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 انذفع مبشوس انزياٌ ادلاَع يٍ مساع انذعىي
-دساست يماسَت-

)*(
- 

 يـاد ثايش َايف انذنيًيجد. ا           
 استار لاَىٌ ادلشافعاث ادلذَيت واالثباث ادلساعذ

 جايعت ادلىصم /هيت احلمىقك            
                                 ادلستخهص

 ٜهٕٛ ايتٓعِٝ اجإدسا٥ٞ ايرٟ وهِ ضر إٔ ٫تكتطٞ ٕ نفاي١ سل ايدفاع إ 
اجإدسا٤ات يف ايدع٣ٛ َعًكٟا ع٢ً إزاد٠ اـصّٛ، يرا لد إٔ املػسع قد سدد غسٚطٟا ٫ بد 
َٔ تٛافسٖا يكبٍٛ ايدع٣ٛ، َٚٛاْع ٫ بد َٔ اْتفا٥ٗا يهٞ تهٕٛ ايدع٣ٛ َكبٛي١، َٚٔ ٖرٙ 

عٗا، ٚٚض١ًٝ ايتُطو بٗرا املاْع ٖٛ املٛاْع زفع ايدع٣ٛ بعد فٛات املد٠ احملدد٠ قاْْٟٛا يسف
ايدفع مبسٚز ايصَإ قد عا٢ْ َٔ أش١َ سكٝك١ٝ ٚ ،ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ

ٚاعتبازُٖا تعبرٜٔ َرتادفني ع٢ً صعٝد ايتػسٜع ٚايفك٘  ،ْتٝذ١ اخت٬ط٘ بايدفع بايتكادّ
ايتكادّ ايدفع بٚ ايكبٍٛ بني ايدفع مبسٚز ايصَإ بٛصف٘ دفعٟا بعدّ ٚغٓتإَ َا ،ٚايكطا٤

، فا٭ٍٚ ٜ٪دٟ إىل شٚاٍ اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ ٚايجاْٞ ٜ٪دٟ إىل شٚاٍ بٛصف٘ دفعٟا َٛضٛعٟٝا
 اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٚضكٛط اؿل املٛضٛعٞ.

 املد١ْٝ. بايتكادّ، ايدع٣ٛ ايصَإ، ايدفع مبسٚز ٥ٞ، ايدفعاؿل ا٫دساايهًُات املفتاس١ٝ: 
Abstract 

The guarantee of the right of defense requires that the 

procedural organization that governs the conduct of the 

proceedings in the case not be dependent on the will of the 

litigants .Therefore, we find that the legislator has set 

conditions that must be met to accept the lawsuit, and 

Contraindications must be removed in order for the lawsuit 

to be admissible. And the means of adhering to this barrier is 

to push not to accept the lawsuit over time, and to push over 

time has suffered from a real crisis as a result of its mixing 
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with the payment of statute of limitations, and considering 

them synonymous expressions in terms of legislation, 

jurisprudence and the judiciary, There is a difference 

between submitting the passage of time as a payment of non-

acceptance and payment of prescription as an objective 

payment, the first leads to the disappearance of judicial 

protection and the second leads to the disappearance of legal 

protection and the fall of the substantive right. 

Key words: Procedural right, Pay over time, Payment by 

prescription, Civil lawsuit. 

 تـادلمذي
اؿُد هلل ايرٟ غسع يٓا َٔ ايدٜٔ أنًُ٘، ٚبعح إيٝٓا َٔ ايسضٌ أفطًِٗ ٚخامتِٗ، 
ٚأْصٍ عًٝٓا َٔ ايهتب أسطٓٗا ٚأبٝٓٗا، ٚدعًٓا خر أ١َٕ أخسدت يًٓاع: تتٛاص٢ باؿل 

ضت١ فكسات ٚنُا ٚايصرب ٚتتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ، ٚأَا بعد فطأقطِ ٖرٙ املكد١َ ع٢ً 
 ٜأتٞ:

ِٛط١َٟ٦ٔ : أ٫ٟٚ  :اٞيبَِشح َٜتََٓاَٚٝي٘ ئَُا تَ
ٚض١َ٬ أدا٥٘  ،دا٥ٗا، ٚتٓعِٝ عٌُ َسفل ايكطا٤إٔ سطٔ ضر ايعداي١ ٚضسع١ إ

ِٔ ٜطتذر "يٛظٝفت٘، ٜكتطٞ ٚدٛد طسٜك١ قدد٠  " إٔ شَُٔاَٜت٤ٔ٘ٔ ئبٔاٞيكٜطَاٜتعني ع٢ً َ
ُُػَا ٕٖد أٜذٔا َْئرَ"، ٜطًهٗا قد سدد ضًفٟا ٚض١ًٝ ايًذ٤ٛ إىل ٖرا ايكطا٤ بتٓعُٝ٘ يفهس٠  "ٚسعَٞي

١ٖٝ"ايدع٣ٛ بٛصفٗا  ُِٛضٛعٔ ًُٞشٝكٛم اٞيَُ ١ٖٝ فٔٞ اٞيُشُصٍِٛ ع٢ًَٜ سَُٔا١َٜٔ اٞيكٜطَا٤ ئ . "اٞيَٛض١ًٜٝٔ ايكٜاُْْٛٔ
بأضسع ٚقت، ٚأقٌ عدد ممهٔ َٔ  ٚضسع١ سطِ ايدعا٣ٚٚمبا إٔ نفاي١ سل ايدفاع 

إٔ ٫ ٜهٕٛ ايتٓعِٝ اجإدسا٥ٞ ايرٟ وهِ ضر اجإدسا٤ات يف ايدع٣ٛ تكتطٞ اجإدسا٤ات 
ُُػَٚسعَا ٕٖد أٜذَْٔ"َعًكٟا ع٢ً إزاد٠ اـصّٛ، يرا  سدد غسٚطٟا ٫ بد َٔ تٛافسٖا يكبٍٛ  "قد ٞي

َٚٔ ٖرٙ املٛاْع زفع ايدع٣ٛ  ،َٚٛاْع ٫ بد َٔ اْتفا٥ٗا يهٞ تهٕٛ ايدع٣ٛ َكبٛي١ ،ايدع٣ٛ
يٖدٞفع بٔعَدَِّ قُٜبٍِٛ ا ٞد٠ احملدد٠ قاْْٟٛا يسفعٗا، ٚٚض١ًٝ ايتُطو بٗرا املاْع ٖبعد فٛات امل

 ايٖدِع٣َٛ ملسٚز ايصَإ.
 
 



 -دراسة مقارنة–الجفع بسخور الدمان السانع من سساع الجعهى 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

09 

 :اٞيبَِشح َُِػه٠١ًٜٔثاْٟٝا: 
ٜتعني عًٝٓا ؼدٜد َػه١ً ايبشح نْٛٗا تًعب دٚزٟا أضاضٟٝا يف كتًف أدصا٤ ايبشح 

املكد١َ؛ ؼدد َػه١ً ايبشح ا٭ضظ ايٓعس١ٜ  َٔ املكد١َ ٚاْتٗا٤ّ باـامت١، ففٞ ا٤ّابتد
يًبشح، ٚيف ثٓاٜا ايبشح؛ ؼدد ايعٓاٜٚٔ ايس٥ٝط١ ٚايفسع١ٝ يًُباسح ٚاملٛايب ٚايفسٚع، ٚيف 
اـامت١؛ تطاعد اغهاي١ٝ ايبشح ع٢ً اضتد٬ص ايٓتا٥ر ٚاقرتاح اؿًٍٛ َٔ خ٬ٍ 

 ػه١ً ايبشح فُٝا ٜأتٞ:مل ْعسض يراايتٛصٝات، 
 ،ايصَإ قد عا٢ْ َٔ أش١َ سكٝك١ٝ ْتٝذ١ اخت٬ط٘ بايدفع بايتكادّٕ ايدفع مبسٚز إ .1

ٚاعتبازُٖا تعبرٜٔ َرتادفني ع٢ً صعٝد ايتػسٜع ٚايفك٘ ٚايكطا٤؛ فع٢ً صعٝد 
ُُػَٚسعَ ايعساقٞا ٕٖد أٜذٔ"َْايتػسٜع  قد ْعِ َسٚز ايصَإ يف ايفسع ايجايح َٔ ايفصٌ  "ٞي

ايكإْٛ املدْٞ "ٍ َٔ ايكطِ ا٭ٍٚ َٔ ايجايح َٔ ايباب اـاَظ َٔ ايهتاب ا٭ٚ
ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ 1951يط١ٓ  40ايعساقٞ زقِ  َُُسٚزَ ايٖصََإِ اٞيَُأُْع َٔ  "ؼت عٓٛإ 

ايتكادّ املطكط"، ٚقد ضاٜس ايفك٘ ٚايكطا٤ املػسع يف اعتباز ايدفع مبسٚز ايصَإ "
َإ بٛصف٘ دفعٟا بعدّ ايكبٍٛ بني ايدفع مبسٚز ايص َسادفٟا يًدفع بايتكادّ ٚغٓتإَ َا

ٚايتكادّ بٛصف٘ دفعٟا َٛضٛعٟٝا. فايدفع بعدّ ايكبٍٛ ملسٚز ايصَإ ي٘ طبٝع١ إدسا١ٝ٥ 
ُ٘ "٭ْ٘ ٜصٝب اؿل يف زفع ايدع٣ٛ، بُٝٓا ايدفع بايتكادّ ي٘ طبٝع١  ١ٖٝ ئأْٜٖ ُِٛضٛعٔ ََ

 ."ُٜصُٔٝب اٞيشَٓل املٛضٛعٞ
٫ تطُع ايدع٣ٛ ع٢ً " :ع٢ً إٔ" ٕٛ املدَْٞٔ ايكاْ 431َٔ املاد٠  1ْصت ايفكس٠ " .2

َِٝٗا،  "املٓهس بعد تسنٗا َٔ غر عرز غسعٞ ض١ٓ ٚاسد٠ فٔٞ اٞيُشٝكٛمِ ايَّتٔٞ َْٖصِت عًَٜ
َٔ املاد٠ ذاتٗا ع٢ً  4ْصت ايفكس٠ "ٖٚرٙ ايفكس٠ تػر إىل ْعاّ َسٚز ايصَإ. بُٝٓا 

ِٔ َٖرٔٙٔ اٞيُشٝكٛ "أْ٘ ُِظَ عَِػس٠َٜ إذَا سَٖسز ضََْٓد بٔشَلٍّ َٔ مَ فًٜٜا َٜتَكٜادَّ اٞيشَٚل إِيَّا بٔاِْكٔطَا٤ٔ خَ
خًط بني  "ٚبريو ٜهٕٛ املػسع ايعساقٞ قد"ٖٚرٙ ايفكس٠ تػر إىل ايتكادّ،  ،ض١ََٟٓ

 .، فط٬ٟ عٔ ايتٓاقض اؿاصٌ بني ايفكستنيْعاَني كتًفني يف تٓعِٝ َٛضٛع ٚاسد
ِٔ أِٜضبَابٔ  "ٔ مساع ايدع٣َٛسٚز ايصَإ املاْع َ"ْعِ املػسع ايعساقٞ  .3 بَِٔٛصفٔ٘ ضببٟا َٔ

ِٕ َُٜٛف٢َّ بٔ٘ٔ يف  ٚبريو  ،َٔ ايكإْٛ املدْٞ (343-429املٛاد )اِْكٔطَا٤ ائاٞيتٔصَاّ ُدَٕٚ أٜ
ع٢ً  ْصتَٔ ايكإْٛ املدْٞ  440ذيو إٔ املاد٠ " ،ٜهٕٛ قد ٚقع يف تٓاقض ٚاضح
 ؟يتصاّ إذٕفهٝف ٜٓكطٞ ا٫ "،أْ٘ ٫ ٜطكط اؿل مبسٚز ايصَإ
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ٕ اـًط ايرٟ ٚقع فٝ٘ املػسع ايعساقٞ بني َسٚز ايصَإ ٚايتكادّ ٚاضح َٔ خ٬ٍ إ  .4
ُُ٘ ايعبازات اييت اضتددَٗا فٔٞ ِٓعٔٝ ُِٛضٛع، تَ ًَُٞ يٜا ُتِطَُُع ايٖدِع٣َٛ "اضتددّ عباز٠  إذ ئ

ِٓهٔسِ ُُ َُُسٚزَ " ٚعباز٠ ٫ ٜطكط اؿل يف بعض ايٓصٛص يًد٫ي١ ع٢ً تبين ْعاّ "،ع٢ًَٜ اٞي
ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ ٚايتكادّ املطكط يف  ،بُٝٓا اضتددّ تكادّ اؿل"، ايٖصََإِ اٞيَُأُْع َٔ

ٖٚٞ عبازات تٛسٞ با٭خر بٓعاّ ايتكادّ ٖرا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ  ،ْصٛص أخس٣
ثا١ْٝ فإٕ اجإهاش يف ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ ٜكتطٞ اضتدداّ أٚدص ايعبازات يًتعبر عٔ 

ٛع، ٚيٛ نإ َسٚز ايصَإ َسادفٟا يًتكادّ ٫ضتددّ املػسع ن١ًُ ايتكادّ يًتعبر املٛض
عٔ ٖرا ايٓعاّ ٖٚٞ ن١ًُ ٚاسد٠ بد٫ٟ َٔ اضتدداّ ضت١ نًُات يًتعبر عٔ املٛضٛع 

 ذات٘. 
 ،مل ٜفسم املػسع ايعساقٞ بني َسٚز ايصَإ بٛصف٘ َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ .5

ُُػَٚسع"٘ ٚايدفع مبسٚز ايصَإ بٛصف ًتُطو بٗرا " ياٞيَٛض١ًٜٝٔ اجإدسا١ٝ٥ ايَّتٔٞ سَٖددََٖا اٞي
ٚبني عدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ بٛصف٘ اؾصا٤ املرتتب ع٢ً  د١ٗ،املاْع َٔ 

 أعُاٍ ايدفع مبسٚز ايصَإ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ.
 اٞيبَِشح: ثايجٟا: تطا٫٩ت

ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ"ٌٖ إٔ  .1 يًدفع بايتكادّ أّ إٔ  َسادْف "ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛايٖدٞفع بٔ
 ؽتًف عٔ اآلخس؟ ٟاٚآثاز ٟايهٌ َُٓٗا غسٚط

ِٔ ُغُسٚطٔ"ٌٖ ٜكتصس اؿهِ بعدّ  .2 قبٛهلا أّ ميهٔ  "قُٜبٍٛ ايٖدِع٣َٛ ع٢ًَٜ اِْتٔفٜا٤ٔ غَِسطٔ َٔ
ِٔ َََٛأْعِ قُٜبٛئَٗا"ٜتعد٣ ذيو إىل إٔ   ؟إ" نُسٚز ايصَُُٚدٛدٔ ََأٍْع َٔ

ٍٖٛ ائاٞيتٔصَاّ ا"ٌٖ ٜرتتب ع٢ً ثبٛت  .3 ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ تَشَ ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ يدفع بٔ
ُِٛضْٛع ايٖدِع٣َٛ َٔ ايتصاّ َدْٞ إىل ايتصاّ طبٝعٞ غأْ٘ يف ذيو غإٔ ثبٛت ايدفع  "ََ

 أّ ٜبك٢ ايتصاَٟا َدْٟٝا؟ بايتكادّ؟
دفع مبسٚز ايصَإ ع٢ً اؿل اجإدسا٥ٞ أّ ٌٖ ٜكتصس ا٭ثس املرتتب ع٢ً ثبٛت اي .4

 ٜتذاٚشٙ إىل اؿل املٛضٛعٞ؟
ُُ٘  افًحٌٖ  .5 ِٓعٔٝ ُُػَٚسع فٔٞ تَ ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ فٔٞ اٞيكٜإُِْٛ "اٞي ُُُسٚز ايٖصََإ اٞيَُأْع َٔ ئ

ٓٞ ٞيَُأْع َُُسٚز ايٖصََإِ ا"يهٕٛ  "قٜإُْٛ املسافعات"أّ نإ ٜتعني عًٝ٘ تٓعُٝ٘ يف  "اٞيَُدَْٔ
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ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ ُٜعَٓد َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ ٚٚض١ًٝ ايتُطو ب٘ تٟٓٛٛ ؼت  "َٔ
 "؟أِٜسهٜاّ ايٖدفٛع"

ِٓعُٔٝ٘  .6 ِٓد تَ ُُػَٚسع عٔ ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ فٔٞ بَابٔ "ٌٖ أصاب اٞي ُُُسٚز ايٖصََإ اٞيَُأْع َٔ ئ
َٔ ايكإْٛ املدْٞ ع٢ً إٔ ا٫يتصاّ  440ص يف املاد٠ اِْكٔطَا٤ ائاٞيتٔصَاّ ع٢ً ايسغِ َٔ ايٓ

 "؟٫ ٜٓكطٞ مبسٚز ايصَإ
ٛٚغٜاتزابعٟا:  ُِٛضٛع اِصٛٔفٜا٤ َُطَ  ٚأُٖٝت٘: اٞيَُ

ِٔ "عدّ تٓعِٝ املػسع ايعساقٞ  .1 ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ بَِٔٛصفٔ٘ َاْعٟا َٔ ُُُسٚز ايٖصََإ اٞيَُأْع َٔ ئ
 ."ٞ قٜإُِْٛ املسافعاتَََٛأْعِ قُٜبٍِٛ ايٖدِع٣َٛ فٔ

ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ بَِٔٛصفٔ٘ دفعٟا يعدّ تٓعِٝ املػسع ايعساقٞ  .2 ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ ًٖدٞفع بٔ
 َٔٔ دفٛع عَدَّ اٞيكُٜبٍِٛ فٔٞ قٜإُِْٛ املسافعات.

ِٔ ضََُاعِ ايٖد"بٝإ أٚد٘ ايفسم بني  .3 ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ  ٚايدفع بايتكادّ. "ِع٣َٛايٖدٞفع بٔ
ِٔ ضََُاعِ "سطِ اـ٬ف ايفكٗٞ سٍٛ ايٛبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًدفع  .4 ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ بٔ

ْعسٟا  "َٚتَِشدٜٔد ََا إذَا نٜإَ دفعٟا غهًٟٝا أّٜ َٛضٛعٟٝا أّٜ دفعٟا بٔعَدَِّ اٞيكُٜبٍِٛ" "،ايٖدِع٣َٛ
 يطهٛت املػسع عٔ ؼدٜد ٖرٙ ايٛبٝع١.

ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛعدد ايٓصٛص اييت عاؾت "ت .5 " ٚتٓاثسٖا يف َُُسٚزَ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ
َٛاضٝع عد٠ فط٬ٟ عٔ تعدد املدد املتعًك١ بٗرا ايٓعاّ دٕٚ إٔ هُعٗا َبدأ عاّ أٚ 

 قاضِ َػرتى ٜٛسد آثازٖا ٚغسٚطٗا َٚددٖا. 
 :اٞيبَِشح َٓٗذ١ٝ :خاَطٟا

ملٓٗر ايتشًًٝٞ ٚاملٓٗر املكازٕ؛ ٚإعُا٫ٟ يًُٓٗر ضٓذُع يف عجٓا ٖرا بني ا
ايتشًًٝٞ ضٓع٢ٓ بتشًٌٝ ايٓصٛص اييت عاؾت َسٚز ايصَإ بٛصف٘ َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٍٛ 
ايدع٣ٛ، ٚٚض١ًٝ ايتُطو ب٘ املتُج١ً بايدفع مبسٚز ايصَإ بػسح أسهاّ تًو ايٓصٛص، 

ايدفع مبسٚز ايصَإ ايرٟ تبٓاٙ  ٚتعكب دص٥ٝاتٗا، ٚؼدٜد آثازٖا، فط٬ٟ عٔ املكاز١ْ بني
ٟٓ ٚايفسْطٞاملػسع ايعساقٞ ٚايدفع بايتكادّ ايرٟ أخر ب٘ "  ".ايكٜإُْٛ اٞئُِصسِ

١ٖٝ: ضادضٟا ِٝهًٜٔ  :اٞيبَِشح َٖ
ُِٛضٛع اٞيبَِشح"اجإساط١ باؾٛاْب  إٕ ُُتَعَِّك١ٜ بَُٔ ًَُٞػَانٌٔ اٞي ١ٖٝ ئ ٚاجإداب١ عٔ "، ايكٜاُْْٛٔ

 ا٭ٍٚ دا٤بػأْٗا اقتطت إٔ تهٕٛ خ١ٛ ايبشح َكط١ُ ع٢ً َبشجني  ايتطا٫٩ت املٛسٚس١
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ُُُسٚزِ ايٖصََإِ"ايتعسٜف ؼت عٓٛإ  َٓٗا ا٭ٍٚ ًَٛبني؛ تٓاٍٚ ٖٚٛ َكطِ اىل  "؛بٔايٖدٞفع بٔ
يًٛبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًدفع مبسٚز ايصَإ  ايجاْٞٚخصص  َفّٗٛ "ايدفع مبسٚز ايصَإ"،

ُُُسٚزِ ٭سهاّ "فكد خصصٓاٙ املبشح ايجاْٞ  . أَاٚمتٝصٙ َٔ ايدفع بايتكادّ ايٖدٞفع بٔ
ْبني يف ا٭ٍٚ، غسٚط ايدفع مبسٚز ايصَإ، بُٝٓا  ًَٛبنيأٜطٟا َكطِ اىل ؛ ٖٚٛ "ايٖصََإِ

ٚاْٗٝٓا عجٓا غامت١ أٚدصْا فٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ، آثاز ايدفع مبسٚز ايصَإْٓاقؼ يف ايجاْٞ 
 ٬ٍ ايبشح.ٚايتٛصٝات اييت تٛصًٓا إيٝٗا َٔ خ

 ادلبحث األول
شِيف

ْ
ع
َّ
ع انت

ْ
ف
َّ
وسِ  بِانذ

ُ
ش
ُ
اٌِ  بًِ

َ
ي
َّ
 انز

ُِّٗٛ َٖرَا ايٖدٞفُع، َٚتَِشدٜٔد طٜبٔٝعَت٘ إٕ ايتعسٜف          ُُُسٚزِ ايٖصََإِ َٜٞكتَطٔٞ بََٝإَ ََٞف بٔايٖدٞفع بٔ
١ٖٝ تكتطٞ تكطُٝ٘ إىل ، ٚمتٝٝصٙ عٔ ايدفع بايتكادّ، ٚهلرا فإٕ طبٝع١ ٖرا املبشح ايكٜاُْْٛٔ

 ًَٛبني ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:
 ادلطهب األول

ىو
ُ
ه
ْ
ف
َ
ع ي

ْ
ف
َّ
وسِ  انذ

ُ
ش
ُ
اٌِ  بًِ

َ
ي
َّ
 انز

        ُّٛٗ ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ"يتٛضٝح ََٞف ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ " ٜتعني تعسٜف٘ يػ١ٟ، ايٖدٞفع بٔ
 ٚاص٬ٛسٟا، ٖٚٛ َا ْعسض ي٘ يف فسعني ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 نفشع األولا
ع
ْ
ف
َّ
وسِ  انذ

ُ
ش
ُ
اٌِ  بًِ

َ
ي
َّ
  انز

ُ
اَِع

َ
ً
ْ
  ان

ْ
اعِ  يٍِ

َ
ً
َ
ي س

َ
ى
ْ
ع
َّ
  انذ

 
 نغت

ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ" ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأُْع َٔ َصًٛح َسنب َٔ فُٛع١  "ايٖدٞفع بٔ
ٖٚٛ َا  ،نًُات، يرا فإٕ تعسٜف٘ يػ١ٟ ٜكتطٞ ؼدٜد املع٢ٓ ايًػٟٛ يهٌ َٓٗا ع٢ً سد٠

 ُٝا ٜأتٞ:ْعسض ي٘ ف
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َٔ دفع دفعت٘ دفعٟا مٝت٘ فاْدفع، ٚدفعت عٓ٘ ا٭ذ٣ ٚدافعت عٓ٘ َجٌ " :دفع يػ١ٟ: ايأ٫ٟٚ
َصدز َٔ دفع  ٚايدفع. (1)سادذت، ٚدافعت٘ عٔ سك٘ َاطًت٘، ٚدفعت ايكٍٛ زددت٘ باؿذ١

 .(2)"ٜٚكصد ب٘ ا٫ْصساف ٜدفع دفعٟا
ُُ": َسٚز يػ١ٟ: ثاْٟٝا ِٝ٘ٔ َٚبٔ٘ٔ َٜ ُُُس ََ٘سٟاأ ٗس ََ٘سٟاَسز: ََسَ عًٜ َُسٚزٟا: ذٖب. ٜكاٍ  ٟ اِدتَاشَ. ََٖٚس َٜ ٚ

ُُٗس َٜ ُ٘ ًٞتَ َِسازٟا إذا دَعَ َِسَِزُت ايػ٤َٞ ٝأَٔٗسٙ إِ  .(3)"أٜٟ َِٜرَُٖب ،أٜ
ٜدّٚ  ايٛقت قًًٝ٘ ٚنجرٙ َٚد٠ ايدْٝا نًٗا اش١َٓ، فٝكاٍ َسض َسضٟا" ايصَإ يػ١:: ثايجٟا
طاٍ عًٝ٘ ايصَإ، ٚنريو ٜكاٍ شآَ٘  ٚايػ٤ٞ ،قاّ فٝ٘ شَٟٓاأ ، ٜٚكاٍ أٜطٟاط٬ٟٜٛ شَٟٓا

 .(4)"عاًَ٘ بايصَإ َصا١َٓ، ٚشَاْٟا
، ٚاملٓع ٖٛ إٔ (5)ٚ اؿادص ٚمجع٘ َٛاْعأايعا٥ل أٚ  اؿا٥ٌ بني غ٦ٝني": املاْع يػ١ٟ :زابعٟا

ٛد ٖٚٛ َا زتب ايػازع ع٢ً ٚدٛدٙ عدّ ٚد، (6)ؼٍٛ بني ايسدٌ ٚبني ايػ٤ٞ ايرٟ ٜسٜدٙ
 .(8)"عدّ اؿهِسه١ُ تطتًصّ ٗٛ ٚصف ظاٖس َٓطبط ٜطتًصّ ٚدٛدٙ ف ،(7)اؿهِ

                                                      

الفيهمي السقخّى، السرباح السشيخ، دار الحجيث، القاىخة، العالمة أحسج بن دمحم عمي  (ٔ)
 .ٜٔٔ، صٖٕٓٓ

، مشذهرات ٕ( الخميل بن احسج الفخاىيجي، كتاب العين، تحقيق د. عبج الحسيج ىشجاوي، جٕ)
 .ٖٗ، صٖٕٓٓلبشان،  –دار الكتب العمسية، بيخوت 

ي السرخي، لدان ( العالمة أبه الفزل جسال الجين دمحم بن مكخم ابن مشظهر األفخيقٖ)
 .٘ٙٔ, صٕٛٓٓلبشان،  -، دار صادر، بيخوت ٙالعخب، السجمج الخامذ، ط

إبخاليم مرظفى واحسج حدن الديات وحامج عبج القادر ودمحم عمي الشجار، السعجم  (ٗ)
 .ٕٜٕتخكيا، دون سشة طبع ، ص-، السكتبة اإلسالمية، استانبهلٔالهسيط، ج

م مشترخ وعظية الرهالحي ودمحم خمف هللا، السعجم د. إبخاليم أنيذ و د. عبج الحمي ((٘
 .ٛٛٛ، صٕٗٓٓ، مكتبة الذخق الجولية، القاىخة، ٗالهسيط، ط

حاح )الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية(، (ٙ ( إسساعيل بن حساد الجهىخي، معجم الرِّ
 .ٕٚٛ، صٕ٘ٓٓلبشان،  -، دار السعخفة، بيخوت ٖ، جٔط

 -، مؤسدة الخسالة، بيخوت ٔالهجيد في أصهل الفقو، ط( يشظخ: د. عبج الكخيم زيجان، ٚ)
؛ د. دمحم سميسان عبج هللا األشقخ، الهاضح في أصهل الفقو، ٖٙ-ٜ٘، صٕٗٓٓلبشان، 

 .ٔ٘-ٓ٘، صٕٙٓٓاألردن،  -، دار الشفائذ، عسان ٕط
 .ٓٚ، صٖٕٓٓالذيخ دمحم الخزخي، أصهل الفقو، دار الحجيث، القاىخة،  ((ٛ
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٘، اذْ يصٛت أٚ ب٘ ايتكٛت٘ع ا، ٚمسمسعٟاع ٜطُع مسع. َٚصدز مس" :مساع يػ١ٟ :خاَطٟا
  .(1)"يه٬ّ: فُٗ٘ع ا٘، ٚمسايدعا٤: اضتذاب ي ع٢، ٚمس٘ أٚ إيٝ٘: أصػع يٚمس

، َٓٗا اؿكٝكٞ، َٚٓٗا (2)ػ١ هلا إط٬قات َتعدد٠"ايدع٣ٛ يف ايً :ايدع٣ٛ يػ١ٟ :ضادضٟا
: أٟ (3)"ٚتًٛل أٜطٟا ع٢ً ايصعِ اجملاشٟ، ٚيعٌ َععُٗا ٜسدع إىل َع٢ٓ ٚاسد ٖٛ: ايًٛب"،

. (4)أٟ ايكٍٛ غر املدعّٛ باؿذ١ ٚايربٖإ، ٚصاسب ٖرا ايصعِ ٗضُٞ َدعٟٝا ٫ قكٟا"
 .(5)ٕ أٚ باط٬ٟ": "أٟ شعُت٘ يٞ سكٟا نا"اٖدعٝت ايػ٤َٞ""َٚٓ٘ قٛهلِ 

ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛنًص َٔ ايعسض املتكدّ إىل إٔ "  ُُُسٚزِ ايٖصََإِ اٞيَُأُْع َٔ " ايٖدٞفع بٔ
ٜعين يػ١ٟ: ايٛقت ايرٟ ًٜصّ اْكطا٩ٙ يٝهٕٛ سا٬ٟ٥ ؿه١ُ تكتطٞ عدّ مساع ايدع٣ٛ 

 ٚاؿهِ يف شعِ املدعٞ.
 انفشع انثاَي
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َ
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ْ
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١ٖٝا٬ْٛقٟا َٔ " ُُعَاًََٜات ٚاملسانص ايكٜاُْْٛٔ ١َٖٔ ايَّتٔٞ تَٞكتَطٔٞ اِضتٔٞكسَاز اٞي " اٞيَُِصًٜش١َٔ اٞيعَا
بٛضع سد يًُٓاشعات بني ا٭فساد، ٚاْطذاَٟا َع نٕٛ ا٫يتصاّ زاب١ٛ َ٪قت١ َصرٖا ايصٚاٍ 

ِٔ كد دعًت ايتػسٜعات ناف١ َٔ َسٚز َد٠ َع١ٓٝ َٔ ايصَإ ٫ٚ ميهٔ دعًٗا َ٪بد٠، ف ضببٟا َٔ
ايدع٣ٛ أٚ َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٛهلا، ذيو إٔ صُت ايدا٥ٔ َد٠ ط١ًٜٛ عٔ  أِٜضبَابٔ اِْكٔطَا٤
ُُٜٛايٜب١َٔ بٔشَكِّ٘ٔ دٕٚ عرز َػسٚع قس١ٜٓ ع٢ً اضتٝفا٤ سك٘ أٚ تٓاشي٘ عٓ٘ يًُدٜٔ فط٬ٟ عٔ  اٞي

                                                      

، لبشان -بيخوت ، دار العمم لمساليين، ٕخائج، معجم لغهي عرخي، ط( جبخان مدعهد، الٔ)
 .ٗٙ٘، صٜٚٙٔ

( يشظخ: عمي قخاعة، األصهل القزائية في السخافعات الذخعية، مظبعة الخغائب، القاىخة، ٕ)
؛ الذيخ حامج أفشجي العسادي الجمذقي الحشفي، القهل األقهى في ٖ، صٕٜٔٔالقاىخة، 

أبه البرل، مجمة البمقاء لمبحهث والجراسات،  تعخيف الجعهى، تحقيق د. عبج الشاصخ
 .ٕ٘ٔ، صٜٜٚٔالعجد األول، السجمج الخامذ، 

ينِ  َجَسالُ  (ٖ) جُ  ، الجِّ  ، مادة: دعا.ُٜٕٙمْكَخٍم، السجمج الخامذ، مرجر سابق، ص ْبنُ  ُمَحسَّ
، ٔ، طٔ( اإلمام محب الجين أبه الفيض الديج دمحم مختزى الدبيجي، تاج العخوس، جٗ)

؛ الذيخ حامج أفشجي العسادي الجمذقي ٕٚٔ، صٜٙٙٔ، "ُلْبَشان – َبْيُخوت َصاِدٌر، "َدار
 .ٖ٘ٔالحشفي، مرجر سابق، ص

يِن، ( َجَسالُ ٘) جُ  الجِّ  ، مادة: دعا.ُٜٕٙمْكَخٍم، السجمج الخامذ، مرجر سابق، ص ْبنُ  ُمَحسَّ
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ايرٟ ٫ ٜطتٛٝع املدٜٔ اثبات٘ بطبب فكدإ ديٌٝ ايٛفا٤ أٚ ٚفا٠  قس١ٜٓ ايٛفا٤ باؿل
 ايػٗٛد.

ٚؼكٝكٟا يًػسض املتكدّ فكد تب٢ٓ املػسع ايعساقٞ ْعاّ َسٚز ايصَإ بٛصف٘ 
َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ، بُٝٓا تب٢ٓ املػسعإ املصسٟ ٚايفسْطٞ ْعاّ ايتكادّ 

ِٔ أِٜضبَابٔ اِْكٔطَا٤ ائبٛصف٘   .اٞيتٔصَاّضببٟا َٔ
ٚٚض١ًٝ ايتُطو مبسٚز ايصَإ بٛصف٘ َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ ٖٛ ايدفع 
مبطٞ املد٠ أٚ مبسٚز ايصَإ، ٚمل ٜتٛسم ايفك٘ اجإدسا٥ٞ يًدفع مبسٚز ايصَإ بٛصف٘ 

ُُُسٚزِ ايٖصََإِ" ِٔ خًٜٔائَٗا ايٖتَُٗطو بٔ َٔ ِٗ ضت٘ ع٢ً َسٚز "، ٚإمنا اقتصست دزااٞيَٛض١ًٜٝٔٔ ايَّتٔٞ َٜت
ِٔ أِٜضبَابٔ اِْكٔطَا٤ ائاٞيتٔصَاّايصَإ بٛصف٘  ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ا٫يتصاّ ٫ ٜٓكطٞ مبسٚز  ضببٟا َٔ

ايصَإ، ٚبريو ٜهٕٛ ايفك٘ قد خًط بني اؿهِ بجبٛت ايدفع مبسٚز ايصَإ ايرٟ ٜتعًل أثسٙ 
بجبٛت ايدفع  باؿل اجإدسا٥ٞ ٜٚ٪دٟ إىل َٓع احمله١ُ َٔ مساع ايدع٣ٛ، ٚبني اؿهِ

 بايتكادّ ايرٟ ٜتعًل أثس٠ باؿل املٛضٛعٞ ٜٚ٪دٟ إىل ضكٛط٘.
ٚاضتٓادٟا ملا تكدّ ٜتعني عًٝٓا إٔ ْعسض يتعسٜف ايدفع مبسٚز ايصَإ، ٚايدفع 
بايتكادّ جإشاي١ ايًبظ بُٝٓٗا، ذيو إٔ بعض ايفكٗا٤ ٜعد ايدفع مبسٚز ايصَإ َسادفٟا يًدفع 

ِٔبايتكادّ ع٢ً " َّبٔٝع١َ َٚاٞيأٜثَس ايٖسٞغِِ َٔ ُِٝح اي ِٔ سَ  ".اِختًٜٔافَُٗا َٔ
 :اص٬ٛسٟا تعسٜف ايدفع مبسٚز ايصَإ: أ٫ٟٚ

ٞٓ تعسٜف ايدفع مبسٚز ايصَإ .1  :يف ائاِصًٜٛٔاح ايكٜاُْْٛٔ

ِٔ ضََُاعِ ايٖدِع٣َٛ"ْعِ  َُُسٚزَ ايٖصََإِ اٞيَُأْع َٔ  ٓٞ ُُػَٚسع اٞيعٔسَاقٔ يف ايفسع ايجايح َٔ  "اٞي
 (443-429املٛاد )يف  صٌ ايجايح َٔ ايباب اـاَظ َٔ ايهتاب ا٭ٍٚ َٔ ايكطِ ا٭ٍٚايف

 ٘.ؼت عٓٛإ اْكطا٤ ا٫يتصاّ دٕٚ إٔ ٜٛف٢ ب" 1951( يط١ٓ 40زقِ ) ايكإْٛ املدْٞ"َٔ 
ٞٓ قد ْعِ َسٚز ايصَإ بٛصف٘ َاْعٟا َٔ َٛاْع قب ُُػَٚسعَ اٞيعٔسَاقٔ ٕٖ اٞي ِٔ أٜ ٍٛ َٚع٢ًَٜ ايٖسٞغِِ َٔ

ايكإْٛ املدْٞ إ٫ أْ٘ مل ٜٓعِ ٚض١ًٝ ايتُطو ب٘ املتُج١ً بايدفع مبسٚز ايصَإ "ايدع٣ٛ يف 
 ، ٚهلرا خ٬ ٖرا ايكإْٛ َٔ إٜساد تعسٜف يًدفع مبسٚز ايصَإ."قإْٛ املسافعات"يف 

ٓٞ ُُػَٚسع اٞيعٔسَاقٔ ِٛقْٔف اٞي  َا ٜأتٞ: َُِٜٚ٪خَُر ع٢ًَٜ ََ
إْٛ املدْٞ"، ٚنإ ٜتعني عًٝ٘ تٓعُٝ٘ يف "قإْٛ أْ٘ ْعِ َسٚز ايصَإ يف "ايك . أ

 املسافعات"، ٭ٕ َسٚز ايصَإ َاْع َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ.
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أْ٘ ْعِ ايدفع مبسٚز ايصَإ يف ايكإْٛ املدْٞ، ٚايدفٛع فاٍ تٓعُٝٗا "قإْٛ  . ب
 املسافعات".

إ َسٚز أْ٘ ْعِ َسٚز ايصَإ ؼت عٓٛإ اْكطا٤ ا٫يتصاّ دٕٚ إٔ ٜٛف٢ ب٘ يف سني  . ز
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 440ايصَإ ٫ ٜ٪دٟ إىل اْكطا٤ ا٫يتصاّ بديٌٝ إٔ "املاد٠ )

 ْصت ع٢ً أْ٘ "٫ ٜطكط اؿل مبسٚز ايصَإ".

أْ٘ اضتددّ َصًٛح "ايتكادّ املطكط" إىل داْب "َسٚز ايصَإ" ٚاعتربُٖا  . د
 َرتادفني ٚاؿكٝك١ غر ذيو.

ز ايصَإ بٛصف٘ َاْعٟا َٔ َٛاْع "قبٍٛ يرا ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل تٓعِٝ َسٚ
 ايدع٣ٛ، ٚٚض١ًٝ ايتُطو ب٘ املتُج١ً بايدفع مبسٚز ايصَإ يف قإْٛ املسافعات".

