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 املكد١َ

 أٚالً : َٛضٛع ايبشح ْٚطاق٘

إٕ ايدع٣ٛ تتشدد بعسٜطتٗا ٚإ املدعٞ ٖٛ أضري دعٛاٙ ٖٚرا ٖٛ املبدأ َٔ ادٌ ٚضٛح اـطٛط ايعا١َ يًدع٣ٛ      
املكا١َ أَاّ ايكطا٤ ٚيف ذيو ضُا١ْ يًُدع٢ عًٝ٘ ٚيهٔ ايكإْٛ أداش ٚيف ْصٛص٘ ايصٜاد٠ ع٢ً ايدع٣ٛ األص١ًٝ 

از١٥ قد تكدّ َٔ املتداعٝني أٚ َٔ ايػري بكبٍٛ إسداخ طًبات عازض١ يف ايدع٣ٛ ٖٚرٙ ايطًبات ٖٞ طًبات ط
ٚؽتًـ تبعاً يٓٛعٗا ؾُٝا إذا ناْت َكد١َ َٔ املدعٞ أٚ َٔ املدع٢ عًٝ٘ ٚاييت ) تط٢ُ بايدع٣ٛ اؿادث١ ( املٓط١ُ 

األَس ايرٟ ٜكتطٞ ؼدٜد ، أٚ املتكاب١ً أٚ تكدّ ع٢ً أضاع ايتدخٌ أٚ إدخاٍ ايػدص غدصاً ثايجا يف ايدع٣ٛ 
ٚط قبٛهلا يف ض٤ٛ اختالف ايؿك٘ ٚايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ غصٛصٗا ملا يًطًبات ايعازض١ َٔ أ١ُٖٝ يف َاٖٝتٗا ٚغس

اختصاز اإلدسا٤ات ٚإعُاٍ َبدأ تؿعٌٝ ضًط١ احمله١ُ يف تٛدٝ٘ ايدع٣ٛ ٚصٛالً إىل اؿكٝك١ ٚؼكٝكاً يًعداي١ بأقٌ 
غاْ٘ املطاع بأسهاّ ايكإْٛ ٚيرا أداش املػسع ٚقت ٚدٗد ْٚؿكات ذيو إٔ ايعداي١ ايبط١٦ٝ َا ٖٞ اال ظًِ عادٌ َٔ 

يف قإْٛ ٚازد ايطًبات ايعازض١  َصطًح ايطًبات ايعازض١ بأْٛاعٗا اضتجٓا٤اً َٔ عدّ دٛاش ايصٜاد٠ ع٢ً ايدع٣ٛ ، إٔ
٣ أنجس دق١ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ ٚايكا١ْْٝٛ َٔ َصطًح ايدعٛاملساؾعات املد١ْٝ ٚ ايتذاز١ٜ املصسٟ ايٓاؾر  سٝح اْ٘ 

تسد أٚ ٜصدز بٗا سهِ  ثِاؿادث١ الٕ ايطًبات ايعازض١ ميهٔ إٔ تكبٌ أٚ تسؾض ابتدا٤ بُٝٓا ايدع٣ٛ تكبٌ ابتدا٤ 
طًبات تعسض يًُشه١ُ اثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ ، ٚالٕ ايدع٣ٛ اؿادث١ َا ٖٞ اال اي نُا إٔيٝشطِ َٛضٛعٗا ٚ

عجٗا ؼت ٖرا ايعٓٛإ ٚيف ض٤ٛ أسهاّ قإْٛ  ازتأٜتطًبات عازض١ أٚ طاز١٥ َستبط١ بايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚيريو 
 املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ ٚآزا٤ ايؿك٘ ٚقسازات ايكطا٤ ايعساقٞ . 

إٕ يدزاض١ ايطًبات ايعازض١ أ١ُٖٝ نبري٠ يًُشه١ُ ٚاـصّٛ سٝح تٛؾس ؾٛا٥د نجري٠ َٓٗا االختصاز يف اإلدسا٤ات       
ٚاسد ٚاختصاّ َٔ مل ىاصِ ٚقت إقا١َ ايدع٣ٛ ٚؼكل ايطًبات  ٚمجع ايٓصاع بهٌ َتؿسعات٘ ٚسطُ٘ عهِ

ايعازض١ أ١ُٖٝ اٜطاً يف فاٍ إعُاٍ َبدأ ))تصشٝح ايدعا٣ٚ قدز األَانٔ((  بدالً َٔ اؾٓٛح إىل زد ايدع٣ٛ غهالً 
 يف بعض األسٝإ .  

ًبات ايعازض١ األَس ايرٟ أد٣ إىل اختًؿت ايٓصٛص يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ عٓد َعاؾتٗا يًط نُا     
اختالف ايؿك٘ غصٛصٗا ٚتبأٜ ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ بػأْٗا إذ أداشت بعض ايٓصٛص إَها١ْٝ تكدِٜ طًبات 
عازض١ بدٕٚ قٝد أٚ غسط يف أٟ َسس١ً َٔ املساسٌ اييت متس بٗا ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف سني ْصت ْصٛص أخس٣ تكدِٜ 

يًُسس١ً األٚىل إلقاَتٗا ٚقد دا٤ت ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ َتبا١ٜٓ بٗرا اـصٛص  ٖرٙ ايطًبات يف املساسٌ ايالسك١
اعُاالً يتًو ايٓصٛص َٚتٓاقط١ يف ايبعض َٓٗا األَس ايرٟ أثاز ايعدٜد َٔ ايتطاؤالت بػإٔ ايطًبات ايعازض١ َٓٗا 

ٚيف أٟ َسس١ً َٔ َساسٌ  َا ٜتعًل بهٝؿ١ٝ إقاَتٗا ٌٖٚ ٜطتٛدب تكدِٜ تًو ايطًبات دؾع ايسضِ ايكاْْٛٞ عٓٗا ،
ايدع٣ٛ باإلَهإ تكدميٗا ٌٖٚ إٔ تًو ايطًبات تابع١ يًدع٣ٛ األص١ًٝ أٚ َٓؿص١ً عٓٗا ٌٖٚ ٜطتٛدب سطِ تًو 
ايطًبات بكساز َٓؿصٌ عٔ ايدع٣ٛ األص١ًٝ أّ إٔ سطِ تًو ايطًبات ٜهٕٛ بكساز ٚاسد ضُٔ ايكساز ايصادز يف ايدع٣ٛ 

املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ ٖٚٞ ْٛع َٔ أْٛاع ايطًبات ايعازض١ تعد دؾٛعاً يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٌٖٚ إٔ ايطًبات ايعازض١ 
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األص١ًٝ أّ أْٗا طًبات َكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ َطتك١ً براتٗا ، نُا أثريت ايتطاؤالت بػإٔ دخٍٛ 
تب١ ع٢ً ايتدخٌ أٚ اإلدخاٍ ٌٖٚ أٚ إدخاٍ ايػدص ايجايح يف ايدع٣ٛ َٚا ٖٛ َسنصٙ ايكاْْٛٞ َٚا ٖٞ اآلثاز املرت

باإلَهإ إيصاّ ايػدص ايجايح سهُاً َطتكالً عُٔ مت إدخاي٘ أٚ دخٛي٘ إىل داْب٘ ٚاؿاالت اييت ٜتِ ؾٝٗا إدخاٍ 
ايػدص ايجايح يالضتٝطاح ٌٖٚ إٔ ٖرا اإلدخاٍ ٜعترب طًباً عازضاً ٜٚهٕٛ خصُاً وهِ ي٘ أٚ عًٝ٘ َٚا ٖٛ َٛقـ 

 ٝني باإلداب١ ع٢ً نٌ تًو ايتطاؤالت ؟ ايؿك٘ ٚايكطا٤ ايعساق

ساٍٚ قدز اإلَهإ عسض ايٓصٛص أايبشح ٚضٖرا إٕ نٌ ايتطاؤالت آْؿ١ ايرنس ضتهٕٛ اإلداب١ عًٝٗا َٔ خالٍ ثٓاٜا   
 ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بٗا ٚايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ بػأْٗا . 

 

 : َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚخطت٘  ثاْٝاَ

املتعًك١ يف عح َٛضٛع ايطًبات ايعازض١ املٓٗر ايتشًًٝٞ ايكا٥ِ ع٢ً أضاع ؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ  أتبعض     
يف ذيو املٓٗر ايتطبٝكٞ يًٛقٛف ع٢ً نٝؿ١ٝ تطبٝل تًو ايٓصٛص َٚا ضازت  ١ٓٝٚتؿطريٖا َطتعبايدع٣ٛ اؿادث١ 

يف أقًِٝ اضد١ اييت اضتكست عًٝٗا قه١ُ ايتُٝٝصعًٝ٘ احملانِ باثباتٗا يًٛصٍٛ إىل املبادئ ايكا١ْْٝٛ ايجابت١ ٚايس
 االؼاد١ٜ بػإٔ ايطًبات ايعازض١ يف ايدع٣ٛ .  نٛزدضتإ ٚ قه١ُ ايتُٝٝص

بني ؾٝ٘ َا١ٖٝ ايطًبات ايعازض١ أإٕ اتباع ذيو املٓٗر يف ايبشح ضٝتطًب عح املٛضٛع يف ثالث١ َباسح األٍٚ ض     
 خصص٘ يتدخٌ ٚإدخاٍ ايػدص ايجايح يف ايدع٣ٛ . أزض١ أَا املبشح ايجايح ضٚضح ؾٝ٘ أْٛاع ايطًبات ايعاأٚايجاْٞ ض

 ٚ أضأٍ اهلل إٔ ٜٛؾكين ٚ أٜانِ
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 املبشح األٍٚ
 َا١ٖٝ ايطًبات ايعازض١ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ

ألدٌ غسح َا١ٖٝ ايطًبات ايعازض١ يف ايدعا٣ٚ املد١ْٝ البد َٔ غسح َؿّٗٛ ٚ غسٚط قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ ٚ     
 ضأتٓاٚي٘ يف املطًبني . 

 املطًب األٍٚ 
  َؿّٗٛ ايطًبات ايعازض١

ؿسعني ٚ ألدٌ ؼدٜد َؿّٗٛ ايطًبات ايعازض١ البد َٔ بٝإ تعسٜؿٗا ٚ غا١ٜ قبٛهلا ٚ ٖرا َا ضأتٓاٚي٘ يف اي
 .ايتايٝني

 ايؿسع األٍٚ
 تعسٜـ ايطًبات ايعازض١

تعسف ايطًبات ايعازض١ بأْٗا )ٖٞ ايطًبات اييت تكدّ يًُشه١ُ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ تؤدٟ اىل تعدٌٜ        
ْطاقٗا َٔ سٝح املٛضٛع أٚ ايطبب أٚ األغداص(،ٚألٕ ٖرٙ ايطًبات تكدّ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ يرا ؾأْٗا 
ؽتًـ عٔ ايطًبات األستٝاط١ٝ يهٕٛ األخري٠ َٔ ضُٔ ايطًبات ايٛازد٠ يف عسٜط١ ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ اييت ٜتشدد 

بعض َٔ ايؿكٗا٤ بأْٗا ) ايطًبات ايت٢ تكدّ اىل احمله١ُ أثٓا٤ ضري ايدع٣ٛ   .ٚ عسؾٗا 1 بٗا ْطام ايدع٣ٛ ابتدا٤ا َ
. ٚ ٖرا ايتعسٜـ ٜتؿل َع ايتعسٜـ 2ؾتتٓاٍٚ طًبات أضاؾ١ٝ يًٓصاع اؿاصٌ َٔ د١ٗ َٛضٛع٘ أٚ ضبب٘ أٚ أطساؾ٘(

دع٣ٛ اؿادث١ يف قإْٛ ايٛازد يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚ ايتذاز١ٜ املصسٟ ايٓاؾر ، ٚيهٔ ال ٜتؿل َع َؿّٗٛ اي
املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ ٚ ٖٛ ٜتٓاقض َع َا أضتكس عًٝ٘ ايكطا٤ ايعساقٞ يف عدّ دٛاش تٓاٍٚ ضبب ايدع٣ٛ 
بايتعدٌٜ ألٕ ذيو تػٝري دٖٛسٟ ٜٛدب زد ايدع٣ٛ ٚ ال تعد بأٟ ساٍ طًبات عازض١ غالف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚ 

 .3ري ضبب ايدع٣ٛ ٚ عدٙ طًبات عازض١ ايتذاز١ٜ املصسٟ ايرٟ أداش٠ تػٝ

ٚ ايطًبات ايعازض١ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ تط٢ُ بايدع٣ٛ اؿادث١ ٚ عسؾٗا ايبعض بأْٗا ) تٛضع       
يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ قد ًٜشل ايطًبات ايٛازد٠ ؾٝٗا ؾٝطاف هلا طًبات ددٜد٠ مل تتطُٓٗا عسٜط١ ايدع٣ٛ ٚ قد 

اـصّٛ يف ايدع٣ٛ أٟ ألغداص ايدع٣ٛ ، ؾتدخٌ ؾٝٗا أٚ ٜتِ أدخاٍ غدص أٚ أغداص مل ٜهْٛٛا ًٜشل ذيو ايتٛضع 
، ٚ ايتٛضع يف ايطًبات ايٛازد٠ يف ايدع٣ٛ قد ٜهٕٛ َٔ داْب املدعٞ ؾٗٞ ايدع٣ٛ اؿادث١  4َٔ أطساؾٗا سني زؾعٗا(

َٔ قإْٛ  66، ٚ ٖرا َا ْصت عًٝ٘ املاد٠ املٓط١ُ ، ٚقد ٜهٕٛ َٔ داْب املدع٢ عًٝ٘ ؾٗٞ ايدع٣ٛ اؿادث١ املتكاب١ً 
) هٛش أسداخ دع٣ٛ ددٜد٠ عٓد ْعس ايدع٣ٛ ؾإٔ ناْت َٔ قبٌ املدعٞ ناْت دع٣ٛ  ايعساقٞ املساؾعات املد١ْٝ

 َٓط١ُ ٚ إٔ ناْت َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ ناْت َتكاب١ً ( . أَا ايتٛضع يف اـصّٛ ؾٗٛ دخٍٛ أٚ أدخاٍ ايػدص ايجايح.
 .226ص-1988-بػداد -املهتب١ ايٛط١ٝٓ-املساؾعات املد١ْٝ -ٖٚٝب ايٓدا٣ٚ ايدنتٛز أدّ -1
 .123ص -1973 -بػداد-َطبع١ ايعاْٞ–ايٛدٝص يف غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ –ضٝا٤ غٝت خطاب -2
..... ع٢ً إٔ ٜكدّ َٔ ايطًبات ايعازض١ ًُدع٢ املعدٍ ع٢ً إْ٘ ) ي 1968يط١ٓ  13( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚ ايتذاز١ٜ املصس١ٜ زقِ 124ْصت املاد٠ ) -3

 َا ٜتطُٔ إضاؾ١ أٚ تػٝرياَ يف ضبب ايدع٣ٛ َع بكا٤ ايطًب األصًٞ ع٢ً ساهلا(.
 .261ص  -ايكاضٞ زسِٝ سطٔ ايعهًٝٞ ، دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ-4
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 ايؿسع ايجاْٞ
 غا١ٜ قبٍٛ ايطًبات ايعازض١

ْطام ايدع٣ٛ ٜتشدد بعٓاصسٖا ايجالث١ ٚ اييت ٖٞ املٛضٛع ٚ ايطبب ٚ األغداص ؾال هٛش يكاضٞ ٚ أطساف       
ايدع٣ٛ ػاٚش ٖرٙ ايعٓاصس ايجالث١ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ إال إٔ ايكإْٛ أداش قبٍٛ طًبات تتٓاٍٚ بايتعدٌٜ شٜاد٠ أٚ 

 -تتُجٌ:ْكصاَ عٓاصسٖا ايجالث١ املرنٛز٠ أْؿاَ يػاٜات َع١ٓٝ 
ؼكٝل َبدأ األختصاز يف اإلدسا٤ات ، ٚ يف ٖرا تٛؾري يف اؾٗد ٚ ايٛقت ٚ ايٓؿكات ع٢ً احمله١ُ ٚ األطساف ٚ ٜعاجل  -1

 1َٛضٛع تأخري ايدع٣ٛ ٚ َا ٜرتتب ع٢ً ذيو املٛضٛع.

 2 ايعدٍ .أبساش ايدٚز اإلهابٞ يًكاضٞ يف ؼكٝل ٚ أداز٠ ايدع٣ٛ بعٝداَ عٔ ايدٚز ايطًيب ايرٟ ٜعٝل ؼكٝل  -2

إٔ ايطًبات ايعازض١ تطتددّ نٛض١ًٝ إلَهإ أصداز سهِ غاٌَ َٔ ْاس١ٝ املٛضٛع ٚ ايطبب ٚ األغداص األَس ايرٟ  -3
ميتٓع َع إعاد٠ عسض ايٓصاع ثا١ْٝ أَاّ احمله١ُ ٚ يف ذيو تكًٝص يعدد ايدعاٟٚ ايهجري٠ اييت تطر بٗا احملانِ مما 

 ١ ٚ ايتُشٝص يف ايدعا٣ٚ قبٌ سطُٗا.ٜٛؾس ايٛقت يًكاضٞ يبرٍ املصٜد َٔ ايعٓاٜ

ػٓب صدٚز أسهاّ َتٓاقط١ أٚ ال تٛاؾل ؾٝٗا عٓد عسض دعا٣ٚ َستبط١ ع٢ً ْؿظ احمله١ُ يهٞ تٓعسٚ تؿصٌ ؾٝٗا  -4
 3فتُع١ .

يريو أداش املػسع ايعساقٞ إٔ ٜعدٍ املدعٞ دعٛاٙ َاداّ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜػري يف َٛضٛع ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ نريو      
 ًُدع٢ عًٝ٘  يف ذيو أٜطاَ. اؿل ي

ٚ قد ذٖبت قه١ُ ايتُٝٝص األؼاد١ٜ يف ايعدٜد َٔ قسازاتٗا بٗرا األػاٙ سٝح دا٤ يف إسد٣ قسازتٗا ) يٝظ      
يًُدعٞ طايب ايتد١ًٝ تػٝري ايطبب ايرٟ أضظ عًٝ٘ دعٛاٙ ألٕ ذيو ٜعترب تػٝرياَ يًدع٣ٛ ٜطتًصّ زدٖا (.  ٚدا٤ يف 

 4 ايدع٣ٛ َٔ أدس املجٌ اىل ايتد١ًٝ َٛدباَ يسدٖا ( . قساز اخس ) ٜهٕٛ تػٝري

ٚنُا ذٖبت قه١ُ ايتُٝٝص يف أقًِٝ نٛزدضتإ يف أسد٣ قسازتٗا ) هٛش تػري دع٣ٛ املدايع١ اىل تصدٜل طالم أذا      
 .5نإ ي٘ َكتط٢ يتعًل املٛضٛع باؿٌ ٚ اؿس١َ (

 
 
 
 
 
 

 .227ص-املصدز ايطابل –ايدنتٛز أدّ ٖٚٝب ايٓدا٣ٚ  -1
 . 1979يط١ٓ  107( َٔ قإْٛ األثبات ايعساقٞ زقِ 3-2-1تٓعس املٛاد) -2
 .228ص-صدز ْؿط٘امل -دنتٛز أدّ ٖٚٝب ايٓدا٣ٚ - 3
َٓػٛز أغاز ايٝ٘ )ايكاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ( يف  19/6/1977يف  1976/َد١ْٝ زابع1433/١ٚ قساز زقِ  14/9/1986يف  1976/َد١ْٝ ثايج١ /168قساز زقِ  -4

 .153، ص 1990املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝص ، قطِ املساؾعات، بػداد، َطبع١ اؾاسغ، 

–َٓػٛز أغاز ايٝ٘ ) ايكاضٞ صباح سطٔ زغٝد( يف قسازات قه١ُ متٝٝص أقًِٝ نٛزدضتإ  27/11/2016يف  ١٦ٖٝ/2016 األسٛاٍ ايػدص١ٝ/ 66قساز زقِ -5

 .193ص – 2018-ٌ ايكا١َْْٝٛهتب١ أزبٝ–قطِ األسٛاٍ ايػدص١ٝ 
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 املطًب ايجاْٞ
 غسٚط قبٍٛ ايطًبات ايعازض١

أغرتط قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ تٛاؾس غسٚط َع١ٓٝ يكبٍٛ احمله١ُ ايطًب ايعازض ؾأذا ظٗس يًُشه١ُ إٔ       
صٌ أٚ اؿهِ مبٛضٛع أٜاَ َٔ ٖرٙ ايػسٚط غري َتٛؾس يف ايطًب ايعازض ؾأْٗا تكسز عدّ قبٛي٘ ٚ ٖرا ال ٜعين ايؿ

ايدع٣ٛ. ٚ يكبٍٛ ايطًبات ايعازض١ يف ايدع٣ٛ هب تٛاؾس غسٚط عا١َ ٚ خاص١ ٚ ٖرا َا ضأتٓاٚي٘ يف ايؿسعني 
 -ايتايٝني:

 ايؿسع األٍٚ
 ايػسٚط ايعا١َ يكبٍٛ ايطًبات ايعازض١

 -غسٚطاَ عا١َ يكبٍٛ ايدع٣ٛ ٚ ٖٞ ْؿظ ايػسٚط يكبٍٛ ايطًبات ايعازض١ : ايعساقٞ إغرتط قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 
 أٚالَ//األ١ًٖٝ

املعدٍ ع٢ً إْ٘ ) ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ  1969يط١ٓ  83َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ  3ْصت املاد٠        
ٗا ايدع٣ٛ ٚ إال ٚدب إٔ ٜٓٛب عٓ٘ َٔ ٜكّٛ طسيف ايدع٣ٛ َتُتعاَ باأل١ًٖٝ ايالش١َ ألضتعُاٍ اؿكٛم اييت تتعًل ب

َكاَ٘ قاْْٛاَ يف إضتعُاٍ ٖرٙ اؿكٛم(. إذاَ هب إٔ ٜهٕٛ املدعٞ ذا أ١ًٖٝ يألدعا٤ ٚ ٜهٕٛ املدع٢ عًٝ٘ ذا أ١ًٖٝ يسؾع 
٢ ال ايدع٣ٛ عًٝ٘ ٚ األ١ًٖٝ املكصٛد٠ ٖٓا األ١ًٖٝ ايألش١َ ألضتعُاٍ اؿكٛم اييت تتعًل بٗا ايدع٣ٛ ٚ ٖٞ بٗرا املعٓ

.ٚ إٔ ضٔ ايسغد ٖٞ مثا١ْٝ عػس٠ ض١ٓ َٝالد١ٜ نا١ًَ ، أَا ايصػري ٚ اجملٕٓٛ ٚ املعتٛٙ  1ؽسز عٔ أ١ًٖٝ األدا٤ 
ٚ إضتجٓا٤ َٔ ذيو أعترب ايكإْٛ َٔ أنٌُ اـاَط١ عػس  2قذٛزٕٚ يراتِٗ أٟ أعتربِٖ ايكإْٛ َٔ عدِٜ األ١ًٖٝ ،

ؾايػدص ايرٟ ٜباغس ايدع٣ٛ َدعٝاَ أٚ َدع٢ عًٝ٘ هب إٔ تتٛؾس ؾٝ٘  3َٔ عُس ٚ تصٚز بأذٕ احمله١ُ ناٌَ األ١ًٖٝ ،
األ١ًٖٝ ايها١ًَ أَاّ ايكطا٤ ٚ ؼدد األ١ًٖٝ ٚ نٝؿ١ٝ أنتطابٗا ٚ ؾكداْٗا ٚؾكاًََ يكإْٛ ايدٚي١ اييت ٜٓتُٞ ايٝٗا ٚ 

ذا أ١ًٖٝ يًتكاضٞ  األؾساد املباغسٕٚ يًدع٣ٛ ظٓطٝاتِٗ سطب َا ٖٛ ٚازد يف ايكإْٛ . ؾإذا مل ٜهٔ صاسب اؿل
ٚدب إٔ ٜٓٛب عٓ٘ َٔ ميجً٘ قاْْٛاَ ؾبايٓطب١ اىل ايصػري ٚ اجملٕٓٛ ٚ املعتٛٙ تكاّ َٔ قبٌ ايٛيٞ أٚ ايٛصٞ أٚ ايكِٝ 

، نُا دا٤ يف ايكساز ايتُٝٝصٟ حمله١ُ ايتُٝٝص )أذا نإ 4نُا إٔ احملهّٛ عًٝ٘ باألؾالع يٝظ برٟ أ١ًٖٝ يسؾع ايدع٣ٛ 
، ٚ نريو 5يجا١َٓ عػس٠ عٓد إقاَت٘ ايدع٣ٛ ؾٝذب إٔ ٜدخٌ ظاْب٘ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ قاْْٛاَ(املدعٞ غري بايؼ ضٔ ا

