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 علٌ حمند رضا يىىسد.            حجٌ شفاٌ خلف الصيلالٌ الباحث  

 مدرس القاىىٌ اإلدارٍ                                                                  

 املىصلجامعة / احلقىقكلًة                                                                

 املستخلص
ُؾطعت إلثبات ايٛقا٥ع  ،ُتعس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ َٔ ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً

ٚعسّ  ،االغتعذاٍٗا يغابط ٜػتًعّ خغٛع ،املاز١ٜ اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت
 ،ٚاأل١ًٖٝ ،ٚايضؿ١ ،ؾغاًل عٔ ايغٛابط ايؿه١ًٝ ممج١ًً باملضًش١ ،املػاؽ بأصٌ اسبل

أٚ بتكسِٜ تكطٜط اشببري  ،ٞ ٖصٙ ايسع٣ٛ باْتٗا٤ ايكاعٞ َٔ إدطا٤ املعا١ٜٓ بٓؿػ٘ٚتٓتٗ
إال أْ٘  ،ٚططيف اشبض١َٛ ،ٚاسبهِ ايضازض ؾٝٗا ٜكٝس ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ ،املٓتسب

ٚانتؿ٢ املؿطع ايعطاقٞ يتٓعِٝ ٖصٙ ايسع٣ٛ  ،ٜبك٢ ضبٌ اعتباض أَاّ قاعٞ املٛعٛع
ٜٚعس شيو ْكضًا تؿطٜعًٝا ٚاعشًا يف  ،ا١َ يف قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝباإلساي١ إىل ايكٛاعس ايع
 صباٍ ايكغا٤ اإلزاضٟ.

 إثبات اسباي١. –االغتعذاٍ  –زع٣ٛ  -:ايهًُات املؿتاس١ٝ

Abstract 

        The case for the preparation of administrative evidence 

is an urgent case, initiated to prove the material facts that are 

feared to be too late، requires that it be subject to the officer 

of urgency, and not to prejudice the origin of the right, as 

well as the formal controls represented by the interest, 

characteristics, and eligibility, and ends this case by 

terminating the judge of Conducting the inspection himself, 

or submitting the report of the managed expert، and the 

judgment issued in it restricts the administrative judge in a 

hurry, and the parties to the dispute, but it remains to be 

considered before the judge of the matter, and the Iraqi 

legislator to organize this case is satisfied to refer to the 
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general rules in the law of civil arguments، and this is 

considered A clear legislative lack of administrative justice.                                                                               

Keywords: Suit- Urgency- Proof of status.                                            

 ةـاملقدم
ٚ املطغًني  األْبٝا٤اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايضال٠ ٚايػالّ ع٢ً خامت 

اٖطٜٔ أَا بعس...منٗس يسضاغ١ َٛعٛع ضبُس)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ٚع٢ً آي١ ايطٝبني ايط
 زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ مبكس١َ ْٛعح ؾٝٗا ايٓكاط اآلت١ٝ:

 أٚاًل: َسخٌ تعطٜؿٞ مبٛعٛع ايبشح
ٖسؾٗا إثبات ساي١ َاز١ٜ  ،َٔ ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً اإلزاض١ٜ تعس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

٢ً ٚد٘ االغتعذاٍ ٜتعصض حبٝح إشا مل تجبت ع ،َٚػتعذ١ً ،َع١ٓٝ بارباش تسابري ٚقت١ٝ
شبس١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ٚايؿضٌ  متٗٝسًا الغتدساّ َا مت إثبات٘ زيٝاًل ،إثباتٗا َػتكباًل
 .ؾٝٗا عٓس ضؾعٗا

 ثاًْٝا: أ١ُٖٝ ايبشح 
حبٝح اشا  ،نُا ٖٛ َعًّٛ بإٔ ٖٓاى ساالت ٚأَٛض َػتعذ١ً ال ذبتٌُ ايتأخري

 أٚ اإلزاضٟ ،ٛا٤ َٔ قبٌ ايكغا٤ ايعازٟٚاملعكس٠ املتدص٠ غ ،تطنت يإلدطا٤ات ايط١ًٜٛ
ٚعٝاع َعامل ٚقا٥ع   ،ايًصٜٔ ٜتضؿإ بتُسٜس ظَُٓٗا اإلدطا٥ٞ قس ٜؤزٟ إىل ؾٛات ايٛقت

ظٗطت اسباد١ إىل ؾُٔ ٖٓا  ،ذبؿع١ٝٚ ،مما ٜتطًب األَط ارباش إدطا٤ات غطٜع١ ،َع١ٓٝ
شيو تٛؾريًا  ،ملػتعذ١ًاٚٚصٛهلا ألصشابٗا يف اسباالت  ،تٓعِٝ ٖصٙ ايسع٣ٛ إقطاضًا يًشكٛم

 ٚذبكٝكا يًػالّ االدتُاعٞ. ،يالغتكطاض ايكاْْٛٞ
 ثايجا: إؾهاي١ٝ ايبشح 

 ،إٕ غٝاب ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١
 اآلت١ٝ: ططح ايتػاؤالتٚمما زؾعٓا إىل  ،الختٝاضْا هلصا ايبشح األغاغٞنإ ايساؾع 

 ايكاْْٛٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ ؟. ٖٛ ايتٓعِٝ َا -1

 ٖٛ َؿّٗٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ ؟. َا -2

ٖٛ َعٝاض االغتعذاٍ املربض ايصٟ ٜػتٓس عًٝ٘ ايكغا٤ اإلزاضٟ يكبٍٛ زع٣ٛ  َا -3
 ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ؟.

 َا ٖٛ َس٣ االضتباط بني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ ٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ؟.   -4

 زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ؟.ٓتٗٞ تَت٢  -5
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 َا َس٣ سذ١ٝ َا مت إثبات٘ أَاّ قاعٞ املٛعٛع؟. -6

 ؾُٔ خالٍ ٖصٙ ايسضاغ١ غٓشاٍٚ اإلداب١ ع٢ً نٌ ٖصٙ ايتػاؤالت.

 ضابعًا: أٖساف ايبشح
ٜٗسف ايبشح إىل يؿت ْعط املؿطع ايعطاقٞ إىل األ١ُٖٝ ايكا١ْْٝٛ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ 

ٚعسّ االنتؿا٤  ،ٓضٛظ قا١ْْٝٛ خاص١ يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ٚتٓعُٝٗا ب ،ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ
  بايكٛاعس ايعا١َ يكإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ.

 خاَػًا: ؾطع١ٝ ايبشح
 ،ع٢ً ايطغِ َٔ تٓعِٝ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ايعطاقٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ سعيٚإَها١ْٝ ايطدٛع إىل أسهاَ٘ يف ساي١ ٚدٛز ْكط يف اإلدطا٤ات املتبع١ 
الختالف  ،ملتطًبات ٖصٙ ايسع٣ٛ إال إٔ شيو غري ناٍف ،اإلزاض١ٜ مما ال ٜتعاضض َع طبٝعتٗا

 طبٝع١ املٓاظعات اإلزاض١ٜ عٔ املٓاظعات املس١ْٝ.
ايصٟ ٜٓتر عٓ٘  ،َٚٔ خالٍ املػًو اإلدطا٥ٞ يسع٣ٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ

ٚزٚضٖا املػاعس يًسع٣ٛ  ،ا َٔ ؾٛات ايٛقتإثبات ايٛقا٥ع املاز١ٜ اييت خيؿ٢ عًٝٗ
  ٜػتسعٞ إقا١َ تٓعِٝ قإْٛ خاظ هلا. ،املٛعٛع١ٝ

 غازغًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح 
سٝح اعتُسْا ع٢ً  ،غٓعتُس يف نتاب١ ٖصا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ املكاضٕ

ٌٝ ٚنصيو ذبً ،املٓٗر ايتشًًٝٞ شيو يتشًٌٝ ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ مبٛعٛع زضاغتٓا
 ٚآضا٤ ايؿكٗا٤ شات ايض١ً مبٛعٛع ايبشح يرتدٝح اآلضا٤ ايػسٜس٠. ،األسهاّ ايكغا١ٝ٥

أَا اعتُازْا يًُٓٗر املكاضٕ شيو يعسّ ٚدٛز تٓعِٝ قاْْٛٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ 
ٚاالنتؿا٤ بايكٛاعس ايعا١َ يف قإْٛ املطاؾعات  ،اإلزاض١ٜ يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ

ٖصا ايكإْٛ األخري َع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ يف َٚكاض١ْ  ،املس١ْٝ
َٚضط يًٛقٛف ع٢ً َس٣ نؿا١ٜ ٖصا ايكإْٛ يتٓعِٝ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ يف  ،ؾطْػا
نصيو يًٛقٛف ع٢ً َس٣ أ١ُٖٝ ايتطٛض ايصٟ سبل بايٓعاّ ايكاْْٛٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ  ،ايعطام

 َٚس٣ إَها١ْٝ تطبٝك٘ يف ايعطام. ،املكاضٕيسيٌٝ اإلزاض١ٜ يف ايكإْٛ 
 غابعًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح

ٚؾل يإلملاّ ٚاإلساط١ مبٛعٛع ايبشح أضزْا تكػُٝ٘ ع٢ً ثالث١ َباسح ع٢ً 
  :اآلتٞ
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 ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ ت١٦ٝٗ َؿّٗٛ زع٣ٛ : األٍٚ املبشح
 قٝٛز زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف ايكغا٤ اإلزاضٟ : ايجاْٞ املبشح
 إْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ : ايجايح املبشح

 األول املبحث

 الدلًل اإلدارية تًَئة مفَىو دعىى
َٔ ٚ ،اسباي١ ٖٞ تأنٝس يٛعع قا٥ِ بأٚصاف َع١ٓٝ إثباتأٚ  ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

َٔ عًٝٗا  خيؿ٢قس تهٕٛ إدطا٤ً ٚقتًٝا عازًٜا َت٢ َا ناْت ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا ال  ثِ
ٚبايتايٞ ال ٜبك٢ يضاسب املضًش١  ، تعس َٔ املػا٥ٌ املػتعذ١ًٚبٗصا ال ،ايٛقت ؾٛات

تهٕٛ إدطا٤ً قس ٚ ،إثبات تًو ايٛاقع١ إال أَاّ قاعٞ املٛعٛع ٚبٛغا٥ٌ اإلثبات املدتًؿ١
ٚبٗصا  ،ناْت ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت َت٢ َاٚقتًٝا َػتعذاًل 
أضزْا إٔ ْػًط ايغ٤ٛ ع٢ً تعطٜـ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ا يص ،(1)املػتعذ١ً تعس َٔ ايسعا٣ٚ

 :ٚؾل اآلتٞيف)املطًب ايجاْٞ( ع٢ً  زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝشات١ٝ يف)املطًب األٍٚ( ثِ بٝإ 
 املطلب األول

 تعريف دعىى تًَئة الدلًل
 ،يٝ٘ سبؿغإٜتِ ايًذ٤ٛ  ،عّطف ايؿهط ايكاْْٛٞ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ نإدطا٤ ذبؿعٞ

ٚتعسزت  ،خس١ًَ يًسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ،ٌ املجبت يًشل َٔ خطط ايغٝاعايسيٝ ،ٚصٝا١ْ
أطًل عًٝٗا ايبعض  يف سني ،(2)اطًل عًٝ٘ ايبعض تػ١ُٝ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٘ إشتػُٝات

                                                      

مشذأة  ،دتعجمة في قزاء مجمذ الجولةالظمبات الس ،د. عبج العديد عبج السشعؼ خميفة (0)
 .546ص ،5115 ،اإلسكشجرية ،السعارف

وبحلػ قزت محكسة  ،يدتخجم الفقه والقزاء السرخي عبارة إثبات الحالة وتهيئة الجليل (5)
نغؼ  بأنه"56/01/0654جمدة  ،ق 01لدشة  0565القزاء اإلداري في الجعؾى رقؼ 

اإلثبات دعؾى إثبات الحالة أو دعؾى تهيئة ( مؽ قانؾن 001،000السذخع في السادتيؽ)
فأجاز لكل ذي شأن أن يظمب مؽ السحكسة نجب خبيخ إلثبات حالة مادام ذلػ  ،الجليل

 =قزاء األمؾر اإلدارية ،ال يسذ أصل الحق..." أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ
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 ،(2)أطًل عًٝٗا ايبعض اآلخط تػ١ُٝ ٚصـ اسباي١ ايطا١ٖٓٚ ،(1)اآلخط تػ١ُٝ إثبات اسباي١
غٓتٓاٍٚ ايتعطٜـ ايتؿطٜعٞ يسع٣ٛ يصا  ،(3)اسباي١ تػ١ُٝ تجبٝتاآلخط  ايبعض أطًل عًٝٗاٚ

ٚؾل يف)ايؿطع ايجاْٞ( ع٢ً  ٚايكغا٥ٞ ثِ ايتعطٜـ ايؿكٗٞ ،ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف)ايؿطع األٍٚ(
 :اآلتٞ

 الفرع األول

 التعريف التصريعٌ لدعىى تًَئة الدلًل
ناْت يطؤغا٤  إش ،1889َٓص عاّ  ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝايؿطْػٞ ْعِ املؿطع 

غًط١ تعني اشبربا٤  ،1889َٔ ايكإْٛ ايضازض يف  (24مبٛدب املاز٠) ،احملاؾعات صبايؼ
ْعُٗا املؿطع يف  شيو ٚبعس ،ٚاملعطٚع١ ع٢ً ٖصا اجملًؼ ،بايٓػب١ يًسعا٣ٚ امل١ُٗ

اييت ْضت ع٢ً أْ٘:  ازبسٜس 1973يػ١ٓ  ( َٔ تكٓني احملانِ اإلزاض١ٜ ايؿطْػ104ٞاملاز٠)
 ،١ٜ أٚ املػتؿاض ايصٟ ٜؿٛع٘ يف نٌ ساالت االغتعذاٍ األَط"ٜهٕٛ يط٥ٝؼ احمله١ُ اإلزاض

َٔ ؾأْٗا  ،بٓسب خبري يًكٝاّ بإثبات ٚقا٥ع سسثت يف زا٥ط٠ اختضاظ احمله١ُ بسٕٚ َٝعاز
ال  ،ٚشيو بٓا٤ ع٢ً عطٜغ١ بػٝط١ تكسّ ،إٔ تهٕٛ ضبال يًٓعاع أَاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ

                                                                                                                              

 ،0661 ،ذخدون مكان الش ،دون دار الشذخ ،الظبعة الثانية ،الجدء الثاني ،السدتعجمة=
 .0150ص

ر( مؽ قانؾن ،0/ف200تدتخجم عبارة إثبات الحالة في القانؾن الفخندي وفقًا لمسادة) (0)
 ذلػ عشجما نرت عمى أنه: " ،5111لدشة  264/5111العجالة اإلداري الفخندي رقؼ 

 ...".إذا لؼ يظمب مؽ قاضي األمؾر السدتعجمة سؾى إثبات حالة الؾقائع
لسديج مؽ التفريل يشغخ:  ،الحالة الخاهشة في القانؾن الدؾري  تدتخجم عبارة وصف (5)

 .0605لدشة  53( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات السجني الدؾري رقؼ 1/ف45السادة)
(مؽ قانؾن 0/ف011تدتخجم عبارة تثبيت الحالة في القانؾن العخاقي وفقًا لمسادة) (0)

... ذلػ عشجما نرت عمى " ،السعجل 0636لدشة  50السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 
 ".... ،وتثبيت الحالة بسعّخفة الحاكؼ أو بؾاسظة خبيخ
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ٍّ ٜٚتِ  ،يٛ مل ٜهٔ ٖٓاى قطاض إزاضٟ غابلٚتهٕٛ َكبٛي١ ست٢ ٚ ،ٜؿرتط  تٛقٝعٗا َٔ ضبا
 .(1)املسع٢ عًٝ٘ احملتٌُ ع٢ً ايؿٛض" أخطاض
ض( َٔ قإْٛ ايعساي١ اإلزاضٟ ايؿطْػٞ ،1/ف531سع٣ٛ يف املاز٠)ٖصٙ ايدا٤ت  أخريًاٚ      

 ،اييت ْضت ع٢ً أْ٘: " إشا مل ٜطًب َٔ قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً غ٣ٛ إثبات ساي١ ايٛقا٥ع
ست٢ ٚإٕ نإ يف غٝاب  ،ّ ي٘ زٕٚ تٛقٝع َٔ ضباّع٢ً عطٜغ١ عاز١ٜ تكّس ؾٝذٛظ ي٘ بٓا٤ً

إٔ ٜعني خبريًا يٝجبت بػطع١ ايٛقا٥ع اييت ٜهٕٛ َٔ ؾأْٗا إٔ تؤزٟ إىل  ،قطاض إزاضٟ َػبل
 .(2)" ...ْعاع أَاّ ايكغا٤ ٜٚعًٔ يف اسباٍ املسع٢ عًِٝٗ احملتًُني

ال أْ٘ أؾاض إ ،يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ يسيٌٝزع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايف َضط ؾًِ ٜعّطف املؿطع  أَا    
 يصا ،( بٛصؿ٘ َطدعًا يًكغا٤ اإلزاض134ٟ-133يٝ٘ يف قإْٛ اإلثبات مبٛدب املازتني)إ

حيتٌُ إٔ تضبح ضبٌ  ،"جيٛظ ملٔ خيؿ٢ عٝاع َعامل ٚاقع١ أْ٘: ( ع133٢ًْضت املاز٠)
ز٠ َٔ قاعٞ األَٛض إٔ ٜطًب يف َٛاد١ٗ شٟٚ ايؿإٔ ٚبايططم املعتا ،ْعاع أَاّ ايكغا٤

 .(3)ٚتطاعٞ يف ٖصٙ اسباي١ األسهاّ املب١ٓٝ يف املٛاز ايػابك١" ،املػتعذ١ً االْتكاٍ يًُعا١ٜٓ
ٜطز تعطٜـ ٚمل  ،ًِ خيتًـ عٔ ْعريٙ املضطٟؾ ،قٞاٚعٔ َٛقـ املؿطع ايعط  

طاؾعات يٝ٘ يف قإْٛ املإإال أْ٘ أؾاض  ،(4)زع٣ٛ تجبٝت اسباي١ يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ
( بٛصؿ٘ َطدعًا يًكغا٤ اإلزاضٟ ايصٟ ْط ع٢ً أْ٘: "جيٛظ ملٔ 1/ف144املس١ْٝ يف املاز٠)

إٔ ٜطًب َٔ ايكغا٤  ،حيتٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع أَاّ ايكغا٤ ،خيؿ٢ عٝاع َعامل ٚاقع١

                                                      

( مؽ تقشيؽ السحاكؼ اإلدارية الفخندي بسؾجب السخسؾم الرادر في .C.T.Aر011السادة) (0)
 ،قزاء األمؾر اإلدارية السدتعجمة ،أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ ،0640يؾليؾ00

 .31ص ،0661دون مكان الشذخ  ،دون دار الشذخ ،يةالظبعة الثان ،الجدء األول
 .5111لدشة  264/5111ر( مؽ قانؾن العجالة اإلدارية الفخندية رقؼ ،0/ف200السادة) (5)
 .0635لدشة  52( مؽ قانؾن اإلثبات السرخي رقؼ 000السادة) (0)
( مؽ 1شج/ب4يسكؽ القؾل بأن األساس القانؾني لجعؾى تهيئة الجليل مؾجؾد في السادة) (1)

عشجما نرت عمى "تختص  ،السعجل 0646لدشة  32رقؼ قانؾن مجمذ الجولة العخاقي 
محكسة القزاء اإلداري بالفرل في صحة األوامخ والقخارات الفخدية والتشغيسية ... ومع 
ذلػ فالسرمحة السحتسمة تكفي إن كان هشاك ما يجعؾ إلى التخؾف مؽ الحاق الزخر 

 بحوي الذأن"
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االْتكاٍ يًهؿـ ٚتجبٝت  ،ٚبعس تبًٝؼ شٟٚ ايؿإٔ ،املػتعذٌ قبٌ إقا١َ زع٣ٛ املٛعٛع
ٜٚطاعٞ يف ٖصا ايؿإٔ األسهاّ املتعًك١ باشبرب٠  ،بٛاغط١ خبري أٚاسبانِ  اسباي١ مبعّطؾ١

 .(1)ٚايهؿـ"
تعطٜـ ثابت ٚضبسز يسع٣ٛ بمل ٜأتٛا  املكاضٕٚ ،ايعطاقٞ ٜتغح مما تكسّ إٔ املؿطع     

 ًؿك٘.يتطى تعطٜؿٗا  يصا ،يٝ٘ بضٛض٠ ع١ُٝٓإإال أْ٘ أؾاض  ،صطحي١ ايسيٌٝ بضٛض٠ت١٦ٝٗ 

 الفرع الثاىٌ

 لدعىى تًَئة الدلًل والقضائٌ تعريف الفقٌَال
ا بطظ مم ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٛامل ٜعّطؾايعطاقٞ ٚاملكاضٕ بٝٓا غابكًا بإٔ املؿطع 

غٓتٓاٍٚ بٝإ بعض ٖصٙ ايتعاضٜـ يف يصا  ،ذاؤٚا بتعاضٜـ عسٜس٠ؾ ٚايكغا٤ زٚض ايؿك٘
 :ٚؾل اآلتٞ)ثاًْٝا( ع٢ً ايكغا٤ يف ٚ)أٚاًل( ايؿك٘
 ٜـ ايؿكٗٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ: ايتعطأٚاًل

"إدطا٤ ذبؿعٞ ٜتِ : زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بأْٗا خطاب تعٝا٤ ؾٝايسنتٛض عّطف 
 عًٞ ايسٜٔ ظٜسإايسنتٛض عّطؾٗا ٚ ،(2)ع٢ً ْؿك١ املػتسعٞ خؿ١ٝ ظٚاٍ َعامل٘ املاز١ٜ"

