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                           ادلستخهص
عازض ٜتُجٌ بك٠ٛ قاٖس٠ بٛصؿٗا سدثًا ٠ إدسا٤ات ايتكاضٞ قد ٜعرتض َباغس

َٔ عٌ جيإ  َ٘طتكاًل عٔ ازاد٠ االؾساد، ال ميهٔ تٛقع٘ اٚ دؾع٘ اٚ اضتبعاد ْتا٥ذ٘، َٔ غأْ
، نذا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد اَسا َطتشٝالٚاْعكاد احمله١ُ  دسا٥َٞباغس٠ ايعٌُ اال

مبا إ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٖٞ َدد ْٚتٝذ١ يتعطٌٝ ايدٚاّ يف احملانِ ٚؾسض سعس ايتذٛاٍ، 
ضكٛط ال تكادّ ؾتهٕٛ غري قاب١ً ال يًٛقـ ٚال يالْكطاع مما ٜعين اْكطا٥ٗا ٚضكٛط سل 

، ٜكسز محاٜتٗا يف ظٌ اْعداّ ايٓص ايتػسٜعٞ ايرٟ طا١ٝ٥اـصّٛ يف اؽاذ اإلدسا٤ات ايك
 اـصّٛ َٔ ايطكٛط، بتُهنيٛم املتعًك١ بٗا كمحا١ٜ اؿٚ تكتطٞ محاٜتٗااال إ ايعداي١ 

 .املٛاعٝدتًو اَتداد ايٓص ع٢ً بٚذيو بعد شٚاٍ اؾا٥ش١  إدسا٤ات ايتكاضَٞٔ َباغس٠ 
٠ ايكاٖس٠، املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥، ٚقـ : دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا، ايكٛس١ٝتاايهًُات املؿ

 املٛاعٝد ٚاْكطاعٗا؛ اَتداد املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥.
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Abstract 

A limitation period is deadlines set by law for 

bringing legal action or procedure, and if the limitation 

period expired  then the claim is statute-barred. This is 

because once the limitation period has started, the running of 

time cannot be suspended. However, litigation procedures 

may interrupt by force majeure , an event that is 

unforeseeable and cannot be prevented.  More recently, the 

closure of court premises was declared, and hearings and 

procedures were postponed or cancelled in response  to the 

coronavirus crisis and to contain the pandemic.  The aim of 

this paper is to investigate the impacts of the pandemic on 

limitation periods during the pandemic.  

Keywords: Coronavirus pandemic - force majeure – 

limitation periods - suspension and interruption - extension 

of procedural limitation. 
 تـادلقذم

ٚايصال٠ "اؿُد هلل املًو اؿل ايععِٝ ايهبري، املٓؿسد بايعص٠ ٚاإلزاد٠ ٚايتدبري، 
، ٚع٢ً آي٘ ٚأصشاب٘، َٚٔ ضًو طسٜكِٗ ٚاتبع ع٢ً ضٝدْا قُد ايطساز املٓري "ٚايطالّ

 ضٓتِٗ إىل ّٜٛ ايدٜٔ... أَا بعد:
ع٢ً املٛاعٝد ؾاٜسٚع نٛزْٚا دا٥ش١ أثس )ؾإ بٝإ َٛضٛع ايبشح املٛضّٛ بـ

 يفٚتطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً َطاَٝٓ٘ ٜكتطٞ عسض ٖرٙ املكد١َ  ،(دزاض١ َكاز١ْ – االدسا١ٝ٥
 ايؿكسات اآلت١ٝ:

 ضٛع ايبشح أٚال: َدخٌ تعسٜؿٞ مبٛ
اذ ٖٞ ايؿٝصٌ يف ؾض املٓاشعات ٚاقتطا٤ اؿكٛم  -ؾُٝا َط٢  –ناْت ايك٠ٛ 

اَطت سٝا٠ ايػعٛب ايػابس٠ ضًط١ًً َٔ  يراناْت ٖٞ اييت تٛدد اؿل ٚثبت٘ ٚؼُٝ٘ 
سل اٚ اثبات ْطبت٘ أٚ محاٜت٘ َٔ اٟ اعتدا٤ ٜكع عًٝ٘، اال ٖرا  إلجياداملعازى ٚاؿسٚب 

يعٛاٌَ كتًؿ١ ٚبٓػ٤ٛ ؾهس٠ ايدٚي١ ٚؾصٌ ايطًط١ ايد١ٜٝٓ عٔ ايٛضع تالغ٢ تدزجيٝا 
االؾساد َٔ اقتطا٤ سكٛقِٗ  - ت٘ممج١ً باؿانِ بعد إ قٜٛت غٛن -املد١ْٝ َٓعت ايطًط١ 

ُا١ٜ تًو ؿبأْؿطِٗ ألْؿطِٗ بٌ عًِٝٗ ايًذ٤ٛ اىل قطا٤ ايدٚي١ ممجال باحملانِ القتطا٤ ٚ
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ٚدٛد ع٢ً ايسغِ َٔ املبدأ ٚضُٓت٘ يف دضاتريٖا ٖرا ضازت ايدٍٚ اؿدٜج١ ع٢ً اؿكٛم، ٚ
ٚؾل ضٛابط صاز١َ ٚقدد٠ َٚهؿٛي١ ع٢ً بعض اؿاالت االضتجٓا١ٝ٥ يف اضٝل ْطام ممهٔ 

ع٢ً اْ٘:  2005/ثايجا َٔ دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يعاّ 19بايكإْٛ اٜطا، ٚقد ْصت املاد٠ 
يًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ٜعد َٔ سل ا يرا ٜعد، "ثايجًا: ايتكاضٞ سل َصٕٛ َٚهؿٍٛ يًذُٝع"

اؿكٛم ايدضتٛز١ٜ االضاض١ٝ يألؾساد اييت ال جيٛش سسَاِْٗ َٓٗا تعطؿا، ٚتطبٝكا يريو ٜكع 
ع٢ً عاتل ايدٚي١ ٚادب نؿايت٘ ٚؾتح ايطسٜل أَاّ االؾساد يًذ٤ٛ اىل احملانِ ٚتريٌٝ 

 .اييت تعرتض ذيو ايصعٛبات ٚايعكبات
ايدع٣ٛ  بٛاضط١ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤  ٚاذا نإ االصٌ إ ايؿسد ٜباغس سك٘ يف

ٚؾل ع٢ً باملطايب١ ايكطا١ٝ٥ أَاّ احملانِ ؾتٓعكد اـص١َٛ يٝصدز سهُا يف َٛضٛعٗا 
يطري ايعادٟ يألَٛز اال اْ٘ قد ٜعرتض ذيو عازض ٜتُجٌ بك٠ٛ قاٖس٠ بٛصؿٗا ٚاقع١ اٚ ا

ْتا٥ذ٘ ايطاز٠،  طتكٌ عٔ ازاد٠ االؾساد، ال ميهٔ تٛقع٘ اٚ دؾع٘ اٚ اضتبعادٜسدخ اٚ ظسف 
َٔ غأْٗا إ ػعٌ َباغس٠ ايعٌُ ايكاْْٛٞ اٚ ايكٝاّ ب٘ اَسا َطتشٝال اضتشاي١ َطًك١ ضٛا٤ 
ع٢ً ايصعٝد املٛضٛعٞ اٚ االدسا٥ٞ، ؾتشٍٛ بني االؾساد ٚبني اَها١ْٝ محا١ٜ سكٛقِٗ اٚ 

اـطأ  ايكٝاّ بايٛادبات اٚ االيتصاَات املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ، ؾتكطع ايسابط١ ايطبب١ٝ بني
 .رتتب ع٢ً ذيو ٚتعؿٞ ايؿسد َٔ املطؤٚي١ٝ املٛضٛع١ٝ َٓٗا اٚ االدسا١ٝ٥رٟ ٜٚايطسز اي

ايرٟ ادرب املطتذد ٛصـ ع٢ً ٚاقع١ اْتػاز ٚبا٤ ؾاٜسٚع نٛزْٚا اي ٜٓطبل ٖراٚ
اؿهَٛات يف اغًب بًدإ ايعامل اىل اعالٕ سعس ايتذٛاٍ ٚتعطٌٝ ايدٚاّ يف دٚا٥س ايدٚي١ ناؾ١ 

يعداي١ باضتجٓا٤ ايدٚا٥س اـد١َٝ ٚدع٠ٛ املٛاطٓني اىل املهٛخ يف دٚزِٖ ٚعدّ َٚٓٗا دٚز ا
ا اقست٘ ممًشؿاظ ع٢ً ايصش١ ايعا١َ، ي ٘نًذيو َبازستٗا اال يف ساالت ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ ٚ

ٚاَست  2020يط١ٓ  55يف ايعسام مبٛدب االَس ايدٜٛاْٞ ذٟ ايعدد اييت غهًت خ١ًٝ االش١َ 
اٚاَس صادز٠ عٔ فًظ ايكطا٤ االع٢ً مبٛدب االعُاّ ذٟ ايعدد  بتطبٝك٘ ٚازدؾ٘ يف ذيو

ايرٟ خيٍٛ ؾٝ٘ احملانِ اؽاذ االدسا٤ات ايالش١َ ملٛاد١ٗ  3/3/2020يف  2020/َهتب/235
َٚٔ ٖرٙ االدسا٤ات تكًٌٝ عدد املسادعني ٚتأدٌٝ  املطتذد كاطس اْتػاز ؾاٜسٚع نٛزْٚا

عني يًُشانِ ٚايدٚا٥س ايعدي١ٝ ْتٝذ١ يؿسض ساي١ ايدعا٣ٚ ايرٟ طبل ٚاقعٝا بعدّ ٚدٛد َساد
سعس ايتذٛاٍ ع٢ً اؾُٝع باضتجٓا٤ ايهٛادز ايصش١ٝ ٚايكٛات اال١َٝٓ ٚاملٓعُات االغاث١ٝ 

ٚايكاضٞ  5/3/2020يف  751ٚايدٚا٥س اـد١َٝ، ؾطال عٔ أَس فًظ غٛز٣ ايدٚي١ ذٟ ايعدد 
 .بتأدٌٝ دعا٣ٚ احملانِ االداز١ٜ
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د َٚٛاعٝد ال بد َٔ ؽاذ اإلدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ َكٝد مبدٚنُا ٖٛ َعًّٛ إ ا
يف ظٌ اؾا٥ش١ اال إ بكا٤ ايٛضع ر االدسا٤ آثازٙ اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ، َساعاتٗا يٝٓت

قد ًٜشل ايطسز  َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ دٕٚ محا١ٜ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ َٔ االْكطا٤،ع٢ً 
عٔ اـصّٛ ٚايعداي١ ْؿطٗا ضٛا٤ ع٢ً قٌ اؿُا١ٜ، ؾطال  "باؿكٛم ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ"

آؾ١ ايكطا٤، ٖٚٓا تربش اؿاد١ اىل اذ ٜهٕٛ ايتأدٌٝ صعٝد ايكطا٤ ايعادٟ أّ املطتعذٌ 
إجياد اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ اييت ؼُٞ تًو املٛاعٝد َٔ االْكطا٤ ٚتهؿٌ يًدصّٛ اؿل يف 

 ٖا يف ٚقتٗا احملدد.اؽاذ االدسا٤ ٚؼُٝ٘ َٔ ايطكٛط ٚتٓؿٞ عٓ٘ املطؤٚي١ٝ يف عدّ اؽاذ
 ثاًْٝا: أ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح ٚضبب اختٝازٙ

اؾا٥ش١ َٚا تستب عًٝٗا َٔ أٟ ا١ُٖٝ اؿدخ ايٛاقع  يفتبدٚ ا١ُٖٝ املٛضٛع 
تعطٌٝ يًُصاحل ٚؾسضا يًتباعد ٚاٜكاف يعٌُ ايدٚا٥س َٚٓٗا احملانِ، ؾهإ ال بد َٔ 

تسانِ ايدعا٣ٚ ٚايصخِ َٔ دٕٚ ؼٍٛ اييت  اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛايتصدٟ هلرا االَس بايبشح عٔ 
اْتعاز الال٤ االش١َ ؾكد غاع ضابكا   َٔجملاب١ٗ نٌ طازئ بداًلٚع٢ً احملانِ َطتكبال 

 قد تتطًبايكطا٤ ايبط٤ٞ اقسب اىل ايعًِ َٓ٘ اىل ايعدٍ، بٌ اذ ٜهٕٛ آؾ١ ايكطا٤  يتأدٌٝا
يف ق١ً ايبشٛخ  عٔ بعض اؿكٛم اؽاذ تدابري عاد١ً خيػ٢ عًٝٗا َٔ ؾٛات ايٛقت، ؾطال

ع٢ً صعٝد ايؿك٘ ايكاْْٛٞ ايعساقٞ، ٚضسٚز٠ َٛاد١ٗ  ٚالضُٝا تٗاْدزبٌ ٖرا املٛضٛع 
 ايٛقٛف َٛقـ املتؿسز ٚٚضع اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ ملٛاد١ٗ آثازٖا. االشَات بداًل

 ثايجا: اغهاي١ٝ ايبشح
ش١ ؾاٜسٚع تهُٔ اغهاي١ٝ ايبشح يف ايهػـ عٔ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايطًِٝ ؾا٥

رتتب ع٢ً ذيو ع٢ً نؿاي١ سل ايتكاضٞ ايرٟ ٜنٛزْٚا اييت ادتاست ايعامل ٚبٝإ األثس 
ٚاقع  ؾسضبٛصؿ٘ َٔ اؿكٛم االضاض١ٝ اييت ال جيٛش سسَإ االْطإ َٓٗا تعطؿا، اذ 

اجياد اؿًٍٛ ؾهإ ال بد َٔ ايعٌُ يف ظًٗا ساي١ سعس ايتذٛاٍ ٚتعطٌٝ ايدٚاّ يف احملانِ، 
يطُإ اضتُساز١ٜ نؿاي١ ٖرا اؿل ٚاضتعُاي٘ َٔ دٕٚ سسَإ املتكاضني َٔ  ٚايبدا٥ٌ

سكٛقِٗ ٚاؿد َٔ تسانِ ايدعا٣ٚ ٚبط٤ ايتكاضٞ، ؾطال عٔ بٝإ أثس تًو اؾا٥ش١ ع٢ً 
ٚٚضع اؿًٍٛ ايالش١َ يف نٌ َا ٚاملٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ بػهٌ خاص ادسا٤ات ايتكاضٞ عَُٛا 

 ١ُ مبا ٜتال٤ّ َع ايٛاقع ايرٟ تؿسض٘ اؾا٥ش١.ٜعرتضٗا ٚقاٚي١ تطٜٛع تًو االْع
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 ٚاغهايٝت٘ زابعا: تطاؤالت ايبشح
يف ظٌ تعطٌٝ عٌُ احملانِ ٚايدٚا٥س ايتابع١ هلا يف فُٛع١ َٔ ايتطاؤالت  تربش

بطبب تؿػٞ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْا املطتذد َٚا تستب عًٝٗا َٔ ؾسض ساي١ سعس ايتذٛاٍ 
ٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚعدّ اسرتاَٗا ٚسسَإ اـصّٛ َٔ َٚا تستب عًٝ٘ َٔ عدّ َساعا٠ امل

عٓٗا  يٓصٌ باإلداب١ٖرا ايبشح  يفاييت ضٓشاٍٚ االداب١ عًٝٗا َباغس٠ اإلدسا٤ات يف ظًٗا، 
اىل ٚضع اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ ملٛاد١ٗ املػانٌ ايكا١ْْٝٛ اييت اثازتٗا دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا 

 :َا ٜأتٞ املطتذد، َٚٔ اُٖٗا
 اؾا٥ش١، َٚت٢ تهتطب ٖرا ايٛصـ؟.َا املكصٛد ب -

 َا ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ؾا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا؟. -

 َا ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥؟. -

 َا أثس دا٥ش١  ؾاٜسٚع نٛزْٚا ع٢ً املٛاعٝد ٚايٛادبات االدسا١ٝ٥؟. -

 َا َصري املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ يف ظٌ اؾا٥ش١؟. -

 ٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥؟.َا َد٣ َطؤٚي١ٝ اـصّٛ عٔ ؾٛات امل -

 يف ظٌ اؾا٥ش١؟. محا١ٜ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ٚضا٥ٌ َا  -

َا َد٣ نؿا١ٜ اإلدسا٤ات اييت اؽرتٗا اؾٗات ذات ايعالق١ يف محا١ٜ املٛاعٝد  -
 اإلدسا١ٝ٥؟.

 زابعا: ٖدف ايبشح 
نٛزْٚا ٚبٝإ أثسٖا ع٢ً ؾاٜسٚع ٜٗدف ايبشح اىل بٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؾا٥ش١ 

، ٚبٝإ ايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ َٔ خالٍ بٝإ اثسٖا ع٢ً املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥تكاضٞ ادسا٤ات اي
يف ٚؼُٞ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ َٔ االْكطا٤ اييت جيب ايًذ٤ٛ ايٝٗا اييت تهؿٌ سل ايتكاضٞ 

تعطًٝٗا، ٚاقرتاح اؿًٍٛ ايالش١َ ملٛاد١ٗ ٖرٙ اؾا٥ش١   َٔظٌ اؾا٥ش١ ٚؼكٝل ايعداي١ بداًل
 َٚجٝالتٗا.
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 َطًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح  خا
ع٢ً اضاع ؼًٌٝ رٟ ٜكّٛ ضٓعتُد يف نتاب١ ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ اي

تعًل مبٛضٛع٘، ؾطال عٔ يت تايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚايكسازات ايكطا١ٝ٥ ٚاآلزا٤ ايؿك١ٝٗ اي
املٓٗر املكازٕ ضٛا٤ َٔ سٝح َكاز١ْ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايٛازد٠ يف ايكإْٛ ايعساقٞ َٚا 

ابًٗا يف قٛاْني ايدٍٚ االخس٣ نايكإْٛ املصسٟ ٚايؿسْطٞ اٚ اآلزا٤ ايؿك١ٝٗ ٚاالسهاّ ٜك
ايكطا١ٝ٥ َع َجٝالتٗا يف تًو ايدٍٚ ٚاضتدالص اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ يدمي١َٛ ضري 

 ايعداي١ ٚعدّ تعطًٝٗا يف ظٌ اؾا٥ش١.
 ضادضًا: ْطام ايبشح 

املٛاعٝد ع٢ً  املطتذد نٛزْٚاٚع ؾاٜسٜٓشصس ْطام ايبشح يف بٝإ أثس دا٥ش١ 
يف اطاز ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚبٝإ ايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ ملباغس٠ سل ايتكاضٞ يف ظٌ اإلدسا١ٝ٥ 

 ايطاز٠ بايعداي١ ٚسكٛم االؾساد َٚسانصِٖ ايكا١ْْٝٛ. ٖااؾا٥ش١ تالؾٝا آلثاز
 ضادضًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح

إ ْبشح يف  ١ٝ٥ ٜكتطٞإ بٝإ اثس دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ع٢ً املٛاعٝد اإلدسا
 اآلتٞ: ٚؾل ع٢ًٖرا املٛضٛع 

 .ؾاٜسٚع نٛزْٚا املبشح األٍٚ: َا١ٖٝ دا٥ش١
 . ؾاٜــــــسٚع نـــــٛزْٚا ١ـــــ دا٥شـــــــاملطًب األٍٚ: تعسٜ

 املطًب ايجاْٞ: ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ؾا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا.
 املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥. ٢ـــــــعًؾاٜسٚع نٛزْٚا املبشح ايجاْٞ: أثس دا٥ش١ 

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ قٌ اؿُا١ٜ َٔ آثاز اؾا٥ش١.
 ٛز محاٜتٗا.ــــــأثس اؾا٥ش١ ع٢ً املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚصاملطًب ايجاْٞ: 

 اـامت١.
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 ادلبحث األول
 فاٌروس كىرونا مــاهٍـت جائـحت

َٔ اِٖ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً  (1)تعد اؾا٥ش١ ٚالضُٝا دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا
، مما َٚٛاعٝدٖا االدسا١ٝ٥ اْطٝاب١ٝ نؿاي١ سل ايتكاضٞ ٚع٢ً ادسا٤ات ايدع٣ٛ املد١ْٝ

، اٜدعْٛا اىل بٝإ َا١ٖٝ اؾا٥ش١ بايٛقٛف ع٢ً تعسٜؿٗا، َٚٔ ثِ ؼدٜد ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ هل
 : َا ٜأتٞٚبٓا٤ ع٢ً ذيو "ضٓعسض ٖرا املبشح ع٢ً ٚؾل 

 دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا.ٍٚ: تعسٜـ "املطًب األ
 املطًب ايجاْٞ: ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ؾا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا.

 ادلطهب األول
 جائحت فاٌروس كىروناـف تعـرٌ

الغو إ َصطًح اؾا٥ش١ َٔ املصطًشات اييت تبٓتٗا َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ يف 
يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚيف  ٚصـ ٚبا٤ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد، يرا ال بد َٔ تعسٜـ اؾا٥ش١

 : َا ٜأتٞاالصطالح ع٢ً ٚؾل 
 ايؿسع األٍٚ: تعسٜـ اؾا٥ش١ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ.

 ايؿسع ايجاْٞ: تعسٜـ اؾا٥ش١ ؾـــــٞ االصطالح.
 
 
 
 
 
 

                                                      

: ىػ مخض معٍج يدببو آخخ فايخوس تع اكتذافو مغ ساللة 29فايخوس كػرونا او كػفيج  (2)
فايخوسات كػرونا التاجية وال يػجج أي عمع بػجػد ىحا الفايخوس الججيج ومخضو قبل 

، وقج تحػل الى جائحة 1229تفذيو في مجيشة ووىان الريشية في كانػن األول/ 
"جائحة كػرونا كقػة قاىخة لمتسدظ بسبجأ جػاز أصابت العالع؛ يشطخ: بغ زيج فتحي، 

 . 295(، عجد خاص، مجمة حػليات جامعة الجدائخ، ص1212العحر بجيل القانػن"، )
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 انفرع األول
 تعرٌف اجلائحت يف انهغت انعربٍت

ًو ايجُاز ٚاالَٛاٍ ، ٚاؾا٥ش١ اآلؾ١ اييت تٗ(1)اؾا٥ش١ َؤْح اؾا٥ح ٚمجعٗا دٛا٥ح املصٝب١
 . (2)ٚتطتأصًٗا ؾُٔ اصابت٘ دا٥ش١ ب١ًٝ، تًٗه٘

ٚلد بعد اضتكسا٤ َعادِ ايًػ١ ايعسب١ٝ، إ َصطًح اؾا٥ش١ ال ٜػطٞ ض٣ٛ َا 
ٜصٝب َاٍ ايؿسد أٚ اؾُاع١ َٔ قاصٌٝ أٚ غريٖا مما ٜدخٌ يف اير١َ املاي١ٝ، ٚال ميهٔ 

، مما جيعٌ ٖرا املصطًح يتػط١ٝ ايٛبا٤ إ متظ ذٚاتِٗ أٚ ابداِْٗ َٔ اٚب١٦ أٚ اَساض
املٓتػس سٍٛ ايعامل يف ْعسْا يف غري قً٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ، الٕ ايًػ١ ادا٠ يًتبًٝؼ 
ٚايتٛصٌٝ، َٚٔ ثِ جيب إ ؼاط باالعتباز ٚاالعتٓا٤ ست٢ ال ٜطري ايكازئ ايعادٟ ع٢ً 

ملاذا اطًل ع٢ً ؾاٜسٚع خطأ ضهت عًٝ٘ املدتصٕٛ يف ايًػ١، يرا ميهٓٓا إثاز٠ ايتطاؤٍ 
نٛزْٚا َصطًح اؾا٥ش١؟ ٚلد بعد ايبشح يف ايتُٝص َا بني ايٛبا٤ ٚاؾا٥ش١ إ ايرٟ دؾع 

، ٖٛ االْتػاز (3)َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ اىل اعالٕ إ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد دا٥ش١ عامل١ٝ
 ،تذاٚز٠ َع١ٝٓايٛاضع ايرٟ أصاب ايعامل بٗرا ايؿاٜسٚع اذ مل ٜكتصس ع٢ً دٚي١ أٚ دٍٚ َ

ٚامنا مشٌ ايعامل بأضسٙ مما ٜصعب ايطٝطس٠ عًٝ٘، َٚٔ ثِ ٖدد صش١ ايٓاع ٚتطًب 
إدسا٤ات ٚتدابس طب١ٝ ضسٜع١ ٚخطط عاد١ً إلْكاذ ايبػس، ؾطال عٔ اْ٘ ميهٔ ألٌٖ ايصٓع١ 

ٜتال٤ّ َع صٓعتِٗ  اصطالسٞ ٢اىل َعٓامُلعتاد ٚايؿٔ اخساز ايه١ًُ َٔ َعٓاٖا ايًػٟٛ 
 .  ٚؾِٓٗ

 
 
 

                                                      

( العالمة أبػ الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم ابغ مشطػر االفخيقي السرخي، لدان 2)
 . 162(، ص1228، دار صادر/ 6العخب، السجمج الثاني، )ط

مرصفى واحسج حدغ الديات وصابخ عبج القادر ودمحم عمي الشجار، السعجع ( إبخاهيع 1)
 . 122)السكتبة اإلسالمية/ مغ دون سشة شبع(، ص 1ج – 2الػسيط، ج

( جائحة عالسية، 29( مشطسة الرحة العالسية تعمغ عغ ترشيف فايخوس كػرونا )كػفيج3)
 .11/7/1212الػصػل (، تاريخ 22/3/1212وىحا ما نذخ عمى مػقعيا االلكتخوني، )

https://www.outrightinternational.org/  

https://www.outrightinternational.org/
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 انفرع انثانً
 تعرٌف اجلائحت اصطالحا  

 كاْْٛٞالبد َٔ تعسٜـ اؾا٥ش١ يف االصطالح َٔ إ ْبني تعسٜؿٗا يف االصطالسني اي
 ٚايؿكٗٞ، ع٢ً ٚؾل اآلتٞ: 

 كاْْٛٞاٚال: َديٍٛ اؾا٥ش١ يف االصطالح اي
، ْطسح ايتطاؤٍ اآلتٞ ٌٖ يًذا٥ش١ ايكاْْٛٞقبٌ إ ْعسف اؾا٥ش١ يف االصطالح 

