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 تـىصـيـت انـًــشــرف

 

 

 24/4/2018( في 2/129بشاءًا عمى ما جاء في كتاب رئاسة االدعاء العاـ السخقع )
السدنية القهة القاهرة وأثرها في أحكام قانهن السرافعات أشيج بأف إعجاد البحث السػسػـ بػػػ)

نائب السجعي العاـ في محكسة بجاءة  (رـســدي عــعـــيه ســآس)( لمباحثة الديجة دراسة مقارنة
العسادية السقجـ إلى مجمذ القزاء في إقميع كػردستاف العخاؽ كجدء مغ متصمبات التخؾية مغ 
الرشف الثالث إلى الرشف الثاني مغ أصشاؼ االدعاء العاـ، وقج جخى تحت إشخافي 

بتو وإنو ابعتي وأرى في شيات صفحاتو أف الباحثة قج بحلت جيجًا كبيخًا في إعجاده وكتاومت
 ججيخ بالسشاقذة والقبػؿ، مع التقجيخ.

 
 
 
 
 
 

 السذخؼ 
 شيروان إسساعيل محسهد 

 تحقيق دىػؾ نائب السجعي العاـ في محكسة 
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 زالت تخفخؼ في سساء حياتيا ورحالعغ عالسشا ولكغ روحيسا ماغ فارقاني بجدجىسيالى المح

 والجَي رحسة هللا عمييسا.

 ...إلى رفيق دربي وشخيظ حياتي معي خصػط الحياة... الى مغ ُيَدِصخ

 زوجي.

 ...المحاف أضافا لحياتي كل السعاني فؤادي ي عيشي ونػر  يلى قختإ

 ج(.ػسػولجاَي )أوس ومح
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 اٌـــُـتـر وايـكـــش

 

 

 .(1)َّ  مك حج مك مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب مك  مك مك مك مك ٱُّ

، وبفزمو يشعع أىل كل خصاب ، وبحكخه يرجرسج هلل الحي بحسجه يفتتح كل كتابالح
، وأصمي ويشبغي لجالؿ وجيو وعطيع سمصانالشعيع في دار الثػاب، أحسجُه حسجًا كثيخُا كسا 

 لو وأصحابو األشيار.آوعمى   عمى نبي األمة دمحم

 ...وبعج

واالمتشاف الى القاضي السذخؼ عمى بحثي نائب السجعي العاـ الديج  أتقجـ بخالز الذكخ
سساعيل محسػد لسا أحاششي بو مغ رعاية وتػجيو، ولسا كابجه مغ عشاء في إشيخواف 

 ىحا البحث. اإلشخاؼ عمى

 يشدى فزمو صجيقي وزميمي الجكتػر جػتيار لى مغ الإواالمتشاف  كسا أتػجو بخالز الذكخ
/ جامعة دىػؾ لسا مشحو لي مغ رعاية واىتساـ كاف  مرصفى األستا  في كمية القانػف عبجهللا

فقيسا لسا ، فأدعػا هللا أف يػ ة البحث بالرػرة التي عمييا اآلفكتاب ضيارإليسا األثخ البالغ في 
 يحبو ويخضاه انو سسيع مجيب الجعاء.

 .داعجة في كتابة واتساـ ىحا البحثلي يج العػف والس كل مغ مج   وأخيخُأ أشكخ  
 

  ةالباحث 
 

                                                 

 .29سػرة الشسل، اآلية: ( 1)
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 انـًـقـذيــت

 

 الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى أشخؼ االنبياء والسخسميغ سيجنا دمحم 
 .لو وصحبو أجسعيغآوعمى 

في السجتسع أحج االىػجاؼ الخئيدية لمشطاـ القانػني فحاجة  يعتبخ تحقيق االستقخار
واالمغ والعجؿ فيػ فاتحة كل ال تقل بأي حاؿ عغ حاجتو الى الشطاـ  السػجتسع الػى االستقخار

عمى الشسػ والتقجـ والخخاء مغ  حزارة وأساس كل تقجـ و لظ ألف السجتسع السدتقخ أقجر
السجتسع الحي تدػده الفػضى واالضصخاب وعجـ االستقخار، واالستقخار الحؿيقي لمحقػؽ 

الحقػؽ والسخاكد  عمى تسكغ االفخاد مغ السصالبة بيحه الحي يكػف مبشياً  ىػ القانػنية والسخاكد
الجفاع عشيا واتخا  االجخاءات الالزمة لمسحافطة عمييا وتشفيح الػاجبات واالعباء االجخائية  أو

، فا ا حجثت بعس الطخوؼ أو الػقائع أو ع في السػاعيج السحجدة قانػناً السمقاة عمى عاتقي
ػنية أو اتخا  االحجاث التي تحػؿ بيغ االشخاص وبيغ السصالبة بحقػقيع ومخاكدىع القان

يسكغ القػؿ  تشفيح الػاجبات واألعباء االجخائية الػاجب اتخا ىا، فانو ال االجخاءات االالزمة أو
مخاعاة ىحه فالعجالة تدتمـد  ،بػجػب تحقيق االستقخار وعجـ االعتجاد بيحه الطخوؼ والػقائع

ىي فكخة القػة  ىحا اليجؼ، والػسيمة التي يسكغ عغ شخيقيا تحقيق الطخوؼ واالعتجاد بيا
، فال يعتج بالطخوؼ والػقائع واالحجاث التي تػاجو االفخاد اال ا ا كانت تذكل بالفعل القاىخة

 .قػقيع وتشفيح واجباتيع االجخائيةقػة قاىخة حالت بيشيع وبيغ المجػء الى القزاء أو مسارسة ح

الى القزاء لحلظ أصبح لدامًا عمى الجولة أف تكفل لجسيع األفخاد حقيع في المجػء 
و لظ بأف تحلل شخيق القزاء لكل مغ يدمكو وأف تفتح أبػاب محاكسيا لكل مغ يصخقيا دوف 

الزسانات االساسية التي تكفل لمستقاضيغ تحقيق العجالة  قيػد أو صعػبات وأف تػفخ
واف الجعػى ىي وسيمة المجػء الى القزاء واألصل فييا أف تديخ بذكل شبيعي  ،والسداواة 
 ،يج االجخائي الحي رسسو قانػف السخافعات السجنية بػية ختاميا بالحكع الرادر فيياوفقا لمسش

مخحمة السصالبة  ،في تحقيق غايتيا مشصؿياً  بثالث مخاحل رئيدية تسثل تجرجاً  فالجعػى تسخ
جخاءاتيا إثشاء ىحه السخاحل تتتابع أالقزائية تمييا مخحمة السخافعة ثع تشتيي بسخحمة الحكع  و 

حجاث الشتيجة التي أنذئت مغ أجميا وىي إل مشصؿياً  وتتدمدل تدمدالً  دؾيقاً  زمشياً  تتابعاً 
ولكغ قج يصخأ عمى الجعػى ضخوؼ ووقائع وأحجاث تحػؿ دوف انعقاد  ،الحكع فييا صجور

تحػؿ بيغ الخرع وبيغ حزػر جمداتيا أو متابعة اجخاءاتيا أو  أو ،الخرػمة القزائية
لتتابع الخرػمة سيخىا بعج الحكع بػقفيا وىػ ما يؤدي الى الحكع اتخا  االجخاءات الالزمة 
وىحه الطخوؼ والػقائع واألحجاث تػصف بكػنيا قػة قاىخة وىي  ،بكػف الجعػى كأف لع تكغ
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يسكغ  حجى صػر الدبب االجشبي فا ا كانت مدتقمة عغ ارادة الخرع وغيخ متػقعة والإ
نيا إف ،سل االجخائي مدتحيمة استحالة مصمقةدفعيا ومغ شأنيا أف تجعل مباشخة الخرع لمع

نو يتختب عمييا نػعيغ إف ،فا ا تػافخت ىحه الذخوط جسيعيا في القػة القاىخة ،تعتبخ قػة قاىخة
ما إ األثخ وىحا فاألثخ األوؿ الحي تحجثو ىػ أثخ مباشخ ،مغ االثار بالشدبة لمجعػى السجنية

حج الخرػـ أو فقجه أىمية التقاضي أو أأف يحجث أثشاء الشطخ في الجعػى السجنية مثل وفاة 
لى وقف الديخ في الجعػى إنو يؤدي إزواؿ صفة مغ يباشخ الخرػمة عشو، وبالتالي ف

أو أف يحجث ىحا األثخ بعج صجور الحكع في  .جخاءات الستخحة خالؿ مجة الػقفوبصالف اإل
. توػية الحكع وصفػػاتو و لظ بحدب نػعػػع وفػتبمغ السحكـػ عميو بو ومغ ثالجعػى السجنية و 

األوؿ في مجاؿ  ،و لظ في مجاليغ الثاني الحي تحجثو فيػ األثخ غيخ السباشخ أما األثخ
القانػف السجني ويتسثل بانتفاء السدؤولية التقريخية عغ اي شخؼ مغ أشخاؼ الخابصة 

فال  ،اجخائي فا ا لع يقع بتشفيحه خالؿ السجة السحجدة قانػناً  االجخائية والسكمف بالؿياـ بعسل
تشيس مدؤوليتو التقريخية ألف القػة القاىخة ىي التي حالت بيشو وبيغ مباشختو العسل 

مغ عبء  والثاني في مجاؿ قانػف االثبات ويبجو في التيديخ .االجخائي السمقى عمى عاتقو
نػعية الجليل خاصة عشج فقجاف الجليل الكتابي  االثبات السمقى عمى عاتق الخرع مغ حيث

 .دخل الرادة صاحبو ؼيو بدبب قيخي ال

ييجؼ ىحا البحث الى تحجيج التأصيل القانػني لفكخة القػة القاىخة في اشار قانػف 
ستخجـ االسخافعات السجنية ففي ىحا القانػف لع يشز السذخع عمى مرصمح القػة القاىخة وانسا 

خافعة باعتباره مغ األحػاؿ الصارئة عمى الجعػى السجنية فالحاالت التي مرصمح انقصاع الس
أوردىا السذخع في انقصاع السخافعة ماىي اال تصبيقات لمقػة القاىخة أوردىا السذخع عمى سبيل 

أف القػة القاىخة في اشار ىحا القانػف االجخائي تكػف عمى  مع االخح بشطخ االعتبار الحرخ
وعامة تذسل الخرـػ وأشخاؼ  ،ف مقترخة عمى الخرع وحجهنػعيغ خاصة حيث تكػ 

تثيخ جسمة مغ التداؤالت وفي مقجمتيا مجى وىي عمى حج سػاء.  الخابصة االجخائية والغيخ
باعتبارىا السخجع  ،أخح السذخع العخاقي بفكخة القػة القاىخة في مجاؿ قانػف السخافعات السجنية

صمحاف ؟ وىل القػة القاىخة والطخوؼ الصارئة مريفياجخائية؟ وما ىػ تعخ لكافة القػانيغ اإل
ثارىا في مجاؿ الجعػى السجنية وبعج صجور الحكع آوما ىي  ؟متخادفاف أـ انيسا مختمفاف

 أشخاؼ الخابصة االجخائية والغيخ؟ـ تذسل كافة أأثخىا عمى الخرـػ  وىل يقترخ فييا؟

وقج اعتسجت في كتابة ىحا البحث عمى السشيج التأصيمي الحي يقػـ عمى أساس 
تأصيل فكخة القػة القاىخة بالشز التذخيعي السعالج ليا. كسا اعتسجت عمى السشيج التحميمي 
والحي يقـػ عمى أساس تحميل الفكخة السعخوضة ومشاقذتيا في ضػء اآلراء الفقيية السصخوحة 
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ا اعتسجت عمى السشيج السقارف و لظ بعقج مقارنة بيغ األحكاـ الػاردة وبياف الخاجح مشيا كس
عمى الجانب  ولع نقترخ وتمظ الػاردة في قػانيغ كل مغ مرخ وفخندا، ،في القانػف العخاقي

الشطخي فقط في كتابة ىحا البحث بل عمى الجانب العسمي والستسثل بالتصبيقات القزائية بسا 
ط وصياغة العجيج مغ الشرػص القانػنية السشطسة ليحا يتيح لشا مخاجعة واعادة ضب

السػضػع. ومغ أجل االحاشة بكافة جػانب السػضػع ارتأيت أف أقدع ىحا البحث الى 
، الحي انقدع بجوره إلى مصمبيغ تشاوؿ مبحثيغ تشاولت في السبحث األوؿ ماـية القػة القاىخة
السصمب الثاني تسييد القػة القاىخة مسا  السصمب األوؿ مشو ماـية القػة القاىخة، في حيغ بحث

في مصميبغ أيزًا تشاوؿ ثار الشاجسة عغ القػة القاىخة وفي السبحث الثاني اآل يذتبو بيا،
السصمب األوؿ األثخ السباشخ لمقػة القاىخة، واألثخ غيخ السباشخ لمقػة القاىخة كاف مػضػع 

 .والسقتخحاتجات ثع انتييت في الخاتسة بأىع االستشتاالسصمب الثاني، 
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 ث األولــحـبـًـان

 رةــىة انـقاهــت انـقـاهـيــي
 

إف لمقػة القاىخة وجػد حؿيقي ومؤكج في قانػف السخافعات العخاقي، فيحا القانػف كغيخه 
مغ فخوع القػانيغ األخخى ليذ بسعدؿ عغ الطخوؼ التي تػاجو االفخاد والسجتسع عمى 

 .الدػاء

 لظ أف الطخوؼ كسا قج  ،بيحه الطخوؼ إجخائي أنو ال يتأثخوليذ بسعشى أنو قانػف 
فانيا قج تحػؿ ايزا دوف مسارستيع لحقػقيع  ،تحػؿ دوف تشفيح االفخاد اللتداماتيع السػضػعية

تحػؿ تمظ الطخوؼ والػقائع التي تػاجو االفخاد  لحلظ كاف السذخع حخيرا عمى أال .االجخائية
القانػنية أو لمجفاع عشيا أو اتخا  االجخاءات الالزمة في دوف السصالبة بحقػقيع ومخاكدىع 

فميذ مغ العجالة أف تزيع الحقػؽ والسخاكد القانػنية رغع قجرة  ،السػاعيج السحجدة قانػناً 
اصحابيا عمى السصالبة بيا أواتخا  االجخاءات التي تمـد حسايتيا في السػاعيج السحجدة 

الػقػؼ عمى القاىخة بذكل دقيق يشبغي عميشا  لقػة. وألجل التعخؼ عمى ماـية ا(1)قانػنا
وعمى ىحا األساس  ،وتسييدىا مسا يذتبو بيا مغ أوضاع وحاالت قانػنية ،تعخيف القػة القاىخة

ويتشاوؿ السصمب  ،قدست ىحا السبحث الى مصمبيغ يتشاوؿ السصمب األوؿ تعخيف القػة القاىخة
 القػة القاىخة مسا يذتبو بيا. الثاني تسييد

 

 انًطهب األول

 انتعـريف بانـقىة انـقاهرة
يتعيغ عميشا أف نعخج عمى ما  ىب  ،مغ أجل التعخيف بالقػة القاىخة بذكل دقيق   

ثع نبيغ الذخوط الػاجب تػافخىا في الػاقعة كي تكتدب  .اليو كل مغ التذخيع والفقو والقزاء
وعمى ىحا األساس قدػست ىحا السصمب الى فخعيغ تشاولت في الفخع  .صفة القػة القػػاىخة

     .األوؿ تػعخيف القػة القاىخة في حيغ تشاولت في الفخع الثاني شخوط القػة القاىخة

 

                                                 

 ،1ط ،دراسة تأصيمية تصبيؿية مقارنة ،، القػة القاىخة في قانػف السخافعاتسج سعيج عبجالخحسغػد. مح( 1)
 .وما بعجىا37ص  ،2011 ،لبشاف ،بيخوت ،مشذػرات الحمبي الحقػؾية
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 الـفرع األول

 تعـريف الـقهة الـقاهرة

عميشا أف نقف عمى التعخيف  ،لالحاشة بتعخيف القػة القاىخة مغ كافة الشػاحي
عميو فإف شبيعة ىحا الفخع تقتزي  ،ي ليا ثع نتصخؽ الى تعخيفيا الفقيي والقزائيالتذخيع

 -:االتيسو الى ثالث فقخات وعمى الشػػحػ تقدي

 

 التعريف التذريعي لمقهة القاهرة  -:أوالا 

لع تعغ كثيخ مغ التذخيعات الػششية السعاصخة بػضع تعخيف دقيق لمقػة القاىخة في 
بل انيا لع تتفق حتى في  ال ،الحاؿ  اتو في القػانيغ السػضػعية وىحا ىػالقػانيغ اإلجخائية 

فإ ا ألقيشا نطخة عمى  .استعساؿ مرصمح مػحج لمجاللة عمى الحجث السكػف لمقػة القاىخة
مػقف ىحه التذخيعات مغ تعخيف القػة القاىخة في القػانيغ السػضػعية، لخأيشا اف الجوؿ التي 

قج اعتسجت تذخيعاتيا مرصمح القػة القاىخة ومغ   لظ مدمظ السذخع تتبشى الشطاـ الالتيشي 
 .(1)( مغ قانػنو السجني الشافح السعجؿ1148الفخندي في السادة )

( مغ قانػنو 211بسػقف السذخع الفخندي كل مغ السذخع العخاقي في السادة ) وقج تأثخ
( مغ 165في السادة ) ، والسذخع السرخي (2)الشافح السعجؿ 1951( لدشة 40رقع )السجني 

. فزاًل عغ تأثخ العجيج مغ القػانيغ العخبية واألجشبية بحلظ (3)قانػنو السجني الشافح السعجؿ
 السػقف.                                                                    

 فتدتعسل عادة مرصمح الحادث ،أما التي تتبشى تذخيعاتيا الشطاـ االنكمػسكدػني
لحلظ فاف مفيػـ القػة القاىخة  ،االليي التي تخد عسػما في اتفاقات االشخاؼ وأحكاـ القزاء

 .(4)في ضل ىحا الشطاـ مفيـػ اتفاقي يدتسج وجػده ونصاؽ تصبيقو مغ تشطيع االشخاؼ لو

                                                 

السعجؿ عمى أنو )ال محل إللداـ الشافح  1804( مغ القانػف السجني الفخندي لدشة 1148تشز السادة )( 1)
غ مغ أداء االلتداـ الحي تعيج حادث فجائي في مشع السجي السجيغ بتعػيس ا ا ما تدببت قػة قاىخة أو

 (.بو
 .الشافح السعجؿ 1951( لدشة 40( مغ القانػف السجني العخاقي رقع )211أنطخ نز السادة )( 2)
 .الشافح السعجؿ 1948( لدشة 131لسرخي رقع )( مغ القانػف السجني ا165أنطخ نز السادة )( 3)
دار الكتب  ،دور القػة القاىخة في القػانيغ االجخائية دراسة مقارنة ،سج ياسيغػحسج سسيخ محأ د.( 4)

 .ومابعجىا 25ص ،2016 ،االمارات -دار شتات لمشذخ، مرخ ،القانػنية
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قانػف السجني ال( مغ 211ومسا تججر اإلشارة اليو أف السذخع العخاقي في نز السادة )
وىي  ،فة الدساوية والقػة القاىخة والحادث الفجائيالدبب االجشبي وىي اآلالى صػر  أشار

السذخع  وعمى  ات الشيج سار ،متخادفة مغ حيث السعشى ،مرصمحات متغايخة في المفظ
 .(1)والسذخع الفخندي ،السرخي 

وجاء في محكخة األعساؿ التحزيخية لقانػف التجارة الفخندي القجيع أف عبارة الحادث 
يقطة االنداف وجيػده عغ  عمى الحػادث التي تعجد ي والقػة القاىخة ال تصمق إالالفجائ

مغ تعخيف  ، ولكغ رغع  لظ صجر قانػف التجارة الفخندي خالياً (2)مشع وقػعيا تالفييا أو
 .تذخيعي لمقػة القاىخة في جانبيا السػضػعي فزال عغ تعخيفيا مغ جانبيا االجخائي

 لع يقجـ لشا تعخيفاً  إف السذخع ،( مغ القانػف السجني العخاقي211)والسالحظ عمى نز السادة 
ثارىا آواكتفى بحكخ  يزاً ألى معشاىا االجخائي إ كسا أنو لع يذخ ،لسعشى القػة القاىخة دؾيقاً 

يسكغ الؿياس  خخى لع يقجـ معياراً أنو مغ جية أكسا  ،عمى السجيغ كسانع مغ تشفيح التداماتو
االجخائية وبحلظ فقج تخؾ السجاؿ مفتػحا أماـ الفقو والقزاء لتحجيج  قاىخةعميو لتقديع القػة ال

معالع القػة القاىخة االجخائية مغ خالؿ السعالع التي تػحي بػجػد القػة القاىخة في القػانيغ 
 .(3)االجخائية

السقارف السرخي والفخندي لع يشرا عمى مرصمح القػة السذخع فالسذخع العخاقي و 
 .(4)نسا استخجما مرصمح انقصاع السخافعةإقانػف السخافعات السجنية و القاىخة في 

زاء انعجاـ التعخيف التذخيعي لمقػة القاىخة فقج حاوؿ كل مغ الفقو والقزاء ايجاد إو 
 تعخيف دقيق ليحا السرصمح.