ع يف بأْٗا: "زع٣ٛ ٜكضس َٓٗا ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ املطؾٛع١ ؾعاًل أٚ غرتؾ
ٖصٙ املعامل مبطٚض  تػّٝطأٚ َٔ  ،شيو عٓسَا ذبسخ ٚاقع١ خيؿ٢ َٔ ظٚاٍ َعاملٗا ،املػتكبٌ

تضٜٛط ساي١ خيؿ٢ َٔ بأْٗا: " َضطؿ٢ صبسٟ ٖطد١ايسنتٛض عّطؾٗا يف سني  ،(3)ايٛقت"
ٚشٖبٛا إىل إٔ تعطٜـ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ  ،إال أْ٘ أْتكس ايبعض ٖصا ايتعطٜـ ،(4)"عٝاع َعاملٗا

عين أْ٘ ال جيٛظ مما ٜ ،إثبات اسباي١ مبذطز تضٜٛط ساي١ خيؿ٢ َٔ عٝاع َعاملٗاايسيٌٝ أٚ 
أٟ أْ٘ خيطز عٔ  ،أٚ ايطعٕٛ املٛعٛع١ٝ ع٢ً تكطٜط اشببري ،يًدضّٛ إبسا٤ ايسؾٛع

                                                      

 السعجل. 0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 0/ف011السادة ) (0)
 ،دون الظبعة ،شخح قانؾن السخافعات السجنية والتجارية العخاقي ،د. ضياء شيت خظاب (5)

 .516ص ،0634 ،بغجاد ،مظبعة العاني
ي دار شاد ،الظبعة الثانية ،الؾسيط في القزاء السدتعجل ،د. عمي الجيؽ زيجان (0)

 .50ص ،5105 ،القاهخة ،لمسؾسؾعات القزائية
 ،القاهخة ،دار الثقافة ،أحكام وأراء في القزاء السدتعجل ،د. مرظفى مججي هخجة (1)

 .55ص ،0653
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أَاّ ضبه١ُ ؾشػب ٜٚبك٢ هلِ إبسا٤ ايسؾٛع ٚايطعٕٛ  ،اختضاظ ايكغا٤ املػتعذٌ
قٛاٍ اشبضّٛ َٚالسعاتِٗ ٜكغٞ بإْٗا٤ أَٚت٢ َا أ٢ْٗ ايكاعٞ َٔ مساع   ،املٛعٛع

 . (1)ايسع٣ٛ
َٔ  يٝػت إال إدطا٤ً :زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بأْٗا َٔ خالٍ َا تكسّ ْػتٓتر تعطٜـ

ٜتعصض إثباتٗا  ،يتضٜٛط ساي١ َع١ٓٝ ،اييت تتِ ع٢ً ْؿك١ ضاؾع ايسع٣ٛ ،اإلدطا٤ات ايتشؿع١ٝ
 الغتدساّ َا مت إثبات٘ متٗٝسًاٚ ،صٝا١ْ يًسيٌٝ املجبت يًشل َٔ خطط ايغٝاع ،َػتكباًل

 .شبس١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ٝاًليز
 : ايتعطٜـ ايكغا٥ٞ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝثاًْٝا

تعطٜـ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ  إجيازساٍٚ ايكغا٤ غٛا٤ أنإ ايكغا٤ ايعازٟ أّ اإلزاضٟ 
 دا٤ يف قطاض ألسس٣ احملانِ ايؿطْػ١ٝ بأْ٘" إشا ناْت اسباي١ قاب١ً يًعٚاٍ يصا ،ايسيٌٝ
حبٝح خيؿ٢ إشا اْتعط قغا٤ ضبه١ُ املٛعٛع بإثباتٗا إٔ  ،أٚ ايتػري املػتُط ،ايػطٜع

 ،(2)اختط قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً بإثباتٗا..." ،تعٍٚ مجٝع ايعٓاصط ايالظ١َ يعٌُ اشببري
املًش١ يٛعع سٌ َؤقت  عّطؾتٗا احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا بأْٗا:" ايغطٚض٠ؾكس أَا يف َضط 
ٚعٔ  ،(3)"ع٢ً اسبل ؾٝ٘ َٔ َغٞ ايٛقت يٛ تطى ست٢ ٜؿضٌ ؾٝ٘ َٛعٛعًايٓعاع خيؿ٢ 

 بأْٗا "إدطا٤ضبه١ُ اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ بضؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ  ؾكس عطؾتٗاَٛقـ ايكغا٤ ايعطاقٞ 
 .(4)َػتعذٌ يػطض تجبٝت ساي١ ضا١ٖٓ"

                                                      

الظبعة  ،السجمج األول ،القزاء السدتعجل وقزاء التشفيح ،د. سيف الشرخ سميسان (0)
 .000ص ،5104 ،القاهخة ،دار محسؾد ،األولى

 (2) Cass Civ 5L3L1982 No 712. 
دار  ،الظبعة األولى ،القزاء السدتعجل ،نقاًل عؽ د. عسار سعجون حامج السذهجاني     

 .016ص ،5105،مرخ ،الكتب القانؾنية دار شتات لمشذخ والبخمجيات
أشار إليه  ،01/3/0630جمدة  ،564الظعؽ رقؼ  ،السحكسة اإلدارية العميا السرخية  (0)

 ،مشذأة السعارف ،الظبعة األولى ،القزاء السدتعجل والتشفيح ،جىد. إبخاهيؼ السش
 .016ص ،0666 ،اإلسكشجرية

في  5111/ت ب/51السخقؼ محكسة استئشاف نيشؾى برفتها التسييدية قخار  (1)
 ،السرجر الدابق ،نقاًل عؽ  د. عسار سعجون حامج السذهجاني ،04/0/5111
 .012ص
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 ،ايكغا١ٝ٥ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚإٕ اختًؿٛا يف صٝاغتٗا اتٜتغح َٔ ايتعطٜؿ
إشا تطى َعآٜتٗا  ،إثبات ٚاقع١ َع١ٓٝ خيؿ٢ عًٝٗا َٔ عٝاع َعاملٗا أْٗاربطز عٔ  بأْٗا ال

 ه١ُ املٛعٛع.حمل

 املطلب الثاىٌ

 دعىى تًَئة الدلًلذاتًة 
 ،ؾّطعت زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ إلثبات ايٛقا٥ع اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ظٚاٍ آثاضٖا 

األ١ُٖٝ  غٓتٓاٍٚ يصيو ،يع١ًُٝنبري٠ يف اسبٝا٠ ا هلا أ١ُٖٝٚبصيو تهٕٛ  ،عٝاع َعاملٗاٚ
ٚؾل ع٢ً  ايكا١ْْٝٛ يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف)ايؿطع األٍٚ( ثِ خضا٥ضٗا يف)ايؿطع ايجاْٞ(

 :اآلتٞ

 الفرع األول

 األٍنًة القاىىىًة لدعىى تًَئة الدلًل
 ،ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ إثبات املػؤٚي١ٝ أٚ إثبات اسباي١ ،تعس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ 

ٜؿٌُ طًب إثبات  يصا ،بػبب أخطا٥ٗا اييت تٓؿأزاض٠ عٔ األعطاض نإثبات َػؤٚي١ٝ اإل
ْسب خبري يٛصـ ٚعع١ٝ ايططٜل يف املهإ ايصٟ ؾٗس  ،اسباي١ اإلزاض١ٜ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

أٚ ٚصـ ٚعع١ٝ األضض اييت أقُٝت  ،ملا دا٤ يف ايكغا٤ ايؿطْػٞ ٚؾلع٢ً ٚقٛع اسبازث١ 
أصابت ايعكاض بػبب األعُاٍ اييت دبطٜٗا ايبًس١ٜ أٚ إثبات ساي١ ايتًـ اييت  ،عًٝٗا األؾػاٍ

 .(1)يف ايططٜل ايعاّ
 ،أصبح إثبات اسبكٛم ٚايٛاقعات ايكا١ْْٝٛ َٔ أِٖ املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ قاطب١يصا  

"زع٣ٛ إثبات اسباي١ قس ؾطعت  :دا٤ت بإٔ يصا ،ؾأٟ سل بسٕٚ إثبات ٖٛ ٚايعسّ غٛا٤
طٚض مبأٚ تػري آثاضٖا  ،خيؿ٢ َٔ ظٚاٍ َعاملٗااييت  ،ؾكط إلثبات ايٛقا٥ع املاز١ٜ ايبشت١

الرباشٙ نأزا٠  ،َٓ٘ ٚمل تهٔ ٚغ١ًٝ الْتعاع ايسيٌٝ ايكاْْٛٞ َٔ ٜس اشبضِ دربًا ،ايٛقت

                                                      

 (1) C.E،18/11/1959 "Departement de constantine" Rec 610.  

 ،االستعجال في السؾاد اإلدارية في قانؾن اإلجخاءات السجنية واإلدارية ،نقاًل عؽ غشي أميشة
 .031ص  ،5105 ،الجدائخ ،جامعة وهخان ،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى مجمذ كمية الحقؾق 
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تهٕٛ هلصٙ ايسع٣ٛ َها١ْ ١َُٗ َٔ بني ايطًبات يصا  ،(1)يإلثبات أَاّ ضبه١ُ املٛعٛع"
اييت قس  ،ت٘صٝاْٚ سبؿغ ايسيٌٝ ًُتكاعنييْٗا ٚغ١ًٝ أل ،املطؾٛع١ أَاّ ايكغا٤ املػتعذٌ

ٚبصيو تعس ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚغ١ًٝ  ،تهٕٛ َٛعٛع ْعاع َػتكبًٞ أَاّ ايكاعٞ املٛعٛعٞ
مبع٢ٓ إٔ  ،َػاعس٠ يًسع٣ٛ اإلزاض١ٜ)ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ( اييت غٛف ٜتِ ضؾعٗا َػتكباًل

 ،ؾعٗازيٌٝ يتضبح غٓسًا يطا إثباتٖسؾٗا  ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ زع٣ٛ غري َكضٛز٠ يصاتٗا
ٚتكّٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ  ،ٜتكسّ ب٘ أَاّ ضبه١ُ املٛعٛع عٓس ايؿضٌ يف أصٌ اسبل

يف سبُاٜت٘ ٚصٝا١ْ ايسيٌٝ املجبت يًشل  ،سبؿغ ،بسٚضٖا ٖصا قبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ
تهٕٛ هلصٙ ايسع٣ٛ زٚضًا أغاؽ إلظٗاض  يصا ،اسباالت اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت

 .(2)يٓعاعاسبل يف َٛعٛع ا
ٚؾل ع٢ً  ،ٖٛ ضدشإ ٚدٛز اسبل املطًٛب محاٜت٘ قاًْْٛا ،ٚأغاؽ ٖصٙ اسبُا١ٜ 
بسع٣ٛ أص١ًٝ  ،ا يصٟٚ ايؿإٔ بايًذ٤ٛ إىل ايكغا٤ٚعٓسَا أداظ ٚاملكاضٕ ،ايعطاقٞايتؿطٜع 

                                                      

في  ،01-014الجعؾى رقؼ  ،حكؼ محكسة االستئشاف السختمظة السرخية (0)
 ،دمحم فاروق راتب ،دمحم نرخ الجيؽ كسال ،أشار إليه د. دمحم عمي راتب ،55/01/0620

 ،دون سشة نذخ ،بيخوت ،دار الظباعة الحجيثة ،الجدء األول ،قزاء األمؾر السدتعجمة
 .010ص

ولكؽ تخكها عمى حالتها قج يمحق ضخرًا  ،هشاك حاالت ال تتغيخ معالسها بسخور الؾقت (5)
كسا في السثال اآلتي "األمخ بخبخة  ،ظمب إثبات حالتها لتفادي الزخرلحا يت ،براحبها

فالؾاقعة ال تتغيخ  ،بدبب اصظجامها بحفخة وسط الظخيق ،فشية عمى شاحشة تعظمت
إذ السجعي  ،ولكؽ تخك الحالة لسجة أطؾل يمحق ضخرًا براحب الذأن ،بسزي الؾقت

لتي يدتغمها في مذاريع حيث ستتعظل الذاحشة ا ،يزار إذا تأخخ إثبات الحالة
حتى يتسكؽ  ،لحلػ فسؽ مرمحته إثبات حالتها وتقجيخ األضخار الالحقة بها ،اقترادية

والسظالبة بالتعؾيزات أمام قاضي السؾضؾع الحقًا" لسديج مؽ  ،مؽ إصالحها فؾراً 
شخكة آل  ،الظبعة األولى ،دعؾى إثبات الحالة ،التفريل يشغخ: األستاذ وججي شفيق

 .2ص ،5102 ،مرخ ، ،شارع دمحم فخيج ،ذخ والتؾزيعطالل لمش
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 ،ٚبعس إثبات اسباي١ ،(1)تٌُ إٔ تطؾع عٓ٘ زع٣ٛ َٛعٛع١ٝحياييت  ،إلثبات ساي١ ضبٌ ايٓعاع
يف ايسع٣ٛ  ٜػتدسَٗا صاسب املضًش١ ايصٟ سػِ األَط يضاسب٘ زيٝاًل ،يٌٝٚت١٦ٝٗ ايس

قغت ضبه١ُ ايكغا٤ اإلزاضٟ  يصا ،ضَٔ عط أصاب٘عُا  املٛعٛع١ٝ يًُطايب١ بايتعٜٛض
بإٔ:" اختضاظ ايكغا٤ اإلزاضٟ  4/3/1972دًػ١  ،م2565ايكغ١ٝ ضقِ املضطٟ يف 

 ايصٟ أقاّ زعٛاٙ نإدطا٤ ذبؿعٞ ،بايؿضٌ يف زع٣ٛ إثبات ساي١ َبإ ميتًهٗا املسعٞ
متٗٝسًا يطؾع زع٣ٛ تعٜٛض عٔ قطاض إزاضٟ بٗسّ املباْٞ املكا١َ ع٢ً اضض مشًٗا َؿطٚع 

يًُشه١ُ ت٦ٓاف بػساز يف قطاض هلا بأْ٘: "قغت ضبه١ُ اغٚ ،(2)ربطٝط يًُٓطك١ ايها١ٓ٥ بٗا"
ألعطاض اييت إٔ تػتٓس ع٢ً تكطٜط اشببري يف ايهؿـ املػتعذٌ يًشهِ بايتعٜٛض عٔ ا

 .(3)املسع٢ عًٝ٘ بػبب االغتعُاٍ غري االعتٝازٟ يًساض" أسسثٗا
 سساُٖا َهُاًلإٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ  ،إٔ نٌ َٔ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ا تكسّمم ٜتغح     

ٚقٝاّ قاعٞ  األزي١عٔ ايٛاقع١ ٚإثبات  خالٍ قٝاّ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بايهؿـ َٔ ،يآلخط
ٚصسٚض قطاضٙ  ،بتإٔ اييت نؿؿٗا زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚاألزي١ع١ املٛعٛع بسضاغ١ تًو ايٛاق

أل١ُٖٝ ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ اٚهلصٙ  ،ايؿاصٌ يف أصٌ اسبل اغتٓازًا ع٢ً تكطٜط ايهؿـ
 زٕٚ ايطدٛع إىل قإْٛ املطاؾعات.َٔ ايٓعط ؾٝٗا بٓضٛظ خاص١ يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ 

 
 
 
 
 

                                                      

؛ 0635لدشة  52( مؽ قانؾن اإلثبات السرخي رقؼ 000يشغخ السادة) (0)
 السعجل. 0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 0/ف011والسادة)

دار  ،لجولةالظمبات السدتعجمة في قزاء مجمذ ا ،أشار إليه د. حديؽ عبج الدالم جابخ (5)
 .021ص ،5112 ،مرخ ،الكتب القانؾنية

 ،01/05/0650السؤرخ في  0650/حقؾقية/0442قخار محكسة استئشاف بغجاد رقؼ  (0)
 ،الظبعة األولى ،القزاء السدتعجل و الؾالئي ،أشار إليه القاضي دمحم إبخاهيؼ الفالحي

 . 05ص ،5100 ،بغجاد ،مظبعة صباح
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 الفرع الثاىٌ

 لًلخصائص دعىى تًَئة الد
ربتط زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بٓعط املػا٥ٌ املػتعذ١ً اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات 

ٚع٢ً ٖصا  ،زٕٚ املػاؽ بأصٌ اسبل ًا َٔإدطا٤ ذبؿعٝبٛصؿ٘ ايٛقت بضٛض٠ َؤقت١ 
  ع٢ً ٚؾل اآلتٞ: ٗااألغاؽ غٓتٓاٍٚ أِٖ خضا٥ض

 أٚاًل: زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ زع٣ٛ صبطز٠
ٚبصيو ؾٗٞ شا اثط  ،١ يًتشؿغ أٚ االستٝاطتعس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ صبطز ٚغًٝ

ٖٚٞ اغتكالٍ زع٣ٛ  ١َُٗ)خاص١ٝ ايتذطٜس ( ْتٝذ١ أٟٜٚرتتب ع٢ً ٖصٙ اشباص١ٝ  ،َؤقت
ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف ؾطٚطٗا اشباص١ عٔ ؾطٚط ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ اييت تؿرتض ثبٛت ٚدٛز 

 .(1)سل
 ثاًْٝا: ُٜكغ٢ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بضؿ١ َؤقت١

ٜكغ٢ ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ ؾٝٗا  ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ َٔ أِٖ خضا٥ط
َت٢ َا ناْت َعامل ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا  ،زٕٚ املػاؽ بأصٌ اسبلَٔ  ،بضؿ١ َؤقت١

ال خيؿ٢ عًٝٗا  ،إال أْ٘ إشا ناْت َعامل ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا ،قابٌ يًتػٝري مبطٚض ايعَٔ
سع٣ٛ نُا شنطْا ٖصٙ ايٕ أل ،عساز زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ؾال تسخٌ يف ،َٔ ايتػٝري مبطٚض ايعَٔ

اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ تػٝري َعاملٗا أٚ ظٚاٍ  ،غابكًا قس ؾطعت إلثبات ايٛقا٥ع املاز١ٜ
 .(2)آثاضٖا مبطٚض ايعَٔ

 
 

 ثايجًا: زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ إدطا٤ ذبؿعٞ
                                                      

رسالة  ،ات السدتعجمة القزائية في القانؾن السجني واإلداري الظمب ،تسارا أحسج تخابي (0)
 ،فمدظيؽ ،جامعة الشجاح الؾطشية ،مقجمة إلى مجمذ كمية الجراسات العميا ،ماجدتيخ
 .02ص ،5104

لدشة  264/5111ر( مؽ قانؾن العجالة اإلدارية الفخندية رقؼ ،0/ف200يشغخ: السادة) (5)
 ،0635لدشة  52بات السرخي رقؼ ( مؽ قانؾن اإلث000و السادة) ،5111
 السعجل. 0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات العخاقي رقؼ 0/ف011والسادة)
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يٌٝ تٗسف إىل محا١ٜ ايس ،َٔ خضا٥ط زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ أْٗا إدطا٤ ذبؿعٞ
ُٔ ؾأْٗا تضٛض ساي١ َاز١ٜ ؾ ،َٚٔ ثِ سؿع٘ يٝ٘ َػتكباًلإاملتجبت يًشل عٓس اسباد١ 

قغت ضبه١ُ  يصا ،سؿاظا يًسيٌٝ املجبت يًشل َٔ خطط ايغٝاع ،ٜتعصض إثباتٗا َػتكباًل
ايكغا٤ اإلزاضٟ يف َضط بإٔ: "زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ أٚ إثبات اسباي١  يٝػت أنجط َٔ إدطا٤ 

ٚتٛؾط يًططؾني املتٓاظعني ساًل  ،تشؿع١ٝ اييت تتِ ع٢ً ْؿك١ ضاؾع ايسع٣َٛٔ اإلدطا٤ات اي
ٚتٗسف إىل إثبات ساالت َع١ٓٝ إشا مل تجبت  ،غطٜعًا َؤقتًا ميٗس يًؿضٌ يف َٛعٛع اسبل

ؾإشا ضؾعت ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ بعس شيو  ،َباؾط٠ اغتشاٍ بعس شيو اغتٓباط ايسيٌٝ َٓٗا
دا٤ت يف قطاض حمله١ُ اغت٦ٓاف ٚ ،(1)٘ زع٣ٛ إثبات اسباي١"أَهٔ االغتٓاز إىل َا اْتٗت إيٝ

ٕ تػتٓس ع٢ً تكطٜط اشببري يف ايهؿـ املػتعذٌ يًشهِ بايتعٜٛض أبػساز بأْ٘: "يًُشه١ُ 
املسع٢ عًٝ٘ بساض املسعٞ بػبب االغتعُاٍ غري االعتٝازٟ  أسسثٗاعٔ األعطاض اييت 

 ،ملػتعذٌ ايصٟ أدطاٙ اشببري املٓتسبإٔ ايهؿـ ا األخري َٔ ٖصا اسبهِ ٜتغح ،(2)يًساض"
 ميهٔ َٚٔ ثِ  ،املسع٢ عًٝ٘ بساض املسعٞ أسسثٗايٝؼ إال إدطا٤ ذبؿعٞ عٔ األعطاض اييت 

 .ًُشه١ُ إٔ تػتٓس يف سهُٗا ع٢ً ٖصا ايتكطٜطي

 املبحث الثاىٌ

 قًىد دعىى تًَئة الدلًل يف القضاء اإلدارٍ
َٚٔ ثِ  ،َٔ ايسعا٣ٚ املػتعذ١ًعٔ إٔ تهٕٛ زع٣ٛ  ال ربطز زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

شيو  ؾغاًل عٔ ،ٜتعني إٔ ربغع يًغٛابط ايعا١َ اييت ربغع هلا ناؾ١ ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً
يصا ٚ ،إمنا ٖسؾٗا ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يًسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ،إٔ ٖصٙ ايسع٣ٛ يٝػت َكضٛز٠ يصاتٗا

