شاْيازي طسْط و بةضوودي ياضايي نة ثيَويطتة ٖةز ٖاووآلتيةني ئاضايي
بصاْيَت
شؤز جاز نة ٖاووآلتي ضةزداْي دادطا دةنات ،يةواْةية تووشي نيَشةو طسفت بيَت ئةويش
يةبةز ْةبووْي شاْيازي و ٖؤشيازي ثيَويطت ية دادطانإ و ياضانإ و بؤ ئةّ َةبةضتةش
ثيَويطتة ٖاووآلتي ضةزةتايي تسئ شاْيازي و ئاطادازي يةَةزِ بازودؤخي دادطانإ و
ضؤْيةتي نازنسدْيإ بصاْيَت بة تايبةت ئةو َافاْةي نة ٖةيةتي يةبةزدةّ دادطا ض ية
ناتي بةزشزنسدْي ضهاآل يإ بةزِيَوةضووْي داْيشتٓةناْي دادطا يإ دواي دةزضووْي
بسِيازةنإ .يةّ بابةتةي خوازةوة نة ية ئاَادةنسدْي بةزِيَص د .دادياز محيد ضًيَُإ) دادوةزو
وتةبيَري ئةجنوَةْي دادوةزيي ٖةزيَُي نوزدضتاْة ،طسْطرتئ و بةضوودتسئ شاْيازيي
ياضايي دةخةيٓة بةزدةّ ٖاووآلتياْي بةزِيَص بؤ ئةوةي ناتي ضةزداْي نسدْي دادطانإ يإ
ثيَويطت بووٕ بة شاْيين ضؤْيةتي بةزِيَوةضووْي زيَسةوي داوا ياضاييةنإ يةْيَو دادطانإ
ضووديإ ييَ وةزطسٕ.

مافةكاني هاوالَتي بةرامبةر دةسةالَتي دادوةري
دادوةز
د.دادياز محيد ضًيُإ
وتةبيَري فةزَي ئةجنوَةْي دادوةزي

دةضةالَتي دادوةزي يةنيَهة يةضيَ دةضةالَتة ضةزةنيةنةي ٖةز دةويَةتيَو ,نة ئةزني
ضةزةني بةديٗيَٓاْي دادثةزوةزية ية ْيَوإ تانةناْي نؤَةيَطةدا,ية زيَطاي يةنالنسدْةوةي
نيَشة و ْانؤنيةناْي ْيَواْيإ ياخوود نيَشةناْيإ ية طةٍَ دةضةالَتةناْي ديهة بة
ثةيسةونسدْي ياضا بةضةز ئةّ نيَشة و ْانوَنياْة,ئةّ دةضةالَتة ية ٖةزيَُي نوزدضتإ دواي
زاثةزيين بةٖازي ضايَي  1991و ٖاتٓةنايةي داَةشزاوة شةزعيةناْي ٖةزيَِ ية زيَطاي
ٖةيَبرازدْي ثةزيةَاْي نوزدضتإ ية  1992/5/19وةنو دةضةالَتي ياضا داْاْي ٖةزيَُي
نوزدضتإ و ثيَهٗيَٓاْي حهوَةتي ٖةزيَُي نوزدضتإ وةنو دةضةالَتي جيَبة جيَهسدْي و
دةزنسدْي ياضاي دةضةالَتي دادوةزي ذَازة (

)14ضايَي  1992ية اليةٕ ثةزيةَاْي

نوزدضتإ وةنو ضيَيةّ دةضةالَتي شةزعي ئةّ ٖةزيَُة ٖاتٓة نايةوة نة ئةزني ضةزةني ية
نالنسدْةوةي نيَشة و تاواْةناْة بة ثيَي ياضا,ئةّ دةضةالَتةشي يةطةيةوة ثيَ دةبةخشسيَ
بةو ثيَيةي نة حونُةناْي دادطا بة ْاوي طةيةوة دةزدةضٔ و جيَبةجي دة نسئَ َ(.ادةي
()3ية ياضاي دةضةالَتي دادوةزي ٖةزيَُي نوزدضتإ ذَازة ()23ضايَي .)2007

ضةْد جؤزي دادطاَإ ٖةية؟
بة ثيَي دةضتوزي نؤَازي عيَسام فيدزاٍ ضايَي  2005نة ية ناتي ئيَطتادا نازي ثيَدةنسيَت
ٖةزيَُةنإ َايف ثةيسةونسدْي دةضةالَتةناْي ياضاداْإ و جيَبةجيَ نسدٕ و دادوةزيإ ٖةية
(َادةي 121يةنةّ),وٖةزيَُي نوزدضتإ ئةّ دةضةالَتاْة ثةيسةو دةنات.بة ثشت بةضتين
بة حونُةناْي ئةّ دةضتوزة نة ٖةزيَُي نوزدضتإ و دةضةالَتةناْي بة ٖةزيَُيَهي فيدزاٍ
ْاضاْدوة بة ثيَي بسِطة (يةنةّ )ية َادةي (

