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 االهداء
 

 إىل من علنين أن احلَاّ عطإ ًتضخَْ ..شسف ًنسامْ...

 ضاحْ معسنْ ضالحوا األخالم ًالفضَلْ...

 إىل من علنين أن النجاح ال ٍأتُ دًن تعب...

 إىل من جعل مين هدفًا ًأماًل ٍطعٓ إىل حتكَكى..

 والدي الغالي
 

 

 من ُضسَب بوا املثل يف احملبْ ًالعطإ ...إىل 

...ًٕ  إىل الطساج الرِ شادتى الطنني ملعانًا ًضَا

 إىل من نان دعاؤها ضسًا لنجاحُ ...

 أمي الغالية
 

 إىل الطند األًل ًاألخري ... 

 إىل من اعطانُ الكٌّ ألمضُ قدمًا ...

 ًحتكَل أحالمُ ًطنٌحاتُ ..

 ُ الثابت حني ميَل العامل بُ..إىل عٌَنُ اليت أزٔ بوا ... نتف

 أخوتي الغاليني
 
 

 شازنت معوه  أمجل حلظات فسحُ ًحصنُ ..الرٍن  الدزبإىل زفام 

 إىل قلٌب أمدتين بنبض العطإ ...

 إىل الرٍن بدًنوه تفكد احلَاّ معناها ...

 أصدقائي الغاليني
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 واحرتام شكر وتقدير  حتية

 

 نكابْ احملامني يف محص إىل األضاترّ زَٖظ ًأعضإ جملظ فسع

 حتَْ احلل ًالعسًبْ ملا تبرلٌنى من جود 

 يف ضبَل إعالٕ زاٍْ احلل ًالعدل

 ًتطٌٍس مونْ احملاماّ ًالعلٌ بوا 

 لتخكَل الغاٍات الطامَْ اليت تصبٌ إلَوا هري املونْ

 

 

 

 نل الشهس إىل األضتاذ الرِ شسفين باضتضافيت مبهتبى

 فهان لُ نعه املعله 

َّ مبعلٌمْ أً نصَخْ  ًمل ٍبدل  عل

 

 عيسى حالوتاحملامي األستاذ 
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 البحث خمطط
 

 مقدمة  _

 الفصل األول :غسفة املراكسة.-

 .تعسٜـ غسؾ١ املرانس٠ -

 َا١ٖٝ ايكسازات ايصادز٠ يف غسؾ١ املرانس٠.-

 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًكساز ايصادز يف غسؾ١ املرانس٠  -

 غسؾ١ املرانس٠  ايػا١ٜ َٔ تػسٜع ايكطا٤ يف -

ايؿسم بني ايكسازات اييت تصدز يف غسؾ١ املرانس٠ ٚبني ايكسازات  -

 املطتعذ١ً . 

 قسازات غسفة املراكسة يف حماكم الدزجة األوىل: –الفصل الثاني 

 قسازات غسؾ١ املرانس٠ ايصادز٠ عٔ قه١ُ ايصًح.-

 قسازات غسؾ١ املرانس٠ ايصادز٠ عٔ قه١ُ ايبدا١ٜ.-

 قسازات غسؾ١ املرانس٠ يف قه١ُ االضت٦ٓاف.–ح ايؿصٌ ايجاي

 قسازات غسؾ١ املرانس٠ يف قه١ُ ايٓكض.–ايؿصٌ ايسابع 

 قسازات غسؾ١ املرانس٠ يف احمله١ُ ايػسع١ٝ. –ايؿصٌ اـاَظ 

 غسؾ١ املرانس٠ يف دا٥س٠ ايتٓؿٝر. قسازات –ايؿصٌ ايطادع -

 ٥ٞ.قسازات غسؾ١ املرانس٠ يف ايكطا٤ اؾصا-ايؿصٌ ايطابع-

 يف غسؾ١ املرانس٠ . صادز٠ ايؿصٌ ايجأَ : أٚاَس 

 ايؿصٌ ايتاضع : طسم ايطعٔ بايكسازات ايصادز٠ يف غسؾ١ املرانس٠ . 

 السأي  _

 خامتة . _
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 متهيد

 

ْٚعسًا أل١ُٖٝ املٛضٛع ٚعدّ تطسم املػسع إىل اختصاص ايكاضٞ 

 يف غسؾ١ املرانس٠ بػهٌ ٚاضح ٚعدّ ؼدٜد َاٖٝتٗا.

١ املرانس٠ يف ايكاْْٛٞ ايطٛزٟ( ٖرا ) قسازات غسؾأقدّ عجٞ 

قاٚاًل إٔ أضًط ايط٤ٛ ع٢ً أِٖ ايٓكاط املتعًك١ بكسازات ٖرٙ ايػسؾ١ 

 ٚأِٖ ايكسازات املتدر٠ يف نٌ دزد١ َٔ دزدات احملانِ ايطٛز١ٜ.

داَع١ نٌ قسازات غسؾ١ املرانس٠ املتٓاثس٠ يف ايكإْٛ املدْٞ 

ٞ ٚايكإْٛ اإلدازٟ ... ٚايكإْٛ ايتذازٟ ٚايكإْٛ اؾصا٥ٞ .... ايػسع

ٚأصٌ احملانُات املد١ْٝ ٚاؾصا١ٝ٥ ٚقإْٛ ايعكٛبات ... ٚقإْٛ تٓعِٝ 

 اَا٠   ٚإدسا٤ات ايتٓؿٝر.١َٓٗ احمل

 تصدزٚضٛف أٚضح يف ٖرا ايبشح ؾُٝا إذا ناْت ٖرٙ ايكسازات 

 ... ٌٖٚ متظ ٖرٙ عٔ احملانِ بصؿتٗا ايٛال١ٝ٥ أّ بصؿتٗا ايكطا١ٝ٥

اـص١َٛ ٚ سطٛز  اْعكادقبٌ ايكسازات دٖٛس ايٓصاع َٚطُْٛ٘ 

 األطساف أّ ال . 

إَها١ْٝ ايطعٔ يف ٖرٙ ايكسازات أٚ ايسدٛع عٓٗا َد٣ إضاؾ١ إىل 

ايٓصاع أٚ إىل سني ايبت يف َٛضٛع ايٓصاع عهِ  اْتٗا٤أٚ ايػاؤٖا قبٌ 

 َدلّ. 

يػايٞ عط٢ إٔ ٜهٕٛ َسدعًا َتٛاضعًا يسداٍ ايكإْٛ يف ٚطين ا

 ضٛزٜا.
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 مقدمة

 

عال١ْٝ  َٔ أِٖ املبادئ األضاض١ٝ يف ايٓعاّ ايكطا٥ٞ ٖٛ َبدأ إٕ

   ٚإٔ تصدز األسهاّ دا٥ًُا يف دًط١ ع١ًٝٓ. احملان١ُ

سٝح ٜتٛدب ع٢ً ايكاضٞ إٔ جيسٟ احملان١ُ بػهٌ  عًين ٚإٔ 

ٜصدز سهُ٘ بني ايٓاع   ٚتعٛد أ١ُٖٝ ٖرا املبدأ ملا ٜكدَ٘ َٔ ضُإ 

ايدع٣ٛ  إدسا٤ات ايكطا٤ ٖٚرا ٜهؿٌ إغساف ايعا١َ ع٢ً ؿطٔ ضرل

َٔ د١ٗ   ٚملا ٜبعح يف ْؿٛع ايكطا٠ َٔ ايػعٛز بٛادبِٗ يف ؼكٝل 

 ايعداي١ َٔ د١ٗ أخس٣.

أداش ايتذاٚش عٔ ٚإٕ ناْت ايع١ًٝٓ ٖٞ األصٌ إال إٔ املػسع قد 

اغذلاط َبدأ ايعال١ْٝ يف بعض اؿاالت اييت تصدز ؾٝٗا األسهاّ دٕٚ 

 ان١ُ ٚبدٕٚ سطٛز اـصّٛ.ق

ؾكد تهٕٛ ايػا١ٜ َٔ ذيو محا١ٜ االقتطا٤ ٚاؿل أٚ ايطسع١ 

إدسا٤ات إصداز ٚايعذ١ً ايصا٥د٠   أٚ تهٕٛ ايػا١ٜ ٖٞ تبطٝط 

 االسهاّ أٚ اؽاذ إدسا٤ات استٝاط١ٝ.

ٚقد تهٕٛ ٖرٙ ايكسازات ٚاألٚاَس إداز١ٜ عت١ أٟ تٓع١ُٝٝ ٚقد 

 صاع ٚصشت٘ . ٜهٕٛ َٓٗا َا ٜتعًل مبطاز ايٓ

ايكسازات اييت تصدز عٔ ايكطا٤ يف غسؾ١ املرانس٠ تعدل عٔ  ٚإٕ

ٚ َا١ٖٝ غسؾ١ املرانس٠ نٕٛ َا١ٖٝ ٖرٙ ايكسازات تتطِ بطبٝع١  طبٝع١

َؤقت١ ٚغرل ؾاص١ً يف ايٓصاع َٚا ٜؤند ذيو أْ٘ ميهٔ ايسدٛع عٓٗا 

ٗا٤ ضٛا٤ بعد ايطرل يف إدسا٤ات ايتكاضٞ أٚ ست٢ يف ْٗا١ٜ اـص١َٛ ٚإْ

 ايٓصاع . 
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 الفصل األول

 غرفة املذاكرة

 

 :  تعزيف غزفة املذانزة  -أواًل

ٖٚٓاى صعٛب١ يف  ػسؾ١ املرانس٠ي ٜسد يف ايكإْٛ تعسٜـ خاص مل 

ؼدٜد َاٖٝتٗا ْتٝذ١ عدّ اٖتُاّ املػسع يدٜٓا باختصاص ايكاضٞ يف 

غسؾ١ املرانس٠   ٚيهٔ اقتصس ايتػسٜع ايطٛزٟ ع٢ً ذنس غسؾ١ 

٠ يف بعض املطا٥ٌ اييت جيب ع٢ً ايكاضٞ إٔ ٜٓعسٖا دٕٚ املرانس

ٚاضتٓادًا يبعض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت تطسقت ملٛضٛع غسؾ١  عال١ْٝ   

 املرانس٠ ْطتطٝع إٔ ْطتدًص تعسٜـ شلا بأْٗا :

ٖٞ ايػسؾ١ اييت ٜصدز ؾٝٗا ايكاضٞ قسازٙ بطًب َٔ أسد أطساف )) 

 . (( ؾٛز صدٚزٜٙٚٓؿر ايٓصاع دٕٚ قان١ُ ٚبػرل عال١ْٝ 

َٔ خالٍ ٖرا  ايتعسٜـ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ خصا٥ص ايكساز ايصادز 

 : ٖٚٞ ع٢ً ايػهٌ ايتايٞيف غسؾ١ املرانس٠ 

 ٜصدز عٔ ايكاضٞ بٓا٤ً ع٢ً طًب أسد أطساف ايٓصاع .  _1

 ٜٓعس ؾٝ٘ دٕٚ تهًٝـ باؿطٛز ٚبدٕٚ خص١َٛ قا١ُ٥ .  _2

 ٜصدز بدٕٚ عال١ْٝ .  _3

 ذٚ طبٝع١ َؤقت١._4

 ماٍية الكزارات الصادرة يف غزفة املذانزة : –اىيًا ث

مبا إٔ ايكساز ايصادز يف غسؾ١ املرانس٠ ٜصدز بدٕٚ عال١ْٝ   ؾٗرا 

 جيعًٓا ْعتكد بأْ٘ قساز ٚال٥ٞ ٚيٝظ قساز قطا٥ٞ.
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يكسازات اييت تصدز عٔ ايكطا٤ يف غسؾ١ املرانس٠ ٖٞ اييت تعدل ؾا

ي٘ طبٝع١ َؤقت١ ٚغرل  عٔ طبٝعت٘ ٚ َاٖٝت٘ نٕٛ ٖرا ايكساز ٜهٕٛ

ؾاص١ً يف ايٓصاع ٚ قسازات ميهٔ ايسدٛع عٓٗا ض٤ٛا بعد ضرل إدسا٤ات 

ايٓصاع ٚبريو اْتٗا٤ احملان١ُ ٚايتكاضٞ أٚ ست٢ يف ْٗا١ٜ اـص١َٛ ٚ

 ؾإٕ شلرٙ ايكسازات طبٝع١ خاص١ ٚؼٌُ يف َطُْٛٗا إدسا٤ات إداز١ٜ

اضٞ أٚ عٔ سطٔ ضرل إدسا٤ات ايتكاضٞ نْٛٗا تصدز عٔ ايكغاٜتٗا 

 احمله١ُ بايصؿ١ ايٛال١ٝ٥ . 

  :الطبيعة الكاىوىية للكزار الصادر يف غزفة املذانزة-ثالجًا

يتشدٜد ايطبٝع١ اؿكٛق١ٝ شلرا ايكساز ؾكد َٝص االدتٗاد بني ايكساز 

ايكطا٥ٞ ايرٟ ٜصدز يف ْصاع ٚيٛ نإ قتُاًل   ٚايتصسف ايٛال٥ٞ 

 ستُاٍ إثاز٠ املٓاشع١.ايرٟ ٜصدز بٓا٤ ايطًب ٚدٕٚ َٓاشع١ أٚ ا

نجرل٠ ٖٞ ايكطاٜا اييت تٓعس يف غسؾ١ املرانس٠ ) أٟ ال تٓعس يف 

قاع١ احمله١ُ ٚإمنا يف َهتب ايكاضٞ بدٕٚ عًٓٝ٘ أٚ سطٛز أٚ 

 ؼدٜد دًطات   ع٢ً غساز َا تؿعً٘ قه١ُ ايٓكض متاًَا ( َجٌ :

  قطاٜا اضت٦ٓاف قسازات أَني ايطذٌ ايعكازٟ أَاّ قه١ُ ايبدا١ٜ 

 ٚاضت٦ٓاف قسازات ز٥ٝظ ايتٓؿٝر أَاّ قه١ُ االضت٦ٓاف.

 ٚاضت٦ٓاف قسازات فًظ إداز٠ اؾُعٝات ايطه١ٝٓ.

ؾٌٗ يًكسازات ايصادز٠ يف ٖرٙ ايكطاٜا بػسؾ١ املرانس٠ سذ١ٝ -

األسهاّ ايكطا١ٝ٥ اييت متٓع َٔ إعاد٠ طسح ايكط١ٝ ع٢ً ايكطا٤ 

 فددًا أّ يٝظ شلا سذ١ٝ ؟
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ْٞ أصٍٛ احملانُات ٚايبٝٓات ) اييت ؼدخ عٔ َٔ املعًّٛ إٔ قاْٛ

سذ١ٝ األسهاّ ( ضهتا عٔ ٖرٙ املطأي١ ٚمل تطسقا شلا أبدًا   تازنإ 

 ٖرا األَس حمله١ُ االدتٗاد ايكطا٥ٞ.