احملهّٛ بايطذٔ املؤبد أٚ املؤقت أٚ باألعداّ ؾٝٓٛب عٓ٘ يف اؿطٛز يف ايدعا٣ٚ اييت تكاّ َِٓٗ أٚ عًِٝٗ ايكِٝ 
ناٌَ األ١ًٖٝ بػأْٗا دٕٚ ساد١  عًِٝٗ ٚ يهٔ تصح خصَٛت٘ ؾُٝا ٜتعًل باؿكٛم املتعًك١ باألسٛاٍ ايػدص١ٝ ؾٗٛ

   6ملداص١ُ ايكِٝ.
 .11ص – 2008 –ايطبع١ ايجا١ْٝ  -ٚ تطبٝكات٘ ايع١ًُٝ 1969يط١ٓ  83غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ -ايكاضٞ َدست قُٛد  -1

 .1951يط١ٓ  40َٔ ايكإْٛ املدْٞ زقِ  106ٚ  94تٓعس املاد٠  -2

 .1980يط١ٓ  78ايكاصسٜٔ زقِ َٔ ايكإْٛ زعا١ٜ  3تٓعس املاد٠  -3

 .123ص-1973-بػداد -َطبع١ ايعاْٞ-ايٛدٝص يف غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ-ايكاضٞ ضٝا٤ غٝت خطاب -4

املصدز َٓػٛز أغاز ايٝ٘ )ايكاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ( يف املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝص ، قطِ املساؾعات،  1973/َد١ْٝ زابع1353/١قساز زقِ  -5
 .250ايطابل ، ص

 .166ص - ايطابلاملصدز –ايكاضٞ زسِٝ سطٔ ايعهًٝٞ ، دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  -6
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ٚ . 1ٚ قطت قه١ُ ايتُٝٝص يف اسد٣ قسازتٗا بإٔ ) ايطذني ميًو بٓؿط٘ املداص١ُ يف دع٣ٛ ايٓؿك١ املسؾٛع١ عًٝ٘(
األص١ًٝ ٚ ايطًبات ايعازض١ َجاٍ يف دخٍٛ ايػدص ايجايح  احمله١ُ ًَص١َ بايتشكل َٔ أ١ًٖٝ اـصّٛ يف ايدع٣ٛ 

ست٢ ٚ يٛ مل ٜسد دؾع بعدّ صشتٗا ٚ هٛش يًدصِ إٜساد ٖرا ايدؾع يف مجٝع َساسٌ ايدع٣ٛ ألٕ ؽًـ غسط األ١ًٖٝ 
 إٔ ٜبطٌ اؿهِ ايصادز يف ايدع٣ٛ ٚ ٜهٕٛ سطٛز ٚنٌٝ عٓ٘ يف ايدع٣ٛ باطالَ إذ إٕ ؾاقد يف أسد اـصّٛ َٔ غأْ٘

 األ١ًٖٝ الميًو سل تٛنٌٝ ايػري ألٕ ؾاقد ايػ٤ٞ ال ٜعطٝ٘.
 ثاْٝاَ/ اـص١َٛ

بأْٗا اؿاي١ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓػأ عٓد زؾع ايدع٣ٛ اىل ايكطا٤ ٚ ٖرا َا هب تٛؾسٙ يف نٌ َٔ  -تعسف اـص١َٛ : 
خٍٛ يف أضاضٗا ؾاـص١َٛ املدعٞ ٚ املدع٢ عًٝ٘ ؾإذا ؽًـ ٖرا ايػسط ؾع٢ً احمله١ُ إٔ ؼهِ بسد ايدع٣ٛ دٕٚ ايد

يف ايدع٣ٛ َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٚ َع٢ٓ ذيو أْ٘ إذا تبني يًُشه١ُ عدّ تٛؾسٖرا ايػسط ؾعًٝٗا زد ايدع٣ٛ غهالَ يعدّ 
تٛد٘ اـص١َٛ ٚ يًدصّٛ إٔ ٜدؾعٛا أٜطاَ بعدّ تٛد٘ اـص١َٛ ٚ يف أٟ َسس١ً َٔ َساسٌ ايدع٣ٛ ٚ ست٢ أَاّ قه١ُ 

َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ ) ٜػرتط إ ٜهٕٛ املدع٢ عًٝ٘ خصُا ٜرتتب ع٢ً  4د٠ .ٚ قد دا٤ت يف املا2ايتُٝٝص
اقسازٙ سهِ بتكدٜس صدٚز اقساز َٓ٘ ٚ إ ٜهٕٛ قهَٛا اٚ ًَصَاَ بػ٤ٞ ع٢ً تكدٜس ثبٛت ايدع٣ٛ ...( . نُا دا٤ يف 

دع٣ٛ َٔ د١ٗ اـص١َٛ يعدّ ثبٛت عا٥د١ٜ قساز متٝٝص٣ حمله١ُ ايتُٝٝص يف أقًِٝ نٛزدضتإ ) نإ ع٢ً احمله١ُ زد اي
.ٚ يف ايطًبات ايعازض١ هب تٛؾس اـص١َٛ ؾُجالَ يف ايدع٣ٛ املتكاب١ً ٚأذا مل 3ايعكاز َٛضٛع ايدع٣ٛ اىل املدعٞ...(

ٜتٛاؾس ٖرا ايػسط ؾع٢ً احمله١ُ عدّ قبٛهلا يعدّ تٛد٘ اـص١َٛ ٚ نريو يف دخٍٛ ايػدص ايجايح ، ٚ قد دا٤ يف 
صٟ حمله١ُ ايتُٝٝص األؼادٟ )يًُدعٞ إٔ ٜطًب أدخاٍ غسٜه٘ يف ايعكاز غدصاَ ثايجاَ يف ايدع٣ٛ إنُاالَ قساز متٝٝ

. ٚ عٓاصس اـص١َٛ تتهٕٛ َٔ َدع ٚ َٔ َدع٢ 4يًدص١َٛ ٚ ع٢ً احمله١ُ األضتذاب١ يطًب٘ نٞ تتٛد٘ اـص١َٛ(
ٚ البد إٔ ٜهٕٛ هلا ضبب قاْْٛٞ هعً٘ املدعٞ  عًٝ٘ تٛد٘ ايٝ٘ ٚ املٛضٛع أٟ األَس ايرٟ ٜطًب َٔ ايكطا٤ ايؿصٌ ؾٝ٘

. ؾاـص١َٛ تػٌُ ايطسؾني ٚ ٜهٕٛ املدعٞ 5أضاضاَ يًُطايب١ باؿل ٚ نريو تطتًصّ ٚدٛد قه١ُ تؿصٌ يف اـص١َٛ
خصُاَ إذا صاسب اؿل املطايب ب٘ أٚ ْا٥ب٘ أٚ ٚنٝالَ عٓ٘ أٚ قُٝاَ عًٝ٘ أَا خص١َٛ املدع٢ عًٝ٘ ؾتتشكل أذا نإ ٖٛ 

س اؿل أٚ املٓاشع ؾٝ٘ أٚ نإ ْا٥باَ قاْْٛٝاَ ع٢ً املطايب باؿل أٚ املدٜٔ ب٘ أٚ نإ سا٥صاَ يًشل أٚ املاٍ قٌ َٓه
. ٚ قد دا٤ يف قساز متٝٝصٟ حمله١ُ ايتُٝٝص يف أقًِٝ نٛزدضتإ ) إٔ املدع١ٝ يٝطت َايه١ يًداز َٛضٛع١  6ايٓصاٍ

عًٝٗا بأعاد٠ ايداز ٚ امنا سل اـص١َٛ ٚ املطايب١ ٖٞ يًذ١ٗ  ايدع٣ٛ ست٢ تهٕٛ هلا سل اـص١َٛ بايصاّ املدع٢
 . 7املايه١ ( 

 .681ص-2009-بػداد-4ز-َٓػٛز اغاز ايٝ٘ ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ يف غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 16/11/1970يف  1970/غسع3430/١ٝ-قساز زقِ -1

 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ. 209/3ٚ  80ٜٓعس  املاد٠  -2

ضٝد أمحد يف ناٌَ املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ متٝٝص أقًِٝ  طيالني َٓػٛز أغاز٠ ايٝ٘ ايكاضٞ 18/9/1993يف  1993/اهل١٦ٝ املد١ْٝ/ 141قساز زقِ  -3
 .205ص-2012-ايطبع١ االٚىل  –ازبٌٝ -2011-1993ايعسام يطٓٛات -نٛزدضتإ

 . 186ص-2013-ايعدد ايجايح-١ً ايتػسٜع ٚ ايكطا٤  تصدز َٔ فًظ ايكطا٤ األع٢ًَٓػٛزيف ف 4/12/2012يف  2012/عكاز/240قساز املسقِ  -4

 .11ص-ازبٌٝ-2009-َطبع١ َٓاز٠-اـص١َٛ يف ايدع٣ٛ-ايكاضٞ دازا قُد إبساِٖٝ -5

 .54ص-اؾص٤ االٍٚ–املصدز ايطابل –ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ  -6

-ضٝد أمحد يف ناٌَ املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ متٝٝص أقًِٝ نٛزدضتإ طيالني از٠ ايٝ٘ ايكاضَٞٓػٛز أغ 25/12/1994يف  1994/اهل١٦ٝ املد329/١ْٝقساز زقِ  -7
 .207ص-املصدز ْؿط٘ -2011-1993ايعسام يطٓٛات 
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َٔ قإْٛ املساؾعات  املد١ْٝ ايعساقٞ َعٝازاَ يتػدٝص املدع٢ عًٝ٘ ٚ صش١ خصَٛت٘ يف ايدع٣ٛ ٚ  4ٚ قد أٚزدت املاد٠ 
خص١َٛ ايٛىل ٚ ايٛصٞ ٚ ايكِٝ ٚ املتٛيٞ  4ع٢ً إقسازٙ سهِ ٚ أضتجٓا٤اَ َٔ ٖرٙ ايكاعد٠ قبًت املاد٠  ٖٛ َٔ ٜرتتب

ٚنريو َٔ أعتربٙ ايكإْٛ خصُاَ يف ايدع٣ٛ نُُجًٞ ايدٚا٥س ٚ أَني ايتؿًٝط١ بايٓطب١ يًُشهّٛ عًٝ٘ باالؾالع ٚ 
 ٤ ال ٜٓؿر ع٢ً َٔ ميجًِْٛٗ..زغِ إٔ أقساز ٖٛال1اؿاض١ٓ يف ايدع٣ٛ ْؿك١ َٔ ٖٛ ؼت سطاْتٗا

 ثايجاَ/ املصًش١
َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  ايعساقٞ ع٢ً إْ٘ ) ٜػرتط يف ايدع٣ٛ إٔ ٜهٕٛ املدع٢ ب٘ َصًش١ َع١ًَٛ ٚ  6ْصت املاد٠      

ساي١ ٚ ممه١ٓ ٚ قكك١ ٚ َع ذيو ؾاملصًش١ تهؿٞ إٔ نإ ٖٓاى َا ٜدعٛ اىل ايتدٛف َٔ اؿام ايطسز برٟٚ ايػإٔ ٚ 
ٌ عٓد اؿهِ ب٘ ٚ يف ٖرٙ اؿاي١ ٜتشٌُ املدعٞ َصازٜـ ايدع٣ٛ(،ٚ هٛش نريو األدعا٤ عل َؤدٌ إٔ ٜساعٞ األد

عًٝ٘ تعترب املصًش١ َٔ ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف ايدع٣ٛ يهٞ ٜتِ قبٛهلا ٚ َِٓٗ َٔ ٜس٣ أْٗا ايػسط ايٛسٝد 
ٚ ٜعسف اؿل  ؾايدع٣ٛ تعترب غري َكبٛي١ إذا مل ٜتٛاؾس ؾٝٗا غسط املصًش١ ألْٗا ٚثٝك١ ايص١ً باؿل ٚ ال تٓؿصٌ عٓ٘

بأْ٘ )َصًش١ وُٝٗا ايكإْٛ( ٚ املصًش١ ٖٞ ايؿا٥د٠ اييت تعٛد اىل َٔ سهِ ي٘ بطًبات٘ يف ايدع٣ٛ ؾأذا خًت ايدع٣ٛ 
.نُا دا٤ يف قساز متٝٝصٟ حمله١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام )تصح خص١َٛ ٚشاز٠ ايصش١ يًُدعٞ املكاٍٚ  2َٔ ؾا٥د٠ ؾًٝصّ زدٖا 

بك١ٝ أدٛزٙ عٔ أْػا٤ َطتػؿ٢ ٚيٛ مل تهٔ ايٛشاز٠ ٖٞ املتعاقد٠ َع٘ طاملا ثبت أْٗا يف ايدع٣ٛ اييت ٜطايب ؾٝٗا ب
 .3صاسب١ املصًش١ يف ايعكد ٚإٔ ايعكد ٚ ايعٌُ مت ؿطابٗا(

ٚ ٜػرتط يف املصًش١ إٔ تهٕٛ قا١ْْٝٛ أٟ تطتٓد اىل سل َسنص قاْْٛٞ عٝح تأتٞ ايدع٣ٛ ؿُا١ٜ ٖرا اؿل أٚ        
نُا هب إٔ تهٕٛ َع١ًَٛ ٚ تتشكل املع١ًَٝٛ أذا نإ املدع٢ ب٘ قد سددت قُٝت٘ بػهٌ ٜٓؿٞ اؾٗاي١ املسنص ايكاْْٛٞ، 

ٚ نريو ٜػرتط يف املصًش١ إٔ تهٕٛ ساي١ أٚ قا١ُ٥ أٟ إٔ سل زاؾع ايدع٣ٛ قد أعتد٣ عًٝ٘ بايؿعٌ أٚ سصٌ ايٓصاع 
٘ َصًش١ قت١ًُ أذا نإ ايػسض َٔ زؾع ايدع٣ٛ املػسٚس١ أضتجٓا٤اَ َٔ إٔ ٜهٕٛ املدع٢ ب 6بصددٙ ٚنُا أداشت املاد٠

.أَا ؾُٝا ىص دعاٟٚ اؿطب١ املعسٚؾ١ يف ايػسٜع١ 4دؾع ايطسز ٚ نريو إٔ تهٕٛ املصًش١ ممه١ٓ أٟ غري َطتش١ًٝ
األضال١َٝ ٚ ٖٞ اييت ال تهٕٛ يساؾعٝٗا َصًش١ غدص١ٝ ألْٗا ٜسؾعٗا أستطاباَ يٛد٘ اهلل ٚ أبتػا٤ ايجٛاب ٚ أضاضٗا األَس 
باملعسٚف ندع٣ٛ ايتؿسٜل بني ايصٚد١ املط١ًُ ٚ شٚدٗا َٔ دٜٔ أخس ٚ ٖرا اضتجٓا٤ َٔ غسٚط املصًش١ أضتٓاداَ َا أغازت 

 .5ٚ ٖرا األضتجٓا٤ يف ايدعاٟٚ ايػسع١ٝ ؾكط ايعساقٞ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 299ايٝ٘ املاد٠ 
 ييت تكدّ َٔ قبٌ األطساف هب إٔ تتٛاؾس ؾٝٗا َصًش١ ٚ االٚ تطبٝكاَ يًكٛاعد ايعا١َ ؾإٔ نٌ ايطًبات ايعازض١ ا      

إذا زأت احمله١ُ إٔ  املد١ْٝ ايعساقٞ) َٔ قإْٛ املساؾعات 71يف املاد٠ هب ع٢ً احمله١ُ إٔ تسؾض ايطًب،ٚقددا٤ 
يح ٚ ايتدخٌ أٚ األدخاٍ ال ٜطتٓد اىل َصًش١ دد١ٜ ٚ مل ٜكصد ب٘ األ تأخري ايدع٣ٛ تكسز زؾض قبٍٛ ايػدص ايجا

 متطٞ يف ايطري يف ايدع٣ٛ( ٚ قد دا٤ يف ايكساز ايتُٝٝصٟ حمله١ُ ايتُٝٝص االؼاد٣) إٔ دخٍٛ ايػدص ايجايح ٜعترب 
 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ. 306/4ٚ املاد٠  1970يط١ٓ 149َٔ قإْٛ ايتذاز٠ زقِ  588/1ٜٓعس املاد٠ -1 

 .45ص -٤ االٍٚاؾص –املصدز ايطابل  -ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ-2

 .14ص-املصدز ايطابل-َٓػٛز اغاز ايٝ٘ ايكاضٞ َدست قُٛد يف نتاب غسح قإْٛ املساؾعات املد١٦ٖٝ/1980١ْٝ َٛضع288/١قساز زقِ -3

 .15ص-املصدز ْؿط٘ -ايكاضٞ َدست قُٛد-4

 .33ص-دبػدا-ايطبع١ األٚىل-تدخٌ ٚ إدخاٍ ٚ دع٠ٛ ايػرييف ايدعاٟٚ املد١ْٝ -العطيليايكاضٞ زسِٝ -5
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ايدع٣ٛ اؿادث١ ايت٢ تعترب ته١ًُ يًدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ َستبط١ بٗا إزتباطاَ ال ٜكبٌ ايتذص١٥ يرا ٜػرتط ؾٝٗا َٔ قبٌٝ 
 .1َا ٜػرتط يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ ...(

ٚ ٖٓاى غسٚط عا١َ اخس٣ يكبٍٛ ايدع٣ٛ ٚ ٖٞ إٔ التهٕٛ قد ضبل صدٚز سهِ يف َٛضٛعٗا ٚ ذيو تطبٝكاَ ملبدأ سذ١ٝ 
احملهّٛ ؾٝ٘ ٚ نريو ٚدٛب زؾع ايدع٣ٛ ضُٔ املدد ايكا١ْْٝٛ َجاٍ دع٣ٛ اؿٝاش٠ هب زؾعٗا خالٍ ض١ٓ َٔ  ايػ٤ٞ

تأزٜذ األْتصاع ٜطًب زدٖا ايٝ٘ ٚ نريو إٔ الٜهٕٛ قد مت ايصًح بني ايطسؾني يف َٛضٛع ايٓصاع إذ إٔ ايصًح عكد ٜسؾع 
 ايٓصاع ٚ ٜكطع اـص١َٛ بايرتاضٞ.

 ايؿسع ايجاْٞ
 اـاص١ يكبٍٛ ايطًبات ايعازض١ايػسٚط 

 -غسٚطاَ خاص١ يكبٍٛ ايطًبات ايعازض١ ٚ ٖٞ :ايعساقٞ أغرتط قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ    
 أٚال/ األزتباط

ٚ ٖٛ قٝاّ ص١ً بني ايدعٜٛني ػعٌ َٔ املٓاضب ٚ َٔ َكطٝات ايعداي١ ٚ سطٔ ضري ايكطا٤ مجعُٗا أَاّ قه١ُ       
.ٚ قد 2هِ ؾُٝٗا ض١ٜٛ ٚ ذيو ػٓباَ َٔ صدٚز أسهاّ َتٓاقط١ أٚ ٜصعب ايتٛؾٝل بُٝٓٗاٚاسد٠ يهٞ ؼكل َُٓٗا ٚ ؼ

ع٢ً أْ٘ )ٜعترب َٔ ايدعا٣ٚ اؿادث١ َا ٜكدَ٘ املدعٞ ته١ًُ  ايعساقٞ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 67ْصت املاد٠ 
١ عٝح ٜهٕٛ اؿهِ ايرٟ ٜكسز ألسدُٖا يًدع٣ٛ األص١ًٝ أٚ َا ٜهٕٛ َرتتباَ عًٝٗا أٚ َتصالَ بٗا بص١ً ال تكبٌ ايتذص٥

َٔ غأْ٘ إٔ ٜؤثس يف اؿهِ ايرب هب إٔ ٜكسز يألخس( عًٝ٘ أذا ٚددت احمله١ُ ٖرا األزتباط يف ايطًب ايعازض هب 
عًٝٗا ايٓعس ؾٝ٘ ٚ أذا مل ٜتٛؾس ٖرا األزتباط ع٢ً احمله١ُ زؾض قبٍٛ ايطًب ٚ يف ٖرا ايصدد ذٖبت قه١ُ ايتُٝٝص 

أسد٣ قسازتٗا) ٜػرتط يف ايدع٣ٛ اؿادث١ إٔ تهٕٛ َستبط١ بايدع٣ٛ األص١ًٝ عٝح ٜهٕٛ اؿهِ  األؼادٟ يف
ايصادز يف أسدُٖا َؤثساَ يف األخس٣ ٚ دع٣ٛ ايتعٜٛض اييت أٚزدٖا املُٝص ال ٜستبط بدع٣ٛ أضرتداد َبًؼ أضتًُ٘ دٕٚ 

 .3ٚد٘ سل(
ص١ًٝ ضبباَ ٚ َٛضٛعاَ ٚ َستبط١ بٗا بصٛز٠ ٚثٝك١ ؾإذا ٚ هب إٔ تهٕٛ ايطًبات ايعازض١ َتص١ً بايدع٣ٛ األ       

نإ ايطًب ايعازض َطتك١ً بطبب٘ أٚ َٛضٛع٘ عٔ ايدع٣ٛ األص١ًٝ أٟ أْٗا تطتٓد اىل ضبب غري ايطبب ايرٟ تطتٓد 
ايٝ٘ ايدع٣ٛ األص١ًٝ أٚ إٔ َٛضٛع٘ ىتًـ عٔ َٛضٛع ايدع٣ٛ األص١ًٝ عٝح ال ٜٛدد أزتباط ٚثٝل ايص١ً بُٝٓٗا 

ٕ ع٢ً احمله١ُ إٔ تكسز زؾض قبٍٛ ايطًب ايعازض ٚ تؿِٗ اـصِ بأقا١َ دع٣ٛ َطتك١ً ددٜد٠ يف ايدع٣ٛ اييت ؾإ
ٜسٜد أسداثٗا زغِ إٔ اؿل يف ايطًب ايعازض ٚ اؿل يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ سكإ غدصٝإ هٛش مجعُٗا يف عسٜط١ 

 ٚ قددا٤ يف اسد٣ قسازات قه١ُ ايتُٝٝص ألقًِٝ . 4ٚاسد٠ ابتدا٤ اال إٔ ذيو ٜكبٌ ابتدا٤َ ٚ ال ٜكبٌ نطًب عازض 
 

 ايصادز َٔ قه١ُ ايتُٝٝص األؼادٟ غري َٓػٛز. 18/8/2014يف  2014/ت ح/275قساز املسقِ  -1
 .244ص-املصدز ايطابل -د.أدّ ٖٚٝب ايٓدا٣ٚ -2

 .330ص –ايعدد األٍٚ  –ايط١ٓ اـاَط١  -َٓػٛز يف ايٓػس٠ ايكطا١ٝ٥– 23/2/1974يف  1974/َد١ْٝ ثا21/١ْٝقساز زقِ  -3

 .263ص –املصدز ايطابل -دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيلىايكاضٞ زسِٝ سطٔ  -4
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نٛزدضتإ ) إٕ أدعا٤ املدع٢ عًٝ٘ بأْ٘ قاّ بػسا٤ ايػِٓ َٔ املدعٞ يكا٤ مثٔ ايطٝاز٠ اييت قاّ بػسا٥ٗا ي٘ ؾهإ ع٢ً 
ق٘ عٔ اؾ١ٗ املرنٛز٠ إٔ غا٤ ذيو ٚ يٝظ بدع٣ٛ سادث١ يهٕٛ قه١ُ املٛضٛع ؽٝريٙ بأقا١َ دع٣ٛ َطتك١ً عكٛ

 .1ايٛاقعتني َٓؿصًتني(
 ثاْٝاَ/ أختصاص احمله١ُ     

ٜػرتط إٔ تهٕٛ ايطًبات ايعازض١ داخالَ يف إختصاص احمله١ُ اييت تٓعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ هب إٔ ال ٜهٕٛ      
خازد١ عٔ األختصاص ايٓٛعٞ ٚ ايٛظٝؿٞ يًُشه١ُ اييت تٓعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ يهٕٛ ٖرٜٔ ايٓٛعني َٔ األختصاص 

هاَ٘ ٚ هلرا ال ميهٔ إٔ متتد ٚال١ٜ احمله١ُ اىل ايطًب َٔ ايٓعاّ ايعاّ ايرٟ ال ميهٔ يًُشه١ُ أٚ اـصّٛ كايؿ١ أس
ايعازض )ايدع٣ٛ اؿادث١( اال أذا نإ ضُٔ أختصاصٗا ايٛظٝؿٞ ٚ ايٓٛعٞ أَا غصٛص االختصاص املهاْٞ ؾٝذٛش 
يًُشه١ُ اييت تٓعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ إٔ تكبٌ ايٓعس يف ايطًبات ايعازض١ ٚ يٛ مل تهٔ ذات أختصاص َهاْٞ بٓعسٖا 

 .2ٕ ٖرا ايٓٛع َٔ األختصاص يٝظ َٔ ايٓعاّ ايعاّيهٛ
 ثايجاَ/إٔ ال ٜهٕٛ ايػسض َٔ ايطًبات ايعازض١ إطاي١ أَد ايٓصاع         

ع٢ً أْ٘ ).. إذا زأت احمله١ُ إٕ ايتدخٌ أٚ األدخاٍ ال ٜطتٓد ايعساقٞ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  71ْصت املاد٠        
اىل َصًش١ دد١ٜ ٚ مل ٜكصد ب٘ اال تأخري ايدع٣ٛ تكسز زؾض قبٍٛ ايػدص ايجايح ٚ متطٞ يف ايطري يف ايدع٣ٛ...( 

طًبات ؾُٔ خالٍ ايٓص املرنٛز ميهٔ ايكٝاع عًٝ٘ ع٢ً ايطًبات ايعازض١ ناؾ١ ، ؾًٝظ ايػسض َٔ ايطُاح بتكدِٜ اي
ايعازض١ إطاي١ أَد ايٓصاع بتٛضع اـص١َٛ بٌ ايػسض َٓ٘ ٖٛ ػٓب ايكطا٤ َٔ تهساز ايدع٣ٛ أَاَ٘ يف ايٛقت ايرٟ 
ميهٔ ؾصًٗا َس٠ ٚاسد٠ ٚ بكساز ٚاسد ٚ بؿكستني أٚ أنجس َٔ ؾكسات اؿهِ يرا ؾايػسط األضاع يكبٍٛ ايطًبات 

احمله١ُ بإٔ ايػسض َٔ ايطًب ايعازض َا ٖٛ إال إطاي١ ايٓصاع  ايعسض١ إٔ ال ٜهٕٛ َصدزاَ ألطاي١ ايٓصاع ؾإذا غعست
 . 3ؾتطتطٝع زؾض ايطًب ٚ تؿِٗ ايػدص ايرٟ تكدّ بٗا بإقا١َ دع٣ٛ َطتك١ً بٗا إٕ غا٤ ذيو 

 زابعاَ/إٔ تهٕٛ ايطًبات ايعازض١ َرتتب١ ع٢ً ايدع٣ٛ األص١ًٝ
١ٝ يف اؿهِ يف ايطًبات ايعازض١ ٚ البد َٔ تٛؾس إٔ ٜؤثس اؿهِ يف ايدع٣ٛ األصً 4ٜػرتط بعض َٔ ايؿكٗا٤       

صٛز٠ َٔ صٛز ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ أٚ املدع٢ عًٝ٘ املٓصٛص عًٝٗا قاْْٛاَ نػسط َٔ ضُٔ ايػسٚط 
 املطًٛب١ يكبٍٛ احمله١ُ يًطًبات ايعازض١ نطًب املكاص١.