 

                                                 

دار  ،1، ط3ج ،بحػث ودراسات في القانػف الخاص ،أجياد ثامخ الجليسي .د ،د. ياسخ باسع  نػف ( 1)
 .23ص  ،2012 ،االمارات -مرخ ،شتات لمشذخ والبخمجيات دار ،الكتب القانػنية

اشخوحة دكتػراه مقجمة الى كمية الحقػؽ جامعة  ،في دفع نطخية السدؤولية السجنية ،سميساف مخقذ( 2)
 .195ص  ، 1963 سشة ،القاىخة

 .28ص ،مرجر سابق ،ياسيغ سجػد. أحسج سسيخ مح( 3)
( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي الشافح السعجؿ ؛والسػاد القانػنية السقارنة ليحه 84انطخ السادة ) (4)

( لدشة 13) ( مغ قانػف السخافعات السجنية والتجارية السرخي الشافح رقع1/ 130السادة : السادة )
( لدشة 1123السخافعات السجنية الفخندي الشافح السخقع )( مغ قانػف 369؛ والسادة )السعجؿ 1968
 .السعجؿ 1975
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 التعريف الفقهي لمقهة القاهرة  -:اا ثاني

 أمخ غيخ" :القػة القاىخة بأنيا ىب جانب مغ الفقو في البالد العخبية الى تعخيف 
. ويعخفيا البعس (1)"جبخ الذخز عمى االخالؿ بااللتداـبمتػقع حرػلو وغيخ مسكغ تالؼيو 

رادة االشخاؼ ويؤدي الى استحالة تشفيح االلتدامات إ"الحادث الخارج عغ  :نوأب االخخ
"حادث ال يسكغ لمخرع دفعو وخارج عغ ارادتو يدتحيل  :خخوف بأنياآ. وعخفيا (2)التعاقجية"

 .(3)"قانػنا في السيعاد السقخر عميو بدببو اتخا  االجخاءات الالزمة

 "األمخ: أما الفقو في العخاؽ فقج  ىب جانب مشو الى تعخيف القػة القاىخة بأنيا
ة وأزمات كالحخب بسا يشجع عشيا مغ أحجاث مادي األجشبي عغ السجيغ والجائغ والغيخ

 وقػع زالزؿ أو ىبػب عاصفة أو أجشبي واجب التشفيح أو أمخ تذخيع أو اقترادية أو صجور
يرجر كل أمخ ": نياأب خخ. كساعخفيا البعس اآل(4)"مثل كػرونا انتذار وباء ؼيزانات أو

ليو، مغ غيخ السسكغ تػقعو وغيخ السسكغ دفعو يجبخ إعغ خارج إرادة السجيغ ال يجػز ندبتو 
 . (5)الذخز عمى اإلخالؿ بإلتدامو"

ج عخفيا جانب مغ  لظ يجاد تعخيف دقيق لمقػة القاىخة فقإوقج حاوؿ الفقو الفخندي 
وعخفيا  ".ي تسشع شخرا ما مغ تشفيح التداموواقعة غيخ مسكشة التػقع والجفع والت": الفقو بأنيا

عغ ارادة السجيغ ومدتقل  حادث غيخ متػقع وال يسكغ تجشبو وىػ خارج" :بأنيا يزاً أف و خخ آ
حجث مجيػؿ غيخ مشدػب الى السجيغ " :خخوف بأنياآ". و ىب  يسكغ مقاومتوعشو وال

ويذسل بالسعشى الزيق تمظ االحجاث التي مغ قػى الصبيعة وحجىا، كالعػاصف والؽيزانات 
ولكغ في ضل السعشى الػاسع التي أصبحت تعشي كل حجث اجتسعت ؼيو خرائز  ،والدالزؿ

                                                 

نطخية الحخب كقػة  ،: د. محدغ شفيقوبالسعشى  اتو انطخ ،197ص ،مرجر سابق ،سميساف مخقذ( 1)
 ،القاىخة ،القدع االوؿ ،مجمة القانػف واالقتراد ،بحث تحميمي لمقزائيغ السرخي والفخندي ،قاىخة

 .4ص ،1974
 ،13السجمج  ،العقج االداري والقػة القاىخة، بحث مشذػر في مجمة دراسات قانػنية ،عسخ الديػسي د.( 2)

 .25، ص1994تاريػنذ، بشغازي، ليبيا، ، جامعة 14العجد 
 .61ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبجالخحسغػد. مح( 3)
مرادر  ،1ج ،الػجيد في نطخية االلتداـ ،سج شو البذيخػد. عبج السجيج الحكيع وعبج الباقي البكخي ومح( 4)

 .241، ص1980 ،بغجاد ،مصابع وزارة التعميع العالي ،االلتداـ
كمية  ،رسالة دكتػراه  ،الشطخية العامة لمفدخ في الفقو االسالمي والقانػف السجني ،د. حدغ عمي الحنػف ( 5)

 .57، ص1946 ،القاىخة ،مرخ ،مصبعة الشيزة ،جامعة فؤاد األوؿ ،الحقػؽ 



- 8 - 

ويقع بيغ عسل الصبيعة وعسل االنداف العجيج مغ  القاىخة ولػ رجع الى عسل االنداف، القػة
 .(1)"الحخيةتقييج كاإلضخاب أو  ،االحجاث التي تذكل دوف شظ قػة قاىخة بالسعشى الجقيق

ف لمفقو الخوماني دور بارز في تحجيج معالع القػة القاىخة إ  إ ومغ الججيخ بالحكخ
ثارىا فقج عخفيا الفؿيو الخوماني آانصمق ىحا الفقو لستابعة ىحه الفكخة وتحميل شخوشيا وبحث 

"بأنيا كل ما لع يكغ في وسع االدراؾ البذخي أف يتػقعو وإ ا أمكغ تػقعو فانو ال : البياف
 .(2)يسكغ مقاومتو "

مى التعاريف الفخندية انيا تكاد تكػف متفقة عمى خاصيتيغ ىسا: العسـػ ويالحظ ع
وىحا يعشي بأنو ليذ مغ الزخوري وضع صػرة مدبقة  ،والتجخيج فيي تعاريف عامة شاممة

خخى أومغ ناحية  ،لتحجيج نػعية الحػادث التي مسكغ أف تعتبخحالة مغ حاالت القػة القاىخة
ومقيجا لطخوؼ مػضػع الجعػى  يقو  و نصاؽ ضيق ججاً ىحا السفيػـ في تصب يسكغ اعتبار

عمى خرائز القػة القاىخة.   ا كاف الحادث يذتسل فعالً إألنو يتصمب في كل مخة تحميل ما 
والسالحطات  اتيا تداؽ الى الفقو العخاقي والعخبي فاحتساؿ الخصأ وعجـ الجقة في صحة 

 وتشػع ضخوؼ نذأتيا.        تقييع الحاالت السعخوضة أمخ وارد نطخا الختالفيا 

 

 التعريف القزائي لمقهة القاهرة -:اا ثالث

ففي قخار لسحكسة الشقس الفخندية  ،وضع تعخيف لمقػة القاىخة حاوؿ القزاء جاىجاً 
 ىبت بو الى أف "القػة القاىخة والحادث الفجائي الحي يعفي السجيغ مغ السدؤولية ىػ 

خخ لشفذ آ. وفي قخار (3)"الػفاء بالتعيج مدتحيالً  جعل الحادث الحي لع يسكغ تػقعو والحي
حجث خارجي يقع عمى نذاط والتداـ " :لى تعخيف القػة القاىخة بأنياإالسحكسة  ىبت بو 

                                                 

بحث مشذػر في مجمة  ،حكاـ قانػف السخافعات السجنيةأالقػة القاىخة وأثخىا في  ،د. ياسخ باسع  نػف ( 1)
 .60ص ،2008لدشة  ،36العجد  ،10الخافجيغ لمحقػؽ، السجمج 

 ،دار الحجاثة لمشذخ والتػزيع ،1ط ،د. محػسج  زىجور، السدؤولية عغ فعل االشياء في القانػف الجدائخي ( 2)
 .228، ص1990 ،بيخوت

 ،مرجر سابق ،سميساف مخقذ، أورده 1925( يػنيػ 17ندية في )خ ػػقس الفػػالشخار محكسة ػػػػػق( 3)
 .196ص
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. كسا  ىبت محكسة الشقس السرخية في قخار عخيق ليا الى تعخيف القػة القاىخة (1)السجيغ"
ولع يكغ في  ،وال كاف في امكانو أف يتػقعو ،حادث شا  غيخ عادي، ولع يتػقعو السخء" "بأنيا

فاء بالتعيج عديخ بل مدتحيل ويكػف بالشتيجة انو ليذ فقط يجعل الػ  وسعو درءه أو تػقعو،
 . (2)"كميةً 

بيغ القػة القاىخة  مجاؿ لمتسييد القزاء الفخندي مشح فتخة شػيمة عمى أنو ال استقخ وقج
ف أمع العمع  لسا يخاه كثيخ مغ الفقو بخرػص ىحه السدألة، والحادث الفجائي و لظ خالفاً 

لحلظ اختمفت تعاريف  ،لمقػة القاىخة في نرػصو محجداً  السذخع الفخندي لع يعط تعخيفاً 
 :فشجج الغخفة الجشائية لسحكسة الشقس الفخندية تعخؼ القػة القاىخة بأنيا ،القزاء بذأنيا

وفي  ".ف تتػقعو أو أف تتػخاهأتدتصع ىحه االخيخة الحجث غيخ السختبط باالرادة والحي لع "
لع تسيد محكسة الشقس السجنية الفخندية بيغ القػة القاىخة والحادث الفجائي،  يزاً أىحا الرجد 

 .(3)ا  انيا عبخت أنيسا يعشياف مرصمح واحج في االجتياد القزائي الفخندي

والحادث الفجائي حيث جاء لى تػحيج مفيػمي القػة القاىخة إواتجو القزاء السرخي 
فالتسييد بيشيسا  ،في حكع لسحكسة َبشيا االبتجائية "أف القػة القاىخة والحادث الفجائي شيئ واحج

وعجـ إمكانية التػقع واستحالة الجفع ىسا شخشاف يجب تػافخىسا  ،يقػـ عمى أساس صحيح ال
 . (4)يج لو ؼيو" بيا الفإ ا تػافخا كاف الحادث أجش ،في القػة القاىخة والحادث الفجائي

 ،ستخجـ مرصمح )القزاء والقجر( كسخادؼ لمقػة القاىخةاأما القزاء العخاقي فقج 
وإنسا مغ  ،كالحخيق الشاتج عغ التساس كيخبائي، كسا لع يعج )بخودة الجػ( أمخا غيخ متػقع

لمسحكسة  االمػر الستػقعة وال تجخل ضسغ القػة القاىخة كسا أف القزاء العخاقي لع يعط الحق

                                                 

القػة القاىخة وأثخىا في  ،ورده الجكتػر صفاء تقي عبج نػر العيداوي أ ،محكسة الشقس الفخندية قخار( 1)
 ،جامعة السػصل ،اشخوحة دكتػراه مقجمة الى كمية القانػف  ،دراسة مقارنة ،عقػد التجارة الجولية

 .13ص ،2005
السػسػعة  ،عبجالسشعع حديغ، حدغ الفكياني و 1963ؽ( في 13ع )قخار محكسة الشقس السرخية رق( 2)

، 1982 ،القاىخة ،10ج ،القانػنية التي قخرتيا محكسة الشقس في خسديغ عاماً  الحىبية لمقػاعج
 .194ص

 .14-13ص ،مرجر سابق ،تقي عبج نػر العيداوي د. صفاء ( 3)
 15ص ،نفدو السرجر ،د. صفاء تقي عبج نػر العيداوي ( 4)
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لالعتساد عمى رأي الخبيخ لتحجيج السقرػد بالقػة القاىخة ألف  لظ مغ االمػر القانػنية التي 
 .(1)تبت فييا السحكسة  اتيا

عغ شخيق الفقو أو شخيق  سػاءً  ،ومغ خالؿ الشطخ في التعاريف السحكػرة سمفاً 
شبي، اال وىسا ركغ يتكػف مشيسا كل سبب أج ،نخى بأنو يجسعيا وجػب تػفخ ركشيغ ،القزاء

ويقرج بالخكغ األوؿ عجـ تػقع الحجث أو عجـ امكانية  دفعو  ،الدببية وركغ عجـ االسشاد
وأف تشذأ عشو استحالة مباشخة الخرع لمعسل االجخائي، ويقرج بالخكغ الثاني عجـ اسشاد ىحه 

ػفخ االستحالة الى الخرع وانسا الى سبب خارج عغ ارادتو وعمى ىحا االساس ا ا ما ت
الذخشاف السحكػراف في واقعة ما صح  اعتبارىا قػة قاىخة وأقخب مثاؿ عمى  لظ ىػ حالة 

قػة  وال شظ اف الحخب تعتبخ ،الحخب بسا تحجثو مغ اثار مادية واقترادية واجتساعية قاسية
 . (2)قاىخة تعفي الخرع مغ مباشخة العسل االجخائي خالليا

حكاـ قانػف السخافعات السجنية أوقبل بياف التعخيف السالئع لمقػة القاىخة في ضػء 
ف نبيغ بأف لمقػة القاىخة في ضل أحكاـ ىحا القانػف أنػد  جخائياً إ باعتباره قانػناً العخاقي 

 ونبيشيسا عمى الشحػ التالي: ،معشييغ إحجاىسا خاص واآلخخ عاـ

بيا االحجاث والطخوؼ الخاصة بالخرع وحجه ويقرج  -:القػة القاىخة الخاصة -1
دوف غيخه والتي تتػافخ بذأنيا شخوط ومفتخضات القػة القاىخة التي حالت بيشو وبيغ السصالبة 
بحقػقو ومخاكده القانػنية أو مسارسة حقػقو االجخائية أو تشفيح الػاجبات االجخائية السمقاة عمى 

أو  ،ثمتو مخض الخرع الحي يفقجه وعيو وادراكوومغ أم .عاتقو في السػاعيج السقخرة قانػنا
فيحه الطخوؼ  ،الخ ...أو زواؿ صفة مغ يباشخ الخرػمة نيابة عشو ،فقجه ألىميتو أو  اكختو

واالحجاث خاصة بالخرع وحجه فإف لع يتسدظ بيا فال يجػز لمسحكسة أف تثيخىا مغ تمقاء 
بيغ الخرع وبيغ مسارسة حقػقو نفديا حتى لػ كانت عمى عمع بأف ىحه الطخوؼ قج حالت 

كسا أف ىحه االمػر تتعمق بالسرمحة الخاصة لمخرع وال تتعمق  ،وتشفيح واجباتو اإلجخائية
. ولعل اقخب مثاؿ لمقػة القاىخة بسعشاىا الخاص في القانػف العخاقي ما أوردتو (3)بالشطاـ العاـ

 ةافح مغ صػر انقصاع السخافع( مغ قانػف السخافعات السجنية الش174( والسادة )84السادة )

                                                 

يع السذاىجي5/5/1982في  82//مجنية أولى29سة التسييد السخقع قخار محك( 1)  ،، أشار اليو القاضي ابخـا
، 1988 ،بغجاد ،السخكديةمصبعة العساؿ  ،القدع السجني –السبادئ القانػنية في قزاء محكسة التسييد 

 .468ص
 .27ص ،مرجر سابق ،د. أجياد ثامخ الجليسي ،د. ياسخ باسع  نػف ( 2)
 .241ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبج الخحسغػد. مح( 3)
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. وتججر االشارة ىشا الى أف أحكاـ االنقصاع تدخي (1)ووقف السجد القانػنية الخاصة بالصعػف 
صع لالسباب  اتيا التي قكػف الديخ في السخافعة االستئشاؼية يش يزاً أعمى الجعػى االستئشاؼية 

 . (2)تشقصع بيا دعػى محاكع الجرجة األولى

ة القاىخة وىحه يشصبق عمييا  ات السفيػـ الػارد في القػ  -:العامة القػة القاىخة -2
الػقائع أو االحجاث التي تشصبق عمييا شخوط القػة  بيا الطخوؼ أوبالسعشى الخاص ويقرج 

والتي تحػؿ بيغ مباشخة الخرع والغيخ عمى حج سػاء في السصالبة بحقػقيع  ،القاىخة
. والقػة القاىخة (3)ومخاكدىع القانػنية أو تشفيح الػاجبات االجخائية في السػاعيج السقخرة قانػناً 