( عاٌَ َع ٖرا املٛضٛع بـ )ايكطع١ٚيف ايٛاقع ؾإٕ االدتٗاد ايكطا٥ٞ ت

دل ايكساز إٕ داش ايتعبرل سٝح تعاٌَ َع نٌ ساي١ ع٢ً سدٙ   ٚاعت

ايصادز عٔ قه١ُ االضت٦ٓاف بكطاٜا ايتٓؿٝر يف غسؾ١ املرانس٠ قساز 

 قطا٥ٞ ي٘ سذ١ٝ اؿهِ ايكطا٥ٞ.

يف َعسض اضت٦ٓاف بُٝٓا اعتدل ايكساز ايصادز عٔ قه١ُ ايبدا١ٜ 

قسازات أَني ايطذٌ ايعكازٟ يف غسؾ١ املرانس٠ أٜطًا قساز ٚال٥ٞ يٝظ 

 فددًا يف قطا٤ اـص١َٛ.ي٘ سذ١ٝ ٚال َاْع َٔ طسح ايٓصاع 

ٚيهٔ َٔ خالٍ ايبشح باالدتٗادات ايطابك١ مل لد ادتٗاد ٜطع 

َعٝازًا ٚاضشًا يًتُٝٝص بني ايكسازات اييت تتُتع باؿذ١ٝ ٚتًو اييت ال 

 تتُتع بٗا.

سٝح طايعتٓا ايػسؾ١  2018ٚاضتُس اؿاٍ ست٢ غٗس أٜاّ َٔ عاّ 

السهاّ اييت ؼٟٛ ثس٠ٚ ايعكاز١ٜ يف قه١ُ ايٓكض بٛاسد َٔ أْدز ا

َٔ املعاٜرل ايٓاظ١ُ شلرٙ اؿذ١ٝ   إذ عسض عًٝٗا طعٔ بكساز صادز عٔ 

قه١ُ االضت٦ٓاف يف زٜـ دَػل باضت٦ٓاف ٚاقع ع٢ً قساز فًظ 

إداز٠ مجع١ٝ ضه١ٝٓ ْعس يف غسؾ١ املرانس٠   ٚنإ أٍٚ أضباب 

ا٤ ايطعٔ ايتُطو عذ١ٝ األسهاّ إذ إٔ ايكط١ٝ ضبل إٔ ْعسٖا ايكط

 ٚقاٍ نًُت٘ ؾٝٗا   ٚبايتايٞ ال جيٛش طسسٗا ع٢ً ايكطا٤ فددًا.
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يف اؿكٝك١ ق١ًًٝ ٖٞ االدتٗادات يف ٖرا املٛضٛع ٚال بد حمله١ُ 

ناْت ايكسازات ايصادز٠ بكطاٜا  ايٓكض إٔ تكٍٛ نًُتٗا ؾُٝا إذا

 اؾُعٝات ايطه١ٝٓ ( تتُتع باؿذ١ٝ أّ ال؟)

يٓكض إٔ ٖرٙ ايكسازات تتُتع ؾازتأت ايػسؾ١ ايعكاز١ٜ يف قه١ُ ا

باؿذ١ٝ ؾعاًل   ٚيهٓٗا مل تهتـ بريو ٚإمنا سًكت عايًٝا يف زلا٤ 

ايكإْٛ ٚاضع١ َعٝازًا ٚاضشًا يًتُٝٝص بني ايكسازات ايصادز٠ بػسؾ١ 

املرانس٠ اييت تتُتع باؿذ١ٝ ٚتًو اييت ال تتُتع بٗا   ؾاضتعاْت بايؿك٘ 

 ٛؾا ٚغسدت قا١ً٥ :ايؿسْطٞ ٚآزا٤ ايؿكٝ٘ املصسٟ أبٛ اي

)) يف ايكسازات ايصادز٠ يف غسؾ١ املرانس٠ ال بد َٔ ايتُٝٝص بني 

ايكسازات ايكطا١ٝ٥ ٚايكسازات ايٛال١ٝ٥ اييت ال ؼٛش سذ١ٝ ايػ٤ٞ 

 احملهّٛ ب٘   بُٝٓا األعُاٍ ايٛال١ٝ٥ ؾًٝظ شلا ذيو ((.

ٚسٝح إٔ ايؿك٘ ايؿسْطٞ ٚضع َعٝازًا ؾسم ب٘ بٔ ايعٌُ ايكطا٥ٞ 

سف ايٛال٥ٞ ؾكاٍ : )) إذا نإ ايتصسف قد اؽر يف َٛاد١ٗ ٚايتص

اـصّٛ بعد زلاع أقٛاٍ املدع٢ عًٝ٘ أٚ بعد دعٛت٘ إلبدا٤ أقٛاي٘   

مت بٓا٤ً ع٢ً طًب أسد اـصّٛ دٕٚ دع٠ٛ نإ عُاًل قطا٥ًٝا   أَا إذا 

 ايطسف اآلخس   ٜهٕٛ ايتصسف ٚال٥ًٝا ((.

ألعُاٍ ٚايكطاٜا اييت تٓعس ٚبعدَا اضتعسضت عددًا َٔ األَج١ً َٔ ا

يف غسؾ١ املرانس٠ أضاؾت : )) إٕ غسؾ١ املرانس٠ يٝطت بايطسٚز٠ ٖٞ 

املعٝاز يًكٍٛ بإٔ اؿهِ صدز بايصؿ١ ايٛال١ٝ٥ يًُشه١ُ   ؾُشه١ُ 

ايٓكض تصدز أسهاَٗا نُشه١ُ قإْٛ ٚبػسؾ١ املرانس٠   

 ٚسهُٗا قطا٥ٞ باملطًل ٜأتٞ بعد دع٠ٛ اـصّٛ ((.
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ًل عذ١ٝ ايكساز ايصادز يف َعسض اضت٦ٓاف قساز ٚؾُٝا ٜتع _

 فًظ إداز٠ مجع١ٝ ضه١ٝٓ نسضت املبدأ ايتايٞ :

إٕ األسهاّ ايصادز٠ عٔ قه١ُ االضت٦ٓاف بٛصؿٗا َسدع )) 

أخر ايصؿ١ طعٔ بايكسازات ايصادز٠ عٔ اؾُعٝات ايطه١ٝٓ   ت

رانس٠ ايكطا١ٝ٥ ال ايٛال١ٝ٥   ألٕ ايكإْٛ ٚإٕ أخطعٗا يًٓعس بػسؾ١ امل

ـِ عٓٗا صؿ١ املٓاشع١ ٚأٚدب إٔ ػسٟ احملان١ُ بعد  غرل أْ٘ مل ٜٓ

دع٠ٛ األطساف ٚتبًٝػِٗ   ٚبديٌٝ إٔ َٔ سل قه١ُ االضت٦ٓاف ؾتح 

باب املساؾع١ إذا أزادت اؽاذ تدبرل َعني   أٚ نًؿت أسد االطساف 

 بتهًٝـ  َعني((

ّ ٖٛ ؾكساز ايكاضٞ باؽاذ تدبرل َطتعذٌ قبٌ دع٠ٛ اـصٛ _  

قساز ٚال٥ٞ ٜصدز بدٕٚ خص١َٛ قا١ُ٥ ٚذيو مبا يًكاضٞ َٔ ٚال١ٜ 

 ايكطا٤.

ٚنريو تعٝني اؿصص اإلزث١ٝ ع٢ً أضاع اإلزخ ايكاْْٛٞ أٚ  _

 ايػسعٞ تصدز بايصؿ١ ايٛال١ٝ٥ ٚال ؼتاز إىل خص١َٛ .

أَا ايكساز ايرٟ ٜصدزٙ ز٥ٝظ ايتٓؿٝر ميهٔ اعتبازٙ قساز  _

 يف غسؾ١ املرانس٠ . قطا٥ٞ ع٢ً ايسغِ َٔ صدٚزٙ 

ٚنريو قساز قه١ُ ايٓكض سٝح تصدز قسازٖا يف َٛضٛع  _

 ايطعٔ املسؾٛع أَاَٗا . 

  :الغاية مً تغزيع الكضاء يف غزفة املذانزة- رابعًا

 سٝح ؽتًـ ٖرٙ ايػا١ٜ تبعًا يًكساز ايصادز ٖٚٞ : 

ايرٟ تتٛالٙ اـص١َٛ نُا  ايعاٖس إَا إٔ تهٕٛ ؿُا١ٜ اؿل _1

 ساز ايصادز بإيكا٤ اؿذص االستٝاطٞ . يف ايك
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ٚإَا إٔ تهٕٛ ايػا١ٜ ايطسع١ ٚايعذ١ً ايصا٥د٠ نُا يف قساز  _2

 إدسا٤ َعا١ٜٓ أٚ خدل٠ أٚ قساز غٗس إؾالع ايتادس . 

إدسا٤ات استٝاط١ٝ يًُشاؾع١ ع٢ً املاٍ  اؽاذٚقد تهٕٛ ايػا١ٜ  _3

تدابرل املطتعذ١ً أٚ اياملدع٢ ب٘ " قساز ٚضع ايٝد ع٢ً ايذلن١ ٚدسدٖا " 

 األخس٣.

 ٚقد تهٕٛ ايػا١ٜ تبطٝط إدسا٤ات إصداز األسهاّ . _4

 " قساز تصشٝح األخطا٤ املاد١ٜ سطاب١ٝ أّ نتاب١ٝ ".

الفزم بني الكزارات اليت تصدر يف غزفة املذانزة وبني - خامضًا

  :الكزارات املضتعجلة

صّٛ إٕ بعض ايكسازات املطتعذ١ً تصدز دًَٚا يف َٛاد١ٗ اـ _1

 ٚبعد تهًٝؿِٗ باؿطٛز . 

ؾايدع٣ٛ املطتعذ١ً ؽطع يًػسٚط ذاتٗا اييت ؽطع شلا ايدع٣ٛ 

ايعاد١ٜ َٔ سٝح تكدِٜ ايطًب املطتعذٌ باضتدعا٤ َطتٍٛف يًػسٚط 

ايكا١ْْٝٛ ٚ ايػه١ًٝ   نُا إٔ ايكسازات املطتعذ١ً ٖٞ قسازات قطا١ٝ٥ 

 ضٗا بأصٌ اؿل .ال ميٝصٖا عٔ غرلٖا إال طابعٗا املطتعذٌ ٚعدّ َطا

إٕ ايكسازات ايصادز٠ يف غسؾ١ املرانس٠ ميهٔ إٔ تهٕٛ  _2

ٚتصدز بدٕٚ خص١َٛ ٚبدٕٚ  قسازات ٚال١ٝ٥ تتُتع بايصؿ١ ايكطا١ٝ٥

ٚال بد َٔ ايرنس إٔ قاضٞ األَٛز ٚقد تهٕٛ ٚال١ٝ٥    عال١ْٝ

املطتعذ١ً ٜصدز قسازات يف غسؾ١ املرانس٠ بٓا٤ ع٢ً ايطًب املكدّ إيٝ٘ 

 ػرل عال١ْٝ : بع٠ٛ اـصّٛ ٚٚقبٌ د

 قساز إدسا٤ َعا١ٜٓ أٚ خدل٠  _

 قساز إدسا٤ اؿذص االستٝاطٞ  _
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 ٚصـ ساي١ زا١ٖٓ ... ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس .  _

ٚال بد َٔ ايترنرل بإٔ طًب إيكا٤ اؿذص االستٝاطٞ ميهٔ إٔ 

ٜكدّ بدع٣ٛ َطتعذ١ً أَاّ قاضٞ األَٛز املطتعذ١ً أٚ إٔ ٜكدّ بطًب 

دع٣ٛ األضاع بطسٜل ايتبع١ٝ عٓد٥ر تهٕٛ قه١ُ املٛضٛع  ضُٔ

ايٓاظس٠ يف ايدع٣ٛ ٖٞ احمله١ُ املدتص١ بإصداز ايكساز بإيكا٤ اؿذص 

 االستٝاطٞ .
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 الفصل الثاني

 يف حمانم الدرجة األوىلغزفة املذانزة 
 

 :  قزارات غزفة املذانزة الصادرة عً حمهنة الصلح– أواًل

  : اؿذص االستٝاطٞز قسا  _1

ٚذيو سطب  إذا قدّ شلا ايطًب تبعًا يدع٣ٛ األضاع ايكا١ُ٥ أَاَٗا

جيٛش ايكا٤  )) / َٔ قإْٛ أصٍٛ احملانُات املد318١ْْٝص املاد٠ /

اؿذص االستٝاطٞ بكساز َٔ احمله١ُ املدتص١ يًٓعس بأصٌ اؿل 

 ((.باألٚضاع املكسز٠ الضتدعا٤ ايدع٣ٛ

إٔ ٜػٌُ االضتدعا٤ طًب اؿذص يف َطايب  ٚيف ٖرٙ اؿاي١ جيب 

 أَاّ احمله١ُ ب٘ املدعٞ بأصٌ اؿل َا مل تهٔ ايدع٣ٛ ب٘ قا١ُ٥

قإْٛ أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ / َٔ 320ٚاضتٓادًا يٓص املاد٠ /

تصدز احمله١ُ قسازٖا باؿذص يف غسؾ١ املرانس٠ ٜٚٓؿر بٛاضط١ ))

 دا٥س٠ ايتٓؿٝر ((.

 ا٥ٞ ع٢ً أْ٘ : ٚقد اضتكس االدتٗاد ايكط

ال جيٛش زؾع اؿذص أٚ تبدٌٜ قً٘ إال يف  قطا٤ اـص١َٛ ألٕ )) 

ايكساز ال ٜصدز يف غسؾ١ املرانس٠ اضتجٓا٤ َٔ ايكاعد٠ ايعا١َ إال بإيكا٤ 

 اؿذص ؾكط ((.