ٍٚ( ثِ بٝإ َس٣ يغٛابط ايعا١َ يف)املطًب األباأضزْا بٝإ َس٣ تكٝس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ 
 :ٚؾل اآلتٞتكٝسٖا باالضتباط بايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ يف)املطًب ايجاْٞ( ع٢ً 

 
 املطلب األول

                                                      

جمدة  ،قزائية 01لدشة  ،0345الجعؾى رقؼ  ،حكؼ محكسة القزاء اإلداري السرخية (0)
دعؾى اإللغاء ووقف تشفيح القخار  ،أشار إليه د. خسيذ الديج إسساعيل ،00/0/0624

 .546ص ،0661 ،القاهخة ،دار محسؾد ،السجمج الثاني ،اإلداري 
 ،01/05/0650السؤرخ في  0650/حقؾقية/0442قخار محكسة استئشاف بغجاد رقؼ  (5)

 .05ص ،مرجر سابق ،أشار إليه القاضي دمحم إبخاهيؼ الفالحي
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 تقًد دعىى تًَئة الدلًل بالضىابط العامة
يًغٛابط اييت ربغع  ًاذبؿعٝ إدطا٤ًبٛصؿٗا زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ  ٜػتًعّ خغٛع

يًغٛابط ايؿه١ًٝ ٖا َس٣ تكٝس غٓتٓاٍٚ بٝإ يصا ،هلا غريٖا َٔ ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً
ٚؾل يف)ايؿطع األٍٚ( ثِ بٝإ َس٣ تكٝسٖا بايغٛابط املٛعٛع١ٝ يف)ايؿطع ايجاْٞ( ع٢ً 

 :اآلتٞ
 الفرع األول

 تقًد دعىى تًَئة الدلًل بالضىابط الصللًة
غريٖا َٔ  ٗا نؿإٔيًغٛابط ايؿه١ًٝ ؾأْ ،ٜػتًعّ خغٛع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٖصٙ ايغٛابطغٓتٓاٍٚ يصا  ،ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً
 (1)أٚال: عابط املضًش١

ؿُٝا خيط عابط املضًش١ األصٌ إٔ ٜهٕٛ يطاؾع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ َضًش١ ؾ
 إش ،(2)إال أْ٘ اغتجٓا٤ً أدٝع قبٍٛ ٖصٙ ايسع٣ٛ بٓا٤ً ع٢ً املضًش١ احملت١ًُ ،قا١ُ٥ ٚساي١

ب ؿإٔ املٓاظع١ املٛعٛع١ٝ مل تٓ َٔ طغِع٢ً ايجيٛظ قبٍٛ إثبات اسباي١ املػتعذ١ً 
أٚ االغتٝجام سبل خيؿ٢ ظٚاٍ  ،بايؿعٌ إشا نإ ايػطض َٓٗا االستٝاط  يسؾع عطض ضبسم

ْ٘ ال ٜتٓاغب َع طبٝع١ ٖصٙ ايسع٣ٛ االْتعاض سبني ضؾع ايسع٣ٛ إش إ ،زيًٝ٘ عٓس ايٓعاع ؾٝ٘
عامل ايٛاقع١ املطاز ْ٘ قس ٜؤزٟ اْتعاض ضؾع ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ إىل عٝاع َأل ،املٛعٛع١ٝ

                                                      

 يقرددج بالسرددمحة "الفائددجة العسميددة التددي يدددعى السددجعي إلددى الحرددؾل عميهددا مددؽ دعددؾا " (0)
 ،أصدؾل التقاضدي وفقدًا لقدانؾن السخافعدات ،د. سيج أحسج محسدؾدديج مؽ التفريل يشغخ لس

 .541ص ،5112 ،دون مكان الشذخ ،دون دار الشذخ ،دون طبعة
 0653لدشة  00( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخية رقؼ 0تشص السادة) (5)

فيه مرمحة قائسة يقخرها القانؾن عمى أنه: "ال يقبل أي طمب أو دفع ال يكؾن لراحبه 
ومع ذلػ تكفي السرمحة السحتسمة إذا كان الغخض مؽ الظمب االحتياط لجفع ضخر 

( مؽ 1بشج/ 4وتشص السادة) محجق أو االستيثاق لحق يخذى زوال دليمه عشج الشداع فيه"
عمى "تختص محكسة القزاء  السعجل 0646لدشة  32قانؾن مجمذ الجولة العخاقي رقؼ 

داري بالفرل في صحة األوامخ والقخارات اإلدارية...بشاًء عمى طمب ذي مرمحة اإل
معمؾمة وحالة مسكشة ومع ذلػ فالسرمحة السحتسمة تكفي إن كان هشاك ما يجعؾ إلى 

 .التخؾف مؽ إلحاق ضخر بحوي الذأن"
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نُا إٔ  ،(1)األنٌُأٚ غري صبس١ٜ ع٢ً ايٛد٘  ٠تضبح ع١ًُٝ اإلثبات عػري َٚٔ ثِ ،إثباتٗا
أٚ  ،املضًش١ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يٝؼ ٖسؾٗا نػب ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ أٚ خػاضتٗا

تػتٗسف تؿازٟ عٝاع  ،ٚٚقا٥ٞ ،ٚإمنا ٖسؾٗا ذبؿعٞ ،ؾُٝا إشا نإ َٓتذ١ أّ غري َٓتذ١
ٜٚتشكل قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً َٔ تٛؾط  ،يٌٝ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ يف املٓاظع١ اإلزاض١ٜز

 .(2)ٚاملػتٓسات ،ٚاألٚضام ،املضًش١ َٔ ظاٖط األٚضام زٕٚ ايتعُل يف صُِٝ املٛعٛع
 (3)ثاًْٝا: عابط ايضؿ١

ٜػتًعّ يكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ إٔ ٜهٕٛ يهٌ َٔ املسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘ صؿ١ 
ملٔ ٜٛدس اسبل يف  ٚغًبًا ،مبع٢ٓ إٔ تٓػب ايسع٣ٛ إجيابًا يضاسب اسبل ،٣يف ايسعٛ
ٜٚتشكل قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً َٔ عابط ايضؿ١ يف ايسع٣ٛ َٔ ظاٖط األٚضام  ،َٛادٗت٘

ؾشض٘ بعس ؾإشا تبني يكاعٞ األَٛض املػتعذ١ً  ،زٕٚ ايتػًػٌ يف صُِٝ املٛعٛعَٔ 
زٕٚ املػاؽ َٔ  أدطا٤ٙنإ حبج٘ ايعاٖطٟ ايصٟ أٚ  ،يعاٖط األٚضام اْعساّ صؿ١ املسعٞ

إىل ثبٛت اْعساّ ايضؿ١ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ؾأْ٘ ٜكغٞ بعسّ  أز٣ مما ،بأصٌ اسبل
 . (4)قبٛهلا يطؾعٗا َٔ غري شٟ صؿ١ أٚ ضؾعٗا ع٢ً غري شٟ صؿ١

 ،إال أْ٘ قس تػتًعّ ظطٚف ايسع٣ٛ ٚزٚاعٞ االغتعذاٍ اشبطٚز عٔ األصٌ املتكسّ
"بكبٍٛ ايسع٣ٛ املطؾٛع١ َٔ  قغ٢ َا سهاّ قغا١ٝ٥ َضط١ٜ عسٜس٠ تؤنس شيو َٓٗاٖٚٓاى أ

                                                      

 ،مرجر سابق ،؛ د. إبخاهيؼ السشجى43ص ،مرجر سابق ،د. دمحم عمي راتب وآخخون  (0)
 .44ص

السخكد القؾمي  ،الظبعة الخابعة ،شخح دعؾى إثبات الحالة ،د. رمزان جسال كامل (5)
دون سشة  ،القاهخة ،لإلصجارات القانؾنية ودار األلفي لتؾزيع الكتب القانؾنية بالسشيا

 .16ص ،الشذخ
لسديج مؽ التفريل يشغخ د.  يقرج بالرفة "قجرة الذخص عمى السثؾل أمام القزاء " (0)

لدشة   14أصؾل إجخاءات القزاء اإلداري طبقا لمقانؾن رقؼ  ،كسال وصفيمرظفى 
 .04ص ،0645 ،القاهخة ،مظبعة األمانة ،الظبعة الثانية ،القدؼ األول ،0645

 00( مؽ األحكام العامة مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخية رقؼ 0السادة) (1)
 0636لدشة  50ات السجنية العخاقي رقؼ ( مؽ قانؾن السخافع1؛ السادة)0653لدشة 

 ،القزاء السدتعجل ومذاكمه العسمية في الؾطؽ العخبي ،السعجل؛ السحامي ياسيؽ غانؼ
 .044ص ،0666 ،طخطؾس ،دون دار الشذخ ،الظبعة األولى
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ايعٚز عس ايطبٝب ايصٟ قاّ بع١ًُٝ تٛيٝس ظٚدت٘ ٚاييت ٜطًب ؾٝٗا إثبات ساي١ اإلصابات 
 .(1)ٚاييت ضؾعٗا حبػباْ٘ ايكا٥ِ بايٓؿك١ ع٢ً ظٚدت٘ ٚعالدٗا" ،بايعٚد١ ْتٝذ١ خطأ ايطبٝب

 (2)ثايجًا: عابط األ١ًٖٝ
ْعطًا  ،ايها١ًَ يًتكاعٞ األ١ًٖٝيكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ  ال ٜػتًعّ

قس ٜهٕٛ  َٔ ثِٚ ،يًطبٝع١ املػتعذ١ً هلصٙ ايسع٣ٛ ٚإدطا٤اتٗا ايػطٜع١ يسض٤ اشبطط ايطاضئ
ٖصا ؾُٝا خيط ايٛعع يف  ،ايها١ًَ يس٣ ضاؾع ايسع٣ٛ عا٥ل أَاَ٘ األ١ًٖٝعطٚض٠ تٛؾط 
ٚؾل ْط ع٢ً أْ٘ َؿسز ؾأْ٘ ؾُٝا خيط َٛقـ ايكإْٛ ايعطاقٞ إال  ،(3)ؾطْػا َٚضط

 األ١ًٖٝاؾرتط ع٢ً ططيف ايسع٣ٛ  ألْ٘( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ايعطاقٞ 3املاز٠)
 .(4)ال ٜتٓاغب َع طبٝع١ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜمما  ،ايها١ًَ يًتكاعٞ

بٛصؿ٘ إيٝٗا يف أعالٙ  ( املؿاض3)املاز٠ ْٚأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ تعسٌٜ ْط 
"ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ططيف ايسع٣ٛ  آلتٞ:ع٢ً ٚؾل اَطدعًا يًكغا٤ اإلزاضٟ يتكطأ 

ٚإال ٚدب إٔ ٜٓٛب عٓ٘  ،َتُتعًا باأل١ًٖٝ ايالظ١َ الغتعُاٍ اسبكٛم اييت تتعًل بٗا ايسع٣ٛ
رتط األ١ًٖٝ عسا ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً ؾال ٜؿ ،َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاًْْٛا يف اغتعُاٍ ٖصٙ اسبكٛم

                                                      

 ،01/05/0640في  ،202ص 05الجعؾى رقؼ  ،محكسة االستئشاف السختمظة السرخية (0)
نحؾ فكخة عامة لمقزاء السدتعجل في قانؾن  ،سج عبج القادرأشار إليه دمحم سيج أح

 .001ص ،0663 ،القاهخة ،دار الشهزة العخبية ،دون الظبعة ،السخافعات
ومباشخة  ،يقرج باألهمية القانؾنية "صالحية الذخص الكتداب الحقؾق وتحسل االلتدامات (5)

تحسمده التدامدًا عمدى وجده يعتدج الترخفات القانؾنية التي يكؾن مؽ شأنها أن تكدبه حقًا أو 
 ،االهميدة فدي القدانؾن  ،فدؾاز صدال  ،أحسدج عبدج الدجايؼ لسديدج مدؽ التفرديل يشغدخ به قانؾنًا"

  وندددديخ بحددددث مشذددددؾر فددددي السؾسددددؾعة القانؾنيددددة الستخررددددة عمددددى السؾقددددع االلكت
ency.com-www.arabhttps:// 50/5/5106زيارة  آخخ تاريخ . 

 ،الظبعة األولى ،الجليل إلى قزاء األمؾر السدتعجمة ،د. محسؾد دمحم عجنان مكية (0)
 .21ص ،5116 ،بيخوت ،مشذؾرات الحمبي الحقؾقية

السعجل عمى  0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 0تشص السادة) (1)
عؾى متستعًا باألهمية الالزمة الستعسال الحقؾق "يذتخط أن يكؾن كل مؽ طخفي الجأنه: 

وإال وجب أن يشؾب عشه مؽ يقؾم مقامه قانؾنًا في استعسال هح   ،التي تتعمق بها الجعؾى 
 الحقؾق"
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قبٍٛ  ٚبصيو ٜتِ ،"املٛعٛعايتا١َ يًتكاعٞ ألٕ اسبهِ املطًٛب ؾٝٗا سهًُا ٚقتًٝا ال ميؼ 
ايها١ًَ  األ١ًٖٕٝ مل ٜتٛؾط إَػتعذ١ً ست٢ ٚ بٛصؿٗا زع٣ٛزع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ 

 املػتعذ١ً. تٗايًتكاعٞ يطبٝع

 الفرع الثاىٌ

 ةتقًد دعىى تًَئة الدلًل بالضىابط املىضىعً
ايغٛابط ايؿه١ًٝ ٜػتًعّ خغٛع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يًغٛابط  ؾغاًل عٔ

ٚايتشغري يٓعاع  ،ٚعسّ املػاؽ بأصٌ اسبل ،ٚاملتُج١ً باالغتعذاٍ ،املٛعٛع١ٝ
 :ٚؾل اآلتٞع٢ً  َٔ خالٍ ايؿكطات اآلت١ٝ ع٢ً ايتٛايٞبط ٛاغٖصٙ اي غٓتٓاٍٚيصا  ،َػتكبًٞ

 أٚال: عابط االغتعذاٍ
ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ بغابط االغتعذاٍ نايؿإٔ يف غريٖا َٔ  تتكٝس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ

 ،الختضاظ ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ ػٛؽٚاملطاز باالغتعذاٍ امل ،٣ٚ املػتعذ١ًاايسع
 ،ٖٛ اشبؿ١ٝ َٔ عٝاع َعامل ايٛاقع١ املطاز إثباتٗا باسبهِ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ

غٛا٤  ،أًٜا ناْت أغباب اشبؿ١ٝ ،ايكغا٤إٔ تضبح ضبٌ ْعاع َػتكبًٞ أَاّ  ذبتٌُاييت 
ٜٚؿرتط   ،أّ ضادع١ إىل عٛاٌَ ايطبٝع١ ،أّ اشبضِ ْؿػ٘ ،إىل ؾعٌ ايػري تطدعأناْت 

أٚ خيؿ٢ َٔ ظٚاٍ َعاملٗا  ،إٔ تهٕٛ قاب١ً يًتػري ظٜاز٠ أٚ ْكضإ ،ايكإْٛ يف تًو ايٛاقع١
إٔ تهٕٛ َعامل تًو  نُا ٜؿرتط ،إشا اْتعط املسعٞ َعآٜتٗا بٛاغط١ ضبه١ُ املٛعٛع

حبٝح إشا ظايت ٚمل  ،ايٛاقع١ املطاز إثباتٗا قا١ُ٥ َٔ ٚقت ضؾع ايسع٣ٛ إىل صسٚض اسبهِ ؾٝٗا
ؾال ٚال١ٜ يًكغا٤ املػتعذٌ بٓسب خبري يتشكٝل ٚدٛزٖا الْعساّ  ،ٜعس هلا أٟ نٝإ َازٟ

 .(1)ٚد٘ االغتعذاٍ
ٚإٕ ايسيٌٝ ست٢ ٚايكٍٛ بإٔ ايكغا٤ املػتعذٌ خيتط بايٓعط يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ 

قٍٛ غري  ،بٛصؿٗا إدطا٤ً َؤقتًا ٜتِ ع٢ً ْؿك١ ضاؾعٗا ،يف غٝاب صؿ١ االغتعذاٍ نإ
ٚبايتايٞ  ،يطبٝع١ عٌُ ايكاعٞ املػتعذٌ ًامتاَ يكإْٛ َٚٓافِاايـ خيْ٘ أل ،صشٝح

                                                      

دون  ،السؾسؾعة القزائية الججيجة في القزاء السدتعجل ،د. مرظفى مججي هخجة (0)
 .44ص ،5112 ،السشرؾرة ،دار الفكخ والقانؾن  ،الظبعة
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 ،طؾض صبًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٜٞ َٚٔ ثِ ،(1)تطؾض ايكاعٞ ايسع٣ٛ إشا ربًـ االغتعذاٍ
سس أيٝٗا يٓسب خبري بضؿ١ َػتعذ١ً إلثبات ايغٛعا٤ ايٓامج١ عٔ تؿػٌٝ إايطًب املكسّ 

املطاضات ٚتضاعسٖا بػبب تطٌٜٛ املُط ايط٥ٝػٞ ٚشيو ع٢ً أغاؽ إٔ "املطنع ايٛاقعٞ 
ٚإٔ األَط باشبرب٠ ال ٜعس  ،ايصٟ ٜٗسف املسع٢ إىل إثبات٘ يٝؼ َٔ ؾأْ٘ إٔ تتبسٍ بػطع١

 .(2)محا١ٜ ايػه١ٓٝ ايعا١َ"يًتسخٌ بأٟ إدطا٤ ٜٗسف إىل  عطٚضًٜا
شٖبت احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا يف َضط إىل عسّ قبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يعسّ ٚ

يف سهِ هلا بأْ٘: "...ٚشيو ؾُٝا قطضٙ اسبهِ بإٔ َا تطًب٘  ،تٛاؾط عابط االغتعذاٍ
َٚا  ،ٚسضط َا أمتت٘ ايؿطن١ َٔ أعُاٍ ،ايؿطن١ املسع١ٝ ٖٛ إثبات ساي١ َٛاقع ايعٌُ

ٖٞ أَٛض ثابت١ ال خيؿ٢ َٔ تػري  ،ت٘ َٔ أزٚات َٚعسات ٚذبسٜس ق١ُٝ َا مت تٛضٜسٙٚضز
ٚأْ٘ ال ٜتٛاؾط ٚد٘ االغتعذاٍ يف سضط ٖصٙ األعُاٍ ٚذبسٜس ق١ُٝ َا مت  ،َعاملٗا

 . (3)تٛضٜسٙ..."
حمله١ُ اغت٦ٓاف ايبضط٠  بضؿتٗا ض دا٤ يف قطاإش ٚعٔ َٛقـ ايكغا٤ ايعطاقٞ    

يس٣ ضبه١ُ بسا٠٤ ايبضط٠  ،سٝح مبٛدبٗا ازع٢ طايب ايهؿـ ،17/1/2019ايتُٝٝع١ٜ يف 
قاّ بتٗسِٜ  ،أْ٘ املطًٛب ايهؿـ املػتعذٌ عسٙ ،2018/نؿـ/26بايسع٣ٛ املطق١ُ 

ايبٓا١ٜ املؿٝس٠ ع٢ً دع٤ َٔ ايعكاض املطقِ... عًٝ٘ طًب زع٠ٛ املطًٛب ايهؿـ عسٙ 
عًٝ٘  اسباصٌٚتجبٝت ايتذاٚظ  ،يًُطاؾع١ ٚإدطا٤ ايهؿـ املػتعذٌ ع٢ً ايعكاض املصنٛض

ؾٗاّ إ 31/12/2018قطضت احمله١ُ املصنٛض٠ يف  ،ٚإٜكاؾ٘ ٚذبسٜس األعطاض اييت سبكت بايعكاض

                                                      

دعاوى  -القزاء السدتعجل في دعؾى إثبات الحالة ،السدتذار سيج حدؽ البغال (0)
 ،5103 ،القاهخة ،الشاشخون الستحجون لمظباعة والشذخ والتؾزيع ،الظبعة األولى ،الحخاسة

 .02ص
(2)  C.E 15/10/1982 "Chambre de commerce et d،industrie de 

Marseille et autres Res.713.       

