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انمهخض:
ٌٍّزهُ احلك يف ئثلاء كفىػٗ يف اخلظىِخ اجليائُخ ٌٍلفبع ػٓ ٔفَٗ وكهء اجلوديخ ػٕٗ ،ومٌه
ثـوائك ػلح؛ فمل َٕظت كفبػٗ ػًٍ هوٓ ِٓ أهوبْ اجلوديخ أو ػٕظو ِٓ ػٕبطو ثٕبئهب فهٕب َىىْ لل
هوي ػًٍ ػٕبطو ماد ؿجُؼخ عوُِخ ،وّب ديىٕٗ أْ َووي ػًٍ ػٕبطو ماد ؿجُؼخ ِلُٔخ ألهنب رورجؾ
ثبجلوديخ وثبٌزبيل فاْ ٔفُهب ِٓ شأٔٗ ٔفٍ اجلوديخ ػٕٗ ،و٘نا ِب ًََّ ثبدلَبئً اٌؼبهػخ .فهٍ رؼزوع
اٌمبػٍ اجليائٍ ثىطفهب َِبئً رجؼُخ رورجؾ ثبٌىالؼخ زلً اٌزغومي ورظجؼ عيءا ِٕهب ،ورٕمَُ ئىل
َِبئً أوٌُخ وَِبئً فوػُخ ،زبزٍف فُّب ثُٕهب ِٓ ؽُش اجلهخ ادلقزظخ ثبٌفظً فُهب وِٓ ؽُش أصو٘ب.
انكهماث انمفتاحيت:
ادلَبئً اٌؼبهػخ ،ادلَأٌخ األوٌُخ ،ادلَأٌخ اٌفوػُخ ،اٌلػىي اجليائُخ.
Abstract:
The accused has the right to present his defenses in the criminal litigation in order
to defend himself and prevent the crime from him, in several ways. His defense may focus
on one of the pillars of the crime or one of the elements of its construction, for here he
will focus on elements of a criminal nature, and he can also focus on elements of a civil
nature because they are related to the crime, and therefore denying it would negate the
crime from him, and this is called incidental issues. They object to the criminal judge as
subordinate matters related to the incident subject of the incrimination and become part
of it, and are divided into primary issues and subsidiary matters, which differ among
themselves in terms of the authority competent to adjudicate them and in terms of their
impact.
key words :
Incidental issues, preliminary issue, subsidiary issue, criminal proceedings.
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مكدمة:
رؼزوع اٌمبػٍ اجليائٍ أصٕبء ٔظوٖ يف اٌلػىي اٌؼّىُِخ َِبئً ػبهػخ ربزُ ػٍُٗ
اٌجذ فُهب لجً اٌفظً يف ِىػىع اٌلػىي ؽىت ََزمُُ لؼبؤٖ ،ورؼل ادلَبئً اٌؼبهػخ ِٓ
ادلَبئً ادلؼملح يف اإلعواءاد اجليائُخ ٔظوا ألمهُزهب ِٓ عهخ وألْ ادلشوع اجليائوٌ مل
خيظض ذلب اٌمله اٌىبيف ِٓ اال٘زّبَ ِٓ عهخ صبُٔخ؛ ئم صلل أٔٗ ربلس ػٕهب يف ِبكرُت اصٕزُت
فمؾ ( 330و ِٓ 331لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ).
وِٓ ِٕـٍك أْ اٌمبػلح رمىي ثأْ "لبػٍ األطً ٘ى لبػٍ اٌلفغ" فاْ اٌمبػٍ اجليائٍ
سلزض ثبٌفظً يف ادلَبئً اٌؼبهػخ ئال أْ ٘نٖ األفَتح ٌَُذ وٍهب ػًٍ طؼُل واؽل؛ ئم ديىٓ
ٌٍمبػٍ اجليائٍ اخلووط ػٓ افزظبطٗ ثبٌفظً يف َِبئً ِلُٔخ وئكاهَخ وذببهَخ...ئخل
واٌمبٔىْ ٕ٘ب خيىٌٗ مٌه ِٕؼب ٌؼولٍخ ٍَت اٌؼلاٌخ.
ئال أٔٗ ويف ثؼغ ادلَبئً اٌؼبهػخ َزؾزُ ػًٍ اٌمبػٍ اجليائٍ ولف اٌفظً يف اٌلػىي
اجليائُخ األطٍُخ ئىل ؽُت اٌفظً يف ٘نٖ ادلَبئً اٌؼبهػخ ِٓ ؿوف اجلهخ اٌمؼبئُخ ادلقزظخ؛
و٘ى ِب جيؼٍٕب ٔزَبءي ػٓ وُفُخ اٌزفولخ واٌزُُّي ثُت ٘نٖ ادلَبئً اٌؼبهػخ وػٓ وُفُخ رٕظُُ
ادلشوع اجليائوٌ ذلب ِٓ فالي اإلشىبٌُخ اِرُخِ :ب ٍ٘ ػىاثؾ اٌزفولخ ثُت ادلَبئً األوٌُخ
وادلَبئً اٌفوػُخ يف اٌلػىي اجليائُخ ؟ دبؼٌت أفو ِىت َزظلي اٌمبػٍ اجليائٍ ٌٍفظً يف
ادلَبئً اٌؼبهػخ كوْ اػزجبه مٌه فووعب ػٓ افزظبطٗ وِىت َىوً ادلَأٌخ ٌٍغهخ اٌمؼبئُخ
ادلقزظخ؟
ؤؼزّل يف ئعبثزٕب ػًٍ اإلشىبٌُخ ِٕهغب ربٍٍُُب ِغ االٍزؼبٔخ ثبدلٕهظ ادلمبهْ ؽُش ٔمَُ
اٌلهاٍخ ئىل زلىهَٓ اصُٕت:
احملىه األوي :ادلَبئً األوٌُخ يف اٌلػىي اجليائُخ.
احملىه اٌضبين :ادلَبئً اٌفوػُخ يف اٌلػىي اجليائُخ.
احملور األول :الدفع باملصائل األولية أماو الكضاء اجلسائي
مل َهزُ اٌفمٗ اجلٕبئٍ ػّىِب ثلهاٍخ ِىػىع ادلَبئً اٌؼبهػخ؛ ئم ثبٌوعىع ٌشووؽبد
لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ صلل٘ب مل رزىٍغ يف ٘نا ادلىػىع ػٕل شوؽهب ٌٕظوَخ االفزظبص
وّب أْ اٌمؼبء مل َؼٓ هبب ،أِب ادلشوع اجليائوٌ فٍُ َىهك ٌٕب ئال ٔظُت اصُٕت (ادلبكرُت 330
و ِٓ 331لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ) ٘نَٓ إٌظُت ؽلكا رلبي ادلَبئً اٌؼبهػخ ،ؽُش ربلس
األوي ػٓ اٌلفىع ػّىِب ثمىٌٗ" :زبزض احملىّخ ادلـووؽخ أِبِهب اٌلػىي اٌؼّىُِخ ثبٌفظً يف
صبُغ اٌلفىع اٌيت َجلَهب ادلزهُ كفبػب ػٓ ٔفَٗ" ،واٌيت ِٓ ثُٕهب (ادلَبئً األوٌُخ)؛ ئم رـوػ يف
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شىً كفىع ِٓ ؿوف ادلزهُ ،وفزُ إٌض ثؼجبهح "ِ ...ب مل َٕض اٌمبٔىْ ػًٍ غَت مٌه" ،وَمظل
ٕ٘ب (ادلَبئً اٌفوػُخ) ،ؤجلأ كهاٍزٕب ثبدلَبئً األوٌُخ ِٓ فالي ثُبْ ِفهىِهب وِربهاهتب.
أوال  -مفووو املصائل األولية:
ٔزـوق يف ٘نا اٌؼٕظو ِٓ اٌجؾش ئىل ثُبْ رؼوَف ادلَبئً األوٌُخ وأٍبٍهب اٌمبٔىين
 -1تعريف املصائل األولية:
ٕ٘بن ػلح رؼوَفبد ٌٍَّبئً األوٌُخ ٔنوو ِٕهب :رؼوَفهب ثأهنب" :رٍه اإلشىبٌُبد
ادلـووؽخ أِبَ احملىّخ اٌيت رؼزوع اٌفظً يف اٌلػىي شلب َزؼُت اٌجذ فُهب ثظفخ أوٌُخ لجً
اٌزـوق ٌٍّىػىع وؾبٌخ اٌلفغ ثَمىؽ اٌلػىي أو ٍجك اٌفظً فُهب وػلَ االفزظبص أو ػلَ
اؽزواَ ئعواء ِٓ اإلعواءاد اجلى٘وَخ وغَتٖ ،و٘نٖ ادلَبئً أوٌُخ وعت اٌزظلٌ ذلب لجً
اٌزـوق ٌٍّىػىع".

