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ّجا   فواا ٗعاعٌٖ االا اى كراهللاش عز  اضا بعذ االًتِاء هي كتابة بحثٖ ُزا 

كى كتمذم بخااص  اصكاهللاش ّاصتماذٗش  كّد  ّكحوذٍ  لٔ جضٗ  فضلَ ّاحعاًَ ... ّ

ٕا  ماضٖ صألستار اص باإلراشا   لأ بحثاٖ   ا تفض بذاصشصاق هج٘ذ كْساىز اصز

 ُزا ساج٘اً ع صَ دّام اصصحة ّاصعاف٘ة ّاصوضٗذ هي اصتْف٘ك .

 
ّرهللاشٕ ّا تضاصٕ صهللا  هاي هاذا ٗاذ اصوعاا ذ  صاٖ فاٖ هًجااص ُازا اصبحا  

 .ّصن ٗععٌٖ ركشُن فجضاُن ع خ٘شاً.

 ...جضاء اصصهللا  ُؤالء رهللاشٕ ّتمذٗشٕ ّجضاُن ع خ٘ش   
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 صومذهةا

 ٚطالؾجٗ آٌالٗ ٚعٍالٝ األِال١ٓ دمحم عال١ذٔب اٌّشعال١ٍٓ أشالشؾ عٍالٝ ٚاٌغالةَ ٚاٌظالةح ، هلل اٌؾّذ

   .اٌطب٘ش٠ٓ اٌط١ج١ٓ

 ٚاخزٍفذ ٚاٌششاػ اٌفمٙبء ثب٘زّبَ ٚؽذ٠ضب لذ٠ّب ٟؽظ اٌؾك ِفَٙٛ اْ شه الـبٔٗ ِّب  اثزذاءا    

ـبٌؾك ٘ٛ  ،اال أٗ ال ٠ىبد ٠خفٝ ِفِٙٛٗ ِٚذٌٌٛٗ عٓ عبِخ إٌبط  ، ثخظٛطٗ ٚاٌزظٛساد االساء

 ٚرزعالذد اٌؾمالٛق االٔغالب١ٔخ ثزعالذد اٌّظالبٌؼ، وً ِظٍؾخ عٛاء اوبٔذ ِبد٠خ اٚ ادث١الخ ٠ؾ١ّٙالب اٌمالبْٔٛ 

 ٌىالً دعالزٛس٠ب ِىفالٛي ؽالك ٚ٘الٛ ، اٌزمبػالٟ ؽالك ٘الٛ ٌةـشاد اٌّمشسح اٌّّٙخ اٌؾمٛق ِٚٓ ٚرٕٛعٙب

ٚرغعٝ ع١ّع اٌذٚي ـٟ اٌعبٌُ اٌٝ رشش٠ع اٌمٛاعذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌىف١ٍخ ثزٕظ١ُ ٘الزا اٌؾالك  اٌّغزّع ـٟ ـشد

 دْٚ اٌّؾالذد ٔطبلالٗ ػالّٓ اعالزعّبٌٗ ٠زُ اْ ٚالثذ ِطٍمب ؽمب ١ٌظ اٌؾمٛق ِٓ وؽ١شٖ اٌؾك ٘زا ٌٚىٓ

 رعغؿ . اٚ رغبٚص

٘زا اٌؾك اٌزٞ ٠عذ ِالٓ اٌؾمالٛق االعبعال١خ ،  اٌزمبػٟ ؽك اعزعّبي ـٟ اٌزعغؿ ٠زٕبٚي ٘زا ٚثؾضٕب   

اْ االطً ـٟ اٌؾمالٛق ٘ٛ ٌةشخبص عٛاء أوبٔذ ؽج١ع١خ اٚ ِع٠ٕٛخ ، ِٚٓ اٌّةؽع اْ اٌّجذأ اٌعبَ 

ـظبؽت اٌؾك ٌٗ طةؽ١خ وبٍِالخ ـالٟ اعالزخذاَ ؽمالٗ ٚال ٠غالٛص ؽشِالبْ اٞ شالخض ، ٘ٛ عذَ اٌزم١١ذ 

ؽ١الش اْ   ، اٚ ِع٠ٕٛالخ اٚ ع١بعال١خ ٚؼ١ش٘البب١ٌالخ ِّب ٠عزجش ِٓ ؽمٛلٗ اٌشخظ١خ عٛاء أوبٔذ ؽمٛلب ِ

ٚالثذ ٌىٟ ٠ؤدٞ دٚسٖ ٚسعبٌزٗ ـٟ اٌؾ١بح ِٓ اْ ٠زفبعً ِالع ، االٔغبْ وبئٓ ِذٟٔ ٚاعزّبعٟ ثطجعٗ 

بخز١الالبس ِٛػالالٛ  ث لّٕالالب ٚلالالذ ، ٚ٘الالزا االِالالش لالالذ ٠الالؤدٞ اؽ١بٔالالب اٌالالٝ رؼالالبسة ـالالٟ اٌّظالالبٌؼ ، االخالالش٠ٓ 

ٌّب ٌٙالزا اٌؾالك ِالٓ ا١ّ٘الخ العال١ّب ـالٟ ب ٘زا ١ٌىْٛ ِٛػٛعب ٌجؾضٕاٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي ؽك اٌزمبػٟ 

ٌٚغالالٛء االـالالشاد اٌالالٝ ٚػالالعؿ اٌالالٛاص  اٌالالذ٠ٕٟ ٚاالخةلالالٟ ٘الالزا اٌعظالالش ؽ١الالش ٔشالالٙذ ارغالالب  إٌضاعالالبد 

، ٌّٚب ٌٙزا اٌؾك ِالٓ خطالٛسح عٍالٝ اٌؾمالٛق ٚاٌؾش٠البد رشف١ب ثطشؾ ِع١ٓ ،  ٜعٍٛن ؽش٠ك اٌذعبٚ

ـىض١شا ِب ٠غزؽً ثعالغ االشالخبص ِالٓ عالذ٠ّٟ اٌؼال١ّش ٘الزا اٌؾالك أزمبِالب ٚو١الذا ثبشالخبص اخالش٠ٓ 

ٚلالذ رغالالزؽشق ، اِالبَ اٌمؼالبء  ٜاِالبَ عالج١ً ؽغالُ اٌالالذعبٚالعال١ّب ـالٟ ِغزّعبرٕالب ؽ١الش رالالضداد اٌعٛائالك 

ٌٙزٖ االعالجبة اخزشٔالب ٘الزا اٌّٛػالٛ  ، عٙٛد ٚٚلذ اٌخظَٛ ٚاٌغٍطخ اٌعبِخ  ذاٚلبد ؽ٠ٍٛخ ٚرغزٕف

 االٚي اٌّجؾالشخظظالٕب  ؽ١الش ، ِجبؽالش صةصالخ اٌالٝ رمغال١ّٗ اسرؤ٠ٕالب ٚاٌالزِٞضالبسا ٌجؾضٕالب ٘الزا  ١ٌىْٛ

 االٚي اٌّطٍالت خظظالٕب  ، ِطبٌالت صةس ـٟ ٚرٌه اٌزمبػٟ ؽك ِٚب١٘خ ِٚعب١٠شٖ اٌزعغؿ ٌّفَٙٛ
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ـ١الالٗ ِالالذٌٛي اٌزعغالالؿ ٌؽالالخ ٚـالالٟ  رٕبٌٕٚالالب  االٚي ، ٚرٌالاله ػالالّٓ ـالالشع١ٓ اٌزعغالالؿ ؽالالك ِفٙالالَٛ ٌج١الالبْ

 رٕبٌٕٚالب ؽال١ٓ ـالٟ، اٌزعغؿ ِٓ إٌبؽ١خ اٌفم١ٙخ  خظظٕب اٌفش  اٌضبٟٔ ٌّذٌٛي ٚاالططةػ اٌمبٟٔٛٔ 

ٚرٌاله ـالٟ صالةس اـالش  خظظالٕب والً ـالش  ،  اٌؾالك اعالزعّبي ـالٟ اٌزعغالؿ ِعالب١٠ش اٌضبٟٔ اٌّطٍت ـٟ

 اٌضالبٟٔ اٌّجؾالش اِالب، ِب١٘الخ ؽالك اٌزمبػالٟ  رٕبٌٕٚالبٚـالٟ اٌّطٍالت اٌضبٌالش ، ٌّع١بس ِالٓ رٍاله اٌّعالب١٠ش 

 ؽ١ش ِطٍج١ٓ ـٟ ٚرٌه،  ِٚظب٘شٖ اٌزمبػٟ ؽك اعزعّبي ـٟ ٌٍزعغؿ اٌمبٟٔٛٔ االعبط ـ١ٗزٕبٌٕٚب ـ

خظظالٕب ،  ـالشع١ٓ ـالٟ ٚرٌاله،  ؽج١عزالٗ اٚ ٌٍزعغالؿ اٌمالبٟٔٛٔ االعبط ٌج١بْ االٚي اٌّطٍت خظظٕب

 خظظالٕبٖـ اٌضالبٟٔ اٌفالش  اِالب،  اٌزمظال١شٞ اٌخطالؤ ِالٓ طالٛسح اٌزعغالؿ ثىالِْٕٛالٗ  االٚي اٌفالش 

ِظب٘ش اٌزعغؿ ـالٟ اعالزعّبي  رٕبٌٕٚباٌّطٍت اٌضبٟٔ ٚـٟ ،  اٌزمظ١شٞ اٌخطؤ عٓ اٌزعغؿ بعزمة١ٌخث

 البِالالخ ِغالبي ـالٟ اٌزعغالؿ ِظالب٘ش ِالٓ شالىبيالخظظالٕبٖ  االٚي، ػالّٓ صةصالخ اـالش  ؽالك اٌزمبػالٟ 

ٚاٌفالش  ، ٚاٌفش  اٌضبٟٔ ٌّظب٘ش اٌزعغالؿ ـالٟ ِغالبي اعالشاءاد االصجالبد ،  ٚاٌغضائ١خ اٌّذ١ٔخ اٌذعٜٛ

خظظالٕبٖ ـ اٌضبٌالش اٌّجؾالش  اِب،  ٚاٌّؾبوّخ  ـٟ ِغبي اعشاءاد اٌّشاـعخ اٌضبٌش ٌّظب٘ش اٌزعغؿ 

 ٌج١بْ االٚي اٌّطٍت خظظٕب ؽ١ش،  ِطٍج١ٓ ـٟ ٚرٌه ٚاصبس٘ب اٌزعغؿ عٓ اٌّغؤ١ٌٚخ اسوبْ ٌج١بْ

 اٚ اٌخطالؤرٕبٌٕٚالب ـالٟ اٌفالش  االٚي ؽ١الش ٚرٌاله ػالّٓ صةصالخ أـالش  ،  اٌزعغالؿ عالٓ اٌّغالؤ١ٌٚخ اسوبْ

ـالالٟ اٌفالالش  اٌضبٌالالش ٚ ، ٚـالالٟ اٌفالالش  اٌضالالبٟٔ رؾمالالك اٌؼالالشس ،  ٌٍؾالالك اٌّشالالشٚعخ اٌؽب٠الالخ عالالٓ االٔؾالالشاؾ

اصالالبس اٌزعغالالؿ ـالالٟ ـزٕبٌٕٚالالب  اٌضالالبٟٔ اٌّطٍالالت اِالالب ـالالٟ ، رٕبٌٕٚالالب اٌعةلالالخ اٌغالالجج١خ ثالال١ٓ اٌخطالالؤ ٚاٌؼالالشس 

 اٌزعغالالؿ ٌٕظش٠الالخ اٌٛلالالبئٟ اٌالالذٚس ٌج١الالبْ خظظالالٕبٖ ػالالّٓ ـالالشع١ٓ ، االٚي  اعالالزعّبي ؽالالك اٌزمبػالالٟ

 عٍالٝ اؽزالٛد ثخبرّالخ اٌجؾالش أ١ٕٙٔب ٚأخ١شا  خ اٌزعغؿ ٍذٚس اٌعةعٟ ٌٕظش٠خظظٕبٖ ٌٚاٌفش  اٌضبٟٔ 

                            اٌّٛـّك ٚهللا  ...اٌجؾش خةي ا١ٌٙب رٛطٍٕب اٌزٟ ٚاٌزٛط١بد االعزٕزبعبد أُ٘
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 االّل اصوبح 

 حك اصتماضٖ هاُ٘ةّّهعاٗ٘شٍ هفِْم اصتععف 

إْ ِظطٍؼ اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك ، ٌُ ٠ىٓ ِؾً ارفبق ث١ٓ سعالبي اٌفمالٗ ٚاٌمالبْٔٛ ؽ١الش 

دسط ـمٙالبء اٌمالبْٔٛ ـالٟ  ـٟ ؽ١ٓ ،ِظطٍؼ ) إعبءح ( عبِخ  ثظٛسح ٠ٓ١غزخذَ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ اٌؽشث١

ـٟ ؽ١ٓ ٔغالذ اعالزخذاَ ِظالطٍؼ  اعزعّبي وٍّخ ) رعغؿ (وّظش ٚعٛس٠ب عٍٝ ؼٍت اٌذٚي اٌعشث١خ أ

عٍالالٝ اعالالزعّبي ِظالالطٍؼ ) اٌزعغالالؿ ـالالٟ فمالالٗ ٚاٌمؼالالبء ٚـالالٟ اٌعالالشاق دأة اٌ ) اعالالبءح ( ـالالٟ ٌجٕالالبْ ،

 اعزعّبي اٌؾك (
(1)

عزخذَ ـٟ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ ِظالطٍؼ اْ اٌّشش  اٌعشالٟ ا ٔغذ ِٓ عٙخ اخشٜ،  

 )االعالالزعّبي ؼ١الالش اٌغالالبئض (
(2)

اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي  لالالذ أخالالز ثٕظش٠الالخاٌّشالالش  اٌعشالالالٟ  اْ ٠جالالذٚ ٚ، 

زم١ٕٕٙالب ثٕظالٛص لب١ٔٛٔالخ لالبَ ثِغٍالخ األؽىالبَ اٌعذ١ٌالخ ٚ ِٓاٌؾك ِٓ خةي رج١ٕٗ ٌمٛاعذ ـم١ٙخ ِٕمٌٛخ 

) اٌغالٛاص اٌشالشعٟ ٠ٕالبـٟ اٌؼالّبْ ( ـمالذ اْ اٌمبعالذح اٌفم١ٙالخ اٌزالٟ رالٕض عٍالٝ  ٘الِٟٚٓ ٘زٖ اٌمٛاعذ 

 خ( ٌغالٕ 40ٓ اٌّبدح اٌغبدعخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌعشالٟ سلالُ ) ٚسدد ٘زٖ اٌمبعذح ـٟ اٌشك األٚي ِ

1951
(3)

ـٟ ٘زا اٌّجؾش ِفَٙٛ اٌزعغؿ ِٚعب١٠شٖ ِٚب١٘خ ؽالك اٌزمبػالٟ ٚرٌاله ـالٟ صالةس  رٕبٌٕٚب، ٚ

 ٌج١البْاٌّطٍالت اٌضالبٟٔ  خظظٕباٌّطٍت االٚي ٌج١بْ ِفَٙٛ ؽك اٌزعغؿ ـٟ ؽ١ٓ  خظظٕبِطبٌت ، 

اٌّطٍالت اٌضبٌالش ٌج١البْ ِب١٘الخ ِٚالذٌٛي ؽالك اٌزمبػالٟ  خظظالٕباٌزعغالؿ ـالٟ اعالزعّبي اٌؾالك ٚ ِعب١٠ش

  :ٚثبٌشىً االرٟ 

 

 

 
                                                           

 . 36، ص  2001د.دمحم رواس للعة جي ، معجم لغة الفمهاء ، الطبعة الثالثة ، دار النفائس للطبع والنشر ،  بيروت ، لبنان ،  (1)

علن  انن) ) يننون اسنتعماح الينك  ينر 1949لسننة  84( منن المنانون المندني السنورم رلنم 6وفي نفس السياق تننص المناد) ) (2)

 1932(  لسننة 0( منن لنانون الموجبنات والعمنود اللبنناني رلنم ) 124ع في االيواح االتية ...( في ينين تننص المناد) ) مشرو

عل  ان) ) يلزم بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه اثناء استعمال) ليم) يدود يسن النية او الغرض الذم من اجل) منن  الينك ( 

. 

، تفسير النصوص المالنونية باتباع الينمة التشريعية من النصنوص ، دار منتبنة االمنام ، الماضي عواد يسين ياسين العبيدم   (3)

 . 29ص  2012الطبعة االول  ، طرابلس ، لبنان ، 
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 اصوطلب االّل

 اصحك استعوال فٖ اصتععف هفِْم

 ـالٟ ِّٙالخ ِىبٔالخ ـٟ اعزعّبي اٌؾالك ٔظش٠الخ عبِالخ ٚاطالجؾذ رؾزالً اٌزعغؿ ٔظش٠خ ٌمذ ثبرذ 

 االِالش االعزّبع١الخ اٌعةلالبد ٚرعمذ ٌزشعت ٔز١غخ عبء رٌه ٚاْ اٌشا٘ٓ اٌٛلذ ـٟ اٌمبْٔٛ عٍُ ِغبي

 ثال١ٓ ٚاٌزٛـ١الك اٌفشد٠الخ اٌؾش٠بد ِٓ اٌؾذ اٌٝ ٠ؤدٞ لذ ِّب،  اٌعةلبد رٍه رٕظ١ُ ؽزُ ػشٚسح اٌزٞ

 إٌّبصعالبد رٍاله ـالٟ ٌٍفظالً اٌمؼالبء اٌالٝ اٌٍغالٛء اٌٝ االؽشاؾ ٠ؼطش ٚلذ،  اٌّزعبسػخ اٌّظبٌؼ

ال ٠ؼّٓ ِب ٠ٕشالؤ عالٓ  ٚعبئضا   ِششٚعب   اْ ِٓ ٠غزعًّ ؽمٗ اعزعّبال   ٚلؼبءا   ٚأْ ِٓ اٌّغزمش ـمٙب  

. اال أٗ ٠ؼّٓ رٌاله اٌؼالشس ارا اعالزعًّ اٌؾالك اعالزعّبال ؼ١الش عالبئض اٚ رعغالؿ ـ١الٗ، رٌه ِٓ ػشس 

ٚرٌاله ػالّٓ ـالشع١ٓ ـالٟ اٌفالش  االٚي ٔزٕالبٚي ٚعٕؾبٚي ـ١ّب ٠ٍٟ ث١بْ اثشص اٚعٗ ِذٌٛالد اٌزعغالؿ 

ٕزٕبٚي ـ١الٗ ِالذٌٛي اٌزعغالؿ ِالٓ ـاٌفش  اٌضبٟٔ  اِب ، الططةػ اٌمبٌٟٔٛٔؽخ ٚـٟ اـ١ٗ ِذٌٛي اٌزعغؿ 

 ٚعٍٝ إٌؾٛ االرٟ :إٌبؽ١خ اٌفم١ٙخ 

 اصفشع االّل

  صغة ّفٖ االصطالح اصماًًْٖ هذصْل اصتععف 

 ٘ذا٠خ ثؽ١ش اٌغ١ش ٚ٘ٛ ٚأؾشؾ ِبي اٞ ( عغؿ ) ِٓ خ  ٌؽ اْ اٌزعغؿ  
(1)

ٚاٌعغؿ سوالٛة  .

 ظٍُ اٞ رعغؿ اٚ ٚاعزغؿ اٌغٍطبْ االِش ثة رذث١ش ٚال س٠ٚخ  ، ٚعغؿ
(2)

ٚلذ ٚسد ـٟ اٌؾالذ٠ش  . 

 ظٍِٛب   إٌجٛٞ اٌشش٠ؿ ) ال رجٍػ شفبعزٟ اِبِب عغٛـب ( اٞ عبئشا  
(3)

 . 

ِالٓ ا٠الشاد رعش٠الؿ ٌّظالطٍؼ اٌزعغالؿ ـالٟ  اْ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌعشالٟ ٚاْ عبء خب١ٌب  ٚٔةؽع     

ـالٟ ِفٙالَٛ اٌؾالك ٚاعالبءح  عبِالب   أاعزعّبي اٌؾك اال أٗ اٚسد ـٟ اٌّبدر١ٓ اٌغبدعالخ ٚاٌغالبثعخ ِٕالٗ ِجالذ

                                                           
 .150، ص 2009ابن منظور ، لسان العرب ، طبعة جديد) ، دار النتب العلمية ، بيروت ،   (1)

، دار اليضننار) العربيننة ،  3ة والعلننوم ، صننيا  العامننة الجننو رم   نننديم مرعشننلي واسننامة مرعشننلي ، الصننيا  فنني اللغنن (2)

 .113بيروت ، با سنة نشر ، ص 

 1937االمام ابو يامد بن دمحم الغزالي ، ايياء علوم الدين ، الجزء الثاني ، الطبعة االول  ، مطبعة مصطف  دمحم ، المنا ر) ،   (3)

 . 238، ص



 
5 

اٌغالالٛاص اٌشالالشعٟ ٠ٕالالبـٟ ؽ١الالش رالالٕض اٌّالالبدح اٌغبدعالالخ ِالالٓ اٌمالالبْٔٛ اٌّالالزوٛس عٍالالٝ اْ ) ، اعالالزعّبٌٗ 

 (   ب ٠ٕشؤ عٓ رٌه ِٓ ػشسٌُ ٠ؼّٓ ِ عبئضا   اٌؼّبْ ، ـّٓ اعزعًّ ؽمٗ اعزعّبال  

ؼ١الش عالبئض ٚعالت ع١ٍالٗ  ِالٓ اعالزعًّ ؽمالٗ اعالزعّبال   ـال 1ـٟ ؽ١ٓ رٕض اٌّبدح اٌغبثعخ ِٕٗ عٍالٝ اْ ) 

 ٠ٚظجؼ اعزعّبي اٌؾك ؼ١ش عبئض ـٟ االؽٛاي االر١خ : ــ 2 . اٌؼّبْ

 ارا ٌُ ٠مظذ ثٙزا االعزعّبي عٜٛ االػشاس ثبٌؽ١ش.ــ أ 

ِطٍمالب زا االعزعّبي اٌٝ رؾم١مٙب ل١ٍٍخ اال١ّ٘خ ثؾ١ش ال رزٕبعالت ارا وبٔذ اٌّظبٌؼ اٌزٟ ٠شِٟ ٘ ــة 

 ِع ِب ٠ظ١ت اٌؽ١ش ِٓ ػشس ثغججٙب .

 ( .ارا وبٔذ اٌّظبٌؼ اٌزٟ ٠شِٟ ٘زا االعزعّبي اٌٝ رؾم١مٙب ؼغش ِششٚعخ  ــط 

اٌّشالش   ـالبْ، أعالةٖ ٌّشالبس ا١ٌٙالب اال أٗ ٚسؼُ ٚسٚد ٘زا اٌّجذأ اٌعبَ ػالّٓ ٔالض اٌّالبدح اٌمب١ٔٛٔالخ ا

٘الالزٖ رطج١مالالبد اخالالشٜ ٠ّىالالٓ اعزجبس٘الالب ِالالٓ ػالالّٓ  ب  ـالالٟ اٌمالالبْٔٛ اٌّالالذٟٔ ٔظٛطالال ٟ لالالذ اٚسد اٌعشالالال

ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ اٌعشالالٟ ٚاٌزالٟ رالٕض عٍالٝ  1051اؽىبَ اٌّبدح  أ١ٌٗ ِب رش١شِٓ رٌه إٌظش٠خ ، 

ال ٠غالالٛص ٌٍّبٌالاله اْ ٠زظالالشؾ ـالالٟ ٍِىالالٗ رظالالشـب ِؼالالشا ثبٌغالالبس ػالالشسا ـبؽشالالب ٚاٌؼالالشس  -1أالالٗ ) 

 .اٌفبؽش ٠ضاي عٛاء وبْ ؽبدصب أٚ لذ٠ّب 

عالال١ٓ اء ؽفالالش اٚ اعّالالبي اخالالشٜ رؾالالذس ـالالٟ اٌٌٍّٚبٌالاله اٌّٙالالذد ثالالؤْ ٠ظالال١ت عمالالبسٖ ػالالشس ِالالٓ عالالش ـالال 2

ٌٚالٗ ا٠ؼالب اْ ٠طٍالت ٚلالؿ االعّالبي اٌغذ٠الذح اٚ بٚسح اْ ٠طٍت ارخبر وً ِب ٠ٍضَ الرمبء اٌؼالشس اٌّغ

 ارخبر ِب رذعٛ ا١ٌٗ اٌؾبعخ ِٓ اؽز١بؽبد عبعٍخ س٠ضّب رفظً اٌّؾىّخ ـٟ إٌضا  .

خش ٚاؽذس ـٟ عبٔجالٗ ثٕالبء ٚرؼالشس ِالٓ ـغبء ا ِششٚعب   ظشؾ ـٟ ٍِىٗ رظشـب  ٚارا وبْ اؽذ ٠ز -3

 ـعٍٗ ـ١غت ع١ٍٗ اْ ٠ذـع اٌؼشس ثٕفغٗ ( 

بْٔٛ اٌّالذٟٔ ٚاٌزالٟ رالٕض عٍالٝ أالٗ ا٠ؼالب ِالٓ اٌمال 1060ِٚٓ رٌه ا٠ؼب ِالب رشال١ش ا١ٌالٗ اؽىالبَ اٌّالبدح 

 ( ...عٍٝ اْ ال ٠ّٕع رٌه ِٓ اعزعّبي ؽك ٌعمبس ِغبٚس ، ٌىً ِبٌه اْ ٠غٛس ٍِىٗ )

 لالشاسِؾىّالخ اٌز١١ّالض االرؾبد٠الخ ـالٟ ثٗ لؼذ ِٓ اٌزطج١مبد اٌمؼبئ١خ ٌٍٕظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اعةٖ ِب ٚ

ٌٙب ثبٔٗ ) ؽ١ش صجذ ِالٓ خالةي اٌزؾم١مالبد اٌزالٟ اعشرٙالب اٌّؾىّالخ ثالبْ ا١ٌّّالض٠ٓ ) اٌّالذعٝ ع١ٍّٙالب ( 
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بصح ثٕالبء لبِب ثؤٔشبء عذح رشاث١خ ـٟ اٌالٛادٞ وّالب لبِالب ثبٔشالبء داس٠الٓ ـ١ٙالب دْٚ اعزؾظالبٌّٙب عٍالٝ اعال

اط١ٌٛخ ِٓ اٌغٙبد اٌّع١ٕخ ِّب رغجت رٌه ـٟ رغّع ا١ٌّبٖ ـٟ اٌّغشٜ اٌطج١عٟ ٚأؾجبعالٗ ِٚالٓ صالُ 

أظالالالشاـٗ  اٌالالالٝ اٌمطعالالالخ اٌعبئالالالذح ٌٍّالالالذعٟ ِٛػالالالٛعخ اٌالالالذعٜٛ ٚاٌؾالالالبق اػالالالشاس ثٙالالالب ، ٌالالالزٌه رىالالالْٛ 

ذعٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ ِٓ عبٔت اٌّالذعٝ ع١ٍّٙالب ِزؾممالخ ٚثبٌزالبٌٟ ـبّٔٙالب ٍِالض١ِٓ ثزعال٠ٛغ اٌّال

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ .. ( (  1/  1051عٓ رٍه االػشاس عّة ثبؽىبَ اٌّبدح )
(1)

 . 

ِظطٍؼ ) اٌزعغؿ ( ـٟ ٔض  يرؾبشٝ اعزعّبـٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  اْ اٌّشش  اٌعشالٟغذ ٚٔ    

ٚرٌه سثّب ٌغعزٗ ٚاثٙبِٗ ٚاعزّذ ِٓ اٌفمالٗ االعالةِٟ  غبدعخ ٚاٌغبثعخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔاٌّبدر١ٓ اٌ

 ثٛعٗ خبص اٌؼٛاثؾ اٌضةصخ اٌزٟ لذ اشزًّ ع١ٍٙالب اٌالٕض
(2)

وّالب ٚاْ اٌّشالش  اٌعشالالٟ لالذ الزفالٝ  . 

ـٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ أصش اٌّشالش  اٌّظالشٞ ـالؤٚسد إٌظالٛص اٌخبطالخ ـالٟ إعالبءح اعالزعّبي اٌؾالك ـالٟ 

الالٟ ـالٟ اٌجالبة اٌز١ّٙالذٞ ػالّٓ االؽىالبَ اٌعبِالخ ٚ٘الزا ٠عٕالٟ اٌّبدر١ٓ اعالةٖ ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ اٌعش

إعطبء ٔظش٠خ اٌزعغؿ ـٟ اعالزعّبي اٌؾالك ِالٓ اٌعّالَٛ ِّالب ٠غعٍٙالب رجغالؾ ؽىّٙالب عٍالٝ ع١ّالع ـالشٚ  

اٌمالالبْٔٛ ٚعٍالالٝ اعزجالالبس أْ اٌمالالبْٔٛ اٌّالالذٟٔ ٘الالٛ األطالالً ٚرٕجالالع ِٕالالٗ اٌمالالٛا١ٔٓ األخالالشٜ ـؼالالة عالالٓ أْ 

س٘ب إٌالالٝ اٌفمالالٗ ايعالالةِٟ ٚأْ اٌّالالبدح األٌٚالالٝ ِالالٓ ٔظش٠الالخ اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي اٌؾالالك رّزالالذ ـالالٟ عالالزٚ

اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌعشالٟ عذد اٌفمٗ ايعةِٟ ِظذس ِٓ ِظبدس اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٠شعع إ١ٌٗ ـٟ ؽبٌالخ 

عالالذَ ٚعالالٛد اٌالالٕض اٌمالالبٟٔٛٔ  
(3)

اال أالالٗ ِٚالالع رٌالاله ٔةؽالالع اْ اٌّشالالش  اٌعشالالالٟ اٚسد طالالشاؽخ  . 

 ؽٛاي اٌشخظ١خ ٚلبْٔٛ االصجبد .ِظطٍؼ اٌزعغؿ ـٟ لٛا١ٔٓ خبطخ اخشٜ ومبْٔٛ اال

 

 

 

                                                           
، والمنشور ضمن لاعد) التشريعات العرالية علن   2009/  4/  22والمؤرخ في  974لرار مينمة التمييز االتيادية المرلم  (1)

 شبنة األنترنيت .