الظبعة  ،الجدء الثاني ،قزاء األمؾر اإلدارية السدتعجمة ،ار إليه د. كسال الجيؽ مشيخأش
 .411ص ،0661 ،دون مكان الشذخ ،دون دار الشذخ ،الثانية

جمدة  ،ق03لدشة  00413الظعؽ رقؼ  ،يشغخ حكؼ السحكسة اإلدارية العميا السرخية (0)
قزاء األمؾر اإلدارية  ،خميفةأشار إليه د. عبج العديد عبج السشعؼ  ،50/5/0666

 .051ص ،5100 ،مشرؾرة ،دار الفكخ والقانؾن  ،5100ط ،السدتعجمة
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بعطٜغت٘ املؤضخ١ يف  ٚيعسّ قٓاعت٘ بايكطاض املصنٛض طعٔ ب٘ متٝٝعًا ،ختاّ ايهؿـ
 ْكغ٘ يألغباب املب١ٓٝ. طايبًا 7/1/2019

بني إٔ ايطعٔ ايتُٝٝعٟ ٚاقع عُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ بعس ايتسقٝل ٚاملساٚي١ ت ايكطاض:
ٚيس٣ عطـ ايٓعط ع٢ً ايكطاض املُٝع ٚدس أْ٘ غري صشٝح ٚطبايـ  ،قطض قبٛي٘ ؾهاًل

صٌ اشيو إٔ املُٝع عًٝ٘ طًب يف عطٜغت٘ ايهؿـ املػتعذٌ تجبٝت ايتذاٚظ اسب ،يًكإْٛ
ص١ً اتجبٝت األعطاض اسبٜكاف أعُاٍ ايتذاٚظ ٚإتذاٚظ ٚايع٢ً ايعكاض ...ٚذبسٜس َػاس١ 

نُا إٔ  ،ٚيف شيو تضسٟ ألصٌ اسبل ٖٚٛ غري دا٥ع يف ايكغا٤ املػتعذٌ ،دطا٤ ايتذاٚظ
ايطًب يف سس شات٘ ال ٜعس َٔ األَٛض املػتعذ١ً اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت يصيو 

 ٚعسّ املػاؽ ،ايكغا٤ املػتعذٌ ُٖٚا صؿ١ االغتعذاٍ اربًـ يف ايطًب املُٝع عًٝ٘ ضنٓ
ايهؿـ  إعباض٠بأصٌ اسبل األَط ايصٟ ٜٛدب ضزٙ. عًٝ٘ قطض ْكض ايكطاض املُٝع ٚإعاز٠ 

تباع َا تكسّ ع٢ً إٔ ٜبك٢ ايطغِ تابعًا إىل ايٓتٝذ١ ٚصسض ايكطاض املػتعذٌ إىل ضبهُتٗا ال
 .(1)17/1/2019ٖـ املٛاؾل 1440/مجازٟ األٍٚ/9باالتؿام يف 

الت االغتعذاٍ اييت تػبؼ ع٢ً سا ال ميهٔ سضطيٓا بأْ٘ مما تكسّ ٜتغح 
ربتًـ باختالف اسباي١  ألْٗا ،ايكغا٤ املػتعذٌ ٚال١ٜ ايٓعط يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

 املططٚس١ أَاّ ايكاعٞ.
 ثاًْٝا: عابط عسّ املػاؽ بأصٌ اسبل

ٜؿرتط يكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ أال ٜرتتب ع٢ً اسبهِ ايضازض بٗصا اإلدطا٤ أٟ 
ًكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ اسبهِ بطؾض زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ؾًٝؼ ي ،َػاؽ بأصٌ اسبل

إش  ،حبذ١ أْ٘ قّسض عسّ إْتاد١ٝ ايسع٣ٛ الْعساّ سل املسعٞ قبٌ املسع٢ عًٝ٘ َٛعٛعًٝا
يٝؼ ي٘ ٚ ،يٝؼ ي٘ غًط١ املٛاظ١ْ بني سكٛم اشبضّٛ عٓس ايؿضٌ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

 ،يططؾني يًتأنس َٔ دس١ٜ اسبل املسع٢إٔ ٜكّٛ بتؿػري االتؿاقٝات ٚايعكٛز املرب١َ بني ا
ٜضح إٔ تهٕٛ ضبٌ ْعاع أَاّ  ؾشػب منا تهٕٛ َُٗت٘ َكضٛض٠ بإثبات ٚاقع١ َع١ٓٝإٚ

ايؿكط٠  يصا ْضتَٛعٛعًا أٚ عسّ استُاٍ نػب ايسع٣ٛ  ،بػض ايٓعط عٔ استُاٍ ،ايكغا٤
: ع٢ً أْ٘ايؿطْػٞ  29/8/1984يف  84/819( َٔ َطغّٛ ضقِ 27َٔ املاز٠) األخري٠

"ٜػتطٝع ض٥ٝؼ قػِ املٓاظعات مبذًؼ ايسٚي١ يف ساالت االغتعذاٍ إٔ ٜأَط بهاؾ١ 
                                                      

في  ،5105/كذف/53السخقؼ  ،قخار محكسة استئشاف البرخة برفتها التسييدية (0)
 غيخ مشذؾر. ،04/0/5106
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يصيو دا٤  ٚتطبٝكًا ،(1) ٜؿضٌ يف املٛعٛع أالٚقطاضٙ جيب  ،اإلدطا٤ات َٔ أدٌ سٌ ايٓعاع
يف سهِ جملًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ بإٔ: "صبًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ ٜكغ٢ بطؾض زع٣ٛ إثبات 

 .(2)ّ إدطا٤ات تتعس٣ صبطز إثبات ساي١ ايٛقا٥ع"اسباي١ إشا طًب أسس اشبضٛ
ع٢ً أْ٘: ( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ 45املاز٠)ٚيف َضط ْضت 

"ٜٓسب يف َكط احمله١ُ االبتسا١ٝ٥ قاعٞ َٔ قغاتٗا يٝشهِ بضؿ١ َؤقت١ َٚع عسّ املػاؽ 
 يصا دا٤ يف (3)بأصٌ اسبل يف املػا٥ٌ املػتعذ١ً اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت"

ايكغا٤ املضطٟ بأْ٘ "يٝؼ يًكاعٞ املػتعذٌ عٓس اسبهِ يف زعا٣ٚ إثبات اسباي١ إٔ 
ٕ تؿػري االتؿاقٝات املرب١َ بني ايططؾني يتشسٜس َا إشا ناْت زع٣ٛ إ شإ ،ٜبشح أصٌ اسبل

ٌٖٚ ٖصٙ االتؿاقٝات تؤزٟ إىل  ،أّ ال ًاإثبات اسباي١ َٓتذ١ َٚؤز١ٜ يٓتٝذ١ سامس١ َٛعٛعٝ
ٕ ٖصا مجٝع٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً َػاؽ بأصٌ إش إ ،بايتعٜٛض أّ ال ًاٝهِ ي٘ َٛعٛعاسب

 .(4)اسبل"
( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ع٢ً أْ٘:  1/ف141ْضت املاز٠) ؾكسأَا يف ايعطام  

ربتط ضبه١ُ ايبسا٠٤ بٓعط املػا٥ٌ املػتعذ١ً اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت -1"
صسض قطاض َٔ ضبه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بضؿتٗا  يصا (5)بؿطط عسّ املػاؽ بأصٌ اسبل"

 .(6)ايتُٝٝع١ٜ بإٔ: "١َُٗ ايكغا٤ املػتعذٌ تجبٝت اسباي١  ٚال ٜتعس٣ ألصٌ اسبل..."
                                                      

حجود اختراص القزاء اإلداري في  ،أشار إليه مشتغخ صباح صيؾان الحدؾن  (0)
جامعة  ،مقجمة إلى مجمذ كمية القانؾن والدياسة ،رسالة ماجدتيخ ،ت لسدتعجمةالسشازعا
 .31ص ،5105البرخة 

 .024ص ،أشار إليه السرجر نفده ،0/1/0644حكؼ مجمذ الجولة الفخندي في  (5)
 .0653لدشة  00( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخية رقؼ 0/ف12السادة) (0)
جمدة  ،0622لدشة  556الجعؾى رقؼ  ،مدتعجل إسكشجرية ،شافمحكسة االستئ (1)

السؾسؾعة القزائية الججيجة في  ،. أشار إليه د. مرظفى مججي هخجة2/5/0622
 .45ص ،مرجر سابق ،القزاء السدتعجل

 السعجل. 0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 0/ف010السادة) (2)
 ،54-53/مدتعجل/013محكسة بغجاد بريفتها التسييدية السخقؼ  قخار محكسة استئشاف (3)

 =القزاء السدتعجل ،نجى حسدة صاحب الخبيعيأشار إليه  ،1/0/0654السؤرخ في 
رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى مجمذ كمية  ،وتظبيقاته في قانؾن السخافعات السجنية العخاقي=

 .006ص ،5115 ،جامعة الشهخيؽ ،الحقؾق 
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 ثايجًا: ايتشغري يٓعاع َػتكبًٞ
َٔ احملتٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع أَاّ  ،جيب إٔ تهٕٛ ايٛاقع١ املطاز إثباتٗا          
 ألْ٘ ،يٛاقع١ قاب١ً إلثاض٠ ْعاع َػتكبًٞ أَاّ د١ٗ قغا١ٝ٥ إزاض١ٜإٔ تهٕٛ تًو ا إش ،ايكغا٤

إشا نإ عٝاع  ،ال ٜهؿٞ يكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚدٛز ٚقا٥ع خيؿ٢ َٔ عٝاع َعاملٗا
يصيو ٜػتًعّ إٔ تهٕٛ عٝاع َعامل تًو ايٛاقع١  ،َعامل تًو ايٛاقع١ ال ٜؤثط يف سل أسس

 إش ،غٛا٤ً نإ يضاحل ضبسثٗا أٚ عسٙ ،طًا قاًْْٛٝاٜطتب ايكإْٛ عًٝٗا أث إثباتٗااملطاز 
ٚنُا شنطْا غابكًا بإٔ املضًش١ احملت١ًُ تهؿٞ  ،حيتٌُ قٝاّ ْعاع بؿإٔ ٖصا األثط َػتكباًل

أٚ االغتٝجام سبل خيؿ٢ ظٚاٍ  ،يكبٍٛ ايسع٣ٛ عٓسَا تهٕٛ ايػطض َٓٗا زؾع عطض ضبسم
تؿكس  َٔ ثِٚ ،تضبح ايسع٣ٛ غري َكبٛي١ ٚيف ساٍ ظٚاٍ ٖصا االستُاٍ ،زيًٝ٘ عٓس ايٓعاع ؾٝ٘

نٕٛ املضًش١ عابطًا أغاغًٝا يكبٍٛ ايسعا٣ٚ  ،الْعساّ املضًش١ ؾٝٗا ،صؿتٗا نسع٣ٛ
 .(1)ناؾ١

َا ميٓع ايكغا٤ اإلزاضٟ ايعطاقٞ بٓعط زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف اسباالت  سٚال ظب
يكغا٤ اإلزاضٟ ٜطبل مبا إٔ ا ،األغاؽ األٍُٖٚا:  املػتعذ١ً شيو اغتٓازًا ع٢ً أغاغني

( َٔ قإْٛ 11بٓس7ٚؾل ْط املاز٠)ع٢ً  أسهاّ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ يف إدطا٤اتٗا
خص بسع٣ٛ ال ْط٣ َا ميٓع َٔ األ ،مبا ال ٜتعاضض َع طبٝع١ ايسع٣ٛ اإلزاض١ٜ ،صبًؼ ايسٚي١

َا أ ،( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس144١ْٝاييت ْضت عًٝٗا املاز٠) ،ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ أٜغًا
أداظ ضؾع  ،املعسٍ 1979يػ١ٓ  65األغاؽ ايجاْٞ ٖٛ إٔ قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ ضقِ 

إشا نإ ٖٓاى ربٛف َٔ اسبام عطض بصٟٚ  ،ايسع٣ٛ اإلزاض١ٜ بٓا٤ً ع٢ً املضًش١ احملت١ًُ
َٔ خيؿ٢ َٔ عٝاع َعامل ٚاقع١ حيتٌُ  سٚبٓا٤ً ع٢ً شيو ظب ،(4/بٓس7ٚؾكًا يًُاز٠) ،ايؿإٔ

إٔ ٜطًب َٔ  ،ْعاع عٓس املطايب١ بأصٌ اسبل يف ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ إٔ تضبح ضبٌ
بٛصؿ٘  ،ؾغاًل عٔ تطبٝل أسهاّ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ عًٝٗا ،ايكغا٤ اإلزاضٟ بإثباتٗا

 ايؿطٜع١ ايعا١َ يإلدطا٤ات أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ.

                                                      

السعجل؛ السادة  0635لدشة  52( مؽ قانؾن اإلثبات السرخي رقؼ 000ة)يشغخ الساد (0)
ندخيؽ السعجل؛  0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 0/ف011)

 ،السخكد العخبي لمتؾزيع والشذخ ،الظبعة األولى ،القزاء اإلداري السدتعجل ،جابخ هادي
 .65ص ،5104 ،القاهخة
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 املطلب الثاىٌ

 االرتباط بني دعىى تًَئة الدلًل والدعىى املىضىعًة
يف  ،ايبعض إىل عطٚض٠ االضتباط بني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ شٖب

زٕٚ االضتباط بٝٓٗا ٚبني ايسع٣ٛ َٔ  ضؾعٗا اغتكالاًل إَها١ْٝسني شٖب ايبعض األخط إىل 
َٔ َس٣  ،ايعطاقٞٚ ،ٚاملضطٟ ،ايؿطْػٞ غٓتٓاٍٚ بٝإ َٛقـ ايكإْٛيصا  ،املٛعٛع١ٝ

 ٚؾلع٢ً ثالث١ ؾطٚع ع٢ً ايتٛايٞ ٌٝ ٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ يف االضتباط بني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسي
 :اآلتٞ

 الفرع األول

 مً مدى االرتباط بني دعىى الفرىسٌمىقف القاىىٌ 

 والدعىى املىضىعًة تًَئة الدلًل 
عطٚض٠ االضتباط بني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚايسع٣ٛ  مل ٜؿرتط ايكإْٛ ايؿطْػٞ

اييت ْضت ع٢ً أْ٘  1978/ 1/ 6إْٛ ايضازض يف ( َٔ ايك35)مبٛدب املاز٠ ،املٛعٛع١ٝ
األَط بهٌ اإلدطا٤ات اييت َٔ طبٝعتٗا دبٓب نٌ  ،"...ميهٔ إٔ ٜطًب َٔ ايكاعٞ املدتط

 .(1)قبٌ َباؾط٠ ايسع٣ٛ ايكغا١ٝ٥" ،ظٚاٍ أٚ تًـ يًُعًَٛات إشا قاَت اشبؿ١ٝ َٔ شيو
بكبٍٛ  ،ػٞ( َٔ صبًؼ ايسٚي١ ايؿطLasryْنصيو طًب َؿٛض ايسٚي١ ايؿطْػٞ)

ؾهط٠ ايٓعاع ايكا٥ِ بإٔ "ايصٟ ٚعح ؾٝ٘  ،يٝٗا اغتكالاًلإايسعا٣ٚ املػتعذ١ً اييت تكسّ 
عين بايغطٚض٠ ٚدٛز زع٣ٛ غبل ٜال مما  ٚاسباٍ نؿطط َٔ ؾطٚط قبٍٛ ايطًب املػتعذٌ

بعض ايضعٛبات ازبس١ٜ بني طايب  ْ٘ ٜهؿٞ إٔ تٛدسإش إ ،قاَتٗا أَاّ قاعٞ املٛعٛعإ
ميهٔ إٔ تربض قٝاّ زع٣ٛ قغا١ٝ٥ بُٝٓٗا أَاّ قاعٞ  ،عذٌ ٚاشبضِاإلدطا٤ املػت

باستُاٍ  ،صبًؼ ايسٚي١ بكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٢ٚمبٛدبٗا انتؿ ،املٛعٛع ؾُٝا بعس"
 .(2)َػتكباًل ضؾع ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ

عسّ  ( َٔ قإْٛ ايعساي١ اإلزاضٟ ايؿطْػٞض،1/ف531)سبعٓا َٔ ْط املاز٠ٚ
يٝكّٛ بسٕٚ تأخري بإثبات ساي١ ايٛقا٥ع و عٓسَا ْضت ع٢ً أْ٘: "... عطٚض٠ االضتباط شي

                                                      

 .663ص ،مرجر سابق ،5ج ،كسال الجيؽ مشيخأشار إليه د.  (0)
 .0133ص ،أشار إليه السرجر نفده (5)
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 ،ايسع٣ٛ ال ٜؿرتط تٛقٝعٚ ،(1)اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تؤزٟ إىل ْعاع أَاّ ازبٗات ايكغا١ٝ٥..."
ؾٛؾكًا يصيو جيٛظ قبٍٛ  ،(2)ٚال ٜؿرتط ٚدٛز قطاض إزاضٟ َػبل ،أٚ َباؾطتٗا َٔ قبٌ ضباّ

ٚقبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ  ،طا٤ات ايتشؿع١ٝ اييت تكسّ اغتكالاًلطًب بارباش أٟ إدطا٤ َٔ اإلد
مل تسخٌ بؿهٌ ٚاعح ٚصطٜح يف  زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜإال إشا ناْت  ،املٛعٛع١ٝ

نُا جيٛظ يطايب اإلدطا٤ املػتعذٌ إٔ ٜطًب َٔ قاعٞ  ،اختضاظ ضبه١ُ املٛعٛع
ْعط ايسع٣ٛ  يف إثٓا١٤ بارباش أٟ إدطا٤ َٔ اإلدطا٤ات ايتشؿعٝ ،األَٛض املػتعذ١ً

ٚقا٥ع  ،ؾكس تكع يف ايؿرت٠ َا بني إقاَ٘ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ٚقبٌ ايؿضٌ ؾٝٗا ،املٛعٛع١ٝ
ٚبٗصا  ،زٕٚ االْتعاض سبني ايؿضٌ يف ايسع٣ٛ املٛعٛع١َٝٔ  ،إثباتٗا ٚاملؿٝس دسًا ،١َُٗ

كسّ ( إٔ: "نجط٠ ايطًبات ايٛقت١ٝ املػتعذ١ً اييت تDebbasch)األغتاشايضسز سبغ 
 .(3)ْعط ايسع٣ٛ ٚضزٖا ٜؤزٟ إىل بط٤ ايكغا٤ اإلزاضٟ يف ْعط ايسع٣ٛ ٚايؿضٌ ؾٝٗا" أثٓا٤

 ثاىٌالفرع ال

مً مدى االرتباط بني دعىى املصرٍ مىقف القاىىٌ 
 تًَئة الدلًل والدعىى املىضىعًة

االضتباط  عطٚض٠ بني ايكغا٤ سٍٛ َس٣ الغُٝاٚ ،يف َضط خالف بني ايؿك٘ ٚايكغا٤ ثاض   
 تٞ: بايتؿضٌٝ اآل بٝٓ٘غٓ ٖصا َا ،ني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝب

 عطٚض٠ االضتباط َا بني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝأٚاًل: 
يف ٖصا اشبضٛظ إىل ضؾض زع٣ٛ ت١٦ٝٗ  ،شٖبت أسهاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا

َٔ أٚيٝات ٖصٙ األسهاّ ناْت ٚ ،١ٝقبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع ايسيٌٝ اييت تطؾع اغتكالاًل
يؿشط َطٜض صسض  ،ٚايعك١ًٝ ،يف قغ١ٝ تتعًل باْتساب خبري طبتط باألَطاض ايٓؿػ١ٝ

جيٛظ يًكاعٞ اإلزاضٟ َٔ سٝح املبسأ احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا بأْ٘: "ؾكغت  ،قطاض حبذعٙ

                                                      

 .5111لدشة  264/5111ر( مؽ قانؾن العجالة اإلدارية الفخندية رقؼ ،0/ف200السادة) (0)
 ،بيخوت ،دار الشهزة العخبية ،دون الظبعة ،قزاء السذخوعية ،د. عبج الفتاح أبؾ الميل (5)

 .000ص  ،0665
 .0135ص ،مرجر سابق ،5ج ، عؽ د. كسال الجيؽ مشيخنقالً  (0)



 (00( ، السنة )96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

743 

إثبات اسباي١  ٚيٝؼ قبٌ شيو بسع٣ٛ ،ارباش َا ًٜعّ يًتشكٝل َٔ شيو إشا قسّ طًب اإليػا٤
 . (1)"اغتكالاًل

ٕ قغا٤ صبًؼ ايسٚي١ قس دط٣ إٚشٖبت يف سهِ آخط هلا بأْ٘: "...َٚٔ سٝح 
عٔ  ع٢ً إٔ اختضاظ ايكغا٤ اإلزاضٟ ال ميتس إىل زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ املطؾٛع اغتكالاًل

ٚقس أدٝعت ٖصٙ ايسع٣ٛ اغتجٓا٤ً يف صباٍ  ،زع٣ٛ َٛعٛع١ٝ مما ٜسخٌ يف اختضاص٘
ٚجيٛظ ضؾع ٖصٙ ايسع٣ٛ يف صباٍ ايكغا٤ اإلزاضٟ إشا ضؾعت َطتبط١ بسع٣ٛ  ،اشباظايكإْٛ 

أٚ بسع٣ٛ َٔ زعا٣ٚ املٓاظعات اشباص١ بايعكٛز  ،َٔ زعا٣ٚ اإليػا٤ أٚ ايكغا٤ ايهاٌَ
ٚاختضاظ ايكغا٤ اإلزاضٟ بٓعط زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ املطتبط١ بسع٣ٛ َٛعٛع١ٝ  ،اإلزاض١ٜ

٢ً قاعس٠ اييت دبعٌ قاعٞ األصٌ ٖٛ قاعٞ مما تسخٌ يف اختضاص٘ تكّٛ ع
 .(2)ايؿطع..."
صا اغتكطت أسهاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا ع٢ً قبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ إشا ي

ٚاغتٓسٚا يف شيو  ،(3)عٓٗا ٚعسّ قبٛهلا إشا ضؾعت اغتكالاًل ،بايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ اضتبطت
( َٔ 45إٔ املاز٠) أغاؽ٢ً شيو ع ،ػب َا اغتكط عًٝ٘ ايعٌُ أَاّ ايكغا٤ ايعازٟحب

                                                      

جمدة  ،ق 012لدشة  134القزية رقؼ  ،حكؼ السحكسة اإلدارية العميا السرخية (0)
 .0140ص ،أشار إليه د. السرجر نفده ،54/3/0626

 ،51/5/0655جمدة  ،ق53لدشة  250الظعؽ رقؼ  ،السحكسة اإلدارية العميا السرخية (5)
الظمبات السدتعجمة في قزاء مجمذ  ،بج العديد عبج السشعؼ خميفةأشار إليه د. ع

 .563ص ،مرجر سابق ،الجولة
أصبحت  بسؾجبها محاكؼ مجمذ  0645لدشة  14بعج صجور قانؾن مجمذ الجولة رقؼ  (0)

إال أنه عمى الخغؼ مؽ ذلػ  ،الجولة القاضي العام  بالشغخ في سائخ السشازعات اإلدارية
وجاءت أول حكؼ لسحكسة القزاء  ،ؼ دعؾى إثبات الحالة استقالالً استسخ رفزها بتقجي

اإلداري بعج مزي سشة مؽ صجور هحا القانؾن وذهبت إلى أن "...طمب تهيئة 
الجليل...ال يقبل عمى استقالل ما دام غيخ مختبط بظمب مؾضؾعي سؾاء كان طمب 