 ايفكٗٞ:٫ص٬ٛح ايف  تعسٜف ايدفع مبسٚز ايصَإ .2

إىل إٔ ايتػسٜعات مجٝعٗا ػعٌ َٔ َسٚز َد٠ َع١ٓٝ َٔ  (1)ذٖب داْب َٔ ايفك٘
ا٫يتصاّ عٝح ٫ ٜكتصس أثس ايتكادّ ع٢ً ضكٛط اؿكٛم  ايٛقت "ضببٟا َٔ أضباب اْكطا٤

ايػدص١ٝ، ٚإمنا تطكط أٜطٟا اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ عدا سل املًه١ٝ". ٚذٖب داْب آخس 
إىل إٔ ايتكادّ ي٘ أثس عاّ بايٓطب١ يطا٥س اؿكٛم "ضٛا٤ ناْت ع١ٝٓٝ أّ  (2)َٔ ايفك٘

ا عدا سل املًه١ٝ. ٚهلرا عسف ٖرا غدص١ٝ"، فايتكادّ املطكط ٜصٝب ٖرٙ اؿكٛم مجٝعٗ
عباز٠ عٔ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ اْكطا٤ ا٫يتصاّ " بأْ٘: ايدفع مبسٚز ايصَإ (3)اؾاْب َٔ ايفك٘

ٖٚرا ايتعسٜف ٫ ٜعد تعسٜفٟا يًدفع مبسٚز ايصَإ، ٚإمنا تعسٜفٟا يًدفع  ."عٓد َطٞ َد٠ َع١ٓٝ
ك٢ ٖرا ايٓعاّ َٔ ايفك٘ بايتكادّ، ٜٚتٓاقض "َع َٛقف املػسع ايعساقٞ" ايرٟ اضت

                                                      

و، يشظخ: الحكيم، عبج السجيج والبكخي، عبج الباقي والبذيخ، دمحم ط ((ٔ
، العاتك لرشاعة الكتاب، القاىخة، دون ذكخ سشة ٕ،ج اِِلْلِتَدام َوَأْحَكام اْلَسَجِنيّ  الَقاُنهن 

 .ٖٔٔ - ٖٓٔ، صٕٚٛالظبع، بشج 
، مظبعة السعارف، اِِلْلِتَدام أحكـام-العخاقي اْلَسَجِنـيّ  الَقاُنـهن  َشْخحد. حدن عمي الحنهن، ( (ٕ

 .ٕٖٛ، صٖٚٚ، بشج ٕٜ٘ٔبغجاد، 
الحنهن، شخح القانهن السجني العخاقي أحكام اِللتدام، شخكة الخابظة "لمظبع  َعِمي َحَدن د.( (ٖ

؛ خظاب، ضياء شيت، التقادم السدقط، ٕٖٖ، صٜٗ٘ٔوالشذخ" السحجودة، بغجاد، 
" ٘ٔ، الدشة "التي ترجرىا نقابة السحامين في العخاق" "بحث مشذهر في مجمة القزاء

 .٘ٗ، صٜٚ٘ٔني، "، شباط، مظبعة العأالعجد "
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 ايصَإ ٚٚض١ًٝ ايتُطو ب٘ ع٢ً قٍٛ ايسضٍٛ اجإض٬َٞ، سٝح أضظ ٖرا ا٭خر َسٚز 
ٕٖ قُٜد" ٍِ َٚأٜ َُِطًٔ َِس٨ٍِ  ٌُ سَٗل ا ٝٛ ٖٚٛ أصٌ تػسٜعٞ ٫ هٛش كايفت٘ سٝح ٫ هٛش  (1)"َّيٜا َِٜب

 .(2)"ضٔ قإْٛ ٜتعازض َع ثٛابت اسهاّ ا٫ض٬ّ"
". ٖٚرا ٚض١ًٝ يًتدًص َٔ ا٫يتصاَات" :باْ٘ (3)َٔ ايفك٘ آخسٚعسف٘ داْب 

ايتعسٜف أٜطٟا ٜٓصب ع٢ً ايدفع بايتكادّ، ٭ْ٘ ودد أثس ايدفع بايتدًص َٔ ا٫يتصاّ، يف 
سني إٔ ايدفع مبسٚز ايصَإ ٫ ٜ٪دٟ إىل ايتدًص "َٔ ا٫يتصاّ، ٚإمنا ٜبك٢ ا٫يتصاّ عايكٟا" 

ؼُٝ٘، ٜٚبك٢ يًدا٥ٔ ٚضا٥ٌ أخس٣ يًشصٍٛ ع٢ً سك٘  يف ذ١َ املدٜٔ، ٚيهٔ ٫ تٛدد دع٣ٛ
 .(4)نايدفع باملكاص١

 :بايتكادّ اص٬ٛسٟاتعسٜف ايدفع ثاْٟٝا: 
ٞٓ ائاِصًٜٛٔاحِ فٔٞ بٔايٖتكٜاُدّ ايٖدٞفع تَِعسِٜف .1  :ايكٜاُْْٛٔ

 (5)يف ايكإْٛ املدْٞ"سهاّ ايتكادّ املطكط ٚايفسْطٞ أ املصسٟ إاملػسع "ْعِ

١ً ايتُطو ب٘ املتُج١ً بايدفع بايتكادّ تازنني ا٭َس إىل ايكٛاعد ايعا١َ ٚمل ٜٓعُا ٚضٝ
املتعًك١ "بايدفٛع املٛضٛع١ٝ يف قإْٛ املسافعات". ٚمل ٜعسف ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ 

بأْ٘: "ٚض١ًٝ جإضكاط سل ْاػ١ عٔ ايتكادّ املطكط غ٬ف املػسع ايفسْطٞ ايرٟ عسف٘ 

                                                      

، ٛ، جَخِليل ُمْخَتَصرِ  على اْلَجِليل ِمَنحدمحم بن أحسج بن دمحم، عمير، أبه عبج هللا  (ٔ)
؛ أبه دمحم عبج هللا بن وىب بن مدمم ٗٚ٘ىـ، صٜٕٗٔالسظبعة العامخة، القاىخة، 

الدعهدية،  –السرخي القخشي، مهطأ عبج هللا بن وىب، دار ابن الجهزي، الجمام 
 ".ٕٖٛتاب القزاء في البيهع، الحجيث ، "كٜٜٜٔ

 .ٕ٘ٓٓأ" من دستهر جسيهرية العخاق لدشة -/أوِلا ٕتشظخ: "السادة  (ٕ)
(، ٗ-ٔشعيب احسج سميسان، التقادم السدقط، بحث مشذهر في مجمة الحقهقي، اِلعجاد ) (ٖ)

 .ٜ٘، صٖٜٛٔالدشة الخامدة عذخ، 
 ".ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗرقم ) من القانهن السجني العخاقي ٗٔٗتشظخ: "السادة  (ٗ)
 ٜٛٗٔ( لدشة ٖٔٔ" من القانهن السجني السرخي رقم )ٖٛٛ-ٖٗٚتشظخ: "السهاد  (٘)

السعجل بالقانهن رقم  ٗٓٛٔو)الباب العذخون( من القانهن السجني الفخندي لدشة 
 .ٕٛٓٓحديخان/ ٚٔ( في ٕٛٓٓ-ٔٙ٘)
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ٚقد خ٬ ايكاْْٛني َٔ إٜساد تعسٜف يًدفع  .(1)١ٝ َع١ٓٝ"عدّ تصسف صاسب٘ خ٬ٍ فرت٠ شَٓ
 بايتكادّ.

 تعسٜف ايدفع بايتكادّ يف ا٫ص٬ٛح ايفكٗٞ: .2
..."،  ٚض١ًٝ ٫ْكطا٤ ا٫يتصاّبأْ٘: "  (2)عسف داْب َٔ ايفك٘ ايدفع بايتكادّ

ع "ٚعسف٘ داْب آخس َٔ ايفك٘ بأْ٘": "ضبب َٔ أضباب اْكطا٤ ا٫يتصاّ دٕٚ ايٛفا٤ ب٘ ٜسد
يف ا٭صٌ إىل قعٛد ايدا٥ٔ عٔ املٛايب١ بايٛفا٤ َد٠ ط١ًٜٛ نجرٟا َا ٜسدح ْصٚي٘ عٔ ايتُطو 

، ٚذٖب زأٟ آخس َٔ ايفك٘ إىل ايكٍٛ بأْ٘: "ٚض١ًٝ يطكٛط (3)ب٘ ٚإبسا٤ املدٜٔ َٔ ايتصاَ٘"
 .(4)ايدٜٔ ٚتٛابع٘ َٔ نفاي١ ٚزٖٔ زمسٞ ٚسل اَتٝاش ٚسل اختصاص َٚا إىل ذيو"

ات سددت املكصٛد بايدفع بايتكادّ، ٚا٭ثس املرتتب ع٢ً ثبٛت٘ ٖٚرٙ ايتعسٜف
ٚاملتُجٌ بطكٛط اؿل املٛضٛعٞ، ٖٚٞ تعسٜفات تتفل َع َا أخر ب٘ املػسع املصسٟ 

 .(5)ٚايفسْطٞ. فايتكادّ ٜتعًل باؿل َٛضٛع ايدع٣ٛ ٚيٝظ بايدع٣ٛ نشل

                                                      

( في ٕٛٓٓ-ٔٙ٘" رقم )من القانهن السجني الفخندي السعجل بالقانهن  ٜٕٕٔ"السادة   (ٔ)
. "يشظخ: القانهن السجني الفخندي بالعخبية"، جامعة القجيذ يهسف، ٕٛٓٓحديخان/ ٚٔ

 .ٖٜٚٔ، صٕٕٔٓمخكد الجراسات الحقهقية لمعالم العخبي، دالهز، فخندا، 
د. عبج السشعم فخج الرجة، حق السمكية، مظبعة مرظفى البابي الحمبي، بيخوت،  (ٕ)

ان مخقذ، الهافي في شخح القانهن السجني"، احكام اِللتدام، ؛ د. "سميسٚٚٗ، صٕٜٙٔ
؛ د. عبج السشعم البجراوي، الشظخية العامة لاللتدامات ٕٖٛ، صٕٜٜٔدون مكان طبع، 

؛ د. "عبج الحسيج ٕٗٗ، صٜٜٛٔ، دار الشيزة العخبية،  ٕفي القانهن السجني، ج
الفقو، مشذأة السعارف، الذهاربي" واسامة عثسان، احكام التقادم في ضهء القزاء و 

 .ٕٓ-ٜٔ، صٜٗٛٔاإلسكشجرية، 
د. تهفيق حدن فخج ود. مرظفى الجسال، مرادر وأحكام اِللتدام "دراسة مقارنة،  (ٖ)

 .ٛٛ٘، صٜٕٓٓمشذهرات الحمبي الحقهقية"، 
د. عبج الخزاق أحسج الدشيهري، الهجيد في الشظخية العامة لاللتدام، تشكيح السدتذار  (ٗ)

 .ٔٔٗٔ، صٕٗٓٓلسخاغي، "مشذأة السعارف، اِلسكشجرية"، احسج مجحت ا
(5) Tyab E., La Prescription, Editions Librairies Antoine, 1977; 

Hage-Chahine F., Les confits dans L'espace et dans en matière 

de prescription, Dalloz, 1977. 
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ٕ ٚايدفع بايتكادّ، ٚضبب اـًط ايرٟ ٚقع فٝ٘ ايفك٘ ايعساقٞ بني ايدفع مبسٚز ايصَا
 ٜسدع إىل أَسٜٔ ْعسض هلُا فُٝا ٜأتٞ: (1)ٚذٖاب ايبعض إىل ايكٍٛ بأُْٗا َرتادفني

ِٝٔ  . أ ًٞط بَ ١ٖٝ َٚاٞيشَُٔا١َٜ ايكطا١ٝ٥"اٞيدَ  ": اٞيشَُٔا١َٜ ايكٜاُْْٛٔ

إٕ ايًبظ اؿاصٌ يد٣ بعض ايفك٘ يف ا٭ثس املرتتب ع٢ً اؿهِ بجبٛت ايدفع مبسٚز  
ف٘ هلرا ايدفع بأْ٘ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ "اْكطا٤ ا٫يتصاّ" َسدٙ اـًط بني ايصَإ عٓد تعسٜ

 اؿُا١ٜ "ايكا١ْْٝٛ ٚاؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥" ٚاعتبازُٖا َرتادفني ٚاؿكٝك١ غر ذيو.
٤ِْٞ َٚاٞيشَُٔا١َٜ ايكطا١ٝ٥"  ١ٖٝ غَ إٔ يهٌ " غ٤ٞ آخس؛ ٚتفصٌٝ ذيو فاؿُا١ٜ ايكٜاُْْٛٔ

١ْٝ، ٚعٓصس املط٪ٚي١ٝ. فايعٓصس ا٭ٍٚ، املد١ْٜٝٛ: "ٖٛ ايتصاّ عٓصسٜٔ ُٖا عٓصس املدٜٛ
ايٛادب ايرٟ ٜفسض ع٢ً املدٜٔ ايكٝاّ بأدا٤ َايٞ ملصًش١ ايدا٥ٔ أٟ ايكٝاّ بعٌُ أٚ 
ا٫َتٓاع عٔ عٌُ أٚ اعٛا٤ غ٤ٞ"، ٖٚرا ايعٓصس ٜٓكطٞ بايٛفا٤ ا٫ختٝازٟ، أَا عٓصس 

ُٓ٘ اٞيكٜاعٔدَاملط٪ٚي١ٝ فٗٛ "اؾصا٤ ايرٟ  ُٖ ١ٖٝتَتَطَ ُِٛضٛعٔ ، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ باؿُا١ٜ ٠ اٞيَُ
١ٖٝايكا١ْْٝٛ"، فهٌ  ُِٛضٛعٔ ََ ٠١ٖٝ ِٔ أخٌ أٚ اَتٓع عٔ  قٜاعٔد٠٠َ قٜاُْْٛٔ تتطُٔ دصا٤ ٜفسض ع٢ً ََ
ٚتعٌ ٖرٙ اؿُا١ٜ قا١ُ٥" يف ساي١ ضهٕٛ طاملا مل ٜتعسض اؿل ٭ٟ "تٓفٝر ايتصاَ٘، 

ايتصاّ ع٢ً املعتدٟ" بإعاد٠ اؿاٍ إىل َا نإ  اعتدا٤، فإذا َا ٚقع ا٫عتدا٤ "ع٢ً اؿل ْػأ
ََٖٚرَا عًٝ٘ قبٌ ٚقٛع ا٫عتدا٤، ٚتعٜٛض ايطسز ايرٟ تطبب فٝ٘ دٕٚ "ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤، 

ًٞشَٓل  َُُٛيَّد٠َ ئ ١ٖٝ اٞي ١ٖٝ ايَّتٔٞ ُتٛدَُد فٔٞ اٞيكٜاعٔد٠َٔ ايكٜاُْْٛٔ ائاٞيتٔصَاّ ََِصدَُزٙ اٞيشَُٔا١َٜ ايكٜاُْْٛٔ
َِتَٔٓاع "، إ٫ إٔ ا٭َٛز ٫ تطر يف َععِ ا٭سٝإ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ايُٓٛذدٞ ٞاملٛضٛع ئا

ِٔ٘ٝ ٍُ إي٢ٜ ََا نٜإَ عًَٜ ِٓفٔٝرٔ اٞيتٔصَأَ٘ بٔإِعَاد٠َ اٞيشَا ِٔ تَ ُُِعتَدٟٔ عَ بإزادت٘ اؿس٠، ٚهلرا ٫ هد  اٞي
ُِتَُٓٔع اٞيكٔ صاسب اؿل أَاَ٘ إ٫  ُِٝح َٜ ُُِذتََُعَاتٔيًذ٤ٛ إي٢ٜ اٞيكٜطَا٤ٔ، سَ اؿدٜج١،  صَاُص فٔٞ اٞي

. (2)ٖٚٛ إذ ٜفعٌ فإْ٘ ًٜٛب َٔ ايكطا٤ َٓش٘ "اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥" ؿك٘ ايرٟ اعُتدٟ عًٝ٘
ُُٚدٛدٔ اٞيشَٚل "ٖٚهرا ٜتطح  ١ٖٝ ايَّتٔٞ تَكٜٗسزِ  ُِٛضٛعٔ ِٔ اٞيكٜاعٔد٠َٔ اٞيَُ ١ٖٝ املطتُد٠ َٔ ٕٖ اٞيشَُٔا١َٜ ايكٜاُْْٛٔ أٜ

ِٚ اٞيَُِسنٜ ٞٓأٜ " ٫ تهفٞ براتٗا يف َععِ ا٭سٝإ يدز٤ ا٫عتدا٤ ايرٟ قد ٜٗدد "اؿل أٚ ص ايكٜاُْْٛٔ

                                                      

سساع الجعهى دراسة مقارنة، أطخوحة سحخ حيال غانم، نظخية "مخور الدمان السانع من  (ٔ)
 .ٛٔ، صٕٙٔٓدكتهراه كمية الحقهق/جامعة السهصل"، 

د. نبيل إسساعيل عسخ ود أحسج خميل، قانهن أصهل السحاكسات السجنية، ( يشظخ: ٕ)
 .ٕٚٓ-ٕٙٓ، صٕٗٓٓلبشان، -مشذهرات الحمبي الحقهقية، بيخوت
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املسنص ايكاْْٛٞ، ا٭َس ايرٟ ٜتًٛب ايبشح عٔ أدا٠ ؼٌٜٛ تًو اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ إىل محا١ٜ 
 فع١ًٝ، ٖٚٛ َا ٜتشكل عٔ طسٜل اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ اييت ٜٛفسٖا قإْٛ املسافعات".

فإٕ "اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥" املتُج١ً بايدع٣ٛ ٫ تعد عٓصسٟا َٔ عٓاصس  ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ 
فٗٞ عطب طبٝعتٗا تاي١ٝ يف ْػ٥ٛٗا يٓػ٤ٛ ، فسد "ٚض١ًٝ ؿُا١ٜ اؿل" اؿل، بٌ ٖٞ

ٖٚهرا ٜتطح إٔ "اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ إمنا ت٪دٟ إىل إعٛا٤ ايفعاي١ٝ يًشُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ"  .اؿل
 .(1)س اؿل املٛضٛعٞامله١ْٛ يًعٓصس ايجاْٞ َٔ عٓاص

ٚاضتٓادٟا ملا تكدّ فإٕ اؿهِ بجبٛت ايدفع بايتكادّ ٜ٪دٟ إىل ضكٛط ايعٓصس  
ايجاْٞ َٔ عٓاصس اؿل املتُجٌ بعٓصس املط٪ٚي١ٝ أٚ َا ًٜٛل عًٝ٘ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ 

١ٖٝ بٔطَبَب ايٖتايرٟ تتطُٓ٘ ايكاعد٠ املٛضٛع١ٝ،  ُِٓصْس اٞيَُِطُ٪ٚئ كٜاُدّ ضَكٜطٜ اٞيشَٗل َٚإِذَا ضَكٜطٜ ُع
ٞٙاملٛضٛعٞ ٞٙ إي٢ٜ اٞيتٔصَاِّ طٜبٔٝعٔ ِٔ اٞيتٔصَاِّ ََدَْٔ ٍٖٛ ائاٞيتٔصَاَّ َٔ ، ٚتطكط تبعٟا يريو "اؿُا١ٜ ، َٚتَشَ

يف سني إٔ اؿهِ بجبٛت ايدفع مبسٚز ايصَإ  ايكطا١ٝ٥ املتُج١ً بايدع٣ٛ" اييت ؼُٞ اؿل.
َٔ ايكإْٛ املدْٞ" ٭ٕ اؿُا١ٜ  440تكطٞ ب٘ املاد٠ ٫ ٜ٪دٟ إىل ضكٛط اؿل "طبكٟا ملا 

ايكطا١ٝ٥ ٫ تعد "عٓصسٟا َٔ عٓاصس اؿل، ٜٚبك٢ اؿل" سكٟا َدْٟٝا فسدٟا َٔ اؿُا١ٜ 
 ايكطا١ٝ٥.

 اـًط بني اؿل املٛضٛعٞ ٚاؿل يف ايدع٣ٛ: . ب
إٕ اعتباز اؿل املٛضٛعٞ ٚاؿل يف ايدع٣ٛ َرتادفني أثاز ايًبظ يد٣ بعض 

٤ عٓد تعسٜف ايدفع مبسٚز ايصَإ فستب ع٢ً اؿهِ بجبٛت٘ "ذات اآلثاز املرتتب١ ع٢ً ايفكٗا
إٔ بعض اؿهِ بجبٛت ايدفع بايتكادّ" َٔ سٝح ضكٛط اؿل املٛضٛعٞ. ٚتفصٌٝ ذيو 

اؿل يف ايدع٣ٛ ٖٛ ذات اؿل املٛضٛعٞ املًٛٛب محاٜت٘ ايفكٗا٤ ذٖب إىل ايكٍٛ بإٔ "
٫ ميهٔ تصٛز ٚدٛد سل َٛضٛعٞ دٕٚ دع٣ٛ ؼُٝ٘، را "ٚهل، (2)"َتشسنٟا إىل ايكطا٤

ٚيف ْفظ ايٛقت ٫ تٛدد دع٣ٛ دٕٚ سل تطتٓد إيٝ٘، ٚأْ٘ ٫ ميهٔ تصٛز ْػأ٠ دع٣ٛ قبٌ 
٫ٚ ميهٔ تصٛز بكا٤ٖا قا١ُ٥ بعد اْكطا٥٘، ٚإٔ قٌ اؿل أٚ  ،ٚدٛد اؿل ايرٟ ؼُٝ٘

                                                      

سخافعات السجنية والتجارية، دار د. نبيل إسساعيل عسخ، الهسيط في قانهن ال( يشظخ: ٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ، صٕٙٓٓالجامعة الججيجة، اِلسكشجرية، 

، ٜٓٛٔ( يشظخ: د. خميل جخيج، محاضخات في نظخية الجعهى، مؤسدة نهفل، بيخوت، ٕ)
؛ د. فتحي والي، الهسيط في قانهن القزاء السجني، دار الشيزة العخبية، ٗٚص

 .ٚٗ-ٙٗ، صٖٜٜٔالقاىخة، 
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٣ برات ا٭ٚصاف اييت ٜتطِ اتطاّ ايدعٛ"، فط٬ٟ عٔ (1)"َٛضٛع٘ ٖٛ ذات٘ قٌ ايدع٣ٛ
بٗا اؿل املٛضٛعٞ ايرٟ ؼُٝ٘ فتهٕٛ ع١ٝٓٝ أٚ غدص١ٝ تبعا يرات اؿل املٛضٛعٞ، 
ٚتتبع٘ يف طبٝعت٘ عٝح تعترب عكاز١ٜ َت٢ تعًكت عل عٝين ع٢ً عكاز ٚتعترب َٓكٛي١ يف 

يهٌ سل دع٣ٛ ٚاسد٠ َُٗا نإ َصدزٙ، ٚإٔ "عٔ إٔ  فط٬ٟ ،(2)"غر ذيو َٔ اؿا٫ت
ٚاؿكٝك١ نُا  .(3)"يدعا٣ٚ غأْٗا غإٔ اؿكٛم املٛضٛع١ٝ ٫ ميهٔ سصسٖا بعدد َعنيا

اؿل يف ايدع٣ٛ ٖٛ ٜس٣ ايعض إٔ اؿل املٛضٛعٞ غ٤ٞ ٚاؿل يف ايدع٣ٛ غ٤ٞ آخس؛ "ف
سل إدسا٥ٞ َطتكٌ عٔ اؿل املٛضٛعٞ، ٚإٔ اضتعُاٍ ايػدص يًشل يف ايدع٣ٛ ٫ ع٬ق١ 

ٖٚهرا ٜتطح إٔ ايدع٣ٛ تعد سكٟا إدسا٥ٟٝا ٜتٛىل ٛضٛعٞ، ي٘ بٛدٛد أٚ عدّ ٚدٛد اؿل امل
قإْٛ املسافعات تٓعُٝ٘ َٔ خ٬ٍ ؼدٜد غسٚط ٚدٛدٙ، ٚيٝظ َٔ بٝٓٗا ٚدٛد اؿل 
املٛضٛعٞ، ٭ٕ ايتشكل َٔ ذيو ٫ ٜتِ إ٫ بعد ايفصٌ يف َٛضٛع ايدع٣ٛ. ٚبتٛافس غسٚط 

ٝظ َع٢ٓ ٖرا صدٚز سهِ يف اؿل يف ايدع٣ٛ ٜهٕٛ يًُدعٞ اؿل يف ْعس دعٛاٙ، ٚيهٔ ي
َٛضٛع ايدع٣ٛ يصاؿ٘، ٚإمنا قد ٜصدز يف غر صاؿ٘، ٚيف ٖرا ديٌٝ ع٢ً اضتك٬ٍ اؿل 

 .(4)"يف ايدع٣ٛ عٔ اؿل املٛضٛعٞ
ٕٖ ٖٚرا ايتُٝٝص بني اؿل املٛضٛعٞ ٚاؿل يف ايدع٣ٛ فٝ٘  دَيٜاي١ٜٟ َٚاضٔش١َٟ ع٢ًَٜ أٜ

ِٓصَُب ع٢ًَٜ اٞيشَٚل املٛضٛعٞاٞيُشٞهَِ بُٔجُبٛتٔ ايٖدٞفع بٔايٖتكٜ ٜٚ٪دٟ إىل ضكٛط٘، بُٝٓا اؿهِ  اُدّ ُٜ
 بجبٛت ايدفع مبسٚز ايصَإ ٜٓصب ع٢ً اؿل يف ايدع٣ٛ ٜٚ٪دٟ إىل عدّ مساعٗا.