الميامي اسماعيح العمرم ، اليك ونظرية التعسف في استعماح اليك ، الطبعة االول  ، مطبعة الز راء اليديثة ، الموصنح ،  (2)

 . 201، ص  1984

الماضي عواد يسين ياسين العبيدم ، تفسير النصوص المانونية باتبناع الينمنة التشنريعية منن النصنوص ، دار منتبنة االمنام ،  (3)

 وما بعد ا .  129، ص 2012الطبعة االول  ، طرابلس ، لبنان ، 
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 اصفشع اصثاًٖ

 اصتععف فٖ االصطالح اصفمِٖ  هذصْل

 ؽ١الش اْ ؤْ ٔظش٠خ اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك رّزذ ـٟ عزٚس٘ب إٌٝ اٌفمالٗ ايعالةِٟـ اثزذاءا  

 عبِالب   أ  ِجالذ بثّؼّْٛ ـىشح اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾمٛق ثؤعزجبس٘ا٘زُ ـٟ ثذا٠برٗ  لذاٌفمٗ االعةِٟ 

٠مَٛ عٍٝ االطٛي ٚاٌّجبدٞء اٌعبِخ اٌٛاسدح ـٟ اٌمشاْ اٌىالش٠ُ ٚاٌغالٕخ إٌج٠ٛالخ ٚاال٘زّالبَ ثزطج١مبرٙالب 

ار والالبْ ِالالب ٠ّٙٙالالُ ٘الالٛ اٌزٛطالالً اٌالالٝ ِعشـالالخ ، ٚرٛػالال١ؼ ِشا١ِٙالالب ٚا٘الالذاـٙب دْٚ االوزالالشاس ثزعش٠فٙالالب 

١الالخ اٌزالالٟ اٌؾىالالُ اٌشالالشعٟ ٌٍّغالالؤٌخ اٌشالالشع١خ اوضالالش ِالالٓ ا٘زّالالبُِٙ ثظالال١بؼخ اٌزعالالبس٠ؿ ٚإٌظش٠الالبد اٌفمٙ

  عشـٙب اٌفمٗ اٌؾذ٠ش
(1)

 . 

 ٌزؾم١الالك رغالالعٝ ِعالالب١٠ش ٘الالٟ ايعالالةِٟ اٌفمالالٗ ـالالٟ اٌؾالالك اعالالزعّبي ـالالٟ اٌزعغالالؿ ِعالالب١٠شاْ ٚ 

 ـالة ، ِع١ٕالخ ب٠الخؼ ٌزؾم١الك شالشعذ ٚعال١ٍخ اٌؾالك أْ اعزجالبس ٚعٍالٝ اٌّظالٍؾخ ٚاٌّفغالذح ث١ٓ اٌّٛاصٔخ

 لظالالذ ٠ٕالالبلغ رٌالاله ألْ ، ِشالالشٚعخ ؼ١الالش ِظالالٍؾخ ٌزؾم١الالك أٞ ، ؼب٠زٙالالب ؼ١الالش ـالالٟ اعالالزعّبٌٙب ٠غالالٛص

 . اٌؾك ٘زا رشش٠عٗ ِٓ اٌشبس 

ثعالالغ اٌزعالالبس٠ؿ ٌّالالذٌٛي اٌزعغالالؿ ِٕٚٙالالب ثؤٔالالٗ ) رؾب٠الالً عٍالالٝ  اٌّغالالٍّْٛاٚسد اٌفمٙالالبء  ٚلالالذ

ِمظٛد اٌشش  اٚ رؾب٠ً عٍٝ ثٍٛغ ؼشع ٌُ ٠شش  اٌؾك العٍٗ ( 
(2)

 . 

 ( وّب أٗ رُ رعش٠فٗ ثبٔٗ ) اعزعّبي اٌؾك عٍٝ ٚعٗ ؼ١ش ِعزبد ششعب  
(3)

 . 

اٌشش٠عخ االعة١ِخ رمال١ُ اؽىبِٙالب عٍالٝ اعالبط اٌعذاٌالخ ٚرغالزٙذؾ رؾم١الك اٌّظالبٌؼ ٚدسء  ٚاْ

 . ٠ٚطٍك اٌفمٙبء اٌّغٍّْٛ رعج١ش ) اٌّؼبسح ـٟ اٌؾمٛق ( عٍٝ اعبءح اعزعّبي اٌؾك اٌّفبعذ 

                                                           
 1962علوم المانونية وااللتصادية ، د.عيسوم ايمد عيسوم ، نظرية التعسف في استعماح اليك في الفم) االسامي ، مجلة ال  (1)

 .1، ص

 .382، ص 1991، دار النتب العلمية بيروت ، 2ابي اسياق  الشاطبي ، الموافمات في اصوح الشريعة ، ط  (2)

الشني  علنني الففينف ، التعسننف فني اسننتعماح الينك ، بيننس منشنور فنني اسنبوع الفمنن) االسنامي ، بننا سننة وال منننان الطبننع ،   (3)

 .206ص
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ِٚٓ اٌّؤٌف١ٓ اٌّعبطش٠ٓ اٌجبؽض١ٓ ـٟ اٌفمٗ ايعةِٟ ِالٓ رعالشع ٌزعش٠الؿ اٌزعغالؿ ؽ١الش  

 ـّٟٙ أثٛ عٕخ ثؤٔٗ )اعزعّبي ائغبْ ؽمٗ عٍٝ ٚعٗ ؼ١ش ِششٚ   (عشـٗ اٌذوزٛس أؽّذ 
(1)

 . 

 اٌفمٙالالبء ثٛعالالٛد اخالالزةؾ ثالال١ٓ ؼٍالالتأ٠الالشٜ اِالالب ثخظالالٛص ٚعٙالالخ ٔظالالش اٌفمالالٗ اٌمالالبٟٔٛٔ ـبٔالالٗ 

ِّبسعالخ اٌشالخض ٌفعالً ثٗ ٚرغبٚص ؽذٚد اٌؾك ـبٌزعغؿ ٠مظذ  اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك ِفِٟٙٛ

ـفىالالشح ، ِشالشٚ  ـالالٟ االطالالً ٌٚىالالٓ رٌاله اٌفعالالً ٠ٍؾالالك اٌؼالالشس ثالبٌؽ١ش اٚ ٠خالالبٌؿ ؽىّالالخ اٌّشالالشٚع١خ 

اٌزعغؿ رفزشع ٚعٛد ـعً ٠ذخً ـٟ ؽذٚد ِؼالّْٛ اٌؾالك ـ١ىالْٛ ِشالشٚعب ـالٟ رارالٗ ٌٚىٕالٗ ٠ٕمٍالت 

 اٌٝ ـعً ؼ١ش ِششٚ  الٔؾشاؾ ٚع١ت ـٟ لظذ طبؽت اٌؾك اٚ ِجزؽبٖ
(2)

 .   

ـالالٟ األطالالً ثّمزؼالالٝ ؽالالك  ِشالالشٚعب   إْ اٌزعغالالؿ ٠صمظالالذ ثالالٗ ِّبسعالالخ شالالخض ِالالب ـعالالة  ؽ١الالش 

 اٌّششٚع١خـــــخ س ثؽ١شٖ أٚ ٠خبٌؿ ؽىّششعٟ عٍٝ ٔؾٛ ٠ؤدٞ اٌٝ إٌؾبق ػش
(3)

. 

ؽالك ؽ١الش اْ ٌىالً  اثزالذاءا  اِب ـٟ ؽبٌخ اٌزغبٚص عٓ اٌؾك ـبٕٔب ٔىْٛ اصاء عًّ ؼ١ش ِششٚ  

الثالذ ٌظالبؽت اٌؾالك االٌزالضاَ ثٙالب ٚأالٗ خبسع١الخ اٚ  ؽالذٚد ِٛػالٛع١خ  ٚوّالب ٘الٛ ِعٍالَٛ  ِٓ اٌؾمٛق

ؽبٌالخ اٌزعغالؿ ـالبْ اٌشالخض ـالٟ أالٗ ؽ١ٓ ـٟ ، ٚعذَ اٌخشٚط ع١ٍٙب ٚاال وبْ ِزغبٚصا ٌؾذٚد اٌؾك 

٠زالٗ ـالٟ رؾم١الك ثالبٌؾك عالٓ ؼب ـبٌزعغالؿ ٠عزجالش أؾشاـالب  عالٓ اٌؽب٠الخ اٚ اٌؽالشع اٌّؾالذد ٌؾمالٗ ٠ٕؾشؾ 

 .  ذا ٠شد عٍٝ اعزعّبي اٌؾكش اٌؽب٠خ ل١اٌّظبٌؼ ٚثزٌه رعزج

ع١البس لالبٟٔٛٔ عالبِع ٠شالًّ صالبس اٌخالةؾ ثال١ٓ اٌفمٙالبء ـالٟ ِالذٜ اِىب١ٔالخ ٚعالٛد ِ خ ٚـٟ اٌؾم١مال

ٚاٌّزّضٍالالخ ثمظالالذ االػالالشاس د اٌزعغالالؿ ، ؽ١الالش ٠الالشٜ اٌالالجعغ ثالالبْ ٘الالزٖ اٌؾالالبالد اٌالالضةس ع١ّالالع ؽالالبال

ٚاسدح عٍالٝ ٚسعؾبْ اٌؼشس ثشىً وج١ش عٍٝ اٌّظالٍؾخ ٚوالْٛ اٌّظالٍؾخ ؼ١الش ِشالشٚعخ أّالب ٘الٟ 

                                                           
،  ۷۳۳۱ مية ، مطبعننة دار التنن ليف ، مصننر ،د . أيمنند فهمنني أبننو سنننة النظريننات العامننة للمعننامات فنني الشننريعة ا سننا  (1)

 .۷۱۱ص

 . 78، ص 1947د.انور سلطان ، نظرية التعسف في استعماح يك الملنية ، مجلة المانون وااللتصاد ،   (2)

، مطبعنة فتيي الدريني ، اليك ومند  سنلطان الدولنة فني تمييينده ونظرينة التعسنف فني اسنتعماح الينك بنين الشنريعة والمنانون  (3)

 . ۲۱۲، ص  1967،  1جامعة دمشك ، ط
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 ٟ ال ٠ّىٓ االعالزعبظخ عٕٙالب ثّع١البس ٚاؽالذ عالب١ٌَٚظ اٌّضبي ٚثبٌزبٌاٌؾظش عج١ً 
(1)

ٚٔؾالٓ ثالذٚسٔب  . 

 ٘زا االرغبٖ .ٔؤ٠ذ 

ثالبْ رٍاله اٌؾالبالد ٚاسدح عٍالٝ ٠الشٜ عبٔت اخش ِٓ اٌفمالٗ اْ ٕ٘بن ارغب٘ب اخش ٠زجٕبٖ ـٟ ؽ١ٓ 

 عج١ً اٌّضبي ثبعزجبس٘ب ؽبالد رطج١م١خ ٌّع١بس عبَ
(2)

. 

 

 اصوطلب اصثاًٖ

 استعوال حك اصتماضٖفٖ هعاٗ٘ش اصتععف 

ِالٓ ٠ّالبسط ٘الزا  ِم١ذ ثؼشٚسح ٚعٛد ِظٍؾخ عذ٠خ ِٚششٚعخ ٠ٚعذ ِزعغالفب  اْ ؽك اٌزمبػٟ       

اٌؾك دْٚ اْ ٠غالزٕذ اٌالٝ ِظالٍؾخ اٚ وبٔالذ ِظالٍؾزٗ ؼ١الش عذ٠الخ اٚ ؼ١الش ِشالشٚعخ اٚ والبْ االدعالبء 

 ثغٛء ١ٔخ اٚ ثمظذ إٌىب٠خ اٚ اٌى١ذ ٚاالـزشاء ٌةخش٠ٓ
(3)

 . 

ػالّٓ اٌجالبة ،  1951ٌغالٕخ  40سلالُ اٚسد اٌّشش  اٌعشالٟ ـٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌعشالالٟ ٚلذ 

( ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ  7ٚ  6 ٚـمالب ٌالٕض اٌّالبدر١ٓ )بَ اٌعبِخ ألعالبءح اعالزعّبي اٌؾالك اٌز١ّٙذٞ االؽى

 لظالالذٚ٘الالٟ اٚ ِعالالب٠جش اْ ِعالالب١٠ش اٌزعغالالؿ ٚرغالالبٚص اٌؾالالك رزؾالالذد ثضةصالالخ عٕبطالالش ؽ١الالش  ، اٌعشالالالٟ

، ٚثعالالذَ ِشالالشٚع١خ رٍالاله اٌّظالالٍؾخ  ، ٚعالالذَ اٌزٕبعالالت ثالال١ٓ اٌّظالالٍؾخ ٚاٌؼالالشس، االػالالشاس ثالالبٌؽ١ش 

 ٚعٍٝ اٌشىً االرٟ : ٚرٌه ػّٓ صةصخ اـش  ٘زا اٌّطٍت  ـٟعٕزٕبٚي ٘زٖ اٌّعب١٠ش اٌضةصخ ٚ

 

 

 

                                                           
 . 689د. عبدالرزاق السنهورم ، الوسيط في شر  المانون المدني ، دار النهضة العربية ، الما ر) ، با سنة نشر  ، ص (1)

 . 267، ص 1956، مطبعة مصر ، الما ر) ،  يسين عامر ، المسؤولية المدنية  د. (2)

الماضي ابي اسياق ابنرا يم بنن عبندل المعنروف بنابي الندم اليمنوم الشنافعي ، نتناب ادب الماضني ، الندرر المنظومنات فني  (3)

 . 189و188ا ر) ، صااللضية والينومات ، تيميك الدنتور دمحم مصطف  الزييلي ، دار الفنر ، الم



 
10 

 اصفشع االّل

  االضشاس باصغ٘ش لصذ

ٚعٍالٝ اٌالشؼُ ِالٓ اْ ٘الزا اٌّع١البس ٘الٛ ِع١البس ٔفغالٟ ، ٠ّضً ٘زا اٌّع١البس اٚي طالٛس اٌزعغالؿ 

اٌؾالك ٚرزالٛاـش ٘الزٖ اٌظالٛسح ارا ٚرارٟ اال أٗ ٠ّىٓ اعزخةطٗ ِٓ أزفبء ا٠خ ِظالٍؾخ ِالٓ اعالزعّبي 

 وبْ لظذ االػشاس ٘ٛ اٌمظذ اٌٛؽ١ذ
(1)

 . 

ٌالالذٜ اٌشالالخض وبٌالالذعبٚٞ  ؽ١الالش اْ اٌمؼالالبء ٠غالالزخٍض ٘الالزا اٌّع١الالبس ِالالٓ أزفالالبء ا٠الالخ ِظالالٍؾخ

 ٚٚـك اٌمٛاعذ اٌعبِخ ـٟ االصجبد .الِىبْ اصجبد رٌه ثىبـخ ؽشق االصجبد اٌى١ذ٠خ ٚثب

اٌغٕٙٛسٞ أٗ ٌالٛ ٌالُ ٠مالُ اٌالذ١ًٌ اٌمالبؽع عٍالٝ ٚعالٛد اٌمظالذ ـالٟ اؽالذاس  اٌفم٠ٚٗ١شٜ اٌذوزٛس 

اٌؼشس ٌٚىٓ اٌؼشس ٚلع ـعة ٚرج١ٓ أٗ ٌُ ٠ىٓ ٌظبؽت اٌؾك ا٠خ ِظٍؾخ ـٟ اعالزعّبي ؽمالٗ عٍالٝ 

  لش٠ٕالخ لبؽعالخ عٍالٝ ل١البَ اٌمظالذ  ربِالب   ـبْ أعذاَ اٌّظالٍؾخ ٕ٘الب أعالذاِب  ، اٌٛعٗ اٌزٞ اػش ـ١ٗ ثبٌؽ١ش 

٠ٚىالْٛ ِالٓ ؽالك ، ٠ٚالذي اٌخطالؤ اٌغغال١ُ عٍالٝ عالٛء ا١ٌٕالخ ارا دعّٙالب د١ٌالً اخالش ؼالشس وّالب ٌثبؽذاس ا

ٚاْ اٌمؼالالبء عالالشٜ عٍالالٝ اعالالزخةص ٘الالزٖ ا١ٌٕالالخ ِالالٓ  اٌخظالُ اصجالالبد عىغالالٙب ثبٌالالذ١ًٌ اٌمالالبٟٔٛٔ اٌّعزجالالش

والزٌه اٌؾالبي ـالٟ ؽبٌالخ رفب٘الخ ٚ، ٌؾك اعزعّبال ٠ٍؾك اٌؼشس ثالبٌؽ١ش أزفبء وً ِظٍؾخ ِٓ اعزعّبي ا

  اٌّظالالٍؾخ
(2)

ٚثبٌزالالبٌٟ ـالالبْ اعالالزعّبي اٌؾالالك ثمظالالذ اٌؾالالبق اٌؼالالشس ثالالبٌؽ١ش ٠عزجالالش ِع١الالبسا رار١الالب الٔالالٗ  . 

ـالبْ والبْ ال ٠مظالذ عالٜٛ ، ٌظبؽت اٌؾالك ـالٟ اعالزعّبٌٗ ٌالزٌه اٌؾالك ٚإٌفغٟ اٌؾم١مٟ  ٠زعٍك ثبٌمظذ

٠عذ ِزعغفب ـٟ اعزعّبي رٌه اٌؾك االػشاس ثبٌؽ١ش دْٚ اْ ٠غٕٟ اٞ ـبئذح ِٓ االعزعّبي ـبٔٗ 
(3)

. 

                                                           
د. رمضان ابو السعود ، الوسيط في شر  المانون المدني ، النظرية العامة لليك ، الدار الجامعية للطباعة والنشنر ، بينروت ،  (1)

 . 656ص

 . 207، ص ك بالسنهورم ، المصدر الساد. عبدالرزاق  (2)

ة العامة لالتزامات ، مصادر االلتزام ، دار الهد  ، الجزائنر دمحم صبرم السعدم ، الواض  في شر  المانون المدني ، النظري (3)

 .47، ص  2011، 
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، ِالٓ ٚلالبئع اٌالذعٜٛ ثالً ٠شالىةْ ٚالعالخ  االػالشاس ٚعالٛء ا١ٌٕالخ ال ٠فزشػالبْ ـشػالب  ٚاْ ١ٔخ 

 ٌٍمبػٟ اٌزؾمك ِٓ ٚعٛدّ٘ب ـٟ ػٛء االدٌخ اٌّزٛاـشح ٚظشٚؾ اٌمؼ١خٚ
(1)

وّالب ٚاْ اٌّجالذأ ٘الٛ .  

خ لب١ٔٛٔالخ ٠ّىالٓ لش٠ٕالاٌّفزالشع ـالٟ االعّالبي اٌمب١ٔٛٔالخ ٚاٌّبد٠الخ ٠ٚشالىً  ٠عزجش االطالًاْ ؽغٓ ا١ٌٕخ 

 عىغٟ ٔمؼٙب ثذ١ًٌ
(2)

.   

ثبٔالٗ ) .. اْ اٌؾىالُ ا١ٌّّالض ثالبٌٕظش ٌّالب اعالزٕذ  عشال١الخٚـٟ ٘زا اٌغ١بق لؼذ ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌ

ا١ٌالالٗ ِالالٓ اعالالجبة ِٛاـالالك ٌٍمالالبْٔٛ ار اْ اعالالزعّبي ا١ٌّّالالض ع١ٍالالٗ ؽمالالٗ اٌمالالبٟٔٛٔ ثؾغالالٓ ١ٔالالخ ال ٠غالالزٍضَ 

 ِؤاخزرٗ عّب ٌؾك ا١ٌّّض ِٓ ػشس ـٟ ؽبٌخ ٚلٛ  رٌه اٌؼشس (
(3)

 . 

ثؤٔالٗ ) .. ٚؽ١الش اْ اٌٍغالٛء اٌالٝ اٌمؼالبء ؽالك ٌٙالب اخش  لشاسـٟ  ٌعشال١خِؾىّخ اٌز١١ّض اوّب ٚلؼذ 

ٔٙالب وبٔالذ ثؤوفٍٗ اٌذعزٛس ٚاْ رؾش٠ه اٌّالذعٝ ع١ٍٙالب اٌشالىٜٛ اٌغضائ١الخ ٌالُ ٠ضجالذ أٙالب وبٔالذ و١ذ٠الخ ٚ

ٚؽ١الالش اْ اٌغالالٛاص اٌشالالشعٟ ٠ٕالالبـٟ اٌؼالالّبْ ِٚالالٓ اعالالزعًّ ؽمالالٗ ، عالال١ئخ ا١ٌٕالالخ عٕالالذ رمالالذ٠ُ اٌشالالىٜٛ 

( ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ ٌالزا 6اعزعّبال عبئضا ٌُ ٠ؼّٓ ِالب ٠ٕشالؤ عٕالٗ ِالٓ ػالشس عّالة ثبؽىالبَ اٌّالبدح )

٠ىْٛ ِب أزٙٝ ا١ٌٗ اٌؾىُ ثشد دعٜٛ اٌّذعٟ ِغزٕذا ٚؽىُ اٌمبْٔٛ لشس رظذ٠مٗ ( 
(4)

. 

) ثبر١فالالب( ػالالّٓ ِؾىّالالخ اعالالزئٕبؾ ِٕطمالالخ لؼالالذ ِؾىّالالخ اٌجالالذاءح ـالالٟ ا٠ؼالالب ٚـالالٟ ٘الالزا اٌظالالذد 

ع١ٍٗ ٌّٚب رمذَ ٚؽ١ش اْ دعٜٛ اٌّالذعٟ ـالٟ ؽٍالت اٌزعال٠ٛغ ـالٟ ٘الزٖ اٌالذعٜٛ رغالزٕذ ..د٘ٛن ثبٔٗ )

اٌٝ اٌؼشس اٌزٞ ٌؾالك ثالٗ ِالٓ عالشاء البِالخ اٌّالذعٝ ع١ٍالٗ ٌالذعٜٛ ِذ١ٔالخ ػالذٖ ـالٟ ؽ١ٕالٗ ٚأالٗ ٌؾمالٗ 

الؽالالة  عٍالالٝ اػالالبث١ش ػالالشس ِالالبدٞ ِٚعٕالالٛٞ ِالالٓ عالالشاء رٌالاله ٚؽ١الالش لالالذ صجالالذ ٌٍّؾىّالالخ ِالالٓ خالالةي ا

اٌذعبٚٞ اٌغبثمخ ث١ٓ اٌطشـ١ٓ ِٚٓ ِغًّ اٌٛلبئع ثبٔٗ وبْ لذ ؽظً ثبٌفعً ـالٟ ؽ١ٕالٗ رعبِالً ٚارفالبق 

دـعذ اٌّالذعٝ  ب١ٌخوٍفزٗ ِجبٌػ ِِع١ٕخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ ٚٔز١غخ ٌزٌه رشرجذ عٍٝ اٌّذعٝ ع١ٍٗ اٌزضاِبد 

                                                           
، نما عن مصطف  العوجي ، المانون المدني ، الجنزء  1970نيسان  10، تاري   4لرار مينمة التمييز اللبنانية لرار المرلم  (1)

 325، ص  2009الثاني ، المسؤولية المدنية ، الطبعة الرابعة ، منشورات اليلبي ، 

، نما عنن مصنطف   929، ص  1963، النشر) المضائية  1963ايلوح  26تاري   19لرار مينمة التمييز اللبنانية  المرلم  (2)

 . 325العوجي ، المصدر السابك ، ص 

، نمنا عنن المينامي سنلمان بينات ،   16/10/60، بغنداد فني  60/ يمولينة /   1131لرار مينمة التمييز العرالينة المنرلم   (3)

 . 39، ص  1962المضاء المدني العرالي ، الجزء االوح ، شرنة الطبع والنشر اال لية ، 

 ،  ير منشور . 13/7/2015في  2015/ الهي ) المدنية /  3172لرار مينمة التمييز االتيادية  المرلم  (4)
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ٌالذعٜٛ اٌغضائ١الخ ثبٔالٗ اعالزٍُ رٍاله ع١ٍٗ اٌالٝ البِالخ رٍاله اٌالذعٜٛ اٌّذ١ٔالخ ٚاْ اٌّالذعٟ لالذ الالش ػالّٓ ا

اٌّجبٌػ ِٓ اٌّذعٝ ع١ٍٗ ٚعٍّٗ عالضء ِٕٙالب ـالٟ ؽال١ٓ رالُ طالشؾ اٌغالضء االخالش عٍالٝ ارّالبَ ِعالبِةد 

اٌؾظٛي عٍٝ االلبِخ ٚأىش رعٙذٖ ثبعبدح رٍه اٌّجبٌػ ـٟ ؽبي عذَ رؾمالك إٌز١غالخ ٚاْ رٍاله اٌالذعٜٛ 

ذ٠الخ ٚثبٌزالالبٌٟ ٌالُ  ٠زالالٛاـش عالٛء ا١ٌٕالالخ اٌّذ١ٔالخ اعالزٕذد اٌالالٝ رٍاله اٌؾمالالبئك ٌٚالُ رىالالٓ دعالٜٛ ١ّ٘ٚالالخ اٚ و١

ٌٚىالً شالخض ؽالك  ٌذ٠ٗ ٚؽ١الش اْ ؽالك اٌزمبػالٟ ٘الٛ ؽالك ِىفالٛي دعالزٛس٠ب   ٚلظذ االػشاس اثزذاءا  

اٌٍغٛء اٌٝ اٌمؼبء ٚاٌّطبٌجخ ثّب ٠عزمذ أٗ ِٓ ؽمٛلالٗ ِٚالبداَ اعالزعًّ ؽمالٗ ـالٟ ٔطبلالٗ اٌمالبٟٔٛٔ ٌٚالُ 

( ِالالٓ  6ٕض ع١ٍالالٗ اؽىالالبَ اٌّالالبدح ) ٠مظالالذ ثالالٗ االػالالشاس ٚاٌزعالالذٞ ٌٚالالُ ٠زعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبٌٗ ـىّالالب رالال

)اٌغٛاص اٌششعٟ ٠ٕبـٟ اٌؼّبْ ـّٓ اعزعًّ ؽمٗ اعالزعّبال عالبئضا ٌالُ ٠ؼالّٓ ِٓ اْ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 

( اٌؾبالد اٌزٟ ٠ظجؼ ـ١ٙالب اعالزعّبي اٌؾالك ؼ١الش عالبئض  7ِب ٠ٕشؤ عٕٗ ِٓ ػشس(  ٚرزؼّٓ اٌّبدح ) 

ؽ١ش اٚ وبٔالالذ اٌّظالالبٌؼ ال رزٕبعالالت ِالالع ٚثبٔٙالالب ؽبٌالالخ ِالالب ارا ٌالالُ ٠مظالالذ ثبالعالالزعّبي عالالٜٛ االػالالشاس ثالالبٌ

اٌؼشس اٚ اْ اٌّظالٍؾخ ؼ١الش ِشالشٚعخ ، وّالب ٚاْ سوالٓ اٌخطالؤ اٌالزٞ ٠غالزٕذ ا١ٌالٗ اٌّالذعٟ ٚاٌّزّضالً 

ثبٌخطؤ ـٟ رى١١ؿ اٌّذعٝ ع١ٍٗ ٌذعٛاٖ ـٟ ؽ١ٕٗ ٚعالذَ ث١بٔالٗ ٌٍعٕالٛاْ اٌظالؾ١ؼ ٌّؾالً البِالخ اٌّالذعٟ 

بٌٕز١غخ خغالبسرٗ ٌٍالذعٜٛ اٌّذ١ٔالخ رٍاله ـٟ ٘زٖ اٌذعٜٛ ـٟ عش٠ؼخ رٍه اٌذعٜٛ ـبٔٗ لذ رشرت ع١ٍٗ ث

ْ اعطبء اٌؾالك ٌٍّالذعٟ ـالٟ اٌالذعٜٛ اٌغضائ١الخ ثّشاععالخ اٌّؾالبوُ ئ، ٘زا ِٓ عٙخ ِٚٓ عٙخ اخشٜ ـ

١ٌخ اٌّذ١ٔالخ ٚاْ اٌمبػالٟ ٚاٌّذ١ٔخ ٌٍّطبٌجخ ثبٌزع٠ٛغ ال ٠عٕٟ ثبٌؼشٚسح رؾمالك ع١ّالع اسوالبْ اٌّغالؤ

رٌه اٌؾىُ ٚوبْ ـظٍٗ ـ١ٙالب ػالشٚس٠ب ، ٌالزا  اٌّذٟٔ ٍِضَ ثبٌؾىُ اٌغضائٟ ـٟ اٌٛلبئع اٌزٟ ـظً ـ١ٙب

ٌّٚب رمذَ ـبْ دعٜٛ اٌّذعٟ ال رغالذ ٌٙالب عالٕذ ِالٓ اٌمالبْٔٛ ع١ٍالٗ لالشسد اٌّؾىّالخ اٌؾىالُ ثالشد دعالٜٛ 

اٌّذعٟ ٚرؾ١ٍّٗ اٌشعَٛ ٚاٌّظبس٠ؿ ( 
(1)

. 

ٚثعذ ٚلالٛ  اٌطعالٓ اٌز١١ّالضٞ ـالٟ لالشاس اٌؾىالُ اٌّالزوٛسِٓ لجالً ٚو١الً اٌّالذعٟ ـمالذ اطالذسد 

وٛسدعالالزبْ لشاس٘الالب اٌز١١ّالالضٞ اٌّزؼالالّٓ ) ... ٌٚالالذٜ عطالالؿ إٌظالالش عٍالالٝ اٌمالالشاس ِؾىّالالخ ر١١ّالالض الٍالال١ُ 

ا١ٌّّض رج١ٓ ثؤٔٗ طؾ١ؼ ِٚٛاـك ٌٍمبْٔٛ ألعجبثٗ اٌظؾ١ؾخ ٚاٌؾ١ض١بد اٌّعزّالذح ـ١الٗ ؽ١الش اْ اٌضبثالذ 

ِٓ ٚلبئع اٌذعٜٛ ِٚغزٕذارٙب ٚعٛد رعبًِ عبثك ث١ٓ ؽشـٟ اٌذعٜٛ ٚٔشالؤ عٕالٗ خالةؾ ٚعٍالٝ اصالشٖ 

عٍٝ اٌّذعٟ اػبـخ اٌٝ البِزالٗ ـ١ّالب  2018/ة/46ع١ٍٗ اٌذعٜٛ اٌّشلّخ  اٌّذعٝالبَ ا١ٌّّضع١ٍٗ / 

ثعذ شىٜٛ عضائ١خ ، ٘زا ِٓ عبٔت ِٚٓ عبٔت اخش البَ اٌّذعٟ / ا١ٌّّض ٘ٛ االخالش شالىٜٛ عضائ١الخ 
                                                           

 (  ير منشور .   19/9/2019( في )   2019/ب/13ر ينم مينمة بداء) باتيفا المرلم ) لرا (1)
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/  1ـالٟ  2018/ ط /  40ػذ اٌّذعٝ ع١ٍٗ ٚاعزؾظً ـ١ٙالب عٍالٝ اٌؾىالُ ثّٛعالت اٌالذعٜٛ اٌّشلّالخ 

ِالٓ لالبْٔٛ اٌعمٛثالبد ، ٚثالزٌه ٠خزفالٟ عالٛء ا١ٌٕالخ  248ٚـالك اؽىالبَ اٌّالبدح  ٚرّذ ادأزالٗ 2018/  10

ٚعالٓ ؽش٠الك اٌمؼالبء ٚاْ اٌغالٛاص  عالبئضا   ٚاالػشاس ِٓ اٌّذعٝ ع١ٍٗ ؽبٌّب اعالزعًّ ؽمالٗ اعالزعّبال  

اٌششعٟ ٠ٕبـٟ اٌؼّبْ ِٚٓ عٙخ اخشٜ ـبْ اٌمبػٟ اٌّذٟٔ ٠جذ ـٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٚـٟ ِمالذاس 

ثمٛاعالالالذ اٌّغالالالؤ١ٌٚخ اٌغضائ١الالالخ أٚ ثالالالبٌؾىُ اٌظالالالبدس ِالالالٓ اٌّؾالالالبوُ  م١الالالذا  اٌزعالالال٠ٛغ دْٚ اْ ٠ىالالالْٛ ِ

اٌغضائ١خ..( 
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،  ير منشور . 2019/  12/  27في  2019/ الهيئة المدنية /  718لرار مينمة تمييز الليم نوردستان المرلم   (1)
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 اصفشع اصثاًٖ

  سجحاى اصضشس  لٔ اصوصلحة

اٚ  اْ عذَ اٌزٕبعت ٠ىْٛ اِب ـٟ طٛسح عذَ ٚعٛد ِظٍؾخ ِطٍمب اٚ رىالْٛ اٌّظالٍؾخ ربـٙالخ

ؽال١ٓ أالٗ ال رٛعالذ أٞ ِظالٍؾخ اٚ ِٕفعالخ  ـبرا وبْ اعزعّبي ؽك اٌزمبػٟ ٠ؼش ثالبالخش٠ٓ ـالٟ ػئ١ٍخ

رؾم١الك اٌّظالٍؾخ ار أٗ ثزٌه ٠ىْٛ لذ ـمذ ؼب٠زٗ ٟٚ٘ ،  رعٛد عٍٝ ِغزعًّ اٌؾك ـبْ رٌه ٠عذ رعغفب  

ٚاطجؼ اعزعّبي ٘زا اٌؾك ٚع١ٍخ ٌةػشاس ثبٌؽ١ش ـؾ١ضّب رزخٍؿ اٌّظٍؾخ ـبٕٔالب ٔىالْٛ اِالبَ رعغالؿ 

 ـٟ اعزعّبي اٌؾك
(1)

  . 