 ٜٚكدّ طًب اؿذص االستٝاطٞ إىل احمله١ُ املدتص١ بطسٜكتني : 

 طًب اؿذص باضتدعا٤ ايدع٣ٛ.-آ

ص بطًب عازض ٜٚٓعس ايكاضٞ يف ٖرا ايطًب طًب اؿذ -ب

  بصٛزتٝ٘ يف غسؾ١ املرانس٠ ٜٚٓؿر عٔ طسٜل دا٥س٠ ايتٓؿٝر. 
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 ايكساز املتطُٔ إدسا٤ َعا١ٜٓ أٚ خدل٠ ؾ١ٝٓ : _2

إذا قدّ شلا ايطًب تبعًا يدع٣ٛ األضاع ايكا١ُ٥ أَاَٗا ٚذيو بطبب 

 ايعذ١ً ايصا٥د٠ ٚقبٌ دع٠ٛ اـصّٛ .

حيل يكاضٞ  )) : أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ 79/6ٚقد ْصت املاد٠ /

األَٛز املطتعذ١ً إٔ ٜكسز يف غسؾ١ املرانس٠ بٓا٤ً ع٢ً ايطًب املكدّ إيٝ٘ 

ٚقبٌ دع٠ٛ اـصِ إدسا٤ املعا١ٜٓ أٚ اـدل٠ ايؿ١ٝٓ ٚذيو يف ساي١ ايعذ١ً 

 ((.ايصا٥د٠ 

 ايكساز ايصادز بتصشٝح األخطا٤ املاد١ٜ أٚ اؿطاب١ٝ :-3

صادز عٓٗا َٔ تًكا٤ ْؿطٗا أٚ بٓا٤ً ع٣ًطًب َكدّ  ايٛازد٠ يف سهِ

/ 216إيٝٗا َٔ قبٌ أسد اـصّٛ َٔ غرل َساؾع١ ؾكد ْصت املاد٠ /

 أصٍٛ قانُات َد١ْٝ :

تتٛىل احمله١ُ تصشٝح َا ٜكع يف سهُٗا َٔ أخطا٤ َاد١ٜ -)) أ

نتاب١ٝ أٚ سطاب١ٝ ٚذيو بكساز ٚتصدزٙ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا أٚ بٓا٤ً ع٢ً 

 صّٛ َٔ غرل َساؾع١.طًب أسد اـ

ٜدٕٚ ناتب احمله١ُ ٖرا ايتصشٝح ع٢ً ْطد١ اؿهِ -ب

 األص١ًٝ ٚيف ايطذٌ ٜٚٛقع٘ َٔ ز٥ٝظ احمله١ُ ((.

 ايكساز ايصادز بٛضع ايٝد ع٢ً ايذلن١ ٚدسدٖا :-4

يف ساي١ طًب أسد ايٛزث١ تصؿ١ٝ ايذلن١ قطا٥ًٝا سٝح ْصت املاد٠ 

ا مل ٜعني املٛزخ ٚصًٝا إذ/ َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايطٛزٟ : ))  837/

يذلنت٘  ٚطًب أسد ذٟٚ ايػإٔ تعٝني َصـ شلا  عني قاضٞ ايصًح 

إذا زأ٣ َٛدبًا يريو َٔ ػُع ايٛزث١ ع٢ً اختٝازٙ  ؾإٕ مل ػُع ايٛزث١ 
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ع٢ً أسد تٛىل ايكاضٞ اختٝاز املصؿٞ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بكدز املطتطاع َٔ 

 ((. بني ايٛزث١  ٚذيو بعد زلاع أقٛاٍ ٖؤال٤

ع٢ً ايكاضٞ / َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايطٛزٟ : ))842ْصت املاد٠ /ٚقد 

إٔ ٜتدر  عٓد االقتطا٤  مجٝع َا جيب َٔ االستٝاطات املطتعذ١ً 

يًُشاؾع١ ع٢ً ايذلن١  ٚذيو بٓا٤ ع٢ً طًب ذٟٚ ايػإٔ  أٚ بٓا٤ ع٢ً 

طًب ايٓٝاب١ ايعا١َ  أٚ دٕٚ طًب َا. ٚي٘ بٛد٘ خاص إٔ ٜكسز ٚضع 

 ((. كٛد ٚاألٚزام املاي١ٝ ٚاألغٝا٤ ذات ايك١ُٝاألختاّ ٚإٜداع ايٓ

ٜطتًِ / َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايطٛزٟ : ))841ٚقد ْصت املاد٠ /

املصؿٞ أَٛاٍ ايذلن١ مبذسد تعٝٝٓ٘  ٜٚتٛىل تصؿٝتٗا بسقاب١ ايكاضٞ. 

 ((. ٚي٘ إٔ ٜطًب أدسًا عاداًل ع٢ً قٝاَ٘ مبُٗت٘

اإلزخ  اؿصص اإلزث١ٝ ع٢ً أضاعايكساز ايصادز بتٛشٜع -5

 : ايكاْْٛٞ

/ َٔ ايكإْٛ املدْٞ ٚاضتٓادًا ألسهاّ قإْٛ 18اضتٓادًا يٓص املاد٠ /

سٝح حيل يًكاضٞ ايصًح َا إٔ اْتكاٍ األَٛاٍ األَرل١ٜ غرل املٓكٛي١ 

ؼكل َٔ ٚؾا٠ املٛزخ بدالي١ غٗاد٠ َٔ كتاز احمل١ً َٚػسٚسات َاي١ٝ 

ٔ أَا١ْ ايطذٌ املٓطك١ ٚغٗاد٠ غاٖدٜٔ ٚصٛز٠ قٝد ْؿٛع صادز٠ ع

املدْٞ ٜكسز سصس اْتكاٍ األَٛاٍ األَرل١ٜ غرل املٓكٛي١ بأصشاب سل 

 االْتكاٍ. 

  :حمهنة البداية قزارات غزفة املذانزة الصادرة عً– ثاىيًا

إذا قدّ شلا ايطًب تبعًا :  الكزار الصادر باحلجش االحتياطي _1

غسؾ١ يدع٣ٛ األضاع ايكا١ُ٥ أَاَٗا ٚتصدز احمله١ُ قسازٖا يف 
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/ أصٍٛ قانُات 318املاد٠ / املرانس٠ ٜٚٓؿر بٛاضط١ دا٥س٠ ايتٓؿٝر

 .َد١ْٝ

ٚاضتكس االدتٗاد ايكطا٥ٞ ع٢ً : )) ال جيٛش زؾع اؿذص أٚ تبدٌٜ 

قً٘ إال يف قطا٤ اـص١َٛ ألٕ ايكساز ال ٜصدز يف غسؾ١ املرانس٠ 

 اضتجٓا٤ يف ايكاعد٠ ايعا١َ إال بإيػا٤ اؿذص ؾكط ((.

 3زايع١ًُٝ يكإْٛ أصٍٛ احملانُات  / ايكٛاعد1737ايكاعد٠ /

 .2129صـ

  فيية : خربة الكزار بإجزاء معايية أو _2

نُات َد١ْٝ : )) حيل يكاضٞ أصٍٛ قا/ 79/6/اضتٓادًا يًُاد٠ 

األَٛز املطتعذ١ً إٔ ٜكسز بٓا٤ ع٢ً ايطًب املكدّ إيٝ٘ ٚقبٌ دع٠ٛ اـصّٛ 

 ي١ ايعذ١ً ايصا٥د٠ ((.إدسا٤ َعا١ٜٓ أٚ خدل٠ ؾ١ٝٓ ٚذيو يف سا

 ٚقد اضتكس االدتٗاد ايكطا٥ٞ ع٢ً : 

)) ايهػـ ٚاـدل٠ قبٌ دع٠ٛ اـصّٛ إدسا٤ اضتجٓا٥ٞ َٔ ايكاعد٠ 

ايعا١َ ٚال جيٛش اؽاذٙ إال بكساز ٜدلش ايعذ١ً ايصا٥د٠ اييت دعت إدسا٤ 

 ذيو قبٌ دع٠ٛ اـصّٛ ؼت طا١ً٥ ايبطالٕ ((. 

 1إْٛ أصٍٛ احملانُات ز/ ايكٛاعد ايع١ًُٝ يك594قاعد٠ /

 .685صـ

)) إذا مل ٜتطُٔ ايكساز َا ٜؿٝد ٚدٛد ساي١ االضتعذاٍ ٚاـػ١ٝ -

 َٔ ؾٛات ايٛقت مل ػص اـدل٠ بػٝاب اـصّٛ ((

 1يكإْٛ أصٍٛ احملانُات ز/ايكٛاعد ايع١ًُٝ 596قاعد٠ /

 .689صـ
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)) إٕ إدسا٤ َعا١ٜٓ أٚ خدل٠ قبٌ دع٠ٛ اـصّٛ ٜتِ يف سدٚد َا -

 عٝ٘ ايطسٚز٠ ؾكط (( تطتد

 1/ ايكٛاعد ايع١ًُٝ يكإْٛ أصٍٛ احملانُات ز602قاعد٠ /

 .699صـ

بزد طلب التاجز املتعلل بالصلح الواقي مً الصادر الكزار  _3

  : اإلفالظ

 / َٔ قإْٛ ايتذاز٠ ايطٛزٟ: 415/يٓص املاد٠  اضتٓادًا

 ع٢ً احمله١ُ بعد اضتُاع ايٓٝاب١ ايعا١َ إٔ تكسز يف غسؾ١ ))

 يف اؿاالت اآلت١ٝ : املرانس٠ زد ايطًب

اذا مل ٜٛدع ايتادس ايدؾاتس ٚاملطتٓدات املب١ٓٝ يف املاد٠  -))أ

ٖٚٞ دؾاتسٙ ايتذاز١ٜ اإلدباز١ٜ املٓع١ُ أصٛاًل   ٚثٝك١ قٝدٙ يف  ايطابك١

 ضذٌ ايتذاز٠ بٝاًْا َؿصاًل ٚتكدٜس أعُاي٘.

  ٜٔ نٌ َِٓٗ.بٝإ ؾُٝع أزلا٤ دا٥ٓٝ٘ َع اإلغاز٠ إىل َبًؼ د-

االستٝايٞ أٚ  باإلؾالعاذا نإ قد ضبل إ سهِ عًٝ٘  -ب 

بايتصٜٚس أٚ بايطسق١ أٚ بإضا٠٤ اال٥تُإ أٚ االستٝاٍ أٚ اختالع االَٛاٍ 

ايعا١َ أٚ نإ مل ٜكِ مبا ايتصّ ب٘ يف صًح ٚام ضابل أٚ نإ قد غٗس 

صاَات اؾالض٘ ضابكا ٚمل ٜـ دٜٕٛ مجٝع دا٥ٓٝ٘ متاَا أٚ مل ٜكِ بايت

   ايصًح بتُاَٗا.

   اذا مل ٜكدّ ضُاْات ناؾ١ٝ يًكٝاّ بتٛشٜع املعدٍ املكذلح. -ز 

اذا ؾس بعد اغالم َتادسٙ أٚ اختًظ أٚ اخؿ٢ أٚ بدد بطسٜك١  -د 

    ايػؼ أٚ االستٝاٍ قطُا ٖاَا َٔ اَٛاي٘.
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ٚيف مجٝع األسٛاٍ إذا نإ ايتادس قد تٛقـ عٔ ٚؾا٤ دْٜٛ٘ -ٖـ

 حمله١ُ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا غٗس إؾالض٘ .ايتذاز١ٜ تكسز ا

حالة ٍزوب التاجز وإغالم بغَز إفالظ التاجز يف  الصادر الكزار _4

 : حمالتُ

 قإْٛ ايتذاز٠ ايطٛزٟ : 446/3اضتٓادًا يٓص املاد٠ /

ٚيف األسٛاٍ املطتعذ١ً نُا يٛ أغًل ايتادس كاشْ٘ ٖٚسب أٚ ))

َسادع١ احمله١ُ يف  أخؿ٢ قطًُا ٖاًَا َٔ َٛدٛدات٘  حيل يًدا٥ٓني

غسؾ١ املرانس٠ ٚعٓد٥ر تؿصٌ احمله١ُ ايدع٣ٛ يف غسؾ١ املرانس٠ 

 (( بدٕٚ دع٠ٛ اـصّٛ

 بإعادة اعتبار التاجز املفلط . الصادر الكزار _5

 ايطٛزٟ: ايتذاز٠  / َٔ قا601ْٕٛاملاد٠ /ؾكد ْصت 

تدعٛ احمله١ُ عٓد االقتطا٤ طايب اعاد٠ االعتباز  -أ))

    ُع ٚداٖٝا اقٛاشلِ يف غسؾ١ املرانس٠.ٚاملعذلضني ٚتط

    ٚجيٛش يهٌ ٚاسد َِٓٗ إ ٜطتعني مبشاّ. -ب

ٚيف ساٍ ٚؾا٤ ايدٜٕٛ بتُاَٗا تهتؿٞ احمله١ُ بايتشكل َٔ  -ز

صش١ املطتٓدات املدلش٠ ؾإذا زأتٗا َتؿك١ َع ايكإْٛ اَست باعاد٠ 

 (( االعتباز

لواردة يف احلهه اواحلضابية الكزار بتصحيح األخطاء املادية  _6

  / أصول حماننات مدىية : 216اصتيادًا ليص املادة / الصادر عيَا

تتٛىل احمله١ُ تصشٝح َا ٜكع يف سهُٗا َٔ اخطا٤ َاد١ٜ -))

نتاب١ٝ أٚ سطاب١ٝ ٚذيو بكساز تصدزٙ َٔ تًكا٤ ذاتٗا أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب 

 أسد اـصّٛ َٔ غرل َساؾع١.
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٢ً ْطد١ اؿهِ ٜدٕٚ ناتب احمله١ُ ٖرا ايتصشٝح ع -

 .س٥ٝظاي  االص١ًٝ ٚيف ايطذٌ ٜٚٛقع٘ َع

جيٛش ايطعٔ يف ايكساز ايصادز بايتصشٝح اذا  -/ : ))217ٚاملاد٠ /

/ أصٍٛ 216/ػاٚشت احمله١ُ ؾٝ٘ سكٗا املٓصٛص عًٝ٘ يف املاد٠ 

 ٚذيو بطسم ايطعٔ اؾا٥ص٠ يف اؿهِ َٛضٛع ايتصشٝح. قانُات 

 ((. از ايرٟ ٜصدز بسؾض ايتصشٝحال جيٛش ايطعٔ َطتكال يف ايكس-

ٚاضتكس االدتٗاد ايكطا٥ٞ ع٢ً : )) سل احمله١ُ بتصشٝح اؿهِ يف 

غسؾ١ املرانس٠ َكصٛز ع٢ً األخطا٤ املاد١ٜ ٚال ٜتذاٚشٙ إىل اؿهِ 

 ع٢ً َدع٢ عًٝ٘ مل ٜصدز اؿهِ عًٝ٘ ((.

