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                           ادلستخهص
ٜعد ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ ايطُاْات اييت ْص عًٝٗا قإْٛ املسافعات املد١ْٝ, 

 اقُٝ  ٜٚتِ ذيو ايطُإ َٔ خالٍ اضتدساز ايدع٣ٛ َٔ احمله١ُ املدتص١ بٗا اصاًل ٚاييت
اَاَٗا بايٓعس فٝٗا اىل قه١ُ اخس٣ ملربزات ٜكسزٖا املػسع, ٖرا االدسا٤ ٜتصف ظ١ًُ َٔ 
اـصا٥ص فٗٛ ٜعد َٔ ايسخص االدسا١ٝ٥ ٚال ٜهٕٛ اال بني قانِ املٛضٛع ٖٚٛ َكٝد 
بأضباب تسى تكدٜسٖا حمله١ُ ايتُٝٝص, ٚهلرا االدسا٤ غسٚط ًٜصّ تٛافسٖا يف َكدَتٗا إ 

دع٣ٛ َكا١َ فعاًل ٚإ ٜتشكل ضبب َٔ االضباب اييت تدعٛ اىل ايٓكٌ ٚإ ٜهٕٛ  تهٕٛ ٖٓاى
ٖٓاى متاثٌ يف االختصاص ٚاملٛضٛع, ٚهلرا االدسا٤ تهٝٝف قاْْٛٞ خاص ب٘ فٗٛ ٚض١ًٝ 
دفاع ادسا٥ٞ تجاز يف خص١َٛ قا١ُ٥ ال متظ اصٌ اؿل ٚال سل املدعٞ يف ايدع٣ٛ اٟ 

ٞ بايتايٞ ال ٜعترب دفعًا تأدًًٝٝا, ٚهلرا االدسا٤ اضباب اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ املُٓٛس١ يًُدع
ذنسٖا املػسع بايٓص ٚتسى تكدٜسٖا حمله١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ سصسًا ٚهلرا االدسا٤ ضًٛى 
ادسا٥ٞ زمس٘ املػسع ٜبدأ بتكدِٜ ايطًب ٚتب  ب٘ قه١ُ ايتُٝٝص نُا إ ْكٌ ايدع٣ٛ 

سٝح ايسضّٛ ايكا١ْْٝٛ املدفٛع١ ٚايفرت٠ َا  املد١ْٝ ي٘ اثس ع٢ً َصري ايدع٣ٛ املٓكٛي١ َٔ
 بني تكدِٜ ايطًب ٚب  قه١ُ ايتُٝٝص يف قساز ايٓكٌ.
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 ايهًُات املفتاس١ٝ: ْكٌ، دع٣ٛ َد١ْٝ، دفاع إدسا٥ٞ.
Abstract 

The transfer of civil cases from a competent court to 

another is one of the procedural guarantees of the Iraqi Civil 

Procedures Law. The main characteristic of this guarantee is 

that case transfer is considered a  procedural right, and  it is 

only allowed between trial courts, and it is limited to the 

grounds specified in the law and is exclusively subject to the 

discretion of the Court of Cassation. Thus, this paper 

attempts to analyse the criteria the Cassation court apply 

when looking at a transfer of proceedings case. Its aim is to 

address the ambiguity and deficiency in the legislative 

framework regulating transfer of civil cases. As a 

comparative study, it specifically looks at the provisions set 

out in the Iraqi civil procedures law and Lebanese civil 

Code.  

Key words: Transfer of  cases, civil proceedings, procedural 

defense, Iraqi Civil Procedure law, Lebanese Civil Code. 

 حـادلقذم
بطِ اهلل ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل قُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً اي٘ 

  .ٚصشب٘ امجعني ٚبعد

 اٚال : َدخٌ تعسٜفٞ ملٛضٛع ايبشح : 

إ سل االْطإ يف ايتكاضٞ ٜعد َٔ اِٖ سكٛم االْطإ، فٗٛ حيُٞ مجٝع اؿكٛم 
االفساد اٚ َٔ قبٌ ايدٚي١ ، ٚمبا إ يف ساٍ االعتدا٤ عًٝٗا َٔ اٟ د١ٗ ناْ  ضٛا٤ َٔ قبٌ 

سل االْطإ يف ايتكاضٞ ٖٛ اؿاَٞ يبك١ٝ اؿكٛم عٓد تعسضٗا يًتعدٟ اٚ االْتٗاى، فال بد 
َٔ اساطت٘ مبذُٛع١ َٔ ايطُاْات يهٞ ٜتُهٔ املتكاضٕٛ َٔ اضرتداد سكٛقِٗ، َٚٔ بني 

ٝإ تكف عادص٠ عٔ تًو ايطُاْات ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، فايطًط١ ايكطا١ٝ٥ يف بعض االس
ؼكٝل ايعداي١ ألضباب خازد١ عٔ ازادتٗا سددٖا املػسع ايعساقٞ  ٚساٍٚ إ  جيد هلا 
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اؿًٍٛ ٚايطُاْات، ذيو إ مجٝع اؿكٛم ال ق١ُٝ هلا َامل ٜهٔ يإلْطإ اؿل يف ايتكاضٞ 
ٚإ ٜهٕٛ هلرا اؿل َٔ ايطُاْات َا ٜهفٌ ي٘ ايدفاع عٔ مجٝع اؿكٛم، ٚيريو اداش 

ػسع ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ قه١ُ اىل اخس٣ بكساز َٔ قه١ُ ايتُٝٝص اذا تعرز تػهٌٝ امل
احمله١ُ نإٔ ٜهٕٛ اسد ايكطا٠ تعسض ملسض اٚ قد طًب تٓشٝ٘، ٚقد ٜهٕٛ ايطبب  ٚزا٤ 

  .ْكٌ ايدع٣ٛ االخالٍ باألَٔ اٚ ألٟ ضبب اخس تساٙ قه١ُ ايتُٝٝص َٓاضبًا

 ثاْٝا : اضباب اختٝاز املٛضٛع :

تهُٔ اضباب اختٝاز املٛضٛع يف ايػُٛض ٚايٓكص ايرٟ ٜعرتٟ ايتٓعِٝ 
ايتػسٜعٞ ملٛضٛع ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ اذ انتف٢ املػسع ايعساقٞ بتٓعِٝ َٛضٛع ايٓكٌ 
زغِ اُٖٝت٘ ٚخطٛزت٘ مباد٠ قا١ْْٝٛ ٚاسد٠ يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ٖرٙ املاد٠ ال 

 حيتادٗا ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًٓكٌ فطاًل عٔ ٚدٛد تٛضح نجريًا َٔ املطا٥ٌ االدسا١ٝ٥ اييت
 إْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ.َٔ ق (97ازباى ٚاضح يف ْص املاد٠ )

 ثايجًا: تطاؤالت ايبشح : 

 ٖٓاى مج١ً َٔ ايتطاؤالت تجاز سٍٛ املٛضٛع ٖٚٞ : 

ٌٖ تٓاٍٚ املػسع ايعساقٞ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ بايتعسٜف غاْ٘ غإٔ غريٖا َٔ  .1
 صطًشات اييت تٓاٚهلا بايتعسٜف  امل

( َٔ قإْٛ املسافعات ٚازد٠ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أّ  97ٌٖ االضباب ايٛازد٠ يف املاد٠ )  .2
َٚٔ اؾ١ٗ اييت ؼدد اضباب ْكٌ ايدع٣ٛ، إ تعًل االَس بايطبب االٍٚ   اؿصس
  صّٛاّ اـ ٌٖ قه١ُ اضت٦ٓاف املٓطك١ اّ احمله١ُ املكاّ اَاَٗا ايدع٣ٛ  ٚايجاْٞ

َٔ ٖٞ اؾ١ٗ اييت تكدّ طًب ايٓكٌ ٌٖ ٖٞ  طسفا ايدع٣ٛ  اّ اسدُٖا اّ احمله١ُ اييت  .3
  ٌٖٚ ٜكدّ ايطًب َباغس٠ً اىل قه١ُ ايتُٝٝص اّ ٖٓاى اي١ٝ البد َٔ اَاَٗا ايدع٣ٛ تكاّ

  اتباعٗا يف تكدِٜ ايدع٣ٛ

اّ ٌٖ ضٝتشكل االَٔ يٛ نإ ٖٛ ايطبب ايرٟ قدّ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ ادً٘ اَ .4
   احمله١ُ املٓكٍٛ هلا ايدع٣ٛ
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   اال ٜتعازض تكدِٜ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ َع االختصاص املهاْٞ .5

   ٖٞ ايك٠ٛ املًص١َ يكساز قه١ُ ايتُٝٝص بٓكٌ ايدع٣ٛ ممٔ عدَ٘ َا .6

َٚاٖٞ طبٝع١   ٖٞ املد٠ ايكا١ْْٝٛ اييت ميهٔ إ تٓعس فٝٗا قه١ُ ايتُٝٝص ايطًب َا .7
   بٌٝ االضتعذاٍْعس ايطًب ٌٖ ٜٓعس ايطًب ع٢ً ض

َاٖٞ االثاز اييت ميهٔ إ ترتتب ع٢ً قساز ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ سٝح َصري ايدع٣ٛ  .8
   املٓكٛي١ ٚغريٖا َٔ املطا٥ٌ االخس٣

 زابعًا: ا١ُٖٝ املٛضٛع : 

تهُٔ ا١ُٖٝ َٛضٛع ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ باعتبازٙ اسد اِٖ ايطُاْات اييت ْص 
ايطُا١ْ تتُجٌ يف عدّ ضٝاع سل اـصّٛ يف  عًٝٗا املػسع ؿل االْطإ يف ايتكاضٞ ٖرٙ

ْعس دعٛاِٖ يف ساٍ سدٚخ ضبب ٜدعٛ اىل ْكٌ ايدع٣ٛ اىل قه١ُ اخس٣ اذ يٛال ٖرٙ 
  .ايطُا١ْ يتعرز ْعس تًو ايدعا٣ٚ

 خاَطًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح : 

ضٓعتُد يف اعداد ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يًٓصٛص ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ 
٣ٛ املد١ْٝ، باإلضاف١ اىل ؼًٌٝ اآلزا٤ ايفك١ٝٗ اييت تٓاٚي  املٛضٛع ملٛضٛع ْكٌ ايدع

يًٛقٛف ع٢ً االصٛب فٝٗا ٚتسدٝش٘، باإلضاف١ اىل املٓٗر املكازٕ سٝح اعتُدْا املكاز١ْ 
َا بني قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ ٚقإْٛ اصٍٛ احملانُات املد١ْٝ ايًبٓاْٞ باعتباز 

 .س تٓعًُٝا ملٛضٛع ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝايكإْٛ االخري ٖٛ االنج

 ضادضًا : خط١ ايبشح : 

 املكد١َ 

 .املبشح االٍٚ : ايتعسٜف بٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ

 .املطًب االٍٚ : تعسٜف ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ
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 .املطًب ايجاْٞ : غسٚط ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ

 .ًٗااملبشح ايجاْٞ : ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚاضباب ْك

 .املطًب االٍٚ : ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ

 .املطًب ايجاْٞ : اضباب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ

 .املبشح ايجايح : ادسا٤ات ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٚصريٖا

 املطًب االٍٚ : ادسا٤ات ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ.