                                                      

؛ د. عبج الباسط جسيعي، شخح ٓ٘-ٜٗء شيت خظاب، مرجر سابق، ص( يشظخ: ضيأ)
 .ٕٓٔ، صٜ٘ٙٔقانهن اإلجخاءات السجنية، دار الفكخ العخبي، القاىـخة، 

( يشظخ: د. صالح الجين الشاىي، الهجيد في السخافعات السجنية والتجارية، شخكة الظبع ٕ)
 .ٜٕٔ، صٕٜٙٔوالشذخ األىمية، بغجاد، 

، مظبعة السعارف، ٕ، طٔناجي القذظيشي، أحكام السخافعات، ج ( يشظخ: د. سعجون ٖ)
 .ٜٛ، صٜٙٚٔبغجاد،

( يشظخ: د. اجياد ثامخ نايف الجليسي، "انتقال الحق في الجعهى السجنية دراسة مقارنة ٗ)
(، ٛٔ( الدشة )ٙ٘( العجد )ٙٔبحث مشدهر في مجمة الخافجين لمحقهق"، السجمج )

 .ٔٔص
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ُُُسٚز  َُٓٓا تَِعسِٜف ايٖدٞفع بٔ ُِهٔ ايصَإ بأْ٘: "ايدفع ايرٟ ٜٛد٘ إىل  ٚبٓا٤ّ ع٢ًَٜ ََا تَكٖٜدَّ ُٜ
دعٛاٙ يٛدٛد َاْع َٔ َٛاْع قبٛهلا، ٜٚرتتب ع٢ً ثبٛت٘ عدّ قبٍٛ سل املدعٞ يف زفع 

 ايدع٣ٛ ٚاَتٓاع احمله١ُ عٔ تٛفر اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ يًشل َٛضٛع ايدع٣ٛ".
٫ ٜػٛب٘ ايػُٛض، ٭ْ٘ عني ع٢ً ٚد٘ ايدق١ عٓاصس ايدفع ف ْٚصعِ إٔ ٖرا ايتعسٜ

ٌ بايدع٣ٛ، "ٚايطبب" ايرٟ مبسٚز ايصَإ، ٖٚٞ "احملٌ" ايرٟ ٜٓصب عًٝ٘ ايدفع ٚاملتُج
ٜطتٓد إيٝ٘ قبٍٛ ايدفع ٚاملتُجٌ بسفع ايدع٣ٛ بعد َطٞ املد٠ احملدد٠ يسفعٗا، "ٚا٭ثس" 
ايرٟ ٜرتتب ع٢ً اؿهِ بجبٛت ايدفع ٚاملتُجٌ باَتٓاع احمله١ُ عٔ تٛفر "اؿُا١ٜ 

 ايكطا١ٝ٥ يًشل املٛضٛعٞ".
 ادلطهب انثاَي

ت
َ
بِيع

َّ
ت انط

َّ
ىَِي

ُ
اَ
َ
  انم

ْ
ف
َّ
وسِ  عنِهذ

ُ
ش
ُ
اٌِ  بًِ

َ
ي
َّ
زِِ انز

ُّ
ي
َ
ً
َ
ت
َ
  و

ْ
عِ  يٍِ

ْ
ف
َّ
و انذ

ُ
اد
َ
م
َّ
 بِانت

  ِٔ َِٝٗا َٔ ِٓتَُٔٞ إيٜ ُُُسٚزِ ايٖصََإ تَِشدْٜٔد اٞيف١َٝ٦ٔ ايَّتٔٞ َٜ ١ٖٝ ئًٖدٞفع بٔ َّٛبٔٝع١َ ايكٜاُْْٛٔ َٜٞكصٔد بٔاي
ِٝ٘ٔ ايٖتَُٗطؤ بَٔٗ ُُٖدع٢َ عًَٜ ًٞ ُٔ ئ ُِهٔ ٚؼدٜد طبٝع١ ٖرا ايدفع ي٘ دٚز نبر يف  ا،ف٦ات ايٖدفٛع ايَّتٔٞ ُٜ

إشاي١ ايًبظ بٝٓ٘ ٚبني ايدفع بايتكادّ، ٚهلرا فإٕ طبٝع١ ٖرا املًٛب تكتطٞ تكطُٝ٘ إىل 
 فسعني ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 انفشع األول
اٌِ 
َ
ي
َّ
وسِ انز

ُ
ش
ُ
ع بًِ

ْ
ف
َّ
ت نِهذ

َّ
ىَِي

ُ
اَ
َ
ت انم

َ
بِيع

َّ
 انط

ِٛتتٓٛع ايدفٛع إىل عد٠ أْٛاع َٓٗا "  َِٓٗا ايػه١ًٝاٞيَُ ََٔٚ ١ٖٝ " َٚٓٗا املتعًك١ بعدّ ُضٛعٔ
ايكبٍٛ، ٜٚتٝح اضتدداَٗا يًدصِ ا٫عرتاض إَا ع٢ً اؿل املٛضٛعٞ املدع٢ ب٘، ٚإَا ع٢ً 
إدسا٤ات اـص١َٛ، ٚإَا ع٢ً ايدع٣ٛ ذاتٗا إذا مل تتٛافس غسٚط قبٛهلا أٚ تٓتفٞ َٛاْع 

ايصَإ بني ٖرٙ ايدفٛع، ٖٚٛ َا ْعسض  قبٛهلا، يرا ٜجاز ايتطا٩ٍ عٔ تصٓٝف ايدفع مبسٚز
 ي٘ فُٝا ٜأتٞ: 
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 ايدفع مبسٚز ايصَإ دفع َٛضٛعٞ: :أ٫ٟٚ
ايدفع املٛضٛعٞ ٖٛ: "ايدفع ايرٟ ٜٛد٘ إىل اؿل َٛضٛع ايدع٣ٛ بٗدف   

. فٗٛ دفع ٜٗدف "املدع٢ عًٝ٘ َٔ إبدا٥٘ (1)اؿصٍٛ ع٢ً سهِ بسد ايدع٣ٛ ن٬ٟ أٚ بعطٟا"
متطو بٛاقع١ َعاصس٠ يًٛاقع١ اييت ٜطتٓد إيٝٗا  ل املٛضٛعٞ" نُا يٛا٫عرتاض ع٢ً اؿ

املدعٞ يف دعٛاٙ َٔ غأْٗا إٔ ت٪ثس يف ٚدٛد اؿل املٛضٛعٞ أٚ ْػ٥ٛ٘ نايدفع بصٛز١ٜ 
ايعكد أٚ ايدفع بب٬ْٛ٘ يعدّ َػسٚع١ٝ قً٘ أٚ ضبب٘ أٚ ايتُطو بٛاقع١ ٫سك١ يًٛاقع١ اييت 

غأْٗا إٔ ت٪ثس يف بكا٤ اؿل املٛضٛعٞ أٚ اضتشكاق٘  ٜطتٓد إيٝٗا املدعٞ يف دعٛاٙ َٔ
 (2)نايدفع "باْكطا٤ ا٫يتصاّ بايٛفا٤ أٚ بايتكادّ أٚ باملكاص١ ايكا١ْْٝٛ"

ايٖدٞفع ٜتطح مما تكدّ إٔ ايدفع مبسٚز ايصَإ ٫ ٜعد دفعٟا َٛضٛعٟٝا، ٭ٕ "  
ت٘"، أٚ إْهاز بكا٥٘ بعد ذات٘ بٗدف إْهاز ْػأ املٛضٛعٞ َُٜٖٛدَ٘ إي٢ٜ اٞيشَٚل املٛضٛعٞ

ْػ٥ٛ٘، أٚ إْهاز تستٝب آثازٙ، أٚ إْهاز بكا٤ ٖرٙ اآلثاز، أٚ ا٫دعا٤ بتعدًٜٗا، ٚايدفع مبسٚز 
ايصَإ ٫ ٜتٓاٍٚ ٖرٙ ا٭َٛز مجٝعٗا، ٚإمنا "ٜٛد٘ إىل اؿل ا٫دسا٥ٞ ذات٘ َتُج٬ٟ بايدع٣ٛ 

َاْع َٔ َٛاْع قبٍٛ  بٗدف إْهاز سل اـصِ يف اؿصٍٛ ع٢ً اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ يٛدٛد
ايدع٣ٛ". بُٝٓا ٜعد ايدفع بايتكادّ "دفعٟا َٛضٛعٟٝا، ٭ْ٘ ٜٓصب ع٢ً اؿل املٛضٛعٞ 
فٝ٪دٟ يف ساٍ اؿهِ ب٘ إىل ضكٛط اؿل املٛضٛعٞ" قٌ ايٓصاع. يرا ٫ ْتفل َع ايفك٘ 

 .(3)ايرٟ ٜرٖب إىل إٔ ايدفع مبسٚز ايصَإ ٖٛ "دفع َٛضٛعٞ"
 
 
 

                                                      

، جامعة عسان األىمية، األردن، ٕهل السحاكسات السجنية، ط ( د. محسهد الكيالني، أصٔ)
؛ د. أحسج مدمم، أصهل السخافعات، دار الفكخ العخبي، القاىخة، ٖٓٓ، صٕٙٓٓ
 .٘ٙ٘، صٜٚٚٔ

( يشظخ: د. عبجة جسيل غرهب الهجيد في قانهن اإلجخاءات السجنية، السؤسدة الجامعية، ٕ)
 .ٕٕٛ، صٕٓٔٓلبشان، 

 ؛ٖٛٔخ، دمحم طو، مخجع سابق، صلسجيج، والبكخي، عبج الباقي والبذي( د. الحكيم، عبج ا(ٖ
أحكام  ،الهجيد في الشظخية العامة لاللتدام الحنهن، حدن عمي ود. الخحه، دمحم سعيج،د. 

 .ٖٚٔ، صٕٗٓٓدار وائل لمشذخ،  دراسة مقارنة،اِللتدام 
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 :غَٞهًٔٞ دَفٜع ايٖصََإِ ُُُسٚزِبٔ ايٖدٞفعثاْٟٝا: 
ايدفع ايػهًٞ ٖٛ "ايدفع ايرٟ ٜٛد٘ إىل اـص١َٛ بٗدف إْٗا٥ٗا قبٌ ايفصٌ يف   

. فٗٛ "دفع ٫ ٜتعسض يًشل املدع٢ ب٘ أٚ اؿل يف (1)املٛضٛع أٚ تأخر ايفصٌ فٝ٘"
 .(3)، ٚإمنا ٜٛد٘ إىل اختصاص احمله١ُ أٚ إدسا٤ات ايدع٣ٛ"(2)ايدع٣ٛ"

ميهٔ عد ايدفع مبسٚز ايصَإ دفعٟا غهًٟٝا، ٭ٕ اـصِ ايرٟ ٜتُطو ب٘ ٜٛعٔ  يرا ٫  
يف صش١ غهٌ ايدع٣ٛ، إَا بإْهاز "اختصاص احمله١ُ املسفٛع١ إيٝٗا ايدع٣ٛ"، ٚإَا 
بإْهاز صش١ اجإدسا٤ات اييت زفعت بٗا اٚ اييت تطر فٝٗا دٕٚ إٔ ٜٓهس سل خصُ٘ يف زفع 

. بُٝٓا اـصِ ايرٟ (4)اْع َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛايدع٣ٛ أٟ دٕٚ إٔ ٜتُطو بٛدٛد َ
بَِعدَ اِْتَٔٗا٤ٔ ٜتُطو بايدفع مبسٚز ايصَإ ٜعرتض ع٢ً سل خصُ٘ يف اضتعُاٍ ايدع٣ٛ يسفعٗا 

ُُشَٖدُد ئاِضتِٔعَُائَٗا ُٔ اٞي   بٗدف َٓع احمله١ُ َٔ مساعٗا. ايٖصََ
ُُُسٚزِ ايٖدٞفعثايجٟا:   :اٞيكُٜبٍِٛ بٔعَدَِّ دَفٜع ايٖصََإِ بٔ
ِٔ اٞيفٔٞك٘ٔ ايٖدٞفع بٔعَدَِّ اٞيكُٜبٍِٛ بٔأْٜٖ٘عٓس   َٔ ِْ : "ايٛض١ًٝ اجإدسا١ٝ٥ اييت سددٖا ف قِٔط

املػسع يًُدع٢ عًٝ٘ يًتُطو بتدًف ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ ايٛادب تٛافسٖا يف ايدع٣ٛ 

                                                      

الجراسات العخبية، ( يشظخ: د. ىجى مججي، الشظام القزائي وقهاعج السخافعات، مخكد ٔ)
 .ٕٛٙ، صٕٛٔٓ

، ٔالسخافعات، ط َقاُنهنِ  ِفي ( يشظخ: د. الجبمي، نجيب عبجهللا ثابت، اْلَهِسيطِ ٕ)
ْسَكْشَجِريَّة،  الَقاُنهِنيَّة، اْلَهَفاء َمْكَتِبو  .ٓٔٗ، صٕٗٔٓاإْلِ

ة، مكتبة الدشيهري، اْلَسَجِنيَّ  السخافعات َقاُنهن  َأْحَكام ( يشظخ: د. العبهدي، عباس زبهن، َشْخحٖ)
 .ٖٔٗ، صٕٙٔٓبغجاد، 

( وِل نتفق مع ما يحىب إليو الفقو من أن ىشاك "شخوطاا خاصة لقبهل الجعهى تتسثل ٗ)
بسخور الدمان وسبق الحكم في الجعهى والتحكيم والرمح، ونقف مشو مهقف التحفظ، 

نع من ونخى أن ما يظمق عميو الفقو بالذخوط الخاصة لقبهل الجعهى ليدت سهى مها
قبهل الجعهى"، لمسديج من التفريل يشظخ: اطخوحتشا لمجكتهراه "أبظال عخيزة الجعهى 
السجنية لإلىسال بالهاجبات اإلجخائية دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة، كمية الحقهق، جامعة 

 .ٖٙ، صٕٔٔٓالسهصل"، 
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َُ٘ٚعَٓس. (1)ايكطا١ٝ٥ ٚاييت تهٕٛ ٫ش١َ يكبٍٛ ٖرٙ ايدع٣ٛ" : "ايدفع املٛد٘ إىل ف١ٜ آخَسَ بٔأْٜٖ
. ٚعسف٘ (2)اؿل يف ايدع٣ٛ عٔ طسٜل ايتُطو بعدّ تٛافس غسط َٔ غسٚط قبٍٛ ايدع٣ٛ"

ايبعض اآلخس َٔ ايفك٘ بأْ٘: "َا ٜتكدّ ب٘ اـصِ َٔ دفاع ٜسَٞ ب٘ إىل ايٛعٔ بعدّ تٛافس 
 . يف سني عسف٘ بعض ايفك٘ بأْ٘: "نٌ دفع ٜٓهس ب٘(3)ايػسٚط اي٬ش١َ يطُاع ايدع٣ٛ"

اـصِ دٕٚ املطاع باملٛضٛع دع٣ٛ خصُ٘ ع٢ً أضاع اْتفا٤ غسٚط قبٍٛ دعٛاٙ 
. ٚعسف٘ داْب اخس بأْ٘: "ايدفع (4)ٜٚهٕٛ ذيو بطبب فكدإ ايصف١ أٚ ا٭١ًٖٝ أٚ املصًش١"

 .(5)ايرٟ ٜسَٞ إىل إْهاز ٚدٛد ايدع٣ٛ يعدّ تٛافس ايػسٚط اييت ٜتًٛبٗا ايكإْٛ فٝٗا"
نٛز٠ آْفٟا إٔ ايفك٘ اجإدسا٥ٞ ٜهاد هُع ع٢ً "تعسٜف ٜتطح َٔ ايتعسٜفات املر  

ايدفع بعدّ ايكبٍٛ" بأْ٘: "ايٛض١ًٝ اجإدسا١ٝ٥ اييت ٜٓهس بٗا اـصِ سل خصُ٘ يف زفع 
 ايدع٣ٛ يعدّ تٛافس ايػسٚط اييت ٜتًٛبٗا ايكإْٛ فٝٗا".

١، ْٚعتكد إٔ ايتعسٜفات اييت أٚزدٖا ايفك٘ يًدفع بعدّ ايكبٍٛ تعسٜفات غر داَع  
٭ْٗا قصست اضتعُاٍ "ايدفع بعدّ ايكبٍٛ ع٢ً ؽًف غسٚط قبٍٛ ايدع٣ٛ"، ٚاؿكٝك١ غر 
ذيو، ٫ٕ "ايدفع بعدّ ايكبٍٛ إمنا ٜٛد٘ إىل اؿل يف ايدع٣ٛ، ٚاؿل يف ايدع٣ٛ ٫ ٜتٛافس إ٫ 
إذا تٛافست غسٚط قبٍٛ ايدع٣ٛ" ٚاْتفت َٛاْع قبٛهلا، ٖٚٞ "إَا َٛاْع قا١ْْٝٛ" تتُجٌ 

ؿهِ يف ايدع٣ٛ َٚسٚز ايصَإ، ٚإَا َٛاْع اتفاق١ٝ تتُجٌ بايصًح ٚا٫تفام ع٢ً بطبل ا
ايتشهِٝ. يرا فإٕ "ايدفع بعدّ ايكبٍٛ ميهٔ ايتُطو ب٘ يف ساٍ ٚدٛد َاْع َٔ َٛاْع" قبٍٛ 

 ايدع٣ٛ نُسٚز ايصَإ.