 ّ ٕ344/3/8/965  ّ337/965  

دٕٚ متجٌٝ ايطسؾني ) ميهٔ إدسا٤ تصشٝح يف اؿهِ دٕٚ َسادع١ ٚ

 إذا نإ ايتصشٝح ٜطتُد أضباب٘ َٔ ٚقا٥ع اؿهِ (

 ّ ٕ115/31/2/1968  ّ52/968 

) اـطأ املادٟ ايرٟ تصشش٘ احمله١ُ تًكا٥ًٝا أٚ بايطًب ٚدٕٚ دع٠ٛ -

اـصّٛ ٜػٌُ املٓطٛم َٚا ٜستبط ب٘ َٔ أضباب دٖٛس١ٜ تػهٌ دص٤ 

.) َ٘ٓ 

 ّ ٕ2133/30/12/1970  ّ74/1971 

ايطعٔ اؾا٥ص٠ يف سهاّ ايصادز٠ بايتصشٝح ؽطع يطسم ) األ-

َٛضٛع ايتصشٝح إذا ػاٚشت احمله١ُ ؾٝ٘ سكٗا يف تصشٝح االخطا٤ 

 املاد١ٜ ٚاؿطاب١ٝ (.

  1963ّ ٕ ؽ / 8/6/1/1963ٕ ّ 
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)إٕ اـطأ باضِ احملهّٛ عًٝ٘ يف َٓطٛم اؿهِ َٔ األخطا٤ -

ٚاضشًا يف َٓدزدات املاد١ٜ ٚبإَهإ احمله١ُ تصشٝش٘ باعتباز ازل٘ 

  احملان١ُ ( 

 1316صـ 3ايكٛاعد ايع١ًُٝ ز 1133م

) يٝظ يًكاضٞ ضًط١ تعدٌٜ اؿهِ يًدطأ ايكاْْٛٞ ٚإٕ ذيو قاصس -

 ع٢ً اـطأ املادٟ ( 

 1319صـ 3ايكٛاعد ايع١ًُٝ ز 1136م

 ونالء التفليضة : الكزار الصادر بعشل  _7

 : ٛزٟ/ َٔ قإْٛ ايتذاز٠ ايط471املاد٠ /  ؾكد ْصت

حيل يًكاضٞ املٓتدب بٓا٤ ع٢ً ايػه٣ٛ املكد١َ إيٝ٘ َٔ  -1 ) 

املؿًظ أٚ َٔ ايدا٥ٓني أٚ َٔ تًكا٤ ْطؿ٘ إٔ ٜكذلح عصٍ ٚنٌٝ أٚ ٚنال٤ 

    ايتؿًٝط١ سطب اؿاٍ.

ٚإذا مل ٜٓعس ايكاضٞ املٓتدب يف تًو ايػه٣ٛ يف َٝعاد  -2

    مثا١ْٝ أٜاّ ؾُٝهٔ زؾعٗا اىل قه١ُ االضت٦ٓاف.

تطُع عٓد٥ر قه١ُ االضت٦ٓاف يف غسؾ١ املرانس٠ تكسٜس  -3

    (.ايكاضٞ املٓتدب ٚإٜطاسات ايٛنال٤ ٚتصدز سهُٗا يف دًط١ ع١ًٝٓ

 الكزار الصادر بتعيني حمهه :-8

 /ز َٔ قإْٛ ايتشهِٝ ايطٛزٟ :14اضتٓادًا يٓص املاد٠ 

١ ( ًَٜٛا ايتاي30ٝز ـ إذا مل ٜعني أسد ايطسؾني قهُ٘ خالٍ َد٠ ))

يتطًُ٘ طًبًا بريو َٔ ايطسف اآلخس  أٚ إذا مل ٜتؿل احملهُإ املعٓٝإ 

( ًَٜٛا ايتاي١ٝ يتازٜذ تعٝني 30ع٢ً اختٝاز احملهِ ايجايح خالٍ َد٠ )

( َٔ ٖرا ايكإْٛ اختٝازٙ 3آخسُٖا تٛيت احمله١ُ املعسؾ١ يف املاد٠ )
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هٕٛ بٓا٤ ع٢ً طًب اسد ايطسؾني بكساز تتدرٙ يف غسؾ١ املرانس٠ ٜٚ

يًُشهِ ايرٟ اختازٙ احملهُإ املعٝٓإ أٚ ايرٟ اختازت٘ احمله١ُ 

ز٥اض١ ١٦ٖٝ ايتشهِٝ  ٚتطسٟ ٖرٙ األسهاّ يف ساي١ تػهٌٝ ١٦ٖٝ 

 .( ايتشهِٝ َٔ أنجس َٔ ثالث١ قهُني
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 الفصل الثالث

 حمهمة االستئناف  يفغزفة املذانزة 
 

ه١ُ أص١ًٝ بايٓعس يف ؽتص قه١ُ االضت٦ٓاف باعتبازٖا ق-

طًب زد ايكاضٞ إذا نإ َٔ قطا٠ ايصًح أٚ ايبدا١ٜ أٚ االضت٦ٓاف أٚ 

قاضًٝا عكازًٜا أٚ أسد ممجًٞ ايٓٝاب١ ايعا١َ االضت٦ٓاؾ١ٝ عٓدَا ٜهٕٛ 

/ ٜٚصدز اؿهِ االضت٦ٓايف بعد ايتشكٝل يف 187خصًُا َٓطًُا ّ/

 ايطًب يف غسؾ١ املرانس٠. 

 الزد املكدو حبل أحد الكضاة :  طلب الكزار الصادر يف _1

 :/ أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ 185ْصت املاد٠ /

إذا أْهس ايكاضٞ تتٛىل احمله١ُ يف ايّٝٛ ايتايٞ إلْكطا٤ املٝعاد  )

/ أٟ خالٍ األٜاّ ايجالث١ ايتاي١ٝ يًتبًٝؼ 183املٓصٛص عًٝ٘ يف املاد٠ /

ايسد  ايٓعس يف طًب ايسد ٚتكّٛ يف ايتشكٝل ٚتطُع أقٛاٍ طايب

َٚالسعات ايكاضٞ عٓد االقتطا٤ ٚممجٌ ايٓٝاب١ ايعا١َ ثِ تصدز 

 .  ( اؿهِ ٜٚٓعس يف طًب ايسد بػسؾ١ املرانس٠

/ َٔ قإْٛ أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ 176املاد٠ / أٚضشتٚقد 

 ٖٚٞ : األضباب املٛدب١ يسد ايكاضٞ

/ اذا نإ يًكاضٞ أٚ يصٚد٘ َصًش١ َباغس٠ أٚ غرل َباغس٠ يف 1

 ع٣ٛ ٚيٛ بعد امالٍ عكد ايصٚاز.ايد

 / إذا نإ خطٝبا ألسد اـصّٛ.2

 / إذا ٚدد بٝٓ٘ ٚبني أسد املتداعني عدا٠ٚ.3

 / إذا نإ أسد املتداعني قد اختازٙ سهُا يف قط١ٝ ضابك١.4
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/ إذا نإ أسد اـصّٛ خادَا ي٘ اٚ اعتاد املؤان١ً َع أسد 5

 اـصّٛ أٚ َطانٓت٘ أٚ قبٍٛ ٖد١ٜ َٓ٘.

 / أصٍٛ َد١ْٝ بصدد ايتٓشٞ َا ًٜٞ : 177ضشت املاد٠ /نُا أٚ

/ أصٍٛ 176ع٢ً ايكاضٞ يف األسٛاٍ املرنٛز٠ يف املاد٠ /-1

َد١ْٝ إٔ خيدل احمله١ُ يف غسؾ١ املرانس٠ ضبب ايسد ايكا٥ِ ٚذيو 

 .يإلذٕ ي٘ بايتٓشٞ

جيٛش يًكاضٞ يف غرل أسٛاٍ ايسد املرنٛز٠ إذا اضتػعس اؿسز -2

ٟ ضبب إٔ ٜعسض تٓشٝ٘ ع٢ً احمله١ُ يف غسؾ١ يف ْعس ايدع٣ٛ أل

 املرانس٠ .

 :االصتئياف الواقع على قزارات رئيط التيفيذ الكزار الصادر يف  _2

 : َد١ْٝقانُات / أصٍٛ 279املاد٠ / اضتٓادًا يٓص

/ تكبٌ ايكسازات اييت ٜصدزٖا ز٥ٝظ ايتٓؿٝر ايطعٔ يد٣ قه١ُ )أ

صادز٠ بايتأنٝد ع٢ً تٓؿٝر االضت٦ٓاف ٚال تكبٌ ايطعٔ ايكسازات اي

 ايكساز ايطابل َا مل تطسأ اضباب ددٜد٠.

/ خيطع االضت٦ٓاف يًُٝعاد ٚاالصٍٛ املتبع١ يف اضت٦ٓاف ب

االسهاّ املطتعذ١ً ٜٚبًؼ اضتدعا٤ االضت٦ٓاف يًدصّٛ يف َٛطِٓٗ 

املدتاز ٚيف ساٍ عدّ اؽاذ َٛطٔ كتاز ٜتِ ايتبًٝؼ يصكا ع٢ً يٛس١ 

 طسٟ ذيو ع٢ً احملاَٞ ايٛنٌٝ يف املًـ ايتٓؿٝرٟ.اعالْات ايدا٥س٠ ٜٚ

/ تؿصٌ قه١ُ االضت٦ٓاف يف غسؾ١ املرانس٠ يف ايطعٔ بكساز ز

 (.َدلّ َٚعًٌ ٚع٢ً ز٥ٝظ ايتٓؿٝر اتباع٘

 بإجزاء معايية أو خربة فيية :  الصادر الكزار  _3

 / أصٍٛ قانُات املد١ْٝ :237ؾكد ْصت املاد٠ /
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ايؿصٌ يف َٛضٛع ايدع٣ٛ ٚزؾع ٜد  إذا اضتؤْـ سهِ ال ٜتطُٔ)

احمله١ُ عٓٗا ٚدب ع٢ً قه١ُ االضت٦ٓاف إذا ؾطدت٘ إٔ ؼهِ يف 

 .( املٛضٛع أٜطا

 / أصٍٛ قانُات َد١ْٝ :241ٚاْطالقًا َٔ ْص املاد٠ /

جيسٟ ع٢ً ايدع٣ٛ يف االضت٦ٓاف َا جيسٟ َٔ ايكٛاعد ع٢ً )

باالدسا٤ات أٚ  ايدعا٣ٚ أَاّ قه١ُ ايدزد١ االٚىل ضٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل

 (. االسهاّ َا مل ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً خالؾ٘

ؾًُشه١ُ االضت٦ٓاف إٔ تتدر ايكساز بإدسا٤ املعا١ٜٓ ٚاـدل٠ ايؿ١ٝٓ 

 ملا شلا َٔ ضًطإ ع٢ً عح َٛضٛع ايدع٣ٛ.
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 الفصل الرابع

 حمهمة النكض يفغزفة املذانزة 
 

 احلهه يف الطعوٌ املزفوعة أمامَا :  _1

قه١ُ ايٓكض بايٓعس يف ايطعٕٛ املسؾٛع١ أَاَٗا يف غسؾ١ ؽتص 

املرانس٠ ضد األسهاّ ٚايكسازات ايكاب١ً يًطعٔ بايٓكض مبكتط٢ 

أسهاّ قإْٛ أصٍٛ احملانُات أٚ أٟ قإْٛ خاص ٚبعد اْكطا٤ 

املٛاعٝد احملدد٠ يتبادٍ َرنسات ايدؾاع ٜسضٌ دٜٛإ قهُٛ ايٓكض 

  ٚبعد إٔ تٛدع ايٓٝاب١ َرنس٠ بأقٛاشلا   ًَـ ايطعٔ إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ 

ٜعني  ز٥ٝظ احمله١ُ املطتػاز املكسز   ٚحيدد اؾًط١ يًٓعس يف 

اؾدٍٚ يف دٜٛإ قه١ُ ايكط١ٝ ٚتدزز يف ددٍٚ اؾًطات ٜٚعًل 

 ايٓكض قبٌ تازٜذ اؾًط١ غُط١ عػس ًَٜٛا ع٢ً األقٌ.

ًا خاصًا ًٜدص ٚيف ايّٝٛ املعني يًذًط١ ٜتًٛ املطتػاز املكسز تكسٜس

ؾٝ٘ أضباب ايطعٔ ٚايسد عًٝ٘ ٚحيصس ؾٝ٘ اـالؾات اييت ٜتٓاشعٗا 

اـصّٛ بدٕٚ إبدا٤ زأٜ٘ ؾٝٗا ٚؼهِ قه١ُ ايٓكض بدٕٚ َساؾع١   

ٚيهٔ إذا زأت ضسٚز٠ يًُساؾع١ ؾًٗا زلاع قاَٞ اـصّٛ ٚايٓٝاب١ 

١ُ ايعا١َ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ال ٜؤذٕ يًدصّٛ املجٍٛ بأْؿطِٗ أَاّ احمله

/ َٔ قإْٛ أصٍٛ 104َٔ غرل قاّ عِٓٗ   ٖرا قبٌ تعدٌٜ املاد٠ /

ٚمبكتط٢  2016/ يعاّ 1احملانُات ٚيهٔ بعد صدٚز املسضّٛ زقِ /

/ َٓ٘ أيصَت اـصّٛ بتٛنٌٝ قاّ باؿطٛز 105أسهاّ املاد٠ /

 عِٓٗ.
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نُا ال حيل يًدصِ ايرٟ مل ٜٛدع َرانس٠ إٔ ٜٓٝب عٓ٘ قاًَٝا 

 يف اؾًط١.

 ا  الكزار بوقف التيفيذ وتيفيذ احلهه : اخت _2

َد١ْٝ  : " ٜذلتب ع٢ً  قانُات / أص253ٍٛاملاد٠ / يكد ذنست

 ايطعٔ بطسٜل ايٓكض ٚقـ تٓؿٝر اؿهِ " .