سكٝكٞ يف ظٌ اسهاّ ايكإْٛ املدْٞ ٚ"قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ"؟ بايسدٛع  ٚدٛد
املعدٍ، "اييت دـا٤  1951يطــ١ٓ  40َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  211اىل ْص املاد٠ 

ؾٝٗا" اْ٘: "اذا اثبت ايػدص إ ايطسز قد ْػأ عٔ ضبب ادٓيب ال ٜد ي٘ نآؾ١ مسا١ٜٚ أٚ 
٠ قاٖس٠ أٚ ؾعٌ ايػري أٚ خطأ املتطسز نإ غري ًَصّ  بايطُإ َا مل سادخ ؾذا٥ٞ أٚ قٛ

، ٚاغاز املػسع يف ٖرا ايٓص اىل صٛز ايطبب (1)ٜٛدد ْص أٚ اتؿام ع٢ً غري ذيو"
َٔ سٝح املع٢ٓ بدالي١ إ  َرتادؾ٘األدٓيب، يف َصطًشات َتػاٜس٠ َٔ سٝح ايًؿغ ٚ

ٜدٍ ع٢ً إ يؿهس٠ اؾا٥ش١ ٚدٛد املػسع اضتددّ ن١ًُ أٚ ٖٚٓا دا٤ت يًتدٝري، مما 
سكٝكٞ يف ظٌ ايكإْٛ املدْٞ ٚإ مل ٜصسح بًؿعٗا املػسع ايعساقٞ، َٚٔ ثِ ميهٔ إ ُتعد 

، ايرٟ ٜؤدٟ اىل قطع ايعالق١ ايطبب١ٝ بني زنين اـطأ (2)صٛز٠ َٔ صٛز ايطبب األدٓيب
 . (3)ٚايطسز ُٖٚا ازنإ يًُطؤٚي١ٝ ضٛا٤ ناْت عكد١ٜ أّ تكصري١ٜ

                                                      

، السادة 2918( لدشة 232( مغ القانػن السجني السرخي رقع )265( تقابميا: السادة )2)
 . 2821( مغ القانػن السجني الفخندي 2128)

دث ال يج لمسجيغ أو السدؤول أو الخرع في احجاثو مسا يجعل ( الدبب األجشبي: كل حا1)
تشفيح االلتدام أو مسارسة الحق والػاجب االجخائي مدتحياًل؛ د. عبج القادر الفار، مرادر 

 . 216(، ص1221االلتدام، )دار الثقافة لمشذخ والتػزيع/ 
، دار الشيزة 3، )ط( د. محسػد جسال الجيغ زكي، الػجيد في الشطخية العامة لاللتدامات3)

 . 73(، ص2978العخبية/ 
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 1969يط١ٓ  83زقِ  إ ْطتٓتر َٔ اسهاّ "قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ" ٚميهٔ
، يؿهس٠ اؾا٥ش١ ٚدٛدٖا يف ظٌ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً (1)املعدٍ، ايرٟ ٜعد َسدعًا قاًْْٛٝا ادسا٥ًٝا

، اذ ٜتٛقـ ْعس ايدع٣ٛ ؾرت٠ (2)ايسغِ َٔ عدّ اإلغاز٠ ايٝٗا ٚميهٔ ايٛصٍٛ ايٝٗا بايكٝاع
، ٚنُا إ اضباب االْكطاع ال ٜد يًدصِ يف (3)ل ساي١ َٔ ساالت االْكطاعَٔ ايصَٔ يتشك

ٚقٛعٗا ؾٗٛ نريو اؾا٥ش١ ٖٚٓا اؼدت ايع١ً، يرا ميهٓٓا اضتٓتاز اإلغاز٠ اىل ٚدٛد اؾا٥ش١ 
يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ع٢ً ايسغِ َٔ إ املػسع ايعساقٞ دعٌ أضباب االْكطاع ايٛازد٠ 

َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚازد٠ ع٢ً ضبٌٝ اؿصس، َٚٔ ثِ" ال  (84"يف ْص املاد٠ )
 .(4)تتٛقـ اـص١َٛ ألٟ ضبب اخس بػري أضباب االْكطاع اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ

ٜٚتطح مما تكدّ اْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إ املػسع ايعساقٞ ٚايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ 
ح بٗا بأيؿاظ َسادؾ١ هلا يف املع٢ٓ قٌ املكاز١ْ قد أغازٚا اىل ٚدٛد اؾا٥ش١ ضٛا٤ بايتصسٜ

أٚ إَها١ْٝ اضتٓتاز ٚدٛدٖا، ؾاِْٗ مل ٜتطسقٛا اىل تعسٜؿٗا ع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايؿهس٠ 
بٛصؿٗا َطًبًا "ضسٚزًٜا ٚاَسًا ًَشًا تكطٝ٘ قٛاعد ايعداي١، ٚالضُٝا يف ظٌ" االسداخ 

                                                      

( نز السذخع العخاقي في السادة األولى مغ قانػن السخافعات السجنية عمى أنو: "يكػن ىحا 2)
القانػن ىػ السخجع لكافة قػانيغ السخافعات واإلجخاءات إذا لع يكغ فييا نز يتعارض 

 معو صخاحة".
لة غيخ مشرػص عمييا التحادىسا في ( القياس إعصاء حكع حالة مشرػص عمييا لحا1)

العمة؛ د. سعيج عبج الكخيع مبارك، أصػل القانػن، )جامعة بغجاد/ مغ دون سشة نذخ(، 
 . 257ص

( مغ "قانػن السخافعات السجنية العخاقي" عمى انو: " يتقصع الديخ في 81( نرت السادة )3)
مة أو زوال صفة مغ كان الجعػى بحكع القانػن بػفاة احج الخرػم أو بفقج أىمية الخرػ 

يباشخ الخرػمة نيابة عشو اال اذا كانت الجعػى قج تييأت لمحكع في مػضػعيا"، تقابميا 
، اما 2968لدشة  23( مغ قانػن السخافعات السجنية والتجارية السرخي رقع 232السادة )

السذخع الفخندي جاء بأحكام مغايخة بعس الذيء عغ مػقف القانػن العخاقي والسرخي 
لدشة  2213( مغ قانػن اإلجخاءات السجنية الفخندي رقع 372كسا جاء في السادة )

2975. 
، الجيل 1دراسة مقارنة، )ط –( اجياد ثامخ نايف الجليسي، عػارض الجعػى السجنية 1)

 . 16(، ص1226العخبي/ 
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تتُجٌ بؿاٜسٚع نٛزْٚا  ٚايعسٚف اييت ميس بٗا ايعامل ايّٝٛ َٔ اْتػاز اؾا٥ش١ اييت
املطتذد، ٜٚبدٚ إ عدّ "اٜساد املػسع يًتعازٜـ َٔ" املٛاقـ ايط١ًُٝ اييت ؼطب ي٘، اذ 
ٜعد اٜساد "ايتعسٜـ َٔ املآخر اييت تؤخر عًٝ٘ عٓد ضٔ ايتػسٜع"، اال اذا نإ املصطًح 

تعسٜـ َٓعًا ٜجري خالؾًا يف ايؿك٘ ٚايكطا٤ يرا ٜهٕٛ يصاًَا سٝٓراى ع٢ً املػسع اٜساد اي
يالختالف يف ايتؿطري ٚغًكا يباب االدتٗاد يف غري َا قصدٙ، ٚيعٌ َٔ َطٛغات عدّ اٜساد 
ايتعسٜـ "اْ٘ َٔ ايصعٛب١ إعطا٤ تعسٜـ داَع َاْع ٜػطٞ ايٛقا٥ع اييت ميهٔ إ تٓدزز 
ؼت٘"، ؾطاًل عٔ إ َصطًح اؾا٥ش١ َٔ املصطًشات املس١ْ ٚاملتطٛز٠ ٚاملتذدد٠ َٔ 

َعاٜري ٚضٛابط ثابت١ ميهٔ االضتٓاد ايٝٗا يٛصـ َطأي١ َع١ٓٝ اْٗا دا٥ش١ أّ  ٚدٛددٕٚ 
 غري ذيو، يرا ٜعد تسى َجٌ ٖرٙ املطا٥ٌ يًؿك٘ ٚايكطا٤ َٔ املطا٥ٌ اؾدٜس٠ بايتأٜٝد.

 ثاْٝا: تعسٜـ اؾا٥ش١ يف اصطالح ايؿك٘ ايكاْْٛٞ
ؾكد نإ َٔ ـًٛ ايتػسٜعات ذات ايعالق١ َٔ اٜساد تعسٜـ ملصطًح اؾا٥ش١، "

ٚاؿاٍ ٖرا، إ جيتٗد ايؿك٘ َٔ داْب٘ يف تكدِٜ تعسٜـ عاّ هلا، يرا تعددت  طبٝعٞاي
ايتعسٜؿات اييت قًٝت بػأْٗا، َُٚٗا تعددت ايتعسٜؿات هلرا املصطًح، ؾإ ذيو ال ٜعدٚ انجس 

 َٔ ٜهٕٛ اختالؾًا يف ايصٝاغ١ ؾشطب َٔ دٕٚ املطُٕٛ". 
ٌ َا ٜدٚز يف ؾًو اهلالى ٖٚٞ ايٓاشي١ ايعع١ُٝ اييت "ؾٗٓاى َٔ عسف" اؾا٥ش١ بأْٗا: ن

، ُٚعسؾت بأْٗا: (2)، ُٚعسؾت بأْٗا: نٌ َا ال ٜطتطٝع دؾع٘ إ عًِ بٗا(1)تصٝب املاٍ ؾتًٗه٘
، ٜٚتبني بعد عسض ٖرٙ ايتعسٜؿات يٓا إ يًذا٥ش١ (3)االؾ١ ايطُا١ٜٚ َٔ دٕٚ صٓع االدَٞ

 : (4)مسات ٚخصا٥ص ٖٞ

                                                      

، (1222( عادل مبارك السصيخان، احكام الجػائح في الفقو اإلسالمي، )جامعة القاىخة/ 2)
 . 1ص

( د. ياسخ عبج الحسيج االفتيحات، "جائحة فايخوس كػرونا وأثخىا عمى تشفيح االلتدامات 1)
 .771، مجمة كمية القانػن الكػيتية العالسية، ص6(، العجد 1212العقجية"، )

( د. ياسخ باسع ذنػن الدبعاوي، "جائحة فايخوس كػرونا وأثخىا في احكام القػانيغ 3)
، مجمة كمية القانػن الكػيتية العالسية، 6(، العجد 1212مقارنة"، )دراسة  –اإلجخائية 

 . 511ص
، 3(، العجد 1222( حديغ بغ سالع الحىب، "نطخية وضع الجػائح في الفقو اإلسالمي"، )1)

 =؛ د. عبج هللا عمي محسػد99مجمة جامعة الذارقة لمعمػم الذخعية والقانػنية، ص
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ييت ؼككٗا اؾا٥ش١، ٚال ؾسم بني قًٌٝ اؾا٥ش١ ٚنجريٖا، ٚتكاع إ ايعرب٠ بايٓتا٥ر ا -1
 اؾا٥ش١ باألثس ايرٟ تستب٘ َُٗا قًت أٚ نجست. 

ْطام اْتػاز اؾا٥ش١، اذ ال بد َٔ ضع١ زقع١ اْتػازٖا يهٞ تٛصـ بريو، مما سدا  -2
مبٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ع٢ً ٚصـ ٚبا٤ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد باْ٘ دا٥ش١، يطع١ 

ػازٙ يٝػٌُ ايعامل بأضسٙ، ؾًِ ُٜٓر بًد َٔ بًدإ ايعامل َٔ ايتعسض ي٘، يرا ؽتًـ اْت
 اؾا٥ش١ عٔ ايٛبا٤ ايرٟ ضبل ٚاغسْا اىل ضٝل ْطام زقع١ اْتػازٙ َهاْٝا. 

عدّ إَها١ْٝ تٛقع سصٍٛ اؾا٥ش١ ٚايتشسش َٓٗا ٚعدّ اَها١ْٝ زدٖا َٔ دٕٚ ايٓعس  -3
عٔ آؾ١ مسا١ٜٚ أٚ َٔ صٓٝع١ ايبػس، ٜٚٛدد يف يًُتطبب يف ٚقٛعٗا، ضٛا٤ ناْت ْاػ١ 

بعض األسٝإ اغرتاى يف املتطبب مما ٜصعب متٝٝصٖا ٌٖ ٖٞ مسا١ٜٚ أّ بػس١ٜ أٚ 
 أ١ٜ صؿ١ َُٓٗا ٖٞ ايػايب١؟. 

ٚمما تكدّ ؾاْ٘ ميهٔ إ ْعسف اؾا٥ش١ بأْٗا: ٖٞ نٌ أَس خازز عٔ إزاد٠ االْطإ 
ٜٚتطِ باالْتػاز ايٛاضع ٚي٘ اثاز َاد١ٜ ًَُٛض١ ٚال ٜطتطٝع تٛقع٘ أٚ دؾع٘ أٚ ايتشسش َٓ٘ 

عٌ تٓؿٝر االيتصاّ أًٜا ناْت طبٝعت٘ َٛضٛعٝا نإ أّ ادسا٥ٝا أَسًا َطتشٝال ع٢ً املًتصّ ظ
ٚباعتكادْا إ ٖرا ايتعسٜـ ٜعد داَعًا  .ث٘اب٘ َٔ دٕٚ ايٓعس اىل املصدز املتطبب يف سد
عٌ ايطبٝع١ أّ االْطإ ٚبني غسٚطٗا َٔ َاْعًا، ألْ٘ بني اضباب اؾا٥ش١ ضٛا٤ ناْت بؿ

سٝح أْٗا ٚقعت خازز ازاد٠ االْطإ اٚ املًتصّ ٚال ميهٔ تٛقع سدٚثٗا ٚال دؾعٗا اٚ ايتشسش 
َٓٗا بطٗٛي١ ٜٚطس، ٚاغاز ايتعسٜـ اىل ْطام اْتػازٖا ٚاألثس ايرٟ ٜرتتب ع٢ً ٚقٛعٗا 

 املٛضٛع١ٝ أّ االدسا١ٝ٥.باضتشاي١ تٓؿٝر االيتصاّ ضٛا٤ يف ْطام ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ 

                                                                                                                              

، السجمة األردنية لمجراسات 1(، العجد 1222) "الجػائح عشج السالكية"، العيشي،=
؛ د. ياسخ باسع 521؛ عادل مبارك السصيخان، السرجر الدابق، ص251اإلسالمية، ص

؛ د. ياسخ عبج الحسيج االفتيحات، السرجر 511الدبعاوي، السرجر الدابق، ص
 . 775الدابق، ص
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ايكٛاْني االدسا١ٝ٥ يٝهٕٛ ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ: نٌ اَس  إطازٚميهٓٓا سصس ْطام ايتعسٜـ يف 
خازز عٔ ازاد٠ اـصِ عٝح ال ٜطتطٝع تٛقع٘ اٚ دؾع٘ جيعٌ َٔ اؽاذ االدسا٤ات 

 َطتشٝاًل. اٚ اْعكاد احمله١ُ اَسًا ايكطا١ٝ٥ تٓؿٝرا ؿل اٚ ادا٤ّ يٛادب ادسا٥ٞ
 دلطهب انثانًا

 انتكٍٍف انقانىنً جلائحت فاٌروس كىرونا
، ؾإْٓا يػسض بٝإ أثس دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ع٢ً املٛاعٝد االدسا١ٝ٥

، ملا هلرا ايتهٝٝـ (1)طازئ؟ ظسفق٠ٛ قاٖس٠ أّ ٌٖ ٖٞ ، ٖرٙ اؾا٥ش١عاد١ اىل تهٝٝـ 
 ٟ َٔ ايٛصؿٝني املػاز ايُٝٗا اْؿًااآلثاز ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب عٓد تطابل أؼدٜد  أ١ُٖٝ يف

، ٚيهٞ ْطتطٝع إ مدد ذيو ال بد َٔ إ ْبشح يف ع٢ً دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد
ايطازئ ٚغسٚط٘، ٌٖٚ ٜٛدد  عسٚفَؿّٗٛ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚغسٚطٗا، ؾطال عٔ َؿّٗٛ اي

داب١ ع٢ً ٚاالمتاٜص بني املصطًشني أّ اُْٗا َرتادؾني ٚأُٜٗا اقسب اىل ٚصـ اؾا٥ش١؟، 
 :َا ٜأتٞٚؾل نٌ َا تكدّ ميهٔ بٝاْٗا 

 ٠ٛ قاٖس٠. ــــايؿسع األٍٚ: دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا قــ
 ايؿسع ايجاْٞ: دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ظسف طازئ.

 
 
 
 
 

                                                      

نفديا، لحا انقدع الفقو  ( ليذ ىشاك تػافق عمى ان السرصمحيغ متخادفيغ وليسا الحقيقة2)
الى اتجاىيغ: يجج األول: ان التسييد بيشيسا أمخ ال بج مشو استشادًا الى ان القػة القاىخة 
تبمغ مغ األىسية ما تفػق بيا عمى أىسية الحادث الصارئ سعة وانتذارًا ونصاقًا، فزال 

صارئ يتجدج عغ ان القػة القاىخة أمخ متعمق بسا يرجر عغ اإلندان في حيغ الحادث ال
فيسا يرجر عغ الصبيعة؛ ويجج االتجاه االخخ: عكذ ما تقجم مغ وجػد وحجة بيغ 
السرصمحيغ وليذ ثسة اختالف بيشيسا؛ يشطخ: أشخف صابخ، التأميغ مغ السدؤولية 

 . 272(، ص2988السجنية لألشباء، )دار الشيزة العخبية/ 
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 انفرع األول
 جائحت فاٌروس كىرونا قىة قاهرة

ايطبب صٛز  أسدبٛصؿٗا  (1) ايعساقٞتعد ايك٠ٛ ايكاٖس٠ اييت أغاز ايٝٗا املػسع 
األدٓيب، ضببا َٔ األضباب أٚ ايعسٚف اييت ؼٍٛ بني االؾساد ٚبني ايكٝاّ بٛادباتِٗ أٚ 
ممازض١ سكٛقِٗ ضٛا٤ املٛضٛع١ٝ َٓٗا أّ اإلدسا١ٝ٥ أٚ أدا٤ ايٛادبات اإلدسا١ٝ٥ اٚ 
املٛضٛع١ٝ اييت تٓاط بِٗ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ املػسع ايعساقٞ ذنس َصطًح ايك٠ٛ ايكاٖس٠ 

ٜٛزد ي٘ تعسٜؿًا خاصًا، مما سدا بايؿك٘ ايكاْْٛٞ اىل عح ٖرٙ ايؿهس٠ ضٛا٤ ع٢ً  اال اْ٘ مل
 ايؿك٘ ايكاْْٛٞ املٛضٛعٞ أّ ايؿك٘ ايكاْْٛٞ االدسا٥ٞ.

نٌ أَس أٚ "يف ؾك٘ ايكإْٛ املٛضٛعٞ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ بأْٗا:  (2)يرا عسف اػاٙ
، ٚعسؾٗا "اضتشاي١ َطًك١عٌ تٓؿٝر االيتصاّ َطتشٝاًل جيال ميهٔ تٛقع٘ ٚدؾع٘ ٚ سادخ

يف ٖرا ايؿك٘ بأْٗا: سٛادخ غري َتٛقع١ ٚال ميهٔ دؾعٗا َجٌ ايؿٝطاْات أٚ  (3)داْب آخس
َٓ٘ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ بأْٗا:  (4)ايػصٚ األدٓيب، اَا ع٢ً صعٝد ايؿك٘ االدسا٥ٞ، ؾكد عسف داْب

دسا٤ يف نٌ َا َٔ غأْ٘ إ جيعٌ اـصِ يف ساي١ اضتشاي١ َطًك١ تعٝل َباغست٘ يإل"
، بُٝٓا "َٝعادٙ أٚ متٓع٘ َٔ اضتهُاٍ ايعٓاصس اييت تهٕٛ اإلدسا٤ات ٚتطُٔ صشتٗا

ايٛاقع١ اييت ال إزاد٠ يًدصِ يف سدٚثٗا ٚتستب عًٝٗا َٓع٘ "اخس ؾٝ٘ بأْٗا:  (5)عسؾٗا اػاٙ
 . "َٔ ايكٝاّ بايٛادبات اإلدسا١ٝ٥ َٚباغس٠ اؿكٛم اإلدسا١ٝ٥ يف َٛاعٝدٖا

 
                                                      

( مغ القانػن السجني السرخي، 265) ( مغ القانػن السجني العخاقي، السادة122( السادة )2)
 ( مغ القانػن السجني الفخندي. 2218السادة )

نطخية االلتدام بػجو  –( د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، الػجيد في شخح القانػن السجني 1)
؛ د. اياد عبج الجبار ممػكي، 351(، ص2966، )دار الشيزة العخبية/ 2ج -عام 

 . 127(، ص1229الثقافة لمشذخ والتػزيع/ السدؤولية عغ األشياء، )دار 
( عػاشف عبج الحسيج الصاىخ، "الدبب األجشبي في القانػن السجني العخاقي والقانػن 3)

 . 72، مجمة القانػن السقارن، ص62(، العجد 1229التجاري العخاقي وقانػن الشقل"، )
 . 181(، ص2972اني/ ( عبج الخحسغ العالم، شخح قانػن السخافعات السجنية، )مصبعة الع1)
( عبج السشعع حدشي، االستئشاف في األحكام السجنية والتجارية، )دار الصباعة الحجيثة/ 5)

 . 218(، ص2989
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بأْٗا: "نٌ سادخ غاذ  (1)يف قساز هلاايك٠ٛ ايكاٖس٠ ض املصس١ٜ قه١ُ ايٓكعسؾت ٚ
غاذ غري عادٟ مل ٜتٛقع٘ املس٤ ٚال نإ يف إَهاْ٘ دزؤٙ ٜٚهٕٛ ْتٝذت٘ اْ٘ ال جيعٌ ايٛؾا٤ 

َٔ إٔ ايك٠ٛ  يؿك٘بااليتصاّ عطريًا ؾشطب بٌ َطتشٝاًل"، ْٚتؿل َع َا ذٖب ايٝ٘ داْب َٔ ا
ٛقع٘ ٚال ميهٔ إ ٜدؾع٘ ٖٚٛ خازز عٔ ازادت٘ سادخ ال ميهٔ يًدصِ إ ٜت"ايكاٖس٠: 

ٜٚرتتب عًٝ٘ إ ٜصبح ٖرا اـصِ يف ساي١ اضتشاي١ َطًك١ ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبني ايًذ٤ٛ اىل 
ايكطا٤ يًُطايب١ عكٛق٘ َٚسانصٙ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايدؾاع عٓٗا أٚ اؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ 

٢ ع٢ً عاتك٘ يف املٝعاد ايرٟ سددٙ ؿُاٜتٗا ٚتٓؿٝر ايٛادبات ٚاالعبا٤ اإلدسا١ٝ٥ اييت ُتًك
 . (2)املػسع"

ًُٜٚشغ يف ايتعازٜـ املرنٛز٠ اْؿًا إ ايؿك٘ ٚايكطا٤ ٜػٝدإ يف إداش٠ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ 
ٚقبٛهلا، اال إ ذيو ال ٜهٕٛ اال بصعٛب١ بايػ١ ٚؼؿغ غدٜد ٚباضتًصاّ تٛؾس غسٚط قدد٠ 

 ١ْٝٛ" يف اجملتُع ٖٚرٙ ايػسٚط ٖٞ: َٚػدد٠ سسصًا ع٢ً "اضتكساز اؿكٛم ٚاملسانص ايكاْ
 تُطو بٗاُٜساد اضباؽ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ عًٝٗا يًاٚاًل: عدّ تٛقع اـصِ يًٛاقع١ اييت 

ق٠ٛ قاٖس٠ َٔ غري املُهٔ تٛقع بٛصؿٗا يٛاقع١ اييت ٜتُطو بٗا اـصِ اهٕٛ تجيب إ 
ٜٚكدز  (3)شاٍ دؾعٗاسدٚثٗا، ؾاذا اَهٔ تٛقع سدٚثٗا ؾإْٗا ال تعد ق٠ٛ قاٖس٠ ست٢ يٛ اضت

ؾال ٜهؿٞ إ تعد ايٛاقع١ غري  (4)عدّ اَهإ ايتٛقع تكدٜسًا َٛضٛعًٝا فسدًا ال غدصًٝا
َتٛقع١ اؿدٚخ بايٓطب١ يًدصِ ذات٘، بٌ جيب إ تهٕٛ نريو بايٓطب١ اىل ايػدص ايعادٟ 

                                                      

، مذار اليو لجى: د. دمحم سعيج 6/1/2982( يشطخ: "قخار محكسة الشقس السرخية في 2)
بي الحقػقية/ ، مشذػرات الحم2عبج الخحسغ، القػة القاىخة في قانػن السخافعات، )ط

 ." 62(، ص1222
( د. ياسخ باسع الدبعاوي، "القػة القاىخة وأثخىا في احكام قانػن السخافعات السجنية"، 1)

 .62، مجمة الخافجيغ لمحقػق، ص36(، العجد 1228)
 . 878( د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، السرجر الدابق، ص3)
ة في السػاد السجنية والتجارية، )مشذأة ( د. نبيل إسساعيل عسخ، سصمة القاضي التقجيخي1)

 . 326(، ص2981السعارف/ 
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ـصِ ، اَا اذا ناْت ٖرٙ ايٛاقع َتٛقع١ اؿدٚخ بإ نإ ا(1)اؿسٜص ع٢ً اَٛزٙ َٚصاؿ٘
ع٢ً عًِ بٛقٛع ٖرٙ ايعسٚف اٚ ايٛقا٥ع أٚ اْ٘ غو أٚ تصٛز ٚقٛعٗا، ؾال ميهٔ إٔ تعد ق٠ٛ 

 قاٖس٠ ست٢ يٛ اضتشاٍ دؾع اثازٖا. 
 ُٜساد اضباؽ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ عًٝٗادؾع اـصِ يًٛاقع١ اييت إَها١ْٝ ثاًْٝا: اضتشاي١ 

عٓٗا عدّ إَها١ْٝ َباغس٠ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ع٢ً ايٛاقع١ اييت ٜٓذِ  إلضباؽٜػرتط 
االدسا٤ يف املٝعاد احملدد إ ٜطتعصٞ ع٢ً اـصِ دؾعٗا، ٚال ٜهٕٛ باإلَهإ دؾع ٚقٛعٗا 
ٚتالؾٝٗا ٚايتػًب عًٝٗا ٚيٛ بريت تطشٝات نجري٠، ٜٚعد ٖرا ايػسط يف ايٛاقع غسطًا بدًٜٗا 