 .املطًب ايجاْٞ : َصري ايدع٣ٛ املد١ْٝ املٓكٛي١

 .اـامت١

 االول ادلثحث
 انتعريف تنقم انذعىي ادلذنيح

ٜطع٢ املػسع َٔ ٚزا٤ َا ٜكسزٙ َٔ ْصٛص قا١ْْٝٛ اىل بٓا٤ اضظ ض١ًُٝ 
َػرتن١ داخٌ اجملتُع فٝٓػ٧ِ َٔ فُٛعٗا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًدٚي١، َٚٔ ادٌ ذيو فكد 

 َٚٔ بني تًو ايٓصٛص َا مت اقسازٙ إلَها١ْٝ .ٚضع اؿًٍٛ يف ساٍ اٟ تعجس يريو ايٓعاّ
ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ قه١ُ اىل اخس٣ ٚإ نإ ذيو ٜػهٌ اضتجٓا٤ ع٢ً االصٌ، اال إ 
محا١ٜ ايكِٝ اؾٖٛس١ٜ يًُذتُع ٚاملصاحل االضاض١ٝ يألفساد ضٛا٤ ناْ  ٖرٙ ايكِٝ اٚ 

و بايٓعس العتبازات َع١ٓٝ املصاحل ددٜس٠ يف ذاتٗا سكًا باؿُا١ٜ اّ عدٖا املػسع نري
قتط  ايطسٚز٠ يف ٖرا املكاّ بٝإ  تعسٜف ايعٓٛإ ايرٟ تٛضِ ب٘ ، َٚٔ ٖٓا اٜكدزٖا

ايبشح ٚاِٖ ايػسٚط  ايٛادب تٛافسٖا يًكٝاّ ب٘، َٚٔ ادٌ ذيو ازتأٜٓا ؽصٝص ٖرا 
 املبشح يتعسٜف ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚغسٚط٘ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ: ـ 

 .املطًب االٍٚ : تعسٜف ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ

 .ط ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝاملطًب ايجاْٞ : غسٚ
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 ادلطهة االول
 تعريف نقم انذعىي ادلذنيح

يًشصٍٛ ع٢ً تعسٜف داَع ٚقاْْٛٞ يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ البد َٔ بٝإ َعٓاٙ يف 
ايًػ١ ايعسب١ٝ َٚعٓاٙ يف االصطالح، ٚقبٌ إ ْبني ذيو البد إ ْػري اىل إ ايدع٣ٛ املد١ْٝ 

 .ٜ٘ب إ ْكف ع٢ً تعسٜف املصطًح ظصأدٖٞ احملٌ ايرٟ ٜسد عًٝ٘ ايٓكٌ مما ٜطتٛ

  -ايفسع االٍٚ : َع٢ٓ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ :

ايٓكٌ ٜعين ؼٌٜٛ ايػ٤ٞ َٔ َٛضع اىل َٛضع ْكٌ ٜٓكٌ ْكاًل فاْتكٌ ٚاملفعٍٛ 
، اَا ايدع٣ٛ فإْٗا  تأتٞ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ اصٌ ايفعٌ دعا، ٜدعٛ، دعا بايػ٤ٞ (1)َٓكٍٛ
، ٚايدع٣ٛ بفتح ايداٍ (2)از ايٝ٘ ٜكاٍ ٚعٔ ثٝاب٘ اخًك  ٚاستاز اىل إ ًٜبظ غريٖااٟ است

ٚضهٕٛ ايعني َٔ دعا ٚمجعٗا دعا٣ٚ بهطس ايٛاٚ ٚفتشٗا قاٍ بعطِٗ ايفتح اٚىل الٕ ايعسب 
ٚايدع٣ٛ اضِ  (3)اثست ايتدفٝف ففتش  ٚسافع  ع٢ً ايف ايتأْٝح ٜكاٍ دع٣ٛ اٟ َطايب

ٚادعٝ  ع٢ً فالٕ  (4)سكًا يو اٚ يػريى، ٜكاٍ ادع٢ سكًا اٚ باطال ملا تدعٝ٘ ٚذيو إ تدعٞ

                                                      

( العالمة ابن الفزل جسال الجين دمحم بن مكخم ابن مشظهر االفخيقي السرخي، لدان (1
؛  023، ص (0225 |دار صادر، بيخوت،) ،3العخب، السجمج الحادي عذخ، ط

مرطفى واحسج حدن الديات وحامج عبج القادر ودمحم عمي الشجار، السعجم = =ابخاهيم
، السكتبة االسالمية، استانبهل، تخكيا، دون سشة نذخ، 1يط، مجسع المغة العخبية، جالهس
بيخوت، )، دار السعخفة، 1؛ اسساعيل بن حساد الجهىخي، معجم الرحاح، ط 124ص 
، من خالل مخاجعة السخاجع وجج انيا تتفق جسيعيا عمى 161، ص(0222| لبشان،

 لى مهضع اخخ..تعخيف الشقل بانو تحهيل الذيء من مهضعو ا
 .053بخاهيم مرطفى واخخون، السرجر الدابق، ص  .أ( (0
، 1( احسج بن دمحم بن عمي الفيهمي، السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ لمخافعي، ج(3

 . 162، ص (1661 |دار الكتب العمسية، بيخوت، ),1ط
، ص (1651 |طبع،دار الخشيج، دون مكان )، 0( الخميل بن احسج الفخاىيجي، العين، ج(1

001 . 
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ٚتداع  ايكبا٥ٌ ع٢ً بين طالٍ اٟ تأيفٛا اٚدعا بعطِٗ بعطًا  (1)اٟ  دش  ب٘ ٚاضتدعٝت٘
 .(2)اىل ايتٓاصس عًِٝٗ

 -ايفسع ايجاْٞ : َع٢ٓ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يف االصالح ايكاْْٛٞ :

اال  (3)اقٞ ٚاملػسع ايًبٓاْٞ يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝع٢ً ايسغِ َٔ تٓعِٝ املػسع ايعس
ُْٗا مل ٜتطسقا اىل َع٢ٓ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ٚسٝاٍ تعسٜف املصطًشات َٔ قبٌ املػسع ا

لد إ ٚدٗات ايٓعس ؽتًف َٔ ذيو فٗٓاى َٔ ٜس٣ إ تعسٜف املػسع ألٟ َصطًح 
ع٢ً املػسع ٜٚعصٚ ايطبب يف  قاْْٛٞ َٚٓ٘ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٜعترب َٔ املآخر اييت تؤخر

ذيو يصعٛب١ اعطا٤ تعسٜف داَع َاْع غاٌَ ملا ٜفسشٙ ايٛاقع َٔ َطتذدات، َِٚٓٗ َٔ 
ٜس٣ خالف ذيو إ اعطا٤ ايتعسٜف َٔ قبٌ املػسع يبعض املصطًشات ضسٚز٠ تػسٜع١ٝ 

ٟ ٚمٔ ْس٣ إ ايسا (4)يطد ايٓكص َٚٓع اختالف ايتفطري ٚايتعسٜف َٔ قبٌ ايفك٘ ايكاْْٛٞ
االٍٚ ٖٛ ايسأٟ اؾدٜس بايتأٜٝد الٕ اجياد ايتعسٜفات يٝظ َٔ ١َُٗ املػسع ٚامنا َٔ ١َُٗ 

 .ايفك٘

ٚاشا٤ خًٛ ايتػسٜع ايعساقٞ ٚاملكازٕ َٔ تعسٜف ملصطًح ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، 
فكد نإ َٔ املتٛقع ٚاؿاٍ ٖرا، إ جيد ايفك٘ َٔ داْب٘ يف تكدِٜ تعسٜف عاّ يتدصص 

كد تعددت ايتعسٜفات اييت قًٝ  بػإ ذيو، ٚيهٔ َُٗا قٌٝ َٔ تعسٜفات ايكاضٞ، ٚيرا ف
ٓاى َٔ ٜعدٚ انجس َٔ اختالف يف ايصٝاغ١ َٓ٘ اىل املطُٕٛ، فٗ هلرا املصطًح فإ ذيو ال

باْٗا َٔ ايطُاْات اييت ْص عًٝٗا قإْٛ املسافعات املد١ْٝ عسف ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ "
ايدع٣ٛ َٔ احمله١ُ املدتص١ بٗا اصال ٚاييت اقُٝ   ٜٚتِ ذيو ايطُإ َٔ خالٍ اضتدساز

                                                      

 . 313( اسساعيل بن حساد الجهىخي، السرجر الدابق، ص (1
 . 053( ابخاهيم مرطفى واخخون، السرجر الدابق، ص (0
والسهاد  السعجل،1636( لدشة 53( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي  رقم )64( السادة )(3

 . 1653( لدشة 62بشاني رقم )( من قانهن اصهل السحاكسات السجنية الم116ـ113من )
( د. اجياد ثامخ نايف الجليسي، ابطال عخيزة الجعهى السجنية لإلىسال بالهاجبات (1

 .32، ص(0210 |بيت الحكسة، بغجاد،)االجخائية، دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة، 
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نُا عسف ْكٌ ايدع٣ٛ باْ٘  (1)"ه١ُ اخس٣ ملربزات ٜكدزٖا املػسعاَاَٗا بايٓعس فٝٗا اىل ق
زفع ٜد احمله١ُ عٔ ايدع٣ٛ ايداخ١ً يف اختصاصٗا ٚاٜداعٗا اىل قه١ُ اخس٣ مماث١ً هلا "

ٚض١ًٝ َٔ ٚقد  عسف اٜطا " (2)"َهاْٗا ؿ١ يسؤٜتٗا يتكّٛ بٓعسٖايف ايصٓف ٚايدزد١ صا
ٚضا٥ٌ تطُني ضال١َ ايتكاضٞ اداش َٔ خالي٘ اعطا٤ قه١ُ اخس٣ غري املدتص١ اصاًل 

 .(3)"ضباب ْص عًٝٗا املػسعبٓعس ايٓصاع ْعس ايدع٣ٛ أل

تبني يٓا يف نٌ ايتعازٜف ايطابك١ اْٗا تتفل سٍٛ َطُٕٛ ٚاسد ٖٚٛ إ ْكٌ 
ني االٚىل كتص١ اصال بٓعس ايٓصاع ٚصاسب١ ٚال١ٜ ٚايجا١ْٝ ايدع٣ٛ ادسا٤ ٜتِ بني قهُت

ْكٌ ايٝٗا ْعس ايدع٣ٛ ٚمل تهٔ صاسب١ ٚال١ٜ َٔ سٝح االصٌ ٚامنا ْكٌ ايٝٗا اضتجٓا٤ 
 بطبب ؼكل ضبب ْص عًٝ٘ ايكإْٛ ٚناْ  ٖٓاى ضسٚز٠ يًكٝاّ بريو.