1

ورؼوف ثأهنب" :ادلَبئً اٌؼبهػخ اٌيت رضىه أصٕبء إٌظو يف اٌلػىي اجلٕبئُخ ،وخيزض
اٌمبػٍ اجليائٍ حبَّهب وٍ ََزـُغ ثؼل مٌه اٌفظً يف اٌلػىي.

2

ورؼوف أَؼب ثأهنب" :ادلَبئً اٌؼبهػخ اٌيت َزىلف ػٍُهب احلىُ يف اٌلػىي اجليائُخ
واٌيت ديٍه اٌمبػٍ اجليائٍ افزظبص إٌظو فُهب ثظفخ رجؼُخ ٌٍلػىي األطٍُخ".

3

٘نٖ اٌزؼبهَف وئْ رٕىػذ وافزٍفذ ِفوكاهتب ئال أهنب رظت وٍهب يف ِؼٌت واؽل؛ و٘ى أْ
ادلَبئً األوٌُخ ٍ٘ ِٓ ادلَبئً اٌؼبهػخ اٌيت رضبه يف اٌلػىي اجليائُخ ،ورؼزوػهب شلب حيزُ
ػًٍ اٌمبػٍ اٌجذ فُهب لجً اٌفظً يف اٌلػىي .وِٓ أِضٍزهب:
يف عوديخ فُبٔخ األِبٔخ (ادلٕظىص وادلؼبلت ػٍُهب ثبدلبكح  376لبٔىْ ػمىثبد) ؽُش
كفغ ادلزهُ أِبَ اٌمبػٍ اجليائٍ ثأْ اٌؼمل اٌنٌ َوثـٗ ثبٌؼؾُخ ٌٌُ ػمل وكَؼخ ثً ػمل
لوع وأْ ػمل اٌموع ٌٌُ ِٓ اٌؼمىك ادلشبه ئٌُهب ثبدلبكح  ِٓ 376لبٔىْ اٌؼمىثبد ،فّٓ
اٌىاعت لبٔىٔب ػٕل رَجُت األؽىبَ واٌمواهاد اٌمبػُخ ثبإلكأخ يف ٘نٖ اجلوديخ رجُُت ؿجُؼخ
اٌؼمل اٌنٌ وبْ ٍججب يف رٍَُُ اٌشٍء ادلقزٌٍ وئال رورت إٌمغ ثٕبء ػًٍ مٌه ،وّب م٘جذ
ئٌُٗ احملىّخ اٌؼٍُب يف لواه طبكه يف  01كََّرب  ِٓ 1981اٌمَُ األوي ٌٍغوفخ اجلٕبئُخ
اٌضبُٔخ يف اٌـؼٓ هلُ .22370

4

فهنٖ ادلَأٌخ رفوع ػًٍ اٌمبػٍ اٌفظً يف رىُُف اٌؼمل ادلربَ ثُت اٌـوفُت ،ورؼل

ؿجُؼخ اٌؼمل هوٓ ِٓ أهوبْ عوديخ فُبٔخ األِبٔخ َ 5زىلف ػٍُٗ اٌفظً يف اٌلػىي األطٍُخ
ػووهح اٌجذ يف ادلَأٌخ اٌفوػُخ ادلضبهح ِٓ ادلزهُ.

6

ويف عوديخ اٌَولخ (ادلٕظىص وادلؼبلت ػٍُهب يف ادلبكح  350لبٔىْ اٌؼمىثبد ) ديىٓ
ٌٍّزهُ أْ َلفغ دبىعت َِأٌخ أوٌُخ ثأْ ادلبي ِىػىع اٌَولخ ٘ى ِبٌٗ وٌٌُ ِبي اٌؼؾُخ،
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وَملَ كالئً وأٍبُٔل ثنٌه ،وٍِىُخ ادلبي ٌٍغَت رؼل هوٕب ِٓ أهوبْ عوديخ اٌَولخ شلب َزؼُت
ػًٍ احملىّخ اٌفظً أوال يف ٍِىُخ ادلبي ادلٕمىي لجً اٌزـوق ٌٍّىػىع ،فٍى صجذ ٍِىُخ ادلبي
ٌٍّزهُ أزفذ عوديخ اٌَولخ.

7

 -2األشاس الكاىوىي للنصائل األولية يف الدعوى اجلسائية:
اٍزٕبكا دلجلأ "لبػٍ األطً ٘ى لبػٍ اٌفوع" صلل أْ اٌمبػٍ اجليائٍ خيزض ثبٌفظً
يف صبُغ ادلَبئً اٌيت َزىلف ػٍُهب اٌفظً يف اٌلػىي اٌؼّىُِخ ،فَُزـُغ اٌفظً يف َِبئً ٍ٘
يف األطً ٌَُذ ِٓ افزظبطٗ واػزرب اٌفمٗ اجلٕبئٍ مٌه طىهح ِٓ طىه "اِزلاك االفزظبص"
وأْ َفظً يف َِبئً زبؼغ ألؽىبَ اٌمبٔىْ ادللين أو اٌزغبهٌ واٌيت رؼوع ػٍُٗ ثظفخ رجؼُخ.
وسبزل عنوه ٘نا ادلجلأ ئىل اٌمبٔىْ اٌووِبين مث اٌمبٔىْ اٌفؤٍَ ؽُش وهكد يف ِنووح
"اٌوئٌُ ثبهٌ" هئٌُ زلىّخ إٌمغ يف ٔ 05ىفّرب .1813

8

أِب يف اٌزشوَغ اجليائوٌ فمل ألو لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ اٌظبكه يف َ 08ىُٔى
٘ 1966نا ادلجلأ  9فىاعت احملىّخ َمزؼُهب اٌفظً يف وً َِأٌخ رؼزوع ؿوَمهب ِبكاَ اٌفظً
فُهب الىِب ٌٍفظً يف اٌلػىي ماهتب ،ػّال ثمبػلح " ِب ال َزُ اٌىاعت ئال ثٗ فهى واعت " وِٓ ٕ٘ب
وبٔذ لبػلح أْ " لبػٍ اٌلػىي ٘ى لبػٍ اٌلفغ".