اـصِ َٛاد١ٗ ٖرٙ  ، اَا اذا نإ بإَهإ(2)ٗا ايك٠ٛ ايكاٖس٠ٝتكتطٝ٘ ايؿهس٠ اييت تكّٛ عً
ايعسٚف ٚايٛقا٥ع ٚنإ بإَهاْ٘ ايتػًب عًٝٗا ؾال تعد ايٛاقع١ ق٠ٛ قاٖس٠، ٚاملعٝاز املعتُد 
يف تكدٜس تٛؾس ٖرا ايػسط َٔ عدَ٘ ٖٛ َعٝاز َٛضٛعٞ ٜأخر بايعسٚف املٛضٛع١ٝ ؾشطب 

 .(3)َٔ دٕٚ ايػدص١ٝ
بصٛز٠ خازد١ عٔ  س٠ عًٝٗاُٜساد اضباؽ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖايٛاقع١ اييت  تشكلثايجًا: إ ت

يهٞ تعد ايٛاقع١ اييت ٜتُطو بٗا اـصِ ق٠ٛ قاٖس٠ ال بد َٔ إ تهٕٛ ادٓب١ٝ عٓ٘،  اإلزاد٠
يف ٚقٛعٗا ٚمل تهٔ ْتٝذ١ َطا١ُٖ ٚ يٝدٙ يف اسداثٗا أدخٌ إلزادت٘  إ ال ٜهٕٛ ٖٓاىأٟ 

                                                      

، د. عسار سعجون السذيجاني، 63( د. دمحم سعيج عبج الخحسغ، السرجر الدابق، ص2)
؛ د. 52، مجمة الخافجيغ لمحقػق، ص39(، العجد 1229"واجبات الخرع اإلجخائية"، )

 . 61ياسخ باسع ذنػن، السرجر الدابق، ص
دراسة مقارنة،  -اكخ محسػد الصائي، استحالة التشفيح وأثخىا عمى االلتدام العقجي ( حامج ش1)

 . 81(، ص1221جامعة بابل،  -رسالة ماجدتيخ، )كمية القانػن 
( يقرج بالسعيار السػضػعي مغ الشاحية التذخيعية قيام السذخع بػضع ثػابت عامة 3)

عامة والسجخدة لمدمػك البذخي ومؤكجة تقػم عمى التجخبة السدتسجة مغ السالحطة ال
الستػسط مغ دون االعتجاد بالطخوف الذخرية مع االخح بعيغ االعتبار الطخوف 
الخارجية التي أحاشت بالدمػك السخاد تقييسو؛ لسديج مغ التفريل عغ السعيار 

، دار الكتب والػثائق، 2السػضػعي يشطخ: فارس حامج عبج الكخيع، السعيار القانػني، )ط
 وما بعجىا.  229ص(، 1229
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يف َٝعادٙ احملدد ؾاذا نإ إلزاد٠ اـصِ دخٌ يف عدّ َباغس٠ االدسا٤  (1)إلُٖاي٘ ٚتكصريٙ
ناْت املدايؿ١ ْتٝذ١ يتكصريٙ أٚ اُٖاي٘، ؾال جيٛش ي٘ إ ٜتُطو بٗا بٛصؿٗا ق٠ٛ قاٖس٠ 
ست٢ يٛ تستب ع٢ً ذيو عدّ متهٓ٘ َٔ اؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يًُشاؾع١ ع٢ً سكٛق٘ 
َٚسانصٙ ايكا١ْْٝٛ أٚ ملُازض١ سكٛق٘ ٚٚادبات٘ اإلدسا١ٝ٥ يف املٛاعٝد اييت ْص عًٝٗا 

 .(2)ػسعامل
 ٚمشٛيٝتٗا ُٜساد اضباؽ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ عًٝٗازابعًا: ع١َُٝٛ ايٛاقع١ اييت 

ْطام ٚذيو بطع١ بايعُّٛ، جيب إ تهٕٛ ايٛاقع١ امُلساد اضباؽ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ َتط١ُ 
ايٛاقع١ اييت ؼككت ضٛا٤ َٔ سٝح عدد االؾساد اييت أثس عًِٝٗ ؼككٗا أٚ ايسقع١ اؾػساؾ١ٝ 

 ، َٔ دٕٚ إ تكتصس ع٢ً ؾ١٦ َع١ٓٝ أٚ َطاس١ َع١ٓٝ. تٗاطاييت غ
ُٜساد اضباؽ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ اييت يتشكل  خاَطا: اضتشاي١ تٓؿٝر َا اٚنٌ اىل اـصِ

يهٞ ْهٕٛ أَاّ ق٠ٛ قاٖس٠ ؾاْ٘ ال بد َٔ إ ٜرتتب عًٝٗا اضتشاي١ تٓؿٝر اـصِ ملا  عًٝٗا
ٔ َباغس٠ سكٛق٘ االدسا١ٝ٥، ألضباب ال ؾسض عًٝ٘ َٔ ٚادبات، ؾطال عٔ عذصٙ ايتاّ ع

دخٌ إلزادت٘ يف اسداثٗا، ع٢ً إ تهٕٛ ٖرٙ االضتشاي١ َطًك١ بايٓطب١ اىل ٖرا اـصِ اٚ 
غريٙ َٔ اـصّٛ يًذا٥ش١  أٟ إ تهٕٛ ق٠ٛ قاٖس٠ عا١َ، ٚيٝطت خاص١ بعسٚف خاص١ 

ق٠ٛ  –تعبري إ صح اي -باـصِ ٚسد٠ َٔ دٕٚ غريٙ َٔ اـصّٛ اٚ االؾساد ؾتًو  ساطتا
قاٖس٠ خاص١ بايؿسد ٚسدٙ، َٚٔ ْتا٥ر ايك٠ٛ ايكاٖس٠ اْٗا تكطع ايعالق١ ايطبب١ٝ بني اـطأ 
ٚايطسز، ؾال ترتتب ع٢ً اـصِ املتكاعظ عٔ عدّ َباغس٠ االدسا٤ات ٚؾٛات املدد 

 االدسا١ٝ٥ بطببٗا ا١ٜ َطؤٚي١ٝ يعدّ اؽاذ االدسا٤.
ال َطأي١ ٚاقع خيطع يتكدٜس قه١ُ  ٚمتجٌ ايٛاقع١ َٔ سٝح عدٖا ق٠ٛ قاٖس٠ أّ

املٛضٛع، ٚال ؽطع ٖرٙ األخري٠ يسقاب١ قه١ُ ايتُٝٝص اال اذا اخطأت يف تكدٜس ايٛاقع 
                                                      

، مشذأة السعارف/ 8( د. أحسج أبػ الػفا، نطخية الجفػع في قانػن السخافعات السجنية، )ط2)
 . 61(، ص2988

( وقج اكجت التذخيعات محل السقارنة ىحا الذخط وان كان ىشاك خالف في استخجام 1)
م السذخع السرخي العبارات، اذ استخجم السذخع العخاقي عبارة "ال يج لمسجيغ فيو"، واستخج

السرصمح ذاتو، واستخجم السذخع الفخندي عبارة "بدبب أجشبي ال شأن إلرادة السجيغ 
مغ القانػن السجني  125مغ القانػن السجني العخاقي؛ السادة  122فيو"؛ تشطخ: السادة: 

 .مغ القانػن السجني الفخندي 2217السادة ؛ السرخي 
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هلا دا٤ ؾٝ٘:  (1)ٚنإ تكدٜسٖا يف غري قً٘، ٖٚرا َا أندت٘ قه١ُ ايتُٝٝص ايعساق١ٝ يف قساز
س٠ ألٕ ذيو َٔ األَٛز ايكا١ْْٝٛ "يٝظ يًُشه١ُ االعتُاد ع٢ً زأٟ اـبري يتشدٜد ايك٠ٛ ايكاٖ

 اييت تبت بٗا احمله١ُ ْؿطٗا".
 انفرع انثانً

 جائحت فاٌروس كىرونا ظرف طارئ
، ؾٓذد تعسٜؿات نجري٠ تتٓؿل َٔ سٝح َع٢ٓ (2)اَا ؾُٝا ٜتعًل بايعسف ايطازئ

ايعسف ايطازئ بأْ٘:  (3)ع٢ً َؿّٗٛ ٚاسد ٚإ اختًؿت يف االيؿاظ، ؾكد عسف داْب َٔ ايؿك٘
ؿاي١ االضتجٓا١ٝ٥ اييت ٜطسأ ؾٝٗا بعد ابساّ ايعكد ٚقبٌ تٓؿٝرٙ سادخ مل ٜهٔ َتٛقعًا َٔ ا"

غأْ٘ إ ٜؤدٟ أٟ اختالٍ ايتٛاشٕ بني ايتصاَات ايطسؾني اختالاًل ؾادسًا اذ ٜصبح االيتصاّ 
، "املًك٢ ع٢ً عاتل ايدٜٔ َسٖكا ي٘ ازٖاقًا غدٜدًا، ٜٚرتتب ع٢ً تٓؿٝرٙ خطاز٠ ؾادس١

ساي١ عا١َ غري َأيٛؾ١ أٚ غري طبٝع١ٝ أٚ ٚاقع١ َاد١ٜ "بأْ٘:  (4)ْب اخس يف ايؿك٘ٚعسؾ٘ دا
عا١َ مل تهٔ يف سطبإ املتعاقدٜٔ ٚقت ايتعاقد ٚمل ٜهٔ يف ٚضعِٗ تستٝب سدٚثٗا بعد 
ايتعاقد ٜٚرتتب عًٝٗا إ ٜهٕٛ تٓؿٝر االيتصاّ ايتعاقدٟ َسٖكًا يًُدٜٔ اذ ٜٗددٙ غطاز٠ 

ًٜٚشغ إ األثس ايرٟ ٜرتتب ع٢ً ايعسف ايطازئ أْ٘ جيعٌ  "،طتشٝاًلؾادس١ ٚإ مل ٜصبح َ
 تٓؿٝر االيتصاّ َسٖكًا ال َطتشٝاًل.

                                                      

، مشذػر 5/5/2981في  81/ مجنية أولى/ 19 ( يشطخ: قخار محكسة تسييد العخاق رقع2)
 . 53(، ص23الدشة  -(، )العجد الثاني 2981في: مجسػعة األحكام العجلية، )

( تجج نطخية الطخوف الصارئة أساسيا في القانػن السجني العخاقي فيسا جاء بشز السادة 1)
ز استثشاء مغ القانػن السجني السرخي؛ ويعج ىحا الش 217/1؛ تقابميا السادة 216/1

عمى القاعجة التي اقخىا السذخعيغ في الفقخة األولى مغ السػاد ذاتيا التي تقزي بان العقج 
 شخيعة الستعاقجيغ. 

-( د. أحسج حذست أبػ ستيت، نطخية االلتدام في القانػن السجني الججيج، الكتاب األول 3)
 . 326(، ص2951، مصبعة مرخ/ 1مرادر االلتدام، )ط

 . 331(، ص2983صان، السبادئ القانػنية العامة، )دار الشيزة العخبية/ ( د. أنػر سم1)
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اَا عٔ ايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف ايٛاقع١ يتعد ظسؾًا طاز٥ًا، ؾاْ٘ ميهٔ اضتدالصٗا َٔ ْص 
 ، ٖٚرٙ ايػسٚط ٖٞ: (1)َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ 146ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

إ ٜهٕٛ ايتصسف ايكاْْٛٞ أٟ ايعكد َرتاخٞ ايتٓؿٝر، مبع٢ٓ إ ٜهٕٛ ايعكد َٔ ايعكٛد  -1
َٔ ذيو ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ عكد االجياز، أٚ   (2)املطتُس٠ ايتٓؿٝر أٟ َٔ ايعكٛد ايص١َٝٓ

 ٚيهٔ ٜهٕٛ تٓؿٝرٖا َؤداًل.   (3)قد ٜهٕٛ َٔ ايعكٛد ايؿٛز١ٜ

ايعكد، ٜٚكصد باؿٛادخ االضتجٓا١ٝ٥  إ تطسأ سٛادخ اضتجٓا١ٝ٥ عا١َ بعد ابساّ -2
االسداخ اييت ؽايـ ايطري ايعادٟ يألَٛز ٚاملطا٥ٌ قبٌ ؼكل تًو االسداخ، ٚال تتعًل 
ٖرٙ ايعسٚف ايعا١َ بؿ١٦ َع١ٓٝ أٚ بػدص َعني ناملدٜٔ، ٚإ تتطع يتػٌُ َٓطك١ 

 . (4)َع١ٓٝ أٚ إقًِٝ َعني

ال تهٕٛ يف سطبإ املتعاقد، جيب ااذ اال تهٕٛ تًو ايعسٚف َتٛقع١ عٓد ابساّ ايعكد،  -3
 ؾإ نإ ايعهظ نإ باإلَهإ دؾع  ٖرٙ ايعسٚف ٚػٓبٗا ٚاالستٝاط هلا. 

                                                      

مغ القانػن السجني  2128مغ القانػن السجني السرخي؛ السادة:  265( تقابميا: السادة 2)
 الفخندي.

( العقج السدتسخ او العقج الدمشية: ىػ العقج الحي تكػن فيو السجة او الدمغ عشرخًا جػىخيًا 1)
يكػن مدتسخ التشفيح مثل عقج االيجار أو دوري التشفيح مثل عقج التػريج، وىػ اما ان 

"لسديج مغ التفريل يشطخ: د. عبج السجيج الحكيع، عبج الباقي البكخي، دمحم شو البذيخ، 
، دار 1مرادر االلتدام، )ط- 2الػجيد في نطخية االلتدام في القانػن السجني العخاقي، ج

 . 18(، ص2982 ابغ االثيخ لمصباعة والشذخ/
( العقج الفػري ىػ العقج الحي يتع تشفيح دفعة واحجة بسجخد تسام العقج مثالو عقج البيع؛ د. 3)

دمحم وجيو شحاذة، السجخل الى القانػن ونطخية االلتدام، )مجيخية الكتب والسصبػعات 
 . 162(، ص2981الجامعية/

(، 2976غ دون دار نذخ/ ( د. حدغ عمي الحنػن، الشطخية العامة لاللتدامات، )م1)
 . 251ص
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إ ػعٌ تًو ايعسٚف تٓؿٝر االيتصاّ إ مل ٜهٔ َطتشٝاًل ؾاْ٘ ٜهٕٛ َسٖكًا يًُدٜٔ  -4
 . (1)ٚاالزٖام ٖٛ اـطاز٠ ايؿادس١ اييت تًشل ب٘ دسا٤ ايتٓؿٝر

ت ايتكاضٞ ؼٌُ مسات ايتصسف ايكاْْٛٞ، ؾإ ٖٓاى ٚمبا إ بعض ادسا٤ا
اَها١ْٝ الْطبام بعض غسٚط ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ع٢ً اـص١َٛ املد١ْٝ بٛصؿٗا 
ضًط١ً َٔ االدسا٤ات املطتُس٠ اييت تبدأ باملطايب١ ايكطا١ٝ٥ ٚتٓتٗٞ بصدٚز اؿهِ اييت 

ظعٌ تٓؿٝر االيتصاّ َسٖكا ال  ًٜعب ايصَٔ ؾٝٗا دٚزا بازشا، ؾإ اثس ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥
ميهٔ تطبٝك٘ يف ْطام االدسا٤ات، اذا َا ايكٞ ع٢ً اـصِ ٚادب اٚ عب٤ ادسا٥ٞ ٚسٌ 
ظسف طازئ الٕ ايٛادب ٜؿسض اَا ملصًش١ اـصِ ايرات١ٝ اٚ ؿُا١ٜ اـصِ االخس اٚ 
يتشكٝل املصًش١ ايعا١َ، ؾال ميهٔ ؽؿٝـ ٚادب َؿسٚض ع٢ً خصِ ٚشٜاد٠ ٚادبات 

ِ االخس ؾًطٓا يف اطاز ايتعاقد، ؾطال عٔ إ اؾا٥ش١ اييت مٔ بصددٖا ال ػعٌ اـص
 َباغس٠ اـصِ ؿكٛق٘ اٚ ٚادبات٘ االدسا١ٝ٥ َسٖكا ؾشطب، بٌ َطتشٝاًل.

ٚبعد ٖرا ايعسض املتكدّ عٔ ؾهستٞ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚايعسٚف ايطاز١٥، ميهٓٓا إثاز٠ 
عٔ االخس٣ مبع٢ٓ ٌٖ ٜٛدد   ايؿهستني٣ ٖاتنيٌٖ ٜػين ٚصـ اسد :اآلتَٞؿادٙ تطاؤٍ 

قًا يتهٝٝـ اؾا٥ش١ اطباْتكازب أّ اختالف بني ايؿهستني؟ َٚٔ ثِ َا ٖٞ ايؿهس٠ األنجس 
 ٚاملكصٛد ٖٓا دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا؟ 

يف ايٛاقع تكرتب ؾهس٠ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ َٔ ايعسٚف ايطاز١٥ َٔ سٝح َصدز نٌ َُٓٗا 
ٕ تػهٌ ق٠ٛ قاٖس٠، ٚيف ايٛقت ذات٘ ظسف طازئ نُا يٛ ايرٟ ٜتُجٌ بايٛاقع١ اييت ميهٔ ا

سٌ ٚبا٤ َعني، ؾطال عٔ متاثًُٗا َٔ سٝح ايػسٚط ؾًهٌ َُٓٗا ذات ايػسٚط اييت 
تطتًصَٗا األخس٣ َٔ عدّ تٛقع ٚخسٚدٗا عٔ إزاد٠ اـصِ ٚعدّ إَها١ْٝ دؾعٗا ٚنريو 

ٚ بعدٙ ٜتطابل ٚاؿاٍ متاثًُٗا َٔ سٝح ٚقت سصٛهلا ضٛا٤ قبٌ َباغس٠ ايعٌُ االدسا٥ٞ أ
تربش مث١ أٚد٘ اختالف بني اال اْ٘ ، (2)ع٢ً املدٜٔ قبٌ َباغست٘ تٓؿٝر ايتصاَات٘ أٚ بعدٙ

 ايؿهستني ْٛدصٖا يف ايٓكاط اآلت١ٝ:
 

                                                      

 . 711( د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، السرجر الدابق، ص2)
دراسة  –( صفاء تقي عبج نػر العيداوي، القػة القاىخة وأثخىا في عقػد التجارة الجولية 1)

 ."15(، ص2999جامعة بغجاد/ -مقارنة، أشخوحة دكتػراه، )كمية القانػن 



 -دراسة مقارنة-أثخ جائحة فايخوس كػرونا عمى السػاعيج اإلجخائية 

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

012 

ٜٓشصس ْطام ايعسٚف ايطاز١٥ يف االيتصاَات ايعكد١ٜ اييت تٓػأ عٔ ايعكٛد املرب١َ  -1
ٝر ٚيهٔ نإ تٓؿٝرٖا َؤداًل، يف سني إ ضٛا٤ اناْت َطتُس٠ ايتٓؿٝر اّ ؾٛز١ٜ ايتٓؿ

ْطام ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ال ٜكتصس ع٢ً االيتصاَات ايعكد١ٜ بٌ ٜػٌُ نٌ ايتصاّ ٜؿسض٘ 
ايكإْٛ، مما ٜعين إ ْطاقٗا ال ٜتعًل باملطؤٚي١ٝ ايعكد١ٜ ؾشطب نُا يف ايعسٚف 

، ناإلخالٍ (1)ايطاز١٥ ٚامنا ٜتعًل سهُٗا ؾطاًل عٔ ذيو يف ْطام املطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ
 .(2)بايٛادبات اإلدسا١ٝ٥

َٔ سٝح األثس ايرٟ ٜرتتب ع٢ً ؼكل أًٜا َُٓٗا، اذ زتب املػسع ايعساقٞ ع٢ً ؼكل  -2
ايعسف ايطازئ اعطا٤ احمله١ُ بعد املٛاش١ْ َا بني َصًش١ ايطسؾني إ تٓكض االيتصاّ 

ـ ذيو ٜكع املسٖل يًُدٜٔ اىل اؿد املعكٍٛ إ اقتطت ايعداي١ ذيو ٚنٌ اتؿام خياي
اذا اضتطاع إ  كصس، يف سني إ أثس ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٜتُجٌ بعدّ ايصاّ ايطسف امُل(3)باطاًل

ٜجبت إ ايطسز ْػأ عٔ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚإ ال ٜد ي٘ يف سدٚثٗا َا مل ٜٛدد اتؿام أٚ 
ٜٚتُجٌ أثس ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ع٢ً صعٝد ايكإْٛ االدسا٥ٞ  ،(4)ْص ٜكطٞ غالف ذيو

 .(5)اييت تتدر يف ؾرت٠ ايتٛقـ اإلدسا٤ات مجٝع ايكا١ْْٝٛ ٚبطالٕبٛقـ املدد 

                                                      

 . 125ن، السرجر الدابق، ص( د. عبج الحكيع وآخخو 2)
( لسديج مغ التفاصيل؛ يشطخ: د. اجياد ثامخ نايف الجليسي، ابصال عخيزة الجعػى 1)

(، 1221دراسة تحميمية تأصيمية، )بيت الحكسة/  –اإلىسال بالػاجبات اإلجخائية 
 وما بعجىا.  212ص

 ػن السجني السرخي. مغ القان 217/1مغ القانػن السجني العخاقي؛ السادة  216/1( السادة 3)
مغ القانػن السرخي؛ السادة  265مغ القانػن السجني العخاقي، السادة  122( السادة 1)

 مغ القانػن السجني الفخندي.  2218
( عبج الجميل بختػ، شخح قانػن أصػل السخافعات السجنية والتجارية، )الذخكة اإلسالمية 5)

الكخيع حافظ، شخح قانػن السخافعات ؛ د. مسجوح عبج 131(، ص2957لمصباعة والشذخ/ 
 . 162(، ص2971، مصبعة االزىخ/ 2، )ط2السجنية العخاقي، ج
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االتؿام ع٢ً خالف َا ٖٛ َكسز اؽاذٙ عٓد ؼكل نٌ َٔ ايعسف  إَها١َْٝٔ سٝح  -3
ايطازئ اٚ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ نًُٝٗا، لد إ املػسع ايعساقٞ َٓع االتؿام ع٢ً تعدٌٜ آثاز 

يف اطاز ايك٠ٛ  أداشباطاًل، يف سني ايعسف ايطازئ ٜٚعد نٌ اتؿام حيٍٛ َٔ دٕٚ ذيو 
االتؿام ع٢ً عهظ َا ْص عًٝ٘ يف ايكإْٛ بعدّ ايصاّ َٔ اسدخ ايطسز ايكاٖس٠ 

بايطُإ يف ساٍ اثبات٘ إ ايطسز ال ٜد ي٘ ؾٝ٘، اذ ميهٔ بكا٤ ايطُإ ٚايصاَ٘ ب٘ ست٢ 
 .(1)بريو يٛ اثبت ايك٠ٛ ايكاٖس٠ اييت سايت َٔ دٕٚ تٓؿٝرٙ اليتصاَ٘ طاملًا ٚدد اتؿام

ايػب٘ ٚاالختالف َا بني ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚايعسف ايطاز١٥،  أٚدْ٘ٚصٌ بعد عسض 
اىل ْتٝذ١ َؤداٖا ٚدٛد متاٜص ًَشٛظ بني ايؿهستني، ٚيف ٖرا اجملاٍ ْجري تطاؤاًل َؿادٙ: َا 

داب١ عد ق٠ٛ قاٖس٠ أّ سادخ طازئ؟، ٚيإلايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ؾا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا؟، أت
املطتذد تعد ق٠ٛ قاٖس٠، َٔ خالٍ  دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚآٓا ايكٍٛ بإٔ عٔ ذيو ميه

تعد دا٥ش١ ؾاٜسٚع  اذاضكاط ايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ع٢ً ٖرٙ اؾا٥ش١، 
نٛزْٚا املطتذد ٚاقع١ ٜطتشٌٝ ع٢ً األؾساد تٛقعٗا أًٜا نإ املسنص ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜتصؿٕٛ 

 إَها١ْٝٛضٛعٞ أّ ْطام ايكإْٛ االدسا٥ٞ، ؾطال عٔ عدّ ب٘ ضٛا٤ يف ْطام ايكإْٛ امل
ٖؤال٤ االؾساد يف دؾع ٖرٙ اؾا٥ش١ أٚ َكاَٚتٗا ؾكد ٚقـ ايعامل غب٘ عادص إ مل ْكٌ عادص 
متاًَا عٔ دؾعٗا ع٢ً ايسغِ َٔ اؾٗٛد اؾباز٠ اييت تبرٍ يف ضبٌٝ دؾعٗا، ؾطال عٔ إ 

، ؾطال عٔ اتصاف اؾا٥ش١ بصؿ١ ايعُّٛ َٔ اإلزاد٠ٚقٛع ٖرٙ اؾا٥ش١ ٖٛ أَس خازز عٔ 
سٝح ضع١ ْطام اْتػازٖا اذ مشًت اغًب دٍٚ ايعامل إ مل ْكٌ مجٝعٗا، مما ٜديٌ ع٢ً 

إ تعد دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ق٠ٛ قاٖس٠ هلا األثس ايكاْْٛٞ ذات٘ ع٢ً سل  إَها١ْٝ
 ايدع٣ٛ املد١ْٝ ايرٟ مٔ بصدد عج٘.  ٚإدسا٤اتايتكاضٞ 

ا ٜدعِ ٚد١ٗ ْعسْا يف إ تعد دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ق٠ٛ قاٖس٠ َا ٚمم
ع٢ً اْ٘: "يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ يٛسغ  (2)ذٖبت ايٝ٘ قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ يف قساز هلا

ٚطعٔ  1/3/2020بإ اؿهِ املُٝص قد صدز َٔ قه١ُ االضت٦ٓاف بصؿتٗا االص١ًٝ بتازٜذ 

                                                      

 مغ القانػن السجني العخاقي.  122والسادة  216/1( السادة 2)
 -1212/الييئة االستئشافية عقار/1221( يشطخ: قخار محكسة التسييد االتحادية ذي العجد 1)