 ايفسع ايجايح : خصا٥ص ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ :

 ٣ املد١ْٝ ظ١ًُ َٔ اـصا٥ص نطُا١ْ ؿل ايتكاضٞ :ميتاش ادسا٤ ْكٌ ايدعٛ

إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ ايسخص االدسا١ٝ٥ ايٛازد٠ يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ٚاييت  .1
هلا طابع خاص ميٝصٖا عٔ ايسخص املٛضٛع١ٝ ٚاييت ٜطتأثس  بٗا اؾُٝع دٕٚ متٝٝص، 

اٟ د١ٗ اخس٣ ْص ايكإْٛ هلا اَا ايسخص االدسا١ٝ٥ فأْٗا تكسز يًدصِ اٚ احمله١ُ اٚ 
 .(4)ذيو ،اذ ال متازع ايسخص١ اال بتٛافس ضبب اٚ َكتط٢ َعني

                                                      

جامعة جيان، )( د. عرست عبج السجيج بكخ، اصهل السخافعات السجنية، مشذهرات 1)
 . 321، ص(0213 |،اربيل

، 0، ط0، ج1636لدشة  53( عبج الخحسن العالم، شخح قانهن السخافعات السجنية رقم 0)
 . 114، ص(0225 |العاتك لرشاعة الكتاب، القاىخة،)

 |مطبعة السعارف، بغجاد، ) ،1القذطيشي، شخح احكام السخافعات، ج ( د. سعجون ناجي3)
 . 16ص (1640

دار الشيزة العخبية، ) ,1لتشازل عن الحق في الطعن، ط( د. عبج دمحم القراص، ا1)
 . 123، ص(0226 |القاىخة
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إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ال ٜهٕٛ اال بني قانِ املٛضٛع ٚبٗرا ال ميهٔ إ ٜهٕٛ ٖٓاى  .2
 .(1)ْكٌ َا  بني قانِ ايطعٔ

 .(2)إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َكٝد بأضباب ْص عًٝٗا ايكإْٛ .3

ايتُٝٝص ضًط١ تكدٜس١ٜ ٚاضع١ ضٛا٤ َٔ سٝح قبٍٛ ْكٌ ايدع٣ٛ اٚ َٔ  متًو قه١ُ .4
 .عدَ٘

 ادلطهة انثاني
 شروط نقم انذعىي ادلذنيح

ٜطتًصّ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ قه١ُ اىل اخس٣ تٛافس مج١ً َٔ ايػسٚط ماٍٚ 
 َٔ خالٍ ٖرا املطًب تطًٝط ايط٤ٛ عًٝٗا ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ :

 ٣ َكاَ٘ فعال :: إ تهٕٛ ٖٓاى دعٛأٚاًل

يف َكد١َ  ايػسٚط ايٛادب تٛافسٖا يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  ٖٛ إ تهٕٛ ايدع٣ٛ 
ٚ َٔ تازٜذ صدٚز َكا١َ فعال، سٝح تعترب ايدع٣ٛ َكا١َ َٔ تازٜذ دفع ايسضِ ايكطا٥ٞ ا

, ٖٚرا ٜعين أْ٘ ال ميهٔ تكدِٜ (3)عفا٤ َٔ ايسضّٛ ايكطا١ٝ٥ اٚ تأدًٝٗاقساز ايكاضٞ باإل
 .ايدع٣ٛ اذا مل ٜتِ ذيو الْتفا٤ احملٌ ايرٟ ٜسد عًٝ٘ ايٓكٌطًب ْكٌ 

                                                      

مطبعة العاني، )، 1( مشيخ القاضي، شخح قانهن اصهل السخافعات السجنية والتجارية، ط1)
( 64، اال ان ما يسكن مالحظتو ان السذخع العخاقي في السادة )15، ص(1624 |بغجاد،

تم فييا الشقل واشار الى الشص ولم يحجد السحاكم التي يمن قانهن السخافعات قج اطمق 
( وان محاكم الطعن ىي محاكم ودرجة  هز نقل الجعهى من محكسة الى اخخى يجعبارة )

 من درجات التقاضي ىحا الكالم يشطبق عمى محكسة االستئشاف برفتيا التسييدية.
ن قانهن اصهل السحاكسات ( م113( من قانهن السخافعات العخاقي، السادة )64( السادة )0)

 السجنية المبشاني. 
 ( من قانهن السخافعات العخاقي. 15/0( السادة )(3
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إ ٜتشكل اسد األضباب اييت ػٝص ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ فال بد إلَها١ْٝ ْكٌ ايدع٣ٛ  :ثاًْٝا
اذ  تعد تًو االضباب  (1)املد١ْٝ إ ٜتشكل اسد األضباب ايكا١ْْٝٛ اييت ْص عًٝٗا املػسع

 (2)٥ٌ ميهٔ َٔ خالهلا اقٓاع قهُ٘ ايتُٝٝص بكبٍٛ ايٓكٌَربزات يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚٚضا

 ـ ايٝٗا:: متاثٌ االختصاص ٚايدزد١ بني احمله١ُ ايٓاق١ً يًدع٣ٛ ٚاملٓكٛي١ ثايجًا

البد يصش١ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ إ ٜتِ ايٓكٌ بني قانِ ذات اختصاص ٚاسد 
ملبدأ ايتكاضٞ  ع٢ً  ٚمتاثٌ َٔ سٝح ايدزد١ اييت عًٝٗا نال احملهُتني ٖٚرا اضتذاب١

 .(3)دزدتني َٔ ْاس١ٝ ٚػٓب تٓاشع االختصاص َٔ ْاس١ٝ اخس٣

 : إ ٜهٕٛ ْكٌ ايدع٣ٛ بني قانِ املٛضٛع :ـ ًزابعا

ٜػرتط يهٞ ٜهٕٛ ايٓكٌ صشٝشًا البد إ ٜتِ بني قانِ املٛضٛع ال قانِ 
إ اهل١٦ٝ ٝ٘ )ايعساق١ٝ يف قساز هلا دا٤ ف ايطعٔ، ٖٚرا ايػسط قط  ب٘ قه١ُ ايتُٝٝص

( تٓعِ قٛاعد ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ قه١ُ َٛضٛع اىل قه١ُ 97املٛضع١ تس٣ إ املاد٠ )
اخس٣ فٗٞ ال تػٌُ قانِ ايطعٔ، ٚعًٝ٘ فال فاٍ قاًْْٛا يٓكٌ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َٔ 

 .(4)(ف١ اضتٓادًا اىل املاد٠ املرنٛز٠اختصاص قه١ُ اضت٦ٓاف اخس٣ برات ايص

( َٔ 97ايتُٝٝص املٛقس٠ اْٗا اضتٓدت اىل ْص املاد٠ )ٜالسغ ع٢ً قساز قه١ُ 
 قإْٛ املسافعات املد١ْٝ، ٚبايسدٛع اىل ذيو ايٓص لد إ املػسع مل حيدد طبٝع١ 

                                                      

( من قانهن اصهل 113’ )( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي، والساد64( السادة )(1
 السحاكسات السجنية المبشاني.

 .121( د. عرست عبج السجيج بكخ، السرجر الدابق، ص (0
سالمي والقانهن االجخائي سج خميفة شخقاوي احسج، نظخية االختراص في الفقو اال( د. اح(3

؛ والبج ان 34ص  (،0213 |دار الفكخ الجامعي، االسكشجرية، )دراسة مقارنة، السجني 
 نذيخ في ىحا الرجد الى ان السذخع العخاقي لم يحجد درجة السحكسة السشقهلة الييا

مهقف السذخع المبشاني الحي نص ان يكهن الشقل  بل اطمق ذلك، عمى خالف= =الجعهى 
 من قانهن اصهل السحاكسات المبشاني. 113الى محكسة اخخى من درجتيا، مادة 

، 1/1/1651في  1651// ىيئة مهسعة اولى31السخقم  ( قخار محكسة التسييد العخاقية(1
 .124اشار اليو د. عرست عبج السجيج بكخ، السرجر الدابق، ص 
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احمله١ُ إ ناْ  قه١ُ َٛضٛع اٚ قه١ُ طعٔ بٌ اطًل ذيو، نريو ْس٣ إ احمله١ُ 
ملٛضٛع ٚتربز ْكٌ داْب  ايصٛاب يف قساز فاألضباب اييت ميهٔ إ ؼٝط مبشه١ُ ا

ايدع٣ٛ َٔ املُهٔ اْٗا ؼٝط مبشه١ُ املٛضٛع ٚتربز ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ املُهٔ اْٗا ؼٝط 
مبشه١ُ ايطعٔ ٖرا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣ إ قساز املٛافك١ ع٢ً ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ عدَ٘ 
خاص مبشه١ُ ايتُٝٝص سصسًا ٚإ ناْ  االخري٠ متجٌ اسد٣ قانِ ايطعٔ، ٖٚرا ٜعين َٔ 

يٓاس١ٝ املٓطك١ٝ يٛ تعًل االَس مبشه١ُ االضت٦ٓاف بصفتٗا ايتُٝٝص١ٜ فال َاْع َٔ ْكٌ ا
ايدع٣ٛ اىل قه١ُ اضت٦ٓاف اخس٣ برات ايصف١ ايتُٝٝص١ٜ اذا ؼكل ضبب ٜربز  ذيو ٖٚرا يف 

( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ، َٚٔ خالٍ َا 97فًُ٘ ٜٓطذِ َع ْص املاد٠ )
ايعساقٞ اىل زفع ايًبظ ايٛازد يف ٖرٙ املاد٠ ٚؼدٜد طبٝع١ احمله١ُ  تكدّ ْدعٛ املػسع

 املٓكٛي١ ايٝٗا ايدع٣ٛ. 

 البد إ ٜكدّ طًب اىل قه١ُ ايتُٝٝص يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ :ـ :خاَطًا

ٕ )ايكطا٤ َطًٛب( اٟ البد إ ٜكدّ طًب الؽاذ عد٠ اييت تٓص بأاْطالقا َٔ ايكا
ا٤ ال ٜتدخٌ َٔ تًكا٤ ْفط٘ َامل ٜكدّ ايٝ٘ طًب، ٚبايتايٞ اٟ ادسا٤ ع٢ً اعتباز إ ايكط

اداش٠ املػسع ايعساقٞ يًُشه١ُ ْكٌ ايدع٣ٛ ال تعين إ ٜهٕٛ ذيو بدٕٚ طًب ٚإ نإ 
املػسع ايعساقٞ مل حيدد َٔ ي٘ اؿل يف طًب تكدمي٘ ٖٚرا ٜعين إ طًب ايٓكٌ َٔ املُهٔ 

قبٌ احمله١ُ، ٖٚرا ع٢ً خالف املػسع إ ٜكدّ َٔ قبٌ اـصّٛ نريو ميهٔ إ ٜكدّ َٔ 
، اذ سدد اؾ١ٗ اييت حيل هلا إ تكدّ طًب ايٓكٌ َٔ قبٌ اسد اـصّٛ اذا نإ (1)ايًبٓاْٞ

ضبب ايٓكٌ غري َتعًل باألَٔ، اَا إ تعًل بريو فإ تكدِٜ طًب ايٓكٌ ٜهٕٛ َٔ قبٌ 
جيص يًُشه١ُ ذاتٗا إ ، ٜبدٚ إ املػسع ايًبٓاْٞ مل (2)ايٓا٥ب ايعاّ يد٣ قه١ُ ايتُٝٝص

: َٔ ٖٞ اؾ١ٗ اييت تكسز تعرز تػهٌٝ ٖٚٓا ٜطسح ايتطاؤٍ تكدّ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ،
يريو ٚددْا املػسع ايعساقٞ   احمله١ُ، اـصّٛ اّ اؾ١ٗ ْفطٗا ٖٞ اييت تصسح بتعرز ذيو

                                                      

 ( من قانهن اصهل السحاكسات  السجنية المبشاني.114) ( السادة(1
مجج )، 1( د. عبجه جسيل غرهب، الهجيد في قانهن االجخاءات السجنية ـ دراسة مقارنة, ط(0

 .44ص (،0212|السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتهزيع، بيخوت،
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عٓدَا مل حيدد نإ َٛفكًا يف ذيو خصٛصًا ٚاْ٘ دعٌ اسد اضباب ْكٌ ايدع٣ٛ تعرز 
 .(1)تػهًٝٗا

 ادلثحث انثاني
 انتكييف انقانىني ننقم انذعىي ادلذنيح واسثاب نقهها

ٜعد ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ضُا١ْ اضاض١ٝ يٝظ فكط يًتكاضٞ ٚامنا ضُا١ْ ؿُا١ٜ 
ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ ايطٝاع ٚعدّ ايٓعس فٝٗا فٗٛ ٚض١ًٝ يًٛقا١ٜ َٔ تبدٜد االدسا٤ات اييت 

يدع٣ٛ املد١ْٝ، يتشكل ضبب َٔ اضباب ْكٌ ايدع٣ٛ، تتِ اَاّ احمله١ُ املكا١َ اَاَٗا ا
ٚيهٞ تهٕٛ ايصٛز٠ ٚاضش١ عٔ ادسا٤ ايٓكٌ،  البد َٔ ايبشح عٔ ايٛصف ايكاْْٛٞ 
ٚايتهٝٝف هلرا االدسا٤ َٚٔ ثِ عسض االضباب اييت تدعٛ اىل اؽاذٙ، يرا ازتأٜٓا إ ْكطِ 

 ٖرا املبشح ع٢ً ايٓشٛ االتٞ: 

 .كاْْٛٞ يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ: ايتهٝٝف اي  املطًب االٍٚ

 املطًب ايجاْٞ : اضباب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ. 