اِب اٌّظالٍؾخ اٌم١ٍٍالخ اال١ّ٘الخ اٚ اٌزبـٙالخ ـٙالٟ اٌزالٟ ال رزٕبعالت ِالع االػالشاس اٌىج١الشح اٌزالٟ لالذ 

ٚـٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٔىْٛ اِبَ ِٛاصٔخ ث١ٓ إٌّفعخ اٌزٟ ٠جزؽ١ٙالب ِغالزعًّ اٌؾالك ٚاٌؼالشس ، رظ١ت اٌؽ١ش 

وٕالب  اٌزٞ لذ ٠ٍؾك اٌؽ١ش ـبْ وبْ رٌه اٌؼشس عغ١ّب ِمبسٔخ ِع إٌّفعالخ اٌزالٟ ٠غ١ٕٙالب طالبؽت اٌؾالك

 اِبَ رعغؿ ـٟ اعزعّبي رٌه اٌؾك .

ٌٙالب ثبٔالٗ ) ارا والبْ دـالب  اٌطالبعٓ ٌالذٜ ِؾىّالخ  لالشاسٚلذ لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ ـٟ 

ِالٓ االسع ِؾالالً إٌالضا  ٚ٘الالٟ  ئالالٗعٍالالٝ رعغالؿ اٌّطعالالْٛ ػالذ٘ب ـالالٟ ؽٍجٙالب اخةاالعالزئٕبؾ لالالذ لالبَ 

شش٠ؾ ػ١ك ٠خزشق اسػٗ ٚاصاٌخ ِب ع١ٍٙالب ِالٓ ثٕالبء عٍالٝ عالٕذ ِالٓ أٙالب ٌالُ رجالػ ِالٓ دعٛا٘الب عالٜٛ 

االػشاس ثٗ ٚاْ ِظٍؾزٙب ـالٟ اعالزشداد ٘الزٖ  االسع اْ رالٛاـشد ل١ٍٍالخ اال١ّ٘الخ ثبٌٕغالجخ ٌةػالشاس 

ْ ار اٌزفالذ عالٓ ٘الزا اٌالذـب  اٌزٟ رٍؾك ثٗ ِٓ عشاء اصاٌخ ِب الال١ُ ع١ٍٙالب ِالٓ ثٕالبء ـالبْ اٌؾىالُ اٌّطعالٛ

ٌّغشد اٌمٛي ثالبْ اٌطالبعٓ اعالزٌٛٝ ثؽ١الش ؽالك عٍالٝ اسع اٌّطعالْٛ ػالذ٘ب ٠ىالْٛ اخطالؤ ـالٟ رطج١الك 

 اٌمبْٔٛ (
(2)

 . 

                                                           
 . 270، ص 1979 د. دمحم شولي السيد ، التعسف في استعماح اليك ، الهيئة المصرية للنتاب  ، (1)

مجموعنة ايننام مينمنة الننمض . نمنا  ، 4/4/1985جلسنة  ،ق  54لسننة  244نمنض لرار مينمة النمض المصرية المرلم  (2)

 . 90،  ص  2016عن د. داليا مجدم عبدالغني ، المسؤولية عن استعماح يك التماضي ، دار الجامعة الجديدد) ، 
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ٚلذ اعزجشد ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌّؾىّخ اٌز١١ّض اٌٍجٕب١ٔالخ ، أْ اٌّالذعٟ ٠عزجالش ِزعغالفب  ـالٟ إعالزعّبٌٗ   

ٌؾك ايدعبء ، إرا رمذَ ثذعٛاٖ دْٚ أعجبة عذ٠خ 
(1)

 . 

 اصفشع اصثاص 

  ذم هكشّ ٘ة اصوصلحة

 ٘زا اٌؾك ٌزؾم١ك ِظالٍؾخ ؼ١الش ِشالشٚعخ ٌٚالٛ وبٔالذ اٌّظالبٌؼ اٌزالٟ رعالٛد يال ٠غٛص اعزعّب

عٍٝ طبؽت اٌؾك راد ا١ّ٘خ وج١شح 
(2)

 . 

ٚاٌزٟ رزفالك ِالع ، ٚاٌّظٍؾخ اٌّششٚعخ اٚ اٌمب١ٔٛٔخ ٟ٘ اٌّظٍؾخ اٌغذ٠شح ثبٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ 

اٌؽب٠خ ِٓ رمش٠ش اٌؾالك ٚاال ٠ىالْٛ رٌاله ثمظالذ االػالشاس ثالبٌؽ١ش ـبٌّظالٍؾخ اٌّشالشٚعخ ٘الٟ ِظالٍؾخ 

ٟٚ٘ اٌّظٍؾخ اٌزٟ ٠عزشؾ ثٙب اٌمبْٔٛ ٠ٚؾ١ّٙباٌعبِخ رزفك ِع إٌظبَ اٌعبَ ٚاالداة 
(3)

 . 

شالش  ٌالٗ  عبء اعزعّبي ؽمٗ ـٟ اٌزمبػٟ ثبْ اعزعٍّٗ ـٟ ؼ١ش ِبأرا إـ١ىْٛ اٌّذعٟ ِغؤٚال     

وّب ٌٛ اعزعٍّٗ ثمظذ اٌزش١ٙش ثخظّٗ اٚ رش٠ٛٗ عالّعزٗ ٔىب٠الخ ثالٗ اٚ ارا سـالع دعالٜٛ ٌٍّطبٌجالخ ثؾالك 

٘بق ٌخظّٗ اٚ والبْ ٠مظالذ ِالٓ رٌاله سزخز ِٓ االعشاءاد ِب ـ١ٗ ِشمخ ٚا٠عٍُ عٍفب ثبٔمؼبئٗ اٚ اْ ٠

 االػشاس ثخظّٗ اٚ اٌزٕى١ً ثٗ ِٓ ؼ١ش ِظٍؾخ ٠غ١ٕٙب
(4)

. 

ِطٍمالب ثالً ٘الٛ ِم١الذ ثؼالشٚسح ٚعالٛد ِظالٍؾخ ؽمالب ١ٌظ  ٗـبٔأ١ّ٘خ ٘زا اٌؾك أٗ ٚسؼُ  ؽ١ش

ِٓ ٠ّبسط ٘الزا اٌؾالك دْٚ اْ ٠غالزٕذ اٌالٝ ِظالٍؾخ اٚ وبٔالذ ِظالٍؾزٗ  عذ٠خ ِٚششٚعخ ٠ٚعذ ِزعغفب  

                                                           
، بينروت ، لبننان ، ص  2003، بناز ،  ۲۱ 03/  2/  20، تناري   13لرار الهيئة العامة لمينمة التميينز اللبنانينة ، المنرلم  (1)

 . 55، ص  2012، نما عن ايسان فؤاد عباس ، التعسف في استعماح اليك في التماضي ، رسالة ماجيستير ، بيروت  ۷۷

 .244، ص  1995استعماح يك النشر ، دار النهضة العربية ،  د.عبدل مبرون النجار ، التعسف في  (2)

، ص 2005د. ايمنند ابننرا يم عبنندالتواب ، النظريننة العامننة للتعسننف فنني اسننتعماح اليننك االجرائنني ، دار النهضننة العربيننة ،   (3)

621. 

 . 223،  ص  1980د. نبيح اسماعيح عمر ، الطعن باالستئناف واجراءات) ، منش ) المعارف ، االسنندرية ،   (4)
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ؼ١الالالش عذ٠الالالخ اٚ ؼ١الالالش ِشالالالشٚعخ اٚ والالالبْ االدعالالالبء ثغالالالٛء ١ٔالالالخ اٚ ثمظالالالذ إٌىب٠الالالخ اٚ اٌى١الالالذ ٚاالـزالالالشاء 

ٌةخش٠ٓ
(1)

 . 

ل١البَ اٌشالخض ثبلبِالخ دعالٜٛ رفش٠الك والزٌه ـٟ اٌزمبػالٟ ؼ١ش اٌّششٚعخ  ِٚٓ لج١ً اٌّظٍؾخ

 ٚ٘ٛ ـٟ ِشع اٌّٛد ٌؾشِبٔٙب ِٓ ؽمٛلٙب اٌششع١خ .ؽةلٗ ا٠ب٘ب دعٜٛ اٚ ػذ صٚعزٗ 

ؽ١الالش اْ اٌطالالةق ـالالٟ ِالالشع اٌّالالٛد ٠غالالّٝ ) ؽالالةق اٌفالالبس( ٠ٚعزجالالش ٘الالزا إٌالالٛ  ِالالٓ اٌطالالةق 

رعغف١ب ألْ اٌضٚط لظذ ؽشِبْ اٌضٚعخ ِٓ ايسس ، ٚ٘الزٖ ِظالٍؾخ ؼ١الش ِشالشٚعخ ، ٚأالٗ لالذ ارخالز 

ؽك اٌطةق ٚع١ٍخ إٌٝ رؾم١مٙب ، ـىبْ ؽةلٗ رعغالف١ب  ٌعالذَ ِشالشٚع١خ اٌّظالٍؾخ ـزالشس ِٕالٗ إرا ِالبد 

دسءا ٌزعغفٗ ٚظٍّٗ ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌغضاء ، ؽّب٠خ ٌٙب ِٓ اٌؼشس ثؾشِبٔٙب ِالٓ ؽمٙالب  ٟٚ٘ ـٟ اٌعذح ،

ـٟ ايسس ، ٚعٕذ اٌّبٌى١الخ رالشس ٌٚالٛ أمؼالذ عالذرٙب ؽفبظالب  عٍالٝ ؽمٙالب ـالٟ ايسس اٌالزٞ ِٕؾٙالب هللا 

رعبٌٝ إ٠ب٘ب 
(2)

إْ اعالزعّبي ؽالك اٌطالةق عٍالٝ ٘الزا اٌٛعالٗ ٔالٛ  ِالٓ ) االؽز١البي ( عٍالٝ لٛاعالذ  ؽ١ش .

ك ثذاـع ؼ١ش ِشالشٚ  ، ٌٙؼالُ ؽالك اٌؽ١الش ، ٚإعالمبؽٗ ، ١ٌٚغالذ ٘الزٖ ِظالٍؾخ اٌؾعزعّبي اٌزشش٠ع ثب

ِششٚعخ إر ٌُ ٠شش  ؽك اٌطةق ٌّضً ٘زٖ األؼشاع ، ـىبٔذ اٌّظٍؾخ ؼ١ش اٌّششٚعخ اٌزٟ ٠الشاد 

 ش شطذ اٌبرؾم١مٙب عٓ ؽش٠ك اعزعّبي اٌؾك ، ٘بدِخ ٌٍّظٍؾخ اٌّششٚعخ ٚ٘زٖ ِٕبلؼخ ٌّم
(3)

. 

ـالة رالالٕٙغ ، ِٚالٓ اٌغالذ٠ش ثبٌالزوش اْ اٌّظالٍؾخ ٘الٟ ِالٓ اٌشالشٚؽ االعبعال١خ اٌعبِالخ ٌٍالذعٜٛ   

( ِالالٓ لالالبْٔٛ اٌّشاـعالالبد اٌّذ١ٔالالخ  6اٌالالذعٜٛ دْٚ رؾمالالك شالالشؽ اٌّظالالٍؾخ ٚرٌالاله ٚـمالالب ٌالالٕض اٌّالالبدح ) 

اٌعشالٟ ٚاٌزٟ رالٕض عٍالٝ أالٗ ) ٠شالزشؽ ـالٟ اٌالذعٜٛ اْ ٠ىالْٛ اٌّالذعٝ ثالٗ ِظالٍؾخ ِعٍِٛالخ ٚؽبٌالخ 

 .(ِّٚىٕخ ِٚؾممخ ...

شالشؽ اٌّشالشٚع١خ ـالٟ  اْ اٌّشش  ٌُ ٠ٛسد طالشاؽخ   غذِٚٓ ِةؽظخ إٌض اٌمبٟٔٛٔ اعةٖ ٔ    

ٚؽغالالت سأٞ أؼٍالالت اٌفمٙالالبء شالالشؽ ِفزالالشع ـالالٟ ع١ّالالع اٌؾمالالٛق ٚاْ اٌّظالالٍؾخ ٌٚىالالٓ اٌّشالالشٚع١خ 

                                                           
الماضي ابي اسياق ابنرا يم بنن عبندل المعنروف بنابي الندم اليمنوم الشنافعي ، نتناب ادب الماضني ، الندرر المنظومنات فني  (1)

 . 189و188االلضية والينومات ، تيميك الدنتور دمحم مصطف  الزييلي ، دار الفنر ، الما ر) ، ص

في الفم) والمضاء والمانون ، العاتن لصناعة النتاب ، الما ر) المنتبة المانونية ، بغنداد د . أيمد النبيسي ، األيواح الشفصية   (2)

 . ۲۷۳ و ۲۷۲، ص  ۲۱۱۱، طبعة منمية ، 

 . 419فتيي الدريني ، المصدر السابك ، ص    (3)
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إٌّطك اٌمبٟٔٛٔ ثمؼٟ االخز ثٗ 
(1)

اٌالٛاسد اٌمالٛي ثالبْ شالشؽ اٌّشالشٚع١خ ٚـالٟ اعزمبدٔالب ـبٔالٗ ٠ّىالٓ . 

ـالالبٌؾك اٌالالزٞ ٠شِالالٟ رارالالٗ ٠ّىالالٓ اْ ٠ٕظالالشؾ اٌالالٝ اٌؾالالك اٌّطبٌالالت ثالالٗ اٌّذ١ٔالالخ ـالالٟ لالالبْٔٛ اٌّشاـعالالبد 

ٚارا صجالذ ٌٍّؾىّالخ ـالٟ ِؾٍالٗ ٚعالججٗ  ِشالشٚعب   الثذ ٚاْ ٠ىْٛ ؽمب  اٌمؼبئ١خ ٌٗ طبؽجٗ ؽٍت اٌؾّب٠خ 

ؾىّالخ ٌٕض لبٟٔٛٔ اٚ ٌٍٕظبَ اٌعالبَ ٚاالداة اٌعبِالخ ـالبْ اٌّ عذَ ِششٚع١خ ٘زا اٌؾك ثبْ وبْ ِخبٌفب  

شالشؽ اِب  رٌهاْ رزؾمك ثٕفغٙب ِٓ ٌةؽشاؾ اصبسح ٘زٖ اٌغٙخ وّب ٚاْ عٍٝ اٌّؾىّخ رشد اٌذعٜٛ ٚ

ـالال١ّىٓ اٌمالالٛي ثالالبْ ، ِٛػالالٛ  ثؾضٕالالب ّالالذٟٔ اٌ اٌّشالالشٚع١خ اٌالالٛاسد ـالالٟ اٌّالالبدح اٌغالالبثعخ ِالالٓ اٌمالالبْٔٛ 

ٚعٍالالٝ اٌخظالالُ اصبسرالالٗ  ٚاٌجبعالالش ِالالٓ ؽٍالالت اٌؾالالك اٚ اٌالالذعٜٛ ؽالالشعاٌّظالالٍؾخ ٕ٘الالب رٕظالالشؾ اٌالالٝ اٌ

   ٓ اصجبد ٘زٖ اٌغٙخ ثىبـخ ؽشق االصجبد.٠ّٚى

 اصوطلب اصثاص 

 حك اصتماضٖهاُ٘ة 

ـالة ٠غالٛص ٌٍشالخض اْ ٠مزؼالٟ ، ٌمذ وفٍذ ع١ّع اٌذعبر١ش ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌؾذ٠ضالخ ؽالك اٌزمبػالٟ  

ؽمٗ ثٕفغٗ ٚاال عبدد اٌفٛػٝ ٚػبعذ اٌؾمالٛق ٚرغالٍؾ اٌمالٛٞ عٍالٝ اٌؼالع١ؿ ٚعٍالٝ رٌاله شالىٍذ 

ّالالذ اٌمالالٛا١ٔٓ االعشائ١الالخ ٚ٘الالٟ اٌغالالٍطخ اٌمؼالالبئ١خ ٚٔظ، ٌّٕبصعالالبد اٌالالذٚي عالالٍطخ خبطالالخ ٌٍفظالالً ـالالٟ ا

 . ؽش٠مب ٌةٌزغبء اٌٝ اٌّؾبوُ ٚرٌه عٓ ؽشق اٌذعٜٛ اٌمؼبئ١خ

صبٌضالب :  -19ٚلذ رؼّٓ اٌذعزٛس اٌعشالٟ االشبسح اٌٝ ٘زا اٌؾالك ؽ١الش ٚسد ـ١الٗ ـالٟ اٌّالبدح )  

 اٌزمبػٟ ؽك ِظْٛ ِٚىفٛي ٌٍغ١ّع (
(2)

  . 

٘الالٛ ِظالالطٍؼ ِالالؤخٛر ِالالٓ اٌفعالالً اٌضةصالالٟ ) لؼالالٝ ( ٚاٌمؼالالبء ٠عٕالالٟ اٌؾىالالُ ٌؽالالخ ٚاٌزمبػالالٟ 

ـظالً االِالش لالٛال والبْ رٌاله اٚ ٚاٌفظً ٚاٌمطع ، ٚاٌمبػٟ ٘ٛ اٌمبؽع ٌةِٛس اٌّؾىُ ٌٙب ٚاٌمؼالبء 

ـعة 
(3)

 . 

                                                           
 .15، ص  2008، الطبعة الثانية ، بغداد ،  1969لسنة  83الماضي مديت الميمود ، شر  لانون المرافعات المدنية رلم  (1)

 . 2005الدستور العرالي لسنة  (2)

 ن  معجنم  مفنردات والفناظ المنر ن ،  503العامة أبو الماسنم اليسنين بنن دمحم ، المعنروف بالرا نب االصنفهاني المتنوف  سننة  (3)

 .454و453،ص ۲۱۱۲ط) وصيي)  وفر  ايات) وشوا ده إبرا يم شمس الدين ، دار النتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ضب
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ِٚالالٓ اٌغالالذ٠ش ثبٌالالزوش اْ ع١ّالالع اٌّٛاص١الالك ٚاٌعٙالالٛد ٚاٌذعالالبر١ش ـالالٟ االٔظّالالخ اٌّخزٍفالالخ ؽشطالالذ   

ِالالٓ االعالالةْ اٌعالالبٌّٟ شح ِالالٓ رٌالاله ِالالب ٔظالالذ ع١ٍالالٗ اٌّالالبدح اٌعبشالال، اٌزمبػالالٟ عٍالالٝ الالالشاس ٚربو١الالذ ؽالالك 

عٍٝ أٗ ) ٌىً أغبْ ، عٍٝ لذَ اٌّغبٚاح اٌزبِخ ِع االخش٠ٓ ، اٌؾك ـٟ  1948ٌعبَ ٌؾمٛق االٔغبْ 

اِبرالٗ ـالٟ ا٠الخ ٌٍفظً ـالٟ ؽمٛلالٗ ٚاٌزض ٚع١ٍٕب   ِٕطم١ب   ذح ٔظشا  ــاْ رٕظش لؼ١زٗ ِؾىّخ ِغزمٍخ ِٚؾب٠

 ٗ ا١ٌٗ (ــــخ رٛعــرّٙ
(1)

 . 

ٚؽك اٌزمبػٟ ٠زىالْٛ ِالٓ عالبٔج١ٓ ، االٚي ٠زّضالً ـالٟ ؽالك اٌشالخض عٍالٝ اٌذٌٚالخ ثزالٛـ١ش ٘الزا 

اٌؾك ٌٗ ٚاٌغبٔت اٌضبٟٔ ٠زّضً ـالٟ ؽالك اٌذٌٚالخ عٍالٝ اٌشالخض ـالٟ اٌّضالٛي اِبِٙالب ٚاٌالذـب  عالٓ ٔفغالٗ 

ٌٍغ١ّالالع ـؾالالك ٚاْ رٙالالٟء ٌالالٗ االعالالجبة ٚاٌٛعالالبئً اٌىف١ٍالالخ ثؾّب٠الالخ ٘الالزا اٌؾالالك الْ ٘الالزا اٌالالذـب  ِىفالالٛي 

االٌزغبء ٌٍمؼبء ٘ٛ ثذْٚ شه ِٓ ؽمٛق االٔغبْ االعبع١خ ٚوفبٌخ اٌذٌٚخ ٌٙالزا اٌؾالك ٚاعالت اعبعالٟ 

ال ١ٍّ٠ٗ ع١ٍٙب ـؾغت اؽزشاِٙب ٌّٛاؽ١ٕٙب ٚأّالب رفشػالٗ والزٌه وشاِزٙالب وذٌٚالخ ِزؾؼالشح ثال١ٓ عالبئش 

 اٌذٚي اٌزٟ رؤِٓ ثغ١بدح اٌمبْٔٛ عٕذ ؽذٚس اٞ خةـبد ث١ٓ االـشاد ٚاٌذٌٚخ
(2)

 . 

ـبٌمؼالالبء ٚالبِالالخ اٌعالالذي ٘الالٛ اٚي ِالالب اؽزبعالالذ ا١ٌالالٗ اٌّغزّعالالبد اٌجشالالش٠خ ٚاٌزالالٟ وبٔالالذ ـالالٟ اٚي 

 ٌالزٞ والبْ اٌمالبْٔٛ ـ١الٗ اِالشا ِغٙالٛالظٙٛس٘ب رطجالك اٌعالبداد اٌغالبئذح ـالٟ اٌٛلالذ ا
(3)

ـبٌمؼالبء ٘الٛ  . 

اٌغالالٍطخ اٌمبئّالالخ عٍالالٝ ؽّب٠الالخ اٌؾمالالٛق ٚعٍالالٝ االشالالخبص ؽج١ع١الالخ وبٔالالذ اٚ ِع٠ٕٛالالخ اٌٍغالالٛء اٌالالٝ ٘الالزٖ 

 ؾّب٠خ ؽك اٚ ِظٍؾخ لب١ٔٛٔخ ٌٙب .ٌطخ اٌغٍ

اٌمب١ٔٛٔالالخ اٌزالالٟ ٠زٛعالالٗ ثٙالالب اٌشالالخض اٌالالٝ اٌمؼالالبء اٌالالذعٜٛ اٌمؼالالبئ١خ ٘الالٟ اٌٛعالال١ٍخ ٚرعزجالالش 

 ٌٍؾظٛي عٍٝ رمش٠ش ؽك ٌٗ اٚ ؽّب٠زٗ
(4)

 . 

ٚـٝ ٌٍؾظٛي عٍالٝ   اٌٛع١ٍخ األّششً اٌؼّبٔبد اٌزٟ اؽبؽٙب ثٙب اٌٚلذ ثبرذ اٌذعٜٛ ثفؼ

اٌؾك 
(5)

 اْ ِٓ اعالجبة ظٙالٛس اٌخالةؾٚـٟ اٌؾم١مخ ، ٌُٚ ٠زفك اٌفمٙبء عٍٝ رعش٠ؿ ِؾذد ٌٍذعٜٛ . 

                                                           
،  1971د. انور ايمد رسان ، الديممراطية بين الفنر الفردم والفنر االشنتراني ، رسنالة دنتنوراه ، جامعنة المنا ر) ، سننة   (1)

 . 345ص  

 . 48، ص  1968ازعات العاملين في المطاع العام ، مجلة المياما) ، العدد االوح ، يناير ، د. دمحم عصفور ، نظرية من  (2)

 . 48، ص 1997د. ياتم بنار ، يماية يك المتهم في ميانمة عادلة ، االسنندرية ، منش ) المعارف ،   (3)

 . 14ص ،  1949 ، الما ر) ، و بة عبدل منتبةد. عبدالمنعم الشرلاوم ، نظرية المصلية في الدعو  ،   (4)

 . 36، ص  2009عبدالريمن العام ، شر  لانون المرافعات المدنية ، الجزء االوح ، الطبعة الثانية ،   (5)
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رعذد اٌّظطٍؾبد اٌّغزعٍّخ ٌٙزا اٌّظالطٍؼ  ٘ٛـٟ اٌفمٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّعبطشح عٍٝ رعش٠ؿ اٌذعٜٛ 

ـبؽ١بٔب رعٕٟ اٌذعٜٛ اٌّطبٌجخ اٌمؼبئ١خ ـ١مبي سـع شخض اٌذعٜٛ اٞ لذَ ؽٍجب اٌٝ اٌمؼالبء ٚاؽ١بٔالب 

ذ ثبٌذعٜٛ االدعبء ـ١مبي اٌج١ٕخ عٍٝ ِٓ ادعٝ  ٠مظ
(1)

. 

ثالبْ ) اٌالذعٜٛ  1969ٌغٕخ  83( ِٓ لبْٔٛ اٌّشاـعبد اٌّذ١ٔخ اٌعشالٟ سلُ 2ٚرٕض اٌّبدح )

 .ٟ٘ ؽٍت شخض ؽمٗ ِٓ اخش اِبَ اٌمؼبء( 

اٌّذ١ٔالخ اٌغضائ١الخ ٚاٌالذعٜٛ سئ١غال١١ٓ ّ٘الب اٌالذعٜٛ  لغ١ّٓاٌٝ  عبِخ ٚاٌذعٜٛ رٕمغُ ثظٛسح

ٚاْ اٌششٚؽ اٌعبِالخ ٌٍالذعٜٛ اٌّذ١ٔالخ ، ـبٌذعٜٛ اٌّذ١ٔخ ٟ٘ اٌزٟ رزعٍك ثبٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ اٚ اٌخبطخ 

رزّضً ثبال١ٍ٘الخ ٚاٌخظالِٛخ ٚاٌّظالٍؾخ ، ـةثالذ اْ ٠زّزالع ؽشـالٟ اٌالذعٜٛ ثبال١ٍ٘الخ اٌمب١ٔٛٔالخ اٌةصِالخ 

 40سلالُ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ  ثّٛعالت اؽىالبَرٌاله ٚاٌّزّضٍخ ثب١ٍ٘الخ االداء ٚاٌزالٟ رزطٍالت اٌعمالً ٚاٌجٍالٛغ ٚ

ٚاِالالب اٌخظالالِٛخ ـزفزالالشع اْ ٠ىالالْٛ ،  1980ٌغالالٕخ  78سلالالُ ٚلالالبْٔٛ سعب٠الالخ اٌمبطالالش٠ٓ  1951ٌغالالٕخ 

اٌّذعٝ ع١ٍٗ خظّب ٠زشرت عٍٝ الشاسٖ ؽىُ ثزمذ٠ش طذٚس الشاس ِٕٗ ٚاْ ٠ىْٛ ِؾىِٛالب اٚ ٍِضِالب 

ِظالٍؾخ ِعٍِٛالخ  ٚاِب ششؽ اٌّظٍؾخ ـززّضً ثبْ ٠ىْٛ اٌّالذعٝ ثالٗثشٟء عٍٝ رمذ٠ش صجٛد اٌذعٜٛ 

 ٚؽبٌخ ِّٚىٕخ ِٚؾممخ .

٠ٍغالؤ ا١ٌٙالب اٌّغزّالع ِالٓ اعالً اطالةػ  ٚعال١ٍخثبالطالً ٟٙ ـاٌذعٜٛ اٌغضائ١خ اٚ اٌع١ِّٛخ اِب 

االعالشاءاد اٌزالٟ  اٌّشرىجخ ٟٚ٘ عجبسح عالٓ ِغّٛعالخ ِالٓ اٌؼشس اٌعبَ اٌزٞ ٌؾك ثٗ ٔز١غخ اٌغش٠ّخ

ذ اسرىبثٙالب ِٚالٓ صالُ رؾش٠اله اٌالذعٜٛ ِالٓ ٚلال ٔض ع١ٍٙب اٌمبْٔٛ ٚرزخز ػذ ِشرىت اٌغش٠ّخ اثزالذاءا  

 ثبطذاس اٌؾىُ ػذٖ ٚرٕف١زٖ ٙبءا  زثشؤٔٙب ٚاؽبٌزٗ اٌٝ اٌّؾىّخ اٌّخزظخ ٚأ
(2)

. 

٠عزالشؾ  ٚلذ عشؾ أؽذ اٌجبؽض١ٓ اٌذعٜٛ اٌغضائ١خ ثبٔٙالب ) اٌّىٕالخ اٌّخٌٛالخ ٌىالً طالبؽت ؽالك  

اٌمبػالٟ اٌطج١عالٟ ، ِزالٝ اٌمبْٔٛ ثٛعٛدٖ ، ٚاٌزالٟ ٠ىالْٛ ٌالٗ ثّمزؼالب٘ب ؽٍالت اٌؾّب٠الخ اٌمؼالبئ١خ أِالبَ 

 خشٟ ِٓ اٌّغبط ثّظٍؾزٗ اٌّؾ١ّخ لبٔٛٔب (
(3)

 . 