وإنسا تذسل جسيع الشاس وفي كافة أرجاء  ،بيحا السعشى التكػف مقترخة عمى الخرع وحجه
ومغ أمثمتيا  ،مت الجولة بأكسميا أو أقترخت عمى مشصقة مغ مشاشقيا فقطسػاء شس ،البالد

حجوث غدو أو احتالؿ أجشبي لمبالد وسيصختو عمى بعس اجدائيا ومشع السػاششيغ في ىحه 
السشاشق مغ مسارسة حقػقيع أو واجباتيع االجخائية أو انتذار وباء أو وقػع زالزؿ 

 .(4)الخ ...وؼيزانات

ف البعس مغ الفقو يخى أف القػة القاىخة نػعيغ مؤقتة ودائسية إ خومغ الججيخ بالحك
ي أقابمة لمدواؿ  فيي مؤقتة ا ا كانت قابمة لمدواؿ مثل حطخ التجػاؿ ودائسية ا ا كانت غيخ

 . (5)بفعل الصبيعة مثل الدالزؿ

دؽ تعخيف لمقػة القاىخة في ضل أحكاـ قانػف أومغ خالؿ كل ما تقجـ نخى أف 
واقعة مدتقمة عغ إرادة أشخاؼ الخابصة اإلجخائية )الخرػـ( والغيخ  ىػ لسجنيةالسخافعات ا

أو دفعيا، مغ شأنيا أف تجعل الخرع في حالة استحالة  ،يسكغ تػقعيا عمى حج سػاء، ال
مصمقة بحيث تحػؿ دوف مباشختو لمعسل االجخائي لمسصالبة بحقػقو ومخاكده القانػنية أو لتشفيح 

 .الػاجبات االجخائية
                                                 

( مغ 130/1( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي الشافح السعجؿ، والسادة )84انطخ نز السادة )( 1)
( مغ قانػف السخافغات السجنية 369والسادة ) ،والتجارية السرخي الشافح السعجؿقانػف السخافعات السجنية 

 .الفخندي الشافح السعجؿ
رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية  ،الصعغ االستئشافي في االحكاـ القزائية ،سج ياسيغػد. احسج سسيخ مح( 2)

 .167ص ،2003 ،جامعة السػصل ،الحقػؽ 
 .28ص ،مرجر سابق ،ياسخ باسع  نػف وأجياد ثامخ الجليسي .د( 3)
 .243ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبج الخحسغػمح .د( 4)
 ،دار اإلسخاء لمشذخ والتػزيع ،وأثخىا في عقج البيع التجاري  ،نطخية الحخب كقػة قاىخة ،محدغ شفيق .د( 5)

 .13، ص1998 ،األردف  ،عساف
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 الفرع الثاني

 شروط القهة القاهرة

ومغ ثع تشعجـ السدؤولية البج مغ تػفخ عجة شخوط في  ،عالقة الدببيةاللكي تشعجـ 
 مشيا أف تكػف غيخ متػقعة الحجوث وأف يدتحيل عمى الخرع التغمب عمييا أو ،القػة القاىخة

خارجة عغ ارادة  تجشبيا ومغ ثع تؤدي الى استحالة تشفيح الػاجبات االجخائية، وأف تكػف 
 .الخرع

وبالخغع مغ ضخورة اجتساع ىحه الذخوط إلمكانية وصف الػاقعة بالقػة القاىخة إال أف 
السرخي السذخع فالسذخع العخاقي و  .السذخع العخاقي والسقارف لع يشرا عمى ىحه الذخوط كافة

 . (1)لع تشز قػانيشيع سػى عمى شخط واحج وىػ أف يكػف الدبب غيخ مشدػب الى السجيغ

أما بالشدبة لمقانػف السجني الفخندي فقج اتخح مشحى خاصا اختمف عغ مدار بؿية 
( مشو لع تشز عمى الذخوط الػاجب تػفخىا في الحادث لكي 1148القػانيغ االخخى فالسادة )
ولكغ السادة  ،عفائي الستختب عميياثخ اإلكتفى باالشارة الى األإيذكل قػة قاىخة، وإنسا 

( مشو نرت عمى أسباب االعفاء وقج أشارت الى أف يكػف الدبب غيخ مشدػب الى 1147)
ذخع العخاقي والعخبي وبالتالي انزساـ سالسجيغ. وىحا يؤكج ما  كخناه عشج استعخاض مػقف ال

 . (2)السػقف الفخندي الييع تاركيغ تعجاد بؿية الذخوط لمفقو والقزاء

ربعة شخوط أبالػاقعة التي تعج مغ قبيل القػة القاىخة مخىػف بتػافخ ف االعتجاد إوعميو ف
 تي:أساسية يمـد تػافخىا في قانػف السخافعات السجنية وسػؼ نتشاوليا عمى الشحػ اآل

 

 أن تكهن الهاقعة غير مسكشة التهقع -:أوالا 

أف يجب الحادث أو الػاقعة أو الطخؼ الحي يتسدظ بو الخرع قػة قاىخة  لكي يعتبخ
فإ ا أمكغ تػقع الحادث فإنو ال يعتبخ قػة قاىخة حتى  .يكػف مغ غيخ السسكغ تػقع حجوثو

. وتبخيخ  لظ أنو عمى الخرع أف يتػقع ىحا الحادث ومغ ثع يقػـ بسا (3)ستحاؿ دفعواولػ 
                                                 

( مغ القانػف السجني 165والسادة ) ،القانػف السجني العخاقي الشافح السعجؿ( مغ 211انطخ نز السادة )( 1)
 .السرخي الشافح السعجؿ

وما  43ص ،دور القػة القاىخة في القػانيغ االجخائية، مرجر سابق ،سج ياسيغػاحسج سسيخ مح .د( 2)
 .بعجىا

 .62ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبج الخحسغػمح .د( 3)
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يمـد لحساية حقػقو ومخاكده القانػنية أو يقػـ بإتخا  االجخاءات الالزمة أو تشفيح الػاجبات 
السمقاة عمى عاتقو في السيعاد السقخر قانػنًا. فالخرع الحي يخدخ دعػاه ويتػقع حجوث حطخ 
التجػاؿ بدبب تخدي االوضاع األمشية يتعيغ عميو أف يقػـ باتخا  االجخاءات والػاجبات 

أف حطخ  . مع األخح بشطخ االعتبارالالزمة لمصعغ بالحكع خالؿ السجة السحجدة قانػناً 
قػة قاىخة عامة تحػؿ دوف مباشخة الخرع لمعسل االجخائي ولكشو في ضل  التجػاؿ يعتبخ

. وشخط عجـ التػقع يعشي استبعاد كافة الطخوؼ واألحجاث األوضاع الخاىشة يعتبخ أمخا متػقعاً 
 ،ويتختب عمى  لظ ،عو مغ دائخة األسباب األجشبيةقالتي تجخل في عمع الخرع وإدراكو وتػ 

الػشيكة أو السحتسمة والسترػرة الػقػع مثل السػاجيات السدمحة  أف تعتبخ الطخوؼ واألحجاث
 . (1)مدتبعجة مغ الجفع بتػافخ الدبب األجشبي ،حاليا

ونخى أف السقرػد بيحا الذخط أف تكػف الػاقعة غيخ مسكشة التػقع في لحطة معيشة إ  
أو يسكغ القػؿ أف الػاقعة يشجر حرػليا في شؤوف الحياة  .ال يتخيل في تمظ المحطة حجوثيا

اليػمية وعجـ التػقع مغ وجية الشطخىحه يعتبخمدألة شخرية أو  اتية في حيغ أف الخأي 
بل  ،الخاجح في الفقو يذتخط في الحجث أف يكػف غيخ متػقع ال مغ جانب الخرع فحدب

س يكػف السعيار في ىحه السدألة . وعمى ىحا األسا(2)مغ أشج الشاس حخصا في ىحا الرجد
فالسعيار السػضػعي ىػ السعيار الحي  ،ىػ السعيار السػضػعي وليذ السعيار الذخري

. والقزاء ىػ الحي يقجر ا ا ما تػافخت عشاصخ القػة القاىخة (3)الفقو والقزاءأغمبية يأخح بو 
 أـ ال، كػنيا مدألة واقع.

فالدالزؿ والحخوب والؽيزانات غيخ  ،تػقعياعميو ال يػجج حادث أو واقعة يدتحيل 
وشخوط القػة القاىخة قج يتػقعيا الخرـػ  العادية ىي احجاث ووقائع تتػافخ بذأنيا عشاصخ

فسجخد احتساالت  ،يعشي أف كل االمػر يسكغ تػقع حجوثيا ف  لظ الأال إ .ولػ برفة نادرة
والقػؿ بغيخ  ،قع مغ الشاحية القانػنيةالتػقع الغامزة أو الشادرة ال تعشي انتفاء شخط عجـ التػ 

لحا فإف  ،في الجانب الشطخي الحي يدتحيل معو ترػر القػة القاىخة عسمياً  غخاقاً إ  لظ يعج 

                                                 

 .64، ص نػف، مرجر سابقد. ياسخ باسع ( 1)
الشاشخ مشذأة  ،1ط ،سمصة القاضي التقجيخية في السػاد السجنية والتجارية ،نبيل اسساعيل عسخ .د( 2)

 .306ص ،1984 ،القاىخة ،السعارؼ باالسكشجرية، مصبعة أشمذ
 ،يسشيحسج عمي السحاقخي، االعفاء مغ السدؤولية السجنية في القانػف السجني الػسساعيل مإ ،انطخ( 3)

 .230ص ،1996
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. فالحادث الستػقع (1)تػقع الحادث يجب أف يقاس في ضل االحتساالت الجادة وليذ الغامزة
والحادث غيخ الستػقع ىػ ما  ،ما يدانج حجوث ضخوؼ معقػلة تذيخ الى احتساؿ وقػعو ىػ

ويسكغ القػؿ بأف  ،ال يدانج حجوث ضخوؼ ومالبدات معقػلة يدتخمز مشيا أحتساؿ وقػعو
 .(2) ا لع تتػافخ أسباب خاصة لتػقع حجوثوإ اً الحادث يكػف غيخ متػقع

ىسية عجـ التػقع كذخط الـز إلسباغ وصف القػة القاىخة عمى أ وعمى الخغع مغ 
جيج مغ التذخيعات الػششية قج أغفمت الشز صخاحة عمى ىحا الذخط إال أف الع ،الحجث

. ومغ التذخيعات التي سمكت ىحا السدمظ (3)ضسغ الشرػص الستعمقة بالدبب األجشبي
ندتصيع اف نحكع عمى ىحا القانػف بسػقفو الدمبي كػنو لع  إال أنشا ال ،القانػف السجني العخاقي

ف السذخع يشفي السدؤولية عغ أفخاد رغع أسسكغ يعتخؼ بذخط عجـ التػقع ا  مغ غيخ ال
 تػقعيع وتحدبيع لمقػة القاىخة.

 

 أن يكهن الحادث مدتحيل الدفع -:اا ثاني

بل يجب أف يكػف  ،ال يكفي في الحادث حتى يعج قػة قاىخة أف يكػف مدتحيل التػقع
فانيا ال  ،تػقعيا. فإ ا أمكغ دفع الػاقعة حتى لػ استحاؿ (4)أيزا مدتحيل الجفع والتشفيح

خخ فإف ىحا الذخط يعشي أف تكػف القػة القاىخة عمى آ. وبسعشى (5)تػصف بكػنيا قػة قاىخة
 ال يسكغ مقاومتو، وال ثارىا بدبب كػنيا حادثاً آدرجة يرعب معيا بل يدتحيل معيا تخصي 

 . (6)يسكغ التغمب عميو، و لظ لكػنو يؤدي الى استحالة مصمقة

السعيار السػضػعي وليذ  لسعيار الستبع بيحا الرجد ىػف اإوالججيخ بالحكخ 
ج بالعشاصخ الذخرية المريقة بذخز ػبسعشى أف السعيار السػضػعي ال يعت .الذخري

 ،الى مخكد الخرع الحي يجعي عجـ تسكشو مغ دفع الػاقعو التي لحقت بو فال يشطخ .الخرع
                                                 

العقج  ،السرادر االرادية ،الكتاب األوؿ ،الػسيط في الشطخية العامة لاللتدامات ،حسجي عبج الخحسغ( 1)
 .559ص ،1999 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،1واالرادة السشفخدة، ط

 .65ص ،مرجر سابق ،ج سعيج عبج الخحسغػمحس .د( 2)
 .والقانػف السجني الفخندي ،القانػف السجني السرخي  ،ومغ تمظ القػانيغ( 3)
 ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،الػجيد في الشطخية العامة لاللتداـ، مرادر االلتداـ ،أنػر سمصاف .د( 4)

 .357، ص2005 ،االسكشجرية
دار الجامعات  ،1ط ،مرادر األلتداـ ،1ج ،الػسيط في شخح القانػف السجني ،عبج الخزاؽ الدشيػري  .د( 5)

 .996ص ،1952 ،القاىخة ،لمصباعة والشذخ
 .33د. ياسخ باسع  نػف، والجكتػر أجياد ثامخ الجليسي، مرجر سابق، ص( 6)
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أكاف يدتحيل عميو أف بل يشطخ الى الذخز العادي الحي يػجج في نفذ ضخوؼ الخرع 
 ؟.(1)يتفادى ىحه الػاقعة أـ ال

فالخرع الحي يعتخض شخيقو الى مػقع السحكسة العجيج مغ الحػاجد والديصخات التي 
ف يقرج مشح ساعات أمػجػدة في الدابق، بدبب االوضاع األمشية يشبغي عميو  لع تكغ

أما التحرع  .لمسخافعةالرباح األولى مغ أجل الػصػؿ الى السحكسة في السػعج السحجد 
باالزدحاـ السخوري أو قمة السػاصالت أو سج الصخؽ فال يعج مبخرا لالعفاء مغ الجداء 

حا ما أكجتو محكسة باتو االجخائية. وىجاإلجخائي السفخوض عمى عجـ تشفيح الخرع لػا
الشطخ  عشج ....-:/ الييئة التسييدية في أحج قخاراتيا الحجيثة والحي جاء ؼيواستئشاؼ نيشػى 

عمى القخار السسيد تبيغ أنو صحيح ومػافق لمقانػف ألف السجعي أو وكيمو لع يحزخا في 
السػعج السعيغ لمسخافعة وأف وكيل السجعي لع يترل بقاضي السحكسة عشج تأخخه عغ 

ختشاقات السخورية ليدت قػة قاىخة في تأخخ وصػؿ وكيل السجعي الى الحزػر، كسا أف اال
ي بجاية الجواـ الخسسي أالداعة التاسعة والشرف  ج السخافعة كاف محجداً السحكسة ا  أف مػع

بداعة ونرف لحلظ قخر ترجيق القخار السسيد ورد الصعغ التسييدي وتحسيل السسيد رسع 
 . (2)2012/ نيداف /3التسييد وصجر القخار باالتفاؽ في 

ثبػت تحقق عجـ ف عمة انعجاـ مدؤولية الخرع في حالة إومسا تججر اإلشارة اليو 
تسثل قػة  ،فالقػة القاىخة ،امكانية الجفع، اف ىحا الذخط عمى ارتباط مباشخ بإرادة الخرع

ضاغصة لػاقعة معيشة  ات ثأثيخ سمبي عمى سمػؾ الخرع عمى نحػ يفقج معو قجرتو عمى 
 .(3)ي مدمظ أو إثبات أي ترخؼ مغ شأنو تفادي الحجث أو الػاقعةأاتخا  

 

 أن تكهن الهاقعة مدتقمة عن إرادة الخرم  -:اا ثالث

أي ال  ،يجب العتبار الحادث الحي يتسدظ بو الخرع قػة قاىخة أف يكػف أجشبيا عشو
 ا كاف إف دخل إلرادتو في حجوثو وال يج لو في وقػعو ولع يكغ نتيجة لتقريخه أو إىسالو.