                                                      

يثة لمكتاب، ، السؤسدة الحجٔ( د. ربيع ششجب، شخح قانهن أصهل السحاكسات السجنية، جٔ)
 .ٕٚٛ، صٕٔٔٓلبشان، 

، دار الفكخ العخبي، القاىخة"، ٔ( د. فيسي، وججي راغب، "مبادئ القزاء السجني، طٕ)
 .ٕٔٗ، صٜٙٛٔ

( دمحم العذساوي ود. عبج الهىاب العذساوي، قهاعج السخافعات في التذخيع السرخي ٖ)
 .ٜٜٕ، صٜٛ٘ٔ، السظبعة الشسهذجية، القاىخة، ٕوالسقارن، ج

اْلِكَتاب، اْلَقاِىَخة، دون ذكخ  لرشاعة د. الشجاوي، آَدم ُوَىْيٌب، السخافعات اْلَسَجِنيَّة، الَعاِتك( ٗ)
 .ٖٕٚسشة الظبع،، ص

", ٜٜٙٔلدشة  ٖٛ( د. "مسجوح عبج الكخيم حافظ , قانهن السخافعات السجنية العخاقي رقم ٘)
 .ٙ٘ٔ، صٕٜٚٔمظبعة األزىخ, بغجاد، 
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يرا ميهٔ تعسٜف "ايدفع بعدّ ايكبٍٛ بأْ٘": "ايدفع ايرٟ ٜٛد٘ إىل سل اـصِ يف   
ع ايدع٣ٛ يعدّ تٛافس غسط َٔ غسٚط قبٛهلا أٚ يٛدٛد َاْع َٔ َٛاْع قبٛهلا، ٜٚٗدف زف

إىل َٓع احمله١ُ َٔ ايٓعس فٝٗا، دٕٚ ايتعسض ملٛضٛعٗا أٚ ملد٣ أسك١ٝ املدعٞ يف 
 .(1)طًب٘"
ِٝ٘ٔ ايَّٜتطح مما تكدّ إٔ ايدفع مبسٚز ايصَإ "د   ُُٖدع٢َ عًَٜ ٕٖ اٞي رٟٔ فع بٔعَدَِّ اٞيكُٜبٍِٛ، ئأٜ

ِٔ اٞيَُِشه١َُٜٔ ًُٛٞٝب َٔ ِٝس " ا٫َتٓاع عٔ مساع ايدع٣ٛ، َٜتََُٖطٝو بٔ٘ٔ َٜ يٜا ئأَْٜٖٗا ُزفٔعَت بإدسا٤ات غٜ
غر كتص١ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايدفع ايػهًٞ، ٫ٚ ٭ٕ املدعٞ يٝظ  صَشٔٝش١َٕ، َٚيٜا إي٢ٜ ََِشه١َُٜٔ

ئاِْكٔطَا٤ اٞيشَٚل فٔٞ ايٖدِع٣َٛ "َُا َٚإِْٖصاسب سل "نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايدفع املٛضٛعٞ"، 
 ايٛقت احملدد يسفعٗا"، ٚاْكطا٤ ٖرا ايٛقت ٜعد َاْعٟا َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ. بٔاِْكٔطَا٤

 انفشع انثاَي
يِيز

ْ
ً
َ
ع ت

ْ
ف
َّ
وسِ  انذ

ُ
ش
ُ
اٌِ  بًِ

َ
ي
َّ
  انز

ْ
عِ  يٍِ

ْ
ف
َّ
و انذ

ُ
اد
َ
م
َّ
 بِانت

إشاي١ اجإبٗاّ  ا٭ٍٚ:اعتبازٜٔ، إٕ اهلدف ايرٟ ْسَٞ إيٝ٘ َٔ ٖرا ايتُٝٝص ٜهُٔ يف   
ؼدٜد آثاز  ٚايجاْٞ:ايرٟ ميهٔ إٔ وصٌ غصٛص احملٌ ايرٟ ٜٓصب عًٝ٘ نٌ َُٓٗا، 

نٌ َُٓٗا ع٢ً اؿل املٛضٛعٞ ٚاؿل اجإدسا٥ٞ. ٚميهٔ إٔ مدد أٚد٘ ا٫خت٬ف بني ن٬ 
 ايدفعني مبا ٜأتٞ:

 َٔ سٝح أضاع نٌ َُٓٗا: .1

إُٖاٍ املدعٞ يف "اضتعُاٍ سك٘ اجإدسا٥ٞ َتُج٬ٟ  ٜطتٓد ايدفع مبسٚز ايصَإ إىل   
 بايدع٣ٛ" يف سني ٜطتٓد ايدفع بايتكادّ إىل إُٖاٍ ايدا٥ٔ يف املٛايب١ عك٘ املٛضٛعٞ.

 َٔ سٝح ٖدف نٌ َُٓٗا: .2

ٜٗدف ايدفع مبسٚز ايصَإ إىل "إْهاز اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥، ٭ٕ املدع٢ عًٝ٘ ٜٓهس سل    
ٛدٛد َاْع َٔ َٛاْع قبٛهلا، يف سني ٜٗدف ايدفع بايتكادّ املدعٞ يف اضتعُاٍ ايدع٣ٛ" ي

إىل "إْهاز اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ"، ٭ٕ املدع٢ عًٝ٘ ٜتُطو بٛاقع١ ٫سك١ ع٢ً ْػ٤ٛ اؿل 
 املٛضٛعٞ ت٪ثس يف بكا٥٘.

 
 

                                                      

 .ٖٙاد ثامخ، مرجر سابق، ص( يشظخ: الجليسي، چيـٔ)



 -دراسة مقارنة–الجفع بسخور الدمان السانع من سساع الجعهى 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

009 

3. ِٔ ُِٝح َٔ َُُٗا ٝنٌٍّ طٜبٔٝع١َ سَ ِٓ َٔ: 

ز سل اـصِ يف ايدفع مبسٚز ايصَإ دفع بعدّ ايكبٍٛ، ٭ْ٘ ٜسَٞ إىل إْها    
اضتعُاٍ ايدع٣ٛ يٛدٛد َاْع "َٔ املٛاْع اييت ٜتًٛب ايكإْٛ اْتفا٥ٗا يكبٍٛ ايدع٣ٛ". 
بُٝٓا ايدفع بايتكادّ ٜعد دفعٟا َٛضٛعٟٝا، ٭ْ٘ ٜسَٞ إىل إْهاز بكا٤ اؿل املٛضٛعٞ بعد 

 ْػ٥ٛ٘.
4. ِٔ ُِٝح َٔ ٌٚ سَ ِٛقٔع ٝن َُُٗا: ََ ِٓ َٔ 
عدّ ب ايدفع صٛز٠ َٔ صٛزْٕٛ املسافعات، ٭ْ٘ قا"ايدفع مبسٚز ايصَإ َهإ إٕ    

ِٓصَُب ع٢ًَٜ اٞيَٛض١ًٜٝٔٔ ايَّتٔٞ َِٜشُٔٞ بَٔٗا صَاسُٔب اٞيشَٚل سَكِّ٘ ،ايكبٍٛ ُٜ ُٛٗ ٜسَٞ إىل إْهاز ٚ، "فٜ
ُ٘ َكاّ "ا بُٝٓا ض١ًٛ املدعٞ يف اضتعُاٍ ايدع٣ٛ, يٖدٞفع بٔايٖتكٜاُدّ ايكٜإُْٛ املٛضٛعٞ، ئأْٜٖ

، فٗٛ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ اْكطا٤ ا٫يتصاّ دٕٚ إٔ "تَبٔٝط بٔأِٜصٌ اٞيشَٚل ٚدٛدٟا ٚعدَٟادَفٜعَ َِٜس
 ٜٛف٢ ب٘.

5. ِٔ ُِٝح َٔ ٌٗ سَ ِٝ٘ٔ ايَّرٟٔ اٞيَُشَ ٌٗ َٜٓصب عًَٜ َُِٗ ٝن ِٓ َٔ:  

ِٓصَُب ع٢ًَٜ اٞيشَٚل اجإدسا٥ٞ َتُج٬ٟ بٔايٖدِعَٛإ    ُُُسٚزِ ايٖصََإِ ُٜ ثبٛت٘ ٣، ٚيف ساٍ ٕٖ ايٖدٞفعَ بٔ
ِٕ ايٖدٞفعَ بٔايٖتكٜاُدّ هسد "املٛايب١ ايكطا١ٝ٥ َٔ آثازٖا املٛضٛع١ٝ ٚا٫دسا١ٝ٥". يف سني  أٜ

 املٛضٛعٞ، ٚيف ساٍ ثبٛت٘ هسد اؿل املٛضٛعٞ َٔ آثازٙ. ََشًَِّ٘ اٞيشَٓل

 َٔ سٝح ا٭ثس املرتتب ع٢ً ثبٛتُٗا: .6

دٕٚ إٔ ٜ٪ثس ع٢ً سا٥ٞ إٕ أثس ثبٛت ايدفع مبسٚز ايصَإ ٜكتصس ع٢ً اؿل اجإد   
اؿل املٛضٛعٞ، فٗٛ أثس ميٓع احمله١ُ َٔ تٛفر اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ يًشل املٛضٛعٞ، 

ثبٛت ايدفع بايتكادّ ع٢ً اؿل اجإدسا٥ٞ، ٚإمنا "ٜتٓاٍٚ اؿل بُٝٓا ٫ ٜكتصس أثس 
 املٛضٛعٞ قٌ اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥".

 َٔ سٝح ٚصف اؿهِ ايصادز فُٝٗا: .7

دز بجبٛت ايدفع مبسٚز ايصَإ بأْ٘ "سهِ صادز قبٌ ايفصٌ يف ٜٛصف اؿهِ ايصا   
ُُٛدٛد ََأْع املٛضٛع، ٭ْ٘ صٛز٠ َٔ صٛز ايدفع بعدّ ايكبٍٛ"،  ُٖٔ تأنٝدٟا بٔ ُِ َٜتَطَ َُٗٛ ُسٞه فٜ

ِٔ َََٛأْعِ قُٜبٍِٛ ايٖدِع٣َٛ . يف سني ٜٛصف اؿهِ ايصادز بجبٛت ايدفع بايتكادّ بأْ٘ "سهِ َٔ
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ع، ٭ْ٘ فصٌ يف دفع َٛضٛعٞ تكدّ ب٘ املدع٢ عًٝ٘ غصٛص اؿل فاصٌ يف املٛضٛ
 .(1)املتٓاشع فٝ٘"

 َٔ سٝح ا٫يتصاّ املتدًف عُٓٗا: .8
ِٔ اٞيتٔصَاِّ إٔ اؿهِ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ    ٍٖٛ ائاٞيتٔصَاَّ َٔ يٜا ُٜ٪َٚدٟ إي٢ٜ تَشَ

ٙٞ ٞٙ إي٢ٜ اٞيتٔصَاِّ طٜبٔٝعٔ ٌِ َِٜبك٢ٜ ا، ََدَْٔ ٫ دع٣ٛ ؼُٝ٘، ٭ٕ اَتٓاع  ئاٞيتٔصَاّ ايتصاَٟا َدْٟٝابَ
احمله١ُ عٔ مساع ايدع٣ٛ ٫ ٜ٪ثس ع٢ً عٓاصس اؿل ايرٟ ٜبك٢ قتفعٟا بعٓصسٟ 
املد١ْٜٝٛ ٚاملط٪ٚي١ٝ. يف سني إٔ اؿهِ بسد ايدع٣ٛ يتكادّ اؿل املٛضٛعٞ ٜ٪دٟ إىل 

ٞٓ إي٢ٜ ِٔ اٞيتٔصَاِّ ََدَْٔ ٍٖٛ ائاٞيتٔصَاَّ َٔ ٞٓ تَشَ بطكٛط عٓصس املط٪ٚي١ٝ َتُج٬ٟ  اٞيتٔصَاِّ طٜبٔٝعٔ
 ب"اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ".

 ادلبحث انثاَي
او
َ
ك
ْ
ع َأح

ْ
ف
َّ
وسِ  انذ

ُ
ش
ُ
اٌِ  بًِ

َ
ي
َّ
 انز

ُُُسٚزِ ايٖصََإِ ُصٛز٠َٟ  ِٔ ُصَٛزِ ايٖدٞفع بٔعَدَِّ اٞيكُٜبٍِٛ ُٜعَٓد ايٖدٞفع بٔ ، يرا فإٕ ايتُطو ب٘ َٔ
تُهٔ املدع٢ عًٝ٘ َٔ دفع دع٣ٛ املدعٞ بٗرا ايدفع"، نُا ٜكتطٞ "تٛافس غسٚط٘ يهٞ ٜ

إٔ ثبٛت ٖرا ايدفع ٜستب مج١ً َٔ اآلثاز، "َٓٗا َا ٜتعًل باؿل اجإدسا٥ٞ، َٚٓٗا َا ٜتعًل 
باؿل املٛضٛعٞ"، يرا فإٕ طبٝع١ ٖرا املبشح تكتطٞ تكطُٝ٘ إىل ًَٛبني ع٢ً ايٓشٛ 

 اآلتٞ:
 ادلطهب االول 

 
ُ
ش
ُ
ع بًِ

ْ
ف
َّ
وط انذ

ُ
ش
ُ
اٌِ ش

َ
ي
َّ
 وسِ انز

ميهٔ اضتد٬ص "ٖرٙ ايػسٚط َٔ ايٓصٛص اييت عاؾت ٖرا ايدفع يف ايكإْٛ   
املدْٞ، ٖٚٞ ْٛعإ"؛ غسٚط تتعًل مبد٠ زفع ايدع٣ٛ، ٚغسٚط تتعًل باملدعٞ ٚاملدع٢ 

 عًٝ٘. ْعسض هلا يف ايفسعني اآلتٝني.
 
 
 

                                                      

ز حجيَّة األمخ السقزي  يشظخ: د. زغمهل، أحسج ماىخ، (ٔ) أعسال القاضي التي تحهَّ
 .ٜٖٖ، صٜٜٜٔ، دار ابه السجج لمظباعة، القاىخة، وضهابط حجيَّتيا
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 انفشع األول 
وطِ 

ُ
ش
ُّ
تِي انش

َّ
  ان

ُ
ك
َّ
ه
َ
ع
َ
ت
َ
ة ت

َّ
ذ
ُ
  بًِ

َ
ف
َ
ي عس

َ
ى
ْ
ع
َّ
 انذ

ُُػَٚسع فِٜتس٠َ ش١َٝٓ إقسازٟا يًُصًش١ ايعا١َ املتُج١ً باضتكساز املعا٬َت، سدد "   اٞي
َُُٓاشَعَات ُُٜٛايٜب١َ بٔاٞيشَٓل املٛضٛعٞ بَٔٗدَف سَطَِ اٞي ًٞ ٖٝٔ زَفٜع ايٖدِع٣َٛ خًٜٔائَٗا ئ " اييت يٛ تسى َٜتَعَ

إىل غٝٛع ايفٛض٢ ٚا٫ضٛساب يف  سطُٗا جإزاد٠ اـصّٛ دٕٚ ٖرا ايطابط ٭د٣ ذيو
َٓح ََ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ. ٚؿح ايدا٥ٔ ع٢ً ا٫يتصاّ بسفع ايدع٣ٛ خ٬ٍ املد٠ احملدد٠ 

"ِٔ٘ٝ ُُٖدع٢َ عًَٜ ًٞ ُُػَٚسع ئ " سل ايدفع مبسٚز ايصَإ يتفادٟ مساع ايدع٣ٛ املسفٛع١ بعد اٞي
تُطو بايدفع مبسٚز ايصَإ. اْكطا٤ َٝعاد زفعٗا. يرا تعد املد٠ أٍٚ غسط َٔ غسٚط اي

 ٚفُٝا ٜأتٞ ْعسض يًػسٚط املتعًك١ باملد٠ يف َكصدٜٔ:
 ادلمصذ األول

ي
َ
ى
ْ
ع
َّ
ع انذ

ْ
ف
َ
تِ نِش

َ
ُ
َّ
ي
َ
ع
ُ
ً
ْ
ةِ ان

َّ
ذ
ُ
ً
ْ
اء ان

َ
تِه
ْ
  اَ

يهٞ ٜتُهٔ املدع٢ عًٝ٘ َٔ ايتُطو بايدفع مبسٚز ايصَإ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ ٫ بد   
، ٚيهٔ َت٢ (1)تعُاهلا قد اْكطت قبٌ زفعٗا إىل ايكطا٤ٚإٔ تهٕٛ املد٠ احملدد٠ قاْْٟٛا ٫ض

تبدأ ٖرٙ املد٠ َٚت٢ تٓتٗٞ، ٚنٝف ٜتِ سطابٗا، يرا ٜتعني عًٝٓا إٔ ْعسض ملبدأ ضسٜإ 
 املد٠، ٚنٝف١ٝ استطابٗا.

 أ٫ٟٚ: بد٤ ضسٜإ املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ:

ّٛ ايرٟ تبدأ فٝ٘ إٕ ايكاعد٠ ايعا١َ اييت أقسٖا "املػسع ايعساقٞ غصٛص ايٝ   
املد٠ املكسز٠ يسفع ايدع٣ٛ ٚاييت باْكطا٥ٗا ٜتُهٔ املدع٢ عًٝ٘" َٔ ايتُطو بايدفع مبسٚز 
ايصَإ" تكطٞ بإٔ: "ٜبدأ ضسٜإ املد٠ املكسز٠ يعدّ مساع ايدع٣ٛ َٔ ايّٝٛ ايرٟ ٜصبح 

دد٠ يسفع . "ٖٚرا ٜعين إٔ املػسع قسز إٔ ضسٜإ املد٠ احمل(2)فٝ٘ ا٫يتصاّ َطتشل ا٭دا٤"
ايدع٣ٛ ٜبدأ َٔ تازٜذ ْػ٤ٛ اؿل يف ايدع٣ٛ"، ٚتازٜذ ْػ٤ٛ اؿل يف ايدع٣ٛ ٜتشدد 

                                                      

( وىحا الذخط أوجيتو الشرهص التي عالجت مخور الدمان والجفع بو حيث نرت عمى ٔ)
ى... بعج تخكيا... مجة ... . يشظخ عمى سبيل السثال: السهاد أنو: " ِل تدسع الجعه 

( من القانهن السجني العخاقي، والسجة السذار الييا في ىحه السهاد ىي ٖٔٗوٖٓٗوٜٕٗ)
 السجة السحجدة لخفع الجعهى.

 ( من القانهن السجني العخاقي.ٔ/ٖٗٗ( تشظخ السادة )ٕ)
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بتازٜذ ا٫ضتشكام. ففٞ "دع٣ٛ ايدٜٔ امل٪دٌ ٜبدأ ضسٜإ املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ َٔ 
تازٜذ ْػ٤ٛ اؿل يف ايدع٣ٛ، ٜٚٓػأ اؿل يف ايدع٣ٛ ٚقت سًٍٛ ا٭دٌ، ٭ٕ ايدٜٔ ٜصبح 

٤ عًٍٛ ا٭دٌ، ٚيف دع٣ٛ ايدٜٔ املعًل ع٢ً غسط ٚاقف ٜبدأ ضسٜإ املد٠ َطتشل ا٭دا
احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ َٔ ٚقت ْػ٤ٛ اؿل يف ايدع٣ٛ، ٜٚٓػأ اؿل يف ايدع٣ٛ ٚقت ؼكل 
ايػسط، ٭ٕ ايدٜٔ املعًل ع٢ً غسط ٫ ٜهٕٛ ْافرٟا إ٫ َٔ ٚقت ؼكل ايػسط، ٚيف دع٣ٛ 

احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ َٔ ايٛقت ايرٟ ٜجبت فٝ٘ ضُإ ا٫ضتشكام ٜبدأ ضسٜإ املد٠ 
ا٫ضتشكام، ٭ٕ ايٛقت ايرٟ ٜجبت فٝ٘ ا٫ضتشكام ٖٛ ايٛقت ايرٟ ٜٓػأ فٝ٘ اؿل يف 

. "ٚقد أٚزد املػسع ايعساقٞ ع٢ً ايكاعد٠ ايعا١َ املرنٛز٠ آْفٟا" اضتجٓا٤ات عد٠ (1)ايدع٣ٛ"
ا٫ضتشكام إىل ّٜٛ آخس، ٖٛ ّٜٛ  أخس فٝٗا بد٤ ضسٜإ املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ عٔ ّٜٛ

عًِ صاسب اؿل، ٭ٕ صاسب اؿل ٫ ٜطتٛٝع اؽاذ أٟ إدسا٤ ٜكٛع ب٘ املد٠ احملدد٠ 
يسفع ايدع٣ٛ، َٚكتطٝات ايعداي١ تٛدب عدّ َعاقبت٘ ع٢ً ٚشز مل ٜستهب٘ أٚ إُٖاٍ مل ٜكع 

ايرٟ ٜعًِ فٝ٘ َٓ٘. هلرا أٚدب املػسع "بد٤ ضسٜإ املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ َٔ ايّٝٛ 
بايٓطب١ يدع٣ٛ ايتعٜٛض عٔ ايعٌُ  (2)املتطسز عدٚخ ايطسز ٚبايػدص ايرٟ أسدث٘"

بايٓطب١ يدع٣ٛ ايهطب  (3)غر املػسٚع" "َٚٔ ايّٝٛ ايرٟ ٜعًِ فٝ٘ ايدا٥ٔ عك٘ يف ايسدٛع
بايٓطب١ يدع٣ٛ  (4)دٕٚ ضبب"، "َٚٔ ايّٝٛ ايرٟ ٜعًِ فٝ٘ ايدا٥ٔ بطبب عدّ ْفاذ ايتصسف

 فاذ ايتصسف".عدّ ْ
 :احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ سطاب املد٠ثاْٟٝا: طسٜك١ 

" َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ع٢ً إٔ: "ؼطب املد٠ اييت متٓع 433تٓص املاد٠ "  
ٚتهٕٛ با٭ٜاّ ٫ بايطاعات". ٜتطح َٔ ٖرا ايٓص إٔ  َٔ مساع ايدع٣ٛ بايتكِٜٛ امل٬ٝدٟ

تهتٌُ َد٠ ايدفع مبسٚز ايصَإ ؼطب بايتكِٜٛ  املد٠ املكسز٠ يسفع ايدع٣ٛ ٚاييت باْتٗا٥ٗا
امل٬ٝدٟ ع٢ً إٔ تهٕٛ با٭ٜاّ ٫ بايطاعات، إ٫ إٔ ٖرا ايٓص مل ودد فُٝا إذا نإ ايّٝٛ 
ا٭ٍٚ وطب َٔ ضُٔ املد٠ املكسز٠ يعدّ مساع ايدع٣ٛ أّ ٫، ٚمبا إٔ ايتُطو "باْكطا٤ 