 ػر.، غيخ مشذ11/7/1212في  1229ت/ 
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)ٖٚٛ خازز املد٠ املٓصٛص عًٝٗا قاًْْٛا ألٕ  24/4/2020ازٜذ املطتأْـ ب٘ متٝٝصًا بت
ايجابت بإ خ١ًٝ االش١َ املسنص١ٜ يف ايعسام املػه١ً ملٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛزْٚا قد اصدزت 
قسازٖا بؿسض اؿعس ايػاٌَ ع٢ً ايتٓكٌ ٚضسٚز٠ بكا٤ املٛاطٓني مجٝعا يف دٚزِٖ يًٛقا١ٜ 

 21/4/2020اصدزت قسازٖا ايالسل بتازٜذ ثِ  2020/اذاز/1 َٔ االصاب١ باألَساض َٔ
بتدؿٝـ اؿعس ٚدعً٘ دص٥ٝا ٚاشا٤ ٖرا ايٛضع االضتجٓا٥ٞ ٜعد ؾسض سعس ايتذٛاٍ ْٚتٝذ١ 
اْكطاع ايدٚاّ ايسمسٞ يف احملانِ يتؿػٞ ٚبا٤ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ق٠ٛ قاٖس٠ َٚٔ آثازٖا 

ايكسازات الٕ اْتػاز ٚبا٤ سهاّ ١ٝٚ َٚٓٗا َد٠ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ باألاْكطاع َدد ايطعٔ ايكاْْٛ
ؾاٜسٚع نٛزْٚا يف اما٤ ايعامل مجٝع٘ َٚٓٗا بًدْا ايعسام ٜعد ٚاقعًا اضتجٓا٥ًٝا غري َتٛقع 
باملس٠ ٚألٕ االٜاّ اييت مشًٗا اؿعس ٚاْكطاع ايدٚاّ ايسمسٞ ال ميهٔ استطابٗا ضُٔ املدد 

عُاّ فًظ ايكطا٤ ايكا١ْْٝٛ يًطعٔ متٝٝصا ٜٚكتطٞ ػٓبٗا، ٚاشا٤ ٖرا ايٛضع صدز ا
ٚيعدّ اْكطا٤ َد٠ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ اييت تبًؼ ثالثني َٜٛا  6/4/2020يف  41االع٢ً بايعدد 

ٚاستطاب املدد َٔ تازٜذ صدٚز اؿهِ يػا١ٜ ايطعٔ ب٘ ؾٝهٕٛ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدَا يف 
َدت٘ ايكا١ْْٝٛ( قسز قبٛي٘ غهال ٚيد٣ عطـ ايٓعس ع٢ً اؿهِ املُٝص ٚدد اْ٘ صشٝح 

َٛاؾل يًكإْٛ َٔ سٝح ايٓتٝذ١ ...". اذ ٜػري ايكساز بػهٌ ٚاضح ٚصسٜح بإٔ دا٥ش١ ٚ
ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد َٚا صاسبٗا َٔ سعس يًتذٛاٍ ٚاٜكاف يًدٚاّ ايسمسٞ تعد ق٠ٛ 
قاٖس٠ تعؿٞ اـصِ َٔ َباغس٠ سكٛق٘ االدسا١ٝ٥ اٚ ايكٝاّ بايٛادبات االدسا١ٝ٥ املؿسٚض١ 

بأَس َٔ احمله١ُ ع٢ً إ ٜباغسٖا بعد شٚاٍ اثاز ٖرٙ ايٛاقع١ َٔ دٕٚ عًٝ٘ عهِ ايكإْٛ أٚ 
اؾصا٤ات االدسا١ٝ٥  بٛصؿ٘ صٛز٠ َٔ صٛزإ ٜؤدٟ ذيو اىل ضكٛط سكٛق٘ يعدّ َباغستٗا 

 .(1)يعدّ قٝاَ٘ بايٛادبات االدسا١ٝ٥ اييت تًك٢ ع٢ً عاتك٘

                                                      

مخ الجيػاني ذي العجد ية االزمة في العخاق السذكمة باألشارة اليو ان خم( مغ الججيخ باإل2)
عجت جائحة فايخوس كػرونا قػة قاىخة بقخارىا الرادر في  1212لدشة  55
، اذ عجت فتخة ازمة فايخوس كػرونا قػة قاىخة لجسيع السذاريع والعقػد 11/3/1212

اعالن وزارة الرحة انياء وباء كػرونا، وىشا يسكششا  ولغاية 12/1/1212ابتجاء مغ 
القػل بانو عمى الخغع مغ ان خمية االزمة قج ادلت بجلػىا في بيان وصف ىحه الجائحة 
بانيا قػة قاىخة اال انيا جية ال تسمتظ سمصة التكييف القانػني لمػقائع فحلظ مغ ميسة 

 القزاء.
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از يف ؾسْطا ٖرٙ ٚبرات االػاٙ ذٖب ايكطا٤ ايؿسْطٞ اذ نٝؿت قه١ُ اضت٦ٓاف نٛمل
اىل  اإلغاز٠ايكساز: ػدز  أضباباؾا٥ش١ بٛصؿٗا ق٠ٛ قاٖس٠، ٚقد ْصت يف قسازٖا ع٢ً إ: "

قٝد ايتكدّ ٜٚطتدعٞ اؽاذ تدابري استٛا١ٝ٥ ٚع١ًُٝ  19اْ٘ يف ض٤ٛ ايٛبا٤، ؾإ نٛؾٝد 
 تتدرٖا ايطًطات ايعا١َ ٚخري َجاٍ ع٢ً ذيو يف ٖرا ايطٝام َا قاّ ب٘ قطِ ٖٛت ٖني

(Hant Rhin)  الستطإ ايٓكط١ احملٛز١ٜ ايس٥ٝط١ يًٛبا٤ يف ؾسْطا ايرٟ متٝص بدزد١
عد٣ٚ نبري٠ َٔ احملتٌُ إ تػهٌ كاطس سكٝك١ٝ ٚخطري٠ مبا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ يًُٛظؿني 
املطًٛبني مجٝعًا يطُإ عكد اؾًط١ عطٛز ايػدص احملتذص يف َٓطك١ االْتعاز ٚضٝتِ 

ألخري ممجاًل مبشاَٝ٘ املدتاز ايرٟ مت االضتُاع اىل ايبت ؾٝٗا َٔ دٕٚ سطٛز ٖرا ا
َالسعات٘ ٚايعسٚف املرنٛز٠ يف أعالٙ اييت ػطد ساي١ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ .....، ْٚعسًا يالش١َ 

 – 3ايصش١ٝ اؿاي١ٝ باعتبازٖا ق٠ٛ قاٖس٠ ٜبدٚ طًب ايتُدٜد ال ٜتٛاؾل َع اسهاّ املاد٠ )
222 L ِٚسل ايًذ٤ٛ اذ ال ٜعٗس ايٛقت املال٥ِ يطُإ ( َٔ قإْٛ اقا١َ االداْب ٚدخٛهل

 . (1)َػادز٠ َٓطك١ االْتعاز َٔ اـازز"
ٚاْطالقًا مما تكدّ َٚٔ خطٛز٠ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ع٢ً صش١ 

سك٘ يف اؽاذ بني االْطإ بٛصؿٗا َٔ االٚب١٦ اؾط١ُٝ ٚاـطري٠، اييت ؼٍٛ بني اـصِ ٚ
 سعس ايتذٛاٍيؿسض  َٚا زاؾكٗا َٔ ساي١ ،احمله١ُاالدسا٤ات ٚبني ايكطا٠ ٚتػهٌٝ 

تعد ٖرٙ اؾا٥ش١ ق٠ًٛ  ٚايتأنٝد ع٢ً ايتباعد االدتُاعٞ ٚتعطٌٝ ايدٚاّ ايسمسٞ يف احملانِ؛
قاٖس٠ً، يرا ٜطتطٝع َٔ اصاب٘ ايؿاٜسٚع اـطري ٖرا إ ٜتُطو أَاّ ايكطا٤ بايك٠ٛ ايكاٖس٠ 

، ٚاالعبا٤ املهًـ بٗا يف َٛاعٝدٖا احملدد٠ اييت سايت بٝٓ٘ ٚبني َباغس٠ ٚتٓؿٝر ايٛادبات
َُصابا بطبب تعطٌٝ ايدٚاّ يف احملانِ  نريو َٔ نإ ؼت طا١ً٥ سعس ايتذٛاٍ ٚإ مل ٜهٔ 

 .ٚايدٚا٥س ايتابع١ هلا
 
 

                                                      

(1) Colmar 06 chambre .12 mars 2020 .repertoire general 20/01098 

.numero 80/2020 .m victor G 

عمى السػاعيج  – 29كػفيج  –نقاًل عغ: د. شامي يديغ، "االثار القانػنية لفيخوس كػرونا     
، مجمة االجتياد لمجراسات 1، العجد 9(، السجمج 1212اإلجخائية في الجعػى السجنية"، )

 . 181القانػنية واالقترادية، ص
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 ادلبحث انثانً
 أثر جائحت فاٌروس كىرونا عهى ادلىاعٍذ االجرائٍت

٤ات اـص١َٛ بٛصؿٗا اسد٣ تبدٚ أ١ُٖٝ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥، يف ايسبط بني ادسا
املعاٖس ايػه١ًٝ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ؾطال عٔ االٚضاع اييت سددٖا ايكإْٛ، نُا 

ؾايػا١ٜ َٓٗا ٖٞ ؼكٝل  (،1)اْٗا تسَٞ اىل ؼدٜد ايٓػاط االدسا٥ٞ يًدصّٛ مبد٠ ش١َٝٓ
ايٓصاع  غسض تٓعُٝٞ ٜتهؿٌ عطٔ ضري ايدع٣ٛ ٚاملساؾع١ ٚاؿًٝٛي١ َٔ دٕٚ اطاي١ اَد

ٚاملُاط١ً ٚتٛؾري بايؿصٌ يف ايدعا٣ٚ اييت ُتكاّ َٔ ادً٘ ٚاؿد َٔ اضباب ايتطٜٛـ 
مما ٜكتطٞ محاٜتِٗ َٔ املؿادأ٠ ٚمتهِٝٓٗ َٔ  ،(2)عداد ٚضا٥ٌ ايدؾاعايؿسص١ يًدصِ أل

ٍٚ ؾطاًل عٔ اْٗا تؤدٟ اىل ايتٛؾٝل بني  ،ؾسص١ اؽاذ َا ٜكسزْٚ٘ َٔ ادسا٤ات ايتكاضٞ يف تس
ايرٟ ٜكطٞ بطسٚز٠ تبطٝط ادسا٤ات ايتكاضٞ ٚضسع١ ايؿصٌ يف املٓاشعات زعا١ٜ املبدأ 

يًدصّٛ يهٞ تطتكس َسانصِٖ ايكا١ْْٝٛ يرا حيكل اِٖ املبادئ ٚاالٖداف االضاض١ٝ يف قإْٛ 
 (.3)املساؾعات ٖٚٛ ؼكٝل ايكطا٤ ايعادٍ ايعادٌ

دسا١ٝ٥ ٚايصٛز اييت املكصٛد باملٛاعٝد اال بٝإٚاْطالقًا مما تكدّ ال بد يٓا َٔ 
املطتذد،  نٛزْٚا ؾاٜسٚع َّصَِّٝس تًو املٛاعٝد يف ظٌ تؿػٞ دا٥ش١، ٚاٚزدٖا املػسع

 اإلدسا١ٝ٥، ٚذيو ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:ملٛاعٝد تًو اتػسٜع١ٝ يايُا١ٜ َٚد٣ اؿ
 قٌ اؿُا١ٜ َٔ آثاز اؾا٥ش١. املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥

 ٛز محاٜتٗا.ـــا٥ش١ ع٢ً املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚصاملطًب ايجاْٞ: أثس اؾ
 
 
 
 

                                                      

، مشذأة السعارف/ 2نبيل اسساعيل عسخ، أصػل السخافعات السجنية والتجارية، )ط ( د.2)
 .766(، ص2986

( د. صالح الجيغ عبج الصيف الشاىي، الػجيد في مبادئ التشطيع القزائي والتقاضي 1)
 . 223(، ص2983، دار السيج/ 2والسخافعات في السسمكة االردنية الياشسية، )ط

 . 259لسرجر الدابق، ص( د. عباس العبػدي، ا3)
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 ادلطهب األول
 حمم احلماٌت من آثار اجلائحت مفهىو ادلىاعٍذ اإلجرائٍت

فُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات  تطُٔتاملد١ْٝ االدسا١ٝ٥ املساؾعات قإْٛ إذا ناْت قٛاعد 
  قإْٛ املساؾعاتًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ أٚ ايكطا١ٝ٥ سٝصا بايؼ األ١ُٖٝ يفؾإ يٚاملٛاعٝد، 

، ْعسا ملا ٜرتتب عًٝٗا َٔ ْتا٥ر ١َُٗ ٚخطري٠ يف ذات ايٛقت، قد تصٌ أسٝاْا إىل املد١ْٝ
، ٚتبدٚ ق١ُٝ ٖرا ايعاٌَ )ايصَٔ( يف عٓد عدّ َساعات٘ هلا ؾكدإ ايػدص ؿك٘ متاَا

ازتباط  ، َٖٚٛٛاعٝدٖااإلدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ َٔ سٝح االزتباط ايٛثٝل بني ايكٛاعد اإلدسا١ٝ٥ ٚ
اضتًصَت٘ ايعداي١، ٜبدأ َٔ تازٜذ زؾع ايدع٣ٛ ٚست٢ صدٚز سهِ ؾٝٗا ٚست٢ ٜصري اؿهِ 

 االدعا٤يف ايدع٣ٛ باتا، بٌ ٚمتتد ٖرٙ األ١ُٖٝ ست٢ متاّ تٓؿٝر اؿهِ ؾايصَٔ ٜطبط َطاز 
ٚايدؾع ٚاؿطٛز ٚايػٝاب ٚاؿهِ ٚايطكـ ايصَين ايرٟ ٜتكٝد ب٘ يف إصدازٙ ٚ نريو ايطعٔ 

 . ٓؿٝرٙؾٝ٘ ٚت
يريو ال بد َٔ بٝإ تعسٜـ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚبٝإ طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ ٚصٛزٖا، 

 ٚذيو ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:
 .اُٖٝتٗاايؿسع األٍٚ: تعسٜـ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚ

 .ٚطبٝعتٗا ١ٝـٛاعٝد اإلدسا٥ايؿسع ايجاْٞ: صٛز امل
 انفرع األول

 اهمٍتهاتعرٌف ادلىاعٍذ اإلجرائٍت و
املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ يف ايًػ١ ٚاالصطالح ٚبٝإ اُٖٝتٗا ٜكتطٞ عسض  إ تعسٜـ

 ٖرا ايؿسع ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:
 أٚال: تعسٜـ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥

ُٙ َِٚعّدا ( 1)املٛاعٝد يف ايًػ١ ايعسب١ٝ مجع َٝعاد، َػتك١ َٔ )َٚعَد(، ٜكاٍ َٚعَِدُت٘ أَعُِد

ِٛعِد: َٛضع ايتٛاعد ٖٚ قاٍ َٛعدنِ ّٜٛ ﴿ٛ املٝعاد، قاٍ تعاىل: ٖٚٞ مبع٢ٓ املٛعد، ٚاملَ
﴾ايص١ٜٓ ٚإ ُٜشػس ايٓاع ضش٢

، ٚتأتٞ مبع٢ٓ املٛاعد٠، املٝعاد: امُلَٛاعَد٠َ ٚقت ايٛعد (2)
                                                      

(، 2991، دار الفكخ/ 2( أبي الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا، معجع مقاييذ المغة، )ط2)
 .2297ص

 .59( سػرة شو اآلية: 1)
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﴾بٌ شعُتِ إ ئ لعٌ يهِ َٛعدًا﴿، قاٍ تعاىل: (1)َٚٛضع٘
، ٚعًٝ٘ ؾاملٝعاد ٜدٍ ع٢ً (2)

 ؾرت٠ ش١َٝٓ قدد٠ هلا بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ.
َٔ ايتعسٜؿات، ؾكد ُعسؾت  ايعدٜد، ؾٗٓاى (3)االصطالح ايؿكٗٞ اَا املٛاعٝد يف

، ٜٚؤخر عًٝ٘ أْ٘ سصس َٔ (4)" ؾرت٠ ش١َٝٓ حيددٖا ايكإْٛ، ٜكٝد بٗا اإلدسا٤ ايكطا٥ٞ"
حيدد املٝعاد اإلدسا٥ٞ يف ايكإْٛ ؾكط، َع إٔ احمله١ُ هلا ايطًط١ يتشدٜد بعض املٛاعٝد، 

 دٜد بعض املٛاعٝد.ؾطال عٔ إٔ يًدصّٛ ضًط١ يتش
ٚعسؾٗا داْب اخس يف ايؿك٘ بأْٗا: "األدٌ ايرٟ حيددٙ ايكإْٛ، إلدسا٤ عٌُ َٔ 
أعُاٍ املساؾعات خالي٘، أٚ قبٌ سًٛي٘، أٚ ٖٛ اآلدٌ ايرٟ حيسّ ايكإْٛ إدسا٤ ايعٌُ ست٢ 

بأْٗا: "أٚقات قدد٠ َٔ ايصَٔ َع١ًَٛ ايبدا١ٜ ، ُٚعسؾت بتعسٜـ َػاب٘ (5)ٜٓكطٞ"

                                                      

 .2213( أبي الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا، السرجر الدابق، ص 2)
 .18( سػرة الكيف اآلية: 1)
السػاعيج االجخائية، ألنو يصمق عمى كل مجة ( ىشاك مغ يجج الخمط الذائع في تعخيف 3)

زمشية واردة في نز اجخائي ميعادًا بغس الشطخ عغ وضيفة ىحه السجة في تحجيج السيعاد 
وسػاء كان اتخاذ االجخاء فييا أو بعج انقزائيا أو قبل حمػليا، ويجج انو اذا كان مقبػاًل 

فييا ميعادًا، فان ذلظ ال يسكغ ان  وشبيعيًا ان تدسى السجة الدمشية التي ال يتخح االجخاء
يتساشى مشصقيًا مع جػىخ تعخيف السيعاد، والدبب ان ىحه السجة ال يجػز قبل مزييا 
اتخاذ االجخاء فيي حائل مغ دون االجخاء وليذ ميقاتًا لُو، ومغ ثع فان لفطة السيعاد 

ومثاليا السػاعيج  تصمق عمى السػاعيج االجخائية الشاقرة التي يجب اتخاذ االجخاء خالليا،
مغ "قانػن السخافعات السجنية  272السحجدة لدمػك شخق الصعغ التي اشارت الييا السادة 

مغ قانػن السخافعات السجنية والتجارية السرخي؛ يشطخ: د. احسج  125العخاقي"؛ والسادة 
 .115- 111(، ص2978مدمع، اصػل السخافعات، )دار الفكخ العخبي/ 

الذػاربي، مػاعيج اإلجخاءات القزائية في ضػء القزاء والفقو، )مؤسدة ( د. عبج الحسيج 1)
 .7(، ص2987الثقافة الجامعية/ 

( دمحم العذساوي، ود. عبج الػىاب العذساوي، قػاعج السخافعات في التذخيع السرخي 5)
 .731(، ص2958، )مكتبة اآلداب/ 2والسقارن، ج
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١، ميازع االدسا٤ ايكطا٥ٞ ؾٝٗا أٚ بعد اْكطا٥ٗا أٚ قبٌ سًٛهلا ٚخيتًـ ٖرا ايٛقت ٚايٓٗاٜ
 .(1)أٚ املٝعاد َٔ ادسا٤ اىل اخس سطبُا ٜساٙ املػسع ناؾًٝا ملُازض١ االدسا٤ ايكطا٥ٞ ؾٝ٘"

ًٜٚشغ إ َٔ قاٍ بٗرا ايتعسٜـ قد اٚزد تعداد ألقطاّ املٛاعٝد داخٌ ايتعسٜـ َع إٔ 
ّ ال تدخٌ يف ايتعسٜـ، ٚيعٌ َٔ األْطب إٔ ُْعسؾٗا باْٗا: ايؿرت٠ ايص١َٝٓ األصٌ إٔ األقطا

اييت حيددٖا ايكإْٛ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ يف ذيو، ٜكٝد بٗا اؽاذ اإلدسا٤ ايكطا٥ٞ. ٚبريو ٜدخٌ 
 ًدصّٛ.يدٖا ٜدٜرتى ؼيف ايتعسٜـ املٛاعٝد اييت ؼددٖا احمله١ُ ٚاملٛاعٝد اييت 

 ا١ٝ٥ اإلدسأ١ُٖٝ املٛاعٝد ثاْٝا: 
تٗدف إىل دؾع  اذ اْٗاتتطح أ١ُٖٝ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ َٔ خالٍ بٝإ ٚظٝؿتٗا، 

اـصِ ٚمحً٘ ع٢ً ايكٝاّ أٚ اؽاذ عٌُ إدسا٥ٞ َعني خالٍ شَٔ َعكٍٛ، ست٢ ال تبك٢ 
 ،(2)تسى ايدع٣ٛ يًُسادع١تشدٜد َٝعاد ناـص١َٛ زٖٔ إزادت٘ ٜتشسى بٗا يف أٟ ٚقت غا٤، 

تسَٞ إىل َٓح اـصّٛ ؾرت٠ ش١َٝٓ ناؾ١ٝ ، ؾطال عٔ اْٗا ري ْٗا١ٜست٢ ال تهٕٛ َؤبد٠ بػ
 .(3)زَٚعكٛي١ َٓطكٝا يًكٝاّ بعٌُ قطا٥ٞ َعني، َجٌ َٝعاد ايتهًٝـ باؿطٛ

مبا ٜكتطٞ أال ٜرتى أَس َباغستٗا يًدصّٛ بػري قٝد شَين، ٚإال تأبدت 
١ يف ٚقت َعكٍٛ، ٖٛ أَس حيكل َصاحل اـصّٛ باضتكساز َسانصِٖ ايكاْْٛٝٚاملٓاشعات، 

ٜٚكتطٝ٘ يف ْؿظ ايٛقت سطٔ ضري ايعٌُ أَاّ ايكطا٤ بعدّ تساخٞ اإلدسا٤ات أَاّ 
تٛؾٝكًا بني ٖرٙ ٖاتني ١، ٚاحملانِ ست٢ ال ٜجكٌ ناًٖٗا غصَٛات زاند٠ تعطٌ ضري ايعداي

ايٛظٝؿتني جيب أال تهٕٛ بايػ١ ايكصس ؾتؿٛت ؾسص االضتعداد ٚؼٍٛ دٕٚ ايس١ٜٚ ايالش١َ 
 .أدا٤ ايعداي١ؿطٔ 

دعا٤ ٝد اإلدسا١ٝ٥ ضسٚز٠ اسرتاّ سل االاملػسع يف ضٝام ؼدٜدٙ يًُٛاعزاع٢ ٚقد 
كصد تكدِٜ بٚايدؾاع، ايرٟ ٜطتٛدب إٔ تتاح ايؿسص١ ايالش١َ بإطاي١ املٛاعٝد يصَٔ َعكٍٛ 

                                                      

، السػاعيج االجخائية في قانػن السخافعات ( نقاًل عغ: زياد دمحم شحاذة معيػف الصائي2)
(، 1229جامعة السػصل،  -دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، )كمية الحقػق  -السجنية 

 . 22ص"
 مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي. 51( السادة 1)
 مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي. 11( السادة 3)
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ضسٚز٠ ايعٌُ ع٢ً  ؾطال عٔنٌ َٔ املدعٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ ايطًبات ٚايدؾٛع يف ايدع٣ٛ، 
 .(1)األدٌؿكٛم ايرٟ ٜتطًب ايدؾاع عٓٗا ٚاملطايب١ بٗا قطا٥ٝا َٛاعٝد قصري٠ اضتكساز ا

 انفرع انثانً
 صىر ادلىاعٍذ اإلجرائٍت وطبٍعتها

ٖٓاى فُٛع١ صٛز يًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚؾكًا يًصا١ٜٚ اييت ٜٓعس ايٝٗا َٔ خالهلا 
ٚبٝإ نٌ ذيو  ٚالعتبازات عدٜد٠، ؾطال إ اْٗا ذات طبٝع١ متٝصٖا َٔ َدد ايتكادّ،

 :ٜكتطٞ تكطِٝ ٖرا ايؿسع ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ
 أٚال: صٛز املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥

يًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ صٛز، عطب ايٛقت ايرٟ جيب اؽاذ االدسا٤ ؾٝ٘، اٚ عطب 
عد٠  تكطُٝٗا اىل بٓا٤ ع٢ً ذيو ايطًط١ اييت تكسزٖا، اٚ عطب َٔ ميتًو تكدٜسٖا اذ دس٣

 صٛز، ٚع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:
ٖٚٞ املد٠ ايص١َٝٓ اييت ٜتٛدب اْكطا٥ٗا بايهاٌَ ست٢  :املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ ايها١ًَ .1

ٜتط٢ٓ يًدصِ اؽاذ االدسا٤ ايكطا٥ٞ بعدٖا، َٚٔ ثِ ال ٜطتطٝع ٚؾل ٖرا ايٓٛع َٔ 
ٚاهلدف َٔ ٖرا املٝعاد َٓح  ،(2)املٛاعٝد اؽاذ االدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ ال قبًٗا ٚال ؾٝٗا

 .(3)١ٝ إلعداد ٚضا٥ٌ دؾاع٘اـصِ ؾرت٠ ش١َٝٓ ناؾ

                                                      

-768افعات السجنية والتجارية، مرجر سابق، ص( د. نبيل إسساعيل عسخ، أصػل السخ 2)
769. 

