجلرررا وقضارررذالقالقال رررىقصررراااق
ورراات و ق ضنررهقالقا ررشقض جتءررا قألقن رر قضاواارر قتن بررققجلررىققاررلهوقيررلقضايو ررليالقخاصرر ق

ا  قضاتغهاراقلقأقيرلق اانس  قا ئ قضتو ضتقضاذالقي لنللقأل لقوظاقيرلقض سرت ا  قيرلقبرلضيسقعجر
ق.عستع ض قاإل ياجقلسلقضاي تي 

ضايشررل قضاي ل رريقيررلقخررر قهررانللقضايسرر ل قضا ناايرر قأل ررشقتسرر ااقضتو رراوقضاصررا ل ق
قجلقضا ائا قضايختص ق اتو ضتق يقس اقييس هق اتشقضا  لقلقالقي للق يقيتنال ق

ضاويايرر قلق.تقليسرراقايبرر أقضاسررلي قيوتررللقهررذضقضاسرر اقضاعرر ايقجلررىقيءررللض ق31ضاعيررلو
32ضات ذاشقضايتخذ ق يقوققضتو ضت

ق.

                                                           
ق.200يوي قبلق للل:يل  قسابققص- 30
قيلقهانللقضايس ل قضا نائي .ق505ضايا  ق- 31
قيلقهانللقضايس ل قضا نائي .ق506ضايا  ق- 32
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اقرررلقضايرورررمقألقهرررذلقضايءت ررريا قضاخاصررر قبتن ارررذقضتو ررراوقضاصرررا ل ق عءل ررر قسررراا  ق
الوليرررر ق رررريقوررررققضتورررر ضت قواررررتقعقت رررر ق ا واارررر قعاررررىقضايررررا  قضاسرررراا  قضاررررذ لق ييرررراقاتعلررررقق

ق اايءللض قضايتخذ ق
( قهررذلقضتخاررل قتعتبررلق1هرروق)اتعررالقل ررع اق رريقضا  اهرر قلققق رريقوررققضتورر ضتقلقضاترري

ضا جايررر قضتساسررري قالسررر اقضاعررر ايقتن ررراقتسرررتءباقأنلضجررراقيعانررر قيرررلقضتو ررراوقلقضاءرررلضلض قهررراوق
قضايشل ق

لهررلقيرراقسررا  عناقالءررل ق ررغلقضاعءل رر قضايتخررذ ق رريقوررقق33بتو ارر هاقجلررىقل ررهقضاوصررلق
(قضاترريق1ضاورر تقتسرر اقل ررققضايءت رريا قضاعايرر قالسرر اقضاعرر ايقاتقررللقيل ررل قضا  اهرر قلهررو)

اليررراقيرررلقصررراللل قق15يوللهررراق اترررشقضا ررر لق اايو يررر قضاتررريقتبررر ق ررريقضاء ررري ق ضخررراقأ ررراق
الوقيلقتبلي قضايءللقضاصا لققيابيا قلقان برققق15ضاو وقن ائياق يقواا قص لللقو للياقألق

ضت رراقيررلقصرر للقضايءررللق ااعءل رر قجلررىقيسرر ل ققيابيرر  قلقيشرر  قل ارراقضايلررصق صررو قهررذلق
قضا  ائقق ع ق
ق655تلقع ضل قضاس اقضاع ايقتقللقتو قسرل تهقوسرشقضايرا  قق34ق قيلقيوتلضهاضاتغ

ق.يلقهانللقضايس ل قضا نائي 
لقب ذضقي للقضايشل قضاي ل يقه قولوقالو تقضايو لوقجليهق عءل  قسراا  قالولير قيرلق
ي يلجرر قيررلقضا رريانا  ق  ررلقالقيسررت ا قيررلقصرر   قضاسررلي قضاترريقخلا رراقضايشررل قا ررذلقضا ئرر  ق

قضلقياقهلقيءللق يقعتخاذقت ضبالقضاوياي قلقضات ذاش قعذضقألقهذلقضتخال قالقيشالقجلىققلق
(قضاترريقتسررلوق ءررلقالء ررا قلقاليصررلو قضاي ل رر ق ااوليرر ق2عاا رراقعالق رريقضا  اهرر قلهرروق)

ضايوللس ق للق اهيقضايصرااا. ااو تقا ر قن سرهقأيراوقضاعرنير قضاتريقييالسر اقضاسر اقضاعر ايق
عاىقضتب ق  اقضاسلضبققضا نائي  للسال قالترذ القب راقيرلقخرر قيؤسسرا ق اجت اللقذضقل قتوت مق

ضا لارر قيييلرر ق رريقضا  ررازقضاء ررائيقلق  ررازقضاشررل   قلقهررلقيرراقاتنررا ىقيرر قت ررللقضا رر  قيررلق
ق.ضاعءل  قلصلتهق ااسياس قضا نائي قضاو اي 

                                                           
انرررررراالقق10ضاءانلنيررررر قالسرررررر اقضاعررررر ايقل ررررررققهرررررانللقضايسرررررر ل قضا نائي  ي لررررر قضاءصررررررل ضاع  ققاوسرررررلقبا رررررري:ضانظو- 33
ق.139 ص2005

قيلقهانللقضايس ل قضا نائي .ق659ضايا  ق- 34
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لقعذضق القضايشل قضاي ل يقه قت ضلصقهذضقضاءصللقيلقخر قعج رامقها ريقضتور ضتق
سرنلض قق3(قضاتيقتت يلقضات بالقضايتخذق ع قعنصلضوقأ راق1عي اني قضتيلقبضا امقضا  اه قلهوق)

قعبت ضمضق
ق35يلقالوقعنت امقير  قتر بالقضاوياير قلقضات رذاش قل عر قضاتغقر قيرلقوسرلقسرال قضاور ت

تلءائياقألقبنامضقجلىق لشقضانيا  قضاعاي قألقيلقضاو تقألقيلقيييلرهقضاءرانلنيقألقضالصريقققعيا
جليهقألق ا لهقألقضاشخصقألقضايؤسس قضاي ل  قبلجااتهق.لقتغقار ضقجلرىقورققضاور تق ريقعا رامق
يوتليررا قهرررذلقضا  اهررر  قأ رراز قن ررر قضايرررا  قعي انيرر قضا عرررلق ا سرررتئنا ق رريقيءرررللقضاءا ررريق

ضايتعلءررر ق ااتررر بالقلقن ررر قق1برررل ضقضا لرررش اتوقصررر للقضتيرررلق ا ا رررامقلقتلررر قضا  اهررر قلهررروق
ق.يلقن  قضاءانللقق663  قضاتل هق لستهقضايا

 يقهرذضقض  رالقايرالقتسراؤ قورل قير وقضسرت ا  قضاور تقضايو رلوقجليرهق عءل ر قسراا  ق
ضاولي قيلقهذلقضايءت يا  قلقيرلقتروقضجت رالقضاعءل ر قلقضاتر بالقيرلق بيعر قلضور  ق ييراقاتعلرقق

ضانء ر ق اتو ضت قخاص قلقألقهذلقضتخال قت بقق ش اقعستينائي قعلقضايشل قاروقاتنرال قهرذلق
اقلقضاييالسر قضاعيلير قاتسر ااقضتو راوقضاصرا ل ق ريقورققضتور ضتقتسرالق ريقضت رالقعخ راجهق
اليءت يا قضاعاي  قواتقالقا ءىقأيايهقسلوقص للقج لقشراياقييورلقضاعءل ر قضاي رين ق ريق

ق.ضا  اه 
ضايشل قضاي ل يقالقب قألقات ضلصقهذلقضا  لض قاياق يهقصاااقضاو تقيلقخر قعجرا  ق

قصل قضاس اقضاع ايقضاخاصق اتو ضتقاتوءاققضا   قضايل لقأالقلقهلقتغهااقصياق ق 
ضاو تقلقعجا  قع يا هق ضخراقضاي تير قخاصر قألقهرذلقضا ئر قتوتراجقعارىقع يراجقأقيرلق

ققق.يلقضا ئا قضتخلوقتن اقهيقضايستءبا
ق
ق

                                                           
اوسلق  اقهللا:ق للقضايؤسس قضاس ني ق يقعجا  قتغهااقضاو تقضا انا لساا قانااق ابللوقضا لضسرا قضاعليراقضايعيءر ق ريق- 35

ق.107ص2005-2006  ضاءانللقضاخاص  ا
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 نوسيلل للمساهمل في ت هيل الجاني و بعاد  بدماجه 36وقف تنفيذ اليقوبلأوال: 
ضاءا رريقاتيترر ق سررل  قتء اليرر قق رريقتءرر القضاعءل رر قلذاررصقوسررشقشخصرري قضاي ررلوقلق
وسررررشقخ ررررلل قضا لييرررر  قلق رررريلقضاورررر ل قضاترررريقي ررررع اقضايشررررل قلقهررررلقيرررراقيعررررل ق اات ليرررر ق
ضاء ررائيق هررذضقضات ليرر قيررلقبررالقت لياتررهقهنااررصقيرراقيعررل قبلهرر قتن اررذقضاعءل رر قهررذلقضايؤسسرر ق

يقت اقت لي قضاعءاشق اانس  قا عضقضا نرا ق نظراوقلهر قجل  اقضا ءه" غن اقلخص قيءلل قالءا 
تن اررذقضاعءل رر قأسررللشقيررلقضايعايلرر قضاعءابيرر قيو رروق يءت ررالقضاءا رريقبيبررلتقض  ضنرر قلقان ررقق

ق ااعءل  ق
ضايءررلل ق رريقضاءررانللقيرروقيررغيلقبلهرر قتن اررذقايرر  قيعانرر   ضذضقضنء رر قهررذلق للقضلتقرراشق

يررهقلقضجتبررللق ررغلقارروقي ررلقأيرراقعذضقضلتقررشق لييرر قضايو ررلوقجليررهقا لييرر قسررءلقضاو رروقضايعلررلقجل
ق    ا

خررر قهررذلقضايرر  قلقو رروقجليررهقيررلقأ ل رراقأا رريقهررذضقضاتعلاررققلقن ررذ قضاعءل رر قضتلاررىق
ق.37 للقألقتلتي ق ااعءل  قضا  ا  "

                                                           
يرلقضايابر قتاليخيرراقألقبلي انيراقأل قبلر قضجتيرر قنظراوقلهر قضاتن ارذ ضذقسررالقض  ت را قضاء رامقض ن لاررزلقينرذق ترل ق ليلرر ق- 36

 عرراقهررذضقضانظرراوقأقيررلق ائرر  قق1907جلررىقن ررسقيسررياقالءا رريقضاتلهرر قجنرر قعصرر ضلقضاو رروقضا زضئرري.لقهرر قصرر لقهررانللق رريق
ترررروقيررررناقتعلاررررققضاعءل رررر قجلررررىقسرررربااقضات ل رررر  لقهررررذضقضانرررراوقنغخررررذق ررررهقضالاليررررا قضايتورررر  قق1948ال اجررررا لقترررروقتع الررررهقسررررن ق

جرل قيررتقق1891.لق يقضانظراوقضارتانريقضارذلقتتزجيرهق لنسرا ضاءانللقضا لنسريقضاءر يوقينرذقسرن ق1889ضتيلي ي  ل ن ضقينذق
ير قض اترزضوق ررغ ضمقجيراقذضقن ر قجراو. يقضانظرراوقأنظير  له ققضاتن ارذقضا سريلقلقلهرر قضاتن ارذقضايشرللطق اات ل ر قلقلهرر قضاتن ارذق

ضاعل رريق ررالقضاءررانللقضا زضئرريقضاعييررانيقضايعيررل ق ررهق رر ق ا رر قضته ررالقضاعل يرر قخاايرراقيررلقنظرراوقلهرر قضاتن اررذق قرررقألقابنررالق
لقهررلقنسررخ ق بررققضتصرراقجررلقضاءررانللقضا لنسرريقأنذضص.هررذضقق30-04-1935صرر لق رريقج رر قض نترر ضشقضاءررانللقضايررؤلخق رريق

قللقضشالقاهقنلض ققلضشق يقلساات اقله قتن اذقضاعءل  ق يقضاءانللقضا نائي.ضات 
ق
ق
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ليتخذقعيءا قتن اذقضاعءل  قصللتالقضتلاىقضاو وق عءل ر قير قعيءرا قضاتن ارذ قلقضايانير ق
. اانسرر  قالصررلل قضتلاررىقألقلهرر قتن اررذقضاعءل رر ق38 خت ررالقضاء ررائيهرريقنظرراوقضال رر قتورر قض

هذضقضتسللشقظ لق   اقضاي لس قض ي ااي قضاتيقنا  ق رهقلقعهتلور قت بيءرهقتلقضا اير قينرهق
ق ان قيصلو قضاي تي قاقللقتن اذقضاعءلي قجلىقضايو لوقجليهقاتسبشق  للقأقبلقنتا  ق

ابي ق  الهوقيلقضا نا ق اا  ل ق اتولاللقبرذاصقض خترطقضاذلقيء ق ضخاقضايؤسس قضاعء
ق.39عاىقي ليالق ااعا  

لقضايشل قضاي ل يقأخذقب ذضقضانظاوق غسللشقيلقأساااشقضاتغهااقوارتقأنرهقنظيرهقيرلق
قيلقضاءانللقضا نائي.ق58عاىقق55ضايلض ق

 يرراقذ لنرراقيسرر ءاقألقالءا رريقض ختيررالقألقيررغيلق ررهقايصررلو قضايو ررلوقجليرره قلقألق
قوتىقعذضقتلض ل قضاشللطقضاتيقانصقجلا اقضاءانلل.ال  هق

 اانسرر  قاليو يرر ق رريقواارر قضاررل ضقايسرر قي بررل قجلررىقضاتعلارراقأيرراق رريقواارر قتءليلهرراق
اليو رررلوقجليرررهقضالهرررر قتقرررللقي بررررل قبتعلاررراقهلضلهررراق صرررر  قيسرررتءل قجررررلقظرررلل قضاتخ ارررر قلق

قضاء امق
ضاصررا ل قجرلقيو يرر قضاي ل ريقي رل قهررذضقيرلقخررر قضاع ار قيررلقهلضلت راققأورر قهرلضلض ق

قضانءضق" اال ل قعاىقضاءلضلقضاي عللق يهقاتبالقأنهقائلقجلاقظلل قضاتخ ا ق ع قضاي ضلا ق
 شررغن اق ظررلل قضايررت وقض  تياجيرر ق اانسرر  قالعءل رر قضايو ررلوقب رراقلقنررز قجررلقورر هاق
ضت نررىقلقو رروق سررن قلقنصرر قو سرراقنا ررذ ق ق ضنررهقارروقاترر ضل قلقارروقيعلرراقلهرر قضاعءل رر قلقيعررهق

ق.40لقخالهاقالءانللقلقاتل شقنء ه"ي لق
                                                                                                                                                                                     

ق200صق1982عسوااقعبلضهيوقينصلل:قيل زق يعلوقض  لضوقلقضاعءاشق  الضلقضاي بلجا قضا ايعي  ضا زضئلق - 37
لقلها رر ق  ررا قلقيءصرر قب ررذضقضانظرراوقجرر وقضاو رروقجلررىقضايررت وق عءل رر قيرراقيرر قتءليررلقل ررعهقيرر  قيعانرر قتورر قعشررلض ق- 38

يعانر   ضذضقيرل قتلرصقضاير  قلق رىقضايو ررلوقجليرهق ا اتلزضيرا قضاي لل ر قجليرهق رضلقضاو رروقضاصرا لق ا  ضنر قيعتبرلقلق رغلقارروق
ي ل أيرراقعذضقأخرراقضايو ررلوقجليررهقب ررذضقض اتررزضوقخررر قهررذلقضايرر  ق ضنررهقاتعررالقضسررتئنا ق ررلضمقضايوتقيرر قلقضاو رروقجلررىقضايررت وق

ق.www.alkanounia.comشال قاهق ا ي قضازهلضمقاالضتنيقيءا قينشللق يله ق ااعءل  .هذضقضاتعلي قأ
-2018يسررليقسررليي :ضات لي قضاعءررابيقلقتررغياللقجلررىقضايسررؤلاي قضا زضئي  لسرراا قياسررتلق ايعرر قيررلاللقضا رراهلقسررعا  ق- 39

ق.6ص2017
ينشللقبنشل قهلضلض ق08\1682 يقضايل قج  قق2008بتاليخقأقتل لقق10\1745هلضلقصا لقجلقيو ي قضانءض ج  ق- 40

ق.36ضاي ل قضتجلىقص
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 ا  ررا  قعاررىقشررلطقضاتعلارراقضاررذلقنررصقجليررهقضايشررل قلقهررلقشررلطقاتعلررقق ااءا رريق
هناصقشللطقتست ا قيلقضانصلصقضايت ين قا ذضقضتسللشق قهنراصقشرلطق خرلقلهرلقألقلهر ق
تن اذقضاعءل  قيءللقايصلو قضاشخصقضارذلقاروقيو روقجليرهق رااو  قيرلقأ راق ناير قألق نور  قق

يو يررر قضارررنءضقأصررر ل قأوررر قضاءرررلضلض قضايتعلءررر قب رررذضقضاشرررلط"قع ضنررر قضايرررت وقلقضاو ررروقجليرررهققل
 عءل رر قو سرري قلق عل رراقيلهل رر قضاتن اررذق علرر قزلضجقضايو ررلوقجليررهق اا رروي  قلقلجيرراقال انررشق
ض  تيرررراجيق رررريقضاعرهررررر قلقاظلل ررررهقض  تياجيرررر قلقضاشخصررررري ق قق للقضاتوءررررققيررررلقسرررررلض ءهق

ضاو رروقجليررهقيررلقأ رراق نايرر قألق نورر  قا عرراقهلضلهرراقخالهرراقايءت رريا قضاء ررائي ق عرر وقسرر ءي ق
ق.41يلقضاءانللقضا نائي"ق55ضايا  ق

لق ضشررررال قاو رررروقاتعلررررققب ررررذلقضايؤسسرررر قهررررلقأنررررهقالقيسررررللقعيءررررا قضاتن اررررذقعالقجلررررىق
ضاعءل رررررررا قضتصرررررررلي قلقوررررررر هاق للقضاعءل رررررررا قض  رررررررا ي ققلقالقجلرررررررىقصرررررررلضئلقضاررررررر جلوقلق

قضاتعلي ا قضاي ني ق
ء ضلقضتهلي قضايتلت  قجلقضاو وقضاز لل قق ا  را  قعارىقهرذضقضاو روقيصر اق غنرهقألق 

سنلض قيلقضاالوقضاذلقصالق يرهقورائزضقاءرل قضاشريمقضايء ريق ره قق5اوقي لقلقذاصق ع قي يق
قلقاقلق

شلي  قأالقالتقرشقضايو رلوقجليرهقخرر قهرذلقضا ترل ق ناير قألق نور قيو رلوقجليرهقيرلق
يستشرر قيررلقهررذضقأنررهق عرر قتن اررذلقاررتوقل قض جت ررالقهانلنيرراقاليو ررلوققأ ل رراق ررااو  قألق عءل رر ق 

  ق ع قي يقهذلقضاي  ق.42جليه

هررذلقضايؤسسرر قا رراقأهييرر قخاصرر قتن رراقت نررشقضايو ررلوقجلررا وقي اسرر قضاسرر لقخاصرر ق
 رررريقواارررر قضاعءل ررررا قضاسرررراا  قالوليرررر قهصررررال قضايرررر  قنتا رررر قعخررررتر  وق  اررررلهوقيررررلقضاي ررررليالق

وقجلرررىقنورررلقا عل ررروقي  رررلللق اا لييررر ق عررر قخرررلل  وقيرررلقضايؤسسررر قضاخ رررليلق ق اترررغيلللقب ررر
ضاعءابيرر  قليوءررقق  ررل قضاتغهارراقلقعجررا  قض  يرراجق رريقضالسررلقضاوررلقبت باررققجليررهقارراا زضمق ا رر  ق
ضايو ررلوقجليررهقبتن اررذقضاعءل رر قعذضقجررا قال لييرر قيررلقخررر قضتيرراق رريقضاوصررل قجلررىقضاي ا رر  ق

                                                           
ق.2013\3\6\4815 يقضايل قج  ق2013الاالزق3ضاصا لقبتاليخقق13\3990هلضلقصا لقجلقيو ي قضانءض ج  ق- 41

ليرراضقجبرر قضا ني:برر ضئاقضاعءل ررا ق رريقضاءررانللقضاي ل رريقلقضايءرراللقلق  اه رراقضايسررتءبلي  قارروقاررتوقذ ررلقضاي  ع  ضا  عرر ق- 42
ق.207ص2009ضتلاىق
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يرراقعذضق ررالقسررلل هقهلييرراقخررر قهررذلقضا تررل قلقاتلتررشقجلررىقضايتييلرر ق رريقجرر وقتن اررذلقالعءل رر قن ائ
ق.43هذضقضتسللشقألقا ت  قضايو لوقجليهقعاىقض بتعا قجلقضا ليي قت ن اقالعءاش

 الغرامل الجناليل نبديل عيني لليقوبل و دورها في بعاد  بدماب الجاني ا:نياا
لا رراقضايشررل قهرريقيررلقبررالقأورر قضابرر ضئاقضاعانيرر قلقأهي رراقواررتقأنررهقنررصقجق44ضا لضيرر 

قضاي ل ي ليلقبالقأهوقضاب ضئاق يقضاسياسا قضاعءابي قضايعاصل ق اجت الهاقجءل  ق عاا قتساهوق
 رريقترر نيقنسرر  قض  ررلضوقلقتلض رر قواارر قضاعررل قخاصرر قتسرراهوق رريقترر نيقنسرر  قض  ررلضوق

 . لتلض  قواا قضاعل قخاص ق يقضاواال قضاتيقي للق ا اقضايو لوقجلي قو اتقضاع  ق ا  لضو

توظرررىقضا لضيررر قضا نائيررر ق غهييررر قلضسرررع ق ررريقيختلررر قضاتشرررليعا قضاعءابيررر قضايعاصرررل  ق
لذاصق اجت الهاقيلقضاعءل ا قضاب ال قاواقيش ل قضاعءل  قضاسراا  قالولير قخاصر قهصرال قضاير   ق
 ررراانظلقعارررىقظ للهررراق ررريقولررر ق  اررر  قتتييررراق ررريقضا لضيررر قضاالييررر ق قلقي رررا قضا ءرررهقات رررققجلرررىق

ضاب ضئاقضا نائي قالعءل ا قضاساا  قالولي قلذاصق   اقهييت راقضاعءابير قضاتريقضجت الهاقيلقأ  اق
ذقن نرررشقضا رررانيقضاررر خل قعارررىقأصررر و قتت رررالشقيررر قيت ل رررا قضاسياسررر قضا نائيررر قضاو ايررر  قع

لقياقالت هقذاصقيلقسلبيا قترنع  قجلرىق ان رهقضان سريقلقض  تيراجيقلقض هتصرا ل قضاس لق
45لقض  تياجي قيو مق لضي قضايو لوقجلي قلقأسلتهلقتوا مقجلىقضاعرها قضتسلي ق

ق. 
وارررتق رررالقيرررلقبرررالقض هتلورررا قضا ايررر قضاتررريقنرررا  قب ررراقضا يعيررر قضاعايررر قالسررر للقلق

 قلقهرلقيراقيعنريق’’ض  رلضجقضايرااي’‘ألقق’’  لضير قض بر ض ’‘ضاتشلي قضا نائيقب الي قياقأسريتهق
 اا لضيررر ق لسرررال قاتن ارررذقضاوررر  قألققيسرررتب  قضاءا ررريقضان رررقق رررااو  قضاءصرررالقضايررر  ق ررراان قق

ل  قالقلسال قاتن اذقضاور  قهصالقضاي   قلالقيين ق اصقيلقضان ققب اقيل قأخلوق تقللقهناقجء
لقهررذضقض هتررلضحقأخرر ق ررهقضايشررل قضتايررانيق رراانصق ررلضزقضسررتب ض قجءل رر قضاورر  ققضايرر  .هصررالق

ور  قهصرالقضاير  قا ر لقضاءرل قهصالقضاي  ق عءل  قضا لضي  قلقضاءل ق القضا لضي قلسال قتن ارذقضا

                                                           
ق.29يسليقسليي :يل  قسابق ص- 43
يرلقضاءرانللقضا نرائيقهريقعارزضوقضايو رلوقجليرهق رغلقارؤ لقا ائر  قضاخزينر قضاعاير قق35جل  اقضايشل قضاي ل يق ريقضا صراقق- 44

قل صر للقو روق اا لضير ق ضنرهقانشرةقجرهر ق ضئنير قبرالقضايو رلوقجليرهقبرال. يبل راقيرلقضانءلذ  ااعيلر قضايت ضلار قهانلنراق ااييلقر 
ق.ضا لا 
ي نرراقج ي :ضا لضيرر ق برر ااقالورر  قهصررالقضايرر   ضايل زقضاءررلييقال وررلتقض  تياجيرر قلقضا نائيرر قهسرروق وررلتقضايعايلرر ق- 45

ق.ق125ص2004ضا نائي  ضاءاهل ق
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ضاتن اذي قالو وقضا نائيقواتقأنهقالقان  قياقضشتياقجليرهقيرلقور  قلق راالقوقيرلق ارصقيسر اق
ق.ق46 يقضاس اقضاع ايقاليو لوقجليهقجلىقأنهقن ذ

ترررلصقضايشرررل قضاي ل ررريقأيرررلقضختيرررالقضا رررزضمقضايناسرررشقاسرررل  قضاءا ررريقضاتء اليررر ق  رررلق
زيهقب عراقضا لضير ق بر ااقو  قألقجءل  قضا لضي  قلقاوقاليست ي قض هتصالقعياقجلىقجءل  قضا

يررلقققضاسرراا  قالوليرر  قلقعنيرراقخررل قاررهقهررذلقض ي انيرر قيررلقخررر قضا ءررل قضايانيرر قلقضاياايرر العءل رر ق
ضالتالقتؤ  ضلقجلىقألق"ق ياقا لزقاهقألقيو وق اا لضي قجل اقجرلقضاور قضت نرىقق150ضايا  ق

 وق اا لضي قجل اقجرلقضاور   قعذضق انر قضاعءل ر قضايءرلل قضايءللقاليخاا ا ق قلق يقواا قضاو
 لهرروق"قعالقألقق5000هريقضاور  قلور لق ررضلقضاور قضتهصرىقا رذلقضا لضيرر قيي رلقألقيصراقعارىق

تو ارر قضاءا رريقال لضيرر قان  رريقألقي ررللقيءرر لقضاءييرر ق ااعيلرر قضايت ضلارر قهانلنرراق رريقضاييلقرر قلق
يقضاع ررررالض قضايسررررتعيل قهييرررر قيبلرررر قتلررررصقا ررررذضقاتعررررلضقالرررر  رلقضاررررذلقالقيي ررررلقألقيعررررل ق رررر

47ضا لضي 
. 

لقب ررذضقي ررللقضايشررل قضاي ل رريقشررغنهقشررغلقي يلجرر قيررلقضاتشررليعا قأج ررىقالءا رريق
تءاارر لق ورر قأ نررىق.عالقألقسررل  قتء اليرر قلضسررع ق رريقعبرر ض قجءل رر قضاورر  ق عءل رر قضا لضيرر ق للق

سرلشقولير قضايو رلوقجليرهقي لغقيلقيوتلضلقيلقخرر قخاصري قهابلير قضا لضير قاإلبر ض ق  اقهذضق
 رريقواارر قجرر وقهيايررهق سرر ض ها ق يغخررذقهررذضقض برر ض قصررلل قعقررلضلق قألقصررلل قورر  قبرر ااقلق رريق

 .48ضاتشلي قضاي ل يقيعبلقجنهق ا قلضلقضاب ني

ض شر ا ق ريقققعالقألقهناقال ر قأشر ا قخ ارلقايرالق يناسر  قت بارققناير قسرلشقضاولير 
يي رلق ريقهراقققي راق ااتشرلي قضايصرللقلقضا لنسريضاتشلي قضاي ل ريقلق ريقتشرليعا قيءالنر قأ

 لرلقضجتبلنرالقجءل ر قب الر  ق رااي للضققلقب نيقأوقجءل  قب ال قال لضير ق؟يعتبلقسلشقضاولي قعقلضق
ألقتن اررذقض قررلضلقضابرر نيقاررؤ لقعاررىقعسررءاطقضا لضيرر قجررلقضايو ررلوقجليرره قلقيي ررلقألقان ررذقسررلشق

ق. ضاولي قهناقجلىقضايلسلقلقضايعسلقجلىقو قسلضم

                                                           

ق 14946 صق.1987بالل قق-يؤسس قنل اق- لل ق يقضاعلوقضا نائي–يص  ىقضاعل ي:ضاسياس قضا نائي ق-
ذقضاعءل رررا  قضا ررزمقضتل قضاعءل رررا قضاسررراا  قالوليررر قلقضاعءل رررا قضايااي  ضايع ررر قضارررل نيقع ليررر قبليو لش:هلضجررر قتن اررر -47

ق165ص1988ال لضسا قضاء ائي    ع ق
ق.293صق1998أبلقضايعا ىقوا مقأبلقضا تلح:قشلحقضاءانللقضا نائيقضاءسوقضاعاوقضا  ع قضتلاىقاوقال قضسوقضاي  ع ق- 48
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واررتقأنررهقعذضقضجتبلنررالق"عقررلضل"ق لض  قضا ررانيق رريقيءررلوقبرر   قضا لضيرر  ق ررضلقتن اررذلقا ررشق
أالقارررؤ لقعارررىقعسرررءاطقضا لضيررر قجرررلقضايو رررلوقجليررره ق يررراقأنرررهقيرررلققارررلقضاين ءررريقتلقنخ ررر ق
ضاشخصقضايعسلقاه قتلقأ ضملقاليبل قيعتبلقيستويرقبذضترهق ق ررقيعنرىقتننراقنخ رعهق قرلضلق

القيسرررت ي قأ ضملقضلقهنررراقذارررصقضاو ررروق اا لضيررر قسررري لغقيرررلقيوترررلضلقلذارررصقاعلررر قاارررؤ لقأاتزضيررراق
.أجسالقضايو لو

49
 

ضايشل قضاي ل يقهناقيشل هقتنراهض ق ءر قضجتبرلقسرلشقضاولير قهنراقققلقضالضه قألقيله 
ضجت رراللقألقققيررلقضاءررانللقضا نررائيق675عقلضهرراقللتررشقجلررىقذاررصقنتررائس قواررتقعنررهق رريقضا صرراق

ق .يسءلقأ ضمقض اتزضوقضاياايقجلقضايو لوقجليهتن اذقض قلضلقالق
لقاقررلقهنااررصقتنرراهضقيرر قضجت ررالقسررلشقضاوليرر قي ررل قعقررلضلقاإل  ررالقجلررىقضت ضم قألق
ان ذقض قلضلقجلىقضايعسلق ياقان ذقجلىقضايلسل قلقض ش ا قضتقيلقتعءا ضقهلقض قرلضلق ريقورقق

 .قق50ضايلسلقتنهقالقاؤ لقضاىقألقنتا  

يعا قل ررل قأسرراااشقيختل رر ق رريقتن اررذقجءل رر قضا لضيرر قتسرراج قالقيرراقيياررزق عررضقضاتشررلق
ع ياجقضا انيقلقتغهالهق ضخاقضاي تي ق اتسللشقضاذلقيعتي قجلرىقتءسريلقضا لضير قققيواا ق ي

 قيور  هاقضاءا ري قلقأسررللشقلقذارصق ااسرياحقاليو رلوقجليرهقهيير قضا لضير قجلرىقأهسراطقيختل ر
ااعيراقيرلقأ راقضاين عر قضاعاير قلقض ار ض ق ريقيلضقرزقبان اقلقبرالقجءل را قب الر قأخرلوق ضال لق

51ضاتغهالي قلقضات ليش قهذضق ا  ا  قعاىقأسللشقتغ ااق   قهيي قضا لضي 
ق.

ق
ق

                                                           
ق.294ضا تلح:يل  قسابققأبلقضايعا ىقوا مقأبلقق- 49
ق.295أبلقضايعا ىقوا مقأبلقضا تلح:يل  قسابق صقق- 50

أييرررررلقلي ررررراقلقضازيني:ضاعءل رررررا قضاسررررراا  قالوليررررر قضاءصرررررال قضايررررر  قلقب ضئل ا بررررر للق ضلقضا  ررررر ق ضا  عررررر قضتلارررررىق- 51
ق.345ص3003
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52

ا رررضقضاينازجرررا قلقذارررصقبت سررريلق ورررتقجرررلقأسررراااشق  اررر  قاضا  رررلقضا نرررائيقأصررر اق
يقضا نرررائيق ررريقولترررهقض  رررلضمض قضا نائيررر  قات رررا لق ررراقضاسرررلبيا قضاتررريقتلض رررهقضاءرررانللقض  لضئررر

تع قيلقبالقأبلزقض  رلضمض قضاب الر قجرلقضار جلوقضا نائير قيؤسسر قضاصرلاقهاترهقضاقرسي ي .لق
 رررريلقأورررر قضايؤسسرررر قضا  ارررر  قتءررررلوقجلررررىقضسررررتلضتا ي قلق لسرررر  قخاصرررر قواررررتقأن رررراقتصررررن ق

ضايخل ا قضاسياسي قضا نائي قضاو اي قب   ق عل اقأقيلق عااي قلقأقيلقيلضجا قاوءرلاقض نسرالق
 ااصلاقضا نائيقيرلقضابر ضئاقضا اير قضايعتير  ققلقتقليساقا   قض  ياجقلقعجا  قتغهااقضا اني.

قاتسلي قضاينازجا قيلقهباقضايلضياققضا لاي قضالضيي قعاىقعهلضلقج ضا قتصااوي ق.
ايشل قضاي ل يقاوقاخلجقب لللقجلقضاتل رهقضا  ار قالسياسر قضا نائير قضايعاصرل قوانيراقض

يرررلقهرررانللقضايسررر ل قضا نائيررر ق اانخرررلطقبررر لللق ررريقق41تبنرررىقهرررذلقضايؤسسررر قيرررلقخرررر قضا صرررا
ضاتيرررررالقضاتشرررررليعيقضايعاصرررررلقضاينرررررا لق  رررررللل قضاتخ اررررر قألقضاوررررر قيرررررلقضاعءررررراشق قلقترررررؤ لق

ايل ررا ق   رريقأصرر و قلسررال قجرر  قضا ررلضئوقلقظرراهل قو ررمقضضايصررااو قات ررا لقظرراهلتيقزيررا  ق
جلررىقيشرر ل قو ررمقضاء راياقضا نائيرر قلقضات لررشقجلررىقض  رلضمض قضا نائيرر قضاتءلا يرر قضاترريقالت لرشق

ق.ق53تتسوق اا لمقلقضاتعءا 
لق ررراال ل قعارررىقضاتشرررلي قضاي ل رررريق قن ررر قألق رررانللقضايسرررر ل قضا نائيررر قخرررل قالنيا رررر ق

جلررىقضات ررللقألقضايشررتقىق ررهقضال ررلمقعاررىقضايصررااو ق ليرراقتعلررققضاعايرر قصررروي قألقتءتررلحق
تت ررررالزقورررر هاقضتهصررررىققضتيررررلقب لييرررر قيعاهررررشقجلا رررراق سررررنتالقألقأهرررراقألق  لضيرررر قياايرررر قال

لذارصق رريقواار قيبرل قضت عررا ق راجتلض قألق  الل  يراقأ ررازقضايشرل قال ررل القألق لهروق ق5000
ايبررررلوقبان يرررراقعذضقتعلررررققضتيررررلقبررررن  قتورررر هياقألقي لررررشقيررررلقل ارررراقضايلررررصقعي ررررا قضاصررررلاقض

ق.ق54ضت عا 
                                                           

اقضاصر ضل ق ريلقضاسياسرا قلقعلقضل قظ للقايص لاقضاع ضا قضاتصرااوي قهرلقضايصر لاقضالن للس سرلنيقلقضار لقعوتر- 52
ق la justice reparatriceضانءرا قضار ضئلقورل قضاع ضار قضا نائير ق ريقضاي تيعرا قضا ل ير قلق ااتل ير قضا لنسري قضتقيرلقتر لضالق
 www.alkanounia.comضنظلقيءا قبلقضانصاشقجب قضالويالقضاع ضا قضاتصااوي قضاب ااقالع ضا قضا نائي قينشللق يله ق

ق.180 ص2002وسالقضاو يو:ضانظلي قضاعاي قالصلاقلقت بيءات اق يقضايلض قضا نائي   ضلقضان   قضاعل ي  قيوي قو يو- 53
قيلقهانللقضايس ل قضا نائي .ق41ضايا  ق- 54
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اقررلقضا ليررشق رريقضتيررل قألقضاءررانللققضا نررائيقات رريلق نورراقيعاهررشقجلا رراق ررااو  ق
ألقيخاا را قيعاهرشقق56ألقبضور وقضاعءرل تالق55 ءل قلقأخلوقيعاهشقجلا راق رااو  قلقضا لضير 

ق.58لأخلوقيعاهشقجلا اق اا لضي ق ءلق57جلا اق ا جتءا قألقضا لضي 
قنلض قضاصلاقضاز للقأ

ضال ررررلمقعاررررىقت عارررراقيسرررر ل قضاصررررلاقاررررتوقعيرررراق  لررررشق ل رررريقضانررررزض قألقضايت ررررللقلق
ضايشتقىق هقلقعياق  لشقألق هتلضحقيلقهبراقج رلقضانيا ر قضاعاير ق  رلقعذلقنلجرالقعيراقضت راهيق

قألقعهتلضوي.
ضت رراهيقبررالقضايشررتقىق ررهقلقضايت ررللقجلررىقعبررلضوقصررلاقبان يرراقالهرر قضارر جلوقيبنرريق

أج ررر قق41 ررراقي رررا ل قخاصررر قين يررراق وليررر قلقضختيرررالق للقعارررزضوق قلقوارررتقألقضايرررا  قجلرررىق
اليت للقألقضايشتقىق هقهباقعهاير قضار جلوقضاعيليير ق ليراقتعلرققضتيرلقب ليير قيعاهرشقجلا راق

 لهررروق ألقي لرررشقيرررلق5000 سرررنتالقو سررراقجلرررىقضتهررراقألققلضيررر قالقات رررالزقوررر هاقضتهصرررىق
صرراقبان يرراق رريقيو ررل ق ررات لض قعلقضلت ررياقضاصررلاقلقل ارراقضايلررصقت رريالقضاصررلاقضاوا

 شقجلا ياقعب ضمقضالق ر قأيراوقضانيا ر قضاعاير قي اشرل قبخصرلصقضاشر ايا قضايل  ر قعارىقضاسرا ق
 قلقهررذضقضانررل قهررلقضتقيررلقشررالجاقلقبررللزضقواررتققاا رراقيرراقاررتوقض  المقبتنررازال ق59ل ارراقضايلررص

 عرررر قضايلض ءرررر قتوليررررلقيو ررررلقضاصررررلاقلققي تل رررر قيررررلقضايت ررررلليلقلقالقا ءررررىقالنيا رررر قضاعايرررر 
قضستقيا قضايس ل .

لقضارذلقارتوق ي را ل قيرلقل اراقضايلرصقاقرلقالقاصقنل قيالقهرلقضاصرلاقض هتلضوري:قلقهن
ي رررللقعالقبتوءرررققبل ررراقضايت رررللقألقل رررل قتنررراز قي ترررلشقصرررا لقجنرررهق قألق ررريقوااررر قجررر وق

هصرررىقيرررلقضا لضيررر قوارررتقيءترررلحقجلرررىقضايعنررريق ررراتيلقأ ضمقنصررر قضاوررر قضتق60ل رررل قيشرررتقي
ضايءلل قهانلناقألقعصررحقضا رللقضانراتسقجرلقأ عاارهقجلرىقألق عراقضايشرل قضال رلمقعارىقضهترلضحق

                                                           
قيلقضاءانللقضا نائيق.ق448ل447لق432ضا صاق- 55
قيلقضاءانللقضا نائي.ق479لق406ضا صلالق- 56
قيلقضاءانللقضا نائي.ق608ضا صاق- 57
قيلقضاءانللقضا نائي.ق609 صاقضا- 58
هشاوقضاير ي:يساهي قضاءا يق يقواقأزي قضاس للق ااي لش ضاسلسل قضاي ل ير قاأل وراتقلقضا لضسرا قضاسر ني قضاعر  ق- 59

ق.52ص2017ضتل  ضا  ع قضاللاىق
قيياقضاس لقضاعلنيقضابالقلقض   الق  لضق يقلي الق واتقالقاتصللقل ل قيشتقي.- 60
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ضاصرلاقيرلق رل قل اراقضايلرصقلهرالقبترل لقضاشرللطقضايرذ لل ق ريقتءرزيوقالر للقضارذلقيي رلقألق
ق.ق61 لالع هقل ااقضايلصق جا  قضتا  قت لض قضاي تي قلقلأشقضاص  قضاذلقه قيو تقبالقأ لض

ق41لقهررذضقضاصررلاقبنلجيررهقهارر لقضايشررل قبتررلض لقي يلجرر قيررلقضاشررللطقورر  ت اقضايررا  ق
قيلقهانللقضايس ل قضا نائي ق:

قعلض  قضا ل القضاصليو ققلقيلض ء قضانيا  قضاعاي قاسللصقضايس ل -1
ألقي للقضا عاقضايعاهشقجليهق عءل  قو سي قالقت لاقضاسرنتالقلققلضير قالقات رالزق-2

ق لهو5000قو هاقضتهصى
ق للل قيصا ه قلئي قضايو ي قألقيلقانلشقجنهقجلىقيو لقضاصلا-3
قعازضيي قتن اذقضتيلقضاء ائيقضاصا لق اايصا ه قجلىقضاصلاق-4
قج وقظ للقجناصلق  ا  قتي قضا جلوقضاعيليي -5

أهيي قهذلقضايؤسس قتظ لق يقواا قن او اق قليءص قبن راحقيوالار قضاصرلاقصر للق
ضايو يرر ق تن اررذقايصررا هتهقجلررىقيو ررلقضاصررلاقلقتن اررذقضت ررلض قاي رريللقأيررلقجررلقلئرري ق

ضاصلاقي قج وقظ للقجناصرلق  ار  قتير قضار جلوقضاعيليير ق قلقانرتسقجنرهقتلهار قضار جلوق
قضاعيليي .

لقيشرر اقن رراحقضاصررلاقت نررشقضايررت وق يررالقضالصرري قض  تياجيرر قضاترريقهرر قت ااررهق رريق
 اانسر  قال رانيقارهق للق ر قي روقهرذضقضار للقذلققواا قخ لجهقاإل لضمض قضا نائي .قلقضاصلا

خل يررر قع تياجيررر قلقعنسررراني قتشررر  قجلرررىقضاوررراقض  تيررراجيقلقضاترررلض ءيقلقجلرررىقتءرررليوقسرررللصق
ضا رراناقجبررلقضات رراهوقلقضاوررلضلقض  تيرراجيقع ررا  قعاررىقذاررصقيسرراهوقضاصررلاق رريقخ يرر قضاع ضارر ق

قضا نائي .

عالقألقضايشررل قضاي ل رريقلق رر قينررهقالتخ ارر قيررلقل ررغ قضاعءل ررا قضاسرراا  قالوليرر قسررالق
جلىقن سقضات الشقضايءالنر قضاتريقأخر  ق ااعءل را قضاب الر ق ريلقتشرليعات ا قل ارصقيرلقخرر ق

                                                           
ستلتي:ت ليا قهلين قضابلضم ق يقهانللقضايس ل قضا نائي قضا  ا  ق وتقانااق بللوقضا لضسا قضاعلياقضايعيء قلور  قبل يع ق- 61

ق.23ص2007-2006ضاع ضا قضا نائي قلقضاعللوقضا نائي ق ايع قسا لقيوي قبلقجب هللاق  ا ق
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ضا نرررا قلض جرررا  ققيسرررل  قيشرررلل قهرررانللقضايسررر ل قضا نائيررر ق  رررلضقي ا وررر قض  رررلضوقلقعصررررح
قع يا  و.

ع ا  قعاىقضاب ضئاقضاينصلصقجلا اق ريقضاءرانللقضا نائي والار قضاتشرليعا ق ابتقرالق
أنظي قجءابي قب ال قأخلوقه قتقللق عاا ق يقتغهااقلقعجا  قع ياجقضايو لوقجليهق يقضاي تير ق

ابر ضئاقضاتريقلهذلقضاب ضئاقيتعر   قعالقضننراقسنءتصرلقجلرىقض62يلق  ا  قلق علهق ل ضقصااواق هق
ق قيشلل قهانللقضايس ل قضا نائي .ضجتي هاقضاتشلي قضاي ل يق يقع القيسل 

 أوال:اليمل من اجل المنفيل اليامل
يعتبلقضاعياقيلقأ اقضاين عر قضاعاير قيرلقبرالقضهروقضابر ضئاقضانظراوقضاعءرابيقضاتريقتبنت راق

لئ ا تعاهب قضاتشررليعا قضاسياسرر قضا نائيرر قضاواايرر ق برر ااقالعءل ررا قهصررال قضايرر  قلقت ررالزقيسررا
جلررررىقضالخررررذقب رررراق لسررررال ق جررررا  قع يرررراجقضايو ررررلوقجلررررا و قلقيررررلقبان رررراقضاتشررررلي قق63ضايءالنرررر 

ضاي ل رريق رريقع ررالقيسررل  قيشررلل قضاءررانللقضا نررائي.لقيءصرر ق عءل رر قضاعيرراقيررلقأ رراقضاين عرر ق
ضاعايررر قهررريقجءل ررر قضاتررريقتصررر لهاق  ررر قه رررائي قيختصررر قتتييررراق ررريقضاءيررراوق عيررراقيرررلق رررل ق

اء رامقضاعءل ر قضاسراا  قالولير  ألقب  قيلقع خاارهقضايؤسسر قضاعءابير ق لوقجليهق للقأ ل قضايو
هلقهياوقضا اناق عيراقيعرلجق اا ائر  قجلرىقضاي تير قتق ارلضقجرلقضاخ رغقضايلتقرشقيرلق ل رهق للق

ق.64يءابا
يررلقهررانللقضاعءل ررا قضا لنسرريق رريقضا ءررل قق131لقجل  رراقضايشررل قضا لنسرريق رريقضايررا  ق

ضاعياق رقيءاباقايصلو قشخصي قيعنلي قجاير قألق يعير قيخلار قي اشرل قأجيراالققضاياين ق غنه
ق.66.قييتازقه ضقضانل قيلقضاعءل ا ق ااص  قض صروي قلقضاتغهالي 65اليصلو قضاعاي 

                                                           
شرر ا  قضاياسررتلق رريقضاوءررلاق تخصررصقجبرر قضاررلؤل قونال:ضاعيرراقالن رر قضاعرراوق برر ااقجررلقجءل رر قضاو   يررذ ل قانارراقق- 62

ق.39 ص2014هانللق نائي  لي قضاوءلاقلقضاعللوقضاسياسي   ايع ق س ل  
يررروقضنتءررراقعارررىقضن لترررلضق ررريقجررراوقق1970نشررغقهررر ضقضانظررراوق بررر ااقاعءل ررر قضاوررر  ق ررريقضالاليرررا قضايتورر  قضتيلي يررر قجررراوق- 63

.يوقضنتءاقضاىقضا ل قضاعل ي ق تبنتهقتلن قلقضا زضئلقلق1983 يوقضنتءاقضاىق ءي قأنوامق ل قضللل اقلقين اق لنساققسن ق1979
قض يالض قضاعل ي قضايتو  .

ق.www.elkaanounia.comضجيلقبل اني: للل قتعييوقت باققب ضئاقضاعءل ا قضاساا  قالولي ق يءا قينشللق يله قق-64 
65 -desportes fréséric et le gunchec francis,lle nouveau droit pénal,PARTIE1,droit pénal 

général,troisiéme edition,ecinimica ,1997,P596 . 
ق.207ل206ضسوااقضبلضهيوقينصلل:قيل زق يعلوقض  لضوقلقضاعءاشق  الضلقضاي بلجا قضا ايعي  ضا زضئلقص- 66

http://www.elkaanounia.com/
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يررلقخررر قيرراقسرربققاتبررالقألقنظرراوقضاشرر اقيررلقأ رراقضاين عرر قضاعايرر قا نررشقضايو ررلوق
جليرررهقيرررلقيسرررالذقضاعءل رررا قضاسررراا  قالوليررر قهصرررال قضاي    ءررر قأيبتررر قن اوررراق بارررلضق ررريقضاررر ل ق

قضايءالن ق
خاص ق يياقاتعلقق ريقضاور قيرلقضاعءراشقلقي ا ور قضاعرل قعارىقضا ليير قلقضاءر ل قجلرىق

وقسبااقالتخ ا قيلقضقتظاسقضاس للقضاتيقتشاقجيلي قضاتغهارا لقيعر ق لقأه67ضال  قلقضاتغهاا
أقيررلقت ال رراقيرر قيت ل ررا قضاسياسرر قضا نائيرر قضاو ايرر  لقيسررياقضاعيرراقالن رر قضاعرراوق عرر وقه رر ق
ضاصل قبالقضايو لوقجليهقلقضاي تي قضاخال ي لقيلقيوق  لقالقي ء قجيلرهقلقتتراحقارهقضا لصر ق

ض قجلا ررا  رقي رري قيصرر لقلزهررهقيرراقيررلقشررانهقع عررا لقجررلقالترر ا قيرر قأ ررلض قجائلتررهقلقض شررلق
.لقهناارصقيرلقضا ءرهقيرلقنرا وق  رللل قعخ را قت بارقق68ضالهرل ق ريقهالير قضا ليير قيرلق  ار 

هرر لقضابرر ضئاقاعرر  قهلضجرر قضاترريقيررلقشررغن اقتقررلي قع يرراجقلقضاتغهاا ين رراقألقي ررللقضاعيرراقضاررذلق
قيءلوق هق

 عءل ر  لقألقارتوقضختيرالقضاعيراقضايرئروققضايو لوقجليهقيءابراقض رلقاتناسرشقلق بيعتره
ق.69اليو لوقجليه لقيلضق  قبلنايسقضاعياقببلنايسقعصرويقشاياقاليو لوقجليه

ضايشل قضاي ل يق يقع القضايسل  قو  قشللطقعو ضهاقتتعلقق اايو لوقجليهقلقأخرلوق
-5 صراتتعلقق ااعءل  ق لقأخلوقتتعلقق ااعءل  قن س اقات باققه ضقضاب ااقخصصق اقيلقضا

ق.35-8لقق35-7لقق35-6لقق35
سررررررن قجلررررررىقضتهرررررراقلهرررررر قضلتقرررررراشقق15 اانسرررررر  قاليو ررررررلوقجليررررررهقا ررررررشقألقات ررررررالزق

ضا نو  ه ضقضاشلطقيءت يهقهانللقضاشر اقلقيختلر قض ت اهيرا قضا لاير قضاتريقالقا ارزضلقتشر ااق
  رريقواارر قيرراقع ضقهررلل ق35-8ضت  ررا قهبرراقهرر ضقضاسررل.عالقضنررهقضايشررل قضسررتينامضق رريقضا صرراق

يرلقهررانللقضايسر ل قضا نائيرر  يي لقالورر تقألق482ضايو ير قضاو رروق عءل ر قو سرري قل ءراقاليررا  ق
قيستب ا اق عءل  قضاعياقت اقضاين ع قضاعاي .

                                                           
ا نائيررررر قضايعاصرررررل  ضا  ع قضتلارررررى  ضلقضان  ررررر قيويرررررل ق رررررهق ر :أصرررررل قضات رررررليوقلقضاعءررررراشق ررررريقضاسياسررررر قض- 67

ق.47صق2005ضاعل ي  ضاءاهل  
لقق209أييررلقلي ررالقضازيني:ضاعءل ررا قضايسرراا  قالوليرر قضاءصررال قضايرر  قلقبرر ضئل اقبرر للق ضلقضا    ضا  عرر قضاللاررىقص- 68

قيا ع ها.
ق.41جب قضالؤل قونال:يل  قسابققص - 69
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عاىقأنهقاتعالقجلىقها يقضتو ضتقألقاتغقر قق35-8لقتشالقضا ءل قضاياني قيلقضايا  ق
لقاوا يرا قتقلينرهقلقعجرا  ققيلقي وقيرئي قضاعياقيلقأ اقضاين عر قضاعاير قايصرلو قضاور ت

قع يا ه.
ق اال ل قان  قضايا  قن  قألقضايشل قضشتلطقألقتقللقضا ليي ق نو .

ق35-6 اانس  قالعءل  قضشتلصقضايشل ق يقع القضا صا
قألقي للقضاعياققالقيؤ وقجنه

سراج قا ائر  قيصراااقضا لار قضلقيؤسسرا قألقق600لقق40لقان زقاي  قتتلضلحقياقبالق
اوءرررلاقلقضاوليرررا قلقضاو ايررر قضا اررر  قألقضايؤسسرررا قضاعيلييررر قألضايؤسسرررا قهائرررا قويايررر قض

قضاخالي قألق
 للقضاع ا  قلققالهاقيلقضايؤسسا قعلقضا يعيا قألضاينظيا ققالقضاو ليير قضاعاير ق
ا ائرر  قضاصرراااقضاعرراو لقضجتبررلق رريقضا ءررل قضايانيرر قيررلقن رر قضايررا  قألق رراقاررلوقيررلقيرر  قضاعءل رر ق

قعياقي قيلضجا قضاو قضت نىقلقضتهصى.الضزيهقساجتالقيلقضا
لقضايو ررلوقجليررهقالتررزوقبتن ارر قضاعءل رر قضاعيرراقت رراقضان رر قضاعرراوق ضخرراقالقات ررالزقسررن ق
يرررلقصررر للقضايءرررللقضاتن اررر لقيررر قعي انيررر قضاتي اررر قايررر  قييايلررر قيرررل قلضوررر  ق ءرررلضلقصرررا لقجرررلق

يو ررلوقجليررهقضقها رريقت باررققضاعءل ررا قألقها رريقضتورر ضتقوسررشقضاواارر قبنررامضقجلررىق لررشقضا
قنائ هقضاشلجيقع ضق القو يا.

عالقضنهقي رلحقضاسرؤض ق ريقواار قعخرر قضايو رلوقجليرهق ااتزضيرا قضاعيراقالن ر قضاعراوقيراق
قهيقض  لضمض قضايتخ  ق يقوءه؟ق

ضايشررل قضاي ل رريقارروقات ررلاقا رر ضقض وتيررا قج رر قضايشررل قضا لنسرريق رريقع ررالقنررصق
اارر قض خررر ق ا اتزضيررا قضاناشررئ قجررلقجءل رر قيررلقهررانللقضاعءل ررا قأنررهق رريقوق42-434ضايررا  ق

ضاعياقيلقأ اقضان  قضاعاوق ضنهقاتا  قب اق  ليير قيعاهرشقجلا راق سرنتالقو سراقلققلضير قهر لهاق
ق.قق70ألللق30000

                                                           
70 -Sylvain jacopin ,droiy pénal général ,Bréal,Paris 2011,PAGE404 
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لقرروقهرر لقضا  ررل قضاترريقيي ررلقترر ضل  اقيي ررلقضاءررل قجررلقضايشررل قضاي ل رريقخ ررىقخ ررل ق
 عءل رر قب الرر قستسرراهوق رريقعصرررحقضا نررا قلق ليئرر قبتبنيررهقسياسرر قضاعيرراقيررلقأ رراقضان رر قضاعرراوق

قتاهال وقلقعجا  قع يا  وق ضخاقضاي تي .
ق

 اانيا:الغرامل اليوميل
ت لحق لسال قالو قيرلقضاعءل ر قضاسراا  قالولير قلقهريق ليءر قاتن ار قق71ضا لضي قضااليي 

ضاعءل رر قخررالجقأسررلضلقضاسرر ل قلقضاترريقأخررذ قب رراقيختلرر قضاتشررليعا قات الزيسررالذقضاعءل ررا ق
جل  راق عرضقضا ءرهقضلقيو روقضاءا ريقجلرىقضا رانيق يبلر ق ضاساا  قالولي قخاص قهصال قضاي  .