 ادلطهة االول
 انتكييف انقانىني ننقم انذعىي ادلذنيح

ٜعد ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ ايكسازات االدسا١ٝ٥ ايكطا١ٝ٥ ملا ٜرتتب عًٝٗا َٔ اثاز 
تهٝٝف ايكاْْٛٞ يٓكٌ ايدع٣ٛ ١َُٗ ضٓتطسم ايٝٗا السكًا، االَس ايرٟ ٜدعٛ اىل ايبشح عٔ اي

املد١ْٝ، ٌٖ ميهٔ عدٙ دفعًا َٛضٛعٝا اّ دفعًا َٔ ْٛع آخس ٖرا َا ضٓتطسم ايٝ٘ ٚع٢ً 
 ايٓشٛ االتٞ :ـ 

 ايفسع االٍٚ : ْكٌ  ايدع٣ٛ املد١ْٝ دفعا َٛضٛعًٝا :

ٜعترب ايدفع املٛضٛعٞ َٔ ايدفٛع اييت تٛد٘ اىل اصٌ اؿل اٚ ذات٘ اٟ ذات اؿل 
ٚذيو نإٔ ٜٓهس املدع٢ عًٝ٘ ٚدٛد ٖرا اؿل اصاًل اٚ ميجٌ ٖرا ايدفع بصعِ  املدع٢ ب٘،

                                                      

 ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي.64( السادة )(1



 دراسة تحميمية مقارنة -نقل الجعهى السجنية 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

55 

ٚغا١ٜ ايدفع املٛضٛعٞ ٖٛ زد دع٣ٛ املدعٞ ٚعدّ اؿهِ ي٘ يف دعٛاٙ ٚيف اٟ  (1)اْكطا٥٘
طًب َٔ ايطًبات ايٛازد٠ يف ال٥ش١ ايدع٣ٛ ٖٚرا ايدفع جيٛش ابداؤٙ دٕٚ تستٝب َعني ٚيف اٟ 

، ٚإ تعسض ايكاضٞ اىل ٖرا ايدفع ٚاؿهِ فٝ٘ ٜعترب سهًُا يف ساي١ ناْ  عًٝٗا ايدع٣ٛ
َٛضٛع ايدع٣ٛ عٝح ٜٓٗٞ ايٓصاع ع٢ً اصٌ اؿل ْفط٘، عٝح ال جيٛش يًُدعٞ زفع 

، َٔ خالٍ َا تكدّ ال ميهٔ اعتباز ْكٌ (2)ايدع٣ٛ َس٠ اخس٣ يطبل ايفصٌ يف َٛضٛعٗا 
دٟ اىل املطاع بأصٌ اؿل نُا يف ايدع٣ٛ دفعا َٛضٛعٝا يًدع٣ٛ الٕ ْكٌ ايدع٣ٛ ال ٜؤ

  .ايدفع املٛضٛعٞ

 ايفسع ايجاْٞ : ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ دفعًا بعدّ ايكبٍٛ : 

ايرٟ ٜٛد٘  (3)َٔ ايدفٛع االدسا١ٝ٥ اييت تتُٝص بطابع خاص ٖٛ ايدفع بعدّ ايكبٍٛ
را اىل اؿل يف اقا١َ ايدع٣ٛ الْتفا٤ غسط َٔ غسٚط قبٛهلا، ٚايرٟ ٜطتًصّ زد ايدع٣ٛ ٖٚ

ٜعين َٓع اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥، ٚذيو باَتٓاع ايكاضٞ َٔ ْعس ايدع٣ٛ املسفٛع١ اَاَ٘ ملدايف١ 
بايتايٞ ٜؤدٟ اىل شٚاٍ اـص١َٛ باثس  (4)املدعٞ يًػسٚط ايالشّ تٛافسٖا يطُاع دعٛاٙ

زدعٞ ٚتعٝد اـصّٛ اىل اؿاي١ اييت ناْٛا عًٝٗا قبٌ زفع ايدع٣ٛ، ٚع٢ً ذيو تصٍٚ 
ٖٚرا االَس غري ٚازد يف ْكٌ ايدع٣ٛ  (5)١ٝ بهٌ اثازٖا االدسا١ٝ٥ ٚاملٛضٛع١ٝاملطايب ايكطا٥

                                                      

، (1655 |جامعة بغجاد، بغجاد،)وىيب الشجاوي، السخافعات السجنية، طبع  ( د. ادم1)
نذأة السعارف، )؛ د. احسج ابه الهفا، نظخية الجفهع في قانهن السخافعات السجنية، 016ص

؛ الياس ابه عيج، الجفهع االجخائية في اصهل 023ص (،1652 |االسكشجرية،
 . 16، ص0221قهقية، بيخوت, لبشان، السحاكسات السجنية والجدائية، مكتبة زين الح

دار الجامعة )( عمي ابه عطية هيكل، الجفع بإحالة الجعهى في قانهن السخافعات، 0)
 .32ص (0222 |الججيجة،

( يسثل الجفع بعجم القبهل مخكدا وسطًا ما بين الجفهع السهضهعية والجفهع الذكمية االمخ 3)
: د. احسج ىشجي، مبجأ يل يشظخلسديج من التفر الحي اصبح لجيو طبيعة خاصة،

 . 35ص  (،1660 |دار الشيزة  العخبية، القاىخة،)التقاضي عمى درجتين،
( د. نبيل اسساعيل عسخ، الجفع بعجم القبهل ونظامو القانهني في قانهن السخافعات السجنية 1)

 . 16ص  (،0221 |دار الجامعة الججيجة لمشذخ، االسكشجرية،)والتجارية، 
 . 60ص (،1662|مشذاة السعارف، االسكشجرية،)ة الشسخ، الجعهى واجخاءاتيا، ( د. اميش2)
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فايدع٣ٛ بعد قساز ْكًٗا قد اضتٛف  غسٚط قبٛهلا، اال اْ٘ يطبب اٚ آلخس اد٣ اىل عدّ 
اَها١ْٝ زؤٜتٗا َٔ قبٌ احمله١ُ اييت زفع  ايٝٗا اٚاًل ٚبريو ال ميهٔ اعتباز ايٓكٌ دفع بعدّ 

  .ايكبٍٛ

 جايح :  ْكٌ ايدع٣ٛ دفعًا تأدًٝٝا :ايفسع اي

ٖٓاى َٔ ساٍٚ إ ٜصف ْكٌ ايدع٣ٛ باْٗا دفع تأدًٝٞ َربزًا ذيو بإ ايٛق  
ايرٟ ٜبدأ َٔ تازٜذ اثاز٠ طًب ايٓكٌ ؿني صدٚز ايكساز َٔ احمله١ُ املدتص١ بإقساز ايٓكٌ 

اْْٛٞ إلدسا٤ بايسدٛع اىل ايتٓعِٝ ايك (1)ٖٛ ايٛق  ايرٟ قصدت االفاد٠ َٓ٘ يطًب ايٓكٌ
لد ٖٓاى متاٜصًا ٚاضشًا َا بني اإلدسا٤ٜٔ االَس ايرٟ ٜدعٛ اىل عدّ اَها١ْٝ  (2)ايتأدٌٝ

تهٝٝف ْكٌ ايدع٣ٛ باْ٘ دفع تأدًٝٞ، فع٢ً ايسغِ َٔ متاثٌ نال اإلدسا٤ٜٔ يف َصري 
  ايدع٣ٛ املؤد١ً ٚاملٓكٛي١ اذ ٜكف ْعسٖا ٚايطري فٝٗا ؿني اْتٗا٤ َد٠ ايتأدٌٝ ٚؿني ايب

بكساز ايٓكٌ َٔ قبٌ قه١ُ ايتُٝٝص اال إ ٖٓاى اختالف دٖٛسٟ ٜتُجٌ باحمله١ُ اييت تٓعس 
ايدع٣ٛ فُعًّٛ إ ايتأدٌٝ ال ٜػري احمله١ُ اييت قسزت اؽاذٙ يف سني إ ْكٌ ايدع٣ٛ 
ٜعين اْتكاٍ َٗاّ ْعسٖا اىل قه١ُ اخس٣ غري اييت زفع  اٜٗا ابتدا٤ً، َٚٔ ثِ يٝظ 

فك  قه١ُ ايتُٝٝص ع٢ً طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املٓعٛز٠ اَاَٗا إ ؼدد َٛعد يًُشه١ُ اييت ٚا
دًط١ ْعسٖا اَاّ احمله١ُ املٓكٍٛ ايٝٗا ايدع٣ٛ فهٌ َا عًٝٗا ٖٛ إ ؼدد تًو احمله١ُ 

 .فكط ٖٚرا ع٢ً خالف تأدٌٝ ايدع٣ٛ

 ايفسع ايسابع : ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚض١ًٝ دفاع ادسا١ٝ٥ : 

ع٣ٛ املد١ْٝ نٛض١ًٝ دفاع ادسا٥ٞ، البد َٔ ايتفسٜل ٖٓا قبٌ اؿدٜح عٔ ْكٌ ايد
, ٚبني ْكٌ ايدع٣ٛ نٛض١ًٝ دفاع (4)ايرٟ ٜستب عًٝ٘ دصا٤ ادسا٥ٞ (3)َا بني ايدفع االدسا٥ٞ

                                                      

 . 30( عمي ابه عطية هيكل، السرجر الدابق، ص1)
 ( من قانهن السخافعات العخاقي.30( السادة )0)
االثبات بجعهى ثامشة من قانهن السخافعات بانو "( عخف السذخع العخاقي الجفع في السادة ال3)

  ."سجعي وتدتمدم ردىا كال او بعزاً ى عميو تجفع دعهى المن جانب السجع
الجداء االجخائي جداء يختبو قانهن السخافعات في مهاجية الخرم السدؤول عن مخالفة  (1)

 =قهاعجه وىه كاثخ اجخائي اما ان يتعمق بالخرهمة اي باإلجخاءات القزائية كهحجة واما
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ادسا٥ٞ ذيو إ ايدفع االدسا٥ٞ ٖٛ عباز٠ عٔ َٛقف اجيابٞ ٜكصد َٔ اثازت٘ اْتاز اثس َعني 
هٕٛ َباغسًا، فايدفع االدسا٥ٞ ٚدد إلثاز٠ عٝٛب ٖٚرا ايتأثري ٜ (1)ع٢ً اـص١َٛ املد١ْٝ