ٚيهٔ يف عجٓا بادتٗادات اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايٓكض لد أْ٘ : 

 جيٛش حمله١ُ ايٓكض إٔ تكسز يف غسؾ١ املرانس٠ ٚقـ ايتٓؿٝر َؤقتًا

إذا طًب ذيو ٚنإ خيػ٢ َٔ ايتٓؿٝر ٚقٛع ضسز دطِٝ ٜتعرز 

 تدازن٘.
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 اخلامسالفصل 

 احملهمة  الشزعية  يفغزفة املذانزة 
 

 إثبات الوفاة وتعيني احلصص الغزعية :  _1

ٜتجبت قطا٠ ايػسع ٚؾا٠ ايطٛزٜني ٚاألداْب ايتابعني يف أسٛاشلِ 

ٜٚعني  ٚقإْٛ األسٛاٍ املد١ْٝ ايػدص١ٝ ألسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ

قطا٠ ايػسع سصص ايٛزث١ ايػسع١ٝ َٔ ايذلن١ ٚذيو بٓا٤ ع٢ً طًب 

ٜكدَ٘ إيِٝٗ أصشاب ايعالق١ ٜٚصدز اؿهِ إَا يف غسؾ١ املرانس٠ أٚ 

 يف دًط١ ع١ًٝٓ إذا عازض بعض ايٛزث١ يف سل ايبعض اآلخس .

 تعيني ونيل قضائي للنفكود :  _2

املؿكٛد ٖٛ غدص ال ْعسف سٝات٘ َٔ ممات٘ أٚ تهٕٛ سٝات٘ قكك٘ 

ٚيهٔ ال ٜعسف ي٘ َهإ ٜٚعتدل املؿكٛد نايػا٥ب ايرٟ َٓعت٘ ظسٚف 

قاٖس٠ َٔ ايسدٛع إىل َهاْ٘ أٚ إداز٠ غؤْٚ٘ بٓؿط٘ أٚ ٚنٌٝ عٓ٘ َد٠ 

أنجس َٔ ض١ٓ ٚتعطًت بريو َصاحل غرلٙ ؾإذا تسى املؿكٛد ٚنٝاًل 

ايػسع يف تجبٝت٘ ٜٚصدز  سهُ٘ يف ايتجبٝت َت٢ عاًَا ٜٓعس قاضٞ 

  ٚإذا مل ٜذلى ٚنٝاًل تٛاؾست ؾٝ٘ ايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف ايٛصٞ 

قطا٥ًٝا أٚ نإ ايٛنٌٝ ايرٟ تسن٘ غرل َتٛاؾس٠ ؾٝ٘ ايػسٚط ايٛادب 

تٛاؾسٖا يف ايٛصٞ ٜدخٌ ضُٔ اختصاص قاضٞ ايػسع تعٝني ٚنٌٝ 

يو يف غسؾ١ املرانس٠ َا مل قطا٥ٞ إلداز٠ غؤْٚ٘ ٜٚصدز اؿهِ بر

 ٜكع ْصاع أٚ َعازض١.
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 إلكاء احلجش االحتياطي يف الدعاوى املالية : _3

 / أصول حماننات مدىية :488اصتيادًا للنادة /

/أ/ ؼهِ احمله١ُ ايػسع١ٝ يف ايطًبات املطتعذ١ً املتعًك١ )

 باألَٛز ايداخ١ً يف اختصاصٗا مبكتط٢ املٛاد ايطابك١.

يػسع١ٝ إ تٛقع اؿذص االستٝاطٞ يف ايدعا٣ٚ ب/ يًُشه١ُ ا

املاي١ٝ املتعًك١ مبطا٥ٌ ايٛال١ٜ ٚايٛصا١ٜ ٚايٓٝاب١ ايػسع١ٝ ٚاؿكٛم 

ايصٚد١ٝ ٚتؿصٌ يف دعا٣ٚ االضتشكام املتؿسع١ عٔ اؿذص ايصادز يف 

 (. ٖرٙ ايدعا٣ٚ

 تصشٝح األسهاّ :-4

 / أصٍٛ قانُات َد١ْٝ :498ْصت املاد٠ /

سٟ احملان١ُ ٚؾكا يإلدسا٤ات اـاص١ مبشانِ تكاّ ايدع٣ٛ ٚػ)

 ( ايبدا١ٜ يف ايكطاٜا ايبطٝط١

ؾهُا ناْت إدسا٤ات تصشٝح األسهاّ إلعطا٤ ايكساز بايتصشٝح 

ٜصدز يف غسؾ١ املرانس٠ يد٣ قه١ُ ايبدا١ٜ ؾإٕ ذيو اؿهِ 

 ٜٓطشب ع٢ً احمله١ُ ايػسع١ٝ.

ً لُ حل فزض ىفكة عزعية  وتضليه الولد إىل أحد أبويُ أو مل-5

 احلضاىة :

ٜٓعِ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايطٛزٟ اؾدٜد ٚتعدٜالت٘ أسهاّ 

/ تازٜذ 20/ َٔ ايكإْٛ زقِ /151-137اؿطا١ْ يف املٛاد /

ٜصدز َا ًٜٞ : تعدٌٜ املٛاد ايتاي١ٝ َٔ قإْٛ األسٛاٍ  27/6/2019

 : 1953/ يعاّ 59ايػدص١ٝ ايطٛز١ٜ ايصادز باملسضّٛ ايتػسٜعٞ زقِ /
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ؿطا١ْ سل َٔ سكٛم ايطؿٌ ٚسل ملصًشت٘ ٚنريو سل َٔ سكٛم ا _

 –ايبًٛؽ  –األّ بػسط تٛاؾس األ١ًٖٝ .... ٜٚػذلط يف اؿاضٔ : ايعكٌ 

ايكدز٠ ع٢ً تسب١ٝ ايطؿٌ  –ايطال١َ َٔ األَساض املعد١ٜ اـطرل٠ 

)احملطٕٛ ( ٚزعا١ٜ نريو ٜػذلط باؿاض١ٓ إٔ تهٕٛ خاي١ٝ َٔ شٚز 

 أدٓيب.

 ١ األّ ٚيٛ ناْت َٔ غرل دٜٔ األب احملطٕٛ.تطتُس سطاْ _

تٓتٗٞ اؿطا١ْ بإمتاّ احملطٕٛ ضٛا٤ نإ ) ذنس أّ أْج٢ ( مخط١ -

 عػس ض١ٓ.

خيرل ايكاصس أسد أبٜٛ٘ عٓدٖا ٜطًب َٔ ايكاضٞ تطًُٝ٘ إٜاٙ ٚؾل -

 / ايؿكس٠ ايجايج139.١اإلدسا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ /

ًطسؾني ٚاْتكاٍ سل اؿطا١ْ ألّ / ض١ٓ ي15زؾع ضٔ اؿطا١ْ إىل /_

األّ عاٍ شٚاز األّ سٝح أصبح َٔ سل األب أخر ايطؿٌ دٕٚ اعتباز 

 زغب١ ايطؿٌ.

 ٚدٛب ايٓؿك١ بني األقازب َع اختالف ايدٜٔ.-

 /137اضتٓادًا يٓص املاد٠ /

 تطكط ايٓؿك١ ايصٚد١ٝ عايتني :

ز إذا اَتٓعت عٔ اإلقا١َ َع شٚدٗا يف َطهٔ ايصٚد١ٝ دٕٚ عر-1

 َػسٚع.

 إذا عًُت خازز َطهٔ ايصٚد١ٝ دٕٚ إذٕ شٚدٗا.-2

ميهٔ يًُشه١ُ تعٝني ٚصٞ غسعٞ يألٚالد ايكاصسٜٔ سني ٜهٕٛ  _

 ذيو َٓاضبًا.
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إعطا٤ اإلذٕ يًٛصٞ ايػسعٞ بتٛنٌٝ قاّ ع٢ً األٚالد ايكاصسٜٔ -

  يتُجًِٝٗ أَاّ ايكطا٤.
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 السادسالفصل 

 التنفيذئزة يف دا غزفة املذانزة
  

 :مدىيةحماننات / أصول 279ىصت املادة /

يف مجٝع ايطًبات ايتٓؿٝر١ٜ باالضتٓاد إىل ز٥ٝظ ايتٓؿٝر ٜؿصٌ )

 . (أٚزام املًـ 

ز٥ٝظ ايتٓؿٝر  تصدز عٔٚقد تسدد ايبعض سٍٛ طبٝع١ ايكسازات اييت 

أثٓا٤ ايطرل يف إدسا٤ات تٓؿٝر األسهاّ ؾُٝا إذا ناْت تعتدل عُاًل 

صادزًا يف قطا٤ اـص١َٛ أّ تصسؾًا ٚال٥ًٝا صادز يف قطا٤  قطا٥ًٝا

 .ايٛال١ٜ

 لو  20/7/1963/ تاريخ 26بالغ وسارة العدل رقه /أوضح ولكد  

 :  بكولُ

" أعط٢ ايػازع يس٥ٝظ ايتٓؿٝر صالسٝت٘ بايؿصٌ يف مجٝع ايطًبات 

ايتٓؿٝر١ٜ باالضتٓاد إىل أٚزام املًـ بدٕٚ دع٠ٛ اـصّٛ ٚإٕ َا ٜصدزٙ 

ٔ قسازات يف ٖرا ايصدد خيطع يًطعٔ أَاّ قه١ُ االضت٦ٓاف يف َ

املٓطك١ اييت تؿصٌ ايطعٔ ٚتؿصٌ قه١ُ االضت٦ٓاف يف ٖرا ايطعٔ 

 بكساز ي٘ ق٠ٛ ايكط١ٝ املكط١ٝ ".

اضتٓادًا يريو ِؾإٕ قسازات ز٥ٝظ ايتٓؿٝر ايصادز٠ باـالؾات 

١ٝ٥ يعدّ متتع َٔ األعُاٍ ايكطا١ٝ٥ ال ايتصسؾات ايٛال تعتدلايتٓؿٝر١ٜ 

 بأٟ سذ١ٝ .خرل٠ األ

  : قصدٖا املػسعَٚٔ ٖرٙ ايطًبات ايتٓؿٝر١ٜ اييت 
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تكسٜس -تكسٜس اإلساي١ ايكطع١ٝ   - إٜكاع اؿذص ع٢ً األغٝا٤

 طسح ايعكاز باملصاد ايعًين . -سبظ املدٜٔ 

ؾهٌ ْصاع ٜتعًل بإدسا٤ات ايتٓؿٝر ٜٓعس يف غسؾ١ املرانس٠ ٚنٌ 

 ضُٔ اختصاص ايكطا٤ ايعادٟ.َا خيسز عٔ ذيو ٜدخٌ 

 قزارات الكاضي العكاري يف غزفة املذانزة :

إٕ غسؾ١ املرانس٠ يٝطت بايطسٚز٠ ٖٞ املعٝاز يًكٍٛ بإٔ -

اؿهِ صدز بايصؿ١ ايٛال١ٝ٥ يًُشه١ُ   ؾُشه١ُ ايٓكض تصدز 

أسهاَٗا حمله١ُ قإْٛ ٚبػسؾ١ املرانس٠ ٚسهُٗا قطا٥ٞ باملطًل 

 ٜأتٞ بعد دع٠ٛ اـصّٛ.

أوجُ الغبُ بني قزارات الكاضي العكاري الدائه والكاضي العكاري  _

 املؤقت :

 إٕ نٌ ٖرٙ ايكسازات تصدز عٔ قاضٞ عكازٟ َٓؿسد.-1

 ٖرٙ ايكسازات َعؿا٠ َٔ ايسضّٛ ايكطا١ٝ٥ ٚزضِ ايطابع.-2

 ايكسازات املتعًك١ بايذلقني َدل١َ.-3

 ت.ايػا١ٜ َٔ ٖرٙ ايكسازات ٖٞ املطا١ُٖ بتجبٝت املعاَال-4

َٔ سٝح ايتبًٝؼ ؾإٕ ايتػاب٘ يف ايتبًٝؼ ٜهٕٛ َٔ اإلدازات -5

 ايعا١َ إىل أع٢ً َٛظـ ٜدٜسٖا.

 اوجُ االختالف بني قزارات الكاضي العكاري الدائه واملؤقت :

 قسازات ايكاضٞ ايعكازٟ املؤقت ؾاص١ً بأصٌ ايٓصاع.-1

ايكسازات اييت تتعًل بتجبٝت قاضس ايتشدٜد ٚاييت مل جيس -2

ٗا اعذلاض ٜٚعتدل ايكساز ْاؾرًا مبذسد تصدٜك٘ ٚحياٍ إىل ايطذٌ عًٝ

 /.186/ َٔ ايكساز /22ايعكازٟ يتطذٌٝ قتٛاٙ سطب املاد٠ /
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ايكسازات اييت تتطُٔ تسقني االعذلاضات يعدّ سطٛز اؾًطات -

/ َٔ ايكساز 21أٚ يعدّ إبساش املطتٓدات املؤٜد٠ يًدع٣ٛ سطب ّ/

/186./ 

ٓ٘ ْتٝذ١ ايبت يف االعذلاضات ايٛاقع١ ع٢ً ايكسازات ايصادز٠ ع-

احملاضس ٚاييت سددت َٛاعٝد زؤٜتٗا ٜٚبًؼ اـصّٛ َٛاعٝدٖا ٚتتطُٔ 

إَا ايتصدٜل ع٢ً احملاضس أٚ ايػا٥ٗا ٖٚرٙ ايكسازات قاب١ً يًطعٔ بطسٜل 

 االضت٦ٓاف.

قسازات ايكاضٞ املؤقت تعطٞ يًُدعٞ سكًا يف إ ٜسادع -

 مل ٜعذلض أٚ ملٔ زقٔ اعذلاض٘. احملانِ خالٍ / ضٓتني/ ملٔ

 قزارات الكاضي العكاري الدائه:   -

جيٛش إثبات خالف ضٓد ايتًُٝو ظُٝع ٚضا٥ٌ اإلثبات أٟ يٝظ -

أَا قسازات ايكاضٞ املؤقت ؾتكٝد  _شلا سذ١ ق٠ٛ ايكط١ٝ املكط١ٝ 

 بايطذٌ ايعكازٟ ٚشلا سذ١ٝ َطًك١.

كازٟ ايدا٥ِ بايٓطب١ يًتكادّ ؾٝطسٟ ع٢ً قسازات ايكاضٞ ايع-

املطذ١ً يف دؾاتس ايتًُٝو أَا ايكاضٞ ايعكازٟ املؤقت ؾال ٜٛدد تكادّ 

 عًٝٗا ألْٗا تطذٌ يف ايطذٌ ايعكازٟ.

قسازات ايكاضٞ ايدا٥ِ إداز١ٜ أَا قسازات ايكاضٞ املؤقت ال -

 صؿ١ قطا١ٝ٥.