 ٔ ٚ صدٚزٖا ٚ اؾ١ٗ املدتص١ بٓعسٖاخاَطاَ/ إؼاد ايطًبات ايعازض١ َع ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف ايطع
ال هٛش قبٍٛ ايطًب اؾدٜد نطًب عازض ٚيٛ ٚدد االتصاٍ ضبباَ ٚ َٛضٛعاَ ٚ اؼد اـصّٛ ٚ أْعكد         

االختصاص يًُشه١ُ إذا ناْت طسم ايطعٔ يف ايطًب األصًٞ ٚ َددٙ أٚ اؾٗات املدتص١ يًٓعس ؾٝ٘ ؽتًـ عٓٗا 
 بايٓطب١ يًطًب ايعازض.

ضٝد أمحد يف املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝص يف أقًِٝ  طيالني اغاز ايٝ٘ احملاَٞ-َٓػٛز 3/6/1995يف  1995/ اهل١٦ٝ املد19/١ْٝز زقِ قسا  -1
 .45ص-1999-ازبٌٝ-َطبع١ داَع١ صالح ايدٜٔ-نٛزدضتإ

 .245ص –املصدز ايطابل -دنتٛز أدّ ٖٚٝب ايٓدا٣ٚ  -2

 .94ص –املصدز ايطابل –ايٛدٝص يف غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -ضٝا٤ غٝت خطاب -3

 . 25ص-املصدز ايطابل-تدخٌ ٚ ادخاٍ ٚ دع٠ٛ ايػري يف ايدعاٟٚ املد١ْٝ -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ -4
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 ضادضاَ/تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ أثٓا٤ ايطري يف دع٣ٛ قٝد املساؾع١        
ايعازض١ يف دع٣ٛ إْكطع ايطري ؾٝٗا أٚ أٚقؿت املساؾع١ ؾٝٗا ضٛا٤ بأتؿام ايطسؾني أٚ ؿني ال تكبٌ ايطًبات          

ايؿصٌ يف َٛضٛع أخس أٚ يف دع٣ٛ قطع ايطري ؾٝٗا يطبب َٔ أضباب قطع املساؾع١ َجاٍ َٛت أسد اـصّٛ أٚ ؾكدٙ 
ؾِٗ ختاّ املساؾع١ ؾٝٗا ٚ يٛ مل ٜصدز األ١ًٖٝ أٚ شٚاٍ صؿ١ َٔ نإ ٜباغس اـص١َٛ ْٝاب١ عٓ٘ ، ٚ ال تكبٌ يف دع٣ٛ أ

اؿهِ بٗا ٚ يهٔ َت٢ َا قسزت احمله١ُ ؾتح باب املساؾع١ فدداَ هٛش أقا١َ ايطًب ايعازض ٚ قبٛهلا إذا تٛؾست باقٞ 
 .1ايػسٚط ٚ نريو ال هٛش قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ يف دع٣ٛ َرتٚن١ يًُسادع١ ٚ مل ٜطتأْـ ايطري ؾٝٗا

 كطا١ٝ٥ضابعاَ/دؾع ايسضّٛ اي
املبدأ إٔ نٌ دع٣ٛ هب إٔ تكاّ بعسٜط١ ٚ إٔ ٜدؾع عٓٗا زضِ قاْْٛٞ ٚ ال تعترب ايدع٣ٛ قا١ُ٥ َٓتذ١ ألثازٖا         

نُبدأ عاّ إال إذا دؾع زضِ عٓٗا َٚٔ تأزٜذ دؾع ايسضِ أٚ مشٛهلا باملع١ْٛ ايكطا١ٝ٥ أٚ تطذٌٝ قساز تأدٌٝ دؾع 
ٜٓطبل ع٢ً ايطًبات ايعازض١ ؾؿٞ ساييت ايطًبات ايعازض١  ايسضِ عٓد تطذٌٝ ايدع٣ٛ يف ايطذٌ ٚ ٖرا املبدأ

املكد١َ َٔ املدعٞ أٚ املدع٢ عًٝ٘ ٚ ُٖا ٜطُٝإ بايدع٣ٛ اؿادث١ املٓط١ُ أٚ ايدع٣ٛ اؿادث١ املتكاب١ً ؾأْ٘ هب 
 . 2إٔ ٜؤدٟ زضِ قطا٥ٞ عُٓٗا سطب قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ 

َٔ قإْٛ املساؾعات  70يف ايدع٣ٛ ؾإٔ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ أَا بايٓطب١ اىل تدخٌ أٚ أدخاٍ ايػدص ايجايح 
ْصت ع٢ً أْ٘) ....إذا تطُٓت ايدع٣ٛ اؿادث١ طًب اؿهِ يصاحل أسد ايطسؾني ع٢ً اآلخس أٚ املد١ْٝ ايعساقٞ 

يصاحل أسدُٖا ضد ايػدص ايجايح أٚ يصاحل ايػدص ايجايح ضد أسدُٖا أٚ نًُٝٗا ؾتؤدٟ زضّٛ ايدع٣ٛ 
َٔ قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ أذا نإ ايطًب ايعازض ٜتطُٔ دخٍٛ غدص  15/1ٚ2عٓٗا....(.ٚ نُا ٜتٛضح يٓا يف املاد٠ 

% َٔ ق١ُٝ َا 2ايجايح َٓطُاَ اىل أسد ايطسؾني ؾأْ٘ ٜؤدٟ زضِ َكطٛع ٚ أذا نإ ايدخٍٛ أختصاَٝاَ ؾٝذب دؾع ايسضِ 
 طاح  ؾال ٜطتٛيف أٟ زضِ َٓ٘.ٜطايب ب٘ أَا بايٓطب١ اىل دخٍٛ غدص ايجايح يألضتٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .267ص  -املصدز ايطابل-دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  – العطيليايكاضٞ زسِٝ  .1

 .1981يط١ٓ  114َٔ قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ زقِ  15/1ٚ2ٜٓعس املاد٠  .2
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 املبشح ايجاْٞ
 أْٛاع ايطًبات ايعازض١ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ

يًطًبات ايعازض١ أْٛاع يرا ضٓتٓاٍٚ تًو ايطًبات املكد١َ َٔ املدعٞ يف املطًب األٍٚ ٚ ْتٓاٍٚ يف املطًب ايجاْٞ     
 ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ .

 املطًب األٍٚ
 ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ

بايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ ٚ ايؿسع ايجاْٞ ضٓتٓاٍٚ ٖرا املطًب يف ؾسعني ضٓدصص األٍٚ يًتعسٜـ      
 . ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ ٚ إدسا٤ات تكدِٜصٛزي

 ايؿسع األٍٚ
 تعسٜـ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ

 
ٜطتطٝع  ٖٞ َا ودث٘ املدعٞ إضاؾ١ ع٢ً دعٛاٙ األص١ًٝ، ٚ ال تعين ايطًبات ايعازض١ َٔ املدعٞ إٔ املدعٞ        

.ؾايطًبات 1ع٢ً ذيو ايعساقٞ شٜاد٠ املدع٢ ب٘ أٚ تػٝري َٛضٛع ايدع٣ٛ بصٛز٠ َطًك١ إذ ْص قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 
،أداش  2ايعازض١ ؽتًـ يف طبٝعتٗا عٔ َٛضٛع ٚسد٠ ايعسٜط١ ايت٢ تسؾع ابتدا٤َ ؾإذا نإ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ

را دٛاش إٔ تٓطِ ٖرٙ اؿكٛم اىل بعطٗا بطًبات عازض١ ٚ ٜهٕٛ ذيو مجع عد٠ سكٛم بعسٜط١ ٚاسد٠ ؾال ٜعين ٖ
دا٥صاَ إذا أقُٝت بػهٌ َطتكٌ ابتدا٤َ ٚإذا نإ نٌ َُٓٗا ٜهٕٛ َٛضٛعاَ يدع٣ٛ َطتك١ً ال ازتباط بُٝٓٗا ٚال ٜؤثس 

 .3اؿهِ ايصادز يف إسداُٖا يف ايدع٣ٛ األخس٣
خ طًبات عازض١ َٔ املدعٞ ٚ املطُات بايدع٣ٛ املٓط١ُ ٚ ٖٓاى َٔ إسدا ايعساقٞٚ قد أداش قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 

ايؿكٗا٤ َٔ عسف ايدع٣ٛ املٓط١ُ أٚ ايطًب ايعازض املكدّ َٔ املدعٞ بأْٗا ٖٞ ايدع٣ٛ اييت ودثٗا املدعٞ أثٓا٤ 
 .4ايٓعس يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ تط٢ُ دع٣ٛ سادث١ َٓط١ُ ألٕ املدعٞ ٜطُٗا اىل ايدع٣ٛ األص١ًٝ

 
 
 
ْصت ع٢ً ) تعترب َٔ ايدعا٣ٚ اؿادث١ َا ٜكدَ٘ املدعٞ ته١ًُ يًدع٣ٛ األص١ًٝ أٚ َا ٜهٕٛ َرتتباَ عًٝٗا أٚ  ايعساقٞ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 67املاد٠  -1

 َتصالَ بٗا ال تكبٌ ايتذص١٥ عٝح ٜهٕٛ اؿهِ ايرٟ ٜكسز ألسدُٖا َٔ غأْ٘ إٔ ٜؤثس يف اؿهِ ايرٟ هب إٔ ٜكسز يألخس(.

 .ايعساقٞ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 44تٓعس املاد٠  -2

 .264،ص1979-بػداد–َطبع١ املعازف  -اؾص٤ االٍٚ -ايدنتٛز ضعدٕٚ ْادٞ ايكػطٝين، غسح اسهاّ املساؾعات -3

  .70ص-املصدز ايطابل -ايٛدٝص يف غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ –ضٝا٤ غٝت خطاب  -4
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 ايؿسع ايجاْٞ
  ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ صٛز ٚ إدسا٤ات تكدِٜ                                  

 -ضٓتٓاٍٚ يف ٖر ايؿسع صٛز ٚ إدسا٤ات تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ قبٌ املدعٞ بصٛز٠ َٓؿص١ً:      
 أٚالَ/صٛز ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ

أداش يًُدعٞ إٔ ٜكدّ َٔ ايطًبات َا ٜهٕٛ َهُالَ يدعٛاٙ األص١ًٝ أٚ َرتتباَ  ايعساقٞ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ         
عًٝٗا أٚ َتصالَ بٗا ٚ ٖٓا أختًطت صٛز ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ بػسٚط قبٛهلا سٝح أصبشت ٖرٙ ايصٛز 

عس ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ َٔ ضُٔ ايػسٚط اييت ٜٓبػٞ تٛاؾسٖا دٕٚ غريٖا َٔ أدٌ قبٛهلا َٔ قبٌ احمله١ُ ايت٢ تٓ
أثٓا٤ ايطري ؾٝٗا ؾباإلضاؾ١ اىل ٚدٛب تٛؾس غسٚط ايطًبات ايعازض١ ايت٢ ذنسْاٖا يف املبشح األٍٚ  ؾال بد إٔ تسد 

 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ. 67ٖرٙ ايطًبات ضُٔ صٛز٠ َٔ ايصٛز ايت٢ ذنستٗا املاد٠ 
اؾعات لد أْٗا تػري اىل ثالخ صٛز َٔ ايطًبات ايعازض١ املٓط١ُ َٔ قإْٛ املس 67ٚ َٔ خالٍ أضتكسا٤ ْص املاد٠       

 -املكد١َ َٔ قبٌ املدعٞ ٚ ٖٞ:
 َا ٜعد ته١ًُ يًدع٣ٛ األص١ًٝ - أ

نطًب اؿهِ بإقطاط اإلهاز اييت أضتشكت بعد إقا١َ ايدع٣ٛ األص١ًٝ بإقطاط األدس٠ اييت أضتشكت قبٌ           
٠ ايت٢ أْكطت بعد إقا١َ دع٣ٛ أدس املجٌ يٓؿظ ايعكاز عٔ ؾرت٠ تٓتٗٞ بتأزٜذ إقاَتٗا أٚ اؿهِ بأدس املجٌ عٔ ايؿرت

إقا١َ ايدع٣ٛ، ٚ ٜػٌُ ذيو ايطًبات ايٛقت١ٝ نطًب تكدٜس ْؿك١ َؤقت١ أٚ تعٝني سازع قطا٥ٞ بصؿ١ َطتعذ١ً 
ب أخس تسبط٘ ست٢ ٜبت يف ايدع٣ٛ ٚ تدابري اؿذص األستٝاطٞ ٚ تصدٜك٘ ٚ ٜأخر سهِ ايتٛابع يف ٖرا ايصدد نٌ طً

 .1بايطًب األصًٞ ص١ً ال تكبٌ األْؿصاٍ 
إذٕ ٖٞ ايطًبات اييت ودثٗا املدعٞ إلنُاٍ ايٓكص يف دعٛاٙ األص١ًٝ أٚ إضاؾ١ َطايب ددٜد٠ تهٌُ املطايب         

د األص١ًٝ اييت أٚزدٖا يف عسٜط١ ايدع٣ٛ األص١ًٝ ناملطايب١ مبكداز َعني َٔ ايتعٜٛض ٚ األستؿاظ بايصٜاد٠ ؾعٓ
.ٚ قد دا٤ يف ايكساز ايتُٝٝص٣ 2تكدٜس ايتعٜٛض أنجس َٔ املطايب ب٘ ٜطتطٝع ته١ًُ دعٛاٙ باملطايب١ باملبًؼ ايصا٥د

حمله١ُ ايتُٝٝص يف األقًِٝ ) إٔ املدع١ٝ قد أستؿعت عل املطايب١ بايصٜاد٠ اييت ٜكدزٖا اـبري يرا ؾًٗا األدعا٤ 
 .3بٗرٙ ايصٜاد٠ بدع٣ٛ سادث١ أٚ َطتك١ً(

 
 .264ص -املصدز ايطابل -دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -لعطيليايكاضٞ زسِٝ سطٔ ا -1

 .226ص  -املصدز ايطابل-ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ -2

ٝص أقًِٝ ضٝد أمحد يف ناٌَ املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ متٝ طيالنيَٓػٛز أغاز ايٝ٘ ايكاضٞ  6/3/1996يف  1996/اهل١٦ٝ املد١ْٝ /31قساز زقِ   -3
 .257ص -املصدز ايطابل-نٛزدضتإ
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 َا ٜعد َرتتباَ ع٢ً ايدع٣ٛ األص١ًٝ-ب      

ٚ ٖٞ ايطًبات ايعازض١ ايت٢ تستبط بأضاع ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ َطتٓد٠ ع٢ً ذات اؿل َٛضٛع ايٓصاع ؾاؿهِ يف        
٤ يف دع٣ٛ أقُٝت بطًب تطًِٝ األزض ايطًبات ايعازض١ َرتتباَ ع٢ً اؿهِ يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ َجٌ طًب أشاي١ بٓا

اييت أقِٝ عًٝٗا ايبٓا٤ ، أٚ اسداخ دع٣ٛ َٓط١ُ يف دع٣ٛ ؾو ايسٖٔ يطداد ايدٜٔ بطًب اؿهِ بربا٠٤ ذ١َ املدعٞ ، 
 .1أٚ اؿهِ ي٘ مبا أقتطاٙ املستٗٔ اؿٝاش٣ شٜاد٠ عٔ ايدٜٔ 

ايرٟ ٜكسز ألسدُٖا َٔ غأْ٘ إٔ ٜؤثس يف اؿهِ ايرٟ َا ٜعد َتصالَ بٗا بص١ً ال تكبٌ ايتذص١٥ عٝح ٜهٕٛ اؿهِ  -ز
 هب إٔ ٜكسز يألخس

نإٔ تهٕٛ َستبط١ َٔ ْاس١ٝ ايطبب ايرٟ أقُٝت َٔ أدً٘ ايدع٣ٛ أٚ َٔ سٝح َصدز اؿل عٝح تجبت ايدع٣ٛ       
س٠ بدع٣ٛ سادث١ اؿادث١ بجبٛت ايدع٣ٛ األٚىل ٚ تٓتؿٞ بٓؿٝٗا نُا يٛ طايب املؤدس ؾطذ عكد اإلهاز ٚ طايب باألد

أٚ َٔ ٜطايب باؿهِ بؿطذ ايعكد ثِ ٜطًب أسداخ دع٣ٛ سادث١ َٓط١ُ ٜطًب ايتعٜٛض عٔ األضساز ايت٢ أصابت٘ َٔ 
 .2إخالٍ املدع٢ عًٝ٘ باأليتصاّ ايرٟ أضتٓد ايٝ٘ املدعٞ يف طًب ايؿطذ

 ثاْٝاَ/ إدسا٤ات تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ قبٌ املدعٞ
املٛضٛع يف ثالث١ ْكاط نصص األٚىل يتكدِٜ ايطًب ايعازض َٔ قبٌ املدعٞ ٚ ايجا١ْٝ يكبٍٛ ايطًب  ضٓتٓاٍٚ ٖرا    

 ايعازض َٔ قبٌ احمله١ُ ٚ ايجايج١ يًٓعس ٚ اؿهِ يف ايطًب ايعازض ٚ األصًٞ َعاَ
 تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ َٔ قبٌ املدعٞ -ا

َٔ قإْٛ  70. ْصت املاد٠ 3بدع٣ٛ َٓط١ُ ايعساقٞ ات املد١ْٝ نُا أغسْا ضابكاً بأْٗا تط٢ُ يف قإْٛ املساؾع      
املساؾعات ع٢ً أْ٘)تكدّ ايدع٣ٛ اؿادث١ اىل َا قبٌ ختاّ املساؾع١ بعسٜط١ تبًؼ يًدصِ أٚ بأبدأ٥ٗا غؿاٖاَ باؾًط١ 

ٜسٜاَ يف سطٛزٙ...( ؾأداش ايٓص تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ )ايدع٣ٛ اؿادث١( غؿاٖاَ يف سطٛز اـصّٛ أٚ ؼس
عطٛز اـصِ أٚ غٝاب٘ أَا أذا نإ غا٥باَ أٚ أسد اـصّٛ غا٥ب ؾٝذب إٔ تكدَٗا ؼسٜسٜاَ ٚ إٔ تبًؼ َٔ نإ غا٥باَ 
ٚؾكاَ ألدسا٤ات تبًٝؼ ايدعاٟٚ ايعاد١ٜ ، ٚ ٜصح تكدميٗا ؼسٜسٜاَ خازز دًطات املساؾع١ ٚ تبًٝػٗا يًدصِ أٚ 

َٔ قإْٛ  46طًب ايعازض ع٢ً مجٝع ايبٝاْات اييت أٚدبت املاد٠ اـصّٛ األخسٜٔ ، نُا هب إٔ تػتٌُ عسٜط١ اي
.ٚ قد دا٤ يف قساز ايتُٝٝص٣ حمله١ُ ايتُٝٝص يف األقًِٝ) إٕ اؿهِ يًُدع١ٝ بأنجس َٔ املبًؼ 4املساؾعات تٛاؾسٖا ؾٝٗا 

 ملد١ْٝ غري صشٝح املدع٢ ب٘ يف عسٜط١ ايدع٣ٛ دٕٚ املطايب١ ب٘ صساس١ بدع٣ٛ سادث١ نُا زمس٘ قإْٛ املساؾعات ا
 .226ص  -2ز-املصدز ايطابل -ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ -1

 .235ص ص -2ز –املصدز ْؿط٘  -عبدايسمحٔ ايعالّايكاضٞ  -2

 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ. 66تٓعس املاد٠  -3

 .276ص -املصدز ايطابل -دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ – العطيليايكاضٞ زسِٝ  -4
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ٚ أذا إختاز املدعٞ تكدِٜ دعٛاٙ اؿادث١ بأبدا٤ٖا  1ايسضِ عٔ ايصٜاد٠ ال ٜػين عٔ املطايب١ بريو( ألٕ اضتٝؿا٤ 
غؿاٖاَ يف اؾًط١ ؾٝذب ع٢ً احمله١ُ تدٜٚٔ طًب٘ يف قطس دًط١ املساؾع١ ٚ إٔ ترنس يف احملطس ايتؿصٝالت ايالش١َ ٚ 

 .2عٔ ايعسٜط١ اإلٜطاسات ايهاؾ١ٝ يًدع٣ٛ اؿادث١ نٞ ٜهٕٛ ٖرا ايطًب بدٜالَ
ٚ يف مجٝع األسٛاٍ هب إٔ تكدّ ايطًبات ايعازض١ َٔ قبٌ املدعٞ قبٌ ختاّ املساؾع١ يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ ؾإذا       

أؾُٗت احمله١ُ ختاّ املساؾع١ ٚ عٝٓت َٛعداَ يًٓطل باؿهِ ؾال هٛش بعد ذيو تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ أَا إذا ؾتشت 
بب َا بعد إٔ ناْت قد أؾُٗت ختاّ املساؾع١ داش ٖٓا تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ غؿٜٛاَ أٚ باب املساؾع١ ؾٝٗا فدداَ يط

 .3ؼسٜسٜاَ ٚؾكاَ يألصٍٛ املرنٛز٠ أْؿاَ
 قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدعٞ –ب   

ؾإذا قدَت ايطًبات ايعازض١ َٔ املدعٞ بإسد٣ ايصٛزتني املػاز ايُٝٗا أْؿاَ هب تبًٝؼ اـصِ أٚ                             
اـصّٛ األخسٜٔ نُا دا٤ يف ايكساز ايتُٝٝص٣ يف قه١ُ ايتُٝٝص يف األقًِٝ ) يٛسغ إٔ املدع٢ عًٝ٘ مل ٜهٔ ساضساَ 

ايدع٣ٛ اؿادث١ املٓط١ُ ؾٝهٕٛ اؿهِ بأيصاَ٘ باملبًؼ املطايب ب٘ يف ايدع٣ٛ يف اؾًط١ اـتا١َٝ املكا١َ ؾٝٗا 
اؿادث١ صدز دٕٚ تبًٝؼ املدع٢ عًٝ٘ بٗا يرا تهٕٛ احمله١ُ ؾصًت يف ايدع٣ٛ ع٢ً مٛ ىايـ ايكإْٛ ؾكسز ْكط٘( 

تكدميٗا ٚ ال ٜصح دؾع ، ٚ بعد  تبًٝػِٗ تأتٞ َسس١ً ثا١ْٝ ٚ ٖٞ نٕٛ ايطًبات ايعازض١ ال تعترب َكا١َ مبذسد 4
ايسضِ عٓٗا إال بعد صدٚز قساز َٔ احمله١ُ بكبٛهلا ٖٚٞ يف ٖرا ؽتًـ عٔ ايدعاٟٚ ايعاد١ٜ ؾؿٞ ايدعاٟٚ ايعاد١ٜ 
اييت تكدّ أضتكالالَ ٜطتطع املدعٞ إٔ ٜكدّ َا ٜػا٤ بايدع٣ٛ َٔ طًبات ٚ ىاصِ َٔ ٜػا٤ أَاّ احمله١ُ اييت ٜػا٤ ٚ 

ٍٛ إقا١َ ايدع٣ٛ ايعاد١ٜ بال ساد١ يكساز َطتكٌ ٜكطٞ بكبٛهلا بٌ ٜكسز قاضٞ احمله١ُ ؾٛزاَ احمله١ُ ال ميهٓٗا األ قب
إضتؿا٤ ايسضِ عٓٗا ٚ تطذًٝٗا َُٗا ناْت ايطًبات ايٛازد٠ أَا ايطًبات ايعازض١ ؾال تكبٌ إال بعد تٛؾس غسٚط قبٛهلا 

ٛيف ايسضِ ايكاْْٛٞ عٓٗا ٚ ال تعترب ايطًبات ٚال ٜصح أضتؿا٤ ايسضِ عٓٗا إال بكساز صسٜح بكبٛهلا ثِ بعد ذيو ٜطت
ايعازض١ قا١ُ٥ اال َٔ تأزٜذ دؾع ايسضِ عٓٗا ؾكساز احمله١ُ بكبٍٛ ايطًبات ايعازض١ ال هعٌ ايطًبات ايعازض١ 

 قا١ُ٥ اال يف ايدعا٣ٚ املعؿا٠ َٔ ايسضِ .
 