يجة لتقريخه او إىسالو فال الرادة الخرع دخل في وقػع الحادث أو كاف لو يج ؼيو أو وقع نت
يجػز أف يتسدظ بو باعتباره قػة قاىخة حتى ولػتختب عمى  لظ عجـ تسكشو مغ اتخا  

                                                 

 .997ص ،، مرجر سابق1د. عبج الخزاؽ الدشيػري، الػسيط، ج( 1)
، أشار 2012 نيداف/ /3في  2012/ت.ب /284الييئة التسييدية السخقع  /قخار محكسة استئشاؼ نيشػى ( 2)

 .وما بعجىا 60ص ،مرجر سابق ،حسج ياسيغػحسج  سسيخ مأاليو الجكتػر 
 .32ص ،مرجر سابق ،قي عبج نػر العيداوي ػد. صفاء ت( 3)
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مسارسة حقػقو وواجباتو في  االجخاءات الالزمة لمسحافطة عمى حقػقو ومخاكده القانػنية أو
رادة األفخاد إىجار قػاعج القانػف استشادا الى إ   ال يجػز إالسيعاد الحي يشز عميو السذخع، 

 . وىحا الذخط يصمق عميو البعس مغ الفقو مرصمح الخارجية،(1)بدبب اىساليع وتقريخىع
. وىحا ما أكجه (2)ي أف الػاقعة خارجة عغ إرادة الخرػـ أو أشخاؼ الخابصة االجخائيةأ

( 1979( لدشة )107رقع )( مغ قانػف اإلثبات 18السذخع العخاقي صخاحة في السادة )
والتي تشز عمى أنو "يجػز أف يثبت بجسيع شخؽ اإلثبات ما كاف يجب إثباتو  ،(3)السعجؿ

 .......".ا ا فقج الدشج الكتابي بدبب ال دخل إلرادة صاحبو ؼيو -بالكتابة في حالتيغ أوال:
ي تذكل قػة ففي ىحا الشز يؤكج السذخع العخاقي صخاحة عمى وجػب استقاللية الػاقعة الت

 .قاىخة عغ األثخ الستختب عمى تحققيا وىػ التيديخ في دليل اإلثبات

عات ( مغ قانػف السخاف540السذخع الفخندي في نز السادة ) وعمى  ات الشيج سار
يجػز لمقاضي أف يعفي " :والتي تشز عمى أنوالسعجؿ  1975الفخندي لدشة السجنية 

لخفعو بعج السيعاد إ ا لع يعمع بالحكع في وقت  السحكػـ عميو مغ سقػط حقو في األستئشاؼ
وكاف  لظ بجوف  ،مشاسب لسسارسة حقو في الصعغ أو استحاؿ عميو أف يمجأ الى القزاء

ففي ىحا الشز يؤكج السذخع الفخندي عمى وجػب استقاللية القػة القاىخة  خصأ مغ جانبو".
تى واف كاف خصأ مذتخكا عغ إرادة الخرع ولكغ اف حجث فػات السيعاد بدبب خصأ مشو ح

 .(4)سقط حقو في تقجيع االستئشاؼ

وقج استمـد الفقو تػافخ ىحا الذخط لػجػد تحقق القػة القاىخة، كسا أف القزاء في كل 
 .(5)مغ مرخ وفخندا يدتمـد تػافخ شخط الخارجية لػجػد تحقق القػة القاىخة

 

 مدتحيالأن تجعل الهاقعة مباشرة الخرم لمعسل االجرائي  -:اا عبرا

أف تجعل  أف تكػف مغ شأنيا ،يذتخط في الػاقعة كي تػصف بالقػة القاىخة وأخيخاً 
يقرج باالستحالة ىشا أف تكػف  وال ،استحالة مصمقة مباشخة الخرع لمعسل االجخائي مدتحيالً 

                                                 

 .69ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبجالخحسغػمح .د( 1)
مقجمة الى رسالة ماجدتيخ  ،الدبب األجشبي وأثخه في نصاؽ السدؤولية التقريخية ،عمي ضاري خميل .د( 2)

 .41ص ،1999 ،جامعة بغجاد ،مجمذ كمية  القانػف 
 ،1968( لدشة 25( مغ قانػف اإلثبات السرخي رقع )63/2السادة ) ،نطخ نرػص القانػف السقارف أ( 3)

 ( مغ القانػف السجني الفخندي1348/1والسادة )
 .69ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبج الخحسغػمح .د( 4)
 .70ص ،نفدو السرجر ،عبجالخحسغج سعيج ػمحس .د( 5)
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خخ يػجج في ضل نفذ الطخوؼ آبل بالشدبة ألي شخز  ،مصمقة بالشدبة لمخرع فحدب
يشبغي أف يكػف  فالحادث ال ،فالقػة القاىخة تدتمـد االستحالة السصمقة ،السػجػد فييا الخرع

ولكغ يجب أف يكػف كحلظ برفة مصمقة بالشدبة  ،فقط مدتحيال بالشدبة لمسجعى عميو
ومغ ثع فاف ضعف الػسائل التي يعتسج عمييا السجيغ في تشفيح التدامو ال  ،لمذخز العادي

. بسعشى أف السعيار ىشا معيار مػضػعي (1)مى الجفعلػجػد شخط عجـ القجرة ع يكػف كاؼياً 
 . (2)لى شخز الخرعإوليذ معيار شخري يشطخ 

ف االستحالة السصمقة التي تؤثخ عمى أداء الخرع لمػاجبات االجخائية إوالججيخ بالحكخ 
الحخب أو السػاجيات السدمحة في وحاالت التجػاؿ  قج تكػف استحالة مادية ومثاليا حطخ

كأف يكػف السجعى عميو  ا شػكة  ،مختمفة في السجيشة، وقج تكػف استحالة معشػيةمشاشق 
مسا يجعل الخرع في استحالة معشػية  ،مخكد اجتساعي مخمػؽ مثل رئيذ محاكع أدبية أو

 ، ا ما كانت االستحالة معشػيةإوالقاضي ىػ الحي يقجر  .برجد مباشخة العسل اإلجخائي
 .(3)وعميو أف يحتاط في تقجيخ  لظ

في واقعة ما، فإف ىحه   ا تحققت الذخوط السحكػرة سمفاً إوخالصة كل ما تقجـ أنو 
الػاقعة تػصف بأنيا قػة قاىخة، وإ ا انتفى اي شخط مغ الذخوط السحكػرة سمفا ال يسكغ أف 
تػصف الػاقعة بالقػة القاىخة. مع األخح بشطخ األعتبار تصابق الذخوط بالشدبة لمقػة القاىخة 

ة في القانػف السجني مع الذخوط الػاردة في قانػف السخافعات إال أف مفيػـ القػة القاىخة الػارد
( مغ القانػف السجني أوسع مجى مغ السفيػـ الػارد في قانػف 211الػارد في نز السادة )

السخافعات ألف مفيػميا في القانػف السجني يذسل السفيـػ العاـ والخاص لمقػة القاىخة عمى 
( 174 ،84في حيغ أف السفيػـ الػارد في قانػف السخافعات السيسا نز السادتيغ ) .حج سػاء

يقترخ عمى السفيـػ الخاص، ألنيا تشرب عمى مرمحة الخرع الخاصة، في حيغ أف 
 .كسا يسكغ أف تكػف بشز تذخيعي ،القػة القاىخة بالسفيػـ العاـ يسكغ أف تكػف بفعل الصبيعة

  

                                                 

 .57ص ،مرجر سابق ،سج ياسيغػحسج سسيخ محأد. ( 1)
 .996مرجر سابق، ص ،1ج ،في شخح القانػف السجني د. عبج الخزاؽ الدشيػري، الػسيط( 2)
 .998ص ،نفدو السرجر ،1ج ،الػسيط ،عبج الخزاؽ الدشيػري  .د( 3)
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 يـاَـب انثـهـًطـان

 تبه بهاـًا يشـىة انقاهرة يـيس انقـيـًـت
قج تطيخ لشا حاالت الخمط بيغ القػة القاىخة وبيغ بعس األفكار األخخى و لظ بدبب 
التذابو السػجػد بيشيسا في بعس الخرائز أو االثار ويدتمـد  لظ تسييد القػة القاىخة عغ 

الفخع األوؿ، تسييد  ىحه األفكار، وعمى  لظ سيتع تقديع ىحا السصمب الى فخعيغ نتشاوؿ في
القػة القاىخة عغ نطخية الطخوؼ الصارئة، في حيغ نتصخؽ في الفخع الثاني الى تسييد القػة 

 القاىخة عغ السانع أو العحر القانػني. 

 

 الفرع األول

 تسييز القهة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة

كالىسا صػرة مغ صػر  ،تعج نطخية الطخوؼ الصارئة أكثخ الشطع تذابيا بالقػة القاىخة
لى تحقق القػة القاىخة ىي نفديا التي تحجث إكسا أف األسباب التي تؤدي  ،الدبب األجشبي

ضافة الى أف كالىسا يتحقق في فتخة إكسا أف شخوط تحققيا تكاد تتقارب،  ،الطخوؼ الصارئة
 تشفيح العقج.

"إ ا  :عمى أنو (1)السعجؿ( مغ القانػف السجني العخاقي الشافح 2ؼ /146تشز السادة )
شخأت حػادث استثشائية عامة لع يكغ في الػسع تػقعيا وتختب عمى حجوثيا أف تشفيح االلتداـ 

لمسجيغ بحيث تيجده بخدارة فادحة جاز  التعاقجي واف لع يربح مدتحيال صار مخىقاً 
لسعقػؿ إف لمسحكسة بعج السػازنة بيغ مرمحة الصخفيغ أف تشقز األلتداـ السخىق الى الحج ا

كل اتفاؽ يخالف  لظ". ىحا الشز يعج استثشاء مغ األصل  أقتزت العجالة  لظ ويقع باشالً 
( مغ القانػف السجني العخاقي 1ؼ 146والحي وضعو السذخع العخاقي في نز السادة ) ،العاـ

والطخوؼ الصارئة حػادث غيخاعتيادية عامة الحقة عمى  (2)وىػ أف العقج شخيعة الستعاقجيغ
ػيغ العقج وغيخ متػقعة الحرػؿ، يشجع عشيا اختالؿ بيغ السشافع الستػلجة مغ عقج متخاخي تك

                                                 

 .أما السذخع الفخندي فمع يأخح بيحه الشطخية ،السجني السرخي ( مغ القانػف 2ؼ147تقابميا السادة )( 1)
 1984( مغ قانػنو السجني الشافح السعجؿ لدشة 1134عبخالسذخع الفخندي عغ ىحه القاعجة في السادة )( 2)

وىحا ىػ  ات  ."قاـ القانػف بالشدبة الى عاقجييابقػلو "إف االتفاقات التي تست عمى وجو شخعي تقـػ م
 .لمتذخيع في العخاؽ ومرخالسػقف 
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، لحا جاز لمقاضي أف يػزع شجيجاً  رىاقاً إالتشفيح إ  أف تشفيحه كسا أوجبو العقج يخىق السجيغ 
 .(1)تبعة الحادث بيغ شخفي العقج و لظ بخد االلتداـ الى الحج السعقػؿ

الصارئة، أف العقج إ ا كاف مغ العقػد السدتسخة التشفيح أو وخالصة نطخية الطخوؼ 
( وشخأت ضخوؼ اقترادية لع يتػقعيا )عقج متخاخي التشفيح الفػرية التشفيح ولكغ تشفيحه مؤجالً 

. خصيخاً  الستعاقجاف عشج ابخاـ العقج أدت الى اختالؿ التػازف االقترادي بيغ شخؼيو اختالالً 
تدامو ييجده بخدارة فادحة تخخج عغ الحج السألػؼ في بحيث جعمت تشفيح السجيغ الل

بل يشقز ىحا  ،يجبخ عمى تشفيح االلتداـ، كسا ىػ وارد في العقج فالسجيغ ال ،السعامالت
 .(2)األلتداـ الى الحج السعقػؿ

( والشرػص السقارنة أنو يذتخط لتصبيق ىحه الشطخية 2ؼ146ويفيع مغ نز السادة )
ىي أف يكػف العقج متخاخي التشفيح، وأف تصخأ حػادث استثشائية و  ،أف تتػافخ أربعة شخوط

وأف تكػف ىحه الحػادث غيخ متػقعة وأف تجعل تشفيح السجيغ اللتدامو  ،عامة بعج إبخاـ العقج
 .(3)مخىقا

ومغ خالؿ كل ما تقجـ فإنشا يسكغ أف نمخز أوجو التذابو واالختالؼ ما بيغ القػة  
 -ظ عمى الشحػ التالي:القاىخة والطخوؼ الصارئة و ل

 

 أوجه التذابه -أوال:

مغ حيث وحجة السرجر: فالػاقعة التي تذكل القػة القاىخة قج تكػف ىي نفديا  -1
ضخفًا شارئًا، فالحخب مثاًل والحرار االقترادي قج يتختب عمييا استحالة مباشخة الخرع 

 .(4)االلتداـ مدتحيالً جخائي استحالة مصمقة وقج يتختب عمييا أف يربح تشفيح لمعسل اإل

فالذخوط الػاجب تػافخىا في الػاقعة لكي تعتبخ قػة  :مغ حيث التساثل في الذخوط -2
وىي أف تكػف الػاقعة  ،قاىخة ىي  ات الذخوط الػاجب تػافخىا في نطخية الطخوؼ الصارئة

                                                 

مرادر األلتداـ،  ،الكتاب األوؿ ،نطخية األلتداـ في القانػف السجني الججيج ،د. أحسج حذست أبػ ستيت( 1)
 .316ص ،1954 ،القاىخة ،مصبعة مرخ  ،2ط

 .38ص ،مرجر سابق ،أجياد ثامخ الجليسيياسخ باسع  نػف و  .د( 2)
 ،كمية القانػف  ،رسالة ماجدتيخ ،ارئة بيغ الذخيعة والقانػف نطخية الطخوؼ الص ،فاضل شكخ الشعيسي( 3)

 .12، ص1969  ،جامعة بغجاد
 .45ص ،مرجر سابق ،صفاء تقي عبج نػر العيداوي  .د( 4)



- 21 - 

اء رادة السجيغ أو كسا يدسيو البعس انتفإومسا ال يسكغ دفعيا ومدتقمة عغ  ،غيخمتػقعة
 .(1)اإلسشاد أو الخارجية

فشصاؽ القػة القاىخة أنيا يسكغ أف تحرل قبل مباشخة الخرع  :مغ حيث الشصاؽ -3
ونطخية الطخوؼ الصارئة يسكغ أف تحجث ايزا قبل مباشخة السجيغ  ،لمعسل االجخائي أو بعجه

 لتشفيح التدامو أو بعجه.

 

 أوجه األختالف -ثانيا:

القػة القاىخة تصبق في السدؤولية العقجية والتقريخية  :مغ حيث نصاؽ التصبيق -1
حج أشخاؼ الخابصة اإلجخائية لمعسل االجخائي السكمف أعمى حج سػاء. فإ ا كاف عجـ مباشخة 

( راجعا الى قػة قاىخة مثل السػاجيات الخبخة قبل مػعج السخافعة لتقخيخ بو )كتقجيع الخبيخ
وكحلظ السدؤولية العقجية  ة التقريخية تشتفي عشو،فاف السدؤولي ،السدمحة أو حطخ التجػاؿ

 بخالؼ الطخوؼ الصارئة فيي ال تصبق إال في نصاؽ السدؤولة العقجية. ،إف وججت

إ  انيا  ،فالقػة القاىخة قج تكػف عامة وقج تكػف خاصة :العسػمية مغ حيث صفة -2
 األىمية القانػنية تعتبخفقج  زواؿ صفة الخرػمة أو فالػفاة أو ،قج تكػف خاصة لمخرػـ

مغ الشاس كالحخب  كميا قػة قاىخة خاصة بالخرع وحجه، وقج تكػف عامة بحيث تذسل كثيخاً 
أما الػطخوؼ الصارئة فإنػيا تكػف عامة ويقيػج نصاقيا بالخرـػ السكمفيغ بالؿياـ  .مثالً 

 .باالجخاء

تفاء السدؤولية األثخ الستختب عمى تحقق القػة القاىخة ىػ ان :مغ حيث األثخ -3
ووقف السجد القانػنية، وبصالف اإلجخاءات في إشار قانػف  (2)السجنية في اشار القانػف السجني

نقاص إ . في حيغ أف األثخ الستختب عمى تحقق الطخوؼ الصارئة ىػ(3)السخافعات السجنية
 .(4)التداـ السجيغ الى الحج السعقػؿ

                                                 

 .40ص ،بقامرجر س ،د. ياسخ باسع  نػف  وأجياد ثامخ الجليسي( 1)
( مغ القانػف السجني 165وتقابميا السادة ) ،( مغ القانػف السجني العخاقي211انطخ نز السادة )( 2)

 .( مغ القانػف السجني الفخندي1148والسادة   ) ،السرخي 
 .( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاؾية176 ،84انطخ نرػص السػاد )( 3)
( مغ القانػف السجني 147/2وتقابميا السادة ) ،( مغ القانػف السجني العخاقي146/2انطخ نز السادة )( 4)

 السرخي.
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أحكاـ القػة القاىخة الػاردة في القانػف السجني ليدت  :مغ حيث أحكاـ الشطاـ العاـ -4
يخالفيا. بخالؼ االمخ في قانػف السخافعات  مغ الشطاـ العاـ وبالتالي يجػز االتفاؽ عمى ما

يجػز االتفاؽ عمى ما يخالفيا باستثشاء أحكاـ  السجنية فكل أحكامو متعمقة بالشطاـ العاـ وال
الجفع بعجـ االختراص السكاني يجب ابجاؤه قبل " :و( مشو والتي تشز عمى أن74السادة )

فقػاعج االختراص السكاني ليدت مغ  ،التعخض لسػضػع الجعػى وإال سقط الحق ؼيو"
. في حيغ أف أحكاـ (1)الشطاـ العاـ وبالتالي يجػز الشدوؿ عشيا أو األتفاؽ عمى ما يخالفيا

 .(2)اؽ عمى ما يخالفيانطخية الطخوؼ الصارئة مغ الشطاـ العاـ وال يجػز االتف
 

 الفرع الثاني
 تسييز القهة القاهرة عن العذر أو السانع القانهني

ىػ السانع  فالعحر ،والسانع لفطاف متخادفاف إ  يدتعسالف لمجاللة عمى معشى واحج العحر
معو عمى الذخز أف يمجأ الى القزاء لمسصالبة بحقػقو ومخاكده القانػنية أو  الحي يتعحر

الػاجبات واالعباء االجخائية السكمف بيا في السػاعيج السحجدة التخا ىا. ويسكغ تعخيف يشفح 
معيا عمى الخرع مباشخة العسل االجخائي  حالة قانػنية يتعحر" :العحر أو السانع القانػني بأنو

 .(3)خالؿ السجة الي يتحقق فييا ىحا العحر أو السانع القانػني"

السانع في نرػص متفخقة وفي قػانيغ مختمفة إال أف اكثخ أو  وقج ورد مرصمح العحر
فعمى صعيج  .القػانيغ التي ورد فييا ىحا السرصمح ىػ القانػف السجني وقانػف األثبات

يًا كاف أالجعػى بااللتداـ " :( مشو تشز عمى أف429القانػف السجني العخاقي نخى أف السادة )
شخعي خسذ عذخة سشة مع مخاعاة ما  حرػػع غيخخكيا مغ ػػسببو ال تدسع عمى السشكخ بعج ت

"ال  :( مغ القانػف  اتو عمى أنو431. كسا نرت السادة )(4)وردت ؼيو مغ أحكاـ خاصة"
ػؽ ػقػجة في الحػػشة واحػي سػخعػػش حرػػع يخػػغ غػيا مػخكػػج تػخ بعػػى عمى السشكػػسع الجعػتد
 . (5)ة...الخ"ػيػتاآل

                                                 

دار  ،دراسة مقارنة معدزة بالتصبيقات القزائية ،عباس العبػدي، شخح أحكاـ قانػف السخافعات السجنية.د( 1)
 .128ص ،2000 ،الكتب  لمصباعة والشذخ، جامعة السػصل

( مغ السادة 2العخاقي وتقابميا الفقخة )( مغ القانػف السجني 146( مغ السادة )2انطخ نز الفقخة )( 2)
 ( مغ القانػف السجني السرخي.147)

 –الحػالة  –)االوصاؼ  ،3ج ،الػسيط في شخح القانػف السجني الججيج ،عبج الخزاؽ الدشيػري  .د( 3)
 .1080ص ،1964 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبيةالشاشخ  ،(االنقزاء

 .( مجني فخندي2262والسادة ) ،( مجني مرخي 374:السادة ) انطخ الشرػص السقارنة ليحه السادة( 4)
 .( مجني فخندي2272والسادة ) ،( مجني مرخي 376انطخ الشرػص السقارنة ليحه السادة : السادة )( 5)
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يجػز أف ": ( مشو عمى أنو18العخاقي فقج نرت السادة )وعمى صعيج قانػف اإلثبات 
إ ا فقج الدشج الكتابي  :أوالً  ،يثبت بجسيع شخؽ اإلثبات ما كاف إثباتو بالكتابة في حالتيغ

ثانيًا: إ ا وجج مانع مادي أو أدبي حاؿ دوف الحرػؿ  .بدبب ال دخل إلرادة صاحبو ؼيو
السػاد في قانػف االثبات، وخاصة ؼيسا يتعمق لى جانب العجيج مغ إ .(1)عمى دليل كتابي"

وما يتعمق بيا مغ  كخ مرصمح  ،بالسزاىاة وما يتعمق بيا ضسغ مزاميغ قانػف االثبات
خخى نرت عمى السانع أو أالعحر وما يتعمق باالستجػاب والذيادة والسعايشة ونرػص 

 ،نفاً آص السحكػرة . وفي ضػء االشالع عمى الشرػ (2)العحر القانػني وفي قػانيغ مختمفة
ولكغ يدتعسالف لمجاللة عمى معشى  ،يالحظ أف مرصمحي العحر والسانع مختمفيغ في المفظ

 واحج.