)117و ئةّ ٖةزيَُةش دةضةالَتي دادوةزي

ثةيسةودةنات وبؤ ئةّ َةبةضتة ياضاي ذَازة ( )23ضايَي  2007ية ثةزيةَاْي نوزدضتإ
دةزنساوة بؤ زيَهخطتين نازي ئةّ دةضةالَتة بة شيَواشيَو نة بةديٗيَٓاْي دادثةزوةزي
زاضجازدزاوة بة دادطا شازضتاْية (َةدةْية)جؤزاوجؤزةنإ نة ية َادةي ْؤيةّ ياضاي
دةضةالَتي دادوةزي ذَازة ( )23ضايَي  2007ئاَاذةيإ ثيَهساوة وية َاْةي خوازةوة ثيَو
دئَ:

يةنةّ :دادطاي ثيَداضووْةوة (حمكمة التمييز)
دووةّ :دادطاناْي تيَٗةيَضووْةوة (حمانِ االضتئٓاف)
ضيَيةّ :دادطاناْي تاوإ (حمانِ اجلٓايات)
ضوازةّ :دادطاناْي بةزايي (حماكم البداءة)
ثيَٓجةّ :دادطاناْي ْةوجةواْإ (حمانِ االحداث)
شةشةّ :دادطاناْي بازي نةضايةتي (حمانِ االحواٍ ايشخصية)

حةوتةّ :دادطاناْي نةتٔ (حمانِ اجلٓح)
ٖةشتةّ :دادطاناْي ناز(حمانِ ايعٌُ)
ْؤيةّ :دادطاناْي ييَهؤيَيٓةوة (حمانِ ايتحكيل)
دةيةّ :دادطاناْي َادةناْي نةضايةتي بؤ َةضيحيةنإ وئيَصديةنإ و ئايٓةناْي تس.
(حمانِ املواد انشخصُخ يًُطيحيني واالشديني وايدياْات االخسى).

نيَ َايف بةزشزنسدْي داواي ٖةية و ضةْد جؤزي داواي ياضايي ٖةية؟
َايف ٖةز ٖاوالَتيةى ياخود داْيشتوويةني (َكيِ)ٖةزيَُي نوزدضتاْة نة داوا يةّ دادطاياْة
بهات بؤطيَساْةوةي َايف ية ناتي شةوتهسدْي ياخود ٖةزةشة نسدٕ ية َافةنةي ية زيَطاي
ئاَساشيَهي شازضتاْي نة شويَين تؤيَةضةْدْةوة و بة نازٖيَٓاْي ٖيَصي طستؤتةوة نة زيَطة
ضازةي يةنالنسدْةوةي نيَشةناْي نؤَةيَطا ضةزةتاييةنإ بووة و ئةّ ئاَساشة ياضايية
شازضتاْيةي ئيَطتانةش ثيَي دةوتسيَت داوا (ايدعوى) و بة شيَواشيَهي ْوضساو بة ثيَي َةزجة
ياضاييةناْي َادةي (  )46ياضاي داد بيين شازضتاْي عيَساقي ذَازة( )83ضايَي 1969
ثيَشهةش بة دادطا شازضتاْيةنإ دةنسيَت و ْاودةبسيَت بة داواي شازضتاْي (ايدعوى
املدْية) ،و ياخود بة شيَواشيَهي ْوضساو و شازةني (شفوي)ثيَشهةش بة دةضةالَتي ييَهؤييٓةوة
دةنسيَت و ْاودةبسيَت بة داواي ضصاي (ايدعوى اجلصائية)بة ثيَي َادةي يةنةّ /ا ية ياضاي
بٓةَاي دادطاي ضصاي ذَازة( )23ضايَي .1971ئةوةي جيَطاي طسْطي و بايةخي ئيَُةية نة
يةّ باضة زووْي بهةيٓةوة َايف اليةْةناْي ٖةزيةى يةّ دوو جؤزة داواية ية بةزاَبةز

دةضةالَتي دادوةزي بةثيَي ياضا نازثيَهساوةنإ ية ٖةزيَُي نوزدضتإ و ية ضةزووياْةوة
دةضتوزي نؤَازي عيَساقي فيدزاٍ ية ضايَي