         
ضٝد أمحد يف املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ متٝٝص أقًِٝ طيالني َػٛز أغاز ايٝ٘ احملاَٞ  25/12/1994يف  1994/اهل١٦ٝ املد١ْٝ/ 343قساز زقِ  -1

 .44ص -املصدز ايطابل -نٛزدضتإ

 .133ص-2011-َهتب١ ايطٓٗٛزٟ -غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -ايكاضٞ صادم اؿٝدز -2

 .277ص -املصدزايطابل -دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ – يليالعطايكاضٞ زسِٝ  -3

 .259ص- املصدز ايطابل -أمحد يف ناٌَ املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛضٝد طيالني َٓػٛز ايػاز ايٝ٘ ايكاضٞ  20/2/2006يف  2006/اهل١٦ٝ املد31/١ْٝقساز زقِ  -4
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ٚ احمله١ُ بعد إٕ قدَت إيٝٗا ايطًبات ايعازض١ ٚ بًػت بٗا اـصِ أٚ اـصّٛ أٚ اعتربتِٗ َبًػني بٗا إذا قدَت غؿاٖاَ                 
يف قطس اؾًط١ ٚ عطٛز مجٝع األطساف ٚدب عًٝٗا األضتُاع اىل أقٛاهلِ بػإٔ قبٛهلا أٚ زؾض قبٛهلا ثِ بعد 

ايكساز هب إٔ ٜطتٓد اىل غسٚط قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ ٚ يٝظ باالضتٓاد اىل ذيو تصدز قسازٖا املٓاضب ٚ ٖرا 
.ٚ إْٓا 1أسك١ٝ َكدّ ايطًبات ايعازض١ أٚ عدّ أسكٝت٘ باؿل َٛضٛع ايطًبات ايعازض١ ألٕ ذيو َٛضٛع السل يًكبٍٛ

اتِٗ ع٢ً ايطًبات منٌٝ يألخر بٗرا ايسأٟ َٔ أدٌ إؾطاح اجملاٍ يًدصِ أٚ اـصّٛ إلبدا٤ َالسعاتِٗ ٚ أعرتاض
ايعازض١ اييت تٓري ايطسٜل أَاّ احمله١ُ قبٌ قبٛهلا أٚ زؾطٗا ألْ٘ ال ٜهٕٛ أَاّ احمله١ُ بعد دؾع ايسضِ ايكاْْٛٞ 

 عٓٗا إال ايٓعس ؾٝٗا ٚ زبطٗا باؿهِ اهاباَ أٚ ضًباَ.
ايطًبات ايعازض١ غري قابٌ يًطعٔ ب٘ بأٟ طسٜل َٔ َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ قساز احمله١ُ بكبٍٛ أٚ زؾض قبٍٛ                            

طسم ايطعٔ اال َع اؿهِ أٚ ايكساز ايؿاصٌ يف ايدع٣ٛ ألْ٘ يٝظ َٔ بني ايكسازات اييت أداش قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 
٤  . ٚ ال ٜعط٢ يًطًبات ايعازض١ أٟ زقِ َٔ ضذٌ أضاع احمله١ُ سطب َا تعازف عًٝ٘ ايكطا2ايطعٔ بٗا ع٢ً األْؿساد

 يف األقًِٝ ٚ ايعسام.
 ايٓعس ٚ اؿهِ يف ايطًبات ايعازض١ ) املكد١َ َٔ املدعٞ( ٚ األص١ًٝ  َعاَ -ز

تٓعس احمله١ُ ؾٝٗا َع ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف قطس  املكد١َ َٔ املدعٞبعد اضتٝؿا٤ ايسضِ عٔ ايطًبات ايعازض١        
ٚطًب اـصِ ١ًَٗ  اَعٔ أدابت٘ عًٝٗا ؾإذا قدَت غؿاٖقدَّت ضدٙ ايطًبات ايعازض١  ؾتطأٍ َٔ  ٠ٚاسد ٚدًط٘ َٛسد

إلدسا٤ات ايعاد١ٜ يٓعس يٚبعدٖا تطتُس احمله١ُ بٓعس ايدع٣ٛ ٚؾكاً  ،يًسد عًٝٗا ٚدب تأدٌٝ ايدع٣ٛ يؿرت٠ َٓاضب١ 
ايدع٣ٛ ايعاد١ٜ َٔ ايٓٛاسٞ ايػه١ًٝ ٚاملٛضٛع١ٝ مبا ال ٜتعازض َع طبٝع١ ايطًبات ايعازض١ ٚمبا ال ٜتعازض َع 
نْٛٗا طًبات تابع١ يًدع٣ٛ األص١ًٝ ٜتٛدب إٔ تٓعس َع ايدع٣ٛ األص١ًٝ دا٥ُا ، ٚال تٓؿسد ايطًبات ايعازض١ عٔ 

ٚايػٝاب ٚايرتى ٚقطع ايطري ؾٝٗا بٌ ؽطع ملا ؽطع ي٘ ايدع٣ٛ األص١ًٝ اييت  ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف َطا٥ٌ اؿطٛز
طًب  أَاأقُٝت اثٓا٤ ايٓعس ؾٝٗا ؾإذا تػٝب األطساف زغِ ايتبًٝؼ ترتى ايدعٜٛني األص١ًٝ ٚايعازض١ يًُسادع١ 

املدعٞ تهٕٛ ندع٣ٛ اإلبطاٍ َٔ اسد ايطسؾني ٚٚقـ املساؾع١ باتؿام ايطسؾني ؾإ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ 
ُٖا باألخس٣ يف غإٔ ٖرٜٔ األَسٜٔ ؾٝٓعس اَطتك١ً عٔ ايدع٣ٛ األص١ًٝ اييت أقُٝت أثٓا٤ ايطري ؾٝٗا ٚال تتأثس اسد

 أخس٣ندعٛتني َطتكًتني متاَاً.نريو تتبع ايطًبات ايعازض١ ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف َطاي١ تٛسٝدٖا يف دع٣ٛ  إيُٝٗا
 اإلساي١د عٓٗا يف ٖرا اجملاٍ ٚتتبع ايطًبات ايعازض١ ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف َٛضٛع بٗا ٚال تٓؿس أخس٣أٚ تٛسٝد دع٣ٛ 

 ايدع٣ٛ األص١ًٝ دٕٚ اؿادث١ يف َٛضٛع االختصاص املهاْٞ َطًكاً  إىلضٛا٤ نإ يالختصاص املهاْٞ أٚ ايٓٛعٞ ٜٚٓعس 
 

 

 .279ص -ايطابلاملصدز -دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ – العطيليايكاضٞ زسِٝ  -1

 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ. 216تٓعس املاد٠  -2
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احمله١ُ املدتص١  إىلاْٗا غري كتص١ َهاْٝاً تكسز إسايتُٗا  ٚاألصًٞاحمله١ُ اييت تٓعس ايطًبني ايعازض  زأتؾإذا 
االختصاص ايٓٛعٞ ؾإ ايطًبات ايعازض١ َٔ غسٚط قبٛهلا ابتدا٤ًَ إ تهٕٛ بؾُٝا ٜتعًل  أَابكساز ٚاسد، 

اييت تٓعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ كتص١ ْٛعٝا بٓعس ايطًبات ايعازض١ املكد١َ اثٓا٤ ضري املساؾع١ يف ايدع٣ٛ ١احملهُ
ؾإْٗا هب إ تكسز  ١ًُٝشه١ُ بعد قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ اْٗا غري كتص١ بٓعس ايدع٣ٛ األصًيظٗس  ؾإذااألص١ًٝ 

 إساي١دٕٚ ايطًب ايعازض أٚ  ١ٝايدع٣ٛ األصً إساي١ميهٔ  ال إذايدع٣ٛ ٖٚرا ٜػٌُ ايطًبني األصًٞ ٚايعازض  إساي١
تبني يًُشه١ُ اْٗا غري كتص١ ْٛعٝاً بٓعس ايطًبات ايعازض١ ؾكط ؾتكسز  إذاايطًب ايعازض دٕٚ ايطًب األصًٞ ، اَا 

عاّ احمله١ُ املدتص١ ْٛعٝاً الٕ قٛاعد االختصاص ايٓٛعٞ َٔ ايٓ أَاّدع٣ٛ َطتك١ً بٗا  إقا١َزؾض قبٛهلا ٚي٘ 
طًب َٔ اـصّٛ غالف قٛاعد االختصاص املهاْٞ ؾٗٛ سل  إىلايعاّ ٚتجريٖا احمله١ُ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا دٕٚ اؿاد١ 

 .1يًدصّٛ دٕٚ احمله١ُ 
 أنًُتٚايعازض ٚتطري ؾُٝٗا َعاً طبكاً يًكٛاعد ايعا١َ ؾإذا  األصًٞٚػسٟ احمله١ُ ؼكٝكاتٗا يف ايطًبني        

تؿِٗ ختاّ املساؾع١ ملس٠  ؾإْٗااؿهِ ؾُٝٗا ض١ٜٛ  إصدازاحمله١ُ ؼكٝكاتٗا ؾُٝٗا ٚنْٛت عكٝدتٗا اييت متهٓٗا َٔ 
ُٖا يًطًب األصًٞ ٚايجا١ْٝ ؽص ايطًب اٚايعازض ٚتصدز سهُاً ٚاسداً بؿكستني سهُٝتني اسد األصًٞٚاسد٠ يًطًبني 

ا ؽص دع٣ٛ َطتك١ً َٔ سٝح نٝاْٗا ٚزضَٛٗا َٚصازٜؿٗا اييت ايعازض ٚتهٕٛ ايؿكستإ َطتكًتني ٚنإٔ نالً َُٓٗ
 . 2ؼهِ بٗا ع٢ً ايطسف اآلخس اـاضس ؾٝٗا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .284-283ص -املصدز ايطابل -دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيليايكاضٞ زسِٝ  -1
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 املطًب ايجاْٞ
 ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ايطًبات 

ٚ صٛزضٓتٓاٍٚ ٖرا املطًب يف ؾسعني ضٓدصص األٍٚ يًتعسٜـ بايطًبات ايعازض١ َٔ املدع٢ عًٝ٘ ٚ ايؿسع ايجاْٞ ي     
 ٢ عًٝ٘. ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع إدسا٤ات تكدِٜ

 ايؿسع األٍٚ
 تعسٜـ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘

ٖٞ ايدع٣ٛ اييت ودثٗا املدع٢ عًٝ٘ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ زداَ ع٢ً دع٣ٛ املدعٞ ٚ ٜٗدف مبكتطاٖا  ٚ      
اىل اؿصٍٛ ع٢ً سهِ ضد املدعٞ يرا ؾًًُدع٢ عًٝ٘ إٔ ٜطًب ظاْب زؾض طًب املدع٢ عٔ طسٜل ايدؾع املٛضٛعٞ ي٘ 

.نإٔ 1ٟ اىل ؼطني َسنصٙ ايكاْْٛٞ يف ايدع٣ٛنريو إٔ ٜطًب بطًبات عازض١ َتكاب١ً اؿهِ ي٘ بأدعا٤ َعني ٜؤد
ٜطًب املدعٞ إيصاّ املدع٢ عًٝ٘ باألدس٠ املطتشك١ عًٝ٘ بدا١ٜ ايط١ٓ اإلهاز١ٜ طبكاَ يعكد اإلهاز املربّ بني 
ايطسؾني  ؾٝكِٝ املدع٢ عًٝ٘ دع٣ٛ سادث١ َتكاب١ً ٜطًب ؾٝٗا اؿهِ بؿطذ عكد اإلهاز هلالى املأدٛز عادخ أضبل 

ٜذ ٚقٛع٘ َٔ تأزٜذ أضتشكام األدس٠ املطايب بٗا َجالَ أٚ نإٔ ٜطًب املدعٞ إيصاّ املدع٢ عًٝ٘ مببًؼ ًَٕٝٛ يف تأز
دٜٓاز ؾٝكس بٗا املدع٢ عًٝ٘ ٚ ٜطًب إسداخ طًب عازض يًشهِ ي٘ ع٢ً املدعٞ بدٜٓ٘ ايرٟ برَت٘ ايبايؼ ضبعُا١٥ أيـ 

يدٜٓٝني..ؾايٛاقع إٔ املػسع شٚد املدع٢ عًٝ٘ بٓٛعني َٔ دٜٓاز عٔ مثٔ بطاع١ باعٗا إيٝ٘ ٚ إدسا٤ املكاص١ بني ا
ايٛضا٥ٌ ؿُا١ٜ َصًشت٘ ، ايدؾٛع املٛضٛع١ٝ ٚ ايطًبات ايعازض١ املتكاب١ً ، ؾايدؾع ٚض١ًٝ دؾاع١ٝ ٚ ايطًبات 
ايعازض١ املتكاب١ً ؾ٢ٗ ٚض١ًٝ ٖذ١َٝٛ ؾاـصِ عٓدَا ٜٓتكٌ َٔ َٛقـ ايدؾاع اىل َٛقـ اهلذّٛ ؾٗٛ ٜكدّ طًبات 

.ٚ دا٤ يف ايكساز ايتُٝٝص٣ حمله١ُ ايتُٝٝص ع٢ً أْ٘) ملػرتٟ ايعكاز خازز دا٥س٠ ايتطذٌٝ ايعكازٟ إٔ 2زض١ َتكاب١ًعا
ودخ دع٣ٛ َتكاب١ً عٓد ْعس دع٣ٛ ايبا٥ع مبٓع َعازضت٘ يف ايعكاز ٜطًب ؾٝٗا تطذٌٝ ايعكاز بأمس٘ يف دا٥س٠ 

 .3(1977ط١ٓ ي 1198ايتطذٌٝ ايعكاز٣ يتػٝٝدٙ بٓا٤ ؾٝ٘ طبكاَ يًكساز
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 ايؿسع ايجاْٞ

 صٛز ٚ إدسا٤ات تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘

 -ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا ايؿسع صٛز ٚ إدسا٤ات تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ بصٛز٠ َٓؿص١ً:      
 أٚالَ/صٛز ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘

ات ايعازض١ عَُٛاَ أختًطت ٚ أَتصدت َع ايػسٚط اييت أغرتطٗا قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ يكبٛهلا إٔ صٛز ٚ ايطًب      
سٝح إٔ ٖرٙ ايطًبات ال تكبٌ إال إذا ٚزدت يف صٛز٠ َٔ ايصٛز اييت سددٖا ايكإْٛ ، إضاؾ١ إىل تٛؾس غسٚط قبٍٛ 

ع٢ً صٛز ايطًبات ايعازض١ ٚاييت ايعساقٞ ١ٝ َٔ قإْٛ املساؾعات املدْ 68ايطًبات ايعازض١ األخس٣ إذ ْصت املاد٠ 
أمساٖا بايدع٣ٛ اؿادث١ بكٛهلا) يًُدع٢ عًٝ٘ إٔ ٜكدّ َٔ ايطًبات املتكاب١ً َا ٜتطُٔ املكاص١ أٚ أٟ طًب آخس 
ٜهٕٛ َتصالَ بايدع٣ٛ األص١ًٝ بص١ً ال تكبٌ ايتذص١٥( ٜتطح َٔ ايٓص إٔ يًطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ 

 -ُٖا:صٛزتني 
 طًب املكاص١ - أ

َٔ قإْٛ املدْٞ املكاص١ بأْٗا) أضكاط دٜٔ َطًٛب يػدص َٔ غسمي٘ يف َكاب١ً دٜٔ َطًٛب َٔ  408عسؾت املاد٠             
ذيو ايػدص يػسمي٘( ؾاملكاص١ ٚؾل ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ إَا درب١ٜ ؼصٌ بك٠ٛ ايكإْٛ أٚ اختٝاز١ٜ ؼصٌ 

ٍ املكاص١ اؾرب١ٜ اؼاد ايدٜٓني دٓطاَ ٚ ٚصؿاَ ٚ سًٛالَ ٚ ق٠ٛ ٚ ضعؿاَ ٚ ال ٜػرتط برتاضٞ ايطسؾني ٚ ٜػرتط ؿصٛ
ذيو يف املكاص١ االختٝاز١ٜ ، ٚ ال تكع املكاص١ إال أذا متطو بٗا َٔ ي٘ َصًش١ ؾٝٗا، ٚ ٜطًل ع٢ً املكاص١ اؾرب١ٜ 

ٝاَ َٔ ايٓصاع أٟ إٔ ٜهٕٛ قككاَ ال غو يف إضِ  املكاص١ ايكا١ْْٝٛ ٚ ٖرٙ املكاص١ تطتًصّ إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايدٜٓني خاي
ثبٛت٘ يف ذ١َ املدٜٔ ٚ إٔ ٜهٕٛ ايدٜٔ َعًّٛ املكداز.ٚ ٖرا ايٓٛع َٔ املكاص١ َا ٖٞ إال دؾع َٛضٛعٞ يًدع٣ٛ ٜتطُٔ 
اْتٗا٤ دٜٔ املدعٞ عهِ ايكإْٛ دٕٚ سهِ َٔ ايكطا٤ ؾإذا دؾع املدعٞ عًٝ٘ باملكاص١ ايكا١ْْٝٛ ٚ أثبت ٖرا ايدؾع 

كسز احمله١ُ زد دع٣ٛ املدعٞ بعد إثبات إٔ نال َٔ ايدٜٓني خاٍ َٔ ايٓصاع ٚ َطتشل االدا٤ ٚ صاحل يًُطايب١ ب٘ ؾت
ٚ ٖهرا تكع املكاص١ بك٠ٛ ايكإْٛ ٚ هٛش املطايب١ بٗا أَاّ دا٥س٠ ايتٓؿٝر . ٚيهٔ املكاص١ املكصٛد٠ يف قإْٛ  قطا٤َ

٢ُ باملكاص١ ايكطا١ٝ٥ ٚ يف ٖرٙ املكاص١ ٜتدًـ ؾٝٗا أسد ايػسطني َٓ٘ ؾٗٞ ْٛع أخس ٚ ٜط 68املساؾعات يف املاد٠ 
ايس٥ٝطٝني يف املكاص١ ايكا١ْْٝٛ ٚ ُٖا اـًٛ َٔ ايٓصاع ٚ َع١ًَٝٛ املكداز، ؾكد ٜطتٓد املدعٞ بدعٛاٙ اىل دٜٔ ثابت 

كداز أٟ مل ٜجبت بطٓد زمسٞ ؾٝكابً٘ املدع٢ عًٝ٘ بدع٣ٛ َتكاب١ً بدٜٔ َتٓاشع ؾٝ٘ أٟ غري ثابت أٚ غري قدد امل
ٚ ؼتاز اىل سهِ َٔ ايكطا٤ ْتٝذ١ َساؾع١ يتصبح صاؿ١ إلدسا٤ املكاص١ ٚ ال ٜكتصس أثس املكاص١ ايكطا١ٝ٥  َكدازٙ 

 عٓد زد دع٣ٛ املدعٞ نُا ٖٞ اؿاٍ يف املكاص١ ايكا١ْْٝٛ بٌ إٔ أثسٖا قد ميتد اىل اؿهِ يًُدع٢ عًٝ٘ ضد املدعٞ 
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 .1ؾتهٕٛ َجٌ ٖرٙ ايدع٣ٛ املتكاب١ً يف ٖرٙ اؿاي١ ٚض١ًٝ ٖذّٛ ال ٚض١ًٝ دؾاع ؾكط 
ؾاملدع٢ عًٝ٘ يف ايطًب ايعازض ٜطًب َٔ ايكاضٞ إٔ ٜطكط ايدٜٔ املطًٛب َٓ٘ يف دٜٔ ٜدعٝ٘ ع٢ً املدعٞ بإٔ       

ٜؿض ايٓصاع يف خصٛص ٖرا ايدٜٔ ايرٟ ٜدعٝ٘ املدع٢ عًٝ٘ ع٢ً املدع٢ إذا نإ َتٓاشعاَ ؾٝ٘ أٚ إٔ ٜعني َكدازٙ إذا 
طٞ ايدٜٓإ مبكداز األقٌ َُٓٗا ؾإذا نإ دٜٔ املدعٞ أنرب مل ٜهٔ َعًَٛاَ ثِ ػسٟ املكاص١ ايكطا١ٝ٥ بعد ذيو ؾٝٓك

عًٝ٘ أنرب قطٞ ي٘ بايصٜاد٠ أَا إذا نإ ايدٜٓإ َتطاٜٚإ قطٞ قطٞ ي٘ مبا شاد ب٘ دٜٓ٘ ٚ إذا نإ دٜٔ املدع٢ 
أْ٘ ) هٛش . ٚ قد دا٤ يف قساز حمله١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام ع٢ً 2بإٜكاع املكاص١ يف نٌ َٔ ايدٜٓني ٚ بأْكطا٥ُٗا َعاَ

يًدا٥س٠ املدع٢ عًٝٗا عٓد إقا١َ املكاٍٚ دع٣ٛ ضدٖا بأدٛز ايعٌُ إٔ ؼدخ دع٣ٛ َتكاب١ً مبا تدعٝ٘ َٔ ْؿكات ٚ 
 .3غساَات تأخري١ٜ بعد دؾع ايسضّٛ املكتط١ٝ ثِ ػسٟ املكاص١ بني دٜٔ املكاٍٚ ٚ دٜٔ ايدا٥س٠ عٓد ثبٛت٘(

 ذص١٥أٟ طًب َتصٌ بايدع٣ٛ األص١ًٝ بص١ً ال تكبٌ ايت - ب

ٚ ٖرٙ ايصٛز٠ ٜػرتط ؾٝٗا إٔ ٜهٕٛ ايطًب يف ايطًب ايعازض َتالشَاَ َع ايطًب األصًٞ ٚ ٜتشكل ٖرا ايتالشّ بٛد٘       
خاص عٓد أضتٓاد ايطًبني األصًٞ ٚ ايعازض املتكابٌ اىل ذات ايطبب مبعٓاٙ ايٛاضع أٚ اىل ذات املطأي١ ايكا١ْْٝٛ 

.أٚ 4ايبا٥ع بايجُٔ ؾطايب املػرتٟ بايتعٜٛض عٔ ايتأخري يف تطًِٝ املبٝعبايٓطب١ يًػ٤ٞ املادٟ ايٛاسد نُا إذا طايب 
أذا طايب املدعٞ )ايصٚز( تصدٜل طالم خازدٞ ؾطايبت املدع٢ عًٝٗا)ايصٚد١( بايتعٜٛض عٔ ايطالم ايتعطؿٞ.نُا 

بطًب َطاٚع١ ع٢ً إْ٘)إٔ ٚنٌٝ املدع٢ عًٝ٘ طًب أسداخ دع٣ٛ َطتك١ً ملٛنً٘  ١ٜكسازات ايتُٝٝصايدا٤ يف اسد٣ 
زدٖا عذ١ أْٗا َكٝد٠ بعسٜط١ ايدع٣ٛ ٚ أْ٘ مل ٜدؾع  20/9/2007املدع١ٝ ي٘، أال إٔ قه١ُ املٛضٛع قسزت يف دًط١ 