10

ؽُش رٕض ادلبكح  ِٓ 01/330لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ اجليائوٌ ػًٍ أٔٗ " زبزض
احملىّخ ادلـووؽخ أِبِهب اٌلػىي اٌؼّىُِخ ثبٌفظً يف صبُغ اٌلفىع اٌيت َجلَهب ادلزهُ كفبػب
ػٓ ٔفَٗ ِب مل َٕض اٌمبٔىْ ػًٍ غَت مٌه".
فبدلَبئً األوٌُخ رـوػ يف شىً كفىع ِٓ ؿوف ادلزهُ لجً اٌزـوق ٌٍّىػىع ،واٌمبػٍ
ٍِيَ ثبٌوك ػٍُهب

11

وفمب ٌٕض ادلبكح  ِٓ 03/ 352لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ؛ ؽُش ِىٕذ

احملىّخ ثؼُ اٌلفىع ادلجلاح ٌٍّىػىع واٌفظً فُهب حبىُ واؽل َجذ أوال يف اٌلفغ مث ثؼل مٌه
يف ادلىػىع.
ورفظً زلىّخ اجلٕبَبد يف ادلَبئً اٌؼبهػخ ِٓ ؿوف اٌمؼبح كوْ ئشوان احملٍفُت ،ثؼل
مسبع ألىاي إٌُبثخ اٌؼبِخ وأؿواف اٌلػىي أو زلبُِهُ وفمب ٌٕض ادلبكح  ِٓ 291لبٔىْ
اإلعواءاد اجليائُخ.
ثاىيا  -مربرات قاعدة قاضي األصل هو قاضي الفرع" أو مبدأ "قاضي الدعوى هو قاضي الدفع":
ٌؼً ِٓ أُ٘ أٍجبة ظهىه ٘نا ادلجلأ أو اٌمبػلح ٘ى أْ ادلَبئً األوٌُخ ادلضبهح يف اٌلػىي
اجليائُخ ٍ٘ يف األطً ال رٕزٍّ ئٌُهب أٌ أهنب غَت عٕبئُخ وٍبثمخ ٌىلىع اجلوديخ ،ئال أْ
ارظبذلب دبىىٔبد اجلوديخ وثٕبئهب اٌمبٔىين عؼٍهب رزجؼهب وِٓ أِضٍزهب "ػمل األِبٔخ" يف عوديخ
فُبٔخ األِبٔخ.
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و"ادلٍىُخ" يف عوديخ اٌَولخ  ،12فهنٖ ادلَبئً ٍ٘ ػٕبطو ػوػُخ رٕظوف ئىل اٌظووف
ورجؼُخ خبالف األهوبْ اٌيت ٍ٘ ػٕبطو أٍبٍُخ رلفً يف اٌزىىَٓ اٌمبٔىين ٌٍغوديخ واٌيت
َزورت ػٓ زبٍفهب ػلَ لُبِهب  13ئال أْ ٘نٖ ادلَبئً األوٌُخ رٕظهو يف ِىىٔبد اجلوديخ والىِخ
الوزّبي منىمعهب اٌمبٔىين وَزورت ػًٍ زبٍفهب أزفبء اجلوَ ،وِٓ مث َؼل اٌلفغ هبب " عى٘وَب "
وأٍبٍُب وٍِيَ ٌٍّؾىّخ اجليائُخ ثبٌفظً فُٗ.
رزٕىع طىه ادلَبئً األوٌُخ ثُت وىهنب وػغ أو ِووي لبٔىين أو رظوف أو ئعواء لبٔىين
أو والؼخ لبٔىُٔخ أو طفبد لبٔىُٔخ أو ِبكَخ وٌزَهًُ اٌفهُ ٔؼـٍ أِضٍخ ػٓ ٘نٖ اٌظىه:
أ -وضع أو مركس قاىوىي :ففٍ عوديخ اإل٘بٔخ واٌزؼلٌ ػًٍ ِىظفُت وػًٍ ِإٍَبد اٌلوٌخ

جيت لُبَ وػغ لبٔىين لجً ئرُبْ اجلبين ٌٕشبؿٗ اإلعواٍِ و٘ى طفخ ادلىظف .14

ويف عوديخ أزهبن ؽوِخ ًِتي (ادلبكح  295لبٔىْ اٌؼمىثبد) ئم جيت لُبَ وػغ
لبٔىين لجً ئرُبْ اجلبين ٔشبؿٗ و٘ى أْ َىىْ ٕ٘بن ِٓ َشغً ادلًتي ثظىهح لبٔىُٔخ أَب وبْ
ٍٕل٘ب وال َشزوؽ يف مٌه أْ َىىْ ادلًتي َِىىٔب ثً َىفٍ أْ َىىْ ِؼلا ٌٍَىٓ.

15

ب -تصرف أو إجراء قاىوىي :ف فٍ عوديخ افزالً األشُبء ادلو٘ىٔخ جيت رىفو "ػمل اٌو٘ٓ"
ٌٍمىي ثىلىع اجلوديخ اٍزٕبكا ٌٕض ادلبكح  ِٓ 364لبٔىْ اٌؼمىثبد ،ؤفٌ اٌشٍء يف عوديخ
فُبٔخ األِبٔخ يف األوهاق ادلّؼبح ػًٍ ثُبع ،ئم جيت اٌزىلُغ ػًٍ ثُبع يف اٌىهلخ ادلٍَّخ ئىل
اجلبين ٌٍمىي خبُبٔخ األِبٔخ اٍزٕبكا ٌٕض ادلبكح  ِٓ 381لبٔىْ اٌؼمىثبد.
ج -واقعة قاىوىية أو مادية :ففٍ عوديخ ئففبء األشُبء ادلَوولخ َفزوع وعىك والؼخ
اٌَولخ أو ئففبء األشُبء ادلزؾظٍخ ِٓ عٕبَخ أو عٕؾخ (ادلبكح  387ق ػمىثبد) ،أٌ وعىك
عوديخ ٍبثمخ (والؼخ اٌَولخ) رٍزهب عوديخ اإلففبء ِغ اٌؼٍُ دبظله األشُبء ادلَوولخ
وأظواف اإلهاكح ئىل اإلففبء ػّلا ،أِب ئما صجذ ٌٍّؾىّخ ثأْ عوديخ اٌَولخ غَت لبئّخ فأٗ
جيىى اػزجبه اٌىالؼخ ئففبء أشُبء َِوولخ ثشوؽ ئصجبد اٌؼٍُ ثأْ اٌشٍء احملبى ٔبرظ ػٓ
اٌَولخ ،وّب أول مٌه لواه احملىّخ اٌؼٍُب اٌظبكه يف  20أفوًَ  ِٓ 1968اٌغوفخ اجلٕبئُخ،
رلّىػخ أؽىبَ يف اٌظفؾخ .316

16

د -صفات قاىوىية أو مادية :يف عوديخ اٌوشىح َشزوؽ رىفو طفخ ادلىظف يف ادلورشٍ (ادلبكح

 ِٓ 25لبٔىْ اٌىلبَخ ِٓ اٌفَبك وِىبفؾزٗ) ٘نا يف اٌظفخ اٌمبٔىُٔخ ،أِب يف اٌظفخ ادلبكَخ