يعالقا  عرهقالييراقاير  قيعانر  قلقيءرلوقضا رانيق سر ض قهيير قضا لضير قضااليي  ي رلل  ق ريقجر  ق
قأياوقضا لضي قضايو لوقب اق يقن اي قضاي  قضايو   قال لضي 

ن رراققلضيرر قضئتيانيرر قتتييرراق رريقيبلرر قيعررالقيررلقلهرر قجل  رراققأورر قضا ء ررامقضا لنسرراالق غ
ق.ق72ضايا قيو  لقضاءا يقلقيص اقلض شقضت ضمق ي ل قصاللل قضاو وقلض شقضان ا 

يرررلقيسرررل  قيشرررلل قهرررانللقق35-9لقهررر قجل  ررراقضايشرررل قضاي ل ررريق ررريقع رررالقضا صرررا
هرريقيبلرر قيرراايقتورر  لقضايو يرر قجررلق رراقاررلوقيررلقضايرر  قضاو سرري قضايو ررلوق’’ضايسرر ل قضا نائيرر 

ق.’‘ب اق
يعررررررل قت باررررررققضا لضيرررررر قضاالييرررررر قضنتشررررررالضقلضسررررررعاق رررررريقيختلرررررر قضاسياسررررررا قضاعءابيرررررر ق

 ل اررصقتهيات رراق رريقت عارراقلقعن رراحقسياسرر قضاورر قيررلقضاعءرراش لقت نررشقضايو ررلوق73ضايعاصررل 
                                                           

ضارذلقق1916يعرل قظ رللقضا لضير قضااليير قعارىقب ضير قضاءرللقضاعشرليلقيرلقخرر قيشرلل قهرانللقضاعءل را قضاسرلي لقاسرن ق- 71
 يروق1931جاوقق أياقضاسلي   ءته1921لينسشقعاىق للقيالضل لقتعتبلق لنل ضقضاس اه ق يقت باققهذضقضانظاوقلقذاصق يقجاوق

 قلق1983 ررلضلق10ضنتشررل قهررذلقضاعءل رر ق عرر قذاررصق رريقضاع ارر قيررلقضاتشررليعا  لقأخررذقب رراقضايشررل قضا لنسرريق يل ررشقضاءررانللق
.قضشررالقا ررذضقضات ررللقجلرلض قجلرريق رريقلسررااتهقضاعءل رر ق25-131 9-131 5-131نرصقجلا رراق رريقهررانللقضاعءل را قضا  ارر ق

ق.66ضاساا  قالولي قهصال قضاي  .ص
72 -desports frédéric et le gunechec francis:opp cit ,Page791 .ق
ضار لقضهترلحقضتخر قبنظراوقضا لضير قضااليير ق ريقق’’ رللقتارلضل’‘أل قيرلقضبتر  ق  رل قضا لضير قضااليير قهرلقضا ءيرهقضاسرلي لقق- 73

 قيوقتلت راقضاسرلي ق1921 لقتعتبلق لنل ضقأل قيلق بققنظاوقضا لضي قضااليي قجاوق1916يشلل قهاللقضاعءل ا قضاسلي لقسن ق
لقهن اليراقق1975 يوق للياقلق للستقالي اقلقبلاي يراقلقأخر  ق رهقضانيسراقلقأايانيراقسرن ق1939 يوقضا نيالصقجاوق1931جاوق
.هر ضقضات رللقضاتراليخيقأشرالقارهقأسرتا ناقضا ءيرهقضاعليريقضايشيشريق ريقيءاارهق:بر ضئاقضاتر ضبالق1983 يوق لنسراقجراوق1979جاوق

ق.قcom.maroclaw.wwwنشللق يله قضاساا  قالولي قي
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ضخترطقضايو لوقجليرهق رااي ليالقضاخ رليل ققجليهقيسالذقضاو  قهصالقضاي  قضاتيقيلقأهي ا
قلقه قأخ ق هقضايشل قضاي ل يق يقع القيسل  قيشلل قضاءانللقضا نائي.

لقق100ضجتبرررلقضايشرررل قضاي ل ررريق ررريقع رررالقضايسرررل  قوررر  قيبلررر قضا لضيررر قضاياايررر قبرررالق
ق لهوقجلق اقالوقيلقضاعءل  قضاو سي قضايو لوقب ا.ق2000

اليو ررررلوقجلرررا وقلقخ ررررلل قضا لييرررر قيررررلقخررررر قهرررر ضقيررر قيلضجررررا قض ي انررررا قضايا يرررر ق
ضايءت ررررىقن رررر قضلق لسرررر  قضايشررررل قيررررلقللضمقهرررر لقضاعءل رررر قعتاورررر قضاءا رررريقضسررررتخ ضوقسررررل اتهق
ضاتء الي ق يقت لي قهذلقضاعءل  ق ياقاترموقلق خاقضايو رلوقجليره قلأي راقتشر ي قضا رانيقجلرىق

ياجق ضخرراقضاي تيرر قخررالجقضاعيرراقيررلقأ رراقضاوصررل قجلررىقهرر ضقضايبلرر قلقتشرر يعهقجلررىقض نرر 
قأسلضلقضاس ل.

ضايو لوقجليهقالترزوق رغ ضمقضايبلر قضايور  ق ريقأ راقالقات رالزقيرير قأشر لققيرلقتراليخق
قص للقضايءللقضاتن اذلقلقيي لقضاتي ا قايل قلضو  ق ءلضلقصا لقيلقها يقت باققضاعءل ا .

 اق ااترراليخقضارر لقلهرر ضقيرراقييازهرراقجررلقضا لضيرر قضا نائيرر قضاترريقتلررزوقضايو ررلوقجليررهقبرر  ع
قي للق يهقضاو وقضاصا لق ا  ضن قنا ذض.

ق
 االاا:تقييد بيض الحقوق و فرض تدابير رقابيل او عالجيل أو ت هيليل

ق35-14لقق35-13لق35-12خرررصقضايشرررل قضاي ل ررريقا ررر ضقضاتررر بالق قيرررلقضا صررراق
يعل  راقج ر قشغنهقشغلقضاعءل ا قضاب ال قضتخلوقخصقاهقضايشل قضاي ل ريقشرللطقعالقأنرهقاروق

ضا لضي قضااليي قضاتيقخص اقبتعلي ق ياقأشلناقعاىق اصقأجررل.لقهر قجل رهقضار عضقهر ضقضابر ااق
يسررياق يل  ررهقضلقي لررققسررلضوهقشررلطقألقيظرراقتورر قض خت ررالقواررتقات رريلقضاو رروقضاءا رريق

قبض را
ضا رررررانيقي يلجررررر قيرررررلقضاشرررررللطقييررررراقضاخ رررررل قاليلضه ررررر قيرررررلقهبررررراقع ضل قضاسررررر لقألق

قلضيسقضاتيقتنظي اقيؤسسا قضالجاي قألقشلطقضايشال  ق يقضاب
يتا ع قضا لضس ق ا  ا  قعاىقضتصراق ريقضاشرللطقلقهرلقجر وقضلتقراشقضايو رلوقجليرهق

ق.74تلق ليي ق يقضايستءباقألق ضخاقي  قزيني قيعان قيو  هاقضاو وقضايشللط
                                                           

ق.96هلهالق ليي :يل  قسابققص- 74
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ضايشرررررل قق35-12 ررررراالول قايسرررررل  قيشرررررلل قضاءرررررانللقضا نرررررائيققل ارررررصق ررررريقضا صررررراق
خررر قهررذلقضاعءل رر قضخت ررالقضايو ررلوقجليررهقالتاقرر قيررلقضسررتع ض لقاتءررليوقسررلل هقلققيسررت   قيررل

قضست ابتهق جا  ق
ضاررررذلقأ لجق ررررهقضاعءل ررررا ققق35-13ض  يرررراج.ليظ لقذاررررصق ليرررراقيررررلقخررررر قضا صرررراق

ضايءا  قا عضقضاوءلاقضلق لضقت ضبالقلهابي قألقجر ي قألقتغهالي قضاتريقيي رلقضاو روقبلضور  ق
قألقأقيلقين ا:
ق اا  لق يق اقيلقضابن قضتل قلقضايااتقلقلقضالض  .لق
ق.يزضلا قضايو لوقجليهقنشا اقي نياقيو  ضقألقتت عهق لضس قألقتغهيرقي نياقيو  ض.1

ا ررر  قضايو رررلوقجليرررهقيرررلقهررر ضقض  رررلضمقعارررىقتل يرررهقضايو رررلوقجليرررهقنورررلقضاتغهاررراقلق
قعل ي ق.ضاتقليلقجلىقيستلوقضاي لقلقضاول قضاتيقتترموقلقعي انياتهقضاي

. رررلضقلها ررر قالرررزوق يل ب ررراقضايو رررلوقجليرررهقيرررلقهبررراقها ررريقت بارررققضاعءل رررا قألق2
ها رريقضتورر ضتقوسررشقضاواارر ق ااتءرر وق رريقيلضجارر قيعانرر قعيرراقعاررىقضايؤسسرر قضاسرر ني قضلقيءررلق

قضاشل  قألقضا لصقضايلقيقألقي تشقضايلظ قضاي ل ق اايساج  قض  تياجي ق اايو ي .
للق ررر قي ررروقيسررراهوق ررريقتغهاررراقضا رررانيقخرررالجقضايؤسسررر قلقهررر قض  رررلضمقضالهرررابيقارررهق 

قضاس ني ق
ق.خ ل قضايو لوقجليهقاعرجقن سيقضلقجرجق  قض  يال.3

لهررذضقض  ررلضمقبرر لللقيسرر وق رريقتغهارراقضا ررانيقلقع عررا لقجررلقجررااوقض  ررلضوقل اررصقجررلق
 ليررر قيعاا ترررهقن سرررياقلقجر رررهق ررر قض  يرررالقضاتررريقتعتبرررلقيرررلقضتسررر اشقضا ض عررر قاللتقررراشق

قضا ليي 
لقيرلقخرر قتولالنراقا اترهقضاعءل را قضاب الر قضاتريقضجتير هاقضايشرل قضاي ل ريق ريقع رالق
يسرررل  قيشرررلل قضاءررررانللقضا نرررائيقاتبررررالقانررراقألقضاسياسرررر قضا نائيررر ق ررررااي لشقأصررر و قتلضقررررشق
ضات رررللض قلتسرررتعالق اات رررالشقضايءالنررر ق  يررر ققتغهاررراقضا نرررا قلقعجرررا  قع يرررا  وق ضخررراقضالسرررلق

قءلااقيلقضا ليي قعنءاصقت عات ا.ض  تياجيقات



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

46 
 

ي يررر قض صررررحقلقعجرررا  قضاتغهارررا القيي رررلقألقتع ررريقييالهررراقعالقعذضقترررل لقا ررراقينررراخق
يرئرروق قتلقذاررصقيي ررلقألقيوسرر قضا ررانيق غنررهق ررل قيررلقأ ررلض قضاي تيرر قلقألقالقيورر قبتلررصق

سرليي قت علرهقالض رهقضانظل قضا لني  لقيساج تهقجلرىقتءرليوقضجل ا رهقلقتنشرئ قشخصري ق  ار  ق
قأج امقضاويا قب لأ  قلق يلحق يقع القضايسالض قلقضاع ضا قض  تياجي .

ليلقبالقضتلاليا قضاتيقاتل شقضاتل ازقجلا اقلقهيقضاتءلريصقيرلقضاعءل را قضاسراا  ق
الوليررر قهصرررال قلقضاتل رررهقنورررلقتعزيرررزقي انررر قضاعءل رررا قضاب الررر قلقضتخرررذقب ررراقيرررلقأ ررراقتوءارررقق

ق.ضته ض قضاينشل  
لقخرصررر قضاءرررل قألقضاء رررامقا ءرررىقارررهقضاررر للقضتساسررريق ررريقت بارررققهرررذلقضابررر ضئاقلق
تعزيررزقضاعيرراقب ررا قيررلقأ رراقت ررالزقأزيرر قت شرريقضاعءل ررا قضاسرراا  قالوليرر قهصررال قضايرر  قضاترريق
أ ان قجلقهصللهاقلقخل  قللضمهاقضاع ار قيرلقضآليرالقضاتريقأصر و قتعتبرلق يعلهرا قأساسري ق

ق قع يا  وت ا هقتغهااقضا نا قلقعجا 
 

 

تشددلبي السدجناي اددي الملدرا بددين القدانون م الواق  م ب ددة :ققعبدد الجليددي عينوسدي-

ق.ق2012دار أبي رقراق لل باعة م النشرال ب ة األملى 
سرررررررر اوقضاينصررررررررللل:ي ان قضاتغهارررررررراقلقعجررررررررا  قض  يرررررررراجق رررررررريقضاسياسرررررررر قضا نائيرررررررر ق-

انللقلقضاييالسر قضاء رائي   ايع قيوير قضاخراي ق ااي لش لساا قانااقشر ا  قضاياسرتلق ريقضاءر
ق2019-2018 لي قضاسليسي

ت ور السياسة ال قابية علدى ودوي مشدرمل القدانون الجنائي رسدالة :هرهار كريمة-

انيدددي ددددهادس الماسدددتر  جام دددة عبدددد المالدددك السددد دي كليدددة ال لدددوم القانونيدددة م ا قتصدددادية م 

ق.20176-2016ا جتماعية طنجة السنة الجام ية 
بدرام  مسسسداح حمايدة ال ةولدة م مسدإللة ا دمدام ا جتمداعي :عبد الل يف كدداني-

لألحددددال الجدددانحين  أطرمحدددة لنيدددي الددددكتوراه ادددي علدددب ا جتمدددال   كليدددة ا داا م ال لدددوم 

ق.2016-2015ا نسانية بةاس   
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الوودد  ال قددابي القددائب مسياسددة ا ادد   م جعددادس جدمددام األعمددا  :مصدد ةى مدددا -

التحضدديرية للمندداارس الوطنيددة حددو  السياسددة الجنائيددة بددالملرا الواقدد  م ا ادداق منشددوراح 

ق.2004جم ية الم لومة القانونية ال ب ة الثانية ال دد الثالث المجلد األم  
ق100السددجون مسددسملية مشددتركة تقريددر المجلددو الددوطني لحقددوق ا نسددان ا مة-

ناح منشددوراح المجلددو الددوطني لحقددوق تواددية مددن أجددي حمايددة حقددوق السددجناي م السجي

ق.ا نسان
   أيددة حلددو  لةدداهرس اكتةدداا السددجون مقالددة منشددورس بموقدد :محمددد البكدداري-

www.marocdroit.com   
-

الحبو قصير المدس اي التشري  الجزائري اسدتةحا  الةداهرس م البحدث :مليرس روا

ق.2004منشور بمجلة القصر  ال دد التاس  دتنبر  عن البدائي  مقا 
-

التددددابير المجتم يدددة كبددددائي لل قوبددداح السدددالبة :عبدددد ن بدددن عبدددد ال زيدددز اليوسدددةي

للحرية مدددد كرس لنيددددي دددددهادس الماسددددتر أكاديمية نددددايف لل لددددوم ا منيددددة مركز الدراسدددداح م 

ق.قق2003البحول ال ب ة األملى الرياض
ق
-philipe Combéssie:sociologie de la prison,editionقla 

découvert,PARIS,2001ق
السياسدة الجنائيدة محمايدة حقدوق الحددل الجدانل ادي الملرا ال ب دة :محمد الليداط-

ق. طوا بريو الرباط2006األملى غشت
السددجي ال دددلي م جدددكالية حقددوق ا نسددان أطرمحة لنيددي دددهادس :قمحمددد بددن جلددون-

ال لدوم ا قتصدادية م القانونيدة م ا جتماعية الرباط أكددا  الدكتوراه اي القانون الخاص كليدة 

ق.ق2002-2001السنة الجام ية 
مس رس رد ا عتبار م دمرها اي  عادس ا دمام رسالة لنيدي ددهادس :هشام لملاري-

-2013الماسددتر اددي ال لددوم القانونيددة تخصددص جنددائي  جام ددة محمددد الخامو أكدددا  سددنة 
ق.2014

السددجي ال دددلي ماددن قددانون المسدد رس الجنائية مجلددة القصددر ال دددد :لحبيددب بيهددي-

ق.2005 سنة 10

http://www.marocdroit.com/
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دمر المسسسة السجنية اي جعادس تإلهيي الحدل الجانل رسالة لنيدي :قلحسن اضي ن-

ق.2005-2006ديبلوم الدراساح ال ليا الم مقة اي القانون الخاص ااس 
ا  ديددوان الم بوعدداح مددوجز اددي لب ا جددرام م ال قددا:قجسددحاق جبددراهيب منصددور-

ق1988الجام ية الجزائر  
التةريددد ال قددابي م تددإلليره علددى المسددسملية الجزائية رسددالة ماسددتر :مسددلي سددومية-

ق.2017-2018جام ة مو ي ال اهر س يدس 
بددددائي ال قوبددداح ادددي القدددانون الملربدددي م المقدددارن م  ااقهدددا :ريددداض عبدددد اللندددي-

ق.2009األملى  المستقبلية  لب يتب ذكر الم ب ة ال ب ة
اللرامة كبديي للحبو قصير المدس المركز القدومي للبحدول ا جتماعيدة :مهنا ع ية-

ق.ق125ص2004م الجنائية قسب بحول الم املة الجنائية القاهرس 
ق-مسسسددة نوادديق-درمس اددي ال لددب الجنددائي–السياسددة الجنائيددة :مصدد ةى ال ددوجي-
ق 1987بيرمح 

اح  الجددزي األم  ال قوبداح السدالبة للحريددة م ال قوبدققواعددد تنةيد :جدريدو بلمحجدوا

ق1988ال قوباح المالية الم هد الوطني للدراساح القضائية طب ة 
شلحقضاءرانللقضا نرائيقضاءسروقضاعراوقضا  عر قضتلارىقاروق :أبو الم اطى حااظ أبو الةتو -

ق.1998ال قضسوقضاي  ع ق
ال قوباح السدالبة للحريدة القصديرس المددس م بدائلها بددمر دار :أيمن رمضا ن الزيني-

ق.3003ال ب   ال ب ة األملى 
مساهمة القاوي اي حي أ مة السدجون بالملرا السلسدلة الملربيدة :هشام الم طي-

ق.2017لألبحال م الدراساح السجنية ال دد األم  ال ب ة ا ملى 
ن المسد رس الجنائيدة الجديددس بحدث تجليداح قريندة البدرايس ادي قدانو:بوجم ة سدتوتي-

لنيي دبلوم الدراساح ال ليا الم مقة محدس ال دالة الجنائية م ال لوم الجنائية جام ة سيدي محمدد 

ق.2007-2006بن عبدن بةاس 
ال مي للنة  ال ام كبديي عدن عقوبدة الحبو مد كرس لنيدي ددهادس :عبد الرؤمف حنانق-

ئي كليدددة الحقدددوق م ال لدددوم السياسددددية جام ة الماسدددتر ادددي الحقدددوق  تخصدددص قددددانون جنا

 2014بسكرس 

ق.
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-desportes fréséric et le gunchec francis,lle nouveau droit 

pénal,PARTIE1,droit pénal général,troisiéme 

edition,ecinimica ,1997,P596 . 

يررررل زق رررريعلوقض  ررررلضوقلقضاعءرررراشق  اررررلضلقضاي بلجررررا ق:قاسددددحاق ابددددراهيب منصددددور-
ق.207م206ص  ايعي  ضا زضئلضا

أاو  التجريب م ال قاا اي السياسدة الجنائيدة الم اادرس ال ب ة :محمود طه ج  -

ق.2005األملى دار النهضة ال ربية القاهرس 
ال قوباح اليسالبة للحريدة القصديرس المددس م بددائلها بددمن دار :أيمن رمضان الزيني-

ق.ال ب  ال ب ة ا ملى
1 -Sylvain jacopin ,droiy pénal général ,Bréal,Paris 2011 
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 ياسين أدليمي
 طالب باحث اي سلك الماستر

 ماستر قانون ال قود مال قار م التولين بإلكادير

 
ية التعسفيف  استعمال  أساس و معيار تحديد نطاق نظر

 .و الفرنسي الحقيف  القانون المغربي

يتعر    قيرلقهباراقضاخ رغقضاي نريقلضاخ رغقضا بري قعذضق القضاخ رغقضاعءر لقاتخرذقصرللضق
 رررضلقضاخ رررغقضاتءصررراللقاتيظ رررلقهرررلقضآلخرررلق ررريقضاع اررر قيرررلقضاصرررلل قاعررراقأهي ررراقيررراقيعرررل ق

ق.75 ااتعس ق يقضستعيا قضاوق
لضتصرررراقألقضاشررررخصقالقيعتبررررلقيخ ئرررراقجنرررر قضسررررتعيااهقاوررررققيررررلقوءلهررررهقألقوليرررر ق

قال ال.يعتل قاهقب اقضاءانلل قلالقسبشقذاصقي ايء قألق للضق
اقلقتعءا ض قضاويا قضايعاصل ق ل  قج  قضاتزضيا قجلىقجراتققصراوشقضاورققضارذلق
اتعررالقجليررهقألقات نررشقضسررتعيا قوءررهقجلررىقنوررلقاتعررالضقيرر قضا ايرر قضال تياجيرر قضاترريقأنشررةق

ق.قق76يلقأ ل اقهذضقضاوق
 ضذضق ان قضاءاج  قضاعاي قتء ريق رغلقضاشرخصقضارذلقيسرتعياقوءره قالقيعتبرلقيسرؤلالق

لضلقضاتريقتور تقال ارل ق يراقهررلقضاشرغلق ريقي را قضاينا سر قضاورل  قوارتقعلقضاتررا لقجرلقضت ر
ترا لق خرلق ريقع رالقضاينا سر قضاشرلي  قالقيعتبرلقيسرؤلالقجرلقضا رللقضارذلققائلضاذلقا لشقز ر

                                                           
رررقجبرر ضالويالقضاشررلهالل قضاءررانللقضايرر نيق لضسرر قو ايرر قالنظليرر قضاعايرر قاراتررزضوق رريق ررلمقتغيلهرراق ااي رراهيوقضا  ارر  قالءررانللق75

 قضال ررراط قضا  عررر قضاياايررر  قسرررن ققضالهتصرررا ل قضا رررزمقضايررراني قيصرررا لقضالاترررزضو قضالهعررر قضاءانلنيررر  قي  عررر قضايعرررال قضا  اررر  ق
ق.71 صقق2018

رقجب قضاوققصا ي قضال ازق يقضاءانللقضاي ني قضا زمقضايراني قضايصرا لققارلقض لض ير قاراترزضو قضايسرؤلاي قضاي نير قلض يرلضمق76
صقق 2015ضارر ضلقضابي ررام ق  عرر ق-(CTP رررقسرربشق لضسرر ق رريقا. . قل رريقضاءررلضنالقضتخررلو قي  عرر قضان رراحقضا  ارر  ق)ق

ق.82
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أو يهقالتا لقضاياني قعذضق القهذضقهلقضايب أ ق ضلقضاء امقلضا ءهقيوقضاتشليعا قأهل قجلرىقأنرهق
ق77ضاوققيصول اق ااتعس  ق ضلقضايتعس قيعتبلقيسؤلال.يتىق القضستعيا ق

عذضق ررالقضاتعسرر قهررلقضسررتعيا قصرراوشقضاوررققاسررل اتهقضايخلارر قاررهقهانلنيرراق  ي يرر قلق
تلوررقق ررللضق رراا ال ق يعنررىقألقضالسررتعيا ق رريقورر قذضتررهقيشررلل قلاقررلقنتائ ررهقلأقلض ررهققاررلق

ق.78يءبلا 
سر ق ريقضسرتعيا قضاورققليراق ياقهلقضتسرا قضاتشرليعيقضارذلقتنبنريقجليرهقنظلير قضاتع

قهيقيعااالقتو ا قن ااقهذلقضانظلي ق؟
هنررررراصقضاع اررررر قيرررررلقعلقضا لضسررررر قضاعلييررررر قا رررررذضقضايل رررررل قيءل نررررراقضارررررىقض هرررررلضلق رررررغلق

ضاتشررليعيقلضاءررانلنيقانظليرر قضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضتسررا قضاءررانلنيقلقتو ارر ققضالختر ررا ق رري
يلقأ اقتو ا قن رااققع ا قيلقضايعاااللقهذلقضاءاج  قتخ  قال( ق ياقأضاوقق)ضاي لشقضتل 

ق(.)ضاي لشقضايانيهذضقضاتعس ق

 ررالقهنرراصقضاع ارر قيررلقضالخررتر ق رريقتو ارر قضتسررا قضاءررانلنيقانظليرر قضاتعسرر ق رريق
ضارذلقتءرلوقجليرهقهرذلققضستعيا قضاوق ق وارتقألقضا ء رامقضختل رلضقورل قتو ار قضتسرا قضاءرانلني

قضانظلي قلهذضقياقسنوال قيعاا تهقل ققياقالي:

اخررررلجقضاتعسرررر ق رررريقضسررررتعيا قضاوررررقق ليرررر قيررررلقن ررررااقضايسررررؤلاي ققارررروهررررذضقضالت ررررالق
نياقأ ءاهاق ضخاقهذضقضان اا. قضاتءصالي  قلض 

ألقخ ررغقذض ق بيعرر قخاصرر  قألقأنررهقخ ررغقلضجتبررلقضاتعسرر قنلجرراقيتياررزضقيررلقضاخ ررغ ق
ياررلقخررلجق ررهقجررلقيرر ال قضاخ ررغقضاعررا ل قلييررلت لقبررللحقضاوررققلقااتررهقضال تياجيرر  قلهررلقيرراقا

ق.79يش ل ق يالق ياجي قالقيش ل ق يالقضا ل ق ااخ غقضاتءلا ل
                                                           

ق.71رقجب قضالويالقضاشلهالل قضايل  قضاسابق قصق77
رررقأيانرر قضارر قوسررال قيصررا لقضالاتررزضو قضاقترراشقضايرراني قضايسررؤلاي قضاي نيرر ق لضسرر قيءالنرر  قي  عرر قضايعررال قضا  ارر  قضال رراط ق78

ق.143 قصق2018ضا  ع قضاياني  قأقتل لق



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

52 
 

  رررررلقعذلقخ رررررغقخررررراصقألقخ رررررغقض تيررررراجيقاتوءرررررقق ررررراالنولض قجرررررلققايررررر قضاوررررررقق
قضال تياجي .

ضاءررل ق رراالجتلض ق رغلقهررذضقضالت رالقيييرراقخ ررل قتء يير ق اانسرر  قعاررىققلهرذضقيرراقأ وقعارى
لتهق  اي قضاوق قعالقألقياقيعراشقجلرىقهرذضقضتسرا قلقتسلي قضاتعس ق ااخ غقضاعا ل قلص قضت ا

انوصلق يقتله هق يقينتص قضا ليققلهعل لقجلقضالصل قعاىقنتا  قضاوتيي قضاتيقيءل قا راق
قضاين ق.

يقن سرررهقهررر قضنت رررىقعارررىقألقضاتعسررر قالقيءرررلوقجلرررىقأسرررا قيرورررمقألقضا ءرررهقضا لنسرررقل
قضاخ غ قباقيسغ قضاشخصقجلقضا للقضاذلقالوءهق اا القلالقاوقي لقيخ غ.

ألقضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضاوررققهرر قضسررتي تهقهلضنانرراقضاعل يرر قيررلقق80ليررلوق عررضقضا ءرره
ىقأسرررا قضاشرررليع قض سرررريي قأصرررر قلهرررذلقضاشرررليع قالقتءررريوقضايسرررؤلاي ق ررريقوااررر قضاتعررر لقجلررر

ضاخ ررغ قبرراقتنظررلقعايررهقنظررل قيل ررلجي ....ق يعتبررلقضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضاوررققيسررتءرقجررلق
قنظاوقضايسؤلاي قضاتءصالي .

الوقهذضقضالت القأنهقا رشقتو ار قيراقعذضق رالقضاتعسر ق ريقضسرتعيا قضاورققصرلل قيرلق
قلقضاخ غقضاتءصالل.صلق

سررن قضاتعسرر قعاررىق  ررل قضاخ ررغ قليعتبررلقهررذضقضالت ررالقضاسررائ قق رريقضا ءررهقضاورر اتقضاررذلقي ق
 اجت رررراللقألقضاتعسرررر ق رررريقضسررررتعيا قضاوررررققيعرررر قت بيءرررراقجا يرررراقيررررلقت بيءررررا قضاخ ررررغقضايلتررررشق

ق.81اليسؤلاي قضاتءصالي 
 قعارررىقع خرررا ق82عذقذهرررشقضا ءرررهقلضاء رررامقضا لنسررريالقضاوررر ايالقلأقلرررشقضايرررؤا القضاعرررلش

نظليررر قضاتعسررر ق ررريقضسرررتعيا قضاورررقق ررريقنظررراوقضايسرررؤلاي قضاتءصرررالي  قليعتبرررلقضايتعسررر قهررر ق
                                                                                                                                                                                     

 قاناراق بلرلوقضايا يسرتل ق لير قضاوءرلاقلضاعلرلوقضاسياسري  قوير قأيان  قضاتعسر ق ريقضسرتعيا قضاورق قلسراا-رقجبا ق ا ي 79
ق.51 قصق2010/2011 ايع قضا  تللقيلاللقضا اهلق سعا  ق  ع قضاتخلجقاسن ق

ق.225 قصق1998رققجليقجليقسلييال قيصا لقضالاتزضو قب للق  ع  ق الضلقضاي بلجا قضا ايعي  قضا زضئل ق80
ستعيا قضاوق قلسراا قاناراق بلرلوقضايا يسرتل ق لير قضاوءرلاقلضاعلرلوقضاسياسري  قوير قأيان  قضاتعس ق يقض-رققجبا ق ا ي 81

ق.52 ققصق2010/2011 ايع قضا  تللقيلاللقضا اهلق سعا  ق  ع قضاتخلجقاسن ق
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ضلتقررشقخ ررغق رريقضسررتعيا قوءرره قليتوءررققذاررصقيتررىقضنوررل قجررلقسررللصقضال رراقضاعررا ل قلذاررصقق
سررلضمق ررالقضاخ ررغقجيرر لق سررييا قألقيسررالض ققاررلقأنررهقيي ررلقضاررل قجلررىقهررذضق ررغلقضاتعسرر قهرر ق

ض لقيءليرررا قضاخ رررغ قلذارررصقعذضقضبتعررر قضاشرررخصقجرررلققايررر قضاورررقق للقألقاتوءرررقق للقألقتترررلق
قي للقيخ غقلالقبذ ق يقضستعيا قوءهقضاوي  قلضات صلقضاتيقابذا اققضال اقضاعا ل.

 يرراق رريقهرر وقضاوررائلقضاررذلقيو ررشقضانررللقجررلقضا ررال ق ااخ ررغقال ررشقضايسررؤلاي قعذضق
نيررراقبضزضاررر قضاشررريمقضارررذلقسررربشق رررللقال ارررلقليل رررشقضاتعرررليض قسرررلضمق رررالقهرررذضقضاتعرررليضقجا

قي لق اا ال قألقضاتعليضقضانء ل.
ويرر قضاسررن لللقهررذضقضالت ررالقأنررهقاتياررزق اال ررلح قل يرراقلهرر قضجتبررلقضا ءيررهقجبرر ضالزضاقأ

يوءءهقيلقلو  ققأو اوقضايسؤلاي قضاناشئ قجلقضستعيا قضاوءلا قل ياقيساللقيلقتو ار قيعيرالق
صررراللقلهرررلقضالنورررلض قجرررلقضاسرررللصقضايرررغال قضاتعسررر ق االقت رررامقبرررل لقعارررىقيعيرررالقضاخ رررغقضاتء

قالشخصقضاعا ل.
يرلقضاخ رغقضارذهاشقعارىقضجت رالققهلهناصقضت القيلقضا ءهقل ضقهذلقضال  ر  قلضجتبرلقأنر

ضاتعسررر ق ررريقضسرررتعيا قضاورررققت بيءررراقالخ رررغ قضارررذلقيعتبرررلقضاعنصرررلقضايعرررلل قيرررلقجناصرررلق
يسرلصقصراوشقضاورقق ريقضايسؤلاي قضاتءصالي  قلقألق  ل قضاتعس قا شقألقتءلوقجلىقهيرا ق

ق.قق83ضستعيا قوءه قل ءاقال اي قضال تياجي قيلقضاوق
لخرص قضاءل قألقضاتعسر قيراقهرلقعالقيظ رلقيرلقضايظراهلقضاتريقات سر ق ا راقضاخ رغق

ضاترريقتياررزق  ررل قضاتعسرر قجررلقي  ررلوقق84ضاتءصررالل ق  رراالقوقيررلقل ررل ق عررضقضا ررلضلاقضا زئيرر 
لهرريق ررللل قعصرررحقضا ررللقضايتلتررشقجررلق رراققضاخ ررغقعالقألقضانتا رر قضايتلت رر قجن يرراقلضورر   

يلقضاتعسر قلضاخ رغقضاتءصرالل قلاليو ير قألقتخترالقضالسرال قضانا عر ق صررحقهرذضقضا رلل ق
عالقأنهقخر اقاواال قضايسؤلاي قضاتءصالي قضاعا ي قضاتيقالقال غق ا اقضاء را قالتعرليضقضاعانريق

                                                                                                                                                                                     
ق.146رققأيان قضا قوسال قضايل  قضاسابق قصق82
ق.53وير قأيان  قضايل  قضاسابق ققصق-رققجبا ق ا ي 83
رقيلقبالقهذلقضا لضلاقألقضاخ غقوتىقلالق القيسالضق ضنهقيستل شقضاتعليضقأياقضاتعس قضايل شقال يالق ضنهقاتعالق يهق84

ألقي للق اوشاقلجلىقه لقضا ساي  قيوقعلقضاخ غق يقأصرلهقيسرتن قعارىقضلتقراشق عراققارلقيشرلل  قأيراقضاتعسر ق ضنرهقيسرتن ق
 ررالزق رريقذاررصقضاور ل قضايعءلارر قلأاوررققضتذوق رراا ال.قلقايزيرر قيررلق ريقجيءررهقجلررىقيصررلو قيشررللج قعالقألقصراوشقضاوررقق

ق.99ضاتل ياقأنظلقجب قضاءا لقضاعلجالل قضايل  قضاسابق قصق
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سر ق ريقضسرتعيا قضاورقققاا راقيراقارتوق رالقضاناشرئ قجرلقضاتععالقجلىقسبااقضالستينام ق رضلقضاي ق
عصرررو اقجررلق ليررققعزضارر قأسرر اشقضا ررللق  رر وق ررزمقيررلقضابنررامقضاررذلقيبرر ق يررهقضاتعسرر قألق

ر رررر قجلرررىقهبررراقيااق ررراق ي ررراقاقبلهررر قيصررر لقضاي رررايء ق ء ررر قضتشررر القضايسرررتعيل قيرررل
ق.85وليا ق الل

ضسرتعيا قضاورققليلققأهوقياقييازقضاتشليعا قضاو اي قهرلقتبنا راقانظلير قضاتعسر ق ريق
 قلين راقضاتشرلي قضاي ل ريقوارتقلل قضارنصق86اذاصق ضنناقن  قضانصقجلا اق يقأقلشقضاتشرليعا 

ق.يلقهانللقضالاتزضيا قلقضاعءل ق94 قق92 قق91يلقضا صل ققجلا اق يقيءت يا ق ا
ليتبررررالقيررررلقيءت رررريا قهررررذلقضا صررررل قألقضايشررررل قضاي ل رررريقجلررررىققررررلضلقضاتشررررليعا ق

القجررر قضايءالنررر  قهررر ق رررلضقهارررل ضق اتعرررالقجلرررىقصررراوشقضاورررققيلضجات ررراق ررريقضسرررتعيااهقعيرررالقلض 
ق.88 قل از قيساماتهقجلقضا للقضاذلقسب هقال القب ذضقضاخ غ87يخ ئا

 واررتقضجتبررلقضايشررل قضاي ل رريقألقضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضاوررققهررلقصررلل قيررلقصررللق
قضاخ غقضاتءصالل قلجليهق ا خر قب ذضقضالاتزضوقا خاق يلقضايسؤلاي قضاتءصالي .

ق
ق
ق

                                                           
ق.99رقجب قضاءا لقضاعلجالل قضايل  قضاسابق قصق85
قجلررىقيرراقالرريق:ق"ق رراقيررلقالوررققجررلقهصرر قألقعهيررا قأ ررلضلقال اررلقلهررلق134رررقاررنصقضايشررل قضابلاررلنيق رريقنررصقضايررا  ق86

يستعياقوءاقيلقوءلههقي للقيلزياق  يانهقعذضق القه قت الزق يقضستعيااهقو ل قوسلقضاني قألقضا   قضاذلقيلقأ لهقيناق
قهذضقضاوق."

جلرىقيراقالري:ق"قالقا راحقضسرتعيا قضاورققعذضقاروقي رلقارهقيرلقهصر ققارلقض  رلضلقق226 ياقنصقضايشل قضتايرانيق ريقضايرا  ق
ق اا ال."

قنصقأخذق   ل قضاتعس ق يقأ اققضاو ل .ليي لقضاءل ق غلقهذضقضا
 ياقانصقضاءانللقضاير نيقضاسليسرللق ريقضايرا  قضايانير قجلرىقيراقالري:ق"قا رشقجلرىق راقشرخصقألقيسرتعياقوءلهرهقلألقيءرلوق

قبتن اذقضاتزضياتهق  ءاقالءلضج قضاتيقالسي اقوسلقضاني  قأياقضاتعس قضاظاهلق يقضستعيا قضاوقق رقيءللقضاءانلل."
اتعس قأخذقضاشيمقجلىققالق ليءتهقألقضستعيا قضاوققجلىقنولقاتنا ىقي قضاعر  قضال تيراجيقضارذلقأنشرغقيرلقرقيءص ق ا87

أ له قليعتبلقصللقيلقصللقضاخ غقضاتءصالل قلجليهقتءلوقضايسؤلاي قضاتءصالي قضاتريقتءرلوقجلرىقضالخرر ق رااتزضوقهرانلنيقالق
قاقه قي للقجلق ليققضاخ غ.ات القهلقلضالاتزضوق ع وقض  لضلق اا ال قلض  لضلقهن

ق.ق146رقأيان قضا قوسال قضايل  قضاسابق قصق88
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ق94أشالقضاءانللقضاي ل يقعاىق عضقيعااالقضاتعس ق يقضستعيا قضاورقق ريقضا صراق
يررلقهررانللقضالاتزضيررا قلضاعءررل  قلجيليرراقيي ررلقتو ارر قيعررااالقضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضاوررقق رريق

ق(.قضا ءل قضاياني )ق( قلقضايانيقيل لجيق)قضا ءل قضتلاىيعياليلق:قضتل قشخصيق

يعتبلقضا ءيهقضا لنسيق للجقليبالقيلقأبلزقضايسران القا رذضقضايعيرال قلضارذلقأقر قجلرىق
ل رلشقضا ورتقجرلقنير قض  ررلضلقار وقصراوشقضاورققجنرر قضسرتعيااه قلالقجبرل ق ات رلضلققاررلق

قضالض و .
ل قيرلق برققهرذضقضايعيرالقلذارصق(قضالسرتئنا ي قأColmarلاء ق ان قيو ير ق لايرالق)

:قواتقه  قبض ضن قضايااصقضارذلقأهراوق رلاقسر اقق1955يالقق02 يقضاو وقضاصا لقبتاليخق
ق.89ينزاهقي خن ق يقيلض   قنا ذ ق اللق ءص قعاذضئه

ليتيياقهذضقضايعيالق يقهص قض  لضلق اا القليع قيرلقأهر وقضايعرااالقلأقيلهراقضنتشرالضق
ناتسقجلق يل قضستعيا قضت لض قاوءله وقين قي  قب   قض  رلضلقق قلذاص90 يقضاشلضئ قضايختل  

 رراا ال قلي ررللقضاشررخصقيتعسرر اق رريقضسررتعيا قوءررهقعذضقارروقيءصرر ق ررهقسررلوقض  ررلضلق رراا ال ق
ق.91 ااوءلاقتتءللقاتوءاققضايصاااقالقض  لضلق اآلخليل

 يعيررالقضاتعسرر قهنرراقهلضيررهقل ررل قهلينرر قض  ررلضلقارر وقصرراوشقضاوررق قواررتقي ررللق
 قض  ررلضلقلهررلقضاعايرراقضتساسرريقضاررذلق  رر قصرراوشقضاوررققعاررىقضسررتخ ضوقضاسررل ا قضاترريقهصرر

ات ررين ا ق يعتبررلقصرراوشقضاوررققيتعسرر اقلاررلقنررتسقجررلقهررذضقضالسررتعيا قين عرر ققاررلقيءصررل  ق
قلاقلق ص  قيانلي .

                                                           
رقسلييالقنللضلل قضاتعس ق يقضستعيا قورققضايلقير  قلسراا قاناراق بلرلوقضاياسرتلق ريقضاءرانللقضاير ني قنلهشر ق  لير قضاعلرلوق89

ق.9-8 قصق2013/2014ضاءانلني قلضالهتصا ي قلضال تياجي قضاتا ع قا ايع قضبلقزهل قضاسن قضا ايعي ق
رقزي قهر للقضاتل يرال قنظلير قضاتعسر ق ريقضسرتعيا قضاورققلت بيءات راق ريقوءراقضايلقير قضاعءالير  قي  عر ق ضلقضاسررو قسرن ق90

ق.65 ققصق2009
ضايعرر  قلضايررتيوقق ااءررانللقق1913قشرر قق12رررقوسررلقضا  ررلل قنظليرر قضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضاوررققلت بيءات رراق رريقظ اررلق91

لوقضاياسررتلق رريقضاءررانللقضاخرراصق"قياسررتلقضا لضسررا قضاءانلنيرر قلضاعءاليرر ق" قنلهشرر ق رريق ليرر قضاعلررلوق قلسرراا قانارراق بلرر14.07
ق.13 ققصق2017/2018ضاءانلني ققلضالهتصا ي قلضال تياجي قضاتا ع قا ايع قضاءا يقجياض قيلضق  قضاسن قضا لضسي ق



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

56 
 

لييررررا قذاررررصقضايااررررصقضاررررذلقابنرررريق رررر ضلضقيلت عرررراقألقاررررزل قأشرررر الضق يي رررر قيتعسرررر اق رررريق
زض  قين عررر قضتلض قبررراقلارررلق رررالقصررراوشقضتلضقهررر قتلهررر قهرررذلققضسرررتعيا قوءرررهقوترررىقلارررل

ضاين عررر قيرررا ضوقألققل رررهقضتساسررريق رررالقض  رررلضلق اا رررال قليرررا ضوقألقضتصررراق ررريقض نسرررالق
 ا ررشقعي ررا قألقصرراوشقق92يررلقهررانللقضالاتزضيررا قلضاعءررل ق(ق477وسررلقضانيرر ق)ق  ءرراقال صرراق

ضاع رر قعي ررا قذاررصق  رراقضا ررلا.ققضاوررققهرر قضسررتعيلهق ءصرر قض  ررلضلق رراا ال قلجلررىقيررلقارر جي
لضي ررا قهصرر قض  ررلضلق رراا القيعرر قأيررلضقجسررالضقتننرراق صرر  قيعيررالقشخصرريقذضترريقيسررتن قعاررىق

قأيللقن سي ق اين ق ضخاقضان  قضا شلي .
ق94لهررر قأخرررذقهرررانللقضالاتزضيرررا قلضاعءرررل قضاي ل ررري قب رررذضقضايعيرررالقضارررذضتيق ررريقضا صررراق

قلذاصق يق ءلتهقضتلاىقضاتيق امق ا اق:
القيواقاليسؤلاي قضاي ني  قعذضق عاقشرخصق  ارلقهصر قضال رلضلقيراق رالقارهقضاورقق"ق

ق يق عله...".
لاء قأق قضال ت ا قضاء ائيقأخذقضايشل قضاي ل يقبنظلي قضاتعسر ق ريقضسرتعيا قضاورقق
 يقج  قيناس ا  قيعتي ضق يقذاصقضايعيالقضاشخصريقيوءءراقبرذاصقيراقا ر  قعايرهقضاءرانللقيرلق

قضانظلي .ضاعياقبللحقهذلق
"قتقرللقضايو ير قهرر ققق-يو ير قضاررنءضقواايراق-له رذضق رامق ريقهررلضلقالي لر قضتجلرى

ت نب قضاصلضشقوالقه  قجلىقضا اجلق غ ضئهقالي للشقيصرالي قضاتر ضجيقلضاتعرليضقجرلق
ق93ضنء اجهقجلقضاعياق للقألقتبالقألقضا جلوق ان قتعس ي قل ءص قض  لضلق ااخصو."

قاتيياقهذضقضايعيالق يقل ل قصللتالقلهياق:
مييييار عييد  التناسييب بييين مصييلحل صيياحب الحييق ونييين الضييرر الييذ  يلحييق  -أوال

 الغير
القي  ررريقألقتقرررللقاصررراوشقضاورررققيصرررلو قلارررلقيشرررللج ق ررريقضسرررتعيا قوءرررهقوترررىق
تنء يقجنهقشب  قضاتعس  قباقان  يقألقتقللقهذلقضايصلو قذض قهيير قتبرللقيراقهر قيصراشق

                                                           
قلضق ضئياقياق ضوقضاع  قاوقايب ."يلقهانللقضالاتزضيا قلقضاعءل قألق"قوسلقضاني قي تق477رقانصقضا صاق92
ق.137 قصق29ينشللق ي ل قضاي ل قضتجلى قج  قق1981ق-01-26بتاليخققق9رققهلضلقلهوقق93



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

57 
 

ضا القيلق للقيلق لضمقضستعيا قضاوق قأياقعذضق ان قضايصلو قتا  ر ق ااءيرا قعارىقضا رللق
ن يراقتناسرشقض رهراقيصر اقضسرتعيا قضاورققأيرلضققارلقضاذلقيعل قجلىقضا ال ق واتقالقال  قبا

ق.94يشلل  ق تل اقيصلو قضا القجلىقضستعيا قوققضا ل 
لهررذضقضايعيررالقهررلقيعيررالقيل ررلجيقالقشخصرريقهلضيررهقضات ررال قضاشررائ قبررالقضا ررللق
ضارورررقق ررراا القلضاين عررر قضاعائررر  قاصررراوشقضاورررققوسرررشقضاظرررلل قلضاير سرررا قضاخاصررر ق  ررراق

ضات ررال قضا سرريوقهلينرر قجلررىقهصرر قضال ررلضلققاررلضقيرراقي ررللقل ررل قييرراقهررذض قأنررهق يواارر  قلضالضهرر
ق.95 اا الق للقألقاتيخضقضاءص قيلقضستعيا قضاوققاذاص

ليعتبررلقضاشررخصقيتعسرر اق رريقضسررتعيا قوءررهق رريقهررذلقضاواارر قعذضق انرر قضايصرراااقضاترريق
لررلشقهنرراقتليريقعاررىقتوءيء راقهلالرر قضتهييرر ق وارتقالقتناسررشقضابترر قير قيرراقيصرراشقضا ارل قلضاي 

ارري قتوءاررققتررلضزلق ايرراق ءرر قالقي ررللقضاشررخصقيتعسرر اقعذضقتسررالوقضا ررللقلضايصررلو قألقزض ق
 بارلضق ررالقعذضقل رراقضا رللقجلرىقضايصرلو قل ونرا قضا رللقجرلقضايصرلو قبنسر  قيعءلار  قأيراق

قهذضقتعس ا.
لهرر قتعررلضقضايشررل قضاي ل رريقعاررىقهررذضقضايعيررالق"قيعيررالقجرر وقضاتناسررشقبررالقضايصررلو ق

ق:قييلقهانللقضالاتزضيا قلضاعءل قياقالق94يقضا ءل قضاياني قيلقضا صاقلضا لل"ق 
 ررا حقق"ققاررلقأنررهقعذضق ررالقيررلقشررغلقي اشررل قهررذضقضاوررققألقتررؤ لقعاررىققعاوررااق ررللق

 اا ال قل القيلقضايي لقت نرشقهرذضقضا رللقألقعزضاتره قيرلققارلقأذوق سريوقاصراوشقضاورق ق
قياق القالزوقاينعهقألق يءا ه."ق ضلقضايسؤلاي قضاي ني قتءلوقعذضقاوقا لقضاشخص

ضالاتزضيررررا قلضاعءررررل قجيرررراقجلررررىق يرررر قيررررلقهررررانللقق94يررررلقضايروررررمقألقضا صرررراقلق
ضايعيرراليلقضاشخصرريقلضايل ررلجيقانظليرر قضاتعسرر ق رريقضسررتعيا قضاوررق ق يرراقألقضا ءررل قضايانيرر ق

 ريقتءيوقيلقضانظلقعاىقضا للقضا ا و قيناس  قالتعل قجلىقضايعيرالقضايرا لقانظلير قضاتعسر ق
ق اقنازا قجلىقو  .

                                                           
ق.14رقوسلقضا  لل قضايل  قضاسابق قصق94
رق يال قجب ضاءا لقضال اجي قضاتعسر ق ريقضسرتعيا قضاورقق ريقشرليع قضاءرانلل قيؤتر قال ورلتقلضا لضسرا  قضاي لر قضاعشرللل ق95
ق.239 قصق2005ع  قضاياات قسن قضا



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

58 
 

له قل ز قهذلقضا ءل قجلىقيرا  قضا رللق  رضقضانظرلقجرلقضار لض  قاره قوترىقعذضق رالق
ق.96 ا واقالقيست ا قتويلهقأا ا قب ان هقضايصلو قضايلضزي قا اقي ياق ان 

لضا للقضاذلقيوتسق هق عنصلقيلقجناصلقضاتعس قهلقضا للقضايوءققالقضا للق
 رريققق-يو يرر قضاررنءضقواايررا-ققألقأقرر لقضاي لرر قضتجلررىقضالوتيررااي قلهررلقضاشرريمقضاررذلقسررب

عورر وقهلضلضتررهقلضاترريق ررامق ا رراقألق:ق"قعلقضا ررللقضاررذلقيوررققالشررخصقألقي ااررشقبل عررهقعذضق
ترررلض ل قعوررر وقوررراال قضاتعسررر ق ررريقضسرررتعيا قضاورررققضاينصرررلصقجلا ررراقهانلنرررا قلهرررلقضا رررللق

اررىقضايسررتءباقلالقجبررل قارر وقضايوءررقق ررغلقي ررللقهرر قلهرر ق عرررقألقلهعرر قأسرر ا هقلتلضيرر ق يرراللقع
ق97ضاءا يق اا للقضالوتياايقضايبنيقجلىقضالهائ قضاتيقه قتء قله قالقتء ."

 مييار عد  مشروعيل المصلحل التي يرمي بليما مستيمل الحق  -اانيا
القي  ررريقألقتقرررللقضايصرررلو قضاتررريقاليررريقصررراوشقضاورررققتوءيء ررراقيرررلقللضمقضسرررتعيا ق

بارلقاره قبراقا رشقألقتقرللقهرذلقضايصرلو قيشرللج قتلقوءهقظاهل قلذض قهيي قألقن ر قلارلق 
ضاوءلاقايس قا اقهيي ق يقنظلقضاءانللقعالق ء لقيراقتوءءرهقيرلقيصراااقيشرللج  ق راالنولض ق
جلقذاصقلتسخالقضاوءرلاق ريقسربااقتوءارققيصراااققارلقيشرللج قا ل هراقيرلقهييت راقليخلر ق

و يررراقيرررلقأو ررراوقضاءرررانللق قلتقرررللقضايصرررلو ققارررلقيشرررللج قعذضق انررر قتخررراا قاجن رراقوياات ررر
ق.98لتتعالضقي قضانظاوقضاعاوقلضآل ضشقضاعاي 

لضايصررلو قتقررللققاررلقيشررللج ق صرر  قي اشررل  قلييررا قذاررصقضسررتعيا قيااررصقايسرر نهق
ا ررلضقيخرراا قالنظرراوقضاعرراوقلضآل ضشقضاعايرر  ق يرراقهرر قتقررللقضايصررلو ققاررلقيشررللج ق صرر  ق

ع  را قضاعءر قير جياقلهلجرهق ريققلرلقققالقي اشل قيياقذاصقألقاتيسرصقضايتعاهر قيريرق وءرهق ري
قالقأنهقالي ق يقضاوءيء قضاتخلصقيلقضاعره قضاتعاه ي قضاتيقأبلي اقاقلن اققالقلض ور ق اا اير ق

قيلقهذضقضاييا قهلقضات لشقيلقأو اوقضاءانللقلهلققلضققالقيشلل .