ايسضِ ايكاْْٛٞ عٓٗا ، ٚ سٝح أْٗا َٔ ايدعا٣ٚ غري اـاضع١ يًسضِ ٚ ٜكتطٞ قبٛهلا ٚ ادسا٤ ايتشكٝكات ايالش١َ 
 . 5ٓؿك١ ٚ تعترب دؾعاَ هلا ٚ اؽاذ قساز ساضِ ؾٝٗا َع دع٣ٛ ايٓؿك١ ..(بصددٖا ألٕ هلا تسابط ٚثٝل َع دع٣ٛ اي

 ثاْٝاَ/ إدسا٤ات تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘
ضٓتٓاٍٚ ٖرا املٛضٛع يف ثالث١ ْكاط نصص األٚىل يتكدِٜ ايطًب ايعازض َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ ٚ ايجا١ْٝ يكبٍٛ        

 قبٌ احمله١ُ ٚ ايجايح يًٓعس ٚ اؿهِ يف ايطًب ايعازض ٚ األصًٞ َعاَ ايطًب ايعازض َٔ
 تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ -ا
 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ تكدِٜ  70.أداشت املاد٠ 6دع٣ٛ املتكاب١ًايبايعساقٞ ٚ ٜط٢ُ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ    

 .124-123ص-املصدز ايطابل-ايكاضٞ صادم سٝدز -1
 . 938ص-1985 -َهتب١ ايٓٗط١ ايعسب١ٝ املصس١ٜ-ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ اؾدٜد-عبدايسشام ايطٓٗٛزٟ -2

 .301ص-املصدز ايطابل-َٓػٛز أغاز ايٝ٘ احملاَٞ ؾٛشٟ ناظِ املٝاسٞ يف صدٜل احملاَٞ 13/5/1972يف  ١٦ٖٝ/1971 عا١َ أٚىل/192قساز زقِ  -3

 .239ص-اؾص٤ايجاْٞ -ايطابلاملصدز  -عبدايسمحٔ ايعالّ -4

 .301ص-املصدز ْؿط٘-َٓػٛز أغاز ايٝ٘ احملاَٞ ؾٛشٟ ناظِ املٝاسٞ يف صدٜل احملاَٞ 28/11/2007يف  ١٦ٖٝ/2007 األسٛاٍ ايػدص١ٝ األٚىل/3399قساز زقِ  -5

 َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ. 66تٓعس املاد٠  -6
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اـصِ أٚ غٝاب٘ أٚ غؿاٖاَ يف سطٛز اـصِ ، نُا هٛش ايطًبات ايعازض١ َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ ؼسٜسٜاَ عطٛز 
تكدميٗا خازز دًطات املساؾع١ ٚ تبًٝػٗا يًدصِ أٚ اـصّٛ ٚ يف نٌ األسٛاٍ هب تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ املتكاب١ً 

 هٛش قبٌ ختاّ املساؾع١ يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ ،  ٚ يف ساي١ ختاّ املساؾع١ ٚ تعني ّٜٛ أخس َٛعداَ يًٓطل باؿهِ ؾال
تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ ٚ يهٔ إذا ؾتشت باب املساؾع١ فدداَ يطبب َا هٛش تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ املتكاب١ً ٚ 

.أَا بايٓطب١ يًطًبات ايعازض١ يف املسس١ً األعرتاض١ٝ ؾكد دا٤ يف عدٜد َٔ قسازات 1تبًؼ اـصّٛ ٚؾكاَ يألصٍٛ
هٛش إسداخ طًبات عازض١)دع٣ٛ سادث١( يف َسس١ً األعرتاض نُا دا٤  ايتُٝٝص١ٜ حمله١ُ ايتُٝٝص يف األقًِٝ بأْ٘ ال

يف إسد٣ قسازاتٗا ع٢ً أْ٘ ) يٝظ يًُشه١ُ بعد قبٍٛ األعرتاض اال تأٜٝد اؿهِ ايبدا٥ٞ أٚ تعدًٜ٘ أٚ ابطاي٘ سطب 
 . 2َكتط٢ اؿاٍ ٚ ال هٛش إٜساد ايدع٣ٛ اؿادث١(

األعرتاض ع٢ً اؿهِ ايػٝابٞ ٖٛ أَتداداَ يًدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ بايتايٞ  ،بإٔ ايطعٔ بطسٜل3ٚ يهٔ ٜس٣ بعض ايؿكٗا٤    
هٛش تكدِٜ طًبات عازض١ خالٍ ٖرٙ املسس١ً، ٚ دا٤ يف ايكساز ايتُٝٝصٟ حمله١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام ع٢ً إْ٘ ) إٔ 

ؾعات املد١ْٝ يرا نإ املساؾع١ األعرتاض١ٝ ٖٞ إَتداد يًُساؾع١ ايػٝاب١ٝ نُا دا٤ يف األضباب املٛدب١ يكإْٛ املسا
بأَهإ املُٝص أقا١َ دع٣ٛ سادث١ قبٌ ختاّ املساؾع١ يف ايدع٣ٛ األعرتاض١ٝ يرا ٜصبح زد احمله١ُ ٖرٙ ايدع٣ٛ 

 .4بدٚاعٞ أقاَتٗا بعد ختاّ املساؾع١ يف ايدع٣ٛ ايػٝاب١ٝ غري صٛاب(
األعرتاض١ٝ يهٕٛ ٖرٙ املسس١ً إَتداد  ٚ إْٓا ْتؿل َع ٖرا ايسأٟ ظٛاش إسداخ ايطًبات ايعازض١ يف املسس١ً       

يًدع٣ٛ األص١ًٝ ٚ إْٗا يٝطت َسس١ً َطتك١ً ٚ إمنا أضتُساز يًٓصاع أَاّ احمله١ُ ْؿطٗا ؾٝذب بعد قبٍٛ األعرتاض 
 غهالَ أعطا٤ اؿل يًُدع٢ عًٝ٘ بإٜساد ناؾ١ دؾٛعات٘ ٚ طًبات٘ ايعازض١ املتكاب١ً.

 قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ –ب 
زض١ َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ بإسد٣ ايصٛزتني )ؼسٜساَأٚ غؿاٖاَ( هب تبًٝؼ اـصّٛ ٚ ابعد تكدِٜ ايطًبات ايع        

بعد تبًٝػِٗ ؾتأتٞ َسس١ً ثا١ْٝ ٚ ٖٞ قبٍٛ ايطًبات ايعازض١ َٔ قبٌ احمله١ُ ٚ تكبٌ احمله١ُ ٖرٙ ايطًبات بعد 
س غسٚط قبٛهلا ،ٚبعد إصداز قساز ايكبٍٛ ٜطتٛؾ٢ ايسضِ ايكاْْٛٞ عٓٗا ٚ تعترب ايطًبات ايعازض١ املتكاب١ً تٛؾ

 .5قا١ُ٥ بعد دؾع ايسضِ 
ٚ ْٛد إٔ ْػري اىل إٔ ٖٓاى بعض َٔ املباد٤ٟ ايكطا١ٝ٥ حمله١ُ ايتُٝٝص يف أقًِٝ نٛزدضتإ املتطُٔ إٔ األَٛز املتعًك١   

 صدٜل ايطالم اـازدٞ ال وتاز اىل طًب ٜكدّ َٔ قبٌ َٔ دؾع بايطالم ٚ قبٍٛ ايطًب َٔ باؿٌ ٚ اؿس١َ َجاٍ ت
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ايدؾع ب٘ ايتشكٝل ؾٝ٘ ٚ إصداز اؿهِ ب٘ ، نُا دا٤ يف اسد٣ قسازتٗا ) إٔ قه١ُ  قبٌ احمله١ُ بٌ ع٢ً احمله١ُ عٓد
األسٛاٍ ايػدص١ٝ يف غكال٠ٚ ع٢ً صٛاب بتصدٜكٗا ايعكد ايصٚاز ٚؾل ايتؿاصٌٝ املرنٛز٠ أعالٙ اال اْٗا مل تهٔ ع٢ً 

داْبت٘ عٓد عدّ ايبت يف األدعا٤ بٛقٛع ايطالم اـازدٞ ٚؾل قطس ايطالم املربش ٚ ايطهٛت عٓ٘ يف إعالّ  صٛاب بٌ
ايكساز عذ١ عدّ ايطًب بتصدٜك٘ يف عسٜط١ ايدع٣ٛ ٚ إٔ ٖرا ايٓعس َٔ احمله١ُ ىايـ ايػسع ٚ ايكإْٛ يتعًل 

ايطالم املدع٢ ب٘ يرا ناْت عًٝٗا ايتشكٝل عٔ األَس باؿٌ ٚ اؿس١َ ٚ عدّ دٛاش اؿهِ بجبٛت ايصٚد١ٝ ٚ تسى 
 إٔ ٜصٜدا ع٢ً ايدع٣ٛ بأضتجٓا٤ ايدع٣ٛ . ٚ يهٓٓا ْس٣ إٔ يٝظ يًطسؾني1ايطالم ٚ ٚقٛع٘ ٚ أصداز اؿهِ ؾٝ٘ ...( 

.ؾايدؾع َٔ قبٌ املدع٢ عًٝ٘ )ايصٚز(  بايطالم خازز احمله١ُ يف ايدع٣ٛ االص١ًٝ اـاص١ بأثبات ايصٚاز 2اؿادث١ 
هؿٞ ألصداز اؿهِ بتصدٜل ايطالم دٕٚ ايطًب عٔ طسٜل ايدع٣ٛ اؿادث١ املتكاب١ً ٚ قبٛهلا َٔ قبٌ احمله١ُ ٚ ال ٜ
 ؿا٤ ايسضِ ايكاْْٛٞ َٓ٘. ٝإضت

 ايٓعس ٚ اؿهِ يف ايطًبات ايعازض١ ) املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘( ٚ األص١ًٝ  َعاَ -ز
َا ٜطسٟ ع٢ً ايطًبات ايعازض١ املٓط١ُ يف نٌ َا ذنسْاٙ أْؿاَ يف َٛضٛع ايٓعس ٚ اؿهِ يف ايطًبات ايعازض١ ٚ          

األص١ًٝ َعاَ ٜطسٟ ع٢ً ايطًبات ايعازض١ املتكاب١ً،ؾتٓعس احمله١ُ ؾُٝٗا يف قطس ٚاسد ٚ دًط١ َٛسد٠ ؾتطأٍ َٔ 
تطتُس احمله١ُ بٓعس ايدعٜٛني ٚؾكاَ يألدسا٤ات ايعاد١ٜ يٓعس  عٔ إدابت٘ ٚ بعدٖا قدَت ضدٙ ايطًبات ايعازض١

ايدع٣ٛ ايعاد١ٜ َٔ ايٓٛاسٞ ايػه١ًٝ ٚ املٛضٛع١ٝ ،ؾايطًبات ايعازض١ يف َٛضٛع سطٛز اـصّٛ ٚ غٝابِٗ ٚ ايرتى 
ٕ ايطًبات ايدع٣ٛ ٚ قطع ايطري ؾٝٗا تتبع ايدع٣ٛ األص١ًٝ أَا يف َٛضٛع األبطاٍ ٚٚقـ املساؾع١ بأتؿام ايطسؾني ؾأ

تبع ايدع٣ٛ األص١ًٝ يف األص١ًٝ ٚ نريو ايطًبات ايعازض١ تايعازض١ املتكاب١ً تهٕٛ ندع٣ٛ َطتك١ً عٔ ايدع٣ٛ 
َٛضٛع األساي١  ضٛا٤ نإ يألختصاص املهاْٞ أٚ ايٓٛعٞ ٚ ٜٓعس اىل ايدع٣ٛ األص١ًٝ دٕٚ اؿادث١ يف َٛضٛع 

املدع٢ عًٝ٘ بدٜٔ برَت٘ يف أزبٌٝ ٚ ٖٛ ٜكِٝ يف ايطًُٝا١ْٝ  ؾإذا اقُٝت ايدع٣ٛ ع٢ً.  3األختصاص املهاْٞ َطًكاَ
ؾدؾع بعدّ اختصاص احمله١ُ املهاْٞ ؾاسًٝت ايدع٣ٛ اىل قه١ُ بدا٠٤ ايطًُٝا١ْٝ ٚ ٖٓاى اقاّ دع٣ٛ سادث١ 

ه١ُ بني ايدٜٓني ٚنإ املدعٞ ٜكِٝ يف أزبٌٝ ؾال تطُع ق َٞتكاب١ً ع٢ً املدعٞ بدٜٔ ي٘ برَت٘ ٚ طًب ادسا٤ ايتكاض
بدا٠٤ ايطًُٝا١ْٝ دؾع٘ بعدّ اختصاصٗا املهاْٞ بٓعس ايدع٣ٛ اؿادث١ املتكاب١ً ألٕ ايعرب٠ باألختصاص املهاْٞ ٜهٕٛ 

 ؾكط بايٓعس اىل ايدع٣ٛ األص١ًٝ دٕٚ ايدع٣ٛ اؿادث١.
طًبني األصًٞ ٚ ٚ ػسٟ احمله١ُ ؼكٝكاتٗا يف ايطًبني األصًٞ ٚ ايعازض ثِ تؿِٗ ختاّ املساؾع١ ملس٠ ٚاسد٠ يً       

 ايعازض ٚ تصدز سهُاَ ٚاسداَ بؿكستني أسدُٖا يًطًب األصًٞ ٚ األخس٣ يًطًب ايعازض ٚنإٔ نال َُٓٗا ؽص دع٣ٛ 
 غري َٓػٛز. 9/6/2019يف  ١٦ٖٝ/2019 األسٛاٍ ايػدص493/١ٝقساز زقِ  -1
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 .1َطتك١ً َٔ سٝح نٝاْٗا ٚ زضَٛٗا َٚصازٜؿٗا ٚ أتعاب احملاَا٠ اييت وهِ بٗا ع٢ً ايطسف اـاضس ؾٝٗا
ٚايعازض بٓؿظ ايٛقت ٚبكساز ٚاسد بؿكستني سهُٝتني ٖٚرا ٖٛ  األصًٞإٔ ؼهِ احمله١ُ يف ايطًبني  األصٌٚ         

َٔ سٝح ايٛقت  األصًٞاملبدأ اَا االضتجٓا٤ ؾٗٛ إ ٜصدز اؿهِ يف ايطًب ايعازض ضابكاً يًشهِ ايرٟ ٜصدز يف ايطًب 
بجُٔ  ع٢ً ايؿصٌ يف ايطًبات ايعازض١ ؾؿٞ دع٣ٛ  املطايب١ يألص١ًٜٝٚهٕٛ ذيو عٓدَا ٜتٛقـ اؿهِ يف ايدع٣ٛ 

قدّّ املدع٢ عًٝ٘ طًباً عازضاً ٜطًب ؾٝ٘ اْكاص مثٔ املبٝع يٛدٛد عٝب خؿٞ يف تًو املان١ٓ َٔ  إذاشزاع١ٝ  ١َانٓ
ٚتهًـ املدع٢ عًٝ٘ بإثبات ٚدٛد ايعٝب  أٚالغأْ٘ إ وط َٔ ايجُٔ ؾتًتصّ احمله١ُ بايتشكٝل يف ايطًبات ايعازض١ 

 .2األصٍٛاـؿٞ ٚتهٌُ ؼكٝكاتٗا ٚؾل 
( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ : ) إذا تعرز ع٢ً احمله١ُ اؿهِ 72ذيو ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ) إىل أغازتٚقد        

يف ايدع٣ٛ  أٚاليف ايدعٛتني َعاً ٚنإ اؿهِ يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ َتٛقؿاً ع٢ً اؿهِ يف ايدع٣ٛ اؿادث١ تؿصٌ 
( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ مل ٜهٔ ٚاضشاً 72إ ْص املاد٠ )ٚ. ( اؿادث١ ثِ تٓعس بعد ذيو يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ

املساؾع١ يف ايدع٣ٛ  إٜكافٚدقٝكاً يف َٛضٛع تكدِٜ ايؿصٌ يف ايطًبات ايعازض١ ع٢ً ايطًب األصًٞ ، ؾٌٗ ٜكصد َٓ٘ 
ٓعس بضتُساز ٚانتطاب اؿهِ ايصادز ؾٝٗا دزد١ ايبتات ٚاال ايطًبات ايعازض١األص١ًٝ ٚاضت٦دازٖا ست٢ ْتٝذ١ 

إ ٜؿصٌ يف ايطًبني َعاً ٚيف ٚقت ٚاسد ٚعهِ ٚاسد بؿكستني  إ املكصٛد ٖٛ أّٚايؿصٌ ؾٝٗا عهِ  ايطًبات ايعازض١
ٖٛ ؾكط تكدِٜ ايؿكس٠ اؿه١ُٝ اـاص١ بايطًب ايعازض  األٚىلسهُٝتني . إذ إٔ ايؿسم يف ٖرٙ اؿاي١ عٔ اؿاي١ 

تٝذ١ ٚإ ايٓص ٜتشٌُ املعٓٝني ٚنالُٖا ممهٔ ٚاقعاً ٚقاْْٛاً ٚال ٜٛدد يف نْٛ٘ َؤثس يف ايطًب األصًٞ َٔ سٝح ايٓ
 . 3ب٘  األخرْصٛص ايكإْٛ َا ميٓع 

قسزت زد ايدع٣ٛ األص١ًٝ ؾٝتعني  إذاايكٍٛ بإٔ احمله١ُ يف مجٝع األسٛاٍ  إىل، 4ا٤ٚقد ذٖب بعض َٔ ايؿكٗ          
املدع٢ عًٝ٘ ألٕ ايطًبات ايعازض١ َا ٖٞ اال  أٚايعازض١ ضٛا٤ًَ أناْت َكد١َ َٔ املدعٞ  عًٝٗا إ تكطٞ بسد ايطًبات 

 طًبات تابع١ يًدع٣ٛ األص١ًٝ .
 طًبات ايعازض١ الٕ اي تابع١ يًدع٣ٛ األص١ًٝ بصٛز٠ َطًك١  يٝطت بإٔ ايطًبات ايعازض١ ،5ٚيهٔ ذٖب بعض أخس 

ْٗا قد ٜكصد َٔ أقاَتٗا ايتٛصٌ اىل زد ايدع٣ٛ األص١ًٝ يٝظ دع٣ٛ َطتك١ً  اضتٛؾ٢ عٓٗا زضِ قاْْٛٞ َطتكٌ بٌ ا
ٜٓطذِ َع املٓطل ٚايعكٌ ألٕ زد ايدع٣ٛ األص١ًٝ قد ٜهٕٛ ْتٝذ١ اؿهِ يف . ٚ أْٓا ْتؿل َع زأٟ األخري ألْ٘  أال 

 املتكاب١ً.ايطًبات ايعازض١ 
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 املبشح ايجايح

 ايػدص ايجايح يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚإدخاٍتدخٌ 

 ٚاآلثازايػدص ايجايح يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ ال بد َٔ بٝإ َؿّٗٛ ايػدص ايجايح  ٚإدخاٍيػسض بٝإ تدخٌ         
 . اآلتٝني نيٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف املطًب ٚاإلدخاٍايكا١ْْٝٛ يًتدخٌ 

 األٍٚاملطًب 
 َؿّٗٛ ايػدص ايجايح

 .ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب ع٢ً تعسٜـ ايػدص ايجايح ٚ أْٛاع ايتدخٌ ٚ األدخاٍ يف ايؿسعني االتٝني             

 ايؿسع االٍٚ
 تعسٜـ ايػدص ايجايح

ٚغريٙ تساٙ َٔ بعٝد ٚمجع٘ يف ايًػ١ ) اغدص ( ٚيف ايهجس٠ ) غدٛص (  اإلْطإضٛاد  بأْٜ٘عسّف ايػدص يػ١ً ،            
بًد اٟ ذٖب  إىلؾتح عٝٓٝ٘ ٚدعٌ ال ٜطسم ٚغدص َٔ بًد  إذا، ٚ ) غدص ( َٔ باب خطع ؾٗٛ غاخص (  أغداصٚ) 

 .1غريٙ ٚأغدص٘ٚباب٘ خطع اٜطاً 
نًُِٗ ثالث١  أٚنإ )ثايجِٗ (  إذاٚثًجِٗ َٔ باب ضسب  أَٛاهلِاَا ايجايح ، ؾجًح ايكّٛ َٔ باب ْصس اخر ثًح        

. 2ايعػس٠ ، ٚاملجًح َٔ ايػساب ايرٟ طبذ ست٢ ذٖب ثًجاٙ َٓ٘ إىلٖٚهرا  ٚأزبع١ايكّٛ صازٚا ثالث١  ٚأثًحبٓؿط٘ ، 
غايباً َا تكتصس ايدع٣ٛ املد١ْٝ ع٢ً طسؾني ُٖا اـصُإ اؿكٝكٝإ ؾٝٗا املدعٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ ، اال اْ٘ ٚيف بعض 

،  بأْ٘ا١ٜ ٖٚٛ َا ْدعٛٙ بايػدص ايجايح ٚعسّف ثايجاً يف ايدع٣ٛ بػ١ٝ ؼكٝل غ ٜتدخٌ طسف أٚقد ٜدخٌ  األسٝإ
 أٚؾٝٗا بٓا٤اً ع٢ً طًب٘  إدخايٜ٘تِ  أَٚعٟٓٛ خازز اـص١َٛ ايكا١ُ٥ بني طسيف ايدع٣ٛ ٜدخٌ  أٖٚٛ غدص طبٝعٞ 

دع٣ٛ  إدخاي٘ أٚاسدُٖا ٜٚعد تدخٌ ايػدص ايجايح  أٚسكٛم ايطسؾني  أٚبٓا٤اً ع٢ً طًب اـصّٛ يصٝا١ْ سكٛق٘ 
٣ بعض َٔ ايؿكٗا٤ إ ايػدص ايجايح ٖٛ ) دخٍٛ غدص خازز عٔ خصَٛ٘ قا١ُ٥ بني آخسٜٔ أٚ بٓا٤اً ع٢ً ٜٚس .3ث١ساد

 . 4طًب اسد اـصّٛ أٚ بٓا٤اً ع٢ً قساز َٔ احمله١ُ يًُشاؾع١ ع٢ً سكٛق٘ ٜٚعترب دخٍٛ ايػدص ايجايح دع٣ٛ سادث١ (

) يهٌ ذٟ َصًش١ إ ٜطًب دخٛي٘ يف ايدع٣ٛ  بأْ٘( 69/1املاد٠ ) يفيف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ نُا ٚزد ٚ      
تسبط٘ بأسد اـصّٛ  أٚناْت ي٘ عالق١ بايدع٣ٛ  إذاطايباً اؿهِ يٓؿط٘ ؾٝٗا  أٚطسؾٝٗا  ألسدغدصاً ثايجاً َٓطُاً 

 ز باؿهِ ؾٝٗا ( . نإ ٜطا أٚايتصاّ ال ٜكبٌ ايتذص١٥  أٚزابط١ تطأَ 
 .331ص-باب )ايػني(-1983-ايهٜٛت -داز ايسضاي١-كتاز ايصشاح-عبدايكادز ايساش٣قُد بٔ أبٞ بهس  .1
 .85ص-باب )ايجا٤(-املصدز ْؿط٘-قُد بٔ أبٞ بهس بٔ عبدايكادز ايساشٟ .2
 .291ص  -املصدز ايطابل–دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -ايكاضٞ زسِٝ سطٔ ايعطًٝٞ .3

 .129ص-ايطابلاملصدز -األضتاذ ضٝا٤ غٝت خطاب .4
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 أطساؾٗاايطًبات ايعازض١ ٜتِ ؾٝ٘ تٛضٝع اـص١َٛ َٔ ْاس١ٝ  أْٛاعٜٚتبني إ تدخٌ ايػدص ايجايح ٖٛ ْٛع َٔ         
صؿ١ ي٘ يف ايدع٣ٛ ٚيهٔ َسنصٙ ايكاْْٛٞ قد ٜتأثس  ؾايتدخٌ ٜعين َطا١ُٖ غدص ثايح يٝظ طسؾاً يف ايدع٣ٛ اٟ ال

ايجبٛت١ٝ  ٚاألدي١عًٝ٘ سطب فسٜات ايدع٣ٛ  أٚطب صؿ١ اـصِ ؾٝشهِ ي٘ يف ْتٝذ١ اؿهِ ايصادز ؾٝٗا ؾاْ٘ ٜهت
زؾطت احمله١ُ قبٍٛ طًب ايتدخٌ املكدّ هلا َٔ ايػري ؾٝعٛد هلرا ايػري بإ ٜعرتض ع٢ً اؿهِ  إذااملكد١َ ؾٝٗا ٚيهٔ 