ضخار التي نتجت مؽ إلغاء القخار اإلداري الرادر بهجم العقار أو طمب تعؾيض عؽ األ
أشار إليه د. كسال  ،06/3/0640جخاء تشفيح " حكؼ محكسة القزاء اإلداري جمدة 

 . 0140ص ،مرجر سابق ،5ج ،الجيؽ مشيخ
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دا٤ت صطحي١ يف ٖصا ايضسز عٓسَا ْضت "...  ١قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ املضطٜ
بٗصٙ املػا٥ٌ إشا ضؾعت هلا  ٜغًاأع٢ً إٔ ٖصا ال ميٓع َٔ اختضاظ ضبه١ُ املٛعٛع 

 .(1)بططٜك١ تبع١ٝ"
ٌٝ أٚ إثبات ال ٜعرتف بسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسياملضطٟ ايكغا٤  ٜٚرتتب ع٢ً شيو إٔ

بٌ ٜؿشضٗا نطًب َتؿطع عٔ ايسع٣ٛ األص١ًٝ املكا١َ  ،اسباي١ نسع٣ٛ َػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا
بايبشح عٔ َس٣ اختضاص٘  ،ٚع٢ً ٖصا األغاؽ ٜكّٛ قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً ،أَاَ٘

قبٌ ايتططم بايٓعط يف ايطًب املتؿطع  ،بايٓعط يف ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ املكا١َ أَاَ٘ أٚاًل
ؾإشا اْت٢ٗ حبج٘ إىل عسّ اختضاص٘ بايٓعط يف ايسع٣ٛ  ،ملتُجٌ يف ت١٦ٝٗ ايسيٌٝعٓٗا ٚا

 .(2)ؾال جيٛظ ي٘ ايتططم إىل ايٓعط يف ايطًب املتؿطع عٓٗا ،األص١ًٝ املكا١َ أَاَ٘
 ،ُٗاإٔ عطٚض٠ االضتباط بٝٓ ايسنتٛض عبس ايععٜع عبس املٓعِ خًٝؿ١ سإال أْ٘ جي

ٚتؿٜٛت املضًش١ اييت  ،ٚاإلؾطاؽ عٔ َغُْٛٗا ،٣ٜٛؤزٟ إىل ؾٛات اهلسف َٔ ٖصٙ ايسع
 ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ألٕ اهلسف َٔ ٚضا٤ ضؾع زع٣ٛ ،ْٚؤٜسٙ يف شيو (3)قضس بٗا ضاؾعٗا َٔ ذبكٝكٗا

 ،املاز١ٜ ٚت١٦ٝٗ ايسيٌٝ املجبت يًشل قا٥عٖٛ إثبات ايٛ ،قبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ
طًب ٚقـ تٓؿٝص ايكطاض اإلزاضٟ بطًب  ٚإشا نإ اقرتإ ،خس١َ يًؿضٌ يف ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ

( َٔ 49ٚؾل ْط املاز٠)ع٢ً اإليػا٤ َٔ ايؿطٚط ايؿه١ًٝ املػتٛدب١ يطًب ٚقـ ايتٓؿٝص 
ٚايتأنس َٔ إٔ ايكضس َٓ٘ يٝؼ يعطق١ً  ،ٚعُا١ْ زبسٜت٘ ،املضطٟقإْٛ صبًؼ ايسٚي١ 

ٚال  ،١٦ٝٗ ايسيٌٖٝصا ايكٝس ٚاسبه١ُ ؾُٝا ربط زع٣ٛ ت يصا ٜٓتؿٞ ،ايتٓؿٝص أٚ نػبًا يًٛقت
 ٗسفأمنا ت ،جيٛظ قٝاغٗا بٗصا ايطًب ألٕ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ زع٣ٛ يٝؼ َكضٛز٠ يصاتٗا

ؾطاؽ َٔ عطٚض٠ االضتباط ٜؤزٟ إىل اإليصا  ،تجبٝت ايسيٌٝ املجبت يًشل ٚت٦ٝٗت٘ إىل
ٚال  ،حيٌُ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ انجط مما حيتٌُ ٜٚؿكسٙ ايهجري َٔ ؾاعًٝت٘ٚ ،َغُْٛٗا

                                                      

لدشة  00( مؽ قانؾن السخافعات السجنية والتجارية السرخية رقؼ 12يشغخ: السادة ) (0)
0653. 

مرجر  ،سدتعجمة في قزاء مجمذ الجولةالظمبات ال ،د. عبج العديد عبج السشعؼ خميفة (5)
 .560ص ،سابق

 .561ص ،السرجر نفده (0)
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تؤزٟ إىل سطَإ اشبضّٛ يف املٓاظع١ اإلزاض١ٜ َٔ اسبُا١ٜ  َٔ ثِٚ ،َع طبٝعتٜ٘تؿل 
 .(1)ايٛقا١ٝ٥ اييت تهؿًٗا ٖصٙ ايسع٣ٛ هلِ

 ضؾع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بضٛض٠ َػتك١ً بصاتٗا ثاًْٝا: 
ؾُٝا خيط  ،بعس االْتكازات اييت ٚدٗت ألسهاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا املضط١ٜ

غريت احمله١ُ عٔ  ،ٚايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ االضتباط بني غطٚض٠ب
ع٢ً إٔ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ زع٣ٛ  ،ٚاغتكطت أسهاَٗا ،ٚعسيت َٛقؿٗا ،َػاضٖا ايػابل

زٕٚ ؾطط االضتباط بٝٓٗا ٚبني َٔ  ،ضؾعٗا بضٛض٠ َػتك١ً ميهٔٚ ،َػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا
غا٤ ايهاٌَ أّ َٓاظعات قغا٤ نإ شيو يف َٓاظعات ايكأغٛا٤  ،ايسعا٣ٚ املٛعٛع١ٝ

ض١ٜ ايعًٝا يف سهِ هلا بإٔ: "... زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ إثبات ازقغت احمله١ُ اإل يصا ،(2)اإليػا٤
 .(3)..."اغتكالاًل أقُٝت إٕاسباي١ يًُٓاظع١ اإلزاض١ٜ تهٕٛ َكبٛي١ أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ ٚ

٢ً "ؾًتني" ٚيف قغ١ٝ ناْت تتعًل مبس٣ َؿطٚع١ٝ قطاض صازض باالغتٝال٤ ع
ؾكسَت مبٛدبٗا املسعٝتإ طًب إثبات اسباي١  ،يه١ًٝ ايؿٕٓٛ ازب١ًُٝ ًاالغتعُاهلا َكط
ٕ" قإْٛ املطاؾعات ٚتطبل أسهاَ٘ ؾُٝا يٛ أؾكبًت٘ احمله١ُ ع٢ً أغاؽ  ،بضٛض٠ َػتك١ً

ٜكغٞ يف املاز٠ ايجايج١ َٓ٘ ع٢ً  1972يػ١ٓ  47ٜطز ؾٝ٘ ْط يف قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ ضقِ 
                                                      

دعؾى بأن " 55/5/0655جمدة  ،ق 254قزت السحكسة اإلدارية العميا في الظعؽ رقؼ  (0)
وال سبيل إلى الخمط بيشها وبيؽ طمب وقف  ،إثبات الحالة دعؾى مدتقمة قائسة بحاتها

عت بيشهسا عخوف االستعجال التي ال محيص عشج ذلػ ولئؽ جس ،تشفيح القخار اإلداري 
إال أن طمب وقف التشفيح ال يتسخض أبجًا دعؾى مدتقمة قائسة  ،وجؾب تؾافخها في كميهسا

( مؽ قانؾن مجمذ الجولة السذار إليه 16وال يقبل االدعاء برخي  نص السادة) ،بحاتها
أما دعؾى إثبات مالؼ يختبط بجعؾى مؾضؾعية يظمب في صحيفتها وقف التشفيح ...

( 16الحالة كجعؾى مدتقمة لؼ يخد في شأنها مثل القيج السشرؾص عميه في السادة)
 .0150ص ،مرجر سابق ،5ج  ،السذار إليه"  أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ

 ،مرجر سابق ،قزاء األمؾر اإلدارية السدتعجمة ،د. عبج العديد عبج السشعؼ خميفة (5)
 .051ص

 ،5/0/0664جمدة  ،ق 53لدشة  5000الظعؽ رقؼ  ،ارية العميا السرخيةالسحكسة اإلد (0)
دار أبؾ السجمج  ،دون الظبعة ،تظؾر قزاء اإللغاء ،أشار إليه د. دمحم ماهخ أبؾ العيشيؽ

 .631ص ،5116 ،القاهخة ،لمظباعة
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أٚ  ،ؿٞ املضًش١ احملت١ًُ إشا نإ ايػطض َٔ ايطًب االستٝاط يسؾع عطض ضبسمأْ٘ ته
ٚبايتطبٝل يصيو ْعِ املؿطع يف  ،االغتٝجام سبل خيؿ٢ ظٚاٍ زيًٝ٘ عٓس ايٓعاع ؾٝ٘

دٝع ( َٔ قإْٛ اإلثبات زع٣ٛ إثبات اسباي١ أٚ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ... ُٚأ134،133املازتني)
س اشبربا٤ يالْتكاٍ ٚاملعا١ٜٓ ٚيٝؼ ٖٓاى َا حيٍٛ زٕٚ قبٍٛ سأيًكاعٞ يف ٖصٙ اسباي١ ْسب 

 . (1)ٖصٙ ايسع٣ٛ ع٢ً اغتكالٍ أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ..."
بايٓعط يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ  ،ايكٛاعس ٚاملبازئ األغاغ١ٝ يف قإْٛ املطاؾعات ٚال ميٓع

قبٌٝ محا١ٜ  َٚٔ ،ٖصٙ ايسع٣ٛ َٔ اإلدطا٤ات ايتشؿع١ٝ تَا زاَ ،ايسيٌٝ إشا ضؾعت اغتكالاًل
ضعا١ٜ  ،ال ٜضح سطَإ اشبضّٛ َٔ ضؾع ٖصٙ ايسع٣ٛ اغتكالال َٔ ثِٚ ،زيٌٝ اسبل

 .(2)ٚمتٗٝسًا يطؾع ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ،سبكٛقِٗ
بضٛض٠ َػتك١ً  ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ طؾع زع٣ٛبٜس ايسنتٛض َضطؿ٢ نُاٍ ٚصؿٞ ٜٚؤ

ثبات اسباي١ َػتكاًل غري َطتبط١ بايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ شيو بكٛي٘ بأْ٘: "...قس ٜطؾع طًب إ
ملا ضأٜٓاٙ يف طًب ٚقـ ايتٓؿٝص ايصٟ  قا٥ُا بصات٘ غري َطتبط١ بسع٣ٛ َٛعٛع١ٝ خالؾًا

 ،اطالم ٚصـ ايسع٣ٛ عًٝٗا ،شيوٜرتتب ع٢ً ٚ ،(3)ٜؿرتط إٔ ٜطؾع َكرتْا بطًب اإليػا٤"
 ،ٝؼ طًب١ ٚيًمبع٢ٓ آخط تعترب ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ أٚ إثبات اسباي١ ٚؾكًا هلصا االدباٙ زع٣ٛ َػتك

زٕٚ االضتباط بأٟ  ،نُٓاظع١ إزاض١ٜ أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ ،ٚبايتايٞ جيٛظ ضؾعٗا اغتكالاًل
 .(4)زع٣ٛ َٛعٛع١ٝ

                                                      

جمدة  ،ق 01لدشة  0565الجعؾى رقؼ  ،حكؼ محكسة القزاء اإلداري السرخية (0)
 .0155ص ،مرجر سابق ،5ج ،أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ ،56/01/0654

الجعؾى  ،؛ د. بخهان زريق502ص ،مرجر سابق ،د. دمحم عمي راتب وآخخون  (5)
 ،دون مكان الشذخ ،دون دار الشذخ ،الظبعة األولى ،السدتعجمة في القزاء االداري 

 .055ص ،5104

 .546ص ،مرجر سابق ،نقاًل عؽ د. خسيذ الديج إسساعيل (0)
دار السكتبددة  ،الظبعددة األولددى ،مبددادو وقؾاعددج إجددخاءات القزدداء اإلداري  ،د. بخهددان زريددق (1)

 .015ص ،5100 ،دمذق ،القانؾنية
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 ،املضط١ٜ ًُشه١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝايالدباٙ اسبسٜح اٚؾل ع٢ً ٜتغح مما تكسّ ٚ
قبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ  ،ضؾع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ميهٔأْ٘  املضطٟ ٚآضا٤ بعض ايؿك٘

ٕ اهلسف َٔ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٖٛ إثبات ايسيٌٝ يف أل ،بٗاغري َطتبط ٚ ،عٛع١ٝاملٛ
ٚعطٚض٠ االضتباط بٝٓٗا ٚبني زع٣ٛ ت١٦ٝٗ  ،اسباالت اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت

 .املػتعذ١ً ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚبايتايٞ ال ٜتٓاغب َع طبٝعتٗا ضؾع إىل عطق١ًٜؤزٟ  ،ايسيٌٝ

 ثالثالفرع ال

مً مدى االرتباط بني دعىى لعراقٌ ا مىقف القاىىٌ
 تًَئة الدلًل والدعىى املىضىعًة

جيٛظ ملٔ خيؿ٢ -1( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ع٢ً أْ٘: "144تٓط املاز٠)
عٝاع َعامل ٚاقع١ حيتٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع أَاّ ايكغا٤ إٔ ٜطًب َٔ ايكغا٤ 

االْتكاٍ يًهؿـ ٚتجبٝت  ،ٚبعس تبًٝؼ شٟٚ ايؿإٔ ،املػتعذٌ قبٌ إقا١َ زع٣ٛ املٛعٛع
يف ٖصا ايؿإٔ األسهاّ املتعًك١ باشبرب٠  ٢ٜٚطاع ،اسباي١ مبعّطؾ١ اسبانِ أٚ بٛاغط١ خبري

 .(1)ٜضح حمله١ُ املٛعٛع إٔ تتدص تكطٜط ايهؿـ غببًا سبهُٗا" -4ٚايهؿـ...
ؾاملالسغ َٔ ٖصا ايٓط إٔ َٛقـ املؿطع ايعطاقٞ ٚاعح  يف ضؾع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ 

ْ٘ أداظ يهٌ َٔ خيؿ٢ عٝاع َعامل  ٚاقع١ إش إ ،ت اسباي١ بضٛض٠ َػتك١ًايسيٌٝ أٚ تجب
 ،إٔ ٜتكسّ بطًب إىل ايكغا٤ املػتعذٌ ،حيتٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع أَاّ ايكغا٤ ،َع١ٓٝ

ع٢ً إٔ ٜتكسّ بٗصا ايطًب قبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ يف  ،يتجبت َعامل تًو اسباي١
ٚبٗصا قغت ضبه١ُ اغت٦ٓاف بػساز  ،غايـ ايصنط (144ٓط املاز٠)يٚؾكًا  ،َٛعٛع ايٓعاع

( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ 144بضؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ يف قطاض هلا بأْ٘: "... ٚدس إٔ املاز٠)
إٔ ٜطًب  ،أداظت ملٔ خيؿ٢ عٝاع َعامل ٚاقع١ حيتٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع أَاّ ايكغا٤

أٚ  ،اي١ مبعطؾ١ ايكاعٞتجبٝت اسب ،َٔ ايكغا٤ املػتعذٌ قبٌ إقا١َ زع٣ٛ املٛعٛع
ٕ املُٝع عًٝ٘ طايب ايهؿـ املػتعذٌ طًب إدطا٤ ايهؿـ َٛقعًٝا إٚسٝح  ،بٛاغط١ خبري

اييت اغتػًٗا املطًٛب ايهؿـ عسٙ  ،ٚضٌَ ،ٚمسٓت ،َٔ سسٜس ،يتكسٜط املٛاز ٚايعا٥س٠ ي٘

                                                      

 السعجل. 0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 011السادة) (0)
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 دٛض ايضب باغتعُاٍأٚنصيو تكسٜط  ،يف بٓا٤ زاضٙ ٚاييت ناْت َططٚس١ يف َٛقع ايعٌُ
 (1)ايكايب ايعا٥س ي٘ مما ٜهٕٛ َع٘ ايكطاض املتدص باالغتذاب١ يطًب ايهؿـ ايضشٝح ..."

زٕٚ االضتباط بٝٓٗا َٔ  ،بضٛض٠ َػتك١ً ٚقا١ُ٥ بصاتٗا زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ مبع٢ٓ ٜتِ ضؾع
ضٝا١ْ ي ،ايعطاقٞٚايكغا٤ ٖٚصا َػًو ضبُٛز غًه٘ املؿطع  ،ٚبني ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ

 ،ش يٝؼ َٔ املعكٍٛ االْتعاض سبني ضؾع ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝإ ،ٝاعيسيٌٝ َٔ خطط ايغا
يصا أداظ  املؿطع بضٛض٠  ،يتجبٝت ساي١ ٚقا٥ع َٔ ؾأْٗا إٔ تتبسٍ أٚ ربتؿٞ غطٜعًا

متٗٝسًا  ،اإلدطا٤ بتكسِٜ طًب إىل ايكغا٤ املػتعذٌ يتجبٝت اسباي١ صطحي١ ٚٚاعش١ يطايب
 .(2)يطؾع ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ ٚخس١َ هلا

ع٢ً  ،إٔ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٖٞ إدطا٤ َػتكٌ قا٥ِ بصات٘ ،َا تكسَّٔ  حٜتغ 
 ،ٚايكإْٛ ايعطاقٞ ،ٚايكغا٤ املضطٟ بعس ايتعسٌٜ عٔ َٛقؿٗا ،يكإْٛ ايؿطْػٞاٚؾل 

َٔ  ،زع٣ٛ َػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا غري َطتبط١ بايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝبٛصؿٗا ٚأداظٚا ضؾعٗا 
يف ايسع٣ٛ  ت٘يف إثبات ايسيٌٝ ٚت٦ٝٗايصٟ ٜتُجٌ ا ٖٚسؾٗ املػتعذ١ً يطبٝعتٗا ،َا ْؤٜسٙ

عٓس سسٚخ ٚاقع١ خيؿ٢ عًٝٗا َٔ  ،أٚ اييت غرتؾع َػتكباًل املٛعٛع١ٝ املطؾٛع١ ؾعاًل
 .ظٚاٍ آثاضٖا أٚ تػري َعاملٗا مبطٚض ايٛقت

 الثالث املبحث
 ل اإلداريةإىَاء دعىى تًَئة الدلً

أٚ بتكسِٜ  ،دطا٤ املعا١ٜٓ بٓؿػ٘بإْٗا٤ ايكاعٞ َٔ إ ،تٓتٗٞ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ
أٚ  ،غٓتٓاٍٚ بٝإ إْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بٛاغط١ ايكاعٞ يصيو ،تكطٜط اشببري املٓتسب

ثِ غٓتٓاٍٚ بٝإ سذ١ٝ اسبهِ ايضازض يف  ،بتكسِٜ تكطٜط اشببري املٓتسب يف)املطًب األٍٚ(
 :ٚؾل اآلتٞع٢ً  ،زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ يف) املطًب ايجاْٞ(

 األولاملطلب 

                                                      

فدددددي  ،0654/مددددددتعجل/043قدددددخار محكسدددددة اسدددددتئشاف بغدددددجاد بردددددفتها التسييديدددددة السدددددخقؼ  (0)
 غيخ مشذؾر.  6/1/0654

 .55ص ،مرجر سابق ،القاضي دمحم إبخاهيؼ الفالحي (5)
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 أو بتقديه  طة القاضٌاإىَاء دعىى تًَئة الدلًل بىس

 تقرير اخلبري امليتدب
 ،ايكاعٞ َٔ إدطا٤ املعا١ٜٓ إؾطاؽعٓس  ،بإْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ذبهِ احمله١ُ

غٓتٓاٍٚ بٝإ إْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ بعس إدطا٤ يصيو  ،ٚ بتكسِٜ تكطٜط اشببري املٓتسبأ
بتكسِٜ تكطٜط اشببري  ٥ٗاثِ غٓتٓاٍٚ بٝإ إْٗا ،)ايؿطع األٍٚ( املعا١ٜٓ َٔ ايكاعٞ يف

 :ٚؾل اآلتٞ)ايؿطع ايجاْٞ( ع٢ً  املٓتسب يف

 الفرع األول

 إىَاء دعىى تًَئة الدلًل بعد إجراء املعايية مً القاضٌ
يف اسباالت اييت ال ذبتاز إىل خرب٠  ،جيٛظ يًكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ يف ؾطْػا

إال إٔ  ،ٚت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚتجبٝت٘ بٓؿػ٘ ،اٍ إىل ضبٌ ايٓعاع إلدطا٤ املعا١ٜٓاالْتك ،ؾ١ٝٓ خاص١
إثبات ساي١ بعس إٔ تعطض ابٓ٘  ،سس اجملٓسٜٔأؾؿٞ قغ١ٝ طًب ٚايس  ،شيو ْازضًا َا حيسخ

ٚتٓاٚيت ايضشـ ٖصٙ اسبازث١ بٗذّٛ  ،١ثٓا٤ قٝازت٘ يػٝاض٠ عػهطٜيف أسبازث١ تضازّ 
 ،س أَط ض٥ٝؼ احمله١ُ مبٛدبٗا بٓسب أسس ايكغا٠ٚق ،ؾسٜس ع٢ً ايػًطات ايعػهط١ٜ

 ،ٚحيطض ايكاعٞ عٓس قٝاَ٘ بإدطا٤ املعا١ٜٓ ،إلثبات تًو اسباي١ يف ْؿؼ ّٜٛ ايٓطل باسبهِ
آخط  إعايفزٕٚ ايكٝاّ بأٟ إدطا٤ َٔ  ،شػبؾٝا٤ املطًٛب َٓ٘ إثباتٗا ؾسباي١ األ ضبغطًا

 .(1)ٚب٘ تٓتٗٞ ايسع٣ٛ
َّ ع٢ً أْ٘ يٝؼ مث١ َا ميٓع َٔ  ،١ ايكغا٤ اإلزاضٟاغتكطت ضبهُ ؾكسا يف َضط أ

ٖٛ يف  َأ نجريًا عايٛعع ال خيتًـ ٚ،(2)ٚؾل قإْٛ املطاؾعاتع٢ً ارباش إدطا٤ات املعا١ٜٓ 
( َٔ قإْٛ 133ٚؾل ْط املاز٠)ع٢ً  ،كاعٞ اإلزاضٟ املػتعذًٌْ٘ جيٛظ يإسٝح  ،ؾطْػا

يف اسباالت اييت ال ذبتاز إىل خرب٠  ،بٓؿػ٘االْتكاٍ إىل ضبٌ ايٓعاع ملعا١ٜٓ ايٛقا٥ع  ،اإلثبات
ؾعًٝ٘ إٔ ٜضسض سهًُا  ،إلدطا٤ املعا١ٜٓ بٓؿػ٘ ،إىل ضبٌ ايٓعاع ٘ٚيف ساي١ اْتكاي ،(3)ايؿ١ٝٓ

                                                      

(1)  C.E. 16/31977.Min Defense، C. epoux Maffet. Res.152. 