                                                           
ق.214رقيوي قلياض قضايل  قضاسابق قصق96
ضا ل ررر قضاي نيررر  قينشرررللق ي لررر قضاء رررامقق634 ق ررريقضايلررر قضايررر نيقجررر  ق1986-01-21ضاصرررا لقبتررراليخقق21ررررقضاءرررلضلق97

ق.127لضاءانلل قضاع  ق
ق.16رقوسلقضا  لل قضايل  قضاسابق قصق98
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يررررلقي لنرررر قضاوءررررلاقق19ضاي ل رررريقعاررررىقهررررذضقضايعيررررالق رررريقضايررررا  ققلهرررر قأشررررالقضايشررررل 
 ءلا رراق:ق"قايااررصقضاعءررالقي لررققضاوليرر ق رريقضسررتعيا قيلقررهقلضسررت راهقلضاتصررل ق يررهقق99 ضاعانيرر

قلذاصق يقضان ااقضاذلقتسياق هقضاءلضنالقلضتنظي قضا اللقب اقضاعيا.".
ليستخلصقيلقهذلقضايا  قألق اقضستعيا قاوققيينعهقضاءانللقألقضانظاوقضاعراوقيعتبرلق

 ايرراقوليرر قضاتصررل قلقضالنت ررا ق رريقيلقررهق  رراقق ق اايااررصقاررهتعسرر اق رريقضسررتعيا قهررذضقضاوررق
لسرررائاقضالنت رررا قلقضالسرررت ر قضايي نررر قيرررلق لضئرررهقألقلهنرررهقألقضاتصرررل ق يرررهق ررراابي قضارررىققارررلق

ق.ذاص ققالقألقهذضقي للقل ءاقاياقتسياق هقضاءلضنالقضا اللقب اقضاعياق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
 

                                                           
ق39.08(قبتن ارذقضاءرانللقق2011نرل يبلقق22)قق1432يرلقذلقضاو ر قق25صرا لق ريقق178-11-1رقظ القشرلي قلهروق99

ق.5587.قصق2011نل يبلقق24بتاليخقق5998ضايتعلقق ي لن قضاوءلاقضاعاني  قجقلقج  ق
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  ذ. رووان ال لمي

 باحث بسلك الدكتوراه د بة القانون

  
 التقاضي عن بعد

  تدبير استثنائي أم خيار استراتيجي ؟

  

اياق رالقضا را  قضاصرويقهرلقأهروقيرااخيوقجلرىق راقض  رلضمض قلضاتر ضبالقضاتريقتبتن راق
(ق ق ضنررهق ررالقالبرر قاءررلضلقتعلاررققضا لسررا قلنظررلق19ضا لارر قايلض  رر قت شرريقل ررامق لللنرراق) ل ارر 

 ااعر  قألقيصرشق ريقهرذضقضالت رال.ققارلقألقضا جالو قضاذلقضتخذترهقضاسرل  قضاو ليير قضاي ل ر ق
ضاوا ررررر قضايلوررررر قالسرررررتيلضلقيل رررررققضاعررررر  ق ررررريقنظرررررلقه ررررراياقضايعتءلرررررالقضوتيا يررررراقلضاء ررررراياق
ض سررررتع ااي قله ررررامقضاتوءاررررق ق ررررلضقا ررررلمقضايورررراقوقاتءنيرررر قضالتصررررا قضايلئرررريقألقيايسرررريىق

عجررلقواار قققلهر ققرذ وقهرذضقض ختيالأي را   . la vidéo conférence  يرؤتيلض قضا ار ال
  . ضا لضلذقضاصوي 

ذضق انرررررر قضاوا رررررر قضااررررررلوقيلورررررر قالقتررررررلض قضا  ررررررازقضاء ررررررائيقيررررررلقيناهرررررراقضاعلرررررروق لض 
لضاتقنلال يررررراقايلضق ررررر قضاتورررررل قضالهيررررريقضارررررذلقيعل رررررهقضاعيررررراقض  ضللق ق رررررضلقضات ليررررر قضايرررررا لق

ضق ر قاليسا لقلض  لضمض قضاء ائي قلت عاراقضايوراقوقضالهيير قات لرشقل رل قتلسران قتشرليعي قيلق
 . ا ذضقضاعصلقضالهيي

لهبراقضاخرلضق رريقهرلضم قايشرلل قضاءررانللقضايتعلرقق اسرتعيا قضالسررائلقض اقتللنير ق رريق
ض  رررلضمض قضاء رررائي ق قالبررر قيرررلقضالهرررل قجلرررىقيل  رررا قضال رررلمقالتءا ررريقجرررلق عررر ق تررر بالق

لقضسرتينائيق رريقزيرلقضا ائورر  قيروقنعررلل جق عر قذاررصقجلرىق ررلللض قت عاراقضايورراقوقضالهيير ق خيررا
 . ضستلضتا ي

 

  

علقضاواارر قضال ائيرر قضاترريقيعل  رراقضاي ررلشقأ ررلز قي يلجرر قيررلقضاعلضهارراق رريقضاتوصررااق
لرر قبتبنرريقيءال ررا ق  ارر  قاترر بالقيلض ررق ضا لارر  قله ررذضقارروقي ررلقققضايررا لقارر عضقضاوءررلاقلج  
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ضال ررعي قضاعصررا   ق ررياناقالسررتيلضلي ققاء ررالقضاع ضارر قألقاتخلرر قجررلقهررذضقضال ررشقخررر قهررذل
اتءنير قض تصرا قضايلئريق  رلضمقققلا ذضقتروقضال رلم  يلض ءهق يقأ ضمقأ للهاقضاوالي ق يقضاي تي  

ضايواقيا قجلق ع  قنظلضقاقلن اقتوءققضاتلض  قضاريا لقاليرت وق ضخراقضايو ير ق يايي نرهقيرلق
اقيرر قضاعا ارر ق ق يرراقأن رراقتتياشررىقيرر قوءررهق رريقضاتلض  يرر قلضارر  ا  قلتق رراق رراهيق رريانا قضايو

 . ضاتل  ا قضاو اي قالسياس قضا نائي قضايعاصل قلتساهوق يقت ليلقيل ققضاع ضا 

ذضقالقضاءانللقض  لضئيقضاواايقالات يلقألقيءت ىقتشليعيقاؤ لقهرذضقضانرل قيرلق لض 
ضاي  لار قيصربلقعارىقضاو راسقجلرىقضاصرو قلضاسرري قضاعاير قققعالقألقهذضقض  رلضمققضايواقيا  

 ياقأنهقاتلض ققي قضات ضبالقضالهائي قضاتيقتتخرذهاقققيلقضا ستللق ق22لقق20 يءت يقضا صلالق
ضانصررررلصقضاءانلنيرررر قضايتعلءرررر ق واارررر قققضاسررررل ا قضاعيلييرررر قايلض  رررر قت شرررريقضال ررررامق يءت ررررى

يررال قق23ضاصررا لقبترراليخقق2.20.292يررلقضايلسررلوقلهرروقق3ضا ررلضلذقضاصرروي قالسرريياقضايررا  ق
 رررقجلررىقألقواارر قضا ررللل قلقضايصررلو قضا  ررلىقتسرر  القنلجرراقيررلقضايشررللجي ق ق ق2020

  . جلىقضاتلض  قض  تلض يقاليت وق ضخاقهاج قضايو ي  قضنتصالضقاللحقضاءانللق

 

  

قنرريقجررلقضابيررال قألقضايواقيرر قجررلق عرر قيرراهيقعالقأورر قيءليررا قضاتءا رريق رريقظرراق
ضالهيير قضاتريقأ لزهراقضا  رلقضاءرانلنيقلقضارذلقاليرغبىقعالقألقيسراالقض ن يرا ق ريقجرااوقضايوراقوق
  .ضالهين 

 رررضلقيشرررلل قضايو يررر قضالهييررر قيعررر قأوررر قضارررلؤوقض سرررتلضتا ي قضتساسررري قضاتررريقققلا ررذض 
لضاررذلقأقرر ققق 2013ل ررزقجلا رراقضايايررااقضاررل نيق صرررحقينظليرر قضاع ضارر قضاصررا لقينررذقسررن ق

 قضاتعيرريوقضاترر لي يقاللسرررائاقضاتقنلال يرر قضاو ايرر ق رريقع ضل قضايورراقو ق  يررر قأي رراقجلررىق ررلللق
ضات لي قضايا لقاإل رلضمض قلضايسرا لقلت را  قضايسرتن ض قلضاتلضصراقير قضايتءا رالقلضايورايالق

 يررررراق ررررريقذارررررصقضجتيرررررا قضاتلهيررررر قققل ررررراهيقيسررررراج لقضاع ضاررررر ق ررررراا لاقض اقتللنيررررر قضاي ررررريلن  
 يرررر قالليررررائققلضايسررررتن ض قضاترررريقتسررررتي قو ات رررراقيررررلقضاءررررانللقلهرررروقض اقتللنرررريقلضايعا ارررر قضالظي

  . ضايتعلقق اات ا  قض اقتللنيقاليع يا قضاءانلني ق53.05
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ل يراقالاخ ررىقألقهررذضقضاخيرالقض سررتلضتا يقيررلقشرغنهقتررل القضاقياررلقيرلقضا  رر قلضالهرر ق
ايل ررققضاع ضارر ققلتءلارراقضان ءررا قل رريالقضاتلياررققض اقتللنرريقالرر جالوقل رريالقضالاررلجقضايسررتنال

 . لتوءاققضاع ضا قضانا ز قضاتيقتو مقضاوءلاقلتصللقضاوليا 

قارلقألقضاتءا رريقض اقتللنريق ضخرراقضابائرر قضالهيير قاليي ررلقألقيوءرققأه ض ررهقلقاياترره ق
  عالقعذضقل  ق يق ن قتلسان قهانلني قتستو لقيعيءا قضاوا لقلتستشل قي ال قضايستءبا

 

.  

وسرررناق عررراقضايشرررل قجنررر ياقجنرررللقيسرررل  قيشرررلل قهرررانللقضاتءا ررريقض اقتللنررريقشق"ق
ضسرتعيا قضالسررائلقض اقتللنيرر ق ريقض  ررلضمض قضاء ررائي ق"ق قليي رلقضاءررل قأنررهق رالقيل ءرراق عرر وق

يعانررر  قلذارررصقتوسررر اقايررراقهررر قيظ رررلق ررريققتو اررر لقالسرررال قعاقتللنيررر قألشررر  ا قيعلليرررا ق لايررر 
ضايسررتءباقيرررلقلسرررائاقو ايررر قنتا ررر قضات ررللقضاسرررلي قلضايسرررتيلقالسرررائاقض تصرررا قض اقتللنيررر  ق

 . لضاتيقه قت عاقالياقضاتقنلال ياقلش  ا قض تصا قضاءائي  قه يي قليت الز 

  : ل ءلضم قألاي قا اهيقيلض قضايشلل قيي نناقضالهل قجلىقضايروظا قضاتااي 

عق ررا قضايشررلل  قل ررلقيشررلل قهررذضقضاءررانللقب رراهيقضانصررلصقضاءانلنيرر قضتخررلوقذض ق -
ضايتعلررررقق اات ررررا  قض اقتللنرررريقاليع يررررا قضاءانلنيرررر قق53.05ققضاصررررل قخصلصرررراقضاءررررانللقلهررررو

ضايتعلررقق ويايرر قضتشررخاصقضاررذضتاالقت ررالقيعاا رر قضايع يررا قق09.08لضاءررانلل قلضاءررانللقلهرروق
 ررا خر ق سررالقنظرروقضايعاا رر قضآلايرر ق  ضايتعلررقق07.03ضاءررانللقلهرروقذض قضا ررا  قضاشخصرري قلق

  .اليع يا ؛قلذاصقب   ق يالقض نس اوقضاتشليعيقبالقيختل قأ زضمقضاينظلي قضاءانلني 

ضايشررلل قل رر ق ييرر قضايتعررايلالقيرر قيل ررققضاع ضارر قأيرراوقعز لض يرر ق رريقض  ررلضمض ق -
الل؛قلهرررلضتيلقضارررذلقيرررلقشرررغنهقألقي ءررر قبرررالقيررراهلقللهررريقليررراهلقعاقتللنررريقتوررر ق رررا  قعختيررر

 . ضايشلل قهليتهقليوتلضلقل ذاصقأه ض هقليوتلياته

عواارررر قضايشررررلل قجلررررىقهررررلضنالقتنظيييرررر قتخررررصق عررررضقض  ررررلضمض ق قنعتءرررر قأنررررهق -
عختيرررالقالقيل رررق؛قنظرررلضقايررراقهررر قت لورررهقهرررذلقضاءرررلضنالقض  لضئيررر قضاتنظيييررر قيرررلقيشررراقاقجلرررىق

  . (نلضلقض اقتللنيقنيلذ اضايستلوقضاعيليق)قضاتبلي ق ااع
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 رللل قتخصريصقضايشرل قايرا  قألارىقخاصر قبتعلير قضايصر لوا قذض قضاويلار ق -
 ااينصرر قض اقتللنيرر ق قلهاجرر  قضابيانررا قضالسرريي ق قلضاوسرراشقض اقتللنرريق قلضاعنررلضلقققضاتءنيرر 

  . ض اقتللنيق قلضاس ر قضالهيي ...لذاصقت ا ياقالت الشق يقضات سالقلضاتغليا

جرررر وقتو ارررر قضايشررررل قاقي يررررا قللسررررائاقضت ضمقض اقتللنرررريقاللسررررلوقلضايصررررالي ق -
ضاء ررائي ؛قجليرراقألقألقهررذضقضت ضمق رريقضابائرر قض  تلض رري قواايرراقيي ررلقألقاررتوقبلضسرر  ق  ررائقق

لضاشريصقض اقتللنري ق  لضانءل قض اقتللني  قلضتللضاقضات الي قض اقتللني  ققض ئتيالقض اقتللني  
  .وتىقيايسيىقضاالوق ااذهشقض اقتللنيقل اقلهناص

عق ررا قت رريالقيشررلل قضاءررانللقاليءت رريا قض  لضئيرر قضايتعلءرر ق ااتن اررذقض اقتللنرريق -
األو رراوقضاء ررائي ؛قلضاررذلقيررلقشررغنهقل رر قيسررتليا قضاتن اررذقلتسررليع اقلخ ررضقأيرر هاقضازينرريق ق

  . يختل قيؤسسات اقلذاصق اا   ق يقظاقو لي قعاقتللني قتعتي قضال لقض اقتللنيقبال

 

ختايرررا قيي رررلقضاءرررل قألقنظررراوقضايواقيررر قجرررلق عررر قضارررذلقتبنترررهقيختلررر قيلض رررققضا لاررر ق
ضاء ائي قهلقخيالقأيلتهقواا قضا للل قلضاظلل قض ستينائي قضاتيقتعيش اقضا ر ق ريقظراقهرذضق

ينظلير ققضات اج قضا ازيائيقضا شللق قأيراقضايوراقوقضالهيير ق  ريقت ءرىقخيرالضقضسرتلضتا ياق صررح
  . ضاع ضا 

ألقتنزيراقهرذضقضارلل قيسرتلزوقعشرلضصق يير قأ نور قلشرل امقضاع ضار قلت  ارزق  لضتقار  
ضايوررراقوق اايعررر ض قضاتءنيررر قلضالل سرررتي ي قضارزيررر قلخلرررققبلنرررايسقاتقرررليلقضت رررلقضا شرررلي ق قيررر ق

ض اقتللنير قعارىقض قتلض قيلقضتنظي قضاءانلني قضالضئ  ق يقهذضقضاي ا قلضاتيقضلتء ق يواقي راق
 .  ل  قيواقوقذ ي 

ق
ق
ق
ق
ق
 

 



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

64 
 

 سليمان أدخو 

 عد  باحث

 مأستاذ  ائر بكلية الحقوق بت وان

 
 التوجهات الفقهية المعاصرة

  استقاللية الوقيقة العدلية عن الاطاب القضائييف 

جرلقوءيءر قض  رلضمض قضايسر لي قاللييءر قق19 ش قضاظل قضايست  قضايلت لق  ل ا قق
ضاع ايررر ق قليررر وقيوررر ل ات اق ررريقض سرررتيلضلق ررريقتءررر يوقضاخررر يا قضاتلييءيررر قاليرررلت ءالقي ال ررر ق

قلأ انشقجلىقو قسلضمق.
ليرر قضاظررل قضايسررت  قسرراا قضاررذ لق قأصرر اقضاتعايرراقض اقتللنرريقهررلقضابرر ااقضالوارر ق

سرررتيلضلي قالخررر يا قضاتلييءيررر قضايء يررر قاليرررلت ءالق قلهرررلقيررراقأ رررو قيعرررهقضالييءررر قا ررريالقض 
قضاع اي قجا ز قجلقضايلضق  ق يقتء يوقضاخ يا قضايذ لل ق.

هصرائ اق لاعاقضاسربشقضاي اشرلق ريقتقرلي قضاتع اراقضاقلريقاخر يا قضالييءر قضاع اير ققلض 
( قضارذلقجلرقق03/16اعر ايق)يلقذارص قيرل لق اتسرا قعارىقضارنصقضاتشرليعيقضايرنظوقالتليارققض

قلسيات اقجلىقش لي قضاخ اشقضاء ائيق قب القيلقعسنا هاقاش لي قتلهي قضاع  .
ذضق القضا ستللقضاي ل يقي ريلقضايسرالض قاليرلض نالقضاي ال ر ق ق رضلق عرضقضاءرلضنالق لض 
ضايررررؤ ل قالي ررررلقضاءانلنيرررر قلضاء ررررائي ق قالقتررررترموقيرررر قضاررررنصقضا سررررتلللق قين رررراقضاءررررانللقلهرررروق

 ق وارررتقنسرررر اقتياارررزضقتشرررليعياقلض ررررواقبرررالقضانصرررالق قييرررراقق09/32لضاءرررانللقلهررروقق03/16
قا  عناقعاىقعيال قسؤض قج وق ستللي قضاءلضنالق يقهذضقض  الق.

لين  رريقضاتغقارر قجلررىقألقعشرر ااي قضاخ رراشقضاء ررائيق رريقلهتنرراقضاررلضهلق قأيررال قنءاشرراق
نيرراقأي رراقارر وق ء يرراقجلررىقن ررااقلضسرر ق قارري قارر وقضا رراجلالق رريقضاوءرراقض اتررلييءيق وسررشق قلض 

ضا ءررهقضاءررانلنيقلضا رراويالقلضاي تيررالق ااشررغلقضاتررلييءيقب ر نرراق شرر اقجرراوق قلهررلقيرراقأ ررلزقسررؤضالق
اتعلررررقق  ررررللل قعا ائررررهق قلوا رررر قضالييءرررر قضاع ايرررر قعاررررىقتوءاررررققض سررررتءراي ق رررريقزيررررلقضالهينرررر ق

قلضاتعاياقض اقتللنيق.
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ق ويالقجلىقضاش اقضاتاايق:قلهلقياقسنوال قض  ا  قجنهقيلقخر قي
قضاي وتقضتل :قيله قضا ءهقضايعاصلقيلقعش ااي قضستءراي قضالييء قضاع اي 

قضاي وتقضاياني:قلأاناق يقضستءراي قضالييء قضاع اي قل عضقض ش اال قضاعيلي ق
ق

اتسليلقضا رلمقجلرىقتل  را قضا ءرهقضاي ل ريقضايعاصرلقيرلقعشر ااي قضسرتءراي قضالييءر ق
ضاع ايرر قجررلقضاخ رراشقضاء ررائي قسنخصررصق)ضاي لررشقضتل (قايلهرر قضا ءا ررالقيويرر قضاءرر لللق
لأويرر قضاخيليشرريق قلنعررلضق رريق)ضاي لررشقضايرراني(قايلهرر قضا ءا ررالقضاوسررلقضايسررؤ قلضا اررشق

قاينلضلق.قق

اتل رررياقضاتل رررهقضا ء ررريقاقررراقيرررلقيويررر قضاءررر لللقلأويررر قضاخيليشررريق شرررغلقعشررر ااي ق
خ رراشقضاءا رريقضاي لرر ق ررااتلياققجلررىقضالييءرر قضاع ايرر ق قسنخصررصق)ضا ءررل قضتلاررى(قايلهرر ق

ق.ققضا ءيهقيوي قضاء لللق قل)ضا ءل قضاياني (قايله قضا ءيهقأوي قضاخيليشيق
 الفقر  األولى : موقف الفقيه محمد القدور  :

ان لققضا ءيهقيوي قضاءر لللق شرغلقضاتغسري قايله رهقيرلقعشر ااي قضاخ راشقضاء رائيق ق
يرررلقأسرررئل ق لهليررر قيلتقزهررراقضتسرررا قهرررلقضاتغصرررااقضا ء ررريقلضاءرررانلنيقالخ ررراشق قلضاظرررلل ق

 ضيرر قضاي يرر قض جرييرر قلضاوا يررا قضالضهعيرر ق قارراخلصقعاررىقصررياق قلألق ء رريقيررؤ ضلق:قق"قيا
الخ اشقاوقتعر قا راق رللل ق قلالقتترلخىقين راق ائر  ق ق يراقأنرهقيراق ضوقضاخ راشقاروقيعر قيوءرقق
 ائر  قلض رو قالقالعر االقلالقت رلض قضالييءر ق قلجيررق ءاجر  قألقضتسر اشقتر للقير قيسرب ات اق

ق.(1ل ل ضقلج يا ق ضنهقاب لقألقض ست نامقجلقضاخ اشق ا قأيلضقي لل اق")
 الفقر  الاانيل : موقف الفقيه أحمد الخمليشي :

اررررذهشقضا ءيررررهقأويرررر قضاخيليشرررريقب ررررذضقضاخصررررلصقعاررررىقيرررراقالرررريق:ق"ق رررراتي ق انرررر قق
ضالظي  قضتساسي قضاتيقاؤ ا اقضاخ اشقهيقع  امقص  ق"قضاع ضا ق"قجلىقيرؤ لقضاشر ا  قلهرلق



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

66 
 

ضالصررر قضارررذلق رررالقينورررهقلضات ليررر قينرررهقيرررلقضختصررراصقضاءا ررريقل رررهقترررلت لقضاءرررل قض ي اتيررر ق
قالش ا  .ق

لضآللقسرروب قصررروي قضاتءليررلق رريقضاتعرر ااقلضات ررلياقيررلقضاءا رريقبرراقارروقابررققا ررذالق
ضايص لوالقل ل ق اا الار قلضآليرالقضاتريق انر قا يراق ريقضا ءره قلهرلقيراقأقر لقضاي لر قضتجلرىق

ضلق"قضاعرر  ق"قجنرر ياقاررؤ لقشرر ا تهقخررالجقشرر ليا قهررانللقضاتلياررققتسررتللقق رريقجرر  قهررلضل قيررل
 ررريقهييت ررراقض ي اتيررر قيررر قشررر ا  ققارررلل قلارررذاصقا رررشقجليرررهقأ ضمقضاييرررالقجنررر قض  المق شررر ا   ق

قليخ  قهبلا اقالسل  قضاتءليلي قاليو ي .
قلنتا ررر قارررذاصقضخت ررر قيرررلقضاخ ررراشقج رررال ق:ق"قأ وق ءبررراق"قلي ت رررىق  ليرررا ق:ق"قضجلرررو
 غ ضئ رراقليلضهبت رراق"قضاترريقالقتررؤ لقألقيعنررى.ق صررروي قضالوت رراجق االييءرر قضاع ايرر قأيرراوققاررلق
ضاءا رريقضايخا ررشقهللهرراقضاءررانللق/قضا ءررهقلارري ق اتررشقج ررال ق"قضجلرروق غ ضئ رراق"ق يرراقألق ليرر ق"ق
ليلضهبت اق"قالقأيلقا ا ق  اقياقه قي رللق ريقضالييءر قيرلقخلراقشر ليقألقيل رلجيقا ءرىقيرؤيلضق

قص ت اقضالسيي قلجلىقهييت اقض ي اتي قلالقي  لهاقيلقشيمقيلقذاصقخ اشقضاءا ي.قجلى
 اقهذضقا جلقعاىقعن امقعخ ا قليائققضاع ل قاياقيسيىقبخ اشقضاءا يقضارذلق ءر ق
أساسررهقليبللضتررهقضاترريق ررالق ءررهقضاتلياررققابررلللقب ررا قلأصرر اقي ررل قجررشمقع ررا يقهرر قيعل ررهق

 ق"قضاترريق ل رر قجليررهق تابت رراق رريق"قضاخ رراشق"ق للقألقاليسرراما قجررلقضاتءصررالق رريق"قضايلضه رر
ق(.2ت  لق اا ه قضاي لل  قضالهائ قيل ل قضايلضه  ق")

 يقهرذضقضاي لرشقسرنبالقيلهر قضا ءا رالقضاوسرلقضايسرؤ قلضا ارشقاينرلضلقيرلقعشر ااي ق
ضاع ايررر ق قجلرررىقألقنخصرررصق)ضا ءرررل قضتلارررى(قايلهررر قضا ءيرررهقضاخ ررراشقضاء رررائيقجلرررىقضالييءررر ق

قضاوسلقضايسؤ ق قلنعلضق يق)ضا ءل قضاياني (قايله قضا اشقاينلضلق.
 الفقر  األولى : موقف الفقيه الحسن المسؤ  :

ات رررهقضا ءيرررهقضاوسرررلقضايسرررؤ قبخصرررلصقعشررر ااي قضاخ ررراشقضاء رررائيقجلرررىقضالييءررر قق
ءائررررراق  رررررللل قتويررررراققضاعررررر  قاقايررررراقضايسرررررؤلاي قجلرررررىقضاع ايررررر ق قعارررررىقض نتصرررررالقاإلت رررررالقضا

قضايوللض قضاتيقان زهاق ق واتقاذهشقعاىقأنهقق:
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"قألالق:قسرالضقجلرىقهرل قيرلقيءرل ق ررغلقخ راشقضاءا ريق ل رتهقظرلل قتاليخيرر قلضلقق
تلرررصقضاظرررلل قضاتاليخيررر قضاتررريقتوررر تقجن ررراقيرررلق ويرررلضق ررريقهرررذضقضايل رررل قاررري قهائيررر قضآللق.ق

قءامقخ اشقضاءا يقي قضنت امقأس ا هق ياقتءل قضاءلضج قضا ء ي ق.ل ااتاايق رقيعنىق  
قعذضقزض قضاءا قزض قضايءا ق.ق-
قضنت امقضاشلطقيستلزوقضنت امقضايشللطق.ق-
قزلض قضاو وقبزلض قجلتهق.ق-

يانياق:ق للل قضستءر قضالييء قضاع اي قجلقخ اشقضاءا ريقاليسرتلوقضاعليريق)شرلجيق
اقضاعرر ل قضاييالسررالقضااررلوقاخ رر قضاع ضارر قلارري ق يرراق ررالقهررانلني(قضاررذلقأصرر اقاتيترر ق ررهق رر

قضاشغلق اتي ق...
يااياق:قألقخ اشقضاءا يقاري قشر رقيابتراقالقيي رلقيساسرهقلاري قأيرلضقشرلجياقا رشق

قض اتزضوق هقلج وقيخاا تهق...ق
ع رررا  قعارررىقيررراقذ رررل ق ضنرررهق ررريقوااررر قضا عرررلق ررريقضالييءررر قضاع ايررر ق يختلررر قضا عرررللقق

قضاءانلني  قي للقضاع  قهلقضايسؤل قلو لق للقيساما قها يقضاتلياققضاذلقخا شقجلا ا.ق
لخرصرر قضاءررل  ق ضنررهق لقضتلضلقاقرريقاتويرراقضاعرر  قيسررؤلااتهقضاقايلرر قجلررىقضالييءرر قق

ق(.قق3ضاع اي ق...")
 يل : موقف الفقيه الطيب لمنوار:الفقر  الاان

ان لررققضا ءيررهقضا اررشقاينررلضلق رريقضاتغسرري قايله ررهقيررلقعشرر ااي قضاخ رراشقضاء ررائيق قق
يرررلقتسررراؤال قلضهعيررر  ق وارررتقذهرررشقعارررىقألق"ض شررر ا قضارررذلقالزض قجااءررراق االييءررر قضاع ايررر قعارررىق

اق يررهقالينرراقهررذضقي يررلق رريق لن رراقارروقتتوررللق عرر قيررلقلصرراي قضاءا رريق رريقضالهرر قضاررذلقأصرر 
قضاع ل قلضاء ا قيويلللق ل ا قجليي قيتسالي قليتءاسيللقيءا  قهانلني قيتقا ئ ق.

لنظلضقات القضاظلل قلزلض قضاعلا ق ضلقخ اشقضاءا يقاوقيعر قارهقأسرا ق ريقضالهر ق
ق(.قق4ضاوا ل...ق"ق)

لتغسيسرراقجلررىقي يلجرر قيررلقضاتسرراؤال قذض قض لت رراطقبلضهرر قضاييالسرر قلويايرر قوءررلاق
ق35القاررذهشقضا ءيررهقضايررذ للقعاررىقأنرهق:"ق ررا قيؤ رر ضقألقيعررا قضانظررلق رريقضايررا  قيسرت لقيقضاعءرر
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تلقضالييءررر قضاع ايررر قنشرررغ قيسرررتءل قلي رررشقألقت ءرررىق رررذاص قالسررريياقلألقق16/03يرررلقهرررانللق
ق(.ق5 لضجيقظ للقخ اشقضاءا يقاوقتع قهائي ق يقضاله قضالضهلق")

ق

برررر ضمقضاررررلألق رررريقعشرررر ااي ق سنخصررررصقهررررذضقضاي وررررتقالتعررررلضقاليلهرررر قضاشخصرررريقلض 
ضاخ راشقضاء ررائيقجلرىقضالييءرر قضاع ايرر  قير قتل ررياقضايبررللض ق شرغلقذاررصق)ضاي لررشقضتل (ق ق

قيوقضات لاقا عضقض ش اال قضاعيلي قضايتعلء ق ااخ اشقضاء ائيق)ضاي لشقضاياني(ق.قق

نبالقيله ناقضاشخصريقيرلقعشر ااي قضاخ راشقجلرىقضالييءر قضاع اير ق ريق)ضا ءرل قضتلارى(ق
قيوقننتءاقعاىقتبليللق يق)ضا ءل قضاياني (ق.ق

 الفقر  األولى : الموقف الشخصي من بشناليل الخطاب القضالي : 
ائيقجلررىقضالييءرر قضاع ايرر ق رريقزيررلقضالهينرر ق قعلقضاورر اتقجررلق رر لوقضاخ رراشقضاء رر

 ين ررققضاو رراسقجلررىقضتصرراا ق قلضاتشررب ق اايلضبرر ق قلتصررني هق رريلقضاي تسرر ا ق قل رريان ق
يرلق ريانا قضاتليارققضاعر ايق...قعارخق قايعر قيرلقهباراقضاترل قضا  رللقاري قعالق ق وارتقي تءرلق

قعاىق يالقيلقضايل لجي قلضالضهعي ق.
جصررلناقضاورراايق قالقيعررل ق ااعرر  ق قاقررللقهررذضقضتخاررلقاررتوق ااخ رراشقضاء ررائيق رريق

ضاتعليرر ق ررهق ق  ءرراقالررنصقضاتشررليعيقضايررؤ لقاي نرر قضاتلياررققضاعرر ايقيررلق ررل قلزيررلقضاعرر  قق
ق يءت ىقهلضلقضاتعاالق.

 يرراقألقضايسررؤلاي قضايلت  رر ق االييءرر قضاع ايرر قاتويل رراقضاعرر  قضايتلءرريقلزيالررهقضاعررا  ق
قا ضقجلقضايسؤلاي قضانات  قجلقضالييء قضاع اي ق.يعهق قلألقضاءا يقا ءىق ع

يرروقعلقيصررلو قيسررت لصقضاخررر يا قضاتلييءيرر قتقيررلق رريقسرررلج قعن ررازقضالييءرر  قالق ررريق
ارر ضج اقارر وقيؤسسررا قلهنصررليا ق قاا رراقيرراقتت لررشق  رراال ق   ئ رراق قالوا رر قعاررىقتلظي  رراقلض 

قزيني قهصال ق قالقتوتياقضا لمقلضاتغخال...قضاخق.ققق
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نولقنعتءرر ق رريقلأانرراقأنررهقأ رروىقضآلل قيررلقضا ررلللقعن ررامقضاعيرراق شرر لي قل ااترراايق رر
خ ررراشقضاءا ررريقضاي لررر ق رررااتلياققجلرررىقضالييءررر قضاع ايررر  قلتقرررلي قضسرررتءراات ا قضنسررر اياقيررر ق
تسرريات اق االييءرر ق"ضاع ايرر "قلايسرر ق االييءرر ق"ضاء ررائي " ق ضشرر ااي قضاخ رراشق رريقلأانرراقهرريقيررلق

بررللضقلضهعيررا قلالق ارريرقشررلجيا قلالقيسررلقاقين ءيررا قيويلنرراقجلررىقض شرر اال  قضاترريقارروقن رر قا رراقي
ضالجتءا قب  لضلق يقلهتناقضالضهل قلذارصقاعر  قضجت رالض قنل رو اقجلرىقشر اقتبليرلض ق ريقضا ءرل ق

قضايلضاي ق.
 الفقر  الاانيل : تبربر الموقف الشخصي من بشناليل الخطاب القضالي:

 قي قضايوا ظر قضاعءالير ق قاتنرا ىقلض  رلضمقعلقضاتعاياقض اقتللنيقيلق ل قضاع ق-ق1
ضاخ اشقضاء ائيق قلالسيياقجلىقيستلوقعن ازق ل ا قضاتءاا قلضاتش اشق قلذاصق راانظلقعارىق
ألقضاعءل قضايت ل  ق يقعن ازقضاتءاا ض قضاقتللنياقا وقضايؤسس قضايرذ لل ققهريقضاعءرل قضالسريي ق

ايشرررل قضاي ل ررريقلسررريات اق ااخ ررراشق قلهرررلقيررراقاتعرررذلقبخصرررلصقضالييءررر قضاع ايررر قضاتررريقل رررلقض
ضاء ائيقالقبتلهي قضاع  ق ق ياقضا ائ  قعذلقيرلقع رلضمقضاخ راشقضاء رائيقعذضق رالقهرذضقضتخارلق
يول ق للقييالس قض ختصاصقضانلجيقالع ل قضايتعلرققبتليارقق ا ر قضاتصرل ا قضارلضل  قجلرىق

قضاعءالض قضايو ظ ق؟
ءيق رريقي ررا قضايعرراير ق ا رر ق قعلقضاعرر  ق و رروقعختصاصررهقض شرر ا لقلضاتررلييق-ق2

لضايعاير قضاعءالي ق ص  قخاص ق قهلقضاذلقيسرتءباقضايتعاهر الق ي ت ره قلقهرلقضارذلقيشرل ق
جلررىقضاعيليررا قضاتعاه يرر قخررر قيلضول رراقضتساسرري قبرر مق ي اا رر قضايتعاهرر الققبضو ررالقضاليررائقق

 رقل رلهلضق قلضاتغقر قلضايستن ض قضايت ل  ق يق اقجيلي قجلرىقور  ق قلضاعيراقجلرىقيلضهبت راقشر
يررررلقصررررروي قضجتيا هرررراقأوقضاع رررر ق قلض سررررتيا قعاررررىقضت ررررلض ق قلتررررغ القي لرررر قضاعءرررر ق ق
لضالهل قجلىق اقضاواييا قضايلت  ر ق ااعيلير قضاتعاه ير ق قيروقض شر ا قبتليارققض لض  قضاتعاه ير ق

 رررضلقهرررذلقل رررققتصرررليوا قضايتعاهررر الق ااسررر اقضتصرررليق"قيرررذ ل قضاو رررمق"ق...قعارررخ قل ااتررراايق
ضت لضلقضاتررريقيءرررلوقب ررراقضاعررر  قهررريقضاتررريقتع ررريق"قضارررللحق"قاللييءررر قضاع ايررر ق قلاررري قضاخ ررراشق
ضاء ائيقضاذلقا ءىقأ نبياقجلق اقضات اصرااقضايتعلءر ق ااعيليرا قضاتعاه ير قضاين رز قيرلق رل ق

قضاع ل ق.قققق
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علقضا اوتق يقتاليخقضالييء قضاع اي  قساتلصاقوتياقعارىقنتا ر قأساسري  قي ا هراقق-3
ألقضالييء قضاع اير قبر أ قبر للقخ راش قل انر قو ر قجايلر قق ريقي راال قض ي را قضايختل ر ق ق
 ااي را قضاعءراللقلضاير نيقلقضتسرلل...عاخ قلهرذضقلضهرر قالقيي رلقعن رالل ق شر ا  قضاتراليخق ا يرر ق

اشقيا ررريقضالييءررر قضاع ايررر قلوا رررلها قلضايؤا رررا قضا ء يررر قضاتررريقجناررر ق شرررؤللقلوررر هاقالسرررتيع
قضاتلياققتعسق اانياذجقضات بيءي قاللييء قضاع اي قضايستءل قجلقضاخ اشقضاء ائي.ق

لجليرررهق ءررر ق رررالقخ ررراشقضاءا ررريقجلرررىقضالييءررر قضاع ايررر  قجنررر ق ء رررامقضاتليارررققلجليرررامق
نياق القجلىقسبااقضالق  قلقض ختيالق.صناج قضاليائق قاي قيت ل اقجلىقل هقض ازضو ق قلض 
اىقهذضقأشالقضبلقجاصوق يقتو تهق) ق(ق:6لض 

القاوقا ش قيوقضاخ اشقاللسلوقعلق لشق////////////ققوتوقجلىقضاءا يقلض 
ل رررالقيرررلقييارررزض قضالييءررر قضاع ايررر قلهتئرررذ قأن ررراق انررر قت  ع ررراق سرررا  قض  رررلضمض  قق

اي قجررلقخ رراشقضاءا ري...قعاررخ قلصرر ل قضاءررل قليللنر قضايسررا ل قلسررلج قض ن راز قلضالسررتءر
قأن اق ان قتست اشقاقاقيت ل ا قضاو اي قضاتلييءي ق ي  لي اقضاو ات.ق

يرررررلقضاءرررررانللقلهررررروقق35علقضاخ ررررراشق رررررض لضمقترررررلييءيقيسرررررتو ت قترررررؤ للقضايرررررا  قق-4
ضايتعلقق ااتلياققضاع اي قضاتيق امق ا اقيراقالري:ق"اخا رشقضاءا ريقضاي لر ق رااتلياققق16.03

ىقضاش ا ض ق ع قعتياوقض  لضمض قضارزي ق قلضاتغقر قيرلقخللهراقيرلقضارنءصق قلسرريت اقيرلقجل
قضاخلاق قلذاصق ا جروق غ ضئ اقليلضهبت ا.

اتعالقجلىقضاءا يقأالقاخا رشقجلرىقضاشر ا ض قضاخا رع قال  را قضاتسر ااقعالق عر ق
قتغ ات ا.

تبلقوانهقلييءر قلسريي ".قعلقالقتقللقضالييء قتاي قعالقعذضق ان قيذال ق ااخ اشق قلتعق
ضايتغياق يقيوتليا قهذلقضايا  ق قيء قجلىقوءيء قلض و قيؤ ضهاقضلقضايرا  قضايرذ لل ققابر ق
 راقضت لضلقضاترريقيءررلوقب رراقضاعر ل ق قل لسرر قهيينرر قضاءا رريقضاي لر ق ررااتلياق قلضاترريقنعتبلهرراق

 اجت ررالهوقيررؤهلالق رريقلأانرراقيرر خرقخ اررلضقنوررلقعهصررامقلتءررزيوقضالختصرراصقضاتررلييءيقالعرر ل ق
ارررذاصق ااءرررانلل قالقبتز يررر قضاءا رررريقق يررراق رررالقاررررتوقذارررصق ررريقضاعصررررللقضا رررابل  قجررررل قجلررررىق
ضاتنرراهضقضاصررالخقضاررذلقت لوررهقهررذلقضايررا  قيررلقواررتقتغ ارراقلسرريي قضالييءرر قضاع ايرر قعاررىققايرر ق
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ضسررررتي امقشرررر لي قضاخ رررراشقضاء ررررائيق ررررض لضمقالوررررقق قلوتييرررر قبرررر مقسررررليالقضآليررررالقضاءانلنيررررر ق
ق ا ض قضاع اي قيلقتاليخقتلءيقضاعءل قلضاش ا ض ق يذ ل قضاو مق.الش

لهررلقيرراقابررللقعجررا  قضانظررلق رريقهررذلقضايررا  ق قلضاعيرراقجلررىقعا ائ رراقنظررلضقالتناه ررا ق
قضاي لس ق ا اق.

علقل ررلقلسرريي قضالييءرر قضاع ايرر ق شرر لي قضاخ رراشق قضاررذلقات لررشقأ رررقزينيرراققهرر قق-5
(قض شر ا قضاعر ايق يرذ ل قضاو رم قي رلحق ريق7تلءريق)قيصاقعاىقش لق اياق قابت ذقيلقتاليخ

لضه قضتيلقعش اال قيتع   قالقا جي اقين رققلالق اارا قييراقار  عناق  اورتقعارىقضاتسراؤ قجرلق
 ررر لوقهرررذضقضاخ ررراشق ررريقلهتنررراقضارررلضهل؟قلهررراقالقزضاررر قضالييءررر قضاع ايررر ق ررريقوا ررر ققعارررىقهرررذلق

ال؟قلهراقخ راشقضاءا ريقجلرىقضالييءر قضاش لي ق؟قأوقألقضاخ اشقأصر اقهار ضقيرلقضاءارل قاري قع
ضاع اي قي ا قا اقشائاقيلقواتقضا لهلقلضايل ل ؟قأالقيي لقاللييء قضاع اي قألقتسرتيلق ريق
أ ضمقلسراات اق ايلرر ق للقشرر لي قضاخ رراشقجلررىقضانورلقضاررذلق انرر قجليررهق رريقج رر هاقضتل ؟قأالق

ياات رررا؟قأالقيعتبرررلقيعتبرررلققضاخ ررراشقجلهلررر قلض رررو قايصررراااقضايتعاهررر القبررر القيرررلق جي ررراقلو
ضاخ رراشقجلررىقضالييءرر قضاع ايرر قلسررال قتءلا يرر قيت ررالز ق رريقضاعصررلقضاورر اتقضاررذلقيعتيرر قجلررىق

قسلج قض ن ازقق غو قأهوقضايلتقزض ق يقتغيالقضاوءلاقلضايعاير ؟...قعاخ.
علقصرروي قتلياررققضاعءررل قلضايعراير ق رريقضالييءرر قضاع اير ق قتعررل قالعرر  قلارري قق-ق4

اعررر  ق و ررروقتقلينرررهقضايتعيرررقق ررريقضاتليارررققا علرررهقأقيرررلقترررغهيرقيرررلققارررللق ررريقالءا ررريق قلألقض
عنشرررامقليائءرررهقلض جررر ض هاقلض شرررلض قجلا ررراقضبتررر ضمقلضنت رررامق قضنسررر اياقيررر قضختصاصرررهقضتصرررليق
ضايتييرراق رريقضالظي رر قضاتلييءيرر قلض شرر ا ي قجلررىقيختلرر قضاتصررل ا قلضايعرراير ق قلجليررهق ررضلق

لجيراقضاعر  قالءا رريقضاي لر ق رااتلياقق قانرر لجق ريلقيراقنعتبررللقعسرنا قيلضه ر قضالييءر قضاع ايرر ق
ق يقلأاناقيلقهبااقيلضه  ققالقضايختصقاليختصق.

علقضاءا رريقضاي لرر ق ررااتلياققاتلءررىقتيلينرراق اايع رر قضاعرراايقالء ررامقلضايورراقوق قاقررلق
يقذاصق لهقاؤهلرهق ريقي را قتءنيرا قضانظرلق ريقضار جالوقل ي ير قعصر ضلقضتو راوق قلالقاؤهلرهق ر

ي ررا قتءنيررا قتوليررلقضاليررائققل ء  ررا قنظررلضقا هرر قجلرروقضاتلياررققلصررعل تهق قخر رراقالعرر  قضاررذلق
ضاعيلريق" قضارذلقاخ ر قارهق ريقق–اختصق يقي ا قضاتليارقق و روقضاتقرليلقضايرز لجق"قضانظرللق

ضايع رر قضاعرراايقالء ررامقليختلرر قضايؤسسررا قضاعيلييرر قضاترريقا رراقجرهرر قي اشررل ق ء ررا قضاتلياررقق
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 ااترراايق ررنولقنعتءرر ق عرر وق رر لوقيلضه رر قضالييءرر قضاع ايرر قجررلق ليررققيرراقيسرريىقشق"قضاعرر ايق قلق
ضاخ ررراشقجلرررىقضالييءررر ق"ق قضاشررريمقضارررذلقاررر  عناقعارررىق رررلحقسرررؤض قضات  اررر قلضاتوررر اتق ررريقهرررذلق

سنا هاقالنصقضاءانلنيقلاي قالءا يق.ق قضالها  قلض 

تنررال ق رريقهررذضقضاي لررشقعشرر اااتالق قضتلاررىقتتعلررققبتلياررققضايلقيرر قضاعءاليرر قضايو ظرر قن
 يقضالييءر قضاع اير ق)ضا ءرل قضتلارى(ق قلضايانير قترلت لقبتليارققضايلقير قضاعءالير ق ريق رللقضاتو ريمق

ق يقضالييء قضاع اي ق)ضا ءل قضاياني (ق.
 حفظل في الوايقل اليدليلالفقر  األولى : بشناليل توايق الملميل اليقاربل الم

علق لونررراقا رررذلقض شررر ااي قا ررراقيررراقابللهررراقيرررلقضاناويررر قضاعيليررر  قنرررذ لقين ررراقجلرررىقسررربااق
ضاييا قالقضاوصل قضاتصل ا قضالضل  قجلرىقضايلقير قضاعءالير قضايو ظر قيرير ق  ار قيي رلقألقنرلهلق

ات لررشقيرر  قزينيرر ققاررلقيصررلو قضايتعررايلالقيرر قضالييءرر قضاع ايرر قبترراليخقضاخ رراش ق ررض لضمقالوررقق
يءبلا قجءرقلالقين ءا قيلقأ اقعقساب اقضاصر   قضالسريي  قلضاورا قألقهنراصقيسرت  ض قهر قتظ رلق
 عرر قترراليخقتلياررققضاتصررل ا ق رريقضالييءرر قضاع ايرر قلهبرراقضسررتي امقع ررلضمقضاخ رراشقضاء ررائيقجلا رراق ق

قق ق انتءررا قيلقيرر قلضاترريقهرر قتعصرر ق وءررلاقضايتعررايلالقيرر قضالييءرر قضاع ايرر ق ءررلق رريق  رر ق هررائ
ن ررر قضاعءرررالض قضايتصرررل ق ا ررراقعارررىقيتصرررل قعارررا وق خرررليلقل عءرررل ق  اررر  قيليءررر قاررر وقي نارررالق
 خرررليل قلالقسررريياقعذضقجلينررراقألقجيليررر قضسرررتخلضجقشررر ا  قضايلقيررر قيرررلقيصرررلو قضايوا ظررر قضاعءاليررر ق

ا قألق لهيرق100يلض قيتع   قأيلقيتاحقل س لا ق بال  قشلي  ق   قلض شقليرزلق ءرلقيور  ق ريق
تءاارر ض قوءررلاقجانيرر ق  ارر  ق رريقضالسررلوقضاعءاليرر ق رراالهللقيررير... قبانيرراقضالييءرر قضاع ايرر قضايعررل ق
جلا رراق رريق رريالقوررققضايلقيرر قيل ررل قضاتصررل  قتظرراققالهرر ق رريقض  ررلضمض قضاتءلا يرر قضايلت  رر ق

يسرر وق ااخ راشق.ق عرلقأيرر قأصراا قنتورر تقعذلق قعذضق رالقضاخ راشقضاء ررائيقجلرىقضالييءرر قضاع اير ق
 رريقنشررلمقضاينازجررا ق؟ق قلجررلقأيرر قيلضبرر قنررتقلوقعذضق ررالقض  ررلضمقضايررذ للقالقيوءررققضا لضئرر قضاعيليرر ق
ضايتلخررررا قينررررهق رررريقتقررررلي قضتيررررلقضاءررررانلنيقلضاء ررررائيقاللييءرررر قضاع ايرررر ق؟قل ااترررراايق رررررقخاررررلق رررريق
قضتصررراا قضاتررريقتءررر قورررا زضق ررر قض سرررت ا  قيرررلقعا ابيرررا قضاعصرررلن ق قلهرررلقيررراقابرررللقيشرررللجي 

قضاتع ااقبضجا  قضانظلق يقع لضمقضاخ اشقضاء ائيقلض ج امقض ستءراي قاللييء قضاع اي ق.
ق
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 الفقر  الاانيل : بشناليل توايق الملميل اليقاربل في طور التحفيظ في الوايقل اليدليل :
تررلت لق اات ليتررا قضاخاصرر ق اايلقيرر قضاعءاليرر قضاترريق رريق ررللقضاتو رريمق قعشرر ااي قتوليرراقق

ضال ررعي قضاءانلنيرر قالعءررالقضايتصررل ق يرره قيررلق"جءررالق رريق ررللقضاتو رريمق"قعاررىق"قجءررالقيو ررمق"ق ق
 واررتقيورر تق رريقضالضهرر قألقاررتوقت ليرر قجءررالقيل ررل قي لررشقتو رريم قلخررر قضا تررل قضا اصررل قيرراق

اررققضاعءرر قارر وقضاعرر   قعاررىقترراليخقضسررتقيا قع ررلضمض قضاخ رراش قهرر قتت اررلقضال ررعي قبررالقترراليخقتلي
ضاءانلنيرر قالعءررالقيل ررل قضاعءرر ق قايصرر اقاررهقلسررياقجءاليرراق قبرر القيررلقي ررل قي لررشقتو رريم قييرراق
ا خاقي تسشقضاوققضاعانريقضاعءراللق ريقيتاهرا قيسرا لقأخرلوقيعءر   ق رالق ا ي رالقت ا ا راقارلق

خذق عرالقضالجت رالقيصراااقضايرلض نالق شر اقجراوقلضايتعاهر الق شر اقخراص قألقضايشل قضاي ل يقأ
لهررررلق صرررر  قصررررياق قضاررررنصقضاتشررررليعيقضاورررراايقضايررررنظوقاي نرررر قضاتلياررررققضاعرررر اي قلخ ررررلل قهررررذلق

(قضاررذلقالقيعتررل ق ررااوءلاقضاي تسرر  ق8ض شرر ااي قت رر قسررن هاق  عرراق رريقهررانللقضاتو رريمقضاعءرراللق)
 اايلقيررر قضاعءاليررر قضاتررريق ررريق رررللقضاتو ررريمق قعالقيرررلقتررراليخققجرررلق ليرررققضاعءررر ق قلضايتعلءررر قأساسرررا

(قضاررذلقا ررشقألقاررتوقهبرراقتوررل قي لررشقضاتو رريمقضاعءرراللقعاررىقلسرروقجءرراللق قلهررلقيرراق9ض ارر ض قق)
قاتنا ىقي قع لضمقضاخ اشقضاء ائيقجلىقضالييء قضاع اي .ق

 رللقضاتو ريمق قعلقتلياققضاتصل ا قلضايعاير قضالضل  قجلىقضايلقي قضاعءالير قضاتريق ريقق
اررتو وق ا رراقجنصررلقضاررزيلقليررؤيلق ا رراقسررل اقألقعا ا رراق وسررشقضتوررلض  ق  رريقتوترراجق رريقعن ازهرراق
لتلييء ررراقتلييءررراقسرررليياقعارررىقجنصرررلقضاسرررلج قلضا عاايررر قت ا يررراق هررر ضلقوءرررلاقضايتعاهررر القل رررياج اق

وق(قضايعرررر  قلضايررررتي12/8/1913جيرررررق يرررراقهررررلقينصررررلصقجليررررهق رررريقهررررانللقضاتو رررريمقضاعءرررراللق)
ق.ق14.07 ااءانللقلهوق
علقتعلاررققلسرريي قضالييءرر قضاع ايرر قجلررىقشرر لي قضاخ رراش قضاررذلقات لررشقل ورراقيررلقضاررزيل قق

يعنالقج وقعي اني قعا ضج اقا وقضايوا ظ قضاعءالي قهباقضستي ائ اقاإل لضمقضاشر ليقضايرذ لل قييراقهر ق
يلضقرزقضاءانلنير .قناهيرصقجرلقاؤ لقعاىقض  لضلق ااوءلاقضاي تس  قل ااتاايقزجزجر قيبر أقضسرتءلضلقضا

ضاينازجا قضاتيقهر قترن وقجرلقييراقهرذلقضال رعيا ققارلقضايوسرلي قضاعلضهرش قضاشريمقضارذلقاتنرا ىق
ل للقضالييء قضاع اي ق يقتوءاققضتيرلقضاتعاهر ل قلتقرلي قضاع ضار قضالهائير  ق اجت الهراقلسرال قعي را ق

قضانا ق ا ا.قققي تلضق ا اقل  قضاخر ا قلتسلي قضاينازجا قب القيلقعيءا 
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علقيناهش قخ اشقضاءا يقضاي ل ق ااتلياققجلىقضالييء قضاع اير  ق ل رت اق رلللض ق
جيلي قترلت لقأساسراق وياير قيصراااقضانرا قلوءرله و ق اجت راللقسرب اقي اشرلضق ريق رلمقع رلضمض ق
عن ررازقضالييءرر قضاع ايرر  قليعلهرراقأساسررياق قيررلقشررغنهقض سرر اوق رريقتررغخالقجيليرر قعن ازهررا ق ليرراذضق
ض صرررلضلقعذلقيرررلق رررل قضايشرررل قضاي ل ررريقجلرررىقتعلارررققلسررريي قضالييءررر قضاع ايررر قجلرررىقشررر لي ق
ضاخ ررراش؟قأالقتءت ررريقيصررراااقضت رررلض قلضت رررلض قضايتعاهررر  ق رررللل قل ررر قضالصررراي قلضاتو ارررلق

قجلىقضالييء قضاع اي قلتوليلهاقيلقضاخ اش؟؟؟ق
لييءررر قضاع ايررر قنعتءررر قأنرررهقورررالقضالهررر قالت  ارررلقب  يررر قل عءرنيررر  قلضاتعايررراقيررر قضا

 ين ققضايسالض قي ققالهاقيلقضايوللض قضاسرائ  ق راا ر  قلضاعيراقجلرىقتعر ااقضاءرانللقلهروق
(ق جلىقضانورلقضارذلقاخر وقضسرتءراي قضالييءر قضاع اير ق10ضايتعلقق ااتلياققضاع ايق)ق16.03

ق قليررررررررررررررررررررررررر جوقيسرررررررررررررررررررررررررؤلاي قيوللي ررررررررررررررررررررررررراقتن ررررررررررررررررررررررررروقيؤهلرررررررررررررررررررررررررللقارررررررررررررررررررررررررذاصقهانلنررررررررررررررررررررررررراق
القضالجت الق يقضايءراوقضتل قيصراااقضايرلض نالقضايتعرايلالق(قل  ام  قأخذضق ع11لتقليناق)

ضاتررريقنعتبلهررراق ررريقلأانررراقضالييءررر قق-ألقضالييءررر قضاع ايررر قق-يررر قضالييءررر قضاع ايررر  قهرررذلقضتخارررل 
ضتقيلقضوتلضمقاوا ا قضانا قليت ل ات وق اانظلقعارىقأهيات راقيرلقوارتقيلضقبت راقاإلنسرالق

ين ا ق  ريقتلضقرشقضالنسرالقلهرلق نرالق ريق  رلقق يقيختل قيلضواقوياتهقلالقسيياقضتجء 
يايررررر قوءلهرررررهقلضاو ررررراسقأيررررره قلأينرررررامقلال ترررررهقلخرررررر قوياترررررهقلأينرررررامقل اتررررره قلتسررررراهوق ررررريقو

ق(ق.ق12جلا ا)
ق

للق رر قينرراق رريقتورر اتقضالييءرر قضاع ايرر قلت ررليلقخرر يات ا قل عل رراقتسرراهوق شرر اقأقيررلق
ن اجرررررررر قل عاايرررررررر ق رررررررريقضسررررررررتءلضلقضايلضقررررررررزقضاءانلنيرررررررر قاليتعررررررررايلالقيع ررررررررا قلتقررررررررلي قضاع ضارررررررر ق
ضالهائيرر  لتوءاققضتيرررلقضاتعاهررر لقلضاتررلييءيق ررريقي رررا قضايعرراير ق صررر  قجايررر  قلضايعررراير ق

شر االت اقضاءانلنير ققضالضل  قجلىقضاعءالض قضايو  ظ ق ص  قخاص  قجلق ليققت الزقيعلهات اقلض 
قلضاعيلي  قنءتلحق شغلقذاصقياقالي:ق

ضايتعلءررر ق اتهررر ض قض سرررتلضتا ي قضاقبرررلوق صررررحقي نررر قق169ت عاررراقضاتلصررري قلهررروق
 ضاتلياققضاع ايق.
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ظير قلضاي نر قضاينق16.03 يالقضايسرالض قضاتلييءير قبرالقضاي نر قضايرؤ ل ق ااءرانللقلهروق
 .ققق32.09 ااءانللقلهوق

هررلضلقض سررتءراي قاللييءرر قضاع ايرر  قضنسرر اياق عن ررامقضاعيرراق شرر لي قضاخ رراشقضاء ررائي قلض 
يرررر قتسرررريات اق االييءرررر ق"ضاع ايرررر "قنسرررر  قعاررررىقضاعرررر ل  قلايسرررر ق االييءرررر ق"ضاء ررررائي "قنسرررر  قعاررررىق

 ضاءا ي.ق
 اق.عسنا قصروي قع  امقضاص   قضالسيي قجلىقضالييء قضاع اي قاينشئ 

ت عارررراقضاتعايرررراقض اقتللنرررريقيرررر قضايوا ظرررر قضاعءاليرررر ق شررررغلقض  ررررر قجررررلق عرررر قجلررررىق
 ضال عي قضاءانلني قالعءالض قضايو ظ قلضاتيق يق للقضاتو يمق.

ت عااقضاتعاياقض اقتللنيقي قضايوا ظ قضاعءالي قبخصلصق ل را قضاتءاار قلضاتشر اشق
. 

 يا قضاتررريقا ررراقجرهررر ق عيررراقت عارراقضاتعايررراقض اقتللنررريقيررر قضايوررراقوق شرررغلق رراقضاخررر
 ضاع ل ق.