فّضال طفخ اجلٕىْ يف ِورىت اجلوَ فاما كفغ ثبجلٕىْ  17وصجذ مٌه كفً ػّٓ ِىأغ ادلَإوٌخ
اٍزٕبكا ٌٕض (ادلبكح  ِٓ 47لبٔىْ اٌؼمىثبد) اٌيت عبء فُهب "ال ػمىثخ ػًٍ ِٓ وبْ يف ؽبٌخ
عٕىْ ولذ اهرىبة اجلوديخ".
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ذبله اإلشبهح ٕ٘ب ئىل أْ اإلصجبد يف ادلَبئً األوٌُخ َىىْ ٌىٍبئً اإلصجبد ادلموهح يف
اٌمبٔىْ اٌنٌ رٕزٍّ ئٌُٗ ،وَّأٌخ ئصجبد ػمىك األِبٔخ ادلٕظىص ػٍُهب يف ادلبكح  ِٓ 376لبٔىْ
اٌؼمىثبد زبؼغ ٌمىاػل اإلصجبد ادللُٔخ و٘ى ِب أولرٗ احملىّخ اٌؼٍُب يف اٌمواه اٌظبكه يف 09
عىٍَُخ  1974يف اٌـؼٓ هلُ  ،9198ؽُت أولد ػووهح ئرجبع لىاػل اإلصجبد ادلموهح يف اٌمبٔىْ
ادللين ،أِب ئصجبد اٌؼٕبطو األفوي ٌٍغوديخ وفؼً االفزالً أو اٌزجلَل أو اٌمظل اجلٕبئٍ فهّب
خيؼؼبْ ٌمىاػل اإلصجبد اجليائُخ  ،18فاما وبٔذ ادلَأٌخ األوٌُخ ماد ؿجُؼخ ِلُٔخ فاهنب زبؼغ
ٌمىاػل اإلصجبد ادللُٔخ وٌى وبٔذ ِؼووػخ ػًٍ اٌمؼبء اجليائٍ ثشوؽ أال رىىْ والؼخ اإلصجبد
ٍ٘ ثناهتب وال ؼخ اٌزغومي ،فقُبٔخ األِبٔخ ِضال ال رزووي ؽىي اٌؼمل ادلربَ ثُت اٌـوفُت وئمنب
ؽىي اإلفالي ثبٌضمخ ٌنٌه فاْ ئصجبد ادلَأٌخ األوٌُخ ادلزؼٍمخ ثبٌؼمل زبؼغ ٌمىاػل اإلصجبد
ادللُٔخ.

19

احملور الجاىي :الدفع باملصائل الفرعية أماو الكضاء اجلسائي
ئْ رـجُك لبػلح "لبػٍ األطً ٘ى لبع اٌفوع" عؼً ادلجلأ َمىَ ػًٍ ِٕؼ احملبوُ
اجليائُخ افزظبص اٌفظً يف ادلَبئً اٌؼبهػخ اٌيت َزىلف ػٍُهب احلىُ يف اٌلػىي اٌؼّىُِخ،
وَوك ػًٍ ٘نا ادلجلأ اٍزضٕبء َزّضً يف "ادلَبئً اٌفوػُخ" اٌيت ربزبط ٔىع ِٓ اٌللخ واٌزقظض
َزؼنه ػًٍ اٌمبػٍ اجليائٍ ثَججهب اٌفظً يف أطً اٌلػىي ٌنٌه أووً ادلشوع ٍٍـخ إٌظو
واٌفظً فُهب جلهخ اٌمؼبئُخ أفوي .وٍىف ٔزٕبوي يف ٘نا احملىه ِفهىَ ادلَبئً اٌفوػُخ وثُبْ
ئعواءاد اٌلفغ هبب
أوال  -مفووو املصائل الفرعية:
ٔجُت يف ٘نا اٌؼٕظو رؼوَف ٘نٖ ادلَبئً اٌفوػُخ وثُبْ ألٍبٍهب اٌمبٔىين ِٓ فالي:
-1تعريف املصائل الفرعية:
ػًٍ غواه ادلَبئً األوٌُخ وعلد ػلح رؼوَفبد ٌٍَّبئً اٌفوػُخ ٔنوو ِٕهب :أهنب ػوفذ
ثأهنب" :رٍه اٌؼىاهع اٌيت رـوأ ػًٍ اٌلػىي اجليائُخ وَزـٍت اٌجذ فُهب ِٓ ؿوف عهخ أفوي
َِزمٍخ َزىلف ػٍُهب اٌفظً يف ِىػىع اٌلػىي ادلٕظىهح أِبَ احملىّخ ،ورجؼب ٌنٌه وعت ولف
اٌفظً فُهب ئىل ؽُت فغ اًٌتاع ادلؼووع أِبَ اجلهخ ادلقزظخ ٌٍجذ فُٗ ثظىهح َِزمٍخ ػٓ
اٌلػىي األطٍُخ".

20

وّب مت رؼوَفهب ثأهنب" :ادلَبئً اٌؼبهػخ اٌيت رضىه أصٕبء إٌظو يف اٌلػىي ؽىت ربَُ
احملىّخ ادلقزظخ ٘نٖ ادلَأٌخ ،مث َفظً ثؼل مٌه يف اٌلػىي ِزمُلا دبب لوهرٗ ٘نٖ احملىّخ ".
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ورؼوف أَؼب ثأهنب" :رٍه ادلَبئً اٌؼبهػخ اٌيت جيت اٌفظً فُهب ِٓ ؿوف عهخ لؼبئُخ
أفوي غَت اٌيت رٕظو يف ِىػىع اٌلػىي األطٍُخٍ ،ىاء لجً ربوَه اٌلػىي اٌؼبِخ ئما وبٔذ
َِبئً ِمُلح ٌٍلػىي أو لجً ئطلاه احلىُ ئما وبٔذ َِبئً ِمُلح ٌٍؾىُ ".

21

وَ الؽظ أْ ٘نٖ اٌزؼبهَف رزفك وٍهب ؽىي فىوح أْ ادلَبئً اٌفوػُخ ٍ٘ "َِبئً
ػبهػخ" رـوأ ػًٍ اٌلػىي اجليائُخ فزىلف اٌلػىي األطٍُخ ئىل ؽُت اٌجذ فُهب ِٓ ؿوف
عهخ لؼبئُخ أفوي سلزظخ ،وِٓ أِضٍزهب:
 اٌلفغ ثىعىك َِأٌخ فوػُخ رزؼٍك ثبٌزيوَو أصٕبء ٍَت اٌلػىي اجليائُخ؛ ئم ٔظذادلبكح  ِٓ 536لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ ػًٍ أٔٗ " ئم ؽظً أصٕبء عٍَخ دبؾىّخ أو رلٌٍ
لؼبئٍ أْ اكػٍ ثزيوَو وهلخ ِٓ أوهاق اٌلػىي أو أؽل ادلَزٕلاد ادلملِخ فٍزٍه اجلهخ
اٌمؼبئُخ أْ رموه ثؼل أفن ِالؽظبد إٌُبثخ اٌؼبِخ وأؿواف اٌلػىي ِب ئما وبْ شبخ زلً
إلَمبف اٌل ػىي أو ػلَ ئَمبفهب هَضّب َفظً يف اٌزيوَو ِٓ اجلهخ اٌمؼبئُخ ادلقزظخ".
فبٌلفغ ثبٌزيوَو اٌفوػٍ َؼل َِأٌخ فوػُخ رىلف اٌفظً يف اٌلػىي األطٍُخ ئىل غبَخ
اٌفظً يف ٘نٖ ادلَأٌخ اٌفوػُخ ادلزؼٍمخ ثبٌزيوَو ئما وبْ ثبإلِىبْ ربوَه اٌلػىي اٌؼّىُِخ
ثشأهنب ،أِب ئما مل َىٓ ث بإلِىبْ ربوَه اٌلػىي اٌؼّىُِخ ثشأْ اٌزيوَو أو مل َضجذ رؼّل
اٍزؼّبي ادليوه ِٓ ؿوف ِٓ للَ اٌىصُمخ فاْ ثاِىبْ اجلهخ اٌمؼبئُخ ٔفَهب أْ رمله لُّخ
اٌىصُمخ وِلي ِظلالُزهب وػٕلئن ديىٕهب أْ رَزجؼل٘ب.