 .645ص ،مرجر سابق ،5ج ،أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ      
جمدة  ،ق0لدشة  30الجعؾى رقؼ  ،يشغخ حكؼ محكسة القزاء اإلداري السرخية (5)

 .640ص ،مرجر سابق ،5ج ،أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ ،0614/ 56/05
 .0635لدشة  52( مؽ قانؾن اإلثبات السرخي رقؼ 000يشغخ السادة) (0)
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اييت سسزٖا يالْتكاٍ  ،ٚايػاع١ ،س ايتاضٜذَٜع ذبس ،ٜبني يف َٓطٛق٘ إدطا٤ املعا١ٜٓ مبعّطؾت٘
شيو  ،َٔ مل حيغط دًػ١ املطاؾع١ َٔ اشبضَّٛٓطٛم اسبهِ إىل  إعالٕثِ  ،إىل ضبٌ ايٓعاع

 ،(1)نْٛ٘ َٔ سل اشبضّٛ سغٛض املعا١ٜٓ ،( َٔ قإْٛ اإلثبات5ٚؾل ْط املاز٠)ع٢ً 
 ،إشا اْتكٌ ايكاعٞ إىل َهإ ايٓعاع ،( َٔ قإْٛ اإلثبات2/ف131ْط املاز٠) ٚؾلع٢ً ٚ

ايعٌُ ٚإال نإ  ،املتعًك١ باملعا١ٜٓمجٝعٗا عُاٍ ٜبني ؾٝ٘ األ عًٝ٘ إٔ حيطض ضبغطًا
األَط  ،( َٔ قإْٛ اإلثبات132إشا اقتغ٢ األَط مبٛدب املاز٠) ي٘جيٛظ ٚ ،(2)باطاًل

 ،يف ضبٌ ايٓعاع داظ مساع٘ ؾٛضًا ؾإشا نإ ايؿاٖس َٛدٛزًا ،باغتسعا٤ ايؿٗٛز إلزا٤ ايؿٗاز٠
ت٢ َا َٚ ،(3)ٕ نإ بطًب ؾؿٟٛ مبعطؾ١ ناتب احمله١ُإٚ ؤٙأَا إشا نإ غا٥با داظ اغتسعا

تٓتٗٞ َُٗت٘  ،اشبضّٛ َٚالسعاتِٗ أقٛاٍإدطا٤ املعا١ٜٓ ٚمساع  )سصف(أ٢ْٗ ايكاعٞ 
ٕ صشٝؿ١ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ مبجاب١ طًب إلدطا٤ أل ،ٜٚكغٞ بإْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

 .(4)زٕٚ إٔ ٜتٓاٍٚ ؾضاًل يف اشبض١ََٛٔ  ،املعا١ٜٓ
جيٛظ يكاعٞ  إش ،َٚضط ،َا ٖٛ يف ؾطْػأ ع ،ال خيتًـ َٛقـ املؿطع ايعطاقٞٚ

االْتكاٍ بٓؿػ٘ إىل  ،يف اسباالت اييت ال ذبتاز إىل خرب٠ ؾ١ٝٓ خاص١ ،(5)األَٛض املػتعذ١ً

                                                      

( مؽ القانؾن نفده أن: "األحكام الرادرة بإجخاءات اإلثبات ال يمدم 2تشص السادة) (0)
إعالن مشظؾق هح  األحكام إلى مؽ لؼ  ويجب ،ما لؼ  تتزسؽ قزاًء قظعياً  ،تدبيبها

وكحلػ يجب إعالن األوامخ الرادرة بتعيؽ تاريخ إجخاء  ،يحزخ جمدة الشظق بها
 اإلثبات وإال كان العسل باطاًل"

( مؽ القانؾن نفده عمى" وتحخر السحكسة أو القاضي محزخًا 5/ف000تشص السادة) (5)
 ال كان العسل باطاًل"تبيؽ فيه جسيع األعسال الستعمقة بالسعايشة و إ

" لمسحكسة أو لسؽ 0635لدشة  52( مؽ قانؾن اإلثبات السرخي رقؼ 005تشص السادة) (0)
ولها ولمقاضي  ،تشجبه مؽ قزاتها حال االنتقال تعييؽ خبيخ لالستعانة به في السعايشة

السشتجب سساع مؽ يخى سساعه مؽ الذهؾد وتكؾن دعؾة هؤالء لمحزؾر بظمب أو شفؾيا 
 تب السحكسة"  مؽ كا

 .011ص ،مرجر سابق ،د. سيف الشرخ سميسان (1)
( مؽ قانؾن اإلثبات 052لمقاضي سمظة تقجيخية في إجخاء الكذف وفقًا لشص السادة) (2)

ففي حالة رفزه بإجخاء الكذف عميه أن يدبب  ،السعجل 0646لدشة  014العخاقي رقؼ 
 حكسه بالخفض.
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( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ اييت ْضت 144ملاز٠)اٚؾل ع٢ً  ،ضبٌ ايٓعاع إلدطا٤ املعا١ٜٓ
ع٢ً "...ٚتجبٝت اسباي١ مبعطؾ١ ايكاعٞ أٚ بٛاغط١ خبري ٜطاعٞ يف ٖصا ايؿإٔ األسهاّ 

 أقٛاٍٚتكغٞ ايكاعٞ بإْٗا٤ ايسع٣ٛ بعس االغتُاع إىل  ،(1)املتعًك١ باشبرب٠ ٚايهؿـ"
جبٝت اسباي١ بايؿهٌ ايصٟ ٚتٓعِٝ ضبغط بت ،ٚإدطا٤ ايهؿـ ع٢ً ضبٌ ايٓعاع ،ايططؾني

قغت ضبه١ُ ايتُٝٝع يف قطاض هلا بأْ٘ " ال جيٛظ يًُشه١ُ إٔ تتدص  يصا ،ناْت عًٝ٘
ٚإمنا ٜٓتٗٞ  ،اإلدطا٤ات ٚتٓعط يف أصٌ ايٓعاع ايصٟ ٜهٕٛ بعس إقا١َ ايسع٣ٛ ٚإدطا٤ املطاؾع١

يسع٣ٛ ْعط ا أثٓا٤ٚادبٗا عٓس سسٚز إدطا٤ ايهؿـ املػتعذٌ ٚسؿغ ايتكطٜط ملٓاقؿت٘ 
 .(2)اييت غرتؾع"

ٜتغح مما تكسّ أْ٘ َت٢ َا أ٢ْٗ ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ َٔ إدطا٤ املعا١ٜٓ 
ٚيف سكٝك١ األَط قٝاّ ايكاعٞ  ،ْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝإتٓتٗٞ َُٗت٘ ٜٚكطض  ،٘بٓؿػ

١ قٌ تهًؿأٚ ،غطعأتهٕٛ  ،يف اسباالت اييت ال ذبتاز إىل خرب٠ ؾ١ٝٓ ،بٓؿػ٘ ،بإدطا٤ املعا١ٜٓ
 َٔ اْتساب اشببري. 

 الفرع الثاىٌ

 إىَاء دعىى تًَئة الدلًل بتقديه تقرير اخلبري امليتدب
باْتساب خبري ملعا١ٜٓ إثبات ساي١  ،ٜكّٛ ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ يف ايػايب

اشببري املٓتسب  ٖٛ "إثبات ٕ إثبات اسباي١ مبعٓاٙ ايبػٝطأل ،ألعساز تكطٜط عٓٗا ،املٛعٛع
قس تهٕٛ ضبٌ ْعاع أَاّ ازبٗات  ،اضٟ املػتعذٌ يٛقا٥ع َاز١ٜ َع١َٓٝٔ ايكاعٞ اإلز

 .(3)ايكغا١ٝ٥ اإلزاض١ٜ"

                                                      

 السعجل. 0636لدشة  50السجنية العخاقي رقؼ ( مؽ قانؾن السخافعات 011السادة) (0)
أشدددار إليددده د. عبدددج  ،05/3/0624فدددي  0624 -ح0205قدددخار محكسدددة التسييدددد السدددخقؼ  (5)

 ،0635 ،بغددجاد ،دار التزددامؽ ،الجدددء الثدداني ،قؾاعددج السخافعددات العخاقددي ،الددخحسؽ العددالم
 .001ص

 ،اإلجددخاءات السجنيددة واإلداريددة الددجعؾى اإلداريددة االسددتعجالية طبقددا لقددانؾن  ،رضددية بخكايددل (0)
 -جامعة مؾلؾد معسخي  ،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى مجمذ كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية

 .001ص ،5101 ،الجدائخ ،تيدي وزو
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خبري إلثبات اسباي١ يف  باْتساب ،ٝكّٛ ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ يف ؾطْػاؾ
( َٔ قإْٛ ايعساي١ ض،1/ف531ملاز٠)اٚؾل ع٢ً  ،املػا٥ٌ اييت ذبتاز إىل اشبرب٠ ايؿ١ٝٓ

ْضت ع٢ً أْ٘ إشا مل ٜطًب َٔ قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً غ٣ٛ  اإلزاضٟ ايؿطْػٞ عٓسَا
زٕٚ تٛقٝع َٔ ضباّ َٔ ع٢ً طًب بػٝط تكسّ ي٘  ؾٝذٛظ ي٘ بٓا٤ً ،إثبات ساي١ ايٛقا٥ع

( َٔ ايكإْٛ 221/9باملاز٠) عُاًل ريًاٚست٢ يٛ يف غٝاب قطاض إزاضٟ َػبل إٔ ٜعني خب
ييت َٔ ؾأْٗا إٔ تؤزٟ إىل ْعاع أَاّ زٕٚ تأخري بإثبات ساي١ ايٛقا٥ع أَ يٝكّٛ  ،ْؿػ٘

 .(1) ازبٗات ايكغا١ٝ٥
عساز ضبغط سباي١ إشيو بٚ ،ال بإدطا٤ ع١ًُٝ اإلثباتإال ٜهًـ اشببري املٓتسب ٚ

ري مبطٚض نايٛقا٥ع املاز١ٜ اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ايتّػ ،ٚاألَانٔ املطًٛب إثباتٗا ،ؾٝا٤األ
بصيو قغت صبًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ يف ٚ ،زٕٚ املػاؽ باملطانع ايكا١َْْٝٛٔ  ،ايٛقت

ٟ ١َُٗ أخط٣ غري ايتشكل املازٟ ربطز بطبٝعتٗا عٔ صباٍ أ( "بإٔ Blancardقغ١ٝ)
 ،ًاعاز٠ ؾدضًا ٚاسس ٜهٕٛ اشببري املٓتسب ٚ ،تطبٝل إدطا٤ات إثبات اسباي١ بضؿ١ َػتك١ً"

جيٛظ ٚ ،ايغطٚض٠ نجط َٔ خبري إشا زعتإٔ ٜعٗس ايكاعٞ ع١ًُٝ اإلثبات إىل أإال أْ٘ ال ميٓع 
ٖصا ٚتكطٜط اشببري  ،املسع٢ عًٝ٘ احملتٌُ إخطاضزٕٚ َٔ يًكاعٞ األَط بٓسب خبري ست٢ 

 ،اييت خيؿ٢ َٔ ظٚاهلا مبطٚض ايٛقت ٚاألؾٝا٤ ،يًٛقا٥ع ٜهٕٛ َؿضاًل إٔاملٓتسب جيب 
إشا  ،عس ٖصا ايتكطٜط املطدع ايٛسٝس يًكاعٞ عٓس ايٓعط يف ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٜٝٚ )سصف(

 .(2)إْٗا٤ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٚ ٜتِ بتكسِٜ ٖصا ايتكطٜط َؿضاًل ،ت أٚ تبسيت سايتٗااختؿ
 َّ ( َٔ قإْٛ 134ٝكّٛ قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً مبٛدب املاز٠)ؾا يف َضط أ

ٜٚتبع بؿأْٗا ايكٛاعس املٓضٛظ عًٝٗا يف قإْٛ  ،بٓسب خبري إلثبات اسباي١ ،اإلثبات
إثبات ايٛقا٥ع املاز١ٜ ب١َُٗ اشببري املٓتسب ٚتكتضط  ،(3)اإلثبات يف ايباب اشباظ باشبرب٠

                                                      

لدددشة  264/5111ر( مددؽ قددانؾن العجالددة اإلداريددة الفخندددية رقددؼ ،0/ف200يشغددخ السددادة) (0)
5111. 

(2)  C.E،"Dame Blancard et Groupement quartiers Saint Jneapis" 

precite.    

  .641ص ،مرجر سابق ،5ج ،أشار إليه د. كسال الجيؽ مشيخ
"يجؾز  عمى 0635لدشة  52( مؽ قانؾن اإلثبات السرخي رقؼ 001تشص السادة) (0)

أن يشجب أحج الخبخاء لالنتقال والسعايشة  ،لمقاضي في الحالة السبيشة في السادة الدابقة
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ٚإعساز  ،تٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع يف املػتكبٌحياييت  ،اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت
إىل إٔ دعٌ ١َُٗ اشببري  ،تكطٜط عٓٗا إال أْ٘ شٖب ؾكٗا٤ ايكإْٛ اشباظ يف َضط ٚحبل

يٝ٘ ايؿكٝ٘ إٚؾل َا شٖب ع٢ً  ،ؾٛتٛغطاؾًٝا ايٛاقع١ املطاز إثباتٗا تضٜٛطًا املٓتسب بتضٜٛط
 .  (1)ٜؤزٟ إىل ؾٛات اهلسف َٔ ٖصٙ ايسع٣ٛ ،(Tourdiasتٛضزٜؼ)ايؿطْػٞ 

يٝؼ تضٜٛط  ،زٚض اشببري املٓتسب بتأنٝس ،ع٢ً أثطٖا دط٣ ايعٌُ يف َضطٚ
 ،ٚإمنا أصبح ي٘ بٝإ غبب ايٛاقع١ ،ًا ؾشػبايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا تضٜٛطًا ؾٛتٛغطاؾٝ

 عًٝٗا يؿطٚط املتؿلاطابل تَٚعا١ٜٓ ايبغا٥ع ايكاب١ً يًتًـ ؾُٝا إشا ناْت  ،ٚذبسٜس َساٖا
 ،ٚإثبات ساي١ اشبًٌ أٚ ايتًـ يف بعض املباْٞ ،ٚبٝإ ق١ُٝ ايٓكط ؾٝٗا ،أّ مل تهٔ

ٚبصيو غًو ايكغا٤ اإلزاضٟ  ،(2)ٚتكسٜط ق١ُٝ املبايؼ ايالظ١َ إلصالسٗا ،َٚعطؾ١ أغبابٗا
 ،يتٛغٝع َٗاّ اشببري املٓتسب ،ملٓٗر ايصٟ غًه٘ ايكغا٤ املػتعذٌ املسْٖٞصا ا ،املضطٟ

قغت ضبه١ُ ايكغا٤ اإلزاضٟ املضطٟ يف  يصا ،يف إعساز تكطٜط عٔ ايٛقا٥ع املطًٛب إثباتٗا
سهِ هلا بأْ٘: "...ْسب خبري إلثبات ساي١ َٛدٛزات إسس٣ ايؿطنات اييت ٚععت ذبت 

 .(3)اسبطاغ١ ٚتكسٜط قُٝتٗا"
حيسز  ،عٔ ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗاط قٝاّ اشببري املٓتسب بإعساز تكطٜٚبعس 

دًػ١ يػُاع َالسعات اشبضّٛ ع٢ً ٖصا  ،( َٔ قإْٛ اإلثبات134ايكاعٞ مبٛدب املاز٠)
ٚتعين ٖصٙ املالسعات ايسؾٛع اشباص١ ببطالٕ أعُاٍ اشببري املٓتسب يعسّ  ،ايتكطٜط

                                                                                                                              

وعشجئح يكؾن عميه أن يعيؽ جمدة لدساع مالحغات  ،لذهؾد بغيخ يسيؽوسساع ا
الخرؾم عمى تقخيخ الخبيخ وأعساله وتتبع القؾاعج السشرؾص عميها في الباب الخاص 

 بالخبخة"
( السظمؾب مؽ الخبيخ السشتجب إلثبات الحالة " Tourdiasيقؾل الفقيه الفخندي تؾرديذ) (0)

 ،السرجر الدابق ،5ج ،كسال الجيؽ مشيخ ،يه دأشار إل ترؾيخ فؾتؾغخافي فشي"
 .641ص

أشار  0600يشايخ  1في  ،س12الجعؾى رقؼ  ،محكسة االستئشاف السختمظة السرخية (5)
 ،دار الكتب السرخية ،دون الظبعة ،قاضي األمؾر السدتعجمة ،إليه د. دمحم عمي رشجي

 .001ص ،0606 ،دون مكان الشذخ
جمدة  ،ق 02لدشة  300الجعؾى رقؼ  ،السرخية حكؼ محكسة القزاء اإلداري  (0)

 . 650ص ،مرجر سابق ،5ج ،كسال الجيؽ مشيخ أشار إليه د. ،53/3/0635
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زٕٚ َٔ اشببري املعا١ٜٓ  ٣دطأنُا يٛ  ،يكإَْٛطاعات٘ يألٚعاع ايؿه١ًٝ اييت ٜٛدبٗا ا
اشبضّٛ يًشغٛض أَاَ٘  إخطاضزٕٚ َٔ أٚ  ،اشبضّٛ مبٛعس اْتكاي٘ إىل ضبٌ ايٓعاع إخطاض

َا ضمس٘ ي٘ اسبهِ ايكاعٞ  لٚؾع٢ً أٚ عسّ قٝاَ٘  بأزا٤ املأَٛض١ٜ  ،أقٛاهلِيػُاع 
 .(1)بٓسب٘

ْكط دػِٝ يف تكطٜط  ٚدٛزؾبعس مساع ايكاعٞ ٖصٙ املالسعات إشا تبني ي٘ 
 األعُاٍأٚ ٜهًـ اشببري ْؿػ٘ بإنُاٍ  ،داظ ي٘ إٔ ٜٓسب خبريًا آخط ،اشببري املٓتسب

 ،أَا إشا تبني يًكاعٞ بعس مساع٘ ملالسعات اشبضّٛ ،(2)ايٓاقض١ إشا نإ قس أغؿٌ حبجٗا
 طبل َا ضمس٘ ي٘ اسبهِع٢ً ٚ ،ألٚعاع ايؿه١ًٝاٚؾل ع٢ً إٔ تكطٜط اشببري املٓتسب نإ 

ٚيٝؼ إال  ،ٚإٔ َالسعات اشبضّٛ اييت أبسٖٚا ع٢ً تكطٜط اشببري غري دس١ٜ ،ايكاعٞ بٓسب٘
ٚبٓا٤ً  ،(3)تكتضط ع٢ً ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ٗاْأل ،ٜكغٞ ايكاعٞ باْتٗا٤ ايسع٣ٛ ،يعطق١ً ايسع٣ٛ

ٕ اشببري املٓتسب إ: "...ٚسٝح بأْ٘ 16/4/1986ع٢ً شيو دا٤ اسبهِ ايضازض يف دًػ١ 
ٚناْت أعُاي٘ قس متت  ،املٓٛط١ ب٘ ٚؾكًا ملا ضمس٘ اسبهِ ايكاعٞ بٓسب٘باؾط املأَٛض١ٜ 

 ،صشٝش١ ؾهاًل ٚٚؾكًا يًكإْٛ ٚمل تكسّ مث١ اعرتاعات ع٢ً ٖصا ايتكطٜط َٔ ططيف ايتساعٞ
 .(4)َٚٔ ثِ تكغٞ احمله١ُ بإْٗا٤ ايسع٣ٛ"
 ،ٞ( َٔ قإْٛ املطاؾعات ايعطاق144ْضت املاز٠) ؾكسٚعٔ َٛقـ املؿطع ايعطاقٞ 

بٛصؿ٘ ايؿطٜع١ ايعا١َ يًكغا٤ اإلزاضٟ يف نٌ َا مل ٜطز ؾٝ٘ ْط خاظ يف قإْٛ صبًؼ 
حيتٌُ إٔ تضبح ضبٌ ْعاع أَاّ  ،جيٛظ ملٔ خيؿ٢ عٝاع َعامل ٚاقع١ -1ع٢ً " ايسٚي١

ٚبعس تبًٝؼ شٟٚ  ،زع٣ٛ املٛعٛع إقاَ٘إٔ ٜطًب َٔ ايكغا٤ املػتعذٌ قبٌ  ،ايكغا٤
ٜٚطاعٞ يف ٖصا  ،ؾ١ اسبانِ أٚ بٛاغط١ خبريطت اسباي١ مبعٚتجبٝ ،ايؿإٔ االْتكاٍ يًهؿـ

بايهؿـ ٚجيب إٔ ٜؿٌُ  ٜٓعِ ضبغطًا -2ايؿإٔ األسهاّ املتعًك١ باشبرب٠ ٚايهؿـ. 