 سباب السػانع التي يتعحر معيا عمى الذخز أف يصالب بحقو أو يجافع عشو أوأتتعجد 
 :نًا ويسكغ تقديع ىحه السػانع الىيشفح الػاجبات السمقاة عمى عاتقو قانػ 

وىي في  تخجع ىحه السػانع ألسباب تتعمق بالذخز نفدو. :السػانع الذخرية –أوالً 
اشار القانػف السجني كثيخة مشيا اتحاد الحمة. ومشيا حالة القرخ والحجخ ونقز األىمية 

شار قانػف السخافعات السجنية تبجو في حالة وفاة إوفي  والغيبة السشقصعة وغيخىا كثيخ.
 . (3)ية أو زواؿ صفة مغ كاف يباشخ الخرػمة نيابة عشوالخرع أو فقج أىميتو القانػن

وىي مػانع تخجع الى أسباب قانػنية خارجة عغ إرادة اشخاؼ  :السػانع السادية -ثانياً 
ؾياـ حالة الحخب أو الثػرة أو انقصاع السػاصالت  الخابصة اإلجخائية ومثاليا حطخ التجػاؿ أو
التي تسشع السجيغ مغ السصالبة بحقو. ومغ أمثمتيا  أو غيخ  لظ مسا يذبو حالة القػة  القاىخة

الحجد االحتياشي الػاردة في قانػف السخافعات السجنية والحجد التشفيحي الػاردة في أحكاـ 
وكحلظ حالة الحخاسة القزائية والػاجبات السمقاة عمى عاتق الحارس  ،قانػف التشفيح

 .(4)القزائي

                                                 

 .( مخافعات فخندي220-200والسػاد ) ،( مغ قانػف االثبات السرخي الشافح السعجؿ63وتقابميا السادة )( 1)
( إثبات 54: )القانػنية السقارنة ليا والسػاد ،( مغ قانػف االثبات العخاقي الشافح السعجؿ49)نطخ السادة أ( 2)

 .( مخافعات فخندي295–287والسػاد ) ،مرخي 
 ،( مخافعات مرخي 130والسادة) ،( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاؾية174( و)84نطخ السادة )أ( 3)

 .( مخافعات فخندي370–369والسػاد )
 .76ص ،مرجر سابق ،ياسخ باسع  نػف  .د( 4)
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ي يكػف السانع أ .وقج تخجع ىحه السػانع الى العالقة القائسة بيغ الجائغ ومجيشو -ثالثاً 
الحي حاؿ بيغ الذخز وبيغ مصالبة مجيشو بحقػقو ومخاكده القانػنية في السيعاد السحجد 

شيسا أف يصالب االخخ بحقػقو فالعالقة بيغ الدوجيغ تعج مانعا أدبيا ألي م .قانػنًا مانعًا أدبياً 
وتعج العالقة بيغ االصػؿ والفخوع مانعا أدبيا وكحلظ العالقة  عالقة الدوجية قائسة.الدامت  ما

 . (1)بيغ االعساـ واالخػاؿ

أو  ومسا تقجـ يسكغ أف نػجد أوجو التذابو واالختالؼ ما بيغ القػة القاىخة والعحر
 -:السانع القانػني وعمى الشحػ التالي

 أوجه التذابه -أوال

 ىب بعس الفقياء في فخندا وكحلظ القزاء الفخندي  :التقادـ مغ حيث وقف مجة -1
إ   ،خخ مجة التقادـآالى أف السانع الحي يػقف سخياف التقادـ ىػ  لظ السانع الحي يحجث في 

يعج السانع في ىحه الحالة قػة قاىخة حالت بيغ الجائغ وبيغ أف يتخح االجخاءات القانػنية 
نع في وسط مجة التقادـ ثع زالت وبقيت مجة شػيمة بعج زوالو أما ا ا قاـ السا ،لمسصالبة بحقو

فقج كاف لجى  ،وقبل أف يكتسل مػقػفًا فال يعتج بيحا السانع وال يعج التقادـ مػقػفًا أثشاء ؾيامو
 .(2)الجائغ مجة شػيمة بعج زواؿ السانع يدتصيع مغ خالليا السصالبة بحقػقو

إال أنو  ،الشحػ في القػانػف السجني الدابق لووقج كاف القزاء السرخي يديخ عمى ىحا 
 ،الشافح السعجؿ 1948( لدشة 131يسكغ األخح بو بعج صجور القانػف السجني الحالي رقع ) ال

( مشو صخيحة في أف السانع ايًا كاف يػقف التقادـ. وىحا ىػ 382/1و لظ لكػف نز السادة )
. إال أف ىحيغ القانػنيغ لع يحكخا (3)(435/1 ات مػقف القانػف السجني العخاقي في السادة )

محجدة عمى سبيل الحرخ لػقف التقادـ كسا فعل القانػف الفخندي وىػ ما دعا الفقو  سباباً أ
لى اعتبار السػانع التي لع يخد بذأنيا نز بسثابة القػة القاىخة فال يكػف إوالقزاء في فخندا 

الػجائغ مغ السصالبة بحقو قبل اكتػساؿ ىحه خخ مجة الػتقادـ فسشعت آ ا قامت في إال إليا أثخ 
 . (4)السجة

                                                 

 .91ص ،مرجر سابق ،سج سعيج عبج الخحسغػمح .د( 1)
 .85ص ،سابق مرجر ،سج ياسيغػحسج سسيخ محأد. ( 2)
تقف السجة السقخرة ": ف السجني العخاقي الشافح السعجؿ( مغ القانػ 435( مغ السادة )1حيت تشز الفقخة )( 3)

الذخعي كأف يكػف السجعي صغيخا أو محجػرًا أو ليذ لو ولي أو غائبًا في لعجـ سساع الجعػى  بالعحر 
 ... ".بالد أجشبية نائية أو تكػف الجعػى بيغ  الدوجيغ أو االصػؿ أو الفخوع

 .ومابعجىا 1068ص ،3ج ،الػسيط ،مرجر سابق ،د. عبج الخزاؽ الدشيػري ( 4)
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مغ حيث األثخ: يتختب عمى تحقق القػة القاىخة وكحلظ العحر أو السانع القانػني  -1
 .(1)وقف السجد القانػنية وبصالف جسيع االجخاءات الستخحة خالؿ مجة الػقف

حالة  خاصة تعتبخ فالقػة القاىخة سػاء كانت عامة اـ :مغ حيث العشرخ االرادي -3
نو يعتبخ أفاالصل ؼيو  ،وكحلظ الحاؿ في العحر أو السانع القانػني ،رادة الخرعإمدتقمة عغ 

رادة الخرع إال إ ا امتشع الخرع بسحس إرادتو عغ مباشخة العسل إحالة مدتقمة عغ 
 . (2)االجخائي مثل التخمف عغ حزػر جمدة االستجػاب عسجا

 -:ويسكغ تمخيريا عمى الشحػ التالي -:أوجه األختالف :ثانياا 

يكفي لؿياـ السانع أو العحر أال يكػف مرجره خصأ الجائغ أو  :مغ حيث الذخوط -1
الخرع أو الذخز الحي يجب عميو اتخا  اجخاء معيغ ويتعحر معو عمى مغ حجث لو أف 
يصالب بحقػقو ومخاكده القانػنية أو يقـػ باتخا  االجخاءات الالزمة لمسحافطة عمييا فال يذتخط 

ػقع الحجوث وأال يكػف في االمكاف دفعو وأف تتختب لؿياـ السانع أو العحر أف يكػف غيخ مت
عميو استحالة ؾياـ مغ حجث لو باتخا  االجخاءات الالزمة قانػنًا لمسحافطة عمى حقػقو 

 وىي شخوط الزمة وضخورية لػجػد وتحقق القػة القاىخة. ،ومخاكده استحالة مصمقة

رع حتى يتػقف ومغ ىشا يكفي في السانع لكي يقػـ أف ال يكػف مرجره خصأ الخ
 . (3)ؼيعج جيل الخرع لػجػد حقو مغ غيخ تقريخمشو مانعًا يػقف التقادـ ،سخياف التقادـ

وسع نصاقًا وأيدخ مغ حيث الذخوط القانػني أ فالسانع أو العحر :مغ حيث الشصاؽ -2
متػقع مثل تخمف الخرع  مغ القػة القاىخة و لظ أف السانع قج يكػف متػقع وقج يكػف غيخ

 في حيغ أف القػة القاىخة ال يسكغ أف تكػف متػقعة. ،رادتو عغ جمدة االستجػابإبسحس 
"يحدغ فرل ىاتيغ  الخزاؽ الدشيػري الى أف يقخر عبج ما دعا الجكتػر ولعل  لظ ىػ

تع الخمط بيشيسا رغع يف أمغ  خخ و لظ خػفاً حجاىسا عغ اآلإالفكختيغ السانع والقػة القاىخة 
يسكغ أف يعج مغ قبيل  فالسانع ال مغ حيث الذخوط ونصاؽ التصبيق"االختالؼ التاـ بيشيسا 

وىػ يخزع الى الدمصة التقجيخية لمسحكسة وال رقابة  القػة القاىخة بأي حاؿ مغ األحػاؿ،
 . (4)لسحكسة التسييد عمييا

                                                 

 .45ص ،مرجر سابق ،ياسخباسع  نػف وأجياد ثامخ الجليسي .د( 1)
 .45ص ،نفدو السرجر ،د. ياسخ باسع  نػف وأجياد ثامخ الجليسي( 2)
 .87ص ،مرجر سابق ،سج ياسيغػاحسج سسيخ مح .د( 3)
 .(2ىامر رقع ) ،1083ص ،مرجر سابق ،3ج ،الػسيط ،عبج الخزاؽ الدشيػري  .د( 4)
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 يـث انثاَـحـبـًـان

 رةـىة انقاهـقـٍ انـت عـًـاجـار انُــثاآل
 

 ومفتخضات القػة القاىخة في قانػف السخافعات السجنية اثارشخوط  يتختب عمى تػافخ
متعجدة فقج يتختب عمييا وقف السػاعيج أو مشع سخيانيا أو تأجيميا، وقج يتختب عمييا التغييخ 
في قػاعج مباشخة االجخاءات أو التغييخ في قػاعج تكػيغ انذاء االعساؿ القانػنية، وقج يتختب 

يتختب عمييا  وقج ال ،أو تغييخ محل التشفيح أو زواؿ ىحا السحلعمييا االعفاء مغ السدؤولية 
 .اي أثخ عمى االشالؽ

ولغخض اإلحاشة بتفاصيل ىحه االثار فقج قدست ىحا السبحث الى مصمبيغ تشاولت في 
لمقػة القاىخة في حيغ تشاولت في السصمب الثاني األثخ غيخ  السصمب األوؿ األثخ السباشخ

 .السباشخ لمقػة القاىخة

 

 ب األولـهـطـًـان

 رةــاهـقـىة انــقـنه رــاشـًبـان رــاألث
جل اإللساـ بتفاصيل األثخ السباشخ لمقػة القاىخة قست بتػزيع ىحا السصمب الى أمغ 

 ،تشاولت في الفخع األوؿ أثخ القػة القاىخة التي تحجث أثشاء الديخ في الجعػى السجنية ،فخعيغ
في حيغ تشاولت في الفخع الثاني أثخ القػة القاىخة التي تحجث بعج صجور الحكع في الجعػى 

 .السجنية وقبل الصعغ بو

 

 الفرع اآلول

 أثر القهة القاهرة أثشاء الدير في الدعهى السدنية

قج يتػقف نطخ الجعػى فتخة مغ الدمغ ألسباب تختمف عغ وقف السخافعة رغع اتفاؽ 
. وىحه الحالة يرصمح عمييا بانقصاع (1)األثخ مع أسباب وقف السخافعةىحه األسباب في 

                                                 

 ،1988 ،جامعة بغجاد ،وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ،السخافعات السجنية ،دـ وىيب الشجاوي آ .د( 1)
 .254ص
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السخافعة ومعشاه وقف الديخ في اجخاءات الجعػى بحكع القانػف نطخا لؿياـ سبب يػجب ىحا 
 . (1)االنقصاع فيػ ا ا ما تحقق فانو يؤدي الى انقصاع السخافعة وتخمف شخشيا في الجعػى 

( مغ قانػف السخافعات العخاقي 84ة في نز السادة )وقج وردت حاالت انقصاع السخافع
يشقصع الديخ في الجعػى بحكع القانػف بػفاة أحج إ  نرت عمى أنو " .(2)عمى سبيل الحرخ

إال ا ا  ،الخرػـ أو بفقج أىمية الخرػمة أو زواؿ صفة مغ كاف يباشخ الخرػمة نيابة عشو
 .(3)"كانت الجعػى قج تييأت لمحكع في مػضػعيا

( 84تحقق سبب مغ أسباب انقصاع السخافعة الػاردة  كخىا سمفا في نز السادة )فعشج 
فإف السحكسة ممدمة باتخا  قخار بػقف الديخ في الجعػى مغ تمقاء نفديا  ،مخافعات مجنية

دوف حاجة لصمب مغ أحج الخرػـ فإ ا تأيج ليا وفاة أحج الخرـػ بعج إقامة الجعػى فتتخح 
حج الػرثة في اليػـ السحجد لمسخافعة ويبخز أجعػى ما لع يحزخ القخار بػقف الديخ في ال

 ا تع  لظ تديخ الجعػى بسػاجيتو وتبمغ الػرثة إالقداـ الذخعي الخاص بالػرثة ف
 .(4)بالحزػر

ػة القاىخة( تحتع انقصاع ف الزخورة )القإف وبسػجب نز السادة السحكػرة سمفاً 
دوف أف يكػف لمخرع يج في  ثىمية تحج؛ فػفاة أو زواؿ الرفة أو فقجاف األالخرػمة

فانقصاع الخرػمة ىػ ترجع ركغ الخرػمة  ،حجوثيا، أو تكػف لو القجرة عمى دفعيا
الذخري بالشدبة ألي مغ شخفييا فيي تحجث بالشدبة لمسجعي وبالشدبة لمسجعى عميو في 

 .نفدو الحالتيغ وباألثخ

                                                 

( مخافعات 369( مخافعات مجنية وتجارية مرخي، والسادة )130/1انطخ نرػص القػانيغ السقارنة : )( 1)
 .فخندي

الجيل  ،3ط ،في الجعػى السجنية واثاره القانػنية أحكاـ قصع الديخ ،د. أجياد ثامخ نايف الجليسي( 2)
 .18ص ،2009  ،السػصل ،لعخبيا

السجنية العخاقي  ( مغ مذخوع قانػف االجخاءات109مغ السشاسب أف نحكخ اف الفقخة أواًل مغ السادة )( 3)
عمى اعتبار وفاة أحج الخرـػ أو فقج أىمية الخرػمة أوزواؿ صفة مغ كاف يباشخ نرت  1986لدشة 

وىػ اتجاه ججيخ بالتأييج مغ أجل تػحيج السرصمحات في  ،لمجعػى  الخرػمة نيابة عشو وقفا قانػنياً 
األسباب التي تؤدي الى قصع الديخ في الجعػى ماىي ت السجنية عمى أقل تقجيخ، ولكػف قانػف السخافعا

 إال جدء مغ أسباب وقفيا اي وقف الديخ فييا وىػ تعبيخ شامل يتدع لجسيع حاالت الػقف واالنقصاع.
 ،1994 ،بغجاد ،شخكة الحداـ لمصباعة ،1ج ،ح قانػف السخافعات السجنيةشخ  ،سحسػدالمجحت د. ( 4)

 .152ص
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( تعج مغ قبيل القػة 84السادة )وعشج معالجة ما  ىب اليو احج الباحثيغ مغ أف 
رادة أشخاؼ إتعج خارجة عغ  ، إ  أف االحػاؿ التي  كخىا القانػف عمى سبيل الحرخ(1)القاىخة

واف السذخع تجخل وبذكل صخيح في تحجيج األثخ الستختب عمى تحقق  ،الخابصة االجخائية
( مغ قانػف 3ؼ  86احجى تمظ الحاالت الثالث، وىػ ما نز عميو صخاحة في السادة )

"يتختب عمى انقصاع الديخ في الجعػى وقف جسيع السجد القانػنية  :السخافعات العخاقي بشريا
، (2)"التي كانت سارية في حق الخرـػ وبصالف جسيع االجخاءات التي تحرل أثشاء االنقصاع

 وقف جسيع السػاعيج االجخائية الجارية ،فالشز صخيح في أنو يتختب عمى انقصاع السخافعة
الحي فقج أىميتو  فال يدخي السيعاد في مػاجية الخرع الستػفي أو ،في حق الخرػـ

 الخرػمة نيابة عشو. لمتقاضي أو زالت صفة مغ كاف يباشخ

في الجعػى  مع األخح بشطخ االعتبار، أف الخرػمة تعتبخ قائسة رغع انقصاع الديخ
قائسة كافة االجخاءات الالحقة التي كسا تطل  ثارىا.آلحا تطل السصالبة القزائية مشتجة لكل 

قبل أف تتحقق حالة االنقصاع، فإ ا زاؿ سبب االنقصاع تديخ  ،اتخحت في الخرػمة
نيا تعاود سيخىا مغ الشقصة التي وقفت عشجىا مع االعتجاد بكل االجخاءات إو  ،الخرػمة

 . (3)الدابقة

 ،اضي مغ الخرـػتدخي في حق مغ ال تتػافخ فييع أىمية التق فسػاعيج الدقػط ال
وانسا يعسل بقػاعج السخافعات التي تعتبخ الخرػمة مشقصعة بحكع القانػف فا ا فقج احج 
الخرػـ أىمية التقاضي أو زالت صفة مغ كاف يباشخ الخرػمة نيابة عشو او تػفي، ففي 

فانو ا ا كانت  ،. وعمى ىحا االساس(4)ىحه االحػاؿ تقف جسيع السجد في قانػف السخافعات
مشيا عمى سبيل السثاؿ قخار  ،ؾ مػاعيج اجخائية لع تبجأ فال تدخي أثشاء مجة االنقصاعىشا

                                                 

 ،بحث مشذػر في مجمة الخافجيغ لمحقػؽ  ،واجبات الخرع االجخائية ،عسار سعجوف السذيجاني .د( 1)
 .50ص ،2009 ،(39(  العجد )11السجمج )

( 372) والسادة ،وتجارية مرخي ( مخافعات مجنية 132: السادة )نطخ نرػص القػانيغ السقارنةأ( 2)
 مخافعات مجني فخندي.