مل ٜصبح  ألْ٘يػري ٚذيو بطسٜل اعرتاض ا إيٜٝ٘تعد٣  أٚظٗس ي٘ إ اؿهِ ميظ عكٛق٘  إذاايرٟ ضٝصدز بايدع٣ٛ 
طسؾاً يف ايدع٣ٛ اال بعد قبٍٛ تدخً٘ ٚدؾع ايسضِ ٜصبح طسؾاً ؾٝٗا ٚال ول ي٘ إ ٜعرتض اعرتاض ايػري اـازز عٔ 

اييت ال  اإلعداد١ٜٖٛ َٔ ايكسازات  اإلدخاٍ أٚداخالً يف اـص١َٛ ، ٚقساز زؾض قبٍٛ ايتدخٌ  أصبح ألْ٘اـص١َٛ 
 .ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 216/1غري َرنٛز٠ يف املاد٠ )  تكبٌ ايتُٝٝص ع٢ً اْؿساد نْٛٗا

بٓا٤اً ع٢ً طًب  اإلدخاٍ أٚ، ٚإ ٜهٕٛ ايتدخٌ 1 عٔ اـص١َٛ يف ايدع٣ٛ أدٓبٝاَٚالبد إ ٜهٕٛ ايػدص ايجايح        
 إذاؼسٜسٜاً  أٚٚزد َٔ اـصّٛ  إذابٓا٤اً ع٢ً طًب ايػدص ايجايح ْؿط٘ ٚقد ٜهٕٛ ٖرا ايطًب غؿٜٛاً  أٚاسد اـصّٛ 

 إنُاالغدص ثايح يف ايدع٣ٛ  إدخاٍبٓا٤ ع٢ً طًب اـصّٛ  اإلدخاٍ أَج١ًنإ املتدخٌ كتصُاً يًطسؾني َٚٔ 
ايتصاّ ال ٜكبٌ  أٚاـصّٛ زابط١ تطأَ  بأسدإ تسبط٘  أٚ نالُٖا أٚيصٝا١ْ سكٛم اسد ايطسؾني  أٚيًدص١َٛ 
ٚ بٗرا قطت قه١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام ) ع٢ً .  األص١ًٝيرٟ ضٝصدز يف ايدع٣ٛ ممٔ ٜطاز باؿهِ ا أٚايتذص١٥ 

احمله١ُ ادخاٍ ز٥ٝظ املؤضط١ أٚ َٔ ىٛي٘ غدصاَ ثايجاَ يف ايدع٣ٛ ظاْب املدع٢ عًٝ٘ ايتابع ي٘ اذا ظٗس أْ٘ يٝظ 
 أضبابايح بٓا٤اً ع٢ً ٚبايتايٞ ؾإ طًب دخٍٛ ايػدص ايج.2خصُاَ قاْْٛاَ يف ايدع٣ٛ ٚ ذيو إنُاالَ يًدص١َٛ(

قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ  إيٝ٘ايدع٣ٛ َٔ قبٌ املدعٞ ؾال ٜكبٌ طًب دخٛي٘ ٖٚرا َا ذٖبت  إقا١َ أضبابكتًؿ١ عٔ 
ايدع٣ٛ  إقا١َ أضبابكتًؿ١ عٔ  أضبابنإ طًب دخٍٛ ايػدص ايجايح قد اْصب ع٢ً  إذاقسازاتٗا اْ٘ : ) إسد٣يف 

دع٣ٛ َطتك١ً بطًبات٘ اييت ال عالق١ هلا مبٛضٛع ايدع٣ٛ  إقا١َ ٚبإَهاَْ٘ٔ قبٌ املدعٞ ؾال ٜكبٌ طًب دخٛي٘ 
 . 3ؾٝٗا غدصاً ثايجاً ( إدخاي٘اييت طًب 

 

 

 

 .299ص -املصدز ايطابل–دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -1

املصدز -َٓػٛز أغاز ايٝ٘ ايكاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ يف املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝص 29/3/1982يف  1981ثايج١//اداز١ٜ 718قساز زقِ  -2
 .321ص-ايطابل

 .129ص-2009-أًٍٜٛ(–أب -ايعدد ايجايح )متٛش–َٓػٛز يف ف١ً ايتػسٜع ٚ ايكطا٤ – 2008/اهلٝأ٠ األضت٦ٓاؾ١ٝ عكاز/1058قساز زقِ  -3
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 ٞايؿسع ايجاْ
 اإلدخاٍ أٚايتدخٌ  أْٛاع

 :  ٜأتٖٞٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ نُا  اإلدبازٟيًتدخٌ ْٛعإ ُٖا ايتدخٌ االختٝازٟ ٚايتدخٌ      
 ايتدخٌ االختٝازٟأٚالَ/
اـازدني عٔ اـص١َٛ يًتدخٌ ؾٝٗا يتُهِٝٓٗ َٔ احملاؾع١ ع٢ً سكٛقِٗ بػ١ٝ  يألغداصاجملاٍ  إؾطاحٖٛ         
االْتعاز ؿني ايبت ؾٝ٘ ثِ ايطعٔ باؿهِ ايصادز  أٚزؾع دع٣ٛ َطتك١ً  إىلْصاع هلِ ب٘ َصًش١ دٕٚ ايًذ٤ٛ  إْٗا٤

 عٔ طسٜل اعرتاض ايػري ٜٚهٕٛ ٖرا ايتدخٌ ع٢ً صٛزتني :
 ايتدخٌ االْطُاَٞ أ/

ٜطايب  ٚإمناطسيف ايدع٣ٛ ؾًٝظ ي٘ إ ٜطًب عل يٓؿط٘  ألسدطًب ايػدص ايجايح االْطُاّ  إذأَ املعًّٛ اْ٘      
يف ايدع٣ٛ ظاْب املػرتٟ ٚغسض٘ َٔ ٖرا ايتدخٌ إ ال  ثايجانتدخٌ ايبا٥ع غدصاً  إيٝ٘اؿهِ يًطسف ايرٟ اْطِ 

خطس املػرتٟ ايدع٣ٛ ؾاْ٘ ضٝعٛد عًٝ٘ بدع٣ٛ  إذا ألْ٘ضدٙ َٔ ايػري  أٚىطس املػرتٟ ايدع٣ٛ املكا١َ َٔ قبً٘ 
اسد ايطسؾني َؤٜداً يدعٛاٙ ٜٚكصد َٔ ذيو  إىلَٓطُاً  األص١ًٝ. ؾايػدص ايجايح ٜطًب ايدخٍٛ يف ايدع٣ٛ 1يطُإا

َدع٢ عًٝ٘ ٚايػا١ٜ َٔ ذيو ٖٞ محا١ٜ َصاؿ٘ ٖٛ ٚعدّ  أٚاحملاؾع١ ع٢ً سكٛق٘ ٖٛ ضٛا٤ نإ ذيو اـصِ َدعٝاً 
ؾٝشُٞ َصاؿ٘ بصٛز٠ غري َباغس٠ َٔ  إيٝ٘ايرٟ اْطِ  ٜطًب اؿهِ يًدصِ ٚإمنابٗا ٖٚٛ ال ٜطايب عل ي٘  اإلضساز

 َدع٢ عًٝ٘ .  أٚأٜاً ناْت صؿت٘ يف ايدع٣ٛ َدعٝاً  إيٝ٘خالٍ دؾاع٘ عٔ سكٛم اـصِ ايرٟ اْطِ 
داْب٘ ٖٚرا  إىلإ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ ٜعترب املتدخٌ اْطُاَٝاً مبسنص ايتابع ملٔ ٜتدخٌ  األصٌ     

اييت ترتتب ع٢ً ايتدخٌ االختصاَٞ ، سٝح إ قبٍٛ ايتدخٌ االْطُاَٞ ٜرتتب عًٝ٘  اآلثازؽتًـ عٔ  أثازاٜستب 
اْكطا٥ٗا مبطٞ املد٠ ٚتطسٟ  أٚضكٛط ايدع٣ٛ  إىلْػاط ٜؤدٟ  بأٟاعتباز املتدخٌ طسؾاً يف ايدع٣ٛ ؾًٝظ ي٘ ايكٝاّ 

يف َٛاد١ٗ َٔ تدخٌ ظاْب٘  إدسا٥َٞسنص  أٚيف َٛادٗت٘ َا ٜهٕٛ قد ؼكل يف ايدع٣ٛ قبٌ تدخً٘ َٔ ضكٛط سل 
ٚاَتٝاشات  أعبا٤بريو صؿ١ ٖرا اـصِ يف ايدع٣ٛ ٜٚهٕٛ عًٝ٘  ٜٚأخر إيٜٝ٘تبع اـصِ ايرٟ اْطِ  ألْ٘ٚذيو 

داْب٘ ؾال هٛش ي٘ إ ٜدؾع بعدّ اختصاص احمله١ُ غري املتعًل بايٓعاّ ايعاّ  إىلاملدع٢ عًٝ٘ ايرٟ اْطِ  أٚاملدعٞ 
ٚيٝظ  أذا مل ٜطبل إٔ ضكط سل ذيو املدع٢ عًٝ٘ ب٘ ٖرا ايدؾع إبدا٤َٓطُاً يًُدع٢ عًٝ٘ ؾٝذٛش ي٘ نإ  إذا أَا

نتكدِٜ طًبات َٛضٛع١ٝ مل ٜبدٖا  إيٝ٘يًُتدخٌ اْطُاَٝاً اؽاذ َٛقـ ٜتعازض َع َٛقـ اـصِ ايرٟ اْطِ 
ايدع٣ٛ بٌ إ َُٗت٘  أطسافد١ٗ ال ٜكصد َٔ تدخً٘ املطايب١ عل َطتكٌ ي٘ يف َٛا ألْ٘ إيٝ٘ايطسف ايرٟ اْطِ 

تأٜٝداً  اإلثبات ٚأدي١اال إ ي٘ ايتكدّ مبا ٜػا٤ َٔ ٚضا٥ٌ ايدؾاع  إيٝ٘تكتصس ع٢ً دعِ َٛقـ ايطسف ايرٟ اْطِ 
. ٚبٗرا 2َٔ اؿهِ عًٝ٘ ؾتتأثس َصًشت٘ إيٝ٘ٚذيو يهٞ هٓب َٔ اْطِ  األخرييطًبات ذيو ايطسف ٚمل ٜبدٖا ٖرا 

قسازاتٗا ايرٟ دا٤ ؾٝ٘ اْ٘ :) قإْٛ املساؾعات ؾسم بني ايػدص ايجايح ايرٟ ٜطًب  سد٣إقطت قه١ُ ايتُٝٝص يف 
 اؿهِ ي٘ عل َطتكٌ ٜٚػهٌ بريو دع٣ٛ سادث١ عًٝ٘ إ ٜدؾع ايسضِ عٓٗا ٚبني ايػدص ايجايح ايرٟ ادخٌ َٓطُاً

 
 .127ص -املصدز ايطابل-ايكاضٞ صادم سٝدز -1

 .303ص -املصدز ايطابل–دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -2
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اـص١َٛ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ال ٜهٕٛ ايػدص َطتكالً بٓؿط٘  إلنُاٍ أَُٚٓٗا  أٜايصٝا١ْ سكٛم  أٚطسيف ايدع٣ٛ  ألسد
داْب٘ ٚال ٜطتطٝع إ ميازع سك٘ اال عطٛز ٖرا ايطسف الٕ  إىلادخٌ  أٚايطسؾني ايرٟ دخٌ  ألسدبٌ ٜهٕٛ َٓطُاً 

 . 1ٖرا اؿل ال ٜتذصأ ٖٚٛ تابع يألصٌٝ ٚايتابع ال ٜٓؿسد عهِ (
  

 ايتدخٌ االختصاَٞ  ب/ 
ٖٛ ايتدخٌ ايرٟ  إذٕؾٗٛ طًب غدص خازز عٔ اـص١َٛ قبٍٛ تدخً٘ يف ايدع٣ٛ طايباً اؿهِ يٓؿط٘ ؾٝٗا ،      

عل ذاتٞ ٜٚطًب اؿهِ ب٘ يٓؿط٘ يف َٛاد١ٗ اـصّٛ املتداعني ؾؿٞ ٖرا  األص١ًٝيف ايدع٣ٛ ٜطًب ؾٝ٘ املتدخٌ 
املدعٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ ؾٝهْٛإ مبسنص املدع٢ عًٝ٘  األصًٝنيايتدخٌ عٓد قبٛي٘ بصؿ١ َدعٞ يف َٛاد١ٗ ايطسؾني 

 .2بايٓطب١ ي٘ 
طسٜك٘ ٜطتطٝع ايػدص ايجايح إ ٜطًب دخٛي٘ يف ايدع٣ٛ  ٚإ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتدخٌ وكل ؾا٥د٠ ع١ًُٝ سٝح عٔ            

دع٣ٛ َطتك١ً بػسط تٛؾس غسٚط ايكبٍٛ يف  إقا١َيًشهِ يٓؿط٘ عل ذاتٞ اٟ اْ٘ ٜػرتى يف اـص١َٛ دٕٚ  األص١ًٝ
ايسضِ ، ٚبعد قبٍٛ ايػدص ايجايح املتدخٌ ٚدؾع  3قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ إيٝٗا أغازايػدص ايجايح ٚاييت 

  .4ايرٟ سددٙ قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ
إ ٜعازض قبٍٛ تدخٌ ايػدص ايجايح يف  األص١ًٝيطسيف ايدع٣ٛ  أداشايعساقٞ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  إٕ     

( ع٢ً اْ٘ : ) هٛش يهٌ َٔ طسيف ايدع٣ٛ إ ٜعازض يف قبٍٛ 71كتصُاً هلُا سٝح ْصت املاد٠ ) األص١ًٝايدع٣ٛ 
ايسؾض غري قابٌ يًطعٔ ؾٝ٘  أٚايح يف ايدع٣ٛ ( .ٚايكٍٛ ايؿصٌ حمله١ُ املٛضٛع ٚقسازٖا بايكبٍٛ تدخٌ ايػدص ايج

 ع٢ً اْؿساد . 
 صٛز ٖٞ :  أزبع١ٜٚهٕٛ َا ٜطايب ب٘ املتدخٌ اختصاَٝاً يف 

صاع بني األص١ًٝ َجاٍ قٝاّ ًْطسؾني ٖٛ ْؿظ املدع٢ ب٘ يف ايدع٣ٛ يٜهٕٛ َا ٜطايب ب٘ ايػدص ايجايح املدتصِ  إٔـ 1
 . طسيف ايدع٣ٛ ع٢ً ًَه١ٝ عني َع١ٓٝ ؾٝتدخٌ ايػدص ايجايح يًُطايب١ مبًه١ٝ ايعني ذاتٗا بأدعا٤ اْٗا تعٛد ايٝ٘

نإٔ ٜطًب ايػدص ايجايح  األص١ًٜٝهٕٛ َا ٜطايب ب٘ ٖٛ دص٤ مما ٜطايب ب٘ املدعٞ املدع٢ عًٝ٘ يف ايدع٣ٛ  إٔـ 2
ؾٝٗا املدعٞ متًٝه٘ عُّٛ عكاز املدع٢ عًٝ٘ ، ٜطًب متًٝه٘ ْصـ قبٍٛ دخٛي٘ يف دع٣ٛ متًٝو ايعكاز ،اييت طًب 

 . ذيو ايعكاز
نإٔ ٜطايب املدعٞ  .األص١ًٜٝهٕٛ َا ٜطايب ب٘ ايػدص ايجايح ٖٛ سل َستبط مبا ٜطايب ب٘ املدعٞ يف ايدع٣ٛ  إٔـ 3

مبًه١ٝ عكاز غري َجكٌ بأٟ سل ؾٝطًب ايػدص ايجايح قبٍٛ دخٛي٘ يف ايدع٣ٛ ٜدعٞ بإٔ ي٘ ع٢ً ايعكاز سل َػازض١ 
 .5أٚ سل َطاطش١ أٚ سل َٓؿع١ أٚ سل ضه٢ٓ أٚ زٖٔ ٜطًب تجبٝت٘ يف َٛاد١ٗ ايطسؾني

ايصدز -كاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ يف املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝصَٓػٛز أغاز ايٝ٘ اي 17/8/1970يف  1970/سكٛق١ٝ ثا109/١ْٝقساز زقِ  .1
 .317ص-ايطابل

 85ص -املصدر السابق -تدخل و إدخال و دعوة الغري يف الدعاوى املدنية-العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ .2

 املعدٍ. 1969يط١ٓ  83َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ  1ايؿكس٠ 69تٓعس املاد٠  .3

 املعدٍ. 1981يط١ٓ  114ايؿكس٠ أٚالَ َٔ قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ زقِ  15املاد٠ تٓعس  .4

 .16-16ص -ْؿط٘ املصدر -تدخل و إدخال و دعوة الغري يف الدعاوى املدنية-العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ .5
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ٜهٕٛ َا ٜطايب ب٘ سل َطتكٌ بػهٌ ناٌَ عُا طايب ب٘ املدعٞ املدع٢ عًٝ٘ نُطايب١ ايطسؾني بايتعٜٛض عُا  إٔـ  4
أٚ نإٔ ٜتدخٌ   َٔ ضسز َادٟ بطبب تعسضُٗا ي٘ بايتػٗري ب٘ يف أقٛاهلُا ٚيٛا٥شُٗا املكد١َ يف ايدع٣ٛ أصاب٘

أبساَ٘ بتٛضط٘ كتصُاَ ايطسؾني يٝطايب بأيصاَُٗا  ايدالٍ يف ايدع٣ٛ بني ايبا٥ع ٚ املػرتٟ سٍٛ عكد ايبٝع ايرٟ مت
 .  1بأدٛزٙ عٔ تٛضط٘ يف أبساّ ايعكد بُٝٓٗا

املدع٢  أٚىتصِ اسدُٖا ؾكط اٟ ىاصِ املدعٞ  نُا يف األَج١ً ايطابك١ أٚٚايػدص ايجايح اَا ىتصِ ايطسؾني 
األغداص ايجايج١ بعا٥د١ٜ احملذٛش هلِ ٚ قد قطت قه١ُ ايتُٝٝص يف أسد٣ قسازتٗا ع٢ً إٔ) أدعا٤ عًٝ٘ ٚسدٙ . 

هعًِٗ طسؾاَ يف ايدع٣ٛ ٚ خصَٛاَ يطسؾٝٗا ٚ تطتٛيف َِٓٗ زضّٛ ايدع٣ٛ اضاؾ١ يسضِ ايدخٍٛ نأغداص ثايج١ ٚ 
 .2ٜتدر قساز بسد طًبِٗ ضُٔ اؿهِ ايؿاصٌ يًدع٣ٛ ال بكساز ٜصدز أثٓا٤ ضريٖا(

 ايتدخٌ اإلدبازٟثاْٝاَ/

يًتدخٌ اإلدبازٟ صٛزتإ ايصٛز٠ األٚىل ايتدخٌ بٓا٤اً ع٢ً طًب َٔ اـصّٛ ٚايصٛز٠ ايجا١ْٝ ايتدخٌ بٓا٤اً ع٢ً      
 طًب َٔ احمله١ُ ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف ايؿكستني ايتايٝتني نُا ٜأتٞ : 

 أ/ اإلدخاٍ اإلدبازٟ بٓا٤اً ع٢ً طًب اـصّٛ 
ع٢ً اْ٘ : ) هٛش يهٌ خصِ إ ٜطًب َٔ  ايعساقٞ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ( 69ْصت ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ )     

 احمله١ُ إدخاٍ َٔ ٜصح اختصاَ٘ ؾٝٗا عٓد زؾعٗا أٚ يصٝا١ْ سكٛم ايطسؾني أٚ اسدُٖا ( . 
 َٚٔ خالٍ ايٓص املرنٛز ٜتطح إ ٖرٙ ايصٛز٠ َٔ إدخاٍ ايػدص ايجايح يف ايدع٣ٛ ػٛش يف سايتني ُٖا : 

  إ املطًٛب إدخاي٘ ممٔ ٜصح اختصاَ٘ يف ايدع٣ٛ عٓد إقاَتٗا ـ إذا ن1
ٚتػٌُ ٖرٙ اؿاي١ األغداص ايرٜٔ نإ َٔ املُهٔ إ تٓعكد اـص١َٛ بِٝٓٗ أٍٚ األَس)أٟ ممٔ هٛش إٔ ٜهٕٛ       

ٓد إقاَتٗا َدعٝاَ عًٝ٘ يف اـص١َٛ َٓر بد٥ٗا( إذ ال ٜتصٛز ذيو اال بايٓطب١ يألغداص ايرٜٔ نإ ميهٔ إدخاهلِ ع
إذ ال هٛش إ ٜهسٙ ع٢ً ايدخٍٛ يف ايدع٣ٛ املكا١َ َٔ مل ٜهٔ يف اإلَهإ إدخاهلِ ؾٝٗا عٓد زؾعٗا ٜٚػرتط يف 
اـصِ املساد إدخاي٘ إ ال ٜهٕٛ ممجالً ؾٝٗا ؾال ٜكبٌ إدخاٍ دا٥ٓٛ املؿًظ يف ايدع٣ٛ املكا١َ ع٢ً املصؿٞ ألْ٘ ميجًِٗ 

َصًش١ دد١ٜ َٚػسٚع١ تعٛد ع٢ً ايطسف ايرٟ ٜطًب اإلدخاٍ ، اٟ إ ٜهٕٛ يف ٖرٙ اـص١َٛ اٟ إ تهٕٛ ٖٓاى 
. ٖرا ايٓٛع 3 اؿهِ ايرٟ ضٝصدز يف ايدع٣ٛ ميهٔ إ ٜؤثس ع٢ً سكٛم ايػدص ايجايح املساد إدخاي٘ أٚ ع٢ً ٚادبات٘

 -َٔ اإلدخاٍ ٜٓكطِ اىل صٓؿني:
ايصٓـ األٍٚ/ ِٖ ايرٜٔ ال تهتٌُ اـص١َٛ اال مبداصُتِٗ ٚ ال َٓاص َٔ طًب إدخاهلِ يف ايدع٣ٛ يتهتٌُ 

زد ايدع٣ٛ يعدّ إنتُاٍ اـص١َٛ، ٚ  -إذا ظًت اـص١َٛ ْاقص١–اـص١َٛ ٚاال ظًت اـص١َٛ ْاقص١ ٚ تٛدب 
يف دع٣ٛ اشاي١ ايػٝٛع اال مبداص١ُ مجٝع َجاهلِ ايػسٜو يف طًب اشاي١ غٝٛع ايعني ايػا٥ع١ إذ ال تهتٌُ اـص١َٛ 

 ٚن١ًٝ  أصست   اذا  ايكإْٛ ٚ ايػسنا٤. ٚقد قطت قه١ُ ايتُٝٝص يف اقًِٝ نٛزدضتإ ع٢ً اْ٘ )إٕ اـص١َٛ َٔ سل 
 .307ص-داز ايٓٗط١ اؿدٜج١-1968-1ط-1968يط١ٓ  13قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚ ايتذاز١ٜ اؾدٜد زقِ -قُد عبدايسسِٝ عٓرب -1

ايصدز -ايكاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ يف املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝصَٓػٛز أغاز ايٝ٘  23/9/1972يف 1972/َد١ْٝ ايجايح/902قساز زقِ  -2
 .318ص-ايطابل

 .252ص-اؾص٤ ايجاْٞ -املصدز ايطابل-ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ -3
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 انُاال يًدص١َٛ-َالسغ ايتطذٌٝ ايعكازٟ-املدع٢ عًٝ٘ملدعٞ ع٢ً عدّ ادخاٍ ٚشٜس ايعدٍ اضاؾ١ يٛظٝؿت٘ ظاْب ا
يف ايدع٣ٛ ، ؾع٢ً احمله١ُ اؿهِ بسدٖا يعدّ ٚدٛد خصِ سكٝكٞ يف ايدع٣ٛ(.اَا أذا ناْت اـص١َٛ غري َتٛد١ٗ 
أصالَ ضٛا٤ َٔ د١ٗ املدعٞ أٚ املدع٢ عًٝ٘ ؾال ميهٔ اصالسٗا أٚ انُاهلا بادخاٍ اٚ تدخٌ غدص اٚ اغداص ثايج١ بٌ 

. نُا دا٤ يف قساز قه١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام )أذا أدخًت 1ع٢ً احمله١ُ يف ٖرٙ اؿاي١ زدٖا غهالَ يعدّ تٛد٘ اـص١َٛ
احمله١ُ غدصاَ ثايجاَ ظاْب املدع٢ عًٝ٘ ؾًٝظ إٔ ؼهِ عًٝ٘ مبؿسدٙ ٚ تكسز زد ايدع٣ٛ ضد املدع٢ عًٝ٘ ألْٗا إٕ 