فُٔ اَج١ً ذيو ايدفع ببطالٕ عسٜط١ ايدع٣ٛ عٝح ٜرتتب ع٢ً ثبٛت٘ ( 2)اـص١َٛ املد١ْٝ
اَا ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ نٛض١ًٝ دفاع ادسا١ٝ٥  (3)شٚاٍ تًو ايعسٜط١ ٚنٌ اثس قد ٜرتتب عًٝٗا

احمله١ُ ْفطٗا ايػا١ٜ َٓ٘ اٜكاف ْعس  فال تتعد٣ نْٛٗا َٛقفًا ضًبًٝا َٔ اـصّٛ اٚ َٔ
ايدع٣ٛ َٔ قبٌ احمله١ُ اييت زفع  ايٝٗا ابتدا٤ً اىل قه١ُ اخس٣ يدٚاعٞ َٚربزات سددٖا 
املػسع خد١َ يًصاحل ايعاّ ٚاـاص، دٕٚ إ ؼدخ ٖرٙ ايٛض١ًٝ اٟ اثس يًدص١َٛ نأٟ 

 .(4)دفع َٔ تػٝري اٚ إْٗا٤ 

إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚض١ًٝ دفاع ادسا٥ٞ ٚمٔ بريو ْتفل َع االػاٙ ايرٟ ٜس٣ 
يف خص١َٛ قا١ُ٥ ال متظ اصٌ اؿل ٚال سل املدعٞ يف ايدع٣ٛ إىل اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ 
املُٓٛس١ يًُدعٞ ٚال ٜعترب دفعًا تأدًًٝٝا ألْ٘ ال ٜكصد َٓ٘ اطاي١ اَد ايٓصاع ٚامنا 

االضباب املٓاضب١ اييت اختصازٙ يعدّ االْتعاز ؿني تػهٌٝ احمله١ُ اٚ ؼكل االَٔ اٚ 
تساٖا قه١ُ ايتُٝٝص اييت قد تأخر ٚقتًا طٜٛاًل يصٚاهلا، فايػا١ٜ َٔ ْكٌ ايدع٣ٛ ٖٛ ايطري 
بإدسا٤ات ْعسٖا يف ادٛا٤ صش١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، فايٓكٌ ٜتطِ بايطابع االدسا٥ٞ َٔ 

طابع َٛضٛعٞ د١ٗ ألْ٘ ٜتعًل بطال١َ ضري االدسا٤ات اـاص١ باـص١َٛ ايكطا١ٝ٥ ٚي٘ 
 الٕ ايصف١ االدسا١ٝ٥ اييت اضتددَٗا اـصّٛ ْتذ  عٔ خص١َٛ قا١ُ٥ بهٌ قتٛاٖا.

                                                                                                                              

دار )، 1، طمبادئ الخرهمة السجنية ؛ د. وججي راغب،جخاء القزائيان يتعمق باإل=
 .42ص  (،1654 |الفكخ العخبي، القاىخة،

: مجسهعة من االجخاءات القزائية الستتابعة يقهم بيا الخرهم او ( الخرهمة السجنية1)
مسثمهىم والقاضي واعهانو  وفقًا لشظام يخسسو قانهن السخافعات وتبجأ بالسطالبة القزائية 

 م في مهضهعيا او انقزائيا بغيخ حكم في السهضهع،وتدتسخ الى حين صجور الحك
 (،1653 |دار الفكخ العخبي، القاىخة،)دمحم محسهد ابخاهيم، الهجيد في السخافعات، .د

 .424ص
 . 23( الياس ابه عبيج، السرجر الدابق، ص0)
 ( مخافعات عخاقي. 43( السادة )3)
، 1سحاكسات السجنية، ط( د. نبيل اسساعيل عسخ ود. احسج خميل، قانهن اصهل ال1)

 .324ص  (،0221 |مشذهرات الحمبي الحقهقية، بيخوت ـ لبشان،)
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 ادلطهة انثاني
 اسثاب نقم انذعىي ادلذنيح

ٜعد ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ اضتجٓا٤ ٜسد ع٢ً االصٌ ايرٟ ٜكطٞ إ احمله١ُ اييت 
سع العتبازات تػهٌ دص٤ًا اقُٝ  ايدع٣ٛ اَاَٗا  تطتُس يف ْعسٖا، ٖرا االضتجٓا٤ اقسٙ املػ

َٔ فُٛع١ َٔ ايطُاْات اييت ْص عًٝٗا قإْٛ املسافعات، ٚمبا إ ْكٌ ايدع٣ٛ ٖٛ 
اضتجٓا٤ فالبد إ تهٕٛ ٖٓاى اضباب دع  يًدسٚز ب٘، ٖٚرا َا ميهٔ إ ٜطتػف َٔ ْص 

 جيٛش ْكٌ ايدع١ْٝ٣ٛ ايعساقٞ ٚاييت دا٤ يف ْصٗا "( َٔ قإْٛ املسافعات املد97املاد٠ )
َٔ قه١ُ اىل اخس٣ بكساز َٔ قه١ُ ايتُٝٝص اذا تعرز تػهٌٝ احمله١ُ ألضباب قا١ْْٝٛ اٚ 

اخس تساٙ قه١ُ ايتُٝٝص  نإ يف زؤ١ٜ ايدع٣ٛ َا ٜؤدٟ اىل االخالٍ باألَٔ اٚ ألٟ ضبب
 ، يريو ضٓشاٍٚ إ ْطًط ايط٤ٛ ع٢ً تًو االضباب ٚنُا ًٜٞ : (1)"َٓاضبًا

 ملد١ْٝ يتعرز تػهًٝٗا : ايفسع االٍٚ : ْكٌ ايدع٣ٛ ا

َٔ االضباب ايكا١ْْٝٛ اييت ْص عًٝٗا املػسع ٚاييت ػٝص طًب ْكٌ ايدع٣ٛ ٖٛ 
تعرز تػهٌٝ احمله١ُ، َٚٔ ٖٓا ٜطسح ايتطاؤٍ َت٢ ٜتعرز تػهٌٝ احمله١ُ ، بايسدٛع اىل 

 , ٖٚرا غالف َٛقف املػسع ايًبٓاْٞ ايرٟ اغاز(2)َٛقف املػسع ايعساقٞ فاْ٘ مل ٜبني ذيو
اىل اؿاالت اييت ٜتعرز فٝٗا تػهٌٝ احمله١ُ ٖٚٞ عدّ ٚدٛد عدد ناف َٔ ايكطا٠، اٚ 

إ َجٌ ٖرا املٛقف حيطب يًُػسع  (,3)الضتشاي١ قٝاّ احمله١ُ بأعُاهلا بطبب ايك٠ٛ ايكاٖس٠
يًُػسع ايًبٓاْٞ ٚايرٟ ْٗٝب باملػسع ايعساقٞ إٔ ٜطري ع٢ً خطاٙ، فعدّ ٚدٛد ايعدد 

اسد ايكطا٠ بإداش٠ ط١ًٜٛ ألضباب َسض١ٝ اٚ ٚدٛد ساي١ ايهايف يًكطا٠ بطبب متتع 
ايفٝطإ اٚ ايصيصاٍ اٚ اْكطاع اؾطٛز اٚ اعالٕ ساي١ سعس ايتذٛاٍ ايػاٌَ نًٗا اسٛاٍ متٓع 

يريو ْكرتح ايٓص االتٞ )اذا تعرز تػهٌٝ ١٦ٖٝ احمله١ُ  ،(4)احمله١ُ َٔ ايكٝاّ بأعُاهلا

                                                      

( من قانهن 113( من قانهن السخافعات والتشفيح اليسشي، السادة )120( تقابميا السادة )1)
 السجنية المبشاني.  اصهل السحاكسات

 ( مخافعات مجنية عخاقي.. 64( السادة )0)
 ( من قانهن اصهل السحاكسات السجنية المبشاني.  113سادة )( الفقخة االولى من ال3)
 . 114( عبج الخحسن العالم، السرجر الدابق، ص 1)
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قٝاّ احمله١ُ بأعُاهلا بطبب ايك٠ٛ ايكاٖس٠  يعدّ ٚدٛد عدد ناف َٔ ايكطا٠ اٚ الضتشاي١
 فإ يًُشه١ُ إ تكسز ْكٌ ايدع٣ٛ(.

 ايفسع ايجاْٞ : ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يدٚاعٞ ا١َٝٓ :

ٜعد ايٓكٌ َٔ ايتدابري االسرتاش١ٜ اييت تٓب٘ ايٝٗا املػسع خػ١ٝ ٚقٛع اضسابات 
، (1)١َ اَاَٗا دع٣ٛ َع١ٓٝ ؽٌ باألَٔ ٚايطه١ٓٝ يف املٓطك١ اييت تكع فٝٗا احمله١ُ املكا

ٚسطٓا فعٌ املػسع عٓدَا اطًل ايٓص ٚمل حيدد اؾ١ٗ اييت خيٌ آَٗا فاألَس ال ٜتعًل َا 
بني اـصّٛ َٚا ٜٓذِ عٔ اـالفات ايعػا٥س١ٜ ٚايٓفٛذ ايرٟ ٜتُتع ب٘ اسد اـصّٛ اٚ 

٢ً ادا٤ َٗاَِٗ ٚامنا اإلخالٍ باألَٔ ايػدصٞ يًكطا٠ اٜطًا  ٜؤثس ع( 2)ايتأثري ع٢ً ايػٗٛد
ايكطا١ٝ٥ فِٗ َٛاطٕٓٛ َٔ د١ٗ  ٚاِْٗ املعٕٓٝٛ بتٛيٞ امل١ُٗ ايكطا١ٝ٥ ٚبايتايٞ تٛفري 
َطتًصَات ممازض١ ٖرٙ امل١ُٗ َٚٔ اُٖٗا نفاي١ آَِٗ ايػدصٞ ايرٟ ميهٔ إ ٜتشكل 

 .بٛضا٥ٌ عد٠ َٔ ضُٓٗا ْكٌ ايدع٣ٛ املدْٞ، ٖٚرا االَٔ اندت عًٝ٘ ايدضاتري

  ٟ ميهٔ إ ٜطسح يف ٖرا املكاّ ٌٖ ضٝتشكل االَٔ بٓكٌ ايدع٣ٛٚيهٔ ايطؤاٍ اير
ْس٣ إ اؽاذ ايتدابري ايٛقا١ٝ٥ َٔ خالٍ تٛفري ق٣ٛ االَٔ ٚتدخٌ اؾٗات االداز١ٜ يتٛفري 
االَٔ َٚٓع االخالٍ ب٘ َٔ ايٛضا٥ٌ ايالش١َ يًشفاظ ع٢ً االَٔ ٚايطه١ٓٝ يسؤ١ٜ ايدع٣ٛ بدال 

  .ز قٝاّ االخالٍ يف احمله١ُ املٓكٛي١ ايٝٗا ايدع٣َٛٔ ْكًٗا، اذ ال دد٣ٚ فٝ٘ يتصٛ

 ثايجًا : ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ألٟ ضبب تساٙ قه١ُ ايتُٝٝص َٓاضبًا : 

يكد َٓح املػسع ايعساقٞ قه١ُ ايتُٝٝص ضًط١ تكدٜس١ٜ ٚاضع١ بػإ االضباب اييت 
اٚ ألٟ ضبب اخس ( اىل "97تدعٛ يٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚاغاز يف ايػل االخري َٔ املاد٠ )

تساٙ قه١ُ ايتُٝٝص َٓاضبًا" إ َا ٜالسغ ع٢ً َٛقف املػسع ايعساقٞ بػإ االضباب اييت 
تدعٛ اىل ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ اْ٘ َٛقف َتبأٜ، فتاز٠ ٜعطٞ اَج١ً يتًو االضباب ٚتاز٠ 

، فهُا اخس٣ ٜطًكٗا يتكدٜس قه١ُ ايتُٝٝص ٚنإ االددز ب٘ إ ٜتدر َٛقفًا قددًا سٝاٍ ذيو

                                                      

( 113( مخافعات وتشفيح يسشي، السادة )120( مخافعات عخاقي، السادة، )64( السادة )1)
 اصهل محاكسات مجنية لبشاني. 