عهرلضلقيبر أقيسرؤلاي قيورللقضاعءر  قلل رلقضايسرؤلاي ق اايواسر  ق ارزضوقضاعر ل قق راوتلضوق
ن ررازقضاليررائقق ضاءررلضنالقضايررؤ ل قاقرراقضاعءررل قلضايوررللض قضاترريقان زلن ررا قلورري وقجلررىقعنترراجقلض 

 ضانا ع قلضا ضا قجلىقضاوءلاقضاتيقتيبت ا.
 

 

(قيوي قضاء للل قخ اشقه را قضاتليارققجلرىقضالسرلوقضاع اير قيوالار قتغصرااق:ق1)ق-
 رريق ررلمقضا ءررهقلضاءررانللقضال ررعيقلضاظررلل قلضاوا يررا قضالضهعيرر ق قيءررا قينشررللق رريقيؤارر ق
 يرررراجيقضاينترررر وقضاعل رررريقالتلياررررقق لل قيررررلضق ق قي  عرررر قضاررررللل قضنز ررررالق قضا  عرررر قضتلاررررىق

ق.ق157:قق قص و ق2014
(قأويرر قضاخيليشرريق قيررلقي لنرر قضتوررلض قضاشخصرري قعاررىقي لنرر قضتسررل ق قضا ررزمق2)ق-

ق.ق221ق-220 قص و ق:قق2012ضتل ق قي  ع قضايعال قضا  ا  قضال اطق ق  ع ق
(قضاوسررررلقضايسررررؤ ق قضالييءرررر قضاع ايرررر قبررررالقضالسررررتيلضلي قلضاررررزلض  قيءررررا قينشررررللق3)ق-

 يلقأش ا قن ل قضاتلياققضاي ل ي:قلضهر قل  رااق قضاينظير قيرلق رل قيسرلصقضاءرانللقضاخراصق
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أبليراقق25ق-24 ااقلي قيتعر   قضاتخصصرا قبتراز ق ايعر قسرا لقيوير قبنريقجبر قهللاق قارلييق
ق.ق101-100 قص و ق:قق2010ال اطق قضا  ع قضتلاىق قي ت  ق ضلقضاسروقضق2008

شرر ااي قضاخ رراش ق4)ق- (قضا اررشقاينررلضلق قض شرر ا قضاعرر ايقبررالقيشررللجي قضاو يرر قلض 
ضاسياطق قي ل ق للي قصا ل قجلقضاي ل قضا  رللقاعر ل قضسرتئنا ي قضال راط قي  عر ق انبلضنر ق

ق.ق66ق–ق65 قص و ق:ق1430/2009ضال اطق قضاع  قضتل ق
ق.ق64ا اشقاينلضلق قن  قضايل  قضاسابقق قص و :ق(قض5)ق-
(قأبررلق  ررلقبررلقجاصرروق قيررتلقضاعاصرريي قضايسرريىقبتو رر قضاو رراوق رريقن رر قضاعءررل ق6)ق-

لضتو ررراوقجلرررىقيرررذهشقض يررراوقياارررصق ق ضلقضالشرررا قضاو ايررر قضاررر ضلقضابي رررامقضاي رررلشق قضا  عررر ق
ق.ق11وق قص و ق:قق1997ه/ق1418ضتلاىق

اشررر ا  ق يرررذ ل قضاو رررمقيرررلق رررل قضاعررر  ق قألارررىقيلضوررراق(قتعتبرررلقجيليررر قتلءررريقض7)ق-
قعن ازقلض ج ض قضالييء قضاع اي ق.

(قضايعررررر  قلضايرررررتيوق1913قشررررر قق12(قضاءرررررانللقضايتعلرررررقق رررررااتو يمقضاعءررررراللق)8)ق-
ق.ق14.07 ااءانللقلهوق
قيلقهانللقضاتو يمقضاعءاللق.ق83لضا صاقق84(قضا صاق9)ق-
ا يررغ قضال نيرر قالعرر ل ق ق ءرر قتءرر ي ق(قلجيرراق عرر وق رر لوقخ رراشقضاءا رريقيررلقض10)ق-

ضايتعلقق ي ن قضاتلياققضاع ايقأياوقلزضل قضاعر  قق03/16هذلقضتخال ق يشلل قتع ااقهانللقلهوق
 قلضاذلقيلقبالقياق امق يق ا ا تهقياقاليق:"قض ست نامقجلقخ اشقضاءا ريقجلرىقضالييءر ق ق

قهق ءلضلقالزيلقضاع  ق"قخصلصاقلأنهقاوقتع قهناصقوا  قالتعلي ق ااع  ق يقظاقتعاان
أقترررل لقق28ضاصرررا لق ررريقق2-08-378يرررلقضايلسرررلوقلهررروقق9(قنصررر قضايرررا  ق11)ق-

ضايتعلررقق ررااتلياققضاعرر ايق ق شررغلقتيررليلقضاعرر ل قق16.03بت باررققأو رراوقضاءررانللقلهرروقق2008
يرررلقق7جلرررىقيررراقالررريق:ق"قيء ررريقضاعررر  قضايتيرررللق ترررل قضاتيرررليلقضاينصرررلصقجلا ررراق ررريقضايرررا  ق

ضايتعلرررققبخ ررر قضاع ضاررر قضايشرررالقعايرررهقأجررررلق ق اايع ررر قضاعررراايقالء رررامقق16.03ضاءرررانللقلهررروق
قل تنساققي قي الي قضاشؤللقضاي ني ق 

قتشتياقهذلقضا تل قجلىق:
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أ(ق رررللقال لضسرررا قلضتشررر ا قضات بيءيررر ق اايع ررر قضاعررراايقالء رررامقي ترررهقسرررت قأشررر لق ق
يشرررياقجلرررىقضاخصرررلصقليليررريقعارررىقتغهالرررهقايزضلاررر قي نررر قضاتليارررققبلضسررر  قتعلررريوقخررراصق ق

ضايءت رررريا قضاءانلنيرررر قضاينظيرررر قاخ رررر قضاع ضارررر ق قل ي يرررر قتلءرررريقلتوليررررلقيختلرررر قضاشرررر ا ض ق ق
لض  ررلضمض قضايتعلءرر قبررض ضل قضاتسرر ااقلضاتيبررلقلض  ضل قضا ررلضئشقلضايوا ظرر قضاعءاليرر ق قلضاتعياررلق

قلضتلض يقضا روي ق قي قضاءياوقبزيالض قيا ضني قعاىقضايؤسسا قضايعني ق.
 ليشق ءسررروقه رررامقضتسرررل قي ترررهقشررر لضلقتوررر قعشرررلض قضاءا ررريقضايشرررل قجلرررىقش(قترر

ضاءسوقضايذ للق قل ي تشقج ايقيو  لقضاءا يقضاي ل ق ااتلياقق ق اهتلضحقيرلقلئري قضاي لر ق
قضا  للقالع ل قألقيلقانلشقجنهقي تهقأل ع قأش لق.

قاتعررررالقجلررررىقجرررر ل قضاي تررررشقضاءيرررراوقبتيررررليلقضاعرررر  قضايتيررررللقتورررر قعشررررلض قضاءا رررري
قضاي ل ق ااتلياقق قل تنساققي قلئي قضاي ل قضا  للقالع ل ق.

يشالصقضاع  قضايتيللقتو قيسؤلاي قضاع االق يقنشاطقضاي تشققارلقأنرهقالقا رلزقارهق
قألقاتلءىقض ش ا ق.

يءلوقبل هقخاصق يسراج  قضاعر ل ق ريق يير قع رلضمض قض شر ا قلضاو رللقيع روق ريق
قض  لضمض قضارزي قالخ اشقجلا اق.قأينامقتلءا وقالش ا  قلتوليلهاقلضتخاذ

يو رررلقضانرررر لض قضاعلييررر قلضتيرررراوقضا لضسرررري قضاتررريقانظي رررراقالعررر ل قضايتيررررلنالقضاي تررررشق
ضاتن ارررذلقال ائررر قضال نيرررر قالعررر ل ق قل ررررذضقضايلتءيرررا قضايءا يرررر قلضاعلييررر قضاترررريقانظي ررراقضاي لرررر ق

قضا  للقالع ل ق".ق
 قضاشررررلحقضاعيلرررريقايل ررررزق(قالتلسرررر ق رررريقضايل ررررل قلض رررر ق:قسررررلييالقأ خررررل ق12)ق-

 لضسرر قجلررىق رررلمقضاتلياررققضاعرر ايقلضاتشرررلي قق-ضاليررائققضاع ايرر ق ررريقنظرراوقضاسرر ر قضاعءاليررر ق
 .ق2018 ق ضلقضاسروقال  اج قلضانشلقلضاتلزي قضال اطق قضا  ع قضاياني قق-ضاعءاللق ااي لشق
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 ميمون اليوا 

 باحث اي ال لوم القانونية

 القانونية ما جتماعيةعضو مركز اد ال للدراساح 

 

 القاضي تقدير وسلطة النص مشروعية بين الزوجية النفقة

تعتبررلقضتسررل قضالبنرر قضتساسررري قابنررامقضاي تيرر  قاررذاصقأوا  ررراقضايشررل ق عرر  قنصرررلصق
لق انر قضتسرل قهر قوظارر ق2004100لأو راوق يءت ريقي لنر قضتسرل قضاصرا ل ق ريق بلضارلق  ققلض 

 ل رررا ق ءررر ق رررالقازضيررراقجلرررىقضايشرررل قضاي ل ررريقأي ررراقألقق اهتيررراوقأقلرررشقضاتشرررليعا قعلقاررروقنءرررا
يصرررلن اقبنصرررلصقليرررلض قصرررليو  قليويررريقضا رررل قضا رررعا ق ا ررراقضارررذلقي رررللق ررريققاارررشق

قضتويالقضازل  قلضتبنام)لضازلجقأي اق يقواال قأخلو(.
لتعتبرررلقضان ءررر قيرررلقبرررالقضاليرررالقضايتلت ررر قجلرررىقضارررزلضجقألقجرررلقضنوراررره قضاتررريق ررراانظلق

يقضاذلقتتيازق ه؛قألاىقا اقضايشل قضهتيايراقخاصراقيرلقخرر قتنظيي راق ريقهسروقال ا  قضايعيش
خاصقب ا قلذاصق يقضاءسوقضاياارتقيرلقضاقتراشقضاياارتقضايتعلرقق راالال  قلنتائ  راق ريلقضايرلض ق

قيلقضاي لن .قق205ضاىقق187يلق
 اان ء قهيق اقياقان ءرهقليصرل هقضالنسرالقجلرىقن سرهقلجلرىقزل ترهقلألال لقيرلق عراوق

يرلقضاي لنر  قلهر ق ل ر قق189 سل قلجرجقلياقيعتبلقيلقضا للليا ق ياق امق يقضايرا  قلق
 قلهرر قهررا قهللاقتعررااىق رريقذاررص:ق101ضان ءرر قجلررىقضاررزلجقت ررالقزل تررهق ااقترراشقلضاسررن قلضال يررا 

"اان ققذلقسع قيرلقسرعتهقليرلقهر لقجليرهقلزهرهق لان رققييراقأترالقهللا قالقي لر قهللاقن سراقضالقيراق
ق.قق102 تاها"

ضايشل قخلققأل ري قيرئير قتي رلقيرلقصريان قوءرلاقضازل ر قلضتبنرام قلسنسرالق ريقلق
هذلقضا لضس قضايتلض ع قجلىقتولااقأس اشقل لشقضان ء ؛قلجلقيشرتيرت ا قل للقضاء رامق ريق

                                                           
ق70.03(قبتن اررذقضاءررانللقلهرروق2004 بلضاررلق3)ق1424يررلقذلقضاو رر قق12صررا لق رريقق1.04.22ظ اررلقشررلي قلهرروقق 100

ق.418صقق05/02/2004بتاليخقق5184 لي  قضالسيي قالييلق قضاي ل ي قج  قينشللق ااق  ييا  قي لن قضتسل 
ق,ق133يوي قضاشا عي قضازلضجقلضنوراهق يقي لن قضتسل  قضاي  ع قلضاللضه قضال ني قيلضق  ضا  ع قضايااي  قضاص و قق 101
قق7سلل قضا را قضآلي قق 102
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تو اررررر قلتءررررر القضان ءررررر ؛قأي ررررراق عرررررضقيسرررررء ا قضان ء ...يعتيررررر الق ررررريقذارررررصقجلرررررىق رررررلض لقق
قيقت لضقجلاناقتنال قضايلض ي قل ققتصييوقينائي.ضاين  ي قضاءانلني قضتقا ييي قضات

قلجليهقسنءسوقضايل ل ق ااتااي:ق
قضا ءل قضتلاى:قضان ء قل للقضاء امق يقتء الها

قضا ءل قضاياني :قيسء ا قضان ء ق يقضاءانللقضاي ل ي.
ق

 ريقضاشرل قلضاءرانلل)ألال(قيروق للقضاء رامقسنوال ق ريقهرذلقضا ءرل ق لضسر قي  رلوقضان ءر ق
قلتء القضان ء ق)يانيا(. يقتو ا ق
ق

ضان ءرررر قا رررر قهرررريقعسرررروقضالن رررراا قلي لررررققجلررررىقيرررراقاررررؤيلقضالنسررررالق ررررهقن سررررهقلذليرررره ق
لضصررر رواقهررريقعخرررلضجقضاشرررخصقيررراالقان رررقق رررهقجلرررىقيرررلقت رررشقجليرررهقن ءترررهقلتشرررياقضايغقررراق

لضان ء قلض   قجلىقضازلجقت القزل ترهقللضا يرهقلأبنراملق تلقضارزلضجقشرل ق.ق103لضايل  قلضايس ل
ل ررذضقق104أساسرراقايصرراااقضت لض  ل رراقيناه رر قاتلررصقضايصرراااقهصرر ضقألقيرر القت  رراقضاتصررل 

}وأنفقيييوا مميييا لهرررا قأي ررا:قق105}وأنفقيييوا فيييي سيييبيل    رريقورررا قضالاترررزضوقب رررا قهرررا قتعرررااى:ق
 و106رضقنام  

 قضنصرا اق بارلضقلورا مقجلرىقوءله را ق لروقي تر قبتورليوقينر قله قأنص قضالسرروقضايرلأق
ضان ءرر قضالض  رر قالزل رر قبرراقأاررزوقيانع رراقبرر  ع اقايسررتوءا اق صررلل قض  اليرر قلاررلقأ وقذاررصقضاررىق

قو  قضاييتن قجلقضا   قألقأخذقضان ء قيلقيااهق لها.

                                                           
قق307 قص2018ضتزهل قشلحقي لن قضتسل  قي  ع قللضه قسع قضاخالقضا ضلقضابي ام قضا  ع قضاتاسع ققيوي  103

 قلسراا قاناراقشر ا  ق-ضارزلضجقلضا رراقنيلذ را-جبر قضالويرالقهاسيي ه رامقضتسرل قل لللق ريقت عاراقيبر أقوسرلقضانير قق 104
ق.قق8صقق2007\2008ضاياستلقق يقضاءانللقضاخاص ق ايع قجب قضايااصقضاسع ل  ن   ق

قق19سلل قضا ءل  قضآلي ق 105
قق10سلل قضاينا ءلل قضآلي ق 106
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اق اان ءرر قعذضق وسررشقضاتعليرر  قأجرررل قت ررشقجلررىقضاررزلجقت ررالقزل تررهق ااعءرر قضاصرروي
لاررلق انرر قيلسررل .قتلقوررققضازل رر ق رريقضان ءرر قاررهق ررا  قشخصرريقيوررضقل ااترراايقالقيي ررلق

ق.107ضاتصل ق يهقلالقيءباقضاو زقا وقضا ال
ليل ل قضان ءر قيوالنراقايشرتيرت اققل رلض لقتءر الها قلضاتريقسنشرالقا راققجرلق ليرقق

ضاروءرر قوانيررراقو رروقه ررائيقجلررىقسرربااقضالسرررتئنا قنظررلضقاقلننرراقسن صرراق ا ررراق رريقضتسرر لق
نصرراقارر للقضاء ررامق رريقتءرر الها...قليررلقبررالقواييررا قضورر وقضتو رراوقضاصررا ل قجررلقضايو يرر ق
ضالبت ضئيرر قبزضقررلل قيرراقالرري:"قلواررتقضلقن ءرر ق رراقضنسررالق رريقياارره...لواتقتشررياقضان ءرر قضا رر ضمق

ءر ق.قليءصر ق يشرتير قضان 108لضاقسل قلضاعرجقلياقيعتبلقيرلقضا رللليا قلضاتعلريوقارأللال ..."
جناصررلهاقألقهائيرر قضاوا يررا قضا ررلللي قاويررا قيسررتوءا ا ققل رريقهررذضقضال ررالق ررامق رريقضايررا  ق

يرررلقي لنررر قضتسرررل قضاي ل يررر ق:ق"تشرررياقضان ءررر قضا رررذضمقلضاقسرررل قلضاعررررجقليررراقيعتبرررلقيرررلقق189
ضا لليا قلضاتعليوقاأللال ."ق قل ياق ليقالءالذقضاعزيزق اايا  ق رام قب رذضقضاتعر ض قلهرلقجلرىق

قضاييا قب اااقألقضايشل قن سهقهللقألقي ا قضاا اقياقيعتبلقيلقضا للليا .سبااق
ق

لتعتبرررلقق109يءصررر ق ااتءررر القضاقي يررر قألقضاقييررر قضاتررريقيوررر  قب ررراقعشررر ا قضاوا يرررا قققق
يسررغا قتءرر القضان ءرر قيررلقضايشرراقاقضاترريقالض   رراقضاء ررامقنظررلضقاتعلء رراق ويررا قشخصررال قواررتق
ي ررللقجلررىقضاءا رريقتوءاررققضاتررلضزلقبررالق ل رريقضايعا ارر قجررلق ليررقق رريالقضاعرري قالزل رر  ق
لضاو ررراسقجلرررىقيصررر لقجررري قضازلج لجليرررهق  ليررراق رررالق خررراقضارررزلجقيلت عررراق ليررراق انررر قضان ءررر ق

قيلت ع .ق
(ق190اء ررامق رريقتءرر القضان ءرر قلضابررتق ا رراق ضخرراقأ رراقشرر لقلضورر )ضايا  قليخررتصقض

ليورر  قلسررائاقتن اررذقضاو رروق اان ءرر قلتقررااا قضاسرر نىق...لهرر قنصرر قي لنرر قضتسررل ق رريقضايررا  ق
 ءلا ررا:ق"قتعتيرر قضايو يرر ق رريقتءرر القضان ءرر قجلررىقتصررليوا قضا ررل القلو   يرراقيلضجيرر قق190

                                                           
قيلقهانللقضايس ل قضاي ني .قق488  ءاقال صاقق 107
ق)قالقينشلل(.قق70/2013ج  قق2015-11-12و وقصا لقجلقضايو ي قضالبت ضئي قبزضقلل قبتاليخقق 108
قق136صقق16لق ي ل ق تا  قضا  ل قج   ؤض قيسل  قضش ااي قضان ء قبالقضانصقلضات باق قيءا قينشلققق 109
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اقألقتسرررتعالق رررااخبلضمق" قلضيعانررراق ررريقضاتل رررياق ءررر قلا رررق168 ق85 ررريقذارررصقأو ررراوقضايرررا تالق
لوارررتقعلقضايو يررر قتعتيررر ق ررريق رررامق يررره:ق"قق110صررر لقو ررروقجرررلقضايو يررر قضالبت ضئيررر ق رررغزير 

لوارتقعلق...قيرلقضاي لنر ق190يوا قضا رل القلو   يراق  ءراقاليرا  قتء القضان ءر قجلرىقتصرلق
لتلسررع قضتجيررا قلضايناسرر ا قق رر  اليرر قتررلوقتو ارر قضان ءرر قضاي للقضايو يرر ق يرراقا رراقيررلقسررل  قتء

ارررتقعلقضاشرررال قخرررصقضازل ررر قلو..قل رررققضايبلررر قضارررذلقسررريعللقجنرررهق ررريقين رررلاقهرررذضقضاو رررو.
زل  راقين رل  قجرلقأهلرهقلأهل ائرهق  يراقنرصقجلرىقذارصقضا ء رامق اءرل قضاشراخقخلاراقق ااس لقي 

لقضاتولراق يقضايختصلق:"لا اقضاليتنا قيلقألقتس لقير قأهال رهق"لهرلقيرلقضاوءرلاقضاتريقاليي ر
ق"ين اقعالقبل اهاق.ق

ليلضجرررىق ررريقتءررر الهاق خررراقضايلرررزوقب ررراقلورررا ق:ق"قق111ل رررامق ررريقو ررروقارررن  قضايو يررر 
يستوء اقليستلوقضتسعالقلجا ض قلأجلض قضالسلقضارذلقت رلضق يرهقير قضجت رالقضاتلسرلق  ءراق

..قلوارررررتقعنرررررهقلأيررررراوققيررررراشقيرررررلقي لنررررر قضتسرررررل .ق195-194-190-189-187ال صرررررل ق
ضايا يررر قاليرر جىقجليرررهقلضجت ررالقالعناصررلقأجررررلقلايرراقهرررلقلضل ق عءرر قضارررزلضجققيااتبررتقضال ررعي 

 لنهقجاياق  ضلقضايو ي قلاياقا اقيلقسل  قتء الي قترلوقتو ار قيبلر قضان ءر قلتلسرع قضتجيرا ق
قل ققياسال ق يقين لاقضاو و".

لهرر قن ررسقضاي لرر قضتجلى)يو يرر قضاررنءض(ن  قن ررسقيورراقوقضايل ررل  قضذق ررامق رريق
:ق"ق ضلقضايو ي قتلضجيق يقتء القضان ء قضاتلسلقل خاقضايلزوقب راقلورا قيسرتوءا ا ق112هلضلقاه

قلتعتي قجلىقو سقضت لض قلتصليوات و قلا اقألقتستعالق ااخبل قعذضقضهت ىقضتيلقذاص."ق
ضالقألقضالشررررر ا قضاررررر لقايرررررالقورررررل قسرررررل  قضايو يررررر ق ررررريقتءررررر القضان ءررررر قل رررررققلأانررررراق

 ق اابرتق ريقأقيرلقييراق لرشقين راقسرالضقجلرىقضارن سقضارذلقضايتلض  ؛قهلقي وقضي انير قضايو ير
 رغل:قه رامقضايل رل قق1990/04/03أهللقضاي ل قضتجلىقواتق امق يقهلضلقارهقيرؤلخق ريق

ا رروقضاصررروي ق رريقتو ارر قهرر لقضان ءرر ق ااءرر لقضاي ااررشق رره...ضذقبلسررع وقضاو رروقق غهرراقينررهقألق
ق يقو ل ق ل ا قضت لض .قأقيل"؛قضالش ا قهلقألقهذضقضاءلضلقخلجقجلقهاج  قضابتق

                                                           
ق)قالقينشلل(.ق07\01\2010بتاليخقق453-09-11و وقضايو ي قضالبت ضئي ق غزير )هسوقه امقضتسل (قلهوقق 110
ق)قالقينشلل(قق21\01\2010بتاليخقق481\09\11و وقضايو ي قضالبت ضئي ق غزير قلهوقق 111
)ينشرللق ي لر قي رلشقق40تو قجر  قق268\2\1\2008ج  ققيل ق28\1\2009هلضلقضاي ل قضتجلىقصا لقبتاليخقق 112

قضاءانلل(
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ل ااترراايقض ا رر قجررلقضالشرر ااي قضجرررل؛قنررلوق غنررهقا ررشقجلررىقضايو يرر قضابررتق رريقورر ل ق
يررلقضايسرر ل قضاي نيرر قيلضجررا قاللض ت رروقضاترريقجبررللضقجن رراق رريقق3 ل ررا قضت ررلض ق  ءرراقاليررا  ق

قضايءا قضال تتاوي.ق
ق

انررر قن ءررر قضازل ررر قت رررشقبترررل لقشرررلل  ا ق ضن ررراق ررريقضايءابررراقتسرررءلقضذضقضختررراقضذضق قق
 قلهرر قنصرر قيرر للقضتسررل قجلررىقتلررصقضايسررء ا قلضلقضواارر ق ررريق113شررلطقيررلقتلررصقضاشررللط

قجلىقضايذهشقضايااقيقلضال ت ا قضاء ائيق يق اقشيمقاوقال ق يقضاي لن .ق400ضايا  ق
غنره:"يو وقالزل ر ق اان ءر قيرلقتراليخقيلقي لن قضتسل قضاوااير ق ق195ل امق يقضايا  ق

ضيسرراصقضاررزلجقجررلقضالن ررااقضالض ررشقجليرره لالقتسررءلق ي رريقضايرر  قضالقعذضقو رروقجلا رراق رراال ل ق
قابا قضازل ي قلضيتنع ."

اتالقعذضقيلقخر قضايا  قألقضازل  قالقتستوققضان ءر ق ريقواار قضيتناج راقجرلقضال رل ق
  رريقهررذلقضاواارر قتسررءلقن ءرر قق114سررييق اانشررلزابارر قضازل يرر ق عرر قضاو رروقجلا رراقبررذاص لهلقيرراق

زل  رراقجلا ررا قلضالشرر ا قا ءررىق رريق ررلاقضي ررا قذاررصقاقررلقضاء ررامقضاي ل رريقجيليرراقضسررتءلقجلررىق
هاجرر  قضا ء ررامقضاترريقتءررل ق ءررل قضاررزلجقبييانرره ضذضق انرر قضازل رر ق رريقبارر قضازل يرر  قلضاءررل قهررل ق

قضازل  قبييان اقضذضقاوقتقلق يقبا قضازل ي .ق
خرررر قي لنررر قضتسرررل قألقضايشرررل قضت ررر قلألقجررر وقسرررءلطقن ءررر قضازل ررر قلضالض ررراقيرررلق

ضاناشز ق يقواا قأخلو قلهيقواا قضازل  قضاي لء ق رهاق ائناقلهيقوايا؛قضذق ريقهرذلقضاواار ق
تسررتيلقن ءرر قضاررزلجقجلا رراقضاررىقوررالقل ررع اقاويل رراقلضذضقارروقوررايرق تسررت ا ق ءررلقيررلقوء رراق رريق

ق122 ققلهررذلقضايسررء ا ق انرر قتررنصقجلا رراقضايررا  قيررلقضاي لنرر ق196ضاسرر نىقوسررشقضايررا  ق

                                                           
الس ق للضلل قيسء ا قن ء قضازل  قبالقضا ءهقضايااقيقلضاتءنالقضاي ل ي قيءا قينشللق ي ل قضاء امقلضاءرانلل قضاعر  قق 113
ق,ق116صق158
عصر قضازل ر قجلرىقزل  راقلينعترهقلضايءصل ق اانشلزقضاليتنا قجلقضاءياوق وءلاقضازل ير  قلضايءصرل ق رهقأي راقضذضقضستق 114

ذضقهارراقضنشررزلضق انشررزل"قسررلل قق128وءرره قل رريقضاءررل لقضاقررليوق"لضلقضيررلأ قخا رر قيررلق عل رراقنشررلزض"قسررلل قضانسررام/قضآليرر ق //ق"لض 
ق.قق11ضاي ا ا قضآلي ق
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يررلقضاي لنرر قضايل ررا ق اررتق ررامق ا ا:"تسررءلقن ءرر قضازل رر :قبل ررا قضاررزلج؛ق رراالبلضمقين ررا؛قبخررللجق
قضاي لء قل عياقيلقبا قج ت اقب للقجذلقلالقل ىقزل  ا".ق

قلجليهق ضلقواال قسءلطقضان ء قن يل اق يياقالي:ق
ضذضق ان قضاناشزققالقوايا ضذقأن اقتست اذق يقهذلقضاواا ق ءلقيلقوء اق ريقضاسر نىق

 يلقضاي لن قضاوااي .قق196 ءلقوسشقضايا  ق
 خللجقضاي لء قل عياقيلقبا قج ت اقب للقجذلقيءبل قل  للقل ىقزل  ا.ق

ضذضقضيتنعرر قضاناشررزقجررلقضال ررل قابارر قضازل يرر قلقرروقصرر للقو رروقجلا رراقبررذاص قوسررشق
يلقضاي لن قضايل ا .قلجليهقل  ي قيناق ريقضظ رامقق122يلقضاي لن قضاوااي قلضايا  قق195 قضايا 

ضا ررررا  قضاعيلرررريقجلررررىقهررررذضقضاعيرررراقضايتلض رررر قضلتغانرررراقضالشررررال قالو رررروقضاصررررا لقجررررلقضايو يرررر ق
" حييل اليتمإ الميدعي الحني  بايقياف ادا  النفقيل ضالبت ضئي ق ااعلضئ قل يقوايياترهقيراقالري:ق

بد خروجميا مين بييت الضوجييل مبيررا ذليه بنونيه استصيدر فيي حقميا حنميا لضوجته مين تيار 
بالرجوط الى بيت الضوجيل وامتنييت عين تنفييذهو وحييل انيه بيالرجوط اليى الحني  الميدلى بيه 
من طيرف الميدعيووويتبين أنيه قضيى عليى الميدعى عليميا بيالرجوط اليى بييت الضوجييل ميع 

اابت من خال  محضر االمتناطووومما يتييين  النفاذ الميجلد وانما امتنيت عن ذله نما هو
مين مدونيل األسير  الحني  باسيقاط نفقيل الميدعى عليميا مين تياربد  195ميه تفييال للمياد  

 115ابوت امتناعما عن تنفيذ حن  الرجوط لبيت الضوجيل"و
وحيييل ان طلييب المييدعي ل رريقو رروقضخررلقصررا لقجررلقضايو يرر قضالبت ضئيرر ق ررااعالل:"ق

ط نفقييل المييدعى عليمييا مييع النفيياذ الميجلووووحيييل أنييه مييا دامييت يرمييي الييى الحنيي  باسييقا
المدعى عليما بصفتما ضوجل المدعي قد حني  عليميا بيالرجوط لبييت الضوجييل وامتنييت عين 
الرجييوط حسييب محضيير امتنيياط ونسييخل الحنيي  المشييار اليييه أعييالهد فييان ذلييه يبييرر الحنيي  

 116باسقاط نفقتما ابتدا  من تاربد االمتناط"و

                                                           
ئاق)ينشرللق سلسرل قضاشرللحقلضار ال04/296-22يلر قجر  قق05/02/2015و روقضايو ير قضالبت ضئير ق رااعلضئ قبتراليخقق 115

ق(2009 بلضالقق10الزضل قضاع  قج  ق
)ينشرللق سلسرل قضاشرللحقلضار الئاقارلزضل ق06/168يلر قجر  قق2007/04/04و روقضايو ير قضالبت ضئير ق رااعاللقبتراليخقق 116

ق(.2009 بلضالقق10ضاع  قج  ق
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ايءررررنلقضاي ل رررريقبتنصيصررررهقجلررررىقجرررر وقسررررءلطقن ءرررر قضاناشررررزقسررررلضمق رررريقظرررراقعلقضقققق
(قعالق ع قضاو وقجلا اق راال ل قلتيتنر ق195(قألقضا  ا  ق)ضايا  ق123ضاي لن قضايل ا ق)ضا صاق

جرلقذارص قي رللقهر قخراا قضالت رالقضاسرائ ق ريقضا ءرهقضالسرريي قا رذضقنرلوق رللل قضاو روقجلرىق
ضذضقتبالقالءا يقألقخلل  راقيرلقبار قضازل ير قبر للقجرذلقضسءاطقن ء قضازل  ق ي ل قنشلزهاق

قشلجي قلاي قيلقتاليخقضاو وقجلا اق اال ل قابا قضازل ي قلل   اقذاص.
ق
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  حسن السايحي                             

 باحث اي ال لوم القانونية )سلك الماستر(  

 

 الحماية الجنائية للمرأة

ل رررعي قضايرررلأ قلأسررراااشقيعايلت ررراق ررريقضاع رررل قضاسرررا ء قانررر ه قيرررلقعلقضاي لررر قجلرررىق
ضاي انرر قضارر نياقضاترريق انرر قتوتل ررا قليررلقضايعايلرر قضاسررائ قلضاينو رر قضاترريق انرر قتعايرراقب ررا.قعذق
 ان قضا  ل قتءتاق ي ل قلال ت ا ق ياقضجتبل ق ييا  قيتا قت را قلتشرتلوقلي رل قلسرال قالنسراق

ل رر قاررهقيررلقأ شرر قصررللقضالسررت ر قضا نسرريقسررلضمق انرر قلض ن رراشق ءررل قناهيررصقجررلقيرراقتع
قجاز  قألقيتزل  .

 ا  ررا  قعاررىقضاتعررذاشقضا سرر لق رريقواارر قيخاا رر قألضيررلقضاررزلجقألقضتشقألقضتخقألقق
سرررييقضاسررياقوتررىقضت نبرريقجن ررا قلأيرراوقهررذضقضال رر ق ءرر ق ررالقازضيرراقضنتظررالقهرر لوقضارر القض 

وال تقتلوا  ووالكموخ يةوإم ق،و    أ  قاءلاهقتعرااى:"قضاذلقه يقجلىقهذلقضاييالسا ق يقوققضايلق
ق.117"نحن نرزقكخ وقياهخ قن قتلهخ مان يطأ مبإر 

 علىقضايستلوقضا لايق ء ق  لقضاي تي قضار لايقاإلنت اقرا قضاتريقتتعرلضقا راقضايرلأ  ق
ل رر أ قضا يعيرر قضاعايرر قاأليرروقضايتورر  قتصرر لقعجرنررا قلضت اهيررا قخاصرر قاويايرر قضايررلأ  ق ءرر ق

ويايرر قخاصرر قاوءررلاقض نسررال قضاررذلقق1948 ررل قض جرررلقضاعررااييقاوءررلاقض نسررالقاسررن ق
عامقذ رلضق رالقألقأنيريقليراقضايرلأ قعالق ل راق ريقذارص.ق ا  را  قعارىق امقاخا شقض نساني ق ي

ضايتعلءرر ق ااء ررامقجلررىق ييرر قأشرر ا قضاتيااررزق رر قضايررلأ قلضايعلل رر ق"ق سررا ضل"قق1979ضت اهيرر ق
قلضاتيقتعتبلق ستللقضايلأ ق يقي ا قوياي قوءله ا.ق

 رريقضا سررتللقأيرراقجلررىقضاصررعا قضاررل نيق ءرر ق ررل قضايشررل قضاي ل رريقويايرر قضايررلأ قألالق
ق قع ا  قعاىقي يلج قيلقضاءلضنالقضاخاص قجلىققلضلقضاءانللقضا نائي.19يلقخر ق صلهق

عالقألقضاويايرر قضا نائيرر قضايءررلل قاليررلأ ق رريقضاتشررلي قضاي ل رريق ررام قيلزجرر قلقيتنررايل ق
برررالقجررر  قهرررلضنال.قللضجررر قخصلصررريا قضايرررلأ ق رررغنيىقل زل ررر قلق رررغوق...قتلقويايررر قضايرررلأ ق
ويايرر قاخليرر قضتسررل ق  ررا قلاررذاصقلضجررىقضايشررل ق بيعرر قضايررلأ قلتقلين رراقضا ازيلاررل يقلضت لضلق

                                                           
 31سلل قض سلضمقضآلي قق117
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  ل ق هقهذلقضتخال  قسرلضمقأقرالق ضخراقضتسرل قألق ريقضاي تير قسرلضمقأقانر قضايختل  قضاتيقت
ق.  وي قألقي ضن 

واررررتقترررروقت ررررليوق عررررضقضت عررررا قضاشررررنيع قضاترررريقتلتقررررشق رررر قضايررررلأ  ق ا قتصرررراشق
لضاتوررل قضا نسرريقلهتررصقضاعررلضقلضاعنرر قضازل رري...قواررتقتقررللقضايررلأ ق رروي  ق يرراقضيترر  ق

أ قي ضن قألقيشرت هق ا را.قوارتقتروقتيتير قهرذلقضتخارل ق عرذلقهذلقضاوياي ق ذاصقوانياقتقللقضايلق
يخ   قأينامقهتاقلاا هاقلضاخيان قضازل ي قلسرله قزل  راقلضتخراذق عرضقض  رلضمض قضالسرتينائي ق

 اصاااقضايلأ .

لي تسيقهذضقضايل ل قأهياترهقضا اا ر قجلرىقضايسرتليالقضانظرللقلقضاعيلري قتت لرىقألالق
ي قضاز لي قلضاعءابي قضاتيقتلي قضايلأ ق ش اقي اشلقألققارلق يق ي قيختل قضانصلصقضاءانلن

ي اشررل ق رريقوررالقتقيررلقضتهييرر قضاعيليرر قا ررذضقضايل ررل ق رريقضالز يررا قلضالنتشررالقضاي ررل قا ررذضق
 .باقلتش اقوص قضتس ق يقج  قضاء اياقضاي سل  قأياوقضايواقوق118ضانل قيلقضاء ايا.

ضقضايل رررل :قعارررىقألقوررر قضسرررت ا قارررذاصق رررضلقض شررر ااي قضا لهليررر قضاتررريقي لو ررراقهرررذ
 ضايشل قضاي ل يقتل القوياي ق نائي قاليلأ ؟

 لقاإل ا  قجلىقهذلقض ش ااي قضلتئاناقيعاا  قهذضقضايل ل ق يقنء تالقضينتالق:ق

 

 ضاي وتقضتل ق:قضاوياي قضا نائي قاليلأ قضا وي ق

قن .قضاي وتقضايانيق:قضاوياي قضا نائي قاليلأ ق يقيله قضالشت القلض  ض
 

 ررامقضاءررانللقضا نررائيقاويايرر قضايلضقررزقضاءانلنيرر قاألشررخاصقلويايرر قضاوءررلاقض نسرراني ق
يلقضالجت ضمض قضايوتيل قيلق اقسللصقا   قأين اقلسرريت اقليعل ر اقالخ رلقلهر ق رامقهرذضقق

لو ررمقوءله ررا.قاررذاصقسررنتنال ق رريقهررذضقضتخاررلق عرر  قنصررلصقهانلنيرر قلجءابيرر قاويايرر قضايررلأ ق
ضاي لشقت ليوقضت عا قضاياس ق شل قلجلضقضايلأ ق)ضاي لرشقضتل (قل ت رليوقضت عرا قضاياسر ق

  االستءلضلقضتسللق)قضاي لشقضاياني(.

                                                           
ق... :قضاعن قضازل ي قضالقتصاشق قهتصقضاعلض118
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ض نسرررالقلتيررر ق ويائرررهقيءصرر قب رررلضئوقضاعرررلضقتلرررصقضا ررلضئوقضاتررريقتخررر  قضاويرررامق رريق
ذضق رالقيرلقورقق راقعنسرالقألق ضاعل يقسلضمقلهع قجليهقألقله قنظللقجلا اقبر للقل رال قلض 
يصررللقجل ررهقليو ررمق لضيتررهق ءرر قترر خاقضايشررل قاويايرر قهررذضقضاعررلضقلصررللقهررذلقضاقلضيرر ق
لسلقجءل ا قيت الت ق ريقضاشر   قاقراقيرلقسرلا قارهقن سرهقألقيعبرتقب رذضقضاعرلض قبراقتر خاق

اي تيررر قوترررىقلارررلقاررروقات رررللقشرررخصقيعرررالق اارررذض ق  رررلضئوقضا سرررا قلضالقتصررراش قاويايررر قض
قضخت ا قضايلأ قضايتزل  قلضات ليلقلقضاتول .

 
 

تعد جريمة االغتصاب في القانون المغربي
119

من الجرائم الماسة باادداب العاماة    
 باألخالق من جهة  وبالمجتمع من جهة أخرى. وهي بالتالي جريمة تمس

ففي القانون المغربي  ال يقاع االغتصااب  ال مان رجاى اماأ امارأ . أماا  تا أ رها  
اماارأ  رجااال امااأ موا عتهااا  فااال تعااد مغتصاابة لااع  و نمااا هات ااة لعر ااع  وتماا  جريمااة 

 أخرى.) ما سيأتي بيانع في محمع(.
   االغتصابأوال : 

ضال اقاليلأ ق للقل اهاقلق ااتاايق للقضاوياي قيءلل قاليلأ ققض قتصاشقهلقيلضهع ق
 يقهذلقضا ليي قالنت امقل اقضاي نيقجلا اق واتقي له اقضا انيقجلىقسللصق نسيقاروقتت رهق

 علض ت اقعايه.ق

 لاءياوقهذلقضا ليي قالب قيلقهياوقأل القلهي:

 الرنن الماد  : 

  ارلقل راها قألقألقهرذضقضاعنصرلقاتوءرققاتوءققضال لقضايا لق يلضهع قضال اقاليرلأ ق
يتررررىقترررروقض يرررررجقلاررررلقارررروقيشرررر  قضا ررررانيققليزتررررهقألق ررررالققاررررلقهررررا لقجلررررىقضاتناسرررراقاعءرررروقألق

 .120ص ل

                                                           
عاررىقق5"قضالقتصرراشقهرلقيلضهعرر قل راقاليررلأ قبر للقل رراها قليعاهرشقجليررهق ااسر لقيررلققيرلقا.جق486ارنصقضا صرراقق-119
 .سنلض ق10

سررن قألق انرر قجررا ز قألقيعاهرر قألقيعلل رر ق  ررع قهلضهرراقضاعءليرر قألقق18قاررلقأنررهقعذضق انرر قسررلقضاي نرريقجلا رراقتءرراقجررلق
 ". سن ق20عاىقق10واير ق ضلقضا انيقيعاهشق ااس لقيلق
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 ااسرربشقضاررذلقويرراقضايشررل قجلررىقجءرراشقلت ررليوق عرراقضالقتصرراشقهررلقيرراقيشرر لهقهررذضق
أ قضا عرراقيررلقيسرررا ق وررققي  ررل قاقررراقأنيررىق رريقصررريان قشررل  ا قجليرراقألقجنصرررلقل رراقضايرررلق

ررلقيررلقضاتيااررزقبررالق ررلضئوقضاعررلضقضاترريقي ررللق ا رراق  اايلضهعرر قيررلقج يررهقهررلقضايعيررالقضاررذلقيي ل
ضالهل قه قوصاقبل اقضا ل القلقبالق ليي قضالقتصاشقضاتيقانع وق ا راقجنصرلقضال راقيرلق

  ل قضاي نيقجلا اق.

ق:قالقصد الجنالي
لض  قق ضايعررلل قهررلقألق لييرر قضالقتصرراشق ق لييرر قجي يرر قتت لررشقضنصررلض قجلرروقلض 

قضا انيقعاىقضاءياوقب ا.
جلىقهذلقضا ليي قق121له قجاهشقضايشل قضاي ل يقيلقخر قي يلج قضاءانللقضا نائي

سرنلض  قأيراقظرلل قضاتشر ا قلضاتريقتعتبرلقيرلقيظراهلقتعزيرزقضاوياير قق10عارىقق5 ااس لقيرلق
  يقتتور  ق وسرشقضتورلض قلير سرا قلظرلل قضلتقراشقضا ليير قل رذضقضاعرهر ققضا نائي قاليلأ 

 .122ضاتيقتل لقضا انيق اا وي 

سررن ق رريقواارر قيرراقعذضق انرر قضاي نرريق20سررنلض قعاررىقق10واررتقت رراج قضاعءل رر قيررلق
جلا رراقهاصررلقألقجررا ز قألقيعاهرر قألقيعلل رر ق  ررع قهلضهرراقضاعءليرر قألقورراير ق يرراقت رراج ق

 القضا اجاقيلقأصل قضا وي قألقييرلقا روقسرل  قجلا راقألقلصرياقألققجءل  قضالقتصاشقعل
قخا يرراق ررات ل قجنرر قضا رروي قألقجنرر قأورر قضتشررخاصقضاسرراا  قذ ررلهو.قلت رراج ق رريقواارر قيررا

                                                                                                                                                                                     
ضاوياي قضا نائي قاليلأ ق يقضاينظلي قضاءانلنير قضاي ل ير  ق ورتقاناراق بلرلوقضا لضسرا قضاعليراقضايعيءر ققخ ا  قأبلقي  لق:ق-120

ق.24 قضاص و ق2002/2003 ق لي قضاعللوقضاءانلني قلضالهتصا ي قلضال تياجي  ق ا ق
ىقجشرلقسرنلض  قيلقضاءرانللقضا نرائيقضاي ل ري:ق"ضالقتصراشق ليير قيعاهرشقجلا راق ااسر لقيرلقخير قعارق486ضا صاقق-121

قارلقأنرهقعذضق رالقسرلقضا روي قيءراقجرلقييرالقجشرل قسرن قألق انر قجرا ز قألقيعلل ر ق  رع قهلضهراقضاعءلير قألقوراير ق رضلق
 يعاهشق ااس لقيلقجشلقعاىقجشليلقسن ".“ضا انيق

 ضلقضابي ررام قأويرر قضاخيليشرري:قضاءررانللقضا نررائيقضاخرراص قضا ررزمقضايرراني قضا  عرر قضتلاررىق قي  عرر قضان رراحقضا  ارر   قضاررق-122
ق.213 قضاص و قق1982
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يشررال الق(قأشررخاصقاتسرر ااقضلتقرراشقق–عذضقترروقضالسررتعان ق شررخصقألقجرر  ق)ل ررل قيسرراهيالق
 .ق123ضا ليي 

 اانيا : هته اليرض

ق- يرراق عرراقهبلررهقضايشررل قضا لنسرريقلضاسررلللقلضايصررللقق-ضاي ل رريقارروقيعررل قضايشررل ق
نيرراقتررلصقتعلي  رراقلتءرر الهاقال ءررهقلضاء ررام قلوسررناق عررا قلتلقضت عررا ق  لييرر قهتررصقضاعررلضقلض 

لق ليي قهتصقضاعلضق يال قيصعشقوصلها.  ضاتيقتقلل

ضئوق ا  ا  قعاىقأن ا قألقضت عا قضاي لنر قا ليير قهترصقضاعرلضق اجت الهراقيرلقضا رلقق
ضايخل ق اآل ضشقضاعاي قتختل قزيناقلي اناق ياقهلقضاشغلق يق ليير قض خرر قضاعلنريق ااويرام ق

ق.اذاصقضقت ىقضايشل قبذ لقضا ليي قلجءل ت اقلقأل ان ا
لجيليرراقيي ررلقع يررا ق ررلضئوقضاعررلضق رريقجرر  ق ررلضئوقييرراقض خررر قضاعلنرريق ااويررامقلق

ق.124قتصاشقلهتصقضاعلضضاشذلذقضا نسيقلضا سا قلقضاخيان قضازل ي قلضال
يلقضاءانللقضا نائيقجلىق"قأنهقيعاهشق ااو  قيلقسرنتالقعارىقق484 ء قنصقضا صاق

خي قسنلض  قيلقهتصقب للقجن قألقوال قهتصقجلضقهاصلقيءاقجيللقجرلقخير قجشرل ق
 ."سن  قسلضمق القذ لضقألقأنيى

تي ارر قلضا عرراقضايخرراق ااويررامقجلررىقنوررلق سرريوقهررلق وسررشقضاي ررلوقضاعررا لقاأليررللق
التصرررا ق نسررريقألقجلرررىقضتهررراقايارررلق ررريقذهرررلقضاي نررريقجلا ررراق  رررل قضالتصرررا قضا نسررريقلهرررلق
ضتصا قالقتلقشق يه قهذضقعاىق انرشقألقهرذلقضا ليير قتن رللقجلرىقيسرا ق ااشرل قلوصران ق

ق.125ضا سو
ق
 

                                                           
يلقذض قضاءانلل قيش  قضاعءل  قجلىقيلتقشق ليي قضالقتصاش قعذضق القضا اجاقيلقأصرل قضا روي قألقق487ضا صاقق-123

ييلقا وقسل  قجلا ا قألقلصياقجلا اقألقخا ياق ات ل قجن ها قألقجن قأو قيرلقضتشرخاصقضاسراا  قذ رلهو قألق رالقيلظ راق
  انيا قل ذاصقألقشخصقضستعالق يقضجت ضئهق شخصقألق ع  قأشخاصق انياقألقلئيسا

تل ارررققجبررر قضاعزيرررز ق رررلضئوقضاعرررلضق ررريقضاءرررانللقضا نرررائيقضاي ل ررريقلقضاشرررليع قض سرررريي  قيءرررا قينشرررللقجلرررىقضايلهررر قق-124
 07:12 قجلىقضاساج ق2019أقتل لقق12تاليخقضال ر ق:ققwww.article.blogspot.comضالاقتللني

ويا قضاول  قضا   انيق قضاتعلاققجلىقضاءانللقضا نائيقضاي ل يق يق لمقضا ءهقلضاء ام قضا زمقضاياات قضا  ع قضتلاى قق-125
 .214 قصقق1993ضا ضلقضاعل ي قاليلسلجا ق

http://www.article.blogspot.com/
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 أوال: حمايل المرأ  من االختطاف 
اإلختطاف هو احتجاز شخص دون ر اه بممارسة العناف امياع  وهاو باتل  يعتبار 
ماان بااين أخطاار أشاا اى االاتااداما  التااي يم اان أن يتعاارس لهااا اإلنسااان  لمساسااع بالحريااة 

 الشخصية مع ما  د يترتب ان تل  من أخطار  د تصى  لأ حد  تى المخطوف.
 436ة حسب مقت يا  الفصى األمر التي جعى المشرع يشدد العقوبة في هته الحال

من القانون الجنائي
126
. 

لت  لقض شال قعاىقألقضايشل قضاي ل ريق ريق خرلقتع يرترهقاي يلجر قضاءرانللقضا نرائيق
ضارذلقا رلوقجلرىقسربااقضاتو ار قضخت را قضايرلأ قضايتزل ر قلضات ليرلقق494 ء قتوقورذ قضا صراق

 ر قضاوياير ق يراقورذ قضا صراقب اقضاشيمقضاذلقيولوق يقضاءانللقضاواايققالقضايتزل  قيرلقن
 ضاذلقيعاهشقوصلضقجلىقعخ امقضايلأ قضايتزل  قضايخ ل  قلت ليب ا.ق495

ضايتعلرررققبضخ ررامقضايرررلأ قضايتزل رر قضا ال رر قيرررلقسررل  قزل  ررراقألقق496لوررذ قضا صرراق
قت ليب اقأينامقضا وتقجن اقلضاذلقيولي اق يقضالضه قيلقضاوياي قيلقجن قات   ها.

بضا امقهذلقضاءلضنالقاوقتذ ل قيل وراقألقتقرللقضاسياسر قضا نائير قعلقضتس اشقضايتعلء ق
ضاي ل ي قتت هقنولقتقلي قيب أقضايسالض قبالقضا نسرالقأيراوقضاءرانللقلضالقت رامق اانصرلصقضاتريق
تعاهررشقجلررىقضخت ررا قضتشررخاصقلضوت ررازهوق ي يررراق انرر قل ررعات وقيرر قتشرر ا قضاعءل رر ق ررريق

قضاواا قضاتيقي للق ا اقضا وي ق  ا.
ق
ق

                                                           
سنلض ق اقيلقاخت ر قشخصراقألقيءر ضقجليرهقألقجلىقأنهقيعاهشق ااو  قيلقخي قعاىقجشلقق436انصقضا صاقق-126

يو سهقألقيو للق للقأيلقيلقضاسل ا قضايختص قل يققالقضاواال قضاتريقا ارزق ا راقضاءرانللقألقال رشق ر لقضتشرخاص.ق
ذضقضست له قي  قضاو  قألقضاو لق ذضقضلتقرشقضاءر ضقألقق20عارىقق10الياقألقأقيلق ان قضاعءل ر ق ااسر لقيرلقق30لض  سرن .قلض 

يراقجرلقق384عيراقجرلق ليرققضلتر ضمقبذار قألقويراقشرال قنظايير قألققييايلر قايراقهرلقينصرلصقجليرهق ريقضا صراض خت ا ق لض 
 ليققضنتوا قضسوق اذشقألقتء يوقأيلقيزللقجلىقضاسل  قضاعيليي قألقضستعيا قلسال قضانءاقذض قضايولصقألقت  ا ق التقراشق

سررن .قت بررققضاعءل رر قضايشررالقعاا رراق رريقضا ءررل قق30عاررىق20 لييرر ق رر قضتشررخاصقألقضاييتلقررا ق انرر قضاعءل رر ق ااسرر لقيررلق
ضايااي قأجرلقعذضق القيلتقشقضا عاقأو قضتشخاصقضاذالقييالسللقسل  قجيليير قألقأور قضتشرخاصقضاينصرلصقجلرا وق ريق

 يلقهذضقضاءانللقيتىقضلتقب قضا عاقا لضقذضتيقضلق ءص قعل امقأهلضمقشخصي .ق225ضا صاق

ق
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 اانيا: التحر  الجنسي
ضاتورل قضا نسريقجنرر قييرال ق رر قضايرلأ  قلهرلق رراق عراقألقهررل قذلقأهر ض ق نسرري ق

  رريقضاي تيررر قضاي ل ررريقق.ييرر ق  لضيررر قضايررلأ قليورررلقيرررلقهييت رراقسرررلضمقأقررالقيعنليررراقألق سررر يا
نروررمقألقضاتوررل قضا نسرريقيغخررذقأشرر االقيتعرر    قتختلرر قوسررشق بيعرر قضاي ررالقليرراقعذضق ررالق

ي اناقجيلييا قليت للقبت للقلسرائاقضالتصرا  ق رغلقيصر لقجرلقشرخصقيشرتلق ريقي لءاقألق
ضسرررتعيا قضاسرررل  قضاتررريقتخلا ررراقارررهقلظي ترررهقألقينصررر ه قألقهرررلق ررراق عررراقألقهرررل قذلقأهررر ض ق

ق127 نسي قيي ق  لضي قضايلأ قليولقيلقهييت ا.
 قيررلقضاءررانللقضايتعلررقق يوال رر قضاعنرر ق رر قضانسررامقضاررذلقأورراق2ل رراال ل قعاررىقضايررا  ق

يرلقضاءرانللقضا نرائيقيعاهرشق رااو  قيرلقسرن قلضور  قعارىقيررتقسرنلض قق503-1جلىقضا صراق
 لهرروقجلررىق رراقيررلقضلتقررشق لييرر قضاتوررل قضا نسرريقق50000 لهرروقعاررىقق5000لقلضيرر قيررلق

ق503-1-1يسررت رقضاسررل  قضاترريقتخلا رراقاررهقي ايرره قل ررذضقيعاهررشق وسررشقيءت رريا قضايررا  ق
 لهرروق رراقيررلقأيعررلق رريقق10000عاررىقق200يرر قيررلق ررااو  قيررلقشرر لقعاررىققسررت قأشرر لقلقلض

ي ررايء قضا اررلق رريقضا  ررامض قضاعيلييرر قألققالهررا ق غ عررا قألقأهررلض قألقعشررالض قذض ق بيعررر ق
ق نسي قألقتقلضضق نسي .