ٚإٕ االدتٗاد ايكاضٞ بتعاٌَ َع ٖرا املٛضٛع ) بايكطع١ٝ ( سٝح 

١ ع٢ً سدٙ سٝح اعتدل ايكساز ايصادز عٔ قه١ُ تعاٌَ َع نٌ ساي

االضت٦ٓاف بكطاٜا ايتٓؿٝر يف غسؾ١ املرانس٠ قساز قطا٥ٞ ي٘ سذ١ٝ 

اؿهِ ايكطا٥ٞ بُٝٓا اعتدل اؿهِ ايصادز عٔ قه١ُ ايبدا١ٜ يف 

َعسض اضت٦ٓاف قسازات أَني ايطذٌ ايعكازٟ يف غسؾ١ املرانس٠ قساز 

 ح ايٓصاع فددًا يف قطا٤ اـص١َٛ. ٚال٥ٞ يٝظ ي٘ سذ١ٝ ٚال َاْع َٔ طس
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 الفصل السابع

 لكضاء اجلزائي ا يفغزفة املذانزة 
 

 الكزارات الصادرة يف غزفة املذانزة :-

ال جيٛش يًكاضٞ إٔ ٜعٝد ايٓعس يف ايدع٣ٛ بعد إصداز سهُ٘ ؾٝٗا 

 ٚخسٚدٗا َٔ سٛشت٘.

ٚاضتجٓا٤ َٔ ٖرا األصٌ أعط٢ املػسع يًُشانِ اؿل يف إصداز 

زات يف غسؾ١ املرانس٠   َٚجاشلا عدّ إْؿاذ اؿهِ يهٕٛ ايعكٛب١ ايكسا

َػُٛي١ بايتكادّ   أٚ يصّٚ اطالم ضساح احملهّٛ عًٝ٘   أٚ ٚقـ 

ايتٓؿٝر   أٚ سلٍٛ اؾسمي١ بايعؿٛ ايعاّ   أٚ ٚقـ اؿهِ ايٓاؾر   أٚ 

 إعاد٠ االعتباز.

 ٚقد دس٣ قطا٤ ايدا٥س٠ اؾصا١ٝ٥ يف قه١ُ ايٓكض ع٢ً إٔ ٖرٙ

ايكسازات ايصادز٠ عٔ قانِ ايدزد١ األخرل٠ يف غسؾ١ املرانس٠ تعتدل 

َدل١َ ٚال تكبٌ ايطعٔ أَاّ قه١ُ ايٓكض   ٚإٕ َجٌ ٖرٙ ايطعٕٛ 

 جيب إٔ تسد غهاًل.

ٚيهٔ قه١ُ ايٓكض زدعت عٔ ٖرا االدتٗاد يعدّ تٛؾس ضٓد ي٘ يف 

أْٗا  بطط زقابتٗا ع٢ً َجٌ ٖرٙ ايكسازات   ٚقسزتايكإْٛ ميٓع َٔ 

ٚأَجاشلا تكبٌ ايطعٔ بايٓكض أض٠ٛ باؿهِ األصًٞ ايصادز عٔ 

 قانِ ايدزد١ األخرل٠.

إعطا٤ ايكساز بتكدٜس األضساز اؿاص١ً أٚ إدسا٤ ايهػـ أٚ أ١ٜ -1

/ أصٍٛ قانُات 185َعا١ًَ َطتعذ١ً ٚذيو سطب ْص املاد٠ /

 دصا١ٝ٥.
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األضساز )يس٥ٝظ قه١ُ بدا١ٜ اؾصا٤ قبٌ َٛعد اؾًط١ إٔ ٜكدز -

اؿاص١ً أٚ إٔ جيسٟ نػؿًا أٚ أ١ٜ َعا١ًَ َطتعذ١ً أخس٣ بٓؿط٘ أٚ 

 بٛاضط١ غرلٙ إذا طًب املدعٞ ايػدصٞ ذيو (

ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً األصٍٛ املتبع١ أَاّ قه١ُ صًح اؾصا٤ اضتٓادًا 

 / أصٍٛ قانُات دصا216.١ٝ٥يٓص املاد٠ /

تٝاطٞ يًكاضٞ ٚنريو أداش املػسع إعطا٤ ايكساز بإيكا٤ اؿذص االس

 اؾصا٥ٞ قبٌ َٛعد اؾًط١ َجٌ أ١ٜ َعا١ًَ َطتعذ١ً أخس٣.

 قزار إعادة االعتبار :-2

إٕ احمله١ُ املدتص١ بإعاد٠ االعتباز ٖٞ احمله١ُ اييت سهُت ع٢ً 

احملهّٛ عًٝ٘ بايدزد١ األخرل٠ ٚع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ إٔ ٜكدّ طًب زد 

ايبٝاْات ايالش١َ  االعتباز بعسٜط١ إىل قاضٞ اإلساي١ ٜٚػٌُ ايطًب

يتعٝني غدص١ٝ احملهّٛ عًٝ٘ ٚتازٜذ اؿهِ ايصادز بإداْت٘ ٜٚبني َا 

/ َٔ قإْٛ ايعكٛبات تٓطبل عًٝ٘ ٜٚدزع 151ٚ  185إذا ناْت املاد٠ /

قاضٞ اإلساي١ طًب إعاد٠ االعتباز ٜٚتشكل َٔ تٛاؾس ايػسٚط ثِ حيٌٝ 

 األٚزام يًٓا٥ب ايعاّ إلبدا٤ َطايبت٘.

هّٛ عًٝ٘ ٜطتشل إعاد٠ االعتباز عهِ ايكإْٛ ؾإذا نإ احمل

/ف.ع ٚناْت غسٚطٗا َتٛاؾس٠ أصدز قاضٞ 159ٚمبكتط٢ املاد٠ /

اإلساي١ قسازٙ إىل ايٓا٥ب ايعاّ يٝٛدعٗا احمله١ُ اييت سهُت ع٢ً 

 احملهّٛ عًٝ٘ بايدزد١ األخرل٠.

/ ف.ع أبد٣ 158أَا إذا ناْت إعاد٠ االعتباز قطا١ٝ٥ سطب املاد٠ /-

اإلساي١ زأٜ٘ يف ايطًب ٚأزضٌ األٚزام بٛاضط١ ايٓٝاب١ ايعا١َ إىل  قاضٞ

احمله١ُ اييت سهُت ع٢ً املطتدعٞ يف ايدزد١ األخرل٠ ٜٚعٛد شلرٙ 



 

41 

احمله١ُ أَس إصداز قساز االعتباز أٚ زؾض ايطًب بعد اضتطالع زأٟ 

 ايٓٝاب١ ايعا١َ.

 قزار إخالء الضبيل : -3

ملٛقٛف إٔ ٜطتدعٞ ؽ١ًٝ ضبًٝ٘ يف قساز اخال٤ ايطبٌٝ : يًُدع٢ عًٝ٘ ا

مجٝع أدٚاز احملان١ُ ٚايتشكٝل ٜٚكدّ ايطًب إىل قاضٞ ايتشكٝل اٚ 

قاضٞ ايصًح املؿٛض خطًٝا بايتشكٝل أٚ قاضٞ اإلساي١ سطب اؿاٍ 

 ٚيف أثٓا٤ احملان١ُ إىل احمله١ُ ايٓاظس٠ يف ايدع٣ٛ.

نس٠ ٚذيو ٜٚٓعس املسدع ايكطا٥ٞ يف طًب اخال٤ ايطبٌٝ يف غسؾ١ املرا

 / أصٍٛ قانُات دصا121.١ٝ٥سطب املاد٠ /

يف مجٝع األسٛاٍ املب١ٓٝ يف املاد٠ ايطابك١ ٜكدّ طًب ؽ١ًٝ ايطبٌٝ 

مبٛدب اضتدعا٤ ٜٓعس ؾٝ٘ بػسؾ١ املرانس٠ بعد اضتطالع زأٟ ايٓا٥ب 

 ايعاّ.

 تكديه الهفالة : -4

ي١ ال جيٛش حملهُيت اؾٓاٜات ٚايٓكض إخال٤ ضبٌٝ املتِٗ إال بهؿا

أصٍٛ ز   أَا إخال٤ ايطبٌٝ َٔ غرل ٖاتني  4/ 130ْكد١ٜ أٚ َصسؾ١ٝ ّ/

احملهُتني ؾإْ٘ دا٥ص بهؿاي١ أٚ بدْٚٗا   ٚايكاضٞ يف ذيو سس يف 

تكدٜس يصّٚ ايهؿاي١ إلخال٤ ايطبٌٝ ؾٝشدد َكدازٖا   أٚ عدّ يصَٚٗا 

خالف سٍٛ تطبٝل أسهاّ ؾٝكسز إخال٤ ايطبٌٝ دٕٚ نؿاي١ ٚإذا ْػأ 

ؾٝؿصٌ ب٘ املسدع املٛدٛد٠ يدٜ٘ ايدع٣ٛ أٚ املسدع ايرٟ سهِ  ايهؿاي١

بٗا ٚذيو يف غسؾ١ املرانس٠ ٚبٓا٤ ع٢ً اضتدعا٤ َٔ صاسب ايعالق١ 

 / أصٍٛ.ّ.128ّ/
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 قزار تعيني املزجع :  _5

جيٛش ؾُٝع اـصّٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚاملدعٞ ايػدصٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ 

٘ إىل احمله١ُ املدتص١ بتعٝني إٔ ٜطًبٛا تعٝني املسدع باضتدعا٤ ٜكدَْٛ

/ 409املسدع أٟ قه١ُ االضت٦ٓاف أٚ قه١ُ ايٓكض سطب املاد٠ /

 أصٍٛ .ز.

ايٓكض أٚ االضت٦ٓاف يف غسؾ١ املرانس٠ يف )) ٚتٓعس قه١ُ 

ايطًب املسؾٛع إيٝٗا ٜتعني املسدع بعد اضتطالع زأٟ ايٓا٥ب ايعاّ يدٜٗا 

طا١ٝ٥ املتٓاشع١ ٖٛ املدتص ٚتعني يف قسازٖا أٟ َسدع َٔ املسادع ايك

ٚإذا نإ تعٝني املسدع قد مت بكساز َٔ قه١ُ االضت٦ٓاف ؾٗٛ خيطع 

 يًطعٔ بايٓكض ((.

نُا تؿصٌ يف صش١ أٚ  عدّ صش١ اإلدسا٤ات املتدر٠ َٔ قبٌ 

 املسدع ايكطا٥ٞ ايرٟ قسز عدّ اختصاص٘.

 قزار ىكل الدعوى :-6

ب ٚدب تكدمي٘ إىل إذا اضتٓد طًب ْكٌ ايدع٣ٛ إىل ساي١ االزتٝا

 ايػسؾ١ اؾصا١ٝ٥ يف قه١ُ ايٓكض ٜٚصدز قسازٖا يف غسؾ١ املرانس٠.

أَا إذا اضتٓد إىل احملاؾع١ ع٢ً األَٔ ايعاّ ؾتكدَ٘ ايٓٝاب١ ايعا١َ 

َػؿٛعًا باألضباب املٛدب١ ي٘ ٜٚكسز ايٛشٜس إساي١ ايطًب إىل قه١ُ 

 ايٓكض أٚ عدّ إسايت٘.

ٛ االزتٝاب املػسٚع تٓعس قه١ُ أَا إذا نإ ضبب ْكٌ ايدع٣ٛ ٖ

ايٓكض يف طًب ْكٌ ايدع٣ٛ ؾإٕ قسزت ْكًٗا سددت املسدع ايكطا٥ٞ 

اؾدٜد ايرٟ جيب إٔ ٜهٕٛ َٔ دزد١ املسدع ايكطا٥ٞ املطًٛب ْكٌ 

 ايدع٣ٛ َٔ عٓدٙ.
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 قزار تغنيل اجلزمية بالعفو العاو :-7

ٖرا إٕ ضكٛط ايدع٣ٛ ايعا١َ بايعؿٛ ايػاٌَ ٖٛ َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٚ

ٜعين إٔ احمله١ُ جيب إٔ ؼهِ ب٘ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا ؾال ساد١ يدع٠ٛ 

اـصّٛ ٚعال١ْٝ املساؾع١ ؾٝهؿٞ إٔ ٜصدز ايكاضٞ قسازٙ يف غسؾ١ 

 املرانس٠ ٜٚؿُٗ٘ يف دًط١ ع١ًٝٓ.

 قزارات قاضي التحكيل :  _8

 ٜصدز قاضٞ ايتشكٝل ْٛعني َٔ ايكسازات:

 : قسازات ؼكٝك١ٝ _ 1

 _االْتكاٍ ٚاملعا١ٜٓ  _) االضتذٛاب َجٌ بايتشكٝل  تصدز أثٓا٤ ايطرل 

 إخال٤ ايطبٌٝ( _إصداز املرنسات ٚ  اضذلداعٗا  _ايتؿتٝؼ 

 قسازات قطا١ٝ٥ :  _ 2

 ٚإٜداع األٚزام ايٓٝاب١ ايعا١َ تصدز بعد اْتٗا٤ ايتشكٝل َجٌ قساز 

ٚقساز ايعٔ يف اؾٓح ٚاملدايؿات ٚغرلٖا  قساز َٓع احملان١ُ

قاضٞ ايتشكٝل ؼكٝك١ٝ ناْت أّ قطا١ٝ٥ يف غسؾ١  ٚتصدز قسازات

 . املرانس٠

 قزارات قاضي اإلحالة :  _9

ٜدقل قاضٞ اإلساي١ يف ٚثا٥ل ايكط١ٝ اييت تعسض عًٝ٘ ٜٚعُد إىل 

إصداز قسازٙ ايٓٗا٥ٞ كتتًُا ايتشكٝل ب٘ ٚقد ٜهٕٛ ٖرا ايكساز بايتدًٞ 

ساي١ ع٢ً يف ايدع٣ٛ يعدّ االختصاص أٚ مبٓع احملان١ُ أٚ باإل

 قانِ ايدزد١ األٚىل يف اؾٓح ٚاملدايؿات أٚ ع٢ً اؾٓاٜات ٚيف

 اؾٓاٜات ٜصدز قاضٞ اإلساي١ قسازات٘ يف غسؾ١ املرانس٠.
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 قزار وقف تيفيذ العكوبة :-10

 ٜصدز ايكاضٞ قساز ٚقـ تٓؿٝر ايعكٛب١ يف غسؾ١ املرانس٠.

ِ ٜكسز َؿّٗٛ ٚقـ ايتٓؿٝر ٖٛ إٔ ٜصدز ايكاضٞ اؿهِ بايعكٛب١ ث

 ٚقـ تٓؿٝرٖا ٚقد زبط املػسع ايٛقـ بعدد َٔ ايػسٚط :

 إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا دٓش١ٝ أٚ تهدٜس١ٜ.-1

إٔ ال ٜهٕٛ احملهّٛ عًٝ٘ قد سهِ ضابكًا بعكٛب١ َٔ ْٛع -2

 ايعكٛب١ املساد تعًٝكٗا أٚ أغد َٓٗا.