ل ايدفع مبسٚز ايصَإ، يرا ٜتعني ايسدٛع املد٠ احملدد٠ ٫ضتعُاٍ ايدع٣ٛ ٫ ٜتِ إ٫ عٔ طسٜ
                                                      

 لعخاقي.( من القانهن السجني إ/ٖٗٗ( تشظخ السادة )ٔ)
 ( من القانهن السجني العخاقي.ٕٖٕ( تشظخ السادة )ٕ)
 ( من القانهن السجني العخاقي.ٕٗٗ( تشظخ السادة )ٖ)
 ن السجني العخاقي.ٚ( منٜٕٙ( تشظخ السادة )ٗ)
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" َٔ ٖرا 25املاد٠ " ، "ٚاضتٓادٟا يٓص(1)إىل قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ؿطاب ٖرٙ املد٠"
ايكإْٛ فإٕ املد٠ ؼتطب َٔ ايّٝٛ ايتايٞ ٫ضتشكام ا٫يتصاّ ٚتٓتٗٞ باْتٗا٤ ايّٝٛ ا٭خر 

 ،إىل أٍٚ ّٜٛ ًٜٝ٘ َٔ أٜاّ ايعٌُ"َٓٗا"، "ٚإذا اْتٗت املد٠ يف ّٜٛ ع١ًٛ زمس١ٝ متدد 
 أخس٣ٚتطِ َد٠ ايطًف إىل َد٠ اـًف، فإذا تسى ايطًف ايدع٣ٛ َد٠ ٚتسنٗا اـًف َد٠ 

 .(2)يعدّ مساع ايدع٣ٛ ف٬ تطُع ٚبًؼ فُٛع املدتني اؿد املكسز
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إٕ زفع ايدع٣ٛ بعد اْكطا٤ املد٠ احملدد٠ ٫ضتعُاهلا ٫ ٜهفٞ ٫َتٓاع احمله١ُ عٔ   
ْعسٖا، ٚاؿهِ بعدّ قبٛهلا، ٚإمنا هب إٔ تٓكطٞ ٖرٙ املد٠ دٕٚ عرز َػسٚع، ٭ٕ ايعرز 
املػسٚع وٍٛ بني ايدا٥ٔ ٚبني املٛايب١ عك٘، ٚهلرا فإٕ ايعداي١ تكتطٞ عدّ استطاب 

ييت ٜطتػسقٗا ايعرز املػسٚع ضُٔ املد٠ املكسز٠ يعدّ مساع ايدع٣ٛ، ٚا٫عراز املد٠ ا
 املتعًك١ باملد٠ سددٖا املػسع بايٛقف ٚا٫ْكٛاع. ْتٓاٚهلا فُٝا ٜأتٞ:

 أ٫ٟٚ: ٚقف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ:
تعسٜف ٚقف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ: ذٖب داْب َٔ ايفك٘ إىل إٔ املكصٛد بٛقف  .1

ادّ: "ٖٛ ٚقف ضسٜإ َدت٘ يف فرت٠ متتٓع فٝٗا املٛايب١ با٫يتصاّ"، "ٚإذا نإ ايتك
ا٫يتصاّ ٜٓكطٞ بعدّ املٛايب١ ب٘ َد٠ َٔ ايصَٔ، فإْ٘ ٫ تدخٌ يف سطاب ٖرٙ املد٠ 

. "ٚذٖب ايبعض (3)ايفرت٠ اييت ٜٛدد فٝٗا َاْع يد٣ ايدا٥ٔ ميٓع٘ َٔ املٛايب١ عك٘"
ف َد٠ ايتكادّ ٖٛ إٔ ٜتعٌٛ ضسٜاْٗا بطبب عرز خاص اآلخس إىل إٔ": "املكصٛد بٛق
. بُٝٓا ٜس٣ ايبعض اآلخس إٔ "املكصٛد بٛقف ايتكادّ (4)تتعٌٛ َع٘ املٛايب١ باؿل"

، يف سني ذٖب (5)ٖٛ ايتٛقف امل٪قت ايرٟ ٜعرتض ضر ايتكادّ فرت٠ َٔ ايصَٔ..."

                                                      

 السعجل. ٜٜٙٔ( لدشة ٖٛ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي رقم )ٔ( تشظخ السادة )ٔ)
 القانهن السجني العخاقي.( من ٕٖٗ( تشظخ السادة )ٕ)

 .ٖٛٔد. عبج السجيج الحكيم وعبج الباقي البكخي ودمحم طو البذيخ، مرجر سابق، ص( (ٖ
 .ٜٖٓد. الحنهن، حدن عمي ود. الخحه، دمحم سعيج ، مرجر سابق، ص( (ٗ
شاكخ ناصخ حيجر، الهسيط في شخح القانهن السجني الججيج، الحقهق العيشية اِلصمية،  (٘)

 .ٜٛٗٔ، صٜٜ٘ٔالسعارف، بغجاد، ، مظبعة ٕج
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أ ٚيهٔ طسأ طاز٨ داْب آخس إىل إٔ: "املكصٛد بٛقف ايتكادّ إٔ ٜهٕٛ ضسٜاْ٘ قد بد
ٜهٕٛ ٖٓاى ب ايبعض اآلخس إىل ايكٍٛ بأْ٘: ""، بُٝٓا ذٖ(1)دعٌ ٖرا ايطسٜإ ٜتٛقف...

ٖٓاى ٚقف يًتكادّ عٓدَا ٜٛدد عرز غسعٞ بعد ضسٜاْ٘ هعً٘ َتٛقفٟا عٔ 
". ٜتطح َٔ ايتعسٜفات املتكد١َ أْٗا تعسف ٚقف ايتكادّ، ٚايتكادّ ْعاّ (2)ايطسٜإ...

ساقٞ، ٚإمنا أخر بٓعاّ َسٚز ايصَإ املاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ، مل ٜأخر ب٘ املػسع ايع
فشدد َددٟا يسفع ايدعا٣ٚ، ٚزتب ع٢ً اْكطا٥ٗا َٓح "املدع٢ عًٝ٘ سل دفع ايدع٣ٛ 
مبسٚز ايصَإ يُٝٓع ايكطا٤ َٔ مساعٗا، ٚتٛفر اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ اييت ًٜٛبٗا 

"قه١ُ ايتُٝٝص ا٫ؼاد١ٜ املدعٞ". ٚع٢ً خ٬ف ا٫ػاٙ ايرٟ ضًه٘ ايفك٘ فكد عسفت 
ٚقف املد٠ احملدد٠" يسفع ايدع٣ٛ بأْ٘: "ايٛقف ايرٟ ميٓع ضسٜإ املد٠ احملدد٠ يسفع 

 ".(3)ايدع٣ٛ بتشكل ايعرز ايػسعٞ

ا٭عراز ايػسع١ٝ اييت تٛقف املد٠ املع١ٓٝ يسفع ايدع٣ٛ: "ْصت ع٢ً ٖرٙ ا٭عراز  .2
فٝٗا": "تكف املد٠ املكسز٠ يعدّ  َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ اييت دا٤ 435/1املاد٠ 

مساع ايدع٣ٛ بايعرز ايػسعٞ، نإٔ ٜهٕٛ املدعٞ صػرٟا أٚ قذٛزٟا ٚيٝظ ي٘ ٚيٞ أٚ 
غا٥بٟا يف ب٬د أدٓب١ٝ ْا١ٝ٥ أٚ إٔ تهٕٛ ايدع٣ٛ بني ايصٚدني أٚ بني ا٭صٍٛ ٚايفسٚع أٚ 

فإٕ  إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َاْع آخس ٜطتشٌٝ َع٘ ع٢ً املدعٞ إٔ ٜٛايب عك٘". ٚعًٝ٘
 ا٭عراز ايػسع١ٝ اييت تٛقف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ ٖٞ:

ا٭١ًٖٝ: إذا نإ املدعٞ "ْاقص ا٭١ًٖٝ أٚ عدميٗا ضٛا٤ أنإ ذيو بطبب صػس ايطٔ   . أ
"ِٙ ٞٙ أٚ قٝ ٞٙ اٚ ٚص تستب  (4)أٚ يعازض َٔ عٛازض ا٭١ًٖٝ ناؾٕٓٛ ...، ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚي

                                                      

د. الحكيم، عبج السجيج، السهجد في شخح القانهن السجني العخاقي، أحكام اِللتدام، شخكة ( (ٔ
 .ٔٔ٘، صٜٚٙٔاألىمية، بغجاد، 

لظيف جبار عمي، التقادم السدقط في القانهن السجني، بحث مشذهر في مجمة حسهرابي،  ((ٕ
 .٘ٚ، صٜٕٓٓ، ٘العجد

، مشذهر في ٜٚٙٔ/ٓٔ/ٕٛفي  ٜٚٙٔ/ٔٚٔٔة التسييد اِلتحادية السخقم قخار محكس( "(ٖ
، مظبعة ٖٕ، العجد األول، الدشةمجمة القزاء، ترجرىا نقابة السحامين" في العخاق

 .ٙ٘، صٜٛٙٔالعاني، بغجاد، 
 .ٜٖٓد. حدن عمي الحنهن، مرجر سابق، ص( (ٗ
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٣ٛ. أَا إذا نإ يًُدعٞ ٚصٞ أثٓا٤ قصسٙ ف٬ املد٠ احملدد٠ يسفع ايدعع٢ً ذيو ٚقف 
 .(1)تكف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ

املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ إذا نإ املدعٞ غا٥بٟا يف ب٬د أدٓب١ٝ ْا١ٝ٥،  تكفايػٝب١:   . ب
 ".(2)"ٚهب تٛافس ايٛصفني َعٟا يف ايب٬د ا٭دٓب١ٝ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايبًد أدٓبٟٝا ْٚا٥ٟٝا

 يع٬ق١ ايصٚد١ٝ عرزٟا غسعٟٝا ٜٛقف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ.ايصٚد١ٝ: تعد ا . ت

ايكساب١: عٖد املػسع نٕٛ املدعٞ أص٬ٟ أٚ فسعٟا يًُدع٢ عًٝ٘ عرزٟا غسعٟٝا ٜٛقف املد٠  . ث
احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ سفاظٟا ع٢ً ايسٚابط ا٭ضس١ٜ، ٚخٛفٟا َٔ تصدعٗا يف ساٍ زفع 

ٟ عدّ مساعٗا مبطٞ املد٠. يرا ٫ ٜعد عرزٟا ايدع٣ٛ "خ٬ٍ املد٠ احملدد٠ هلا" يتفاد
َٔ  435غسعٟٝا ٜٛقف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ غر ايكساب١ اييت ْصت عًٝٗا "املاد٠ 

 .(3)ايكإْٛ املدْٞ" نع٬ق١ ا٭خ٠ٛ

املاد٠ املرنٛز٠ آْفٟا بكٛهلا "أٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َاْع آخس  ٚزد يفايك٠ٛ ايكاٖس٠: ٖٚرا ايعرز  . ج
٢ً املدعٞ إٔ ٜٛايب عك٘". يرا تكف املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ نًُا ٜطتشٌٝ َع٘ ع

املكتط١ٝ يًُٛايب١ عك٘ "نٓػٛب سسب أٚ ثٛز٠ اضتشاٍ ع٢ً املدعٞ اؽاذ اجإدسا٤ات 
 . (4)أٚ فت١ٓ أٚ سدٚخ شيصاٍ أٚ فٝطاْات"

 أثس ايعرز ايػسعٞ ع٢ً املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ: .3
َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ" اييت دا٤ فٝٗا:  43/2ْصت ع٢ً ٖرا ا٭ثس "املاد٠  

"ٚاملد٠ اييت متطٞ َع قٝاّ ايعرز ٫ تعترب. ٚاضتٓادٟا هلرا ايٓص تٛسح َٔ سطاب املد٠ 
احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ املد٠ اييت ٜطتػسقٗا ايعرز"،  عٝح ؼطب املد٠ ايطابك١ ع٢ً 

 ٚدٛدٙ ٚاملد٠ اي٬سك١ ع٢ً شٚاي٘.

                                                      

مشذهر في "، "ٜٚٚٔ/٘/ٖفي  ٜٚٚٔ/ٗ/مٓ٘ٓٔقخار محكسة التسييد اِلتحادية السخقم ( "(ٔ
، مجسهعة األحكام العجلية التي يرجرىا قدم اإلعالم القانهني في وزارة العجل العخاقية

 .ٔٗ، صٜٚٚٔالعجد الثاني"، 
مجمة ، ٜٚٙٔ/ٓٔ/ٕٛفي  ٜٚٙٔ/ٔٚٔٔقخار محكسة التسييد اِلتحادية السخقم ( "(ٕ

 .ٙ٘، العجد األول، صالقزاء"
نقالا ، ٕٜٚٔ/٘/ٕٚفي  ٜٔٚٔ/ليأة عامة/ٜ٘ٔحادية السخقم قخار محكسة التسييد اِلت( (ٖ

 .ٕٙٔعن: سحخ حيال، مرجر سابق، ص
 .ٜٖٔد. الحكيم، عبج السجيج واخخون، مخجع سابق، ص( (ٗ
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 احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ:  اْكٛاع املد٠ :ثاْٟٝا
إىل املكصٛد  (1)تعسٜف اْكٛاع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ: ذٖب داْب َٔ ايفك٘ .1

باْكٛاع ايتكادّ ٖٛ: "ضكٛط َد٠ ايتكادّ اييت ناْت قد ابتدأت َٔ قبٌ ْتٝذ١ جإدسا٤ 
قاْْٛٞ ٜتدرٙ صاسب اؿل أٚ إقساز باؿل ٜصدز عٔ املدٜٔ"، ٚذٖب ايبعض اآلخس إىل 

٭َٛز اييت ت٪دٟ إىل قٛع كصٛد ب٘ ٖٛ: "ضكٛط املد٠ ايطاز١ٜ ٭سد اإٔ امل
. ٚعسف٘ آخسٕٚ بأْ٘: "ضكٛط َد٠ ايتكادّ ايطاز١ٜ قبٌ ؼكل أضباب (2)..."ايتكادّ

. (3)ايكٛع ٚعدّ اعتبازٖا، ٚابتدا٤ تكادّ ددٜد َدت٘ ٖٞ ْفظ َد٠ ايتكادّ اييت قٛعت"
ٛاع َد٠ ايتكادّ اييت ٜرتتب ع٢ً انتُاهلا ٜتطح َٔ ايتعسٜفات املتكد١َ أْٗا تعسف اْك

ضكٛط اؿل املٛضٛعٞ، ٚمل تعسف اْكٛاع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ، أٟ مل تعسف 
اْكٛاع َد٠ َسٚز ايصَإ اييت ٜرتتب ع٢ً انتُاهلا عدّ مساع ايدع٣ٛ، يرا ميهٓٓا تعسٜف 

٢ ؼكل ضبب ا٫ْكٛاع اْكٛاع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ بأْ٘: اضكاط املد٠ ايطابك١ عً
 َٔ سطاب املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ.

ا٭ضباب اييت تكٛع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ: تٓكٛع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ  .2
٭ضباب تتعًل بايدا٥ٔ أٚ املدٜٔ؛ ٚا٭ضباب اييت ت٪دٟ إىل قٛع املد٠ ٭ضباب تعٛد 

٣ إىل قه١ُ غر كتص١ عٔ غًط يًدا٥ٔ تتُجٌ "باملٛايب١ ايكطا١ٝ٥ ٚيٛ زفعت ايدعٛ
َػتفس" ... "ٜٚعد يف سهِ املٛايب١ ايكطا١ٝ٥ ايًٛب ايرٟ ٜتكدّ ب٘ ايدا٥ٔ يكبٍٛ سك٘ يف 
تفًٝظ أٚ تٛشٜع ٚبٛد٘ عاّ أٟ عٌُ ٜكّٛ ب٘ ايدا٥ٔ يًتُطو عك٘ أثٓا٤ ايطر يف إسد٣ 

"بإقساز املدٜٔ  . ٚأَا ا٭ضباب اييت تكٛع املد٠ ٚتعٛد يًُدٜٔ فإْٗا تتُجٌ(4)ايدعا٣ٚ"
عل ايدا٥ٔ صساس١ أٚ د٫ي١ ... ٜٚعترب املدٜٔ قد أقس د٫ي١ عل ايدا٥ٔ إذا ٖٛ تسى ؼت 

 .(5)ٜدٙ َا٫ٟ َسْٖٟٛا بايدٜٔ زٖٔ سٝاش٠"

أثس اْكٛاع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ: ٜرتتب ع٢ً اْكٛاع املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ  .3
كٛاع ٚاعتبازٖا نإٔ مل تهٔ، ٚضسٜإ َد٠ ضكٛط املد٠ ايطابك١ ع٢ً ؼكل ضبب ا٫ْ

                                                      

 .ٓٓٗد. الحنهن، حدن عمي، مرجر سابق، ص ((ٔ
 .ٗٔ٘د. عبج السجيج الحكيم،، مرجر سابق، ص( (ٕ
 .ٚٓٔشعيب احسج سميسان، مرجر سابق، ص (ٖ)

 ( من القانهن السجني العخاقي.ٖٚٗتشظخ: السادة )( (ٗ
 ( من القانهن السجني العخاقي.ٖٛٗتشظخ: السادة )( (٘
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ددٜد٠ يسفع ايدع٣ٛ ٖٞ ذات املد٠ املكسز٠ يسفع ايدع٣ٛ تبدأ َٔ ّٜٛ "شٚاٍ ضبب 
 .(1)ا٫ْكٛاع دٕٚ ضِ املد٠ ايطابك١ ع٢ً ا٫ْكٛاع ايٝٗا"

 انثاَيانفشع 
وطِ ا

ُ
ش
ُّ
تِي نش

َّ
  ان

ُ
ك
َّ
ه
َ
ع
َ
ت
َ
ً بادلذعي ت

َ
ع
َّ
ذ
ُ
ً
ْ
ان
َ
ِّ  و

ْ
ي
َ
ه
َ
 ع

ُٔ سَِصُس  ُِهٔ ُُتَعَِّك١ٜ بٔاٞيُدُصُّٜٛ  مبا ٜأتٞ: ايٗػُسٚط اٞي
ُُٖدع٢ تََُٖطوأ٫ٟٚ:  ِٝ٘ٔ اٞي ُُٖد٠ بٔاِْكٔطَا٤ٔ بٔايٖدٞفعِ عًَٜ ُُشَٖدد٠َ اٞي  :ايٖدِع٣َٛ ئسَٞفع اٞي
" َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ع٢ً اْ٘: "٫ هٛش يًُشه١ُ إٔ 442/1تٓص املاد٠ "  

ع ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ بٌ هب إٔ ٜهٕٛ ذيو بٓا٤ّ ع٢ً متتٓع َٔ تًكا٤ ْفطٗا َٔ مسا
طًب املدٜٔ أٚ بٓا٤ّ ع٢ً طًب دا٥ٓٝ٘ أٚ أٟ غدص أخس ي٘ َصًش١ يف ٖرا ايدفع ٚيٛ مل 

بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ٫ْكطا٤ املد٠ ٫ متًو احمله١ُ اؿهِ  . ٚهلرا(2)ٜتُطو ب٘ املدٜٔ"
أٚ أٟ غدص املدع٢ عًٝ٘ ُطو ب٘ ٜت"إٔ ، ٚإمنا هب تًكا٤ ْفطٗا احملدد٠ يسفعٗا َٔ

آخس ي٘ َصًش١ يف ٖرا ايدفع"، ذيو إٔ ايدفع مبسٚز ايصَإ "٫ ٜتعًل بايٓعاّ ايعاّ، ٚإٕ 
نإ َبٓاٙ" املصًش١ ايعا١َ املتُج١ً عُا١ٜ ا٫ٚضاع املطتكس٠، يرا تسى "املػسع يًُدع٢ 

ا٫يتصاّ أٚ إٔ "ٜتٓاشٍ عًٝ٘ سس١ٜ ايتُطو بايدفع" إٕ نإ ٦َُٟٛٓا إىل عدّ اْػػاٍ ذَت٘ ب
عٔ ٖرا ايدفع إٕ نإ" ٜعًِ باْػػاٍ ذَت٘ بايدٜٔ ٚأزاد إٔ ٫ هشد سل املدعٞ. ٚقد 
"أداش ايكإْٛ يًُدع٢ عًٝ٘ ايتُطو بايدفع مبسٚز ايصَإ يف أ١ٜ ساي١ تهٕٛ عًٝٗا ايدع٣ٛ 

" ؾًٗ٘ إذا فات عًٝ٘ ايتُطو "ب٘ أَاّ قه١ُ أٍٚ دزد١ (3)ٚيٛ أَاّ قه١ُ ا٫ضت٦ٓاف"
 بٗرا ايدفع أٚ يهْٛ٘ قد ض٢ٗ عٓ٘. 