 .75ص ،مرجر سابق ،ياسخ باسع  نػف  .د( 3)
، 1980 ،مشذأة السعارؼ باالسكشخية ،الشاشخ ،13ط ،السخافعات السجنية والتجارية ،بػ الػفاأأحسج  .د( 4)

 .495ص
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( مغ قانػف السخافعات السجنية، ثع 54السحكسة بتخؾ الجعػى لمسخاجعة استشادا إلحكاـ السادة )
 .(1)حج الخرػـ أثشاء سخيانيا، فإنيا تقف وال تدخي بحقوأبجء سخياف ىحه السجة فإ ا تػفي 

ف التداؤؿ الحي يصخح نفدو في ىحا السجاؿ ىل تقف السػاعيج اإلجخائية بالشدبة إال أ
ليو حالة القػة إالى كل مغ شخفي الجعػى أـ انيا تقترخ عمى الخرع الحي تحققت بالشدبة 

 القاىخة؟

الى  (2)قانػف السخافعات السجنية فحىب جانب مغ الفقو اءفي ىحا الرجد، اختمف فقي
أف ىحه االثار )الػقف وبصالف االجخاءات( تتختب في حق مغ حرل االنقصاع لسرمحتو، 

 ا تعجد الخرػـ وتحقق سبب انقصاع إو  ،ثارأما الصخؼ االخخ فال يدتفيج مغ ىحه اآل
تتختب اثار االنقصاع   وال ،السخافعة بالشدبة ألحجىع، فإف الخرػمة التشقصع إال بالشدبة لو

في حيغ تدتسخ الخرػمة  بالشدبة لمباقيغ متى كاف مػضػع الجعػى يقبل  ،ليوإال بالشدبة ا
يجػز أف  وال ،التجدئة، وإ ا اتخحت االجخاءات أثشاء االنقصاع كانت باشمة بصالنا ندبياً 

 .(3)يتسدظ بيا إال ورثة الستػفي أو مغ يقـػ مقاـ مغ فقج أىمية الخرػمة أو زالت صفتو

الػقف وبصالف االجخاءات( ثار )الى أف ىحه اآل (4)الفقو خخ مغآفي حيغ يحىب جانب 
خالؿ فتخة قصع سحكسة فإ ا ما اصجرت ال ،تتختب بالشدبة الى الخرـػ كافة عمى حج سػاء

، وىحا البصالف يتسدظ بو الخرػـ كافة الديخ في الجعػى حكسا فييا، ؼيعج ىحا الحكع باشالً 
 .مغ قانػف السخافعات السجنية الشافح السعجؿ (86( مغ السادة )3نطخا لرخاحة نز الفقخة )

نسا يتعيغ األخح إو  ،الى القػؿ بأنو ال يتفق مع كال الخأييغ (5)حج الباحثيغأوقج  ىب 
فإ ا كانت قػة قاىخة عامة مثل الحخب أو الؽيزاف أو  ،نػعية القػة القاىخة بشطخ االعتبار

السػاعيج االجخائية وبصالف االجخاءات  نيا تؤدي الى وقفإف ،الدالزؿ أو السػاجيات السدمحة
 خائية بسا في  لظ الخرػـ والغيخ.بالشدبة الى كل أشخاؼ الخابصة االج

                                                 

 ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية القانػف  ،دراسة مقارنة ،عػارض الجعػى السجنية ،أجياد نايف الجليسي( 1)
 .62ص ،2001 ،جامعة  السػصل

 ،1ج ،شخح قػاعج السخافعات السجنية العخاقي ،عبج الخحسغ العالـ مغ : د. ا  تبشى وجية الشطخ ىحه كل( 2)
 .721ص ،مرجر سابق ،بػ الػفاأحسج أ .و د 400ص ،1961بال مكاف الصبع بغجاد، 

 .255ص ،مرجر سابق ،عبج الخحسغ العالـ .د( 3)
 ،دـ وىيب الشجاوي آد. و  ،155 ،مرجر سابق ،سحسػدالمجحت  د.مغ:  وقج تبشى وجية الشطخ ىحه كل( 4)

 .255ص ،مرجر سابق
 .76ص ،بقامرجر س ،ياسخ باسع  نػف  .د( 5)
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أما إ ا كانت قػة قاىخة خاصة وىي تذسل الحاالت الثالث الػاردة في نز السادة 
وىي تسثل حاالت انقصاع  ،( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاؾية الشافح السعجؿ84)

 ،ف القػة القاىخة الخاصةو لظ أل ،ؼيكػف الخأي األوؿ أججر بالتأييج مغ الخأي الثاني ،خافعةالس
 تكػف مقترخة عمى أحج الخرػـ دوف االخخ.

 ( قج أشارت الى أف القػة القاىخة أو86( مغ السادة )3ف الفقخة )أاالشارة الى  وتججر
عمى مجخد وقف السػاعيج االجخائية  يقترخ ال ،ما يدسيو قانػف السخافعات بانقصاع السخافعة

واالختالؼ الحي  .وانسا يتعجاه الى الى بصالف االجخاءات الستخحة أثشاء تحقق القػة القاىخة
ؼيسا ا ا كانت  تقترخ عمى الخرع الحي تحقق لجيو سبب  ،بالشدبة لسػاعيج الػقف أثيخ

فحىب جانب  ،االجخاءاتبالشدبة لبصالف  يزاً أاالنقصاع أـ انو يذسل كال الخرسيغ يثار 
يجػز أف يتسدظ بيا اال مغ شخع االنقصاع لسرمحتو  وىع ورثة الستػفي  مغ الفقو الى انو ال

 ،ىمية الخرػمة أو زالت صفة مغ كاف يباشخ الخرػمة نيابة عشوأ أو مغ يقػـ مقاـ مغ فقج 
 في حيغ  ىب جانب مغ الفقو الى أف بصالف االجخاءات يجػز أف يتسدظ بيا جسيع

 ا كانت عامة أـ إوالخاجح أف نأخح بشطخ االعتبار نػعية القػة القاىخة ؼيسا  ،(1)الخرػـ
ف يتسدكػا بيا، واف كانت خاصة فال أفا ا كانت عامة يدتصيع جسيع الخرػـ  ،خاصة

 .(2)يدتصيع أف يتسدظ بيا إال مغ قخر البصالف لسرمحتو

يعتبخ  ،الستختب عمى انقصاع السخافعةوليحا فإف تجخل السذخع صخاحة في تحجيج األثخ 
لفكخة القػة  قانػنياً  ( يعتبخ تأصيالً 84خى بأف نز السادة )نإقخارا مشو بفكخة القػة القاىخة و 

 .التي تصخأ عمى الجعػى السجنية أثشاء الديخ فييا القاىخة
 

 الفرع الثاني

 أثر القهة القاهرة بعد صدور الحكم في الدعهى السدنية

ىي الفتخة الدمشية التي بإنقزائيا يستشع عمى السحكػـ عميو أف يصعغ في مجد الصعغ 
سقػط الحق في شمب الصعغ وىحه السجد  ،ويتختب عمى فػات السجة القانػنية لمصعغ ،الحكع

                                                 

 .بعجىا وما 63ص ،مرجر سابق ،أجياد ثامخ الجليسي .د( 1)
 .81ص ،مرجر سابق ، نػف ياسخ باسع  .د( 2)



- 31 - 

ىي مجد حتسية وتعج مغ الشطاـ العاـ وتقزي بيا السحكسة مغ تمقاء نفديا بخد عخيزة 
 .   (1)لقانػنيةالصعغ ا ا حرل بعج انقزاء السجد ا

وتدخي عمى مجد الصعغ قػاعج كيؽية احتداب مجد التبميغ برفة عامة وامتجادىا بدبب 
العصل الخسسية أو وجػد مدافة بيغ مكاف الصعغ و محكسة الصعغ. والقاعجة اف سخياف السجد 

شخؽ القانػنية لمصعغ تبجأ مغ اليـػ التالي لتبميغ الحكع أو أعتباره مبمغا ولمخرػـ مخاجعة 
 .الصعغ القانػنية في االحكاـ قبل تبميغيا

نو وتقجيخًا مغ السذخع ليحا االعتبار أجاز إولسا كانت مجد الصعغ مغ مجد الدقػط ف
وقف ىحه السجد بقػة القانػف عشج تػفخ الطخوؼ القاىخة لػقفيا والتي ال تكػف لمخرـػ يج فييا 

ميو مغ مسارسة حقو في ف وجػد ىحه الطخوؼ يؤدي الى مشع الخرع السحكػـ عأل
 .(2)الصعغ

قج وضعت السبجأ العاـ مغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي ( 171) فإ ا كانت السادة
بالشدبة لسػاعيج الصعغ، فإف السذخع العخاقي قج أورد استثشاًء عمى ىحا السبجأ العاـ وىػ نز 

 :سعجؿ والتي تشز عمى أنو( مغ قانػف السخافعات السجنية ال174الفقخة االولى مغ السادة )
فقج أىميتو لمتقاضي أو زالت صفة مغ كاف  تقف السجد القانػنية ا ا تػفي السحكػـ عميو أو"

 .(3)"يباشخ الخرػمة بعج تبمغو بالحكع وقبل انقزاء السجد القانػنية لمصعغ

جخاءات السحكسة والسيسا ؼيسا إثالثة مؤثخة عمى مزسػف  حػاالً أفيحا الشز تزسغ 
يخز بالسجد القانػنية لمصعغ فاالحػاؿ الثالثة تسثل قػة قاىخة خاصة تتصابق تساما مع 

قػة قاىخة  يزاً أ( مغ قانػف السخافعات السجنية وىي تعج 84الحاالت الػاردة في نز السادة )
صة في نز السادة خاصة ولكغ وجو االختالؼ بيشيسا أف السذخع عالج القػة القاىخة الخا

( برفتيا تصخأ أثشاء الديخ في الجعػى السجنية، في حيغ أف القػة القاىخة الخاصة 84)
( تصخأ بعج صجور الحكع بالجعػى السجنية وتبمغ السحكـػ 174والسشرػص عمييا في السادة )

 بحكع القانػف.  عميو بو أو اعتباره مبمغا بو تمقائياً 

                                                 

( مخافعات 217–215وتقابميا السػاد ) ،( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي171نطخ نز السادة )أ( 1)
 ( مغ قانػف االجخاءات السجنية الفخندي الشافح السعجؿ.532–528مرخي، والسػاد )

 .404ص  ،د. عباس العبػدي، مرجر سابق( 2)
( اجخاءات مجنية 372) ،( مخافغات مجنية وتجارية مرخي 132ليحه السادة : )نطخ السػاد السقارنة أ( 3)

 .فخندي
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يو بعج تبميغو بالحكع وقبل انقزاء مجة الصعغ فقج يحرل أف يتػفى السحكػـ عم
زالت صفة  السقخرة قانػنًا أو أف السحكـػ عميو يفقج أىميتو لمتقاضي كسا لػ أصيب بالجشػف أو

فإف  خخ عمى  لظ السفقػد.آمفقػد وتقخر تعييغ ؾيع كاف ؾيسا عمى  التسثيل القانػني كسا لػ
أحجىع في  جة إال بعج تبميغ الحكع الى الػرثة أوالسجة القانػنية لمصعغ تقف وال يدوؿ وقف الس

ىميتو لمتقاضي أو صاحب الرفة أ خخ مػشغ كاف لمسػرث أو مػشغ مغ يقػـ مقاـ مغ فقج آ
 مغ قانػف السخافعات السجنية. (2)(174. وىحا ما أكجتو الفقخة الثانية مغ السادة )(1)الججيجة

عمى  ،يؤثخ عمى سخياف مجد الصعغاالشارة اليو أف وفاة السحكـػ لو ال  ومسا تججر
 .(3)يمتدمػف بالؿياـ بأي اجخاء قانػني أساس أف ورثة السحكـػ لو ال

لى وقفيا إعمى مجد الصعغ فتؤدي  لى أف القػة القاىخة تؤثخإ يزاً أوتججر االشارة 
ضخاب عاـ يعج بسثابة قػة قاىخة تؤدي الى إكارثة شبيعية أو  وعميو فإف ؾياـ حالة الحخب أو

قف سخياف ىحه السجد وتخزع تقجيخىا ا ا كانت الػاقعة السجعى بيا قػة قاىخة مغ عجمو الى و 
 .(4)محكسة السػضػع ويجب أف تصخأ بعج سخياف مجد الصعغ بالشقس

وفي حالة وفاة السحكػـ عميو بعج انقزاء السجة القانػنية الخاصة بالصعغ فال يتع تبميغ 
بالحكع في ىحه الحالة،  الييع، ألف السحكػـ عميو يعج راضياً  ورثتو وال يتع تججيج السجة بالشدبة

 عغ انتفاء فكخة القػة القاىخة في ىحه الحالة. فزالً 

( مخافعات فقج نرت عمى أنو: "تججد السجد بالشدبة 174أما الفقخة الثالثة مغ السادة )
ف إزى ىحه الفقخة ف". ومقتج تبميغ الحكع عمى الػجو الستقجـلسغ  كخوا في الفقخة الدابقة بع

سخياف مجة لمصعغ تبجأ مغ اليػـ التالي لتبميغ مغ يقػـ مقاـ السحكػـ عميو في حالة الػفاة او 
 .(5)و زواؿ صفة مغ كاف يباشخ الخرػمة عشوأالفقجاف 

لى وقف إ لظ أف الفقخة االولى تذيخ  ،ونعتقج بػجػد ثسة تشاقس في أحكاـ ىحه السادة
انت نػعيتو، وأكج في الفقخة الثانية بشرو ال يدوؿ وقف السجة، في يًا كأمجة الصعغ بالحكع 

حيغ أف الفقخة الثالثة نرت عمى تججيج مجة الصعغ بعج التبميغ بشريا "تججد السجة" فيحه 
                                                 

 ، االحكاـ وشخؽ الصعغ فييا، مصبعة الخيخات،2ج ،شخح قانػف السخافعات السجنية ،مجحت محسػدد. ( 1)
 .58-57ص ،2000

 .( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي174( مغ السادة )2انطخ نز الفقخة )( 2)
 .83ص ،مرجر سابق ،ياسخ باسع  نػف  .د( 3)
 .301ص ،1986 ،صػؿ السخافعات السجنية والتجارية، االسكشجريةأ ،نبيل اسساعيل عسخ .د( 4)
 .328ص ،مرجر سابق ،دور القػة القاىخة في القػانيغ االجخائية ،سج ياسيغػحسج سسيخ محأ .د( 5)
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العبارة األخيخة تػحي بأف ما شخأ عمى السجة الخاصة بالصعغ يعتبخ انقصاعا ليا وليذ وقفًا. 
( مغ قانػف السخافعات بفقخاتيا الثالثة تحدب مجة الػقف 174في حيغ أنو بسقتزى السادة )

 خخى تبجأ أوألييا مجة إالدابقة عمى الػفاة أو فقجاف أىمية التقاضي أو زواؿ الرفة وتزاؼ 
تحتدب مغ تاريخ تبمغ مغ يقػـ مقاـ الخرع الحي تػفي أو فقج أىميتو لمتقاضي أو صاحب 

قة عمى تحقق سبب الػقف وتحدب السجة الالحقة الرفة الججيجة، بحيث تحدب السجة الداب
 .بعج زواؿ سبب الػقف فتطيخ مجة في مجسميا ىي مجة الصعغ في الحكع

( مغ قانػف السخافعات قج التبذ 174فالسذخع العخاقي في الفقخة الثالثة مغ السادة )
ة عميو األمخ فجمج في نز واحج بيغ أحكاـ الػقف واالنقصاع الخاص بالسجد القانػني

( 174نشا نقتخح عمى السذخع العخاقي تعجيل نز الفقخة الثالثة مغ السادة )إعميو ف .بالصعغ
"تحتدب مجة الػقف بالشدبة لسغ  كخوا في  :تيبحيث تكػف صياغة الشز عمى الشحػ اآل

ففي ىحا الشز السقتخح تأكيج  ".الحكع السحكػر عمى الػجو الستقجـالفقخة الدابقة بعج تبميغ 
 لفكخة الػقف واستبعاد صخيح لفكخة االنقصاع.صخيح 

( مغ قانػف السخافعات 174و 84لى القػؿ أف نز السادتيغ )إ (1) ىب أحج الباحثيغ
 السجنية العخاؾية يعتبخ تأصياًل قانػنيًا لفكخة القػة القاىخة التي تصخأ عمى الجعػى أثشاء الديخ

دة الخرػـ دخل في حجوثيا فزاًل عغ الحكع والتبميغ بو ألف ليذ إلرا فييا أو بعج صجور
 أف السذخع حجد األثخ الستختب عمى وقػعيا.