(، 2916، )دار الفكخ العخبي/ 1( "د. محػد دمحم ىاشع، قانػن القزاء السجني، ج1)
؛ د. فارس عمي عسخ عمي الجخجخي، "عػارض السػاعيج االجخائية في قانػن 266ص

غ لمحقػق، ، مجمة الخافجي17(، العجد 1226دراسة مقارنة"، ) -السخافعات السجنية 
 . 82ص

-768( د. نبيل إسساعيل عسخ، أصػل السخافعات السجنية والتجارية، مرجر سابق، ص3)
769. 
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، اييت ال جيٛش ايبد٤ ؾٝٗا اال (1)َٚٔ أبسش االَج١ً ع٢ً املٛاعٝد ايها١ًَ بد٤ املساؾع١       
اال يف  (2)بعد اْكطا٤ َد٠ ثالث١ أٜاّ ع٢ً األقٌ َٔ تازٜذ سصٍٛ ايتبًٝؼ ايكطا٥ٞ

 . (4)إذ جيٛش يًكاضٞ اْكاص ٖرٙ املد٠ (3)اؿاالت املطتعذ١ً
ايكطا٥ٞ ٖٚٞ املٛاعٝد اييت ٜطتًصّ يهٞ ٜهٕٛ االدسا٤  :د اإلدسا١ٝ٥ ايٓاقص١املٛاعٝ .2

، ؾاذا انتًُت تًو (5)اؽاذٙ إ ٜتِ يف املٝعاد احملدد خالهلا َٝعادصشٝشًا َٔ سٝح 
ٚمسٞ ٖرا املٝعاد ْاقصًا ألْ٘ ، (6)بعد اْكطا٥ٗاال ميهٔ اؽاذ االدسا٤ ؾاملٛاعٝد 

، ٚإ عدّ ايتكُّد (7)َٚٔ ثِ ٜٓكص دص٤ َٔ املٝعاد ٜتعني إٔ ٜتدر اإلدسا٤ خالي٘،
باملٝعاد ايٓاقص ٜرتتب عًٝ٘ ضكٛط اؿل يف اؽاذ اإلدسا٤ ؾٝهٕٛ اإلدسا٤ غري 

                                                      

( السخافعة: السخحمة التي تبجأ مغ دفع الخسع عغ الجعػى وتشتيي بختام السخافعة وفييا تتابع 2)
 اجخاءات الخرػمة عمى وفق نطام الحي يحجده قانػن السخافعات لكي ترل الخرػمة

الجليسي، ابصال  الى ىجفيا السشذػد برجور الحكع في مػضػعيا؛ يشطخ: د. جياد ثامخ
 . 293ىسال بالػاجبات االجخائية، السرجر الدابق"، صعخيزة الجعػى لإل

( التبميغ القزائي: ىػ وسيمة رسسية يبمغ بيا الخرع عغ واقعة معيشة تسكشو مغ االشالع 1)
. فارس عمي عسخ عمي الجخجخي، التبميغات عمييا وتدمسو صػرة مشيا؛ يشطخ: د

(، 1227دراسة مقارنة، )مشذأة السعارف/  –القزائية ودورىا في حدع الجعػى السجنية 
 . 17ص

( االستعجال ىػ الخصخ الحقيقي السحجق بالحق السخاد لمسحافطة عميو باتخاذ اجخاءات 3)
سمػكي، قانػن السخافعات سخيعة الحي يمدم درؤه بدخعة؛ يشطخ: د. اياد عبج الجبار ال

 . 272(، ص1229، العاتظ/ 1السجنية، )ط
مغ قانػن السخافعات السجنية  66مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي؛ السادة  11( السادة 1)

 مغ قانػن االجخاءات السجنية الفخندي.  617- 613والتجارية السرخي؛ السػاد 
؛ د. نبيل إسساعيل عسخ، أصػل 9بق، ص( د. عبج الحسيج الذػاربي، السرجر الدا5)

 .769السخافعات السجنية والتجارية، مرجر سابق، ص
، 2982( د. عبج الباسط جسيعي، مبادئ السخافعات، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 6)

 . 182ص
 .9( د. عبج الحسيج الذػاربي، السرجر الدابق، ص7)
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َٚٔ أبسش االَج١ً ايٛازد٠ يف قإْٛ املساؾعات ع٢ً املٛاعٝد ايٓاقص١ ٖٞ ، (1)َكبٍٛ
 .(2)املٛاعٝد احملدد٠ يطًٛى طسم ايطعٔ

ٖٚٛ ايطعٔ، ال بد َٔ َباغست٘ خالٍ املد٠ املٓصٛص عًٝٗا، َٚٔ ؾاإلدسا٤ ٖٓا        
ثِ ٜٓكص دص٤ َٔ ٖرا املٝعاد، ٚال ميهٓ٘ االضتؿاد٠ َٔ املٝعاد ناَاًل، ألْ٘ إٕ أزاد 
تكدِٜ ايطعٔ يف آخس ّٜٛ ؾال بد إٔ ٜكدَ٘ خالٍ ايٓٗاز ٚبريو ال ميهٓ٘ االضتؿاد٠ َٔ 

 .( 3)بك١ٝ ايّٝٛ
ٖٚٞ املٛاعٝد اييت تكتطٞ إ ٜتدر االدسا٤ قبٌ بد٥ٗا  :(4)تد٠املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ املس .3

ؾعٓد ، (5)ال جيٛش ايكٝاّ باإلدسا٤، ٖٚرٙ َٛاعٝد ؼطب بطسٜك١ عهط١ٝؾؾاذا بدأت 
سطاب ٖرا املٝعاد ؾإْٓا مطب٘ بطسٜك١ َعهٛض١ ؾٓبدأ َٔ تازٜذ اؽاذ االدسا٤ ثِ 

، ؾٗٞ (6)تطُٝت٘ باملٝعاد املستدْسدع إىل ايٛزا٤ مبكداز شَٔ املٝعاد، ٖٚرا ٖٛ ضبب 
، ٜٚتؿل ٖرا املٝعاد املستد َع (7)ايؿرت٠ ايص١َٝٓ جيب اؽاذ اإلدسا٤ قبٌ إٔ تبدأ

املٝعاد ايهاٌَ يف أْ٘ ال جيٛش اؽاذ اإلدسا٤ خالي٘، اال اْ٘ ٜؿرتم عٓ٘ يف أْ٘ يف املٝعاد 
ذب اؽاذ اإلدسا٤ قبٌ ايهاٌَ جيب اؽاذ اإلدسا٤ بعد ْٗاٜت٘، أَا يف املٝعاد املستد ؾٝ

                                                      

 .769والتجارية، مرجر سابق، ص ( د. نبيل إسساعيل عسخ، أصػل السخافعات السجنية2)
مغ قانػن السخافعات  125مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي؛ السادة:  272( السادة: 1)

 مغ قانػن االجخاءات السجنية الفخندي. 512 – 538السجنية والتجارية السرخي؛ السػاد: 
 .9( د. عبج الحسيج الذػاربي، السرجر الدابق، ص3)
امكانية ان تعج السػاعيج السختجة نػعًا ثالثًا مغ انػاع السػاعيج االجخائية ( ىشاك مغ يشكخ 1)

ويجج ان تمظ السػاعيج مجخد حالة مغ الحاالت التي يتابع فييا مػعجان يشتيي األول مشيا 
قبل بجاية السػعج الثاني، لسديج مغ التفريل "يشطخ: د. رمدي سيف، الػسيط في شخح 

 . 177(، ص2969التجارية، )دار الشيزة العخبية/ قانػن السخافعات السجنية و 
( جسال مػلػد ذيبان، ضػابط صحة وعجالة الحكع القزائي في الجعػى السجنية، )دار 5)

 . 82(، ص2991الذؤون الثقافية العامة/ 
 .8( د. عبج الحسيج الذػاربي، السرجر الدابق، ص6)
 .769لتجارية، مرجر سابق، ص( د. نبيل إسساعيل عسخ، أصػل السخافعات السجنية وا7)
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، ٚايػا١ٜ َٔ ٖرٙ املٛاعٝد ايتشكل َٔ دد١ٜ اإلدسا٤ املطًٛب اؽاذٙ قبٌ (1)بداٜت٘
 املٝعاد، ست٢ ٜتُهٔ أصشاب ايػإٔ َٔ االضتعداد ملٛاد١ٗ اإلدسا٤ َٚا ٜكتطٝ٘.

 رَٟٚٔ أبسش االَج١ً عًٝٗا َا ْص عًٝ٘ املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚاي
ع٢ً اـصِ إ جيٝب ع٢ً ايدع٣ٛ بعد تبًٝػ٘ بعسٜطتٗا ٚقبٌ سًٍٛ اؾًط١  اٚدب

إ ٜكدَٛا يٛا٥شِٗ َٚطتُطهاتِٗ قبٌ َٔ ع٢ً اـصّٛ  َا اٚدب٘؛ ٚ(2)احملدد٠ يٓعسٖا
 ، َٚا ْص عًٝ٘ املػسع املصسٟ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ(3)اؾًط١ االٚىل َٔ املساؾع١

اض ع٢ً قا١ُ٥ غسٚط بٝع ايعكاز قبٌ اؾًط١ احملدد٠ يٓعس َٔ ٚدٛب ابدا٤ االعرت ٚايتذاز١ٜ
 . (4)االعرتاضات بجالث١ اٜاّ ع٢ً االقٌ، يرا جيب إ ٜكدّ االعرتاض قبٌ إ ٜبدأ

ٖٓاى أغهاٍ أخس٣ َٔ املٛاعٝد ال ُتشدد  اإلدسا١ٝ٥:صٛز أخس٣ َٔ املٛاعٝد  .4
ٓاضبات َع١ٓٝ، أٚ بايٛسدات ايص١َٝٓ َٔ األٜاّ أٚ ايطاعات، ٚإمنا ؼدد عصٍٛ َ

، (5)تستٝب َعني ؾإذا مل ٜتدر اإلدسا٤ يف ٖرٙ املٓاضب١ أٚ قبًٗا ؾإْ٘ ٜصبح غري َكبٍٛ
جيب  ، َٚٔ ذيو َجال َٝعاد تكدِٜ ايدؾٛع ايػه١ًٝ غري املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ(5)َكبٍٛ

إبداؤٖا  قبٌ أٟ  طًب أٚ دؾاع  يف ايدع٣ٛ، ٚ إال ضكط اؿل ؾُٝا مل ٜبد َٓٗا، ٖٚرا 
 اي٘ ٖٚٞ ايتهًِ يف َٛضٛع ايدع٣ٛ أٚ مٛٙ ٚيٝظ تكٝٝد بصَٔ.تكٝٝد ع

ٖٚٓاى تكطِٝ يًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ باعتباز د١ٗ ؼدٜدٖا اىل: َٛاعٝد داَد٠: ٖٚٞ اييت 
سددٖا املػسع ؼدٜد دقٝكًا، ٚمل ٜؿٛض ؼدٜدٖا ؾ١ٗ أخس٣ ضٛا٤ يف إْكاصٗا أٚ شٜادتٗا، 

املٛاعٝد باملٌٗ ايكا١ْْٝٛ، نُٛاعٝد ايطعٔ.  ٖٚرا ٖٛ األصٌ، ٜٚطُٞ ايبعض ٖرا ايٓٛع َٔ
َٚٛاعٝد َس١ْ: ٖٚٞ اييت مل حيددٖا املػسع، ٚإمنا تتٛىل احمله١ُ ؼدٜدٖا، ٚهلا اـٝاز يف 
ٌَُُٗ ايكطا١ٝ٥، َجاٍ ذيو َٛاعٝد  متدٜد ٖرا املٛعد أٚ ْكصاْ٘، ٜٚطُٝ٘ ايبعض بايـ

عًٝ٘ ؼدٜد بدا١ٜ َٝعاد ايطعٔ  اؿطٛز أٚ ؼدٜد َٝعاد اضتالّ ْطد١ اؿهِ ٚايرٟ ٜرتتب

                                                      

 .8( د. عبج الحسيج الذػاربي، السرجر الدابق، ص2)
 مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي. 193/1( السادة 1)
 مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي. 59/2( السادة 3)
 مغ قانػن السخافعات السجنية والتجارية السرخي. 131و  111( السادة 1)
 .772إسساعيل عسخ، أصػل السخافعات السجنية والتجارية، مرجر سابق، ص( د. نبيل 5)
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، ٚقد جيعٌ املػسع (1)يف اؿهِ، اٚ حيددٖا اـصّٛ َجاٍ ذيو ؼدٜد َٝعاد ٚقـ ايدع٣ٛ
يًكاضٞ أٚ يًدصّٛ اؿل يف ؼدٜد َٝعاد َعني، َٚٔ أَج١ً ذيو: َٝعاد اْتٗا٤ دع٣ٛ 

 اؿساض١.
 ثاْٝا: ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاعٝد االدسا١ٝ٥

االدسا١ٝ٥ تكطٞ بٛدٛب اؽاذ االدسا٤ ضُٔ املٛاعٝد اييت ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ 
سددٖا ايكإْٛ، ؾإذا مل حيرتّ اـصِ ٖرٙ املٛاعٝد، ضكط سك٘ يف اؽاذ االدسا٤ ٖٚرٙ 
ايكاعد٠ َٔ ايٓعاّ ايعاّ ال جيٛش كايؿتٗا، ضٛا٤ بتُدٜد املد٠ احملدد٠ الؽاذ االدسا٤ أّ 

ّ ايعاّ، ؾإ ع٢ً احمله١ُ املدتص١ إٔ تكطٞ بتكصريٖا، ٚمبا إ ٖرٙ ايكاعد٠ َٔ ايٓعا
، ٜٚؿِٗ (2)بٗا َٔ تًكا٤ ْؿطٗا، ؾتَسّد االدسا٤ إذا زؾع هلا خازز َدت٘ احملدد٠ بٓص ايكإْٛ

َُطكط ٖٚرا َا ال خالف  َٔ ذيو إٔ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٖٞ َدد ضكٛط، ٚيٝطت َدد تكادّ 
ٖٛ ضكٛط اؿل يف اؽاذ االدسا٤ يف ظٌ  ، ٚبريو ؾإ األصٌ(3)عًٝ٘ يف ايؿك٘ ايكاْْٛٞ أٜطًا

ؾٛات َٝعادٙ، اال إ اؿهِ يف ظٌ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ٚيكطعٗا زابط١ ايطبب١ٝ 
بني عدّ َباغس٠ اـصِ يإلدسا٤ات ٚؾٛات َٛعدٖا احملدد ٜكتطٞ سال انجس عداي١ ٖٚٛ 

ؾطال عٔ محا١ٜ اؿًٝٛي١ دٕٚ ضكٛط اؿل يف اؽاذ االدسا٤ ٚمحا١ٜ ٖرٙ املٛاعٝد، 
 اـصّٛ ٚاؿؿاظ ع٢ً سكٛقِٗ.

                                                      

( د. نبيل إسساعيل عسخ، ود. أحسج خميل، قانػن السخافعات السجنية والتجارية، )دار 2)
 .365-361(، ص2997الجامعة الججيجة لمشذخ/ 

(، 2959، مشذأة السعارف/ 2فتحي والي، نطخية البصالن في قانػن السخافعات، )ط د. (1)
، دار الدشيػري/ 2؛ د. عباس العبػدي، شخح قانػن السخافعات السجنية، )ط193ص

، 2أصػل السخافعات السجنية، )ط؛ د. عرست عبج السجيج بكخ، 161(، ص1226
؛ سعجون ناجي القذصيشي، شخح احكام قانػن 718، ص(1223مصبعة جامعة جييان/ 

 .331(، ص2979، مصبعة السعارف/ 3، )ط2السخافعات، ج
(، 1225( د. أحسج أبػ الػفا، أصػل السحاكسات السجنية، )مكتبة الػفاء القانػنية/ 3)

، )دار الشيزة 1؛ د. فتحي والي، السبدػط في قانػن القزاء السجني، ج572ص
؛ د. آدم وىيب الشجاوي، السخافعات السجنية، )العاتظ لرشاعة 196(، ص1227العخبية/ 
  .378(، ص 1221الكتاب/ 
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َُددًا قا١ْْٝٛ  ٚتتػاب٘ َٛاعٝد ايطكٛط َٚٛاعٝد ايتكادّ املطكط يف إٔ نالُٖا ٜتطُٔ 
ٜرتتب ع٢ً اْكطا٥ٗا ضكٛط اؿل املتعًل بٗا، ٖٚرا َا قد ٜجري يبطًا يف أَها١ْٝ ايتُٝٝص 

االدسا٤ اٚ َباغست٘ بٛصؿٗا بُٝٓٗا، مما ٜكتطٞ َع٘ ضسٚز٠ ايتُٝٝص بني َٛاعٝد اؽاذ 
 .َٛاعٝد ضكٛط، َٚٛاعٝد ايتكادّ امُلطكط

ٜهُٔ املعٝاز األضاضٞ يًتُٝٝص بني َٛاعٝد اؽاذ االدسا٤ نُٛاعٝد ضكٛط ٚ    
ٌٍ َُٓٗا، ؾايػا١ٜ َٔ تػسٜع َٛاعٝد  َٚٛاعٝد ايتكادّ امُلطكط يف ايػا١ٜ املتٛخا٠ َٔ ُن

ضتعُاٍ ايػدص يسخص١ سددٖا ي٘ ايكإْٛ، أَا ايطكٛط ٖٞ يتشدٜد َد٠ َع١ٓٝ َٔ ايصَٔ ال
ايػا١ٜ َٔ تػسٜع َٛاعٝد ايتكادّ املطكط ؾٗٞ ؿُا١ٜ أٚضاع َطتكس٠ يف ايتعاٌَ، أٚ إلٜكاع 
دصا٤ٍ ع٢ً اُٖاٍ ايدا٥ٔ الضتٝؿا٤ سك٘ َٔ َدٜٓ٘، أٚ يتكّٛ نكس١ٜٓ ع٢ً اْكطا٤ االيتصاّ 

 .(1)بايٛؾا٤ بايدٜٔ
٤ َٔ ايٓعاّ ايعاّ، يرا ٜتٛدب ع٢ً احمله١ُ ؾطال عٔ إٔ َٛاعٝد اؽاذ االدسا

اييت تٓعس االدسا٤ إٔ تكطٞ بٗا َٔ تًكا٤ ْؿطٗا، ؾتشهِ بِسَّدٙ إذا زؾع هلا بعد اْكطا٤ 
امل١ًٗ احملدد٠ ي٘ يف ايكإْٛ، دٚمنا ساد١ إلثاز٠ ٖرا املٛضٛع َٔ اـصِ اآلخس، بُٝٓا ال 

امُلطكط َٔ تًكا٤ ْؿطٗا، ٚإمنا عًٝٗا  ُتًصّ قه١ُ املٛضٛع ٚال ميهٓٗا إٔ تكطٞ بايتكادّ
ايٓعس يف املٛضٛع بعد إٔ ٜجريٙ أسد اـصّٛ يف ايدع٣ٛ، ؾإٔ مل ٜجسٙ أٚ ٜتُطو ب٘ َٔ 

 .(2)ي٘ اؿل ؾٝ٘، ؾال ٚد٘ يًكطا٤ ب٘ َٔ احمله١ُ
ٚؾطال عُا تكدّ عاد٠ تهٕٛ َٛاعٝد ايطكٛط أقٌ َد٠ َٔ َٛاعٝد ايتكادّ     

ال تتذاٚش امل١ًٗ احملدد٠ يطسم ايطعٔ يف األسهاّ ايكطا١ٝ٥  امُلطكط، ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ
َُطكط عٔ ثالث١ أغٗس.  َد٠ ثالثني ًَٜٛا، بُٝٓا ال تكٌ أقٌ َد٠ تكادّ 

 
 

                                                      

، 3، )ط3د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، الػسيط في شخح القانػن السجني الججيج، ج( 2)
؛ د. سميسان مخقذ، الػافي في شخح 2222(، ص1222مشذػرات الحمبي الحقػقية/ 

 . 833(، ص1222، دار الشيزة العخبية/ 1، )ط1القانػن السجني، ج
ن السجني الججيج، السرجر ( د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، الػسيط في شخح القانػ 1)

 .2222الدابق، ص
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 ادلطهب انثانً
 محاٌتهاصىر أثر اجلائحت عهى ادلىاعٍذ اإلجرائٍت و

ُ٘ املػسَّع يً إ اؽاذ االدسا٤ ايكطا٥ٞ سكٞ دصّٛ مبا ٜهؿٌ سل إدسا٥ٞ َََٓشَ
َّدٙ مبٛاعٝد قدد٠ ٜرتتب ع٢ً اْكطا٥ٗا ضكٛط٘االدعا٤ ٚايدؾاع إال إٔ املػسَّع  ،، ٚقَ

يعسف طازئ خاص ميٓع٘ َٔ االدسا٤  اؽاذالستُاٍ تعسض صاسب اؿل يف  ًاؼطب
نٛزْٚا املطتذد ؾاٜسٚع َع تعطٌٝ املؤضطات ايسمس١ٝ بطبب دا٥ش١ ، ٚاضتدداّ سك٘

اإلدسا١ٝ٥، ؾهإ ال بد َٔ محاٜتٗا، يريو نإ ال بد َٔ بٝإ د ٛاعٝاملبسشت إغهاي١ٝ اْكطا٤ 
أثس اؾا٥ش١ ع٢ً املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚصٛز محا١ٜ تًو املٛاعٝد يف ظًٗا، ٚذيو ع٢ً ٚؾل َا 

 ٜأتٞ:
 ـٝد اإلدسا١ٝ٥.األٍٚ: أثس اؾا٥ش١ عًـــ٢ املٛاعــايؿسع 

 ١.ايؿسع ايجاْٞ: محا١ٜ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ َٔ أثس اؾا٥ش
 انفرع األول

 أثر اجلائحت عهى ادلىاعٍذ اإلجرائٍت
األصٌ اْ٘ ٜرتتب ع٢ً عدّ َساعا٠ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ضكٛط اؿل يف اؽاذ 
االدسا٤، ٖٚرا يف ايعسٚف االعتٝاد١ٜ، اال اْ٘ يف ظٌ اؾا٥ش١ بٛصؿٗا ق٠ٛ قاٖس٠ ؾإ 

َباغس٠ االدسا٤ يف ٚقت٘  َكتطٝات ايعداي١ تطتًصّ تهٝٝؿًا اخس، اذ ال ٜد يًدصّٛ يف عدّ
احملدد ٚذيو يتعطٌٝ ايدٚاّ يف احملانِ ٚايدٚا٥س ايعدي١ٝ ايتابع١ هلا ٚؾسض سعس يًتذٛاٍ 
جملاب١ٗ اؾا٥ش١، ؾال بد َٔ إ ْبني َصري املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ اييت تعطًت بطبب دا٥ش١ 

 ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد.
لد اْ٘ تطُٔ ْصًا مل قٞ"، ؾباضتكسا٤ ْصٛص "قإْٛ املساؾعات املد١ٜٓ ايعسا

، (1)صسحيًا ٜعاجل أثس َطأي١ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ مبعٓاٖا ايعاّ ع٢ً إدسا٤ات ايتكاضٞ َٚٛاعٝدٖا

                                                      

( ومغ الججيخ باإلشارة اليو ان السذخع العخاقي فصغ الى معالجة االوضاع القانػنية في 2)
فتخات االزمات واالحجاث االستثشائية العامة، وذلظ في قخاٍر لسجمذ قيادة الثػرة )السشحل( 

 2992في  3311ية بالعجد والسشذػر في جخيجة الػقائع العخاق 2992لدشة  81رقع 
، اذ قزى فيو: "اوال: يػقف سخيان جسيع السجد 2992بسشاسبة حخب الخميج االولى 

 =الستعمقة بالصعػن في االحكام والقخارات السشرػص عمييا في قانػن السخافعات السجنية
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ْٚتٝذ١ هلرا ايؿساؽ ايتػسٜعٞ ساٍٚ ايباسجٕٛ االضتٓاد اىل بعض ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ 
١ٝ٥ اييت يتأصٌٝ ؾهس٠ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد، ٚالضُٝا َصري املٛاعٝد االدسا

بٛصؿٗا صٛز٠ املطتذد إ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا  (1)تعطًت بطببٗا، ؾرٖب زأٟ يف ايؿك٘
َٔ  84َٔ صٛز ايطبب االدٓيب ؼتِ اْكطاع املساؾع١، ٚعدَّ اؿاالت ايٛازد يف ْص املاد٠ 

"قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ" ٖٚٞ ساالت اٚزدٖا "املػسع ايعساقٞ" ع٢ً ضبٌٝ اؿصس ٖٚٞ 
د اـصّٛ أٚ ؾكد ا١ًٖٝ اـص١َٛ أٚ شٚاٍ ايصؿ١ ملٔ نإ ٜباغس اـص١َٛ ْٝاب١ ٚؾا٠ اس

عٓ٘، ٚإ ؼككت ٖرٙ اؿاالت ؼتِ اْكطاع اـص١َٛ ٚتٛقـ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ مجٝعٗا َا 
( َٔ قإْٛ املساؾعات 174مل تهٔ قد تٗٝأت ايدع٣ٛ يًشهِ يف َٛضٛعٗا، ٚنريو املاد٠ )

يٛؾا٠ احملهّٛ عًٝ٘، ٜٚٓطبل ٖرا اؿاٍ متاًَا ع٢ً دا٥ش١  املد١ْٝ اييت تٛقـ املدد
 ٜأتٞ:  اىل َاذيو طتٓد يف تربٜس ، ٜٚاملطتذد ؾاٜسٚع نٛزْٚا

َٔ قإْٛ  84زاد٠ اـصّٛ يف االسٛاٍ ايرٟ ذنسٖا املػسع "يف املاد٠ مل ٜهٔ إل -1
مما ٜٓطبل ع٢ً دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٖٛ املساؾعات املد١ْٝ" دخٌ يف ؼككٗا ٚ

 املطتذد. 

حيدد األثس ايرٟ ٜرتتب ع٢ً ؼكٝل اسد ٖرٙ اؿاالت ايجالث١ بػهٌ صسٜح َٔ املػسع  -2
 اال ٖٚٛ ٚقـ مجٝع املدد ايكا١ْْٝٛ. 

ٜٚؿِٗ مما تكدّ إ ؾا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد تأصٌٝ يف "قإْٛ املساؾعات 
ؾا٥ش١ ق١ُٝ بٛصؿٗا املد١ْٝ" ميهٔ االضتٓاد ايٝ٘ ٚإ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف ظٌ ٖرٙ ا

 َتٛقؿ١ ؿني شٚاٍ اثاز اؾا٥ش١ ٚاضت٦ٓاف ايعٌُ يف احملانِ ايعساق١ٝ. 
                                                                                                                              

اعتبارًا  2972لدشة  13وقانػن اصػل السحاكسات الجدائية رقع  2969لدشة  83رقع =
. ثانيًا: تخػيل 27/2/2992ريخ بجء العجوان االمخيكي الرييػني عمى العخاق في مغ تأ

وزيخ العجل بإصجار بيان بإنياء العسل باألحكام السشرػص عمييا في الفقخة اوال مغ ىحا 
القخار ويحجد استئشاف سخيان السجد القانػنية عشج زوال الطخف السػجب"، وقج سايخ ىحا 

الحي اوقف سخيان السجد  6/1/1212االعمى الرادر في  الحكع بيان مجمذ القزاء
 القانػنية شمية فتخة تعصيل الجوام بدبب جائحة فايخوس كػرونا السدتجج.