22

 اٌلفغ ثىعىك َِأٌخ فوػُخ رزؼٍك ثؼلَ ِشووػُخ اٌمواه اإلكاهٌ :ؽُش خيزضثبٌٕظو يف ٘نا اٌلفغ اٌمؼبء اإلكاهٌ ،ومٌه ثبٌوعىع ٌٕض ادلبكح  ِٓ 801لبٔىْ اإلعواءاد
ادللُٔخ واإلكاهَخ ؽُش صلل٘ب ٔظذ ػًٍ افزظبص احملبوُ اإلكاهَخ ثبٌٕظو يف اٌلػبوي ادلزؼٍمخ
ثزفََت ورملَو ِشووػُخ اٌمواهاد اإلكاهَخ أَب وبْ ٔىػهب اثزلائُب حبىُ لبثً ٌالٍزئٕبف أِبَ
رلٌٍ اٌلوٌخ يف اٌمواهاد اٌظبكهح ػٓ اٌىالَخ واٌجٍلَخ وادلإٍَبد اٌؼّىُِخ ماد ؿبثغ ئكاهٌ،
أِب اٌمواهاد اٌظبكهح ػٓ اإلكاهح ادلوويَخ فُقزض هبب رلٌٍ اٌلوٌخ.
وّب أٔٗ عبء يف لواه احملىّخ اٌؼٍُب هلُ  241364اٌظبكه ػٓ غوفخ اجلٕؼ وادلقبٌفبد
ثزبهَـ  2002/05/15وادلزؼٍك دبشووػُخ اٌمواه اإلكاهٌ ِب ٍٍَ (ئهعبء اٌفظً يف اٌلػىي
اٌؼّىُِخ ئىل ؽُت اٌفظً يف اٌلػىي اإلكاهَخ ادلـووؽخ أِبَ اٌغوفخ اإلكاهَخ ؽىي ِشووػُخ
اٌمواه اإلكاه ٌ ادلزؼّٓ أِو اٌزَقَتح ال َٕلهط ػّٓ اٌلفىع األوٌُخ دبفهىَ ادلبكح ِٓ 331
لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ ؽُش َزؼُت اٌزنوَت وأْ اٌزظوَؼ ثاَمبف اٌفظً يف اٌلػىي
اٌؼّىُِخ َزـٍت أْ َىىْ اٌلفغ اٌنٌ َؼزّل ػٍُٗ عبئيا وفمب ٌٍشووؽ ادلٕظىص ػٍُهب يف ادلبكح
 ِٓ 331لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ ).

23
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وِؼٌت اٌمواه أْ احملىّخ اٌؼٍُب لؼذ ثاهعبء اٌفظً يف اٌلػىي اجليائُخ حلُت اٌفظً
يف اٌلػىي اإلكاهَخ ادلـووؽخ أِبَ اٌغوفخ اإلكاهَخ دبغٌٍ لؼبء اجليائو ؽىي شوػُخ اٌمواه
اإلكاهٌ ،وىْ ادللػى (َ )ُ.أؽًُ ػًٍ لَُ عٕؼ ٌلي زلىّخ احلواُ ثزهّخ ػلَ االِزضبي
ٌزَقَتح وفمب ٌٕض ادلبكح ِ 422ىوه  03لبٔىْ اٌؼمىثبد.
 -2األشاس الكاىوىي للنصائل الفرعية:
رٕض ادلبكح  ِٓ 330لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ ػًٍ أِٔٗ ..." :ب مل َٕض اٌمبٔىْ ػًٍ
غَت مٌه" أٌ أْ احملىّخ اجليائُخ رٕظو وعىثب يف ادلَبئً اٌؼبهػخ ئال ِب اٍزضٌت ثٕض؛ وَمظل
ٕ٘ب ادلَبئً اٌفوػُخ ألْ ِب ديُي٘ب ػٓ األوٌُخ ٘ى وعىة اٌفظً فُهب ِٓ ؿوف عهخ لؼبئُخ
أفوي غَت رٍه اٌفبطٍخ يف اٌلػىي األطٍُخ ٍىاء وبٔذ لؼبء ِلين أو ئكاهٌ أو عيائٍ...ئخل
و٘ى ِب َشىً االٍزضٕبء ػًٍ لبػلح "لبػٍ األطً ٘ى لبع اٌفوع".
ولل وهك ادلشوع اجليائوٌ ادلَبئً اٌفوػُخ يف ٔض ادلبكح  ِٓ 331لبٔىْ اإلعواءاد
اجليائُخ ربذ ًَِّ "اٌلفىع األوٌُخ" ،ؽُش أٔٗ وثبٌوعىع ٌٍٕض احملوه ثبٌٍغخ اٌفؤَُخ صللٖ
مسب٘ب  Exception préjudiciellesأٌ "ادلَبئً اٌفوػُخ" و٘ى ادلظـٍؼ اٌظؾُؼ ػًٍ أٍبً أْ
ادلَبئً األوٌُخ ٍ٘ َِبئً ػبهػخ َفظً فُهب اٌمبػٍ اجليائٍ إٌبظو يف اٌلػىي األطٍُخ
وعىثب ،أِب اٌفوػُخ فهٍ ِٓ افزظبص عهخ لؼبئُخ أفوي.