 رررراقيررررلقل ررررهقلسررررائاقي تل رررر قألقهات يرررر قألقعاقتللنيرررر قألقتسرررر ير قألقصررررللقذض ق
 قضارررذلقيي رررلقألقتتعرررلضقاررره قل شرررغلقضاسرررشقلضاءرررذق128 بيعررر ق نسررري قألقتقرررلضضق نسررري  

جلررىقضاسررشقضايلتقررشق رر قعيررلأ ق سرربشق نسرر اق103.13يررلقاقق444/2 يعاهررشقوسررشقضايررا  ق
أارر قعاررىقق12أارر ق لهرروقلجلررىقضاءررذ ق  لضيرر قياايرر ققيررلقق60أارر قعاررىقق12  لضيرر قياايرر قيررلق

قأا ق لهو.ق120
ق
ق
ق

                                                           
انسرررامقضاي رررلشق:قضاتورررل قضا نسررريق ررريقضاي رررلشق لضسررر قسلسرررالال ي قلهانلنيررر  قسلسرررل قان سرررلقضا يعيررر قضا ييءلض يررر قق-127

ق.187 ض:ق2001ضاصي  قي  ع قضان احقضا  ا  ق
يليوقضاعل ي:ق ليي قضاتول قضا نسيق يقضاءانللقضا نائيقضاي ل يق لضس قنظلي  قجيلي قلساا قانااق بللوقضاياستلق ريقق-128

ق.50صق2016-2015ضاءانلني قلضالهتصا ي قلضال تياجي ق ن  قضاسن قضا ايعي ققضاعللوقضا نائي ق لي قضاعللو
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ضتسللقهلقبنامقجره قزل ي قتءرلوقجلرىقضاسر ان قلضاي را قلضا ر لمقلضاترلضزلققضالستءلضل
لضاتقايرراقبررالقضال رراقلضايررلأ  ق ررضذضقهايرر قضاعرهرر قبررالقضاررزل القجلررىقهررذلقضايءليررا ق ررضلقبنررامق

ق.ضاويا قضازل ي قي للقجلىقأسا قيلقضالستءلضل
تلاررى(قلض هيررا قضازل رر قعالقألقض خررر ق االض  ررا قضتسررلي ق ااخيانرر قضازل يرر ق)ضا ءررل قض

ق)ضا ءل قضاياني (قه قاؤ لقعاىقتشتت ا.
ق

ضاخيانرر قضازل يرر قهرريقتلررصقضاعرهرر قضا نسرري ققاررلقضايشررللج ق)ضايوليرر (قضايلتق رر قيررلق
قأو قضازل القي ق ل قأ نبيق)قليش(.

ق493عارىقق491قاء قتعلضقضايشل قضاي ل يقا ليي قضاخيان قضازل ي ق يقضا صل قيل
جلرىقق24-03 يراقتروقتع الرهق يل رشقضاءرانللقلهروقق491يلقضاءانللقضا نائي قلقانصقضا صاق

يعاه  قأو قضازل القضاذلقالتقشق ليي قضاخيان قضازل ي ق ااو  قيلقسن قعاىقسنتالقلضشرتلطق
هذضقضا صاق للل قتء يوقش لوقيلقضازل  قألقضازلجقضاي نيقجليهقيلقأ اقتوليرصقضايتا عر  ق

ياقأنهق يقواا ققياشقأو قضازل القخرالجقترلضشقضاييلقر قيي رلقالنيا ر قضاعاير قألقتءرلوقتلءائيراق 
يررلقضاءررانللقق492 يتا عرر قضاررزلجقضآلخررلقضاررذلقاتعررا ىقضا سررا ق صرر  قظرراهل قلوسررشقضا صرراق

ضا نائيق ضلقتناز قأو قضازل القجلقش ااتهقي  قو ضقايتا ع قضازلجقألقضازل ر قضايشرتقىقب راق
ق.129اخيان قضازل ي جلق ليي قض

العءل  ق يق رلضئوقق418 ياق امق يقضا صاق يلقضاءانللقضا نائي قاتل لقجلقيخ ضق 
ضاءتاقألقضا لحقألقضا لشقعذضقضلتقب اقأو قضازل الق  قضازلجقضآلخلقلشرلي هقجرلقي ا ئت يراق

قيتل سالقب ليي قضاخيان قضازل ي .

                                                           
زجييرريقسررنام قضال رر قضاءررانلنيقاليررلأ قضاي ل يرر قبررالقضاقلنيرر ق رريقضاخصلصرري  قلسرراا قانارراق بلررلوقضاياسررتلق  ليرر قضاعلررلوقق-129

ق.142 قصق2006-ق2005ايعي قضاءانلني قلضالهتصا ي قلضال تياجي ق  ا  ق ايع قسا لقيوي قبلقجب قهللاقضاسن قضا 
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ضاررزلجق ءررلقهبرراقألقاررتوققلضا رر الق ااررذ لقألقهررذضقضاعررذلقضايخ ررضقالعءل رر ق ررالقيشرريا
ضارذلقتروق يل  رهقت اارلقلتتيريوقضاءرانللقضا نرائيقوارتقأصر اقق24ق-03تع الهق يءت ىقهرانللق

قيشياقضازل القيعا.
لضاعل قيلقللضمقتءليرلقضاعرذلقضايخ رضقالعءل ر ق ريقهرذلقضا ليير  قهرلقواار قضالسرت زضزق

 سراق ااخيانر قضازل ير قييراقلضا اققضان سيقضاذلقي للقجليهقضازلجقجلىقعيلقي ا غتهقضآلخلقيتل
ال ررصقوااتررهقضان سرري .قلت رراقذاررصقجيلرر قضاتشررليعا قجلررىقتخ ارر قضاعءل رر ق رريقهررذلقضا لييرر  ق
قالقأن اقضختل  ق يقن ااقهذضقضاتخ ا  ق ييرق يقضاءانللققضاقليتيقيشرياقضاتخ ار ق راقيرلق

ق ا غقضبنتهقألقأيهقألقأختهقوا قتل س اق يلضهع قل اق خل.
قذلقضاتخ ا ق يقهذلقضاواا ق عاقضايشل قشلل اقاذاص:لوتىقاتوقعجيا قج

قص  قضازل ي ق يعنىقألقتقللقهناصقجره قزلضجقبالقضت لض .
 ي ا غ قضازلجقال ل قضآلخلقيتل ساق اازنا.

ق.130ضلتقاشقضا ليي قوا قضاي ا غ 
 

ذضقأخرراقضاررزلجقبلض  ررهقأ يرر قضا ء ررامقجلررىقألقضان ءرر قيررلقوررققضازل رر قجلررىقزل  ررا قلض ق
لاوقان ققجلرىقزل ترهق ريقهرذلقضاواار قأج رىقضا ء رامقالزل ر قضاورقق ريقتوصرااقضان ءر قبار ها ق
يصرر ضهاقاورر ات:"ق ررام قهنرر قعاررىقضانبرريقصررليقهللاقجليررهقلسررلو ق ءاارر :قيرراقلسررل قهللاقعلقأ رراق

و قسررر يالقل ررراقشرررويا قالقيع انررريقيررراقي  انررريقللاررر ل قعالقيررراقأخرررذ قيرررلقيااررره قلهرررلقالقيعلررر
لقاوقتس ي قتل  قأيلهاقعاىقضاءا يقايغخذقا راق131 ءا :قخذلقياقي  يصقللا لق اايعلل  .قلض 

قوء اقينه.
لهر قخصرصقضاءرانللقضا نرائيقنصرا اقاوياير قضايررلأ قيرلقض هيرا قضارذلقهر قي اا راقيررلق
 ررل قضاررزلجقهرريقلأبنائ ررا قيررلقخررر قضا رراشقضايررايلقضايخصررصقال نايررا قلضا ررناق رر قنظرراوق

يررلقضاءرانللقضا نررائيقايعاهرشق راقيررلقترلصقجيرر ضقق479اقضاعايرر  ق  رامقضا صراقضتسرل قلضتخرر
                                                           

هشرراوق رراشق قضاعنرر ق رر قضايررلأ ق رريقضاءررانللقضا نررائيقضاي ل رري قلسرراا قانارراقشرر ا  قضاياسررتلق رريقضاعلررلوقضا نائيرر ق  ليرر قق-130
ق.39لقق38 قصق2013-2014ضاوءلاق يلضق ق ايع قضاءا يقجياض قضاسن ق

ق:قأخل هقضابخاللقليسلوق يقصويوا يا. 131
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زل تهقتقيلقيلقش ليلقل للقيل شقهاهلقلهلقيعلوقأن اقوايراق رااو  قيرلقشر لقعارىقسرن ق
 لهرروقألقبضورر وقضاعءررل تالق ءررلقلن رر قضاعءل رر قلضل  ق رريقيررلقق2000عاررىقق200ل اا لضيرر قيررلق

 رائيقألقهابراقالتن ارذ قل ريقواار قضاعرل قي رللقضاو روقتخل قجريقأ ضمقضان ءر ق عر قصر للقو روقن
ق عءل  قضاو  قوتييا.

ق

يعللوقألقهناصقصرلل قني ير قضا ابير قجلرىقضايرلأ  ق اجت الهراقأو قأخر ق وارتقالقأور ق
ألقتءر وق ريقهرذضقضاي را .قلجلرىقألققيءباقليستصي قع لضوقضايلأ قلقوق اقضاتبليرلض قضاتريقيي رل

ضا لييرر قيررلقعختصرراصقضاررذ لقلو ررلضقجليررهقلهررذضقاتنررا يقلضاين ررققضاعليرري قاررذاصق رراايلأ ق رريق
ضآللنرررر قضتخاررررل قأصرررر و قتتءاسرررروقضال رررراق رررريقضاويررررا قض  تياجيرررر قلضختر  رررراق ي يلجرررر قيررررلق

ايعاررراقضالواررر قضاييالسرررا قضاذ لليررر ق)خلل  ررراقالعيرررا قضاءيررراوقبررر للقضارررزلجق ررريققيا ررره ق لن ررراقض
األسرررل ...(قييررراقيي رررلقتصرررللقضلتقاب ررراقال لييررر قبنسرررشقيلت عررر ق)ي ررراهي قالعنصرررلقضارررذ لل(ق

قل ااتاايق اا ليي ققالقيوصلل قجلىقضاذ للق ءل قباقلقالقيلت   ق ااتيقتخلجقالعيا.
لقجليهقسنتنال ق يقهذضقضاي ورتقضاوياير قضا نائير قاليرلأ قضاي ضنر قيرلقخرر ق)ضاي لرشق

قألقنت لاق يق)ضاي لشقضاياني(قعاىقضاوياي قضا نائي قاليلأ قضايشت هقب ا.ضتل (قجلىق
ق

 

تعتبلقضتيلي قيلقأهوقلأجظوقضاص ا قضاتيقخلا قاألوقيرلقضاخرااققسر وانهقلتعرااى ق
ل ررذاصق رريقضاتشررلي قاررذاصقيررلقضا بيعرريقألقتتلءررىقتقلييرراقخاصرراقسررلضمق رريقضاتشررلي قض سرررييق

قضال عيقلخاص قضا نائيقينهق.
لقالجت ررالض قعنسرراني قلض تياجيرر قهررللقضايشررل قضا نررائيقضاي ل رريقيعايلرر قضتوقضا انيرر ق
يعايلررر قخاصررر قليت ررراقذارررصقب ررررمق ررريقوااررر قهتررراقضتوقالاررر هاق)ضا ءرررل قضتلارررى( قل ررريقوااررر ق

قع  ا  اقان س اق)ضا ءل قضاياني (ق.
ق
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اءرر ق  رراقضايشررل قضا نررائيقضاي ل رريقوررققض نسررالق رريقضاويررا  قواررتقجاهررشق شرر  قجلررىق
 ليي قضاءتاقضاعي ق يقصللت اقضا سي  ق ااس لقضايؤ   قألق ا ج ضوق يقواار قضهتلض  راق ظرل ق

قيلقظلل قضاتش ا .
عالقألقضايشررل قأخررذق عررالقضالجت ررالق عررضقضاظررلل قضاترريقهرر قترر   قضاشررخصقاللتقرراشق

يي قضاءتاقلذارصقتور قترغيالقهرلوقيعانر قييراقيسرت جيقضانظرلقعارىقضايسرؤلاي ق عرالقضاتخ ار ق لق
 قق132 يقضاعءاش.

لأيرراوقضالخررتر قضابررالق رريقورراال ق ررلضئوقضاءترراقارروقا رر قضايشررل قضا نررائيقضاي ل رريقبرر ضق
 ياقهلقضاشرغلق ريقواار قق133يلقتنلي قضا زضمض قضايستوء قل ققياقيءت يهقيب أقت لي قضاعءاش.

وقا  ل اقضالاا قضاذلقتعتبرلقيرلقضاورلض تقضانرا ل .قذارصقألقجا  ر قضتيلير قت  رىقجلرىقهتاقضت
ضانسامق ص  قجاي ق يلقضانا لقألقتت لأقأوقجلرىقهتراقلاار هاقعالقعذضق رالقار ا اقسربشقأ وقب راق

.عاىقض ه ضوقجلىقهتاقلاا ها.
ق134ق

ن سررررري قليرررررلقبرررررالقضتسررررر اشقضاتررررريقهررررر قتررررر   قضايرررررلأ قعارررررىقهتررررراقلااررررر هاق قضا ررررر لطقضا
لضال تياجيرر قلضانظررل قضاسررائ  قضاتشررائي قاليررلأ قضاترريقتويرراقسرر اوا قليرراقالوررققب رراقيررلقجررالق عرر ق

ضاش ء قألقضالوي قعذضق القضالاا قيشللقضاخلء قألقالق  ق ريقه ر ق ضت احقييل قس او اقألقب ض  
ي ل ريقجرهت اقن ائياقبزل  اقضارذلق لء راقيرير.قلجلرىق راقورا ق ءر قضلترغوقضايشرل قضا نرائيقضا

تخ ا قجءل  قضتوقضاتيقتءتاقلاا ها ق ي ياق ان قظلل قضلتقاشقضا ليي  قسلضمق انر ق اجلر ق
 اقجق(.ق397أصلي قألقيشال  قعذقتعاهشق ااس لقيلقخي قعاىقجشلقسنلض ق)قضا صاق

 ياقذهب ق عضقضاتشليعا قضايءالن قعاىقضتخذقب ذضقضاعذلق خ  ر قجءل ر قضتوقضاتريقق
يرلقهرانللقضاعءل را قضالبنرانيقلهرانللقضا رزضمقق551ضاشرغلق اانسر  قال صراقتءتاقلاار هاق يراقهرلق

(قل انرررشقيرررلقضاررر ل قضا ل يررر ق ءرررانللق407(قلهرررانللقضاعءل رررا قضاعلضهررريق)قوق159ضاقرررليتيق)قوق
قضاعءل ا قض ي ااي.

                                                           
ق64ققص:ق1968ققنللقضا نائيقضاخاصق قي  ع قضاتلييقضال اط جب قضالهاشقولي ق قضاءاق-132
ق74صقق2001سن قق89ق-88جب قضاو يمقبلءا يق ق ليي قهتاقضتوقا  ل اقضالاا ق قي ل قضايواقوقضاي ل ي قق-133
ق1996قجبررر قضالضوررر قضاعليررري قضاءرررانللقضا نرررائيقضاي ل ررريقضاءسررروقضاخررراصقي  عررر قضان ررراحقضا  اررر  قضاررر ضلقضابي رررامق   -134
ق222ققص
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قارررلقألقضاسرررؤض قضاي رررللحق ررريقهرررذضقض  رررالقهرررلقهررراقتسرررت ا قضتوقضاتررريقتءتررراقلااررر هاق
لهراقتسرت ا قينرهق ريقواار قهتراقضالاار ققارلقضاشرلجيقأوقوترىق ريقواار قالو هاقيلقهذضقضاعذل؟ق

 هتاقضالاا قضاشلجي؟

 رالقضايشررل قضا نررائيقضاي ل رريقصرليواق رريقهررذضقضايءت رري قلنرصقصررلضو قيررلقخررر ق
ا.جقجلرررىقضسرررت ا  قضتوقضاءاتلررر قالوررر هاقيرررلقهرررذضقضاعرررذلقضايخ ررر قالعءل ررر ق للقق397ضا صررراق

 يقضاءتا قلذاصقخر اقاءانللقضاعءل ا قض ي اايقضارذلقاروققضست ا  قيشال ا اقلضايساهيالقيع ا
يشتلطقضست ا  قضتوقالو هاقيلقهذضقضاعذلقباقألقشخصقالي قيلقضلتقا رهقا رذلقضا ليير قعنءراذق
شررل هقألقشررل قشررخصق خررلقتل  ررهق ررهقصررل قي اشررل ق رراازلجقلضتشقلضتوقلضتخقلضاعرروقلضاخررا ق

135 اتسل قهلض  قي اشل .ألقضاعي قألقضاخاا قألقألقشخصق خلقتل  هق
 

لجلررىقخررر قيعظرروقضاتشررليعا ق ررضلقهررانللقضاعءل ررا قضايصررللقارروقاررنصقجلررىقو رروق
خاصقاءتاقضا  اقو اتقضالال  قسلضمق القيرلقضتوقأيراق رالققل ر اقيرلقضاءتراقألقسرلضمق رالق

136يلقضتشقألقذللقضتوقلالق القعنءا قالعال.
 

لق القيلققارلقضايرغال قألقتءر وقضتوقجلرىقهتراقلق اار هاقضاشرلجيق رضلقهرذضقالقيعنريقلض 
ضنع ضوقعي اني قضهتلض قهذلقضا ليي ق ياقهلقوا قضتوقضاتيقتءتاقلاا هاقضايشرللقضاخلءر ققارلقألق
ضايشل قضا نائيقضاي ل يقاوقييازقبالقضالاا قضاشلجيقلقالقضاشلجي قلق رامقضارنصقجايراقليرلق

 القشلجي.قيوق اتوقتست ا قيلقجذلقضاتخ ا قسلضمق القضالاا قشلجياقألقق

ل ذاصقي للقضايشل قضا نائيقضاي ل ريقهر قسراالقضاتشرلي قضا نرائيقضا لنسريقضارذلقيءرللق
ق137هررذضقضاعررذلقسررلضمق ررالقهترراقضتوقالاارر هاقضتءررامقالعررالقألققاررللقلي يرراق انرر قضابلضجررتق نائرر  

جلىقخر ق عضقضاتشرليعا قضاعل ير قضاتريقتيتر قضتوقب رذضقضاعرذلقيترىق رالقضاءتراقضتءرامقالعرالق
ق. ياقهلقضاشغلق اانس  قاءانللقضاعءل ا قضاسلللقضاقليتيقلضالبناني ءلق

                                                           
ق2003شررتنبلقق3ضا ررلضئوقضاياسر ق وررققضا  رراق رريقضاويرا قلضاسررري قضاب نيرر قي لرر قضاوءرلاقضاقليتيرر قجرر  ق”قيير لحقخلارراقق-135
ق.118ققص:
 ضلق”قضاويايررر قضا نائيررر قاورررققضا  ررراق ررريقضاويرررا قبرررالقضاءرررانللقضال رررعيقلضاشرررليع قض سرررريي ق”قهراررريقجبررر قهللاقأويررر قق-136

ق.308ققص:ق1989قق ققضان   قضاعل ي قضاءاهل 
لساا قانااق بلرلوقضا لضسرا قضاعليراق ريقضاوءرلاق لير قضاوءرلاقضقر ض قضال راط قضاسرن ق”قهتاقضالأ  قلضاخرصق”قل امقنا يقق-137

ق.180ققص:ق2000-1999ضا ايعي ق
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لأخارررلضقنخلرررصقعارررىقألقويايررر قضالااررر قيرررلقضاءتررراق ررريقضاءرررانللقضا نرررائيقضاي ل ررريقت ءرررىق
ق.هاصل قاقللقضايشل قأخذق اا اجتق عذلقهانلنيقي ياق ان قني قضاي لوق نائ 

 

ض   اضق غنهقعسءاطقضا نالقهباقألضنرهقضا بيعريقألقعن رامقويرا قعنسرالقيي لقتعلي ق
ضجترر ضمقخ اررلضق  قلهررلقبررذاصقيعتبررل138يررازض قارروقتقتيرراق عرر قخلءتررهق سرربشقل ررل لق رريق  ررلقأيرره

جلىقويا قعنسالقالزض ق يق رللقضاتخلرققلنظرلضقايراقا رذلقضا ليير قيرلقخ رلل قايساسر اق رااوقق
ق.سيالي قلضاءلضنالقضال عي قجلىقت ليي ا يقضاويا  ق ء قأ يع ق اقضاشلضئ قضا

اقج(ق شررر  قيءترررل قهرررذلقضا لييررر  قأقرررالقذارررصقبل ررريقق454لارررذاصقجاهرررشق)ضا صررراق
ضايلأ قألقب لنرهقلالقت روقضالسرال قضايتسرعيل ق ريقذارصق رااعن قألقألقشر اقيرلقأشر ا قضاتواارا ق

ققضانتا   ق راقيراقألقضستعيا قجءاهالقليلض ق بي قألقأي قلسال قأخلوقيعتء قضا اجاقأن اقستوء
 ققسررلضمقوصررل قضانتا رر قض  لضييرر ق139ا رروقهررلقضت ررالقعلض  قضا ررانيقعاررىقتوءاررققضانيرر قض  لضييرر 

)لهيقض   اضق(قألقاوقتوصاقتلقضاعءاشقسي ا قضا انيقسرلضمقتروقعسرءاطقضا نرالقألقلهر ق
 جن قو قضا ليي قضايلهل  قضاخائ  قلضايستوال .

ضا ليير قلذارصقجنر قضنعر ضوقل رل قويراقيريرقألقسلضمق ان قضالستواا ق اانس  قايوراقق
اقج(قق455 اانسرر  قاليررلض قلضت لض قضايسررتخ ي قاللتقرراشقهررذلقضا لييرر قواررتقجاهررشقضا صرراق)

جلىقهذلقضا ليي قوتىقلارلق انر قضت لير قألقضايرلض قألقضت  رز قألقضتشريامقضايءتلور ق لسرائاق
ق عاا قاإل  اضققالقها ل قجيلياقجلىقتوءيءه.

يايرر قوررققضا نررالق رريقضاويررا ق ءرر قجاهررشقضايشررل قضا نررائيقضاتوررليضقجلررىقلاتعزيررزقو
 قلي عررراقيرررلق140اقجق455ض   ررراضق غيررر قلسرررال قيرررلقضالسرررائاقضايشرررالقعاا ررراق ررريقضا صررراق

ضالجتيررا قلصرر  قضتشررخاصقضاررذالقيءرر يللقضايسرراج  قتتخررذقظل رراقيشرر  ضق ات  ررامقلضاصرريا ا ق

                                                           
ق2004ير قأوي قأ لي ق يقشلحقضاءانللقضا نائيقضاخراصقضاي ل ريق قضا رزمقضايرانيق ق لير قضاوءرلاق ق را قضاسرن قضا ايعق-138
ق.55ص:قق2005ق–

ق45ص:قق2002سع قجب قضاعزيزقضا لضئوقضالضهع قجلىقنظاوقضتسل ق قضا الضلقضال نيقاألش ا قضاتل لي قضاءاهل ق قق-139
ي ت رر قضايعررال قضا  ارر   قق1982أويرر قضاخيليشرريق قضاءررانللقضا نررائيقضاخرراصقضا ررزمقضايررانيقضا  عرر قضتلاررىقضال رراطق قق-140

ق.173ضال اطقص:ق
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شقهرررررذلقضاصررررر ا ق ررررراجلالقاي رررررل قاقج.قلضجتبرررررلقأصرررررواق451ق–ق450لضا رررررلضوالقضايرررررا تالق
 ض لشا قلضانصاق استعيا قهذلقضالسائا.

لجليهق ااعءاشقضايءللقالشليصقألقضا اجاق يق ليير قض   راضقلضور ق اسرتينامقضايرلأ قق
ضاتيقت  ضقن س ا قعذقيتع اق ظرلل قتخ ار قسرلضمقهاير قبرذاصقلور هاقألقبضيعرازقيرلقضا ارلق

قاقج(.ق454)ضايا  ق
لأ قب ررذضقضاعررذلقضايخ رر قالعءل رر قعالق ارريرقجلررىقضالأ رر قب رراقعيررلقليرراقتيتيرر قضايشررل قضايرر

قضا  ل ا قضال تياجي قل ذضقضان سي قضاتيقتعتلي اقلت  ع اقعاىقضلتقاشقذاص.
ليررراق ينررراقنتوررر تقجرررلقضا ررريانا قضا نائيررر قاإلنسرررالقخاصررر ق ييررراقاتعلرررقق وءرررهق ررريق

تنرهقي يراق انر قضتسر اشقضاويا  ق اتعالقجلرىقضايشرل قضاي ل ريقعجرا  قضانظرلق ريقهرذضقضا صراق
لضا لضجيق ضن اقالقتش  قاألوق ءتاق نان اقي قضاعلوقألقع  راضقضايرلأ قهر قارؤ لق ريقضاقيارلقيرلق
ضتويالقعاىقعو ضتقأيالق  قلخيي قه قتؤ لقعاىقل ات را قلهرلقيراق عراقضايشرل قيشر  قضاعءراشق

 اقج(.ق449 يقواا قضال ا ق)ضا صاق

لقتعلرققضتيرلق اا ليير قاذاصققات اقألقضايب أقهرلقضايعاه ر ق جلرىقض   راضقوترىقلض 
(قلسرررلضمقتعلرررققضتيرررلق اا اجررراقضتصرررليقألقضايشرررالص قألق117ضاخائ ررر قألقضايسرررتوال ق)ضايرررا  ق

وتررىقيررلقهرر وقضانصرراقلض لشررا  قلي يرراقي ررلقضتيررلق ررضلقهررذضقضايبرر أقارري قجلررىقع رهرره.قواررتق
توقيتررىقهرراوق ررهقجرنيرر قأ اوررهقضايشررل قضسررتينامضقعذضقضسررت لشق ررللل قضايوا ظرر قجلررىقصررو قض

لالقي اارشقب رذضقض ذلقعذضقضلترغوقضا بارشقألقويرا قضتوق ريقق141 باشقألق لضحقبضذلقيلقضازلج
اقج(.قل ااترراايقق453خ ررلقلذاررصق عرر قضستشررال قضا باررشقضالئيسرريقالعياارر قألقض هلرريوقضا صرراق)

وااررر ققنرورررمق غن ررراقت رررين ق453 ويرررا قضتوقتءررر وقجلرررىقويرررا قضا نرررالقلجليرررهقلوسرررشقضايرررا  ق
 ض ستينامقضالوا قضاذلقا لزق يهقض   اض.

لجيلياق قلي ياقبل  قضانصلصقضا نائير قضاتريقت رلوقض   راض قلتشر  ق ريقضاعءراشق
جليررهق ضن رراقاررلقت رريق رراا لض قلذاررصق ااء ررامقجلررىقظرراهل قض   رراضقل ااترراايقنظرراقهاصررل ق

                                                           
صقق1987يرال قق137جبر قضاويار قضان رال ق رلضئوقض   راض ق ريقضاءرانللقضايءراللق قي لر قضاء رامقلضاءرانللقجيا ق ق-141
ق.لياق ع هاق53
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اضقارررتوقسرررلضقل ررريقجلررىقألقترررل لقويايررر ق عاارر قاورررققضا نرررالق رريقضاويرررا .قبررر اااقألقألقض   رر
 .ضاخ امق للقيلضجا قالءلضج قضا بي قضالض شقضت اج ا

 يراقهررلقضاشررغلق رريقيصررلقيرريرق  رراقضت ورراتقلضا لضسررا قتنالارر قيل ررل قض   رراضق
تؤ رر قألقهررذضقضا عرراقيشررتلصقلضلقضاقياررلقيررلقضاورراال قض   رراضقتررتوق رريقضاخ ررامقل عارر ضقجررلق

ييررررراقتشرررررالقعايرررررهقضتلهررررراوقضارررررلضل  ق ررررريقضاسررررر ر قلضاتررررر ليلقلألقهرررررذلقضاوررررراال قأقيرررررلق شررررراج ق
142ض وصامض قضايت ضلا .

 

لن رر قضاشرريمقيي ررلقهلاررهقجررلقضاي ررلشقضاررذلقيعررل قبرر لللقتزضارر ضقي ررلالق ييرراقاخررصق
لق انررر قض وصرررائيا قالقت صررراقجرررلقضارررلهوقضاوءيءررريقا رررذلقضا رررلضئوق  رررلضئوقض   ررراض قوترررىقلض 

 قاا ءرىقضاسرؤض قضاي رللحقهرلقواتق ضئياقياقابللقهذضقضا عاق  رللل قضاو راسقجلرىقصرو قضايرلأق
يررراق ررر لوقضالها ررر قضاتررريقيءرررلوقب ررراقضا بارررشقضالئيسررريقالعيااررر قألقض هلررريوق ييررراقاتعلرررقق ررراايبللض ق

قضايعلل قا ل ا قض   اض؟
 

 

لوصررررلا اقجلررررىقجرررر  قوءررررلاقلقرررروقضالهتيرررراوقضايتزضارررر ق رررراايلأ ق رررريقضاسررررنلض قضتخاررررل ق
لي تس ا  قللقوقضاقتا ا قضاقيارل قضاتريق ضل قورل قضاعلضهاراقضاتريقتصرا  قضايرلأ قلضاصرعل ا ق
ضاترريقتلض   رراقجلررىقجرر  قأصررع  قليسررتليا  قن رر قألقأقلبيرر قضا وررلتقلضاقتا ررا قضاترريقتنالارر ق

عرررضقيل رررل قضاويايررر قضا نائيررر قاليرررلأ قل رررز قجلرررىق رررللقهرررذلقضتخارررل ق ررروي  ق  ييررراقجررر ضق 
ضا وررلتقضاءلالرر قلضاترريقأ ليرر قيعظي رراق رريقألل رراقلضالاليررا قضايتورر  قضتيلي يرر  ق  ررلضئوقضانسررامق
ظلر قيرلقضتيرللقضاتريقيوي  رراقيراقيوريلقضايرلأ قأويانراقيررلققيرلضقألقيراقتلءرالقيرلقضاري رراال ق

قلض هيا .
ايو رلوقلذاصق يق ءلتال)ضتلاىق(قاليرلأ قضايشرت هق ا راق)ضايانير (قوياير قضايرلأ قضاوايراقض

قجلا اقبضو وقضاعءل ا قضاز لي .
ق

                                                           
يررلض ق ل ل قويايرر قضا  رراق رريقضاتشررلي قضا نررائيقضاي ل رريق ق انورراقل رروي قلسرراا قانارراقضا لضسررا قضاعليرراقضايعيءرر ق رريقق-142

 لا ق لير قضاعلرلوقضاءانلنير قلضالهتصرا ي قلضال تياجير ق را  قضاسرن قضا ايعير قضاءانللقضاخاصقلو  قضاتقليلقلضا وتقضتسل قلضا 
ق137ق–ق136صقق2003ق-2002
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يعتبررلقت تررري قضتشرررخاصق ايرر قيرررلق ايرررا قضالصررل قعارررىقيلتقبررريقضا ررلضئو قلذارررصقيرررلق
خر قضت ا قضاتيقيويللن اقجلىقأ سا هو ق يءت يقنصقصلياق يقضاءانلل قلهلقيراق رام ق

واررتقتررنصقضايررا  ق"يانيررا:قعذضق ررالقضات ترري قق60لضايررا  ققق81ق ررهقضايسرر ل ققضا نائيرر ق رريقضايررا  
سرا لوق ريقينرز قشرخصقيررلقضا ارلقيوتيراقألقي رللق ريقويازتررهقيسرتن قألقأشريامقا راقجرهرر ق
ذضقتعذلقذارصقل رشقألق  ات عا قض  لضيي  ق ضنهقا شقو للقهذضقضاشخصقاعيلي قضات تي  قلض 

قا لوقضات تي ق  ءاقاياق امق يقضا ءل قضاسا ء .
تو لقهذضقضات تي ق يق يي قضتولض قضيلأ قانت ب اق ا لقضاشرل  قضاء رائي قات تري ق

قضانسامق يقضتياقلقضاتيقال  لقب ا..."
 شرر اقلض رراقجلررىقأنرره:ق"ا ررلزقا ررا لقضاشررل  قضاء ررائي قق81ل ررذاصقنصرر قضايررا  ق

قع لضمقت تي ق س لقجلىق اقشخصقتوقل عهقتو قضاولضس قضانظلي .
ذضقت لررشقضتيررلقعخ رراج اقالت ترري قضا سرر لقالقتنت ررصقوليرر قضايررلأق  قجنرر قضات ترري  قلض 

اتعالقألقتءلوق هقضيلأ قانت ب اق ا لقضاشل  قضاء ائي قاذاص قياقاوقي رلقضا را لقضيلأ .تسرللق
ق.143يءت يا قهذلقضايا  قأي اق يقواا قضاتل  قب ناي قألق نو "

يرللقضاتريقتير قضايرلأ قل ااتاايقيعتبلقت تي قضايلأ قضايشت هقب اق التقاشق ليي قيرلقضت
 ريقأنليت رراقألقهرر قتشر  قجلررىقذاررص ق ليرر قضايرلأ ق رريقألق ررزمقيررلق سر هاقهرر قاخرر  قويامهرراق

واررتق- ق144 ييرراقاخررصقضاعررللض قيررلقضا سرر ق-لييرر ق عل رر اقلجللت رراقليرر خاقهررذضقضتيررلق
علقارروقتقررلقضايررلأ قن سرر اقق- را لقضاشررل  قضاء ررائي قق-أنراطقضايشررل قذاررصق ررايلأ قانترر ب اقاررذاصق

 هق ذاصقالشل  .قلالقنلوقع نا اقعلقهلناق غلق اقياقتعلققب ذلقضايروظ قلض رشقض ت را ق ا 
ض نسال قوتىقلارلقبر للقضارنصقجلا راقلير قذارصق-يلقخر قضايللم قضاتيقتن  يق يقضا ا لق

ق..145 الق يقضستو ضتقضانصقع عا قاذللقضان ل قضايلي  قلضاظااي 

                                                           
ق.406و قصق2018ضا  ع قضاسا ع قضاسن قق–ضا زمقضتل ق–ضا  تللقجب قضالضو قضاعلييقق-143
يءرررا قينشرررللقجلرررىقضارررلض لققضاررر  تللقجبررر قضا رررا لقضاشرررالل قيءرررا ق عنرررلضلقويايررر قضايرررلأ قضا نائيررر ق ررريقضاءرررانللقضا نرررائي ق-144

www.marocdroit.comقجلىقضاساج قضاياني قزلضال.ق2019أقتل لقق6تاليخقضال ر قق2017أقتل لقق30بتاليخق
ق.408جب قضالضو قضاعلييقشلحق يقضاءانللقضا  ا قضايتعلقق اايس ل قضا نائي و.  قصقق-145

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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ضايتعلرررققبتنظررريوقلتسررراالقضايؤسسرررا قق23.98لق ررريقن ررر قضان رررااق رررضلقضاءرررانللقلهررروق
جلررىقيرراقالرري"...القيي ررلقت ترري قضايعتءلررالقعاررىقبلضسرر  قق68ضاسرر ان قنررصقبرر لللق رريقضا صرراق

قأشخاصقيلق نس وقل يقظلل قتصالق ا اق لضيت وقي ق يالق عااي قضايلضه  ".
"قيررر قض شرررال قعالقألق64لن ررر قضاتل رررهقسرررالقجليرررهقهرررانللقضاررر لصقضايلقررريق ررريق صرررلهق

يررلقاقوقج قلارروقيشررتلطق رريقضايررلأ قضاينت  رر قيررلق ررل ق ررا لقق60خررر قضايررا  ققضايشررل قيررل
ضاشل  قضاء ائي قات تي قضايت ي قشلل اقيعانر ق ت عات راقا  رازقضاشرل  قضاء رائي .قبراقي  ريق
ألقتقرررللقيل رررل قيءررر قيرررلقهبررراق رررا لقضاشرررل  قضاء رررائي قضارررذلقضنتررر ب اقالءيررراوق ااي يررر قضاتررريق

 يءت ىقضايا  قضايذ لل قتلهي قضايرلأ قضاتريقضنتر ب اق را لقضاشرل  قأل ل اقعياها ق ياقاوقيشتلطق
ضاء رررائي قالت تررري قضتنيرررىقجلرررىقضايو رررلقاقرررلقضوتلضيررراقاشررر ا ي قض  رررلضمض قارررتوقض شرررال قعارررىق

قهليت اق يقضايو ل.
لت رر لقض شررال قعاررىقألقهررذلقضاءلضجرر قتيلا رراق ررللل قضاو رراسقجلررىقضانظرراوقضاعرراو.ق  رريق

قسقجلىقضتخراقلضآل ضشقضاعاي .تن  قيلقيت ل ا قضاو ا
ق

 

ضاءاجررر  قضتساسررري قألقضا رررانيقضايو رررلوقجليرررهقتن رررذقضاعءل ررر ق ررريقوءرررهق ي رررل قصررر للق
ضاو ررو قعالق رريقورراال قضسررتينائي قلقضاترريقيررلقبان رراقواارر قل ررل قويرراقارر وقضايررلأ .قواررتقاتغ رراق

يرررلقق32اليرررا.قلذارررصق يل رررشقضا صررراقق40تن ارررذقضاعءل ررر قعارررىققايررر قل ررر قضايرررلأ قاويل ررراقشق
ىقألقضايلأ قضايو لوقجلا راق عءل ر قسراا  قالولير قعذضقيبر قأن راقضاءانللقضا نائي:قضاذلقانصقجل

قاليا.قق40أش لق ضن اقالقتن ذقضاعءل  قعالق ع قل ع اقشقق6واياقتقيلقيلق
ليت رراقيررلقضا صرراقألقضتيررلقاتعلررقق رراايلأ قضاوايرراقضايتا عرر ق رريقواارر قسررلضحقيؤهرر ق

 ررروق ضن ررراقتنت ررر قبنظررراوقتلقن ررر قضا صررراقسررراتوقهرررائرق:ق" رررضلق انررر قيعتءلررر قلهررر قصررر للقضاو
قض جتءا قضالوتيا يق لض قضا تل قضارزي .

لأ ا  قضا ءل قضتخال ق:ق"يغخلقتن اذقضاعءل ا قضاساا  قالولي ق ريقورققضانسرامقضارئريق
لق انررر ق اتسرررا قخلاررر قق40ل رررعلقهبررراقضاو ررروقجلرررا لق غهررراقيرررلق اليرررا"ق ق  رررذلقضاويايررر قلض 

 قضاوياير قاليرلأ قضاوايرا قلالقيءتصرلقضتيرلقلشلج قال  اق  يق رذاصق  ليءر قألق رغخلوقتخرلق
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جلررىقضاعءل ررا قضاسرراا  قالوليرر ق ءررلقبرراقاتعرر وقضتيررلقذاررصقعاررىقضاويايرر قضايءررلل قاليررلأ قضاوايرراق
 ضايو لوقجلا اق ا ج ضو.ق

"قهررانللقضايسرر ل قضا نائيرر ق:ق"عذضق ررالقضايو ررلوقق602  رريقهررذضقض  ررالقتررنصقضا صرراق
قع وقعالق ع قيلللقسنتالقجلىقل  قويل ا"جلا اقضيلأ قيب قويل اق ضن اقالقت

قق « لهذضقانس وقي قياق امق يقضاشليع قض سريي  رْلا ْال  قو  ه رل  قأ ْلال    رْعل  قا ْل   ض   ل ضْال ضا   
اج   ق قأ لقا ت و قضال    قۖقا ي ْلقأ ل ض   ل ْال  اي    « . 

 :خاتمة

اقليررراقزضاررر قأقيرررلقينررذقيئرررا قضاسرررنالقيررلقضارررزيلقخلررر ق انرر قضاشرررليع قض سرررريي ق ا رر
ضاشررلضئ قضاسرريالي قلضاءررلضنالقضال ررعي قضهتيرراوقبنظرراوقضتسررل  قلأوسررن اقتنظييرراقالويررا قضازل يرر  ق

و،ون يياتو   له قألص قبل لشقضوترلضوقضالضار القل ريالقضاعناير ق  راقأ رلض قضتسرل قاءلارهقتعرااى:"
ق".ون يلق لكخ ،ن ونفسكخ وزو جا لتسكنا  قلإها وجعل بإنكخ ،اكة ورحمم

لهرر قوالارر قضاقياررلقيررلقضارر ل قيررلقخررر قي يلجرر قيررلقضايلضياررققضا لايرر قويايرر قضايررلأ ق
لقضاتلسرران قضاتشررليعي قضاي ل يرر ققنيرر ق يظرراهلقضاويايرر قضايءررلل ق يررلق رراقأشرر ا قضالجترر ضم قبرراقلض 
اليلأ قنظلضقال للقضا اوقلضايولللقضاذلقت  ل ق هق ريقي تيعنراقجلرىق راقضتصرع   قاقرلقهرذضق

قلض قاتع  قضالجت ضمض قلتزضا هاقالياق ع ق خل لهقاوقي يق اا 
قلي ءىقضاسؤض قي للوا قهاق عرقناا قضايلأ قوءله اقلقوقهذلقضايءال  قضاتشليعي ق؟

ق
قق
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 المتب:
أويررر قأ ليارررر ق ررريقشررررلحقضاءررررانللقضا نرررائيقضاخرررراصقضاي ل رررريق قضا رررزمقضايررررانيق ق ليرررر ق

قق2005ق–ق2004ضاوءلاق ق ا قضاسن قضا ايعي ق
أويرر قضاخيليشرري:قضاءررانللقضا نررائيقضاخرراص قضا ررزمقضايرراني قضا  عرر قضتلاررىق قي  عرر ق

ق.1982ضان احقضا  ا   قضا ضلقضابي ام ق
وياررر قضاول ررر قضا   رررانيق قضاتعلارررققجلرررىقضاءرررانللقضا نرررائيقضاي ل ررريق ررريق رررلمقضا ءررررهق

قق1993لضاء ام قضا زمقضاياات قضا  ع قضتلاى قضا ضلقضاعل ي قاليلسلجا ق
ب قضاعزيزقضا لضئوقضالضهع قجلىقنظاوقضتسل ق قضا الضلقضال نيقاألش ا قضاتل لي قسع قج

ق2002ضاءاهل ق ق
ق1968ققجب قضالهاشقولي ق قضاءانللقضا نائيقضاخاصق قي  ع قضاتلييقضال اط 

جب ضالورر قضاعليرري قضاءررانللقضا نررائيقضاي ل رريقضاءسرروقضاخرراصقي  عرر قضان رراحقضا  ارر  ق
ق1996ضا ضلقضابي امق ق

ضاوياير قضا نائير قاورققضا  راق ريقضاويرا قبرالقضاءرانللقضال رعيق”قرايقجب هللاقأوير قه
ق1989قق قق ضلقضان   قضاعل ي قضاءاهل ”قلضاشليع قض سريي ق

 الرسالل الجامييل:
هشررراوق ررراشق قضاعنررر ق ررر قضايرررلأ ق ررريقضاءرررانللقضا نرررائيقضاي ل ررري قلسررراا قاناررراقشررر ا  ق

-2014ضاوءررلاق يررلضق ق ايعرر قضاءا رريقجيرراض قضاسررن قضاياسررتلق رريقضاعلررلوقضا نائيرر ق  ليرر ق
ق2013

خ ا رر قأبررلقي رر لق:قضاويايرر قضا نائيرر قاليررلأ ق رريقضاينظليرر قضاءانلنيرر قضاي ل يرر  ق وررتق
انارراق بلررلوقضا لضسررا قضاعليرراقضايعيءرر ق ق ليرر قضاعلررلوقضاءانلنيرر قلضالهتصررا ي قلضال تياجيرر  ق ررا ق

ق.2002/2003
ي قضا نرررائيقضاي ل ررريق ق انوررراقل ررروي قلسررراا قيرررلض ق ل ل قويايررر قضا  ررراق ررريقضاتشرررلق

انااقضا لضسا قضاعلياقضايعيء ق يقضاءانللقضاخاصقلور  قضاتقرليلقلضا ورتقضتسرل قلضا  لار ق لير ق
 2003ق-2002ضاعللوقضاءانلني قلضالهتصا ي قلضال تياجي ق ا  قضاسن قضا ايعي ق



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

104 
 

يق لضسرر قنظليرر  قيررليوقضاعررل ي:ق لييرر قضاتوررل قضا نسرريق رريقضاءررانللقضا نررائيقضاي ل رر
جيليرررر قلسرررراا قانارررراق بلررررلوقضاياسررررتلق رررريقضاعلررررلوقضا نائيرررر ق ليرررر قضاعلررررلوقضاءانلنيرررر قلضالهتصررررا ي ق

ق2016-2015لضال تياجي ق ن  قضاسن قضا ايعي ق
زجييرريقسررنام قضال رر قضاءررانلنيقاليررلأ قضاي ل يرر قبررالقضاقلنيرر ق رريقضاخصلصرري  قلسرراا ق

لضالهتصرررا ي قلضال تياجيررر ق  رررا  ق ايعررر قسرررا لققاناررراق بلرررلوقضاياسرررتلق  ليررر قضاعلرررلوقضاءانلنيررر 
ق.2006-ق2005يوي قبلقجب قهللاقضاسن قضا ايعي ق

لسرراا قانارراق بلررلوقضا لضسررا قضاعليرراق رريقضاوءررلاق”قهترراقضالأ رر قلضاخرررصق”قل ررامقنررا يق
ق.2000-1999 لي قضاوءلاقضق ض قضال اط قضاسن قضا ايعي ق

 الندوات:
”قي را قضتسرل قلضتور ضتقليسراج  قضا رواياققيوي قيلزل يق:قضاسياس قضا نائير ق ري

ضاي لر قق2004  نبرلقق11ق-10ق–ق9ن ل قضاسياسي قضا نائي ق ااي لشقلضه قل  ااقي نا قأيراوق
 .2004ضتل قينشللض ق يعي قنشلقضايعلليا قضاءانلني قلضاء ائي ق

ضا يعيرررررر قضا ييءلض يرررررر قانسررررررامقضاي ررررررلشق:قضاتوررررررل قضا نسرررررريق رررررريقضاي ررررررلشق لضسرررررر ق
 2001 قلهانلني  قسلسل قان سلقضاصي  قي  ع قضان احقضا  ا  قسلسالال ي

 المقاالت:
ق-88جب قضاو يمقبلءا يق ق ليي قهتاقضتوقا  ل راقضالاار ق قي لر قضايوراقوقضاي ل ير ق

قق2001سن قق89
ضا لضئوقضاياس ق وققضا  راق ريقضاويرا قلضاسرري قضاب نير قي لر قضاوءرلاق”قيي لحقخلااق

قق2003شتنبلقق3ضاقليتي قج  ق
جيرررا قجبررر قضاوياررر قضان رررال ق رررلضئوقض   ررراض ق ررريقضاءرررانللقضايءررراللق قي لررر قضاء رررامق

ق1987يال قق137لضاءانللق
webographie 

ضا  تللقجب قضا ا لقضاشالل قيءا ق عنلضلقوياي قضايلأ قضا نائي ق ريقضاءرانللقضا نرائي ق
 .www.marocdroit.comيءا قينشللقجلىقضالض لق

تل ارررررققجبررررر قضاعزيرررررز ق رررررلضئوقضاعرررررلضق ررررريقضاءرررررانللقضا نرررررائيقضاي ل ررررريقلقضاشرررررليع قق
ق.www.article.blogspot.comضالسريي  قيءا قينشللقجلىقضايله قضالاقتللني

http://www.marocdroit.com/
http://www.article.blogspot.com/
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 عزال را الحسوني 
                                  مالت مير ال قار قانون الماستر بسلك باحث طالب 

 -ما جتماعية ما قتصادية القانونية ال لوم كلية 
 الرباط –السويسي  

 

 " 19حماية المستهلكيف  ظل أزمة كورونا ''كوفيد 

 

 

قلخيير قأيالقا اق ان قضاتيقضا اللسا قلقضتيلضضقيلقي يلج قضنتشالقضاء وقينذقضاعااوقجل 
قضاعرررااوقألقضااررلوقجنررراقاخ ررىقضا بيعررر  الق  عرراقألقض نسرررالق  عرراق انررر قمضضاي تيعا  سررلققجلررى
قلالقجظيررىق لارر قبررالقالقت ررلاققالقيو رر قبالال يرر قول رراقخرراص قنررل قيررلقجااييرر قول رراقيشرر  
قأياي رررا قسلضسرريقأصررر اق ااقررا.ق ءارررلقلالققنرريقبررالقلالقيو رررلو قلالقورراقوقبرررالقلالق ءاررل ق لارر 
  ق)19ق ل اررررررر ق)ن سرررررررهقجلرررررررىقأ لرررررررققلجناررررررر قليسرررررررلاقل تررررررراص قيسرررررررت  قجررررررر لقأيررررررراوقتننرررررررا

 

قضاعرااوق ل قبرالقيرلقيعتبرلقوارت(ق (COVID 19ق ضا ارللققهرذضقيرلقبر لللقيسرلوقالقلضاي لش
قضاصررويق انررشقجلررىقتررغياللق  ررر قالخرريقارروقضاررذلقضاخ اررل قضال ررامقضهررذقضنتشررالقجل رر قضاترري

قذارررصقيرررلقلضتقيرررلقاليرررلض نالقضالسرررت رقيقضا انرررشقايشرررياقترررغياللقعيتررر قبررراق وسرررش قلضا سررر ل
ق.جاي ق ص هقضاءانلنيقضا انش

 

 لقضالوتلضزيرر قضاترر ضبالقيررلقي يلجرر قضتخرراذق قعاررىضاي ل يررقضاو ليرر قا ررغ قضال رر قهررذضقيرراوأ

قضاصروي قضا رلضلذققواار قعجرلقضات ضبالقهذلقأهوقليل.قضا ائو قهذلقخ لل قايلض   ق ض ست اهي
ق.قق ااي لشقضاصويقضاو لقل لض

 

قضايت ل را قلقضاوا يرا قيرلقي يلجر قعارىقضااليير قوياترهق ريقيوتراجقيسرت لصق   عرهقلض نسال
ش اج اقتلبات اقعاىقعي انيا قيلقاهق ياقيسعىقضاتي هذضقعنتشرالققظراق ريقأهيير قعز ض  قلضاتي.قلض 

ق.قققضال امق
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قضتل رررا قهرررذلقيسرررت لالقلضا اجررر قلضاي نارررالقضاورررل االقيرررلقضاقيارررلقجيررر قضايءابررراقل ررري
قضايلور قوا تهقلقاليست لصق ع قلضست ر قضاتعس قعاىقضا ا   قضت عا قيلق ي يلج قالءياو
قلضال خررالق قيبررللققاررلق شرر اقضايررلض ق عررضقأسررعالق رريقيرريرق اازيررا  ق قضتزيرر قهررذلقظرراق رري

ق عررررضقضوتقررررالقعاررررىق-خررررل  وق عايررررا-ضايسررررت لقالق عررررضقا ررررغق يررررا.قضاسررررل قارررر عضقضاسررررللق
قالقضتيرلقوءيءر ق ريقأ عرا قلهري.قيوتا رهقيراق رع قيءتنريقضاشرخصقأصر اق واتقضاينتل ا 

قأن رراقذاررصقيرلقلضتقيررل.ق سررتللياقضاي لسر قلضاتعرراللققضات ررايلقاي را ذقلالق صررل قاإلنسرراني قتبر 
قهررلقضايعنير قال  را قضاشراقاقضاشر اقأصر اقضالضهنر قضتل را قظراقل ري.قهانلنراقيينلجر قأ عرا 
قضايل رررزقذلقلضاول يررر قضاي نررريقيررر قيءالنررر ق رررعا قيسرررت لصق اجت ررراللقاليرررلض لقضاويايررر قترررل ال

ق ريقضايعني قضا  ا قتلض هقضاتيقضاتو يا قأقبلقيلقضا ا  قهذضقأص اقضاءلل  ياقضالهتصا ل
قجل رر ق ررانلضقضايسررت لقالقيررلقضاع ارر قألقضالضهرر قأيبرر قواررت.قضاي يررئلققاررلقضال رر قهررذضقظررا

قيعير قضارذلقضاسرللققضال خرالقجرلقناهيص.قضتسعالق يقضايبلل ققالقلضازيا  قلضالست ر قالنصش
ق.قلضا اج قضاول االق عضقاه

 

قير وقجرلق  ر قيرلقضاور اتق رللل قي رىقلهر قألقيرلقأقيرلقي رلحقضايل رل ق  ذضقل ااتااي
قيراق  راقلتسرعىقترلضهلقضايختصر قضاسل ا قن  قأخلوقق   قليلقضتزي  قب ذلقضايست لصقتغيال
ق رراقيررلقاليسررت لصقضارزيرر قضاويايرر قتررل القعاررىقليا يرر قل شررلي قهانلنيرر قللسررائاق ايررا قيررلقا ررا

قضايعراير قضسرتيلضلق ريالقلقضاتعاهر لقضتيرلقاتوءارق.ققضاول ريق رل قيرلق سلتعقضست ر 
 .قاليل رررل قلضاعيليررر قضانظليررر قضتهييررر قابرررللقيررراقلهرررل(ق.19ق ل اررر )قضا ائوررر قهرررذلقظررراق ررري

قجلررررىق لللنرررراق اررررلل قجيا ضقترررر قوررررل قتتيوررررللقلئيسرررري قعشرررر ااي قجن رررراقتبررررلزقضتهييرررر قلهررررذل
ق؟قضال  قهذضقظاق يقويااتهقلسباقضايست لص

 

 قهباررررررررررررررراقيرررررررررررررررلقضا لجيررررررررررررررر قضتسرررررررررررررررئل قيرررررررررررررررلقضاع اررررررررررررررر قجن ررررررررررررررراقتت رررررررررررررررل قض شررررررررررررررر ااي قلهرررررررررررررررذل

ق؟قضال عي قهذلقيلقضالست رصقهلضنالقيله قيا•ق
 

 ضا ائورررر  قهررررذلقظررررا رررريققضايسررررت لصقويايرررر ق رررريقلضا يعيررررا قض جررررروقسرررراهوقورررر قألقعاررررى•ق

قضايست لص؟قجلىقضتزي قهذلقتغيالقي وقيا •
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قعلتغار قضاي للور ق ا شر ااي قلض وا ر قضتسرئل قهاترهقجلقلض  ا  قضايل ل قل  ايءقلايوالا 
ق.قضاتاايقضاتصييوقضهتلضح

 

 ق لللنررررررررررررررررررراقأزيرررررررررررررررررر قظررررررررررررررررررراق رررررررررررررررررريقضايسررررررررررررررررررت لصقويايررررررررررررررررررر قيظرررررررررررررررررراهل:قضتل قضاي وررررررررررررررررررت

 قضايست لصقجلىق19ق ل ا قأزي قجيا ضقت :قضايانيقضاي وت

 

 

(قق19ق ل ارر )ققضايسررت  ق لللنرراق اررلل قضنتشررالقجل رر قضاترريقضابلرر ضلقبررالقيررلقضاي ررلشقيعتبررل
 .ضاي ل رررررررررررررررررررريقضايسررررررررررررررررررررت لصقجلررررررررررررررررررررىقلض ررررررررررررررررررررواقتررررررررررررررررررررغيالضقأورررررررررررررررررررر تقضتخاررررررررررررررررررررلقلهررررررررررررررررررررذض

ي يلجررر قيرررلقض  رررلضمض قلضاتررر ضبالقق ررريوارررتق ل ررر قوااررر قضا رررلضلذقضاصررروي قعجرررا  قضانظرررلق
ضارزي قايلضق  قضايت ل ا قضا لللي قلضايلور قضاتريقظ رل قخرر ق ترل قضاو رلقضاصروي.قارذاصق

عارىقوياير قجي قضايشل قضاي ل ريقلولصراقينرهقالو راسقجلرىقضاترلضزلق ريقضاعرهرا قضالهتصرا ي ق
ق31.08لضاينا سر قلضاءرانللقلهروققضتسرعالضايتعلرقق ولير قق104.12هرانللقضايست لصقيلقخرر ق

الور اتقجرلق ضايتعلققبتو ا قت ضبالقوياي قضايست لصقلجليهقسل قنخصرصق)ضاي لرشقضتل ق(
 ريق)ضاي لرشقضايرانيق(قسرل قأورال قضاور اتقجرلق للققأيرا للقضاءانللق يقوياير قضايسرت لص.ق

 ضايرررررررررررررررررر نيق رررررررررررررررررريقويايرررررررررررررررررر قضايسررررررررررررررررررت لصق رررررررررررررررررريقظرررررررررررررررررراقهررررررررررررررررررذلقضا ائورررررررررررررررررر .قضاي تيرررررررررررررررررر ق

 

   

 

قيرلقضاي ل ريقضايشرل قتر خاقضاسربشقلا رذضقال لا  قضتساسي قضالض  ا قيلقضايست لصقوياي قتع 
قضات رررللض قليلضق ررر قضايسرررت لصقاويايررر ق رررام قضاتررريقضاءرررلضنالقهررريقلقضالسرررت رصقهرررلضنالقخرررر 

قضايسررت لصقاويايرر قا رر  القهررانلنالقأهرروق لاعرراقضاي تيرر قجل  رراقضاترريق تياجيرر لض قهتصررا ي ض 
31.08قلهروقلضاءرانللققلضاينا س قضتسعالق ولي قضايتعلقق104.12قلهوقضاءانللققهيا

قضايتعلرقق146
                                                           

قضا ليررر  ق ررريق ضاينشرررللق(2011 بلضارررل18ق)1432ضتل ققل يررر قيرررلق14ق ررريقصرررا ل1.11.03قلهررروقظ ارررلقشررلي ق-ق 146
ق.1072ق(صق2011قضبلياق07)قضتلاىق يا و03قبتاليخققق5932قج  قضالسيي 
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قيرررررلقي يلجررررر قت ررررريلقارررررهقضاي يلررررر قلضانصرررررلصق رررررااي لشقضايسرررررت لصقويايررررر قتررررر ضبالقبتو اررررر 
قهررلقض اتررزضوقينرراطقتل.قضا ائورر قهررذلقظرراق رريقضايسررت لصقويايرر قعاررىقت رر  قضاترريقضايءت رريا 

لقض لض   ق رريقيصررااو اقجلررىقاتوررا مقشررام قيرراقتشررتلطقألقجايرر ق ءاجرر  قض لض  قاتلررصق ررالقلض 
ق ين ررققسررليي قتبرر لقهرر قشررللطقصررياق ق رريقصررعل  قا رر هاقاررلقضايوتررل قضاي نرريق ررضلق.قضاعءرر 
قبرالقضا رل قوءيءر قتع ر قتعسر ي قشرللطقهريقضانير قلوسلقضاع  ق يازضلق اقن اقضاتعاه ي قضاولي 
لض  قلضايصررررلو  قضاسررررلي قضاررررل اقهررررا  قجليررررهقي  ررررىقجءرررر قتو ررررالقجلررررىقعن برررر قعلض   قارررروقلض 

قي انت رراق ررع قألقخبلت رراقلهلرر ق  امت رراقاعرر وقعيرراقضاي و رر قضاشررللطقهررذلقهبررل قسررلوققتسررت ي 
ق.قق147ضالهتصا ي 
 

ضاويايررررر قاليسرررررت لصقخرررررر قضتورررررلض قترررررل لقق31.08اقرررررلقعذضق انررررر قيءت ررررريا قضاءرررررانللقلهررررروق
ضالجتيا يررر ق  ررراقبضي رررالقهرررذلقضايءت ررريا قألقترررل لقضاويايررر قاليسرررت لصقخرررر قضا ترررل قضايتعلءررر ق
 ؟ واارررررررررررررررررررررررررر قضا ررررررررررررررررررررررررررلضلذق ررررررررررررررررررررررررررلضمقعنتشرررررررررررررررررررررررررررالق اررررررررررررررررررررررررررلل ق لللنرررررررررررررررررررررررررراقضايسرررررررررررررررررررررررررررت  

يرررلقبررررالقضايوررراللقضاترررريقهررر قيسررررت ل اقضاي نررري,قلقضاترررريقيرررلقضايي ررررلقألقتعرررل قي يلجرررر قيررررلق
ق.ققضايعاير قضا القيشللج 

 ق

يالقضاعء ق عضقضاشرللطقضاتعسر ي قلقضاتريقيرلقضايي رلقألقت رلق اايسرت لصق ااعءر قلسرال ق ت
ضقضاسرل قلضاخر يا ق.ضتيرلقلقات ا  قضاينا  قلقضاخ يا قيو لوق سلاقضاينا س قيوتقلق ا اقيء ي

ضاذلقا بلقضايست ا قجلىقهبل قشللطقضاعء ق ياقتوقل رع اقلقا ءرىقضاي را قي تلوراقاليوترل ق
 لقضاعءرررررررررررررر قشررررررررررررررللطقلقيءت رررررررررررررريا قالقتخلررررررررررررررلضقيررررررررررررررلقضاتعسرررررررررررررر قلقضاشرررررررررررررر لق.الت رررررررررررررريا

 قلق لق ذضقوياي قضايست لصقيلقض ش القض اقتللنيقلقضات الزض قضايس ل ق يقضاتعاهر قجرلق عر
أي رراق عررضقضاييالسررا قضا اررلقيشررللج قلقضسررت ر قهصررللقضاخبررل قلق  رراقضايسررت لصقضارر ض  ق

 لهررررر قجرررررلقتسررررر ا قضاءرررررللضقضابن يررررر ق.التعاهررررر قلقجررررر وقت بارررررققض ي رررررا قضاء رررررائيقخرررررر قضات

ايسررررت لصقيررررلقخررررر قوررررققضاتلض رررر قجررررلقضاعءرررر قلقجرررر وقضاتءارررر ق   ررررا قتسررررليوقضاسررررل قلقضويايرررر ق
قضاخ يا ق يقضآل اقضايو  .ق
                                                           

ضاءررانللق.قضاعرر  قضايااررتق.ققع ليرر قضا رراخلللق,قويايرر قضايسررت لصقيررلقضاشررللطقضاتعسرر ي ق.ضاي لرر قضاي ل يرر قاإلهتصررا قق-ق 147
ق.ق2001النالق
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ليررلقبررالقضاييالسررا قضاترريقت رر  قوءررلاقضايسررت لصقخررر ق تررل قضا ررلضلذقضاصرروي قهرريقت ررااقق
ض قض سرررت رقي قلقضاتررريقهررر قي ررر لقضختيرررالض قضايسرررت لصق ررريقظررراقعنعررر ضوقألقنررر ل ق عرررضقضايرررلق

ضايسررت لصقيررلقخررر قهررذلقضتل ررا قعاررىقضهتنررامقسررل قألقخرر يا قالقتسررت اشقالق رر قضايسررت لصق
اقررلق و رروقضاصررعل ا قلقض قلضهررا قضايتعلءرر ق ررااتلزي ق ررضلق للقضت  ررز قضالها رر قض  ضليرر قضاترريق

ائ ق ررضا رر ق رريقضا قأل رراقعاا رراقأيررلقيلضه رر ق ررل  قضاسررل قلقضتسررعالق رريقع ررالقهررانلنيقبز ررل
 ا ءرررررىقيولليررررراق ررررريق ررررريالقتعزيرررررزقويايررررر قضايسرررررت لصقيرررررلقضا ررررر قلقضازيرررررا  ق ررررريقضتسرررررعالق.ق

 رااي  لض قضاقولاير قلقضاء رازض ققضاينت را  عرضققتيينر ) ا لت ا قضاصاللخيقضا القضايبللق
قلضاقيايا قلقالهاقيلقضايلض قضا بي ق....(

 

ير ق ريقضاينراز ق ريقع رالقضاو رلقضاصرويقيوءرققلقت عاقاذاصق غلقتلض  قأقلشقضاعرائر قضاي ل 
 رررلضقتيليرررلق ضسرررتيلضلقضوتيا رررا ق رررلللي قيسرررت    اقضاي نررريقضايوترررل قيرررلقخرررر قض جرررروق

ض شرر القضاي يرر قيررلقأ رراقضاتررغيالقجلررىقضختيررالض قضايسررت لصقيررلقأ رراقضهتنررامقسررل قلقخرر يا ق
قيعان ق للقيلضجا ق ل  قهذلقضاسل ق.