إال أف  ، ا كانت الػقائع الدالفة الحكخ تعج مغ قبيل القػة القاىخة في قانػف السخافعاتإو 
عمى ىحه الػقائع  لظ أف الػقائع التي تعج مغ قبيل القػة القاىخة  تقترخ فكخة القػة القاىخة ال

يسكغ التدميع بأي حاؿ مغ االحػاؿ بأف مفيػـ القػة القاىخة في قانػف  وال ،وال تحرىال تعج 
بل أف كل  ،السخافعات يشحرخ بػاقعة وفاة الخرع أو فقجاف أىميتو أو زواؿ صفة تسثيمو

واقعة غيخ متػقعة الحجوث وال يسكغ دفعيا أو تجشب نتائجيا، ويتختب عمييا استحالة تشفيح 
قػة  رادة الخرع دخل في وقػعيا تعجئية استحالة مصمقة دوف أف يكػف إلالػاجبات االجخا

ثخىا أفالخرع الحي يراب بحالة غيبػبة يفقج عمى  ،اجخائي قاىخة يشجع عشيا المحاؿ أثخ
عساؿ الشيب والدمب أ دراكو وأحاسيدو والخرع الحي يحتل بمجه وتشتذخ ؼيو الفػضى و إ

الخ مغ الػقائع يعج حالة  ف الػثائق والسدتشجات...وتشيار السؤسدات الحكػمية وتحخؽ وتتم
 .(2)استحالة مصمقة حالت بيشو وبيغ تشفيح واجباتو االجخائية

                                                 

 .56ص ،مرجر سابق ،د. ياسخ باسع  نػف ( 1)
 .51ص ،مرجر سابق ،سعجوف السذيجاني عسارد. ( 2)
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العخاؽ -فقميع كػردستاإإ  قزت محكسة تسييد  زاء ىحا األثخإولمقزاء العخاقي مػقف 
"لجى التجقيق والسجاولة وجج بأف الصعغ التسييدي مقجـ ضسغ السجة  حج قخاراتيا عمى أف:أفي 

 . ولجى عصف الشطخ عمى الحكع السسيدقبػلو شكالً  سبابو لحا قخرأالقانػنية ومذتسل عمى 
وجج انو غيخ صحيح ومخالف لمقانػف، ألنو ثبت مغ وقائع الجعػى والسدتسدكات السخبػشة 

داء أة( لع يبج مشيا أي مػقف يذيخ الى امتشاعيا عغ نفة/ السجعيأالسدت) فييا بأف السسيدة
ف وكيميا أبجى ألكثخ مغ مخة إاليسيغ السػجية الييا حتى تعتبخىا السحكسة ناكمة عغ أدائو بل 

ماـ محكسة البجاءة أو ألييا وأف عجـ حزػرىا إعغ استعجاد مػكمتو ألداء اليسيغ السػجية 
داء اليسيغ يعػد قميع كػردستاف العخاؽ في لشجف ألإمحكسة االستئشاؼ أو أماـ مسثل حكػمة 

رادتيا ولطخوؼ تتعمق بأمػر الالجئيغ في الجوؿ التي يؿيسػف فييا وعجـ إسباب خارجة عغ أل
عتبارىا ناكمة عغ ا يسكغ  لسانيا والدفخ الى لشجف لحلظ الأالدساح ليا مغادرة مقخ إقامتيا في 

 .(1)داـ  لظ كاف بعحر مذخوعأداء اليسيغ ما

 

 انًطهب انثاَي

 رةـقاهـىة انـقـر نهـباشـًـر انـر غيـاألث
قانػف السخافعات السجنية وانسا يقع  شارإيقع في  إف األثخ غيخ السباشخ لمقػة القاىخة ال

في إشار قػانيغ مػضػعية إال انيا عمى صمة مباشخة بأشخاؼ الخابصة االجخائية أثشاء الديخ 
ال يتجاوز مدألتيغ، األولى تقع  األمخ أف األثخ غيخ السباشخفي الجعػى السجنية. وفي حؿيقة 

 ،في إشار قانػف اإلثبات وىي تتشاوؿ دليل اإلثبات السقجـ مغ الخرع في الجعػى السجنية
العقجية فاء السدؤولية السجنية بشػعييا )والثانية تقع في إشار القانػف السجني ونتشاوؿ حالة انت

 اىخة.بدبب القػة الق ،والتقريخية(

تشاولت في الفخع األوؿ أثخ القػة  ،وعمى ىحا األساس قدست ىحا السصمب الى فخعيغ
في حيغ تشاولت في الفخع الثاني، أثخ القػة  ،القاىخة عمى دليل اإلثبات السقجـ مغ الخرع

 القاىخة في إنتفاء السدؤولية السجنية.

 

                                                 

( 2004/الييئة السجنية االستئشاؼية/44قخار محكسة تسييد أقميع كػردستاف العخاؽ السخقع )( 1)
 ،قميع كػردستافإأىع السبادئ القزائية لسحكسة تسييد  ،ليو جاسع جداء جافخإأشار  ،22/11/2004في

 .460ص ،2015 ،الدميسانية ،َذةيىثتمصبعة 
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 الفرع األول

 من الخرمأثر القهة القاهرة عمى دليل اإلثبات السقدم 

الرػرة األولى التي تحجد مالمح نصاؽ القػة القاىخة في اإلثبات ىي حالة فقجاف الجليل 
فقج قاما  (1)الستعاقجاف سشجًا كتابياً  فإ ا حخر .الكتابي بدبب قيخي ال دخل إلرادة صاحبو ؼيو

ؼيزاف  حرل وإ ا ضاع الدشج بقػة قاىخة أو إحتخؽ أو (2)بالػاجب عمييسا قانػنًا ولع يقرخا
كاف  لظ وال شظ  ،ؼيو السبشى الحي كاف مػجػداً  أو أتمف أو حرل زلداؿ أدى الى إنييار

 يدسح باإلثبات بغيخ الكتابة. عحراً 

نو مدتػؼ لذخوط إويتعيغ عمى مغ يجعي فقجاف الدشج أف يثبت وجػد الجليل الكتابي و 
لجليل عمى واقعتيغ ىسا الحادث ثع بعج  لظ يؿيع ا ،إنذاء الدشج العادي وىسا الكتابة والتػؾيع

الحي أدى الى الفقج وواقعة الفقج، وىحا الحادث قج يكػف بفعل السجعى عميو كسا لػ تدبب في 
، (3)تع تدميع الدشج الى السحكسة ثع فقج أو بفعل شخز أجشبي كسا لػ ،إعجاـ الدشج بالحيمة

يج لو ؼيو  خخ الآألي سبب  أوفي جسيع األحػاؿ يجب عميو أف يثبت أنػو فػقجه لػقػة قاىػخة 
كاىل صاحب الدشج فقج العبء عغ . ولتخؽيف (4)عشو يسكغ إسشاده إليو وال عّجُه مدؤوالً  وال

ورد بو بجسيع شخؽ اإلثبات األخخى مخاعاة  أجاز السذخع العخاقي لراحب الدشج أف يثبت ما
 .و ضياعو أو تمفومغ السذخع لتمظ الطخوؼ القيخية التي أدت الى فقج الدشج الكتابي أ

يجػز أف " :الشافح السعجؿ عمى أف (5)( مغ قانػف اإلثبات العخاقي18لقج نرت السادة )
أواًل إ ا فقج الدشج الكتابي  :يثبت بجسيع شخؽ اإلثبات ما كاف يجب إثباتو بالكتابة في حالتيغ

الحرػؿ عمى ؿ دوف بدبب ال دخل إلرادة صاحبو ؼيو، ثانيًا إ ا وجج مانع مادي أو أدبي حا
 ".الجليل الكتابي

                                                 

في قانػف اإلثبات العخاقي يكػف الجليل الكتابي أما سشجات رسسية أوعادية أو أوراؽ غيخ مػقع عمييا ( 1)
 .وسشجات مثبتة لجيغ  وىحه الرػر اتفقت عمييا غالبية القػانيغ السقارنة الخاصة باإلثبات االجخائي

 ،الشاشخ دار الفكخ العخبي ،7ط ،السعايشة ،القخائغ ،اليسيغ ،االقخار ،2ج ،رسالة اإلثبات ،حسج نذأتأ( 2)
 .702ص ،1972 ،الحسامية دار مصبع

جامعة  ،دار الكتب لمصباعة والشذخ ،2شخح أحكاـ قانػف اإلثبات العخاقي، ط ،عباس العبػدي .د( 3)
 .223ص ،1997 ،السػصل

 .704ص ،مرجر سابق ،أحسج نذأت( 4)
( مخافعات 220–200) ،قانػف اإلثبات مرخي  ب( /63أنطخ نرػص القػانيغ السقارنة ليحه السادة : )( 5)

 مجني فخندي
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ولكغ يجب عمى ىحا الخرع السفقػد سشجه الكتابي بالقػة القاىخة أف يثبت انو كاف قج 
 لظ أف حكع الفقخة األولى مغ السادة  ،حرل عمى سشج مكتػب وىػ الجليل الكتابي الكامل

يقبل اإلثبات فال  ،( مغ قانػف اإلثبات ىػ حكع استثشائي ورد عمى خالؼ قاعجة الكتابة18)
بذيادة الذيػد إال إ ا كاف الخرع قج قاـ بسا يفخضو القانػف مغ تييئة الجليل الكتابي الحي 

 .(1)يرمح بحاتو إلثبات الترخؼ القانػني السجعى بو

 أو واقترخت الفقخة الثانية مغ السادة السحكػرة عمى  كخ السانع وىػ إما أف يكػف مادياً 
في شيء  الجليل الكتابي  لظ أف الخرع إ ا لع يكغ مقرخاً أدبيًا حاؿ دوف الحرػؿ عمى 

ولع يدتصع الحرػؿ عمى سشج كتابي كحجوث مانع مشعو مغ االستحراؿ عمى كتابة لدشج 
زادت ؾيستو عمى خسدة آالؼ ديشار، أو كل ترخؼ قانػني يجب إثباتو بالكتابة وجب أف 

 .(2)يدسح لو باإلثبات بذيادة الذيػد

اختمف عغ  ػة القاىخة في القانػف العخاقي قج اتخح مشحى خاصاً ىحا وإف نصاؽ الق
 أف يثبت بجسيع شخؽ اإلثبات ما كاف يجب إثباتو بالكتابة. فقج أجاز ،جسيع القػانيغ السقارنة

في حيغ أف القػانيغ السقارنة كافة حرخت اإلثبات بذيادة الذيػد فقط دوف جسيع 
 عميو السذخع العخاقي. ه الحي ساروىحا ىػ عكذ االتجا ،شخؽ اإلثبات األخخى 

بالتأييج ا  أف حرخ اإلثبات بجليل واحج  ونخى أف اتجاه السذخع العخاقي ىحا ججيخ
مػقف القػانيغ السقارنة( ييجـ مبجأ تبديط الذكمية التي يقػـ عمييا قانػف اإلثبات ومغ  )وىػ

 .ثع الحىاب الى الذكمية الجامجة التي تحىب بأصل الحق

. فقج .( مغ قانػف اإلثبات18زاء ما ورد في السادة )إولمقزاء العخاقي مػقف ىاـ 
العخاؽ في ضػء الفقخة الثانية اعاله في قخاراتيا الحجيثة  -قميع كخدستافإقزت محكسة تسييد 

أف "إستشاد السحكسة عمى البيشة الذخرية مع اليسيغ الستسسة بحجة وجػد مانع أدبي  -:عمى
وكيل السجعي الدشج الكتابي في  بخازإح ألف السانع األدبي يكػف قج زاؿ بعج صحي اتجاه غيخ

الجعػى فكاف عمى السحكسة الدؤاؿ مشو عسا إ ا كاف لجى مػكمو أدلة قانػنية ميسة أخخى 
 .(3)وإال مشحو حق تػجيو اليسيغ الحاسسة الى خرسو"

                                                 

 .206، ص2006 ،بغجاد ،السكتبة القانػنية ،2ط ،شخح قانػف اإلثبات ،د. عرست عبج السجيج البكخ( 1)
 .121ص ،مرجر سابق ،حسج ياسيغػم د. أحسج سسيخ( 2)
( في 2009 ترحيح/ –السجنية االولى الييئة  /703) العخاؽ السخقع–قخار محكسة تسييد أقميع كػردستاف( 3)

قزاء محكسة تسييد  كامل السبادئ القانػنية في ،ليو لجى كيالني سيج أحسجإمذار  22/12/2009
 .98ص ،2012،أربيل ،مصبعة حاج ىاشع ،1ط ،2العخاؽ، ج-قميع كخدستافإ
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السػجػدة بيغ الصخفيغ  "أف عالقة القخابة: لىإ ىبت بو نفديا مسحكسة لخخ آ وفي قخار
السسيدتاف مسا  ةمغ مػرث حالت دوف الحرػؿ عمى بيشة تحخيخية لمترخؼ القانػني الرادر

دفعت محكسة البجاءة الى اإلستساع الى البيشة الذخرية إلثبات الترخؼ القانػني السحكػر 
ني وبالشتيجة كسا واستسعت الى بيشة الشفي السقجمة مغ قبل ورثة السعدى الييا الترخؼ القانػ 

تػصمت محكسة البجاءة الى القشاعة الكاممة بإثبات دعػى السجعية )السسيدة عمييا( تجاه 
 .(1) السجعى عمييسا)السسيدتاف("

( مغ قانػف اإلثبات يعتبخ 18لى القػؿ بأف نز السادة )إ وقج  ىب أحج الباحثيغ
....ا ا فقج .احة مغ خالؿ عبارةلفكخة القػة القاىخة، ا  أخح بيا السذخع صخ  قانػنياً  تأصيالً 

عالقة اللى الدبب األجشبي وىػ الحي يقصع إ ... فكمسة بدبب ىشا تذيخ.الدشج الكتابي بدبب
( مغ القانػف 211والسادة ) .الدببية ما بيغ ركشي الخصأ والزخر في السدؤولية السجنية

القػة القاىخة،  ىي حجى ىحه الرػرإالسجني العخاقي قج أوردت عجة صػر لمدبب األجشبي 
( مغ قانػف اإلثبات تجؿ 18دة )كمسة )بدبب( الػاردة في نز السا فإساس، فوعمى ىحا األ

في  وراعى اثخ حجوثيا وىػ التيديخ ،صخاحة عمى أف السذخع قج أخح بفكخة القػة القاىخة
 نػعية دليل اإلثبات السقجـ مغ قبل الخرع، حيث أجاز لو أف يثبت بكافة شخؽ اإلثبات ما

أف مفيػـ القػة القاىخة الػارد في نز السادة  كاف يجب إثباتو بالجليل الكتابي وججيخ بالحكخ
الخرـػ وىع كاًل  الإيدتفيج مغ ىحا االستثشاء  ( تتسثل القػة القاىخة الخاصة بحيث ال18)

بسعشى  ،شار القانػف السجني الجائغ والسجيغ عمى حج سػاءإوفي  ،مغ السجعي والسجعى عميو
 .(2)بؿية أشخاؼ الخابصة االجخائية والغيخ ال يسكغ أف يدتفيجوف مشيا اف

وفي  فسػقف السذخع العخاقي في تػسيع نصاؽ القػة القاىخة في قانػف اإلثبات عسػماً 
خرػصًا، قائع عمى فمدفة تبديط الذكمية وىي التي تكػف تػأمًا اإلثبات بجسيع أدلة اإلثبات 

لو ومغ ثع نرل الى عجالة مدتشجة الى أحكاـ القزاء الحؿيؿية التي  تشطيسياً  لمحق ومطيخاً 
تزسغ السرمحة العامة وال تؤدي الى التفخيط بأصل الحق الستشازع ؼيو لمػصػؿ الى القزاء 

 .العادؿ

 

 
                                                 

( في 2010 االستئشاؼية/الييئة السجنية  /4العخاؽ السخقع )–قخار محكسة تسييد أقميع كػردستاف( 1)
 .99ص ،مرجر سابق ،ليو  كيالني سيج أحسجإأشار  2/2/2010

 .58ص، مرجر سابق ،ياسخ باسع  نػف  .د( 2)
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 الفرع الثاني

 أثر القهة القاهرة في انتفاء السدؤولية السدنية عن أطراف الرابطة اإلجرائية

( تقـػ عمى ثالثة أركاف وىي نية بشػعييا )العقجية والتقريخيةالسدؤولية السجشظ أف  ال
صل أف السدؤولية تشتفي بإثبات الدبب األجشبي فاأل .دببيةالعالقة الالخصأ والزخر و 

ولكغ اإلتفاؽ عمى أف يتحسل السجيغ تبعة  النقصاع العالقة الدببية بيغ الفعل الزار والزخر
 .(1)يسذ الشطاـ العاـ النو ال حاً القػة القاىخة يعج صحي

غبار أف السدؤولية العقجية ال تتحقق إال عشج اإلخالؿ بإلتداـ ناشئ عغ العقج،  وال
عشج نطخ الجعػى السجنية. فال مجاؿ لمجعػى العقجية بيحا الرجد،  وىحا األمخ غيخ مترػر

بحق أي شخؼ مغ وبالتالي يقترخ األمخعمى السدؤولية التقريخية وىي يسكغ أف تتحقق 
 . (2)عالقة الدببيةالإ ا ارتكب خصأ نتج عشو ضخر وجسعت بيشيسا  ،أشخاؼ الخابصة اإلجخائية

إال وانقصعت العالقة  ،متى تػافخت شخط مغ شخوط القػة القاىخة في فعل مغ األفعاؿ
وأعفي السجعى عميو مغ كل  ،الدببية بيغ فعل السجعى عميو والزخر الحاصل لمسجعي

 . (3)وبالتالي مغ كل تعػيس  يصالب بو شخؼ السجعي مدؤولية

 ا استقمت إفالقاعجة انو  فإ ا كانت القػة القاىخة ىي الدبب الػحيج في وقػع الزخر
و لظ  ،عغ التعػيس يكػف مدؤوالً  القػة القاىخة في إيقاع الزخر فاف السجعى عميو ال

الى القػة القاىخة  فقج عدونا الزخر ،النقصاع رابصة الدببية بيغ فعمو وبيغ الزخر الحي وقع
 .(4)لى فعل السجعى عميوإال 

يدوؿ بعج مزي فتخة  عارضاً  ومع ىحا فقج تكػف القػة القاىخة في بعس الحاالت أمخاً 
سقػط الثمػج، وفي ىحه الحاالت قج تكػف أماـ استحالة مؤقتة ال تعفي  معيشة كالؽيزاف أو

في تشفيح واجبو  و مغ السدؤولية الشاجسة عغ التأخيخالسجيغ مغ تشفيح التدامو ولكشيا تعؽي
االجخائي. فقج يطل التداـ السجيغ قائسا في بعس الحاالت ولكشو يكػف مػقػؼ التشفيح حتى 
يدوؿ ىحا الحادث العارض الحي حاؿ دوف التشفيح حيث يعػد لاللتداـ بشذاشو ويمتـد السجيغ 

                                                 

 .1108ص ،مرجر سابق ،1ج ،الػسيط ،د. عبج الخزاؽ الدشيػري ( 1)
 .59ص ،مرجر سابق ،ياسخ باسع  نػف وأجياد ثامخ الجليسي .د( 2)
 .22ص ،مرجر سابق ،العيداوي صفاء تقي عبج نػر  .د( 3)
 ،دار وائل لمشذخ ،1ط ،3ج ،رابصة الدببية ،حدغ عمي الحنػف، السبدػط في السدؤولية السجنية .د( 4)

 .90ص ،2006 ،األردف ،عساف
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وواضح أف فكخة  ،ركػدحه الحالة في حالة ومعشى ىحه أف اإللتداـ يربح في ى ،الػفاء بو
وقف التشفيح ىحه التعخض إال في الحاالت التي ال يكػف فييا لمتشفيح وقت محجد يربح بعج 

 .(1)مزيو غيخ مقيج بالشدبة لمجائغ

يتبيغ مغ مػقف السذخع العخاقي أف القػة القاىخة يتختب عمييا اإلعفاء فقط مغ الجداء 
فإ ا ما  ،باإللتداـ نتيجة وقػع  لظ الحجث اـ بالػاجب اإلجخائي أوالحي يتختب عمى عجـ الؿي

كأف تكمف السحكسة  ،تع تكميف أحج أشخاؼ الخابصة اإلجخائية بالؿياـ بعسل إجخائي معيغ
السبمغ القزائي بتبميغ صيغة اليسيغ الى السجعى عميو الغائب، واستحاؿ عميو تشفيح واجبو 
االجخائي لحجوث قػة قاىخة تتسثل في مشع التجػاؿ أو قصع الصخيق الضصخابات مدمحة مثاًل 

ف فال تشيس السدؤولية التقريخية بحقو، عمى الخغع مغ تحقق ركشي الخصأ والزخر أل
فإلتداـ السبمغ القزائي تجاه  ،عالقة الدببية مشتفي بدبب القػة القاىخةالالخكغ الثالث وىػ 

 .(2)واجبو اإلجخائي يعج قائسًا وباؽ ويشيس حاؿ زواؿ القػة القاىخة

: مغ القانػف السجني العخاقي بشريا عمى أنو (3)(211وىحا األثخ أكجت عميو السادة )
قج نذأ عغ سبب أجشبي ال يج لو ؼيو كآفة سساوية أو حادث إ ا أثبت الذخز أف الزخر "

لع يػجج  فجائي أو قػة قاىخة أو فعل الغيخ أو خصأ الستزخر كاف غيخ ممـد بالزساف ما
 نز أو اتفاؽ عمى غيخ  لظ". 