24

وئما وبٔذ ادلَبئً األوٌُخ ٍ٘ ػٕبطو ػوػُخ رٕظوف ئىل اٌظووف احملُـخ ثبجلوديخ
وال رلفً يف رىىَٓ أهوبهنب ثً ٍ٘ رجؼُخ فمؾ والىِخ الوزّبي منىمعهب اٌمبٔىين ،فاْ ادلَبئً
اٌفوػُخ رزؼٍك ثأهوبْ اجلوديخ أٍبٍب وَإكٌ زبٍفهب ئىل ٍمىؽ اجلوديخ الفزالي أهوبهنب
فُىىْ احلىُ ئِب ثبٌرباءح أو اإلكأخ وٌزىػُؼ مٌه ٔؼـٍ ثؼغ األِضٍخ ٌزؼُّك اٌفهُ:
 يف عوديخ فـف وئثؼبك لبطو ادلزجىع ثبٌيواط كوْ هتلَل أو اٍزؼّبي اٌؼٕف (ادلبكح
 ِٓ 326لبٔىْ اٌؼمى ثبد) ديىٓ ٌٍّزهُ أْ َضَت َِأٌخ فوػُخ أِبَ اٌمبػٍ اجليائٍ ِفبك٘ب ػلَ
وعىك كػىي ٍبثمخ رزؼٍك ثاثـبي ػمل اٌيواط أو أْ اٌلػىي مل َفظً فُهب ثؼل حبىُ هنبئٍ؛ أٌ
أٔٗ ؿبدلب أْ ػمل اٌيواط طؾُؼ ولبئُ فاْ اجلوديخ رٕزفٍ ٌؼلَ عىاى ادلزبثؼخ اجليائُخ أطال.
ئم أْ ٔض ادلبكح  326يف فمورٗ اٌضبُٔخ ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد َمىي "وئما ريوعذ اٌمبطو
ادلقـىفخ أو ادلجؼلح ِٓ فبؿفهب فال رزقن ئعواءاد ادلزبثؼخ اجليائُخ ػل األفَت ئال ثٕبءا ػًٍ
شىىي األشقبص اٌنَٓ ذلُ طفخ يف ؿٍت ئثـبي اٌيواط ،وال جيىى احلىُ ػٍُٗ ئال ثؼل اٌمؼبء
ثاثـبٌٗ" أٌ أْ ئثـبي ػمل اٌيواط ٘ى ادلَأٌخ اٌفوػُخ اٌيت رمُل ربوَه اٌلػىي وثبٌزبيل
جيت ػًٍ اٌؼؾُخ أو مووٖ ئَلاع شىىي َِجمخ ِٓ عهخ واٍزظلاه ؽىُ ثاٌغبء ػمل اٌيواط ِٓ
عهخ اٌمؼبئُخ ادلقزظخ ِٓ عهخ صبُٔخ ؽىت رزُ ادلزبثؼخ .25
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 ويف عوديخ االػزلاء ػًٍ ادلٍىُخ اٌؼمبهَخ ادلٕظىص ػٍُهب يف ادلبكح  ِٓ 386لبٔىْ
اٌؼمىثبد ئما وبٔذ احملىّخ اجليائُخ وٍ٘ ثظلك إٌظو يف اٌلػىي لل مت رملمي كفغ ِٓ ادلزهُ
ثأْ ٍِىُخ اٌؼمبه ٍ٘ زلً ٔياع  -و٘نٖ َِأٌخ فوػُخ  -ربزُ ػًٍ اٌمبػٍ اجليائٍ ئهعبء
اٌفظً يف اٌلػىي األطٍُخ (االػزلاء ػًٍ ادلٍىُخ اٌؼمبهَخ) ئىل ؽُت اٌفظً يف ادلَأٌخ اٌفوػُخ
(ٔياع ؽىي ٍِىُخ اٌؼمبه) أِبَ اٌمؼبء ادللين.
ثاىيا  -أحكاو الدفع باملصائل الفرعية أماو الكاضي اجلسائي:
ئْ اٌلفغ ثبدلَبئً اٌفوػُخ ادلضبه ِٓ ادلزهُ َوك ومُل ئِب ػًٍ ربوَه اٌلػىي اٌؼّىُِخ
أو ػًٍ طلوه احلىُ فُهب ،و٘ى أوضو رؼمُلا ِٓ اٌلفغ ثبدلَبئً األوٌُخ؛ فهى ََزٍيَ رىافو
شووؽ زللكح لبٔىٔب وئعواءاد وَورت أصبه.
 -1شروط الدفع باملصائل الفرعية أماو الكاضي اجلسائي:
ٕ٘بن ِٓ َمَُ ٘نٖ اٌشووؽ ئىل شووؽ ِزؼٍمخ ثىُفُخ ئثلاء اٌلفغ وأفوي رزؼٍك
دبىػىع اٌلفغ ئال إٔٔب ٔزٕبوذلب رلٍّخ وّب ٍٍَ:
أ -جيب إبداء الدفع قبل املرافعة يف املوضوع:
مل َزون ادلشوع اجليائوٌ ٌٍّزهُ احلوَخ يف ئثلاء اٌلفىع يف ادلَبئً اٌفوػُخ يف أٌ
ِوؽٍخ ػٍُهب اٌلػىي اجليائُخ ثً جيت أْ رضبه لجً ادلوافؼخ يف ادلىػىع اٍزٕبكا ٌٕض ادلبكح
 1/ 331لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ "جيت ئثلاء اٌلفىع األوٌُخ لجً أٌ كفبع يف ادلىػىع"...
وئال اػزرب اٌلفغ غَت ِمجىي وَزؼُت اٌزظوَؼ ثوفؼٗ واالٍزّواه يف اإلعواءاد  ،26و٘ى ِب أولٖ
لواه احملىّخ اٌؼٍُب يف وعىة اؽزواَ ئصبهح اٌلفغ ادلزؼٍك ثاصجبد احللوك يف عوديخ اٌزؼلٌ ػًٍ
ادلٍىُخ اٌؼمبهَخ لجً أٌ كفغ يف ادلىػىع .27
ب -جيب إبداء الدفع باملصالة الفرعية من طرف املتوه:

رٕض ادلبكح  ِٓ 330ق ئ ط ػًٍ أٔٗ" :زبزض احملىّخ ادلـووؽخ أِبِهب اٌلػىي اٌؼّىُِخ
ثبٌفظً يف صبُغ اٌلفىع اٌيت َجلَهب ادلزهُ كفبػب ػٓ ٔفَٗ ،"...وّب أْ ادلبكح  ِٓ 331ماد
اٌمبٔىْ عبء فُهب " ...ال رىىْ اٌلفىع عبئيح ئال ئما اٍزٕلد ئىل ولبئغ وأٍبُٔل رظٍؼ أٍبٍب دلب
َلػُٗ ادلزهُ".
وػٍُٗ فاْ ادلزهُ ٘ى اٌىؽُل اٌنٌ ديىٕٗ ئصبهح ادلَبئً اٌفوػُخ ،فال ديىٓ ٌٍُٕبثخ وال
اٌـوف ادللين وال ؽىت احملىّخ أْ رضَتٖ ِٓ رٍمبء ٔفَهب ألٔٗ ٌٌُ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ،ئال أٔٗ ئما
رؼٍك األِو حببٌخ األشقبص وأٍُ٘زهُ فاْ ديىٓ ٌٍّؾىّخ ئصبهرٗ ،وّب جيىى ٌٍؼؾُخ واٌـوف
ادللين مٌه.

28
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ج -أن يكون الدفع جديا:

ثبٌؼىكح ٌٕض ادلبكح  331يف فموهتب األفَتح ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ عبء فُهب

"اٌلفىع ال رىىْ عبئيح ،ئال ئما اٍزٕلد ئىل ولبئغ وأٍبُٔل رظٍؼ أٍبٍب دلب َلػُٗ ادلزهُ"َ ،فهُ
ِٓ ٔض ادلبكح أْ لجىي اٌلفغ يف ادلَأٌخ اٌفوػُخ ِو٘ىْ ثىىٔٗ علَب؛ فَُزؼل ثنٌه اٌلفىع اٌيت
روٍِ ئىل ادلّبؿٍخ ورؼُغ اٌىلذ ،وػًٍ احملىّخ اٌزربَو يف اٍزجؼبك٘ب اٌلفغ ثؼلَ علَزٗ وئال
رؼوع ؽىّهب ٌٍٕمغ.
وَىىْ اٌلفغ علَب ئما وبْ َِزٕلا ػًٍ ولبئغ وأٍبُٔل رضجذ ِب َلػُٗ ادلزهُ ،وَظجؼ
اٌفظً يف اٌلػىي ِزىلفب ػًٍ اٌفظً يف صجىهتب وأزفبئهب ،وخيزض اٌمبػٍ اجليائٍ ثزملَو
ِلي علَخ اٌلفغ وال هلبثخ حملىّخ إٌمغ ػًٍ مٌه.

29

د -جيب أن تكون املصألة الفرعية من شأىوا إزالة وصف اجلرمية:
ال رىىْ ادلَأٌخ اٌفوػُخ ادلضبهح ِمجىٌخ ئال ئما وبٔذ ثـجُؼزهب رٕفٍ ػٓ اٌىالؼخ اٌيت ٍ٘
أٍبً ادلزبثؼخ وطف اجلوديخ ،وَىىْ ونٌه ئما رؼٍك اٌلفغ ثووٓ ِٓ أهوبْ اجلوديخ أو ثشوؽ
ِٓ شووؿهب؛ فال َزؾمك لُبَ ووعىك اجلوديخ ئال ثىعىكٖ.