 إٔ ٜهٕٛ يًُشهّٛ عًٝ٘ قٌ إقا١َ سكٝكٞ يف ضٛزٜا.-3

احملهّٛ عًٝ٘ األدٓيب قد تكسز طسدٙ قطا٥ًٝا أٚ  إٔ ال ٜهٕٛ-4

 إدازًٜا َٔ ضٛزٜا.

 قزار عدو إىفا  احلهه : -11

تهٕٛ ايعكٛب١ َػُٛي١ بايتكادّ ٜصدز ايكاضٞ قسازٙ بعدّ إْؿاذ 

اؿهِ تهٕٛ ايعكٛب١ َػُٛي١ بايتكادّ ضٛا٤ دؾع ب٘ أسد اـصّٛ أٚ 

 يف غسؾ١ املرانس٠.َٔ تًكا٤ ْؿط٘ ٚيٛ مل ٜتعسض ي٘ أسد اـصّٛ ٚذيو 
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 الفصل الثامن

 غزفة املذانزة  صادرة يفأوامز 
 

 األوامز اإلدارية : _1

 ميازع ز٥ٝظ احمله١ُ بعض االختصاصات ذات ايصؿ١ اإلداز١ٜ 

املٛاؾك١ ع٢ً إعطا٤ صٛز٠ عٔ األٚزام املدلش٠ يف ايدع٣ٛ ألسد َجٌ  _

 َد١ْٝ . قانُات اصٍٛ ؾكس٠ /ب//45اـصّٛ َاد٠ /

ٔ األسهاّ ايصادز٠ عٔ املٛاؾك١ ع٢ً إعطا٤ صٛز٠ َصدق١ ع _

/ 46ال املاد٠ /ّ نإ خصًُا أٜطًبٗا ضٛا٤  هٌ غدصاحمله١ُ ي

 اصٍٛ قانُات .

 األوامز على العزائض :  _2

عطب ضًطت٘ ايٛال١ٝ٥ أّ ايكطا١ٝ٥  احمله١ُ إٔ ٜصدزيس٥ٝظ 

 ٘تهًٝؿاالضتدعا٤ املكدّ إيٝ٘ يف غٝاب اـصِ ٚدٕٚ أٚاَس ع٢ً 

 ٖٚا يف ساالت عد٠.باؿطٛز 

َٓٗا إٔ ٜعتدل ز٥ٝظ احمله١ُ ايدع٣ٛ املسؾٛع١ أَاّ احمله١ُ -

 / أص101ٍٛ/ ّ تبادٍ ايًٛا٥حَٔ ايدعا٣ٚ ايبطٝط١ ٚال ؽطع ي

 َد١ْٝ . قانُات

 ٣اؿطٛز أَاّ احمله١ُ يف ايدعاٚ َٛاعٝدإْكاص  أٚ إٔ ٜكسز-

 24املطتعذ١ً َٔ  ٣ ايدعاٚٚيف   ضاع١ 24ايعاد١ٜ َٔ ثالث١ أٜاّ إىل 

ايتهًٝـ باؿطٛز إىل تبًٝؼ  إٔ حيصٌسط ضاع١ إىل ضاع١ ٚاسد٠   بػ

-101/ اـصِ ْؿط٘ ٚذيو بكساز ٜصدزٙ ع٢ً االضتدعا٤ املكدّ ي٘ ّ

 / أصٍٛ َد١ْٝ .102-103
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 ختاو احملاننة وإصدار احلهه :  اعالٌ-

١ُ بعد اْتٗا٤ اـصّٛ َٔ تكدِٜ َساؾعاتِٗ ٜعًٔ ز٥ٝظ  قه

اؾٓاٜات ختاّ احملان١ُ بعد ذيو ؽتًٞ احمله١ُ يف غسؾ١ املرانس٠ 

ؾتدقل يف قساز االتٗاّ ٚأٚزام ايطبط ٚادعا٤ات َٚساؾعات ايٓٝاب١ ايعا١َ 

ٚاملدعٞ ايػدصٞ ٚاملتِٗ   ثِ تترانس ؾٝٗا ٚتطع سهُٗا بإمجاع 

 اآلزا٤ أٚ بػايبٝتٗا   ٚجيب ع٢ً َٔ خيايـ إٔ ٜدٕٚ كايؿت٘ يٝصاز إىل

َعسؾ١ األضباب ايداع١ٝ يريو   ٌٖٚ ٖٞ ْامج١ عٔ ْكص يف اإلدسا٤ات 

 ايكا١ْْٝٛ أّ يطعـ يف األدي١.

ٚتكطٞ احمله١ُ بايتذسِٜ عٓد ثبٛت ايؿعٌ   ٚبايتدل١٥ عٓد اْتؿا٤ 

األدي١ أٚ عدّ نؿاٜتٗا   ٚبعدّ املطؤٚي١ٝ إذا نإ ايؿعٌ ال ٜؤيـ دسًَا 

 أٚ ال ٜطتٛدب عكابًا.

ه١ُ اؿهِ يف غسؾ١ املرانس٠ تعٛد إىل قاع١ ٚبعد إٔ تطع احمل

احملان١ُ ٚتٓعكد اؾًط١ ؾٝتًٛ  ايس٥ٝظ اؿهِ عطٛز املتِٗ ٜٚٛقع٘ 

 ايهاتب غب تالٚت٘ ٚإال عدّ.
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 الفصل التاسع

 طزم الطعن بالكزارات الصادرة يف غزفة املذانزة
 

يًطعٔ  إٕ ايكسازات ايصادز٠ يف غسؾ١ املرانس٠ َٓٗا َا ٜهٕٛ قاباًل

 َٚٓٗا َا ٜصدز َدلًَا : 

 الكزارات الكابلة للطعً ختضع ليوعني مً الطعً :  _1

 ايطعٔ أَاّ املسدع ايرٟ صدز عٓ٘ ايكساز :  _أ 

ٖٚرا ايطعٔ ٜٓعس ب٘ يف قطا٤ اـص١َٛ بدع٣ٛ َطتك١ً ؽطع 

 يًكٛاعد ايعا١َ يسؾع ايدع٣ٛ ايعاد١ٜ   

شذٛش عًٝ٘ إٔ ٜطعٔ نكساز إيكا٤ اؿذص االستٝاطٞ سٝح حيل يًُ

بكساز اؿذص االستٝاطٞ بدع٣ٛ َطتك١ً خالٍ مثا١ْٝ أٜاّ َٔ تازٜذ 

 َصدز٠ قساز اؿذص . ذاتٗا تبًٝػ٘ ايكساز ٜٚكدّ ايطعٔ إىل احمله١ُ 

ايطعٔ بايكساز أَاّ املسدع ايرٟ خيطع ي٘ ايكاضٞ َصدز  _ب 

 ايكساز : 

طعٔ باالضت٦ٓاف إٕ ايكسازات ايصادز٠ يف غسؾ١ املرانس٠ ٚايكاب١ً يً

إمنا تٓعس يد٣ َسدع ايطعٔ يف غسؾ١ املرانس٠   ؾكسازات ز٥ٝظ 

ايتٓؿٝر ايصادز٠ يف اإلضباز٠ ايتٓؿٝر١ٜ ؽطع يًطعٔ باالضت٦ٓاف سٝح 

حيل يًُٓؿر عًٝ٘ أٚ املتطسز َٔ قساز ز٥ٝظ ايتٓؿٝر إٔ ٜكدّ طعًٓا أَاّ 

قساز  دزقه١ُ االضت٦ٓاف خالٍ مخط١ أٜاّ َٔ تبًٝػ٘ ايكساز ٜٚص

  ٚأٜطًا قساز زد طًب اؿذص االستٝاطٞ ؾإٕ قه١ُ االضت٦ٓاف َدلًَا 

قه١ُ االضت٦ٓاف تٓعس باالضت٦ٓاف يف غسؾ١ املرانس٠ ٚبدٕٚ دع٠ٛ 

 اـصّٛ.
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إذا مجٝع قسازات ز٥ٝظ ايتٓؿٝر ٖٞ َٔ ْٛع ٚاسد َٚٔ طبٝع١ ٚاسد٠ 

تصدز يف غسؾ١ املرانس٠ دٕٚ دع٠ٛ  اـصّٛ ٚؽطع يًطعٔ بطسٜل 

 الضت٦ٓاف.ا

تؿصٌ قه١ُ االضت٦ٓاف يف غسؾ١ املرانس٠ يف ايطعٔ بكساز ي٘ -

 ق٠ٛ ايكط١ٝ املكط١ٝ.

 طبٝع١ قساز ز٥ٝظ ايتٓؿٝر : 

إذا نإ صادزًا يف قطا٤ ايٛال١ٜ مل تهٔ ي٘ سذ١ٝ ٚداش ي٘ ايسدٛع 

عٓ٘   أَا إذا نإ صادزًا يف قطا٤ اـص١َٛ ناْت ي٘ سذ١ٝ ٚال 

٢ً صاسب املصًش١ إ ٜطعٔ ؾٝ٘ جيٛش ايسدٛع عٓ٘  ٚٚدب ع

 باالضت٦ٓاف.

 الكزارات املربمة :  _2

تصدز ٖرٙ ايكسازات يف غسؾ١ املرانس٠ َدل١َ ٚال ؽطع ألٟ طسٜل 

 َٔ طسم ايطعٔ َٚٓٗا : 

 قساز ؾسض ْؿك١ غسع١ٝ َؤقت١  _1

 قساز تطًِٝ ايٛيد ألسد أبٜٛ٘ أٚملٔ ي٘ سل اؿطا١ْ . _2

ايطعٔ بٗا إال َع اؿهِ  قساز تصشٝح األسهاّ ال ٜكبٌ _3

 ايصادز يف َٛضٛع ايدع٣ٛ .

ايكسازات ايؿاص١ً يف االضت٦ٓاف ايٛاقع ع٢ً قسازات ز٥ٝظ  _4

 ايتٓؿٝر.
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  الشخصي الزأي
 

بعد إٔ مت اضتعساض ايكسازات ٚاألسهاّ ٚاألٚاَس اييت تصدز عٔ  

 :  ْطتٓتر اآلتٞاحملانِ مبدتًـ أْٛاعٗا ٚدزداتٗا يف غسؾ١ املرانس٠ 

 ؾٗٓاى قسازات : 

(  قسازات تتعًل باإلدسا٤ات ايػه١ًٝ ايتُٗٝد١ٜ ٚاييت ػعٌ  1

ايٓصاع ايكطا٥ٞ قا٥ًُا ٚنٌ ذيو ٜتعًل بكٝد طًب ايدع٣ٛ ٚتأضٝظ 

 االدعا٤ متٗٝدًا ؿٌ ايٓصاع عٔ طسٜل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ .

( قسازات تتعًل مبٛضٛع ايٓصاع ٖٚٞ قسازات ٜتٛدب إصدازٖا يف  2

انس٠ ٚقبٌ إبالؽ ايطسف ايجاْٞ أٚ األطساف األخس٣ تتعًل غسؾ١ املر

مبٛضٛع ايٓصاع ٚاؽاذ بعض اإلدسا٤ات ٚايكسازات اييت تتطِ بايصؿ١ 

 ايػه١ًٝ ٚاؽاذ َا ًٜصّ َٔ إدسا٤ات ٚأٚاَس ؿُا١ٜ اؿل ايعاٖس . 

ٚإٕ ناؾ١ ٖرٙ ايكسازات ٚاألٚاَس ٚاألسهاّ اييت تصدز عٔ 

 ٞ أسهاّ متٗٝد١ٜ َؤقت١ .ايكطا٤ يف غسؾ١ املرانس٠ ٖ

 ٖٚٓا أٜطًا ْطتطٝع إٔ ْطتدًص ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ : 

ٖٛ إٔ ايكسازات ٚاألٚاَس اييت تتعًل باؾاْب ايػهًٞ ٖٞ  _

أسهاّ ٚ قسازات غرل قاب١ً يًطعٔ أَاّ املسدع األع٢ً إال َع اؿهِ 

 ايٓٗا٥ٞ .

أَا بعض األسهاّ اييت تصدز ٚتتعًل مبٛضٛع ايٓصاع ؾٗٞ  _

ات قاب١ً يًطعٔ ٚاملسادع١ ٚاالعذلاض ضُٔ ١ًَٗ قدد٠ ٚأَاّ قساز

 املسادع األع٢ً .

ٚإْٓا ْعتدل إٔ ايكسازات اييت تصدز يف غسؾ١ املرانس٠ ٚإٕ ناْت 

تصدز عٔ ايكطا٤ بايصؿ١ ايٛال١ٝ٥ إال أْٗا تتُتع بايصؿ١ ايكطا١ٝ٥ ـ ألٕ 
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إٔ  مجٝع ٖرٙ ايكسازات ٚإٕ ناْت ال تكبٌ ايطعٔ بػهٌ َطتكٌ إال

 مجٝعٗا ٜكبٌ ايطعٔ أَاّ املسادع األع٢ً.