 . 24( سعجون ناجي القذطيشي، السرجر الدابق، ص0)
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اغسْا إ ْكٌ ايدع٣ٛ ٜعد اضتجٓا٤ َٔ سٝح االصٌ، ٚاملعسٚف يف عسف ايكإْٛ إ 
االضتجٓا٤ ال جيٛش ايتٛضع فٝ٘ ٚال  جيٛش ايكٝاع عًٝ٘، ٜٚهٕٛ ايعٌُ ب٘ يف اضٝل ْطام، 
ٚتبدٚ ايع١ً يف دعٛتٓا يًُػسع ايعساقٞ يف ؼدٜد االضباب ع٢ً ضبٌٝ اؿصس ٚايتشدٜد 

جاٍ ايٓأٟ مبشه١ُ ايتُٝٝص عٔ اـٛض مبطا٥ٌ يف غ٢ٓ عٓٗا ٚاييت قد ٚيٝظ ع٢ً ضبٌٝ امل
ال مت  اىل اؿكٝك١ بػ٤ٞ، فطال عٔ تعازض قسازاتٗا ٚتٓاقطٗا، اضف اىل ذيو ايتأخري يف 
سطِ ايدع٣ٛ، ٖٚرا ع٢ً سطاب اضتكساز اؿكٛم ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ، يريو ْدعٛ املػسع 

عًٝ٘ املػسع ايًبٓاْٞ بتشدٜد تًو االضباب ع٢ً  ايعساقٞ االخر برات االػاٙ ايرٟ ضاز
 .(1)ضبٌٝ اؿصس

 ادلثحث انثانث
 اجراءاخ نقم انذعىي ادلذنيح ومصريها

ماٍٚ َٔ خالٍ ٖرا املبشح إ ْطًط ايط٤ٛ ع٢ً املطا٥ٌ اإلدسا١ٝ٥ اهلا١َ اييت 
تتعًل مبٛضٛع ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ خالٍ مج١ً َٔ املطا٥ٌ اضف اىل ذيو االثس 
ايكاْْٛٞ املرتتب ع٢ً ايٓكٌ، يريو ازتأٜٓا إ ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني ٚع٢ً ايٓشٛ 

 االتٞ : 

 : ادسا٤ات ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  املطًب االٍٚ 

 املطًب ايجاْٞ : َصري ايدع٣ٛ املد١ْٝ املٓكٛي١ 

 ادلطهة االول
 اجراءاخ نقم انذعىي ادلذنيح

ٜتبع٘ عدد َٔ االدسا٤ات ايكطا١ٝ٥  اذا َا اقُٝ  ايدع٣ٛ املد١ْٝ فإ ذيو
املتتابع١ اييت ٜتًٛ ايٛاسد َٓٗا االخس، ع٢ً اعتباز إ ذيو يف فًُ٘ ٜػهٌ ظاٖس٠ َتشسن١ 
ٚاييت متس بجالخ َساسٌ ز٥ٝط١ٝ متجٌ تدزدا َٓطكًٝا يف ؼكٝل غاٜتٗا ٖٚٞ َسس١ً افتتاح 

سس١ً اؿهِ، ٖٚرٙ اـص١َٛ، تًٝٗا َسس١ً املٛافك١ اٚ ؼكٝل ايدع٣ٛ، ثِ تٓتٗٞ مب
                                                      

( من قانهن اصهل 113( االسباب التي حجدىا السذخع المبشاني نص عمييا في السادة )1)
 السحاكسات السجنية.
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اـص١َٛ َت٢ َا بدأت باملطايب١ ايكطا١ٝ٥ ٚدب إ تطتُس يف ْػاطٗا ٚتتابع ادسا٤اتٗا 
ع٢ً ٚفل ايرتتٝب املسضّٛ هلا ست٢ تصٌ اىل ْٗاٜتٗا ايطبٝع١ٝ بصدٚز اؿهِ يف 

، ٚإ نإ ٖرا ٖٛ ايطٝام ايرٟ جيب إ تهٕٛ عًٝ٘ اـص١َٛ املد١ْٝ يف سايتٗا (1)َٛضٛعٗا
, َٔ غاْٗا (2)، اال اْ٘ قد تعٗس َعٛقات ضٛا٤ يف بد٤ ايدع٣ٛ اٚ اثٓا٤ ضريٖاسايتٗا ايصش١ٝ

إ تؤثس بػهٌ اٚ باخس ع٢ً ضري االدسا٤ات اييت تػهٌ اـص١َٛ املد١ْٝ، َٔ بني تًو 
ٚاييت تطتًصّ ايتدخٌ َٔ قبٌ ( 3)املعٛقات، االضباب ايكا١ْْٝٛ اييت اغاز ايٝٗا املػسع

سا٤ ايكطا٥ٞ ملٛاد١ٗ تًو املعٛقات، ٖرا االدسا٤ عد ذات٘ املػسع بسضِ ايطًٛى اٚ االد
البد إ ٜهٕٛ ٚفل ايٝات قدد٠ ٚخطٛات ثابت١ يهٞ ٜهٕٛ ع٢ً امت ٚد٘، َٔ ٖٓاى ْطسح 
ايتطاؤٍ االتٞ : َاٖٞ ادسا٤ات ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  ٌٖ ْعِ املػسع تًو االدسا٤ات  َٔ 

مجٝع اـطٛات اييت ٜتِ بٗا ادسا٤ ْكٌ  ادٌ إ لٝب ع٢ً ٖرا ايتطاؤٍ البد إ ْكف ع٢ً
ايدع٣ٛ املد١ْٝ, ابتدا٤ً َٔ تكدِٜ ايطًب ٚست٢ صدٚز قساز قه١ُ ايتُٝٝص باملٛافك١ اٚ 
ايسفض، يهٞ ْػدص َٛاطٔ ايػُٛض ٚايٓكص ايرٟ ٜعرتٟ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ هلرا االدسا٤ 

 .َٔ قبٌ املػسع

ت املد١ْٝ ايعساقٞ يٛددْا اْٗا ( َٔ قإْٛ املسافعا97فًٛ زدعٓا اىل ْص املاد٠ )
مل ؼدد اؾ١ٗ اييت هلا اؿل بتكدِٜ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ٖٚر ٜعين إ يهٌ َٔ 

, ٖٚرا (4)اـصّٛ ٚاحمله١ُ ٚست٢ اؾٗات االداز١ٜ االخس٣ اؿل بتكدِٜ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ

                                                      

 . 324( د. ابخاهيم نجيب سعج، السرجر الدابق، ص1)
حهال الطارئة عمى الجعهى( )األــ( سسى السذخع العخاقي السدائل التي تطخأ عمى الجعهى ب0)

ال عخيزة الجعهى السجنية والتي عالجيا بالسهاد كالهقف واالنقطاع والتشازل وابط
( من قانهن السخافعات السجنية، د, اجياد ثامخ نايف الجليسي، عهارض الجعهى 62ـ50)

، مكتبة الجيل العخبي، 0السجنية )دراسة تحميمية مقارنة معدزة بالتطبيقات القزائية، ط
لجعهى السجنية من ؛ ولحا يسكن ان يعج نقل ا 33ص  (،0223 |السهصل، العخاق،

االحهال الطارئة او العهارض التي تطخأ عمى الجعهى السجنية استشادا الى االسباب التي 
 تبخر نقل الجعهى واالثخ الستختب عمى تقجيم طمب الشقل. 

 ( من قانهن السخافعات السجنية.64( السادة )3)
 .121( د. عرست عبج السجيج بكخ، السرجر الدابق، ص 1)
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اؾٗات ٚاغاز اىل إ ٖٓاى  ساالت  ايرٟ سدد تًو (1)ع٢ً خالف َٛقف املػسع ايًبٓاْٞ
حيل السد اـصّٛ تكدِٜ طًب ايٓكٌ ٚساالت اخس٣ حيل يًٓا٥ب ايعاّ يد٣ قه١ُ ايتُٝٝص  

 تكدِٜ ذيو ايطًب.

ٚبصدد تكِٝٝ َٛقف نال ايتػسٜعني َٔ ذيو ْس٣ إ املػسع ايًبٓاْٞ ٜبدٚ انجس 
ٖٛ إ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  تٛفٝكا َٔ املػسع ايعساقٞ، ٚايع١ً اييت دعتٓا إ ْكٍٛ ذيو

اضتجٓا٤ َٔ االصٌ ايعاّ ٚاملعسٚف يف فك٘ ايكإْٛ إ االضتجٓا٤ ال جيٛش ايتٛضع فٝ٘ ٚال 
( َٔ قإْٛ 97ايكٝاع عًٝ٘، يريو ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إ ٜعدٍ َٔ ْص املاد٠ )

ع دا٥س٠ تكدِٜ املسافعات ٚحيدد اؾٗات اييت هلا اؿل بتكدِٜ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ  يهٞ ال تتط
ايطًبات ع٢ً سطاب اضتكساز اؿكٛم ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ، الٕ يف ذيو اطاي١ اَد ايٓصاع ؿني 

 ايب  يف طًب ايٓكٌ. 

َٚا دَٓا بصدد ادسا٤ات ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ فإْٓا ْػري اىل إ املػسع ايعساقٞ 
اييت تٓعس بٗا قه١ُ  ( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ اىل ايهٝف97١ٝمل ٜػس يف ْص املاد٠ )

ايتُٝٝص طًب ْكٌ ايدع٣ٛ بٌ انتف٢ فكط باإلغاز٠ اىل إ ايكساز بٓكٌ ايدع٣ٛ َٔ عدَ٘ 
ٜهٕٛ َٔ قبٌ قه١ُ ايتُٝٝص، يف سني لد إ املػسع ايًبٓاْٞ اغاز اىل إ طًب ْكٌ 
ايدع٣ٛ جيب إ ٜٓعس ع٢ً ٚد٘ ايطسع١ ٚدٕٚ ساد١ اىل ادخاٍ اـصّٛ يف احملان١ُ ٜٚعني 
يف قسازٖا احمله١ُ اييت تٓكٌ ايٝٗا ايدع٣ٛ ٚاييت تهٕٛ يف ذات ايصٓف ٚايدزد١ ٚحياٍ ايٝٗا 

 .(2)املًف

يريو ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إ ٜبني االي١ٝ اييت تٓعس بٗا قه١ُ ايتُٝٝص طًب ْكٌ 
 ايدع٣ٛ ملا قد ٜرتتب ع٢ً عدّ بٝإ ذيو َا ًٜٞ : 

ُاط١ً ٚايتطٜٛف ٚاطاي١ اَد ايٓصاع َٚا إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ قد ٜهٕٛ ضببا يًُ .1
ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ امنا٤ ظاٖس٠  ايبط٤ يف ايتكاضٞ، ٖٚٓا ٜهٕٛ املػسع قد فتح ايباب 

                                                      