                                                      

 ،دار الفكخ والقانؾن  ،الظبعة األولى ،مؾسؾعة الجعاوى  ،د. شخيف احسج الظباخ (0)
 .064ص ،5103 ،السشرؾرة

 .50ص ،مرجر سابق ،د. عمي الجيؽ زيجان (5)
 .050ص ،مرجر سابق ،جالمظيف واحسج مميجيد. دمحم عب (0)
الرادر  ،0650لدشة  655الجعؾى رقؼ  ،مدتعجل القاهخة ،حكؼ محكسة االستئشاف (1)

 .051ص ،مرجر سابق ،أشار إليه د. سيف الشرخ سميسان 03/1/0653بجمدة 
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ٚذبؿغ  ،ٚتجبٝت اسباي١ ،إدطا٤ ايهؿـ اقتغاٖاتكطٜط اشببري ع٢ً مجٝع املػا٥ٌ اييت 
ع٢ً صٛض٠ َضسق١  ٚيهٌ َٔ شٟٚ ايعالق١ إٔ حيضٌ ،صٛض٠ َٓ٘ يف قًِ احمله١ُ

"...َ٘ٓ(1). 
ٚدب ع٢ً  ،تػتٛدب االغتعا١ْ بطأٟ خبري ،ؾإشا ناْت ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا

 ،ػب َكتغٝات اسباي١ املطًٛب إثباتٗاحب ،نجطأاحمله١ُ تهًٝـ ايططؾني باْتداب خبري أٚ 
احمله١ُ ٜتٛىل  ،ٚيف ساي١ عسّ أتؿام ايططؾني ع٢ً تعٝني اشببري ،ع٢ً إٔ ٜهٕٛ عسزِٖ ٚتطًا
ع٢ً احمله١ُ ه١ُ اغت٦ٓاف بابٌ يف قطاض هلا "قغت ضب يصا ،(2)بتعٝٓ٘ قبٌ إدطا٤ ايهؿـ

اْتداب اشببري قبٌ َٛعس ايهؿـ يتُهني اشبضّٛ َٔ بٝإ اعرتاعاتِٗ سٍٛ ؾدط 
 .(3)اشببري"

إثبات بَُٗت٘  كتضطٚت ،ٕ نإ يف غٝاب اشبضّٛإٜٚباؾط اشببري املٓتسب عًُ٘ ٚ     
اسباٍ  ٞنُا ٖ ،َٔ ؾٛات ايٛقت ااييت خيؿ٢ عًٝٗ ،املطًٛب َٓ٘ إثباتٗا ،از١ٜايٛقا٥ع امل

ٚع٢ً اشببري  ،(4)بايٓػب١ شببري املٓتسب َٔ قبٌ ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ يف ؾطْػا
ٜٚضـ ؾٝ٘ َؿاٖست٘ مبٛقع  ،بايٛاقع١ املطًٛب َٓ٘ إثباتٗا املٓتسب إٔ ٜعس تكطٜطًا

ٚتكسميٗا إىل  ،ٚاألغباب اييت ب٢ٓ عًٝٗا ضأٜ٘ ،ا ناؾ١يٝٗإَع األَٛض اييت تٛصٌ  ،ايهؿـ
ٕ تكطٜط أاحمله١ُ  ٚدستٚإشا  ،(5)احمله١ُ ٚإعطا٤ صٛض٠ َٓٗا ملٔ ٜطًبٗا َٔ اشبضّٛ

إٔ تػتٛعح َٓ٘ عٔ أَٛض َع١ٓٝ الظ١َ يًؿضٌ يف  ٚدستأٚ إشا  ،اشببري املٓتسب غري ٚاٍف
                                                      

 السعجل. 0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 011السادة) (0)
 السعجل. 0646لدشة  014( مؽ قانؾن اإلثبات العخاقي رقؼ 000السادة) (5)
أشار إليه  ،6/5/0651في  46حقؾقية  ،5465قخار محكسة استئشاف بابل السخقؼ  (0)

 .50ص ،مرجر سابق ،القاضي دمحم إبخاهيؼ الفالحي
 السعجل. 0646لدشة  014( مؽ قانؾن اإلثبات العخاقي رقؼ 015يشغخ السادة) (1)
السعجل عمى"  0646لدشة  014( مؽ قانؾن اإلثبات العخاقي رقؼ 010تشص السادة) (2)

وأقؾال و مالحغات مؽ حغخ  ،يتزسؽ دعؾة الخرؾم ،يعج الخبيخ محزخًا بسهسته -أوالً 
 ،وأقؾال األشخاص الحيؽ اقتزت الحاجة إلى سساعهؼ ،وما قام به مؽ أعسال ،مشهؼ

 ،يؾقع الخرؾم عمى أقؾالهؼ  ومالحغاتهؼ -اثاني ،عمى أن يكؾن ذلػ دون حمف يسيؽ
وإذا امتشع أحجهؼ عؽ التؾقيع  ،ويؾقع األشخاص اآلخخون عمى ما يجلؾن به مؽ أقؾال

 ( مؽ القانؾن نفده.011يثبت الخبيخ ذلػ في السحزخ"؛ كحلػ يشغخ السادة)
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غٛا٤ أناْت َٔ تًكا٤ ْؿػٗا  ،ًػ١تكطض احمله١ُ زع٠ٛ اشببري املٓتسب سبغٛض د ،ايسع٣ٛ
يتاليف  ،عايفإؾًٗا إٔ تهًـ اشببري املٓتسب بتكسِٜ تكطٜط  ،أّ بٓا٤ ع٢ً طًب اشبضّٛ

ت ضبه١ُ ايتُٝٝع قغ يصا ،(1)أٚ إٔ تعٗس بصيو إىل خبري آخط ،اشبطأ أٚ ايٓكط يف عًُ٘
ًو إشا اعرتض اشبضِ ع٢ً خرب٠ اشببري ؾع٢ً احمله١ُ اغتسعا٤ٙ يعطض تبأْ٘: "

االعرتاعات عًٝ٘ يٝتٛىل ايطز عًٝٗا ٚهلا عٓس عسّ االقتٓاع بطزٙ إٔ تعطض املٛعٛع ع٢ً 
 .               (2)باب عسّ اقتٓاعٗا خبرب٠ اشببري"ٝثالث١ خربا٤ بعس بٝإ أغ

يغٛابط اٚؾل ع٢ً دا٤  ،احمله١ُ إٔ تكطٜط اشببري املٓتسب ٚدستأَا إشا 
 ،ٚال ضبٌ يالعرتاض عًٝ٘ ،ٗااملطًٛب إثباتٗا مجٝع ٚقس تغُٓت َػا٥ٌ ايٛاقع١ ،ايؿه١ًٝ

أٚ إشا تبني إٔ اعرتاعات اشبضّٛ ع٢ً  ،أٚ إٔ َا ٚقع عًٝ٘ َٔ اعرتاعات قس مت تالؾٝٗا
تكطض احمله١ُ بإْٗا٤ زع٣ٛ  ،ٚيٝػت إال يعطق١ً ايسع٣ٛ ،تكطٜط اشببري املٓتسب غري دس١ٜ

ٚيًططؾني اسبضٍٛ  ،بري املٓتسب تكطٜطٙألْٗا قس اغتٛؾت غاٜتٗا بإٜساع اشب ،تجبٝت اسباي١
( َٔ قإْٛ 2/ف144ع٢ً صٛض٠ َضسق١ َٔ ضبغط ايهؿـ ٚتجبٝت اسباي١ ٚؾكًا يًُاز٠)

 .(3)املطاؾعات املس١ْٝ ايعطاقٞ
َا تكسّ إٔ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ تٓتٗٞ َت٢ َا قاّ ايكاعٞ بإدطا٤ َٔ ٜتغح 

ايٛاقع١ املطًٛب إثباتٗا خاي١ٝ َٔ  املٓتسب تكطٜطٙ عٔ كسّ اشببريبتأٚ  ،املعا١ٜٓ بٓؿػ٘
 االعرتاعات. 

 املطلب الثاىٌ

 حجًة احلله الصادر يف دعىى تًَئة الدلًل
نجريًا عٔ غريٙ َٔ األسهاّ  ،تًـ اسبهِ ايضازض يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝخيال 

غٓتٓاٍٚ بٝإ سذ١ٝ اسبهِ ايضازض يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ يصا  ،ايضازض٠ يف ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً
دباٙ ايكاعٞ املػتعذٌ ٚاشبضّٛ يف)ايؿطع األٍٚ( ثِ غٓتٓاٍٚ بٝإ َس٣ سذٝت٘ ايسيٌٝ 

 : ٚؾل اآلتٞدباٙ ضبه١ُ املٛعٛع يف)ايؿطع ايجاْٞ( ع٢ً 

                                                      

 السعجل. 0646لدشة  014( مؽ قانؾن اإلثبات العخاقي رقؼ 012السادة) (0)
مجسؾعة األحكام  ،0645 ،هيئة القزايا اإلدارية ،001ار محكسة التسييد السخقؼ قخ  (5)

 .54ص ،0645 ،الدسة التاسعة ،العجد الخابع ،العجلية
 .51ص ،مرجر سابق ،القاضي دمحم إبخاهيؼ الفالحي (0)
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 الفرع األول

 حجًة احلله الصادر يف دعىى تًَئة الدلًل جتاه القاضٌ

 املستعجل واخلصىو
ايضازض عٔ قاعٞ يألٚاَط  ،مل ميٓح املؿطع ايؿطْػٞ سذ١ٝ ايؿ٤ٞ املكغٞ ب٘

ًؼ ايسٚي١ ٚاغتكط عًٝ٘ قغا٤ صب ،(1)ٚاعتربٖا ْاؾص٠ بضؿ١ َؤقت١ ،األَٛض املػتعذ١ً
ٚاعؿ٢ ايضؿ١ شاتٗا ع٢ً األٚاَط ايضازض٠ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ  ،ايؿك٘ ٚأٜسٙ ،(2)ايؿطْػٞ

 . (3)أٚ إثبات اسباي١
ايضازض يف  ٕ اسبهِ ايضازض يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ نباقٞ األسهاّؾإٚيف َضط 
يٝؼ إش  ،ًٜٚعّ ططيف اشبض١َٛ ،ٜكٝس ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ ،ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً

عاز٠ إيٝؼ يًدضّٛ ٚ ،َا قغ٢ ب٘ أٚاًلٔ يًكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ إٔ ٜعسٍ حبهِ ثإ ع
أٚ َػاٜط يًشهِ ايضازض يف  ،بكضس اسبضٍٛ عٌ سهِ َٓاقض ،يٝ٘إضؾع زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ 

 ،(4)ٚ املطانع ايكا١ْْٝٛأ ،أٚ تعسٌٜ يف ايعطٚف املاز١ٜ ،َا مل حيضٌ تػٝري ،ىلايسع٣ٛ األٚ
ؾال جيٛظ ايٓعط ؾٝٗا إشا قسَٗا  ،ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ إشا صسض سهِ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ

ايعطٚف املاز١ٜ أٚ  ٖٛ إٔ ،ٚايػبب ،ٚاملٛعٛع ،اشبضّٛ اذبس ؾٝٗاٚ ،املسعٞ َط٠ ثا١ْٝ
يٝ٘ ايطًب إايصٟ قسّ  ،ٚجيب ع٢ً قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً ،تتػرياملطانع ايكا١ْْٝٛ مل 

شيو َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ست٢ يٛ مل ٜسؾع ب٘  ،عسّ قبٛي٘ يػبل ايؿضٌ ؾٝ٘ ،املػتعذٌ ازبسٜس
قغت ضبه١ُ ايٓكض املضط١ٜ "إٕ نإ األصٌ يف األسهاّ ايضازض٠ يف األَٛض  يصا ،اشبضّٛ

 ،ٚال تؤثط يف أصٌ ايٓعاع ،ٞ ب٘ باعتباضٖا ٚقت١ٝاملػتعذ١ً أْٗا ال ذبٛظ سذ١ٝ األَط املكغ

                                                      

 ،نقاًل عؽ د. كسال الجيؽ مشيخ ،( مؽ تقشيؽ السحاكؼ اإلدارية الفخنديR.103السادة) (0)
 .0512ص ،مرجر سابق ،5ج

(2)  C.E 3/10/1958/،"soc.des autcears garonnais". 

 . 0512ص ،اشار اليه السرجر نفده 
(3)  Delvolve "chose jugee" Encyclopedie Dalloz، 1985  No 25،26. 

       .0513ص ،أشار إليه السرجر نفده
 ،دار الفكدخ الجدامعي ،ة األولدىالظبع ،السخافعات اإلدارية ،د. عبج الخؤوف هاشؼ بديؾني (1)

 .010ص ،5114 ،اإلسكشجرية
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َت٢  ،ثاض٠ ايٓعاع ايصٟ ؾضٌ ؾٝ٘ ايكاعٞ املػتعذٌ َٔ دسٜسإإال إٔ ٖصا يٝؼ ٜعين دٛاظ 
ش إ ،نإ َطنع اشبضّٛ ٖٛ ٚايعطٚف اييت اْتٗت باسبهِ ٖٞ ْؿػٗا مل ٜططأ عًٝٗا أٟ تػٝري

مبٛدب األَط  ،بت ٚادب االسرتإّ ٖصا ٜغع باسبهِ املػتعذٌ ططيف اشبض١َٛ يف ٚعع ثاإ
ٚيصات املٛعٛع ايصٟ نإ ضبٌ ايبشح يف  ،أٚدبت٘املكغٞ ب٘ بايٓػب١ يٓؿؼ ايعطٚف اييت 

َٚا زاّ مل حيضٌ أٟ تػري َازٟ أٚ قاْْٛٞ يف َطنع ايططؾني ٜػٛؽ  ،اسبهِ ايػابل صسٚضٙ
 .(1)يًشاي١ ايطاض١٥" َؤقتًا إدطا٤ً
( َٔ قإْٛ اإلثبات ع٢ً"...إشا اذبس 105املاز٠)عٔ َٛقـ املؿطع ايعطاقٞ ْضت ٚ     

ططاؾِٗ...". أٟ إٔ سذ١ٝ اسبهِ ال ًٜعّ إال اشبضّٛ املُجًني أأططاف ايسع٣ٛ ٚمل تتػري 
 .(2)يف ايسع٣ٛ

أٚ أٟ  ،إٕ األسهاّ ايضازض٠ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ،َا تكسّ خالص١ ايكٍٛ يف
ؾال ٜهٕٛ يًكاعٞ ع٢ً  ،ايكطعٞذبٛظ سذ١ٝ ايؿ٤ٞ املكغٞ ب٘ ناسبهِ  ،طًب َػتعذٌ

حبٝح  ،أٚ املطانع ايكا١ْْٝٛ ،َا مل تتػري ايعطٚف املاز١ٜ ،ٚال١ٜ َا اايسع٣ٛ بعس اسبهِ ؾٝٗ
عاز يًكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ ٚالٜت٘ تٚ ،إشا تػريت تًو ايعطٚف ظايت ٖصٙ اسبذ١ٝ املؤقت١

مبا  أصسضٙػابل ايصٟ يًشهِ اي ًاض سهِ خالؾاصسإٚبإَهاْ٘  ،يًٓعط يف ايطًب َٔ دسٜس
 ايتػري ازبسٜس.ٜٚتٓاغب 

 الفرع الثاىٌ

 حجًة احلله الصادر يف دعىى تًَئة الدلًل جتاه حملنة املىضىع
إٔ األسهاّ ايضازض٠ يف ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً ال تؤثط يف ضبه١ُ  َٔ املكطض قاًْْٛا

كغٞ ؾٝ٘ أَاّ ال ذبٛظ ٖصٙ األسهاّ سذ١ٝ األَط امل إش ،ٚال سذ١ٝ هلا أَاَٗا ،املٛعٛع
شيو بإٔ قاعٞ األَٛض  ٚتػٛؽ ،أٚ ال تأخص بٗاؾًٗا إٔ تػريٖا أٚ تعسهلا  ،ضبه١ُ املٛعٛع

ال تهٕٛ سبهُ٘ سذ١ٝ أَاّ  األنٝسؾُٔ  ،املػتعذ١ً ال ميؼ أصٌ اسبل ٚمل ٜتعطض ي٘
ْ٘ بايٓػب١ يألسالّ ايضازض٠ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ أال إ ،(3)ضبه١ُ املٛعٛع ٚال تتكٝس ب٘

                                                      

أشدار إليده  ،4/5/0635جمدة  ،ق 00لدشة  114الظعؽ رقؼ  ،محكسة الشقض السرخية (0)
 .102ص ،مرجر سابق ،السحامي ياسيؽ غانؼ

 السعجل. 0646لدشة  014( مؽ قانؾن اإلثبات العخاقي رقؼ 012السادة) (5)
السعدددجل؛ حكدددؼ  0646لددددشة  014قدددانؾن اإلثبدددات العخاقدددي رقدددؼ ( مدددؽ 012يشغدددخ السدددادة) (0)

أشدار  ،0622أبخيدل  01في  0551القزية رقؼ  ،محكسة االستئشاف السختمظة السرخية



 (00( ، السنة )96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

763 

يصا  ،ؾأْٗا تبك٢ ٖٞ ٚتكاضٜط اشبربا٤ ضبٌ اعتباض أَاّ قاعٞ املٛعٛع ،إثبات اسباي١ أٚ
قطضت ضبه١ُ ايٓكض بإٔ: "ايكغا٤ بإدطا٤ أَط ٚقيت ال حيٛظ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ احملهّٛ ب٘ يف 

ايكطاضات اييت ذبضٌ يف زعا٣ٚ  شيوٜٚػتج٢ٓ َٔ  ،َٛعٛع ايٓعاع أَاّ ضبه١ُ املٛعٛع
َع تكاضٜط اشبربا٤ ضبٌ اعتباض قاعٞ املٛعٛع عٓس اسبهِ يف أصٌ إثبات اسباي١ ؾٗٞ باق١ٝ 

قاعٞ املٛعٛع باألخص  ؾال ًٜعّ ،أٚ ضبٌ اعتباض ،ٚايكٍٛ بأْٗا ضبٌ ْعط (1)ايٓعاع..."
ألٕ ضأٟ اشببري يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ  ،ؾً٘ إٔ ٜأخص ب٘ أٚ تطن٘ ،بتكطٜط اشببري املٓتسب

ا ٜسخٌ يف ْطام ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يكاعٞ مم اإلثباتيٝؼ إال عٓضطًا َٔ عٓاصط 
خص بتكطٜط اشببري املٓتسب َٔ ايكغا٤ َٚٔ باب أٚىل جيٛظ ي٘ عسّ األ ،(2)املٛعٛع

أٚ نإ ٖٓاى  ،يًشكٝك١ أٚ تبني ي٘ أْ٘ َٓاٍف ،سغ ع٢ً ايتكطٜط عسّ صشت٘املػتعذٌ إشا ال
تُٝٝع بأْ٘ "حمله١ُ قغت ضبه١ُ اي يصا ،أٚ غري شيو َٔ ايعٝٛب ،زا٤ املأَٛض١ٜأْكط يف 

مبعطؾ١ خربا٤  ٕ دبطٟ نؿؿًاأاملٛعٛع اسبل يف إٔ ال تطنٔ إىل ايهؿـ املػتعذٌ ٚ
 .(3)بإؾطاؾٗا إشا نإ ايهؿـ غري صاحل يًشهِ"

 ،إشٕ تهٕٛ األسهاّ ايضازض٠ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ َطع١ٝ أَاّ ضبه١ُ املٛعٛع
سغ َٔ ْط الٜٚ ،(4) شيوإال إشا اغتذس غبب أَاّ ضبه١ُ املٛعٛع ٜسعٛ إىل غري

 اإلثبات( َٔ قإْٛ 131ٚاملاز٠) ،(5)( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ايعطاق4ٞ/ف144املاز٠)

                                                                                                                              

دار الشذدددخ لمجامعدددات  ،الظبعدددة األولدددى ،القزددداء السددددتعجل ،إليددده د. دمحم عبدددج المظيدددف
 .150ص ،0662 ،القاهخة ،السرخية

أشدددار إليددده د.  ،0640 ،1555رقدددؼ  656ص 00محامددداة  ،محكسدددة الدددشقض السردددخية  (0)
 ،القدداهخة ،مكتبددة القدداهخة الحجيثددة ،القزدداء السدددتعجل فددي الفقدده والقزدداء  ،حدددؽ عكددؾش

 .52ص ،بجون سشة الشذخ
عمدددى أن " رأي  0635لدددشة  52( مدددؽ قددانؾن اإلثبدددات السرددخي رقدددؼ 023تددشص السددادة) (5)

 الخبيخ ال يقيج السحكسة"
أشار إليه  ،2/00/0645السؤرخ  ،0645 ،مجنية أولى 064التسييد رقؼ قخار محكسة  (0)

 .00ص ،مرجر سابق ،القاضي دمحم إبخاهيؼ الفالحي
 ،0624 ،بغجاد ،مظبعة سمسان األعغسي ،اإلجخاءات السدتعجمة ،د. صفاء العارف (1)

 .34ص
السعجل  0636لدشة  50( مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ 011تشص السادة) (2)

 عمى أنه: "ير  لسحكسة السؾضؾع أن تتخح تقخيخ الكذف سببا لحكسها".
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خص ؾًٗا األ ،سبهُٗا أْ٘ خريت ضبه١ُ املٛعٛع يف األخص بتكطٜط ايهؿـ أٚ املعا١ٜٓ غببًا
 .(1)ٚخًٛٙ َٔ نٌ اعرتاض خيٌ بضشت٘ ،ب٘ يف ساي١ اقتٓاعٗا بضش١ ايتكطٜط