ُُٖدع٢َ إِْهٜازثاْٟٝا:  ِٝ٘ٔ اٞي ُُٖدع٢َ اٞيشَل عًَٜ  :بٔ٘ٔ اٞي
إٕ متطو املدع٢ عًٝ٘ بايدفع باْكطا٤ املد٠ احملدد٠ يسفع ايدع٣ٛ ٫ ٜهفٞ يًشهِ   

، فإٕ (4)بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ، ٚإمنا هب إٔ ٜكرتٕ ذيو بإْهاز املدع٢ عًٝ٘ يًشل املدع٢ ب٘

                                                      

 ( من القانهن السجني العخاقي.ٜٖٗتشظخ: السادة )( (ٔ
 ( من "القانهن السجني السرخي".ٔ/ٖٚٛتشظخ: السادة )( (ٕ
( من القانهن ٕ/ٖٚٛوالسادة ) ( من القانهن السجني العخاقيٕ/ٕٗٗتشظخ: "السادة )( (ٖ

 السجني السرخي".
 ( من القانهن السجني العخاقي".ٖٔٗو ٜٕٗتشظخ: "السادتان )( (ٗ
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. بُٝٓا مل ٜػرتط "ايكإْٛ املصسٟ ٚايفسْطٞ" (1)أقس باؿل تعرز عًٝ٘ ايتُطو بايدفع
 .(2)ا٫ْهاز
ُُٖدعٔٞ تَسَىثايجٟا:  ُٙ اٞي ُُٖد٠ دَِعَٛا ُُكٜٖسز٠َ اٞي  :ئطََُاعَٔٗا اٞي
إٕ زفع ايدع٣ٛ يًُٛايب١ باؿل خ٬ٍ املد٠ احملدد٠ قاْْٟٛا يسفعٗا ٜعد ٚادبٟا   

فسض٘ املػسع ع٢ً املدعٞ ؼكٝكٟا "يًُصًشتني ايعا١َ اـاص١" يف إٓ ٚاسد، ٚمبا  إدسا٥ٟٝا
إٔ كايف١ املدعٞ هلرا ايٛادب فسضٟا قتٌُ ايٛقٛع نإ "يصاَٟا إٔ تستبط ايكاعد٠ اييت 
أٚدبت٘ ظصا٤ إدسا٥ٞ" وكل ي٘ ا٫سرتاّ ايرٟ ٜتفل َع ايػا١ٜ َٓ٘، َٚٔ "ثِ نإ دصا٤ 

اؾصا٤ ايرٟ ٜطُٔ عدّ اُٖاٍ املدعٞ بسفع دعٛاٙ خ٬ٍ املد٠  عدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ" ٖٛ
احملدد٠ قاْْٟٛا يسفعٗا، فإذا تسى املدعٞ دعٛاٙ ٚمل ٜسفعٗا خ٬ٍ ٖرٙ املد٠ ؼكل ضبب 

 .(3)"دصا٤ عدّ ايكبٍٛ، ٚٚض١ًٝ ايتُطو بٗرا اؾصا٤ ٖٞ ايدفع مبسٚز ايصَإ"
 ادلطهب انثاَي
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إذا قطت احمله١ُ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ تستب ع٢ً ذيو آثاز "َٓٗا َا  
ٜتعًل باؿل ا٫دسا٥ٞ َٚٓٗا َا ٜتعًل باؿل املٛضٛعٞ"، يرا فإٕ دزاضتٓا هلرٙ ا٫ثاز 

 تتًٛب تٓاٚهلا يف فسعني ع٢ً ٚفل اآلتٞ:
 انفشع األول
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ٜرتتب ع٢ً اؿهِ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ اثاز تتعًل باؿل ا٫دسا٥ٞ  
 َتُج٬ٟ بايدع٣ٛ، ٖٚرٙ ا٫ثاز ميهٔ امجاهلا باآلتٞ:

 
 

                                                      

يشظخ: القاضي أحسج عديد جايج الخيهن، "الجفع بالتقادم وتظبيقاتو القزائية في القانهن ( (ٔ
 .ٜٚ، صٕٓٔٓ، السكتبة القانهنية"، بغجاد، ٔالعخاقي، ط

( ٕٕٛ٘و ٜٕٕٔ( من القانهن السجني السرخي والسادتان )ٖٛٚ-ٖٗٚ) تشظخ: السهاد( (ٕ
 من القانهن السجني الفخندي.

 ( من القانهن السجني العخاقي.ٖٔٗ- ٜٕٗتشظخ: السهاد )( (ٖ
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ُّ دََٛاشِ ايٗسُدٛعِ إي٢ٜ ايٖدِع٣َٛ احملط١َٛ َس٠ٟ ٝأِخس٣َأ٫ٟٚ:   :عَدَ

١ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ اَتٓع عًٝٗا ايعٛد٠ إىل ايدع٣ٛ إذا قطت احملهُ 
ذاتٗا، ٭ٕ ٜدٖا تهٕٛ قد ازتفعت عٓٗا ٚاضتٓفرت ٫ٜٚتٗا بػأْٗا مبذسد صدٚز اؿهِ بعدّ 
ايكبٍٛ، َٚٔ ثِ ٫ هٛش هلا بعد ذيو ايعدٍٚ عٔ اؿهِ ايرٟ أصدزت٘ أٚ ايػا٥٘ أٚ املطاع 

ايصادز بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز  ، ذيو إٔ "اؿهِ(1)١ب٘ أٚ تعدًٜ٘ باؿرف أٚ ا٫ضاف
ٜبك٢ َسعٟٝا َٚعتربٟا َا مل ٜبٌٛ أٚ ٜعدٍ َٔ احمله١ُ ْفطٗا با٫عرتاض عًٝ٘ إٕ نإ  ايصَإ

غٝابٟٝا أٚ ٜفطذ أٚ ٜٓكض َٔ قه١ُ أع٢ً َٓٗا بايٛعٔ فٝ٘ عٔ طسٜل ا٫ضت٦ٓاف أٚ 
 ".(2)ايتُٝٝص

ُّ دََٛاشِ زَٞفعِ ايثاْٟٝا:   :ٖدِع٣َٛ احملط١َٛ ََٖس٠ٟ ٝأِخس٣َعَدَ

إذا قطت احمله١ُ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ اَتٓع عًٝٗا ٚع٢ً غرٖا َٔ  
ايٓعس يف ايدع٣ٛ ذاتٗا َس٠ اخس٣ بعد ايفصٌ فٝٗا طبكٟا "ؿذ١ٝ ا٭سهاّ اييت  احملانِ

فاظٟا ع٢ً قسزٖا املػسع" بٛصفٗا ٚض١ًٝ ٚقا١ٝ٥ تكٞ ا٭سهاّ َٔ ايتٓاقض قبٌ ٚقٛع٘ س
ٖٝب١ ايكطا٤، يريو عد اؿهِ قس١ٜٓ قا١ْْٝٛ قاطع١ ٫ تكبٌ اثبات ايعهظ ع٢ً َٛابك١ 

. فٛضع بريو سدٟا يتذدٜد ايٓصاع ممٔ خطس ايدع٣ٛ، (3)اؿكٝك١ ايكطا١ٝ٥ يًشكٝك١ ايٛاقع١ٝ
ٚاباح يًُشهّٛ عًٝ٘ عٓد زفع "ايدع٣ٛ َس٠ ثا١ْٝ ايتُطو عذ١ٝ اؿهِ ٚايدفع بطبل اؿهِ 

 .(4)ايدع٣ٛ"يف 
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ُُسٚز ايٖدِع٣َٛ قُٜبٍِٛ بٔعدَِّ اٝؿٞهِِ ع٢ً ٜرَتٖتُب ٫  ، املٛضٛعٞ اٞيشَٓل ُضٝكٛط ايٖصََإ ئ
َا قطت ب٘ ٚإمنا ٜكتصس أثس اؿهِ ع٢ً شٚاٍ اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ املكسز٠ يًشل، "ٖٚرا 

                                                      

، "دار الفكخ العخبي، القاىخة"، ٕ، جاْلَسَجِنيّ  اْلَقَزاء َقاُنهن يشظخ: د. ىاشم، دمحم محسهد، ( (ٔ
 .ٓٓٗ، صٖٜٛٔ

 ( من قانهن السخافعات العخاقي.ٖ/ٓٙٔ: السادة )تشظخ( (ٕ
( لدشة ٚٓٔ( من قانهن اِلثبات العخاقي رقم )ٙٓٔو  ٘ٓٔٓٙٔتشظخ: السادتان )( (ٖ

ٜٜٔٚ. 
 ( من قانهن السخافعات العخاقي.ٖ/ٜٕٓتشظخ: السادة )( (ٗ
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ْ٘": "٫ ٜطكط اؿل مبسٚز َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ اييت ْصت ع٢ً أ 440املاد٠ 
 ...".ايصَإ
ٚعًٝ٘ فإٕ اؿل املٛضٛعٞ ٫ ٜطكط باؿهِ "بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ" ملسٚز ايصَإ،  

ٔ ٚإمنا ٜبك٢ عايكٟا يف ذ١َ املدٜٔ، ٜٚتٛدب عًٝ٘ ايٛفا٤ ب٘، ٚغا١ٜ َا يف ا٭َس أْ٘ ٜتذسد َ
"اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥، ٫ٚ ميهٔ زفع ايدع٣ٛ يًُٛايب١ ب٘ َس٠ ثا١ْٝ"، ٭ْٗا ضتصٛدّ بايدفع 

 عذ١ٝ اؿهِ ايطابل ٚضبل اؿهِ يف ايدع٣ٛ.
ِٕ اٞيشَٖل املٛضٛعٞ َِٜبك٢ٜ سكٟا َدْٟٝا بَِعدَ اٞيُشٞهِِ بعَ  ِٔ أٜ ٫ٚ  ِّ قُٜبٍٛ ايٖدِع٣َٛدَفط٬ٟ عَ

٢ قتفعٟا بعٓصسٜ٘ املد١ْٜٝٛ ٚاملط٪ٚي١ٝ، فاؿهِ بعدّ ٜتشٍٛ إىل سل طبٝعٞ، ٭ْ٘ ٜبك
قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ ٫ ٜطكط عٓصس املط٪ٚي١ٝ، فاملط٪ٚي١ٝ َعرْب عٓٗا باؾصا٤ 
ايرٟ تتطُٓ٘ ايكاعد٠ "ايكا١ْْٝٛ املٛضٛع١ٝ متجٌ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ، ٖٚرٙ اؿُا١ٜ ٫ 

اؿهِ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ، ٭ْٗا ٫ تعد تستبط باؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥" اييت شايت عٔ اؿل ب
 "عٓصسٟا َٔ عٓاصس اؿل. بٌ ٖٞ تاي١ٝ" يف ْػ٥ٛٗا يٓػ٤ٛ اؿل.

ُُػَٚسمما تكدّ ٜتطح إٔ ا  ٞٓعَ اٞي ِٓعٔٝ مل ٜهٔ َٛفكٟا يف  ٞيعٔسَاقٔ ِٔ ٞيَُإْ ايٖصََاز اُسِٚ َتَ ع َ
ِٕ ّٜٚ ُدئاٞيتٔصَا٤ اِْكٔطَاإ آَِٛتَ عٔتَِشيف ايكإْٛ املدْٞ  يٖدِع٣َٛعِ اَُاضَ ، فا٫يتصاّ ٫ ٢ٔ٘ بَٛفََّٕ أ

 " َٔ ايكإْٛ املدْٞ.440ٜٓكطٞ مبسٚز ايصَإ طبكٟا ملا تكسٙ املاد٠ "
َٔ ايكإْٛ املدْٞ  1ف/386اَا فُٝا ٜتعًل مبٛقف املػسع املصسٟ فإٕ املاد٠ " 

تدًف يف ذ١َ ٜرتتب ع٢ً ايتكادّ اْكطا٤ ا٫يتصاّ، َٚع ذيو ٜ": "املصسٟ ْصت ع٢ً اْ٘
اؿهِ بسد ايدع٣ٛ بطبب ايتكادّ ٜ٪دٟ ايٓص إٔ "َٔ ٖرا  ٜٚتبني، "املدٜٔ ايتصاّ طبٝعٞ

إىل ضكٛط اؿل املٛضٛعٞ" بطكٛط عٓصس َٔ عٓاصسٙ ٖٚٛ عٓصس املط٪ٚي١ٝ أٟ ضكٛط 
اؿُا١ٜ ايكاْْٛٞ ٚتبعٟا يريو ٜتذسد اؿل َٔ "اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ اييت ؼُٝ٘، ٜٚتدًف عٔ 

تكادّ" سل طبٝعٞ. َٚٔ ٖٓا ٜتبني صش١ "َٛقف املػسع املصسٟ" بتٓعُٝ٘ اؿهِ باي
 يًتكادّ ؼت عٓٛإ اْكطا٤ ا٫يتصاّ.

َٔ ايكإْٛ املدْٞ قد ْصت ع٢ً  2219اَا بايٓطب١ يًُػسع ايفسْطٞ، فإٕ املاد٠ " 
أْ٘: "ايتكادّ املطكط ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ضكٛط اؿل بطبب عدّ اضتعُاٍ صاسب٘ ي٘ َد٠ 

َٚٔ ٖرا "ايٓص ٜتطح إٔ املػسع ايفسْطٞ ٜتفل يف َٛقف٘ َع َٛقف املػسع  قدد٠"
 املصسٟ".
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ٚإذا نإ "اؿل املٛضٛعٞ" ٫ ٜطكط باؿهِ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ طبكٟا  
يًكإْٛ ايعساقٞ، فإٕ ايتطا٩ٍ ٜجاز عٔ ايٛضا٥ٌ اييت ٜتُهٔ بٗا صاسب اؿل َٔ اؿصٍٛ 

 ع٢ً سك٘؟
 ايٛضا٥ٌ بــ: ميهٔ ؼدٜد ٖرٙ

ْصت  : تٓاشٍ املدٜٔ عٔ اؿهِ ايصادز بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ، "سٝحأ٫ٟٚ
"ٜرتتب ع٢ً ايتٓاشٍ عٔ اؿهِ  ":َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ ع٢ً اْ٘ 90املاد٠ 

فإذا تٓاشٍ املدٜٔ عٔ اؿهِ ايصادز يصاؿ٘ "بعدّ قبٍٛ ايتٓاشٍ عٔ اؿل ايجابت فٝ٘". 
دع٣ٛ، شايت عٔ اؿهِ سذٝت٘ ٭ْ٘ مل ٜعد ي٘ ٚدٛد، ٚداش يًدا٥ٔ اقا١َ ايدع٣ٛ يًُٛايب١ اي

 باؿل، ٚداش يًُشه١ُ "ْعس ايدع٣ٛ" يهْٛٗا مل تطتٓفر ٫ٜٚتٗا" يصٚاٍ اؿهِ ايطابل.
: اقساز املدٜٔ باؿل: إذا زفع ايدا٥ٔ "ايدع٣ٛ َس٠ ثا١ْٝ يًُٛايب١ باؿل بعد صدٚز ثاْٟٝا

قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ" ٚمل ٜدفع املدٜٔ عذ١ٝ اؿهِ ايطابل ٚاقس باؿل اؿهِ بعدّ 
. ٚجإشاي١ ايتٓاقض ايرٟ وصٌ بني اؿهُني ٜتعني ع٢ً قه١ُ (1)اَاّ احمله١ُ اخر بإقسازٙ

سصٍٛ ا٭سدخ تازىٟا عٓد ايجاْٞ اؿهِ  برتدٝحتكطٞ ايتُٝٝص يف ٖرا ايفسض إٔ 
ْفظ احمله١ُ أٚ عٔ قانِ كتًف١ َتطا١ٜٚ يف ايدزد١، ايتٓاقض بني سهُني صادزٜٔ عٔ 

ٖٚرا ايرتدٝح ٜطتٓد إىل افرتاض تٓاشٍ اـصّٛ ضُٟٓا عٔ اؿهِ ا٭ضبل ملصًش١ اؿهِ 
ا٭سدخ تازىٟا، ذيو أِْٗ مل ٜتُطهٛا عذ١ٝ اؿهِ ايطابل يف ايدع٣ٛ اي٬سك١ أٚ "بطبل 

( َٔ قإْٛ 1/ أ٫ٟٚ/ب/13)ُا ٚإٔ املاد٠ ايفصٌ فٝٗا أٚ مل ٜٛعٓٛا يف اؿهِ ايجاْٞ، ٫ ضٝ
: "أ٫ٟٚ. تهٕٛ ٦ٖٝات أْ٘"  ع٢ًقد ْصت  1979يط١ٓ  160ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ايعساقٞ زقِ 

. ايٓصاع 1ب. اهل١٦ٝ املٛضع١ ـ ............ ٚؽتص فُٝا ٜأتٞ: قه١ُ ايتُٝٝص نُا ًٜٞ:
ع ٚاسد إذا نإ بني تٓفٝر سهُني َهتطبني دزد١ ايبتات صادزٜٔ يف َٛضٛ عٔ اؿاصٌ

اـصّٛ أْفطِٗ أٚ نإ اسدِٖ طسفٟا يف ٖرٜٔ اؿهُني، ٚتسدح اسد اؿهُني ٚتكسز 
خس، ٚيس٥ٝظ قه١ُ ايتُٝٝص ٚقف تٓفٝر اؿهُني املتٓاقطني ؿني تٓفٝرٙ، دٕٚ اؿهِ اآل

هٛش َٔ قإْٛ املسافعات ْصت ع٢ً أْ٘": "  217، "ٚاملاد٠ صدٚز ايكساز ايتُٝٝصٟ"
ٚيس٩ضا٤ دٚا٥س ايتٓفٝر إ ًٜٛبٛا َٔ قه١ُ ايتُٝٝص ايٓعس يف ايٓصاع ايٓاغ٧ عٔ يًدصّٛ 

ٚتفصٌ . تٓفٝر سهُني ْٗا٥ٝني َتٓاقطني صادزٜٔ يف َٛضٛع ٚاسد بني اـصّٛ أْفطِٗ
اهل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايتُٝٝص يف ٖرا ايًٛب ٚتسدح اسد اؿهُني ٚتأَس بتٓفٝرٙ دٕٚ اؿهِ 

                                                      

 ( من قانهن السخافعات العخاقي".ٓٗٗتشظخ: "السادة )( (ٔ
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ٖٚرإ ايٓصإ ٜعاؾإ َػه١ً ايتٓاقض بني ا٭سهاّ ُٖٚا مل . "اآلخس ٚذيو بكساز َطبب
ًٜصَا قه١ُ ايتُٝٝص اٚ اهل١٦ٝ املٛضع١ برتدٝح اؿهِ ا٭ٍٚ، ٚإمنا تسنا هلُا اـٝاز يف 

 تسدٝح اسدُٖا ع٢ً اآلخس ؼكٝكٟا يًعداي١.
ِٓفٔٝر اٞيَُدٜٔٔ اٞيتٔصَأَ٘: ثايجٟا ِٓفٔٝر اٞيتٔ: إذا تَ بعدّ قبٍٛ  صَأَ٘ بَِعدَ ُصُدٚزِ اٞيُشٞهِِقٜاَّ اٞيَُدٜٔٔ بٔتَ

ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ، فإٕ تٓفٝرٙ ٜهٕٛ صشٝشٟا ٭ْ٘ قاّ بٛفا٤ ايتصاّ َدْٞ صشٝح 
َرتتب يف ذَت٘، ٫ٚ ٜطتٛٝع بعد ٖرا ايتٓفٝر ايسدٛع ع٢ً ايدا٥ٔ بدع٣ٛ املدفٛع دٕٚ ٚد٘ 

 .(1)سل
ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ع٢ً أْ٘":  َٔ 414: متطو ايدا٥ٔ باملكاص١: "ْصت املاد٠ زابعٟا

اذا نإ ايدٜٔ ٫ تطُع فٝ٘ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَٔ ٚقت ايتُطو باملكاص١ ف٬ ميٓع ذيو َٔ "
ع املكاص١ َا داَت املد٠ اي٬ش١َ يعدّ مساع ايدع٣ٛ مل تهٔ قد متت يف ايٛقت ايرٟ ٛٚق

أصبشت ممه١ٓ ". "ٜتطح َٔ ٖرا ايٓص" إٔ املكاص١ إذا اصبشت فٝ٘ املكاص١ ممه١ٓ
قبٌ انتُاٍ َد٠ َسٚز ايصَإ، فإٕ ذيو ٫ ميٓع َٔ ٚقٛعٗا ست٢ ٚإٕ زفعت ايدع٣ٛ بعد 
انتُاٍ َد٠ َسٚز ايصَإ ٚمتطو املدٜٔ بعدّ مساع ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ، ٭ٕ سل ايدا٥ٔ 

 باملكاص١ ثبت قبٌ انتُاٍ َد٠ َسٚز ايصَإ.
با٥ع املػرتٟ بتطدٜد مثٔ املبٝع، ٚسهِ : سل ايدا٥ٔ يف سبظ املبٝع: إذا طايب ايخاَطٟا

بعدّ قبٍٛ دعٛاٙ ملسٚز ايصَإ، نإ ي٘ إٔ ٜتُطو عك٘ يف سبظ املبٝع إىل إٔ ٜ٪دٟ ي٘ 
 . (2)"املػرتٟ مجٝع ايجُٔ"

 تـاخلامت
 ْٛزد يف خامت١ ٖرا ايبشح أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٖٚٞ:

ٖٓتَا٥ٔرأ٫ٟٚ:   :اي
َإ ٖٛ: "ايدفع ايرٟ ٜٛد٘ إىل سل املدعٞ يف اتطح  َٔ ايبشح إٔ ايدفع مبسٚز ايص .1

زفع دعٛاٙ يٛدٛد َاْع َٔ َٛاْع قبٛهلا، ٜٚرتتب ع٢ً ثبٛت٘ عدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ 
 ٚاَتٓاع احمله١ُ عٔ تٛفر اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ يًشل َٛضٛع ايدع٣ٛ".