أَاّ  أنإ بطرل احملان١ُ ضٛا٤ٜتعًل  تعدٌٜ يريو ْت٢ُٓ َٔ أٟ

ٜٛضع صدز عٔ ايكطا٤ يف غسؾ١ املرانس٠ ٚ ٜاؾصا٥ٞ  أّايكطا٤ املدْٞ 

 ٚذيو َٔ أدٌ بايصؿ١ ايٛال١ٝ٥ أّ بايصؿ١ ايكطا١ٝ٥ ضٛا٤ نإ صادزًا

 رلٖا ؼكٝكًا يطُٛ ايعداي١.تطٌٗٝ إدسا٤ات ايتكاضٞ ٚسطٔ ض
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 بعض االجتهادات الصادرة عن حمهمة النكض 
 فيما يتعلل بالكزارات الصادرة يف غزفة املذانزة

 

باملٛاد املد١ْٝ : ادتٗاد قه١ُ ايٓكض يف املٛاد املد١ْٝ بايكإْٛ  _1

/ 1309ايكط١ٝ / 2014/ يعاّ 6-1ايطٛزٟ ف١ً احملإَٛ األعداد /

 _قه١ُ ايٓكض  8/12/2013/ تازٜذ 1143قساز / 2013ضاع يعاّ أ

 ايػسؾ١ املد١ْٝ ايجا١ْٝ 

ايػسؾ١  املد١ْٝ املٓػٛز يف ف١ً  _ادتٗادات قه١ُ ايٓكض  _

 2013أضاع يعاّ  16ايكط١ٝ / 2014/ يعاّ 6-1احملإَٛ األعداد /

 3/2/2014تازٜذ  2014/ يعاّ 21قساز /

ؾ١  َد١ْٝ املٓػٛز يف ف١ً احملإَٛ ادتٗادات قه١ُ ايٓكض غس _

/ يعاّ 498قساز / 2013/ أضاع يعاّ 5707ايكط١ٝ / 2014/ 1-6/

ايتكا٤  _سذص استٝاطٞ  _أصٍٛ  _املبدأ  31/12/2013تازٜذ  2013

 _أثسٙ  _إيػا٤ َٔ قبٌ ٚشٜس املاي١ٝ  _صاسب ايٛال١ٜ ايعا١َ  بإصداز 

 دع٣ٛ تسقني سذص. _االعذلاض ع٢ً سذص 

ايػسؾ١ املد١ْٝ املٓػٛز يف ف١ً احملإَٛ  _ادات قه١ُ ايٓكض ادتٗ _

قساز  2013/ أضاع يعاّ 6001ايكط١ٝ / 2014/ يعاّ 6-1األعداد /

قه١ُ ايبدا١ٜ املد١ْٝ   17/11/2013تازٜذ  2013/ يعاّ 409/

سسَإ باقٞ  _تصسف املٛزخ  _عكد  _املبدأ  _اؿاد١ٜ عػس بدَػل 

ادتٗاد قه١ُ ايٓكض  _زث١ بتصسف َؤزثٗا طعٔ ايٛ _أثسٙ  _ايٛزث١ 

 قطا٤ ٚال١ٜ . _ايكساز ايصادز باملاٍ املتصسف ب٘  _

ايػسؾ١ املد١ْٝ املٓػٛز يف ف١ً  _ادتٗادات قه١ُ ايٓكض   _

 2014/ أضاع يعاّ 16ايكط١ٝ / 2014/ يعاّ 6-1احملإَٛ األعداد /



 

51 

ؾ١ ايػس _قه١ُ ايٓكض 3/2/2014تازٜذ  2014/ يعاّ 21قساز /

تصشٝشٗا أَاّ املسس١ً  _خص١َٛ  _أصٍٛ  _املبدأ  _ _املد١ْٝ ايجا١ْٝ 

اؿهِ  _أثسٙ ع٢ً ايدع٣ٛ  _االْعداّ  _االبتدا١ٝ٥ دع٣ٛ ع٢ً َٝت 

 تصسؾات ايٛنٌٝ ._

ايػسؾ١ املد١ْٝ املٓػٛز يف ف١ً احملإَٛ  _ادتٗادات قه١ُ ايٓكض  _

قساز  2013 / أضاع يعا24ّايكط١ٝ / 2014/ يعاّ 6-1األعداد /

 15/12/2013تازٜذ  2013/ يعاّ 150/

عٝب يف  _أصٍٛ  _املبدأ  _غسؾ١ َد١ْٝ ثا١ْٝ  _قه١ُ ايٓكض 

سل  _بطالٕ َطًل  _ساي١ االْعداّ  _ايكساز ايصادز عٓٗا  _اـص١َٛ 

 ؼدٜدٖا ع٢ً ايٛزث١ . _ايتُطو ب٘ ٚغطب ايدع٣ٛ املكا١َ ع٢ً َٝت  _

  :املواد اجلشائية

 ١ُ ايٓكض باملٛاد اؾصا١ٝ٥ يف ايكإْٛ ايطٛزٟ ادتٗادات قه

ْكض ايػسؾ١  5/2/2005/ تازٜذ 634قساز / 2005/ يعاّ 1998أضاع /

 ضسق١ ٚ تصٜٚس. _املبدأ  114اؾٓا١ٝ٥ ايجا١ْٝ ف١ً احملإَٛ ص 

فُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ  ايصادز٠ عٔ قه١ُ ايٓكض ايطٛز١ٜ  _

 _ايٓكض ايدا٥س٠ اؾصا١ٝ٥ قه١ُ  20/8/2008بػسؾتٗا اؾصا١ٝ٥ 

/ ص 119ايكاعد٠ / 1993/ يعاّ 612/ قساز /861ايػسؾ١ دٓا١ٜ أضاع /

260. 

االدتٗادات ايكطا١ٝ٥ ايطٛز١ٜ ايصادز٠ عٔ ف١ً احملإَٛ ايعددإ  _

 .27/2/2017تازٜذ  2017/ يعاّ 5-6/
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سٝح إٔ ايػسؾ١  15/10/2016ادتٗادات ١٦ٖٝ عا١َ أصٍٛ دصا١ٝ٥  _

أصٍٛ  _عطهس١ٜ يف قه١ُ ايٓكض يف قه١ُ ايٓكض اؾٓا١ٝ٥ اي

 خطأ َٗين دطِٝ  _قٓاع١ احمله١ُ  _دصا١ٝ٥ 

غسن١ ايٛقاف ايتذاز١ٜ ٚايدزاضات ٚاالضتػازات  _ادتٗادا قا١ْْٝٛ  _

/ اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ 446أضاع / 1994/ 141ايكا١ْْٝٛ قساز /

 /123أضاع / 2006/ 82/ قساز /203ايٓكض ايطٛز١ٜ قاعد٠ /

 / ادتٗادات دصا١ٝ٥ .322ضٛز١ٜ قاعد٠ / _قه١ُ ايدٚا٥س املد١ْٝ 

ادتٗادات قه١ُ ايٓكض يف ضٛز١ٜ ايػسؾ١ ايعطهس١ٜ ْادٟ احملاَٞ  _

بعض األسهاّ ايصادز٠ عٔ ايػسؾ١ اؾصا١ٝ٥  1/11/2019ايطٛزٟ 

 ايعطهس١ٜ يف قه١ُ ايٓكض .

 ادتٗادات قه١ُ ايٓكض ايػسع١ٝ ايطٛز١ٜ ._

 _ 13/5/2018األغٝا٤ اؾٗاش١ٜ  _سع١ٝ غصٛص ادتٗادات غ _

ادتٗادات قه١ُ  _ادتٗادات كتاز٠ بايٓعس يف األغٝا٤ اؾٗاش١ٜ 

/ تازٜذ 575/ قساز /577أضاع / _ايػسؾ١ ايػسع١ٝ  _ايٓكض 

5/11/2018. 

/ تٓاقض احمله١ُ 4-3األعداد / 1/3/2017اضتػازات قا١ْْٝٛ  _

ايػسؾ١  _ْكض ضٛزٟ  _سق١ املصاؽ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ .. املطعٕٛ ضدٖا ٚض

االدتٗادات أضشت قاًْْٛا  _تعدٜالت األسٛاٍ ايػسع١ٝ  _ايػسع١ٝ 

قه١ُ  _متت سطب ادتٗادات َطتكس٠ يًػسؾ١ ايػسع١ٝ  6/2/2019

 ايٓكض بريو أضشت بعض ٖرٙ االدتٗادات َٛاد .
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/ أضاع يعاّ 2872دع٣ٛ املتابع١ ٚزؾع دع٣ٛ ايٓؿك١ ايصٚد١ٝ ايكط١ٝ / _

قه١ُ  4/12/2007/ تازٜذ /2007/ يعاّ /3033قساز / 2007

 ايػسع١ٝ . _ايٓكض 

ايكاضٞ بتعدٌٜ بعض َٛاد قإْٛ  2019/ يعاّ 4ايكإْٛ زقِ / _

 1953يعاّ  59األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايصادز باملسضّٛ ايتػسٜعٞ زقِ 

ٚتعدٜالت٘ تٓعِٝ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايطٛزٟ أسهاّ اؿطا١ْ 

 ./ ٚاؿطا١ْ َٔ سكٛم ايطؿ151ٌ-137املٛاد /

 ادتٗادات عٔ إضكاط اؿطا١ْ :

 / َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ 147ْص املاد٠ / _

/ قه١ُ ايٓكض دا٥س٠ األسٛاٍ 272أضاع / 1986/ 184قساز /

/ ايٛايف يف قطا٤ األسٛاٍ ايػدص١ٝ 1083ايػدص١ٝ ايطٛز١ٜ قاعد٠ /

 17/6981زقِ َسدع١ٝ .....  1991_1970

 ات ايٛازد٠ يف ضبٛط ايػسط١.االعذلاؾ-

 2/5/1995تازٜذ  67/ أضاع /247قساز ْكض غسؾ١ اإلساي١ زقِ /

/ يعاّ 5   4ادتٗادات قطا١ٝ٥ ضٛز١ٜ يف َاد٠ األسٛاٍ ايػدص١ٝ /-

تطًب ايعدٍٚ سٝح إٔ ايػسؾ١ املد١ْٝ األٚىل َٔ قه١ُ ايٓكض  2011

 عٔ ادتٗاد ايػسؾ١ ايػسع١ٝ يد٣ قه١ُ ايٓكض.

قطا١ٝ٥ حمله١ُ ايٓكض ايطٛز١ٜ اضتػازات قا١ْْٝٛ ادتٗادات -

/ 557أضاع / _ايػسؾ١ ايػسع١ٝ  _ْكض ضٛزٟ  28/2/2017فا١ْٝ 

ع٢ً احمله١ُ إٔ  _/ ْكض ضٛزٟ  30/9/1981/ تازٜذ 78قساز /

 ؼاضب األٚصٝا٤.
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/ اييت 266قه١ُ ايٓكض ايطٛزٟ املاد٠ / _االدتٗادات ايكطا١ٝ٥  _

أٚ تسقني ؾتٓعس يف غسؾ١ املرانس٠  أداشت االعذلاف ع٢ً تطذٌٝ

 _/ 216/ قاعد٠ /188/ َٔ ايكساز /80ايصادز٠ عُاًل باملاد٠ /

28/2/2017. 

 _قطا١ٝ٥ حمله١ُ ايٓكض ايطٛز١ٜ يف قإْٛ ايتذاز٠ ادتٗادات  -

يف كسز تاحمله١ُ بعد اضتطالع ايٓٝاب١ ايعا١َ إٔ  1/3/2017 _قاَا٠ 

نإ ايطايب مل ٜٛدع ايٛثا٥ل / إذا 578غسؾ١ املرانس٠ زد ايطًب /

 ٚاملطتٓدات ايالش١َ.

ايتصٜٚس  _إذا نإ قد سهِ عًٝ٘ ضابكًا باإلؾالع ٚاالستٝاٍ  _2

 ٚايطسق١....إخل.

 إذا مل ٜكدّ ضُاًْا ناؾًٝا يًكٝاّ بتٛشٜع املعدٍ املكذلح. _3

 قسازات اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايٓكض ايطٛز١ٜ. _

قه١ُ ايٓكض ايطٛز١ٜ )  –عا١َ ١٦ٖٝ  _ادتٗادات قطا١ٝ٥ سدٜج١ -

 كاص١ُ (.

قسازات قانِ االضت٦ٓاف املدل١َ ٜهٕٛ أَاّ غسؾ١ املداص١ُ ٚيٝظ 

 أَاّ اشل١٦ٝ ايعا١َ.

املهتب١ –ايكطا١ٝ٥ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ حمله١ُ ايٓكض االدتٗادات  _

 ايكا١ْْٝٛ.

/ اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايٓكض ايطٛز١ٜ 135أضاع / 2004/ 128قساز /

 / 306/قاعد٠ 

 /2004-2001ادتٗادات اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايٓكض / _
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اشل١٦ٝ اؿان١ُ ايطاد٠ ... غسؾ١ اشل١٦ٝ ايعا١َ يد٣ قه١ُ ايٓكض 

ايطٛز١ٜ ٚاملؤيؿ١ َٔ ايطاد٠ ... يف اـطأ املٗين اؾطِٝ املتُجٌ باعتباز 

 ايكطا٤ ايطٛزٟ كتصًا يًٓعس بايدع٣ٛ.

 اص١ُ ايكطا٠.املٛضٛع١ ايكا١ْْٝٛ املتدصص١ ك _

يكد ذٖبت اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايٓكض إىل ايكٍٛ إٔ دع٣ٛ املداص١ُ 

/ قه١ُ 80يٝطت طسم ايطعٔ ٚاملداص١ُ ) ١٦ٖٝ عا١َ أضاع /

 / قسازات ١٦ٖٝ عا١َ ( 28ايٓكض /
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 خامتة

 

يكد تٓاٚيت يف عجٞ ٖرا دزاض١ قسازات غسؾ١ املرانس٠ يف ايكإْٛ 

تبعت يف دزاضيت املٛضٛع١ٝ أضًٛب ايتُٝٝص بني األسهاّ اييت ايطٛزٟ ٚا

تصدز عٔ أدٚاز احملانِ بصؿتٗا ايٛال١ٝ٥ ٚاألسهاّ ٚايكسازات ذات 

ايصؿ١ ايكطا١ٝ٥  ٚإٕ ٖٓاى ؾسقًا نبرلًا بُٝٓٗا إال أْ٘ َٔ املتعازف 

 عًٝ٘ قاًْْٛا ٚٚؾل املبادئ ايكا١ْْٝٛ ٖٛ َبدأ عال١ْٝ احملان١ُ.

ٚاألسهاّ اييت تصدز عٔ غسؾ١ املرانس٠ جيب إٔ ال ٚإٕ ايكسازات 

تالسل ايطسز بايطسف اآلخس ٚال  ٜتدر إدسا٤ ٜؤثس ع٢ً َطاز ايٓصاع 

ايكطا٥ٞ ٚنريو جيب إٔ ال حيذب سل ايطسف اآلخس يف طًب 

 االعذلاض.

ٚنريو اتبعت أضًٛب ايتٝطرل ٚايتبطٝط ست٢ ٜهٕٛ أقسب 

 .يألذٖإ عٝح ال ميٌ أٟ قازئ أٚ َطتؿٝد 

يريو أزدٛ إٔ أنٕٛ ٚؾكت يف اختٝاز َٛضٛع ايبشح ٚعسض 

 ايتؿاصٌٝ غسسًا ٚاؾًٝا ٚتكدِٜ َا اضتطعت إيٝ٘.

ؼكٝل ايؿا٥د٠ يًذُٝع ٚإٔ ٜهٕٛ ٖرا ايبشح َسدعًا َؿٝدًا  ًازادٝ

 يهٌ ايصَال٤ احملاَني ٚزاؾدًا صػرلًا يف عس ايعًِ ٚايكإْٛ.
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