30

ؽُش رٕض ادلبكح  ِٓ 331ق ئ ط ػًٍ أٔٗ "...وال رىىْ ِمجىٌخ ئىل ئما وبٔذ ثـجُؼزهب
رٕفٍ ػٓ اٌىالؼخ اٌيت رؼزرب أٍبً ادلزبثؼخ وطف اجلوديخ".
 -2أثار الدفع باملصائل الفرعية يف الدعوى اجلسائية:
ثبٍزمواء ٔض ادلبكح  ِٓ331لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ صلل أْ ادلشوع اجليائوٌ ِٕؼ
اٌمبػٍ اجليائٍ ٍٍـخ رملَوَخ يف هفغ أو لجىي اٌلفغ ،ؤجُت ثبفزظبه االؽزّبٌُت ِٓ فالي
اإلعواءاد اٌىاعت ئرجبػهب يف ؽبٌخ لجىي اٌلفغ ثبدلَأٌخ اٌفوػُخ ،فاما أصبه ادلزهُ َِأٌخ
فوػُخ وربمك اٌمبػٍ ِٓ شووؿهب واػزرب٘ب ِمجىٌخ فهٕب رزورت أصبه رزّضً يف إٌمبؽ اِرُخ:
 ئهعبء اٌفظً يف اٌلػىي اٌؼّىُِخ ؽىت رفظً اجلهخ اٌمؼبئُخ ادلقزظخ يف ادلَأٌخ.وَجٍت اٌمبػٍ اجليائٍ لواهٖ ػًٍ أٍجبة علَخ.
 ػووهح ربلَل ِهٍخ ٌٍّزهُ ٌوفغ كػىاٖ أِبَ اجلهخ اٌمؼبئُخ ادلقزظخ ؽَت ؿجُؼخ اٌمؼُخ،ورٕؼلَ اٌٍَـخ اٌزملَوَخ ٌٍمبػٍ يف ؽبٌخ وعىك ٔض طوَؼ وّب ٘ى احلبي يف َِبئً
"اجلَُٕخ" اٌيت جيت هفغ كػىا٘ب يف أعً شهو (ادلبكح  ِٓ 37لبٔىْ اجلَُٕخ).

31

 ػووهح ػوع ادلزهُ ادلَأٌخ اٌفوػُخ أِبَ اٌمبػٍ ادلقزض ،فاما مل َفؼً ٍمؾ ؽمٗ يف مٌهوٌى وبْ كفؼٗ علَب ،وَزبثغ اٌمبػٍ اجليائٍ إٌظو يف اٌلػىي ،ومل َٕض ادلشوع طواؽخ ػًٍ
ئِىبُٔخ ذبلَل األعً ػٕل ؽلوس ػنه أو ِبٔغ ِمجىي ٌلي زلىّخ و٘نا ثبٌٕظو ٌٕض ادلبكح
 331لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ.
- 82 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .إدريش قرفي  /د .فتحي محذه – جامعت بضكرة (انجزائر)

خامتة:
َضَت ِىػىع ادلَبئً اٌؼبهػخ أو ادلَبئً األوٌُخ واٌفوػُخ اٌىضَت ِٓ اٌٍجٌ واٌغّىع يف
ٔظىطٗ وِشبوً ػٍُّخ يف رـجُمهب ٌنٌه ٍؼُٕب ِٓ فالي ٘نا اٌؼًّ ئثواى أُ٘ اٌفووق ثُٕهب
واٌيت ِٕهب:
 -1أْ ادلَبئً األوٌُخ َفظً فُهب اٌمبػٍ اجليائٍ اٌنٌ َفظً يف اٌلػىي األطٍُخ فالف
ادلَ بئً اٌفوػُخ اٌيت رفظً فُهب اجلهخ اٌمؼبئُخ ادلقزظخ غَت رٍه إٌبظوح يف أطً اٌلػىي.
 -2ئْ ادلَبئً األوٌُخ ال رزظً ِجبشوح ثأهوبْ اجلوديخ وال رلفً ػّٕهب ثً رزؼٍك ثبٌظووف
احملُـخ ثبٌلػىي اجليائُخ؛ أِب ادلَبئً اٌفوػُخ فهٍ رزفوع ِٓ أهوبْ اجلوديخ وِورجـخ هبب
ألهنب رجؾش يف أهوبْ اجلوديخ وزبٍفهب ََمؾ اجلوديخٌ ،نٌه صلل أْ ذلب كوها يف احلىُ اٌظبكه
ثبٌرباءح أو اإلكأخ.
 -3ادلَبئً األوٌُخ ألوة ِب رىىْ ِٓ اٌلفىع اٌشىٍُخ ٌؼلَ ئِىبُٔخ ئصبههتب ثؼل اٌزـوق دلىػىع
اجلوديخ ،أِب اٌلفىع وادلَبئً اٌفوػُخ فزمزوة ِٓ اٌلفىع ادلىػىػُخ ٌزؼٍمهب دبىػىع اٌلػىي
(أهوبْ اجلوديخ).
 -4اإلصجبد يف ادلَبئً األوٌُخ َىىْ وفك لىاػل اإلصجبد يف اٌمبٔىْ اٌنٌ رٕزٍّ ئٌُٗ أِب ادلَبئً
اٌفوػُخ فُؾىّهب الزٕبع اٌمبػٍ اجليائٍ.
 -5احلىُ اٌنٌ َظله يف ادلَأٌخ اٌفوػُخ َىىْ ٌٗ احلغُخ يف ِىاعهخ اٌمبػٍ اجليائٍ
ادلقزض يف اٌلػىي األطٍُخ وػٍُٗ اٌزمٍ كثٗ.
 -6مل ديُي ادلشوع ؽمُمخ يف ٔظٍ ادلبكرُت  330و ِٓ 331لبٔىْ االعواءاد اجليائُخ ثُت
ادلَبئً األوٌُخ وادلَبئً اٌفوػُخ و٘ى ِب وبْ ٌٗ أؼىبٍٗ ػًٍ اعزهبكاد احملىّخ اٌؼٍُب ويف
اٌؼلَل ِٓ لواهاهتب صلل٘ب ال سبُي ثُٕهّب ،هغُ أْ ٔض ادلبكح ٔ ِٓ 352فٌ اٌمبٔىْ فولذ
طواؽخ ثُت اٌلفىع األوٌُخ واٌفوػُخ و٘ى ِب َـوػ ئشىبال ؽىي ِىلف ادلشوع اجليائوٌ.
املكرتحات:

 -1أكي ٔمض اٌزشوَغ ادلٕظُ ٌٍَّبئً اٌؼبهػخ "األوٌُخ واٌفوػُخ" ئىل فزؼ اجملبي واٍؼب أِبَ
االعزهبك اٌمؼبئٍ شلب أكي ئىل طلوه أؽىبَ ولواهاد لؼبئُخ ِزٕبلؼخ؛ ئم أٔٗ ؤزُغخ ٌؼلَ
وعىك ٔض لبٔىين أو لبػلح ػبِخ ََزٕل ئٌُهب اٌمبػٍ ٌزؾلَل ادلَبئً األوٌُخ وادلَبئً
اٌفوػُخ ٔزظ ػٕٗ رؼبهة االؽىبَ واٌمواهاد اٌمؼبئُخٌ ،نٌه وعت اٍزضٕبء ثؼغ ادلَبئً
طواؽخ ِٓ ِجلأ أْ لبػٍ االطً ٘ى لبع اٌفوع أٍىح ثبٌزشوَغ اٌفؤٍَ وفمب ٌٕض ادلبكح
 ِٓ 386لبٔىْ االعواءاد اجلٕبئُخ اٌفؤٍَ.
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 -2ادلَبئً األوٌُخ عبءد ِجؼضوح يف ٔظىص ِزفولخ يف ؽُت أْ ِجبكب اٌزمُٕت رمزؼٍ ربلَل
االٍزضٕبء وؽظوٖ ثمبػلح ػبِخ رشًّ صبُغ احلبالد ادلّبصٍخ ذلب ٌَُهً ػًٍ اٌمبػٍ اٌؼضىه
ػٍُهب ورـجُمهب.
اهلوامش:
 - 1ػٍٍ عووح ،ادلىٍىػخ يف اإلعواءاد اجليائُخ ،اجملٍل ،3ثلوْ كاه ٔشو ،اجليائو ،2006 ،ص .363
2