 

صرا ي ق  عراقواار قضا رلضلذقضاصروي قأ وقعارىق ءر ضلقضاع ار قلقالقشصقألقتله قضتنشر  قض هت
يرررلقيناصرررشقضاشررر اقلق ااتررراايقعا رررا قي يلجررر قيرررلقضتشرررخاصقصرررعل  ق ررريق  ررر قيسرررتوءا ق

يرلقهرانللقوياير قق149ضاءللضقضابن ي قلق ااتاايقوليانهقيلقض سرت ا  قيرلقيءت ريا قضايرا  ق
قضايست لصقضاتيقتخصقعالي ا قضاء ائي.

 

ضاصرا لقبتراليخقق1.20.290وقضاينظوقاواا قضا رلضلذقضاصروي ق رااي لشقجر  قاذضقل  ءاقاليلسلق
خصلصاقضايا  قضاسا سر قينرهق" رضلق يير قضا  را قالهر قسرليان اقعارىقورالقق2020يال قق23

اا قضا لضلذقلي للقسليان اق يقضاارلوقضايرلضايقاإلجررلقن اير قواار قضا رلضلذق اسرتينامقوضنت امق
ض جتءرررررا قض وتيررررا يقلقضا عرررررلق ا سرررررتئنا ق ررررريقضتو ررررراوقن ررررا قيررررر  قضاولضسررررر قضانظليررررر ق لق

ضاصررا ل ق رريقه رراياقضتشررخاصقضايل ررل الق رريقواارر قضجتءررا  قاررذضق  ررذلقضايررا  قتع رريق رريالق
سررتل ا قأهسرراطقضاءررللضقيررلقضتشررخاصق ع ررا يق رر قضا ل ررا قضاترريقتءررلوقب رراقضايؤسسررا ق

 ضاررررررررررررررررذالقتله ررررررررررررررررلضقجرررررررررررررررررلقضارررررررررررررررر   قاظرررررررررررررررررلل قع تياجيرررررررررررررررر قين ررررررررررررررررراق ءرررررررررررررررر ضلقضاشررررررررررررررررر اق.
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لقيصلو قضايسرت لصقتتلهر قأساسراقجلرىقضارلجيقض سرت رقيقضاي تسرشققاذاصق وياي قصو قل
ضايسررا لقضاء ررائي قلض  ضليرر  قألقىقيررلق ررل قضايررلض نالقخررر قييالسرر قوء رروق رريقضال ررلمقعارر

يلقخر قضت لضلقضتساسي قاليؤسسا قضايل اقعاا راقضاسر لقجلرىقت بارققضاءرلضنالقذض قضاصرل ق
صراقينر ق راقضتنشر  قضاتريقت ر  قعارىقعوتقرالقضاسرل قلضاخر يا قيرلقبتنظيوقضالست رصقخصلق

 اجلالقيعانالقألقييالس قشللطقضاينا س قضاول ق.ليلقهذلقضاعيليرا قضاور قيرلقضاي رال  ق ريق
قضاسل قلضال  قيلقضتسعال.ق

 

يرررلقضازيرررا  ققارررلقق148 وليررر قضتسرررعالقلضاينا سرررضايتعلرررقق 104.12لالقشررر قجرررلقيلهررر قهرررانللق
القليرررلقض وتقرررالقلض  خرررالق.وارررتقيعتبرررلقضارررييلقضاشررر اقضاشررراقاق اانسررر  قضايبرررلل ق ررريقضتسرررع

اليسررت لصق عنرر قض هرر ضوقجلررىقعهتنررامقسررلع ق  رررقجررلق ل ت رراق  ررلقيغخررذق عررالقض جت ررالقيءابرراق
قتلصقضاسلع قلضاذلقا شقألقاترموقي قه لتهقضاشلضئي .

 

 ررالقلهررذضقخررلاقلض رراق لللنرراقعاررىقل رر قأيينرر قضاع ارر قيررلقضاينتل ررا قيررلق ررل قضاتقل ررامأ وق
149قايءت يا قضايا  ق

يلقهانللقولي قضتسعالقلضاينا س .قع ا  قعاىق عضقضت عرا قضاتريقق 2
لالء ررامقجلررىقهرررذلقضت عررا قتررروقق,ققتخررلاقهلضجرر قضاينا سررر قضاوررل قلضايتييلرر ق ررريقعوتقررالقضاسرررل 

ق104.12ضاتنصرررريصقجلررررىقي يلجرررر قيررررلقضاعءل ررررا قضا نائيرررر ق رررريقضا رررراشقضايررررانيقيررررلقهررررانللق
هرررذضقض  رررالقعارررىقضانظرررلقعارررىقيرررا تالقأساسررراتالقلضالترررالقتعاه رررالقجلرررىق عرررضققيلسنءتصرررلق ررر

ق.76لق75ش اق بالق يقظاقهذلقضا ائو قلهياقضايا تالق ضت عا قضاتيقعنتشل ق
 

قيلجلررىقضنرهقيعاهرشق ررااو  قيرلقشرر لققلقضاينا سر  قضتسررعاليررلقهرانللقولير قق75 قترنصقضايرا 
قعورر وقأل لهرروقق500.000قأارر خيسرريائ ققعاررىق10.000ق ال سررن قلق  لضيرر قيررلقجشررل ققعاررى

جررر وقضاعلررروقيشرررال  ققألهررراتالقضاعءرررل تالق ءررر ق  ررراقشرررخصقذضتررريقشرررالصقجلرررىقسررربااقضاتررر اي ق
قألتنظيي رراققألق7لقق6 رريقضايررا تالققعاا رراقشخصرري قلقواسرري ق رريقتخ رريلقاييالسررا قضايشررال

                                                           
(ق,قضاينشللق اا لي  قضالسريي ق2014النالقق30)ق1435لي الققققق2صا لق يققق1.14.116ظ القشلي قلهوققق-ق 148
ق.6077(,قص2014النالقق24)قق1435لي الق26بتاليخقق6276ج  ق

 يا ققتورر  ق ءررلضلقاررلئي قضاو ليرر قألقتررنصقجلررىقألقسسقأسررعالقضاينتل ررا قلقضاخررقق104.12يررلقهررانللقق2ضايررا  قق-ق 149
قضاسل  قضاعيليي قضاي ل  قيلقا نه".قق
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لقيي رلقاليو ير قألقترغيلقبنشرلقضاءرلضلق ريقضا لضئر قضاتريقارؤ لقضايو رلوققيلضهبت اق قألتن اذهاق
قجليهقن ءت ا.
 

سررنتالقلق  لضيرر قيررلقجشررل ققعاررىتررنصقجلررىقضنررهقيعاهررشق ررااو  قيررلقشرر ليلقق76ضايررا  ققأيررا
بضورر وقهرراتالقضاعءررل تالق ءررلق ق رراققأل لهرروقق500.000ق ارر خيسرريائ ققعاررىق10.000قضآلارر 

سرن ض قجاير قألقخاصر ققأليلقض تعاقألقوال قض تعا قل ر قلقتخ ريضقسرعلقسرل قضلقخر يا ق
  استعيا قأير قلسرال ق انر قانشرلقيعلليرا ق اذ ر قألقض ترلضمض قألقبتءر يوقجرللضق ريقضاسرلاق

لوقيررلقلسررائاقضاترريق لب رراقضا اجرر قألق اسررتخ ضوقأيرر قلسررال قأخررقضتسررعال سررالققض خررر هصرر ق
ألقضاوبرررلشقألققضا ذضئيررر لقجنررر ياقاتعلرررققل ررر قضلقتخ ررريضقضتسرررعالقضاي تعررراق ررراايلض قضاتررر اي .ق

ضاررر هاققألقضايرررلض قضا وانيررر قألقضايشرررلل ا قألقضاعءررراهالقضا بيررر قألقضالهرررل قألقضاسررريا قضات ررراللق
 لهروق.يرتقسنلض قلق  لضير قالقازير قيبل  راقجرلقييانيائر قأار ق قعاىيعاهشق ااو  قيلقسن ق

لضا ررررر الق اارررررذ لقألقيررررر  قضاوررررر  قهرررررذلقيي رررررلقألقتل ررررر قعارررررىقخيررررر قسرررررنلض قلضا لضيررررر قعارررررىق
 لهوقعذضقتعلء قضاي ال  ق يلض ققذضئي قألق  رائ قالقتر خاق ريقزيرل قضاييالسر قق1.000.000

قض جتيا ي قايلتقشقضايخاا  ق.
 

اتررلضزلقضاررذلقواررتقيي ررلقضاءررل قألق اررلل ق للنرراققضيررلق شرر اق باررلقجلررىقضايسررت لصقارروقا ءرريقض
قيخاا ررر ق عرررضقعارررىقأ و رررالقهائيررراقبرررالقضاعرررلضقلقضا لرررشقهبررراقت شررريق ارررلل ق لللنررراقييررراق

 لقضاينا سررررر .قضتسرررررعالضات رررررالقاليءت ررررريا قضاءانلنيررررر قضاينصرررررلصقجلا ررررراق ررررريقهرررررانللقوليررررر ق

 

 

 

علقضارر للقض جريرريقي رروق رر ضقالورر قيررلقي يلجرر قيررلقضت عررا قضا اررلقيشررللج قضاترريقيءررلوقب رراق
ضاي نرريقخررر قهررذلقضا تررل ق)قأزيرر ق لللنررا(ضاتيقتلض ررهقضاي تيرر قليل رراقضاظلرروقلضاتعسرر قضاررذلق
ييالسهقضاينت للقلضات القللسائ  وق  قضايست لصق يقظاقهذلقضتزي قضاتيقتلض رهقضاي تير .ق

روقلضالجيقضاي تيعيقا ياق للق بالق يقوياير قضايسرت لص)ضا ءل قضتلاى(. يراقتلقلسائاقض ج
تلعررررشق يعيررررا قويايرررر قضايسررررت لصق للضقي يرررراق رررريقضارررر  ا قجررررلقيصرررراااقضايسررررت لقالق واررررتق
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جلررىقضايشررل قضاررذلق ياررلضقيرراق  عتررهقعاررىقسررلضمقققضال تيرراجيقأصرر و قيررلق ياجررا قضا رر لق
جلرىقضاي نارالقيرلقخرر قضتسراااشقلضا رلاقتبنيقسياس قويائي .ق يراقشر ل قي يلجر ق ر لق

ضاترريقسررلقت اقالويايرر قضايصررلو قضا ياجيرر قاليسررت لقال.قيررلقخررر قضا جايرر قضاي ررا  ق رر ق رراق
 يرراقتءررلوقهررذلقضتخاررل قبرر للقهرراوق رريقعجررروقق رريقظرراقهررذلقضتزيرر .قضاييالسررا قضا اررلقيشررللج 

  ق(.ضايست لقالق وءله وقلتل ا وق يقيا ضلقضالست رصق)ضا ءل قضاياني

 

 

 رريقضاتررغيالق رريقاقأساسرريضقسررتلضتا يا قضاتررغ القض جريرريق للق  ياررلقيررلقضا لضسررا ق شرر قألق
ضاسرللصقضالسررت رقيقاليشرراه  قواررتقأيبترر قضانترائسقألقضخررتر قضت ررلقضايسررتخ ي قاررؤيلقجلررىق

ايوي ر ق يره ق يراقألقضاتعرابالقضال لير قضايختل ر قضا ليء قضاتيقانظرلقب راقضت رلض قعارىقضايخرا لقض
لضاعلضيرررراقضا صررررلي قضايسررررتخ ي قتررررؤيلقجلررررىقيلضهرررر قل قضا عرررراقلهرررر قتسرررراهوق رررريقت ااررررلقنظررررل ق

قضايست لصقا ذلقضايخا ل.
 

لل ياقخالق اااقجلىقذاصقهرلق بيعر قضت رلقض جريير قضاتريقتروقتلظي  راقخرر قأزير ق لللنرا ق
لق انررر قتن ررر قيرررلقلق ررر ق ررري تلجيررر قضاسررر الق يخرررا لقضايرررلض قلوررري وقجلرررىقضتخررراذققلضاتررريقلض 

ض  ررلضمض قضاو لييرر قجلررىقيويرراقضا رر  قاقن رراق  عرر قضايررلض نالقالشررعللق ررااخل قلضاتوصررلق
ق أياوقض قراقلش اق لللناق يزي قيلقضالست رصقاليلض قضا ذضئي قلضاوا يا قضتساسي  قخاصر

ضاقلللنررررا ق يرررراقضلت  رررر قلألقأقلررررشقضاتصررررليوا قأقرررر  ققيرررراشقسررررء قزينرررريقيورررر  قاترشرررريق
بررر جلض قض قرررراقضاررر لايقالوررر ل قليررراقارررلت لقب ررراقيرررلقضنخ ررراضقيعررر ال قضالسرررتالض قل ااتررراايق

قضلت ا قضتسعال.
 

ل رررريقتولارررراقاقي يرررر قت اجرررراقضايسررررت لصقيرررر قضت ررررلقض جرييرررر ق رررريقضتزيررررا قلضايخررررا لق ضن رررراق
أ رلقاليخرا لقتخر وققتنوصلق يقيستليال قضتل ؛قوارتقتءرلوق يرهقضالسرائاقض جريير قبضنشرام

أه ض  اقيوقتعياقجلىقتعزيزهاق اايعلليا قلتص ات اقلض جا  قتقلين ا قلا ذضقجن قضختيرالقضاءصر ق
ياقيستخ وقضاصوا اللقضستلضتا يا قتغ القيياقع الق"يي لقألقتقرللقأنر " ققالجل  ا ققاا 
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قواررتقاخلررققهررذضقض  ررالقضاشررعللق ررااخ لقضاشخصرريقارر وقضايسررت لصقلت علررهقاخصررصقا ررذض
ضاورررر تقيزيرررر ض قيررررلقضاعلض رررر قلضايشرررراجلقجلررررىقلأسرررر اقضاخررررل قلجرررر وقضالسررررتءلضل؛قلهنرررراقتشررررالق

عاررىقتسررليلقضا ررلمقجلررىقضآليررالقضاسررلبي قأقيررلق قضت ورراتقعاررىقألقضالسررائاقض جرييرر قتيارراقجررا 
قيلقض ا ابي .

 

 ررريقضايسرررتلوقضايررراني؛قتخ ررر قتل يررر قلت سرررالقضايخرررا لقايزيررر قيرررلقجيليرررا قضاصرررءاقلض جرررا  ق
لضاتل ياقجلىقضايستليالقضا ل لقلضال تياجي ق  رلاقتقير قألقتخ ر قيرلقتصرللض قضاتولااق

ضايخررررا لقلضايخررررال قييرررراقيشرررر اقسررررللصقضت ررررلض قلتلهعررررات وقاليخررررا ل قلضاررررذلقيعررررل قبض ررررالق
 ضات خيوقضال تياجيقاليخا ل.

قجليرررهقضاواايررر  قضتزيررر قظررراق ررريقاإلجرررروقضال تياجيررر قضايسرررؤلاي قين لرررققليرررلقلهنرررا؛
قضالهر ق ريقتر جللقلالقاليلض ل قضان سيق اتيلقتعبتقالقليتلضزن  قلضجي قعجريي قأ لقضستخ ضو

قضالسررت رصقعاررىقلضارر   قضالسررت رصقتلشررا قعاررىقضارر جل قجليررهقألق يرراقلضالسررت تال قالت رراللققذضترره
قاليرررلضل  قضتييررراقلضالسرررتعيا قضارررذضتيقلضالقت رررامقلضا سرررا  قلضاترررلضزلققضاتررر بالقجلرررىقضاءرررائوقضارررلضجي
قلضجيرر قلخ ررل ققع ررلضمض  ققجبررلقلذاررصقلض سررلض  قضاي اا رر قلجرر وقض نسررالقين عرر قاتوءاررققلضاسررعي
قضاوا ررلق رريقضت ررلض قوءررلاققو ررم ققهرر   اقيسررت ضي قتنييرر قاتوءاررق ققضتييررا؛قال ليررققضا ررل قتل رره

ق.لضايستءبا
 

ل ااتررااي ق ررضلقسررللصقضايسررت لص قضاررذلقهررلق ضارر قايءرر ضلقضاخ ررلقضاررذلقا ل ررهقيءالنرر ق يسررتلوق
ا علرري قيي ررلقألقاتررغيلق اايعلليررا قضاترريقتلءاهرراقسررلضمقجبررلقض جررروقي اشررل قألقجبررلقضاخ ررلقض

قضابائ قضال تياجي قضايوي  ق ه.
 

 

ضايست لصقبتوسالق ل  قضاسرل ق ريقظراقأزير ق لللنراقيرلقخرر قينا ضت راققت توق يعيا قوياي 
بضجتيرررا قيءال ررر قتشرررال ي ق ررريقل ررر قضايلضصررر ا ق. يررراقت اارررشق يعيرررا قال  رررا قضايختصررر ق

ضايسررت لصق سررلقهررلضنالقز ليرر قتعاهررشقضايخرراا القاليلضصرر ا قض ازضييرر قل ل رر قلها رر ق ويايرر 
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ضايسرت لصق ريقنشرلقضارلجيقض سرت رقيق ل ذاصقتساهوق يعيا قوياي ق,لايس قظل ي ق,يستيل 
ت لصقجلررىقض  لضصقلضاتيااررزقبررالقجرر  قجررللضقلضايءصررل ق رراالجيقضالسررت رقيقهررلقهرر ل قضايسرر

ختيررررررررررررررررالض قهايرررررررررررررررر قأيايررررررررررررررررهقوسررررررررررررررررشقلقبتررررررررررررررررهقلوا تررررررررررررررررهقلتناسرررررررررررررررر اقيرررررررررررررررر ق خلرررررررررررررررره.  لض 

اتعرررررالقجلرررررىق يعيررررر قويايررررر قضايسرررررت لصقضلقتل رررررزقجلرررررىقصرررررو ققضالسرررررت رقيلانشرررررلقضارررررلجيق
لقبائتررهقل يل ررل قضات ذيرر ق ت ررلحقضا يعيرر قيءا رر ق ياجيرر قجررلقضاءرريوقضا ذضئيرر قتنررلض ققضايسررت لص
يرررلقضت عيررر قلاشرررلحقيلضصررر ا قب الررر قاأل عيررر ققاايررر قضارررييلق.لتءترررلحقت ارررلق عرررضقيختل ررر ق

قضهتصرررا ي جرررا ض قضتقررراقاينررر قهررر لقضا عررراوقلضاوصرررل قجلرررىقضتقذيررر ق ايلررر قضا لضئررر ق غسرررعالق
قلتنبيهقضايست لصقيلقخ لقتللتقضتقذي ق.

 

شررررلجي ق يرررراقتءررررلوق يعيرررر قويايرررر قضايسررررت لصقانشررررلقضاررررلجيقضالسررررت رقيقبضجريررررهق ااي ررررا ذقضا
لضتساسري قضايتعلءرر ق اات رال  قل االسررائاقضايترل ل قاتيبارر قوءلهرهقل اانصررلصقضاءانلنير قضايتعلءرر ق
  ويايرررر قضايسررررت لصقلض جريررررهق وءلهررررهقللض  اتررررهق يسررررت لصقلوءررررلاقللض  ررررا قضا ررررائ قلضاينررررتس.

ليءترلحقضار عضققلضاي نارا ياقسع قضا يعيا قعاىقجء قعت اها قويائي قاإلست رصقير قيييلريق
 ضتقجريررر قال رررل  قتيرررناقاإلت اهرررا قضا ياجيررر قاإلسرررت رص.قات رررليلقهرررذضقضانظررراوقلت عالرررهقعوررر

قألاتو اررزقيييلرريقضاي نررالقلضايسررت لقالقجلررىقضاي ال رر قضا ياجيرر قاتوسررالقصررلل قضايؤسسررا ق
 .150ضاعرررررررررررراوقاتنشرررررررررررريلقنظرررررررررررراوقضاينا سرررررررررررر قضاررررررررررررلألقلأيرررررررررررراوضايءررررررررررررالال قأيرررررررررررراوقضايسررررررررررررت لقالق

 

يررلق ا ق ياجيرر قتررتوقبررالق يعيرر قألقأقيررلقيييلرر قاليسررت لقاللتل ررغقضا يعيررا قعاررىقعبررلضوقضت اهيرر
  رر قل ررالقي نرريقألقجرر  قي ناررالقألقينظيررا قيررلق  رر قيانيرر  قهررذلقضاوا رر قتررز ض قيرر قتزضارر ق
ضاتقررتر قضالهتصررا ي قنظررلضقايرراقتقتسرر هقهررذلقضالت اهيررا قيررلقأهييرر قلايرراقتوءءررهقيررلق لضئرر ق باررل ق

ا قضالهتصا ل ق االت اهيرا قضا ياجير قبرالقاقرقضا ل القلخصلصاقضا ل قضا عا ق يقضاي 
 يعيرا قضايسرت لقالقلضاي نارالقتقرللق ييا ر قلسرال قاتوءارققضايسرالض قبرالقضا رل ال ق يراقتي رلق
ضايست لصقيلقضاوصل قجلىقوءلاقياق القايوصراقجلا راقين رل ضقتنرهقالقيءرلوقجلرىقي اب ر ق

اق يعيررا قتنررلشقجررن وق رريقضاي نرري قاررذاصق ررالقالقبرر قيررلقتقترراقضايسررت لقالقلت يع رروق رريقشرر 
  ضات ررالضقيرر قضاي نرريقألقي يلجرر قيررلقضاي ناررالق شرر اقي رريلقضوتررلضوقيصرراااق رراق ررل .

                                                           
قق2.ق  نبلقق38يوي قضا انيق.قعش اايا قتييااق يعيا قوياي قضايست لصقأياوقضاء امق.قي ل قضايعيالق.قج  قق-ق 150
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 رااي نيق لت ءرىقضاوا ر قعارىقييراقهرذلقضالت اهيرا قضا ياجير قأقيرلقعاواوراق ريقجرهر قضايسرت لص
يررلقأ ررراقخلررققنرررل قيرررلقضاتررلضزلقبان يررراقلاررلقنسررربيق ررريقضاعءررل قضالسرررت رقي  قلذاررصقالوررر قيرررلق

ل ااتررراايقق.151ض  ورررا قلضاتعسررر قضارررذلقهررر قالورررقق ررراا ل قضا رررعا ق ررريقضاعرهررر قضاتعاه يررر 
ات ررراقجلرررىقألقهرررذلقضالت اهيرررا قضا ياجيررر قضاتررريقتل رررغقعاا ررراقضا يعيرررا قتلعرررشق للضق عررراالق ررريق
وياي قضايست لصق اجت الهاقلسال قاتوقضال لمقعاا اقالو قيلقضاشللطقضاتعس ي قضاتريقهر قي رين اق

ضاعءل قضالست رقي قضايبلي قبانرهقل رالقضايسرت لصقل رذضقضاوياير قيرلقضايخرا لققضاي نيق يقع ال
 ضايوتيل قضالهل قيياقيش اق ياناقأساسياقاوياي قضايست لص.

قتعتبررلقضا يعيررا قألقهلرر قلقسرربققضتهييرر قيررلققايرر ق رريقيسررغا قعاررىقأشررالقلألقالبرر 
قضاترريقضا رر  قضتيرراوقهررذلق رريقنشرر  قنوررلقلقضايشررل قلقضاي نرريقيررلق رراقجلررىق رراق  قيؤسسرر 
قضابرتقشر  ا قلقض  تيراجيقضاتلضصراقش  ا قبضستعيا قضايتعلقق20.22قهانللققيشلل ق يالها

قهرررذضقيويررراقايررراقنظرررلضقلقضت رررلضلقتقيررريوق ءرررانللققسررريالقيرررلقهنررراصقضاييايلررر قضاشررر  ا قلقضاي ترررلح
قاوياير قضال نير قضا ايعر قجبرل ق ءر قضا ل ير قلضاوليرا قضاوءرلاققوياير ق ريقتلض ر قيرلقضايشلل 
ق جر قوارتق20.22قلهروقضايشرؤلوقهرانللققايشرلل قلت يصررق يلر قضاتراوقل   اقجلقضايست لص
قعبر ضمقألقبنرامق ريقضايسرت لصقاوءرلاقق رلشق يرهقاروقضايشرلل قا ذضقضا لللققضاسوشقعاىقضاو لي 

ق.عست رقيقينتلجقألقجلقتلض عهقهباقلأيه
19

 

قايلض  ررر قضالهائيررر قض  رررلضمض قيرررلقي يلجررر قبضتخررراذقضاي ل يررر قضاو ليررر قبررر أ قضارررذلقضالهررر ق ررري
قاتوءارققضالضهنر قضتل را قعسرت ر ق ريقضاي نارالق عرضقجيرا.قضايست  ق لللناق الل قعنتشال
ق.يشلل ققالق ش اقضال ا

 

قيرراقلهررذضقن اذهرراقيررلقخل رراقضاسررل قيررلق باررل ق ييررا قشررلضمقجلررىقضايسررت لقالق عررضقت ا رر ق يررا
قيررؤلققيررلقي  رريقيرراقل ررل قجلررىقضاو لير قتغقارر قيررلقضاررلقوقلجلررىق ق اايسررت لقالق ررللضقسيشر ا

                                                           
انارراق بلرلوقضاياسررتلق ليرر قو ييرر قبرلقيشرري ق:قوياير قضايسررت لصق رااي لشقبررالقضاءلضجرر قضاعاير قلضايسررت  ض  قلسراا ققق-ق 151

ق78صق.2012-2011ضاعللوقضاءانلني قلضالهتصا ي قلضال تياجي قسرقسن ق 
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قن رررلصقألقألالقعلتااررر قضايسرررت لصقل رررعي قلضهررر قاتشرررخيصقلجيليرررا.ققضايرررلض لقوا ررر قاتلبيررر 
قققققققققق رررررررريقأهرررررررر وقألقجلررررررررى(ق.قضتل قضاي لررررررررش)ضايسررررررررت لصقجلررررررررىقضا ائورررررررر قهررررررررذلقتررررررررغيالض قوررررررررل 

 .ققضايل ل قهذضقول قعستشلض ي قلؤي (قضايانيقضاي لش)

 

 

قضازيررا  ق رريقضاي ل رريقضايسررت لصقجلررىق-19قلي ارر  -ق لللنرراق اررلل قتررغيالقيظرراهلقأهرروقتت لررى
 .يلت عررر ق غيينررر قبيع ررراقأ ررراقيرررلقضاسرررل قاررر عضقضاسرررللققلض  خرررالقضتسرررعالق ررريقيبرررلل قضا ارررل

قت ررلللقيررلقيواارر ق رررقل ااترراايقض هتصررا ق رريق عررا قلجنصررلقأساسرري قولءرر قيعتبررلق اايسررت لص
قضاشرراقاقشرر اقهرريقتعتبررلقيعانرر قخ يرر قأل اينتررلجقضاسررعلقألق ررااييلقاررذاصقضا ائورر  قهررذلقيررل

ق.ضاشلضئي قه لتهقي قاترموقألقا شقواتقاليست لصق اانس  
 

ق لللنررراقعنتشرررال الل قعيرررلقضاي ل يررر قضاييلقررر قينرررهقتيرررلقضاتررريقضالضهنررر قضتل رررا قظررراق ررريقلاقرررل
قيرررلقضاع اررر قأيينررر ق ررريقصررراللخيقعلت رررا قيعرررل قلضايسرررت لصقضا ررروي قضا رررلضلذققوااررر قلض جررررل

قضات ررالق ررل قيررلقلض رراقخرلاققأيرراوقهنرراقن ررللققل ااترراايقضات رالق ررل قيررلقضاسررل قلقينتل را 
قضاينتل ررا قأسررعالقألقجلررىقصررلضو قنررصقواررتقلضاينا سرر قضتسررعالقوليرر قهررانللققيررلق2قاليررا  

 .قا نرررررررررهقيرررررررررلقضاي ل ررررررررر قضاو لييررررررررر قضاسرررررررررل  قألقضاو ليررررررررر قارررررررررلئي ق ءرررررررررلضلقتوررررررررر  قلضاسرررررررررل 

قيرررلقورررققل رررهق للققضتيينررر قل ررر قارررتوقألقيي رررلق ررررقضاءرررانلنيقضايءت رررىقهرررذضقعارررىقلضسرررتنا ضقعذض
سررررت ر قا رررروقيررررلخصققاررررلقضتشررررخاصق ررررل  قيشررررلل قضا اررررلقضاررررل اقاتوءاررررقق ل نيررررقأزيرررر قلض 

قضاتعررراللققضاي تيررر ق ئرررا ق ييررر ق رررل قيرررلقلضسرررع قتعبئررر قضتيرررلقات لرررشقلهررر ق ررريقلض قتنرررام
قالع ارر قلض رراقخررلاقق ا رراقأ عررا قهنرراصقذاررصقعاررىقأ رر ق لللنرراق اررلل قعنتشررالق للققلضاواللارر 

قعوتقرالقبان راقليلقلضاينا س قضتسعالقولي قهانللققلهنن اقنظي اقضاتيقضاءانلني قضايءت يا قيل
قضايسرت لقالقصر ل ق ريقلضسرعاقهلعراقخلرققضال ر قهرذضقضات رالقيرلقضاقيارلق رل قيرلقضتسعال

قضاينتل ررا قعهتنررامقأ رراقيررلقضايوررر قلقضات اليرر قضتسررلضاقنوررلقالتل ررهق  ع رروقييرراقلضايررلض نال
ق رل قيلقضايشللج قضا القأيينت اقعلت ا قيلقضالقوقجلىقضاصويقضاو لق ال قضاقا ي قلضاسل 
ق.ققضات ال
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قاررررهق انررر قضارررذلقضاي ي ررراققارررلقضاء رررا ق ررريقضاعرررايلالق ئررر قهررريقأقيرررلقضايت رررلل قضا ئررر قألقعال
قجرراايال قجررلقنتورر تقأصرر وناقلضآللق ررعي   قضاشررلضئي قه لتررهقل عرراقضايسررت لصقجلررىقترر ضجيا 

ق يلضصررر ا ق  اررر قجرررااييقنظررراوقعارررىقسررري للققلضالنتءررا ق عررر هاقيررراقلجرررااوق لللنررراقهبررراقيررراقجررااو
ق.  ا  

 

قضتسرعالق ريقل ر قيرلق يلت راقيرلقضالقوقجلىقضايست لصقجاقضا الل قتغيالقيظاهلق عضقهذل
سرررت ر  قضاتررريقضاييالسرررا قيرررلقلقالهررراقاألسرررلضاقضاعرررا لقضاسرررالقلجلهلررر قضابنرررلصق رررل قيرررلقلض 

قهررانللققيررلق7قلق6قلق4قاليررلض قللض رراقيليررل قخررلاققل يررهقضاورراايقضال رر قظرراق رريقتزضارر  
قضايزلير قضايظراهلقهرذلقأقيرلقالتل رياقانير يضاقضا ءرل ق ريقيعنراقلسريغتيقلضاينا س قضتسعالقولي 
ق.ضايست لصقيعيش اقضاتي
ق

 

قضاسرل ا ق ءاير قضال رامقهرذضقاخ رلل قتنب ر قضاتريقبرالقيرلقضار ل قيرلقضاي رلشقضاوءيء ق يقيع 
قضالخييرر قضآليررالقايلض  رر قلضالهررائيقضالوتررلضزلققضا ررا  قذض قض  ررلضمض قيررلق ي يلجرر قضايختصرر 

قضا ررلضلذققواارر قعجرررلقضاي ل يرر قضاسررل ا قضتخررذت اقضاترريقض  ررلضمض قأهرروقليررل.ققضا ائورر قا ررذ 
قا رللل قعالقضاينراز قي ا ل قج وقجلىقلوي وقضايلض نالقجلىقضاصويقضاو لقل لضقضاصوي 
قلهررررذلقاليررررلض نالقضا سرررر ي قلضاسررررري قضاصرررروي قضاويايرررر قتررررل القأ رررراقيررررلقذاررررصقل رررراقهصررررلو 
ق.قضايعني قالسل ا قتوتسشقعا ابي قخ لض 

 

ق راق ريقأنيا  راقلت ارل قض سرت رقي قضاول ر قترغيل قضايست  ق لللناق الل قعنتشالقعيلقلجلى
قلتله رررر قضا ائورررر ق ررررلضمقت ررررلل قيتعرررر   ق ء اجررررا قض سررررت رصقعلت رررراطق سرررربشقضاي تيعررررا 

قبرالقليرلقلضاتص القضالستلض قجيليا قلأي اقعختر هقجلىقلض نتاجق للجهق  اق اانءاقج لت ا
 ضا ائو قهذلقخر قظ ل قضاتيق ضايشللجقضا القضاييالسا قيلقضايست لصقاوياي قض هتلضوا 

قشر ابيصقجلرىقضاترل لقل رذضقضاي رلش قينا ققيختل ق يقايءلض قضايست لصقوياي ق يعي ق تا ▪
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قيلضسررر قالسررتء ا قعاقتللنيرر قجنرراليلقعورر ضتقأي رراقضايسررت لقال قشرر ايا قالسررتء ا قضوتلض يرر 
 . للج ررررررررررررررررررراقألقضا يعيررررررررررررررررررر قعارررررررررررررررررررىقضالصرررررررررررررررررررل قيسرررررررررررررررررررت يعللققالقضارررررررررررررررررررذالقضايرررررررررررررررررررلض نال

 

قيااير قيرلضل قيرلقأ لضلهروقتت لرشقايراقنظلضقال يعيا قليعنللققياايق جوقيلقأي لقياقتل الق ▪
ق.ققي ي 

 

قاليسررت لصقضا يعيررا قهررذلقلتييارراقتغسرري قشررللطق رريقضانظررلقجررا  عققضاي ل رريقضايشررل قجلررى ▪
 .قن ائيررررراقوذ رررررهقضايشرررررل قجلرررررىقا رررررشقضارررررذلقضاعايررررر قضاين عررررر قشرررررلطقخاصررررر قين ررررراقلضاتخ اررررر 

 

قتت لب راقضاتريقضايااير قالي راا قنظرلضقضاء رائي قضايسراج  قضالسرت ا  قورققيرلقضا يعيرا قتي الق ▪
 ضايسرررررررررررررررررررررت لصقيصررررررررررررررررررررراااقجرررررررررررررررررررررلق ااررررررررررررررررررررر  ا قاتعلرررررررررررررررررررررققضتيرررررررررررررررررررررلقيرررررررررررررررررررررا ضوقضايوررررررررررررررررررررراقو

قن سررهقارهقسرلا قيرلق راقيلض  ر ق ريقصرلضي قلذضقهررل قذضق يعيرا قانراقخلرققأ راقيرلقهرذضقل را
ق ائور قييراقضاعصرا  قلضا تلض قضتزيا ق يقخاص قضايست لصقوءلاققجلىق ااءلااقلالقضالجت ضم
ق.قق لللناق الل 

 

قخررر قيررلقضا ررل  قجلررىقضالها رر قلتعزيررزق قيعانرر قهررلضنالقل ررققجااييرر ق ررل  قيءررااي قل رر  ▪
ق.بذاصقخاص ق ضئل قلضنشامقيعتي   قجاايي قيؤسسا قيلقضاعاايي قضا ل  قيعااالق لض

 

قضالها رر ق رريقضالا ررابيقل للهرراقضالسررتءراي  قلض ج ائ ررا قاليسررت لصقضاعااييرر قالينظيرر ق ررل ق ررتا ▪
ص ضل ق.ضايست لصقاوياي قضاتيءي ي قضانشلض قلض 

 

ق راتخصقضايختل ر قضاتعلريوقيلضوراقخر قيلقضايست لصقتعليوق  لض:قضايست لقالق للقتعزيز ▪
ق.لضايانلي قلضا بللو قضا ايعي  

 

 .قضايسرررررررررررررررررت لصقاويايررررررررررررررررر ق ليرررررررررررررررررققأهصرررررررررررررررررلقهرررررررررررررررررلقلضارررررررررررررررررذل:قضالوتقرررررررررررررررررالقيوال ررررررررررررررررر ق▪

قققالينت ا قضاولقضالختيالق يقضاوق▪
 

قضايسررت لصقيءرر قتعزيررزق رريقسرراهي  أن رراقعا ابيات رراقيررلقلسررلبيا  قعا ابيررا قا رراق لللنرراقأزيرر 
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قول ر قتلهر ق سربشقضاسرل قار خل قتراوقوظرلقهنراصق رالقألق ع قضايولي  قضاينتلجق يقضاي ل ي
قجرير قليويراقضا رل   قيلضص ا قجلىقيءلوقلينتلجقيولي قصناج قابللزق لص ق  ان قضانءا

قجلا رراقض ه را قلأصرر اقضاصرناج قهررذلقصرلشقضاي ل ريقضايسررت لصق تل رهق “قضاي ررلشق ريقصرن “
قيشررر  قييررراقضايولررري قلضاينترررلجقضاي ل ررريقضايسرررت لصقبرررالقيصرررااو ق ييا ررر قيعتبرررلقلهرررذضق بارررلض 

قوءءت راقضاتريقض ا ابير قضانترائسق ريلقضات رللقهرذضقأجتبرلقارذاصق ض نتراجقجلرىقضاي ل يقضايصن 
قيررلقضايءر قهرذلق  راقتوظرىقتقرلقاروقضتخارل قهرذلقتلقضاي ل ير  قضاصرناج قا ائر  ق لللنراق ائور 

قلضاترريقضاقرسرري ي  قضات ررال قيورراقضالاقتللنيرر قضات ررال قيرريرقولرر ق يرراقضايولرري قضايسررت لصقهبررا
ق عر  قجرلقترتوقتن اقين اقالتاشقضاسابقق يق القضاذلقضاي ل يقضايست لصقبيء قتوظىقأص و 
 . اال رام  ض صرا  قيخا ر قضالخرترطقات را لقي اشرلقل ش اقضايور ق يقضات   قجلق است نى

 

 

قاليررلض لقضاصررويقضا انررشقجلىارروقاررؤيلققضايسررت  ق لللنرراق اررلل قظ ررللقعلقضاءررل قيي ررلقختايررا
ق.قضالست رصقجلىقلض واقتغيالضقش اقبا.ق ءل

 

قيرلقضايتخرذ قضاتر ضبالقلقض  رلضمض قلقروقأنرهقجلرىقيتلض رع قنظرلقل هقيلقنؤ  قألقيي لقا ذض
قيورر ل  قضاويايرر قهررذلقلت ءررىقضاي لررلشقضايبت ررىقعاررىقتصرراقارروقأن رراقعالقضايسررت لصقويايرر قأ ررا
قتشر اقضاتريقضالسرت رقي قضايءا ر قيلقضت نىقضاو قجلىقاتل لللققالقضايست لقالقأقلشقألق سبش
قضا يعيرا قجلرىقضاي ل ريقضايشرل ق ل ر اقضاتريقضاصرالي قضا هيءر قضاشللطقل ذضقضتسا قضاو ل
 .قضاصرررررعاشقهرررررذلقأيررررراوقتءررررر وقيررررراقلاقررررراقضايسرررررت لصقيصررررراااقجرررررلقضاررررر  ا قعارررررىقت ررررر  قضاتررررري

ق ررالقضاررذلقضاتررلضزلققا ءررىقارروقضايسررت لصقجلررىق باررلق شرر اق19ق ل ارر ق لللنرراق اررلل قأيررلقلاءرر 
قضات رررررالق عرررررضقيخاا ررررر قعارررررىقأ وقييرررررا.قضا ارررررلل قت شررررريقهبررررراقلضا لرررررشقضاعرررررلضقبرررررالقهائيرررررا

ق.قضاءانلني قضايءت يا 
 

قات لررشقييرراقلضايررلض لقضاررل لقيءرر لض قجلررىقالو رراسقل نيرر قي يرر قت ءررىقضايسررت لصق ويايرر قاررذض
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ق اارر للقين رراق رراقهيرراوقي  رراق يرراقضالسرريي قلضا اررلقضالسرريي قضايؤسسررا قاررنظوق عررا قنظرراوقعا ررا 
 .ضايست لصقوءلاققوياي قيلقيي ن اقياقلض ي انيا قضاصرويا قيلقتيلقهق ياقا اقضاينلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

121 
 

 النويض حمدذ أاألستا

 باحث اي الشسؤمن القانونية مالقضائية

 

 

 التمهيدي البحث يعقل االعدادي التحقيق

ق ريقضالسر ىقضايلت ر قليوتراق قضاعيليي قضا جلوققيلضواقيلقيلول قضالج ض لقضاتوءاق
قجررلقضا وررتقلقضا ررلضئوقجررلقضاتوررللققيلولترريقبررالقضا ررلضئو قايلتقبرريقضاء ررائي قضايروءرر قجيررل

قاتخررر هاقضاتررريقضال رررلضمض قلقضاتوليرررا قيرررلقي يلجررر قجرررلقج رررال قلهرررلق قضايواقيررر قلقيلتقبا رررا
ق.ققضاوءيء قجلقضاقش قسبااق يقضاتوءاققها ي

قالقضاتررريقتلرررصقلقضاقا يررر  قضاشررر الوقققل لررر ق ررريقهايررراق للضقضالجررر ض لقضاتوءارررققليلعرررش
ق.قققق ليي قأ عا ق التقاشقتلل  وقتب قيلقعالقضاو وقهائ قجلىقيعلضق رق ا ي  قأ ا قت جي ا

ق رررررااوءلاققضايسرررررا قألقضايرررررت وقشرررررخصقضارررررىقضالسرررررام ق للققتورررررل ق ررررريان قليشررررر ا
قألق ررريقضا ررريانا قهرررذلقلتت لرررىقضا نائيررر  قضاخصرررلي قا ل ررريقضايءرررلل قضاءانلنيررر قلقضا سرررتللي 

قضارلئي قيرلق راهتلضحقضاو روقه را قبالقيلقليعالقضاء ائي  قضاسل  قضاىقانتييقضاتوءاققها ي
قضايسرررؤل ق رررالقلضذضقضالورررلض  قوسرررشقضالبت ضئيررر قضايو يررر قلئررري قضلقضالسرررتئنا قايو يررر قضالل 

قيءترلحقأالقضاي رللضقيلق ضنهقعيلته قتو قيعيلللققضاذالقالء ا قضالهلشقهلقضاي اشلقضاء ائي
ق قجاايرر قه ررائي قت ل رر قلقي نيرر ق  ررام قجلررىقاتررل لقضاررذلقضاءا رريقعالقضاينصررشقا ررذضقضايلشررا
ق ررريقضا يغنانررر قت عررتقضاتررريقضاصرر ا قلهررريق قضاخلرررققوسررلقلقضالسرررتءاي قلقزضهرر ضانقضارررىقع ررا  
ق شررغن اقضاتوءاررققا ررللققضاترريقضاء رري ق ررغلقضالوسررا قجررلقضانات رر قلقضاخصررلي  ق ل رريقن سرري 
ق.ضاوليا قلقضاوءلاققجلىقتوا مقلق ااويا  قتتص قأيان قبا قتل  

قضاترريقضالسررتءراي ق ررضلق قضاتوءاررققها رريقاشررخصقضاء ررائي قضا بيعرر قضاررىق اال ررا  قل
ق انررر ق ررراذضقضالجررر ض ل قضاتوءارررقق ررريانا قيرررلقضخرررلوقق ررريان قتشررر اقضالخارررلقهرررذضقب ررراقاتيتررر 

ق يير ق ريقألضيرلقلقتعلييرا قين راقتتلءرىقلقضاعاير قالنيا ر قجيل راق ريقتخ ر قضاء ائي قضاشل  
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قلالق قضاعايررر قضانيا رر قجررلقتررراوق اسررتءر قاتيترر قضاتوءارررققها رريق ررالقضاتي اررر ل قضا وررتقيلضوررا
قتل رهقألقضاعاير قالنيا ر قيي رلقلالق قالءرانللققضاعرا  ق راات باققضالقالرزوقلالق قسرل  قاللقاخ  

قلالق قضاتوءارققها ريقجلىقضايعلل  قضالهائ ق شغلقض لضمقضلقضتخا قيي ن اقلالق قألضيلقأي قاه
قأيررراوق ا رراقال عررلقهابلرر قألضيرررلق يءت ررىقضالخاررلقهررذضق ا رراقابررر قيلتيسررا قتءرر يوقسررلوققيسررع ا
ق.ضا نوي قضا ل  

قضاصري قضاترزضوقورقق قضالجر ض لقضاتوءارققأينرامقضايت وقب اقاتيت قضاتيقضا يانا قليل
قضاتريقضاللضيرلقضسرتئنا ق ريقضاورققلقضاتوءارق قيلضوراق يير ق ريقيواوق ل قيلقضايؤضزل قلوق

قضال ررلضمض ق رريق رراا  رلقضا عررلقل ررذضق ق وءلهررهقضاياسرر قتلررصقخاصرر قضاتوءاررققها رريقيصرر لها
ق.قاتخ هاقضاتي

قخصائصرهقأهروقيرلق رضلقضاخصرائصقيرلق ي يلج قييتازقضالج ض لقضاتوءاقق القلضذض
ق:قهاج  

قها ريقهياوق ي ل قضنهقي ا هاقضاتيقلق «ضاتي ا لقضا وتقيعءاققضالج ض لقضاتوءاقق»
قضاشررل  قل رر قل ررلشقجنررهقاتلتررشق قجليررهقضايعلل رر قضالهررائ قبخصررلصقتوءاررقق  ررتاقضاتوءاررق
قجلررىقضايعلل رر قضالهررائ قذض ق شررغلقت ليررهقضاررذلقضا وررتقجررلق ررللضقضاتلهرر قلقارر هاقضاء ررائي 
قبخصررلص)ققضايلررصقل ارراقضلقاليلررصقضاعرراوقضال اررا(ققضاعايرر قضانيا رر قارر قلت رراق قضاتوءاررققها رري
قيررلقعالق شررغن اقض ررلضمقألقضتخررا قيي ن رراقالق واررتقضاتوءاررق قها رريقجلررىقضواات رراقضاترريقضالهررائ 
ق.ققاقضاتوءقا ائ قيلتيسا قتء يوقخر 

ق:قققواال قير ق يقضاءاج  قا ذلقت بيءا قتصللقليي ل
ق,ضاتوءاققها يقعاىقضايء ي قضاي اشل قضاش اي قواا ق
ققضهتلض  ا قي القضاتوءاققها يقو للقلق اا ليي قضاتل  قواا ق
ق قضاتوءاققها يقجلىقضو هوقعواا قلقب وقضايشتقىقتع  قواا ق

ققققققققققق
                             



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

123 
 

 :التحقيق قاضي إلى المقدمة المباشرة الشكاية حالة. 1

ق:ققق  ااتالقضاتوءاققها يقعاىقتل  قضاعيليي قضا جلوقق ضلقجقوقاقيلق54قاليا  ق  ءا
قشرر اي قجلررىقبنررامقضلقضاعايرر  قضانيا رر قيررلقجليررهقيوررا قتوءاررققض ررلضمقيلررتي ق يءت ررى

ق.ققي نياق ل اقضايشتقيقبتنصاشقيل ء 
قيررلق93قاليررا  ق  ءرراق ضنررهق قضاتوءاررققها رريقأيرراوقي اشررل ق شرر اي قضايشررتقيقتءرر وق ررضذض

قاتءرررر يوقاليلررررصقضاعرررراوقضال ارررراقألقضايلررررصقل ارررراقعاررررىقضاشرررر اي قبتبليرررر قضتخاررررلقهررررذضقيررررغيلقج.و.ا
ق.ققيلتيساته

قع ررررلضمق عرررر وقيلتيسررررا قضاتوءاررررققها رررريقجلررررىقتوارررراقألقضاعايرررر قالنيا رررر قيي ررررلقالقل
قاتعرررالقبررراقضاشررر اي  قيل رررل قضت عرررا قبخصرررلصقتي اررر لق ورررتقض رررلضمقجررر وقبررر جلوققتوءارررق 
قياجر ضقي  رل  قشخصق  قألقيعالقشخصق  قيلتيساقضاتوءاققها يقعاىقتء وقألقجلا ا

قضارر جلوققتيرر قأسرر اشقال ررل قضايتا عرر قع ررلضمقهانلنرراقتسررتل شقالقضايعلل رر قضالهررائ ق انرر قعذض
قتقرلقاروقألقل ل هراقض ترلضقارلقوترىق لييقتقاا قألقتءباقالقضالهائ ق ان قعذضقألقضاعيليي  
ق.التوءاققضاءاباقضانل قيلقضا ليي 