                                                           
 . 45، ص  1993د. فتيي والي ، الوسيط ، دار النهضة العربية ، الما ر) ،   (1)

،  2015الجزائينة ، الطبعنة الثانينة ، مطبعنة تبنايي ، اربينح ، د. وعدم سليمان المزورم ، شنر  لنانون اصنوح الميانمنات   (2)

 .10ص

 . 58، ص  2008، بغداد ،  1د. نريم فصبان المديرم ، يك التماضي في الدعو  الجزائية ، ط  (3)
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اؽىالبَ اٌالذعٜٛ  1971ٌغالٕخ  23سلالُ لذ ٔظالُ لالبْٔٛ اطالٛي اٌّؾبوّالبد اٌغضائ١الخ اٌعشالالٟ ٚ

رؾالشن اٌالذعٜٛ اٌغضائ١الخ ثشالىٜٛ شالف٠ٛخ أ :   -1ـبٔٗ )  ٗ( 1ِٕاؽىبَ اٌّبدح )ؽغت اٌغضائ١خ ؽ١ش ٚ

اٚ رؾش٠ش٠الالخ رمالالذَ اٌالالٝ لبػالالٟ اٌزؾم١الالك اٚ اٌّؾمالالك اٚ اٞ ِغالالؤٚي ـالالٟ ِشوالالض اٌشالالشؽخ اٚ اٞ ِالالٓ 

اعؼبء اٌؼالجؾ اٌمؼالبئٟ ِالٓ اٌّزؼالشس ِالٓ اٌغش٠ّالخ اٚ ِالٓ ٠مالَٛ ِمبِالٗ لبٔٛٔالب اٚ اٞ شالخض عٍالُ 

مبْٔٛ عٍالٝ خالةؾ رٌاله ٠ٚغالٛص ثٛلٛعٙب اٚ ثبخجبس ٠مذَ اٌٝ اٞ ُِٕٙ ِٓ االدعبء اٌعبَ ِب ٌُ ٠ٕض اٌ

 .رمذ٠ُ اٌشىٜٛ ـٟ ؽبٌخ اٌغشَ اٌّشٙٛد اٌٝ ِٓ ٠ىْٛ ؽبػشا ِٓ ػجبؽ اٌششؽخ ِٚفٛػ١ٙب ( 

ال ٠مزظالش ػالشس٘ب عٍالٝ رٙذ٠الذ اٌزالٟ رعٕالٝ ثٙالب اٌالذعٜٛ اٌغضائ١الخ ِٓ اٌّعٍَٛ اْ اٌغش٠ّالخ ٚ 

أٙب رزعذٜ ـٟ ػشس٘ب اٌٝ ِظالبٌؼ االـالشاد ٚرغالجت  ثً، عةِخ اٌّغزّع ٚاٌّغبط ثّظبٌؾٗ آِ ٚ

ػالالشسا ٌٙالالُ عالالٛاء رعٍالالك رٌالاله ثؾ١الالبرُٙ اٚ ِالالبٌُٙ اٚ ِشالالبعشُ٘ ِٚالالٓ ؽمٙالالُ اٌّطبٌجالالخ ثالالبٌزع٠ٛغ ، 

لجخ اٌغبٟٔ ثبعُ اٌّغزّالع ٚرغالّٝ ثبٌالذعٜٛ دعٜٛ عضائ١خ رٙذؾ اٌٝ ِعب اثزذاءا  ـبٌغش٠ّخ رٕشؤ عٕٙب 

ٌٚىالٓ ـالٟ اٌٛلالذ رارالٗ لالذ ٚرؾم١الك إِالٗ ٚاعالزمشاسٖ  اٌعبِخ ٚاْ اٌؽب٠خ ِٕٙب ػالّبْ ِظالبٌؼ اٌّغزّالع

 ٌؾمٛق اشخبص ِع١ٕ١ٓ ِٚٓ صُ ثبِىبُٔٙ اٌّطبٌجخ ثبٌزع٠ٛغ اٌّذٟٔ عٕٙب  رزؼّٓ رعذ٠ب  
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

،  2008،  اد ، الطبعننة االولنن عبننداالمير العنيلنني ود. سننليم يربننة ، اصننوح الميانمننات الجزائيننة ، المنتبننة المانونيننة ، بغنند  (1)

 .21ص
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 اصوبح  اصثاًٖ

 االساط اصماًًْٖ صلتععف فٖ استعوال حك اصتماضٖ ّهظاُشٍ

اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي اٌؾالالك ٚرٌالاله اٌالالٝ اخزٍالالؿ اٌفمالالٗ ـالالٟ ث١الالبْ االعالالبط اٌمالالبٟٔٛٔ ٌّغالالؤ١ٌٚخ   

ٛ رطج١الالك ِالالٓ رطج١مالالبد اٌعّالالً ؼ١الالش غالالبٖ االٚي ٠الالشٜ ثالالبْ اٌزعغالالؿ أّالالب ٘الالارغالالب١٘ٓ سئ١غالال١١ٓ ، االر

ٌٚٙالالب غالالؤ١ٌٚخ ٘الالٟ ِغالالؤ١ٌٚخ خبطالالخ ِٚغالالزمٍخ ـالالٟ ؽالال١ٓ ٠الالشٜ االرغالالبٖ اٌضالالبٟٔ ثالالبْ رٍالاله اٌّ، اٌّشالالشٚ  

ٔزٕبٚي ـٟ ٘زا اٌّجؾش االعبط اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزعغؿ ـٟ اعزعّبي ؽك اٌزمبػالٟ رطج١مبد خبطخ ِع١ٕخ ٚ

ؽ١ش ٔخظض اٌّطٍت االٚي ٌج١بْ االعالبط اٌمالبٟٔٛٔ ٌٍزعغالؿ اٚ ، ِٚظب٘شٖ اٚ اشىبٌٗ ـٟ ِطٍج١ٓ 

ٚاٌفالش  اٌضالبٟٔ ثبعالزمة١ٌخ  اٌزمظال١شٞ اٌخطالؤ ِالٓ طالٛسح اٌزعغالؿاالٚي والْٛ ػّٓ ـشع١ٓ  ؽج١عزٗ

ـٟ ؽ١ٓ ٔخظض اٌّطٍت اٌضبٟٔ ٌج١البْ اثالشص ِظالب٘ش اٌزعغالؿ ـالٟ ،   اٌزمظ١شٞ اٌخطؤ عٓ اٌزعغؿ

 االرٟ :ٚثبٌشىً ٚرٌه ػّٓ ـشع١ٓ ا٠ؼب ، اعزعّبي ؽك اٌزمبػٟ 

 

 اصوطلب االّل

 االساط اصماًًْٖ صلتععف

١ٓ اٌالالٝ ارغالالب١٘ٓ سئ١غالال١ٚاعبعالالٗ اٌمالالبٟٔٛٔ  اخزٍالالؿ اٌفمالالٗ اٌمالالبٟٔٛٔ ـالالٟ رؾذ٠الالذ ؽج١عالالخ اٌزعغالالؿ  

 ٘ز٠ٓ االرغب١٘ٓ ـٟ ـشع١ٓ ٔخظض وً ـش  ِّٕٙب الؽذ االرغب١٘ٓ.ٚعٕزٕبٚي ـٟ ٘زا اٌّطٍت 

 اصفشع االّل

 اصتععف صْس  هي اصخطأ اصتمص٘شٕ

٠عزجالالش ِالالٓ لج١الالً اٌعّالالً ؼ١الالش  االعشائالالٟ ٌٙالالزا االرغالالبٖ ـالالبْ اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي اٌؾالالك  ٚـمالالب  

٠الالخ اٌزعغالالؿ ـالالٟ شٟٔ ٌٕظ٘الالٟ االعالالبط اٌمالالبٔٛ خثبسوبٔٙالالب اٌضةصالالـبٌّغالالؤ١ٌٚخ اٌزمظالال١ش٠خ  ،اٌّشالالشٚ  

ٚاٌزعال٠ٛغ عٍالٝ ، ٚاْ اٌخطؤ ٠ٛعالت اٌزعال٠ٛغ  اعزعّبي اٌؾك الْ اٌزعغؿ ال ٠عذٚ اْ ٠ىْٛ خطؤ 

اٌّزّضٍالالخ ثظالالٛسح اٌخالالشٚط عالالٓ ٌٍخطالالؤ زع٠ٛغ عالالٓ اٌخطالالؤ ـالالٟ طالالٛسرٗ االخالالشٜ ٌوالالب ٘الالزٖ اٌظالالٛسح 

غ ــــــالــالٟ طالٛسح رع٠ٛاْ ٠ىالْٛ ؽذٚد اٌؾك ٠ّٚىالٓ اْ ٠ىالْٛ ٔمالذا ـالٟ طالٛسح رعال٠ٛغ ٔمالذٞ اٚ 
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ع١ٕٟ  
(1)

ـبٌخطؤ ثٛطفٗ اٌشوٓ االٚي ٌٍّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ ٘ٛ عجبسح عٓ اخالةي اٌشالخض ثالبٌزضاَ .

 لبٟٔٛٔ ِع ادساوٗ ٌٙزا االخةي
(2)

 . 

اؽىبِٙب ـالبعزجشد اٌزعغالؿ ـالٟ ثعغ ٠ٚجذٚ اْ ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌعشال١خ رجٕذ ٘زا االرغبٖ ـٟ 

اعزعّبي اٌؾك طالٛسح ِالٓ طالٛس اٌخطالؤ اٌزمظال١شٞ
(3)

ٌٙالب ثبٔالٗ ) ٚعالذ اْ  لالشاسلؼالذ ـالٟ  ؽ١الش . 

اٌزغالالبٚص ٚاْ صجالالذ ثبٌىشالالؿ ٚل١الالذ اٌطالالبثٛ ٚاٌخبسؽالالخ ؼ١الالش أالالٗ ٌالالُ ٠ضجالالذ و١ف١الالخ اٌزغالالبٚص ؽزالالٝ ٠غالالٛص 

ضجالذ ِالٓ زاٌز٘بة اٌٝ رطج١ك اٌّبدح اٌغبثعخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ رٌاله الْ رطج١الك ٘الزٖ اٌّالبدح س٘ال١ٓ ثبٌ

١ٔخ اٌزغبٚص ـبرا وبْ اٌزغبٚص ِزعّذا ِٚمظٛدا اثزذاءا ـة ٠ؾالك ٌٍّزغالبٚص اٌزّغاله ثالٕض ٘الزٖ اٌّالبدح 

ٚارا والالبْ اٌزغالالبٚص ٚلالالع ٔز١غالالخ خطالالؤ ؼ١الالش ِمظالالٛد اٚ ِؾالالً خفالالبء ثبٌٕغالالجخ ٌٍّزغالالبٚص ـ١ىالالْٛ عالالبئضا 

( ٌٍّزغبٚص اٌزّغه ثٙزٖ اٌّبدح 
(4)

 . 

ِٕالٗ  124ؽ١الش رالٕض اٌّالبدح ، ٚاٌعمالٛد اٌٍجٕالبٟٔ لالبْٔٛ اٌّٛعجالبد ا٠ؼالب ٌٚمذ اخز ثٙز االرغبٖ

ٌؾمالالٗ ؽالالذٚد ؽغالالٓ ا١ٌٕالالخ اٚ  ٗعٍالالٝ أالالٗ ) ٠ٍالالضَ ثالالبٌزع٠ٛغ ِالالٓ ٠ؼالالش اٌؽ١الالش ثزغالالبٚصٖ اصٕالالبء اعالالزعّبٌ

اٌؽشع اٌزٞ ِٓ اعٍٗ ِٕؼ اٌؾك ( 
(5)

 . 

ؿ . ٚؽ١ش اْ اٌزعغالشٚد اٌّذ١ٔخ ـٟ ؽىُ ٌٙب ثبٔٗ ) .لؼذ ِؾىّخ اعزئٕبؾ ث١ثٙزا اٌظذد ٚ

اسرىجالٗ ِالٓ اٌّغالؤ١ٌٚخ اٌغش١ِالخ اٚ اٌزمظال١ش٠خ أٞ اْ صّالخ خطالؤ ثبعزعّبي أٞ ؽك ِجٕٟ عٍالٝ لٛاعالذ 

ِالٓ شالشٚؽ اٌخطالؤ اْ ٠ىالْٛ ـبعٍالٗ ِٚشرىجالٗ  ْثؾظالٛي اٌزعغالؿ ِالٓ عبٔجالٗ ، ٚؽ١الش ا ٠ذٌٟ ثٛعٙٗ

                                                           
 .205الميامي اسماعيح العمرم ، المصدر السابك ، ص  (1)

، ديوان المطبوعنات الجامعينة ،  1فليح ايمد يسن لداد) ، الوجيز في شر  المانون المدني الجزائرم ، مصادر االلتزام ،    (2)

 . 242، ص  1994

التعسنف فني  ،نمنا عنن د. سنعيد مبنارن  8/976/ 2فني  1976 / مدنينة ثانينة /1766لرار مينمة التميينز العرالينة المنرلم  (3)

 . 66استعماح اليك ،  ص 

نمننا عننن الميننامي سننلمان بيننات ، ،   8/1/58، البصننر) فنني  57/ يموليننة / 2246لننرار مينمننة التمييننز العراليننة المننرلم  (4)

 . 41المصدر السابك، ص 

 .فا لما  و متبع في ا لب البلدان( فا0يظة ان  ذا المانون ييمح الرلم )مع ما 1932لانون الموجبات والعمود اللبناني لعام  (5)
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ثٛاعطخ اٌمؼالبء الؽمبق ؽك ٌٗ ؼ١ش ِّبسط ٌؾك ِششٚ  ػّٓ عٍطبد اٌؾش٠خ اٌّىفٌٛخ دعزٛس٠ب 

 اٌزعغؿ ارا ِٛسط اٌؾك ثؾغٓ ١ٔخ ِٓ لجٍٗ ( ٟٕمؼ٠ٚ
(1)

 . 

٠ٚةؽع اْ ٘زا االرغالبٖ ٚاْ ارفالك ؽالٛي ؽج١عالخ اٌزعغالؿ ثبعزجالبسٖ ـعالً ؼ١الش ِشالشٚ  اال أالٗ 

اْ اٌزعغالؿ ِالب ـالز٘ت اٌالجعغ اٌالٝ ؽٛي ٚطؿ رٌاله اٌخطالؤ ِٕبطشٞ ٘زا االرغبٖ ث١ٓ ٚلع اٌخةؾ 

٘ٛ اال ِغبٚصح ٌؾذٚد اٌؾك ٚ٘الٛ ثٙالزٖ اٌظالفخ ٠عالذ عّالة ؼ١الش ِشالشٚ  ث١ّٕالب ارغالٗ عبٔالت اخالش اٌالٝ 

اٌمٛي ثبْ اعزعّبي اٌؾالك ثمظالذ االػالشاس ثالبٌؽ١ش ٠عالذ خطالؤ ٚـالٟ ؽبٌالخ عالذَ رالٛاـش ٘الزا اٌمظالذ ـبٔالٗ 

٠ىْٛ لذ رظشؾ خةـب ٌّب ٠فعٍٗ اٌشخض اٌؾش٠ض اٌؾزس  
(2)

 . 

ـبٌزعغالالؿ ال ٠عالالذٚ اْ ٠ىالالْٛ  ،٠الالشٜ ثالبْ اٌزعغالالؿ ٘الالٛ اٌخطالالؤ اٌزمظال١شٞ ٔفغالالٗ  اخالالش اْ ارغب٘الالب  ٚوّالب 

 ١ٌخ اٌزمظ١ش٠خ ِٚغشد خطؤ ٠ٛعت رطج١ك اؽىبَ اٌّغؤ
(3)

 .   

ا ِالب اؽٍالك زظال١شٞ ٚ٘الٔالٛ  خالبص ِالٓ اٌخطالؤ اٌزم٘الٛ اٌزعغالؿ  مٛي ثالبٌْٗ ٠ّىٓ اثبٔ ٠شٜ اخشْٚٚ

١ّالض اٌّالالشرجؾ ثالشٚػ اٌمالالبْٔٛ ٌّظ خطالالؤ عالبدٞ ثالالً ٘الٛ ٔالٛ  ِالالٓ اٌخطالؤ ا١ّالالض ـٙالٛ ٌال١ع١ٍالٗ ثبٌخطالؤ اٌّ

 ٚؼب٠زٗ االعزّبع١خ
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نما عن الميامي نزي) نعيم  19/7/1995تاري   95/ 772المرلم  –الغرفة التاسعة  –لرار مينمة استئناف بيروت المدنية  (1)

 . 90ص ، شاح ، دعاوم التعسف واساء) استعماح اليك ، منشورات اليلبي 

 . 72د. ابرا يم امين النفياوم ، التعسف في التماضي ، الطبعة االول  ، دار النهضة العربية ، ص  (2)

 . 425،  ص 1991د. دمحم السعيد رشدم ،  التعسف في استعماح اليك ، دار النهضة العربية ، الما ر) ، (3)

 . 1097، ص  1998االسنندرية د. يسن نير) ، الموجز في اينام المانون المدني ، منش ) المعارف ،  (4)
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 اصفشع اصثاًٖ

    ي اصخطأ اصتمص٘شٕ استمالص٘ة اصتععف

ؽالذٖ ٌٙزا االرغبٖ ٠عذ اٌزعغؿ را ؽج١عخ ِغزمٍخ عٓ ـىالشح اٌخطالؤ اٌزمظال١شٞ ٚأالٗ لالبئُ ٌٛ ٚـمب  

ٔطالالبق اٌّغالالؤ١ٌخ ٚ٘الالٛ ٠مالالع خالالبسط ، ٠الالشٜ ثالالبْ اٌزعغالالؿ ٔظش٠الالخ ِغالالزمٍخ عالالٓ اٌخطالالؤ اٌزمظالال١شٞ ٚ

اٌزمظ١ش٠خ ٚرٌه ثٕبءا عٍٝ لظٛس ـىشح اٌخطؤ عٓ اعز١عبة ؽبالد اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك .
(1)

   

ٚأالٗ ثالزٌه ثبْ اٌزعغؿ ٔظش٠الخ ِغالزمٍخ ِٚشرجطالخ ثالزاد اٌؾالك ٚؼب٠زالٗ ٘زا االرغبٖ ٠شٜ وّب ٚ

ٚاْ ؽّب٠خ اٌمبْٔٛ ٌٍؾالك ٚطالبؽجٗ ، ١ٌخ اٌزمظ١ش٠خ ِغزمة عٓ ـىشح اٌخطؤ ٠ٚمع خبسط ٔطبق اٌّغؤ

ِش٘ٛٔخ ثبالٌزضاَ ثبٌؽب٠خ ِٕٗ ٚاْ ٘زٖ اٌؾّب٠خ رٕزٟٙ ثبالٔؾشاؾ عٕٙب ـبٌؾك ١ٌظ ؼب٠الخ ـالٟ رارالٗ ثالً 

 ٘ٛ ٚع١ٍخ ٌٍٛطٛي اٌٝ ؼب٠خ ٠غزٙذـٙب اٌمبْٔٛ ِٓ رمش٠شٖ 
(2)

. 

ٌٙزا االرغبٖ ـبْ اٌزعغؿ ال ٠مَٛ عٍٝ اعبط اٌخطؤ ؽ١ش اْ ٘زٖ  ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٗ ٚـمب  

ٚ٘الزٖ اٌشالش٠عخ ال رمال١ُ اٌّغالؤ١ٌٚخ دائّالب عٍالٝ ، إٌظش٠خ ٟ٘ ثبالطً ِغزّذح ِٓ اٌشش٠عخ االعة١ِخ 

ٔظش٠الالخ اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالبط اٌخطالالؤ ثالالً رٕظالالش ا١ٌالالٗ ٔظالالشح ِٛػالالٛع١خ ٚعٍالالٝ ٘الالزا االعالالبط ـالالبْ ٔطالالبق 

ؤ١ٌٚخ اٌزمظالال١ش٠خ ٠ّٚىالالٓ اعزجبس٘الالب رطج١مالالب ٌمٛاعالالذ اٌعذاٌالالخ اعالالزعّبي اٌؾالالك اٚعالالع ِالالٓ ٔطالالبق اٌّغالال

اٌفٛػٝ ٚاٌالٝ ِخبٌفالخ اٌمالبْٔٛ اٌٝ ـبٌّجبٌؽخ ـٟ اٌشٟء ؽزٝ ٚاْ وبٔذ ـٟ اؽبس اٌمبْٔٛ ـبٔٙب رؤدٞ 

 ٌزا الثذ اْ ٠زُ رم١١ذ٘ب ِٚغبءٌخ اٌشخض عٕٙب ارا رشرت عٍٝ ٘زٖ اٌّجبٌؽخ ـٟ اعزعّبي اٌؾك ػالشسا  

ٌٍؽ١ش
(3)

 . 

دْٚ ٚعالٛد ِغالؤ١ٌٚخ لب١ٔٛٔالخ ِذ١ٔالخ ٚؽغت ثعغ اٌفمٙبء ـبٕٔب لذ ٔىالْٛ اصاء ؽّب٠الخ لب١ٔٛٔالخ 

اٌؾّب٠خ اٌّذ١ٔخ لذ رىْٛ ؽّب٠خ ِٛػٛع١خ لٛاِٙب رع٠ٛغ اٌؼشس ؽزٝ ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن خطالؤ اْ ٚ

                                                           
 . 29د. فتيي الدريني ، المصدر السابك ، ص (1)

 .  50، ص  1986د. دمحم زني عبدالبر ، ال ضرر وال ضرار ونظرية التعسف في استعماح اليك ، مجلة العلوم وااللتصاد ،  (2)

، ديننوان المطبوعننات  8المنندني الجزائننرم ، ط علنني علنني سننليمان ، النظريننة العامننة لالتننزام ، مصننادر االلتننزام فنني المننانون (3)

 . 216، ص 2008الجامعية ، الجزائر ، 
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٠ٕغت اٌٝ اٌّزغجت ـٟ اٌؼشس ؽ١ش لذ رىْٛ ٕ٘بن ؽالبالد ٠مالع ـ١ٙالب ػالشس دْٚ اِىالبْ ٔغالجزٗ اٌالٝ 

 ـبْ اٌمبْٔٛ ٠ٛعت اٌزع٠ٛغٌىٓ ِع رٌه  خطؤ ِع١ٓ
(1)

 . 

ٌٙالزا االرغالبٖ ـالبْ اٌزعغالؿ ٠زالٛاـش ارا أؾالشؾ طالبؽت اٌؾالك ـالٟ اعالزعّبٌٗ عالٓ ؼب٠زالٗ  ٚـمب  ٚ

اٌخطالالؤ ـالالٟ  شالالىًخالً ثٛاعالالت اٌؾ١طالالخ ٚا١ٌمظالالخ اٌعبد٠الالخ ، رٌاله االخالالةي اٌالالزٞ ٠أؽزالٝ ٌٚالالٛ ٌالالُ ٠ىالالٓ لالالذ 

ٚ٘الالالٛ ِالالب ٠فظالالً ثالالال١ٓ اٌزعغالالؿ ٚاٌخطالالالؤ ٠ٚخشعالالٗ ثبٌزالالبٌٟ ِالالالٓ دائالالشح اٌّغالالالؤ١ٌٚخ ، اٌّعٕالالٝ اٌالالذل١ك 

وّالب ٚاْ ، اٌزمظ١ش٠خ ١ٌغزٛٞ ِجذأ عبِب ٚٔظش٠خ اعبع١خ ِةصِخ ٚداخٍالخ ـالٟ إٌظش٠الخ اٌعبِالخ ٌٍؾالك 

عٍٝ سـالع اٌؼالشس اٌٛالالع اٌزمظ١ش٠خ ـٟ وْٛ االخ١الشح رمزظالش ـىشح اٌزعغؿ رغبٚص ـىشح اٌّغؤ١ٌٚخ

ك ثّٛعجٗ ـىشح اٌزٛلٟ ِالٓ اٌؼالشس ثّٕالع ٚلٛعالٗ اطالة عالٓ ؽش٠الك ؽشِالبْ اٚ اٌزع٠ٛغ عٕٗ ـززؾم

ِٓ اعزعّبي ؽمٗ اعالزعّبال رعغالف١ب ِٚالٓ ٕ٘الب رمالَٛ ـىالشح اٌزعغالؿ ـالٟ اعالزعّبي  طبؽت اٌؾك اثزذاءا  

اٌؾك ثذٚس ٚلبئٟ ٚعةعٟ عٍٝ اٌغٛاء ثّب رفشػٗ ِٓ سلبثخ عبثمخ اٚ الؽمخ ثؾغت االؽٛاي .
(2)
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 اصوطلب اصثاًٖ

 هظاُش اصتععف فٖ استعوال حك اصتماضٖ

ٚالثالذ ، ثؾمٛق ٚؽش٠البد االخالش٠ٓ ِجبششح ِٓ اٌّعٍَٛ اْ ٘زا اٌؾك ٘ٛ ِٓ اٌؾمٛق اٌّبعخ   

٘الالزا  ٚاال رشرجالالذ ِغالالؤ١ٌٚخ ِغالالزعٍّٗ عالالٓ، ٔالالب ٠ٍغالالؤ ا١ٌالالٗ ػالالّٓ ؽالالذٚدٖ اٌّشعالالِٛخ ٌالالٗ لبِٔٛالالٓ اْ 

ِب داَ رٌه ـٟ اٌؾذٚد اٌّشعالِٛخ  بالطً أٗ ال ِغؤ١ٌٚخ رزشرت عٍٝ اعزعّبي ٘زا اٌؾكـاالعزعّبي 

 ١ٌخ عالٓ االخفالالبق اٚ اٌفشالالً ـالٟ اعالالزعّبٌٌٗٚالٗ لبٔٛٔالالب ٚال ِغالالؤ
(1)

ٚاْ والالً ِالب ٠زشرالالت عٍالالٝ اٌطالالشؾ  . 

 اٌخبعش ٘ٛ اٌضاِٗ ثبٌّظبس٠ؿ اٌّزشرجخ عٍٝ اٌذعٜٛ ٚـك لٛاعذ لبْٔٛ اٌّشاـعبد اٌّذ١ٔخ
(2)

 . 

ٚرٌاله ػالّٓ ٚاعشاءرالٗ ٚعٕؾبٚي اْ ٔغزعشع ـ١ّالب ٠ٍالٟ اثالشص ِظالب٘ش اٌزعغالؿ ـالٟ ؽالك اٌزمبػالٟ 

ٌّظالالب٘ش ٚاٌضالالبٟٔ  اٌالالذعٜٛ البِالالخ ِغالالبي ـالالٟاالٚي ٌج١الالبْ اثالالشص ِظالالب٘ش اٌزعغالالؿ ـالالٟ ،  ـالالش  أصةصالالخ 

االصجبد ٚاٌضبٌش ٌّظب٘ش اٌزعغؿ ـٟ اعشاءاد اٌّشاـعخ ٚاٌطعٓ ٚعٍٝ اعشاءاد اٌزعغؿ ـٟ ِغبي 

 : إٌؾٛ االرٟ 

 اصفشع االّل

  اصذ ْٓ اصوذً٘ة ّاصجضائ٘ةهجال الاهة رهللاال هي هظاُش اصتععف فٖ ك

 عّعزٗ ٚاعزجبسٖ : ٚرش٠ٛٗ خظُةػشاس ثبٌالبِخ اٌذعٜٛ ٌ -اٚال 

ل١بَ اٌخظُ ثبعزعّبي ؽك االٌزغبء اٌٝ اٌمؼبء ثمظذ اٌزش١ٙش ثبٌخظُ االخالش ٚاالعالبءح  ٠عذ رعغفب    

ا١ٌالالٗ ٚال عالال١ّب ارا والالبْ ِّالالٓ رزالالبصش عالالّعزُٙ ثشـالالع اٌالالذعٜٛ عٍالال١ُٙ وبٌشخظالال١بد اٌعبِالالخ ٚاٌغ١بعالال١خ 

ِّالالٓ ٠عزجالالش رٌالاله رشالال١ٙشا ٚؼ١الالشُ٘ ٚاٌزغالالبس ٚٔغالالبء االعالالش اٌّزذ٠ٕالالخ ٚاٌّؾبـظالالخ ٚاٌمؼالالبح ٚاٌّؾالالب١ِٓ 

                                                           
، ص  2004د. ايمد السيد صاوم ، الوسيط في شر  لانون ىالمرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضنة العربينة ، المنا ر) ، (1)

179  . 

 . 194،  ص 1987د. ابرا يم امين النفياوم ، مسؤولية الفصم عن االجراءات ، رسالة دنتوراه ، جامعة عين شمس ،   (2)
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ث١ٍؽب ثُٙ ِٚغبعب ثششـُٙ ٚاعزجبسُ٘ عٍٝ اعزجالبس اْ رٌاله ٠شالىً اعزالذاءا عٍالٝ ِظالبٌؾُٙ ٚاػشاسا 

 اٌؾ٠ٛ١خ
(1)

 . 

ٚاْ  ،ٚاٚػؼ ِضبي عٍالٝ اٌزعغالؿ ـالٟ ِغالبي اٌزمبػالٟ ـالٟ اٌالذعٜٛ اٌغضائ١الخ ٘الٟ اٌالذعٜٛ اٌى١ذ٠الخ 

 ِىش ثٗ ٚاسادٖ ثغٛء ٚاٌى١ذ ثّعٕٝ اٌمظذ اٌٝ ا٠الزاء اٌؽ١الش خف١الخ   اٌى١ذ٠خ ـٟ اٌٍؽخ ِٓ اٌى١ذ ٚوبد و١ذا  

ِٕٚٗ اٌّى١ذح ٚاٌخذ٠عخ  
(2)

 . 

((  ٚاو١ذ و١ذا   ٚٚسد ـٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ )) أُٙ ٠ى١ذْٚ و١ذا  
(3)

. 