 ( من قانهن اصهل السحاكسات السجنية المبشاني.114)( السادة 1)
 ( من قانهن اصهل السحاكسات السجنية المبشاني.115( السادة )0)
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، يريو فكد ٜهٕٛ ْكٌ (1)ع٢ً َصساعٝ٘ يًُُاط١ً ٚايتطٜٛف يف ادسا٤ات ايتكاضٞ
َدٙ ايدع٣ٛ ألٟ ضبب قد ال ٜهٕٛ ايكصد َٓ٘ ض٣ٛ ايتأخري يف سطِ ايٓصاع ٚاطاي١ ا

ٚيف ذيو ازٖام يٝظ يًطسف االخس فشطب بٌ يًع١ًُٝ ايكطا١ٝ٥ اٜطًا، فاـص١َٛ 
املد١ْٝ ٚإ ناْ  ادا٠ ؿُا١ٜ املصًش١ اـاص١ ، فٗٞ يف ذات ايٛق  ٚض١ًٝ ألدا٤ 
ٚظٝف١ عا١َ، ٖٚٞ ٚظٝف١ ايكطا٤ املبين ع٢ً اضظ ٚاٖداف يف َكدَتٗا ؼكٝل ايكطا٤ 

 .(2)ايعادٍ ايعادٌ

تُٝٝص يف اؽاذ قساز ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ عدَ٘ ميهٔ تصٛز تعطف تعطف قه١ُ اي .2
قه١ُ ايتُٝٝص يف اؽاذ قساز ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ عدَ٘ َٔ خالٍ ايتأخري يف ايسد 
ع٢ً طًب ْكٌ ايدع٣ٛ، فاملػسع مل حيدد َٝعادًا ٚال اي١ٝ  يٓعس قه١ُ ايتُٝٝص يف 

حمله١ُ إ تأخست يف اؽاذ ايكساز، ٖٚرا ايطًب، ٖٚرا ٖٛ ايػطا٤ ايتػسٜعٞ إلدسا٤ ا
 .(3)ع٢ً سطاب اضتكساز اؿكٛم ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ

تٞ: "ع٢ً قه١ُ ايتُٝٝص إ تٓعس يف طًب ْكٌ ْكرتح ايٓص اآل يف ض٤ٛ َا تكدّ، فإْٓا
 ايدع٣ٛ خالٍ َد٠ اقصاٖا عػس٠ اٜاّ تبدأ َٔ تازٜذ تكدِٜ ايطًب ايٝٗا". 

 ادلطهة انثاني
 ادلنقىنح مصري انذعىي

ماٍٚ َٔ خالٍ ٖرا املطًب االداب١ ع٢ً مج١ً َٔ ايتطاؤالت  فُٝا ٜتعًل مبصري 
ٖٛ َصري ايسضّٛ ايكطا١ٝ٥ املطدد٠ قبٌ تكدِٜ  ايدع٣ٛ املٓكٛي١ َٔ تًو ايتطاؤالت: َا

طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ، ٌٖ باإلَهإ تكدِٜ طًب اخس بٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يرات 
ٗا ، َاٖٞ ايك٠ٛ املًص١َ يكساز قه١ُ ايتُٝٝص بايٓطب١ يًُشه١ُ املٓكٛي١ ايدع٣ٛ اييت مت ْكً

                                                      

بحث مشذهر )( عبج السشعم جبخة، مهضهعات عمم القزاء والسخافعات في الفقو االسالمي، 1)
 . 003ص(، 1661 |في مجمة السحاماة، الدشة الثالثة واالربعين،

اد الجليسي، ابطال عخيزة الجعهى السجنية لإلىسال بالهاجبات االجخائية،، ( د. اجي0)
 .166السرجر الدابق، ص

( د. احسج ابخاهيم عبج التهاب، االساءة في اجخاءات التقاضي والتشفيح في قانهن السخافعات 3)
 . 212ص  (،0226 |دار الجامعة الججيجة ، االسكشجرية،)السرخي والفخندي، 
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ايٝٗا ايدع٣ٛ  ٌٖ ميهٔ ايطعٔ بكساز قه١ُ ايتُٝٝص بٓكٌ ايدع٣ٛ َٔ عدَ٘  َا ٖٛ َصري 
االدسا٤ات اييت مت اؽاذٖا قبٌ تكدِٜ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  إ اداب١ مجٝع ٖرٙ 

ني يٓا َصري ايدع٣ٛ املد١ْٝ املٓكٛي١، ففُٝا ٜتعًل ايتطاؤالت املطسٚس١ ميهٔ إ تب
اييت مت دفعٗا، فاملعًّٛ إ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ال تعترب قا١ُ٥ اال ( 1)مبصري ايسضّٛ ايكطا١ٝ٥

َٔ تازٜذ دفع ايسضِ عٓٗا اٚ َٔ تازٜذ صدٚز قساز ايكاضٞ باإلعفا٤ َٔ ايسضّٛ ايكطا١ٝ٥ 
طًب ْكٌ ايدع٣ٛ َٓٗا تبك٢ قتفع١ بايسضِ  ، فُٝا ٜعين إ احمله١ُ اييت(2)اٚ تأدًٝٗا

ايكطا٥ٞ، ٚال ٜكدّ زضِ ددٜد اَاّ احمله١ُ اييت ْكً  ايٝٗا ايدع٣ٛ بكساز َٔ قه١ُ 
( َسافعات 97ايتُٝٝص، ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو إ املػسع ايعساقٞ مل ٜٓص ع٢ً ذيو يف املاد٠ )

٣ فًٛ مل تهٔ نريو الْعدّ َد١ْٝ عساقٞ، ثِ إ قساز ايٓكٌ َٔ عدَ٘ السل ع٢ً قٝاّ ايدعٛ
احملٌ ايرٟ ٜسد عًٝ٘ ايٓكٌ، ٖٚرا ٜعين إ صٓدٚم احمله١ُ اييت اقُٝ  اَاَٗا ايدع٣ٛ 
ٜبك٢ قتفعًا بايسضّٛ ايكطا١ٝ٥، ٚيهٔ ايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح بٗرا ايصدد َاذا يٛ نإ ايسضِ 

دع٣ٛ اّ َؤداًل ٚؼكل ٜطس املؤدٌ ي٘، ايسضِ ٌٖ ٜطدد يًُشه١ُ اييت اقُٝ  اَاَٗا اي
ْس٣ يف ظٌ غٝاب ايتٓعِٝ ايتػسٜعٞ يريو إ ايسضِ ايكطا٥ٞ جيب   يًُشه١ُ املٓكٍٛ ايٝٗا

إ ٜكدّ اىل احمله١ُ اييت اقُٝ  اَاَٗا ايدع٣ٛ اٚاًل، ٚايع١ً يف ذيو إ احمله١ُ املٓكٛي١ 
ايٝٗا ايدع٣ٛ َا عًٝٗا ض٣ٛ ايٓعس يف ايدع٣ٛ بعد إ قسزت قه١ُ ايتُٝٝص ْكٌ ايدع٣ٛ 

  .ٝٗااي

اَا عٔ اداب١ ايطؤاٍ املتعًل بإَها١ْٝ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يرات ايدع٣ٛ 
املٓكٛي١  إ ايطؤاٍ اثري عٔ افرتاض ؼكل ذات االضباب اييت اغاز ايٝٗا املػسع ايعساقٞ 

( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ اَاّ احمله١ُ املٓكٛي١ ايٝٗا ايدع٣ٛ املد١ْٝ، إ 97يف املاد٠ )

                                                      

لقزائي: ىه الخسهم التي تفخض عمى الجعاوى التي تشظخ فييا السحاكم السجنية ( الخسم ا1)
والجدائية والذخعية واالدارية وبسختمف درجاتيا؛ د. عمي عرام غرن، د, نادر عبج 

بيخوت، دون دار )، 1العديد شافي، الخسهم القزائية وتعاضج القزاة والسحاماة، ط
 . 10ص (،0212  |نذخ

 ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي. 15ة من السادة )( الفقخة الثاني0)
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، يف املاد٠ املػاز ايٝٗا اْفًا قد اطًل ايٓص، ٚاضتٓادًا اىل ايكاعد٠ اييت (1)ساقٞاملػسع ايع
تكطٞ بإ املطًل جيسٟ ع٢ً اطالق٘، فال َاْع َٔ تكدِٜ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ َس٠ اخس٣ اذا 
ؼكك  االضباب اييت تدعٛ اىل ْكًٗا، فايػا١ٜ َٔ ْكٌ ايدع٣ٛ ٖٛ ْعسٖا يف ادٛا٤ صش١ٝ َٔ 

ٚايكا١ْْٝٛ ٚايكطا١ٝ٥،، ٚيهٔ قد ٜجاز تطاؤٍ إ َجٌ ذيو ايتهساز ضٝهٕٛ  ايٓاس١ٝ اال١َٝٓ
، اذ ضٝذعٌ ايدع٣ٛ تدٚز يف سًك١ َفسغ١ باإلضاف١ اىل إ ذيو اْ٘ ٜؤدٟ اىل (2)تهسازًا ضًبًٝا

اطاي١ اَد ايٓصاع، يريو ْكرتح ايٓص االتٞ: "ال جيٛش ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ قه١ُ اىل اخس٣ انجس 
 اذا زات قه١ُ ايتُٝٝص َا ٜكتطٞ ذيو ؿطٔ ضري ايعداي١".  َٔ َس٠ ٚاسد٠، اال

اَا عٔ ضؤاٍ ايك٠ٛ املًص١َ يكساز قه١ُ ايتُٝٝص بايٓطب١ يًُشه١ُ املٓكٛي١ ايٝٗا 
ايدع٣ٛ  تستبط اؾٗات ايكطا١ٝ٥ َع بعطٗا باعتبازٖا َٓع١َٛ قطا١ٝ٥ ٚاسد٠ ٖٚٓاى 

اع٢ً ١٦ٖٝ قطا١ٝ٥ يف ايدٚي١ اييت  تدزز قطا٥ٞ َا بني دٗات ايكطا٤، فُشه١ُ ايتُٝٝص ٖٞ
متازع ايسقاب١ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً مجٝع احملانِ ٚذيو ألْٗا اع٢ً د١ٗ قطا١ٝ٥ يف ايدٚي١ ٚالٕ 
املٛضٛع املعسٚض عًٝٗا اخطس بهجري َٔ فسد ايفصٌ يف َٛضٛع ايٓصاع، ألْ٘ ٜتصٌ 

املٓطل ايكطا٥ٞ  مبساقب١ احملانِ عٓد تطبٝكٗا يًكإْٛ تطبٝكًا ضًًُٝا ٚايعٌُ ع٢ً تٛسٝد
، ٖٚرا (3)عٝح ٜهٕٛ تطبٝل ايكإْٛ َٔ قبٌ احملانِ َطابكًا يًكإْٛ نُا ازادٙ املػسع

ٜعين إ قساز قه١ُ ايتُٝٝص بٓكٌ ايدع٣ٛ ٜهٕٛ ًَصًَا يٝظ فكط يًُشه١ُ اييت اقُٝ  
 اَاَٗا ايدع٣ٛ، ٚامنا ًَصًَا يًُشه١ُ املٓكٛي١ ايٝٗا ايدع٣ٛ. 

                                                      

( وبحات السهقف ذىب السذخع المبشاني اذ اطمق ىه االخخ امخ نقل الجعهى السجنية ودون 1)
 ان يحجد امكانية نقميا اكثخ من مخة من عجمو اذا ما تحققت اسباب نقميا مخة اخخى. 