قالقألق ا يرر قأسرر اشقترر جي اقالقشرر اي قتءرر يوقواارر ق رريقضاعايرر  قالنيا رر قيي ررلقأنررهقبارر 
قشرخصقألقول قيؤه قتوءاقق تاقضاتوءاققها يقيلقتلتي قألقضايء ي  قضايستن ض قتبللها

ق.ضا وتقجنهقي ش قه 
قضتشرررخاصقألقضاشرررخصقعارررىقيسرررتي قألقضاتوءارررققاءا ررريقيي رررلقضاوااررر قهرررذلق ررريقل

قجلرررىقضاشررر ل قلض  رررر ق118قضايرررا  قيلضجرررا قيررر قشررر ل ض ق صررر ت وقضاشررر اي ق ررريقعارررا وقضايشرررال
ق ررر ق  اررر  قيلتيسرررا قتءررر يوقضالهت رررامقجنررر قألقضارررت و قتل يرررهقارررتوقألقعارررىقلذارررصقيءت ررريات ا 

ق.يعالقشخص
قج.و.اقيررلق96قلق95قضايررا تالق رريقجلا رراقضاينصررلصققضال ررلضمض قضسررتقيا ق عرر قل

ق.ققضاتي ا لقضا وتقيس ل قضجيا قعاىقوا  ق لنياقضال لضمض قضاتوءاققها يقا اشل
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يمة التلبس حالة. 2  مكان التحقيق قاضي حضور و بالجر
 :اقترافها

قلهرل ق ي رالقضاتوءارققها ريقو رلقعذض»ققألقجلرىقجقوقاقيرلق75قضايا  قنص قاء 
قضاشرررل  قل ررر اطقضايلرررصقل اررراقألقاليلرررصقضاعررراوقضال اررراق رررضلقب رررا قضايتلررر  قضا نوررر قألقضا نايررر 

ق.ضاءانللقق ءل قضاء ي قجلقاهقاتخلللققضاء ائي 
قضاء رررررائي قضاشرررررل  ق ررررر اطقأجيرررررا قب ييررررر قضاوااررررر قهرررررذلق ررررريقضاتوءارررررققها ررررريقيءرررررلو
ق يتا عررر قضاء رررائي قضاشرررل  ق ررر اطقيرررلقأيرررا ققيرررغيلقألقلاررره.قضا ررراشقهرررذضق ررريقجلا ررراقضاينصرررلص

ق.ضاعيليا 
قتلرررصقضنت رررامق ي رررل قضايلرررصقل اررراقألقاليلرررصقضاعررراوقضال اررراقعارررىقضاتوءارررققها ررريقالسرررا

ق.ضتيلقيءت يهقياق شغن اقايءللقضاتوءاققليائقق يي قضاعيليا 
ذض قلضورر  ق لق ريقضاتوءاررققلها ريقضايلررصقل اراقألقاليلررصقضاعراوقضال ارراق ااي رالقوراقلض 

قضاتوءارررررققها ررررريقبض لضئرررررهقي لررررر قهرررررانلنيقتوءارررررققي اشرررررل قالرررررتي قألقضاعايررررر قضانيا ررررر ق ليييرررررا
ق«.ققق ع لقضآلتي ق90قضايا  قيءت يا قخلاققعاىقذاصقأ وقلالقضاوا ل 

ق رريقجلا رراقضاينصررلصقضاتلرر  قواارر ق رريقلهعرر ق لييرر قأيرراوقتقررللققضايررا  قا ررذلقل  ءررا
قضاشرل  ق ر اطق رضلقضا ليير  قلهرل قي رالقضاتوءارققها ريقو رلق رضذضقجقوقاقيرلق56قضايرا  

قضاعرراوقضال ارراقل ررذضقجقوقاقيررلق57قاليررا  قضيتترراالقضلتقاب رراقي ررالقضاررىقانتءلررللققضاررذالقضاء ررائي 
قضاءررانلل ق ءررل قضاء رري قجررلقضاتوءاررققاءا رريقاتخلررللقق قضالوررلض قوسررشقضايلررصقل ارراقألقاليلررص
ق يتا عرر قضاء رائي قضاشرل  ق ر اطقأور قيرغيلقألقضاء رائي  قضاشرل  قضجيرا قب يير قبن سرهقايءرلو

ق.ضاعيليا 
قيررررلق الرررتي ق قضاتي اررر لقضا ورررتقات رررالزقألقضاعايرررر قضانيا ررر قايييررراقيي رررلقأنرررهققارررل

قجررلقضاتوءارققها ريقاتخلرريقضاواار قهرذلق  رريقضجر ض ل قتوءارققض ررلضمقضاوا رلقضاتوءارققها ري
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قلقضجر ض لقتوءارقق  رتاقضتصااقضختصاصهقلييال قضاء ائي  قالشل  قساييق  ا لقص ته
ق.ققضا نائي قضايس ل قهانللققيلقضالل قضاقتاشقيلقضاياا قضاءسوقأو اوقل ققضال لضمض قضتخاذ

قضالجرر ض لقضاتوءاررققلقضاتي ارر لقضا وررتقبررالقا يرر قألقضاتوءاررققاءا رريقيي ررلقالقلهنررا
ق.ضاتي ا لقضا وتقيعءاقضالج ض لقضاتوءاققتل

 قاضي على احدهم إحالة و بهم المشتكى تعدد حالة. 3
 :التحقيق

قهعر قلقيعانر ق ليير قبخصرلصقضا ورتقت اشلقجن ياقضاء ائي قضا ا   قألقضالصا
قضن ررازقلقضاتوليررا ق ا رر قضسررتن اذق عرر قعالقضاتي ارر لقضا وررتقجررلقارر هاقتل رر قالق قن ل هرراقبرر ضئل 

قضانيا رر قعاررىقتل عرهقضاررذلقضايو رلقهررلقلقهبل را قيررلقضايتخر  قضال ررلضمض ق ا ر قات رريلقيو رل
قجيل ررراقضاء رررائي قضاشرررل  قتبررر أقألقيوصررراقهررر قأنرررهققارررلقيرئيرررا قترررلضلقيررراق شرررغنهقاتءرررللقضاعايررر 

قهرررؤالم ق ررر قيل  ررر قشررر اي قبنرررامقألقأشرررخاصقجررر  قهبررراقيرررلقيلتق ررر ق لييررر ق شرررغلق اا ورررت
قيعرهقضا ورتق عر قلقضايره قيل رهقالسرت جامقضسرت ا  قار ا اقيو رلقألقأو هوقعيءا قيلق تتي ل
قاتعررذلقضايصرلوال قلقضايشرتقيقال رل قلقارهقضالسرتيا قلقضاء ري  قير سرا قلقظرلل قورل 
قت ررر قتخرررلو قلضهعررر قيرررلقتختلررر قيتعررر   قتسررر اشقلق قب ررروقضايشرررتقىق ررراهيقيررر قضا ورررتقجلا رررا

قيررلقضاين ررز قضايوا ررلقلل رر قضاتي ارر ل قضا وررتقضقررراقعاررىقي رر ل قن سرر اقضاء ررائي قضاشررل  
ققاا راقلق قب روقضايشرتقىق راهيقضارىقضالسرتيا قتعرذلقعاىقبضشال ققتذااق قضاعاي قضانيا  قعاىقهبل ا
قضانظليرر  قضاولضسرر قتورر ق ررهقضايشررتقىقل رر قتورتوقظررلل قهنرراصقتقررللققجنرر ياقذاررصقيوصرراقيرا
.قو.قاقيرلق80ق اايرا  قضارلضل  قضا   ا ر قضاع رال قيسرت ل قضال رلضمقهرذضقضتخرا ق يقتتسل قه قأل
ق «قضا وتق للل »قققج

قضالسرلض ق ريقسرب ا»ققسراج ق48»ققضانظلير قضاولضس قاي  قضايو  قضازينيقضاعاياق ي للق
قها ررريقعارررىقعوااترررهقجلرررىقضتخارررل قهرررذلق تعيررراقضاعايررر  قضانيا ررر قضارررىقضايلهرررل قضاشرررخصقبتءررر يو

ق.ضاتي ا لقضا وتقيس ل قخالجقب وقضايشتقىق اهيق يهقي للققضاذلقضاله ق يق قضاتوءاق
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قجنر قضاعاير قضانيا ر قجلرىقيورتوق قضا نائير قضايسر ل قاءرانللققضاسرليوقضات بارقق القعذضقلق
ق ررريق ا رررا ق اا ورررتقضاء رررائي قضاشرررل  قهايررر قضاتررريقضا لييررر ق ررريقتوءارررققبرررض لضمقيلرررتي قتءررر يو

قهرليت وقل انر قيعلرليالق رانلضقيترىقب وقضايشتقىقألق ق ا وقضايشت هقضالشخاصق يي قيلض   
قلارلقوترىق قهرليت وقجلرىقضاتعل قتعذلقضذضقي  ل ق  قألقضاتي ا ل قضا وتق يو لقيو   
قب رروقضايشررتقىقعاررىقضالسررتيا قتلقضاء ررائي  قضاشررل  ق ررل قيررلقتي ارر ياقعاررا وقضالسررتيا قتعررذل
قعجيرراالق قيعانرر ق لييرر ق التقرراشق ررا وقضايشررت هق رر قتوءاررقق  ررتاقالي اا رر قالزيرراقشررل اقارري 
ق ر قضايلتي قهذضقتء يوقيي ل:ق»قأنهقجلىقتنصقضاتيقجقوقاقيلق84قضايا  قيلقضاياني قال ءل 

قايرراقيخرراا قضت ررالق رريقتسررالقضايورراقوقبرر عضقضاعايرر قضانيا رر ق ررضلق «قي  ررل قألقيعررالقشررخص
قن رر قل رريق قضاتوءاررققها رريقجلررىقأياي رراقضايايرراق ررهقضايشررتقىقبضواارر قتقت رريقعذقبيانرره قسرربق

قلق ن رررللقق قب ررروقضايشرررتقىق ررراهيقليروءررر قضا ورررتق يلضصرررل ققضاء رررائي قضاشرررل  قتقلررر قضالهررر 
قضاتوءارققها ريق قلضور  قع لضيير قلضهعر ق ريقضاتوءاققلق اا وتقتءليالق  تالقأياوقهذلقضاواا 

قخلهراقنظلنراق ريقيشر اقيراقهرلقلقيانير ق  ر قيلقضاعاي قضانيا  قلقضاء ائي قضاشل  قلق   قيل
ق.ققعايهقضالشال قس ء قضاذلق ااي  لوقضاتي ا لقضا وتقيعءاقضالج ض لقضاتوءاققاءاج  

قعاررىقضاعيلييرر قضارر جلوققل رر قواارر قبررالقضاتيااررزقجرر وقضاررىقيعررل قضاتل ررهقهررذضقألقلضجتءرر 
ق.ضاتوءاققهائ قعاىقل ع اقلواا ق قضاو وقهائ 

قيعانرالقأشرخاصقعواار قجنرهقاتلترشقضاو وقهائ قأياوقضاعيليي قضا جلوققل  ق الق ضذضق
قأ ررراقيرررلقضاعايررر قضانيا ررر قهبررراقيرررلقيترررا عت وق عررر قايوررراقيت وقضاء رررامقجلرررىقلأسررريائ وق صررر ت و

قيلضصررل قجلا رراقا ررشقنءرراقارروقعلقضاعايرر قالنيا رر قيي ررلقضاواارر قهررذلق رريقلقيورر    ق لييرر قض عررا 
قضاء رائي قضاشرل  قترغيلقضلقبن سر اقسرلضمقضال عرا قتلرصقضلتقراشق يقضايتلل الق اهيقجلقضا وت
ق ررضلق «قضاعءرراشقيررلقضال ررر قجرر و:»قايبرر أقضجيرراالققايورراقيت وقضاء ررامقجلررىقلجل رر وقبررذاص 
ق.ققضاتوءاققهائ قضاىقضاعيليي قضا جلوققل  قجن قاختل قضتيل
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قضاعايررر قضانيا ررر قتءررر وق عنررر ياقشخصررري قاررري قلقجانررريق رررا  قارررهقض جررر ض لق رررااتوءاق
قبر اااقأشخاصا قلاي قيو   قلهائ قضاتوءاققها يقجلىقتعلضق ضن اقتوءاق ق ا لضمقيلتسيا

ق رر قتوءاررقق ررتاقتلررتي قألقضاعايرر قضانيا رر قالررزوقارروق84قضايررا  قيررلق2قضا ءررل قوسررشقضايشررل قأل
ق.ي  ل ق  قوتىقتوءاقق تاقضاتيا قا اقأ ازقعنياقلقبذضتهقيعالقشخص

قضاتءارر قضاتوءاررققها رريقجلررىقي ررلضقض جرر ض لقالتوءاررققضاعانرريقضا رراي ق ررضلقب ررذضقلق
قضالهرائ قتلصقخالجقضا وتقاهقا لزقلالقتوءاق قض لضمقيلتي ق يل شقجليهقضايعلل  ق االهائ 

قل ررشقتوءاررق قض ررلضمقيلررتي ق رريقضاا رراقضايشررالقتلررصققاررلق  ارر  قلهررائ قضقتشرر قيرراقضذضقوتررىق 
قضا  ارر  قضالهررائ قبتلررصقضايتعلءرر قضاشرر ايا قلقضايوا ررلقضاعايرر قضانيا رر قعاررىقورراالقال رر قألقجليرره
ق ءلا رراقجقوقاقيررلق84قضايررا  قيررلقضالض عرر قضا ءررل قتؤ رر لقيرراقلهررلق قيناسرر اقتررلضلقيرراق شررغن اقاتتخرر 
قألقجليرهقتعرالق قضاتوءارققض رلضمقيلرتي ق ريقعاا راقيشرالقاروقبلهرائ قضاتوءارققها يقجلوقضذض:»ق
ق«.قب اقضايتعلء قضايوا لقلقضاش ايا قضاعاي قضانيا  قضاىقواالقال  

ق يلررتي قضسرريائ وقلل  قضاررذالق االشررخاصقاتءارر قالقضاتوءاررققها رريق ررضلق اايءابرراقل
قيصرر لقق ضنررهقجليرره قضايعلل رر قضالهررائ ق رريقيتلل رراقشخصرراقألقاررهقظ ررلق ررضذضقضاعايرر  قضانيا رر 
قيرراقلهررلقضاعايرر  قضانيا رر قيررلقبررذاصقيلررتي قالستصرر ضلقوا رر ق لنيرراق قعايررهقضات يرر قبتل يررهقأيررلض

قشرخصقتلقضات ير قتل يرهقضاتوءارققاءا ريقيورق:ق«ق ءلا راق84قضايا  قيلقضايااي قضا ءل قتؤ  ل
قيلررتي قجلررىقبنررامقجليررهقضايعلل رر قضالهررائ ق رريقيشررال اقضلقيسرراهياقضلقأصررلياق رراجرق صرر ته
ق.«ضاعاي قضانيا  

قالقعاا راقضايشرالقضا ءرل ق يسرت اقضارلضل  "ققضات ير قتل يهقضاتوءاققاءا يقيوق"قج ال قل
نياق قضالختيالقل هقجلىقتعني قشرخصقألقضت راوق ريقضاتوءارققاءا يقضايخلا قضاسل  قتعنيقلض 
قيلرتي ق ريقض لض رهقضاعاير قضانيا ر قضق لر قلق ا راقيوءرققضاتريقضال لضيير قضالهائ ق يقتلل هقتبت

قهنراصق انر قيترىقضايرذ للقالشرخصقضالت راوقتل يرهقضاتوءارققها يقجلىقلي شقتوءاق قض لضم
ق انرر قعذضقخاصرر قضال ررلضمقب ررذضقضاتوءاررققها رريقهيرراوقجرر وقلقذاررص قعاررىقترر جلقهليرر قيل  ررا 
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قتررللطقضاتوءاررققأظ ررلقألقضايشررتقيق ررل قيررلقسررلضمقضاشررخصقهررذضقعاررىقيل  رر قضالت رراوقأصررا  
قضاتوءارررققها ررريقيرررلقضخررررالقيشررر اقضاتوءارررق ق شرررغن اقا رررللققضاتررريقضالهرررائ ق ررريقضاشرررخصقهرررذض

ق.ضاي نيقبلض  ه
قضا ورتقضينرامقضايرهقضالسرتيا قاتوقاوقضاشخصقهذضق غلقضات ل قضاتوءاققاءا يقيي لقلال
قضاعيلييرررر  قضارررر جلوقق هايرررر قالزيرررراقشررررل اقارررري قسرررربق ق يرررراقضاتي ارررر لقضا وررررتقتلقضاتي ارررر ل 

قضاتوءارققها ريقجلرىقيعلل ر قال ليير قضايشر ل قضالهائ قضص و قيتىقجنهقضالست نامقليي ل
قألقضاء رائي قالشل  قضايخلا قتلصقتت الزقضاتوللققلقضا وتق يقلضسع ق سل ا قاتيت قضاذلقل

ق.ضاعاي قضانيا  
قهائرر قضاررىقضاعيلييرر قضارر جلوققل رر قجنرر قأنرره:قضا ررازوق ررااءل قضا لضسرر قهررذلقنخررتوقهنرراقيررل

قلقضا ليير قجرلقضاتورللققلقضا ورتق ريقسرل ت اقجرلقضاعاير قضانيا ر قتخلريقجن راقاتلترشقضاتوءاق 
قضتخرا قجلا راقيينر قضاصر  قل  رذلق قضاعيليير قضار جلوقق ريقلئيسراق ل راقبذاصقلتص اق قيلتقبا ا

قتءررررر وقضلقضالقيسرررررع اقلالقضالجررررر ض ل قضاتوءارررررقق شرررررغن اقا رررررللققضاتررررريقضالهرررررائ ق شرررررغلقع رررررلضمقأل
قل رراات  قضاوءيءرر  قضاررىقضالصررل قضاررىقاليرريقض ررلضمق ررغلقالي اا رر قضاتوءاررققها رريقضاررىقيلتيسررا 

قها ررريقجلرررىقضايعلل ررر قضالهرررائ قجرررلقاررر هاقضاء رررائي قضاشرررل  قل ررر ق رررللل قذارررصقجرررلقاتلترررش
قألضيرلق يءت ىقبذاصقتقل قيااوقضالهائ قتلصق شغلقشخصقألقيروء قا اقيوققلالق قضاتوءاق
 .ضاتوءاققها يقجلقصا ل 

ق
ق
ق
ق
ق
ق
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 الناار عبد الحن
 طالب باحث اي اف ال كتوراه

 بجام ة سيدي محمد بن عبدن بةاس

 

ييف براءة ا يمة تز ية لجر لاصوصية الموضوعية والمسطر
 .17-97في ضوء قانون الملكية الصناعية رقم   اإلختراع 

 

ضا  لير قضاتريقضهتر وقعاا راقضايبر  ق   راقق تع قوءلاقضايلقي قضاصناجي قيلقض نتا يا
 راقيلق قضاعءاقضاتيقلهب اقهللاقجزقل راقايخللهرهقض نسرالقاتي نرهقيرلقضاخرللجقيرلقظليرا قضا 

عارىقنررللقضايعل رر قلقضالهرريقلقا ررذضقضيتررازقض نسررالقجررلققاررللقيررلقضايخللهررا قضتخررلوق ررااخلققلق
ض ب ض قيياق عاقيسغا قوياي قضايبتقلض قلقض بر ضجا قضا نير ق رللل قيلور قضتيرلقضارذلقأسر لق
جرررلقل رررل قنظررراوقويرررائيقا ررر  قعارررىقضاتصررر لقاقررراقضجتررر ضمقيرررلقشرررغنهقألقي رررا قهرررذلقضاوءرررلاق

وقضايتعلءررررر ق وءرررررلاقضايلقيررررر قضاصرررررناجي قت ررررروقتشررررر ال قلضسرررررع قيرررررلق رررررلضئوقخاصررررر قألقضا رررررلضئ
ضاتررريقتعتبرررلق ورررققأقبرررلقت  اررر قاوءرررلاقضايلقيررر قضاصرررناجي قلقضاتررريقجل  ررراقضايشرررل قق152ضاتزياررر 

ضايتعلرررقق ويايررر قضايلقيررر قضاصرررناجي ق يل رررشقضا ءرررل قق17.97ضاي ل ررريقيرررلقخرررر قضاءرررانللقلهررروق
ي راق راقيسرا ق وءرلاقياارصقبرلضم قألقشر ا  قع را  ق انرهق:سسقيعتبرلقتزيق201ضتلاىقيلقضايا  ق

ألقشررر ا  قتصرررييوقتشررر اق)ق بلقلض يررر (قضاررر لضئلقضاين ي ررر قألقشررر ا  قتسررر ااقلسررروقألقنيرررلذجق
صررناجيقألقشرر ا  قتسرر ااقجريرر قصررن قألقت ررال قألقخ يرر ق يرراقهررلقيعررل قجلررىقضاتررلضايق رريق

قأجرلسس.ق155 154 ق124 ق123 ق99 ق54 53ضايلض ق
تعليررر قضارررذلقأج رررالقضايشرررل قضاي ل ررريق رررامقجايررراق شررر اقترررلصقي  رررلوقاقرررلقهرررذضقضاقققق

 ليي قضاتزيا ققاي اقضاشريمقضارذلق رتاقضاي را قأيراوقضا ءرهقا سرلقتعالي رهقلق ريقهرذضقضاسريااق
ن ررر ق عرررضقضا ءرررهقيعل  ررراقسس غن ررراقهيررراوقضايزيررر قبض خرررا قضاتورررليلض قلقضاتعررر ير قجلرررىقوءرررلاق

 قضاوءررلاقضتصررلي قألقهيايررهق صررن قيبتقررلض قضايلقيرر قضاصررناجي قوتررىقتتشررا هق رريقيظ لهرراقيرر
                                                           

يوير قيوبرل يق سسضا رلضئوقضايتعلءر ق وءرلاقضايلقير قضاصرناجي قضاءرانللقضا نرائيقاألجيرا قلضهر قل  رااقسس قضاي  عر قلضاللضهر قق 152
ق.123 قصقق2009ضال ني  ق
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  ارر  قلل رر قجريررا ق الهرر ققاررلقوءيءيرر قتشرر هق رريقشرر ل اقضايبتقررلض قضا  ارر  قألقضاعريررا ق
ق.153ضا اله قضاصويو قلقاقن اقتختل قجن اقق يقوءيءت اقضختر اق لياسس

لقضايرورررمقألق لييررر قضاتزياررر قهررر قتغخرررذقشررر رقي ررراالضق ررريقضاوااررر قضاتررريقتسرررت اققققق
الهررراقيرررلقأ ررراققضاينا سررر قبرررالقضات رررالقلقهرررذضقيوالنررراقجلرررىقي  رررلوق خرررلقلهرررلقضاينا سررر ققارررلقيي

قضايشللج قضاتيققاا اقياقاتوقخل  اقب ليي قضاتزيا .
يياقسبققأنهقالقخيالقاليعنريق راتيلقبرالقضار جلتالقعالق ريقن رااق راققلققلقيروم

 ررااتزيا ق قأيرراق رريقواارر قتررل ل قضاشررللطقضاخاصرر ققضارر جلتالق ليرراقاختررالقضايت ررللأو قهررلقأل
جررر وقترررل لقهرررذلقضاشرررللطق ررررقيواررر قجرررلقسرررللصق جرررلوقضاينا سررر ققارررلقضايشرررللج ق للق جرررلوق

ققق154ضاتزيا 
لقخررر قضاسررنلض قضتخاررل قيررلقضاءررللقضاعشررليلقضز ض قضاتزيارر قضاصررناجيقضنتشررالضقققققق

 شرر اقيخارر قلقذاررصق رريق ييرر قأنوررامقضاعررااوقوتررىقأصرر اقول رر قترر لقجلررىقيتعا ا رراقأل اورراق
 اه  قباقعلقجيلي قضاتزيا قاروقتءتصرلقجلرىق ل ق نرلشقشرلاقأسرياقبراقضيتر  قاتشرياق ل ق

ق.155 ياق ضس انيا قضاي لشأخلوقيياقضابلضزياق قضاي سيصق قتلق
لقتت لرررىقأهييررر ق لضسررر ق لييررر قضاتزياررر ق ررريق رررللقهرررذضقضانرررل قيرررلقضا رررلضئوقا ررر  ققققق

ضسررتءلضلقضالهتصررا قضاعررااييقلقضاررل نيقلقي برر قضاشررل ا قلقضايسررت لقالقسررنلياقخسررائلق باررل قلق
أقيررلقيررلقذاررصقهرر قي ررللقسرربشقي اشررلضق رريقوصرر قضتللضح ق االت اهررا قضاواايرر قتشررالقعاررىقألق

ش  قضايزيي القاوقتع قتءتصلقجلىقضاسل قضا اخل قباق ات قت را قضاينت را قضالسرت رقي ق يراقأن
 ا رراقضاسررل قضاالييرر ق اا ررذضمقضت  ررا قلقضت ليرر قلقيستو ررلض قضات يارراق  ررذضقضانشرراطقالقيعرر ق

قخلهاقالءانللق وسشقباقييياقت  ا ضق  ياقاصو قضا ي للقلقسريته.

                                                           
ق.125يوي قيوبل يق قوق ق قصقق 153
 رررؤض قيعرررر ق ضاتزياررر قلقضاينا سررر ققارررلقضايشرررللج ققيرررلقخرررر قضاتعلارررققجلرررىقهرررلضللقيو يررر قضالسرررتئنا ق  رررا قبتررراليخق154
ينشللق ااي ل قضاي ل ي قالءانللقق21/06/2007بتاليخقق1002لج  ققق1389/2006يل ل قيل قج  ققق2007و08/03

 .114 قصق2010 قق3ضالهتصا لق قج  ق
ق.126يوي قيوبل ي ققوق ق صقق 155
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ضاتءلا يرر ققيياررزقهررذلقضا ررلضئوقجررلققالهرراقيررلقضا ررلضئولنظررلضقال ررا  قضاخرراصقضاررذلقققققق
  ررضلقضاسررؤض قضاررذلقي ررلحققن سررهقلهليرراهيقضاخصلصرري قضايل ررلجي قلضايسرر لي قضاترريقت  رر ق

 ؟)قبلضم قضالختلض قنيلذ ا(ق ليي قضاتزيا ق يقهانللقضايلقي قضاصناجي ق

ضلقضال ا ررر قجرررلقهرررذضقضاتسررراؤ قتءت ررريقينررراق ررريقيوالاررر ق لضسررر قهرررذضقضايل رررل ق ررريق
يورررلليلق قسرررنتنال ق ررريقضتل قضاخصلصررري قضايل رررلجي قا لييررر قتزياررر قبرررلضم قضالخترررلض ق ررريق
هانللقضايلقي قضاصناجي ق)ضايوللقضالل (قجلىقضلقنت لاق يقضانء  قضايلضاي قضارىقضاخصلصري ق

 ضايس لي قا ليي قتزيا قبلضم قض ختلض ق)ضايوللقضاياني(.

ق

تت لررىقضاخصلصرري قضايل ررلجي قا لييرر قتزيارر قبررلضم قضالختررلض ق رريقضالل ررالقضاترريقققق
تءررلوقجا رراقهررذلقضا لييرر ق ليتعلررققضاليررلق صرر للقبررلضم قضالختررلض قيررلقضا  رر قضايختصرر قلهررلقيرراق

ا قنشرراطقيررا لقانصررشقجلررىقضال عررقيعررل ق رراال لقضاي تررلضق)ضا ءررل قضتلاررى( يوق ررللل قعتيررال
 ض رررا  قضارررىق(قجلرررىقبرررلضم قضالخترررلض قي سررر ضقضارررل لقضايرررا لق)ضا ءرررل قضايانيررر قضاتررريقتشررر اقتعررر يا

ضان سرررري قال رررراني قلهررررلقيرررراقيشرررر اقضاعنصررررلقضايااررررتقا ررررذلققتل ل يررررالقيعنررررللقيعبررررلقجررررلقض لض  
قضا ليي قليص لاقجليهق اال لقضايعنللق)ضا ءل قضايااي (

عذضق انرر قضا ررلضئوقجيليرراقتت لررشققل ررل قل ررلقيررا لقلأخررلقيعنررللق ررضلقضاررر عضققققق
ضتخلقات لشقعاىق انشقهذالقضال نالقشل اقي تل اقيييراقأل ري قابنريقجلا راقضات رليوقييرا ق
صررر  قضايلظررر ق ررريق لييررر قضالشرررل قأيررراق لييررر قتزياررر قبرررلضم قضالخترررلض ق رررضلقشرررل  اقضاي ترررلضق

ختررلض قارر وقضاي تررشقضاي ل رريقاليلقيرر قضاصررناجي قلضات اليرر قاتييرراقق رريق ررللل قتسرر ااقبررلضم قضال
ق.156هباقضاي اا  قب جللقضاتزيا قأياوقضايو ي قضايختص 

                                                           
ق.129يوي قيوبل يققوق ق قصق 156
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بخررررر ق جررررلوقضاينا سرررر ققاررررلقضايشررررللج قضاترررريقالقتت لررررشقلضهعرررر قعارررر ض قبررررلضم ققققق
ضالخترررلض قاتولي  رررا قجلرررىقضاع ررر قيرررلقذارررصق رررضلق لييررر قتزياررر قبرررلضم قضالخترررلض قضالضييررر قعاررريق

ضلقجءل ررا ق نائيرر قأصررلي قلض  ررا ي قتشررتلطقوصررل قضايختررل قجلررىقسررن قضابررلضم قضاررذلقضستصرر 
قيلقهانللقضايلقي قضاصناجي .ق17يعتبلقسن قيلقي قصناجي ق يل شقضايا  ق

لجليهق تل القضاوياي قابلضم قضالختلض قهلقيشللطقبتءاار قتسرليوقضابرلضم ق ريقضاسر اققققق
صررلضوقأ رراقييانيرر قجشررلقشرر لضقيررلقترراليخقعارر ضج اقضاررل نيقالبررلضمض قضاررذلقالقي ررللقعالق عرر قضن

يررلقاقوقصق قليررلقيرروق رررقي  رريقاءيرراوقضالجترر ضمقجلرريقوءررلاقصرراوشقضالختررلض ق44ضايررا  ققق
ي ررررررل قتءرررررر يوق لررررررشقضاوصررررررل قجلررررررىقضابررررررلضم قتلقينرررررراطقضاويايرررررر قهررررررلقصرررررر للقهررررررلضلقيررررررناق

ق لهذضقياقييازقهذلقضا ليي قجلققالهاق.157ضابلضم 
51القضايررا  ل ااترراايقالقيي ررلقضجت ررقققق

يررلقاقوقصق قعالقنشررازضقتشررليعياقصررالخاقق158
207ا شقجليقضايشل قضاي ل يقضاعياقجلريقت ا يرهقخاصر قلألقضايرا  ق

يرلقهرانللقضايلقير قق159
ضاصناجي قالقتخل قضاوقق يقعهاير قألق جرللقجرلقهرذضقضاءرانللق اانسر  قاأل عرا قضايلتق ر قهبراق
تءاارر قتسررليوقبررلضمض قضالختررلض قليررلقترروق  رريقتخررلجقيررلقن ررااقضاويايرر قيررلقضاتزيارر قليرراقجلررىق

ضلقضايت ررللقضاررذلقأل  قتسرر ااق لررشقبررلضم قضالختررلض قليررلق رريقضا تررل قضاييترر  قهبرراقصرر للقهررلق
يرناقضابرلضم قعاررىقضال رلمقعارريق جرلوقضاينا سر ققاررلقضايشرللج قعذضقتررل ل قشرلل  اقضاينصررلصق

قيلقاقوقص.ق185لقق184جلا اق يقضايا  ق

                                                           
 ؤض قيعر قسسضايلقي قضاصناجي قلضات الير قسسينشرللض قيل رزقهرانللقضالاتزضيرا قلضاعءرل ق لير قضاوءرلاق را قي  عر قضتينير قق 157

ق300ضال اطقضا  ع قضتلايق للقذ لقالسن قصق
تسرللق يررالقضاوءرلاقضايلت  ر ق  لررشقبرلضم قألقببررلضم قضخترلض قيررلقتراليخقعارر ض ق لرشقضابررلضم ق قلتخرل قتصررواب اقألقذللق 158

ق.أجرلق16وءله وقوققضالست ر قأالستئياللقضاينصلصقجليهق يقضا ءل قضتلاىقيلقضايا  ق

هباقتءاا قتسليوقبلضمض قضالختلض قألقشر ا ض قتخل قضاوقق يقعهاي قألق جلوقناشئ قجلقهذضقضاءانللقضت عا قضايلتق  ق ال 159
ض  رررا  قألقشررر ا ض قتصرررييوقتشررر اق) بلقلض يررر (قضاررر لضئلقضاين ي ررر قألقهبررراقتسررر ااقضالسرررلوقألقضانيررراذجقضاصرررناجي قألقهبررراق

قتس ااقجريا قضاصن قألقضات ال قألقضاخ ي ق يقضاس ر قضاتيقتيس  اقضا ائ قضاي ل  ق اايلقي قضاصناجي .

قوسلقنات وقعلقأ الضق ياقايب قذاصت عا ق ع قضاتءاا ض قألقضاتس ير قضايذ لل ق ازقايلتقبا اقضا   ق عذضقضلتقب قض

ق
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ق

لقق53 شرغلقتو ار قضت عرا قضاتريقتشر اقتزيي راقجلرىقضايرا تالقق201أواا قضايرا  ققققق
اقوقصقلضاترريقيررلقشررغن اقعيرراقألقتررل قجلررىقينررتسقيسررلي قجنررهقضابررلضم ق)ألال(لقعيرراقألققيررلق54

ترررل قجلرررىقضا ليءررر قضاصرررناجي ق)قيانيا( بررراقضتقيرررلقيرررلقذارررصقألقضاتزياررر قاتوءرررقق ي رررل قتسرررليوق
 ضالسائاقضايع  قالستخ ضوقضالختلض ق)ياايا(.

 

 اوال: التضبيف المتمال في صنع المنتج المحمي بالبرا  
ضاتزيارر قضاررذلقي ررللق رريقشرر اقصررن قضاينررتسقضايسررلي قجنررهقضابررلضم قاتييرراق رريققعلقققق

ضاءيرراوق للقيلض ءرر قيااررصقهررذلقضابررلضم قبضن ررازقيررا لقألقعجررا  قعن ررازقيررا لقا ررذضقضاينررتسقلذاررصق
سررلضمقتعلررققضتيررلق ااصررن قضاررذلقيءررلوق ررهقشررخصقاوسررا هقضاخرراصقألق ااصررن قضاررذلقيءررلوق ررهق

لقي لحقن سهق يقهر ضقضايءراوقهرلقعذضقيروقصرن قضاينرتسقاقلقضاسؤض قضاذ160شخصقاوساشقضا ال
اتلبيرر قأقررلضضققاررلقت اليرر قألقجلرريقسرربااقضات ل رر ق  رراقيعرر قهرر ضقضا عرراقتزيي رراقيعاهررشقجليررهق

يررلقاقوقصق ءرر قأختلرر قضا ءررهقال ررلضشقجلررىقهررذضقض شرر ا قواررتقضجتبررلقق53 يءت رريقضايررا  ق
لقت اليرر قألقجلررىقسرربااق عررضقضا ءررهقأنررهقعذضقترروقصررن قضاينررتسق رريقع ررالقخرراصقلتقررلضضققارر

55له قأسر ق لورهقجلرىقضايرا  قق161ضات ل  ق ضنهقالقيعتبلقتزيي ا
يرلقاقوقص,ل ريقتل رهقق162

                                                           
ضيويرر قضا لل رريقسسضايلقيرر قضاصررناجي قلقضات اليرر قت بيءات رراقل جلضهرراقضاي نيرر قلضا نائيرر قسسي  عرر قضان رراحقضا  ارر  قضارر ضلق 160

قضابي امق قضا  ع قضتلايقأقتل لق
ق173 قصق2002

ق244ض قيعر قوق ق قصق ؤق 161

قالقتشياقضاوءلاقضاتيقتخلا اقبلضم قضالختلض ق:ق 162

قأ(قضتجيا قضاين ز ق يقع القخاصقلتقلضضققالقت الي ق؛ق

قش(قضتجيا قضاين ز قجلىقسبااقضات ل  قلضايتعلء ق يل ل قضالختلض قضايسلي قجنهقضابلضم ق؛ق

 قبنرررامقجلررىقلصرر  ق بيررر قألقضتجيررا قضايلت  رر ق ات ليررر قج(قتو ررالقضت ليرر ق رريقوانرررهقل وسررشق رراقلوررر  ق رريقضاصررا ايا
قضايو ل قب ذلقضا ليء ق؛ق
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ألقصن قضاينتسقتقلضضققالقت الي قألقجلىقسبااقضات ل  قيعتبرلق عررقق خلقيلقضا ءهقضجتبل
اليرراقتزيي رراقيشرريل ق ويايرر قهررانللقضايلقيرر قضاصررناجي قلسررن لق رريقذاررصقألقضاصررن قيعرر قنشررا اقت 

ضايتعلررقق ي لنرر قضات ررال قييرراقا علررهق رريقق15-95يررلقضاءررانللقلهرروقق6يررلقضايررا  ق5وسررشقضابنرر ق
ورر قذضتررهقصررلل قيررلقصررللقضاتزيارر قضاررذلقيي ررلقألقي ررللق ررواتهقيااررصقبررلضم قضالختررلض .لنولق
نيااقا ذضقضاتل هقضتخالقنظلضقاو  هقليسلقاتهقلج وقضاتعاياقير قضانصرلصقضاءانلنير ق شر اق

ق ا ق.
  رررا  قعارررىقيررراقسررربقق ضنرررهقالقتعتبرررلقجيليرررا قض صررررحقضاتررريقهررر قت رررللقجلرررىق اقققق

قضاينتسقتزيي اقشلي  قضلقتء قجن قو قعجا  قضت زضمقضاتيق اا اقضاع شقعاىقواا اقضتصلي.
 تسوبق المنتج المضبف - 1   

نيراقات رالزلقعارىققققق علقت ليوقضاتزيا قالقيء قجن قور قصرن قذارصقضاينرتسقضايويريقلض 
قضاينتسقضايزي قألقجل هقالبي قأياوقضاعيلو.بي قذاصق

ليءصرر ق ررااعلضق رراقضاعيليررا قضاترريقيررلقشررغن اقألقتسررتء شقضايشررتللقسررلضمق رريققققق
 قاقرررلقيررراقو ررروقضاشرررخصقضارررذلقيشرررتللقق163هاجرررا قيخصصررر قارررذاصقألقجرررلق ليرررققعشررر الي 

قضاينتلجقضايزي ق  اقيعتبلق ذاصقيزي ا؟
ت رررليوقضاعيليرررا قضاين رررز ق ررريقع رررالقيسرررتينيقيرررلق ضئرررل قضاقق55علقين رررلاقضايرررا  ققققق

خررراصقلتقرررلضضققارررلقت اليررر قليرررلقهرررذضقضاين لرررقق رررضلقضايشرررتللقالقيعررر قيزي ررراقعذضقضهتصرررل ق
                                                                                                                                                                                     

 (قضتجيا قضايتعلءر ق رااينتسقضايسرلي قجنرهقهرذلقضابرلضم قلضاين رز ق ريقضاترلضشقضاي ل ريق عر قألقهراوقياارصقضابرلضم ق عرلضقضاينرتسق
قضايذ للقارت الق يهق ااي لشقألقلض ققجلىقذاصق صلياقضاع ال ق؛ق

عيا قأشيامقيسلي قضابلضم قجن اقجلىقيرتلق رائلض قألقجل را قبلير قألقسر لقتا عر قابلر ضلقأج رامق ريقضالتورا قضار لايقه(قضست
قاوياي قضايلقي قضاصناجي قجن ياقت خاقيؤهتاقألقجل ياق يقضاي ا قضا للقألقضاتلضشقضاي ل يقألقضاييالقض هلييي قضاي ل ي ق؛ق

جررلقوسررلقنيرر ق رريقترراليخقعارر ض قضا لررشقألقجنرر ياقي ااررشق غلاليرر قيرراق رريقترراليخقل(قضتجيررا قضاترريقان زهرراق رراقشررخصقيءرر وق ق
قألالي قضا لشقضايسلي قضابلضم قجلىقأساسهق يقضاتلضشقضاي ل يق قجلىقضستعيا قضالختلض قألقيءلوق غجيا قتو الي قل  ي ق

ضا علرريقضاسررابققألقضايزيرر قضاءيرراوق رره.قلالقالسررتعيااهقيرراق ضيرر قهررذلقضتجيررا ققاررلقيخاا رر ق  بيعت رراقألقضا ايرر قين رراقارسررتعيا ق
ققي قضاينشغ قضاتيقهلقيلت لقب ا.ا لزقنءاقوققضايستعياقضاسابققعال

ق174ضيوي ق لل يقوق  قصق 163
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لقبترررهقجلرررىقي رررل قضالسرررتعيا قضاشخصررريقالينرررتسقعالقعذضق رررالقهرررذضقضايشرررتللقاررروقيءتصرررلق ررريق
نيراقهراوقضستعيااهقالينتسقضايعنيق اتيلقجلىقضالستعيا قضاشخصيقاهقلتقلضضققالقت الير قلض ق

ب لللق علضقهذضقضاينتس,قليستللقألقيء قضابي قيرلقترا لقأوقيرلققارلقترا لقسرلضمق رالق ءصر ق
قتوءاققضال اقأوقال.

لض شرر ا قضاررذلقي ررلحقن سررهق رريقهررذضقضايءرراوقعذضق ررالقضاشررخصقضاررذلقهرراوق عررلضققققق
نررتسقينرتسقيسرلي قجنرهقبرلضم قضالختررلض قألقبتء ييرهقارت رالق يرهقاري قهررلقيرلقهراوق صرن قهرذضقضاي

 للقيلض ءرر قيااررصقضابررلضم ق  رريقهررذلقضاواارر قيشررتلطقضايشررل قضاي ل رريقجرررل قجلررىقضا عرراقضايررا لق
جنصررلقأخررلقذلق ررا  قيعنررللقوتررىقيي ررلقضجت ررالقهررذضقضا عرراقتزيي رراقاخ رر قاليسرراما قجيرررق

قا.و.صققق201ايا  قققققا 
 استيراد المنتج المضبف - 2

 لشق للقيلض ء قضايااصق  رلضقضالستالض قانصشقجلق اقينتسقيصنل قأ خاقاليقققق
قتسليءهقلجل هقالبي قألقت ضلاهقألقضستعيااهقألقضالت الق يه.

اقنرهقع ضقترروقض سررتلض قيرلقأ رراقضسررتعيا قضاينررتسقضايعنريق رراتيلقضسررتعياالقشخصررياققققق
ألقجلىقسبااقضات ل  ق ضنهقالقيع قتزيي اق راايعنىقضاينصرلصقجليرهق ريقضايء ر ق)أق(يرلقضايرا  ق

ضايتعلررررقق ويايرررر قضايلقيرررر قضاصررررناجي قلقاإلشررررال ق ررررضلقضايشررررل قق17-97لقلهرررروقيررررلقضاءررررانلقق53
قق17-97يرررلقضاءرررانللقلهررروقق201ضسرررتينيقضاينرررتسقضايزيررر قيرررلقأو ررراوقضا ءرررل قضايانيررر قيرررلقضايرررا  ق

ضايتعلررقق ويايرر قضايلقيرر قضاصررناجي قل ااترراايقالقيوررققاررهقضارر   ق عرر وقجليررهق  ررللقضاينررتسقضاررذلق
قبلضم قضالختلض قضايسلي قجنه.ضستلل لقيصنلجاق للقيلض ء ق

 استيما  المنتج المضبف   - 3
علقي ررل قضسرررتعيا قينرررتسقيزيررر قيعتبرررلقتزيي رراق رررذاصققارررلقأنرررهقعذضق رررالقضسرررتعيا ققققق

الققضاينتسقضايزي قاتوق يقع رالقخراصقلتقرلضضققارلقت الير قألقجلرىقسربااقت ل ر ق رضلقذارص
قيعتبلقتزيي اق.

ق
ق
ق
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 أفيا  تتيلق بالطربقل الصناعيل  -اانيا 
قاتوءققضاتزيا قيلقخر قضا ليء قضاصناجي ق غو قضت عا قضآلتي ق:قققق
 لتضبيف المتمال في استيما  طربقل دون موافقل ماله البرا  :ا1- 
يرررلقق21علقضالخترررلض قضارررذلقترررتوقويااترررهق ررراابلضم قيي رررلقألقيشرررياقوسرررشقضايرررا  ققققق
ضايتعلقق وياي قضايلقي قضاصناجي قينت ا قل لضئققل اقت بارقق  ار قألقق17-97ضاءانللقلهوق

ي يلج قلسائاقيعلل  قاللصل قعاىقنتا  ققالقيعلل  ق اانس  قعاىقواار قتءنير قل راقتل ا ر ق
ألقأ ليرر ق ي يرراق ررالقنلج رراق يرراق ا رراقضا لضئررققلضت  ررز قضايسررتعيل قصررا اي قألقينررتسقصررا ايق

الوصل قجلا ا,له ذضق استعيا قضا ليء قضايسلي قجن اقبلضم قضاإلخترلض قي رللقو رلضقجلرىقياارصق
هذلقضابلضم قل اقتعر لقجلرىقهرذضقضاورققي رللق عراقي رللقا ليير قضاتزيار قلاءر قضجتبرلقضايشرل ق

جي ق رريقضاتررلضشقضاي ل رريقيررلقهبررراقيررلقارري قاررهقضاورررققي ررل قجررلضقضسررتعيا قضا ليءرر قضاصرررنا
جلا اقتزيي اقلت  لقض شال ق يقهذلقضاواا قألقضاي جىقجليهق ااتزيا قيلزوقبضي را قألقضا ليءر ق
ضايستعيل ق يقصن قينت اتهقايس قهيقتلصقيل رل قبرلضم قضالخترلض قلذارصقلقروقألقضايشرل قاروق

ت بارققهرذلقضاءاجر  قيي رلقألقتقرللقبنرامققانصقجلا اقصلضو ق ياق عاقنظاللقضا لنسي  ياقأل
يررلقضت اهيرر ق لضنررشقوءررلاقضايلقيرر قضا  ليرر قضايتصررل ق اات ررال قجلررىقضجت ررالقألقق34جلررىقضايررا  ق

ضاي رررلشقيرررلقضايرررلهعالقجلا ررراقضاشررريمقضارررذلقال رررشقجلرررىقضايشرررل قضاي ل ررريقضاءيررراوق ااتنصررريصق
ق.164ضا لاي جلا اقصلضو قبخصلصقهذلقضاءاج  قوتىقتص اقينس ي قي قضالت اهيا ق

ق:قاستغال  المنتج المحصل عليه بواسطل الطربقل الصناعيل2- 
اءررر قيررر  قضايشرررل قضاويايررر قضاتررريقتشرررياقضا ليءررر قضاصرررناجي قعارررىقضاينت رررا قضاتررريققققق

ت لزهاقهاتهقضا ليءر قلهرلقأيرلقين ءريقاتياشرىقير قوياير قبرلضم قضالخترلض قل عل راقتخر وق شر اق
القالت ئرللقعارىقضالسرائاقضات ايسري قا نريقتيرالقوصللقضايخترل ق للقسرلضلقيرلقضتشرخاصقضارذ

قأنت  اق خلللق.
ق
ق
ق

                                                           
ق375 ؤضذقيعر قص- 164
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 قق :تسلي  وسالل تضبيف برا   اإلختراق:قاالااق

ليررلقين لررقق جرروقضاويايرر قضايءررلل قالبررلضم قارروقيءتصررلقضايشررل قضاي ل رريقجلررىقت ررليوققق
ضت عرررا قضاتررريقيرررلقشرررغن اقضايسرررا ق رررااوققضالسرررت تالل باقضجتبرررلقي رررل قتسرررليوقلسرررائاقتزياررر ق

ق.165ضابلضم قتزيي اق يقو قذضته
ق

اقعتيالقضا اجاقانشاطقضايا لقضاي للقال لقضايرا لقال ليير قاليسراما قالقي للق ا يققق
جررلقنشرراطقي ررللق لييرر قيررلقضاناويرر قضاءانلنيرر قبرراقالبرر قيررلقتررلض لق ررذاصقضاررل لقضايعنررللقضاررذلق

ق.166يسن قيعنلياقضا ليي قعايه
ضاسررؤض قضاررذلقي ررلحقن سررهق رريقهررذضقضايءرراوقهررلقهرراقضاءصرر قضا نررائيقل نرراق ررلللياققققق
ضاتزيارررر قأوقألقي انترررهق ررريقهررررذضقضانرررل قيررررلقضا رررلضئوقيانليررر قق رررريقي رررا قضات ررررليوقاءيررراوق لييررر ق

قلضاعءاش؟
هرررذضقيررراقاررر  عناقالوررر اتق ررريقهاترررهقضانء ررر قجرررلقيررر وقعازضييررر قترررل لقضاءصررر قيرررلققققق

ضايعتررر لقجلرررىقورررققيرررلقوءرررلاقضايلقيررر قضاصرررناجي قلضات اليررر ق)ضلال( قليررر وقترررل للقضي ررراقاررر وق
قضاصان قضايستلل ق)يانيا(.

 بلضاميل القصد الجنالي في جربمل تضبيف برا   االختراطأوال: 
ضاءصررر قضا نرررائيق ررريق لييررر قضاتزياررر ق  لييررر قجي يررر قيءت ررريقجلررروقضا رررانيقلهررر قققق

ضلتقاشقضا ليي قجلياقيءانراقبترلض لقأل ان راقجلرىقأسرا قألق ليير قضاتزيار قالقتقتيراقعالقبترل لق
 ررا قضاترريقتعايرراقب رراقيزي رر قيرر ل اقضاءصرر قضا نررائيقارر وقضا اجررا قألقأنررهقجلررىقجلرروق ررغلقضاينت

يرلققاقق213لهلقياقيست ا قيلقضاتعبالقضايستعياق ريقضا ءرل قضتلارىقيرلقضايرا  ق167انتائسق عله
قوقص.

                                                           
ق184يوي ضا لل يقصق- 165
ق201لق200جب قضالضو قضاعااييقاقوقصق- 166
ق188يان قول يقوق قصق- 167
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لجليررهق ت باررققضاعءل ررا قضاز ليرر قضايءررلل قات لررشقضتيررلقعي ررا قيررلقضانيا رر قضاعايرر ققققق
يوظررلل قل غن رراقتشرر اقق ررغلقضا اجرراقسرريمقضانيرر قألق ررالقجلررىقجلرروق  ررللقضت عررا قضاترريقأتاهررا

ق ليي قتزيا قبلضم قضالختلض .
 اانيا: توفر القصد المفترض لدى الصانع والمستورد

ضاءص قضا نائيققالقيشتلطقاءيراوقضا ليير قضاناشرئ قجرلقأور قأ عرا قضاتزيار قضارذلققققق
يي لقألقي ا قبلضم قضالختلض قلذاصق لياق القهرذضقضا عراقهر قضلتقرشقيرلقق رل قيسرتلل لقبنرامق

يرررلقاقوقصقضاتررريق رررام قجلرررىقضاشررر اقضتتررري:سسقعلقأجيرررا قجرررلضقأوررر قق201ضايرررا  ققجلرررى
ضاينت ررا قضايزي رر قضات اليرر قألقضستنسرراخ اقألقضسررتعيااهقألقويازتررهقهصرر قضسررتعيااهقألقجل ررهق
الت ال قضايلتق  قيلقشخصققالقصان قضاينتسقضايزي قالقاتوياقيلتقب راقضايسرؤلاي قجن راقعالق

يلقأيلهاقليل قذاصقيلقل   قنظلناقألقلضهع قنشرلقبرلضم ققضالخترلض قعذضقألتقب اقلهلقجلىقجلوق
ييرقتعتبلقو  قها ع قجلىق اقيلقضاصان قلضايستلل قت ا قل ل قوءرلاقيويير قب رذلقضابرلضم ق
يياقي لضقجلا يراقلض رشقضال رر قجلرىقضاسر اقضارل نيقالبرلضمض قهبراقض هر ضوقجلرىقصرن قألق

اليروءرر قضا زضئيرر ق رريقهررذلقضاواارر ق ي  رريقألقي ررللقضسررتالض قينررتسقيعررالق ررااعلوققاررلق ررللللق
ل ريقهررذضقض  رالقصرر لقق168ضالجتر ضمققهرر قوصراقيررلقهبراقضاصرران قوترىقيوصرراق رلوقضاتزيارر 

هرررلضلقجرررلقيو يررر قضارررنءضق رررام قوايياترررهقجلرررىقضاشررر اقضتتررريق:سسقيسرررغا قضاعلررروقتعتبرررلقهائيررر ق
 ررغقعاررىقضسررتالض قلي تررلضقبخصررلصقضاتررا لقضاررذلقييررال قضات ررال ق شرر اقضجتيررا لقليررنظوقليل

ينت ررا قيررلقضاخررالجقلتويارراقجريررا قيعانرر قا رراقشرر ل ق لايرر قليلضصرر ا قلأيينررهقيعلل رر قالق
يي لقيلقخرا اقألقا  اقي وق لن اقوءيءر قألقأن راقيرلقصرن قياارصقضاعرير قألقأن راقي رل ق
نسخ قيزي  قلألقضا للقضاواصاقايااصقضاعري قضات الير قاتوءرققلارلقاروقارتوقترلليسقضا  راج ق

 ليرلقل  ر قنظلنراقنعتءر قألق169ايزي  قاسبشقيلقضتس اشق و زهاقيلق ل قع ضل قضا يرالصسسض
قيلقاقوقصقت بيءاقسليياقيؤسسا.ق201ت باققيءت ىقضا ءل قضاياني قيلقضايا  ق

  

 

                                                           
ق190ينىقول يقوق ق قص- 168
ينشللق ي ل قه امقق1605/3/1/2010يل قت اللقج  قق2011يال قق24بتاليخقق445يو ي قضانءضقج  ققهلضل- 169

ق216صق73/2011ضاي ل قضتجلىقضاع  ق
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وتررىقنسررت ي قعظ ررالقخصلصرريا قض  ررلضمض قلقضاءلضجرر قضاعايرر قالرر جلوقضاز ليرر قققق
ضايتعلءرر ق رراا لضئوقضاناشررئ قجررلق لييرر قتزيارر قوءررلاقضايلقيرر قضاصررناجي قلقضات اليرر قيءت رريقبنرراق
 لضسررر قضاررر جلوقضاعيلييررر قسرررلضمقيرررلقوارررتقضا  ررر قضايختصررر قبتولي  ررراقألقضايو يررر قضايختصررر ق

ى(قجلررىقألقنت ررلاق عرر قذاررصقارر عضقيظرراهلقخررللجق جررلوقاتزيارر ق رراانظلق ا رراق)قضا ءررل قضتلارر
قجلقضاءلضج قضاعاي ق)ضا ءل قضاياني (

سنتو تقجلقعهاي قضا جلوقضاعيليي قضايتلت  قجلق ليي قضاتزيا قلقجلقيختلر ققققق
اق)قألال(قيروق عر قذارصقسرنت لاقارختصراصقضانرلجيقلقضايولريق ريقيراقض ش اايا قضايلت   قب 

قاتعلقق اابتق يقهذلقضا جلوق)قيانيا(
أوال : خصوصييييل باييييار  اليييدعوى اليموميييييل فيييي جربمييييل تضبييييف حقييييوق الملميييييل 

 الصناعيل
تنصقضايا  قضايااي قيلقهانللقضايس ل قضا نائي قجلىقأنهسسقيءيوقضا جلوقضاعيليير قققققق

لقييالس اقه ا قضانيا  قضاعاي ق ياقيي لقألقيءيي اققضايلظ للقضاي ل للقبرذاصقهانلنراقلقيي رلق
ألقيءيي ررراقضا رررل قضايت رررللق  ءررراقالشرررللطقضايوررر   ق ررريقهرررذضقضاءرررانللق"اقرررلق يءت رررىقهرررانللق

ضايلقي قضاصرناجي  ق ضنرهقالقا رلزقألقتءراوقضار جلوقضاعيليير قضايتلت ر قجرلق ليير قوياي قوءلاق
ضاتزيارر قعالقبنررامقجلررىقشرر لوقيررلقضا ررل قضايت ررللقيرراقجرر ضق رريقضاواارر قضاترريقيعررل قهررذضقضاوررقق

قالنيا  قضاعاي ق ص  قضستينائي .
ضاتساؤ قضاذلقا ءىقي للواقول قضايءصل ق راا ل قضايت رللقضاينصرلصقجليرهققققق

 يررررلقين لررررققألق جررررلوقضاتزيارررر قق17.97يررررلقضاءررررانللقق205ا ءررررل قضتلاررررىقيررررلقضايررررا  ق رررريقض
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تسررررت   قويايرررر قوررررققضالسررررتئيالق االسررررت ر قضاررررذلقاخلاررررهقضاءررررانللقايااررررصقضابررررلضم ق ررررضلقهررررذضق
ق.170(قتنهقهلقيااصقذاصقضاوق202/1ضتخالهلقضاذلقاهقضاوقق يقعهاي ق جلوقضاتزيا ق)قوق

اني قيرلقن ر قضايرا  قجلرىقأنرهقانتءراقهرذضقضاورققا ارلق ياقأ ا قضايشل ق يقضا ءل قضاي
ضايااصقلقذاصقاليست ا قيلقوققضست ر قضستئياللقياقاوقي لقجءر قضاترلخيصقيت ريناقاشرللطق

قتينعهقيلقذاص.
جلرررىقأنرررهق:سسقيورررققاليرررلخصقارررهقق17.97يرررلقضاءرررانللقلهررروقق202لترررنصقضايرررا  ققققق

قتولي  اق ع قتل يهقعنذضلقعايهسس.قتوليصقضا جلوقضاعيليي قجن قتيا اقضايااصقضتصليق ي
لقجليهقلقيلق راشقضاءيرا ق ضنرهقعلقهراوقضايرلخصقارهقبضهاير قضار جلوقضاي نير ق ضنرهققققق

اررهقضاوررققعهايرر قضارر جلوقضاعيلييرر ق للقضاوا رر ق نررذضلقضايااررصقبررذاصقيررلق  ارر قاقلنررهقضقتسررشق
يرررراقصرررر  قضايت ررررللقيررررلقخررررر قعهايرررر قضارررر جلوقضتلاررررىقلقضايت ررررللقهرررر قي ررررللقشخصرررراق بيع

ألشخصاقيعنلياققالقأنهقعذضقوصاقضاتزيا قيرلقشرخصقيعنرللق ان  ريقألقتءر وقضاشر اي ق ريق
قوءهقألقيلقيعياق اسيه.