 ٠شالالىً ـالالٟ ؽالالذ رارالالٗلالالذ ش إْ اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي ؽالالك اٌزمبػالالٟ ـالالٟ اٌالالذعٜٛ اٌغضائ١الالخ ١الالؽ

عالٍٛوب  ِغشِالالب  ، ٚاْ ٘الالزا اٌغالالٍٛن ٠زغغالذ ـالالٟ ِغالالبي اٌالالذعٜٛ اٌغضائ١الخ ثبٌشالالىٜٛ اٌى١ذ٠الالخ ٚثبالخجالالبس 

اْ اٌّشالش  اٌعشالالٟ ٚثبٌزبٌٟ ـبٕٔالب ٔىالْٛ ـالٟ ٘الزٖ اٌؾبٌالخ اصاء عش٠ّالخ وبٍِالخ االسوالبْ ؽ١الش اٌىبرة 

رٕض عٍٝ رغش٠ُ االخجبس اٌىبرة ، ؽ١ش ،  1969ٌغٕخ  111سلُ ٔض ـٟ لبْٔٛ اٌعمٛثبد اٌعشالٟ 

 ِٕٗ عٍٝ أٗ : 243اٌّبدح ِبدح 

) وً ِٓ اخجالش والزثب اؽالذٜ اٌغالٍطبد اٌمؼالبئ١خ اٚ االداس٠الخ عالٓ عش٠ّالخ ٠عٍالُ أٙالب ٌالُ رمالع اٚ 

، اٚ اخزٍالك  اخجش اؽذٜ اٌغٍطبد اٌّزوٛسح ثغٛء ١ٔخ اسرىبة شخض عش٠ّخ ِع عٍّٗ ثىزة اخجبسٖ

ثبرخالبر اعالشاءاد لب١ٔٛٔالخ ػالذ ، اٚ رغالجت  ادٌخ ِبد٠خ عٍٝ اسرىبة شخض ِالب عش٠ّالخ خالةؾ اٌٛالالع

:  شخض ٠عٍُ ثشاءرٗ ٚوً ِٓ اخجش اٌغٍطبد اٌّخزظخ ثالبِٛس ٠عٍالُ ثبٔٙالب وبرثالخ عالٓ عش٠ّالخ ٚلعالذ

ٚثبٌؾجظ ِالذح ال رض٠الذ  ، ٠عبلت ارا وبٔذ اٌغش٠ّخ عٕب٠خ ثبٌؾجظ ٚاٌؽشاِخ اٚ ثبؽذٜ ٘بر١ٓ اٌعمٛثز١ٓ

ذٜ ٘بر١ٓ اٌعمالٛثز١ٓ ارا وبٔالذ اٌغش٠ّالخ عٍٝ صةس عٕٛاد ٚثؽشاِخ ال رض٠ذ عٍٝ صٍضّبئخ د٠ٕبس اٚ ثبؽ

 . ( عٕؾخ اٚ ِخبٌفخ

ٚاْ عش٠ّخ االخجبس اٌىبرة رزطٍت عٍُ اٌّخجش ثىزة ثةؼٗ ٚاخجبسٖ ٚرعّذٖ اٌؾالبق اٌؼالشس 

ثبٌّجٍػ ػذٖ ؽ١ش اْ عذَ عٍُ اٌّخجش ثىزة ِالب عالبء ـالٟ اخجالبسٖ ٠الٕٙغ لش٠ٕالخ عٍالٝ عالٛء اٌمظالذ ، 

                                                           
، 2015د. علي عبيد اليديدم ، التعسف في استعماح اليك االجرائي ، الطبعنة االولن  ، المؤسسنة اليديثنة للنتناب ، لبننان ،   (1)

 . 189ص 

 . 585مفتار الصيا  ، الشي  دمحم ابي بنر عبدالمادر الرازم ، عن  بترتيب) ميمود فاطر ، دار اليديس ، صفية  (2)

 . 15رق ، اآلية المران النريم ، سور) الطا (3)
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 ٚوّب ٠الشٜ اٌالجعغٚاْ عذَ رٛـش عٕظش اٌمظذ ، اٌٛلذ  ٌٚىٕٙب لش٠ٕخ لبثٍخ يصجبد اٌعىظ ـٟ ٔفظ

ٚإْ وبْ ٠ّٕع ِٓ ل١بَ اٌّغالؤ١ٌٚخ اٌغٕبئ١الخ ـئٔالٗ ال ٠ّٕالع ِالٓ ل١البَ اٌّغالؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔالخ ، ـ١ظالؼ اٌؾىالُ 

ٚ  ٚ ٝ اٌزج١ٍالالػ ثبرٙالالبَ ثالالشٞء عالالٓ رغالالش   ثالالبٌزع٠ٛغ إرا صجالالذ أْ اٌفبعالالً لالالذ ألالالذَ عٍالال   عالالذَ رالالش
(1)

ٚاْ  . 

ال عجشح ثبٌجبعش عٍٝ اسرىبة اٌغش٠ّخ ـّزالٝ رالٛـش اٌمظالذ اٌغٕالبئٟ ثعٕظالش٠ٗ ـالة عجالشح  ٗاالطً أ

اٌالٕمغ ٌٍجٛاعش عٍٝ اٌغش٠ّخ أٚ اٌؽشع اٌزٞ ٠غزٙذـٗ اٌفبعً ِٕٙب ، ٚثٙزا اٌظالذد لؼالذ ِؾىّالخ 

ـّالالٓ ثٍالالػ والالزثب   ، ٠مجالالً اٌطعالالٓ ِزالالٝ صجالالذ إسادح إ٠مالالب  اٌعمالالبة ثالالبٌّجٍػ ـالالٟ ؽمالالٗ ـالالة )ثؤٔالالٗ   اٌّظالالش٠خ

ـالة ع١ٍالٗ اٌّغٕالٝ ثؤٔٗ ٌُ ٠مظذ ِٓ ثةؼٗ إال رؤ١٠ذ ؽمٛلٗ ـٟ دعالٜٛ ِذ١ٔالخ ِمبِالخ ث١ٕالٗ ٚثال١ٓ ٚادعٝ 

ألْ األؼالالشاع اٌّشالالشٚعخ ال ٠غالالٛص رؤ١٠الالذ٘ب ثبٌّفزالالذ٠بد ، ٚاٌجبعالالش عٍالالٝ اٌعّالالً  ، ٠مجالالً رٌالاله ِٕالالٗ

 اٌغٕبئٟ ال ا١ّ٘خ ٌٗ ِزٝ اعزٛـذ اٌغش٠ّخ أسوبٔٙب(
(2)

 . 

اٌى٠ٛز١خ لؼذ ـٟ ؽىُ ٌٙب ثبْ ) اٌزج١ٍػ عٓ اٌغشائُ ِالٓ ـبْ ِؾىّخ اٌز١١ّض ٚـٟ ٘زا اٌظذد 

اٌؾمٛق اٌّخٌٛخ ٌةـشاد ثً ٘ٛ ِٓ اٌٛاعجبد اٌّفشٚػخ عٍال١ُٙ ٚ٘الٛ ؽالك ِشالشٚ  ٌىالً ِالٓ ٠جبشالشٖ 

ـٟ ؽذٚد اٌمبْٔٛ ٚال رؾك اٌّغبءٌخ عٕٗ اال ارا أؾشؾ ثٗ اٌّجٍػ عّب ٚػع ٌٗ رٌه اٌؾالك ٚاعالزعٍّٗ 

 ( ٌؽ١شاثزؽبء ِؼبسح ا و١ذ٠ب   اعزعّبال  
(3)

 . 

االخجالبس اٌىالبرة ؽّب٠الخ ؽ١البح ٚاعزجالبس  ش  لذ اعالزٙذؾ ِالٓ رغالش٠ُ اٌالجةغ اٚٚٔةؽع اْ اٌّش

إٌبط ـٟ ِٛاعٙخ إعبءح اعزعّبي اٌؾك ـٟ اٌزج١ٍػ عالٓ عالشائُ ٚاٌّىفٌٛالخ ٌٍٕالبط ع١ّعالب ـالٟ ِٛاعٙالخ 

خبطالخ  اٌشىبٚٞ اٌى١ذ٠خ ، ٠ٚعذ رغش٠ُ االٔؾشاؾ عٓ اعزعّبي ؽك اٌزمبػٝ ِظٍؾخ ِضدٚعخ ـٙالٟ

ٌؾّب٠خ األـشاد ٚششـُٙ ٚاعزجبسُ٘ ـٟ اٌجةؼبد اٌىبرثخ ِٚٓ عٙخ أخالشٜ ٘الٟ رعزجالش ِظالٍؾخ عبِالخ 

                                                           
الميامي صا  مهدم الفزرجي ، جريمة االفبار النناذب و افتصناص المينانم باثبنات يجيتهنا ، الطبعنة الجننائي ، الطبعنة   (1)

 .79-78، ص  ۲۱۱۳الثالثة ، الما ر) ، ص األول  ، بغداد ، 

،  481، مجموعنة المواعند المانونينة  ، الطبعنة الثانينة ، ص 1945/ منايو سننة  21لرار مينمة النمض المصرية  المنؤرخ   (2)

 . 147نما عن الماضي عواد يسين ياسين العبيدم  ، مصدر سابك ، ص 

تميينز  229، ص 11س  ، 24/1/1983مندني ، جلسنة  28لسننة  37مجلة المضاء والمانون ، تمييز نويتي في الطعن رلنم  (3)

،  204، ص  1، ع  11، مجلنة المضناء والمنانون ، س 10/4/1988تجنارم ، جلسنة  1987لسننة  293نويتي الطعن رلم 

، نما عن د. دالينا مجندم عبندالغني ، المصندر السنابك   1098/ 2/ 24ق ، جلسة  61لسنة  16537نمض جنائي الطعن رلم 

 . 227، ص 
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رؾّٟ اٌغٍطبد ايداس٠الخ ٚاٌمؼالبئ١خ ِالٓ شالش اٌزؼال١ًٍ عالٓ ؽش٠الك إشالؽبٌٙب ثبٌجةؼالبد اٌىبرثالخ اٌزالٟ 

 رغبُ٘ ـٟ رعط١ً ٚظ١فزٙب ٚرشٖٛ ِمبطذ٘ب
(1)

. 

ب ) اْ ـالالٟ ؽىالالُ ٌٙالالفزٙب االطالال١ٍخ ظالالثخ عٕب٠الالبد ١ٕٔالالٜٛ لؼالالذ ِؾىّالالأ٠ؼالالب ـمالالذ ٚثٙالالزا اٌظالالذد 

عزمبي اٌّشزى١ٓ ٚثعذ اٌزؾم١ك ِعُٙ ٌالُ ٠ضجالذ عةلالزُٙ ٠بعّالبي إعشٜ  اٌّزُٙ لبَ ثزمذ٠ُ اخجبس ِٚٓ صُ

اس٘بث١الالخ ٌٚالالذٜ اٌزالالذل١ك ـالالٟ اٌّعٍِٛالالبد اٌّمذِالالخ ِالالٓ لجالالً اٌّالالزُٙ رجالال١ٓ ثبٔالالٗ اخجالالبس و١الالذٞ اػالالبـخ اٌالالٝ 

عٍالالالٗ ٠ٕطجالالالك ٚاؽىالالالبَ اٌّالالالبدح ى١الالالذٞ ػالالالذ اٌّشالالالزى١ٓ ٌالالالزا ـالالالبْ ـاعزالالالشاؾ اٌّالالالزُٙ اٌظالالالش٠ؼ ثبخجالالالبسٖ اٌ

( ق، 243
(2)

. 

ِالٓ دعالٛاٖ اٚ اٌّشزىٟ لذ ٠ىْٛ ٘ذؾ اٌّذعٟ  :ٚاالثزضاص ارخبر ؽك اٌزمبػٟ ٚع١ٍخ ٌٍزٙذ٠ذ   -صب١ٔب 

ثمظالذ اٌؾظالٛي عٍالٝ ١ِالضح دْٚ ٚعالٗ ؽالك اٚ ـالشع طالٍؼ ِغؾالؿ ٚاثزالضاصٖ رٙذ٠ذ اٌخظُ االخالش 

عٍالٝ ِشالشٚع١خ إٌز١غالخ اٌزالٟ ٠ؾظالً ع١ٍٙالب اٌّالذعٟ ـالبرا ع١ٍٗ ٚرزٛلؿ ِششٚع١خ اٌزٙذ٠ذ ثبٌالذعٜٛ 

١ٌخ ع١ٍٗ اِب ارا ؽظً عٍٝ ١ِضح دْٚ ٚعالٗ ؽالك اٚ ٚؽظً عٍٝ ؽمٗ دْٚ ص٠بدح اٚ ٔمظبْ ـة ِغؤ

٠شىً ٔٛعب ِٓ االوشاٖ رزشرت ع١ٍالٗ ِغالؤ١ٌٚخ اٌّالذعٟ ـشع ع١ٍٗ اوضش ِّب ٠غزؾك ـبْ ٘زا اٌزٙذ٠ذ 

 ؽجمب ٌٍمٛاعذ اٌعبِخ ـٟ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚارا شىً عش٠ّخ ـبٔٗ ٠خؼع ٌمبْٔٛ اٌعمٛثبد
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  750، ص  1985الوسيط في لانون العموبات ، الطبعة الثالثة ، الما ر) ، د. ايمد فتيي سرور ،  (1)

 ،  ير منشور . 2011/ 12/ 27في  2011/  2/    801لرار مينمة جنايات نينو  المرلم  (2)

، ، نمننا عننن د. علنني عبينند اليدينندم  30/1/2002فنني  2001/موسننعة اولنن  / 118لننرار مينمننة التمييننز العراليننة المننرلم  (3)

 . 192المصدر السابك  ، ص
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 اصفشع اصثاًٖ

 االثباتءات ااجشهظاُش اصتععف فٖ هجال 

 .اٌزعغؿ ـٟ رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌؾبعّخ -أٚال :

اٌؾبعّخ  وٍّب أؾشؾ اٌخظُ عٓ اٌؽب٠خ اٌزالٟ شالشعذ ِالٓ ٠زؾمك اٌزعغؿ ـٟ رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ   

اعٍٙب ـزىْٛ رعغالف١خ ارا رجال١ٓ ٌٍمبػالٟ أٙالب و١ذ٠الخ ٚاْ اٌخظالُ ٚعٙٙالب ثغالٛء ١ٔالخ ٚاساد اْ ٠ٕالبي ِالٓ 

ِىبٔالالخ خظالالّٗ ٠ٚشالالٙش ثالالٗ اٚ اْ اٌخظالالُ اساد اْ ٠غالالزؽً ػالال١ّش خظالالّٗ اٚ ٚسعالالٗ ٚرذ٠ٕالالٗ اٚ والالبْ 

 ٚاالداةرٛع١ٙٙب الصجبد ٚالعخ ِخبٌفخ ٌٍٕظبَ اٌعبَ 
(1)

. 

/ صب١ٔب  ِٓ لبْٔٛ االصجبد عٍٝ أٗ ) ٌٍّؾىّالخ اْ  115ٌٚمذ ٔض اٌّشش  اٌعشالٟ ـٟ اٌّبدح  

رشـغ رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌؾبعّخ ارا وبْ اٌخظُ ِزعغفب ـٟ رٛع١ٙٙب ( ٚـالٟ ٔفالظ اٌغال١بق رالٕض اٌّالبدح 

ِٓ لبْٔٛ االصجبد اٌّظشٞ عٍٝ أٗ ) ٠غٛص ٌىً ِٓ اٌخظ١ّٓ اْ ٠ٛعٗ ا١ّ١ٌٓ اٌؾبعالّخ اٌالٝ  114

 .  اٌخظُ االخش عٍٝ أٗ ٠غٛص ٌٍمبػٟ اْ ٠ّٕع رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ ارا وبْ اٌخظُ ِزعغفب ـٟ رٛع١ٙٙب ( 

ٌٚمالالذ لؼالالذ ِؾىّالالخ اعالالزئٕبؾ ١ٕٔالالٜٛ ثظالالفزٙب االطالال١ٍخ ـالالٟ ؽىالالُ ٌٙالالب ثالالبْ ) ... ؽٍالالت ٚو١الالً 

اٌّغزؤٔفخ رؾ١ٍؿ اٌّغزؤٔؿ ع١ٍُٙ ثعذَ ؽظٛي خطؤ اٚ رمظ١ش ِٓ لجٍُٙ ادٜ اٌالٝ ٚـالبح اٌغٕال١ٓ ؼ١الش 

 115اٌّالبدح  ـٟ ؽٍت رٛع١ٗ ٘زٖ ا١ّ١ٌٓ اعزٕبدا اٌٝ ؽىُ اٌفمشح / صب١ٔب ِٓ لبٔٛٔب ٠ٚعزجش ِزعغفب  ٚاسد 

ثعذ اْ صجذ عذَ ٚعٛد أٞ خطالؤ اٚ رمظال١ش ِالٓ لجالً اٌّغالزؤٔؿ عٍال١ُٙ ادٜ اٌالٝ  ،لبْٔٛ االصجبد  ِٓ 

..(  اٌّشبس ا١ٌٗٚـبح اٌغ١ٕٓ ثّٛعت رمش٠ش اٌخجشاء االؽجبء االخزظبط١١ٓ 
(2)

. 

عٍٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِب لؼذ ثٗ ِؾىّالخ لٕالب اٌى١ٍالخ ثبٔالٗ ) ارا ـٟ ِظش ِٚٓ اٌزطج١مبد اٌمؼبئ١خ 

رج١ٓ ٌٍّؾىّخ اْ اٌّالذعٟ ٌالُ ٠طٍالت رٛع١الٗ ا١ٌّال١ٓ اٌؾبعالّخ اٌالٝ خظالّزٗ اال ٌعٍّالٗ ثبٔٙالب ٌالٓ رؾٍفٙالب 

                                                           
 . 196د. علي عبيد اليديدم ، المصدر السابك ، ص   (1)

، وصدق بمنرار مينمنة التميينز  25/5/2005في  2004/ س /  209لرار مينمة استئناف نينو  بصفتها االصلية المرلم   (2)

لني عبيند اليديندم ، المصندر السنابك ، ، نمنا عنن د. ع 14/11/2005فني  2005/اسنتئنافية منمنوح / 859االتيادية المنرلم 

 . 197ص
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والالبْ رٛع١الالٗ  ،ٌزّغالالىٙب اٌشالالذ٠ذ ثعالالبدح ِالالٓ عالالبداد عشالال١شرٙب رؾالالٛي دْٚ اعالالّب  طالالٛرٙب الٞ ؼش٠الالت 

 ٓ ـٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ؽٍجب و١ذ٠ب (ا١ّ١ٌ
(1)

 . 

ـبالدعالالبء ثزض٠ٚالالش د١ٌالالً وزالالبثٟ ِمالالذَ ـالالٟ : االدعالالبء ثالالبٌزض٠ٚش ٌزعط١الالً اٌفظالالً ـالالٟ اٌالالذعٜٛ  -صب١ٔالالب :

ِالالٓ ِظالالب٘ش اٌزعغالالؿ ارا اعالالزعًّ ثمظالالذ اٌى١الالذ اٚ ٌزعط١الالً  اٌالالذعٜٛ ِالالٓ لجالالً اٌخظالالُ لالالذ ٠عالالذ ِظٙالالشا  

 اٌخظُ االخشخ١ش اِذ اٌذعٜٛ اٚ االٔزمبَ ِٓ ؤاٌفظً ـٟ اٌذعٜٛ ٚر
(2)

 . 

رؼّٓ االشبسح اٌٝ ِجذأ ؽغالٓ ا١ٌٕالخ ،  1979( ٌغٕخ 107سلُ )ٚٔةؽع اْ لبْٔٛ االصجبد اٌعشالٟ   

( ِٕالٗ عٍالٝ اْ ) اٌمؼالبء عالبؽخ ٌٍعالذي ٚألؽمالبق اٌؾالك ِّالب 5ـٟ رمذ٠ُ االدٌالخ ، ؽ١الش ٔظالذ اٌّالبدح )

ٚاالعالبءح ٠ٚٛعالت عٍالٝ اٌّزخبطال١ّٓ ِٚالٓ ٠ٕالٛة عالُٕٙ االٌزالضاَ ثؤؽىالبَ ٠مزؼٟ ط١بٔزٗ ِٓ اٌعجالش 

 .(اٌمبْٔٛ ٚثّجذأ ؽغٓ ا١ٌٕخ ـٟ رمذ٠ُ االدٌخ ٚاال عشع اٌّخبٌؿ ٔفغٗ ٌٍعمٛثخ 

زٖ اٌؾبٌالخ ال ٚـالٟ ٘ال ئالٗش عالٕذ اْ ٠زٕالبصي عالٓ ادعبعٍٝ أٗ ) ٌّالٓ ٠الذعٟ رض٠ٚال ِٕٗ 38ٚرٕض اٌّبدح 

اٌّبدح اٌغالبثمخ اال ارا صجالذ ٌٍّؾىّالخ أالٗ ٌالُ ٠مظالذ ثبدعالبءٖ ٠ؾىُ ع١ٍٗ ثبٌؽشاِخ إٌّظٛص ع١ٍٙب ـٟ 

 (اال ِغشد اٌى١ذ ٌخظّٗ اٚ عشلٍخ اٌفظً ـٟ اٌذعٜٛ .

٠زشرت عٍٝ االدعبء ثبٌزض٠ٚش ـٟ ؽبي عذَ صجٛرٗ رعشع ِالذعٟ اٌزض٠ٚالش ٚٔةؽع أٗ ـٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ 

ـالالك اٌمٛاعالالذ اٌعبِالالخ اٌالالٝ اٌغالالضاء اٌغٕالالبئٟ اػالالبـخ اٌالالٝ ؽالالك اٌخظالالُ اٌّزؼالالشس اٌّطبٌجالالخ ثالالبٌزع٠ٛغ ٚ

 ٚاعزٕبدا الؽىبَ ٔظش٠خ اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك .

 

 

 

 

                                                           
، نمنا عنن د. عبدالباسنط جميعني ، االسناء) فني المجناح االجرائني ،  7/3/1921لرار مينمة لنا النلية في الجلسة المؤرفة   (1)

 . 212مجلة المانون وااللتصاد ، ص 

 . 87، دار اليامد للنشر والتوزيع ، ص  1أجياد ثامر نايف الدليمي ، عوارض الدعو  المدنية ، ط (2)
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 اصفشع اصثاص 

 اجشاءات اصوشافعة هجال هظاُش اصتععف فٖ 

اْ  :اٚ رمالذ٠ُ ؽٍجالبد اٌؽالشع ِٕٙالب رّذ٠الذ اعالً اٌالذعٜٛح اعالزعّبي ؽالك ربع١الً اٌالذعٜٛ اعبء  -أٚال 

ِعٍمالالخ اِالالبَ اٌمؼالالبء ٌةٔزمالالبَ ِالالٓ اٌخظالالُ رىالالشاس ؽٍجالالبد ربع١الالً اٌالالذعٜٛ العالالجبة ِخزٍفالالخ ؽزالالٝ رظالالً 

ِالالٓ ِظالالب٘ش اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي اعالالشءاد اٌالالذعٜٛ ٚ٘الالٛ ٠زعالالبسع ِالالع اٌؽب٠الالخ  االخالالش ٠عالالذ ِظٙالالشا  

ـزؤع١الالً اٌالالذعٜٛ ٠عالالذ ِالالٓ اٌؾمالالٛق اٌزالالٟ وفٍٙالالب اٌمالالبْٔٛ ، االعبعالال١خ ٌؾالالك اٌخظالالُ ـالالٟ ؽٍالالت اٌزبع١الالً 

 جخ ٌالٌٍٗخظَٛ ٌةؽة  عٍٝ ِب ٠مذِٗ اٌخظُ االخش ٚرؾؼ١ش دـبعٗ ثبٌٕغ
(1)

ٚوالزٌه رمالذ٠ُ ؽٍجالبد  .

ٚلذ اٌّؾىّخ ٌٚضس  ا١ٌبط ـٟ ٔفظ اٌخظُ وبصالبسح ؽٍجالبد  دعً اٌذعٜٛ ٚاعزٕفبأٌؽشع ِٕٙب ِذ ا

وّالب ٚاْ اعبدح اٌّخبؽجبد دْٚ ِغٛغ ٚاعبدح اعشاء اٌىشؿ ٚعبسػخ ٚؽٍجبد اعبدح ٔذة اٌخجشاء 

ٚاٌغٙالذ عٍالٝ اٌخظالُ االخالش ٚاال اٌذـع ٠غت اْ ٠ىْٛ عذ٠ب ِٚششٚعب ٚاال ٠مظذ ِٕٗ رؼ١١ع اٌٛلذ 

أمٍت اعزعّبي ؽك اٌذـع ثٛطفٗ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اٌذـب  اٌٝ ٚع١ٍخ ٌزمال٠ٛغ ؽالك اٌالذـب  ٚرغش٠الذٖ 

ِٓ ِؼّٛٔٗ اٌظؾ١ؼ ٚلذ ٠مع اٌزعغؿ ـٟ طٛسح اٌزٕبلغ ـٟ اٌالذـب  عٍالٝ ٔؾالٛ ٠ىشالؿ عالٓ ٘ذـالٗ 

ال ٠عالذٚ أىالبس اٌّالذعٝ اٌزغ٠ٛفٟ ثبالطشاس عٍٝ اٌزّغاله ثؤدٌالخ ٚؽغالظ رجالذٚ ٚاػالؾخ اٌزٕالبلغ ٚلالذ 

   .و١ذ٠ب   ع١ٍٗ اال اْ ٠ىْٛ أىبسا  

ِٚالالٓ اٌغالالذ٠ش ثبٌّةؽظالالخ اْ ؽج١عالالخ إٌظالالبَ اٌمالالبٟٔٛٔ ـالالٟ اٌعالالشاق ٚٚالعالالٗ اٌعٍّالالٟ وض١الالشا ِالالب 

٠فشػبْ عٍٝ اٌمبػٟ رؤع١ً اٌّشاـعخ اٚ اٌّؾبوّخ ٌفزشح ِع١ٕخ ؽ١ش ٌال١ظ ٕ٘البن ِالب ٠غالزٛعت عٍالٝ 

َٛ اٌٛاؽالذ ٚاْ والً ِالب ٠زم١الذ ثالٗ اٌمبػالٟ ٘الٛ ػالشٚسح اٌمبػٟ ٔظش عذد ِعال١ٓ ِالٓ اٌالذعبٚٞ ـالٟ ا١ٌال

٘الزا ِالٓ عٙالخ ِٚالٓ عٙالخ اخالشٜ ، اٌزضاِٗ ثّب رفشػٗ ع١ٍٗ ِٕٙزٗ ِٓ اٌزضاَ ثمٛاعذ اٌغالٍٛن إٌّٙالٟ 

ـبْ ؽٍت اٌزبع١ً ٠عذ ِٓ اٌؾمٛق اٌّششٚعخ ٌةؽشاؾ ٚاٌزٟ وفٍٙب اٌمبْٔٛ ٌٙالُ ِالب ٌالُ ٠ىالٓ اٌؽالشع 

 .  ٚٔفغ١ب   س٘بلٗ ِبد٠ب  إعجؤ ٚرىب١ٌؿ اوضش ٚ ِٕٙب اٌى١ذ ٌٍخظُ ٚاالٔزمبَ ِٕٗ ٚرؾ١ٍّٗ

                                                           
د. طلعت دويندار ، ت جينح الندعو  ، مياولنة لضنبط لواعند التاجينح بنين ليمنة الولنت فني الندعو  والينك فني الندفاع ، منشن )  (1)

 . 35، ص  2001المعارف ، االسنندرية ، 
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ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ ثبْ ) اٌالذعٜٛ  ثٗ لؼذِٓ اٌزطج١مبد اٌمؼبئ١خ ـٟ ٘زا اٌظذد ِب ٚ

... ٚاْ ِالب اعالزٙذـٗ اٌطالبعٓ ثٙالزا  ظٍذ ِزذاٌٚخ اِبَ اٌّؾبوُ ـزشح ؽ٠ٍٛخ اعزطبٌذ اصٕٟ عشالش عبِالب  

١ظ عٜٛ اٌى١ذ ٌخظّٗ (ِٓ ظشٚؾ اٌذعٜٛ ِٚةثغبرٙب ٌ اٌطٍت اعزظٙبسا  
(1)

.                            

 

ـمالذ ٠غالزٙذؾ اٌطالبعٓ رالبخ١ش رٕف١الز اٌؾىالُ ِّبؽٍالخ ِٕالٗ ٠ٚطعالٓ  : اعالبءح اعالزعّبي ؽالك اٌطعالٓ -صب١ٔب 

ثالالبٌؾىُ دْٚ اْ ٠غالالزٕذ اٌالالٝ اعالالجبة عذ٠الالخ اٚ ٠طعالالٓ ٌالالذٜ ِؾىّالالخ ؼ١الالش ِخزظالالخ اٚ ٠طعالالٓ ـالالٟ لالالشاس 

 ثٕز١غخ اٌذعٜٛاعذادٞ اٚ لشاس ؼ١ش لبثً ٌٍطعٓ اال 
(2)

. 

ؽظٛي ِضً ٘زٖ اٌؾبالد اِبَ اٌمؼالبء ؽ١الش لالذ ـٟ اٌٛالع اٌعٍّٟ ٚـٟ اٌؾم١مخ وض١شا ِب ٔغذ 

٠غزعًّ اٌخظُ ٘زا اٌؾك اٌمبٟٔٛٔ ثغٛء ١ٔخ ٚال ٠غزٙذؾ ِٓ اٌطعٓ ـٟ االؽىبَ ٚاٌمالشاساد  عالٜٛ 

االػشاس ثخظّٗ ٚلذ ٠غزعًّ ؽك اٌطعٓ ـٟ اصٕبء اعشاءاد اٌّشاـعخ اٚ اٌزؾم١الك ٚاٌّؾبوّالخ اوضالش 

ٗ ٚٔالشٜ أالـالٟ اعالزعّبي ٘الزا اٌؾالك اٌمالبٟٔٛٔ  ِشالشٚعخ ِّالب ٠عالذ رعغالفب  ٌزؾم١ك ؼب٠خ ؼ١ش أٚ ِٓ ِشح 

الثالالذ ٌٍّشالالش  ِالالٓ اْ ٠ؼالالّٓ اٌمالالٛا١ٔٓ االعشائ١الالخ ٔظالالٛص لب١ٔٛٔالالخ طالالش٠ؾخ رفالالشع عمٛثالالخ عضائ١الالخ 

ـالٟ ٘الزٖ اٌؾالبالد اػالبـخ اٌالٝ ؽالك اٌطالشؾ االخالش ثبٌّطبٌجالخ ثالبٌزع٠ٛغ ٚٚو١ٍالٗ ِع١ٕخ عٍٝ اٌخظُ 

 اٌّذٟٔ ٚـك اٌمٛاعذ اٌعبِخ . 
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 اصوبح  اصثاص 

 اسكاى اصوعؤّص٘ة  ي اصتععف ّاثاسُا

عٕزٕبٚي ـٟ ٘زا اٌّجؾش االسوالبْ اٚ اٌعٕبطالش اٌّىٛٔالخ ٌٍزعغالؿ ـالٟ اعالزعّبي ؽالك اٌزمبػالٟ 

ٚرٌاله ـالٟ ِطٍجالال١ٓ ؽ١الش عٕخظالالض اٌّطٍالت االٚي ٌج١الالبْ اسوالبْ اٌّغالالؤ١ٌٚخ عالٓ اٌزعغالالؿ ـالٟ ؽالال١ٓ 

 عٕزٕبٚي ـٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ اصبس اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي ؽك اٌزمبػٟ  

 اصوطلب االّل

 اّاسكاًِاصوعؤّص٘ة  ي اصتععف 

ٌىالالٟ رزؾمالالك اٌّغالالؤ١ٌٚخ اٌمب١ٔٛٔالالخ ٌٍزعغالالؿ ـةثالالذ ِالالٓ اْ رزؾمالالك اسوبٔٙالالب اٌمب١ٔٛٔالالخ ٚاٌّزّضٍالالخ 

ثبٌخطؤ اٚ االٔؾشاؾ ٚاٌؼشس ٚاٌعةلالخ اٌغالجج١خ ث١ّٕٙالب ٚعالٕزٕبٚي ٘الزٖ اٌعٕبطالش اٚ االسوالبْ اٌضةصالخ 

  .ٚثبٌشىً اٌزبٌٟٚػّٓ صةصخ اـش  ٔخظض وً ـش  ٌشوٓ ٚاؽذ ِٓ رٍه االسوبْ ـٟ ٘زا اٌّطٍت 

 اصفشع االّل

 ًحشا   ي اصغاٗة اصوكشّ ة صلحك اإل اصخطأ اّ

اٌّغالالؤ١ٌٚخ عالالٓ اٌزعغالالؿ ـالالٟ اٌؾمالالٛق االعشائ١الالخ رزؾمالالك شالالؤٔٙب ـالالٟ رٌالاله شالالؤْ ثم١الالخ اٌؾمالالٛق 

ٚاالطً أٗ ال ٠ىفٟ رؾمك اٌؼشس ٌٍمالٛي ثٛعالٛد اٌزعغالؿ ثالً ٠ٕجؽالٟ اْ ٠ىالْٛ ٕ٘البن  ، اٌّٛػٛع١خ

أؾشاؾ عٓ اٌؽب٠خ اٌّشالشٚعخ ِالٓ اعالزعّبٌٗ ـىالً اٌؾمالٛق ِّٙالب رٕٛعالذ ٚارغالعذ ـبٔٙالب ـالٟ إٌٙب٠الخ 

ؼب٠الخ ال ٠مالشٖ  طالبؽجٙبِم١ذح ثشالشؽ ٠الشد ع١ٍٙالب وبـالخ ٚ٘الٛ اال ٠الزُ اٌزعغالؿ ـالٟ اعالزعّبٌٙب ـ١غالزٙذؾ 

 ع١ٍٙالالب اٌمالالبْٔٛ
(1)

ؽالالك االٌزغالالبء اٌالالٝ اٌمؼالالبء ِالالٓ اٌؾمالالٛق اٌّىفٌٛالالخ ٌٍىبـالالخ ـالالة ٠ىالالْٛ ِالالٓ ؽ١الالش اْ  . 