 2005و ياضاي دةضةالَتي دادوةزي ٖةزيَُي

نوزدضتإ ذَازة ( )23ضايَي  2007و ياضاي دادبيين شازضتاْي عيَساقي ذَازة ( )83ضايَي
 1969و ياضاي بٓةَاي دادطاي ضصاي ذَازة (

)23ضايَي  1971نة ئاَاذةيإ بةَافة

جؤزاوجؤزةناْي اليةْةناْي داوا نسدووة و ية ٖةَإ ناتدا زيَهةوتٓاَة و بةيَيَٓٓاَة
ْيَودةويَةتيةناْي ثةيوةضت بة َافةناْي َسؤظ بة ضةزضاوةيةني طسْط و ضةزةني ئةّ
َافاْة دةذَيَسدزئَ وةنو جازي طةزدووْي َافةناْي َسؤظ ضايَي
ْيَودةويَةتي َافة ضياضي و شازضتاْيةناْي ضايَي

 1948وثةمياْاَةي

 1966نة دةويَةتي عيَسام ئةّ

زيَهةوتٓاَة و ثةميآْاَاْةي ثةضةْدنسدووة و بة بةشيَو ية ياضاناْي عيَسام و ٖةزيَُي
نوزدضتإ ٖةذَاز دةنسيَت و ضةْدئ َايف ياضايي دابني نسدووة بؤ ٖاوالَتي و ٖةزاليةْيَهي
داواي شازضتاْي و ضصايي ية بةزاَبةز دةضةالَتي دادوةزي و دادطانإ .جيطاي ئاَاذةثيَهسدْة
شإ بة شاْي ياضا نازثيَهساوةنإ ية ٖةزيَُي نوزدضتإ يةّ زواْطةيةوة بة ثيَويطت دةشاْني
نة بة شيَواشيَهي نوزت ئاَاذة بة طسْطرتئ َافة ضةزةنييةناْي ٖاوالَتي اليةْي داوا بةزاَبةز
دةضةالَتي دادوةزي ية دوو تةوةزي ضةزةني بهةئ نة بسيتية ية :

تةوةزي يةنةّ َ /افةناْي ٖاوالَتي ية داواي شازضتاْي.
تةوةزي دووةّ َ /افةناْي تؤَةتباز ية داواي ضصاي .
و َةبةضت يةّ دابةشهسدْة ئةوةية نة بؤ ٖةز ٖاوالَتيةى زووٕ بهسيَتةوة نة ية بةزدةّ ٖةز
دادطايةني ضةز بة دةضةالَتي دادوةزي ئةّ جؤزة َافاْةي بؤ ضةضجاوة بة ثيَي ياضا
نازثيَهساوةنإ ية ٖةزيَُي نوزدضتإ و بة ثشت بةضنت بة زيَهةوتٓاَة و بةيَيَٓاَة ْيَو

دةويَةتيةناْي َافةناْي َسؤظ و ثيَويطتة دادطانإ و دةضةالَتي دادوةزي ئةّ َافاْة دابني
بهةٕ ,ية ٖةَإ ناتدا,تؤَةتباز ية داواي ضصاي َايف شياتسي بؤ دابني نساوة بة َةضيت بة
ديٗيَٓاْي دادطايي نسدْيَهي دادثةزوةزاْة نة طةزة ْتيةناْي َايف َسؤظ تيادا زةضاوبهةئ
بؤية ناتيَو باضي َافةناْي ٖةز ٖاوالَتيةى ياخود داْيشتوويةني (َكيِ) اليةْي داوايةني
شازضتاْي بةزدةّ دادطاناْي ضةز بة دةضةالَتي دادوةزي دةنسيَت ,ئةوا ئةّ جؤزة َافاْة ية
ٖةَإ ناتدا بؤ اليةْةناْي داواي ضصاي دابني نساوة و يةَةش شياتس َاف و طةزةْيت شياتس بؤ
تؤَةتباز بةزجةضتةنساوة بة َةبةضيت ثةيسةونسدْي دادطايي نسدْي دادثةزوةزاْةو َايف
بةزطسي نسدْي تؤَةتباز بةزاَبةز ٖةز تاواْيَو ية زيَطاي ٖةذَازنسْي بةبيَ تاوإ
(ثشٌء)تاكو ضةملاْدْي تاواْةنة يةضةزي بةزيَطاي دادطايي نسدْيَهي دادثةزوزاْة نة
زةضاوي طسةْتيةناْي َايف َسؤظ تيايدا بهسيَت ٖةزوةنو بامسإ نسد و يةّ بازةيةوة
طسْطرتئ َافة ضةزةنيةنإ وا ية خوازةوة باضي دةنةئ:
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1
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