 ،يٝ٘ املؿطعإٕ ايكغا٤ ايعطاقٞ شٖب يف بعض أسهاَ٘ ع٢ً خالف َا شٖب أإال 
عٓسَا قغت ضبه١ُ ايتُٝٝع يف قطاض هلا بإٔ: "ايهؿـ املػتعذٌ ال ٜضًح ٚسسٙ غٓسًا 

قغت ضبه١ُ اغت٦ٓاف ٚ ،(2)املطاؾع١" أثٓا٤يًشهِ إش البس يًُشه١ُ َٔ إدطا٤ ايهؿـ 
عاز٠ إ" بإَهإ املُٝع ايطعٔ بتكاضٜط اشبربا٤ ٚبأْ٘  هلا ٣ْٛٓٝ بضؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ يف قطاٍض

سهاّ إٔ ايهؿـ ٖصٙ األغح َٔ ٜت ،(3)ايهؿـ مبعطؾ١ خربا٤ آخطٜٔ عٓس إقا١َ ايسع٣ٛ"
خطٜٔ عٓس آؾ١ خربا٤ طعازت٘ مبعإ ميهٔٚ ،يًشهِ هٕٛ غببًاٜاملػتعذٌ ٚسسٙ ال ٜضًح إٔ 

 ٗسفت ،ٕ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝأل ،يعطاقٞيٝ٘ ايكغا٤ اإإال أْ٘ ال ْؤٜس َا شٖب  ،إقا١َ ايسع٣ٛ
إدطا٤ نؿـ ٜٚؤزٟ  ،ٚاْسثاض آثاضٖا ،تجبٝت ساي١ ٚاقع١ خيؿ٢ عًٝٗا َٔ عٝاع َعاملٗا إىل

إىل ؾٛات اهلسف َٔ ٖصٙ ايسع٣ٛ اييت ال  ،دسٜس يًٛاقع١ عٓس إقا١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ
١ املٛعٛع إٔ تتدص ْؤٜس َٛقـ املؿطع عٓسَا أداظ حملهُ يصا ،ذبتٌُ ايتأدٌٝ ٚايتأخري

 .أَ تكطٜط ايهؿـ غببا سبهُٗ
 ةـاخلامت

بعس إٔ اْتٗٝٓا َٔ نتاب١ ٖصا ايبشح تٛصًٓا إىل مج١ً َٔ االغتٓتادات 
 ٚايتٛصٝات ميهٔ أمجاهلا ع٢ً ٚؾل اآلتٞ:

 االغتٓتادات أٚاًل:
مل ٜعّطف ايكإْٛ ايعطاقٞ ٚايكٛاْني املكاض١ْ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ بضٛض٠  -1

 ٚٚاعش١ َا أز٣ إىل تبأٜ أضا٤ ايؿكٗا٤ يف تعطٜؿِٗ هلصٙ ايسع٣ٛ. ،حي١صط

مل ٜٓعِ املؿطع ايعطاقٞ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ بٓضٛظ خاص١ يف قإْٛ صبًؼ  -2
ٚانتؿ٢ باإلساي١ اىل ايكٛاعس ايعا١َ يف قإْٛ  ،املعس1979ٍيػ١ٓ  65ايسٚي١ ضقِ 

                                                      

السعجل عمى أنه:  0646لدشة  014( مؽ قانؾن اإلثبات العخاقي رقؼ 000تشص السادة) (0)
 "لمسحكسة أن تتخح مؽ تقخيخ السعايشة سببًا لحكسه"

أشار إليه  ،52/6/0632ي السؤرخ ف ،0630/حقؾقية/0145قخار محكسة التسييد السخقؼ  (5)
 .050ص ،مرجر سابق ،د. عسار سعجون حامج السذهجاني

السؤرخ في  ،5111/مدتعجل/50قخار محكسة استئشاف نيشؾى برفتها التسييدية السخقؼ  (0)
 .050ص ،مرجر سابق ،أشار إليه نجى حسدة صاحب الخبيعي ،50/0/5111
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ٜٚعس شيو قضٛضًا يًتٓعِٝ ايكاْْٛٞ  ،ٍاملعس 1969يػ١ٓ  83املطاؾعات املس١ْٝ ضقِ 
 يسع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ ٜػتًعّ تالؾٝ٘.

ْعطًا يطبٝعتٗا  ،ال ٜػتًعّ يكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ األ١ًٖٝ ايها١ًَ يًتكاعٞ -3
ع٢ً خالف ايكإْٛ ايعطاقٞ ايصٟ  ،ٚاملضطٟ ،شيو ٚؾكًا يًكإْٛ ايؿطْػٞ ،املػتعذ١ً

ٖٚصا ال ٜتٓاغب َع طبٝع١ زع٣ٛ  ،سع٣ٛ األ١ًٖٝ ايها١ًَ يًتكاعٜٞؿرتط ع٢ً ططيف اي
 ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ.

شٖب ايكغا٤ ايعطاقٞ يف بعض أسهاَ٘ إىل إٔ ايهؿـ املػتعذٌ ٚسسٙ ال ٜضًح إٔ  -4
إال إٔ  ،ٚباإلَهإ إعازت٘ مبعطؾ١ خربا٤ آخطٜٔ عٓس إقا١َ ايسع٣ٛ ،ٜهٕٛ غببًا يًشهِ

نٕٛ إدطا٤ نؿـ دسٜس يًٛاقع١  ،ع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜٖصا ال ٜتٓاغب َع طبٝع١ ز
عٓس إقا١َ ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ قس تؤزٟ إىل ؾٛات اهلسف َٔ ٖصٙ ايسع٣ٛ اييت ال 

 ٚايتأدٌٝ. ،ذبتٌُ ايتأخري

ُؾطعت زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ إلثبات ايٛقا٥ع اييت خيؿ٢ عًٝٗا َٔ ظٚاٍ آثاضٖا أٚ  -5
ضٜٛط تًو اآلثاض أٚ املعامل ٚاغتدساَ٘ نسيٌٝ شبس١َ َٔ خالٍ ت ،عٝاع َعاملٗا

 ايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ.

ٚعسّ املػاؽ  ،تتكٝس زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ بغطٚض٠ تٛاؾط عابط االغتعذاٍ -6
 ٚاأل١ًٖٝ. ،ٚايضؿ١ ،ؾغاًل عٔ ايغٛابط ايؿه١ًٝ ممج١ًً باملضًش١ ،بأصٌ اسبل

يسيٌٝ اإلزاض١ٜ َتٛؾطًا يف نٌ ساي١ ٜعس عابط االغتعذاٍ املربض يكبٍٛ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ا -7
 حبٝح ال ميهٔ إصالس٘ َػتكباًل. ،ٜكضس َٓٗا إثبات ق١ُٝ نٌ عطض خيؿ٢ ظٜازت٘

زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ ٖٞ إدطا٤ َػتكٌ قا٥ِ بصات٘ ٚؾكًا يهٌ َٔ ايكإْٛ  -8
 ،ٚايكإْٛ ايعطاقٞ ،ٚايكغا٤ املضطٟ بعس ايتعسٌٜ عٔ َٛقؿُٗا ايػابل ،ايؿطْػٞ

 ظ ضؾعٗا نسع٣ٛ َػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا غري َطتبط١ بايسع٣ٛ املٛعٛع١ٝ.ٚجيٛ

أٚ  ،تٓتٗٞ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ باْتٗا٤ ايكاعٞ َٔ إدطا٤ املعا١ٜٓ بٓؿػ٘ -9
 بتكسِٜ تكطٜط اشببري املٓتسب.

ٜكٝس ايكاعٞ اإلزاضٟ املػتعذٌ ٚططيف  ،اسبهِ ايضازض يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ -10
إال أْ٘ ٜبك٢ ٖصا اسبهِ ٚتكاضٜط اشبربا٤ ضبٌ اعتباض أَاّ قاعٞ املٛعٛع  ،١َٛاشبض

 ؾً٘ إٔ ٜأخص ب٘ أٚ تطن٘.

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات
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زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ ْكرتح ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ إٔ حيصٚ سصٚ املؿطع ايؿطْػٞ بتٓعِٝ  -1
ٕ أٚ ع٢ً األقٌ ٚعع ْضٛظ خاص١ يف قاْٛ ،اإلزاض١ٜ بٓضٛظ قا١ْْٝٛ َػتك١ً

 ،ٚبٝإ ناؾ١ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بٗا ،املعسٍ 1979يػ١ٓ  65صبًؼ ايسٚي١ ضقِ 
 1969يػ١ٓ  83ٚعسّ االنتؿا٤ بايكٛاعس ايعا١َ يف قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ضقِ 

 املعسٍ.

ْٛصٞ املؿطع ايعطاقٞ بإٔ ٜٓعِ إدطا٤ات ايتكاعٞ يف زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ  -2
شيو الختالف  ،َٚػتك١ً عٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ،١بٓضٛظ قا١ْْٝٛ خاص

 عٔ املٓاظعات املس١ْٝ. ،املٓاظعات اإلزاض١ٜ

ست٢  ،بايػُاح يًدضّٛ بتكسِٜ زع٣ٛ ت١٦ٝٗ ايسيٌٝ اإلزاض١ٜ املؿطع ايعطاقْٞٛصٞ  -3
شيو َٔ خالٍ  ،ْعطًا يطبٝعتٗا املػتعذ١ً ،ٚإٕ مل تتٛؾط األ١ًٖٝ ايها١ًَ يًتكاعٞ

( َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ايعطاقٞ بٛصؿ٘ َطدعًا يًكغا٤ 3)ز٠تعسٌٜ ْط املا
 اإلزاضٟ يتكطأ ناآلتٞ:

ٚإال ٚدب إٔ ٜٓٛب  ،ايتا١َإٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ططيف ايسع٣ٛ َتُتعًا باأل١ًٖٝ  ٜػتًعّ"
األ١ًٖٝ ايتا١َ  تػتًعّعسا ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً ؾال  ،عٓ٘ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاًْْٛا

 ". أصٌ اسبلًٛب ؾٝٗا سهًُا ٚقتًٝا ال ميؼ يًتكاعٞ ألٕ اسبهِ املط
 ادرـاملص

 أٚاًل: ايهتب
 ،َٓؿأ٠ املعاضف ،ايطبع١ األٚىل ،ايكغا٤ املػتعذٌ ٚايتٓؿٝص ،٢املٓذ ز. إبطاِٖٝ -1

 .1999 ،اإلغهٓسض١ٜ

 ،زٕٚ زاض ايٓؿط ،ايطبع١ األٚىل ،ايسع٣ٛ املػتعذ١ً يف ايكغا٤ اإلزاضٟ ،ظضٜل ز. بطٖإ -2
 .2017 ،زٕٚ َهإ ايٓؿط

زاض املهتب١  ،ايطبع١ األٚىل ،َبازئ ٚقٛاعس إدطا٤ات ايكغا٤ اإلزاضٟ ،ـــــــــــــــــــــ -3
 .2011 ،زَؿل ،ايكا١ْْٝٛ

 ،َهتب١ ايكاٖط٠ اسبسٜج١ ،املػتعذٌ يف ايؿك٘ ٚايكغا٤ايكغا٤  ،سػٔ عهٛشز.  -4
 .زٕٚ غ١ٓ ايٓؿط ،ايكاٖط٠
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 ،زٕٚ طبع١ ،٤ صبًؼ ايسٚي١ايطًبات املػتعذ١ً يف قغا ،سػني عبس ايػالّ دابطز.  -5
 .2005 ،َضط ،١ٝايكاْْٛ زاض ايهتب

 ،اجملًس ايجاْٞ ،ٚٚقـ تٓؿٝص ايكطاض اإلزاضٟ اإليػا٤زع٣ٛ  ،إمساعٌٝمخٝؼ ايػٝس ز.  -6
 .زٕٚ غ١ٓ ايٓؿط ،ايكاٖط٠ ،زاض ضبُٛز

املطنع ايكَٛٞ  ،ايطبع١ ايطابع١ ،اسباي١ إثباتؾطح زع٣ٛ  ،ضَغإ مجاٍ ناٌَز.  -7
زٕٚ غ١ٓ  ،ايكاٖط٠ ،يتٛظٜع ايهتب ايكا١ْْٝٛ باملٓٝا األيؿٞا١ْْٝٛ ٚزاض يإلصساضات ايك

 .ايٓؿط

زاض زٕٚ  ،زٕٚ طبع١ ،أصٍٛ ايتكاعٞ ٚؾكًا يكإْٛ املطاؾعات ،ز. غٝس أمحس ضبُٛز -8
 .2005 ،َهإ ايٓؿط زٕٚ ،ايٓؿط

ايطبع١  ،اجملًس األٍٚ ،ايكغا٤ املػتعذٌ ٚقغا٤ ايتٓؿٝص ،غٝـ ايٓضط غًُٝإز.  -9
 .2017 ،ايكاٖط٠ ،زاض ضبُٛز ،األٚىل

 ،زاض ايؿهط ٚايكإْٛ ،ايطبع١ األٚىل ،َٛغٛع١ ايسعا٣ٚ ،ؾطٜـ امحس ايطبارز.  -10
 .2016 ،املٓضٛض٠

 .1957 ،بػساز ،األععَُٞطبع١ غًُإ  ،املػتعذ١ً اإلدطا٤ات ،صؿا٤ ايعاضفز.  -11

بع١ َط ،ؾطح قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ ايعطاق١ٝ ،خطاب تؾٝ ز. عٝا٤ -12
 .1967 ،بػساز ،ايعاْٞ

 ،زاض ايتغأَ ،ازبع٤ ايجاْٞ ،قٛاعس املطاؾعات ايعطاقٞ ،عبس ايطمحٔ ايعالّز.  -13
 .1962 ،بػساز

 ،زاض ايؿهط ازباَعٞ ،ايطبع١ األٚىل ،املطاؾعات اإلزاض١ٜ ،عبس ايطؤٚف ٖاؾِ بػْٝٛٞز.  -14
 .2007 ،اإلغهٓسض١ٜ

َٓؿأ٠  ،عذ١ً يف قغا٤ صبًؼ ايسٚي١ايطًبات املػت ،عبس ايععٜع عبس املٓعِ خًٝؿ١ز.  -15
 .2008 ،اإلغهٓسض١ٜ ،املعاضف

 ،زاض ايؿهط ٚايكإْٛ ،2011ط ،األَٛض اإلزاض١ٜ املػتعذ١ً قغا٤ ،ـــــــــــــــــــــ -16
 .2011 ،َٓضٛض٠
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ؾاضع عبس  ،زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ ،قغا٤ املؿطٚع١ٝ ،ايًٌٝ أبٛعبس ايؿتاح ز.  -17
 .1998 ،اشبايل ثطٚت

زاض ؾازٟ  ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،ايٛغٝط يف ايكغا٤ املػتعذٌ ،ظٜسإ عًٞ ايسٜٔز.  -18
 . 2018 ،ايكاٖط٠ ،يًُٛغٛعات ايكغا١ٝ٥

زاض ايهتب  ،ايطبع١ األٚىل ،ايكغا٤ املػتعذٌ ،عُاض غعسٕٚ ساَس املؿٗساْٞز.  -19
 .2012 ،َضط ،ايكا١ْْٝٛ زاض ؾتات يًٓؿط ٚايربصبٝات

 ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،األٍٚازبع٤  ،املػتعذ١ً قغا٤ األَٛض اإلزاض١ٜ ،نُاٍ ايسٜٔ َٓريز.  -20
 .1990 ،زٕٚ َهإ ايٓؿط ،زٕٚ زاض ايٓؿط

زٕٚ  ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،ايجاْٞازبع٤  ،قغا٤ األَٛض اإلزاض١ٜ املػتعذ١ً ،ـــــــــــــــــــــ -21
 .1990 ،زٕٚ َهإ ايٓؿط ،زاض ايٓؿط

اض أبٛ اجملًس ز ،زٕٚ طبع١ ،تطٛض قغا٤ اإليػا٤ ،ايعٝٓني أبٛضبُس َاٖط ز.  -22
 .2009 ،ايكاٖط٠ ،يًطباع١

َطبع١  ،ايطبع١ األٚىل ،ايكغا٤ املػتعذٌ ٚ ايٛال٥ٞ ،ايؿالسٞ إبطاِٖٝضبُس ز.  -23
 .2013 ،بػساز ،صباح

عبٛ ؾهط٠ عا١َ يًكغا٤ املػتعذٌ يف قإْٛ  ،ضبُس غٝس أمحس عبس ايكازضز.  -24
 .1996 ،ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ ،زٕٚ طبع١ ،املطاؾعات

قغا٤ األَٛض  ،ضبُس ؾاضٚم ضاتب ،س ْضط ايني نُاٍُضب ،ضبُس عًٞ ضاتب ز. -25
 .بسٕٚ غ١ٓ ْؿط ،يبٓإ-بريٚت ،زاض ايطباع١ اسبسٜج١ ،ازبع٤ األٍٚ ،املػتعذ١ً

 ،زاض ايهتب املضط١ٜ ،زٕٚ طبع١ ،قاعٞ األَٛض املػتعذ١ً ،ضبُس عًٞ ضؾسٟز.  -26
 .1939 ،زٕٚ َهإ ايٓؿط

 ،ايطبع١ األٚىل ،إىل قغا٤ األَٛض املػتعذ١ً ايسيٌٝ ،ضبُٛز عسْإ َه١ٝز.  -27
 .2009 ،بريٚت ،َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق١ٝ

  47 ضقِ إدطا٤ات ايكغا٤ اإلزاضٟ طبكا يًكإْٛ أصٍٛ ،ز. َضطؿ٢ نُاٍ ٚصؿٞ -28
 .1972 ،ايكاٖط٠ ،َطبع١ األَا١ْ ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،ايكػِ األٍٚ ،1972 يػ١ٓ
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 ،يكغا٤ املػتعذٌ ٚايتٓؿٝص ايٛقيتأسهاّ ٚأضا٤ يف ا ،َضطؿ٢ صبسٟ ٖطد١ز.  -29
 .1986 ،ايكاٖط٠ ،زاض ايجكاؾ١

زاض ايؿهط  ،املٛغٛع١ ايكغا١ٝ٥ ازبسٜس٠ يف ايكغا٤ املػتعذٌ ،ـــــــــــــــــــــ -30
 .2005 ،املٓضٛض٠ ،ٚايكإْٛ

املطنع ايعطبٞ  ،ايطبع١ األٚىل ،املػتعذٌايكغا٤ اإلزاضٟ  ،ْػطٜٔ دابط ٖازٟز.  -31
 .2017 ،يكاٖط٠ا ،يًتٛظٜع ٚايٓؿط

ؾطن١ اٍ طالٍ يًٓؿط  ،ايطبع١ األٚىل ،اسباي١ إثباتزع٣ٛ  ،ٚدسٟ ؾؿٝلاألغتاش   -32
 .2015 ،َضط ،األٍٚايسٚض  ،ؾاضع ضبُس ؾطٜس ،ٚايتٛظٜع

 ،ايكغا٤ املػتعذٌ َٚؿانً٘ ايع١ًُٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ،ٜاغني غامناحملاَٞ  -33
 .1999 ،طططٛؽ ،زٕٚ زاض ايٓؿط ،ايطبع١ األٚىل

 ايطغا٥ٌ ازباَع١ٝ ثاًْٝا:
 ،املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ اإلدطا٤اتايسع٣ٛ اإلزاض١ٜ االغتعذاي١ٝ طبكا يكإْٛ  ،ضع١ٝ بطناٌٜ -1

داَع١ َٛيٛز  ،ضغاي١ َادػتري َكسّ إىل صبًؼ ن١ًٝ اسبكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ
 .2014 ،تٝعٟ ٚظٚ -َعُطٟ

ضغاي١  ،١ْٝ ٚاإلزاض١ٜاملس اإلدطا٤اتاالغتعذاٍ يف املٛاز اإلزاض١ٜ يف قإْٛ  ،غين أ١َٓٝ -2
 .2012،داَع١ ٖٚطإ ،َادػتري َكسّ إىل صبًؼ ن١ًٝ اسبكٛم

سسٚز اختضاظ ايكغا٤ اإلزاضٟ يف املٓاظعات  ،َٓتعط صباح صٝٛإ اسبػٕٛ -3
داَع١  ،َكس١َ إىل صبًؼ ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايػٝاغ١ ،ضغاي١ َادػتري ،ملػتعذ١ًا

 .2018 ،ايبضط٠
ػتعذٌ ٚتطبٝكات٘ يف قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ايكغا٤ امل ،ْس٣ محع٠ صاسب ايطبٝعٞ -4

 .2008 ،داَع١ ايٓٗطٜٔ ،ضغاي١ َادػتري َكس١َ إىل صبًؼ ن١ًٝ اسبكٛم ،ايعطاقٞ
 ثايجًا: ايكطاضات ايػري َٓؿٛض٠

يف  ،2018/نؿـ/26املطقِ  ،قطاض ضبه١ُ اغت٦ٓاف ايبضط٠ بضؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ -1
 .ايكطاض غري َٓؿٛض ،17/1/2019
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 ضابعًا: ايكٛاْني
 ايكٛاْني ايعطاق١ٝ -1
 املعسٍ. 1969ػ١ٓ ي 83قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ايعطاقٞ ضقِ  - أ

 .املعسٍ 1979يػ١ٓ 65قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ ضقِ  - ب
 .املعس1979ٍيػ١ٓ 107قإْٛ االثبات ايعطاقٞ ضقِ  - ت

 ايكٛاْني املضط١ٜ -2
 .1968 يػ١ٓ 25املضطٟ ضقِ  اإلثباتقإْٛ  - أ

 .1972 يػ١ٓ 47قِ قإْٛ صبًؼ ايسٚي١ املضط١ٜ ض - ب

 .1986يػ١ٓ 13قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ املضطٟ ضقِ - ت

 ايكٛاْني ايؿطْػ١ٝ -3

 .2000يػ١ٓ  597/2000قإْٛ ايعساي١ اإلزاض١ٜ ايؿطْػ١ٝ ضقِ  -أ