اعزعٍّٗ ِغؤٚال عّب ٠ٕشؤ عٕٗ ِٓ ػشس ٌٍؽ١ش اال ارا أؾالشؾ ثٙالزا اٌؾالك عّالب ٚػالع ٌالٗ ٚاعالزعٍّٗ 

 اثزؽبء ِؼبسح اٌؽ١ش و١ذ٠ب   اعزعّبال  
(2)

. 

                                                           
نما عن ايمد ابرا يم عبدالتواب ،   1997يوليو  8ق جلسة  66لسنة  8569نمة النمض المصرية  ، الطعن المرلم لرار مي (1)

 .17المصدر السابك ، ص 

، مجموعة اينام مينمة النمض ، س  1981يناير  38ق جلسة  47لسنة  209لرار مينمة النمض المصرية  ، الطعن رلم  (2)

 . 77يا مجدم عبدالغني ، المصدر السابك ، ص ، نما عن د. دال 394، ص  32
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االػشاس وّٓ ٠شـالع دعالٜٛ ـ١زؾمك االٔؾشاؾ عٓ اعزعّبي اٌؾك االعشائٟ اِب ثزٛاـش لظذ 

و١ذ٠الالخ ٌّغالالشد اٌزشالال١ٙش ٚإٌىب٠الالخ ثالالبٌؽ١ش ٚاْ اٌّع١الالبس ـالالٟ ٘الالزٖ اٌؾبٌالالخ ٘الالٛ ِع١الالبس رارالالٟ اال أالالٗ ٠ّىالالٓ 

اعزخةطٗ اٚ االعزٙذاء ا١ٌٗ ِالٓ لجالً اٌمبػالٟ ثالبٌظشٚؾ ٚاٌمالشائٓ اٌخبسع١الخ وبٔعالذاَ ا٠الخ ِٕفعالخ اٚ 

 رعٛد ٌّغزعًّ اٌؾك . ٌزٙب اٚ ثغغبِخ االػشاس ِمبسٔخ ثبٌّٕفعخ اٌزٟ لذآِظٍؾخ اٚ ػ

) ؽالك اٌّالذعٟ ـالٟ اٌّطبٌجالخ ثالبٌزع٠ٛغ  ٌٙالب ثالؤْ لالشاسلؼذ ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠الخ ـالٟ ٚ

عٓ اٌؼشس اٌزٞ ٌؾمٗ ٚإٌبشالٟء عالٓ اٌالذعٜٛ اٌّمبِالخ ػالذٖ ٠زؾالذد ثعالذ رؾش٠ىالٗ اٌالذعٜٛ اٌغضائ١الخ 

ٜٛ االػالشاس ػذ اٌّذعٝ ع١ٍٗ ٚصجٛد وْٛ اٌذعٜٛ اٌّمبِخ ِٓ االخ١ش و١ذ٠خ ٚأٗ ٌُ ٠مظالذ ثٙالب عال

ثبٌؽ١ش ( 
(1)

. 

اْ ؽالالك اٌّالالذعٝ ع١ٍالالٗ ..ٌٙالالب ثبٔالالٗ )  آخالالش لالالشاسـالالٟ ِؾىّالالخ اٌز١١ّالالض االرؾبد٠الالخ  لؼالالذوّالالب ٚ

/ صبٌضالب ِالٓ اٌذعالزٛس ..  19ثّشاععخ اٌّؾالبوُ ٌٍزمبػالٟ ؽالك ِظالْٛ ِٚىفالٛي ٌٍغ١ّالع اعالزٕبدا ٌٍّالبدح 

ٚؽ١ش ٌُ ٠زؤ٠ذ اعزعّبي اٌّذعٝ ع١ٍٗ ٌؾمٗ ثبٌزمبػٟ ثؤٔٗ وبْ اعزعّبال ؼ١ش عبئض ثؾىُ لؼبئٟ وّالب 

أزٙذ ثبعشاءارٙب اٌمؼبئ١خ اٌالٝ رمؼٟ ثزٌه اٌّبدح اٌغبثعخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٚؽ١ش اْ اٌّؾىّخ لذ 

سد اٌذعٜٛ ـ١ىْٛ ؽىّٙب ا١ٌّّض ٠زفك ٚاؽىبَ اٌمبْٔٛ .. ( 
(2)

 . 

صاخٛ ـٟ ؽىُ ٌٙب ثبٔٗ ) رج١ٓ ِالٓ خالةي عال١ش اٌزؾم١الك  ـٟ غٕؼاٌٚثٙزا اٌظذد لؼذ ِؾىّخ 

االثزالالذائٟ ٚ اٌمؼالالـبئٟ ِٚالالٓ اٌّؾالالـبوّخ اٌغالالـبس٠خ ثالالبْ ٚلالالبئع اٌمؼالال١خ رالالزٍخض ثّالالب ٠ٍالالٟ ثبٔالالٗ : ثزالالبس٠  

ألبِالالذ اٌّزّٙالالخ ـالالٟ ٘الالزٖ اٌالالذعٜٛ شالالىٜٛ عضائ١الالخ ػالالذ  2018اٌؾالالبدس خالالةي شالالٙش اراس ِالالٓ عالالبَ  

ٍالٝ عالشع اثٕزٙالب اٌمبطالشح اٌشالب٘ذح ..... ٚثعالذ ارخالبر اٌّشزىٟ ـٟ ٘زٖ اٌذعٜٛ ٚارّٙزٗ ثبالعزالذاء ع

االعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ رُ اؽبٌخ االٚساق عٍٝ ِؾىّالخ عٕب٠البد د٘الٛن ٚاٌزالٟ اطالذسد ثبٌٕز١غالخ ؽىّٙالب 

ثبٌؽالالبء اٌزّٙالالخ ٚاالـالالشاط عالالٓ اٌّالالزُٙ ٌعالالذَ وفب٠الالخ االدٌالالخ ، ع١ٍالالٗ ٚؽ١الالش اْ اٌّزّٙالالخ ـالالٟ ٘الالزٖ اٌالالذعٜٛ 

مٛق اثٕزٙب اٌمبطشح اٌّزوٛسح دْٚ ٔىب٠خ اٚ رعغالؿ ، ٚؽ١الش عٍىذ اٌطش٠ك اٌمبٟٔٛٔ ـٟ اٌّطبٌجخ ثؾ

اْ اٌغش٠ّخ عٍٝ ـشع رؾممٙب ٠زطٍت البِزٙب خالةي اٌّالذح اٌمب١ٔٛٔالخ اٌجبٌؽالخ صةصالخ اشالٙش ٚرٍاله اٌّالذح 

                                                           
نمنا عنن الماضني رشنيد عنزو رشنيد ،  14/3/2005فني  2005/مدنينة اولن  / 263لرار مينمة التمييز العرالينة المنرلم    (1)

 . 20و  19، ص 2007الجواز الشرعي ينافي الضمان ، 

 ،  ير منشور . 4/8/2013في  2013ة / منموح / / الهي ) المدني 1383لرار مينمة التمييز االتيادية المرلم  (2)
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ٟ٘ ِذح عمٛؽ  ٚثّشٚس٘ب ٠غمؾ اٌؾالك ـالٟ البِالخ اٌشالىٜٛ ، ع١ٍالٗ لالشسد اٌّؾىّالخ سـالغ اٌشالىٜٛ 

( 6،  3خ اٌّبخٛرح ِٕٙب ٚطالذس اٌمالشاس اعـالـزٕبدا  ألؽالـىبَ اٌّالٛاد )ٚاخةء عج١ً اٌّزّٙخ ٚاٌؽبء اٌىفبٌ

 ِٓ لـبْٔٛ أطـٛي اٌّؾــبوـّبد اٌغضائ١خ ... (
(1)

 . 

ٚثٕز١غخ اٌطعٓ ـٟ اٌؾىُ اعةٖ اطذسد ِؾىّالخ اعالزئٕبؾ د٘الٛن ثظالفزٙب اٌز١١ّض٠الخ لشاس٘الب 

اٌّذح اٌمب١ٔٛٔالخ لالشس لجٌٛالٗ  اٌمبػٟ ثبٔٗ ) ثعذ اٌزذل١ك ٚاٌّذاٌٚخ ٚعذ اْ اٌطعٓ اٌز١١ّضٞ ِمذَ ػّٓ

شىة ٌٚالذٜ عطالؿ إٌظالش عٍالٝ اٌمالشاس ا١ٌّّالض ٚعالذ أالٗ طالؾ١ؼ ِٚٛاـالك ٌٍمالبْٔٛ رٌاله الْ اٌّزّٙالخ 

عٕذِب البِذ اٌشالىٜٛ ػالذ اٌّشالزىٟ ـالٟ ٘الزٖ اٌالذعٜٛ وبٔالذ لالذ عالٍىذ اٌطش٠الك اٌمالبٟٔٛٔ اٌظالؾ١ؼ 

ع١ٍٗ ٚؽ١ش اْ اٌّؾىّخ لالذ  ، ثبالعزّبد عٍٝ الٛاي ثٕبرٙب اٌمبطشاد ـٟ ؽ١ٕٗ ٚاْ رٌه ال ٠شىً لزـب  

ِٓ ؽ١ش إٌز١غخ لشس رظالذ٠مٗ ٚسد  ر٘جذ اٌٝ سـغ اٌشىٜٛ ٚؼٍك اٌذعٜٛ ٠ىْٛ لشاس٘ب طؾ١ؾب  

 ( 5/11/2019اٌةئؾخ اٌز١١ّض٠خ ٚطذس اٌمشاس ثبالرفبق ثزبس٠  
(2)

 . 

ٌٙالب ثالبْ ) ؽالك االٌزغالبء اٌالٝ  لالشاسلؼالذ ِؾىّالخ اٌالٕمغ اٌّظالش٠خ ـالٟ أ٠ؼالب ٚثٙزا اٌغ١بق 

والالبْ ِالالٓ اٌؾمالالٛق اٌعبِالالخ اٌزالالٟ رضجالالذ ٌٍىبـالالخ اال أالالٗ ال ٠غالالٛغ ٌّالالٓ ٠جبشالالش ٘الالزا اٌؾالالك  اٌمؼالالبء ٚاْ

االٔؾشاؾ ثٗ عّب شش  ٌٗ ٚاعزعّبٌٗ اعالزعّبال و١الذ٠ب اثزؽالبء ِؼالبسح اٌؽ١الش ٚاال ؽمالذ ِغالبءٌزٗ عالٓ 

رع٠ٛغ االػشاس اٌزٟ رٍؾك اٌؽ١ش ثغجت اعبءح اعزعّبي ٘زا اٌؾك ( 
(3)

. 

ثبٔٗ ) ِالٓ اٌضبثالذ ٌالذٜ اٌّؾىّالخ اْ  ـٟ لشاس اخش ٌٙبلؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ  وزٌهٚ

اٌّذعٝ ع١ٍٙب ٟٚ٘ رجبشش ؽمٙب ـٟ ؽٍت سد اٌّذعٟ ) اٌمبػٟ ( لذ أؾشـذ عالٓ اٌغالٍٛن اٌّالؤٌٛؾ 

ٌٍشالالخض اٌعالالبدٞ ٚأؾشـالالذ ثٙالالزا اٌؾالالك عّالالب ٚػالالع ٌالالٗ ٚاعالالزعٍّزٗ اعالالزعّبال و١الالذ٠ب اثزؽالالبء ِؼالالبسح 

عٍالٝ  ِالشّ أذعٟ ِالٓ اػالشاس ٚاٞ ػالشس الغالٝ ٚاٌّذعٟ االِش اٌزٞ ٠غعٍٙب ِغؤٌٚخ عّب اطبة اٌّال

                                                           
 ( ،  ير منشور .1/10/2019( في )  2019/   / 1250لرار مينمة جن  زافو المرلم ) (1)

 ( ،  ير منشور .2019/ 5/11في )  2019/ت   / 346لرار مينمة استئناف د ون بصفتها التمييزية المرلم ) (2)

لضنائية ، نمنا عنن المينامي ابنرا يم المنجن  ،  34لسننة  310الطعنن رلنم  82/12/1967لرار مينمة الننمض المصنرية   (3)

 .554، ص  2012الدعو  النيدية ، الطبعة االول  ، 
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ٔفظ اٌمبػٟ ِٓ اْ رغعً اٌّذعٝ ع١ٍٙب ٔضا٘زٗ ٚؽ١ذرٗ ِؾالً اٌشاله ِالٓ اٌخظالَٛ ٚعالّعزٗ ِؼالؽخ 

 ـٟ االـٛاٖ (
(1)

 . 

) ؽالالك اٌزمبػالالٟ ٚاٌالالذـب  ِالالٓ  اٌالالٝ اْ ٌٙالالب آخالالش ـالالٟ لالالشاس  ِؾىّالالخ اٌالالٕمغ اٌّظالالش٠خر٘جالالذ ٚ

عٕالٗ ِالب ٌالُ  ثؾالك اٚ رٚدا   اٌؾمٛق اٌّجبؽخ ِٚؤدٜ رٌه عذَ ِغؤ١ٌٚخ ِٓ ٠ٍظ اثالٛاة اٌزمبػالٟ رّغالىب  

٠ضجذ أؾشاـٗ عٕٗ اٌٝ اٌٍذد ـٟ اٌخظِٛخ اثزؽبء االػشاس ثبٌخظُ (
(2)

 . 

زؾمالك وّب ٚلذ ٠زؾمك االٔؾشاؾ ثبٔعذاَ اٌزٛاصْ ث١ٓ إٌّفعالخ ٚاٌؼالشس ـمالذ ٠ىالْٛ اٌؼالشس اٌّ

ِالع اٌفبئالذح اٌزالٟ رعالٛد عٍالٝ ِغالزعًّ اٌؾالك ٚاٌّع١البس ـالٟ  ٚال ٠زٕبعت ِطٍمب   ـبؽشب   اٚ عغ١ّب   ػشسا  

٘زٖ اٌؾبٌخ ٘ٛ ا٠ؼب ِع١بس ِٛػٛعٟ ٚعٍٝ اٌمبػٟ عٕذ رؾذ٠الذٖ اْ ٠ٍغالؤ اٌالٝ اٌشالخض اٌعالبدٞ ارا 

 ٚعذ ـٟ ٔفظ اٌظشٚؾ اٌخبسع١خ ٌظبؽت اٌؾك
(3)

 . 

ؽالك االٌزغالبء الٔؾالشاؾ ـالٟ ِجبشالشح ) ا ثبٌْٙب  لشاسمغ اٌّظش٠خ ـٟ ٕلؼذ ِؾىّخ اٌٚلذ 

١ٌخ  ثالبٌزع٠ٛغ ٚعالٛاء ٚاٌٝ اٌمؼبء ٚاعالزعّبٌٗ اعالزعّبال و١الذ٠ب اثزؽالبء ِؼالبسح اٌؽ١الش ِٛعالت ٌٍّغالؤ

الزشْ ثٙزا اٌمظذ ١ٔخ عٍت ِٕفعخ اٚ ٌُ رمزالشْ ثالٗ رٍاله ا١ٌٕالخ ؽبٌّالب والبْ اٌٙالذؾ ٘الٛ ِؼالبسح اٌخظالُ 

ٚإٌىب٠خ ثٗ (
(4)

 . 

٠مبط االٔؾالشاؾ عالٓ ؼب٠الخ اٌؾالك االعشائالٟ عٍالٝ اعالبط اٌغالٍٛن اٌّالؤٌٛؾ ٚـٟ وً االؽٛاي 

ٌٍشخض اٌعبدٞ عٛاء أوبْ اٌّع١بس رار١ب اَ ِٛػٛع١ب ار الثذ ِٓ االعزعبٔخ ثبٌؼالٛاثؾ اٌّٛػالٛع١خ 

 ٌٍىشؿ عٓ اٌؼٛاثؾ اٌشخظ١خ
(5)

 . 

 

                                                           
، نمننا عننن د.مصننطف  عبداليمينند  15/1/1989ق جلسننة  55لسنننة  183لننرار مينمننة النننمض المصننرية ،  الطعننن المننرلم  (1)

 . 58، ص  1994العدوم ،المسؤولية التمصيرية في المانون االمريني ، دار النهضة العربية ، الما ر) ، 

نما عن د. ايمد ابرا يم عبدالتواب ،  29/4/1993سة ق جل 59لسنة  306لرار مينمة النمض المصرية  ، الطعن المرلم   (2)

 . 681المصدر السابك ، ص 

 .124، ص  1995د. عبدالينيم فوده ، الفط  في نطاق المسؤولية التمصيرية ، دار االلفي لتوزيع النتب المانونية ، المينا ،   (3)

، نما عن د. دمحم سيد عبدالريمن ،  1959/ 15/10 ق جلسة 25لسنة  223لرار مينمة النمض المصرية  ، الطعن المرلم  (4)

 . 395ص  2001، دار النهضة العربية ، الما ر) ،  1الينم المضائي ط

 .99د. عبدالباسط جميعي ، المصدر السابك ، ص  (5)
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 اصفشع اصثاًٖ

 ضشسصتحمك ا

اٌزعغالؿ ـالٟ اعالزعّبي ؽالك عالٓ ١ٌخ ِٚالٓ عٕبطالش اٌّغالؤ اعبعال١ب   ٠عذ عٕظش اٌؼشس عٕظشا  

ارا ٌُ ٠زشرالت عٍالٝ اعالزعّبٌٗ   ار ال ِغؤ١ٌٚخ عٓ اعزعّبي اٌؾك االعشائٟ ٌٚٛ وبْ رعغف١ب  ،  اٌزمبػٟ

 ػشس ٌٍخظُ االخش ٠زغبٚص اٌّظبٌؼ اٌزٟ ٠مشس٘ب اٌمبْٔٛ ٌظبؽت اٌؾك ِٓ اعزعّبٌٗ
(1)

 . 

والبرةؾ ِالبي ِعال١ٓ ٚاٌؼشس اٌّزؾمك ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ ػشسا ِبد٠ب ٠ظ١ت ِظالٍؾخ ِبد٠الخ ٌالٗ 

اٚاٌزغجت ـٟ خغبسح ِب١ٌخ ٌٗ اٚ اؽالذاس اطالبثخ ٌالٗ رىٍفالٗ ٔفمالبد ِع١ٕالخ ، وّالب ٚاْ اٌؼالشس ٠ّىالٓ اْ 

 ِؾممالب   وبؽذاس اٌُ عؼٛٞ اٚ ٔفغٟ ٠ٚشزشؽ ـالٟ ٘الزا اٌؼالشس اْ ٠ىالْٛ ػالشسا   ٠ىْٛ اٌؼشس ادث١ب  

 . ِٚجبششا  

اٌّذعٝ ع١ٍٗ ـٟ ؽ١ٕالٗ شالىٜٛ ٌٙب ثبٔٗ ) ارا البَ لشاس ـٟ ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌعشال١خ لؼذ  ٚلذ

ِبد٠الخ ٚادث١الخ ـ١ىالْٛ ِغالؤٚال عالٓ ٘الزا اٌؼالشس ٠ٍٚضِالٗ  ا  و١ذ٠خ وبرثخ ػذ اٌّذعٟ ٚعجت ٌٗ اػشاس

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ الْ ؽك اٌزمبػٟ ٚاْ والبْ ِىفالٛال  202،  7 ) رع٠ٛغ اٌّذعٟ عّة ثبٌّبدر١ٓ

خش٠ٓ ٠غالالزٛعت اٌّغالالؤ١ٌٚخ ٌىالالً ِالالٛاؽٓ ٌىالالٓ اعالالزعّبٌٗ اعالالزعّبال ؼ١الالش عالالبئض ٚثمظالالذ االػالالشاس ثالالبال

اٌمب١ٔٛٔخ ( 
(2)

 . 

ٌالذٜ اٌزالذل١ك ٚاٌّذاٌٚالخ ٚعالذ أْ ) ثؤٔٗ ٌٙب آخش  ـٟ لشاسِؾىّخ اٌز١١ّض اٌعشال١خ ر٘جذ وّب ٚ

اٌطعٓ اٌز١١ّضٞ ٚالع ػّٓ اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ ـزمشس لجٌٛٗ شىة ٌٚذٜ عطؿ إٌظش عٍٝ اٌؾىُ ا١ٌّّالض 

ٚعذ أْ دعٜٛ اٌّذعٟ لذ أظالجذ عٍالٝ ايدعالبء ثالؤْ اٌّالذعٟ ع١ٍٙالب لالذ ألبِالذ ػالذٖ شالىٜٛ و١ذ٠الخ 

ٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد ِزّٙخ إ٠بٖ ثغشلخ ( ِ 446أدد إٌٝ رٛل١فٗ ِذح رض٠ذ عٍٝ عزخ أشٙش ٚـك اٌّبدح ) 

ثبعٙب ـ١ّب ثعذ ٚٔز١غخ اٌّؾبوّخ ـمالذ رالُ ايـالشاط عٕالٗ وبْ لذ اٌغبؽجخ اٌضساع١خ اٌعبئذح ٌٛاٌذ٘ب ٚاٌزٟ 

ٚإٌؽبء اٌزّٙخ اٌّٛعٙخ إ١ٌٗ ٚاوزغت اٌمشاس اٌذسعخ اٌمطع١خ ثزظالذ٠مٗ ِالٓ ِؾىّالخ اٌز١١ّالض ٚؽ١الش أْ 

                                                           
ا مجندم ، ايجنارات ، نمنا عنن د. دالبن 10/3/2003ق ، جلسة  71لسنة  2803لرار مينمة النمض المصرية  ، طعن رلم  (1)

 . 80عبدالغني ،  ص 

منشنور فني مجلنة العدالنة ، العندد الرابنع ،  20/1/2001فني  2001/مدنية ثالثنة / 116لرار مينمة التمييز العرالية المرلم  (2)

 . 55، ص  2001بغداد ، 
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عٍالٝ عٍالُ وبٔالذ ع١ٍٙب  ٝشصح ـ١ٙب رظٙش ثٛػٛػ ثؤْ اٌّذعٚلبئع اٌذعٜٛ اٌغضائ١خ ٚاٌّغزٕذاد اٌّج

ثؤْ ٚاٌذ٘ب وبْ لذ ثب  اٌغبؽجخ اٌّالزوٛسح إٌالٝ شالم١ك اٌّالذعٟ ٚاٌالزٞ لالبَ ثالذٚسٖ ثج١عٙالب إٌالٝ اٌّالذعٟ 

ٚأْ ؽ١بصرٗ ٌٙب ؽ١بصح ِشالشٚعخ رغالزٕذ إٌالٝ عمالذ اٌج١الع ٌٚالُ رىالٓ ٔز١غالخ عّالً ؼ١الش ِشالشٚ  ٚثبٌزالبٌٟ 

ثزٌه لذ اعزعٍّذ ؽمٙالب اعالزعّبال ؼ١الش عالبئض ٠ٕٚؼالٛٞ رؾالذ ؽىالُ ـئٔٙب ثئلبِزٙب ٌزٍه اٌشىٜٛ رىْٛ 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ألٔٙب ِج١ٕخ عٍالٝ عالٛء ا١ٌٕالخ ٚاٌمظالذ ِّالب عالجت ػالشسا  ِبد٠الب  ٚأدث١الب (  ۷اٌّبدح ) 

ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالزوٛس ، ٚؽ١الش ( 205ٚ )( 202) ٌٍّذعٟ ٠ٚغعٍٙب ٍِضِخ ثزع٠ٛؼٗ اعالزٕبدا ٌٍّالبدر١ٓ

ِذ ٚعٙخ إٌظش ٘زٖ ـ١ىْٛ ارغب٘ٙب طالؾ١ؾب  ِٚزفمالب  ِالع ؽىالُ اٌمالبْٔٛ ألْ أْ ِؾىّخ اٌجذاءح لذ اٌزض

ٚلبئع اٌذعٜٛ اٌغضائ١خ ٚاٌؾىُ اٌظبدس ـ١ٙب لذ أصجذ ثؤْ رٍه اٌذعٜٛ وبٔالذ رٕطالٛٞ عٍالٝ عالٛء ١ٔالخ 

جذ ػالشسا جاٌّذعٝ ع١ٍٙب اٌّشزى١خ ـ١ٙب ٚعالذَ أؽم١زٙالب ـالٟ دعٛا٘الب ِّالب ٠عٕالٟ أٔٙالب دعالٜٛ و١ذ٠الخ عال

ٌزع٠ٛغ إال إْ اٌزع٠ٛغ اٌزٞ ؽىّالذ ثالٗ ِؾىّالخ اٌجالذاءح اعالزٕذ إٌالٝ رمش٠الش ال ٌٍّذعٟ ٠غزؾك عٕٗ ا

٠ظٍؼ أعبعب ٌٍؾىُ رٌه إٔٗ وبْ لذ ؼبٌٝ ـٟ رمذ٠ش اٌزعال٠ٛغ األدثالٟ ٌٍّالذعٟ ألْ اٌزعال٠ٛغ االدثالٟ 

عٍٝ ؽغبة اٌؽ١ش ٚإّٔب ٘ٛ ٌغجالش اٌؼالشس ٚرٙذئالخ اٌخالٛاؽش ٌالزا ـالبْ اٌؾىالُ  ٠غت أْ ال ٠ىْٛ إصشاءا  

ِٓ ٘زٖ إٌبؽ١الخ ِّالب ٠غالزٍضَ ٔمؼالٗ ثؽ١الخ أزخالبة خجالشاء آخالش٠ٓ ٌزمالذ٠ش اٌزعال٠ٛغ  جب  ا١ٌّّض عبء ِع١

ع١ٍالٗ ، عٍٝ أْ ال ٠ؽبٌٝ ـٟ اٌزمذ٠ش ٚأْ ٠غالزٕذ إٌالٝ أعالظ اٌخجالشح اٌظالؾ١ؾخ ، اٌزٞ ٠غزؾمٗ اٌّذعٟ 

لشس ٔمغ اٌؾىُ ٚإعبدح أٚساق اٌذعٜٛ إٌٝ ِؾىّزٙب يرجب  ِب رمذَ عٍٝ أْ ٠جمٝ سعُ اٌز١١ّض ربثعب 

 َ ( 19/8/2001ٖ اٌّٛاـك  1422عّبدٜ االٌٚٝ  30ٌٍٕز١غخ ٚطذس اٌمشاس ثبالرفبق ـٟ 
(1)

 . 

ٚثالالٕض ٠مالالشس ـ١ٙالالب ِع١ٕالالخ ٠فزالالشع ـ١ٙالالب اٌّشالالش  رؾمالالك اٌؼالالشس ٚاْ ٕ٘الالبن ؽالالبالد ٠ٚةؽالالع 

والبْ االطالً ٘الٛ عالذَ  ٌٚالٛ ـالشع عمٛثالخ اٚ ؼشاِالخ ِع١ٕالخ عٍالٝ ؽٍالت ِعال١ٓ اعالزضٕبءا  طش٠ؼ ٚرٌه 

 عبد٠الالب   ق اٚ اٌفشالالً عالالٓ االعالالزعّبي اٌّشالالشٚ  ٌٍؾالالك ِالالبداَ رٌالاله اعالالزعّبال  اٌّغالالؤ١ٌٚخ ٌّغالالشد االخفالالب

ٌٚٛ رشرت ع١ٍٗ ػالشس ٌٍؽ١الش وّالب ـالٟ ؽبٌالخ  سد ؽٍالت سد اٌمبػالٟ اٚ عالذَ لجالٛي  ِٚششٚعب   ِٚؤٌٛـب  

دعٜٛ اٌشىٜٛ ِٓ اٌمؼبح اٚ سد االدعبء ثبٌزض٠ٚش اٚ صجٛد عذَ طالؾزٗ اٚ ـالٟ ؽبٌالخ طالؾخ ِؾالشس 

                                                           
يسننين ياسننين  ، نمننا عننن الماضنني عننواد 2001/  8/  19فنني  2001/  3/ م 1423لننرار مينمننة التمييننز العراليننة المننرلم  (1)

العبيدم  ، التعسف في استعماح يك التماضي في الدعو  الجزائية واالثار المترتبة علي) مدنيا وجزائيا ، بيس منشور في مجلة 

 . 129، ص2014التشريع والمضاء ، السنة السادسة ، العددان الثالس والرابع ، 
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١الالع اٌالالٛاسد ـ١الالٗ ٚاْ اٌّشالالش  اؽالالبؽ ٘الالزٖ اٌؾالالبالد ثزٍالاله اٌؼالالّبٔبد رالالُ أىالالبس طالالؾزٗ اٚ طالالؾخ اٌزٛل

 ؽشطب ِٕٗ عٍٝ ِٕع اٌى١ذ ٚاٌزعغؿ ٚػشٚسح ثش اٌضمخ ث١ٓ االؽشاؾ
(1)

 . 

 اصفشع اصثاص 

 اصعاللة اصعبب٘ة ب٘ي اصخطأ ّاصضشس

الثالالذ ٌزؾمالالك اٌّغالالؤ١ٌٚخ عالالٓ اٌزعغالالؿ رالالٛاـش اٌعةلالالخ اٌغالالجج١خ ثالال١ٓ اٌخطالالؤ اٚ االٔؾالالشاؾ ٚثالال١ٓ 

، اٞ اْ ٠ىالالْٛ اٌؼالالشس ٔز١غالالخ ٔز١غالالخ رٌالاله االعالالزعّبي ٘الالٛ اٌؼالالشس اٌّزؾمالالك ـ١ىالالْٛ اٌؼالالشس اٌٛالالالع 

 ِجبششح ٌزٌه االعزعّبي .