ليذ ىشاؾ أدنى شظ ال في الفقو وال في القزاء في أنو إ ا ما أقاـ السجعى عميو 
اىخة ىي الدبب الػحيج الحي نجع عشو الزخر فقج انتفت مدؤوليتو الجليل عمى أف القػة الق

كيف يدتصيع السجعى عميو تقجيع  :ولكغ السدألة التي يتحتع عميشا بحثيا والػقػؼ عشجىا ىي
 الجليل عمى أف الزخر الحي وقع كاف نتيجة القػة القاىخة وحجىا؟ 

أف مجخد إقامة الجليل )ىشخي وليػف مازو وتػنظ( الى القػؿ   ىب األساتحة كل مغ
إ   ،القػة القاىخة ال يكفي ليجـ ىحه السدؤولية السفتخضة وإعفاء السجعى عميو مشيا عمى تػافخ

ال يشصػي ىحا اإلثبات عمى أف خصأ ىحا السجعى عميو )السفتخض( لع يكغ قج ساىع في 
أف يؿيع  ايقاع الزخر. وإ ف يتحتع عمى السجعى عميو إ ا ما أراد التخمز مغ السدؤولية

وعمى ، لى وقػع الزخرإالجليل عمى أف القػة القاىخة كانت ىي الدبب الػحيج الحي أدى 
السحكسة أف تقجر في كل قزية عمى حجة ما إ ا كانت الخابصة الدببية بيغ الحادث الحي 

                                                 

 .ومابعجىا 90ص ،ر سابقجمر ،السبدػط ،د. حدغ عمي الحنػف ( 1)
 .103ص ،مرجر سابق ،دور القػة القاىخة في القػانيغ اإلجخائية ،سج ياسيغػحسج سسيخ محأد. ( 2)
 ( مجني فخندي.1148) ،( مجني مرخي 165نطخ نرػص القانػف السقارف ليحه السادة: )أ( 3)
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 ا كاف الزخر قج إما  يعتبخ قػة قاىخة وبيغ الزخر الحي وقع قائسة أو غيخ قائسة، واف تقجر
لى حج ما، في إولػ  ،عغ ىحه القػة القاىخة وحجىا أـ كاف خصأ السجعى عميو قج ساىعنجع 

 .(1)إيقاع الزخر

 ،أف األثخ غيخ السباشخ لمقػة القاىخة في اشار القانػف السجني ،وخالصة كل ما تقجـ
متى ما أثبت أف  ،انيا تشفي السدؤولية التقريخية عغ الصخؼ السكمف بعسل إجخائي معيغ

عتبار مع األخح بشطخ اال ،خاصة الى قػة قاىخة عامة أو مباشختو ليحا العسل كاف راجعاً عجـ 
أو تتسثل  ،قج حجث أثشاء الديخ في الجعػى السجنية أو بعج صجور الحكع فييا أف ىحا األثخ

و لظ بحدب ما إ ا كانت استحالة تشفيح االلتداـ  أو جدئياً  في األعفاء مغ تشفيح االلتداـ كمياً 
 . (2)جدئية بب قػة قاىخة كمية أوبد

وأكثخ فاعمية في القػانيغ اإلجخائية عشيا في  ثار القػة القاىخة ىي أوسع نصاقاً آف إ
لى السحاكع الى إ ػءف تثار فييا مغ قبل المجأالقانػف السجني و لظ لكثخة الحاالت التي يسكغ 

الحي لحق بو قامت قخيشة فإ ا تسكغ السجعي مغ إثبات الزخر  وقت تشفيح الحكع الرادر.
عمى مدؤولية السجعى عميو عغ الزخر الحاصل إال إ ا تسكغ األخيخ مغ نفي العالقة 

و لظ بإثباتو لػجػد العالقة بيغ القػة القاىخة والزخر الحاصل إ   الدببية بيغ فعمو والزخر
أف القػة القاىخة  فؿياـ السجعى عميو باقامة الجليل عمى .تاماً  اً ءيعفي ىشا مغ السدؤولية اعفا

أقػى إثباتًا مغ القخيشة التي تقػـ عمى أساسيا السدؤولية  ىي الدبب الػحيج لػقػع الزخر
السفتخضة ويتختب عمى  لظ سقػط تمظ القخيشة أماـ الجليل األقػى الحي أثبتو السجعى عميو 

 .(3)وانييار مدؤوليتو مغ أساسيا

ؤولية التقريخية، ما صجر عغ السحكسة شار السدإومغ األحكاـ القزائية الحجيثة في 
التجارية بأغاديخ في )السغخب(، قزت ؼيو بإثبات خبخة قزائية بقرج تحجيج التعػيس 
السدتحق ألصحاب مخاكب الريج الرغيخة وتتمخز وقائع الشازلة في أف عاصفة اجتاحت 

شػح مخاكب ، أدت الى اجتياح السياه لمسيشاء مسا أدى الى ج2010في شتاء  ميشاء أغاديخ
شخكة صػتارب بعج افتكاؾ رباشيا، وقج صجمت ىحه األخيخة مخاكب الريج التقميجي الرغيخة 

ماـ السحكسة التجارية بأغاديخ ألسجسػعة مغ الرياديغ التقميجييغ، وقج باشخ ىؤالء دعػاىع 
السدؤولية عغ الذيء قرج الحكع عمى مالكة البػاخخ )شخكة صػتارب( بتعػيزيع  في اشار

                                                 

 .وما بعجىا 92ص ،مرجر سابق ،السبدػط ،د. حدغ عمي الحنػف ( 1)
 .415ص ،مرجر سابق ،سج ياسيغػمح د. أحسج سسيخ( 2)
 .وما بعجىا 248ص ،مرجر سابق ،مخقذ د. سميساف( 3)
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الحاصل ليع )فقجاف الخبح باالضافة الى الزخر السادي(. ومسا تسدكت بو  الزخرعغ 
السجعى عمييا شخكة صػتارب "أف الحادث ناتج عغ قػة قاىخة، وأف سبب الحادث غيخ 
متػقع والعاصفة كانت قػية ووصمت الى عمع الخأي العاـ الػششي، وأف أصحاب السخاكب 

جخاء بحث في الشازلة إة بسخاكب ججيجة. والسحكسة بعج التقميجية تع تعػيزيع مغ شخؼ الجول
صجار أحكاـ تسييجية وتعييغ خبخاء بقرج تحجيج الزخر الحاصل إاقتزى نطخىا عمى 

لمسخاكب، ما يفيج انيا تجاوزت دفع السجعى عمييا بالقػة القاىخة، واستبعجت ؾياميا. وبالتالي 
السدؤولية لتػفخ شخوط القػة القاىخة و لظ فالسحكسة تجاوزت دفع السجعى عمييا باعفائيا مغ 

لكػف األحكاـ الشيائية ىي التي تكػف  بتعييشيا لمخبخاء الجل تحجيج مقجار التعػيس. واعتباراً 
 ،ف عمل السحكسة في استبعاد القػة القاىخة تطل مجيػلةإجابة عغ الجفػع، فإمحل تعميل و 

ى عمييا لع تػضح بأنيا قامت بسا لكغ يسكغ أف تكػف السحكسة قج استشجت عمى أف السجع
 .(1)"يجب لتفادي وقػع الزخر

 

  

                                                 

 ،مرجر سابق ،ليو د. صفاء تقي عبج نػر العيداوي إأشار  23/1/2012( بتاريخ 555حكع عجد )( 1)
 .23ص
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 تــــًـاتـخـان

 

بعج االنتياء مغ كتابة ىحا البحث تػصمشا الى جسمة مغ االستشتاجات والسقتخحات 
  -تي:نػجدىا كاآل

 االستشتاجات -:أوالا 

تبيغ لشا بأف لفكخة القػة القاىخة وجػد حؿيقي ومؤكج في نرػص قانػف  -1  
(. وليحه الفكخة وجػد حؿيقي في 174( و)84) وبالتحجيج في نز السادتيغالسخافعات السجنية 

واف السذخع لع  ،( مغ ىحا القانػف 18ضل أحكاـ قانػف اإلثبات السيسا نز السادة )
الستجالؿ عمييا مغ خالؿ األحكاـ التي أوردىا في يدتخجميا بذكل صخيح وانسا تع ا

  .الشرػص السحكػرة

عاـ  خخاف لفكخة القػة القاىخة في قانػف السخافعات مفيػميغ أحجىسا خاص واآل -2
ومقتزى السفيـػ الخاص أف تشرب اثار الػاقعة التي تذكل القػة القاىخة عمى الخرع نفدو 

ثار الػاقعة آحيغ مقتزى السفيػـ العاـ أف تشرب  عميو وحجه في بحيث يكػف أثخىا مقترخاً 
التي تذكل القػة القاىخة ال عمى الخرع وحجه فحدب وانسا عمى كل أشخاؼ الخابصة اإلجخائية 

 .والغيخ عمى حج سػاء

القػة القاىخة في ضل أحكاـ قانػف السخافعات السجنية يقرج بيا واقعة أو ضخؼ أو  -3 
وال يسكغ  عمى حج سػاء، والغيخ (خابصة االجخائية )الخرػـأشخاؼ الحجث مدتقل عغ ارادة 

تػقعيا أو دفعيا أو استبعاد نتائجيا الزارة، مغ شأنيا أف تجعل الخرع في حالة استحالة 
ا  انيا تحػؿ دوف مباشختو لمعسل اإلجخائي لمسصالبة بحقػقو ومخاكده القانػنية أو تشفيح  ،مصمقة

 .عاتقو خالؿ السجة السحجدة بشز القانػف  الػاجبات اإلجخائية السمقاة عمى

  ال يػجج في الػاقع حجث ما إ ،مفيػـ ندبي ،ف السفيػـ التقميجي لمقػة القاىخةإ -4
دوف بحث واؼ ومدتؽيس لسالبداتو  ،ف يكتدب وصف القػة القاىخة عمى نحػ مصمقأيسكغ 

ويشجمي عشو ىحا الػصف في ضخوؼ  ،فقج يػصف حجث ما بأنو قػة قاىخة في ضخوؼ معيشة
 ،  البج مغ تػافخ أربعة شخوط يجب اجتساعيا بالحجث الكتدابو الػصف الستقجـإخخى أ

رادة إمتػقع وغيخ مسكغ الجفع ومدتقل عغ  وتتجدج ىحه الذخوط بأف يكػف الحجث غيخ
 .مصمقة استحالةً  الخرػـ ومغ شأنو أف يجعل مباشخة الخرع لمعسل اإلجخائي مدتحيالً 
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يتبيغ مغ خالؿ مػضػع البحث اختالؼ القػة القاىخة عغ نطخية الطخوؼ  -5  
ووجو االختالؼ ىػ أف القػة القاىخة تصبق في السدؤولية العقجية والتقريخية عمى  ،الصارئة

واف  ،حج سػاء بخالؼ نطخية الطخوؼ الصارئة التي ال تصبق إال في إشار السدؤولية العقجية
في حيغ اف الطخوؼ الصارئة  ،أف تكػف عامة كسا يسكغ أف تكػف خاصةالقػة القاىخة يسكغ 

عغ  ما ىي إال حجثًا عاما ويقيج نصاقو بالخرػـ السكمفيغ بالؿياـ باالجخاء القزائي فزالً 
نية بشػعييا )العقجية فإف أثخ القػة القاىخة ىػ انتفاء السدؤولية السج ،االختالؼ مغ حيث األثخ

وبصالف االجخاءات في اشار  ووقف السجد القانػنية ،لقانػف السجني( في مجاؿ اوالتقريخية
الطخوؼ الصارئة عمى مجخد انقاص التداـ  في حيغ يقترخ أثخ ،قانػف السخافعات السجنية

حكاـ القػة القاىخة ليدت مغ الشطاـ العاـ ويجػز أفإف  خيخاً أو  ،السجيغ الى الحج السعقػؿ
 نطخية الطخوؼ الصارئة التي تعتبخ مغ الشطاـ العاـ والاالتفاؽ عمى ما يخالفيا بخالؼ 

 االتفاؽ عمى ما يخالفيا. يجػز

أف ثسة اختالؼ بيغ القػة القاىخة والسانع أو  ،تبيغ لشا مغ خالؿ مػضػع البحث -6  
إ  ال يذتخط في السانع ما  ،ويبجو وجو االختالؼ مغ حيث الذخوط والشصاؽ ،العحر القانػني

القاىخة مغ حيث عجـ تػقعيا وعجـ امكانية دفعيا واف يتختب عمييا استحالة  يذتخط في القػة
في حيغ  ،ؾياـ مغ حجثت لو باتخا  االجخاءات الالزمة لمسحافطة عمى حقػقو استحالة مصمقة

حتى يحجث أثخه في وقف سخياف ،يكفي في السانع أف يقػـ دوف أف يكػف مرجره الخرع
مغ القػة  وأيدخ شخوشاً  لسانع أو العحرالقانػني أوسع نصاقاً عغ أف ا فزالً  ،السجة القانػنية

 .القاىخة

شار إفيػ يحجث في  أما األثخ السباشخ وغيخ مباشخ، اً مباشخ  ف لمقػة القاىخة أثخاً إ -7 
ومثاؿ  ،األولى أثشاء الديخ في الجعػى السجنية ،قانػف السخافعات السجنية ويبجو في صػرتيغ

إ  يتختب عمى  ،( مغ قانػف السخافعات السجنية84نز السادة ) لظ الحاالت الػاردة في 
والثانية يحجث  ،حجوثيا وقف السجد القانػنية وبصالف االجخاءات القانػنية خالؿ مجة الػقف

بعج صجور الحكع في الجعػى السجنية وتبمغ السحكػـ عميو بو ومثاؿ  لظ األثخ الػارد في 
ويتختب عمى حجوثيا وقف السجد القانػنية  ،السجنية( مغ قانػف السخافعات 174نز السادة )

وأثخىا ىشا  ،الخاصة بالصعغ باالحكاـ الى أف يتع تبميغ ورثة السحكػـ عميو أو تعييغ مػششيع
 عمى مجخد وقف سخياف السجد الخاصة بالصعغ وبحدب نػعية الحكع وصفتو.

مباشخ وىػ يقع  غيخ أف لمقػة القاىخة أثخ ،تبيغ مغ خالؿ مػضػع البحث -8   
شار قانػف االثبات إ  إاألولى في  ،خارج نصاؽ قانػف السخافعات السجنية، ويبجو في مجاليغ

يبجو أثخىا في التخؽيف مغ عبء اإلثبات السمقى عمى عاتق الخرػـ )السجعي والسجعى 
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سي الجليل الكتابي )الخس عميو( مغ حيث دليل اإلثبات الػاجب التقجيع، ومغ اثخىا الشدوؿ عغ
والثانية  ،( الى جػاز اإلثبات بكافة شخؽ اإلثبات بسا فييا الذيادة والقخائغ القزائيةوالعادي

جخائي إنيا تشفي السدؤولية التقريخية عغ الصخؼ السكمف بعسل أشار القانػف السجني إ  إفي 
 الى قػة قاىخة مع األخح بشطخ معيغ متى ما ثبت أف عجـ مباشختو ليحا العسل كاف راجعاً 

 االعتبار أف ىحا األثخ قج حجث أثشاء نطخ الجعػى وليذ قبميا أو بعجىا.

 

 السقـتـرحات -:ثانياا 

وحاالت الحخب والسخض  ف الحاالت الستسثمة بانقصاع السخافعة بحكع القانػف،إ -1 
حج الخرػـ أو اختصافو والدفخ السفاجئ أو الػياب الحي تشقصع ؼيو أخبار الغائب أواعتقاؿ 
عغ فقجاف الجليل الكتابي بدبب قيخي  الحي يحجث دوف معخفة أخبار السفقػد فزالً  أو الفقج

ؼبعج أف تع اقخار بعس الشرػص .ال دخل الرادة صاحبو ؼيو كميا تعج مغ قبيل القػة القاىخة
نجعػ السذخع العخاقي أف يتعامل بججية أكبخ  .لفكخة القػة القاىخة قانػنياً  التي عجت تأصيالً 

 ، ا ماعمسشا اف ىحه الحاالت واف كانت جدءًا مغ الػاقع الحي نعايذوإجاؿ السيسا في ىحا الس
الى اقخار السذخع العخاقي  اال انشا ال نجج مغ الشرػص في قانػف السخافعات السجنية ما يذيخ

 لشطخية متكاممة عمى غخار ما ىػ مػجػد في القانػف السجني. 

نقتخح عمى السذخع العخاقي الشز عمى دور القػة القاىخة في قانػف السخافعات  ،عميو  
مغ  لظ القبيل. فبيحه الحالة ال  نفاً آالسجنية و لظ مغ خالؿ عج جسيع الحاالت السحكػرة 

يكفي  ويزع مغ القػاعج ما فعمى السذخع أف يتجخل بذكل مباشخ ،في فخاغ تذخيعينبقى 
 تشجع عغ ىحه السدألة.لحل كل االشكاالت التي 

زالة االلتباس الحي حرل في صياغة نز الفقخة إنقتخح عمى السذخع العخاقي  -2  
( مغ قانػف السخافعات السجنية العخاقي الشافح السعجؿ. فالسذخع كاف قج 174الثالثة مغ السادة )

لػقف التبذ عميو األمخ عشج صياغة الفقخة السحكػرة فجمج في نز واحج ما بيغ أحكاـ ا
فإنشا نقتخح أف تكػف صياغة  .قممغ ىحا السشص .واالنقصاع الخاص بالسجد القانػنية بالصعغ

الدابقة بعج تبميغ  "تحتدب مجة الػقف بالشدبة لسغ  كخوا في الفقخة :الشز عمى الشحػ اآلتي
 ."الحكع السحكػر عمى الػجو الستقجـ

وازالة  ،د صخيح لفكخة االنقصاعففي ىحا الشز السقتخح تأكيج عمى فكخة الػقف واستبعا
 .لاللتباس الحي وقع ؼيو السذخع
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