دعٞ يف َعسؾ١ خصُ٘ ؾشهُت ع٢ً َٔ مل ٜهٔ خصُاَ يًُدعٞ يف ؾعًت ذيو تهٕٛ قد صششت اـطأ ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ امل
 .2عسٜط١ ايدع٣ٛ(

ايصٓـ ايجاْٞ/ ِٖ ايرٜٔ ٜطًب املدعٞ إدخاهلِ يتشكٝل َصًشت٘ َجاٍ إٔ ٜكِٝ دا٥ٔ املتٛيف ايدع٣ٛ ع٢ً أسد ٚزثت٘ 
١ًَ اـص١َٛ ٚ ال ؼتاز اضاؾ١ يًرتن١ ؾايدع٣ٛ املكا١َ بدٜٔ بر١َ املتٛيف ع٢ً اسد ٚزثت٘ اضاؾ١ يًرتن١ دع٣ٛ نا

اىل ادخاٍ غدص ثايح بٗا يٝهٌُ اـص١َٛ اال إ املدعٞ قد ٜعذص عٔ األثبات ؾطتشهِ ي٘ احمله١ُ مبا ٜصٝب ايٛازخ 
ايرٟ اقاّ عًٝ٘ ايدع٣ٛ َٔ فُٛع ايدٜٔ اذا اقس ي٘ بايدٜٔ ٚ ئ ؼهِ ي٘ بهٌ ايدٜٔ ايرٟ طايب ب٘ ٚ ضٝهٕٛ َٔ 

 .3ًِٗ ٜكسٕٚ ي٘ بايدٜٔ ؾٝطُٔ اؿهِ ي٘ بهٌ ايدَٜٔصًشت٘ ادخاٍ باقٞ ايٛزث١ يع
 ـ إذا ناْت ايػا١ٜ َٔ إدخاٍ ايػدص ايجايح صٝا١ْ سكٛم ايطسؾني أٚ اسدُٖا 2

ٖٚٛ إ ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 69ٖٚرٙ اؿاي١ ايجا١ْٝ اييت دا٤ت بٗا ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ )       
غدص ثايح يف ايدع٣ٛ يًُشاؾع١ ع٢ً سكٛق٘ ٚ قد ٜهٕٛ ايػدص املساد صٝا١ْ  ٜهٕٛ طًب اسد اـصّٛ إدخاٍ

سكٛق٘ ٖٛ املدعٞ أٚ املدع٢ عًٝ٘ اٚ نًُٝٗا نإٔ ٜدؾع املدع٢ عًٝ٘ بأْ٘ ضدد ايدٜٔ املدع٢ ب٘ يػكٝل املدعٞ ؾٝطًب 
٘ ، أٚ ٜٓهس املدعٞ ضبل املدعٞ ادخاٍ غكٝك٘ غدصاَ ثايجاَ يف ايدع٣ٛ يًشهِ عًٝ٘ بدٜٓ٘ ايرٟ قبط٘ َٔ املدع٢ عًٝ

عًٝ٘ ؾٝطًب املدع٢ عًٝ٘ ادخاٍ غكٝل املدعٞ غدصاَ ثايجاَ يف ايدع٣ٛ  ً٘ يػكٝك٘ اضتالّ ايدٜٔ َٔ املدع٢ؽٜٛ
يًسدٛع عًٝ٘ بسد املبًؼ ايرٟ قبط٘ عٔ دٜٔ غكٝك٘ املدعٞ ، ؾؿٞ اؿاي١ االٚىل ٜطًب املدعٞ ادخاٍ غكٝك٘ يصٝا١ْ 

ق٘ ٖٛ اٟ سكٛم املدع٢ عًٝ٘. ٚ ًٝ٘ ادخاٍ غكٝل املدعٞ يصٝاْ٘ سك١ٝٛ ٜطًب املدع٢ عسكٛق٘ ٖٛ ، ٚ يف اؿاي١ ايجاْ
ال ٜهٕٛ ايػدص ايجايح ايرٟ ٜتِ ادخاي٘ يف ايدع٣ٛ يصٝا١ْ سكٛق٘ ايطسؾني اٚ اسدُٖا اال غدصاَ ثايجاَ ظاْب 

ّ يف ايدع٣ٛ ٚ يٝظ بٓا٤ ع٢ً املدع٢ عًٝ٘ ٚ ال ٜصح إ ٜتِ ادخاي٘ ظاْب املدع٢ الْ٘ ٜتِ ادخاي٘ بطًب اسد اـصٛ
طًب٘ ٖٛ ، ٚ ال ٜتِ اخر زأٜ٘ سُٝٓا ٜتِ اخر ايكساز بأدخاي٘ ؾٝتِ ادخاي٘ درباَ عًٝ٘ ٚ ال ٜصح إ هرب أسد ع٢ً إ 
ٜهٕٛ َدعٝاَ، يرا ؾإ ايػدص ايجايح يف ٖرا ايؿسض ٜتِ ادخاي٘ ظاْب املدع٢ عًٝ٘ ٚ يٛ ادخٌ يصٝا١ْ سكٛم 

. سٝح قطت قه١ُ ايتُٝٝص  4ُاَ املدع٢ عًٝ٘ ي٘ َا يًُدع٢ عًٝ٘ ٚ عًٝ٘ َا ع٢ً املدع٢ عًٝ٘املدعٞ ٚ ٜهٕٛ َسنصٙ دا٥
 يف ايعسام ع٢ً اْ٘ )يٝظ يًُشه١ُ إ تسد دع٣ٛ املدع٢ بطبب عدّ تٛد٘ اـص١َٛ عذ١ إ املبًؼ املطايب بإعادت٘ 

 
 .307ص -ايطابلاملصدز –دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ .1

 .302ص-املصدز ايطابل-َٓػٛز اغاز ايٝ٘ احملاَٞ ؾٛشٟ ناظِ املٝاسٞ يف صدٜل احملاَٞ 1973/َد١ْٝ ثا799/١ْٝقساز زقِ  .2

 .79ص -املصدر السابق -تدخل و إدخال و دعوة الغري يف الدعاوى املدنية-العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ .3

 .661ص -ْؿط٘املصدز  -تدخل و إدخال و دعوة الغري يف الدعاوى املدنية-العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ .4
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 .1املدعٞ اىل غدص اخس غري املدع٢ عًٝ٘ ٚ إمنا ٜكتطٞ ادخاٍ َطتًِ املبًؼ غدصاَ ثايح يف ايدع٣ٛ..(قد ضًُ٘ 
 ب/ اإلدخاٍ اإلدبازٟ بٓا٤اً ع٢ً طًب احمله١ُ

 ٖٚرا اإلدخاٍ ٜهٕٛ ع٢ً صٛزتني ُٖا :      
( َٔ قإْٛ 69ـ اإلدخاٍ ايٛدٛبٞ يألغداص َٔ قبٌ احمله١ُ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ إذ ْصت ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ )1

ٖٔ ع٢ً اْ٘ ) ع٢ً احمله١ُ دع٠ٛ ايٛدٜع ٚاملٛدع ٚاملطتعري ٚاملعري ٚاملطتأدس ٚاملؤدس ٚايسا ايعساقٞ املساؾعات املد١ْٝ
ٚاملستٗٔ ٚايػاصب ٚاملػصٛب َٓ٘ عٓد ْعس دع٣ٛ ايٛدٜع١ ع٢ً ايٛدٜع ٚاملطتعاز ع٢ً املطتعري ٚاملأدٛز ع٢ً املطتأدس 

 ٚاملسٖٕٛ ع٢ً املستٗٔ ٚاملػصٛب ع٢ً ايػاصب(.
كس٠ ٚمبٛدب ٖرا ايٓص هب ع٢ً احمله١ُ إدخاٍ املرنٛزٜٔ يف ايدع٣ٛ ٚيًتُٝٝص بني ْص ايؿكس٠ املرنٛز٠ آْؿاً ْٚص ايؿ

ايسابع١ َٔ املاد٠ ذاتٗا ٚاييت دا٤ت بصٝػ١ اؾٛاش يًُشه١ُ ٚايطبب يف ذيو إ املػسع قد السغ إ اؿهِ ايرٟ 
ضٝصدز يف ٖرٙ ايدعا٣ٚ ) ايدعا٣ٚ املدُط١ ( قد ٜصٝب املايو اؿكٝكٞ بأضساز َٔ دسا٤ صدٚزٙ ْتٝذ١ تٛاطأ 

اضعٛا ايٝد ؾكط ع٢ً ايعني املدع٢ بٗا ٚألدٌ إ ٜٓؿر اـصّٛ ، ٚاىل داْب ذيو ؾإ اـصّٛ يف ٖرٙ ايدعا٣ٚ ِٖ ٚ
اؿهِ ايصادز يف ايدع٣ٛ ع٢ً املايو ٚٚاضع ايٝد ؾالبد َٔ إدخاٍ املايو طسؾاً يف ايدع٣ٛ ٚهلرا دا٤ ايٓص ع٢ً 

. ٚ ٖرا َا قطت ب٘ قه١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام ع٢ً أْ٘ )اذا اقُٝت ايدع٣ٛ ع٢ً املطتأدس ملطايبت٘  2صٝػ١ اإليصاّ
 .3بأشاي١ األضساز اييت ًٜشكٗا املأدٛز مبًو املدعٞ ؾٝذب ادخاٍ املؤدس غدصاَ ثايجاَ يف ايدع٣ٛ(

( دا٤ بعباز٠ ) دع٠ٛ ( ٚيٝظ إدخاٍ ٚمل ٜسد املػسع بريو 69/3ٚال منٌٝ يًسأٟ املرنٛز آْؿاً ذيو إ ْص املاد٠ )
اذِٖ اإلدسا٤ات ايهؿ١ًٝ ؿُا١ٜ سكٛقِٗ إدخاهلِ أغداصا ثايج١ يف ايدع٣ٛ إمنا إعالَِٗ بايدع٣ٛ َٔ ادٌ اؽ

ضٛا٤ بايدخٍٛ إىل داْب األغداص املرنٛزٜٔ يف ايٓص أٚ كاص١ُ ايطسؾني ٚال تعترب دعٛتِٗ يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ 
 أِْٗ أصبشٛا طسؾاً ؾٝٗا ٚالٜدؾع زضِ قاْْٛٞ عٔ دعٛتِٗ .

ْٚصت ع٢ً ٖرٙ ايصٛز٠ ايؿكس٠ ايسابع١ َٔ املاد٠ اإلدخاٍ اؾٛاشٟ يألغداص َٔ قبٌ احمله١ُ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ ،  - 2
ع٢ً اْ٘ : ) يًُشه١ُ إ تدعٛ اٟ غدص يالضتٝطاح َٓ٘ عُا ًٜصّ ؿطِ  ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد69١ْٝ)

ايدع٣ٛ ( ؾٛاضح َٔ ايؿكس٠ املرنٛز٠ إ احمله١ُ َت٢ ٚددت إ ايؿصٌ يف ايدع٣ٛ ٜتطًب االضتٝطاح َٔ غدص خازز 
١َٛ اٟ َٔ ايػري ؾًٗا إ تكسز دعٛت٘ ؿطٛز املساؾع١ٚتطتٛضح َٓ٘ عٔ املطا٥ٌ اييت زأت ضسٚز٠ االضتٝطاح عٔ اـص

َٓ٘ عٓٗا ألدٌ تطٌٗٝ سطِ ايدع٣ٛ ٚايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ ٚاضتٓاز٠ احمله١ُ يف َٛضٛع ايدع٣ٛ بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل 
داي١ ْتٝذ١ يتكاعظ اـصِ أٚ اـصّٛ اؿهِ ايصشٝح ٚقد تتطًب ظسٚف بعض ايدعا٣ٚ َٚٔ ادٌ سطٔ ضري ايع

بطبب عذصِٖ إلدخاٍ غدص يدٜ٘ َعًَٛات أٚ ٚثا٥ل أٚ َطتٓدات مما ٜطاعد احمله١ُ سٝح إ احمله١ُ تكّٛ بٓؿطٗا 
 .بدعٛت٘

 
  

-ايصدز ايطابل-املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝص نتاب َٓػٛز اغاز٠ ايٝ٘ ايكاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ يف 1985/َد١ْٝ َٓكٍٛ/886قساز زقِ  .1
 321ص

 .252ص -اؾص٤ ايجاْٞ -املصدز ايطابل-ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ .2

 .316ص-ْؿط٘ايصدز -املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝصَٓػٛز اغاز ايٝ٘ ايكاضٞ ابساِٖٝ املػاٖدٟ يف نتاب  1963/سكٛق867/١ٝقساز زقِ  .3
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. ثِ تكسز احمله١ُ إخساد٘ بعد ايؿساؽ َٓ٘ ٖٚرا َا اضتكس 1ٚاالضتٝطاح َٓ٘ عٔ غإٔ ميظ ايدع٣ٛ املٓعٛز٠ أَاَٗا
عًٝ٘ ايعٌُ ايكطا٥ٞ يف احملانِ .ٚ قد قطت قه١ُ ايتُٝٝص يف ايعدٜد َٔ ايكسازات ع٢ً أْ٘ )يًُشه١ُ إٔ تدعٛ اٟ 

 .2غدص يألضتٝطاح َٓ٘ عُا ًٜصّ ؿطِ ايدع٣ٛ( 
 ايجاْٞ املطًب

 ايػدص ايجايح ٚإدخاٍأايكا١ْْٝٛ املرتتب١ ع٢ً تدخٌ  اآلثاز
 إدخاي٘ أٚيف ايدع٣ٛ ؽتًـ تبعاً يهٝؿ١ٝ دخٛي٘  إدخاي٘ أٚاييت ترتتب ع٢ً دخٍٛ ايػدص ايجايح  اآلثازإ        

طًب ؾُٝا يٛ ادخٌ بٓا٤ ع٢ً  أٚاسدُٖا  أٚكتصُاً ايطسؾني  أٚاسد ايطسؾني  إىلؾٗٞ ؽتًـ َٔ نٕٛ دخٛي٘ َٓطُاً 
 : ايؿسعٝني األتٝنييف  ٘ضٓتٓاٚيطًب احمله١ُ ٖٚرا َا بٓا٤َ اـصّٛ أٚ 

 ايؿسع االٍٚ
 األثاز املرتتب١ ع٢ً ايتدخٌ االختٝازٟ

 ايتدخٌ االختٝازٟ ٢املرتتب١ عً اٚالَ/ اآلثاز
ع٢ً اْ٘ : ) ... ٜصبح ايػدص ايجايح بعد ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 70َٔ املاد٠ ) األٚىلْصت ايؿكس٠       

ع٢ً قبٍٛ ايػدص ايجايح يف ايدع٣ٛ  آثازاٚزتبت ايؿكس٠ املرنٛز٠  عًٝ٘ ( .  أٚقبٛي٘ طسؾاً يف ايدع٣ٛ وهِ ي٘ 
نإ ايتدخٌ  إذأَ ايطسؾني  إيٝ٘صؿ١ َٔ ٜٓطِ  ٜٚأخر ،عًٝ٘ أٚؾٓصت ع٢ً اْ٘ ٜصبح طسؾاً ؾٝٗا ٚوهِ ي٘  األص١ًٝ

طًب اـصِ ايرٟ  ؾإذايف ايدع٣ٛ  إيُٝ٘اَٝاً ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ال ٜطتطٝع إ ٜتدط٢ َٛقـ اـصِ ايرٟ اْطِ اْط
 آخسؾإ ايػدص ايجايح ال ٜطتطٝع إ ٜتدر َٛقؿاً  اآلخستصاحل َع اـصِ  أٚعسٜط١ ايدع٣ٛ  إبطاٍ إيٝ٘اْطِ 

جايح ال هٛش ي٘ إ ٜتكدّ بطًبات تػاٜس .ؾايػدص اي3تدخً٘ سكاً يٓؿط٘ يف ايدع٣ٛ أٚمل ٜطًب بدخٛي٘  ألْ٘
نُا هٛش ي٘ ايدؾع بعدّ اختصاص احمله١ُ َا مل ٜهٔ قد ضكط سل املدع٢ عًٝ٘ يف  إيٝ٘طًبات اـصِ ايرٟ اْطِ 

ال  ألْ٘ذيو ايدؾع ، ؾؿٞ ايتدخٌ االْطُاَٞ ال ٜهٕٛ ايػدص ايجايح خصُاً ناَالً ٚال ٜهٕٛ طسؾاً َطتكٌ يف ايدع٣ٛ 
. يرا ٜهٕٛ املتدخٌ اْطُاَٝاً طسؾاً يف ايدع٣ٛ ٚيهٓ٘ طسف تابع ملٔ اْطِ 4اسدُٖا أٚؿط٘ قبٌ ايطسؾني ٜدعٞ سكاً يٓ

 ؾإذاملصًشت٘ ٖٛ اٜطاً ٚيٛ بصٛز٠ غري َباغس٠  ٚإمناؾشطب  إيٝ٘صًش١ َٔ اْطِ ملزغِ اْ٘ ال ٜتدخٌ يف ايدع٣ٛ  إيٝ٘
داْب املدع٢ عًٝ٘ ؾٝهٕٛ طسؾاً تابعاً يًُدع٢ عًٝ٘  إىلتدخٌ  إذااملدعٞ نإ طسؾاً تابعاً ي٘ اَا  إىلتدخٌ َٓطُاً 

إٔ ٚعًٝ٘ َا ع٢ً ذيو ايطسف مبا ال ٜتعازض َع صؿت٘ ايتبع١ٝ نُا ال هٛش  إيٝ٘ؾٝهٕٛ ي٘ َا يًطسف ايرٟ اْطِ 
اٚ ٜتكدّ بطًبات تػاٜس طًبات َٔ اْطِ ايٝ٘ اٚ إ ٜباغس تكدِٜ طًبات ال سل يػري اـصِ االصٌٝ ايتُطو بٗا 

ِ السد ايطسؾني َٔ ٕ ذيو ال ميٓع ايػدص ايجايح املٓطتكدميٗا نتٛدٝ٘ ايُٝني اؿامس١ اٚ قبٛهلا اٚ زدٖا ، اال ا
 .5د طًبات َٔ أْطِ ايٝ٘ٝادي١ األثبات يتأٜاألضتعا١ْ مبا غا٤ َٔ ٚضا٥ٌ ايدؾاع ٚ 

 .88ص  -املصدز ايطابل-ضٝا٤ غٝت خطاب -1

-ايصدز ايطابل-املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝصاز ايٝ٘ ايكاضٞ ابساِٖٝ املػاٖدٟ يف نتاب َٓػٛز اغ 1969/اضت٦ٓاؾ290/١ٝقساز زقِ  -2
 .316ص

 .116ص-املصدز ايطابل-ايكاضٞ َدست قُٛد -3

 .98ص -املصدر السابق -تدخل و إدخال و دعوة الغري يف الدعاوى املدنية-العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -4

 .307ص -املصدز ايطابل–دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -5
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 حمله١ُ ؾإ قبٛي٘ هعً٘ طسؾاً يفاسدُٖا ٚقبًت٘ ا أٚاختصِ ايطسؾني  إذااَا ايػدص ايجايح االختصاَٞ ؾاْ٘  

ايدع٣ٛ ، ٚيف ايتدخٌ االختصاَٞ ؾإ َٔ سل ايػدص ايجايح إ ٜبدٟ َا ٜػا٤ َٔ ايطًبات ٚايدؾٛع باعتبازٙ طسؾاً 
 األص١ًٝاحمله١ُ إ تؿصٌ يف ايدع٣ٛ  يف َسنص املدعٞ عًٝ٘ ٚع٢ً األصًٝنييف ايدع٣ٛ ٖٚٛ يف َسنص املدعٞ ٚاـصّٛ 

ٚبايتايٞ هٛش يف ايتدخٌ بٓٛعٝ٘ ، تدعِ طًبات٘ ٚدؾٛعَ٘ا قدَ٘ َٔ بٝٓات  إىلٚيف طًبات املتدخٌ اضتٓاداً 
االْطُاَٞ ٚاالختصاَٞ بعد قبٛي٘ ٚدؾع ايسضِ ايكاْْٛٞ إ ٜطعٔ املتدخٌ يف اؿهِ ايصادز بطسم ايطعٔ ايكا١ْْٝٛ 

 .1ٜعترب خصُاً ؾٝٗا ألْ٘ايدع٣ٛ ٚال هٛش ي٘ ايطعٔ ب٘ بطسٜل اعرتاض ايػري  ألطسافاييت تهٕٛ 
 اـصّٛع٢ً طًب  بٓا٤ًَ اإلدخاٍاملرتتب١ ع٢ً  ازاآلث ثاْٝاَ /

ع٢ً طًب اـصّٛ ٚ ؾٝٗا)ممٔ نإ ٜصح اختصاَ٘ ؾٝٗا  دص ثايح بايدخٍٛ يف ايدع٣ٛ بٓا٤ًَٜكصد ب٘ تهًٝـ غ     
عٓد زؾعٗا( ٚ ؾٝٗا ) ممٔ نإ يصٝاْ٘ سكٛم ايطسؾني أٚ اسدُٖا( ؾال ٜتِ ادخاٍ اهلٛال٤ اال نػدص ثايح اىل داْب 

اـص١َٛ ْاقص١ َٔ داْب املدع٢ عًٝ٘ ؾٝهتٌُ بطًب املدعٞ بإدخاٍ َٔ تهتٌُ اـص١َٛ  تاملدع٢ عًٝ٘ ، ؾأذا ناْ
نػدص ثايح ظاْب املدع٢ عًٝ٘،أَا اذا ناْت اـص١َٛ ْاقص١ َٔ داْب املدعٞ ؾال ميهٔ يًدصّٛ ٚ احمله١ُ إٔ ب٘ 

هرب اسداَ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َدعٝاَ ؾٝٗا إال إٔ تًو اـص١َٛ ايٓاقص١ ٜتِ انُاهلا بطسٜك١ ٚاسد٠ ٚ ٖٞ إٔ ٜطًب َٔ 
َٔ قإْٛ  69َٔ املاد٠  1ُاال يًدص١َٛطبكاَ يًؿكس٠ تهتٌُ اـص١َٛ ب٘ َٔ تًكا٤ ْؿط٘ قبٍٛ دخٛي٘ يف ايدع٣ٛ إن

املساؾعات املد١ْٝ،ٚ نريو ايػدص ايجايح ايرٟ ٜتِ إدخاي٘ يف ايدع٣ٛ يصٝا١ْ سكٛم ايطسؾني أٚ اسدُٖا ٜهٕٛ 
.ؾٗٓا ٜصبح املتدخٌ خصُاَ يف ايدع٣ٛ ٚ 2َسنصٙ دا٥ُاَ املدع٢ عًٝ٘ ي٘ َا يًُدع٢ عًٝ٘ ٚ عًٝ٘ َا ع٢ً املدع٢ عًٝ٘

ترب طسؾاَ ؾٝٗا ٚ ٜتٛدب عًٝ٘ سطٛز دًطاتٗا ٚ ابدا٤ دؾاع٘ ؾٝٗا ٚ يًُتدخٌ إ ٜتُطو بايدؾٛع املٛضٛع١ٝ ٚ ٜع
ايػه١ًٝ اال اذا نإ ايدؾع قد ابدٟ ٚ ؾصٌ ؾٝ٘، ٚ ال ًٜصّ باألدي١ املكد١َ يف ايدع٣ٛ ٚ اؿهِ ايرٟ ٜصدز يف ايدع٣ٛ 

 .3ٜعترب سذ١ ي٘ أٚ عًٝ٘
 ايؿسع ايجاْٞ

 ع٢ً طًب احمله١ُ بٓا٤ًَ اإلدخاٍاملرتتب١ ع٢ً  اآلثاز
 باإلدخاٍ اإلدخاٍع٢ً قساز َٔ احمله١ُ ٚقد مسٞ ٖرا  غدص ثايح بايدخٍٛ يف ايدع٣ٛ بٓا٤ٜٚكصد ب٘ تهًٝـ       

عٔ اـص١َٛ بطسٚز٠  أدٓيبغدص  إىليف ايدع٣ٛ. ؾٗٛ ايطًب  إدخايٜ٘تِ دٕٚ زغب١ ايػدص املساد  ألْ٘ اإلدبازٟ
 .4إيٝ٘ٚايطًب املٛد٘  األص١ًٝازتباط بني تًو ايدع٣ٛ  أٚاؿطٛز ٚاالغرتاى يف املساؾع١ اؾاز١ٜ ٚذيو يٛدٛد عالق١ 

 

 .304ص -املصدز ايطابل–دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -1
 .309ص  -املصدز ْؿط٘–ت املد١ْٝ دزاضات يف قإْٛ املساؾعا-العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -2
 .240ص –املصدز ايطابل  -ايدنتٛزأدّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ -3