٠ٚىْٛ رٌه سوبْ اٌّغؤ١ٌٚخ أع١ٍٗ اصجبد  ؽ١ش٠ٚمع عتء اصجبد عةلخ اٌغجج١خ عٍٝ اٌّذعٟ 

ٌٍٚطالالشؾ االخالالش ٔفالالٟ رٍالاله اٌعةلالالخ ثالالؤْ ٠ضجالالذ اْ خطالالؤٖ ؽالالشق االصجالالبد ِٕٚٙالالب لالالشائٓ اٌؾالالبي  ثىبـالالخ

. اطبة اٌّذعٟ اٌزمظ١شٞ ٌُ ٠ىٓ اٌغجت ـٟ اٌؼشس اٌزٞ 
(2)

 

ِٚٓ صُ ـبْ االػشاس اٌزٟ رزشرت عٍٝ االعزعّبي ؼ١ش اٌّشالشٚ  ٌٍؾالك ٘الٟ عالجت ِغالؤ١ٌٚخ 

عجشح ـٟ ل١بَ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚرٛاـش عةلخ اٌغجج١خ ث١ٓ أؾشاؾ طبؽت اٌؾك عالٓ ؽمالٗ ٌبـطبؽت اٌؾك 

٘الالٟ اٌزالالٟ رغالالججذ ـالالٟ ٚبٔؾشاؾ طالالبؽت اٌؾالالك عالالٓ اٌؽب٠الالخ اٌّمالالشسح ٌؾمالالٗ ثالال ٠زؾمالالكٚاٌؼالالشس اٌٛالالالع 

 .االػشاس اٌزٟ ٚلعذ عٍٝ اٌخظُ االخش 

شِبٔٙب ِالٓ اٌؾىُ اصجذ اْ ؽثبْ )ـٟ لشاس ٌٙب د لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ ٚثٙزا اٌظذ 

االٔزفب  ثّٕمٛالرٙب والبْ ثغالجت اٌؾغالض اٌى١الذٞ اٌالزٞ اٚلعالٗ اٌطالبعْٕٛ ثالبعشاءاد ثبؽٍالخ ارخالزد ـالٟ 

 ؼ١جزٙب دْٚ اْ رعٍٓ ثٙب (
(3)

 . 

                                                           
 . 128د. ايمد السيد صاوم ، المصدر السابك ، ص  (1)

أ . عبدالمجيد الينيم وعبندالبالي البننرم و دمحم طن) بشنير ، النوجيز فني نظرينة االلتنزام فني المنانون المندني العرالني ، الجنزء  (2)

 .  240، ص  1980االوح ، مصادر االلتزام ، مطبعة جامعة بغداد ،

عن د. ايمند ابنرا يم عبندالتواب نما 1969نوفمبر  27ق جلسة  35لسنة  392لرار مينمة النمض المصرية  ، الطعن رلم  (3)

 .  805، المصدر السابك  ، ص 
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لؼذ ِؾىّخ اٌجذاءح ـٟ اٌىشادح ـٟ ثؽالذاد ـالٟ ؽىالُ ٌٙالب ثبٔالٗ ) .. ادعالٝ اٌّالذعٟ ثالبْ لذ وّب 

 ػالالذٖ ... ٚاْ اٌّالالذعٝ ع١ٍالالٗ والالبْ لبطالالذا  اٌّالالذعٝ ع١ٍالالٗ اػالالبـخ ٌٛظ١فزالالٗ عالالجك ٚاْ الالالبَ اٌشالالىٜٛ 

االػالالشاس ثالالٗ ٚلالالذ رالالُ رٛل١فالالٗ ٌّالالذح عشالالشح ا٠الالبَ ٚؽظالالً عٍالالٝ ؽىالالُ ثالالبالـشاط ِالالٓ ِؾىّالالخ اٌغالالٕؼ ، ... 

ؽٍالالت دعالالٛح اٌّالالذعٝ ع١ٍالالٗ ٌٍّشاـعالالخ  ـمالالذاٌّغالالؤ١ٌٚخ اٌزمظالال١ش٠خ ِالالٓ اٌّالالذعٝ ع١ٍالالٗ ،  رؾمالالك ٚثغالالجت

... ٚؽ١الش لالذ صجالذ ثالبْ اٌّالذعٟ لالذسٖ ِجٍالػ خّغالْٛ ١ٍِالْٛ د٠ٕالبس  ٌالٗ ٚاٌؾىُ ثزع٠ٛغ ِبدٞ ٚادثالٟ

ٌؾمٗ ػشس عشاء خطؤ اٌّذعٝ ع١ٍٗ عٕالذِب ؽالشن شالىٜٛ ثؾمالٗ ٚرالُ االـالشاط عٕالٗ ...ٚؽ١الش اْ ِالٓ 

ِالذٟٔ ( ٚار اْ رمش٠الش اٌخجالشاء اٌخّغالخ  7اعزعًّ ؽمٗ اعزعّبال ؼ١ش عبئض ٚعت ع١ٍٗ اٌؼالّبْ ) َ/

ّالخ اٌالضاَ اٌّالذعٝ ع١ٍالٗ ... عبء ِغججب ٚٚاػؾب ِّب ٠ظٍؼ اعزّبدٖ ٌٍؾىُ ٌٚىً ِب رمذَ لشسد اٌّؾى

ثزؤد٠زٗ ٌٍّذعٟ ... ِجٍػ لذسٖ صةصخ ِة١٠ٓ د٠ٕبس عٓ ل١ّخ ِب ٠غالزؾمٗ اٌّالذعٟ ِالٓ اٌزعال٠ٛغ اٌّالبدٞ 

 ٚاالدثٟ ٚسد اٌذعٜٛ ثبٌض٠بدح ..(
(1)

.   

ٌٙالب ثبٔالٗ ) ِالٓ ؽالك والً اسدٔالٟ  لالشاسلؼذ ِؾىّخ اٌز١١ّالض االسد١ٔالخ ـالٟ ثٙزا اٌظذد ا٠ؼب ٚ

اٌٍغٛء اٌٝ اٌمؼبء ِب ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن عٛء ١ٔخ ٌذٜ اٌغٙخ اٌزٟ ٌغؤد ٌٍمؼبء اٚ رعغؿ ثبعالزعّبي ٘الزا 

اٌؾالالك ٚؽ١الالش اْ ٌغالالٛء اٌّغٍالالظ اٌجٍالالذٞ اٌالالٝ اٌمؼالالبء ـ١ّالالب ادعالالبٖ ِالالٓ اْ اٌّالالذع١ٓ اعالالزعٍّٛا ِغالالزٕذا 

ع١ٓ ) ا١ٌّّالض٠ٓ ( ٌالُ ٠ضجزالٛا عالٛء ِضٚسا ـٟ اٌذعٜٛ ٚأُٙ ؼ١ش ِؾم١ٓ ثذعٛاُ٘ رٍه ٚؽ١ش اْ اٌّذ

ا١ٌٕخ اٚ اٌزعغؿ ِٓ لجً اٌّغٍظ اٌجٍذٞ اٌزٞ اعزعًّ ؽمالٗ اٌّشالشٚ  ثالبٌٍغٛء اٌالٝ اٌمؼالبء ـالة ٠الشد 

اٌمٛي اْ اٌّغٍظ اٌجٍذٞ ٔٙظ رٌه اٌالٕٙظ ٌزالبخ١ش اٌفظالً ـالٟ دعالٜٛ اٌزعال٠ٛغ عالٓ االعالزّةن اٌزالٟ 

لجؼٛا ل١ّخ اٌزع٠ٛغ وبِة لجً البِخ البِٙب اٌّذعْٛ ثمظذ االػشاس ثبٌّذع١ٓ ٚؽ١ش اْ اٌّذع١ٓ 

٘الالزٖ اٌالالذعٜٛ ثفزالالشح ؽ٠ٍٛالالخ ٌٚالالُ ٠ضجالالذ ـالالٟ االٚساق اٌّمذِالالخ ـالالٟ اٌالالذعٜٛ اْ اٌفٛائالالذ ٚاٌمالالشٚع اٌزالالٟ 

رشرجذ عٍٝ اٌّذع١ٓ وبٔالذ ٔز١غالخ اٌزالبخ١ش اٌالزٞ ٠ذعٛٔالٗ ِّالب ٠غعالً دعالٛاُ٘ ؼ١الش ِغالزٕذح اٌالٝ د١ٌالً 

 لبٟٔٛٔ ِغزٛعجخ اٌشد (
(2)

 .  
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 اصوطلب اصثاًٖ

 اصوعؤّص٘ة  ي اصتععف فٖ استعوال حك اصتماضٖثاس آ

ارا رؾمك اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك ـٟ اٌزمبػٟ اٚ ـٟ االعشاءاد اٌّزعٍمالخ ثٙالزا اٌؾالك ـالبْ 

ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ رمغ١ُ ٘الزا االصالش ٚاٌالذٚس ، االصش اٌّزشرت عٍٝ رٌه ٠خزٍؿ ؽغت ؽج١عخ رٌه االعشاء 

ثبٌالالذٚس ٌم١الالبَ اٌزعغالالؿ اٌالالٝ لغالال١ّٓ ، االٚي ٠زعٍالالك ثبٌالالذٚس اٌٛلالالبئٟ ٌٕظش٠الالخ اٌزعغالالؿ ٚاٌضالالبٟٔ ٠زعٍالالك 

 .اٌغضائٟ اٚ اٌعةعٟ ٌٍزعغؿ 

 اصفشع االّل

 ٗة اصتععفشاصذّس اصْلائٖ صٌظ

اعشاء ِالٓ اعالشاءاد اٌزمبػالٟ ثال١ٓ اٌخظالَٛ ؽٍت اٌزمبػٟ اٚ ـٟ اٞ ارا رؾمك اٌزعغؿ ـٟ 

ؽ١الش اْ ٚعذَ اعبثخ ؽٍت اٌخظُ ثٙزا اٌخظٛص سـغ رٌه االعشاء سد اٌذعٜٛ اٚ ـبْ ٌٍّؾىّخ 

اٌّؾىّخ ارا صجذ ٌٙب رؾمك اٌزعغؿ ـٟ دعالٜٛ اٌخظالُ ـالبْ اٌّؾىّالخ رالشد اٌالذعٜٛ ارا وبٔالذ دعالٜٛ 

زعال٠ٛغ ِعال١ٓ ٠ٚزجال١ٓ ٌٍّؾىّالخ ِالٓ ث ـ١ٙالب ؽ١ش لذ ٠م١ُ اٌّذعٟ دعٜٛ ٠طبٌت اٌّذعٝ ع١ٍالٗ ،ِذ١ٔخ 

ـالٟ ثزؾمالك اؽالذ ِعالب١٠ش اٌزعغالؿ  اٌّمذِالخ اْ ؽٍالت اٌّالذعٟ ـ١الٗ رعغالؿ خةي ٚلبئع اٌذعٜٛ ٚاالدٌخ

ؽ١الش اْ وؤْ رىالْٛ اٌالذعٜٛ و١ذ٠الخ أٚ عالجك ٚأْ ؽظالً طالٍؼ ثخظالٛص ِٛػالٛعٙب ، رٌه اٌطٍت 

ٚوالزٌه اٌؾالبي ٜٛ ، ٌٍخظُ اٌذـع ثٛعٛد اٌزعغؿ ـٟ ؽٍت اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٚثبٌزبٌٟ ؽٍالت سد اٌالذع

اٚ رؾممالذ ـ١ّب ٠زعٍك ثبلبِخ دعٜٛ عضائ١خ ِٓ اٌخظُ ِٚٓ صالُ ٠زجال١ٓ اْ اٌالذعٜٛ ٘الٟ دعالٜٛ و١ذ٠الخ 

ـ١ٙب اؽذ ِعب١٠ش اٌزعغؿ ـبْ اٌّؾىّخ رمؼٟ ثؽٍك اٌذعٜٛ ـٟ ِشؽٍالخ اٌزؾم١الك ٌعالذَ ٚعالٛد عش٠ّالخ 

ثجشاءرالٗ ٚؽغالت ٚلالبئع  اٚ ٌعذَ وفب٠خ االدٌخ اٚ رمشس ِؾىّخ اٌّٛػٛ  االـشاط عٓ اٌّالزُٙ اٚ اٌؾىالُ

ٚاْ عٍالٝ اٌخظالُ اٌالزٞ ٠الذـع ثزؾمالك اٌزعغالؿ ـالٟ اٌالذعٜٛ اٚ اؽالذ اعشاءارٙالب اْ  ٚظشٚؾ اٌالذعٜٛ

 .٠ضجذ رٌه ثىبـخ ؽشق االصجبد 

سـغ رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌؾبعّخ ارا صجذ ٌٍّؾىّخ اْ اٌخظُ ِزعغؿ ـالٟ  اْ ٌٍّؾىّخِٚٓ رٌه   

صب١ٔالالب ِالالٓ لالالبْٔٛ االصجالالبد اٌعشالالالٟ ثبٔالالٗ ) / 115ؽ١الالش رالالٕض اٌّالالبدح ؽٍجالالٗ رٛع١ٙٙالالب ٌٍطالالشؾ االخالالش 

 ٌٍّؾىّخ اْ رشـغ رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌؾبعّخ ارا وبْ اٌخظُ ِزعغفب ـٟ رٛع١ٙٙب (
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ثبٔٗ ) ١ٌظ ٌٍخظُ اٌعبعض عٓ االصجالبد اْ ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌعشال١خ ـٟ لشاس ٌٙب  ٚثٙزا اٌظذد

ِٕالٗ ـالٟ ؽٍالت  ٌةٚػب  اٌّمشسح ـٟ د٠بٔخ خظّٗ الْ رٌه ٠عزجش رعغفب   ٠طٍت رؾ١ٍؿ خظّٗ خةـب  

رٛع١ٗ ا١ّ١ٌٓ ( 
(1)

. 

، ؽ١الالش رّىالالٓ ٔظش٠الالخ اٌزعغالالؿ  ٠ٕٚطجالالك رٌالاله عٍالالٝ اٞ اعالالشاء اخالالش رغالالذ ـ١الالٗ اٌّؾىّالالخ رعغالالفب  

 اٌمبػٟ ِٓ ِٕع ٚلٛ  اٌعًّ اٌّزؼّٓ رعغفب ٚرغٕت ِب لذ ٠زشرت ع١ٍٗ ِٓ ػشس
(2)

 .   

ـبٌذٚس اٌٛلبئٟ ٌٕظش٠خ اٌزعغؿ ـٟ إعزعّبي اٌؾك ـٟ ظً لالبْٔٛ اٌّشاـعالبد اٌّذ١ٔالخ ٠خزٍالؿ 

عٓ ِعٕبٖ ـٟ اٞ لبْٔٛ آخش ، إر ٠مزظش ِعٕبٖ عٍالٝ ِالب ٠عط١الٗ اٌمالبْٔٛ ٌٍمبػالٟ ِالٓ عالٍطخ ـالٟ ِٕالع 

ـبٌذٚس اٌٛلبئٟ ٌٍزعغالؿ ٌال١ظ ِعٕالبٖ ِٕالع ِّبسعالخ ؽالك ٚلٛ  اٌزظشؾ اٌزٞ ٠ؾزًّ ػشسٖ ثبٌؽ١ش ، 

أٚ سخظخ ِٕؾٙب اٌمبْٔٛ ، ثً عٍٝ اٌعىظ ـبْ رطج١ك ٔظش٠الخ اٌزعغالؿ ـالٟ إعالزعّبي اٌؾالك  أٚ ؽش٠خ

عٍٝ أوًّ ٚعٗ ، ـالئرا ِالب إٔؾشـالٛا عالٓ ٘الزا ـالئُٔٙ إعزعّبي ؽمٛلُٙ دْٚ أٞ إٔزمبص ٠ٚغّؼ ٌألـشاد 

 ٌّششٚعخ ٌؾمٛلُٙاٚثبٌزبٌٟ ٠صغؤٌْٛ عٓ ِّبسعزُٙ ؼ١ش ، ٠عزجشْٚ ِزعغف١ٓ 
(3)

 . 

 10ٚؽ١الش اْ اٌّالبدح .. ـالٟ لالشاس ٌٙالب ثؤٔالٗ )  اعزئٕبؾ ث١شٚدٚـٟ ٘زا اٌظذد لؼذ ِؾىّخ 

ِالالٓ لالالبْٔٛ أطالالٛي اٌّؾبوّالالبد اٌّذ١ٔالالخ ٔظالالذ عٍالالٝ اْ ؽالالك االدعالالبء ٚؽالالك اٌالالذـب  ِم١الالذاْ ثؾغالالٓ 

ع ِالٓ رمالذَ ثالٗ ٌٍزعال٠ٛغ عالٓ اٌؼالشس عالش  شد ٠ٚص ذٌٝ ثالٗ رعغالفب ٠صالاعزعّبٌّٙب ، ـىً ؽٍالت أٚ دـالب  ٠صال

اٌّغجت ثٗ ..( 
 (4)

  . 

وّب ٚلؼذ ِؾىّخ االعزئٕبؾ ـٟ ِظش ثؤٔٗ ) .. إْ اٌذائٓ اٌزٞ ٠مَٛ ثبٌزٕف١الز عٍالٝ عمالبساد 

ٍِّٛوخ ٌّذ٠ٕٗ وبـ١خ ٌغذاد د٠ٓ اٌذائٓ ، ٠عزجش ِزعغفب إرا ِب أعشٜ ـٛق رٌه ؽغٛصا  اخشٜ رؾذ ٠الذ 

                                                           
نمنا عنن مجلنة االيننام العدلينة ، العندد الثناني ،  15/5/1982فني  82/ يمولينة / 85لرار مينمة التميينز العرالينة المنرلم   (1)

 . 199، والمشار الي) من لبح د. علي عبيد اليديدم ، المصدر السابك ، ص  151، ص 1982السنة الثالثة عشر) ، 

سؤولية الناجمة عن التعسف في استعماح اليك االجرائي في الندعو  المدنينة ، ص د. نواف يازم فالد والسيد علي عبيد ، الم (2)

129 . 

 . 792د. أيمد السيد صاوم ، ألمصدر السابك ، ص  (3) 

 . 338، نما عن مصطف  العوجي ، المصدر السابك ، ص  7/3/7995في  972لرار مينمة استئناف بيروت رلم  (4) 
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٠ٚعزجالش أٔالٗ اٌؾظٛي عٍٝ د٠ٕٗ ثطش٠مخ أعش  ، ألٔٗ ثزٌه ٠شً ؽشوخ أعّبي اٌّذ٠ٓ اٌؽ١ش ١ٌز١غش ٌٗ 

ارخز اعشاءاد ال ـبئذح ِٕٙب ٚصائذح عٓ اٌؾذ (
(1)

 . 

وّالالب ٚلؼالالذ ِؾىّالالخ ايعالالىٕذس٠خ اٌزغبس٠الالخ ـالالٟ ؽىالالُ ٌٙالالب ثالالؤْ ) اٌالالذعٜٛ اٌّشـٛعالالخ ثئشالالٙبس 

إـةط شخض ٔز١غخ رغش  ٚدْٚ رشٚ ثغالجت رٛلالؿ ٘الزا اٌشالخض عالٓ دـالع د٠الٓ ٌالُ ٠غالزمش ، رىالْٛ 

إعبءح يعزعّبي ؽك اٌذعٜٛ ( 
(2)

 . 

 

 ًٖاصفشع اصثا

 اصذّس اصعالجٖ اّ اصجضائٖ صلتععف

ّٕخ سـالالع ٚرعالال٠ٛغ رٌالاله ٠زٕالالبٚي ٘الالزا اٌالالذٚس اٌؼالالشس اٌٛالالالع ٔز١غالالخ اٌزعغالالؿ ٚاٌٛعالالبئً اٌّزؼالال

ؽ١الالش أالالٗ ارا والالبْ االٌزغالالبء اٌالالٝ اٌمؼالالبء اٚ ؽالالك اٌالالذـب  اٌمؼالالبئٟ ِالالٓ اٌؾمالالٛق اٌّمذعالالخ  اٌؼالالشس ،

اٌّزعٍمخ ثبٌٕظبَ اٌعبَ ٚاٌزٞ ؽً ـٟ اٌٛلذ اٌؾبػش ِؾً اٌمالٛح ٌؾّب٠الخ اٌؾالك اٚ اعالزشدادٖ ٚارا والبْ 

اٌّشش  لذ رىفً ثٛػع رٕظ١ّبد دل١مخ رمشس ٘الزٖ اٌؾّب٠الخ ٚرؤوالذ٘ب ـبٔالٗ ال ٠غالٛص ثالبٞ ؽالبي رعغالؿ 

َٛ ـٟ اعزعّبي ؽك اٌزمبػٟ ِٚٓ ٕ٘ب خطذ اٌزشش٠عبد اٌؾذ٠ضخ خطٛاد ٚاعالعخ ٔؾالٛ اٌالٕض اٌخظ

عٍٝ اعبصح اٌؾىُ ثبٌزع٠ٛؼبد عٕذ االعزخذاَ اٌزعغفٟ اٚ اٌزغ٠ٛفٟ ٌؾك اٌزمبػٟ  
(3)

 . 

اعالزعّبي ائغالبْ ٌؾمالٗ عٍالٝ ٚعالٗ ؼ١الش ٘ٛ ـالٟ اٌؾم١مالخ ؽ١ش أْ اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك 

االعالالزعّبي ؼ١الالش اٌّشالالشٚ  لالالذ ٠زشرالالت ع١ٍالالٗ إٌؾالالبق ػالالشس ثالالبٌؽ١ش ، ٚإْ ٚعالال١ٍخ إْ ٘الالزا ٚ ، ِشالالشٚ  

 . بٌزع٠ٛغث اٌؾىُ إطةػ اٌؼشس ٘ٛ

ـالٟ لالبْٔٛ اٌّشاـعالبد اٌّذ١ٔالخ اٚ لالبْٔٛ اطالٛي ٠ٚةؽع ثبٔالٗ ٌالُ ٠خظالض اٌّشالش  اٌعشالالٟ   

 ِالالٛاد خبطالالخ ثخظالالٛص اؽىالالبَ اٌزعالال٠ٛغ عالالٓ اٌزعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي اٌؾالالكاٌّؾبوّالالبد اٌغضائ١الالخ 

                                                           
، نمننا عننن د.عبدالباسننط جميعنني  ، ألمصنندر السننابك ،  7943اسننتئناف مفننتلط ، ابريننح  76لننرار مينمننة االسننتئناف المننرلم  (1)

 .  95ص
(2)

المصندر السنابك  ، د. عبندالمنعم الشنرلاوم ، ، نما عن  759 -75، جازيت  7994سبتمبر  72،    7993يونيو  95 مينمة ا سنندرية التجاريةلرار  

 .83ص 
 . 562ص  ،  1985منش ) المعارف ، االسنندرية ، د. ايمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ،  (3)
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ثّٛعالت ٚـك اٌمٛاعذ اٌعبِخ اٌّمشسح لبٔٛٔب ٌٍّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ  ٠زُ رمذ٠ش اٌزع٠ٛغأٗ ٚاالعشائٟ 

 .اؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 

٠ّٚىٓ رعش٠ؿ اٌزع٠ٛغ ثؤٔٗ عجبسح عٓ ) ِجٍػ ِٓ إٌمٛد اٚ ا٠خ رشػ١خ ِالٓ عالٕظ  اٌؼالشس 

رعبدي ِب ٌؾك اٌّؼشٚس ِٓ خغبسح ِٚب ـبرٗ ِٓ وغت ( 
(1)

. 

رمالذس اٌّؾىّالخ اٌزعال٠ٛغ ـالٟ  – 1( ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ اٌعشالالٟ ثبٔالٗ ) 207اٌّالبدح )رٕض ٚ

ع١ّع االؽٛاي ثمذس ِالب ٌؾالك اٌّزؼالشس ِالٓ ػالشس ِٚالب ـبرالٗ ِالٓ وغالت ثشالشؽ اْ ٠ىالْٛ ٘الزا ٔز١غالخ 

   ؽج١ع١خ ٌٍعًّ ؼ١ش اٌّششٚ  ( .

عٍالٝ أالٗ  ٠ٚمالذس اٌزعال٠ٛغ ثبٌٕمالذ - 2( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ عٍالٝ أالٗ ) 209وّب رٕض اٌّبدح )

  ٠غٛص ٌٍّؾىّخ رجعب ٌٍظشٚؾ ٚثٕبءا عٍٝ ؽٍت اٌّزؼشس اْ ربِش ثبعبدح اٌؾبٌخ اٌٝ ِالب وبٔالذ ع١ٍٙالب

 .  رؾىُ ثبعشاء اخش ِع١ٓ اٚ ثشد اٌّضً ـٟ اٌّض١ٍبد ٚرٌه عٍٝ عج١ً اٌزعٛع (أٚ اْ 

ي ٌٕظش٠الخ اٌزعغالؿ ـالٟ اعالزعّب أٚسد رطج١مالب  ٔغذ اْ اٌّشالش  اٌعشالالٟ ـبٕٔب ٚسؼُ رٌه اال أٗ 

اٌفمالالشح (  ۹۳ـالالٟ اٌّالالبدح )  1959خ ٌغالالٕ(  ۸۱۱لالالبْٔٛ األؽالالٛاي اٌشخظالال١خ اٌعشالالالٟ سلالالُ ) ـالالٟ اٌؾالك 

عغالفب ـالٟ ؽةلٙالب ٚأْ اٌضٚعالخ أطالبثٙب ِز) إرا ؽٍالك اٌالضٚط صٚعزالٗ ٚ والبْ اٌضبٌضخ ٚاٌزٟ رٕض عٍالٝ 

زٕبعالالت ٚؽبٌزالالٗ اٌّبد٠الالخ ٠ ثزعالال٠ٛغ ػالالشس ِالالٓ عالالشاء رٌالاله رؾىالالُ اٌّؾىّالالخ ثطٍالالت ِٕٙالالب عٍالالٝ ِطٍمٙالالب

(  .... رعغفٗ ٠مالذس عٍّالخ ، عٍالٝ أْ ال ٠زغالبٚص ٔفمزٙالب ٌّالذح عالٕز١ٓٚدسعخ 
(2)

ـالبٌطةق ـالٟ ؽالذ رارالٗ  .

٠عزجش ِٓ اٌؾمٛق اٌّششٚعخ ٌٍشعً ٌٚىٓ ِع رٌه لذ ٠عزجالش اٌشعالً ِزعغالفب ـالٟ رٌاله ارا اٚلعالٗ دْٚ 

 ِجشس ٠ٚزٛعت ع١ٍٗ ثبٌزبٌٟ دـع رع٠ٛغ ِبٌٟ ٌٍضٚعخ .

ثٙالزا اٌخظالٛص طالش٠ؾخ ٔةؽالع اْ ثعالغ اٌزشالش٠عبد رؼالّٕذ ٔظالٛص لب١ٔٛٔالخ  وّب ٚأٗ

ِٕٗ عٍٝ أٗ ) ٠غالٛص ٌٍّؾىّالخ اْ رؾىالُ  188لبْٔٛ اٌّشاـعبد اٌّظشٞ ؽ١ذ رٕض اٌّبدح ِٓ رٌه 

 ثبٌزع٠ٛؼبد ِمبثً إٌفمبد إٌبشئخ عٓ دعٜٛ اٚ دـب  لظذ ثٙب اٌى١ذ .

                                                           
 . 244أ . عبدالمجيد الينيم وعبدالبالي البنرم و دمحم ط) بشير ، المصدر السابك ، ص  (1)

لسننة  15منن برلمنان نوردسنتان المنرلم  تم تعديح النص اعاه بموجب لانون تعديح تطبيك لانون االيواح الشفصنية الصنادر (2)

 ، واصبيت المد) ال تمح عن ثاس سنوات وال تزيد عن فمس سنوات .  2008
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ىّخ عٕذ اطذاس اٌؾىُ اٌفبطً ـالٟ اٌّٛػالٛ  اْ ِٚع عذَ االخةي ثؾىُ اٌفمشح اٌغبثمخ ٠غٛص ٌٍّؾ 

رؾىُ ثؽشاِخ ال رمً عٓ اسثع١ٓ ع١ٕٗ ٚال رغبٚص اسثعّبئالخ ع١ٕالٗ عٍالٝ اٌخظالُ اٌالزٞ ٠زخالز اعالشاء اٚ 

 ٠جذٞ ؽٍجب اٚ دـعب اٚ دـبعب ثغٛء ١ٔخ (
(1)

 . 

اْ اٌغالضاء عٍالٝ اٌزعغالؿ ـالالٟ اعالزعّبي اٌؾالك ٠زّضالً اعبعالب ثالبٌزع٠ٛغ عالالٓ ـبٌّجالذأ اٌعالبَ ٘الٛ 

. االػشاس اٌّزشرجخ ع١ٍالٗ 
(2)

ـؤعالبءح اعالزعّبي ِالب خٌٛالٗ اٌمالبْٔٛ ِالٓ اٌؾمالٛق ٠ّىالٓ اْ رزشرالت ع١ٍالٗ  

اٌّغؤ١ٌٚخ ثّب ٠ٛعت اٌزع٠ٛغ ، عٍٝ اْ ِضً ٘الزا اٌزعال٠ٛغ أّالب ٘الٛ ؼ١الش اٌّظالبس٠ؿ اٌزالٟ ٠ٍزالضَ 

ٙالالب ِالالٓ وغالالت اٌالالذعٜٛ ٍفاْ اٌّظالالبس٠ؿ ٘الالٟ اٌشعالالَٛ اٌمؼالالبئ١خ اٌزالالٟ رىثٙالالب ِالالٓ خغالالش اٌالالذعٜٛ ، ار 

٠ٚؾىُ ثٙب عٍٝ اٌّذعٟ ارا سـؼذ دعٛاٖ اٚ ٠ؾىُ ثٙب عٍٝ اٌّذعٝ ع١ٍالٗ ارا وغالت اٌّالذعٟ دعالٛاٖ 

  ٚ٘ٛ ـٟ ٔطبق ٚعٛة رؾًّ اٌزجعخ اٌمؼبئ١خ
(3)

. 