( د. ياسخ باسع ذنػن الدبعاوي، "جائحة فايخوس كػرونا وأثخىا في احكام القػانيغ 2)
 . 517اإلجخائية"، السرجر الدابق، ص
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ٚست٢  84اال اْ٘ ع٢ً ايسغِ تكدٜسْا يًسأٟ املتكدّ اال آْا ْعتكد إ ْص املاد٠ 
، ال ميهٔ إ تعد بأٟ ٚد٘ تأصٝال ايعساقٞ َٔ "قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 174املاد٠ 

ظٌ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد يألضباب  ْطاقٗا يف االدسا١ٝ٥ يف املٛاعٝد تأطريي
 اآلت١ٝ: 

َٔ قإْٛ املساؾعات  147ٚاملاد٠  84يكد ٚزدت اؿاالت اييت ذنسٖا املػسع يف املاد٠  -1
املد١ْٝ قد ع٢ً ضبٌٝ اؿصس ٚيٝظ املجاٍ، َٚٔ ثِ ؾٗٞ اضتجٓا٤ ٚال جيٛش ايتٛضع ب٘ 

اـصّٛ يف ساي١ اؿذس مل ٜؿكدٚا اًٖٝتِٗ ٚمل ٜؿكد َٔ ٚال ايكٝاع عًٝ٘، ؾطال عٔ إ 
 ميجًِٗ صؿت٘ َٔ دسا٤ ذيو إ مل ٜتٛؾٛا. 

َٔ املعًّٛ إ َٔ خصا٥ص ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ أًٜا ناْت َٛضٛع١ٝ أّ ادسا١ٝ٥ إ تتطِ  -2
بصؿ١ ايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد اال إ ٖرا ال ٜٓطبل ع٢ً نٌ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚال ميهٔ 

ٗا إ تطتٛعب اؿاالت ٚايٛقا٥ع املطتذد٠ يًصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ يًٓصٛص مجٝع
 يًٓص. 

ٜؤثس غٝاب ايٓص ايصسٜح يف تكدٜس ايكاضٞ مما ٜؤدٟ اىل اختالف االسهاّ ٚمما ٜؤدٟ  -3
اىل تٓاقطٗا ٚتعازضٗا ٚالضُٝا إ ايكاضٞ ًٜصّ باؿهِ يف ايدع٣ٛ ٚاال ٚقع "ؼت 

 .(1)طا١ً٥ االَتٓاع عٔ اسكام اؿل"

 6/4/2020بٝاْ٘ ايصادز يف  يف األع٢ً يف ايعسامايرنس إ فًظ ايكطا٤ ٚددٜس ب
يػا١ٜ اضت٦ٓاف ايعٌُ باحملانِ  5/3/2020نإ قد اٚقـ ضسٜإ املدد ايكا١ْْٝٛ بايطعٕٛ َٔ 

َٚسادع١ طسم ايطعٔ ٚاملساؾعات ٚعدَ ؾرت٠ تعطٌٝ ايدٚاّ ايسمسٞ ؾرت٠ اْكطاع يًُساؾعات 
ٚنريو َا ، (2)13/9/2020ٚاعتبازًا َٔ  9/9/2020اعُاَ٘ يف  ناؾ١ ؿني شٚاٍ ايطبب مبٛدب

                                                      

السخافعات السجنية العخاقي" عمى أنو: " ال يجػز ألي محكسة مغ "قانػن  32( تشز السادة 2)
ان تستشع عغ الحكع بحجة غسػض القانػن أو فقجان الشز أو نقزو وإال عج القاضي 
مستشعًا عغ احقاق الحق ويعج التأخيخ غيخ السذخوع عغ اصجار الحكع امتشاعًا عغ 

 احقاق الحق". 
الحي قخر  6/1/1212/ ق/ آ في 12عجد ( يشطخ: بيان مجمذ القزاء االعمى ذي ال1)

= ايقاف سخيان السجد القانػنية الخاصة بالعقػبات في االحكام والقخارات شيمة. 1فيو: "



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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ٚايكاضٞ  5/3/2020يف  751ذٟ ايعدد  يف ايعسام بايهتاب غٛز٣ ايدٚي١أَس ب٘ فًظ 
ٚع٢ً ايسغِ اإلداز١ٜ يف ظٌ تؿػٞ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد، بتأدٌٝ دعا٣ٚ احملانِ 

اٚ يًذا٥ش١ ببٝاْات فًظ ايكطا٤ االع٢ً َٔ تدازى ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ هلرا االَس ٚايتصدٟ 
اال إ االَس عاد١ اىل ْص تػسٜعٞ ملٛاد١ٗ االشَات ٜطتٛعب نٌ فًظ غٛز٣ ايدٚي١ 

 ساي١ اٚ ظسف جيعٌ َباغس٠ ادسا٤ات ايتكاضٞ َطتش١ًٝ.
َٚٔ اؾدٜس بايرنس إ داْبًا َٔ ايؿك٘ دعا اىل تبين ؾهس٠ ٚقـ ضسٜإ املٛاعٝد 

خ قٗسٟ حيٍٛ دٕٚ أَهإ اؽاذ االدسا٤، ٚذيو تطبٝكًا يًكٛاعد ايعا١َ االدسا١ٝ٥ يكٝاّ ساد
، ٚتكدٜس َا إذا ناْت ايٛاقع١ املدع٢ بٗا ق٠ٛ قاٖس٠ أّ ال ٜعٛد (1)املتعًك١ بايتكادّ املطكط

 .(2)إىل احمله١ُ املدتص١ بٓعس ايدع٣ٛ
صَإ َٚع إٔ ايكٛاعد ايعا١َ اييت ٜطتٓد إيٝٗا ٖرا ايسأٟ ايؿكٗٞ ؽص َسٚز اي

املاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ بٛصؿٗا َٛاعٝد تكادّ ال ضكٛط ناملٛاعٝد االدسا١ٝ٥، إال أْ٘ 
ٚبؿسض اعتُاد ايكٛاعد ايعا١َ يًتكادّ يتربٜس ايكٍٛ بٛقـ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ بطبب ايعسف 
ايطازئ ايعاّ، ؾإ ذات ايكٛاعد ايعا١َ تكطٞ بإٔ تبدأ َد٠ ددٜد٠ ؿطاب ايتكادّ املطكط 

، ٖٚٛ َا ًٜصّ إٔ تبدأ َٛاعٝد ددٜد٠ نا١ًَ (3)بعد تٛقؿ٘ تهٕٛ ناملد٠ األٚىل يًدع٣ٛ

                                                                                                                              

بدبب انتذار فايخوس  25/3/1212فتخة تعصيل الجوام الخسسي ابتجاء مغ تأريخ =
عتبخ فتخة . ت1كػرونا عمى ان يدتأنف سخيانيا في بجء الجوام الخسسي بعج زوال الحطخ. 

واعسام ؛ تعصيل الجوام الخسسي فتخة انقصاع لمسخافعات لكافة الجعاوى لحيغ زوال الدبب"
الى رئاسات السحاكع والحي جاء فيو: "الحاقًا  9/9/1212مجمذ القزاء االعمى في 

وبالشطخ لمحاجة  2/9/1212في  2/9/1212في  1212/مكتب/515بكتابشا السخقع 
ي مجمذ القزاء االعمى تقخر اعادة الجوام الخسسي الى ما كان الساسة لجوام كافة مشتدب

 ".23/9/1212عميو قبل جائحة كػرونا واعتبارا مغ 
؛ د. عباس العبػدي، 522( د. نبيل اسساعيل عسخ و أحسج خميل، مرجر سابق، ص2)

 .163مرجر سابق، ص
 .719( د. عرست عبج السجيج بكخ، مخجع سابق، ص1)
اذا انقصعت السجة  –2جني العخاقي التي نرت عمى انو: "القانػن الس مغ 139/2السادة:  (3)

 =مغ 385/2السقخرة لعجم سساع الجعػى بجأت مجة ججيجة كالسجة االولى."؛ والسادة:
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ملباغس٠ االدسا٤ات بعد تٛقؿٗا، ٖٚرا َا ٜتعازض َع ايكاعد٠ ايجابت١ يف سطاب ضسٜإ 
املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ بعد تٛقؿٗا ٚاييت تكطٞ باستطاب املد٠ املٓكط١ٝ َٓٗا قبٌ ايتٛقـ ال 

 .بإيػا٥ٗا
ٕ ْصٌ اىل ْتٝذ١ ٖٚٞ إ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف ظٌ اْتػاز دا٥ش١ يرا ْطتطٝع ا

ؾاٜسٚع نٛزْٚا قد تعطًت غأْٗا غإٔ تعطٌ ْٛاسٞ اؿٝا٠ مجٝعٗا يعدّ ٚدٛد ْص 
قاْْٛٞ ٜبني َصري ٖرٙ املٛاعٝد يف ظٌ اؾا٥ش١، الٕ يهٌ َٔ ايٛقـ ٚاالْكطاع ْعاَ٘ 

، ٚإ بٝإ فًظ ايكطا٤ (1)ؾٛا٥حايكاْْٛٞ اـاص ب٘ ٚيٝظ َٔ بٝٓٗا َا ٜرتتب ع٢ً ا
ال ٜػين عٔ ضسٚز٠ ٚدٛد ْص تػسٜعٞ يف قإْٛ املساؾعات  6/4/2020االع٢ً ايصادز يف 

 ٜتصد٣ ب٘ املػسع ايعساقٞ يالشَات اييت ػعٌ َباغس٠ ادسا٤ات ايتكاضٞ اَسًا َطتشٝاًل.
 انفرع انثانً

 محاٌت ادلىاعٍذ اإلجرائٍت من أثر اجلائحت
مل ٜتدر االدسا٤ ٚتتِ َباغست٘ يف املٛعد احملدد، ؾإ األثس  األصٌ اْ٘ اذا

املرتتب ع٢ً ذيو ٖٛ ضكٛط اؿل يف اؽاذ االدسا٤ اال اْ٘ مبا آْا ْعاجل إغهاي١ٝ اؿؿاظ 
بٛصؿٗا ق٠ٛ قاٖس٠ ٚال ٜد  دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذدع٢ً املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ َٔ اثس 

اتباع ايطبٌ ايكا١ْْٝٛ ؿُا١ٜ تًو املٛاعٝد َٔ األثس  يًدصّٛ يف اسداثٗا، ؾاْ٘ ال بد َٔ
ٚملا نٓا قد تعسضٓا حملاٚالت ايؿك٘ يف تأصٌٝ دا٥ش١ األصًٞ يعدّ َساعاتٗا ٖٚٛ ايطكٛط، 

ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد يف قإْٛ املساؾعات اٚ ايكٛاعد ايعا١َ يف ايكإْٛ املدْٞ ؿُا١ٜ 
يريو ضٓبني ضبٌ اؿُا١ٜ ع٢ً ايصعٝدٜٔ املٛاعٝد َٔ االْكطا٤ يف ايؿسع ايطابل، 
 ايتػسٜعٞ ٚايكطا٥ٞ، ٚذيو ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:

 
 
 

                                                                                                                              

القانػن السجني السرخي والتي تشز عمى: "إذا انقصع التقادم بجأ تقادم ججيج يدخي مغ =
  صاع، وتكػن مجتو ىي مجة التقادم األول". وقت انتياء األثخ الستختب عمى سبب االنق

مغ قانػن  233 – 218مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي؛ السػاد:  87 – 81( السػاد: 2)
 السخافعات السجنية والتجارية السرخي. 
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 اإلدسا١ٝ٥ َٔ أثس دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذدأٚال: اؿُا١ٜ ايتػسٜع١ٝ يًُٛاعٝد 
مل ٜتطُٔ قإْٛ املساؾعات املد١ٜٓ ايعساقٞ ٚال قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ املصسٟ 

ٌ عاؾا ْعاَٞ ايٛقـ ٚاالْكطاع ٜعاجل َطأي١ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ مبعٓاٖا ايعاّ، بْصًا صسحيًا 
 .(1)ضباب خاص١ باـصّٛأل

ؾكد أٚزدا ثالخ ساالت سصس١ٜ ٜرتتب ع٢ً ٚقٛعٗا قطع ضسٜإ املٛاعٝد 
اإلدسا١ٝ٥، ٚمجٝعٗا ساالت تتعًل بتشكل ظسف طازئ خاص ًِٜ بايػدص صاسب اؿل يف 

٘ ٚبني ممازضت٘ ؿك٘، ٚيٝظ َٔ بني ٖرٙ اؿاالت َا ٜتعًل اؽاذ االدسا٤ ؾٝشٍٛ بٝٓ
ٌّ سسن١ املٛاصالت، ٚغًل َساؾل ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا،  بعسٚف طاز١٥ عا١َ، تؿطٞ إىل غَ
ٚٚقـ أٚ تكٝٝد األعُاٍ ٚاألْػط١ املدتًؿ١، َٚٓٗا أعُاٍ احملانِ ٚايدٚا٥س ايعدي١ٝ، مما 

ضري دعاٚاِٖ يد٣ احملانِ، ٚاؿًٝٛي١ بِٝٓٗ ميتٓع َع٘ ع٢ً املتكاضني أٚ ٚنال٥ِٗ َتابع١ 
 ٚبني َباغستِٗ إلدسا٤ات ايتكاضٞ يف َٛاعٝدٖا احملدد٠.

ٚال ٜؿٛتٓا إ ْرنس إ املػسع ايعساقٞ قد عاجل َطأي١ اذا َا صادف ضري 
َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ اييت قط٢ ؾٝٗا  24االدسا٤ات عط١ً زمس١ٝ ٚذيو يف املاد٠ 

ّٜٛ املساؾع١ عط١ً زمس١ٝ ؾٝعترب تازٜذ املساؾع١ ٖٛ ّٜٛ ايعٌُ ايرٟ ًٜٞ اذا صادف " :باْ٘
، اال إ ؾسض ساي١ سعس ايتذٛاٍ ال تعد عط١ً زمس١ٝ الٕ ايعطٌ ايسمس١ٝ َٓصٛص "ايعط١ً

عًٝٗا يف قإْٛ ايعطالت ايسمس١ٝ ٚع٢ً ضبٌٝ اؿصس ٚيٝظ َٔ بٝٓٗا ؾسض ساي١ سعس 
 ايتذٛاٍ ؾا٥ش١ اٚ ٚبا٤.
أصدز ز٥ٝظ فًظ ايكطا٤ األع٢ً يف  6/4/2020بايرنس اْ٘ بتازٜذ َٚٔ اؾدٜس 

ايعسام بٝاًْا مت تعُُٝ٘ ع٢ً ناؾ١ تػهٝالت اجملًظ يًعٌُ ب٘ دا٤ ؾٝ٘ بايٓص: "ْعسًا 
 -يًعسف ايرٟ ميس ب٘ ايبًد بطبب اْتػاز ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٚتعطٌٝ ايدٚاّ ايسمسٞ تكسز:

ٕٛ يف األسهاّ ٚايكسازات ط١ًٝ ؾرت٠ تعطٌٝ أٜكاف ضسٜإ املدد ايكا١ْْٝٛ اـاص١ بايطع
بطبب اْتػاز ؾاٜسٚع نٛزْٚا ع٢ً إٔ  18/3/2020ايدٚاّ ايسمسٞ ابتدا٤ّ َٔ تازٜذ 

، ؾطال عُا أَس ب٘ فًظ (2)ٜطتأْـ ضسٜاْٗا يف ّٜٛ بد٤ ايدٚاّ ايسمسٞ بعد شٚاٍ اؿعس
                                                      

مغ قانػن  233 – 218مغ قانػن السخافعات السجنية العخاقي؛ السػاد:  87 – 81( السػاد: 2)
 سجنية والتجارية السرخي. السخافعات ال

دائخة شؤون القزاء وأعزاء االدعاء العام،  –بيان صادر عغ مجمذ القزاء األعمى  (1)
 .6/1/1212/ق/أ في 12ذي العجد 
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بتأدٌٝ دعا٣ٚ  ٚايكاضٞ 5/3/2020يف  751ذٟ ايعدد  يف ايعسام بايهتاب غٛز٣ ايدٚي١
 اإلداز١ٜ يف ظٌ تؿػٞ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد.احملانِ 

عٔ  ٠صادز ١قطا٥ٝ تقسازا تيٝط ااْٗ ات ٚاالٚاَسايبٝاْ ٙإال إٔ َا ًٜشغ ع٢ً ٖر
قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ يف طعٔ متٝٝصٟ ُزؾِعَ إيٝٗا، ٚإمنا ٖٛ نتاب إدازٟ ٜتطُٔ تٛدًٝٗا 

ٜتعًل ، ؾطال عٔ اْ٘ أٟ أْ٘ عهِ األَس اإلدازٟ ال أنجس يتػهٝالت اجملًظ َٔ ز٥ٝط٘،
َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ ايرٟ  171بتعطٌٝ ْص تػسٜعٞ ْاؾر ٖٛ ْص املاد٠/

دا٤ ؾٝ٘: "املدد املع١ٓٝ ملسدع١ طسم ايطعٔ يف ايكسازات ست١ُٝ، ٜرتتب ع٢ً عدّ َساعاتٗا 
بِسَدِّ عسٜط١ ايطعٔ  -َٔ تًكا٤ ْؿطٗا –١ُ ٚػاٚشٖا ضكٛط اؿل يف ايطعٔ، ٚتكطٞ احمله

إذا سصٌ بعد اْكطا٤ املدد ايكا١ْْٝٛ". ٚسٝح إٔ تعطٌٝ أٟ ْص قاْْٛٞ ْاؾر، أٚ 
إيػا٤ٙ، ٖٛ َٔ اختصاص ٚصالس١ٝ ايطًط١ املدتص١ بايتػسٜع سصسًا، ٖٚٞ فًظ 

ٛاب، تٓؿٝر١ٜ ، مبع٢ٓ أْ٘ ال ٜطٛؽ قاًْْٛا أل١ٜ ضًط١ أخس٣ غري فًظ ايٓ(1) ايٓٛاب ايعساقٞ
 -ٚؼت أٟ ظسف نإ –ناْت ٖرٙ ايطًط١ أّ قطا١ٝ٥، إٔ متازع ٖرا االختصاص 

 .الْعداّ ايٓص ع٢ً دٛاش ذيو
دازٟ، ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ْٚعسًا يعدّ إَها١ْٝ تعًٝل ايعٌُ بٓص قاْْٛٞ بكساز ا

 عُا١ٜؾٝ٘ دسا٤ تعدٌٜ ع٢ً قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٜكطٞ إؾاؿٌ ٜهُٔ بكٝاّ املػسع ب
 .عٓد ؼكل ظسف طازئ عأَّ االْكطا٤ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ 

ٚددٜس بايرنس اْ٘ ضبل ٚإٔ قاّ املػسع ايعساقٞ َع اْدالع سسب اـًٝر ايجا١ْٝ يف 
 1991( يط١ٓ 48) ذٟ ايعددفًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( قسازٙ  اذ اصدز 17/1/1991

دد ايكا١ْْٝٛ مبا ؾٝٗا املدد املتعًك١ ٚايرٟ قط٢ يف ؾكست٘ األٚىل بٛقـ ضسٜإ مجٝع امل
، ٚخٍٛ يف ؾكست٘ 17/1/1991بايطعٕٛ يف األسهاّ ٚايكسازات ايكطا١ٝ٥ اعتبازًا َٔ تازٜذ 

ايجا١ْٝ ٚشٜس ايعدٍ صالس١ٝ اصداز بٝإ بإْٗا٤ ايعٌُ بايؿكس٠ االٚىل ٚؼدٜد تازٜذ الضت٦ٓاف 
ٖٚهرا تٛيت ايطًط١ املدتص١ ، (2)ضسٜإ املدد ايكا١ْْٝٛ عٓد شٚاٍ ايعسٚف املٛدب١

                                                      

، والتي نرت عمى: "يختز مجمذ 1225مغ الجستػر العخاقي الشافح لعام  62السادة:  (2)
 .....". الشػاب بسا يمي: أواًل تذخيع القػانيغ االتحادية

نز القخار عمى : " استشادًا إلى احكام الفقخة )أ( مغ السادة الثانية واالربعيغ مغ الجستػر  (1)
يػقف سخيان جسيع السجد القانػنية بسا فييا  -أوالً  -قخر مجمذ قيادة الثػرة ما يأتي:

 =السجد الستعمقة بالصعػن في األحكام والقخارات السشرػص عمييا في قانػن السخافعات
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، سٌ إغهاي١ٝ ايتكٝد مبٛاعٝد ايطعٔ يف األسهاّ ايكطا١ٝ٥ يف ظٌ ايعسف (1)بايتػسٜع آْراى
ايطازئ ايعاّ ايكا٥ِ، ٖٚٛ اؿسب، بإٔ أصدزت تػسٜعًا ٜٛقـ عٌُ ناؾ١ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ 

د١ْٝ املتعًك١ ملاساؾعات َٔ قإْٛ امل 171 املتعًك١ باملدد ايكا١ْْٝٛ َٚٓٗا ْص املاد٠
مبٛاعٝد ايطعٔ يف األسهاّ ايكطا١ٝ٥، ٚاعتبازًا َٔ ايّٝٛ ايرٟ اْديعت ؾٝ٘ اؿسب، ٚايرٟ 

ايطعٔ عك٘ يف  ستؿغ نٌ صاسب سلٚبريو ا ،اغًكت ؾٝ٘ احملانِ ٚايدٚا٥س ايسمس١ٝ أبٛابٗا
ازئ عكٛق٘ ؿني شٚاٍ ايعسف ايط إيٝ٘ أٚ َاٍع صادز ضدٙ أٚ َتعٍدايكطا٥ٞ ايهِ اؿيف 

ايعاّ. ٚبعد إٔ اْتٗت تًو اؿسب، أصدز ٚشٜس ايعدٍ ٚؾكًا يًصالس١ٝ املُٓٛس١ ي٘ بايكساز 
أعالٙ بٝاًْا قسز ؾٝ٘ اْٗا٤ ايعٌُ بأسهاّ ايؿكس٠ االٚىل َٔ ايكساز املرنٛز، ٚاضت٦ٓاف ضسٜإ 

 .(2) 30/4/1991املدد ايكا١ْْٝٛ اعتبازًا َٔ تازٜذ 
ع، ع٢ً املػسع ايعساقٞ اإلضساع بإصداز ٚعًٝ٘، ٚبايٓعس أل١ُٖٝ ٖرا املٛضٛ

تػسٜع ٜٛقـ ضسٜإ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ اعتبازًا َٔ تازٜذ تعطٌٝ املؤضط١ ايكطا١ٝ٥ يف 

                                                                                                                              

( 13السعجل وقانػن أصػل السحاكسات الجدائية رقع ) 2969( لدشة 83السجنية رقع )=
السعجل أو في قانػن أو نز آخخ اعتبارًا مغ تاريخ بجء العجوان االمخيكي  2972لدشة 

. ثانيًا يخػل وزيخ العجل إصجار بيان بإنياء 27/2/2992الرييػني عمى العخاق في 
يا في الفقخة )أواًل( مغ ىحا القخار ويحجد فيو تاريخ العسل باألحكام السشرػص عمي

يشفح ىحا القخار مغ  -استئشاف سخيان السجد القانػنية عشج زوال الطخوف السػجبة. ثالثاً 
 ".27/2/2992تاريخ 

الُسمغى والحي كان نافحًا وقت اصجار  2972مغ الجستػر السؤقت لدشة  11نرت السادة/ (2)
إصجار القػانيغ  -أ -مجمذ قيادة الثػرة الرالحيات التالية: ىحا القخار، عمى: " يسارس

إصجار القخارات في كل ما تدتمدمو ضخورات تصبيق  -والقخارات التي ليا قػة القانػن. ب
 أحكام القػانيغ الشافحة".