 -زلّىك صلُت ؽٍَت ،شوػ لبٔىْ اإلعواءاد اجلٕبئُخ وفمب ألؽلس اٌزؼلَالد اٌزشوَؼُخ ،كاه إٌهؼخ

اٌؼوثُخ ،اٌمب٘وح ،2013 ،ص .391

3

 -ػجل احلُّل ىهواي ،ادلَبئً اٌفوػُخ أِبَ احملبوُ اجليائُخ ،كَىاْ ادلـجىػبد اجلبِؼُخ ،اجليائو ،1994 ،ص

.14

 - 4عُاليل ثغلاكٌ ،اإلعزهبك اٌمؼبئٍ يف ادلىاك اجليائُخ ،اجليء األوي ،اجليائو ،ص .391

 - 5لواه طبكه ػٓ احملىّخ اٌؼٍُب ثزبهَـ ٍِ ،1983/01/11ف هلُ  ،27105اجملٍخ اٌمؼبئُخ هلُ  ،89/1ص .327
ونٌه اٌمواه اٌظبكه يف ٍِ ،1991/01/08ف هلُ  82332ػٓ اجملٍخ اٌمؼبئُخ هلُ  ،92/4ص .184

6

 -فٍفٍ ػجل اٌوضببْ ،اٌلفغ ثبدلَبئً األوٌُخ واٌفوػُخ أِبَ اٌمؼبء اجليائٍ ،رلٍخ احملبٍِ ،اٌؼلك ِٕ ،31ظّخ

احملبُِت ٌٕبؽُخ ٍـُف ،كََّرب  ،2018ص .35

 - 7ادلوعغ ٔفَٗ ،ص .36

-stefani et levasseur -droit penal jeneral et precedure penal- tom.u-dalloz-1980-p438.

8

 - 9ػجل احلُّل ىهوايِ ،وعغ ٍبثك ،ص .63
10

 -ثٓ ػىكح ٔجًُ ،ادلَبئً اٌؼبهػخ أِبَ اٌمبػٍ اجليائٍ ،أؿووؽخ كوزىهاٖ ،عبِؼخ ٍؼُلح ،2019-2018 ،ص

.86

11

 -زلّل ػّىهح ،اٌلفىع األوٌُخ وادلَبئً اٌفوػُخ ،رلٍخ اٌلهاٍبد اٌمبٔىُٔخ واٌَُبٍُخ ،عبِؼخ ػّبه صٍُغٍ،

األغىاؽ ،اٌؼلك  ،5رلٍل  ،1عبٔفٍ  ،2017ص .220

12

 -ألْ ِٓ خيزٌٍ شُئب غَت شلٍىن ألؽل وبألشُبء ادلزوووخ ال َؼزرب ٍبهلب ،أِب ٍولخ األشُبء ادلشبػخ ال َٕفٍ

وعىك اجلوديخ وّب أولٖ اٌمواه اٌظبكه يف  16عبٔفٍ  ِٓ 1990اٌغوفخ اجلٕبئُخ األوىل يف اٌـؼٓ هلُ .64653
عُاليل ثغلاكٌ ،ادلوعغ اٌَبثك ،اجليء اٌضبين ،ص .151

 - 13ثٓ ػىكح ٔجًُِ ،وعغ ٍبثك ،ص.90
14

 -لواه طبكه يف ٔ 17ىفّرب  ِٓ 1981اٌمَُ األوي ٌٍغوفخ اجلٕبئُخ اٌضبُٔخ يف اٌـؼٓ هلُ  .23005عُاليل

ثغلاكٌ ،ادلوعغ اٌَبثك ،اجليء األوي ،ص .102

15

 -لواه طبكه ثزبهَـ  1991/02/26يف ادلٍف هلُ  78566ػٓ اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب يف اٌؼلك 96/1

ص .205

 - 16عُاليل ثغلاكٌ ،ادلوعغ اٌَبثك ،اجليء األوي ،ص .50
17

 -ثشوؽ أْ ال َلفغ ثبجلٕىْ ألوي ِوح أِبَ احملىخ اٌؼٍُب ألٔٗ ِٓ اٌلفىع اٌيت رزـٍت ربمُمب يف ادلىػىع ،وّب

م٘ت ئٌُٗ لواه احملىّخ اٌؼٍُب اٌظبكه يف  02عىٍَُخ  ِٓ 1985اٌغوفخ اجلٕبئُخ األوىل يف ادلٍف هلُ ٔ .41022فٌ
ادلوعغ ،ص .302
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 - 18عُاليل ثغلاكٌ ،ادلوعغ اٌَبثك ،اجليء األوي ،ص .391
 - 19أٔظو :ػّىهح زلّلِ ،وعغ ٍبثك ،ص .233
 - 20ػٍٍ عووحِ ،وعغ ٍبثك ،ص .364

 - 21زلّىك صلُت ؽٍَتِ ،وعغ ٍبثك ،ص .391
 - 22ػجل احلُّل ىهوايِ ،وعغ ٍبثك ،ص .16
23

 -صلٍُّ صببي ،لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ اجليائوٌ ػًٍ ػىء االعزهبك اٌمؼبئٍ ،اجليء  ،2اٌـجؼخ األوىل،

كاه ٘ىِخ ،اجليائو ،2016 ،ص .508

24

 -لواه احملىّخ اٌؼٍُب ،ؽ.ط َ.ادلإهؿ يف ٍِ ،2002/05/15ف هلُ ،241364 :اجملٍخ اٌمؼبئُخ ،اٌؼلك،2003 ،2

ص .351

 - 25لواه طبكه يف  2006/04/26يف ادلٍف هلُ  313712يف اجملٍخ اٌمؼبئُخ هلُ  2006/1ص .597
 - 26فٍفٍ ػجل اٌوضببِْ ،وعغ ٍبثك ،ص .41

 - 27لواه يف ٍِ 1995/10/10ف هلُ  93309ػٓ اجملٍخ اٌمؼبئُخ هلُ  93/01ص .214
28

 -و٘ى ِب أولرٗ احملىّخ اٌؼٍُب يف لواه٘ب اٌظبكه ثزبهَـ ،1995/10/10 :ادلٍف هلُ 93303 :أٔظوَ :ىٍف

كالٔلح ،لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ ،كاه ٘ىِخ ،اجليائو ،2001 ،ص .199

 - 29ثىٍمُؼخ اؽَٓ ،لبٔى ْ اإلعواءاد اجليائُخ يف ػىء ادلّبهٍبد اٌمؼبئُخ ،كاه ٘ىِخ ،اجليائو ،ص .173
30

 -ػّبه ىهولٍ وٌُل ،ادلَبئً اٌؼبهػخ أِبَ اٌمبػٍ اجليائٍِ ،نووح ِبعَزَت ،عبِؼخ اجليائو،2012-2011 ،1

ص .76

 - 31عبء يف ادلبكح  ِٓ 03/37لبٔىْ اجلَُٕخ اجليائوَخ  01/05أٔٗ "وػٕلِب رضبه ٘نٖ ادلٕبىػبد ػٓ ؿوَك اٌلفغ
أِبَ احملبوُ األفوي رإعً ٘نٖ األفَتح اٌفظً ؽىت َجذ فُهب ِٓ لجً احملىّخ ادلقزظخ زلٍُب واٌيت جيت أْ َوفغ
ئٌُهب األِو فالي شهو ِٓ لواه اٌزأعًُ ِٓ لجً اٌـوف اٌنٌ َٕبىع يف اجلَُٕخ وئال أمهً اٌلفغ".
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