                                                      

 .ٕٕٓيد جايج الخيهن"، مرجر سابق، صيشظخ: "القاضي أحسج عد ( (ٔ
 ( من قانهن السخافعات العخاقي.ٕٓٛتشظخ: السادة )( (ٕ
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تبني يٓا إٔ ٚض١ًٝ ايتُطو مبسٚز ايصَإ بٛصف٘ َاْعٟا َٔ َٛاْع "قبٍٛ ايدع٣ٛ" ٖٞ  .2
 ع مبطٞ املد٠ أٚ مبسٚز ايصَإ.ايدف

ْعِ املػسع ايعساقٞ َسٚز ايصَإ يف ايكإْٛ املدْٞ، ٚنإ ٜتعني عًٝ٘ تٓعُٝ٘ يف  .3
 قإْٛ املسافعات، ٭ٕ َسٚز ايصَإ َاْع َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ.

ْعِ املػسع ايعساقٞ ايدفع مبسٚز ايصَإ "يف ايكإْٛ املدْٞ، ٚايدفٛع فاٍ تٓعُٝٗا  .4
  فعات".قإْٛ املسا

تبين املػسع ملصًٛح "ايتكادّ املطكط" إىل داْب "َسٚز ايصَإ" ٚاعتربُٖا  .5
 َرتادفني ٚاؿكٝك١ غر ذيو.

ْعِ املػسع ايعساقٞ َسٚز ايصَإ ؼت عٓٛإ اْكطا٤ ا٫يتصاّ دٕٚ إٔ ٜٛف٢ ب٘ يف  .6
ٕ َٔ ايكاْٛ 440سني إ َسٚز ايصَإ ٫ ٜ٪دٟ إىل اْكطا٤ ا٫يتصاّ بديٌٝ إٔ "املاد٠ 

 املدْٞ ْصت ع٢ً أْ٘": "٫ ٜطكط اؿل مبسٚز ايصَإ".
ٚضبب بني ايدفع مبسٚز ايصَإ ٚايدفع بايتكادّ،  اخًٛتبني يٓا إٔ املػسع ٚايفك٘ قد  .7

" ٚاعتبازُٖا اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٚاؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ذيو ٜعٛد إىل عدّ ايتُٝٝص بني "
يف ايدع٣ٛ ٚاعتبازُٖا غ٦ٝا  اؿل املٛضٛعٞ ٚاؿلَرتادفني فط٬ٟ عٔ اـًط بني 

 ٚاسدٟا.
اتطح يٓا إٔ ايدفع مبسٚز ايصَإ ٜعد دفعٟا "بعدّ ايكبٍٛ، ٭ٕ املدع٢ عًٝ٘ ايرٟ  .8

ٜتُطو ب٘ ًٜٛب َٔ احمله١ُ ا٫َتٓاع عٔ مساع ايدع٣ٛ، ٫ ٭ْٗا زفعت بإدسا٤ات غر 
ٕ املدعٞ صشٝش١"، ٫ٚ إىل قه١ُ غر كتص١ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايدفع ايػهًٞ، ٫ٚ ٭

يٝظ صاسب سل نُا ٖٛ اؿاٍ "يف ايدفع املٛضٛعٞ، ٚإمنا ٫ْكطا٤ اؿل يف ايدع٣ٛ 
باْكطا٤ املٝعاد احملدد يسفع ايدع٣ٛ، ٚاْكطا٤ ٖرا املٝعاد" ٜعد َاْعٟا َٔ َٛاْع 

 قبٍٛ ايدع٣ٛ.
ٕ اؿهِ بجبٛت ايدفع بايتكادّ ٜٓصب ع٢ً اؿل املٛضٛعٞ ٜٚ٪دٟ إىل ضكٛط٘، إ .9

جبٛت ايدفع مبسٚز ايصَإ ٜٓصب ع٢ً اؿل يف ايدع٣ٛ ٜٚ٪دٟ إىل عدّ بُٝٓا اؿهِ ب
 مساعٗا.

ُُُسٚز ايٖصََإِ يٜا ُٜ٪َٚدٟ إي٢ٜ ُضٝكٛطٔ اٞيشَٚل املٛضٛعٞإٕ  .10 ، ٚإمنا اٞيُشٞهَِ بعَدَِّ قُٜبٍِٛ ايٖدِع٣َٛ ئ
سد َٔ ٜبك٢ عايكٟا يف ذ١َ املدٜٔ، ٜٚتٛدب عًٝ٘ ايٛفا٤ ب٘، ٚغا١ٜ َا يف ا٭َس أْ٘ ٜتذ
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"اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥، ٫ٚ ميهٔ زفع ايدع٣ٛ يًُٛايب١" ب٘ َس٠ ثا١ْٝ، ٭ْٗا ضتصٛدّ 
 بايدفع عذ١ٝ اؿهِ ايطابل ٚضبل اؿهِ يف ايدع٣ٛ.

اتطح يٓا إٔ اؿل املٛضٛعٞ ٜبك٢ سكٟا َدْٟٝا بعد اؿهِ "بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز  .11
بعٓصسٜ٘ "املد١ْٜٝٛ  ايصَإ" ٫ٚ ٜتشٍٛ إىل سل طبٝعٞ، ٭ْ٘ ٜبك٢ قتفعٟا

 ٚاملط٪ٚي١ٝ".
إٕ "اؿهِ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ملسٚز ايصَإ" ٫ هسد ايدا٥ٔ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت متهٓ٘  .12

 َٔ اؿصٍٛ ع٢ً سك٘.
 ثاْٟٝا: ايتٛصٝات:

ٞٓ إي٢ٜ ُُػَٚسع اٞيعٔسَاقٔ  :َِْدُعٛ اٞي
ٟا َٔ تٓعِٝ َسٚز ايصَإ املاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ يف قإْٛ املسافعات بٛصف٘ َاْع .1

 َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ.
تٓعِٝ ايدفع بعدّ ايكبٍٛ يف قإْٛ املسافعات ٚؼدٜد اضباب ايتُطو بٗرا ايدفع  .2

غسٚط قبٍٛ ايدع٣ٛ ٖٚٞ ا٭١ًٖٝ ٚايصف١ املتُج١ً "باْتفا٤ غسط أٚ أنجس َٔ 
ٚاملصًش١" اٚ ٚدٛد َاْع َٔ َٛاْع قبٍٛ ايدع٣ٛ ٖٚٞ َٛاْع قا١ْْٝٛ تتُجٌ بطبل 

 َٚسٚز ايصَإ، َٚٛاْع اتفاق١ٝ تتُجٌ بايصًح ٚا٫تفام ع٢ً ايتشهِٝ. اؿهِ يف ايدع٣ٛ
َٔ ايكإْٛ املدْٞ اييت تكطٞ بعدّ اْكطا٤  440زفع ايتٓاقض اؿاصٌ بني "املاد٠  .3

 ا٫يتصاّ مبسٚز ايصَإ ٚتٓعِٝ ا٫خر ضُٔ اسهاّ اْكطا٤ ا٫يتصاّ دٕٚ إٔ ٜٛف٢ ب٘".
 ادسـادلص
 نتب اؿدٜح: أ٫ٟٚ:

عبد اهلل بٔ ٖٚب بٔ َطًِ املصسٟ ايكسغٞ، َٛطأ عبد اهلل بٔ ٖٚب، داز ابٔ أبٛ قُد  .1
 .1999ايطعٛد١ٜ،  –اؾٛشٟ، ايدَاّ 

 ثاْٟٝا: نتب أصٍٛ ايفك٘ ٚقٛاعدٙ:
 .2003ايػٝذ قُد اـطسٟ، أصٍٛ ايفك٘، داز اؿدٜح، ايكاٖس٠،  .1
 -ٓفا٥ظ، عُإ ، داز اي2د. قُد ضًُٝإ عبد اهلل ا٭غكس، ايٛاضح يف أصٍٛ ايفك٘، ط .2

 .2006ا٭زدٕ، 
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 ثايجٟا: نتب ايًػ١ ٚاملصًٛشات:
إبساِٖٝ َصٛف٢ ٚامحد سطٔ ايصٜات ٚساَد عبد ايكادز ٚقُد عًٞ ايٓذاز، املعذِ  .1

  تسنٝا، دٕٚ ض١ٓ طبع .-، املهتب١ اجإض١َٝ٬، اضتاْب1ٍٛايٛضٝط، ز
اهلل، املعذِ  د. إبساِٖٝ أْٝظ ٚ د. عبد اؿًِٝ َٓتصس ٚع١ٝٛ ايصٛاؿٞ ٚقُد خًف .2

 .2004، َهتب١ ايػسم ايدٚي١ٝ، ايكاٖس٠، 4ايٛضٝط، ط
 . 2003أمحد بٔ قُد عًٞ ايفَٝٛٞ املكس٣ٓ، املصباح املٓر، داز اؿدٜح، ايكاٖس٠،  .3
، 1إمساعٌٝ بٔ محاد اؾٖٛسٟ، َعذِ ايٚصشاح )ايصشاح تاز ايًػ١ ٚصشاح ايعسب١ٝ(، ط .4

 .2005يبٓإ،  -، داز املعسف١، برٚت 3ز
، 1، ط1جإَاّ قب ايدٜٔ أبٛ ايفٝض ايطٝد قُد َستط٢ ايصبٝدٟ، تاز ايعسٚع، زا .5

  .1966، يبٓإ -برٚت داز صادز، 
، َٓػٛزات 2اـًٌٝ بٔ امحد ايفساٖٝدٟ، نتاب ايعني، ؼكٝل د. عبد اؿُٝد ٖٓداٟٚ، ز .6

 .2003يبٓإ،  –داز ايهتب ايع١ًُٝ، برٚت 
بٔ َهسّ ابٔ َٓعٛز ا٭فسٜكٞ املصسٟ، يطإ ايع١َ٬ أبٛ ايفطٌ مجاٍ ايدٜٔ قُد  .7

 .2008يبٓإ،  -، داز صادز، برٚت 6ايعسب، اجملًد اـاَظ، ط
 زابعٟا: َسادع ايفك٘ اجإض٬َٞ:

، 8عًٝؼ، َٓح اؾًٌٝ ع٢ً كتصس خًٌٝ، زبٔ قُد أبٛ عبد اهلل قُد بٔ أمحد  .1
 ٖـ. 1294املٛبع١ ايعاَس٠، ايكاٖس٠، 

يبٓإ،  -، َ٪ضط١ ايسضاي١، برٚت 1ٛدٝص يف أصٍٛ ايفك٘، طد. عبد ايهسِٜ شٜدإ، اي .2
2004. 

 .1921عًٞ قساع١، ا٭صٍٛ ايكطا١ٝ٥ يف املسافعات ايػسع١ٝ، َٛبع١ ايسغا٥ب، ايكاٖس٠،  .3
 خاَطٟا: ايهتب ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ:

د. أمحد َاٖس شغًٍٛ، أعُاٍ ايكاضٞ اييت ؼٛش سذ١ٝ ا٭َس املكطٞ ٚضٛابط  .1
 .1999بٛ اجملد، ايكاٖس٠، ، داز أ2سذٝتٗا، ط

د. أمحد َطًِ، أصٍٛ املسافعات ٚايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ٚاجإدسا٤ات ٚا٭سهاّ يف املٛاد  .2
  .1977املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ ٚايػدص١ٝ، داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 
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دّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ، املسافعات املد١ْٝ، ايعاتو يصٓاع١ ايهتاب، ايكاٖس٠، دٕٚ ذنس آد.  .3
 ض١ٓ ايٛبع.

ايكاضٞ أمحد عصٜص داٜد اـٕٝٛ، ايدفع بايتكادّ ٚتٛبٝكات٘ ايكطا١ٝ٥ يف ايكإْٛ د.  .4
 .2010، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد، 1ايعساقٞ، ط

تٛفٝل سطٔ فسز ٚد. َصٛف٢ اؾُاٍ، َصادز ٚأسهاّ ا٫يتصاّ دزاض١ َكاز١ْ،  .5
 .2009َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، 

ايعساقٞ أسهاّ ا٫يتصاّ، غسن١ ايساب١ٛ  د. سطٔ عًٞ ايرْٕٛ، غسح ايكإْٛ املدْٞ .6
  .1954يًٛبع ٚايٓػس احملدٚد٠، بػداد، 

ايٛدٝص يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاّ، ، ٚد. قُد ضعٝد ايسسٛ د. سطٔ عًٞ ايرْٕٛ .7
 .2004داز ٚا٥ٌ يًٓػس، ، دزاض١ َكاز١ْ أسهاّ ا٫يتصاّ

  .1980، د. خًٌٝ دسٜر، قاضسات يف ْعس١ٜ ايدع٣ٛ، َ٪ضط١ ْٛفٌ، برٚت .8
، امل٪ضط١ اؿدٜج١ 1زبٝع غٓدب، غسح قإْٛ أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ، زد.  .9

 .2011يًهتاب، يبٓإ، 
، َٛبع١ املعازف، 2، ط1د. ضعدٕٚ ْادٞ ايكػٛٝين، أسهاّ املسافعات، ز .10

 .1976بػداد،
د. ضًُٝإ َسقظ، ايٛايف يف غسح ايكإْٛ املدْٞ، اسهاّ ا٫يتصاّ، دٕٚ َهإ طبع،  .11

1992. 
ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ اؾدٜد، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٫ص١ًٝ، ، غانس ْاصس سٝدز .12

 .1959، َٛبع١ املعازف، بػداد، 2ز
د. ص٬ح ايدٜٔ ايٓاٖٞ، ايٛدٝص يف املسافعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، غسن١ ايٛبع ٚايٓػس  .13

 .1962ا٭١ًٖٝ، بػداد، 
١ٝ، داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖـس٠، د. عبد ايباضط مجٝعٞ، غسح قإْٛ اجإدسا٤ات املدْ .14

1965. 
د. عبد اؿُٝد ايػٛازبٞ ٚاضا١َ عجُإ، اسهاّ ايتكادّ يف ض٤ٛ ايكطا٤ ٚايفك٘،  .15

 .1984َٓػأ٠ املعازف، اجإضهٓدز١ٜ، 
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د. عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزٟ، ايٛدٝص يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاّ، تٓكٝح املطتػاز  .16
 .2004ا٫ضهٓدز١ٜ،  امحد َدست املساغٞ، َٓػأ٠ املعازف،

، املٛدص يف غسح ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ، أسهاّ ا٫يتصاّ، غسن١ عبد اجملٝد اؿهِٝ. د .17
 .1967ا٭١ًٖٝ، بػداد، 

عبد اجملٝد اؿهِٝ ٚعبد ايباقٞ ايبهسٟ ٚقُد ط٘ ايبػر، ايكإْٛ املدْٞ ٚأسهاّ  .18
 .ٛبع، ايعاتو يصٓاع١ ايهتاب، ايكاٖس٠، دٕٚ ذنس ض١ٓ اي2ا٫يتصاّ،ز

، داز ايٓٗط١ 2د. عبد املٓعِ ايبدزاٟٚ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاَات يف ايكإْٛ املدْٞ، ز .19
 .1989ايعسب١ٝ، 

د. عبد املٓعِ فسز ايصد٠، سل املًه١ٝ، َٛبع١ َصٛف٢ ايبابٞ اؿًيب، برٚت،  .20
1962.  

، قإْٛ اجإدسا٤ات املد١ْٝ، امل٪ضط١ اؾاَع١ٝايٛدٝص يف  عبد٠ مجٌٝ غصٛبد.  .21
 .2010، إيبٓ

د. د. فتشٞ ٚايٞ، ايٛضٝط يف قإْٛ ايكطا٤ املدْٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠،  .22
1993. 

قُد ايعػُاٟٚ ٚد. عبد ايٖٛاب ايعػُاٟٚ، قٛاعد املسافعات يف ايتػسٜع املصسٟ  .23
  .1958، املٛبع١ ايُٓٛذد١ٝ، ايكاٖس٠، 2ٚاملكازٕ، ز

، داَع١ عُإ ا٭١ًٖٝ، ا٭زدٕ ،2 املد١ْٝ، ط أصٍٛ احملانُات، قُٛد ايه٬ْٝٞ .24
2006. 

، داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 2د. قُد قُٛد ٖاغِ، قإْٛ ايكطا٤ املدْٞ، ز .25
1983. 

, 1969يط١ٓ  38د. ممدٚح عبد ايهسِٜ سافغ , قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ  .26
 .1972َٛبع١ ا٭شٖس, بػداد، 

ْٕٛ أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ، َٓػٛزات د. ْبٌٝ إمساعٌٝ عُس ٚد أمحد خًٌٝ، قا .27
 .2004يبٓإ، -اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برٚت

د. ْبٌٝ إمساعٌٝ عُس، ايٛضٝط يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، داز اؾاَع١  .28
 . 2006اؾدٜد٠، ا٫ضهٓدز١ٜ، 
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، 2018، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ، ايٓعاّ ايكطا٥ٞ ٚقٛاعد املسافعات، ٖد٣ فدٟد.  .29
 .268ص

، داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 1د. ٚددٟ زاغب فُٗٞ، َباد٨ ايكطا٤ املدْٞ، ط .30
1986. 

 ضادضٟا: ا٭طازٜح:
بٛاٍ عسٜط١ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يإلُٖاٍ بايٛادبات اجإدسا١ٝ٥ إ ،ادٝاد ثاَس ْاٜف ايديُٝٞ .1

 .2011دزاض١ تأص١ًٝٝ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املٛصٌ، 
ْعس١ٜ َسٚز ايصَإ املاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ دزاض١ َكاز١ْ، أطسٚس١ ضشس سٝاٍ غامن،  .2

 .2016دنتٛزاٙ ن١ًٝ اؿكٛم/داَع١ املٛصٌ، 
 ضابعٟا: ايبشٛخ ٚاملكا٫ت:

د. ادٝاد ثاَس ْاٜف ايديُٝٞ، اْتكاٍ اؿل يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ دزاض١ َكاز١ْ عح  .1
  (.18ايط١ٓ )( 56( ايعدد )16َٓطٛز يف ف١ً ايسافدٜٔ يًشكٛم، اجملًد )

ايػٝذ ساَد أفٓدٟ ايعُادٟ ايدَػكٞ اؿٓفٞ، ايكٍٛ ا٭ق٣ٛ يف تعسٜف ايدع٣ٛ،  .2
ؼكٝل د. عبد ايٓاصس أبٛ ايبصٌ، ف١ً ايبًكا٤ يًبشٛخ ٚايدزاضات، ايعدد ا٭ٍٚ، 

 .1997اجملًد اـاَظ، 
غعٝب امحد ضًُٝإ، ايتكادّ املطكط يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ، عح َٓػٛز يف  .3

 .1983(، ايط١ٓ اـاَط١ عػس، 4-١1 اؿكٛقٞ، ا٫عداد )فً
ضٝا٤ غٝت خٛاب، ايتكادّ املطكط يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ عح َٓػٛز يف ف١ً  .4

  .1957(، غباط، َٛبع١ ايعاْٞ، 1( ايعدد )15، ايط١ٓ )ْكاب١ احملاَني ايكطا٤
يف ف١ً محٛزابٞ، يٛٝف دباز عًٞ، ايتكادّ املطكط يف ايكإْٛ املدْٞ، عح َٓػٛز  .5

 .2009، 5ايعدد
 ثآَٟا: ايكٛاْني:

 . 2005دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يعاّ  .1
 املعدٍ .  1969يط١ٓ  83قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ  .2
 املعدٍ. 1951يط١ٓ  40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  .3
 املعدٍ. 1979يط١ٓ  107قإْٛ اجإثبات ايعساقٞ زقِ  .4
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 . 1968يط١ٓ   13د١ْٝ ٚايتذاز١ٜ املصسٟ زقِ  قإْٛ املسافعات امل .5
  .1948يط١ٓ  131ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ زقِ  .6
 17( يف 2008-561املعدٍ بايكإْٛ زقِ ) 1804ايكإْٛ املدْٞ ايفسْطٞ يط١ٓ  .7

 .2008سصٜسإ/
 