م الحي نز عمى: "استشادًا إلى الرالحية 32/1/2992( في 71البيان ذي لعجد )( 1)
 1( في 18فقخة )ثانيًا( مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة ذي الخقع )السخػلة لشا بسػجب ال

م، قخرنا انياء العسل باألحكام السشرػص 2992شباط  12ىـ السػافق  2122شعبان 
عمييا في الفقخة )أواًل( مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة السذار إليو أعاله واستئشاف سخيان 

 ".32/1/2992السجد القانػنية اعتبارًا مغ 
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ايبالد، ضُاًْا ؿكٛم املتكاضني، ٚؼكٝكًا الضتكساز ايٓعاّ ٚاملعاَالت ع٢ً إٔ ٜطتأْـ 
 .ضسٜإ تًو املٛاعٝد بعد شٚاٍ ٖرا ايعسف ايطازئ عٔ ايبالد

َا بايٓطب١ ملٛقـ املػسع ايؿسْطٞ ؾٝبدٚ إ ي٘ َٛقـ َػاٜس عٔ َٛقـ املػسع ا
ايعساقٞ ٚاملصسٟ الستٛا٤ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٚمحا١ٜ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥، اذ تب٢ٓ 
املػسع ايؿسْطٞ ؾهس٠ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ َٓر شَٔ، مما ٜطٛد االعتكاد بعدّ اؿاد١ اىل تدخٌ 

 . (1)دسا١ٝ٥ بطب اش١َ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذدتػسٜعٞ ؿُا١ٜ املٛاعٝد اال
ٚاختاز املػسع ايؿسْطٞ عٓدَا ادزى خطٛز٠ دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ع٢ً َصري 
املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ طسٜكًا ددٜدًا، اذ مل ًٜذأ اىل قٛاعد ايٛقـ ٚاالْكطاع ٚمل ٜهتـ اٜطًا 

 . (2)يف قإْٛ االدسا٤ات املد١ْٝ بايكٛاعد ايعا١َ بػإٔ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ايٛازد ايٓص عًٝٗا
قسز اضتػالٍ االدٚات ايكا١ْْٝٛ املتاس١ اَاَ٘ مجٝعٗا، ؾبدأ بتكدِٜ طًب اىل اذ 

َٔ اؿه١َٛ جيٝص ي٘ اصداز يٛا٥ح باؽاذ ادسا٤ات ٚؾكًا يكٛاْني خاص١، سٝح  (3)ايربملإ
١" ٖٚٛ ؼت َط٢ُ "ساي١ ايطٛازئ ايصشٝ 2020يط١ٓ  290صدز مبٛدب ذيو قإْٛ زقِ 

 بإصدازنًـ ٖرا ايكإْٛ فًظ ايٛشزا٤ ايؿسْطٞ  اذخيتًـ عٔ ساي١ ايطٛازئ ايعا١َ، 
يف اجملاالت املدتًؿ١  ٙ اؾا٥ش١ايًٛا٥ح ايتؿٜٛط١ٝ ايالش١َ يًتصدٟ يألثاز اييت تٓتر عٔ ٖر

ايٛازد ذنسٖا يف بٓٛد ٖرا ايكإْٛ، ٚتٗدف ٖرٙ ايال٥ش١ اىل اعاد٠ تستٝب املٛاعٝد ايكطا١ٝ٥ 
ٚامنا اٜطًا يف  ،اٟ االدسا١ٝ٥ بػهٌ عًُٞ ال يف ايؿرت٠ املع١ًٓ نشاي١ طٛازئ صش١ٝ ؾشطب

 CIV/ 20/01ايؿرت٠ اييت تًٝٗا مما دؾع ٚشاز٠ ايعدٍ ايؿسْط١ٝ اصداز َرنس٠ تؿطري١ٜ زقِ 
يتٛضٝح االي١ٝ اييت اعتُدت بػإٔ طسٜك١ استطاب ٖرٙ املٛاعٝد  26/3/2020ٚاملؤزخ١ يف 

 . (4)ٚاالدسا٤ات
                                                      

 مغ قانػن اإلجخاءات السجنية الفخندي.  922السادة: ( 2)
حساية السػاعيج االجخائية في ضل التعجيالت التذخيعية لسػاجية االزمة ( د. سساح ضسان، "1)

دراسة تحميمية مقارنة بيغ القانػنيغ الفخندي والكػيتي"،  – 29الرحية لجائحة كػفيج 
 .229صعالسية، ، مجمة القانػن الكػيتية ال6(، العجد 1212)

 . 2958مغ الجستػر الفخندي لدشة  38( السادة 3)
السيسا بصخيقة احتداب  326/1212( تؤدي السحكخة دورًا رئيدًا في تفديخ لالئحة رقع 1)

الفتخة التي امتج الييا اجل الحكع، لسديج مغ التفريل عغ احتداب فتخة االمتجاد؛ يشطخ: 
 ما بعجىا. و  215د. سساح ضسان، السرجر الدابق، ص
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يرا قسز املػسع ايؿسْطٞ االبتعاد عٔ ايٛقـ يٝتؿاد٣ غٌ سسن١ ايعٌُ يف قانِ 
ايدٚي١ املدتًؿ١ ؾٝتُهٔ اصشاب ايػإٔ َٔ اضتهُاٍ َا ميهٔ اضتهُاي٘ َٔ ادسا٤ات يف 

االبتعاد عٔ ؾهس٠  ، ٚقسز(1)ؾرت٠ ايطٛازئ يف ايعامل اييت ٜطُح ْعاَٗا يف ايتكاضٞ عٔ بعد
اعٝد، الٕ ٖرا االَس ال ٜتٓاضب َع اهلدف االضاع ايرٟ قسزت املٛاعٝد االْكطاع ايهاٌَ يًُٛ

االدسا١ٝ٥ َٔ ادً٘ بٛصؿ٘ ادا٠ ؾعاي١ يف سطِ املٓاشعات يف ٚقت َٓاضب َع ايتدًص َٔ 
 اـصَٛات ايساند٠. 

يرا اختاز املػسع ايؿسْطٞ طسٜكًا ثايج١ ٖٚٛ اَتداد يف ادٌ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ ملد٠ 
، اذ بعد اْتٗا٤ االدٌ احملدد ؿاي١ ايطٛازئ ايصش١ٝ ٗسٜٔ عد اقص٢اضاؾ١ٝ تكدز بػ

اضتددّ ؾٝٗا املػسع آي١ٝ ددٜد٠ يًتٛؾٝل بني اعتبازٜٔ ٖٚٞ متهني اصشاب ايػإٔ َٔ 
ٚاالخس محا١ٜ املٛاعٝد اييت قد حيٌ ادًٗا يف  ،اؽاذ االدسا٤ات إ اَهٔ ذيو يف ؾرت٠ اؿعس

طبب ٖرٙ ايعسٚف ٖٚٞ طسٜك١ ددٜد٠ َٚطتشدث١ ؾرت٠ ايطٛازئ َٔ دٕٚ إ تطتهٌُ ب
 . (2)إلداز٠ ايصَٔ اذ ٜٛصـ االَتداد باْ٘ تسسٌٝ سكٝكٞ يًُٛاعٝد االدسا١ٝ٥

ها١ْٝ االؾاد٠ ٚقبٌ إ ْكِٝ ٖرا االػاٙ ايرٟ ضاز عًٝ٘ املػسع ايؿسْطٞ َٚد٣ اَ
 206/2020َٓ٘ يف ايتػسٜع ايعساقٞ، ؾإْٓا ْػري اىل اسد٣ املٛاد اييت دا٤ت بٗا ايال٥ش١ زقِ 

َٔ ذيو َا دا٤ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٓٗا اىل إ: "نٌ ادسا٤ دع٣ٛ، طعٔ، تطذٌٝ، قٝد، 
ٚ اعالٕ، اخطاز أٚ اقساز نإ ٜتعني اؽاذٙ مبٛدب قإْٛ ايال٥ش١ ؼت طا١ً٥ ايتكادّ أ

اؾصا٤ أٚ ايبطالٕ أٚ االْعداّ أٚ ايطكٛط أٚ عدّ ايطسٜإ أٚ عدّ ايكبٍٛ أٚ ايسؾض أٚ ايرتى 
أٚ ايتٓاشٍ خالٍ ايؿرت٠ املب١ٓٝ يف املاد٠ األٚىل َٔ ٖرا املسضّٛ ٜعترب قد مت صشٝشًا طاملا 

 اؽر خالٍ ؾرت٠ ال تصٜد عٔ ايػٗسٜٔ ايتايني الْتٗا٤ ساي١ ايطٛازئ ايصش١ٝ". 
ٜتعًل بتكِٝٝ ْعاّ االَتداد ايرٟ دا٤ ب٘ املػسع ايؿسْطٞ ؾٝبدٚ اْ٘ اػاٙ ٚؾُٝا 

 حيطب ي٘، َٔ ثِ ميهٔ االؾاد٠ َٔ َصاٜاٙ يألضباب اآلت١ٝ: 
                                                      

( التقاضي عغ بعج: ىػ نطام قزائي ججيج ييجف الى تصبيق اجخاءات التقاضي لمفرل 2)
في الجعاوى السجنية بجءًا مغ تقجيع عخيزة الجعػى وصجور الحكع فييا وتشفيحه بصخيقة 
غيخ تقميجية اي بػساشة استخجام وسائل االترال الحجيثة لسػاكبة حالة التصػر التقشي 

سج الكخعاوي، الحي يذيجه  العالع اليػم؛ لسديج مغ التفريل يشطخ: نريف جاسع محٍٍّ
 . 25(، ص1227دراسة مقارنة، )مشذػرات الحمبي الحقػقية/  –التقاضي عغ بعج 

 . 211( د. سساح ضسان، السرجر الدابق، ص1)
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ٜطٝـ االَتداد َد٠ اخس٣ يًُد٠ املتبك١ٝ يًُٝعاد املكسز ال تصٜد عٔ غٗسٜٔ، َٔ غإٔ  -1
مما حيُٞ بدٚزٙ سكٛم  ،طا٤ٖرٙ االضاؾ١ إ ؼُٞ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ َٔ طا١ً٥ االْك

اـصّٛ ٜٚؤدٟ اىل اضتكسازٖا، ؾطاًل عٔ إٔ املد٠ املتبك١ٝ َٔ املٝعاد قد تهٕٛ ق١ًًٝ 
ًَٜٛا أٚ َٜٛإ، ؾاذا اخرْا بايٛقـ إ نإ َعٍُٛ ب٘ ايرٟ ٜطتٛدب ضسٜإ املٝعاد 

ٌ َباغس٠ بعد اْتٗا٥٘ مما ضٝؤدٟ ع٢ً عدّ إَها١ْٝ اضتٝعاب اإلدسا٤ات مجٝعٗا َٔ قب
احملانِ بعد اْتٗا٤ االش١َ ايصش١ٝ ٚعٛد٠ عٌُ احملانِ زغب١ َٔ اـصّٛ احملاؾع١ 

 ع٢ً سكٛقِٗ َٚسانصِٖ ايكا١ْْٝٛ. 

خيؿـ اعتُاد ْعاّ االَتداد يًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ايطػٛطات عٔ ناٌٖ احملانِ يرتانِ  -2
 ايدعا٣ٚ ٖٚرا َٔ غأْ٘ إ ٜٓعهظ ع٢ً دق١ االسهاّ املتدر٠. 

تداد ايتٛاشٕ بني محا١ٜ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ٚعٌُ احملانِ، ؾال محا١ٜ حيكل ْعاّ االَ -3
يًُٛاعٝد ع٢ً سطاب ازباى يًعٌُ ايكطا٥ٞ، ع٢ً اضاع إ ؼدٜد املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ 
امنا ٖٞ َطأي١ تٓع١ُٝٝ ال تكتصس ع٢ً ؼكٝل َصًش١ اـصّٛ ؾشطب، ٚامنا اىل 

 املصًش١ ايعا١َ. 

ٜتدر َٛقؿا ناملٛقـ ايرٟ اؽرٙ املػسع ايؿسْطٞ يرا ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إ 
بإقساز ْعاّ اَتداد املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ محا١ٜ هلا َٔ دٕٚ االقتصاز ع٢ً ْعاَٞ ايٛقـ 
ٚاالْكطاع ايرٟ قد ٜطعـ تًو املٛاعٝد يف ظٌ ايعسٚف ٚاالسداخ اييت يٝظ يًدصّٛ دخٌ 

ا٤ات ؾٝٗا يف ظٌ االش١َ ايصش١ٝ ؾٝٗا ٚال ميهٔ بأ١ٜ ساٍ َٔ األسٛاٍ اَها١ْٝ اؽاذ اإلدس
 اييت اثازتٗا دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد.

 َٔ أثس دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ثاْٝا: اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ يًُٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥
 يف ظٌ تؿػٞمل ٜكـ ايكطا٤ ايعساقٞ َتؿسدا ع٢ً االسداخ ٚايعسٚف اييت اصابت ايبالد 

بٌ زاعاٖا اْطالقًا َكتطٝات ايعداي١ سؿاظًا ع٢ً "اضتكساز  ،املطتذد دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا
ع٢ً  (1)قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ يف قساز هلا"اؿكٛم ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ، ٚذيو َا قطت ب٘ 

اْ٘: "يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ يٛسغ بإ اؿهِ املُٝص قد صدز َٔ قه١ُ االضت٦ٓاف 
                                                      

 -1212/الييئة االستئشافية عقار/1221( يشطخ: قخار محكسة التسييد االتحادية ذي العجد 2)
 ، غيخ مشذػر.11/7/1212في  1229ت/ 
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 24/4/2020طتأْـ قد طعٔ ب٘ متٝٝصًا بتازٜذ ٚإ امل 1/3/2020بصؿتٗا االص١ًٝ بتازٜذ 
)ٖٚٛ خازز املد٠ املٓصٛص عًٝٗا قاًْْٛا الٕ ايجابت بإ خ١ًٝ االش١َ املسنص١ٜ يف ايعسام 
املػه١ً ملٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛزْٚا قد اصدزت قسازٖا بؿسض اؿعس ايػاٌَ ع٢ً ايتٓكٌ 

 ٚاعتبازًا َٔ باألَساضب١ ٚضسٚز٠ بكا٤ مجٝع املٛاطٓني يف دٚزِٖ ٚذيو يًٛقا١ٜ َٔ االصا
بتدؿٝـ اؿعس ٚدعً٘ دص٥ٝا  21/4/2020ثِ اصدزت قسازٖا ايالسل بتازٜذ  2020/اذاز/1

ٚاشا٤ ٖرا ايٛضع االضتجٓا٥ٞ ٜعد ؾسض سعس ايتذٛاٍ ْٚتٝذ١ اْكطاع ايدٚاّ ايسمسٞ يف 
١ْٝٛ احملانِ يتؿػٞ ٚبا٤ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ق٠ٛ قاٖس٠ َٚٔ اثازٖا اْكطاع َدد ايطعٔ ايكاْ

َٚٓٗا َد٠ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ باألسهاّ ٚايكسازات الٕ اْتػاز ٚبا٤ ؾاٜسٚع نٛزْٚا يف اما٤ 
ايعامل مجٝعا َٚٓ٘ بًدْا ايعسام ٜعد ٚاقعًا اضتجٓا٥ًٝا غري َتٛقع باملس٠، ٚالٕ االٜاّ اييت 

ٝصًا مشًٗا اؿعس ٚاْكطاع ايدٚاّ ايسمسٞ ال ميهٔ استطابٗا ضُٔ املدد ايكا١ْْٝٛ يًطعٔ متٝ
يف  41ٜٚكتطٞ ػٓبٗا ٚاشا٤ ٖرا ايٛضع صدز اعُاّ فًظ ايكطا٤ االع٢ً بايعدد 

ٚيعدّ اْكطا٤ َد٠ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ ٚاييت تبًؼ ثالثني ًَٜٛا ٚاستطاب املدد َٔ  6/4/2020
تازٜذ صدٚز اؿهِ يػا١ٜ ايطعٔ ب٘ ؾٝهٕٛ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدًَا يف َدت٘ ايكا١ْْٝٛ( قسز 

٣ عطـ ايٓعس ع٢ً اؿهِ املُٝص ٚدد اْ٘ صشٝح َٚٛاؾل يًكإْٛ َٔ سٝح قبٛي٘ غهال ٚيد
 ايٓتٝذ١ ...".

هلا دا٤ ؾٝ٘":  (1)َٚا قطت ب٘ قه١ُ "اضت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ بصؿتٗا ايتُٝص١ٜ يف قساز
" يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ ٚدد إ يطعٔ ايتُٝٝص ٚاقع ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ ؾتكسز قبٛهلا 

 قساز االبطاٍ املُٝص ٚدد اْ٘ غري صشٝح الٕ ٖٓاى عرز َػسٚع غهاًل ٚيد٣ عطـ ايٓعس اىل
َعسٚف يد٣ اؾُٝع ٚاملتُجٌ بكطع اؾطٛز ٚايطسقات ايس٥ٝط١ ٚؾسض سعس ايتٓكٌ يف 

ٚإ ذيو ساٍ َٔ دٕٚ  2007َٔ ايػٗس ايسابع /  4ٚ 3بعض اما٤ َد١ٜٓ املٛصٌ يف َٜٛٞ  
ملٛعد املكسز يف ايَٝٛني املرنٛزٜٔ يرا سطٛز احملاَٝني ٚذٟٚ ايعالق١ ٚاَا احملانِ يف ا

تكسز ْكض ايكساز املُٝص ٚاعاد٠ االضباز٠ اىل قهُتٗا ملالسع١ َا تكدّ ٚؾتح باب املساؾع١ 
ٚايطري بايدع٣ٛ ٚؾل االصٍٛ ع٢ً إ ٜبك٢ زضِ ايتُٝٝص تابعًا يًٓتٝذ١ ٚصدز ايكساز 

 ".11/4/2007ٖـ املٛاؾل 1428/ زبٝع األٍٚ/ 23باالتؿام يف 

                                                      

 1227/ ت. ب/ 222( يشطخ: قخار محكسة استئشاف نيشػى برفتيا التسيدية ذي العجد 2)
 ، غيخ مشذػر. 22/1/1227في 
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عاجل ؾٝ٘  (1)فًظ غٛز٣ ايدٚي١ يف ايعسام نإ قد اصدز قسازاإ طال عٔ ؾ
َطأي١ ايعسٚف االضتجٓا١ٝ٥ اييت ؼٍٛ بني اـصِ ٚبني َباغست٘ إلدسا٤ات ايتكاضٞ ٚإ 

ؾٝ٘: "ْعسًا يًعسٚف غري  نإ ذيو يف اطاز ايكطا٤ اإلدازٟ اال إ ايع١ً ٚاسد٠، ٚايرٟ قط٢
ْتٝذ١ اؿسب  31/12/2003يػا١ٜ  20/3/2003طس خالٍ املد٠ َٔ االعتٝاد١ٜ اييت َس بٗا ايك

َٚا تالٖا َٔ أعُاٍ ٚعدّ  اضتتباب األَٔ ٚخطٛز٠ ايتٓكٌ ٚصعٛب١ َسادع١ احملانِ ٚدٚا٥س 
ايدٚي١، ٚسٝح ضبل ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يف فًظ غٛز٣ ايدٚي١ إٔ اؽرت قسازات عد٠ بعدّ ايتكٝد 

ٙ تطبٝكًا يكٛاعد ايعداي١ ؾهإ ع٢ً احمله١ُ َالسع١ باملدد ايكا١ْْٝٛ يًطعٔ املرنٛز اعال
ٖرٙ اؾ١ٗ ٚاستطاب َد٠ ايطتني ًَٜٛا يتكدِٜ ايطعٔ بايكساز اإلدازٟ ايصادز اعتبازًا َٔ 

 عط١ً زمس١ٝ". 1/1/2004باعتباز إٔ ّٜٛ  2/1/2004تازٜذ 
ٖا ٜتبني َٔ ٖرٙ ايكسازات إ ايكطا٤ ايعساقٞ ادتٗد يف َساعا٠ األسداخ اييت غٗد

ايبًد اييت تهٕٛ خازد١ عٔ ازاد٠ اـصّٛ، ؿُا١ٜ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف ظٌ غٝاب ايٓص 
ايتػسٜعٞ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ قه١ُ ايتُٝٝص صسست باْكطاع املد٠ اال إ ٖرا ايتعبري 
باعتكادْا دا٤ يًطسٚز٠ ْتٝذ١ اْعداّ ايٓص اذ مل تػس قه١ُ ايتُٝٝص اىل "ْص املاد٠" 

ساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ"، بٌ اطًكت ايًؿغ َٔ باب أثس ايك٠ٛ ايكاٖس٠ يف َٔ "قإْٛ امل 84
دسا٤ات ٚاألثس ايرٟ ٜرتتب ع٢ً ذيو يهٕٛ محا١ٜ ايعالق١ بني عدّ َباغس٠ اـصِ يإلقطع 

املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف ظٌ اؾا٥ش١ تطتًصّ ٚصؿا انجس دق١ ٜٚتال٤ّ َع ٚاقع اؿاٍ مما ال 
 بد َٔ ٚدٛد كا٤ ايؿساؽ ايتػسٜعٞ ملعاؾ١ ٚتٓعِٝ ذيو، بٌ الٜعين يف االسٛاٍ مجٝعٗا ب

ضؿا٤ املػسٚع١ٝ َٔ ْاس١ٝ ع٢ً ايكسازات ٚاالسهاّ َٚٓع تعازضٗا ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ إل
 ٚتٓاقطٗا َٔ ْاس١ٝ أخس٣.

ٚيًكطا٤ املصسٟ َٛقـ ػاٙ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف ظٌ سصٍٛ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ يف 
: "ؾكسز اعتباز إ ايدع٣ٛ نإٔ مل تهٔ اذ ابكٝت َػطٛب١ قساز حمله١ُ ايٓكض املصس١ٜ

ضتني ّٜٛ ٚمل ٜطًب اسد َٔ اـصّٛ ايطري ؾٝٗا ٖٚٛ اؾصا٤ املٓصٛص عًٝ٘ يف املاد٠ 
َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ اذ ٜعد ٖرا اؾصا٤ َٔ قبٌٝ ضكٛط اـص١َٛ  82

                                                      

؛ 21/7/1221في  1221/إداري/تسييد/25( يشطخ: قخار مجمذ شػرى الجولة ذي العجد 2)
إشكالية التقيج بسػاعيج الصعغ في الحكع أشار اليو: د. عبج السشعع عبج الػىاب العامخ، "

(، العجد 1212العخاق ومرخ ولبشان أنسػذجًا"، ) -القزائي في ضل الطخوف الصارئة 
 .3، ىر79، مجمة جيل األبحاث القانػنية السعسقة، ص12
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د ايطتني ًَٜٛا ٜعد َٔ َٛاعٝد ٚشٚاهلا بطبب عدّ قٝاّ املدعٞ بٓػاط٘ َٚٓ٘ إ َٝعا
ايطكٛط اييت تكـ اذا ؼككت ق٠ٛ قاٖس٠ اذ يٝظ َٔ ايعداي١ إ ٜكطٞ بايطكٛط اذ سدثت 

، يرا اغاز (1)ٚاقع١ عا١َ ال ازاد٠ يًدصِ ؾٝٗا ٚال قبٌ ي٘ بدؾعٗا َٓعت٘ َٔ ايطري يف ايدع٣ٛ"
 تٗاد بني قطا٤ ٚآخس.ايكساز اىل ٚقـ املد٠ ال اْكطاعٗا مما ٜدٍ ع٢ً االختالف يف االد

ق٠ٛ ايكاٖس٠:  2011ٚقطت قه١ُ ايٓكض املصس١ٜ يف قساز هلا بٛصـ ثٛز٠ ٜٓاٜس 
، غري اْ٘ ٚملا ناْت 2/2/2011"نإ َٝعاد ايطعٔ بايٓطب١ يًشهِ املطعٕٛ ؾٝ٘ ٜٓتٗٞ ّٜٛ 

َٔ غأْٗا إ تعد َٔ ساالت ايك٠ٛ  2011ٜٓاٜس  25ايعسٚف اييت َست بايبالد بطبب ثٛز٠ 
س٠ اييت ٜرتتب عًٝٗا اَتداد َٝعاد ايتكسٜس بايطعٔ ٚاٜداع االضباب اىل سني شٚاهلا َٚٔ ايكاٖ

، ًُٜٚشغ يف ٖرا ايكساز اْٗا مل تكسز ال ٚقـ ٚال اْكطاع (2)ثِ ؾإ ايطعٔ ٜهٕٛ َكبٛاًل غهاًل"
 املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ بٌ قسزت اَتداد املٝعاد، ٚضبب ايتبأٜ يف ايٛصـ ٖٛ اْعداّ ايٓص.

اذ قطت قه١ُ اضت٦ٓاف نٛملاز يف تهٔ اؾا٥ش١ غا٥ب١ عٔ ايكطا٤ ايؿسْطٞ ٚمل 
ؾسْطا ٖرٙ اؾا٥ش١ بٛصؿٗا ق٠ٛ قاٖس٠ َع َا ٜرتتب عًٝٗا َٔ آثاز، ٚقد ْصت يف قسازٖا 

قٝد ايتكدّ  19اىل اْ٘ يف ض٤ٛ ايٛبا٤، ؾإ نٛؾٝد  اإلغاز٠ايكساز: ػدز  أضبابع٢ً إ: "
١ٝ٥ ٚع١ًُٝ تتدرٖا ايطًطات ايعا١َ ٚخري َجاٍ ع٢ً ذيو يف ٖرا ٜٚطتدعٞ اؽاذ تدابري استٛا

الستطإ ايٓكط١ احملٛز١ٜ ايس٥ٝط١  Hant Rhin) ايطٝام َا قاّ ب٘ قطِ ٖٛت ٖني )
يًٛبا٤ يف ؾسْطا ايرٟ متٝص بدزد١ عد٣ٚ نبري٠ َٔ احملتٌُ إ تػهٌ كاطس سكٝك١ٝ 

يطُإ عكد اؾًط١ عطٛز ايػدص ٚخطري٠ مبا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ يًُٛظؿني املطًٛبني مجٝعًا 
احملتذص يف َٓطك١ االْتعاز ٚضٝتِ ايبت ؾٝٗا َٔ دٕٚ سطٛز ٖرا األخري ممجاًل مبشاَٝ٘ 
املدتاز ايرٟ مت االضتُاع اىل َالسعات٘ ٚايعسٚف املرنٛز٠ يف أعالٙ اييت ػطد ساي١ ايك٠ٛ 

٠ ٜبدٚ طًب ايتُدٜد ال ايكاٖس٠ .....، ْٚعسًا يالش١َ ايصش١ٝ اؿاي١ٝ باعتبازٖا ق٠ٛ قاٖس

                                                      

/ 6ق جمدة  17لدشة  153( يشطخ: قخار محكسة الشقس السرخية في الصعغ ذي العجد 2)
: د. دمحم عدمي البكخي، الجفع باعتبار الجعػى كان لع تكغ، )دار ؛ أشار اليو2982/ 1

 . 97(، ص1226محسػد لمشذخ والتػزيع/ 
ق في  82لدشة  1193( يشطخ: قخار محكسة الشقس السرخية في الصعغ ذي العجد 1)

( تاريخ 1212؛ مشذػر في مػقع محكسة الشقس السرخية، )12/1/1221الجمدة 
 مى العشػان االلكتخوني :، ع1212تسػز  19الػصػل: 

www.cc.gov.eg                                                           

http://www.cc.gov.eg/
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( َٔ قإْٛ اقا١َ االداْب ٚدخٛهلِ ٚسل ايًذ٤ٛ اذ L 222 – 3ٜتٛاؾل َع اسهاّ املاد٠ )
 .(1)ال ٜعٗس ايٛقت املال٥ِ يطُإ َػادز٠ َٓطك١ االْتعاز َٔ اـازز"

ٚاْطالقا َٔ نٌ َا تكدّ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إ ٜتدازى ايٓكض ايتػسٜعٞ يف 
١ْٝٛ اييت تعاجل اؿاالت ايعا١َ املطتذد٠ اييت ٜؿسشٖا ايٛاقع نذا٥ش١ اٜساد ايٓصٛص ايكاْ

، يرا ْكرتح ايٓص اآلتٞ يٝهٕٛ مبجاب١ قاعد٠ عا١َ تسد يف االسهاّ املطتذد نٛزْٚاؾاٜسٚع 
ايعا١َ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ تٓطبل ع٢ً نٌ ايعسٚف املُاث١ً يف غسٚطٗا يًك٠ٛ 

ضتجٓا١ٝ٥ اييت ؼٍٛ بني اـصِ َٚباغست٘ يإلدسا٤ات، ٚؼُٞ ايكاٖس٠ اٚ اؿٛادخ ايعا١َ اال
. ٜٓكطع ايطري يف ايدع٣ٛ 1املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ بهٌ صٛزٖا، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ االتٞ: )

ٜٚتٛقـ استطاب املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ مجٝعٗا بٓص ايكإْٛ اذا ٚقعت سٛادخ عا١َ مل تهٔ 
عٗا ػعٌ َٔ اؽاذ ادسا٤ات ايتكاضٞ اٚ َتٛقع١ ٚال ٜد يًدصّٛ يف اسداثٗا ٚال ميهٔ دؾ

. ٜطتأْـ ايطري يف ايدع٣ٛ ٚؼطب املٛاعٝد َٔ ٚقت 2اْعكاد احمله١ُ اَسًا َطتشٝاًل. 
. متدد املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ملد٠ ال تتذاٚش غٗسٜٔ ع٢ً األدٌ احملدد 3شٚاٍ تًو االضباب. 

إلدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ ؾٝٗا الْتٗا٥ٗا قاًْْٛا يف ظٌ األسٛاٍ ٚايعسٚف اييت ػعٌ اؽاذ ا
. خيٍٛ 4َطتشٝاًل ع٢ً إ ٜبدأ استطابٗا َٔ ؿع١ اإلعالٕ زمسٝا ع٢ً شٚاٍ تًو االضباب. 

ز٥ٝظ فًظ ايكطا٤ االع٢ً بإصداز ايتعًُٝات ايالش١َ بتشدٜد َٛاعٝد اضت٦ٓاف ايطري 
 بإدسا٤ات ايدعا٣ٚ ٚايطعٕٛ ٚبد٤ ضسٜإ املدد ٚاْتٗاؤٖا(. 

 تـاخلامت
ع٢ً ؾاٜسٚع نٛزْٚا دا٥ش١ أثس )عجٓا املٛضّٛ بـ يفا اؾٗد املتٛاضع رختاًَا هل

ٚدعْٛا املػسع  "َٔ ايٓتا٥ر فُٛع١اىل  تٛصًٓا ،(دزاض١ َكاز١ْ –املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ 
ٚؾل ْٚعسضٗا ع٢ً  ،ايتٛصٝات اييت ْأٌَ إ تؤخر بعني االعتباز"ايعساقٞ اىل فُٛع١ َٔ 

 : َا ٜأتٞ
 
 
 

                                                      

(1) Colmar 06 chambre .12 mars 2020 .repertoire general 20/01098 

.numero 80/2020 .m victor G 

 . 181، ص1212ابق نقاًل عغ: د. شامي يديغ، مرجر س
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 "اٚاًل: ايٓتا٥ر
يًذا٥ش١ ع٢ً ايسغِ َٔ ا١ُٖٝ ٖرٙ ايؿهس٠ "ًت ايكٛاْني ذات ايعالق١ َٔ اٜساد تعسٜـ خ .1

االسداخ  "الضُٝا يف ظٌٚقٛاعد ايعداي١  تكتطٝ٘بٛصؿٗا َطًبًا ضسٚزًٜا ٚاَس ًَشًا 
 . املطتذد ٚايعسٚف اييت ميس بٗا ايعامل ايّٝٛ َٔ اْتػاز دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْا

ز عٔ إزاد٠ االْطإ ٚال ٜطتطٝع تٛقع٘ أٚ دؾع٘ أٚ نٌ أَس خاز بػهٌ عاّ: ؾا٥ش١ا .2
عٌ تٓؿٝر االيتصاّ أًٜا ظايتشسش َٓ٘ ٜٚتطِ باالْتػاز ايٛاضع ٚي٘ اثاز َاد١ٜ ًَُٛض١ 

ناْت طبٝعت٘ َٛضٛعٝا نإ أّ ادسا٥ٝا أَسًا َطتشٝال ع٢ً املًتصّ ب٘ َٔ دٕٚ ايٓعس 
 . ث٘ااىل املصدز املتطبب يف سد

ْني االدسا١ٝ٥: نٌ اَس خازز عٔ ازاد٠ اـصِ عٝح ال ٜطتطٝع يف اطاز ايكٛا اؾا٥ش١ .3
 تٛقع٘ اٚ دؾع٘ جيعٌ َٔ اؽاذ االدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ تٓؿٝرا ؿل اٚ ادا٤ّ يٛادب ادسا٥ٞ

 .َطتشٝاًل اٚ اْعكاد احمله١ُ اَسًا
ق٠ٛ  ٚبريو تعد ،صٛز٠ َٔ صٛز ايطبب االدٓيب املطتذددا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا تعد  .4

ايطبب١ٝ بني عدّ َباغس٠ االخري٠، ؾتكطع ايعالق١  ؼكلغسٚط طبل عًٝٗا تٓ ، اذقاٖس٠
 . دسا٤ ايكطا٥ٞ يف َٛعدٙ احملدد ٚضكٛط٘اـصِ يإل

طُإ ؼكٝل إ إضؿا٤ ٚصـ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ع٢ً دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ٖٛ ي .5
ُع ٚؼكٝل االضتكساز ايكاْْٛٞ ٚؼكٝل ايتٛاشٕ بني اعتبازات ايعداي١ ٚاضتكساز اجملت

 االَٔ ايكطا٥ٞ. 

 َٔ "قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ" ٚاملتعًك١ عاالت اْكطاع  84إ املاد٠  .6
 ،ؾا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْا يف قإْٛ املساؾعات ًاتػسٜعٝ تأصٝاًل دال ميهٔ إ تعاـص١َٛ 

ٚايطبب ٖٛ إ ٖرٙ اؿاالت ٚزدت ع٢ً ضبٌٝ اؿصس ٚاْٗا ساالت خاص١ ال ميهٔ 
 ع عًٝٗا أٚ ايتٛضع ؾٝٗا. ايكٝا

بايسغِ َٔ تعطًٝٗا،  ع٢ً ساهلااإلدسا١ٝ٥ يف ظٌ اسهاّ ايكإْٛ ايعساقٞ بكا٤ املٛاعٝد  .7
ٚإ صدٚز بٝاْات بتعطٌٝ ايدٚاّ َٔ دٗات ال متتًو ضًط١ ايتػسٜع ال ٜطعؿٗا قاْْٛا 
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ٗا ٚقط٢ بػأْتػسٜعٝا ع٢ً خالف َٛقـ املػسع ايؿسْطٞ ايرٟ تدخٌ َٔ االْكطا٤، 
 اإلدسا١ٝ٥ ؾشُاٖا َٔ االْكطا٤.اَتداد املٛاعٝد ب

بكا٤ ٜعين  املطتذد بطبب دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْاعدّ َساعا٠ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ إ  .8
َباغس٠ إدسا٤ات ايتكاضٞ عٓد ًدصّٛ يايٛادبات االدسا١ٝ٥ ع٢ً ساهلا ٚاملٛاعٝد ٚ

بعد شٚاٍ اؾا٥ش١  عٓد اضت٦ٓاف ايعٌُ ايكطا٥ٞ يف احملانِ ايٓكط١ اييت تٛقؿت عٓدٖا
ٚزؾع ساي١ سعس ايتذٛاٍ ٚاضت٦ٓاف ايدٚاّ ايسمسٞ يف احملانِ ٚايدٚا٥س ايتابع١ هلا، 

بٛصـ دا٥ش١  املتُجٌ بطكٛط اؿل يف اؽاذ االدسا٤ عدّ ؾسض اؾصا٤ االدسا٥ٞٚ
ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذد ق٠ٛ قاٖس٠ تكطع ايعالق١ ايطبب١ٝ بني عدّ َباغس٠ اـصِ 

 َٝعادٖا االدسا٥ٞ.يإلدسا٤ات َٚطٞ 

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات 
 ْأٌَ َٔ املػسع ايعساقٞ االخر بايتٛصٝات اآلت١ٝ:

ٚايعسٚف االضتجٓا١ٝ٥ مبا ٜتٓاضب َع  باألشَاتاعاد٠ ايٓعس يف ايكٛاْني ذات ايص١ً  .1
 تتعسض هلا ايبالد.  ٚخطٛزتٗا مماايعسٚف ٚاؾٛا٥ح تًو سذِ 

١ٝ تعاجل َطا٥ٌ اؾٛا٥ح َٚاهلا َٔ أثس تطُني قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ْصٛص قاْْٛ .2
ال ق١ُٝ مجٝعٗا ذيو الٕ اؿكٛم ، ايرٟ ٜعد َٔ اِٖ اؿكٛمعَُٛا ٚع٢ً سل ايتكاضٞ 

قإْٛ املساؾعات ٖٛ ايكإْٛ  ٕٚأل ؿُاٜتٗا، اؿل يف ايتكاضٞ يإلْطإهلا َا مل ٜهٔ 
 . ٚباملٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص ايتكاضٞ بإدسا٤اتعين رٟ ُٜاي

اَتداد ْعاّ اَتداد املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ محا١ٜ  بإقسازع٢ً ْٗر املػسع ايؿسْطٞ ايطري  .3
هلا َٔ دٕٚ االقتصاز ع٢ً ْعاَٞ ايٛقـ ٚاالْكطاع ايرٟ قد ٜطعـ محا١ٜ ضري تًو 

ساٍ  ١ٜأال ميهٔ بإذ املٛاعٝد يف ظٌ ايعسٚف ٚاالسداخ اييت يٝظ يًدصّٛ دخٌ ؾٝٗا 
اذٙ االدسا٤ات خالهلا يف ظٌ االش١َ ايصش١ٝ اييت اثازتٗا َٔ االسٛاٍ االضتطاع١ باؽ

 املطتذد. دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا
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نؿاي١ سل اـصّٛ باؽاذ اإلدسا٤ات َٚباغستٗا ٚايكطا٤ بعدّ ضكٛط٘ ْتٝذ١ يؿٛات  .4
املطتذد َٚا تطتًصَ٘ َٔ سعس يًتذٛاٍ  دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا املٝعاد بطبب

 ٚتعطٌٝ يًدٚاّ.

هٌ ايكاعد٠ ايعا١َ يف ايكٛاْني االدسا١ٝ٥ ٜهٕٛ َٔ ايعُّٛ ٚايػٍُٛ ٜساد ْص عاّ ٜػإ .5
ٛزٙ ٚاْٛاع٘ دا٥ش١ أٚ آؾ١ صؾهس٠ ايطبب االدٓيب ب إثٓا٥٘ نًٗا عٝح ٜطتٛعب يف

، ٚذيو يهؿاي١ مسا١ٜٚ أٚ سادخ ؾذا٥ٞ أٚ ق٠ٛ قاٖس٠ أٚ ؾعٌ ايػري أٚ خطأ املطسٚز
ٚإ ٜهٕٛ اٜساد ٖرا ايٓص يف طا٤، سل ايتكاضٞ ٚمحا١ٜ املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ َٔ االْك

الٕ االخري ٜعد املسدع االخري يًكٛاْني  "يكإْٛ املساؾعات املد١ْٝ"باب ايٓعس١ٜ ايعا١َ 
. ٜٓكطع ايطري يف ايدع٣ٛ 1)ناؾ١، ع٢ً إ ٜهٕٛ ايٓص ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:  االدسا١ٝ٥

دخ عا١َ مل ٜٚتٛقـ استطاب املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ مجٝعٗا بٓص ايكإْٛ اذا ٚقعت سٛا
تهٔ َتٛقع١ ٚال ٜد يًدصّٛ يف اسداثٗا ٚال ميهٔ دؾعٗا ػعٌ َٔ اؽاذ ادسا٤ات 

. ٜطتأْـ ايطري يف ايدع٣ٛ ٚؼطب 2ايتكاضٞ اٚ اْعكاد احمله١ُ اَسًا َطتشٝاًل. 
. متدد املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ ملد٠ ال تتذاٚش 3املٛاعٝد َٔ ٚقت شٚاٍ تًو االضباب. 

الْتٗا٥ٗا قاًْْٛا يف ظٌ األسٛاٍ ٚايعسٚف اييت ػعٌ اؽاذ  غٗسٜٔ ع٢ً األدٌ احملدد
اإلدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ ؾٝٗا َطتشٝاًل ع٢ً إ ٜبدأ استطابٗا َٔ ؿع١ اإلعالٕ زمسٝا 

. خيٍٛ ز٥ٝظ فًظ ايكطا٤ االع٢ً بإصداز ايتعًُٝات 4ع٢ً شٚاٍ تًو االضباب. 
ٚايطعٕٛ ٚبد٤ ضسٜإ املدد  ايالش١َ بتشدٜد َٛاعٝد اضت٦ٓاف ايطري بإدسا٤ات ايدعا٣ٚ

 ٚاْتٗاؤٖا(.

The Authors declare That there is no conflict of interest 

 
 
 
 



 -دراسة مقارنة-أثخ جائحة فايخوس كػرونا عمى السػاعيج اإلجخائية 

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

020 

 ادرـادلص
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 د. ضعٝد عبد ايهسِٜ َبازى، أصٍٛ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، َٔ دٕٚ ض١ٓ ْػس. .26
، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، 2، ط4قظ، ايٛايف يف غسح ايكإْٛ املدْٞ، زد. ضًُٝإ َس .27
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، داز ايطٓٗٛزٟ، بريٚت، 1املد١ْٝ، طد. عباع ايعبٛدٟ، غسح قإْٛ املساؾعات  .29
2016. 
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 .1980د. عبد ايباضط مجٝعٞ، َبادئ املساؾعات، داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠،  .12
د. عبد اؿُٝد ايػٛازبٞ، َٛاعٝد اإلدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ يف ض٤ٛ ايكطا٤ ٚايؿك٘،  .12

 .1987َؤضط١ ايجكاؾ١ اؾاَع١ٝ، اإلضهٓدز١ٜ، 
ْعس١ٜ االيتصاّ  –ٛدٝص يف غسح ايكإْٛ املدْٞ د. عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزٟ، اي .11

 .1966، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ايكاٖس٠، 1بٛد٘ عاّ، ز
، 3، ط3د. عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزٟ، ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ اؾدٜد، ز .13

 .2000َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت، 

األزدٕ، -ػس ٚايتٛشٜع، عُإد. عبد ايكادز ايؿاز، َصادز االيتصاّ، داز ايجكاؾ١ يًٓ .11
2004. 

عادٍ َبازى املطريإ، اسهاّ اؾٛا٥ح يف ايؿك٘ اإلضالَٞ، ن١ًٝ ايعًّٛ، قطِ ايػسٜع١  .15
 .2001اإلضال١َٝ، داَع١ ايكاٖس٠، 

عبد اؾًٌٝ بستٛ، غسح قإْٛ أصٍٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، ايػسن١ اإلضال١َٝ  .16
 .1957يًطباع١ ٚايٓػس، بػداد، 

 .1970يسمحٔ ايعالّ، غسح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ، َطبع١ ايعاْٞ، بػداد، عبد ا  .17

عبد اجملٝد اؿهِٝ، عبد ايباقٞ ايبهسٟ، قُد ط٘ ايبػري، ايٛدٝص يف ْعس١ٜ  د. .18
، داز ابٔ االثري يًطباع١ 2، َصادز االيتصاّ، ط1االيتصاّ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ، ز

 .1980ٚايٓػس، داَع١ املٛصٌ، 
د املٓعِ سطين، االضت٦ٓاف يف األسهاّ املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، داز ايطباع١ اؿدٜج١ عب .19

 . 1989ايكاٖس٠، 

، َطبع١ داَع١ دٝٗإ، 1أصٍٛ املساؾعات املد١ْٝ، طد. عصُت عبد اجملٝد بهس،  .32
 .2013ايعسام،  -أزبٌٝ
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 .2009، داز ايهتب ٚايٛثا٥ل، بػداد، 1ؾازع ساَد عبد ايهسِٜ، املعٝاز ايكاْْٛٞ، "ط .32
د. ؾازع عًٞ عُس عًٞ اؾسدسٟ، ايتبًٝػات ايكطا١ٝ٥ ٚدٚزٖا يف سطِ ايدع٣ٛ  .31

 .2007دزاض١ َكاز١ْ، َٓػأ٠ املعازف، االضهٓدز١ٜ،  –املد١ْٝ 
 .2017، داز ايٓٗط١ ايعسب2،١ٝد. ؾتشٞ ٚايٞ، املبطٛط يف قإْٛ ايكطا٤ املدْٞ، ز .33

، َٓػأ٠ املعازف، 1ؾتشٞ ٚايٞ، ْعس١ٜ ايبطالٕ يف قإْٛ املساؾعات، ط د. .31
 .1959اإلضهٓدز١ٜ، 

قُد ايعػُاٟٚ، ٚد. عبد ايٖٛاب ايعػُاٟٚ، قٛاعد املساؾعات يف ايتػسٜع املصسٟ  .35
 .1958، َهتب١ اآلداب، ايكاٖس٠، 1ٚاملكازٕ، ز

، َٓػٛزات 1د. قُد ضعٝد عبد ايسمحٔ، ايك٠ٛ ايكاٖس٠ يف قإْٛ املساؾعات، ط .36
 .2011يبٓإ،  -اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت

د. قُد عصَٞ ايبهسٟ، ايدؾع باعتباز ايدع٣ٛ نإ مل تهٔ، "داز قُٛد يًٓػس  .37
 .2016ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠"، 

د. قُد ٚدٝ٘ غشاذ٠، املدخٌ اىل ايكإْٛ ْٚعس١ٜ االيتصاّ، َدٜس١ٜ ايهتب  .38
 .1982ٚاملطبٛعات اؾاَع١ٝ، سًب، 

، داز ايٓٗط١ 3تصاَات، طد. قُٛد مجاٍ ايدٜٔ شنٞ، ايٛدٝص يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ يالي .39
 .1978ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

، داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 2د. قٛد قُد ٖاغِ، قإْٛ ايكطا٤ املدْٞ، ز .12
1946. 

، 1، ز1د. ممدٚح عبد ايهسِٜ ساؾغ، غسح "قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ"، ط .12
 .1972َطبع١ االشٖس، بػداد، 
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، َٓػأ٠ املعازف، 1عات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، طد. ْبٌٝ امساعٌٝ عُس، أصٍٛ املساؾ .11
 .1986االضهٓدز١ٜ، 

د. ْبٌٝ إمساعٌٝ عُس، ضط١ً ايكاضٞ ايتكدٜس١ٜ يف املٛاد املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، َٓػأ٠  .13
 .1984املعازف، االضهٓدز١ٜ، 

د. ْبٌٝ إمساعٌٝ عُس، ٚد. أمحد خًٌٝ، قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ، داز  .11
 .1997يًٓػس، اإلضهٓدز١ٜ، اؾاَع١ اؾدٜد٠ 

دزاض١ َكاز١ْ، َٓػٛزات اؿًيب  –ْصٝـ داضِ قٍُّد ايهسعاٟٚ، ايتكاضٞ عٔ بعد  .15
 .2017اؿكٛق١ٝ، بريٚت، 
 ثايجا: ايسضا٥ٌ ٚاالطازٜح

 دزاض١ - ساَد غانس قُٛد ايطا٥ٞ، اضتشاي١ ايتٓؿٝر ٚأثسٖا ع٢ً االيتصاّ ايعكدٟ .2
 .2002، داَع١ بابٌ، َكاز١ْ، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ

 - شٜاد قُد غشاذ٠ َعٝٛف ايطا٥ٞ، املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ .1
 .2009دزاض١ َكاز١ْ، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املٛصٌ، 

 –صؿا٤ تكٞ عبد ْٛز ايعٝطاٟٚ، ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚأثسٖا يف عكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ  .3
 .1999نتٛزاٙ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، أطسٚس١ د، دزاض١ َكاز١ْ

 زابعا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ
بٔ شٜد ؾتشٞ، دا٥ش١ نٛزْٚا نك٠ٛ قاٖس٠ يًتُطو مببدأ دٛاش ايعرز ظٌٗ ايكإْٛ،  .1

 .2020عح َٓػٛز يف ف١ً سٛيٝات داَع١ اؾصا٥س، عدد خاص، 
َٓػٛز يف ف١ً سطني بٔ ضامل ايرٖب، ْعس١ٜ ٚضع اؾٛا٥ح يف ايؿك٘ اإلضالَٞ، عح  .2

 .2011، يط١ٓ 3داَع١ ايػازق١ يًعًّٛ ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ، ايعدد 
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د. مساح ضُإ، محا١ٜ املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف ظٌ ايتعدٜالت ايتػسٜع١ٝ ملٛاد١ٗ  .3
دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ بني ايكاْْٛني ايؿسْطٞ  – 19االش١َ ايصش١ٝ ؾا٥ش١ نٛؾٝد 

 .2020ض١ٓ  6ٕٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ايعدد ٚايهٜٛيت، عح َٓػٛز يف ف١ً ايكاْ
ع٢ً املٛاعٝد  – 19نٛؾٝد  –د. غاَٞ ٜطني، االثاز ايكا١ْْٝٛ يؿريٚع نٛزْٚا  .4

اإلدسا١ٝ٥ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ، عح َٓػٛز يف ف١ً االدتٗاد يًدزاضات ايكا١ْْٝٛ 
 .2020، ايط١ٓ 4، ايعدد 9ٚاالقتصاد١ٜ، اجملًد 

ين، اؾٛا٥ح عٓد املايه١ٝ، عح َٓػٛز يف اجمل١ً د. عبد اهلل عًٞ قُٛد ايعٝ .5
 .2010يًط١ٓ  2األزد١ْٝ يًدزاضات اإلضال١َٝ، ايعدد 

د. عبد املٓعِ عبد ايٖٛاب ايعاَس، إغهاي١ٝ ايتكٝد مبٛاعٝد ايطعٔ يف اؿهِ ايكطا٥ٞ  .6
يف ظٌ ايعسٚف ايطاز١٥ )ايعسام َٚصس ٚيبٓإ أمنٛذدًا(، عح َٓػٛز يف ف١ً دٌٝ 

 .2020، 40ايكا١ْْٝٛ املعُك١، ايعدد األعاخ 
د. عُاز ضعدٕٚ املػٗداْٞ، ٚادبات اـصِ اإلدسا١ٝ٥، عح َٓػٛز يف ف١ً  .7

 .2009، 39ايساؾدٜٔ يًشكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املٛصٌ، ايعدد
عٛاطـ عبد اؿُٝد ايطاٖس، ايطبب األدٓيب يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٚايكإْٛ  .8

ٕ ايٓكٌ، عح َٓػٛز يف ف١ً ايكإْٛ املكازٕ، مجع١ٝ ايتذازٟ ايعساقٞ ٚقاْٛ
 . 71، ص2009(، 60ايكإْٛ املكازٕ ايعساق١ٝ، ايعدد )

د. ؾازع عًٞ عُس عًٞ اؾسدسٟ، عٛازض املٛاعٝد االدسا١ٝ٥ يف قإْٛ املساؾعات  .9
، يط١ٓ 27دزاض١ َكاز١ْ، عح َٓػٛز يف ف١ً ايساؾدٜٔ يًشكٛم"، ايعدد  - املد١ْٝ
2006. 

ٜاضس باضِ ايطبعاٟٚ، ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚأثسٖا يف اسهاّ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ،  د. .10
 36عح َٓػٛز يف ف١ً ايساؾدٜٔ يًشكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املٛصٌ، ايعدد 

 .2008بط١ٓ 
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د. ٜاضس باضِ ذْٕٛ ايطبعاٟٚ، دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٚأثسٖا يف اسهاّ ايكٛاْني  .11
، عح َٓػٛز يف ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ" ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، "دزاض١ َكاز١ْ –اإلدسا١ٝ٥ 

 .2020، 6ايعدد 
د. ٜاضس عبد اؿُٝد االؾتٝشات، دا٥ش١ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٚأثسٖا ع٢ً تٓؿٝر االيتصاَات  .12

 .2020، 6 ايعكد١ٜ، عح َٓػٛز يف ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ايعدد
 ٚاالٚاَس ٚايبٝاْات خاَطا: ايتػسٜعات

 .2005ايدضتٛز ايعساقٞ ايٓاؾر يعاّ  .1

 امُلًػ٢. 1970ايدضتٛز ايعساقٞ املؤقت يط١ٓ  .2

 املعدٍ. 1951يطــ١ٓ  40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  .3
 املعدٍ. 1969يط١ٓ  83قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ" زقِ  .4

 .1948( يط١ٓ 131ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ زقِ ) .5

 .1968يط١ٓ  13از١ٜ املصسٟ زقِ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذ .6

 . 1958ايدضتٛز ايؿسْطٞ يط١ٓ  .7

 .1804 يعاّ ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ .8

 .1975يط١ٓ  1123قإْٛ اإلدسا٤ات املد١ْٝ ايؿسْطٞ زقِ  .9
 .1991يط١ٓ  84قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( زقِ  .10

 .2020يط١ٓ  55ذٟ ايعدد يف ايعسام االَس ايدٜٛاْٞ  .11

 .5/3/2020يف  751ذٟ ايعدد يف ايعسام ايدٚي١ أَس فًظ غٛز٣  .12

 .3/3/2020يف  2020/َهتب/235ذٟ ايعدد  يف ايعسامفًظ ايكطا٤ االع٢ً  بٝإ .13

 .6/4/2020/ م/ آ يف 41ذٟ ايعدد يف ايعسام بٝإ فًظ ايكطا٤ االع٢ً  .14

 ضادضا: ايكسازات ايكطا١ٝ٥ غري املٓػٛز٠ ٚفُٛعات االسهاّ
يف  2007/ ت. ب/ ٣100 بصؿتٗا ايتُٝص١ٜ زقِ قساز قه١ُ اضت٦ٓاف ْٝٓٛ .2

 ، غري َٓػٛز.11/4/2007
ت/  -2020/اهل١٦ٝ االضت٦ٓاؾ١ٝ عكاز/2104قساز قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ ذٟ ايعدد  .1

 ، غري َٓػٛز.22/7/2020يف  2109
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فُٛع١ األسهاّ ايعدي١ٝ، ايعدد ايجاْٞ، ايط١ٓ ايجايج١ عػس، ٚشاز٠ ايعدٍ ايعساق١ٝ،  .3
 .1982بػداد، 

 ضابعا: املٛاقع االيهرت١ْٝٚ
 َٛقع َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ايسمسٞ:     .1

                                         (www.outrightinternational.org) 
 www.cc.gov.eg          قه١ُ ايٓكض املصس١ٜ ايسمسٞ: َٛقع .2
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