تخاذ االجخاء الهاحج اكثخ من مخة داخل خرهمة ( التكخار االجخائي الدمبي : ىه القيام با0)
واحجة رغم نيي السذخع عن ذلك او القيام باتخاذ االجخاءات الالزمة إلنذاء خرهمة 
ججيجة عمى الخغم من سبق رفعيا سهاء صجر فييا الحكم او مازالت مشظهرة امام 

التي حاول السحكسة ويتختب عمى ىحا الشهع من التكخار االجخائي كل االثار الديئة 
السذخع تجشبيا، نقاًل عن د. حيجر تهفيق الجخيمي، تكخار االجخاءات في قانهن السخافعات 

 .13ص (،0215 |دار الجامعة الججيجة، االسكشجرية،)السجنية والتجارية، 
( د. فخات رستم امين  الجاف، الجور التفديخي والخقابي لسحكسة التسييد االتحادية  في 3)

 .43ص(،0211 |دار الحامج لمشذخ والتهزيع،)جنية، دراسة مقارنة، نطاق الجعهى الس
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ايطعٔ بكساز قه١ُ ايتُٝٝص بكبٍٛ ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ عدَ٘، ٚفُٝا ٜتعًل بإَها١ْٝ 
، (1)لد إ ٖرا ايكساز باتًا ال ميهٔ ايطعٔ فٝ٘ عٔ طسٜل ايطعٔ بتصشٝح ايكساز ايتُٝٝصٟ

( َٔ قإْٛ 97ٚسطًٓا فعٌ املػسع بعدّ االغاز٠ اىل اَها١ْٝ ذيو، ٚضهٛت املاد٠ )
َها١ْٝ ايطعٔ امنا ٜتعازض َع َٛقف املسافعات املد١ْٝ عٔ ذيو، ٜٚبدٚ  إ ايٓص ع٢ً ا

 (2)املػسع ايعساقٞ يف ؼدٜد اؿاالت اييت ميهٔ ايطعٔ بٗا بطسٜل تصشٝح ايكساز ايتُٝٝصٟ 
ٖرا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣ إ دٛاش اَها١ْٝ ايطعٔ ٜؤدٟ اطاي١ اَد ايٓصاع ٖٚرا 

داز ايكساز بطسٜك١ ٜتعازض َع سه١ُ ٚفا٥د٠ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ اييت تتطًب إ ٜهٕٛ اص
َطتعذ١ً، َٚع ذيو نإ االددز باملػسع ايعساقٞ إ ٜٓص ع٢ً إ قساز قه١ُ ايتُٝٝص 

  .بٓكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  قساز بات ال جيٛش ايطعٔ ب٘ يكطع ايػو سٝاٍ ذيو

اخريًا، فُٝا ٜتعًل مبصري االدسا٤ات املتدر٠ قبٌ قساز ْكٌ ايدع٣ٛ ٌٖٚ تطتُس 
بايسدٛع اىل َٛقف املػسع ايعساقٞ لد   يدع٣ٛ َٔ اَاَٗا باإلدسا٤اتاحمله١ُ املساد ْكٌ ا

( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ مل تػس اىل َا ٜتعًل مبصري االدسا٤ات يف سني 97إ املاد٠ )
إ املػسع ايًبٓاْٞ قد ْص ع٢ً ذيو، بإ ايطري يف االدسا٤ات تكف مبذسد تكدِٜ طًب ْكٌ 

ػسع ايعساقٞ اىل ايٓص ع٢ً اضت٦ٓاف ضري االدسا٤ات َٔ َٚٔ ٖٓا ْدعٛ امل (,3)ايدع٣ٛ
ايٓكط١ اييت ٚصً  ايٝٗا ايدع٣ٛ، اختصازًا يًٛق  ٚاؾٗد ٚايٓفكات ٚتاليف ظاٖس٠ اهلدز 

 .(4)االدسا٥ٞ

 

                                                      

 . 123(  د. عرست عبج السجيج، اصهل السخافعات السجنية، السرجر الدابق، ص1)
 ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي.  016( الفقخة )أ( من السادة )0)
ي، والبج من االشارة الى ان ( من قانهن اصهل السحاكسات السجنية المبشان116( السادة )3)

السذخع المبشاني قج فخق بذان وقف االجخاءات بسجخد تقجيم الطمب بين الحاالت التي 
تدتهجب الشقل وجعل ىحا االمخ يقترخ عمى الحالة الثانية والثالثة من الحاالت التي 

 ( من ذات القانهن. 113اشارت الييا السادة )
دار الجامعة الججيجة  )، الجخائي واقتراديات االجخاءيجر ا( د. نبيل اسساعيل عسخ، ال1)

 .63ص  (،0225 |لمشذخ، االسكشجرية،
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 حـاخلامت
ْٓا ( فإيف ختاّ عجٓا املٛضّٛ بـ)ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ـ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ

ٚايتٛصٝات اييت ْأٌَ إ تؤخر بعني االعتباز ْٚعسضٗا ع٢ً تٛصًٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر 
 ايٓشٛ االتٞ: 

 اٚالً  : ايٓتا٥ر :ـ 

إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٜعد ضُا١ْ َٔ ضُاْات ايتكاضٞ، اال إ املػسع ايعساقٞ زغِ  .1
ا١ُٖٝ ٚخطٛز٠ ٖرٙ ايطُا١ْ مل ٜتٓاٚهلا بايتٓعِٝ ايهايف، فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ مل ٜعسف 

ايدع٣ٛ ٚإ نإ ايتعسٜف يٝظ َٔ َٗاَ٘، اال إ ْكٌ ايدع٣ٛ ٜعد َٔ املػسع ْكٌ 
 االدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ اييت ال تتأثس بايتعسٜف.

مل حيدد املػسع ايعساقٞ احمله١ُ االخس٣ اييت جيٛش ْكٌ ايدع٣ٛ ايٝٗا َٔ سٝح  .2
 اختصاصٗا ايٓٛعٞ ٚاملهاْٞ ٚدزد١ تًو احمله١ُ. 

٣ املد١ْٝ َٔ سٝح املٛافك١ عًٝ٘ َٔ عدَ٘ بٝد دعٌ املػسع ايعساقٞ قساز ْكٌ ايدعٛ .3
قه١ُ ايتُٝٝص سصسًا دٕٚ إ ٜعطٞ حمله١ُ اضت٦ٓاف املٓطك١ صالس١ٝ ايب  يف َجٌ 

 ٖرا ايكساز. 

ٚددْا َٔ خالٍ ايبشح إ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ ايسخص اٚ اؿسٜات اييت تعترب قاًل  .4
سع دعٌ االضباب تاز٠ قدد٠ يًتعطف يف اضتعُاٍ اؿل االدسا٥ٞ، ٚايطبب إ املػ
 ٚاخس٣ َطًك١ سطبُا تساٙ قه١ُ ايتُٝٝص َٓاضبًا. 

مل ٜبني املػسع ايعساقٞ اَها١ْٝ تهساز طًب ْكٌ ايدع٣ٛ ألنجس َٔ َس٠ َٔ عدَ٘،  .5
ٚنريو مل حيدد املد٠ ايكا١ْْٝٛ اييت جيب ع٢ً قه١ُ ايتُٝٝص إ تب  خالهلا يف قساز 

 ايٓكٌ.

ضباب ايٓكٌ اال ٖٚٞ إ اٟ َطاي١ ميهٔ إ تهٕٛ  ضببًا يٓكٌ تٛصًٓا اىل ْتٝذ١ بػإ ا .6
 ايدع٣ٛ املد١ْٝ َت٢ َازات قه١ُ ايتُٝٝص اْ٘ َٓاضبًا.
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اتطح يٓا َٔ خالٍ ايبشح إ ادسا٤ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٖٛ ٚض١ًٝ دفاع ادسا٥ٞ تجاز  .7
 يف خص١َٛ قا١ُ٥ ال متظ اصٌ اؿل ٚال سل املدعٞ يف ايدع٣ٛ. 

 ٝات ثاًْٝا : ايتٛص

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل تعسٜف ادسا٤ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، اذ إ تعسٜف٘ بايٓص  .1
ٜدخٌ ضُٔ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ االدسا١ٝ٥ ايتٓع١ُٝٝ، يهٞ تهٕٛ ايصٛز٠ ٚاضش١ عٔ 
َا١ٖٝ ٖرا االدسا٤، ٚعًٝ٘ ْكرتح ايٓص االتٞ "ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ: ٖٛ اخساز ايدع٣ٛ 

ه١ُ اخس٣ برات االختصاص ألضباب حيددٖا َٔ قه١ُ كتص١ اصال اىل ق
 ايكإْٛ".

البد َٔ ؼدٜد اؾ١ٗ اييت حيل هلا طًب ايدع٣ٛ املد١ْٝ بايٓص، ٚعًٝ٘ ْكرتح ايٓص  .2
االتٞ "يًُشه١ُ اٚ اسد اـصّٛ طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ قه١ُ اىل اخس٣ عٓد 

 تٛافس ضبب ٜدعٛ اىل ذيو".

اد يًٓعس يف قساز ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ قبٌ قه١ُ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ؼدٜد َٝع .3
ايتُٝٝص ٚع٢ً ذيو ْكرتح ايٓص االتٞ: "ع٢ً قه١ُ ايتُٝٝص إ تٓعس يف قساز ْكٌ 
ايدع٣ٛ املد١ْٝ خالٍ ضبع١ اٜاّ َٔ تازٜذ زفع ايطًب ايٝٗا ٜٚهٕٛ قسازٖا يف املٛافك١ 

 اٚ ايسفض باتاً ". 

ا ايدع٣ٛ ٚيريو اقرتسٓا ايٓص االتٞ ع٢ً املػسع إ حيدد احمله١ُ اييت ضتٓكٌ ايٝٗ .4
 "ٜهٕٛ ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ بني قانِ املٛضٛع َٔ ايدزد١ ايٛاسد٠ ٚاالختصاص". 

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل َٓع تهساز طًب ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يُٓٛ ظاٖس٠ ايبط٤ يف  .5
 ايتكاضٞ ْٚكرتح ايٓص االتٞ: "ْكٌ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ال ٜهٕٛ اال ملس٠ ٚاسد٠".

البد َٔ ؼدٜد َصري ايدع٣ٛ يف فرت٠ ايب  يف قساز ايٓكٌ َٔ قبٌ قه١ُ ايتُٝٝص،  .6
ٚعًٝ٘ ْكرتح ايٓص االتٞ "تعترب ايدع٣ٛ اييت قدّ طًب بٓكًٗا َطتأخس٠ عهِ ايكإْٛ 

 ؿني ايب  يف طًب ايٓكٌ".
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ْدعٛ املػسع ايعساقٞ ؽٌٜٛ قه١ُ اضت٦ٓاف املٓطك١ طاملا متًو اختصاص متٝٝصٟ  .7
يف قساز ْكٌ ايدع٣ٛ ؽفٝفًا عٔ ناٌٖ قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ َٔ ْاس١ٝ، ٚإ  ايب 

قه١ُ اضت٦ٓاف املٓطك١ تهٕٛ اقسب اىل قه١ُ املٛضٛع املساد ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ 
اَاَٗا، ٚع٢ً ذيو ْكرتح ايٓص االتٞ: "حمله١ُ اضت٦ٓاف املٓطك١ ايتابع١ هلا احمله١ُ 

باألَٔ عٓد زؤٜتٗا يًدع٣ٛ، إ تب  يف قساز ْكٌ  اييت تعرز تػهًٝٗا، اٚ ٖٓاى اخالٍ
 ايدع٣ٛ املكا١َ اَاّ قه١ُ ايبدا٠٤ اٚ قه١ُ االسٛاٍ ايػدص١ٝ". 

The Author declare That there is no conflict of interest 
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