اٌؼشس اٌٛالع ٚلذ ٠ىالْٛ رٌاله  ٚاصاٌخ اصبس ٚـٟ اٌؾم١مخ ـبْ رع٠ٛغ اٌؼشس ٘ٛ ٚع١ٍخ ٌّؾٛ

اػالالبـخ اٌالالٝ  اِالالب ثفالالشع عالالضاء عٕالالبئٟ ارا شالالىً اٌفعالالً عش٠ّالالخ عٕبئ١الالخ ِع١ٕالالخ ِالالٓ لج١الالً عالالشائُ اٌمالالزؾ

زّٙالٗ ـ١ٙالب ثبلبِالخ ر سعالًعٍالٝ عضائ١الخ دعالٜٛ  ِالشأحم١ُ ارـمذ  ـشع رع٠ٛغ ِذٟٔ ٌظبٌؼ اٌّزؼشس

د اعالبط ِالٓ اٌظالؾخ ٌّضالً عٙب ثب٠ٙبِٙب ثشؼجزٗ ثبٌضٚاط ِٕٙب ٠ٚزجال١ٓ عالذَ ٚعالٛعةلخ ؼ١ش ششع١خ ِ

، ٠ٛغ اٌّزؼالشس رع٠ٛؼالب ِالالذ١ٔب اٚ لالذ ٠ىالْٛ رٌاله ثفالشع عالالضاء ِالذٟٔ عجالبسح عالٓ رعالرٍاله اٌٛالعالخ 

اٌؼالالشس ٚاٌؽبٌالالت اْ ٠ىالالْٛ ِجٍؽالالب ِالالٓ اٌّالالبي ٠ؾىالالُ ثالالٗ  يصاٌالالخـزعالال٠ٛغ اٌؼالالشس ٘الالٛ ٚعالال١ٍخ اٌمؼالالبء 

٠ّىالٓ ٌٍّزؼشس عٍٝ ِٓ اؽذس اٌؼشس ٌٚىٕٗ لذ ٠ىالْٛ شال١ئب اخالش وبٌٕشالش ـالٟ اٌظالؾؿ ـالبٌزع٠ٛغ 

اْ ٠زؽ١ش رجعب ٌٕٛ  اٌؼشس ٚؽج١عٕٗ ِٚذٜ عغبِزٗ ٚاٌزع٠ٛغ ٠خزٍؿ عٓ اٌعمٛثخ ـبٌؽب٠خ االعبعال١خ 

ِشرىالت اٌفعالً ٚرؤد٠جالالٗ اِالب اٌؽب٠الخ ِالٓ اٌزعال٠ٛغ ـٙالٟ ثبالعالبط ٌّؾالالٛ ٚسد  ِالٓ اٌعمٛثالخ ٘الٟ صعالش 

 اٌخطؤ اٚ اطةؽٗ ٚعجش اٌّؼشٚس .

ٚاٌالضاَ ِالٓ رطج١الك اؽىالبَ ٘الزٖ إٌظش٠الخ ٚلذ وبْ ٌّؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ ِٛلؿ ٚاػؼ ِٓ 

ـٟ اؽالذٜ لشاسارٙالب ٚاٌالزٞ رؼالّٓ  ر٘جذ ا١ٌِٗٚٓ رٌه ِب ٠ضجذ طذٚس اٌزعغؿ ِٓ لجٍٗ ثبٌزع٠ٛغ 

                                                           
 ( .  1986( لسنة )13لانون المرافعات المصرم رلم ) (1)

 . 791د . يسن نير) ، المصدر السابك ، ص  (2)

 .  95، ص   1947،  أ . يسين عامر ، نظرية سوء استعماح اليموق ، الطبعة االول  (3)
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ٓ ، لالالذ أعغالالب دعٛاّ٘الالب عٍالالٝ ٔظش٠الالخ ٓ ، ا١ٌّّالالض١٠ٌالالذٜ اٌزالالذل١ك ٚاٌّذاٌٚالالخ ٚعالالذ أْ اٌّالالذع١ثؤٔالالٗ ) 

والبْ اعالزعًّ ؽمالٗ اعالزعّبال ؼ١الش  ب اٌّذعٝ ع١ٍٗ لذّاٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك ( ثؾغخ أْ خظّٙ)

/ 17٘ب ع١ٍٗ ـٟ ِؾىّخ اٌجذاءح ؽبٌج١ٓ ـ١ٙب رخ١ٍخ اٌّالؤعٛس ٚـالك اٌّالبدح )بعبئض ـٟ اٌذعٜٛ اٌزٟ ألبِ

ة (  ِٓ لبْٔٛ إ٠غبس اٌعمبس ٚاٌزٟ أزٙذ ثعالذ ِالب ٠مالشة ِالٓ عالٕخ ثالبٌؾىُ ٌّٙالب ثبٌزخ١ٍالٗ ٚلالذ رشرجالذ 

ٖ ثبٌؼالالّبْ ) اٌزعالال٠ٛغ ( ٚلالالذ لؼالالذ ع١ٍٙالالب أػالالشاس ِزٕٛعالالخ روالالشد ـالالٟ عش٠ؼالالخ اٌالالذعٜٛ ٚؽبٌجالالب

دْٚ أْ رةؽالالع ِؾىّالالخ اٌّٛػالالٛ  أْ دعالالٜٛ اٌّالالذع١ٓ  ِؾىّالالخ اٌّٛػالالٛ  ثالالشد ٘الالزٖ اٌالالذعٜٛ ....

ِؤعغخ عٍٝ ٔظش٠خ اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾك ، ٚال عةلخ ٌٙب ثّٛلؿ اٌّؾىّخ ـٟ دعالٜٛ اٌزخ١ٍالٗ 

رٌاله أْ ٘الزٖ إٌظش٠الخ  ٚاْ دعٜٛ اٌّالذع١ٓ ـالٟ اعالزٕبد٘ب إٌالٝ رٍاله إٌظش٠الخ ِمجٌٛالخ ِٚغالّٛعخ شالىة

ِعشٚـخ ـٟ ٔطبق اٌفمٗ ايعةِٟ ٚـٟ لٛا١ٔٓ األلطبس اٌعشث١خ ٚاٌمٛا١ٔٓ األعٕج١خ ِٕٚظالٛص ع١ٍٙالب 

ِالالٓ اٌمالالبْٔٛ اٌّالذٟٔ اٌعشالالالٟ ٌٚٙالالب رطج١مبرٙالالب ـالٟ اٌمؼالالبء اٌعشالالالٟ ٚاٌعشثالالٟ ثظالالٛس (  ۷ـالٟ اٌّالالبدح )

( اٌّعذٌالالخ ِالالٓ لالالبْٔٛ  39ِالالٓ اٌّالالبدح ) (  ۹ٚأشالالىبي ِخزٍفالالخ ِٕٚظالالٛص ع١ٍٙالالب ا٠ؼالالب ـالالٟ اٌفمالالشح ) 

ٚوالالزٌه ؽبٌالالخ اٌزعغالالؿ ـالالٟ رٛع١الالٗ ا١ٌّالال١ٓ اٌؾبعالالّخ  1959خ ٌغالالٕ(  ۸۱۱األؽالالٛاي اٌشخظالال١خ سلالالُ ) 

ٌغالالٕخ (  ۸۰۷( ِالالٓ لالالبْٔٛ ايصجالالبد سلالالُ )  115إٌّظالالٛص ع١ٍٙالالب ـالالٟ اٌفمالالشح ) صب١ٔالالب ( ِالالٓ اٌّالالبدح ) 

إٌظش٠الخ ِٚالٓ اثالشص طالٛس٘ب اؽىبَ ٘الزٖ ٚ( ِٓ لبْٔٛ ايصجبد رزفك  5وّب أْ أؽىبَ اٌّبدح )  ۸۳۷۳

ـٟ اٌزطج١ك ) اٌذعبٜٚ ٚاٌذـٛ  اٌى١ذ٠خ ( اٌّعشٚـالٗ ـالٟ ٔطالبق اٌفمالٗ ثالـ ) اٌزعغالؿ ـالٟ اعالزعّبي ؽالك 

ـالٟ لذ لؼذ ِؾىّالخ اٌالٕمغ اٌّظالش٠خ  ٗأاالدعبء ( ٚ ) اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي ؽك دـع اٌذعٜٛ ( ٚ

ال ٠غالٛغ ٌّالٓ  ٗذ ٌٍىبـالخ اال أال) ثؤْ ؽك االٌزغبء إٌٝ اٌمؼالبء ِالٓ اٌؾمالٛق اٌعبِالخ اٌزالٟ رضجالؽىُ ٌٙب 

ٚاال ؽمالذ ٠جبشش ٘زا اٌؾك االٔؾشاؾ ثٗ عّب ٚػع ٌٗ ٚاعزعبٌٗ اعزعّبال  و١ذ٠ب  اثزؽبء ِؼبسح اٌؽ١الش 

ٌخ ثبٌزع٠ٛغ ٚعٛاء ـٟ ٘زا اٌخظٛص أْ ٠مزشْ ٘زا اٌمظالذ ث١ٕالخ عٍالت إٌّفعالخ ٌٕفغالٗ أَ ٌالُ بءاٌّغ

ٚلبٌالذ ـالٟ ؽىالُ اخالش ٌٙالب ثالبْ ) أىالبس  ٗ (رمزشْ ثٗ رٍه ا١ٌٕخ ؽبٌّب أٗ وبْ ٠غزٙذؾ ِؼالبسح خظالّ

اٌذعٜٛ ٚاْ وبْ ثبألطً ؽمب ٌىً ِالذعٝ ع١ٍالٗ ؼ١الش اْ ٘الزا اٌؾالك ٠ٕمٍالت ِخجضالٗ ارا اثزؽالٝ اٌّالذعٝ 

ع١ٍٗ ِؼبسح خظّٗ ٚرّبدٜ ـٟ االٔىبس اٚ ؼة ـ١ٗ اٚ رؾ١ً ثالٗ ( ٚلالذ رغالبٚصد ِؾالبوُ اخالشٜ ٘الزا 

ق اٌمب١ٔٛٔالخ اٌّٛار١الخ ٌالٗ ِالب ٠ؼالش ثالبٌؽ١ش ِٓ ثال١ٓ اٌطالشاٌؾذ ـٟ لؼبء٘ب ٚاعزجشد ) ِٓ أخزبس عّذا 

ِزعغفب ( ، ٚؽ١ش اْ اٌؾىالُ ا١ٌّّالض لالذ طالذس عٍالٝ خالةؾ ٚعٙالخ إٌظالش ٠عذ دْٚ ا٠خ ـبئذح ٠غ١ٕٙب ، 

اٌمب١ٔٛٔالالخ أفالالخ اٌالالزوش ـ١ىالالْٛ ؼ١الالش طالالؾ١ؼ ِٚخالالبٌؿ ٌٍمالالبْٔٛ لالالشس ٔمؼالالٗ ٚاعالالبدح اػالالجبسح اٌالالذعٜٛ 
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اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٚاعشاء وبـالخ اٌزؾم١مالبد ( ِٓ 7ٌّؾىّزٙب ٌٍذخٛي ـٟ اٌذعٜٛ ِٛػٛعب ٚـك اٌّبدح )

اٌمؼالالبئ١خ ثّالالب ٠ىفالالً اٌزطج١الالك اٌغالال١ٍُ الؽىالالبَ اٌمالالبْٔٛ ٚرى١ٍالالؿ اٌّالالذع١١ٓ ثؤصجالالبد دعٛاّ٘الالب ِالالٓ أْ 

خظّّٙب  اٌّذعٝ ع١ٍٗ ٚ٘ٛ ٠غزعًّ ؽمٗ ـٟ اٌذعٜٛ ) دعٜٛ اٌزخ١ٍالخ ( لظالذ اٌالٝ اٌؾالبق اٌؼالشس 

ٚرى١ٍفّٙالب ثبصجالبد ِٕٚٙب اٌمشائٓ اٌّبد٠خ  ِع ِةؽظخ اْ ٘زا اٌمظذ ٠غٛص اصجبرٗ ثغ١ّع ؽشق االصجبد

ٔب وج١شا أٞ اْ ػالشسّ٘ب ٠فالٛق ِظالٍؾخ خظالّّٙب ٍٝ ِظٍؾخ خظّّٙب سعؾبسعؾبْ ػشسّ٘ب ع

اٌّذعٝ ع١ٍٗ ، ٌّٚؾىّخ اٌّٛػٛ  اْ رغزع١ٓ أ٠ؼب ثبٌخجشاء صالُ رظالذس اٌؾىالُ ٚـالك ِالب رغالفش عٕالٗ 

٘الـ  1416/ سعالت / 23ثبالرفبق ـٟ  اٌّشاـعخ عٍٝ اْ ٠جمٝ سعُ اٌز١١ّض ربثعب ٌٍٕز١غخ ٚطذس اٌمشاس

 َ ( 1995/ 14/12اٌّٛاـك 
(1)

. 

ٚلؼذ وزٌه ثبْ )اٌؼشس اٌّبدٞ ٚاٌؼشس االدثٟ عال١بْ ـالٟ ا٠غالبة اٌزعال٠ٛغ ٌّالٓ اطالبثٗ 

اٌّالبدٞ ـىةّ٘الب خبػالع ـالٟ  سشٟء ِّٕٙب ٚأٗ ارا وبْ اٌؼشس االدثالٟ ِزعالزس اٌزمال٠ُٛ خةـالب ٌٍؼالش

اٌزمذ٠ش ٌغٍطبْ اٌّؾىّخ ( 
(2)

 . 

)ارا وبْ ؽك اٌزمبػٟ ٚؽك اٌالذـب  ِالٓ اٌؾمالٛق اٌّجبؽالخ  ب ثؤٔٗ اخش ٌٙ لشاس ٚلؼذ ـٟوّب   

ٌٍخظُ اال اْ اعزعّبٌٗ ٌّٙب ٚعٍٝ ِب عالشٜ ثالٗ لؼالبء ٘الزٖ اٌّؾىّالخ ِم١الذ ثالبْ ٠ىالْٛ ثبٌمالذس اٌالةصَ 

اللزؼالبء ؽمٛلالٗ اٌزالٟ ٠الالذع١ٙب ٚاٌالزٚد عٕٙالب ـالة ٠غالالٛغ ٌّالٓ ٠جبشالش ٘الزٖ اٌؾمالالٛق االٔؾالشاؾ ثٙالب عّالالب 

ٚاعالالزعّبٌٙب اثزؽالالبء ِؼالالبسح خظالالّٗ ار ٠غالالت ـالالٟ ٘الالزٖ اٌؾبٌالالخ ِغالالبءٌزٗ عالالٓ رعالال٠ٛغ ٚػالالعذ ٌالالٗ 

 االػشاس اٌزٟ رٍؾك اٌؽ١ش ثغجت اعبءح اعزعّبي ٘زٖ اٌؾمٛق (
(3)

 . 

ـغضاء اٌؾىُ ثبٌزع٠ٛغ وٕز١غخ ٌزؾمك اٌزعغؿ ٠طٍك ع١ٍٗ ثالبٌغضاء اٌغالبثش اٌالزٞ ٠زجالع رؾمالك 

اسوبْ اٌّغؤ١ٌٚخ ٠ٚٙالذؾ اٌالٝ عجالش االػالشاس اٌزالٟ اطالبثذ اٌخظالُ ِٚالٓ ػالّٓ رٍاله االػالشاس ِالب 

وشعَٛ اٌذعبٚٞ اٚ اٌطٍجبد ٚارعبة اٌّؾب١ِٓ ٚوزٌه ٔفمالبد االٔزمالبي رشرت عٍٝ اٌذعٜٛ ِٓ ٔفمبد 

                                                           
، المنرار منشنور فني نتناب إبنرا يم المشنا دم ، المفتنار منن  1995/ 12/ 14فني  95/ مدنينة اولن  /  3018رلم المنرار ) (1)

 .139، ص  ۷۳۳۳لرارات مينمة التمييز  ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 

ضائية . نما عن الميامي ابرا يم المنجن  ، ل 2لسنة  2405الطعن رلم  1932/ 7/1لرار مينمة النمض المصرية ، نمض  (2)

 .69ص

لضننائية ، نمننا عننن الميننامي ابننرا يم  59لسنننة  2795الطعننن رلننم  1990/ 22/4لننرار مينمننة النننمض المصننرية ، نمننض  (3)

 . 74المنج  ، المصدر السابك ، ص 
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وبالػشاس اٌزٟ رزشرت عٍٝ ػ١ب  ٚلالذ ٠شًّ االػشاس اٌّبد٠خ إٌبشئخ عٓ اٌزعغؿ ّب ٚٚااللبِخ و

اػالالبـخ اٌالالٝ اٌخظالالُ ٚعٙالالذٖ العالال١ّب ـالالٟ اٌؾالالبالد اٌزالالٟ رّزالالذ ـ١ٙالالب اٌخظالالِٛخ ٚاٌالالذعٜٛ ـزالالشح ؽ٠ٍٛالالخ 

 اٌّغبط ثغّعخ اٌخظُ ٚششـٗ ٚاعزجبسٖٚرٌه ارا وبْ ِٓ شؤْ سـع اٌذعٜٛ االػشاس االدث١خ 
(1)

 . 

ٌزع٠ٛغ ٠عزّذ عٍٝ ِع١بس اٌؼشس اٌّجبشش ٚاٌّزّضالً ثبٌؼالشس اٌّزشرالت ِجبشالشح ٚاْ رمذ٠ش ا

 عٍٝ اٌفعً عٛاء اوبْ اٌؼشس ِبد٠ب اٚ ادث١ب ِزٛلعب اٚ ؼ١ش ِزٛلع .

ٌٙالالب ثالالبْ ) اٌؾىالالُ ا١ٌّّالالض طالالؾ١ؼ ِٚٛاـالالك   لالالشاسِؾىّالالخ اٌز١١ّالالض االرؾبد٠الالخ ـالالٟ  لؼالالذ لالالذ ٚ

اٌغضائ١خ ِٓ لجً اٌّذعٝ ع١ٍالٗ ٠عالذ ِالٓ اٌؾمالٛق اٌّىفٌٛالخ لبٔٛٔالب ار ٌٍمبْٔٛ رٌه الْ رؾش٠ه اٌشىٜٛ 

ؾالالالك ٌؽالالالشع االػالالالشاس ٚاٌى١الالالذ ؽالالالك اٌزمبػالالالٟ ِىفالالالٛي ٌٍغ١ّالالالع ِالالالب ٌالالالُ ٠ىالالالٓ لالالالذ اعالالالزعًّ ٘الالالزا اٌاْ 

ثبٌؽ١ش.(
(2)

. 

وّالالب ٚـالالٟ ٔفالالظ اٌظالالذد ا٠ؼالالب لؼالالذ ِؾىّالالخ اٌز١١ّالالض االرؾبد٠الالخ ثبٔالالٗ ) ال ٠ٍالالضَ ثبٌؼالالّبْ ارا 

اعبصٖ ٌٗ اٌمبْٔٛ ؽبٌّب وبْ اعزعّبٌٗ ٌالٗ اعالزعّبال عالبئضا اعالزٕبدا  اعزعًّ اٌخظُ ؽك اٌزمبػٟ اٌزٞ

( ِالٓ اٌمالبْٔٛ اٌّالذٟٔ ، ؽ١الش رجال١ٓ ثالبْ اٌّالذعٝ ع١ٍالٗ ا١ٌّّالض لالذ اعالزعًّ ؽمالٗ ـالٟ 6الؽىبَ اٌّالبدح )

اٌزمبػٟ اعزعّبال عبئضا وفٍٗ اٌمبْٔٛ ٚاٌغٛاص اٌششعٟ ٠ٕالبـٟ اٌؼالّبْ ـّالٓ اعالزعًّ ؽمالٗ اعالزعّبال 

 ٕشؤ عٓ رٌه ِٓ ػشس (عبئضا ٌُ ٠ؼّٓ ِب ٠
(3)

 . 

ـمذ شش  ؽك االٌزغبء اٌٝ اٌمؼبء ٌزؾم١ك اٌّظبٌؼ اٌّششٚعخ ٌةـالشاد ٚرّى١الُٕٙ ِالٓ وشالؿ 

اٌؾم١مخ ٚرجظ١ش اٌّؾىّخ ٌٍٛطٛي ا١ٌٙب ـالة ٠غالٛص اعالزعّبٌٗ وٛعال١ٍخ ٌةػالشاس ثبٌخظالُ اٚ ٌزؾم١الك 

ِظٍؾخ ؼ١ش ِششٚعخ وّب ٘ٛ اٌؾبي ـٟ ل١بَ ثعالغ عال١ئٟ ا١ٌٕالخ ـالٟ اعالزخذاَ ؽالك االٌزغالبء ٌٍمؼالبء 

ّبؽٍخ ٚاٌزغ٠ٛؿ ِٕٚع اٌٛـبء ٌظبؽت اٌؾك اٚ ٌٍزش١ٙش ثٗ ٚاثزضاصٖ ٌٍزٕالبصي عالٓ ؽمالٗ ـالٟ ثٙذؾ اٌّ

                                                           
 وما بعد ا . 370د. ابرا يم امين النفياوم ، التعسف في التماضي ، المصدر السابك ،  (1)

، والمنشنور ضنمن لاعند) التشنريعات  2017/  9/  13فني  2017/  ن  س م /  846لرار مينمة التمييز االتيادينة المنرلم  (2)

 العرالية عل  شبنة األنترنيت .

، نما عن د. علي عبيند اليديندم  26/1/2004في  2003/ الهيئة المدنية الثالثة / 904 لرار مينمة التمييز العرالية المرلم (3)

 . 187،  المصدر السابك ،  ص 
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ثعالالالغ االؽ١الالالبْ اٚ االدعالالالبء ثزض٠ٚالالالش ٚالعالالالخ اٚ ِغالالالزٕذ ثٙالالالذؾ عشلٍالالالخ اٚ رعط١الالالً اٌؾىالالالُ ٌّظالالالٍؾخ 

اٌخظُ
(1)

.   

ثظالؾخ  شالخضؽٍت اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ الثذ ٚاْ ٠غزٕذ اٌٝ اعزمبد ساع  ٌذٜ اٌ ٚ ثبٌزبٌٟ ـئْ   

ٚرٌاله ٌّالب ٌٙالزا اٌؾالك ِالٓ ِغالبط دعٛاٖ ِع ٚعٛد لذس ِٓ اٌّجشساد اٌزٟ رؤ٠الذ طالؾخ ٘الزا االعزمالبد 

ٚرؤص١ش ِجبشش عٍٝ ؽمٛق ٚؽش٠بد االخش٠ٓ ٚاْ عذَ اٌزم١ذ ثبٌؾذٚد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّشعِٛخ ٌالٗ ِالٓ لجالً 

غالٛء ١ٔالخ ٌغالؤ اٌالٝ اٌمؼالبء ث رٌاله اٌشالخض ٌالٗ ِالب ٠جالشسٖ ٚاْ عالذ٠عٕٟ اْ ؽٍت اٌؾّب٠خ ٌالُ ٠ ِغزعٍّٗ

عالالٜٛ اٌى١الالذ ٌٍخظالالَٛ  عالالبؽخ اٌمؼالالبء ثالالذعبٚٞ ال ـبئالالذح ِٕٙالالب٠ٚىالالْٛ لالالذ شالالؽً ٚاػالالشاسا ثخظالالّٗ 

 ٠ٚىْٛ ِزعغفب ـٟ دعٛاٖ .اٌخظَٛ ٚاٌّؾبوُ  ٙذٚاػبعخ ٚلذ ٚع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د. ايمد لطب عباس ، اساء) استعماح اليك في التماضي بين النظام االسامي واالنظمة المانونية ، دار الجامعة الجديند) للنشنر  (1)

 . 279، ص  2000، االسنندرية ، 
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 اصخــــــــــــــاتوة

 اُ٘ اٌخبرّخ ٘زٖ ٔؼّٓ اْ ٠ّىٓ ـبٔٗ اٌجؾش ٘زا اعذاد ِٓ ٚـؼٍٗ ٚثؾّذهللا أز١ٕٙب اْ ٚثعذ

 : االرٟ ٚثبٌشىً اٌجؾش ٘زا ا١ٌٙب أزٙٝ لذ اٌزٟ ٚاٌزٛط١بدالعزٕزبعبد ا

 . ستٌتاجاتاال:  كّال

 

 ا١ٌّّالضح اٌؾمالٛق ِٓ ٠عزجش ٚ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌذعبر١ش ع١ّع ـٟ اٌّمشسح اٌؾمٛق ِٓ اٌزمبػٟ ؽك اْ .1

 . ٚاٌذعزٛس٠خ

 اٌّٛػالالٛع١خ اٌؾمالالٛق ع١ّالالع عٍالالٝ رٕطجالالك عبِالالخ ٔظش٠الالخ ثالالبدـالالٟ اعالالزعّبي اٌؾمالالٛق  اٌزعغالالؿ .2

 . اعزضٕبء دْٚ ٚاالعشائ١خ

 ال ِشالالشٚعب   اعالالزعّبال   اٌزمبػالالٟ ؽالالك ٠غالالزعًّ اٌالالزٞ اٌشالالخض اْ ٚلبٔٛٔالالب ـمٙالالب اٌّغالالزمشع١ٍٗ ِالالٓ .3

 . ثبٌؽ١ش رٍؾك اػشاس ا٠خ عٓ لب١ٔٛٔب غؤي٠ص 

 .ـ١ٙب اٌزعغؿ اٚ اٌزغبٚص ؽبي ـٟ  اٌزمبػٟ ؽك اعزعّبي عٓ اٌّذ١ٔخ اٌّغؤ١ٌٚخ رٕٙغ .4

 اٌؼالشس ٚسعؾالبْ االػالشاس ١ٔالخ ٚ٘الٟ ِعالب١٠ش ثضةصالخ اٌؾالك اعزعّبي ـٟ اٌزعغؿ ِعب١٠ش رزّضً .5

 .  اٌّظٍؾخ رٍه ِششٚع١خ ٚعذَ  اٌّظٍؾخ عٍٝ وج١ش ثشىً

٠زؾمك اٌزعغؿ ـٟ اعزعّبي اٌؾالك ٌٚالٛ وبٔالذ ٕ٘البن ـبئالذح رعالٛد عٍالٝ طالبؽت اٌؾالك ٌٚىالٓ رٍاله  .6

 اٌفبئذح ال رزٕبعت ِع اٌؼشس اٌزٞ ٠ظ١ت اٌؽ١ش .

 ع١ٍالٗ االعزّالبد ٠ّىالٓ ِع١بسا ٠شىً ال اٌزمبػٟ ؽك اعزعّبي عٓ إٌبشئخ اٌخغبسح اٚ اٌىغت اْ .7

 . عذِٗ ِٓ اٌزعغؿ ثٛعٛد ٌٍؾىُ

 رؾمالالك ٔز١غالالخ ثبٌخظالالُ اٌٛالالالع اٌؼالالشس ٠غجالالش ال ثبٌّظالالبس٠ؿ اٌخبعالالش اٌطالالشؾ عٍالالٝ اٌؾىالالُ اْ .8

 . اٌزعغؿ

 اٌؾمالالٛق ع١ّالالع عٍالالٝ ٠الالشد ثالالً ثع١ٕالالٗ ؽالالك عٕالالذ االعشائالالٟ اٌؾالالك اعالالزعّبي ـالالٟ اٌزعغالالؿ ٠زٛلالالؿ ال .9

   .  االعشائ١خ

 اٚ عالضاء ثفالشع ٚاِالباٚ ٚسد اٌطٍالت ٚاٌالذعٜٛ  االعشاء رٌه ثشـغ اِب ٠زّضً اٌزعغؿ اصش اْ .10

   . اٌؾك ِغزعًّ عٍٝ ِذٟٔ رع٠ٛغ
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ِالالبداَ ٕ٘الالبن  اٌؼالالشس ـالالٟ اٌّزغالالجت اٌالالٝ ٠ٕغالالت خطالالؤ ٕ٘الالبن ٠ىالالٓ ٌالالُ ٚاْلالالذ ٠زؾمالالك  اٌزعغالالؿ اْ .11

 . أؾشاؾ عٓ اٌؽب٠خ االعزّبع١خ ٌٍؾك 

 . ّاصومتشحات  اصتْص٘ات:  ثاً٘ا

 : ٠ٍٟ ِب اٌجؾش ٘زا خزبَ ـٟ ا١ٌٙب االشبسح ٠ّىٓ اٌزٟ اٌزٛط١بد اُ٘ ِٓ 

 عالٛاء ٌٍؾمالٛق اٌؾب١ٌالخ ٚإٌظالشح اٌعالبٌُ ٠شالٙذ٘ب اٌزٟ ٌٍزطٛساد اٌّؾٍٟ اٌّشش  ِٛاوجخ ػشٚسح .1

 االٔغالب١ٔخ اٌعةلالبد ؽج١عخ ِع ٠زةءَ ثّب اٌزشش٠عبد ٚرعذ٠ً اعشائ١خ اٚ ِٛػٛع١خ ؽمٛلب أوبٔذ

 . ٌٙب االعزّبع١خ ٚاٌؽب٠خ اٌؾمٛق ٌطج١عخ اٌمبئّخ ٚإٌظشح ؽب١ٌب اٌغبئذح

 . اٌّٛػٛع١خ اٌؾمٛق اٌٝ ٌٍٛطٛي اٌٛع١ٍخ وٛٔٙب االعشائ١خ ثبٌؾمٛق اال٘زّبَ ِٓ اٌّض٠ذ اثذاء .2

 اٌّؾبوّالالالبد اطالالالٛي ٚلالالالبْٔٛ اٌّذ١ٔالالالخ اٌّشاـعالالالبد ثمالالالبْٔٛ اٌّزّضٍالالالخ االعشائ١الالالخ اٌمالالالٛا١ٔٓ رؼالالال١ّٓ .3

 ٚاطالالٛي ٌمٛاعالذ اٌالذعٜٛ اؽالالشاؾ ِشاعالبح ٚعالٛة رزؼالّٓ طالالش٠ؾخ لب١ٔٛٔالخ ٔظٛطالب اٌغضائ١الخ

 . االعشاءاد رٍه ـٟ اٌزعغؿ ٚعذَ االدٌخ رمذ٠ُ

 ؼشاِالالبد أوبٔالالذ عالالٛاء عالالضاءاد رٛل١الالع رزؼالالّٓ طالالش٠ؾخ ٔظٛطالالب ا٠ؼالالب اٌمالالٛا١ٔٓ رٍالاله رؼالال١ّٓ .4

 إٌّظالٛسح اٌالذعٜٛ ـالٟ ٚوال١ة اٚ اطال١ة أوبْ عٛاء اٌّخبٌؿ عٍٝ ٌٍؾش٠خ ِم١ذح اٚعمٛثبد ِب١ٌخ

 ـالالٟ اٌّزؼالالشس ؽالالك اٌالالٝ أػالالبـخارا صجالالذ ؽظالالٛي رعغالالؿ ـالالٟ اعالالزعّبي ؽالالك اعشائالالٟ ِالالٓ لجٍالالٗ 

 . اٌّذٟٔ اٌمبْٔٛ ـٟ اٌعبِخ اٌمٛاعذ ٚـك اٌّذ١ٔخ ثؾمٛلٗ اٌّطبٌجخ

 ٠ٛـالالك ٚاْ اٌّزٛاػالالع اٌغٙالالذ ٘الالزا ٌزمالالذ٠ُ ٚـمٕالالب لالالذ ٔىالالْٛ اْ اٌمالالذ٠ش اٌعٍالالٟ اٌّالالٌٛٝ ٔالالذعٛ ٚاخ١الالشا

 ...    اٌزٛـ١ك ٌٟٚ ٚهللا ، ـ١ٗ اٌعذاٌخ ٚرؾم١ك اٌّغزّع ٌخذِخ اٌغ١ّع
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