 .127ص-1973-بػداد-َطبع١ األشٖس–اؾص٤ األٍٚ –املعدٍ 1969يط١ٓ 83غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ -ايدنتٛز ممدٚح عبدايهسِٜ -4
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ع٢ً طًب احمله١ُ َٔ ادٌ االضتٝطاح َٓ٘ ال هعً٘ طسؾاً يف ايدع٣ٛ ٚبايتايٞ ال  ايػدص ايجايح بٓا٤ًَ إدخاٍإ  ٚ
عًٝ٘ يرا ال متًو احمله١ُ  أٚترتتب ع٢ً ٖرٙ ايدع٠ٛ إ ًٜصّ ايػدص ايجايح ) املطتٛضح َٓ٘ ( بػ٤ٞ ؾال وهِ ي٘ 

 إذاٚزثت٘ اال  إىل األَسكٌ َكصٛز ع٢ً ايػدص ذات٘ ؾال ٜٓت أَسٚاالضتٝطاح  ،ظاْب اٟ طسف يف ايدع٣ٛ إدخاي٘سل 
ٚيٝظ َٔ  .نإ َٛضٛع ايدع٣ٛ ٜتطًب االضتٝطاح َِٓٗ غدصٝاً ٚيٝظ نٛزث١ يًػدص املتٛيف ايرٟ زأت احمله١ُ دعٛت٘

احمله١ُ يالضتٝطاح إ ٜطعٔ باؿهِ ايصادز يف ايدع٣ٛ بطسم ايطعٔ اييت ألطساف  أدخًت٘سل ايػدص ايجايح ايرٟ 
ٚقد دا٤ يف قسازقه١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام   .1يٝظ طسؾاً ؾٝٗا، بٌ ي٘ ايطعٔ ب٘ بطسٜل اعرتاض ايػري ألْ٘ايدع٣ٛ 

ع٢ً اْ٘ )ادخاٍ غدص يف ايدع٣ٛ َٔ قبٌ احمله١ُ يألضتٝطاح َٓ٘ عٔ أَٛز تطاعد يف سطِ ايدع٣ٛ ال هعً٘ خصُاَ 
  .2 ٚ ال ميٓع٘ َٔ تكدِٜ اعرتاض ايػري ع٢ً اؿهِ ايصادز بتًو ايدع٣ٛ(

 إىل إضاؾ١يف ايدعا٣ٚ املدُط١ دا٤ بعباز٠ ) دع٠ٛ ( ٚمل ٜسد ؾٝٗا ذنس يًػدص ايجايح  األغداص إدخاٍ نُا إٔ          
( 69ٚايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ) األٚىلايؿكستإ  إيُٝٗا أغازتال ٜطتٛؾ٢ عٓ٘ زضِ ٚإ صٛز ايتدخٌ ُٖا َا  اإلدخاٍإ ٖرا 

 أٚايٓٛعني َٔ ايتدخٌ ال ٜتِ اال بطًب َٔ اـصّٛ ٜٚطتٛؾ٢ زضِ عٔ ٖرا ايتدخٌ َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٖٚرٜٔ 
ؽص ايػدص  ألُْٗاال ٜٓطبل عًٝ٘ ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 70/1، ٚنريو إ يؿغ املاد٠ ) اإلدخاٍ

ٜصبح طسؾاً يف ايدع٣ٛ ٚايػدص ايرٟ تدعٛٙ احمله١ُ يف ايدع٣ٛ املدُط١ ال ٜصدز قساز  إدخاي٘ أٚايرٟ ٜكبٌ دخٛي٘ 
 َٔ احمله١ُ إدخاي٘ أٚبكبٍٛ تدخً٘ 

يٝظ هلا اٟ عالق١ بايػدص ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 69( َٔ املاد٠ )3ٚ4ْٚس٣ إ ايؿكستني )       
ثايج١ ( ٚإ املػسع اضتعٌُ يؿعٞ )  أغداصدعٛتِٗ )  إىل أغازترٜٔ اي األغداصمل ٜطُٝا  ألُْٗاايجايح َطًكاً 

 َا . ألَساحمله١ُ  أَاّاضتدعا٤ ايػري يًُجٍٛ  أٚتبًٝؼ  أٚ إغعازتدعٛ ( مبع٢ٓ  أٚدع٠ٛ 
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 اـامت١  

يكد بريت َا يف ٚضعٞ ٚ يف سدٚد ؾُٗٞ َٔ ادٌ اعطا٤ ؾهس٠ عٔ ايطًبات ايعازض١ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚ اضتٓدت         
يف ذيو اىل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اٚالَ ٚايكسازات ايتُٝٝص١ٜ ثاْٝاَ ٚ ايهتب ايؿك١ٝٗ ثايجاَ نُا اٚضشت ٚد١ٗ ْعسٟ يف 

 بعض املٛاقع.

 -عٕٛ َٔ اهلل تعاىل تٛصًٓا اىل األضتٓتادات ٚ ايتٛصٝات االت١ٝ:ٚ بعد األْتٗا٤ َٔ ٖرا ايبشح ب

 أٚالً : ايٓتا٥ر 

نْٛٗا ٚض١ًٝ يًدؾاع عٔ اؿكٛم سٝح أداش  ـ إٕ ايدع٣ٛ املد١ْٝ هلا َها١ْ نبري٠ ١َُٗٚ يف قإْٛ املساؾعات املد1١ْٝ
يدع٣ٛ ضٛا٤ بطًبات عازض١ َكد١َ َٔ يًُدعٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ ٚايػري ايتدخٌ يف ا ايعساقٞ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ

املدعٞ اٚ املدع٢ عًٝ٘ أٚ تدخٌ أٚ إدخاٍ َٔ ايػري بٗدف مجع األَٛز املتعًك١ بايٓصاع ٚسطُٗا عهِ ٚاسد َٔ ادٌ إٔ 
تهٕٛ ايصٛز٠ ٚاضش١ أَاّ ايكطا٤ َٔ خالٍ االطالع ٚايٛقٛف ع٢ً سكٝك١ ايٓصاع َٚا يألطساف َٚا عًِٝٗ ٚنريو َا 

 ػاِٖٗ نٌ ذيو َٔ خالٍ ايطًبات ايعازض١ املعسٚؾ١ يف قاْْٛٓا بايدع٣ٛ اؿادث١ .  يًػري َٔ سكٛم

ـ إٕ ايطًبات ايعازض١ هلا نٝاْٗا ٚاضتكالهلا ٚال ٜسبطٗا بايدع٣ٛ األص١ًٝ اييت تكدّ اثٓا٤ ايطري ؾٝٗا ض٣ٛ 2
ألص١ًٝ ال ٜرتتب عًٝ٘ زد تكدميٗا اثٓا٤ ايٓعس يف تًو ايدع٣ٛ أٟ ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٚبايتايٞ ؾإ زد ايدع٣ٛ ا

ايطًبات ايعازض١ بٌ ع٢ً ايعهظ سٝح ٜهٕٛ أسٝاْا اؿهِ يف ايطًبات ايعازض١ ضبباً يسد ايدع٣ٛ األص١ًٝ زغِ 
اـالف ايؿكٗٞ سٝح ذٖب بعض َٔ ايؿك٘ إىل إٔ ايطًبات ايعازض١ ٖٞ دع٣ٛ تابع١ يًدع٣ٛ األص١ًٝ َٔ سٝح اؿهِ 

 اؿهِ .بٗا أٚ ايسد ٚإ ايتابع ال ٜٓؿسد ب

بُٝٓا ْس٣ إٔ ايطًبات ايعازض١ ال تتبع ايدع٣ٛ األص١ًٝ اال يف َٛضٛع االختصاص املهاْٞ ٚؾُٝا عدا ذيو ؾٗٞ دع٣ٛ 
عل ٚسكٝك١ ٜٚصدز سهِ ؾٝٗا َع ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٜٚدؾع عٓٗا ايسضِ ايكاْْٛٞ ٚهلا َصازٜؿٗا ٚأتعاب احملاَا٠ 

احملطس ايٛاسد ٚاؾًط١ ايٛاسد٠ ٚتكبٌ عٓد تٛؾس غسٚطٗا  اـاص١ بٗا ٚال هُعٗا َع ايدع٣ٛ األص١ًٝ ض٣ٛ
 ايكا١ْْٝٛ . 

( اضتعٌُ يف ايصٝاغ١ عباز٠ )دع٠ٛ 69ٚيف ايؿكس٠ ايجايج١ ٚايسابع١ َٔ املاد٠ ) ايعساقٞ ـ إٕ قإْٛ املساؾعات املد3١ْٝ
دعٜٛٔ مبٛدب ايؿكستني ٚتدعٛ( يف إدخاٍ ايػري ٚمل ٜطًل عًٝ٘ َصطًح ) ايػدص ايجايح ( ٚبايتايٞ ؾاألغداص امل

املرنٛزتني ِٖ يٝطٛا أغداصا ثايج١ ٚيٝطٛا أطساؾا يف ايدع٣ٛ ٚبايتايٞ ال وهِ هلِ أٚ عًِٝٗ اال بإدخاهلِ إىل 
داْب اسد ايطسؾني أٚ بدخٛهلِ كتصُني اسد ايطسؾني أٚ نًُٝٗا يف ايدع٣ٛ األص١ًٝ إضاؾ١ إىل ذيو إٔ األغداص 

٣ٚ املدُط١ أٚ يػسض االضتٝطاح ال ٜدؾع زضِ قاْْٛٞ عٔ دخٛهلِ ٚإمنا ايػا١ٜ َٔ ايرٜٔ تدعِٖٛ احمله١ُ يف ايدعا
ايدخٍٛ أٚ اإلدخاٍ ٖٛ إغعازِٖ بايدعا٣ٚ املكا١َ ٖٚرا بايٓطب١ يًدعا٣ٚ املدُط١ اٚ يػسض االضتٝطاح َٓ٘ عُّا ًٜصّ 

 يدع٣ٛ يد٣ ذيو ايػري .ؿطِ ايدع٣ٛ بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل سكٝك١ ايٓصاع ٚسطُ٘ ، اٚ يتكدِٜ أٚزام َٓتذ١ يف ا
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ـ إٕ ايػا١ٜ املتٛخا٠ َٔ تكدِٜ ايطًبات ايعازض١ اثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ األص١ًٝ ٖٛ االختصاز يف اإلدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ 4
ٚابساش ايدٚز االهابٞ يًكاضٞ يف اداز٠ ايدع٣ٛ بعٝداً عٔ ايدٚز ايطًيب ايرٟ ٜعٝل ؼكٝل ايعدٍ ٚذيو َٔ خالٍ 

صّٛ بايتعإٚ َع ايكاضٞ ٚاإلساط١ بهٌ َتؿسعات ايٓصاع ٚقبٍٛ ايطًبات املتعًك١ ايدٚز املِٗ ايرٟ ًٜعب٘ اـ
بايدع٣ٛ املٓعٛز٠ ضٛا٤ًَ أناْت ٖرٙ ايطًبات َكد١َ َٔ اـصّٛ االصًٝني اٚ َٔ ايػري اـازز عٔ اـص١َٛ ٚعدّ دعٌ 

اص١ ٚإ ايطًبات ايعازض١ ايدع٣ٛ عكداً بني طسؾٝٗا شَاَٗا بٝدِٖ ٜٛدْٗٛٗا ايٛد١ٗ اييت تسٚم َٚػتٗٝاتِٗ اـ
ٖٞ نريو ٚض١ًٝ إلصداز سهِ غاٌَ َٔ ايٓٛاسٞ املٛضٛع١ٝ َٚٔ سٝح األغداص ٚايطبب األَس ايرٟ ميتٓع َع٘ إعاد٠ 

 عسض ايٓصاع ثا١ْٝ أَاّ ايكطا٤ .

ٔ ـ إٕ ايطًبات ايعازض١ ٚض١ًٝ متهٔ املدعٞ َٔ تصشٝح اـص١َٛ يف بعض اؿاالت سٝح أداش ايكإْٛ ي٘ إدخاٍ 5َ
نإ ٜصح اختصاَ٘ عٓد زؾع ايدع٣ٛ انُاالً يًدص١َٛ بدالً َٔ زدٖا غهالً يعدّ انتُاٍ اـص١َٛ ٚبايتايٞ ؾإْٗا 
ٚض١ًٝ ْادش١ يتشكٝل املبدأ املعسٚف ٖٚٛ )تصشٝح ايدعا٣ٚ قدز األَانٔ ( بدالً َٔ اؾٓٛح إىل زدٖا ٚتهبد اـصّٛ 

اـصّٛ سٝح يٝظ يًُشه١ُ إدخاٍ غدص َٔ تًكا٤ ْؿطٗا انُاالً َعاْا٠ إقاَتٗا فدداً سٝح إ ٖرا اؿل قاصس ع٢ً 
يًدص١َٛ الٕ ايدع٣ٛ ٖٞ ًَو اـصّٛ ٜتصسؾٕٛ بٗا ٚؾل ايكإْٛ ٚيٝظ ع٢ً احمله١ُ اال إ تطأهلِ ؾُٝا اذا ناْٛا 

 ٜسغبٕٛ بريو َٔ عدَ٘ ٚبعدٖا تتدر قسازٖا املٓاضب . 

تًـ عٔ ايدؾع املٛضٛعٞ زغِ إ ايدؾع ٖٛ دع٣ٛ ٚذيو الٕ ـ إ ايطًبات ايعازض١ املكد١َ َٔ املدع٢ عًٝ٘ ؽ6
ايطًبات ايعازض١ ٜدؾع عٓٗا ايسضِ ٚاْٗا يٝطت ؾكط َٛقـ دؾاعٞ نايدؾع املٛضٛعٞ امنا ٖٞ َٛقـ اهابٞ 
ٖذَٛٞ ٜكصد َٓٗا ايصاّ املدعٞ بػ٤ٞ َعني اضاؾ١ اىل زد دعٛاٙ االص١ًٝ بُٝٓا ايدؾع ٜكـ عٓد سد زد دع٣ٛ املدعٞ 

 ١ ؾكط . االصًٝ

ـ هٛش اؿهِ ع٢ً ايػدص ايجايح املٓطِ اىل داْب املدع٢ عًٝ٘ مبؿسدٙ ٚزد ايدع٣ٛ عٔ املدع٢ عًٝ٘ سطب َا 7
 اضتكس عًٝ٘ قطا٤.

إ ايطًبات ايعازض١ ال ٜدؾع عٓٗا زضِ قاْْٛٞ اال بعد صدٚز قساز َٔ احمله١ُ بكبٛهلا ٚتهًٝـ َكدَٗا بدؾع   -8
صدٚز قساز بكبٛهلا ٖٚٞ بٗرا ؽتًـ عٔ ايدؾع املٛضٛعٞ ايرٟ ال وتاز اىل قبٍٛ  ايسضِ ٚال هٛش دؾع ايسضِ قبٌ

َٔ احمله١ُ ٚال ٜدؾع عٓ٘ زضِ قاْْٛٞ ، ٚيهٔ اذا مت دؾع زضِ ايطًبات ايعازض١ قبٌ صدٚز ايكساز بكبٛهلا ؾاْٗا َع 
َٔ تازٜذ دؾع ايسضِ عٓٗا اذا  ذيو تعترب قا١ُ٥ َٔ تازٜذ دؾع ايسضِ الٕ ايكإْٛ ْص ع٢ً إ ايدع٣ٛ تعترب قا١ُ٥

ناْت َػُٛي١ بدؾع ايسضِ ٚيٝظ َعؿ١ٝ َٓ٘ ٚذيو اذا قبًتٗا احمله١ُ بعد ذيو ٚاال ُٜعاد ايسضِ املدؾٛع يصاسب٘ يف 
 ساي١ ايسؾض .
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 ثاْٝاً : ايتٛصٝات 

ؾض قبٍٛ طًبات٘ ـ منٌٝ اىل اعطا٤ اؿل يًػري ايرٟ تسؾض احمله١ُ دخٛي٘ يف ايدع٣ٛ غدصاً ثايجاً ٚيًدصِ عٓد ز1
ايعازض١ ايطعٔ متٝٝصاً يف ايكساز ايصادز يد٣ قه١ُ اضت٦ٓاف املٓطك١ بصؿتٗا ايتُٝٝص١ٜ إ نإ صادزاً َٔ قانِ 

غصٛص  ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد216/1١ْٝاالسٛاٍ ايػدص١ٝ اٚ املٛاد ايػدص١ٝ ْٚٛصٞ بتعدٌٜ املاد٠ )
ت ايعازض١ ٖٞ َطأي١ تكدٜس١ٜ َٚٔ ادٌ ؾسض زقاب١ احمله١ُ املدتص١ بٓعس ذيو زغِ نٕٛ َطأي١ زؾض قبٍٛ ايطًبا

ايطعٔ ع٢ً ٖرا ايتكدٜس ٚذيو ال١ُٖٝ ايطًبات ايعازض١ َٚٓعاً َٔ ؼصني اٟ قساز َٔ إ ٜطعٔ ب٘ خالؾاً يًدضتٛز 
 َٓ٘( . 100ايٓاؾر )ّ

ادخاي٘ ظاْب املدعٞ اٚ املدع٢ عًٝ٘ يف ـ ْؤٜد اعطا٤ اؿل يًُشه١ُ يف اختصاّ ايػري ٚتٛضٝع صالسٝتٗا يف ذيو 2ٚ
ساي١ ٚدٛد قاصس يف ايدع٣ٛ نإٔ ٜهٕٛ َؿكٛداً اٚ قذٛزاً اٚ صػرياً الْ٘ اٚىل َٔ ٜهٕٛ بايسعا١ٜ َٔ ادٌ عدّ ضٝاع 
سك٘ نريو يف ساي١ ٚدٛد سل يًدٚي١ ٜعٗس اثٓا٤ ضري ايدع٣ٛ ، ؾٓس٣ َٔ ايطسٚزٟ اعطا٤ اؿل يًُشه١ُ يف دع٠ٛ 

١ عٔ احملاؾع١ ع٢ً تًو اؿكٛم ٚنريو يف ايدعا٣ٚ ايػسع١ٝ املتعًك١ باؿٌ ٚاؿس١َ نايطالم اؾ١ٗ املطؤٚي
ٚايصٚاز ٚايٓطب ؾإ احمله١ُ هب إ ٜهٕٛ هلا دٚز اهابٞ يف تصشٝح اـص١َٛ ٚانُاهلا َٔ تًكا٤ ْؿطٗا الٕ دع٣ٛ 

 الضباب غسع١ٝ َتعًك١ باؿالٍ ٚاؿساّ . ايطالم يف ساي١ عدّ انتُاٍ اـص١َٛ ؾٝٗا ؾال تبطٌ ايدع٣ٛ ٚال تسد اال 

ـ ٜتٛدب اخساز ايػدص ايجايح ايرٟ ادخًت٘ احمله١ُ يالضتٝطاح َٓ٘ عُا ًٜصّ ؿطِ ايدع٣ٛ ٚايٓص صساس١ ع٢ً 3
 ٚاضاؾ١ َا ذنس ايٝٗا . ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 69ذيو ْٚٛصٞ بتعدٌٜ ْص املاد٠ )

ـ ْٛصٞ بطسٚز٠ ايٓص يف ايكإْٛ ع٢ً دٛاش تكدِٜ طًبات عازض١ يف ساي١ األعرتاض ع٢ً اؿهِ ايػٝابٞ َٔ ادٌ 4
 اؿد َٔ االدتٗادات ايكطا١ٝ٥ املدتًؿ١. 

 

 .ٚ أخرياَ أمت٢ٓ إٔ انٕٛ قد ٚؾكت يف أعداد ٚ أظٗاز ٖرا ايبشح بايػهٌ املٓاضب
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 املصادز

 أٚالَ/ايهتب

َطبع١ -املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايتُٝٝص قطِ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ-ايكاضٞ إبساِٖٝ املػاٖدٟ  -1
 .1990-بػداد-اؾاسغ

 دزاضات يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ.– العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -2

يًطٓٛات  -ايعسام-ناٌَ املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ متٝٝص اقًِٝ نٛزدضتإ -ضٝد أمحد طيالنيايكاضٞ  -3
 ازبٌٝ.-2012-َطبع١ ساز ٖاغِ-ايطبع١ االٚىل-1993-2011

 .2011-ٛزَٟهتب١ ايطٓٗ-دزاض١ َكاز١ْ-غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ-ايكاضٞ صادم سٝدز -4

 .6005-بػداد–ايطبع١ األٚىل -تدخل وادخال و دعوة الغري يف الدعاوي املدنية -العطيلي ايكاضٞ زسِٝ سطٔ -5

-1993يًطٓٛات -ايعسام-املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ متٝٝص اقًِٝ نٛزدضتإ -ضٝد أمحد طيالنياحملاَٞ  -6
 .1999 -ازبٌٝ-َطبع١ صالح ايدٜٔ –ايطبع١ االٚىل  -1998

-ايطبع١ ايجا١ْٝ-املهتب١ ايكا١ْْٝٛ -1969يط١ٓ 83غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ -ايكاضٞ عبدايسمحٔ ايعالّ -7
2009. 

صدٜل احملاَٞ يف املساؾعات املد١ْٝ َٛاضٝع كتاز٠ َعصش٠ بأزا٤ ايؿكٗا٤ ٚ اسهاّ  -احملاَٞ ؾٛشٟ ناظِ املٝاسٞ -8
 .2012-بػداد-َهتب١ صباح-ايكطا٤

-َهتب١ ١ٖٚيري-قسازات قه١ُ متٝٝص أقًِٝ نٛزدضتإ قطِ األسٛاٍ ايػدص١ٝ -ٔ زغٝدايكاضٞ صباح سط -9
 .2018-ازبٌٝ

-ايطبع١ ايجا١ْٝ -ٚ تطبٝكات٘ ايع١ًُٝ 1969يط١ٓ  83غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ  -ايكاضٞ َدست احملُٛد -10
 .2008-بػداد

 .1988-بػداد-املساؾعات املد١ْٝ -ايدنتٛز أدّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ -11

 .2009-ازبٌٝ -َطبع١ َٓاز٠–اـص١َٛ يف ايدع٣ٛ  -ايكاضٞ دازا قُد ابساِٖٝ -12

ْعس١ٜ األيتصاّ بٛد٘  -اؾص٤ ايجايح -ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ اؾدٜد –ايدنتٛز عبدايسشام ايطٓٗٛزٟ  -13
 .1985-َهتب١ ايٓٗط١ ايعسب١ٝ املصس١ٜ -عاّ

 .1973-بػداد -َطبع١ ايعاْٞ –د١ْٝ ايٛدٝص يف غسح قإْٛ املساؾعات امل-ضٝا٤ غٝت خطاب -14

 .1979-بػداد–َطبع١ املعازف  -اؾص٤ االٍٚ -ايدنتٛز ضعدٕٚ ْادٞ ايكػطٝين، غسح اسهاّ املساؾعات -15
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 باب )ايػني ٚايجا٤(.-1983-ايهٜٛت -داز ايسضاي١-كتاز ايصشاح-قُد بٔ أبٞ بهس عبدايكادز ايساش٣ -16

داز ايٓٗط١ -1968-1ط-1968يط١ٓ  ١ٝ13 ٚ ايتذاز١ٜ اؾدٜد زقِ قإْٛ املساؾعات املدْ-قُد عبدايسسِٝ عٓرب -17
 اؿدٜج١.

–اؾص٤ األٍٚ –املعدٍ 1969يط١ٓ 83غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ -ايدنتٛز ممدٚح عبدايهسِٜ -18

 .1973-بػداد-َطبع١ األشٖس

 
 
 

 ثاْٝاَ/ايكٛاْني

 تعدٜالت٘.ٚ  1969يط١ٓ  83قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ  -1
 املعدٍ. 1979يط١ٓ  107قإْٛ االثبات ايعساقٞ زقِ  -2

 املعدٍ. 1981يط١ٓ  114قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ زقِ  -3

 املعدٍ. 1951يط١ٓ  40قإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  -4

 املعدٍ. 1968يط١ٓ  13قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚ ايتذاز١ٜ املصسٟ زقِ  -5

 .1980يط١ٓ  78قإْٛ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ زقِ  -6

 .1970يط١ٓ 149قإْٛ ايتذاز٠ زقِ  -7

 ثايجاَ/ اجملالت ٚ ايدٚزٜات

 .2013-ايعدد ايجايح-ف١ً ايتػسٜع ٚ ايكطا٤  تصدز َٔ فًظ ايكطا٤ األع٢ً -1
 .2007-ايعدد األٍٚ –ايط١ٓ اـاَط١  -ايٓػس٠ ايكطا١ٝ٥ -2

 .2009-أًٍٜٛ(–أب -ايعدد ايجايح )متٛش–ف١ً ايتػسٜع ٚ ايكطا٤  -3

 

 ايػري َٓػٛز٠زابعاَ/ايكسازات 
 غري َٓػٛز. 18/8/2014يف  2014/ت ح/275قساز املسقِ  -1
 غري َٓػٛز. 9/6/2019يف  ١٦ٖٝ/2019 األسٛاٍ ايػدص493/١ٝقساز زقِ  -2

 