هرررذضقلقعذضق رررالقضتصررراقهرررلقيتا عررر قضاشرررخصقضارررذلقأترررىقأوررر قضت عرررا قضايا يررر قققققق
لقالتزيا قيتىقتلض لقا يهقضاءص قضا نائيق ضنهقذهشقضاء امقضا لنسيقالجت القأل:سسضت القضارذ

هاوق اا عاقضايا لقالتءلا قالقيي لقيتا عتهقب ليي قضاتءلا قتنهقي ترلضق يرهقجر وقجليرهق يخاا ر ق
ق.171ضاءانللقاقلق اايءاباق ضلقضايؤض لقضاذلقأص لقضتيلقبذاصقيع قيلتق اقا ذلقضا ليي سس

ضن رهررراقييررراقسررربققعلق لييررر قضاتزياررر ق ررريقضاءرررانللقضايلقيررر قضاصرررناجي قهررريقذض ققققق
ي ا قذاصقأن اقيلق لضئوقضاش لو ق  اقهياوقضايت للق سوشقشر لضلقضاتريقي رللق بيع قخاص ق

ضايتعلءرررر ق ررررااتزيا قيررررلقشررررغنهقألقانررررتسقن رررر قضآليررررالقق172هرررر قهرررر ي اق هايرررر قضارررر جلوقضاعيلييرررر 
قيلقا.و.ج.ق3ضاينصلصقجلا اق يقضايا  ق

ارروقيع رريقألقتررغيالقاسرروشقضاشرر اي قجلررىقسررالقضارر جلوقق1916  رريقظرراقظ اررلققققق
ينررهقاررنصقجلررىقأنررهقسسقلقواايرراقتتخررذقع ررلضمض قضايتا عرر ق ررضلقق39 قواررتق ررالقضا صرراقضاعيلييرر

قتناز قضاي ااشق ااوققضاي نيقيظاقب للقأيلقجلىقضا جلوسس.
                                                           

ق.341 ؤض قيعر ق قوق ق قصقق 170
ق.167ين قول ي ق قوق ق قصقق 171
ق.167يل  قن سهق قصقق 172
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عالقألقضاءانللقضاواايقاليلقي قضاصناجي قاوقايلقهاقيلقشغلقضاتناز قجلقضاش اي ققققق
قألقي  قو ضقاليتا ع قيلقج يه.

لقهذضقياقنتسقجنهقت الشق يقضا ءهقواتقضجتبلق عضقيلقضا ءهقجلىقألق راالقوققققق
جلرىقضتيرلقق17.97ألقياق ع هاقيرلقضاءرانللقلهروقق205يلقج وقضاتنصيصقصلضو ق يقضايا  ق

ضارررذلقانرررتسقجرررلقضاتنررراز قجرررلقضاشررر اي قضاتررريقي رررللقضا رررل قضايت رررللقهررر قهررر ي اقت ررراقيتا عررر ق
ار قبررلضم قضالخترلض قألقوررققيرلقوءررلاقضايلقير قضاصررناجي ق ررضلقيلتقرشقضا لييرر قضاناشرئ قجررلقتزي

ذاررصقارري قيعنررالقألقضاتنرراز قجرررلقهررذلقضاشرر اي قالقاررؤ لقوتيرراقعارررىقضانتا رر قضايشررالقعاا رراق ررريق
ق.173يلقا.و.جق3ضايا  ق

عالقأنررهقيررلقل  ررر قنظلنرراقنعتءررر قألقهررذضقضارررلألقارري قسرررليياق رريقي يلرررهق ررضلق رررالققققق
اتيقتنصشقجلىقوياي قبلضم قضالختلض قيرلقضاتزيار قأيراقيصاقبخصلصقضاتناز قجلقضاش اي قض

ضاتناز قجلقضاش اي قضاتيقتنصشقجلىقوياي قضاعري قضات الير ق لري قارهقألقترغيالقجلرىقيسرالق
ضاررر جلوقضاعيلييررر  قلقذارررصقاي يلجررر قيرررلقضالجت رررالض قت ررر قأساسررر اقجلرررىقألقضالجتررر ضمقجلرررىق

ريررر قألقيااق ررراقلقاقنرررهقي رررلقضاعريررر قضات اليررر قالقي رررلق ءرررلق صررراوشقضاورررقق ررريقهرررذلقضاع
ب ي ررللقضايسررت لقالقضاررذالقهرر قانخررذجللقليءليررللق اهتنررامقأ  ررز قألقه رر ققيررالقيزي رر قيرر قيرراق

ق.174ات ينهقذاصقيلقيخا لقنتا  قاع وقضوتلضي اقاشللطقضا ل  قلق يانا قضتيال
لقعذضق رررالقضتصررراق ررريق رررلضئوقضايلقيررر قضاصرررناجي قألقتوليرررصقضاررر جلوقهرررلقلهرررالققققق

اشرر اي قيررلقضايت ررللق ررضلقضالسررتينامقهررلقعهايرر قضانيا رر قضاعايرر قارر جلوقتلءائيرراقلقهررذضقيرراقبتءرر يوقض
يلقا.و.صقجن قعالض هاقاي يلج قيلقضاواال قلقتت لىقهذلقضاواال ق ريقق205أهلتهقضايا  ق

ق:
ضالختلضجا قضاتيقي للقنشرلهاقألقضسرتعياا اقينا يراقالنظراوقضاعراوقألقضآل ضشقضاعاير ققققق

ضاترريقتررنصقجلررىقأنررهقسسقا ررلزقالنيا رر قضاعايرر ق للقق1-227  ررا  قعاررىقضايررا  ق(ق ا24)قضايررا  
تءرر يوقشرر اي قيررلق  رر قخاصرر قألقيررلقيااررصقوءررلاقألقتررغيلقتلءائيرراق يتا عررا ق رر ق رراقيسررا ق

                                                           
ق.222يوي قا لل يق قي ق قصقق 173
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 وءلاقيااصقش ا  قتسر ااقجرير قصرن قألقت رال قألقخ ير ق يراقتروقتعلي  راقجلرىقضاترلضايق ريق
قض  قارجت الض قضاسا ء قضاذ ل.أجرلقلقذاصقلقق155لقق154ضايا تالق

يرررررلقق3/205أيررررراقبخصرررررلصقتءرررررا وقتزياررررر قن ررررر قألقضايشرررررل قنرررررصق ررررريقضايرررررا  ققققق
ا.و.ص.قجلىقأ اقضاتءا وق جلوقضاتزيا قسرلضمق انر قي نير قألق نائير قلقذارصق يرلللقيررتق
سنلض قجلىقضت عا قضاتيقتسبب ق يقعهايت اق قلياقيست ا قيلقهذلقضايءت ريا قألقضايشرل قهر ق

تيرر ق رريقضوتسرراشقسررليالقضاتءررا وقبلهرر قضلتقرراشقأ عررا قضاتزيارر قالقيررلقترراليخقجلرروقضايت ررللقضج
ق.175 ااتزيا قلقاتعلققأ اقضوتساشقي  قضاتءا وق  اق عاقتزيا قجلىقو  

لقتغسيساقجلىقذارصقعذضقأهيير ق جرلوقضاتزيار ق شرغلقأ عرا قيتعر    قليرل قجلرىققققق
 ررضلقضارر جلوقتءبرراق ءررلق شررغلقتلررصقضاترريقارروققعورر ضهاقأ رراقضاتءررا وقضايريرريق للقضارر عضقضآلخررل

قتتءا و.
 اانيا: المحنمل المختصل بالنظر في الدعوى اليموميل

 ااورررر اتقجررررلقيسررررغا قضاء ررررامقضايخررررتصق رررراانظلق رررريق جررررلوقضاتزيارررر قضا نويرررر ققققق
يستل شقضالهل قجلىقضالختصاصقضانلجيقلقتولااقيختل قض لش اال قضاتيقي لو راقيروق عر ق

قاصقضايولي.ذاصقضات لاقارختص
بخصرررلصقضالختصررراصقضانرررلجيق يررراقهرررلقيعلرررلوق رررغلقضايو يررر قضالبت ضئيررر قذض ققققق

يرررلقا.و.جقضاترريقتررنصقجلررىقأنررره:قسسقق252ضالاليرر قضاعايرر ق رريقضا انرررشقضاز ررللقجيرررق اايررا  ق
قتختصقضايواقوقضالبت ضئي ق اانظلق يقضا ناقلقضايخاا ا سس.

يرلقضاءرانللقلهروقق205يرلقضا صراققلقيست ا قهرذضقصرلضو قيرلقخرر قضا ءرل قضايانير قققق
ضاتيقتنصقجلرىقأنرهسسقالقا رلزقاليو ير قضا نوير قألقتيبر ق ريقضتيرلقعالق عر قصر للقق17.97

قو وقضاي تسشقضاشيمقضايء يق هقجلقضايو ي قضايل ل قعاا اقضاتوءقق يقضا للسس
يلقخر قتولااقضا صل قضاسا ء قضاذ لقات خقسلمقضاتنظيوقضاتشليعيقيرلقخرر ققققق

عذقأن اقتؤ لقعاىقع اا قأي قضانرزض قضارذلقق17.97يلقضاءانللقق205أل هقخصلصاقضايا  قج  ق
ابلزق ريقضتصراقورل قيل رل قلضور  قلهرلقضايسرا ق وءرلاقضايلقير قضاصرناجي قلقضات الير قعذق
القب قيلقضنتظاللقضابتق يقضا جلوقضاي ني قيوق ع قذاصقتوليصقضا جلوقضاعيليي قأيراوقضايو ير ق
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اوررا قألقتلوارر قضا  رر قضا اصررل ق رريقضانررزض قيررلقشررغنهقضختصررالقضالهرر قلقضا  رر  قضالبت ضئيرر قلقض
 .176خصلصاقلقضلقلسائاقض ي ا قضايعيل قب اق يقيا ضلقضايلقي قضاصناجي قلضو  

 غيرراوقق17.97يررلقضاءررانللقلهرروقق1/227لقت ررلحقعشرر ااي قأخررلوقتتعلررقق اا صرراققققق
يررر ق  ررريقأصررر و ق يءت رررىقهرررذلقضايرررا  قضاررر للقضايورررلللقالنيا ررر قضاعايررر قاررر وقضايوررراقوقضات الق

قي اا  ق ااءياوقب للق عا قبخصلصقتوليصقضا جلوقضاعيليي قتلءائيا.
ذاصقضنهقالقيي لقتصللقهياوقضانيا  قضاعاي قا وقضايواقوقضاعا ي قبتوليصقضايتا عر ققققق

ىقترنصقجلرق31.05يرلقضاءرانللقلهروقق227تلءائياقخاص قعذضقجليناقألقضا ءل قضايانير قيرلقضايرا  ق
ضنهق يقهذلقضاواا قتبتقضايو ي قضا نوي ق يقضا جلوقضاعيليي قضايل لجر قعاا راق للقألقتنتظرلق
صررر للقو ررروقي تسرررشقاءرررل قضاشررريمقضايء ررريق رررهقجرررلقضايو يررر قضايل لجررر قعاا ررراققضاتوءرررققيرررلق

ق.177ضا لل
 اانيا رر قضاعايرر ق اايورراقوقضات اليرر قهرريقضاترريقسررتتاحقا رراقضا لصرر ق و رروقتلض رر هياققققق
 قضات اليرر قار ررر قجلررىقضايل ررا قضايعلل رر قجلررىقضايو يرر قلق ااترراايقتوررلصق ضخرراقضايو يرر

قضايتا ع قتلءائياق لياقلأ قضتيلق للليا.
أيررررراق اانسررررر  قارختصررررراصقضايولررررريق انعءررررر قضالختصررررراصق ررررراانظلق ررررريقضاررررر جلوققققق

هرراقضاعيلييرر قضايتعلءرر ق رراا لضئوقضاناشررئ قجررلقضاتزيارر قعيرراقعاررىقضايو يرر قضاترريقيءرر ق رريق ضئررل قن لذ
يورراقضلتقرراشقضا لييرر قألقيورراقعهايرر قضاظناررالقألقيورراقعهايرر قأورر قضايسرراهيالقألقضايشررال الق

قيلقا.و.ص.ق259يعهق يقضا ليي قضايا  ق
عالقألقض شرر ا قضاررذلقي ررلحقن سررهق رريقهررذضقضايءرراوقهررلقضاءررانللقضالض ررشقضات باررقققققق

يرلقق204ضايرا  ققيرلقا.و.جقأوقضا ءرل قضتلارىقيرلق259جلىقضالختصاصقضاي انيقهراقضايرا  ق
يررلقا.و.جقيروررمقأن رراقتسررتعياقأا رراسقذض قق259  رراال ل قعاررىقضايررا  قق17.97ضاءررانللقلهرروق

اررري قعالقتو اررر ضقق204ضايرررت و..ق ررريقورررالقتسرررتخ وقضايرررا  قق– رررا  ق نرررائيق يررراق ررريقضا لييررر ق
ق.178ارختصاصقضاي انيقضايلت لقب جاللقضاتزيا قضاي ني قالققال

ق
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يي رلقألقن يراقهررذلقضاخصلصريا قضاتريقتيتررازقب راق جرلوقضاتزيارر قألالق ريقهلررشققققق
هاج  قضا نائيقيعءاقضاي نيق)قألال(قلقيانيراق ريقهلرشقجبرةقض ي را قضايتعرال قجليرهق ريقضاءلضجر ق

قضاعاي .
 أوال: المدني ييقل الجنالي في دعوى التضبيف

القبررر قيرررلقض شرررال ق ررريقهرررذضقضاصررر  قعارررىقهاجررر  قهايررر قلقضسرررتينائي ق رررامقب ررراقهرررذضققققق
أالقلهريقهاجر  قضات راللقق17.97ضاءانللقضا  ا قضاينظوقاوءرلاقضايلقير قضاصرناجي قضاءرانللقلهروق

قيلقا.و.ج.ق10اله قضاي نيقخر اقايءت يا قضايا  ق
اينظيرررر قاوءررررلاقضايلقيرررر قهررررذلقضاءاجرررر  قارررروقتقررررلقيل ررررل  ق رررريقضاءررررلضنالقضاء ييرررر قضقققق

لقاعررراقأوقيرررير قضاءاجررر  قا رررشقت سررراللقبلق ررر قق1912النارررلقق23ضاصرررناجي قلقالقسررريياقظ ارررلق
ق.179ضايشل قضاي ل يق يقتلسي قن ااقضختصاصقضايواقوقضات الي قلقت عال ا

لق يقن  قضاسيااقأق قضاو روقضاصرا لقجرلقضايو ير قضالبت ضئير ق  را قجلرىقأنرهقسسققققق
تبرتق ريقضاء راياقضايتعلءر ق وياير قضاعرير قضات الير قعالق عر قصر للقو روققالقيوققاليو ير قأل

ق.180ضاي تسشقضاشيمقضايء يق هقبيبل قضا للقيلقضايو ي قضايختص سس
عالقألقضاسؤض قضاذلقي لحقن سهقب  ي ق قيراقضاو روقارلقألقضار جلوقضاز لير قل عر ققققق

ضسررتعياق رريقق17.97نللقلهرروق رريققيرراشق جررلوقلضئ رر قأيرراوقضايو يرر قضات اليرر قسرريياقلقألقضاءررا
قج ال ق)قضايو ي قضات الي قضايل ل قعاا اقضاتوءققيلقيبل قضا لل(.ق205ضا صاق

ارررذهشق عرررضقضا ءرررهقعارررىقضاءرررل ق يءال ررر قاوررراقهرررذضقض شررر ا قأنرررهقا رررلزقاليو يررر ققققق
ضاز ليرر قألقتنظررلق رريقضارر جلوقضاعيلييرر قضايتعلءرر ق ررااتزيا قلقاررلقارروقتقررلق جررلوقي نيرر قيءايرر ق

ضاتيقتءا قق17.97 يقضاءانللقلهوقق205و ي قضات الي قلقهلقضايست ا قيلقنصقضايا  قأياوقضاي
ضاء امقضاز للقيلقضابتق يقضتيلق ريقواار قل رل ق جرليالقز لير قلقت الير قأيراقضاواار قضاتريق
ي  اق ا اقضايشتقيقضال لمقعاىقضاء امقضا نائيقي اشل قلقجليهق رضلقضات بارققضاءرانلنيقضاسرليوق

                                                           
ق.70 يا قيوللق قوق  قصق 179

ق3336/1/6/3يل ررل قضايلرر قضايرر نيقجرر  قق2004شررتنبلقق14ضاصررا لقبترراليخقق2575هررلضلقايو يرر قضاررنءضقجرر  قق 180
قلقياق ع ها.ق337 قصقق12ينشلل ق ي ل قضاءصلقج  ق
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القي رر قهارر ضقجلررىقضايتا عرر قعالق رريقضاواارر قضاترريقتقررللقهنرراصق جررلوقق205صرراقايءت رريا قضا 
أهييرر قيررلق ررل قضايت ررللقأيرراوقضايو يرر قضات اليرر قلقارروقيعرر ق ا رراقو رروقضقتسررشقهررل قضاشرريمق

ق.181ضايء يق ه
ا ررلزقاليو يرر قضا نويرر قواارر قضايسررا قق205قاررلقأنررهقضسررتينامقيررلقأو رراوقضايررا  ققققق

وقضاعيلييرر قضايل لجرر قعاا رراق للقضنتظررالقضاتوءررققيررلقيبررل قبتسرر ااقجريرر قألقتبررتق رريقضارر جلق
ضا ءرل قضايانير قيرلقهرانللقق227ضا للقيلق ل قضايو ي قضات الي ق ياقتنصقجلىقذاصقضايرا  ق

قضايلقي قضاصناجي .
  نرراقي ررلحقعشرر ا قوررل قيرراقهررلقأيررلقضاو رروقضاصررا لقجررلقضاء ررامقضايرر نيقجلررىققققق

 يررر قضا نويررر قصرررروي قضالختصررراصقالنظرررلق ررريقضايو يررر قضاز ليررر  ق يررراقهرررلقيعلرررلوقألقاليو
ضا جلوقضاعيليي قنظلضقارختر قبالقضا جليال يلقواتقلسائاقيءا  قاإلي را قضايعتير ق قيرلق
 ل قضاءا يقضاي ني  يقوالقضلقضاءا يقضاز رللقارهقسرل ا قلضسرع ق ريقتءر القضت ار قضاتريق

ير قضات الير ق و ير قجلرىقتخ  قا ياللقلل  ضنهقلقجليهق رقاتيت قضاو وقضاصا لقجلقضايو 
ق.182ضا جلوقضاعيليي قبلهل ق ليي قلقنسبت اقعاىقضاي جىقجليه

 اانيا: قلب قاعد  اإلابات 
هلرررشقضايشرررل قجبرررةقض ي رررا ق ييررراقاخرررصقتزياررر قضا ليءررر قضاصرررناجي ق يررراقيي رررلققققق

قاصاوشقضاوقق يقع لضمقيعاان قألقو زقلص ي.
 قضاصناجي قيلقين لققصرعل  ق يياقاخصقهاج  قهلشقجبةقعي ا قتزيا قضا ليءقققق

عي رررا قتزياررر قضا ليءررر قضاصرررناجي ق ءررر قيررر قضايشرررل قضاي ل ررريقضاويايررر قعارررىقضاينت رررا قضاتررريقارررتوق
ضاتلصررراقعاا ررراقي اشرررل قبلضسررر  قضا رررلاقضاصرررناجي قلقهرررلقيررراقانرررتسقجنرررهقج ررر قيسرررتلوقعي رررا ق

 ضنرررهقتزياررر قهرررذلقضتخارررل قهلرررشقهلضجررر قض ي رررا  ق وارررتق ليررراقتعلرررققضتيرررلق ينت رررا قيت ا ءررر ق
لق ااتراايقضلقضاتزيار قهرائوقيراقاروقايبر ق183ي تلضق ا اقيب ئياقأن اقيل رلج قبلضسر  قضا ليءر ق

ضاتررريقهرررلل قأنرررهق:سسقعذضق رررالقيل رررل قضابرررلضم قاتعلرررققق52/2ضاع ررر قلقذارررصقيرررلقخرررر قضايرررا  ق
  ليء قياق ضلقضاوياي قضايخلا ق اابلضم قتشياقضاينت ا قضايوصاقجلا راقي اشرل قب رذلقضا ليءر ق
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يرلقضت اهير ق لضنرشقوءرلاقضايلقير قق34ناهيصقضلقهرذلقضاءاجر  قترنصقجلا راقصرلضو قضايرا  قهذضق
ضا  ليررر قضايتعلءررر ق اات رررال ق ق الرررزوقيرررلقيررروقألقيعيررراقب ررراق ررريقضاي رررلشق اجت ررراللقيرررلقضايرررلهعالق

قجلا ا.
أيرررراقضانء رررر قضايانيرررر قلهرررريقض ي ررررا قبلضسرررر  قع ررررلضمقلصرررر قاألشرررريامقضايزي رررر قيرررر ققققق

زقجلا اق قنظرلضقاخصلصري قلق بيعر ق جرلوقضاتزيار قلق ر قضايشرل قلهرلقعي اني قعيءا قضاو 
عشررررال قيرررر جىقضاتزيارررر قتءنيرررر ق عاارررر ق ي ررررا قهررررذضقضتخاررررل قتتييرررراق رررريقع ررررلضمقلصرررر قي صرررراق

 ضنرررهقق111/1الينت رررا قألقضا لضئرررققضايررر جىقتزيي  رررا قذارررصقضنرررهق وسرررشقيررراقتءت ررريق رررهقضايرررا  
ايو يررر قضاتا عررر قا ررراقي رررالقلهرررل قيي رررلقايررر جيقضاتزياررر قألقيوصررراقجلرررىقأيرررلقيرررلقلئررري قض

ضاتزيا قالءياوقبلص قي صاقالينت را قألقضا لضئرققضاير جىقتزيي  راقسرلضمقأقرالقذارصق رااو زق
أوقب لنررهقبلضسرر  قجررللقه ررائيقضلق اتررشقضا رر لقيرر قعي انيرر قضالسررتعان قبخباررلقيؤهرراقالءيرراوق

شق ر لقيسراج لقبذاصق ياقضلقن  قضايا  قت ازقالئي قضايو ي قألقيغذلق يقن  قضتيلقاقاتر
ق.184خبالقيؤهاق ااءياوق غي قيعاان قي ا  قت اقتو ا قأصاقضاتزيا قلقيوتلضلقلقي ضل

لقرروقأهييرر قضاويايرر قضاخاصرر قالوءررلاقضايلقيرر قضاصررناجي قيررلقخررر قت ررليوقتزيارر ققققق
هرذلقضتخاررل ق ق ضنرهققاا رراقيراقن رر ق عرضقضاورراال قضاتريقالقيي ررلقألقتنرتسق ا رراق جرلوقضاتزيارر ق

 وقضقتسررراشقضا اارررشقاورررققضايلقيررر قضاصرررناجي قألقضات اليررر ق)قلقذارررصقاعررر وق لرررشقعيررراق سررربشقجررر
تسرر الهقألقاررل ضقتسرر الهقالتخلرر قشررللطقذاررص(قألق سرربشقسررءلطقذاررصقضاوررققالنء ررامقي تررهق
ضاءانلنيرر قألقاعرر وقت  ارر لقلق ااترراايقعذق ررالقييرراقهررذضقضاعيرراقالقيسررياقبضهايرر ق جررلوقضاتزيارر ق

ضايلقيررر قضاصررناجي قيسررر ل ق صرر  قهانلنيررر ق ضنررهقيسرررياقق رر جلوقل   ررراقضاءررانللق رررااي ق وءررلاق
 اايءابرراقبضهايرر ق جررلوقضاينا سرر ققاررلقضايشررللج قيرراق ضوقألقضتيررلقاتعلررققبتءلارر قضاينت ررا قألق
خرر يا قتررا لق خررلق رريقضاسررلاقيررلقشررغنهقألقيورر تقخل رراق رريقأذهررالقضا ي ررللق شررغلقيصرر لق

ق.قضايلقي قضاصناجي قذاصقضاينتسقلقهذضقياقيي لقضجت اللقضاوياي قضاعاي قاوءلاق
 

 

 

                                                           
ق.318 ؤض قيعر ق قوق ق قصقق 184
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 أليوا جبراهيب
 أستاذ الت ليب الثانوي

 باحث اي التنمية الترابية

 لرا: ا عداد مالتنمية الترابية بالماستر دينامية المجا ح الجلرااية خري  م

  .مراكش -جام ة القاوي عياض 

 

أزمة العالم القروي بالمغرب: أية مداخيل ممكنة لإلنصاف 
 والموازنة؟

 مساهمةيف  التفكير حول النموذج التنموي الجديد

ال أحد ين ر بأن المغرب را م رصيدا  بيرا وتاريخا طويال من اإلصالحا  واألوراش التنموية امأ 

جميع األصعد   ل ن مع تل  لم تر أ  لأ المستوى المطموب في بعس المجاال   مع تسجيى الالتوازن 

 مجاال  بالدنا  من خالى التهميش التي طاى العالم القروي.وادم اإلنصاف الترابي بين 

عالم القروي أحد م ونا  المجاى المغربي  التي ارف منت االستقالى تحوال  اميقة خمف  يعتبر ال

اختالال  وتنا  ا  ترابية اد   أبان  في ال ثير من الحاال  ان  صور تريع لممقاربا  والسياسا  

طالها  األمر التي ساهم في  رسام تنا س مجالي بين مجاال  ح رية استفاد  النازلة والتهميش التي 

 من مخططا   خمة ورا م  الثروا   ومجاال   روية را م  البؤس والفقر والعزلة والهشاشة.

 ن التحدي األساسي اليوم  هو معالجة هته التفاوتا  تفاديا إلااد   نتاج نفس األاطاب  من خالى 

مومية حقيقية وممموسة  تقوم امأ  اطام نفس جديد لمعجمة التنموية لبالدنا من خالى تخطيط لسياسا  ا

مبدأ العدالة الترابية بين مجاال  وجها  المغرب. غير أن األمر يستداي الجرأ  في الطرح والشجااة 

المجالية واإل تصادية و االجتماايةفي مقاربة النموتج التنموي الجديد بالش ى التي يستح ر التوازنا  

بين المدن والقرى. األمر التي أ ده جاللة المم  محمد السادس أ ثر من مر  والسيما في خطابع السامي 

بمناسبة ترؤس جاللتع افتتاح الدور  األولأ من السنة التشريعية الثانية من الوالية  2017أ توبر  13يوم 

ر الشأن العام ليس   درا محتوما.  ما أن التشريعية العاشر   "  ن االختالال  التي يعاني منها تدبي
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تجاوزها ليس أمرا مستحيال   تا ما توفر  اإلراد  الصاد ة وحسن استثمار الوسائى المتاحة ... وأنتم 

 مطالبون باالنخراط في الجهود الوطنية  ب ى صدق ومسؤولية  لتغيير هتا الو ع.."

 لأ  ااد  النظر في نموتجنا التنموي؛ من خالى  ومن هتا المنطمق  واستجابة لمندام المم ي التي داا

2018185أ توبر  12خطابع السامي يوم 
  التي يخوى لجميع الفاامين التشاور والتفااى والمساهمة في 

رسم معالم النموتج التنموي الجديد  فإننا سنحاوى في هتا المقاى العممي المتوا ع تقديم مساهمة ف رية 

العام الدائر حوى بمور  النموتج التنموي الجديد لبالدنا. ومنع نتسامى: ما  واممية نأمى أن تغني النقاش

الو عية التي تعيشها المجاال  القروية ببالدنا؟ وما المؤشرا  التي تبرز الر ود البنيوي أو األزمة 

الهي مية والهشاشة بالمجاى القروي؟ وما هي بعس التوصيا  العممية التي من شأنها أن تسااد امأ 

اداد سياسا  أ ثر ادالة توازن بين المجاال  المغربية بش ى اام  وتخمق دينامية جديد  تحقق مستوى  

 مقبوى من التنمية بالوسط القروي؟
 

 

السامية  تعيش نسبة مهمة من سا نة المغرب بالمجاى القروي  فبحسب آخر  حصائيا  المندوبية

وباإل افة  لأ  .40%نسمة أي ما يقارب  13.415.803  تقدر السا نة القروية ب 2014لمتخطيط لسنة 

المعطيا  الديمغرافية  فإن المؤشرا  السوسيو ا تصادية وتم  المرتبطة بالتنمية المجالية والبنيا  

القروي. التحتية  تؤ د في مجمواها امأ مستوى الخصاص في أ ثر من  طاع بالمجاى
186

 

واالجتمااي  وما رافقع من  اال تصاديصحيح أن العالم القروي ارف تحوال  اميقة امأ الصعيد 

تحسن في الولوجيا  وتطور البنيا  التحتية   نتيجة لمجمواة من السياسا  العمومية التي خطط  لها 

خطط الوطني (  الم2008الدولة  والمتمثمة في اد  برامج ومخططا   مخطط المغرب األخ ر )

 2030  الرؤية االستراتيجية 2016-2012لمصحة في العالم القروي  االستراتيجية القطااية لمصحة 

                                                           
"قهللنرراقتقلارر قا نرر قخاصرر  قي يت رراقت ييرر قضايسرراهيا  قلتلتاب رراقلهي لت ررا قل لررلل قخرصررات ا ق رريقع ررالقينظررللقضسررتلضتا يقشرراياقق- 185

ذضقلين يس؛قجلىقألقتل  قعاىقنظلناقضاسايي قيشلل قضانيلذجقضاتنيللقضا  ار  قير قتو ار قضتهر ض قضايلسرلي قاره قلللض ر قضات اارلقضايءتلور  قل ر
يءت  قيلقخ اشق رار قضايلرصق يناسر  قض تتراحقضار لل قضتلارىقيرلقضاسرن قضاتشرليعي قضايااير قيرلقضالالير قضاتشرليعي قضاعاشرل  قبتراليخققسباقتنزيله."

ق.2018أقتل لقق12
ل قتءليلقي ل قضانلضش قول قيساهي قضابلنايسقضال نيقال رلاقضاءللير قضايرانيق ريق رصقضاعزار قجرلقضاي را قضاءرلللقلضا بلريق رااي لش ق لقق- 186

ق.10 قصق2018-2017أقتل لق
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لمسياحة  البرنامج الجديد لمق ام امأ الفوارق  2020لمتنمية القروية"  رؤية  2020و بمها "استراتيجية 

راسا  حديثة و حصائيا  رسمية ) المجالية واالجتمااية  لأ غيرها من البرامج التنموية. ل ن حسب د

 2017  المندوبية السامية لمتخطيط  تقرير التنمية البشرية 2017تقارير المجمس اال تصادي واالجتمااي 

...( تبين  عف فعالية تم  السياسا    ت ال يزاى  سم  بير من س ان القرى  وخاصة الشباب منهم  

مج لم تحدث تحوال سوسيوا تصاديا تجعى اإلنسان القروي يعيشون الهشاشة والفقر. بمعنأ آخر  أن البرا

 " العنصر البشري" في  مب االستراتيجيا . األمر التي  رس التهميش والهشاشة بمختمف تجمياتها. 

 ومنع  سنحاوى  براز بعس مظاهر التهميش و الهشاشة من خالى مؤشرا   مية و يفية:

القروي بالمغرب  ففي مختمف جغرافياتع ن اد ن تشف  ن انصر التهميش م ون باصم لصور  العالم  

مظاهر اإل صام بسهولة  والتي تموح في العجز التنموي امأ مستوى الخدما  والبنيا  والمؤسسا   

فال هربة لم تعرف طريق التعميم  والعزلة لم تف  نهائيا ان العديد من القرى   ما أن الوصوى  لأ 

ر  من المغرب.المام ما زاى صعبا في مناطق  ثي
187

 

معظم الس ان القرويين يعيشون امأ مردودية  طاع فالحي تقميدي شديد التأثر بالتقمبا  المناخية  مما  

يجعمهم يحصمون امأ المستويا  الدنيا من المداخيى المحققة بالبالد مع ادم انتظامها  وهو ما يجعى 

من الوسط القروي مجاال لمفقر بامتياز.
188

 

عيش الفقر والعزلة في شروط  اسية  متقو ع في  طار ا تصاد ال فاف السااي مغرب  روي معزوى ي 

ال تفام تاتي شبع مستحيى.
189

تدني مستوى العيش يجعى منع مجاال لمطرد نحو المدن بتى و 

 اإلستقطاب.

د األر ام التي تؤ خريطة الفقر الوطنية تظى  روية بامتياز  وتنتج ال ثير من مشا ى المدينة.  ت  

 19.4 م أن نسبة الفقر بالوسط القروي سج 2016المندوبية السامية لمتخطيط  في بداية نونبر  نشرتها

  في المائة بالوسط الح ري. 7.9   مقابى  2014 في المائة سنة

                                                           
ق19صقق2009جب قضالويوقضاع لل قتولال قضاي لشقضاءلللقأسئل قضاتنيي قضايؤ ل ق قضا  ع قضتلاى قق- 187

 قضاتنييرر ق2يويرر قضا الررل  قضاتنييرر قضاءلليرر ق رريقسياسرر قعجرر ض قضاتررلضشق ررااي لش قيءررا ق رريلقينشررللض قضا ياجرر قضاءلليرر ق قررزلضلقلهرروقق- 188
ق.54 قصق2012ققضا بلي قضاءللي ق ااينا 

يويرر قضاناصررلل قيلضه رر قضاي ررا قضاتلضبرريقألقتنياترره؟قيررغزاقضاسررل  قينررذقهررللقضاتوررلال قضال تياجيرر ق ررااي لش قيل ررزق ررالاقبررلقزيررا قق- 189
ق.62 قصق2000ال لضسا قلضت وات قضا  ع قضتلاى ق
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  تؤ د التباين الحاصى  2017 ن االاتماد امأ الروائز اإلحصائية التي أجراها تقرير التنمية البشرية  

 (.0.62( والمناطق القروية  ) أ ى من 0.71ة بين المناطق الح رية ) في مستويا  التنمي

فقط  %23فقط من السا نة القرية تستفيد من تغطية صحية و  %32معانا  ومأسا  حقيقية  حيث أن  

في الوسط الح ري(. %76يستفيدون من التأمين اإلجباري األساسي ان المرس )
190
ين اف  لأ  

فاو  لمهيئة الطبية وشبع الطبية والمؤسسا  الصحية بين مختمف جها  تل   التوزيع الجغرافي المت

نسمة  وبين طبيب  4000الممم ة   ت يتباين التأطير الطبي حسب الجها  ما بين طبيب واحد ل ى 

نسمة. 1000واحد لحوالي 
191
  

  المغربية  برز بالممموس غياب العدالة الترابية بين المجاالودينامية هجروية تانتقاى ديمغرافي مهم  

في المائة سنة  49   ت انتقم  من 1993حيث " شرا  السا نة القروية في االنخفاس منت سنة 

"2014في المائة سنة  40 لأ  1994
192
وحسب تو عا  المندوبية السامية لمتخطيط  فإن السا نة  

 .2030في المائة سنة  35.7القروية ستصى  لأ 

 2030و  1960ا بين سنتي رسم بياني: تطور السا نة المغربية م

 

 المندوبية السامية لمتخطيط. 2030 -2005المصدر: التو عا  الس انية حسب م ان اإل امة                                 

                                                           
ق45 قص29/2017تو يا قلضآل اا" قعواا قذضتي قلهوقتءليلقضاي ل قضالهتصا لقلضال تياجيقلضابائي "قتنيي قضاعااوقضاءلللقضاق- 190
ق.51 ق2019ضاي ل قضالهتصا لقلضال تياجيقلضابائي قيساهي ق يقضانيلذجقضاتنيللقضا  ا قالي لش قق- 191
ق.40تءليلقضاي ل قضالهتصا لقلضال تياجيقلضابائي قيل  قسابققصق- 192



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

151 
 

 64في الوسط الح ري(  و  %22.6)  %47.5من جهة آخرى  بمغ معدى األمية في الوسط القروي  

في المائة فقرام. 79.4في المائة في و عية هشاشة  و 
193 

 

 : تباين  بير امأ مستوى التعميمي بالوسط القروي والح ري1جدوى     

 %معدى الوسطين %الوسط القروي %الوسط الح ري المستوى التعميمي

 36.9 50.9 27.7 أمي

 4.7 3.8 5.2 تعميم أولي )روس(

 28 30.2 26.6 ابتدائي

 14.3 10 17.2  ادادي

 10 3.6 14.2 تأهيمي

 6.1 1.5 9.2 جامعي

 2014المصدر: اإلحصام العام لمس ان والس نأ                                     

 

في  96.5(  لأ 1995في المائة ) 18امأ صعيد آخر  فرغم أن معدى ال هربة القروية انتقى من  

  يعيشون بدون  هربام  تا افتر نا 2015مميون مواطن مع نهاية  1.3(  فإن أ ثر من 2014) المائة

أشخاص. 5.5أن  ى بي   روي يتألف من 
194

 

في المائة فقط من المنازى القروية  40  فإن 2014حسب المندوبية السامية لمتخطيط في أواخر سنة  

ألف مواطن  610 ما تجدر اإلشار  أن  روب.هي التي استفاد  من الربط المباشر بشب ة المام الش

مميون نسمة يتوفرون امأ تغطية  2.9من السا نة القروية لم تشممهم التغطية بالمام الشروب  و 

. رغم ما حققع البرنامج المندمج 2015بمنظومة تزويد بالمام الصالح لمشرب تعتريها اختالال  سنة 

لتزويد العالم القروي بالمام الشروب.
195

 

                                                           
ق.2014 يل قض وصامقضاعاوقالس القلضاس نى قضاين ل ي قضاسايي قالتخق- 193
ق25 قصق2016( ق لل قأبلياقPERGتءليلقي ل قضانلضشقول قتءايوقبلنايسقضاق ل  قضاءللي قضاشيلايق)- 194
تءليلقي ل قضانلضشقول قتءايوقبلنايسقضاق ل  قضاءللي قلضابلنايسقضاين يسقاتزلي قضاعااوقضاءلللق اايامقضاصاااقالشلل ق لل قأبلياقق- 195

ق.22 قصق2016
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التخمص من  أ د  أن 2014  فالمندوبية السامية لمتخطيط سنة الربط بشب ا  الصرف الصحي ادم 

في المائة من األسر هي التي  59.2في الوسط القروي مع مة  برى  حيث أّن يطرح المياه العادمة 

 فقط 2.8في المائة في الوسط الح ري و  88.5لها مسا ن تتّصى بشب ة اموميّة لمصرف الصحي  

في المائة من األسر تستعمى ُحَفًرا لمتخمص من المياه  23المائة في الوسط القروي.  ما أّن في 

 ما أن معظم األسر القروية  في الوسط القروي. 50.5في المائة في الوسط الح ري و  8.8العادمة  

لبرنامج في المائة ترمي نفاياتها المنزلية في الخالم  وهو األمر التي يؤ د بأن أهداف ا 89أي 

الوطني لتزويد العالم القروي بالمام الصالح لمشرب  لم يأخت بعين االاتبار  وبالش ى ال افي   ش الية 

 التطهير والرهانا  التي يقت يها الحفاظ امأ البيئة.

 : مفار ة بين الحوا ر والقرى امأ مستوى المرافق الحيوية 2جدوى     

 %معدى الوسطين %القرويالوسط  %الوسط الح ري المرفق العمومي

 73 37.8 91.3 المام

 91.6 84.6 95.2 ال هربام

 56.9 2.9 88.2 الصرف الصحي

 (2014المصدر: المندوبية السامية لمتخطيط )نتائج اإلحصام العام لمس ان والس نأ                                   

ال حديث ان تنمية أو ادالة ترابية مع استمرار أمام هته الو عية  فقد ترسخ  لدينا  نااة  وية بأنع 

تهميش المجاى القروي  م ون حيوي من التراب الوطني. واميع  فإن هته النتائج وغيرها ممن ال يسعنا 

ت ره  تفرس مقاربة جديد  لمشا ى العالم القروي في  طار بنام نموتج تنموي جديد. فرغم المجهودا  

ا امأ الوا ع الفعمي لمقرى  يبقأ محى نظر  ويفرس التف ير في سياسا  القطااية المبتولة  فإن تأثيره

 امومية جديد .

 المحور األول: التعليم وتكافؤ الفرص 

فتح حوار وطني جدي و مسؤوى حوى المسألة التعميمية ببالدنا  وبالمجاى القروي بش ى خاص  -

إلصالح المنظومة  بعيدا ان الخطط االستعجالية واالرتجالية. خصوصا بعد جائحة  ورونا   مدخى

 وما طرحتع من  ش اال  امأ مستوى التعمم. 19 وفيد 
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 ااد  تأهيى جميع المؤسسا  التعميمية  ابر توفير التجهيزا  األساسية لتحسين جود  العممية  -

 التعميمية التعممية

ما  في التعميم العمومي القروي  لتقميص الفجو  الر مية بين العالمين القروي  دماج ت نولوجيا المعمو -

 والح ري  وتحقيقا لمبدأ العدالة واإلنصاف وت افؤ الفرص.

 بنام جامعا  ومرا ز لمبحث العممي تحقيقا لمعدالة المجالية ومبدأ المساوا . -

لألساتت  تشجعهم امأ االستقرار في   من خالى ااتماد تدابير تحفيزية بالموارد البشرية االهتمام -

المناطق القروية  مع  مان ظروف امى مناسبة ت من سالمة أسر  التعميم نفسيا  اجتماايا  

 ا تصاديا   انونيا.

 

اام  خصوصا بعد جائحة حوار وطني وجهوي حوى المنظومة الصحية العمومية ببالدنا بش ى فتح  -

 .19 ورونا  وفيد 

 نشام مرا ز ومستشفيا  صحية امومية في العالم القروي  بالش ى التي يالئم الحاجيا  ال مية  -

 وال يفية لممنظومة الصحية

 توسيع واام التغطية الصحية ليشمى جميع الفئا   ما و يفا -

لفائد  األطبام في القطاع العام لتشجيعهم امأ االهتمام بالموارد البشرية  ابر ااتماد تدابير تحفيزية  -

 االستقرار في المجاى القروي

ت وين وتوفير ادد أ بر من األطبام والممر ين من أجى الوصوى  لأ المستويا  التي توصي بها  -

 منظمة الصحة العالمية

 تخفيس  مفة األدوية تا  األسعار المرتفعة  -
 

 االجتماعية المحور الثالث: التشغيل وتحسين الوضعية

 انتقام مشاريع تر ز امأ اإلنسان القروي وتساهم في تخفيس مؤشرا  الفقر والبطالة -

تعزيز القدر  الشرائية لمطبقة الهشة  وخمق  اانا  اائمية أ ثر تماشيا مع الوا ع االجتمااي  -

 واال تصادي لهتع األسر

-  
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 المحور الرابع: االستمرار في برامج التجهيز

طق بالعالم القروي بالمام الصالح لمشرب وانخراط المندوبيا  الصحية في مرا بة تزويد جميع المنا -

 جود  المياه

بالش ى التي يرااي  العمى امأ است ماى برنامج  هربة المجاال  القروية  ومراجعة أسعارها -

 بالقرى المعوز  مستويا  الدخى الفردي لألسر

ترابيا بين العالم القروي والح ري  وتتبع حالة الشب ة العدالة المجالية في توزيع البرامج الطر ية  -

 القروية

 االستمرار في برامج لف  العزلة ان المجاى القروي -

 المحور الخامس: االقتصاد القروي وتدبير األراضي 

  دماج األنشطة غير المهي مة في اال تصاد المنظم -

 رد االاتبار لممآثر التاريخية والنهوس بالتراث الريفي -

 االاتراف بقيمة الفالح القروي وتم ينع من امتيازا  لموا بة التحوال  اال تصادية -

 ااد  النظر في المم ية الزرااية  من خالى تم ين الفقرام والفالحين الصغار من األرا ي  -

 لالستثمار   مدخى جوهري لمتنمية القروية.

بنصيب مهم من المم يا  المستغمة  غياب التوازن في توزيع االستغالليا  بين مال ين  بار يح ون -

فالحيا  وفئا  آخرى تتوفر امأ استغالليا  مجهرية تتعرس باستمرار لمتفتي  ألسباب  د ت ون 

مرتبطة بنظام اإلرث  أو توالي مواسم الجفاف ... مما يؤدي  لأ الهجر  القروية نحو المدن و ااد  

توزيع االستغالليا  يم ن أن يش ى ثور  زرااية  نفس األاطاب. بالتالي فإننا نعتقد أن تحديث و ااد 

 حقيقية تعود بالنفع امأ اال تصاد القروي.

تثمين الموارد الترابية بالقرى بش ى خاص  امأ ااتبار أن  ى مجاى  روي يتوفر امأ منتوجا    -

 تميزه ان با ي المناطق األخرى. بالتالي بنام اال تصاد القروي رهين بتعزيز المعرفة الخاصة

 بالمنتجا  المحمية  وو ع مخططا  لتنمية سمسمتها بأ ممها من اإلنتاج  لأ التسويق.

 التشجيع امأ   امة مشاريع تصنيعية في العالم القروي  لخمق المزيد من فرص العمى لفائد  الشباب -

 صالح الو عية القانونية لمعقار في الوسط القروي  سيما األرا ي الجمااية والم ي  دما في  -

 التي يمم ها الفالح البسيط األرا يتحفيظ المجاني لجميع ال
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 العالية  اإلنتاجية اإلم انيا الفالحية تا   األرا يو ف الزحف العمراني امأ  -

و تا مساادتهم امأ تطوير ممارساتهم وت وينهم تشجيع المبادرا  والخبرا  المحمية لمفالحين  -

 الفالحية وتنويع منتجاتهم

وية وتطوير " االمة المنطقة" لجمب السياح أ ثر  مع االن باب اى الت وينا  تنشيط السياحة القر -

 بشرا ة مع الجامعا  و ى الفاامين في الميدان السياحي

 المحور السادس: تحرير الطاقات واالهتمام بالشباب

ج  االهتمام أ ثر بالشباب من خالى توفير مناخ مالئم لمعمى والتعميم والترفيع... ت وينا   برام -

تساهم في التشغيى والدخى القار وتحد من التدفقا  الهجروية ومقاوال  شبابية واائمية  مالاب القرب

بمناسبة ت رى ثور   2012غش   20وهو ما أ د اميع جاللة المم  في خطاب نحو المدن والخارج. 

هو ثروتنا الحقيقية ويجب ااتباره  محر  لمتنمية وليس  عائق أمام بأن الشباب "  المم  والشعب

تحقيقها... ورغم الجهود المبتولة فإن و عية شبابنا ال تر ينا وال تر يهم  فالعديد منهم يعانون من 

 اإل صام والبطالة ومن ادم است ماى دراستهم ..." 

ة وتوسيع نطاق التنقيب ان المواهب بالعالم تطوير المسابقا  والتظاهرا  العممية والثقافية والريا ي -

 القروي.

 المحور السابع: الحماية االجتماعية للمواطن القروي

 التعويس ان فقدان الشغى "البطالة" -

أشخاص في و عية –المسنين  –تخصيص مبالغ محدد  ومعقولة لمفئا  األ ثر هشاشة ) األطفاى  -

  اا ة(

 ومساادتهم في األزما موا بة األسر من خالى الت فى العائمي  -

 توحيد األنظمة االجبارية لمتأمين الصحي ان المرس -

 المحور الثامن: التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء

 االاتراف بالمجهود النسائي القروي  وتشجيع حامال  المشاريع من النسام  -

 والت امنيتشجيع التعاونيا  والمقاوال  النسوية وجمعيا  اال تصاد االجتمااي  -



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

156 
 

الجمااية مساوا  مع الرجاى ومجابهة لمعرف الحا ر بقو  في التدبير  األرا يانتفاع النسام من  -

 لألرا يالمحمي 

 بنام مرا ز لمنسام في و عية صعبة  -

 المحور التاسع: العدالة الترابية بين المدن والقرى
 

الموازنة واإلنصاف بين المدن والقرى في التنمية االجتمااية واال تصادية بالدرجة األولأ  نظرا  -

لمتداخى واالرتباط بينهما. فمعالجة مشا ى المدينة اليوم لن يتم فقط في  طار سياسة المدينة  بى  ن 

التي تتخبط  اإلش اال  األمر ال يستقيم  ال بمعالجة أزمة المجاى القروي بااتباره المصدر األوى لجى

فيها المدن حاليا. بالتالي نعتقد أن أية سياسة امومية ستخرج ان هتا اإلطار سي ون مصيرها الفشى  

 وسيعمق أزمة القرى والمدن في نفس الو  .

 جعى المرا ز القروية أ طابا لمتنمية  ابر تثمين المنتوجا  المحمية وامتصاص التدفقا  الهجروية. -

لقرى المغربية وتأهيمها بالش ى التي يم ن الحديث ان مصطمح القرى الت ية بش ى الرهان امأ ا -

 يوازي المدن الت ية

نخمص  لأ أن الوسط القروي بالمغرب أصبح مستوداا لمتهميش ب ى ما يرتبط بهتا الوصف من جهى 

 رب.وأمية وفقر.  ت غدا جزما مطو ا ومفصوال ان سبى التنمية التي يرتادها المغ

 ن اإلاا ة والر ود البنيوي التي يعيشع العالم القروي في السنوا  األخير  يسائى  ى الفاامين مر زيا 

وجهويا ومحميا  بالتالي فإن بنام النموتج التنموي الجديد لن يتأتأ  ال بتم ين القرى حقها من التنمية  

 و يالئها األهمية واألولوية  من اإلصالح الشامى.

القوى  فإننا ال نداي في هته المساهمة المتوا عة اإلحاطة ب ى الق ايا التي تهم الشأن القروي وصفو  

ببالدنا  ألن األمر يستداي تدخى جميع الفاامين الترابيين. وال نداي ب ون التوصيا  التي أوردناها 

ا  يم ن أن تساهم ابار  ان  جابا  سديد  ال تقبى النقد  ل ن األمر يتعمق بأف ار وتصورا  ومقارب

 في بنام المغرب التي نريد.
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وأسأى بمسان الحاى  وخطاب التدلى والخ وع أن ي مى نقص هته الدراسة ويصمح خطأها  فقمما تخمو 

 دراسة من أخطام أو ينجو باحث من اثرا .

ق.2014ض وصامقضاعاوقالس القلضاس نى قضاين ل ي قضاسايي قالتخ يل ق -
ق.51 ق2019ضاي ل قضالهتصا لقلضال تياجيقلضابائي قيساهي ق يقضانيلذجقضاتنيللقضا  ا قالي لش ق -
تءليلقضاي ل قضالهتصا لقلضال تياجيقلضابائي "قتنيي قضاعااوقضاءلللقضاتو يا قلضآل اا" قعواا قذضتي ق -

ق45 قص29/2017لهوق
ق.40تءليلقضاي ل قضالهتصا لقلضال تياجيقلضابائي قيل  قسابققص -
تءليلقي ل قضانلضش قول قيساهي قضابلنايسقضال نيقال لاقضاءللي قضايانيق يق صقضاعزا قجلقضاي ا ق -

ق.10 قصق2018-2017ضاءلللقلضا بليق ااي لش ق لل قأقتل لق
 قصق2016( ق لل قأبلياقPERGتءليلقي ل قضانلضشقول قتءايوقبلنايسقضاق ل  قضاءللي قضاشيلايق) -

ق25
تءايوقبلنايسقضاق ل  قضاءللي قلضابلنايسقضاين يسقاتزلي قضاعااوقضاءلللق اايامقتءليلقي ل قضانلضشقول ق -

ق.22 قصق2016ضاصاااقالشلل ق لل قأبلياق
ق يناس  قذ لوقيلل قضايلصقلضاشعشق2012قش قق20خ اشق را قضايلصققالوق -
ضاسن قق يناس  قتلؤ ق راتهقض تتاحقضا لل قضتلاىقيلق2017أقتل لقق13خ اشق را قضايلصقالوق -

قضاتشليعي قضاياني قيلقضالالي قضاتشليعي قضاعاشل 
خ اشق را قضايلصق يناس  قض تتاحقضا لل قضتلاىقيلقضاسن قضاتشليعي قضايااي قيلقضالالي قضاتشليعي ق -

ق.2018أقتل لقق12ضاعاشل  قبتاليخق
ق19صقق2009ى قجب قضالويوقضاع لل قتولال قضاي لشقضاءلللقأسئل قضاتنيي قضايؤ ل ق قضا  ع قضتلا -
يوي قضاناصلل قيلضه  قضاي ا قضاتلضبيقألقتنياته؟قيغزاقضاسل  قينذقهللقضاتولال قضال تياجي ق -

ق.62 قصق2000 ااي لش قيل زق الاقبلقزيا قال لضسا قلضت وات قضا  ع قضتلاى ق
ضا ياج قيوي قضا الل  قضاتنيي قضاءللي ق يقسياس قعج ض قضاتلضشق ااي لش قيءا ق يلقينشللض ق -

ق.54 قصق2012 قضاتنيي قضاءللي ق ااينا ققضا بلي ق2ضاءللي ق قزلضلقلهوق
 



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


